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  תודות

 בחומרים שימוש ניסחה את השאלות עלר שא המבורגר-בררחל  'לדר מיוחדת תודה

בפנינו פתחה , ובנושאי אוכלוסיות המחקר אורך הדרךכל יעצה לנו לי ,יםרממכ

 .סמיםים במשתמשהבני נוער  ושיקום  מוסדות העוסקים בטיפולרבות לדלתות 

  

איון יברהשתתפה יונס שסייעה בגיבוש וניסוח הצעת המחקר, -אדוה היםגב' תודה ל

ילה, וכן בהעברת ר במוסד גמנושאי תפקידים מתחום הטיפול והשיקום ובני נוע

  של השאלון. הראשוני פיילוט ה

  

 ,אשר בלעדיהם המחקר לא היה יוצא לפועלתודה לרומן שניידר וורוניקה סטרקוב, 

  קיום ראיונות עומק ברגישות רבה.הרבה בעל מסירותם למחקר ותרומתם 

  

בקיום ראיונות עומק והעברת  שסייע לנו תודה לצוות המראיינים הרגיש והמסור

לשירה זיוון, שבנוסף כן ו חוזין יוליה ,חבורוסטיאנוב חנה שפירא, נינה ;םשאלוני

  סייעה גם בעיבוד וניתוח הממצאים שהתקבלו.  

  

ונוער  לכל מי שסייע לנו בפתיחת דלתות לעולמו של נוער בסיכוןנוספת חמה תודה 

לא יצוין על מנת  במרכזי שיקום וגמילה, העוסקים במלאכת קודש זו, ששמם

  הנערים במקומות אלו. על חסיונם וחיסיון  לשמור

  

תודה צוותיהם על שיתוף הפעולה, וכן לתודה נוספת שמורה לבתי הספר בם ביקרנו ו

פתחו , ואלוניםשהקדישו מזמנם למילוי הש על -ולנערות לנערים מקרב לב שלוחה 

  ראיונות עומק.בבפנינו את ליבם 

  

חלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת כמו כן, תודה לפרופסור פילקינגטון, ראש המ

  וורוויק, אנגליה, על שהרחיבה את האופקים התיאורטיים של המחקר.
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  הממצאים קצירת

  

האם לרקע העולים מברית המועצות יש  מחקר ניסה לענות על מספר שאלות:ה

חודיות בדפוסי יהאם ניתן להבחין בי? השפעה על השימוש בחומרים ממכרים

האם יש מכנה משותף בין השימושים זה? ל בקרב נוער השימוש בסמים ואלכוהו

האם דפוסי השימוש בסמים שונים מדפוסי ? השונים בחומרים ממכרים שונים

האם יש הבדלים בדפוסי הצריכה בין נוער ממסגרות חינוכיות ? השימוש באלכוהול

   ?האם רגעים קריטיים מסבירים את השימוש או העדר השימוש? שונות

 "בעיה חברתית" רדיגמה שלהפ - וש בשתי פרדיגמות תיאורטיותהמחקר עשה שימ

(Social Problem) ת הנורמליזציהרדיגמופ )Normalization.(  

בני  53 עםעומק  נותראיוקיום  השתמשנו בשיטות מחקר מגוונות:במסגרת המחקר, 

קבוצות מיקוד  3-ראיונות עומק עם הורים, ו 45, נוער במסגרות חינוכיות שונות

 מסגרות חינוכיות 4-שאלונים ב 285 , הועברובנוסף. של בני נוערשא עם קבוצות בנו

מסגרות לנוער בסיכון  ,ודומיהם:  בתי ספר על יסודיים, בתי ספר מקצועיים שונות

נעשה שימוש בכלים סטנדרטים או כלים בהם אלו בשאלונים  ומסגרת גמילה.

  יה.יהעלקליטת  בנושאבעיקר  ,במחקרים אחריםהשתמשו בעבר 

  

שלושה רבעים מן הנערים צרכו כי ממצאי המחקר באשר לצריכת אלכוהול העלו 

שתייה חריפה בשנה האחרונה, שליש מתוכם בתדירות העולה על פעם בשבוע. 

מנות משקה בהזדמנות האחרונה בה  4-בנוסף, שליש מכלל הנערים צרכו למעלה מ

פעמים במהלך חייהם  4חות שתו. כמו כן כשליש מן הנערים ציינו כי השתכרו לפ

ומחצית מן הנערים קיבלו ציון גבוה במדד לשתיית בולמוס שהורכב לצורך המחקר 

  ובו שקלול של תדירות וכמות צריכת משקאות אלכוהוליים. 

באשר לצריכת סמים, חשיש היה הסם הנפוץ ביותר שעל צריכתו דיווחו הנערים: 

 –בחשיש בשנה החולפת, מרביתם מעט פחות משליש מהם העידו על שימוש כלשהו 

פעמית (למעלה משלושה מקרים שונים של שימוש). -על שימוש מעבר להתנסות חד

במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים, עשירית מן הנערים 

  פעמים בשנה החולפת.  25דיווחו על שימוש בחשיש בתדירות העולה על 

על שימוש כלשהו באקסטזי, ושלושה רבעים מהם  בנוסף, עשירית מן הנערים דיווחו

פעמים בסם זה. מרבית נערים אלו היו מקבוצת הנוער  3על שימוש העולה על 

בסיכון. כמו כן, אחוזי השימוש בקוקאין ובחומרים נדיפים היו גבוהים יחסית 

לממצאי סקר קודם, כשחמישית מן הנערים דיווחו על שימוש כלשהו בחומרים 

  נדיפים. 
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תמונה מדורגת, לפיה העלתה מסגרות השונות דפוסי השימוש בינת הבדלים בין בח

ביותר, במסגרות לבעלי  ךא הנמווהשימוש בסמים ובאלכוהול בבתי ספר רגילים ה

רב יותר ובמסגרות לנוער בסיכון רב אף יותר. נערים שימוש הישגים נמוכים ה

בסמים ובאלכוהול  המצויים במסגרת גמילה דיווחו על השימוש הנרחב ביותר

בעברם. יחד עם זאת, נמצא דמיון מסוים בשימוש בחלק מן החומרים עבור הנערים 

  במסגרות רגילות ונערים במסגרות להישגים נמוכים.

מתשובות הנערים לשאלות הנוגעות לסיבות שבעטיין בני נוער משתמשים בסמים 

חיפוש אחר תחושות ובאלכוהול עלו שלושה גורמים מרכזיים: לחץ חברתי, בריחה ו

נעימות, ובחינת גבולות. נערים במסגרות רגילות ונערים שאינם משתמשים 

בחומרים נטו להצביע על סיבות הקשורות בלחץ חברתי, בעוד שנערים ממסגרת 

הגמילה ונערים הצורכים חומרים כלשהם נטו יותר להעיד על סיבות הקשורות 

 בבריחה ובתחושה נעימה. 

רים במאפיינים אישיים, עולה כי נערים במסגרות לנוער מניתוח מדדים הקשו

בסיכון הם בעלי הדימוי העצמי הנמוך ביותר, ובעלי משיכה רבה להרפתקנות. 

הנערים במסגרת הגמילה היו בעלי המשיכה הרבה ביותר להרפתקנות. כל 

נמצאו  –סלוטוגניות, דימוי עצמי, הרפתקנות, ועמדות ערכיות  –המאפיינים שנבחנו 

מתאם עם שימוש בסמים, כשהרפתקנות גבוהה קשורה במתאם הגבוה ביותר עם ב

  שתייה מרובה. 

כי אחוז ניכר מהם נמצאים בסיטואציות משפחתיות  וליהראיונות עם בני הנוער ג

מורכבות, אשר בחלקם נושאים את המשא עוד מרוסיה ובחלקם כתוצאה ממשבר 

יסודי בכיתות -פקדים בבית ספר עלההגירה לארץ.  בעוד חלק מבני הנוער האלה מת

חלק מבני הנוער "חצו את ובה, ומגלים עמידות במצבם החדש, הגבוהות בצורה ט

הרוביקון" והוגדרו כנוער בסיכון. יחד עם זאת, בני נוער רבים גילו אמפתיה להורים 

ובעיקר לסבים ולסבתות בתהליך ההגירה, בשאלונים הם ביטאו אמונה בערכי 

לק גדול מהם העיד על אווירה נינוחה בבית.  מראיונות עם ההורים המשפחתיות, וח

עולה כי ככלל, יחס ההורים לתהליך הקליטה סלחני יותר, הם רואים את מצוקת 

  הקליטה בחומרה פחותה מבני הנוער ומתמקדים בנושאי פרנסה ועבודה. 

כן עולה מן המחקר כי למשפחה יש חלק חשוב בהתפתחות ההתנהגות הבלתי 

ושימוש בסמים. ואמנם, נמצאו קשרים בין  השתיי –רמטיבית של הצעיר נו

התנהגויות לא נורמטיביות ופרמטרים שונים בתחום המשפחה כמו קונפליקטים, 

מצב כלכלי לא טוב, תפיסת קליטה קשה ותפיסת משפחתיות נמוכה. כמו כן נמצא 

  כי היחס של ההורים לשתייה הוא טולרנטי יחסית. 
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ים של הנערים היה שזור מעברים רבים. יחד עם זאת, בכל המסגרות מסלול הלימוד

ציינו כי הם  הנעריםחלק ניכר מן והדימוי העצמי של הנערים כתלמידים היה חיובי 

אחרים או של  סבורים שלעולים מברית המועצות סיכוי הצלחה רבים משל עולים

ב וריכוז. כן נמצא כי ישראלים ותיקים. שליש דיווחו על בעיות התנהגות, ובעיות קש

, והפרמטר העיקרי כתלמידיםהנערים מקבלים על עצמם אחריות על התנהלותם  רב

שבו בחרו ככזה שהיה מסייע להם להצליח יותר בלימודים היה השקעה רבה יותר 

ריבוי המעברים בין  . עוד עלה כיחיצוניים פרמטריםשלהם עצמם, ורק לאחר מכן 

תי הספר לא היו ערוכים להתמודדות עם אוכלוסיית בתי ספר, נובע בחלקו מכך שב

העולים ועלו סכסוכים בין הנערים למורים ולתלמידים אחרים. במקרים מסוימים 

שאבו הנערים כוחות ותמיכה ממסגרת שכונתית או חברתית של עולים, ובאחרים 

  נסמכו על משאבים פנימיים. 

לה תמונה של קבוצות נוער באשר לקבוצת הגיל ושעות הפנאי, ניתוח הראיונות הע

המתארגנות באופן ארעי וחסר מחויבות, לעתים התארגנות אנטגוניסטית אל מול 

קבוצות אחרות, ובראשם קבוצות של ישראלים ותיקים. החבורה מספקת לנערים 

מעמד, ניסיון, שייכות ובטחון, וכן צורת בילוי. בולטת בהקשר זה תרבות 

  י הקבוצה אלכוהול וחומרים נוספים.ה"פארקים", שבמסגרתה צורכים חבר

נערים ממסגרות לנוער בסיכון וממסגרות לבעלי הישגים  מן השאלונים עולה כי

נמוכים מבלים יותר מאחרים בפארקים ובמסיבות טראנס ואסיד וכן דיווחו על 

בילוי עם חברים מבוגרים יותר. כשנשאלו על מקורות נחמה ותסכול, התברר כי 

ילות פונים יותר לעזרתה של אימא ושל חברים בני אותו גיל. נערים במסגרות הרג

עוד נמצא כי מרבית הנערים שיערו כי עמדות חבריהם כלפי שימוש בסמים הוא 

עמדות חבריהם כלפי שתייה נתפסות כחיובית או  שלילי, בעוד באשר לאלכוהול,

הביעו אדישה. באשר למידת ההשתייכות והזהות של בני הנוער אל סביבתם, רובם 

ורובם הגדירו עצמם כישראלים וכרוסים, לעומת שביעות רצון בינונית משכונתם, 

  מקצתם שהגדירו עצמם כיהודים. 

י. הניתוח מגלה על שלל משתני המחקר הכמותלסיכום, בוצע ניתוח רגרסיוני כולל  

כי שלושה משתנים מובהקים במודל הכללי משפעים על צריכת חשיש: דימוי עצמי 

  יות התנהגות בבית הספר ומוטיבציה ללימודים.נמוך, בע

חמישה משתנים משפיעים על שתיה מרובה: דימוי עצמי, בעיות התנהגות, 

  הרפתקנות, הגדרה עצמית כתלמיד וזהות רוסית.
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  רקע

אלכוהול בקרב נוער יוצא ברית המועצות לשעבר" עוסק בסמים וב המחקר "שימוש

הן  ,בגורמים החברתיים והתרבותיים שעשויים להביא לשימוש בחומרים ממכרים

ים: בארץ המוצא הן בישראל. מחקרי הגירה מתייחסים לשני מרכיבים עיקרי

המרכיב הראשון הוא דפוסי סוציאליזציה בארץ המוצא, המרכיב האחר הוא מהות 

בים אלו המפגש בין אוכלוסיית המהגרים לאוכלוסייה המקומית. התייחסות לרכי

  פרדיגמות המחקר הנוכחי. ווצגתוצג בסקירה זו, ולבסוף י

  

  דפוסי סוציאליזציה בברית המועצות לשעבר .א

ספרית -יבחנו בחלק זה: המשפחה, המערכת הבית שלושה גורמי סוציאליזציה

וקבוצת השווים. כמו כן תופיע התייחסות לדפוסי צריכת אלכוהול וסמים בברית 

סקירת הספרות תתייחס לתקופה הקומוניסטית, לתקופת . המועצות לשעבר

פרסטרויקה, כשלמעשה שלוש התקופות ניכרות עד -הפרסטרויקה ולתקופת הפוסט

ם. יש לזכור כי החשיפה למערב לא הייתה מלאה גם אחרי נפילת היום בחיי העולי

ה'אדם  –תפיסת עולם של ה'הומו סובייטיקוס'   ההקומוניזם. לחלק מהעולים היית

אדם שהנו אידאל המערכת החינוכית הקומוניסטית. הוא פטריוט, בעל  –הסובייטי' 

, צנוע, פוריטני אוריינטציה קולקטיביסטית, חרוץ בעבודתו, ממושמע, אופטימיסט

ורוצה לשפר את עצמו. בעיקר בלטה תפיסה זו של העולים בתחום החינוך. מחקרים 

לא היו שונים בהרבה מאלו של שנות  70-הראו שדפוסי החינוך של ילדי עולי שנות ה

   ).Knafo & Schwartz, 2003( 90-ה

  

  המשפחה

ה להיות מקור כוח המשפחה היא הגורם המרכזי בחינוכו של הדור הצעיר, היא יכול

אך גם למקור חולשה. כשבאים לדון במשפחת העולים מברית המועצות לשעבר יש 

לקחת בחשבון שהמשפחה בעידן הסובייטי אינה דומה לזו שבעידן הפוסט 

פרסטרויקה. בברית המועצות הקומוניסטית, הגיוון בין המשפחות לא היה רב כיוון 

ה במשפחה נדבך מרכזי בחינוך האדם שהמשטר קבע דפוסי חינוך והתנהגות, ורא

סובייטיקוס'. תפקיד המשפחה היה להכין את הילד לאזרחות טובה, -החדש, ה'הומו

מודל היחסים במשפחה הוא מודל יחסים  לעולם העבודה ולהזדהות עם המשטר.

כשלילד יש מערכת, דרישות מובנות ואין מקום למשא ומתן.  –אוטוריטרי 

הצעיר הייתה מוגבלת והמשפחה נחשבה לישות האוטונומיה שניתנה לדור 

קולקטיבית, חלק אורגני מהחברה הסוציאליסטית. בהמשך לכך, התרשלות 

המשפחה בחינוך האדם החדש נחשבה לסטייה. בית הספר נתפס כהמשכי לבית 
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הפיונירים,  –תנועות הנוער שהיו מטעם השלטון  ולמשפחה, וכך גם

י כתשעים אחוזים מבני הנוער בתקופה והקומסומול. לא בכד אוקטובריסטיםה

  הקומוניסטית היו חברים בארגונים. 

  

 5.3%בתקופה הקומוניסטית רוב הילדים חיו במשפחות ואחוז הגירושין היה נמוך, 

)Lane, 1992 בעיקר משום שמסיבות חוקיות היה קשה להתגרש. המשפחות היו ,(

אם כי על פי רוב חמים.  םילדים והוריהם היו אוטוריטריי קטנות, היחסים בין

תקופת הפרסטרויקה הביאה עמה שינוי בתפיסת המשפחה, לא עוד משפחה כחלק 

מהמרקם הסוציאליסטי אלא משפחה כיחידה העומדת בפני עצמה. עם 

 80-הפרסטרויקה הפכה המשפחה לגדולה יותר, אחוז הגירושין עלה ובסוף שנות ה

שבארצות הברית וגבוה מזה מהמשפחות עברו גירושין, אחוז דומה לזה  14%

 השבאנגליה. כמו כן היחסים בתוך המשפחה נעשו פחות חמים. מעמד האיש

 ,Juviller). פיטר ג'ובילר (Lane, 1992משמעי משהיה (-במשפחה הפך פחות חד

עודדו  ) ציין את האמביוולנטיות של המשטר ביחס למשפחה, כשמצד אחד1991

דד ילודה ובניית משפחה 'אפקטיבית'. נשים לצאת לעבודה ומצד שני המשטר עו

מתח זה התקיים למעשה עוד שנים קודם לכן, אך התגבר משמעותית בתקופת 

  ).1Juviller, 199הפרסטרויקה (

  

ערך גורבצ'וב רפורמות בתחומים שונים, ובין היתר רצה  פרסטרויקההבעידן 

ה להחזיר למשפחה את שליחותה הערכית והחברתית יחד עם מודעות לתפקיד

בכלכלה. בספרו "הפרסטרויקה" כתב כך: "כשלנו לתת תשומת לב לזכויות האישה 

וצרכיה בהיותה אם ובונת הקן המשפחתי ותפקידה בחינוך ילדיה. עיסוקה במחקר, 

בבנייה ובשירותים ובפעולות יצירתיות אחרות הביאו לידי כך שאין היא מסוגלת 

דים ויצירת אוירה נעימה בבית. למלא את תפקידי היום יום שלה בבית: חינוך היל

מסתבר שחלק מהילדים הבעייתיים ובני הנוער הבעייתיים וחסרי הערכים והמוסר 

הם תוצאה של היחלשות קשרי המשפחה ויחס אדיש לחובות המשפחה" (גורבצ'וב,  

). מכאן, שלמעשה גם לגורבצ'וב לא היה פתרון לדואליות 256, עמ' Lane ,1992בתוך 

הפרסטרויקה הביאה בעקבותיה גם שינוי בדפוסי המשפחה  בתפקיד האישה.

באזורים המסורתיים של ברית המועצות. אם קודם לחץ המשטר הביא לדמיון 

בדפוסי המשפחה באזורים השונים של ברית המועצות, כולל באזורים שבהם גר 

ציבור מסורתי, עם הפרסטרויקה הפכו המשפחות לשונות זו מזו, ובמיוחד שונות 

אלו של מרכז אסיה מאלו של החלקים האירופים. אך למרות השונות היו 
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והבעייתיות שנוצרה בחלק מהמשפחות, כששואלים בני נוער מהי הצלחה בעיניהם, 

יותר ממחצית בני הנוער במחקר שנערך בנובוסיבירסק טענו שהצלחה היא "לבנות 

תיד טוב" משפחה מאושרת", לעומת כשלושים אחוז שציינו "עבודה מעניינת וע

)Konstantinovski, 2003.(  

  

, הציבה את ילדיה לפי 90-המשפחה, הן בתקופה הקומוניסטית ואף יותר בשנות ה

מעמדה. בנים של אקדמאים ופרופסיונלים הוצבו במקום גבוה יותר מילדים של בני 

), במחקרו על Konstantinovski, 2003מעמד העובדים. קונסטנטינובסקי (

יבירסק, הראה שלתלמידים ממשפחות ממעמד פרופסיונלי גבוה אוכלוסיית נובוס

יותר ניתנו יותר הזדמנויות. משפחות יהודיות אשר השתייכו על פי רוב למעמד 

הבינוני, מעצם מעמדם הציבו את ילדיהם במקום טוב יותר מן האחרות. 

) ערך מחקרים בהם השווה את מבנה המשפחה של יהודי  (Sobkin, 2003סובקין

מבני הנוער  62%המועצות לזה של האוכלוסייה הרוסית. הוא מצא כי  ברית

 30%ים. ימבני הנוער היהוד 71%ים חיים במשפחות שבהן שני הורים, לעומת יהרוס

מבני הנוער  34%מבני הנוער מהמשפחות הרוסיות הם בנים יחידים לעומת 

משלושה  מבני הנוער הרוסיים חיו במשפחה של יותר 10%היהודים, ובמקביל, 

מבני הנוער היהודיים חיו  19%ים. כמו כן, ימבני הנוער היהוד 6%ילדים לעומת 

למרות המבנים . מבני הנוער הרוסים 13%במשפחות של שלושה דורות לעומת 

השונים, עמדות בני נוער רוסי מול נוער יהודי כלפי משפחה ונישואין די דומים. 

ם מדגישים את תפקיד המשפחה ייהודי ים הן לאינראה אפוא כי בני נוער הן יהוד

  ים מדגישים אותו יותר.יאך בני הנוער היהוד

ידי  -עלרך מחקר עדכני על דפוסי סוציאליזציה של בני נוער ברוסיה ובאוקראינה נע

  Well Being-ת הסבדק את תפי ). המחקרTartakovsky, 2009ין טרטקובסקי ('יוג

, אוטונומיה, עזרת הורים: תחומיםינה במספר אבאוקרברוסיה ושל בני נוער 

אל . תפיסות אלו נבדקו בטחון בתפקוד לימודיוחברים ומשפחה  ,תמיכה ממורים

 קרו.אברמת המ 2007-ל 1999מול שינויים חברתיים וכלכליים שחלו בין השנים 

ה שנים בחברהבמשך שמונה  ואירעשלמרות השינויים הגדולים שמהמחקר התברר 

הערכים הבסיסיים בתחום הפוסט פרסטרויקה), בתקופת קרו (אברמת המ

  המשפחה בית הספר והחברים השתנו אך במעט.

  

  

  ספרית-המערכת הבית
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מערכת החינוך הרוסית, החל מהמהפכה הקומוניסטית, עברה רפורמות רבות הן 

במטרותיה, הן בתכניות הלימודים הנהוגות בה והן בארגון בית הספר והכתה. רק 

תרומת המשטר הסובייטי לעלייה ברמת התממשו בפועל.  חלק קטן מן הרפורמות

בעוד שרוסיה טרום המהפכה הייתה מדינה אחת מגאוות המשטר. הפכה לההשכלה 

שלושה רבעים מן אוכלוסייה היו ברמת  1987של בערות, מן המהפכה ועד שנת 

. זו הייתה אחת המהפכות החשובות Lane, 1992)השכלה תיכונית ולמעלה מזה (

גברה הדאגה לנגישות להשכלה גבוהה גם לבני  50-עשרים: משנות הבמאה ה

גבר הלחץ על מערכת  80-לשנות ה 70-מעמדות נמוכים ולמיעוטים. בין שנות ה

החינוך לספק לתלמידים רמה של חינוך תיכוני לכל הפחות כשהדגש היה על חינוך 

פנו לחינוך מהתלמידים הו 60%-מקצועי, ובמיוחד בתקופתו של חרושצ'וב, שבה כ

לבתי ספר ייחודיים והשאר לבתי ספר כלליים. הטיעון בהדגשת  10%-מקצועי, כ

החינוך המקצועי היה שיש להכין את התלמידים לעולם העבודה. לדעת ג'ונס 

)Jones, 1991 הטעות הגדולה של המשטר הייתה שאיפתו שבית הספר יחנך לערכי ,(

-עי גרמה לנזק גדול בכך שיצרה איעבודה. כך, הוא טוען, הדגשת החינוך המקצו

הן באזורים של המורים ממערכת החינוך, מצב שהורגש ושביעות רצון של ההורים 

באזורים הכפריים. לפי ג'ונס, חשוב גם לציין כי בכל הרפורמות לא עירוניים והן 

  התייחסו לתנאים הפיזיים של מוסדות החינוך, שהיו גרועים במיוחד.

  

טלין ועד לתקופת הפרסטרויקה, אוטוריטה היה מושג מרכזי, בחינוך הסובייטי, מס

ולכן תפקיד בית הספר ומוריו היה לעצב התנהגות רצויה, כך שהתלמידים יהיו 

נוי מחויבים לאידאולוגיה הקומוניסטית. עם תחילת הפרסטרויקה עלה צורך בשי

ה של המא 30-מערכת החינוך והתרחשה דחייה של כל אשר עוצב בראשית שנות ה

מערכת החינוך  נגדבתקופה הסטליניסטית, הטיעון המרכזי שהושמע כ. העשרים

היה שיש לשים פחות דגש על תכניות הלימודים ויותר דגש על  הפרט ועל התלמיד. 

בתקופת הפרסטרויקה קמה קבוצת מורים שכונו "מורים חדשנים", אשר קראו 

לומדים מתוך שותפות. לחזור לפילוסופיה לפיה הילד במרכז והמורה והתלמידים 

תפיסה זו התיישבה היטב עם ערכים מרכזיים שהוצגו בפרסטרויקה: דמוקרטיזציה 

ופלורליזם. חלק מהמורים התנגדו לתפיסת הדמוקרטיזציה במערכת החינוך וטענו 

גשת המשמעת דכי אין צורך בחופש רב יותר אלא דווקא בפיקוח אפקטיבי יותר וה

, ידם של השמרנים יצאה על העליונה 1988-ראה בבכתה. בקונגרס של עובדי ההו

ותפיסת "המורים החדשנים" ירדה מהפרק. למרות זאת הדידקטיקה והפדגוגיה 

  השתנו בשנים אלו, אם כי במידה לא רבה.
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הוויכוח בין אסכולות המורים והעדר קווים מנחים יצר משבר בכיתה. המורה 

ת אחרות ולהשתמש בחומרי שלימד בשיטות ישנות היה צריך ללמד לפי תפיסו

הוראה שלא עמדו קודם בפניו ובפני התלמידים. התנהל גם ויכוח האם כולם 

צריכים לקבל את אותו החינוך או האם יש מקום לחינוך דיפרנציאלי. כתוצאה מכך 

פרטיים בפיקוח  -התחיל תהליך של צמיחה של בתי ספר פרטיים ובתי ספר סמי

ו אחר הצהריים, לאחר שעות הלימודים. תהליך המדינה, כמו גם בתי ספר שלימד

  זה התיישב עם תפיסת ההפרטה שהתרחשה דה פקטו ברחבי ברית המועצות.

  

"כיצד אנו  1995-) שאל בFisher, 1995פישר, מהאקדמיה למדעים במוסקבה, (

הוודאות בחינוך הרוסי? מה שיש לנו היום הוא ואקום בערכים, -נתגבר על אי

י הקשר בין החברה ובין מערכת החינוך. עולות שאלות כמו דיסאוריינטציה לגב

צנטרליזציה, דידקטיקה מול פדגוגיה, מה המשקל שיש לתת -צנטרליזציה מול דה

לכל אחד משלושת מרכיבי החינוך: ידע, יכולת או כשרון, והאם יש לעודד 

 יל ולומר כי מערכת החינוך התחילה בתקופה זוהכל). ניתן ל25פלורליזם" (עמ' 

כלית, בניגוד לתקופה הסובייטית שבה הייתה הכללהיות מקושרת יותר למערכת 

קשורה יותר למערכת  הפוליטית. כמו כן תהליכי הגלובליזציה, שבתקופה זו החלו 

להיות מורגשים גם בברית המועצות, גרמו לכך שמערכת החינוך החלה להתקרב לזו 

  ).Wallace, 2003המקובלת במערב (

  

עבור כל מערכת חינוך היא עד כמה היא מצליחה לשמור את שאלה חשובה ב

 ,Konstantinovski)תלמידיה בתוך המסגרת עד לסיום התיכון. קונסטנטינובסקי 

 1994. בשנת 80-לעומת שנות ה 90-מצא שבממד זה חל שינוי לרעה בשנות ה (2003

תיכון,  סיימו בית ספר 41%מן הנכנסים לבית ספר יסודי סיימו אותו אך רק  84%

. קונסטנטינובסקי הראה כי שני מיליון ילדים 80-שסיימו בשנות ה 57%זאת לעומת 

ובני נוער בברית המועצות אינם עובדים ואינם לומדים, רובם ממעמדות נמוכים. 

) מציין את  ,2003Chernyshאצל יהודים, עם זאת, המצב היה טוב יותר. צ'רניש (

השוויון בחברה. הוא מצא כי בני -וגידול איהעוני והדיפרנציאציה בין המעמדות 

נוער רואים את העולם כשרירותי, כשעושר וקשרים אישיים ומשפחתיים חשובים 

יותר מכישרון ורמת חינוך. מבחינה זו, לדעתו, בתקופה הקומוניסטית הכישרון 

  . 90-והחינוך מילאו תפקיד רב יותר מאשר בשנות ה
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ועוד לאחר מכן, דגש רב ניתן לחינוך. עם  לסיכום, בתקופת המשטר הקומוניסטי

לחברה בעלת קווים של כלכלת שוק העלה דגשים  תזאת, המעבר מחברה אידאולוגי

השוויון השליך על מערכת -חברתיים אחרים. החברה הפכה פחות שוויונית, ואי

-החינוך מחד ועל עמדות בני הנוער מאידך. נראה שמה שקורה מחוץ למערכת הבית

ע גם על הנעשה בתוכה. היהודים לעומת זאת שייכים יותר לקבוצה ספרית משפי

  הפריבילגית ולומדים בבתי ספר טובים יותר.

  

  קבוצת הגיל

בתקופה הסובייטית, לקבוצת הגיל הייתה השפעה רבה על החינוך. רוב בני הנוער 

האוקטובריסטים והקומסומול. אלו היו  ,היו חברים בתנועות הנוער; הפיונירים

ת נוער "מטעם", המשכיות לבית הספר, והן היו סוכנויות הסוציאליזציה תנועו

החשובות ביותר לחברה הקומוניסטית. למעשה, בשילוב עם בית הספר, תנועות אלו 

הקיפו את כל מכלול החיים של הצעיר. תקופת הפרסטרויקה הצטיינה בכך 

ות מאלו שקבוצת הגיל הצעירה אימצה אוריינטציות, עמדות והתנהגויות שונ

 ללותקופה הסובייטית. קבוצת הצעירים חשה אכזבה מתנועות הנוער הבהמקובלות 

ורוב בני הנוער הצטרפו לקבוצות בלתי פורמליות. במוסקבה בלבד, לאחר נפילת 

קבוצות בלתי פורמליות חילופיות לקומסומול על כל  30,000-כהמשטר, פעלו 

  שלוחותיו.

  

) מונה כמה Frisbi, 1989תי פורמליות. פריסבי (מחקר רב נערך על אותן קבוצות בל

סיבות לעלייתן: הופעת שירה מחתרתית כמו זו של יבטושנקו ואוקוזבה, הופעת 

, עודף בירוקרטיזציה של הקומסומול על שלוחותיו, )טייפרקורדררשמקול (ה

התפתחות תפיסה לפיה בחברה הרוסית קיים פער בין מעשה לאידאולוגיה, שינוי 

נוער את המערב ולחץ להישגיות הן של המשפחה הן של חברת המבוגרים, בתפיסת ה

המונע חווית נעורים עשירה. ניתן לסווג את הקבוצות הבלתי פורמליות לממסדיות 

וללא ממסדיות, נורמטיביות ולא נורמטיביות, אינדיבידואליסטיות יותר או פחות. 

ציות, קבוצות אנטי כך אובחנו בין השאר קבוצות דמוקרטיות, פשיסטיות, נא

), קבוצות דתיות, פולחנים דתיים, Skinheadsמערביות, גלוחי ראש (-מערביות ופרו

דנסינג ואחרות. חלק -קבוצות פופ שנפגשות בפארקים, קבוצות ספורט, ברייק

מהקבוצות מעורבות בשוק השחור וכמו כן ניתן למצוא בין קבוצות הנוער קבוצות 

) את Lane, 1992). כך מסכם דיוויד ליין (Dobson, 1991של נוער עברייני (

התפתחות תרבות הנעורים בתקופת הפרסטרויקה: "קיימת תזוזה מתפיסה 

קולקטיביסטית אל עבר תפיסה של אינטרס עצמי, ביטוי עצמי, צרכנות והצלחה 
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כלכלית. קולקטיביזם סוציאליסטי פינה  את מקומו לאינדיבידואליזם ופלורליזם" 

  ).273-6(עמ' 

  

סטפנסון -מחקר מעניין נעשה על ילדי רחוב במוסקבה על ידי סידורנקו

)Sidorenko-Stephenson, 2003המחקר הראה כי תופעת ילדי 90-) בסוף שנות ה .

ברוסיה, אך עם הפרסטרויקה החלה  30-רחוב לא התקיימה מאז שנות הה

ובי ישילהתקיים מחדש בערים הגדולות. בדרך כלל אלו בני נוער שבורחים מ

כלה במצב סטגנציה והעוני רב, חלק מהם מגיעים עם הורים הכלהפריפריה שבהם 

ידי ארגוני צדקה. -חסרי בית שאין להם שום זכויות ולעתים קיומם מובטח על

התופעה קשורה בהדרה חברתית ובהעדר הזדמנויות לקבוצות חלשות. נערים אלו 

ם מגניבות. עם זאת מרוכזים בשווקים, חלקם עובדים בעוד אחרים מתפרנסי

מטרתם היא לא רק הישרדות אלא גם צבירה מסוימת של הון שיאפשר להם רמת 

חיים סבירה מאוחר יותר בחייהם. כר פעולה מרכזי של ילדי הרחוב מכל רחבי 

), שהפך ל'מכה', למוקד עלייה לרגל Arbatרוסיה הוא במוסקבה, במדרחוב ארבאט (

פורמליות התרכזו שם. המדרחוב נהיה מרכז של בני נוער. חלק מהקבוצות הבלתי 

לפעולות לא חוקיות כגון סמים וזנות, אך גם לפעילויות חוקיות של מוזיקאים 

  ואמני רחוב.

  

חסרים נתונים על נוער יהודי בברית המועצות בהקשר של התארגנות בלתי 

פורמלית, אך יש להניח שהם לא נטלו חלק ברוב הארגונים הבלתי פורמליים 

כיוון שהם היו ממעמד חברתי  ,לויות הבלתי נורמטיביות והבלתי ממסדיותובפעי

ידי הצלחה -גבוה יחסית. באופן דומה, ניתן לשער כי הם ניסו לבנות את עצמם על

במערכת החינוך. אף יתכן והם השתתפו בקבוצות פוליטיות דמוקרטיות 

  נורמטיביות.

  

  שתיית אלכוהול –שימוש בחומרים ממכרים 

מבוסס על מאמרו של  ,90-הסוקר שתיית אלכוהול בבריה"מ עד לתחילת שנות ה ,זה טע(ק

 Vladimir Treml )1991" ( Drinking and Alcohol Abuse in USSRשל  מאמרו

in the 80's (" 

  

לא הייתה התייחסות מיוחדת לשתייה והסיבה העיקרית הייתה  70-עד שנות ה

רבים לא היו נתונים רוסי. בשל כך, תפיסת שתיית אלכוהול כחלק מאורח החיים ה
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, עסקו בצריכת וודקה, שהייתה נמוכה בנמצא בנושא. הנתונים היחידים שכן היו

מהצריכה בארצות המערב. אמנם מדי פעם הייתה תעמולה נגד שתיית משקאות 

חריפים, אך זו הייתה פשטנית במידת מה, הופיעו טיעונים לפיהם השתייה מביאה 

משפחה ולמחלות, אך לא היה בזאת בכדי לשכנע את האנשים לאלימות, לאובדן ה

  ה.השתיילמתן את 

  

החלו להתברר ממדי תופעת השתייה וכן החלו נאספים נתונים בנושא.  80-משנות ה

הצביעו הנתונים על הבדלים בין רפובליקות שונות בברית המועצות,  1980-מ

ריהן בארצות , אחיהבאוקראינה ובבלורוס נמצאה כשהשתייה הרבה ביותר

הבלטיות ולאחריהן במולדובה. במרכז אסיה השתייה הייתה פחותה והפחותה 

שם קווקז, זאת להוציא שתיית יין, שהייתה מקובלת במרכז אסיה -בטרנס –ביותר 

יין. יש לציין כי גם בתקופה זו לא נאספו נתונים על התקיימה גם תעשיית ייצור 

  . ובדנותא הקשר שבין שתייה לגירושין, אלימות או

  

 3%-מגלים כי לפי הגדרת המשטר היו ברוסיה כ 80-נתונים משנות ה

 Civilized'שתיינים מתורבתים' ( 75%-'שתיינים כבדים' וכ 11%-אלכוהוליסטים, כ

Drinkers , הסיבות )כלומר שותים בהזדמנויותעל פי הטרמינולוגיה הרוסית, כך .

מגוונות. הסיבה הראשונה  יות השהועלו לעודף שתייה בקרב האוכלוסייה הרוסי

היא שאלכוהול במשך מאות שנים היה חלק מאורח החיים הרוסי, בהעדר תרבות 

ידי השלטון, כמו תאטרון, טלוויזיה וספורט. -פנאי שאיננה "מטעם", המוכתבת על

פנאי. סיבה נוספת היא שהממשלה הייתה הכך הפכה השתייה לחלק מתרבות 

משקאות, וההכנסות לתקציב המדינה ממשקאות היו צור והפצה של יאחראית על י

גבוהות, ולכן לשלטון לא היה אינטרס לשנות את המצב. חשוב גם לציין כי משנות 

חיים ברוסיה ועמה באה יכולת כלכלית לקנות משקאות. ההייתה עליה ברמת  50-ה

. נשים החלו 15במשך השנים גם צעירים החלו לשתות, ובהם צעירים מתחת לגיל 

תות לא פחות מגברים, ויש הטוענים כי שתיית נשים טמונה בהעדר שווי משקל לש

כמו  גבוהים.ורווקות אחוזי גירושין ומספרי בין גברים לנשים בעקבות המלחמות, 

בשלב מסוים הכירה הממשלה באפקט כן, לא הוטלו סנקציות כלשהן על השתייה. 

זו החל הציבור לצרוך השלילי של צריכת הוודקה והעלתה את מחירה. בתקופה 

משקאות זולים יותר כמו יין ובירה, דבר שהשפיע במיוחד על אוכלוסייה צעירה 

  ונטולת משאבים. 
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ערך גורבצ'וב מסע נגד האלכוהול, כיוון שהבין את ממדי התופעה. למסע זה  1985-ב

קדמו מסעות תעמולה של חרושצ'וב, קוסיגין, ברזניבו, אנטרופוב אך אלו לא היו 

', Samogonצור כוהל בלתי חוקי, 'ילים מאוד. בתקופה זו הציבור החל לייעי

, אך למעשה מאחורי ירידה זו עמדה 60%-צריכת הוודקה בירדה ובעקבות זאת 

עלייה גבוהה בצריכת הסמוגון הלא חוקי. תוצאה נוספת שבאה בעקבות יצור 

ברחבי ברית  הסמוגון, המיוצר עם סוכר רב, היא שבאותה עת נוצר מחסור בסוכר

המועצות. המעבר לייצור משקאות בלתי חוקיים שעליהם לא נגבו מסים פגע גם 

  באוצר המדינה. 

  

בתקופת גורבצ'וב נאספו נתונים מעודכנים יותר הנוגעים לשתייה. אחד הנתונים 

ירדה תוחלת החיים הממוצעת באוכלוסייה  70-וה 60-שהתגלו הוא שבמהלך שנות ה

שיעורי תמותה גבוהים של גברים כתוצאה משימוש בשנתיים, וזאת בגלל 

באלכוהול. בתגובה, גורבצ'וב העלה את מחירי הוודקה, הגביל את שעות המכירה 

ויצר מודעות לבעיות הרפואיות הקשורות בשתייה. יש הטוענים שמסע התעמולה 

של גורבצ'וב, איסוף הנתונים בנושא ואכיפת חוקים, הייתה אחת הרפורמות 

הוא ערך מעבר לרפורמות הפוליטיות. יחד עם זאת, מעשיו עוררו החשובות ש

התנגדות מצד אלו שטענו כי מדיניותו בנושא גרמה להפסדים לאוצר המדינה מחד 

   ולעליית השימוש בסמים מאידך.

  

ואילך החלו להיערך מחקרים השוואתיים, וסקרים מצאו שצריכת  90-משנות ה

 2005בארצות אחרות באירופה. בשנת האלכוהול ברוסיה גבוהה בהרבה מאשר 

(מכון שפירוש ראשי התיבות של שמו ברוסית הוא 'קבוצת   KARELIAפרסם מכון

ילדים  56,000-ו 18-14זכויות אדם לנוער') סקר שגילה ששני מיליון נערים בני 

הם אלכוהוליסטים. אחת הטענות הפופולריות שנשמעות מרוסיה  14מתחת לגיל 

ים את המסורת הרוסית" של שתייה, ושתייה היא אורח חיים היא: "הילדים מחזק

 Koposovרוסי חברתי. אחד המחקרים החשובים שנערכו בנושא הוא מחקרו של 

), אשר ניסה לבדוק מהם המניעים לשתייה. ממצאיו מראים ששתייה תופסת 2001(

ת מקום מרכזי בחיי העם הרוסי הן בקרב צעירים הן בקרב מבוגרים, וכן כי קיימ

יותר סובלנות של הורים כלפי שתייה של בנים לעומת שתייה של בנות. שתייה 

פותרת בעיות של מתח והיא מעלה את ההערכה העצמית. כמו כן, גורם של לחץ 

חברתי משחק תפקיד, ולעתים צעירים שותים בחצר בית הספר כדי להראות שהם 

וטיבציוני חשוב שאין ם גם הנאה היא גורם מללא מכבדים את חוקי בית הספר. ואו

  להתעלם ממנו.
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  שימוש בסמים –שימוש בחומרים ממכרים 

הממשל בברית המועצות היה משוכנע שאין במדינה בעיית סמים  80-עד שנות ה

בהיקף רחב, כיוון שהאדם החדש, הסובייטי, איננו נגוע בתופעות שליליות כמו 

יצור קוקאין, מורפיום יש התייחסות לי 1926במערב. עם זאת, בקוד הפלילי משנת 

 וכמו כן הופיעו חוקים כנגד שימושנאסר על זריעת אופיום  1934-וסמים אחרים. ב

, 1966סמים. הנושא היה רדום מבחינה פורמלית למעלה משלושים שנה, עד שנת ב

בסמים בקרב חיילים ששירתו באפגניסטן. כמו כן  אז התעוררה תופעה של שימוש 

מים בקרב ספורטאים שהיה עליהם לחץ להגיע בתקופה זו החלו שימושי ס

להישגים. בשנים אלו נחקקו חוקים נוספים כנגד שימוש בסמים, מתוך תפיסה לפיה 

נערך מחקר רב היקף על שימוש  1974-"יש להרוג את התינוק בעודנו צעיר". ב

   .1987-בסמים שפורסם רק ב

  

המחלה" בהסתרה בתקופת הפרסטרויקה טען גורבצ'וב כי אי אפשר "לרפא את 

מן המשתמשים (הרשומים) בסמים  46%-שלה ולכן הוא פרסם מחקר שהראה שכ

מחוות קולקטיביות,  4.5%הם שכירים ממעמד בינוני,  29%הם ממעמד הפועלים, 

משתמשי סמים  52,000ממקצועות אחרים. כמו כן, מתוך  16%-עקרות בית ו 2.75%

רווחה האמונה לפיה לצעירים בברית הם צעירים. עד לתקופה זו  14,000רשומים, 

המועצות אין צורך בשימוש בסמים כי יש להם עבודה והם אינם מנוכרים חברתית, 

אך אנשי חינוך טענו אחרת: צעירים משתמשים בסמים בשל שעמום, סקרנות, 

כשהסיבות התורמות לכך הן  ,ידי חברים-אסקפיזם, הדוניזם ורצון להתקבל על

ם על משתמשים בסמים, משפחות שבורות, שתייה מרובה צפייה בסרטים אמריקאי

 התלהסברים אלו עלשל הורים וחוסר חמימות במשפחה. במרכז אסיה, בנוסף 

סמים שזורים עמוק בתרבות. כמו כן, כפי שצוין לעיל, היו שטענו כי  טענה לפיה

מדיניות גורבצ'וב להגבלת צריכת האלכוהול הביאה להגברת השימוש בסמים. 

Kramer )1991" מסכם זאת באמצעות קטע מתוך העיתון (SOBESEDNIK "

  : 1986משנת 

  

"If one thinks that upbringing is only a task of School, family, 
slogans and brilliant lectures by intelligent teachers one can make 
a dangerous mistake. Unfortunately we have avoided this 
mistake. Economic miscalculations, discrepancies between words 
and deeds and wishful thinking have brought moral losses and 
created moral vacuum. Drug addiction has sprouted from this 
ground." (Kramer, 1991, p.102) 
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, כולל אכיפת מניעת שימוש בסמיםואילך נערכו הרבה מאד פעולות ל 80-משנות ה

איש בשימוש בסמים  28,000חוק מסיבית. בקירגיזיה ואוזבקיסטן, למשל, הואשמו 

שנות מאסר. פותחו תכניות לפונים למוסדות רפואיים, פותחו  13-וחלקם נשפטו ל

. עם זאת הסתבר שרמת השימוש בנושא כלי הסברה ואף נוצרה שותפות עם המערב

החיים ברוסיה אורח ן שיש מחסור בכוח אדם מיומן. ניתוח בסמים גבוהה כיוו

אחרים שהחליפו אותם. במשך בעוד מלמד על חברה שבה קודים חברתיים נשברו 

שלושים שנה חל מעבר מהקומוניזם, לפרסטרויקה ולפוסט פרסטרויקה, ובמוסדות 

 לא גובשו נורמות וערכים חדשים, כך שקבוצות חברתיות שונותחברתיים שונים 

  אימצו ערכים שונים.

  

  ב. המפגש בין העולים לבין החברה הישראלית

ההגירה מברית המועצות לישראל שונה מתנועות אחרות בעולם, כיוון שהיא יכולה 

-מהמהגרים לישראל היו בעלי השכלה על 70%-להיות מוגדרת כ"בריחת מוחות"; כ

מחד, היה מבנה מבנה של חברה תעשייתית מודרנית.  –תיכונית ומבנה תעסוקתם 

המשפחה לכאורה מערבי, משפחות גרעיניות קטנות, אך מאידך הן היו יציבות 

הוריות. כמו כן הייתה הטרוגניות רבה בקרבן, ולא דומה -חדהן פחות, וכרבע מהן 

אוקראינה של רוסיה, המשפחה המסורתית של מרכז אסיה וטרנס קווקז לזו 

נעשו ניסיונות התערבות לשיקום  הוריות-ומולדובה. בקרב חלק מהמשפחות החד

התא המשפחתי, אך לעתים קרובות התערבות זו לא הייתה רצויה, הן מבחינת בני 

  הזוג הן מבחינת הילדים. 

  

דוריים, דהיינו -בשל הצורך למרב את המשאבים, המגורים ברוב המשפחות היו רב

ספחים משפחות בנות שלושה דורות המתגוררות תחת אותה קורת גג, כשלעתים נ

אליה גם דודים ודודות. חלק מן המשפחות בתקופה הראשונה של ההגירה התמודדו 

דוריים. חלק ניכר, -עם קשיים כלכליים גדולים, למרות הסדרי המגורים הרב

ובייחוד האבות, לא מצאו עבודה במקצוע, דבר שהיה מקור לתסכול במשפחה. 

עברית. היחסים במשפחה בנוסף, חלק מההורים, ובמיוחד האבות, התקשו ללמוד 

, דבר הנובע, חלקית, מחיקוי דפוסי החיים בחברה םהפכו לפחות אוטוריטריי

העובדה שחלק מן הילדים נאלצו להשתתף בעול הפרנסה מן  –הישראלית, וחלקית 

והחיים הפכו במובן זה שוויוניים יותר. בחלק מן הבתים נמצאה אלימות פיזית, 

טענו שילדיהם משולחי רסן וחסרי גבולות. לעתים אף קשה. הורים רבים אף 

שאיפותיהם של ההורים לגבי ילדיהם היו גבוהות. הטיעון החוזר הוא שההורים הם 

דור המדבר והתפקיד העיקרי שלהם הוא לקדם את ילדיהם. ההורים הביעו תסכול 
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מרמת בתי הספר בישראל וטענו כי זו נמוכה יחסית לברית המועצות; החלק של 

המוצא, ואין כמעט  צותדעים בבית הספר מצומצם יותר מאשר בארלימודי המ

קוריקולרית משמעותית. משטר בית הספר גמיש, ומוליך לבעיות -פעילות אקסטרה

  .)2009(לשם,  המורים פחות מחויביםאילו משמעת קשות ו

  

ידי התלמידים -הילדים עצמם התאוננו לא פעם על שהם אינם מתקבלים על

נוער ענייה יותר, המוזיקה ברמה נמוכה, המורים לא מתחשבים הוותיקים, תרבות ה

וההורים לוחצים להישגים ואינם מבינים את  ,בהם ואינם מודעים לקשייהם

המציאות בארץ. המורים, מצדם, התאוננו על חוסר חברתיות וערכיות של 

התלמידים העולים ועל חוסר הזדהות עם החברה הישראלית. בציבור דובר על גטו 

י של ילדים, שבו השפה המדוברת היא רוסית. מצב זה החל להשתנות בעשור רוס

כלי של ההורים הכלהשני לקליטת גל העלייה ולכך כמה סיבות: ראשית, מצבם 

התייצב וחלק מהם השיב לעצמו את הסטטוס המקצועי הקודם מברית המועצות. 

בין ההורים  שנית, חלק גדול מן ההורים למד את השפה העברית והלשון המדוברת

  לילדיהם הפכה להיות עברית.

  

-מדיניות הקליטה של נוער רוסי השתנתה, וכיום מושם דגש רב יותר על רב

תרבותיות ועל קבלת הזר. בתי הספר החלו לראות את הילדים הרוסים כקבוצה 

בעלת הרגלי למידה טובים יותר מן הישראלים, וחלק מן המורים הבחין ביתרונה 

ם. חלק מן התלמידים הרוסים הגיע לשיעורי הצלחה גבוהים של הקבוצה במדעי

בבחינות הבגרות. עם זאת, שאלת הזהות הישראלית החלקית התחילה לבלוט 

מאוחר יותר. במשך השנים גדל מספרם של בני הנוער יוצאי ברית המועצות לשעבר 

בין ביחידות קרביות, בין מקבלי הצל"שים היו רבים מבני העלייה וכמו כן רבים מ

  הנופלים במערכות ישראל.

  

החל המושג "נוער בסיכון" לשמש גם עבור נוער שמוצאו מברית  90-מאמצע שנות ה

) בשתי 1995המועצות לשעבר. במחקר חלוץ שערכו הורוביץ, מירסקי, ברש ופרנקל (

ערים, נמצא כי חלק מן הקשיים של בני הנוער העולים הם זמניים, אך בעיות רבות 

ת אותם שנים רבות לאחר העלייה. להצלחה התפקודית יש מחיר כבד ממשיכות ללוו

חלק מן הנוער הנמצא במסגרות נורמטיביות סובל במישור הרגשי ובמישור  –

  המנטלי. כמו כן גם לנוער במסגרות נורמטיביות יש קשיי תקשורת עם ההורים.
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בהצלחה ), בדוח מחקר העוסק 2005סלונים, נבו, רובינשטיין, מירסקי ושרגא (

שלון בקרב מתבגרים עולים בסיכון, מצאו חמישה תחומים מרכזיים שזוהו יוכ

האם הנער יוכל  –כגורמים מעכבי או מעודדי הצלחה: גורמים מן התחום הלימודי 

להגיע לרמת השכלה שתאפשר לו קידום בעתיד ויכולת החזרה למסלול הלימודי 

יכולת משפחה  –המשפחתי  שהופרע עקב עזיבת ארץ המוצא?; גורמים מן התחום

בעלת קשיים חברתיים וכלכליים, ולעתים משפחה מפורקת, להתמודד עם שינויים 

פיתוח מוטיבציה  –בתפקוד המשפחה בתוקף הנסיבות; גורמים מהתחום האישי 

ויכולת לגייס משאבים פנימיים ולבנות את הזהות הכוללת של אדם בוגר בכלל 

וונים שונים; גורמים ימושכים בכאשר  והזהות הישראלית בפרט מול כוחות

שמקורם בקבוצת הגיל וביכולת ההסתגלות לנורמות חדשות, וגורמים  –חברתיים 

ספרית, ובהם היחסים עם המורים וההסתגלות למשטר -הקשורים במסגרת הבית

  בית הספר. 

  

) הדגישה את גורמי הכישלון 2005הגירה" (יוליה מירסקי בספרה "ישראלים סיפורי 

להתמודד עם הקונפליקט העולה מבריה"מ לשעבר הצלחה ביכולת המתבגר וה

במהלכו מתרחשת פרידה ואינדיבידואציה  –הבסיסי המלווה את גיל ההתבגרות 

מההורים. במצבי הגירה יכול הקונפליקט הפנימי להתחדד, אך מאידך הוא יכול גם 

של התרסקות אך  הזדמנות להתפתחות אישית. לשון אחר, יכול להיווצר מצב ליצור

  גם מצב של שיפור. 

  

) רואה את בית הספר Sever, 1999גורם חשוב נוסף הוא בית הספר. ריטה סבר (

כמסגרת משמעותית ביותר המעודדת פעילות נורמטיבית או בלתי נורמטיבית. 

ההגירה, להשקפתה, מעמידה במבחן את כלל הכוחות הנפשיים של האדם ועלולה 

ר עומדים לרשותו משאבים אישיים ותנאים חיצוניים לגרום למצוקה, אך כאש

עים, לשיטתה, ימאפשרים, אלו עשויים להוות בסיס לצמיחה. כמה פרמטרים משפ

כלומר האם תלמידים  –על הצלחת התלמיד: משמעות קליטת העלייה בבית הספר 

עולים נתפסים כנטל או כיתרון, האם בית הספר מנסה לשנות תהליכים בית ספריים 

בות כניסת העולים, האם המורים המטפלים בעולים הם מרכזיים או שוליים בעק

 'תרבותית או אסימילטיבית. איזיקוביץ-בבית הספר והאם הגישה לעולים היא רב

)1999 Eisikovich, במאמרה העוסק בשאלה כיצד ילדים רואים את ההתנסות (

כת החינוכית בבית ספר, מצאה שהטיפוס הזוכה לאהדה הרבה ביותר בתוך המער

מורים, מנהלים וכד') הוא נער רוסי בעל כישורים למתמטיקה, ידי  -כלומר על(

ספרית מרוסיה אך ללא הזדהות רבה עם החברה -הממשיך את החוויה הבית
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הישראלית וללא קשרים עם חברים ישראלים. לעומת זאת בנות עם נטייה 

היכולת במדעים, ולא דומה לזו של הבנים בעלי  הומניסטית לא זכו להתייחסות

נלקח בחשבון יתרונן באימוץ מהיר של הערכים בחברה הישראלית והזדהותן 

החזקה עם ישראל כנקודות יתרון. כמו כן בנים בעלי דרגת כישרון בינונית לא זכו 

  להתייחסות מיוחדת, דהיינו רק הבולטים זכו להתייחסות חיובית.

  

ליטה על המשפחות של העולים ) כתבה בנייר עמדה למשרד הק2005שרה כהן (

מברית המועצות. היא מצביעה על גורמים העשויים להעלות את רמת הסיכון של בני 

הילד הוא הרבה  –הנוער, בהם טראומת הגירה קשה, היפוך תפקידים במשפחה 

פעמים נציג המשפחה כלפי חוץ ועקב זאת משתנה שווי המשקל ביחסים במשפחה, 

י של המשפחה להתמודד עם מערכת החינוך אובדן הסמכות ההורית, קוש

הישראלית ורגישות לא מספקת של המשפחה לחוויות גיל הנעורים של בני הנוער, 

אקטיביים ובידוד המשפחה -משבר התבגרות קשה, צריכת הורים חומרים פסיכו

  בשכונת עולים.

  

  דוח ( נית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןהתפרסם דוח ראשוני של התכ 2010בינואר 

). להלן מבחר נתונים משלבי המיפוי והתכנון הראשוני: הדוח מגלה כי 2010, שמידט

מהילדים והנערים בסיכון יוצאי ברית המועצות יש בעיות בתחום המשפחה  77%-ל

מכלל הילדים  74%-מיוצאי קווקז בסיכון יש בעיות כאלו. זאת בהשוואה ל 85%-ול

סובלים  6%חר הוא העדר השגחה מתאימה: ם בסיכון. גורם בולט איוהנוער היהודי

-באוכלוסייה היהודית בסיכון. כמו כן, ל 4%מהתעללות פיזית במשפחה לעומת 

מהילדים בגיל הרך, יוצאי ברית המועצות, בסיכון, יש קשיים חמורים ביחסים  24%

מעולי  63%-בקרב האוכלוסייה היהודית בסיכון. ל 13%עם הוריהם. זאת לעומת 

יוצאי קווקז בסיכון יש בעיות בתחום  70%-ות לשעבר בסיכון ולברית המועצ

יש קשיים רגשיים, אחוז דומה לאוכלוסיה  55%-חברתי, בהתאמה. ל-הרגשי

באוכלוסיה היהודית,  27%יש קושי ביצירת קשר לעומת  30%-היהודית בסיכון. ל

ודית. באוכלוסיה היה 12%מהעולים יש בעיות סיכון ופגיעה עצמית לעומת  17%-ל

 10%יש בעיות סמים לעומת  18%-באשר לשימוש באלכוהול ובסמים, ל

 17%מפגינים התנהגות בלתי נורמטיבית לעומת  25%-מהאוכלוסייה היהודית, ו

דומה ביסודה לאוכלוסיה  תהקווקזי הבאוכלוסיה היהודית בסיכון. האוכלוסיי

ת בסיכון אלימה הקווקזי ההרוסית, בהבדל אחד והוא רמת התוקפנות. האוכלוסיי

מהילדים והנערים בסיכון בקרב יוצאי  63%-היהודית בסיכון. ל היותר מהאוכלוסיי

מהילדים יוצאי קווקז יש בעיות בתחום  74%-ברית המועצות לשעבר ול
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לימודי. עם זאת, למיעוט עולים מיוצאי ברית המועצות בסיכון בבית -ההתפתחותי

תפתחותי, יחסית לאוכלוסייה ה-הספר התיכון יש בעיות בתחום הלימודי

  הישראלית הוותיקה. 

  

מיוצאי ברית  6.4%), עולה כי 2009הסטטיסטי "ילדים עולים" (מדוח השנתון 

המועצות לשעבר (כולל תלמידים שנולדו בישראל למשפחות עולות) נשרו במהלך 

ממטופלי קצין ביקור סדיר הם יוצאי ברית המועצות, מתוכם  65%-וי"ב, -כיתות ט

ילדים יוצאי ברית המועצות שהיו  1006י"ב. בשנים אלו, מתוך -בכיתות י"א 60%-כ

בשל עבירות  290טופלו בשל שימוש בסמים,  325בטיפול של קציני מבחן לנוער, 

בשל עבירות רכוש. כמו כן מצוין בדוח כי מתוך לידות של נערות  239-אלימות ו

ה' ויש להניח שרבות מתוכן הן סווגו כנערות 'יוצאות אירופ 37%, 18מתחת לגיל 

מבין הנערות יוצאות ברית המועצות  10%-למעשה יוצאות ברית המועצות. בנוסף, כ

  מן הנערות יוצאות קווקז היו מטופלות בשירות לנערה.  3%-ו

  

באשר לשימוש של נוער עולה מברית המועצות לשעבר בחומרים ממכרים, במחקר 

מהנערים כי צרכו משקה  84%) דיווחו 2007שערך אדלשטיין בקרב נוער עולה (

עשו דיווחו כי  60%-בשנה האחרונה ו(יין, בירה או שתייה חריפה אחרת) אלכוהולי 

דיווחו כי שתו משקה חריף (כלומר לא יין או  31%בחודש האחרון. מתוך אלה,  כן

מהנערים כי  43%בירה) בחודש האחרון. באשר לשימוש בסמים, במחקר זה דיווחו 

דיווחו כי עשו כן בחודש החולף.  13%-בעישון קנאביס או מריחואנה, ו התנסו

בהרואין.  2%-בקוקאין ו 3%דיווחו כי התנסו באקסטזי בחייהם,  9%בנוסף, 

ידי -נתונים אלו גבוהים משמעותית מנתונים שהתקבלו בסקר האחרון שנערך על

הול בקרב נוער ), אשר בחן דפוסי צריכת סמים ואלכו2009הרשות למלחמה בסמים (

מהנערים  50%-לומד ומנותק בכלל האוכלוסייה הישראלית. בסקר זה עלה כי כ

מהנערים המנותקים צרכו משקה אלכוהולי כלשהו בשנה  62.3%-הלומדים ו

מהנערים הלומדים צרכו קנאביס  5.7%מהנערים המנותקים ו 15.4%-האחרונה, ו

 4.27%מהלך השנה האחרונה, או מריחואנה בתקופה זו. באשר לחומרים אחרים, ב

, בהתאמה, 3.1%-ו 3.2%מהנוער הלומד התנסו באקסטזי,  3.1%-מהנוער המנותק ו

  התנסו בקוקאין, ואחוזים דומים התנסו בהרואין.  

  

). 2010( שמידטהשוואה דומה ניתן לערוך על פי ממצאים ראשוניים של דוח 

ות דיווחו כי שתו משקה מהנערים יוצאי ברית המועצ 84%ממצאים אלו מראים כי 

מכלל האוכלוסייה  50%החודשים האחרונים, לעומת  12-אלכוהולי כלשהו ב
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מיוצאי ברית המועצות לשעבר דיווחו כי השתכרו לפחות  48%שדיווחו כי עשו כן; 

מהישראלים הוותיקים שדיווחו כי עשו כן;  32%פעמיים בשנה האחרונה לעומת 

מהתלמידים יוצאי ברית  23.6% ה על ידידווחשתיית בולמוס בחודש האחרון 

מהישראלים הוותיקים. באשר למעשני סיגריות  16.4%המועצות לשעבר, לעומת 

. שימוש מקרב יוצאי בריה"מ 31.6%עשו כן לעומת  13.2%י"א -מדי יום, בכתות י

 -בקרב האוכלוסייה היהודית, ו 1.1%י"א היה -בקנאביס בחודש האחרון בכתות י

. שימוש באקסטזי בחודש האחרון יוצאת בריה"מ לשעבר הוכלוסייבקרב הא 1.1%

בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר. באשר  4.4%-בקרב יוצאי ישראל ו 2.6%היה 

היהודית השתמשו  המהאוכלוסיי 13.4%להרחת חומרים נדיפים בחודש האחרון, 

  י"א.-בכיתות י בריה"ממקרב יוצאי  7.3%בחומרים נדיפים לעומת 

  

ם נוספים השופכים אור על עמדות וצריכת אלכוהול וסמים עולים ממחקר נתוני

מהעולים יש יחס חיובי לאלכוהול כיוון  64%-). לפיהם, ל2009שערך לשם (

 44%-סוברים כי אלכוהול טוב לבריאות ו 62%מפגש בין חברים.  השאלכוהול מפר

עולות שותים מה 14%-מהעולים ו 42%סוברים כי שתייה לא תביא לאלכוהוליזם. 

מהעולות שותים וודקה או  8.5%-מהעולים ו 39%בירה לפעמים או לעתים קרובות. 

משקאות חריפים אחרים לפעמים או לעתים קרובות. היחס לסמים, לעומת זאת, 

מהעולות מתלבטים אם להתנסות בסמים כמו  2.5%-מהעולים ו 5%הוא שונה. 

 10%-אחוזים גבוהים יותר וה, 25-18בני קבוצת חשיש או מריחואנה. בקרב 

  מהצעירות.  4%מדווחים על התלבטות כזו לעומת  ריםמהצעי

   

קיימת קבוצת נוער שאינה מסתגלת  האם נרצה לסכם, נראה אפוא כי בשולי העליי

לימודית, חברתית וערכית. למרבית הנערים הסתגלות טובה, והצלחה גבוהה 

 62.4%נבחנו בבחינות בגרות, מאלו שהגיעו לכיתה י"ב  89.8%במדדים שונים: 

עומדים בדרישות הסף  52.4%-מבוגרי כיתה י"ב זכאים לתעודת בגרות ו

לאוניברסיטאות. זאת לעומת שיעורים נמוכים יותר בכל המדדים של ישראלים 

 48.6%-זכאים לתעודת בגרות  ו 59.5%נבחנו בבחינות בגרות,  81.4%ותיקים (

מבחינה זו, רמת העולים שהגיעו לכיתות עומדים בדרישות האוניברסיטאות). 

העליונות בבתי הספר העל יסודיים גבוהה יותר מזו של האוכלוסייה הישראלית 

  הוותיקה.
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  ג. פרדיגמות המחקר

בין כל הפרדיגמות המסבירות התנהגויות בלתי נורמטיביות של בני נוער, ובהן 

-יגמה פסיכושימוש בסמים, שתי פרדיגמות שליטות כיום: האחת היא פרד

סוציולוגית, לפיה הפרמטרים המסבירים את ההתנהגות הבלתי נורמטיבית בכלל 

ואת השימוש בסמים הם: המשפחה, המעמד, הקבוצה האתנית, קבוצת הגיל 

והאינטראקציות בין כל אלה. רוב המחקר במדעי החברה  בנושא  סמים מונחה לפי 

, והיא קשורה בעיקר 80הפרדיגמה זו. הפרדיגמה השנייה פותחה בסוף שנות 

). הפרדיגמה מתייחסת Beck 1992) ואולריך בק ((Giddens, 1991באנטוני גידנס 

והמושגים המרכזיים בתפיסתה הם: נורמליזציה,  Late Modernity-לחיים ב

מחד, וביוגרפיה  גלובליזציה וכוחות שוק, דהיינו גורמים מחוץ ליחיד

  מאידך.  (Risk Society)אינדיבידואלית, והחיים בחברת סיכון 

  

 "Risk Generation"את הדור שחי בחברת הסיכון מכנים גידנס ואולריך בק 

המודרנית מביאה  . להשקפתם, החברה"Risk Behavior"והתנהגותם היא 

בעקבותיה סיכון לפרט ולארגונים, ולפרט אין 'מפה', או מתווה ללכת לפיו. 

יאות, חינוך ופוליטיקה. אין עתיד הסיכונים הם בכל תחומי החיים: עבודה, בר

ברור. מצב זה נובע מתנאי שוק שונים, תיעוש והתפוררות המסורת. ההנחה ביסוד 

, הוא לא קורה בזמן יפרדיגמה זו היא שהמעבר של נוער מילדות לבגרות אינו לינאר

וקצב אחידים וזהים, ולבני נוער שונים, בנסיבות שונות ובחברות העוברות תהליכים 

ם, יש ביוגרפיות שונות והתנסויות שונות ולכן הסיכון איננו טיפוסי למעמד שוני

אחד אלא לכל המעמדות בכל הארצות. עם זאת הסכנות לא מתחלקות באופן שווה, 

נער ממעמד בינוני מתנסה בסכנות אחרות מזו של נער ממעמד נמוך, והסכנות 

אלה של ילד המגיע שמולן הוא ניצב בולטות פחות, והרבה פעמים פחות קשות מ

  ממעמד נמוך וממשפחה כאוטית.

  

כיוון שבחברת הסיכון העתיד אינו ברור, היחיד איננו יודע מראש את חישוב 

אינדיבידואליסט, היות ואין מסורת יותר הסיכון. בתוקף נסיבות אלו הופך היחיד ל

שתדריך אותו. אך לסיכון אין רק תוצאות שליליות והעדר התמודדות אלא גם 

צאות חיוביות, חדשנות ופיתוח זהויות חדשות. לפרט יש הזדמנויות לעצב את תו

חייו וזהותו לאו דווקא בהמשך למסורת ממנה הוא מגיע. הפרט צריך לחשוב מחדש 

על החיבור בין הידע שרכש לבין החיים החברתיים. הסיכון מביא לחיפוש מומחים 
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גנויות חדשות, אחרים משהיו, לפיתוח כישורים חדשים וליצירת התאר

  קיימות.אלו האלטרנטיביות ל

  

 Risk) כותב על המשמעות של החיים בחברת סיכון ((France, 2007אלאן פרנס 

Society לדעתו תפיסת חברת הסיכון מהווה אתגר להבנה המסורתית בהיותה .(

  יצירתית, חדשנית ומאתגרת את הגבולות המסורתיים ובונה זהויות חדשות: 

"Risk society is a challenge to traditional understandings' being 
creative and innovative; it challenges the traditional boundaries 
and construction of new forms of identities" (p.15). 

  

חברת הסיכון יוצרת חרדה בקרב אוכלוסיית המבוגרים והם רואים את הצעירים 

חושת המטרה: הם חסרי ערכים ומוסר והם הדוניסטים. הניתוח איבדו את תכאילו 

השונים זכה לביקורת, בעיקר בגלל העובדה שקשה  ) על גווניו1995של בק וגידנס (

ושהמושגים לא תורגמו כהלכה ליישם אותה למציאות אמפירית על כל גווניה 

 כך) על 1995למציאות. מאידך, המבקרים קיבלו את הטענות של בק וגידנס (

שהאפידמולוגיה, מחד, לא הבינה את תפיסות הפרט והתנהגותו ואת הגיוון 

  בחשיבתו, ומאידך, לא ראתה את ההקשר המורכב של החיים בחברה המודרנית.

  

 ,.Critical Moments") "Thompson et alמושג מפתח בתיאורית הסיכון הוא 

ים בתקופות שונות פי התאוריה, ליחיד יש מקבצים של מומנטים קריטי-). על2002

ובהקשרים שונים. הוא רואה את המומנטים הללו כחשובים להמשך חייו וזהותו, 

כליים הכללנסיבות אלא לפי המקורות והוא מגיב אליהם לא רק בהתאם 

) משתמש במושג דומה: 1995והחברתיים העומדים לרשותו. אנתוני גידנס (

"Faithful "Moments"ודק את עצמו ואת החברה . במומנטים קריטיים היחיד ב

יבה המביאה אותו לחפש מקורות, חש –ואז קורה אצלו תהליך של רפלקסיביות 

כישורים שעשויים להביא אותו להעצמה, ומתקיים תהליך של בחירה וגיוס ו חיםמנ

-וה Risk Society-מקורות. כמה חוקרים ניסו בעשור האחרון לעבד את תפיסות ה

Late Modernity2006היא פילקינגטון ( , החשובה בהם ,Pilkington ,לטענתה .(

הפך  90-בפרט, למרות הווריאציות הלוקליות, בשנות ה בעולם בכלל וברוסיה

השימוש בסמים לחלק בלתי נפרד מחיי נוער. בני נוער אלו, למרות השימוש בסמים, 

שומרים על קשר עם מוסדות חברתיים, משפחות וחברים. שמירת קשר זו מונעת 

גלוש לתרבות משנה של סמים המביאה אותם לתלות בסמים. טענה זו של מהם ל

  פילקינגטון ואחרים נקראת תזת הנורמליזציה.
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 Hunt, Moloney andרו הנט, מלוני ואוונס (רשאלה מתודולוגית חשובה שעו

Evans, 2010" בספרם (Youth, Drugs and Nightlife"  הייתה מהי המתודולוגיה

נובעת משינויים שחלו  בסמים בקרב בני נוער. שאלה זו העדיפה לחקר שימוש

בשימוש בסמים בשלושת העשורים האחרונים, שבהם הפכנו עדים להתארגנויות 

), Tribalismשונות בקנה מידה רחב. בספרם מופיעים מושגים כמו: שבטיות (

-המהווים תת Punk Skinheadשמשמעותה קבוצת אנשים בעלי סימן זיהוי כמו 

חלק מהשלם, אין הם שוללים את השלם ויש להם טעם, ערכים והרגלים קבוצה, 

, עירוב של צורות של תרבות נוער, למשל מוזיקה של הגטו Rave Culture משלהם. 

, הווי של שימושי סמים Club Culture and Clubbingבשיקגו ומוזיקת טכנו.

לי מהתארגנות השימוש בסמים, על תצורותיו, הוא אפוא חלק אינטגרבמועדונים. 

  נוער.

  

) כותבים: "החלוקה בין Hunt, Moloney and Evans, 2010הנט, מלוני ואוונס (

פרספקטיבות וגישות להבנת השימוש בסמים חשובה הן בפרספקטיבה אקדמית הן 

בפרספקטיבה של נתונים רשמיים. המחקר האפידמיולוגי מתרכז בדפוסי השימוש 

ש. זו גישה מחקרית פוזיטיביסטית ובדרך בסמים מחד ובקווי ההיכר של המשתמ

מתרכזת בכיצד  תסקר. הגישה התרבותית הפנומנולוגי כלל בנויה על שאלוני

הגישה  .לפרטשל השימוש מתארגן השימוש בסמים ומה המשמעות הסובייקטיבית 

האפידמיולוגית מראה כיצד שימושי סמים מסוכנים לצעירים ויש צורך להגן 

ת הפנומנולוגית מתמקדת גם בהתארגנויות לשימוש עליהם. הגישה התרבותי

מראה כיצד הצעירים  Dancing-ו  Clubbing, Rave Tribalism-בסמים: ב

כשעקרון ההנאה הוא עקרון מרכזי  ומנהלים משא ומתן על חייהם םאקטיביי

מעלה הגישה הפנומנולוגית רכיבים אחרים באישיותם של כמו כן,  בתפיסתם.

 ,למרות ששתי הגישות לגיטימיות ועוד. שות, קהילתיותרג ,המשתמשים בסמים

הפנומנולוגית  –הגישה המועדפת היא זו שמחברת בין שתי הגישות 

   .והפוזיטיביסטית

  

תפיסת מחקרנו היא תפיסה משלבת של תפיסה פוזיטיביסטית ואפידמיולוגית 

הורים  ראיונות עומק שלניתוח של נביא  ,ותפיסה תרבותית ופנומנולוגית. דהיינו

וילדים בנושא חוויית המשפחה, בית הספר, קבוצת הגיל ושימושי סמים. מאידך 
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 –לפי שתי הפרדיגמות  נציגנביא תוצאות של מחקר שאלונים. את תוצאות המחקר 

  .Late Modernity-, ופרדיגמת הנורמליזציה ו Social Problem-פרדיגמת ה

  

  :הבאותבמחקר ננסה לענות על השאלות 

יוצא בריה"מ אלכוהול של נוער בן להבחין בין דפוסי השימוש בסמים והאם נית -

  על פי ממדים תרבותיים? לשעבר

מסבירה לנו את שימושי הסמים והשתייה   Social Problemהאם הפרדיגמה של - 

? דהיינו מה מקום המשפחה, בית הספר וקבוצת הגיל יוצא בריה"מ לשעברשל נוער 

  בצריכה.

ונורמליזציה מסבירות  Critical moments, Late Modernity האם הפרדיגמה של  -

  את תופעת השימוש בחומרים ממכרים של נוער יוצא בריה"מ לשעבר?

ן קבוצות שונות בתוך יהאם יש הבדלים תרבותיים וחברתיים בשימוש בסמים ב -

  קהילת הנוער יוצאי בריה"מ לשעבר? 

ת למסגרות חינוכיות שונות האם דפוסי השימוש בסמים ובאלכוהול טיפוסיו -

  שונות?

האם "רגעים קריטיים" מסבירים את שימושי הסמים והאלכוהול בקרב נוער יוצא  -

  חזור?-בריה"מ לשעבר? האם יש רגעים של אל

מה בין תפיסות של תסכול של משפחות והוריהם ותאוריה של המשכיות  -

  ?כיצד תפיסות אלו מסבירות שימושים שונים ?תרבותית

  



29 
 

  לוסיית המחקר ושיטת איסוף החומרכאו

  

המחקר כלל חלק כמותני, במסגרתו הועברו שאלונים כתובים, וחלק איכותני, 

  במסגרתו בוצעו ראיונות עומק הן עם בני נוער הן עם הורים לבני נוער. 

  

  

  המחקר הכמותי תאוכלוסיי

 עלו ממדינות בריה"מהם או משפחותיהם כל המשתתפים במחקר הם בני נוער ש

  לשעבר או שלפחות אחד מהוריהם עלה ממדינות אלו.  

  

ערי ה"גלעין המרכזי", אזור המרכז, השפלה והדרום, ערים מהמחקר התמקד ב

בתי באופן דומה,  .מבריה"מ לשעבר ריכוז גבוה של עולים בערים אלו מצויכיוון ש

בהם מצויים ריכוזים גבוהים כאלו הם הספר והמסגרות שנבחרו להשתתף במחקר 

  . בתוך ערים אלו של עולים

  

  קבוצות: 4-אוכלוסיית המחקר חולקה ל

בהם ריכוזים גבוהים של נוער עולה  -. תלמידי בתי ספר 'רגילים' מאזור המרכז 1

  ובני עולים ממדינות בריה"מ לשעבר. 

; בקהילה ר בסיכוןנועטיפול בנדגמו ממסגרות ייחודיות ל -. בני נוער בסיכון 2

המשרד  המופעלים על ידיעמותת על"ם ומרכזי 'מציל"ה'  מרכזי, קידום נוער

בטיפולן של מסגרות אלו לומדים  יתכן וחלק מבני הנוער המצויים 1.לביטחון פנים

תכן חפיפה יבמסגרות רגילות, כך שנלקח בחשבון שמסגרת זו אינה בלעדית ות

  . ביניהן מסוימת

ספר של התמ"ת ודומיו  נדגמו בבתי -עלי הישגים נמוכים . תלמידי בתי ספר לב3

  שפלה והדרום, בהם ריכוזים גבוהים של עולים.באזור ה

 , אליהמסגרת גמילהקבוצה קטנה נדגמה ב - מסגרת גמילה. נערים המצויים ב4

  המלצת מערכת המשפט והתיקון. בהגיעו בני הנוער 

  

  

  

  

                                                 
על ידינו כ"נוער בסיכון", על אף לצורך מחקר זה,  כל הנערים המבקרים באחת מן המסגרות הללו כמסגרת מרכזית הוגדרו  1

  שקיימות הגדרות ספציפיות יותר. 
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  מין המשתתפים

   להלן. 1אר בלוח ) נערות, כמתו38.9%( 111-) נערים ו61.1%( 174במחקר השתתפו 

  

  )N = 285וסוג המסגרת ( מין: התפלגות המדגם במספר ובאחוז לפי 1לוח 

  סוג המסגרת 

 מין
סה"כ 
 משיבים

  נקבה  זכר

  מסגרות רגילות
65 

55.6% 

52 

44.4% 

117 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
47 

62.7% 

28 

37.3% 

75 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
56 

67.5% 

27 

32.5% 

83 

100.0% 

  מסגרת גמילה
6 

60.0% 

4 

40.0% 

10 

100.0% 

  כלל המדגם
174 

61.1% 

111 

38.9% 

285 

100.0% 

  

  

  גיל המשתתפים

  =  .M  =  16.75 ,s.d( 20 - 13הנערים והנערות אשר השתתפו במחקר היו בגילאי 

קר נדגמו בעיצעירים יותר  .18 -15, היו בגילים 90%-, כהמשתתפיםמרבית ). 1.36

נדגמו בעיקר במסגרות לבעלי הישגים  נוער, ומבוגרים יותר במסגרות לקידום

היו צעירים מיתר המשתתפים,  מסגרת גמילהאשר נדגמו בבממוצע, נערים . נמוכים

    להלן. 2כמתואר בלוח 

  

  )N = 265( הממוצע בקרב המשיבים לפי סוג המסגרת הגיל: 2לוח 

 ביםסה"כ משי סטיית תקן ממוצע סוג מסגרת

  94  1.08  16.83 מסגרות רגילות

  79  1.38  16.99 מסגרות לנוער בסיכון

  82  1.56  16.62 מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

  10  0.32  15.10 מסגרת גמילה

  265  1.36  16.75 כלל המדגם

סוג הנבדקים ובין  קשרים מובהקים בין סוג המסגרת למין לא העלו ²χ נימבח

  . יהםהמסגרת לגיל
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  ית המחקר האיכותניאוכלוסי

בחלקו האיכותני של המחקר רואיינו תלמידים ובוגרי מסגרות חינוכיות ראיונות 

נושא השימוש בחומרים עסקו באשר נגעו לתחומי חיים שונים ובכללותם  ,עומק

ראיונות עומק אשר נגעו לנושאים (אחרים), כן רואיינו הורים לבני נוער . ממכרים

ם, חינוך בני נוער והתמודדות עם שימוש של בני נוער שונים הקשורים בגידול ילדי

  מכרים.מבחומרים 

  

 15-21בנות בין בגילאים  21-בנים ו 32, ביניהם ראיונות עומק עם בני נוער 53נערכו 

). מרבית אוכלוסיה זו לא נבחרה מאוכלוסיית המחקר 18-ל 16(מרביתם בין 

די מראיינים מאזור בתי הכמותי אלה מתוך אוכלוסיה נפרדת, אשר זוהתה על י

מסגרות לימודיות  3-הספר ובאמצעות דגימת כדור שלג. כך רואיינו מרואיינים מ

  שונות: 

מרואיינים לומדים או למדו במסגרות לימוד רגילות. מרואיינים אלו הם  21 .1

כולם מערי מרכז פריפריאליות, ובעיקר משכונה מסוימת אחת בה יש ריכוז 

  נות.גבוה של עולים מחבר המדי

מרואיינים לומדים או מבקרים במסגרות לנוער בסיכון, כגון קידום נוער  14 .2

מרואיינים נוספים נשרו מן המערכת ואינם מצויים באף מסגרת  3-ו

 לימודית. גם בני נוער אלו הם מערי המרכז הפריפריאליות. 

 מרואיינים שוהים במסגרת גמילה ייחודית לבני נוער.  15 .3

  

אמהות,  38-אבות ו 7לבני נוער, ביניהם  ראיונות עומק עם הורים 45בנוסף , נערכו 

  . 18-ל 12כולם הורים לפחות לנער אחד בין הגילאים 

  

אוכלוסיית ההורים נבחרה באופן דומה לאוכלוסיית הנערים שנבחרו, על ידי פנייה 

אישית אל המרואיינים ודגימת כדור שלג. כך רואיינו הורים באותם האזורים בהם 

בערי מרכז פריפריאליות  -דים הנערים שמילאו את שאלוני המחקר הכמותי לומ

. ראיונות ההורים סווגו על פי שלוש כוז גבוה של עולים מחבר המדינותבהן יש רי

  קטגוריות:

  הורים הם הורים לנערים הלומדים במסגרות חינוך רגילות. 24 .1

, אך מפגינים הורים הם הורים לנערים הלומדים במסגרות חינוך רגילות 15 .2

 התנהגות סיכון חמורה בכל הקשור לצריכת חומרים ממכרים. 

 הורים הם הורים לנערים הלומדים במסגרות לנוער בסיכון.  5 .3
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ערכו את בעצמם  ודוברי השפה הרוסית בריה"מיוצאי  יש לציין כי שבעה מראיינים

יונות ראיונות העומק. כמו כן מרביתם הם עובדי מערכת החינוך. חלק מן הרא

התקיימו בשפה העברית, חלקם התקיימו בשפה הרוסית וחלקם בעירוב שתי 

  . במעורב השפות

  

ראיונות קבוצתיים  שלושה ערכנו המחקרית להשלמת התמונה ,על הראיונות נוסף

במסגרת סמינרי מנהיגות מיקוד של ני נוער יוצאי בריה"מ ,אשר רואיינו עם קבוצות 

 צעירה.  
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   םהכמותיי כלי המחקר

חוברו ותוקפו על ידי תמר הינם כלי מחקר סטנדרטיים, וחלק חלק מכלי המחקר 

אומצו מתוך  כלי מחקר שאחריםהורוביץ במחקריה על עלייה ועל אלימות בני נוער. 

  שונים המפורטים להלן.מחקרים 

   

על השאלון של  יםהמבוסס פריטים 8באמצעות  ונבדק - כלפי בית הספר רגשות

Anderson )1973 ,( לדוגמא "כתלמיד בודד אין בכוחי להשפיע על הנעשה בבית

מסכים -4 מאוד לא מסכים;-1ארבע דרגות ( פנידורגו על הספר". פריטים אלו 

 5הפריטים קובצו לשני תתי סולמות נפרדים; "ניכור כלפי בית הספר", ובו מאוד). 

פנימית של . המהימנות הפריטים 3פריטים, ו"חששות כלפי בית הספר", המורכב מ

 .α  = 0.67 -ושל תת הסולם השני , α = 0.68 תת הסולם הראשון הייתה

  

 נובחו במיוחד לצורך המחקר. הללו שחובר היגדיםנבחנה באמצעות  -  מוטיבציה

פריטים) ומוטיבציה בעבודה עבור בני נוער  5היבטים של מוטיבציה בלימודים (

מאוד לא -1ארבע דרגות ( פניל פריטים). כל פריטי השאלון דורגו ע 4עובדים (

   הייתה כל חלקי השאלון  שלמסכים מאוד). המהימנות הפנימית -4 מסכים;

 = 0.66 α.  באופן דומה, בדיקת המהימנות של הפריטים המתייחסים ללימודים

 מהימנות בלבד ובדיקת המהימנות של הפריטים המתייחסים לעבודה בלבד העלתה 

  בהתאמה. 0.62α  =   -ו 0.67α = של פנימית 

  

הצלחה בלימודים הוערכה באמצעות  -  הצלחה בלימודים ובעיות קשב וריכוז

אשר חוברה במיוחד שאלה ( יצד את/ה מגדיר/ה עצמך כתלמיד/ה?"השאלה "כ

מצויין).  -4 גרוע;-1ארבע דרגות (פני דורגה על לשאלה , התשובה לצורך המחקר)

ת שאלון שחובר לצורך המחקר, הצלחה פוטנציאלית בלימודים נבדקה באמצעו

במסגרתו נשאלו הנבדקים "האם את/ה חושב/ת שהיית יכול/ה להצליח בלימודים 

 . הפריטים דורגו על פנייותר מכפי שאת/ה מצליח/ה היום" בחמישה תנאים שונים

נבדקה  הפריטיםבמידה רבה). המהימנות הפנימית של -4 כלל לא;-1ארבע דרגות (

, ועל כן 0.5α  =  ונמצא כי המהימנות היא בינונית,  Cronbach's αבאמצעות 

  לכל פריט בנפרד.  בניתוח הממצאים התייחסנו

ם האם לדעתם הם ינערקשב וריכוז נשאלו ה, על מנת לבחון סוגיות של בעיות בנוסף

קשב וריכוז ו/או לקויות למידה, האם עברו אבחון על מנת לאתר סובלים מבעיות 

  . עמםלו טיפול כלשהו על מנת להתמודד בעיות אלו והאם הם קיב
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המשתתפים נשאלו למי הם סבורים יש סיכויים  - י הצלחה לפי קבוצה אתניתיסיכו

פריטים).  3לאתיופים, רוסים או ישראלים ותיקים ( -רבים יותר להצליח בלימודים 

, נעשה שימוש בעבר במחקר קודם שפותח על ידי תמר הורוביץ בשאלון זה,

תשובות המשיבים דרגו ורים לעליה, אלימות ונשירה מבית הספר. מחקרים הקשב

  במידה רבה). - 4כלל לא;  -1דרגות ( 4על פני 

  

שפרה שגיא עובד על ידי ש סולםתת שימוש במדדה באמצעות נ - ותסלוטוגני

 , אשר טווה את המושג המתייחס לבריאות נפשית כוללתוהתבסס על אנטונובסקי

)1987Antonovsky, ( .16  פניפריטי המדד דורגו על ) 5אף פעם; -1חמש דרגות-

  . α  0.73 =הייתה זה סולםתת של  תמיד). המהימנות הפנימית

  

 16, ובו )Rosenberg, 1970רוזנברג ( סולם שפיתחנבדק באמצעות  - דימוי עצמי

ציון  .מסכים מאוד)-4מאוד לא מסכים;-1( ארבע דרגות פניעל  ודורגפריטים, אשר 

   הייתהזה סולם יע על דימוי עצמי גבוה. המהימנות הפנימית של גבוה הצב

 = 0.73 α .  

  

מדד על סמך  לצורך המחקר שעובדתת סולם נבדקה באמצעות  - הרפתקנות

 Zuckerman Kuhlman Personalityקולמן (זוקרמן ושל ההרפתקנות 

Questionnaire - ZKPQ, 2002.( פניאשר דורגו  על פריטים  7לל תת הסולם כ 

המהימנות הפנימית נבדקה מסכים מאוד).  - 4בכלל לא מסכים; -1( ארבע דרגות

  . α 0.79  =   ונמצא כי  Cronbach's αבאמצעות

  

ל עובד לצורך המחקר מתוך שאלון שש סולם-תתנמדדו באמצעות   מטרות בחיים

Ball - Rockeach )1973( פריטים ובהם מטרות או ערכים  18. שאלון זה כלל

תת , פריטי Ball - Rockeach. בהתאם לחלוקה שבוצעה בעבר על ידי ייםמרכז

הראשון מכיל מטרות הקשורות המדד  -הסולם חולקו לשני מדדים מרכזיים 

המהימנות . מטרות הקשורים לערכים מוחצנים -למהוגנות ושמרנות, והשני 

  התאמה. ב α  =0.68 -ו 0.81α =  הייתההפנימית של הסולמות 

  

מתוך נוסח נבחנו באמצעות סדרת שאלות אשר נלקחה  - ואלכוהול מיםשימוש בס

(אדלשטיין,  רשות למלחמה בסמיםמחקרים המתבצעים עבור ההמקובל לשימוש ב
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השאלות התייחסו לתדירות צריכת סמים  .)2003המבורגר, -, אדלשטיין ובר2007

 30-רונה, בשונים, תרופות מרשם ואלכוהול בפרקי זמן שונים (אי פעם, בשנה האח

, משקאות ) וכן למאפיינים נוספים של צריכת אלכוהול (כמותהאחרוניםהימים 

  ). ועוד השתכרות

ים בני נוער בחומרים סיבות בעטיין משתמשלדעתם באשר להנערים נשאלו כמו כן 

פני פריטים אשר דורגו על  12זה חובר לצורך המחקר, וכלל  סולם-תת .ממכרים

מסכים מאוד). ניתוח גורמים על תשובות  - 4 מסכים; בכלל לא- 1דרגות ( ארבע

  סיבות:גורמים נפרדים של  3המשתתפים העלה 

 של בעל מהימנות פנימיתופריטים,  4-גורם המורכב מ  -לחץ חברתי  .1

        =  0.88α.  

 פריטים, בעל מהימנות פנימית 5-מורכב מגורם ה - והרגשה נעימהבריחה  .2

  .0.80α  =    של

 בעל מהימנות פנימיתופריטים,  3-מורכב מגורם ה -ות וריגוש בדיקת גבול .3

  .0.70α  =   של

  

אלות נמדדו באמצעות ש - עמדות ההורים והחברים כלפי צריכת סמים ואלכוהול

שחוברו במיוחד לצורך המחקר, בהן דירגו המשיבים את הערכתם באשר לעמדות 

  דרגות 4התבצע על פני   הוריהם וחבריהם כלפי צריכת סמים או אלכוהול. הדירוג

  לא יודע). - 5שלילית מאוד;  - 4שלילית;  - 3אדישה;  -2עמדה חיובית;  - 1(

  

 Hudsonשל מבוסס על המדד ה תת סולםנבדקה על סמך  - ניכור מחבריםתחושת 

תמיד).  - 5אף פעם;  - 1דרגות ( 5 פניפריטים, אשר דורגו על  4נבחרו . )1993(

   .α=   0.84הייתה  פריטים אלו ארבעת שלהמהימנות הפנימית 

  

פריטים  12שחובר לצורך המחקר, ובו  סולם-תתנבדקה באמצעות  -  תרבות פנאי

המתייחסים לפעילויות פנאי שונות. המשיבים דירגו את תדירות עיסוקם בפעילות 

במידה רבה מאוד). מתוך שאלון זו הורכב   - 4 ;כלל לא -1דרגות ( 4בן  פניאלו על 

שני פריטים רכב מתשובות הנערים לאשר הודד 'בילוי במסיבות', מ :נוסף מדד

 .0.85α  =   הייתההעוסקים בפעילויות מסוג זה. המהימנות הפנימית של המדד 
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כמדד להיבט נוסף של תרבות נוער ותסכול, הנערים נשאלו "האם  -  כסף לבזבוזים

לא מספיק;  - 1דרגות ( 3 פני?". תשובותיהם דורגו על 'בזבוזים'יש לך מספיק כסף ל

  .מספיק) - 3מספיק בצמצום;  - 2

  

 הנערים נשאלו באשר להרגלי צפייתם בטלוויזיה, -צפייה בתכניות טלוויזיה

פריטים המתייחסים לז'אנרים  4שחובר לצורך המחקר, ובו  סולם-תתבאמצעות 

אף  - 1גות (דר 4 פניתדירות הצפייה בז'אנרים השונים דורגה על . שונים של תכניות

  לעתים קרובות מאוד).  - 4פעם; 

  

-תתהנערים נשאלו באשר להרגלי ההאזנה שלהם, באמצעות   - יקההאזנה למוז

המתייחסים לתדירות ההאזנה מוזיקה פריטים  3שחובר לצורך המחקר, ובו סולם 

  . בנושא בשפות שונות וכן שאלה פתוחה

  

-תתמעסיקות אותם, באמצעות נשאלו באשר לבעיות ה נעריםה - בעיות מטרידות

תת  ).1990על ידי תמר הורוביץ במחקר הנוגע לאלימות (הורוביץ, שחובר  סולם

במידה רבה  - 4כלל לא;  - 1דרגות ( 4פני אשר דורגו על  פריטים 11-הורכב מ הסולם

  מתוך שאלון זה:  . ניתוח גורמים העלה שני גורמים מרכזייםמאד)

מהימנות הפנימית לו פריטים, ו 7כלל אשר גורם  -מהתחום האישי בעיות  .1

  .0.74α  =  של 

מהימנות הפנימית ולו פריטים,  4כלל אשר גורם  -בעיות מהתחום הציבורי  .2

  0.66α  =  של 

  

שחובר על ידי תמר  סולם-תת נבדקה באמצעות - חשיפה ומעורבות באלימות

ם אם היו , בראשון בהם נשאלו המשיביפריטים 9כלל השאלון . בעברהורוביץ 

אלימות בשלושת החודשים האחרונים, ובשמונת הפריטים הבאים  מקרימעורבים ב

נשאלו באשר לנסיבות בהן היו מעורבים במקרים כאלו. תשובותיהם נסכמו ליצירת 

, כך שככל שמשיב ציין כי היה מעורב במקרי אלימות בנסיבות מדד אלימות כולל

  ותר. רבות יותר, כך ציונו במדד זה היה גבוה י

  

נבדקה באמצעות שתי שאלות, אחת סגורה ואחת  - שביעות רצון משכונת המגורים

בשאלה הסגורה נשאלו הנבדקים באיזו פתוחה, שחוברו במיוחד לצורך המחקר. 

  דרגות  4 פנימידה הם מרוצים משכונת המגורים שלהם ותשובותיהם דורגו על 
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חה נשאלו באם הם לא מרוצה מאוד). בשאלה הפתו - 4בכלל לא מרוצה; -1(

  מרוצים, מדוע. 

  

תבסס בחלקו על עיבודה של ורד תת סולם שהנמדדה באמצעות  - האווירה בבית

תת . )FAD )Family MacMaster Assesment Device, 1983-סלונים למדד ה

אשר דורגו המתייחסים להיבטים של אווירה משפחתית,  פריטים 9-ורכב מה הסולם

   .α=  0.74 הייתההמהימנות הפנימית  תמיד). -4ף פעם; א -1דרגות ( 4 פניעל 

  

 הורוביץ תמר ידי-פותח עלשתת סולם באמצעות  דקונב - חיכוכים עם ההורים

 -4אף פעם;  -1דרגות ( 4 פניאשר דורגו על פריטים  13-. תת הסולם הורכב מבעבר

  .0.83α  =  של תת הסולם הייתה מהימנות הפנימית ה תמיד).

  

לצורך  שחובר במיוחד תת סולםנבחנה באמצעות   - רה לגורמים שוניםפנייה לעז

גורמים שונים אליהם ניתן לפנות לעזרה  בהםפריטים,  9השאלון כלל  המחקר.

דירגו את תדירות פנייתם לעזרה לגורמים השונים  נעריםמורה וכו'). האימא, (חבר, 

  הייתהת של הסולם תמיד). המהימנות הפנימי -4כלל לא;  -1דרגות ( 4על פני 

0.65  = α .  

  

שחובר לצורך תת סולם באמצעות  הוערכו - עלייה לארץיבטים שונים של הה

דבר טוב עבור  הייתהפריטים כגון "העלייה לארץ  7כלל תת הסולם המחקר. 

דבר טוב בשבילי" ועוד. הסכמתם של  הייתההמשפחה שלי", "העלייה לארץ 

בכלל לא מסכים; -1דרגות ( 4על פני סולם בן  המשיבים עם הפריטים השונים דורגה

  מסכים מאוד).  - 4

  

"אני מרגיש/ה יהודי/ה", שאלות:  3הוערכה באמצעות  -  תחושות זהות ושייכות

"אני מרגיש/ה ישראלי/ת", "אני מרגיש/ה רוסי/ת". השאלות חוברו על ידי תמר 

בכלל  -1דרגות ( 4הסכמת המשיבים עם פריטים אלו דורגה על פני  .בעבר הורוביץ

  מסכים מאוד). - 4לא מסכים; 

  

מין, שנת לידה, רמת דתיות, בעיות  , בהםפרטים דמוגרפיים שוניםכמו כן נאספו 

בקבלת זכויות עולה, מקום לידה, סוג יישוב בו התגוררו בברית המועצות, שנת 

ר עלייה לישראל, שנת עלייה ומקום לידה של כל אחד מן ההורים, דרגת כתה, מספ
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בהם למד, מגמת לימודים, שנות השכלה ועיסוק והעל יסודיים בתי הספר היסודיים 

  של כל אחד מן ההורים, מי מתגורר בבית ומצב כלכלי של המשפחה. 
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  ממצאים כמותיים - שימוש בחומרים ממכרים

  

בפרק זה נסקור היבטים שונים של צריכת חומרים ממכרים; סמים, אלכוהול, 

  .ותרופות

לאחר מכן ממצאים הנוגעים ממצאים הנוגעים לשתיית אלכוהול,  מוצגיםחילה, ת

כת תרופות מרשם שלא לצורך רפואי. ממצאים הנוגעים לצרילשימוש בסמים ו

, גיל ההתנסות הבדלים מגדריים ואחרים בצריכת חומרים ממכריםמוצגים  כך-אחר

מדווחות לצריכת הסיבות הו הראשונה, קשר מתאמים בין שימוש בחומרים שונים

  חומרים ממכרים. 

בסוף הפרק מוצגת השוואה בין הממצאים שהתקבלו במחקר זה לממצאי מחקרים 

  קודמים בתחום.

  

  שתיית אלכוהול

החודשים  12-המשקאות הבאים בם את נשאלו מה הייתה תדירות צריכת הנערים

גון האחרונים: בירה, יין (שלא לצרכי קידוש או טקס דתי) או משקה חריף (כ

אפשרויות; אף  5וויסקי, קוניאק, עראק וודקה). תשובותיהם דורגו על סקאלה בת 

) וכל 3), לפחות פעם בשבוע (2), לפחות פעם בחודש (1), פחות מפעם בחודש (0פעם (

  ל פי חלוקה למסגרות. ע ,על סקאלה זומציג את ממוצע תשובותיהם  3). לוח 4יום (

  

  שתיית בירה

, 80%-תדירות בה צרכו בירה בשנה האחרונה. מרביתם, כהנערים נשאלו באשר ל

שתו בירה כי בשנה האחרונה. כרבע ציינו לפחות פעם אחת ציינו שהם שתו בירה 

  .  )3נוספים ציינו שהם שותים בירה מדי יום (ראו לוח  8%-לפחות אחת לשבוע, וכ

  : התפלגות תדירות שתיית בירה במספר ובאחוז לפי סוג המסגרת3לוח 

  אף פעם  ג המסגרתסו

פחות 
מפעם 
  מחודש

לפחות 
פעם 

  בחודש

לפחות 
פעם 
  סה"כ  כל יום  בשבוע

  מסגרות רגילות
36 

30.0% 
32 

26.7% 
30 

25.0% 
20 

16.7% 
2 

1.7% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
13 

16.9% 
16 

20.8% 
14 

18.2% 
26 

33.8% 
8 

10.4% 
77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
16 

18.6% 
19 

22.1% 
19 

22.1% 
24 

27.9% 
8 

9.3% 
86 

100.0% 

 -  מסגרת גמילה
1 

10.0% 
2 

20.0% 
2 

20.0% 
5 

50.0% 
10 

100.0% 

  כלל המדגם
65 

22.2% 
68 

23.2% 
65 

22.2% 
72 

24.6% 
23 

7.8% 
293 

100.0% 

²χ   =  25.6, df  =  12, p  =  0.000 
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ונות באשר לתדירות לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין המסגרות הש ²χמבחן 

מבין הנערים במסגרת הגמילה דיווחו כי בשנה  90%שתיית הבירה של הנערים. 

ציינו כי שתו בירה כל יום. מבין  50%האחרונה שתו בירה לפחות פעם בחודש, ו

ציינו כי  60%-הנערים במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים, כ

כל יום. במסגרות הרגילות  - 10%-נה האחרונה, וכשתו בירה לפחות פעם בחודש בש

בשנה האחרונה שתו בירה לפחות פעם בחודש, כחמישית ציינו שהם כי ציינו  45%-כ

  ציינו כי שתו בירה כל יום.  2%-שתו בירה כל יום ו

מובהקות ההבדלים בין המסגרות נשמרה גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן 

  ). df = 8, p = 0.012²χ ,19.7 = הניתוח (

  

  שתיית יין

הנערים נשאלו באשר לתדירות בה צרכו יין בשנה האחרונה, שלא לצרכי קידוש. 

דיווחו כי שתו יין בשנה האחרונה, אך מרביתם עשו זאת בתדירות ם מעל למחצית

מן המשיבים דיווחו על שתיית יין בתדירות של  10%-פחות מפעם בחודש. כ -נמוכה 

  .)4לוח  ראו(לפחות פעם בשבוע 

  )N = 290( : התפלגות תדירות שתיית יין לפי סוג המסגרת4לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת

פחות 
מפעם 
  מחודש

לפחות 
פעם 

  בחודש

לפחות 
פעם 
  סה"כ  כל יום  בשבוע

  מסגרות רגילות
54 

45.8% 
40 

33.9% 
17 

14.4% 
7 

5.9% 
- 

118 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
37 

48.1% 
24 

31.2% 
7 

9.1% 
8 

10.4% 
1 

1.3% 
77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
34 

40.0% 
29 

34.1% 
13 

15.3% 
9 

10.6% 
- 

85 
100.0% 

  מסגרת גמילה
4 

40.0% 
3 

30.0% 
2 

20.0% 
1 

10.0% - 
10 

100.0% 

  כלל המדגם
129 

44.5% 
96 

33.1% 
39 

13.4% 
25 

8.6% 
1 

0.3% 
290 

100.0% 

  

קים בין המסגרות השונות באשר הבדלים מובה העלהלא לאי תלות  ²χמבחן 

לתדירות צריכת היין בקרב הנערים, גם לא לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן 

   ניתן להניח כי שתיית היין קשורה באירועים משפחתיים וטקסיים.  הניתוח.
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  שתיית משקאות חריפים

  

הנערים נשאלו באשר לתדירות בה צרכו משקאות חריפים כגון וויסקי, קוניאק 

ציינו כי צרכו משקה חריף  70%-מ . למעלהבשנה האחרונהעוד וודקה ו עראק

ציינו כי צרכו משקה חריף לפחות פעם בחודש  20%-מעל ל .כלשהו בשנה האחרונה

  .)5ומעל לרבע ציינו שצרכו משקה חריף לפחות פעם בשבוע (ראו לוח 

  

  )N = 291( : התפלגות תדירות שתיית משקאות חריפים לפי סוג המסגרת5לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת

פחות 
מפעם 
  מחודש

לפחות 
פעם 

  בחודש

לפחות 
פעם 
  סה"כ  כל יום  בשבוע

  מסגרות רגילות
42 

35.3% 
30 

25.2% 
30 

25.2% 
15 

12.6% 
2 

1.7% 
119 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
19 

24.7% 
8 

10.4% 
16 

20.8% 
32 

41.6% 
2 

2.6% 
77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
22 

25.9% 
17 

20.0% 
19 

22.4% 
23 

27.1% 
4 

4.7% 
85 

100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

10.0% 
1 

10.0% 
1 

10.0% 
5 

50.0% 
2 

20.0% 
10 

100.0% 

  כלל המדגם
84 

28.9% 
56 

19.2% 
66 

22.7% 
75 

25.8% 
10 

3.4% 
291 

100.0% 

²χ   =  38.0, df  =  12, p  =  0.000 
  

המסגרות השונות באשר לתדירות  לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין ²χמבחן 

מן הנערים  65%מהנערים במסגרת הגמילה,  80%צריכת משקאות חריפים. 

מן  40%-מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים וכ 55%במסגרות לנוער בסיכון, 

הנערים במסגרות רגילות דיווחו על צריכת משקה חריף לפחות פעם בחודש בשנה 

  האחרונה. 

 30%מהנערים במסגרות לנוער בסיכון,  45%-, כגמילההסגרת ממהנערים ב 70%

מהנערים במסגרות הרגילות  15%-מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים וכ

  דיווחו על צריכת משקה חריף לפחות פעם בשבוע בשנה החולפת. 

מובהקות ההבדלים בין המסגרות נשמרה גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן 

  ). df = 8, p = 0.001²χ ,25.6 =  הניתוח (
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  ת אלכוהול מרובהצריכ

צריכה מרובה של אלכוהול, שתיית בולמוס ושתייה לשוכרה הן תופעות מסוכנות, 

בנוסף לשאלות  וישנן עדויות לכך שתופעות אלו הולכות וגוברות בקרב בני נוער.

ים משתתפנערים השאלנו את ה שתוארו לעיל הנוגעות לתדירות צריכת האלכוהול,

ולא רק את  דפוסי צריכת האלכוהולבמחקר ארבע שאלות במטרה לבחון את 

  .תדירות הצריכה

  

  המשקה שנצרכה בהזדמנות האחרונהכמות 

באם שתית משקאות אלכוהוליים (בירה, יין או משקאות המשתתפים נשאלו "

חריפים) בשנה האחרונה, כמה מנות משקה שתית בהזדמנות האחרונה בה 

ה פירושה פחית או כוס בירה לבנה, כוס יין, כוסית משקה שתית? (מנת משק

 2-3), 2), מנת משקה אחת (1התשובות האפשריות לשאלה היו; לא שתיתי ( חריף)".

). 6מנות ויותר ( 8), 5מנות משקה ( 6-7), 4מנות משקה ( 4-5), 3מנות משקה (

  . 6התפלגויות תשובותיהם, על פי חלוקה למסגרות השונות, מוצגת בלוח 

  

מכלל המשיבים דיווחו כי בהזדמנות האחרונה בה  60%-ניתן לראות כי כ 6בלוח 

דיווחו כי שתו  40%-שתו משקאות אלכוהוליים, שתו למעלה משתי מנות משקה. כ

 6-דיווחו כי שתו למעלה מ 20%-ה, וכקמנות מש 4-בהזדמנות האחרונה למעלה מ

האחרונה בה שתו, צרכו למעלה מן המשיבים ציינו כי בהזדמנות  13%מנות משקה. 

  מנות משקה.  8-מ

  

  

  )N = 278(, לפי סוג מסגרת בהזדמנות האחרונה: התפלגות מנות המשקה שנצרכו 6וח ל

  סוג המסגרת

לא 
שתיתי 

  כלל

מנת 
משקה 

  אחת

מנות  2-3
  משקה

מנות  4-5
  משקה

מנות  6-7
  משקה

מנות  8
משקה 
  או יותר

  סה"כ

  מסגרות רגילות
24 

20.3% 
35 

29.7% 
26 

22.0% 
17 

14.4% 
7 

5.9% 
9 

7.6% 
118 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
15 

21.7% 
8 

11.6% 
12 

17.4% 
15 

21.7% 
4 

5.8% 
15 

21.7% 
69 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
11 

13.4% 
22 

26.8% 
18 

22.0% 
16 

19.5% 
6 

7.3% 
9 

11.0% 
82 

100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
0 

0.0% 
1 

11.1% 
1 

11.1% 
3 

33.3% 
3 

33.3% 
9 

100.0% 

  כלל המדגם
51 

18.3% 
65 

23.4% 
57 

20.5% 
49 

17.6% 
20 

7.2% 
36 

12.9% 
278 

100.0% 

²χ   =  32.1, df  =  12, p  =  0.000 
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לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות באשר לתדירות  ²χמבחן 

דיווחו  מסגרת הגמילהבהנערים ן מ םרבעי קאות חריפים. מעל לשלושהצריכת מש

מנות משקה. לעומתם, כמחצית  4-כי בהזדמנות האחרונה בה שתו, צרכו למעלה מ

מהנערים במסגרות לבעלי הישגים  40%-מן הנערים במסגרות לנוער בסיכון,  כ

משקאות או  4מהנערים במסגרות רגילות דיווחו על צריכה של  30%-נמוכים וכ

  יותר בהזדמנות האחרונה בה שתו. 

הראה הבדלים במגמת מובהקות   ²χלאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, מבחן 

) = 17.4, df = 8, p = 0.066²χ ככל הנראה בשל האחוז הגבוה של נערים ,(

מנות משקה או יותר  8דיווחו על שתיית ר שא) 20%במסגרות לנוער בסיכון (מעל 

 7.6%-י הישגים נמוכים ובמסגרות לבעל 11%בהזדמנות האחרונה בה שתו, לעומת 

  במסגרות הרגילות.

   

  צריכת חמש מנות משקה ויותר תוך מספר שעות, בחודש האחרון

מנות משקה  5הימים האחרונים, בכמה ימים שתית  30-בהמשתתפים נשאלו "

התשובות האפשריות לשאלה היו: אף יום  אלכוהולי או יותר תוך מספר שעות?".

) 6ימים או יותר ( 10), 5ימים ( 9עד  6), 4ימים ( 5עד  4), 3), יומיים (2), יום אחד (1(

    .)בעמוד הבא 7) (ראו לוח 7ימים או יותר ( 20 או

  

מעל למחצית מן הנערים לא צרכו למעלה מחמש מנות משקה ניתן לראות כי  7בלוח 

דיווחו כי עשו כן בהזדמנות אחת,  15%-חודש האחרון.  כאף הזדמנות במהלך הב

זו כנוספים דיווחו כי צרכו כמות  10%-כי עשו זאת בשתי הזדמנויות וכ דיווחו 8%

  פעמים נפרדות בחודש האחרון. 5-ל 3של אלכוהול בין 

 בעשר הזדמנויות) ציינו כי צרכו למעלה מחמש מנות משקה 3.6%משיבים ( 10

) ציינו כי צרכו למעלה מחמש מנות משקה 1.5%משיבים ( 4-שונות בחודש האחרון, ו

  שונות במהלך החודש האחרון.  רים הזדמנויותבעש
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, לפי סוג מנות משקה ומעלה 5: התפלגות מספר ההזדמנויות בחודש האחרון בהן נצרכו 7לוח 

  )N = 275(המסגרת 

  סוג המסגרת
  ימים 6-9  ימים 3-5  יומיים  יום אחד  אף פעם

ימים  10
  ויותר

20 
ימים 
  ויותר

  סה"כ

  מסגרות רגילות
82 

69.5% 
16 

13.6% 
8 

6.8% 
5 

4.2% 
5 

4.2% 
2 

1.7% 
0 

0.0% 
118 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
25 

37.3% 
12 

17.9% 
5 

7.5% 
16 

23.9% 
6 

9.0% 
2 

3.0% 
1 

1.5% 
67 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
41 

50.0% 
13 

15.9% 
9 

11.0% 
5 

6.1% 
6 

7.3% 
6 

7.3% 
2 

2.4% 
82 

100.0% 

  מסגרת גמילה
6 

75.0% 
1 

12.5% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
1 

12.5% 
8 

100.0% 

  כלל המדגם
154 

56.0% 
42 

15.3% 
22 

8.0% 
26 

9.5% 
17 

6.2% 
10 

3.6% 
4 

1.5% 
275 

100.0% 

²χ   =  47.2, df  =  12, p  =  0.000 
  

לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות באשר לצריכת  ²χמבחן 

מן הנערים במסגרות  40%מים האחרונים. כמעט הי 30-חמש מנות משקה ויותר ב

לנוער בסיכון דיווחו על שתיית חמש מנות משקה ויותר בשלושה מקרים שונים 

לפחות במהלך החודש האחרון, לעומת כרבע מן הנערים במסגרות לבעלי הישגים 

דיווח  גמילההמסגרת ממן הנערים במסגרות הרגילות. רק נער אחד  10%-נמוכים וכ

רועים של שתיית חמש מנות משקה לפחות בחודש האחרון, ככל הנראה יא על מספר

מכיוון שמרבית המשיבים במסגרת הגמילה שהו בה כבר למעלה מחודש ימים בעת 

בשל כך, מובהקות ההבדלים בין המסגרות נשמרה גם לאחר הוצאת  מילוי השאלון.

  ).df = 8, p = 0.000²χ ,37.3 = מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  

  שתייה לשוכרה אי פעם

. התשובות "האם אי פעם שתית אלכוהול עד שהשתכרת?"המשתתפים נשאלו 

); 3פעמים ( 2-3); כן, 2); כן, פעם אחת (1האפשריות לשאלה זו היו; לא, אף פעם (

   .בעמוד הבא) 8) (ראו לוח 5פעמים ( 10-כן, יותר מ-) ו4פעמים ( 4-10כן, 

  

המשיבים ומחצית מן המשיבים מן המסגרות  מעל לשליש מכללעולה כי  8מלוח 

-2הרגילות דיווחו כי מעולם לא השתכרו. חמישית מן המשיבים דיווחו כי השתכרו 

פעמים במהלך חייהם.  10-פעמים, וחמישית נוספים דיווחו כי השתכרו יותר מ 3

  אירועים שונים של השתכרות.  10-ל 4 בין וועשירית מכלל המשיבים ח
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  )N  =  279לפי סוג המסגרת ( לגות שתיית אלכוהול לשוכרה אי פעם,התפ :8 לוח

  סוג המסגרת
לא, אף 

 פעם
כן, פעם 

 אחת
 2-3כן, 

 פעמים
 4-10כן, 

 פעמים

כן, יותר 
 10-מ

 פעמים
  סה"כ

  מסגרות רגילות
59 

50.0% 
12 

10.2% 
26 

22.0% 
10 

8.5% 
11 

9.3% 
118 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
19 

27.1% 
10 

14.3% 
15 

21.4% 
7 

10.0% 
19 

27.1% 
70 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
25 

30.9% 
14 

17.3% 
13 

16.0% 
9 

11.1% 
20 

24.7% 
81 

100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 
0 

0.0% 
2 

20.0% 
2 

20.0% 
6 

60.0% 
10 

100.0% 

  כלל המדגם
103 

36.9% 
36 

12.9% 
56 

20.1% 
28 

10.0% 
56 

20.1% 
279 

100.0% 

²χ   =  34.7, df  =  12, p  =  0.001 
לאי תלות העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות באשר למספר  ²χמבחן 

דיווחו  מסגרת הגמילההפעמים בהם השתכרו הנערים במהלך חייהם. כל הנערים ב

מהנערים במסגרות לנוער  60%-כי השתכרו לפחות פעמיים במהלך חייהם, לעומת כ

מן הנערים  40%-סגרות לבעלי הישגים נמוכים, ובמרים בסיכון, כמחצית מן הנע

הראה  ²χבמסגרות הרגילות. לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, מבחן 

), כשבולט ההבדל בין df = 8, p = 0.008²χ ,20.6 = הבדלים במגמת מובהקות (

כשכרבע מן  –המסגרות באשר לשתייה לשוכרה ביותר מעשרה אירועים נפרדים 

במסגרות לנוער בסיכון והמסגרות לבעלי הישגים נמוכים דיווחו על כך,  הנערים

  הנערים במסגרות הרגילות בלבד. ן מ 10%לעומת 

  
  

  רונהשתייה לשוכרה בשנה האח

. "האם בשנה האחרונה שתית אלכוהול עד שהשתכרת?"המשתתפים נשאלו 

 2-3); כן, 2); כן, פעם אחת (1התשובות האפשריות לשאלה זו היו; לא, אף פעם (

  ).5פעמים ( 10-כן, יותר מ-) ו4פעמים ( 4-10); כן, 3פעמים (

-מן הנערים דיווחו על שתייה לשוכרה לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, כ 55%-כ

מן הנערים  %20-וקרוב לדיווחו כי השתכרו לפחות פעמיים בשנה האחרונה ,  %40

  בעמוד הבא). 9(ראו לוח   פעמים בשנה האחרונה 10-דיווחו כי השתכרו למעלה מ
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  )N = 277( החודשים האחרונים, לפי סוג מסגרת 12- התפלגות שתיית אלכוהול לשוכרה ב :9 לוח

  סוג המסגרת
לא, אף 

 פעם
כן, פעם 

 אחת
 2-3כן, 

 פעמים
 4-10כן, 

 פעמים

כן, יותר 
 10-מ

 פעמים
  סה"כ

  מסגרות רגילות
65 

55.1% 
20 

16.9% 
13 

11.0% 
6 

5.1% 
14 

11.9% 
118 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
24 

34.3% 
5 

7.1% 
17 

24.3% 
8 

11.4% 
16 

22.9% 
70 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
31 

38.8% 
18 

22.5% 
11 

13.8% 
5 

6.3% 
15 

18.8% 
80 

100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
0 

0.0% 
2 

22.2% 
2 

22.2% 
4 

44.4% 
9 

100.0% 

  כלל המדגם
121 

43.7% 
43 

15.5% 
43 

15.5% 
21 

7.6% 
49 

17.7% 
277 

100.0% 

²χ   =  32.2, df  =  12, p  =  0.000 
  

לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות באשר למספר  ²χמבחן 

מסגרת מן הנערים ב 90%-בשנה האחרונה. למעלה מ נעריםהפעמים בהם השתכרו ה

מן  60%-ונה, לעומת כדיווחו כי השתכרו יותר מפעמיים בשנה האחר הגמילה

מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים  40%-הנערים במסגרות לנוער בסיכון, כ

מהנערים במסגרות הרגילות. ההבדלים בין המסגרות נותרו מובהקים גם  30%-וכ

  ). df = 8, p = 0.005²χ ,22.0 = (ניתוח לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן ה

  

    "Binge Drinkingבניית משתנה "

 Binge" -במטרה להעמיק ולחקור נטייתם של בני הנוער לשתיית בולמוס 

Drinking ," שתיית מנות משקה רבות בטווח זמן קצר במטרה להשתכר, כלומר

לשתיים מן השאלות שהוצגו נבנה משתנה מיוחד אשר חובר מתשובות הנערים 

ת שנצרכו בהזדמנו למספר מנות המשקההראשונה מתייחסת . השאלה לעיל

בחודש האחרון בה צרכו  למספר הפעמיםהאחרונה בה שתו משקה חריף, והשנייה 

המשקאות  לכמותחמש מנות משקה או יותר. כך, המשתנה מהווה מדד משולב הן 

היא סכום  צריכת מנות משקה מרובות. סקאלת משתנה זה לתדירותשנצרכו והן 

(הציון  11 -ל )ימאלהמיני(הציון  0א נעה בין התשובות לשתי השאלות, ולכן הי

  ). יהמקסימאל

 11ופירוש הציון , 'לא שתיתי כלל, בשום הזדמנות' -הוא  0כך, לדוגמא, פירוש הציון 

'עשיתי כך בשילוב עם מנות,  8-הוא 'בהזדמנות האחרונה בה שתיתי, שתיתי יותר מ

פעמים ויותר בחודש  20' –בתדירות גבוהה  מנות משקה) 5-מעל ל(כלומר שתיתי 

   .'רוןהאח
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משתנה זה משמש לחישוב מתאמים עם מדדים נוספים בשאלון, המופיעים (

  . הבאים)בפרקים 

על מנת . 11-ו 10ים בלוחות מופיעבמשתנה שנבנה  הנעריםהתפלגות וממוצע ציוני 

  הציונים קובצו יחדיו)על הצגת המשתנה חלק מן באופן נוח ההתפלגות להציג את 

, בהם 5-במחקר קיבלו ציון גבוה מ משתתפיםמה 50%-כ -כי בסה"כ  הבחיןניתן ל

 50%-מהנערים במסגרות לנוער בסיכון, כ 65%מהנערים במסגרת הגמילה, כ 90%-כ

מהנערים במסגרות לנוער  35%-מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים וכ

 3מהנערים קיבלו את הציון המינימלי, שפירושו כי לא שתו כלל, ו 18%-בסיכון. כ

  , קיבלו את הציון המקסימלי. 1.1%שהם  נערים,

  

  )= 277N( התפלגות ציוני המשיבים במדד לשתיית בולמוס, לפי סוג המסגרת : 10 לוח

  סה"כ  11  9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 0  סוג המסגרת

  מסגרות רגילות
24 

20.3% 
52 

44.1% 
18 

15.3% 
15 

12.7% 
5 

4.2% 
4 

3.4% 
0 

0.0% 
118 

100.0% 

  וןמסגרות לנוער בסיכ
14 

20.9% 
10 

14.9% 
11 

16.4% 
18 

26.9% 
10 

14.9% 
3 

4.5% 
1 

1.5% 
67 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

10 
12.2% 

29 
35.4% 

17 
20.1% 

9 
11.0% 

11 
13.4% 

5 
6.1% 

1 
1.2% 

82 
100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

12.5% 
0 

0.0% 
4 

50.0% 
2 

25.0% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
1 

12.5% 
8 

100.0% 

  כלל המדגם
49 

17.8% 
91 

33.1% 
50 

18.2% 
44 

16.0% 
26 

9.5% 
12 

4.4% 
3 

1.1% 
275 

100.0% 

  

  

  )  = 277N( ממוצע ציוני המשיבים במדד לשתיית בולמוס סוג המסגרת: 11 לוח

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע סוג מסגרת

 118 2.47 2.44 מסגרות רגילות

 68 3.05 4.04 מסגרות לנוער בסיכון

ישגים נמוכיםמסגרות לבעלי ה  3.50 2.91 82 

 8 3.02 4.62 מסגרת גמילה

 275 2.84 3.21 כלל המדגם

  

) העלה הבדלים מובהקים בין One way ANOVAניתוח שונות חד גורמי (

. ניתוחי p = 0.001))3,271( (F ,46.5  =  המסגרות השונות בציונים במדד שחובר 

יוני הנערים במסגרות הרגילות המשך העלו כי הבדלים אלו נעוצים בהבדל שבין צ

  ). M = 4.62) לבין ציוני הנערים במסגרת הגמילה (M = 2.44(במדד 
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ניתוח שונות חד גורמי נוסף שנערך לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח הראה 

הוא בין המשך הראו כי מקור ההבדלים  יכי ההבדלים נותרו מובהקים, כשניתוח

ציוני הנערים במסגרות לנוער בין ) לM = 2.44ת (ציוני הנערים במסגרות הרגילו

). מכאן, ניתן M  =  3.50מסגרות לבעלי הישגים נמוכים (ב) וM = 4.04בסיכון (

נוטים יותר לשתיית בולמוס מאשר  אחרותלומר כי הנערים בשתי המסגרות ה

  הנערים במסגרות הרגילות. 
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  שימוש בסמים

בשנים שונים שלהם בחומרים ממכרים  תדירות השימוש היתה נשאלו מה נעריםה

חשיש, מריחואנה או גראס, . החומרים עליהם נשאלו היו עשר החודשים האחרונים

אקסטזי, קוקאין או קראק, חומרים נדיפים, פטריות הזיה וחומרים אחרים. 

 3-9) , 2פעמים ( 1-2), 1אפשרויות; אף פעם ( 5תשובותיהם דורגו על סקאלה בת 

).  להלן פירוט תשובותיהם על פי 5פעמים ומעלה ( 25-ו ),4פעמים ( 10-24), 3פעמים (

  חלוקה למסגרות השונות. 

  

  חשיש

בעוד כשליש  החולפת כלל,דיווחו כי לא השתמשו בחשיש בשנה  נעריםמן ה 70%-כ

-). מבין אלו שדיווחו על שימוש, כ12דיווחו כי עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח 

  פעמים ומעלה.  25בתדירות הגבוהה ביותר, דיווחו על שימוש  10%

  )N = 293: התפלגות תדירות השימוש בחשיש במספר ובאחוז לפי סוג המסגרת (12לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
100 

83.3% 

10 

8.3% 

5 

4.2% 

2 

1.7% 

3 

2.5% 

120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
43 

55.1% 

13 

16.7% 

6 

7.7% 

7 

9.0% 

9 

11.5% 

78 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
60 

70.6% 

11 

12.9% 

3 

3.5% 

3 

3.5% 

8 

9.4% 

85 

100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

10.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

10.0% 

8 

80.0% 

10 

100.0% 

  כלל המדגם
204 

69.6% 

34 

11.6% 

14 

4.8% 

13 

4.4% 

28 

9.6% 

293 

100.0% 

²χ  = 82.2, df = 12, p = 0.000 
  

לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין תלמידי המסגרות השונות באשר  ²χמבחן 

מן הנערים בקבוצת הגמילה דיווחו על  90%-כ כך,לתדירות השימוש בחשיש. 

מהנערים במסגרות  8.5%פעמים בשנה החולפת, לעומת  3-שימוש משמעותי, מעל ל

מהנערים במסגרות  16%-מהערים במסגרות לנוער בסיכון וכ 28%-גילות, כהר

  לבעלי הישגים נמוכים. 

יש לציין כי גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, עדיין נמצאו הבדלים 

  ). df = 8, p = 0.004 =²χ ,22.2 מובהקים בין מסגרות הלימוד השונות (
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  מריחואנה/גראס

, בעוד החולפתחו כי לא השתמשו במריחואנה כלל בשנה דיוו הנעריםמן  80%-כ

). מבין אלו שדיווחו על 13כחמישית דיווחו כי עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח 

  פעמים ומעלה.  25) דיווחו על שימוש בתדירות הגבוהה ביותר, 3.7%( 11 שימוש,

  

  )N = 294לפי סוג המסגרת ( ,: התפלגות תדירות השימוש במריחואנה/גראס13לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
111 

92.5% 

7 

5.8% 

2 

1.7% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
51 

65.4% 

12 

15.4% 

7 

9.0% 

3 

3.8% 

5 

6.4% 

78 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
68 

79.1% 

9 

10.5% 

5 

5.8% 

2 

2.3% 

2 

2.3% 

86 

100.0% 

  מסגרת גמילה
3 

30.0% 

1 

10.0% 

0 

0.0% 

2 

20.0% 

4 

40.0% 

10 

100.0% 

  םכלל המדג
233 

79.3% 

29 

9.9% 

14 

4.8% 

7 

2.4% 

11 

3.7% 

294 

100.0% 

²χ   =  76.2, df  =  12, p  =  0.000 
  

ונות באשר לתדירות לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין הקבוצות הש ²χמבחן 

דיווחו על למעלה מצריכת מריחואנה  60% מסגרת הגמילההשימוש במריחואנה. ב

מהנערים במסגרות לנוער  20%-פעמים בשנה החולפת, בהשוואה לכ 3-מעבר ל

בלבד בקרב  2%-מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים, ומתחת ל 10%בסיכון 

המסגרות נשמרו מובהקים גם לאחר הנערים במסגרות הרגילות. ההבדלים בין 

  ). df = 8, p = 0.001²χ ,26.2 = הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח (
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  אקסטזי

-, בעוד כהחולפתדיווחו כי לא השתמשו באקסטזי כלל בשנה  הנעריםמבין  90%-כ

. מבין אלו שדיווחו על שימוש, )14עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח  דיווחו כי 12%

פעמים ומעלה, מחציתם  25ביותר,  דיווחו על שימוש בתדירות הגבוהה) 2.7%( 8

  מסגרת גמילה. מ

  

  )N = 293( : התפלגות תדירות השימוש באקסטזי במספר ובאחוז לפי סוג המסגרת14לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
118 

98.3% 

1 

0.8% 

1 

0.8% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
61 

79.2% 

5 

6.5% 

8 

10.4% 

1 

1.3% 

2 

2.6% 

77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
76 

88.4% 

5 

5.8% 

3 

3.5% 

0 

0.0% 

2 

2.3% 

86 

100.0% 

  מסגרת גמילה
2 

20.0% 

0 

0.0% 

1 

10.0% 

3 

30.0% 

4 

40.0% 

10 

100.0% 

  םכלל המדג
257 

87.7% 

11 

3.8% 

13 

4.4% 

4 

1.4% 

8 

2.7% 

293 

100.0% 

²χ   =  140.6, df  =  12, p  =  0.000 
  

לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות באשר לתדירות  ²χמבחן 

הגמילה השיבו כי הם השתמשו  מסגרתמבין הנערים מ 80%השימוש באקסטזי. 

מהנערים מן המסגרות לנוער  15%-חולפת, כבאקסטזי יותר משלוש פעמים בשנה ה

מן הנערים לבעלי הישגים נמוכים ופחות מאחוז אחד מן הנערים  6%-כ ,בסיכון

במסגרות הרגילות. ההבדלים בין הקבוצות נותרו מובהקים גם לאחר הוצאת 

), ככל הנראה בשל df = 8, p = 0.003²χ ,22.9 =  מסגרת הגמילה מן הניתוח (

ימוש באקסטזי במסגרות לנוער בסיכון לשימוש בסם בשתי ההבדלים בין הש

  המסגרות הנוספות. 
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  קוקאין/קראק

דיווחו כי לא השתמשו בקוקאין או קראק כלל בשנה  הנעריםמבין  90%-מעל ל

). מבין 15דיווחו כי עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח  7%-. זאת, בעוד כהחולפת

) דיווחו על שימוש 1.0%( 3-פעמים ו 3-9זאת ) עשו 1.4%( 4אלו שדיווחו על שימוש, 

  פעמים ומעלה.  25בתדירות הגבוהה ביותר, 

  

  )N = 292(התפלגות תדירות השימוש בקוקאין/קראק במספר ובאחוז לפי סוג המסגרת  :15לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
118 

99.2% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.8% 

0 

0.0% 

119 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
69 

88.5% 

4 

5.1% 

3 

3.8% 

1 

1.3% 

1 

1.3% 

78 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
80 

94.1% 

5 

5.9% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

85 

100.0% 

  מסגרת גמילה
5 

50.0% 

2 

20.0% 

1 

10.0% 

0 

0.0% 

2 

20.0% 

10 

100.0% 

  םכלל המדג
272 

93.2% 

11 

3.8% 

4 

1.4% 

2 

0.7% 

3 

1.0% 

292 

100.0% 

²χ   =  65.5, df  =  12, p  =  0.000 
  

שונות באשר לתדירות לאי תלות מצא הבדלים מובהקים בין הקבוצות ה ²χמבחן 

דיווחו כי צרכו  מסגרת הגמילהמן המשיבים ב 30%קוקאין. השימוש בקראק או 

מן המשיבים  6%-פעמים בשנה החולפת לעומת כ 3-קראק או קוקאין למעלה מ

מסגרות הרגילות ואף לא משיב אחד ות לנוער בסיכון, משיב אחד בלבד מן הבמסגר

  במסגרות לבעלי הישגים נמוכים. 

גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, בשל ההבדל בין המשיבים במסגרות 

מסגרות השונות הבהקים בין ם מולנוער בסיכון ליתר המסגרות, עדיין נמצאו הבדלי

) = 18.7, df = 8, p = 0.017²χ .(  
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  חומרים נדיפים

. החולפתיווחו כי לא השתמשו בחומרים נדיפים כלל בשנה הנערים דמבין  80%-כ

). מבין אלו 16דיווחו כי עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח  20%-זאת, בעוד כ

) 1.7%( 5-פעמים ו 1-2) עשו זאת מכלל המדגם 11.9%( 35שדיווחו על שימוש, 

  פעמים ומעלה.  25דיווחו על שימוש בתדירות הגבוהה ביותר, 

  )N = 294(תדירות השימוש בחומרים נדיפים לפי סוג המסגרת : התפלגות 16לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
95 

79.2% 

14 

11.7% 

7 

5.8% 

1 

0.8% 

3 

2.5% 

120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
62 

80.5% 

7 

9.1% 

4 

5.2% 

3 

3.9% 

1 

1.3% 

77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
70 

80.5% 

11 

12.6% 

2 

2.3% 

3 

3.4% 

1 

1.1% 

87 

100.0% 

  מסגרת גמילה
5 

50.0% 

3 

30.0% 

2 

20.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

10 

100.0% 

  םהמדגכלל 
232 

78.9% 

35 

11.9% 

15 

5.1% 

7 

2.4% 

5 

1.7% 

294 

100.0% 

  
  

הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות באשר לשימוש  לא העלה ²χמבחן 

  .בחומרים נדיפים, גם לא לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח

  

  פטריות הזיה

 דיווחו כי לא השתמשו בפטריות הזיה כלל בשנהן הנערים מ 90%-למעלה מ

בעמוד  17 עשו כן פעם אחת לפחות (ראו לוח  דיווחו כי 8%-. זאת, בעוד כהאחרונה

פעמים  2-1מכלל המדגם) עשו זאת  4.19%( 12. מבין אלו שדיווחו על שימוש, )הבא

פעמים  25דיווח על שימוש בתדירות הגבוהה ביותר,  )0.3%(בלבד נער אחד ואילו 

  ומעלה. 
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  )N = 292(וש בפטריות הזיה במספר ובאחוז לפי סוג המסגרת : התפלגות תדירות השימ17לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
117 

97.5% 

2 

1.7% 

0 

0.0% 

1 

0.8% 

0 

0.0% 

120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
65 

84.4% 

6 

7.8% 

4 

5.2% 

1 

1.3% 

1 

1.3% 

77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
79 

92.9% 

3 

3.5% 

3 

3.5% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

85 

100.0% 

  מסגרת גמילה
7 

70.0% 

1 

10.0% 

0 

0.0% 

2 

20.0% 

0 

0.0% 

10 

100.0% 

  םכלל המדג
268 

91.8% 

12 

4.1% 

7 

2.4% 

4 

1.4% 

1 

0.3% 

292 

100.0% 

²χ   =  42.2, df  =  12, p  =  0.000 
  

תלות מצא הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות באשר לתדירות  לאי ²χמבחן 

דיווחו כי השתמשו  מסגרת הגמילהמבין הנערים ב 20%הזיה.  ריותהשימוש בפט

במסגרות לבעלי הישגים  3.5%פעמים, זאת לעומת  3-בפטריות הזיה למעלה מ

 1ער מהנערים במסגרות לנוער בסיכון. במסגרות הרגילות רק נ 7.5%-נמוכים וכ

  פעמים.  3-) דיווח כי צרך פטריות הזיה מעל ל0.8%(

מובהקות ההבדלים בשל ההבדלים בין המסגרות לנוער בסיכון למסגרות הנותרות, 

  בין המסגרות נשמרה גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח 

)  = 14.73, df  =  8, p  =  0.065χ .(  

  

  סמים נוספים

'חומרים נוספים' בשאלה חצי פתוחה בה יכלו לפרט נשאלו באשר לשימוש ב נעריםה

מן  3%( נערים 9). מביניהם, בעמוד הבא 19-ו  18ות באילו חומרים מדובר (ראו לוח

" או "טריפים LSD-בהשתמשו החודשים האחרונים  12-), ציינו כי בהכלליהמדגם 

מן  מסגרת הגמילה. לאחר הוצאת מסגרת הגמילהמתוכם מ 5לפחות פעם אחת, 

  . 1.3היה  LSDחישוב, אחוז המשיבים אשר דיווחו על צריכת ה

לאחר ולפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה,  חגיגתציינו כי השתמשו ב נערים 8

. מהראיונות האיכותניים )1.7%( 5 - מן החישוב מסגרת הגמילההוצאת הנערים מ

נן מהוות עולה כי השימוש בחגיגת נפוץ יותר, ובהחלט יתכן כי תשובות אלו אי

תמונה ממצה של אחוזי השימוש בחגיגת. בתשובה לשאלה זו, התקבלו תשובות 
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שתמשו נוספות מהנערים אשר שוהים במסגרת הגמילה. שני נערים דיווחו כי ה

, ונער נוסף ציין כי MDMA-הרואין בשנה האחרונה, נער אחד ציין כי השתמש בב

ואקסטזי. נער נוסף, ממסגרת הוא השתמש בתערובת של חגיגת מעורבת עם הרואין 

  לבעלי הישגים נמוכים, ציין כי הוא השתמש בחשיש לבן בשנה האחרונה. 

אשר בתשובה זו ענו כי הם משתמשים בטבק  נערים 11יש לציין כי מהחישוב הוצאו 

בגת)  1-בטבק לעיסה ו 1בנרגילה,  3ציינו כי הם משתמשים בסיגריות,  6ומוצריו (

  ינו כי הם צורכים אלכוהול בתשובה לשאלה זו. ושניים נוספים אשר צי

   )N = 22( : התפלגות השימוש בחומרים אחרים לפי סוג החומר וסוג המסגרת18לוח 

  סוג המסגרת 
חשיש 

 חגיגת  לבן
LSD 

MDMA הרואין וטריפים   

חגיגת מעורב 
עם הרואין 

  ואקסטזי

סה"כ 
  תשובות

  מסגרות רגילות
0 

0.0% 

2 

100.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

2 

100.0% 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

0 

0.0% 

2 

40.0% 

3 

60.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

5 

100.0% 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

1 

33.3% 

1 

33.3% 

1 

33.3% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 

3 

25.0% 

5 

41.7% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

1 

8.3% 

12 

100.0% 

  
  בותתשוכלל ה

1 

 

8 

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 22 

 

  

  )N  =  284( ם לפי סוג המסגרתנוספיהשימוש בחומרים  תדירות: התפלגות 19לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת 
1-2 

 פעמים
3-9 

 פעמים
10-24 
 פעמים

25 
פעמים 
 או יותר

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
106 

93.0% 

3 

2.6% 

2 

1.8% 

1 

0.9% 

2 

1.8% 

114 

100.0% 

  בסיכון מסגרות לנוער
62 

86.1% 

4 

5.6% 

2 

2.8% 

3 

4.2% 

1 

1.4% 

72 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
70 

89.7% 

4 

5.1% 

1 

1.3% 

2 

2.6% 

1 

1.3% 

82 

100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 

3 

33.3% 

1 

11.1% 

0 

0.0% 

5 

55.6% 

9 

100.0% 

  םכלל המדג
238 

87.2% 

14 

5.1% 

6 

2.2% 

6 

2.2% 

9 

3.3% 

273 

100.0% 

²χ   =  107.0, df  =  12, p  =  0.000 
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בדלים מובהקים בין הקבוצות השונות באשר לתדירות העלה הלאי תלות  ²χמבחן 

דיווחו על צריכת  מסגרת גמילהמהנערים ב 65%-השימוש בחומרים 'נוספים', כש

מהנערים  8.5%-לעומת כשונות זאת,  חומרים נוספים במעבר לשלוש הזדמנויות

מהנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים, והנערים  5%-וכ כון,במסגרות לנוער בסי

  במסגרות הרגילות. 

נמצאו הבדלים מובהקים בין  לאלאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, 

  המסגרות. 

  

  

  לשימוש כולל בסמיםמשתנה  בניית

במטרה ליצור משתנה אחד המהווה מדד להיקף וחומרת השימוש בסמים שונים, 

מיוחד, לו קראנו משתנה 'סם כולל'.  על מנת שהמשתנה יבטא הן את נבנה משתנה 

השימוש בו, לכל משתתף במחקר ניתן ציון, המשקלל  היקףהשימוש והן את  חומרת

הוכפלו סמים השונים ה לצורך כךאת תדירות השימוש בכל הסמים אודותם שאלנו. 

של  פוצתםתמידת בהתאם ל, 20, כמתואר בלוח בסדר עולהשניתנו לות ומשקב

  .ובמחקרים אחרים במחקרנו הכפי שהשתקפהחומרים השונים 

  : המשקולות שניתנו לסמים השונים בחישוב המשתנה 'סם כולל'20לוח 

  המשקולת  סוג הסם

  X10  חשיש

  X20  מריחואנה/גראס

  X50  חומרים נדיפים

  X100  אקסטזי

  X200  קוקאין/קראק

  

ים כמשתנה רציף, ומתאמים משמש אותנו בפרקים הבא 'סם כולל'משתנה ה

  2משתנים נוספים.  הסתמכו עליו לצדורגרסיות חשובות במחקר 

מן  נעריםהציוני ממוצעי  .400-ל 10ישוב מתמטי, נעים בין ערכי המשתנה, לאחר ח

  בעמוד הבא. 21מוצגת בלוח זה  משתנההמסגרות השונות ב

  

  

  

  
                                                 

  בשל מגבלות מתמטיות של המשתנה, הנתונים מוצגים ביחד עם התפלגויות השימוש הספציפיות בסמים 2
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  )  = 296N(  בסמיםימוש כולל ממוצע ציוני המשיבים במדד לש: 21לוח 

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע סוג מסגרת

 120 41.52 26.01 מסגרות רגילות

 79 109.42 71.94 מסגרות לנוער בסיכון

 87 81.82 48.31 מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 158.63 239.40 מסגרת גמילה

 296 90.31 52.06 כלל המדגם

  

) מצא כי ההבדלים הניבטים מן One way ANOVAניתוח שונות חד גורמי (

. ניתוחי המשך העלו כי הבדלים p = 0.00 )3,292( (F ,23.29  =( הטבלה הם מובהקים

המדד המשוקלל של הנערים בכל המסגרות לבין אלו אלו נעוצים בהבדל שבין ציוני 

  . מסגרת הגמילהשל הנערים ב

וח הראה כי ניתוח שונות נוסף שנערך לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הנית

. ניתוחי המשך הראו כי p = 0.00)3,283( (F ,8.27  =  ( ובהקיםההבדלים נותרו מ

וני הנערים לצי ין ציוני הנערים במסגרות הרגילותבנעוץ בהבדל מקור ההבדלים 

לא היו הבדלים מובהקים בין ציוני הנערים במסגרות  .במסגרות לנוער בסיכון

מצע הטווח, לבין ציוני הנערים בשתי מסגרות לבעלי הישגים נמוכים, הנמצאים בא

  אלו. 
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  צריכת תרופות 

הימים האחרונים כל אחת  30-אם לקחו בבבמחקר התבקשו לציין  נערים

תרופות  עם וללא מרשם רופא. רוגען, סינופד, ריטלין ואסיוול :הבאות מהתרופות

קודם אלו נמצאו כתרופות הנפוצות ביותר לשימוש שלא לצורך רפואי במחקר 

  ). 2007באוכלוסיה דומה (אדלשטיין, 

) ולקחתי 1), לקחתי עם מרשם רופא (0ת; לא לקחתי (דרגו 3פני התשובות דורגו על 

  ). 2ללא מרשם רופא (

  

  ריטלין

מתוכם מן  םרבעי המן הנערים דיווחו על צריכת ריטלין עם מרשם, שלוש 7%-כ

מן המדגם, דיווחו על נטילת נערים, שהם אחוז אחד  3המסגרות לנוער בסיכון. רק 

  .)22(ראו לוח  ריטלין ללא מרשם רופא

  )N = 291( :  שימוש בתרופה "ריטלין" לפי סוג המסגרת22לוח 

  לא לקחתי  סוג המסגרת
לקחתי עם מרשם 

  רופא
לקחתי ללא 
  סה"כ  מרשם רופא

  מסגרות רגילות
118 

98.3% 
1 

0.8% 
1 

0.8% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
61 

78.2% 
15 

19.2% 
2 

2.6% 
78 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
79 

95.2% 
4 

4.8% 
- 

83 
100.0% 

  מסגרת גמילה
10 

100.0% 
- - 

10 
100.0% 

  כלל המדגם
268 

92.1% 
20 

6.9% 
3 

1.0% 
291 

100.0% 

²χ   =  30.0, df  =  6, p  =  0.000 
  

ות השונות הייתה שונה לאי תלות הראה כי צריכת הריטלין בין הקבוצ χ²מבחן 

 הגבוההייתה במובהק, כשהשימוש בקרב נבדקים במסגרות לנוער בסיכון 

משמעותית מהשימוש ביתר המסגרות. מובהקות ההבדלים נשמרה גם לאחר 

  ).df = 4, p = 0.000²χ ,28.4 =  הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  
  סינופד

מתוכם מן  םרבעי הרשם, שלושמן הנערים דיווחו על צריכת סינופד עם מ 3%-כ

מן המדגם, דיווחו על צריכת  יםנערים, שהם כשני אחוז 5המסגרות לנוער בסיכון. 

  . )הבא בעמוד 23(ראו לוח  סינופד ללא מרשם
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  )N = 286( פי סוג המסגרתל:  התפלגות השימוש בתרופה "סינופד" 23לוח 

  לא לקחתי  סוג המסגרת
לקחתי עם מרשם 

  רופא
לקחתי ללא 

  סה"כ  רשם רופאמ

  מסגרות רגילות
118 

98.3% 
2 

1.7% 
- 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
69 

97.2% 
1 

1.4% 
1 

1.4% 
71 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
75 

88.2% 
6 

7.1% 
4 

4.7% 
85 

100.0% 

  מסגרת גמילה
10 

100.0% 
- - 10 

100.0% 

  כלל המדגם
272 

95.1% 
9 

3.1% 
5 

1.7% 
286 

100.0% 

χ²  =  13.15, df  =  6, p = 0.041 

ת שמקורה בהבדל ים בין המסגרות השונומובהקלאי תלות מצא הבדלים  χ²מבחן 

הבדל זה נשמר גם לאחר בין המסגרות לבעלי הישגים נמוכים ליתר המגמות. 

  ).χ²  =  12.20, df  =  6, p = 0.016( הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח

  
  תרופות הרגעה

 98.6%-מן הנערים דיווחו כי מעולם לא נטלו תרופת הרגעה מסוג 'רוגען' ו 95.4%

  דיווחו כי מעולם לא נטלו 'אסיוול'. 

) דיווחו כי 1.1%נערים ( 3-) דיווחו כי נטלו 'רוגען' עם מרשם רופא, ו3.5%נערים ( 10

 דיווחו כי נטלו רוגען ללא) 1.1%נערים נוספים ( 3נטלו 'אסיוול' עם מרשם רופא. 

- 24(ראו לוחות  ול ללא מרשם רופאומרשם רופא, וכן נער אחד דיווח כי נטל אסי

25(.  

  

  )N = 285( לפי סוג המסגרת (ROGAAN):  התפלגות השימוש בתרופה "רוגען" 24לוח 

  לא לקחתי  סוג המסגרת
לקחתי עם מרשם 

  רופא
לקחתי ללא 
  סה"כ  מרשם רופא

  מסגרות רגילות
117 

97.5% 
3 

2.5% 
- 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
67 

94.4% 
2 

2.8% 
2 

2.8% 
71 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
78 

92.9% 
5 

6.0% 
1 

1.2% 
84 

100.0% 

  מסגרת גמילה
10 

100.0% 
- - 

10 
100.0% 

  כלל המדגם
272 

95.4% 
10 

3.5% 
3 

1.1% 
285 

100.0% 
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  )N = 285( לפי סוג המסגרת :  שימוש בתרופה "אסיוול"25לוח 

  לא לקחתי  וג המסגרתס
לקחתי עם מרשם 

  רופא
לקחתי ללא 
  סה"כ  מרשם רופא

  מסגרות רגילות
119 

99.2% 
1 

0.8% 
- 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
70 

98.6% 
1 

1.4% - 
71 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
82 

97.6% 
1 

1.2% 
1 

1.2% 
84 

100.0% 

  מסגרת גמילה
10 

100.0% 
- - 

10 
100.0% 

  כלל המדגם
281 

98.6% 
3 

1.1% 
1 

0.4% 
285 

100.0% 

  

תרופות מסוג "רוגען", ו"אסיוול" לא  נטילתלאי תלות הראה כי באשר ל χ²מבחן 

  נמצאו הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות.
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  הבדלים מגדריים בצריכת חומרים ממכרים

פים שלא פירטו את שיבים נוסמ 13-נערים, ו 174נערות,  111במדגם לקחו חלק 

  , המוצג גם בפרק ב' של מחקר זה. 1מינם כמפורט בלוח 

  

  ) N = 285וסוג המסגרת ( מין: התפלגות המדגם במספר ובאחוז לפי 1לוח 

  סוג המסגרת 

סה"כ  מין
  נקבה  זכר משיבים

  מסגרות רגילות
65 

55.6% 

52 

44.4% 

117 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
47 

62.7% 

28 

37.3% 

75 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
56 

67.5% 

27 

32.5% 

83 

100.0% 

  מסגרת גמילה
6 

60.0% 

4 

40.0% 

10 

100.0% 

  כלל המדגם
174 

61.1% 

111 

38.9% 

285 

100.0% 

  

במטרה לבחון הבדלים בין דפוסי הצריכה של נערים ונערות אשר השתתפו במחקר, 

 יהםובין התפלגות תשובותהמשיבים  לאי תלות בין מגדר χ²נערכה סדרת מבחני 

בשאלות שתוארו עד כה (תדירות צריכת סמים שונים, צריכת תרופות, תדירות 

  ודפוסי צריכת משקאות אלכוהוליים).

  

באשר לתדירות צריכת מרבית החומרים  לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים

אק, חומרים עליהם שאלנו במחקר זה: חשיש, מריחואנה, אקסטזי, קוקאין/קר

אסיוול, שתיית יין,  ,נדיפים, פטריות הזיה, חומרים 'נוספים', רוגען, סינופד, ריטלין

  שתיית משקאות חריפים ומספר המשקאות שנצרכו בהזדמנות האחרונה.

באשר לתדירות צריכת בירה, ובמספר  נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים

 27 -ו 26לוחות (ראו  ההזדמנויות בהן השתכרו המשיבים בשנה האחרונה

    .בהתאמה)

  )N = 281(: התפלגות תדירות שתיית בירה במספר ובאחוז לפי מגדר המשיבים 26לוח 

  אף פעם  מגדר

פחות 
מפעם 
  מחודש

לפחות 
פעם 

  בחודש

לפחות 
פעם 
  סה"כ  כל יום  בשבוע

  זכר
32 

18.7% 
35 

20.5% 
37 

21.6% 
49 

28.7% 
18 

10.5% 
171 

100.0% 

  נקבה
32 

29.1% 
29 

26.4% 
26 

23.6% 
19 

17.3% 
4 

3.6% 
110 

100.0% 

  כלל המדגם
64 

22.8% 
64 

22.8% 
63 

22.4% 
68 

24.2% 
22 

7.8% 
281 

100.0% 

²χ   =  11.9, df  =  4, p  =  0.018 
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נערים דיווחו על תדירות צריכה גבוהה יותר מאשר מצא כי לאי תלות  ²χמבחן 

ה בתדירות העולה על אחת לחודש, מן הנערים דיווחו על שתיית ביר 60%-נערות. כ

מן הנערים דיווחו על שתיית בירה מדי יום,  10%-מן הנערות. למעלה מ 45%לעומת 

מן הנערות. הבדלים אלו נותרו מובהקים גם לאחר הוצאת נתוני  3.6%לעומת 

  ). df = 4, p = 0.012²χ ,12.7 =  מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  

  )  = 268N( החודשים האחרונים, לפי מגדר 12-ל לשוכרה בהתפלגות שתיית אלכוהו: 27 לוח

  מין
לא, אף 

 פעם
כן, פעם 

 אחת
 2-3כן, 

 פעמים
 4-10כן, 

 פעמים

כן, יותר 
 10-מ

 פעמים
  סה"כ

  זכר
67 

41.6% 
22 

13.7% 
21 

13.0% 
13 

8.1% 
38 

23.6% 
161 

100.0% 

  נקבה
51 

47.7% 
20 

18.7% 
19 

17.8% 
8 

7.5% 
9 

8.4% 
107 

100.0% 

  המדגםכלל 
118 

44.0% 
42 

15.7% 
40 

14.9% 
21 

7.8% 
47 

17.5% 
268 

100.0% 

²χ   =  11.0, df  =  4, p  =  0.026 

בשנה נערים דיווחו על הזדמנויות רבות יותר מצא שלאי תלות  ²χמבחן בנוסף, 

מן הנערים דיווחו כי השתכרו  45%-לעומת נערות. כך, כהחולפת בהן שתו לשוכרה 

מן הנערות, וכמעט רבע מן הנערים  17%ה החולפת, לעומת לפחות פעמיים בשנ

  מן הנערות.  8%-פעמים, לעומת כ 10-דיווחו כי השתכרו למעלה מ

ההבדלים בין המינים נותרו מובהקים גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח 

)  = 11.3, df = 4, p = 0.024²χ.(  

  

באשר למספר הפעמים בהם  יםנמצאו הבדלים במגמת מובהקות בין המינ ,כמו כן

מנות משקה או  5השתכרו אי פעם, ומספר ההזדמנויות בחודש האחרון בהם צרכו 

   .בהתאמה 29 -ו 28יותר, כפי שמפורט בלוחות 

  )N  =275( , לפי מיןבחודש האחרון מנות משקה ויותר 5: ההזדמנויות בהן נצרכו 28לוח 

  מין

אף 
  פעם

יום 
  אחד

  יומיים
3-5 

  ימים
6-9 

  יםימ

10 
ימים 
  ויותר

20 
ימים 
  ויותר

  סה"כ

  זכר
83 

51.6% 
25 

15.5% 
12 

7.5% 
19 

11.8% 
12 

7.5% 
6 

3.7% 
4 

2.5% 
161 

100.0% 

  נקבה
69 

65.7% 
16 

15.2% 
9 

7.5% 
5 

4.8% 
3 

2.9% 
3 

2.9% 
0 

0.0% 
105 

100.0% 

  כלל המדגם
152 

57.1% 
41 

15.4% 
21 

7.9% 
24 

9.0% 
15 

5.6% 
9 

3.4% 
4 

1.5% 
266 

100.0% 

²χ   =  11.0, df  =  6, p  =  0.09 
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לאי תלות מצא הבדלים במגמת מובהקות בין המינים, כשהנערים דיווחו  ²χמבחן 

על מספר הזדמנויות גבוה יותר בחודש באחרון בהן נצרכו מעל לחמש מנות משקה. 

מן הנערים דיווחו כי צרכו כמות כזו של שתייה אלכוהולית בשתי הזדמנויות  35%-כ

מן הנערים דיווחו כי צרכו חמש מנות  6%-מן הנערות. כ 20%-יותר, לעומת כאו 

מן הנערות.  3%-פעמים בחודש האחרון, לעומת פחות מ 10-משקה או יותר מעל ל

  לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח נעלמה מגמת המובהקות מן הממצאים. 

  )N = 270( לפי מין התפלגות שתיית אלכוהול לשוכרה אי פעם,: 29 לוח

  סוג המסגרת
לא, אף 

 פעם
כן, פעם 

 אחת
 2-3כן, 

 פעמים
 4-10כן, 

 פעמים

כן, יותר 
 10-מ

 פעמים
  סה"כ

  מסגרות רגילות
56 

34.4% 
18 

11.0% 
31 

19.0% 
17 

10.4% 
41 

25.2% 
163 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
45 

42.1% 
17 

15.9% 
23 

21.5% 
9 

8.4% 
13 

12.1% 
107 

100.0% 

  כלל המדגם
101 

37.4% 
35 

13.0% 
54 

20.0% 
26 

9.6% 
54 

20.0% 
270 

100.0% 

²χ   =  8.1, df  =  4, p  =  0.087 
  

לאי תלות מצא הבדלים במגמת מובהקות בין המינים, כשנערים דיווחו על  ²χמבחן 

מן הנערים דיווחו כי השתכרו  55%-מספר רב יותר של השתכרויות מאשר נערות. כ

מן הנערות. כרבע מן הנערים דיווחו כי  45%לעומת  בחייהם למעלה מפעמיים,

פעמים, לעומת כשמינית מן הנערות אשר  10-השתכרו במהלך חייהם למעלה מ

דיווחו על כך בלבד. מעניין לציין כי לאחר הוצאת הנתונים ממסגרת הגמילה מן 

  ).df = 4, p = 0.038²χ ,10.1 = החישוב ההבדלים בין המינים הפכו מובהקים (

  

נבחנו ההבדלים בין ציוניהם לאוכלוסיות בלתי תלויות, t מו כן, באמצעות מבחן כ

  =  α(השערה דו כיוונית,  של נערים ונערות במדד לשתיית בולמוס שתואר לעיל

), כשציון הנערים במדד t(265) = 249.5, p = 0.002הבדלים מובהקים ( ו. נמצא)95%

 = Mגבוה מציוני הנערות במדד זה () היה M = 5.56, SD = 2.96, N = 161(זה 

4.49, SD = 2.45, N = 105 הבדלים אלו נותרו מובהקים גם לאחר הוצאת .(

  ).t(257) = 238.6, p = 0.002מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  

  נוספים םהבדלים דמוגראפיי

נבחנו ולא נמצאו הבדלים בתדירות ודפוסי צריכת חומרים ממכרים בין נערים שהם 

פיים רם ילידי ארצות מוצא שונות מבין מדינות חבר העמים. הבדלים דמוגאו הוריה

  בהמשך דוח זה.  םרלוונטיימובהקים נוספים שזורים בפרקים 
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   יל ההתנסות הראשונהג

"במידה והשתמשת בחומרים הבאים, באיזה גיל  נשאלו בשאלה פתוחה נעריםה

הן לסיגריות, והן  שאלה זו התייחסה הן לסמים שונים,עשית זאת לראשונה?". 

שר השיבו לשאלה זו בות הנערים אממוצע וסטיית התקן של תשו .לאלכוהול

   .להלן 30מופיעים בלוח 

  

  : גיל ממוצע להתחלת השימוש בחומרים נרקוטיים לפי סוגי המסגרת*30לוח 

  ממוצע  סוג המסגרת  חומרים נרקוטיים
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

אחוז 
המשיבים 

מסך 
  הנשאלים

  ריותסיג

 42.5% 51 1.77 13.02  מסגרות רגילות

 70.4% 57 2.82 12.46  מסגרות לנוער בסיכון

 69.0% 60 2.33 12.80  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 100.0% 10 2.23 9.90  מסגרת גמילה

 58.3% 178 2.44 12.59  כלל המדגם

  משקה אלכוהולי

 72.5% 87 2.40 12.36  מסגרות רגילות

 76.5% 62 2.02 13.53  נוער בסיכוןמסגרות ל

 80.5% 70 2.73 13.34  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 100.0% 10 1.55 11.80  מסגרת גמילה

 76.0% 229 2.44 12.95  כלל המדגם

  מריחואנה /גראס

 6.7% 8 0.89 14.75  מסגרות רגילות

 33.3% 27 2.55 14.44  מסגרות לנוער בסיכון

 19.5% 17 1.79 13.76  שגים נמוכיםמסגרות לבעלי הי

 80.0% 8 1.16 13.25  מסגרת גמילה

 18.1% 60 2.05 14.13  כלל המדגם

  חשיש

 14.2% 17 0.99 14.71  מסגרות רגילות

 37.0% 30 2.18 14.17  מסגרות לנוער בסיכון

 26.4% 23 1.50 14.43  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 100.0% 10 1.17 13.40  מסגרת גמילה

 24.3% 80 1.70 14.26  כלל המדגם

  אקסטזי

 0.8% 1 - 16.00  מסגרות רגילות

 17.3% 14 1.07 14.93  מסגרות לנוער בסיכון

 10.3% 9 2.30 15.56  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
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  ממוצע  סוג המסגרת  חומרים נרקוטיים
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

אחוז 
המשיבים 

מסך 
  הנשאלים

 80.0% 8 1.13 14.88  מסגרת גמילה

 8.3% 32 1.50 15.13  כלל המדגם

  חומרים נדיפים

 12.5% 15 2.50 12.13  ותמסגרות רגיל

 14.8% 12 1.97 12.67  מסגרות לנוער בסיכון

 17.2% 15 1.68 12.47  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 80.0% 8 1.51 12.38  מסגרת גמילה

 14.6% 50 1.96 12.40  כלל המדגם

  הרואין

 - - - -  מסגרות רגילות

 2.5% 2 0.00 16.00  מסגרות לנוער בסיכון

 1.1% 1 - 11.00  ת לבעלי הישגים נמוכיםמסגרו

 40.0% 4 0.82 16.00  מסגרת גמילה

 1.0% 7 1.98 15.29  כלל המדגם

  קוקאין /קראק

 - - - -  מסגרות רגילות

 3.7% 3 1.73 15.00  מסגרות לנוער בסיכון

 4.6% 4 1.71 13.75  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 50.0% 5 1.64 15.80  מסגרת גמילה

 2.4% 12 1.78 14.92  כלל המדגם

פטריות 
  הזיה/קקטוסים

 - - - -  מסגרות רגילות

 6.2% 5 1.52 14.60  מסגרות לנוער בסיכון

 5.7% 5 2.39 14.20  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 20.0% 2 0.71 16.50  מסגרת גמילה

 3.5% 12 1.91 14.75  כלל המדגם

  חומר אחר

 5.8% 7 1.95 13.14  מסגרות רגילות

 7.4% 6 1.03 14.33  מסגרות לנוער בסיכון

 8.0% 7 3.60 15.57  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 90.0% 9 0.83 15.78  מסגרת גמילה

 6.9% 29 2.27 14.79  כלל המדגם

  
  

עלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות השונות הניתוח שונות חד כיווני 

), ובו צרכו p = 0.002)3,174(F ,5.1 = (סיגריות בונה באשר לגיל בו התנסו לראש
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כשהבדלים אלו נעוצים  ).p = 0.005)3,225(F ,4.4 = לראשונה משקה אלכוהולי (

בהבדלים שבין מסגרת הגמילה ליתר המסגרות. לא התקבלו הבדלים מובהקים 

ור תחילת השימוש, אך עם זאת יש לשים לב כי עבנוספים בין המסגרות באשר לגיל 

  חלק מן החומרים מיעוט המשיבים לא אפשר ניתוח סטטיסטי.

  

ניתוח שונות חד כיווני שנערך לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח העלה 

הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות השונות רק באשר לגיל בו צרכו לראשונה 

י מקור ), כשניתוח המשך העלה כp = 0.006)2,216(F 5.3 =  משקה אלכוהולי  (

ם מן המסגרות נעריההבדלים בין הקבוצות הוא ההבדל בין הגיל הממוצע בו צרכו 

החלו לצרוך אלכוהול ), אשר באופן מפתיע M = 12.36הרגילות משקה אלכוהולי (

) והנערים מן M = 13.34נערים ממסגרות לנוער בסיכון ( בגיל מוקדם יותר

   ).M = 13.53המסגרות לבעלי הישגים נמוכים (

  

ים ונערות אשר השתתפו של נער שימושבין דפוסי המגדריים לבחון הבדלים במטרה 

באשר לגיל תחילת  לאוכלוסיות בלתי תלויות, tסדרת מבחני  במחקר, נערכה

). לא נמצאו הבדלים  α = 95%הצריכה של חומרים ממכרים (השערה דו כיוונית,

והול, חשיש, מריחואנה, בין המינים באשר לגיל ההתנסות הראשון בסיגריות, אלכ

אקסטזי, הרואין, קוקאין או קראק, פטריות הזיה או חומרים נוספים. למעשה, 

   בחומרים נדיפיםההבדל היחיד שנמצא היה הבדל בין גיל ההתנסות הראשון 

)t(44) = -2.39, p = 0.021) כשנערים דיווחו על התנסות ראשונה מוקדמת יותר ,(M 

= 12.03, SD = 2.125, n = 30מאשר נערות ( )M = 13.2, SD = 1.15, n = 15.(  
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  דרדרותילול השימוש והסמ

מתאמים נמצאו במחקר שונים. חומרים ב מתאמים בין דרגות השימושבדקנו את ה

  .)להלן 31 הסמים (ראו לוחסוגי מובהקים בין השימוש בכל 

  : מתאמים בין תדירות צריכת הסמים השונים31לוח 

 חשיש 
  אנה/וחימר

 אקסטזי אסגר
  קוקאין/
 נדיפים קראק

פטריות 
  הזיה/

 קקטוסים
      1 חשיש

     1 *0.73 /גראסואנהחימר
    1 *0.77 *0.65 אקסטזי

   1 *0.56 *0.28 *0.31 קוקאין/קראק
  1 *0.37 *0.25 *0.28 *0.23 נדיפים

פטריות 

 1 *0.27 *0.47 *0.56 *0.50 *0.39  הזיה/קקטוסים

  p<0.05מובהקות   *כל המתאמים ברמת

  

לתדירות השימוש  חשישבשימוש הנמצא מתאם גבוה בין תדירות עולה כי  31 מלוח

מתאם גבוה בין ונמצא , בהתאמה) r = 0.65-ו r = 0.73( מריחואנה ואקסטזיב

). כמו כן נמצא מתאם בינוני נמוך r = 0.55( קוקאיןשימוש באקסטזי להשימוש ב

 r = 0.39-ו r = 0.23( פטריות הזיהבים נדיפים וחומרבין השימוש בחשיש לשימוש ב

  .בהתאמה)

  

  :להלן 32בלוח  יםתאמים בין צריכת סמים ושתיית אלכוהול, מפורטהמ

  : מתאמים בין תדירות צריכת סמים ואלכוהול32לוח 

 יין  בירה 
שתייה 
 חריפה

 *0.48 - *0.48 חשיש
 *0.37 *0.14 *0.38 /גראסואנהחימר

 *0.27 *0.14 *0.27 אקסטזי
 *0.12 *0.12 - קוקאין/קראק

 *0.23 *0.18 *0.26 נדיפים
פטריות 

 *0.19 *0.13 *0.19 הזיה/קקטוסים

משתנה משולב 

 *0.30 *0.26 *0.26  "סם כולל"

  p<0.05*כל המתאמים ברמת מובהקות 
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גבוה עם -יפה ובירה עומדים במתאם בינוניצריכת שתייה חרעולה כי  32מלוח 

  מתאם בינוני עם חומרים ממכרים נוספים. ב, ו)r = 0.48( חשיששימוש ב

  

  בחומרים ממכרים לשימושהמביאות סיבות עמדות בנוגע ל

הסיבות עליהם מצביעים בני הנוער כסיבות לצריכת חומרים ממכרים מהווים מדד 

השלכתי לעמדותיהם של בני הנוער באשר לשימוש בסמים וצריכת אלכוהול. בשל 

שאלו "מה הסיבות, לדעתך, שבני נוער שותים משקאות במחקר נ נעריםכך, ה

 4 פניחריפים או משתמשים בחומרים ממכרים אחרים?". תשובותיהם דורגו על 

מסכים  -) 4(-מסכים ו -) 3מסכים במקצת, ( -)2בכלל לא מסכים, ( -) 1( :דרגות

  הבא.  ודבעמ 33השאלות מופיעות בלוח  11-ממוצעי תשובותיהם ל מאוד.

  

מסגרות עולה כי תלמידים במסגרות רגילות ו (המופיע בעמודים הבאים) 33 מלוח

   M  =  2.80("זה עושה הרגשה טובה",  עקרון ההנאהנוער בסיכון ציינו את ל

 הרצון לשכוח בעיותבהתאמה) במקום הראשון, ובמקום השני את  M  =  2.78 -ו

  ה). בהתאמ M  =  2.59 -ו M  =  2.55("זה עוזר לשכוח בעיות", 

  

במקום הראשון ציינו  מסגרת גמילהתלמידים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים ו

במקום הזכירו את הרצון לשכוח בעיות  -והשני את שתי סיבות אלו אך בסדר הפוך 

, ואת עקרון ההנאה לאחריו, במקום בהתאמה)M  =  3.77 -ו M  =  2.77 ( הראשון

  .בהתאמה)M  =  3.50 -ו M  =  2.64( השני

  

לחץ  תלמידי המסגרות הרגילות ומסגרות לנוער בסיכון ציינובמקום השלישי 

בהתאמה). בני  =   M 2.48-ו M  =  2.45החברים שלהם עושים את זה", (" חברתי

  =  Mנוער במסגרת גמילה ציינו עזרה בהתמודדות עם לחצים במקום השלישי (

ו במקום השלישי כי מי ) ובני נוער במסגרות לבעלי הישגים נמוכים ציינ3.00

  ).M  =  2.49שמשתמש עושה זאת כי הוא לא מבין שזה יגרום לו נזקים (

בסה"כ, מהסתכלות על כלל המדגם עולה כי עקרון ההנאה הוא בעל חשיבות 

 ).M = 2.66 ) והרצון לשכוח בעיות מדורג מיד לאחריו (M =  2.77ראשונית (
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  סמים בקרב בני נוער לפי סוג המסגרת, ממוצע, סטיית תקן וסה"כ משיביםהערכת הסיבות לשתייה ושימוש ב :33 לוח
  

 

  סוג המסגרת

  מסגרות לנוער בסיכון  מסגרות רגילות
מסגרות לבעלי הישגים 

 כלל המדגם  מסגרת גמילה  נמוכים

  ממוצע
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

טיית ס
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  משיבים

זה עושה 
הרגשה 

  טובה

2.80 0.82 119 2.78 1.12 80 2.64 1.03 87 3.50 0.53 10 2.77 0.97 296 

זה עוזר 
לשכוח 

את 
  הבעיות 

2.55 0.99 119 2.59 1.10 79 2.77 1.05 87 3.70 0.48 10 2.66 1.05 295 

קשה 
מאוד 

להתנגד 
  לחבר'ה

2.44 0.91 117 2.29 1.03 80 2.19 1.09 85 2.40 0.70 10 2.33 0.99 292 

כי כולם 
עושים 
  את זה

2.33 1.02 119 2.33 1.11 80 2.15 1.16 87 2.22 0.97 9 2.27 1.08 295 

זה עוזר 
להתמודד 

עם 
  לחצים

2.35 0.98 118 2.35 0.98 78 2.37 1.16 86 3.00 0.94 10 2.38 1.04 292 

זה נותן 
חון ביט

  עצמי

2.20 0.94 119 2.29 1.14 80 2.30 1.16 86 3.40 0.84 10 2.29 1.08 295 
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  סוג המסגרת

  מסגרות לנוער בסיכון  מסגרות רגילות
מסגרות לבעלי הישגים 

 כלל המדגם  מסגרת גמילה  נמוכים

  ממוצע
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

טיית ס
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  משיבים

כדי 
להיות 

מקובלים 
בחברה 

(לא 
  "חנונים")

2.42 1.13 118 2.22 1.17 79 2.05 1.12 86 2.30 1.06 10 2.25 1.14 293 

זה נותן 
כוח 

לתפקד 
במשך 
היום 

  בלימודים 

1.41 0.71 119 1.80 1.11 80 1.56 0.87 87 2.30 0.95 10 1.59 0.90 296 

ההורים 
לא שמים 

להם 
גבולות 
  ברורים

2.01 1.03 119 1.94 1.04 79 1.99 1.07 87 2.11 1.17 9 1.99 1.04 294 

החברים 
שלהם 
עושים 
  את זה

2.45 1.04 119 2.48 1.14 80 2.28 1.06 85 2.50 1.18 10 2.41 1.08 294 



71 
 

 

  סוג המסגרת

  מסגרות לנוער בסיכון  מסגרות רגילות
מסגרות לבעלי הישגים 

 כלל המדגם  מסגרת גמילה  נמוכים

  ממוצע
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

טיית ס
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  משיבים

הם לא 
מבינים 

שזה 
יגרום 
להם 
  יםלנזק

2.27 1.02 119 2.61 1.13 79 2.49 1.15 86 2.80 1.32 10 2.44 1.10 294 

זה מרגש 
אותם 

להסתבך 
בדברים 
  אסורים

2.25 1.03 119 2.35 1.09 79 2.44 1.14 86 3.20 0.79 10 2.37 1.08 294 
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לסיבות לשתייה ושימוש בסמים  נעריםניתוח גורמים שנערך על תשובות ה

  מדדים נפרדים: 3ו גורמים עיקריים, מהם הורכב 3 בקרב בני נוער העלה

להיגדים:  נעריםנבנה כממוצע תשובות ה  - "לחץ חברתיהגורם " .1

), 4( , "קשה מאוד להתנגד לחבר'ה")3"החברים שלהם עושים את זה" (

"החברים שלהם עושים את זה" -) ו7"כדי להיות מקובלים בחברה" (

 .α 0.88  =   תההייהמהימנות הפנימית של הגורם ). 10(

 נעריםנבנה כממוצע תשובות ה - "ושחרור לחציםבריחה הגורם " .2

"זה עוזר להתמודד עם  )2( להיגדים: "זה עוזר לשכוח את הבעיות"

-) ו1), "זה עושה הרגשה טובה" (6( , "זה נותן ביטחון עצמי")5( לחצים"

 המהימנות הפנימית. )8( "זה נותן כוח לתפקד במשך היום בלימודים"

 .0.80α  =   הייתהשל הגורם 

היגדים: "הם התשובות לנבנה כממוצע  -" גבולות וריגוש חינתבהגורם " .3

, "זה מרגש אותם להסתבך )11( לא מבינים שזה יגרום להם לנזקים"

 .)9( ו"ההורים לא שמים להם גבולות ברורים" )12( בדברים אסורים"

 .0.70α  =   הייתההמהימנות הפנימית של הגורם 

  

  )N = 292לפי סוג המסגרת (להערכת הסיבות לשתייה ושימוש בסמים  מדדים :34 לוח

  סוג המסגרת 

  לחץ חברתי –מדד סיבות 
ושחרור בריחה  –מדד סיבות 

  לחצים
בחינת גבולות   -מדד סיבות 

  וריגוש

  ממוצע
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  משיבים

 119 0.79 2.18 118 0.63 2.26 116 0.89 2.42  מסגרות רגילות

מסגרות לנוער 
  בסיכון

2.33 0.92 79 2.36 0.85 77 2.29 0.85 78 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

2.18 0.97 83 2.33 0.81 85 2.30 0.94 86 

 9 0.68 2.70 10 0.32 3.18 9 0.81 2.47  מסגרת גמילה

 292 0.85 2.26 290 0.76 2.34 287 0.92 2.33  כלל המדגם

  

מסגרת עולה כי תלמידים מ) One way ANOVAמניתוח שונות חד גורמי (

, מצביעים על סיבות הקשורות בבריחה ושחרור לחצים כעל הסיבות גמילה

  .  p  =  0.000))2,25( (F ,3.18  =  העיקריות לשימוש בסמים בקרב בני נוער  

מבין שלושת המדדים  -מידים מן המסגרות הרגילות בקרב תלכמו כן עולה כי 

  קיימת מגמת מובהקות למתן סיבות הנוגעות בלחץ חברתי 
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 = 2.9, p = 0.00) )2,350( (F.  בקרב תלמידים במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות

  השונים. לבעלי הישגים נמוכים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הגורמים 

, העלתה הבדלים t, באמצעות סדרת מבחני בחינת הבדלים בין המינים

  מובהקים בין ציוני הנערים והנערות במדד "בחינת גבולות וריגוש" 

)t(180)  =  -2.41) כשציוני הנערות במדד ,(M = 2.42, SD = 0.82, N = 109 היו (

). M = 2.17, SD = 0.86, N = 172גבוהים בממוצע מציוני הנערים במדד זה (

    מנות סיבות אלו יותר מאשר נערים.כך, נערות נטו ל

  

הסיבות , כששאלנו את הנערים לגבי מעניין לציין כי בקבוצות המיקוד שערכנו

, עלו התייחסויות הנוגעות בכל המדדים שצוינו; השגת הנאה, בסמים שימושל

  לחץ חברתי וריגוש:

  

זה פשוט מרגיע. אנשים מחפשים כיף, מחפשים  -סמים ואלכוהול "
  עמים אם חבר טוב של מישהו מנסה אז הוא גם מנסה.."טלה ולפאס
 

"אנשים מחפשים להשתחרר, יש אנשים שזה מה שעוזר להם. בן אדם 
  רק ככה הוא ישתחרר."  -סגור 

 
"בגלל שזה אסור בכללי, דברים שהם אסורים מושכים בני נוער בגלל זה 

  גם יש לחץ חברתי ואנשים לוקחים כל מני דברים לשחרר מעצורים."
  

  זה כדי להעלות מעמד (חברתי)" -" בן אדם אם הוא עושה שיקולים 
  
  "כל מקומות העבודה שהם של 'סרוויס' ויש בהם לחץ, אפשר להיתקל        
  שם  בסמים. זה בכל מקום. אם יש בעיה, איזשהו מצב רוח, הדבר       

 משהוהראשון שחבר עושה כדי להעלות חיוך על הפנים זה לדחוף לך 
  .חוץ מזה, הרבה גם מתחיל מסקרנות" ][...
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  מחקרים קודמיםהנוכחי למחקר ההשוואה בין ממצאי 

במטרה לשפוך אור על משמעות הנתונים שהתקבלו במחקר זה, אודות היקף 

השימוש בחומרים ממכרים באוכלוסייה שנחקרה, בחרנו להשוות את 

הראשון,  הנתונים שנמצאו לנתוני שני סקרים דומים מהשנים באחרונות;

סמים הצריכת ובחן את ), 2007(המבורגר -ובראדלשטיין נערך על ידי 

השני , ומ"עבני נוער עולים ממדינות ח -אוכלוסייה דומה אלכוהול בקרב הו

כלל בני הנוער אודות רשות למלחמה בסמים הוא הסקר העדכני ביותר של ה

  ). 2009בישראל (

  
סוכמים ממצאי מחקר זה, על פי מלהלן  35 על מנת להקל את ההשוואה, בלוח

המסגרות השונות, וכן ללא מסגרת הגמילה (על מנת לקבל תמונה אודות היקף 

  השימוש במסגרות שאינן מאופיינות על פי השימוש בסמים). 

  

  : אחוזי השימוש בחומרים ממכרים שנמצאו במחקר זה, על פי סוג מסגרת35לוח 

  
מסגרת 
  רגילה

מסגרת לבעלי 
  הישגים נמוכים

  

סה"כ 
  נוער לומד

מסגרת 
לנוער 
  בסיכון

מסגרת 
  גמילה

-סך
  הכול

  30.4  90.0  44.9  21.7  29.4  16.7  חשיש

  20.7  70.0  34.6  13.0  20.9  7.5  גראס

  12.3  80.0  20.8  5.8  11.6  1.7  אקסטזי

  קראק/

  קוקאין
0.8  5.9  2.9  11.5  50.0  6.8  

חומרים 
  נדיפים

20.8  19.5  20.3  19.5  50.0  21.1  

פטריות 
  הזיה

2.5  7.1  4.3  15.6  30.0  8.2  

  16.2  100.0  17.3  11.6  13.4  11.0  חומר אחר

  77.8  100.0  83.1  74.4  81.4  70.0  בירה

  55.5  60.0  51.9  55.6  60.0  54.2  יין

משקאות 
  חריפים

64.7  74.1  67.6 75.3  90.0  71.1  

  
  ניתן, באופן מלא מייצג המדגם איננועל אף שבמחקרנו, בשל קשיי דגימה, 

-ללמוד על ממצאינו בפרספקטיבה השוואתית מול מחקרם של אדלשטיין ובר

), אשר בחנו את אחוזי השימוש בחומרים ממכרים בקרב נוער 2007המבורגר (

. מחקרם עסק בנוער עולה לומד (במסגרות פורמליות עולה מבריה"מ לשעבר
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 36 לוחבקהילה), ונוער עולה מנותק. אחוזי השימוש שנמצאו במחקר מוצגים ב

  להלן.

  )2007: אחוזי השימוש בחומרים ממכרים, ממצאי מחקרו של אדלשטיין (36לוח 

  נוער עולה מנותק  נוער עולה לומד  

  
  

  הכול-סך

  29  38  23  מריחואנה

 6  8  4  אקסטזי

 2  1  0.2  קראק/ קוקאין

  7  9  5  חומרים נדיפים

  42 40  43  בירה

 22 23  22  יין

 51  55  48  משקאות חריפים

  
בעבור אחוזי השימוש שנמצאו במחקר הנוכחי גבוהים ניתן להבחין כי הלוח  מן

 מאלו שנמצאו במחקרו של אדלשטיין שנבדקו,ממכרים החומרים כמעט כל ה

זאת להוציא שימוש במריחואנה על נגזרותיה, עבורה נמצאו אחוזי . )2007(

  שימוש דומים בשני המחקרים.

  
האחרון של הרשות למלחמה בסמים, מעניין להשוות את הממצאים גם לסקר 

אשר בחן אף הוא את אחוזי השימוש בחומרים שונים בקרב נוער לומד ונוער 

  להלן. 37ממצאי הסקר מוצגים בלוח סיכום מנותק, ללא מסגרת. 

  
  )2009: אחוזי השימוש בחומרים ממכרים, סקר הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול (37 לוח

  מנותקנוער   נוער לומד  

  10.3  4.2  ואנהמריח

  12.4  4.7  חשיש

  4.3  3.1  אקסטזי

  1.9  2.3  אקקר

  3.2  3.1  קוקאין

  9.4  14.1  חומרים נדיפים

 49.3  33.6  בירה

 46.5  36.3  יין

  50.2  37.6  משקאות חריפים
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עולה תמונה לפיה האוכלוסייה בין מחקרנו לבין ממצאים אלו, מהשוואה 

רים על כל סוגיהם במידה רבה שהשתתפה במחקרנו נטתה לצרוך חומרים ממכ

יותר מאשר כלל האוכלוסייה שהשתתפה בסקר, גם כאשר משווים את 

  הממצאים לנוער מנותק. 

  
את ההבדלים שנמצאו בקרב בני נוער לומדים בשלושת  מסכםומשווה  38 לוח

  המחקרים:

 : אחוזי השימוש בחומרים ממכרים בקרב נוער לומד, השוואה בין שלושה מחקרים38לוח 

 

הממצאים מן 
  המחקר הנוכחי

 (נוער לומד בלבד)

בני נוער עולים 
  לומדים 
 )2007(אדלשטיין, 

בני נוער לומדים 
מכלל האוכלוסייה           

סקר הרשות 
למלחמה בסמים 

)2009( 
  4.2  -  21.7 חשיש

 4.6  23  13.0 גראס/מריחואנה

 3.1  4  5.8 אקסטזי

 2.3/3.1  0.2  2.9 קראק/קוקאין

  14.1  5  20.3 יפיםחומרים נד

  33.6  43  74.4 בירה

  36.3  22  55.6 יין

 37.6  48 67.6 משקאות חריפים

  
ניתן לראות כי פרט לשימוש במריחואנה, אחוזי השימוש שנמצאו בקרב נוער 

  לומד במחקרנו גבוהים משמעותית מאשר במחקרים האחרים.

  

נוער במסגרות מעניינת אף יותר ההשוואה בין נוער מנותק במחקרים האחרים ל

את ההבדלים שנמצאו בקרב  מסכםומשווה , בעמוד הבא 39 לוח. 3לנוער בסיכון

  בני נוער מנותקים או במסגרות לנוער בסיכון בשלושת המחקרים:

                                                 
הנערים שהוגדרו במחקר זה כ"נוער בסיכון" נדגמו מתוך מסגרות ייחודיות לנוער בסיכון הפועלות בחלקן בשעות אחר  3

  הצהריים, כך שחלק מן לומדים במקביל גם במסגרות רגילות.
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 : אחוזי השימוש בחומרים ממכרים בקרב נוער לומד, השוואה בין שלושה מחקרים39לוח 

 

הממצאים מן 
  המחקר הנוכחי
 ד)(נוער בסיכון בלב

בני נוער עולים 
  מנותקים
 )2007(אדלשטיין, 

בני נוער מנותקים 
מכלל האוכלוסייה           

סקר הרשות 
למלחמה בסמים 

)2009( 
  10.3  -  44.9 חשיש

  12.4  38  34.6 גראס/מריחואנה

  4.3  8  20.8 אקסטזי

  1.9/3.2  1  11.5 קראק/קוקאין

  9.4  9  19.5 חומרים נדיפים

 49.3 40  83.1 בירה

 46.5 23  51.9 יןי

 50.2  55  75.3 משקאות חריפים

  
  

עולה כי כמעט בעבור כל החומרים הממכרים, ובפרט זה משקאות  39מלוח 

אלכוהוליים, אחוזי השימוש המדווחים במחקרנו גבוהים משמעותית מאשר 

מכיוון בקרב נערים ממסגרות לנוער בסיכון. גם בשני המחקרים האחרים 

לנוער בסיכון במחקרנו בטיפולן של מסגרות  ר המצוייםיתכן וחלק מבני הנועש

המסגרות לנוער בסיכון שנדגמו אינן כלומר, במסגרות רגילות, לומדים במקביל 

ם בקרב אוכלוסייה זו יחסית אחוזי השימוש הגבוהים המדווחי - בלעדיות

  לאחוזי השימוש במחקרים אחרים מעידים על חומרת הממצאים.
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  בחומרים ממכריםשימוש  סיכום הפרק:

ממצאי המחקר באשר לצריכת אלכוהול מעלים תמונה לפיה שלושה רבעים מן 

הנערים שהשתתפו במחקר דיווחו כי צרכו שתייה חריפה בשנה האחרונה, 

ושליש מכלל הנערים עושים זאת בתדירות העולה על פעם בשבוע. כשנשאלו 

ו, כשליש ענו באשר למספר מנות המשקה שצרכו בהזדמנות האחרונה שבה שת

מנות משקה. בנוסף, עשירית מן הנערים דיווחו על צריכת  4-כי צרכו למעלה מ

פעמים בחודש האחרון. כמו כן כשליש מן  3למעלה מחמש מנות משקה לפחות 

פעמים במהלך חייהם ומחצית מן הנערים  4הנערים ציינו כי השתכרו לפחות 

צורך המחקר ובו שקלול של קיבלו ציון גבוה במדד לשתיית בולמוס שהורכב ל

  תדירות וכמות צריכת משקאות אלכוהוליים. 

  

באשר לצריכת סמים, חשיש היה הסם הנפוץ ביותר שעל צריכתו דיווחו 

הנערים: מעט פחות משליש מהם העידו על שימוש כלשהו בחשיש בשנה 

פעמית (למעלה משלושה -על שימוש מעבר להתנסות חד –החולפת, מרביתם 

ם של שימוש). במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים מקרים שוני

פעמים  25נמוכים, עשירית מן הנערים דיווחו על שימוש בתדירות העולה על 

בשנה החולפת. נמצאו אחוזים נמוכים במעט באשר לשימוש במריחואנה. 

אחוזים אלו דומים לממצאי סקר קודם אשר בחן את אחוזי השימוש בחשיש 

  בקרב יוצאי ברית המועצות.   ומריחואנה

בנוסף, עשירית מן הנערים דיווחו על שימוש כלשהו באקסטזי, ושלושה רבעים 

פעמים בסם זה. מרבית נערים אלו היו מקבוצת  3מהם על שימוש העולה על 

הנוער במסגרות סיכון. כמו כן, אחוזי השימוש בקוקאין ובחומרים נדיפים היו 

ודם, כשחמישית מן הנערים דיווחו על שימוש גבוהים יחסית לממצאי סקר ק

דיווחו על צריכת תרופות ללא  כלשהו בחומרים נדיפים. כאחוז מן הנערים

  מרשם רופא, אחוז נמוך מממצאי סקר קודם. 

  

מגדריים בצריכת סמים ואלכוהול נמצאו הבדלים מובהקים בבדיקת הבדלים 

אך לא של משקאות מעטים: נערים דיווחו על צריכה רבה יותר של בירה (

אלכוהוליים אחרים) והזדמנויות רבות יותר שבהן שתו לשוכרה. לא נמצאו 

מוצא שונות מקרב  הבדלים בצריכת החומרים הממכרים בין נערים מארצות

  מדינות ברית המועצות לשעבר. 

בחינת הבדלים בין המסגרות השונות שנבדקו במחקר זה באשר לצריכת 

ולפיה בבתי ספר רגילים עלה תמונה מדורגת, סמים מבהאלכוהול והשימוש 
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הצריכה היא הנמוכה ביותר, במסגרות לבעלי הישגים נמוכים הצריכה רבה 

באופן שאינו מפתיע, נערים . עוד יותררבה  יותר ובמסגרות לנוער בסיכון

המצויים במסגרת גמילה דיווחו על השימוש הנרחב ביותר בסמים ובאלכוהול 

מצא דמיון מסוים בשימוש בחלק מן החומרים, עבור בעברם. יחד עם זאת, נ

  הנערים במסגרות רגילות ונערים במסגרות להישגים נמוכים.

   

מתשובות הנערים לשאלות הנוגעות לסיבות שבעטיין בני נוער משתמשים 

בסמים ובאלכוהול עלו שלושה גורמים מרכזיים: לחץ חברתי, בריחה וחיפוש 

ולות. נערים במסגרות רגילות ונערים שאינם אחר תחושות נעימות, ובחינת גב

משתמשים בחומרים נטו להצביע על סיבות הקשורות בלחץ חברתי, בעוד 

שנערים ממסגרת הגמילה ונערים הצורכים חומרים כלשהם נטו יותר להעיד על 

 סיבות הקשורות בבריחה ובתחושה נעימה. 
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  ועמדות בסיסיות: ממצאים כמותיים אישיים אפייניםמ

דים אישיים מד מקובלים, כלי מחקרארבעה לבדוק באמצעות ניסינו קר מחב

  ואלכוהול.  שימוש בסמיםשעשויים להשפיע על 

שפותח  , מדדד הראשון הוא סלוטוגניות, או בריאות נפשית ועמידות כוללתדמה

השאלות המרכיבות את מדד זה בוחנות את הלחצים  .)1987( על ידי אנטונובסקי

שהוא חש ביחס לעולם. תחושת קוהרנטיות התחושת ן את בהם נתון האדם וכ

ה האדם מרגיש כי יש במציאות סדר והגיון, קוהרנטיות זו מבטאת את המידה ב

העולם הוא נהיל וניתן להתמודד במציאות, להבין את שעובר עליו ולבחור דרך 

  זה: דות. להלן ממצאי תשובות הנערים למדדהתמוד

  

  )N = 277( (סלוטוגניות) לפי סוג המסגרת: מדד לבריאות נפשית 40 לוח

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע  סוג מסגרת

 116 0.48 2.67  מסגרות רגילות

 72 0.53 2.69  מסגרות לנוער בסיכון

 79 0.54 2.75  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.40 3.03  מסגרת גמילה

 277 0.51 2.71 כלל המדגם

  

מדד גבוה יותר, כך הוא הופן שלילי, כך שככל שציון היגדי השאלון מנוסחים בא

מעיד על תחושת כאוס רבה יותר ועל היעדר תחושת שליטה. בכל המסגרות 

, ציון המעיד על תחושת קוהרנטיות 3-ל 2בין  נעהציון הממוצע של הנערים 

. נראה כי נערים במסגרת הגמילה דיווחו בממוצע על יחסית ועמידות גבוהים

) לא ANOVAרבה יותר, אך עם זאת ניתוח שונות חד כיווני (תחושת כאוס 

  העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות. 

  

ד דבהם מאמינים הנערים. הערכים במ ערכים בסיסייםמתייחס לשני ד הדמה

ערכים הקשורים למהוגנות ושמרנות ל –סולמות מרכזיים תתי לשני  ועובדזה 

ערכים לורכוש חברים נאמנים") "לנהל חיים שקטים ונוחים", "ל -(לדוג' 

"לחיות חיים של הנאה", "להיות עשיר"), זאת  -(לדוג'  הקשורים במוחצנות

ציוני הנערים מן המסגרות  ).Ball-Rockeach )1973בהתאם לחלוקה של 

  בעמוד הבא. 41 מופיעים בלוח תתי הסולמותהשונות בשני 
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  ת תקן וסה"כ משיביםמדדי ערכים לפי סוג המסגרת, ממוצע, סטיי:  41 לוח
  סוג מדדי הערכים  

  סוג המסגרת

  ערכים הקשורים למוחצנות  מהוגנות ושמרנותערכים הקשורים ל

  ממוצע
סטיית 

  ממוצע  סה"כ משיבים  תקן
סטיית 

  סה"כ משיבים  תקן

 117 0.42 3.36 119 0.45 3.48  מסגרות רגילות

מסגרות לנוער 
  בסיכון

3.23 0.70 77 3.21 0.72 78 

ת לבעלי מסגרו
  הישגים נמוכים

3.33 0.60 83 3.40 0.47 78 

 7 0.57 3.17 9 0.66 3.02  מסגרת גמילה

 280 0.54 3.32 288 0.58 3.35 כלל המדגם

למדגמים מזווגים הראתה כי נערים במסגרות הרגילות דירגו  tסדרת מבחני 

ערכים הקשורים למהוגנות ושמרנות גבוה יותר מאשר ערכים הקשורים 

. ביתר המסגרות לא נמצאו הבדלים )t(116) = 2.712, p = 0.008(נות למוחצ

ניתוח שונות חד כיווני העלה הבדלים מובהקים  מובהקים בין דירוגי הערכים.

 = F(3,284)(בין הקבוצות בהתייחסות לערכים הקשורים למהוגנות ושמרנות 

3.96, p = 0.003(ותר במידה הרבה בייה ששאפה למהוגנות יהאוכלוס, כש

תה אוכלוסיית תלמידי הכתות הרגילות, לאחריה תלמידים בעלי הישגים יהי

לאחריה נוער בסיכון. נוער במסגרת גמילה דגל פחות במהוגנות ונמוכים, 

  ושמרנות. 

ניתוח שונות הראה הבדלים במגמת מובהקות ושמרנות באשר לערכי מוחצנות, 

)F(3,276) = 2.16, p = 0.093(  ות הפחות מוחצנות היו שתי הקבוצנראה כי

תלמידי בתי הספר הרגילים והמסגרות לתלמידים בעלי הישגים נמוכים. היותר 

  ונוער בסיכון.  מסגרת גמילהמוחצנים היו תלמידים ב

  

הבודק הרפתקנות. ממוצע ציוני הנערים במדד זה מופיע  מדדשלישי הוא  מדד

  להלן. 42בלוח 

  )N=286( : מדד ההרפתקנות לפי סוג המסגרת42לוח 

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע  סוג מסגרת

 117 0.60 2.57  מסגרות רגילות

 78 0.68 2.76  מסגרות לנוער בסיכון

 81 0.64 2.65  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.66 3.23  מסגרת גמילה

 286 0.65 2.67 כלל המדגם
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רים במסגרות ניתוח שונות חד כיווני מצא הבדלים מובהקים בין ציוני הנע

. ניתוח המשך הראה כי )F(3, 282) = 4.1, p = 0.008(השונות במדד ההרפתקנות 

בין מסגרת הגמילה ליתר המסגרות. מובהקות שבהבדל נעוץ מקור ההבדלים 

   ההבדלים לא נשמרה לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח.

  

). ציון Rosenberg, 1970מדד רביעי ואחרון בו נעזרנו הוא מדד לדימוי עצמי (

  גבוה במדד זה מעיד על דימוי עצמי חיובי.

  )N = 280( מדד לדימוי עצמי (רוזנברג) לפי סוג המסגרת :43לוח 

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע  סוג מסגרת

 115 0.53 3.21  מסגרות רגילות

 78 0.61 2.92  מסגרות לנוער בסיכון

 77 0.51 3.01  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.55 3.00  מסגרת גמילה

 280 0.56 3.06 כלל המדגם

  

) העלה הבדלים מובהקים בין One Way ANOVAניתוח שונות חד כיווני (

כשציוני הנערים  -ציוני הנערים במסגרות השונות במדד הדימוי העצמי 

גילות היו הגבוהים ביותר, וציוני הנערים במסגרות לנוער בסיכון רבמסגרות ה

. הבדלים אלו, באופן טבעי, )F(3, 276) = 4.67, p = 0.003(כים ביותר היו הנמו

  נשמרו גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח 

)F(2, 267) = 6.93, p = 0.001(.  

  

   לחומרים ממכרים אישיים בין משתניםמתאמי קשר 

שימוש ועמדות בסיסיות לבין  אישייםו לבדוק את הקשר בין משתנים שאפנ

משתנים לבין השימוש המובהק בין  ו מתאמיםממכרים. נמצא בחומרים

), ושימוש כללי בסמים (המדד  43שתייה מופרזת (המדד מתואר בעמ'  בחשיש,

תאמים המובהקים המופיע בעמוד הבא מופיעים המ 44 לוחב). 53 מתואר בעמ'

  בחומרים ממכרים. שימושים שונים שנמצאו בין המדדים האישיים לבין 



 83

  לשימוש כללי בסמים, שתייה מופרזת אישיים שונים  אפייניםמתאמים בין מ :44 לוח
  ושימוש בחשיש

  המשתנה
שימוש כולל 

  בסמים

שתייה 

  מופרזת

שימוש 

  בחשיש

 *0.15  - **0.17   מדד סלוטוגניות

  **0.30 **0.38 **0.20   מדד הרפתקנות

  - *0.14 -  -**0.28  ערכי מהוגנות

  -  -  **0.26-  ערכים מוחצנים

 *0.14 -  -  **0.21-  דימוי עצמי

  

עולה כי כל המדדים קשורים מתאמים בשימוש כולל בסמים, כשדימוי  44 מלוח

עצמי ודבקות בערכים קשורים קשר ישיר עם שימוש בסמים, בעוד סלטוגניות 

והרפתקנות הם בקשר ישר עם שימוש בסמים. מדד הרפתקנות ומהוגנות נמצאו 

וסלטוגוניות, הרפתקנות ודימוי עצמי עם  בקשר מתאמי עם שתייה מרובה,

  שימוש בחשיש. 

  

  ניתוח רגרסיוני 

 אישייםכדי לבחון באופן מעמיק את יכולתם של משתנים הקשורים במאפיינים 

להסביר צריכת חומרים ממכרים בקרב אוכלוסיית המחקר, יצרנו מערכת 

לושה מודלים של רגרסיה מרובה. המודלים שנערכו בחנו שימוש באמצעות ש

  משתנים תלויים שונים של המחקר:

בהיותו הסם שהשימוש בו הוא הרווח ביותר בקרב הנערים חשיש,  .1

  שהשתתפו במחקר.

 משתנה 'שתייה מרובה'. .1

  משתנה 'סם כולל'. .2

מופיעים מקדמי הרגרסיה המרובה שנמצאו כמובהקים,  בעמוד הבא 45בלוח 

ונים. כמו כן מופיע וכן התרומה היחסית של כל אחד מהם לשימוש בחומרים ש

  אחוז השונות המוסברת על ידי המודל.
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  מחקר על השימוש בחומרים ממכרים על פי ניתוח רגרסיוניה: השפעת משתני 45לוח 

  משתנה מסביר 
שימוש 
  בחשיש

צריכת "שתייה 
  מרובה"

שימוש כללי על פי 
  מדד "סם כולל"

  -  -  β = - 0.14  דימוי עצמי

  β = 0.29  β =  0.39  β =  0.23  מדד הרפתקנות 

  β = -0.13  β = -0.18     ערכי מהוגנות

  β = -0.21      ערכי מוחצנות

 β = -0.13      מדד הסלוטוגניות

  R²(  10.0%  16.9%  15.8%אחוז השונות המוסברת (

 P<0.01כל המודלים מובהקים ברמת מובהקות   *

  

ן מן הלוח עולה כי כל המשתנים שפורטו לעיל הינם משתנים מובהקים מ

התחום האישיותי שביכולתם להסביר צריכת סמים ואלכוהול. למדד 

ההרפתקנות השפעה חיובית על צריכת חומרים, כך, ככל שההרפתקנות גבוהה 

יותר, כך הצריכה רבה יותר. ליתר המשתנים השפעה שלילית על הצריכה, 

הדימוי העצמי גבוה יותר, והערכים חשובים יותר כך צריכת שכלומר ככל 

   .נמוכה יותר הסמים

יכולת  אישייםבסה"כ, על פי המודלים שערכנו, למשתנים הקשורים למאפיינים 

-משימושי החשיש בפרט, וכן כ 10%-משימושי הסמים בכלל, כ 16%-להסביר כ

  מצריכת האלכוהול.  17%

  

  ועמדות בסיסיות אישיים אפייניםסיכום הפרק: מ

כי נערים במסגרות לנוער  מניתוח מדדים הקשורים במאפיינים אישיים, עולה

ה להרפתקנות. הנערים נטייבסיכון הם בעלי הדימוי העצמי הנמוך ביותר, ובעלי 

ה ביותר להרפתקנות, והנערים חזקה הנטייבמסגרת הגמילה היו בעלי ה

שנבחנו  אישיים. כל המדדים הות ומהוגנותערכי שמרנדגלו בבמסגרות הרגילות 

נמצאו במתאם עם  –נות, ועמדות ערכיות סלוטוגניות, דימוי עצמי, הרפתק –

רמה שימוש בסמים, כשדימוי עצמי נמוך, תפיסת העולם כבלתי קוהרנטי ו

נטייה קשורים מתאמית עם שימוש בסמים, ונמוכה של ערכי מהוגנות ושמרנות 

הרפתקנות קשורה בשימוש בסמים ובעיקר בשתייה מרובה. בהמשך גבוהה ל

 16%-יכולת להסביר כ אישייםכי למדדים הלכך, מהניתוח הרגרסיוני עולה 

מצריכת  17%-משימוש בחשיש בפרט, וכן כ 10%-משימוש בסמים בכלל, כ

   אלכוהול.
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  ממצאים כמותיים - המשפחה

של הנערים, שאלנו אותם מספר שאלות על המשפחה, על מנת להבין את הרקע 

  מבנהה ותפקודה.

  

  מצב מגורים ומצב כלכלי ,מבנה המשפחה

ת הנערים באשר לסיטואציית המגורים המשפחתית, כלומר האם הם שאלנו א

  מתגוררים עם שני הוריהם, במשפחה יחידנית, או בסיטואציה אחרת. 

 מבין המשיבים מן המסגרות הרגילות והמסגרות לנוער בסיכון,נמצא כי כרבע 

דיווחו על מגורים עם וכשליש מהמשיבים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים 

  היו ממשפחות חד הוריות.  מסגרת גמילהאלו ששהו ב. רוב הורה אחד

  

  )N = 255(מגורים הנוכחי לפי סוג המסגרת  ה תפלגות מצב: ה46לוח 

  סוג המסגרת
עם שני 
  ההורים

עם הורה 
  פנימייה  אחד

קרובי משפחה 
  ללא הורים

סה"כ משיבים   

  מסגרות רגילות
78 

71.6% 
29 

26.6% 
1 

0.9% 
1 

0.9% 
109 

100.0% 

רות לנוער מסג
  בסיכון

45 
70.3% 

15 
23.4% 

2 
3.1% 

2 
3.1% 

64 
100.0% 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

47 
62.7% 

25 
33.3% 

2 
2.7% 

1 
1.3% 

75 
100.0% 

  מסגרת גמילה
2 

28.6% 
5 

71.4% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
7 

100.0% 

  כלל המדגם
172 

67.5% 
74 

29.0% 
5 

2.0% 
4 

1.6% 
255 

100.0% 

  

דלים מובהקים בין המסגרות באשר למצב המגורים לא העלה הב χ²מבחן 

  י. משפחתה

  

בעמוד  47(ראו לוח  יהםכלי של משפחותהכלבאשר למצב שאלנו את הנערים 

 כליהכלמצב שה המשיבים במסגרות הרגילות טענו ם מןרבעי כשלושה .)הבא

 ים מןלעומת כשישים אחוז. זאת טוב, טוב מאוד או מצוין במשפחתם

לבעלי ת נוער בסיכון ולמעלה מרבע מהנוער הלומד במסגרות התלמידים במסגרו

  .  מסגרת גמילהו הישגים נמוכים



 86

  )N = 277(: התפלגות דיווחים על מצב כלכלי של המשפחה לפי סוג המסגרת  47לוח 

  סוג המסגרת

מצב 
כלכלי 

מאוד לא 
  טוב

מצב 
כלכלי לא 

  טוב

מצב 
כלכלי 
כמעט 

  טוב

מצב 
כלכלי 

  טוב

מצב 
כלכלי 
טוב 

  ודמא

מצב 
כלכלי 
  מצוין

סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
0 

0.0% 
11 

9.5% 
19 

16.4% 
53 

45.7% 
24 

20.7% 
9 

7.8% 
116 

100.0% 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

2 
2.8% 

12 
16.7% 

15 
20.8% 

31 
43.1% 

8 
11.1% 

4 
5.6% 

72 
100.0% 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

2 
2.4% 

11 
13.4% 

18 
22.0% 

32 
39.0% 

11 
13.4% 

8 
9.8% 

82 
100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 
3 

42.9% 
2 

28.6% 
1 

14.3% 
1 

14.3% 
0 

0.0% 
7 

100.0% 

  כלל המדגם
4 

1.4% 
37 

13.4% 
54 

19.5% 
117 

42.2% 
44 

15.9% 
21 

7.6% 
277 

100.0% 

  

כלי של להכלא העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות באשר למצבן  χ²מבחן 

  . משפחהה

  

  האווירה בבית

 בבית נוחה ונעימה. השאלנו באיזו מידה האווירכך  .את האווירה בבית בחנו גם

 להלן. 48התפלגות תשובות הנערים מן המסגרות השונות לשאלה מופיעות בלוח 

  )N = 284(: התפלגות דיווחים על אווירה נוחה ונעימה בבית לפי סוג המסגרת  48לוח 

אף  סוג המסגרת
  פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  דתמי  קרובות

סה"כ משיבים   

  רגילות מסגרות
3 

2.5% 
10 

8.4% 
64 

53.8% 
42 

35.3% 
119 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
9 

11.5% 
14 

17.9% 
22 

28.2% 
33 

42.3% 
78 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

4 
5.1% 

16 
20.5% 

26 
33.3% 

32 
41.0% 

78 
100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
1 

11.1% 
6 

66.7% 
1 

11.1% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   
17 

6.0% 
41 

14.4% 
118 

41.5% 
108 

38.0% 
284 

100.0% 

χ²  =  25.40, df  =  9, p  =  0.003 

. כך, תלמידי המסגרות הרגילות הבדלים מובהקים בין הקבוצות העלה χ²מבחן 

דיווחו כי האווירה נוחה  90%-דיווחו על אווירה נוחה ונעימה יותר בבית (כ
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קרובות מאוד או תמיד), לעומת נערים במסגרות לנוער בסיכון  ונעימה לעתים

שתשובותיהם היו בעלי התפלגות ( ונערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים 

  .זו לזו) דומה

  )N = 285(לפי סוג המסגרת   : התפלגות הדיווחים על אווירה מתוחה בבית49לוח 

 סוג המסגרת
אף 
  פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
 סה"כ משיבים  תמיד  קרובות

 מסגרות רגילות

24 
20.2% 

73 
61.3% 

21 
17.6% 

1 
0.8% 

119 
100.0% 

 מסגרות לנוער בסיכון

19 
24.1% 

34 
43.0% 

18 
22.8% 

8 
10.1% 

79 
100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
 נמוכים

22 
28.2% 

41 
52.6% 

13 
16.7% 

2 
2.6% 

78 
100.0% 

 מסגרת גמילה

0 
0.0% 

5 
55.6% 

3 
33.3% 

1 
11.1% 

9 
100.0% 

כלל המדגם   

65 
22.8% 

153 
53.7% 

55 
19.3% 

12 
4.2% 

285 
100.0% 

χ²  =  19.62 df  =  9, p  =  0.020 

על מתח קבוע בבית דיווחו . כך, מסגרותה הבדלים מובהקים בין העלה χ²מבחן 

גמילה, לעומת אחוז נמוך  ידים במסגרות לנוער בסיכון ומסגרתמהתלמ 10%-כ

  .מסגרות לבעלי הישגים נמוכיםברגילות והסגרות יותר של תלמידים במ

  

כך, נשאלו הנערים באיזו מידה הם הבנת ההורים את הצעירים חשובה מאד. 

  . )51-ו 50ביניהם אותם (ראו לוחות מרגישים שהוריהם מ

  )N  =  263( שלי מבין אותי" אבא: הסכמת המשיבים עם ההיגד "אני מרגיש/ה ש50לוח 

 סוג המסגרת
אף 
  פעם

עתים ל
  רחוקות

לעתים 
 סה"כ משיבים  תמיד  קרובות

  מסגרות רגילות

14 
12.3% 

25 
21.9% 

44 
38.6% 

31 
27.2% 

114 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

11 
15.1% 

21 
28.8% 

19 
26.0% 

22 
30.1% 

73 
100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

15 
21.1% 

16 
22.5% 

19 
26.8% 

21 
29.6% 

71 
100.0% 

  המסגרת גמיל

2 
40.0% 

0 
.0%  

1 
20.0% 

2 
40.0% 

5 
100.0% 

  כלל המדגם 

42 
16.0% 

62 
23.6% 

83 
31.6% 

76 
28.9% 

263 
100.0% 

  הבדלים מובהקים בין הקבוצות.  לא נמצאו χ²במבחן 
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  )N = 280( שלי מבינה אותי" אימא: הסכמת המשיבים עם ההיגד "אני מרגיש/ה ש51לוח 

 סה"כ משיבים  תמיד  עתים קרובותל  לעתים רחוקות  אף פעם סוג המסגרת

  מסגרות רגילות

6 
5.1% 

21 
17.9% 

48 
41.0% 

42 
35.9% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

6 
7.7% 

16 
20.5% 

24 
30.8% 

32 
41.0% 

78 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

5 
6.6% 

14 
18.4% 

28 
36.8% 

29 
38.2% 

76 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
11.1% 

1 
11.1% 

4 
44.4% 

3 
33.3% 

9 
100.0% 

  כלל המדגם 

18 
6.4% 

52 
18.6% 

104 
37.1% 

106 
37.9% 

280 
100.0% 

  

  הבדלים מובהקים בין הקבוצות.  לא מצא χ²מבחן 
  

מן הנערים סבורים שאמם מבינה אותם תמיד או לעתים  70%-מעל לנמצא כי 

רמה זו. סבורים שאביהם מבין אותם ב 60%-, כבעוד אחוז נמוך יותר קרובות

מהנערים בכלל המסגרות טענו שאביהם לא מבין אותם  40%-באופן דומה, כ

(מבין אותם "אף פעם" או "לעתים רחוקות"), לעומת כרבע שטענו שאמם לא 

  מבינה אותם.

   

לכן, שאלנו תה הענישה. יהישאלה תרבותית חשובה בחינוך הילדים בבריה"מ 

  ).52לוח ראו להוריהם (את הנערים האם הם נענשים כשהם לא נשמעים 

  
: התפלגות הסכמת המשיבים עם ההיגד "כשאנחנו, הילדים, לא נשמעים להורים, 52לוח 

  )N  =  284(  אנחנו נענשים על כך"

  אף פעם סוג המסגרת
לעתים 
 סה"כ משיבים  תמיד  לעתים קרובות  רחוקות

  מסגרות רגילות

36 
30.3% 

52 
43.7% 

29 
24.4% 

2 
1.7% 

119 
100.0% 

  רות לנוער בסיכוןמסג

28 
35.4% 

27 
34.2% 

15 
19.0% 

9 
11.4% 

79 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים
  נמוכים 

22 
28.6% 

33 
42.9% 

18 
23.4% 

4 
5.2% 

77 
100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
4 

44.4% 
3 

33.3% 
1 

11.1% 
9 

100.0% 

  כלל המדגם 

87 
30.6% 

116 
40.8% 

65 
22.9% 

16 
5.6% 

284 
100.0% 

  

  הבדלים מובהקים בין הקבוצות.  לא נמצאו χ²במבחן 
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, בכל המסגרות, מציינים שעל פי רוב הם בני הנוערעולה כי מרבית  52מלוח 

  אינם נענשים כשהם לא נשמעים להוריהם. 

  

  תפיסת משפחתיות כערך

שינוי במשפחתיות למרות ההיא האם בני הנוער מאמינים נוספת שאלה חשובה 

הסקנו על המשפחתיות שהביאה עמה ההגירה.  בדפוסי החיים וירידת ערך

 בתת הסולם משפחתיותאמונה במשפחתיות מתשובות הנערים לשאלה בנושא 

). התפלגות הסכמת הנערים Ball - Rockeach )1973 מטרות בחיים של שעסק ב

  .להלן 53כמטרה חשובה מוצגת בלוח  לחיות חיי משפחה מאושרים"עם ההיגד "

  

  בות באשר לחשיבות המטרה 'לחיות חיי משפחה מאושרים': התפלגות התשו53לוח 
 )N = 291(  

 סוג המסגרת
כלל 
  לא

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 סה"כ משיבים  רבה

  מסגרות רגילות

1 
0.8% 

3 
2.5% 

9 
7.5% 

107 
89.2% 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

4 
5.1% 

5 
6.4% 

18 
23.1% 

51 
65.4% 

78 
100.0% 

לי הישגים מסגרות לבע
  נמוכים

0 
0.0% 

3 
3.6% 

12 
14.5% 

68 
81.9% 

83 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
10.0% 

1 
10.0% 

1 
10.0% 

7 
70.0% 

10 
100.0% 

  כלל המדגם 

6 
2.1% 

12 
4.1% 

40 
13.7% 

233 
80.1% 

291 
100.0% 

  

  העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות. לא χ²מבחן 

  

 82%, התלמידים במסגרות הרגילותמ 90%-כ -מרבית הנערים  עולה כי 53מלוח 

-מהנערים במסגרת הגמילה ו 70%, נמוכים םהלומדים במסגרות לבעלי הישגי

  .רואים במשפחתיות מטרה חשובה -מהנערים במסגרות לנוער בסיכון  65%

  

  תהליך הקליטה של המשפחה

התלמידים נשאלו האם תהליך הקליטה של הוריהם בארץ היה קשה. התפלגות 

  . בעמוד הבא 54 מוצגת בלוחתשובותיהם 
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  ההורים שלי בארץ היה קשה"  : הסכמת המשיבים עם ההיגד "תהליך הקליטה של54 לוח

 )N = 272(לפי מסגרות 

 סוג המסגרת
בכלל לא 

  מסכים
מסכים 
  מסכים  במקצת

מסכים 
 סה"כ משיבים  מאוד

  מסגרות רגילות
14 

12.5% 
43 

38.4% 
40 

35.7% 
15 

13.4% 
112 

100.0% 

  ות לנוער בסיכוןמסגר
13 

18.3% 
23 

32.4% 
21 

29.6% 
14 

19.7% 
71 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

13 
16.5% 

27 
34.2% 

28 
35.4% 

11 
13.9% 

79 
100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 
2 

20.0% 
4 

40.0% 
4 

40.0% 
10 

100.0% 

כלל המדגם   
40 

14.7% 
95 

34.9% 
93 

34.2% 
44 

16.2% 
272 

100.0% 

  

  העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות. לא χ²מבחן 

התלמידים הסכימו או הסכימו מאוד עם ן בכל האוכלוסיות, כמחצית מ

קליטה קשה. במיוחד סברו כך תלמידי מסגרת  הייתההאמירה כי להוריהם 

  הגמילה. 

  

  . )55לוח ( אם תהליך הקליטה של המשפחה היה טוב עבור המשפחההשאלנו 

דבר טוב בשביל המשפחה  הייתהם עם ההיגד "העלייה לארץ : הסכמת המשיבי55לוח 

 )N = 272(  מסגרתסוג שלי"  לפי 

  סוג המסגרת
בכלל לא 

  מסכים
מסכים 
  מסכים  במקצת

מסכים 
 סה"כ משיבים  מאוד

  מסגרות רגילות

5 
4.4% 

17 
15.0% 

57 
50.4% 

34 
30.1% 

113 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

11 
15.1% 

23 
31.5% 

21 
28.8% 

18 
24.7% 

73 
100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

6 
7.3% 

23 
28.0% 

35 
42.7% 

18 
22.0% 

82 
100.0% 

  מסגרת גמילה

0 
.0%  

2 
22.2% 

2 
22.2% 

5 
55.6% 

9 
100.0% 

  כלל המדגם 

22 
7.9% 

65 
23.5% 

115 
41.5% 

75 
27.1% 

277 
100.0% 

χ²  =  23.24, df  =  9, p  =  0.006 

 יםאחוז שמוניםים מובהקים בין הקבוצות, כשכהראה הבדל χ²מבחן 

הסכימו או הסכימו מאוד עם ההיגד לפיו העלייה מהלומדים במסגרות הרגילות 
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 נמוכים םבעלי הישגיהנערים במסגרות למ 60%-דבר טוב, לעומת כ הייתהלארץ 

  .ים מן המסגרות לנוער בסיכוןנערמהולמחצית 

  

. תשובותיהם בלת זכויות עולהנשאלו באם היו להוריהם בעיות בק נעריםה

  . 56מוצגות בלוח 

  )N  =  260(  : התפלגות דיווחים על קיומן של בעיות בקבלת זכויות עולה56לוח 
   האם היו בעיות בקבלת זכויות עולה? 

 לא כן  סוג המסגרת
סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
11 

9.6% 

103 

90.4% 

114 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
8 

12.3% 

57 

87.7% 

65 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

8 

10.7% 

67 

89.3% 

75 

100.0% 

  מסגרת גמילה
3 

50.0% 

3 

50.0% 

6 

100.0% 

  כלל המדגם
30 

11.5% 

230 

88.5% 

260 

100.0% 

χ²  =  9.20, df  =  3, p  =  0.027 

מצא הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כשהקבוצה שסבלה במיוחד  χ²מבחן 

-, לעומת הקבוצות האחרות בהם כמסגרת גמילהקבוצת הנמצאים ב הייתה

  דיווחו כי לא סבלו מבעיות בקבלת זכויות עולה.  90%
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  עמדות ההורים כלפי שתיית אלכוהול ושימוש בסמיםהערכת 

  . )57(ראו לוח  על יחס הוריהם לשתיה ולשימוש בסמיםנשאלו הנערים 

  )N  =  274(ות ההורים כלפי השימוש בסמים : התפלגות המשיבים לפי תפיסת עמד57לוח 

  שלילית  אדישה  חיובית  סוג המסגרת
שלילית 

  מאוד
סה"כ  

 משיבים

  מסגרות רגילות

1 
0.9% 

2 
1.8% 

13 
11.4% 

98 
86.0% 

114 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

0 
0.0% 

3 
4.2% 

17 
23.6% 

52 
72.2% 

72 
100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

0 
0.0% 

7 
9.0% 

17 
21.8% 

54 
69.2% 

78 
100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 
0 

.0%  
1 

10.0% 
9 

90.0% 
10 

100.0% 

  כלל המדגם 
1 

0.4% 
12 

4.4% 
48 

17.5% 
213 

77.7% 
274 

100.0% 

  

 . כך, סמים הוא קטגורי שליליבנערים דיווחו כי יחס הוריהם לשימוש מרבית ה

מהמשיבים העריכו  90%-כמסגרת הגמילה, בסגרות הרגילות והנערים במבקרב 

כי עמדת הוריהם הינה 'שלילית מאוד'. היתר העריכו כי הוריהם שוללים את 

, כלומר עמדתם נעה בין "שלילית" ל"שלילית מאוד". השימוש אך לא קטגורית

  לא העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות השונות. χ²יחד  עם זאת, מבחן 

  

ת ההורים לגבי שתיית אלכוהול התמונה לגבי אלכוהול שונה במקצת. עמד

פחות שלילית מעמדתם כלפי כהוערכה על ידי הנערים כשלילית אך עם זאת 

  ). 58שימוש בסמים (ראו לוח 

  )N = 259(  : התפלגות המשיבים לפי תפיסת עמדות ההורים כלפי צריכת אלכוהול58לוח 

 סה"כ משיבים  שלילית מאוד  שלילית  אדישה  חיובית סוג המסגרת

  ות רגילותמסגר

8 
7.8% 

29 
28.2% 

41 
39.8% 

25 
24.3% 

103 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

2 
2.9% 

12 
17.1% 

27 
38.6% 

29 
41.4% 

70 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים
  נמוכים 

7 
9.2% 

21 
27.6% 

26 
34.2% 

22 
28.9% 

76 
100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

.0%  
1 

10.0% 
5 

50.0% 
4 

40.0% 
10 

100.0% 

  םכלל המדג 

17 
6.6% 

63 
24.3% 

99 
38.2% 

80 
30.9% 

259 
100.0% 
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כרבע מהתלמידים במסגרות הרגילות העריכו כי הוריהם הינם קטגורית נגד 

העריכו כי עמדת הוריהם היא  40%-, כלומר "שלילית ביותר" וכהשתיי

העריכו כי  60%-כ , מספר דומה,נמוכים םת לבעלי הישגיו. במסגר""שלילית

"שלילית ביותר". בקרב משיבים מן או יא "שלילית" עמדות הוריהם ה

דיווחו על עמדה "שלילית" או  םרבעי ההמסגרות לנוער סיכון, למעלה משלוש

העריכו כי מן הנערים  90%. במסגרת הגמילה של ההורים "שלילית ביותר"

הבדלים העלה לא  χ²מבחן יש לציין כי  .עמדת הוריהם היא שלילית או שלילית

   ן הקבוצות.מובהקים בי

התלמידים העריכו את עמדת הוריהם לגבי  ,כלליניתן לומר אם כן כי באופן 

   שתייה. לגבישימוש בסמים כשלילית ביותר, אך פחות שלילית 

    

   במשפחה קונפליקטים

מהם ניסינו לבדוק  .םההם חלק ממסכת החיים בין הורים לילדיקונפליקטים 

בני הנוער נתבקשו להגיב לרשימת ריהם, ובין הנערים לבין הו קונפליקטהנושאי 

עם הוריהם. הקונפליקטים היו בנושאים הבאים:  אפשריים קונפליקטנושאי 

 העזר ,ילוימקומות ב מאמץ בלימודים,השקעת שעת החזרה מבילוים,  חברים,

 עישון סיגריות, לבוש ותספורת, קיון, בזבוז כסף,יעל סדר ונ הקפדה בבית,

  שימוש בסמים.ו ות מבית ספרת אלכוהול, היעדרישתי

 59מוצג בלוח תשובותיהם לכל שאלות תת הסולם המודד קונפליקטים ממוצע 

  :להלן

  : מדד לדיווחים על נושאים לחילוקי דעות בין ההורים 59לוח 

  ממוצע  סוג המסגרת 
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

 48 0.40 1.68  מסגרות רגילות

 32 0.63 2.06  מסגרות לנוער בסיכון

 29 0.54 1.96  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 3 0.82 2.59  מסגרת גמילה

 112 0.55 1.89  כלל המדגם

  

תלמידי הכתות הרגילות ניתוח שונות חד כיווני וניתוחי המשך הראו כי לכללית, 

תלמידי המסגרות לבעלי לעומת זאת  ,היו פחות קונפליקטים עם הוריהם

באופן שאינו מפתיע,  לנוער בסיכון. תלמידים במסגרותוהישגים נמוכים 

  דיווחו על תדירות הקונפליקטים הגבוהה ביותר מסגרת הגמילההנערים ב

)F(3, 108)  =  5.59, p = 0.001.(  
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נמצא כי בשישה מהתחומים היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות: שעת החזרה  

רות מבית הביתה מבילויים, בזבוז כסף, עישון סיגריות, שתית אלכוהול, היעד

השונות התפלגויות תשובות הנערים לשאלות פירוט ספר ושימוש בסמים. 

  . בעמודים הבאים 71 - 60 מוצגות בלוחותהנוגעות לקונפליקטים 

  

  )N = 278( שעת החזרה הביתה מבילוייםקונפליקטים הנוגעים ל: 60לוח 

  אף פעם  סוג המסגרת
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

68 
58.1% 

33 
28.2% 

15 
12.8% 

1 
.9%  

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

31 
40.3% 

25 
32.5% 

15 
19.5% 

6 
7.8% 

77 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

27 
36.0% 

28 
37.3% 

16 
21.3% 

4 
5.3% 

75 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
11.1% 

3 
33.3% 

3 
33.3% 

2 
22.2% 

9 
100.0% 

  מדגםכלל ה 

127 
45.7% 

89 
32.0% 

49 
17.6% 

13 
4.7% 

278 
100.0% 

  

גורם מעורר שעת החזרה מבילויים היא רק כחמישית מכלל המשיבים דיווחו כי 

לא העלה הבדלים בין הקבוצות  χ²מחלוקת לעתים קרובות או תמיד. מבחן 

  בשאלה זו. 

  )N = 278( חברים איתם אני מבלהקונפליקטים הנוגעים ל: 61 לוח

וג המסגרתס   אף פעם 
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

39 
33.3% 

42 
35.9% 

27 
23.1% 

9 
7.7% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

31 
40.3% 

17 
22.1% 

14 
18.2% 

15 
19.5% 

77 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

27 
36.0% 

30 
40.0% 

11 
14.7% 

7 
9.3% 

75 
100.0% 

  מסגרת גמילה

3 
33.3% 

1 
11.1% 

2 
22.2% 

3 
33.3% 

9 
100.0% 

כלל המדגם   

100 
36.0% 

90 
32.4% 

54 
19.4% 

34 
12.2% 

278 
100.0% 

χ²  =  27.28, df  =  9,  p = 0.01 
  

גורם מעורר  הוויםבלים ממהם החברים עמם דיווחו כי  נעריםמכלל ה כשליש

העלה הבדלים בין הקבוצות,  χ²מחלוקת לעתים קרובות או תמיד. מבחן 
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כשבמסגרות לנוער בסיכון נושא זה מעורר קונפליקטים רבים יותר מאשר 

  במסגרות לבעלי הישגים נמוכים או במסגרות הרגילות. 

  )N = 275( אמץ מספק בלימודיםקונפליקטים הנוגעים למ: 62 לוח

  אף פעם סוג המסגרת
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

16 
13.7% 

41 
35.0% 

45 
38.5% 

15 
12.8% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

11 
14.5% 

25 
32.9% 

25 
32.9% 

15 
19.7% 

76 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

15 
20.5% 

29 
39.7% 

19 
26.0% 

10 
13.7% 

73 
100.0% 

  מסגרת גמילה

3 
33.3% 

1 
11.1% 

2 
22.2% 

3 
33.3% 

9 
100.0% 

כלל המדגם   

45 
16.4% 

96 
34.9% 

91 
33.1% 

43 
15.6% 

275 
100.0% 

  

הוא גורם השקעת מאמץ בלימודים  מכלל המשיבים דיווחו כי כמעט מחצית

לא העלה הבדלים בין  χ²מעורר מחלוקת לעתים קרובות או תמיד. מבחן 

  הקבוצות בשאלה זו. 

  

   )N = 278(  הבילוימקומות קונפליקטים הנוגעים ל :63 לוח

  אף פעם סוג המסגרת
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

60 
51.3% 

40 
34.2% 

12 
10.3% 

5 
4.3% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

23 
29.9% 

23 
29.9% 

21 
27.3% 

10 
13.0% 

77 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

29 
38.7% 

19 
25.3% 

20 
26.7% 

7 
9.3% 

75 
100.0% 

  מסגרת גמילה

0 
.0%  

4 
44.4% 

5 
55.6% 

0 
.0%  

9 
100.0% 

כלל המדגם   

112 
40.3% 

86 
30.9% 

58 
20.9% 

22 
7.9% 

278 
100.0% 

χ²  =  25.49, df  =  9, p = 0.002 
  

מעורר  ם נושאה מקומות הבילוימכלל המשיבים דיווחו כי  למטה משליש

צא העלה הבדלים בין הקבוצות, מ χ²מחלוקת לעתים קרובות או תמיד. מבחן 

כשבמסגרות לנוער בסיכון נושא זה עורר קונפליקטים רבים יותר מאשר 
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במסגרות לבעלי הישגים נמוכים. במסגרות הרגילות נושא זה הוא פחות מעורר 

  מחלוקת. 

 
  )N = 276(  בבית תמספקקונפליקטים הנוגעים לעזרה : 64 לוח

  תמיד  תים קרובותלע  לעתים רחוקות  אף פעם סוג המסגרת
סה"כ משיבים   

  מסגרות רגילות

25 
21.4% 

39 
33.3% 

38 
32.5% 

15 
12.8% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

18 
24.0% 

27 
36.0% 

17 
22.7% 

13 
17.3% 

75 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

20 
26.7% 

23 
30.7% 

19 
25.3% 

13 
17.3% 

75 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
11.1% 

4 
44.4% 

2 
22.2% 

2 
22.2% 

9 
100.0% 

כלל המדגם   

64 
23.2% 

93 
33.7% 

76 
27.5% 

43 
15.6% 

276 
100.0% 

  

מכלל הנערים דיווחו כי נושא העזרה בבית הוא גורם מעורר מחלוקת  40%-כ

לא העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות  χ²ת או תמיד. מבחן ולעתים קרוב

  בסוגיה זו.

  

  )N = 280( סדר וניקיוןגעים לקונפליקטים הנו: 65 לוח

  אף פעם סוג המסגרת
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

17 
14.5% 

31 
26.5% 

51 
43.6% 

18 
15.4% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

20 
25.6% 

26 
33.3% 

15 
19.2% 

17 
21.8% 

78 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

18 
23.7% 

22 
28.9% 

19 
25.0% 

17 
22.4% 

76 
100.0% 

  מסגרת גמילה

2 
22.2% 

5 
55.6% 

1 
11.1% 

1 
11.1% 

9 
100.0% 

כלל המדגם   

57 
20.4% 

84 
30.0% 

86 
30.7% 

53 
18.9% 

280 
100.0% 

χ²  =  19.68, df  =  9, p = 0.02 
  

היא נושא מעורר כמחצית מכלל הנערים דיווחו כי שמירה על סדר וניקיון 

העלה הבדלים מובהקים בין  χ²ת או תמיד. מבחן ובלעתים קרו מחלוקת

הקבוצות, כשנערים במסגרות הרגילות דיווחו על התדירות הגבוהה ביותר של 

  מחלוקות בנושא זה. 
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  )N = 279( בזבוז כסף רב מדיתדירות קונפליקטים בנושא : 66 לוח

  תמיד  לעתים קרובות  לעתים רחוקות  אף פעם סוג המסגרת
שיביםסה"כ מ   

  מסגרות רגילות

53 
45.3% 

40 
34.2% 

21 
17.9% 

3 
2.6% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

29 
37.2% 

25 
32.1% 

13 
16.7% 

11 
14.1% 

78 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים
  נמוכים 

28 
36.8% 

22 
28.9% 

19 
25.0% 

7 
9.2% 

76 
100.0% 

  מסגרת גמילה

0 
0.0% 

2 
25.0% 

3 
37.5% 

3 
37.5% 

8 
100.0% 

  כלל המדגם 

110 
39.4% 

89 
31.9% 

56 
20.1% 

24 
8.6% 

279 
100.0% 

χ²  =  23.27, df  =  9, p = 0.006 
  

א נושא מעורר מחלוקת לעתים וה בזבוז כספיםמכלל הנערים דיווחו כי  30%כ

העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כשנערים  χ²ת או תמיד. מבחן וקרוב

 ,ביותר של מחלוקות בנושא התדירות הנמוכהרות הרגילות דיווחו על במסג

  על התדירות הגבוהה ביותר.  מסגרת הגמילהונערים ב

  

  )N = 276( לבוש ותספורתתדירות קונפליקטים בנושא : 67 לוח

  אף פעם  סוג המסגרת
לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

70 
59.8% 

37 
31.6% 

7 
6.0% 

3 
2.6% 

117 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

41 
53.2% 

15 
19.5% 

12 
15.6% 

9 
11.7% 

77 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים
  נמוכים 

38 
52.1% 

21 
28.8% 

10 
13.7% 

4 
5.5% 

73 
100.0% 

  מסגרת גמילה

4 
44.4% 

2 
22.2% 

2 
22.2% 

1 
11.1% 

9 
100.0% 

  כלל המדגם 

153 
55.4% 

75 
27.2% 

31 
11.2% 

17 
6.2% 

276 
100.0% 

  

מעוררים  נושאי לבוש ותספורתמכלל הנערים דיווחו כי פחות מחמישית 

העלה הבדלים לא  χ²ת או תמיד. מבחן ולעתים קרוב בביתם תומחלוק

  בסוגיה זו. מובהקים בין הקבוצות
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בסה"כ ניתן לסכם ולומר כי במסגרות הרגילות נושאי המחלוקת היו נושאים 

ון היעדרות מבית הספר ודפוסי הבילוי, טריוויאליים יותר, בעוד במסגרות סיכ

  :המהווים מוקדי סכנה, עוררו מחלוקות רבות יותר

  )N = 276( עישון סיגריותתדירות קונפליקטים בנושא : 68 לוח

אף  סוג המסגרת
  פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות
87 

75.0% 
12 

10.3% 
7 

6.0% 
10 

8.6% 
116 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
30 

39.0% 
14 

18.2% 
19 

24.7% 
14 

18.2% 
77 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
41 

55.4% 
16 

21.6% 
8 

10.8% 
9 

12.2% 
74 

100.0% 

  מסגרת גמילה
4 

44.4% 
1 

11.1% 
2 

22.2% 
2 

22.2% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   
162 

58.7% 
43 

15.6% 
36 

13.0% 
35 

12.7% 
276 

100.0% 

χ²  =  32.26 df  =  9, p = 0.000 
  

העלה  χ²מבחן  על עישון סיגריות כנושא מחלוקת.מכלל הנערים דיווחו רבע 

והמסגרות לנוער  מסגרת הגמילה, כשהנערים מהבדלים מובהקים בין הקבוצות

מאשר נערים  ובסוגיה זבסיכון דיווחו על תדירות קונפליקטים גבוהה יותר 

 לבעלי הישגים נמוכים.  גרות רגילות ומסגרותסבמ

  ) N = 275( שתיית אלכוהולתדירות קונפליקטים בנושא : 69 לוח

 סוג המסגרת
  אף פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

74 
63.8% 

20 
17.2% 

13 
11.2% 

9 
7.8% 

116 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

23 
29.9% 

20 
26.0% 

14 
18.2% 

20 
26.0% 

77 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

29 
39.2% 

18 
24.3% 

17 
23.0% 

10 
13.5% 

74 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
12.5% 

2 
25.0% 

3 
37.5% 

2 
25.0% 

8 
100.0% 

כלל המדגם   
127 

46.2% 
60 

21.8% 
47 

17.1% 
41 

14.9% 
275 

100.0% 

χ²  =  33.75 df  =  9, p = 0.000 
  

מעורר נושא על כ שתיית אלכוהולעל הנערים דיווחו מכלל כשלושים אחוזים 

מסגרת , כשהנערים מהעלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות χ²מבחן  מחלוקת.
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והמסגרות לנוער בסיכון דיווחו על תדירות קונפליקטים גבוהה יותר  הגמילה

  גרות רגילות ומסגרות לבעלי הישגים נמוכים. סמאשר נערים במ ובסוגיה ז

  

  )N = 272( היעדרות מבית הספר ירות קונפליקטים בנושאתד :70 לוח

 סוג המסגרת
  אף פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות
68 

58.6% 
27 

23.3% 
16 

13.8% 
5 

4.3% 
116 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
17 

22.4% 
17 

22.4% 
20 

26.3% 
22 

28.9% 
76 

100.0% 

  גים נמוכיםמסגרות לבעלי היש
31 

43.7% 
12 

16.9% 
17 

23.9% 
11 

15.5% 
71 

100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
2 

22.2% 
3 

33.3% 
3 

33.3% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   
117 

43.0% 
58 

21.3% 
56 

20.6% 
41 

15.1% 
272 

100.0% 

χ²  =  42.68 df  =  9, p = 0.000 
  

נושא המעורר על היעדרות מבית הספר כעל מכלל הנערים דיווחו כשליש 

, כשהנערים העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות χ²מבחן  מחלוקות בביתם.

והמסגרות לנוער בסיכון דיווחו על תדירות קונפליקטים  מסגרת הגמילהמ

גבוהה יותר בסוגיה זו מאשר נערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים. נערים 

  מחלוקות בנושא זה.  במסגרות רגילות דיווחו על התדירות הנמוכה ביותר של

  

  )N = 267( שימוש בסמיםתדירות הקונפליקטים בנושא : 71 לוח

 סוג המסגרת
  אף פעם

לעתים 
  רחוקות

לעתים 
  תמיד  קרובות

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

102 
88.7% 

3 
2.6% 

1 
0.9% 

9 
7.8% 

115 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

41 
54.7% 

12 
16.0% 

6 
8.0% 

16 
21.3% 

75 
100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

49 
70.0% 

12 
17.1% 

3 
4.3% 

6 
8.6% 

70 
100.0% 

  מסגרת גמילה

0 
0.0% 

0 
0.0% 

2 
28.6% 

5 
71.4% 

7 
100.0% 

כלל המדגם   
192 

71.9% 
27 

10.1% 
12 

4.5% 
36 

13.5% 
267 

100.0% 

χ²  =  65.07 df  =  9, p = 0.000 
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ימוש בסמים כעל נושא המעורר על שדיווחו פחות מחמישית מכלל הנערים 

, כשכל העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות χ²מבחן  מחלוקות בביתם.

דיווחו על תדירות קונפליקטים גבוהה, לעומת פחות  מסגרת הגמילההנערים מ

  במסגרות הרגילות.  10%-מ

  

  מתחום המשפחה לחומרים ממכרים בין משתניםמתאמי קשר 

חומרים ב תנים בתחום המשפחתי לבין שימושניסינו לבדוק את הקשר בין מש

בין מספר משתנים הנוגעים למשפחה לבין  יםמובהק ו מתאמיםממכרים. נמצא

 שלהלן 72 לוחב. , ושימוש כללי בסמיםשתייה מופרזת בחשיש, שימושה

בחומרים אלו  מופיעים המדדים להם נמצאו קשרים מובהקים עם שימוש

  .ומפורטים המתאמים שנמצאו

  

  שימוש כללי בסמים,בין למתחום המשפחה מתאמים בין מדדים שונים  :72 לוח
  שתייה מופרזת ושימוש בחשיש

  המשתנה
שימוש כולל 

  בסמים

שתייה 

  מופרזת

שימוש 

  בחשיש

 -  - *0.13  בעיות בקבלת זכויות 

 **0.19 - **0.17 -  **0.28 -  מצב כלכלי

  *0.15-  -  -  הקליטה כחיוביות למשפחה תפיסת

 **0.24-  - **0.17-  יטה כחיובית עבוריהקל תפיסת

 **0.16- - **0.27-  משפחתיות כערך תפיסת

 **0.32 **0.34 **0.23  מדד כללי -קונפליקטים עם הורים 

   נושאי הקונפליקט השונים:

 - *0.15 -  בילוי עם חברים         

 **0.23 *0.14  **0.19  שעת חזרה מבילויים         

 *0.13 *0.15 -  בלימודים העדר מאמץ         

 **0.20 **0.19 **0.17  מקומות בילוי         

 **0.24 **0.20 **0.18  בזבוז כסף רב מדי         

 **0.17 **0.25 -  עישון סיגריות        

 **0.31 **0.33 **0.21 שתיית אלכוהול         



 101

 **0.26 **0.30 **0.25  היעדרות מבית הספר        

 **0.43 **0.29 **0.33 שימוש בסמים         

      היבטים שונים של אווירה בבית:

  -  -  **0.23 -  אווירה נוחה ונעימה        

 *0.15 - *0.13  נטייה להענשה         

  

טובה יותר, כך הנטייה להשתמש בסמים בבית ככל שהאווירה עולה כי  72 מלוח

אם שלילי מובהק עם שימוש מצב כלכלי עומד במתכמו כן עולה כי  פוחתת.

היה  ערכלי של הנלכהשמצבו  ככל . כך,בסמים, שתיית בולמוס וצריכת חשיש

  רע יותר כך הוא נטה לצרוך סמים.

  

קליטה קשה. מי  תפיסתבסמים לבין  שנמצא גם מתאם חיובי מובהק בין שימו

  .ולהיפך שהשתמש יותר בסמים ראה את תהליך הקליטה של הוריו כקשה יותר

  

מרובה. ניתן  השתייו שימוש בסמיםנפליקטים עם הורים עמדו במתאם עם קו

לומר שההורים היו מודעים להתנהגויות בלתי נורמטיביות כשסביבם נבנה 

  אך הקונפליקט בסופו של דבר לא הביא למניעה. ,קונפליקט במשפחה

משפחתיות כערך לבין צריכת חומרים ממכרים. כך,  תפיסתנבדק גם הקשר בין 

שמחזיק בערכי משפחה ודירג גבוה את הערך "חשוב לי לחיות חיי משפחה מי 

  .מאושרים" דיווח על צריכה פחותה של סמים
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  ניתוח רגרסיוני

כדי לבחון באופן מעמיק את יכולתם של משתנים מתחום המשפחה להסביר 

של  יםמודלמערכת  יצרנוצריכת חומרים ממכרים בקרב אוכלוסיית המחקר, 

המודלים שנערכו בחנו שימוש באמצעות שלושה משתנים  .המרוב רגרסיה

  :שונים של המחקרתלויים 

  .חשיש .2

 משתנה 'שתייה מרובה'  .3

  משתנה 'סם כולל'. .4

להלן מופיעים מקדמי הרגרסיה המרובה שנמצאו כמובהקים, וכן  73בלוח 

התרומה היחסית של כל אחד מהם לשימוש בחומרים שונים. כמו כן מופיע 

  מוסברת על ידי המודל.אחוז השונות ה

  

  על השימוש בחומרים ממכרים על פי ניתוח רגרסיוני משתני המחקר: השפעת 73לוח 

  משתנה מסביר 
שימוש 
  בחשיש

צריכת "שתייה 
  מרובה"

שימוש כללי על פי 
  מדד "סם כולל"

קונפליקטים עם ההורים 

  (ממוצע המדד)

β = 0.24   β = 0.27  -  

  β = -0.21  -  β = -0.28  משפחתיות כערך תפיסת

  -  β = -0.21  -  מצב כלכלי

  β = -0.21    אווירה נוחה ונעימה בבית

  R²(  9.6%  10.0%  12.9%אחוז השונות המוסברת (

 P<0.01כל המודלים מובהקים ברמת מובהקות   *

מן הלוח עולה כי ארבעת המשתנים המובהקים מתחום המשפחה שביכולתם 

כלי במשפחה, קונפליקטים הכל להסביר צריכת סמים ואלכוהול הם המצב

  המשפחתיות כערך.  תפיסתבמשפחה, אווירה נוחה ונעימה בבית, ו

משפחתיות כערך יש השפעה שלילית  תפיסתלמצב כלכלי, אווירה נוחה ונעימה ו

על צריכת חומרים, כלומר ככל שמשתנים אלו גבוהים יותר, כך הנערים 

ה חיובית על צריכת ממעטים לצרוך חומרים. לקונפליקטים בבית השפע

  חומרים, כלומר ככל שיש קונפליקטים רבים יותר, כך הצריכה רבה יותר. 

-בסה"כ, על פי המודלים שערכנו, למשתנים מתחום המשפחה יכולת להסביר כ

  סמים ואלכוהול. השונות בין הנערים בדפוסי צריכתם מ 10%
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   ממצאי הראיונות האיכותניים

  

חתם, העלה מספר תימות בולטות: פר באשר למשניתוח הראיונות עם בני הנוע

משבר זהות תפקודית ומשפחתית, משבר כלכלי, העדר עוגן במקום אחד הן 

ברוסיה הן בישראל, קונפליקטים בין בני המשפחה, משפחות המורכבות 

מרסיסי משפחות, שימוש בכוח כלפי בני הזוג והילדים, העדר חום ואהבה מחד 

  עם החוק. הסתבכותוואמפטיה מצד שני 

  

באשר למבנה המשפחה, מודגש בראיונות נושא מורכבות המשפחות. חלק ניכר 

מהמשפחות הן משפחות של נישואים שניים ושלישיים, עם ילדים מכל 

התקשרות, שחלקם גרים בארץ ובחלקם בחו"ל, חלק מהנישואים הם נישואים 

  צעירים שהתפרקו.

  

  :תימה ראשונה -מבנה המשפחה ותפקודה

  

.  בגלל 1991שלי עלתה מגרוזיה ואני נולדתי בארץ בשנת אימא 
 1994שלאבא שלי היו עסקים בקזחסטן, אז נסענו לשם בשנת 

. אבא שלי הכיר שם בחורה 10כשהייתי בת שלוש. שם גרתי עד גיל 
והיא נכנסה ממנו להריון ונולדה להם בת. ואז הוא סיפר  16צעירה בת 

התחיל לחיות בשתי המשפחות ו אתהשלי את כל הסיפור שלו אימא ל
במקביל. יומיים הוא היה חיי אצלנו ויומיים הבאים אצל הבחורה 
ההיא שאחר כך ילדה לו עוד בת. המצב הזה נמשך חמש שנים עד 

. אחותו מאוד כעסה עליו שכך הוא מתנהג והייתה 8שהייתי בת 
שלי גירשה אימא שלי. כשהייתי בת שמונה, אימא לחברה טובה של 

הם התגרשו. אבא שלי התחתן עם האישה השנייה. לפי מה אותו ו
י. אני שזכור לי אני קבלתי את זה בקלות. לא לקחתי את זה קשה מד

השנייה של אבא שלי אישה ה [...] בעצם חצי גרוזינית וחצי ארמנית
זה מגיע לסבתא שלי  [...] היא בכלל רוסיה והם אכלו אותה עד הסוף

  ., מסגרת רגילה)16ת שאותה אני לא מכבדת בכלל (ב
  
  

. 11הייתי ביחסים טובים, הוא גידל אותי עד גיל  ]החורג[עם אבי השני 
, 17(בת  אחר כך הם התגרשו, בעצם הם עד עכשיו לא התגרשו ממש

  .מסגרת רגילה)
  
  

ם, לכן היא בעצם לא נשואה שלי לא רוצה יותר יחסים מחייביאימא 
באופן  אלהינשלא רצתה  השלישי. דבר ראשון היא ]בן זוגהלבעלה [

רשמי, כי עכשיו הם חיים איזה חמש שנים ביחד, בצורה סבירה. הם 
פשוט ה'חיים והמים' אחד של השני. אני זוכרת את השנתיים 
הראשונות, זה היה לי מצחיק כל הקשר הזה. בחודש הראשון מאוד 
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שנים הם  7ל הסתדר בינינו. עכשיו כבר ולא אהבתי אותו. אחרי זה הכ
  ., מסגרת רגילה)17ד (בת ביח

  
  

הוא חי ] ..[. חמש שנים.אני כבר די הרבה זמן לא בקשר עם אבא שלי..
שם, רגיל לשם. יש לו שם חופש. אם הוא יגיע לישראל הוא לא ימצא 
שום עבודה והוא לא רוצה לעבוד כאן סתם כך. שם יש לו בית דפוס 

  , בוגר מסגרת רגילה)20משלו (בן 
  
  

ור איתי קשר כבר כמה שנים. יש לו שם משפחה אבא לא ניסה ליצ
שלי יש חברה שגרה ממש באזור שם, אז היא  אימאל] ...[ אחרת

מספרת מה קורה שם. אבל זה לא ממש מעניין אותי. אני לא מרגישה 
  ., מסגרת רגילה)16(בת  יותר מדי קשר, לא אכפת לי גם

  
  

ו זה גלויה עכשיו אנחנו כמעט לא בקשר. הדבר האחרון שקיבלתי ממנ
לחנוכה. פשוט, הוא אפילו לא כתב "חג שמח" . זו סתם גלויה בלי 

 15כבר אתו כלום ותמונה שבה הוא והילדים שלו. אני לא בקשר 
שנה...יש אנשים ששואלים אותי הרי זה אבא שלך, איך את יכולה לא 

בוגרת , 19(בת  להיות בקשר איתו. וואלה, אז אני כן יכולה (צוחקת)
  .ילה)מסגרת רג

  
  

אימא אני לא בקשר עם האבא הביולוגי שלי, הוא עזב אותי ואת 
  ., ממסגרת רגילה)17כשהייתי בת שנה ושמונה חודשים. (בת 

  

תוך זמן קצר העיר לא מצאה חן בעיני המשפחה ואז  ]...[ הגענו לבת ים
כי  -אחת של ההורים ואחת של הסבים  -'התפצלנו' לשתי משפחות 

, 17(בן  .להשתגע כשיש הרבה אנשים בדירה.. היה 'בלאגן'. אפשר
  .מסגרת רגילה)

  
  

האח הקטן של אבא שלי, דוד  -עוד בן צעיר  ]לסבא וסבתא[יש להם 
אבל עכשיו אנחנו כאילו התחלנו להיות אתו שלי. אני לא ממש בקשר 

בקשר. דווקא לא מזמן, אחרי שנודע לי שהוא התחתן ויש לו בת והוא 
שה החדשה שלו לא מצאה חן יהא] ...[ ם שלוגם לא בקשר עם ההורי

, 16בעיניה של סבתא וזהו, עכשיו היא לא מקבלת את הילדה שלו (בת 
  .תלמידה במסגרת רגילה)

  
   

שלי לא היו אימא שלי נהייתה בהריון כשאבא ואימא בעיקרון 
אימא לפני ש [...]לאבא שלי משפחה עם חמישה ילדים  הייתהנשואים. 

בהריון גם, אח שלי שגדול  הייתהאיתי אז אשתו  בהריון הייתהשלי 
א, הוא אימא וגם עם אבשנה ושמונה חודשים. גדלתי גם עם בממני 

הוא לא עזב את אשתו, הוא היה גם אתה וגם עם  ]..[. המשיך לבוא
אם הן ידעו אחת על השנייה? בטח הן ידעו ועוד איך!  ]...[ שליאימא 

  ., מסגרת לנוער בסיכון)17(בת 
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אבא כל הזמן ביקר  ]...[ מרתי על קשר עם אבא גם אחרי הגירושיןש

אותנו, הביא לנו כסף למחיה וגם לקח אותנו לטיולים שונים. הקשר 
בינינו לא נפסק גם אחרי שהוא הקים משפחה חדשה ואחר כך עלה 

, 19ארצה, כל הזמן דיברנו בטלפון, דאג לנו ולא פעם שלח כספים (בן 
  .)מסגרת לנוער בסיכון

  
  

יחד עם אימא לארץ עם  יתיעל 11. בגיל 9לא בקשר עם אבא מגיל אני 
. . אבא עדיין באוקראינה8והבן זוג ביחד מגיל אימא  .הבן זוג שלה

. הוא עדיין באוקראינה לפחות האחרונות פעמיים בשנתייםהתקשרתי 
עליו אני עדיין כועסת . יתי. מאז לא ניסבה דיברנולפי הפעם האחרונה 

לארץ. אין לו את  יתיכשעל ינמפרד מילא בא לההוא  -דה קטנה למו יכ
השנים הכי קשות  אני לא ממש רואה בו אבא. את כל. נוהמספר של

  , ממסגרת גמילה).17. (בת עם בן אדם אחרעברתי בעצם ה
 

  
בחלק מן המשפחות מתקיימים קשרים הדוקים עם הסבים הסבתות. לעתים 

  לילד, הן כלכלית והן פסיכולוגית: הסבא והסבתא מספקים תמיכה חשובה

   

שם לא הלכתי לגן אף פעם בחיים. כל הזמן הייתי עם סבתא וסבא. 
כניסה אותי הלא רצתה שאני אהיה חולה. היא אימא ו בכוראני ילד 

סבא וסבתא ] ...[ לחודש לגן ונהייתי נורא חולה ואז היא הוציאה אותי
ברוסית. הם לימדו  ידעתי לקרוא 4לימדו אותי לקרוא וכבר מגיל 

, 16לי בעיה בבית ספר (בן  הייתהאותי לקרוא ולספור ולכן אף פעם לא 
  .מסגרת רגילה)

  
  
תחלה המצב לא היה כל כך גרוע, הם טיילו בארץ, למרות שמצבם הב

 הייתההיה רע, אבל אז התחילו לצוץ הבעיות, סבתא  ליהכלכ
בא וסבתא נפתרה, אפילו ס ליתהכלכהתומכת. מאוחר יותר הבעיה 

  ., מסגרת גמילה)18עבדו (בן 
  
  

חולה סבתא וגם הדודה דאגו לנו. הן לקחו אותנו  הייתהאימא כש
. אחר כך אבא 12נפטרה הייתי בן אימא לביתם, סיפקו אוכל ולינה. כש

אני מסתדר טוב. היא  ]עם אמי החורגת] [... [ קרא לנו לעלות לארץ
  .נוער בסיכון) , מסגרת19אישה טובה, היא דואגת לנו (בן 

  
  

אני רוצה לשנות את שם משפחתי לזו של סבתא, שם משפחתי הנוכחי 
  ., מסגרת נוער בסיכון)18הוא של אבי ואני לא רוצה כל קשר אתו (בת 

  

ל בשבילי. וממש הכ הייתהוהיא אימא התחברתי לסבתא מצד 
ההורים עזרו לי בלימודים, אבל לא הצלחתי בכלל בלימודים, הכריחו 

ממש ללמוד. עם אבא בכלל לא מסתדר..אנחנו לא אוהבים את אותי 
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 הייתהאותם הדברים. הייתי לפעמים מקבל ממנו מכות וסבתא שלי 
  , מסגרת גמילה)18מגינה עלי. (בן 

  
  

חלקן היו ניידות ולא יציבות עוד ברוסיה . תימה שנייה היא העדר עוגן למשפחות

  וממשיכות את העדר העוגן גם בארץ:

  
ורים (שנשארו ברוסיה) שאם אני חוזרת אז אני נוסעת אמרתי לה

אני יודעת  למוסקבה. זה לא רחוק מהם. אני רוצה לשכור דירה
  , מסגרת רגילה)17שאיתם אני כבר לא אוכל לחיות, זו כבר בעיה. (בת 

  
  

הייתי רואה אותו אחרי הגירושין, אבל הייתי קטנה, אז אני לא זוכרת. 
ח אותי לסופי שבוע. אז הוא הכיר את סיפרו לי שהוא כן היה לוק

הוא עזב לכאן, לישראל.  96-אשתו לעתיד. גם אותה אני זוכרת קצת. ב
ברור שלא אימא כמו שהבנתי, הוא לא רצה לקחת אותי לכאן, וגם 

וכך הפסקנו להיות בקשר. למעשה לא היינו בקשר  נותנת אותי, הייתה
 ]...[ מצאה אותואימא עד שהיה צריך להגיש מסמכים לנעל"ה, אז 

, ואני הגעתי לכאן 2002-נדמה לי שב ]...[ בינתיים הוא עזב לאוסטרליה
  ., בוגרת מסגרת רגילה)19(בת  . כבר לא תפסתי אותו כאן2004-רק ב

  
  

ואני מרגישה שזה כבר לא שלי. אני מתחילה  ]לרוסיה[אני מגיעה לשם 
יה לה להתגעגע. פעם אחרונה כשהייתי אצלה זה היה בספטמבר. ה

ניתוח אפנדיציט. כאילו שום דבר רציני. הייתי בדיוק בקור . הייתי 
ימים טסתי לשם. הייתי שם שבועיים. אחרי  3תוך  ]...[ פאניקה כזאתב

ון. כל החברים עשבוע כבר רציתי לחזור, הסתכלתי כל הזמן על הש
שלי גם כבר עזבו, או לכאן, או לאמריקה או לצרפת. חברה שלי 

ם כן כבר לומדת באוניברסיטה. כמעט לא ראיתי אותה. שם ג הייתהש
תגיע לכאן ולא אימא אני כבר מעדיפה ש ]...[ ראיתי את הקרובים וזהו

  ., בוגרת מסגרת רגילה)19אני לשם (בת 
  

ה לפני שלוש שנים. בפעם הגעתי עם ההורים לישראל בפעם השניי
אימא  הגעתי בגיל חמש. אחרי שלוש שנים ]לארץ הגיעושהראשונה [

ואני חזרנו לאוקראינה לארבע שנים וחזרנו כשהייתי בן שתים עשרה 
  ., מסגרת רגילה)15(בן  

  
  

האבא לא רצה לבוא ולכן חזרו. אחר  - עברה לגרמניה פעמייםהנערה 
אבל כל  שלה לכמה חודשים כי הסבתא שם,אימא כך רק היא ו
יכו עד ח 9לא בקשר עם האבא מגיל  .].[. בישראלאימא המשפחה מצד 

יחד עם אימא עלתה לארץ עם  11בגיל  שהמסמכים יאושרו בערך שנה.
   ., מסגרת רגילה)16בן הזוג שלה (בת 

  
ן ליד הבית שלנו, קנה לי מחשב כדי שאוכל יאבי שכר דירה בבני

להתקרב אליו ותקופה מסוימת אף התגוררתי אצלו. אני חושב שהוא 
לקתי יבר ויודע המון. חפילוסוף. אם לא מעצבנים אותו הוא אוהב לד

הלכתי לאבא אימא כשרבתי עם  - אלאב אמיבין א םחייהאת 
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מא. במשך כל התקופה הזו לא יתו הלכתי חזרה לאוכשרבתי א
הפסקתי לעשן סמים. אפשר לומר שהייתי לבד.  לאחר כמה שנים, 

חברה יר אחרת עם הלע רועב אמיהבין שהוא כבר לא יחזור לא אאב
הזמן נהגתי לבקר אותו שם, יום אחד אמי אמרה החדשה שלו. אני כל 

אל תיסע אליו, הוא עזב למוסקבה. לא האמנתי לה. התקשרתי  -לי 
אליו לנייד, הוא ניסה להסביר לי משהו, בכיתי. הדבר הכי נורא 
מבחינתי הוא שאבי אפילו לא נפרד ממני ולא הסביר לי כלום. זה היה 

  .בסיכון, לפני גיוס) , מסגרת נוער18מאוד שפל מבחינתו  (בן 
  

  חלק מהעדר העוגן בארץ נובע מבעיות בריאות וחלק ממצב כלכלי:

  

אבי נתן לי דוגמא טובה. הוא לימד אותי איזה אבא אסור להיות. הוא 
עדיין משלמת .הבנתי דבר  אמיאיבד אותי והשאיר את אמי בחובות. א

ר עם אחד ,שכשאני אהיה אבא, אסור בשום פנים ואופן לאבד את הקש
מילא לעזוב אישה אבל לפגוע בילד ולהשאיר אותו ואת אמו  המשפחה.

בחובות? אב אמיתי צריך לקחת אחריות על ילדים שהביא לעולם. (בן 
  מסגרת נוער בסיכון) 18
  
  

כל הזמן היה חסר כסף, להורים היו  ]...בבית כל הזמן היו משברים [
במצבים כאלה הייתי  חובות. ההורים כל הזמן רבו והיו על סף גירושין.

רוצה להסתלק, להיקבר מתחת לאדמה, לא ידעתי מה קורה. בגלל 
  , מסגרת נוער בסיכון)18הריבים האלו אחי הגדול עזב את הבית. (בן 

  
  

היה כל כך מחריד, זה חקוק  הכולהייתי מאוד קטנה, אבל היות ו
רצו תחילה  י. סיפרו לי שהורי5או  4שלי. הייתי בערך בת  ןבזיכרו

לארצות הברית, אך לא נתנו לנו לנסוע לשם. סבי היה חולה  הגרל
מאוד, נטה למות, ולכן החלטנו לעלות ארצה. אחרי כמה ימים בארץ 
הוא נפטר. אצל אמי התגלתה מחלה קשה מאוד בעמוד השדרה והיא 
 פשוט גססה. אותי ואת אחי שלחו חזרה לרוסיה ,להורי אבי החורג

מים חלא היו לנו בגדים  ותנו השפילו אותנו.הכו א םנויעברנו גיה] ...[
היינו כמו שלדים רזים ומפוחדים. באותו זמן אמי עברה ניתוח 

כיוון ומאחי חזר  שנתיים היינו אמורים לחזור ארצה, אחרי בצרפת,
בתוקף בשדה התעופה המשפחה אספה אותי  הייתהשלי לא  השהוויז

לי ויזה חדשה (בת הייתי אצלה עד שעשו  .ואז העבירה אותי לדודתי
  ., מסגרת נוער בסיכון)18
  
  

היו מצוינים. כל הזמן עזרתי. היה קשה כמובן, אימא היחסים עם 
לי שפה, והייתי  הייתהכשהגעתי הייתי צריך כבר ללמוד בתיכון. לא 

צריך להתכונן לבגרויות. חוץ מזה כל היום הייתי צריך, בגלל המחלה 
 , 18(בן  זה היה קשה] ...[ נסיםמא, לנסוע לבית חולים, אמבולישל א

  מוסד גמילה). 
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הן כלפי ואלימות במשפחה, הן כלפי הנשים  חותימה שלישית היא שימוש בכ

  :הילדים

  

שלי אימא שלי וגם כלפי. אבל אימא אבא שלי תמיד היה אלים כלפי 
תמיד אומרת שהיא לא תעזוב אותו כל עוד הוא מספק לה קורת גג 

תו שהוא אבא כל כך גרוע ובגללו הייתי צריך ואוכל. אני מאשים או
לחוות עוד חוויות נוראיות. אני מאשים אותו שתמיד הרביץ לי. הוא 
מנסה כל הזמן לזרוק אותי מהבית. כל הזמן אומר שהוא קונה לי 

הוא תמיד אמר לי ] ...[ ועושה לי ואני לא מחזיר ולא לומד כמו שצריך
 [...] לך אז למה אתה לא לומדדברים כמו תראה איזה פלאפון קניתי 

ואני חשבתי תמיד שאני עושה לו דווקא על זה שהרביץ לי ולא היה לי 
, כואב אתושלי נשארת אימא אבא אמיתי כמו שצריך להיות .צר לי ש

  ., מסגרת רגילה)18(בן  לי לראות אותה סובלת
  

אבא שלי אף פעם לא בא להופעות ולא היה בבית. בערבים אני זוכרת 
ורי רבים, הולכים מכות. אני זוכרת איך לקח סמים, איך הרביץ את ה

בהריון עם אחי  הייתהשלי אימא כש [...] ואיך ניסיתי להפרידאימא ל
והלכה לבית חולים לכמה שבועות לפני הלידה, הרי כך זה היה מקובל 

והוא  5שם, אני נשארתי עם אבא שלי לבד בבית. הייתי בקושי בת 
אתו מסעדות ולחברים שלו. זה היה נורא. נשארתי לקח אותי לכל מיני 

היה, כל מה שאת  הכול ]...[ הכולואז חוויתי חוויות קשות. ראיתי 
יכולה לדמיין, חוץ מהטרדה מינית. הוא הביא הביתה בחורה זרה 

לא יכלה לעשות אימא ר אותי בחדר. הוא הרביץ לי שאני אשתוק. גוס
ור, כי נורא פחדתי להיות בלי כלום. הוא היה סוגר אותי בחדר ללא א

, מסגרת 18(בת  אור והייתי מתחבקת עם הצעצועים שלי ובוכה המון
  .רגילה)

  

בא בעקבותינו לאשדוד. הוא אפילו ישן בכניסה לבניין שלנו.  אאב
ממש ריחמתי עליו. רציתי שהם יגורו שוב ביחד. אני שנאתי אותו רק 

י לו. אני עדיין לא אתי, אך בסופו של דבר תמיד סלחת הכהכשהוא 
, מסגרת לנוער 18מבין איך אבא יכול להכות את הילד שלו. (בן 

  בסיכון)
אני חושב שרוסים יודעים לתת כבוד. הורי נתנו לי חינוך רוסי. זה בא 

 הכובבגדים, באוכל, בעונשים שקיבלתי. הוריי אפילו  - כללידי ביטוי ב
שוב  ]מאיאים היא [אותי בצד. לפני כמה חודש אותי בחגורה והעמידו

פעם רצתה להכות אותי. אני צחקתי, כי כרגע אני יכול לא רק להכות 
, בוגר מסגרת לנוער 18אותה בחזרה אלא אפילו להרוג אותה (בן 

  .בסיכון, לקראת גיוס)
  
  

אתה תה שיחה כבר בביקור הראשון, עשיתי עשיתי א -שלי אימא עם 
את זה ביחד, את זה לבד, למרות שהמטפלת פה רצתה שנעשה 

כמו שציפיתי. היא ניסתה להסביר  הייתההתגובה שלה  [...] שלושתנו
שגם היא קיבלה חינוך כזה מסבתא שלי, גם מכות, והיא לא נפלה 

 אחד יכול ליפול בגלל סיבות אחרותכל  אבל אנחנו שונים, [...] לסמים
  ., מוסד גמילה)18(בן 
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תי. לא נתנה לי לצאת מענישה או הייתהצועקת עלי.  הייתה ]מאיא[

  , מוסד גמילה).17לוקחת לי את המפתחות (בת  הייתהלטייל, 
  
  

אתה 'ישר היה מעניש אותי:  ]אבא[הייתי עושה משהו לא טוב, אז הוא 
,  מוסד 18(בן  ]היה מענישכבר מגן ילדים [ ]...[ 'לא יוצא לשום מקום

  גמילה). 
  
  

בכו עם החוק הן בברית הרבה פעמים קשור בבני משפחה שהסת חשימוש בכו

  המועצות הן בארץ:

  
אבא שלי נלחם במלחמה באפגניסטן והיה שם פצוע. יש לו אופי מאוד 

אחרי שנה בארץ אני  [...] קשה. אני לא מסתדר איתו. הוא אלים
חזרנו לקזחסטאן כי פחדנו שכאן תהיה מלחמה. אבא נשאר אימא ו

שלי. היה אימא וגם לקשה מאוד לי  הייתההשנה הזו  [...] בארץ לעבוד
כסף ולא היה לנו מה אימא קשה כי אבא שלי הפסיק לשלוח לי ול

לי ניסתה שאימא לאכול שם. אני לא אסלח לו על התקופה הזו. 
 הייתהשם עבודה כי זו  הייתהלהרוויח שם כסף בכל מיני דרכים ולא 

  ., מסגרת רגילה)17(בן .תקופה קשה..
  
  

צה לחזור לבלרוס. כל שנה הוא טס שנים אחרי העלייה ר 4אבא במשך 
תחיל לשתות באופן ההוא  .החולה שלו אך תמיד חזר ארצהאימא ל

לבד או עם חברים אלכוהוליסטים שהיה מביא הביתה,  -ני מאד ירצ
ואותי כמעט כל פעם ששתה. המשטרה וגורמי רווחה אימא הכה את 

ה. הפכו לאורחים קבועים בבית. לאחר זמן מה אבא נכנס לכלא לשנ
כן. אחרי שנה אבא חזר אימא בקשר בכלל, אתו בשנה הזו לא הייתי 

 בר משותף, אפילו שגרים באותו ביתהביתה. עכשיו אין בינינו שום ד
  ., מסגרת נוער בסיכון)17(בת 

  

  
יום אחד כשלמדתי בכיתה ז' באה עובדת סוציאלית לבית הספר, 

שכן אבל לא  הוציאה אותי מהשיעור ושאלה אם אבא הרביץ לי. עניתי
קשה, רק פעם אחת הרים אותי מהאוזניים. אחרי כמה שבועות לקחו 
את אבא למשטרה. פתחו נגדו תיק, הוא עבד באבטחה, ופיטרו אותו 

, 16מהעבודה. אבא ברח לרוסיה כשהגיע צו בית משפט (נער  בן  
  .מסגרת גמילה)

  
  

אבא שלי היה עבריין באוקראינה ואני בתת מודע בעצם רציתי 
  ., מסגרת גמילה)18(נער בן  והמשיך את הדרך שלל
  
  

מתי ששמעתי שאבא שלי נרצח, החלטתי שאני הולך בדרך שלו. רציתי 
 לא הייתי מקשיב לה בכלל, שלי ניסתה לעזור לי אבלאימא לנקום. 
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יכולה לעצור אותי, אני כל מה שהכרתי היה רק  הייתההיא כבר לא 
, מסגרת 19(בן  לל דבר אחרהעולם של הפשע והסמים, לא הכרתי בכ

  .גמילה)
  

   יה למשפחה:תימה רביעית היא אמפת

   
 אתואדם חכם מאד, למדתי ממנו המון ואני יכול להתייעץ שלי  אאב

על כל דבר. אני אפילו שואל את עצמי מאיפה הוא יודע כל כך הרבה 
  ., מסגרת נוער בסיכון)17(בן 

  
הורים שלנו מבינים ואבא ואחותי. האימא החברים הטובים שלי הם 

יש המון ] ..[. שהיה לנו קשה להיות לבד בתקופה שהם לא גרו אתנו
הבנה איתם עכשיו. הם מבקשים שנעזור להם ואני מבינה שהם 

תלמידה   17למענינו ואין להם זמן לשום דבר (בת  הכולעובדים קשה ו
  .במסגרת רגילה)

  
כועס עליו המחשבה שלי מתחילה להשתנות, במקום להרביץ כי אני 

הקשר עם ] ...[ על זה, ובכלל מה כל כך מכעיס אותי בו?אתו אני אדבר 
בכלל, היא  אתהשלי השתנה לגמרי, לא רציתי בהתחלה לדבר אימא 
פעם בחודש היה לי מספיק, כל השנים  -באה הרבה לביקורים  הייתה

שלי, אימא גדלתי לבד, לא הייתי צריך אמא, בכלל לא הרגשתי שהיא 
  ., מסגרת גמילה)17אני יוצא כל שבועיים הביתה לאמא (בן עכשיו 

  
  

יכולתי לדבר עם ] ...[ כל מה שביקשתי נתנו, אפילו אם לא היה כסף
ביחד. אבא יודע מה  מוזיקהבמחשב, לשמוע אתו , לשחק הכולאבא על 

זה להיות מסטול, הוא היה מסטול בעצמו בגיל הזה. הוא היה מסובך 
  ., מסגרת גמילה)18וד יותר ממני (בן בעצמו, ומעורב עמוק ע

  
 ההורים עובדים קשה. ו גרים עם שני ההורים בדירה שכורה.חנאנ

תמיד תמכו בנו  ההורים ואבא במפעל אין להם השכלה. יקיוןנבאימא 
כל מה שהם עושים רק לטובתנו שיהיה לנו קל  ועבדו למעננו קשה.

  .ה), מסגרת רגיל16בחיים  ושיהיה לנו טוב יותר (בת 
  
  

  ית לאם ולסבים:תהתייחסות אמפבפרט מצאנו 
  
  

חברה שלי, אני יכולה אימא שלי, כי היא מין אימא יש לי קשר טוב עם 
על כל נושא. לדוגמא לפני חודש בפעם הראשונה שכבתי עם אתה לדבר 

החבר שלי וסיפרתי לה על זה..יש ילדים שלא שמים על ההורים שלהם 
, 18ין להם קשר עם ההורים. (בת וממשיכים לעשות שטויות כי א

  מסגרת רגילה)
  
  

בשבילי.  הכולממש  הייתהוהיא אימא ואז התחברתי לסבתא מצד 
ההורים עזרו לי בלימודים, אבל לא הצלחתי בכלל בלימודים, הכריחו 

אנחנו לא ] ..[. בכלל לא מסתדראני אותי ממש ללמוד. עם אבא 
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ל ממנו מכות וסבתא אוהבים את אותם הדברים. הייתי לפעמים מקב
  ., מסגרת גמילה)18(בן  מגינה עלי הייתהשלי 

  

  
שלי, הייתי פשוט משתגע, אימא כשהייתי שומע שאומרים משהו על 

לא הייתי רואה שום דבר מסביבי. רציתי רק להכאיב לאדם שאמר 
  ., בסיכון ללא מסגרת)18(בן  והכאבתיאימא משהו על 

  
  

היה  שלי, רציתי לחזור הביתה.א אימבלילות הייתי חושב מה עשיתי ל
בוכה כל הזמן. הראש נדפק בלילה מרוב אימא קשה לראות את 

, 18יש לי כבוד למבוגרים, לאמא, לסבתות (בן  מחשבות על מה עשיתי.
  .מסגרת גמילה)

  
  

  יש גם כאלו שטענו שהם סובלים מהעדר תמיכה או העדר אהבה:

  
י ואמרתי לו שאני לפני שנה ביום ההולדת שלי התקשרתי לאבא של

אוהבת אותו. הוא גם אמר שהוא אוהב אותי ושאל מה אני עושה. 
אמרתי לו שאני אוהבת לרקוד ואז הוא התחיל לצחוק בצורה מגעילה 
כל כך. פשוט גועל נפש. הוא היה אידיוט כזה בטלפון ואני לא רוצה 

, אז עדיף 'אוהב אותי'יותר אף פעם. כמו שהוא אמר שהוא אתו לדבר 
בכלל. באותו יום היה לי יום הולדת אתו ה שלא הייתי מדברת הי

(בת הוא מגעיל אותי והייתי עליזה והיה נעים. יום אחרי זה הבנתי ש
  .מסגרת רגילה) 18
  

  
יותר תמכה אימא אבא לא יודע לפרגן למרות שהוא מאוד אוהב אותי. 

בי. הייתי ילדה טובה, וכנראה ההורים חשבו שלא צריך לעזור לי 
הפגין חיבה כלפי. אחי עשה להם בעיות ולכן קיבל יותר תשומת לב ול

לא מצאתי בבית מקום שקט ובטוח. זה היה כמו משבר [...]  מההורים
  .נוער בסיכון)ל , מסגרת17אחד גדול והמצב היה בלתי נסבל (בת 

  
  

אני לא סומך על אף אחד בחיים האלו. אני סומך רק על עצמי. גם על 
אחד בצרות או בבעיות  ףא סומך. אני לא משתף אההורים שלי אני ל

לבד. אם אתחיל  הכולשלי. לימדו אותי שאני חייב להתמודד עם 
אני לא בטוח שאוכל  [...] לסמוך על מישהו אחר, אני לא יודע מה יהיה

  .מסגרת) חסר, 17לשלוט (בן 
  
  

באים לבקר אותי כאן ויש לי יחסים טובים איתם, אבל [ההורים] הם 
דיין לא מקבל את התמיכה שאני צריך, אני מנסה להתחיל את אני ע

  .גמילה) , מסגרת18בן (החיים שלי לבד 
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כשההורים היו יוצאים לעבודה אז הם לא היו חוזרים הביתה לארוחת 
צהריים או משהו. היו אוכלים בעבודה. אז כשהייתי חוזרת מבית 

ית לבד ואחר בבית לא היה אף אחד. יוצא שכל היום הייתי בב הספר,
כך בערב הייתי יוצאת להסתובב והייתי חוזרת כבר מאוחר. אבא כבר 

, מסגרת 17מחכה לי (בת  הייתהלפעמים עוד אימא היה ישן, רק 
  גמילה).

  
  

כבר  י. כשהייתתיהייתי יותר לבד. הייתי כל הזמן לבד. כל הזמן עבד
פתוח. תמיד  את הביתתי בבית הייתי יוצאת החוצה. תמיד השאר

כולתי לפתוח ולסגור את  הבית. מאז שהייתי קטנה תמיד יצאתי י
החוצה. הייתי סתם מסתובבת בחוץ. הייתי עם בעלי חיים מסתובבת 

  ., מסגרת גמילה)16(בת  כל הזמן בחוץ. היו לי כמה חברים וזהו
  
  

או לאן אני הולך. תמיד  ההורים לא התעניינו בי, לא ידעו מה אני עושה
הייתי לבד בבית, דאגתי לאחותי שיהיה לה אוכל. את המכתבים שבית 
הספר היה שולח שרפתי. לאסיפות ההורים הדודים הלכו בלי לספר 

  , מסגרת גמילה). 19להורים (בן 
  

  
  

תימה זו עלתה באופן בולט בקרב נוער  .תימה חמישית היא לחץ להישגיות

לה את שימושי הסמים בלחץ להישגיות. לעתים לחץ זה , אשר תמסגרת גמילהב

  יה:תעדר אמפקשור גם בה

  

לוחצת  הייתהמוותרת לי,  הייתהלא  ]מאיא[זה כאילו...לא יודע, היא 
בחיים, שאצלי יהיה בסדר. שאהיה  הכולעלי. רצתה שאני אהיה חזק ו

תלמיד חכם, רגיל, נורמאלי כמו כל האנשים. ואצלי היו בעיות משלי. 
ייתי היפראקטיבי, תמיד חיפשתי מה לעשות. גם עכשיו אני ה

  ., מסגרת גמילה)18היפראקטיבי, אבל אני שולט בזה... (בן 
  
  

ההורים עזרו לי בלימודים אבל לא הצלחתי לגמרי בלימודים. הכריחו 
, מסגרת 18אותי ממש ללמוד. עם אבא אני בכלל לא מסתדר (בן 

  .גמילה)
  
  

אתי הביאו לי חוברות למבחן פסיכומטרי ההורים שלי במקום לחבק 
  ., מסגרת גמילה)17(בן 

  
  

אבא היה מרביץ כשלא  ,הרבה אלימות הייתההבית היה בית קשה. 
אמו ישבה אתו יום יום  .ההורים לחצו שילמד] ...[ הביא ציונים טובים
  .מסגרת גמילה) ,18להכין שיעורים (בן 
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ו בכוח הוא נתן לו הוא לא רצה ללמוד ואביו התחיל ללחוץ עלי
תרגילים נוספים על בית ספר ובשעה שהם טיילו הוא היה צריך לפתור 

האב אמר לו שהוא לא  אלא גם האם.אך לא רק האב לחץ  תרגילים.
, מסגרת 16צה שיהיה פועל כמוהו הוא רוצה שיצליח בחיים (בן רו

  .)גמילה
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  ממצאי ראיונות ההורים

את  נערים בגיל ההתבגרותל דקנו גם כיצד רואים הוריםמחקר, בב

הרוסית קליטה נחשבה קליטה  ההתאקלמותם שלהם בארץ. אם עד בוא העליי

 20-של המאה ה 90-רמות: לשונית, תעסוקתית חברתית וערכית, משנות ה 4-ב

עט לדבר על קליטה טובה , ואין כמSegmented)מדברים על קליטה מפוצלת (

  : בכל הרמות

  

הרגשתה לגבי החיים בישראל, האם  מהי המרואיינתכששאלתי את 
היא מרגישה שנקלטה בארץ, היא השיבה: "זו שאלה קשה. אני לא 

אז למדתי  יודעת מה זה "נקלטתי". מה זה אומר? ללמוד עברית?
לא מצאתי עבודה במקצועי והפסקתי לחפש. ללמוד  בלעברית א

מאוד קשה ועוד בעברית. אני די מתוסכלת.  -משהו חדש בגיל הזה 
אז אני עובדת קשה מאוד. וגם  -י צריכה לפרנס את משפחתי אנ

לי משפחה חדשה זה ההורים שלי. זה שמצאתי פה את בעלי ויש 
ו לא יכולים להרשות חנהחיים שלי לא קלים. אנ גורם לי אושר אבל

לעצמנו הרבה דברים שאנו רוצים. בטוח שפה יותר טובה לי מאשר 
". (אם לנער בן ולה לחזור לשםהיה באוקראינה. אני לא רוצה ולא יכ

  .מסגרת לנוער בסיכון)מ, 16
  
  

אחרי האולפן רכזת התעסוקה של משרד הקליטה התחילה לעזור לנו 
לחפש עבודה בהייטק. אבל התברר, שלא מדובר על עבודה של 
מהנדס, אלא בכל מיני עבודות עזר. היה מוזר שהביאו אותנו 

בעצמי ומצאתי מפעל   מרוסיה בשביל עבודה שחורה. החלטתי לחפש
קרוב לבאר שבע. התקבלתי, התחלתי לעבוד כמו אדם נורמלי. 

שקל לשעה. למרות זאת הייתי  21עבדתי כמהנדס, אבל קיבלתי 
שמח שאני עובד במקצוע. לפני זה כל כך סבלתי בניקיון, שהייתי 

  מוכן לכל דבר. 
שנים עובד באותו מקום, אני אדם משמעותי במפעל.  6אני כבר 

במקומו. גם מבחינת  -שבעל הבית של המפעל לא נמצא, אני כ
שקל לשעה פלוס שעות  27משכורת התקדמתי. עכשיו אני מקבל 

שעות ביום לפחות. יוצאת משכורת סבירה.  12נוספות, אני עובד 
אשתי עובדת באותו מפעל, רק בתפקיד לא בכיר. היא כמעט לא 

  ת. רוסיואתה מדברת עברית, כי כל הבנות שעבדו 
אנחנו מרוצים שעלינו לארץ. זאת הייתה החלטה נכונה (אב לנער בן 

  .הלומד במסגרת רגילה) 14
  
  

מכל הבחינות: גם המצב  ]...ה [אני מרגישה טוב בארץ, אבל לא בטוח
פלסטינאים הוציאה ההמלחמה עם  הביטחוני מדאיג אותי מאוד,

אימא פה זו לפני זה. בתקובו  יאותי מאיזון נפשי ורוגע יחסי שהיית
שלי עלתה לארץ, אנחנו גרים ביחד. אני חולמת להחליף את הבית 

 וכשאני חושבת על האי שקט הזה ויורד לי החשק ]...[ ליותר גדול
יש לי ייסורי מצפון בגלל זה שבעלי לא מימש את עצמו כרופא. ] .[..

שנים במקצוע.  5הרי כל כך הרבה שנים הוא השקיע בלימודים ועבד 
ת שאם היינו נשארים שם, הוא היה ממשיך לעבוד. יחד עם אני חושב
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 .זאת הוא פתח לעצמו עולם אחר, תחום שהוא אוהב אותו ומבין בו
בסופו של דבר אנחנו מרגישים כאן בבית, לא נסענו אף פעם 
לגיאורגיה לבקר או משהו כזה. אין מה לחפש בעבר, מסתכלים רק 

  .גרות רגילות)מסמ ,13בת  ונערה 17(אם לנער בן  קדימה
  

בהקשר זה  עולה על קושי במציאת תעסוקה ולא בכדי הראיונות מלמדים

הורים אחרים משדרים בטחון מסוים בהכרעה  הסתייגות מתהליך הקליטה.

  עם זאת השדר מסויג במקצת: אך ,יותשת ביתתחומדברים על לחיות בארץ ו

  
בישראל נזכר בחייו באוקראינה ומציין שחצי מהחיים שלו עברו  הוא

וזהו ביתו. כבר כמה שנים המשפחה חושבת על מעבר למדינה אחרת 
(קנדה או ארה"ב) וגם משתפת ברעיון זה את הילדים. בעניין זה 

מעביר מסר של אי יציבות בחיים, מעין חוסר חיבור  מרואייןל
זאת למרות  -לישראל, כאילו שמדובר במשהו זמני שיחלוף עוד מעט 

 15(אב לבן  נכשלו(למדינה אחרת) ירה שכל הצעדים שכוונו להג
  .לומד במסגרת לנוער בסיכון)ה
  
  

שנה, ההורים שלי כאן גם הבנות שלי. במצב של  14אני גרה כאן 
היום אני יודעת שאם הייתי גרה במולדובה, היה לי הרבה יותר 
קשה. לא יכולה לומר שאני פטריוטית גדולה, ימנית או משהו כזה, 

 17(אם לבת  לארץ הזאת קשרים הדוקים אבל בטוח שאני קשורה
  הלומדת במסגרת רגילה).

  
  

אני לא יכולה לומר שרע לי בארץ. יחד עם זאת אני מרגישה שיש 
ם כמו הנושא של ויומיההמון דברים שמפריעים לי מאוד בחיי 

התרבות וחינוך שדיברנו עליהם. אני מאוד מודה על האפשרות 
אבל...אני חושבת שאם הילדות שניתנה לי להשתלב ולעבוד במקצוע, 

(אם לבת  שלי היו נשארות ברוסיה הייתי בשמחה ממשיכה לגור שם
 ., הלומדת במסגרת רגילה אך מפגינה התנהגויות סיכון)17

  

שנה כאן. אני מרגישה את עצמי חלק  20תראי, אני כבר 
מההיסטוריה של העלייה, יחד עם זאת אם תהיה אפשרות ולבעלי 

אני אתחיל לארוז מזוודות  -צות הברית או קנדה יציעו עבודה באר
מקצוע שלמדתי מבוקש בכל הבאותו יום. יש לי אנגלית מצוינת, 

העולם. אין לי הרבה סנטימנטים והרבה חשק להישאר כאן. מפחיד 
בגלל כל הערבים האלה שמסביב. לא רוצה לשקר ולומר שאני ציונית 

  , הלומד במסגרת רגילה).14(אם לבן  זה אני -כמו אבא שלי. לא. אני 
  

  היו גם הורים שהיו מאד חד משמעיים לגבי קליטתם הטובה:

  
רוסית שלי לא כל כך טובה ואפילו בבית האני ישראלית. את רואה ש

ועם חברים אנו מדברים עברית. גם הרגלים, גם אוכל, גם סגנון חיים 
ן הכול ישראלי. אני לא חושבת שהייתי יכולה לעזוב את הארץ. כא -

לקנות דירה קטנה.  -זה הבית שלנו. אני רק חולמת על דבר אחד 
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אולי, אם אני אפגוש בחור ראוי להתחתן איתו, אז נקנה בית משלנו. 
לי זה נראה מאוד חשוב שלאדם יש בית משלו בארץ שלו. זה ייתן לי 

 עיר בה אני גרהלהרגיש יותר שייכות, שייכות לדרום, ל
מד במסגרת רגילה אך מפגין התנהגויות , לו17אפוטרופסית לנער בן (

   .סיכון)
  
  

כמובן שאני מרגיש שייך לארץ הזאת. אני נוסע הרבה ויש לי חברים 
בגרמניה, קנדה, אמריקה. אני בטוח שהם לא מרגישים שם בבית 

שעוזבים  הכמו שאנחנו מרגישים בארץ. זה משהו מיוחד. ואל
עת למה? כי כאן למדינות אחרות הם חוזרים לכאן לחופש, את יוד

 הם מרגישים את השייכות, את חופש וזה אי אפשר לקנות במכולת
  .)מסגרת רגילההלומד ב 15(אב לנער בן 

  
  

אני מרגישה טוב מאוד בארץ. יש לי המון חברים, אנחנו מבלים, 
נוסעים, הולכים להצגות וקונצרטים ברוסית. אני חושבת 

את החלק הזה של  שכשאסיים את הלימודים אוכל להכיר יותר טוב
לעבוד בעברית, לקרוא, לראות  -החיים בארץ שעדיין לא מוכר לי 

טלוויזיה, ללכת להופעות. בכל זאת אין לנו כוונה לעזוב. בעלי 
מהתחלה רצה לעזוב לקנדה, אבל עם הזמן גם הוא הבין שאין מדינה 
כזאת כמו ישראל שמוכנה לקבל אנשים ולתת להם אפשרות לעבוד 

  .)מסגרת רגילהמ 17(אם לנער בן  כול בידיים שלנוולהתקדם. ה
  
  

 -שנה בארץ. נראה כאילו אתמול זה היה  20אני לא מאמינה שאני 
הגענו למדבר עם גמלים בחום של חודש אוגוסט. יחד עם זאת קרו 
כל כך הרבה דברים טובים: למדתי, התאהבתי, התחתנתי, מצאתי 

ון כלכלי, אלה גם עבודה שלא רק מביאה לי פרנסה ותחושת בטח
ועוד כל מיני דברים טובים. אני  ]...[ מאוד מעניינת, ילדתי ילדים

חושבת שמי שאוהב את הארץ, מי שמקבל אותה כארץ קדושה הוא 
מצליח ומסתדר כאן. אני מייחסת את עצמי לעם ישראל, גאה מאוד 

לטוב ולרע, עוקבת  ,אירועיםב ,לחיות בארץ, מעודכנת בהתרחשות
תחות דיונים הפוליטיים הפנימיים וגם ברמה אחרי ההתפ

הבינלאומית. כששרים "התקווה" יש לי צמרמורת וכשאני נוסעת 
לחו"ל אני מאוד מתגעגעת לארץ, לשמוע את העברית, לאכול חומוס 

  .)מסגרת רגילההלומד ב 12' (אם לבן וקוטג
 

  
היו שראו המשכיות בין ; יחס ליהדותהקשורה לשאלת ההתאקלמות היא 

  יהם כיהודים חילוניים או דתיים לחיים בארץ:  חי

כי במשפחה שלו דיברו יידיש,  המרואייןבנושא של זהות יהודית ציין 
חגגו חגים, סבא התפלל, הוא זוכר שהיה לו סידור עם כיסוי שחור 
וסבתא אפתה חלות בכל יום שבת. הוריו אנשים שגדלו בתקופה 

רת. יחד עם זאת הוא גדל הסובייטית, אינם דתיים ואינם שומרי מסו
(אב  על רקע סיפוריו של שלום עליכם, שירים ביידיש והומור יהודי

, הלומדת במסגרת רגילה אך מפגינה התנהגויות סיכון ולבת 17לבת 
  הלומדת במסגרת רגילה).  13
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כשהייתי בשנה חמישית באוניברסיטה הצטרפתי למחתרת יהודית. 
 20היינו כעשרה אנשים בני  הקמנו מערכת ענקית של לימוד עברית.

ועשינו דברים מדהימים. היינו מדפיסים ספרי לימוד בעברית. היו 
וריים ואנחנו היינו מצלמים אותם מביאים מחו"ל ספרים מק

מכונות וזה לא היה פשוט כי היה מעקב על כל מכונה כזאת ברוסיה ב
ועל מה היא מדפיסה. מהתחלה לא היינו מרוויחים על זה כסף 

כבר ניהלתי סמינר  1990-נוצרה רשת של לימודי עברית. ב ופשוט
  ממסגרת רגילה). 17לבן (אם  למורים לעברית

  
  

יהודי. לא היו תמיד ידעתי שאני יהודיה. ידעתי שאתחתן רק עם 
האמת. סבתא שלי דברה יידיש וחברה שלי  עיר שליהרבה יהודים ב

פה זאת. פעם שמעה בטלפון שהיא מדברת ושאלה אותי איזה מין ש
מיד שיקרתי לה שזה גרמנית וסבתא שלי בתקופת המלחמה גרה שם 
ולמדה. גם מצה אכלנו בפסח, כי סבתא שלי הייתה משיגה וחוץ מזה 

  ממסגרת רגילה).  17ם (אם לבן לא ידענו כלו
  
  

גן היה העבדתי כגננת בגן יהודי. הייתי עושה איתם את כל התפילות. 
גם היה בגן יהודי. הוא ל התפילות. ידע את כ הבן שלישל חב"ד וגם 

עד בית הספר. הוא יכול היה גם להמשיך בבית ספר יהודי אבל הוא 
ספר הבית  -הלך לבית ספר רוסי כי הביטחון שלו היה לי יותר חשוב

בוגר  ,19(אם לבן  את הכביש חצותרוסי היה קרוב ולא היה צורך לה
 .מסגרת רגילה)

 
  

ייתה אנטישמיות, בני משפחתה ציינה שבטשקנט לא ה המרואיינת
זהותם היהודית, המשיכו לקיים מצוות, בוקרוביה לא התביישו 

רבים שמרו כשרות והקפידו על החגים. הקהילה היהודית בעיר לא 
 18(אם לנער בן  הייתה גדולה, אך הייתה מאוד מלוכדת ומגובשת

 , תלמידי מסגרות רגילות). 13ונער בן 
  

  
סבתא שלה היו ציונים ותמיד חלמו מספרת שסבא ו המרואיינת

לעלות ארצה על אף שהייתה להם אפשרות לעבור גם לארה"ב. הם 
שתי קשו לעלות כל המשפחה יחד, כולל לא עלו לארץ קודם כי התע

דורות  ארבעהאחרי שכולם הסכימו והיו מוכנים  הבנות שלהם ורק
של המשפחה עלו ביחד. הדיבורים על העלייה היו במשפחה הרבה 

 16ת (אם לבן מן אך ההכנות הטכניות לעלייה היו מאד מהירוז
  .ה)רגיל ממסגרת

 
  חלק מההורים סברו כי הסבל מאנטישמיות הביאו אותם להתקרבות ליהדות:

  
סיפרה שתמיד חשה את עצמה שונה מאחרים כיוון  המרואיינת

שהיא יהודיה. היו במהלך הלימודים שלה בבית ספר תופעות של 
מספר תלמידים. במשפחה דיברו יידיש, חגגו חגים  אנטישמיות מצד

 ,ובתום יום הכיפורים כל יהודי העיר היו מתכנסים במסעדה
  ). מסגרת רגילההלומדת ב 15(אם לנערה בת  ה מיוחדתחלארו
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מקום הכי אנטישמי בעולם ולמדתי בבית ספר מדעי הקייב זה 
י שלא מכון להנדסה. כל כך קיוויתבללימודים גבוהים והתקבלתי 

יקבלו אותי כי הייתי מאוד הומאנית בתוך תוכי, כתבתי שירים. 
ל. הכלמשהו יוצא מן בשביל יהודייה להתקבל לשם זה היה 
 17(אם לתאומים בני  התקבלתי וסבלתי כל הזמן שלמדתי שם

 ממסגרת רגילה).
  

לא ידעה  12כי עד גיל  המרואיינתבנושא של זהות יהודית סיפרה 
פחה לא היה מקובל לדבר על זה וגם כשנודע לה שהיא יהודיה, במש

על הדבר, היא לא הבינה את משמעותו. כאשר נגעו בנושא של 
המוצא בבית ספר או אוניברסיטה, הרגשות של אי נוחות. בושה 
ופחד רדפו אחריה לאורך כל החיים בברית המועצות. בכיתה י' היא 
 עברה טראומה קשה של התקפות אנטישמיות ומאז החליטה
שתתחתן רק עם יהודי. יחד עם זאת ציינה כי לא היה לה מושג על 

הלומד  17(אם לנער בן  מה זה להיות יהודי ובמה זה שונה מאחרים
 במסגרת רגילה אך מפגין התנהגויות סיכון). 

  

  
ידעתי שאני יהודייה. הציקו לי בבית הספר שאני יהודייה וסבלתי 

הורים רצו שאתחתן עם ה מזה מאוד. בבתי ספר התנהגו מאוד גרוע.
יהודי ואני אמרתי שאני לא אולי אתחתן עם בחור רוסי כי בסביבה 
שלי היו רק רוסים. בסוף התחתנתי עם יהודי. אחותי הקטנה 

(אם לנערה  התחתנה עם בחור רוסי. אני לא ידעתי כלום על ישראל
  ., לומדת במסגרת רגילה)18בת 

  
  

ם שלדעתי גם השפיע על כשעלינו לישראל היה לנו גם זוג חברי
הבנות. היא הייתה יהודייה והוא רוסי. הם היו מגיעים אלינו לביקור 

דקה ומתחיל לדבר דברים אנטישמיים וקורא ווהוא היה שותה ו
. בקיצור היה אנטישמי נוראי וכששתה אז זה היה 'יהודונית'לאשתו 

גם בנות שלי לא סבלו אותו. אנחנו היוצא לו בצורה מגעילה ביותר. 
כשהבנו שזה לא צחוקים, אלא הוא באמת זה מה שהוא חושב פתחנו 

, 18(אם לנערה בת  קשראתו עליו את הפה ובאיזשהו שלב ניתקנו 
  .לומדת במסגרת רגילה)

  
שלו אימא ה ובעלי לפני העלייה פתאום הפך להיות יהודי. יאני רוסי

מלחמה בגדלה בבית יתומים. היא מצאה את הקרובים אחרי ש
מה. הוא כן הרגיש אנטישמיות בבית הספר וגם שמע הרבה הסתיי

לא ידעתי שהוא יהודי  .שמקללים את אימו שמאוד דומה ליהודיה
שלי ראתה את חמותי אימא והוא לא סיפר. רק בחתונה שלנו 

אמרה לי "מזל טוב, בתי, אימא אשכנזייה. יהודייה שמאוד דומה ל
שלי אימא בשוק מזה כי  (יהודייה) ". הייתי 'ג'ידובקה'יש לך חמות 

, תלמיד 18. (אם לבן מאוד אינטליגנטית, אבל היא התנגדה לנישואין
  מסגרת רגילה). 
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  מתקשרת לתחושת שייכות למדינת ישראל: גם היהדות 

  
שנה בארץ.  20ו חשים תחושת שייכות חזקה לאחר חנאין ספק שאנ

ים אנו חוגגים את כל החגים, גם אלה שחגגנו באוקראינה וגם חג
מסורתיים. אנו התחלנו לשמור כשרות ומדליקים נרות כל שבת, 

שיהיה שלום בארץ, כל  -עושים סדר פסח ועוד. מה שחשוב לנו 
הכול יעבור  -ונות שלהם עגיהשאר: בעיות כלכליות, ילדים עם הש

, הלומדת במסגרת רגילה אך 17המלך. (אב לבת  כמו שאמר שלמה
  הלומדת במסגרת רגילה).  13מפגינה התנהגויות סיכון ולבת 

  
  

  דיברו על זהות יהודית מאד חזקה: אחרים 

  
תמיד הייתי יהודייה וידעתי את זה, למרות שמשפחתי הייתה די 
מתבוללת. חשבתי שזה פגם וכשהפכתי להיות ציונית אני הפכתי 
להיות גאה בזה. מאז למדתי שאם מתחילים להיות גאים בחסרון זה 

  ממסגרת רגילה). 17 לבן(אם  .דם אותנומעורר תחושות טובות ומק
  

  

  :היהדות מטעמים פרקטייםהיו גם כאלו שדיברו על אימוץ 

  
כאשר עליתי, בהתחלה רציתי להפוך ליהודי. אפילו שקלתי את 

בחדר מדרגות.  כמו  מרגיש הפה בישראל את טהעניין של גיור. פשו
בחוץ. לכולם יש בתי כנסת, כולם  - הכולם בפנים, ורק את

זרוק,  -סתובבים בכיפות, כולם מכירים אחד את השני ורק אתה מ
 14אב לבן יהודי (בלי בית, בלי מקום, בלי קהילה. רציתי להיות 

  ).מסגרת רגילההלומד ב
  

ה, כי עשיתי גיור. קיבלתי את ההחלטה הזאת על יעכשיו אני יהודי
כשהגעתי ארצה הייתי בהריון. אבל  [...] רקע משבר אישי ומשפחתי

יי הנישואין היו קצרים מידי. לא הסתדרתי עם בעלי. כמה ימים ח
אחרי לידת הבת נפרדנו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. בקיצור היו 

קיבלתי ניירת אחרי לידה, ושם כתוב לגבי בתי:  [...] הרבה אי הבנות
לא ידוע. רציתי שיהיה לה  -לא ידוע, דת  -לא ידוע, לאום  -"שם האב 

מסגרת , הלומדת ב14(אם לנערה בת  "בוע. עשיתי גיורמשהו ידוע, ק
  ומפגינה התנהגויות סיכון). רגילה

  

  

  : מאוחר יותרהיו כאלו אצלם העיסוק במנהגים יהודיים התעורר ו

  
שנה בארץ. אנו  20אין ספק שאנו חשים תחושת שייכות חזקה לאחר 

חוגגים את כל החגים, גם אלה שחגגנו באוקראינה וגם חגים 
תיים. אנו התחלנו לשמור כשרות ומדליקים נרות כל שבת, מסור

  )מסגרת רגילה, מ17אב לבת ( עושים סדר פסח ועוד
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בני המשפחה תמיד חשו את עצמם יהודים, התעניינו בהיסטוריה של 
העם, אך הצד הדתי היה זר להורים של א'. חשוב לציין כי אשתו של 

הילדים,  בשבילץ "יתה יהודיה. היא התגיירה בארלא הי המרואיין
 -אך תמיד התייחסה בזלזול לכל דבר שקשור למסורת היהודית" 

ציין. בשנים של המגורים בארץ למד א' "מה זה מסורת ואיך לשמור 
אותה. התחלתי לקיים מצוות כמו צום יום כיפור, הדלקת נרות 

  .רגילה), ממסגרת 17אם לבת ( 'בשבת וכו
  

  

  םיחס ההורים לשימוש בחומרים ממכרי

  מראיונות ההורים עולה התייחסות שלילית גורפת לשימוש בסמים:

  
ההתייחסות שלי לסמים היא שלילית חד וחלק. יש לי ויכוח עם הבן 

 בלזה סוג של אלכוהול. אש, הוא טוען שלי בנושא של סמים קלים
הסכנה היא שבקלות עוברים מסמים קלים לכבדים ואפשר לאבד 

בעל התנהגויות  תלמיד במסגרת רגילה ,17אב לבן ( שליטה על החיים
  ).סיכון

  
בגלל זה. ככה שיש להם  מתו יתר תלבן הגדול היה חבר שלקח מנ

דוגמא רעה לשימוש בסמים. אנחנו דיברנו איתם על זה המון ולא 
אם לבן ( לעשן שכטה או משהו כזהעל מקובל אצלנו אפילו לחשוב 

  , תלמיד מסגרת רגילה).17
  

חד מבני המשפחה שלנו, אני רואה עד כמה זה אני עדה לסיפור של א
קשה וכמה צריך להשגיח על הילדים, להסביר ולפעמים לעשות 

, תלמידת 14אם לבת ( משהו בכוח על מנת לשמור על חיי הילד
  מסגרת רגילה).

 
בעבודה שלי היו מקרים שההורים פנו והתלוננו על כל מיני בעיות של 

קשב, בעיות מוטוריות הילדים שלהם. חשבו שיש להם בעיית 
-14וסנסוריות, אך אחרי בדיקות התברר שהיו מתבגרים, בגילאים 

שעישנו גראס באופן קבוע ולכן תפקדו בצורה המוזרה הזאת. אני  16
להבין שהילד שלך משתמש סמים ולא  -יודעת מהניסיון מה זה 

, תלמיד מסגרת 17אם לבן ( רוצה לאחל את זה אפילו לאויבים שלי
  .)רגילה

  

לעומת זאת, התייחסות ההורים לשתייה סבלנית יותר, ומשקפת עמדה של 

בה השתייה היא חלק מאורח החיים ולא תופעה בלתי  –'נורמליזציה' 

  נורמטיבית:

  
וודקה הכאשר הגענו ארצה התחלתי לשתות הרבה יותר. בגלל שבארץ 

מהאולפן,  טובה מאוד וזולה. היה חבל לא לשתות. היינו באים
אשתי מטפלת בילדים ואני הולך לחנות, קונה מה שצריך  ,אוכלים
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ם וודקה זה עוהולך לחבר ללמוד עברית ביחד. הייתה לי תחושה ש
  )., תלמיד מסגרת רגילה14אב לבן (הולך הרבה יותר טוב 

  
  

היו להם  המרואיינת ששםבנושא של השתייה והאלכוהול אמרה 
לשתות וודקה בחגים. ן אדום ולבן, היה מקובל יכרמים ואביה הכין י

גם בארץ כל יום שישי הם מתכנסים בבית של הוריה, מביאים 
מאכלים, יושבים ביחד ושותים, קצת "בשביל התיאבון ומצב רוח, 

חר. אנחנו אנשים אינטליגנטיים" הייתי אומרת, ולא בשביל משהו א
 , תלמיד מסגרת רגילה).15אם לבן (
  
  

נו לזה פה בארץ. בשנים ברחנו מאלכוהול שם ברוסיה ובסוף הגע
לטעום [לבנות] האחרונות נפתחו המון פאבים בישראל. בעלי נתן להן 

בבית והן לא אהבו. בעלי שותה יין אדום כל יום כי זה בריא ללב וגם 
ירועים מיוחדים. זה לא בירה לפעמים ושתייה חריפה בחגים או א

חזירית . הקטנה הייתה מלצרית וראתה איך שותים בצורה ןעניין אות
 מדו בתנועה מה לא לעשותיולא אהבה את זה בכלל ואת הגדולה ל

 , ממסגרות רגילות).17-ו 13(אם לבנות 
  
  

כי במשפחות  המרואיינתבנושא של השתייה והאלכוהול הדגישה 
קווקזיות נשים לא שותות כלל, בין הגברים מקובל לשתות. אבא שלה 

ני העלייה. בעלה אוהב ין, הוא בעצמו היה מכין יין לפיאוהב לשתות 
לשתות בירה עם חברים, אחרי סאונה וחדר כושר. באופן כללי אמרה 
שלדעתה יש אנשים שיודעם לשתות, שותים ולא משתכרים. ויש כאלה 

(אם  שפשוט אסור להם כי הם לא יכולים אחר כך לפקח על עצמם
  , תלמידת מסגרת רגילה).14לבת 

 
  

ברוסיה שתיתי הרבה כי היה קר נושא קשה. זה  ]...[ לגבי אלכוהול
 -מאוד לעמוד בשוק בחורף והיה מקובל לשתות אלכוהול. נפגשים 

אותו דבר.  -שותים, שמחה  -שותים, יש בעיה  -שותים, עושים עסק 
גם אשתי שתתה די הרבה. כאשר היא נכנסה להריון ראשון היא עזבה 

בל לא את זה, היא גם הפסיקה לעשן. היא רצתה שגם אני אפסיק, א
אני לא בהריון.  היו לנו הרבה וויכוחים, מריבות, היו  -הסכמתי 

היא  -מכות, כי היא פשוט חסרת גבולות. כשהיא רואה אותי שתוי 
פשוט יוצאת מהגבולות. היא צועקת, אני לא יודע למה. מעניין שאם 

, 14(אב לבן  הכול בסדר, אני לא מרגיז אותה -היא בעצמה שתויה 
  .גילה)תלמיד מסגרת ר

  
במשפחה שלי לא היה מקובל לשתות. אפשר לשתות יין מדיי פעם ואני 
מתייחס נורמאלית לאנשים ששותים. אלכוהוליזם זה רע והייתי רוצה 

זה בסדר. אני אישית לא שותה להשפיע על אנשים שלא ישתו. יין 

, 18אב לבן  (יסקי וגם במקרים נדירים מאודודקה, אני אעדיף ווו
 רגילה בעל התנהגויות סיכון).תלמיד מסגרת 
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באופן כללי אין לי שום דבר נגד השתייה, כל בן אדם אוהב לשתות ין 
או ליקר בחגים או באירועים משפחתיים. רק צריך לדעת גבולות 

  , תלמידי מסגרות רגילות). 7-ו 13(אם לשני נערים, בני  ולעצור בזמן
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   המשפחה: פרקהסיכום 

ים רבות משפחה לא קונבנציונלית או שלמה המשפחה, למרות היותה פעמ

(בכמעט שליש מן המקרים), עם קשיי תפקוד, לא מנעה מבני הנוער לבטא 

אמונה בערכי המשפחתיות. חלק גדול מהם העידו על אווירה נינוחה בבית. יחד 

עם זאת, מעל לשליש טענו שאביהם לא מבין אותם ואחוז נמוך יותר מבני הנוער 

בינה אותם. הראיונות הפתוחים עם בני הנוער מגלים כי חלק טענו כי אמם לא מ

מהמרואיינים הם בני נוער הנמצאים בסיטואציות משפחתיות מורכבות, אשר 

בחלקם נושאים את המשא עוד מרוסיה ובחלקם כתוצאה ממשבר ההגירה 

לארץ. לחלקם אין עוגן משמעותי עוד בטרם העלייה ובמיוחד לאחריה. עם זאת, 

יסודי בכיתות הגבוהות בצורה -הנוער האלה מתפקדים בבית ספר עלחלק מבני 

הכוח טובה, ומגלים עמידות במצבם החדש. לעומתם, לחלק מבני הנוער לא עמד 

והוגדרו כנוער בסיכון. חלק אחר אף הגיע למסגרת  והם "חצו את הרוביקון"

ים גמילה. חשוב לציין כי למרות החיים הקשים בבית, חלק מבני הנוער מגל

  אמפתיה להורים ובייחוד לסבים ולסבתות התומכים. 
  

מראיונות עם ההורים עולה כי ככלל, יחס ההורים לתהליך הקליטה סלחני 

יותר, הם רואים את מצוקת הקליטה בחומרה פחותה מבני הנוער ומתמקדים 

בנושאי פרנסה ועבודה. ייתכן כי עובדה זו מקלה על משבר הקליטה בקרב בני 

  . הנוער עצמם

  

כן עולה מן הפרק כי למשפחה יש חלק חשוב בהתפתחות ההתנהגות הבלתי 

ושימוש בסמים. ואמנם, נמצאו קשרים בין  השתיי –נורמטיבית של הצעיר 

התנהגויות לא נורמטיביות ופרמטרים שונים בתחום המשפחה כמו 

קונפליקטים, מצב כלכלי לא טוב, תפיסת קליטה קשה ותפיסת משפחתיות 

פיסת היחס של ההורים לשתייה כפי שדיווחו התלמידים הוא מקל נמוכה. ת

ולא קיצוני. ניתוח רגרסיוני העלה כי למדדים מתחום המשפחה יכולת להסביר 

  מן השונות בדפוסי צריכת הסמים והאלכוהול של הנערים. 10%-כ
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  ממצאים כמותיים - מסלול הלימודים

הן במסגרות רות רגילות הן הלומדים במסג - מסלול הלימודים של העולים

וכמה סיבות לכך; שינוי  וא פעמים רבות מפותל וקשה,ה - שגיותיהפחות ה

באקלים הלימודי ושיטות העבודה בארץ המוצא לעומת ישראל (במידה 

והצעירים הגיעו לישראל לאחר שהחלו את לימודיהם בחו"ל), שינוי במערכת 

ת אחת למסגרת שנייה, המשפחתית, ניידות מיישוב לישוב וממסגרת חינוכי

מבית ספר דתי לחילוני וחילוני לדתי, מעבר מלימודים במסגרות זמניות כמו 

  אולפן, מתנ"ס ובתי ספר ערב למסגרות בתי ספר רגילים.

  

לגבי חלק מהצעירים למרות שהמעבר היה רצוף קשיים אובייקטיביים, הוא 

לימודית עבר בפשטות יחסית. לגבי האחרים הדבר הכתיב את היסטוריה 

  .מאוחר יותרמורכבת 

  

  מעברים בין מסגרות חינוכיות

ניתוח השאלונים מגלה כי מספר בתי הספר ביניהם עברו התלמידים היו גבוה 

  .יחסית, וודאי גבוה ממוצע המעברים בין בתי ספר של ישראלים ותיקים

   

 ,)74 מהתבוננות במספר בתי הספר היסודיים בם למדו התלמידים (ראו לוח

ין תלמידי המסגרות הרגילות בבתי הספר היסודיים למדו בבממוצע כי  עולה

למדו  הנערים השוהים במסגרת גמילהבית ספר יסודי אחד לשניים, בעוד 

  . בתי ספר יסודיים 3-בממוצע ב

  

  )N = 290לפי סוג מסגרת (: מספר בתי ספר יסודיים 74לוח 

  מקסימום  מינימום  ממוצע  סוג המסגרת 
סטיית 

  תקן
 סה"כ

  משיבים

 117 0.76 6 1 1.44  מסגרות רגילות

 63 1.32 7 1 2.55  מסגרות לנוער בסיכון

 79 1.36 10 1 2.92  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 9 1.13 4 1 3.06  מסגרת גמילה

 290 1.15 10 1 2.82  כלל המדגם

  
ניתוח שונות חד כיווני הראה כי השונות בין המסגרות השונות הינה מובהקת 

)F(3, 264) = 7.2, P = 0.000כי מקורה של השונות  י המשך העלו). ניתוח
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), בה עברו הנערים בין P<0.005בהבדלים בין מסגרת הגמילה ליתר המסגרות (

  מספר רב יותר של בתי ספר יסודיים. 

ניתוח שונות שהתבצע לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, הראה כי עדיין 

),  F(2, 256)  = 9.1,  P = 0.000ין המסגרות (מתקיימת שונות מובהקת ב

כי המקור לשונות זו הוא ההבדל בין המסגרות הרגילות  והמשך העל יכשניתוח

בתי  3-ליתר המסגרות. גם הלומדים במסגרות האחרות עברו בממוצע קרוב ל

  ספר. 

  

הניידות הגבוהה ביותר בין בתי ספר  )75בבתי הספר התיכוניים (ראו לוח 

  .מסגרת גמילהשל תלמידים ב הייתהים תיכוני

  

  )N  =  252( לפי סוג מסגרת : מספר בתי ספר תיכוניים 75לוח 

  מקסימום  מינימום  ממוצע  סוג המסגרת 
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

 114 0.67 3 1 1.39  מסגרות רגילות

 61 1.16 6 1 2.00  מסגרות לנוער בסיכון

 70 0.85 5 1 1.91  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 7 2.25 8 1 4.43  מסגרת גמילה

 252 1.06 8 1 1.77  כלל המדגם

  
ניתוח שונות חד כיווני הראה כי השונות בין המסגרות השונות באשר למספר 

 ,F(3, 248) = 27.9בתי הספר התיכוניים בם למדו הנערים הינה מובהקת (

P<0.005ן מסגרת כי מקורה של השונות בהבדלים בי והמשך העל י). ניתוח

  ). P<0.005הגמילה ליתר המסגרות (

ניתוח שונות שהתבצע לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, הראה כי עדיין 

),  F(2, 242)  = 13.6,  P<0.005מתקיימת שונות מובהקת בין המסגרות (

ן המסגרות הרגילות כי המקור לשונות זו הוא ההבדל בי והמשך העל יכשניתוח

נערים במסגרות הרגילות ביקרו בממוצע בפחות בתי ספר ליתר המסגרות, ו

  תיכוניים.

  

  תפיסה עצמית כתלמיד

בדקנו גם את הגדרת התלמיד, על פי דיווח עצמי, את תפקודו הן במישור 

הלימודי והן במישור ההתנהגותי. כללית, בקרב תלמיד המסגרות הרגילות 



 126

יותר  יםגבוהכדווחו  ותלמידי המסגרות לבעלי הישגים נמוכים, שני התפקודים

  ).77-ו 76רות לנוער בסיכון (ראו לוחות מאשר במסגרת הגמילה ובמסג

  

 )N = 295מסגרת (: הגדרה עצמית כתלמיד לפי סוג 76 לוח

  גרוע  סוג המסגרת
לא כל כך 

  מצוין  טוב  טוב
סה"כ  

 משיבים

  מסגרות רגילות

2 
1.7% 

13 
10.9% 

88 
73.9% 

16 
13.4% 

119 
100.0% 

  וער בסיכוןמסגרות לנ

8 
10.0% 

24 
30.0% 

34 
42.5% 

14 
17.5% 

80 
100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

1 
1.2% 

18 
20.9% 

47 
54.7% 

20 
23.3% 

86 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
10.0% 

2 
20.0% 

5 
50.0% 

2 
20.0% 

10 
100.0% 

  כלל המדגם 
12 

4.1% 
57 

19.3% 
174 

59.0% 
52 

17.6% 
295 

100.0% 
  

חד כיווני הראה כי קיימת שונות מובהקת בין המסגרות השונות ניתוח שונות 

 = F(3, 291)( ?"בתשובותיהם לשאלה "כיצד אתה/ה מגדיר/ה עצמך כתלמיד/ה

3.94, P<0.005 ניתוח שונות שהתבצע לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן .(

 =  F(2, 282)הניתוח, הראה כי עדיין מתקיימת שונות מובהקת בין המסגרות (

5.9,  P<0.005 (. כי המקור לשונות זו הוא ההבדל בין  והמשך העל יניתוח

הגדירו במסגרות לנוער בסיכון שכהמסגרות לנוער בסיכון ליתר המסגרות, 

המשתתפים את עצמם כתלמידים פחות טובים מאשר במסגרות הרגילות 

 מסגרות לבעלי הישגים נמוכים. בו
  

  בעיות התנהגות וליקויי למידה
  

דיווח עצמי על בעיות התנהגות בבית הספר : 77 לוח  

 סוג המסגרת
  כלל לא

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות
53 

44.2% 
54 

45.0% 
7 

5.8% 
6 

5.0% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
20 

26.3% 
22 

28.9% 
15 

19.7% 
19 

25.0% 
76 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  יםנמוכ

24 
28.2% 

33 
38.8% 

19 
22.4% 

9 
10.6% 

85 
100.0% 

  מסגרת גמילה
0 

0.0% 
0 

0.0% 
8 

80.0% 
2 

20.0% 
10 

100.0% 

כלל המדגם   
97 

33.3% 
109 

37.5% 
49 

16.8% 
36 

12.4% 
291 

100.0% 
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ניתוח שונות חד כיווני הראה כי קיימת שונות מובהקת בין המסגרות השונות 

לך בעיות התנהגות בבית ידה יש לך או שהיו בתשובותיהם לשאלה "באיזו מ

הוא  ). ניתוחי המשך העלו כי מקור ההבדלF(3, 289) = 14.7, p = 0.000הספר?" (

דיווחו הנערים  בין מסגרת הגמילה, ליתר המסגרות. במסגרת הרגילהבהבדלים 

על בעיות התנהגות רבות יותר מאשר נערים במסגרות לנוער בסיכון ולבעלי 

וכים, וכמו כן כי הנערים בשתי קבוצות אלו דיווחו על בעיות הישגים נמ

  התנהגות רבות יותר מאשר הנערים במסגרות הרגילות.  

ניתוח שונות שהתבצע לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, הראה כי עדיין 

 יניתוח .)F(2, 278)  = 14.3,  p = 0.000מתקיימת שונות מובהקת בין המסגרות (

כי המקור לשונות זו הוא ההבדל בין המסגרות הרגילות ליתר  והמשך העל

המסגרות, שם דיווחו הנערים על פחות בעיות התנהגות מאשר בשתי המסגרות 

  הנותרות. 

 
 12.8%-תפקוד לימודי טוב יותר קשור גם בליקוי למידה או קשב. נמצא כי כ

-לעומת כעברו אבחון לאיתור לקויות למידה, הרגילות  תותלמידים במסגרהמ

מהתלמידים  90%-מהנוער בסיכון ונוער במסגרות לבעלי הישגים נמוכים ו 40%

  ).78. מיעוט מבין תלמידים אלו, בכל המסגרות, טופל (ראו לוח מסגרת גמילהב

  

  אחוזי המשיבים שאובחנו כסובלים מלקויי למידה ו/או קשב  :78לוח 

  )N = 282(לפי סוג המסגרת 

  סוג המסגרת
ם אחוזי המשיבי

 שאובחנו
סה"כ 
 משיבים

 117 12.82  מסגרות רגילות

 75 42.67  מסגרות לנוער בסיכון

 80 40.00  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 90.00  מסגרת גמילה

 282 31.21 כלל המדגם
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בנוסף, הנערים נשאלו באיזו מידה הם סוברים כי הם סובלים מהפרעות קשב. 

  להלן.  1ם התפלגות תשובותיהם מוצגת בתרשי

  
  

לא, 55

לא, 115לא, 32לא, 28

כן, 6
כן, 10

כן, 2
כן, 38

במידה 

מועטה, 37

במידה 

מועטה, 22

במידה 

מועטה, 25

במידה 

מועטה, 89

במידה 

מועטה, 5

במידה 

מסוימת, 18

במידה 

מסוימת, 9

במידה 

מסוימת, 17

במידה 

מסוימת, 3

במידה 

מסוימת, 47

כן, 20
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90%

100%

מסגרות לנוערמסגרות רגילות

בסיכון

מסגרות לבעלי

הישגים נמוכים

כלל המדגםמסגרת גמילה

 
: התפלגות המשיבים לפי הערכה עצמית של הפרעות קשב וריכוז בקרב המשיבים 1תרשים 

  מארבעת סוגי המסגרת וסך כלל המדגם
  

העלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות השונות באשר  χ²מבחן 

  ,χ²  =  25.74, df  =  9להערכתם את מידת הפרעת הקשב ממנה הם סובלים (

p  =  0.002 כך, כל הנערים במסגרות הגמילה דיווחו כי הם סובלים ממידה .(

מסוימת של הפרעות קשב, לעומת כמחצית מן הנערים במסגרות הרגילות, 

וכשני שלישים מן הנערים במסגרות לנוער בסיכון והמסגרות לבעלי הישגים 

נמוכים. 
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  תפקוד בבית הספר

דקנו ניכור כלפי בית הספר, תפקוד בבית הספר קשור בין השאר בעמדות. ב

בציה בלימודים ובעבודה, סיכויי הצלחה לפי קבוצות יחששות מבית הספר, מוט

  הערכתם.פי אתניות ומקדמי הצלחה שהיו עוזרים לתלמידים להצליח ל

  

  )N = 290(  : ניכור כלפי בית הספר לפי סוג המסגרת79לוח 

  סוג המסגרת 
  ממוצע

  
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

 118 0.53 2.90  ת רגילותמסגרו

 77 0.68 2.55  מסגרות לנוער בסיכון

 85 0.53 2.92  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.36 3.06  מסגרת גמילה

 290 0.59 2.82  כלל המדגם

  

ניתוח שונות חד כיווני הראה כי קיימת שונות מובהקת בין המסגרות השונות 

 י). ניתוחF(3, 286) = 7.9, P  =  0.000באשר לממוצע הרגשות כלפי בית הספר (

כי מקורה של השונות בהבדלים בין מסגרת הגמילה ליתר  והמשך העל

), בה מרגישים המשתתפים ניכור רב יותר כלפי בית הספר. P<0.005המסגרות (

ניתוח שונות שהתבצע לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח, הראה כי עדיין 

),  F(2, 277)  = 10.7,  P<0.005מסגרות (מתקיימת שונות מובהקת בין ה

סגרות לנוער כי המקור לשונות זו הוא ההבדל בין המ והמשך העל יכשניתוח

דיווחו המשתתפים על ניכור  בסיכון ליתר המסגרות, ובמסגרות לנוער בסיכון

  נמוך יותר מאשר במסגרות הרגילות והמסגרות לבעלי הישגים נמוכים. 

להשערתנו, יש להניח כי השאיפה ללמוד בבית הספר  תוצאה זו הייתה בניגוד

 של נוער בסיכון גבוהה ממה ששיערנו.

להלן מוצגים ממוצעי הציונים של הנערים במסגרות השונות במדד  80בלוח 

  החששות מפני בית הספר.

  )N = 290(: חששות מפני בית הספר לפי סוג המסגרת 80לוח 

  סוג המסגרת
  ממוצע

  
סטיית 

  תקן
סה"כ 

  ביםמשי

 119 0.57 3.06  מסגרות רגילות

 78 0.86 2.89  מסגרות לנוער בסיכון

 84 0.73 3.08  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.67 3.00  מסגרת גמילה

 291 0.71 3.02  כלל המדגם
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לא העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות באשר למדד ניתוח שונות חד כיווני 

 זה. 

  

חה הלימודית, יוצאי ברית המועצות נחשבים באופן מוטיבציה היא חלק מההצל

מסורתי לבעלי מוטיבציה גבוהה. תשובות הנערים לשאלות העוסקות 

  להלן. 81במוטיבציה בלימודים ובעבודה מוצגות בלוח 

  

  עבודה לפי סוג המסגרתובלימודים ב: מדדי המוטיבציה 81 לוח

  סוג  מסגרת

  מוטיבציה בעבודה  מוטיבציה לימודים

וצעממ  
סטיית 

 תקן
סה"כ 
 ממוצע משיבים

סטיית 
 תקן

סה"כ 
 משיבים

 68 0.58 2.83 120 0.37 3.18  מסגרות רגילות

 57 0.59 2.63 77 0.64 2.85  מסגרות לנוער בסיכון

 72 0.64 2.88 83 0.66 3.06  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 7 0.57 2.68 9 0.48 3.19  מסגרת גמילה

 204 0.61 2.78 289 0.56 3.06 כלל המדגם

  

הבדלים מובהקים בין הקבוצות באשר  העלתהסדרת ניתוחי שונות חד כיווניים 

, אך לא באשר למוטיבציה )F(3,285)  =  5.91, p  =  0.001למוטיבציה לימודית (

  יתה דומה בין המסגרות. יבעבודה, שה

 בלימודים נוער במסגרות לנוער בסיכון, היו בעלי מוטיבציה נמוכהבני נראה כי 

לנוער ביתר המסגרות. נוער במסגרות רגילות, ונוער במסגרת גמילה היו  יחסית

מסגרת הגמילה התוצאה ככל הנראה בבעלי מוטיבציה גבוהה יחסית, כש

  .  הנערים במקום משקפת את התהליך הטיפולי שעוברים
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  הערכת סיכויי הצלחה לפי מוצא אתני

ת סיכויי ההצלחה של ישראלים שאלנו את הנערים כיצד הם מעריכים א

ותיקים, של אתיופים ושל יוצאי ברית המועצות לשעבר. בשאלה זו אנו רואים 

מדד המשקף דימוי עצמי. התפלגות תשובות הנערים במסגרות השונות מוצגת 

  .להלן 84 – 82בלוחות 

  
  

  )N = 293(: סיכויי ההצלחה המוערכים של ישראלים ותיקים לפי סוג מסגרת 82 לוח

 סוג המסגרת
  כלל לא

מידה 
  מעטה

מידה 
  מידה רבה  בינונית

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות
14 

11.7% 
14 

11.7% 
51 

42.5% 
41 

34.2% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
14 

17.5% 
16 

20.0% 
18 

22.5% 
32 

40.0% 
80 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

19 
22.6% 

15 
17.9% 

27 
32.1% 

23 
27.4% 

84 
100.0% 

  מסגרת גמילה
1 

11.1% 
2 

22.2% 
4 

44.4% 
2 

22.2% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   
48 

16.4% 
47 

16.0% 
100 

34.1% 
98 

33.4% 
293 

100.0% 

  
  

  

  )N = 293(: סיכויי ההצלחה המוערכים של עולים מאתיופיה לפי סוג מסגרת 83 לוח

 סוג המסגרת
  כלל לא

מידה 
  מעטה

מידה 
  מידה רבה  בינונית

 סה"כ 
 משיבים

  מסגרות רגילות
38 

31.7% 
46 

38.3% 
24 

20.0% 
12 

10.0% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
30 

37.5% 
27 

33.8% 
20 

25.0% 
3 

3.8% 
80 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

33 
39.3% 

26 
31.0% 

13 
15.5% 

12 
14.3% 

84 
100.0% 

  מסגרת גמילה
2 

22.2% 
4 

44.4% 
2 

22.2% 
1 

11.1% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   103 
35.2% 

103 
35.2% 

59 
20.1% 

28 
9.6% 

293 
100.0% 
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  )N = 292("מ לשעבר לפי סוג מסגרת ה: סיכויי ההצלחה המוערכים של עולים מברי84 לוח

 סוג המסגרת
  כלל לא

מידה 
  מעטה

מידה 
  מידה רבה  בינונית

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות
5 

4.2% 
13 

10.8% 
45 

37.5% 
57 

47.5% 
120 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
14 

17.5% 
20 

25.0% 
27 

33.8% 
19 

23.8% 
80 

100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

14 
16.9% 

12 
14.5% 

24 
28.9% 

33 
39.8% 

83 
100.0% 

  מסגרת גמילה
2 

22.2% 
1 

11.1% 
4 

44.4% 
2 

22.2% 
9 

100.0% 

כלל המדגם   
35 

12.0% 
46 

15.8% 
100 

34.2% 
111 

38.0% 
292 

100.0% 

  

) העלתה הבדלים One Way ANOVAסדרת ניתוחי שונות חד כיווניים (

מובהקים בין תשובות הנערים במסגרות השונות לשאלה השלישית בלבד 

)F(3,288)  =  7.56, p<0.05 בשאלה זו נערים מהמסגרות הרגילות והמסגרות .(

מ לשעבר "לים מבריהלבעלי הישגים נמוכים העריכו את סיכויי ההצלחה של עו

גבוה יותר מאשר משתתפים מיתר המסגרות, באופן המלמד על דימוי עצמי  

שלונות אפשריים שחוו תלמידים במסגרות לבעלי יחיובי בהיבט זה, חרף כ

  הישגים נמוכים.

כמו כן מעניין לציין כי סיכויי ההצלחה של יוצאי חבר העמים הוערכו כגבוהים 

  וגבוהים משמעותית משל יוצאי אתיופיה.  במעט משל ישראלים ותיקים 
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  פרמטרים נתפסים להצלחה בלימודים

שאלנו את הנערים מה לדעתם היה מסייע להם להצליח בלימודים יותר מכפי 

על פי המסגרות השונות  יםתשובותיהם מוצג יצליחים היום. ממוצעמשהם 

   .להלן 85בלוח 

  

  )N = 295(י סוג המסגרת : פרמטרים נתפסים להצלחה בלימודים לפ85 לוח
 פרמטרים נתפסים להצלחה בלימודים 

  סוג מסגרת
תמיכה מבית 

 הספר
תמיכה מבני 

 המשפחה
למידה בבית 

 ספר אחר
טיפול שונה בליקויי 

 למידה וקשב
השקעת זמן 

 עצמית בלימודים

מסגרות 
  רגילות

 3.25 1.79 1.63 2.16 2.70  ממוצע

סטיית 
  תקן

0.91 1.05 0.91 0.96 0.84 

סה"כ 
  משתתפים

120 120 120 119 120 

מסגרות 
לנוער 
  בסיכון

 2.82 2.14 1.88 2.15 2.56  ממוצע

סטיית 
  תקן

1.01 1.01 1.13 1.06 1.12 

סה"כ 
  משתתפים

81 81 80 77 79 

מסגרות 
לבעלי 

הישגים 
  נמוכים

 3.07 2.15 2.30 2.53 2.62  ממוצע

סטיית 
  תקן

1.09 1.12 1.17 1.04 0.88 

כ סה"
  משתתפים

86 86 86 85 86 

מסגרת 
  גמילה

 2.70 2.30 1.90 2.90 2.70  ממוצע

סטיית 
  תקן

1.06 1.20 1.29 0.82 1.25 

סה"כ 
  משתתפים

10 10 10 10 10 

 כלל המדגם

 3.06 2.01 1.90 2.29 2.64  ממוצע

סטיית 
  תקן

0.99 1.08 1.09 1.02 0.96 

סה"כ 
  משתתפים

297 297 296 291 295 

  

לראות כי מעבר למסגרות, הנערים סוברים בראש ובראשונה כי היו  ניתן

מצליחים בלימודים יותר לו היו משקיעים זמן רב יותר בלימודים, לאחר מכן לו 

היו מקבלים תמיכה רבה יותר מבית הספר, אחר כך לו היו מקבלים תמיכה 

ת יוולו היו לומדים בבית ספר אחר. התפלג -רבה יותר מן המשפחה, ולבסוף 

  . בעמודים הבאים 90 – 86בלוחות  ותתשובותיהם מופיע
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: התפלגויות הנערים הסוברים כי היו מצליחים יותר לו היו מקבלים תמיכה רבה 86 לוח

  )N = 297( יותר מבית ספר וצוות המורים בו

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

13 
10.8% 

34 
28.3% 

49 
40.8% 

24 
20.0% 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

13 
16.0% 

28 
34.6% 

22 
27.2% 

18 
22.2% 

81 
100.0%  

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

17 
19.8% 

22 
25.6% 

24 
27.9% 

23 
26.7% 

86 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
10.0% 

4 
40.0% 

2 
20.0% 

3 
30.0% 

10 
100.0% 

  כלל המדגם 

44 
14.8% 

88 
29.6% 

97 
32.7% 

68 
22.9% 

297 
100.0% 

  

כמחצית מן המשיבים הביעו הסכמה גבוהה ("במידה בינונית" או "במידה 

רבה") עם ההיגד לפיו לו היו מקבלים תמיכה רבה יותר מבית הספר וצוות 

לא העלה הבדלים מובהקים בין  χ²המורים היו מצליחים יותר בלימודים. מבחן 

  גד זה. הקבוצות באשר להי

התפלגויות הנערים הסוברים כי היו מצליחים יותר לו היו מקבלים תמיכה רבה : 87לוח 

  )N = 297(מבני משפחתם יותר 

כלל  סוג המסגרת
  לא

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ משיבים   

  מסגרות רגילות
40 38 25 17 120 

33.3% 31.7% 20.8% 14.2% 100.0% 

  בסיכוןמסגרות לנוער 
26 27 18 10 81 

32.1% 33.3% 22.2% 12.3% 100.0% 

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

21 20 23 22 86 

24.4% 23.3% 26.7% 25.6% 100.0% 

  מסגרת גמילה
2 1 3 4 10 

20.0% 10.0% 30.0% 40.0% 100.0% 

כלל המדגם   
89 86 69 53 297 

30.0% 29.0% 23.2% 17.8% 100.0% 

  

העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות. יחד עם זאת, ניתן להבחין  לא χ²מבחן 

כי בעוד תשובותיהם של הנערים במסגרות הרגילות והמסגרות לנוער בסיכון 

) "במידה מעטה"מהם דיווחו כי אינם סבורים (או סבורים  60%-היו דומות, וכ

 50%-משפרת את הצלחתם, מעל ל הייתהשתמיכה נוספת של המשפחה 
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 מסגרת גמילהמהנערים ב 70%-נערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים ומה

  טענו כי היו מצליחים יותר עם תמיכה רבה יותר מהמשפחה. 

   : התפלגויות הנערים הסוברים כי היו מצליחים יותר לו היו לומדים בבי"ס אחר88 לוח

)N = 296(  

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

"כ סה 
 משיבים

  מסגרות רגילות

71 
59.2% 

30 
25.0% 

11 
9.2% 

8 
6.7% 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

43 
53.8% 

17 
21.3% 

7 
8.8% 

13 
16.3% 

80 
100.0%  

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

30 
34.9% 

19 
22.1% 

18 
20.9% 

19 
22.1% 

86 
100.0% 

  מסגרת גמילה

6 
60.0% 

1 
10.0% 

1 
10.0% 

2 
20.0% 

10 
100.0% 

  כלל המדגם 

150 
50.7% 

86 
29.0% 

69 
23.2% 

42 
14.2% 

296 
100.0% 

   χ²  =  23.30, df  =  9, p = 0.005 
  

עם  )הביעו הסכמה גבוהה ("במידה בינונית" או במידה רבה"מן הנערים  40%-כ

ההיגד לפיו לו היו לומדים בבית ספר אחר היו מצליחים יותר בלימודים. מבחן 

χ² לים מובהקים בין הקבוצות באשר להיגד זה, כשנערים מן הבד העלה

המסגרות לבעלי הישגים נמוכים הביעו הסכמה רבה יותר עם ההיגד מאשר 

נערים במסגרות רגילות הביעו את ההסכמה הפחותה  נערים ביתר המסגרות.

  ביותר עם ההיגד. 

  
טפלים אחרת בבעיות : התפלגויות הנערים הסוברים כי היו מצליחים יותר לו היו מ89 לוח

  )N = 291( הקשב והריכוז שלהם

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

59 
49.6% 

36 
30.3% 

14 
11.8% 

10 
8.4% 

119 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

27 
35.1% 

23 
29.9% 

16 
20.8% 

11 
14.3% 

77 
100.0%  

ים מסגרות לבעלי הישג
  נמוכים

29 
34.1% 

25 
29.4% 

20 
23.5% 

11 
12.9% 

85 
100.0% 

  מסגרת גמילה

2 
20.0% 

3 
30.0% 

5 
50.0% 

0 
.0%  

10 
100.0% 

  כלל המדגם 

117 
40.2% 

87 
29.9% 

55 
18.9% 

32 
11.0% 

291 
100.0% 

   χ²  =  17.22, df  =  9, p = 0.045 
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ית" או "במידה כמחצית מן המשיבים הביעו הסכמה גבוהה ("במידה בינונ

רבה") עם ההיגד לפיו לו היו מטפלים אחרת בבעיות הקשב והריכוז שלהם היו 

העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות,  χ²מצליחים יותר בלימודים. מבחן 

כאשר נערים מן המסגרות הרגילות נטו להסכים עם ההיגד פחות מאשר נערים 

  במסגרות אחרות. 

  

  שקיעים יותר וברים כי היו מצליחים יותר לו היו מ: התפלגויות הנערים הס90 לוח

  )N = 291בלימודים (

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

6 
5.0% 

13 
10.8% 

46 
38.3% 

55 
45.8% 

120 
100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון

14 
17.7% 

15 
19.0% 

21 
26.6% 

29 
36.7% 

79 
100.0%  

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

5 
5.8% 

15 
17.4% 

35 
40.7% 

31 
36.0% 

86 
100.0% 

  מסגרת גמילה

2 
20.0% 

3 
30.0% 

1 
10.0% 

4 
40.0% 

10 
100.0% 

  כלל המדגם 

27 
9.2% 

46 
15.6% 

103 
34.9% 

119 
40.3% 

291 
100.0% 

χ²  =  20.90 df  =  9, p = 0.013 
  

ה גבוהה ("במידה בינונית" או "במידה שלושה רבעים מן המשיבים הביעו הסכמ

רבה") עם ההיגד לפיו לו היו משקיעים מאמץ רב יותר היו מצליחים יותר 

העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כשנערים מן  χ²בלימודים. מבחן 

המסגרות הרגילות ומן המסגרות לבעלי הישגים נמוכים נטו להסכים עם ההיגד 

לה וממסגרות לנוער בסיכון. כלומר, אלו שבתוך יותר מאשר נערים ממסגרת גמי

מסגרת בית ספרית נטו לייחס הצלחה לאחראיות פנימית להצלחתם יותר 

  מאשר אלו מחוץ למסגרת. 
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  מתחום הלימודים לחומרים ממכרים בין משתניםמתאמי קשר 

הקשורים לבית הספר לבין ערכנו בדיקת מתאמים בין מדדים ופרמטרים שונים 

מוצגים  להלן 91בה, וצריכת סמים כוללת. בלוח יש, שתייה מרושימוש בחש

  המתאמים שנמצאו כמובהקים. 

  
  שימוש כללי בסמים, בין למתחום הלימודים מתאמים בין מדדים שונים  :91 לוח

  שתייה מופרזת ושימוש בחשיש

  המשתנה
שימוש כולל 

  בסמים

שתייה 

  מופרזת

שימוש 

  בחשיש

  **0.29  *0.16  **0.21   מספר בתי ספר יסודיים

  **0.34   **0.20  **0.30   מספר בתי ספר תיכוניים

 **0.20- *0.13- **0.22-  הגדרה עצמית כתלמיד

  **0.36  **0.44   **0.20   בעיות התנהגות מדווחות

  **0.22 *0.14 *0.13  בעיות קשב וריכוז

 *0.12- **0.25- -  מדד ניכור כלפי בית הספר

 -  -  *0.12-  מדד חששות מפני בית הספר

  **0.18-  **0.19-  **0.18-  מדד מוטיבציה בלימודים

 -  *0.14- -  הערכת סיכויי הצלחה של ישראלים

הערכת סיכויי הצלחה של יוצאי 

  בריה"מ לשעבר
-0.19**  -  -0.14*  

תחושה שהיו מצליחים בלימודים לו 

  היו מטפלים בבעיות קשב כראוי
0.17** -  0.17** 

  בלימודים לותחושה שהיו מצליחים 

 היו משקיעים מאמץ רב יותר
-0.21** -  -  

* - p<0.05 ** - p<0.01 

עולה כי לבעיות התנהגות מתאם גבוה עם שתייה מרובה, וכן כי נמצא  91מלוח 

קשר מתאמי חיובי בין שתייה מרובה ושימוש בסמים לבין מעבר בין מספר רב של 

  בתי ספר ובעיות התנהגות. 
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  ניתוח רגרסיוני 

די לבחון באופן מעמיק את יכולתם של משתנים מתחום הלימודים להסביר כ

צריכת חומרים ממכרים בקרב אוכלוסיית המחקר, יצרנו מערכת מודלים של 

רגרסיה מרובה. המודלים שנערכו בחנו שימוש באמצעות שלושה משתנים 

  תלויים שונים של המחקר:

 חשיש. .1

 משתנה 'שתייה מרובה'. .2

  משתנה 'סם כולל'. .3

להלן מופיעים מקדמי הרגרסיה המרובה שנמצאו כמובהקים, וכן  92לוח ב

התרומה היחסית של כל אחד מהם לשימוש בחומרים שונים. כמו כן מופיע 

  אחוז השונות המוסברת על ידי המודל.

  

  : השפעת משתני המחקר על השימוש בחומרים ממכרים על פי ניתוח רגרסיוני92לוח 

  משתנה מסביר 

שימוש 

  בחשיש

צריכת "שתייה 

  מרובה"

שימוש כללי על פי 

  מדד "סם כולל"

  β = 0.18  -  β = 0.14  מספר בתי ספר יסודיים

  β = 0.22  β = 0.16  β = 0.20  מספר בתי ספר תיכוניים

  β = 0.39  β = 0.44  β = 0.21  בעיות התנהגות מדווחות

   β = -0.15    מוטיבציה בלימודים

הערכת סיכויי הצלחה של 

  יה"מ לשעבריוצאי בר
  β = 0.13   

   β = 0.12    ניכור כלפי בית הספר

  β = -0.14 - -  הגדרה עצמית כתלמיד

  R²(  28.7%  30.7%  16.8%אחוז השונות המוסברת (

 P<0.01כל המודלים מובהקים ברמת מובהקות   *

  

עולה כי שבעת המשתנים המובהקים מן התחום הבית ספרי,  92מלוח 

מספר בתי הספר היסודיים  -סמים ואלכוהול, הם שביכולתם להסביר צריכת 

והתיכוניים, בעיות התנהגות מדווחות, מדד מוטיבציה בלימודים, הערכת 

סיכויי ההצלחה הבית ספרית של יוצאי בריה"מ לשעבר, ניכור כלפי בית הספר 

  והגדרה עצמית כתלמיד. 
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חיובית על  למספר בתי הספר, בעיות ההתנהגות, וניכור כלפי בית הספר השפעה

צריכת חומרים, כך, ככל שאלו רבים יותר, כך הצריכה רבה יותר. כמו כן מעניין 

לציין כי דווקא הערכת סיכויי ההערכה של יוצאי בריה"מ גבוהה יותר, כך 

צריכת האלכוהול רבה יותר, כשנראה ששני המשתנים תלויים בזהות רוסית 

  חזקה. 

  

השפעה שלילית על צריכת חומרים, למוטיבציה בלימודים והגדרה עצמית יש 

  כלומר ככל שמשתנים אלו גבוהים יותר, כך הנערים ממעטים לצרוך חומרים. 

  

בסה"כ, על פי המודלים שערכנו, למשתנים מן התחום הבית ספרי, ובכלל זה 

 29%-משימושי הסמים בכלל, כ 17%-בעיות קשב וריכוז, יכולת להסביר כ

  שליש מצריכת האלכוהול. משימושי החשיש בפרט, וכן כמעט 
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  ממצאי הראיונות האיכותניים

נדודים בגלל שינוי מגורים  -מן הראיונות האיכותניים עלו מספר תימות, בהן 

של המשפחה, הסתכסכות עם מורים ועם חברים כגורם לנשירה, והעדר יכולת 

  של בתי הספר להתמודד עם תלמידים עולים. 

  ובה במסגרת הלימודים: חלק מן התלמידים העידו על קליטה ט

  
כשהלכתי לבית הספר שם קבלתי שיעורים פרטיים ממנהלת בבית 
הספר במהלך שלושה חודשים ראשונים של שהותי בארץ. היא 

ברה רוסית ואני כשעליתי כבר ידעתי קצת לקרוא. יישראלית ולא ד
היא העבירה אותי לקבוצה שבה עולים ותיקים שנה מתחתיי למדו 

עת ה הזו שיטה כזאת שהיא המציאה. באות קביל.תנ"ך ועברית במ
, מסגרת 17(בן  תפקדתי בסדר, כבר הייתה לי רמה גבוהה של עברית

  .רגילה)
  
  

(לעתים היו גם כאלו שעברו מבית ספר לבית ספר עד שהגיעו למסגרת 

יה רוסית והצליחו בעיקר בגלל הקהילה יבה רוב האוכלוס )שכונתית

  התומכת:  

  

י' בתיכון מקיף בעירו כשהוא לא יודע אף מילה או הגיע לכיתה  הוא
שעה שבועית אחת המגיעה לו ממשרד  וא קיבלאות בעברית. ה

עולים חדשים  שניהחינוך ללימודי עברית. יחד עמו בביה"ס היו עוד 
מוד עברית עם מורה יללעות שבועיות ש שלושלהם  וולכן סך הכול הי

היא לימדה אי פעם ללשון וספרות מביה"ס ("אני לא יודע אם 
תלמידים עולים, הרי זה לא אותו דבר כמו ללמד תלמידים ישראלים 

ישב בכיתה ("כמו עציץ")  אלו הואלשון או ספרות.") חוץ מהשעות ה
ת הספר עולים בביהולא הבין דבר. אחרי כחודש הוא הגיע לרכזת 

והתלונן בפניה שהוא מרגיש רע עם המצב וביקש עזרה. הרכזת 
עברית ירייה ושם אמרו לה שבעיר קיים אולפן התקשרה לע

. הרכזת לא 18שם אי אפשר לקבל מישהו מתחת לגיל למבוגרים ו
זה אחרי שקיבלה לכך הנכנעה לגזירה והתעקשה שר. ילמד באולפן 

הסכמת התלמיד, המשפחה והנהלת ביה"ס. ההתעקשות את 
ת עבר לאולפן מבוגרים ובילה שם עד סוף שנ הואהצליחה ו

מאוד נהנה המרואיין כשהוא רשום כתלמיד תיכון. דים הלימו
באולפן על אף שכל התלמידים שם היו מבוגרים ממנו ובהרבה. עם 
חלק מהם הוא נמצא בקשר גם היום. כמה מתלמידי האולפן ממש 

בחום ודאגה כי הוא היה הכי קטן מכולם ולמשל, עזרו לו  ותועטפו א
קטור לפיזיקה שמאד במתמטיקה שבה הוא היה חלש: "היה שם דו

לא עושה הוא היה חסר לו שהוא לא מלמד וחוץ מללמוד באולפן 
י יחד בעיות איתוד ופתר כלום. אז הוא ביקש שאביא ספרי לימ

חושב שההחלטה ללכת לאולפן המבוגרים הייתה  הואמהספר". 
נכונה כי הוא גם למד עברית וגם לא נשר מהמערכת. אחרי שנה 

) וכיום הוא מסיים שנייהלכיתה י' (בפעם ה ת הספרלבי באולפן חזר
ר. מספר  .כיתה י"ב עם ציונים עוברים וחלק מהם אף גבוהים
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"לא הייתה  "שהמורים והתלמידים בביה"ס קיבלו אותו יפה
התלהבות מיוחדת אבל גם לא הציקו לי ולא נתקלתי במשהו שלילי 

למתמטיקה ואנגלית שממש  ,מצדם. היו גם מורים דוברי רוסית
 .שבו איתי בנפרד בהתנדבות אחרי השיעורים, תרגמו והסבירו ליי

הם נתנו לי תחושה שאני מסוגל, הם האמינו בי ומזה הבנתי שאני 
  .ממסגרת רגילה) 18(בן  "יכול להצליח

 
מוריהם לא היו די רגישים שהיו כאלו שהסתכסכו עם  מוריהם כיוון 

  מסגרת אחרת.לבעיותיהם ואז מסקנתם של הצעירים הייתה לעבור ל

  
אני זוכרת פנים, קומות, בניין ואני לא מקשרת שזה היה כיתות א' 
וב'. היה פשוט נורא שם. הייתי יושבת בשולחן בקצה הכיתה ושם 
ילדים היו מרביצים לי המון. אחד היה מתחיל ואז כל השאר היו 

 לא התערבה ולא ראתה] ...[ מתנפלים עליי. המורה לא עשתה כלום
הייתה יושבת ואני קראתי ספר ופתאום אחד היה דוקר  המורה ]...[

  , לומדת במסגרת רגילה).18(בת  ואז כולם עליי והמורה לא הזיז לה
  
  

לא הייתי קמה ולא הייתי מגיעה לבית  לאני בכל ילפעמים בימי שיש
חילה לא לאהוב אותי. ואחר כך פשוט, אני לא תספר. אז היא ה

. עכשיו אני פוגשת אותה ברחוב, תהאיחסים יו לי יודעת, לא כל כך ה
אז היא מחבקת אותי: "כמה זמן כבר עבר! את כל כך השתנית! כל 

לנו כלום. אני וכך התבגרת". אבל באותו רגע אנחנו בכלל לא יכ
אפילו לא יכולתי להגיד לה שלום עד כדי כך היו לנו יחסים 

ואומרת שאני אימא מסובכים. היא כל הזמן הייתה מתקשרת ל
כל הזמן מתחצפת. שאני  ,תנורמליבצורה ו לא יכולה לדבר אפיל

שלי יודעת שאני אדם כזה שאני אף פעם לא יכול אימא למרות ש
  , בוגרת מסגרת רגילה). 20ף (בת להתחצ

  

  היו כאלו שהסתכסכו עם חבריהם לכתה: 

היה לי קונפליקט אחד עם עולה ותיק מאוד שלא דיבר רוסית אבל 
מכות לפחות שלוש פעמים.  הוא אתו כתי היה ממשפחה רוסית. הל

היה אחד החזקים בבית הספר והלכנו מכות והזמינו משטרה ואז אני 
  .)מסגרת רגילה, בוגר 19בן ( נהייתי לחזק ביותר. זה קטע ישראלי

  
, כל 'רוסי מסריח'מכיתה ב' עד ה' הילדים הישראלים קראו לו 

דד. ואז אביו הכיתה הייתה מתאספת ויורקת עליו, הוא הרגיש בו
והוא למד  אגרוףאבקות שלח אותו ללמוד יבה אוקראינהשהיה אלוף 

גב אל הלהחזיר. הוא נגד סכינים. אביו לימד אותו תמיד לעמוד עם 
, 16בן ( יום עם פנסים-אבקות הוא היה חוזר יוםיהקיר. עד שלמד ה

  .)מסגרת גמילה
 

אחרי בלימודים גם  היו גם כאלו שהחליטו "לקחת את עצמם בידיים" ולהשקיע

  הצליחו: הם ובעקבות זאת ,כשלו קודם לכןש

עבר דירה ויחד עם זה עבר לביה"ס אחר. מפה  הואאחרי כשנה בארץ 
ו' מ. עשה המון בעיות  -תפקודו בביה"ס החל להידרדר. בכיתות ה' 
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לא  הואוהוריו היו בביה"ס "יותר ממנו. מאז ועד סוף כיתה ט' 
הוא יבת הביניים את סוף הלימודים בחטהשקיע כלל בלימודים. לקר

הבין שאם לא ילמד טוב לא ימשיך לתיכון טוב ואז התחיל להשקיע 
  , במסגרת לנוער בסיכון).  17(נער בן  יותר

  

שימשיכו מצד המערכת נכונות  הייתהמבין הקבוצה של נוער בסיכון נראה שלא 

מסגרת או לקבלם ל ,מסגרת בית ספר רגיל שעה שהם למדו שםבלתפקד 

סגרות ואז חלק השתלב בלימודים במ ,חינוכית נורמטיבית אחרת

  :אלטרנטיביות

הזמינו אותי ועוד ארבעה חברה שלא למדו, חזרתי ללמוד כש
ורס כלל לימודים במתנ"ס וכן לימודי הקלהצטרף לקורס מיוחד. 

הוא נתן לי הרבה אך בעיקר הציב לי גבולות. ידעתי  ]...ימאות [
ללכת לקורס, כך שהלכתי לישון מוקדם. היחס  שבבוקר אני צריך

מצד המורים והעובדים הסוציאליים היה טוב, ואנחנו החזרנו להם 
  , בוגר מסגרת לנוער בסיכון).19בן (באותה מידה 

  
  

המסגרת לנוער בסיכון סיפקה להם היו כאלו ששום מערכת לא רצתה בהם ואז 

    :מסגרת חלופית

  
י לאשדוד אף כיתה לא רצתה לקבל געתכשהכי  לקידום נוער יגעתה

(נער בן  , ואז שלחו אותי לקידום נוערה מיוחדתכיתלא אותי. אפילו 
  ., בוגר מסגרת לנוער בסיכון)18
  

שכל הזמן הצגתי  בגללאני כמעט ולא למדתי, גורשתי מכל מקום, 
הפסקתי ללמוד לגמרי, טוב  14בפומבי. בגיל  שלי דעותהאת 

ר הוא המקום היחיד שנהניתי בו, כיוון אותי. קידום נוע ו"מצא:ש
לומדת במסגרת  ,17בת ( שלא לחצו עליי ועזרו לי לפעול בחופשיות

  .)לנוער בסיכון
 

  כאלו שפנו לפנימייה:  גם היו 

באמצע השנה. בהתחלה  עלתה ארצה כשהיא בכיתה ו', המרואיינת
הצמידו לה מורה דוברת רוסית שהסבירה לה את כל הדברים ועזרה 

וגם בכיתה היו בנות דוברות רוסית. תוך זמן די קצר החלה לדבר לה 
היא לא הבינה הכול וגם  -אך התקשתה בלימודים בחופשיות עברית 

טוב מאד וכך גם  אליההיו פערים בחומר הנלמד. המורים התייחסו 
התלמידים. היו בכיתה הרבה ילדים שנולדו בארץ במשפחות 

ד היום. לקראת התיכון "רוסיות" ועם חלק מהם היא חברה ע
החליטה לעזוב את הבית ולעבור לפנימייה. היא מאד חיכתה לזה כי 

לא יכלה להמשיך לחיות בבית. את כיתה י' היא התחילה עם  כבר
חברות בפנימייה די רחוק מהבית במגמת עיצוב, בה חלמה שתי עוד 

 90%בפנימייה  עכשיו.ללמוד הרבה זמן. שם היא לומדת עד 
(בת  "מרגישה שם כמו בבית" היאהם דוברי רוסית ומהתלמידים 

17 .(  
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 .ני גורמים תרמו לאי שילוב במסגרת רגילהש, מסגרת גמילהלגבי נוער ב

  הסתבכות בגיל צעיר יחסית בהתנהגויות בלתי נורמטיביות: הראשונה היא 

  
 פרס-ת, לא היה מסתבך בביאת השימוש היה מסתירהמרואיין 
שש, אולי  -היו משעים אותו. ביסודי לפעמים ת הספר ממש. בבי

ליום ליומיים. די הרבה פעמים. כל זה בעוון כל פעם פעמים  שבע,
אשר מ אלימות, קללות. לרוב הרגיש שמרחיקים אותו יותר

  . ישראלים ותיקים
בית יושב בבית, מסתובב בשכונה. ליד הבית, ליד בהשעיות היה 

, זה היה ת הספרבילא היה מאושר ב .]..[ , יש שם גם פארקהספר
מי יודע מה.  הייתההיסודי התעודה לא  ת הספרמציק לו. בסיום בי

אותו  נולא למד טוב. למד עד כתה ד' את החומר שיודע ומשם לא עניי
כבר בגיל הזה. מי היה אחראי  ת הספרהלימודים. היה מבריז מבי

 האז היו ושואלים הביתמבית הספר היז? היו מתקשרים שלא יבר
לצאת  היה לוחולה. לא תמיד היו מקפידים לברר. יכ ואהאומר ש

ולבוא ואף אחד לא שם לב. לא היו קוראים לו ללוח. ישב מאחור 
אחר כך בעיקרון  .בכתה. רצה שלא יטרידו אותו. ניסו לעודד אותו

היסודי הולכים לתיכון עירוני א', אבל הוא לא רוצה,  פרסת המבי
יח. ביקש גם ללכת לכתה וזה הצל - ת הספר אחררצה ללכת לבי

מדעית, רצה ללמוד. הגיע לשם, כולם דוברי רוסית כמעט. בהתחלה 
כ נמאס לו, היה מבריז משיעורים, שיעור כן "היה לומד אבל אח

 ככהסה עד כתה ט', ובסוף הפסיק ללכת, ישתדל ונה .שיעור לא כזה
כלום לא עניין "התחיל להשתמש בסמים ואז הוא כמעט שלוש שנים. 

  .מוסד גמילה) ,17בן (  "יותר יאות
  

, למד מכונאות בבית ספר מקצועי עבר ללמוד תקופה מסוימתאחרי 
רכב והיה משתמש תוך כדי. הלך ספציפית לשיעורים המקצועיים, 
היה עובד במוסך, וגם משתמש, זה לא הפריע לו. שם היו לו יותר 

  ].[.. סמיםאת השימוש בטוב. אהב את המקצוע שלמד. לא הפחית 
בצהרים היה   ..].[ אף פעם גרם לאף אחד אחר להשתמש בסמיםלא 

מרחב ", אחרי הצהרים בעבודה. שם הרגיש ת הספרמשתמש בבי
שעושה עם עצמו משהו ואף אחד לא אומר לו מה הרגיש , "נשימה

. היה ת הספר המקצועילעשות. היו לו גם מורים שנקשר אליהם בבי
. ניסה וא משתמשידע שהמורה האנגלית שהבין אותו. למורה אחד 

למרות אותו למקומות לא טובים.  חייקלהסביר לו שזה לא טוב, 
  ). מוסד גמילה ,17(בן  ...שיב לוקלא הזאת 

  
לא פעם הניידות של המשפחה במגורים ובעקבות זאת בבתי ספר התוותה את 

  מסלול ההתדרדרות: 

  
כך עברתי יסודי בדימונה ואחר למדתי מכיתה א' עד ו' בבית ספר 

ויכולתי  תיכון חזק מאוד ברמה מאוד גבוהה אחר. זה היהלתיכון 
ומעלה. הרמה  80-מיונים צלי להוציא שם תעודה טובה מאוד. היו 

 .פה בלוד לא משהו. המורים פה אחרים וזה קשה להתרגל
וזה היה יקר מאוד, כי זה בית ספר  עוד תיכוןט' הייתי ב-כיתות ח'ב
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ת זה. המלגות היו לא ממן] אללאפשר [חצי פרטי ולא יכולתי 
נגדי  באותה התקופה הברזתי מבית ספר הרבה ופתחו. משמעותיות

תיק שהברזתי ועשיתי בעיות עם חברי פחות טובים. לא הייתי 
יהלום. בבית הייתי רגוע אבל בחוץ לא הייתי. לא היה לי טוב שם. 

למרות  הייתי מפריע בשיעורי היסטוריה במיוחד. לא הגעתי ליועץ,
שהיה שם יועץ רוסי, לא הייתה לי סיבה לגשת אליו. המורים צרחו, 

פה בתיכון יש לי ציונים סבירים . הכניסו ללחץ ולא רציתי ללמוד
  , לומד במסגרת רגילה)18. (בן משישים ומעלה

  
ב' הוא למד באשקלון, בבית ספר אחד, כיתה ג' -כיתות א'את 

ח' -ית ספר יסודי אחר כך, ז'בראשון לציון, חזרו לאשקלון, למד בב
 אחרי חצי שנה זרקו אותו .עבר לפנימייהחטיבה שם, ומשם ב

תלמיד מצטיין , שם היה בית ספרעבר לעוד , אחר כך מהפנימייה
לתקופה אבל בגלל שהיה נעדר הרבה העבירו אותו לבית ספר אחר... 

  , מוסד גמילה).17(בן 
 

ידים העולים המתקשים ולא כללית נראה שלמערכת לא היה אורך רוח לתלמ

למוריהם, וסטייה בהתנהגות או בתפקוד לימודי חרצה את גורלם ללכת 

ההיסטוריה הלימודית בסופו של דבר קבעה את  שגיות.ילמסגרות פחות ה

  גורלם של חלק מילדי העולים.
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  מסלול הלימודים :פרקהסיכום 

ע דיווחו מסלול הלימודים של העולים היה שזור מעברים רבים, כשבממוצ

על מעבר בין חמישה בתי ספר לאורך שנות לימודיהם. יחד עם זאת,  יםנערה

בכל המסגרות הדימוי העצמי של הנערים כתלמידים הייתה חיובית בסך הכול, 

ומעל למחצית מהם ציינו כי הם תלמידים טובים או טובים מאוד ובעלי 

יינו כי הם סבורים צ הנעריםמוטיבציה לימודית גבוהה. כמו כן, חלק ניכר מן 

שלעולים מברית המועצות סיכוי הצלחה רבים משל עולים מאתיופיה או מאלה 

של ישראלים ותיקים. שליש מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו על מידה 

מסוימת של בעיות התנהגות, ובמקביל, מספר דומה דיווח על בעיות קשב 

ות לנוער בסיכון, שם וריכוז, כשאחוזים אלה היו גבוהים משמעותית במסגר

דיווחו כל הנערים על מידה מסוימת של הפרעות קשב. באשר לרגשות של ניכור 

כלפי בית הספר, נערים במסגרות לנוער בסיכון הביעו את תחושות הניכור 

ות חיוביות כלפי המסגרת הנוכחית שבה עמדהנמוכות ביותר, באופן המעיד על 

  הם לומדים. 

  

מקבלים על עצמם אחריות על התנהלותם בבית הספר,  מעניין לציין כי הנערים

העיקרי שבו בחרו הנערים בכל המסגרות ככזה שהיה מסייע להם  והפרמטר

להצליח יותר בלימודים היה השקעה רבה יותר שלהם עצמם, ורק לאחר מכן 

-חיצוניים כגון סיוע רב יותר מן המשפחה או מן המערכת הבית פרמטרים

  ספרית. 

ימוש בסמים, ניתוח רגרסיוני העלה כי למשתנים מן התחום בכל הנוגע לש

-ספרי ובראשם בעיות התנהגות ומעברים בין בתי הספר, יכולת להסביר כ-הבית

משימוש בחשיש בפרט, וכן  29%-מן השונות בשימוש בסמים בכלל, כ 17%

  כמעט שליש מצריכת האלכוהול.

  

לריבוי מעברים בין בתי  תהאיכותניים מחזק את התמונה הנוגעניתוח הראיונות 

ספר, כשבחלק מן המקרים בתי הספר לא היו ערוכים להתמודדות עם 

אוכלוסיית העולים ועלו סכסוכים עם המורים ועם תלמידים אחרים. במקרים 

מסוימים שאבו הנערים כוחות ותמיכה ממסגרת שכונתית או חברתית של 

ימיים. במקרים עולים מברית המועצות, ובאחרים נסמכו על משאבים פנ

אחרים, העדר תמיכה והיערכות של המסגרת, בשילוב עם סטייה בהתנהגות, 

הביאה ללימודים במסגרות הישגיות פחות, ובמובנים רבים התוו מעברים אלה 

  מסלול הידרדרות שחרץ את גורל הנערים.  
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  ממצאים כמותיים - קבוצת השווים

ביותר. קבוצת השווים  קבוצת השווים היא אחד מגורמי החיברות החשובים

עוזרת לצעיר לעבוד מגיל הילדות לגיל הבגרות, היא מפיגה מתחים, מלמדת 

כישורים חדשים ותכנים חדשים, למשל מוזיקה. היא עוזרת לו לגבש את 

אישיותו. בקבוצת השווים לומדים יחסי מרות, שוויוניות והטלת סמכות. 

חות אנטגוניזם לקבוצת קבוצת השווים מצמיחה מנהיגות. יש קבוצות שמפת

המבוגרים ויש כאלו שהן המשכיות לעולם המבוגרים. לעתים קבוצת השווים 

  ספורדית ומתארגנת אד הוק ולעתים היא יוצרת תרבות משנה. 

  

  פנאיתרבות 

  דפוסי הבילוי של הנערים מתקשרים לאופני ההתארגנות של קבוצת הגיל.

  

  צורת בילוי מועדפת

ה, בממוצע, הם מקדישים זמן לפעילויות שונות, בהן הנערים נשאלו באיזו מיד

צפייה בטלוויזיה, גלישה באינטרנט, בילוי עם חברים וכד'. תשובותיהם דורגו 

פירוט הפעילויות . )4) ועד 'במידה רבה מאוד' (1ת, מ'כלל לא' (דרגו 4פני על 

 השונות, וממוצע והתפלגות תשובות הנערים מן המסגרות השונות מופיע בלוח

  . להלן 93

  

  )  =  283N( מסגרתהבילוי בשעות הפנאי לפי סוג  התפלגות אופני: 93לוח 

  
  

  מסגרות רגילות
מסגרות לנוער 

  בסיכון

מסגרות לבעלי 
הישגים 
  סה"כ  מסגרת גמילה  נמוכים

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

צפייה 
בטלוויזיה, 

  וידאו

61 
42.0% 

28 
35.5% 

34 
43.6% 

4 
40.0% 

127 
44.4% 

משחקי מחשב, 
גלישה 

  באינטרנט

99 
83.2% 

51 
54.6% 

62 
79.5% 

5 
50.0% 

217 
75.9% 

בילוי עם 
  חברים בני גילי

76 
63.9% 

55 
69.6% 

52 
67.6% 

6 
60.0% 

189 
66.3% 

בילוי עם 
חברים גדולים 

  ממני

44 
36.9% 

45 
58.5% 

44 
56.4% 

10 
100.0% 

143 
50.5% 

פעילות בתנועת 
נוער או ארגון 

  נוער

13 
11.0% 

28 
35.4% 

6 
7.7% 

0 
0.0% 

47 
16.4% 
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  מסגרות רגילות
מסגרות לנוער 

  בסיכון

מסגרות לבעלי 
הישגים 
  סה"כ  מסגרת גמילה  נמוכים

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  

קולנוע, 
תיאטרון, 

מופעי בידור 
  ותרבות

24 
20.2% 

16 
20.3% 

11 
14.3% 

0 
0.0% 

51 
17.9% 

דיסקוטק, 
  מועדון לילה

24 
20.2% 

34 
43.1% 

30 
39.5% 

6 
60.0% 

94 
33.2% 

מסיבת טראנס, 
-אסיד, "אפטר

  פרטי"

19 
15.9% 

34 
43.0% 

26 
33.3% 

8 
80.0% 

87 
30.4% 

פעילות 
  ספורטיבית

54 
45.8% 

33 
41.7% 

38 
48.7% 

6 
60.0% 

131 
46.0% 

מפגשים עם 
חברים 

בפארקים 
ובגנים 

  ציבוריים

59 
50.0% 

48 
60.7% 

55 
70.6% 

7 
70.0% 

169 
59.3% 

מפגשים עם 
חברים בבית 

של אחד 
  בריםהח

83 
69.8% 

43 
54.5% 

44 
57.2% 

8 
80.0% 

168 
59.0% 

האזנה 
  מוזיקהל

107 
89.9% 

54 
68.4% 

67 
87.0% 

9 
90.0% 

237 
83.2% 

  

תלמידי המסגרות הרגילות דיווחו כי הם נוטים לבלות את עולה כי  93מלוח 

בבתי  שעות הפנאי שלהם בגלישה במחשב, מפגש עם חברים בני אותו גיל

בסה"כ  פחותה בצפייה בטלוויזיה, ובמסיבות בגנים ציבוריים. , ובמידההחברים

  ת. ויחסית, ולא קבוצתית ובידואליסטידית איניופעילו

י עם חברים בני אותו גיל, גלישה במחשב, בילוי עם ונוער בסיכון נטה יותר לביל

במעט ובמסיבות טראנס. דפוס זה שונה חברים מבוגרים יותר, בילוי בפארקים 

    תלמידי הכתות הרגילות. לוי שלי הבימדפוס

גיל אותו נוער במסגרות לבעלי הישגים נמוכים נטה לבילוי עם חברים בני 

ומבוגרים יותר. כשליש דיווחו על בילוי במסיבות טראנס ואסיד, ואחוז גבוה על 

  בילוי בגנים ציבוריים.
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חומרים התעניינו בפעילויות הקשורות לצורות בילוי המאפיינות צריכת מכיוון ש

ממוצע תשובות הנערים לשתי מממכרים שונים, הורכב מדד 'בילוי במסיבות' 

מועדוני לילה ובילוי במסיבות בדיסקוטקים ובהשאלות העוסקות בבילוי 

  . 94מדד זה מוצג בלוח . 'אפטר פארטי'טראנס, אסיד ו

  

  )N  =  283(  לפי סוג המסגרת מדד "בילוי במסיבות": 94לוח 

 
  ממוצע

סטיית 
  קןת

סה"כ 
  משיבים

 118 0.79 1.64  מסגרות רגילות

 79 0.99 2.39  מסגרות לנוער בסיכון

 76 0.88 2.20  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.97 3.00  מסגרת גמילה

 283 0.95 2.05  כלל המדגם

  

ניתוח שונות חד כיווני העלה הבדלים מובהקים בין המסגרות במדד הבילוי 

ההבדלים  מצאו כי מקורהמשך  י). ניתוחF(279,3) = 17.4, p = 0.000במסיבות (

במסגרת הגמילה, שם דיווחו הנערים על בילוי בתדירות גבוהה יותר במסיבות 

נוער בסיכון, וכן בהבדלים ת לבעלי הישגים נמוכים ולמסגרות למאשר במסגרו

בין מסגרות אלו לנערים במסגרות הרגילות, אשר דיווחו על תדירות נמוכה 

מובהק של בילוי במסיבות. מובהקות ההבדלים נשמרה גם לאחר הוצאת ב

  ).F(270,2) = 20.16, p = 0.000מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  
  צפייה בטלוויזיה

הנערים נשאלו באשר לתדירות צפייתם בתכניות טלוויזיה מז'אנרים שונים. 

גרות, ות. להלן תשובות הנערים על פי מסגרד 4 פניתשובותיהם דורגו על 

ממוצע, וסטיית תקן וכן התפלגות מספר ואחוז הנערים אשר דיווחו כי הם 

(ראו ) 4' (קרובות מאוד 'או  )3' (לעתים קרובות'מאזינים לתכניות מסוג זה 

  ). בעמודים הבאים 98 – 95 לוחות

 50%-מרבים בצפייה בתכניות ספורט, כ 15%-מתשובות הנערים עולה כי כ

  בסרטי פעולה ומלחמה ובסרטי אימה.  60%-כובדרמות וסרטי מתח, 
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  )N = 286(: תדירות הצפייה בתכניות ספורט 95לוח 

 
 ממוצע

סטיית 
 תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
 משיבים

 מסגרות רגילות
1.66 0.82 16 

13.4% 119 

 מסגרות לנוער בסיכון

1.79 0.92 14 
18.0% 

78 

 מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
1.85 0.91 17 

21.5% 
79 

 מסגרת גמילה
1.80 1.03 

2 

20.0% 
10 

 כלל המדגם
1.75 0.88 49 

17.1% 
286 

  

  )N = 286(סרטי מתח בדרמות וב: תדירות הצפייה 96לוח 

 
 ממוצע

סטיית 
 תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
 משיבים

 מסגרות רגילות
2.57 0.87 72 

60.5% 119 

 מסגרות לנוער בסיכון

2.24 0.94 30 
38.5% 

78 

 מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
2.51 1.01 38 

48.0% 
79 

  מסגרת גמילה
2.10 0.99 

3 

30.0% 
10 

 כלל המדגם
2.45 0.94 143 

50.0% 
286 

  

  )N = 287(: תדירות הצפייה בסרטי פעולה ומלחמה 97לוח 

 
 ממוצע

סטיית 
 תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
 משיבים

 מסגרות רגילות
2.63 0.91 66 

55.5% 
115 

 מסגרות לנוער בסיכון

2.68 0.96 47 
49.5% 

79 

מסגרות לבעלי הישגים 
 נמוכים

2.89 0.92 55 
69.6% 

79 

 מסגרת גמילה
3.30 0.82 

8 

80.0% 
10 

 כלל המדגם
2.74 0.93 176 

61.3% 
287 
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  )N = 287(: תדירות הצפייה בסרטי אימה 98לוח 

 ממוצע  
סטיית 

 תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
 משיבים

  מסגרות רגילות
2.49 1.02 66 

47.1% 
119 

 מסגרות לנוער בסיכון

2.73 1.05 45 
57.0% 

79 

מסגרות לבעלי הישגים 
 נמוכים

2.82 1.08 53 
67.1% 

79 

 מסגרת גמילה
2.90 0.99 

7 

70.0% 
10 

 כלל המדגם
2.66 1.05 161 

56.1% 
287 

  

בין הנערים במסגרות  ניתוח שונות חד כיווני העלה הבדלים במגמת מובהקות

השונות באשר להעדפותיהם בעת הצפייה בטלוויזיה. כך, עלו הבדלים באשר 

), כשנראה F(282, 3) = 2.50, p = 0.06לצפייה בתכניות דרמה וסרטי מתח (

שנערים במסגרות רגילות ומסגרות לבעלי הישגים נמוכים צופים בתכניות אלו 

ו הפכו מובהקים לאחר הוצאת בתדירות גבוהה יותר מאחרים. הבדלים אל

  ). F(273, 2) = 3.05, p = 0.049מסגרת הגמילה מן הניתוח (

  

  =  F(283,3)עלו הבדלים באשר לתדירות הצפייה בסרטי פעולה ומלחמה ( בנוסף,

2.55, p  =  0.056צופים  מסגרת הגמילהשנערים מ והמשך הרא י), כשניתוח

אלו בתדירות גבוהה במובהק מן (או צפו טרם כניסתם למסגרת זו) בסרטים 

הנערים ביתר המסגרות. אין זה מפתיע, אם כן, שלאחר הוצאת מסגרת הגמילה 

  מן הניתוח מגמת המובהקות לא השתמרה. 

  

  מוזיקה

מוזיקה רוסית, מוזיקה האזין להנערים נשאלו באיזו תדירות הם נוהגים ל

) 1ות, מ'אף פעם' (גרד 4ישראלית ומוזיקה לועזית. תשובותיהם דורגו על פני 

ת התקן בלוחות הבאים מוצגים ממוצע וסטיו ).4ועד ל'לעתים קרובות מאוד' (

של תשובות הנערים בעבור כל אחד מסגנונות המוזיקה, וכן התפלגות מספר 

ואחוז המשיבים אשר ענו כי הם מאזינים למוזיקה זו לעתים קרובות או 

  קרובות מאוד. 



 151

 85%-ה לועזית בתדירות הגבוהה ביותר וככי הנערים מאזינים למוזיק עלה

מהנערים דיווחו  55%-דיווחו כי הם מאזינים למוזיקה זו בתדירות גבוהה. כ

דיווחו  40%-שהם מאזינים למוזיקה רוסית בתדירות גבוהה. לעומתן, רק כ

  שהם מאזינים למוזיקה ישראלית בתדירות גבוהה.  

  )N = 285סוג המסגרת (: תדירות ההאזנה למוזיקה רוסית, לפי 99לוח 

 
  ממוצע

סטיית 
  תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
  משיבים

 0.99 2.55  מסגרות רגילות
60 

50.2% 
119 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

2.68 1.09 
44 

56.4% 
78 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

2.78 1.03 
47 

60.3% 
78 

 0.82 2.70  מסגרת גמילה
5 

50.0% 
10 

 1.02 2.65  כלל המדגם
156 

54.5% 
285 

  

ניתוח שונות חד כיווני לא העלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות 

  השונות באשר לתדירות האזנתם למוזיקה רוסית. 

  )N = 284: תדירות ההאזנה למוזיקה ישראלית, לפי סוג המסגרת (100לוח 

 
  ממוצע

סטיי
  ת תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
  משיבים

 0.93 2.13  מסגרות רגילות
38 

31.9% 
119 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

2.49 1.06 
37 

48.1% 
77 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

2.41 1.13 
34 

43.6% 
78 

 1.07 2.40  מסגרת גמילה
5 

50.0% 
10 

 1.04 2.31  כלל המדגם
115 

40.5% 
284 

  

ניתוח שונות חד כיווני העלה הבדלים במגמת מובהקות באשר לתדירות 

 י המשך העלו). ניתוחF(280,3)  =  2.35, p  =  0.073קה ישראלית (ההאזנה למוזי

כי נערים במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים מאזינים 

למוזיקה ישראלית בתדירות גבוהה יותר מאשר נערים במסגרות הרגילות 

. ההבדלים בין המסגרות הפכו מובהקים לאחר הוצאת מסגרת הגמילהוב

  ).F(271,2)  =  3.49, p  =  0.032הגמילה מן הניתוח ( מסגרת
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יתכן וזהו ביטוי לסוציאליזציה לישראליות שעוברים הנערים במסגרות אלו, 

  בעוד במסגרות הרגילות הנערים חשופים יותר להשפעות של הוריהם. 

  

  )N = 284: תדירות ההאזנה למוזיקה לועזית, לפי סוג המסגרת (101לוח 

 
  ממוצע

 סטיית
  תקן

בתדירות 
  גבוהה

)3-4(  
סה"כ 
  משיבים

  מסגרות רגילות
3.64 0.68 

107 
92.3% 

116 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

3.19 1.01 
55 

73.3% 
75 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

3.32 0.94 
64 

83.1% 
77 

  מסגרת גמילה
3.10 0.99 

6 

60.0% 
10 

  כלל המדגם
3.41 0.88 

242 
83.5% 

278 

  

יווני העלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות השונות ניתוח שונות חד כ

 י). ניתוחF(274,3) = 5.05, p = 0.002באשר לתדירות האזנתם למוזיקה לועזית (

בכך שנערים במסגרות הרגילות מאזינים  נעוץכי מקור המובהקות  והמשך הרא

למוזיקה לועזית בתדירות גבוהה יותר מנערים במסגרות האחרות. מובהקות 

 ,F(265,2) = 6.99ההבדלים נשמרה גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח (

p = 0.001 .(  

  

לסיכום, עולה כי בהשוואה לנערים במסגרות לנוער בסיכון ומסגרות לבעלי 

הישגים נמוכים, נערים במסגרות הרגילות מאזינים למוזיקה לועזית בתדירות 

  גבוהה, ולמוזיקה ישראלית בתדירות נמוכה. 

  

בנוסף, נשאלו הנערים בשאלה פתוחה מהם סגנונות המוזיקה המועדפים 

 198עליהם, כשמספר גבוה של משיבים סיפקו למעלה מתשובה אחת לשאלה (

סגנונות, המופיעים  23-תשובות). סגנונות המוזיקה סווגו ל 500נערים סיפקו 

  בעמוד הבא. 102 בלוח
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  )N = 500(ים, לפי סוג מסגרת : התפלגות סגנונות המוזיקה המועדפ102לוח 

 סגנון מוזיקה מועדף

  סוג המסגרת

  מסגרות רגילות
מסגרות לנוער 

  בסיכון
מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

  מסגרת גמילה

  סה"כ

  אחוז*  מספר  אחוז*  מספר  אחוז*  מספר  אחוז*  מספר

רוק/רוק 
 קלאסי/רוקנרול

51 17.5 10 10.8 16 17.4 2 8.7 79 

 פופ
49 16.8 14 15.1 8 8.7 1 4.3 72 

 טראנס/טראנס כבד
32 11.0 14 15.1 7 7.6 5 21.7 58 

 ראפ
20 6.8 8 8.6 13 14.1 3 13.0 44 

 אלקטרו/טכנו
23 7.9 8 8.6 5 5.4 2 8.7 38 

מזרחית/דיכאון/ים 
  תיכונית

12 4.1 16 17.2 5 5.4 3 13.0 36 

מטאל/ מטאל כבד/ רוק 
 כבד/ 'גראולינג'

28 9.6 3 3.2 3 3.3 2 8.7 36 

 היפהופ
16 5.5 5 5.4 6 6.5 0 0.0 27 

מוזיקה שחורה/ 
 ג'אז/בלוז/נשמה

14 4.8 3 3.2 5 5.4 0 0.0 22 

 כל סוגי המוזיקה
12 4.1 4 4.3 3 3.3 2 8.7 21 

 האוס
8 2.7 0 0.0 4 4.3 0 0.0 12 

מוזיקה רוסית/ראפ 
 רוסי

1 0.3 2 2.2 4 4.3 1 4.3 8 

 קלאסית
5 1.7 0 0.0 3 3.3 0 0.0 8 

 אינדי/פסיכדלית
8 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 

 שירים עבריים
5 1.7 1 1.1 0 0.0 1 4.3 7 

 דאנס/קלאב
2 0.7 1 1.1 3 3.3 0 0.0 6 

מוזיקה צרפתית/ 
 שאנסונים

0 0.0 0 0.0 4 4.3 0 0.0 4 

 אמו/סקרימו
2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 4.3 3 

 מוזיקה לטינית
0 0.0 3 3.2 0 0.0 0 0.0 3 

 קאנטרי
2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 

 מוזיקה קווקזית
0 0.0 1 1.1 1 1.1 0 0.0 2 



 154

מוזיקה ישנה/ 
 'אולדסקול'

1 0.3 0 0.0 1 1.1 0 0.0 2 

 שקטה מוזיקה
1 0.3 0 0.0 1 1.1 0 0.0 2 

  סה"כ
292 100.0 93 100.0 92 100.0 23 100 500 

  לשאלה שניתנו במסגרת הלימודים הרלוונטית *האחוז המצוין הינו אחוז מתוך סך התשובות
  

  

  מקורות לחץ ותסכול

 .("החבר'ה")לתחושת הניכור שלהם מן הקבוצה ים נשאלו באשר התלמיד

בממוצע, דיווחו הנערים , ממנו עולה כי 103מוצגים בלוח ממוצע תשובותיהם 

  על תחושות ניכור בתדירות נמוכה (בין 'אף פעם' לבין 'חלק קטן מהזמן'). 

  )N = 288( המסגרתלפי סוג מהקבוצה ניכור תחושת  : מדד103 לוח

 סה"כ משיבים סטיית תקן ממוצע  סוג מסגרת

 118 0.67 1.59  מסגרות רגילות

 78 0.72 1.53  מסגרות לנוער בסיכון

 82 0.98 1.80  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 0.98 1.75  מסגרת גמילה

 288 0.80 1.64 כלל המדגם

  
תוח שונות חד כיווני לא העלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות ני

השונות באשר למידת הניכור שביטאו כלפי חבורתם, גם לא לאחר הוצאת 

  מסגרת הגמילה מן הניתוח. 

  

כמו כן שאלנו את הנערים באשר לגורמים אליהם הם פונים לעזרה. תשובותיהם 

כי מעבר למסגרות, הגורם אליו פנו ניתן לראות הבא.  ודבעמ 104מוצגות בלוח 

גיל, ולאחר מכן אותו לעזרה במידה הרבה ביותר היה חבר נפש או חבר בן 

מורה או יועץ בבית ספר היו הגורמים אליהם פנו במידה המועטה  .מאיאל

  ביותר בכל המסגרות.  
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  )N = 244( : ממוצע מידת הפנייה אל גורמים שונים בעת מצוקה לפי סוג המסגרת104לוח 

 

  סוג המסגרת

  מסגרות רגילות
מסגרות לנוער 

  בסיכון
מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

  כלל המדגם  מסגרת גמילה

  n  ס"ת  ממוצע  n  ס"ת  ממוצע  n  ס"ת  ממוצע  n  ס"ת  ממוצע  n  ס"ת  ממוצע

חבר/ת 
  נפש

2.81 1.02 118 2.65 1.14 79 2.51 1.05 74 3.00 0.82 10 2.69 1.06 281 

חבר/ה 
בן/בת 

  יליג
2.66 0.93 118 2.61 1.15 80 2.29 0.97 72 2.67 0.87 9 2.55 1.01 279 

חבר/ה 
גדול/ה 

  ממני
2.09 1.00 118 2.37 1.08 76 2.04 0.98 72 3.11 0.93 9 2.19 1.03 275 

אימא 
  שלי

2.39 0.98 117 2.39 1.09 79 2.59 1.28 73 2.89 1.05 9 2.46 1.10 278 

אבא 
  שלי

2.03 0.97 113 2.09 1.04 75 1.94 1.11 72 3.00 1.10 6 2.05 1.04 266 

אח או 
אחות 

  שלי
1.91 1.09 116 2.00 1.11 79 1.78 1.05 72 2.50 1.38 6 1.91 1.09 273 

מורה 
או 

יועץ/ת 
בבית 
  הספר

1.21 0.52 117 1.47 0.85 77 1.42 0.79 69 1.89 1.17 9 1.36 0.74 272 

אף 
  אחד/ת

1.67 0.91 115 2.05 1.09 75 1.96 1.14 68 2.50 1.07 8 1.88 1.04 266 

  אחר
1.56 1.07 39 1.85 1.08 34 1.70 1.08 37 3.00 1.00 3 1.73 1.09 113 

  סה"כ
2.07 0.41 108 2.18 0.60 66 2.03 0.55 65 2.83 0.54 5 2.11 0.52 244 

  

  

  

העלתה הבדלים מובהקים בין תשובות הנערים באשר למידת  χ²סדרת מבחני 

 ות בלוחם מוצגות יהמא, שהתפלגויותיואחבר בן גילי  -שני גורמים נייה להּפ

  .בעמוד הבא 106-ו 105
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  : התפלגות המשיבים באשר למידת הפנייה לחבר בן גילם בעת מצוקה,105לוח 

  )N = 279( לפי מסגרת

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

16 
13.6% 

29 
24.6% 

52 
44.1% 

21 
17.8% 

118 
100.0% 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

20 
25.0% 

14 
17.5% 

23 
28.8% 

23 
28.8% 

80 
100.0%  

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

18 
25.0% 

23 
31.9% 

23 
31.9% 

8 
11.1% 

72 
100.0% 

  מסגרת גמילה

0 
0.0% 

5 
55.6% 

2 
22.2% 

2 
22.2% 

9 
100.0% 

  כלל המדגם 

54 
19.4% 

71 
25.4% 

97 
32.7% 

54 
19.4% 

279 
100.0% 

χ²  =  23.2, df  =  9, p  =  0.006  

העלה הבדלים מובהקים באשר למידת הפנייה לעזרה לחבר בן אותו  χ²מבחן 

במסגרות לנוער בסיכון דיווחו על המידה הרבה ביותר של פנייה גיל, כאשר 

ם דיווחו על המידה נמוכיובמסגרות לבעלי הישגים לחבר בן אותו גיל לעזרה 

  .שכזוהפחותה ביותר של פנייה 

  

  : התפלגות המשיבים באשר למידת הפנייה לאימם בעת מצוקה,106לוח 

  )N = 278( לפי מסגרת

  כלל לא  סוג המסגרת
מידה 
  מעטה

מידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

סה"כ  
 משיבים

  מסגרות רגילות

25 
21.4% 

38 
32.5% 

37 
31.6% 

17 
14.5% 

117 
100.0% 

מסגרות לנוער 
  בסיכון

21 
26.6% 

22 
27.8% 

20 
25.3% 

16 
20.3% 

79 
100.0%  

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

23 
31.5% 

11 
15.1% 

12 
16.4% 

27 
37.0% 

73 
100.0% 

  מסגרת גמילה

1 
11.1% 

2 
22.2% 

3 
33.3% 

3 
33.3% 

9 
100.0% 

  כלל המדגם 

70 
25.2% 

73 
26.3% 

72 
25.9% 

63 
22.7% 

278 
100.0% 

χ²  =  22.8, df  =  9, p  =  0.007 

  

אמא, כאשר העלה הבדלים מובהקים באשר למידת הפנייה לעזרה ל χ²מבחן 

נערים מהמסגרות לבעלי הישגים נמוכים דיווחו על מידה מועטה יותר של פנייה 
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דיווחו  מסגרת הגמילהלעזרה לאמם מאשר נערים במסגרות האחרות. נערים ב

  ל פנייה לעזרה לאמם.  על המידה הרבה ביותר ש

  

, ותשובותיהם דורגו על מטרידות אותן בעיות שונותהנערים נשאלו באיזו מידה 

). ניתוח גורמים העלה 4) ל'במידה רבה מאוד' (1הנע בין 'כלל לא' ( - דרגות 4 פני

, נוגע הראשוןגורם השני גורמים עיקריים של בעיות המטרידות את המשיבים. 

ם הפרטי, כגון הישגים בלימודים, יחסים עם בני המין לבעיות הנוגעות לתחו

מתייחס לבעיות בתחום  ,'. הגורם השנידכלי של המשפחה וכהכלהשני, המצב 

 מצב הפוליטיהציבורי, למשל האלימות בחברה, פערים בין עולים וותיקים, וה

  בישראל. 

  

 עולה, ממנו 107 י הגורמים שנמצאו מופיעות בלוחבשנממוצע תשובות הנערים 

מבעיות בתחום  רתיו מוטרדיםבסה"כ , הנערים היו השונות כי מעבר למסגרות

  פרטי מאשר מבעיות בתחום הציבורי.ה

  
  :  מדדי בעיות נתפסות לפי סוג המסגרת, ממוצע, סטיית תקן וסה"כ משיבים107לוח 

  מדדי בעיות נתפסות  

  סוג המסגרת

  ציבורי-בעיות מדד  פרטי-בעיות מדד

  ממוצע
 סטיית
  תקן

סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
 משיבים

 116 0.60 2.09 118 0.56 2.40  מסגרות רגילות

 76 0.70 2.10 76 0.61 2.20  מסגרות לנוער בסיכון

מסגרות לבעלי הישגים 
  נמוכים

2.36 0.66 76 2.27 0.77 75 

 10 0.73 2.48 9 0.56 2.79  מסגרת גמילה

 277 0.69 2.16 279 0.61 2.35  כלל המדגם

  
  

למדגמים מזווגים העלתה כי במסגרות הרגילות, תלמידים היו  tסדרת מבחני 

מוטרדים מבעיות בתחום הפרטי יותר מאשר בתחום הציבורי באופן מובהק 

)t(114) = 5.613, p = 0.00 ביתר המסגרות ההבדלים בין ציוני המדדים לא .(

  היו מובהקים. 

  

שונות באשר הנערים במסגרות הדלים בין הבניתוח שונות חד כיווני העלה 

. )F(275,3) = 3,44, p = 0.017(למידת היותם מוטרדים מבעיות מן התחום הפרטי

מסגרת בהבדל שבין הנערים בנעוץ כי מקור הבדלים אלו  עלוהמשך ה יניתוח
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) דווקא, בהן מוטרדים M = 2.40) והמסגרות הרגילות (M = 2.79( הגמילה

) M = 2.20יותר מאשר נערים ממסגרות לנוער בסיכון (הנערים מבעיות אלו 

בין הנערים במסגרות הבדלים ה). M = 2.36מסגרות לבעלי הישגים נמוכים (בו

 = F(267,2)נשמרו במגמת מובהקות (הרגילות לנערים במסגרות לנוער בסיכון 

2.57, p = 0.079 .גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח (  

  

ום הציבורי, ניתוח שונות לא העלה הבדלים מובהקים בין באשר לבעיות בתח

  נערים מן המסגרות השונות. 

  
  כסף לבזבוזים 

  
לבזבוז הוא מקור משמעותי לתחושות של תסכול. על כן, הנערים כסף פנוי 

יש להם מספיק כסף לבזבוזים. התפלגות תשובותיהם מופיעה בלוח נשאלו האם 

  .להלן 108

דיווחו שהם חשים שיש להם 'מספיק' מן הנערים  40%-כניתן לראות  108בלוח 

'מספיק בצמצום', ומעל לרבע דיווחו שכמות  כשליש דיווחו שיש להם כסף,

  . תמספק נההכסף החופשי שלהם אינ

  (N = 271)  המשיבים באשר ל"כסף לבזבוזים" לפי סוג המסגרת: דיווחי 108לוח 

  סוג המסגרת 
לא 

  מספיק
מספיק 
"כסה  מספיק  בצמצום  

  מסגרות רגילות
28 

24.1% 
43 

37.1% 

45 

38.8% 

116 

100.0% 

  מסגרות לנוער בסיכון
22 

32.8% 

18 

26.8% 

27 

40.4% 

67 

100.0% 

  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים
20 

25.6% 

26 

33.3% 

32 

41.0% 

78 

100.0% 

  מסגרת גמילה
2 

22.2% 

4 

44.4% 

3 

33.3% 

9 

100.0% 

  כלל המדגם
72 

26.6% 

91 

33.6% 

107 
39.5% 

271 

100.0% 

  

הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות השונות באשר  לא העלה χ²מבחן 

  לכמות הכסף הפנוי ל'בזבוזים' שנמצא ברשותם. 
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  הערכת עמדות החברים כלפי שימוש בסמים ובאלכוהול 

הנערים התבקשו להעריך את עמדות חבריהם באשר לצריכת אלכוהול ושימוש 

מרבית בני הנוער . נמצא כי 2 ובותיהם מוצגות בתרשיםבסמים. תוצאות תש

) %35-) או אדישה (כ%45-תופסים את עמדות חבריהם כלפי שתייה כחיובית (כ

ים את עמדות חבריהם כשליליות או שליליות סבלבד תופ 15%-בעוד כזאת 

  מאוד. 

  

   והול: התפלגות אחוזי המשיבים לפי תפיסת עמדות החברים כלפי צריכת אלכ2 תרשים

 )N = 277(  

  

לאי תלות לא העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות באשר להערכת  χ²מבחן 

  עמדות החברים כלפי שתיית אלכוהול. 

  

מן הנערים  60%-כוסמים התקבלה תמונה מתונה יותר, בשימוש הבעבור 

העריכו שעמדת חבריהם כלפי השימוש הינה שלילית או שלילית מאוד. שליש 

בעמוד  3 ה אדישה, וכעשירית על עמדה חיובית (ראו תרשיםדיווחו על עמד

 ). הבא

.0%
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.0%
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מסגרת גמילה
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שלילית מאוד

  

  : התפלגות אחוזי המשיבים לפי תפיסת עמדות החברים כלפי השימוש בסמים 3 תרשים

)N = 277(  
  

לא העלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות באשר להערכת עמדות  χ²מבחן 

  החברים כלפי שימוש בסמים. 
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  לקהילה זהות והשתייכות
  

הקהילה מהווה מרכיב משמעותי בזהות של הצעיר. בו זמנית מהווה הקהילה 

גם מנגנון של פיקוח חברתי. בהעדר קהילה מגובשת, הפיקוח החברתי נחלש. 

  לבחון מהי מידת ההזדהות של הנערים עם קהילתם ומהי עמדתם כלפיה.   רצינו

  
  שייכות לשכונת מגורים

  
ונם משכונת המגורים בה הם הנערים נשאלו באשר למידת שביעות רצ

) ועד 1מ'בכלל לא מרוצה' ( -דרגות  4 פנימתגוררים. תשובותיהם דורגו על 

  . להלן 109בלוח  יםמופיעיהם תשובות י). ממוצע4'מרוצה מאוד' (

  

  )N  =  264(  : מידת שביעות הרצון משכונת המגורים לפי סוג המסגרת109לוח 

  ממוצע  סוג המסגרת 
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  משיבים

 113 0.79 2.88  מסגרות רגילות

 70 0.99 2.67  מסגרות לנוער בסיכון

 71 0.87 2.82  מסגרות לבעלי הישגים נמוכים

 10 1.06 2.70  מסגרת גמילה

 264 0.88 2.80  כלל המדגם

  
ניתוח שונות חד כיווני לא העלה הבדלים מובהקים בין הנערים במסגרות 

  כונת מגוריהם. השונות באשר לשביעות רצונם מש

בין זהות רוסית לבין אך נמוך מעניין לציין כי נמצא מתאם חיובי מובהק 

). לא נמצא מתאם עם r  =  0.15, p<0.05שביעות רצון משכונת המגורים (

  רכיבי זהות נוספים. 

העדר שביעות ובות שנתנו הנערים לשאלה פתוחה אשר נגעה בלהלן רשימת תש

). בסה"כ, הסיבות אותן מנו הנערים באשר לאי 110השכונה (ראו לוח רצונם מ

השכונה ניתנות לחלוקה למספר נושאים: העדר שירותים מן שביעות רצונם 

  ציבוריים, התנהגות האוכלוסייה, אוכלוסיות שאינן לטעמם והעדר חברים.

  : סיבות הנערים לשביעות רצון נמוכה משכונתם110 לוח
  העדר שירותים ציבוריים

  טים, שום דבר לא עובד בשבתאוטובוסים מע

  אין גנים ציבוריים אין מקומות בילוי

  יכולים לצאת ילדים בני גילינו ונועראליהם אין לנו בשכונה גנים ציבוריים אין מקומות 

  קולנוע, קניון, ועוד כמה...זה שאין  יש כמה חסרונות כמו

  כלום.רמה, פלאפל, אין אאין פיצה שוו ,כי אין שם שום דבר לצעירים
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  משעמם ואין כלום

  אין כמעט כלום בשכונה שלנו

  התנהגות האוכלוסייה

  בגלל, שיש לנו בשכונה הרבה אלימות, השכונה מלוכלכת ולא מטופחת

  בגלל כמה אנשים

  השכנים צועקים רוב היום

  יש הרבה פשע ועוני

 כי זה אזור לא חיובי יש אנשים לא טובים

 ים אשר יכולים להיות מסוכניםשיים, אנרעש בסופי שבוע, שכנים בעית
  למה כי אין לי בררה ואני נגרר .... לסביבה שלילית

שקטים אדישים השכן לא בערב. שכנים  11שכנים צועקים אם אני עושה רעש אפילו עד 
בערב מתחיל להזיז דברים כמו ארון שידה ושומעים את זה וזה עולה על  9-מלמעלה בדיוק ב

  העצבים שלי
  וסיות שאינן לטעמםאוכל

 פים תיוהמון א
 כי יש הרבה ערסים ואתיופים מטרידים וכל מיני פדופילים וסוחרי סמים בשכונה ליד

  כמעט בסביבהיחיד סי הואני רוסי שגר בבני ברק אז... אני הר

  פעמים ביום את כל התפילות המוסלמיות 5הייתי יותר מרוצה אם לא היו צועקים לי 

 םיש הרבה אתיופי
 ואתיופיםיש הרבה רעש 

 מסביב, קשה להגיע למקומות אחרים יש ערבים
  ה דתיים ופחות רוסים'כי יש חבר

  העדר חברים
כולם ילדים קטנים והגדולים חיים את החיים , אין משהו מעניין בשכונה ,אין חברה בני גילי

 שלהם
  אין חברים או אנשים נאמנים

החברים שלי נמצאים ואני תמיד צריכה לקחת מונית או היא רחוקה ממרכז העיר היכן שרוב 
  לבקש הסעה

  ילדים לא חברתיים בשכונה
  דחפ אכי משעמם ואני לא מכיר א

  משעמם שם ואין הרבה אנשים נורמאליים להסתובב איתם
  סיבות נוספות

 יה שאני לא אוהביהבעיה היא שאני גר בפנימ אבלאני מרוצה מאוד מהשכונה 
 ין נראה גועל נפשהשכונה הבני

 השכנים
 די שקטיותר מ

 רחוב שאני גרה בו בא לי לגור באזור אחר'כי אני שונאת ת
ואני ממש לא אוהבת את המראה שלה פלוס היא נמצאת  אסתטיקהכי זאת שכונה חסרת כל 

 מינליות בעיר.יבסוף העולם שמאלה והיא בין השכונות הכי קר
 כי משעמם שם

 כי זאת שכונה חרא
 מפחיד לעתים

 משעמם שם ואין הרבה אנשים נורמאליים להסתובב איתם
  שכונה מגעילה

 שכונה מסריחה
 שכונה משעממת וקטנה

 שלוחיות
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בארץ ואת תחושת  שכונה משקפת במידה רבה את הקליטהן השביעות רצון מ

; הבידוד של העולים מביא לחוסר שביעות רצון ובייחוד הקהילתיות או היעדרה

ם גרו בשכונת עולים ליד אזורי מצוקה. תלמידי המסגרות הרגילות היו שחלקי

יותר מרוצים מן השכונה, לעומת תלמידי המסגרות לבעלי הישגים נמוכים. 

  הפחות מרוצים היו תלמידי המסגרות לנוער בסיכון ומסגרת הגמילה. 

אחת המסקנות מאי שביעות הרצון מן השכונה היא ההליכה למקומות בילוי 

ההליכה לפארקים וגנים אחד ההסברים לתופעת ץ ליישוב, וזה אולי מחו

  .ציבוריים

  

  ישראלים, יהודיים ורוסיים -רכיבי זהות 

איך הם מרגישים כלפי זהותם והשתייכותם; האם הם מרגישים נשאלו הנערים 

מ'בכלל לא  -ות גרד 4 פנים.  תשובותיהם דורגו על ירוסיו יםיישראל, םייהודי

). ממוצעי תשובות הנערים מן המסגרות 4ועד ל'מסכים מאוד' () 1מסכים' (

  .להלן 111  השונות מופיעים בלוח

 )N = 283( : תחושות כלפי זהות והשתייכות ליהדות, לישראל ולארץ המוצא111לוח 

  סוג המסגרת

  אני מרגישה רוסי/ת  אני מרגיש/ה ישראלי/ת  אני מרגיש/ה יהודי/ה

  ממוצע
סטיית 

  תקן
סה"כ 

  ממוצע  ביםמשי
סטיית 

  תקן
סה"כ 
  ממוצע  משיבים

סטיית 
  תקן

סה"כ 
  משיבים

 117 1.00 2.84 117 0.95 2.88 117 1.06 2.49  מסגרות רגילות

מסגרות לנוער 
  בסיכון

2.53 1.21 76 2.75 1.06 76 2.72 1.10 75 

מסגרות לבעלי 
  הישגים נמוכים

2.35 1.11 83 2.45 1.10 82 3.13 1.02 82 

 9 1.13 2.56 10 1.16 2.70 9 1.17 2.11  מסגרת גמילה

 283 1.04 2.88 285 1.04 2.72 285 1.12 2.45 כלל המדגם

  
באופן מעניין, ניתוח שונות חד כיווני לא העלה הבדלים מובהקים בין הנערים 

בקבוצות השונות באשר למידת הסכמתם עם ההיגד 'אני מרגיש יהודי', 

תייחסים מההסכמה עם ההיגדים המ, בכל המסגרות, נמוכה יותר הייתהש

ומדורות  מבחינה זו הנערים שונים מהמבוגריםזהות הישראלית והרוסית. ל

בקרבם הזהות  -במחקרי קליטה על יוצאי ברית המועצות לשעבר  קודמים

חזקה יותר, לעומת הנערים אצלם הזהות הישראלית חזקה  הייתההיהודית 

  יותר. 
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ות חד כיווני העלה הבדלים מובהקים בין באשר לזהות ישראלית, ניתוח שונ

). מובהקות זו F(281,3) = 2.82, p = 0.039הקבוצות במידת הסכמתם עם ההיגד (

 = F(272,2) = 4.27, pנשמרה גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח  (

בעלי הישגים ). ניתוחי המשך הראו כי מקור ההבדלים בכך שבמסגרות ל0.015

ערים הסכמה נמוכה יותר עם ההיגד 'אני מרגיש ישראלי/ת' הביעו הנ נמוכים

  מאשר ביתר המסגרות. 

באשר לזהות רוסית, גם במקרה זה ניתוח שונות חד כיווני העלה הבדלים 

מגמה ), F(279,3) = 2.76, p = 0.052(השונות ות מסגרבמגמת מובהקות בין ה

  אשר הפכה מובהקת לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח 

)F(271,2) = 3.46, p = 0.033 מקור ההבדלים במקרה זה ). ניתוחי המשך הראו כי

אני 'ה עם ההיגד פחותהסכמה הנערים בכך שבמסגרות לנוער בסיכון הביעו נעוץ 

 מרגיש רוסי/ת' מאשר הנערים ביתר המסגרות. מכאן, שבמסגרות לנוער בסיכון

לי הזדהות פחותה הן עם מרגישים בע, הנערים ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים

ולה בקנה אחד עם אשר ע ות הישראלית והן עם הזהות הרוסית, ממצאהזה

  .הידוע על נוער מנותק, זהות רופפת והיעדר השתייכות

  

  כמו כן נמצא מתאם חיובי מובהק וגבוה בין זהות ישראלית וזהות יהודית

 r  =  0.63 )p<0.01 רוסיתזהות ו), ומתאם שלילי מובהק בין זהות ישראלית  

  r  =  -0.30)p<0.01(. 

  
  אלימות

הנערים נשאלו האם היו מעורבים במקרי אלימות או בקטטות בשלושת 

החודשים האחרונים, במקומות שונים (בבית הספר, בשכונה, בגן הציבורי) 

ובנסיבות שונות (העליבו אותי, איימו עלי בסכין וכו'). תשובותיהם נסכמו 

  בעמוד הבא. 4 ללי, המוצג באופן גרפי בתרשיםכליצירת 'מדד אלימות' 
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מעורב/ת באלימות

לא מעורב/ת באלימות

 
: השתתפות במקרי אלימות בשלושת החודשים האחרונים באחוזים בקרב 4תרשים 

  המשתתפים במסגרות השונות
  

העלה הבדלים מובהקים בתדירות מקרי האלימות בהם היו מעורבים  χ²מבחן 

רים במסגרות נע .)χ² = 17.49, df = 3, p = 0.001נערים ממסגרות שונות (

לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים דיווחו על מעורבות רבה יותר 

במקרי אלימות מאשר נערים במסגרות רגילות ומסגרת הגמילה (יש לזכור, 

כמובן, כי חלק מן הנערים שלקחו חלק במחקר שוהים במסגרת הגמילה למעלה 

בדלים נותרו מובהקים ). הה, ושם האלימות אסורה לחלוטיןמשלושה חודשים

  ). χ² = 17.08, df = 2, p = 0.000גם לאחר הוצאת מסגרת הגמילה מן הניתוח (
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  מהתחום החברתי לחומרים ממכרים בין משתניםמתאמי קשר 

  שימוש כללי בסמים, שתייה מופרזת בין למתאמים בין מדדים מהתחום החברתי  :112 לוח
  ושימוש בחשיש

  המשתנה
שימוש כולל 

  בסמים

שתייה 

  מופרזת

שימוש 

  בחשיש

  פעילויות פנאי שונות:

 - *0.12   -  בילוי עם חברים בני אותו גיל         

 **0.24 **0.29  **0.16  בילוי עם חברים מבוגרים יותר         

  - *0.15-  -  בילוי בקולנוע או תיאטראות         

 **0.29 **0.36  **0.23  בילוי בדיסקוטקים ומועדונים         

 **0.37 **0.41 **0.29  בילוי במסיבות טראנס/אסיד         

  - **0.27 -  מפגש עם חברים בפארקים         

  -  - **0.21-  האזנה למוזיקה         

 *0.13- *0.15-  -  צפייה בדרמות וסרטי מתח          

 - **0.18 -  צפייה בסרטי אימה         

 - **0.20 -  רוסית מוזיקההאזנה ל         

  -**0.18 - - לועזית מוזיקההאזנה ל         

 פנייה לעזרה לגורמים שונים:

 - *0.14 - חבר בן אותו גיל         

  *0.13 - - חבר מבוגר יותר         

 - -**0.18 - מאיא         

 - - *0.14 מורה         

  -  - *0.16-  כסף זמין לבזבוזים

 יות שונות:המידה בה מטרידות בע

 *0.13- *0.12-  הישגים בלימודים         

 **0.23 **0.22 **0.18  העדר שליטה עצמית          

 - - *0.13 פערים בין עולים וותיקים          

 - *0.14 - האם אי פעם יהיה שלום         

 - - *0.13  השכונהן שביעות רצון מ
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  - **0.17- -  זהות ישראלית

  - **0.23- -  יתזהות יהוד

  - **0.18  -  זהות רוסית

 *0.17 **0.33 **0.20  מדד מעורבות במקרי אלימות

* - p<0.05 ** - p<0.01 

   

מתאמים חיוביים מובהקים בין צריכה מרובה של עולה כי קיימים  112מלוח 

אלכוהול בפועל לבין העדפת הנערים לבילוי עם בני גילם, עם חברים מבוגרים 

בפארקים  בדיסקוטקים ומועדונים, מסיבות טראנס ואסיד, בילוי יותר, בילוי

ושמיעת מוזיקה רוסית. כמו כן נמצא מתאם שלילי  צפייה בסרטי אימה ,וגנים

תיאטראות וצפייה בדרמות ו מובהק בין שתייה מרובה לבין בילוי בקולנוע

  .סרטי מתחבו

  

יש לבין בין שימוש בחשבאשר לשימוש בסמים, עלה מתאם חיובי מובהק 

ובילוי  ,מבוגרים, בילוי בדיסקוטקים ומועדונים חבריםההעדפה לבילוי עם 

במסיבות טראנס ואסיד. נמצא מתאם שלילי בין צריכת חשיש לבין צפייה 

סרטי מתח והאזנה למוזיקה לועזית. שימוש בסמים באשר הם, כפי בבדרמות ו

עם חברים  ילוישהוגדר על ידי המשתנה "סם כולל", עלו במתאם חיובי עם ב

מסיבות טראנס ואסיד. כמו כן, באופן ילוי בוב ,ילוי במועדונים, במבוגרים יותר

מעניין, נמצא מתאם שלילי מובהק בין שימוש בסמים לבין האזנה למוזיקה. 

לא עלה מתאם מובהק בין שימוש בסמים בניגוד לאלכוהול, מעניין לציין כי 

  .לבין בילוי בפארקים

   

  מים ואלכוהולצריכת סתסכול ו

בדיקת מתאמים העלתה קשר חיובי מובהק בין שתייה לבין חוסר יכולת לשלוט 

בהתנהגות העצמית ופערים בין עולים וותיקים. כמו כן בדיקה זו העלתה קשר 

חיובי מובהק בין צריכת סמים כוללת לבין טרדות הקשורות בהישגים 

  .פעם שלום בישראל בלימודים, חוסר יכולת לשלוט בהתנהגות והאם יהיה אי

  

  צריכת סמים ואלכוהולזהות ו

מתאם שלילי מובהק בין צריכה  העלתה, בדיקת מתאמים אשר לרכיבי זהותב

אך ) r  = - 0.23ישראלית (ו) r  =  -0.17מרובה של אלכוהול לבין זהות יהודית (
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י או יהודי ישראלככל שנער חש מכאן, ש). r  =  0.18רוסית (עם זהות  חיובי

קשר חיובי מובהק בין  נמצאבנוסף, שתייה. צרוך נוטה פחות ל כך הוא יותר

ושתייה  סמיםשימוש כולל בחשיש, ב בין שימושמעורבות במקרי אלימות ל

  מרובה. 

  

  ניתוח רגרסיוני 

 הקשורים בקבוצת השוויםכדי לבחון באופן מעמיק את יכולתם של משתנים ב

ת המחקר, יצרנו מערכת להסביר צריכת חומרים ממכרים בקרב אוכלוסיי

מודלים של רגרסיה מרובה. המודלים שנערכו בחנו שימוש באמצעות שלושה 

  משתנים תלויים שונים של המחקר:

 חשיש. .1

 משתנה 'שתייה מרובה'. .2

  משתנה 'סם כולל'. .3

להלן מופיעים מקדמי הרגרסיה המרובה שנמצאו כמובהקים, וכן  113בלוח 

ש בחומרים שונים. כמו כן מופיע התרומה היחסית של כל אחד מהם לשימו

  אחוז השונות המוסברת על ידי המודל.

  

  מחקר על השימוש בחומרים ממכרים על פי ניתוח רגרסיוניה: השפעת משתני 113לוח 

  משתנה מסביר 

שימוש 

  בחשיש

צריכת "שתייה 

  מרובה"

שימוש כללי על פי 

  מדד "סם כולל"

  β = 0.31  β = 0.24  β = 0.40  בילוי במסיבות טראנס/אסיד

העדר שליטה עצמית כבעיה 

  מטרידה

β = 0.23  β = 0.19  -  

  -  β = 0.29     מדד אלימות כללי

  β = 0.16  β = - 0.18    זהות רוסית

בילוי עם חברים מבוגרים 

  יותר

  β = 0.15   

  β = - 0.19      בילוי עם חברים בני גילי

  R²(  18.5%  33.2%  16.8%אחוז השונות המוסברת (

 P<0.01ודלים מובהקים ברמת מובהקות כל המ  *

  

, שביכולתם החברתית המשתנים המובהקים מן התחום ששעולה כי  113 מלוח

בילוי עם חברים מבוגרים יותר, בילוי עם להסביר צריכת סמים ואלכוהול, הם מ
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עדר שליטה עצמית כבעיה ה חברים בני אותו גיל, בילוי במסיבות טראנס,

  לימות ומידת הזהות הרוסית. מטרידה, השתתפות במקרי א

  

העדר שליטה עצמית, אלימות ובילוי עם חברים בילוי במסיבות טראנס, ל

דורגו אלו מדדים כך, ככל ש חיובית על צריכת חומרים. פעהמבוגרים יותר הש

לבילוי עם חברים בני אותו גיל השפעה שלילית רב יותר.  שימושותר, כך הגבוה י

כנגד שימוש  ניתן לומר שהם מהווים גורם מגן, כך שדווקא על צריכת סמים

  . בסמים

  

מעניין לציין כי למידת הזהות הרוסית השפעה חיובית על שתייה אך שלילית על 

שימוש בסמים, כלומר ככל שהזהות הרוסית חזקה יותר כך הנטייה לצרוך 

  אלכוהול גבוהה יותר אך הנטייה להשתמש בסמים קטנה יותר. 

  

יכולת  הקשורים לקבוצת השוויםים שערכנו, למשתנים בסה"כ, על פי המודל

משימושי החשיש בפרט, וכן  19%-משימושי הסמים בכלל, כ 17%-להסביר כ

  מצריכת האלכוהול. ) 33.2%(שליש 
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  ממצאי הראיונות האיכותניים

תארגנותן ; ההעוסקות בקבוצת השווים תימותהניתוח האיכותני העלה מספר 

אנטגוניסטית אל מול קבוצות עתים התארגנות ל של חבורות הנוער, שהיא

ונפליקטים בין ה: מעמד, ניסיון, שייכות ובטחון; קתפקיד החבוראחרות; 

תרבות עדר מחויבות; של קשר וה אגביתהגדרה ; חבורות של עולים וישראלים

בחומרים נוספים במסגרת ה"פארקים", בדגש על אלכוהול, והקצנה של שימוש 

הנאה  -סיבות לשימוש ; ריזמטיים ופורצי דרך בשימושמנהיגים כתרבות זו; 

 לחץ חברתי, העדר שליטה או אפליה מוסדית.  אל מול לחץ ובחירה מחושבת

 

  :התארגנות חבורות הנוער

לי היו  ,תילא היו לי "רוסים" בכיתה וכשעבר ראשוןבביה"ס ה
להיות עצמי.  חזרתי ואז " , כולם ממוצא רוסיברים טוביםארבעה ח

תי. לא יודע כמה חברים יש לי , אבל המון".  רוב החברים של השתלב
עוד הוא לא. שהם הם "רוסים" אך יש גם הרבה חברים  המרואיין

לא בוחר את חבריו לפי המוצא אלא לפי איזה בני אדם שהוא  מציין
, 17(בן  הם. בעיניו זה טבעי שיש לו יותר חברים מאותו מוצא כמוהו

  .)ןתלמיד מסגרת לנוער בסיכו
  
  

 :מספר שהמורים והתלמידים בביה"ס קיבלו אותו יפההמרואיין 
"לא הייתה התלהבות מיוחדת אבל גם לא הציקו לי ולא נתקלתי 

למתמטיקה  ,במשהו שלילי מצדם. היו גם מורים דוברי רוסית
שממש ישבו איתי בנפרד בהתנדבות אחרי השיעורים,  ,ואנגלית

שאני מסוגל, הם האמינו בי  תרגמו והסבירו לי הם נתנו לי תחושה
 .)ממסגרת רגילה 18בן ( "ומזה הבנתי שאני יכול להצליח

 
הן הרבה פעמים אנטגוניסטיות לקבוצות נוער אחרות נמצא כי חבורות נוער 

  ישראלים ותיקים: לובייחוד 

  

, אחר כך הרבה פעמים [כחבורה] ביחדהיינו בהתחלה כל הזמן 
ים, בהתחלה קללות אחר כך תקלויות עם קבוצות של ותיקיהיו ה
חזק, אבל העולים, אנחנו היינו היה יותר לא יודע מי ] .[.. מכות

"רוסים, [כמו] אלימים כלפיהם, בגלל אמירות לא מתאימות 
תחזרו לרוסיה". הרבה מהקללות בהתחלה לא הבנו. מספיק 

כמה ד'. -ג' ותתי. זה היה בערך בכ"היה רוסיירוסי"ששמענו 
לפתור את זה, להשלים לנסות לדבר על זה  פעמים מורים ניסו

. שאנחנו מהארץ הספר-תאותו ביבכ ביחד בכתה ו"שאנחנו בסה
הציק לי שלא מבינים אותי, שלא ] .[..גם בני אדםהזאת ואנחנו 

  , מסגרת גמילה).19(בן  מבינים מה אני רוצה
  

השתנתה: "הביאו  פרהסת בשלב מסוים האוכלוסייה בבי
הם הציקו לחברים שלי ולי. התחילו  ישראלים והם השתלטו.
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 תאריבים ומכות. ההתנהגות שלי ירדה מאד". בכיתה ו' העיפו 
אחרי שהתחיל  התנהגותבגלל בעיות  פרהסת בימ המרואיין

הוא להפריע בשיעורים (מתוך השנאה שהייתה לו למוסד). כש
הוא נזכר בחברו, אותו הכיר בכיתה  פרהסת מדבר על שנאתו לבי

מגדיר הוא דובר רוסית. "החבר תרם הרבה לשנאה".  ' וגם הואב
בשפתו  -אותו כמנהיג כריזמטי שלילי שגרם לו לא לאהוב דתיים 

 ).מסגרת רגילה ,17(בן  ""ראפר קשוח
 

, "רוסים"הכרתי חברים ולמדתי עוד פחות...חברים  טלאט לא
חלק בגיל שלי וחלק יותר מבוגרים. לאט לאט התחילו בעיות של 

ה האלו. אלימות של חבורות נגד חבורות והרבה 'בראלימות בח
  )., מסגרת גמילה18(בן פעמים רוסים נגד ישראלים. 

  
  

  םאלכוהול ותרבות הפארקי

מהראיונות בכל המסגרות עולה תמונה ברורה של קיום מפגשים חברתיים 

 מפגשים, המערבים שימוש תדיר באלכוהול. הקבועים, לרוב שבועיים

ים והם הופכ כד',פארקים, קניונים ו -מות ציבוריים תקיימים לרוב במקומ

   קבועים בגילאי חטיבת הביניים.

  

בתחילה ההתארגנות היא ספונטנית, מאוחר יותר מתגבשת קבוצה. החבורות 

דפוס זה היה טיפוסי להתארגנות צעירים  –מתמקמות בפארקים ובקניונים 

  . ניהם במשולבו שבבריה"מ. עיקר בילוי הזמן הוא סביב שתייה או סמים א

יש  .מתקיימת חלוקת עבודהו נעריםבמקומות המפגש נוצרת סולידריות בין ה

ואלכוהול, ויש המבצעים את הקנייה,  שימוש בסמיםצעירים האוספים כסף ל

  כשהרבה פעמים הרכישה קשורה בסיכון.

  

חברים מבחינתי זה אלו ששותים איתם וודקה ועושים דברים 
וב מבחינתי הוא בילוי שכולל שתייה חריפה בילוי ט .בסגנון אחרים

  .מסגרת רגילה), 15בן ( ף השבועבסו
  

כמעט כל בילוי התחיל ונגמר באלכוהול. היה נהוג "לדפוק את 
הראש", כאשר היו מגיעים למצב של שיכרות ממש ברמות של הקאה 
וחוסר שליטה עצמית. היה כיף. זה לא ששתיתי כל פעם שיצאתי 

 מקובל בחברה שיהיה אלכוהול בסביבה או ברקעלבלות אבל זה היה 
  ., בוגרת מסגרת רגילה)20(בת 

 
 התחלתי לשתות בירה עם עוד ישראלים בכתה ז'. אז מכרו לנו חופשי

היה מעניין וכיף. היה מאוד מעניין ומגניב כשהראש שלי הסתובב ] ..[.
  ., תלמיד מסגרת רגילה)18(בן 
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חילת התיכון וחלק במהלך חלק מהחברים החלו לעשן סיגריות בת
התיכון עצמו ושתינו במסיבות. שתינו וודקה עם מיץ תפוזים. חלק 
גם התחילו לעשן סמים. באיזשהו שלב לקראת סוף התיכון  התחילו 

      .לקחת אקסטזי ול.ס.ד
  ?ם הלכתם לברים ולדיסקוטקיםגהאם  -

הלכנו מעט מאוד. זה היה יותר ללכת להופעות רוק ופסטיבלים. 
משהו שכולם היו זה משהו חברתי.  [...]כל מהכול ההיה  -ו, עישנושת

בראש אחד לגביו. זה ברור שבשביל ליהנות צריך לשתות. שמסיבה 
 טובה לא יכולה להיות בלי משהו שמערפל את המוח וכמובן מוזיקה

 ליואכבדה. באיזשהו שלב עישון סמים גם הוא הפך למשהו מובן מ
  .ה), בוגרת מסגרת רגיל20(בת 

  
  

הגענו לישראל בקיץ ולכן התחלתי ללכת לפארק איפה שנוהגים 
שם הכרתי הרבה חברים .לשבת חברים שלי, יוצאי חבר העמים..

חדשים וזה היה דווקא כיף בהתחלה...בדרך כלל היו מביאים לשם 
וודקה ו'אקסל'. כל אחד היה מביא מה שיכול או שהיינו 'שמים כסף' 

ם לנו, במיוחד לחברים שנראים בוגרים והולכים לקנות. היו מוכרי
, 16בת ( אף פעם לא ביקשו לראות תעודת זהות או משהו] ..[. יותר

  תלמידת מסגרת רגילה). 
  

הייתה לי חברה טובה. היינו יושבים בפארק לא רחוק מהבית ספר. 
בימי שישי בעיקר היינו נפגשים והיינו שותים קצת בירה וודקה בימי 

אחר היה מביא. חלקם היו מביאים מהבר של הולדת. תמיד מישהו 
, 18בן ( השבוע ךהבית וחלק היו קונים בכסף שהיו חוסכים במהל

  .)תלמיד מסגרת לנוער בסיכון
  

 חבריי עזרו לי מאוד. הם היו נאמנים ולא בגדו בי במשך כל התקופה
דומה. כל הזמן  בלא בגד בי כיוון שהוא עבר מצהחבר הטוב שלי ] ...[

מסגרת לנוער , בוגר 18בן (על המצב והוא חיזק אותי  סיפרתי לו
  .)לסיכון

  
לי חבורה קבועה ובגלל שהיינו מערים שונות  הייתהבכתה ח' כבר 

] ...[ נפגשנו בימי שישי בקניון ושיחקנו שם במכונות האוטומטיות
כך הלכנו החוצה, קנינו יין, והלכנו לגינה. שתינו, דיברנו, -אחר

מת או חובה". כך זה נמשך שלושה חודשים, השתוללנו, שיחקנו "א
כאשר ערב אחד כשבאנו לקנות יין, חבר שלי אמר: "למה אנחנו 

נשתה וודקה." לא סירבתי, קנינו וודקה זולה מאוד  ושותים יין? בוא
והלכנו לגן. ערבבנו וודקה עם קוקה קולה. שתיתי רבע מהבקבוק, 

ודקה. כולם הקאתי אבל הייתי מרוצה בהחלט. מאז שתינו רק ו
הקיאו, אבל המשכנו ובכל המסיבות תמיד היה וודקה. נהייתי אחת 
הדמויות המרכזיות בחבורה שלנו ונראה לי שהייתי ה'ספק' העיקרי 

  ., בוגר מסגרת רגילה)19(בן  של וודקה
  
  

 'הט' היו לי חבר-ח' ותהייתה לי תקופה שהתחלתי להבריז. בכית
. הברזנו מכל 'תיונעשה שטובוא  ,יאללה'כאלה שובבים. אמרו לי 

השיעורים והלכנו להזמין פיצה. אמרנו נמצא בנות שלא יהיה 
משעמם והלכנו לסרט. כל אחד לקח בת לעצמו. כך הכרנו בנות. 
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פשוט נסענו לתל אביב ונכנסנו לסרט והתיישבנו ליד הבנות. לאחד 
מסגרת תלמיד , 18(בן  מאיתנו בסוף יצאו מזה יחסים עד היום

  .יכון)לנוער בס
  

בחלק לא מבוטל מן המקרים במסגרת המפגשים הקבוצתיים הקבועים מוצגים 

ומרים נוספים כגון אקסטזי חגיגת אך גם חוחומרים נוספים, על פי רוב חשיש 

  ול.ס.ד:

יש לי חבר'ה קבועים וחברים טובים. אנחנו נפגשים בגינה ליד בית 
מים הספר. יושבים, מדברים, משחקים קלפים, מעשנים. לפע

רים ודיסקוטקים, גם שם יש עשנים סמים, גראס. חלק הולכים לבמ
סמים. גם אקסטזי, ל.ס.ד., כל מיני אבל לא כל אחד לוקח את זה. 

  , מסגרת רגילה). 15(בת זה גם יותר קשה להשיג וגם יותר יקר 
  

חלק מהחברים החלו לעשן סיגריות בתחילת התיכון, וחלק במהלך 
נו במסיבות. שתינו וודקה עם מיץ תפוזים. התיכון עצמו, ותמיד שתי

בשלב מסוים חלק גם התחילו לעשן סמים. באיזשהו שלב לקראת 
, בוגרת מסגרת 20(בת סוף התיכון התחילו לקחת אקסטזי ול.ס.ד. 

  .רגילה)
  

אני יכול  .החברים בבית, בשכונה: אני לא רוצה לפגוש אף אחד מהם
ם, הם בכל מיני מקומות לצאת הביתה ולא לפגוש אותם כי הם בגני

בן ( בשוליים, זה עכשיו מקום סיכון בשבילי, אני בכלל לא הולך לשם
  .), מוסד גמילה18
  

מהילדים בשכונה שלי זה החבורות, זה לגמרי  שמונים אחוז
לא עושה כלום. רוב בית הספר נורמטיבי להיות איתם ביחד. 

 על סמיםהבוגרים יותר כבר יושבים בכלא, הרבה על מכות, הרבה 
  .)מוסד גמילה, 19(בן 

 
יש כבר איזה חמישה שהצליחו להוציא את עצמם מהפשע אבל הרוב 

ה שלי, כי אני לא רוצה יותר 'התנתקתי מהחבר. בכלא -עמוק בפנים 
 ]...[ להסתבך. איתם תמיד הסתבכנו, היינו הורסים כל דבר שזז

יינו עברנו בגינות ציבוריות והרסנו דברים. היינו שותים ואז ה

  /), חסר מסגרת16בן ( מתנפלים על אנשים ומרביצים להם
  

כך, פעמים רבות השימוש הראשון בסם נעשה במסגרת מפגש קבוצתי, 

כשמהראיונות עולה התייחסות אגבית להתנסות ואלמנטים של חיקוי מודלים 

  בתוך החבורה:

בפעם הראשונה חברים נתנו לי חגיגת. די אהבתי את זה. גם הרואין 
   .)גמילהמסגרת  ,17(בת נתנו לי בפעם הראשונה. יצא ככה הם 

  
השכנה  [...] ואז שכנה בבניין הציעה לי סמים, פעם הייתי ילד טוב

הסתובבה עם החבורה הגדולה, כשהצטרפתי לחבורה הגדולה 
  .מסגרת גמילה) ,18(בן  הרגשתי שאוהבים אותי
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ולא הפסקתי בכיתה ט' ניסיתי סמים. בפעם הראשונה הרגשתי זוועה 
עישנו גם אני הלכתי בל בגלל שכל החברים שלי להקיא, א

בהתחלה  התמכרתי לזה. ,בעקבותיהם. רציתי להיות חלק מהם
שישי, אך עם הזמן התחלתי לעשן יותר מפעם ימי הייתי מעשן רק ב

   .), תלמיד מסגרת לנוער בסיכון18(בן בשבוע 
  

  חבורות הן הרבה פעמים רב גיליות:ה

 16ואני הייתי בת  18חברים גדולים ממני. אז הם היו בני יצאתי עם 
בערך. הם ראו אותי במסיבת יום הולדת והזמינו אותי לבוא אליהם 

נפגשנו במדרכה כזו שאפשר לשבת ] ...[ ל'רכבת'. אלו היה ה"חבר'ה"
בני  ושם שתו כל יום שישי. היינו נפגשים בשעה עשר, מי שהי] ...[ שם
, מסגרת 18(בת  וקנו וודקה, סיגריות ו'אקסל' היו הולכים לחנות 18

  .רגילה)
  

   :מצמיחות מנהיגות ,החבורות, ככל חבורות הנוער האחרות

  

יש מישהו אחד שאוסף כסף מכל החברים והולך לקנות לכולם ואז 
הוא הכי משמעותי בקבוצה והוא ] ...[ מעשנים. זה תמיד אותו הבחור

מנסה דווקא להפסיק. הוא וחצי והוא  16גם מעשן הרבה. הוא בן 
, תלמידת מסגרת 15(בת והוא הכי מקושר  הכולבעצם מביא את 

  . רגילה)
  

מאוד. הוא  אינטליגנטיהיה ילד שהיה דומיננטי והיה יפה תואר והיה 
תחושה שהוא חופשי, שבר כל  הייתה זה שכביכול מרד במוסכמות.

'. ככה fuck the systemמוסכמה. אני אגדיר את זה במשפט אחד; '
, הוא היה משוחרר וזה סחף וקסם. הוא זה הכולזה היה כלפי 

  ., בוגרת מסגרת רגילה)20(בת שהביא סמים כמו כלום 
  

מכל החברים רק בחור אחד שהיה עולה חדש מליטה נהיה נרקומן 
גמור. אבא שלו היה נרקומן וגם הוא מסתובב עכשיו בתחנה מרכזית. 

בית הספר והכניסו למוסד הוא היה גר עם סבתא וזרקו אותו מ
  , בוגר מסגרת רגילה).19(בן לעבריינים 

  
    

  טחון העצמי: ימה נותנת הקבוצה ליחיד? ראשית היא נותנת מעמד ותורמת לב

  
לא נפגעת מכל דבר אני בטחון עצמי, נותן שקט,  יסמים נתנו ל

 הכולבעיניים אחרות,  הכולמסתכלים על  -שקורה. מצבים מפחידים 
   .), מסגרת גמילה17בת (וזר בהרבה עזה סבבה. 

  

  ומתוך קבוצות מיקוד:

, אם הוא עושה שיקולים, זה כדי להעלות ]לוקח סמים[בן אדם  -
 עמדמ

בן אדם שרוצה להשתחרר יודע שחבר שלו שמביא לו את זה יביא  -
  מה שיביא
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  שייכות: הקבוצה נותנת גם תחושת 

  

מה שרוצים ולא  נתנה לי שייכות, צחוקים כל הזמן, לעשות ]הקבוצה[
 על מה חושבים עליו, איך מסתכלים עלי תימה שאומרים. לא הסתכל

   .), מסגרת גמילה18בן (
  

, להסתובב עם אנשים, לחפש 16בגיל בחשיש התחלתי להשתמש 
לי לבית אלא לחברים שבחוץ,  הייתההשייכות לא ] ...[ שליטה

, 18(בן  בהתחלה לחברים שבגיל שלי, אחר כך קצת יותר גדולים
  .מסגרת גמילה) 

  
כשהוא הצטרף לקבוצה הגדולה אהבו אותו ונוצרה לו תחושת 

, מסגרת 18(בן  "רוסים"שייכות. החבורה הגדולה הייתה בעיקר של 
  .גמילה)

  
לא מפחד לראות אותם. כל אחד נמצא אני  –החבר'ה הקודמים 

כבר הרבה מאוד  יבפינה שלו, רק כשצריכים משהו מתקשרים, אין ל
היה להם קשה להשיג אז י - ית אותו מספר הטלפון שהיה לאזמן 
אז ו בקשר, יתי איתפגש עם מישהו שפעם היילה י. יצא לאותי

 והוא אמר בהצלחה] וסד גמילהבמ[השהייה את ה"מצב"  תיהסבר
   ., מסגרת גמילה)18(בן 

  
 

אני לא מדברת עם מבוגרים. אני לא אוהבת לדבר עם אנשים 
נה להם. לדעתי אתם חושבים אחרת. כי אתם מבוגרים. אני לא מאמי

דור אחר, היה לכם משהו אחר בילדות, ולנו יש לנו משהו אחר. אתם 
  .לא מבינים אותנו. אנחנו לא מבינים אחד את השני

 ?ואיך הורים וילדים מסתדרים ביניהם -
גם לא רוצה להסתדר. בסדר, יש מבוגרים שאני אימא בסדר. אני עם 

יותר מדי עם מבוגרים  רם. אני לא אוהבת לדבמסתדרת איתם. בודדי
  .), מסגרת גמילה16בת ( ולדבר איתם

  

  

רים שלא נוסו קודם בחומהתנסות נותנת גם בטחון להמשיך ואפילו  קבוצהה

  לכן:

  
התחלתי לעשן סמים והגעתי לסטלה הגעתי להמון בה התקופה ש

 תובנות בחיים שלי שהביאו אותי לדברים חיוביים בעיני. הרבה
ש שאני שונה ואני עולה. תובנות כמו למשל שאני לא צריכה להתביי

חדש במוצא הרוסי שלי וזה הראה לי שהחיים זה לא מהתאהבתי 
(בת  מה שאחרים חושבים אלא מה שאני חושבת ומה שאני מרגישה

 .)מסגרת רגילה, בוגרת 20
  
  

רק פעם אחת. צריך לנסות את הכול: גם את אותם החיים חיים 
   ., ממסגרת גמילה)18בן ( הסמים
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. שיעשו מה שהחברים שלי שותים או מעשנים סמים לי זה לא מפריע

, בוגר מסגרת 18בן ( .שהם רוצים, על החברות שלנו זה לא משפיע
   .)לנוער בסיכון
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  הוריםעם ממצאי ראיונות עם נערים ו: ליחס לגיוס לצה"

יה גבוהה לשרת בצבא  מרבית הנערים שרואיינו, מכל המסגרות, הביעו מוטיבצ

ובעיקר שירות קרבי. הנכונות לשרת במשטרה או במשטרה הצבאית דווקא 

  חזרה על עצמה מספר פעמים בראיונות. 

   חלק מן המרואיינים מנו סיבות של השתייכות ומחויבות:

ישראלי עם שורשים רוסיים. אני מאוד אוהב את כאני מגדיר את עצמי 
  .), בוגר מסגרת לנוער בסיכון19בן ( המדינה ורוצה להתגייס לצה"ל

 
להיות ישראלית זה קודם כל לשרת בצבא. אני רואה את עצמי 
משרתת פה ולא הולכת לא ללכת. אני מתכוונת ללכת לצבא והכול. 

, תלמידת 16בת (כאילו מבחינה חברתית אני מרגישה ישראלית 
  ).מסגרת רגילה

  
כדי להיות עם כולם. רציתי ללכת לצבא כדי לא להיות שונה מאחרים. 

, 19בן ( חובה שליהב ללכת עם כולם. זו יי חינכולם הולכים לצבא אז א
  .)בוגר מסגרת רגילה

  
  אחרים ביטאו רצון למיצוי ובחינה עצמית:

  

עכשיו התחלתי לעשן פחות, אני רוצה להיות בכושר טוב יותר לקראת 
להיות  אמר לי שאם אני רוצה אני הולך לקרבי כי חבר .הגיוס לצה"ל

   גבורהללא יודע. אולי  ...למה אני מצפה?ישראלי אני צריך ללכת לצבא
  .), בוגר מסגרת לנוער בסיכון19בן (
  

להיות ג'ובניק זה משעמם. בקרבי, שם יש ספורט. ] ...[ קרבי זה הכי טוב
  .), תלמיד מסגרת רגילה18בן , אקדחים (16-אם וזה גם להגן על המדינה,

  
אני יודעת שיהיה קשה מאוד  [...] בעיה עם הברכיים אני יודעת שישי לי

מי ואני עצאותי לקרבי. אני רוצה לנסות את  ושייקחה ועוד לא בטוח זעם 
  .), תלמידת מסגרת רגילה18בת (רוצה להיות מדריכת כושר קרבי 

  

סירבתי והתגייסתי למשטרה  ףקיבלו אותי כבר בכמה מקומות אבל בסו
העבודה מוצאת חן בעיניי.  ? כיאני רוצה טרהלמה דווקא מש. כמו שרציתי

, 19בת (כי אני מרגישה שאני עושה משהו. שאני באמת עוזרת במציאות 
  .)חיילת, בוגרת מסגרת רגילה

  
  מעטים ציינו דאגה להשתלבות עתידית בשוק הישראלי: 

  
צבא נותן הרבה מבחינת העתיד. שלא יהיו בעיות עם עבודה האני יודעת ש

  .), מסגרת רגילה18(בת לדוגמא 
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 בודדים בלבד הביעו חוסר נכונות להשתלבות בצה"ל, מסיבות

  ינדיבידואליסטיות: א

  

לא יתגייס לצבא כי הוא יודע שלא יהיה לו טוב שם והוא בטוח  הוא
שלו אימא יישב בכלא. לדבריו, הוא חונך באמירה שאף אחד חוץ מ

מדמיין לעצמו לא יכול לקבוע חוקים עבורו. הוא לא שלו אחיות הו
מצב בו מישהו בגילו או יותר צעיר ממנו יגיד לו מה לעשות וייתן לו 

  .), חסר מסגרת18בן ( פקודות. מבחינתו זה מצב בלתי אפשרי
  
  

ביטאו יחס חיובי כלפי גיוס ילדיהם לצבא, אך  רבים וריםבראיונות ההגם 

א ילמד מסיבות שונות מעט משל הנערים. מספר הורים הביעו תקווה כי הצב

  את ילדיהם משמעת ו'יכניס אותם לתלם': 

  
אוויר. הוא מתנסה בתחום האלקטרוניקה ההבן שלי יתגייס לחיל 

וזה מאוד מושך אותו. כך שבצבא הוא ימשיך ללמוד את התחום ובו 
, תלמיד מסגרת 17(אם לבן  זמנית ישרת אותנו ואת המדינה שלנו

  .)רגילה
  

שלנו שירתו ואנו מאוד גאים  שירות צבאי הוא חובה בארץ. הבנות
בזה. הבת הקטנה הגיעה לדרגה של סמלת ראשונה ואף קיבלה הצעה 
לחתום קבע וללמוד על חשבון צה"ל. אנו מקווים שגם הבן יצליח 

ת בסיום  מנטליויחשוב פעמיים על החלטות גורליות ויגיע גם לבגרות 
הגות , תלמיד מסגרת רגילה המפגין התנ17אב לבן ( שירותו הצבאי

  .)סיכון
  

  : חלק מן ההורים אף חשבו כי יתכן והצבא יצליח היכן שהם עצמם כשלו

  

, מקווים מאוד שהצבא האנחנו כבר סופרים ימים עד הגיוס של
אולי גם תרזה. אנחנו  ישפיע עליה לטובה ויכניס אותה למסגרת.

ב מנסים לגרום לה לשמור על הבריאות, אבל זה לא מצליח לנו (א
  .)גרת רגילה בעלת התנהגות סיכוןממס 16לבת 

  
לא יהיו לי כל ] ...[ אני רוצה שתלך לצבא. לדעתי יהיה לי יותר קל

. אולי אני אבקר אצל הוריי ברוסיה, אקח קצת הזמן חיכוכים איתה
  .ממסגרת רגילה בעלת התנהגות סיכון) 17ם לבת (א חופש

  

ות בני משפחתם בצבא אחרים ציינו זיקה בין הגיוס העתידי של ילדיהם לבין שיר

  הסובייטי:

  

זה דבר מאוד חשוב. כל גבר צריך לעבור את זה. בעלי גם שירת  -צבא 
  .), תלמיד מסגרת רגילה17ם לבן (א בצבא ברוסיה, בסיביר
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הוא מתגייס באפריל ואני מחכה לזה בקוצר רוח. כמה שיותר רחוק 

האלה  צבא מכניס את הילדיםהיותר טוב. אומרים ש -ה שלו 'מהחבר
זה  -. אבא שלי היה איש צבא, כך שאני חושבת שגיוס  ופורציותרלפ

ממסגרת רגילה,  17(אם לבן  חשוב מאוד גם למדינה וגם לילד עצמו
  .בעל התנהגות סיכון)

   
  ביטאו חששות מהגיוס לצבא: הורים מעטים 

  
אני פטריוטית של המדינה שלי. אני לא יכולה להגיד "מולדת" כי לא 

אז אימא אם אני אלך מצד בן אדם רגיל ולא שן. בוודאי נולדתי כא
הייתי אומרת שהוא כן צריך ללכת לקרבי. כי אם כל אחת תתחיל 

לינו? אני יוצאת מנקודה עבן שלי?" אז מי יגן הלהגיד "למה דווקא 
. והצד הזה אימא הזאת. אבל יש בתוכי אדם נוסף שהוא בכל מקרה 

ממסגרת רגילה, בעל  17לבן (אם  אומר לי שהוא הבן היחיד שלי
  .התנהגות סיכון)

  
חודשים. אני יודעת  הארבע -בעלי עושה מילואים מדי שלושה

שלשרת בצבא זה מאוד חשוב לבנים. אני רק מתפללת כבר היום 
על הגיוס של הבת אני לא רוצה  ]...[ שלא יקרה לבן שלי משהו רע

נה, זה לא לחשוב. בטוח שהיא תעשה שירות לאומי. היא כל כך עדי
  .)ותת רגילוממסגר 12ובת  15אם לבן ( בשבילה

  
זה לא  -אני מאוד מקווה שאיכשהו נצליח לעקוף את השירות. צבא 

. היא ילדה מאוד עדינה, אני לא מתארת לעצמי איך בשבילהמקום 
, 14אם לבת ( ים האלה הכבדותינעלאת ההיא תסתדר עם נשק ותנעל 

  .)תלמידת מסגרת רגילה
  

ציינו כי הצבא הוא מכשול בדרך להתפתחות קריירה והביעו ניכור  חריםא בודדים

  כלפי השירות: 

אני מאוד מקווה שאחרי הצבא היא תמשיך ללמוד. היא הבת 
, 14ם לבת (א זמן בזבוז -היחידה אצלנו ולדעתי שירות זה סתם 

  .)תלמידת מסגרת רגילה
  

לעשות  בעיניי לצבא צריכים ללכת בהתנדבות. חבל שאין אפשרות
 -צבא כמו בארצות הברית. כשאני עשיתי שנתיים שירות לאומי 

וז זמן, יכולתי לעשות חצי תואר ובגלל זה רק עכשיו אני בהרגשתי בז
   .), תלמיד מסגרת רגילה14אם לבן ( מסיימת את התואר השני שלי

  
אני לא רוצה שהוא ילך לצבא. אבל אני לא חושב שיש ברירה. חשוב 

לא  ו בכללח את הנשק לידיו ולא יהרוג בן אדם. זלי שהוא לא ייק
, 14אב לבן ( מלחמה של יהודים מול מוסלמים ומלחמה שלנו. ז

  .)תלמיד מסגרת רגילה
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  קבוצת השווים :פרקהסיכום 

כל הנערים דיווחו כי הם מעבירים את שעות הפנאי שלהם בעיקר בבילוי עם 

מסגרות לנוער בסיכון וממסגרות חברים בני אותו גיל וגלישה במחשב. נערים מ

לבעלי הישגים נמוכים דיווחו גם על תדירות גבוהה של בילוי בפארקים, 

במסיבות אסיד וטראנס, וכן דיווחו על בילוי עם חברים מבוגרים יותר, באופן 

  . אחרות סיכון התנהגויותהתואם 

  

זנה כשנשאלו על סגנונות המוזיקה המועדפים עליהם, דיווחו הנערים על הא

למוזיקה לועזית יותר מאשר למוזיקה ישראלית או רוסית, כשנערים במסגרות 

הרגילות הם המאזינים למוזיקה לועזית בתדירות הגבוהה ביותר. כשנשאלו על 

מקורות נחמה, התברר כי נערים במסגרות הרגילות פונים יותר לעזרתה של 

והות של ניכור כלפי ושל חברים בני אותו גיל. כמו כן לא נרשמו רמות גבאימא 

קבוצת הגיל באף אחת מן המסגרות שנדגמו. כאשר בדקנו מהן הבעיות 

הפרטי שמטרידות את הנערים, התברר שהם מודאגים יותר מבעיות בתחום 

והאישי ופחות מבעיות בתחום הציבורי. נערים במסגרת גמילה היו מודאגים 

ים במסגרות לנוער באופן כללי יותר מנערים במסגרות האחרות, ודווקא נער

  הביעו את רמות הדאגה הנמוכות ביותר.  בסיכון

  

ממצא מעניין וחשוב בהקשר של קבוצת השווים הוא עמדת החברים כלפי 

צריכת סמים ואלכוהול. בעוד שמרבית הנערים שיערו כי עמדות חבריהם כלפי 

ם מרבית בני הנוער תופסישימוש בסמים הוא שלילי, באשר לאלכוהול, נמצא כי 

  אדישה.כאת עמדות חבריהם כלפי שתייה כחיובית או 

  

ההשתייכות והזהות של בני הנוער אל סביבתם. רובם  במחקר בחנו את מידת

כשהסיבות אותן מנו הנערים ככאלו הביעו שביעות רצון בינונית משכונתם, 

הפוגמות בשביעות רצונם מן השכונה נוגעות בהיעדר שירותים ציבוריים, 

לוסייה, אוכלוסיות שאינן לטעמם והעדר חברים. כששאלנו על התנהגות האוכ

זהותם של הנערים, רובם הגדירו עצמם כישראלים וכרוסים, ומקצתם  הגדרת

כיהודים. עוד נמצא כי הנערים במסגרות לבעלי הישגים נמוכים היו בעלי הגדרת 

, ואילו והזהות הישראלית הנמוכה ביותר הזהות הרוסית הגבוהה ביותר

. יותרבנמוכה רוסית הדיווחו על תחושת זהות רות לנוער בסיכון, הנערים במסג

נערים במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים דיווחו בנוסף, 



 181

על מעורבות רבה יותר במקרי אלימות מאשר נערים במסגרות רגילות ובמסגרת 

  הגמילה.

  

-ת השווים יכולת להסביר כלה כי למשתנים הקשורים לקבוצמניתוח רגרסיוני ע

מהשימוש בחשיש בפרט, וכן כשליש  19%-מהשימוש בסמים בכלל, כ 17%

מצריכת האלכוהול. כמו כן עלה מניתוח זה כי ככל שהזהות הרוסית הייתה 

חזקה יותר כך הנטייה לצרוך אלכוהול גבוהה יותר אך הנטייה להשתמש 

  בסמים קטנה יותר. 

  

העלה תמונה של קבוצות נוער המתארגנות באופן ניתוח הראיונות האיכותניים 

ארעי וחסר מחויבות, לעתים התארגנות אנטגוניסטית אל מול קבוצות אחרות, 

ובראשם קבוצות של ישראלים ותיקים. החבורה מספקת לנערים מעמד, ניסיון, 

בולטת בהקשר זה תרבות ה"פארקים",  שייכות ובטחון, וכן צורת בילוי.

  ברי הקבוצה אלכוהול וחומרים נוספים.שבמסגרתה צורכים ח
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  'רגעים קריטיים' בשימוש בחומרים ממכרים

ם יחיד עובר תהליכים רפלקטיביים, במסגרתרגעים קריטיים אלו רגעים בהם ה

יחצה את ", או האם הוא הוא מחפש מקורות שיעזרו לו להחליט על המשך דרכו

היחיד עובר צמתים  ,מיםסאשר ל. ב)2006, בלשונה של פילקינגטון ("הרוביקון

המקורות עליהם נסמך שיכולים להובילו לצריכת סמים או להימנעות מהם. 

היחיד בתהליך קבלת החלטות זה הם רבים ומגוונים, ובהם משאבים 

אישיותיים וסביבתיים. בפרק זה ננסה להתחקות ולמפות את הקשר שבין אלו 

גע יוער שנחקרה. כמו כן נבקרב אוכלוסיית בני הנ לבין צריכת אלכוהול וסמים

בתהליך לבחור ואלכוהול המסייעים לאלו אשר צרכו סמים רגעים קריטיים ב

  . גמילה ושיקוםשל 

  

  ממצאי הראיונות האיכותניים:

רגעים מהראיונות עולה כי  .בדבל אישייםהראיונות ממצאי היתבסס על פרק זה 

ש עם קבוצת חלק במפג; קריטיים התרחשו בנסיבות שונות ובתנאים שונים

 המשפחה.כתוצאה מהשפעת חלק והמין השני בני חלק במפגש עם  השווים,

ה סותפי נבעו מרפלקטיביותרגעים אחרים, הקשורים בהפסקת שימוש בסמים, 

  מסגרות שיקום.בהשפעת מוסד או הפנייה למ, אם כתוצאה עתידית

תים סוציאלית ולעי -הקריטיים הובילו לעיתים להתנהגות פרוהרגעים אותם 

לו טים מן הראיונות המתארים רגעים כאציטו סוציאלית. -להתנהגות אנטי

  מובאים להלן.

  

  : רגעים קריטיים כתוצאה מהמפגש עם קבוצת השווים

  

אילת עם כל בניסיתי בכיתה ט' כשיצאנו לטיול שנתי גראס 
באותו הטיול שתינו הרבה וודקה בלילות. נהנינו  החבר'ה מהכיתה.

עם עוד ארבעה חבר'ה הכי מקובלים וכולם באו  מאוד. הייתי בחדר
אלינו וחלק מהחבר'ה עישנו וחלק שתו. אני שוב ניסיתי לעשן, אבל 
הייתה לי הרגשה לא טובה בגלל זה. כולם אמרו לי שזה בסדר 
ובפעם הראשונה תמיד זו ההרגשה ואחר כך מתחילים ליהנות מזה. 

, תלמיד 17בן ( רציתי יותר. מאז לא עישנתי גראס אבל אני לא
 .מסגרת רגילה)

 
כאן בארץ יצא לו לנסות סמים ואלכוהול כמה פעמים. זה קרה  

 ותובזמן הלימודים באולפן כאשר כמה מהתלמידים הזמינו א
לחגוג עמם את אחד החגים בביתם. שם כולם שתו הרבה אלכוהול 
ואח"כ החלו לעשן סמים והציעו לו. הוא ניסה: "לא יכולתי לסרב. 

  ., מסגרת רגילה)18(בן  כובד, הייתי אורח. כולם עישנו."זה לא מ
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תי בהתחלה, ניסיתי לשתות. שתיתי וודקה בסוף כיתה ז'. לא אהב 
. בפעם הראשונה [מריחואנה]את זה. בכיתה ט' ניסיתי סמים 

החברים שלי כל אבל בגלל שהרגשתי זוועה ולא הפסקתי להקיא, 
להיות חלק מהם. עישנו גם אני הלכתי בעקבותיהם. רציתי 

התמכרתי לזה. בהתחלה הייתי מעשן רק בשישי, אך עם הזמן 
, בוגר מסגרת לנוער 18התחלתי לעשן יותר מפעם בשבוע (בן 

  .בסיכון)
  
  ?את שותה -

 .לא. אולי לפעמים במסעדה באירועים
 ?כשרק הגעתם לארץ היית שותה -

  .לא

 ?למה -
לשתות י ניסיתבאירועים. אני לא שותה, רק לפעמים במסעדה או 

רק  וודקה] ..[. 18כשחגגתי  ,בפעם הראשונה רק ביומולדת שלי
 ה.. אני בכלל לא סובלת ביר16. בירה ניסיתי בגיל 18הולדת -ביום

ירה זה סיוט. נגמר בכלום. פשוט הרגשתי את הריח הנוראי הזה, ב
את הטעם הנוראי הזה, זה מר כזה. אני ממש לא אוהבת את זה. 

, 20ת. כשאנחנו יוצאים אני מעדיפה יין (בת 'בריזר' אני כן אוהב
  .בוגרת מסגרת רגילה)

  
טובים. שלושה בוכרים ורוסי אחד.  'הכי'יש לי ארבעה חברים 

בה חברים עבריינים אבל בשנים אחרונות ניתקתי הרבזמנו היו לי 
הבאתי את החברים הטובים הביתה ואבא שלי  .איתם את הקשר

מאוד. היה פותח להם שולחן  אוהב אותםהוא  .בל אותם יפהיק
תנו כוסית לחיים. הוא חבר טוב בבית. הוא היה מרים א פילווא

היה לי חבר אחד  [...] יודע להיות גם קשה כשצריך וגם חבר טוב
שאם הוא לא  שהסתבך עם הסמים. הוא עישן המון ואז אמרתי לו

תו אף פעם ואז אחרי שבועיים שהוא חשב יפסיק אני לא אדבר א
ליט שהוא לא מעשן יותר וחזר בתשובה. אני מקווה שהוא הוא הח

   , בוגר מסגרת רגילה).18(בן  לא מעשן באמת וירד מזה
  

יום אחד אני הולך ברחוב בשכונה, באים שלושה שהיה לי איתם 
משהו פעם, רוצים ללכת איתי מכות, ריב על כסף, אני אמרתי אני 

אפילו, אני לא  אתם רוצים, תהרגו אותי...לא עושה עכשיו כלום
בעסק הזה יותר, אני לא באלימות, ואמרתי לעצמי שהם הולכים 
לגמור אותי עכשיו על בטוח אבל הם פשוט הסתובבו והלכו 

גם יש כסף שמחכה  ]...[והשאירו אותי שם ככה... אני לא האמנתי 
אלף שמחכים לי אצל  70או  60לי מהשוד הגדול האחרון, זה איזה 

י לקחת, זה יותר לא מעניין אותי, אני מישהו, אני לא הלכת
, 19(בן  אמרתי לעצמי שאני גמרתי עם זה. אני לא מתקרב אליהם

   .מסגרת גמילה)
  

חברה  ,ואז בראש השנה של כתה ח' השתמשה בסמים. באו חבר
וידיד מירושלים לחגוג את ראש השנה בחולון כי בדיוק 

ו סמים. היא העלתה את הרעיון שיעשנ -השתעממה. נסעו לחוף 
היא לקחה מידיד טוב שמעשן הרבה שהכירה בדיוק מהשכונה, 

 בערך. לקחה ממנו קצת עישנו חשיש 17הוא עבד בחנות והיה בן 
  , מסגרת גמילה).17(בת 



 184

  :רגעים קריטיים כתוצאה מהמפגש המשפחתי        
   

 ברים ועם האחרון התחתנה. את האחדהחליפה בארץ כמה גאימא 
אד והם נפרדו. אחד היה אלכוהוליסט כבד שהיה לפני אהבתי מ

ו הרבה אתהוא הבטיח לא לשתות אך מהר נשבר, היו  -מאד 
זרקה אותו ומהתקופה שהם היו יחד למדתי לשנוא אימא בעיות, 

  , מסגרת רגילה).17" (בן זהנוגע ב לא אלכוהול ומאז אני
  

  
שלושת הדודים שלי היו נרקומנים. הם היו אחים של אבא שלי. 

זוכרת אותם מצוין. הם היו מגיעים לבית של אבא שלי אני 
בקזחסטן לבקש כסף או שסבתא ביקשה שאבא שלי יטפל באחד 
מהם ואז סגרו אותו בבית שלנו וראיתי אותו סובל כל כך בלי 
סמים. זה היה פשוט נורא ואני לא אוהבת להיזכר בזה. אני לא 

לו ראיתי אותם ממש משתמשים בסמים, אלא רק איך הם סב
אני יודעת שבחיים לא יהיה לי אומץ  [...]להם סמים  וכשלא הי

לנסות סמים אחרי מה שראיתי. בלי קשר לזה אני פשוט לא רוצה, 
ה שאני לא. חד למרות שאומרים לי שאני אנסה בסוף, אני מאמינ

  .מסגרת רגילה), 16לא (בת  תמשמעי
  

אני אבא. בה כי אני לא רוצה לרדת לרמה של אני לא שותה הר
  , מסגרת נורמטיבית).17(בת  רוצה חיים אחרים

  
תמיד אמרו לי שאסור לעשן וזהו. אם אתה לא מקשיב להורים אז 

ך וגם אתה מראה שאתה אדם לא אתה פוגע בכבוד של עצמ
לי וגם אם אתה תגיע לצבא אז אין לך מה לעשות שם. אם נורמ

יראו שיש לך סמים בדם יעיפו אותך. אתה מתמכר, מתמכר 
  ן)., בוגר מסגרת לנוער בסיכו18(בן  כרמתמו
  

פעם הלכתי למסיבת יום ההולדת של חבר טוב שלי ושם שתינו 
הרבה וודקה והשתכרתי מאוד. לא יכולתי לנהוג וחבר שלי 
איכשהו הביא אותי הביתה במצב הזה. כולם ישנו בבית, הוא 
החנה את האוטו והכניס אותי לחדר שלי ואני ממש לא זוכר כלום 

ה היה שם ומה עבר עליי. הייתי מסטול לגמרי. על הבוקר אבא מ
שלי צחק עליי והבטחתי לו שזו הפעם האחרונה שאני מגיע כך 

אם הוא היה מעניש אותי אז הייתי מחליט שהביתה. יכול להיות 
  , בוגר מסגרת רגילה).18אחרת (בן 

  
קיבל כשהיינו  א שליוכר שהושפעתי מאוד מההתקף לב שאבאני ז
הוא לקח אותי לטיול בבוכרה. שם  10בחו"ל. כשהייתי בן  אתו

 הוא צריךהוא הרגיש ממש רע ואז לקחו אותו לבדיקות וגילו ש
לעבור ניתוח לב. היו צריכים להחליט איך להעביר אותו ארצה 
ואני הייתי צריך לחזור הביתה לבד בטיסה ואמרתי שאני לא מוכן 

בסוף חזרתי לבד והוא לעזוב אותו במצב הזה ובכיתי אז המון. 
בלו החלטות. אני ירופאים קהחזר אחריי בטיסה אחרת, לאחר ש

חושב שבגלל שראיתי אותו במצב הזה והוא אמר לי תמיד שזה 
קרה בגלל שעישן הרבה וגם בגלל ששתה אולי, אז אני לא מעשן, 

 ., מסגרת רגילה)18(בן  כי אני לא רוצה שיקרה לי אותו הדבר
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כחודש. תמיד ידעתי שאני לא אקח סמים, כי  סמים ניסיתי לפני
אני אקח סמים. באותו אם  אבא שלי תמיד אמר לי שחס וחלילה

יום רבנו אתו והוא נתן לי מכה חזקה וכמעט נפלתי. אז הלכתי 

לא חושב שאני ] ...[ ולקחתי את הסמים בשביל לעשות לו דווקא
מעדיף  אקח סמים שוב. זה כן השפיע עלי, אבל אני לא אקח. אני

 ., מסגרת רגילה)17(בן  שתייה
 

אבל עשיתי את זה בשביל  שאני לקחתי,[לאבא] אני לא סיפרתי לו 
לנקום בו. הרגשתי שכך אני רוצה להחזיר לו. אותו הדבר 
בלימודים. בשביל לעשות לו דווקא לא הלכתי לשיעורי עזר 
ופספסתי שיעורים. תמיד אמרתי לו שהכול בגלל שאתה לקחת 

הוא תמיד אמר לי דברים כמו ..זרה לקזחסטן והחזרתאותי בח
תראה איזה פלאפון קניתי לך....אז למה אתה לא לומד...ואני 
חשבתי תמיד שאני עושה לו דווקא על זה שהרביץ לי ולא היה לי 

  , מסגרת רגילה). 17(בן  אבא אמתי כמו שצריך להיות
  

  ש לי כוח רצון, נהייתי יותר רציני, אני רוצה לגור לבד בלי הוריי. י
, תלמיד מסגרת לנוער 17(בן  ואם ארצה להפסיק לעשן אני אוכל

  .בסיכון)
  

  :פגש עם בני המין השנימאה מהתוצם כירגעים קריטי
  

י"א ועד י"ב וגם בזמן בגרויות ועד הצבא. -מ ]מריחואנה[עישנתי 
הייתה תקופה שהחברים הקרובים שלי היו מגיעים אליי הביתה 

שחקים משחקי חברה, שומעים מוזיקה והיה כיף. והיו מעשנים, מ
לאקסטזי ולכל הכימיקלים התנגדתי ] ...[ תמיד היה מצחיק

והייתי מאוד נגד. אבל כנראה בכל זאת הייתה סקרנות וחבר שלי 
כן ניסה לשכנע אותי שננסה. ואז יום אחד כשהשלמנו אחרי ריב 

מסגרת  , בוגרת20הוא שאל אם נלך על זה והרגיש לי סבבה (בת 
  .רגילה)

  
חברה שלי מאוד מתנגדת לסמים. היא מאוד חשובה לי ואם היא 
תדע שניסיתי היא תכעס מאוד. היא לא מוכנה בשום פנים ואופן 
לנסות סמים. היא אפילו לא מוכנה לעשן.  גם כשאנחנו יושבים עם 

   .רגילה), תלמיד מסגרת 17נרגילה היא לא לוקחת  (בן 
  

לא בות ואלו ופגש עם בנות חכמות וטילה אני אוהב בנות ובא לי
   .ת), חסר מסגר16אוהבות נרקומנים (בן 

  
 

  :והערכת הסיכונים רפלקטיביות
  
הגעתי להמון  'טלהאס'תקופה שהתחלתי לעשן סמים והגעתי לב

תובנות בחיים שלי שהביאו אותי לדברים חיוביים בעיני. הרבה 
י שונה ואני עולה. ש שאנכמו למשל שאני לא צריכה להתביי ,תובנות

חדש במוצא הרוסי שלי וזה הראה לי שהחיים זה לא התאהבתי מ
(בת  מה שאחרים חושבים אלא מה שאני חושבת ומה שאני מרגישה

  ., בוגרת מסגרת רגילה)20
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באותו זמן התחיל להתעמק מאד בדת הנוצרית ("יותר מבחינת 
תי קריאת ספרים על הדת ולמידה עליה מאשר ניהול אורח ים ד

ותפילות"). הוא הבין דרך קריאת החומר על הנצרות כי עליו להימנע 
מ"הדברים הרעים". אז הוא קיבל החלטה לא להגיע יותר למפגשים 

 יפה: החלטהקיבלו את הם . להפתעתו השל החבר'ה שמעשנים חשיש
"הם אמרו שמבינים שאני עוד קטן ושלא מעניין לי איתם. אף אחד, 

  ., מסגרת רגילה)18(בן  ..."הסמיםשל וון כיה לעכנראה, לא חשב 
  
  

 ?אתה מעשן -
  .לא

 ?למה -
  ...לא רוצה. אני התחלתי לעשות ספורט] .[..לא יודע

 ?משתתף בתחרויותאתה  -
אם אני  ] .[..בינתיים לא. אלך בשנה הבאה. אני רוצה להיות מוכן טוב

,  18(בן  ..פשוט אמות. צריך ריאות טובותאני אעשן  אז באליפות ישראל 
   .מסגרת רגילה)

  
  

נהייתי יותר רציני, אני רוצה לגור לבד בלי הוריי. יש לי כוח רצון, 
  ואם ארצה להפסיק לעשן אני אוכל.

מראיינת: צריך רק כוח רצון כדי להפסיק לעשן, או שדרוש משהו 
 ? נוסף

מרואיין: כמובן שצריך משהו נוסף. בשבילי המשהו נוסף זה העיסוק 
. חזרתי לחדר כושר, ואני מתאמן כל יום . למשל בפעילות ספורטיבית

בתל אביב יש אולם מדהים לאקרובטיקה. פעם הייתי נוסע לשם עם 
והתאמנתי. יש שם כל כך הרבה ציוד, ויש הרגשה כאילו אתה  'החבר

פעם הייתי תלוי בסמים, ועכשיו  עף. עכשיו אני אוהב את הגוף שלי.
  ., מסגרת לנוער בסיכון)17כבר לא (בן 

  
 

אני היחיד מכל החבורה שכמעט הפסיק להשתמש בסמים. אני 
כרגע אני לקחתי אחריות להיות עם עצמי . משתמש רק בימי שישי

יותר. אני לא לוקח יותר סמים. אני רוצה להרוויח כסף ולהיות 
עצמאי וזה מה שחשוב לי עכשיו. אני לא יודע אם אני אתגייס לצבא. 

קחת כסף מהורי כי הם עובדים קשה עוד לא החלטתי. אני לא יכול ל
הרבה פעמים אני משלם חשבונות מכסף שאני מרוויח  ,פךימאוד. לה

ני גם בשיפוצים. אני עובד קשה אבל מעריכים אותי בעבודה ולכן א
שלי (בן בוס רוצה לאכזב את ה לא נילא שותה כבר ולא מעשן כי א

  ., חסר מסגרת)16
  

הסיבה האמתית היא שנהיו לי  בלבא לי להגיד שנהייתי חכם יותר, א
רצונות אחרים, ועניינים אחרים לעסוק בהם. את יודעת שאני אוהב 
בנות, ובא לי להיפגש עם בנות חכמות וטובות, ואילו הן לא אוהבות 
נרקומנים. עכשיו יש לי זמן לעניינים חשובים אחרים. אני מצפה 

  .סגרת), חסר מ16מעצמי להרבה. אולי אפילו אהיה פסיכולוג (בן 
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 היו גם כאלו שהערכת סיכונים הביאה אותם לבחור בהתנסות:

  
רק פעם אחת. צריך לנסות את הכול: גם את  [אותם] החיים חיים

 , מסגרת גמילה). 18. (בן הסמים, גם את הצבא, וגם איזה מקצוע טוב
 
 

הסקרנות שלי לגראס התחילה בערך מכיתה י' ובמיוחד אחרי שראיתי 
היה מפנה חשוב בהחלטה שלי לנסות,  . זהר"מחזמר "שיעאת ה

סם. זה פשוט לא עבד להם. לגבי -כשהגיע לבית הספר אוטובוס של אל
לפחות. התפאורה שבאוטובוס הייתה מאוד ססגונית, הרבה פרוות 
והרבה נצנצים והכול שמח ומגניב. הראו שם סרט שגם הוא היה 

רק הדגיש את  מרתק, כמה שהם שמו דגש על זה שסמים זה אבדון, זה
הצד המסתורי, המרתק בסמים. פשוט לא האמנתי להם שזה עד כדי 

זה נשמע לי קיצוני ומזויף וגם הרגשתי . ""נגעת התמכרת -כך קיצוני
עצבות וסוג של כלא כשיצאתי מהאוטובוס במחשבה שלעולם לא 
אתנסה. והחלטתי תוך כדי שאני יורדת מהאוטובוס שאני רוצה לעשן 

  .לו עוד לא ניסיתי לעשן סיגריהואז אפי -גראס
אם אני לא טועה נראה לי ששנה אחרי עישנתי. כלומר, בפעם 
הראשונה בכיתה י"א עם החבר שלי בחדר שלי בבית. לפניכן שתפתי 
את החבר שלי ברצון שלי להתנסות והוא אמר שיוכל להשיג, כי כבר 

שיג עישן פעם אחד לפניי עם חברים שלו. שמחתי שאני לא צריכה לה
 לבד

ר שלי אמר לי בחנתי בהשפעה. חבהבפעם הראשונה זה השפיע אבל לא 
אלכוהול אלא יהיה משהו "אחר".  ה כמו שלשאני לא אצפה להשפע

  ., בוגרת מסגרת רגילה)20בת ( אחר הזההמשהו הנורא עניין אותי 
 

.   
בסמים התנסיתי בפעם הראשונה בסוף י"ב.  החלטתי שאני כבר גדול 

ני חכם כי קראתי המון ספרות בנושא ואפילו הרבה נגד מספיק ושא
סמים. ראיתי אנשים שהשתמשו מכיתה ט' וראיתי שזה לא מביא 

גם נגד והחלטתי לנסות הבעד והלמשהו גרוע וסופני. שקלתי את כל 
  .מסגרת רגילה) בוגר, 19(בן  י לפעמיםיאם זה ימצא חן בעינ

  
ה סמים, לדבריו, מתוך ניסה חשיש ועוד כמ המרואייןלפני שנתיים 

סקרנות. "אין שום בעיה להשיג היום סמים, הם חלק מחיי הנוער 
על לא המשיך כי זה לא התאים לו. הוא מעיד על עצמו כ הואהיום". 

אדם שמנסה דברים חדשים, בודק האם הם מתאימים לו ואז מחליט 
שטוב בכל נושא וגם בעניין כזה האם להמשיך עמם. יש לו מעין מודל 

 ., חסר מסגרת)18(בן  סמיםה
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תהליך השיקום היה מקור לרפלקטיביות, ולרגעים קריטיים הנוגעים 

  להחלטה על גמילה:

  

. אז גמילהאומרים לי או בית סוהר או  -זה כבר היה בסוף י"א 
את  הבנתי שאו שאני גומר עם עצמי אם אני ממשיך או שאני מציל

  .לה), מסגרת גמי18גמילה (בן עצמי והולך ל
  

אחרי שנתפסתי כמה פעמים ונתנו לי גזר דין על כל התיקים, קיבלתי 
ועל כל עבירה נוספת מאסר, שלוש שנים. אמרתי  -מאסר על תנאי 

לעצמי שיצאתי בזול, וזה לא בעיה שלוש שנים לא להיתפס. אחרי 
שלושה חודשים תפסו אותי שוב ולא הייתה ברירה. קצינת מבחן 

סם', שהגעתי אליה דרך הקצינה, הציעו את -ועובדת סוציאלית מ'אל
מרכז הגמילה. לא הייתה ברירה, לא רציתי ללכת לבית סוהר, וגם 

עודדה שאלך, שאנסה. באתי לכאן לשלושה חודשים בהתחלה, אימא 
, 18חודשים (בן  17חשבתי שזה יספיק. בסופו של דבר אני כאן כבר 

  .מסגרת גמילה)
  

הבנתי שהמצב שלי  [...]ע שנים אחרי המאסר השלישי, הפעם לארב
שלי, את עצמי, פעם אימא אכזבתי את כולם, את  [...]כ"כ גרוע 

ראשונה הבנתי שאני בצרות ממש גדולות, שמה שקרה לי עם החיים 
שלי, ורציתי למצוא פתרון אחר, רק לא להגיע עוד פעם לבית סוהר... 

, זה ישבתי עם מישהו בתא, הוא אמר לי "בוא נלך למוסד גמילה
סתם מקום, נשב שם שנה..." בסוף באמת הגעתי לפה, והוא דווקא 

  ., מסגרת גמילה)19לא הגיע (בן 
  

יום, עוד מעט מסיים פה,  15-חודש ו 17 ]במסגרת הגמילה[אני פה 
אני יוצא לחיים, אני עשיתי כאן בגרות, אני בן אדם שקולט מהר 

הקשרים שלי,  , כל ההחלטות שלי, בכלכלמאוד, אני עשיתי שינוי ב
כשבאתי לכאן, אחרי כמה זמן כמעט הייתי באלימות, והכניסו אותי 
לניתוק, חשבתי שעוד פעם לא מבינים אותי ואז הבנתי שכל מה שאני 
עושה וכל מה שאני מרגיש, זה בכלל מהעבר, והתחלתי להבין שאני 

   ., מסגרת גמילה)19חייב לשנות, להקשיב (בן 
 
 ?וצה סמיםבאיזה רגע הבנת שאת לא ר -

קצת יותר לפני שנכנסתי למחלקה אשפוזית. כשראיתי את עצמי, את 
המצב הפיזי שלי ובכל את עצמי אני הבנתי שאני לא צריכה את זה 

 ושאני רק הורגת את עצמי
 ...שם כבר הצלחת להתנקות -

אני ביקשתי שישימו אותי במקום סגור. ידעתי שאם אני אהיה בחוץ  
זה לא יעזור לי. אני צריכה זמן כדי  אז ]גמילה[או אלך למרכז 

להתנקות פיזית. ידעתי שאם אני אצא אז יהיה לי איפה למצוא 
שלושה ם שותי לאשפוזית. שם הפסקתי. הייתי סמים. אז הכניסו א

כך יצאתי החוצה והגעתי לכאן. אני לא יכולה לצאת -חודשים ואחר
  ., מסגרת גמילה)17(בת  מכאן כי יש לי צו

  
ה 'באסה', קשה מאוד. הייתה אלימות, בלילות חשבתי בית סוהר הי
שלי, רציתי לחזור הביתה. בביקורים היה קשה אימא מה עשיתי ל
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בוכה על הזמן. הראש נדפק בלילה ממחשבות על אימא לראות את 
  ., מסגרת גמילה)18מה עשיתי (בן 

  

כרוכה גם בהחלטה על ניתוק מקבוצת שווים  על הגמילהחלטה ההלעתים 

  ת לשימוש בסמים: הגורר

מא, לאותה שכונה וזה מאוד יעכשיו אני יוצא כל שבועיים הביתה לא
קשה לי, אנשים באים אלי ואני לא רוצה לדבר איתם בכלל, אני לא 

לא יושב איתם יותר, מתרחק מהם לגמרי, לאט לאט מבינים שאני 
  ., מסגרת גמילה)18(בן  בעולם הזה, אני יותר לא מגיב

  

   ל גורמים חיוביים, כגון עובד סוציאלי, הייתה השפעה בתהליך:גם להתערבות ש

היחס מצד המורים והעובדים הסוציאליים היה טוב, ואנחנו החזרנו 
הוא היה  –להם באותה מידה. שם פגשתי את ג', עובד סוציאלי 

, מסגרת לנוער 18הישראלי הנורמלי הראשון שפגשתי, וגבר טוב (בן 
  .בסיכון)

  
המסגרת היחידה שאני מגיע לשם ושייך אליה.  נוער הואהמרכז 

המדריך הוא קרוב משפחה שלנו, אז הוא בא והוא משך אותי לשם. 
הוא סיפר לי שיש הרבה דברים מעניינים במרכז, יוצאים לטיולים, 

  ., חסר מסגרת)16(בן  חבר'ה נחמדים, אז באתי. מאז אני מגיע הרבה
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  רגעים קריטיים :סיכום הפרק

במהלכם הוא נשען על  יחיד עובר תהליכים רפלקטיבייםטיים הרגעים קריב

מקורות שונים המסייעים לו להחליט על המשך דרכו. ניתוח הראיונות 

האיכותניים העלה כי בקרב בני הנוער שרואיינו, רגעים קריטיים הנוגעים 

לשימוש בסמים ובאלכוהול נוצרו כתוצאה ממפגש עם קבוצת השווים, בני 

המין השני. כמו כן רפלקטיביות והערכת סיכונים הביאה  המשפחה, ובני

להחלטה משמעותית באשר להתנסות בסמים, כשלעתים רגעים אלו הביאו 

עניין וסקרנות דווקא להתנסות, כש –לבחירה בהימנעות, ובמקרים אחרים 

  . תרמו לבחירה זובהנאה 

ם קריטיים ראיונות עם נערים המצויים במסגרת גמילה פתחו צוהר באשר לרגעי

הנוגעים להחלטה על גמילה, כשלדמויות מודל חיוביות היה לעתים תפקיד 

  בהחלטה זו, וכן לניתוק מקבוצת שווים בלתי נורמטיבית. 
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  :סיכום כללי
  

 : שימוש בחומרים ממכרים .א

  אלכוהול

ממצאי המחקר באשר לצריכת אלכוהול מעלים תמונה לפיה שלושה רבעים מן 

דיווחו כי צרכו שתייה חריפה בשנה האחרונה,  הנערים שהשתתפו במחקר

ושליש מכלל הנערים עושים זאת בתדירות העולה על פעם בשבוע. כשנשאלו 

באשר למספר מנות המשקה שצרכו בהזדמנות האחרונה שבה שתו, כשליש ענו 

מנות משקה. בנוסף, עשירית מן הנערים דיווחו על צריכת  4-כי צרכו למעלה מ

פעמים בחודש האחרון. כמו כן כשליש מן  3שקה לפחות למעלה מחמש מנות מ

פעמים במהלך חייהם ומחצית מן הנערים  4הנערים ציינו כי השתכרו לפחות 

קיבלו ציון גבוה במדד לשתיית בולמוס שהורכב לצורך המחקר ובו שקלול של 

  תדירות וכמות צריכת משקאות אלכוהוליים. 

  

  סמים

הנפוץ ביותר שעל צריכתו דיווחו  באשר לצריכת סמים, חשיש היה הסם

הנערים: מעט פחות משליש מהם העידו על שימוש כלשהו בחשיש בשנה 

פעמית (למעלה משלושה -על שימוש מעבר להתנסות חד –החולפת, מרביתם 

מקרים שונים של שימוש). במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים 

פעמים  25וש בתדירות העולה על נמוכים, עשירית מן הנערים דיווחו על שימ

בשנה החולפת. נמצאו אחוזים נמוכים במעט באשר לשימוש במריחואנה. 

אחוזים אלו דומים לממצאי סקר קודם אשר בחן את אחוזי השימוש בחשיש 

  ומריחואנה בקרב יוצאי ברית המועצות.  

ם בנוסף, עשירית מן הנערים דיווחו על שימוש כלשהו באקסטזי, ושלושה רבעי

פעמים בסם זה. מרבית נערים אלו היו מקבוצת  3מהם על שימוש העולה על 

הנוער במסגרות סיכון. כמו כן, אחוזי השימוש בקוקאין ובחומרים נדיפים היו 

גבוהים יחסית לממצאי סקר קודם, כשחמישית מן הנערים דיווחו על שימוש 

תרופות ללא דיווחו על צריכת  כלשהו בחומרים נדיפים. כאחוז מן הנערים

  מרשם רופא, אחוז נמוך מממצאי סקר קודם. 

  

מגדריים בצריכת סמים ואלכוהול נמצאו הבדלים מובהקים בבדיקת הבדלים 

מעטים: נערים דיווחו על צריכה רבה יותר של בירה (אך לא של משקאות 

אלכוהוליים אחרים) והזדמנויות רבות יותר שבהן שתו לשוכרה. לא נמצאו 
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מוצא שונות מקרב  החומרים הממכרים בין נערים מארצות הבדלים בצריכת

  מדינות ברית המועצות לשעבר. 

ה באשר לצריכת בחינת הבדלים בין המסגרות השונות שנבדקו במחקר ז

ולפיה בבתי ספר רגילים סמים מעלה תמונה מדורגת, האלכוהול והשימוש ב

צריכה רבה הצריכה היא הנמוכה ביותר, במסגרות לבעלי הישגים נמוכים ה

באופן שאינו מפתיע, נערים . יותר רבה עוד יותר ובמסגרות לנוער בסיכון

המצויים במסגרת גמילה דיווחו על השימוש הנרחב ביותר בסמים ובאלכוהול 

בעברם. יחד עם זאת, נמצא דמיון מסוים בשימוש בחלק מן החומרים, עבור 

  ים.הנערים במסגרות רגילות ונערים במסגרות להישגים נמוכ

   

מתשובות הנערים לשאלות הנוגעות לסיבות שבעטיין בני נוער משתמשים 

בסמים ובאלכוהול עלו שלושה גורמים מרכזיים: לחץ חברתי, בריחה וחיפוש 

אחר תחושות נעימות, ובחינת גבולות. נערים במסגרות רגילות ונערים שאינם 

, בעוד משתמשים בחומרים נטו להצביע על סיבות הקשורות בלחץ חברתי

שנערים ממסגרת הגמילה ונערים הצורכים חומרים כלשהם נטו יותר להעיד על 

 סיבות הקשורות בבריחה ובתחושה נעימה. 
  

  

  אישיים אפייניםמ .ב

מניתוח מדדים הקשורים במאפיינים אישיים, עולה כי נערים במסגרות לנוער 

ות. הנערים ה להרפתקננטייבסיכון הם בעלי הדימוי העצמי הנמוך ביותר, ובעלי 

ה ביותר להרפתקנות, והנערים חזקה הנטייבמסגרת הגמילה היו בעלי ה

שנבחנו  אישיים. כל המדדים הות ומהוגנותערכי שמרנדגלו בבמסגרות הרגילות 

נמצאו במתאם עם  –סלוטוגניות, דימוי עצמי, הרפתקנות, ועמדות ערכיות  –

רמה י קוהרנטי ושימוש בסמים, כשדימוי עצמי נמוך, תפיסת העולם כבלת

נטייה קשורים מתאמית עם שימוש בסמים, ונמוכה של ערכי מהוגנות ושמרנות 

הרפתקנות קשורה בשימוש בסמים ובעיקר בשתייה מרובה. בהמשך גבוהה ל

 16%-יכולת להסביר כ אישייםלכך, מהניתוח הרגרסיוני עולה כי למדדים ה

מצריכת  17%-כ משימוש בחשיש בפרט, וכן 10%-משימוש בסמים בכלל, כ

   אלכוהול.
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   המשפחה  .ג

המשפחה, למרות היותה פעמים רבות משפחה לא קונבנציונלית או שלמה 

(בכמעט שליש מן המקרים), עם קשיי תפקוד, לא מנעה מבני הנוער לבטא 

אמונה בערכי המשפחתיות. חלק גדול מהם העידו על אווירה נינוחה בבית. יחד 

הם לא מבין אותם ואחוז נמוך יותר מבני הנוער עם זאת, מעל לשליש טענו שאבי

טענו כי אמם לא מבינה אותם. הראיונות הפתוחים עם בני הנוער מגלים כי חלק 

מהמרואיינים הם בני נוער הנמצאים בסיטואציות משפחתיות מורכבות, אשר 

בחלקם נושאים את המשא עוד מרוסיה ובחלקם כתוצאה ממשבר ההגירה 

ן משמעותי עוד בטרם העלייה ובמיוחד לאחריה. עם זאת, לארץ. לחלקם אין עוג

יסודי בכיתות הגבוהות בצורה -חלק מבני הנוער האלה מתפקדים בבית ספר על

הכוח טובה, ומגלים עמידות במצבם החדש. לעומתם, לחלק מבני הנוער לא עמד 

והוגדרו כנוער בסיכון. חלק אחר אף הגיע למסגרת  והם "חצו את הרוביקון"

ה. חשוב לציין כי למרות החיים הקשים בבית, חלק מבני הנוער מגלים גמיל

  אמפתיה להורים ובייחוד לסבים ולסבתות התומכים. 
  

מראיונות עם ההורים עולה כי ככלל, יחס ההורים לתהליך הקליטה סלחני 

יותר, הם  רואים את מצוקת הקליטה בחומרה פחותה מבני הנוער ומתמקדים 

ה. ייתכן כי עובדה זו מקלה על משבר הקליטה בקרב בני בנושאי פרנסה ועבוד

  הנוער עצמם. 

  

כן עולה מן הפרק כי למשפחה יש חלק חשוב בהתפתחות ההתנהגות הבלתי 

ושימוש בסמים. ואמנם, נמצאו קשרים בין  השתיי –נורמטיבית של הצעיר 

התנהגויות לא נורמטיביות ופרמטרים שונים בתחום המשפחה כמו 

, מצב כלכלי לא טוב, תפיסת קליטה קשה ותפיסת משפחתיות קונפליקטים

נמוכה. תפיסת היחס של ההורים לשתייה כפי שדיווחו התלמידים הוא מקל 

ולא קיצוני. ניתוח רגרסיוני העלה כי למדדים מתחום המשפחה יכולת להסביר 

  מן השונות בדפוסי צריכת הסמים והאלכוהול של הנערים. 10%-כ

  

  מסלול הלימודים .ד

מסלול הלימודים של העולים היה שזור מעברים רבים, כשבממוצע דיווחו 

על מעבר בין חמישה בתי ספר לאורך שנות לימודיהם. יחד עם זאת,  יםנערה

בכל המסגרות הדימוי העצמי של הנערים כתלמידים הייתה חיובית בסך הכול, 

י ומעל למחצית מהם ציינו כי הם תלמידים טובים או טובים מאוד ובעל
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ציינו כי הם סבורים  הנעריםמוטיבציה לימודית גבוהה. כמו כן, חלק ניכר מן 

שלעולים מברית המועצות סיכוי הצלחה רבים משל עולים מאתיופיה או מאלה 

של ישראלים ותיקים. שליש מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו על מידה 

יות קשב מסוימת של בעיות התנהגות, ובמקביל, מספר דומה דיווח על בע

וריכוז, כשאחוזים אלה היו גבוהים משמעותית במסגרות לנוער בסיכון, שם 

דיווחו כל הנערים על מידה מסוימת של הפרעות קשב. באשר לרגשות של ניכור 

כלפי בית הספר, נערים במסגרות לנוער בסיכון הביעו את תחושות הניכור 

המסגרת הנוכחית שבה ת חיוביות כלפי עמדוהנמוכות ביותר, באופן המעיד על 

  הם לומדים. 

  

מעניין לציין כי הנערים מקבלים על עצמם אחריות על התנהלותם בבית הספר, 

העיקרי שבו בחרו הנערים בכל המסגרות ככזה שהיה מסייע להם  והפרמטר

להצליח יותר בלימודים היה השקעה רבה יותר שלהם עצמם, ורק לאחר מכן 

-יותר מן המשפחה או מן המערכת הבית חיצוניים כגון סיוע רב פרמטרים

  ספרית. 

בכל הנוגע לשימוש בסמים, ניתוח רגרסיוני העלה כי למשתנים מן התחום 

-ספרי ובראשם בעיות התנהגות ומעברים בין בתי הספר, יכולת להסביר כ-הבית

משימוש בחשיש בפרט, וכן  29%-מן השונות בשימוש בסמים בכלל, כ 17%

  כוהול.כמעט שליש מצריכת האל

  

לריבוי מעברים בין בתי  האיכותניים מחזק את התמונה הנוגעתניתוח הראיונות 

ספר, כשבחלק מן המקרים בתי הספר לא היו ערוכים להתמודדות עם 

אוכלוסיית העולים ועלו סכסוכים עם המורים ועם תלמידים אחרים. במקרים 

תית של מסוימים שאבו הנערים כוחות ותמיכה ממסגרת שכונתית או חבר

עולים מברית המועצות, ובאחרים נסמכו על משאבים פנימיים. במקרים 

אחרים, העדר תמיכה והיערכות של המסגרת, בשילוב עם סטייה בהתנהגות, 

הביאה ללימודים במסגרות הישגיות פחות, ובמובנים רבים התוו מעברים אלה 

  מסלול הידרדרות שחרץ את גורל הנערים.  

  

  קבוצת השווים  .ה

נערים דיווחו כי הם מעבירים את שעות הפנאי שלהם בעיקר בבילוי עם כל ה

חברים בני אותו גיל וגלישה במחשב. נערים ממסגרות לנוער בסיכון וממסגרות 

לבעלי הישגים נמוכים דיווחו גם על תדירות גבוהה של בילוי בפארקים, 
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ר, באופן במסיבות אסיד וטראנס, וכן דיווחו על בילוי עם חברים מבוגרים יות

  . אחרות סיכון התנהגויותהתואם 

  

כשנשאלו על סגנונות המוזיקה המועדפים עליהם, דיווחו הנערים על האזנה 

למוזיקה לועזית יותר מאשר למוזיקה ישראלית או רוסית, כשנערים במסגרות 

הרגילות הם המאזינים למוזיקה לועזית בתדירות הגבוהה ביותר. כשנשאלו על 

ברר כי נערים במסגרות הרגילות פונים יותר לעזרתה של מקורות נחמה, הת

ושל חברים בני אותו גיל. כמו כן לא נרשמו רמות גבוהות של ניכור כלפי אימא 

קבוצת הגיל באף אחת מן המסגרות שנדגמו. כאשר בדקנו מהן הבעיות 

הפרטי שמטרידות את הנערים, התברר שהם מודאגים יותר מבעיות בתחום 

מבעיות בתחום הציבורי. נערים במסגרת גמילה היו מודאגים והאישי ופחות 

באופן כללי יותר מנערים במסגרות האחרות, ודווקא נערים במסגרות לנוער 

  הביעו את רמות הדאגה הנמוכות ביותר.  בסיכון

  

ממצא מעניין וחשוב בהקשר של קבוצת השווים הוא עמדת החברים כלפי 

הנערים שיערו כי עמדות חבריהם כלפי  צריכת סמים ואלכוהול. בעוד שמרבית

מרבית בני הנוער תופסים שימוש בסמים הוא שלילי, באשר לאלכוהול, נמצא כי 

  אדישה.כאת עמדות חבריהם כלפי שתייה כחיובית או 

  

ההשתייכות והזהות של בני הנוער אל סביבתם. רובם  במחקר בחנו את מידת

בות אותן מנו הנערים ככאלו כשהסיהביעו שביעות רצון בינונית משכונתם, 

הפוגמות בשביעות רצונם מן השכונה נוגעות בהיעדר שירותים ציבוריים, 

התנהגות האוכלוסייה, אוכלוסיות שאינן לטעמם והעדר חברים. כששאלנו על 

זהותם של הנערים, רובם הגדירו עצמם כישראלים וכרוסים, ומקצתם  הגדרת

לבעלי הישגים נמוכים היו בעלי הגדרת  כיהודים. עוד נמצא כי הנערים במסגרות

דיווחו על הזהות הרוסית הגבוהה ביותר, ואילו במסגרות לנוער בסיכון, הנערים 

בנוסף, הן זהות הרוסית. וזהות הישראלית  הן -תחושת זהות נמוכה יותר 

נערים במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרות לבעלי הישגים נמוכים דיווחו על 

במקרי אלימות מאשר נערים במסגרות רגילות ובמסגרת מעורבות רבה יותר 

  הגמילה.

  

-מניתוח רגרסיוני עלה כי למשתנים הקשורים לקבוצת השווים יכולת להסביר כ

מהשימוש בחשיש בפרט, וכן כשליש  19%-מהשימוש בסמים בכלל, כ 17%
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מצריכת האלכוהול. כמו כן עלה מניתוח זה כי ככל שהזהות הרוסית הייתה 

תר כך הנטייה לצרוך אלכוהול גבוהה יותר אך הנטייה להשתמש חזקה יו

  בסמים קטנה יותר. 

  

ניתוח הראיונות האיכותניים העלה תמונה של קבוצות נוער המתארגנות באופן 

ארעי וחסר מחויבות, לעתים התארגנות אנטגוניסטית אל מול קבוצות אחרות, 

נערים מעמד, ניסיון, ובראשם קבוצות של ישראלים ותיקים. החבורה מספקת ל

בולטת בהקשר זה תרבות ה"פארקים",  שייכות ובטחון, וכן צורת בילוי.

  שבמסגרתה צורכים חברי הקבוצה אלכוהול וחומרים נוספים.

  

  רגעים קריטיים  .ו

במהלכם הוא נשען על  יחיד עובר תהליכים רפלקטיבייםרגעים קריטיים הב

רכו. ניתוח הראיונות מקורות שונים המסייעים לו להחליט על המשך ד

נוגעים האיכותניים העלה כי בקרב בני הנוער שרואיינו, רגעים קריטיים ה

נוצרו כתוצאה ממפגש עם קבוצת השווים, בני לשימוש בסמים ובאלכוהול 

המשפחה, ובני המין השני. כמו כן רפלקטיביות והערכת סיכונים הביאה 

רגעים אלו הביאו להחלטה משמעותית באשר להתנסות בסמים, כשלעתים 

עניין וסקרנות דווקא להתנסות, כש –לבחירה בהימנעות, ובמקרים אחרים 

  . תרמו לבחירה זובהנאה 

ראיונות עם נערים המצויים במסגרת גמילה פתחו צוהר באשר לרגעים קריטיים 

הנוגעים להחלטה על גמילה, כשלדמויות מודל חיוביות היה לעתים תפקיד 

  מקבוצת שווים בלתי נורמטיבית.  בהחלטה זו, וכן לניתוק
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  ניתוח רגרסיוני כולל

על מנת לבחון מהם המשתנים המשפיעים ביותר על צריכת חומרים ממכרים, 

יצרנו מערכת מודלים של רגרסיה מרובה, עם כל המשתנים שנמצאו כמשפיעים 

מתחום המשפחה,  –שהופיעו בפרקים הקודמים במובהק בניתוחי הרגרסיות 

. הניתוח הרגרסיוני נערך בבלוקים אישייםקבוצת השווים ומדדים הלימודים, 

, שבה משתנים שאינם מובהקים מּוצאים מן stepwiseנושאיים וכן בשיטת 

החישוב. בדומה לרגרסיות הנפרדות, בחנו את השפעת המשתנים על חשיש,  

מהם נמצאו  משתנה 'שתייה מרובה' ומשתנה 'סם כולל'. בעבור כל אחד

, עם מקדמיהם. בנוסף, להלן 114בלוח בהקים בודדים, המופיעים משתנים מו

  ידי המודל כולו.-מופיע אחוז השונות המוסברת על

 
  : השפעת משתני המחקר על השימוש בחומרים ממכרים על פי ניתוח רגרסיוני114לוח 

  משתנה מסביר
שימוש 
  בחשיש

צריכת "שתייה 
  מרובה"

שימוש כללי על פי 
  מדד "סם כולל"

  -  β =  - 0.05  β = -0.27  י עצמידימו

  β = - 0.30  -  β = -0.29  מוטיבציה בלימודים

  -  β = 0.29  β = 0.49  בעיות התנהגות

    β = 0.23   הרפתקנות

    β = 0.32   זהות רוסית

    β = - 0.29   הגדרה עצמית כתלמיד

  β = 0.42    בילוי במסיבות טראנס

  R²(  19.1%  50.0%  22.1%אחוז השונות המוסברת (
  

 P<0.05כל המודלים מובהקים ברמת מובהקות   *
  

לי משפיעים על צריכת הכלשלושה משתנים מובהקים במודל מן הלוח עולה כי 

. משתנים אלו חשיש: דימוי עצמי, בעיות התנהגות ומוטיבציה בלימודים

מן השונות הקשורה לצריכת הסם במחקר. לדימוי  9.1%כשלעצמם מסבירים 

ככל שהם גבוהים  –ה בלימודים קשר הפוך עם צריכת חשיש עצמי ולמוטיבצי

יותר, הצריכה פחותה יותר. לעומת זאת, ככל שמדווחות בעיות התנהגות רבות 

  יותר, כך הצריכה רבה יותר. 
  

חמישה משתנים המובהקים משפיעים על שתייה מרובה: דימוי עוד עולה כי 

. למיד וזהות רוסיתהתנהגות, הרפתקנות, הגדרה עצמית כתעצמי, בעיות 

  משתנים אלו מסבירים כמחצית מן השונות הקשורה לשתייה מרובה. 
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היחסים בין כוח ההסבר של המשתנים השונים, על פי ערכם המוחלט מוצגים 

   .5בתרשים 

צריכת "שתייה מרובה"

דימוי עצמי

בעיות התנהגות

הרפתקנות

זהות רוסית

הגדרה עצמית

כתלמיד
  

  טא של המשתנים המסבירים את השונות במשתנה "שתייה מרובה" : ערכי הב5 תרשים

  

וככל  -שר עם צריכת שתייה מרובה לבעיות התנהגות והרפתקנות קשר י

גבוהים יותר ,כך צריכת השתייה רבה יותר. באופן מעניין,  םשהדיווחים אודות

השתייה רבה גם לזהות רוסית קשר ישר עם שתייה וככל שהזהות חזקה יותר, 

האני כתלמיד קשר הפוך עם צריכה מרובה, וככל  יותר. לדימוי עצמי ולתפיסת

  ריכת השתייה פחותה.שהם גבוהים יותר, כך צ

  

שני משתנים מובהקים בלבד משפיעים על צריכת סמים כוללת, בנוסף, עולה כי 

 22.1%, המסבירים, לבדם, והם מוטיבציה בלימודים ובילוי במסיבות טראנס

מן השונות הקשורה לצריכת סמים במחקר. לבילוי במסיבות טראנס קשר ישר 

  שר הפוך. עם שימוש בסמים, ולמוטיבציה בלימודים ק
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  סיכום

  

  השאלות המרכזיות שעליהן ניסינו להשיב במחקר זה היו:

יש השפעה על השימוש לשעבר מועצות ההאם לרקע של העולים מברית  -

  בחומרים ממכרים?

בקרב נוער האם ניתן להבחין בייחודיות בדפוסי השימוש בסמים ובאלכוהול  -

  ? לשעבר ועצותהמת יוצא ברי

בחומרים ממכרים שונים? השונים השימושים  האם יש מכנה משותף בין -

 האם דפוסי השימוש בסמים שונים מדפוסי השימוש באלכוהול? 

 הבדלים בדפוסי הצריכה בין בני נוער ממסגרות חינוכיות שונות?האם יש  -

האם "רגעים קריטיים" מסבירים את השימוש או היעדר השימוש בסמים  -

 ובאלכוהול ? 

או פרדיגמת הנורמליזציה מסבירות את  Social Problemהאם הפרדיגמה של  -

 השימוש בחומרים הממכרים? 

ובאופן כללי, האם השימוש בחומרים ממכרים הוא תוצר של גורמים תרבותיים  -

  או של גורמים מקומיים ובעיקר של תסכול ולמידה בישראל?

  

משתמשים בחומרים  יוצאי בריה"מ לשעברממחקרים קודמים עולה כי בני נוער 

. הרקע של יוצאי ברית המועצות ותיקיםים יותר מבני נוער ישראלים ממכר

לשעבר, כפי שמצטייר בעיני הדור השני במחקרנו ובמחקרים אחרים, מגלה כי 

הן תוצר של תקופת מעברים מן  90-משפחות העולים שהגיעו ארצה בשנות ה

, תקופה פרסטרויקה-התקופה הקומוניסטית, לתקופת הפרסטרויקה והפוסט

קודים חברתיים ותרבותיים טרם גובשו, המשפחה עברה שינויים רבים  בה

 ,משפחות רב דוריותהוריות, -משפחות חד ,ובהם שיעור גבוה יחסית של גירושין

, וקבוצות שווים שונות במהותן. חלק םיחסי הורים וילדים פחות אוטוריטטיביי

  מההורים הם 'ילדי המבוכה' של דור הפרסטרויקה.

  

שו יציבות בחברה הישראלית וראו בבית הספר את המכשיר החשוב העולים חיפ

ביותר לחיי ילדיהם. רוב העולים מצאו עוגנים בחברה הישראלית אך חלק  קטן 

מן המשפחות לא מצא את העוגנים המתאימים לעצמם ולילדיהם. לשון אחר, 

הם היו נעדרי הון כלכלי, חברתי ותרבותי בישראל. בתקופה זו, החברה 

התיאור של אולריך בק אלית מצידה הופכת יותר ויותר כהולמת את הישר
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ל'חברת סיכון'; חברה שמצד אחד מעניקה ונותנת הזדמנויות ומנופים ) 1992(

להתקדמות וליצירתיות ואמנם חלק מהעולים היטיבו למנף זאת, אך חלק גם 

  נשאר בשוליים.

  

יכת חומרים התאוריה הסוציולוגית והפסיכולוגית המסורתית ראתה בצר

) ולמעשה רוב ההסברים התמקדו (Social Problemממכרים בעיה חברתית 

השווים כגורמים המרכזיים המביאים לצריכת במשפחה, בבית הספר ובקבוצת 

-) העוסקים ב1995חומרים ממכרים. בעשור האחרון, בעקבות בק, גידנס ולאש (

"Late Modernityה, המתאר קבוצות " וחברת הסיכון, עלה מושג הנורמליזצי

גדולות של נוער אשר צורכות חומרים ממכרים, כשאי אפשר עוד להתייחס 

החיים בחברה להתנהגות החברתית כאל סטייה אלא כאל חלק מאורח 

  המודרנית.

יוצא ברית המועצות נפוצה בקרב נוער המחקר הנוכחי מראה שצריכת אלכוהול 

ל שתיית משקה חריף בשנה . שלושה רבעים מן הנערים במחקר דיווחו עלשעבר

האחרונה, כשליש דיווחו על שתייה בתדירות העולה על אחת לשבוע וכרבע 

מנות משקה, לפחות שלוש פעמים בחודש  5-דיווחו על צריכה של למעלה מ

האחרון. במרבית הפרמטרים של צריכת אלכוהול שנבחנו לא היו הבדלים 

ערים צורכים יותר מאשר מובהקים בין המינים להוציא שתיית בירה, אותה נ

נערים דיווחו על תדירות גבוהה יותר של השתכרויות   –נערות, ושתייה לשוכרה 

לעומת נערות. מן המחקר עולה שבקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר שתייה 

להוציא שתייה לצורך השתכרות, שאינה  ,איננה בהכרח "בעיה חברתית"

יל השותה לשם השתכרות דומה מקובלת באותה מידה ויש עדויות לכך שפרופ

  לזה של צורך הסמים. 

  

גילו הורים העולה כי על עמדות הוריהם הן מדיווחי ההורים הן מדיווחו הנערים 

שתייה אך שוללים כל שימוש בסמים. דור ההורים סובלנות רבה יותר כלפי 

י, שכן ברוסיה אחד רוסרואה בשתייה במידה רבה המשכית לאורח החיים ה

ילוי הספונטניים היה שתייה בצוותא. לעומת השתייה, שהייתה מדפוסי הב

נפוצה בכל המסגרות, במחקר עלה דפוס שונה באשר לשימוש בסמים. בסך 

הכול נמצא ששליש מן הנערים התנסו בסמים, רובם יותר משלוש פעמים בשנה 

החולפת. במסגרות חינוך רגילות הרוב אינו מעשן חשיש, רוב נמוך יותר ללא 

ים היה במסגרות לבעלי הישגים נמוכים, ואילו במסגרות לקידום נוער משתמש

  ובמסגרת הגמילה דיווחו הנערים על שימוש רב יותר בחשיש ובסמים נוספים.
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ההסברים שנתנו נערים במסגרות שונות לשימוש בחומרים ממכרים היו שונים; 

קו את בעוד שתלמידי בתי ספר רגילים (שברובם אינם משתמשים בסמים) נימ

השימוש בעיקר בלחץ חברתי, בני נוער במסגרת הגמילה (שבה כולם התנסו 

  בשימוש בסמים) ציינו את עקרון ההנאה, שחרור לחצים ובריחה מבעיות. 

  

המשפחה, בית הספר וקבוצת השווים, בהקשר  –ניתוח גורמי הסוציאליזציה 

יה של שימוש בסמים, בניגוד לשתייה, מחזקים את הפרדיגמה של "בע

חברתית". תפקוד לקוי של המשפחה, בית ספר שאיננו תומך, וקבוצת שווים 

) Anti Social Behavior( שכוחה הסוציאליזטורי להתנהגות בלתי חברתית

הסבירו במידה רבה שימוש בסמים. ניתוח משפחות בני הנוער מגלה כי כשליש 

דהיינו הוריות מורכבות, -הוריות, חלקן משפחות חד-מן המשפחות היו חד

עם ילדים ממערכות שונות של co-habitation -משפחות של נישואין מרובים ו

על מדינותיה השונות וישראל.  ברית המועצותנישואין, הניידות במרחב בין 

דיברו בני הנוער על העדר עוגן כלכלי, חברתי ואישי, בעיות  עומקבראיונות ה

ת בקרב נוער במסגרות הוריו-בריאות ואלימות במשפחה. מספר המשפחות החד

גמילה היה גבוה מאוד. עם זאת, רוב בני הנוער גילו אמפתיה כלפי משפחותיהם, 

גם אם אלו היו כאוטיות. הם דיווחו על אוירה טובה בבית וראו במשפחה מקור 

לתמיכה, ובמיוחד הסבים והסבתות. אימהות הוערכו על ידי בני הנוער כיותר 

ם שבפניהם נצבו חלק מבני הנוער, הם ראו את מבינות מן האבות. למרות הקשיי

ערך המשפחתיות כערך חשוב, וחלק אף הצר על הבעיות שהם גורמים 

  למשפחותיהם.

  

קונפליקטים במשפחה מייצגים את מערכת היחסים בין הדורות. עיקר 

הקונפליקטים שדווחו על ידי בני נוער במסגרות לנוער בסיכון ובמסגרת הגמילה 

החזרה הביתה, בזבוז כסף, היעדרות מבית ספר ושימוש היו סביב שעות 

ספריות (מסגרות רגילות ולבעלי -בחומרים ממכרים. תלמידים ממסגרות בית

כמו  םבנושאים טריוויאליירבים יותר הישגים נמוכים) דיווחו על קונפליקטים 

. קשר חזק נמצא בין תדירות הקונפליקטים בבית לבין מדד כולל ןסדר וניקיו

כלי של הכלמוש בסמים, שימוש בחשיש ושתייה לשוכרה. המצב של שי

המשפחה השפיע אף הוא; מצב נמוך השפיע על שימוש בחומרים ממכרים 

שימוש בסמים. חשוב לציין -ומאידך תפיסת משפחתיות כערך התקשרה עם אי



 202

כי ההתייחסות למשפחה כערך לא הייתה שונה בין המסגרות החינוכיות 

  השונות. 

  

גורם סוציאליזציה, כפי שצוין, נבדקו ארבע קבוצות של בני ת הספר כביבאשר ל

נוער במערכות חינוך: בני נוער במסגרת תיכון רגילה, בני נוער במסגרת בתי ספר 

לבעלי הישגים נמוכים (מסגרות ייחודיות כגון זו של התמ"ת), בני נוער 

בהר כי במסגרות לנוער בסיכון ובני נוער במסגרת גמילה. מן המחקר הת

בשימוש בחומרים ממכרים מתקיים דירוג, כשתלמידי תיכונים "רגילים" צרכו 

פחות חומרים ממכרים (להוציא אלכוהול), אחריהם תלמידי בתי ספר לבעלי 

הישגים נמוכים, אחריהם נוער במסגרות לנוער בסיכון, ולבסוף נערים במסגרת 

  גמילה (שהתייחסו לצריכה בעברם).

  

ימצאות במסגרת מסוימת היא תוצר של ביוגרפיה ניתן לטעון כי הה

ואינטראקציה עם הסביבה ולכן אין פלא שיש יותר צורכי חומרים ממכרים 

במסגרות החלשות יותר. עם זאת יש לזכור שצורכי חומרים ממכרים נמצאים 

בכל המסגרות, אם כי לא באותה מידה. כמו כן ניתן לטעון כי הימצאות 

קות התנהגויות בלתי נורמטיביות בהמשך. מבחינת במסגרות חלשות יותר מחז

ת כתלמיד ומידת יעמדות כלפי בית הספר, מוטיבציה לימודית, תפיסה עצמ

הסדר דומה בעיקרו למדרג של שימוש בחומרים בעיות הקשב וההתנהגות, 

יות לבעלי הישגים נמוכים דומים ספר-ממכרים, כך  שתלמידי המסגרות הבית

י ספר הרגילים. דהיינו, הימצאות במסגרת לימודים, בעמדותיהם לתלמידי בת

גם אם היא מסגרת לתלמידים חלשים, מעלה את דמויים העצמי ותפיסתם 

  חברתית.-הפרו

  

נתון חשוב להבנת הנוער היא העובדה שחלק ניכר מהם, בשלוש המסגרות 

החלשות יותר, עברו מספר רב של בתי ספר. בחלקו הדבר נובע מניידות ההורים 

מהעדר התמודדות והיערכות של בתי הספר עצמם. הדבר בחלקו הגדול נובע אך 

נראה כי בתי הספר לא נלחמו על תלמידים 'קשים', חלק גדול מהם עם בעיות 

קשב והתנהגות שלא טופלו כראוי. במקרים מסוימים, לתלמידים שעזבו מסגרת 

הייתה  חינוכית אחת לא ניתן לשנות את החלטתם. לעתים נשירתם מבית ספר

אך לתלמיד לא הייתה דרך חזרה. עם זאת ראוי לציין שלתלמידים  ,גחמה רגעית

להצליח  םגאוות יחידה 'רוסית' והם העריכו את סיכוייה הבכל המסגרות היית

בלימודים יותר מקבוצות בני נוער אחרות. בנוסף, תלמידים בכל המסגרות 
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ה גבוהה בלימודים. דירגו את עצמם כתלמידים טובים, והיו בעלי מוטיבצי

  הדבר אינו משקף בהכרח את תפקודם, אלא את ראייתם בלימודים כערך.

  

קבוצת הגיל היוותה גורם חשוב עבור הנערים במחקר, אך אין זו קבוצת 

מגובשת אלא ספורדית יחסית. מן המחקר עולה תמונה של קבוצה המתאספת 

לא פעם בני הנוער גיליות, צורכת אלכוהול, ו-רבבעיקר בפארקים, בקבוצות 

המבוגרים משפיעים על צריכת סמים. אין לקבוצות סממני זיהוי חיצוניים, 

. עם זאת ובהיעדר משאבים כספיים ובשל גילם הצעיר אין הם מצויים בפאבים

לעתים הם מתכתשים, כקבוצה, עם נוער ישראלי ותיק, אך אין עדויות לכך 

שהיה בתחילת גל העלייה  שהתכתשות זו היא ביטוי לאנטגוניזם חמור כפי

. נערים מכל המסגרות דיווחו על השתתפות במסיבות טרנס, מברית המועצות

אסיד ו"אפטר פרטי", כשיותר נערים במסגרות לנוער בסיכון ולבעלי הישגים 

נמוכים דיווחו על השתתפות במסיבות אלו בתדירות גבוהה מאשר נערים 

מסגרות רגילות דיווחו על בילוי במסגרות רגילות. לעומת זאת, יותר נערים מ

בבתים פרטיים מאשר נערים במסגרות האחרות. לשון אחר, המרחב הפרטי של 

נוער במסגרות רגילות היה מרחב גדול יותר מזה של הנערים במסגרות הפחות 

נורמטיביות, המתנהלים במרחב הציבורי. יש להניח שהדבר קשור במצב 

מכרים נמצא קשור במובהק לבילוי כלי הטוב יותר. שימוש בחומרים מהכל

  במסיבות טרנס ודומותיו, ולדיווח עצמי על היעדר שליטה עצמית. 

  

גורמי הסוציאליזציה המרכזיים, נמצא כי קבוצת השווים ובית  תבין שלוש

הגורמים המשפיעים ביותר על שימוש בחומרים ממכרים, ובהם הספר היו 

ה השכונתית לא הייתה גורם שתייה חריפה, ורק לאחר מכן המשפחה. הקהיל

עליו ניתן היה לסמוך, והיו שביטאו חוסר שביעות רצון מן השכונה וראו בה 

עוד עולה כי תפיסת עולמם של בני  מקור לכעס וקיפוח בחברה הישראלית.

הנוער היא אינדיבידואליסטית, הם עסוקים יותר בבעיות מן התחום האישי 

. )ר העולם איננו על כתפיהםצענראה כי ו(מאשר מן התחום הציבורי 

תפיסותיהם הערכיות נעות בין שני קטבים; מהדוניזם והרפתקנות למהוגנות 

ושמרנות. מדד ההרפתקנות וערכי המהוגנות הסבירו יותר ממדדים אחרים את 

  השימוש בסמים. 

  

בניגוד למחקרים שבחנו את דור ההורים, זהותם של הנערים היא יותר 

הודית. כמו כן נמצא שככל שהזהות הרוסית הייתה ישראלית ורוסית מאשר י
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חזקה יותר כך הנטייה לצרוך אלכוהול הייתה גבוהה יותר והנטייה לצרוך 

סמים הייתה נמוכה יותר. במסגרות לנוער בסיכון, הייתה זהות חלשה יותר בכל 

  .זהות יהודית, ישראלית ורוסית)( רכיבי הזהות שנבדקו

  

רמליזציה עוסקת ברגעים קריטיים. רגע קריטי התאוריה הסוציולוגית של הנו

יכול להביא לצלילה לעולם הסמים והאלכוהול או להתרחקות ממנו. אלו 

דיווחו על רגע קריטי שהושפע מסקרנות, בחומרים ממכרים שבחרו להתנסות 

התנסות הטומנת בחוּבה עידוד של אחרים, חיפוש הנאה ובחירה מחושבת ב

חרים, למשל חלק מבני הנוער במסגרות בלתי ). אcalculated risk( סכנה

נורמטיביות, חוו התנהגויות בלתי נורמטיבית של ההורים ורצו לנהוג אחרת. 

חלק הושפעו מבני נוער בשכונה שהשתמשו בחומרים ממכרים ובעקבות זאת 

החליטו החלטה עקרונית שלא להיות דומים לחבריהם בשכונה או אפילו לצאת 

כאלו שניתקו יחסים עם חברים בגלל שאלו השתמשו  ללמוד במקום אחר. היו

בסמים. מאידך, לחברים שהשתמשו בסמים הייתה השפעה על אלו שלא 

שיטתית לעתים. ממושכת ופעמית אלא -, ההשפעה לא הייתה חדושתמשה

אך לא בשל הרצון  ,לחלק מבני הנוער הייתה אמפתיה למשתמשי הסמים

  ה.להידמות להם אלא בשל התפיסה שהם בצר

  

  המלצות

  

 כמו שיפור המיטבות בבתיההמלצות אינן מתייחסות לתכניות ארוכות טווח 

הספר ויצירת קהילה תומכת. כל אלו הם השלב הראשוני וההכרחי של מניעת 

תופעות בלתי נורמטיביות. ללא תשתית של קהילה "בריאה" ובית ספר "בריא" 

  קשה לבנות בסיס לפעולות מניעה ספציפיות יותר.

  

יוצאי ושג התמכרות הוא מושג כולל לתופעות שונות, וההתמכרות במגזר המ .א

היא בעלת אופי שונה ממגזרים אחרים. יש לבנות  ברית המועצות לשעבר

תכניות מניעה נפרדות לשימוש באלכוהול ולשימוש בסמים, ובין שימושי 

הסמים השונים, גם בשלב המניעה הראשונית. כמו כן יש להפריד בין שימוש 

למשל חשיש, לבין שימוש  –קבוצתי דומיננטי בו -מים שהמרכיב החברתיבס

 למשל קוקאין. –אישי דומיננטי בו -בסמים שהמרכיב האינדיבידואלי
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יש לערוך דיאגנוזה של משפחות שילדיהם בסיכון, אך כיוון שאי אפשר  .ב

יש ובגלל העדר רצון לשיתוף פעולה להגיע לכל משפחה בשל  מורכבותן, 

פחות שיש סיכוי לשיקומן ולהשקיע בהן טיפול משפחתי לבחור מש

. כמו כן יש וכן למצוא פתרונות אלטרנטיביים ליתר המשפחות אינטנסיבי

 למצוא בכל משפחה את המבוגר שיישא באחריות.

  
  

המושג "רגעים קריטיים" טומן בחובו אפשרויות רבות לבני נוער; אפשרות  .ג

לכיוון הבלתי נורמטיבי מאידך. יש להפוך ליצירתיים וליזמים מחד או ללכת 

לזהות "רגעים  קריטיים" בקרב פרטים בקרב העולים וכן בקרב קבוצות 

חברתיות. כמו כן יש לטפח את כישור -עולים ושכונות עולים ולחזק את הפרו

החיים של קבלת החלטה. קבלת החלטה ברגע קריטי עשויה לעשות מהפך 

 ביחידים, קבוצות וקהילות. 

  

יות על בית הספר בהמשכיות בטיפול בנוער שהסתבך בפעילות הטלת אחר .ד

בלתי נורמטיבית, כפי שנהוג כיום בהרבה בתי ספר בנושא נשירה. לצורך זה 

רשויות הטיפול ואכיפת החוק חייבות לידע את בית הספר. הרבה פעמים 

לבית הספר אין מידע על פעילות בלתי נורמטיבית של תלמיד, על שימוש 

רים ועל הסתבכות עם החוק. אין ל'שחרר בקלות' תלמיד בחומרים ממכ

בסיכון מבית הספר גם אם הוא מביע רצון לעזוב. הרבה פעמים לתלמיד 

בסיכון נדמה ש'משנה מקום משנה מזל' ולאחר תקופה קצרה הוא רוצה 

לחזור לבית ספרו ולא ניתנת לו ההזדמנות, דלתות בית הספר נסגרות בפניו. 

ספר להחזירו או לחילופין לדאוג לסידור קבע בבית ספר יש לחייב את בית ה

 אחר.

  
  

ספריות גם אם הן נמוכות -יש לעודד את בני הנוער ללמוד במסגרות בית .ה

מבחינת רמתן וגם אם הן חלקיות, כי מעבר לכך שהן מהוות מסגרת הן 

נותנות כבוד לצעיר על ידי כך שהוא יכול לטעון שהוא תלמיד בית ספר. כמו 

ם מחנכות ומעניקות מקצוע. יש לזכור שההשכלה היא ההון החברתי כן הן ג

החשוב ביותר לעולים חדשים. חלק מהמסגרות לנוער בסיכון, כמו זו של 

קידום נוער, משקיעות מאמצים רבים לקידום השילוב במערכת הלימודית 

 הרגילה, אך לצורך זה דרושה התגייסות מיוחדת גם של בתי הספר.
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וזה מפורטת של תלמידים לקויי למידה ובעלי בעיות קשב יש לערוך דיאגנ .ו

 תוך התייחסות לממד התרבותי, מבין העולים ולטפל בהם טיפול שיטתי

ון שזו הקבוצה המועדת לשימוש בסמים, יותר מקבוצות אחרות, ובני וכי

 הנוער הללו חיים בתחושת כישלון קשה.

 

פורט ובנית התנהגות פרו יש לשים את הדגש על תנועות נוער וארגוני נוער וס .ז

תרבותיות, שאינן ייחודיות -חברתית. יש לעודד שילוב במסגרות פנאי רב

 לעולים. יש לבדוק פוטנציאל של "אחרים משמעותיים" בארגוני נוער.

 

נושא בניית הזהות מודגש ברוב מחקרי ההגירה ובייחוד באלה הבוחנים בני  .ח

ום", ומחקרים רבים נעשים נוער. כיום עולה בספרות מושג חדש: "יחס למק

בתחום. יחס למקום עשוי להיות שלב ראשוני לבנית עוגן וזהות ישראלית 

שאין לו די עוגנים משפחתיים יוצא ברית המועצות בקרב אותו חלק של נוער 

  וחברתיים, ולפיכך יש לבנות תכניות לפיתוח היחס למקום. 
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ABSTRACT  

  

The study attempted to answer several questions: Does the cultural 

and social background of immigrant youth from the Former Soviet 

Union (FSU) affect their use of addictive substances? Do these youth 

show distinctive patterns of drug and alcohol abuse? Do the addictive 

substances used by these teenagers share similar characteristics? Are 

the patterns of drug abuse and alcohol abuse different? Do students in 

different educational frameworks demonstrate different consumption 

patterns? Can" critical moments" explain the presence or absence of 

alcohol and drugs abuse? 

 

The study is framed by two theoretical paradigms: the Social Problem 

paradigm and the Normalization paradigm, and employs a variety of 

research methods. These methods include in-depth interviews with 53 

adolescents in different educational settings, 45 in-depth interviews 

with parents, and 3 focus groups in informal youth education settings. 

Questionnaires were also administered to 285 male adolescents in four 

categories of educational frameworks: mainstream schools, vocational 

schools for low achievers, programs for at-risk youth, and 

rehabilitation programs for youth who are heavy users. The 

questionnaires employed standard tools or tools used in previous 

research, especially research regarding the integration of immigrants 

from the FSU. 

  

According to the research findings for alcohol consumption, three 

quarters of the boys had consumed alcohol in the past year, and one 

third consumed alcohol more than once a week. One third of the boys 

reported that they had consumed more than 4 drinks the last time they 
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consumed alcohol. Approximately one third of the boys had been 

drunk at least four times in their lives, and half the boys obtained high 

scores on the measure of binge drinking developed for the research 

that was weighted for frequency and level of alcohol consumption. 

As for the type of drugs used, the most common drug used by the 

boys was cannabis: just under one third said they had used some 

cannabis during the past year, and most had used it more than once 

(i.e., on more than three separate occasions.) In programs for at-risk 

youth and poor-achievers, one tenth of the boys reported using 

cannabis more than 25 times in the past year. 

 

One tenth of the boys also reported using ecstasy at some time, and 

three-quarters had used the drug on more than three occasions. Most 

of these boys were in the at-risk group. In addition, the percentage of 

boys who used cocaine and inhalants were higher compared to earlier 

survey’s findings, and one-fifth of the boys reported using inhalants 

occasionally. 

 

A comparison of drug use patterns in the various types of schools 

showed differing patterns of drug and alcohol consumption. This 

drugs and alcohol were less frequently in mainstream schools, more 

prevalent in schools for low-achievers, and most prevalent in schools 

for at-risk youth. Youth in special programs for heavy users reported 

the highest level of past consumption of drugs and alcohol. There was 

a certain similarity regarding the use of certain substances between the 

boys in mainstream schools and those in programs for low achievers. 

When asked why they thought teenagers used drugs and alcohol, the 

boys' pointed to three main contributors: peer pressure, escapism and 

wanting to feel high, and exploring boundaries. The boys in 
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mainstream schools and those who did not use alcohol or drugs tended 

to blame social pressure, while boys in programs for heavy users and 

boys who consumed some form of substance tended to highlight 

escape from reality and the feeling of euphoria. 

 

The analysis of measures relating to the boys’ personal characteristics 

revealed that the boys in facilities for at-risk youth had the lowest self-

esteem and were the most adventure-seeking, and that the boys in 

programs for heavy users were the most adventure-seeking. The 

characteristics examined – salutogenic disposition, self-image, 

adventure seeking, and ethical attitudes — were all found to be 

correlated with drug use, whereas a high degree of adventure-seeking 

was found to be correlated most strongly with excessive alcohol 

consumption. 

The interviews with participants showed that a large percentage had 

complex family situations, which for some had been like that in 

Russia, but for others stemmed from the crisis of immigrating to 

Israel. Although some of these youngsters functioned in the higher 

post-elementary grades and apparently coped with their new situation, 

others had "crossed the Rubicon" and were considered “at risk”. 

However, many of the teenagers indicated empathy for their parents’ 

and above all their grandparents’ experiences of immigration, and 

indicated a positive attitude toward family values, and a relaxed 

atmosphere at home. Interviews with boys’ parents showed the 

parents to be generally more accepting about the social integration 

process, less distressed about it than their children, and that they 

focused on making a living and employment. 

The study also demonstrates the family’s considerable role in the 

youngsters’ drinking and drug related non-normative behavior. 
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Indeed, the research identified links between non-normative behavior 

and family parameters such as family conflict, financial distress, slow 

social integration, and weak family values. The research also found 

parents to be relatively tolerant toward drinking. 

The boys had also been transferred to many different schools. 

However, in all types of school examined by the study, the boys’ self-

image as students was positive and many thought that immigrants 

from the FSU had better chances of success than other immigrants and 

veteran Israelis. One third admitted having behavior problems and 

ADHD. Most of the boys took responsibility for their behavior at 

school, and the main factor they believed might improve their school 

performance was investment in themselves, and only after that, 

investment in external parameters. The research also found that the 

boys changed schools so often partly because the schools were unable 

to deal with the immigrants, and conflicts erupted between the boys 

and their teachers and the boys and other students, and partly at their 

own initiative. Some boys drew strength and support from their 

neighborhood or social framework for immigrants, whereas others 

relied on their own inner resources. 

Regarding the boys’ relations with same age peers and their leisure 

activities, the interview analysis showed that the youth formed groups 

of temporary, non-binding cliques, which could be antagonistic 

toward other groups, especially veteran Israelis. These cliques offer 

the youth status, experience, relevance, and security, as well as a 

pastime. One of the key features of behavior is the "parks" culture, 

namely the public parks where the cliques gather and consume alcohol 

and other substances. 

The questionnaires demonstrated that youth in programs for at-risk 

teens and low achievers spend more time in parks and at trance and 
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acid parties than the others; they also reported hanging out with older 

friends. When asked what comforts / frustrates them. The boys from 

the mainstream schools had a greater tendency to ask their mothers 

and same age friends for help. Most of the boys interviewed felt that 

their friends had a negative opinion regarding drug use but a positive 

view regarding alcohol consumption, or no view at all. When asked 

about belonging and identification with their environment, most boys 

were moderately satisfied with their neighborhood, and defined 

themselves as Israelis and Russians, only a few defined themselves as 

Jews. 

A comprehensive regression analysis was also performed on a variety 

of quantitative research variables. The analysis identified three 

significant variables in the general model which influence cannabis 

consumption: low self-esteem, behavioral problems in school, and 

motivation to study. 

Five variables were found to affect heavy drinking: self-esteem, 

behavioral problems, adventure-seeking, self-determination as a 

student, and Russian identity. 
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ABSTRACT  

  

The study attempted to answer several questions: Does the cultural 

and social background of immigrant youth from the Former Soviet 

Union (FSU) affect their use of addictive substances? Do these youth 

show distinctive patterns of drug and alcohol abuse? Do the addictive 

substances used by these teenagers share similar characteristics? Are 

the patterns of drug abuse and alcohol abuse different? Do students in 

different educational frameworks demonstrate different consumption 

patterns? Can" critical moments" explain the presence or absence of 

alcohol and drugs abuse? 

 

The study is framed by two theoretical paradigms: the Social Problem 

paradigm and the Normalization paradigm, and employs a variety of 

research methods. These methods include in-depth interviews with 53 

adolescents in different educational settings, 45 in-depth interviews 

with parents, and 3 focus groups in informal youth education settings. 

Questionnaires were also administered to 285 male adolescents in four 

categories of educational frameworks: mainstream schools, vocational 

schools for low achievers, programs for at-risk youth, and 

rehabilitation programs for youth who are heavy users. The 

questionnaires employed standard tools or tools used in previous 

research, especially research regarding the integration of immigrants 

from the FSU. 

  

According to the research findings for alcohol consumption, three 

quarters of the boys had consumed alcohol in the past year, and one 

third consumed alcohol more than once a week. One third of the boys 

reported that they had consumed more than 4 drinks the last time they 
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consumed alcohol. Approximately one third of the boys had been 

drunk at least four times in their lives, and half the boys obtained high 

scores on the measure of binge drinking developed for the research 

that was weighted for frequency and level of alcohol consumption. 

As for the type of drugs used, the most common drug used by the 

boys was cannabis: just under one third said they had used some 

cannabis during the past year, and most had used it more than once 

(i.e., on more than three separate occasions.) In programs for at-risk 

youth and poor-achievers, one tenth of the boys reported using 

cannabis more than 25 times in the past year. 

 

One tenth of the boys also reported using ecstasy at some time, and 

three-quarters had used the drug on more than three occasions. Most 

of these boys were in the at-risk group. In addition, the percentage of 

boys who used cocaine and inhalants were higher compared to earlier 

survey’s findings, and one-fifth of the boys reported using inhalants 

occasionally. 

 

A comparison of drug use patterns in the various types of schools 

showed differing patterns of drug and alcohol consumption. This 

drugs and alcohol were less frequently in mainstream schools, more 

prevalent in schools for low-achievers, and most prevalent in schools 

for at-risk youth. Youth in special programs for heavy users reported 

the highest level of past consumption of drugs and alcohol. There was 

a certain similarity regarding the use of certain substances between the 

boys in mainstream schools and those in programs for low achievers. 

When asked why they thought teenagers used drugs and alcohol, the 

boys' pointed to three main contributors: peer pressure, escapism and 

wanting to feel high, and exploring boundaries. The boys in 
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mainstream schools and those who did not use alcohol or drugs tended 

to blame social pressure, while boys in programs for heavy users and 

boys who consumed some form of substance tended to highlight 

escape from reality and the feeling of euphoria. 

 

The analysis of measures relating to the boys’ personal characteristics 

revealed that the boys in facilities for at-risk youth had the lowest self-

esteem and were the most adventure-seeking, and that the boys in 

programs for heavy users were the most adventure-seeking. The 

characteristics examined – salutogenic disposition, self-image, 

adventure seeking, and ethical attitudes — were all found to be 

correlated with drug use, whereas a high degree of adventure-seeking 

was found to be correlated most strongly with excessive alcohol 

consumption. 

The interviews with participants showed that a large percentage had 

complex family situations, which for some had been like that in 

Russia, but for others stemmed from the crisis of immigrating to 

Israel. Although some of these youngsters functioned in the higher 

post-elementary grades and apparently coped with their new situation, 

others had "crossed the Rubicon" and were considered “at risk”. 

However, many of the teenagers indicated empathy for their parents’ 

and above all their grandparents’ experiences of immigration, and 

indicated a positive attitude toward family values, and a relaxed 

atmosphere at home. Interviews with boys’ parents showed the 

parents to be generally more accepting about the social integration 

process, less distressed about it than their children, and that they 

focused on making a living and employment. 

The study also demonstrates the family’s considerable role in the 

youngsters’ drinking and drug related non-normative behavior. 
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Indeed, the research identified links between non-normative behavior 

and family parameters such as family conflict, financial distress, slow 

social integration, and weak family values. The research also found 

parents to be relatively tolerant toward drinking. 

The boys had also been transferred to many different schools. 

However, in all types of school examined by the study, the boys’ self-

image as students was positive and many thought that immigrants 

from the FSU had better chances of success than other immigrants and 

veteran Israelis. One third admitted having behavior problems and 

ADHD. Most of the boys took responsibility for their behavior at 

school, and the main factor they believed might improve their school 

performance was investment in themselves, and only after that, 

investment in external parameters. The research also found that the 

boys changed schools so often partly because the schools were unable 

to deal with the immigrants, and conflicts erupted between the boys 

and their teachers and the boys and other students, and partly at their 

own initiative. Some boys drew strength and support from their 

neighborhood or social framework for immigrants, whereas others 

relied on their own inner resources. 

Regarding the boys’ relations with same age peers and their leisure 

activities, the interview analysis showed that the youth formed groups 

of temporary, non-binding cliques, which could be antagonistic 

toward other groups, especially veteran Israelis. These cliques offer 

the youth status, experience, relevance, and security, as well as a 

pastime. One of the key features of behavior is the "parks" culture, 

namely the public parks where the cliques gather and consume alcohol 

and other substances. 

The questionnaires demonstrated that youth in programs for at-risk 

teens and low achievers spend more time in parks and at trance and 
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acid parties than the others; they also reported hanging out with older 

friends. When asked what comforts / frustrates them. The boys from 

the mainstream schools had a greater tendency to ask their mothers 

and same age friends for help. Most of the boys interviewed felt that 

their friends had a negative opinion regarding drug use but a positive 

view regarding alcohol consumption, or no view at all. When asked 

about belonging and identification with their environment, most boys 

were moderately satisfied with their neighborhood, and defined 

themselves as Israelis and Russians, only a few defined themselves as 

Jews. 

A comprehensive regression analysis was also performed on a variety 

of quantitative research variables. The analysis identified three 

significant variables in the general model which influence cannabis 

consumption: low self-esteem, behavioral problems in school, and 

motivation to study. 

Five variables were found to affect heavy drinking: self-esteem, 

behavioral problems, adventure-seeking, self-determination as a 

student, and Russian identity. 
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