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 מה מצפה להם בצדו השני של הגשר? 

 עורף משפחתי  חסרי מעקב אחר משתתפי תכנית סיוע לבוגרי פנימיות 

 

 שמעון שפירוו עדנה גלבוצקי, טיירי-מיטל שוורץ-טליה

 

 תקציר 

בקרב המבוגרים הצעירים בישראל יש קבוצה ייחודית של צעירים שהושמו בפנימיות בגיל צעיר,  

לגיל   הגיעם  עד  בהן  ו  18גדלו  בבית הספר התיכון,  לימודיהם  לסיום  עד  בלי  בגראו  ו מהפנימייה 

בגיל   ידם  על  ננטשו  או  מהוריהם  שהתייתמו  מי  ביניהם  יש  אליה.  לחזור  משפחה  להם  שתהיה 

צעיר, ויש כאלה שלא יכלו לקיים קשר עם הוריהם בגלל רקע של הזנחה קשה או התעללות או  

עוגן  חסרי   ביתית  -וגדרת כיום כ"בוגרי השמה חוץ בגלל מצבם הנפשי של ההורים. קבוצה זאת מ

וללא   גג  קורת  ללא  נותרים  מהם  רבים  בפנימייה  שהותם  את  מסיימים  הם  כאשר  משפחתי". 

משימות עם  בהתמודדות  ודאגה    ,תמיכה  קריירה  מסלול  בחירת  אזרחי,  או  צבאי  שירות  כמו 

ית "גשר לעצמאות" שמיועדת  תכנאת הבפרק זה אנו מתארים ומעריכים    יום.-יוםה רכי  ולמילוי צ

 לצעירים אלה ומופעלת על ידי עמותת "ילדים בסיכוי".   

שמה לה למטרה לשפר את איכות החיים של ילדים ובני נוער שמתחנכים    ת "ילדים בסיכוי"עמות

ילדים   ענייניהם של  פועלת כשדולה לקידום  יותר. העמותה  בפנימיות ואת סיכוייהם לעתיד טוב 

, ומפעילה תכניות שונות בפנימיות בשיתוף עם הצוותים החינוכיים והטיפוליים  שגדלים בפנימיות

נוסף הרווחה.  משרד  של  הפיקוח  כך  ועם  מזה  על  מפעילה  העמותה  "גשר עשר  ,  את  שנים 

עוגן משפחתי.  חסרי  מציעה קורת גג וליווי אישי לכמה מאות בוגרי פנימיות  ה  לעצמאות", תכנית

נ זה  נבפרק  התכנית,  את  ה צתאר  את  אחר    שלה,רציונל  יג  מעקב  מחקר  על    צעירים   25ונדווח 

יתה לעמוד על מצבם של צעירים אלה לאחר סיום  יה   עקבשהשתתפו בתכנית. מטרת המ וצעירות  

מגבלותיה. נדווח  על  השתתפותם בתכנית, ולקבל מהם משוב על התכנית כדי לעמוד על מעלותיה ו

 וכנסו לתכנית בעקבותיו. השינויים שה על על המסקנות שנבעו ממחקר זה ו
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 מבוא

על תפקידה המכריע של תמיכה משפחתית בשלב זה   עוסקת בבגרות המוקדמת מצביעה שהספרות 

)ישראלאשוילי,   החיים   Surjadi, Lorenz, Wickrama, & Conger, 2011; Swartz;2014של 

Kim, Uno, Mortimer, & O'Brien, 2011  נוסף רעל  (.  ורגשי מתמשך,  ביטחון  סיוע כלכלי  שת 

 ,Furstenbergמשפחתית מקנה לצעירים כישורי חיים ומיומנויות שמקלים על המעבר לעצמאות )

יצירת  (. צעירים רבים ממשיכים להיות חלק מהמשפחה וליהנות מסיוע בלימודים גבוהים, ב 2010

בוגר  (. תמיכתה של  Shanahan, 2000)  יםהפיכה להורואף ב הקמת חיים עצמאייםים, בקשרים 

מעבר לבגרות עצמאית,  ו בשפחה מעניקה לצעיר מגוון משאבים רגשיים וחומריים המסייעים ל המ

ה עלולה  י ואילו  לבגרות  המעבר  תקופת  משפחתי.  עורף  ללא  צעירים  בקרב  לפגיעות  גורם  עדרה 

להציב אתגרים קשים במיוחד עבור צעירים אשר במציאות חייהם נעדרת רשת ביטחון משפחתית,  

לצעיר את התמיכה  ובין ששפחה אינו קיים  הקשר עם המש בין   המשפחה אינה מסוגלת להעניק 

 (.  2014)ישראלאשוילי, המתאימה 

נמצאים בסיכון גבוה להימצא בקשיים    ביתיות-חוץ  במסגרות הגדלים    ללא עורף משפחתיילדים  

  בין מסגרות ההשמה לבין היציאה לעצמאות שולהיחשף לסוגים שונים של מצוקה בשלב המעבר  

, בעת יציאתם לחיים  בבגרותם  .(Lee & Berrick, 2014;  2004; שיף ובנבנישתי,  2008בנישתי,  )בנ

בחיק    הם  עומדים  עצמאיים, גדלו  אשר  לצעירים  בהשוואה  יותר  וקשים  רבים  אתגרים  בפני 

עוזבים את בית הוריהם עולה בעקביות  בעלי עורף משפחתי המשפחתם. בעוד שגילם של צעירים  

נאלצים צעירים    ,(Furstenberg, 2010; Sandor & Ludwinek, 2014) ובעולם  בישראל    מדי שנה

  חסרי עורף משפחתי להתמודד עם אתגרי היציאה לעצמאות בגילים מוקדמים יותר מן הראשונים

ממחקרים עולה כי אוכלוסייה זו חשופה    (.Courtney & Dworsky, 2006באופן שאינו הדרגתי )ו

סיכון השכמו    , למצבי  והיעדר  לימודייםכלה   ;Courtney & Hughes-Heuring, 2005)  קשיים 

Pecora et al., 2006)עוני ו  , אבטלה  (Macomber et al., 2008)  ניצול או אלימות,  , הפיכה לקורבן

יציבה בלתי  גג  קורת  יחידנית,  )  , הורות  הולמים  בריאות  לשירותי  ירודה   (Reilly, 2003נגישות 

)ו נפשיים  צעירים  .  (Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor, & Nesmith, 2001משברים  בקרב 

עם  אלו   ותמיכה הללו  מצבים  ההתמודדות  מענה  לגרום    ללא  התנהגויות  לעלולה  של  היווצרותן 

( בבגרות  בית,  חלקם  .  (Cosner-Berzin, Rhode, & Curtis, 2011מסכנות  חסרי  נותרים 

 ;Cusick, Courtney, Havlicek, & Hess, 2011)נאסרים  אף  ו  חוק-עוברתמעורבים בהתנהגות  



3 

 

Lee, Courtney, & Hook, 2012  .) כן תמיכה    על  אלה  לצעירים  שיספקו  שירותים  דרושים 

ולאחריה לעצמאות  המעבר  ורפאלי,  )  בתקופת  בנבנישתי   ,Courtney;  2009קטן,  ;  2012זעירא, 

2009).  

 

 " גשר לעצמאות"תכנית 

הוקמה   לעצמאות"  "גשר  עמ התכנית  ידי  משרדי  על  עם  בשיתוף  בסיכוי"  "ילדים  הרווחה  ותת 

ג'וינט גנדיר  -והחינוך,  קרן  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  מיוחדים  למפעלים  הקרן  וכמה  אשלים, 

בוגרי  חסרי עורף משפחתי    צעירים למיועדת  . התכנית  שתוארו לעילמענה לקשיים  כ   גופים נוספים

ל בית  להם  שאין  אומנה,  ומשפחות  נוער  כפרי  שהותם  פנימיות,  מסתיימת  כאשר  אליו  חזור 

 מגורים עצמאיים בקהילה.  להם במסגרת. התכנית קולטת צעירים שרמת תפקודם מאפשרת 

מעטפת  קורת גג,  :  רכיהם הייחודייםולצכמענה    רצף של שירותיםצעירים  מטרת התכנית לספק ל

חיים,   כישורי  פיתוח  והכוונה,  כלכליליווי  מצוקה  סיוע  לימודים,  בעת  השלמת  מקצוע,  ,  לימוד 

עבודה במקומות  הפנייההשמה  ותיו  ,  ונפשיים  רפואיים  בטיפולים  השירות  ותמיכה  במהלך  וך 

של משתתפי התכנית ולכבד    מרביתכל זאת תוך מאמץ לשמור על עצמאות  .  הצבאי או האזרחי

 רכי הזולת.  ו את זכותם להגדרה עצמית ולפרטיות תוך התחשבות בצ

שגר  170התכנית  קיפה  ה  2014שנת  סוף  ב וצעירות  מופעלות    , דירות  29-ב  ו צעירים  שמרביתן 

פנימיות,   עם  או  אם  בשיתוף  למען החייל  זכאי  עם  האגודה  צעיר  כל  הלאומי.  עמותות השירות 

וחצי  למשך  למגורים   היותר,  שנה  הלאומי.  לענוסף  לכל  או  הצבאי  השירות  מרבית    תקופת 

תחבורה לצירי  נגישות  ערים,  במרכזי  ממוקמות  נבנית    הדירות  צעיר  לכל  עירוניים.  ולשירותים 

תכנית אישית, תחומה בזמן, שכוללת מרכיבים של שילוב בצבא או בשירות הלאומי, השתלבות  

בתעסוקה, הכשרה מקצועית או לימודים, התנהלות כלכלית ועוד. הצעירים משלמים שכר דירה 

ם לרשותם בכל עת, אולם  . מלווים מטעם התכנית עומדיכפי יכולתם ומנהלים אורח חיים עצמאי

לנים   והם  נמשך  ווי  יהל בדירות.  אתם  לא  מגוריהם של הצעירים בדירה תמה  גם כאשר תקופת 

עצמם.אמורי ברשות  ולעמוד  עצמאיים  למגורים  לעבור  ושישים    ם  בדירות    ,צעיריםמאה  שהיו 

זוכים   בדירות,  גרו  לא  שמלכתחילה  כאלה  או  הם  ויצאו  התכנית.גם  עובדי  של  זה  פ  לליווי  רק 

 . עוסק רק בצעירים שהתגוררו תקופה כלשהי בדירות של התכנית
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 מעקב אחר בוגרי התכנית מחקר 

 מחקר הת מטר

מחקר תמונה    תהי היהמעקב    מטרת  ל לקבל  "גשר  של  חייהם    מציאותבאשר  תכנית  בוגרי 

עזיבת לאחר  התכניתאת    םלעצמאות"  הקיף  דירות  המחקר  הערכת  מרכזיים  תחומיםכמה  .   :

-לאליות ואדיור, לימודים, תעסוקה ומצב כלכלי, פנאי, מערכות יחסים פורמהתכנית,    הסיוע של

 ליות ושביעות רצון מן החיים.  אפורמ

  56מבין  . מדגם זה של צעירים נלקח  גברים  10  -נשים ו  15צעירים,    25כללה    אוכלוסיית המחקר

  21  היה טווח הגילים  .2012-ל  2007בין השנים   צעירים וצעירות אשר שהו בשבע דירות של התכנית 

 (.  SD=1.9) 23.9ממוצע הוא  ה, כאשר  27עד 

 מחקר ה משתתפי

ל  לעצמאות"  תכניתהצטרפו  החוץ  "גשר  מהמסגרות  היציאה  מתוכםביתיות-עם  התגוררו    22  . 

במצוקה.   לנערות  בהוסטל  ואחת  אומנה  במשפחות  שניים  אלה  בפנימייה,  הם  המחקר  משתתפי 

של כלל הצעירים    אין הם מדגם מייצגלכן  ו  ,אשר הסכימו להתראייןשניתן היה ליצור עמם קשר ו

עולה כי  שלא רואיינו  הבוגרים    31לבין    יםנחקר ה   25  מהשוואה בין.  שהתגוררו בדירות של התכנית

מעט יותר  קצרה הייתה בה מאז סיום השהות בדירה והשהות ארוך יותר עבר זמן   יםחקרנ בקרב ה

נו רואיינו.  שלא  הבוגרים  כך  סףלעומת  שירת  על  המחקר  משתתפי  מקרב  יותר  גבוה  שיעור   ,

הלאומי,   השתתפובשירות  שלא  אלה  של  המכריע  שהרוב  כלל יש  בעוד  בדרך  בצה"ל.  רתו 

מ  יותר  חזקה  לאוכלוסייה  נחשבים  בצה"ל  ההמשרתים  נמצאו  ן  לא  לאומי.  בשירות  משרתים 

גיל. או  מין  פי  על  בחלוקה  שנחק  הבדלים  אלה  בין  ההבדלים  אף  לעל  נחקרו, בין  רו  שלא    אלה 

עשויים לספק תובנות על מצבם של צעירים ללא עורף משפחתי    ועמדותיהם  של הנחקריםמצבם  

 לעצמאות ועל הסיוע הדרוש להם. יציאתם עם 

 כלי המחקר 

המחקר ופתוחותשכ,  המובנ  ןאיוירהיה    כלי  סגורות  שאלות  )  ,לל  בנבנישתי  ידי  על    ( 2009פותח 

הנו  המחקר  לצורך  מרכזייםכחי.  והותאם  תחומים  לשני  התייחסו  היבטים    :השאלות  הראשון, 

; השני, היבטים בחיי הצעיר  ערכת הליוויה ו  של התכנית  סל השירותיםהערכת    -בהערכת התכנית  

תפקוד חברתי, תפקוד תעסוקתי    -והערכת תפקודים מרכזיים   לאומי,  או  צבאי  שירות  מגורים, 

זוגיים, יחסים  במערכות  תפקוד  אינסטרומנטליות    ולימודי,  כלכליות,  תמיכה  במערכות  שימוש 

ומשברים   חיים  מעברי  בריאות,  מצב  פנאי,  בפעילויות  ומעורבות  חיים  אורח  ניהול  ורגשיות, 
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המידע שהתקבל  אופטימיות.  ו הכרוכים בהם, שביעות רצון מהחיים וממערכות התמיכה הקיימות 

    . תמטי וכןבאמצעות ניתוח תועובד  דדבאמצעות השאלות הפתוחות קו

 

 המחקר   ממצאי

אשר    על תמות מרכזיות ו  של תשובות לשאלות סגורות  ניתוח כמותי   מבוססים עלממצאי המחקר  

המרואיינים של  התייחסויותיהם  מתוך  המראיינת  עלו  של  לשני    .לשאלותיה  מחולק  זה  פרק 

בהערכ עוסק  הראשון  הנחקרים חלקים.  הסיוע    ת  קאת  מציג    בלוישהם  והשני  את  מהתכנית, 

 לאחר היציאה מהדירה.  מצבם של הצעירים 

 

 הערכת התכנית על ידי המשתתפים

. לדבריהם עזרה להם  (1)לוח    מהשתתפותם בתכניתבאופן כללי, הביעו המרואיינים שביעות רצון  

.  להסתדר באופן עצמאי ולהתקדם בחייםוסייעה להם    ,בנושאי השירות הצבאי והלאומיהתכנית  

זאת,   עם  לייחד  ועבודהבנושאי  מהנחקרים    מודים  מיעוט  רק  להםציינו  סייעה  .  שהתכנית 

מטעם התכנית    הם ייחסו למלווים.  סגל התכניתשזכו לו מהמרואיינים ציינו לטובה גם את הליווי  

גם   התומך  הקשר  המשך  את  ציינו  המרואיינים  מקצת  מכבדת.  והתייחסות  לעזור  רצון  זמינות, 

החיו ההערכה  בדירה.  שהותם  סיום  וגם לאחר  הליווי  של  הרגשיים  להיבטים  הייתה  לסיוע    בית 

 .  אם כי קצת פחות, האינסטרומנטלי

רבים   צעירים  מ נתפש  עבור  בחייהםהתכנית  טעם  הסיוע  מרכזי  הפרויקט  :כעוגן  לא  קשה    , "אם 

יותר    ,בלתי עוד מלא כוח להמשיך הלאה ילדעת איך הייתי מסתדר היום"; "בזכות התכנית ק ויש לי 

וב  קודמים,    בעולם".  טחוןיאמון  סיוע  למקורות  בהשוואה  משמעותי  כגורם  תואר  התכנית  צוות 

משפחתית, אשר  תוארה כהאווירה בתכנית    .יםוככזה שהצליח ליצור שינוי של ממש בחיי הצעיר

בתכנית הרשמית  ההשתתפות  וסיום  הדירה  עזיבת  לאחר  גם  מעין    :נמשכה  הרגשתי  "פתאום 

קשר חיובי עם המלווה התאפיין    .א ויתרו לי עד שהסתדרתי" בנו"; "למשפחה"; "תחושה שמתגאים  

שמירה על  בלעתים אף טוטאלית, ביחסים בלתי אמצעיים ו  ,בקרבה רגשית חזקה ובתמיכה רציפה

מא"; "היא )המלווה( הייתה אתי אפילו בלידה"; "כולו קשוב אליך,  י"כמו א  :קשר גם לאחר התכנית

לא בא "היא  במשהו אחר";  ריכוז  לו  והיא  אין  אתי  בקשר  היא  היום  "עד  בטוב";  היא באה  לחנך,  ה 

יחסים של ריחוק  שתיארו    מעטים יותר,אם כי  מרואיינים,  היו גם  גיסא  מאידך    ."בכלל לא חייבת

 , אשר התאפיינו בקשר טכני ולא בשיח רגשי.  המלווה בינם לבין
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 שהעניקו המשתתפים לממדים בתכנית הדירוג : 1לוח 

 דירוג                                  
 

 היגדים

קצת נכון  לא נכון בכלל לא 
וקצת לא  

 נכון

 נכון מאוד נכון

אני מרוצה מההשתתפות שלי  
 15 2 6 - - בתכנית 

אני מרוצה מהמלווה שלי  
 15 4 1 4 1 בתכנית  

 ההשתתפות בתכנית עזרה לי:

 12 3 6 3 1 כשהיה לי עצוב וקשה 

 12 7 4 - 2 מבחינה כלכלית 

 8 8 4 - 5 להסתדר באופן עצמאי  ללמוד

 7 7 5 2 4 להתקדם בחיים 

 10 7 2 1 4 בענייני צבא/שירות לאומי 

 5 1 7 6 6 בענייני לימודים 

 3 5 7 5 5 בענייני עבודה  

 

 

חוויית   בדירתיאור  אחידההמגורים  ולא  מורכבת  תמונה  מעלה  התכנית  של  מרבית  ות   .

. עם  רה ואת הקשר בין הצעירים ובינם לבין המלוויםאת המגורים בדילחיוב  המרואיינים ציינו  

שת היו    זאת, שלילית  ארימי  כחוויה  בדירה  המגורים  את  וחוסר  -איבגלל  ו  כללים  שמירת 

לדירה.   חבריהם  מצד  אלה  התחשבות  מספיק  נחקרים  מודע  היה  לא  התכנית  שצוות  טענו 

יותר של צוות התכנית  התערבות רבה    שנדרשה  טענוהם    למתרחש בדירות ולא שלט בנעשה בהן.

"לאכוף את החוקים... שלא יהיו שם חגיגות, הרי בעל    :כדי לשמור על התנהלות נורמטיבית בדירה

אותם". מעיף  היה  בסוף  כאגיסא,  מאידך    דירה  גם  מדי,  היו  נוקשים  כללים  על  שהתלוננו  לה 

הם  ה עצמאיים.  חיים  תפשו  הם  שבו  לאופן  המלו  טענומנוגדים  של  היתר  אינה  וים  שהתערבות 

זה החיים    , "צריך לרכך את הקטע של המשמעת, כי סך הכול זה לא הפנימייה  :רכיהםומתאימה לצ

אבל גם במקביל להגיד לך כל הזמן מה לעשות,    , האמתיים"; "אי אפשר לצפות מבנאדם להיות בוגר 

 . זה לא תורם... הרי אם אני שותה מדי פעם בסוף יום עבודה זה לא אומר שאני עבריין"
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 לאחר עזיבת הדירה  מציאות חייהם של הצעירים

ו איון התבקשו הבוגרים לשתף את החוקרת ביבר לאחר היציאה מן הדירה.  תחושותיהם  במצבם 

חשובות סוגיות  העלה  החוויות  בה   ניתוח  הדיור,  עוסקות  בתחום  באתגרים  המשבר,  חוויית 

ו מתמשכת  כלכלית  במצוקה  והתעסוקה,  חברת בהלימודים  ניתוק  יוצגו    י.תחושות  אלה  חוויות 

      להלן. 

המשבר  המשבר  -  חוויית  רבים.    חוויית  באופנים  של  תוארה  הפתאומי    תמיכהמערכת  היעדרה 

ניתוק חברתילוותה    רגשית וחומרית   הצעירים   .בתחושות של חוסר וודאות, בדידות חריפה ואף 

למעבר זו  חוויה  עצמאייםה   ייחסו  לחיים  הי  :חד  "לא  יהיה";  מה  ידענו  "אתה  "לא  שיעזור";  מי  ה 

ותתמודד במים עמוקים" שהסתיימה  לאחר  ייזום קשר עם התכנית לשם קבלת סיוע  .  עכשיו לבד 

כישלון בתחושת  לעצמאותמה  לווה  מקום" :  יציאה  לבוא משום  לי  נעים  זאת"לא  לעתים  שמפני    . 

סיוע   ידי  קבלת  על  לכךהצעיר  נתפשה  להסתדר  כ"הוכחה"  הצליח  זאת,   עצמו.ב   שלא    לעומת 

עצמו בכוחות  האתגר  על  להתגבר  הצעיר  של  ליכולתו  יוחסה  המשבר  מן  את  :  יציאה  "חילצתי 

 . עצמי"

כ"גלגל  על ידי המשתתפים    ותואר תכנית  מלווה וה מצד הקשר, זיהוי המשבר והגשת סיוע    יצירת

"הייתי יכול להיעלם לה, אבל כשהייתי צריך אותה היא הייתה    :, אשר מנע את הנפילה הבאההצלה"

לי"עו של  זרת  מטעמו  באה  הקשר  ליצירת  היוזמה  כי  העובדה  את  לחיוב  הדגישו  המשתתפים   .

לא היו בטוחים  הם  ו  גם כשהמצב היה קשה מאוד  ,שחשו מבוכה רבה לבקש סיוע  ווןי מכהמלווה,  

בדירותבבמעמדם   השהות  ותמיד    :סיום  ויומיומי,  אינטנסיבי  היה  ערן  עם  שמי  הוא  "הקשר  אמר 

 . יצלצל. אבל זה לא נעים לבוא ולצלצל. אוף זה קשה"ש  וצה לדבר את ושר

ותעסוקה לימודים  הר  -  דיור,  ביבזמן  הצעירים  גרו  החופשי איון  בשוק  עם  )  שכירות  או  לבד 

משוחררים    ,(שותפים לחיילים  בן  או  במגורים  זוג.  הזוג  עם  בת  משפחה  או  קרובי  עם  מגורים 

  מקום   קשה היה להם למצוא.  בלבד  זמני  וכסידור  תוארו כמוצא אחרון  ,הורים בפרטעם  ו  ,בכלל

עזיבת התכנית עם  כי    ,מגורים  ציינו  יהיה להם מקום לישון וחלקם אף  בטוחים אם  היו    . בו  לא 

מרביתם   גרו  המשבר  שבתקופת  עד  במציאת  יבשניים  לעזרה  נזקקו  כאשר  שונים.  מקומות  שה 

נו לסיוע של חברים או  התכנית. במעט מן המקרים פ  ההגורם המסייע העיקרי הי   ,מקום מגורים

המגורים בדרכים שונות, אולם לא באמצעות כינויי  תיארו את    המרואיינים  גורמי טיפול אחרים.

ביטוי זה, בדומה לתיאור    ".עוף נודד, אלא תיארו עצמם כ""בבית " או "הדירה שלי "שייכות, כמו  

המגוריםיחווי חיפוש  ואי  ,ת  התלישות  חוויות  את  א-מדגיש  שליוו  לחיים  הוודאות  המעבר  ת 
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"בן הזוג עזר לי פעם, ואז הלכתי לישון אצל חברים ופעם בעבודה    :עצמאיים של רבים מהבוגרים

 . "אני צריכה עוד מעט לעזוב ואין לי מושג מה יהיה" ; "בתל אביב ושוב לישון אצל חברים 

המרואיינים ר  מרבית  למדו  הביעו  חלקם  בלימודים.  להשתלב  הכנה  צון  או  מקצוע  לימודי 

זו, ייחסו זאת לקושי  .  שהותם בתכניתבעת    לימודים אקדמייםל מי שלא הצליחו לממש שאיפה 

היו שנאלצו לפרוש מן הלימודים    שוטפים.רכיהם הואת צקושי  ב  מכסהאשר  שכר נמוך    –כלכלי  

     הצליחו להתמודד.עמם לא ש בעקבות קשיים כלכליים 

הריאיון  המרואיינים  מרבית בתקופת  הועס עבדו  הם  בעי.  ב קו  בקר  זמניות  נמוךעבודות  .  שכר 

כלכלית.    מקצתם למצוקה  וייקלעו  אחרת  עבודה  ימצאו  שלא  חשש  מתוך  עבודה  במקום  נשארו 

על  .  תכופים  כמו מעברי מגורים  ות,שונ מסיבות    התקשו להתמיד במקום עבודה אחרים    ,םלעומת

חלק  כי  , אך  1למרחב" "קרובים או בתכנית  ב בתכנית, בחברים ולעתים  נעזרו  מנת למצוא עבודה  

שסיפרו    ותמהעבוד  היו  עצמאי.  באופן  תעסוקה  נמצאו  חוסר  של  ארוכה  תקופה  חיפשו  שעל  בה 

ושל  ת  ובתחוש   והעבודה לו החיפוש    עבודה ללא הצלחה.  שאותן    מסוגלות עצמית נמוכהשל  לחץ 

   .היעדר ניסיון, כישורים וקשריםכמו  ,לחסמיםהצעירים ייחסו 

תה מנת חלקם של רבים  ימצוקה כלכלית הי   -  ותחושת ניתוק חברתימצוקה כלכלית מתמשכת  

כמו תזונה נכונה,    ,צרכים בסיסיים ביותרנמנעו משהיו ביניהם כאלה  ממשתתפי מחקר המעקב.  

שיניים הדירהטיפולי  שכר  ותשלום  היגיינה  מוצרי  תרופות,  היו    :,  לאכול...  מה  לי  שאין  "ראו 

רזיתי"; "טיפולי שיניים זה חשוב אבל הייתי צריכה לעשות סדר    . לא היה לי כסף לאכול ופשוט .בהלם. 

בחיים"  חלקם    .עדיפויות  הגיעו  כך  חובהלבשל  לקחת    בבנק  יתרת  מונאלצו  ההלוואות  או  ן  בנק 

שבהן  . מרואיינים בעלי משפחות הלוואות"   . "אני מרגיש כל הזמן חובות, עדיף שלא תדעי.. :חבריםמ

צוות התכנית.  משפחה או    מצד קרוביע  ולסי ניסיונות  ה ני על אף  ילד אחד או יותר תיארו חיי עו

חיי חברה מצומצמים  נהל  לחלק מהמרואיינים    והמחסור דחקו  ההתמודדות עם מצוקה כלכלית

ואני לא    ,"רוב החברים ממשפחות נורמליות כולם היו חיים   :נבצר מהם לבלות עם בני גילםו   ביותר

  : חושה כי אין מי שיכול לסייע ובבושה רבה לבקש עזרהמהסביבה לוותה בת   תחושת הניתוק  .חי" 

מדעתך"  ויוצא  חודשים  כמה  בבית  תקוע  בנתק  שמאחר    ."אתה  חיים  נמנע  מרביתם  ממשפחתם, 

מקרובים,   סיוע  הם  ה מהם  גם  כלכליתבלרוב  נתונים  ביטוח  י"א  :מצוקה  רק  מקבלות  וסבתא  מא 

וב כדי  מעטים זכו לתמיכה מצד חבר קר.  מא יש הוצאה לפועל אי אפשר לבקש ממנה"י. לא.לאומי. 

קרבה  חשו  לא כולם    ,ת יחסים רומנטיות. בקרב מי שהתנסו במערכו "לדבר אתו על משהו אישי" 

 
 (. 2012למצוא אצל שטימברג ואבירי )תיאור תכנית זאת והערכתה ניתן   1



9 

 

קשר מסייע עם עובדת סוציאלית או    וכן  בפעילות פנאי כלשהי מעטים ציינו מעורבות  זוגם.  י  לבנ

אחר  עם   פורמלי  טיפולי  הריאיוןשבתקופה  גורם  התבצע  גורם  היו  ש יינים  מרוא.  בה  עם  בקשר 

 מסייע ציינו בעיקר את התכנית.

תומכות  הסבירו  הצעירים ממערכות  הניתוק  ברשותם    פנויהזמן  הט  ו עימ ב  את  אפשרות  בושיש 

לבילוייםכספית   נוסף   מוגבלת  גילם.  בני  כך  עם  תיארו  על  הם  הנפשית  ב פער  ,  לבין  בגרות  בינם 

התנסו בגילים צעירים. זאת ועוד,  בהן  המורכבות שיוחס לחוויות החיים  פער שחבריהם בני גילם,  

לשתף   יכולים  אינם  כי  בכול,  הודגש  חבריהם  להבנה  את  יזכו  לא  כי  החשש  מי  בשל  שבא  מצד 

 ". ממשפחות נורמליות"

אם כי    ,שביעות רצונם מהחיים נחשפה תמונה קשה ביותרבאשר לכאשר נשאלו על ידי החוקרת  

רים ענו בקושי רב לשאלה "עד כמה את/ה מרוצה מהחיים?".  לא מפתיעה לאור המוצג לעיל. הצעי

ל אותה  קשרו  כלשהי  רצון  שביעות  שהביעו  חברתיותתמיכה  מי  תמיכה  מערכות    אמונה ל,  מצד 

ו הש זוגי  לקשר  כלכלית,  ויציבות  קבועה  לעבודה  בעתיד,  ישתפרו  משל  לחיים  משפחה  הקמת 

משאב רגשי המאפשר להם להמשיך  הם  הילדים  הורים לילדים ציינו כי  שהם  מרואיינים  עצמם.  

גם מי שלא הקימו משפחה,   מן    לאפשרות הקמתהייחסו  הלאה.  כוח מרפא לפצעים משפחתיים 

חוסר  מחייהם. תחושה חריפה זו יוחסה לחוויות של  מרוצים  יש מי שטענו כי הם כלל לא    .העבר

וקושי   הישרדות  הם, יבחישינוי  ליצור  אונים  של  עול  לשגרה  להתמודד  מן  קושי  קשות  חוויות  ם 

 .  העבר ללא מערכות תמיכה

 

 המעקב  ממצאי עקבות  בהשינויים בתכנית 

ושינויים   התאמות  ערך  אשר  התכנית,  צוות  בפני  הובאו  המחקר  חוויות  בתכנית  ממצאי  לאור 

נחוץ לחזק את ההכנה  עניקו לחוויות אלו. הממצאים הובילו להבנה כי  ההצעירים וההסברים ש

בדירה   השהות  היציאה  לסיום  לאחר  התמיכה  החריף  .  ממנהואת  המשבר  על  להקל  מנת  על 

את   והמלווה  מהדירה  התכנית, אחריה  להדק  גם  היציאה  עם  הקשר  בתכנית    את  כנה  העוגנה 

זהקבוצתית   כללה  הכנה  .  למהלך  כלכליים.זו  בנושאים  הליווי    סדנאות  את  למסד  גם  הוחלט 

מהדירה   היציאה  של  לאחר  שישה  לתקופה  עד  בסיומדשיםחושלושה  כאשר  הליווי    ה ,  מועבר 

גם    ."אקסטרני"ל כללו  לוודא  הגברת  השינויים  כדי  בדירות,  הנעשה  אחר  המלווים  של  המעקב 

 שמירה על כללים והתחשבות הדדית בין הדיירים. 

להתמודד עם הקשיים הכלכליים, אשר מנעו מהם בין היתר את האפשרות  על מנת לסייע לבוגרים  

העומד לרשותם של המשתתפים בתכנית.    המלגות  ה התכנית את מאגרלהשתלב בהשכלה, הרחיב
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להיערך  תכנית  ב גבוהה,  החלו  להשכלה  במוסדות  פתוחים  לשיפור  התקיימו  ימים  קורסים 

שיווק ההשכלה בקרב משתתפי התכנית. כתוצאה  והוגבר  מתנדבים לשיעורי עזר,  גויסו  האנגלית,  

כך,    ממשתתפי התכנית.  32%  בלימודים  השתלבו   2014בסוף    ,ממאמצים אלה על  הועסקה  נוסף 

תעסוקהר מעסיקיםהוקם    ,כזת  להינתן  ידידים,  -מאגר  בהחל  פעילות  נערכה  ו  אבחוניםסיוע 

 תעסוקה.   קבוצתית בנושא

העלו   ההממצאים  של  את  הקשר  את  להדק  גויסה  צורך  כן  על  תמיכה.  מערכות  עם  הצעירים 

טיפול   רכזת  מטפלים  והוקם  לתכנית  ני מאגר  בבעלי  בטיפול  משפחתיסיון  עורף  חסרי  .  אנשים 

משפחות מלוות  צעות ביטוי אמנותי )כתיבה וציור(, וגויסו  קבוצות טיפוליות באמבמקביל מוסדו  

בתכנית. פנאי,    לצעירים  חיי  לצעירים  לאפשר  מנת  הסיוע  מלגות  באמצעות  על  פעילות  להורחב 

 חדרי כושר ולפיתוח כישורים אישיים. ב

 

 דיון ומסקנות

הי מצוק משפחתי  עורף  חסרי  ואומנה  פנימיות  בוגרי  של  "גשר    יתהתם  התכנית  להקמת  המניע 

מצב  מחקר  מלעצמאות".   למנוע  שנחוץ  התברר  שמאפיין  שהמעקב  המשבר  הבו  יציאה  את 

רק  הממסגרת   עצמאיים  לחיים  ספ  דחהנהשמה  ההשתתפותב  ותרובשנים  תכנית.  ב  עקבות 

שמטרתה תמיכה  תכנית  גבולותיה של  ש  היא  שעולה מממצאי מחקר המעקב   העיקריתהמסקנה  

גמישים.  עצמאיים חייבים להיות  ולא הדרגתית  יציאה  יש למנוע    במעבר לחיים  מהתכנית,  חדה 

מרכיב  עליהלכן  ו עצמאיים  יםלכלול  לחיים  ורגשית  אינסטרומנטלית  הכנה  גם  ,  של  המשך כמו 

סיום   לאחר  ופוחתת  הולכת  באינטנסיביות  הצעירים  של  זו  .  בתכניתותם  השתתפליווי  בדרך 

 תתאפשר יציאתם לעצמאות תוך הפחתה הדרגתית של תלותם בסיוע.  

ש  נוספת  התכניתמסקנה  של  בדירות  המגורים  לחוויית  הצעירים  מתגובות  ל  עלתה  קושי  נוגעת 

יום שלהם לבין הצורך להבטיח  -בין השאיפה לאפשר לצעירים עצמאות בניהול חיי היוםבאיזון ש

הפרעות. מתגובות הנחקרים התברר שאיזון זה הושג  מ חופשית מסיכונים וו  סביבה בטוחהלכולם  

ו וכי  חלקית  על תפקידם של מלווי הדירות  נוספת  על  נדרשת חשיבה  על מידת ההשפעה הרצויה 

על מנת  שינויים  "גשר לעצמאות"  בעקבות ממצאי המעקב נעשו בתכנית    ואכן  .התנהלות הדיירים

 משתתפי התכנית. יארו שתעם המצבים טוב יותר  להתמודד  

פנימיות   בוגרי  על  שנעשו  מחקרים  של  לממצאים  דומים  הנוכחי  המחקר  בשלב  ממצאי  ואומנה 

)ה מהמסגרת   & Courtney & Dworsky, 2006; Geenen & Powers, 2007; Schiffיציאה 

Benbenishty, 2006 ( מחקרים אלה הצביעו על קשיים בהישגים ובנגישות להשכלה .)Courtney 
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et al., 2011  ,)  שיף וקושר,  על( 2005קשיי תעסוקה ומצוקה כלכלית  ;Goerge et al., 2002 ו )  על

( יציבה  גג  קורת  בוגרי  Pecora et al., 2003; Sulimani-Aidan, 2014היעדר  על  המחקרים   .)

למעבר   הנדרש  הרגשי  המרחב  את  לצעיר  לספק  שאמורות  המשך  מסגרות  על  המליצו  פנימיות 

(, את הליווי והחניכה הצמודים בשלבי ההתנסות הראשוניים בעצמאות ואת  Stein, 2006חיים )

 (.Geenen & Powers, 2007; Schiff, 2006החוסן להתמודדות עם קשיים )

הצעירים   של  הנוכחיע חסרי  מחוויותיהם  במחקר  שהשתתפו  משפחתי  של    ורף  היעדרה  כי  ניכר 

לעצמאות   היציאה  של  הקריטית  בתקופה  מתמשך  פא  והתמיכה  למשבר  לפגוע  הוטנציאל  עלול 

רבים. את המשבר א רבה  פבתפקודים  בדידות  מי שמבין")יינה תחושת  ל(,  "אין  נקשר    חוסר והוא 

 יציבות בתחומים רבים בחייהם של המרואיינים.  
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