
ממצאי סקר
"פניניות"בוגרות תכנית 

2017דצמבר 



הנושאים שיוצגו במצגת

השהות במסגרת

תפיסת המסגרת  

בראיה לאחור

קשר עם צוות  

המסגרת

מצב חיים נוכחי

קשרים בין  

משתנים

סיכום והמלצות

2



3

השהות במסגרת



המסגרות בהן התגוררו המשיבות לסקר

בהן התגוררו המשיבות  המסגרות 

מסגרות לנערות
' מס

משיבות

10פנימיית דולב

6בית דונה

12נועם נעורים  

10שלה נעורים

38כ"סה

מסגרות לצעירות

20תלמים בוגרות

32(אנגלית)מדרשת נעמי 

52כ"סה

בהן התגוררו סוג המסגרות 

(n=42)דוברות עברית -המשיבות 

רק בדירת נערות
52%

רק בדירת צעירות
10%

בשתי הדירות
38%

oלמסגרותלנערותמסגרותביןהמשכיותקיימת

לכךהזקוקותלנערות,לצעירות
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משך זמן המגורים במסגרת

5

שנה  
ומטה
29%

שנה עד  
שנתיים
45%

שנתיים ויותר
26%

שנה ומטה
60%

שנה עד  
שנתיים
30%

לא ידוע
10%

שנה  
ומטה
50%

שנה עד  
שנתיים
50%

–במסגרת זמן המגורים משך 

(n=38)דוברות עברית נערות

–במסגרת זמן המגורים משך 

(n=20)דוברות עברית צעירות

–במסגרת זמן המגורים משך 

(n=32)דוברות אנגלית צעירות

oלנערותלמסגרותבהשוואהלצעירותבמסגרותבהתמדהקושיקיים



סיבות לעזיבת המסגרת
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oויכולתלצעירותהתאמהמחוסרנובעלצעירותבמסגרותבהתמדההקושי

לנערותלמסגרותבהשוואהשלהןפחותהאחזקה

oאתלעזובמאדרב-רבקושיעלדיווחו,עבריתדוברותמהמשיבותכמחצית

המחקריתבספרותמהמתוארגבוה-המסגרת

סיום  
במועד

חוסר  
התאמה

אחר
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סיום  
במועד

חוסר  
התאמה

חתונה

אחר
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סיום  
במועד

חוסר  
התאמה

חתונה

אחר

0%

20%

40%
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80%
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–המסגרת סיבות לעזיבת 

(n=22)נערות דוברות עברית 

–סיבות לעזיבת המסגרת 

(n=19)צעירות דוברות עברית 

–סיבות לעזיבת המסגרת 

(n=32)צעירות דוברות אנגלית 

לחזורצורךבעיקר–אחר*

ל"לחוהביתה
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תפיסת המסגרת  

בראיה לאחור



במסגרתשהתקיימו פעילויות 

קיום  

במסגרת
השתתפות

תרומה  

נתפסת

100%100%59%קבוצתייםמפגשים

60%53%48%תעסוקתיהכוון

73%73%40%מוגנותבנושאסדנאות

71%71%59%חוגים

71%71%76%רגשיטיפול

68%68%66%העשרהסדנאות

65%65%62%לימודיםמלגות

קיום  

במסגרת
השתתפות

תרומה  

נתפסת

84%79%84%רגשיטיפול

75%69%43%העשרהסדנאות

72%62%27%קבוצתייםמפגשים

58%31%58%לימודיםמלגות

42%37%41%תעסוקתיהכוון

34%34%23%חוגים

-הנתפסת השתתפות בפעילויות ותרומתן 

(n=42)עבריתדוברות 

-הנתפסת השתתפות בפעילויות ותרומתן 

(n=32)אנגליתדוברות 

oהנתפסתוהתרומהבפעילותהשתתפועבריתדוברותהמשיבותרוב

בינוניתהייתה,העשרהוסדנאותרגשיטיפוללמעט,שלהן

oוהתרומהבפעילויותהשתתפואנגליתדוברותמהמשיבותכמחציתרק

נמוכההייתהשלהןהנתפסת
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מדדים לתפיסת המסגרת בראיה לאחור

85%
77%80%

61%60%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

חווית המגורים במסגרתתרומת השהות במסגרתתחושת שייכות למסגרת

דוברות עברית דוברות אנגלית

במסגרתתרומת המסגרת וחווית המגורים, תחושת שייכות למסגרת

4-5המשיבים (. % n=32)דוברות אנגלית ; (n=42)עבריתדוברות 

oהיאבמסגרתהשהותשלהנתפסתוהתרומהלמסגרתהשייכותתחושת

אנגליתדוברותלמשיבותבהשוואהעבריתדוברותמשיבותבקרבגבוהה

oדוברותמשיבותבקרבדומהבמידהטובההיאבמסגרתהמגוריםחוויית

אנגליתדוברותומשיבותעברית
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קשר עם צוות  

המסגרת
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הבוגרת  
עצמה
42%

צוות הדירה
58%

הבוגרת  
עצמה
59%

צוות  
הדירה
41%

היה קשר
53%

לא היה  
קשר
47% היה קשר

76%

לא היה קשר
24%

(n=42)עבריתדוברות -קיום קשר 

(n=42)עבריתדוברות -קשר היזום

(n=32)אנגליתדוברות -קיום קשר 

(n=32)אנגליתדוברות -קשר היזום

65%
71%
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100%

דוברות עברית
דוברות אנגלית

;n=42)מענה לצורך הבוגרת  n=32)

oבקשרהיועבריתדוברותמשיבותיותר

אנגליתלדוברותבהשוואה,הצוותעם

oהואהקשרייזוםעבריתדוברותבמסגרות

הדירהצוותשלבעיקר

oהואהבוגרתשללצורךהקשרשלהמענה

המסגרותבשתידומה

קשר עם צוות המסגרת



מצב חיים נוכחי
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דוברות  

עברית  

(n=42)

דוברות  

אנגלית  

(n=32)

7%3%ל"שנ12אין . 1

7%13%ל ללא בגרות"שנ12יש . 2

17%3%ל עם בגרות חלקית"שנ12יש . 3

33%20%ל עם בגרות מלאה"שנ12יש . 4

7%10%ל או בגרות  "שנ12-לימודים ל . 5

10%16%לימודים לתעודת מקצוע. 6

5%16%לימודים לתואר ראשון. 7

12%19%יש תעודת מקצוע. 8

2%0%יש תואר ראשון  . 9

100%100%כ"סה

השכלה

oועבריתדוברותמהמשיבות33%–ל–

ישאנגליתדוברותמהמשיבות20%

בגרותתעודת

o30%בעליהם,חינוכיותפנימיותמבוגרי

(2008,ובנבנישתיזעירא)בגרותתעודת

o5%16%–ועבריתדוברותמהמשיבות

לומדותאנגליתדוברותמהמשיבות

מוכראקדמיבמוסדראשוןלתואר

o19%לומדיםחינוכיותפנימיותמבוגרי

,ובנבנישתיזעירא)מוכראקדמיבמוסד

2008)
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תעסוקה ומצב כלכלי

שכירה
47%

לא עובדת  
ומחפשת

12%

לא עובדת ולא  
מחפשת

5%

לומדת
31%

עצמאית
5%

שכירה
48%

לא עובדת  
ומחפשת

10%

לא עובדת ולא  
מחפשת

3%

לומדת
23%

עצמאית
16%

31%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

דוברות עברית

דוברות אנגלית

עבריתדוברות -מצב תעסוקתי 

(n=42)

אנגלית  דוברות -מצב תעסוקתי 

(n=32)

;n=42)מצב כלכלי  n=32)

o17%לאהאנגליתמדוברות13%–ועבריתדוברותמהמשיבות

מצבעלמלמדיםאלהנתונים.עבודהמחפשותרובןאךעובדות

הכלבסךחיוביתעסוקתי

oמהמשיבות20%–כלעומתעבריתדוברותמהמשיבות33%–כ

."מאדטוב"-"טוב"הואהכלכלימצבןכיציינואנגליתדוברות

המשיבותשלומטהבינונימצבעלמלמדיםאלהנתונים
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רוחני-מצב דתי

עבריתדוברות -הגדרה דתית 

(n=42)

אנגלית  דוברות -הגדרה דתית 

(n=32)

;n=42)דתיות פרקטיקות n=32)

חרדית
35%

דתיה
37%

מסורתית
18%

לא דתיה
10%

חרדית
81%

דתיה
16%

לא דתיה
3%

דוברות  

עברית  

(n=42)

דוברות  

אנגלית  

(n=32)

אני מרגישה שהאמונה מהווה  

מקום מרכזי בחיי
88%90%

אני מנסה להתפלל כמה שאני  

יכולה
61%77%

57%71%תפילה תופסת מקום מרכזי בחיי

אני אוהבת להשתתף בשיעורים  

תורניים
41%74%

15%52%קוראת ספרי השקפה והלכהאני 

/  דתיות פרקטיקות מדד 

רוחניות
52%73%

o מהמשיבות דוברות עברית מגדירות עצמן כחרדיות או דתיות 70%–כ

אנגליתמהמשיבות דוברות 97%לעומת 

o  כשלושת רבעי מהמשיבות דוברות אנגלית עוסקות בפרקטיקות דתיות

לעומת כמחצית מהמשיבות דוברות אנגלית בלבד  
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מצב רגשי

oמהמשיבותרבעיוכשלושתעבריתדוברותמהמשיבותשלישכשני

גבוההעצמיתמסוגלותתחושתבעלותהןאנגליתדוברות

oדוברותומהמשיבותעבריתדוברותמהמשיבותרבעימשלושתלמעלה

גבוההעצמאותתחושתבעלותהןאנגלית

oדוברותומהמשיבותעבריתדוברותמהמשיבות80%–מלמעלה

אחריםאנשיםעםקרבהיחסיעלדיווחואנגלית

63%

78%
83%

73%77%
86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

יחסי קרבה עם אחריםתחושת עצמאותתחושת מסוגלות

דוברות עברית דוברות אנגלית

תחושת עצמאות ויחסי קרבה עם אחרים, מסוגלותתחושת 

5-7המשיבים (. % n=32)דוברות אנגלית ; (n=42)עבריתדוברות 

16



קשרים בין 

משתנים
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קשרים בין משתנים בסקר

לאחורבראייההמסגרתתפיסת

oבהשוואה,יותרגבוההלמסגרתשייכותתחושתהביעו,רגשיטיפולשקיבלומשיבות

.בהתאמה,3.11ממוצעלעומת4.14ממוצע–רגשיטיפולקיבלולאשלמשיבות

oתחושת(1):לביןלמסגרתהשייכותתחושתביןומובהקבינוניחיוביקשרנמצא

מובהקיםקשריםנמצאולא.(r=.57)במסגרתהמגוריםחווית(2)-ו(r=.41)המסוגלות

.נוספים

oמסגרתלהשייכותתחושת(1):לביןהמסגרתתרומתביןומובהקחזקחיוביקשרנמצא

(r=.65)במסגרתהמגוריםחווית(2)–ו(r=.62).נוספיםמובהקיםקשריםנמצאולא.

לעתידתכניות

oלאחריםהקרבהתחושתלביןלעתידהאופטימיותביןומובהקבינוניחיוביקשרנמצא

(r=.49).נוספיםמובהקיםקשריםנמצאולא.
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קשרים בין משתנים בסקר

העזיבהלאחרהמסגרתצוותעםהקשר

oלאשלמשיבותבהשוואה,למסגרתשייכותיותרהביעוהמסגרתצוותעםבקשרשהיומשיבות

.בהתאמה,3.36ממוצעלעומת4.54ממוצע–בקשרהיו

oיותרכטובהבמסגרתהשהותחוויתאתהעריכוהמסגרתצוותעםבקשרשהיומשיבות,

נמצאולא.בהתאמה,3.40ממוצעלעומת4.52ממוצע–בקשרהיולאשלמשיבותבהשוואה

.נוספיםמובהקיםהבדלים

oצוותעםקשרעלשמרוהמשיבותכילהניחניתן-ביקורתיתבצורהאלהלנתוניםלהתייחסיש

.טובההייתהבמסגרתשלהןהשהותוחוויתלמסגרתגבוההשייכותשחשובגללהמסגרת

נוכחיחייםמצב

oהעצמאותתחושת(1):לביןהסובייקטיביהכלכליהמצבביןומובהקבינוניחיוביקשרנמצא

(r=.41)מהחייםהרצוןשביעות(2)-ו(r=.59).נוספיםמובהקיםקשריםנמצאולא.

oהעצמאותתחושת(1):לביןמהחייםהרצוןשביעותביןומובהקבינוניחיוביקשרנמצא

(r=.40),(2)המסוגלותתחושת(r=.44)לעתידהאופטימיות(3)–ו(r=.46).
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סיכום והמלצות
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סיכום והמלצות דוברות עברית

במסגרתהשהות.1

oהנושאאתלבדוקישולכןהתאמהמחוסרהמסגרתאתעזבוכיציינומהמשיבותכשליש

oלחשוברצויולכןעבורן"מאדקשה-קשה"הייתההמסגרתעזיבתכיציינומהמשיבות60%–כ

עצמאייםלחייםהמעבראתעבורןלרכךבמטרה,המסגרתלעזיבתאותןלהכיןניתןכיצד

לאחורבראייההמסגרתתפיסת.2

oסדנאות,למשל)חלקןשלהנתפסתהתרומהאךומגוונותרבותפעילויותמעניקותהמסגרות

.לכךהסיבותאתלעומקלבדוקוראוינמוכה-בינוניתהיא(ועודתעסוקתיהכוון,מוגנות

oעלמצביעהדבר.יחסיתגבוהההיאהרגשיהטיפולשלהנתפסתהתרומה,זאתלעומת

במסגרתהשהותבמהלךהרגשיוהטיפולהתמיכהחשיבות

המסגרתצוותעםקשר.3

oיותררבמספרעםלקשרלשאוףניתןאך,המסגרתצוותעםקשרעלדיווחוהמשיבותמרבית

התוכניתממטרותאחתשזובהנחה,בוגרותשל

oלשקולישולכןמספקולאכלליהואהמסגרתצוותעםהקשרכיניכר

,הבוגרותעבוריותרלמועילאותוולהפוךהקשראתלהעמיקכיצד

האפשרבמידת
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סיכום והמלצות דוברות עברית

נוכחיחייםמצב.4

oבגרותתעודתאיןמהןלשליש,זאתעםיחד.הכלבסךחיוביהואהמשיבותשלההשכלהמצב

ולקדםבמסגרתבעודןאותןלאתריש,לפיכך.תיכוניים-עלבלימודיםנמצאותאינןאומלאה

.עמןהלימודיהתחוםאת

oניתןכיצדלבחוןישולכןמאדטוב-טובהואהכלכלימצבןכיציינומהמשיבותבלבדכשליש

.בענייןלהןלסייע

oעלדיווחומהמשיבותשלישכשני-ומעלהבינוניתהיאהמשיבותשלהמסוגלותתחושת

העצמיוהערךהמסוגלותתחושתאתלהגבירכיצדלבחוןישולכןגבוההמסוגלותתחושת

.המשיבותשל

oלמדדיםזכו,גבוההעצמאותתחושתעלשדיווחומשיבותכימלמדמשתניםביןקשריםניתוח

חשיבותאתמדגישזהממצא.סובייקטיביכלכליובמצבמהחייםהרצוןבשביעותיותרגבוהים

.עצמאייםלחייםיציאהלקראתמיומנויותופיתוחקידום,הצעירותשלהעצמאותעידוד
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סיכום והמלצות דוברות אנגלית

במסגרתהשהות.1

oעלהמקשהיחסיתקצרזמןעלמדובר.פחותאושנהבמסגרתהתגוררומהמשיבותמחצית

לכךהסיבותאתלעומקלבדוקיש,לכךאי.שלהןוצמיחההתפתחותשלתהליךהשלמת

oבטרם,כלומר)להןהתאימהלאהמסגרתכיהמסגרתאתעזבוכיציינומהמשיבותכשליש

לעומקוהנושאאתלבדוקישולכןמבוטללאשיעורעלמדובר.(עת

לאחורבראייההמסגרתתפיסת.2

oבפעילויותחלקלקחולארבותמשיבותכיניכראך,ומגוונותרבותפעילויותמעניקההמסגרת

.מדועלבחוןמקוםישולכן

oמקוםישכיוניכרלמדינמוכההיא,הרגשיהטיפוללמעט,הפעילויותשלהנתפסתהתרומה

.לעומקוהנושאאתלבחון

oומתן"יחידהגאוות"שלתחושהלטפחיש.כבינוניתנתפסתלמסגרתהשייכותתחושת

.לצעירותאישיתלבתשומת
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סיכום והמלצות דוברות אנגלית

oמקוםישכיוניכרשוניםובפרמטריםכלליבאופןלמדיכנמוכהנתפסתהמסגרתתרומת

לעומקוהנושאאתלבחון

המסגרתצוותעםקשר.3

oניתןכיניכר.ביוזמתןברובושנעשההמסגרתצוותעםקשרעלדיווחמהמשיבותכמחצית

בוגרותשליותררבמספרעםלקשרלשאוף

נוכחיחייםמצב.4

oלבדוקמקוםישולכןמאדטוב-טובהואהכלכלימצבןכיציינובלבדמהמשיבותכחמישית

להןלסייעניתןכיצד
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