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תקציר
עדויות מרחבי העולם מצביעות על הקשיים של בוגרי השמה חוץ-ביתית להשתלב 

עצמאיים.  לחיים  המעבר  בעת  לתמיכה  תכניות  פותחו  בידם  לסייע  כדי  בקהילה. 

מענים  רצף  לפתח  שנועד  מיזם  של  הערכה  מחקר  מממצאי  חלק  מציג  המאמר 

לבוגרי השמות חוץ-ביתיות אשר אינם יכולים להישען על משפחתם. 

המחקר משלב גישות ושיטות של הערכה מעצבת ושל הערכה מסכמת, והוא מבוסס 

על שאלונים למילוי עצמי על ידי הצעירים והמלווים, תצפיות וראיונות עומק. המאמר 

מציג ממצאים שהתקבלו מהצעירים ומהמלווים בשלוש נקודות הזמן העיקריות. בסך 

הכול היו במחקר 77 משתתפים בנקודת הזמן הראשונה, 57 בנקודה השנייה ו-21 

בשלישית.

המאמר מתאר את ממצאי המחקר, המצביעים על החשיבות שבקיום תכנית מעין זו 

ועל הצורך בהרחבתה לקהלי יעד נוספים. כמו כן הוא מביא שורה של המלצות באשר 

לדרכים שבהן אפשר לקדם את יכולתן של תכניות מעין זו לענות לצרכים של צעירים 

בוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי. 

עצמאיים,  לחיים  במעבר  תמיכה  תכנית  חוץ-ביתית,  השמה  בוגרי  מילות מפתח: 
הערכה  

רקע 
מקומם של ילדים בחיק משפחתם הביולוגית, אולם לעתים, עקב קשיים של הילד 

חוץ- למסגרת  ולהעבירם  ממשפחתם  הילדים  את  להוציא  הצורך  נוצר  והמשפחה, 

ביתית. בחלק מהמקרים השהות במסגרת חוץ-ביתית היא קצרה והילד שב לביתו. 

במקרים רבים אחרים השהות מחוץ לבית היא ארוכה יותר, עד להתבגרותו של הילד 

וליציאתו לרשות עצמו. בני נוער אלו, היוצאים ממסגרת ההשמה בעת הגעתם לבגרות, 

הגדלים  נוער  בני  אחרים.  צעירים  של  מאלה  וקשים  רבים  אתגרים  בפני  עומדים 

במשפחתם לומדים את הכישורים והמיומנויות המאפשרים להם לצאת לחיים באופן 

עצמאי ונורמטיבי; יתרה מזו, בני נוער הגדלים במסגרת המשפחה נשארים בדרך כלל 

* המחקר נערך ביזמתם של הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי ושל אשלים, ובמימונם. המחברים 
מודים לכל השותפים למיזם על שיתוף הפעולה והסיוע. תודה מיוחדת לצעירים ולמלוויהם על התרומה 

החשובה שלהם למחקר.
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חלק בלתי נפרד ממשפחתם גם בעת יציאתם לחיים עצמאיים, וזוכים לתמיכה לאורך 

זמן. לעומתם, בוגרי ההשמה חסרים פעמים רבות את המיומנויות הנדרשות לשם 

התמודדות עם חיי בגרות עצמאיים, ומקורות התמיכה שלהם מהסביבה מוגבלים.

בעולם המערבי, ההכרה בפגיעות המיוחדת של צעירים הגרים במסגרות של השמה 

שהותם  בעת  הצעירים  של  הכנה   – מרכזיים  תהליכים  לשני  הובילה  חוץ-ביתית 

במסגרת ההשמה ליציאה ממסגרת זו ופיתוח של תכניות ושירותים שמטרתם לסייע 

בידם לאחר שיצאו לחיים עצמאיים. בארצות הברית ובמספר מדינות באירופה )כגון 

בריטניה ואירלנד(, החוק מחייב הכנה של בני נוער השוהים בהשמה ל"חיים עצמאיים", 

 Foster Care Independence Act,( החל מגיל 16 או 17. בארצות הברית, החוק

להם  להקנות  כדי  באומנה  הנוער  לבני  הניתנים  לשירותים  כספים  מקצה   )1999
שיעור מסוים  להקצות  לא מחייב(  )אך  ומאפשר  עצמאי,  לתפקוד  חיים  מיומנויות 

של כספים כדי לתמוך בהם בטווח הגילים 18–21. בבולגריה מופנים רוב הכספים 

להכנה לתעסוקה של בני נוער בגילאי 16–18 שהם בטיפול המדינה, בצרפת מושקעים 

 )25 עד  ולעתים   21–18 )בגילים  מההשמה  הצעירים  יציאת  עם  דווקא  המשאבים 

ופחות בעת שהם נמצאים בה )16–18(, ובהונגריה יש מענק כספי הניתן לצעירים 

ביום שהם יוצאים לחיים עצמאיים, במטרה לסייע להם להשתלב בחברה. אמצעי 

תמיכה אחר הוא חיסכון הנשמר עבור השוהים במסגרות ציבוריות והנצבר כדי לסייע 

להם בלימודים גבוהים )ראו סקירה מקיפה אצל בנבנישתי ]2008א[ והצגה מפורטת 

 Stein & Munro,[ של המצב במספר מדינות באירופה על פי ספרם של סטיין ומונרו

2008[, בסקירתו של גרופר ]בגיליון זה[(.

להבטיח  כדי  ועקבי  מכוון  באופן  פעלה  לא  והמנהלית  החוקית  בישראל, המסגרת 

לצרכים  לענות  כדי  ומסגרות מחייבות  שירותים  יצרה  ולא  עצמאיים  לחיים  הכנה 

המיוחדים של מי שמסיימים שהותם במסגרות השמה חוץ-ביתיות. עם זאת, בשנים 

האחרונות חלה התעוררות בתחום זה. אחד הסימנים לשינוי המתהווה הוא הצעת 

החוק שהוכנה על ידי ועדת המשנה להשמה חוץ-ביתית של הוועדה לבחינת עקרונות 

זה  חוק  בהצעת  רוטלוי"(.  )"ועדת  בחקיקה  ויישומם  והמשפט  הילד  בתחום  יסוד 

נאמר שיש להכין תכנית מעבר ממסגרת ההשמה בבגירות. כשנה לפני סיום ההשמה 

יש להכין לילד תכנית מעבר, שמטרתה להכינו לחיים של עצמאות וכבוד בקהילה. 

כמו כן, החוק המוצע מגדיר את חבות המדינה לסייע למסיימי ההשמה בין הגילים 

18–21 ולהעמיד לרשותם סיוע שיאפשר להם להשתלב בחברה הנורמטיבית. בעקבות 

וייגלר,  הצעת חוק זה העלה בנבנישתי, ששימש כיו"ר ועדת המשנה יחד עם עו"ד 

מהשמה יציאה  בתהליך  נוער  בני  של  ושלומם  רווחתם  לקידום  לשותפות  הצעה 

חוץ-ביתית )בנבנישתי, 2002(. 

בשנת 2003 ערכו זלכה ושומן סקר עבור אשלים על קבוצה שנקראה "בוגרי סידורים 

חוץ-ביתיים חסרי עורף משפחתי". לפי סקר זה, ההערכה היא שמדי שנה יש כ-350 

יש  לאלה  משפחתי.  עורף  חסרי  וממלכתיות-דתיות  ממלכתיות  מפנימיות  בוגרים 

להוסיף אוכלוסיות נוספות, שלא נכללו בסקר: בוגרי משפחות אומנה, בוגרי תכנית 
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נעל"ה, בוגרי פנימיות חסות הנוער וכן בוגרי פנימיות חרדיות וערביות. נתוני הסקר 

ייחודיים; בני הנוער התחנכו במסגרות  מצביעים על אוכלוסייה בעלת מאפיינים 

רוב  את  בה  בילו  הם   – בית  הייתה  הפנימייה  ועבורם  רבות  שנים  חוץ-ביתיות 

החופשות ולעתים התארחו אצל משפחות מטעמה. למרות הקשיים שהם התמודדו 

עמם, לחלקם היו כוחות רבים, והדבר התבטא באחוז הבוגרים שסיימו את הלימודים 

עם תעודת בגרות ובאחוז הבוגרים שהתגייסו לשירות לאומי או לשירות צבאי.

הערכת אנשי הצוות בפנימיות שרואיינו במחקר היא שבוגרי הפנימייה חסרי העורף 

המשפחתי נזקקים להמשך תמיכה וליווי על מנת שיוכלו להשתלב בחברה כבוגרים 

בפנימייה  החינוך  שנות  הישגי  תמיכה,  אותה  שבהיעדר  העריכו  אף  הם  עצמאים. 

עלולים לרדת לטמיון. הם הביעו חששות, שהסתמכו על היכרותם עם בוגרי פנימייה 

משנים קודמות, באשר ליכולת הבוגרים להשתלב במערכות חברתיות נורמטיביות, 

בהיעדר מקורות תמיכה: בית לישון בו, ייעוץ וליווי, סיוע בלימודים וברכישת מקצוע 

וסיוע להשתלבות במערכת הצבאית )זלכה ושומן, 2003(.

לאור ההכרה בצרכים של בוגרי השמות חוץ-ביתיות, ובעיקר של מי שזוהו כחסרי 

עורף משפחתי, ועקב פערים וחסרים במענה לצרכים אלו במערכת השירותים הקיימת, 

הוחלט שיש מקום לתמוך בתכנית ניסיונית, שתהווה בדיקה של האפשרות להיענות 

ופנימיות חינוכיות  רווחה, אומנה  )פנימיות  בוגרי השמות חוץ-ביתיות  לצרכים של 

של הִמנהל לחינוך התיישבותי(. התכנית, שהוצעה על ידי "ילדים בסיכוי – המועצה 

נועדה להתבצע בשותפות בין שורה של גורמים, שהבולטים בהם  לילדי פנימיות", 

– הג'וינט, אשלים, תב"ת, המוסד לביטוח לאומי )הקרן למפעלים מיוחדים(, משרד 
החינוך )הִמנהל לחינוך התיישבותי(, משרד הרווחה וקרן גנדיר.

מאמר זה מציג חלק מהממצאים של מחקר הערכה שנעשה במימון הקרן למפעלים 

לבוגרי  "גשר  המיזם  את  להעריך  במטרה  ואשלים  הלאומי  הביטוח  של  מיוחדים 

שייתן  מענים  רצף  לפתח  נועד  זה  מיזם  משפחתי".  עורף  חסרי  חוץ-ביתית  השמה 

תשובה לצורך בדיור, ליווי, כישורי חיים, הכוונה, הכשרה מקצועית ושילוב תעסוקתי 

של בוגרי השמות חוץ-ביתיות שאינם יכולים להישען על משפחתם. 

המיזם לצעירים בוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתיות חסרי 
עורף משפחתי 

הרציונל של המיזם הוא שישנם צעירים המסיימים את השמתם ואין להם אפשרות 

להישען על משפחתם כדי להמשיך בתהליך התפתחות נורמטיבי. לצעירים אלו יש 

צרכים הנובעים מהשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים )מעבר ממעמד של מתבגר 

האישיים  הקשיים  עקב  ומשמעות  תוקף  משנה  והמקבלים  עצמאי(,  בוגר  של  לזה 

והמשפחתיים שהביאו אותם להשמה, עקב השהות הממושכת במסגרת חוץ-ביתית 

ועקב היכולת המוגבלת של משפחותיהם לאפשר להם התפתחות הדרגתית לקראת 

חיים של בוגרים. 
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למיזם מספר חלקים. המאמר הנוכחי מתמקד במרכיב המרכזי שלו – מגורים וליווי 

התייחסות  למצוא  ניתן  2008ב(  )בנבנישתי,  המלא  הדוח  במסגרת  הצעירים.  של 

בקהילה  צעירים  עבור  שירות  והכוונה,  ליווי  מעטפת  כגון:  אחרים,  למרכיבים  גם 

)"אקסטרנים"(, ובניית ערכה לפיתוח כישורי חיים.   

חלק מרכזי מהתכנית מבוסס על ליווי בדירות המיועדות לצעירים ונועד ליצור את 

התנאים שיאפשרו לצעירים להתקדם בהתפתחותם בצורה נורמטיבית. ניתן לזהות 

מספר מרכיבים במודל זה:

אחרים  צעירים  ועם  נמוכה  בעלות  יציב,  נוח,  מגורים  מקום   – מגורים  מקום 

ואת  מאמציהם  את  למקד  שיוכלו  כדי  לו  נזקקים  שהצעירים  חשוב  משאב  הוא 

עבודה  מציאת  כמו:  מטרות,  בהשגת  שברשותם  המעטים  החומריים  המשאבים 

מספקת, לימודים ושירות צבאי או לאומי.

נורמטיבי בוגר  אדם  של  הפעילה  הנוכחות  היא  מהתכנית  חיוני  חלק   – ליווי 

המשמש חונך )מנטור( ומהווה דמות לחיקוי, ויוצר סביבה של קבלה וכבוד, תוך 

מישורים על  פועל  לשלב ההתפתחות. המלווה  וציפיות המתאימות  דרישות  הצגת 

– תמיכה ואוזן קשבת במקרה של קשיים והתלבטויות,  רבים שלהם נזקק הצעיר 

מידע  מתן  ונורמטיבי,  עצמאי  תפקוד  המקדמות  ריאליות  ודרישות  ציפיות  הצגת 

בעת  או  בדירה  הצפה  עם  התמודדות  כגון  חיים,  מיומנויות  של  הדגמה  רלוונטי, 

ריב עם שכן, וגם פיקוח חיצוני על עמידה בכללים מחייבים. למעשה, לפי הרציונל 

והאפשרויות  המשאבים  לכך ששאר  החיוני  המצע  את  מהווה  הליווי  התכנית,  של 

העומדים בפני הצעיר יגיעו לידי מיצוי מרבי. 

– במסגרת התכנית ניתנת לצעירים  התנסות בניהול בפועל של חיים עצמאיים 

הזדמנות להתנסות בפועל בשורה של משימות חיים, המקבלות משמעות מיוחדת 

חווה  מאשר  בהרבה  גדולה  אחריות  הצעיר,  על  הנופלת  האישית  האחריות  עקב 

עם  והתמודדות  שותפים,  ועם  עצמאית  בדירה  החיים  ניהול  ההשמה:  במסגרות 

משימות חיים, כגון: חיפוש ומציאת עבודה, שירות צבאי, יצירת רשת קשרים חברתית, 

ניהול אחראי של כספים, התמודדות עם גורמים מסחריים וביורוקרטיים והשתלבות 

של  ולשיפור  ללמידה  הזדמנות  בקהילה. ההתנסות מהווה  פורמליות  לא  במסגרות 

מיומנויות חיים, בעיקר בזכות הסביבה התומכת שבה מתנהלת למידה זו.  

גישה למשאבים שנועדו  – התכנית מאפשרת  נלווים  ולשירותים  גישה למשאבים 

ולעודד  לו,  לסייע  היכולה  ומשפחתית  חברתית  רשת  אין  שלצעיר  כך  על  לפצות 

המקובל  מזה  יותר  קצר  זמן  בטווח  עצמאיים  לחיים  ויציאה  מואצת  התקדמות 

כיום בקרב צעירים המתגוררים בחיק משפחתם. נוסף על העלות הנמוכה של הדיור, 

מוצעים משאבים בתחומים שונים: לימודים, אבחונים תעסוקתיים, סיוע במציאת 

עבודה באמצעות תהליכי הסנגור של המלווים ומפעילי התכנית וכדומה. משאבים 

אלו אמורים לקדם את התפתחותו הנורמטיבית של הצעיר ולתת בידיו כלים להמשך 

התפתחות עצמאית בחייו הבוגרים.
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בחלק המיזם שכלל מגורים וליווי היו מספר מודלים של התערבות, ואלו העיקריים 

שבהם:

"הפנימייה כבית" – הבוגרים ממשיכים לשהות בפנימייה שלהם. הבוגרים גרים  א. 

בדירה נפרדת מהשוהים האחרים בפנימייה, ולעתים הם משוכנים "מעבר לגדר" של 

הפנימייה ולא ממש בתוכה. 

– צעירים ממספר מסגרות השמה חוץ-ביתיות שוהים  "יחידות דיור אזוריות"  ב. 

בפנימייה או בדירה מחוץ לפנימייה המקבלת תמיכה לוגיסטית מהפנימייה. 

"דירות בקהילה" – הצעירים מתגוררים בדירות שאינן קשורות כלל לפנימייה.  ג. 

יש לציין שבפועל, ההבחנות בין המודלים השונים שהוצגו אינן חד-משמעיות. חלק 

מהיישומים בשטח מערבים יותר ממודל אחד, ובמהלך המיזם חלו שינויים במספר 

מקומות. כך לדוגמה, הצעירים שהיו אמורים להיות בפנימייה שהו במשך חודשים 

רבים בדירה עצמאית, עד שהדירות בפנימייה תהיינה מוכנות; אחת מיחידות הדיור 

האזוריות דמתה מאוד לדירה עצמאית בקהילה, והקשר עם הפנימייה הסמוכה כמעט 

ולא היה מורגש בחיי היום יום; הצעירות בפנימייה אחרת שכנו חלק מהזמן בדירה 

בקהילה הסמוכה לפנימייה, ובחלק אחר עברו לדירה בתוך כותלי הפנימייה. 

מטרות המחקר 
מטרות ההערכה היו:

א. לתאר בצורה שיטתית וביקורתית:

1. את מאפייני הצעירים שהשתתפו בתכנית  

2. את ההתערבויות שהופעלו   

3. את השפעת התכנית   

ב. לספק משוב לאורך הפעלת תהליך הערכה לשם סיוע בקבלת החלטות הנוגעות 

להפעלת התכנית.

ג. להציג המלצות באשר להפעלת תכניות אלו ודומות לה בעתיד.

שיטת המחקר

כללי

המחקר שילב גישות ושיטות של הערכה מעצבת ושל הערכה מסכמת. המטרות של 

ההערכה המעצבת היו לתאר בצורה שיטתית וביקורתית את מאפייני התכנית בדרך 

שתקדם את תהליכי העיצוב של התכנית. המחקר נועד לספק משוב במהלך הפעלת 

התכנית  להפעלת  הנוגעות  החלטות  בקבלת  לסייע  הייתה  המשוב  מטרת  התכנית. 

לצורך שיפורה וכדי להתמודד עם אתגרים המתגלים במהלך הפעלתה. המשובים של 

המעריכים הועברו למשתתפים בתכנית בדרכים פורמליות ולא פורמליות.  
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למחקר היו גם מרכיבים של הערכה מסכמת, שנועדו לבחון אם התכנית השיגה את 

מטרותיה בכל הנוגע לצעירים שהשתתפו בה. במסגרת זאת עקבנו אחר מצבו של 

רלוונטי  הדבר  היה  ובמקרים שבהם  בתכנית,  השהות  במהלך  מהצעירים  אחד  כל 

ואפשרי, גם לאחר שסיימו את השתתפותם. חלק זה של המחקר היה מוגבל ביכולתו 

עקב  בעיקר  הצעירים,  של  במצבם  שינויים  לבין  בתכנית  ההשתתפות  בין  לקשור 

מערך המחקר שלא כלל קבוצת ביקורת. כמו כן, יש לזכור שהמחקר בחן רק תקופת 

זמן קצרה יחסית, וסביר שחלק חשוב מהתוצאות שאליהן יגיעו הצעירים יתרחש רק 

מספר שנים לאחר ההשתתפות בתכנית. 

מערך, מדגם ושיטות לאיסוף נתונים

באופן כללי, שיטת המחקר הייתה של איסוף נתונים מהצעיר ומהמלווה שלו בשלוש 

לא  עזיבה  מתוכנן,  )סיום  בתכנית  השתתפותם  את  שסיימו  צעירים  זמן.  נקודות 

גם לאחר העזיבה. במאמר  נעשה מאמץ לראיינם  מתוכננת או הרחקה מהתכנית(, 

זה נציג ממצאים שהתקבלו מהצעירים ומהמלווים בשלוש נקודות הזמן העיקריות. 

ו-21  במחקר השתתפו 77 משתתפים בנקודת הזמן הראשונה, 57 בנקודה השנייה 

בשלישית, וברוב המקרים יש בידינו הן דיווח המלווה והן הראיון עם הצעיר. בחלק 

קטן מהמקרים יש בידינו רק אחת מזוויות הראייה.  

להלן השיטות השונות לאיסוף נתונים שנקטנו: 

ראיונות עומק מובנים למחצה 

ראיונות עם מעצבי מדיניות א. 

ערכנו מספר רב של ראיונות עם מעצבי מדיניות, מקבלי החלטות ואנשי מפתח 

אלו  מראיונות  ניכר  חלק  פעמים.  מספר  רואיינו  חלקם  הרלוונטיים,  בשירותים 

ההערכה,  סיום  לקראת  בטלפון.  נעשה  יותר  קטן  חלק  פנים,  אל  פנים  נערכו 

הגופים  שמילאו  למחצה,  פתוחים  שאלונים  באמצעות  נעשו  מהראיונות  חלק 

המרואיינים. 

ראיונות עם אנשי השירות הישיר  ב. 

ערכנו ראיונות עם כל המנהלים של הפנימיות הרלוונטיות למחקר, עם העובדות 

הסוציאליות וכן עם המלווים בכל הדירות, עם חלקם יותר מפעם אחת. 

תצפיות משתתפות 

ערכנו תצפיות משתתפות במקומות שבהן התקיימה התכנית. בתצפיות אלו נכחנו  א. 

בדירה, ראינו את המבנה והחדרים, שוחחנו שיחה חופשית עם הצעירים והמלווים 

וצפינו בפעילות השגרתית שלהם, כגון ארוחת ערב, ובאינטראקציות בין הצעירים 

לבין עצמם וביניהם לבין המלווים. 

ערכנו תצפיות משתתפות במפגשים שונים. נציג מצוות המחקר השתתף בכל אחת  ב. 

מישיבות ועדת ההיגוי של המיזם. כמו כן צפינו, בין היתר, ביום מיון מועמדים 

ובמפגש הדרכה בנושא של כישורי חיים.
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א. ראיונות טלפוניים מובנים עם הצעירים

עם רוב רובם של הצעירים התקיימו ראיונות טלפונים על סמך שאלונים מובנים, 

כל  הראיונות,  של  גרסאות  ארבע  היו  הכול  בסך  ופתוחות.  סגורות  שאלות  שכללו 

אחת מהן יועדה לשלב אחר של ההשתתפות בתכנית. שתי הגרסאות שנועדו לאפיין 

את המצב לאחר העזיבה אינן מוצגות במאמר זה. בנקודות הזמן השנייה והשלישית 

נשאלו הצעירים מספר שאלות שהתבססו על תשובותיהם בריאיון הקודם )בעיקר 

על התכניות האישיות שלהם בתחומי החיים השונים(. לשאלון היו מרכיבים רבים, 

וחלקם חזרו על עצמם בכל אחד מהראיונות. 

רקע בתכנית: רק בפעם הראשונה נשאל הצעיר איך הגיע לתכנית ואיזה חלופות  ק 

היו לו. 

של  פתוחות בתחומים  וציפיות: סדרה של שאלות  יעדים  נוכחי, תכניות,  מצב  ק 

לימודים, שירות צבאי או לאומי ותעסוקה.

חלק  האישיים:  יעדיו  את  והשיג  התכניות  את  הצעיר  מימש  שבה  המידה  ק 

בראיונות  שהוזכרו  ספציפיות  לתכניות  והתייחס  העוקבים  בראיונות  נשאל  זה 

הקודמים )כמו כוונה להירשם לקורס מסוים(. 

הוצגה  קיבל:  לא  אך  להם  זקוק  שהיה  ושירותים  הצעיר  שקיבל  שירותים  ק 

רשימה של תחומים, והצעיר נשאל מה השירותים שקיבל בכל אחד מהם, והאם 

יש שירותים שהוא נזקק להם ולא קיבל. התחומים היו: חיפוש עבודה, הכשרה 

מקצועית, לימודים, תמיכה בשירות הצבאי, לימוד ניהול משק בית, עזרה כלכלית 

וכן עזרה ותמיכה רגשית בעתות מצוקה אישית, משברים בעבודה או בעיות עם 

חברים. 

הצעירים  כמה  עד  שבדקו  שאלות   44 של  סדרה  ומיומנויות:  יכולות  הערכת  ק 

הם  להן  התשובות  את  המסוימות.  המיומנות  או  היכולת  להם  שיש  בטוחים 

התבקשו לדרג מ-1 עד 4 )1=בטוח שכן, 4=בטוח שלא(. השאלות היו בתחומים 

ניהול  עצמאי,  בית  משק  ניהול  עבודה,  לאומי,  שירות  או  צבא  לימודים,  של 

כספים, יחסים בין-אישיים והתנהגות נורמטיבית.

הערכת המידה שבה ההשתתפות עוזרת: הצעירים התבקשו להעריך על סולם  ק 

מ-1–5 )1=לא נכון כלל, 5=נכון מאוד(, עד כמה ההשתתפות שלהם בתכנית עוזרת 

התקדמות  לאומי,  שירות  או  צבא  לימודים,  עבודה,  תחומים:  של  בשורה  להם 

בחיים, למידה להסתדר באופן עצמאי, מצב כלכלי בעת מצוקה רגשית. 

על סולם מ-1–5  רצון מההשתתפות: הערכה מסכמת של ההשתתפות  שביעות  ק 

)1=לא נכון כלל, 5=נכון מאוד(.

הערכת המלווה על ידי הצעיר: הערכת המלווה על סולם מ-1–5 )1=לא נכון כלל,  ק 

5=נכון מאוד(, בשורה של תחומים, כגון: רוצה לעזור לי, מבין אותי, אני מרוצה 

ממנו )ראו לוח 3(. 
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ב. שאלוני מלווים

המלווים התבקשו למלא בכתב עבור כל צעיר שאלונים מובנים שניתנו להם במספר 

נקודות זמן. חלקים מסוימים חזרו בכל שאלון, ואחרים היו רק בשאלון הראשון או 

רק בשאלונים העוקבים. 

רקע של הצעיר: סדרה של שאלות על הרקע של הצעיר מהבחינות הבאות: כניסתו  ק 

לתכנית, ההשמות הקודמות שלו והסטטוס הנוכחי מבחינת שירות צבאי. 

רקע משפחתי: כאן נשאלו המלווים סדרה של שאלות על האב, האם ואחאים  ק 

של הצעיר. שאלות אלו נגעו לסטטוס המשפחתי של כל אחד מהם, תפקודו, יחסו 

לצעיר והקשר שלו לסיבות שהביאו להוצאת הצעיר מהבית.

מיפוי הסביבה של המשתתף: כדי לדעת על העורף המשפחתי של הצעירים, שאלנו  ק 

על כל אחת מהדמויות האפשריות המרכזיות בסביבתו )אב, אם, משפחה מורחבת, 

גורם משמעותי אחר(, סדרה של שאלות, על סולם מ-0–4 )0=כלל לא, 4=במידה 

רבה מאוד(: האם אדם זה מהווה גורם משמעותי בחיי המשתתף, מקור תמיכה 

חיובי, מקור למשאבים אינסטרומנטליים, מודל חיובי לחיקוי ומציע לו מסגרת 

מגורים נורמטיבית, או שמא הוא גורם למשתתף לחץ ומתח או קשיים רגשיים, 

מהווה עבורו מקור לקשיים מעשיים )למשל, המשתתף צריך לטפל בו( ומסכן את 

התפתחותו הנורמטיבית של המשתתף. 

רקע אישי של הצעיר: סדרה של שאלות מפורטות על היבטים של בריאות פיזית  ק 

ונפשית, התנהגות נורמטיבית בעבר ולימודים ומקצוע.  

החלקים  את  להעריך  מהמלווים  ביקשנו  במיוחד:  חיוביים  וכישורים  כוחות  ק 

החיוביים של הצעיר באמצעות סדרה של תחומים על סולם מ-1–3 )1=לא, 2=כן, 

3=כוח או כישרון בולטים במיוחד(: יכולת התמודדות טובה עם מצבי חיים קשים, 

יכולת  לחיים,  חיובית  גישה  תקווה,  אופטימיות,  להצלחה,  גבוהה  מוטיבציה 

התמדה, נכונות ויכולת לעבודה קשה, יכולת ליצירת קשרים בין-אישיים טובים, 

כישרונות בתחום תבונת הכפיים או בתחום טכני וכישרונות בתחום האמנותי.

הערכת יכולות או מיומנויות: חלק זה זהה לחלק שמופיע בשאלון הצעירים ותואר  ק 

למעלה.

התבקשו  המלווים  והשלישית(:  השנייה  הזמן  בנקודות  )רק  שהות  מאפייני  ק 

לאפיין את הצעירים בעת היותם בתכנית. הוצגו להם שורה של שאלות ספציפיות 

בתחומים של התנהגות נורמטיבית )למשל אם הצעירים היו מעורבים באלימות 

או בשתייה(, לימודים, עבודה, שירות צבאי או לאומי.  

הצעיר  אם  לציין  וביקשנו  ושירותים  התערבויות  של  סדרה  הצגנו  התערבויות:  ק 

קיבל התערבות זאת, ואם כן – באיזה היקף. שאלנו על הנושאים הבאים: ליווי 

וייעוץ אישי על ידי המלווה, טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, סיוע בשכר דירה, 

תמיכה כספית בלימודים, תמיכה כספית אחרת, הכשרה מקצועית, סיוע בנושאי 

שירות צבאי או לאומי, פעולות סנגור ותיווך שונות. 



הערכת התכנית "גשר לבוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי" 

57

מפגש 28  דצמבר 2008

תכניות להמשך: הצגנו שאלה פתוחה באשר לתכנית ההמשך עבור הצעיר בכל  ק 

אחד מארבעת התחומים: צבא, לימודים, עבודה ומגורים.

תוצאות ביניים — השפעת התכנית: ביקשנו מהמלווים להעריך את מידת ההשפעה  ק 

של התכנית על הצעיר על סולם מ-)2-( ל-3 )2-=נסיגה משמעותית, 3=התקדמות 

משמעותית(, בשורה של תחומים: לימודים, מיומנויות בתחום התעסוקה, מציאת 

רוח  ומצב  חיים  שמחת  עצמאיים,  חיים  לניהול  יכולות  צבאי,  שירות  תעסוקה, 

חיובי, אופטימיות, ביטחון בעתיד, קשרים חברתיים, יכולת התמודדות עם קשיים 

יעדים  והשגת  רגשיים  קשיים  עם  התמודדות  נורמטיבית,  התנהגות  ומשברים, 

בתחום ההכנה לחיים עצמאיים.

הערכה מסכמת של תרומת התכנית למשתתף על סולם מ-1–4 )1=התכנית פגעה  ק 

בו, 2=לא הביאה לשינוי, 3=תרמה לו, 4=תרמה לו רבות(. 

ממצאים
הממצאים מוצגים בשלושה חלקים: מאפייני הצעירים, תהליך ההתערבות והתוצאות. 

יש לציין שחלוקה זו אינה חד-משמעית ולעתים קשה להפריד בין תיאור המאפיינים 

של  הראייה  זווית  את  הבאנו  מהחלקים  אחד  בכל  התוצאות.  לבין  וההתערבות 

המלווים ושל הצעירים עצמם בשלוש נקודות הזמן שבהן קיבלנו מהם מידע. 

מאפייני הצעירים המשתתפים 

פרטי רקע אישי ומשפחתי 

בסך הכול התקיימו ראיונות עם 69 צעירים, 52 )75.4%( היו בנות. במקביל, קיבלנו 

גילאי הצעירים   .)74.0%( בנות  היו   54 צעירים, מתוכם   73 על  דיווחים מהמלווים 

כפי שדווחו על ידי המלווים נעו בין קרוב לגיל 18 )17 צעירים( לבין 24 שנים )שני 

צעירים( )החציון היה גיל 20(; 44 )60.3%( מתוכם הם ילידי הארץ, ו-20 )27.4%( – 

ילידי חבר העמים. מדיווחי המלווים על 60 מהצעירים עולה שחציון משך השהות 

שלהם במסגרות השמה קודמות היה בין חמש לשש שנים. 

ההורים,  של  לרקע  בנוגע  שאלות  על  ידיעתם  כמיטב  לענות  מהמלווים  ביקשנו 

כהגדרת  משפחתי,  עורף  חסרי  הם  לתכנית  שהגיעו  הצעירים  כמה  עד  לבחון  כדי 

אוכלוסיית היעד של התכנית. מהנתונים עולה, שהצעירים הגיעו ממשפחות שברובן 

אינן שלמות, וכרבע מהצעירים יתומים מאם. פחות משליש מהורים תוארו כבעלי 

בעיות  יש  מההורים  לחלק  כן  וכמו  כלכליות,  בעיות  האמהות  לרוב  תקין,  תפקוד 

בריאות. היחס לצעירים של כרבע מהאמהות ושל כ-16% מהאבות היה חיובי, ועל 

פחות מעשרה אחוזים מההורים נאמר שהם מפגינים יחס אוהב )9.6% מהאמהות 

ורק 5.5% מהאבות תוארו כך(. 

ביקשנו מהמלווים שיאפיינו את סביבתו של המשתתף, על פי המידע שהיה בידיהם 

בנקודת הזמן הראשונה. מצאנו שלאבות היה תפקיד מועט יחסית בחיי הצעירים, 
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כגורם  מצוינים   )47.8%( ממחציתם  פחות  לחץ,  כמקור  והן  תמיכה  כמקור  הן 

משמעותי בחיי הצעיר לפחות ברמה מסוימת. לאמהות תפקיד מרכזי יותר מאשר 

לאבות )57.8% מתוארות כגורם משמעותי לפחות ברמה מסוימת(, אך נראה שהן 

המלווים,  להערכת  תמיכה.  מציעות  משהן  יותר  רגשיים  ולקשיים  ללחץ  גורמות 

לאחאים ולבני המשפחה המורחבת יש מקום מרכזי יותר אף מהאם, ועבור צעירים 

האם  מאשר  יותר  לחיקוי  וכמודל  חיובי  תמיכה  כמקור  נתפסים  הם  יותר  רבים 

וכגורמים לקשיים וללחץ פחות ממנה. 

מהערכת המלווים עלה שרק לשני צעירים הציע אחד ההורים במידה רבה מסגרת 

מגורים נורמטיביים. נוסף על כך, הם העריכו שאח או משפחה מורחבת יכלו להציע 

כי  וכן  לו,  להציעה  יכולים  אינם  שהוריו  נוסף,  לצעיר  נורמטיבית  מגורים  מסגרת 

המשפחה המורחבת הציעה לעוד שני צעירים מסגרת מגורים במידה מסוימת.

מצב ותפקוד בעת הכניסה לתכנית

ביקשנו מהמלווים שיתארו את המצב והתפקוד של הצעירים בעת כניסתם לתכנית. 

מהדיווח עולה שמצבם הבריאותי של רוב הצעירים היה תקין, לכחמישית )20.5%( 

היו בעיות בריאות פיזית קלות, אך 38.4% זוהו כבעלי קשיים רגשיים ועוד 6.9% 

הוגדרו כבעלי בעיות נפשיות. ארבעה מתוכם נזקקו לעתים לתרופות פסיכיאטריות, 

או  שהו  מהצעירות  שלוש  המלווים,  לדברי  בקביעות.  בתרופות  השתמשו  ושניים 

אושפזו במסגרות פסיכיאטריות. 

 13 על  דיווחו  המלווים  לתכנית,  הכניסה  לפני  ותעסוקתי  השכלתי  לרקע  באשר 

צעירים )19.7%( שהיו בחינוך מיוחד, על 20 )29.0%( צוין שיש להם תעודת בגרות 

מלאה ולעוד 21 יש תעודת בגרות חלקית )34.8%(, רק לארבעה יש תעודת מקצוע. 

לפי המלווים, כמחצית עבדו בעבר באופן מזדמן ועוד כחמישית עבדו בקביעות, אך 

משך הזמן שבו עבדו היה קצר ביותר, והחציון היה פחות משלושה חודשים. מידע 

כניסתם  גם בראיונות עם הצעירים בתקופה הראשונה שלאחר  זה קיבלנו  בתחום 

לדירה. כ-60% מהם אמרו שעבדו בעבר. העבודות שהצעירים עסקו בהן היו בעיקר 

עבודות  וכן  דלק  בתחנת  עבודה  אבטחה,  מלצרות,  כמו:  פשוטות,  זמניות  עבודות 

במפעל, במסעדת מזון מהיר, במספרה ובחקלאות. מספר קטן מאוד של צעירים עבדו 

בעבודות שהיו קבועות ובתחום שהם חשבו להמשיך בו בעתיד, למשל: קלדנות עבור 

שופטים במשרד המשפטים, בחברת "תנובה", במספרה ובגן ילדים.

מבחינת השירות הצבאי, דיווחו המלווים שמעל ל-41% מהצעירים שירתו שירות צבאי 

או שירות לאומי, 27.5% היו במהלך השירות הצבאי בעת הדיווח הראשון עליהם 

במסגרת המחקר, ושיעור דומה )25%( היו לפני שירות. רק לחמישה מהמשתתפים 

היה פטור )מתוכם ארבע צעירות( ואחד שירת שירות חלקי. 

שאלנו על שורה של התנהגויות לא נורמטיביות. המלווים אמרו שלארבעה צעירים 

היו הרשעות פליליות בעבר והם שהו בכלא, תשעה )12.5%( היו מעורבים בפעילות 
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)19.2%( היו מעורבים בעבר לעתים בקטטות אלימות; כרבע  ו-14  עבריינית בעבר 

חמישה  מתוכם  באלכוהול,  בעבר  השתמשו  המלווים  דיווחו  שעליהם  מהצעירים 

)6.8%( השתמשו לעתים תכופות או שהם בעלי בעיות התמכרות; על שבעה צעירים 

)9.7%( נאמר שהשתמשו לעתים בסמים קלים, ועל אחד – שהשתמש בעבר בסמים 

קשים; על רבע מהצעירים )25.0%( נאמר שבעבר היו מעורבים בבריחות ובשוטטות, 

ואצל 16 צעירים )24.2%(, 13 מתוכם צעירות, צוינו בעיות בתפקוד מיני, כגון "תקופות 

של התנהגות מינית לא אחראית". בהשוואה לפי מגדר לא נמצאו הבדלים מובהקים 

במאפייני הרקע של הצעירים.

ניתן לסכם חלק זה בהערכה שמדובר בצעירים שהתפקוד שלהם אמנם לא היה נטול 

קשיים, וחלק ניכר מהם היה מעורב בין היתר באלימות ובהתנהגות לא נורמטיבית 

פסיכיאטריות,  בעיות  של  קשים  מאפיינים  בעלת  בקבוצה  מדובר  אין  אך  אחרת, 

התמכרויות וכדומה.

כישורי חיים 

ואת  הצעירים  של  החיים  מיומנויות  את  לחזק  היא  התכנית  של  המטרות  אחת 

על  הצעירים  את  שאלנו  כך,  משום  עצמאיים.  לחיים  הרלוונטיים  כישוריהם 

ההערכות שלהם בתחום זה. מצאנו שברוב התחומים רוב הצעירים היו בטוחים, 

השונות.  החיים  משימות  עם  להתמודד  המיומנויות  להם  שיש  חשבו,  לפחות  או 

חיפוש   – הדיור  תחום  היה  ביכולתם  פחות  בטוחים  הצעירים  היו  שבו  התחום 

דירה ביעילות וחתימה על חוזה לשכירת דירה. גם בנושא של חיפוש עבודה וניהול 

תקציב היו מספר צעירים שלא היו בטוחים ביכולתם.

בגרות  כ-84% מהצעירים אמרו שהם בטוחים שיש להם היכולת לקבל תעודת 

או  מכללה  כמו  לימודית,  במסגרת  להשתלב  שיוכלו  אמרו  ו-63.8%  מלאה 

אוניברסיטה; אולם אנו התרשמנו מהראיונות שאין בסיס מוצק להערכות אלו. 

לדוגמה, כמעט כל הצעירים שהיו חסרי תעודת בגרות היו בטוחים שיוכלו לקבל 

ללמוד  שיוכלו  בטוחים  היו  מהם  רבעים  לשלושה  ומעל  מלאה,  בגרות  תעודת 

במסגרת של לימודים גבוהים. 

במקביל להערכות הצעירים, ביקשנו מהמלווים שיעריכו גם הם את כישורי החיים 

של הצעירים, ולצורך השוואה, השתמשנו בשאלון דומה לזה שעליו ענו הצעירים. 

מהערכות המלווים נראה שלרוב רובם של הצעירים יש מיומנויות ויכולות במספר 

תחומים: בולטות ההערכות החיוביות באשר לתחום העבודה, ובעיקר בכל הקשור 

למיומנויות של דיוק והתמדה, אחריות, נכונות להשקיע מאמץ ואף קבלת סמכות 

שהוא  המלווה  אמר  אחד  צעיר  על  רק  לדוגמה,  בצוות.  לעבוד  ויכולת  ומשמעת 

בטוח שאין לו היכולת לעשות מאמץ עקבי להשתלב בעבודה. כמו כן, יש למלווים 

הערכות חיוביות בתחום ההימנעות מהתנהגויות לא נורמטיביות, כגון: התנהגות 

אחד  צעיר  על  רק  למשל,  בפלילים.  ומעורבות  וסמים  באלכוהול  שימוש  אלימה, 

אמרו המלווים שאינם בטוחים אם יוכל להימנע מהתנהגות אלימה ועל צעיר נוסף 

– שלא יוכל להימנע מהסתבכות עם החוק.  
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ולניהולו, תוך שימוש  יותר עולה בכל הנוגע לתכנון תקציב ריאלי  תמונה מעורבת 

כאן  לחובות.  ומכניסה  אימפולסיביות  מקניות  והימנעות  אשראי  בכרטיס  אחראי 

חשבו המלווים שלחלק ניכר מהצעירים אין מיומנויות כאלה. למשל, הם היו בטוחים 

בנוגע  רק  בו,  ולעמוד  ריאלי  יוכלו לתכנן תקציב  כי  לכ-18% מהצעירים  בנוגע  רק 

לכרבע מהם כי יש להם היכולת להימנע מכניסה לחובות, ורק בנוגע לכ-29% כי יוכלו 

להשתמש בכרטיס האשראי באופן אחראי ולהימנע מקניות אימפולסיביות. 

נראה שלמלווים יש הערכה חיובית לכישורים הבין-אישיים של רוב הצעירים, והם 

חשבו או היו בטוחים כי לכ-78% מהם יש היכולת ליצור קשרים עם חברים ולהימנע 

בטוחים  אינם  שהמלווים  נראה  אולם  שלילית.  השפעה  בעלי  חברים  עם  מיחסים 

יציבים; למשל, הם חשבו או היו בטוחים כי  ביכולות של הצעירים ליצור קשרים 

רק לכ-48% מהצעירים יש היכולת להקים משפחה חיובית ויציבה. לדעתם, לכ-30% 

מהצעירים אין היכולת ליצור קשרים יציבים עם בני המין השני, ולכחמישית – אין 

היכולת להקפיד על מין בטוח.  

סיכמנו את ההערכות של המלווים והצעירים בתחומים השונים בעזרת מדד היכולת 

בכל אחד מהתחומים שנבדקו והשווינו בין הערכות הצעירים לאלו של המלווים. 

לוח 1: ממוצעים וסטיות תקן של מדדי המיומנות מזוויות הראייה של הצעירים 

והמלווים בנקודת הזמן הראשונה והמתאם ביניהם

מלוויםצעירים
מתאם

ס"תממוצעס"תממוצע

***0.672.240.800.42***1.43לימודים

0.691.790.660.16***1.43צבא

0.291.820.600.12***1.23עבודה

0.441.840.520.16***1.53דיור

0.642.140.760.12***1.57כספים

0.402.030.560.23***1.25בין-אישי

0.131.440.500.26***1.05התנהגויות סיכון

סולם: 1=בטוח שכן, 2=חושב שכן, 3=חושב שלא, 4=בטוח שלא 
)N=52 גודל מדגמים: צעירים 58–65 ומלווים 67–73 )מלבד צבא

p<.001 ***

של  ההערכות  בין  ועקביים  רבים  פערים  שיש  בבירור  לראות  ניתן  מהממצאים 

הצעירים לאלו של מלוויהם. בכל אחד מהתחומים, ההבדל בין ממוצעי ההערכות של 

המשתתפים לאלו של המלווים מובהק ברמה של p<.001; בכל התחומים לצעירים יש 

הערכה חיובית יותר באופן מובהק באשר למיומנות החיים, מאשר למלווים שלהם. 

ההבדלים בולטים במיוחד בכל הקשור להערכות בתחום החינוך ובתחום היחסים 
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המיומנויות  בהערכת  שלו  למלווה  צעיר  כל  בין  ההסכמה  בבדיקת  הבין-אישיים. 

מצאנו שרק בהערכת היכולות בתחום החינוך היה מתאם מובהק ביניהם. בכל שאר 

התחומים המתאמים היו נמוכים או נמוכים מאוד ולא מובהקים. 

מאפייני תהליך ההתערבות 

בשירות  או  בצבא  בלימודים,  הצעירים  של  והמציאות  הציפיות  התכניות, 
לאומי ובתעסוקה

מטרת השאלות שלנו בתחום זה הייתה לבחון שלושה היבטים: את אופי ההתערבויות 

שנעשו עם הצעירים, את ההערכה של התערבויות אלו מזווית הראייה של הצעירים 

וגם את ההישגים שאליהם הגיעו הצעירים בתחומים אלו. 

לימודים – בריאיון הראשון עם הצעירים שאלנו אותם אם יש להם תכניות בתחום 

הלימודים. צעירים רבים הביעו רצון להמשיך ללמוד: 24.6% מהצעירים רצו להשלים 

ו-17.4%  גבוהים  בלימודים  התעניינו   30.4% לפסיכומטרי,  להתכונן  או  בגרויות 

שכרגע  ציינו   )11.6%( צעירים  שמונה  רק  מקצועי.  בקורס  ללמוד  רצו  מהמשיבים 

אינם חושבים כלל על לימודים, מתוכם שלושה היו לפני שירות, אחד היה בשירות 

צבאי ושתיים – בשירות לאומי. גם מהראיונות בהמשך עולה, שלצעירים עדיין היו 

ל-80%  מעל  היה  השיעור  השנייה  הזמן  בנקודת  בעתיד:  לימודים  להמשך  תכניות 

ובשלישית מעל ל-70%. 

עם זאת, בראיונות הנוספים מצאנו, שלמרות תכניותיהם, שיעור נכבד של הצעירים 

– 61.9% – לא היה בעת הראיונות בסטטוס של תלמיד, אולם כל הארבעה שלא היו 
בשירות לאומי או צבאי פעיל היו מעורבים בלימודים: אחד מהם למד לקראת בגרות 

ופסיכומטרי ושלושת האחרים בכיוון מקצועי.

בריאיון הראשון שאלנו את הצעירים אם הם חושבים שההשתתפות בתכנית תעזור 

להם להגשים את שאיפותיהם בתחום הלימודים. הרוב הגדול של הצעירים )79.8%( 

)44.9%(. הצעירים  בעיקר את הסיוע הכלכלי  ציינו  באופן ספציפי הם  בחיוב.  ענו 

שלמדו באותה עת דיווחו שהם מקבלים מהתכנית מורים פרטיים או מימון לקורסים 

להשלמת הבגרויות. בראיונות ההמשך שאלנו את הצעירים, האם הם קיבלו עזרה 

בנושא הלימודים. כל מי שלא שירת אמר שקיבל עזרה בתחום הלימודים )תשעה – 

במימון לימודים ואחד – בעידוד ותמיכה(. המשכנו ושאלנו, האם הם זקוקים לעזרה 

נוספת. מתברר שמתוך 42 המרואיינים בנקודת הזמן השנייה, רק אחד נזקק לעזרה 

נוספת(.  זקוקים לעזרה  )כלומר 92.9% לא היו  נוסף  לייעוץ  נזקקו  ושניים  כלכלית 

בנקודת הזמן השלישית רק צעיר אחד מתוך 17 המרואיינים ציין שהוא זקוק לעזרה 

נוספת )כלכלית(. 

לסיכום, בולטת התחושה של הצעירים שהתכנית מעודדת השכלה ואף דוחפת אותם 

לכיוון זה. עם זאת, הצעירים עדיין אינם לומדים במסגרות אקדמיות, ומספר צעירים 

ללמוד  שאיפות  על  דיווחו  הצעירים  שרוב  אף  בגרויות.  השלמת  במסגרת  לומדים 
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עושים  אינם  שרובם  נראה  לכך(,  יכולת  להם  שיש  הרגישו  )ואף  גבוהים  לימודים 

צעדים ממשיים בכיוון זה. 

 20.3% הראשון  הריאיון  בעת  שבידינו,  הנתונים  לפי   – לאומי  שירות  או  צבא 

בעבר  שירתו   14.5% שירות,  לפני  היו   29.0% צבאי,  שירות  בעת  היו  מהצעירים 

ו-כ-10% היו פטורים. בראיונות בהמשך עלה שיעור הצעירים ששהו בתכנית במהלך 

שירותם הצבאי או הלאומי – מתוך 42 צעירים בנקודת הזמן השנייה, 32 היו בשירות 

צבאי או לאומי, ומתוך 17 צעירים בנקודת הזמן השלישית, 13 היו במהלך שירות. 

שאלנו את הצעירים המשרתים בצבא או בשירות לאומי אם התכנית עוזרת להם 

בשני  בעיניהם  התבטאה  העזרה  בחיוב.  ענו  המשתתפים  רוב  השירות.  במהלך 

תחומים: התחום המעשי והתחום הרגשי. בתחום המעשי, הצעירים דיווחו על עזרה 

זכויות  קבלת  המאפשר  בודד,  חייל  של  סטטוס  בקבלת  בעיקר  הצבא,  גורמי  מול 

והטבות רבות בשירות. כמו כן הם ציינו עזרה שניתנה להם בסופי שבוע ובחופשות, 

כמו ארוחות וכביסה, וכן ציינו קבלת חבילות במהלך השירות. נוסף על כך הוזכרו 

על  גם  דיווחו  רבים  חיילים  לחייל.  הדרוש  ציוד  וקניית  הצבאי  לשירות  הכנה  גם 

עזרה ותמיכה נפשית במהלך השירות, כמו: ביקורים בימי הורים, טלפונים לעידוד 

בתקופות קשות ושיחות תמיכה במהלך החופשות. הרוב המכריע של הצעירים חשו 

בו.  לעזור  יכלה  שהיא  נוסף  שאין משהו  וענו  שעלו,  הצרכים  בכל  עזרה  שהתכנית 

בראיונות העוקבים לא נמצאו צעירים שאמרו שהם זקוקים לעזרה נוספת. 

נכנסו  מאז  עובדים  הם  הצעירים אם   69 הראשון שאלנו את  בריאיון   – תעסוקה 

לתכנית, ו-42 מהם )60.9%( השיבו בחיוב. רוב העבודות שבהן עסקו הצעירים בעת 

הראיונות היו עבודות פשוטות שלא דרשו השכלה או התמקצעות כלשהי: מלצרות, 

בקונדיטוריה  לפלסטיק,  במפעל  ים,  לבגדי  במפעל  בקייטרינג,  ועבודה  שמירה 

ובמכולת. הצעירים הגדירו אותן כעבודות לצורך פרנסה, אך לא ככאלה שבהן ירצו 

בצורה משמעותית. מספר קטן מאוד של  בהן  או שאפשר להתקדם  בעתיד  לעבוד 

צעירים דיווחו שהם שעובדים בעבודות בתחום הדורש התמקצעות, שמעניין אותם 

המחשבים  תחום  תנובה,  בחברת  עבודה  ספרות,  בעתיד:  בו  להמשיך  שירצו  או 

ועבודה טיפולית.

בעת הריאיון השני 13 צעירים ציינו שאינם עובדים )31.0%(, כולם היו במהלך השירות 

הצבאי או הלאומי. בריאיון השלישי היו ארבעה צעירים שלא היו בשירות צבאי או 

לאומי: שניים עבדו עבודה זמנית ושניים בעבודה שהוגדרה מלאה ומספקת.  

שאלנו את הצעירים, מהן התכניות שלהם באשר למקצוע ולעבודה בעתיד. מעניין 

היה שרוב הצעירים לא ידעו מה רצונם לעשות בעתיד. לחלק ניכר מהם היה כיוון 

כללי או רעיון למקצוע שמשך את לבם, אך לא תכנית פעולה של ממש. רק לצעירים 

ספורים הייתה תכנית ברורה בקשר למקצוע שבו ירצו לעסוק בעתיד. נוסף על כך 

הייתה קבוצה של צעירים שאמנם דיווחו על רצון לעסוק במקצוע, אך נראה שלא 

אלו  מקצועות  בלימוד  הכרוכות  וההתמקצעות  הלימודים  לדרישות  מודעים  היו 

שלא  התרשמנו  הריאיון  במהלך  אלו  צעירים  של  מתשובותיהם  בהם.  בעיסוק  או 
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היה להם מושג ברור באשר לדרגת הקושי ולמורכבות של הכניסה למקצועות אלו, 

והציפיות שלהם היו לא ריאליות. ממבט כולל על שלושת הראיונות עולה שבאשר 

לכיוון התעסוקה שלהם בעתיד, רוב הצעירים השתייכו לאחת משלוש קבוצות, שגודל 

כל אחת נע בין 25%–30%: )א( עבודה אקדמית; )ב( עבודה מקצועית; )ג( לא ידוע.  

שהתקבלה  מזו  משמעותי  באופן  שונה  אינה  מהמלווים  המתקבלת  התמונה 

מהצעירים. כמו כן, עולה מהדוחות שלהם שמשך הזמן שבו עבדו הצעירים היה 

)17, 30.7%( התנסו  רבים מהם,  והחציון היה כשלושה חודשים.  כלל קצר  בדרך 

בפיטורים, ורבים )16, 29%( התנסו בהתפטרות או בפיטורים והתפטרות גם יחד. 

מעבר  כגון:  שלהם,  החיים  במצבי  לשינויים  קשורות  היו  אלו  מהתנסויות  חלק 

וכדומה. חלק אחר הצביע על  גיוס לצבא, סיום השהות בתכנית  לעבודה אחרת, 

קושי  האחראי,  עם  סכסוך  העבודה:  מקום  על  בשמירה  לצעירים  שיש  הקשיים 

להשתלב וכדומה. בנקודת הזמן השלישית יש לנו דיווחים בנושא זה על 18 צעירים. 

בנקודה זו חלק גדול יותר מהצעירים – שבעה – עבד במשרה מלאה ופחות צעירים 

)שניים( פוטרו, אם כי שבעה נוספים התפטרו. 

איזו עזרה התקבלה מהתכנית?

במטרה לתאר ולהעריך את תהליכי ההתערבות, שאלנו את המלווים ואת הצעירים 

מה העזרה שהמשתתפים קיבלו מהתכנית בנושאים שונים. מהראיונות שערכנו עם 

המלווים ועם מרכזות התכנית עלה שההתערבויות שאותן קיבלו הצעירים הושפעו 

ממצבם מבחינת השירות הצבאי – מי ששירתו בצבא או בשירות לאומי קיבלו סוגי 

עזרה שונים שהתאימו למצבם. משום כך, בחנו את התשובות של הצעירים בנפרד 

עבור מי ששירתו ועבור האחרים. 

לוח 2: סוגי העזרה שהצעירים קיבלו לפי דיווחיהם בשלוש נקודות זמן

ולפי שירות או אי-שירות

IIIIII
כולם

N=69
משרתים
N=34

לא משרתים
N=35

כולם
N=42

משרתים
N=32

לא משרתים
N=10

כולם*
N=17

49.352.945.750.046.960.058.8עבודה

31.929.434.350.034.4100.076.5לימודים

42.047.137.166.771.950.076.5משק בית

26.123.528.642.943.840.052.9כלכלית

73.973.574.381.084.470.082.4תמיכה רגשית

שירות צבאי 
או לאומי

42.073.511.473.893.810.076.5

* עקב המספר הקטן של הראיונות לא נעשתה הבחנה בין מי ששירתו )13( לאחרים )4(
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מדיווחי הצעירים עולה שבנקודת הזמן הראשונה העזרה הרבה ביותר שקיבלו הייתה 

תמיכה רגשית. שיעור נמוך יותר ציינו סיוע בלימודים ובעבודה. בהשוואה לאורך זמן, 

ניתן לראות שיש עלייה בשיעור הצעירים שציינו קבלת תמיכה בתחומים השונים. 

עלייה בולטת ניתן לראות בשיעור הצעירים שקיבלו תמיכה במיומנויות משק בית 

הלימודים  בנושא  גם  בהתאמה(.  הזמן,  נקודות  בשלוש  ו-76.5%,   66.7%  ,42.0%(

ל-76.5%  הראשונה  הזמן  בנקודת  )מ-31.9%  הצעירים שקיבלו תמיכה  שיעור  עלה 

בשלישית(. 

עבור כל נקודת זמן סיכמנו את מספר התחומים שבהם ציין כל צעיר קבלת תמיכה 

דיווחו  שעליהם  העזרה  סוגי  במגוון  ניכרת  עלייה  על  מצביעים  הממוצעים  ועזרה. 

בראיונות המאוחרים יותר )ממוצעים של 2.81, 3.95, ו-4.47 בראיונות שנערכו בנקודת 

הזמן השלישית(. כמו כן מצאנו שהצעירות נוטות לדווח על קבלת עזרה רבה יותר 

זו היא מובהקת בנקודת הזמן הראשונה )שבה יש מספר  ונטייה  מאשר הצעירים, 

 .)p<.05 ,נבדקים סביר – ממוצע של 3.02 בקרב הבנות לעומת 2.18 בקרב הבנים

מאפייני תוצאות

שלהם  הרצון  ושביעות  שקיבלו  והעזרה  הליווי  את  הצעירים  הערכות 
מההשתתפות בתכנית 

כחלק מהערכת התוצאות של התכנית מזווית הראייה של הצעירים, שאלנו אותם 

סדרה של שאלות על הליווי שקיבלו במהלך התכנית. 

לוח 3: ממוצעים וסטיות תקן של הערכות המלווים על ידי הצעירים ושביעות הרצון 

שלהם מהתכנית בשלוש נקודות זמן

I
N=69

II
N= 42

III
N=17

ס"תממוצעס"תממוצעס"תממוצע

האם אתה מרגיש שהמלווה שלך בתכנית:

4.380.944.441.184.320.75רוצה לעזור לך

4.381.024.261.244.211.08מבין אותך

4.590.864.421.034.470.77מתייחס אליך בכבוד

3.901.333.771.294.160.96מצליח לעזור לך להשיג את המטרות שלך

האם אתה מרגיש שאתה:

4.301.064.211.214.051.27סומך על המלווה שלך בתכנית

3.911.483.701.393.791.23יכול לדבר אתו על דברים שקשה לך אתם

3.831.323.651.253.421.17לומד מהמלווה שלך הרבה דברים
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3.591.393.261.363.111.29האם היית רוצה להיות דומה למלווה שלך

4.430.984.281.104.321.25האם אתה מרוצה מהמלווה שלך

4.150.924.011.033.840.92שביעות רצון מההשתתפות בתכנית 

הסולם: 1=כלל לא, 5=במידה רבה מאוד

באופן כללי, רוב רובם של המשתתפים תיארו את המלווים באופן חיובי בכל הקשור 

ליחס שקיבלו מהם ואף ביחס למידה שבה המלווה הצליח לעזור להם להשיג את 

מטרותיהם )אם כי הערכה זו הייתה נמוכה במקצת(. רובם הגדול גם היו מרוצים 

מהמלווים שלהם. עם זאת, כ-19% מהצעירים אמרו כי הקביעות שהם יכולים לדבר 

עם המלווה על קשייהם, שהם לומדים ממנו דברים רבים ושהם רוצים להידמות לו, 

אינן נכונות. רק ארבעה אמרו שהקביעה שהם מרוצים מהמלווה שלהם אינה נכונה, 

ורק צעיר אחד אמר בנקודת הזמן הראשונה שאינו מרוצה מההשתתפות בתכנית. 

כ-70% אמרו כי הקביעה שהם שבעי רצון מההשתתפות בתכנית נכונה מאוד ועוד 

13.0% אמרו שהיא נכונה. הייתה נטייה מסוימת לירידה בשביעות הרצון עם הזמן, 

אך נטייה זו אינה מובהקת. 

בחנו מה הקשר בין שביעות הרצון של הצעיר מההשתתפות בתכנית לבין ההערכות 

של המלווה. מצאנו שהיה מתאם גבוה ומובהק בין שביעות הרצון מהתכנית לבין 

 .)r=.53, p<.001( שביעות הרצון מהמלווה

כמו כן, שאלנו את הצעירים עד כמה ההשתתפות שלהם בתכנית עזרה להם בתחומי 

חיים שונים. בחלק מהתחומים ההערכות היו די גבוהות, אך בתחומים אחרים הן 

היו נמוכות משמעותית מן הראשונות. שיעור גבוה במיוחד של צעירים חשו שהתכנית 

עזרה להם בסוגיות הקשורות להתנהלותם העצמאית ולהתקדמותם בחיים, ושיעור 

צעירים דומה מבין אלו שעבורם הנושא היה רלוונטי, חשו שהתכנית עזרה להם בענייני 

השירות הצבאי. עם זאת, יש לתת את הדעת על השיעור הנכבד של צעירים שחשו 

שהתכנית לא עזרה להם בענייני עבודה )39.1%( ולימודים )40.6%(. גם מבחינה עזרה 

כלכלית ההערכות היו נמוכות, ורק כמחצית )53.6%( מהצעירים אמרו שההשתתפות 

בתכנית עזרה להם מבחינה זו. לא נמצאו הבדלים בין הבנים לבנות. 

הערכות המלווים את השינויים שחלו בצעירים

בחלק זה בחנו את התוצאות של התכנית באמצעות הערכת המלווים את השינויים 

אלו  מעין  להערכות  השיטה,  בפרק  שציינו  כפי  התכנית.  במהלך  בצעירים  שחלו 

ביקורת  לקבוצת  השוואה  יכולת  ללא  נעשות  שהן  מהעובדה  הנובעות  מגבלות  יש 

מתאימה. עם זאת, יש חשיבות לבחון, האם המלווים העובדים עם הצעירים נוטים 

לראות שינויים בתחומים החשובים להשגת יעדי התכנית. 

חיים  כישורי  לצעירים  להקנות  היא  בדירות  השהות  של  החשובות  המטרות  אחת 

הצעירים  של  המיומנויות  להעריך את  ביקשנו מהמלווים  כזכור,  שונים.  בתחומים 

יש  בחנו, האם  שונים.  חיים בתחומים  בהתמודדות עם שורה ארוכה של משימות 
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סימנים להתקדמות בכיוון של רכישת כישורי חיים על ידי הצעירים, מזווית הראייה 

חלה  השלישית  הזמן  שבנקודת  נראה  שבו  הלימודים,  תחום  למעט  המלווים.  של 

שיש  מצאנו  הצעירים,  של  להתקדמותם  באשר  המלווים  בביטחון  ירידה  דווקא 

עלייה הדרגתית בביטחון המלווים שככל שהצעירים גרים בדירות זמן רב יותר הם 

שולטים טוב יותר במיומנויות החיים השונות. דפוס כזה של ממצאים יכול לנבוע 

משני תהליכים שונים: 

צעירים הנמצאים בדירות זמן רב יותר מפגינים יכולות ומיומנויות חיים גבוהות  א. 

יותר, ובכך  מצביעים על יעילותה של ההתערבות.

בבדיקות  מופיעים  ואינם  נושרים  יותר  נמוכות  חיים  מיומנויות  שלהם  צעירים  ב. 

לצעירים  בהדרגה  מצטמצמות  וההערכות  דיפרנציאלית"(  )"נשירה  הנוספות 

היא  לומר שההתערבות  ניתן  כך שלא  יותר,  טובים  פתיחה  תנאי  עם  שהתחילו 

שהביאה לתוצאה חיובית.

ניתוח נוסף שערכנו מרמז ברורות שהאפשרות השנייה היא הסבירה יותר. בניתוח 

עדויות  אמנם  מצאנו  הזמן,  נקודות  שלוש  בכל  בדירות  ששהו  בצעירים  שהתמקד 

קלים  היו  השינויים  אך  הזמן,  עם  חיים  מיומנויות  ברכישת  חיוביים  לשינויים 

חיים  מיומנויות  בעלי  שצעירים  מצאנו  זאת,  לעומת  מובהקים.  מלהיות  ורחוקים 

יותר  הופיעו  לא  ואילו האחרים  להישאר,  נטו  המלווים(  הערכת  )לפי  יותר  טובות 

בהערכות המלווים, כלומר הפסיקו את השתתפותם בתכנית. 

למי  יותר מפעם אחת(  )והוערכו  מי שנשארו  בין  ביותר, המבחין  הבולט  התחום 

שעזבו )ולא הוערכו יותר(, הוא של מיומנויות חיים בתחום של הימנעות מהתנהגויות 

יותר  סיכון. הצעירים שהופיעו בפעם השנייה במחקר היו בעלי מיומנויות גבוהות 

באופן מובהק משל אלו שנשרו בין נקודת הזמן הראשונה לשנייה. כלומר, למי שלא 

המשיכו בתכנית היו מיומנויות נמוכות יותר.

בהמשך שאלנו את המלווים ישירות מה השינויים שהם מזהים בצעירים בעקבות 

נקודות  משלוש  אחת  בכל  זו  שאלה  הצגנו  שונים.  בתחומים  בתכנית  ההשתתפות 

הזמן. 

לוח 4: ממוצעים וסטיות תקן של הערכות המלווים את השינויים 

שחלו בצעירים בשלוש נקודות זמן 

IIIIII

N=65–67N=51–52N=20–21

ס"תממוצעס"תממוצעס"תממוצע

3.310.723.600.933.951.07לימודים

3.910.894.350.844.520.93מיומנויות בתחום התעסוקה
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3.890.934.100.944.100.94מציאת תעסוקה

3.750.964.141.064.551.15שירות צבאי או לאומי

4.240.804.770.834.950.92יכולת לניהול חיים עצמאיים

4.010.984.850.894.710.90שמחת חיים, מצב רוח חיובי

4.100.874.650.844.570.87אופטימיות, ביטחון בעתיד

4.101.004.650.955.000.89קשרים חברתיים

3.810.874.400.874.240.89שינוי ביכולת להתמודד עם קשיים ומשברים

3.610.763.710.964.141.06שינוי בהתנהגות הנורמטיבית

3.670.754.020.804.100.83שינוי בהתמודדות עם קשיים רגשיים

שינוי בהשגת יעדים בתחום ההכנה לחיים 
עצמאיים

4.160.934.710.854.710.78

סולם: 1=נסיגה משמעותית, 2=נסיגה, 3=ללא שינוי, 4=התקדמות, 5=התקדמות רבה, 6=התקדמות 
משמעותית

הצעירים.  של  התקדמות  לראות  המלווים  נטו  כלל  שבדרך  כך  על  מצביע   4 לוח 

בהערכה בנקודת הזמן הראשונה ההתקדמות הבולטת ביותר הייתה בתחומים של 

כן,  זה. כמו  יעדים בתחום  והשגת  יכולות להתמודדות עם חיים עצמאיים  רכישת 

הייתה התקדמות רבה יותר בתחומים של אופטימיות וביטחון בעתיד וגם בתחום 

הקשרים הבין-אישיים. רמת השינוי הנמוכה ביותר הייתה בכל הקשור ללימודים. 

כמו כן, הייתה הערכה שהשינויים בתחום של ההתנהגות הנורמטיבית היו מעטים 

יותר. 

נטייה  יש  זאת,  עם  דומה.  היה  והשלישית מבנה ההערכות  הזמן השנייה  בנקודות 

ברורה להערכות חיוביות יותר באשר להתקדמות של הצעיר בנקודות הזמן השנייה 

כמי  המלווים  בעיני  נראו  ושלישית  שנייה  פעם  שהוערכו  מי  כלומר,  והשלישית. 

שמגיעים להתקדמות רבה יותר. תופעה זו בלטה בתחום הלימודים – בעוד שממוצע 

הערכת השינוי הייתה 3.31 בנקודת הזמן הראשונה, הוא עלה ל-3.6 בנקודת הזמן 

השנייה ול-3.95 בנקודת הזמן השלישית. 

הזמן באשר  מנקודות  בכל אחת  לסכם את ההתרשמות שלהם  ביקשנו מהמלווים 

למידת תרומתה של התכנית לצעירים. מהממצאים ניתן ללמוד שלהערכת המלווים, 

התכנית השפיעה באופן חיובי על רוב רובם של הצעירים )בין 80% בפעם הראשונה 

לבין יותר מ-95% בנקודה השלישית(. יש עלייה הדרגתית בהערכות המלווים באשר 

להם  תרמה  התכנית  ההערכה  פי  שעל  הצעירים  שיעור  למשל,  התכנית.  להשפעת 

ול-66.7%  השנייה  בנקודה  ל-57.7%  הראשונה  הזמן  בנקודת  מ-36.9%  עלה  רבות, 

בנקודה השלישית. ניתוחים נוספים שערכנו מצביעים על כך שההבדלים בין נקודות 

הזמן לא נבעו מנשירה דיפרנציאלית )ממוצע הערכת השינוי בנקודת הזמן הראשונה 

בין אלו שלא השתתפו בתכנית בהמשך לבין אלו שהמשיכו, היה דומה(. 



68

מפגש 28  דצמבר 2008

רמי בנבנישתי ואלכס מגנוס

דיון: הערכות מסכמות, מסקנות והמלצות
את ההערכות המסכמות שלנו נציג כמענה למספר שאלות מרכזיות שהצגנו במהלך 

והתובנות שאליהם  בין הממצאים  אנו משלבים  זה  נציין שבדיון  ההערכה.  מחקר 

הגענו, הן מתוך תהליכי ההערכה המעצבת והן מאלו של ההערכה המסכמת. 

מבט כולל במישור המערכת הארגונית 

האם יש צורך בתכניות ליווי ודיור לצעירים בוגרי השמה? 

בוגרי  צעירים  עבור  בתכניות  צורך  יש  האם   – המקדמית  לשאלה  שלנו  התשובה 

השמות חוץ-ביתיות שאין להם עורף משפחתי היכול להיענות לצורכיהם, היא חיובית 

באופן חד-משמעי. הערכה זו נובעת ממספר מקורות המחזקים זה את זה. 

המיוחדים  הצרכים  על  מצביעה  בעולם  המתפתחת  המקצועית  הספרות  א. 

נתקלים  שהם  הרבים  הקשיים  על  ההשמה,  מסגרות  של  הבוגרים  לאוכלוסיית 

בהם במעבר לחיים בוגרים ועצמאיים ועל התוצאות הקשות הנובעות מכך שרבים 

מבוגרי ההשמות אינם מצליחים למצוא את מקומם בחברה הנורמטיבית. סקירת 

הספרות מצביעה גם על כך שבמדינות שונות בעולם הביאה ההכרה בצרכים אלו 

להתפתחויות משמעותיות בתחום החקיקה עבור צעירים העומדים לצאת לחיים 

עצמאיים, ולפיתוח שירותים עבורם )ראו סקירה אצל בנבנישתי, 2008א(. 

מהראיונות שערכנו עם אנשי מקצוע בכירים בשירותים הרלוונטיים, עולה שגם  ב. 

הם מודעים לצרכים המיוחדים של רבים באוכלוסייה זו; יתרה מזו, נראה שיש 

הסכמה, שמערכת השירותים הקיימת חסרה דרכים יעילות לנתינת מענה לצרכים 

של רבים מבוגרי ההשמה. פיתוח מענים מסוימים, כמו זה שפותח על ידי עמותת 

"למרחב" )ראו מאמרן של נועה גוטר-שגיא ומאיה ניסקי, בגיליון זה(, מדגישים 

המדינה,  שבאחריות  השירותים  מערכת  של  יותר  רחבה  בהיערכות  הצורך  את 

לצורך מתן מענה למגוון רחב יותר של צעירים.

המיוחדים  הצרכים  את  הדגישו  הצעירים,  ועם  המלווים  עם  שערכנו  הראיונות  ג. 

ואת הקשיים של צעירים רבים בוגרי השמה, בעיקר של מי שאינם יכולים להישען 

על משאבים במשפחתם הביולוגית. מתגובות של צעירים רבים עולה שהתכנית 

נתפסה כחלופה המועדפת, ולעתים היחידה, להתמודדות עם העובדה שלא היה 

להם למי לפנות עם עזיבתם את התכנית.

ממצאי המחקר מעידים שניתן להגיע להישגים באמצעות תכנית מעין זו. מתגובות  ד. 

הצעירים והמלווים ניתן ללמוד שלרוב הצעירים התכנית תרמה וקידמה את השגת 

מטרותיהם. השילוב בין עדויות מהעולם לאלו שהתקבלו במחקר הנוכחי, מצביע 

על כך שהכיוון של תכניות לצעירים בוגרי השמה כדוגמת המיזם הנוכחי הוא נכון, 

ועל כן יש להמשיך לקדמו ולשפרו.   
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שאינם  רבים  עורף משפחתי  חסרי  בוגרי השמה  צעירים  גם  שיש  להדגיש,  חשוב 

מיומנויות  יש  צעירים  של  זו  לקבוצה  ומגורים.  ליווי  המשלבת  לתכנית  זקוקים 

וכישורים אישיים, ולעתים גם מקורות תמיכה לא משפחתיים, המאפשרים להם 

להתמודד עם המעבר לחיים עצמאיים בקהילה ללא צורך בליווי. תכניות מהסוג 

לחיים  מעבר  עם  עצמאי  באופן  להתמודד  שתתקשה  לקבוצה  מיועדות  שהערכנו 

בקהילה ללא עורף משפחתי. מכאן נובעת המלצתנו המרכזית: יש להמשיך לקיים 

תכניות ליווי ומגורים לצעירים בוגרי השמה חסרי עורף משפחתי.

מאפייני לקוחות

האם הצעירים שהתקבלו לתכנית מתאימים להגדרה של אוכלוסיית היעד? 

אוכלוסיית היעד של התכנית היא צעירים בוגרי השמות חסרי עורף משפחתי. ראשית, 

היא  ההגדרה  בעוד  חד-משמעית.  אינה  היעד  אוכלוסיית  של  שההגדרה  לציין  יש 

ואין להם משפחה,  יתומים מהוריהם  פשוטה יחסית כאשר מדובר בצעירים שהם 

או שעלו בגפם וחיים בארץ לבד, כשמדובר בצעירים שלהם הורה או משפחה בארץ, 

ההגדרה היא מורכבת יותר. ההגדרה מחייבת הערכה ושיפוט ועשויה להיות שנויה 

לצעיר  לספק  אפשרות  יש  למשפחה  האם  למשל,  השונים.  הגורמים  בין  במחלוקת 

תמיכה, חומרית או רגשית, והאם פתרון במסגרת המשפחה או מגורים עצמאיים עם 

תמיכת המשפחה הם ריאליים או רצויים. 

בבדיקה שנועדה לגלות עד כמה הסביבה המשפחתית של הצעיר מהווה עבורו עורף 

תומך, מצאנו שהסביבה המשפחתית הקרובה אינה מציעה לצעירים מסגרת מגורים 

נורמטיבית או תמיכה אינסטרומנטלית, וכי רק לחלק קטן מאוד מהצעירים יש מודל 

חיובי לחיקוי בסביבתם הקרובה. עבור חלק ניכר מהצעירים, ההורים, ובעיקר האם, 

מהווים גורם ללחץ ולקשיים. האחאים ובני המשפחה המורחבת תופסים מקום מרכזי 

אף יותר מהאם, ובדרך כלל הם נתפסים כמקור תמיכה חיובי וכמודל לחיקוי יותר 

מהאם וכגורמי קשיים ולחץ פחות ממנה. אך גם כאן, מדובר בחלק קטן מהצעירים.

לכן, על סמך בחינת המידע על הצעירים המשתתפים ומשפחותיהם, אנו מעריכים 

שהתכנית אמנם מתמקדת בצעירים הנזקקים לתכנית מיוחדת; זאת משום שאינם 

יכולים להישען על העורף המשפחתי ומשום שאין עבורם פתרונות קיימים יעילים 

וזולים יותר. ככל שאנו יכולים לקבוע, תהליכי המיון והבחירה ההדדית מביאים לכך 

שהצעירים שיכולים לצאת לחיים עצמאיים ללא סיוע רב או אלו היכולים להשתלב 

בתכניות אחרות, אינם מקבלים שירותים אינטנסיביים מהמיזם.

האם יש בוגרי השמה חסרי עורף משפחתי שלא יתאימו לתכנית זו?

עורף  חסרי  חוץ-ביתית  השמה  "בוגרי  של  והרשמית  המרכזית  להגדרה  במקביל 

משפחתי", ישנן הגדרות רשמיות פחות ועמומות ו"רכות" יותר של אוכלוסיית היעד, 

בדרכים  ביטוי  לידי  באות  אלו  הגדרות  שלה.  נוספים  למאפיינים  מתייחסות  והן 
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הוא  נראה, שהניסיון  לתכנית. מתוך מה שלמדנו  והמיון  שבהם מתרחשים הסינון 

שהתכנית  למשאבים  זקוקים  )א(  הבאים:  הצעירים  של  יעד  אוכלוסיית  להגדיר 

מעמידה לרשותם; )ב( היו מתקשים מאוד להשתלב בחברה הנורמטיבית בלעדיהם; 

)ג( מסוגלים להפיק את המרב מהתכנית כפי שהיא מופעלת כיום. בו בזמן, יש ניסיון 

לוודא שצעירים אלו מסוגלים להשתלב בפתרונות שהמיזם מציע ולהיתרם בצורה 

משמעותית, מבלי לפגוע בצעירים אחרים בתכנית. לכן תהליך המיון מנסה לזהות 

צעירים שיש להם מוטיבציה להצליח בתכנית ואשר מסוגלים לגור עם צעירים אחרים 

ובאלכוהול(.  בסמים  שימוש  או  באלימות  שימוש  עקב  )למשל  אותם  לסכן  מבלי 

נפשיות  מבעיות  שסובלים  או  במיוחד  נמוכות  הקוגניטיביות  שיכולותיהם  צעירים 

ורגשיות קשות במיוחד ונזקקים לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי ולליווי אינטנסיבי, 

אינם מתקבלים לתכנית, משום שהיא אינה יכולה לספק משאבים אלו. 

לקבלה  המידה  שאמות  שככל  עדין,  באיזון  שהמדובר  בעובדה  כמובן  להכיר  יש 

לקבוצת  התכנית  תפנה  כך  הצעיר,  של  היכולות  מבחינת  יותר  "גבוהות"  תהיינה 

צעירים חזקה יותר שיש סיכוי רב יותר שתצליח להפיק את המרב מהתכנית. אולם 

ייתכן שצעירים אלו היו מצליחים להתקדם ללא התכנית, בכוחות עצמם או בעזרת 

משאבים אחרים קיימים, כגון עמותות שונות, ואין מקום להעביר אליהם משאבים 

יקרים. מצד שני, אמות מידה שונות, שתאפשרנה לצעירים בעלי מוטיבציה נמוכה 

במיוחד, בעלי קשיים רגשיים והתנהגותיים משמעותיים וחסרי יכולות התמודדות 

משום  זאת,  יקרים.  משאבים  ולבזבוז  לכישלונם  לגרום  עלולות  לתכנית,  להתקבל 

שתכנית הכוללת מגורים בקהילה וליווי שאינו אינטנסיבי, מחייבת רמות סבירות של 

מוטיבציה ויכולות כתנאי להצלחה בתכנית.

ניתן להתרשם שאמנם  במבט כולל על ההערכות של הצעירים שהתקבלו לתכנית, 

בעלת  בקבוצה  מדובר  אין  אך  קשיים,  נטול  היה  לא  אלה  צעירים  של  תפקודם 

מאפיינים קשים של בעיות פסיכיאטריות, התמכרויות וכדומה; יתרה מזו, המלווים 

העריכו את רובם כבעלי כוחות אישיים. הכוחות שנמצאו שכיחים יותר אצל הצעירים 

היו היכולת ליצירת קשרים בין-אישיים טובים, נכונות ויכולת לעבודה קשה ויכולת 

התמודדות טובה. יכולת ההתמדה הייתה שכיחה מעט פחות – פחות משני שלישים 

מהצעירים הוערכו כבעלי יכולת זאת.

הם  שלמעלה  העקרונות  סמך  על  ולסינון  למיון  שהניסיונות  מעריכים  אנו  ככלל, 

מפנייה  ההימנעות  את  במיוחד  נציין  וימוסדו.  שיימשכו  וממליצים  מוצדקים, 

לצעירים בעלי בעיות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות מורכבות )כגון: צעירים בעלי 

רקע אבדני, צעירים שצרכו תרופות פסיכיאטריות וכאלו שהיו בטיפול ממושך או 

באשפוז(, צעירים הסובלים מבעיות התמכרות וצעירים שיש להם רקע של אלימות 

זיהוי  תהליכי  את  לשפר  יש  היתר,  בין  בהמשך,  שנציין  כפי  אחרים.  כלפי  קשה 

להעברת  ולדאוג  ההשמה  במסגרת  בהיותם  עוד  הצעירים  של  והיכולות  הצרכים 

מידע בשיטתיות ובאמינות מהמסגרות אל התכנית לבוגרים. 
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עם זאת, יש לתת את הדעת לכך שגם אם תהיה הקפדה על תהליכי מיון וסינון, 

בתכנית,  צעירים  של  וביכולות  בצרכים  רבה  הטרוגניות  שתהיה  להעריך  ניתן 

ויתברר בדיעבד שמוטב שצעירים מסוימים לא התקבלו. בחלק מהמקרים סביר 

להניח שהצעיר יתבקש לעזוב את התכנית עקב אי-עמידה בחוזה שנחתם עמו ואשר 

קבע מה הן הציפיות ממנו, אולם סביר גם שיהיו צעירים שלא יהיה ניתן או רצוי 

להרחיקם מהתכנית לאחר קבלתם, למרות קשייהם. 

מבחינת  מסוימת  גמישות  על  לשמור  הצורך  היא  זה  מצב  של  המשמעויות  אחת 

צרכים  בעלי  צעירים  מלקבל  להימנע  מנסה  שהתכנית  אף  למשל,  ההתערבויות. 

עבור  זה,  למשאב  בגישה  צורך  יש  אינטנסיביים,  פסיכיאטריים  או  פסיכולוגיים 

אותם מקרים שיתברר בדיעבד שהוא נחוץ. סביר להניח, שבמקביל לגמישות מבחינת 

הפעלת התערבויות במקרים ייחודיים, יהיה צורך גם בגמישות תקציבית מסוימת, 

שתאפשר להיענות לצרכים ייחודיים של צעירים שכבר התקבלו לתכנית. 

משמעות נוספת של הנאמר לעיל היא, שככל שמערכת השירותים עבור צעירים בוגרי 

לצרכים  יותר  מתאימות  התערבויות  להעניק  יהיה  ניתן  ותסתעף,  תתרחב  השמה 

וליכולות של מגוון בוגרי ההשמה. כמו כן, ניתן יהיה לתכנן מעבר של צעירים ממודל 

התערבות אחד לאחר, מבלי לפגוע בהמשכיות מתן הסיוע לצעיר הנזקק לו. 

פחות לא  לתכנית  הנזקקות  נוספות  קבוצות  יש  היעד  באוכלוסיית  האם 
מאשר הצעירים המשתתפים בה?

אחת הסוגיות שאליהן חייבת להתייחס כל סוכנות חברתית היא, האם ייתכן שהיא 

אינה  זו  ושתת-קבוצה  היעד,  אוכלוסיית  מתוך  לתת-קבוצה  רק  שירות  מעניקה 

כוללת בהכרח את מי שנזקקים לשירות במידה הרבה ביותר. למשל, ייתכן שלבעלי 

ניתן מענה דווקא  יותר להגיע לשירות, וכך לא  יותר קל  יכולות ומשאבים רבים 

לקבוצה נזקקת יותר, החסרה משאבים אלו. 

מתוך  ביותר  לה  הנזקקים  הם  התכנית  משתתפי  האם  השאלה,  על  לענות  כדי 

השמה  בוגרי  אחרים שהם  לצעירים  להשוותם  חיוני  המיזם,  של  היעד  אוכלוסיית 

ושאינם בתכנית. המידע שבידינו מבוסס על סקר צרכים ארצי שנערך בקרב אנשי 

מקצוע, שנתבקשו להעריך את מצבם וצורכיהם של מתבגרים בהשמה חוץ-ביתית 

)בנבנישתי וזעירא, בגיליון זה(. נדגיש שהשוואה זו היא מוגבלת, משום שהיא משווה 

הערכות על מתבגרים בעת שהותם במסגרת ההשמה עם הערכות על צעירים שכבר 

מתמודדים בפועל עם חיים שלאחר ההשמה. 

יש משפחות שלמות מעטות  עולה באופן כללי, שלצעירים במיזם  מתוך ההשוואה 

זאת,  לעומת  בפנימיות.  הצעירים  בקרב  לממוצע  בהשוואה  עליהן  להישען  יותר 

באופן ממוצע, לצעירים באומנה יש בני משפחה מעטים יותר להישען עליהם מאשר 

ידי המלווים מצביע על  על  לצעירים במיזם. תיאורם של הורי הצעירים שבדירות 

בעיות תפקוד פחותות בקרבם מאשר בקרב הורי כלל המתבגרים בפנימיות. למשל, 
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שיעור האבות למתבגרים בפנימיות הרווחה שזוהו כמי שיש להם בעיית אלכוהול או 

– כ-23%, בהשוואה ל-13.8%  סמים היה כ-15% ובקרב הורי המתבגרים באומנה 

בקרב הורי הצעירים במיזם. אנו ערים לכך שדיוקן של הערכות אלו אינו גבוה, אך 

על פי הממצאים, אין עדות לכך שמשפחות הצעירים במיזם הן בעלות בעיות קשות 

במיוחד. בהשוואה של המשאבים שמעמידים ההורים לצעירים בתכנית מול משפחות 

הצעירים באומנה ובפנימיות הרווחה שבמדגם, נמצאה תמונה שאינה חד-משמעית. 

נראה שבאופן ממוצע לצעירים בתכנית יש מסגרות משפחתיות המציעות משאבים 

יותר  פחותים משל המשפחות של הצעירים בפנימיות הרווחה, אך משאבים רבים 

מאלו שהמשפחות הביולוגיות מציעות למתבגרים באומנה. 

הצעירים  של  העורף המשפחתי  היא שאמנם  שבידינו  מסקנתנו ממערך הממצאים 

בתכנית הוא חלש מאוד, אך הוא אינו שונה במידה משמעותית ועקבית מזה שחווים 

צעירים רבים אחרים הנמצאים בהשמה חוץ-ביתית. המשמעות של מסקנה זו היא 

שיש אינדיקציות ברורות שיש צעירים נוספים בהשמה אשר מתאימים להגדרות של 

וליווי מהסוג שהמיזם  אוכלוסיית היעד של המיזם ואשר זקוקים לתכנית מגורים 

מציע. 

נכללים  אינם  אך  הנוכחית  במתכונתה  לתכנית  המתאימים  הצעירים  על  נוסף 

בה, יש לתת את הדעת על קבוצות של צעירים בוגרי השמה חסרי עורף משפחתי 

מיעוטים  לבני  מכוון  אינו  כיום  המיזם  למשל,  אליהם.  פונה  אינו  כלל  שהמיזם 

לאלו  לא  גם  עורף משפחתי,  בוגרי מסגרות השמה חסרי  חרדים שהם  ולצעירים 

מביניהם הנזקקים לפתרונות דיור. אולם אף שצעירים אלו דומים מבחינות רבות 

למענה,  הנזקקות  חשובות  יעד  אוכלוסיות  שתי  והם  בתכנית  היום  למשתתפים 

לדעתנו אין מקום לשלבם בפתרונות הדיור הקיימים וחיוני לעצב עבורם תכניות 

שיענו לצורכיהם המיוחדים. 

לפתרון  זקוקים  שאינם  צעירים  של  קבוצה  שיש  התברר  התכנית  הפעלת  במהלך 

המוצע של מגורים וליווי, אך זקוקים למענים אחרים שיקלו עליהם את ההשתלבות 

בקהילה הנורמטיבית. חלק מהצעירים היו במגע עם אנשי צוות של המיזם, שקלו 

להשתלב בפתרונות המגורים המוצעים והחליטו שלא להצטרף. חלק אחר מהצעירים 

לא היו זקוקים לסידור מגורים, אך היו להם צרכים בתחום ההשתלבות בקהילה. 

המיזם, משום  עם  יצרו קשר  לא  דומים שאף  בעלי מאפיינים  צעירים  סביר שהיו 

שחשבו שאין לו מה להציע למי שאינם רוצים פתרונות מגורים. 

הערכתנו היא שבקרב כלל בוגרי ההשמה, ובעיקר בקרב בוגרי הפנימיות החינוכיות, 

או  מגורים  לפתרונות  הנזקקת  הקבוצה  משל  בהרבה  רחב  זו  קבוצה  של  היקפה 

שככל  להעריך,  ניתן  מקצועי.  צוות  ידי  על  אינטנסיבי  באופן  המלווים  לפתרונות 

בפתרונות  להיעזר  שיעדיפו  צעירים  יהיו  יגדל,  זו  קבוצה  עבור  הפתרונות  שמגוון 

אלו, מבלי להיזקק לתכניות אינטנסיביות יותר. לכן אנו ממליצים להמשיך ולפתח 

בעלי  הם  אך  דיור,  לפתרון  זקוקים  שאינם  השמה  בוגרי  צעירים  עבור  מענים 
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צרכים אחרים )כגון צורך בתעסוקה ובליווי בשירות הצבאי( הקשורים להיותם 

בעלי עורף משפחתי שמתקשה לתמוך בהם.

השמה  בוגרי  צעירים  של  הפוטנציאליות  האוכלוסיות  כלל  את  המקיף  מבט-על, 

חסרי עורף משפחתי, מעלה קבוצות נוספות החסרות פתרון במסגרת המיזם הנוכחי, 

אינטנסיבית,  טיפולית  התייחסות  הדורשים  מיוחדים  צרכים  בעלי  צעירים  בעיקר 

כגון צעירים ששהו במסגרות פוסט-אשפוזיות ובאומנה טיפולית וסובלים מקשיים 

נפשיים ופסיכיאטריים, וצעירים עם מגבלות בתחום הפיזי וההתפתחותי. 

במיוחד,  הגבוה  הפוטנציאל  בעלי  הצעירים  קבוצת  על  גם  הדעת  את  לתת  יש 

שמחסור בתמיכה משפחתית עלול למנוע מהם מיצוי הפוטנציאל. חלק מצעירים 

אלו מקבלים היום מענה מיזמה ברוכה של עמותת "למרחב". לכן אנו ממליצים 

לקיים דיון מקיף על הצרכים של כלל הצעירים במסגרות ההשמה החוץ-ביתיות 

ולקבוע סדר עדיפויות במענה עליהם.

בפיתוח  החלטות  קבלת  לשם  הנדרש  המידע  תשתית  את  לשפר  ניתן  כיצד 
המענים לבוגרי ההשמה החוץ-ביתית חסרי העורף המשפחתי?

חסרי  השמה  בוגרי  של  והצרכים  הקבוצות  למגוון  המתאימות  תכניות  לעצב  כדי 

ביותר,  המתאימה  לתכנית  המועמדים  הצעירים  את  להפנות  וכדי  משפחתי  עורף 

חיוני לשפר את המידע העומד לרשות מקבלי ההחלטות במטה ובשטח. מן הראוי 

שלתשתית מידע זו יהיו שתי רמות התייחסות: ברמת היחיד וברמת המערכת.

לכן אנו ממליצים:

– לאפיין את הצרכים של כל אחד מהצעירים השוהים במסגרת,  ברמת היחיד 

במטרה להעריך את מידת ההתאמה והחיוניות של השתתפותו בתכנית המיועדת 

הצעירים  את  לזהות  יאפשרו  אלו  אישיים  הערכה  תהליכי  השמה.  לבוגרי  לסייע 

המתאימים ביותר והנזקקים ביותר לתכנית.

ברמת המערכת – יש לקיים הערכות שיטתיות ותקופתיות, שמטרתן לזהות האם 

יש קבוצות של צעירים השוהים במסגרות ההשמה שהם בעלי צרכים ייחודיים 

המחייבים פיתוח של תכניות המתאימות להם. מידע זה ישמש בסיס איתן לעיצוב 

מערכת השירותים בתחום זה.

חלק מתהליכים אלו החלו להתבצע, כתוצאת לוואי של הפעלת המיזם ושל תהליך 

)בנבנישתי  העברית  צוות מהאוניברסיטה  ידי  על  שנערך  ההערכה. במסגרת מחקר 

וזעירא, בגיליון זה( נעשתה הערכת צרכים של צעירים במסגרות של אומנה, פנימיות 

למעצבי  הועברו  המחקר  ממצאי  התיישבותי.  לחינוך  הִמנהל  של  ופנימיות  רווחה 

לתכנון  כתשתית  וצרכים  מצב  הערכת  של  לתהליכים  לתרום  במטרה  המדיניות, 

פיתוח שירותים המתאימים לצעירים בוגרי השמה. 

של  הרף"  ב"מערכת  להטמיע  שנועדו  תהליכים  החלו  זה  מחקר  בעקבות  כן,  כמו 

את  לסיים  העומדים  מתבגרים  של  והצרכים  המצב  הערכת  את  הרווחה  פנימיות 
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שהותם בפנימייה. מערכת זו אוספת נתונים שנתיים על כל ילד בפנימיות הרווחה 

 .)Zemach-Marom, Fleishman & Hauslich, 2002( מהפנימיות  אחת  כל  ועל 

שהותם  סיום  לפני  העומדים  הצעירים  של  צורכיהם  ואת  מצבם  את  להכיר  כדי 

בפנימייה, נוסף ל"מערכת הרף" טופס הערכה קצר עבור צעיר בגיל 16–17 השוהה 

בפנימייה, המיועד למילוי על ידי העובדים הסוציאלים. יש לקוות שהכנסת ההערכה 

ל"מערכת הרף" תגביר את המודעות של כל אנשי המקצוע לצרכים של צעירים אלו, 

כולה, לשם  ומערכת הפנימיות  ותספק תשתית של מידע ברמות הצעיר, הפנימייה 

תכנון מענים לצרכים אלו. יש מקום למהלכים דומים בפנימיות של משרד החינוך 

ובמסגרות האומנה השונות. 

הערכת מאפייני ההתערבות

מה מידת ההתאמה של מודל ההתערבות למטרות התכנית ולקהל היעד? 

החלק המרכזי של המיזם הוא שילוב של מגורים וליווי על ידי איש מקצוע ואליו 

נתייחס כאן. על פי הידוע לנו מהספרות המקצועית בתחום, מודל זה מתאים עקרונית 

גישה  מגורים,  של  לצרכים  עונה  הוא  בפנימיות.  היעד  ולקהל  התכנית  למטרות 

זאת,  וכל  חיים,  במילוי משימות  בפועל  והתנסות  חברתיים  ולשירותים  למשאבים 

בסביבה תומכת של אדם בוגר ונורמטיבי המהווה מקור לחיקוי. דגשים אלו נמצאו 

חשובים במיוחד עבור צעירים יוצאי השמה חוץ-ביתית בתהליכי מעבר לבגרות.

עם זאת, יש להצביע על כך שמודל זה מתאים פחות לצעירים הנמצאים במשפחות 

אומנה ואשר יש, הן להם והן למשפחות האומנה, נכונות להמשיך בקשר שביניהם. 

משפחת האומנה נועדה ליצור סביבה הקרובה ככל שניתן לסביבה משפחתית. לכן, 

הצעיר יכול להישען עליה גם בעת המעבר לחיים בוגרים, כפי שמקובל להישען על 

נראה,  לפיכך  הנורמטיבית.  התפתחותו  לחיזוק  שיתרום  מה  הביולוגית,  המשפחה 

שבמקרים כאלו, וכשחזרה למשפחה הביולוגית אינה מהווה פתרון מתאים, חשוב 

בהגדרות  כי  אם  האומנה,  במשפחת  הצעיר  בהישארות  לתמוך  דרכים  למצוא 

ובאפיונים המתאימים יותר לבוגר מאשר לילד. 

בניגוד למצב במשפחות ביולוגיות רבות, ייתכן שמשפחות אומנה לא ירצו או לא 

יוכלו לשאת בעול הכלכלי של המשך ליוויו של הצעיר, לאחר שבעבר קיבלו תמיכה 

כלכלית עבור שהותו. לכן חשוב ליצור מסלולי המשך לצעירים באומנה גם לאחר 

צעירים  בין  ההבדלים  את  בחשבון  יביאו  אלו  שהסדרים  סביר   .18 לגיל  הגיעם 

יתרון  יש  האלו  מהמצבים  אחד  בכל  אך  עובדים.  או  לומדים  בצבא,  המשרתים 

שיישארו  הצעירים  נמשכת.  משפחתית  מסגרת  לצעיר  שיאפשר  משפחתי  לבסיס 

האופייניים  נוספים  לצרכים  מענה  לקבל  יוכלו  האומנה,  משפחת  עם  להתגורר 

למסיימי השמה באמצעות פתרונות בקהילה, כגון מרכזי צעירים. לכן אנו ממליצים 

לפתח פתרונות שיאפשרו לצעירים באומנה בין הגילים 18–21 להמשיך ולהישען על 

משפחת האומנה )אם פתרון זה מתאים עבורם(, ולא להיזקק לתכנית של מגורים 

וליווי. 
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ברור  אך  בנפרד,  מההתערבות  מרכיב  בכל  לדון  מנסים  אנו  הבאים  בחלקים 

שהשילובים והאיזונים ביניהם הם חלק חשוב מהדיון באופי ההתערבות ובהערכתה. 

לכן מן הראוי לציין, שבמבט כולל התרשמנו שבמהלך השהות בתכנית יש מידה רבה 

של אינטנסיביות בהתערבויות, ורוב רובם של הצעירים מעורבים מאוד בתכנית. 

מכל אחת מהתצפיות שלנו, מהראיונות עם הצעירים ומדיווחי המלווים, קיבלנו את 

הרושם הברור שהצעירים אינם בתקופת השהיה ורגיעה, אלא תחת לחץ מתמשך 

להשיג את מטרותיהם. גם במקרים שבהם צעירים פוטרו או התפטרו מעבודתם, 

היה עליהם לחץ מצד המלווים להמשיך להתמודד ולחפש עבודה. מצאנו שמספר 

ניכר של צעירים ששירתו בצבא או בשירות הלאומי גם עבדו במקביל וחלקם למדו. 

נראה כי אלו סימנים ברורים לכך שהתכנית אמנם פעלה בדרכים שהציבה לעצמה 

כדי לקדם את הצעירים – באמצעות התמודדות עם עבודה, לימודים, שירות צבאי 

ומשימות חיים נוספות, העומדות בפניהם בדרכם לעצמאות. 

האם הליווי תורם להשגת מטרות התכנית?

להערכתנו, המבוססת על הספרות המקצועית, על תצפיות בדירות ועל ראיונות עם 

בכל  מרכזי  תפקיד  יש  למלווים  שלהן,  התפקיד  שותפי  ועם  המיזם  של  המרכזות 

המיזם. למעשה, רוב הלמידה וההתפתחות של הצעירים נעשית מתוך אינטראקצייה 

מוגדרות  שאינן  פעילויות,  של  ארוכה  לסדרה  כולל  שם  הוא  הליווי  המלווה.  עם 

פורמלית: בחלקו הוא נוכחות פיזית במקום המגורים של הצעירים, המאפשרת לצעיר 

שיחת חולין, פנייה לעצה, הזדמנות לשתף בחוויות וכדומה; בחלקו הוא שיחה הנוגעת 

בתחומים רגישים יותר והדומה יותר לשיחת ייעוץ, ובמקרים מסוימים אף לטיפול, 

למרות מאמציהם של המלווים להימנע מלעסוק בטיפול במובן המקובל. 

חלק אחר בליווי הוא קידום מיומנויות הנוגעות לחיים עצמאיים. המלווים מתייחסים 

תקציב,  בניית  קניות,  בית,  משק  ניהול  כגון:  מוחשיים  להיבטים  שלהם  במגעים 

אחזקה, חשבונות וכדומה. הם גם מלווים את הצעירים, לעתים באופן פיזי ולעתים 

בהכנתם המוקדמת, במגעיהם עם גורמים ומוסדות, כגון: בנקים, חברות תקשורת, 

עירייה וכמובן צבא, שירות לאומי ומקומות עבודה. במהלך ההתמודדות העצמאית 

)למשל,  לתוך המשימה  להיכנס  "נמצא ברקע", מעודד  חיים, המלווה  עם משימות 

לגשת לראיון עבודה(, משמש מקור למידע על הדרכים הנאותות לעשות זאת, מגיב 

להישגים או לכישלונות בהתמודדות זו בדרך של מתן חיזוקים, מידע נוסף ותמיכה 

ועידוד, וממשיך להרחיב את התקדמותו של הצעיר ואת מגוון התנסויותיו ברכישת 

מיומנויות ובהשגת יעדים אישיים.

ההערכות של המלווים על ידי הצעירים הן חיוביות בדרך כלל: רוב רובם מתארים את 

היחס החיובי שהם מקבלים מהם ואף את המידה שבה המלווים מצליחים לעזור להם 

להשיג את מטרותיהם )אם כי ההערכה זו נמוכה במקצת(, ורובם הגדול גם מרוצים 

מהמלווים שלהם. רק בודדים אמרו שהקביעה שהם מרוצים מהמלווים שלהם אינה 

נכונה. מעניינת העובדה שההערכות נמוכות יותר בכל הנוגע לרצון להידמות למלווה. 
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מקובל לראות את תפקיד המלווה כמודל חיובי לחיקוי, ולכן העובדה שהערכות אלו 

נמוכות במקצת מצדיקה חשיבה נוספת לצורך הבנת הדינמיקה הגורמת להבדל בינה 

לבין התגובות האחרות. 

על החשיבות של המלווים בתכנית ניתן להסיק גם מהקשר החזק בין שביעות הרצון 

הכללית של הצעיר מההשתתפות בתכנית לבין שביעות הרצון שלו מהמלווה. באופן 

לא מפתיע, שביעות הרצון מהמידה שבה המלווה מסייע לצעיר להשיג את מטרותיו 

קשורה באופן החזק ביותר לשביעות הרצון שלו מההשתתפות בתכנית. 

על בסיס כל המידע שבידנו, ההערכה שלנו בנוגע לדרך שבה המלווים ממלאים את 

חלקם בתכנית היא חיובית מאוד. התרשמנו מהמוטיבציה ומההשקעה של המלווים 

ומהדרך המקצועית שבה הם מתמודדים עם המורכבות של התפקיד. מצאנו שהם 

גם כשחלק  למטפלים האישיים של הצעירים,  להימנע מלהפוך  כלל  בדרך  הצליחו 

מאלו הפגינו קשיים רגשיים מתמשכים. יש לעודד גישה זו המנסה להפריד בין תמיכה 

וליווי בוגר לבין טיפול פסיכולוגי בקשיים רגשיים. אנו מוצאים לנכון לציין הערכה זו 

לא רק כדי לתת חיזוק חיובי לאנשי מקצוע הראויים לכך; אנו מבקשים להדגיש בכך 

גם את הלקח לתכנית זו ולדומות לה בעתיד, ולכן אנו ממליצים שבכל פיתוח עתידי 

יינתן משקל חשוב לבחירה קפדנית של מלווים. חשוב שאלו יהיו אנשי מקצוע 

עושים  ואשר  ומורכבת  בוגרים המסוגלים להתמודד עם סביבת תפקיד עמומה 

שימוש בטכניקות התערבות של יישוג, ליווי, תמיכה, ִסנגור, הפנייה ותיווך. 

האם המגורים תורמים להשגת מטרות התכנית? 

אחד המשאבים החשובים הניתנים לצעירים הוא יחידת מגורים בצוותא עם צעירים 

נוספים. ההתרשמות שלנו מהתצפיות בדירות היא שמקום המגורים המכובד והמצויד 

ברמה נאותה תרם להשגת מטרות התכנית – הצעירים חשו שהם מקבלים תנאים 

פעמים  ראינו  כן,  כמו  האישיות.  מטרותיהם  בהשגת  להתמקד  שיוכלו  כדי  טובים 

רבות שהצעירים הגיבו בהערכה למשאב זה ועשו מאמץ לשמור עליו ולטפחו. 

אחזקת הדירה וניהול משק בית עצמאי במסגרת קבוצתית מהווים כר נרחב וחשוב 

צריכים  הצעירים  היתר,  בין  רבות.  חיים  משימות  עם  בהתמודדות  להתנסויות 

להתמודד עם ריהוט הדירה, יצירת קשר עם אנשי שירותים )כמו כבלים(, אחזקה 

שוטפת וניקיון, תשלום חשבונות, יצירת יחסי שכנות טובים ורכישת מזון והכנתו. יש 

בכך הזדמנויות לקבלת אחריות אישית וקבוצתית ולעמידה בכללים מחייבים. 

מסגרת  בתוך  הנמצאות  דירות  של  המורכבות  את  להדגיש  הראוי  מן  זה,  בהקשר 

פנימייתית או קרובות לה ביותר. אמנם יש יתרונות כלכליים בהישענות על המשאבים 

של הפנימייה )כמו למשל, בנושאי מזון, שירותי כביסה, אחזקה ותשלומי חשבונות(. 

יכולתם של  זו מהפנימייה מקטין את  אולם להערכתנו, כל משאב המתקבל בדרך 

בדירה  הנדרשות ממי שמתגורר  חיים  עם מטלות  להתנסות בהתמודדות  הצעירים 

שגם  להבטיח  מכוון  מאמץ  לעשות  ממליצים  אנו  לכן  עצמאי.  באופן  בקהילה 
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צעירים השוהים בדירה במסגרת פנימייתית יצטרכו להתמודד, ככל שניתן, עם 

אחזקת הדירה וניהולה.    

האם ניתנות די הזדמנויות לרכישת כישורים לחיים עצמאיים?

השהות של הצעירים בדירות וההתמודדות שלהם עם המשימות השונות של חיים 

בצוותא בדירה, עבודה, ניהול כספי, חיי חברה ופעילויות נופש ועבור חלקם – שירות 

חיים  במשימות  להתנסות  הזדמנויות  אין-ספור  יוצרים  לאומי,  שירות  או  צבאי 

יתרונות רבים בכך שתהליכים אלו של רכישת מיומנויות  יש  ולרכישת מיומנויות. 

מתרחשים באופן טבעי כחלק ממהלך החיים, והתרשמנו שהמלווים מזהים הזדמנויות 

אלו ועושים מאמצים מכוונים לנצל אותם לטובת הצעיר.

עם זאת, האופי המזדמן של התנסויות אלו והשונות הרבה בין הצעירים בהתמודדות 

עמן מעלה את החשש שמא ישנם תחומים מסוימים, שאם לא תינתן להם תשומת 

לב ממוקדת ומתוכננת, הם לא יבואו לידי ביטוי אצל חלק מהצעירים, ואלו עלולים 

להחמיץ את ההזדמנות לרכוש בהם ידע ומיומנויות. 

כמו כן, יש מקום להמשיך ולפתח חומרים והזדמנויות לרכישה מוגברת של מיומנויות 

ספציפיות ולנצל לשם כך גופים ומשאבים המתמחים בתחומים המסוימים. בין היתר, 

מיומנויות  של  ומרוכזת  ממוקדת  למידה  שתאפשרנה  ארציות  סדנאות  להכין  ניתן 

בדרך  זה.  בתחום  המתמחים  מקצוע  אנשי  ידי  על  ושתועברנה  לעבודה,  הקשורות 

נבונה  ניהול כספי, צרכנות  ניתן להעביר לצעירים השתלמויות בנושאים של  דומה 

ולוודא  אנו ממליצים להכין רשימה קצרה של "התנסויות מפתח"  וכדומה. לכן 

שמרב הצעירים יתנסו בהן, באמצעים שונים.

והכשרה  הלימודים  בתחום  להתערבויות  הנכון  התמהיל  נמצא  האם 
מקצועית? 

אחד מהיעדים של התכנית הוא לסייע לצעירים להשלים השכלה ולרכוש מקצוע. 

שהם  החשיבות  התכנית,  מרכזות  ועם  המלווים  עם  שערכנו  הראיונות  מתוך 

עם  הראיונות  מתוך  ברורה.  היא  לימודים  והשלמת  ההשכלה  לנושא  מקדישים 

אותם  דוחפת  ואף  השכלה  מעודדת  בולטת התחושה שלהם שהתכנית  הצעירים, 

זה. בראיונות ההמשך שאלנו את הצעירים, האם הם קיבלו עזרה בנושא  לכיוון 

הלימודים. כל מי שלא שירת באותה תקופה, אמר שקיבל עזרה בתחום הלימודים, 

ורק צעיר אחד ציין שהוא זקוק לעזרה נוספת )כלכלית(. 

)ואף  גבוהים  לימודים  ללמוד  שאיפות  על  דיווחו  הצעירים  שרוב  אף  זאת,  עם 

הרגישו שיש להם יכולת לכך(, נראה שרובם אינם עושים צעדים ממשיים בכיוון 

זה. כמו כן, מניתוחים שעשינו עולה, שחלק ניכר מהצעירים אינם מודעים לתנאים 

למשל,  לדבריהם;  לעצמם,  שהציבו  ההשכלה  יעדי  השגת  לצורך  מהם  הנדרשים 

צעירים שמתכוונים להיות אנשי מקצוע אקדמיים, אך ברשותם רק תעודת בגרות 

חלקית ביותר ואין להם תכניות מעשיות להשלמת בחינות בגרות. 
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התמונה בנושא לימודים היא מורכבת. מצד אחד, מדיווחי המלווים עולה ששיעור 

ניכר של הצעירים היו מעורבים בסוגים שונים של פעילויות לימודיות. בניתוח נוסף 

מצאנו, שבנקודת הזמן השנייה כמעט שני שלישים מהצעירים היו מעורבים בפעילות 

– ביותר מסוג פעילות אחת. מצד שני, כפי  לימודית אחת לפחות ומעל למחציתם 

בצורה  התקדמו  מהצעירים  רבים  לא  והמלווים,  הצעירים  עם  מהראיונות  שעולה 

משמעותית בתחום של המשך לימודים.

להכשרה מקצועית ולהכנה לתעסוקה יש חלק חשוב בהתערבויות המיועדות לסייע 

לתרום  יכולה  התעסוקה  בתחום  התערבות  ונורמטיביים.  עצמאיים  לחיים  במעבר 

ההתערבות  של  העקיפה  התרומה  ועקיפות.  ישירות  תרומות  הצעיר  של  לקידומו 

להתקיים,  וביכולת  מגורים  במקום  ביטחון  יש  שלצעיר  מהעובדה  לנבוע  עשויה 

הארוך.  לטווח  ולתכניותיו  לכישוריו  יותר  מתאימה  עבודה  לחיפוש  פנוי  הוא  ואז 

בצוותא,  לעבודה  יכולת  כגון:  חיים,  כישורי  להעצים  עשויה  במיזם  ההשתתפות 

התחשבות באחרים, תכנון העתיד הקרוב והרחוק, התמדה וכדומה, שהם כישורים 

אישיים ובין-אישיים הרלוונטיים להשתלבות בשוק העבודה. תרומות ישירות יותר 

הן אלו המגבירות את האטרקטיביות של הצעיר לשוק העבודה; זאת, על ידי תמיכה 

בהשגת רישיון נהיגה ורכישת ידע ומיומנויות רלוונטיים למגוון מקומות עבודה, כגון 

שימוש במחשב והשלמת השכלה. במקביל, התערבויות יכולות לתרום באופן ישיר 

לתעסוקה על ידי מגוון פעולות ממוקדות. בין היתר ניתן למנות: אבחון תעסוקתי, 

הקניית מיומנויות בתחום חיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה, קורסי 

הכשרה מקצועיים בתחום מסוים, סיוע ביצירת קשר עם מקומות עבודה וכדומה.

מן הראיונות עם הצעירים עולה שכולם חשו שהם מקבלים עזרה או יכולים לקבל 

עזרה אם ירצו בכך. למיעוטם של המשתתפים היו תלונות על מידת העזרה שהוצעה 

להם בתהליך חיפוש עבודה או הכשרה מקצועית. ממרבית הראיונות עלה שהצעירים 

חשים שנושא העבודה וההכשרה תופס מרכזי מאוד בתכניות ויודעים שהמדריכים 

מעוניינים לעזור להם להתקדם בתחום זה.

למרות זאת, מהערכה מסכמת של מקום ההכשרה המקצועית בחיי הצעירים בתכנית 

עולה שתחום זה אינו תופס מקום מרכזי בחיי הצעירים. מדיווחים שקיבלנו עולה, 

סדור  מקצועי  אבחון  עברו  מעטים  צעירים  די.  נוצלו  לא  זה  בתחום  שהמשאבים 

יכולת  בעלי  צעירים  זאת,  עם  מעמיקה.  מקצועית  להכשרה  הזדמנויות  ניצלו  או 

להתקדמות  ואמצעים  לספרות  מקצועית  הכשרה  כגון  סיוע,  קיבלו  ומוטיבציה 

בפתיחת עסק בתחום זה. 

ההערכה המסכמת שלנו היא שטרם נמצא התמהיל הנכון של התערבויות שיביאו 

סיבות  יש  זה  למצב  המקצועית.  וההכשרה  ההשכלה  בנושאי  היעדים  להשגת 

אובייקטיביות אחדות; בין היתר, לחלק מהצעירים אין הדחף והמוטיבציה לפעול 

נובע  שלהם  מהקושי  חלק  בו.  ולהיקלט  העבודה  לשוק  להיכנס  כדי  נחוש  באופן 

מאפיונים אישיים )כגון בתחום של יכולות ומיומנויות ללימודים ולרכישת מקצוע 
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שבמהלך  מהעובדה,  נובעים  וחלקם  מכשולים(  בפני  ובעמידה  בהתמדה  וקשיים 

שהותם במסגרות קודמות, נושא התעסוקה והמקצוע לא היה במוקד תשומת הלב. 

הקשיים נובעים גם מנקודת הזמן שבה הם נמצאים בחייהם. צעירים רבים עדיין 

אינם פנויים רגשית לחשוב על עתידם בטווח הארוך ומרגישים שהם זקוקים לתקופת 

מעבר לפני שיתחייבו וישקיעו בתכניות לטווח ארוך. יש צעירים החשים שהם זקוקים 

את  מגבילה  זו  תחושה  קשה.  לעבוד  יצטרכו  לא  שבה  מעבר  לתקופת  ל"מנוחה", 

נכונותם ליזום תכניות לעידוד התעסוקה שלהם או להיות שותפים להן. 

לשירות  או  הצבאי  לשירות  המתנה  של  קצרה  בתקופה  נמצאים  מהצעירים  חלק 

הלאומי ואינם מוכנים בתקופה זו לעסוק בעתידם ארוך הטווח ובהחלטות הנוגעות 

לתעסוקתם לאחר השירות. לכן הם אמנם עומדים בפני לחץ לעבוד, אך התעסוקה 

המוצעת להם אינה נתפסת כמכינה לעתיד, מושכת או משתלמת במיוחד. לכך יש 

להוסיף את העובדה, שבחלק מהמקומות שבהם ממוקמות הדירות יש קשיים רבים 

למדי למצוא עבודות משתלמות לטווח קצר או עבודות שייצרו תשתית טובה להמשך 

קריירה תעסוקתית. 

להערכתנו, יש לחפש דרכים נוספות כדי להתמודד עם סיבות ונסיבות אלו במטרה 

השכלה  בתהליכי  הצעירים  של  לשילוב  המאמצים  של  היעילות  את  להגביר 

ולהכשרה מקצועית, עקב חשיבותם הרבה לעתידם. אנו ממליצים: 

להגביר את הנגישות של ידע מקצועי בתחום ההכשרה המקצועית לאנשי המקצוע  א. 

הנמצאים במגע ישיר עם הצעירים. זאת, בין היתר, על ידי שילוב והגברה של 

להגביר  יש  כן,  כמו  המלווים.  של  וההדרכה  ההכנה  בעת  זה  בתחום  הכשרה 

את נגישות המלווים להתייעצות ישירה עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום זה 

ולהפניית צעירים למקומות מתאימים לשם אבחון והפניה. 

להתאים תהליכי אבחון וייעוץ מקצועי לקבוצת אוכלוסייה זו, שנראה כי המיונים  ב. 

המקובלים לא הוכיחו את יעילותם בקרבה. לצעירים אלו בעיות רבות מן הרגיל 

במוטיבציה ובמיומנויות בין-אישיות ורגשיות, מה שמקשה עליהם להתמודד עם 

האבחונים  ומקצוע.  השכלה  רכישת  בתהליכי  הנדרשים  וההתמדה  התסכולים 

רלוונטיים הן לתחום רכישת השכלה ומקצוע והן להשמה בעבודה.

ליצור מרכז משאבים ארצי בתחום של הכשרה מקצועית ותעסוקה. מרכז זה יעמיד  ג. 

לרשות הצעירים והמלווים מידע, סדנאות והשתלמויות בתחומים רלוונטיים )כמו: 

מקורות למלגות לימודים, כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה ודרישות של מקצועות 

שונים(.

ליצור שותפויות עם גורמים שיסייעו ליצור מסלולי התפתחות אישיים לצעירים  ד. 

חונכות  להעניק  יהיה  ניתן  אלו  לימודי המשך. באמצעות שותפויות  השוקלים 

אקדמית אישית )למשל דרך פר"ח או דרך מכינה של אוניברסיטה או של מכללה( 

להכנה לבגרות ולפסיכומטרי. ייתכן שניתן להפוך מסלולים אלו למושכים יותר, 

ותחייבנה  בלימודים,  מחיה שתאפשרנה התמקדות  מלגות  בהם  תשולבנה  אם 

הגורמים  בין  והמשך.  קבלה  כתנאי  הלימודיות  במשימות  ועמידה  התמדה 
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הרלוונטיים ניתן למנות מכללות, אוניברסיטאות ועמותות מתנדבים העוסקות 

בקידום צעירים באמצעות השכלה והכשרה מקצועית.

אלו,  לצעירים  המתאימות  מקצועית  ולהכשרה  להשכלה  אישיות  תכניות  לבנות  ה. 

יש לעשות  תוך סיוע במלגות מחיה, שתאפשרנה להם להגיע להישגים מרביים. 

זאת בשילוב ובתיאום עם משרד התמ"ת, עם גורמים במשרד החינוך העוסקים 

בהשכלת מבוגרים ועם גופים מרכזיים כמו תב"ת. 

ומסחריים שעשויים  גורמים פרטיים  לבחון את האפשרויות לשיתוף פעולה עם  ו. 

וכחלק  בתעשייה,  השתלבותם  לקראת  הצעירים  של  בהכשרה  מעוניינים  להיות 

לצעירים  לקסום  עשויים  אלו  גורמים  אלו.  גורמים  של  החברתית  מהמחויבות 

יכולה להובילם באופן  במיוחד, מאחר שהיענות של האחרונים לתכנית הכשרה 

ישיר למקום עבודה אטרקטיבי.

השתלבות בעבודה היא ציר מרכזי בליווי, ויש מקום להרחיב את האפשרויות 
של המלווים להציע מקומות עבודה מתאימים

מספר  ממלאת  שהיא  משום  זו,  בהתערבות  רבה  חשיבות  יש  בעבודה  להשתלבות 

המאפשרת  חשובה  התנסות  היא  בעבודה  השתלבות  ועקיפים;  ישירים  תפקידים 

לצעיר להתמודד עם משימת חיים מורכבת, לזהות את היכולות ואת הקשיים שלו 

ולהתמודד עם תסכול ואי-הצלחה, כמו גם ליהנות מיתרונותיה של העבודה; עבור 

חלק מהצעירים העבודה היא הזדמנות לבחון עד כמה הם מעוניינים לעסוק במקצוע 

עבור  מהוצאותיהם  חלק  לשלם  כמובן  להם  מאפשרת  עבודתם  כן  כמו  מסוים. 

מגוריהם ולשמור חלק מהכנסותיהם עבור הוצאות אחרות.

במהלך הראיונות והתצפיות שלנו התרשמנו שהמלווים משקיעים מאמצים ניכרים 

בסיוע לצעירים בחיפוש מקומות תעסוקה מתאימים ומנצלים את רשת ההיכרויות 

שלהם כדי לקדם את השתלבותם של אלו במקומות עבודה. המלווים גם מנצלים 

את ההתנסויות של הצעירים בעבודה כדי לקדם את המטרות הקשורות במיומנויות 

חיים הרלוונטיות לעבודה, כמו גם כדי להדגיש את הדרישות הריאליות מכל מי 

משירותים  מתמדת  כספית  תמיכה  על  להישען  ולא  בחברה  להשתלב  שמבקש 

אף  )חלקם  העבודה  בנושא  המלווים  של  ההשקעה  את  זיהו  הצעירים  חברתיים. 

ציינו שהרגישו לחץ גדול מדי בתחום זה( וציינו שקיבלו עזרה מספקת בתחום של 

סיוע בחיפוש עבודה. 

מהנתונים עולה שבמהלך השהות בתכנית, הצעירים שלא שירתו, עבדו או נמצאו 

בתהליכי מעבר קצרים בין עבודות. גם חלק ממי ששירתו עסקו בעבודה. יש לציין 

גם  שניהם  או  התפטרות  פיטורים,  של  התנסות  הייתה  מהצעירים  ניכר  שלחלק 

יחד. חלק מהתנסויות אלו היו קשורות לשינויים במצבי החיים שלהם, כגון מעבר 

לעבודה אחרת, גיוס לצבא, סיום השהות בתכנית וכדומה; אך חלק אחר הצביע 

על הקשיים שיש לצעירים בשמירה על מקום העבודה, כגון סכסוך עם האחראים, 

קושי להשתלב וכדומה. 
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להערכתנו, במקביל למאמצים הרבים של המלווים לאתר יחד עם הצעירים מקומות 

עבודה, יש מקום לתמיכה מרכזית, לאו דווקא על ידי כל מלווה באופן אישי ומקומי. 

אנו רואים שני כיוונים: )א( עבודה זמנית; )ב( פיתוח מסלולי עבודה מקצועית. לדעתנו 

יש מקום לסייע למלווים על ידי יצירת מאגר מקומות עבודה זמניים שאינם דורשים 

להתנסות  הזקוקים  מעבר  בתהליכי  לצעירים  ומתאימים  וארוכה  מיוחדת  הכשרה 

במקום עבודה ולמשכורת. מפעלי תעשייה, רשתות שיווק ומעסיקים אחרים עשויים 

לראות במתן אפשרויות תעסוקה לצעירים אלו הזדמנות למעורבות חברתית חיובית, 

הבאה לידי ביטוי במתן עבודה ולא בתרומה כספית. חשוב לציין, שגם אם מאגר כזה 

יהיה נגיש, לא יהיה בכך כדי להפחית בצורה משמעותית את הצורך של הצעירים 

להתמודד עם היקלטות במקום העבודה ועם ההתמדה בו. לכן נראה שנגישות זו לא 

תפחית את חשיבות הכנתם של הצעירים להשגת המטרות של התפתחות לעצמאות. 

לפיכך אנו ממליצים להרחיב את ההתערבויות בתחום התעסוקה:

השוהים  לצעירים  המיועדים  זמניים  עבודה  מקומות  של  מרכזי  מאגר  לפתח  א. 

בדירות. 

יכולת  מבחינת  מתאימים  צעירים  של  קבוצה  המלווים  באמצעות  לזהות  ב. 

ומוטיבציה, לבנות עבורם תכנית עבודה אישית המבוססת על אבחון מקצועי, 

ולהעניק להם ליווי ואימון אישי להשגת יעדים בתחום התעסוקה, על ידי אנשי 

להשלמת  מלגה  יקבלו  הצעירים  הצורך  במקרה  זה.  בתחום  מומחים  מקצוע 

על  להקל  כדי  למעסיק,  סבסוד  מתן  ויישקל  לתפקיד  הכשרתם  בעת  ההכנסה 

קליטת צעיר במקום עבודה שהוא משמעותי לעתידו.

האם יש תמיכה מספקת בשירות הצבאי? 

יש הסכמה שלשירות צבאי חשיבות רבה עבור צעירים בוגרי השמה. במסגרת מחקר 

ההערכה מצאנו מודעות רבה של השותפים במיזם, המלווים והמרכזות לכל הסוגיות 

של השירות הצבאי. ההתערבויות הנדרשות עבור חלק מהצעירים הן עוד בטרם הגיוס 

ועבור חלק נוסף נדרשות התערבויות גם בעת השירות, במגעיהם עם מפקדים ובעלי 

מצאנו  זה.  לשירות  האופייניים  הקשיים  עם  התמודדות  בעת  ובתמיכה  תפקידים 

פעילות רבה, וכנראה גם יעילה, בליווי חלק מהצעירים במגעיהם עם הצבא, פעילות 

במערכת  אין המדובר  זאת,  עם  נקודתיות.  בעיות  עם  להם בהתמודדותם  שסייעה 

שיטתית, סדורה ומחויבת לליווי הצעירים. נראה גם שקשה להישען לאורך זמן על 

פתרונות נקודתיים ועל קשרים אישיים של מלווים עם אנשי צבא, בין היתר עקב 

התחלופה, הן של המלווים והן של אנשי הצבא המשמשים בתפקידים הרלוונטיים.  

נכונות  להם  שיש  היא  הרלוונטיים  הצבא  אנשי  עם  מראיונות  שלנו  ההתרשמות 

להשקיע  צבאיות,  במסגרות  ההשמה  בוגרי  של  הטובה  לקליטתם  לסייע  אמתית 

בתחום זה ולהגיע לפתרונות מקוריים וחדשים. עם זאת, התרשמנו שאין לצפות 

שהם ייטלו את היזמה ויובילו מהלכים לקידום נושא זה. לכן אנו ממליצים לקדם 

את שיתוף הפעולה עם הצבא:
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לקיים שיתוף פעולה בין הדרגים הבכירים האחראים למערכת ההשמה לבין דרגי  א. 

משותפים  עבודה  תהליכי  לקבוע  במטרה  בצה"ל,  הרלוונטיים  הבכיר  הפיקוד 

ומיטביים.

למנות רכז ארצי לסיוע בתחום הקשר עם רשויות הצבא. ב. 

להבטיח שלצעירים בהשמה יהיה ליווי מטעם מסגרת ההשמה בעת תהליך הגיוס.  ג. 

ד.  למסד תהליכים קבועים של הדרכה ויידוע של כל הגורמים העוסקים בנושאי גיוס 

במסגרות ההשמה. 

להבטיח שסוגיות של שירות בצה"ל )מוטיבציה לשירות, מידע( יהיו חלק מחייב  ה. 

מההכנה לחיים בכל מסגרות ההשמה. 

לשפר את תהליכי הגיוס של בוגרי השמה, כך שייתנו מענה למצבם המיוחד.  ו. 

להבטיח ליווי מתאים במשך השירות הצבאי. ז. 

להבטיח ליווי מתאים ומשאבים לתהליך השחרור מצה"ל, כולל הפניה למסגרות  ח. 

המיועדות לצעירים בוגרי השמה. 

האם לשירות לאומי יש תרומה לצעירים ולצעירות המשתתפים בו? 

ככלל, נראה שיש הסכמה באשר לפוטנציאל של השירות הלאומי לתרום לאוכלוסיית 

הצעירים בוגרי השמה חוץ-ביתית שאינם משרתים שירות צבאי: שירות זה מאפשר 

לצעירים לתרום לחברה ככל אזרח נורמטיבי, לרכוש התנסויות ומיומנויות חשובות 

לחיים ובמקרים רבים – ליצור רשת קשרים חברתית ענפה יותר. לשירות הלאומי 

יש משמעות גם בהמשך, משום שמעסיקים רבים רואים בו יתרון המגדיל את העניין 

במועמד לעבודה. יש לציין, שבמהלך התפתחות התכנית התווסף להתייחסות לשירות 

– הכנה לתעסוקה. השירות הלאומי עשוי לתת לחלק מהצעירים  נוסף  הלאומי פן 

הזדמנות להתנסות במקצוע שיהיה המקצוע שלהם בעתיד, כגון גננת בגן ילדים. בכך 

ניתן לשלב את הסיוע לקידום מקצועי עם הסיוע להשתלבות בשירות לאומי. 

הלאומי  בשירות  העוסקות  העמותות  בפני  מציבים  רבים  השמה  בוגרי  זאת,  עם 

אתגרים לא מעטים, בהשוואה לצעירים אחרים. חלק מהקשיים נובעים ממאפיינים 

אישיים של בוגרי ההשמה, שאינם מתאימים לפרופיל המקובל של צעירים שבהם 

בין הכיסאות", שהם  מטפלות העמותות לשירות לאומי, למשל, צעירים "הנופלים 

בעלי כישורים נמוכים משל מועמדים אחרים אך אינם במצבי מצוקה קשים במיוחד 

השירות  מכך שבעת  נובעים  מיוחדים(. קשיים אחרים  פתרונות  מותאמים  )שלהם 

למועמדים  אופייניים  שאינם  צרכים  ההשמה  בוגרי  מהצעירים  לחלק  יש  הלאומי 

אחרים, כגון צורך במקום מגורים וצורך בתמיכה ובליווי מצד גורמים שאינם בני 

משפחה.

במהלך התכנית החלה אחת העמותות השותפות למיזם )קרן גנדיר( במהלך חשוב 

של בדיקת הממשק בין העמותות של השירות הלאומי לבין הגורמים המעורבים 

במיזם. ניתן לציין שיש התקדמות ניכרת בתחום של מציאת פתרונות עבור צעירים 
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בוגרי השמה. אולם עם זאת, אנו ממליצים להמשיך ולפתח את השירות הלאומי 

כחלק ממגוון הפתרונות עבור בוגרי ההשמה:

להקים ועדה משותפת לקידום שילוב צעירים בוגרי השמה בשירות לאומי. א. 

לפעול לשינוי דרכי העבודה, הנהלים ובמידת הצורך – התקנות והחוקים הנוגעים  ב. 

לשירות הלאומי, כך שיתנו מענה טוב יותר לבוגרי השמה. 

להגביר את ההעברה ההדדית של מידע בין מסגרות ההשמה לבין האגודות. ג. 

היבטים ארגוניים ומערכתיים 
במהלך מחקר ההערכה עסקנו רבות בהיבטים הארגוניים והמערכתיים שמלווים את 

המיזם מתחילתו. עקב כך, מחקר ההערכה בחן את ההתפתחויות הארגוניות השונות, 

הרחבתה  ואת  התכנית  המשכיות  את  להבטיח  יכולות  הן  האם  להעריך  במטרה 

שהצטיירה  כפי  המצב  בתמונת  בקצרה  נתמקד  המאמר  במסגרת  הצורך.  במידת 

בעת הכתיבה. סביר להניח שבעת קריאת המאמר פרטים מהתמונה יהיו שונים, אך 

הסוגיות המרכזיות עדיין תהיינה רלוונטיות. 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

במשרד הרווחה נערכו התייעצויות רבות באשר להמשכיות התכנית ושילובה בכלל 

השירותים של המשרד. במסגרת זו הועלו מספר הצעות על ידי אנשי מקצוע מרכזיים 

במשרד ונערכו דיונים בין הגורמים הרלוונטיים לקבלת החלטות בתחום זה. מתברר 

משאבים  חלוקת  על  החלטות  ובקבלת  ארגוניים  בשינויים  לצורך  מודעות  שיש 

ואחריות לצורך התמודדות עם בניית המענים לצעירים בוגרי השמה )שרביט ווגשל, 

בגיליון זה(. נראה, שבכירים במשרד מבינים שרצף השירותים חורג מתחומי האגפים 

השונים ואף מתחומי המשרד, ולכן חשוב לבנות תכניות משולבות של האגפים השונים 

ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, כמו שנעשה, למשל, עם משרד התעסוקה, 

במציאת פתרונות לנוער חרדי מנותק. 

מצאנו שיש כוונה לאחד את הטיפול בכל מגוון האוכלוסיות של הצעירים בוגרי 

ההשמה ולתת מענה מקיף גם לצעירים הנמצאים באופן מסורתי תחת האחריות 

התקון.  ושירותי  וצעירים"  "נוער  ידי  על  המטופלים  לאלו  וגם  ונוער"  "ילד  של 

אולם טרם הוגדר אחראי מרכזי לנושא, טרם אומצה מדיניות בתחום זה ולא נעשו 

הערכות תקציבית. 

יש לקוות שתהליכי התכנון וההתארגנות ימשיכו. זאת, כדי להבטיח גישה מערכתית 

ומתכללת של כלל הגופים והשירותים המיועדים לתת מענים לצעירים, כולל צעירים 

שלא היו במסגרות חוץ-ביתיות וצעירים בעלי צרכים מיוחדים שהתכנית אינה נותנת 

להם פתרון. חיוני שתהליכים אלו יביאו בהקדם להחלטות, כדי להבטיח שההשקעה 

במיזם הנוכחי לא תרד לטמיון והפתרונות הזמניים והחלקיים יהפכו לארוכי טווח. 

לכן אנו ממליצים כי משרד הרווחה יקבע גורם שיתכנן, ינהיג ויתכלל את פעולות 

המשרד בתחום זה.
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משרד החינוך

לחינוך התיישבותי  הִמנהל  בפנימיות של  רבות  בשנים האחרונות חלו התפתחויות 

של  בכיוון  היו  השינויים  מרבית  בוגריהן.  של  לצרכים  להתייחסות  הקשור  בכל 

גיל  סף  את  שחצו  לאחר  גם  הבוגרים  לצורכי  להיענות  יותר  רבה  אחריות  לקיחת 

18. התפתחויות אלו היו מבוססות על יזמות מקומיות. במאמרם של שילה וגרופר 

)בגיליון זה( מוצגים קווים ראשונים לקראת גיבוש מדיניות חדשה בנושא זה. במסגרת 

קווים אלו נראה שיש נכונות לקבלת אחריות מרכזית גדולה יותר על בוגרי הפנימיות 

הזקוקים לסיוע; זאת בעיקר באמצעות פיתוח מודלים פנימייתיים, כך שכל פנימייה 

תוכל להציע "רשת ביטחון" לאלו מן הבוגרים הנזקקים לה. 

להערכתנו, מהלך זה של הִמנהל הוא חיובי ומהווה התקדמות בדרך לפיתוח מערך 

שירותים כולל, שיענה על מגוון הצרכים של צעירים בוגרי השמה במסגרות השונות. 

והטיפוליות(  )החינוכיות  בפנימיות  הצוות  אנשי  של  שהמחויבות  מלמד  הניסיון 

הרותם את הדאגה  וכל מהלך  לצעירים,  היא משאב אדיר  לרווחתם של הצעירים 

הכנה שלהם לצעירים אלו, שאותם עזרו לטפח, ומעניק להם כלים להגשים מחויבות 

זו, עשוי לתרום רבות. 

עם זאת, המחקר הנוכחי מצביע על כך שפתרון זה אינו בהכרח מתאים למגוון הרב 

צעירים ש"רשת הביטחון"  בפנימיות החינוכיות. סביר שיהיו  צעירים השוהים  של 

שלהם.  ולצרכים  למאפיינים  מתאימה  אינה  שהו  שבה  הפנימייה  להציע  שיכולה 

אינה  שהו  שבה  שהפנימייה  ותעסוקתיים  חינוכיים  צרכים  שלהם  צעירים  למשל, 

יכולה להיענות להם; צעירים שהיחסים שלהם עם צוות הפנימייה אינם מבטיחים 

בסביבה  לתפקד  ומסוגלים  הרוצים  צעירים  להם;  תתאים  בפנימייה  שהישארות 

מאוד  רחוק  שלהם  הלאומי  או  הצבאי  השירות  שמקום  כאלו  וכן  יותר  עצמאית 

מהפנימייה. לכן נראה שהפתרון המתפתח הוא חלקי.

התיאום בין משרדי הממשלה השונים ובינם לגופים החוץ ממשלתיים

להערכתנו, יש להפנות את תשומת הלב לסוגיה מרכזית ומהותית יותר. בהשאלה, 

ניתן לומר שהסוגיה היא: "של מי הילד". כפי שניתן לראות, כל אחד מהמשרדים 

מתוך  זאת  עושה  אחד  כל  שלו".  ב"ילדים  ביותר  הטובה  בצורה  לטפל  חותר 

העדיפויות וסדרי  והאילוצים  נמצא,  הוא  שבה  הארגונית  המסגרת  עולמו,  תפיסת 

התקציביים של המשרד שלו. אולם חובה להתריע ולהבהיר שהצעירים אינם "שייכים" 

למשרד מסוים. אין סיבה לחשוב שצעיר שסיים פנימייה טיפולית באחריות משרד 

שקט",  בראש  "אקדמיה  של  החשוב  מהמיזם  למשל,  ליהנות,  יכול  לא  הרווחה 

המאפשר לבוגרי פנימיות חינוכיות מבני העדה האתיופית לימודים אקדמיים תוך 

שהות בכפר נוער. אין סיבה להאמין, שבוגרת של כפר נוער בצפון הארץ לא תוכל 

להיתרם משהות בדירת בוגרים בחולון, בקרבה לגן הילדים האוטיסטים שבו היא 

מבצעת את השירות הלאומי שלה. אין זה המקום לדון במידת ההיגיון שבמערכת 

ההשמה החוץ-ביתית המפוצלת בין משרד החינוך למשרד הרווחה. אך גם אם תהיה 



הערכת התכנית "גשר לבוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי" 

85

מפגש 28  דצמבר 2008

גם  זה, אין מקום להניח אוטומטית שהמבנה מתאים  היגיון במבנה  הסכמה שיש 

לטיפול בצעירים מעל גיל 18 היוצאים לחיים עצמאיים בקהילה. יתרה מזו, מענה 

משרדי  של  רב  מספר  בין  הקושרים  פתרונות  מחייב  השמה  בוגרי  לצעירים  הולם 

בין משרדי הרווחה, החינוך,  חיוני לקשור לפחות  וגופים חוץ-ממשלתיים.  ממשלה 

המוסד  כמו:  וארגונים,  מוסדות  לבין  ובינם  והשיכון  הקליטה  התמ"ת,  הביטחון, 

לביטוח לאומי, הג'וינט )באמצעות אשלים ותב"ת(, הרשויות המקומיות ועמותות, 

להגיע לפתרון מערכתי  אנו ממליצים  לכן  ו"למרחב".  גנדיר  קרן  רש"י,  כגון: קרן 

כולל. לשם כך, יש לזמן דיון ברמת מטה בין כל המשרדים שצריכים להיות מעורבים 

הארגונים  המוסדות,  את  גם  זה  דיון  במסגרת  ולכלול  זו,  לאוכלוסייה  בשירות 

והעמותות השותפים החוץ-ממשלתיים המעורבים בפיתוח שירותים ובהגשתם. דיון 

משותף כזה יתרום גם להעברת הידע והניסיון שנרכשו במיזם הנוכחי למפעילי מיזם 

דומה בהמשך. 

חקיקה 

ועדת רוטלוי הגישה עוד בשנת 2003 המלצה מפורטת במסגרת דוח ועדת המשנה 

בנושא השמה חוץ-ביתית, לעגן בחוק את זכותם של ילדים בהשמה להכנה לקראת 

חיי בגרות בקהילה וכן את זכותם של בוגרי ההשמה החוץ-ביתית לסיוע במגוון 

תחומי החיים עם עזיבת המסגרת בבגרותם )פלד-אמיר, בנבנישתי וויגלר, 2003(. 

שולחן  על  הונחה  חוץ-ביתית שטרם  חוק השמה  מהצעת  חלק  מהווה  זו  המלצה 

הכנסת. כיוון שתהליכי החקיקה טרם התקדמו, אנו ממליצים לפעול לשם קידום 

חקיקה חדשה שתיתן מענה לצעירים בוגרים של מסגרות השמה חוץ-ביתיות.

השתתפות הצעירים 

נוער  ובני  ילדים  של  לזכותם  בנוגע  במודעות  רבה  עלייה  יש  האחרונות  בשנים 

הזכות  היא  ההשתתפות  זכות  של  המשמעויות  אחת  גורלם.  בקביעת  להשתתף 

ניהול  ושל  הצעירים  עבור  שנועדו  שירותים  פיתוח  של  בתהליכים  מעורב  להיות 

שירותים אלו. הניסיון בעולם, ובעיקר בבריטניה, מוכיח שלהשתתפות משמעותית 

של צעירים יש חשיבות עקרונית ומעשית בכל ההיבטים של פיתוח תכניות עבורם 

בנבנישתי,  של  הספרות  סקירת  )ראו  מתאימים  לשירותים  זכויותיהם  וקידום 

2008ב(.

בשלבים הראשונים של פגישות ועדת ההיגוי של המיזם, נטלו בו חלק צעירים בוגרי 

באוניברסיטה  שהתקיימו  למידה  בכנסי  השמה  בוגרי  השתתפו  כן,  כמו  השמה. 

העברית. מתוך מפגשים אלו ניתן היה להתרשם מהפוטנציאל של צעירים אלו לתרום 

לפיתוח התכניות ולקידום תהליכי פיתוח המדיניות. אולם בהמשך לא הייתה נוכחות 

או השתתפות אחרת של צעירים בתהליכי הפיתוח והליווי של המיזם. 

הסיבות להיעדרות של צעירים מתהליכי הפיתוח והליווי הן רבות, ונובעות במידה 

רבה מהקושי שלהם לתרום לתכנית בעודם עסוקים כל כך בהתמודדות עם מצבי 
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רמי בנבנישתי ואלכס מגנוס

ומחייבת  שלהם  החיים  למצבי  התאמות  דורשת  השתתפותם  פשוטים.  לא  חיים 

בקיום  מרצם  מלוא  את  משקיעים  כך  שגם  ממי  נוספים  ומאמץ  זמן  של  השקעה 

התכנית. ובכל זאת, להערכתנו, השתתפות מתמדת ומשמעותית של צעירים עשויה 

לתרום באופן משמעותי לקידום התכניות שנועדו לבוגרים של מסגרות השמה. ייתכן 

שהדרך לעשות זאת בשלב הראשון היא על ידי יזמה נפרדת שתופעל על ידי גורם 

זה. לדעתנו, יש לשקול  ניסיון רב בתחום  )כגון המועצה לשלום הילד( בעל  חיצוני 

בפיתוח  וממרצם  מזמנם  להשקיע  מוכנים  שיהיו  לצעירים  כספי  פיצוי  מתן  בחיוב 

התערבויות לבוגרי השמה. חשוב שפיצוי זה יינתן על ידי "גורם שלישי" )כגון עמותה 

והצעירים האחרים בתכנית,  כדי שצעירים אלו  הרוצה לקדם השתתפות צעירים(, 

לא יתפסו את תפקידם כממלאי רצונם של אנשי המקצוע. לכן אנו ממליצים למצוא 

דרכים לקדם השתתפות של צעירים בפיתוח התכניות ובהפעלתן.

הערות סיום 

לצעירים  המיועדת  ניסיונית  תכנית  של  הפעלה  ליווה  הנוכחי  המחקר  לסיכום, 

בוגרי השמה חסרי עורף משפחתי. במהלך המחקר התוודענו ליתרונות של הערכה 

ולתרומתה לתהליכים של עיצוב התכנית ושיפורה. משוב מהגורמים השונים שעמם 

היינו בקשר, הצביע על כך שלמחקר הייתה תרומה חיובית לפעילותם המקצועית. 

חלק ממקבלי ההחלטות אמרו שהשאלות ששאלנו חייבו אותם לחשוב מחדש על 

במהלך  שהמשוב  וציינו  שנית,  אותם  ולבחון  הפרק  על  שעמדו  מהנושאים  חלק 

התכנית תרם לתהליכי קבלת החלטות ועיצוב התכנית והמדיניות.

נעוץ  היה  חלק מהמגבלות  במגבלותיו.  להכיר  למדנו  גם  במהלך המחקר  זאת,  עם 

גדולה של  במערך המחקר שלנו. המחקר לא כלל קבוצת ביקורת, בחן קבוצה לא 

צעירים ונמשך פרק זמן קצר, לפחות במונחי תוצאות. 

אנו מקווים שהמחקר תרם לתהליכי העיצוב של התכנית ולקבלת החלטות באשר 

לעתידה. אולם אין בו די. אם לתכנית הנוכחית יהיה המשך, כפי שאנו ממליצים 

וללוות את ההתפתחויות בעתיד באמצעות מחקר  חיוני להמשיך  יהיה  ומקווים, 

ניתן לצפות שיחולו בה שינויים והתאמות שיחייבו  הערכה מעצב ומסכם, שהרי 

בוגרי  לצעירים  השירותים  שמערכת  ככל  מזו,  יתרה  נוספות.  והערכות  בדיקות 

השמה תתפתח ותתרחב, יהיה חיוני לבחון את המקום המיוחד של תכניות מגורים 

וליווי במארג השירותים לצעירים בוגרי השמה בפרט ולכלל הצעירים בכלל. לכן 

אנו ממליצים, שניטור מתמיד של מאפייני הצעירים בתכנית, של ההתערבויות 

המבוצעות עמם ושל התוצאות שאליהם חותרים יהיו  חלק בלתי נפרד מהתכנית 

בעתיד. 
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