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 ערק. 1
 . שא הנשירה נמצא בטיפולה של ועדת החינו9 והתרבות בכנסת מזה מספר שני;נו
ר "בראשות יו, פרלמנטרית לחקירת נושא נשירת תלמידי;ת חקירה דהוקמה וע, 1993אוקטובר ב

כ "מסקנות הועדה לא הוגשו בשל מינויו של חה. כ אברה; בורג"חה,  והתרבות דאזו9ועדת החינ

 .ר הסוכנות היהודית"בורג ליו
כ זבולו, אורלב להכניס תיקו, בחוק לימוד חובה במטרה לצמצ; את מימדי "מציע חה, תעכ

 .ופעת ההנשרה ממסגרות חינוכיותנוע את תמהנשירה ול

 

 :דרותהג. 2
 : למגוו, מצבי;חסונח נשירה מתייהמ

 
 .נשירה מלאה. 4 ס"התלמיד עוזב את ביה. 3 התלמיד נעדר באופ, תכו>. 2 , תלמיד שיי9 למסגרת לימודי; נורמטיביתה. 1
 עובר למסגרת אלטרנטיבית אשרו    .9 אינו חווה תהלי9 למידה משמעותיא

 רוב אינה מאפשרת לימודי; ל       
 . עודת בגרותלת

 
 :מונחי;0י, תת בבתוכו יש להבדילו

 
 :ירה גלויהנש 2.1
ולפעמי; , לפני שפוקעת הזכות, ובכל מקרה(שבגיל מסוי; , יימת אוכלוסייה של בני נוערק

, יותללימודיות הפורמ0עוזבת את כל האלטרנטיבות החינוכיות) של ההימצאות במסגרת, החובה

 .ינת ישראל מציעה לבני נוערשמד

 :ציתתמ
כ זבולו, אורלב מבקשת להכניס תיקו, בחוק לימוד חובה במטרה לצמצ; את "עת החוק של חההצ

 .מימדי הנשירה ולמנוע את תופעת ההנשרה
 מצבי; ויש להבחי, בי, נשירה גלויה לבי, רמות שונות של נשירה ו, נשירה מתייחס למגומונחה

 .סמויה
הגור; שיז; את הנשירה ,  מ, הנושרי;30%ו9 מחקר שנער9 על ידי מכו, ברוקדייל עולה כי עבור תמ

 .ס" הביעו את רצונ; לשוב לביה38%וכי , "מישהו מצוות בית הספר"היה 
 .ס לשמור על ממוצע ציוני בגרות גבוה"של ביהה לשאיפ, פעמי; רבות, סיבה להנשרה קשורהה
בני נוער ממעמד ; ס"בני נוער שנוטי; להעדר מביה: , האוכלוסיות הבולטות בקבוצת הנושרי;יב

היקפי הנשירה גבוהי; במיוחד באוכלוסייה ; עולי; חדשי;; אקונומי נמו9 ומישובי פריפריה0סוציו

ישנו קשר בי, המצב המשפחתי ; ימוי עצמי נמו9 דבעלי; ותר בקרב בני; נפוצה יההנשיר; הערבית

 .לסיכויי נשירה של תלמיד
בעיות חברתיות וצור9 לצאת ; קשיי; בלימודי;; יבות העיקריות לנשירה קשורות בבעיות משמעתסה

 .לעבודה
מגזר הערביפערי; תקציביי; בי, ה; ח מבקר המדינה מצביע על כפילות בגופי; המטפלי; בתופעה"וד

ליקויי; ; ליקויי; בהשמת הנושרי; במסגרות אלטרנטיביות; רי; בי, רשויות מקומיותפע; ליהודי

 .בסדרי העברת המידע בי, הגופי; השוני;
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 מתו9 צור9 0לדוגמא(של סיבות הקשורות בילד ובמשפחתו  בזיבת מערכת החינו9 נעשית לעיתי;ע

בעקבות , ולעיתי; מדובר בעזיבה מחוסר ברירה, )לצאת לעול; העבודה ולעזור בפרנסת המשפחה

 .אילוצי; הקשורי; במערכת ולא בתלמיד

 
 :ירה סמויהנש 2.2
. שמעותית מא9 אינ; עוסקי; בלמידה, יחס לתלמידי; שאמנ; רשומי; בבתי הספרח זה מתימונ

 :בתו9 קבוצה זו נית, להבחי, בסוגי; שוני; של התנתקות

למרות שה; עדיי, רשומי; בו (מידי; שאינ; מגיעי; לבית הספר באופ, סדיר תל •

 ).כתלמידי;

קי; תועלת מהביקור  ולא מפי;ס א9 לא מתפקדי; כלומדי"למידי; שמגיעי; לביהת •

 .ס"בביה
התנהגות חריגה ; ס"ביקור לא סדיר בביה: גויותנה סימני הניתוק נית, לזהות במגוו, התאת

 .הישגי; לימודיי; נמוכי; מאד; ס"תחושות ניכור כלפי ביה; בכיתה
, כבר בגילאי; צעירי; ובשלבי; מוקדמי;, , תשומת לב וטיפול בגורמי; הקשורי; בנשירהמת

 .ע בצמצו; היק> התופעה ובמניעתהעשוי לסיי

 

 
 :הנשרה/ירהנש 2.3
 .ה/ קונוטציה המטילה את כל האחריות של אקט העזיבה על הנערישונח נשירה למ
 .לק מ, המקרי; הנשירה היא בעצ; הנשרהחב
 .א9 אולצו לעשות זאת, ס"מקרה כזה מדובר בבני נוער שכלל לא רצו לעזוב את ביהב
;  מ, הנושרי; הגור; שיז30% 0עולה כי עבור כ,  מכו, ברוקדייל0וינט'תו9 מחקר שנער9 על ידי גמ

 ".מישהו מצוות בית הספר"את הנשירה היה 
 . מ, הנושרי; הביעו את רצונ; לחזור לבית הספר38%, ר על כ,תי
תלמיד , מבחינת הרישו; הסטטיסטי. ס החליט להפסיק את לימודיו"ונשר הוא תלמיד שביהמ

הסיבה להנשרה קשורה בשאיפה של המוסד החינוכי לשמור על , ר9 כללבד. נושרלכזה נחשב 

 .ע ציוני; מרשי; של בוגריו וזכאות לתעודת בגרותוצממ
ס הוא הגור; "לרוב ביה, נשרה מתבצעת לרוב בשלב בו התלמיד מסיי; חוק חינו9 חובההה

 .16המנשיר את התלמיד לאחר גיל 
פר ומציאת מוסד חלופי לתלמיד על ידי הרשות ח בית הסקהלי9 ההנשרה מחייב אישור של מפת

 .של ההורי; לערער על ההחלטה בפני מנהל המחוז; זכות, כמו כ,. המקומית
 :פייני קבוצת הנושרי;מא. 3

נוטי; בסופו ) סימ, לנשירה סמויה(י נוער שמרבי; להעדר ולהפגי, בעיות נוכחות שונות בנ 3.1

 .של דבר לנשור באופ, גלוי

 .אקונומי נמו09י נוער ממעמד סוציודי; ובנלי 3.2

 די; ובני נוער מישובי הלי 3.3

 .יפריהרפ 3.4
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 . חדשי; מאתיופיהי;לוע 3.5

 .במיוחד יוצאי קווקז, לי; חדשי; מחבר העמי;וע 3.6

, רכה המתבססת על נתוני משרד החינו9 ועל נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעה 3.7

 מבני הנוער 18%026%לעומת , יהודי; אינ; לומדי; מבני הנוער ה7% 0 ל6%קובעת שבי, 

 .1הערביי; אינ; לומדי;

 0 לעומת כ8% 0אחוז הנושרי; מקרב הבני; עומד על כ. ;ניוז גבוה מהנושרי; ה; בחא 3.8

 . מקרב בנות4%

 .ס"לנשור מביה9 נוטי; ו בני נוער בעלי דימוי עצמי נמ0יסת מסוגלות אישיתפת 3.9

משפחות ; משפחות מרובות ילדי;; הוריות0 ילדי; ממשפחות חד0ב משפחתיצמ 3.10

ורי; בעלי השכלה ההמשפחות בה, ; בה, אחד ההורי; סובל ממוגבלות כלשהי בתפקוד

 .נמוכה

 

 :2יבות העיקריות לנשירההס. 4
 .זבו את בית הספר בגלל בעיות משמעתע 38%
 .עזבו את בית הספר בגלל קשיי; בלימודי; 45%
 .עזבו את בית הספר בגלל בעיות חברתיות 15%
 .עזבו את בית הספר בגלל הצור9 לצאת לעבודה 10%

 

 :3רות מבקר המדינההע. 5
 :עולה כי ר דיקת המבקמב

בשל ריבוי ופיצול גופי; המטפלי; , ימת כפילות בטיפול באוכלוסיית הנושרי; לסוגיהקי 5.1

 .בנוער במצוקה במשרד החינו9 ובמשרד העבודה והרווחה

בכל הנוגע להקצאת תקני קציני ביקור , צאו פערי; תקציביי; בי, המגזר היהודי לערבינמ 5.2

 .חינו9 ורווחה שירותי ,סדיר ומת

בקיומ, של יחידות לטיפול בנוער ; בתקצוב: רי; בי, רשויות מקומיותפעימי; קי 5.3

 .באיסו> מידע ובאיתור נוער במצוקה; במצוקה

 .צאו ליקויי; בהשמת בני נוער שנשרו ממערכת החינו9מנ 5.4

ת בבני ת המטפלוותיאו; ושיתו> פעולה בי, יחיד, צאו ליקויי; בסדרי העברת מידעמנ 5.5

 .הנוער

                                                 
 .95מ "ע, ו9 מחקר מכו, ברוקדיילמת 1
 .תהתופעה ודרכי ההתמודדו, ער בשולי החברהנו,  פי חיי; להבעל 2

 ".הטיפול בבני נוער שבסכנת נשירה והתנתקות"' ב51מבקר המדינה ח "ו9 דומת 3
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 :ורותמק
היחידה , שרד החינו9מ. התופעה ודרכי ההתמודדות, ער בשולי החברהנו .חיי;, בלה .1

 .1999 0לקידו; נוער

לשכה המרכזית ה. יסודיי;0מדה בלימודי; ונשירה של תלמידי בתי הספר העלהת .2

 .לסטטיסטיקה

שירה הגלויה והסמויה הנ. מרת, ריינפלד. שרית,  פרנקובי=0אלנבוג,. מרי;,  נבות0,הכ .3

 מכו, 0וינט'ג, הכנסת מרכז מחקר ומידע.  טיוטה להערות0ח מחקר"דו. בקרב בני נוער

 .2001מרס . ברוקדייל

 ".הטיפול בבני נוער שבסכנת נשירה והתנתקות"' ב51ח מבקר המדינה "וד .4

  

 

 
 

 

 


