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פתח דבר
אנו שמחי

דוח מחקר המסכ

להגיש לעיונכ

שלוש תוכניות המיועדות לבני נוער חסרי עור

משפחתי ,בוגרי של מסגרות חוביתיות.
הדוח מסכ

ומערי תוכניות אשר פעלו במקביל בי השני

 20092006בסיוע הקר למפעלי

מיוחדי ושותפי רבי אחרי .
גיבוש התוכניות החל בעקבות פניות של מנהלי פנימיות טיפוליות לנוער בסיכו ,והוא לווה בניתוח
ממצאי

של סקר צרכי

על אוכלוסייה זו ובדיוני

בי הארגוני

המעורבי

ובי המשרדי

המעורבי  .התברר כי בני נוער שסיימו לאחר שני רבות את שהות בפנימיות או במסגרת אומנה 
לא היה לה לא לחזור ולא היו לה המשאבי והכישורי הפנימיי והחומריי להתחיל חיי
עצמאיי  .מכלול הנתוני הצביע על אוכלוסייה בסיכו ועל צור בפיתוח מעני דחופי .
על רקע צרכי

אלה החליט המוסד לביטוח לאומי ,באמצעות הקר למפעלי

מיוחדי  ,לסייע

לפיתוח תוכניות התערבות המיועדות למגוו אוכלוסיות ,ע ארגוני שוני  ,ובמודלי שוני תו
פנימייתיי  ,אזוריי וארציי .
למרות השוני בתוכנית ,סוכ שחשוב שהמהל יהיה מלווה במחקר אחד ,אשר יסייע לראייה רחבה
יותר מבחינת לימוד הצרכי  ,אפקטיביות המעני והמלצות להטמעת ופיתוח השירותי בעתיד.
שלוש התוכניות בדוח זה ה:
א.

גשר לבוגרי סידור חו ביתי – בהפעלת "ילדי בסיכוי ,המועצה לילדי פנימיות".
השותפי הנוספי למימו ופיתוח היו אשלי  ,תנופה בתעסוקה )תב"ת( ,משרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה )תמ"ת( ,משרד החינו ,משרד הרווחה והשירותי

החברתיי  ,קר

גנדיר ונציגי הפנימיות.
ב.

דירות בוגרי – בהפעלת חסות הנוער במשרד הרווחה ,הגו המפעיל – עמותת "עינב".

ג.

בוגרי חוות "שדה בר" – בהפעלת עמותת "שדה בר".

פרופ' רמי בנבנישתי ,מבית הספר לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ,ירושלי  ,היה אחראי
לביצוע המחקר האינטגרטיבי .מעורבותו חרגה מעל ומעבר לליווי המחקרי הצר .אנו רוצי להביע
את תודתנו ואת הערכתנו הרבה לפרופ' בנבנישתי ולצוותו ,בה גב' אלכס מגנר וד"ר יאיר עמר  ,על
עבודת

המקיפה ,המקצועית והמורכבת ,שכללה פעולות שסייעו לגופי

המפעילי

והשותפי

להביא לשינוי מדיניות מושכל ומבוסס על נתוני .
רשימת האנשי שסייעו לפיתוח התוכניות ולקבלת המידע לצור ביצוע המחקר היא ארוכה ביותר.
נוכל לציי רק את חלק ואנו מתנצלי מראש בפני כל האחרי :

תודה מיוחדת למר שחר שומ מאשלי  ,אשר פעל בעקביות ונחישות למימו התוכנית "גשר"
והמחקר על ידי ג'וינט ישראל וכ פעל רבות להבטיח את המש מימו התוכנית בתו התקופה
הניסיונית.
תודה למר עמנואל גרופר ,מהמינהל לחינו התיישבותי במשרד החינו ,אשר התגייס לתוכנית והיה
שות נאמ מהשלבי הראשוני וא התחייב להמשיכה בפנימיות המינהל .תודה ג לגב' שלווה
ליבובי ובנצי בראנ ממשרד הרווחה ,אשר ייצגו בעקביות את צורכי בוגרי הפנימיות והאומנה
ופעלו לקידומה והמשכיותה של התוכנית.
תודה לפרופ' שמעו שפירו ,לגב' איריס זילכה וגב' חמוטל גורדושמיר מהמועצה לילדי פנימיות,
שהיו אחראי להפעלת תוכנית "גשר" ויצקו לתוכה את התכני  ,הנשמה והלב.
תודה לגב' מוריאל נחמ מחסות הנוער ולמר שי שער מעמותת עינב ,אשר קידמו את תוכנית הדירות
לבוגרי חסות הנוער.
תודה לצוות שדה בר – גב' נועה נובק ומר אור בית הלחמי ,אשר התמודדו ע קשיי פנימיי
וחיצוניי בהפעלת התוכנית.
תודותינו נתונות ג

למר ער ברטוב ,גב' הילה כה ,מר עזר טל ,גב' גלית סעידא ,מר יואב

אפלבאו  ,גב' אפרת אמיר ,גב' רונית פורת ,מר ארי בלטר ,מר יוסי גוש ,מר מוטי נתנאל ,מר דודו
אליהו ,מר איל ביטו ,גב' נעמה גבאי ,גב' אפרת פישמ ,מר אליר אלימל ,מר יוסי ב אלישע ,מר
סער זהבי ,מר עמית ברק ,מר חזי ליפא – על שיתו הפעולה במהל איסו הנתוני .
תודה מיוחדת לעו"ד גב' תמר פלד – על מעורבותה הרבה בקידו התוכנית ותמיכתה.
כל התוכניות לוו בוועדת היגוי וועדות מקצועיות .אנו מודי לכל מי שהשתתפו בוועדות האלה ובנו
במשות ,ע העובדי בשטח והצעירי עצמ  ,את התכני והמעני המתאימי .
אנו מודי לגב' דבורה חיה יוס ולגב' טניה לי ,מהקר למפעלי מיוחדי של הביטוח הלאומי,
שליוו וריכזו במקצועיות רבה את התוכניות.
לסיו  ,תודה מיוחדת לכל הצעירי אשר השתתפו בוועדות ההיגוי ,בימי העיו ובמחקר ושיתפו
אותנו בעולמ .
אנו מקווי שהמלצות הדוח ,המתייחסות לתכנו השירותי הרצויי  ,הדוח והפעולות שנעשו עד
כה וייעשו ג בעתיד יתרמו לעתיד של צעירי אלה ושל רבי אחרי .
שרית בימוראי
מנהלת הקר למפעלי מיוחדי

חברי ועדת ההיגוי
פרופ' שמעו שפירו

בסיכוי  המועצה לילד

יו"ר וועדת ההיגוי ,חבר הוועד המנהל "ילדי
החוסה"

גב' חמוטל גורדו שמיר ראש התחו הסוציאלי" ,ילדי בסיכוי  המועצה לילד החוסה"
גב' איריס זילכה

מנהלת התוכנית" ,ילדי בסיכוי  המועצה לילד החוסה"

גב' שלוה ליבובי

מפקחת ארצית אומנה ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי

גב' יעל הרמל

מנהלת שירות פרט ומשפחה ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי

מר בנצי בראנ

מפקח ארצי על הפנימיות ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי

ד"ר עמנואל גרופר

מנהל אג חינו והדרכה בפנימיות ,המנהל לחינו התיישבותי ועליית
הנוער

גב' נתמר הילל

מנהלת האג לשירותי

פסיכוסוציאליי

ורפואיי  ,המנהל לחינו

התיישבותי ועליית הנוער
מר שלו שמאי

מנהל המרכזייה החינוכית ,המנהל לחינו התיישבותי ועליית הנוער

מר שחר שומ

מנהל יחידת ילדי ונוער ,אשלי

מר אלי בנטאטה

ראש תחו נכויות וצעירי  ,תב"ת  ג'וינט ישראל

גב' עינת מסטרמ

מנהלת תוכניות לצעירי ואנשי ע מוגבלויות ,תב"ת  ג'וינט ישראל

מר אבי פליישו

מנהל תוכניות לצעירי ואנשי ע מוגבלויות ,תב"ת  ג'וינט ישראל

גב' רונית עמית

מנכ"ל קר גנדיר

גב' שרית מוראי

מנהלת הקר למפעלי מיוחדי  ,המוסד לביטוח לאומי

גב' דבורהחיה יוס

רכזת פרויקטי  ,הקר למפעלי מיוחדי  ,המוסד לביטוח לאומי

פרופ' רמי בנבנישתי

מבצע המחקר ,האוניברסיטה העברית

ד"ר יאיר עמר

עוזר מחקר ,האוניברסיטה העברית

גב' אלכס מגנו

עוזרת מחקר ,האוניברסיטה העברית

עו"ד תמר פלדאמיר

עוזרת מחקר ,האוניברסיטה העברית

תמצית
היציאה ממסגרת משפחתית לחיי עצמאיי מהווה אתגר משמעותי עבור כל צעיר ,ג זה החי
במסגרת משפחתו הביולוגית .אתגר זה משמעותי במיוחד עבור צעירי אשר חלק גדול מחייה שהו
במסגרת חוביתית והעומדי לצאת לחיי עצמאיי  .באר הוחל בפיתוח שירותי ניסיוניי ,
שמטרת לסייע בהכנת של הצעירי  ,עוד בעת שהות במסגרות ההשמה ,ולהציע פתרונות שנועדו
להקל על השתלבות

בחברה לאחר יציאת

חסרי מקורות תמיכה

מהמסגרת ,בעיקר בהיות

משפחתית.
דוח זה מסכ ממצאיה

של שלושה מחקרי הערכה שנעשו עבור "הקר למפעלי מיוחדי " של

הביטוח הלאומי ועבור "אשלי " במטרה להערי שלוש תוכניות:
א .מיז "גשר" לבוגרי מסגרות השמה חוביתית ,החסרי עור משפחתי נועד לפתח רצ מעני
שייענו לצרכי של דיור ,ליווי ,כישורי חיי  ,הכוונה ,הכשרה מקצועית ושילוב תעסוקתי של בוגרי
מסגרות השמה חוביתית ,שאינ יכולי להישע על משפחת .
ב'" .דירות בוגרי ברשות חסות הנוער" ,שנועדו לתת מענה לצור בדיור ,בליווי ,בכישורי חיי ,
בהכוונה ,בהכשרה מקצועית ובשילוב תעסוקתי של בוגרי החסות .המחקר התמקד בשתי דירות:
בעפולה ובפתח תקווה.
ג .תוכנית לבוגרי בחוות "שדה בר" ,שנועדה לפתח רצ מעני שייענו לצרכי של בוגרי החווה.
שיטה
המחקרי נועדו לתאר בצורה שיטתית וביקורתית את מאפייני התוכניות ותוצאותיה ולספק היזו
חוזר במהל הפעלת .שיטת המחקר התבטאה באיסו נתוני

לאור זמ במספר נקודות זמ.

נערכו :תצפיות משתתפות בדירות ובוועדת ההיגוי; ראיונות עומק ע

מעצבי מדיניות ואנשי

השירות הישיר ,וראיונות מובני ע הצעירי ומלוויה  .המדג כלל  77צעירי במיז "גשר"17 ,
המתגוררי בדירות בוגרי ברשות חסות הנוער ו 14בחוות "שדה בר" .החוקרי הצביעו על
מגבלות בשיטת המחקר ועל ספקות בשלמות ואמינות של הנתוני שהתקבלו בחוות "שדה בר".
ממצאי מרכזיי
קהל היעד:
•

בכל שלוש התוכניות הצעירי שהתקבלו לתוכנית מתאימי להגדרה של אוכלוסיית היעד .ע
זאת ,מכלל בוגרי המסגרות ,החסרי העור המשפחתי ,הצעירי שנכללו בתוכנית "גשר" ה
לא בהכרח אלו הזקוקי לה והמתאימי לה ביותר .אי לכ ,יש מקו לקד תהליכי מיו
מערכתיי שיסייעו בזיהוי הזקוקי והמתאימי ביותר .ברשות חסות הנוער התקיימו תהליכי
מיו שיטתיי יותר.

•

יש מקו לפיתוח תוכניות דומות לקבוצות נוספות של צעירי  ,בוגרי מסגרות השמה הזקוקי
לה ,כגו בני מיעוטי וחרדי  ,וכ צעירי בעלי קשיי רגשיי רציניי .

שיטת ההתערבות:
•

באופ כללי ,ההערכה לגבי מודל ההתערבות של "גשר" ודירות החסות העלתה כי הוא מתאי
לקהל היעד ,לצרכי ולמטרות .ע זאת ,הוא מתאי יותר לקהל השוהי בפנימיות ופחות
לצעירי

מסיימי אומנה .המחקר מעלה ספקות לגבי המידה שבה התוכנית ב"שדה בר"

מתאימה ליעדי ההתערבות .ההערכה היא שיש מקו לפעילות ממוקדת ומתוכננת יותר.
•

כנדרש ,ההתערבות היא אינטנסיבית ורבתממדית ,והיא מכוונת למגוו רחב של צרכי בתחו
תעסוקה ,הכשרה ולימודי  ,שירות צבאי ולאומי ,ומיומנויות הנדרשות לחיי עצמאיי .

•

הערכתנו חיובית מאוד לגבי הדר שבה המלווי ממלאי את חלק בתוכנית ,בעיקר ב"גשר"
ובדירות הבוגרי של חסות הנוער .המחקר מעלה שאלות באשר לבחירה בבוגרי של חוות
"שדה בר" כגורמי ההתערבות היחידי .

•

המגורי בדירה עצמאית בקהילה מהווי מנו טוב ,שנית לנצלו א יותר ממה שנעשה כיו ,
בעיקר בדירות בפנימיות .יש לעשות מאמ מכוו להבטיח שג צעירי השוהי בדירה במסגרת
פנימייתית יידרשו להתמודד ,ככל שנית ,ע

אחזקת הדירה וניהולה .החוקרי

מציעי

שייעשה מאמ רב יותר בחוות "שדה בר" להציע לחלק מהבוגרי לצאת ולהתגורר בקהילה.
•

להערכתנו טר נמצא התמהיל הנכו של התערבויות בתחו הלימודי  ,ההכשרה המקצועית
והתעסוקה ,ויש מקו להמשי ולהרחיב את מגוו הפתרונות בתחומי אלו.

•

התמיכה בצעירי לקראת השירות הצבאי והלאומי ובמהלכו היא רבתחשיבות ויש לשפר את
הממשק ע הצבא וע האגודות של השירות הלאומי .המחקר מעלה שהתמיכה בבוגרי חוות
"שדה בר" בתחו הצבאי היא חשובה ויעילה.

•

יש לחזק את מעטפת הליווי וההכוונה לאנשי המקצוע ,המפעילי את התוכנית ולקד הכשרה,
הדרכה ופיקוח .חשוב להמשי בפיתוח "תורה מקצועית" להפעלת שירות זה ולשפר את תיעודו.
מ הראוי לשת פעולה בתהליכי

אלו בי התוכניות השונות .חשוב לקד

השתתפות של

הצעירי בתהליכי העיצוב וההפעלה של התוכניות המיועדות עבור .
תוצאות:
•

ההערכות של הצעירי את התוכנית ה חיוביות .רוב הביעו שביעות רצו מהתוכנית .באופ
כללי ,נטו הצעירי לומר שה נעזרו בתוכנית במידה רבה .מספר הצעירי שחשו כי התוכנית
עוזרת לה

היה גבוה במיוחד בסוגיות הקשורות ללמידת הדרכי

ולהתקד בחיי  .ג  ,צעירי

שעבור

בענייני השירות הצבאי והלאומי .ע

להסתדר באופ עצמאי

הנושא רלבנטי ,הביעו הערכה שהתוכנית עזרה לה
זאת ,יותר משליש מהצעירי

שהתוכנית עוזרת לה בענייני עבודה ולימודי  ,ורק כמחצית

טענו כי אי זה נכו

השיבו כי יהיה נכו לומר כי

ההשתתפות בתוכנית מסייעת לה מבחינה כלכלית .הצעירי בחוות "שדה בר" היו חיוביי
ביותר בהערכות שלה .
•

רוב גדול של הצעירי

במיז

"גשר" ובדירות הבוגרי

של רשות חסות הנוער מרוצי

ממלוויה  .ה מתארי את המלווי באופ חיובי בכל האמור ליחס שה מקבלי וא ביחס
למידה שבה המלווי מצליחי לעזור לה להשיג את מטרותיה )א כי הערכה זו מעט נמוכה
יותר( .ההערכות של הצעירי בחוות "שדה בר" היו חיוביות ביותר.
•

חלק ניכר מהצעירי שעזבו את התוכנית במהלכה ,לא היו שבעי רצו מהתוכנית ומהמלווי .

•

המלווי

העריכו שהתוכנית תרמה רבות לצעירי  ,ותרומה זו הייתה בולטת יותר עבור אלו

שנשארו בתוכנית זמ רב יותר .ההתקדמות הבולטת ביותר נצפתה בתחומי של רכישת יכולות
להתמודדות ע חיי עצמאיי  ,אופטימיות וביטחו בעתיד וג בתחו הקשרי הבינאישיי .
רמת השינוי הנמוכה ביותר נרשמה בכל הקשור ללימודי  .כמו כ ,הערכה נמוכה יותר ניתנה
לשינויי שחלו בתחו של התנהגות נורמטיבית .הערכות המלווי ב"שדה בר" היו חיוביות
ביותר.
•

בהשוואות בי הערכות המלווי במיז "גשר" את מצב של הצעירי לאור זמ נראה כי
הצעירי

שלה

מיומנויות נמוכות יותר ,בעיקר בכל האמור להימנעות מהתנהגויות סיכו,

נוטי שלא להישאר בתוכנית .לא נצפתה עליה משמעותית במיומנויות החיי במהל התוכנית
של מי שנותרו בתוכנית.
המלצות מרכזיות
להמשי ולקיי תוכניות ליווי ומגורי לצעירי בוגרי מסגרות השמה ,החסרי עור

.1

משפחתי.


לקיי

דיו ברמת מטה בי כל המשרדי  ,שצריכי

להיות מעורבי

בשירות לקבוצת

אוכלוסייה זו ,ולכלול במסגרת דיוני אלו ג את השותפי החוממשלתיי המעורבי
בפיתוח שירותי ובהגשת במטרה להגיע לפתרו מערכתי כולל.


לפעול לש

קידו

חקיקה חדשה המיועדת לתת מענה לכלל אוכלוסיית הצעירי

בוגרי

סידורי חו ביתיי .


להבטיח את המשכיות הטיפול בצעירי

הנמצאי

כעת בתוכניות השונות המיועדות

לבוגרי  ,ואת המש ההפניה של צעירי נוספי בוגרי מסגרות השמה הנזקקי לתוכנית.
לעצב תוכניות נוספות עבור בוגרי השמה:

.2


תוכניות מגורי וליווי לצעירי מאוכלוסיות בעלות מאפייני תרבותיי ייחודיי  ,כגו בני
מיעוטי וחרדי .



פתרונות שיאפשרו לצעירי באומנה להמשי ולהישע על המשפחה האומנת ,בגיל  181עד
) 21א פתרו זה מתאי עבור ( ,ולא להיזקק לתוכנית של מגורי וליווי.



להמשי ולפתח מעני עבור צעירי בוגרי השמה שאינ זקוקי לפתרו דיור ,א יש לה
צרכי בתחומי אחרי .

.3

להרחיב את מגוו הפתרונות בתחו ההכשרה ,התעסוקה והלימודי .

.4

לשפר את הממשק ע הצבא ,השירות הלאומי ,מסגרות ההשמה והשירותי בקהילה,
כולל מרכזי הצעירי .
להכי את הצעירי ליציאה לחיי עצמאי עוד בעת שהות במסגרת ההשמה.

.5

.6



לעצב תוכניות להקניית כישורי חיי עוד במהל השהות במסגרות ההשמה.



לבנות לכל צעיר בהשמה תוכנית אישית לקראת יציאתו מהמסגרת..
לקד את ההכשרה ,הדרכה וליווי של מי שמטפלי בבוגרי מסגרות ההשמה.
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רקע
מבוא
היציאה ממסגרת משפחתית לחיי עצמאיי מהווה אתגר משמעותי עבור כל צעיר ,ג זה החי
במסגרת משפחתו הביולוגית .אתגר זה משמעותי במיוחד עבור צעירי אשר חלק גדול מחייה שהו
במסגרת חוביתית ועומדי עתה לצאת לחיי עצמאיי .זאת עקב הצרכי המיוחדי ,שמקור
בסיבות שהביאו להפניית להשמה במסגרות חוביתית ,במאפייני השהות הארוכה באות
המסגרות ובעובדה שלרבי מה אי תמיכה משפחתית בתקופת התבגרות.
במדינות רבות נבנתה תשתית חקיקתית ,המחייבת מת שירותי וליווי מתאימי לצעירי אלה .ג
באר חלה התעוררות בתחו זה והוחל בפיתוח שירותי ניסיוניי שמטרת לסייע בהכנת של
הצעירי ,עוד בעת שהות במסגרות חוביתיות ,ולהציע פתרונות שנועדו להקל על השתלבות
בחברה ,בעיקר בהיות חסרי מקורות תמיכה משפחתית.
דוח זה מסכ את ממצאיו של מחקר הערכה שנעשה עבור "הקר למפעלי מיוחדי" של הביטוח
הלאומי במטרה להערי את מיז "גשר" לבוגרי מסגרות השמה חוביתית ,החסרי עור
משפחתי .מיז זה נועד לפתח רצ מעני לצרכי בדיור ,בליווי ,בכישורי חיי ,בהכוונה ,בהכשרה
מקצועית ובשילוב תעסוקתי של בוגרי מסגרות השמה חו ביתית ,הנעדרי תמיכה משפחתית.
במקביל למחקר זה ,הערי המחבר שני מיזמי נוספי ,הדומי במטרותיה למיז "גשר" עבור
הקר למפעלי מיוחדי של הביטוח הלאומי :א .דירות בקהילה עבור בוגרי המעונות של רשות
חסות הנוער; ב .עבודה ע בוגרי המעו "חוות שדה בר" .מכיוו שמחקרי אלה נעשו באמצעי
השוני מ המחקר על "גשר" והתייחסו לאוכלוסיות יעד אחרות ,אנו מביאי את התמציות של
דוחות המחקר בפרקי נפרדי .הצגת המחקר של מיז "גשר" היא הציר המרכזי של דוח זה בזכות
היקפו הנרחב של המיז .הפרקי העוסקי בדירות הבוגרי של רשות חסות הנוער ובצעירי
ממעו "חוות שדה בר" ישענו על התיאור המפורט של מחקר ההערכה למיז "גשר".
רקע
מקומ של ילדי הוא בחיק משפחת .אול ,לעתי ,עקב הקשיי של הילד ושל המשפחה ,נוצר
הצור להוציאו מחיק משפחתו ולהעבירו למסגרת חוביתית .לעתי ,השהות במסגרת חוביתית
היא קצרה והילד שב לביתו .במקרי רבי ,השהות מחו לבית היא ארוכה יותר ,ונמשכת עד
להתבגרותו של הילד ולעמידתו ברשות עצמו .בני נוער אלו ,היוצאי ממסגרת ההשמה בעת הגיע
לבגרות ,עומדי בפני אתגרי רבי וקשי בהשוואה לאחרי .בני נוער הגדלי בקרב משפחותיה
לומדי את הכישורי ואת המיומנויות ,המאפשרי לה לצאת לחיי עצמאיי ונורמטיביי.
ייתרה מזו ,בני נוער הגדלי במסגרת המשפחה נשארי ,בדר כלל ,חלק אינטגראלי ממנה ,ג בעת
יציאת לחיי עצמאיי ,וזוכי לתמיכתה לאור זמ .לעומת ,בוגרי מסגרות ההשמה חסרי,
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לעתי תכופות ,את המיומנויות הנדרשות לש ההתמודדות ע חיי בגרות עצמאיי ,ומקורות
התמיכה לה זוכי מהסביבה ה מוגבלי.
ההכרה בפגיעות המיוחדת של צעירי החיי במסגרות של השמה חוביתית הובילה את הרשויות
בעול המערבי ,ליישו שני תהליכי מרכזיי :הכנת של הצעירי לקראת יציאת ממסגרת
ההשמה והגשה של תוכניות ושירותי שמטרת לסייע ביד לאחר שיצאו לחיי עצמאיי.
בארה"ב ובמספר מדינות באירופה )כגו אנגליה וולס ,אירלנד וסקוטלנד( החוק מחייב הכנה של בני
נוער השוהי בהשמה ל"חיי עצמאיי" ,החל בגיל  16או  .17החוק בארה"ב ) Foster Care
 (Independence Act, 1999מקצה כספי לשירותי ,הניתני לבני הנוער השוהי באומנה כדי
להקנות לה מיומנויות חיי לתפקוד עצמאי ,ומאפשר )א לא מחייב( להקצות מימו מסוי
לתמיכה בצעירי אלו ,בטווח הגילי  .2118בבולגריה מופני רוב הכספי להכנת של בני נוער,
הנמצאי בטיפול המדינה בגילאי  1816לתעסוקה ,בצרפת מושקעי המשאבי דווקא ע יציאת
של בני  2118ולעתי עד  25לחיי עצמאיי ופחות בעת שהות של בני  1816במסגרות השמה,
בהונגריה נית מענק כספי ,לצעירי ביו יציאת לחיי עצמאיי ,במטרה לסייע לה להשתלב
בחברה .אמצעי תמיכה אחר הוא חסכו ,הנשמר עבור השוהי במסגרות ציבוריות והנצבר על מנת
לסייע לה בלימודי גבוהי )ראה סקירה מקיפה אצל בנבנישתי.(2008 ,
לעומת זאת ,המסגרות החוקית והאדמיניסטרטיבית בישראל לא פעלו באופ מכוו ועקבי כדי
להבטיח הכנה לחיי עצמאיי ולא יצרה שירותי ומסגרות מחייבות ,שנועדו לענות לצרכי
המיוחדי של מי שמסיימי שהות במסגרות השמה חוביתיות .ע זאת ,בשני האחרונות חלה
התעוררות בתחו זה .אחד הסימני לשינוי המתהווה היא הצעת חוק שהוכנה על ידי ועדת המשנה
להשמה חוביתית של הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה
)"ועדת רוטלוי"( .בהצעת חוק זו נאמר כי על רשויות המדינה להכי תוכנית מעבר ממסגרת ההשמה
ליציאה לבגרות .כשנה לפני סיו השהייה במסגרת ההשמה יש להכי עבור הילד תוכנית מעבר
שמטרתה להכינו לחיי של עצמאות וכבוד בקהילה .כמוכ ,החוק המוצע מגדיר את חבות המדינה
לסייע לבוגרי מסגרות ההשמה בי הגילי  2118ולהעמיד לרשות מסגרות מגורי וסיוע שיאפשר
לה להשתלב בחברה הנורמטיבית .בעקבות הצעת חוק זה העלה בנבנישתי ,ששימש כיו"ר ועדת
המשנה יחד ע עו"ד וייגלר ,הצעה לשיתו פעולה לש קידו רווחת ושלומ של בני נוער בתהלי
יציאה ממסגרת חוביתית )דצמבר .(2002
בשנת  2003ערכו זלכה ושומ סקר עבור "אשלי" בנושא בקרב "בוגרי סידורי חו ביתיי חסרי
עור משפחתי" .סקר זה מציג ההערכה כי מדי שנה יש כ  350בוגרי פנימיות ממלכתיות
וממלכתיותדתיות החסרי עור משפחתי .לבוגרי אלה יש להוסי אוכלוסיות נוספות ,שלא נכללו
באוכלוסיית הסקר :בוגרי משפחות אומנה ,תוכנית נעל"ה ,פנימיות חסות הנוער ,פנימיות חרדיות
וערביות.
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נתוני הסקר מצביעי על אוכלוסיה בעלת מאפייני ייחודיי :ה מתחנכי במסגרות חוביתיות
שני רבות ועבור הפנימייה מהווה בית :ה מבלי בפנימייה את רוב החופשות ולעיתי
מתארחי אצל משפחות מארחות מטע הפנימייה .למרות הקשיי עמ ה מתמודדי ,לחלק
כוחות רבי כפי שמתבטא באחוז הגבוה של בוגרי המסיימי את הלימודי ע תעודת בגרות
ובאחוז הבוגרי שהתגייסו לשירות לאומי או צבאי.
הערכת של אנשי הצוות בפנימיות אשר רואיינו במחקר היא שבוגרי הפנימייה חסרי עור משפחתי
נזקקי להמש תמיכה ולליווי על מנת שיוכלו להשתלב בחברה כבוגרי עצמאי ,וא העריכו
שבהעדר אותה תמיכה ההישגי משנות החינו בפנימייה עלולי לרדת לטמיו .ה הביעו חששות
שמסתמכי על היכרות ע בוגרי פנימייה משני קודמות לגבי יכולת הבוגרי להשתלב במערכות
חברתיות נורמטיביות ,בהעדר מקורות תמיכה :בית לישו בו ,תמיכה ,ייעו וליווי ,אפשרויות
לרכישת מקצוע ולימוד או כוחות להשתלב במערכת הצבאית ללא ליווי )זלכה ושומ.(2003 ,
במקביל ,פנו גורמי שוני במסגרות של פנימייה בבקשות לקבלת תמיכה בפעולות שיזמו ,כדי
להיענות לצרכי הבוגרי .כ למשל ,בשני האחרונות קיבלו הקר למפעלי מיוחדי של הביטוח
הלאומי ואשלי מספר הצעות למיזמי ,שנועדו לענות על צרכי שוני של בוגרי במסגרות השמה
חוביתיות.
המיז לצעירי בוגרי מסגרות השמה חוביתיות ,חסרי עור משפחתי
לאור ההכרה בצרכי של בוגרי מסגרות השמה חוביתיות ,ובעיקר של מי שזוהו כחסרי עור
משפחתי ,ועקב פערי וחסרי במערכת השירותי הקיימת במענה לצרכי אלו ,הוחלט שיש מקו
לתמו בתוכנית ניסיונית,שתשמש בדיקת האפשרות להיענות לצרכי של בוגרי של מסגרות חו
ביתיות )פנימיות רווחה ,אומנה ופנימיות חינוכיות של המינהל לחינו התיישבותי( .התוכנית,
שהוצעה על ידי "ילדי בסיכוי – המועצה לילדי פנימיות" ,נועדה להתבצע בשותפות בי שורה של
גורמי ,שהבולטי בה :הג'וינט ,אשלי ,תב"ת ,המוסד לביטוח לאומי )הקר למפעלי מיוחדי(,
משרד החינו )המנהל לחינו התיישבותי( ,משרד הרווחה וקר גנדיר.
מנוסח ההצעה למיז ,שהוגשה על ידי המועצה )גרסה מיו  ,16.03.2005הצעה לג'וינט( ,עולה כי:
מטרות המיז:
פיתוח רצ מעני לבוגרי סידורי חו ביתיי .רצ המעני יית תשובה לצור בדיור,
בליווי,בפיתוח כישורי חיי ,בהכוונה ,בהכשרה מקצועית ובשילוב תעסוקתי.
בטווח המיידי:
 .1חיזוק יכולת ההתמודדות של בוגרי הפנימייה ע הדרישות מה כבוגרי .שלב זה יתחיל
בשנות שהות בפנימייה ,עוד לפני צאת לחיי העצמאי.
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 .2יצירת מער מעני לבוגרי הסידורי החו ביתיי ,חסרי עור משפחתי ,תו מת מענה
לצור בדיור ,בכלכלה ,בהשלמת לימודי ,בלימוד מקצוע ,בהכשרה תעסוקתית ובהשמה
במקומות עבודה.
מטרות ארוכות טווח:
עיגו זכויות הבוגרי ,חסרי עור משפחתי ,במשרדי הממשלה השוני :החינו ,הרווחה,
השיכו וכו'.
הוצע מיז ניסיוני שיורכב מארבע יחידות:
 .1מודל מגורי וליווי לבוגרי שיתבצע ב  5פנימיות ) "הפנימייה כבית"(
 .2מודל מגורי וליווי לבוגרי בשני מרכזי אזוריי שישרת בוגרי מפנימיות ברחבי האר
ובמשפחות אומנה )"המודל האזורי"(
.3

מעטפת ליווי והכוונה

.4

התוכנית לפיתוח כישורי חיי

הרציונאל בבסיס המיז הוא כי ישנ צעירי המסיימי את השמת ואי לה אפשרות להישע על
משפחותיה על מנת להמשי בתהלי התפתחות נורמטיבי .לצעירי הללו יש צרכי ,הנובעי
מהשלב ההתפתחותי שבו ה נמצאי )מעבר ממעמד של מתבגר לזה של בוגר עצמאי( והמקבלי
משנה תוק ומשמעות מפאת הקשיי האישיי והמשפחתיי שהביאו אות למסגרות השמה ,עקב
השהות הממושכת במסגרת חוביתית ובגי היכולת המוגבלת של משפחותיה לאפשר לה
התפתחות הדרגתית לקראת חיי כבני אד בוגרי.
מגורי וליווי
חלק מרכזי מהתוכנית מבוסס על ליווי בדירות המיועדות לצעירי שנועד ליצור את התנאי
שיאפשרו לה להתקד בהתפתחות בצורה נורמטיבית .נית לזהות מספר מרכיבי במודל זה.
מקו מגורי – מקו מגורי נח ,יציב ,בעלות נמוכה וע צעירי אחרי הוא משאב לו חשוב
נזקקי הצעירי כדי שיוכלו למקד את מאמציה ומעט מ המשאבי החומריי שברשות בהשגת
מטרות כמו מציאת עבודה מספקת ,לימודי ושירות צבאי או לאומי.
ליווי – חלק חיוני מהתוכנית הוא נוכחות פעילה של בוגר נורמטיבי ,המהווה דמות לחיקוי של חונ
)מנטור( היוצר סביבה של קבלה וכבוד ,תו הצגת דרישות וציפיות המתאימות לשלב ההתפתחות.
המלווה פועל במישורי רבי ,לה נזקק הצעיר; תמיכה ואוז קשבת במקרה של קשיי
והתלבטויות ,הצגת ציפיות ודרישות ריאליות המקדמות תפקוד עצמאי ונורמטיבי ,מת מידע
רלוונטי ,הדגמה של מיומנויות חיי ,כגו התמודדות ע הצפה בדירה או ריב ע שכ ,וג פיקוח
חיצוני על עמידה בכללי מחייבי .למעשה ,לפי הרציונאל שבבסיס תוכנית הליווי מהווה את המצע
החיוני כדי שכל שאר המשאבי והאפשרויות העומדי בפני הצעיר יגיעו לידי מיצוי מרבי.
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התנסות בניהול חיי עצמאיי– במסגרת התוכנית ניתנת לצעירי ההזדמנות להתנסות בפועל
בשורה של משימות חיי ,המקבלות משמעות מיוחדת עקב האחריות האישית הנופלת על הצעיר,
הגדולה בהרבה מכל שחווה במסגרות ההשמה :ניהול חיי עצמאיי בדירה ע שותפי ,התמודדות
ע אתגרי החיי ,כגו חיפוש ומציאת עבודה ,שירות צבאי ,יצירת רשת קשרי חברתיי ,ניהול
אחראי של כספי והוצאות ,התמודדות ע גורמי מסחריי וביורוקראטיי והשתלבות במסגרות
בלתי פורמאליות בקהילה .ההתנסות מהווה הזדמנות ללמידה ולשיפור של מיומנויות חיי ,בעיקר
בזכות הסביבה התומכת שבה למידה זו מתנהלת.
גישה למשאבי ולשירותי נלווי – התוכנית מאפשרת גישה למשאבי שנועדו לפצות על כ,
שלצעיר אי רשת חברתית ומשפחתית היכולה לסייע לו ולעודד התקדמות מואצת ביציאה לחיי
עצמאיי בטווח זמ הקצר יותר מזה המקובל כיו בקרב צעירי המתגוררי בחיק משפחת.
בנוס לעלות הנמוכה של הדיור מוצעי משאבי בתחו של לימודי ,אבחוני תעסוקתיי ,סיוע
במציאת עבודה באמצעות תהליכי הסנגור של המלווי ומפעילי התוכנית ,וכד' .משאבי אלו
אמורי לקד את התפתחותו הנורמטיבית של הצעיר ולתת בידיו כלי להמש התפתחות עצמאית
בחייו הבוגרי.
בחלק המיז ,שכלל מגורי וליווי ,שולבו מספר מודלי של התערבות ,שהעיקריי בה:
•

"הפנימייה כבית" – הבוגרי ממשיכי לשהות בפנימייה שלה .ה גרי בדירה נפרדת מהשוהי
האחרי בפנימייה ולעתי ה משוכני "מעבר לגדר הפנימייה ולא ממש בתוכה .המחקר בח את
פנימיות "אהבה" ו"דולב".

•

"יחידות דיור אזוריות" – צעירי ממספר מסגרות השמה חוביתיות שוהי בפנימייה או בדירה
מחו לפנימייה ,ומקבלי תמיכה לוגיסטית מהפנימייה .המחקר בח את פנימיית "ניר העמק"
)עפולה( ודירה בחדרה המקבלת תמיכה לוגיסטית מפנימיית "תלפיות" הסמוכה .במהל המחקר
נוספה דירה בקרית ביאליק המקבלת סיוע לוגיסטי מפנימיית "אהבה".

•

"דירות בקהילה" – הצעירי מתגוררי בדירות שאינ קשורות כלל לפנימייה .המחקר בח שתי
דירות בחולו.

יש לציי כי ההבחנות בי המודלי השוני שהוצגו אינ חד משמעיות .חלק מהיישומי בשטח
מערבי יותר ממודל אחד ובמהל המיז חלו שינויי במספר מקומות .כמוכ יש לציי את
העובדה שבמש מספר רב של חודשי הצעירי שהיו אמורי לשהות בפנימיית "ניר העמק" ה
התגוררו בדירה עצמאית בעפולה ,בהמתנה שהדירות בפנימייה תהיינה מוכנות .הדירה בחדרה דומה
לדירה עצמאית בקהילה ,והקשר ע פנימיית "תלפיות" כמעט ואינו מורגש בחיי היו יו .הצעירות
מפנימיית "דולב" שכנו בחלק מהזמ בדירה בקהילה הסמוכה לפנימייה ובחלק אחר עברו לדירה
בתו הפנימייה.
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מעטפת ליווי והכוונה
מעיו בהצעתה של המועצה לילדי בסיכוי נראה כי מדובר כא במספר התערבויות שונות:
א .איסו מידע בנושאי הרלוונטיי לבוגרי הפנימיות והפיכתו לנגיש לצעירי ולעובדי את.
ב .הכוונה /הדרכה של כלל עובדי ע בוגרי הפנימיות;
ג .פעילות ציבורית בדר של סנגור והעלאת הנושא לתודעה בקרב מעצבי המדיניות ,עידוד קבוצה
מבי הבוגרי לפעילות ציבורית;
ד .גיוס משאבי ,ניהול קר הלוואות.
חלק זה של המיז התפתח באופ הדרגתי .איסו המידע והפיכתו לנגיש נעשו על ידי המרכזות
והמלווי .ההכוונה וההדרכה של המלווי התפתחה במהל התוכנית והיא הפכה לשיטתית ועקבית
יותר בשלביה מאוחרי יותר .היא כוללת מפגשי תקופתיי להדרכה ,ללמידה משותפת ולליבו
סוגיות העולות תו כדי העבודה.
בשלבי המאוחרי יותר ההתפתחות המיז נעשו פעולות ,שעל חלק נעמוד בהמש ,שמטרת
הייתה לפעול להעלאת הנושא לתודעת מקבלי ההחלטות במשרדי השוני ובכנסת .נעשו ג
מאמצי מסוימי לעודד מספר בוגרי להיות מעורבי יותר בתוכנית ובוועדת ההיגוי .חלק זה אינו
בעל משקל גדול בהפעלת התוכנית ונתחוור כי לפחות בשלב זה לא עלה יפה.
שירות עבור צעירי בקהילה )"אקסטרניי"(
חלק זה של התוכנית התפתח במהל הפעלת המיז ונבע מתו היענות לצרכי ולהתפתחויות בפועל
והוא מיועד לצעירי שצרכיה אינ כוללי את מקו המגורי במסגרת המיז .הסיבות לעובדה
שאי צור במגורי ה שונות ומגוונות ,כגו; הצעירי יכולי לגור במסגרת המשפחה או במסגרת
עצמאית ,הצעירי שמסיבות שונות העדיפו לא להשתלב במסגרות המגורי ואחרי שסיימו את
שהות בדירות והליווי הוא חלק מתהלי הדרגתי של יציאה לחיי עצמאיי.
הרציונאל שעומד בבסיס פיתוח חלק זה של המיז הוא שהשגת מידע על אפשרויות הפתוחות בפני
הצעירי ,על השירותי הקיימי ועל הדר למצות את הזכויות הוא משימה לא פשוטה מחמת
מורכבות של השירותי והקושי בנגישות אליה .הליווי משלב מת מידע ע פעילויות של תיוו
וסנגור בעניינ של הצעירי מול השירותי והסוכנויות בקהילה ,ובמקרי מסוימי א פגישות
יעו אישיות לפרק זמ מסוי.
המחקר לא בח את הצעירי שהיו בטיפול בחלק זה של התוכנית .ע זאת ,בדוח הנוכחי אנו דני
ג בשירות לצעירי בקהילה ,כחלק ממגוו השירותי הנחוצי לצעירי בוגרי מסגרות השמה.
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"תוכנית כישורי חיי"
אוכלוסיית היעד של תוכנית כישורי חיי הינה צעירי במסגרות השמה עוד לפני צאת מהמסגרת.
המטרה הייתה לעצב תוכנית ,המיועדת לקד כישורי חיי של הצעירי עוד בהיות במסגרת
ההשמה כדי להגביר את יכולותיה לתפקד באופ עצמאי כאשר ייצאו לחיי קהילה .השיקול
בהפעלת התוכנית היא העובדה שבתחומי מסוימי לצעירי אלו ה בעלי כישורי חיי הפחותי,
בדר כלל ,בהשוואה לצעירי המתחנכי במסגרת המשפחה ,ה בשל הרקע הקשה שממנו הגיעו וה
מפאת העובדה ששהו שני לא מועטות במסגרות מוסדיות ,בה לא היו לה מספיק הזדמנויות
לרכוש חלק מהכישורי .ייתרה מזו ,קיימות עדויות לכ ,שצעירי המתגוררי במסגרת המשפחה
זוכי לתהלי מעבר לבגרות שהוא איטי והדרגתי יותר מזה הנדרש מצעירי במסגרות השמה.
לפיכ ,יש צור חיוני להשקיע משאבי בצעירי בעת היות במסגרות השמה על מנת להכינ
בצורה טובה יותר להתמודדות ע אתגרי החיי.
חלק זה של המיז התמקד בהכנת תדרי ,המיועד לסייע להקניית מיומנויות חיי בקרב צעירי
השוהי בפנימיות .במהל המחקר נכתב תדרי .התדרי נבח באופ ניסיוני במספר מקומות ,לווה
בסדנה לאנשי המקצוע שעשו שימוש בתדרי או בחלקו ,והוכנה גרסה שלו ,המיועדת לקד כישורי
חיי אצל צעירי במסגרות של פנימייה.
התוכנית הייתה מיועדת לקהל יעד שונה מזה של חלקיו האחרי של המיז )צעירי עוד לפני
יציאת מהפנימייה( והתמקדה ביצירת תדרי ולא בהטמעתו בפועל .לכ ,היה מקו להערכה
באמצעי שוני מאשר ההערכה של שאר חלקי המיז .במסגרת דוח זה לא נציג את ממצאי
ההערכה של פיתוח התוכנית לכישורי חיי .דוח הערכה מפורט מופיע אצל בנבנישתי ).(2008
הרקע למחקר ההערכה הנוכחי
"הקר למפעלי מיוחדי" במוסד לביטוח הלאומי ,שהיא שותפה למיז ,מקיימת הערכה על כל
אחת מהתוכניות שהיא מממנת .מחקר ההערכה הנוכחי התבצע ע"י צוות מקבוצת המחקר :בריאות
נפש ורווחה של ילדי ובני נוער ,מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה
העברית ,בראשותו של רמי בנבנישתי .בהמש עבר בנבנישתי לבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש
לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר איל .רכזת המחקר הייתה גב' אלכסנדרה מגנוס.
מטרות ההערכה היו:
א .לתאר בצורה שיטתית וביקורתית את מאפייני הצעירי שהשתתפו בתוכנית ,את ההתערבויות
שהופעלו ואת השפעת התוכנית;
ב .לספק משוב בתקופה של הפעלת תהלי הערכה לש סיוע בקבלת החלטות ,הנוגעות להפעלת
התוכנית;
ג .להגיש המלצות בנושא הפעלה עתידית של תוכניות אלה והדומות לה.
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שיטת המחקר
מבוא
המחקר הנוכחי התייחס למיז כאל תוכנית ניסיונית וכאל פיילוט בממדי מוגבלי ,לקראת פיתוח
מערכת שירותי ,שתית מענה לצרכיה של כלל הבוגרי במסגרות השמה חוביתיות ,היוצאי
לחיי עצמאיי .על בסיס התייחסות זו ,המחקר לא הסתפק בבדיקה השאלה הא יוזמי התוכנית
עומדי במשימות וביעדי שאות הציגו בהצעת המקורית ,אלא מציב סוגיות נרחבות יותר .לכ,
אנו מזהי ,בי היתר ,כי התוכנית המוצעת אינה מהווה מענה עבור קבוצות מסוימות ,למרות
העובדה שהתוכנית במקורה לא יועדה לקבוצות אלו )כגו בני מיעוטי( ,ומתייחסת לצרכי
ולהתערבויות שלא תוכננו מראש ,שהצור בה התברר במהל התוכנית ומתו ניתוח שירותי
דומי בארצות אחרות.
השלכה נוספת של תפיסה זו היא שחלק נכבד מההערכה המעצבת ומדוחות הביניי הוקדש לשאלות
של "שרידות התוכנית" ולמהלכי הנדרשי כדי שהיא תהפו למערכת שירותי ,שתת מענה
מתמש לצעירי בוגרי מסגרות השמה חוביתיות.
אחת ממטרות המחקר היא לתאר ולהערי את השפעתה של התוכנית על הצעירי .כפי שנציי
בהמש ,יש להכיר במגבלותיו של המחקר הנוכחי בניסיו לקשור בי מצב של הצעירי לבי
השפעתה של התוכנית עליה ,מה עוד שמדובר בתוצאות ביניי ובטווח הקצר מאוד בלבד .שאלה
מורכבת א יותר ,שהוצגה על ידי ועדת ההיגוי ,הייתה :הא יש הבדלי בתוצאות המתקבלות על
ידי "מודלי" שוני של התערבות ,כגו בי התוצאות עבור צעירי ,שהיו חלק מהמודל התו
פנימייתי לעומת פתרונות דיור אזוריי בפנימייה או דירות בקהילה.
כבר בשלב תכנו המחקר היה ברור שיהיה קשה לתת מענה לשאלות אלו בשל מגבלותיו של מער
המחקר .בהמש ,מצאנו שההשוואה בי המודלי הייתה בעייתית ביותר ,בי היתר עקב העובדה
שנתגלו הבדלי רבי בי המקומות השוני במספר רב של ממדי ולא רק בי המודלי של
ההתערבות שבה נעשה שימוש .לדוגמה ,המודל התו פנימייתי בדולב נועד עבור צעירות דתיות
בלבד ,וקשה לשיי את ההבדלי בתוצאותיו בהשוואה לתוצאות של המודל האזורי בניר העמק
שנועד לצעירי ,רק להבדל בי המודלי של הפנימייה כבית לעומת המודל האזורי .יש להוסי לכ
ג כי המספר הקט של הקבוצות השונות מנע אפשרות להשתמש בכלי סטטיסטיי לשליטה על
ההבדלי בי הצעירי שהגיעו למקומות השוני.
למרות המגבלות הרציניות ,עשינו מאמ לבדיקה חוקרת ) (exploratoryשל ההבדלי בי המודלי
השוני בכל הסוגיות שבחנו .נזכיר ונדגיש שיש להתייחס לממצאי בדיקה זו בזהירות רבה.
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המחקר משלב גישות ושיטות של הערכה מעצבת ושל הערכה מסכמת .המטרות של ההערכה
המעצבת ה לתאר בצורה שיטתית וביקורתית את מאפייני התוכנית בדר שתקד את תהליכי
עיצובה של התוכנית .המחקר נועד לספק משוב חוזר במהל הפעלת התוכנית לש הסיוע בקבלת
החלטות הנוגעות להפעלת התוכנית וכ לשינויי ולהתאמות הנדרשי במהל הפעלתה ,כדי לשפר
אותה ולהתמודד ע אתגרי המתגלי במהל יישומה .המשובי החוזרי שנתקבלו מהמעריכי
הועברו למשתתפי בתוכנית בדרכי פורמאליות ובלתי פורמאליות.
א.

במסגרת ההערכה הוגשו מספר דוחות ביניי )דצמבר  ,2006יוני  ,2007דצמבר  .(2007כל
אחד מהדוחות התמקד במספר סוגיות שנדונו במסגרת ועדת ההיגוי.

ב.

באינטראקציות תכופות ע הגורמי השוני המעורבי בתוכנית הוצגו מסקנות ביניי
וסוגיות שזוהו על ידי המעריכי .המשוב זיהה תחומי ,אשר נזקקו לשיפור ולכ הייתה
לו השפעה על תהליכי הפיתוח של התוכנית.

במחקר קיימי ג מרכיבי של הערכה מסכמת ,שנועדה לבחו א התוכנית השיגה את מטרותיה
בכל הנוגע לצעירי שהשתתפו בה .במסגרת זאת עקבנו אחר מצבו של כל אחד מהצעירי במהל
שהותו בתוכנית ,ובמקרי שבה זה היה רלוונטי ואפשרי ,ג לאחר שסיי את השתתפותו .חלק זה
של המחקר מוגבל ביכולתו לקשור בי ההשתתפות בתוכנית לבי השינויי במצב של הצעירי,
בעיקר עקב מער המחקר ,אשר אינו כולל קבוצת ביקורת .כמוכ ,יש לזכור שהמחקר בח רק
תקופת זמ קצרה יחסית ,וסביר שחלק חשוב מהתוצאות ,שאליה יגיעו הצעירי ,יתרחש רק מספר
שני לאחר ההשתתפות בתוכנית.
מער ושיטות לאיסו נתוני
באופ כללי ,שיטת המחקר התבטאה באיסו נתוני בפרקי זמ קצובי בהתא לצרכי המחקר.
מער המחקר כלל איסו נתוני של כל אחד מ הצעירי ומלוויה בפרקי זמ של כשלושה
חודשי .לגבי צעירי שסיימו את השתתפות בתוכנית )סיו מתוכנ ,עזיבה לא מתוכננת ,הרחקה
מהתוכנית( נעשה מאמ לראיי אות ג לאחר העזיבה .בדוח זה נציג ממצאי שהתקבלו
מהצעירי ומהמלווי בשלוש נקודות זמ עיקריות.
חשוב להדגיש ,כי מפאת מגבלות המחקר יש לפרש את ההבדלי בי ראיונות שנערכו בנקודת הזמ
הראשונה לשנייה ולשלישית בזהירות רבה כי יש בלבול וערבוב בי מספר גורמי; ההשפעה של זמ
השהות בתוכנית של הצעיר ,ההתפתחויות בתוכנית עצמה שהשתנתה ע הזמ ,וג נשירה
סלקטיבית .במילי אחרות ,ייתכ ,שהצעירי אות לא ראיינו בנקודות הזמ השנייה והשלישית
היו נותני לנו זווית ראייה שונה .סביר להניח ,שההערכות של חלק ,לפחות ,היו פחות חיוביות
משל אלו שהצלחנו לראיי.
נפרט להל את השיטות השונות לאיסו נתוני בה נקטנו.
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א.
.1

ראיונות עומק מובני למחצה:
ע מעצבי מדיניות

ערכנו מספר רב של ראיונות ע מעצבי מדיניות ,מקבלי החלטות ואנשי מפתח בשירותי
הרלוונטיי חלק רואיינו מספר פעמי .חלק ניכר מראיונות אלו נערכו פני אל פני ,חלק קט
יותר נעשה בטלפו .לקראת סיו ההערכה ,חלק מהראיונות נעשו בדר של מת שאלוני פתוחי
למחצה ,אות מלאו הגופי המרואייני .בעמותת ילדי בסיכוי – המועצה לילד החוסה ראיינו
את פרופ' שמעו שפירו ,גב' איריס זילכה וגברת חמוטל גורדושמיר; בביטוח לאומי את הגברת
שרית ביימוראי ואת הגברת דבורהחיה יוס; במשרד הרווחה ראיינו את מר מוטי וינטר ,מר
בנצי בראנ ,מר צביקה הויזלי ,גב' שלווה לייבובי ,גב' יעל הרמל ,גב' שרה אשכנזי ,גב' טלי יוגב,
מר עמנואל קראוס )שירות צעירי(; במינהל לחינו התיישבותי קיימנו ראיונות ע דר' עמנואל
גרופר וגב' נתמר הילל; באשלי את מר שחר שומ ,מר איציק זהבי; בתב"ת את גב' עינת מסטרמ,
מר אריה חביב ,גב' אוסנת אלנת ,ומר חיי פוזנר; במשרד החינו את הגב' חנה שדמי וגב' אלה
אלגרסי; בקר גנדיר את הגברת רונית עמית; בצה"ל את מפקד המרכז לשירות הפרט סא"ל שולי
אייל וצוותו.
.2

ע אנשי השירות הישיר

ערכנו ראיונות ע כל המנהלי של הפנימיות הרלוונטיות למחקר ,ע העובדות הסוציאליות וכ ע
המלווי בכל הדירות ,חלק יותר מפע אחת .בחדרה ראיינו את המלווה מר ער ברטוב; בחולו
את המלווי הילה כה ,עזר טל )המלווה הקוד( וגלית סעידא; בפנימיית 'אהבה' את מנהל
הפנימייה מר יואב אפלבאו ,וגב' אפרת אמיר )העו"ס הקודמת( ורונית פורת )עו"ס הנוכחית(;
בעפולה את המלווה הקוד מר ארי בלטר ,את מר יוסי גוש מנכ"ל ניר העמק ,מוטי נתנאל מנהל
הפנימייה ומר דודו אליהו ,מדרי האחראי לדירות; בדולב את המנהל מר איל ביטו ,נעמה גבאי
)העו"ס הקודמת( ואפרת פישמ )העו"ס הנוכחית( ; בחוות הנוער הציוני את מר פיני כה מנכ"ל חוות
הנוער הציוני ומר דני חיי מנהל הפנימייה; בבית הילד את מנהלת הפנימייה גב' ברכה ברגר.
ב.

תצפיות משתתפות

 .1ערכנו תצפיות משתתפות בכל המקומות בה בוצעה התוכנית )מלבד ב"אהבה" ובדירה החדשה
בקרית ביאליק ,שנפתחה בשלבי האחרוני של המחקר( .בתצפיות אלו נכחנו בדירה ,ראינו את
המבנה והחדרי ,שוחחנו שיחה חופשית ע הצעירי והמלווי ,וצפינו בפעילות השגרתית
שלה ,כגו ארוחת ערב ,ובאינטראקציות בי הצעירי בינ לבי עצמ ,וביניה לבי המלווה.
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 .2ערכנו תצפיות משתתפות במפגשי שוני .נציג מצוות המחקר השתת בכל אחת מישיבות ועדת
ההיגוי של המיז .כמוכ ,צפינו ,בי היתר ,ביו שנועד למיו מועמדי ומפגש הדרכה בנושא
של כישורי חיי.
שאלוני מובני:

ג.

 .1למלווי :המלווי התבקשו למלא שאלוני מובני עבור כל אחד מהצעירי שהשתת
בתוכנית .בס הכל היו ארבעה סוגי של שאלוני ,כל אחד מיועד לנקודת זמ אחרת בתהלי
)ראו נספח כלי המחקר(.
 .2ראיונות טלפוניי מובני ע הצעירי :כל אחד מהצעירי רואיי במספר נקודות זמ במהל
השתתפותו בתוכנית ובמקרי הרלוונטיי ,מייד בתו ההשתתפות .כמעט כל הראיונות נערכו
טלפונית .הראיונות כללו שאלות סגורות ופתוחות .בס הכל היו ארבע גרסאות של הראיונות,
כל אחת מיועדת לשלב אחר של ההשתתפות בתוכנית )ראו נספח כלי המחקר(.
בס הכל במחקר נטלו חלק  77משתתפי .בנקודת הזמ הראשונה ,ברוב המקרי )( 84.4% ,65
קבלנו שתי זוויות ראייה על כל צעיר )הצעיר עצמו והמלווה( ,א בחלק מהמקרי היה לנו ראיו רק
ע הצעיר עצמו ) (4או רק ע המלווה שדיווח על הצעיר ).(8
לוח  :1בסיס הנתוני להערכת מיז גשר
יישוב

I
N= 77

II
N= 57
צעירי

צעירי

מלווי

עפולה

20

19

15

2

III
N= 21

מלווי

צעירי

מלווי

15

4

5

אחרי עזיבה
N= 36
צעירי צעירי
מלווי
II
I
10
5
9

דולב

6

9

2

6

0

1

1

0

4

חדרה

9

8

7

7

4

5

5

2

5

חולו

22

24

11

16

4

4

8

3

10

אהבה

12

סה"כ

69

1

13

7

9

5

6

2

0

7

73

42

53

17

21

25

10

36

 .1כולל שני צעירי בדירה בקריית ביאליק
 .2שני צעירי עברו מעפולה לקריית ביאליק ורואיינו ש בנקודת הזמ השנייה

הממצאי המוצגי בשלושה פרקי :מאפייני הצעירי ,תהלי ההתערבות והתוצאות .יש לציי כי
חלוקה זו אינה חדמשמעית וקשה לעתי להפריד בי תיאור המאפייני וההתערבות לבי התוצאות
של אותה ההתערבות .בכל אחד מהנושאי הבאנו את זוויות הראייה של המלווי ושל הצעירי
עצמ ,בשלוש נקודות זמ בה קבלנו מה מידע .הלוחות וציטוטי נבחרי מופיעי בדוח המחקר
המפורט )בנבנישתי .(2008 ,מביאי ציטוטי נבחרי מדברי הצעירי בתגובה לשאלותינו.
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מאפייני הצעירי המשתתפי
פרטי רקע אישי ומשפחתי
מתו  69הצעירי שראיינו (75.4%) 52 ,היו בנות ,ומ 73הדיווחי שקיבלנו מהמלווי  54היו על
בנות ) .(74.0%גילאי הצעירי ,כפי שדיווחו על ידי המלווי ,נעו בי גיל ) 24שני צעירי( לגיל
.17מקרב הצעירי שגיל קרוב ל) 18החציו היה גיל  (60.3%) 44 ,(20מתוכ ה ילידי האר ,ו 20
) (27.4%ילידי חבר העמי )לשעבר( .מדיווחי המלווי ,לגבי  60מהצעירי ,עולה כי החציו של
תקופת שהות במסגרות השמה קודמות היה בי חמש לשש שני.
בחלקי הבאי נתאר את משפחת הצעיר לפי המידע המצוי בידי המלווי .המטרה המרכזית של
תיאור זה היא להבי עד כמה הצעירי המגיעי לתוכנית ה חסרי תמיכה משפחתית ,כפי שמוגדרת
אוכלוסיית היעד של התוכנית .בקשנו מהמלווי את מירב המידע על הורי הצעירי.
מהנתוני עולה ,שהצעירי הגיעו ממשפחות אשר ברוב אינ שלמות ,כרבע מהצעירי ה יתומי
מא .פחות משליש מההורי תוארו כבעלי תפקוד תקי ,רוב האמהות מתמודדות ע בעיות
כלכליות ,וכמוכ לחלק מההורי סובלי מבעיות בריאות .כרבע מהאמהות הפגינו יחס חיובי
לצעיר  ,לעומת כ 16%מהאבות .על פחות מעשרה אחוז מההורי נאמר שה מפגיני יחס אוהב
) 9.6%מצד האמהות ו 5.5%בלבד מצד האבות( .בבדיקה נוספת של תמונת המצב המשפחתית )שני
ההורי ביחד( עולה שנדירי יחסית המצבי שבה הצעיר פוגש גישה חיובית או שלילית מצד שני
ההורי .להערכתנו ,קשה להסתמ על תמונת המצב המתקבלת מהערכות אלו כתשתית להערכה
לגבי העור המשפחתי ,משו שהמלווי לא ענו על כל השאלות ושיעור המידע החסר רב למדי :ברבע
מהמקרי ,לער ,לא נתקבל מידע רלוונטי על האב וביותר משליש  על הא ,כולל כמוב מצבי
שבה הא או האב נפטרו.
מיפוי הסביבה של המשתת בעת כניסתו לתוכנית
בקשנו מהמלווי שיאפיינו את סביבתו של המשתת ,כפי שהיה ידוע לה בנקודת הזמ הראשונה.
מצאנו שלאבות יש תפקיד מועט ,יחסית ,בחיי הצעירי ,ה כמקור לתמיכה וה כמקור ללח ,פחות
ממחצית ) (47.8%צויינו כגור משמעותי בחיי הצעיר ,לפחות ברמה מסוימת .לאמהות תפקיד יותר
מרכזי מאשר לאבות ) 57.8%מתוארות כגור משמעותי לפחות ברמה מסוימת( ,א נראה שה
גורמות ללח ולקשיי רגשיי ,יותר משה מציעות תמיכה .להערכת המלווי לאחאי ולבני
המשפחה המורחבת יש מקו מרכזי יותר אפילו מהא ,ועבור יותר צעירי ה נתפסי כמקור
תמיכה חיובי וכמודל לחיקוי יותר מהא וגורמי לקשיי וללח פחות ממנה.
מצאנו שיש רק שני צעירי שהמלווי העריכו שהאב או הא מציעי לה מסגרת מגורי
נורמטיבית במידה רבה .בנוס ,ה העריכו שאח או המשפחה המורחבת יכולי להציע מסגרת
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מגורי נורמטיבית לצעיר נוס ,שהוריו אינ יכולי להציע .לגבי עוד שני צעירי ,ההערכה הייתה
שהמשפחה המורחבת מציעה לה מסגרת מגורי במידה מסוימת.
הפנייה לתוכנית
לדברי הצעירי ,שני שלישי מה הגיעו ישירות מפנימייה או מכפר נוער ,ארבע צעירות הגיעו
ממשפחות אומנה ,כ 16%הגיעו מבית או מבית קרוביה לאחר שהות בפנימייה ,והשאר תיארו
מסלולי חיי אחרי )כגו חיילי בודדי בצבא שגרו לבד או בשכירות ע חבר( .יש לציי ,כי
התיאור של המלווי את המקו שממנו הגיעו הצעירי אינו זהה לחלוטי לתיאורי של הצעירי.
לפי המלווי  50צעירי ) (72.5%הגיעו מפנימיות וששה מאומנה ) .(8.7%ייתכ שהשאלה הובנה מעט
אחרת על ידי הצעירי בהשוואה למלווי ,באשר למסגרת הזמ שבה מדובר .לדברי הצעירי
ההפניה נעשתה על ידי עובד סוציאלי ) (34.8%או על ידי מסגרת ההשמה הקודמת ) .(23.2%כמוכ,
כחמישית הופנו על ידי נציג של הפרויקט ).(20.3%
שאלנו את הצעירי המשתתפי בראיו הא ה רצו להצטר לתוכנית שהוצעה לה והא היו
לה אלטרנטיבות? כמחצית ) (50.7%השיבו שהייתה לה אלטרנטיבה .מרבית ענו שרצו
להצטר לתוכנית ובחרו בה מרצו ) .(85.5%הצעירי תיארו מספר רב של היבטי חיוביי של
התוכנית אשר הניעו את רצונ להשתת בה )ראה פירוט בנספח(.
מצב ותפקוד בעת הכניסה לתוכנית
בקשנו מהמלווי שיתארו את המצב ואת התפקוד של הצעירי בעת כניסת לתוכנית .מהדיווח
עולה שמצב הבריאותי של רוב הצעירי תקי ,לחמישית ) (20.5%יש בעיות בריאות קלות ,א
 38.4%זוהו כבעלי קשיי רגשיי ועוד  6.9%הוגדרו כסובלי מבעיות נפשיות .ארבעה מתוכ נזקקו
לעתי לתרופות פסיכיאטריות ושניי משתמשי בתרופות באופ קבוע .לדברי המלווי ,שלוש
מהצעירות שהו או אושפזו במסגרות פסיכיאטריות.
באשר לרקע השכלתי ותעסוקתי עוד לפני הכניסה לתוכנית ,המלווי דיווחו על  13צעירי )(19.7%
שהתחנכו בחינו המיוחד ,על  (29.0%) 20צוי שיש לה תעודת בגרות מלאה ולעוד  21יש תעודת
בגרות חלקית ) .(34.8%רק לארבעה יש תעודת מקצוע .לפי דברי המלווי כמחצית עבדו בעבר באופ
מזדמ ועוד כחמישית עבדו באופ קבוע ,א פרק הזמ שבו עבדו היה קצר ביותר והחציו היה פחות
משלושה חודשי .מידע בתחו זה קיבלנו ג באמצעות ראיונות ע הצעירי בתקופה הראשונה
שלאחר כניסת לדירה .כ 60%מה אמרו שעבדו בעבר .העבודות שעסקו בה הצעירי היו בעיקר
עבודות זמניות ופשוטות כגו :מלצרות ,עבודה בתחנות דלק ,עבודות במפעל ,שירותי מזו מהיר,
תפקידי אבטחה ,מספרה וחקלאות .מספר קט מאוד של צעירי עבדו בעבודות שהיו קבועות
ובתחו בו התכוונו חשבו להמשי בו בעתיד .למשל :קלדנות עבור שופטי במשרד המשפטי,
חברת תנובה ,מספרה וג ילדי.
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על פי דיווחי המלווי מעל ל  41%מהצעירי שירתו שירות צבאי או שירות לאומי 27.5% ,היו
בשירות צבאי בעת הדיווח הראשו עליה במסגרת השהות ,ושיעור דומה ) (25%היו לפני שירות .רק
לחמישה מהמשתתפי היה פטור )ארבע מתוכ צעירות( ואחד שירת שירות חלקי.
חקרנו שורה של התנהגויות לא נורמטיביות .המלווי אמרו שלארבעה צעירי היו הרשעות פליליות
בעבר וה שהו בכלא ,תשעה ) (12.5%היו מעורבי בפעילות עבריינית בעבר וארבעה עשר )(19.2%
היו בעבר מעורבי לעתי בקטטות אלימות .כרבע מהצעירי שעליה דיווחו המלווי צרכו
אלכוהול בעבר ,מתוכ חמישה ) (6.8%לעתי תכופות או סובלי בעיית התמכרות .על שבעה
צעירי ) (9.7%נאמר שהשתמשו לעתי בסמי קלי ועל אחד שהשתמש בעבר בסמי קשי .על
רבע מהצעירי ) (25.0%נאמר שבעבר היו מעורבי בבריחות ובשוטטות ,ועל ששה עשר ),(24.2%
שלוש עשרה צעירות ,צוינו כסובלות מבעיות בתפקוד מיני ,כגו "תקופות של התנהגות מינית בלתי
אחראית" .בהשוואה לפי מגדר ,לא נמצאו הבדלי מובהקי במאפייני הרקע של הצעירי.
נית לסכ חלק זה בהערכה שהמדובר בצעירי שהתפקוד שלה אמנ לא היה נטול קשיי ,א לא
מדובר בקבוצה בעלת מאפייני קשי של בעיות פסיכיאטריות ,התמכרויות וכד'.
אחת המטרות של התוכנית היא לחזק את מיומנויות החיי אצל הצעירי ולהקנות כישורי
רלוונטיי לחיי עצמאיי .אי לזאת ,שאלנו את הצעירי על ההערכות שלה בתחו זה.
מהממצאי עולה ,כי ברוב התחומי רוב בטוחי ,או לפחות מניחי ,כי ה רכשו מיומנויות
המאפשרות לה להתמודד ע האתגרי השוני שהחיי מציבי בפניה .התחומי שמספר
הצעירי הבטוחי ביכולותיה היה קט יותר היו התחומי של חיפוש דירה באופ יעיל וחתימה על
חוזה לשכירת דירה .ג בנושא של חיפוש עבודה וניהול תקציב היו מספר צעירי שחשו שה אינ
בטוחי ביכולותיה.
כ 84%מהצעירי הצהירו כי ה בטוחי ביכולותיה לקבל תעודת בגרות מלאה ו 63.8%סברו כי
יוכלו להשתלב במסגרת לימודית ,כמו מכללה או אוניברסיטה .אול ,מהראיונות התרשמנו ,שאי
בסיס מוצק להערכות אלו .לדוגמא ,כמעט כל הצעירי ללא תעודת בגרות ענו שה בטוחי שה
יוכלו לקבל תעודת בגרות מלאה ומעל לשלושה רבעי מה היו בטוחי שיוכלו ללמוד במסגרת של
לימודי גבוהי.
במקביל להערכות הצעירי את כישורי החיי שלה בקשנו מהמלווי שיעריכו את כוחות הנפש
שיש לצעירי ואת כישורי החיי שלה .מהממצאי נית להתרש שהמלווי מזהי כוחות אצל
רבי מהצעירי .המאפייני שנמצאו שכיחי יותר אצל הצעירי היו היכולת ליצירת קשרי
בינאישיי טובי ,הנכונות והיכולת לעבודה קשה והיכולת התמודדות טובה .יכולת ההתמדה הייתה
מעט פחות שכיחה  פחות משני שליש מהצעירי הוערכו כבעלי יכולת זאת .ג כישרונות בתחומי
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של תבונת הכפיי והתחו האומנותי היו פחות שכיחי .רק לגבי שני צעירי לא זיהו המלווי
כוחות ולגבי כמחצית זיהו לפחות ארבעה תחומי חוזק.
בהמש שאלנו את המלווי לגבי הערכת כישורי החיי של הצעירי והשתמשנו בשאלו דומה לזה,
שעליו ענו הצעירי לש ההשוואה .מבחינת ההערכות של המלווי עולי מספר תחומי ,שבה
נראה שלמרבית הצעירי יש מיומנויות ויכולות .בולטות ההערכות החיוביות באשר לתחו העבודה,
ובעיקר בכל האמור למיומנויות של דיוק והתמדה ,אחריות ,נכונות להשקיע מאמ וא קבלת
סמכות ומשמעת ויכולת לעבוד בצוות .לדוגמה ,רק לגבי צעיר אחד ) (2.7%אמר המלווה שהוא בטוח
שאינו מסוגל למאמ עקבי להשתלב בעבודה .כמוכ ,יש למלווי הערכות חיוביות בתחו
ההימנעות מהתנהגויות בלתי נורמטיביות ,כגו הימנעות מהתנהגות אלימה ,משימוש באלכוהול
ובסמי וממעורבות בפלילי .למשל ,רק על צעיר אחד אמרו המלווי שאינ בטוחי א יוכל
להימנע מהתנהגות אלימה ועל עוד צעיר שלא יוכל להימנע מהסתבכות ע החוק.
תמונה מורכבת יותר עולה בכל הנוגע לתכנו תקציב ריאלי ולניהולו ,תו שימוש אחראי בכרטיס
אשראי והימנעות מקניות אימפולסיביות ומכניסה לחובות .כא ,נית להיווכח כי המלווי חושבי
שלחלק ניכר מהצעירי אי מיומנויות כאלה .למשל; המלווי סבורי כי רק כ 18%מהצעירי
יוכלו לתכנ תקציב ריאלי ולעמוד בו ,לכ 25%מתוכ שיש היכולת להימנע מקניות אימפולסיביות
ומכניסה לחובות ,וכ 29%מה יוכלו להשתמש בכרטיס האשראי באופ אחראי ולהימנע מקניות
אימפולסיביות.
נראה ,כי למלווי יש הערכה חיובית לגבי הכישורי הבינאישיי של רוב הצעירי ולגבי כ78%
מה המלווי מניחי או בטוחי יש היכולת ליצור קשרי ע חברי ולהימנע מיחסי ע חברי
בעלי השפעה שלילית.
אול ,יש סימני שהמלווי אינ בטוחי ביכולת של הצעירי ליצור קשרי יציבי ע בני המי
השני ולהקי משפחה חיובית ויציבה .למשל ,המלווי מעריכי כי ל 48%מהצעירי יש את
היכולת להקי משפחה חיובית ויציבה ,כ 30%אי את היכולת ליצור קשרי יציבי ע ב המי
השני ,ואילו כחמישית מה נעדרת היכולת להקפיד על מי בטוח.
בנושא הלימודי ,המלווי מעריכי כי כשליש מהצעירי מסוגלי לקבל תעודת בגרות מלאה,א
רק  12.7%מקרב יוכלו להשתלב במכללה או אוניברסיטה .ע זאת ,המלווי מעריכי שכשלושה
רבעי ) (77.8%ה בעלי יכולת ללמוד מקצוע במסגרת לימודי רשמית.
סיכמנו את ההערכות של המלווי והצעירי בתחומי השוני בעזרת מדד היכולת בכל אחד
מהתחומי שנבדקו והשווינו בי הערכות הצעירי לאלו של המלווי.
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לוח  :2ממוצעי וסטיות תק של מדדי המיומנות מזוויות הראיה של הצעירי ושל המלווי,
בנקודת הזמ הראשונה והמתא ביניה
צעירי
ממוצע

מלווי
ס.ת

ס.ת

ממוצע

מתא

לימודי

***1.43

0.67

2.24

0.80

***0.42

צבא

***1.43

0.69

1.79

0.66

0.16

עבודה

***1.23

0.29

1.82

0.60

0.12

דיור

***1.53

0.44

1.84

0.52

0.16

כספי

***1.57

0.64

2.14

0.76

0.12

בינאישי

***1.25

0.40

2.03

0.56

0.23

התנהגויות
סיכו

***1.05

0.13

1.44

0.50

0.26

סול = 1 :בטוח שכ  = 2חושב שכ  = 3חושב שלא  = 4בטוח שלא
גודל מדג עבור צעירי  5865ועבור מלווי ) 6773מלבד צבא (N = 52
*** p < .001

מהממצאי נית להיווכח ,בבירור ,כי קיימי פערי רבי ועקביי בי ההערכות של הצעירי לאלו
של מלוויה .בכל אחד מהתחומי ההבדל בי ממוצעי ההערכות של המשתתפי לאלו של המלווי
מובהק ברמה של  .p < .001בכל התחומי לצעירי יש הערכה חיובית יותר ,באופ מובהק,
בהשוואה למלוויה באשר למיומנות החיי .ההבדלי בולטי במיוחד בכל הקשור להערכות
בתחו החינו והיחסי הבינאישיי .בבדיקת ההסכמה בי כל צעיר למלווה שלו לגבי הערכת
המיומנויות מצאנו כי רק בתחו ההערכה של יכולות החינו היה מתא מובהק ביניה .בכל שאר
התחומי המתאמי היו נמוכי או נמוכי מאוד ולא טיפוסיי.
בחנו הא יש הבדלי בי הערכת היכולות והמיומנויות של צעירי לעומת אלו של הצעירות ,ה
מזווית הראייה של הצעירי וה מזו של המלווי .מצאנו דמיו רב בהערכות.
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מאפייני תהלי ההתערבות
התוכניות ,הציפיות והמציאות של הצעירי בלימודי ,בצבא ובעבודה
מטרת השאלות שלנו בתחו זה הייתה לבחו שלושה היבטי :את אופי ההתערבויות ,שנעשו ע
הצעירי ,את ההערכה של התערבויות אלו מזווית ראיית וג את הישגיה בתחומי אלו.
לימודי
בראיו הראשו נשאלו הצעירי א יש לה תוכניות בתחו הלימודי .רבי הביעו רצו להמשי
ללמוד 24.6% ,מה רצו להשלי בגרויות או להתכונ לפסיכומטרי 30.4% ,התעניינו בלימודי
גבוהי ו 17.4%רצו ללמוד בקורס מקצועי 8 ,צעירי ) (11.6%ציינו שכרגע אינ חושבי כלל על
לימודי; שלושה מתוכ לפני שירות ,אחד משרת שירות צבאי ושתיי בשירות לאומי .בבדיקות
שערכנו לגבי כל הסוגיות הנוגעות ללימודי לא מצאנו הבדלי עקביי או מובהקי בי בני לבנות.
לצעירי עדיי יש תוכניות להמש לימודי בעתיד :בנקודת הזמ השנייה השיעור היה מעל ל80%
ובשלישית מעל ל .70%בבדיקה נוספת שערכנו מצאנו שיש הבדלי מסוימי בתוכניות ללימודי
ההמש ,בי מי המשרתי בצבא לבי האחרי .בעוד שכמחצית הצעירי ,בכל אחת מהקבוצות,
תכננו ללמוד לימודי אקדמיי ,הרי בקרב מי שאינ משרתי בלטה העובדה שאיש מה לא ציי
שאינו יודע מה התוכניות שלו בתחו זה )לעומת כ 16%בקרב המשרתי( .בנוס ,ארבעה מתו
העשרה שאינ משרתי ציינו כי לה תוכניות ללימודי מקצועיי )שיעור גבוה של  40%לעומת כ
 6%בקרב המשרתי(.
בראיו השני והשלישי שאלנו את הצעירי א ה כבר לומדי .בראיונות הנוספי מצאנו כי למרות
התוכניות שתכננו ,שיעור נכבד מה ) (61.9%לא היה בסטאטוס של לומד בעת הראיונות .אול,
מהממצאי עולה ששיעור מי שאינ לומדי גבוה רק בקרב מי שבעת הראיו היו בשירות
לאומי/צבאי פעיל; רק ארבעה שלא היו באותה התקופה בשירות צבאי/לאומי – אחד מה למד
לקראת בגרות ופסיכומטרי ושלושת האחרי לכיוו מקצועי.
בחנו נושא זה ג מזווית ראיית של המלווי .מדיווחיה עולה כי שיעור ניכר של הצעירי היה
מעורב בסוגי שוני של פעילויות לימודיות .בניתוח נוס מצאנו שבנקודת הזמ השנייה 62.5%
מהצעירי היו מעורבי בפעילות לימודית אחת לפחות ומעל למחצית ביותר מסוג פעילות אחת.
מתו  29מהצעירי ,שלגביה לא צוינה פעילות לימודית 20 ,היו בשירות צבאי/לאומי פעיל .בנקודת
הזמ השלישית כשליש מהצעירי לא עסקו בפעילות לימודית ,הג שלא היו באותה עת בשירות
צבאי/לאומי.
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בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א ה חושבי שההשתתפות בתוכנית תעזור לה להגשי את
שאיפותיה בתחו הלימודי .רוב ) (79.8%ענו כי ה חושבי שהתוכנית תעזור לה .בעיקר
ציינו את הסיוע הכלכלי )  ,(44.9%א התייחסו ג למסרי המתקבלי מהצוות .הצעירי
הנמצאי עתה במגרת לימודית דיווחו שה מקבלי מורי פרטיי או מימו לקורסי להשלמת
הבגרויות .בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי הא ה קיבלו עזרה בנושא הלימודי .מצאנו כי
כל מי שאינו משרת קיבל עזרה בתחו הלימודי ) 9במימו לימודי ואחד קיבל עידוד ותמיכה(.
המשכנו ושאלנו הא ה זקוקי לעזרה נוספת .מתברר שמקרב  42המרואייני ,בנקודת הזמ
השנייה ,רק אחד זקוק לעזרה כלכלית ושניי זקוקי לייעו נוס )ס הכל  92.9%לא היו זקוקי
לעזרה נוספת( .בנקודת הזמ השלישית ,רק אחד מתו  17המרואייני ציי שהוא זקוק לעזרה
נוספת )כלכלית(.
לסיכו ,בולטת תחושת של הצעירי שהתוכנית מעודדת השכלה וא דוחפת אות לכיוו זה .ע
זאת ,הצעירי עדיי אינ לומדי במסגרות אקדמיות ,ואחדי לומדי במסגרת להשלמת בגרויות.
אעלפי שרוב הצעירי דיווחו על שאיפות לרכוש השכלה גבוהה )וא הרגישו שיש לה מסוגלות
לכ( ניראה שרוב אינ עושי צעדי מעשיי בכיוו זה.
צבא  /שירות לאומי
לפי הנתוני שבידינו מסתבר כי  20.3%היו שירות צבאי בעת הראיו הראשו 29.0% ,היו לפני
שירות 14.5% ,שירתו בעבר ו כ 10%היו פטורי .בראיונות המש עלה כי  32מתו  42שהו
בתוכנית במהל שירות הצבאי/לאומי בנקודת הזמ השנייה ואילו בנקודת הזמ השלישית 13
מתו  17היו במהל שירות.
שאלנו את הצעירי המשרתי בצבא או בשירות לאומי א התוכנית עוזרת לה במהל השירות.
רוב המשתתפי השיבו בחיוב .לטעמ ,העזרה התבטאה בשני תחומי :התחו הטכני/מעשי
והתחו הרגשי .בתחו הטכני ,הצעירי דיווחו על עזרה מול גורמי הצבא ,בעיקר בהשגת סטאטוס
של חייל בודד ,המאפשר קבלת זכויות והטבות רבות בשירות .כמוכ ,ה ציינו עזרה שהוענקה לה
בסופי שבוע ובחופשות כמו ארוחות ,כביסה ומשלוח חבילות אליה במהל השירות .בנוס ,הוזכרו
ג הכנה לשירות הצבאי וקניית ציוד הדרוש לחייל .חיילי רבי ג דיווחו על עזרה ותמיכה נפשית
במהל השירות ,כמו ביקורי בימי הורי ,טלפוני לעידוד בתקופות קשות ושיחות תמיכה במהל
החופשות.
שאלנו את הצעירי א התוכנית יכולה הייתה לעזור בדבר מה נוס בתחו השירות הצבאי /
לאומי .רוב השיבו בשלילה .ה טענו כי התוכנית עזרה בכל הצרכי שנתגלו .בראיונות העוקבי
לא נמצאו צעירי שאמרו שה זקוקי לעזרה נוספת.
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תעסוקה
בראיו הראשו שאלנו את  69הצעירי א ה עובדי מאז שנכנסו לתוכנית;  (60.9%) 42השיבו
בחיוב .רוב העבודות שבה עסקו הצעירי בעת הראיונות ה עבודות פשוטות ,שאינ דורשות השכלה
או התמקצעות כלשהי .הצעירי הגדירו אות כעבודות לצור פרנסה ,א לא עבודות שבה ירצו
לעבוד בעתיד או עבודות שבה אפשר להתקד בצורה משמעותית .סוגי העבודות :מזו מהיר,
מלצרות ,קייטרינג ,מפעל לבגדי י ,מפעל לפלסטיק ,שמירה ,קונדיטוריה ,מכולת .מספר קט מאוד
של צעירי דיווחו שה עובדי בעבודות בתחו הדורש התמקצעות ,המעניי אות או שירצו
להמשי בו בעתיד :ספרות ,עבודה בחברת תנובה ,תחו המחשבי ועבודה טיפולית.
בעת הראיו השני  (31.0%) 13ציינו שאינ עובדי ,כול היו במהל השירות הצבאי/לאומי .בראיו
השלישי היו ארבעה צעירי שלא היו בשירות צבאי/לאומי ,שניי עבדו בעבודה זמנית ושניי
בעבודה שהוגדרה מלאה ומספקת.
שאלנו את הצעירי מה ה תוכניותיה שלה לגבי מקצוע ועבודה בעתיד .היה מעניי להיווכח
שרוב לא ידעו מה רצונ לעשות בעתיד .לחלק ניכר מה היה כיוו כללי או רעיו למקצוע שניראה
לה אטרקטיבי ,א לא תוכנית פעולה של ממש .רק לצעירי ספורי הייתה תוכנית ברורה בנושא
העיסוק העתידי.
בנוס ,הייתה קבוצה של צעירי ,אשר למרות רצונ לעסוק במקצוע ,ניראה היה כי אינ מודעי
לדרישות הלימודי וההתמקצעות הדרושי בכדי ללמוד או לעסוק במקצועות אלו .במהל הראיו
נעשה ניסיו לברר א ה מביני מה נדרש כדי ללמוד מקצועות אלו .מתשובותיה התרשמנו שלא
היה לה מושג ברור לגבי דרגת הקושי והמורכבות של כניסה למקצועות אלו .בדוח קוד הדגמנו
את הפערי בי התוכניות לבי רמת ההשכלה כיו.
ממבט כולל על שלושת הראיונות ,בנושא של כיוו התעסוקה שלה בעתיד ,עולה שרוב הצעירי
השתייכו לאחת משלוש קבוצות שגודל כל אחת נע בי  ;30%25%א .עבודה אקדמית ,ב .עבודה
מקצועית וג .לא יודע.
ממבט כולל על  42הצעירי שרואיינו בנקודת הזמ השנייה עולה שלא נמצא צעיר אשר משרת או
עובד או לומד .למעשה ,מהראיונות ע הצעירי עולה כי שניי דיווחו שאינ לומדי א לשניה
יש עבודה מלאה ומספקת.
התמונה המתקבלת מהמלווי אינה שונה באופ משמעותי מזו שהתקבלה מהצעירי .כמוכ ,עולה
מהדוחות שלה כי מש הזמ בו עבדו הצעירי היה בדר כלל קצר והחציו היה כשלושה חודשי.
רבי חוו פיטורי ) (29% ,17ו/או התפטרות ) .(30.7% ,16חלק מהתנסויות אלו היו קשורות
לשינויי במצבי החיי שלה ,כגו; מעבר מעבודה לעבודה ,גיוס לצבא ,לקראת סיו השהות
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בתוכנית וכד' .חלק אחר הצביע על הקשיי שיש לצעירי בשמירה על מקו העבודה ,סכסו ע
האחראי ,קושי להשתלב וכד' .בנקודת הזמ השלישית יש לנו דיווחי בנושא זה על  18צעירי.
בנקודה זו מספר רב יותר עבד במשרה מלאה – שבעה ) ,(38.9%ופחות פוטרו שניי ,א כי שבעה
) (46.7%התפטרו.
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איזו עזרה התקבלה מהתוכנית?
במטרה לתאר ולהערי את תהליכי ההתערבות ,שאלנו את המלווי ואת הצעירי מהי העזרה
בנושאי השוני שהמשתתפי קבלו מהתוכנית .מדיווחי הצעירי עולה כי בנקודת הזמ הראשונה
העזרה הרבה ביותר הוגשה בתחו התמיכה הרגשית .בתחו הסיוע בלימודי ובעבודה צוי שיעור
נמו יותר .לא ניכרו הבדלי משמעותיי בי מי ששרתו בעת הראיו לבי האחרי .נמצא כי צעירות
רבות יותר מדווחות על קבלת תמיכה רגשית בהשוואה לצעירי ) 73.7%לעומת  45.0%מהצעיריp ,
 ,(< .05א ה ג מדווחות פחות מהבני על קבלת עזרה כלכלית ) 29.4%לעומת  59.6%בקרב
הבני.(p < .05 ,
בהשוואה בפרק זמ נית לראות כי קיימת עליה בשיעור הצעירי שאמרו שקבלו תמיכה בתחומי
השוני .נית להבחי בעליה בולטת בשיעור הצעירי אשר טענו כי קבלו תמיכה במיומנויות משק
בית ) 66.7% ,42.0%ו ,76.5%בשלוש נקודות הזמ ,בהתאמה( .ג בנושא הלימודי עלה שיעור
הצעירי המדווחי שקבלו תמיכה )מ  31.9%בנקודת הזמ הראשונה ל  76.5%בשלישית(.
עבור כל נקודת זמ סיכמנו את מספר התחומי שבה כל צעיר אמר שקבל תמיכה ועזרה .בראיונות
המאוחרי יותר ,הממוצעי מצביעי על עלייה ניכרת במגוו סוגי העזרה שקבלו )ממוצעי של
 ,3.95 ,2.81ו 4.47בראיונות שנערכו בנקודת הזמ השלישית( .כמוכ ,מצאנו כי אצל הצעירות
קיימת נטייה לדווח על קבלת עזרה רבה יותר מאשר אצל הצעירי ,ונטייה זו היא מובהקת בנקודת
הזמ הראשונה )שבה יש מספר נבדקי סביר – ממוצע בקרב הבנות  3.02לעומת הבני p < ,2.18
.(.05
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מאפייני התוצאות
הערכותיה של הצעירי את הליווי ואת העזרה שקיבלו ושביעות רצונ מההשתתפות בתוכנית
כחלק מהערכת התוצאות של התוכנית ,מזווית הראייה של הצעירי ,שאלנו אות סדרה של שאלות
לגבי הליווי שקיבלו במהל התוכנית .באופ כללי ,רוב מתארי באופ חיובי ביותר את היחס לו
ה זוכי מצד המלווי ואת מידת הסיוע בה המלווה עוזר לה להשיג את מטרותיה )א כי
ההערכה זו מעט נמוכה יותר( .רוב מרוצי מהמלווי שלה .ע זאת ,כ 19%מהצעירי אמרו כי
אי זה נכו שה יכולי לדבר ע המלווה על דברי הקשי לה ,שה לומדי ממנו דברי רבי
ורוצי להידמות לו .רק ארבעה אמרו שהקביעה שה מרוצי מהמלווה שלה אינה נכונה .רק צעיר
אחד אמר ,בנקודת הזמ הראשונה ,שאינו מרוצה מההשתתפות בתוכנית .כ 70%אמרו שזה נכו
מאוד שה שבעי רצו מההשתתפות בתוכנית ועוד  13.0%אמרו שזה נכו.
בחנו מהו הקשר בי מידת שביעות רצונו של הצעיר מההשתתפות בתוכנית לבי ההערכות של
המלווה .מצאנו מתא גבוה ומובהק בי שביעות הרצו מהתוכנית לבי שביעות הרצו מהמלווה ) r
 .(= .53, P < .001בבדיקה שערכנו עלה שהפריטי השוני בהערכות המלווה יוצרי מדד אחד,
בעל עקביות פנימית גבוהה )מעל  .922בנקודות הזמ השונות( .לכ ,בחנו בהמש את הממוצעי של
הפריטי השוני בשלוש נקודות הזמ וג את המדד המסכ .מלוח  3נית ללמוד שהדפוס של
הערכות הצעירי דומה בשלוש נקודות הזמ .מענה לרוב השאלות מצביע על ירידה קטנה בשביעות
הרצו ע הזמ ,א אי היא מובהקת.
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לוח  :3ממוצעי וסטיות תק של הערכות הצעירי את מלוויה ,בשלוש נקודות זמ
I
N = 69
ס.ת
ממוצע

II
N = 42
ממוצע ס.ת

III
N = 17
ממוצע ס.ת

רוצה לעזור ל

4.38

0.94

4.44

1.18

4.32

0.75

מבי אות

4.38

1.02

4.26

1.24

4.21

1.08

מתייחס אלי בכבוד

4.59

0.86

4.42

1.03

4.47

0.77

מצליח לעזור ל להשיג את המטרות של

3.90

1.33

3.77

1.29

4.16

0.96

הא אתה מרגיש שהמלווה של בתוכנית:

הא אתה מרגיש שאתה:
סומ על המלווה של בתוכנית

4.30

1.06

4.21

1.21

4.05

1.27

יכול לדבר איתו על דברי הקשי ל

3.91

1.48

3.70

1.39

3.79

1.23

לומד מהמלווה של דברי רבי

3.83

1.32

3.65

1.25

3.42

1.17

הא היית רוצה להיות דומה למלווה של

3.59

1.39

3.26

1.36

3.11

1.29

הא אתה מרוצה מהמלווה של

4.43

0.98

4.28

1.10

4.32

1.25

מדד מסכ של שביעות רצו

4.15

0.92

4.01

1.03

3.84

0.92

הסול = 1 :כלל לא  = 5במידה רבה מאוד

שאלנו את הצעירי עד כמה ההשתתפות שלה בתוכנית עזרה לה בתחומי חיי שוני .בחלק
מהתחומי ההערכות היו גבוהות למדי ובתחומי אחרי נמוכות מה במידה משמעותית .השיעור
הצעירי שחשו כי התוכנית עוזרת לה היה גבוה ,במיוחד בסוגיות הקשורות ללמוד מיומנויות
לחיי עצמאיי .בקרב צעירי שעבור השירות הצבאי הוא הנושא רלוונטי ,יש הערכה שהתוכנית
עזרה לה ע זאת ,יש לתת את הדעת על השיעור הגבוה של צעירי שחשו כי התוכנית אינה
מסייעת לה בענייני עבודה ) (39.1%ובלימודי ) .(40.6%ג מבחינה עזרה כלכלית ההערכות היו
נמוכות ורק כמחצית ) (53.6%מהצעירי הצהירו כי ההשתתפות בתוכנית עוזרת לה מבחינה
כלכלית .לא נמצאו הבדלי בי הבני לבי הבנות.
שאלנו את הצעירי שאלה מסכמת באשר לשביעות רצונ מהתוכנית .באופ כללי נית להיווכח
שרוב הצעירי שבעי רצו מהתוכנית .למשל ,בראיו הראשו רק צעיר אחד הביע חוסר שביעות רצו
ובקרב מי שרואיינו בראיו השלישי א לא אחד ציי חוסר שביעות רצו .לא נמצאו הבדלי
מובהקי בי שלוש נקודות הזמ.
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הערכות המלווי את השינויי שחלו בצעירי
בחלק זה בחנו את התוצאות של התוכנית בדר של הערכת המלווי את השינויי שחלו בצעירי
במהל התוכנית ,כמתואר בפרק "השיטה" ,הערכות מעי אלו מתאפיינות במגבלות הנובעות
מהעובדה שה נעשות ללא יכולת השוואה לקבוצת ביקורת מתאימה .יחד ע זאת ,חשוב לבחו א
המלווי העובדי ע הצעירי נוטי להבחי בשינויי בתחומי החשובי להשגת יעדי התוכנית.
אחת המטרות החשובות של השהות בדירות היא להקנות לצעירי כישורי חיי בתחומי שוני.
כזכור ,ביקשנו מהמלווי להערי את המיומנויות של הצעירי בהתמודדות ע שורה ארוכה של
משימות חיי ,בתחומי שוני .בחנו א המלווי הבחינו אצל הצעירי בסימני התקדמות בכיוו
של רכישת כישורי חיי .מהממצאי עולה באופ ברור כי קיימת עלייה הדרגתית בביטחונ של
המלווי כי הצעירי השוהי בדירות זמ רב יותר אכ שולטי במיומנויות החיי השונות .רק
בתחו הלימודי נראה שבנקודת הזמ השלישית מבחיני בירידה בביטחו .דפוס כזה של ממצאי
יכול לנבוע משני תהליכי שוני:
א .צעירי הנמצאי בדירות זמ רב יותר מפגיני יכולות ומיומנויות חיי גבוהות יותר ,ובכ
מצביעי על יעילותה של ההתערבות;
ב .צעירי ,שלה מיומנויות חיי נמוכות יותר נושרי ואינ מופיעי בבדיקות הנוספות
)"נשירה דיפרנציאלית"( ובכ ההערכות מצטמצמות בהדרגה לצעירי שהתחילו בתנאי
פתיחה טובי יותר ,מבלי שנית לומר שההתערבות הביאה לתוצאה חיובית.
ניתוח נוס שערכנו מרמז באופ ברור שהאפשרות השנייה היא הסבירה יותר .בניתוח שהתמקד
בצעירי ששהו בדירות בכל שלוש נקודות הזמ מצאנו אמנ עדויות לשינויי חיוביי ברכישת
מיומנויות חיי ע הזמ ,א השינויי היו קלי ורחוקי מלהיות מובהקי .לעומת זאת ,מצאנו כי
צעירי שלה מיומנויות חיי טובות יותר )לפי הערכת המלווי( נטו להישאר ,בעוד האחרי לא
הופיעו יותר בהערכות המלווי ,כלומר הפסיקו את השתתפות בתוכנית.
התחו הבולט ביותר ,המבחי בי מי שנשארו )והוערכו יותר מפע אחת( למי שעזבו )ולא הוערכו
יותר( ,הוא של מיומנויות חיי בתחו של הימנעות מהתנהגויות סיכו .הצעירי שהופיעו בפע
השנייה במחקר היו בעלי מיומנויות גבוהות יותר באופ מובהק משל אלו שנשרו בי נקודת הזמ
הראשונה לשנייה :ממוצע של  1.34בהשוואה ל 1.68בקרב הנושרי )בסול שבו השתמשנו ,ציוני
נמוכי יותר פירוש בטחו רב יותר במיומנות( .בדומה לכ ,בנקודת הזמ השנייה היה הממוצע של
מי שהמשיכו לנקודת הזמ השלישית  1.08לעומת  1.45בקרב אלו שנשרו .כלומר ,למי שלא המשיכו
בתוכנית היו מיומנויות נמוכות יותר.
בהמש שאלנו את המלווי באופ ישיר מה השינויי אות ה מזהי אצל הצעירי בעקבות
ההשתתפות בתוכנית בתחומי שוני .הצגנו שאלה זו בכל אחת משלוש נקודות הזמ .מצאנו
שבדר כלל נטו המלווי לראות התקדמות אצל הצעירי .בהערכה בנקודת הזמ הראשונה בלטה
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ביותר ההתקדמות בתחומי של רכישת היכולות להתמודדות ע חיי עצמאיי והשגת יעדי
בתחו זה .כמוכ ,התקדמות רבה יותר ניכרה בתחומי של תחושות אופטימיות וביטחו בעתיד
וג בתחו הקשרי הבינאישיי .רמת השינוי הנמוכה ביותר הייתה בכל הקשור ללימודי .כמוכ,
הייתה ההערכה שהשינויי בתחו של ההתנהגות הנורמטיבית היו מעטי יותר.
מבנה ההערכות בנקודות הזמ השנייה והשלישית היה דומה .ע זאת ,יש נטייה ברורה להערכות
חיוביות יותר באשר להתקדמות של הצעיר בנקודות הזמ השנייה והשלישית .כלומר ,מי שהוערכו
פע שנייה ושלישית נראו בעיני המלווי כמי שמגיעי להתקדמות רבה יותר .תופעה זו בלטה
בתחו הלימודי – בעוד שממוצע הערכת השינוי הייתה  3.31בנקודת הזמ הראשונה ,היא עלתה ל
 3.6בנקודת הזמ השנייה ול 3.95בנקודת הזמ השלישית .כמוכ ,המלווי העריכו את השינוי
בתחו הקשרי החברתיי כבולטי ביותר .לעומת זאת ,בתחו מציאת התעסוקה לא ניכרו
"קפיצות" בהערכת השינויי והפער בי הערכות ההתקדמות בנקודת הזמ הראשונה לבי השלישית
היה הנמו ביותר ).(0.21
ביקשנו מהמלווי לסכ את התרשמות בכל אחת מנקודות הזמ ,באשר למידה בה התוכנית
תרמה לצעירי )לוח  .(4מהממצאי נית ללמוד שלהערכת המלווי התוכנית השפיעה באופ חיובי
על רוב רוב של הצעירי .כמוכ ,נית להבחי בעלייה הדרגתית בהערכותיה של את השפעתיה
של התוכנית .למשל ,שיעור הצעירי שההערכה היא כי התוכנית תרמה לה רבות עלה מ36.9%
בנקודת הזמ הראשונה ל 57.7%בנקודה השנייה ול 66.7%בנקודה השלישית.
בבדיקות נוספות שערכנו מצאנו שיש פער מובהק בהערכת ההשפעה בי נקודת הזמ הראשונה לבי
השנייה ,א לא בי השנייה לבי השלישית .כמוכ ,ניתוחי נוספי שערכנו מצביעי על כ
שההבדלי בי נקודות הזמ לא נבעו מנשירה דיפרנציאלית )ממוצע הערכת השינוי בנקודת הזמ
הראשונה היה דומה בי אלו שלא השתתפו בתוכנית בהמש לבי אלו שהמשיכו(.
לוח  :4הערכת המלווי את התרומה של התוכנית לצעיר בשלוש נקודות זמ
פגעה בו
נקודת הזמ

לא השפיעה עליו

תרמה לו רבות

תרמה לו

N

N

%

N

%

N

%

(N= 65) I

0

13

20.0

28

43.1

24

36.9

(N= 52) II

0

4

7.7

18

34.6

30

57.7

(N=21) III

0

1

4.8

6

28.6

14

66.7
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זווית הראייה של צעירי שסיימו את שהות בתוכנית
אחד ההיבטי החשובי בהערכת תוצאות של תוכניות חברתיות מתייחס לסוגיית הנשירה; סיו
התוכנית בנקודת זמ מוקדמת מהמתוכנ או בנסיבות השונות מאלו המתוכננות .ההגדרה של נשירה
שונה מתוכנית לתוכנית ויש לנשירה ג משמעות שונה ,בהתא לאופי התוכנית .באופ כללי ,מסגרת
הזמ המקסימאלית ,המתוכננת להתערבות במקרה הנוכחי היא כ 18חודשי .צעירי עשויי
לעזוב את התוכנית לפני סיו תקופה זו מסיבות שונות .בחלק מהמקרי קל יחסית לשיי את
הסיו להצלחתו של הצעיר; קיבל עבודה טובה ועבר להתגורר בדירה עצמאית ,או לאי הצלחה –
הצעיר התבקש לעזוב את התוכנית ,עקב התנהגות לא נאותה ולא מצא דיור אלטרנטיבי או תעסוקה
יציבה .במקרי רבי אחרי ,הסיבה לעזיבה ,בטר עת ,אינה ברורה ולעתי תתברר רק לאחר
תקופה ארוכה .למשל ,צעיר שלא מצא את מקומו בדירה וחש שהוא רוצה לחיות באופ עצמאי יותר
ועוזב את הדירה תו תקופה קצרה יחסית .השאלה א התוכנית תרמה לו ,או שאולי מדובר
בכישלו שצרי להפיק לקחיו ,עשויה לקבל מענה רק לאור ההתפתחויות שיחולו בעתידו של הצעיר.
במסגרת מחקר ההערכה בחנו את מי שסיימו השתתפות בתוכנית וניסינו לקבל מידע רב ככל שנית
עליה ,מהמלווי ומהצעירי עצמ .הניסיו לבחו מהו דפוס הממצאי מלמד אותנו על התוכנית
ולעל הדרכי לשפר אותה .יש בידינו מידע על  36צעירי שסיימו את השתתפות בתוכנית .על 25
מה יש לנו מידע מהמלווה ומהצעיר עצמו ,על  11נוספי יש לנו מידע רק מהמלווה.
בחלק זה נציג את זווית הראייה של  25הצעירי )מכלל ה 36שסיימו את שהות( באשר לנסיבות
עזיבת והקורות אות בכל הנוגע בדבר חייה לאחר העזיבה ,נציג את זווית הראייה של המלווי
ונשווה ביניה.
מתו  25הצעירי שרואיינו אחרי עזיבת :אחד ציי שעזב לפי התוכנית ,שבעה סיפרו שחלה
התפתחות חיובית בחייה ,שניי נאלצו לעזוב לפי דרישת הצוות ו 11טענו שעזבו עקב קושי או
משבר .כלומר ,כמחצית מהעוזבי דיווחו ,על קושי להמשי בתוכנית .מדבריה עולה כי חלק
מהקשיי שהביאו לעזיבה קשורי באופ ברור לעצ המסגרת וחלק ליחסי ע הצעירי וע
הצוות בתו הדירה )א כי כמוב קשה להפריד בי הסיבות האלה( .בחלק מהמקרי נראה שאי
שביעות הרצו מהתוכנית הייתה חלק מהתהלי שהוביל למעבר לחיי עצמאיי יותר ,כגו החלטה
לעבור למקו מגורי מטע הצבא .בחלק אחר נראה שהמדובר באופ ברור יותר בהתפתחות
חיובית במעבר לחיי עצמאיי ,והצעירי ציינו שמיצו את שהות במסגרת והרגישו שיוכלו
להתקד .במענה לשאלה הא היו רוצי להמשי את השהות בדירות  17 ,מתו  (68%) 25השיבו
בשלילה.
יותר ממחצית מהצעירי שומרי על קשר ע הצעירי בדירה וע המלווי .מתו  25שראיינו20 ,
אמרו שיפנו למלווה שלה א יצטרכו עזרה.
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מגורי  :כמחצית מהצעירי שעזבו ציינו קושי או קוצי מסוי למצוא מקו מגורי .ע זאת ,רק
שניי סיפרו שהיו מצבי ,בה לא היה לה מקו לישו .כמחצית עברו לגור לבד או ע חבר,
שלושה קיבלו סיוע מהצבא ,וחלק אחר עבר להתגורר ע קרובי משפחה )הורי ,דודי ,סבתא(,
חלק עזבו בהמש למגורי אחרי )כמו במכללה שבה הצעירה לומדת ,או במלו שבו צעירה אחרת
עובדת( .למעשה ,ככל הידוע לנו ,רק לצעיר אחד לא היה סידור מגורי מובטח בעת הראיו אתו.
תעסוקה :מבי  25הצעירי שראיינו 11 ,לא עבדו בעת הראיו ,חמישה מתוכ היו בשירות
צבאי/לאומי ,אחת למדה באופ מלא ,ושלושה דיווחו שה מחפשי עבודה .מתו  14הצעירי
העובדי נית לתאר את העבודה של כמחצית כמקצועית )בתחומי כמו סייעת לגננת ,ספרות,
טכנאי בחברת החשמל ,שירות לקוחות( .השאר עובדי בעבודות לא מקצועיות בתחומי שאינ
מענייני אות ,מתו צור כלכלי )תחנת דלק ,מפעל פלסטיק ,מלצרות( ,בי היתר משו שה עדיי
משרתי .מתיאורי הצעירי עולה ,שכמחצית עובדי בעבודה הנתפסת כיציבה .רק חמישה ציינו
שקבלו הכשרה מקצועית ומתוכ ארבעה קבלו את ההכשרה במסגרת התוכנית .לגבי העתיד ציינו 11
מתו ה 25שה מתכווני לעבוד בעבודה אקדמית ,חמישה בעבודה מקצועית ,ושלושה ציינו שה
מתכווני לפתוח עסק עצמאי.
מצב כלכלי :ל 14מתו  25הצעירי שראיינו הייתה משכורת .לשישה לא היה מקור הכנסה כלל,
וה חיו מחסכונות ומהלוואות מקרובי משפחה 11 .אמרו כי בשלושה חודשי האחרוני היה מצב
הכלכלי קשה או קשה במיוחד .הדבר בא לידי ביטוי בכניסה לחובות לבנק ,נטילת הלוואות ואי
תשלו של חשבונות ,היו ה שקועי בחובות )לבנקי ,לחברות סלולאריות( ,חלק בסכומי
גבוהי.
לימודי :רק שלושה צעירי שסיימו את שהות בתוכנית למדו בעת הראיו עמ :תעשייה וניהול
במכללה ,קורס קוסמטיקה וקורס פסיכומטרי .ע זאת 23 ,צעירי מתו ה 25שרואיינו אמרו שיש
לה תוכניות ללמוד בהמש .ל 11יש תוכניות בכיוו של לימודי אקדמיי ,לששה בכיוו המקצועי
ולשניי יש תוכניות להשלמת בגרויות.
בריאות :רוב רוב של הצעירי מתארי את מצב הבריאותי כטוב או טוב מאוד ) (22ורק צעיר
אחד טע שמצבו הבריאותי רע מאוד .שניי ציינו שנתקלו בקשיי להשיג סיוע רפואי כשנזקקו לו.
קשר ע גורמי טיפוליי /חוק :לשמונה צעירי היה קשר ע גורמי רווחה שוני .שלושה היו
בטיפול ,שניי מה במסגרת הצבא .א לא אחד מהצעירי שראיינו דיווח על הסתבכות ע החוק
)מדברי המלווי עולה שצוות המחקר לא ראיי צעיר ,שהיה בכלא עקב מכירת אמצעי לחימה(.
יחסי חברתיי 60% :מהצעירי אמרו שה מרוצי או מרוצי מאוד מהקשרי החברתיי
שלה ו 20%טענו שאינ מרוצי כל כ או אינ מרוצי .יותר צעירי חשבו שיש לה פחות
חברי מאחרי בהשוואה לאלו שחשבו שיש לה יותר חברי ) 40%לעומת  .(24%ע זאת48% ,
חשבו שה תמיד יכולי לדבר ע חבר קרוב על בעיה אישית 32% ,חשבו שה יכולי לדבר לעתי,
ו) 20%חמישה צעירי( טענו שאינ יכולי לדבר ע חבר קרוב על בעיה אישית.
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כמחצית מהצעירי ) (12ציינו שיש לה ב/בת זוג קרוב ,שמונה מה ציינו כי חשי קרובי מאוד
לב/ת הזוג והשאר – "די קרוב" .תשעה מתו ה 12מצייני שה שבעי רצו מאוד או מרוצי
מהיחסי ע ב הזוג.
באמצעות שאלו מובנה בחנו בהמש את מקורת התמיכה החברתית בצעירי ,לאחר עזיבת את
הדירה .נראה כי לרוב רוב של הצעירי יש מקורות תמיכה חברתית ,המסייעי לה בהיבטי
רגשיי ואינסטרומנטאליי .ע זאת ,יש לציי שיותר משליש אומרי שמעול או רק לעתי
רחוקות היה לה מישהו אותו יכולי היו לשת בדאגותיה ובפחדיה וכרבע טענו כי זהו המצב
לגבי רוב ההיבטי של תמיכה חברתית .בהמש שאלנו את היה לה למי לפנות כאשר חוו קושי
לאחר היציאה מהדירה .רוב ענו שהיו לה מקורות תמיכה )משפחה ,חברי ,מלווי מהתוכנית(,
א שישה אמרו כי לא היה לה למי לפנות.
אורח חיי :שאלנו את הצעירי על אורח חייה .מצאנו שהרוב יוצא לבילויי .מעטי ,יחסית,
משתתפי בפעילות ספורטיבית ,בחוגי ובפעילות התנדבותית.
מבט לעתיד :באופ כללי ,הצעירי מציגי תפיסה חיובית כלפי העתיד שלה .למשל ,כמעט 80%
מה מסכימי לאמירה שהעתיד שלה יהיה מאושר וכמעט כול מסכימי שיהיו לה חיי
ארוכי ומשפחה טובה ומוצלחת .ע זאת ,כחמישית מסכימי שלאנשי כמוה קורי דברי
רעי ויותר מרבע טועני כי מעול לא יהיה לה מספיק כס .באופ כללי נראה ,שרוב הצעירי
מפגיני תחושה חיובית לגבי עצמ ותחושת התקווה .הערכת הגבוהה ביותר צוינה בכל האמור
לתחושה שה מסתדרי היטב בחיי ואילו הנמוכה ביותר לגבי התחושה שה יכולי למצוא
דרכי לפתור בעיה ג במצבי בה אחרי נוטי לוותר.
הערכת הצעירי את התוכנית ואת המלווה לאחר העזיבה
מ הממצאי עולה בבירור כי חלק ניכר מהצעירי ,שעזבו את התוכנית ,הביעו חוסר שביעיות רצו
ממלוויה ,והערכותיה היו נמוכות בצורה בולטת בהשוואה למי שרואיינו במהל השהות בתוכנית.
בהשוואת הערכותיה במהל התוכנית להערכות אלה שעזבו את התוכנית ,נראה שלעוזבי יש
הערכה חיובית פחותה באשר למידה שבה התוכנית עזרה לה ,בעיקר בתחומי מסוימי .ההבדלי
הבולטי ה בהערכות נמוכות במיוחד לגבי המידה שהתוכנית עזרה כאשר שהיה לה עצוב או
קשה )ממוצע של  2.84בקרב העוזבי בהשוואה ל 3.78בבדיקה הראשונה ו 3.76בשלישית( ,באיזו
מידה למדו להסתדר באופ עצמאי )ממוצע של  3.40בקרב העוזבי בהשוואה ל 4.10בנקודת הזמ
הראשונה ו  3.88בשלישית( ,ועד כמה התוכנית סייעה בידיה להתקד בחיי )ממוצע של 3.44
לעומת  3.87ו ,3.76בנקודות הזמ הראשונה והשלישית ,בהתאמה( .ההערכות בענייני עבודה
והשירות הצבאי והלאומי לא היו שונות במידה משמעותית בי העוזבי לבי הנמצאי בתוכנית.
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הצעירי נתבקשו לשפוט במבט לאחור עד כמה היה לה טוב או רע בדירה .רוב ) (16ציינו כי היה
לה טוב או טוב מאוד בדירה ,ארבעה דיווחו שהיה די טוב ,וחמישה תיארו כי היה לה לא כל כ
טוב ,או רע בדירה.
כמוכ ,ביקשנו מהצעירי להערי א כיו ה מצליחי להשיג את המטרות שהציבו לעצמ בעת
ההשתתפות בתוכנית .תשעה צעירי חשו שה מצליחי במידה רבה להשיג את המטרות 14 ,תיארו
שה מצליחי במידה מועטה ,ושניי דיווחו שאינ מצליחי כלל להשיג את המטרות.
זווית הראייה של המלווי על העוזבי
המלווי דיווחו על ס כולל של  36צעירי שעזבו את התוכנית .כפי שציינו ,המשמעות של העזיבה
מבחינת השפעת התוכנית על הצעיר אינה חד משמעית ולא תמיד ברור א מדובר בנשירה ,כשלו או
התקדמות .לאחר דיוני ע מרכזת המיז ,באשר להערכות המלווי על אופי העזיבה ,היא העריכה
כי נית לומר שב 17מקרי העזיבה הייתה מתוכננת וב 19בלתי מתוכננת .עזיבת הבלתי מתוכננת
של שניי הייתה חלק מהתפתחות חיובית בחייה .נראה כי ג לפי הערכות זהירות ,כמחצית
מהעזיבות ניתנות לתיאור כ"עזיבה כחלק ממשבר" ולא כ"סיו" או "התפתחות חיובית" .המלווי
העריכו ששליש מהעוזבי היו נתרמי מהמש שהות בתוכנית.
מבחינת פרק הזמ עד לעזיבה התמונה מורכבת כי הצעירי ב"אהבה" ובדולב נכנסו לתוכנית
המקומית עוד בטר הפכה להיות חלק מהמיז ולכ ג שהות הייתה ארוכה יותר .מבי העוזבי
ששהו בעפולה ) ,(10שלושה שהו עד שנה ,שניי – בי שנה לשנה וחצי וארבעה –  18חודשי עד
שנתיי .מתו החמישה בחדרה ,עזבו שלושה בפרק זמ של עד שנה ,ומתו העשרה בחולו ששה
עזבו בפרק זמ של שנה מכניסת לתוכנית.
לאחר ש 36הצעירי עזבו ,המלווי שמרו על קשר ע  ,26מתוכ ע 10נותק הקשר ,וחמישה
שמרו על קשר ע המרכזת .כלומר ,מעל למחצית העוזבי ) (21ה בקשר ע מפעילי התוכנית.
בניסיו ללמוד ,יותר פרטי על צעירי אלו ,שאלנו לאחר העזיבה את המלווי כיצד ה מעריכי
את ההסתגלות של הצעירי למסגרת בזמ שהות בה .באופ כללי נראה ,כי ההערכה היא
שכמחצית מהעוזבי חוו קשיי בהסתגלות בעת היות בתוכנית .שיעור רב יותר של קשיי נצפה
בהיבט של התרומה לאחרי ) 63.9%תרמו לאחרי במידה מועטה או מועטה מאוד(.
הערכת מצב של הצעירי העוזבי בסיו השהות
השוואה בי ההערכות של המלווי באשר למיומנויות החיי של הצעירי שעזבו ולגבי הצעירי
במהל השהות מראה כי הממוצעי של העוזבי היו נמוכי יותר .יש לציי ,שהמדג הקט מקשה
על המש הניתוח ,א יש אינדיקאציות ברורות כי בהשוואה לשאר העוזבי הערכות של מי שעזבו
באופ מתוכנ או כחלק מהתפתחות חיובית ה גבוהות יותר .מהממצאי עולה ג ההערכה
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של כשליש מהעוזבי הצביעה על התקדמות רבה עד למשמעותית ברוב התחומי ,בעת השהייה,
לכשליש התוכנית תרמה ברוב התחומי ולגבי כשליש לא חל כל שינוי .בתחומי של ההתנהגות
נורמטיבית ולימודי חלו שינויי מועטי יותר.
הצגנו בפני המלווי ג שאלה כללית ומסכמת לגבי כל צעיר ובקשנו להערי עד כמה התוכנית תרמה
לצעירי שעזבו .ה העריכו כי לא נמצא מי שההשתתפות פגעה בו ,לגבי שליש העריכו שלא תרמה,
לשליש תרמה ולשליש נוס תרמה באופ משמעותי .חשוב לציי שההערכות לגבי התקדמות הצעיר
בתוכנית לא היו נמוכות יותר בהשוואה להערכות לגבי צעירי במהל השהות בתוכנית ,ולעתי
הממוצעי היו אפילו גבוהי יותר .ג כא נראה כי קבוצת הצעירי שעזבה תו כדי תהלי של
התקדמות חיובית והתפתחות אישית הטתה את הכ לעבר הערכות חיוביות.
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הערכות מסכמות ,מסקנות והמלצות
את ההערכות המסכמות נציג כמענה למספר שאלות מרכזיות שהצגנו במהל מחקר ההערכה.
ההערכה התייחסה לתוכנית הרחבה ,הכוללת :מגורי וליווי ,מעטפת הכוונה וליווי וכישורי חיי.
חלק זה מבוסס על הממצאי שאספנו בכל האמצעי בה נקטנו במהל המחקר :ראיונות עומק
וראיונות מובני למחצה ,תצפיות משתתפות ,ראיונות ע הצעירי ושאלוני למלווי.
א .מבט כולל במישור המערכת הארגונית
הא יש צור בתוכניות הכלולות במיז?
תשובתנו לשאלה המקדמית :א יש צור בתוכניות המיועדות לצעירי בוגרי השמות חוביתיות,
שאי לה עור משפחתי היכולה להיענות לצרכיה? היא חיובית באופ חדמשמעי .הערכה זו
נובעת ממספר מקורות ,המחזקי זה את זה.
א .הספרות המקצועית המתפתחת בעול מצביעה על צרכי ,המיוחדי לאוכלוסיית הבוגרי של
מסגרות ההשמה ,על הקשיי הרבי בה ה נתקלי במעבר לחיי בוגרי ועצמאי ,ועל
התוצאות הקשות הנובעות מהעובדה שרבי אינ מצליחי למצוא את מקומ בחברה
הנורמטיבית .סקירת הספרות ג מצביעה על כ שההכרה בצרכי אלו הביאה במדינות שונות
בעול להתפתחויות משמעותיות בתחו החקיקה עבור צעירי העומדי לצאת לחיי עצמאיי
ולפיתוח שירותי עבור )ראו סקירה אצל בנבנישתי.(2007 ,
ב .מ הראיונות שערכנו ע אנשי מקצוע בכירי בשירותי הרלוונטיי עולה שג ה מודעי
לצרכי המיוחדי של רבי באוכלוסיה זו .יתרה מזו ,נראה כי קיימת הסכמה ,שבמערכת
השירותי הקיימת ,אי לצעירי רבי ,מקרב בוגרי מסגרות השמה דרכי יעילות לקבל מענה
לצרכיה .פיתוח מעני מסוימי ,כדוגמת עמותת "למרחב" ,מדגישי את הצור בהיערכות רחבה
יותר ,המיועדת לתת מענה מתו מערכת השירותי שבאחריות המדינה למגוו רחב יותר של
צעירי.,
ג .הראיונות שערכנו ע המלווי וע הצעירי ,חשפו את הצרכי המיוחדי ואת הקשיי עמ
מתמודדי צעירי רבי בוגרי מסגרות השמה ,בעיקר אלה שאינ יכולי להישע על משאבי
במשפחת הביולוגית .מתגובות של צעירי רבי עלה,כי התוכנית נתפסה כאלטרנטיבה המועדפת,
ולעתי היחידה ,להתמודדות ע העובדה שלא היה לה למי לפנות ע עזיבת את התוכנית.
חשוב להדגיש ,כי צעירי רבי מקרב בוגרי מסגרות השמה ,חסרי עור משפחתי אינ זקוקי
לתוכנית המשלבת ליווי ומגורי .לקבוצה זו יש מיומנויות וכישורי אישיי ,ולעתי ג מקורות
תמיכה חומשפחתיי ,המאפשרי לה להתמודד ע המעבר לחיי עצמאיי בקהילה ,ללא צור
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בליווי .תוכניות מהסוג שהערכנו מיועדות לקבוצה שתתקשה להתמודד באופ עצמאי וללא עור
משפחתי ע מעבר לחיי בקהילה.
מכא נובעת המלצתנו המרכזית:
א .1.יש להמשי ולקיי תוכניות ליווי ומגורי לצעירי בוגרי מסגרות השמה ,החסרי עור
משפחתי.
היבטי ארגוניי ומערכתיי
כבר בשלב מוקד של ההערכה הגענו למסקנה כי יש מקו שלתוכנית מגורי וליווי ,מעי זו
שנוסתה על ידי המיז הנוכחי ,ומ הראוי להבטיח את המשכיותה ולהרחיב את המעני לצרכיה
של צעירי אלה .במחקר ההערכה עסקנו רבות בהיבטי הארגוניי והמערכתיי שמלווי את
המיז מתחילתו .עקב כ ,המחקר בח את ההתפתחויות הארגוניות השונות במטרה לאמוד א ה
יכולות להבטיח את המשכיות התוכנית והרחבתה במידת הצור.
בדוחות הביניי השוני נכנסנו לפרטי באשר להיבטי ארגוניי ,הנוגעי לכל אחד מהמשרדי
ולתיאו ביניה ,בכל הקשור לעיצוב מעני מערכתיי עבור הצעירי בוגרי מסגרות ההשמה.
במסגרת דוח מסכ זה נתמקד בקצרה בתמונת המצב ,כפי שהצטיירה בעת כתיבת הדוח .סביר
להניח ,כי בעת קריאת הדוח חלקי מהתמונה יהיו שוני.
א .משרד הרווחה
התייעצויות רבות נערכו במשרד בנושא המשכיות התוכנית ושילובה בכלל השירותי של המשרד.
במסגרת זו הועלו מספר הצעות על ידי אנשי מקצוע מרכזיי במשרד )בי היתר הגב' שלווה לייבובי
ומר בנצי בראנ( ,ובי הגורמי הרלוונטיי נערכו דיוני לקבלת החלטות בתחו זה )בי היתר מר
מנח וגשל ,מר מוטי וינטר והגברת דליה לב שדה(.
בשיחות ע אנשי משרד הרווחה נתברר כי קיימת המודעות לצור בשינויי ארגוניי ולקבלת
החלטות על חלוקת משאבי ואחריות ,כדי להתמודד ע בניית מעני לצעירי אלו .לדברי בכירי
במשרד מצויה הבנה לעובדה שרצ השירותי חורג מתחומיה של כל אחד מהאגפי וא משל כל
אחד מהמשרדי ,ולכ חשוב לבנות תוכניות משולבות ,מעבר לאגפי השוני ובשיתו פעולה ע
משרדי אחרי ,כמו שנעשה בהתנהלות מול משרד התעסוקה במציאת פתרונות לנוער חרדי מנותק.
מצאנו כי קיימת כוונה לאחד את הטיפול בכל מגוו אוכלוסיות הצעירי ,בוגרי מסגרות ההשמה
ולתת מענה מקי ג לנמצאי באופ מסורתי תחת האחריות של השרות ל"ילד ונוער" וג לאלו
המטופלי על ידי "העמותה למע נוער וצעירי" ושירותי התיקו .ככל שידוע לנו ,בשלב הנוכחי
טר הוגדר אחראי מרכזי לנושא זה ,ולא נעשתה היערכות תקציבית .בדוחות הביניי הצגנו טיוטות
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לתוכניות בתחו זה ,א ה טר אומצו .אחד התהליכי המקבילי הוא הרצו של בכירי במשרד,
כמו המשנה למנכ"ל מר מנח וגשל ,לשלב את הפתרו לבוגרי מסגרות השמה בעיצוב המדיניות עבור
כלל הצעירי ,ובעיקר אלה תחת גיל  .21תהליכי אלו לא הבשילו.
בעת כתיבת הדוח קבלנו דיווח שלא נמצא פתרו מערכתי משביע רצו .במסגרת ניסיונות לשמר את
ההישגי של התוכנית ולמנוע מצב של נסיגה כוללת למצב שלפני הפעלת התוכנית ,הוכנסו שינויי
במבנה התקצוב של הדירות ובמקורות המימו שלה .בי היתר נסגרה דירה בחולו ,דירה אחרת היא
כיו דירה למשרתי השירות הלאומי ,נפתחה דירה חדשה למשרתי בצבא ,ונשמרו הדירות בחדרה
ובניר העמק .לפי הידוע לנו ,מרבית הפתרונות התקציביי ה זמניי ואינ מבטיחי מענה מסודר
בעתיד לבוגרי מסגרות השמה חוביתית.
יש לקוות שתהליכי התכנו וההתארגנות יימשכו .זאת ,כדי להבטיח גישה מערכתית וכוללת של כלל
הגופי והשירותי המיועדי לתת מעני לצעירי ,כולל אלה שלא היו במסגרות חוביתיות ,וג
אלה ,לה צרכי מיוחדי שהתוכנית אינה מספקת לה פתרו .מחויב המציאות שתהליכי אלו
יובילו בהקד להחלטות כדי להבטיח שהפתרו הזמני והחלקי לא ייהפ לארו טווח ,ובכ יחטיא
חלק גדול ממטרותיו .לכ אנו שבי וממליצי כי:
א 2.משרד הרווחה יציב בקרוב גור שיתכנ ,ינהיג ויתכלל את פעולות המשרד בתחו זה.
בדוחות הביניי המלצנו למצוא פתרונות בהקד ,כ שתהליכי המעבר לא יפגעו בצעירי השוהי
בה ובהישגי התוכנית .נראה כי ההמשכיות של התוכנית נפגעה ,למרות המאמצי .,אעלפיכ,
ההמלצות שלנו לגבי תקופת המעבר עדיי רלוונטיות ,לפחות לחלק מהצעירי השוהי כיו
בתוכנית ולחלק מאלו המופני אליה:
א 3.יש להבטיח את המשכיות הטיפול בצעירי הנמצאי כעת בתוכנית.
א 4.יש להבטיח את המש ההפניה של צעירי נוספי בוגרי מסגרות השמה ,הנזקקי
לתוכנית.
א 5.יש לדאוג להעברת הידע והניסיו שנרכש בתוכנית למפעילי בהמש.
ב .משרד החינו
בשני האחרונות חלו התפתחויות רבות בפנימיות של המינהל לחינו התיישבותי בכל הקשור
להתייחסות לצרכי בוגריה .מרבית השינויי התבטאו בכיוו של לקיחת אחריות רבה יותר להיענות
לצרכי של בוגרי ,ג לאחר שחצו את ס גיל ה .18התפתחויות אלו התבססו על יוזמות מקומיות.
ההשתתפות במיז הנוכחי זירזה תהליכי אלו ובמהל הפעלת התוכנית נערכו דיוני במינהל
במטרה להגיע לתפיסת מדיניות ,המתאימה לצרכי הנוכחיי .בנייר עמדה שהוכ באחרונה
"התפתחויות עדכניות במדיניות משרד החינו כלפי הטיפול בבוגרי פנימיות חינוכיות בכלל ,ובחסרי
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עור משפחתי בפרט" ,מתארי המחברי הבכירי ,דר' יחיאל שילה ועמנואל גרופר ,קווי
ראשוני לגיבוש מדיניות חדשה בנושא זה.
במסגרת קווי אלו נראה שיש נכונות לקבלת אחריות מרכזית גדולה יותר על בוגרי פנימיות,
הזקוקי לסיוע .הג שהמסמ מציג קווי ראשוניי ,נראה שהכיוו ברור :דגש על מודלי פני
פנימיתיי ,כ שכל פנימייה תוכל להציע "רשת ביטחו" לאות בוגרי הנזקקי לה .כחלק ממהל
זה מתחיל תהלי של בדיקה ותכנו .בי היתר ,יש כוונה לגייס איש מקצוע במטה המינהל לחינו
התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער אשר מתפקידו יהיה לרכז את כל הפעילות בנושא של בוגרי
הפנימיות החינוכיות בכלל ,וחסרי עור משפחתי בפרט .כמוכ ,הוק צוות רבמקצועי במטה ,אשר
שוקד על לימוד יסודי של כל היוזמות "הפני מוסדיות" הפועלות היו בשדה ,במטרה לנסח מערכת
כללי ונהלי לפעילויות אלה .צוות זה לומד ג יוזמות נוספות שקיימות בשטח ,כמו למשל ,תוכנית
"למרחב" ,הפועלת בתמיכת משפחת מוזס ,על פי מודל "אזורי" מקורי ושונה לחלוטי מזה שהופעל
במסגרת הפרויקט של "אשלי".
להערכתנו ,מהל זה של המינהל הוא חיובי ומהווה התקדמות בדר לפיתוח מער שירותי כולל,
שיענה על מגוו הצרכי של צעירי ,בוגרי מסגרות השמה שונות .הניסיו מלמד כי מחויבות של
אנשי הצוות בפנימיות )החינוכיות והטיפוליות( לרווחת של הצעירי היא משאב אדיר עבור
הצעירי וכל מהל הרות את דאגת הכנה לצעירי ,אות עזרו לטפח ומעניק לה כלי להגשי
מחויבות זו ,עשוי לתרו רבות.
יחד ע זאת ,המחקר הנוכחי מצביע על כ שפתרו זה אינו בהכרח מתאי למגוו הרב של צעירי,
השוהי בפנימיות החינוכיות .סביר שיהיו כאלה ש"רשת הביטחו" המציעה הפנימייה בה שהו אינה
מתאימה למאפייני ולצרכי שלה .למשל ,צעירי בעלי צרכי חינוכיי ותעסוקתיי
שהפנימייה ,בה שהו ,אינה יכולה להיענות לה ,או שהיחסי שלה ע צוות הפנימייה אינ
מבטיחי שהישארות בפנימייה תתאי לה ,או שה רוצי ומסוגלי לתפקד בסביבה עצמאית
יותר ,או שמקו השירות הצבאי/לאומי שלה רחוק מאוד מהפנימייה ,ומצבי רבי אחרי.
ג .תיאו בי משרדי הממשלה השוני ובינ לגופי חוממשלתיי
להערכתנו יש להפנות את תשומת הלב לסוגיה מרכזית ומהותית יותר .בהשאלה ,נית לומר שהסוגיה
היא" :של מי הילד"? .לפי הנית לראות ,כל אחד מהמשרדי חותר לטפל בצורה הטובה ביותר
ב"ילדי שלו" .כל אחד פועל מתו תפיסת עולמו ,המסגרת הארגונית שבה הוא נמצא ,האילוצי
וסדרי העדיפויות התקציביי של המשרד שלו .אול ,הצעירי אינ "שייכי" למשרד מסוי .אי
סיבה לחשוב כי צעיר שסיי פנימייה טיפולית ,באחריות משרד הרווחה ,לא יכול ליהנות מהפרויקט
החשוב של "אקדמיה בראש שקט" ,המאפשר לימודי אקדמיי לבוגרי פנימיות חינוכיות מבני
העדה האתיופית ,תו שהות בכפר נוער .אי סיבה להניח ,שבוגרת של כפר נוער בצפו האר לא תוכל
להיתר משהות בדירת בוגרי בחולו ,בקרבה למקו השירות הלאומי שלה בג של ילדי
אוטיסטי.
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אי זה המקו לדו במידת הרציונאליות של מערכת ההשמה החוביתית המפוצלת בי משרד
החינו לבי משרד הרווחה .א ג א תהיה הסכמה שיש הגיו במבנה זה ,אי מקו להניח באופ
אוטומטי שההיגיו תופס ג לגבי צעירי לאחר גיל  ,18היוצאי לחיי עצמאיי בקהילה.
יתרה מזו ,מענה הול לצעירי בוגרי מסגרות השמה מחייב פתרונות ,הקושרי בי מספר רב של
משרדי ממשלה וגופי חוממשלתיי .כפי שציינו בדוחות ביניי קודמי ,חיוני לחבר לפחות בי
משרדי הרווחה ,החינו ,הביטחו ,התמ"ת ,הקליטה ,השיכו ,ובינ לבי מוסדות וארגוני כמו
הביטוח הלאומי ,אשלי ,תב"ת ,קר רש"י ,עמותות כגו גנדיר ולמרחב ,הרשויות המקומיות וכד'.
לכ ,אנו חוזרי על המלצתנו:
א 6.במטרה להגיע לפתרו מערכתי כולל יש לזמ בהקד דיו ברמת מטה בי כל המשרדי
שצריכי להיות מעורבי בשירות לקבוצת אוכלוסייה זו ,ולכלול במסגרת דיוני אלו ג את
המוסדות ,הארגוני והעמותות ,השותפי החוממשלתיי המעורבי בפיתוח שירותי
ובהגשת.
ד .חקיקה
עוד בשנת  2003ועדת רוטלוי הגישה המלצה מפורטת במסגרת דוח ועדת המשנה בנושא השמה חו
ביתית ,לעג בחוק את זכות של ילדי במסגרות השמה חוביתית להכנה לקראת חיי בגרות
בקהילה וכ את זכות של הבוגרי לסיוע במגוו תחומי החיי ע עזיבת המסגרת בבגרות.
המלצה זו מהווה חלק מהצעת חוק השמה חוביתית ,שטר הונחה על שולח הכנסת .ועדת ההיגוי
של המיז החליטה לקד שתדלנות בעניינ של הצעירי ,הכוללת התייחסות לחקיקה .מתנדבת
במועצה לילדי בסיכוי לקחה על עצמה לרכז את קידו הנושא .בי היתר העמותה יצרה קשר ע
ח"כ ניס סלומיאנסקי שהקי לובי למע ילדי פנימיות .במקביל ,פרופסור שניט מהמועצה מעורב
במאמצי להשפיע על החקיקה בנושא זה .מכיוו שתהליכי החקיקה טר התקדמו אנו חוזרי
וממליצי:
א 7.לפעול לש קידו חקיקה חדשה ,המיועדת לתת מענה לצעירי בוגרי סידורי חו ביתיי.
בחלקי הבאי נתמקד בהערכה של החלק במיז שכלל תוכנית למגורי וליווי של צעירי בוגרי
השמה.
ב.

מאפייני לקוחות

הצעירי שהתקבלו לתוכנית מתאימי להגדרה של אוכלוסיית היעד
ראשית ,יש לציי שההגדרה של אוכלוסיית היעד אינה חד משמעית .ההגדרה של צעיר ,בוגר השמה
כ"חסר עור משפחתי" היא פשוטה יחסית ,כאשר מדובר בצעירי שה יתומי מהוריה ואי לה
משפחה ,או שעלו בגפ וחיי באר לבד .אול ,כשמדובר בצעירי שלה הורה או משפחה באר,
ההגדרה היא יותר מורכבת ,מחייבת הערכה ושיפוט ,ועשויה להיות שנויה במחלוקת בי הגורמי
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השוני .כא יש להערי א למשפחה יש אפשרות לספק לצעיר תמיכה ,חומרית או רגשית ,והא
פתרו במסגרת המשפחה או מגורי עצמאיי ע תמיכת המשפחה הוא ריאלי או רצוי .תהלי
המחקר הדגיש עד כמה ההגדרות של "חוסר עור משפחתי" ה עמומות .בי היתר מתברר שאצל
חלק מהצעירי היחסי ע המשפחה ,הקרובה והרחבה ,השתנו במהל שהות בתוכנית .צעירי
שעבור מגורי ע המשפחה לא היוו אפשרות סבירה בעת כניסת לתוכנית ,יצרו יחסי אחרי
ע המשפחה אשר הביאו לכ שבהמש חלק עברו להתגורר ע המשפחה .בהחלט ייתכ שה היו
חסרי עור משפחתי בעת הכניסה ,א המצב השתנה.
להערכתנו ,על סמ בחינת המידע על הצעירי המשתתפי נראה כי התוכנית אומנ מתמקדת
בנזקקי לתוכנית מיוחדת משו שאי ה יכולי להישע על "העור המשפחתי" ,וכי עבור לא
נמצאו פתרונות קיימי יעילי ,מתאימי וזולי יותר .ככל שאנו יכולי לקבוע ,נראה כי תהליכי
המיו והבחירה ההדדית מביאי לכ שאות צעירי ,המסוגלי לצאת לחיי עצמאיי ללא סיוע
מאסיבי או שיכולי להשתלב בתוכניות אחרות ,אינ מקבלי שירותי אינטנסיביי מהמיז.
בי הממצאי המחזקי הערכה זו נית לציי ,כי כרבע מקרב הצעירי שהגיעו ממשפחות שברוב
אינ שלמות,הינ יתומי מא .פחות משליש מהורי תוארו כבעלי תפקוד תקי ,רוב האמהות
מתמודדות ע בעיות כלכליות ,כמוכ לחלק מההורי יש בעיות בריאות .המלווי ציינו שרק אצל
כרבע מהאמהות היחס לצעיר היה חיובי ,ושיעור האבות היה נמו א יותר .על פחות מעשרה אחוז
מההורי נאמר שה מפגיני יחס אוהב.
בבדיקה עד כמה הסביבה המשפחתית של הצעיר מהווה עבורו עור תומ מצאנו ,שהסביבה
המשפחתית הקרובה אינה מציעה לצעירי מסגרת מגורי נורמטיבית או תמיכה
אינסטרומנטאלית ,ולמעטי יש מודל חיובי לחיקוי בסביבת הקרובה .אבות ממלאי תפקיד מועט
יחסית בחיי הצעירי ,ה כמקור לתמיכה וה כמקור ללח .לאמהות תפקיד יותר מרכזי מאשר
לאבות ,א נראה שה גורמות ללח ולקשיי רגשיי ,יותר משה מציעות תמיכה .לאחאי ולבני
המשפחה המורחבת יש מקו מרכזי יותר א מהא ,ובדר כלל ה נתפסי כמקור תמיכה חיובי
וכמודל לחיקוי בהשוואה לא וגורמי לקשיי וללח פחות ממנה .א ג כא ,מדובר בחלק לא
גדול מהצעירי.
במקביל להגדרה המרכזית והרשמית של "בוגרי מסגרות השמה חוביתית ,החסרי עור
משפחתי" ,נית לזהות הגדרות פחות רשמיות ויותר עמומות ו"רכות" של אוכלוסיית היעד,
המתייחסות למאפייני נוספי שלה .הגדרות אלו באות לידי ביטוי בדרכי בה מתרחש הסינו
והמיו לתוכנית .מתו הדברי שלמדנו נראה ,כי קיי ניסיו להגדיר את אוכלוסיית יעד של צעירי
הזקוקי למשאבי שהתוכנית מעמידה לרשות אשר היו מתקשי מאוד להשתלב בחברה
הנורמטיבית בלעדיה ,והמסוגלי להפיק את המרב מהתוכנית ,כפי שהיא מופעלת כיו .בד בבד,
יש ניסיו להבטיח שצעירי המסוגלי להשתלב בפתרונות המוצעי על ידי המיז ולהיתר בצורה
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משמעותית ,בלי לפגוע בצעירי אחרי בתוכנית .לכ ,תהלי המיו מנסה לזהות בעלי מוטיבציה
להצליח בתוכנית ,המסוגלי לגור ע צעירי אחרי מבלי לסכ אות ,למשל עקב שימוש
באלימות ,או עקב קושי משמעותי להימנע משימוש בסמי ובאלכוהול .כמוכ ,צעירי ,שלה
יכולות קוגניטיביות נמוכות במיוחד ,או בעיות נפשיות ורגשיות קשות במיוחד והנזקקי לטיפול
פסיכולוגי/פסיכיאטרי ולליווי אינטנסיבי אינ מתקבלי לתוכנית ,משו שאינה יכולה להיענות
לצרכיה.
יש כמוב להכיר בעובדה כי המדובר באיזו עדי ,שככל שהקריטריוני לקבלה יהיו "גבוהי" יותר
מבחינת היכולות של הצעיר ,כ התוכנית תפנה לקבוצת צעירי חזקה יותר ,לה סיכוי רב יותר
להפיק את המרב מהתוכנית .יכול להיות שאלו היו מצליחי להתקד ללא התוכנית ,בכוחות עצמ
או בעזרת משאבי אחרי קיימי ,כגו עמותות שונות ,ואי מקו להעביר אליה משאבי יקרי.
לעומת זאת ,קריטריוני שיאפשרו לצעירי בעלי מוטיבציה נמוכה במיוחד או בעלי קשיי רגשיי
והתנהגותיי משמעותיי וחסרי יכולות התמודדות להתקבל לתוכנית ,עלולי לגרו לכישלונ
ולבזבוז משאבי יקרי .זאת ,משו שתוכנית ,בה המגורי ה בקהילה והליווי אינו אינטנסיבי,
מחייבת רמה סבירה של מוטיבציה ויכולות כתנאי להצלחה בה.
במבט כולל על ההערכות לגבי הצעירי שהתקבלו לתוכנית נית להתרש כי מדובר בצעירי
שתפקוד אמנ לא היה נטול קשיי ,א לא מדובר בקבוצה בעלת מאפייני קשי של בעיות
פסיכיאטריות ,התמכרויות וכד' .ייתרה מזו ,המלווי העריכו את רוב כבעלי כוחות אישיי 
הכוחות שנמצאו יותר שכיחי אצל הצעירי היו היכולת ליצירת קשרי בינאישיי טובי ,הנכונות
והיכולת לעבודה קשה והמסוגלות להתמודדות טובה .יכולת ההתמדה הייתה מעט פחות שכיחה 
פחות משני שליש מהצעירי הוערכו כבעלי יכולת זאת.
ככלל ,אנו מעריכי שהניסיונות למיו ולסינו על סמ העקרונות ,המוזכרי לעיל ,ה מוצדקי
וממליצי להמשי בה ולמסד .נציי במיוחד את ההימנעות מפנייה לצעירי ,לה בעיות
פסיכולוגיותפסיכיאטריות מורכבות )כגו כאלה בעלי רקע אובדני ,שצרכו תרופות פסיכיאטריות,
היו בטיפול ממוש או באשפוז( ,בעלי התמכרויות ,ואלה שלה רקע של אלימות קשה כלפי אחרי.
כפי שנציי בהמש ,בי היתר ,יש לשפר את תהליכי זיהוי הצרכי והיכולות עוד בהיות הצעירי
במסגרת ההשמה ולדאוג להעברת המידע בצורה שיטתית ואמינה מהמסגרות אל התוכנית לבוגרי.
יחד ע זאת ,יש לתת את הדעת לכ ,שג א תהייה הקפדה על תהליכי מיו וסינו ,נית להערי כי
הצרכי והיכולות של משתתפי התוכנית יהיו הטרוגניי למדי ,ועבור חלק יתברר בדיעבד שמוטב
היה שלא התקבלו .סביר להניח כי בחלק מהמקרי ההחלטה תהייה לבקש מהצעיר לעזוב את
התוכנית ,עקב אי עמידה בחוזה עמו ,שקבע מה ה הציפיות ממנו .אול ,מתקבל על הדעת שיהיו מי
שלא יהיה נית או רצוי להרחיק מהתוכנית לאחר קבלת ,למרות קשייה.
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אחת המשמעויות של מצב זה מתבטאת בצור לשמור על גמישות מסוימת מבחינת ההתערבות.
למשל ,למרות הניסיו להימנע מלקבל צעירי בעלי צרכי פסיכולוגי או פסיכיאטרי
אינטנסיביי ,יש צור בנגישות למשאב זה ,במקרי בה יתברר בדיעבד כי הוא נחו .סביר,
שבמקביל לגמישות מבחינת הפעלת התערבויות במקרי ייחודיי ,יהיה צור ג בגמישות תקציבית
מסוימת ,אשר תאפשר להיענות לצרכי ייחודיי לצעירי ,שהתוכנית כבר קיבלה אחריות לטיפול
בה.
משמעות נוספת של הניתוח שלעיל בכ שככל שמערכת השירותי עבור בוגרי מסגרות השמה
תתרחב ותסתע ,נית יהיה להעניק התערבויות מתאימות יותר לצרכיה וליכולותיה .כמוכ,
נית יהיה לתכנ מעבר ממודל התערבות אחד לאחר ,מבלי לפגוע בהמשכיות של מת הסיוע לצעיר
הנזקק לו.
מתו אוכלוסיית היעד ,הצעירי שבתוכנית ה לא בהכרח אלו הזקוקי לה והמתאימי לה
ביותר.
אחת הסוגיות שאליה חייבת להתייחס כל סוכנות חברתית היא ,א ייתכ שהיא מעניקה שירות רק
לתתקבוצה מקרב אוכלוסיית היעד ,ושתתקבוצה זו אינה כוללת בהכרח את מי שנזקקי לשירות
במידה הרבה ביותר .למשל ,ייתכ כי גישה לשירות קלה יותר למי שיש יותר יכולות ומשאבי ובכ
לא נית מענה ,דווקא לקבוצה נזקקת יותר ,החסרה משאבי אלו.
כדי לענות על השאלה א מי מתו אוכלוסיית היעד של המיז המשתתפי בתוכנית ה אלו
הזקוקי לה ביותר חיוני להשוות ע צעירי אחרי ,בוגרי מסגרות השמה שאינ בתוכנית.
המידע שבידנו מבוסס על סקר צרכי ארצי שנער בקרב אנשי מקצוע שנתבקשו להערי את מצב
וצרכיה של מתבגרי במסגרות השמה חוביתית )בנבנישתי וזעירא .(2008 ,נדגיש כי השוואה זו
מוגבלת משו שהיא משווה הערכות על מתבגרי עוד בהיות במסגרת ההשמה ע הערכות על
צעירי שכבר מתמודדי בפועל ע החיי שלאחר ההשמה.
מתו ההשוואה עולה כי באופ כללי מספר הצעירי שלה יש משפחה שלמה להישע עליה קט
יותר ,בהשוואה לממוצע בקרב הצעירי בפנימיות .כ למשל ,מהשוואה בי הצעירי בדירות המיז
לבי צעירי בפנימיות הרווחה עולה שבקרב צעירי בפנימיות שיעור האמהות שנפטרו עמד על כ
 10%בהשוואה לכ 27%בקרב הצעירי במיז .ג שיעור היתומי מאב בקרב הצעירי במיז גבוה
יותר משל צעירי בפנימיות .לעומת זאת ,בממוצע ,לצעירי באומנה יש פחות בני משפחה ,להישע
עליה ,מאשר לצעירי במיז .למשל ,שיעור האמהות שנפטרו גבוה מ.31%
מהבחינה שנעשתה בנושא בעיות תפקוד של ההורי ,עולה שתיאור המלווי את הורי הצעירי
בדירות מצביע על פחות בעיות תפקוד מאשר בקרב כלל המתבגרי בפנימיות .למשל ,שיעור האבות
בפנימיות הרווחה ,שזוהו כמי שיש לה בעיית אלכוהול או סמי עמד על כ ,15%בקרב הורי
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המתבגרי באומנה כ  ,23%בהשוואה ל 13.8%בקרב הצעירי במיז .אנו ערי לכ שדיוק
הערכות אלו אינו גבוה ,א הממצאי מצביעי על כי אי עדות שלצעירי במיז יש משפחות
בעלות בעיות קשות במיוחד.
התמונה העולה מההשוואה בי המשאבי שמעמידי ההורי לצעירי בתוכנית לבי המדג
במשפחות האומנה ובפנימיות הרווחה אינה חד משמעית .נראה ,שבאופ ממוצע לצעירי בתוכנית
יש מסגרות משפחתיות ,המציעות פחות משאבי משל משפחות הצעירי בפנימיות הרווחה ,א
יותר משאבי ממה שהמשפחות הביולוגיות מציעות למתבגרי באומנה.
ממער הממצאי בידינו עולה ,כי על א העור המשפחתי החלש ביותר אצל הצעירי בתוכנית,
אי הוא שונה במידה משמעותית ועקבית ממה שחווי צעירי רבי אחרי ,הנמצאי במסגרות
השמה חוביתית .ממצא זה היא משמעותו כי קיימות אינדיקאציות ברורות לכ כי צעירי
נוספי במסגרות השמה נכללי בהגדרות של אוכלוסיית היעד של המיז ,הזקוקי לתוכנית
מגורי וליווי מהסוג המוצע במיז .לפיכ אנו ממליצי:
ב 1.לייש תהליכי יישוג ומיו שיסייעו להבטיח ,שהצעירי הזקוקי ביותר לתוכנית מבחינת הרקע
המשפחתי שלה ינצלו את ההזדמנויות שמציעה התוכנית.
סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא נקודת הזמ בחיי הצעיר שבה הוא נקלט בתוכנית.
לכאורה ,נקודת הזמ המתאימה היא במעבר בי השהות במקו ההשמה לבי כניסה לחיי
עצמאיי .בהקשר זה ,תהליכי יישוג ומיו בקרב אלו הנמצאי בשני האחרונות לשהות במסגרות
ההשמה ,עשויי לאתר את המתאימי והנזקקי ביותר לתוכנית ויסייעו למנוע משבר במעבר.
אול ,מ הניסיו המצטבר בעול ,ויש לכ סימני ג במחקר הנוכחי ,עולה שיש מי שמסלול
מורכב יותר .צעירי אלו מנסי קוד כל פתרונות אחרי .חלק כבר מאסו בקשר שלה ע גורמי
הרווחה ורוצי לנתק כל מגע ע המערכת שליוותה אות במהל רוב שנות חייה .חלק אחר
מאמי שיוכל להשתלב בחיק המשפחה או באופ עצמאי .מתוכ ,יש אלה ,המגלי בשלב מאוחר
יותר ,שה יכולי לנצל את המשאבי שמציעה התוכנית ורוצי להיקלט בה .אנו ממליצי לעודד
השתלבות זו ג בשלב מאוחר יותר של חייה .המלצתנו לכ:
ב 2.הכניסה לתוכנית תהייה פתוחה לצעירי הנמצאי בטווח הזמ שבי יו היציאה ממסגרת השמה
חוביתית ועד לחודשי אחדי לאחר השירות הצבאי/לאומי.
יש קבוצות נוספות של צעירי ,בוגרי מסגרות השמה הזקוקי לתוכנית דומה
כפי שציינו בהקדמה ,המחקר הנוכחי מבקש להרחיב את הדיו מעבר למטרות המוגדרות והמוגבלות
של המיז כפי שהוצע .זאת ,מתו מחשבה שהמיז משמש כפיילוט לתוכניות אחרות בתחו ,ונית
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ללמוד ממנו לגבי סוגיות רחבות יותר הנוגעות לצעירי בוגרי מסגרות השמה .מזווית ראיה זו ,יש
מקו לזהות קבוצות אוכלוסייה נוספות שיש להערי את צרכיה ולעצב עבור תוכניות מתאימות.
המיז כיו אינו מכוו לבני מיעוטי ולצעירי חרדי ,שה בוגרי מסגרות השמה ,החסרי "עור
משפחתי" ,ג לא לאלו הנזקקי לפתרונות דיור .מבחינות רבות ,צעירי אלו דומי למשתתפי
היו בתוכנית .אול ,למרות היות אלו שתי אוכלוסיות יעד חשובות ,שכל אחת מה נזקקת למענה,
אנו סבורי כי אי מקו לשלב בפתרונות הדיור הקיימי וחיוני לעצב תוכניות שיענו לצרכי
המיוחדי לה .לכ אנו ממליצי:
ב 3.יש לעצב תוכניות דומות ,המיועדות להיענות לצרכי של צעירי חסרי עור משפחתי ,מאוכלוסיות
בעלות מאפייני תרבותיי ייחודיי ,כגו צעירי בני מיעוטי וחרדי.
במהל הפעלת התוכנית התברר שיש קבוצת צעירי אשר אינ זקוקי לפתרו המוצע של מגורי
וליווי ,א זקוקי למעני אחרי שיקלו עליה את ההשתלבות בקהילה הנורמטיבית .חלק
מהצעירי שהיו במגע ע אנשי צוות של המיז ,שקלו להשתלב בפתרונות המגורי המוצעי
והחליטו בשלילה .חלק אחר היה של צעירי שלא היו זקוקי לסידור מגורי ,א היו בעלי צרכי,
הנוגעי להיות בוגרי מסגרות השמה שלה קשיי בהשתלבות בקהילה .סביר שהיו צעירי
הדומי לה במאפייניה אשר אפילו לא יצרו קשר ע המיז ,משו שלא חשבו שיש למיז מה
להציע למי שאינ רוצי פתרונות מגורי.
הערכתנו היא שבקרב כלל הבוגרי ,ובעיקר בקרב בוגרי פנימיות חינוכיות ,קבוצה זו היא גדולה
יותר מאשר זו הנזקקת לפתרונות מגורי ,או לפתרונות המלווי באופ אינטנסיבי על ידי צוות
מקצועי .נית להערי ,שככל שיגדל מגוו הפתרונות עבור ,יימצאו צעירי שיעדיפו להיעזר
בפתרונות אלו ,מבלי להיזקק לתוכניות אינטנסיביות יותר.
בתחילה מפעילי התוכנית הגיבו לצרכי הצעירי ,שכונו "אקסטרניי" ,בשורה של מעני ,שהוצעו
באופ בלתי פורמאלי ולא היו חלק מחייב ומוגדר מהתוכנית .בהמש ,שולבה ההיענות לקבוצה זו
בתו המיז ,וכיו יש איש מקצוע ,העוסק במת מעני לצעירי אלו .נתייחס שוב לפתרו זה
במסגרת הדיו בנושא היבטי מערכתיי ,א נציי כא את ההמלצות:
ב 4.להמשי ולפתח מעני עבור צעירי בוגרי מסגרות השמה ,שאינ זקוקי לפתרו דיור ,א יש לה
צרכי בתחומי אחרי )כגו ,צור בתעסוקה ובליווי בשירות הצבאי( הקשורי להיות בוגרי
מסגרות השמה בעלי עור משפחתי שמתקשה לתמו בה.
מבטעל ,המקי את כלל האוכלוסיות הפוטנציאליות של צעירי אלה ,מעלה עוד קבוצות שלה אי
פתרו במסגרת המיז הנוכחי ,בעיקר צעירי בעלי צרכי מיוחדי ,הדורשי התייחסות טיפולית
אינטנסיבית ,כגו צעירי ששהו במסגרות שלאחר אישפוז ובאומנה טיפולית ולה קשיי נפשיי
ופסיכיאטרי ,וצעירי ע מגבלות בתחו הפיזי וההתפתחותי.
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יש לתת את הדעת ג על קבוצת צעירי ,בעלי פוטנציאל גבוה במיוחד ,שמחסור בתמיכה משפחתית
עלול למנוע מה מיצוי הפוטנציאל .חלק מקבלי היו מענה ביוזמה הברוכה של עמותת
"למרחב" .לכ אנו ממליצי:
ב 5.לקיי דיו מקי על הצרכי של כלל הצעירי במסגרות ההשמה החוביתיות ולקבוע סדר
עדיפויות במענה לה.
יש לשפר את המיו של אוכלוסיית היעד
הדיו בנושא מאפייני המשתתפי בתוכנית מוליד מספר משמעויות מעשיות .להערכתנו ,כדי להגביר
את היכולת של התוכנית לתת מענה לצעירי הנזקקי לה ביותר ,חשוב לקיי תהליכי מיו וסינו,
המבוססי על הערכה שיטתית עוד בהיות במסגרות ההשמה השונות .להערכות אלו יש לקבוע שתי
רמות התייחסות :ברמת הפרט וברמת המערכת .אי לכ ,אנו ממליצי:
ב 6.ברמת היחיד יש לאפיי את הצרכי של כל אחד מהצעירי השוהי במסגרת ,במטרה לאמוד את
מידת ההתאמה והחיוניות של השתתפותו בתוכנית המיועדת לסייע לבוגרי מסגרות השמה .תהליכי
הערכה אישיי אלו יאפשרו לזהות את המתאימי והנזקקי ביותר לתוכנית.
ב 7.ברמת המערכת יש לקיי הערכות שיטתיות ותקופתיות שמטרת לזהות א יש קבוצות של צעירי,
השוהי במסגרות ההשמה ,שלה צרכי ייחודיי המחייבי פיתוח של תוכניות המתאימות לה.
חלק מתהליכי אלו החלו להתבצע ,כתוצאת לוואי של הפעלת המיז ושל תהלי ההערכה .במסגרת
מחקר ,שנער על ידי צוות מהאוניברסיטה העברית )בנבנישתי וזעירא ,א ,2008ב ,2008ג,(2008
נעשתה הערכת צרכי של צעירי במסגרות של אומנה ,פנימיות רווחה ופנימיות של המינהל לחינו
התיישבותי .ממצאי המחקר הועברו למעצבי המדיניות ,במטרה לתרו לתהליכי של הערכת מצב
וצרכי ,כתשתית לתכנו פיתוח שירותי המתאימי לצעירי אלה.
כמוכ ,בעקבות מחקר זה החלו תהליכי ,שנועדו להטמיע במערכת את שיטת הר של פנימיות
הרווחה את הערכת המצב ואת צרכי מתבגרי ,העומדי לסיי את שהות בפנימייה .יש לקוות
שהכנסת ההערכה למערכת זו תגביר את מודעות של כל אנשי המקצוע לצרכי של צעירי אלו,
ותספק תשתית של מידע ברמת הפרט ,הפנימייה ומערכת הפנימיות כולה ,לש תכנו מעני לצרכי
אלו.
ג .הערכה כללית של מאפייני ההתערבות
מאפייני המודל
א .מודל ההתערבות מתאי יותר למטרות התוכנית ולקהל היעד בפנימיות ופחות באומנה
חלקו המרכזי של המיז הינו שילוב של מגורי וליווי של איש מקצוע ואליו נתייחס כא .במסגרת
מודל התערבותי זה מוצע לצעיר מקו מגורי נח ,יציב ,בעלות נמוכה ויחד ע צעירי אחרי ,אשר
יחדיו אחראי לתפעול הדירה ולאחזקתה .את הצעירי השוהי במקו זה מלווה איש מקצוע .לפי
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המודל ,למלווה ממלא תפקיד מרכזי .הוא מהווה דמות בוגרת לחיקוי התומכת בצעירי מבחינה
רגשית ,מציבה בפניה דרישות נורמטיביות ברמת המגורי בצוותא ,בדירה כמו ג מבחינת
הציפיות באשר להתקדמות האישית .המלווה מהווה מקור מידע על השירותי בקהילה ועל
הדרכי לניצול ,ובמקרה הצור מסייע לתוו ולסנגר כדי להקל על הצעיר בהתנהלותו מול
הרשויות כגו ,הצבא והשירות הלאומי.
באופ עקרוני ,המלווה אינו עוסק בטיפול פסיכולוגי .ע זאת ,אפשר להניח כי יוכל להגיב באופ
הול לקשיי רגשיי ולמשברי בחיי הצעירי ואי הוא אמור להשגיח באופ צמוד עליה .הוא
אינו מתגורר בדירה עמ ואינו שוהה בה כל יו או כל היו .ע זאת ,חלק מתפקידו להגיב על בעיות
הנובעות מהתנהגות בלתי הולמת של צעירי שאינ מצייתי לכללי ,ובכ הוא ממלא תפקיד של
מפקח.
על פי הידוע לנו מהספרות המקצועית בתחו זה ,מודל זה מתאי באופ עקרוני למטרות התוכנית
ולקהל היעד בפנימיות .הוא עונה לצרכי של מגורי ,מאפשר גישה למשאבי ולשירותי
חברתיי ,התנסות בפועל במילוי משימות חיי ,וכל זאת ,בסביבה תומכת של אד בוגר ונורמטיבי,
המהווה מקור לחיקוי .הדגשי אלו נמצאו חשובי במיוחד עבור צעירי יוצאי מסגרות השמה חו
ביתית ,המצויי בתהליכי מעבר לבגרות.
יחד ע זאת ,יש להצביע על כי מודל זה מתאי פחות לצעירי הנמצאי במשפחות אומנה ,וכי
קיימת נכונות אצל שני הצדדי להתמיד בקשר ביניה .משפחת האומנה נועדה ליצור סביבה
הקרובה ,ככל שנית ,לחיק המשפחתי .לכ ,נית להישע עליה ג בעת המעבר לחיי בוגרי ,כפי
שנית להישע על משפחה ביולוגית ובכ תתחזק ההתפתחות הנורמטיבית של הצעיר .אי לכ ,נראה,
כי באות המקרי בה המשפחה האומנת יצרה קשר טוב וקרוב ע הצעיר ומעוניינת להמשי בו,
והצעיר מעוניי בהמש הקשר ,א כי בהגדרות ואפיוני המתאימי יותר לבוגר ,מאשר לילד
בהשמה ,ושהחזרה למשפחה הביולוגית אינה מהווה פתרו מתאי ,חשוב למצוא דרכי לתמו
בהישארות הצעיר במשפחת האומנה.
בניגוד למצב במשפחות ביולוגיות רבות ,ייתכ שמשפחות אומנה לא תרצינה או לא תוכלנה לשאת
בעול הכלכלי של המש ליוויו של הצעיר ,לאחר שקיבלו תמיכה כלכלית לשהות שלו במש הזמ .על
כ חשוב ליצור מסלולי המש לצעירי באומנה ג לאחר הגיע לגיל  .18סביר להניח כי הסדרי
אלו יתחשבו בהבדלי בקרב צעירי המשרתי בצבא ,לומדי או עובדי .לכל אחד ממצבי אלו
יש יתרו לבסיס משפחתי ,שיאפשר לצעיר מסגרת משפחתית קבועה .צעירי אלו ,שיישארו
להתגורר ע משפחת האומנה ,יוכלו לקבל מענה לצרכי נוספי האופייניי למסיימי מסגרות
השמה באמצעות פתרונות בקהילה ,כדוגמת מרכזי צעירי .לכ אנו ממליצי:
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ג 1.לפתח פתרונות שיאפשרו לצעירי באומנה להמשי ולהישע על משפחת האומנה בי הגילי 21 18
)א פתרו זה מתאי עבור( ,ולא להיזקק לתוכנית של מגורי וליווי.
ייתכ שישנ צעירי ,שהמש ההישארות במשפחת האומנה ע הגיע לבגרות אינו מתאי,
מסיבות שונות ,הקשורות לצעיר ,למשפחה ,ולאינטראקציה ביניה .לכ ,יש לראות כאוכלוסיית
יעד מתאימה לפתרונות של מגורי וליווי .חלק יוכלו להשתלב בפתרונות כדוגמת אלו הקיימי
במסגרת התוכנית ,וחלק אחר יזדקקו לפתרונות שיפותחו עבור צעירי בעלי קשיי רבי יותר
בהסתגלות ,הנזקקי לליווי אינטנסיבי יותר.
ב .יש להמשי בפיתוח המודל
חשוב לציי שהמודל בישראל עונה לאחד הצרכי הייחודיי לנו והוא השירות בצבא או בשירות
הלאומי .חלק חשוב מתפקידו של המלווה הוא לסייע בכל הקשור לתהליכי הגיוס ,כמו ג
להתמודדות ע הסוגיות והקשיי המתגלעי במהל השירות הצבאי ולקראת ההשתלבות בחיי
האזרחיי בהמש.
לשירות הצבאי יש השפעה מרכזית על מודל ההתערבות .זאת ,משו שכיו שוהי בדירות צעירי
הנמצאי לפני שירות צבאי/לאומי ,במהל השירות ,מייד לאחר השירות וצעירי שלא ישרתו.
קיימי הבדלי משמעותיי בצרכי ובאפשרויות בקרב כל אחת מקבוצות אלה .למשל ,יש הבדלי
מהותיי ביכולת להשתלב בלימודי או בעבודה יציבה בי צעירי העומדי לשרת בעוד חודשי
ספורי בצבא לבי אלו שמשרתי ובינ לבי הצעירי שסיימו את שירות הצבאי .הבדלי אלו
באי לידי ביטוי בדרכי רבות ,כולל מידת הנוכחות הפיזית שלה בדירה במהל היו ובמש
השבוע .הממצאי שלנו אמנ מצביעי על כ שאופי ההתערבויות שונה במידה ניכרת בהתא
לסטאטוס של הצעיר בשירות הצבאי .למשל ,בכל האמור לגבי הסיוע שקיבלו בתחו הלימודי
והעבודה.
הבדלי משמעותיי אלו העלו את השאלה א יש מקו להפריד בי דירות המיועדות לקבוצות
שונות אלו ,כ שנית יהיה להתמקד בצרכי ובאפשרויות של כל קבוצה .להערכתנו ,יש יתרונות
רבי במבנה הנוכחי ,הדומה יותר למצבי מקובלי במשפחות ביולוגיות ובחברה הרחבה ,שבה
קבוצות אלה נמצאות במגעי תכופי .יש ג יתרונות לקשרי שעשויי להיווצר בי צעירי
העומדי לפני שירות צבאי לבי שותפיה לדירה המתמודדי ע השירות הצבאי ,וע אלו
המסיימי את שירות והניצבי בפני אתגרי חדשי .זאת היא הזדמנות ,בלתי אמצעית כמעט,
להבי כיצד מאמציה בשלב הנוכחי יתרמו להתמודדות ע האתגרי בעתיד ,ומדוע הדרישות
והציפיות מה להשקעה בעתיד ה מחויבות המציאות .מכא נובעת המלצתנו:
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ג 2.לשמור על המבנה הרבגילי הנוכחי הקיי בדירות של הפרויקט.
יחד ע המלצה זו אנו סבורי שמ הראוי לפתח "תוכנית הפעלה דיפרנציאלית" לפי הקבוצות
שציינו .בפועל ,יגיבו המלווי לשלב הספציפי שבו נמצא כל צעיר ,ולא יציעו מקו עבודה יציב לצעיר
העתיד להתגייס בעוד שלושה חודשי .ע זאת נראה לנו ,שיש יתרונות בהגדרה ברורה יותר של
המטרות והציפיות לפי מקומו של הצעיר בנושא השירות .הגדרות אלו תתייחסנה לציפיות בתחומי
כגו ,היק התעסוקה ומאפייניה ,השתתפות בהוצאות הדירה ,ורכישת השכלה ומקצוע.
ייתכ שהגדרות אלו הברורות והקבועות מראש יביאו את מפתחיה של התוכנית לזיהוי כישורי
ומיומנויות מסוימי ,שלה אופי בסיסי הרלוונטי להתפתחות בעתיד ,אשר נית להקנות
לצעירי לפני שירות צבאי .למשל ,שימוש במחשב לצרכי שוני ,השגת רישיו נהיגה ,השתתפות
בקבוצת הכנה לשירות ,שיפור במיומנויות בסיסיות בחשבו ובקריאה )למי שנזקק( ,הרחבת
ההיכרות והעמקתה ע האר ,באמצעות סיורי וביקורי במוסדות מפתח ,פגישות ע גורמי
כריזמטיי ,היכולי להשפיע על הכיוו שלה בחיי )למשל ,בוגרי מסגרות השמה שהצליחו
בחייה( וכד'.
במקביל לפיתוח התייחסות דיפרנציאלית זו ,אנו ממליצי לשמור על גמישות והיענות לצרכי
ייחודיי ולהימנע מקביעת כללי נוקשי שלא יאפשרו היענות לצרכי וליכולות של צעירי
מסוימי .למשל ,ייתכ שצעיר יהיה מעוניי לבחו אפשרויות מקצועיות בתחו המעניי אותו ,ג
א הוא עומד לפני שירות צבאי או נמצא במהלכו .למעשה ,מספר צעירי שהיו בשירות לאומי
ובשירות צבאי עבדו ולמדו במקביל .יש מקו לעודד בדיקות אלו בדר של אבחוני מקצועיי וכד'.
נציי ,שאנו ערי לחששות ,שמא הצעת האפשרות להשתלבות בתוכנית ג מספר שני לאחר סיו
השהות במסגרת חוביתית עלולה לעודד תלות יתר ולפגוע בתהליכי יציאה לעצמאות .יש לאז חשש
זה מול האפשרות שמת תמיכה מוגבלת לצעיר בנקודת זמ קריטית בחייו ,בה טר רכש מקורות
תמיכה בקהילה ,יכולה לשמש מנו משמעותי להתפתחותו ולהתקדמותו .לפיכ ,יש לשמור על הדלת
פתוחה לסיוע לצעירי ג לקראת סיו השירות צבאי ,כדי לבחו א פתרו של מגורי וליווי הוא
המתאי לה ביותר .מתקבל על הדעת ,שתהליכי המיו וההפניה יהיו זהירי יותר ,כדי להבטיח
שאי המדובר בנסיגה בתהליכי יציאה לעצמאות.
ג 3.יש להגדיר בצורה ברורה מטרות ,ציפיות ואמצעי ,המתאימי לשלב שבו הצעירי נמצאי ביחס
לשירות צבאי/לאומי.
מ ההשוואה ע ספרות מקצועית עולה ,כי אחד המרכיבי החשובי אשר אינ חלק מהתוכנית
הקיימת ,ובמחקרי שנערכו בעול התבררו כחשובי ,הוא הרחבת הקשרי ע דמויות בוגרות
וחיוביות בקהילה .במספר תוכניות התערבות בעול נית מקו לחונכי בקהילה" ,מורי רוחניי"
) ,(mentorsהנמצאי בקשר ע הצעיר ותומכי בתהלי התפתחותו הנורמטיבית .חונכי אלו
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מהווי דמויות הזדהות ,כמו ג מקור חשוב לקשרי בינאישיי המסייעי בחיפוש עבודה
והזדמנויות אחרות .למעשה ,חלק מהצעירי המשתתפי בתוכניות נחשפו לדמויות כאלה עוד
בהיות בקרב משפחות מארחות.
הרעיו של היעזרות בחונכי מהקהילה מוכר על ידי מפעילי התוכנית ובמקרי בודדי א נוסה
במסגרת המיז .אול ,להערכתנו קשה לצפות שמת מענה זה יכול להתבצע באופ עצמאי על ידי כל
אחד מהמלווי או המרכזי .פיתוח מענה כזה צרי להיות באחריות של גור מרכזי היכול לגייס
חונכי ,להכשיר ולפקח עליה באופ שיטתי.
אנו ממליצי לפתח תוכנית חונכות שמטרתה ליווי צעירי בוגרי מסגרות השמה .מומל לאתר
צעירי ,העשויי להיעזר בתוכנית זו עוד בהיות בשלבי האחרוני של השהות במסגרת ההשמה.
ג 4.יש לבחו הקמה של מערכת מרכזיתארצית של חונכי )"מורי רוחניי"( בקהילה שיסייעו
לצעירי בוגרי מסגרות השמה.
סוגיה מעניינת נוספת ,אותה לא בדקנו בעומק הראוי ,היא המקו של המשפחה הביולוגית במסגרת
מודל ההתערבות .רמזי המצויי בספרות המקצועית מצביעי על תפקיד רבחשיבות להמש
ההתפתחות ,אותו ממלאה המשפחה ,למרות היות הצעיר חסר עור משפחתי .כמוכ ,היכולת
להתמודד ע העבר המשות לצעיר ולמשפחתו ולהכיר בנית לצפות באופ ריאלי מהמשפחה ,הוא
חלק מהמעבר לבגרות .צעירי עשויי ליצור מבנה ואופי יחסי שונה ע הוריה משבגרו ואינ
תלויי בה לסיפוק צרכיה המיידיי.
אנו ערי לכ שחלק מהמלווי עובדי ע הצעירי במטרה לקרב אות למשפחת הביולוגית
ולהתמודד ע מורכבות האיזוני ,שבי שמירת הקשר ע המשפחה ,שמירה על הגבולות
המאפשרי תפקוד נורמטיבי ג א המשפחה הביולוגית אינה מתפקדת ,לבי תפיסה ריאלית של
ציפיות הדדיות .מהמידע שקיבלנו מהמרכזות עולה ההערכה שאצל מספר צעירי הקשרי
המשפחתיי התחזקו במש שהות במיז.
ג 5.יש להמשי ולבחו את קידו הקשר ע המשפחה כחלק אינטגראלי מהתוכנית.
הא יש בתו התוכנית מודלי יותר מתאימי ויותר יעילי מאחרי?
במסגרת החלק של "מגורי וליווי" במיז מופעלי מספר מודלי )דירות בקהילה ,הפנימייה כבית
ופנימייה כפתרו אזורי( .צוות המחקר התבקש להערי מה המודלי שמתאימי יותר .כפי שצוי
בפרק "השיטה" ,המחקר הנוכחי אינו יכול להישע על מער מחקר ,המאפשר להערי באופ תק
את היעילות היחסית של כל אחד מהפתרונות ,על סמ התוצאות השונות שאליו הגיעו הצעירי .בי
יתר הקשיי נית לציי שההבדלי בי המקומות השוני התפרסו על מספר רב של ממדי .זאת
ועוד ,העובדה כי הפתרו האזורי התמקד בפנימייה אחת בלבד ,מקשה על היכולת להפריד בי
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ההיבטי האישיי הייחודיי שנגעו לאנשי המקו וליחסי שנוצרו בינ לבי הגורמי האחרי
במיז ,לבי סוגיות כלליות ורחבות יותר .לא קשה לדמיי פתרו דומה במהותו שהיה מתנהל
במקו אחר ,בסגנו אחר וביחסי טובי יותר בי אנשי המקו לבי הגורמי האחרי ,והיה מביא
להערכה של כל הנוגעי בדבר ,כי לסוג פתרו כזה ישנ יתרונות ייחודיי ,המאפילי על החסרונות.
למרות קשיי אלו בהערכה ,ננסה להביא המלצות זהירות ,המבוססות על מידע והערכות שהתגבשו
במהל המחקר.
מהמידע שבידינו עולה כי:
א .זווית הראייה של הצעירי ושל מלוויה ,אינה מצביעה על הבדלי עקביי בקרב הצעירי
ששהו במקומות השוני .יש סימני לכ שהצעירי בפתרו הפנימייה האזורית חשו שנעזרו יותר
בנושא השירות הצבאי ,בהשוואה לאחרי.
ב .שמענו הערות ביקורתיות יותר מצד הצעירי ששהו במודלי של פנימייה כבית והפנימייה כפתרו
האזורי בהשוואה לשוהי בדירות בקהילה על המידה בה התייחסו אליה כאילו ה עדיי
בפנימייה ועל כ שלא קיבלו את הפרטיות ואת המרחב המגיעי לה ,לדעת.
ג .מצאנו שנתגלה קושי לאכלס את הפנימייה שנתנה פתרו אזורי ,בעוד שבמודלי האחרי הביקוש
עלה על ההיצע )יש לזכור שהיא ממוקמת בעפולה ,שלדברי הצעירי אינה אטרקטיבית כלל(.
מכיוו שאי בידינו עדות בדוקה וחד משמעית באשר ליתרונות של אחד המודלי לעומת האחרי בהשגת
המטרות הטיפוליות ,אנו מבססי את המלצותינו על העקרונות הבאי:
א .אידיאולוגיה טיפולית :לדעתנו ,הגישה הטיפולית המקובלת כיו היא לעצב פתרונות הדומי ביותר
למצבי חיי נורמטיביי והמתאימי ביותר לשלב ההתפתחותי .בשפה המקצועית מוצגי עקרונות אלו
בהשמה של ילדי כדומה ככל האפשר למשפחה ) (most family-likeוהכי פחות מגבילי – (least
) .restrictiveההיגיו בגישה זו מבוסס על תיאוריות התפתחותיות ,המדגישות את הצור בסביבה הדומה
ככל שנית למשפחה ,במטרה לפתח כישורי ויכולות רגשיות וקוגניטיביות המתפתחי ,בדר כלל,
במסגרת משפחתית .לדעתנו ,עקרונות אלו צריכי להנחות ג את הפתרונות עבור צעירי בוגרי מסגרות
השמה אשר צריכי להיות דומי לאלו המקובלי בקרב צעירי אחרי הנמצאי לקראת היציאה מבית
ההורי הביולוגיי.
ב .הדגש על צרכי הצעיר ולא של המסגרת :יש להקפיד כי הפתרו יתאי לצרכי ולמצב של הצעיר ולא
לאלו של המסגרת .בכל מצב שבו יוצרי מערכות תומכות ,יש לוודא שאי לה חיי משלה ,ומכיוו שה
כבר קיימות ומושקעי בה משאבי רבי ,נוצר לח להפנות אליה צעירי.
ג .יש רבגוניות רבה בקרב הצעירי בכל הקשור ליכולות ,לצרכי וליעדי ,המחייבת מגוו פתרונות:
קבוצת הצעירי בוגרי מסגרות ההשמה בכלל והקבוצה של צעירי '"חסרי עור משפחתי" היא רבגונית
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ביותר .סביר להניח ,שהשונות הרבה בקרב הצעירי מצדיקה מגוו של פתרונות ,המתאימי לתת
הקבוצות השונות.
על בסיס העקרונות שלעיל אנו מציגי את ההתייחסות שלנו לכל אחד מהמודלי:
דירות בקהילה :יש לראות את ה"דירות בקהילה" כפתרו מועד לתוכניות עבור צעירי הנזקקי לדיור
ולליווי והיכולי להשתלב בפתרו מגורי נורמטיבי שאינו דורש ליווי אינטנסיבי .לדעתנו ,ככל שסוג פתרו
זה יתקבל כחלק טבעי ממערכת השירותי החברתיי וימצא את מקורות המימו המתאימי ,הוא
יתרחב ויתפתח ג בדר של הגדלת מגוו הפתרונות בקהילה ,כ שהדירות והליווי יוצעו רק לקבוצה
הנזקקת לה ביותר.
הפנימייה כבית :יש לעודד את פנימיות להעניק לצעירי ,השוהי בה ,תחושה של "בית" ויחס משפחתי
ולהציע לה ,ג לאחר צאת מהפנימייה ,תמיכה ויחס אישי .העשויי לתרו לה וג לשוהי הצעירי
יותר את היכולת להתרש ממידת ההשקעה הרגשית והמחויבות אות משקיע הצוות ,לא רק כאנשי
מקצוע המקבלי שכר על פועל ,אלא ג כאנשי מבוגרי היוצרי עבור הזדמנות לבניית יחסי קירבה.
הדרכי בה חלק מהפנימיות מצליחות לשמור על קשר ע בוגריה ולהוות עבור מקור לתמיכה רגשית
ואחרת ,מבלי להשאיר אות בתו מסגרת הפנימייה ,מעוררות הערכה ויש מקו לחזק.
ע זאת ,עבור רוב הצעירי ,פנימייה מעצ טבעה אינה יכולה להיות "בית" אמיתי או "משפחה" לפרק
זמ ארו .בניגוד למשפחה רגילה ,הצוות של הפנימייה מתחל וג הצעירי האחרי הנמצאי בה
מתחלפי ואינ בחזקת אחי צעירי קבועי .ג בהתמודדות ע הסביבה החיצונית ,קשר מתמש,
הכולל מגורי בפנימייה ,אינו מעודד התייחסות לצעיר כאל צעיר "רגיל" ,אלא מקשר אותו לקבוצה
שלעתי קרובות מזוהה ע תוויות סטיגמטיות.
פנימיות ,היוצרות פתרונות עבור מספר בוגרי שבאופ ברור יכולי להיתר ממגורי בפנימייה לפרק זמ
מסוי ,צריכות להיזהר ממיסוד של מסגרות ארגוניות ובעלי תפקידי ,שנועדו במקור לצעירי שנזקקו
למסגרת ולסיוע ,א ה הופכי ע הזמ להיות מסגרות אות יש למלא כדי להצדיק את ההשקעה בה.
לדעתנו ,הדר למצוי מרבי של קשר ח ותומ ע הפנימייה ,היא למצוא דרכי בה הקשר הבינאישי
התומ נמש בד בבד ע עידודו של הצעיר לצאת לקהילה הרחבה ,והמגוננת פחות .כ יכולה לשמש
הפנימייה תשובה נאותה למקרי בה לא נמצא פתרו הול לצעירי לתקופת מעבר ,למשל מספר
שבועות עד לגיוס או עד לקליטה במסגרת לימודי ,תמיכה ביחסי ע גורמי הצבא ,הזדמנויות להגיע
לפנימייה כדמות חיובית שיש לה האפשרות לתרו לאחרי וכד'.
דאגת הפנימיות לצעירי תבוא לידי ביטוי בהפניה נכונה לפתרונות שיהיו בקהילה ותמיכה בה בהיות
ש ,כמו שמשפחה תומכת בצעירי ,העוברי לחיי עצמאיי .לכ ,ג כאשר צעיר נמצא במסגרת
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מגורי בקהילה ,אי מניעה לשמור על קשר ע הפנימייה ,ובמקרי מסוימי הוא ג יכול להגיע לפנימייה
כאיש צוות ,ובלבד שישמור על זהות עצמאית והשתייכות למקו שהוא מחו לפנימייה.
פתרו דיור אזורי במסגרת פנימייה :ההבדל המרכזי בי ה"פנימייה כבית" לבי המודל האזורי ,מתבטא
בכ שהפנימייה ,בניגוד למודל האזורי ,משמרת קשרי ויציבות ביחסי ,דבר המעניק לה יתרונות .בכ,
מאבדת הפנימייה במודל האזורי במידה רבה את כוח המשיכה וההצדקה שלה .מתו הניתוח שלנו ,עולה
כי לפתרו הדיור האזורי ,במסגרת של פנימייה ,אי יתרונות רבי.
נראה שרק במצבי מיוחדי יש לפתרו זה יתרונות עבור צעירי הזקוקי למסגרת מגורי
מבודדת יחסית ,המספקת תמיכה לוגיסטית נוחה .למשל ,נית לראות פתרו הממוק בפנימייה
עבור צעירי הנמצאי בתהלי של מכינה לבגרות או לבחינה פסיכומטרית ,או הכשרה לתפקיד
מקצועי המחייב פרק זמ של השקעה בלימודי .במצב ביניי זמני זה ,יש למסגרת הפנימייה
יתרונות לוגיסטיי .כמוכ ,לפתרו זה יתרונות עבור צעירי מסוימי ,כיוו שההזדמנויות
הקיימות בפנימייה תהיינה אטרקטיביות במיוחד .לדעתנו ,מ הראוי להימנע ממצב שבו מוקמת
מסגרת בפנימייה ונעשי מאמצי רבי לאייש אותה ולחפש עבור הצעירי הנמצאי בה פתרונות
לתעסוקה.
אופ הביצוע של המודל
במסגרת המחקר עקבנו אחר מרכיבי שוני בתוכנית וניסינו לאמוד את מידת היעילות בהפעלת.
בחלק זה ,ההערכה מבוססת על ההערכות ועל ההתרשמויות שלנו ,של הצעירי ושל שותפי
לתפקיד ,באשר לתהליכי ההתערבות ולתוצאותיה .ההבחנה אותה אנו מנסי לעשות כא בי
תהלי לבי תוצאה היא בעייתית ,משו שבמקרי רבי התהלי עצמו הוא מוקד ההתערבות.
למשל ,התמודדות ,ביחד ע המלווה ,ע החיפוש אחר עבודה ושמירה עליו ,כולל הקשיי ,ע חוסר
ההצלחה והתסכול ,ה חלק מההתערבות וג תוצאתה ,לא פחות מהשאלה כמה חודשי הצעיר
החזיק בעבודה .בכל זאת ,ננסה לעשות הפרדה מסוימת בי המרכיבי השוני של ההתערבות לבי
מה שנית לראות כתוצאות מזוויות הראייה של הצעירי ושל המלווי.
אי ביכולתו של המחקר הנוכחי להציג כא את פירוט התובנות הרבות אליה הגיעו אנשי המקצוע
שעסקו בפועל בהתמודדות המורכבת והיומיומית ע הצעירי וע צרכיה .כפי שמשתק
מהמלצותינו ,אנו סבורי שמ הראוי כי המש פיתוח התוכנית יכלול התייחסות לתובנות וללקחי
שהופקו על ידי המלווי והמרכזות.
כנדרש ,ההתערבות היא אינטנסיבית ורב ממדית
נציי ,שבחלקי הבאי אנו מנסי לדו בכל מרכיב של ההתערבות בנפרד ,א ברור שהשילובי
והאיזוני ביניה ה חלק חשוב מהדיו באופי ההתערבות והערכתה .לכ ,מ הראוי לציי שבמבט
כולל התרשמנו כי במהל השהות בתוכנית יש מידה רבה של אינטנסיביות בהתערבויות ומרבית
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של הצעירי מעורבי מאוד בתוכנית .בכל אחת מהתצפיות שלנו ,בראיונות ע הצעירי ובדיווחי
המלווי קיבלנו רוש ברור שהצעירי אינ במצב של השהייה ורגיעה ,אלא תחת לח מתמש
להשיג את מטרותיה .ג במקרי שבה צעירי פוטרו/התפטרו מעבודת ,היה עליה לח מצד
המלווי להמשי ,להתמודד ולחפש אחר עבודה .מצאנו כי מספר ניכר של צעירי ששירתו בצבא או
בשירות הלאומי עבדו במקביל וחלק למדו .נראה כי עובדה זו מוכיחה שהתוכנית אכ פעלה
בדרכי אות הציבה לעצמה כדי לקד את הצעירי ,באמצעות התמודדות ע עבודה ,לימודי,
שירות צבאי והתמודדות ע משימות חיי נוספות ,העומדות בפניה בדרכ לעצמאות.
הליווי הוא כלי מרכזי וחיובי מאוד
הערכתנו ,המבוססת על הספרות המקצועית ,על תצפיות בדירות ,על ראיונות ע המרכזות של
המיז וע שותפי התפקיד שלה ,למלווי יש תפקיד מרכזי בכל המיז .למעשה ,רוב הלמידה
וההתפתחות של הצעירי נעשית מתו אינטראקציה ע המלווי .כפי שציינו בדוח הביניי בינואר
 ,2007הליווי הינו ש כולל לסדרה ארוכה של פעילויות ,שאינ מוגדרות פורמאלית .בחלקו הוא
נוכחות פיזית במקו המגורי של הצעירי ,המאפשרת שיחת חולי ,פנייה להתייעצות ,הזדמנות
לשת בחוויות ,וכד' .בחלקו הוא שיחה הנוגעת בתחומי רגישי יותר והדומה יותר לשיחת ייעו
ובמקרי מסוימי א לטיפול ,למרות המאמ שעושי המלווי להימנע מלעסוק בטיפול ,במוב
המקובל.
חלק אחר בליווי הינו קידו מיומנויות הנוגעות לחיי עצמאיי .המלווי מתייחסי להיבטי
קונקרטיי של ניהול משק בית ,קניות ,בניית תקציב ,אחזקה ,חשבונות וכד' .ה ג מלווי את
הצעירי ,לעתי באופ פיזי ולעתי בהכנה מוקדמת ,במגעי ע גורמי ומוסדות ,כגו בנקי,
חברות תקשורת ,עירייה וכמוב צבא ,שירות לאומי ומקומות עבודה .במהל ההתמודדות ע
משימות חיי באופ עצמאי המלווה "נמצא ברקע" ,מעודד להיכנס לתו המשימה )למשל ,לגשת
לראיו עבודה( ,מהווה מקור למידע על הדרכי הנאותות לעשות זאת ,מגיב להישגי או לכישלונות
בהתמודדות זו בדר של מת חיזוקי ,מידע נוס ,תמיכה ועידוד ,וממשי להרחיב את מגוו
ההתנסויות וההתקדמות ברכישת מיומנויות והשגת יעדי אישיי של הצעיר.
מזווית הראייה של הצעירי עולה באופ כללי ,שרוב רוב של המשתתפי מתארי את המלווי
באופ חיובי בכל האמור ליחס שה מקבלי מה וא ביחס למידה שבה המלווה מצליח לעזור
להשיג את מטרותיה )א כי ההערכה זו מעט נמוכה יותר( .מרבית מרוצי ממלוויה .רק ארבעה
טענו כי אינ מרוצי מהמלווה שלה.
רוב הביעו הערכה חיובית למלוויה .מעניינת העובדה שההערכות ה נמוכות יותר בכל האמור
לרצו להידמות למלווה .הערכה זו מחייבת חשיבה נוספת משו שמקובל לראות את תפקיד המלווה
כמודל חיובי לחיקוי וההערכות מעט יותר נמוכות אלו מצדיקות חשיבה נוספת כדי להבי את
הדינאמיקה המסבירה תגובה זו לעומת תגובות אחרות חיוביות יותר.
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על חשיבות של המלווי בתוכנית נית להסיק ג מהקשר החזק בי שביעות הרצו הכללית של
הצעיר מההשתתפות בתוכנית לבי שביעות רצונו מהמלווה .באופ לא מפתיע ,שביעות הרצו
מהמידה שבה המלווה מסייע לצעיר להשיג את מטרותיו קשורה באופ חזק ביותר לשביעות רצונו
מההשתתפות בתוכנית.
על בסיס כל המידע שבידנו ,הבענו הערכה חיובית מאוד לדר בה ממלאי המלווי את חלק
בתוכנית .התרשמנו מהמוטיבציה ,מההשקעה ומהדר המקצועית שבה ה מתמודדי ע מורכבות
תפקיד .מצאנו כי בדר כלל ,צלח ביד להימנע מלהיות למטפלי אישיי של הצעירי ,ג
כשחלק מה הפגינו קשיי רגשיי מתמשכי .יש לעודד גישה זו ,המנסה להפריד בי תמיכה וליווי
בוגר לבי טיפול פסיכולוגי בקשיי רגשיי.
אנו מוצאי לנכו לציי הערכה זו לא רק כדי לתת חיזוק חיובי לאנשי מקצוע הראויי לכ ,אלא
להדגיש ג את הלקח המופק מתוכנית זו והדומות לה בעתיד ולכ אנו ממליצי שבכל פיתוח עתידי:
ג 6.יינת משקל רב לבחירה קפדנית של מלווי שהינ אנשי מקצוע בוגרי ,המסוגלי להתמודד ע
סביבת תפקיד עמומה ומורכבת ,העושי שימוש בטכניקות התערבות של יישוג ,ליווי ,תמיכה,
סנגור ,הפנייה ותיוו.
המגורי מהווי מנו טוב ,שנית לנצלו יותר ,בעיקר בפנימיות
אחד המשאבי החשובי הניתני לצעירי הוא יחידת מגורי בצוותא ע צעירי נוספי.
ההתרשמות שלנו מהתצפיות בדירות היא כי מקומות המגורי היו באיכות מספקת אשר תרמה
להשגת מטרות התוכנית .התרשמנו שמקו המגורי המכובד והמצויד ברמה נאותה תר אצל
הצעירי לתחושה שה מקבלי תנאי טובי על מנת לאפשר לה להתמקד בהשגת מטרותיה
האישיות .כמוכ ,ראינו פעמי רבות שהצעירי הגיבו בהערכה למשאב זה ועשו מאמ לשמור עליו
ולטפחו.
אחזקת הדירה וניהול משק בית עצמאי במסגרת קבוצתית מהווי כר נרחב וחשוב להתנסויות
בהתמודדות ע משימות חיי רבות .הצעירי צריכי ,בי היתר ,להתמודד ע שמירה על ריהוט
הדירה ,יצירת קשר ע אנשי שירותי )כמו כבלי( ,אחזקה שוטפת וניקיו ,תשלו חשבונות ,יצירת
יחסי שכנות טובה ,רכישת מזו והכנתו .יש בכ הזדמנויות לקבלת אחריות אישית וקבוצתית
ולעמידה בכללי מחייבי.
בהקשר זה ,מ הראוי להדגיש את המורכבות של דירות הנמצאות בתו מסגרת פנימייתית או
קרובות לה ביותר .אמנ ,יש יתרונות כלכליי בהישענות על המשאבי של הפנימייה )כמו למשל
בנושאי מזו ,שירותי כביסה ,אחזקה ,תשלומי חשבונות( .אול ,להערכתנו ,כל משאב המתקבל
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בדר זו מהפנימייה מקטי את האפשרות להתנסות בהתמודדות ע מטלות חיי ,הנדרשות מכל מי
שמתגורר בדירה בקהילה באופ עצמאי .אי לכ ,אנו ממליצי:
ג 7.לעשות מאמ מכוו להבטיח שג צעירי השוהי בדירה במסגרת פנימייתית יצטרכו
להתמודד ,ככל שנית ,ע אחזקת הדירה וניהולה.
אחת הסוגיות שעלתה היא א מיקו המגורי עלול להיות לצעירי לרוע ,כאשר מדובר בעיר
מגורי שלה משאבי דלי יחסית בתחומי כדוגמת מקורת תעסוקה .למשל ,לצעירות בחדרה
ולצעירי בעפולה היה קשה להשיג עבודה בסביבת הקרובה .לעומת זאת ,בחולו היו לצעירי
אפשרויות רבות יותר בתחו התעסוקה ,וג בתחו החברתי היו לה אפשרויות בילוי נגישות יותר.
מההיבט הזה עמדתנו אינה חד משמעית .אמנ ,סביר שיש מקומות בה ההזדמנויות ה רבות יותר,
ומציאת מקו מגורי בסביבה המעניקה אפשרויות רבות עשויה להקל על הצעדי הראשוני
בהשתלבות בחברה .אול ,יש להביא בחשבו שבמש חייה ,הצעירי יגורו בכל חלקי האר,
חלק מבחירה )כמו קרבה למשפחה ולחברי( וחלק בלית ברירה .משו כ ,הוספת תנאי נוס
לפיזור מקומות המגורי המתמקד במקומות בעלי אופי מסוי נראה לנו בעייתי .כמוכ ,לדעתנו
מדובר במספר קט של צעירי בכל מקו ,שאינ מהווי עומס על משאבי התעסוקה במקו )א
כי אנו ערי לעובדה שיש המעריכי שמספר הצעירי הוא גבוה יחסית למשאבי מקו ,כמו עפולה(.
קשה להניח ,שג במקומות בה האפשרויות ה מוגבלות ,לא נית לגייס משאבי כמו מקו עבודה
או אפשרויות להתפתחות מקצועית עבור מספר זעו של צעירי .יש לזכור שלמגורי באזורי
מרכזיי יש עלויות גבוהות יותר ,ולעתי הדירה ,אותה נית לשכור במחיר סביר היא במצב ירוד,
שאינו מעודד טיפוח ותחושה של בית רצוי.
ד .הערכת התערבויות בתחו הלימודי ,הכשרה מקצועית ותעסוקה  טר נמצא התמהיל הנכו
אחד היעדי של התוכנית הוא לסייע לצעירי להשלי השכלה ולרכוש מקצוע .מתו הראיונות
שערכנו ע המלווי וע מרכזות התוכנית ,בולטת החשיבות אותה ה מקדישי לנושא ההשכלה
והשלמת לימודי .מתו הראיונות ע הצעירי בולטת תחושת שהתוכנית מעודדת השכלה וא
דוחפת אות לכיוו זה .בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי א ה קיבלו עזרה בנושא
הלימודי .מצאנו שכל מי שלא משרת ענה בחיוב ,ורק צעיר אחד ציי שהוא זקוק לעזרה נוספת
)כלכלית(.
ע זאת ,הג שרוב הצעירי דיווחו על שאיפות ללמוד בלימודי גבוהי )וא הרגישו שיש לה
המסוגלות לכ( ,ניראה שרוב אינ נוקטי בצעדי מעשיי בכיוו זה .כמוכ ,מ הניתוחי
שעשינו עולה כי חלק ניכר מהצעירי אינ מודעי לנדרש מה מבחינת השכלה כדי להשיג את
היעדי שהציבו לעצמ .למשל ,צעירי ,שלה בגרות חלקית בלבד וללא תוכניות מעשיות להשלי
בגרויות ,המתכווני להיות אנשי מקצוע בתחומי אקדמיי.
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בנושא לימודי מצטיירת התמונה מורכבת .מצד אחד ,מדיווחי המלווי עולה ששיעור ניכר של
הצעירי היה מעורב בסוגי שוני של פעילויות לימודיות .בניתוח נוס מצאנו ,שבנקודת הזמ
השנייה כמעט שני שליש מה נטלו חלק בפעילות לימודית אחת לפחות ומעל למחצית ביותר מסוג
פעילות אחת .רק תשעה לא שרתו בצבא ולא למדו .למרות זאת ,מ העולה מהראיונות ע הצעירי
וע המלווי ,רק מעטי התקדמו בצורה משמעותית בתחו של המש לימודי.
להכשרה מקצועית ולהכנה לתעסוקה יש חלק מכובד במיז שנועד לסייע במעבר לחיי עצמאיי
ונורמטיביי .כפי שציינו בדוח הביניי בינואר  ,2007לפעילות בתחו התעסוקה עשויות להיות
תרומות ישירות ועקיפות לקידומו של הצעיר .התרומה העקיפה לתעסוקה עשויה לנבוע מהעובדה
שצעיר שלו ביטחו במקו מגורי וביכולת להתקיי פנוי לחיפוש אחר עבודה מתאימה יותר
לכישוריו ולתוכניותיו לטווח הארו .ההשתתפות במיז עשויה להגביר כישורי חיי ,כגו היכולת
לעבוד בצוות ,ההתחשבות באחרי ,תכנו העתיד הקרוב והרחוק ,התמדה וכדומה ,שה כישורי
אישיי ובינאישיי הרלוונטיי להשתלבות בשוק העבודה.
תרומות יותר ישירות ה אלו המגבירות את האטרקטיביות של הצעיר עבור שוק העבודה .זאת ,על
ידי תמיכה בהשגת רישיו נהיגה ,ברכישת ידע ומיומנויות רלוונטיות למגוו מקומות תעסוקה
כדוגמת השימוש במחשב והשלמת השכלה.
במקביל ,המיז עשוי לתרו להתפתחות חיובית בתחו התעסוקה ,באמצעות מגוו פעולות
ממוקדות .בי היתר ,נית למנות אבחו תעסוקתי ,הקניית מיומנויות בתחו חיפוש עבודה ,כתיבת
קורות חיי ,ניהול ראיו עבודה ,קורסי הכשרה מקצועיי בתחו מסוי ,סיוע ביצירת קשר ע
מקומות עבודה ,וכד'.
מהתצפיות ומהראיונות שערכנו למדנו שמיז זה מייחס חשיבות רבה למודעות לחשיבות של
תעסוקה במגוו הפעילויות .תב"ת )תנופה בתעסוקה( מיסוד של ג'וינט ישראל וממשלת ישראל
האחראית לקידו נושא זה מממנת את המלווי של הצעירי וא ,סייעה במיוחד ,במימו
ובהצטיידות .במהל התפתחות התוכנית חלו שינויי בפעילויות בתחו התעסוקה .ההערכה
הנוכחית מבוססת על מבטעל הנובע מהראיונות שערכנו ע המלווי ,הרכזי ,הצעירי ואנשי
מפתח בתב"ת.
חשוב לציי ,שמ הראיונות ע הצעירי עולה שכול חשו שה מקבלי עזרה או יכולי לקבל
עזרה א ירצו בכ .למיעוט מהמשתתפי היו תלונות לגבי מידת העזרה שהוצעה לה בתהלי
חיפוש עבודה או הכשרה מקצועית .במרבית הראיונות הצעירי הביעו מודעות לכ שנושא העבודה
וההכשרה תופס מקו מרכזי ביותר בתוכניות וכי המדריכי מעונייני לעזור לה להתקד בתחו
זה.
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למרות זאת ,בהערכה מסכמת על מיצוב של הכשרה מקצועית בחיי הצעירי בתוכנית ,עולה
שהתחו אינו תופס מקו מרכזי בחייה .מדיווחי שקיבלנו ,עולה שהמשאבי בתחו זה לא
נוצלו דיי .מעטי עברו אבחו מקצועי סדור ,ומעטי ניצלו הזדמנויות לקבלת הכשרה מקצועית
מעמיקה .ע זאת ,צעירי שלה הייתה יכולת ומוטיבציה קבלו סיוע ,כגו בהכשרה מקצועית
לספרות ובאמצעי להתקדמות בפתיחת עסק בתחו זה.
הערכתנו המסכמת גורסת כי טר נמצא התמהיל הנכו של התערבויות שיביא להשגת היעדי
בנושאי של השכלה והכשרה מקצועית .כפי שציינו בדוחות ביניי קודמי ,למצב זה נובע ממספר
סיבות אובייקטיביות .בי היתר ,חלק מהצעירי נעדר כל דח ומוטיבציה לפעול באופ נחוש על מנת
להיכנס לשוק העבודה ולהיקלט בו .חלק מהקושי נובע מאפיוני אישיי )חוסר של יכולות
ומיומנויות ללמוד ולרכוש מקצוע ,קושי להתמיד ולעמוד בפני מכשולי( וחלק נובעי מהעובדה,
שבמהל שהות במסגרות קודמות נושא התעסוקה והמקצוע לא עמדו במוקד תשומת הלב.
הקשיי נובעי ג מנקודת הזמ שבה ה נמצאי בחייה .צעירי רבי אינ פנויי עדיי רגשית
לחשוב לטווח הרחוק על עתיד ומרגישי שה זקוקי לתקופת מעבר ,בטר יתחייבו וישקיעו
בתוכניות עתידיות .יש החשי שה זקוקי "למנוחה" ,לתקופת מעבר שבה לא יצטרכו לעבוד קשה.
ציפייה זו אינה תורמת לנכונות ליזו ולהיות שותפי לתוכניות לעידוד התעסוקה שלה.
חלק מהצעירי נמצאי בתקופה של המתנה קצרה לשירות הצבאי או לשירות הלאומי ואינ
מוכני לעסוק בעתיד הרחוק ובהחלטות הנוגעות לחייה התעסוקתיי לאחר השירות .לכ ,ה
אמנ מתמודדי ע הלח לעבוד ,א התעסוקה המוצעת לה אינה נתפסת כמכינה לעתיד,
אטרקטיבית או משתלמת במיוחד .לכ יש להוסי את העובדה ,שבעפולה ובחדרה יש קשיי לא
מועטי למצוא עבודות משתלמות לטווח קצר ,או עבודות שייצרו תשתית טובה להמש קריירה
תעסוקתית.
להערכתנו ,יש לחפש דרכי נוספות כדי להתמודד ע סיבות ונסיבות אלו ,במטרה להגביר את
יעילות המאמצי לשילוב של הצעירי בתהליכי השכלה והכשרה מקצועית ,עקב חשיבות הרבה
לעתיד .אנו ממליצי:
ד .1.להגביר את הנגישות לידע מקצועי בתחו ההכשרה המקצועית לאלו הנמצאי במגע ישיר ע
הצעירי .זאת ,בי היתר ,על ידי שילוב והגברה של הכשרה בתחו זה בעת ההכנה וההדרכה של
המלווי .כמוכ ,יש להגביר את הנגישות של המלווי להתייעצות ישירה ע אנשי מקצוע
העוסקי בתחו זה ולהפניית צעירי למקומות מתאימי לש אבחו והכוונה.
ד 2.להתאי תהליכי אבחו וייעו מקצועיי לקבוצת אוכלוסיה זו .נראה שהמיוני המקובלי לא
הוכיחו את יעילות מול קבוצת אוכלוסייה המתמודדת ע קשיי רבי יותר במוטיבציה
ובמיומנויות בינאישיות וברגשיות הנדרשות כדי להתמודד ע התסכולי וההתמדה הנדרשי
בתהליכי רכישה של השכלה ומקצוע .אבחוני אלו רלוונטיי ה לתחו רכישת השכלה ו/או מקצוע
וה להשמה בעבודה.
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ד 3.להקי מרכז משאבי ארצי בתחו של הכשרה מקצועית ותעסוקה .מרכז זה יעמיד לרשות הצעירי
והמלווי מידע ,סדנאות והשתלמויות בתחומי רלוונטיי )כמו מקורות למלגות לימודי ,כתיבת
קורות חיי ,ראיו עבודה ,ודרישות של מקצועות שוני(.
ד 4.ליצור שותפויות ע גורמי ,שיסייעו להכי מסלולי התפתחות אישיי לצעירי ,השוקלי לימודי
המש .באמצעות שותפויות אלו נית יהיה להעניק חונכות אקדמית אישית )למשל דר פר"ח או
מכינה של האוניברסיטה או של מכללה( להכנה לבגרות ולמבח פסיכומטרי .ייתכ שנית להפו
מסלולי אלו לאטרקטיביי יותר א ישולבו בה מלגות מחייה שיאפשרו התמקדות בלימודי,
ויחייבו ,כתנאי קבלה והמש ,התמדה ועמידה במשימות הלימודיות .בי הגורמי הרלוונטיי נית
למנות מכללות ,אוניברסיטאות ועמותות מתנדבי העוסקות בקידו צעירי באמצעות השכלה
והכשרה מקצועית.
ד 5.לבנות תוכניות אישיות להשכלה ולהכשרה מקצועית ,המתאימות לצעירי אלו ,תו מת סיוע
במלגות מחייה שיאפשרו לה להגיע להישגי מרביי .יש לעשות זאת בשילוב ובתיאו ע
משרד התמ"ת ,ע גורמי במשרד החינו העוסקי בהשכלת מבוגרי וע גופי מרכזיי
כמו תב"ת.
ד 6.לבחו את האפשרויות לשיתו פעולה ע גורמי פרטיי ומסחריי ,שעשויי להיות מעונייני
בהכשרה של הצעירי לקראת השתלבות בתעשייה ,וכחלק ממחויבות החברתית  .גורמי אלו
עשויי להיות אטרקטיביי במיוחד עבור צעירי שיכולי להיווכח כיצד ההיענות שלה לתוכנית
הכשרה עשויה להוביל באופ ישיר למקו עבודה אטרקטיבי.
להשתלבות בעבודה יש חשיבות רבה בהתערבות זו משו שהיא ממלאת מספר תפקידי ישירי
ועקיפי .השתלבות בעבודה היא התנסות חשובה ,המאפשרת לצעיר להתמודד ע משימת חיי לא
פשוטה ,לזהות את יכולותיו ואת קשייו ,להתמודד ע תסכול ואי הצלחה ,כמו ג ליהנות
מהיתרונות של עבודה .עבור חלק מהצעירי העבודה היא הזדמנות לבחו את המידה שבה ה
מעונייני לעסוק במקצוע מסוי .כמוב ,עבודת של הצעירי מאפשרת לה לשל עבור חלק
מהוצאותיה עבור המגורי שה מקבלי ולשמור חלק עבור הוצאות אחרות.
במהל הראיונות והתצפיות התרשמנו שהמלווי משקיעי מאמצי ניכרי בסיוע לצעירי
בחיפוש אחר מקומות תעסוקה מתאימי ומנצלי את רשת ההיכרויות שלה כדי לקד את
ההשתלבות של צעירי במקומות עבודה .המלווי ג מנצלי את ההתנסויות של הצעירי בעבודה
כדי לקד את המטרות הקשורות במיומנויות חיי הרלוונטיות לעבודה ,כמו ג כדי להדגיש את
הדרישות הריאליות מכל מי שמבקש להשתלב בחברה ולא להישע על תמיכה כספית מתמדת
משירותי חברתיי.
הצעירי זיהו את ההשקעה ואת הסיוע הרב מצד המלווי בנושא העבודה .א כי חלק ציינו
שהרגישו לח גדול מדי בתחו זה.
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מהנתוני עולה כי בתקופת השהות בתוכנית הצעירי שאינ משרתי עובדי ,או נמצאי במעבר
קצר בי עבודות .ג חלק מהמשרתי עבדו .יש לציי שחלק ניכר התנסה בחוויית פיטורי ו/או
התפטרות .חלק מהתנסויות אלו היו קשורות לשינויי במצבי החיי כגו מעבר לעבודה אחרת ,גיוס
לצבא ,לקראת סיו השהות בתוכנית וכד' .א חלק אחר הצביע על קשיי אית ה מתמודדי
בשמירה על מקו העבודה ,בסכסו ע האחראי ,בקושי להשתלב וכד'.
להערכתנו ,במקביל למאמצי הרבי של המלווי לאתר יחד ע הצעירי מקומות עבודה ,יש
מקו לתמיכה מרכזית ,לאו דווקא על ידי כל מלווה באופ אינדיבידואלי ומקומי .אנו מבחיני בשני
כיווני :א .עבודה זמנית וב .פיתוח מסלולי עבודה מקצועית .להערכתנו יש מקו לסייע למלווי על
ידי הקמה של מאגר של מקומות עבודה זמניי ,שאינ דורשי הכשרה מיוחדת וארוכה ,המיועדי
לצעירי בתהליכי מעבר ,הזקוקי להתנסות במקו עבודה ולמשכורת .מפעלי תעשייה ,רשתות
שיווק ומעסיקי אחרי עשויי לראות במת אפשרויות תעסוקה לצעירי אלו הזדמנות למעורבות
חברתית חיובית ,הבאה לידי ביטוי במת תעסוקה ולא בתרומה כספית .חשוב לציי ,שג א מאגר
כזה יהיה נגיש ,לא יהיה בכ כדי להפחית בצורה משמעותית את הכורח בהתמודדות ע היקלטות
במקו עבודה והתמדה בו .לכ ,אי זה סביר כי נגישות זו תפחית מהשגת המטרות של התפתחות
לעצמאות .לכ אנו ממליצי:
ד 7.יש לפתח מאגר מרכזי של מקומות עבודה זמניי המיועדי לצעירי השוהי בדירות.
ד 8.לזהות באמצעות המלווי קבוצה של צעירי ,המתאימי מבחינת יכולת ומוטיבציה ,שעבור תבנה
תוכנית עבודה אישית המבוססת על אבחו מקצועי ,וה יקבלו ליווי ואימו אישיי על ידי אנשי
מקצוע המתמחי בכ ,לש השגת היעדי בתחו התעסוקה .במקרה הצור ה יקבלו מלגה
להשלמת ההכנסה בעת הכשרת לתפקיד ויישקל מת סבסוד למעסיק ,כדי להקל על הקליטה
במקו עבודה בעל משמעות לעתידו של הצעיר.
ה .תמיכה בשירות צבאי היא חשובה ויש לשפר את הממשק ע הצבא
קיימת הסכמה שלשירות צבאי חשיבות רבה עבור צעירי בוגרי מסגרות השמה .בדוחות ביניי
קודמי התייחסנו לחשיבות בדיקת של כל ההיבטי הנוגעי לצעירי עוד בהיות במסגרות
השמה במטרה לשפר את ההכנה לשירות ואת המעבר והכניסה לשירות הצבאי )ראו דוח ביניי
ינואר  .(2007בדוח זה נמקד את תשומת הלב בצעירי שנמצאי בתוכנית.
במסגרת מחקר ההערכה מצאנו מודעות רבה של השותפי במיז ,המלווי והמרכזות לכל הסוגיות
של השירות הצבאי .עבור חלק מהצעירי הנדרשות ההתערבויות עוד בטר הגיוס ועבור חלק אחר –
ג בעת השירות ,בהתנהלות מול מפקדי ובעלי תפקידי ,ובתמיכה במשרתי ובמתמודדי ע
הקשיי האופייניי לשירות צבאי.
הצעירי מזהי את ההשקעה של המלווי בתחו זה .שאלנו את הצעירי א יש דבר נוס בו
התוכנית עשויה לעזור בו בתחו השירות הצבאי  /לאומי .רוב המכריע ענו בשלילה ,וציינו כי
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התוכנית ענתה על כל הצרכי שעלו .בראיונות העוקבי לא נמצאו צעירי שאמרו שה זקוקי
לעזרה נוספת.
מצאנו פעילות רבה ,וכנראה יעילה ,בליווי חלק מהצעירי במגעיה ע רשויות הצבא שסייעה
להתמודד ע בעיות נקודתיות .יש להדגיש את המקו החשוב שממלאת המרכזת הארצית של תחו
זה .במספר מקרי דווח על סיוע שלה מול גורמי בצבא ,כמו ג מעורבות יעילה של מלווי אחרי.
ע זאת ,אי המדובר במערכת שיטתית ,סדורה ומחויבת לליווי הצעירי .נראה ג שקשה להישע
לאור זמ על פתרונות נקודתיי ועל קשרי אישיי של המלווי ע אנשי צבא ,בי היתר עקב
התחלופה ה של המלווי וה של אנשי הצבא ,המשמשי בתפקידי הרלוונטיי.
בראיונות ע אנשי הצבא הרלוונטיי התרשמנו ,כי קיי עניי אמיתי לסייע לקליטת הטובה של
בוגרי ההשמה במסגרות צבאיות וכ נכונות להשקיע בתחו זה ולהגיע לפתרונות מקוריי וחדשי.
ע זאת ,התרשמנו שקשה לצפות שה ייטלו את היוזמה ויובילו מהלכי לקידו הנושא .לכ אנו
חוזרי וממליצי:
ה 1.לקיי שיתו פעולה בי הדרגי הבכירי ,האחראי למערכת ההשמה לבי דרגי הפיקוד
הבכיר הרלוונטיי בצה"ל ,במטרה לקבוע נוהלי עבודה משותפי ומיטביי.
ה 2.לקבוע רכז ארצי לסיוע בתחו הקשר ע רשויות הצבא.
ה 3.להבטיח שלצעירי במסגרות ההשמה יהיה ליווי מטע בעת תהלי הגיוס.
ה 4.לקבוע נהלי קבועי של הדרכה ויידוע של כל הגורמי העוסקי בנושאי גיוס במסגרות
ההשמה.
ה 5.להבטיח שסוגיות של שירות בצה"ל )מוטיבציה לשירות ,מידע( יהוו חלק מחייב מההכנה
לחיי בכל מסגרות ההשמה.
ה 6.לשפר את תהליכי הגיוס של בוגרי מסגרות השמה ,כ שיתנו מענה למצב המיוחד.
ה 7.להבטיח ליווי מתאי בתקופת השירות הצבאי.
ה 8.להבטיח ליווי מתאי ומשאבי לתהלי השחרור מצה"ל בתו השירות ,כולל הפניה
למסגרות המיועדות לצעירי בוגרי מסגרות השמה.
ו .שירות לאומי הוא כלי בעל פוטנציאל גבוה ויש להמשי ולקד קשר ע האגודות
ככלל ,נראה שיש הסכמה באשר לפוטנציאל של השירות הלאומי לתרומה לאוכלוסיית הצעירי
בוגרי השמה חוביתית שאינ משרתי שירות צבאי .הבא לידי ביטוי בתרומה אותה תור הצעיר
לחברה ,ככל אזרח נורמטיבי ,בו הוא רוכש התנסויות ומיומנויות חשובות לחיי ובמקרי רבי
יוצר רשת קשרי חברתית ענפה .לשירות הלאומי יש משמעות ג בהמש ,משו שמעסיקי רבי
רואי את השירות הלאומי כיתרו בעת המועמדות לתעסוקה .יש לציי ,שבמהל התפתחות
התוכנית נוס פ נוס להתייחסות לשירות הלאומי ,כהכנה לתעסוקה .השירות הלאומי עשוי לתת
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לחלק מהצעירי הזדמנות להתנסות במקצוע ,כגו גננת בג ילדי ,שעשוי להיות המקצוע בעתיד .כ
נית לשלב סיוע לקידו מקצועי ע סיוע לשילוב בשירות לאומי.
ע זאת ,בוגרי מסגרות השמה רבי מציבי אתגרי לא מעטי בפני העמותות העוסקות בשירות
הלאומי בהשוואה לצעירי אחרי .חלק נובעי ממאפייני אישיי שאינ מתאימי לפרופיל
המקובל של צעירי שבה מטפלות העמותות לשירות לאומי .למשל ,אלה 'הנופלי בי הכיסאות',
בעלי כישורי נמוכי משל מועמדי אחרי ,א אינ במצבי מצוקה קשי במיוחד )שלה
מותאמי פתרונות מיוחדי( .או קשיי הנובעי מצרכי שאינ אופייניי למועמדי אחרי
הבאי לידי ביטוי בעת השירות הלאומי ,כגו ,הצור במקו מגורי ,בתמיכה ובליווי מצד גורמי
שאינ בני משפחה.
במסגרת דוח ביניי הצבענו על כ ,שהפעולות הנעשות מול גורמי השירות הלאומי מבוססות בעיקר
על ידע אישי ,היכרויות וכישורי של מספר מוגבל של אנשי מקצוע ,ללא תיאו בי הגופי השוני
וכי קיי פוטנציאל רב שאינו ממוצה .במהל התוכנית החלה קר גנדיר במהל חשוב של בדיקת
הממשק בי העמותות של השירות הלאומי לבי הגורמי המעורבי במיז .בדוח ביניי קוד
דיווחנו בהרחבה על המפגש ע עמותות השירות הלאומי ועל ההערכות שעלו ממנו .בעת כתיבת
הדוח המסכ דווח שהעמותה להתנדבות קיבלה תקני )כולל דיור( לבעלי צרכי מיוחדי ומוכנה
להעמיד את חלק לרשות צעירי בוגרי מסגרות השמה.
להל ההמלצות שהוגשו בפירוט במסגרת דוחות הביניי ,שה עדיי רלוונטיות במידה רבה:
ו 1.להקי ועדה משותפת לקידו שילוב בשירות לאומי של צעירי בוגרי מסגרות השמה.
ו 2.לפעול לשינוי דרכי העבודה ,הנהלי ובמידת הצור התקנות והחוקי הנוגעי לשירות הלאומי
כ שיתנו מענה טוב יותר לבוגרי מסגרות השמה.
ו 3.להגביר את זרימת המידע בי מסגרות ההשמה לבי האגודות
ז .יש להבנות יותר הזדמנויות להקניית כישורי חיי
השהות של הצעירי בדירות והתמודדות ע המשימות השונות של חיי בצוותא בדירה ,עבודה,
ניהול כספי ,חיי חברה ופעילויות נופש ושירות צבאי/לאומי )עבור חלק מהצעירי( יוצרי אינספור
הזדמנויות להתנסות במשימות חיי ולרכישה של מיומנויות .יש יתרונות רבי בכ שתהליכי אלו
מתרחשי באופ טבעי כחלק ממהל החיי .אנו התרשמנו שהמלווי מזהי הזדמנויות אלו
ועושי מאמצי מכווני לנצל אות לטובת הצעיר.
יחד ע זאת ,אופיי המזדמ של התנסויות אלו והשונות הרבה בקרב הצעירי בהתמודדות ע
משימות אלו ,מעלה את החשש שמא יש תחומי מסוימי ,שא לא תינת לה תשומת לב
ממוקדת ומתוכננת ה לא יבואו לידי ביטוי אצל חלק מהצעירי וההזדמנות לרכוש ידע ומיומנויות
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עלולה להיות מוחמצת .יש מקו להמשי ולפתח חומרי והזדמנויות לרכישה של מיומנויות
ספציפיות ולנצל גופי ומשאבי המתמחי בתחומי אלו .בי היתר ,נית להכי סדנאות במסגרת
ארצית ,המאפשרות למידה ממוקדת ואינטנסיבית של מיומנויות הקשורות לעבודה והמועברות על
ידי אנשי מקצוע המתמחי בתחו זה .בדר דומה נית להעביר השתלמויות לצעירי בנושאי של
ניהול כספי ,צרכנות נבונה ,וכד'.
לכ אנו ממליצי:
ז 1.להכי רשימה קצרה של "התנסויות מפתח" ולוודא שמרבית הצעירי יתנסו בה ,באמצעי
שוני.
ח .יש לחזק את מעטפת הליווי וההכוונה
חלק מהמיז הייתה סדרה של פעולות ושירותי שנועדו לתמו בהפעלת התוכנית מול הצעירי.
במסגרת זו של ההערכה ,אנו מבקשי לעמוד על היבטי הנוגעי לדרכי בה המעטפת באה לידי
ביטוי בתו התוכנית וביחסי ע הסביבה.
לקד הכשרה ,הדרכה ופיקוח
בלב התוכנית עומדי אנשי המקצוע המפעילי אותה ,המלווי והרכזי .משו כ ,חיוני להבטיח
את איכות עבודת בדרכי שונות .אנו מבקשי להדגיש שלושה היבטי נפרדי:
הכשרה והכנה לתפקיד :ככל שהתוכנית מתבססת והניסיו שנרכש בה מצטבר ,כ מתגבר הצור
להבטיח שאנשי מקצוע שישמשו כמלווי או מרכזי יקבלו הכנה והכשרה לתפקיד .מכיוו שסביר
להניח כי ייבחרו אנשי מקצוע בעלי כישורי בסיסיי ואולי א היכרות ע אוכלוסיות דומות ,יש
להתמקד בסוגיות מרכזיות ,המאפיינות את העבודה של ליווי צעירי במסגרות אלו .כפי שנציי
בהמש ,אנו ממליצי על פיתוח ותיעוד "תורת הפעלה" מסודרת .מ הראוי כי ההכשרה וההכנה
תיסובנה סביב היכרות ע תורת הפעלה זו.
בנוס לכ ,כפי שציינו בהתייחסות לנושא התעסוקה ,חשוב להקנות למלווי ידע ומיומנויות במגוו
תחומי רחב יותר מאלו שאית הגיעו .אמנ ,במהל העבודה ע הצעירי נית ,לעתי ,להישע
על מומחי לנושאי ולכישורי חיי מוגדרי כגו התנהלות בראיו עבודה ,ניהול תקציב ,כללי של
שירות לאומי ,וכד' .אול ,מסיבות שונות) ,למשל ,בשל האופי המבוזר של התוכנית והעובדה שבכל
מקו מספר צעירי אינו גדול( קשה ,וא לא רצוי להישע על מומחיות זו מבחו .לכ ,חשוב
שהמלווי יקבלו תגבור בידע הנדרש בתחומי רבי ,כגו ,סוגיות של תעסוקה ,אפשרויות לימודי,
היבטי כלכליי וכד' .אי כוונה שיהפכו למומחי בכל נושא ,א חשוב שיקבלו ידע שימושי
בתחומי הנדרשי לעבודת היומיומית כמלווי.
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הדרכה וייעו :היבט נוס וחשוב הוא הליווי ההדרכתי )פיקוח( .לליווי זה משמעויות בטיוב העבודה
המקצועית ובשיפור המיומנויות .יש לו ג חשיבות רבה במת תמיכה ובמניעת שחיקה בעבודה
שיכולה להיות חסרת גבולות ואינטנסיבית .יש מקו לבחו את המקו של מת הדרכה ,או ליווי
מקצועי ,ג על ידי מי שאינ מעורבי בעצמ במיז .ייתכ שמעורבות גדולה של המדריכי עצמ
בתוכנית והיכרות אינטימית ע הצעירי ,עלולה להקשות על קבלת זווית ראיה אובייקטיבית,
הנדרשת לעתי כדי לקבל החלטות מקצועיות נכונות.
יש צור להבטיח הדרכה וליווי מקצועי ג למי שמובילי את המיז .מתקבל על הדעת ,כי הדרכה
וליווי של המובילי יקבלו דגשי אחרי בהשוואה למלוויה של הצעירי .בי היתר ,יש מקו
לשקול ייעו בנושאי ארגוניי ,העשויי להשפיע על דר ניהול של מספר ניכר של דירות וצעירי
בוזמנית .כמוכ ,יש להניח שמיסוד של הדרכה ושל ליווי מקצועיי יתרו לאטרקטיביות של
התפקידי במיז ,ולמשיכת של אנשי מקצוע שיראו בו הזדמנות להתפתחות מקצועית.
במהל הפעלת התוכנית חלו התפתחויות חיוביות בתחו זה ונעשו פעולות הדרכה שונות ,שכללו
מפגשי קבועי בהשתתפותו והכוונתו של איש מקצוע חיצוני .ע זאת ,יש מקו להמש פיתוח
ההדרכה והייעו ולכלול בו ג התייחסות לצרכי של המרכזי בהיבטי ניהוליי ,ארגוניי
ופיתוח משאבי אנוש.
פיקוח ובקרת איכות :ככל שהתוכנית מתבססת ומתרחבת ,והופכת לחלק ממארג השירותי
לצעירי ,חיוני לשלב בה תהליכי פיקוח ובקרת איכות .חלק מהפיקוח נעשה על ידי המרכזת כבר
בעת הפעלת התוכנית .אול ,יש לוודא שתהליכי הפיקוח יוגדרו באופ ברור יותר כחלק מתפקיד
הרכז ותוקצנה שעות מתאימות .יתר על כ ,מ הראוי להבטיח פיקוח חיצוני על הפעילות המקצועית,
כפי שראוי בכל שירות חברתי .על כ ,אנו ממליצי:
ח 1.לקיי הכנה והכשרה מקדימה ומלווה לאנשי הצוות
ח 2.לקד ליווי מקצועי ,בדר של הדרכה וייעו למלווי ולמרכזי
ח 3.לפתח נוהלי פיקוח פנימיי וחיצוניי על איכות השירות
לפתח תורת הפעלה
המיז הנוכחי מהווה התפתחות חדשה בשדה המקצועי בישראל .הוא מעלה סוגיות לא פשוטות
באשר לדרכי הנכונות לאז בי דרישות טיפוליות מורכבות ,שלעתי ה א מנוגדות .בי היתר אי
עדיי די ידע מקצועי באשר למינו הנכו של מת עצמאות מול קביעת גבולות ,בי מת הזדמנות לבי
מת מורטוריו חלקי לצעירי מחובות ואפשרות לחיפוש דר איטי לבי החיוניות של קביעת
יעדי ,גבולות ועבודה ממוקדת לקראת העתיד .אמנ ,מרכיבי מסוימי בתוכנית מוכרי וא
נוסו בעבר )כגו "פנימייה כבית"( ,א לאור ההתפתחויות בתחו זה ג ה מחייבי חשיבה
מחודשת.
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כאשר בוחני תורות הפעלה או מודלי טיפוליי נית לזהות שה נעי על רצ מבחינת המידה
שבה ה מובני .בקצה אחד המודלי הכלליי מאוד שאינ מגדירי כמעט בכלל מה ייעשה
ובאיזה מינו ובקצה האחר מודלי המובני בצורה כמעט חד משמעית ב"מדריכי טיפול",
המפרטי כל שלב וכל מהל בתוכנית הטיפול .בשני האחרונות בולטת מאוד הנטייה לתוכניות
מובנות ,בעיקר בארה"ב .באר קיימת הנטייה להימנע משימוש בתוכניות שלה מבנה סטנדרטי
ומחייב ,ולהישע יותר על שיקול דעת גמיש של איש המקצוע.
להערכתנו ,ג א יש העדפה למודל טיפולי מובנה וסטנדרטי ,התנאי להציגו טר בשלו ,בשל
היותו בשלבי עיצוב מוקדמי .אול ,יש לקד את תהלי הבנייתה של התוכנית ,בדר של דיו
וכתיבה מקצועית בנושאי כגו ,מטרות ,אמצעי וסוגיות שעמ צרי להתמודד .ייתרה מזו,
להערכתנו ,נית כבר להגדיר מספר מרכיבי במודל שצריכי להתקיי בכל ,או כמעט בכל ,עבודה
ע צעירי בתוכנית .לדוגמה יש ,צור לערו חוזה מפורט ע הצעיר אשר יציג את הדרישות
והתנאי להשתתפות בתוכנית .נדרשת הכנה של תוכנית טיפול אישית המוסכמת על הצעיר כתנאי
להמש ,כמוכ ,השתתפות בפעילויות מסוימות שנועדו להקנות סדרה מינימאלית של מיומנויות
חיי וכד'.
מ הראוי לקשור סוגיה זו ג לשינויי שיחולו בעתיד .התוכנית במתכונתה הנוכחית התפתחה באופ
הדרגתי ,במקומות שוני ובתפיסות אידיאולוגיותטיפוליות שונות .לכ למשל ,השאלה א יהיה
מפגש תקופתי קבוע של כל הצעירי בדירה ע המלווה נענתה באופ שונה בכל אחד מהמקומות ועל
ידי המלווי השוני .בצעדי הבאי ,א אמנ ייקבע מפעיל מרכזי לכלל השירותי המיועדי
למסיימי מסגרות השמה ,החסרי עור משפחתי ,יהיה מקו לשקול גישה מוסכמת ומחייבת.
ההיגיו מחייב כי תהייה גישה רגישה למאפייני הצעירי בתוכנית ,א לאו דווקא להעדפות
האישיות של המלווי .ככל שהמודל הטיפולי יהיה מובנה וברור יותר ,יקל להכשיר לקראתו ,לפקח
על השימוש בו ולבחו א הוא יעיל .ככל שהשוני בהפעלת ההתערבויות משק במידה רבה את
ההבדלי בי המלווי )ולא רק בי הצעירי( ,קשה לשמור על עקביות לאור זמ וללמוד מניסיו
מצטבר.
כא ראוי לציי את הסוגיה של הידע שנרכש בעול בתחו זה .להערכתנו ,יש יתרונות רבי לשלב
ידע זה בכל האמור להתמודדות ע הצרכי של צעירי בוגרי מסגרות השמה .אול ,ככל שאנו
מצליחי להערי על סמ התעמקות בספרות המקצועית )בעיקר מארה"ב ומאנגליה( ,ההבדלי בי
המדינות השונות מחייבי היערכות מיוחדת לאר .עליה לשק את ההבדלי במאפייני בקרב
הצעירי בהשמה ומשפחותיה ,במערכת ההשמה ,בשירותי בקהילה ,בתפקיד הצבא בחיי
הצעירי ,וכד'.
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לשפר תיעוד
הכשרה ,הדרכה ,בקרת איכות ופיתוח מודל טיפולי ,קשורי חזק לסוגיות של תיעוד .תצפיות
שערכנו הוכיחו ,שהתיעוד לוקה בחסר .חלק מהחומר מפוזר במשרדי המועצה לילדי בסיכוי ואצל
המלווי .ג החומר שנמצא מתועד בצורה מזערית וחסר מידע רב על הצעירי ,על ההתערבויות
שנעשו בעניינ ,ועל התוצאות שאליה הגיעו .התופעה של תיעוד חלקי ולא שיטתי אופיינית לרוב
השירותי החברתיי .אמנ לחלק מהמלווי יש "מחברות" ,א התיעוד בה אינו נגיש דיו ואינו
מובנה בדרכי המאפשרות שימוש יעיל ,מעבר לתרומה הישירה לתהליכי עבודה של מלווה ע צעיר.
כ למשל ,א בהמש הדר יוחל מלווה ,יקשה על המלווה החדש לעקוב אחר הרישו הייחודי
במחברת המלווה הקוד.
מבחינות רבות ,המחקר המלווה היה כלי תיעוד שיטתי של ההיבטי רבי של התוכנית .כמוב
שתיעוד לצרכי מחקר שונה באופיו מתיעוד לצרכי אחרי .בפועל ,קשה לשמור לאור זמ על רמות
של תיעוד אותו בקש צוות המחקר מהמלווי .לכ ,יש לפתח נהלי תיעוד "שאפשר לחיות את"
לאור זמ ובאופ קבוע .נראה שנית לבנות את התיעוד סביב כלי המחקר ,תו ביצוע ההתאמות
הנדרשות מהלמידה במהל הפעלת המיז וקיצורי נדרשי .לכ אנו ממליצי:
ח 4.לקבוע דרישות של תיעוד תקופתי
ח 5.להקצות משאבי של זמ ומחשוב כדי לטייב את התיעוד
לקד השתתפות הצעירי
בשני האחרונות יש עלייה רבה במודעות לזכות של ילדי ובני נוער להשתת בקביעת גורל.
אחת המשמעויות מתבטאת בזכות של הצעירי להיות מעורבי בתהליכי של פיתוח שירותי
ושל ניהול השירותי שנועדו עבור .הניסיו בעול ,ובעיקר באנגליה ,מצביע על כ שלהשתתפות
כזו חשיבות עקרונית ומעשית בכל ההיבטי של פיתוח התוכניות וקידו הזכויות לשירותי
מתאימי )ראו סקירת הספרות של בנבנישתי.(2007 ,
בפגישות הראשונות שקיימה ועדת ההיגוי של המיז נטלו חלק צעירי בוגרי מסגרות השמה .ה
השתתפו ג בכנסי למידה שהתקיימו באוניברסיטה העברית .במפגשי אלו נית היה להתרש
מהפוטנציאל של צעירי אלו לתרו לפיתוח התוכניות ולקידו תהליכי פיתוח המדיניות .אול,
בהמש לא הייתה נוכחות ,או השתתפות בדר אחרת ,של צעירי בתהליכי הפיתוח והליווי של
המיז.
אי זה פשוט לשת את הצעירי .ההשתתפות דורשת התאמות עקב מצבי החיי של צעירי אלו,
ומחייבת השקעה של זמ ומאמ ממי שג כ נותני ממלוא מרצ לקיי את התוכנית .ובכל זאת,
להערכתנו השתתפות מתמדת ומשמעותית של צעירי עשויה לתרו לקידו המיז .לכ ,במסגרת
דוח הביניי הגשנו שתי המלצות ,שמטרת לקד את השתתפות הצעירי בהפעלת התוכנית
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ובהערכתה .שתי המלצות אלו לא הוצאו אל הפועל ,למרות מאמצי מסוימי שנעשו כדי לקד את
הנושא .לכ ,אנו שבי וממליצי לקד את שיתו הצעירי.
יתכ והדר לעשות זאת בשלב הראשו היא באמצעות יוזמה נפרדת שתופעל על ידי גור חיצוני )כגו
המועצה לשלו הילד( ,שלו ניסיו רב בתחו זה .לדעתנו ,יש לשקול בחיוב מת פיצוי כספי לצעירי
שיהיו מוכני להשקיע מזמנ וממרצ בפיתוח המיז .חשוב שפיצוי זה יינת על ידי "גור שלישי"
)כגו עמותה הרוצה לקד השתתפות צעירי( ,כדי שה ,והצעירי האחרי בתוכנית ,לא יתפסו
את תפקיד כממלאי רצונ של מנהלי המיז .סביר ,שבמש הזמ יתפתחו תהליכי של הגברת
הייצוגיות של צעירי ,הממלאי תפקידי במסגרת המיז.
ח 6.למצוא דרכי לקד השתתפות של צעירי בפיתוח התוכניות ובהפעלת
ט .ממשק יעיל יותר ע מסגרות ההשמה ושירותי רלוונטיי
הפעלה יעילה של תוכנית לצעירי ,בוגרי מסגרות השמה תלויה בתקשורת דוכיוונית בי התוכנית
לבי מקומות ההשמה:
א .חשוב שמסגרות ההשמה תקבלנה מידע על התוכנית ,כדי שהאפשרויות הפתוחות בפני
בוגריה תהיינה ידועות לכל .כמוכ ,עליה להכיר את מאפייני התוכנית כדי להבטיח שהיא
מתאימה לבוגרי שה מפנות אליה.
ב .חיוני שמסגרות ההשמה תעברנה מידע מדויק לצוות התוכנית ,כדי לאפשר הערכה של מידת
התאמתו של הצעיר למסגרת והיענות לצרכי המיוחדי של כל מי שמתקבל לתוכנית.
בתחילת המחקר התרשמנו שיש קשיי משמעותיי בתקשורת בשני הכיווני; לא כל מסגרות
ההשמה ידעו על התוכנית ועל פרטיה ,ולעתי תכופות המידע שקבלו אנשי צוות התוכנית ממסגרת
ההשמה לקה בחסר או בדיוק .במהל המחקר קיבלנו מידע על שיפור מסוי שחל בנושא זה .נראה
כי אנשי הסגל ,במסגרות ההשמה ,החלו לקבל המידע בנושא התוכנית .למשל ,בסקר צרכי שערכנו
בקרב אנשי הצוותי בפנימיות ציינו רבי מה כי קיימת כוונה להפנות לתוכנית צעירי העוזבי
את המסגרת.
ע זאת ,קיבלנו ההערכות שונות באשר למידה שהמידע מגיע לכל המסגרות ולכל בעלי התפקידי,
כולל מנהלי ורכזי הפנימיות .חלק מהקשיי בתקופה האחרונה נבעו ג מאי בהירות באשר למידה
שבה התוכנית אמנ תמשי להתקיי .כמוכ ,הבנו שעדיי קיימת נטייה של אנשי צוות במסגרות
לא לשת בכל המידע ,מתו מגמה להגביר את הסיכוי של צעירי להתקבל לדירה .נראה שיש מקו
להמש לעבוד בתחו זה .לכ אנו ממליצי:
ט .1.להכי ולהפי חומרי רקע על התוכנית ,המיועדי לכל מסגרות ההשמה הרלוונטיות ולשווק
את התוכנית באמצעי נוספי .בי היתר ,יש מקו לאתר אינטרנט ולעריכת "ימי פתוחי"
שיציגו את פרטי התוכנית עבור אנשי המקצוע ועבור הצעירי עצמ במסגרות ההשמה.
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ט 2.להתנות קבלה לתוכנית במילוי של טופס הפנייה על ידי הצוות של מסגרת חוביתית והחתו
על ידי איש מקצוע ,האחראי לשלמות המידע.
היבט נוס ,עליו יש לתת את הדעת הוא יחסי הגומלי ע שירותי ואנשי מקצוע משיקי
ומקבילי .במהל פיתוח התוכנית התברר הצור בהתייחסות לצעירי ,שמסיבות שונות אמנ
אינ משתלבי בפתרו של ליווי ומגורי ,א זקוקי לתמיכה ולסיוע אחרי .בשל כ פותח תפקיד
חדש של איש מקצוע ,המיועד לסייע לצעירי ,שכונו בשלב מסוי "אקסטרני".
אנו לא הערכנו שירות זה באופ סדור ושיטתי .אול ,משיחות ע איש המקצוע הממלא את התפקיד
ומראייה כוללת של מער השירותי ,נראה לנו ,כי התפקיד והשירות חיוניי במסגרת המענה הכולל
לבוגרי מסגרות השמה .הוא עשוי לתת מענה חלופי לצעירי שמסיבות שונות אינ מתאימי או
זקוקי לפתרו של מגורי וליווי; לשמש כהמש טבעי בתהלי המעבר )המתוכנ או עקב משבר(
מהמגורי אל ההשתלבות בקהילה ולשמש אמצעי לקשר בי שירותי בקהילה שנועדו לכלל
הצעירי לבי בוגרי ההשמה ,ובעיקר מרכזי הצעירי.
י .ההערכות המסכמות של התוצאות מזוויות הראייה של הצעירי ושל המלווי ה חיוביות
את התוצאות במספר תחומי בחנו מזוויות הראייה של הצעירי ושל המלווי .באופ כללי נית
להיווכח ,כי רוב הצעירי שבעי רצו מהתוכנית .למשל ,בראיו הראשו רק צעיר אחד הביע חוסר
שביעות רצו ובקרב מי שרואיינו בראיו השלישי א לא אחד ציי חוסר שביעות רצו.
ג כששאלנו את הצעירי א ההתערבות עזרה לה בתחומי שוני ,התקבלו תגובות חיוביות.
באופ כללי ,נטו הצעירי לומר שה נעזרו בתוכנית במידה רבה .מספר הצעירי שחשו שהתוכנית
עוזרת לה היה גבוה במיוחד בסוגיות הקשורות ללמידת הדרכי להסתדר באופ עצמאי ולהתקד
בחיי וג ,בקרב צעירי שעבור הנושא רלוונטי ,יש הערכה שהתוכנית עזרה לה בענייני השירות.
ע זאת ,יותר משליש טענו כי התוכנית אינה עוזרת לה בענייני עבודה ולימודי.
את זווית הראייה של המלווי בחנו בשתי דרכי ,שהניבו תוצאות שונות .המלווי העריכו את
המיומנויות של הצעירי בתחומי חיי שוני שלוש פעמי במהל ההתערבות .בבחינה של
השינויי לאור זמ נמצא ,כי ההערכות הצביעו על כ שבנקודות הזמ השנייה והשלישית הערכות
המלווי היו גבוהות יותר מאשר בנקודת הזמ הראשונה .מבדיקה נוספת עולה שממצאי אלה
אינ מראי בהכרח כי ההתערבות הגבירה את המיומנויות של הצעירי באופ הדרגתי .נראה
שדפוס הממצאי מצביע על כי צעירי שלה מיומנויות נמוכות יותר ,בעיקר בכל האמור להימנעות
מהתנהגויות סיכו ,נוטי לעזוב את בתוכנית.
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לעומת זאת ,כשביקשנו מהמלווי להערי א חלו שינויי בצעירי במהל השהות התקבלה
תמונה אחרת .בדר כלל ,המלווי נטו להבחי בהתקדמות אצל הצעירי במהל השהות בתוכנית.
בהערכה בנקודת הזמ הראשונה ההתקדמות הבולטת ביותר הייתה בתחומי של רכישת יכולות
להתמודדות ע חיי עצמאיי והשגת יעדי בתחו זה .כמוכ ,הייתה התקדמות רבה יותר
בתחומי של אופטימיות וביטחו בעתיד וג בתחו הקשרי הבינאישיי .רמת השינוי הנמוכה
ביותר נרשמה בכל הקשור ללימודי .כמוכ ,הוערכו שינויי מעטי יותר בתחו ההתנהגות
הנורמטיבית .דפוס זה נראה מתאי להערכות האחרות באשר לנושא הלימודי.
השילוב בי העובדה כי צעירי ,שמיומנויות החיי שלה בתחו ההימנעות מהתנהגות סיכו היו
נמוכות יותר נטו לנשור לבי העובדה שהמלווי ראו שינויי מעטי יותר אצל הצעירי בתחו זה
מצביע ,לדעתנו ,על חשיבותה של ההתייחסות לסוגיה זו בעת המיו לדירות .נראה ,כי המדיניות
הנוכחית הנמנעת מלקבל צעירי בעלי בעיות משמעותיות בתחו זה ,מקבלת חיזוק מממצאי אלו.
הערות סיו על מחקר ההערכה והמלצות לעתיד בנושא
המחקר הנוכחי נועד להיות מחקר מעצב ומסכ של תוכנית ניסיונית ,המיועדת לצעירי בוגרי
מסגרות השמה ,החסרי עור משפחתי .בספרות אפשר למצוא דיוני רבי הדני בקשיי בה
נתקלי מחקרי ההערכה בשל העדר שיתו פעולה בי הגורמי הרלוונטיי והתנגדויות גלויות או
סמויות הפוגמות בתהליכי המחקר .ההתנסות שלנו הייתה שונה לחלוטי .קבלנו את מלוא שיתו
הפעולה מכל הגורמי ומכל הדרגי; החל באנשי השטח ועד למקבלי ההחלטות הבכירי .הג
שלעתי המחקר הציג דרישות לא קלות בתחו איסו הנתוני ,נעשו מאמצי רבי להיענות
לבקשותינו ולעמוד בלוח הזמני .אי ספק ,שדר התייחסות זו תרמה למחקר ואפשרה לנו להערי
את המיז בלוח זמני סביר.
בתקופה זו התוודענו ליתרונותיו של המחקר ולתרומתו לתהליכי של עיצוב התוכנית ושיפורה.
קבלנו משוב מהגורמי השוני שהיינו עמ בקשר ,אשר הצביע על תרומתו החיובית לפעילות
המקצועית .בי היתר ,אמרו חלק מהמלווי שהצור לבחו את מצבו של הצעיר במספר נקודות זמ
הוביל לזיהוי תהליכי ומצבי בדר שתרמה לעבודת הטיפולית .חלק ממקבלי ההחלטות טענו כי
השאלות ששאלנו חייבו אות לחשוב ולבחו מחדש חלק מהנושאי שעמדו על הפרק .כמוכ ,ציינו
שההיזו החוזר תר לתהליכי קבלת החלטות ולעיצוב התוכנית והמדיניות.
יחד ע זאת ,במהל המחקר למדנו להכיר ג רבות ממגבלותיו .חלק מהמגבלות היה נעו במער
המחקר עצמו .המחקר לא כלל קבוצת ביקורת ,בח קבוצה לא גדולה של צעירי ונמש פרק זמ
קצר ,לפחות במונחי תוצאות .חלק אחר מהמגבלות נבע מהקושי שלנו להקי בצורה מעמיקה את
כלל הסוגיות שעלו במהל המחקר .ככל שהעמקנו לחקור ראינו שיש נושאי רבי הראויי להמש
בחינה ובדיקה ,א לא עלה בידינו לענות על כל הצרכי ולכל הצפיות ,שרוב היו מוצדקות.
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אנו מקווי ,שהמחקר תר לתהליכי העיצוב של התוכנית ולקבלת החלטות באשר לעתיד .אול ,אי
בו די .א לתוכנית הנוכחית יהיה המש ,כפי שאנו ממליצי ומקווי ,יהיה חיוני להמשי וללוות
את ההתפתחויות בעתיד ,באמצעות מחקר הערכה מעצב ומסכ .שהרי ,נית לצפות שכשתוכנית זו
תיוש באופ מתמש על ידי גור מפעיל אחר היא תעבור שינויי והתאמות שיחייבו בדיקות
והערכות באשר להתאמת .ייתרה מזו ,ככל שמערכת השירותי לצעירי בוגרי מסגרות השמה
תתפתח ותתרחב ,יהיה חיוני לבחו את המקו המיוחד של תוכניות מגורי וליווי במארג השירותי
לאות הצעירי בפרט וכלל הצעירי בכלל.
אנו ממליצי להפו חלק ממרכיבי המחקר הנוכחי לגור בלתי ניפרד מתוכניות ההתערבות .מ
הראוי שהניטור המתמיד של מאפייני הצעירי בתוכנית ,ההתערבויות והתוצאות שאליה הגיעו
במהל ההשתתפות בתוכנית ולאחריה ,יהיו בעתיד חלק אינטגראלי מהתוכנית .סביר ,שיהיה מקו
להתאמות של כלי המחקר ,כ שיענו על הצרכי והאפשרויות בפועל ,א נית להישע על הניסיו
שנצבר במהל המחקר הנוכחי ולהיעזר בכלי המחקר שפותחו עבורו.
לדעתנו ,מחקרי ההערכה ,טובי ורבי ככל שיהיו ,אינ מספיקי כדי ליצור את תשתית הידע,
החיונית להפעלת היעילה של שירותי לצעירי בוגרי מסגרות השמה .יש צור לשלב בתוכנית
המחקר ג מחקרי בסיסיי ומקיפי ,המספקי מידע מעמיק ושל יותר על ההיבטי השוני
של התופעה .בי היתר ,יש מקו למחקרי אור ,העוקבי אחר צעירי מקבוצות שונות באוכלוסייה
לאור זמ ,והמזהי גורמי המקדמי והמעכבי את התפתחות של הצעירי ,רווחת
והשתלבות בחברה הנורמטיבית .כמוכ ,יש מקו לבחו לעומק תהליכי טיפוליי,
המתרחשי במגע שבי המלווי לבי הצעירי ,ולהשוות באמצעי מתודולוגיי מתאימי בי
שיטות התערבות שונות.

- 67 -

- 68 -

חלק ב'
דירות לבוגרי
של רשות חסות הנוער*

* שותפי לכתיבת חלק זה ,מלבד פרופ' רמי בנבנישתי ,ה ג מר יאיר עמר וגב' אלכס מגנוס.
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מבוא ורקע
מבוא
הצרכי והאתגרי ,בפניה עומדי רוב בוגרי המעונות של רשות חסות הנוער )להל :חסות הנוער(,
ה מורכבי יותר משל בוגרי כפרי הנוער של משרד החינו והפנימיות של השירות לילד ולנוער של
משרד הרווחה .אופי הנסיבות שהביאו אות למעונות ויחס הציבור כלפי מי שנתפסי כעברייני,
גורמי לכ שהשתלבות בקהילה לאחר עזיבת המעו ,היא קשה במיוחד .כמוכ ,רבי מבוגרי
מעונות אלה קצו בשהות במוסדות הטוטליי ,ומעדיפי לצאת לקהילה ולהתרחק ממסגרות ,ג
א קשיי ההשתלבות בקהילה ה מורכבי.
רשות חסות הנוער הייתה ערה לקשיי אלו ופיתחה התערבויות עבור בוגריה ,בדרכי שיטתיות
שלא ננקטו על ידי הגופי האחרי ,האחראי לבוגרי מסגרות חוביתיות ,כגו השירות לילד
ולנוער והאג לחינו התיישבותי במשרד החינו .בי היתר פותח תפקיד של "עובדי מעקב",
האמורי לסייע לבוגרי המעונות בתהליכי החזרה לקהילה .ע השני חלו שינויי לא מעטי
בתחו זה ,בעיקר בכיוו של צמצו היק השירות של עובדי המעקב.
דוח זה מסכ ממצאי של מחקר הערכה שנעשה עבור "הקר למפעלי מיוחדי" של הביטוח
הלאומי במטרה להערי את המיז :תוכנית לדירות חסות הנוער .דירות אלו נועדו לתת מענה
לצור בדיור ,בליווי ,בפיתוח כישורי חיי ,בהכוונה ,בהכשרה מקצועית ובהשתלבות תעסוקתית של
בוגרי החסות .המחקר התמקד בשתי דירות :בעפולה ובפתח תקווה.
במהל המחקר הוגש דוח ביניי מפורט )אוגוסט  .(2007הדוח הנוכחי משלב את כל הממצאי
וההמלצות הרלוונטיי להערכה מסכמת של המיז .במטרה להקל על הקוראי ,הדוח מחולק
לפרקי שוני ,בהתא להיבטי המגווני של ההערכה.
נציי ,שדוח זה מופיע כחלק מדוח מחקר של מיז גדול יותר בהיקפו" :גשר לבוגרי מסגרות השמה
חו ביתית" .אי לכ ,לא נחזור על חלקי המתארי את הרקע לתוכניות לבוגרי אלה ולאופי
ההתערבות ,ועל תיאור חלקי של מער המחקר משו היות דומי .רק באות המקומות שבה
נחו להדגיש את המיוחד למיז בחסות הנוער ,נביא את המידע הרלוונטי.
בחלק המיז שכלל מגורי וליווי הוקמו שתי דירות:
דירת בוגרי בעפולה – בדירה מקו לארבעה צעירי .הדירה מיועדת לבוגרי מסגרות גמילה
מסמי ומאלכוהול .ההתנהלות היויומית הנדרשת מהצעירי היא עצמאית ,א ישנה תמיכה רבה
מצד מלווה הדירה ,המקיי שיחה קבוצתית פע בשבוע ,הדרכות פרטניות ,ליווי בתחומי עבודה,
לימודי ,שירות צבאי או לאומי ובכל הקשור להתנהלות נורמטיבית .כל צעיר חייב להשתת
במסגרת שירות לאומי ,או עבודה ,או לימודי .כמוכ ,יש עידוד להתנדבות בקהילה .הצעירי
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מקבלי קצבה חודשית בס  1,500ש"ח ,שמתוכה עליה לשל בעצמ את חשבונות הדירה ולדאוג
לכלכלת.
דירת הבוגרי בפתח תקווה – בדירה מקו לארבעה צעירי .היא מיועדת לבוגרי של מסגרות
לנוער עובר חוק ,א במידת הצור ישנה אפשרות לקלוט צעירי ממסגרות של גמילה .ג בדירה זו
נדרשת מהצעירי התנהלות יו יומית עצמאית א ישנה תמיכה רבה מצד המלווה .ג בדירה זו
מתקיימת פע בשבוע שיחה קבוצתית ,כל צעיר נהנה מהדרכה פרטנית ,מליווי טלפוני ומליווי
בתחומי תעסוקה ,שירות לאומי ,גיוס לצה"ל ,והתנהגות נורמטיבית .כל צעיר חייב להשתת
במסגרת של עבודה או שירות לאומי או לימודי .כל צעיר מקבל קצבה של  1,500ש"ח ,שמתוכ
משל יחד ע השותפי לדירה את כל הוצאות המגורי הכלכלה.
מטרות
מטרות ההערכה היו דומות לאלו שבמיז "גשר" :לתאר בצורה שיטתית וביקורתית את מאפייני
הצעירי ,ההתערבויות שהופעלו והשפעות התוכנית עליה .המטרה הייתה לספק משוב חוזר תו
הפעלת התוכנית ולהציג המלצות ,באשר להפעלת תוכניות אלו ודומות לה בעתיד.
שיטת המחקר
השיטה דומה לזו שהופעלה במיז "גשר" שהוצג לעיל .בס הכל במחקר נטלו חלק  17משתתפי.
בנקודת הזמ הראשונה ,ברוב המקרי ) (12קיבלנו שתי זוויות ראייה על כל צעיר )הצעיר עצמו
והמלווה( ,א בחלק מהמקרי רק את המלווה דיווח על הצעיר ).(5
לוח  :5בסיס הנתוני להערכת התוכנית של דירות לבוגרי של רשות חסות הנוער
I
עיר

אחרי עזיבה

II

צעירי
N = 12

מלווי
N = 17

צעירי
N=8

מלווי
N = 10

צעירי
N=7

מלווי
N = 10

עפולה

8

11

4

4

5

8

פתח תקווה

4

6

4

6

2

2

סה"כ

12

17

8

10

7

10
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ממצאי
פרק הממצאי מחולק לשלושה חלקי מרכזיי :מאפייני הצעירי ,תהלי ההתערבות והתוצאות.
יש לציי ,שחלוקה זו אינה חד משמעית וקשה לעתי להפריד בי תיאור המאפייני וההתערבות
לבי תוצאות של ההתערבות .בכל אחד מהנושאי הבאנו את זווית הראייה של המלווי ושל
הצעירי עצמ בשלוש נקודות זמ ,בה קבלנו מה מידע.
מאפייני הצעירי
פרטי רקע אישי ומשפחתי
כל המשתתפי בתוכנית ה בני .גילאי הצעירי ,כפי שדיווחו על ידי המלווי ,נעו בי  19ל22
)הממוצע היה גיל  ,(20שישה מתוכ ה ילידי האר ,שבעה ילידי חבר העמי וארבעה ילידי
אתיופיה 12 .צעירי הגיעו ממסגרות של גמילה מסמי ואלכוהול )מלכישוע ,רטורנו( ,ארבעה הגיעו
ממסגרות של הוסטל )טבריה ,בית דקל( וצעיר אחד הגיע מבית הוריו .מדיווחי המלווי לגבי 17
הצעירי עולה ,שמש שהות במסגרות קודמות נע בי שנה לעשר שני ,כאשר החציו הוא ארבע
שני.
בחלקי הבאי נתאר את משפחת הצעיר ,לפי המידע שיש בידי המלווי .המטרה המרכזית של
תיאור זה היא להבי עד כמה הצעירי המגיעי לתוכנית חסרי עור משפחתי ,כפי שמוגדרת
אוכלוסיית היעד של התוכנית .שאלנו את המלווי את הידוע לה על הרקע של ההורי.
מהנתוני עולה ,שהצעירי הגיעו ממשפחות שלמות ברוב .רק ארבעה אבות ותשע אמהות תוארו
כבעלי תפקוד תקי .לשלושה אבות בעיות של סמי ואלכוהול ובתיאור האמהות בולטת העבודה
שלגבי עשר מתוכ נאמר שיש לה בעיות כלכליות .המלווי מתארי את יחס האמהות באופ חיובי
למדי; על תשע מה נאמר שיחס ,חיובי ,אוהב ודואג ,ורק על ארבע צוי שה מתעלמות .התיאור של
האבות הוא פחות חיובי ורק ארבעה תוארו כמבטאי יחס חיובי ,א יחד ע זאת ,רק שלושה צוינו
כמתעלמי ואחד כעוי.
מיפוי הסביבה של המשתת בעת כניסתו לתוכנית
בקשנו מהמלווי שיאפיינו את סביבתו של המשתת ,כפי שהייתה ידועה לה בנקודת הזמ
הראשונה .מהתיאור של המלווי נית ללמוד שלאבות תפקיד מועט ,יחסית ,בחיי הצעירי ,ה
כמקור לתמיכה וה כמקור ללח ,ורק כמחצית מצויני כגור משמעותי בחיי הצעיר ,לפחות ברמה
מסוימת .לאמהות תפקיד יותר מרכזי מאשר לאבות :רוב ) (14מתוארות כגור בעל משמעות,
לפחות ברמה מסוימת ,א נראה שיחד ע התמיכה שה מציעות ,במקרי רבי ) (11ה גורמות
ללח ולקשיי רגשיי.

- 73 -

להערכת המלווי לאחאי ולבני המשפחה המורחבת יש מקו מרכזי יותר א מהא ,ועבור
צעירי רבי ה נתפסי כמקור תמיכה חיובי וכמודל לחיקוי ,א ג כא חלק מתוארי
כגורמי לקשיי וללח.
מצאנו רק שני צעירי שהמלווי העריכו שהאב או הא מציעי לה מסגרת מגורי נורמטיבית
במידה רבה .בנוס ,ה העריכו כי לארבעה צעירי יש אח או משפחה מורחבת היכולי להציע
מסגרת מגורי נורמטיבית ,אותה אי ביכולת הוריה להציע.
הפנייה לתוכנית
לפי המלווי  12צעירי הגיעו ממסגרות גמילה מסמי ומאלכוהול .שתי המסגרות העיקריות ה
"מלכישוע" ו"רטורנו" ,שלושה צעירי הגיעו משהות במסגרת של הוסטל )הוסטל טבריה ,ובית
דקל( .רק צעיר אחד הגיע מבית הוריו ,א בעברו שהה במסגרת של חסות הנוער.
שאלנו את המשתתפי בראיו א ה רצו להצטר לתוכנית שהוצעה לה וא היו לה חלופות.
מחצית אמרו שהייתה לה חלופה ,א רוב ) (11ציינו כי רצו להצטר לתוכנית ובחרו בה מרצו
) .(11הסיבות שניתנו היו מגוונות וכללו בי היתר :צור בעזרה כלכלית והכנה לחיי ,חשש
מהיציאה לחיי עצמאיי ,היכרות קודמת ע הצוות ,המסגרת או חברי ורצו להשתמש בעזרה
שהתוכנית מציעה להתקדמות בחיי.
הצעירי תיארו מספר רב של היבטי חיוביי של התוכנית שגרמו לה לרצות להשתת בה .בי
היתר הזכירו :תנאי מחייה נוחי; מיקו טוב )בקרבה למשפחה ,מקו עבודה(; התוכנית כמענה
לצרכי רגשיי; רצו לקרבה של חברי או רצו בחיי חברה ורצו לעצמאות בשילוב ע תמיכה
ועזרה.
מצב ותפקוד בעת הכניסה לתוכנית
בקשנו מהמלווי לתאר את מצב ואת תפקוד של הצעירי בעת כניסת לתוכנית .מהדיווח עולה
שמצב הבריאותי של רוב היה תקי ,שלושה סבלו מבעיות בריאות קלות ,שלושה זוהו כבעלי
קשיי רגשיי ועוד שלושה הוגדרו כבעלי בעיות נפשיות .חמישה מתוכ נזקקו לעתי לתרופות
פסיכיאטריות .לדברי המלווי ,שניי שהו או אושפזו בעבר במסגרות פסיכיאטריות.
באשר לרקע השכלתי ותעסוקתי טר הכניסה לתוכנית; המלווי דיווחו על  10צעירי מתו ה17
שהיו בחינו מיוחד ,א לא אחד מהצעירי השלי תעודת בגרות מלאה ,לשבעה צעירי תעודת
בגרות חלקית ולשלושה יש תעודת מקצוע .לפי המלווי ,שישה צעירי עבדו בעבר באופ קבוע ועוד
כשישה עבדו באופ קבוע ,א מש הזמ שבו עבדו היה קצר ביותר )החציו היה כחמישה חודשי(.
קיבלנו ג מידע בתחו זה בראיונות ע הצעירי בתקופה הראשונה שלאחר כניסת לדירה; 11
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מה אמרו שעבדו בעבר .העבודות שעסקו בה הצעירי היו בעיקר עבודות זמניות ופשוטות כמו:
מלצרות ,תחנת דלק ,עבודות במפעל ,מזו מהיר ,גננות ,שירות ומכירות.
מבחינת השירות הצבאי ,רק צעיר אחד שירת שירות צבאי מלא ,חמישה צעירי עשו שירות לאומי.
בעת כניסת לתוכנית שבעה צעירי היו פטורי משירות ,בעיקר בשל אי התאמה ושימוש בסמי
ושלושה עמדו לפני גיוס ואילו שלושה אחרי התגייסו לשירות צבאי תו ביטול הפטור משירות.
שאלנו על שורה של התנהגויות לא נורמטיביות .המלווי סיפרו שכל הצעירי במסגרת היו מעורבי
בהתנהגות פלילית ,כאשר ל 13יש הרשעות פליליות 14 .היו בעבר מעורבי לעתי בקטטות אלימות.
 16השתמשו בעבר באלכוהול ,מתוכ  10לעיתי תכופות או בעלי בעיות התמכרות .על שני צעירי
נאמר שהשתמשו לעתי בסמי קלי ועל  14שהשתמשו בסמי קלי לעיתי תכופות או שיש לה
בעיות התמכרות .שבעה צעירי סבלו בעבר מבעיית התמכרות לסמי קשי ושניי נוספי
השתמשו בסמי קשי לעיתי .כל הצעירי היו מעורבי בעבר בבריחות ובשוטטות ,ודווח על צעיר
אחד שלו בעיות בתפקוד מיני ,כגו" ,תקופות של התנהגות מינית בלתי אחראית".
חלק זה של ההערכה על הרקע של הצעירי ומשפחותיה ,נית לסכ בקביעה כי מדובר
באוכלוסייה הנראית אופיינית לצעירי שה בוגרי חסות הנוער .התפקוד משפחותיה מתואר
במונחי חיוביי יותר בהשוואה לצעירי בתוכנית גשר ,א בכל זאת ,למשפחותיה אפשרות
מועטה לתמו בה בעת המעבר לחיי עצמאיי .כמוכ ,המלווי ציינו שאחד המאפייני
הבעייתיי של רוב המשפחות של הצעירי השוהי בדירות היא שמשפחות אלו אינ מסוגלות ליצור
סביבה מגוננת עבור וה חושפות אות לפיתויי ,לה ה רגישי במיוחד ,כדוגמת אלכוהול.
מיומנויות חיי
אחת המטרות של התוכנית היא לחזק את מיומנויות החיי אצל הצעירי ואת הכישורי
הרלוונטיי לחיי עצמאיי .משו כ ,בקשנו מהצעירי את הערכותיה .מהממצאי עולה,
שברוב התחומי רוב בטוחי ,או לפחות סבורי ,כי ה בעלי מיומנויות להתמודד ע המטלות
השונות של החיי .התחומי בה פחות צעירי הביעו ביטחו ביכולותיה היו התחומי של חיפוש
דירה באופ יעיל וחתימה על חוזה לשכירת דירה .ג בנושא של שירות צבאי/לאומי וניהול תקציב
היו מספר צעירי שחשו כי אינ בטוחי ביכולת.
 10צעירי טענו שה בטוחי כי לה היכולת להגיע לתעודת בגרות מלאה וששה העריכו שה
יוכלו להשתלב במסגרת לימודית ,כמו מכללה או אוניברסיטה .אול ,בראיונות התרשמנו ,שאי
בסיס מוצק להערכות אלו .לדוגמא ,כמעט כל הצעירי ,ללא תעודת בגרות ,הביעו ביטחו מלא
ביכולת להגיע לתעודת בגרות מלאה ויותר משלושה רבעי היו בטוחי שיוכלו ללמוד במסגרת של
לימודי גבוהי .זאת ,למרות לא העדר תוכנית מוגדרת להשגת מטרה זו.
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במקביל להערכות הצעירי את כישוריה לחיי בקשנו מהמלווי שיעריכו את הכוחות שיש
לצעירי ואת כישורי החיי שלה .באופ כללי ,נטו המלווי לזהות כוחות אצל רבי מהצעירי
) .(14שכיחי יותר היו מוטיבציה להצלחה ,אופטימיות וגישה חיובית לאחרי והיכולת ליצור
קשרי בינאישיי טובי .נכונות ויכולת לעבודה קשה היו שכיחי פחות; רק שמונה מקרב
הצעירי הוערכו כבעלי יכולת זאת .ג כישרונות בתחומי של תבונת הכפיי והתחו האומנותי
היו פחות שכיחי.
בהערכותיה של המלווי את הצעירי בולטי מספר תחומי ,בה נראה שלרוב הצעירי יש
מיומנויות ויכולות .בולטות ההערכות החיוביות בתחו העבודה ,ובעיקר בכל האמור למיומנויות של
חיפוש וראיו עבודה ,השתלבות בעבודה ויכולת לעבוד בעבודה הדורשת מקצועיות .היכולת לעבוד
בצוות וע לקוחות הייתה גבוהה במיוחד.
המלווי הביעו הערכה חיובית ליכולות הלימודיות של חלק גדול מהצעירי :המלווי חושבי או
בטוחי כי  14מתו  17הצעירי מסוגלי להגיע לתעודת בגרות מלאה ,שישה יוכלו להשתלב בעתיד
במכללה או אוניברסיטה ו 10ה בעלי יכולת ללמוד מקצוע במסגרת לימודי רשמית.
למלווי הערכות חיוביות בתחו ניהול משק בית במיוחד בתחומי של כביסה ,ניקיו ,מגורי ע
שותפי ושמירה על יחסי שכנות .אול ,תמונה מעורבת יותר עולה בכל הנוגע לתכנו תקציב ריאלי
ולניהולו ,תו שימוש אחראי בכרטיס אשראי והימנעות מקניות אימפולסיביות ומכניסה לחובות.
כא נית להיווכח כי המלווי סבורי שחלק ניכר מהצעירי חסר מיומנויות כאלה .למשל ,לגבי
שישה העריכו המלווי כי אי לה את היכולת להימנע מקניות אימפולסיביות ומכניסה לחובות.
נראה ,כי למלווי יש הערכה מעורבת ג לגבי הכישורי הבינאישיי של רוב הצעירי ולגבי שבעה
מה המלווי סבורי כי ה חסרי היכולת ליצור קשרי ע חברי .כמוכ ,יש סימני שהמלווי
אינ בטוחי ביכולות של הצעירי ליצור קשרי יציבי ע בני המי השני ולהקי משפחה חיובית
ויציבה .למשל ,ישנה הערכה שכשליש מהצעירי אינ בעלי יכולת להקפיד על "מי בטוח" ואינ
מסוגלי להקי משפחה חיובית ויציבה.
בהשוואה בי הערכות הצעירי לבי אלו של המלווי מצאנו פערי רבי ועקביי בי ההערכות
השונות .בכל התחומי בלטה הערכה חיובית למיומנות החיי של צעירי לעומת מלוויה.
ההבדלי בולטי במיוחד בכל הקשור להערכות בתחו ההשכלה ובתחו היחסי הבינאישיי.
למשל ,בעוד ש 11מתו  12הצעירי חשבו שיגיעו למכללה ,הרי המלווי חשבו כ רק לגבי  6מתו
ה .17בדומה ,שמונה מהצעירי בטוחי שיוכלו להימנע מיחסי ע חברי בעלי השפעה שלילית,
א המלווי בטוחי רק לגבי שניי.
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מאפייני תהלי ההתערבות
התוכניות ,הציפיות והמציאות של הצעירי בלימודי ,בצבא ובעבודה
מטרת השאלות שלנו בתחו זה הייתה לבחו שלושה היבטי :את אופי ההתערבויות שנעשו ,את
ההערכה של התערבויות אלו מזווית הראייה של הצעירי וג את ההישגי שאליה הגיעו הצעירי
בתחומי אלו.
 .1לימודי
בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א יש לה תוכניות בתחו הלימודי .כול הביעו רצו
להמשי ללמוד ,שמונה רצו להשלי בגרויות או להתכונ לפסיכומטרי ,שישה התעניינו בלימודי
גבוהי ואחד רצה ללמוד בקורס מקצועי .בראיו השני שאלנו א אכ מימשו בפועל את רצונ..
שלושה צעירי מתו השמונה שרואיינו היו במסגרת לימודית ,צעיר אחד לומד בהשלמת השכלה
למבוגרי )השלמת  12שנות לימוד( ,אחד לומד במכינה לעולי חדשי ואחד  בקורס משיטי
יאכטות.
שאר חמשת הצעירי בראיו השני דיווחו ,כי ה מעונייני לממש את שאיפותיה בתחו
הלימודי ,א מתקשי לעשות זאת בשלב הנוכחי בו ה נדרשי לעבוד ולשרת בשירות לאומי.
בחנו נושא זה ג מזווית הראייה של המלווי .על פי רוב ,תאמו דיווחי המלווי את אלו של
הצעירי ,א חשוב לציי ,שהמלווי ראו ג בקורסי מקצועיי כגו נהיגה וקורסי הניתני
במסגרת השירות הלאומי )מדרי סנפלינג( ,כהשתתפות בלימודי.
בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א ה חושבי שההשתתפות בתוכנית תעזור לה להגשי את
שאיפותיה בתחו הלימודי .רוב ) (13ענו בחיוב .בעיקר ציינו את העידוד ואת התמיכה
שמקבלי ,א התייחסו ג למימו הלימודי .הצעירי שלומדי כרגע דיווחו שה מקבלי מימו
ללימודי.
בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי א ה קיבלו סיוע בנושא הלימודי .מי שהיו במהל
לימודי השיבו בחיוב ואילו האחרי חשו שאינ פנויי ללמידה בשלב זה ולכ לא קיבלו סיוע ,א
ציינו כי הנושא נמצא על סדר היו וכי מוצעת לה עזרה.
לסיכו ,בולטת תחושת של הצעירי שהתוכנית מעודדת השכלה וא דוחפת אות לכיוו זה .ע
זאת ,מרבית עדיי אינ לומדי במסגרות אקדמיות .למרות העובדה שרוב הביעו שאיפות ללמוד
בלימודי גבוהי או להשלי בגרויות )וה והמלווי א העריכו שלרוב יש יכולת לכ( ניראה כי
אינ עושי צעדי מעשיי בכיוו.
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 .2צבא  /שירות לאומי
בעת הראיו הראשו ע הצעירי נוכח צעיר אחד שהיה אחרי שירות צבאי ולא נמצא מי ששהה
בדירה בעת השרות הצבאי )למעשה ,המשרתי בצבא אינ יכולי לשהות בדירה( .חמישה היו
בשירות לאומי וארבעה לפני שירות .בתקופת השהות בדירה התגייסו שלושה לשירות צבאי .הגיוס
לווה על ידי המדריכי שסייעו בביטול הפטור משירות ,הכנה למעבר ותמיכה .בעקבות הגיוס
הצעירי סיימו את שהות בדירה.
שאלנו את הצעירי המשרתי בשירות לאומי ואת הנמצאי בתהליכי גיוס א התוכנית עוזרת
לה במהל השירות .כל המשתתפי השיבו בחיוב .לדעת העזרה התבטאה בשני תחומי :התחו
המעשי והתחו הרגשי .בתחו המעשי ,ה דיווחו על עזרה בהתנהלות מול גורמי השירות הלאומי,
כדוגמת מציאה של מקו שירות מתאי ,מילוי טפסי ושיחות ע רכז השירות .הצעירי ג דיווחו
על עזרה ותמיכה רגשית במהל השירות .
שאלנו את הצעירי א יש היבט נוס בו התוכנית עשויה לעזור בו בתחו השירות הצבאי  /לאומי.
הרוב המכריע של הצעירי השיבו בשלילה ,וציינו שהתוכנית עזרה בכל הצרכי שעלו .בראיונות
העוקבי לא נמצאו צעירי שאמרו כי זקוקי לעזרה נוספת.
 .3תעסוקה
בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א ה עובדי מאז כניסת לתוכנית  כול השיבו בחיוב.
אלה שהיו במהל שירות לאומי עבדו בעבודות חלקיות או מזדמנות .אשר רוב פשוטות ואינ
דורשות השכלה או התמקצעות כלשהי .הצעירי הגדירו אות כעבודות לצור פרנסה ,א לא
עבודות שבה ירצו לעבוד בעתיד או עבודות ,בה אפשר להתקד בצורה משמעותית .סוגי העבודות:
שטיפת מכוניות ,עבודה בתחנת דלק ,עבודה בקו חלוקה של תנובה ,סדר במכולת ,שטיפת כלי .רק
צעיר אחד עבד בתחו שעניי אותו כמדרי "סנפלינג"  מקצוע אותו רכש בשירות הלאומי.
שאלנו את הצעירי מה תוכניותיה לגבי מקצוע ותעסוקה עתידיי .היה מעניי להיווכח כי רוב
טר החליטו; חלק ניכר שאפו להיות עצמאיי בעלי עסק ,ותיארו את רצונ להתעשר ,אחרי
הביעו רצו לעסוק בעבודה אקדמית )ארכיטקטורה ,משפטי( א טר גיבשו תוכנית פעולה על מנת
להגיע למקצועות אלו ולא היו מודעי לדרישות הקבלה במוסדות להשכלה גבוהה .צעיר אחד
התעניי בעבודה כאח מעשי ,תחו שעוסק בו במסגרת השירות הלאומי ,והיה נראה כי השקיע
מחשבה בדרכי המעשיות להגשי את השאיפה.
בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי מה טבעה של העזרה אותה קיבלו בתחו התעסוקה .צוינה
עזרה במציאת מקו עבודה ,בהכנה לראיו קבלה ,בליווי פיזי בחיפוש עבודה ,ובעיקר תמיכה ועידוד
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בתחו זה .לא הובעה בקשה לסיוע נוס בתחו ,א צוי קושי בתחו התעסוקה ,כיוו שמגוו
העבודות המוצע לה הוא דל ושכר נמו מאוד.
התמונה המתקבלת מדיווחי המלווי אינה שונה באופ משמעותי מזו שהתקבלה מהצעירי;
בנקודת הזמ הראשונה ששמונה מתו  17עבדו באופ מזדמ או פרק זמ קצר ,שמונה במשרה
קבועה ואחד היה במהל חיפוש עבודה .פרק הזמ בו עבדו הצעירי היה בדר כלל קצר .בנקודת
הזמ השנייה המדריכי דיווחו כי ,בחצי שנה האחרונה שלושה צעירי התנסו בחיפוש עבודה,
ארבעה עברו ראיו עבודה ,חמישה עבדו במשרה מלאה ושלושה עבדו במשרה חלקית ,שישה התנסו
בפיטורי ו/או בהתפטרות .ברוב המקרי הפיטורי היו על רקע של קשיי להסתגל לעבודה והתמדה
בה.
המלווי הצביעו על קשיי בהשתלבות במקו עבודה יציב ומספק ,הנובעי בחלק מיחס הסביבה
אל הצעירי עקב עבר ,חלק אחר נובע התנהגויות אופייניות לצעירי אלו :רצו להתעשר באופ
מיידי וללא מאמ מתמש )"לעשות מכה"( ,הגור ,בי היתר ,להשקעה ב"מיזמי" מפוקפקי,
המסתיימי בחובות כבדי .האתגר בעבודה עמ היה במידה לא קטנה להביא אות להכיר
במציאות של עבודה קשה ומתמשכת בשכר נמו ,האופייני למי שחסר כישורי פורמאליי ואי לו
עבר של עבודה מסודרת.
סוגי העזרה שקבלו מהתוכנית
במטרה לתאר ולהערי את תהליכי ההתערבות ,שאלנו את המלווי ואת הצעירי מה סוג העזרה
שהמשתתפי קבלו מהתוכנית בנושאי שוני .מדיווחי הצעירי ,בשלושת נקודות הזמ ,עולה כי
בתחומי של תמיכה רגשית ,עזרה כלכלית ולימוד ניהול משק בית היה השיעור הסיעו הגבוה ביותר.
בשיעור נמו יותר צוינו הסיוע בלימודי ,בעבודה ובשירות הצבאי/לאומי .המלווי טענו ,כצפוי ,כי
כל הצעירי קבלו ליווי ,ייעו וסיוע בשכר דירה .חלק הגדול קיבל סיוע בנושאי שירות
צבאי/לאומי ,בפעולות סנגור ותיוו ובתמיכה כלכלית אחרת .מספר קט יותר קבלו תמיכה כספית
בלימודי ובהכשרה מקצועית ובטיפול פסיכולוגי/פסיכיאטרי .יש לציי ,כי המלווי העריכו שיותר
צעירי זקוקי לטיפול פסיכולוגי או קבוצתי ,ויש משאבי שהוקצו לכ ,א הצעירי נרתעי
מכניסה לטיפול כזה.
הערכות של הצעירי את הליווי שקיבלו ושביעות רצונ מההשתתפות בתוכנית
כחלק מהערכת התוצאות של התוכנית ,מזווית הראייה של הצעירי ,הצגנו בפניה סדרה של
שאלות בנושא הליווי שקיבלו במהל התוכנית .כל הצעירי דיווחו כי ה מרוצי מהשתתפות
בתוכנית .באופ כללי ,רוב רוב של המשתתפי הביעו שביעות מהמלווי ,בכל האמור ליחס שה
מקבלי וא ביחס למידה שבה המלווה מצליח לעזור לה להשיג את מטרותיה )א כי ההערכה זו
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מעט נמוכה יותר( .הערכות נמוכות במקצת התקבלו לשאלה א הצעירי לומדי מהמלווה דברי
רבי ורוצי להידמות לו .רק ארבעה טענו כי אי ה מרוצי מהמלווי.
שאלנו את הצעירי עד כמה השתתפות בתוכנית עזרה לה בתחומי חיי שוני .בחלק
מהתחומי שכיחות ההערכות החיוביות הייתה גדולה 10 .מתו  12המרואייני ,בנקודת הזמ
הראשונה ,השיבו" :נכו או נכו מאוד" שהתוכנית עזרה לה ללמוד להסתדר באופ עצמאי,
להתקד בחיי ,כשעצוב וקשה לה ומבחינה כלכלית .ע זאת ,רק ארבעה העריכו שהתוכנית
עוזרת לה בענייני עבודה ובתחו הלימודי.
הערכות המלווי את השינויי שחלו בצעירי
בחלק זה בחנו את התוצאות של התוכנית בדר של הערכת המלווי את השינויי שחלו בצעירי
במהל התוכנית בשלוש נקודות זמ .להערכות אלו יש מגבלות ,הנובעות מהעדר יכולת של השוואה
לקבוצת ביקורת מתאימה .יחד ע זאת ,יש חשיבות לבחו א המלווי העובדי ע הצעירי נוטי
לראות שינויי בתחומי החשובי להשגת יעדי התוכנית.
המלווי נטו לראות התקדמות של הצעירי בכל אחת מנקודות הזמ וממוצע ההערכות שלה נע
מ  4.21ל 4.33בסול ב חמש דרגות שבו  = 4התקדמות ו = 5התקדמות רבה .מעבר לכל שלוש
נקודות הזמ ,ההתקדמות בנושא הלימודי הייתה הנמוכה ביותר .בעוד שההתקדמות בנושא
תעסוקה הייתה מעטה בנקודת הזמ הראשונה ,היא הייתה בולטת יותר בנקודות הזמ האחרות.
כמוכ ,התקדמות רבה יותר בהתמודדות ע מיומנויות חיי בלטה בנקודת הזמ הראשונה לעומת
האחרות .יש לציי ,שהערכת המלווי בנקודת זמ שלישית ,בה העריכו את השינויי שחלו אצל
הצעירי אשר עזבו את התוכנית ,הייתה מעורבת מאוד .בקבוצה זו היו צעירי שנאלצו לעזוב את
הדירה לאחר חזרה להתנהגות לא נורמטיבית כגו ,שימוש בסמי .לעומת היו מספר צעירי שעזבו
בעקבות שינוי חיובי כגו ,גיוס לצה"ל .סטיית התק בהערכות המלווי בנקודת זמ השלישית
הייתה לכ גבוהה בהרבה מזו שבנקודת הזמ הראשונה ) 1.50לעומת .(1.06
בסיכו הערכותיה התייחסו המלווי לסוגיה א התוכנית פגעה בצעיר המשתת או סייעה לו.
באופ בולט ,נטו המלווי לראות את התוכנית כתורמת לצעירי;  13מתו  17בנקודת הזמ
הראשונה 7 ,מתו  10בשנייה ,ו 8צעירי מתו ה 10שהמלווי העריכו בנקודת הזמ השלישית.
בנקודות הזמ השנייה והשלישית העריכו המלווי שההשתתפות פגעה בצעיר אחד.
זווית הראייה של צעירי שסיימו את שהות בתוכנית
במסגרת המחקר בחנו את מי שסיימו השתתפות בתוכנית וניסינו לקבל מידע רב ככל שנית עליה
מהמלווי ומהצעירי עצמ ,מתו ניסיו לבחו מה מלמד אותנו דפוס הממצאי באשר לתוכנית
ולדרכי לשיפורה .בידינו מידע על  10צעירי שסיימו את השתתפות בתוכנית .לגבי שבעה מה
המידע נתקבל מהמלווה ומהצעיר עצמו ,לגבי שלושה נוספי מידע הוא מהמלווה בלבד.
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בחלק זה נציג את זווית הראייה של שבעה צעירי באשר לנסיבות עזיבת והקורות אות בכל
הקשור לחייה לאחר העזיבה ,נציג את זוויות ראייה של המלווי ונשווה ביניה .חשוב לציי ,כי לא
הצלחנו להשיג שלושה צעירי אשר נאלצו לעזוב לאחר משבר ,מאחר וניתקו כל קשר ע המלווי,
ואי ה מופיעי בדיווחי שלהל .הגיוני שזווית הראייה שלה היא שלילית יותר מאלו שסיימו
ברוח טובה ,או לפחות שומרי על קשר ע המלווי .למרות המגבלות הברורות של המידע שבידינו
אנו מציגי אותו כדי לעורר חשיבה ודיו על המשמעויות של המידע.
מתו שבעה הצעירי שרואיינו אחרי עזיבת :ארבעה ציינו שעזבו לפי התוכנית ,אחד תיאר
התפתחות חיובית בחייו ,אחד נאל לעזוב לפי דרישת הצוות וצעיר נוס אמר שעזב עקב קושי או
משבר .כלומר ,רק שני מהשבעה עשו זאת ,לפי דיווח ,עקב קושי להמשי בתוכנית.
כאשר הצעירי נשאלו א היו רוצי להמשי את השהות בדירות ,חמישה ענו בחיוב ושניי
בשלילה .מעניי לציי ,כי שניי מהעוזבי בעקבות משבר היו מעונייני לחזור ולהמשי .רוב
הצעירי שומרי על קשר ע הצעירי בדירה וע המלווי .שישה ציינו כי יפנו למלווה לקבלת
עזרה ותמיכה בכל מצב ,ורק צעיר אחד דיווח כי חש שאינו יכול לפנות.
מגורי :שאלנו את הצעירי לגבי מגורי לאחר עזיבת את הדירה .שלושה חזרו להתגורר ע
ההורי ,שוכרי דירה ע שותפי ,אחד עובד במקו המספק מגורי ואחד קיבל דיור מטע
הצבא .שאלנו את הצעירי א קיבלו עזרה בנושא מגורי לאחר העזיבה ,שניי ענו בחיוב ו 5ענו
בשלילה .שלושה דיווחו שחשו קושי בנושא המגורי ותיארו קושי לשוב להתגורר ע ההורי ,צעיר
אחד דיווח כי היה במצב בו לא היה לו היכ לישו.
עבודה :מתו שבעת הצעירי שראיינו שניי לא עבדו בעת הראיו ,מכיוו שהיו במהל שירות
צבאי בבסיס סגור .מתו  5העובדי ,מתו צור כלכלי ,מתארי את העבודות כלא מקצועיות
ובתחומי שאינ מענייני אות )תחנת דלק ,עוזר למתקי מזגני ,עובד דפוס( .לצעירי לא היה
ברור א העבודה יציבה ולכמה זמ .ארבעה אמרו שקבלו הכשרה מקצועית ,מתוכ שלושה במהל
השהות בתוכנית ,כחלק מהשירות הלאומי שבצעו .לגבי העתיד ציינו שניי שה מתכווני לעבוד
בעבודה אקדמית )ארכיטקטורה ורפואה( ,שניי ציינו שה מתכווני לפתוח עסק עצמאי ושלושה
טר גיבשו דעה.
מצב כלכלי :לחמישה צעירי שראיינו קיבלו משכורת )מתוכ לשניי משכורת צבאית( .שלושה
טענו כי בשלושה חודשי האחרוני מצב הכלכלי היה קשה או קשה במיוחד .הדבר בא לידי ביטוי
בכניסה לחובות לבנק ,לחסימת חשבו ולנטילת הלוואות ממשפחה ומחברי .לארבעה יש חובות
לחברות סלולאריות ,לבנקי ,לחברי ,לקרובי משפחה ולהוצאה לפועל .רק צעיר אחד ידע את היק
החובות שצבר.
לימודי :איש מבי הצעירי לא נמצא בתוכנית לימודי בזמ הראיו .לכול היו תוכניות ללמוד
בהמש )השלמת בגרויות ,קורס מקצועי ולימודי אקדמאיי(.
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בריאות :כל הצעירי דיווחו כי מצב הרפואי טוב וטוב מאוד וכי לא נדרשו לקבלת טיפול רפואי
מאז עזיבת הדירה.
קשר ע גורמי טיפוליי /חוק :שני צעירי היו בקשר ע גורמי טיפול הקשורי לגמילה .צעיר
נוס היה בקשר ע שירותי המבח.
יחסי חברתיי :מרבית הצעירי חשבו שיש לה אותו מספר חברי כמו לרוב האנשי ,כול
חשו שיכולי לדבר ע חבר קרוב כאשר יש לה בעיה ,כול היו מרוצי מהקשרי החברתיי
שלה וכול סברו שיש לה מקורות תמיכה.
אורח חיי :צעיר אחד סיפר שהוא שותה לפעמי ,ארבעה מעשני )סיגריות( .ארבעה יוצאי
לבילויי ומשתתפי בפעילות ספורטיבית ושלושה נוטלי חלק בחוגי.
מבט לעתיד :באופ כללי ,הצעירי מציגי תפיסה חיובית של עתיד .כול מסכימי לאמירה
שעתיד הצפוי יהיה מאושר וכול מסכימי שיהיו לה חיי ארוכי ומשפחה טובה ומוצלחת .ע
זאת ,כמחצית מסכימי שלאנשי כמוה קורי דברי רעי וכי לעול לא יהיה לה מספיק
כס.
רוב מפגיני תחושה חיובית לגבי עצמ והמידה בה יש לה תקווה לעתיד טוב .הערכת היא
הגבוהה ביותר בכל האמור לתחושה שה מסתדרי היטב בחיי ויכולי להשיג דברי החשובי
לה בחיי ,והנמוכה ביותר לגבי התחושה שדברי שעשו בעבר יעזרו לה בעתיד.
הערכת הצעירי את התוכנית ואת המלווה לאחר העזיבה :בכל אחד מהראיונות ביקשנו מהצעירי
להערי את התוכנית ואת המלווה שלה .עשינו זאת ג בראיו שנער לאחר העזיבה .ה נשאלו עד
כמה היה לה טוב או רע בדירה במבט לאחור .ארבעה ציינו כי היה לה טוב או טוב מאוד ,שניי
דיווחו שהיה לה די טוב ורק צעיר אחד טע שהיה לא כל כ טוב .מצאנו ,כי רוב מסיימי התוכנית
היו שבעי רצו מהמלווי שלה .התחומי שבה ההערכות היו הנמוכות יותר היו היכולת לדבר ע
המלווה על נושאי כואבי והרצו להדמות למלווה .באשר להערכת כלל התוכנית; ששה מתו
השבעה הביעו שביעות רצו מההשתתפות בתוכנית .באשר לתחומי ספציפיי ,הערכת הצעירי את
העזרה שקיבלו מהתוכנית הייתה גבוהה ודומה במרבית התחומי ,א רק צעיר אחד הערי
שהתוכנית עזרה מבחינה כלכלית.
כמוכ ,ביקשנו מהצעירי להערי א ה מצליחי כיו להשיג את המטרות שהציבו לעצמ בעת
ההשתתפות בתוכנית .שלושה חשו שה מצליחי במידה רבה ,אחד תיאר שהוא מצליח במידה
מועטה ,ושלושה דיווחו כי כלל אינ מצליחי להשיג את המטרות.
זווית הראייה של המלווי על העוזבי
המלווי דיווחו על עשרה צעירי שעזבו את התוכנית .ה העריכו כי העזיבה של חמישה הייתה
מתוכננת כחלק מהתפתחות חיובית או סיו התקופה המוקצבת .בחמישה מקרי העזיבה הייתה לא
מתוכננת ובעקבות משבר או חוסר יכולת של הצעיר להמשי במסגרת הדירה .שלושה עזבו יחד
בעקבות משבר של חזרה לשימוש בסמי של אחד הצעירי והיסחפות של שניי נוספי בעקבותיו.
המלווי העריכו שארבעה מהעוזבי היו נתרמי מהמש שהות בתוכנית.
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שלושה צעירי אינ נמצאי בקשר ע המלווי ,שישה שומרי על קשר קבוע ורצו וצעיר אחד
היה בקשר ע המלווה א הקשר נותק ע הזמ.
בניסיו ללמוד יותר פרטי על צעירי שאלנו לאחר עזיבת את מלוויה כיצד ה מעריכי
)בדיעבד( את ההסתגלות של הצעירי למסגרת בזמ ששהו בה .מהדיווח עולה שלגבי כמחצית
מהעוזבי ההערכה היא שהיו קשיי בהסתגלות בעת היות בתוכנית .ואילו המחצית השנייה
הסתגלה בצורה טובה מאוד.
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הערכות מסכמות ,מסקנות והמלצות
את ההערכות המסכמות שלנו נציג כמענה למספר שאלות מרכזיות שהצבנו במהל מחקר ההערכה.
חלק זה מבוסס על הממצאי שאספנו בכל האמצעי בה נקטנו במהל המחקר :ראיונות עומק
וראיונות מובני למחצה ,תצפיות משתתפות ,ראיונות ע הצעירי ושאלוני למלווי.
נזכיר ,בחלק המרכזי של הדוח הבאנו מספר רב של ההערכות והמלצות הנוגעות למיז של "גשר".
בחלק זה נביא את ההערכות והמלצות אות אנו מבקשי להדגיש ,בכל הנוגע למיוחד בבוגרי חסות
הנוער ,מעבר למה שנאמר על בוגרי של מסגרות השמה חוביתית אחרות.
מבט כולל במישור המערכת הארגונית
 .1יש צור בתוכנית מגורי וליווי לבוגרי חסות הנוער
לשאלה המקדמית :הא יש צור בתוכנית לבוגרי מסגרות החסות? תשובתנו היא חיובית .הערכה זו
נובעת ממספר מקורות ,המחזקי זה את זה :ספרות מקצועית ,ראיונות שערכנו ע אנשי מקצוע
בכירי בחסות הנוער ,וראיונות שערכנו ע המלווי וע הצעירי .כל המקורות הדגישו את
הצרכי המיוחדי ואת הקשיי של בוגרי חסות הנוער .הרקע הבעייתי של בוגרי מעונות החסות
בנוס לסטיגמה שהיא מנת חלק ה בקרב השירותי החברתיי וה בקהילה ,מדגישי את
הנחיצות בתוכנית .מכא נובעות הערכותינו והמלצותינו לבנות תוכנית המיועדת לבוגרי חסות
הנוער.
 .2יש לשלב את הצרכי של בוגרי חסות הנוער בדיוני מערכתיי ובחקיקה ,הנוגעת לבוגרי מסגרות
השמה
מ העולה מדוח המחקר ,קיימי קשיי ארגוניי ומערכתיי רבי במת מענה לצרכי של בוגרי
מסגרות השמה חוביתית .התרשמנו שקשיי אלו מורכבי א יותר בכל הנוגע לדירות לבוגרי
מעונות החסות .יש לציי ,כי לחסות הנוער יש מחויבות ארוכת שני וניסיו רב בעבודה ע בוגרי
המעונות .ע זאת ,מצאנו כי משאבי ,המיועדי לתחו חשוב זה קוצצו באופ משמעותי ונראה
שאינ מספיקי להתמודדות ע הצרכי בתחו זה.
זאת ועוד ,נראה כי השינויי הארגוניי שחלו במערכת השירותי בתחו זה עליה דיווחנו
)איטיי ובעייתיי ככל שיהיו( ,אינ כוללי את בוגרי חסות הנוער .ככל הידוע לנו ,אי ה
מופיעי בטיוטות המסמכי והתוכניות במשרד הרווחה .נראה ג ,שהתוכניות בקהילה המיועדות
לצעירי ,מכוונות לאלו הנחשבי כמצויי ב"טווח התפקוד הנורמטיבי" ,ויש מאמ להימנע
מלכלול בה "אוכלוסיות קצה" ,העלולות להטיל סטיגמה על שירותי אלו .כתוצאה מכ קשה היו
לחזות כיצד ללא שינוי בגישה נית יהיה לפתח מענה של ואור טווח לצרכי הצעירי ,בוגרי מעונות
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של רשות החסות .מכא נובעת ההמלצה שלנו לשלב את הצרכי של בוגרי חסות הנוער בדיוני
מערכתיי ובחקיקה הנוגעת לבוגרי מסגרות השמה.
מאפייני לקוחות
 .1הצעירי שהתקבלו לתוכנית מתאימי להגדרה של אוכלוסיית היעד
ניתוח הממצאי על הרקע של הצעירי ומשפחותיה מצביע על התאמת להגדרה של אוכלוסיית
היעד .יתרה מזאת ,נראה כי תהליכי המיו בחסות הנוער ה מעמיקי ומתבססי על היכרות רבת
שני ע הצעירי וכי כל המידע על הצעיר ומשפחתו נשקלי באופ מעמיק .אי זה אומר ,שתהליכי
מיו אינ עלולי להוביל למסקנות שגויות ,כדרכ של תהליכי מיו ,א נראה שסוגיות יכולותיו של
הצעיר ומסוגלות משפחתו לסייע לו להשתלב בקהילה באופ עצמאי ,נשקלות בכובד ראש .נראה ג,
כי העדר עור משפחת אצל הצעירי אינו נובע ממצבה הירוד של המשפחה ,אלא מהקושי להעניק
סביבה מוגנת דיה בתהלי המעבר .כ למשל ,שמענו על משפחות המתקשות ליצור סביבה ,נקייה
מפיתויי של אלכוהול ומפגש ע גורמי עברייני .מצב זה מחייב ההערכה מעודנת יותר ,באשר
לצור בסיוע לבוגר חסר עור משפחתי ,מזו היכולה להישע על הגדרות פשוטות כגו יתמות ,או
הורי שכלל אינ מתפקדי .ההיכרות הקרובה ע הבוגרי מגבירה את הסיכוי שהערכות תיעשה
באופ מושכל.
 .2צעירי שבתוכנית ה אלו הזקוקי לה והמתאימי לה ביותר
אחת הסוגיות שאליה חייבת להתייחס כל סוכנות חברתית היא ,הייתכ שהיא מעניקה שירות רק
לתתקבוצה מתו אוכלוסיית היעד ,וכי היא אינה כוללת בהכרח את מי שנזקקי לשירות במידה
הרבה ביותר .אי בידינו מידע מספק הנדרש להערכה זו .ע זאת ,נציי ,כי התרשמנו שאנשי המקצוע
בחסות הנוער מכירי באופ מעמיק את כל הצעירי העומדי לפני סיו שהות במסגרות השונות,
ומקיימי תהליכי מיו יסודיי .מצב זה עשוי להצביע על כ כי אכ המתאימי ביותר ,מבחינת
הצרכי והיכולות ,נבחרי לתוכנית .חשוב להעיר ,כי על פי התרשמותנו ג במקרי בה התברר,
בדיעבד ,שתהלי המיו כשל ,התקיי דיו מקצועי במטרה להפיק לקחי לקראת הפניות נוספות.
 .3קיימות קבוצות נוספות של צעירי בוגרי חסות הנוער הזקוקות לתוכנית דומה
מתו הראיונות ע אנשי המטה התברר שמספר הבוגרי המתאימי ,אשר זקוקי ומוכני לפתרו
של דירה ע ליווי בקהילה אינו רב .נראה שרבי מהבוגרי שבעו משהות במוסד ,וג אנשי המקצוע
מאמיני כי עבור רבי מה הפתרו הנכו הוא לצאת לחיי עצמאיי ולהתמודד ע הקשיי ,ולא
להמשי ולשהות במסגרת מגוננת .ע זאת ,יש מספר קבוצות הזקוקות למענה שהדירות הנוכחיות
אינ מספקות .למשל ,המחקר הנוכחי היה אמור להקי דירות המיועדות לצעירי ערבי .פתרו זה
לבני מיעוטי טר נית ויש לו מקו .כמוכ ,סביר שיש צור בפתרו דומה לצעירות בוגרות
המעונות .בראיונות ע אנשי המטה נגלה ג הצור בדירה באזור הדרו ,שתהייה קרובה למסגרות
של חסות הנוער.

- 85 -

הערכת של מאפייני ההתערבות
מודל ההתערבות מתאי למטרות התוכנית ולקהל היעד בתנאי מסוימי
בספרות מקצועית מוזכרות סכנות הגלומות בפתרונות טיפוליי ,המקבצי צעירי עוברי חוק במסגרת
אחת .יש עדויות אמפיריות המצביעות על מגע ע בני אותה קבוצת הגיל ,עוברי חוק כעל בעל השפעה
שלילית המחזקת התנהגויות עברייניות )  .(Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Leve & Chamberlain, 2005יחד
ע זאת ,ממספר עדויות במהל המחקר ,נית להבחי ג בסימני להשפעה הדדית חיובית .צעירי
שהתקדמו בעבודה היוו דוגמה חיובית ומעודדת לעמיתיה .כמוכ ,מהספרות עולה ,שחלופות מועדפות ה
בדר כלל מאוד יקרות וכוללות מעקב אישי נמר אחר צעירי בקהילה והפנייה להתערבויות רב
מערכתיות.
צוות המחקר היה חלוק בדעותיו באשר למסקנות הנובעות ממצב זה .הערכת החוקר הראשי היא
שבמסגרת מגוו פתרונות ,עבור צעירי בוגרי מעונות חסות הנוער ,יש מקו למודל של דירה המקבצת
מספר צעירי בדרכ לחיי עצמאיי .זאת ,בתנאי שמתקיימי מספר תנאי ,והבולטי בה :תהליכי
מיו ,המיועדי לזהות צעירי שיכולי להפיק תועלת ממסגרת זו מבלי לפגוע באחרי ולגרור אות
להתנהגות עבריינית ,תהליכי התערבות בדירה ,המגבירי את היכולת לפקח על הצעירי ולזהות תהליכי
התדרדרות ,העלולי לגרור נוספי ,וכ פיקוח והדרכה חיצוניי ,המסייעי למלווי לזהות תהליכי
הרסניי ולקד תהליכי חיוביי.
כנדרש ,ההתערבות היא אינטנסיבית ורב ממדית
מראיונות ומביקורי בדירות התרשמנו שהצעירי והמלווי מתמודדי בצורה נמרצת בהיבטי
רבי של התמודדות ,ובעיקר בסוגיות של תעסוקה וניהול משק בית .התרשמנו שהתחושה כי הזמ
העומד לרשות מוגבל ,הביאה לעבודה מאומצת ע כל אחד מהצעירי לש השגת מטרותיו
בתחומי החיי השוני .ע זאת ,נראה שעבודה זו הייתה יכולה משמעותית יותר א נית היה
להיעזר במשאבי של מומחיות ושל שירותי חברתיי החיצוניי לדירה .חלקי רבי מעבודת
של המלווי היא מלאכת תיוו וסנגור ברמה של היכרות אישית וניצול "קשרי" .יש מקו לחבר
את הדירות לשירותי קיימי לסיוע בנושאי לימודי ובעיקר לקידו הכשרה מקצועית ותעסוקה.
ככל שהדיוני בעניינ של בוגרי מסגרות השמה יכללו ,כפי שהמלצנו ,ג את בוגרי חסות הנוער ,כ
נית יהיה להעשיר את מגוו השירותי הנגישי לבוגרי בדירות של חסות הנוער.
הליווי הוא כלי מרכזי וחיובי מאוד
הממצאי העולי מהראיונות ע הצעירי ,מהביקורי ומהראיונות שלנו מצביעי באופ נחר על
תרומת הגדולה של המלווי ביצירת סביבה ,המאפשרת לצעירי להתמודד ע משימות המעבר לחיי
עצמאיי .המלווי נוכחי בדירה בתדירות גבוהה ,נפגשי ע הצעירי כקבוצה וג ע כל אחד
מהצעירי בנפרד .התרשמנו שהשקעת בצעירי ,ג מעבר לגבולות הברורי של שהות בדירה )למשל,
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לאחר העזיבה( ,משלבת מחויבות אישית ע גישה מקצועית .בשי לב לכ שהמשאבי הנוספי העומדי
לרשות הדירה ה מוגבלי ביותר ,נראה כי ,המלווה הוא המשאב המרכזי והחיוני ביותר.
המגורי בקהילה מהווי מנו המנוצל היטב לרכישת מיומנויות לחיי עצמאיי
ככל שהפרויקט התקד נעשה מאמ רב להביא את הצעירי לנהל את חייה הדירה באופ עצמאי .למשל,
בשלב מסוי נראה היה שכאשר הצעירי לא דאגו לקנות מזו ,המלווה נחל "למלא את המקרר".
בהמש ,נוכחנו לראות כי נעשה מאמ מרבי לתת לצעירי להתמודד ע החופש להחליט וע אחריות
הנלווית לכ.
יש לתגבר את המשאבי בתחו הלימודי ,ההכשרה מקצועית והתעסוקה
התרשמנו שחלק נכבד מאוד מהמאמ הושקע בתחו של מציאת עבודה ושמירה על מקו תעסוקה.
נראה שיש מקו ליצור יותר הזדמנויות ללימודי ולהכשרה מקצועית אשר אינ "מתחרי" בצור
לעבוד לש קיו .בלי ספק ,לעבודה מסודרת יתרונות רבי וצרי להיזהר ממצב בו הצעיר רק
"מקבל" ו"מטופל" ואינו חייב לעבוד לפרנסתו .אול ,יש לשקול את היתרונות ביצירת תוכנית
אישית ,המאפשרת לצעיר,ומחייבת אותו ,להשקיע את רוב מרצו בהשגת מטרות לימודיות או
הכשרה מקצועית שתרחיב את מגוו ההזדמנויות בעתיד .יש להניח כי חלק מהפתרו יבוא באמצעות
השגת משאבי חדשי ,הגברת נגישות למשאבי בקהילה ,או של גמישות בהקצאת משאבי
קיימי .חלק בלתי נפרד מהפתרו הוא עיצוב של "חוזי אישי" ,המשקפי את הצור להבטיח
שההשקעה בלימודי ובהכשרה מקצועית תנוצל כראוי ,ולא תשמש ל"מורטוריו'" נוס ,ולדחייה
של קבלת האחריות לחיי עצמאיי.
יש לקד שירות צבאי ככל שנית ולהמשי לתמו במשרתי
להתמודדות ע פטור מהצבא ולכניסה לשירות צבאי עשויה להיות תרומה משמעותית לעתיד של צעירי
בוגרי החסות .פתרו זה אינו מתאי לכל הצעירי  לחלק אי המוטיבציה הנדרשת ולגבי אחרי
הניסיו להשתלב בשירות הצבאי עלול לגרו לנזקי .התרשמנו ,כי לצעירי שהיו מעונייני ויכולי
להתמודד ע תהלי הגיוס ,השהות בדירה ,ובעיקר עבודת המלווה ,תרמו תרומה משמעותית .יש לזקו
יתרו לזכות הדירות.
יתר על כ ,יש לשקול מחדש את המצב הנוכחי ,שבו גיוס לצבא משמעו עזיבת הדירה .הניסיו שנצבר
בדירות של "גשר" ,מוכיח כי השהות בדירה והליווי שמקבלי הצעירי תור תרומה חיובית
להתמודדות ע השירות הצבאי ,משו הצור הרב בליווי ובתמיכה ,בשלבי הראשוני לפחות ,של
הגיוס  יש למצוא פתרונות מובני לליווי זה.
שירות לאומי הוא כלי בעל פוטנציאל גבוה ויש לנצלו במיוחד לצרכיה של בוגרי החסות
להשתלבות בשירות לאומי יש יתרונות רבי עבור צעירי בוגרי מעונות החסות .יש להמשי ולקד את
המאמצי )ולא רק במסגרת החסות( לשלב בשירות הלאומי צעירי בעלי צרכי מיוחדי ,כמו אלו של
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בוגרי החסות .כמוכ ,יש להדגיש במיוחד את הפוטנציאל של השירות הלאומי בתחו של רכישת מקצוע.
נוכחנו לדעת כי צעירי שזכו הכשרה במהל השירות הלאומי )כגו מדרי סנפלינג בעמותת "אתגרי"
ועבודה בבית החולי( ,רכשו בסיס להמש תעסוקה בעתיד.
יש להבטיח הדרכה ופיקוח
התמונה שקיבלנו בנושא הדרכה ופיקוח הייתה מעורבת .אחד המדריכי ציי ,שהמערכת מאפשרת
ליווי מקצועי שוט יש פורו התייעצות של המלווי ,הדרכה פרטנית ותמיכה מהמפקחת .מאיד,
דווח לנו כי אצל האחרי התמונה שונה וה אינ מקבלי הדרכה וג הליווי של המפקחת הוא
בלתי מספק עקב עומס .נראה שנושא זה צרי להיות מוסדר באופ שיטתי יותר כי ליווי ,הדרכה
ופיקוח ה חיוניי בעבודה ע קבוצות הבוגרי של החסות .הניסיו מלמד שמלווי עלולי
להיקלע לדינאמיקה של יחסי ע הקבוצה שאינה מובילה לתוצאות טובות ,וה זקוקי לעי
מקצועית חיצונית ,המאפשרת לשק את המצב שנוצר בצורה ריאלית ,כדי לעודד את המלווה לצאת
מדפוס יחסי לא רצוי.
כמוכ ,כפי שציינו במקומות נוספי בדוח זה ,חשוב שעבודת המלווי בדירות תוכל להישע על מערכת
שירותי ארצית .קשה לצפות מהמלווי ,המתמודדי ע העומס היומיומי ,לפתח קשרי ע שירותי
אחרי ,וג לפתח תוכניות ממוקדות להקניית מיומנויות חיי הנדרשות לבוגרי החסות .חשוב שתהיה
מערכת התומכת במלווי ,ולא רק בתחו הפיקוח ,כ שהשירות ימשי ויתפתח.
יש להמשי ולפתח את "תורת ההפעלה"
במהל המחקר הבנו כי מתקיימי תהליכי התפתחות ושינוי במאפייני העבודה ע הצעירי .חלק נבעו
מתהליכי אישיי שעברו חלק מהמלווי ,במעבר מתפקידי אחרי במסגרת חסות הנוער לתפקיד של
מלווה בדירה ,וחלק נבעו מלמידה מתמשכת ומהתאמות לאור המתרחש בדירות .חשוב להמשי ולפתח
את "תורת ההפעלה" היות שתוכנית הדיור והליווי מעלה שאלות טיפוליות מורכבות .בתהליכי פנימיי
שעברו אנשי המקצוע בחסות הנוער ובשיחות ע צוות ההערכה עלו שאלות רבות באשר למאפייני הצעירי
המתאימי ביותר לדירות אלו ,א יש מקו לשלב צעירי שהיו במוסדות גמילה מסמי ע עוברי חוק
אחרי ,א יש לעשות בדיקות סמי באופ שגרתי ,א יש להציע דירות מגורי בסמו לקהילות
טיפוליות המיועדות לבוגרי שלה ,ושאלות חשובות נוספות .להערכתנו ,התשובות לשאלות אלו אינ חד
משמעיות ומחייבות המש דיו מקצועי וקבלת החלטות ,שיגדירו למלווי את המודל הטיפולי המחייב.
לסיכו ,מצאנו שיש צור בתוכנית דיור וליווי המיועדת לבוגרי של מעונות חסות הנוער .להערכתנו,
המשתתפי בתוכנית אכ זקוקי לה ,ויש צעירי )וצעירות( נוספי ,לה צרכי דומי ,א אינ
משתתפי בתוכנית .התרשמנו כי המלווי ממלאי תפקיד מרכזי בהשגת יעדי של התוכנית .להערכתנו,
יש להפנות משאבי נוספי ותוכניות אישיות כדי לקד יותר את תחו התעסוקה והלימודי .אנו
סבורי כי ליווי הוא חיוני ג עבור מי שמשתלב בצבא ובשירות לאומי .אנו מעריכי שחשוב לחזק את
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תהליכי ההדרכה למלווי ולהבטיח פיקוח מקצועי קרוב על המתרחש בדירות .יש מקו להמשי ולפתח
את המודל המנחה את אנשי המקצוע בדירות אלו ,וע הזמ להגדיר תהליכי עבודה המחייבי את כלל
המלווי.
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חלק ג
בוגרי של חוות "שדה בר"
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מבוא ורקע
דוח זה מסכ ממצאי של מחקר הערכה שנעשה עבור "הקר למפעלי מיוחדי" של הביטוח
הלאומי במטרה להערי את המיז :תוכנית לבוגרי בחוות "שדה בר" .מיז זה ,שעוצב והופעל על
ידי עמותת "בית עציו" המפעילה את חוות "שדה בר" ,נועד לפתח רצ שייענו לצרכי של בוגרי
החווה .נציי ,שדוח זה מופיע כנספח לדוח המחקר על מיז גדול יותר בהיקפו" :גשר לבוגרי השמה
חוביתית" .משו כ ,נדגיש רק את אות היבטי המיוחדי למיז ב"שדה בר" .במהל המחקר
)יוני  (2007הוגש דוח ביניי .הדוח הנוכחי משלב את הממצאי ואת ההמלצות הרלוונטיי להערכה
מסכמת של המיז.
רקע המיז ותיאור קצר של מרכיביו
מטרתו של מחקר זה להערי את התוכנית המיועדת לבוגרי של חוות "שדה בר" .המחקר לא הערי
את כלל פעילותה של החווה .יחד ע זאת ,חשוב להבי את המיוחד לחווה זו ,כדי לראות את ההקשר
הטיפולי והארגוני שבו מופעלת התוכנית עבור הבוגרי.
חוות "שדה בר" הינה מעו לבני של רשות חסות הנוער והיא ממוקמת באזור מדברי מבודד למדי
ליד ההרודיו .החווה התפתחה כמעו טיפולי בדר ייחודית ועצמאית .הדמות המרכזית בחווה הוא
מר יוסי שדה שהחל את דרכו הטיפולית באופ בלתי ממוסד על ידי הכנסת צעירי לביתו ודאגה
לה ,ובהמש פיתח את החווה ,שהפכה למעו מוכר על ידי משרד הרווחה .לחווה יש אידיאולוגיה
טיפולית לא שגרתית.
בי היתר ,מציינת ה"פרוגרמה" הרשמית של החווה כי התפיסה הטיפולית גורסת "יצירת קהילה
טיפולית כחברת שווי בעלת אווירה ואתוס משפחתיי" .לפי אידיאולוגיה זו ,אי מדריכי ואנשי
מקצוע ,אלא קבוצת שווי ,אחי בוגרי ובני משפחה .למרות זאת ,בחווה יש צוות מקצועי מלווה
הכולל; עובדת סוציאלית )הגרה בחווה( ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכיאטר ורופא ילדי ,שלה
אחריות מוגדרת .נציי שבמהל מחקר ההערכה על הבוגרי היה לנו קשר ע העובדת הסוציאלית
בלבד .לא היה לנו קשר ע הגורמי המקצועיי האחרי והמלווי לא הזכירו אות כמעורבי
בחיי הבוגרי.
אידיאולוגיה זו היא בעלת משמעות מרכזית בכל האמור לסוגיות של "יציאה לחיי עצמאיי" .בעוד
ששתי התוכניות האחרות שהערכנו ,הציבו לעצמ מטרה לסייע לצעירי לצאת מהמסגרת ולהשתלב
בקהילה הרחבה באופ עצמאי ,נאמר לנו ש"שדה בר" הוא הבית הח של צעירי אלו ,ואי הכוונה
לפעול באופ מכוו לסייע לה לצאת לחיי עצמאיי ,אלא להעניק לה כלי מתאימי כדי יוכלו
לבחור לצאת לחיי עצמאיי כשירצו בכ וירגישו מוכני .אחד הביטויי לכ ,הייתה העובדה
שבשלבי הראשוני של ההערכה נכללו ברשימת הצעירי בתוכנית ,ג מי שהתקרב לגיל  30ועדיי
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מתגורר בחווה .כפי שנדגיש בהמש ,ביטוי נוס הייתה העובדה שרוב רוב של הצעירי שאינ
משרתי בצבא מועסקי בעבודות שונות בחווה ,וממשיכי לגור בה לאור זמ.
למעשה ,קשה להגדיר את העבודה מול הצעירי הבוגרי כ"תוכנית" ,במובנה המקובל .הצעירי
גרי בחווה בתקופת השירות הצבאי ,ואלו שאינ ,משרתי ,חיי ועובדי בה .הבוגרי מתגוררי
ביחידות עצמאיות קטנות )קרוו( שניישלושה בוגרי חולקי יחידת דיור .לבוגרי גישה לחדר
אוכל מרכזי ולכל השירותי המוצעי במסגרת המקו )שיעורי עזר ,עבודה בחווה ,שירותי כביסה,
תמיכה כלכלית( בדומה לשירותי הניתני לצעירי בהשמה חוביתית במקו ,שאינ נחשבי
בוגרי.
הליווי אינו מובנה ואינו פורמאלי ,כאשר אנשי הצוות הוותיקי יותר )או כפי שמעדיפי לקרוא לה
בחווה "האחי הבוגרי"( מלווי את הבוגרי במשימות חיי שונות )תשלו חשבונות ,כתיבת
קורות חיי( לפי הצור והזמינות של איש הצוות )לדוגמא ,א חבר צוות נוסע לפגישה בבנק ייקח
עימו את אחד הבוגרי בכדי להדגי לו כיצד מתבצעת פגישה כלכלית(.
חברי הצוות )עו"ס ,רכז בוגרי ,מנהל( מקיימי לעתי שיחות הדרכה ותמיכה ע הצעירי א לא
באופ קבוע או לפי מתכונת מסוימת .ברוח גישה זו ,חלק גדול מהתהלי הטיפולי מתקיי בעצ
השהות במסגרת הדומה למשפחה והתמודדות ע החיי בצוותא ,תו קבלת תמיכה מ"בני
המשפחה" .רוב הבוגרי עובדי בענפי השוני בחווה )חקלאות ,טיפול בבעלי חיי ,מוס ,בנייה,
ייצור גבינות ושמ זית וכד' ( ומקבלי דמי מחייה שאינ קבועי )לפי צור ובקשת הבוגר(.
למעשה ,אחת ההשתמעויות של גישה טיפולית זו מתבטאת בהעדר חלוקה מובנת לפי גילאי ,וג
בעובדה כי כאשר הצעירי יתבגרו ה יוכלו להישאר ולגור במסגרת החווה ,יחד ע "אחיה
הצעירי" ,א יחפצו בכ .כתוצאה מכ ,התקשינו להבי מה מייחד את התוכנית לבוגרי ,שאותה
התבקשנו להערי על ידי הקר למפעלי מיוחדי )שמימנה את התוכנית( ,ומה המבדיל בינה לבי
התוכנית לילדי עד גיל  18או התוכנית לבוגרי בגילאי גבוהי יותר.
בעקבות ועדת היגוי שנערכה לאחר מספר רב של חודשי ,בשיתו הגור המממ ונציגי החווה,
הוסכ ש"התוכנית" ומחקר ההערכה יתייחסו רק לצעירי הנמצאי עד שנתיי אחרי השירות
הצבאי .אול ,להערכתנו המדובר בחלוקה פורמאלית לצרכי המחקר בלבד ,ולא נוכחנו לדעת
שהצעירי בתוכנית מקבלי שירותי שוני מאחרי או מיוחדי לה .בהמש ננסה להערי את
המשמעויות שיש למודל טיפולי זה ,בהקשר של הכנה ליציאה לחיי עצמאיי של צעירי בוגרי
מסגרות השמה ,החסרי עור משפחתי.
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מחקר ההערכה
מטרות ההערכה
המטרות היו דומות לאלו של שתי התוכניות האחרות שהוצגו כא .נבהיר ,כי המחקר הנוכחי
התמקד בתוכנית לצעירי ,בוגרי המקו אשר נועדה להכינ לחיי עצמאיי .התוכנית מומנה על
ידי "הקר למפעלי מיוחדי" של הביטוח הלאומי .אנו לא הערכנו את שאר הפעילויות של חוות
'שדה בר' ולא את העבודה הנעשית במקו לפני שהצעירי מגיעי לבגרות .סביר להניח שיש מקו
להערכה הכוללת שתערו אינטגרציה בי כל מרכיבי המקו ,א זו לא הייתה משימתנו וניסינו
להתמקד א ורק בתוכנית הספציפית לצעירי בוגרי מסגרות השמה ,החסרי עור משפחתי.
שיטת המחקר
בדומה לשני המחקרי המקבילי האחרי ,המחקר ניסה לשלב גישות ושיטות של הערכה מעצבת
ושל הערכה מסכמת .המקור המרכזי לנתוני שאספנו היו ראיונות טלפוניי ע הצעירי ושאלוני
מובני שמולאו על ידי אנשי הצוות .ערכנו ג ראיונות רקע ע אנשי השירות הישיר ,ובעיקר ע
העובדת הסוציאלית גב' נועה נוביק ,ע רכז הבוגרי הקוד )עזב בשנה האחרונה( מר עמית ברק,
ע חזי ליפא שהתמנה למנכ"ל עמותת "בית עציו" ,ע מנהל החווה מר יוסי שדה וע מנהל בית
הספר אור בית הלחמי .כמוכ ,ביקרנו ביקורי קצרי במקו וצפינו במהל החיי השגרתי.
חשוב לציי שדוח זה מתבסס בעיקר על המידע שקיבלנו במהל חודשי המחקר מאנשי המקו שהיו
אתנו בקשר והיו האחראי על התוכנית לבוגרי ,ועל ההערכות שלנו שנבעו ממידע זה.
הערכת אמינות הנתוני
המחקר הנוכחי נער במקביל לשני מחקרי הערכה על תוכניות לבוגרי של מסגרות השמה חו
ביתיות .בכל המחקרי עשינו שימוש בשיטות ובכלי דומי .אול ,בניגוד לשני המחקרי
האחרי ,במחקר הנוכחי אנו מטילי ספקות רציניי באשר לאמינות הדיווחי שקיבלנו מהצעירי
ומהמלווי .נקדי ונאמר ,שקיבלנו את מלוא שיתו הפעולה והרצו לסייע במחקר מצד מנהל
החווה וכל אנשי הצוות שהיינו עמ בקשר .ה ג ציינו בפנינו שה רוצי ללמוד ממחקר ההערכה
ולהפיק ממנו לקחי לעבודת .למרות זאת ,הכלי שהיו בידינו לא הניבו נתוני אמיני.
בראיונות שערכנו ע הצעירי קבלנו רוש ברור שה חושדי בנו וחוששי שמא נפגע בחווה.
לאחר שקבלו "אור ירוק" מאנשי הצוות ,ובעיקר ממר שדה ,ה נענו ברצו לראיונות .אול ,התמונה
שקבלנו הייתה כל כ חד משמעית וחיובית ,עד כי עוררה ספקות לגבי אמינותה .כמעט לכל שאלה
ששאלנו קבלנו תשובה הממוקמת בקצה החיובי של הסול .כמוב קיימת האפשרות כי מצבו של כל
אחד ואחד מהצעירי ,השוני כל כ שראיינו ,מושל בכל אחד מעשרות ההיבטי שבדקנו .א
להערכתנו אפשרות זו אינה סבירה ,וכנראה כי הסיבה להעדר שונות בתשובות נעוצה ברצו להציג
בפנינו תמונה חד משמעית של הצלחה בכל נושא ונושא.
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במקביל לראיונות ע הצעירי ביקשנו מהמלווי לענות על שאלוני מפורטי עבור כל צעיר .ג
כא התמונה הייתה כמעט אחידה ומושלמת .התיאורי של הצעירי השוהי בחווה ה כה
חיוביי ,עד כי קשה להאמי שהיינו מקבלי תיאורי כאלה א היינו עורכי את המחקר על
קבוצת עילית של צעירי שמאחוריה עבר עשיר של פעילות נורמטיבית .זאת ,בנוס לעובדה,
שאות מלווי הציגו בשיחות אחרות אתנו תיאורי קשי על הרקע של הצעירי ושל הקשיי
שעמ ה מתמודדי.
לאחר מספר חודשי כאשר הערכנו שהנתוני אינ אמיני ,הצגנו את ההתרשמויות שלנו בועדת
ההיגוי שבה השתתפו אנשי הצוות והגור המממ .בוועדה זו הבהרנו לאנשי הצוות שאיננו רואי
את הנתוני כמשקפי את מצב האמיתי של הצעירי .טענו שנתוני מעי אלו יכולי להתקבל
בשני מצבי שוני; או שה אינ מדווחי לנו את הידוע לה ,כדי להג על המקו ,או שה
נעדרי כל ידע על מצבו האמיתי של כל אחד מהצעירי בתחומי אלו ,כיוו שהתמונה שה מציגי
אינה סבירה .בשיחה שהתפתחה עלה ,כי אנשי הצוות מודעי לכ שהצעירי חושדי בנו ומנסי
להג על החווה .ה אמרו שה מכווני אות להיות כני עמנו ,משו שה רוצי ללמוד מהמשוב.
כמוכ ,התברר שהשאלוני שאנשי הצוות היו צריכי למלא באופ עצמאי ,ממולאי בדר כלל ע
הצעירי עצמ.
כמוכ ,המלווי ציינו בפנינו שלמעשה ה והצעירי אינ מתארי את מצבו של הצעיר כפי שהוא
כיו ,אלא מתו מחשבה שא יזדקק יוכל לקבל כל עזרה ויוכל להגיע לשליטה במיומנויות
שתדרשנה .כ ג הסבירו את הדיווחי של הצעירי ככאלה המשקפי אמו מלא כי במידת הצור
צוות החווה יעמד תמיד לרשות ויסייעו לה .לא פלא ,אפוא ,שהתמונה הייתה כל כ דומה וחד
משמעית.
בוועדת ההיגוי הצבענו על כ שהסברי אלו ודר זו של מילוי הפרטי על הצעירי אינה מאפשרת
לנו לקבל תמונה אמינה על מצב .למשל ,אנו שואלי א לצעיר יש היו יכולת לקיי ראיו עבודה,
ותשובה שאומרת" :א יצטר לדעת אי לקיי ראיו עבודה נעזור לו והוא יידע" נעדרת כל
משמעות .בסיכו המסקנות של ועדת ההיגוי היה ברור שיש מקו לשינוי משמעותי בדר הדיווח
למחקר .בעקבות ועדת היגוי זו המשכנו את הראיונות ואת איסו השאלוני מהמלווי .אול,
להערכתנו הנתוני שקבלנו מעוררי ספקות כבדימשקל לגבי אמינות.
סוגיה נוספת ,המקשה מאוד על קבלת דיווחי המלווי כאמיני ,היא הקושי במת פירוט ברמה
האישית .שוב ושוב ,הציגו המלווי דוגמאות כדי לתאר את תהליכי עבודת והתוצאות אליה
מגיעי הצעירי .אול ,כשחזרנו וביקשנו פירוט עבור כל צעיר ,קבלנו דיווחי מאוד לא מפורטי.
כ למשל ,לאחר קבלת דוגמאות רבות על צעירי הלומדי לבגרות ,ביקשנו עבור כל צעיר פירוט
לגבי מצבו בכל אחד ממקצועות הבגרות .לא קיבלנו פירוט כזה.
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בשיחה שהתקיימה לאחר הגשת טיוטת הדוח ,אנשי המקצוע של החווה ציינו סיבות אפשריות
נוספות לקשיי שתיארנו בקבלת מידע אמי ומפורט .בי היתר ציינו כי בחווה קיימת נטייה לא
להשקיע מאמ בהיבטי הנתפסי כביורוקראטיי )כגו מילוי טפסי למחקר( ולהתמקד בהשקעה
בצעירי עצמ .לפי הסבר זה ,דיווח רשלני הוא הסיבה שלא הצלחנו לקבל תשובות מפורטות על
שאלות כגו :לאילו מבחני בגרות הצעיר ניגש ומה היה הציו בה .כמוכ ,הועלתה אפשרות
שלמלווי יש קושי בדיווחי על הצעירי בתוכנית עקב כ שדיווחי אלו מעוררי סוגיות מעבר
ה .אי ביכולתנו להערי את מידת תקפות של הסברי אלו ,א יש לציי שג א ה תקפי ה
מעוררי שאלות באשר לניהול תוכנית התערבות על ידי מלווי המדווחי על הצעירי באופ רשלני
כל כ ולאור זמ ,והמתקשי להפריד בי הסוגיות עמ ה מתמודדי לבי אלו של הצעירי
שאות ה מלווי.
החוקר הראשי ער מספר ניכר של מחקרי ,חלק בסביבות שאינ מקלות על איסו נתוני אמי,
כדוגמת קהילות טיפוליות לנפגעי סמי .אול במחקר הנוכחי ,למרות מאמצי מתמשכי ,לא עלה
בידו ,בשיטות המחקר שבה נקט ,להגיע לנתוני אמיני יותר .ייתכ ששיטות מחקר אחרות,
הכוללות אמצעי אתנוגראפיי הננקטי בעת כניסה לקבוצות סגורות יחסית ,היו יכולות להיות
יעילות יותר מאשר השיטות שבה נקטנו.
בחלקי הבאי נדווח על ממצאי והתרשמויות ,מתו הערכה שלחלק מהנתוני לא הייתה לנו
גישה טובה.
הצעירי שהשתתפו במחקר
כפי שציינו ,הגדרת התוכנית והמשתתפי בה השתנו ע הזמ .בתחילה הייתה לנו רשימה גדולה
יותר ,שכללה ג "צעירי" בסו שנות העשרי לחייה .בהמש ,לאחר דיו בועדת ההיגוי צומצמה
ההגדרה ,והיא כוללת  14צעירי.
לוח  :6בסיס הנתוני להערכת התוכנית לבוגרי של חוות "שדה בר"

ס הכול

I
N= 14
מלווי
צעירי
14
13

II
N= 14
מלווי
צעירי
14
13

III
N= 14
מלווי
צעירי
14
13

בס הכל כלל המחקר  14משתתפי .ברוב המקרי ) (13היו לנו שתי זוויות ראייה על כל צעיר
)הצעיר עצמו והמלווה( ,א במקרה אחד היה לנו רק את המלווה שדיווח על הצעיר.
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ממצאי
פרק הממצאי מחולק לשלושה חלקי מרכזיי; מאפייני הצעירי ,תהלי ההתערבות והתוצאות.
יש לציי כי חלוקה זו אינה חד משמעית וקשה לעתי להפריד בי תיאור המאפייני וההתערבות
לבי תוצאותיה .בכל אחד מהנושאי הבאנו את זווית הראייה של המלווי ושל הצעירי עצמ.
מאפייני הצעירי
 .1פרטי רקע אישי ומשפחתי
התוכנית מהווה המש לשהות בחוות "שדה בר" .לכ ,מאפייני הצעירי משקפי במידה רבה את
אוכלוסיית המקו ,הכוללת ג צעירי מתחת לגיל  .18בתוכנית  13צעירי וצעירה אחת .גילאי
הצעירי כפי שדיווחו על ידי המלווי נעו בי  20ל) 24הממוצע היה גיל  12 ,(22מתוכ ה ילידי
האר ,שני צעירי ה ילידי חבר העמי וצעיר אחד הוא יליד ארה"ב .ארבעה צעירי הגיעו
ממסגרות של הוסטל של חסות הנוער ,חמישה הגיעו מבית המשפחה ,צעיר אחד הגיע מבית כלא,
צעיר אחד הגיע ממרכז גמילה ,צעיר אחד הגיע ממסגרת של פנימייה ואחד – מדירה שכורה.
בקשנו מהמלווי לתאר את מצב ואת תפקוד של הצעירי בעת כניסת לתוכנית .מהדיווח עולה
שמצב הבריאותי של כל הצעירי היה תקי ,שני צעירי נדרשו לשימוש בתרופות בתקופות
מסוימות ,ארבעה צעירי זוהו כבעלי קשיי רגשיי .לא נמצאו צעירי שנזקקו לשימוש בתרופות
פסיכיאטריות .לדברי המלווי ,צעיר אחד אושפז בעבר במסגרת פסיכיאטריות.
באשר לרקע ההשכלתי והתעסוקתי עוד לפני הכניסה לתוכנית ,המלווי דיווחו על שני צעירי מתו
ה 14שהיו במסגרת החינו המיוחד ,צוי שאיש מה לא השלי תעודת בגרות מלאה או תעודת
מקצוע ,ו 10צעירי זכו בתעודת בגרות חלקית.
לפי דברי המלווי ארבע צעירי עבדו בעבר באופ לא קבוע ועוד כארבעה עבדו באופ קבוע ,א פרק
הזמ שבו עבדו היה קצר ביותר והחציו היה כחמישה חודשי .קיבלנו ג מידע בתחו זה בראיונות
ע הצעירי בתקופה הראשונה שלאחר כניסת לדירה – שמונה מה טענו שעבדו בעבר .העבודות
בה עסקו הצעירי היו בעיקר עבודות זמניות ופשוטות כמו :חלוקת פליירי ,גננות ,מזו מהיר
וניקיו.
בזמ הראיו הראשו ,שני צעירי היו לפני הגיוס לצבא ועברו תהליכי לביטול הפטור משירות .שני
צעירי סיימו לאחרונה שירות קרבי מלא ויתר הצעירי היו בשירות צבאי.
שאלנו על שורה של התנהגויות לא נורמטיביות .המלווי השיבו כי  10מהצעירי המשתתפי
במסגרת היו מעורבי בעבר בהתנהגות פלילית ,כאשר לשמונה יש הרשעות פליליות 10 .צעירי היו
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בעבר מעורבי לעתי בקטטות אלימות .על שמונה דווח כי השתמשו בעבר באלכוהול מתוכ אחד
הוגדר כסובל מבעיית התמכרות .על שמונה צעירי נאמר שהשתמשו לעתי בסמי קלי כאשר
ארבעה הוגדרו כסובלי מבעיית התמכרות .ארבעה צעירי השתמשו בעבר בסמי קשי .עשרה
מה היו מעורבי בעבר בבריחות ובשוטטות .איש מקרב הצעירי לא הוגדר כבעל בעיות בתפקוד
מיני ,כגו "תקופות של התנהגות מינית לא אחראית".
מ הממצאי עולה כי על פי הרקע שלה הצעירי מ"שדה בר" שייכי לקבוצה של בוגרי מסגרות
השמה חוביתית ,העלולי להיתקל בקשיי רציניי בעת עזיבת את המסגרות ויציאת לחיי
עצמאיי.
בשאלו למלווי ביקשנו מידע על משפחתו של כל הצעיר כדי להבי את הרקע המשפחתי של
הצעירי ואת המידה שבה הוא נהנה מעור משפחתי שעליו יוכל להישע בעת יציאתו לחיי
עצמאיי .בתיאור התוכנית הטיפולית הנקוטה במקו )"הפרוגרמה"( נאמר שיש העדפה לילדי
ללא הורי או להורי שהוכרזו כלא כשירי .ואמנ ,בשיחות לא פורמאליות קבלנו מספר דוגמאות
של צעירי ללא הורי ושל צעירי שהוריה לא היו כשירי לשמש כעור משפחתי .אול,
כשביקשנו תיאור המשפחה של כל אחד מהצעירי התברר כי למלווי אי כלל מידע על
משפחותיה של כמחצית מהצעירי .לכ ,קשה לנו לדווח על מאפייני משפחות הבוגרי.
נוסי ונאמר ,כי התמונה שהתקבלה לגבי אותה מחצית מההורי שעליה קיבלנו דיווח אינה
מצביעה על מצב קשה במיוחד של ההורי ,בוודאי לא בהשוואה לצעירי של פנימיות הרווחה.
למשל ,מהנתוני עולה כי מעטי מאוד המקרי בה הצעיר נתקל ביחס שלילי מאוד מצד ההורי
)אלימות ,עוינות( רק א אחת מתוארת כאלימה ,שני אבות מנותקי מילדיה ושתי אמהות
מתוארות כמתעלמות .ע זאת ,המקרי בה מתואר יחס חיובי ה מעטי מאוד ,פחות מרבע
מהאמהות תוארו כמגלות יחס חיובי או אוהב וא אחת מה לא תוארה כמפגינה יחס דואג .רק
ארבעה אבות וא אחת מתוארי כבעלי יחס אינסטרומנטאלי .כאשר בחנו את מצב של שני
ההורי מצאנו שרק בשלושה מקרי מתוארי שני ההורי כמעניקי יחס חיובי או אוהב .נחזור
ונדגיש שיכולנו לתאר רק את חלק מההורי ,וזאת על סמ המידע החלקי שקיבלנו מהמלווי
במהל המחקר.
בקשנו מהמלווי שיאפיינו את סביבתו של המשתת ,כפי שהיה ידוע לה בנקודת הזמ הראשונה.
מניתוח הממצאי עולה כי המלווי מעריכי שברוב המקרי ההורי אינ מהווי גורמי לח או
תמיכה .כמחצית מהאבות והאמהות הוגדרו כמי שאינ מהווי גור משמעותי בחיי הצעיר ,על פי
הערכת המלווי מרבית ההורי אינ מהווי מקור לתמיכה חיובית ,אינסטרומנטאלית או מציעי
מסגרת למגורי .מאיד ,ההורי אינ מהווי מקור לקשיי )רגשיי או מעשיי( עבור מרבית
הצעירי .רק שני אבות ושלוש אמהות הוערכו כמסכני את ההתפתחות הנורמטיבית של המשתת.
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דיווח חלקי זה אינו מצביע על תמונה חד משמעית של צעירי ,החסרי עור משפחתי .מהממצאי
לא ברור א יש בסיס להערכה שלצעירי אלו אי עור משפחתי עליו יוכלו להישע בעת המעבר
לחיי עצמאיי .ייתכ כי בעת הגיע ל"שדה בר" משפחת לא היוותה מקור לתמיכה ,א אי
בידינו מידע מעודכ על מצב המשפחה ויחסיה )הפוטנציאלי( ע הצעיר בבגרותו .נציי ,שבעקבות
הצגת טיוטת הדוח הסופי ,מר שדה סיפק לנו פרטי נוספי על חלק ממשפחות הבוגרי .פרטי
אלו הדגישו את הרקע הקשה של המשפחות .כאמור ,המלווי לא מסרו מידע זה.
 .2הפנייה לתוכנית
שאלנו את הצעירי המשתתפי בראיו א ה רצו להצטר לתוכנית שהוצעה לה וא היו לה
חלופות .רוב ) (11השיבו כי לא הייתה כל חלופה ,א כול ציינו כי היו מעונייני להגיע לתוכנית.
הצעירי תיארו מספר רב של היבטי חיוביי של התוכנית אשר גרמו לה לרצות להשתת בה .בי
היתר הזכירו :תנאי מחייה נוחי; אווירה משפחתית וקרובה; התוכנית כמענה לצרכי רגשיי;
רצו לקרבה ע חברי או רצו בחיי חברה ואמונה באידיאולוגיה ובערכי המקו.
 .3מיומנויות חיי של הצעירי
אחת המטרות המרכזיות של תוכניות שנועדו לצעירי בוגרי מסגרות השמה היא לחזק אצל את
מיומנויות החיי ואת הכישורי הרלוונטיי לחיי עצמאיי .אי לזאת ,שאלנו את הצעירי ואת
מלוויה על הערכותיה בנושאי אלה .כא שאלנו על  45מיומנויות ספציפיות במספר תחומי חיי
)לימודי ,צבא ,עבודה ,ניהול משק בית עצמאי ,ניהול כספי ,יחסי בינאישיי ,והתנהגות
נורמטיבית( .האפשרויות לתשובה היו :בטוח שיכול ,חושב שיכול ,חושב שלא יכול ,ובטוח שלא יכול.
מתשובות של  13צעירי עולה,שמתו  45המיומנויות עליה שאלנו ,צעיר אחד בלבד השיב כי אי
הוא בטוח ביכולותיו בחמש מהמיומנויות .בשאר התחומי הצעירי בטוחי ,או לפחות חושבי,
שיש לה את המיומנויות להתמודד ע משימות החיי השונות .התחומי בה היה צעיר שהביע
ביטחו מועט ביכולתו היו :חיפוש דירה באופ יעיל וחתימה על חוזה לשכירת דירה וכ הנושאי של
ניהול כלכלי תקי.
בקשנו מהמלווי שיעריכו ג ה את מיומנויות החיי של הצעירי .אנו נדווח על ההערכות
שהתקבלו לאחר שדנו ע המלווי על הבעייתיות בדיווחיה קודמי אשר הציגו את כל הצעירי,
ללא יוצא מהכלל ,כבעלי מיומנויות גבוהות בכל התחומי .בבחינת הערכותיה "המתוקנות" של
עולה כי בכל התחומי המלווי מעריכי את יכולות הצעירי כגבוהות .בי היתר בולטות הערכות
חיוביות בכל הקשור להתנהגות נורמטיבית וליכולת להימנע מהתנהגות לא חוקית או שלילית ,כמו
כ צוינה הערכת יכולות גבוהה מאוד בתחו היחסי הבי אישיי .ג בתחומי הקשורי לשירות
הצבאי מעריכי המלווי שכל הצעירי מפגיני יכולת להתגייס ולעמוד בדרישות השירות .בתחו
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התעסוקה ישנה הערכה גבוהה ליכולות הצעירי לחפש עבודה ,לעבור ראיו עבודה ,להתמיד במקו
עבודה ובמיוחד לעסוק בתחו הדורש יכולת מקצועיות והנכונות להשקיע מאמ.
במספר תחומי הערכות המלווי העלו תמונה מעורבת יותר ,כגו ,ניהול משק בית ,לפי הערכותיה
שכרבע מהצעירי יתקשו לחתו על חוזה לשכירת דירה ,לנהל תקציב ולדאוג לתחזוקת הדירה.
כמוכ ,בתחו ניהול הכספי חמישה צעירי יתקשו להשתמש בכרטיס אשראי באופ אחראי
וארבעה נוספי יתקשו לתכנ תקציב ריאלי ולעמוד בו .ג בתחו הלימודי המלווי ציינו כי ה
סבורי שרבע מהצעירי הינ היו נעדרי יכולת לקבל תעודת בגרות מלאה ולהשתלב במסגרת
לימודי גבוהי.
כמוכ ,בקשנו מהמלווי שיעריכו את הכוחות שיש לצעירי ואת כישורי החיי שלה .מצאנו
שנית להתרש כי אצל רוב המשתתפי בתוכנית נמצא שפרט לכישרו אומנותי זוהו יכולות גבוהות
בכל התחומי .הנכונות והיכולת לעבודה קשה ,מוטיבציה גבוהה להצלחה ויכולת התמודדות טובה
נמצאו כתופעה השכיחה ביותר בקרב הצעירי; יכולת ליצירת קשרי בינאישיי ויכולת התמודדות
טובה ע מצבי חיי קשי נתגלו כפחות שכיחי .כישרונות בתחו האומנותי היו תופעה נדירה.
מתו שמונה תחומי הכוחות שעליה שאלנו ,שבעה נתגלו כתופעות שכיחות.
מבט מסכ על הכוחות ועל המיומנויות של הצעירי כמפורט לעיל ,מעלה שאלות רציניות .א
אמנ המלווי והצעירי מתארי באמינות את המצב הקיי ,נשאלת השאלה מדוע יש צור
בתוכנית לסיוע לצעירי אלו .המיומנויות והכוחות שלה מרשימי עד כי ,התשובה אינה ברורה.
אול ,כפי שציינו ,להערכתנו התמונה שהתקבלה אינה משקפת את המציאות .לצערנו ,אי לנו
מידע אמי ובלתי תלוי שיאפשר לנו להגיע להערכה עצמאית של מיומנויות החיי של הצעירי
המשתתפי בתוכנית.
מאפייני תהלי ההתערבות
בחלק זה אנו מתארי באופ ביקורתי את תהליכי ההתערבות המרכזיי מבחינת הפעילויות
הקשורות לתוכנית הכנה לחיי עצמאיי של צעירי בוגרי מסגרות השמה.
 .1ליווי והקניית מיומנויות חיי
האידיאולוגיה של חוות "שדה בר" מדגישה תפקוד המקו כמשפחה .המבוגרי במקו אינ
נקראי אנשי צוות ואי ה ממלאי תפקיד רשמי של ליווי .ה משפיעי על ידי מת דוגמה
אישית ,מגע יומיומי ,ומדי פע תגובה לפנייה אליה להתייעצות .אי המדובר כא בתהלי פורמאלי
והיררכי ,ולכאורה אנשי הצוות ה אחי בוגרי ,הדומי לכל האחי האחרי בחווה .ההתרשמות
של החוקרי הייתה שהיחסי בי אנשי הצוות הבוגרי ,ובראש מר יוסי בר ,לבי הצעירי בחווה
ה חמי מאוד ומחויבי באופ הדדי .התרשמנו שכל אחד מהצעירי מוכר למלווי וה פיתחו
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אליו יחס אישי ורצו כ לסייע לה בכל דר אפשרית .במקביל ,התרשמנו שהצעירי אוהבי
ומעריכי מאוד את המלווי ,וביחסי אתנו לפחות ,רוצי להבטיח שלא נפגע בה או בחווה.
שמענו מהצעירי ומהמלווי על הרבה דוגמאות של התנהגויות הקרובות יותר ליחסי משפחה,
מאשר ליחסי מקובלי בי אנשי מקצוע המקבלי שכר לבי הלקוחות שלה.
אחת המשמעויות של גישה זו למעמד של המלווי מתבטאת בהעדר תוכנית או תכנו באשר
להקניית מיומנויות חיי לכל אחד מהצעירי .כפי שהודג לנו בשיחות ע המלווי ,א אחד מה
הול לבנק הוא עשוי לקחת אתו צעיר ,על מנת להמחיש את אופ התנהלות הדברי .או ,א צעיר
מקבל אחריות על תחו מסוי ואחריות זו דורשת מיומנויות מסוימות ,הוא ירכוש אות תו כדי
התנסות ,ויוכל להיעזר ב"אחיו" בחווה ,הבוגרי והאחרי.
להערכתנו קיימי יתרונות רבי בלמידה של מיומנויות חיי דר עשייה בפועל .אי ספק שקבלת
אחריות על תחו עיסוק מסוי בחווה מאפשר התנסויות חיי ,לה תרומה חשובה לבניית היכולת
להתמודד ע משימות חיי נוספות ,כולל היציאה ממסגרת החווה .יחד ע זאת ,להערכתנו השענות
בלעדית על התנסויות פחות מתוכננות היא מוגבלת .בשיחות שניהלנו נוכחנו כי גישה בלתי פורמאלית
זו מובילה להיעדר חשיבה מסודרת על המיומנויות השונות לה זקוקי הצעירי כקבוצה ,ועל
הצרכי האישיי של כל אחד מה כפרט  .סוגיה זו מורכבת במיוחד בשל אופיי הסגור והמוגבל של
התנסויותיה של הצעירי החיי בחווה מבודדת ומקבלי בה את כל צרכיה .הצעירי אינ
צריכי להתמודד ע משימות חיי פשוטות כמו קניות ובישול ,ניהול כספי ,חיפוש אחר עבודה,
מציאת דירה ואחזקתה וכיוצא באלה.
במסגרת ועדת ההיגוי הצגנו את המשוב שלנו ובי היתר הצענו לנציגי המקו ליצור קשר ע
הקבוצה בתוכנית "גשר" ,ובה תדרי להקניית מיומנויות חיי .היה ברור שהתדרי הוא עדיי
בתהליכי התהוות והמפגשי ע מרכזת הנושא לא יענו על כל צרכי המקו ,א כי יהוו דר
להתחבר למאמצי נוספי בתחו זה .קשר זה לא נוצר.
בהמש ,ובמענה למת המשוב שהגשנו בנושא זה ,הוצג לנו המסמ" :תוכנית לימודי בית ספרית
תחו הדעת :כישוריי חיי" .מתו הקריאה במסמ ,מתברר כי אי בו מענה מתאי לצור שאנו
מעלי כא .החלק המיועד לבוגרי הוא קט בהיקפו ובלתי מספק.
•

בתחו הפיזי מדובר בנושאי משנה של ניהול תקציב ושל צרכנות נבונה וחסר בו פירוט בנושא
"דרכי להפעלת התוכנית".

•

בתחו החברתי מצוי "פיתוח התנהגות חברתית אסרטיבית" ,ללא פירוט נוס.

•

בתחו הרגשי אי התייחסות ספציפית לקבוצת גיל זו.

•

בתחו התעסוקתי יש פירוט רב יותר" :הכוונה ויעו בתחומי תעסוקה ולימודי המש ופיתוח
פרויקטי תעסוקתיי לצור עצמאות כלכלית אישית וכ של החווה" .בדרכי הפעולה מצוי
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"החיפוש אחר עבודה ויחסי העסקה" .כפי שציינו ,כמעט כל הצעירי מועסקי בחווה ולכ אי
לה הזדמנות אמיתית להתנסות בחיפוש אחר עבודה וביחסי ההעסקה.
 .2לימודי
בראיו הראשו ע הצעירי שאלנו אות א יש לה תוכניות בתחו הלימודי .צעירי רבי
הביעו רצו להמשי ללמוד ,שישה שהיו במהל שירות צבאי רצו להשלי בגרויות או להתכונ
לפסיכומטרי .שני צעירי לאחר שחרור מהצבא החלו בהשלמת בגרויות; האחד במכינה והשני
בעזרת בית הספר בשדה בר .חמשת הצעירי האחרי ,אשר היו בשירות הצבאי או בהמתנה לגיוס
ענו שאינ חושבי על הלימודי בשל הזמ הרב שנותר לה בשירות.
ג מהראיונות שערכנו בהמש עולה ,שלצעירי עדיי יש תוכניות להמש לימודי בעתיד :בנקודת
הזמ השנייה כל הצעירי הביעו רצו בהמש לימודי ,ג אלו שבראיו הראשו דיווחו ,כי אינ
חושבי על לימודי .ג בראיו השלישי כל הצעירי ציינו תוכניות ללימודי המש .יתר על כ,
בנקודת הזמ השנייה והשלישית כמחצית הביעו רצו ללמוד לימודי אקדמיי )בניגוד לראיו
הראשו בו דיווחו רק על תוכניות להשלמת בגרויות( .התחומי בה התעניינו הצעירי מתאפייני
ברמת קושי גבוהה ונתוני קבלה גבוהי מאוד )וטרינריה ,רפואה ,אדריכלות( ,כאשר נשאלו א ה
מכירי את תנאי הקבלה והדרישות למקצועות אלו וא יש לה תוכנית בכדי להגשי את
שאיפת ,התברר כי שישה לא הכירו את הדרישות ולא גיבשו תוכנית ברורה להגשמת רצונ ,ורק
צעיר אחד יכול היה להגדיר את המסלול הנדרש לצור הגשמת שאיפתו ללימודי גבוהי.
בראיו השני והשלישי שאלנו את הצעירי א ה לומדי בפועל .בדקנו את ההבדלי בי מי
שנמצאי בשירות צבאי לבי אלו שהשתחררו מהשירות .בראיונות הנוספי מצאנו ,כי מרבית
הצעירי שאינ בשירות צבאי מדווחי כי ה משלימי בגרויות או לומדי לבחינה
הפסיכומטרית ,וצעיר אחד לומד במסגרת "האוניברסיטה הפתוחה" .רק צעיר אחד ,לאחר שחרור
מהצבא ,דיווח כי אינו לומד ,א מתכנ ללמוד בהמש .מקרב המשרתי בשירות צבאי ,צעיר אחד
המתקרב לסיו השירות דיווח שהוא משלי בגרויות דר הצבא ,ואילו השאר דיווחו כי ה
משרתי בשירות קרבי ואינ יכולי ללמוד תו כדי שירות.
בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א ה חושבי שההשתתפות בתוכנית תעזור לה להגשי את
שאיפותיה בתחו הלימודי .כל הצעירי ענו בחיוב .ה ציינו בעיקר את הסיוע הכלכלי ) ,(5ואת
התמיכה והעידוד ללימודי ) .(5הצעירי הלומדי כרגע דיווחו שה מקבלי מורי פרטיי או
מימו לקורסי להשלמת הבגרויות .הצעירי שטר החלו ללמוד השיבו כי ה בטוחי שיקבלו
עזרה ה במימו הלימודי וה בהתארגנות מעשית .רבי מהצעירי חשו שהתוכנית א דוחפת
ומעודדת אות בכיוו ההשכלה.
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בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי א ה קיבלו עזרה בנושא הלימודי .מצאנו כי כל מי שאינו
משרת השיב כי קיבל עזרה בתחו הלימודי )במימו לימודי ,במער השלמת בגריות בחווה
ובעידוד ותמיכה( .המשכנו ושאלנו א ה זקוקי לעזרה נוספת כל הצעירי השיבו כי אינ
זקוקי לעזרה נוספת בתחו הלימודי.
לכאורה ,נראה שהצעירי בחוות "שדה בר" מתמודדי היטב ע תחו הלימודי .בראיונות ה
אמרו שאנשי הצוות ממש לוחצי עליה להמשי וללמוד .ג בשיחות כלליות יותר ע אנשי הצוות,
ה חזרו והדגישו את החשיבות של הלימודי עבור הצעירי ודיווחו שרבי מה משלימי
בגרויות .בביקור שערכנו בבית הספר בחווה קיבלנו מידע על הפעילות הענפה המתרחשת בו )א כי
לא היה ברור איזה חלק ממנה נוגע לצעירי שמתחת לגיל  18ואיזה חלק קשור לנכללי באופ רשמי
בתוכנית(.
למרות בקשתנו לא קיבלנו פירוט של הבגרויות ,אות משלי כיו כל אחד מהצעירי ואלו בגרויות
כבר השלי ,מאז תחילת המחקר ומה ציוניו .קיבלנו א ורק תשובות כלליות בנוסח" :משלי
בגרות ופסיכומטרי" ,ובשני מקרי קבלנו דיווח שהצעיר ג משלי בגרויות וג מתכונ
לפסיכומטרי .אי לנו את היכולת לקבוע א הבעיה בדיווח נובעת ממחוסר בתיעוד או מסיבות
אחרות .בכל מקרה ,איננו יכולי לסכ ולומר כי שהצעירי אכ מתקדמי בתהליכי לרכישת
השכלה הפורמאלית.
 .3צבא
שאלנו את הצעירי המשרתי בצבא א התוכנית עוזרת לה במהל השירות .כל המשתתפי ענו
בחיוב .לטענת ,העזרה התבטאה בשני תחומי :התחו הטכני/מעשי והתחו הרגשי .בתחו
הטכני ,הצעירי דיווחו על עזרה בהתנהלות מול גורמי הצבא ,בעיקר בקבלת סטאטוס של חייל
בודד ,המאפשר קבלת זכויות והטבות רבות בשירות .כמוכ מספר צעירי דיווחו על עזרה בביטול
פטור משירות צבאי )עקב הרקע הפלילי שלה( .בנוס ,ציינו עזרה שניתנה לה בסופי שבוע
ובחופשות ,כגו ,ארוחות ,כביסה ומשלוח של חבילות אליה במהל השירות .הוזכרו ג ההכנה
לשירות הצבאי וקניית ציוד הדרוש לחייל .חיילי רבי ג דיווחו על עזרה ותמיכה נפשית במהל
השירות כמו ביקורי בימי הורי ובטקסי )במקו ההורי שלא הגיעו( ,טלפוני לעידוד בתקופות
קשות ושיחות תמיכה במהל החופשות.
שאלנו את הצעירי א יש היבט נוס בתחו השירות הצבאי ,בו התוכנית יכולה הייתה לעזור.
כול השיבו בשלילה וטענו כי התוכנית ענתה על כל הציפיות .בראיונות העוקבי לא מצאנו מי שטע
כי זקוק לעזרה נוספת.
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במבט כולל על נושא השירות הצבאי ,נראה שהתוכנית מגיעה להישגי מרשימי בתחו .מ הנלמד
על בוגרי של מעונות רשות חסות הנוער ,עולה כי יש לה קשיי רציניי במוטיבציה לשרת בצבא
וביכולת להתמיד בשירות ,כמוכ ג בנכונות של הצבא להתמודד ע גיוס .הצעירי ב"שדה בר"
משרתי ומתמידי בשירות; חלק ביחידות קרביות מובחרות וחלק א התקד לקורסי פיקוד.
סביר להניח ,כי ללא המאמצי הרבי ,עליה דיווחו אנשי הצוות ,חלק הגדול לא היה מגויס כלל
לצה"ל ,וללא התמיכה והעידוד לא היו מצליחי להתמיד ולהתקד בשירות הצבאי .לדעתנו ,סביר
מאוד שלשירות הצבאי המשמעותי תהייה השפעה חיובית רבה להמש חייה הבוגרי .לכ ,יש
לראות את ההשתדלות המושקעת בעידוד לשרת ,בשכנוע שלטונות הצבא במסוגלות לשרת,
ובליווי המוענק במהל השירות ,חלק חשוב ומרכזי בתהליכי ההכנה של צעירי אלו לחיי
עצמאיי בקהילה.
 .4תעסוקה
בראיו הראשו שאלנו את הצעירי א ה עובדי מאז נכנסו לתוכנית  כול השיבו בחיוב .רוב
דיווחו כי ה עובדי בענפי שוני בחוות "שדה בר" )ייצור גבינות ,חקלאות ,טיפול בחיות משק,
בנייה( ,רק שניי דיווחו כי עבדו פרק זמ מסוי מחו לחווה .ג הנמצאי בשירות צבאי דיווחו על
עבודה בחווה בחופשות ובסופי שבוע.
בעת הראיו השני והשלישי  12צעירי דיווחו כי במהל השירות עבדו בחווה ,א במשרה מלאה
וא בסופי שבוע .רק אחד סיפר על עבודה מחו לחווה .רוב הצעירי ,שאינ בשירות צבאי
התמקצעו באחד מתחומי הפעילות שבחווה והפכו לאחראי על תחו זה )בינוי ,טיפול בסוסי,
מסגרייה ,ייצור גבינות וכד'(.
שאלנו את הצעירי מה ה תוכניותיה לגבי מקצוע ותעסוקה בעתיד .היה מעניי להיווכח שרוב
הצעירי טר גיבשו דעה בנושא עתיד .חלק ניכר מה תיארו כיוו כללי או רעיו למקצוע שניראה
לה אטרקטיבי ,א לא תוכנית פעולה של ממש )לדוגמא ,צעיר אחד תיאור שהוא מעוניי בעבודה
בתחו הכולל נסיעות רבות לחו"ל( .רק לאחדי הייתה תוכנית ברורה של העבודה והמקצוע בו ירצו
לעסוק בעתיד .היו ג מי שהביעו רצו לעסוק במקצוע ,א ניראה כי אי ה מודעי לדרישות
הלימודי ושל ההתמקצעות ,הנדרשי כדי ללמוד או לעסוק במקצועות אלו .במהל הראיו נעשה
ניסיו לברר א ה מביני את הנדרש כדי ללמוד מקצועות אלו .מתשובותיה התרשמנו שלא היה
לה מושג ברור לגבי דרגת הקושי והמורכבות של כניסה למקצועות אלו .למשל ,צעיר שלא סיי
בגרות חשב על לימודי וטרינריה.
בראיונות ההמש שאלנו את הצעירי מה העזרה שה קיבלו בתחו התעסוקה .רוב התקשו
להגדיר את אופי העזרה ,אותה קיבלו מהתוכנית ,ותיארו את העזרה במושגי כלליי יותר של
הקניית ערכי עבודה ותמיכה בה כמסוגלי לעבודה משמעותית .כמוכ ,הצעירי תיארו את
- 105 -

ההכשרות בתחומי העבודה השוני בחווה כעזרה בהקניית מקצוע .כאשר נשאלו א ה זקוקי
לעזרה נוספת בתחו התעסוקה כל הצעירי ענו בשלילה.
להערכתנו ,הצעירי בתוכנית מועסקי בחווה בעבודות שונות ורוכשי מיומנויות עבודה חשובות.
לחלק יש הזדמנות לרכוש מקצוע ממשי ,היכול לשמש אות במסגרות עבודה רבות מחו לחווה,
כגו עבודה במסגרות ובמוס .לחלק ,מקצועות ייחודיי יותר ,כמו טיפול בבעלי חיי והכנת
גבינות ,שהביקוש לה מחו לחווה אינו גבוה.
ע זאת ,העובדה שכמעט כל הצעירי מועסקי בחווה ,מעוררת שאלות באשר לדר שבה התוכנית
מכינה אות ליציאה לחיי עצמאיי .אלה העובדי בחווה אינ מתמודדי ע המטלות של
החיי היויומיי ,שמחו למסגרת החווה :חיפוש עבודה ,ראיונות עבודה ,התמודדות ע
אחראי ומנהלי ,התמקחות על תנאי עבודה ושכר ,שינויי במקו העבודה ,פיטורי ,התקדמות
בסול הדרגות וכיוצא באלה.
אמנ ,יהיה א הוג להניח כי הסביבה המגוננת של החווה נותנת לצעירי הזדמנות מצוינת להתחיל
בתהלי הדרגתי של רכישת מיומנויות ,הרלוונטיות לתעסוקה .סביר ג ,כי ההתנסות החיובית
בעבודה בחווה מהווה תשתית לבניית ביטחו עצמי שיסייע בהתמודדות ע עבודה מחו לחווה.
אול ,להגבלת מגוו ההתנסויות לעבודה במסגרת החווה בלבד ,עלול להיות מחיר מצטבר של אי
התאמה לשוק העבודה בחו .להערכתנו ,בניית תהלי הדרגתי של יציאה לעבודה מחו לחווה הייתה
מביאה לכ כי לפחות חלק הצעירי ,בגיל שבו פגשנו אות ,צריכי היו להיות מועסקי מחו
לחווה ולזכות בתעודות מקצוע מקובלות.
מאפייני התוצאות
 .1הערכותיה של הצעירי את הליווי שקיבלו ושביעות רצונ מהשתתפות בתוכנית
כחלק מהערכת התוצאות של התוכנית ,מזווית הראייה של הצעירי ,שאלנו אות סדרה של שאלות
לגבי הליווי שקיבלו בחווה ,המידה שבה התוכנית עזרה לה ושביעות רצונ ממנה .התגובות לכל
שאלה שנשאלו חיוביות ביותר .לא היתה כמעט שונות בי התשובות של הצעירי השוני ,וכ לא
היתה כמעט שונות בי התשובות לשאלות השונות שנשאלו .הכל היה מושל ,או כמעט מושל .רק
הערכה בנושא הסיוע ,שקיבלו צעירי הנמצאי בשירות קרבי מלא ,בתחומי העבודה והלימודי
הייתה נמוכה במעט.
 .2הערכות המלווי את השינויי שחלו בצעירי
בחלק זה בחנו את התוצאות של התוכנית באמצעות הערכותיה של המלווי את השינויי שחלו
בצעירי במהלכה.
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הצגנו שאלה זו בכל אחת משלוש נקודות הזמ .הממצאי מוכיחי כי המלווי נטו לראות
התקדמות של הצעירי בכל התחומי .למעשה ,המלווי לא ציינו כי הבחינו בנסיגה והערכותיה
נעו בי "ללא שינוי" ל"התקדמות משמעותית" בכל הקטגוריות .בהערכה בנקודת הזמ הראשונה
ההתקדמות הבולטת ביותר נרשמה בתחומי של רכישת יכולות להתמודדות ע חיי עצמאיי,
התנהגות נורמטיבית ובאופטימיות וביטחו בעתיד .התקדמות רבה יותר חלה בהיבטי של שמחת
חיי ומצב רוח וג בתחו הקשרי הבינאישיי .רמת השינוי הנמוכה ביותר הוצגה בכל הקשור
במיומנויות תעסוקה ובלימודי .כמוכ ,צוינה ההערכה שהשינויי בתחו של מציאת תעסוקה היו
מעטי יותר )אולי מכיוו שהצעירי עובדי בחווה ולא נדרשי למצוא תעסוקה( .בנקודות הזמ
השנייה והשלישית מבנה ההערכות היה דומה ולא נצפו שינויי בולטי בהערכת המלווי.
ביקשנו מהמלווי לסכ את התרשמות ,בכל אחת מנקודות הזמ ,באשר למידה שבה התוכנית
תרמה לצעירי .לגבי כל הצעירי ,בכל אחת משלוש נקודות הזמ העריכו המלווי שהתוכנית
"תרמה לו רבות".
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הערכות מסכמות ,מסקנות והמלצות
מטרת המחקר הנוכחי הייתה להערי תוכנית לצעירי בוגרי מסגרות השמה בחוות "שדה בר".
הערכה זו נערכה במקביל להערכת שתי תוכניות נוספות שנועדו לצעירי בוגרי מסגרות השמה.
אול ,כבר בשלבי מוקדמי של התהלי התברר שהמדובר בסוג אחר של תוכנית .כא מדובר
בהמש שהות במסגרת השמה ולא ביציאה לחיי עצמאיי .כמוכ ,התברר לנו שלמעשה אי
המדובר בתוכנית במוב המקובל ,אלא בהמש שהות במסגרת לתקופה לא מוגדרת ובחיי באופ
הדומה לזה של מתבגרי בטר הגיע לגיל  18ולזו של בוגרי בגילאי מבוגרי יותר ,אחרי
הגילאי שמקובל לראות כמתאימי ליציאה ממסגרת ההשמה .זו הסיבה ,להערכות המסכמות
שלנו ,המתמקדות במידה רבה בשאלה א תוכנית ההכנה לחיי עצמאיי של החווה ,שנבחנה על
ידינו ,מתאימה ליעדי של הכנה לחיי של הצעירי בוגרי מסגרות השמה .כפי שציינו בתחילת
דברינו ,אי אנו מעריכי את כלל פעילותה של החווה ,ובדרכי בה היא מכינה את הצעירי לחיי
נורמטיביי עוד בהיות בגילי הצעירי יותר.
חוות "שדה בר" הוא מקו מיוחד בעל אידיאולוגיה לא שגרתית .המפגש ע החווה וע אנשיה,
ובעיקר ע מר יוסי שדה ,מרשי מאוד .יש תחושה ברורה של מקו ע שליחות ודר מאוד
מיוחדת .ברמה האישית פגשנו אנשי מבוגרי שהייתה לה מחויבות עמוקה לאידיאולוגיה של
המקו ולצעירי שבו .כמוכ ,התרשמנו מהאהבה הגדולה של הצעירי לחווה ולאנשיה .במפגשי
ההיכרות הראשוני ג נאמר על ידי מר שדה שהנתוני שבידיה מצביעי על אחוזי הצלחה
גבוהי ביותר ע אוכלוסייה קשה ביותר.
כמי שמכיר במידה סבירה את הספרות המקצועית ,המקובלת בתחו של טיפול בכלל ,טיפול בילדי
במסגרות חוביתיות ,וטיפול שיקומי בצעירי מפירי חוק ,החוקר הראשי הביע בתחילת הדר
ספקות רציניי לגבי דר ההכנה לחיי עצמאיי שהוצגה בפנינו .יחד ע זאת ,החוקר הראשי עשה
מאמ לבחו מקו בלתי שגרתי זה בגישה פתוחה ,המוכנה לקבל כי ייתכ ויש מקו לגישות לא
מקובלות כאשר מדובר בחיי קשי במיוחד ,כפי שהשתק מתיאור הרקע של הצעירי במקו.
הואיל וכ ,נערכו מספר פגישות ע מר שדה במטרה להבי לעומק את הגישה הטיפולית ואת
העדויות להצלחתה .כל זאת ,מתו ניסיו להבחי בי ההתאמה של האידיאולוגיה הטיפולית לילדי
ולבני הנוער המתקבלי לחווה לבי התאמתה לקבוצת הבוגרי .כזכור ,ההרשאה של המחקר
הנוכחי הייתה העבודה ע קבוצת הבוגרי בלבד.
אחת השאלות שנשאלה היא א ,למרות היות התוכנית כל כ בלתי שגרתית ומעוררת ספקות
מקצועיי ,היא אמנ מצליחה להשיג את מטרותיה .א אכ אחוזי ההצלחה של הבוגרי ,שעזבו
את החווה ויצאו לחיי עצמאיי ה כל כ גבוהי כפי שהוצג על ידי מר יוסי שדה ,יהיה בכ משו
מידע חשוב ,המצביע על כ כי ייתכ ומדובר בפתרו טיפולי לא שגרתי ,א לו עדויות להצלחה .בשל
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מרכזיותה של השאלה ,בחרנו בדר לא שגרתית של עריכת מחקר מקביל על בוגרי החווה במש כל
השני שבה היא קיימת .אול ,מחקר זה לא עלה יפה.
בשיחות מקדימות ע מר שדה הוא הערי שמספר הבוגרי במש השני היה קרוב למאה .לדבריו,
הוא יודע כי כמעט כול הצליחו יפה מאוד ומהווי הוכחה חיה לגישתו הטיפולית .לאור בקשתנו
להכי רשימה מסודרת של שמות  קבלנו  52בלבד )נציי ,שתהלי זה נעשה בצורה שלא פגעה
באנונימיות של הבוגרי והתהלי נעשה לפי כללי האתיקה של האוניברסיטה העברית( .מתוכ ל
 14לא היו מספרי טלפו ,ועוד  17מספרי היו מנותקי או לא נכוני .קבלנו רשימה של  21צעירי
שארבעה מתוכ לא הצלחנו להשיג ,למרות מאמצי מרובי ,וואילו ששה מהבוגרי המופיעי
ברשימה עדיי גרי בחווה .כלומר ,מתו יותר מ 90בוגרי ,אות רצינו לראיי ,הייתה לנו גישה ל
 8בוגרי החיי מחו לחווה .כמוב שבנסיבות אלו ,אי בידינו לאושש את הטענה שההצלחה של
הבוגרי מחזקת את הרציונאל של האידיאולוגיה הטיפולית העומדת בבסיס החווה בכלל ,והתוכנית
המיועדת לצעירי בוגרי מסגרות השמה ,בפרט.
לאור כל המידע שבידינו ,הערכתנו הכללית היא שתוכנית ההכנה שנבחנה על ידינו ,במסגרת מחקר
זה ,אינה מספקת לש הכנת צעירי בוגרי החווה לחיי עצמאיי .במקביל להשקעה החשובה
הנעשית לש תמיכה בשירות הצבאי ,יש מקו לחשיבה מחודשת על מאפייני התוכנית בכל הקשור
לתעסוקה ,ללימודי ולבניית מיומנויות והתנסויות של חיי עצמאיי מחו לחווה .לא מ הנמנע,
כי ישנ צעירי שג בעת השירות הצבאי ולאחריו עדיי זקוקי למסגרת זו ואינ בשלי ליציאה
לעול הרחב .ע זאת ,ייתכ שבחינה פרטנית ,מעמיקה ומקצועית תזהה צעירי שהדר הנכונה
לסייע לה לצאת לחיי עצמאיי ולהשתלב בחברה נורמטיבית ,היא באמצעות תוכנית אישית,
המדגישה את יציאת מחו לחווה ובנייה של תשתית איתנה לחיי עצמאיי במקו אחר .אול,
הדר הנהוגה כיו גורסת העדר כל הבחנה בי צעירי הזקוקי לסיוע על מנת להתמודד ע
היציאה מהחווה לבי אחרי הזקוקי עדיי למסגרת.
להערכתנו ,האתגר הגדול ,העומד בפני חוות "שדה בר" הוא להישע על כל האהבה ,האמו
והמחויבות ההדדית שנבנו במהל שהות של בני הנוער בחווה ,במטרה לסייע לה למצוא את
מקומ בחברה הרחבה .חיוני לבנות תהלי של יציאה לחיי עצמאיי ,מבלי לאבד את התמיכה של
אנשי הצוות הבוגרי ושל מי שהיו את בחווה .תהלי זה של ליווי ליציאה לחיי עצמאיי יחייב
שינויי משמעותיי בדר העבודה ע הבוגרי.
מגורי :יש לשקול עבור כל צעיר מה מקו המגורי שיתרו במידה המרבית להשתלבותו בחברה
שמחו לחווה .ייתכ שעבור חלק מהמשרתי בצבא המגורי בחווה יהיו פתרו הול .לגבי האחרי
ראוי לעודד אות לחפש מקומות מגורי בקהילה שמחו לחווה .יש מקו למצוא דרכי לסייע
במעבר זה ,כולל תמיכה חלקית ומוגבלת בזמ ,בשכר דירה לצעירי הזקוקי לה .כמוכ ,יהיה
צור למצוא דרכי לשמור על קשר ותמיכה ע צעירי אלו ועל תמיכה בה ,ג בעת היות מחו
לחווה ,עד שיבנו לעצמ רשת חברתית רחבה יותר.
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עבודה :יש לקד את היכולת של בוגרי לעבוד מחו לחווה ולהתמודד ע סוגיות של חיפוש עבודה,
ראיו עבודה ,מו"מ על שכר וכד' .חשוב שהכשרה מקצועית תיעשה בדר המבטיחה קבלת תעודות
מקצועיות המוכרות מחו לחווה.
לימודי :יש להכי תוכניות אישיות ללימודי עבור כל צעיר שיש לו צרכי בתחו זה .באות
מקרי שיש תוכנית כזו ,יהיה מקו לבחו כיצד נית לתמו בצעיר כ שיוכל להקדיש את מרב זמנו
ללימודי ומה המקו המתאי ללימודי אלו .ייתכ שלחלק מהצעירי יתאימו לימודי במסגרת
בית הספר בחווה ,א יש עבור אחרי מקו לשקול עבור אחרי מסגרות בקהילה.
כישורי חיי :יש מקו למת אפשרויות מובנות רבות יותר להתנסות בכישורי החיי ,ג לאלו
הנשארי בחווה .יש לשקול מת משכורת או קצבה ,כ שהצעיר יהיה חייב לכלכל את צעדיו תו
ניהול חשבו בנק אישי ,מת הזדמנויות רבות יותר להתנסות באינטראקציות ע מוסדות
ממשלתיי ואחרי מחו לחווה ,וכד'.
יחסי ע המשפחה הביולוגית :להערכתנו ,יש מקו להרחיב את ההתייחסות למשפחה הביולוגית
כחלק מהתהלי של יציאה לחיי בוגרי עצמאיי .כאמור ,כורח החיי ,הביא לכ שרוב רוב של
הילדי ובני הנוער בחווה מנותקי מהמשפחה הביולוגית .אול ,בגילאי של צעירי בוגרי ,יש
מקו למחשבה מחודשת על המשפחה ועל הדרכי להכלילה בחייה של הבוגרי .בשיחות ע
המלווי ואנשי המקצוע עלתה הקביעה כי תהליכי מעי אלו אמנ מתרחשי בחלק מהמקרי,
בעיקר כשהצעירי מרגישי שה חזקי דיי מבחינה רגשית כדי להתמודד ע יחסי מורכבי
וטעוני אלו .אול ,להערכתנו טר בוצעו שינויי משמעותיי בדר החשיבה המקובלת שאינה
רואה את הפוטנציאל של ההורי כחלק חשוב ואינטגראלי מחייו העתידיי של הצעיר .יש לשקול,
בי היתר ,הכללה משמעותית יותר של אנשי המקצוע בתכנו אינדיבידואלי לגבי האפשרויות ליצירה
ולחיזוק הקשר ע ההורי ,כמוכ דרכי המתאימות עבור כל אחד מהצעירי ,שסוגיה זו
רלוונטית עבורו.
מעטפת ארגונית
להערכתנו יש מקו לשינויי משמעותיי בדרכי שבה התוכנית מופעלת.
אחריות ברורה של ליווי :מהמפגשי השוני התרשמנו שהאחריות באשר לתחומי השוני של
תוכנית הליווי אינה ברורה .ג כאשר מונה באופ פורמאלי אחראי על התוכנית ,התרשמנו שגבולות
האחריות לא היו ברורי וכשהוא עבר לתפקיד אחר מחו לחווה ,לא התרשמנו שהיה מישהו שייטול
עליו מיד את כל האחריות .כמוכ ,לא ברורות המשימות של הליווי והרבה מאוד נותר ליד המקרה.
אנו ממליצי להכי תוכנית ברורה יותר לליווי באופ כללי ולצרכי של כל צעיר באופ פרטני.
בהקשר זה יש ג לשקול ולהגדיר את תפקיד ואת חשיבות של אנשי המקצוע )העו"סית,
פסיכולוגית ,פסיכיאטר( בתמהיל של מי שמלווי את הבוגרי.
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הכנה והדרכה של המלווי :התוכנית לבוגרי נשענת במידה רבה על מודל שאינו מקצועי – בוגרי
החווה ממלאי את התפקיד של מלווי אישיי .על א שלניסיו האישי של בוגרי החווה עשויה
להיות תרומה חשובה לצעירי ,מ הראוי לקד את ההכשרה של אות הבוגרי ,המקבלי עליה
תפקיד ואחריות בליווי הצעירי בדרכ לחיי עצמאיי .יש מקו לתכנ תהליכי הכנה והדרכה
מלווי ,כדי לתמו בעבודה זו .ההערות שקיבלנו מאנשי המקצוע המלווי את החווה ,בשיחה
שלאחר הצגת טיוטת הדוח ,מרמזות כי אולי ג ה ערי ג לחלק מהמגבלות בהישענות על
מלווי ,שה עצמ בוגרי החווה.
פיקוח חיצוני :במהל המחקר התרשמנו שאי תהליכי פיקוח חיצוני על תוכנית הבוגרי .למשל,
בוועדות ההיגוי של המחקר לא השתת נציג של רשות חסות הנוער .להערכתנו ,זהו מצב לא רצוי.
חיוני שכחלק מהתהלי של יציאה לחברה הרחבה תוגבר המעורבות של גורמי החסות וגורמי
מקצועיי נוספי ,שיש ביד לתרו ולסייע ה לחווה וה לבוגרי כדי לשפר את השתלבות
הבוגרי בחברה ולאפשר נגישות טובה יותר של הבוגרי לתוכניות שונות להכנה לחיי ,שהמידע
אודות נמצא אצל הגורמי המוסמכי.
לסיכו ,יש מקו לתוכנית שנועדה לסייע להכי את הבוגרי של חוות "שדה בר" )מגיל (18
לקראת התמודדות ע היציאה לקהילה .כחלק חשוב מתוכנית זו יש לתמו בהשתלבות של
הצעירי בשירות משמעותי בצבא .חלקי אחרי צריכי להתמקד בקידו הצעירי בתחומי של
השכלה ,רכישת מקצוע ושליטה במיומנויות הרבות הנדרשות להשתלבות בקהילה ,שמחו לחווה.
לדעתנו ,חשוב לבחו מחדש את התוכנית הקיימת ולהכניס בה שינויי משמעותיי .יש מקו לדיו
מעמיק ,שיכלול את אנשי מקצוע חיצוניי ואת אנשי החווה ,במטרה לעצב ולהגדיר מודל טיפולי,
המתאי למצב המיוחד של בוגרי החווה ע הגיע לגיל  .18המחקר הנוכחי מצביע על כ ,שהמודל
הטיפולי צרי לכלול ,בי היתר ,התייחסות למיצוב של אנשי מקצוע ביחס לאנשי החווה ,למידת
ההתאמה האינדיבידואלית של פתרונות בחווה לעומת פתרונות חיצוניי ,ה בתחו המגורי וה
בתחומי של תעסוקה ולימודי ,וההתייחסות המכוונת והאישית למקומה של המשפחה הביולוגית
בחיי כל אחד מהצעירי.
במקביל ,המחקר הנוכחי מצביע על הצור בשיפור המעטפת הארגונית והמקצועית של התוכנית.
חיוני לשפר את איכות של התיעוד ושל הדיווח ,כדי להגביר את השקיפות ואת האמינות בפני
גורמי חיצוניי )כגו גורמי ציבוריי ועמותות( ,לה עשויה להיות תרומה חשובה ביותר להשגת
מטרות התוכנית עבור הצעירי .כמוכ ,חשוב למצוא דרכי להפעלת פיקוח חיצוני על ביצוע
התוכנית .לדעתנו ,חשוב ג להמשי ולהבנות אמצעי להמש למידה ,באמצעות מחקרי נוספי
שיבחנו ההיבטי השוני של תפקוד החווה והתוצאות אליה היא מגיעה .אי ספק שלמידה מתמדת
תגביר את הסיכוי שהחווה תית את המענה המתאי ביותר לצעירי הנזקקי לה.
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דיו מסכ
דוח זה מסכ ממצאיה של שלושה מחקרי הערכה ,שנעשו עבור "הקר למפעלי
מיוחדי " של הביטוח הלאומי ועבור "אשלי " במטרה להערי שלוש תוכניות
שונות .דוח זה מצביע על סוגיות רבות הדומות בשלוש התוכניות ,א ג על היבטי
ייחודיי  ,בעיקר בכל האמור בחוות "שדה בר".
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ממצאי מרכזיי
קהל היעד
אחת התופעות הידועות בתוכניות חברתיות היא "זליגה" באשר לקהל היעד .מסיבות שונות נכללי
בתוכניות אלו ג מי שלא היו אמורי להיכלל בה ולעומת לא מקבלי מענה חלקי אחרי
מאוכלוסיית היעד .במחקר הנוכחי הוכח כי בכל שלוש התוכניות מי שנתקבלו לתוכנית מתאימי
להגדרה של אוכלוסיית היעד .תהליכי המיו במיז "גשר" ובעיקר אלו שבדירות הבוגרי של רשות
חסות הנוער היו יעילי דיי ולא כללו ,להערכתנו ,צעירי שלא התאימו להגדרת האוכלוסייה .ע
זאת ,אלה אשר נכללו במיז "גשר" אינ בהכרח אלו הזקוקי לו והמתאימי לו ביותר ,מתו כלל
בוגרי המסגרות ,החסרי עור משפחתי .זאת ,עקב העובדה שלא נעשה תהלי שיטתי דיו בתו
מסגרות ההשמה כדי להפנות את המתאימי ביותר .להערכתנו ,יש מקו לקד תהליכי מיו
מערכתיי שיסייעו בזיהוי הצעירי הזקוקי והמתאימי ביותר .ברשות חסות הנוער בוצעו
תהליכי מיו שיטתיי יותר ונראה היה כי בזכות האופ בו נעשה המיו ברמה הארצית נית היה
להערי שזהו תהלי המיו המיטבי.
ההערכה היא כי לא כל מי שזקוק לתוכנית כזו אכ קיבל מענה לצרכיו .חלק מהסיבה נעוצה
במגבלות של מקו ותקציב ,א חלק אחר נובע מהעובדה כי התוכניות הקיימות אינ נותנות מענה
לכל קשת הצרכי ולכלל האוכלוסיות הרלוונטיות .לפיכ ,יש מקו לפתח תוכניות דומות עבור
קבוצות נוספות של צעירי בוגרי מסגרות השמה הזקוקי לה ,כגו ,בני מיעוטי וחרדי ,וכ
צעירי בעלי קשיי רגשיי רציניי ,שאינ מוצאי את מקומ במסגרות הקיימות שה ברמות
פיקוח נמוכות יחסית.
שיטת ההתערבות
באופ כללי ,בהסתמ על סקירה של תוכניות שונות הקיימות בעול ועל ניתוח  ,נגזרת ההערכה כי
מודל ההתערבות של "גשר" ודירות החסות מתאי לקהל היעד ,לצרכיו ולמטרותיו .כנדרש,
ההתערבות היא אינטנסיבית ורב ממדית ,והיא מכוונת למגוו נרחב של צרכי בתחו התעסוקה,
הכשרה ולימודי ,שירות צבאי ולאומי ,ומיומנויות הנדרשות לחיי עצמאיי.
ע זאת ,דר התערבות זו מתאימה יותר לקהל השוהי בפנימיות ופחות לצעירי מסיימי אומנה.
מ הראוי לקד פיתוח של מודל ,שיתבסס על שיתו פעולה ע משפחות אומנה ,בעיקר אלו
המעוניינות לשמור על קשר ע הצעיר שגדל בבית .המחקר ג מעלה ספקות לגבי המידה שבה
התוכנית ב"שדה בר" מתאימה ליעדי ההתערבות .התמונה שהצלחנו לקבל אינה משקפת תוכנית
ברורה ,להשגת המטרות ולא נמצא שהיא מתוכננת באופ פרטני כדי להתאימה לצרכיו של כל צעיר.
ההמלצה היא שיש מקו לפעילות ממוקדת ומתוכננת יותר.
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הערכותינו את הדר ,בה המלווי ממלאי את חלק בתוכנית ,בעיקר ב"גשר" ובדירות הבוגרי
של רשות חסות הנוער ,היא חיובית מאוד .המחקר מעלה שאלות באשר לבחירה בבוגרי של חוות
"שדה בר" כגורמי ההתערבות היחידי .מצאנו יתרונות למעורבות של בוגרי החווה הוותיקי
בעבודה ע הצעירי הבוגרי ,א התרשמנו שלעתי האחריות לתוכנית המתמקדת בבוגרי לא
הייתה ברורה ושינויי בחלוקת התפקידי הביאו לאי בהירות בנטילת האחריות לתוכנית ,המיועדת
לבוגרי .כמוכ ,מצאנו סימני כי המלווי נעדרי ידע מקצועי לליווי ולהדרכה ,שיכולי היו
לתמו בעבודת.
המחקר מוכיח כי למודל של דיור בדירות ,הממוקמות בקהילה יש יתרונות רבי .המגורי בדירה
עצמאית בקהילה מהווי מנו טוב לקידו יכולות של תפקוד עצמאי ,שנית לנצלו א יותר ממה
שנעשה כיו .יש לעשות מאמ מכוו להבטיח שג צעירי השוהי בדירה במסגרת פנימייתית
יצטרכו להתמודד ,ככל שנית ,ע אחזקת הדירה וניהולה .החוקרי מציעי שייעשה מאמ רב
יותר להציע לחלק מהבוגרי בחוות "שדה בר" לצאת מהחווה ולהתגורר בקהילה.
הממצאי מצביעי על תוצאות מעורבות בכל הקשור ללימודי ולתעסוקה .להערכתנו טר נמצא
התמהיל הנכו של התערבויות בתחו הלימודי ,ההכשרה המקצועית והתעסוקה ,ויש מקו
להמשי ולהרחיב את מגוו הפתרונות לתחומי אלו.
כמוכ ,מצאנו שהתמיכה בצעירי לקראת השירות הצבאי והלאומי ובמהלכו ה חשובי ביותר
ויש לעודד את התוכניות להמשי ולהשקיע מאמצי בשילוב של הצעירי במסגרות אלו .זאת
ועוד ,יש לשפר את הממשק המערכתי ע הצבא וע האגודות של השירות הלאומי ,כדי ליצור
שיתופי פעולה אסטרטגיי עמ .המחקר מעלה שהתמיכה בבוגרי חוות "שדה בר" בתחו השירות
הצבאי היא חשובה ויעילה ,ומהווה את אחד ממקורות החוזק המרכזיות שלה.
בניתוח של תפקוד של המלווי ,מצאנו שיש לחזק את מעטפת הליווי וההכוונה לאנשי המקצוע
המפעילי את התוכנית ולקד הכשרה ,הדרכה ופיקוח .הבחנו בסימני להתחלות חשובות בתחו
זה ,בעיקר במיז "גשר" .חשוב להמשי ,בי היתר ,בפיתוח "תורה מקצועית" להפעלת שירות זה
ולשפר את תיעודו.
מפעיליה של שלוש התוכניות שהוערכו כא לא שיתפו פעולה ,ג לא בינ לבי מפעילי תוכניות
אחרות )כגו "למרחב"( .יש לראות את שיתו הפעולה בתהליכי אלו של הכשרה ,הדרכה ופיקוח
כחיוני .ראוי לציי ,כי בכל שלוש התוכניות לצעירי המשתתפי לא היה מעמד של שותפי
בתהליכי התכנו והעיצוב של התוכניות .לדעתנו ,חשוב לקד השתתפות של הצעירי בתהליכי
עיצוב והפעלה של התוכניות המיועדות עבור והמכוונות להעצי את עצמאות.
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תוצאות
אחד ההיבטי הבולטי בתוכניות אלו ה ההערכות החיוביות של הצעירי .רוב הביעו שביעות
רצו מהתוכנית .באופ כללי ,נטו לומר שה נעזרו על ידי התוכנית במידה רבה .מספר צעירי שחשו
כי התוכנית עוזרת לה היה גבוה במיוחד בסוגיות הקשורות ללמידת דרכי להסתדר באופ עצמאי
ולהתקד בחיי .ג ,צעירי שעבור הנושא רלוונטי ,הביעו הערכה שהתוכנית עזרה לה בענייני
השירות .הצעירי בחוות "שדה בר" הביעו הערכות חיוביות ביותר בכל הערכותיה .ע זאת ,יותר
משליש המצויי בתוכנית "גשר" טענו כי אי זה נכו שהתוכנית עוזרת לה בענייני עבודה
ולימודי ,ורק כמחצית השיבו כי יהיה נכו לומר כי ההשתתפות בתוכנית מסייעת לה מבחינה
כלכלית .נראה שהתוצאות אינ זהות בכל תחומי הפעילות.
המלווי ה הציר המרכזי בהפעלת תוכניות אלו ולכ הערכת הצעירי אות היא חשובה במיוחד.
ואמנ ,ההערכות של הצעירי בחוות "שדה בר" היו חיוביות ביותר והרוב הגדול במיז "גשר"
ובדירות הבוגרי של רשות חסות הנוער הביעו שביעות רצו ממלוויה .ה מתארי באופ חיובי
את היחס שה מקבלי מהמלווי וא את המידה שבה ה מצליחי לסייע ביד להשיג את
מטרותיה )א כי ההערכה זו מעט נמוכה יותר(.
ג המלווי העריכו כי התוכנית תרמה רבות לצעירי ,ותרומה זו הייתה בולטת יותר עבור אלו
שנשארו בתוכנית זמ רב יותר .ע זאת ,לא נרשמה עליה משמעותית במיומנויות החיי במהל
התוכנית של אלו שלא נשרו .ההתקדמות הבולטת ביותר חלה בתחומי של רכישת יכולות
להתמודדות ע חיי עצמאיי ,אופטימיות וביטחו בעתיד וג בתחו יצירת של קשרי
בינאישיי .רמת השינוי הנמוכה ביותר נצפתה בכל הקשור ללימודי .כמוכ ,הערכה נמוכה יותר
ניתנה לשינויי בתחו ההתנהגות הנורמטיבית ,א כי הקשיי בתחו זה היו פחות בולטי,
לפחות במיז "גשר".
מבחינת הנשירה הדיפרנציאלית יש סימני לכ ,כי צעירי שלה מיומנויות נמוכות יותר ,בעיקר
בכל האמור להימנעות מהתנהגויות סיכו ,נוטי לא להישאר בתוכנית .יש בכ כדי לעודד תהליכי
מיו קפדניי יותר וחיפוש אחר אלטרנטיבות עבור הצעירי שלה קשיי הסתגלות והתמודדות
רבי יותר.
המלצות מרכזיות
.1

להמשי ולקיי תוכניות ליווי ומגורי לצעירי בוגרי מסגרות השמה ,החסרי עור
משפחתי.
א .לקיי דיו ברמת מטה בי כל המשרדי ,שצריכי להיות מעורבי בשירות לקבוצת
אוכלוסייה זו ,במסגרת דיוני אלו יש לכלול ג את השותפי החוממשלתיי ,המעורבי
בפיתוח שירותי ובנגישות ,במטרה להגיע לפתרו מערכתי כולל.
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ב .לפעול לקידו חקיקה חדשה ,המיועדת לתת מענה לכלל אוכלוסיית הצעירי ,בוגרי מסגרות
חוביתיות.
ג .להבטיח את המשכיות הטיפול בצעירי ,הנמצאי כעת בתוכניות השונות המיועדות לבוגרי
ואת המש ההפניה של צעירי נוספי בוגרי מסגרות השמה ,הנזקקי לתוכנית.
.2

לעצב תוכניות נוספות עבור בוגרי מסגרות השמה:
א .תוכניות מגורי וליווי לצעירי מאוכלוסיות בעלות מאפייני תרבותיי ייחודיי ,כגו בני
מיעוטי וחרדי.
ב .פתרונות שיאפשרו לשוהי באומנה להמשי ולהישע על המשפחה האומנת בגיל  18עד 21
)א פתרו זה מתאי עבור( ,ולא להיזקק לתוכנית של מגורי וליווי.
ג .להמשי ולפתח מעני עבור צעירי בוגרי מסגרות השמה ,שאינ זקוקי לפתרו דיור ,א
יש לה צרכי בתחומי אחרי.

.3

להרחיב את מגוו הפתרונות בתחו ההכשרה ,התעסוקה והלימודי.

.4

לשפר את הממשק ע הצבא ,השירות הלאומי ,מסגרות ההשמה והשירותי בקהילה ,כולל
מרכזי הצעירי.

.5

להכי את הצעירי ליציאה לחיי עצמאי עוד בעת שהות במסגרת ההשמה.
א .לעצב תוכניות להקניית כישורי חיי עוד במהל השהות במסגרות ההשמה.
ב .לבנות לכל צעיר בהשמה תוכנית אישית לקראת היציאה מהמסגרת.

.6

לקד את ההכשרה ,הדרכה והליווי של מי שמטפלי בבוגרי מסגרות ההשמה.
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נספח א' :ראיו לאחר עזיבת הדירה
הקדמה למראיי
>הראיו ע משתת התוכנית הוא ראיו מובנה למחצה .יש מספר תחומי ושאלות שיש לנו עניי
מיוחד לקבל תשובה עליה.ע זאת ,הראיו יהיה פתוח ככל שנית כדי לקבל התייחסויות אותנטיות
מעולמו של המרואיי ובשפתו ככל שנית .אנו מציעי ניסוחי לגבי הדר לשאול שאלות ,א אתה
יכול לשמור על גמישות מסוימת בדר שבה את מנסח שאלות במטרה להתאימה למרואיי ,לסגנונו,
לשפה ולביטויי שבה הוא משתמש ,ולאינטראקציה הנוצרת ביניכ.
הראיו אינו חובה; המרואיי בחר להשתת במחקר .התייחס לכ במהל הראיו והודה לו על
הנכונות והדגש כמה זה חשוב שהוא משת אותנו במה הוא חושב ומרגיש .במקרה הצור נית לפצל
ראיו לשתי פגישות<.

הצגת המראיי והראיו
שמי _ ואני מראיינת במחקר שנער על התוכנית שבה השתתפת .אני חוזרת אליי לאחר שכבר
ראיינו אות לפני מספר חודשי .כפי שאתה זוכר דיברנו את אז וביקשנו את רשות ליצור את
קשר שוב וקבלנו את רשות.
אנו מראייני את כל הצעירי והצעירות שהשתתפו בתוכנית כ שנוכל ללמוד מה על מה ה
חושבי על מה שעבר ועובר עליה ואי אפשר לעזור לצעירי שנמצאי היו בתוכנית וג לאלו
שכבר סיימו את ההשתתפות שלה.
בראיו הזה אנו מבקשי לשמוע מה קורה את היו לאחר שעזבת את הדירה ,מה אתה חושב על
ההשתתפות של בתוכנית ומה אתה מציע כדי לשפר את התוכנית.
חשוב לי מאוד לשמוע מה אתה חושב ומרגיש .א יש דברי שאני לא שואל בנושא ואתה חושב
שאתה רוצה לדבר עליה ,אז בבקשה.
אנחנו שומרי על הפרטיות והסודיות של הדברי שאתה אומר .רק א תרצה שאנו נעביר את
הדברי של למישהו בשמ אנו נעשה זאת ברצו.

תמונת המצב הנוכחי
באיזו דירה היה ומתי עזב אותה_______ :
השתלשלות המאורעות מאז שעזב.
>המטרה כא היא למק את הצעיר ולהבי את הסיטואציה שלו ובהתא לכ להתאי חלק
מהשאלות .כמו כ ,יש להיות ערי במיוחד לתיאור של מצבי לא יציבי ושינויי תכופי מייד
לאחר עזיבת הדירה<.
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מגורי
אי מצאת סידור מגורי? הא זה היה קשה?
הא היה מצב שבו לא היית בטוח שיהיה ל מקו לישו ,מה עשית?
הא קיבלת או שאתה מקבל היו עזרה בעניי של המגורי? )סמ את כל הרלוונטי(
 .1לא  .2לא פורמאלי )כמו משפחה(  .3שירותי חברתיי ______________________
מה סידור מגורי של היו .1 :בדירה שכורה )א .לבד ב .ע אחרי(  .2בבית ההורי  .3סידור
אחר
עד כמה הסידור הזה יציב ,לכמה זמ הוא מובטח ,מה התוכניות של לעתיד הקרוב בעניי מגורי.
עבודה
היסטוריה של מקומות עבודה :בכמה מקומות עבדת מאז שעזבת את הדירה ,כמה זמ עבדת
במקומות אלו ,א שינית מקומות עבודה ,מדוע?
כיצד מצאת עבודה? הא זה היה קשה?
הא היה מצב שבו לא הייתה ל עבודה? מה עשית?
הא קיבלת או שאתה מקבל עזרה ממישהו בנושא של עבודה? )סמ כל הרלוונטי(
 .1לא  .2לא פורמאלי )כמו משפחה(  .3מגזר שלישי  .4שירותי חברתיי
הא אתה עובד כיו .1 :לא  .2כ במה? הא מקצועי?
א לא עובד :מתי אתה חושב שתתחיל לעבוד
א כ עובד :עד כמה העבודה הזו יציבה ,לכמה זמ מובטחת?
מה התוכניות של לעתיד בעניי עבודה ומקצוע?
מצב כלכלי
מה מקורות ההכנסה של? )סמ את כל הרלוונטי(
א .משכורת ב .תמיכה ממקורות לא פורמאליי ג .מגזר שלישי ד .שירותי חברתיי
מה המצב הכלכלי של היו:
הא היה מצב שהמצב הכלכלי של היה קשה במיוחד? אי זה בא לידי ביטוי ,מה עשית ,במי
נעזרת?
הא היה מצב שלא היית בטוח שיהיה ל מספיק כס כדי לאכול?
כשאתה חושב על התקופה הקרובה של מספר חודשי ,עד כמה אתה בטוח שתהייה ל הכנסה
סבירה שתעזור ל להסתדר?
 .1בטוח שתהייה ל הכנסה סבירה  .2חושב שתהייה  .3לא כל כ בטוח  .4חושב שלא
 .5בטוח שלא תהייה לי הכנסה סבירה שתעזור לי להסתדר
צבא >לגבי מי שרלוונטי<
ספר לי בבקשה על השירות הצבאי או הלאומי של
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)מה קרה בעת השירות הצבאי ,סיי בהצלחה/שוחרר מוקד ,שירות סביר ,מוצלח במיוחד ,בעייתי
במיוחד )נפקדויות ,כלא וכד'(.
הא שירת .1 :שירות צבאי  .2שירות לאומי  .3לא שירת
אופי סיו השירות .1 :עדיי משרת  .2סיו כמתוכנ  .3שחרור מוקד
א שירת וסיי :עד כמה היית שבע רצו מהשירות של?
 .1שבע רצו מאוד  .2שבע רצו  .3לא שבע רצו  .4מאוד לא שבע רצו
הא הרגשת שהשירות הצבאי נת ל משהו?
לימודי
הא אתה לומד היו?  .1לא  .2כ )תאר(
הא בכוונת להמשי ללמוד באיזשהו שלב?  .1לא  .2כ )מתי ותאר(
הא קיבלת או שאתה מקבל עזרה ממישהו בנושא של לימודי? )סמ כל הרלוונטי(
 .1לא  .2לא פורמאלי )כמו משפחה(  .3מגזר שלישי  .4שירותי חברתיי
בריאות
אי היית מתאר את מצב הבריאות הכללי של מאז שעזבת את הדירה?
 .1טוב מאד  .2טוב  .3לא כל כ טוב  .4רע  .5רע מאד
א היו ל בעיות בריאות ,הא היה ל קושי לקבל עזרה רפואית?
 .1לא היו בעיות  .2היו בעיות ולא היה קושי לקבל עזרה  .3היו בעיות בריאות והיה קושי לקבל
עזרה
יחסי בינאישיי
הא היית אומר שיש ל יותר ,או פחות חברי ממה שיש לרוב האנשי האחרי?
 .1הרבה יותר  .2יותר  .3אותו הדבר  .4פחות  .5הרבה פחות
כשיש ל בעיה אישית עד כמה אתה מרגיש שאתה יכול לדבר עליה ע חבר קרוב?
 .1יכול תמיד לדבר  .2יכול לפעמי לדבר  .3בכלל לא יכול לדבר
 .9אי לי חברי
עד כמה אתה מרוצה מהקשרי החברתיי של?
 .1מאד מרוצה  .2מרוצה  .3די מרוצה  .4לא כל כ מרוצה  .5לא מרוצה
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>איני בטוח ,א אולי אפשר להכניס את כל הלוח הבא<
כולנו צריכי אנשי ,שנוכל לדבר אית ולקבל מה עזרה מפע לפע .אני מבקש לשאול אות
הא מאז שעזבת את הדירה יש ל אנשי שאתה בקשר את.
א פע

לעיתי
רחוקות

לפעמי

מרבית
הזמ

תמיד

הא מאז עזיבת הדירה יש ל:
 .1מישהו שיכול לעזור ל שאתה חולה?

1

2

3

4

5

 .2מישהו שמקשיב ל כשאתה מרגיש
צור לדבר?

1

2

3

4

5

 .3מישהו שיכול לתת ל עצה טובה בזמ
משבר?

1

2

3

4

5

 .4מישהו שמגלה ל חיבה ואהבה?

1

2

3

4

5

 .5מישהו שאתה יכול לבלות איתו ביחד?

1

2

3

4

5

 .6מישהו שאתה יכול לעשות איתו ביחד
משהו של כי?

1

2

3

4

5

 .7מישהו שאתה רוצה מאד את העצה
שלו?

1

2

3

4

5

 .8מישהו שאתה יכול לספר לו על
הדאגות והפחדי האישיי ביותר
של?

1

2

3

4

5

 .9מישהו שיעזור ל בסידורי
יומיומיי כאשר אתה חולה?

1

2

3

4

5

 .10מישהו להעביר איתו את הזמ בצורה
רגועה?

1

2

3

4

5

קשר ע שירותי חברתיי מאז עזיבת הדירה
הא היה ל קשר ע עובדת סוציאלית?  .1לא  .2כ ,באיזה מסגרת? _______
הא היה ל קשר ע המשטרה או שירות מבח?  .1לא  .2כ )תאר(
הא היית אי פע בייעו פסיכולוגי או מסגרת טיפולית אחרת?  .1לא  .2כ )תאר(
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יחסי אינטימיי ע ב זוג קרוב
הא בתקופה מאז שעזבת את הדירה יש ל או הייתה ל ב זוג או חברה שאתה יוצא איתה )חברה
לדייט ,חברה רומנטית(?  .1לא  .2הייתה לי וכעת לא  .3יש לי כעת חברה
אשאל אות כעת לגבי החברה שיש ל או שהיתה ל מאז שעזבת.
כמה קרוב אתה מרגיש לב הזוג של )או לחברה רומנטית(?
 .1קרוב מאד  .2די קרוב  .3לא כל כ קרוב  .4לא קרוב  .5בכלל לא קרוב

)לא להקריא(  .9נמצאי רק בתחילת הקשר ,קשה להגדיר
כשיש ל בעיה אישית עד כמה אתה מרגיש שאתה יכול לדבר עליה ע בת הזוג )או חברה שאתה
יוצא איתה( של?
 .1יכול תמיד לדבר  .2יכול לפעמי לדבר  .3בכלל לא יכול לדבר

 .9נמצאי רק בתחילת הקשר ,קשה להגדיר
)לא להקריא(
כמה אתה מרוצה מהיחסי ע ב הזוג או חברה שאתה יוצא איתה?
 .1מאד מרוצה  .2מרוצה  .3די מרוצה  .4לא כל כ מרוצה  .5לא מרוצה
שביעות רצו מהחיי

אופטימיות/ביטחו לגבי העתיד

ללמוד אי לנהל משק בית ולנהל חיי עצמאיי
אורח חיי
באיזו מידה אתה מעורב בפעילויות הבאות:
כמעט לא או בכלל
לא
יוצא לבילויי )פאבי ,סרטי,
טיולי(
מעש
שותה משקאות חריפי
פעילות ספורטיבית
משתת בחוגי ,תחביבי
מתנדב )היכ?(
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לפעמי ,מעט

די הרבה ,הרבה

יש צעירי המספרי שמיד אחרי שעזבו את הדירה היו לה משברי לא פשוטי ולפעמי
הרגישו שה 'נשברו' מבחינה נפשית ורגשית .יש צעירי אחרי המספרי שהיציאה מהדירה
עברה לה די בקלות .הא אתה יכול לשת אותנו במה שעבר עלי?
הא כשהיה ל קשה היה ל למי לפנות? >להרחיב מי ,וכיצד ומה היו התוצאות<
מתו הניסיו של ביציאה מהדירה מה היית ממלי לעשות כדי שהיציאה מהדירה תהייה קלה
יותר?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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נספח ב' :הערכת הליוויתוכנית
>המטרה בחלק זה היא לקבל את הערכת המשתת על התוכנית ועל הצוות המלווה< .
אני רוצה להזכיר שכל מה שאתה אומר נשמר בפרטיות מלאה ואיני מעביר לא אחד את השמות של
מי שהשיב.
עכשיו אני רוצה לשאול על איש הצוות שאתה בקשר אתו הכי הרבה )המלווה(.
בכלל לא
נכו

לא נכו

קצת נכו
וקצת לא
נכו

נכו

נכו מאוד

המלווה:

1

2

3

4

5

 .1רצה לעזור לי

1

2

3

4

5

 .2הבי אותי

1

2

3

4

5

 .3התייחס אלי בכבוד

1

2

3

4

5

 .4אני סומ עליו

1

2

3

4

5

 .5הרגשתי שאני יכול לדבר אתו
על דברי שקשה לי את

1

2

3

4

5

 .6הוא הצליח לעזור לי להשיג
את המטרות שלי

1

2

3

4

5

 .7למדתי ממנו הרבה דברי

1

2

3

4

5

 .8הייתי רוצה להיות דומה לו

1

2

3

4

5

 .9אני מרוצה ממנו

1

2

3

4

5

אני מבקש לשאול אות על המידה שבה אתה מרגיש שהתוכנית הזו עזרה ל.
בכלל
לא נכו

לא נכו

קצת
נכו
וקצת
לא נכו

נכו

נכו
מאוד

לא
רלוונטי

ההשתתפות בתוכנית עזרה לי:

 .1בענייני עבודה

1

2

3

4

5

9

 .2בענייני לימודי

1

2

3

4

5

9

 .3בענייני צבא/שירות לאומי

1

2

3

4

5

9

 .4להתקד בחיי

1

2

3

4

5

9

 .5ללמוד להסתדר באופ עצמאי

1

2

3

4

5

9

 .6מבחינה כלכלית

1

2

3

4

5

9

 .7כשהיה לי עצוב וקשה

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

אחר_______
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אני מרוצה מההשתתפות שלי
בתוכנית

2

1

3

4

5

במבט לאחור ,כמה טוב או רע היה ל בדירה?
 .1טוב מאד  .2טוב  .3די טוב  .4לא כל כ טוב  .5רע  .6רע מאד
כא החלק שבו מתייחסי לתוכניות של הצעיר כפי שהציג בראיו הקוד ושואלי אותו באופ
ספציפי עד כמה התגשמו התוכניות ,הא קבל עזרה להגשימ וכד'.

לדוגמה:
בפע האחרונה שראיינתי אות היית באמצע לימודי ספרות וקוסמטיקה בקורס מאוד
יוקרתי אצל שוקי זיקרי בתל אביב ,רציתי לדעת מה קורה ע הלימודי האלו עכשיו ,הא
סיימת אות? או שאת ממשיכה ללמוד?
מה את מרגישה שקיבלת מהקורס?
הא זה עזר ל לקבל עבודה בתחו?
עוד נושא שרציתי לשאול אות לגביו ,בפע שעברה שדיברנו אמרת שהיית רוצה לעזור את
דולב לטובת מגורי עצמאיי ,מה קרה ע זה מאז?
)א עזבה( תארי לי את תהלי העזיבה
הא קיבלת עזרה מדולב במעבר )חיפוש דירה ,חתימה על חוזה ,תמיכה רגשית(.
אי את מרגישה במגורי של לבד?
הא את מרגישה שהכינו אות למגורי עצמאיי בדולב?
הא את נמצאת בקשר ע המלווי מדולב מאז שעזבת?
לסיו ,הא יש ל מחשבות ורעיונות מה עוד כדאי לעשות כדי לעזור ל ולצעירי שה במצב דומה
לשל?
בסיו הראיו:

תודה על ההשתתפות של בראיו!
יש בכוונתנו להמשי ולראיי צעירי שראיינו אות במהל ההשתתפות שלה בתוכנית.
הא נוכל לחזור אליי בעוד מספר חודשי כדי לראות מה קורה את ומה המחשבות של?
הא נוכל לעשות זאת בשיחה טלפונית?
 .1אני מוכ להתראיי שוב.
 .2אפשר להתקשר אלי בטלפו________________ :
 .3אני מעדי שלא תראיינו אותי יותר.
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א בעקבות הראיו אתה תרגיש שאתה רוצה לשאול או לברר משהו שקשור לראיו שלנו ,אתה
מוזמ להתקשר אלי במספר הטלפו ________ או לפרופסור רמי בנבנישתי ב
msrami@mscc.huji.ac.il
תודה!
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Abstract
The transition of youth who have spent a large portion of their lives in out-of-home-care
into independent adult life is particularly challenging. The paper presents three evaluation
studies of programs designed to support Israeli youth (18-21) who leave care and who do
not have a familial support structure: one program for youth who left care in foster care,
educational youth villages, and treatment residential care; one program for youth leaving
care in the juvenile correction system, and a special program for youth residing in the
‘Sde Bar’ farm. The first two programs provide a range of services to youth who reside
mainly in the community: housing, vocational training, employment, counseling and life
skills. The Sde Bar program is essentially a continuation of stay in the facility, after
achieving legal independence.
The report presents summative and formative evaluation of these projects. The three
studies explored the participants’ current status and changes over time in multiple areas
such as employment, education, military and civil service and personal relationships.
Progress in the program was assessed from the perspectives of both the participants and
their counselors. The study employed multiple data-gathering methods: open-ended and
semi structured interviews with policy makers, observations, face-to-face and phone
semi-structured interviews with participants and structured questionnaires completed by
staff for each of the participants in the program.
The findings of each of the three separate studies are reported. Overall, the evaluations of
the programs for youth who have left care (both from the child welfare, educational and
the juvenile correction systems) are encouraging. The counselors’ assessments showed
that the program contributed to the participants. The contribution was more pronounced
for those who stayed in the program longer. The most considerable progress was in the
areas of the ability to cope with independent living, optimism, belief in their future, and
interpersonal relationships. Less progress was noted in the area of education. Further,
youth had very positive assessments of the program and of their counselors.
The findings were not as positive with regard to the program in which youth remained on
premise. There were difficulties with unreliable reporting and indications that the
participants did not receive the services that would have helped them to gain independent
life skills, while staying in an isolated facility, instead of returning to the community.
The report presents recommendations for the improvement and expansion of these
experimental programs. The author recommends that the Israeli Ministry of Welfare and
Social Services and Ministry of Education develop a comprehensive and consistent policy
to address the needs of youth leaving care.
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