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 לקראת יציאה לחיים עצמאיים: 
 הערכת מוכנות וצרכים 
של מתבגרים באומנה 
 פרופ’ רמי בנבנישתי 

ופרופ’ ענת זעירא, עמ’ 20

“עולם חסד ייבנה” )תהילים, פט: ג(: 
 חוויותיהן של אמהות חרדיות 

אומנות בישראל
 שמרית אנגלסמן־פרינס, 

עמ’ 43

“זה כמו ילדים שלי”: 
 חוויותיהם של הורים 
אומנים בדוויים בנגב

 רותי סופר, 
עמ’ 32 



משהו חדש קורה במכון ת.ל.מ!

ללמוד מהמומחים
       ולהרגיש בבית

הרשמו לניוזלטר באתר ת.ל.מ החדש ותתעדכנו בכל הקורה במכון ת.ל.מ!

www.amalsiudit.co.il

  hishtalmut@telem.org.il   |  074-7292700 :לפרטים

CBT למטפל הדינמי
תכנית שנתית המתקיימת במכון ת.ל.מ רעננה. 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי לעומת טיפול דינמי, 
יסודות הטיפול, חוזקות וחולשות, ארגון והבניה 

קוגניטיבית, התנסות ותרגול.

טיפול זוגי ומשפחתי
במכון ת.ל.מ רעננה יתקיימו השנה התכניות הבאות:

 פרקטיקום - מיומנויות וטכניקות בסיסיות 
בהתערבות טיפולית                        

 הכשרת מדריכים בטיפול זוגי ומשפחתי 

ארועים במכון ת.ל.מ
אוקטובר 2012

השתלמות - "הורות"  
בהנחיית: דוד בנאי 

פרספקטיבות תיאורטיות, התפתחותיות ויישומן 
לפרקטיקה של הדרכת הורים

 יום עיון - "טראומה והחלמה"  
בהנחיית: פרופ' מולי להד

על האפקט המרפא של היצירה את כאבי הנפש

יום עיון - "קשיי ההורות במאה ה-21"
בהנחיית: דוד בנאי, ד"ר עומר לנס, מיקי דורון 

ביום העיון נתמקד בנושא המשבר של מוסד ההורות  

נובמבר 2012     מסלולי הלימוד במכון ת.ל.מ

סדנא - "מאילמות לאלימות" 
בהנחיית: ד"ר עומר לנס 

הסדנא תתמקד באחד ההיבטים הקשים ביותר של הרס 
ביחסים בין אישיים: אלימות.

 סדנא - "SEE FAR CBT מעבר לטיפול קוגניטיבי התנהגותי" 
  M.A ,M.H.A ומר מיקי דורון Ph.D בהנחיית: פרופ' מולי להד

מודל מתקדם ודינאמי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי 
בפוסט-טראומה

סדנא - "ביואנרגיה שימושית"     
בהנחיית: גב' סימה מנדל     
שיטת אבחון וריפוי פרי מחקרו ופיתוחו של רפי רוזן

 קורס - "פסיכותרפיה מינית" 
בהנחיית: מיכל ניר

המפגש שבין הפסיכותרפיה לבין מיניות אינטימית וזוגית 

 קבוצת הורי תאומים ושלישיות בגיל הרך
בהנחיית: ד"ר רונית פלוטניק     

הקבוצה מיועדת להעשיר, לייעץ ולסייע למשפחות 
המתמודדות עם השאלות הנוגעות לגידול תאומים ושלישיות  

   
 קורס - "I DOCO - קולנוע דוקומנטרי ככלי לטיפול והעצמה" 

בהנחיית: דורית עוז, מיכה ליבנה    
תהליך יצירת סרט דוקומנטרי אישי בשיטת I DOCO מציע 
טיפול. בנושא אישי בעזרת כלים קולנועיים דוקומנטריים: 

צילום וידאו, בימוי ועריכה      

 יום עיון - "הראש הרגש ומי שביניהם" 
בהנחיית: ניסים אמון  

על פסיכולוגיית המזרח בנושא האיזון הפנימי. 

 השתלמות - "עוגנים של תקווה" 
בהנחיית: איריס שור-ספיר 

הדרכת הורים לילדים עם בעיות התנהגות והפרעות קשב 
עפ"י גישת "ההתנגדות הלא - אלימה"    
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חברי המערכת

סימון שפאק - יו”ר המערכת,
מיטל ויסמן - עורכת משנה,

אהובה אוברשטיין, מעיין בורנשטיין, 
 ד"ר טובה בנד וינטרשטיין, 

 ד"ר מאיר חובב, בן ציון כרם, 
מעיין שחורי לונטל, פרופ' אלי לונטל

מו”ל

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית

רח’ ארלוזורוב 93, ת”א 62098
טל. 03-6921180

פקס. 03-6921148

www.socialwork.org.il
meidaos@yahoo.com

עריכה לשונית

נעמה דותן

עיצוב גריד

אילה אילת ל”ניו יורק ניו יורק”

עיצוב גרפי

נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות

ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

יהודה הלוי 92, ת”א 65275
טל. 03-5619993

פקס. 03-5625732

www.newyork-newyork.co.il
new-york@zahav.net.il

דבר יו”ר האיגוד איציק פרי

 דבר העורכת האקדמית של הגיליון המיוחד - אומנה  
ד”ר שלהבת עטר־שוורץ 

עמדה משפחות אומנה בישראל דליה לב שדה

עמדה “אומנה בתנועה: תהליכי שותפות ולמידה ויישומם 
בקביעת מדיניות” שלוה ליבוביץ

 מן המחקר עמידות בקרב מתבגרים באומנה 
 בהשוואה למתבגרים בסיכון הגדלים בבית או בפנימיות 

איריס נברו־ביטון

 מן המחקר לקראת יציאה לחיים עצמאיים: 
 הערכת מוכנות וצרכים של מתבגרים באומנה 

פרופ’ רמי בנבנישתי ופרופ’ ענת זעירא

 מן המחקר “זה כמו הילדים שלי”: חוויותיהם של הורים 
אומנים בדוויים בנגב רותי סופר

מן המחקר “עולם חסד ייבנה” )תהילים, פט: ג(: חוויותיהן של 
אמהות חרדיות אומנות בישראל שמרית אנגלסמן־פרינס

מן השדה פרויקט “אומנה לוויין” בפנימיית “בית אפל”: 
“הקומה השנייה” של “המשפחות המארחות” שרון זק
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תוכן

קוראים/קוראות יקרות,

בראש ובראשונה ברצוני לתקן טעות שנפלה בגיליון הקודם )מידעו”ס 
יולי 2012, גיליון 64(:  מאמרן של ליבי אלטוס ומאיה גור, “קבוצת טיפול 

מציאותני”, הוכר על ידי פרופ’ אלי לונטל כמאמר “מן השדה”.
בטיפול  האומנה  לחלופת  אומנם  מוקדש  הזה  המיוחד  הגיליון 
בילדים ונוער בסיכון, אך בה בעת הוא משקף תהליך התפתחות של 
וחוכמת  פרקטיקה  מחקר,  המשלב   - הסוציאלית  העבודה  מקצוע 

המעשה. 
בשם מערכת המידעו”ס אני רוצה לברך אתכם, הקוראים שלנו, ולאחל 

לכם שנה של בריאות, צדק, יצירה ועשייה. 
 סימון שפאק, 
יו”ר המערכת של המידעו”ס
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דבר היו"ר

עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

שורות אלה נכתבות במהלך חגי תשרי, לאחר ראש השנה ובערבו של יום כיפור. זו ההזדמנות לאחל לכל אחת ואחד מכם גמר 
חתימה טובה ולייחל לשנה טובה, שנת בריאות, שנה של עשייה חברתית וקידום העבודה הסוציאלית במדינת ישראל. 

בסופה של שנת תשע”ב רשמנו הישג משמעותי הנוגע לכלל העו”סים, כמו גם לעובדות ולעובדים בלשכות לשירותים חברתיים. 
בשנים האחרונות, עם התגברות תופעת האלימות בחברה בכלל, אנו עדים להתגברות האלימות גם כלפי עובדי הרווחה. אלימות 
זו מכוונת אלינו כאל מי שבאים במגע ישיר עם האוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. בתוכן, יש מי שרואים בנו 

לעתים אשמים בהיעדר המשאבים או בהחלטות המקצועיות לגביהם ובוחרים לכלות בנו את זעמם. 

בעקבות אירועי אלימות חמורים פעל האיגוד, בשיתוף ארגון המנהלים ברשויות המקומיות, להשבית את קבלת הקהל בלשכות 
לשירותים חברתיים. זאת במגמה לעורר את דעת הקהל לצורך במתן אבטחה וביטחון לעובדי הרווחה בעת מילוי תפקידם, על־
פי החוק והתקנות. קריאתנו זו נפלה על אוזניים כרויות, ולאחר שנים של מאבק הצליח האיגוד, יחד עם מרכז השלטון המקומי 
החירום,  במקצועות  ולהכלילנו  הרווחה  עובדי  נגד  אלימות  למניעת  חוק  לחוקק  הרווחה,  משרד  ובתמיכת  המנהלים  וארגון 

המחייבים הגנה חקיקתית נפרדת מזו הקיימת לכלל עובדי הציבור. 

החוק העוסק באלימות כנגד עובדי הרווחה שולב בחוק למניעת אלימות נגד הצוותים הרפואיים בבתי החולים. הוא כולל 
אמות מידה ודרכים להפסקת הטיפול בפונה אלים, ענישת מינימום לתוקפי עובדי רווחה, ובעיקר - מתן סמכויות שיטור, עיכוב, 
התערבות, חיפוש והגנה לאנשי האבטחה בלשכות ובמתקני הרווחה השונים, לשם שמירה והגנה על נותני השירות. זהו חוק 
חשוב והכרחי, המגדיר בראש ובראשונה את מעמדם של עובדי הרווחה בכלל ושל העובדים הסוציאליים בפרט כנותני שירות 

וטיפול, תוך קביעה חד משמעית של המחוקק - של אפס סובלנות למקרי האלימות כלפינו. 

כעת חובה עלינו, כאיגוד, לשקוד על דרכי יישומו של החוק על ידי משרד הרווחה ומרכז השלטון המקומי: הכשרת המאבטחים 
והקצאת משאבים ליישום החוק, כדי שהחוק לא יהיה רק עוד חוק בספר החוקים של מדינת ישראל אלא ייושם בפועל.

אנו עורכים כעת סקר בלשכות לשירותים חברתיים, במטרה להכיר במדויק את מצב האבטחה בהן ולהיות מסוגלים להציב 
את הדרישות הנכונות לסגירת פערי האבטחה בלשכות ולדרוש ממשרד הרווחה את יישומן בפועל. שיתוף הפעולה של כולנו, 

ובעיקר של מנהלי הלשכות, בביצוע הסקר, הוא קריטי - משום שבדמנו הדבר. 

אלימות אינטרנטית כנגד עו"סים:
את  גם  ולהגדיר  תיקונים  לו  להוסיף  לדרוש  נוכל  הרווחה,  עובדי  כלפי  אלימות  למניעת  החוק  יישום  את  שנשלים  לאחר 
האלימות האינטרנטית כחלק מהאלימות המופנית כלפי עובדים סוציאליים ומחייבת אף היא הרחקה מקבלת טיפול, ענישה 

והתראה. 

לאחרונה אנו עדים להתגברות האלימות האינטרנטית באתרי שטנה למיניהם. ביטוייה הם בעיקר כלפי עובדים סוציאליים 
לחוק הנוער וסדרי דין, אך גם מעיסוקים נוספים בעבודה סוציאלית לא נחסכת אווירת השטנה. האיגוד יזם הגשת תביעות לשון 
הרע ונזיקין, שחלקן זכה להצלחה בפסקי דין. בימים אלה מתנהלת בבית משפט השלום בתל אביב תביעה נוספת של האיגוד 

כנגד אחד מאתרי השטנה הללו, בשם כלל העובדים הסוציאליים. 

דילמות  ומעוררת  צורות  רבת  דינמית,  היא  ביותר, משום שהמדיה האינטרנטית  היא מורכבת  זו  ההתמודדות עם אלימות 
משפטיות וציבוריות רבות. מדובר במסע הכפשות אשר הולך ומסלים וחרג זה מכבר מכל גבולות של ויכוח לגיטימי. אנו עושים 
את המרב כדי שלמאבק זה יתגייסו גם משרד הרווחה, פרקליטות המדינה וארגוני המגזר השלישי. המטרה היא ששמם של 
העובדים הסוציאליים לא יוכפש עוד באינטרנט, במיוחד לאור העובדה כי ניסיון העבר של מדינת ישראל מלמד שדברי הסתה 

עלולים להוביל לאלימות, ואף לרצח, ומחובתנו להגן על העובדים הסוציאליים בכל דרך אפשרית. 

בעזרתכם - באמצעות יידוע האיגוד בכל מקרה של אלימות אינטרנטית כלפי עובדים סוציאליים ונכונותכם להפעיל יד קשה 
נגד המשמיצים והמכפישים למיניהם - נוכל לפעול למיגור תופעה זו. 

שלכם,

איציק פרי - עו”ס
יו”ר איגוד העובדים הסוציאליים
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דבר העורכת האקדמית של הגיליון המיוחד - אומנה

יותר ת נרחב  שימוש  לקדם  נמשכים  למאמצים  עדים  אנו  האחרונות:  בשנים  ומתפתח  הולך  בישראל  האומנה  חום 
במשפחות אומנה כמקום השמה לילדים בסיכון, לעודד תהליכי למידה ולצבור ידע פרקטי ומחקרי בתחום. 

הגיליון הנוכחי פותח אשנב להתפתחויות פרקטיות ומחקריות בתחום האומנה. בגיליון מוצג מגוון נבחר של מאמרים, 
ברובם מחקריים, בנושא האומנה מזוויות שונות. מאמרים אלו נוגעים בהיבטים שונים המקיפים את חיי הילד בעת ההשמה 

ולקראת בגרותו, הוריו הביולוגיים, ההורים האומנים והמערכות התומכות.
מחקרה של איריס נברו־ביטון עוסק בנושא החוסן בקרב מתבגרים באומנה בהשוואה למתבגרים בסיכון הגדלים בבית 
בחינת המשאבים החיצוניים  נגזרת מתיאוריות המדגישות את  עבודתה  נקודת המבט המנחה את  בפנימיות.  או  הוריהם 
והפנימיים שמחזקים תהליכי הסתגלות אצל ילדים ובני נוער, למרות מצבי חיים קשים. מחקרה מדגיש את הצורך בזיהוי 

משאבים אלו וחיזוקם בתהליכי טיפול באומנה. 
פרופ’ רמי בנבנישתי ופרופ’ ענת זעירא מרחיבים במחקרם את נקודת המבט על אוכלוסיית ילדי אומנה ומעריכים את 
היקף שערכו  רחב  זאת כחלק ממחקר  לחיים עצמאיים.  יציאתם  באומנה לקראת  והצרכים של מתבגרים  רמת המוכנות 
על קבוצת  כללי, ממצאי מחקרם מצביעים  באופן  לחיים עצמאיים.  חוץ־ביתיות  צעירים לקראת צאתם ממסגרות  בקרב 
להערכת  ביחס  הממצאים  משפחתי.  עורף  חסרים  חבריה  שמרבית  פגיעה,  קבוצה  כעל  באומנה  שהותם  את  המסיימים 
היכולות והמיומנויות שלהם לחיים עצמאיים הינם מעורבים. חשיבותו של המחקר הוא בזיהוי הצרכים האופייניים לשיעור 

ניכר מן הצעירים באומנה, ואשר מחייבים התארגנות מערכתית הולמת.
סוגיה שלה ניתן מקום נכבד בגיליון קשורה בהיבט התרבותי באומנה: כיצד הוא בא לידי ביטוי בקרב הורי האומנה? מהי 

זווית הראייה הייחודית של הורים מחברות מסורתיות שונות ומהן ההתפתחויות בתחום זה? 
מחקרה של שמרית אנגלסמן־פרינס עוסק בדרך שבה חוות נשים חרדיות את היותן אמהות אומנות. ממצאי המחקר נוגעים 
בסוגיות שונות המקיפות את נושא האומנה - הן מזווית אוניברסלית והן מזווית רגישת־תרבות, המדגישה את מאפייניה 
הייחודיים של החברה החרדית בהקשר לנושא האומנה. מחקרה של רותי סופר מתייחס אף הוא לנושא האומנה מזווית 
הראייה של הורים אומנים בחברה מסורתית - החברה הבדווית. בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים רבים החלים בחברה זו 
בישראל וביניהם גם כניסתו של מוסד האומנה, אשר מהווה את אחד מביטוייו של השינוי בנושא המחויבות של הקולקטיב 
לפרט וההתייחסות לילדים בחברה. באמצעות ראיונות אתנוגרפיים עם הורי אומנה בדוויים מציגה סופר את נקודות המפגש 

הערכיות של החברה הבדווית המסורתית עם החברה המערבית הדומיננטית בישראל, בהקשר לנושא האומנה. 
חברות  בתוך  אומנים  הורים  של  האותנטיים  ולקולות  לחוויות  צוהר  לקורא  פותחים  אלו  רגישי־תרבות  מאמרים  שני 
מסורתיות, על הייחודיות ועל האוניברסליות של סיפורים אלו. המאמרים גם דנים בהשלכות היישומיות של הממצאים עבור 

העובדים בתחום האומנה עם אוכלוסיות ייחודיות אלו. 
לבסוף, שרון זק מציגה דוגמה לפרויקט ייחודי המיועד לילדי פנימייה, אשר מציע שילוב בין המענים שנותנת המסגרת 
הפנימייתית לבין הכנסת הילד למשפחת אומנה. בהסדר זה, הפנימייה היא הגוף המפנה את הילד למשפחת האומנה, דואג 
למציאת משפחה ומתווך בין המשפחה הביולוגית למשפחת האומנה. הייחודיות בפרויקט זה, המתואר במאמר על שלביו, 
יתרונותיו והאתגרים שבו, היא בעבודה המשולבת עם שותפי האומנה: הילד, ההורים הביולוגיים וההורים האומנים. מודל זה 
מייצג, כך נראה, התערבות המתאימה את עצמה לצרכים הדינמיים של ילדים ומסוגלת לעצב מענה ייחודי לכל ילד וילד 
על פי צרכיו. התערבות זו, כמו גם הנושאים האחרים הנדונים במסגרת הגיליון, מיועדים לקדם את הטיפוח, הרווחה ואיכות 

החיים של ילדים ובני נוער במשפחות אומנה.

בברכת שנה טובה, שנה של המשך התפתחות, עשייה ויצירה,

ד”ר שלהבת עטר־שוורץ
 בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, 
האוניברסיטה העברית בירושלים



“להכניס ילד למשפחה שלך, לגדל אותו כאילו הוא שלך, 
בידיעה שהוא לא שלך, אלא ילד ביולוגי של מישהו אחר... 

ואתה בעצם לא יודע, כמה זמן הוא יישאר” 

 )הורה אומנה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים - 
דף הבית – ילדים ובני נוער  בסיכון - מענים חוץ ביתיים(

במשפט זה גלום העולם של פעילות האומנה. משפחה בקשיים, ילד 
הנזקק להשמה חוץ־ביתית, ההשמה במשפחת אומנה. במשחק החיים 
הסוציאליים  העובדים  הוריו;  הילד;  רבים:  “שחקנים”  משתתפים  הזה 
ארגוני  ובמטה;  במחוז  הרווחה  משרד  הרווחה;  לשירותי  במחלקה 
ואת  ליבן  את  ביתן,  דלתות  את  שפתחו  בישראל  משפחות  האומנה; 

נשמתן לילד, ולרוב גם להוריו, לפרק זמן בחיי הילד.
כדי שהתהליך הזה, המתואר בשני המשפטים לעיל, יתרחש בצורה 
בכל  הילד  של  האפשר  ככל  התקינה  להתפתחותו  מיטבית, שתתרום 
תחומי חייו ולמימוש מרבי של הפוטנציאל הגלום בו, מתרחשים עשרות 

תהליכי עבודה ומושקעות אין ספור שעות.
על כן, יחידת האומנה בשירות הילד והנוער ובאגפי השיקום והפיגור 
במשרד הרווחה הינה יחידה דינמית ולומדת, אשר משתנה ומתעדכנת 
כל העת כדי להתאים את תפיסת העבודה, את השיטות ואת הכלים 
לצרכים המרובים - של הילד, של הוריו, של המשפחות האומנות, של 

העובדים הסוציאליים במחלקות ושל ארגוני האומנה.  
פעולה  שיתופי  של  מערך  נדרש  שינוי  לחולל  כדי  קרובות,  לעתים 
המתרחב למערכות נוספות בסביבה: הכנסת וועדותיה, משרדי ממשלה 
רלוונטיים, בתי חולים בכלל ופסיכיאטריים בפרט, ביטוח לאומי, קרנות, 

אמצעי תקשורת ועוד.
המהלך  לכת.  מרחיקי  היו  שהתחוללו  השינויים  האחרון,  בעשור 
הגדול והמשמעותי ביותר הינו, כמובן, ההפרטה החלקית של האומנה 
שהתרחשה לפני כעשור. ללא ספק, התהליך הגדיל את האפקטיביות 
של השירות והעמיק את המקצועיות. ההפרטה החלקית יצרה גלים של 
ויימשכו בעתיד. אלה כוללים התמקצעות  התפתחות, הנמשכים כיום 
של ארגוני האומנה ושל מנחות האומנה, העמקת ההכשרה והליווי של 
ההורים האומנים והגדלת מאגר המשפחות. כמו כן, נבנה סל הוצאות 
בילדים  הטיפול  להעמקת  שהוביל  מה  הוא,  גם  שהופרט  מיוחדות, 

ולחיזוק התחום החינוכי.   
האנושי,  ההון  משאבי  את  לרשת  צורך  יצרו  השינוי  תהליכי 
למידה  לתהליכי  השותפים  אצל  שנצברו  הניסיון  ואת  הידע  את 
זו  שהזינו  הידע,  וקהילת  הלמידה  קבוצת  הוקמו  וכך  מתקדמים, 
את זו. התוצאה הינה שילוב מיוחד של הפרקטיקה והתיאוריה, של 
וחוכמת  וניסיון, של חוכמת “השטח” עם חוכמת “האקדמיה”  ידע 
נדבך פיתחו את התפיסה המקצועית של  “הפיקוח”, שנדבך אחר 
האומנה. את “החוכמה” הזאת אפשר למצוא בכל עת בקהילת הידע 
שיטתי,  באופן  המציגות  החוברות,  של  בפורמט  הן  האומנה:  של 
מאמרים,  בפרסומי  הן  נבחרים,  עבודה  תהליכי  וויזואלי  בהיר 
מחקרים ודעות והן בשיח הציבורי המקוון, הדן בסוגיות יומיומיות 

מהחיים השוטפים.
מערך העשייה וההתפתחות הגביר את המודעות הציבורית לנעשה 
בתחום האומנה.  ההורים האומנים, בין אם בתהליכי התארגנות יזומים 
או באופן פרטני, משמיעים את קולם, דעותיהם ועמדותיהם וללא ספק 
חודרים למעגל ההשפעה הציבורית.  תהליך זה הניב פירות מסוג חדש: 
לידה  חופשת  חוק   - האומנים  ההורים  זכויות  לשיפור  חקיקה  קידום 

ודמי לידה. ההורים האומנים שואפים ודורשים להשמיע קולם בוועדות 
תכנון טיפול, ואכן, שירות הילד והנוער הוציא הנחיה למחלקות לשירותי 
רווחה להזמין את ההורים האומנים להיות שותפים ולהאיר את הדיון 
לכך  חותרים  האומנים  ההורים  ושונות.  חדשות  נוספות,  מבט  בזוויות 
שמעמדם יוגדר באופן ברור גם בחקיקה, כדי להקל עליהם את מטלות 
גידול הילדים במפגש עם משרדי ממשלה, בתי חולים, הגדרת “משרת 

אם” במקומות עבודה ועוד.
המודעות הציבורית גם יצרה סטטוס חדש ואטרקטיבי יותר לתחום 
ומאמרים,  ביטוי בשפע מחקרים, תזות  לידי  היתר בא  האומנה, שבין 

שמהם תוכלו “לטעום” בחוברת זו.
יותר, חוקר או קורא  יותר, למד  - ככל שאתה עושה  כמו בכל דבר 
יותר, אתה מבין כמה ומה צריך עוד.  לכן, האתגרים בתחום עדיין רבים, 

וכשאלה יושגו, סביר להניח שיצופו חדשים על פני השטח.

כיום, אנו עוסקים בתחום האומנה בכמה כיוונים מרכזיים:
העמקת האבחון ההתפתחותי של פעוטות במשפחות קלט חירום,   •
כדי למצוא עבורם את המשך הטיפול המתאים - בין אם בבית ובין 

אם בהמשך השמה חוץ־ביתית;
לחיזוק  הארץ,  ברחבי  מפגש”  “נקודות  של  טיפולי  מערך  פיתוח   •
הילדים  של  הטבעיות  המשפחות  עם  הקשר  של  ומודרך  מובנה 

באומנה; 
למנחות  מובנה  - מערך הכשרה  לאומנה”  גבוה  “בית ספר  הקמת   •

האומנה. 

המשמעות  בחינת  הינו  כעת  עסוקים  אנו  שבו  המרכזי  האתגר 
האופרטיבית של “בית קבוע” בחיי הילדים. משפחות האומנה הפכו 
המשרד  נתוני  של  בחינה  טווח.  ארוך  השמה  לפתרון  רבים  במקרים 
חוסר  עקב  הרך,  בגיל  מביתם  המוצאים  הילדים  רוב  כי  לנו  הראתה 
יכולת של הוריהם לגדלם מסיבות שונות, נשארים לגדול במשפחות 
אומנה עד הגיעם לבגרות, ומשפחת האומנה הופכת לביתם הקבוע 
תהליכי  רוב  כי  לראות  נוכחנו  כן,  כמו  חייהם.  למשך  ולמשפחתם 
לילדים  הנקשרות  האומנה,  במשפחות  היום  מתרחשים  האימוץ 
טבעי  פתרון  להיות  הופך  האימוץ  משפחתי,  עורף  בהיעדר  שגידלו. 

ומתבקש עבורם.
מציאות זו הובילה לפיתוח של תהליכי חשיבה משותפים בין שירות 
של  ואסדרה  הסדרה  אודות  הילד,  למען  השירות  לבין  והנוער  הילד 

תהליכים אלו.
הדיונים הבין־שירותיים הינם עמוקים ומורכבים, מאחר שהם עוסקים 
בסוגיות ערכיות יסודיות, בעמדות ובתפיסות עולם שהושרשו במשך 
לאשר  ומתי  “האם  של  בשאלות  רק  לא  עוסקות  הסוגיות  דורות. 
הטיפול  משמעות  מה  כמו:  יותר,  מורכבות  בשאלות  אלא  אימוץ?” 
במשפחות הטבעיות? כמה ועד מתי צריך להשקיע במשפחה הטבעית 
הכישלון  או  ההצלחה  מדדי  מהם  “די!”?   לומר  נכון  מתי  הילד?  של 
בטיפול במשפחות הטבעיות בקהילה?  מה משמעות “זמן ילד” מבחינת 

בית קבוע? ועוד.  
לכל  בנוסף   - הללו  המורכבות  השאלות  לראות,  שאפשר  כפי 
אתגרים  עבורנו  יוצרים   - לעיל  המפורטים  והתוכניות  התהליכים 

אינטלקטואליים, רגשיים ומקצועיים לא פשוטים לשנים הקרובות.
המקצועיות  ברשתות  המעוגנים  העבודה,  דפוסי  זאת,  עם  יחד 
ובשיתופי הפעולה, מלמדים שככל שהאתגרים מורכבים - הם אפשריים 

לפיתוח, למימוש וליישום.
יוזמה ברוכה זו, לחוברת מידעו”ס המוקדשת לנושא משפחות האומנה 
בישראל, מבטאת בתמציתיות את התהליכים ואת ההתפתחות שענף 

האומנה עובר במשרד הרווחה על אגפיו השונים.

נייר עמדה - משפחות אומנות בישראל

דליה לב שדה - מנהלת שירות הילד והנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דליה לב שדה עמדה
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אומנה  משפחות  בכ־1,800  ילדים  כ־2,800  חיים  ישראל  במדינת 
משפחה  היא  אומנת  משפחה  ופיגור.  שיקום  ונוער,  ילד  מתחומי 
הפותחת בהתנדבות את ביתה ואת ליבה לילד שמסיבות שונות אינו 
יכול להמשיך ולגדול אצל הוריו הביולוגיים. תפקיד המדינה, באמצעות 
הוא  הילד,  של  הגידול  הוצאות  למימון  מעבר  המפעילים,  הגופים 
לאורך  הילדים  ואת  המשפחות  את  מקצועית  וללוות  להכשיר  לגייס, 

כל הדרך.
בישראל  האומנה  שירותי  מערך  עבר   2001 מאי  חודש  בראשית 
במרבית  האומנה  עברה  שבמסגרתו  חלקית,  הפרטה  של  תהליך 
חיצוניים  מפעילים  של  לטיפולם  המדינה  מטיפול  בארץ  היישובים 
מהמגזר השלישי והפרטי. החלטה על הפרטה יוצרת צורך להגביר את 
הפיקוח על הנעשה בשטח, כדי לוודא שהמפעיל הנבחר ממלא את 
חובת המדינה בתחום המופרט. כך גם במקרה של האומנה: ההפרטה 
יצרה צורך להתייחס לנושא הפיקוח במובן של בקרה וניטור מוגברים, 
תוך עיסוק מופחת מזה שהיה נהוג לפני ההפרטה בתחומי ההדרכה, 

הייעוץ והליווי. 
האומנה  בתחום  התפתח  האחרונות  השנים  חמש  במהלך 
לשמור  אפשר  שבאמצעותם  וכלים  שיטה  הכולל  מודל,  בישראל 
בתחום  הציבורי  והמינהל  הממשלתי  הגוף  בין  נכונים  קשרים  על 
בשני  התרחש  זה  תהליך  המפעילים.  המופרטים  הגופים  לבין 
תוך  לאומנה”,  הגבוה  המדרש  “בית  של  קיומו  באמצעות  אופנים, 
שימוש בכלים של קבוצת למידה בשילוב עם קהילת ידע מקוונת, 
לחודש  אחת  שנפגשת  פיזית,  למידה  קבוצת  )א(  להלן:  כמפורט 
ובה כ־15 משתתפים המייצגים את כל הגורמים המרכזיים בתחום 
וגוף  עמותות  )שלוש  המפעילים  הגופים   - בישראל  האומנה 
הממשלתיים  והגורמים  אומנה  שמפעילות  פנימיות  נציגי  פרטי(, 
האימוץ(;  גם  ייכנס  מתקדם  ובשלב  ושיקום  פיגור  ונוער,   )ילד 
)ב( במקביל פועלת קהילת ידע מקוונת, אשר מהווה במה וירטואלית 
בתחום  ומחשבות  הצעות  הערות,  להעלות  העובדים  יכולים  שבה 
מ־400  למעלה  משתתפים  בקהילה  האומנה,  בתחום  עבודתם. 
עבודתה:  במהלך  הלמידה  קבוצת  את  ליוותה  זו  קהילה  חברים. 
דיון  הלמידה, השלימה  בתהליך  סיימה שלב  בכל פעם שהקבוצה 
לקהילה  הועלו  הלמידה  תוצרי   - כלי  בניית  או  כלשהו  בנושא 
הווירטואלית, בבקשה למשוב. בין ישיבה לישיבה התקבלו הערות 
בקהילה הווירטואלית, וכל ישיבה נפתחה בדיון ובהתייחסות אליהן. 
באופן זה, התאפשרו דינמיות ושותפות של כולם. בעוד שבקבוצת 
הלמידה מספר המשתתפים מוגבל, בקהילת הידע המקוונת חברים 
כלל הגורמים הקשורים באומנה, כולל כל מנחי האומנה בישראל, 
מקבוצת  התוצרים  לעיבוד  ומשמעותית  רחבה  במה  שנותן  מה 

הלמידה. 
נושאים,  שמונה  נלמדו  הפורום  של  הפעילות  שנות  חמש  במשך 
משפחות,  של  והכשרה  בדיקה  גיוס,  האומנה:  ליבת  את  המהווים 
למצוקה,  איתותים  אומנת,  למשפחה  ילד  בין  מיטבית  התאמה 
פגיעות מיניות, התקשרות וליווי מקצועי. בכל נושא שנלמד נעשה 
הביא  כל אחד  כאשר  הגורמים,  כל  בין  תהליך של שותפות מלאה 
כתיבת  נושא  בכל  גובשו  ויחדיו  שלו  והתובנות  הניסיון  הידע,  את 
בצירוף  גם התבטא  וכלים מקצועיים. שיתוף הפעולה  תורה, מודל 
של גורמים רלוונטיים לפי הצורך; למשל, צירוף של השירות למען 

ליצור שפה  ורצו  אומנה־אימוץ  רצף  במדיניות  לדון  הילד כשהחלו 
משותפת בין שני האגפים. 

תהליכים  נעשו  שלא  העובדה  הייתה  הקבוצה  ממאפייני  אחד 
התהליך  וממוקדת.  מוגדרת  מטרה  הייתה  מפגש  ולכל  ארוכים, 
היה מקיף וירד לפרטים וגם כלל בנייה של כלים מקצועיים - ואף 
מעבר לכך. לדוגמה: בתהליך בדיקת המשפחות נבנו טפסים, גובשו 
כלי  נבנה  וגם  גיוסן  לפני  המשפחות  את  לשאול  שיש  השאלות 

מתאים לבדיקת התשובות. 
הירידה לפרטים והנגיעה בכל רובדי העבודה בתחום האומנה תרמה 
להבנה שמדובר בתהליך מועיל לחיי העובדים בשטח. כהכנה ליישום 
נעשה תהליך מקביל, שבו בוצע פיילוט בשטח בכל כלי שנבנה, במטרה 
לבדוק את האפקטיביות שלו. כמו כן, ברמת היישום, מבחינת הפיקוח 
הארצי, כל נושא שסוכם הפך למדיניות שאומצה באופן מעשי. למשל, 
כל הכלים המקצועיים שפותחו עד 2009 הוטמעו במכרז החדש בשנה 

זו. 
לאחר שנכתבו חמש החוברות הראשונות התקיים יום הטמעה מחוזי, 
שבו השתתפו כל מנחי האומנה מהמחוז. המנחים קיבלו את החוברות, 
הכלים  ושל  המקצועית  התורה  של  ההטמעה  בדרכי  דיון  והתקיים 
חוזר  היזון  של  נוספת  פעולה  נעשתה  ההטמעה  ימי  לאחר  החדשים. 

והתבצע טיוב נוסף של החומרים. 
ההפרטה בתחום האומנה, בשילוב עם התהליך הדינמי שהתרחש 
וצמיחה  התעדכנות  למידה,  של  להתרחש(  )וממשיך  עתה  עד 
כלל  ושיתוף  שעדכון  לכך  הובילו  הגורמים,  כל  של  משותפת 
מקובלות.  לפרקטיקות  הפכו  המצטבר  הידע  בכל  בדבר  הנוגעים 
כשמירתו  ולא  הידע  כהפצת  הכוח  תפיסת  של  היפוך,  התבצע 
למפקחים  סייע  זה  תרבותי  מהפך  בעבר.  מקובל  שהיה  כפי   -
לעמוד בחזית ההתפתחויות העדכניות ביותר בתחום ולשמור על 

רלוונטיות על אף ההפרטה. 
אני, כמפקחת ארצית על תחום האומנה, מגדירה את תפקיד הפיקוח 
במדינה כמאגם ומפיץ ידע. לפי תפיסת עולמי, על המדינה לדאוג לכך 
שכל הידע שהצטבר במהלך השנים בתחום האומנה, כולל העדכני ביותר, 
יהיה נגיש לכל מנחי האומנה. אחד היתרונות המרכזיים של התהליכים 
המתוארים לעיל טמון ביכולת לראות שהמדיניות אכן מבוצעת באופן 
במחוזות  מקומית  ארגונית  תרבות  מתפתחת  ושלא  ושוויוני,  אחיד 

שונים. 
תהליך למידה מסוג זה הוא דינמי ומתחדש ללא הרף וימשיך ללוותנו 
בהמשך העבודה. היום, באמצעות התהליך, נקבעה מדיניות, אך סביר כי 
בעתיד תועלינה על ידי העובדים סוגיות נוספות, שלא ניתן להן ביטוי, 
הדינמיים  לצרכים  ולהתאימה  שנקבעה  המדיניות  את  לעדכן  ויידרש 

והמגוונים. 
הדורשת  מורכבת,  מציאות  היא  אומנת  במשפחה  ילד  הימצאות 
של  היכולת  השונים.  הגורמים  בין  פעולה  ושיתופי  רבות  מיומנויות 
עם  יחד  ומשפטיים,  חינוכיים  מקצועיים,  גורמים  ושל  אומנים  הורים 
ההורים הביולוגיים, לשתף פעולה זה עם זה, קריטית להצלחת מהלך 

של אומנה. 
שני הכוחות הקריטיים לאומנה מוצלחת הם היכולת לעבוד בשותפות 
והיכולת להתגמש. אותם יכולות וכלים נדרשים לקבוצת למידה מוצלחת. 
להיות  השירות  את  להביא  הייתה  האומנה  פורום  של  הלמידה  מטרת 
כי  ספק  של  צל  אין  באומנה.  הנמצאים  הילדים  עבור  ביותר  המיטיב 
קבוצת הלמידה, קהילת הידע וההשלמה ושיתוף הפעולה ביניהן, הם אלו 

שאפשרו את העמידה במטרה. 

 "אומנה בתנועה": תהליכי שותפות ולמידה ויישומם בקביעת מדיניות

שלוה ליבוביץ

הכותבת היא מפקחת ארצית על תחום האומנה, שירות ילד ונוער, משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים

עמדה
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תקציר 

והעקרונות  המרכזי  הערך  האחרונות,  בשנים 
בסיכון  בילדים  וטיפול  בהשגחה  המנחים 
עמידות  של  המבט  נקודת  ידי  על  מונחים 
כוללים  אלה  ועקרונות  ערכים   .)resilience(
האישית  רווחתם  לקידום  עליונה  דאגה 
 .)Flynn et al., 2004( הילדים  של  והצלחתם 
ילדים  של  היכולת  את  משקפת  העמידות 
התואמים  יעדים  להשיג  בסיכון  ומתבגרים 
פנימיים  במשאבים  שימוש  ידי  על  גילם,  את 
הסתגלות  של  תהליכים  שמחזקים  וחיצוניים 
התפתחותי שלב  לאותו  ייחודי   באופן 

 Wyman et al., 1999; Fergus & Zimmerman,( 
על  המבוססת  מתוכננת,  התערבות   .)2005
הסתגלות  להגביר  יכולה  העמידות,  תפיסת 
מוצלחת, תפקוד וביסוס כוחות לקראת החיים 
הבוגרים אצל ילדים אשר חוו טראומה בעברם, 
 Schofield( כדוגמת ילדים המושמים באומנה 

 .)& Beek, 2005
של  העמידות  רמת  נבדקה  הנוכחי  במחקר 
71 מתבגרים הגדלים באומנה בהשוואה ל־63 
ול־152  בפנימיות  הגדלים  בסיכון  מתבגרים 
מתבגרים בסיכון הגדלים עם הוריהם. בחינה 
רקע  מאפייני  בין  קשרים  בדיקת  כללה  זו 
ומאפיינים אישיים )כמו: גיל, מגדר( לבין רמת 
בנוסף,  בסיכון.  מתבגרים  בקרב  העמידות 

נבדקה תפיסת הקשר עם ההורים )הביולוגיים 
ובפנימיות  ההורים  בבית  מתבגרים  בקרב 
כגורם  באומנה(,  מתבגרים  בקרב  והאומנים 

מקדם עמידות מרכזי.  
שרוב  כך  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
המתבגרים הגדלים במצבי סיכון מגלים רמת 
מהם  מעטים  ורק  גבוהה  או  בינונית  עמידות 
מעניין  ממצא  נמוכה.  עמידות  רמת  מגלים 
ברמת  מובהק  הבדל  אין  כי  הראה  שעלה 
העמידות בין מתבגרים באומנה לבין מתבגרים 
בסיכון הגדלים בבית או בפנימייה. הממצאים 
הקשר  תפיסת  של  החשיבות  את  מדגישים 
כקשר  האומנים(  או  )הביולוגיים  ההורים  עם 
מצד  כמקבל  הקשר  תפיסת  ובעיקר  מקבל, 
האב )הביולוגי או האומן(, כמשאב משמעותי 
לעמידותם של בני נוער בסיכון. עוד נמצא כי 
רמת העמידות בקרב נערות גבוהה יותר מאשר 
נערים, ללא הבדל בסוג המסגרת. כמו  בקרב 
כן, מתבגרים באומנה בגיל מבוגר יותר נמצאו 

בעלי רמת עמידות גבוהה יותר.
כי  הידיעה  את  מחזקים  המחקר  ממצאי 
קשים  אירועים  שחוו  לילדים  לסייע  ניתן 
בחייהם להתמודד באופן מוצלח, על ידי זיהוי 
שברשותם  והסביבתיים  הפנימיים  המשאבים 

והגברתם בתהליכי הטיפול השונים.

מבוא
בספרות  ביותר  הנשאלת  השאלות  אחת 
הינה  בסיכון,  ילדים  של  בתפקודם  העוסקת 
סיכון  במצבי  הגדלים  ילדים  בקרב  מדוע 
ומשפחתיות  אישיות  בעיות  עם  ומתמודדים 
לסמים,  ומכורים  מזניחים  הורים  עוני,  )כגון: 
התעללויות פיזיות ומיניות, עבריינות ועוד( יש 

כאלה המצליחים להסתגל ולתפקד טוב יותר, 
בעוד שילדים אחרים מתפקדים בטווח הקליני 
הקשיים  על  שהתגברו  ילדים  אליו.  קרוב  או 
 Drapeau,( “עמידים”  מכונים  התמודדו  עמם 
 Saint-Jacques, Lepine, Begin, & Bernard,

 .)2007
תמונה  מציגים  עמידות  על  מחקרים 
אופטימית על הפוטנציאל האנושי להתמודד 
שכשליש  מראים  מחקרים  ולהחלים. 
תוצאות  חוו  בסיכון  הילדים  מאוכלוסיית 
שליש  משני  יותר  וכי  טווח  ארוכות  שליליות 
מבלי  והתמודדות,  הישרדות  יכולת  גילו 
משמעותיות  התפתחותיות  מפגיעות  לסבול 
בשנים   .)Newman & Blackburn, 2002(
והעקרונות  המרכזי  הערך  האחרונות, 
והטיפול  בסיכון  ילדים  על  בהשגחה  המנחים 
עמידות  של  בפרספקטיבה  מושרשים  בהם 
כוללים  אלה  ועקרונות  ערכים   .)resilience(
האישית  רווחתם  לקידום  עליונה  דאגה 
 Flynn, Ghazal, Legault,( והצלחתם של הילדים

 .)Vandermeulen & Petrick, 2004
מסייע  מיקוד  מספקת  העמידות  תפיסת 
ומלא תקווה סביב השגת מטרות התפתחותיות 
התערבות  בסיכון.  ומתבגרים  ילדים  אצל 
העמידות,  תפיסת  על  המבוססת  מתוכננת, 
תפקוד  מוצלחת,  הסתגלות  להגביר  יכולה 
אצל  הבוגרים  החיים  לקראת  כוחות  וביסוס 
 Schofield( בעברם  טראומה  חוו  אשר  ילדים 
Beek, 2005 &(. בישראל, בכל הנוגע לילדים 
נפגעי התעללות והזנחה, לא הושם מספיק דגש 
על טיפוח מחקר והתערבות בתחום העמידות. 
ידע  יש צורך להשקיע מאמץ מיוחד בפיתוח 
העמידות  בתחום  ואמפירי  תיאורטי  מחקרי, 
של הילד, כדי שישמש בסיס לתוכניות מניעה 

 עמידות 
 בקרב מתבגרים באומנה 
 בהשוואה למתבגרים בסיכון 
הגדלים בבית או בפנימיות

איריס נברו־ביטון

הכותבת היא עובדת סוציאלית )M.S.W( ב”אור שלום 
- אומנה במרכז”. 

במסגרת  תזה  עבודת  על  מבוסס  זה  מאמר  תודות: 
לימודי המוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש 
נעשתה  העבודה  תל־אביב.  באוניברסיטת  שאפל  בוב 

בהנחייתה של פרופ’ בלהה ערד־דוידזון. 
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הבנה   .)2010 ופייגלסון,  )ליכטנשטיין  וטיפול 
מעמיקה של יכולת העמידות חשובה במיוחד 
במשפחות  הגדלים  ומתבגרים  ילדים  אצל 
במיוחד  פגיעה  אוכלוסייה  המהווים  אומנה, 
גורמים  )Drapeau et al., 2007(. בדיקה של 
חוויות  שעברו  לילדים  המאפשרים  מגנים, 
קשות להתגבר על הקשיים ולהצליח במטלות 
ההתפתחותיות וההסתגלותיות השונות, יכולה 
האומנה  מערך  של  המאמצים  את  להדריך 
לעמידות  המובילות  טיפוליות  להתערבויות 
 Harden, 2004; Hines, Wyatt &( אצל ילדים

 .)Merdinger, 2005
מתוך כך, מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון 
בסיכון  מתבגרים  של  העמידות  רמת  את 
הגדלים באומנה, בהשוואה למתבגרים בסיכון 
זו  בחינה  בפנימיות.  או  הוריהם  עם  הגדלים 
המגנים  הגורמים  תרומת  את  להבין  תנסה 
אלה,  מתבגרים  בקרב  עמידות  המקדמים 
עם  הקשר  תפיסת  בין  הקשר  ייבדק  ובעיקר 
יכולת  )הביולוגיים או האומנים( לבין  ההורים 
הרלוונטית  הספרות  תיסקר  להלן  העמידות. 
בנושא ילדים בסיכון, אומנה ועמידות - נושאיו 

המרכזיים של המאמר הנוכחי.

ילדים בסיכון
אמנת האו”ם לזכויות הילד, שעליה חתומה 
גם מדינת ישראל, מושתתת על ההבנה כי לכל 
ילד יש זכות בסיסית לגדול בתנאים מיטיבים 
ומגנים וכי כל חברה מחויבת לספק לילדיה את 
 .)1989 הילד,  לזכויות  )האמנה  הללו  התנאים 
התעללות  של  סיכון  במצבי  הגדלים  ילדים 
בהיעדרם  גדלים  קרובות  לעתים  והזנחה, 
תופעת   .)Harden, 2004( אלה  תנאים  של 
הילדים בסיכון הוכרה בעשורים האחרונים על 
 World Health( העולמי  הבריאות  ארגון  ידי 
מרכזית,  עולמית  כבעיה   )Organization
התקינה  ובהתפתחותם  בבריאותם  הפוגעת 

 .)WHO, 2006( של ילדים ומתבגרים
ילדים   421,267 היו   ,2010 בינואר  בישראל, 
מוכרים למחלקות לשירותים חברתיים, שהם 
כ־17% מכלל הילדים במדינת ישראל. מתוכם, 
המחלקות  ידי  על  הוגדרו  ילדים   334,474
)שנתון  בסיכון  כילדים  חברתיים  לשירותים 

סטטיסטי - ילדים בישראל, 2010(. 
ילדים אשר נחשפו למצבי התעללות פיזית, 
המטפלים  או  הוריהם  מצד  רגשית  או  מינית 
רחבה  לקשת  בסיכון  הינם  בהם  העיקריים 
הקוגניטיבי  מצבם  על  שליליות  השלכות  של 
 Trickett & McBride-Chang, 1995;( והנוירוביולוגי
 Chartier et al.,( הבריאותי   ,)Teicher, 2002
 Tompson & Tabone,( ההתנהגותי   ,)2010
 ,)2008 ולוגסי,  יחיא  )חאג’  הבין־אישי   ,)2010
השלכות   .)Russell et al., 2010( והנפשי 
בטווח  הן  ביטוי  לידי  לבוא  עלולות  אלו 
בבגרות  הארוך,  בטווח  והן  בילדות,   הקצר, 

 .)Collishaw et al., 2007; Tyler, 2008)

המשפחה היא בסיס לביטחון הפיזי והרגשי 
וכישוריהם.  יכולותיהם  ולבניית  הילדים  של 
מגבלות ביכולתם של ההורים לטפל בילדים, 
החברתיים  הרגשיים,  לצורכיהם  מענה  לתת 
וההתפתחותיים ולהעניק להם הגנה - חושפות 

את הילדים למצבי סיכון )שמיד, 2006(.  
בשלושים השנים האחרונות נעשים מאמצים 
שנמצאים  או  שנפגעו  ילדים  לזהות  רבים 
ולספק  והזנחה  התעללות  של  סיכון  במצבי 
 Crum,  ;2002 ושגב,  )בנבנשתי  הגנה  להם 
בסיכון  בקטין  לטיפול  האחריות   .)2010
לאחר שאותר מוטלת על המחלקה לשירותים 
חברתיים באמצעות פקיד הסעד, שהוא עובד 

סוציאלי בהכשרתו. 
ישנן שתי חלופות עיקריות לוועדות לתכנון, 
טיפול והערכה של דרך הטיפול בילד: החלופה 
במסגרת  טיפול  הינה  הראשונה  הטיפולית 
קהילת המוצא של הילד )כמו: ייעוץ פסיכולוגי 
סוציאלי,  עובד  של  ישיר  טיפול  ופסיכיאטרי, 
טיפול בהורים ובילדים במרכזי הורים-ילדים, 
ומועדוניות(. החלופה הטיפולית  משפחתונים 
טיפול במסגרת  הינה  בסיכון  לילדים  השנייה 
חוץ־ביתית  )מי עמי, 2004(. בהחלטה להוציא 
אימוץ,  אפשרויות:  כמה  עומדות  מביתו  ילד 
בטיפול  המתמחה  במוסד  השמתו  או  אומנה 
לביתם  מחוץ  לשהות  הנאלצים  בילדים 
)בנבנישתי ושגב, 2002; מבקר המדינה, 1997(.

שינויים  חלו  כי  נראה  האחרונות  בשנים 
מהותיים בתפיסת החברה את נושא ההשמה 
המדיניות  בסיכון.  ילדים  של  החוץ־ביתית 
בילדים  לטיפול  בנוגע  המשרד  של  החדשה 
תוכניות  לפיתוח  עדיפות  מתן  הינה  בסיכון 
קהילתיות, אשר יאפשרו טיפול בילדים ובבני 
נוער בסביבתם הטבעית, במסגרת משפחתם 
בקהילה. השמה חוץ־ביתית תיעשה רק במצבי 
הדרכים  כל  שמוצו  לאחר  חמורים,  סיכון 
האפשריות לטיפול בילד ובמשפחתו במסגרת 

הקהילה )מי עמי, 2004(. 
להתערבות  שנזקקים  מהילדים  רבים  עבור 
העומדת  באומנה,  ההשמה  מהבית,  ולהוצאה 
חלופי  סידור  הינה  הנוכחי,  המחקר  במרכז 
חשוב )בנבנישתי ושגב, 2002(. מטרת ההשמה 
להבטיח  הינה  אומנה  במשפחות  ילדים  של 
ילדים  והתפתחותם התקינה של  רווחתם  את 
 Crum, 2010; Schofield & Beek,( אלה 
אחר  לעקוב  במיוחד  חשוב  לכן,   .)2005
או  מהבית  הוצאה  בדבר  ההחלטות  תוצאות 
השארה בבית של ילדים החשופים להזנחה או 
 Mennen et al., ;2010 ,התעללות )דוידזון־ערד

 .)2010
היחסיים  ביתרונות  דנה  המקצועית  הספרות 
של טיפול במסגרת הקהילה, ללא הוצאת הילד 
לסוגים  הפניה  לעומת  חוץ־ביתית,  למסגרת 
)שמעוני  חוץ־ביתיות  מסגרות  של  השונים 
מהמחקרים  קטן  חלק  רק   .)2011 ובנבנישתי, 
ילדים  של  והתפקודי  הנפשי  מצבם  בין  השוו 

מביתם  והוצאו  הרווחה  בלשכות  המטופלים 
עם  שנשארו  אלו  של  מצבם  לבין  לאומנה, 
הוריהם הביולוגיים לאחר מצב של התעללות או 
 Mennen et al., 2010; Lawrence et al.,( הזנחה

 .)2006
שהוא  בכך  הינו  הנוכחי  המחקר  של  ייחודו 
בוחן את רמת יכולת העמידות של מתבגרים 
העמידות  לרמת  בהשוואה  באומנה  השוהים 
הוריהם  עם  הגדלים  בסיכון  מתבגרים  בקרב 

ובקרב מתבגרים השוהים בפנימיות. 

משפחת אומנה כמענה 
לילדים שהוצאו מביתם

השמת ילדים במשפחות אומנה מהווה את 
אחת מצורות ההתערבות שמשקפת מדיניות 
עצמה  על  נוטלת  אשר  מדינה,  של  חברתית 
שמשפחתם  ילדים  של  לגורלם  אחריות 
לצורכיהם.  לדאוג  מסוגלת  איננה  הטבעית 
מסגרת  עבורם  מהווה  האומנה  משפחת 
 ;2005 )אופק,  וזמנית  משפחתית  חליפית 
יכולה  זו  חלופה   .)Lawrence et al., 2006
והתייחסות  ביתית  אווירה  לילד  להעניק 
)תע”ס,  משפחתית  במסגרת  לצרכיו  אישית 
לתכנן  אפשרות   - הרווחה  ולשירותי   ,)1997
ובמשפחתו  בילד  הטיפול  המשך  את  ולבצע 
בניגוד  האומנה,   .)2002 ושגב,  )בנבנישתי 
טיפול  לקבל  לילד  מאפשרת  לפנימייה, 
אינטימי במסגרת משפחתית, ובניגוד לאימוץ 
ההורים  עם  הקשר  את  ובונה  משמרת  היא   -
הביולוגיים כדמויות מרכזיות בחייו של הילד, 
)ברק־ עמם  הקשר  את  ולעודד  לכבד  שיש 

מדינה, 2002(. 
הרווחה  משרד  ידי  על  סודרו   2010 בשנת 
סודר  רובם  לביתם.  מחוץ  ילדים   8,408
משרד  בפיקוח  בסיכון  לילדים  בפנימיות 
במשפחות   )N = 2112( ומיעוטם  הרווחה, 
אומנה )השנתון הסטטיסטי - ילדים בישראל, 
שבו  מצב  משקפים  אלה  מספרים   .)2010
הינם  מביתם  שהוצאו  הילדים  מכלל  כ־25% 

במשפחות אומנה וכ־75% הינם בפנימיות. 

 חוויית החיים באומנה - 
גורמי סיכון והשלכות

על  להגן  נועדה  האומנה  שמערכת  אף  על 
ילדים ומתבגרים בסיכון ולאפשר להם ביטחון 
כרוכה  באומנה  ההשמה  בריאה,  והתפתחות 
להגביר  עלולים  אשר  שונים,  סיכון  במצבי 
את פגיעותם של הילדים והמתבגרים בסיכון. 
סיכון  למצבי  החשיפה  מן  נובעת  פגיעותם 
ממשפחתם  מהניתוק  באומנה,  השמתם  טרם 
מצבי  עצמה.  האומנה  ומחוויית  הביולוגית 
בהתפתחותם  לפגוע  עלולים  אלה  סיכון 
סובלים  הם  קרובות  ולעתים  הבריאה, 
וארוכות  טווח  קצרות  שליליות,  מהשלכות 
טווח. להלן תיסקר בקצרה הספרות העוסקת 

בגורמי סיכון מרכזיים אלו. 
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 גורמי סיכון הנובעים 
מטרם ההשמה באומנה

השמתם  טרם  הביולוגית,  משפחתם  עם 
סבלו  אלה  שילדים  יתכן  אומנת,  במשפחה 
מהזנחה, עוני, התעללות וחשיפה להורים חולי 
מצבים   .)Bruskas, 2008( מכורים  ו/או  נפש 
של התעללות והזנחה בילדות נמצאו קשורים 
באופן משמעותי עם התפתחות של התקשרות 
פגום,  והתנהגותי  רגשי  ויסות  בטוחה,  לא 
ודימוי  עצמית  הערכה  בהתפתחות  בעיות 
השפעות  פוסט־טראומטיות,  הפרעות  עצמי, 
הקוגניטיבית  ההתפתחות  על  הרסניות 
 )Harden, 2004; Bruskas, 2008( והשפתית
בעיות פסיכולוגיות  גבוהה לפתח  והסתברות 
 Pearce & Pezzot-Pearce,( והתנהגותיות 

 .)2001

 גורמי סיכון הנובעים מההוצאה 
 מהבית וההשמה באומנה בקרב 

ילדים ומתבגרים
ממשפחתם  שמוצאים  ומתבגרים  ילדים 
הביולוגית חווים טראומה כתוצאה מהאירוע 
ההשפעה  ממשפחתם.  הפרידה  של  החריף 
הפסיכולוגית הניכרת ביותר מחוויית הפרידה 
שילדים  והנטישה  הדחייה  תחושת  היא 
קרובות  לעתים  באומנה  ילדים  חווים.  אלה 
מאשימים את עצמם על כך שהוצאו מביתם, 
נמוכה,  עצמית  להערכה  גורמת  זו  ותחושה 
 .)Carbone et al., 2007( ובלבול  חרדה 

הרווחה  למערכת  אלה  ילדים  של  החשיפה 
ולהחלטות משמעותיות שאחרים לוקחים על 
חייהם יוצרת חוויה של איבוד שליטה וירידה 
העבודה   .)Bruskas, 2008( העצמי  בערך 
באומנה.  במתבגרים  עוסקת  הנוכחית 
שרשרת  עמם  נושאים  באומנה  מתבגרים 
ובנוסף  שליליות  וחוויות  התנסויות  של 
התפתחותיים  אתגרים  בפני  עומדים  לכך 
בני  ככל  ההתבגרות,  גיל  של  נורמטיביים 

גילם.  
מתרחשים  ההתבגרות  תקופת  במהלך 
שינויים חשובים בכל תחומי החיים: הביולוגי, 
דורשים  אשר  והחברתי,  הנפשי  הקוגניטיבי, 
 .)1995 )סולברג,  מיוחד  הסתגלותי  מאמץ 
ההתבגרות  לגיל  האופייניות  להתמודדויות 
עבור  מיוחדות  משמעויות  להיות  עשויות 
מתבגר   .)1992 )אלטמן,  באומנה  מתבגרים 
מתקשה  הטבעית  למשפחתו  מחוץ  הגדל 
התפתחותיות  משימות  עם  להתמודד 
גיבוש  כמו  ההתבגרות,  לגיל  האופייניות 
)טאוס,  האינדיבידואליזציה  ותהליך  הזהות 
אופטימלי  מרחק  למציאת  התהליך   .)1990
עלול  ההתבגרות,  לגיל  האופייני  מההורים, 
להיות מוצף בחרדה, כעס רב, תחושת אשמה 
ובלבול רב לגבי זהותם של ההורה “המגדל” - 
ההורה  לעומתו  או  ולידו  הפסיכולוגי,  ההורה 
 Lipscombe et al.,  ;2003 )דויטש,  “המוליד” 
2003(. כמו כן, חייהם של רבים מהמתבגרים 
הגדלים באומנה מאופיינים בשיבוש ובקטיעה 

רבה  שאינפורמציה  ויתכן  החיים,  רצף  של 
מתקשים  הם  לכן,  חייהם.  על  להם  חסרה 
לעקוב אחר סיפורם האישי וליצור רצף הגיוני 
בתחושת  הפגיעה   .)Stein, 2005( חייהם  של 
וברצף  השליטה  ביכולת  הבסיסי,  הקיום 
ההיסטורי, משפיעה על היכולת ללמוד, ליצור 
המשפחה  במסגרת  ולהשתלב  בינאישי  קשר 
האומנת )דויטש, 2005(. ניכר, אם כן, כי ילדים 
משפחה  בחיק  לגדול  הנאלצים  נוער  ובני 
ככל  טובה  תהא  הטבעית,  ממשפחתם  שונה 
הסובייקטיבית  בחווייתם  מתמודדים,  שתהא, 
ועתידם  זהותם  ובחזיתות שונות, על מקומם, 

)אדלר, 2006(.
שנחשפו  הילדים  כל  לא  כן,  פי  על  אף 
פיתחו   ,)risk factors( שונים  סיכון  למצבי 
וחלקם  והתנהגותיות  רגשיות  הפרעות 
טובות  התפתחותיות  תוצאות  השיגו   אף 
 .)Rutter, 2007; McGloin & Widom, 2001(
מסוימים  כוחות  נמצאו  אלה  ילדים  אצל 
שעזרו   ,)protective factors( מגנים  וגורמים 
להם להתאושש ממצבים קשים והגבירו אצלם 
את העמידות. אפשרות זו מציבה אתגר בפני 
החוקרים, להבין אילו גורמים מגנים יש לעודד 
 כדי להגביר ולחזק עמידות בקרב ילדים בסיכון
.)Boyden & Mann, 2005; McAdam et al., 2005(

עמידות בקרב ילדים בסיכון
העשורים  בשלושת  הפך  “עמידות”  המושג 
האחרונים למושג מפתח במחקרים העוסקים 
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מתחום  ובתיאוריות  הילד   בהתפתחות 
 Windle, 2010; Gutman, 2008;( בריאות  הנפש
ה־70  Boyden & mann, 2005(. במהלך שנות 
החלה קבוצה של חוקרים מתחום הפסיכולוגיה 
והפסיכיאטריה להסב את תשומת הלב של עולם 
המדע לתופעת העמידות בקרב ילדים הנמצאים 
ובעיות  פסיכופתולוגיה  של  לפיתוח  בסיכון 
התפתחותיות בשל סיבות גנטיות ונסיבות חיים 
 Anthony, 1974; Garmezy, 1971, 1974;(
במחקרים   .)Murphy, 1974; Rutter, 1979
בבתים  גדלו  שהילדים  אף  על  כי  עלה  אלה 
שבהם נחשפו לגורמי סיכון, הם הגיעו להישגים 
בסביבות  שגדלו  ילדים  משל  טובים  פחות  לא 
מיטיבות )Herrenkohi et al., 1994(. הגילוי של 
תופעת העמידות אצל ילדים העלה את השאלה 
שגדלו  מהילדים  חלק  מסוגלים  וכיצד  מדוע 
במצבי סיכון שונים להגיע להישגים ולחיות חיים 
מוצלחים. כמו כן, גילויים אלו הובילו להבנה כי 
יש צורך להסיט את המוקד מחקירת מצבי סיכון 
עבר  אל  שלהם  הפסיכופתולוגיות  וההשלכות 
 Zhang, Deblois, Deniger( גורמים מגנים, כוחות
Kamanzi, 2008 &(, והבנת ההתפתחות הבריאה 

 .)Windle, 2010(
עסקה  אשר  המחקרית  ההיסטוריה  לאורך 
הגדלים  מתבגרים  או  ילדים  בקרב  בעמידות 
למושג  שונות  הגדרות  ניתנו  סיכון,  במצבי 
 Zhang et al., 2008; Masten,( העמידות 
מן המחקרים  Windle, 2010 ;2007(. בחלק 
תכונות  או  כאיכויות  העמידות  הוגדרה 
לו  המאפשרות  והמתבגר,  הילד  של  אישיות 
ומצוקה  סיכון  מצבי  למרות  ולהצליח  לשרוד 
)Werner & Smith, 1992(. אחרים תיארו את 
והתמודדות  הישרדות  של  כתהליך  העמידות 
 Anthony et al.,( מסכנים  מצבים  מול  אל 
Fergus & Zimmerman, 2005 ;2009( וישנם 
השתקמות  של  כתוצאה  עמידות  שהגדירו 
והתגברות על השפעות שליליות של הסביבה 
 Jaffee et al., 2007;( מסכנות   וחוויות 

 .)Zhang et al., 2008
 Masten,) הגדרתם של מאסטן, בסט וג’רמזי
מאגדת   )Best & Garmezy, 1990, p. 426
בתוכה את הפרספקטיבות השונות על עמידות. 
או  יכולת  כ”תהליך,  עמידות  מגדירים  הם 
קיומן  למרות  מוצלחת  הסתגלות  של  תוצאה 
של נסיבות מאתגרות או מאיימות”. הגדרה זו 
והמקובלות  המוכרות  מההגדרות  אחת  הינה 

 .)Zhang et al., 2008( ביותר בתחום
אצל  ועמידות  סיכון  למצבי  ההתייחסות 
שמה  מדיניות,  וקובעי  חוקרים  בקרב  ילדים, 
הרחב  המגוון  להבנת  חשיבות  ומעניקה  דגש 
של הגורמים המגנים, או לחלופין המשאבים, 
ילדים  יכולת העמידות בקרב  על  המשפיעים 
או  )הילד  ליחיד  הקשורים  גורמים  בסיכון; 
המשפחתיים,  ולמצבים  לתנאים  המתבגר(, 
 Anthony( למערך החברתי ולמאפייני הקהילה

et al., 2009(, כפי שייסקר להלן.

גורמים מגנים/משאבים
או  אישיים  מאפיינים  הם  מגנים  גורמים 
את  מקטינים  אשר  סביבתיים  משאבים 
 Fergus &( הסיכון  מצבי  של  ההשפעה 
 Garmezy,( גארמזי   .)Zimmerman, 2005
של  עיקריות  קבוצות  שלוש  זיהה   )1993
העמידות  ליכולת  החשובים  מגנים,  גורמים 

 :)Gutman, 2008(
א. מאפיינים אישיים ותכונות אישיות כגורם 

מגן אצל ילדים בסיכון
כשני  וגיל  מגדר  מתוארים  בספרות 
מאפיינים אישיים בעלי קשר לרמת העמידות 
 Gutman, 2008;( בסיכון  ילדים  בקרב 
בנות  כי  מראים  הממצאים   .)Rutter, 2007
הינן פחות פגיעות וחשופות לבעיות רגשיות 
והתנהגותיות מאשר בנים במקרים של חשיפה 

 Sciff & Benbenishty,( למצבי לחץ במשפחה
גם  מחקרים   .)2006; Gutman, 2008
יותר  קשה  מגיבים  צעירים  ילדים  כי  מראים 
כישוריהם  וכי  יותר,  מבוגרים  מילדים  ללחץ 
בוגרים  ילדים  של  המפותחים  הקוגניטיביים 
יותר מאפשרים להם תחושה של כוח ושליטה 
והתמודדות טובה ויעילה יותר עם גורמי לחץ 

  .)Lyman & Bird, 1996(
ילדים  אצל  מגן  כגורם  אישיות,  תכונות 
בסיכון, עלו במחקרים שונים בתחום העמידות. 
 Rutter,( למשל, מחקר אורך מוקדם של רוטר
1966( על ילדים להורים חולי נפש, זיהה כמה 
חוללות  לעמידות:  כמקור  אישיות  תכונות 
לפתרון  יכולת   ,)Self-efficacy( עצמית 
בעיות, כישורים חברתיים וגמישות לשינויים 
)Zhang et al., 2008(. כך נמצא גם בעבודתו 
של ג’רמזי )Garmezy, 1974; 1985(, שחקר 
הלוקים  הורים  עם  הגדלים  בסיכון  ילדים 
כי  ומצא  שונות  פסיכופתולוגיות  בהפרעות 
והצבת  עצמאות  בעיות,  בפתרון  מיומנויות 

הן איכויות אישיות התורמות באופן  מטרות 
 Masten,( ילדים  בקרב  לעמידות  משמעותי 
 Werner & Smith,( וסמית  וורנר   .)2001
שנמצאו  בסיכון  שהילדים  מצאו   )1982
יותר,  גבוהה  אינטליגנציה  בעלי  היו  עמידים 
גבוה  ומוסר  חיובית  עצמית  הערכה  בעלי 

.)Masten, 2001(
במחקרים חלוציים אלה ניתן לראות כי תיאור 
תופעת העמידות מתמקד באינדיבידואל. הגל 
השני של מחקרים העוסקים בעמידות מספק 
ומשתמש  העמידות  של  דינמית  יותר  ראייה 
 Wright & Masten,( בתיאוריות התפתחותיות
הרחבה  החברתית  הסביבה  ובהשפעת   )2005
על התפתחותם הבריאה של ילדים ומתבגרים. 
העמידות  מושג  את  ממקמת  זו  ראייה 
של  מתפיסה  הנע  אקולוגי  בקונטקסט 
בתכונותיו של  ומתמקדת  כסטטית  העמידות 
האינדיבידואל, אל עבר יריעה רחבה יותר של 
 Armstrong et al.,( כוחות ומשאבים חיצוניים
Fergus & Zimmerman, 2005 ;2005(. ראייה 
הילד  של  האינטראקציה  על  דגש  שמה  זו 
 Moen &( משפחתו  עם  ובעיקר  סביבתו  עם 
 Erickson, 1995; Short & Russell-Mayhew,

.)2009
ב. איכות הקשר הורה-ילד כגורם מגן

הגורמים  כי אחד  זיהו  מחקרים על עמידות 
המגנים החשובים והמשפיעים ביותר על חייהם 
שייכות  תחושת  היא  ומתבגרים  ילדים  של 
מטפל  של  ונוכחות  חיוביות  חוויות  למשפחה, 
 Armstrong( בהן  ועקבי  מגיב  יציב,  עיקרי 
בסקירות   .)et al., 2005; Gutman, 2008
גורמי  בתחום  מחקר  שנות  עשרים  המסכמות 
העמידות ניתן מקום מרכזי לקבוצה שלמה של 
גורמי עמידות המאפיינים את הקשר הורה-ילד 
ומהווים גורמים המסייעים לילד להתמודד מול 
מצבי לחץ שונים. גורמים אלו כוללים בתוכם הן 
את התכונות האינדיבידואליות של ההורה )כמו: 
והן  נפשי(  מצב  סוציו־אקונומי,  מצב  השכלה, 
הקשר  איכות  על  המשפיע  ההורות  סגנון  את 
 Collishaw et al., 2007;( לילד  ההורה   בין 

.)Unger, 2004
כגורמים  למשפחה  מחוץ  תמיכה  מערכות  ג. 

מגנים 
התמיכה  מערכת  מתבגרים,  שילדים  ככל 
יותר  משמעותי  תפקיד  מקבלת  החיצונית 
חשובה  ילדים  בין  חברות  בהתפתחותם. 
קשות  חיים  נסיבות  שחוו  לילדים  במיוחד 
רגשית  לתמיכה  מקור  להוות   ויכולה 
של  האיכותני  במחקרה   .)Gutman, 2008(
בקרב  עמידות  על   )Steyn, 2006( סטיין 
קבוצת  של  חשיבותה  מודגשת  מתבגרים, 

השווים עבור מתבגרים בסיכון. 
מקדם  כגורם  הוא  אף  נמצא  הספר  בית 
שהתמקדו  עמידות,  על  מחקרים  עמידות. 
במערכות החינוך, מצביעים על תנאים סביבתיים 
בבית הספר היכולים להוות גורמים מגנים עבור 

 מחקרים על עמידות 
זיהו כי אחד הגורמים 

המגנים החשובים 
והמשפיעים ביותר על 

 חייהם של ילדים 
ומתבגרים היא תחושת 

שייכות למשפחה, חוויות 
 חיוביות ונוכחות של 
 מטפל עיקרי יציב, 

מגיב ועקבי
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היתר:  בין  כוללים,  אלו  תנאים  בסיכון.  ילדים 
עם  ותומכת  אישית  דואגת,  יחסים  מערכת 
מבוגר משמעותי אחד לפחות, ציפיות חינוכיות, 
יצירת חוויות חיוביות ושמירה על סדר, פיקוח 

  .)Zhang et al., 2008( ומשמעת
עבור  שונה  להיות  יכול  העמידות  תהליך 
נקודה  וזוהי  מתבגרים,  של  שונות  קבוצות 
יש  בעמידות.  העוסקים  למחקרים  קריטית 
להיות ערים לכך שממצאים מקונטקסט אחד 
יכולים  תמיד  לא  מסוימת  מאוכלוסייה  או 
לאוכלוסייה  או  לקונטקסט  מושלכים  להיות 
 .)Fergus & Zimmerman, 2005( אחרים 
לאור זאת, במחקר זה נבחנה העמידות בקרב 
באומנה.  מתבגרים   - ייחודית  אוכלוסייה 
בין  שנערכה  בהשוואה  גם  נעשתה  זו  בחינה 
אומנה  במשפחות  הגדלים  בסיכון  מתבגרים 
לעומת מתבגרים בסיכון הגדלים עם הוריהם 

הביולוגיים ומתבגרים הגדלים בפנימיות. 

עמידות בקרב ילדים 
ומתבגרים באומנה

שגדלים  צעירים  על  שנעשו  מחקרים 
יותר  נוטים  באומנה  שגדלו  ובוגרים  באומנה 
להדגיש את התוצאות השליליות של הסידור 
בשירותי  תלות  הומלסיות,  כמו  החוץ־ביתי, 
   Hines, Wyatt &( ועוד  התמכרויות  הרווחה, 
של  נוסף  גוף  זאת,  עם   .)Merdinger, 2005
מחקרים מצביע על כך שילדים רבים הגדלים 
סיכון  של  מחיים  ניצלו  אומנה  במשפחות 
 Riggs, Augoustinos( וכישלונות  התפתחותי 
 & Delfabbro, 2009; Horwitz, Balestracci
חלק  כי  הראו  מחקרים   .)& Simms, 2001
ניכר מהילדים שגדלו במשפחות אומנה הינם 
עמידים והפגינו מיומנויות ויכולות ניכרות כדי 
וההתפתחותיים  הפיזיים  שצורכיהם  להבטיח 
ייענו, תוך כדי פיתוח יחסים משמעותיים עם 
כבעלי  חייהם  ותפיסת  העיקריים  המטפלים 
 Riggs et al.,  ;2006 )אדלר,  וערך  משמעות 

 .)2009; Drapeau et al., 2007
הבנה מעמיקה של יכולת העמידות חשובה 
במיוחד אצל ילדים הגדלים במשפחות אומנה. 
בדיקה של גורמים המאפשרים לילדים שעברו 
ולהצליח  הקשיים  על  להתגבר  קשות  חוויות 
וההסתגלותיות  ההתפתחותיות  במטלות 
השונות, יכולה להדריך את המאמצים של מערך 
המובילות  טיפוליות  להתערבויות  האומנה 

 .)Harden, 2004( לעמידות אצל ילדים

 גורמים מגנים פנימיים 
בקרב ילדים באומנה

מאפיינים  כי  אותנו  מלמדת  הספרות 
ומתבגרים  ילדים  בקרב  אינדיבידואליים 
על  ישירה  השפעה  בעלי  הינם  באומנה 
 Kerman,( באומנה  שלהם  ההסתגלות  יכולת 
Wildfire & Barth, 2002(. למשל, ילדים בעלי 
בעלי  הינם  אשר  יותר,  גבוהה  אינטליגנציה 

מיומנויות לפתרון בעיות, יכולות קוגניטיביות, 
מיומנויות חברתיות ואסטרטגיות התמודדות, 
בפני  לעמוד  יותר  גבוהה  יכולת  בעלי  נמצאו 
השפעות שליליות של אירועי סביבה מסכנים 
)Pearce & Pearce, 2001(. בנוסף, ליימן ובירד 
)Lyman & Bird, 1996( מצאו כי הגיל הינו גורם 
בקרב  העצמית  התפיסה  בהתפתחות  מגן 
יותר  נוטים  קטנים  ילדים  באומנה.  מתבגרים 
להאשים את עצמם באירועים אשר מתרחשים 
אשר  יותר,  בוגרים  ילדים  מאשר  בחייהם 
מסוגלים יותר למקם את האשמה בשיבושים 
חיצוניים מעצמם ולכן מסוגלים לסבול פחות 
למשאבים  מעבר  העצמי.  בתפיסת  מפגיעה 
הפנימיים הללו יש גם גורמים חיצוניים מגנים, 
בקרב  לעמידות  כקשורים  בספרות  שנמצאו 

ילדי אומנה, כפי שמפורט להלן. 

 גורמים מגנים חיצוניים: 
 יציבות במקום ההשמה, איכות 

 הקשר עם ההורים האומנים 
ועם ההורים הביולוגיים

אחת הדרכים שבהן ילדים משיגים עמידות, 
היא  והזנחה,  התעללות  מצבי  לאחר  בעיקר 
ומטפחים  יציבים  יחסים  של  חוויה  באמצעות 
 Riggs et al., 2009;( של הדמויות המטפלות 
Schofield & Beek, 2005(. ההגדרה המקובלת 
תנועה  היא  באומנה  ילדים  לגבי  ליציבות 
מועטת בין בית לבית, והיא מאפשרת לילדים 
להכות שורשים במקום היותם. עם זאת, בחינת 
היא  ליציבות  הקשורים  משפחתיים  תהליכים 
דרך שימושית יותר להבנת התכונות הייחודיות 
בהתפתחות  התומכות  המשפחה  יציבות  של 
והתפיסה  החוויה   .)Harden, 2004( הילד 
הביטחון  תחושת  כיציבים,  חייו  את  הילד  של 
על  המבוססים  משמעותיים  יחסים  ופיתוח 
היציבות  תחושת  את  שמעניקים  הם  אמון 

של  תכונות   .)Cashmore & Paxman, 2006(
רגשית,  גישה  חום,  כמו  המשפחתית  הסביבה 
מתן גירויים, לכידות משפחתית ופעילויות יום 
יומיות, כולן תורמות ליציבות המשפחה. ילדים 
עקיבה  קבועה,  העיקרי  מטפלם  שהתנהגות 
יציבות  חווים  זמן,  לאורך  אליהם  ומחוברת 
 Harden, 2004; Riggs et al.,( משפחתית 

 .)2009
המגנים  הגורמים  אחד  במקביל, 
הקשר  לחיזוק  הן  התורמים  המשמעותיים, 
תקינה  להתפתחות  והן  האומנים  ההורים  עם 
עם  יציב  קשר  קיום  הוא  באומנה,  ילדים  של 
 Chapman, Wall &( הביולוגית  משפחתם 
 .)Barth, 2004; McWey & Mullis, 2004
הקשר עם ההורים הביולוגיים הינו חלק בלתי 
האומנים  שההורים  האומנה,  ממערך  נפרד 
נדרשים לקיימו מתוך היות ההורים הביולוגיים 
)נחמני,  הילד  של  החוקיים  האפוטרופוסים 
עשויים  והאחים  ההורים  עם  מפגשים   .)2007
לשפר את תפקוד הילד ולפתח בקרבו הערכה 
העמידות  לקידום  המובילה  חיובית,  עצמית 

 .)Metzger, 2008(

השערות המחקר
לאור סקירת הספרות המוצגת לעיל, נוסחו 

השערות המחקר הבאות:
יימצאו  כי  הינה  הראשונה  המחקר  השערת 
הבדלים ברמת העמידות של מתבגרים באומנה 
המתגוררים  בסיכון  למתבגרים  בהשוואה 

בפנימייה או בבית הוריהם. 
תפיסת  כי  הינה  השנייה  המחקר  השערת 
יותר  כמקבל  הוריו  עם  הקשר  את  המתבגר 
יכולת  לרמת  קשורה  תהיה  פחות  ודוחה 
תפיסת  בנוסף,  שלו.  יותר  גבוהה  עמידות 
ותפיסה  יותר  כאוטונומי  ההורים  עם  הקשר 
הן קשורות לרמת  יהיו אף  נמוכה של פיקוח 

עמידות גבוהה יותר. 
יימצא  כי  הינה  השלישית  המחקר  השערת 
המתבגר  של  דמוגרפיים  מאפיינים  בין  קשר 
השונות(  )במסגרות  נערות  עמידותו:  לבין 
רמת  יגלו  יותר  בוגרים  בגילים  ומתבגרים 
עמידות גבוהה יותר מאשר  מתבגרים צעירים 

יותר )במסגרות השונות(.

שיטת המחקר
דגימה והליך איסוף הנתונים

הנעשים  ממחקרים  חלק  מהווה  זה  מחקר 
העוסקת  רחבה,  מחקר  קבוצת  במסגרת 
בסיכון(  )מתבגרים  מחקר  אוכלוסיית  באותה 
בוב  ע”ש  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית 
השאלון  תל־אביב.  באוניברסיטת  שאפל 
ובעונה אחת עם  במחקר הנוכחי הועבר בעת 
יתר השאלונים של הקבוצה. הדגימה במחקר 

 השערת המחקר 
 הראשונה הינה כי 

יימצאו הבדלים ברמת 
העמידות של מתבגרים 

באומנה בהשוואה 
למתבגרים בסיכון 

 המתגוררים בפנימייה 
או בבית הוריהם
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הנוכחי הינה דגימת נוחות בשל הקושי ביצירת 
מדגם מייצג, הנובע מקשיי נגישות לאוכלוסיית 
מתבגרים בסיכון בכלל ושל מתבגרים באומנה 
 .)2004 ושיף,  בנבנישתי   ;1992 )אלטמן  בפרט 
היו  בסיכון  במתבגרים  המטפלות  המסגרות 
שירותי האומנה במרכז הארץ ופנימיות, ואצל 
מועדוניות   - בבית  הגדלים  בסיכון  מתבגרים 
נוער ובתי ספר לנוער בסיכון. במחקר השתתפו 
152 מתגוררים  בסיכון, מתוכם  נוער  בני   286
בביתם, 63 באומנה ו־71 מתגוררים בפנימיות 
טיפוליות. בקרב בני נוער בסיכון המתגוררים 
בביתם, 63% הן נערות. שיעור דומה של נערות 
באומנה.  המתגוררים  בקרב  גם  נמצא   )62%(
בפנימייה, לעומת זאת, נמצא שיעור נמוך יותר 

של נערות )43%(. 

כלים לאיסוף נתונים
כלי המחקר שבו נעשה שימוש הינו שאלון 
ידי  ואנונימי למילוי עצמי, שמולא על  מובנה 
המתבגרים במסגרות השונות שבהן הם שוהים 
)לפרטים נוספים ראו נברו־ביטון, 2011(. הכלי 

כלל את עולמות התוכן הבאים:
שאלות  כלל  זה  חלק  אישיים:  פרטים 
שבה  המסגרת  גיל,  מגדר,  כגון:  דמוגרפיות 
שוהה הנשאל, זמן השהות בה, תדירות הקשר 

עם ההורים ומצבם האישי.  
עמידות )Resilience(: לצורך בדיקת העמידות 
בשאלון  שימוש  נעשה  המתבגרים   בקרב 
 Resilience & Youth Development Module
(RYDM(, שפותח על ידי המכון לחקר בריאות 
 California Healthy Kids( בקליפורניה  הילד 
Survey; CHKS(. שאלון ה־RYDM בודק משאבים 
בעקביות  זוהו  אשר  ופנימיים  חיצוניים 
פיזית,  התפתחות  עם  כקשורים  במחקרים 
צעירים.  בקרב  חיובית  ולימודית  חברתית 
שאלות,   56 באמצעות  נמדדים  המשאבים 
תשובה,  אפשרויות  ארבע  שאלה  לכל  כאשר 

הנעות בין 0 )בכלל לא נכון( ל־3 )נכון מאוד(.  
משאבים  שישה  מעריך   RYDMה־ שאלון 
)הנמדדים  עמידות  על  המעידים  פנימיים 
באופן  ונמצאו  שבכלי(  18 שאלות  באמצעות 
עקבי כקשורים עם התפתחות חיובית ובריאה: 
עצמית,  חוללות  ותקשורת,  פעולה  שיתוף 
אמפתיה, יכולת פתרון בעיות, מודעות עצמית, 
שאיפות והצבת מטרות. באמצעות 38 שאלות 
נוספות נבדקת תפיסתם של בני הנוער כלפי 
בית,  סביבות:  בארבע  חיצוניים  משאבים 
בסביבות  השווים.  וקבוצת  קהילה  ספר,  בית 
גורמים  שלושה  של  הימצאותם  נבדקת  אלה 
מגנים חיצוניים עיקריים: מערכת יחסים חמה 
ציפיות   ,)Caring Relationships( ואכפתית 
והזדמנויות   )High Expectations( גבוהות 
 Opportunities for( משמעותית  למעורבות 
נבדק  הכלי   .)Meaningful Participation
 60,000 על   2001 בשנת  הברית  בארצות 
ונמצא  וי”א,  ט’  ז’,  כיתות  בוגרי  תלמידים, 

בעל מהימנות פנימית יפה )אלפא בטווח של 
 Sharkey, You & Schnoebelen,(  )0.90-0.59

 .)2008
בשאלון  שימוש  כה  עד  נעשה  לא  בישראל 
בתהליך  כמקובל,  תורגמו  השאלונים  ולכן  זה 
ל־40  קוצר  השאלון  חוזר.  ותרגום  תרגום  של 
המקורי.  56 השאלות שבשאלון  מתוך  שאלות 
קיצור דומה של השאלון נעשה בעבר ונמצא כי 
מקדם המהימנות הפנימי )אלפא( של המחקר 
 Furlong et al.,( 0.93היה בטווח של בין 0.63 ל־

 .)2009
השאלון  מפתחי  להנחיות   בהתאם 
 )California Healthy Kids Survey, 2003(
נבנו שלושה ציונים כלליים: ציון עמידות כללי 
)המהווה ממוצע של כל פריטי השאלון(, ציון 
עמידות  וציון  הפנימיים  למשאבים  עמידות 
שלושת  מהימנות  הסביבתיים.  למשאבים 
המדדים נבחנה באמצעות אלפא של קרונבאך 
 ;α=0.89  - כללי  עמידות  ציון  טובה:  ונמצאה 
 ;α=0.81  - פנימיים  למשאבים  עמידות  ציון 

 .α=0.87 - וציון עמידות למשאבים סביבתיים
תפיסת הקשר עם ההורים: משתנה זה נבדק 
באמצעות שאלון התנהגות הורים לדיווח עצמי 
 Children’s Report of Parent( ילדים  של 
 ,)Behavior Inventory; Schaefer, 1965
הבודק את התפיסה הסובייקטיבית של הנבדק 
לגבי הקשר של הוריו כלפיו. השאלון המקורי 
כולל 192 תיאורים של התנהגות הורים, והמשיב 
התיאור  מידה  באיזו  לגביהם  לציין  מתבקש 
השאלון  כלפיו.  ההורה  התנהגות  את  מאפיין 
 )Brill, 1972( של שפר עובד וקוצר על ידי בריל
פיינברג  ידי  על  נוסף  ותיקוף  קיצור  ועבר 
)Feinberg, 1975(. השאלון מורכב מרשימה של 
תיאורי התנהגות הורית אשר ניתנים לפירוש 
דחייה  מול  קבלה  עצמאיים:  כממדים  גם 
ואוטונומיה מול פיקוח. השאלון המקוצר כולל 
האב  של  התנהגות  המתארים  פריטים   40
האם.  התנהגות  את  המתארים  פריטים  ו־40 
במחקר זה הועבר שאלון זה בקרב מתבגרים 
בהתייחס  ובפנימיות  בבית  הגדלים  בסיכון 
לתפיסת הקשר עם ההורים הביולוגיים, ובקרב 
מתבגרים באומנה - בהתייחס לתפיסת הקשר 
בשאלון  שימוש  האומנים.  ההורים  עם  שלהם 
זה לבדיקת איכות הקשר עם ההורים האומנים 
נעשה במחקרם של בנבנישתי ושיף )2004( על 
תפיסת מוכנותם של מתבגרים באומנה לחיים 
 0.92 הייתה  האלפא  כי  נמצא  שם  עצמאיים. 
להיגדים המתייחסים לממד של קבלה ו־0.90 

לממד של היעדר דחייה.
הממדים  של  המהימנויות  הנוכחי,  במחקר 
השונים נבדקו באמצעות אלפא של קרונבאך 
 ;α=0.90 :ונמצאו כטובות גם לגבי אבות )קבלה
אוטונומיה:   ;α=0.79 שליטה:   ;α=0.81 דחייה: 
  ;α=0.86 )קבלה:  אמהות  לגבי  וגם   )α=0.83
אוטונומיה:    ;α=0.76 שליטה:    ;α=0.78 דחייה: 

.)α=0.80

ממצאים
בפרק זה יוצגו ממצאי הניתוחים הסטטיסטיים 
לעיל.  שצוינה  והשערה  השערה  לכל  ביחס 
מסגרות  לשלוש  בחלוקה  יוצגו  אלו  ממצאים 
משפחות  הנבדקת:  האוכלוסייה  שוהה  שבהן 

אומנה, פנימיות או בית ההורים. 
השערת המחקר הראשונה גורסת כי יימצאו 
הבדלים ברמת העמידות של מתבגרים באומנה 
המתגוררים  בסיכון  למתבגרים  בהשוואה 
נבדקה  ההשערה  הוריהם.  בבית  או  בפנימייה 
הכללי  העמידות  ציון  של  לחלוקה  בהתאם 

וציון רמת המשאבים הפנימיים והסביבתיים.
מלא  )פירוט  אותנו  מלמדים  הממצאים 
נברו־ביטון,  אצל  למצוא  ניתן  הממצאים  של 
הבדלים  הקבוצות  בין  נמצאו  לא  כי   )2011
באמצעות  שנבדקו  סטטיסטית,  מובהקים 
מבחני חי בריבוע )Chi Sqaure( וניתוחי שונות 

ברמות   ,)One-Way ANOVA( חד־כיווניים 
העמידות השונות. לגבי ציון העמידות הכללי, 
שיעור  באומנה  המתגוררים  בקרב  כי  נמצא 
גבוהה  עמידות  רמת  של  יותר  נמוך  מעט 
המתגוררים  למתבגרים  בהשוואה   )43.3%(
בפנימייה  ולמתבגרים   )55.8%( הוריהם  בבית 
העמידות  בעלי  שיעור  כי  נמצא  עוד   .)55%(
הינו  באומנה  מתבגרים  בקרב  הבינונית 
48.3%, וזאת בהשוואה ל־38.4% בעלי עמידות 
הוריהם  עם  הגדלים  מתבגרים  בקרב  בינונית 
ו־43.8% בעלי עמידות בינונית בקרב מתבגרים 
נמצא  הנמוכה,  העמידות  ברמת  בפנימייה. 
באומנה  המתבגרים  מתוך   8.3% של  שיעור 
בהשוואה ל־5.8% בקרב מתבגרים הגדלים עם 
הוריהם ורק 1.6% בקרב המתבגרים בפנימייה. 
והסביבתיים  הפנימיים  המשאבים  לגבי  גם 
מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  העמידות  של 

סטטיסטית בין שלוש קבוצות המחקר. 

 השערת המחקר 
 השנייה הינה כי 
 תפיסת המתבגר 

את הקשר עם הוריו 
 כמקבל יותר ודוחה 
 פחות תהיה קשורה 

לרמת יכולת עמידות 
גבוהה יותר שלו 
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יימצא  השנייה  המחקר  השערת  פי  על 
לבין  ההורים  עם  הקשר  תפיסת  בין  קשר 
כאשר  בסיכון,  מתבגרים  של  העמידות  רמת 
של  פחות  ודוחה  יותר  מקבל  קשר  תפיסת 
קשורה  תהיה  הוריו  עם  הקשר  את  המתבגר 
לרמת יכולת עמידות גבוהה יותר שלו. בנוסף, 
תפיסת קשר עם ההורים שהינו אוטונומי יותר 
ותפיסה נמוכה של פיקוח יהיו אף הן קשורות 
בדיקת  לצורך  יותר.  גבוהה  עמידות  לרמת 
ההשערה נערכו מבחני פירסון, אשר בדקו את 
הקשרים בין ממדי תפיסת הקשר עם ההורים 
כל  עבור  ואוטונומיה  פיקוח  דחייה,  )קבלה, 
יכולת העמידות  לבין משתני  אחד מההורים( 
להלן  המתוארים  הממצאים  הנוער.  בני  של 
מתייחסים בנפרד לתפיסת הקשר עם האבות 

ועם האמהות.
)הביולוגיים  האבות  עם  הקשר  תפיסת 
כי  אותנו  מלמדים  הממצאים  והאומנים(: 

תפיסת  עם  חיובי  במתאם  נמצאה  עמידות 
  r )227) = 0.306( הקשר של האבות כמקבל
וכן עם תפיסת הקשר כמפקח   ,)p < 0.001
 .)r )227) = 0.162, p < 0.05( מצד האבות 
דיווח/ה  שהמתבגר/ת  ככל  אחרות,  במילים 
על מידה גבוהה יותר של קבלה מצד האבות, 
כך הוא/היא דיווח/ה על מידה גבוהה יותר של 
מידת  תפיסת  לגבי  גם  וכך  ולהפך,  עמידות 
מתבגרים  )בקרב  האב  עם  בקשר  הפיקוח 
בפנימיות בלבד(. מתאם שלילי מובהק נמצא 
בין ציון העמידות לבין תפיסת קשר עם האב 
כדוחה )r )227) = -0.24, p < 0.001(. כלומר, 
ככל שקיימת פחות תחושה של דחייה מצד 

האב, כך העמידות גבוהה יותר.  
)הביולוגיות  האמהות  עם  הקשר  תפיסת 
או האומנות(: עמידות נמצאה במתאם חיובי 
כמקבל  האמהות  עם  הקשר  תפיסת   עם 
)r )227) = 0.259, p < 0.001(. כלומר, ככל 

יותר של  שהנבדקים דיווחו על מידה גבוהה 
קבלה מצד האמהות, כך הם דיווחו על מידה 
ככל  כי  נמצא  עוד  עמידות.  של  יותר  גבוהה 
שקיימת פחות תחושה של דחייה מצד האם, 
 r )227) = -0.278,( כך העמידות גבוהה יותר
p < 0.001(. לא נמצאו מתאמים מובהקים בין 
תפיסת הקשר עם האם כמפקח או אוטונומי 
בין  להשוות  כדי  הכללי.  העמידות  ציון  לבין 
 Z המתאמים בשלוש הקבוצות נערכו מבחני 
עבור  בכל פעם  נערכו  של פישר. ההשוואות 
אומנה  מול  בית  פנימייה,  מול  בית  צמד: 
כי לא  ואומנה מול פנימייה. המבחנים העלו 
בין  מובהקים  סטטיסטיים  הבדלים  קיימים 
המתאמים שבין המשתנים בשלוש הקבוצות 
ה־Z  שהתקבלו אצל  ערכי  לגבי  פירוט  )ראו 

נברו־ביטון, 2011(.

בהשערת המחקר השלישית ביקשנו לבדוק 
מגדר  האישיים:  המאפיינים  בין  הקשר  את 
וגיל, לבין רמת העמידות של מתבגרים בסיכון. 
)במסגרות  נערות  כי  היא  שעלתה  ההשערה 
השונות( וילדים בוגרים יותר יגלו רמת עמידות 
גבוהה יותר מאשר נערים )במסגרות השונות(.  
לצורך בדיקת השערה זו נערכו ניתוחי שונות 
)Two-Way ANOVA(, שבהם   )2X3( דו־כיווניים 
הבלתי  כמשתנים  מסגרת  וסוג  מגדר  הוגדרו 
הוגדר  על ממדיו  העמידות  ציון  ואילו  תלויים 
כמשתנה התלוי. נמצאו הבדלים מובהקים בין 
נערים לנערות בציון העמידות הכללי, בחלוקתו 
במרבית  וכן  וסביבתיים  פנימיים  למשאבים 
נערות  בקרב  העמידות  העמידות.   ממדי 
יותר  כגבוהה  נמצאה   )M=2.11, SD=0.44(
גם   .)M=1.93, SD=0.51( נערים  בקרב  מאשר 
דיווחו  וסביבתיים  פנימיים  לגורמים  בחלוקה 
בנושאים  מהנערים  גבוהות  רמות  על  הנערות 
הנערות  לתת־הממדים,  בחלוקה   השונים. 
גבוהה  רמה  על  דיווחו   )M=2.03, SD=0.64(
)M=1.87, SD=0.76( של שיתוף  יותר מהנערים 
יותר  על  דיווחו  גם  נערות  ותקשורת.  פעולה 
נערים  לעומת   )M=2.26, SD=0.71( אמפתיה 
גבוהה  יכולת  על  וכן   )M=1.95, SD=0.91(
 M=2.05, SD=0.71( בעיות  פתרון  של  יותר 
 M=1.81, SD=0.76 לעומת  הנערות  אצל 
רמה  על  דיווחו  נערות  כן,  כמו  הנערים(.  אצל 
 M=2.22,( ושאיפות  מטרות  של  יותר  גבוהה 
 )M=1.95, SD=0.73( נערים  SD=0.72( מאשר 
 M=2.27, SD=0.67( ועל יחסים אמפתיים יותר
אצל   M=1.99, SD=0.76 לעומת  הנערות  אצל 
הנערים(. לגבי יתר הממדים - חוללות עצמית, 
ומעורבות  גבוהות  ציפיות  עצמית,  מודעות 
משמעותית - לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 

הנערות לנערים. 
לא נמצאו אינטראקציות מובהקות בין מגדר 
בין  הפערים  משמע:  המגורים.  מסגרת  לבין 
אינם  השונים  התלויים  במדדים  לבנות  בנים 
שונים בעוצמתם או בכיוונם באופן משמעותי 

בין המסגרות השונות. 
הקשר בין גיל המשיבים לבין מידת העמידות 
שלהם חושב באמצעות מתאמי פירסון, אשר 
וזאת  המשתנים,  צמדי  בין  הקשר  את  בדקו 
כי  נמצא  המסגרות.  סוגי  לשלושת  בחלוקה 
רק בקרב בני נוער המתגוררים באומנה נמצא 
ציון  לבין  הנער  גיל  בין  מובהק  חיובי  מתאם 
העמידות הכללי. כלומר, ככל שגיל הנבדקים 
)מתבגרים באומנה( היה גבוה יותר, כך יכולת 
ולהפך.  יותר  גבוהה  הייתה  שלהם  העמידות 
נמצאו  באומנה  מתבגרים  בקרב  רק  כן,  כמו 
מתאמים חיוביים מובהקים בין הציון המסכם 
העמידות  ביכולת  הפנימיים  המשאבים  של 
לבין גילם )ראו פירוט אצל נברו־ביטון, 2011(.

דיון
כמה  מדגישים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
מתבגרים  עמידות  בחקר  מרכזיות  נקודות 

בסיכון, אשר יידונו להלן.

עמידות - השוואה בין 
מתבגרים באומנה לבין 

מתבגרים בסיכון הגדלים עם 
הוריהם או בפנימיות

במחקר הנוכחי עלה כי רוב המתבגרים באומנה 
של   )43.3%( וגבוהה   )48.3%( בינונית  רמה  גילו 
עמידות ורק מעטים )8.3%( גילו רמה נמוכה של 
ממחקרים  ממצאים  תואם  זה  ממצא  עמידות. 
בקרב  העמידות  רמת  את  שבדקו  דומים, 
בעולם  אחרים  במקומות  באומנה  מתבגרים 
 .)Schfield & Beek, 2005; Flynn et al., 2004(
תמונה  מציגים  הנוכחי  והמחקר  אלה  מחקרים 
מעודדת אודות יכולתם של מתבגרים באומנה, 
עליהן  להתגבר  בחייהם,  קשות  חוויות  שחוו 
ולגלות עמידות. עם זאת, עקב ממצאי המחקרים 
הנוכחי,  במחקר  שעלו  והממצאים  לעיל  שצוינו 
המציינים כי רק ל־43.3% מהמתבגרים באומנה 
רמת עמידות גבוהה וללמעלה ממחיצתם רמת 
לגבי  דאגה  קיימת  עדיין  לכך,  מתחת  עמידות 

מצבם של מתבגרים באומנה בישראל. 
מהממצאים עלה, בניגוד להשערת המחקר, 
בין  העמידות  ברמות  מובהק  הבדל  אין  כי 
קבוצות המתבגרים השונות. עם זאת, על אף 
שממצאי המחקר מעלים כי אין הבדל ברמת 
העמידות בין מתבגרים הגדלים באומנה לבין 
מתבגרים בביתם או בפנימיות, לא ניתן להגיע 
מגבירה  אינה  באומנה  ההשמה  כי  למסקנה 
הסברים  כמה  ולכך   - העמידות  רמת  את 

אפשריים. 
עם  הגדלים  בסיכון  למתבגרים  בהשוואה 
הוריהם הביולוגיים, יתכן שמתבגרים הגדלים 
פגיעה  אוכלוסייה  הינם  אומנת  במשפחה 
 Drapeau et( בספרות  שמצוין  כפי  במיוחד, 
למצבי  מחשיפה  כתוצאה  וזאת   ,)al., 2007
סיכון בעברם, מהניתוק ממשפחתם הביולוגית 

 השערת המחקר 
 השלישית הינה כי 

יימצא קשר בין מאפיינים 
דמוגרפיים של המתבגר
לבין עמידותו: נערות 

ומתבגרים בגילים בוגרים 
יותר יגלו רמת עמידות 

גבוהה יותר מאשר 
מתבגרים צעירים יותר 
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אלה  סיכון  מצבי  עצמה.  האומנה  ומחוויית 
עלולים לפגוע בהתפתחותם הבריאה ולעתים 
מהשלכות  סובלים  אלה  מתבגרים  קרובות 
 Bruskas,( חייהם  במהלך  שלהם  שליליות 
Carbone et al., 2007 ;2008(. יתכן שקודם 
המשאבים  היו  האומנת  למשפחה  כניסתם 
נמוכים  שלהם  והסביבתיים  הפנימיים 
והמשאבים  באומנה  שהשהות  יתכן  בהרבה. 
להתגבר  הנוער  לבני  אפשרו  בה  הקיימים 
יישור  כדי  עד  בחייהם  הקשים  האירועים  על 
בסיכון  מתבגרים  עם  העמידות  ברמת  קו 
שנשארו בביתם. באותו אופן יכול טיעון זה גם 
להסביר את הדמיון שנמצא ברמת העמידות 
מתבגרים  לעומת  בפנימיות  מתבגרים  של 
שהמענים  יתכן  בביתם.  הגדלים  בסיכון 
)הן  החוץ־ביתית  בהוצאה  למתבגרים  שניתנו 
באומנה והן בפנימיות( הינם עתירי משאבים, 
הסיכון  מצבי  על  להתגבר  להם  אפשרו  ולכן 
הניתוק  ביניהם  בעברם,  נחשפו  שאליהם 

הקשה ממשפחתם, ולגלות עמידות. 
יתמות,  עם  מתמודדים  באומנה  מתבגרים 
הביולוגיים  מהוריהם  נתק  או  רופף  קשר 
עם  )הגדלים  שלהם  השווים  מקבוצת  ושונות 
מתבגרים  בסביבת  או  הביולוגיים  הוריהם 
דורשים  הללו  האתגרים  בפנימייה(.  אחרים 
מהם שימוש במשאבים פנימיים וחיצוניים כדי 
ההשוואה  קבוצת  של  עמידות  לרמת  להגיע 
בבית  הגדלים  בסיכון  מתבגרים  שלהם: 
ניתנים  אלו  שמשאבים  יתכן  בפנימיות.  או 

במסגרת ההשמה באומנה. יש להמשיך ולבחון 
פרשנויות אפשריות אלו במחקר עתידי.

תפיסת הקשר עם ההורים 
הביולוגיים או האומנים 
כמשאב מקדם עמידות

תפיסת  בין  חיובי  מתאם  חשף  המחקר 
האומנים(  או  )הביולוגיים  ההורים  עם  הקשר 
כמקבל, בעיקר של האב, לבין רמת העמידות 
ללא  המסגרות,  בכל  בסיכון  מתבגרים  בקרב 
בניגוד  בנוסף,  המסגרת.  בסוג  מובהק  הבדל 
מתאמים  נמצאו  לא  המחקר,  להשערת 
מובהקים בין תפיסת הקשר עם האם, כמפקח 
של  הכללי  העמידות  ציון  לבין  אוטונומי,  או 

מתבגרים בסיכון. 
לא  כי  העלו  הנוכחי  במחקר  המבחנים 
בין  מובהקים  סטטיסטיים  הבדלים  קיימים 
הקבוצות.  בשלוש  המשתנים  של  המתאמים 
האומנים  ההורים  עם  הקשר  תפיסת  כלומר, 
בקרב מתבגרים באומנה דומה לתפיסת הקשר 
עם ההורים הביולוגיים בקרב מתבגרים בסיכון 

הגדלים בביתם או בפנימיות. 
המשאבים  את  להבין  מהניסיון  כחלק 
עולמם המשפחתי המורכב של  ואת  ההוריים 
מתבגרים באומנה, חשוב לבחון ולהסביר את 
הדמיון שנמצא בין תפיסת הקשר עם ההורים 
האומנים בקרב מתבגרים באומנה לבין תפיסת 
הקשר עם ההורים הביולוגיים בקרב מתבגרים 

בביתם או בפנימיות.     

באמצעות  להסביר  ניתן  הזה  הממצא  את 
קשר  באומנה  נוער  לבני  כי  הידיעה 
האומנים,  הוריהם  עם  ויומיומי  אינטנסיבי 
עם  בלבד  רופף  קשר  הגדול  שלחלקם  בעוד 
גבוהים  ובקרבם שיעורים  הביולוגיים  הוריהם 
שמעוני   ;2004 ושיף,  )בנבנישתי  יתמות  של 
הארוכה  והשהות  אלה,  כל   .)2011 ובנבנישתי, 
בבית המשפחה האומנת, יתכן שיוצרים דמיון 
בבית  החיים  מתבגרים  לבין  בינם  בנתונים 

הוריהם או באומנה. 
מתחזק  אף  הקבוצות  בין  לדמיון  הסבר 
על  הנוכחי  במחקר  שעלו  הנתונים  לאור 
מאפייני המדגם. מהנתונים אפשר ללמוד כי 
שיעור  יש  באומנה  הגדלים  מתבגרים  בקרב 
גבוה של יתמות מאחד ההורים או משניהם: 
כ־37% לעומת 15% בקרב מתבגרים בפנימיות 
בביתם.  הגדלים  מתבגרים  בקרב  ו־7.4% 
ההורים  עם  הקשר  תדירות  בבדיקת  בנוסף, 
החוץ־ בהשמה  השהות  ומשך  הביולוגיים 
המתבגרים,  שוהים  שבה  הנוכחית  ביתית 
בין  גדול  פער  עולה  בפנימייה,  או  באומנה 
מהמתבגרים  מחצית  האוכלוסיות.  שתי 
הגדלים באומנה נפגשים עם הוריהם לפחות 
פעם בשבועיים או למעלה מזה, לעומת 94% 
בקרב מתבגרים הגדלים בפנימייה הנפגשים 
או  לשבועיים  אחת  לפחות  הוריהם  עם 
למעלה מזה. עוד נמצא כי שני שלישים )74%( 
מהמתבגרים באומנה שוהים באותה מסגרת 
לעומת  וזה  שנים,  מארבע  למעלה  נוכחית 
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הגדלים  המתבגרים  בקרב   )38%( שליש  רק 
מארבע  למעלה  בה  שמתגוררים  בפנימייה 

שנים.
)בנבנישתי  אחרים  ומחקרים  זה  מחקר 
ושיף, 2004; שמעוני ובנבנישתי, 2011( מעלים 
תמונה מעוררת דאגה לגבי הקשר של ילדים 
הביולוגיים.  הוריהם  עם  באומנה  ומתבגרים 
הביולוגיים  ההורים  עם  בקשר  לראות  מקובל 
במהלך השהות באומנה גורם חשוב לקליטתו 
ושיף,  )בנבנישתי  בקהילה  בחזרה  הנער  של 
2004(, ליצירת זהות בריאה ויכולת ליצור קשר 
הדאגה  לצד   .)Moyers & Farmer, 2006(
כמעט  הגדלים  אלה,  מתבגרים  של  למצבם 
הביולוגיים,  הוריהם  עם  וקשר  תמיכה  ללא 
עולה חוויה חזקה של נוכחות הורית חלופית, 

החיונית להתפתחותם התקינה של ילדים. 

קבלה מול דחייה
השערות  עם  בהלימה  המחקר,  ממצאי 
תפיסת  שתחושת  ככל  כי  מראים  המחקר, 
האומנים;  או  )הביולוגיים  ההורים  עם  הקשר 
רמת  כך  קבלה,  של  הינה  ואמהות(  אבות 
הוא  ההפך  וגם  יותר,  גבוהה  תהיה  העמידות 
עם  הקשר  תפיסת  שתחושת  ככל  הנכון: 
ההורים היא של דחייה, רמת העמידות תהיה 
נמוכה יותר.  ממצאים אלה תואמים ומחזקים 
ממצאים דומים שנמצאו בספרות המחקרית, 
המצביעים על קשר בין עמידות לבין תפיסת 
קשר מקבלת ותומכת מצד ההורים הביולוגיים 
)Armstrong et al., 2005; Unger, 2004( או 
אומנים  הורים  כמו  אחר,  משמעותי  ממבוגר 

 .)Drapeau et al., 2007(
שנמצא  העיקרי  המשתנה  הנוכחי,  במחקר 
הינו  העמידות  לרמת  מובהקת  תרומה  כבעל 
האומן(  או  )הביולוגי  האב  עם  הקשר  תפיסת 
נוספים חידדו את חשיבות  כמקבל. מחקרים 
ההתנהגות האבהית התומכת כתורמת לפיתוח 
בין  הילד,  של  ורגשי  חברתי  אינטלקטואלי, 
עצמית,  שליטה  כגון  תכונות  לפיתוח  היתר 
 Biller, 1993; Engel, 1997( דימוי עצמי גבוה
משימוש  והימנעות   )2008 גונר־שילה,  בתוך: 
וטייכמן,  )כפיר  פסיכו־אקטיביים  בחומרים 
2000(. הממצאים במחקר הנוכחי מחזקים את 
הצורך בנוכחות האב האומן בהדרכה ההורית 
ובחידוד הצורך של מתבגרים באומנה בקשר 
המבוסס על הפגנה הורית מקבלת. ביסוס קשר 
זה כולל גילויי רגש חיובי כלפי הילד באומנה 
המתייחסים  התנהגותיים  ביטויים  באמצעות 
להבנה, הסכמה, הבעת רגשות, הבנת המניעים 
הסמויים להתנהגויות, עידוד והיענות לציפיות 
הנתפסת  הורית  בהתנהגות  ופחות  הילד, 
התנהגותיים  ביטויים  וכוללת  כדחייה 
למתן  להענשה,  עוינות,  לגילוי  המתייחסים 
להיעדר  לביקורת,  הסברים,  ללא  הוראות 
 Schaefer,( היענות לדרישות הילד ולציפיותיו

.)1965; Whenan et al., 2009

אוטונומיה מול פיקוח

בבדיקת תפיסת הקשר עם האם כאוטונומי 
לרמת  מתאם  כלל  נמצא  לא  מפקח  או 
העמידות הכללית. מתאם חיובי מובהק נמצא 
בין תפיסת הקשר עם האבות כאוטונומי לבין 
בקרב  רק  וזאת  הפנימיים,  העמידות  משאבי 
בני נוער באומנה. כמו כן, נמצא מתאם חיובי 
מובהק בין תפיסת הקשר עם האבות כמפקח 
לבין ציון העמידות הכללי רק בקרב בני נוער 
קבוצות  בשתי  ולא  בפנימייה,  המתגוררים 

המחקר האחרות.
יתכן שממצאים אלה, המצביעים כי לא קיים 
והפיקוח  האוטונומיה  מידת  בין  מובהק  קשר 
של ההורים לבין רמת העמידות של מתבגרים 
נובעים  בפנימייה(,  )להוציא מתבגרים  בסיכון 
מכך שנבחנו מושגים קיצוניים של אוטונומיה 
הימנעות  או  שליטה  )הפעלת  פיקוח  מול 
מוחלטת ממנה(. מכאן שעולה צורך, במחקרים 
עתידיים, במציאת איזון בין רמות האוטונומיה 
והפיקוח בהתייחס לשאלה אם ההורה מפעיל 

או נמנע מלהפעיל שליטה על הילד. 

הקשר בין מאפיינים אישיים 
- מגדר וגיל, לבין עמידות 

ממצאי המחקר חושפים הבדלים מובהקים בין 
נערים לנערות בציון העמידות הכללי, בחלוקתו 
במרבית  וכן  וסביבתיים  פנימיים  למשאבים 
בקרב  הכללית  העמידות  העמידות.  תת־ממדי 
נערות נמצאה כגבוהה יותר מאשר בקרב נערים, 
וכך גם בחלוקה לגורמים פנימיים וסביבתיים. 
ההבדלים בין הנערים לנערות מתקיימים ללא 
תלות במסגרת המגורים של הנער/ה. ממצאים 
ובנבנישתי  דומים לכך עלו במחקרם של שיף 
כי  שמצאו   ,)Schiff & Benbenishty, 2006(
בנות מתפקדות טוב יותר והינן בעלות תוצאות 
לאחר  בנים  מאשר  יותר  טובות  התפתחותיות 
למצבים  נחשפו  אם  גם  חוץ־ביתית,  הוצאה 
לממצא  ההסברים  אחד  בעברן.  יותר  קשים 
והדרכה  עזרה  לקבל  יכולת  לבנות  כי  הינו  זה 
 .)Tyler et al., 2008( לבנים  מאשר  גבוהה 
הרבה  הנובעת  הבנות,  של  זו  שיכולת  יתכן 
פעמים מהלגיטימציה החברתית הניתנת למין 
מגבירה  הסביבתיים,  במשאבים  להיעזר  הנשי 
אצלן את רמת העמידות, כפי שעלה מממצאי 

המחקר הנוכחי.  
הנחקרים,  של  הגיל  למאפיין  בהתייחס 
הנבדקים  שגיל  ככל  כי  מצא  הנוכחי  המחקר 
שלהם  העמידות  יכולת  כך  יותר,  גבוה  היה 
בדומה  להפך.  וגם   - יותר  גבוהה  הייתה 
 Lyman & Bird,( ובירד  ליימן  אלו,  לממצאים 
יותר  בוגר  גיל  כי  במחקרם  מצאו   )1996
הינו גורם מגן בהתפתחות התפיסה העצמית 
כי  נמצא  באומנה.  מתבגרים  בקרב  החיובית 
יותר  המפותחים  הקוגניטיביים  כישוריהם 
רחבה,  הבנה  להם  מאפשרים  המתבגרים  של 
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תחושת כוח ושליטה, ומכאן התמודדות יעילה 
 Garbarino( יותר עם גורמי לחץ שבסביבתם 

 .)& Kostelny, 1996
קיים הסבר אפשרי נוסף ומעודד לכך שככל 
רמת  כך  יותר,  גדול  באומנה  הילדים  שגיל 
להצביע  יכול  אף  זה  הסבר  עולה.  העמידות 
גיל  בין  המובהק  שהמתאם  לכך  הסיבה  על 
לעמידות נמצא רק בקרב מתבגרים באומנה: 
רבעים  כשלושה  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר 
למעלה  שם  נמצאים  באומנה  מהמתבגרים 
מהמתבגרים   38% שרק  בעוד  שנים,  מארבע 
שנים.  מארבע  למעלה  בה  שוהים  בפנימייה 
באומנה  הארוכה  השהות  שתקופת  יתכן 
הסתגלותי  תהליך  לעבור  להם  מאפשרת 

המתפתח עם הזמן. 

מגבלות המחקר
לקחת  שיש  מגבלות  כמה  זה  למחקר 
הנוכחי  המחקר  בממצאי  בדיון  בחשבון 
ובמחקרים עתידיים. ראשית, ראינו כי לאורך 
בעמידות  עסקה  אשר  המחקרית  ההיסטוריה 
במצבי  הגדלים  מתבגרים  או  ילדים  בקרב 
העמידות  למושג  שונות  הגדרות  ניתנו  סיכון, 
)Zhang et al., 2008; Windle, 2010(. בעיה 
של היעדר תיאוריה מוצקה העומדת מאחורי 
מאפיינת  בעמידות  העוסק  המחקר  שדה 
 Zhang et al.,( רבים   חדשים  מחקר  שדות 
Windle, 2010 ;2008(. בעיה זו יוצרת קושי 
התוצאות  הערכת  מדדי  בקביעת  מתודולוגי 

של רמת העמידות. 
היא  נוספת  מתודולוגית  מחקר  מגבלת 
שמחקר זה נעשה בנקודת זמן מסוימת ואינו 
במחקר  להסיק  ניתן  לא  לפיכך,  אורך.  מחקר 
הנוכחי על השפעתם הסיבתית של המשאבים 
יתכן  העמידות.  על  והפנימיים  הסביבתיים 
כי מחקר אורך, המצביע על נתונים של רמת 
אומנת  למשפחה  הכניסה  טרם  העמידות 
היה  מספר,  שנים  לאחר  הנתונים  את  ומציג 
מצליח להציג ביתר בירור את השפעת ההשמה 

באומנה על רמת העמידות.  

המלצות למחקר עתידי 
ולפרקטיקה

לממצאים  חשוב  נדבך  מוסיף  זה  מחקר 
המדווחים בספרות הבינלאומית בנוגע ליכולת 
בסיכון.  ומתבגרים  ילדים  בקרב  העמידות 
כמו כן, ככל הידוע, מחקר זה מציג לראשונה 
מתבגרים  בקרב  העמידות  רמת  על  נתונים 

בסיכון בישראל. 
רבים  למחקרים  מצטרף  הנוכחי  המחקר 
בקרב  העמידות  יכולת  את  שבדקו  אחרים 
תמונה  והציגו  בסיכון  ומתבגרים  ילדים 
רוב  של  העמידות  יכולת  על  אופטימית 
וטראומות  סיכון  מצבי  שחוו  הילדים 
ההבנה  את  מחזקים  אלה  גילויים  בחייהם. 
מחקירת  המוקד  את  להסיט  צורך  יש  כי 

הפסיכופתולוגיות  וההשלכות  סיכון  מצבי 
שלהם אל עבר גורמים מגנים, כוחות והבנת 
נגזרות  המחקר  מן  הבריאה.  ההתפתחות 
והן  העתידי  המחקר  ברמת  הן  השלכות 

ברמת הפרקטיקה.
יבחנו  בעתיד  מחקרים  כי  מומלץ  ראשית, 
מעבר  נוספים,  וחיצוניים  פנימיים  משאבים 
הקשר  ואת  ההורים,  עם  הקשר  לתפיסת 
ילדים  של  היכולת  לבין  אלו  משאבים  שבין 
ולהגיע  עמידות  להגביר  בסיכון  ומתבגרים 
ליעדים התואמים את גילם. מדובר בספקטרום 
רחב מאוד של מחקרים וקשרים בין משתנים, 
של  העמידות  בתחום  אתגר מחקרי  המהווים 

ילדים בסיכון.
שיעור  כי  מדגישים  זה  מחקר  ממצאי 
בעלי  הינם  באומנה  מתבגרים  של  גבוה 
לזו  הזהה  וגבוהה,  בינונית  עמידות  רמת 
מביתם  הוצאו  שלא  בסיכון  מתבגרים  של 

בכוחם  יש  בפנימייה.  שגדלו  מתבגרים  או 
אנשי  של  חששם  את  לרכך  הממצאים  של 
בסיכון,  ילדים  של  היכולת  לגבי  המקצוע 
ממשפחתם,  פרידה  של  טראומה  חוו  אשר 
באומנה.  השמתם  לאחר  עמידות  לגלות 
להשפעות  דאגה  מחייבת  באומנה  השמה 
פתח  לתת  יכולה  גם  אבל  הטווח,  ארוכות 
הסוציאליים  העובדים  כאשר  לתקווה 
כדי  בסבלנות  פועלים  האומנה  ומשפחות 
נכון  ומקדמים.  מפתחים  שינויים  להשיג 
ובפיתוח של  בזיהוי  יהא להשקיע מאמצים 
יכולת  את  יקדמו  אשר  השונים,  המשאבים 

העמידות אצל ילדים אלו.  
הוא  הנוכחי  במחקר  שעלה  חשוב  ממצא 
או  )הביולוגיים  ההורים  עם  הקשר  שתפיסת 
היא  האב,  מצד  בעיקר  כמקבל,  האומנים( 
הורים  הדרכת  ולכן,  עמידות.  מקדם  משאב 
ולהדגיש את  זה  צריכה לקחת בחשבון היבט 
חשיבותה של נוכחות האב ואת הקשר המקבל 

מצדו. 
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תקציר
מאמר זה מסכם חלק ממחקר רחב היקף שנערך על צעירים לקראת 
סיום שהותם במסגרות חוץ־ביתיות שונות )פנימיות של משרד החינוך, 
הוא  אומנה(.  ומשפחות  הנוער  חסות  של  מסגרות  רווחה,  פנימיות 
מתמקד במדגם של מתבגרים במשפחות אומנה. מטרת המחקר היא 
להבין את מאפייני הרקע של הצעירים ומשפחותיהם הביולוגיות ואת 
המידה שבה הצעירים יכולים לצפות למשאבים ו/או ללחצים מסביבתם, 
להעריך את מידת המוכנות שלהם לחיים עצמאיים ואת תוכניותיהם 

להמשך ולזהות את צורכיהם לקראת יציאתם מהמסגרת. 
לצורכי המחקר נכתב שאלון מובנה, שנועד למילוי על ידי העובדת 
הסוציאלית המכירה את המתבגר באומנה. פנינו לכל אחת מהעובדות 
בעמותות המפעילות את האומנה, והן דיווחו על 178 צעירים בכיתות 

י”א וי”ב השוהים באומנה רגילה. 
באופן כללי, הממצאים מצביעים על קבוצת המסיימים את שהותם 
באומנה כעל קבוצה פגיעה ובסיכון. מרבית הצעירים הם חסרי עורף 
העובדה  עקב  נגישים,  הורים  כלל  אין  חמישה  מכל  לאחד  משפחתי. 
שהם אינם ידועים, נפטרו או חיים בחו”ל. עבור מרבית הצעירים, ההורים 
הביולוגיים מהווים בעיקר גורם ללחץ ומתח או לקשיים רגשיים וכמעט 
הנוכחית  האומנה  משפחת  חיוביים.  למשאבים  מקור  מהווים  שאינם 
)ובעיקר משפחת אומנה של קרובי משפחה( היא מקור לתמיכה חיובית 
למגורים  אפשרית  כמסגרת  והן  אינסטרומנטליים  במשאבים  הן   -

בעתיד עבור חלק מהצעירים. 
תחומים,  שיש  מעלה  עצמאיים  לחיים  והמיומנויות  היכולות  הערכת 
כגון השכלה ושירות צבאי מלא, שבהם היכולות הוערכו כבעייתיות. גם 
ניהול  מיומנויות  כמו  חיובית,  היא  הכללית  ההערכה  שבהם  בתחומים 
משק בית, יש קבוצה לא קטנה של צעירים שהוערכו כחסרי מיומנויות 
מספקות. בנושא המגורים, העובדות העריכו שלרוב הצעירים יש אפשרות 
להישאר עם המשפחה האומנת הנוכחית - ובעיקר לאלו השוהים במסגרת 

האומנה אצל קרובי משפחה. אולם, ההערכה היא שאחד מכל ארבעה 
צעירים לא ימצא מקום מגורים מסודר. ממצאים אלו מצביעים על כך 
לאפשר  השוקלות  האומנה  במשפחות  לתמוך  דרכים  למצוא  שחשוב 
לצעיר להמשיך ולהתגורר עמן. בכל הקשור להתנהגות נורמטיבית, נראה 
שהעובדות הסוציאליות מעריכות כי מרבית הצעירים לא יהיו מעורבים 
בעתיד בהתנהגויות הקשורות בסמים, אלכוהול ועבריינות. אולם בתחום 
הבריאות הנפשית, העובדות צופות כי כחמישית מהצעירים יתמודדו עם 

בעיות נפשיות משמעותיות. 
לצעירים יש צורך במשאבים בכל התחומים שנבחנו. ניכר כי בתחום 
הצרכים  הדיור,  בתחום  ביותר.  הרב  הסיוע  נדרש  והתעסוקה  העבודה 
סיוע  מתן  או  בשכירות  לתמיכה  כלכלי  סיוע  מתן  היו  ביותר  הרבים 
למשפחת האומנה כדי שהצעיר יוכל להמשיך ולהתגורר איתה )עבור 
מעל ל־40% זהו צורך חיוני(. בכל הקשור לשירות צבאי או לאומי, הצורך 
בתהליך  אישי  וליווי  בודד  חייל  של  מעמד  למתן  נוגע  ביותר  הבולט 
אחרת  זו  במידה  זקוקים  מהצעירים  ממחצית  יותר  והשירות.  הגיוס 
לעזרה בהפניה לתוכנית הכנה לשירות. גם מתן מידע על אפשרויות 

שונות של השירות הוא צורך חיוני עבור שיעור נכבד מהצעירים. 
צרכים  לזהות  אלה אפשר  בסיס ממצאים  נראה שעל  כללי,  באופן 
מחייבים  ואלו  באומנה,  הצעירים  של  ניכר  לשיעור  האופייניים 
בין  רבים  בינאישיים  הבדלים  מצאנו  כן,  כמו  מערכתית.  התארגנות 
בנוסף  לכן,  אופייניים.  פחות  צרכים  שלהם  צעירים  ויש  הצעירים, 
להתארגנות מערכתית, אנו ממליצים לקיים הערכה מפורטת וממוקדת 
לכל אחד מהצעירים הנמצאים בשלבים האחרונים של שהות באומנה, 
במטרה לזהות את אלה מהם שנדרשים להם התייחסות מיוחדת, סיוע 

בהתארגנות לעתידם העצמאי והמשך ליווי לחייהם הבוגרים. 

מבוא
התקופה שבין שלהי גיל העשרה לבין סוף גיל העשרים היא תקופה 
המתועשות.  בחברות  רבים  צעירים  עבור  שינויים  ורבת  משמעותית 
מסיבות שונות, ביולוגיות וחברתיות, גיל ההתבגרות מתחיל כיום מוקדם 
יותר ונמשך תקופה ארוכה יותר. שינויים פיזיולוגיים מתרחשים מוקדם 
יותר בגלל שינוי בתנאי והרגלי תזונה, ושינויים רגשיים וקוגניטיביים 

מתרחשים בשל רכישת מיומנויות וידע בגיל צעיר יותר מבעבר. 

פרופ’ רמי בנבנישתי ופרופ’ ענת זעירא

פרופ’ רמי בנבנישתי - בית־הספר לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס וגבי וייספלד, 
 אוניברסיטת בר אילן

פרופ’ ענת זעירא - בית־הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול 
ברוואלד, האוניברסיטה העברית

לקראת יציאה לחיים 
עצמאיים: הערכת 

מוכנות וצרכים של 
מתבגרים באומנה 
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מאידך, ההתבגרות גם היא נמשכת מאוחר יותר מאשר בעבר. בדורות 
לפרנסתם,  עבדו  צעירים  לחייהם  העשרה  שנות  בסוף  כבר  קודמים, 
דאגו לעצמם לקורת גג והקימו משפחה. בעשורים האחרונים אנו עדים 
לכך שצעירים, בארץ ובעולם, נשארים סמוכים על שולחן הוריהם עוד 
תקופה ארוכה. הם גרים בבית ההורים, אינם ממהרים להקים משפחה, 
חלק  גבוהים.  בלימודים  וממשיכים  שונים  עבודה  בסוגי  מתנסים 
לבית  חוזרים  אף  עצמאיים  לחיים  הוריהם  מבית  שיצאו  מהצעירים 
ההורים כשהם נתקלים בקשיי פרנסה. תקופה זו בחייהם של צעירים 
 emerging( זוהתה כשלב התפתחותי מובחן המכונה בגרות בהתהוות
adulthood(. ארנט )Arnett, 2000(, שפיתח את המושג, טוען שבחברות 
ההתפתחותית  המשימה  שהוא  הזהות,  גיבוש  של  התהליך  מערביות 

העיקרית של גיל ההתבגרות, אינו מסתיים בשנות העשרה 
הצעירים  זו  לתוך שנות העשרים. בתקופה  נמשך  אלא 

ולומדים  מקצועית  והכשרה  גבוהה  השכלה  רוכשים 
זו  תקופה  רבים,  אצל  כלכלית.  מבחינה  להתבסס 
הבינאישיים,  ביחסים  בתהפוכות  מאופיינת  גם 
בהתנסויות מגוונות ביחסים אינטימיים ובאהבה, 

בבניית יחסי עבודה ובגיבוש השקפת עולם. 
וכך, בסופה של תקופה לא קצרה זו, מרבית 

להחלטות  בהדרגה  מגיעים  האנשים 
משמעותיות ביחס לחייהם. 

שונה.  שמצבן  קבוצות  יש  ואולם, 
ונעוריהם  ילדותם  צעירים שבילו את 
היעדר  בשל  חוץ־ביתיות,  במסגרות 
משום  או  ביולוגית  משפחה 
מסיבות  יכולה,  אינה  שמשפחתם 
את  מסיימים  אותם,  לגדל  שונות, 
שהותם במסגרת זו עם הגיעם לגיל 
אחריות  מסתיימת  זה  בגיל   .18

והם  כצעירים,  להגנתם  המדינה 
באופן  לעבור  נדרשים 

חד ממסגרת שמספקת הגנה ותמיכה לחיים עצמאיים. צעיר שהוא בוגר 
מסגרת השמה, שמשפחתו אינה מהווה עבורו עורף ומספקת לו תמיכה, 
 .)Stein, 2005( נדרש בפתאומיות להתמודד עם משימות חיים מורכבות
בפנימיות  חיים  לבית  מחוץ  המתגוררים  הילדים  רוב  בישראל, 
מדינות  ברוב  זאת,  לעומת   .)2011 הילד,  לשלום  הלאומית  )המועצה 
העולם המערבי, כ־80% מההשמות החוץ־ביתיות הן במשפחות אומנה 
בארץ  הדאגה  גוברת  האחרונות  בשנים   .)Hussey & Guo, 2005(
חוץ־ביתיות,  במסגרות  שהות  שסיימו  צעירים  של  לרווחתם  ובעולם 
בצאתם אל עולם המבוגרים. בפני בני נוער אלה ניצבים אתגרים רבים 
הגדלים  נוער  לבני  בהשוואה  עצמאיים  לחיים  יציאתם  לקראת  יותר 
הן  לעזרה  זקוקים  ההשמה  מסגרות  בוגרי  הביולוגית.  במשפחתם 
ברכישת מיומנויות וכשרים הדרושים לאדם בוגר בחברה והן בתמיכה 

נפשית ובעזרה חומרית, להמשך דרכם העצמאית. 
זיהו את המצב המיוחד של בוגרי ההשמות  במקומות רבים בעולם 
החוץ־ביתיות ומקדישים לכך מחקרים ומשאבים רבים. ממצאי המחקרים 
חיים  בוגרי ההשמה בתחומי  מציגים תמונה עגומה בדבר מצבם של 
)Hines, Merdinger, & Wyatt, 2005(, בהשוואה  שונים לאחר סיומה 
 Cook, 1994; Courtney( הביולוגית  במשפחתם  שגדלים  גילם  לבני 
רחוב  לדרות  מועדים  אלו  צעירים  למשל,  כך   .)& Dworsky, 2006
 Courtney( )Pecora et al., 2003; Reily, 2003(, להשכלה נמוכה 
רבים  אבטלה  לשיעורי   ,)& Dworsky, 2006; Festinger, 1983
 ,)Cashmore & Paxman, 2007; Daininig & DePanfilis, 2007(
 Courtney & Dworsky, 2006;( חברתי  לניתוק 
כספי  למחסור   ,)Cashmore & Paxman, 1996
 ,)Barth, 1990; Cashmore & Paxman, 1996(
Courtney, Piliavin, Groan-( נפשית  למצוקה 

לעבריינות   ,)Kaylor & Nesmith, 2001 

הממצאים מצביעים על 
קבוצת המסיימים את 
שהותם באומנה כעל 
קבוצה פגיעה ובסיכון.
מרבית הצעירים הם 
חסרי עורף משפחתי. 

לאחד מכל חמישה אין 
כלל הורים נגישים
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)Reily, 2003; Vaughn, Shook & McMillen, 2008(, לשימוש בסמים 
צעירה  להורות   ,)White, O`brien, White, Pecora, & Phillips, 2007(
)Cook, 1994; Daininig & DePanfilis, 2007( ולקשר רופף עם הוריהם 
)Courtney et al., 2001; Cashmore & Paxman, 1996(. מכאן, שיש 

עניין רב בקבוצה זו, בצרכיה ובמאפייניה. 
מאמר זה מסכם חלק ממחקר רחב היקף שנערך על צעירים במסגרות 
חוץ־ביתיות שונות )פנימיות של משרד החינוך, פנימיות רווחה, מסגרות 
של חסות הנוער ומשפחות אומנה(. הוא מתמקד במדגם של מתבגרים 
המוכנות  מידת  של  הערכה  היא  המחקר  מטרת  אומנה.  במשפחות 
לחיים עצמאיים של צעירים באומנה וזיהוי צורכיהם לקראת יציאתם 
לטיפול  שאחראים  מי  בקרב  סקר  באמצעות  עשינו  זאת  מהמסגרת. 
מצבם  את  להעריך  ויכולים  אותם  המכירים  באומנה,  אלו  בצעירים 
ולאפיין את הצרכים של כל אחד מהם. המחקר הנוכחי הוא הראשון 
בישראל המתבסס על דיווחים של אנשי מקצוע אשר מכירים באופן 
אישי את הצעירים, ומטרתו לתת בידי מקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע 
זו. ממצאי  מידע חיוני לשם תכנון מענים לקבוצת אוכלוסייה פגיעה 
המחקר עשויים להוות תשתית ראשונית של מידע חיוני, שיאפשר זיהוי 

ממוקד של סוגיות הרלוונטיות לבוגרי האומנה. 

שאלות המחקר
בדוח זה אנחנו מבקשים לתת תמונה ראשונית של מצבם של הצעירים 

העומדים לפני סיום שהותם באומנה. השאלות היו בכמה תחומים:
ושל  באומנה  הצעירים  של  מאפיינים  ומשפחתי:  אישי  רקע  א. 

משפחותיהם הביולוגיות;
יכול  ולחצים: המידה שבה הצעיר  למשאבים  מקורות סביבתיים  ב. 

לקבל סיוע או נמצא תחת לחץ מצד גורמים בסביבתו; 
ג. מוכנות: מה מידת מוכנותם של הצעירים לעמוד במשימות חיים 

שונות באופן עצמאי?
תוכניות: מהן התוכניות שלהם עם עזיבת המסגרת של משפחת  ד. 

האומנה?
ה. צרכים: אפיון הצרכים שלהם בתחומי חיים שונים. 

כמו־כן, אנחנו מבקשים לזהות תת־קבוצות בקרב הצעירים, שמצבן 
פגיע יותר ולהן צרכים בעלי עוצמה ואופי שונים, המחייבים היערכות 
יותר  טובה  היערכות  בעתיד  לתכנן  יאפשרו  אלה  ממצאים  מיוחדת. 
למסגרת  מחוץ  עצמאיים,  לחיים  הצעירים  של  יציאתם  לקראת 

האומנה.

שיטה
מדגם: השירות למשפחות האומנה ולילדי האומנה מוגש באמצעות 
והשירותים  הרווחה  פיקוח משרד  הנמצאות תחת  עמותות מפעילות, 
החברתיים. אנו אספנו, בעזרת העובדות הסוציאליות של כל העמותות, 
מדובר  באומנה.  השוהים  וי”ב  י”א  בכיתות  צעירים   178 על  מידע 
במשפחות באומנה רגילה, שאינה אומנת שיקום או אומנה טיפולית. 
נציין, שקשה להעריך איזה חלק מהווה קבוצה זו מסך הצעירים באומנה 
בגילים הרלוונטיים, מכיוון שלא היה בידינו רישום מסודר של מספר 
הילדים באומנה לפי קבוצות גיל. למיטב ההערכות שיש בידינו, מספר 
שיעור  כלומר,   .210 היה  המחקר  עריכת  בעת   18-16 גילאי  הצעירים 

השבה של כ־85%. 
ידי  על  למילוי  שנועד  מובנה,  שאלון  נכתב  המחקר  לצורכי  כלי: 
מרכיבים:  כמה  כולל  הכלי  באומנה.  המתבגר  את  המכירה   העובדת 
א. הערכת מוכנות לחיים עצמאיים; ב. תוכניות לעתיד; ג. צרכים בתחומי 

חיים שונים. 
תהליך: לכל עמותה נשלחו שאלונים, שהועברו לעובדות הסוציאליות 
של כל אחד מהצעירים. העובדות הסוציאליות מילאו את השאלונים על 

בסיס היכרותן עם הצעירים, ולאחר מכן החזירו את השאלונים לצוות 
המחקר. נתונים על הצעירים התקבלו באופן אנונימי, והמחקר קיבל את 

אישור ועדת האתיקה של האוניברסיטה העברית.

ממצאים
א. מאפייני רקע של הצעיר ומשפחתו

התקבלו שאלונים מלאים לגבי 178 צעירים, כמחציתם בנות )54.2%( 
נע  השאלונים  מילוי  בעת  שלהם  הגילים  טווח   .)45.8%( בנים  והשאר 
בין 15 )3.2%( ל־19 שנים )1.9%(. הגיל הממוצע היה 16.7 )ס”ת = 0.87( 
והחציון 17. רוב בני הנוער )85%( הם יהודים, 7.5% הם מוסלמים, והשאר 
הוגדרו כ”אחר” או “לא ידוע”. רוב הצעירים )78.9%( הם ילידי ישראל, 
במקומות  נולדו   )7.5%( מהם  ו־13  בבריה”מ,  נולדו  מהצעירים   13.7%
אחרים. מתוך 139 אבות ו־140 אמהות שעליהם התקבל מידע, כמחצית 
ו־60.7%, בהתאמה(, כ־22% נולדו בחבר העמים  נולדו בישראל )51.8% 

לשעבר ו־6.5% נולדו באתיופיה. 
ששוהים  הצעירים  מתוך  המשפחה.  בחיק  הן  מההשמות  כ־41% 
באומנה בחיק המשפחה, רובם המכריע גר אצל דוד או דודה )79.2%(, 
11.1% גרים אצל הסבים ו־6.9% אצל האחות. לרוב הצעירים שעליהם 
דווח במחקר אין אחים נוספים איתם באומנה )69.6%(, לחלקם יש אח 

אחד )21.4%( ולשאר )8.9%( יש יותר מאח אחד באומנה.
בין  נע  השאלונים  מילוי  בזמן  הצעירים  של  באומנה  השהות  משך 
הנוכחית  באומנה  הממוצעת  השהות  שנים.  ל־18  ספורים  חודשים 
6 שנים. העו”סים נשאלו  5.37( והחציון הוא   = 7.3 שנים )ס”ת  נמשכת 
שהגיעו  קודם  הצעירים  שהו  שבהן  ההשמה  מסגרות  מספר  לגבי 
ציינו אם  )28.7%(, העובדות לא  יותר מרבע מהצעירים  לגבי  לאומנה. 
זה  מידע  שלגביהם  הצעירים   127 לגבי  קודמות.  השמה  מסגרות  היו 
דווח, מצאנו שעבור כשליש מהם )32.0%( המשפחה האומנת הנוכחית 
אחת  במסגרת  שהו   )25.8%( כרבע  הראשונה.  ההשמה  מסגרת  היא 
)6.2%( שהו בשני מקומות  11 צעירים  טרם הגיעם למסגרת הנוכחית, 
השמה, ו־7.3% שהו ביותר מקומות. משך הזמן הכולל שבו שהו הצעירים 
במסגרות אומנה היה בממוצע 9.06 שנים )ס"ת = 5.18( והחציון הוא 9 
שנים באומנה. יש בכך משום עדות לאחריות שיש למסגרות האומנה 
יותר  כלל  בדרך  לחיים עצמאיים את הצעירים, שבילו  ליציאה  להכין 
הילדות  מאז  שנותיהם  רוב  ואת  אומנה  במסגרות  חייהם  ממחצית 

וההתבגרות המוקדמת. 

מבנה המשפחה הביולוגית
יש בידינו מידע על 175 מהאבות. רובם חיים בארץ )58.3%(, 18.9% 
נפטרו, 7.4% נוספים חיים בחו”ל, ועבור 15.4% מהצעירים - לא ידוע מי 
הוא האב או שלא ידוע היכן הוא. רק 12.7% מהאבות נשואים לאם של 
הצעיר/ה. כשליש מהאבות אינם נשואים כלל, ו־17.2% נשואים לנשים 
נוסף  כשליש  עבור  שבהשמה.  הצעירים  של  אמותיהן  שאינן  אחרות, 
מהצעירים, המידע בתחום זה לא היה ידוע לעו”ס. חשוב לציין שכמעט 
שמקום  או  בחו”ל  חיות   6.8% ועוד   )31.1%( נפטרו  מהאמהות  שליש 
מן  ניכר  חלק   .)62.1%( בארץ  גרות  האמהות  ידוע. שאר  אינו  מגוריהן 
נשואות לאב של הצעיר/ה,   13.3% רק   ,)39.3%( נשואות  האמהות אינן 
7.3% מהאמהות הן גרושות  נוספות נשואות לאדם אחר. עוד  וכ־15% 
או אלמנות. מכאן, נראה שעבור מרבית הצעירים, המשפחה הביולוגית 

אינה יכולה למלא תפקיד של עורף תומך. 

תפקוד ההורים
ביקשנו מהעובדות הסוציאליות לציין אם לכל אחד מהורי הצעיר החיים 
יש בעיות תפקוד. העובדות יכלו לציין שאין להורה בעיות תפקוד, או לציין 

אלו בעיות תפקוד יש לו - בעזרת רשימה של בעיות שהוצגה בפניהן. 
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לוח 1: שיעורי ההורים שלהם בעיות בתפקוד )באחוזים(

)N = 159( אב)N = 153( אם
22.026.8בעיות כלכליות
10.75.9בעיות עבריינות
22.617.0סמים/אלכוהול

6.32.6בכלא
12.622.9בעיות בריאות קשות/ נכות

28.941.7בעיות תפקוד - אחר
7.67.2אף לא אחת מהבעיות

באשר לתפקוד האבות, הרי רק לגבי 12 אבות )7.6%( יכלו העובדות 
לומר שאין להם בעיות בתפקוד. לגבי שאר האבות, החיים בארץ או 
בחו”ל, לאחד מכל חמישה יש בעיות כלכליות )22.0%(, לשיעור דומה 
יש בעיות של שימוש בסמים או אלכוהול )22.6(, לאחד מכל עשרה 
יש  פחות  למעט   ,)12.6%( נכות  או  קשה  בריאות  בעיית  יש  אבות 
בעיית עבריינות )10.7%( וכמה אבות שוהים בכלא )6.3%(. העובדות 
רגשיות  בעיות  וביניהן:  נוספות,  בעיות  היו  ציינו של־29% מהאבות 
עם  הקשר  ניתוק  הורי,  תפקוד  חוסר  אלימה,  התנהגות  ונפשיות, 
הילד וגירושין. בסך הכול, לגבי 23.0% מהם צוינה יותר מבעיה אחת 

בתפקוד.
למרבית האמהות בעיות תפקודיות כלשהן: בדומה לאבות, העובדות 
יכלו לציין רק שיעור נמוך של אמהות )7.2%( שאין להן בעיות בתפקוד. 
לגבי כרבע מן האמהות דווח על בעיות כלכליות )26.3%(, יותר מאחת 
 ,)22.9%( נכות  או  קשות  בריאות  מבעיות  סובלת  אמהות  חמש  מכל 
אמהות  שתי  באלכוהול,  או  בסמים  שימוש  של  בעיות  יש  ל־17.0% 
נמצאות בכלא ולעוד שתי אמהות יש בעיות עבריינות אחרות. בעיות 
נוספות, שתוארו אצל כ־42% מהאמהות, היו: בעיות נפשיות ורגשיות, 
חוסר תפקוד, בעיות בהתארגנות ובעיות הקשורות בגירושין. בסך הכול, 

לגבי 24.7% מהאמהות צוינה יותר מבעיית תפקוד אחת.

מבט כולל על המסגרת המשפחתית
כדי לקבל תמונה מפורטת יותר על הרקע של הצעיר, בחנו את כלל 
המידע שיש בידינו - הן על האב והן על האם של הצעיר. מצאנו שלגבי 
העובדה  עקב  נגישים  אינם  האב  וגם  האם  גם   ,)21.3%( צעירים   38
שאינם ידועים, נפטרו או חיים בחו”ל. רק לגבי 19 צעירים )14.1%(, ידוע 

שהוריהם עדיין נשואים זה לזה. 

)N = 143-144( לוח 2: התפלגות התפקוד של זוג ההורים

שני ההוריםאחד ההוריםבעיות תפקוד
%%

27.88.3כלכליות
20.27.6בריאות/נכות

19.410.4סמים ואלכוהול
11.22.8עבריינות

7.00.7כלא
32.18.0יותר מבעיית תפקוד אחת

מתוך הלוח עולה שלאחד מכל שלושה צעירים יש לפחות הורה אחד 
עם יותר מבעיית תפקוד אחת. רק בשיעור קטן יחסית מהמשפחות יש 
הורים שלשניהם אותה בעיית תפקוד, או שלכל אחד מן ההורים יותר 
יש להביא אומנם בחשבון את העובדה שחלק  מבעיית תפקוד אחת. 

להסיק  כנראה  אפשר  זאת  בכל  אך  חד־הוריות,  הן  מהמשפחות  ניכר 
שלצעירים רבים יש לפחות הורה אחד עם בעיות תפקוד מועטות יותר, 

וייתכן שיהיה אפשר להיעזר בו בתוכניות לגבי ההמשך. 

ב. מקורות סביבתיים של משאבים ולחצים
אצל  וללחצים  חיוביים  הסביבתיים למשאבים  בחנו מהם המקורות 
ארבעה  עבור  המלאה  התשובות  התפלגות  מוצגת   3 בלוח  הצעירים. 
גורמים בסביבתו של הצעיר: האב הביולוגי, האם הביולוגית, אחים או 

משפחה מורחבת, וגורמים אחרים. 
עיון בלוח מצביע על כך שעבור מרבית הצעירים, ההורים הביולוגיים 
וכמעט שאינם  רגשיים  לקשיים  או  ומתח  ללחץ  גורם  בעיקר  מהווים 
להורים  התייחסנו  הבאים  )בחלקים  חיוביים  למשאבים  מקור  מהווים 
שנפטרו או שאינם ידועים כמי שההערכה לגביהם הייתה “כלל לא”(. 
העובדות  ידי  על  הוערכו  מהאמהות  ו־65.2%  מהאבות   68.0% למשל, 
כמי שאינם מהווים כלל מקור לתמיכה חיובית, 79.2% מהאבות ו־77.5% 
אינסטרומנטלית  תמיכה  לספק  יכולים  שאינם  כמי  זוהו  מהאמהות 
בכלל. לגבי 84.3% מהאבות ומהאמהות, צוין שכלל אינם יכולים להציע 

מסגרת מגורים נורמטיבית. 
אך  מסייעים  אינם  אומנם  ההורים  הצעירים,  של  הגדול  רובם  לגבי 
רק  בהם(.  לטפל  צורך  )כמו  מעשיים  לקשיים  מקור  מהווים  אינם  גם 
לגבי כ־4% מהאבות וכ־8% מהאמהות צוין שהם מקור לקשיים מעשיים 
במידה רבה או רבה מאוד. לגבי שיעור גבוה יחסית מההורים, העובדות 
של  הנורמטיבית  ההתפתחות  את  מסכנים  הם  אם  להעריך  יכלו  לא 
הצעירים, אך לגבי 16%-17% מההורים, העובדות ציינו שהם מסכנים 
את ההתפתחות הנורמטיבית של הצעירים במידה רבה או רבה מאוד, 
ולגבי שיעור דומה של צעירים - כל אחד מההורים עשוי במידה מסוימת 

לסכן את ההתפתחות הנורמטיבית.
נראית  והאחים  המורחבת  למשפחה  באשר  המתקבלת  התמונה 
חיובית מעט יותר. העובדות זיהו חברי משפחה שעשויה להיות להם 
תרומה לצעיר. למשל, העובדות ציינו של־30.3% מהצעירים, אחיהם 
או משפחתם המורחבת מהווים מקור תמיכה חיובי במידה רבה או 
רבה מאוד, ולגבי כ־17% מהצעירים - המשפחה המורחבת נתפסת 
מגורים  מסגרת  מציעה  ואף  אינסטרומנטליים  למשאבים  כמקור 

נורמטיבית. 
נוספים.  גורמים משמעותיים  זיהו  לגבי כרבע מהצעירים, העובדות 
עשויה  שלהם  הנוכחית  האומנה  למשפחת  המקרים,  של  רובם  ברוב 
להיות תרומה חיובית לצעיר. וכך, לכ־21% מהצעירים יש גורם המעניק 
מעניק  המקור  לכ־18%  מאוד,  ורבה  רבה  במידה  חיובית  תמיכה  להם 
משאבים אינסטרומנטליים, ולכמעט 20% מהצעירים במדגם - הגורם 

הזה מציע מסגרת מגורים נורמטיבית. 
ניסינו לזהות מיהם הצעירים שאין להם משאבים חיוביים כלל. 

כלל  מהווים  אינם  האב  וגם  גם האם  )50%( מהצעירים,   89 לגבי   �
מהמשפחה  חיובית  תמיכה  מקבלים  מתוכם   51 חיובי.  תמיכה  מקור 
)בעיקר  אחר  משמעותי  מגורם  אותה  מקבלים  נוספים  ו־5  המורחבת 
שאין   )18.5%( צעירים   33 העובדות  זיהו  הכול  בסך  אומנת(.  משפחה 

להם שום מקור תמיכה חיובי.
מקור  אינם  האם  וגם  האב  גם  מהצעירים,   )67.4%(  120 לגבי   �
המורחבת  המשפחה  מתוכם   40 עבור  אינסטרומנטליים.  למשאבים 
מהווה מקור כזה, ול־14 נוספים יש מקור אחר לתמיכה אינסטרומנטלית. 
מקור  שום  להם  שאין   )37.1%( צעירים   66 העובדות  זיהו  הכול  בסך 

למשאבים אינסטרומנטליים. 
� לגבי 135 )75.8%( מהצעירים, גם האב וגם האב אינם יכולים להציע 
יכולה  המורחבת  המשפחה  מתוכם  ל־37  נורמטיבית.  מגורים  מסגרת 
להציע מסגרת מגורים, ול־19 נוספים יש גורם משמעותי אחר היכול 
להציע מסגרת כזו. בסך הכול, ל־79 צעירים )44.4%( אין אף גורם היכול 

להציע מסגרת מגורים נורמטיבית.
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)N = 178( לוח 3: מקורות סביבתיים של משאבים ולחצים

כלל 
לא

במידה 
קטנה

במידה 
מסוימת

במידה 
רבה

במידה 
רבה 

מאוד

לא 
ידוע

%%%%%%
אב ביולוגי 

מהווה מקור תמיכה 
חיובי

68.015.210.13.41.71.7

מהווה מקור למשאבים 
אינסטרומנטליים

79.29.65.12.21.12.8

מציע מסגרת מגורים 
נורמטיבית

84.35.66.21.70.61.7

גורם ללחץ ומתח / 
קשיים רגשיים

45.510.116.315.211.21.7

מקור לקשיים 
מעשיים

78.79.64.51.72.23.4

מסכן את התפתחותו 
הנורמטיבית של הצעיר

36.010.116.96.210.720.2

אם ביולוגית 
מהווה מקור תמיכה 

חיובי
65.216.99.63.42.22.8

מהווה מקור למשאבים 
אינסטרומנטליים

77.511.83.42.20.64.5

מציעה מסגרת 
מגורים נורמטיבית

84.33.96.70.60.63.9

גורמת ללחץ ומתח / 
קשיים רגשיים

42.17.315.218.514.02.8

מקור לקשיים 
מעשיים

72.58.46.75.62.83.9

מסכנת את התפתחותו 
הנורמטיבית של הצעיר

29.812.914.06.29.627.5

אחים - משפחה מורחבת
מהווים מקור תמיכה 

חיובי
16.913.521.316.314.018.0

מהווים מקור למשאבים 
אינסטרומנטליים

41.612.99.67.39.619.1

מציעים מסגרת 
מגורים נורמטיבית

46.69.68.45.111.219.1

גורמים ללחץ ומתח / 
קשיים רגשיים

36.516.916.34.55.620.2

מקור לקשיים 
מעשיים

61.87.38.41.11.120.2

מסכנים את התפתחותו 
הנורמטיבית של הצעיר

60.76.77.91.12.820.8

גורם אחר
מהווה מקור תמיכה 

חיובי
1.10.01.710.710.176.4

מהווה מקור למשאבים 
אינסטרומנטליים

1.70.62.811.26.777.0

מציע מסגרת מגורים 
נורמטיבית

3.40.01.15.114.076.4

גורם ללחץ ומתח / 
קשיים רגשיים

5.68.43.41.12.279.2

מקור לקשיים 
מעשיים

15.21.11.70.00.681.5

מסכן את התפתחותו 
הנורמטיבית של הצעיר

18.00.00.60.00.081.5

ג. הערכת יכולות ומיומנויות לחיים עצמאיים
ביקשנו מהעובדות להעריך את היכולות של הצעירים בכמה תחומים 
הרלוונטיים לחייהם העצמאיים עם עזיבתם את האומנה. הלוחות הבאים 
ל־178 צעירים, בכל אחד  מציגים את התפלגות התשובות המתייחסות 
מן התחומים שנבדקו. עבור כל תחום מוצגת ראשית טבלת ההתפלגויות 
עיקרי  של  קצר  מילולי  סכום  יש  ולאחריה  הפריטים,  לכל  המלאה 

הממצאים. 

 לוח 4א: הערכת העובדות את יכולות 
)N = 178( הצעירים בתחום הלימודים

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
52.232.06.27.32.2לסיים 12 שנות לימוד

27.521.323.622.55.1לקבל תעודת בגרות מלאה
ללמוד מקצוע במסגרת 

לימודית רשמית
23.647.818.56.23.9

להשתלב במסגרת לימודית 
כמו מכללה או אוניברסיטה

17.427.527.50 .234.5

כפי שנראה בלוח 4א, העובדות חושבות או בטוחות כי רוב הצעירים 
יוכלו לסיים 12 שנות לימוד )84.2%(, ורובם אף יוכלו ללמוד מקצוע 
תעודת  לקבל  ליכולת  באשר   .)71.4%( רשמית  לימודים   במסגרת 
אוניברסיטה  כמו  גבוהה  לימודית  במסגרת  ולהשתלב  מלאה   בגרות 
יעמדו  הצעירים  ממחצית  פחות  כי  מעריכות  העובדות  מכללה,  או 
לנתוני  דומים  אלו  נתונים  כי  לציין  חשוב  זו.  לימודית  במשימה 
לקבלת  הזכאים  שיעור  פיהם  על  בכלל,  בארץ  היהודית  האוכלוסייה 
תעודת בגרות מלאה הוא 51.7% ושיעור המתקבלים ללימודים במוסדות 
להשכלה גבוהה הוא 48% )ראו אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

.)http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/st08_22.pdf

לוח 4ב: הערכת העובדות את יכולות הצעירים בתחום 
)N = 178( הצבא/שירות לאומי

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

 לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
לרצות ולעשת מאמץ להתגייס 

לצבא/ שירות לאומי
28.741.65.61.722.5

לעמוד בדרישות של הצבא 
ולהשלים שירות

24.233.112.95.624.2

לעמוד בדרישות של שירות 
לאומי רגיל/ מיוחד

18.031.512.42.236.0

להשלים שירות צבאי 
משמעותי

17.427.020.210.724.7

יהודיים, שלגביהם  רב, שרובו מתייחס לצעירים שאינם  יש מידע חסר  זה  הערה: בחלק 
העובדות  מוסלמיים,  צעירים  כמה  לגבי  זאת,  בכל  רלוונטי.  כלא  נתפס  הצבאי  השירות 

העריכו שיעשו מאמץ להתגייס לשירות לאומי. 

לעשות  יוכלו  הצעירים  שרוב  כך  על  מצביעים  4ב  בלוח  הנתונים 
לא  זה  בתחום   .)70.3%( לאומי  לשירות  או  לצבא  ולהתגייס  מאמץ 
כלל  שעבור  נציין,  בנות.  לבין  בנים  בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו 
האוכלוסייה היהודית שיעור המתגייסים הוא כ־63% ושיעור המשרתים 
בשירות לאומי הוא כ־20%. למרות רצון זה, נראה שהעובדות מעריכות 
ששיעורים נמוכים יותר אכן יצליחו לעמוד בדרישות השירות הלאומי 
או הצבאי, ואף פחות מהם יוכלו להשלים שירות צבאי משמעותי )קרבי 
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או מקצועי(. 

 לוח 4ג: הערכת העובדות את יכולות הצעירים 
)N = 178( בתחום התעסוקה

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
לעשות מאמץ להשתלב 

בעבודה
27.051.115.72.83.4

להשתלב בתוכניות 
להכשרה מקצועית

25.859.611.80.62.2

להתמיד בעבודה 
שתאפשר פרנסה 

עצמאית

24.744.920.85.14.5

לחפש עבודה באופן 
יעיל

21.940.427.56.73.4

להצליח להשתלב 
בעבודה הדורשת יכולת 

מקצועית

21.948.921.34.53.4

16.947.225.84.55.6להצליח בראיון עבודה
מיומנויות תעסוקה

להראות בעבודה נכונות 
/ יכולת להשקיע מאמץ 

בעבודה

27.551.118.01.12.2

להראות בעבודה 
אחריות

25.851.116.93.92.2

להראות בעבודה דיוק 
והתמדה

21.951.120.83.92.2

להראות יכולת לעבוד 
בצוות

21.359.014.02.23.4

להראות בעבודה 
יכולת לקבלת סמכות 

ומשמעת

20.854.519.72.82.2

להראות יכולת לעבוד 
עם לקוחות

17.450.018.05.19.6

הערכת העובדות הסוציאליות בנושא יכולות הקשורות בהשתלבות 
הצעירים.  רוב  לגבי  גבוהות  הן  עבודה  מציאת  או  הכשרה  בתוכנית 
להם  שיש  חושבות  או  בטוחות  העובדות  מהצעירים,  כ־70%  לגבי 
יכולת להשתלב ולהצליח בעבודה, ואף בכזו הדורשת יכולת מקצועית 
ומאפשרת פרנסה עצמאית. אפשר לראות שלגבי הרבע נותר, ההערכות 
הן שליליות. כמו כן, יש לשים לב לכך שהעובדות העריכו כי כשליש 
מהצעירים יתקשו לחפש עבודה ולהצליח בראיון עבודה. הערכות אלו 
מעידות, כנראה, על צורך בחיזוק נוסף של כישורים הדרושים להצלחה 

בתחומים אלה.
באשר למיומנויות תעסוקה, העובדות העריכו שלשלושה מכל ארבעה 
ויכולת  מאמץ  להשקיע  נכונות  אחריות,  כגון  מיומנויות  יש  צעירים 
לעבוד בצוות. ההערכות הן נמוכות יותר בכל הקשור לסוגיות של דיוק 

והתמדה בעבודה ויכולת לעבוד עם לקוחות. 

 לוח 4ד: הערכת העובדות את יכולות הצעירים 
)N = 178( בתחום המגורים

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

 לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
להזמין אנשי מקצוע 

לתיקונים
15.256.217.46.25.1

להזמין טלפון, כבלים 
ושירותים דומים

14.651.122.57.34.5

לחתום חוזה לשכירת 
דירה

10.734.833.115.75.6

9.035.438.210.76.7לחפש דירה באופן יעיל
להעריך באופן ריאלי 

את ההוצאות הנדרשות 
לשכירת דירה ואחזקתה

7.929.238.817.46.7

מיומנויות ניהול משק בית
לחיות בשלום עם 

השכנים
26.464.05.62.21.7

19.747.821.96.24.5להכין ארוחות, לבשל
לכבס, לנקות ולהחזיק 

את הדירה
19.743.325.86.74.5

לחיות עם שותפים 
לדירה

16.951.118.56.76.7

לערוך קניות בדרך 
אחראית ויעילה

12.441.630.310.75.1

לשלם חשבונות בזמן 
)שכ”ד, חשמל(

10.738.234.310.76.2

5.636.538.213.56.2לנהל תקציב

מלוח 4ד עולה שלגבי כמחצית או יותר מהצעירים, העובדות חושבות 
או בטוחות שאין להם יכולת לחפש דירה באופן יעיל, לחתום על חוזה 
לשכירת דירה או להעריך באופן ריאלי את ההוצאות הנדרשות לשכירת 
דירה ולאחזקתה. עם זאת, יש לזכור שהצעירים הם רק בכיתות י”א-י”ב, 
גיל שבו צעירים אינם נדרשים בדרך כלל לבצע משימות כאלה בכוחות 

עצמם. 
הערכות העובדות לגבי מיומנויות כמו הכנת ארוחות, בישול, כביסה 
יותר. מעניינת במיוחד ההערכה של העובדות את  וכדומה הן גבוהות 
היכולת של רוב רובם של הצעירים לחיות בשלום עם שותפים לדירה, 
שכנראה נובעת מהיותם במסגרת חוץ־ביתית המחייבת אותם להסתגל 
לחיים בשותפות עם זרים. עם זאת, גם בתחומים שבהם ההערכות הן 
אופטימיות יותר, עדיין כרבע עד שליש מהצעירים חסרים את היכולות 
הנדרשות. כדי להכשיר אותם ליציאה לחיים עצמאיים, נראה שנדרש 
לחזק את המיומנויות, במיוחד בכל הקשור לחיפוש דירה באופן יעיל, 

נראה שהעובדות הסוציאליות מעריכות כי מרבית 
הצעירים לא יהיו מעורבים בעתיד בהתנהגויות 

הקשורות בסמים, אלכוהול ועבריינות. אולם בתחום 
הבריאות הנפשית, העובדות צופות כי כחמישית 

מהצעירים יתמודדו עם בעיות נפשיות משמעותיות



מן המחקר

26

לענייני כספים וליכולת לנהל תקציב. 

 לוח 4ה: הערכת העובדות את יכולות הצעירים 
)N = 178( בתחום ניהול כספים

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%

לנהל חשבון בנק באופן 
עצמאי

12.439.934.89.03.9

להשוות מחירים, לחפש 
הנחות ומבצעים

10.146.132.67.93.4

להימנע מקניות 
אימפולסיביות ומכניסה 

לחובות

9.045.533.110.12.2

להשתמש בכרטיס אשראי 
באופן אחראי

5.639.342.77.94.5

לתכנן תקציב ריאלי 
ולעמוד בו

4.534.844.911.24.5

מלוח 4ה נראה שיותר ממחצית מהצעירים אינם מוכנים דיים לניהול 
עצמי של כספים. ניתן לראות, שלגבי פחות מ־40% מהצעירים העובדות 
מכיוון  בו.  ולעמוד  ריאלי  תקציב  לתכנן  יכולת  להם  שיש  חושבות 
וקשיים  עצמאיים,  בחיים  להצלחה  החשובים  אחד  הוא  זה  שתחום 
בניהול כספי מובילים לחובות שהם מקור לחץ משמעותי, נראה שיש 
צורך להכשיר וללמד את הצעירים מיומנויות שונות בנושא זה, ובמיוחד 

את זו הקשורה ביכולת לתכנן תקציב ריאלי ולעמוד בו. 

 לוח 4ו: הערכת העובדות את יכולות הצעירים 
)N = 178( בתחום השמירה על הבריאות

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

לא ידוע/ לא 
רלוונטי

%%%%%
לשמור על ניקיון אישי, 

בריאות שיניים
49.442.76.21.70.0

לפנות לרופא כשמצב 
בריאותו מחייב זאת

34.850.010.13.91.1

להכיר אמצעי מניעה 
)מפני היריון בלתי רצוי(

21.946.117.43.411.2

לחפש עזרה מקצועית 
עבור קשיים נפשיים 

ורגשיים

9.027.545.514.03.9

היכולת לשמור על בריאות תקינה )לוח 4ו( מהווה אף היא מיומנות 
היגיינה  על  לשמירה  הקשור  שבכל  נראה  עצמאיים.  לחיים  חיונית 
זאת,  עם  גבוהה.  יכולת  הצעירים  לרוב  יש  לרופא,  ופנייה  אישית 
להערכת העובדות, לרוב הצעירים חסרה היכולת לחפש עזרה מקצועית 
עבור קשיים רגשיים או נפשיים. תחום מטריד נוסף הוא היכולת להכיר 
נציין,  והצעירות.  הצעירים  מן  רבע  לכמעט  שחסרה  מניעה,  אמצעי 

שבתחום זה לא נמצאו הבדלים ניכרים בין המינים. 

 לוח 4ז: הערכת העובדות את היכולות 
)N = 178( ליחסים בינאישיים

האם, עם סיום השהות 
באומנה, הצעיר יוכל:

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

 לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
ליצור קשרים עם חברים 

שיתמכו בו
25.355.616.31.71.1

נכונות לתרום לאחרים 
ולסייע להם

21.362.411.81.72.8

לתת ולקבל אהבה מבן/
בת הזוג

18.044.423.02.212.4

16.939.320.85.118.0להקפיד על “מין בטוח”
ליצור קשרים חיוביים עם 

בני המין השני
16.350.622.53.47.3

להימנע מיחסים עם חברים 
בעלי השפעה שלילית

15.745.532.65.60.6

ליצור קשרים יציבים עם 
בני המין השני

14.638.832.63.410.7

להקים משפחה חיובית 
ויציבה

10.743.828.14.512.9

בתחום  הצעירים  של  היכולות  להערכת  באשר  המתקבלת  התמונה 
רוב  העובדות,  להערכת  מורכבת.  היא  4ז(  )לוח  הבינאישיים  היחסים 
גדול של הצעירים מסוגלים ליצור קשרים חיוביים עם חברים )80.9%( 
ומוכנים לתרום לאחרים ולסייע להם )83.7%(. אולם, לגבי שיעור ניכר 
בעלי  חברים  עם  מיחסים  להימנע  יכולים  שאינם  היא  ההערכה  מהם 
השפעה שלילית )38.2%(. באשר ליחסים עם בן המין השני, העובדות 
מטרידה  מתאימות.  יכולות  כחסרי  מהצעירים  שליש  עד  רבע  מזהות 
במיוחד העובדה שלגבי 32.6% מהצעירים, העובדות בטוחות או חושבות 

שאין להם יכולת להקים משפחה חיובית ויציבה. 

 לוח 4ח: הערכת העובדות את יכולות הצעירים 
)N = 178( בתחום ההתנהגות הנורמטיבית

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

לא ידוע/ 
לא רלוונטי

%%%%%
להימנע מהתנהגות 

אלימה
38.848.310.70.61.7

להימנע מהסתבכויות 
עם החוק

38.248.311.80.61.1

38.250.69.60.01.7להימנע משימוש בסמים

היכולת להוציא רישיון 
נהיגה

36.049.49.62.22.8

להימנע משימוש לא 
נורמטיבי באלכוהול

34.851.711.20.61.7

לנסוע לעיר אחרת, 
לכתובת שלא היה בה 

בעבר

31.549.415.21.72.2

לעסוק בספורט, 
תחביבים, לפתח 
כישרונות אישיים

24.751.720.22.21.1

להיות מודע לזכויותיו 
ולעמוד על מימושן 
באמצעים הולמים/

נורמטיביים

16.946.130.35.61.1

היכולת להגדיר יעדים 
ולתכנן כיצד לממשם

16.338.237.66.21.7

להתנדב ולתרום 
לקהילה בדרכים שונות

15.736.540.43.43.9
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לפי הממצאים העולים מלוח 4ח, נראה שלגבי 10%-12% מהצעירים 
להימנע  יכולת  להם  שאין  בטוחות(  אינן  )אך  חושבות  העובדות 
מהתנהגויות בעייתיות כגון שימוש בסמים או באלכוהול או הסתבכות 
44% מהצעירים אין  עם החוק. במקביל, העובדות מעריכות שלכמעט 
יכולת להתנדב ולתרום לקהילה. כמו־כן, יש לציין כי העובדות העריכו 
לזכויותיהם  מודעים  להיות  היכולת  את  חסרים  מהצעירים  ש־35.9% 
ולעמוד על מימושן באמצעים הולמים/נורמטיביים, וכי ל־43.8% מהם 
מיומנויות  הן  אלו  לממשם.  כיצד  ולתכנן  יעדים  להגדיר  יכולת  אין 
רלוונטיות וחשובות לכל מי שיוצא לחיים עצמאיים ומצפה רק למעט 
תמיכה מהסביבה, כמו צעירים אלו. נראה שיש מספר לא מבוטל של 

צעירים הזקוקים לסיוע בפיתוח וחיזוק של המיומנויות הללו.

ד. תוכניות לעתיד
בפרק זה ביקשנו מהעובדות הסוציאליות להעריך מה צפוי להתרחש 
בחייו של הצעיר עם עזיבתו את המסגרת, בכמה תחומים. זאת, בהנחה 
שלא יתרחשו אירועים לא צפויים. ביקשנו מהעובדת להעריך את מידת 

הביטחון שלה לגבי כל תחום. לוח 5 מציג את ממצאי הערכה זו.

 לוח 5: הערכת העובדות את מצבם 
)N = 158-176(  של הצעירים בעתיד

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

%%%%

מגורים

יגור במשפחת האומנה שבה הוא שוהה 
26.155.114.24.5כעת

8.716.837.037.6יגור עם קרובי משפחה אחרים

5.729.048.317.0יגור במגורים עצמאיים

4.721.938.534.9לא יצליח למצוא מקום מגורים מסודר

יגור במסגרת אחרת, שנועדה לבוגרי 
2.318.444.834.5השמה

1.29.327.362.2יגור עם הורה/ הורים

לימודים

25.417.326.630.6ייגש לבגרות מלאה

13.221.329.336.2ימשיך את לימודיו במסגרת אקדמית

12.928.831.826.5ייגש לבגרות חלקית

10.825.931.331.9יסיים 12 שנות לימוד ללא תעודה

9.423.447.419.9יפסיק ללמוד

ימשיך את לימודיו במסגרת לימודית 
7.651.725.615.1אחרת

6.728.843.620.9יקבל תעודה אחרת

שירות צבאי/לאומי )בקרב יהודים בלבד(

20.744.317.917.1ישרת שירות צבאי מלא

12.631.334.122.2ישרת שירות צבאי משמעותי מלא

9.630.944.914.7יהיו לו קשיים רציניים בשירות הצבאי

1.517.642.638.3ישרת בשירות לאומי

בטוח 
שכן

חושב 
שכן

חושב 
שלא

בטוח 
שלא

עבודה                                                    %         %         %          %

יוכל להשתלב בעבודה ללא קשיים 
15.453.727.43.4מיוחדים

12.650.032.25.2יצליח לפרנס את עצמו באופן עצמאי

3.528.952.615.0יתקשה מאוד להשתלב בעבודה

התנהגות נורמטיבית ובריאות נפשית

22.357.719.40.6יהיו לו קשרים חברתיים טובים

22.055.522.00.6יהיה אזרח חיובי התורם לסביבתו

1.219.763.615.6יהיו לו בעיות נפשיות משמעותיות

0.07.460.232.4יהיה מעורב בפלילים

0.09.755.135.2יהיו לו קשיים בתחום שתיית האלכוהול

0.06.856.336.9יהיו לו קשיים בתחום השימוש בסמים

מגורים:

יישארו  מהצעירים   26.1% כי  בטוחות  שהעובדות  העובדה  בולטת 
לגור במשפחת האומנה שבה הם שוהים כעת, ולגבי 55.1% נוספים - הן 
חושבות כך. בבדיקה נוספת מצאנו שלגבי 39.4% מהצעירים השוהים 
באומנה משפחתית העובדות הביעו ביטחון כי יישארו לגור במשפחת 
האומנה, אולם לגבי צעירים מאומנה רגילה - הן הביעו ביטחון כזה רק 

לגבי 17.5% מהם.
מקום  ימצאו  לא  מהצעירים  כרבע  כי  העריכו  שהעובדות  לציין  יש 
מגורים מסודר. זהו שיעור ניכר, המחייב התארגנות מתאימה למציאת 
מניחות  שהעובדות  העובדה  מעניינת  עבורם.  מתאים  מגורים  מקום 
שכ־20% מהצעירים יגורו במקום המיועד לבוגרי השמה. מקומות כאלה 
את  להכיר  למדו  שהעובדות  ונראה  לאחרונה,  עד  מאוד  נדירים  היו 
האפשרויות החדשות שנפתחו בפני צעירים בוגרי השמה חסרי עורף 

משפחתי. 

לימודים:
רק לגבי כרבע מהצעירים העובדות בטוחות שייגשו לבחינות לתעודת 
נוספת מעלה  בדיקה  חלקית.  לבגרות   - מ־13%  ופחות  מלאה,  בגרות 
כי העובדות בטוחות ש־50 צעירים )28%( יקבלו תעודת בגרות חלקית 
)36.4%( - הן חושבות כך. נראה שלגבי  65 צעירים  לפחות, ולגבי עוד 
כשליש מהצעירים אין לעובדות ציפייה שייגשו לבחינות בגרות, אפילו 

חלקיות. העובדות גם מעריכות שכשליש מהצעירים יפסיקו ללמוד. 
על  לחשוב  יש  דאגה.  מעוררת  העזיבה  עם  הלימודי  המצב  הערכת 
הצעירים  בקרב  בגרות  לתעודת  הזכאות  שיעורי  את  להגביר  דרכים 
במשפחות האומנה, כדי להרחיב את טווח האפשרויות שלהם לרכישת 
השכלה גבוהה. הערכת הסיכויים להמשך הלימודים האקדמיים נמוכה 
במידה משמעותית מהממוצע הארצי. גם ההערכה לגבי המשך לימודים 
במסגרת אחרת נמוכה משמעותית מהערכתן של העובדות את יכולתם 
של הצעירים להמשיך ללימודים מקצועיים, שעמדה על קרוב לשלושה 

רבעים מהם.

שירות צבאי: 
הצעירים  סיכויי  לגבי  אופטימית  תמונה  מציירות  אינן  העובדות 
)היהודיים( להשתלב בצבא. רק לגבי כעשרים אחוז מהצעירים העובדות 
ישרתו  והן בטוחות ש־17.1% לא  בטוחות שישרתו שירות צבאי מלא, 
כלל. כמו־כן, רק לגבי כ־12.6% הן בטוחות שהשירות יהיה משמעותי, 
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ולגבי 22.2% הן בטוחות שלא. הן מעריכות שלכמעט מחציתם )40.5%( 
יהיו קשיים רציניים בשירות הצבאי.

תעסוקה:
חד  אינה  התעסוקה  בתחום  ההערכה  הצעירים,  רוב  שלגבי  נראה 
בטוחות  העובדות  מהצעירים   3.5% לגבי  רק  אחד,  מצד  משמעית. 
שיתקשו מאוד להשתלב בעבודה )אך לגבי 28.9% נוספים הן חושבות 
כך(, ורק לגבי 5.2% הן בטוחות שלא יצליחו לפרנס עצמם באופן עצמאי 
 15.4% לגבי  רק  שני,  מצד  כך(.  חושבות  הן  נוספים   32.2% לגבי  )אך 
העובדות בטוחות שיוכלו להשתלב בעבודה ללא קשיים מיוחדים )אך 

לגבי 53.7% הן חושבות כך(. 

התנהגות נורמטיבית:
הסוציאליות  שהעובדות  נראה  נורמטיבית,  להתנהגות  הקשור  בכל 
שהן  הצעירים  שיעור  חיובי.  עתיד  מהצעירים  ניכר  לחלק  צופות 
חושבות )לא בטוחות( שיהיו מעורבים בהתנהגויות כגון סמים, אלכוהול 
ועבריינות הוא פחות מעשרה אחוזים. אולם בתחום הבריאות הנפשית, 
נפשיות  בעיות  עם  יתמודדו  מהצעירים  שכחמישית  צופות  העובדות 
משמעותיות. בהתחשב בכך שהעובדות מציינות שלשיעור לא מבוטל של 
הצעירים אין יכולת לחפש עזרה מקצועית בתחום זה, יש לחשוב בכיוון 
של הפניה והכוונה להמשך התייחסות לסוגיות של בריאות נפשית. בד 
בבד, העובדות צופות שלרוב רובם של הצעירים יהיו קשרים חברתיים 

טובים, והם יהיו לאזרחים התורמים תרומה חיובית לסביבתם. 

ה. צרכים
והמשאבים  השירותים  את  לפרט  הסוציאליות  מהעובדות  ביקשנו 
שעשויים לענות על צרכים שיהיו לצעיר עם סיום השהות במשפחת 
השונים  בתחומים  הצעירים  של  הצרכים  את  מציג   6 לוח  האומנה. 
בכל  במשאבים  צורך  יש  לצעירים  בלוח,  לראות  שניתן  כפי  שנבדקו. 
בהמשך  כחיוניים.  הצרכים  תיארו את  העובדות  במרביתם,  התחומים. 

נפרט את הבולטים בכל תחום. 

 לוח 6: הערכת העובדות את 
)N = 178-161(  צורכי הצעירים

יש 
צורך

צורך 
חיוני

%%

השכלה

43.438.3ייעוץ לגבי המשך לימודים

36.628.0סיוע בהכנה לתעודת בגרות

34.945.7סיוע כספי להמשך לימודים

30.926.3הכנה לפסיכומטרי

עבודה

43.838.8סיוע בחיפוש עבודה

41.041.6סיוע במיומנויות של חיפוש עבודה

39.044.1מתן הכשרה מקצועית

מציאת מקום עבודה שמוכן לקבל צעירים שהיו באומנה 
32.032.6כמוהו 

שירות צבאי/לאומי

מתן מידע על האפשריות השונות של השירות הצבאי/
45.129.6הלאומי

38.921.0הפניה לתוכניות להכנה לשירות צבאי/לאומי

36.034.2ליווי אישי בתהליך הגיוס והשירות

26.748.4סיוע במתן מעמד של חייל בודד

מגורים וחיים בקהילה

מתן סיוע למשפחת האומנה, כך שיוכל להמשיך 
41.740.6להתגורר איתה תקופה מסוימת

39.844.9מתן סיוע כלכלי לתמיכה בשכירות ובחיים עצמאיים

36.733.3סיוע במיומנויות הנדרשות לחיים במגורים עצמאיים

36.629.1סיוע במיומנויות של חיפוש מגורים עצמאיים

24.414.8הפניה לדיור המיועד לצעירים כמוהו

תמיכה פסיכו־סוציאלית 

57.323.6מתן מידע והפניות

42.134.8תמיכה וליווי אישי/קבוצתי

39.933.1ייעוץ/טיפול פסיכו־סוציאלי

16.07.4הפניה למסגרת מוגנת בקהילה

חינוך:
ניתן לראות בלוח כי העובדות זיהו צורך חיוני עבור כמחצית הצעירים 
)45.7%( בסיוע כספי להמשך הלימודים. לכ־38% יש צורך חיוני בייעוץ 
יהיו  רבים  שלצעירים  מעריכות  שהעובדות  נראה  הלימודים.  בנושא 
קשיים להתמודד עם נושא הבגרות והכניסה לאוניברסיטה, ולכן שיעור 
הצעירים שסיוע בהכנה לבגרות ולפסיכומטרי נתפס כחיוני עבורם הוא 

מעט נמוך יותר.
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תעסוקה:
ביותר  הרב  בסיוע  צורך  יש  והתעסוקה  העבודה  בתחום  כי  ניכר 
זקוק  הצעירים  של  המוחלט  הרוב  שנשאלו,  הפריטים  בכל  לצעירים. 
לסיוע ברמה כזו או אחרת. חריג לכך הוא מציאת מקום עבודה המוכן 
לקבל צעירים שהיו באומנה, כמוהו, שבו העובדות מעריכות שלשליש 

מהצעירים אין צורך בסיוע כזה. 

מגורים וחיים בקהילה:
בתחום הדיור, הצרכים הרבים ביותר היו מתן סיוע כלכלי לתמיכה 
בשכירות או מתן סיוע למשפחת האומנה כדי שהצעיר יוכל להמשיך 
ולהתגורר איתה )עבור מעל ל־40% זהו צורך חיוני(. נראה שיש גם צורך 
משמעותי בלימוד מיומנויות של חיפוש מגורים ומיומנויות של מגורים 
עצמאיים. להערכת העובדות הסוציאליות, שיעור הצעירים שלהם צורך 
חיוני בהפניה לדיור לצעירים בוגרי השמה הוא נמוך יותר: כ־15% )ולעוד 

כרבע מהצעירים יש צורך כזה, שלא הוגדר כחיוני(. 
יש לציין שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בצרכים בתחום הדיור של 
צעירים הנמצאים באומנה בחיק המשפחה לעומת האחרים. זאת, על 
אף שהעובדות חשבו שלצעירים באומנה בחיק המשפחה יש סיכוי רב 

יותר להמשיך ולגור עם משפחת האומנה.

שירות צבאי:
בכל הקשור לשירות צבאי או לאומי, הצורך הבולט ביותר נוגע למתן 
מהצעירים(   48.4% עבור  חיוני  כצורך  )שהוגדר  בודד  חייל  של  מעמד 
יותר   .)34.2% עבור  חיוני  )צורך  והשירות  הגיוס  בתהליך  אישי  וליווי 
ממחצית מהצעירים זקוקים במידה זו אחרת לעזרה בהפניה לתוכנית 
הוא  השירות  של  שונות  אפשרויות  על  מידע  מתן  גם  לשירות.  הכנה 

צורך חיוני עבור שיעור נכבד מהצעירים. 

תמיכה פסיכו־סוציאלית:
רוב הצעירים אינם זקוקים למגורים במסגרת מוגנת, ורק עבור 7.4% 
הוגדר צורך זה כחיוני. עם זאת, ניכר שהעובדות סבורים ששיעור נכבד 
מקצועי.  לטיפול  או  ולייעוץ  וליווי  תמיכה  להמשך  יזדקק  מהצעירים 
את  המסיימים  מהצעירים  שלכשליש  מעריכות  העובדות  למעשה, 
ואף  אישי/קבוצתי  ובליווי  בתמיכה  חיוני  צורך  יש  בהשמה  שהותם 

בייעוץ/טיפול פסיכו־סוציאלי. 

סיכום והמלצות
י”א- בכיתות  נוער  בני   178 של  הצרכים  מגוון  את  מסכם  זה  פרק 

ישראל,  במדינת  האומנה  במסגרות  שהותם  את  לסיים  העומדים  י”ב 
בהתבסס על דיווחים של אנשי מקצוע המכירים את הצעירים באופן 
האומנת  המשפחה  עם  שוהה  הצעירים  של  ניכר  שחלק  נראה  אישי. 
גילם  את  בחשבון  נביא  אם  בממוצע(.  שנים  )כשבע  רב  זמן  הנוכחית 
חוץ־ביתיות  במסגרות  שבילו  הנוספות  השנים  ואת  הצעירים  של 
קודם הגיעם למשפחה הנוכחית, הרי שמדובר במרבית שנות הילדות 
וההתבגרות המוקדמת. לפיכך, תפקידן של המסגרות ובאחריותן להכין 
את הצעירים האלה לחיים עצמאיים. באופן כללי, הממצאים מצביעים 

על קבוצת המסיימים את שהותם באומנה כקבוצה פגיעה ובסיכון.

העורף המשפחתי
מן המחקר עולה, שמרבית הצעירים הם חסרי עורף משפחתי. לאחד 
מכל חמישה אין כלל הורים נגישים עקב העובדה שהם אינם ידועים, 
נפטרו או חיים בחו”ל. רק לגבי 19 צעירים )14.1%( ידוע שהוריהם עדיין 
נשואים זה לזה. כמו־כן, למרבית ההורים הביולוגיים יש בעיות תפקוד 
קשות )למשל, קשיים כלכליים, התמכרויות ובעיות בריאות קשות(. עם 
יותר,  מועטות  ההורים  מן  אחד  של  התפקוד  בעיות  כלל  בדרך  זאת, 

וייתכן שיהיה אפשר להיעזר בו בתוכניות לגבי ההמשך. 

מקורות למשאבים ולחצים 
עבור מרבית הצעירים, ההורים הביולוגיים מהווים בעיקר גורם ללחץ 
למשאבים  מקור  מהווים  שאינם  וכמעט  רגשיים  לקשיים  או  ולמתח 
חיוביים. עם זאת, עבור צעירים רבים האחים או המשפחה המורחבת 
)ובעיקר  עשויים להיות רשת תומכת. גם המשפחה האומנת הנוכחית 
הן  חיובית,  לתמיכה  מקור  היא  משפחה(  קרובי  של  אומנה  משפחת 
בעתיד  למגורים  אפשרית  כמסגרת  והן  אינסטרומנטליים  במשאבים 

עבור חלק מהצעירים. 

הערכת יכולות ומיומנויות לחיים עצמאיים
העובדות חושבות או בטוחות כי רוב הצעירים יוכלו לסיים 12 שנות 
לימוד )84.2%(, ורובם אף יוכלו ללמוד מקצוע במסגרת לימודים רשמית. 
הן גם מדווחות כי לדעתן רוב הצעירים יוכלו לעשות מאמץ ולהתגייס 
לצבא או לשירות לאומי. עם זאת, להערכת העובדות, שיעורים נמוכים 
ואף  הצבאי,  או  הלאומי  השירות  בדרישות  לעמוד  יצליחו  אכן  יותר 
פחות מהם יוכלו להשלים שירות צבאי משמעותי )קרבי או מקצועי(. 
יש מקום להיערך כדי לסייע לצעירים אלו להשתלב בצבא. בין היתר 
יש לשקול פעילויות של מפגשים עם גורמי הצבא ויצירת קשר אישי 
עם גורמים בצבא, שעשויים ללוות צעירים אלו במהלך השירות ולהוות 

עבורם מקור של תמיכה ועידוד.
יכולות  הצעירים  שלרוב  מעריכות  העובדות  התעסוקתי,  בתחום 
גבוהות בכל הקשור בהשתלבות בתוכנית הכשרה או במציאת עבודה 
הדורשת  בכזו  אף   - בעבודה  ולהצליח  להשתלב  יכולת  להם  יש  וכי 
יכולת מקצועית ומאפשרת פרנסה עצמאית. עם זאת, לרבע עד שליש 

מן הצעירים חסרות המיומנויות הללו. 
של  מיומנויות  יש  הצעירים  שלרוב  בטוחות  או  חושבות  העובדות 
ניהול משק בית )למשל, הכנת ארוחות, בישול, כביסה(. גם בתחום זה יש 
שיעור לא מבוטל של צעירים )בין רבע לשליש( החסרים את המיומנויות 
הללו. בה בעת, למחצית או יותר מן הצעירים אין יכולת לחפש דירה 
יעיל, לחתום על חוזה לשכירת דירה או להעריך באופן ריאלי  באופן 
גם  הממצאים  ולאחזקתה.  דירה  לשכירת  הנדרשות  ההוצאות  את 
מצביעים גם על כך שמרבית הצעירים אינם מוכנים דיים לניהול עצמי 
של כספים. על אף שצעירים אחרים בגילם לרוב אינם נדרשים לבצע 
ליציאה  אלה  צעירים  להכשיר  חשוב  עצמם,  בכוחות  כאלה  משימות 
דירה  בחיפוש  הקשורות  המיומנויות  חיזוק  ידי  על  עצמאיים  לחיים 

באופן יעיל, בענייני כספים וביכולת לנהל תקציב. 
בתחום הבריאות ובריאות הנפש: נראה שלצעירים יכולת גבוהה בכל 
הקשור לשמירה על היגיינה אישית ופנייה לרופא, אולם במקביל חסרה 
לרובם היכולת לחפש עזרה מקצועית עבור קשיים רגשיים או נפשיים. 
תחום מטריד נוסף הוא היכולת להכיר אמצעי מניעה, שחסרה כמעט 

לרבע מן הצעירים והצעירות. 
מעריכות  העובדות  מורכבת.  התמונה  הבינאישיים,  היחסים  בתחום 
שלרוב רובם של הצעירים יש יכולת ליצור קשרים חיוביים עם חברים 
מהם  כ־40%  לגבי  ואולם,  להם.  ולסייע  לאחרים  לתרום  מוכנים  והם 
ההערכה היא שאינם יכולים להימנע מיחסים עם חברים בעלי השפעה 
שלילית. ממצא מטריד נוסף מתייחס ליחסים עם בן או בת המין השני. 
יכולות מתאימות  כחסרי  עד שליש מהצעירים  רבע  מזהות  העובדות 
בתחום זה, ולגבי כשליש מהצעירים העובדות בטוחות או חושבות שאין 

להם יכולת להקים משפחה חיובית ויציבה. 
חושבות  העובדות  הנורמטיבית,  ההתנהגות  בתחום  יכולות  מבחינת 
להימנע  יכולת  בעלי  הם  הצעירים  רובם של  בטוחות( שרוב  אינן  )אך 
מהתנהגויות בעייתיות כגון שימוש בסמים או באלכוהול או הסתבכות 
מהצעירים  מחצית  שכמעט  מעריכות  העובדות  במקביל,  החוק.  עם 
אחד  לגבי  כמו־כן,  לקהילה.  ולתרום  להתנדב  היכולת  את  חסרים 
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מכל שלושה צעירים ציינו העובדות שאין להם יכולת להיות מודעים 
הולמים/נורמטיביים,  באמצעים  מימושן  על  ולעמוד  שלהם  לזכויות 
ולגבי 43.8% הן העריכו שאין להם יכולת להגדיר יעדים ולתכנן כיצד 
לממשם. מאחר שאלו מיומנויות חשובות בחיים עצמאיים של אנשים 
מבוגרים, ובמיוחד של מי שמצפה, כמו צעירים אלו, רק למעט תמיכה 
לסיוע  נראה שיש מספר לא מבוטל של צעירים הזקוקים  מהסביבה, 

בפיתוח ובחיזוק של המיומנויות הללו.

תוכניות לעתיד
יש  הצעירים  שלרוב  העריכו  העובדות  מגורים,  מבחינת 
לאלו  בעיקר  הנוכחית,  האומנת  המשפחה  עם  להישאר  אפשרות 
ההערכה  אולם,  משפחה.  קרובי  אצל  האומנה  במסגרת  השוהים 
מגורים  מקום  יימצא  לא  צעירים  ארבעה  מכל  שלאחד  היא 

למצוא  שחשוב  כך  על  מצביעים  אלו  ממצאים  מסודר. 
לאפשר  השוקלות  האומנה  במשפחות  לתמוך  דרכים 

למצוא  יש  היתר,  בין  עמן.  ולהתגורר  להמשיך  לצעיר 
הכלכלי  העומס  את  המשפחות  על  להקל  דרכים 
הכרוך בתמיכה בצעיר המתגורר בבית, כולל בצעירים 

במהלך שירותם הצבאי או לימודיהם הגבוהים. 
הצעירים  לעתיד  באשר  העובדות  של  ההערכות 

בתחום הלימודים מעוררות דאגה. רק לגבי אחד מכל 
ארבעה צעירים העובדות בטוחות שייגש לבחינות 
אין  כשליש מהצעירים  לגבי  מלא.  בהיקף  בגרות 

ציפייה שייגשו לבחינות בגרות, אפילו חלקיות. גם 
)אקדמיים  הלימודים  להמשך  הסיכויים  הערכת 
אלו  ממצאים  נמוכה.  היא  אחרים(  מקצועיים  או 
לבין  בינם  שיש  הפער  לאור  במיוחד  מדאיגים 
הערכתן של העובדות את היכולת של הצעירים 

על  מקצועיים, שעמדה  ללימודים  להמשיך 
יש  מהצעירים.  רבעים  לשלושה  קרוב 
הפוטנציאל  את  למצות  אפשרות  לבחון 
השכלה  לרכישת  באומנה  הצעירים  של 
סוגיה  עם  מההתמודדות  חלק  ומקצוע. 

השהות  בעת  עוד  להיעשות  צריך  זו 
בשיעורים  תמיכה  )למשל,  באומנה 
וחלק  לבגרות(,  ובהכנה  פרטיים 

עזיבתם את מסגרת  - לאחר  אחר 
תעסוקתי  ייעוץ  )כגון  האומנה 

ומלגות להמשך לימודים(. 
מציירות  אינן  העובדות 
תמונה אופטימית לגבי סיכויי 
להשתלב  )היהודיים(  הצעירים 

הן  מחציתם  לכמעט  בצבא. 
בשירות  רציניים  קשיים  צופות 

חמישה  מכל  אחד  לגבי  רק  הצבאי. 
הן בטוחות שישרת שירות צבאי מלא. לגבי 

שיעור דומה, הן בטוחות שלא ישרתו כלל. כמו־כן, הן 
בטוחות רק לגבי מעטים מהם שהשירות שלהם יהיה 

משמעותי. הצרכים של צעירים רבים בתחום זה מחייבים 
התארגנות מערכתית בקשרים שבין מערכת האומנה לבין 

המסגרות הצבאיות, במטרה לעצב דרכים שבהן הצעירים 
אותם  להכין  שתסייע  מיוחדת,  התייחסות  יקבלו  באומנה 
למסגרת הצבאית, להקל עליהם את ההסתגלות לשירות 
וגם ללוות אותם בעת השירות הצבאי - בתמיכה כלכלית 

)הן  האומנה  במשפחת  שתמיכה  סביר  ואחרת. 
כך  מקצועי(,  וליווי  ייעוץ  של  בדרך  והן  כלכלית 

שתוכל לשמש משענת לצעיר בעת שירותו הצבאי, תגביר את הסיכויים 
שהצעירים יפיקו את המרב משירותם הצבאי. 

רוב הצעירים, ההערכה בתחום התעסוקה אינה חד משמעית.  לגבי 
בעוד שרק לגבי צעירים בודדים העובדות בטוחות שיתקשו להשתלב 
כשליש  שלגבי  הרי  עצמאי,  באופן  עצמם  את  לפרנס  או  בעבודה 
מהצעירים הן חושבות כך. במקביל, רק לגבי 15% מהצעירים העובדות 
אך  מיוחדים,  קשיים  ללא  בעבודה  להשתלב  שיוכלו  ביטחון  מביעות 

לגבי כמחציתם - הן חושבות כך. 
הסוציאליות  שהעובדות  נראה  נורמטיבית,  להתנהגות  הקשור  בכל 
ניכר מהצעירים עתיד חיובי. הן חושבות שמרביתם לא  צופות לחלק 
יהיו מעורבים בהתנהגויות כגון סמים, אלכוהול ועבריינות. בד בבד, הן 
צופות שלרוב רובם של הצעירים יהיו קשרים חברתיים טובים והם יהיו 
לאזרחים התורמים תרומה חיובית לסביבתם. אולם, בתחום הבריאות 
הנפשית, העובדות צופות שכחמישית מהצעירים יתמודדו עם בעיות 
נפשיות משמעותיות. בהתחשב בכך שהעובדות מציינות שלשיעור לא 
מבוטל של הצעירים אין יכולת לחפש עזרה מקצועית, יש לחשוב בכיוון 

של הפניה והכוונה להמשך התייחסות לסוגיות של בריאות נפשית. 

צרכים
השירותים  את  לפרט  הסוציאליות  מהעובדות  ביקשנו 
והמשאבים שעשויים לענות על צרכים שיהיו לצעיר בתחומי 
ממצאי  האומנה.  במשפחת  השהות  סיום  עם  שונים  חיים 
בכל  במשאבים  צורך  יש  שלצעירים  מראים  המחקר 
התחומים. במרבית התחומים, העובדות תיארו את הצרכים 

כחיוניים. 
ניכר כי בתחום העבודה והתעסוקה נדרש לצעירים הסיוע 
הרב ביותר. בכל התחומים שנשאל עליהם, הרוב המוחלט 
של הצעירים זקוק לסיוע ברמה כזו או אחרת. לכמחצית 

מהצעירים גם נדרש סיוע כספי להמשך הלימודים. 
בתחום הדיור, הצרכים הרבים ביותר היו מתן סיוע כלכלי 
כדי  אומנה  למשפחות  סיוע  מתן  או  בשכירות  לתמיכה 
ל־40%  מעל  )עבור  איתן  ולהתגורר  להמשיך  יוכל  שהצעיר 
נמצאו הבדלים משמעותיים  יש לציין שלא  חיוני(.  צורך  זהו 
בחיק  באומנה  הנמצאים  צעירים  של  הדיור  בתחום  בצרכים 
גם  משמעותי  צורך  שיש  נראה  האחרים.  לעומת  המשפחה 
מגורים  של  ומיומנויות  מגורים  חיפוש  של  מיומנויות  בלימוד 
עצמאיים. להערכת העובדות הסוציאליות, שיעור הצעירים שלהם 
יותר:  נמוך  הוא  השמה  בוגרי  לצעירים  לדיור  בהפניה  חיוני  צורך 
כ־15% )ולעוד כרבע מהצעירים יש צורך כזה, שלא הוגדר כחיוני(. 
לכשלושים  כי  חשבו  שהעובדות  היא  זו  הערכה  של  המשמעות 
לבוגרי השמה.  המיועד  בדיור  חיוני  צורך  יש  באומנה  צעירים 
י”א- )כיתות  שנתונים  בשני  שמדובר  מכיוון 
י”ב(, ניתן לומר שיש כ־15 צעירים בכל 
שנתון של מסיימי השהות באומנה 
שהעובדים העריכו כי פתרון דיור 

מעין זה הוא להם צורך חיוני.   
בכל הקשור לשירות צבאי או 
ביותר  הבולט  הצורך  לאומי, 
חייל  של  מעמד  למתן  נוגע 
בתהליך  אישי  וליווי  בודד 
יותר  והשירות.  הגיוס 
מהצעירים  ממחצית 
זו אחרת  זקוקים במידה 
לתוכנית  בהפניה  לעזרה 
מתן  גם  לשירות.  הכנה 
מידע על אפשרויות שונות של 
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השירות הוא צורך חיוני עבור שיעור נכבד מהצעירים. 
עבור  ורק  מוגנת,  במסגרת  למגורים  זקוקים  אינם  הצעירים  רוב 
כי  סבורות  שהעובדות  ניכר  זאת,  עם  כחיוני.  זה  צורך  הוגדר  מעטים 
שיעור נכבד מהצעירים יזדקק להמשך תמיכה וליווי ולייעוץ או טיפול 
מקצועי. למעשה, העובדות מעריכות כי לכשליש מהצעירים המסיימים 
את שהותם בהשמה יש צורך חיוני בתמיכה ובליווי אישי/קבוצתי ואף 
אלו  לצרכים  מענה  למתן  להיערך  יש  פסיכו־סוציאלי.  בייעוץ/טיפול 
תגבור  ידי  על  ואם  קיימים  למקורות  הפניה  של  בדרך  אם  בקהילה, 

המענים הניתנים לצעירים בקהילה. 
צרכים  לזהות  אלה אפשר  בסיס ממצאים  נראה שעל  כללי,  באופן 
מחייבים  ואלו  באומנה,  הצעירים  של  ניכר  לשיעור  האופייניים 
בין  רבים  בינאישיים  הבדלים  מצאנו  כן,  כמו  מערכתית.  התארגנות 
בנוסף  לכן,  אופייניים.  פחות  צרכים  שלהם  צעירים  ויש  הצעירים, 
להתארגנות מערכתית, אנו ממליצים לקיים הערכה מפורטת וממוקדת 
לכל אחד מהצעירים הנמצאים בשלבים האחרונים של שהות באומנה, 
במטרה לזהות את אלה מביניהם המחייבים התייחסות מיוחדת, סיוע 

בהתארגנות לעתידם העצמאי והמשך ליווי לחייהם הבוגרים. 
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תקציר
החברה  לתוך  האומנה  מוסד  של  הכניסה 
הבדווית בשנים האחרונות הוא אחד הביטויים 
הן   - זו  בחברה  המתחוללים  לשינויים 
במחויבות לקולקטיב, הן בערבות ההדדית והן 
בהתייחסות לילדים. בעבר היה נהוג כי יתומים 

הדואגים  קרובים  להם  היו  שלא  יתומות,  או 
ומשם  האירוח  באוהל  מחסה  מצאו  להם, 
כלכלי.  נכס  בהם  שראתה  למשפחה  התקבלו 
כאשר נמצאו שארים, הסידור נעשה קל יותר, 
שכן השאר הקרוב מצד האב קיבל על עצמו את 
 Giladi, 2007; Kressel, ;1998 ,הטיפול )מרקס
עבור  נוספת  אפשרות  קיימת  כיום   .)1992

ילדים אלו, והיא המעבר למשפחת אומנה. 
תופעת  את  לתאר  מבקשת  אני  זו  בעבודה 
תופעה  זוהי  הבדווית.  החברה  בתוך  האומנה 
החלים  שינויים  והיא משקפת  יחסית,  חדשה 
החברה  עם  שלה  ובשיח  זו  מסורתית  בחברה 
ראשוני  מחקר  זהו  המודרנית.  הישראלית 
המסורת  פי  על  נערך  אשר  התופעה,  של 
שמונה  עם  ראיונות  באמצעות  האתנוגרפית 

הורי אומנה בני החברה הבדווית.
מהממצאים עולה כי המקום שבו ייחודיותם 
הבדווית  החברה  כבני  האומנים  ההורים  של 
נפגשים  שבהן  בנקודות  היא  ועולה  צפה 
הבדווית  החברה  של  המהותיים  הערכים 

המערבית  החברה  של  ערכיה  עם  המסורתית 
אלו  מפגש  בנקודות  בישראל.  הדומיננטית 
נוצר מרחב משותף, המאפשר שיח ערכי סביב 
המתקיים  זה  את  משקף  אשר  שיח  האומנה; 
אשר  בכללותה,  הבדווית  החברה  בקרב  היום 
נמצאת בתהליך דיאלקטי מתמשך בין מסורת 
האומנה  כי  נראה   .)2005 )פרץ,  למודרנה 
בחברה  החלים  התהליכים  את  משקפת 
מצד  מייצגת,  שהיא  בכך  בכללותה  הבדווית 
אחד, את צביונה המסורתי של חברה זו, אך גם 
המתרחשת  התרבותית  היצירה  את  משקפת 
באזור הגבול, שבו ההורים האומנים מקיימים 
ומוצאים  למודרנה  מסורת  בין  פורה  שיח 
לעצמם דרך חדשה המשלבת פרקטיקות של 

“ישן” ו”חדש”.
היא  המחקר  של  המרכזית  תרומתו 
הורי  של  לעולמם  צוהר  מהווה  שהוא  בכך 
והמשמעויות  חוויותיהם  הבדוויים,  האומנה 
הייחודיות  הדגשת  תוך  להן,  מעניקים  שהם 

והאוניברסליות בסיפורים אלו.

רותי סופר

הכותבת היא עובדת סוציאלית מדריכה ראש צוות, 
מכון סאמיט, השירות למשפחות אומנה.

תודות: מאמר זה מבוסס על עבודת מוסמך שנעשתה 
לעבודה  מהמחלקה  קסן  לאה  פרופ’  של  בהנחייתה 
ברצוני   .2008 בנגב,  גוריון  בן  באוניברסיטת  סוציאלית 
בסבלנות  אותי  שהנחתה  כך  על  קסן  לפרופ’  להודות 
מנהלת  עמיאל,  לאורית  להודות  אבקש  וברגישות. 
שירות האומנה של מכון סאמיט - השירות למשפחות 
ולצוות  זה  מחקר  שעודדו  המכון  מנהלי  לכל  אומנה, 
שתמך וליווה. כמו כן, אודה לד”ר חגית פרץ, שהיוותה לי 
השראה גדולה, גם ללא ידיעתה. לבסוף, תודה מיוחדת 
האומנה,  וילדי  משפחותיהם  האומנה,  להורי  שלוחה 
שיומיום משתפים אותי בחייהם ועושים מעשים גדולים.

“זה כמו
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מבוא
בחברה הבדווית היה נהוג כי ילדים שהתייתמו, 
או שהוריהם לא היו מסוגלים לטפל בהם באופן 
נאות )בשל מחלה, מחלת נפש ועוד(, טופלו על 
ידי המשפחה המורחבת. גם היום, בעיצומם של 
תהליכי שינוי שעוברת החברה הבדווית, רווח כי 
המשפחה ממשיכה לטפל בילדיה, אולם לעתים 
המדינה מתערבת בטיפול זה - אם באמצעות 
פורמליזציה של הסידור ואם באמצעות הוצאת 
הילד מחזקת המשפחה. מטרתו של מחקר זה 
היא לתאר את חוויותיהם של ההורים האומנים 
על  ללמוד  ובאמצעותם  הבדווית,  החברה  בני 
זו,  בחברה  אומנה  של  החברתית  התופעה 
המתקיימת באזור שבו נפגשות תרבויות ונוצר 

שיח ערכי ותרבותי. 
מחקר זה עוסק למעשה בשאלות של זהות. 
עיסוק בזהות של הורי האומנה כפרטים, כהורים 
קולקטיבית  בזהות  ועיסוק  אומנה,  וכהורי 
מעבר  בתהליכי  הנמצאת  מיעוט,  קבוצת  של 
ומחפשת  מודרנית  לחברה  מסורתית  מחברה 

את מקומה על רצף תיאורטי זה. את הסקירה 
בזהות  הדנה  בספרות  אפתח  התיאורטית 
אישית ובזהות קולקטיבית, לאחר מכן אסקור 
בכללותה  הבדווית  החברה  מאפייני  את 
ואתייחס למרכיבי הזהות בה, ולבסוף אסקור 
בכלל  האומנה  בשירותי  הדנה  הספרות  את 

ובהורי האומנה בפרט.

זהות
תיאוריית הזהות )Identity Theory( מגדירה 
לעצמי  הניתנות  המשמעויות  כמערך  זהות 
ומגדירות  חברתית  בסיטואציה  או  בתפקיד 
מה זה אומר להיות מי שאתה באותו תפקיד 
תפקידים  זו,  תפיסה  פי  על  סיטואציה.  או 
חברתיים מובנים על ידי ציפיות הקשורות בהם 
בתוך רשתות של מערכות יחסים, והזהויות הן 
מכאן,  המופנמות.  התפקיד  ציפיות  למעשה 
שזהותו העצמית של אדם מורכבת ממספר רב 
של זהויות, כמספר הקבוצות שעמן הוא נמצא 
פונקציה  היא  תפקיד  בחירת  באינטראקציה. 

בתוך  הזהויות  כאשר  מופנמות,  זהויות  של 
את  המשקפת  בהיררכיה  מאורגנות  העצמי 
 Burke & Reitzes,) חשיבות התפקידים בחברה
 1991; Burke & Cast, 1997; Stryker, 1987;

.)Stryker & Burke, 2000
באמצע  התפתח  בזהות  הסוציולוגי  הדיון 
המאה ה־20 בעקבות פירוקן של תבניות הזהות 
והמשפחה,  השבט  כגון  והברורות  הכוללניות 
ומכאן התפתחה תפיסה חדשה שלפיה זהויות 
אלא  מהותיות,  או  מולדות  אינן  יחידים  של 
המתעצבות  חברתיות  הבניות  של  תוצר  הן 
ומשתנות תוך כדי יחסי הגומלין שבין המדינה, 
שהיחיד  החברתיים  והמוסדות  הקיים  השיח 
 ;2003 שנהב,   ;2005 )בר־און,  בהם  פועל 

 .)Appadurai, 1996
שיח  שדות  בתוך  מעוצבות  שזהויות  כיוון 
משמעויות  של  תוצרים  למעשה  הן  שונים, 
היסטוריות  בנסיבות  המתפתחות  תרבותיות 
)ואולי  גם  מתעצבות  זהויות  ספציפיות. 
ידי הדרה לשוליים של אלמנטים  על  בעיקר( 
כזה,  באופן  כ”אחרים”.  והגדרתם  מנוגדים 

כתוצרים  כיום  נתפסות  שונות  זהות  הגדרות 
ספציפיות  היסטוריות  חברתיות  הבניות  של 
 .)2001 ששון־לוי,   ;2000 סעיד,   ;2005 )בר־און, 
מורכב  הזהות  מושג  נעשה  האחרונות  בשנים 
וחלקיקים  ניגודים  כרצוף  נתפס  והוא  יותר 
פשוט,  באופן  זה  עם  זה  מתיישבים  שאינם 
ועל הפרט לנסות וליישב ביניהם על ידי הצגת 
)בר־ וקוהרנטי  יציב  פנימי  כבעל מבנה  עצמו 

און, 2005(. סעיד )2000( טוען כי בניית הזהות 
שממשותם  ו”אחרים”  ניגודים  ביצירת  כרוכה 
ולפרשנות  הרצופה  לפרשנות  תמיד  נתונה 
המחודשת של השוני ביניהם ובינינו, כאשר כל 
ה”אחרים”  את  מחדש  יוצרות  וחברה  תקופה 
שלהן. מכאן, שזהותו של העצמי או של האחר 
אינה דבר סטטי כלל ועיקר, אלא היא תוצאה 
אינטלקטואלי  חברתי,  היסטורי,  תהליך  של 
יחידים  של  כמאבק  המתרחש  ופוליטי, 
ומוסדות בכל החברות. אייל )2005( מוסיף כי 
זהויות לא נוצרות דווקא מתוך הנגדה ל”אחר”, 
כיוון שאז יש התעלמות מאזורי הגבול שבהם 

אין “אנחנו” ו”הם”, אלא יש בני כלאיים. סימני 
החברתיים  והמנגנונים  הסוכנים  הם  הגבול 
למתוח  כדי  המשמשים  הסמליים  והחומרים 
את  בעצמם  פורצים  והם  ולסמנו,  הגבול  את 
הגבול ברגע שהוא מסומן. כינון הזהות במרחב 
של “בין לבין” מאפשר זהות שאינה קטגוריה 
במרחב  המתעצב  נזיל  מושג  אלא  סגורה 

לימינלי )אייל, 2005; שנהב, 2003(.

זהות קולקטיבית
כפרטים  אדם  בני  של  האפיונים  אחד 
כשייכים  עצמם  את  תפיסתם  הינו  בחברה 
מבנה  לקבוצה  שייכות  מסוימות.  לקבוצות 
קבוצה.  באותה  כחבר  היחיד,  של  זהותו  את 
כיוון שקבוצת השייכות מהווה מרכיב מהותי 
נוהגים לתפוס את  בזהותם של הפרטים, הם 
לקבוצות,  שיוכם  באמצעות  אותם  הסובבים 
והערכת  חברתיות  לקטגוריות  סיווג  תוך 
סטריאוטיפים  באמצעות  הסובבים  תכונות 
ודעות קדומות כמקור מידע מרכזי. כך, פרטים 
בקבוצה חברתית אחת לרוב מעניקים לנציגי 

הקבוצה האחרת תכונות, סגולות, חסרונות או 
 Austers, 2002; Bar-Tal,( אפיונים מכלילים

.)1997
את  סובבים  מוכרים  דברים  לידתו,  מרגע 
הורי  הקיום.  מקור  את  עבורו  ומהווים  האדם 
עדה,  מסורות,  המגורים,  אזור  השכונה,  הילד, 
מובנים  לאדם  נראים  אלה  כל   - ועוד  דת 
חלק  והם  מהם  חלק  שהוא  כיוון  מאליהם. 
ממנו, הם נתפסים כטובים. כבר בסמוך לגיל 
חמש הילד מסוגל לחוש זהות אתנית ולהבין 
לאיזו קבוצה הוא שייך. תחושת השייכות הינה 
השייכות  קבוצת  וחברי  ביותר,  אנושי  דבר 
במשמעות  “אנחנו”  במושג  כולם  משתמשים 
זהה. זהות קבוצה אחת נבנית בהתאם לקבוצות 
נאמנות  מגלה  מישהו  כאשר  כך,  אחרות. 
פעמים  מעיד  הדבר  שלו,  השייכות  לקבוצת 
קבוצות  של  לערכיהן  שלילי  יחס  על  רבות 
בחברה  שחי  היחיד   .)Allport, 1954( אחרות 
של  הקולקטיבית  הזהות  לתוך  נולד  הבדווית 

חברה זו, שאת מאפייניה אסקור להלן.

ילדים שלי”:
חוויותיהם של הורים אומנים בדוויים בנגב
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החברה הבדווית בנגב
כ־159,000  חיים   ,2004 לשנת  נכון  בנגב, 
הינה  הבדווית  האוכלוסייה  בדווים. 
חלק  ומהווה  בישראל  מיעוט  אוכלוסיית 
 .)2004 )לוינסון,  הערבי־ישראלי  מהמיעוט 
זו מצויה מאז קום המדינה בתהליכי  חברה 
מרבית  של  מעבר  הכוללים  מהירים,  שינוי 
האוכלוסייה מחיי נוודות להתיישבות הקבע. 
מגורים  צורת  של  שינוי  רק  איננו  זה  מעבר 
תחומי  בכל  תמורות  בתוכו  משלב  הוא   -
החיים )בן־דוד, 1993(. תהליכי המודרניזציה 
והשינוי הללו מציבים לפני החברה הבדווית 
ושהיא  בעבר,  ידעה  שלא  ובעיות  אתגרים 
להתמודד  וכישורים  כלים  חסרת  למעשה 

עמם )אלקרינאוי, 2001(.
בדווים  כ־159,000  של  אוכלוסייה  מתוך 
הקבע,  ביישובי  מתגוררים  כמחצית  בנגב, 
שליש מהם גרים בהתיישבויות ה”ספונטניות” 
ובמבנים  בצריפים  מוכרים,  הלא  ביישובים 
ארעיים, וכשישית מהם ממשיכים לנהל אורח 
 .)Glaubman & Katz, 2003( חצי־נוודי  חיים 
החברה הבדווית המסורתית מדגישה את ערך 
הקולקטיב על פני ערך האינדיבידואל. האופי 
קונסיסטנטי  הינו  זו  חברה  של  הקולקטיבי 
 Ginat,( עם זה של החברה הערבית בכללותה 
עדים  אנו  זאת,  עם   .)1997; Huss, 2006
המשפחה  בדפוסי  שינוי  של  לתהליכים  היום 
הערבית בכלל, ובתוכה גם של החברה הבדווית, 
כתוצאה מתהליכי עיור, תיעוש, פרולטריזציה 
החברתית  המודרניזציה  תהליכי  לכול.  וחינוך 
מתהליכי  שנבעו  הכלכלית,  והצמיחה 
הביאו  למחצה,  והעיור  הקבע  התיישבויות 
לשינוי במערך התפקידים המסורתי במשפחה. 
בחיי  הן  הגברים,  בחיי  הן  הינו  שחל  המהפך 
)אבו־ במשפחה  הילדים  בחיי  והן  הנשים 

פסטה־שוברט,   ;2003 כורזים,   ;2000 רביעה, 
.)Meir & Ben David, 1992 ;2005

קבוצת  מהווה  בנגב  הבדווית  האוכלוסייה 
מיעוט בקרב המיעוט הערבי בישראל )רבינוביץ, 
מתמודד  בישראל  הערבי  המיעוט   .)1998
עם   ,)1948 )מלחמת  העצמאות  מלחמת  מאז 
ערבי־מוסלמי־ מיעוט  היותו  של  ההשלכות 

יהודי־מערבי־ליברלי  רוב  מול  אל  מסורתי 
המחקר   .)1993 לנדאו,   ;2003 )מונטרסקו, 
זה  מיעוט  שעובר  התהליכים  על  כיום  הרווח 
מצביע על שני תהליכים מרכזיים המתקיימים 
ועל  ופלסטיניזציה,  ישראליזציה  במקביל: 
מודרניזציה  פוליטיזציה,  כמה תהליכי משנה: 
ודמוקרטיזציה מחד, ואסלאמיזציה והתחזקות 
הזהות הלאומית והעדתית מאידך )מונטרסקו, 
 .)1998 רבינוביץ,   ;1993 לנדאו,   ;2003
אלו  תהליכים  כי  טוען   )2003( מונטרסקו 
זה  שזורים  אלא  במקביל,  מתקיימים  אינם 
בזה ומקיימים שיח דינמי ביניהם. הוא מחזק 
את גישת “ההתפתחות המשברית” של גאנם 
בישראל  הערבי  המיעוט  כי  הגורסת   ,)1998(

שאינו  משום  לכוד”,  “מיעוט  למעשה  הוא 
ישראלית שלמה, אך גם  זהות  לו  יכול לאמץ 
הם  לדבריו,  ברורה.  לא השתייכות פלסטינית 
זהויות מכאן  לאחוז בשברי  היותר  לכל  יוכלו 
הערבי  המיעוט  של  הזהות  דילמות  ומכאן. 
כמיעוט לכוד משתקפות בדילמות יומיומיות 
מודרניות  בין  לליברליות,  פטריארכליות  בין 
ובין  לכפריות  עירוניות  בין  למסורתיות, 
 ;1998 )גאנם,  ומקום  זמן  של  שונות  תפיסות 

חורי, 2007; מונטרסקו, 2003(.
מיעוט  כאוכלוסיית  הבדווית,  האוכלוסייה 
בחברה  מיעוט  שהינה  הערבית  בחברה  בדווי 
גבול”.  ב”אזור  למעשה  נמצאת  הישראלית, 
שבו  המשותף  המרחב  הינו  זה  גבול  אזור 
תרבותיות  והכלאות  קומבינציות  נוצרות 
בעקבות מפגשים בין שונים ו”אחרים”. במרחב 

על  שמירה  לצד  זהויות  מחדש  מכוננות  זה 
גבולות  הרף  ללא  ומשורטטים  “אחרות” 
והבדלים )פרץ, 2005(. באזורי גבול אלו זהויות 
תזוזה,  שאלה,  של  תמידי  במצב  נמצאות 
קונפליקטים  ונוצרים  והתאמה  הישרדות 
במרבית תחומי החיים. מכאן שקיימים משא 
זהויות  בין  ותמרון  זהות  על  מתמיד  ומתן 
קונפליקטואליות,  ולעתים  שונות  פנימיות 
תרבותיים  אלמנטים  בין  מפגש  קיים  כאשר 
נוצר  אלו  גבול  באזורי  אדם.  אותו  של  שונים 
ובין  העצמי  בין תפיסת  פנימי  קונפליקט  גם 
ה”אחרים”, כאשר לעתים דעתם של ה”אחרים” 
גוברת על תפיסת העצמי הפנימית ונוצר פער 
בין הזדהות מוחלטת עם התרבות לבין העולם 
 ;2005 )פרץ,  ושופט  כמבקר  הנתפס  הסובב, 

רבינוביץ’, 1998(. 
האומנה  הורי  ממוקמים  זה  גבול  באזור 
ומתן  משא  מקיימים  הם  ובו  הבדוויים, 
אזרחי  ערבים  כבדווים  זהותם  על  מתמשך 
שונות  גישות  קיימות  אומנה.  וכהורי  ישראל 
בין־תרבותית המתייחסות  לעבודה סוציאלית 
לחברות ילידיות ולחברות במעבר: אלקרינאוי 

לטיפול  מנחים  קווים  מתווה  למשל,   )2001(
כאשר  סוציאלית,  בעבודה  בדווים  בפונים 
סוציאלית  עבודה  כי  הוא  המרכזי  האלמנט 
בדווים  לפונים  תרבותית  מבחינה  המותאמת 
הסוציו־ הגורמים  את  בחשבון  להביא  חייבת 
היחיד,  של  בעייתו  על  תרבותיים המשפיעים 
של  המשמעותיים  האלמנטים  עם  בבד  בד 
בנוסף, מציין אלקרינאוי, הצלחת  חייו.  ניסיון 
של  תוצאה  היא  בדווים  פונים  עם  העבודה 
לבלתי  פורמליות  תיאוריות  בין  עדין  איזון 
פורמליות, ועל כן נדרש ניסיון לגשר על הפער 
טיפול  להבטיח  כדי  אלו  גישות  שתי  שבין 
יעיל יותר לאוכלוסייה זו. תפיסה זו אף מנחה 
את העבודה הנוכחית בהבנת מקומם וזהותם 
את  אסקור  להלן  בדוויים.  אומנים  הורים  של 
האומנת  ההורות  ואת  בכלל  האומנה  שירותי 
זהות  של  למרכיבים  התייחסות  תוך  בפרט, 

הורית אוניברסלית.

שירותי האומנה
טיפולית  חלופה  מהווים  האומנה  שירותי 
תפקוד  בשל  מהבית  להוציאם  שיש  לילדים 
בחיי  להשתתף  מסוגלים  ואשר  לקוי,  הורי 
נורמטיביות.  קהילתיות  ובמסגרות  משפחה 
ילדים  לביתן  מקבלות  האומנה  משפחות 
בסיכון משהתקבלה החלטה להוציאם מהבית 
לפרק זמן מסוים, כדי לטפל בהם כפי שהורים 
מהאימוץ,  בשונה  בילדיהם.  לטפל  אמורים 
האומנה משמרת ובונה מחדש את הקשר עם 
בחייו  מרכזיות  כדמויות  הביולוגיים  ההורים 
את  ומעודדת  לכבד,  יש  שאותן  הילד,  של 
הקשר עמם )בראל, 2000; כורזים, 2004; שגב, 

.)Kadushin & Martin, 1988 ;1997
המטרה הראשונית של האומנה היא לאפשר 
של  הביולוגית  משפחתו  של  שיקומה  את 
ולהשתלב  לחזור  יוכל  שבעתיד  כדי  הילד, 
תנאי  הינו  להוריו  הילד  בין  קבוע  קשר  בה. 
של  סדירים  וביקורים  מחדש,  לאיחוד  הכרחי 
ההורים מאפשרים לו לשמר את ההתקשרות 
שלו להוריו, את תחושת הזהות העצמית ואת 
 Erera, 1997; Kadushin( החשיבות האישית 

 .)& Martin, 1988
קיימים  האומנה  שירותי  כי  לראות  ניתן 
הפרקטיקה  אך  בעולם,  שונים  במקומות 
גישות  פי  על  שונה,  היא  רבות  פעמים 
בישראל,  הממשלה.  ומדיניות  מקצועיות 
כאשר  רבות,  שנים  קיים  באומנה  השימוש 
בתקופת קום המדינה נעשה שימוש באומנה 
משפחות.  ללא  שנמצאו  ילדים  לקלוט  כדי 
האפשרות  הייתה  לא  האומנה  כי  לציין  יש 
שבהם  הרבים,  העלייה  גלי  ובשל  המועדפת, 
גג,  קורת  ללא  שנמצאו  רבים  ילדים  היו 
העדפה  המועדף.  היה  בפנימיות  השימוש 
הנוער,  עליית  מוסדות  עם  עוד  החלה  זו 
נוער  ובני  ילדים  עבור  כמענה  שהתפתחו 
העולם  מלחמת  לאחר  מאירופה  שהגיעו 

 הכניסה של מוסד 
האומנה לתוך החברה 

הבדווית בשנים האחרונות 
הוא אחד הביטויים

לשינויים המתחוללים 
בחברה זו - הן במחויבות 
לקולקטיב, הן בערבות 

ההדדית והן בהתייחסות 
לילדים
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 Colton &( בימינו  קיימים  ושעדיין  השנייה, 
.)Williams, 2006; Rhodes et al., 2003

ההורות האומנת
Erera )1997( מגדירה את משפחות האומנה 
כמודל משפחתי בפני עצמו, ובכך היא נותנת 
הגרעינית  מהמשפחה  נבדלות  להיותן  תוקף 
הכרה  מאפשרת  כזו  הסתכלות  המסורתית. 
בחוסר הנורמטיביות הקיימת באופן אינהרנטי 
מאפשרת  במקביל  אך  האומנה,  במשפחת 
שעברו  תהליך   - כנורמטיבי  להתקבל  לשוני 
חד־הוריות  משפחות  חורגות,  משפחות  גם 
ומודלים משפחתיים חדשים נוספים. מחקרים 
רבים בחנו את המוטיבציה של הורים אומנים 
אומנה”. “הצלחת  לנבא  ניתן  וכיצד  לאומנה 

Andersson )2001(, למשל, מתארת במחקרה 
שהביאו  החיים  נסיבות  ואת  המוטיבציה  את 
אומנות.  משפחות  להיות  בשבדיה  משפחות 
שונים  מרכזיים  מניעים  ארבעה  מצאה  היא 
אחריות  החשים  משפחה  קרובי  א.  לאומנה: 
כלפי ילד מסוים; ב. זוגות חשוכי ילדים שאינם 
ילדים  להם  שיהיו  סיכוי  קיים  כי  מאמינים 
משלהם; ג. משפחות שבהן האם רוצה להישאר 
בבית ולטפל בילדיה הביולוגיים, יחד עם ילדי 
מחוץ  בשירותים  להשתמש  במקום  האומנה, 
שמעוניינים  בוגרים  לילדים  הורים  ד.  לבית; 
ילדים  קבלת  ידי  על  הריק”  “הקן  את  למלא 

לאומנה. 
מוטיבציות נוספות לאומנה שנסקרו בספרות 
על  פיצוי  ביולוגי,  לילד  חברה  ליצור  רצון  הן: 
חוסר יכולת לאמץ ילד, מילוי חלל שנוצר לאחר 
מות ילד ביולוגי, שירות לקהילה, השלמת הכנסה 
בצדה,  ששכרה  מספקת  עבודה  משפחתית, 
הילד  עם  מוקדמת  והיכרות  הורי  חסך   מילוי 
 Buehler, Cox & Cuddeback, 2003 ;1989 ,זולטי(

 .)Baum, Crase & Crase, 2001
משאבים  כמה  קיימים  כי  נמצא  עוד 
המשפחה  תפקוד  על  המשפיעים  מרכזיים 
הכנסה  גבוהה,  השכלה  ביניהם  האומנת, 
זמן  הזוג,  בני  של  נישואים  )יחסית(,  גבוהה 
פנוי לאומנה, ניסיון קודם בהורות, ניסיון קודם 
באומנה, שייכות למסגרת דתית ואמונה דתית, 
ועבודה  חברתית  תמיכה  משפחתית,  תמיכה 
 Buehler, Cox &) העזרה  ממקצועות  באחד 
 .)Cuddeback, 2003; Rhodes et al., 2003

בתפיסתה  נחלקת  המקצועית  הספרות 
את האומנה כתפקיד מקצועי לבין תפיסתה 
שהגדרות  ומכאן  הורי,  כתפקיד  אותה 
חד־משמעיות  אינן  רבות  פעמים  התפקיד 
כהורי  התפקיד  תפיסת  בין  בלבול  ונוצר 
גרידא לבין האלמנטים המקצועיים שעשויים 
על  שנערכו  במחקרים  בו.  כרוכים  להיות 
תפיסותיהם של אומנים את תפקידם, נמצא 
מרכזי  מקום  תופסת  עצמה  ההורות  כי 
הקשר  על  דגש  שימת  תוך  זו,  בתפיסה 
עם  בהלימה  נמצא  זה  ממצא  הורה-ילד. 

את  סוציאליים  עובדים  של  תפיסותיהם 
תפקידי האומנים, אך העובדים הסוציאליים 
עם  בשותפות  עבודה  על  גם  דגש  שמים 
האומנה.  סוכנויות  ועם  הביולוגיים  ההורים 
הקיים  הקושי  את  לציין  חשוב  זה  ממקום 
שותפים  הורים  להיות  מהאומנים  בדרישה 
השלמה  כמספקים  או  הביולוגיים,  להורים 
 להורות של ההורים הביולוגיים )בראל, 2000; 

.)Rhodes, Orme, & McScurdy, 2003
מחקר  עבודת  נעשתה  האומנה  בתחום 
יחסית נרחבת, הן בהתמקדות בילדי האומנה 
והן במשפחות עצמן. עם זאת, המחקר הנוכחי 
ממלא חלל ספרותי בכך שהוא מיועד לבדוק 
מסורתיות.  בחברות  האומנה  שירותי  את 
בראשיתו.  הינו  אלו  בחברות  אומנה  על  ידע 
ראשון  פתח  לפתוח  היא  זה  מחקר  מטרת 

הבדווית,  בחברה  האומנה  שירותי  תחום  אל 
חברה מסורתית הנמצאת כיום ב”אזור גבול”, 
תרבותיות  והכלאות  קומבינציות  נוצרות  שבו 
בעקבות מפגשים בין שונים ו”אחרים”. מחקר 
הנוצרים  החיבורים  את  לזהות  מבקש  זה 
ממוקמות  שבו  הייחודי,  הבינתרבותי  במרחב 

משפחות האומנה הבדוויות. 

שיטה
על  המבוסס  איכותני  מחקר  הינו  המחקר 
את  לתאר  ומטרתו  האתנוגרפית,  המסורת 
חוויותיהם של הורי האומנה כפי שהן נתפסות 
חוויותיהם  כי  ידיהם. הנחת העבודה היתה  על 
שבין  הגבול  באזור  הנמצא  התפקיד,  בתוך 
הבדווית  התרבות  ובין  למודרנה  מסורת 
לישראלית, משקפות את השינויים התרבותיים 
העוברים על חברה זו ולכן חשוב לתארן. במחקר 
הנחקרת  והמציאות  התרבות  האתנוגרפי, 
כאשר  אינטראקציות,  של  כמכלול  נתפסות 
לפרש  ושואף  כולה  בתופעה  מתבונן  החוקר 
אותה תוך שחזור המציאות מנקודת מבטם של 

המשתתפים בה )צבר־בן יהושע, 1990(. 
הגישה  עקרונות  על  התבססתי  זה  במחקר 
האמונית־הרמנויטית, הדוגלת בכך שהמשתתף 
מספר לנו את כל מה שהוא יכול - ומתקבלת 
תמונה הכוללת את החושים של המשתתפים, 
המשמעות.  ונתינת  הסובייקטיביות  החוויות 
זו, ההנחה היא שהמשתתף הוא  על פי גישה 
ומסוגל  רוצה  והוא  שלו  לחוויות  המומחה 
מטרת  החוקר.  עם  המשמעות  את  לחלוק 
לחקור  מחדש,  להציג  היא  האמונית   הגישה 
ו/או להבין את העולם הסובייקטיבי של הנחקר 
ו/או את ההקשר החברתי וההיסטורי שבו הוא 
חלון  מספק  הראיון  כאשר  חי,  שהוא  מרגיש 
למציאות החברתית והפסיכולוגית של הנחקר 

 .)Jossellson, 2004(
קליפורד  גישתו של  על  כן, התבססתי  כמו 
הגורסת  לאתנוגרפיה,   )Geertz, 1973( גירץ 
להרחיב  היא  האתנוגרפי  המחקר  מטרת  כי 
את עולם השיח האנושי ולראות את הדברים 
נקודת  עצמו”.  “השחקן  של  המבט  מנקודת 
המוצא לפרשנות היא המשמעויות שהנחקרים 
נותנים להתנהגותם, כאשר פרשנות הנחקרים 
ואילו  ראשונה,  מדרגה  אינטרפטציה  הינה 
פרשנות החוקר על האינטרפטציה הזאת היא 
החוקר  עבודת  שנייה.  מדרגה  אינטרפטציה 
הינה, אפוא, לספק “תיאור מעובה” לאירועים 
כאשר  הנחקרים,  להם  שנותנים  ולמשמעויות 
התבניות  את  לחשוף  אמורה  החוקר  פרשנות 
הפעולות  תוכנן  את  יונקות  שמהן  המושגיות 
של הנחקרים, כלומר - את השיח החברתי, וכן 
יהיה  שבאמצעותו  המונחים  אוצר  את  לספק 
אפשר לבטא את מה שיש לפעולה הסימבולית 
מנציחה  התיאור  כתיבת  עצמה.  על  להגיד 
באמצעות  השיח  מטרת  של  ההחצנה  את 
אלא  התוכן  לא  הוא  בה  שהחשוב  אמירה 
)שם(. בטקסט,  הטענה המושמעת באמצעותו 
שנותנים  למשמעות  פרשנות  מביא  החוקר 
זו  ופרשנות  להתנסויותיהם,  המשתתפים 
משמשת, מצדה, חומר לפרשנות שנותן הקורא 

לטקסט )שלסקי ואלפרט, 2007(.

משתתפי המחקר
בני  אומנה  הורי  שמונה  השתתפו  במחקר 
גברים,  ושלושה  נשים  החברה הבדווית, חמש 
מתוך  נבחרו  המשתתפים  זוגות.  שני  בהם 
משפחות(,   30( אומנה  הורי  כ־60  של  קבוצה 
משפחות  המחקר  עריכת  בזמן  ששימשו 
מכון  בהפעלת  בנגב  בדוויים  לילדים  אומנה 
סאמיט - השירות למשפחות אומנה בירושלים 
והדרום. עם כל המשתתפים הייתה לי היכרות 
מוקדמת במסגרת עבודתי כמנחת אומנה, כך 
כל  על  מוקדם  וידע  גבוהה  נגישות  לי  שהיו 

אחד ואחת מהם. 
כמה  פי  על  למדגם  נבחרו  המשתתפים 
המוערכים  אומנה  הורי  מרכזיים:  קריטריונים 
למעלה  של  ותק   - באומנה  ניסיון  כבעלי 

 המחקר הינו 
 מחקר איכותני 

המבוסס על המסורת 
האתנוגרפית, ומטרתו 
 לתאר את חוויותיהם 

 של הורי האומנה 
 כפי שהן נתפסות

 על ידיהם
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ויכולת  שליטה  בעלי  הורים  באומנה;  משנה 
שוררים  שעמם  הורים  העברית;  בשפה  ביטוי 
יחסי אמון מבוססים - כדי למזער את הסיכוי 
על  במחקר  מהשתתפותם  כתוצאה  שייפגעו 
האומנה  מנחת  והן  החוקרת  הן  היותי  רקע 
ארבעה  במחקר  השתתפו  הכול  בסך  שלהם. 
הורים חשוכי ילדים, שלושה הורים שהם קרובי 
הורים  וארבעה  באומנה  הילדים  של  משפחה 
בעלי משפחות, שלא היה להם קשר קודם עם 

הילדים באומנה.
והפרטים  בדויים,  הינם  כל השמות במאמר 
שונו כדי לשמור על סודיות המשתתפים ועל 

פרטיותם.

איסוף הנתונים
ראיונות  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף 
על  נוספים  )פרטים  משתתפות  ותצפיות 
אצל  למצוא  אפשר  הנתונים  איסוף  תהליך 

סופר, 2008(, כמפורט להלן.

הראיון
סוג הראיון שבחרתי לשם איסוף המידע הינו 
ראיון עומק מובנה למחצה. ראיון מסוג זה כולל 
מדריך ראיון, ובו רשימת הנושאים המרכזיים 
שעליהם החוקר מעוניין ללמוד במהלך הראיון. 
בראיון עומק, סדר הנושאים והשאלות ששואל 
לשינוי  ניתן  והוא  מחייב,  איננו  המראיין 
בהתאם לאופי הראיון ולהתקדמותו )דולברג, 
Berg, 1998; 2005(. אופן הראיון נבחר מתוך 
לאוכלוסייה  ביותר  מתאים  הוא  כי  מחשבה 
ראיונות  בעריכת  רגילה  שאינה  הנחקרת, 
מהם  לקבל  ברצוננו  כאשר  “חופשי”,  ובדיבור 

מידע אותנטי ככל האפשר. 
בשאלה  נפתח  הראיון  של  הראשון  החלק 
האומנה שלך”.  סיפור  את  לי  “ספר/י  פתוחה: 
מראש,  שהוכנו  השאלות  נשאלו  השני  בחלק 
ביניהן: מה הביא אותך להיות משפחה אומנת? 
כיצד  המשפחה?  בתוך  הילד  של  המקום  מה 
האומנה השפיעה על המשפחה הגרעינית? מה 
היו תגובות הסביבה הרחבה? האם יש חשיבות 
לשורשיו של הילד באומנה? האם יש חשיבות 
האומנה  משפיעה  איך  באומנה?  הילד  למין 
לדעתך  מה  בכלל?  אם  הבדווית,  החברה  על 
קווי  היוו  אלו  שאלות  בנושא?  לחקור  חשוב 
למרואיינים  אפשרו  ובמקביל  לראיון,  מתאר 
נושאים  ולהעלות  נוספים  מחוזות  אל  לצאת 
משמעותיים עבורם )Patton, 1987(. בסוף כל 
ראיון ביקשתי מהמרואיינים לתת שם לסיפור 

שלהם. 

תצפית משתתפת
בתצפית  שימוש  עשיתי  גם  זה  במחקר 
מהיותי  ובראשונה  בראש  שנבעה  משתתפת, 
משפחות  ומלווה  המנחה  סוציאלית  עובדת 
החלטה  קיבלתי  שבו  מהיום  בדוויות.  אומנה 
לשמש גם כחוקרת של התופעה, כל המפגשים 

בין   - המקצועית  עבודתי  במסגרת  שקיימתי 
אם עם ההורים האומנים והילדים עצמם, ובין 
בגוון של  נצבעו  אם עם אנשי מקצוע שונים, 

עבודת המחקר. 
מתמודדת  שונים  במצבים  עצמי  מצאתי 
היותי  לבין  “חלק”  היותי  שבין  המתח  עם 
אחד  אף  הייתי  לא  למעשה  כאשר  “צופה”, 
השימוש  והמסורתי.  הרגיל  במובנם  מהם 
חוקר  כאשר  לרוב  נהוג  בתצפיות משתתפות 
נוטל  המחקר  ולשם  המחקר,  אתר  אל  מגיע 
האוכלוסייה  של  היומיומיות  בפעילויות  חלק 
1990(. במקרה שלי,  יהושע,  )צבר־בן  הנחקרת 
נכחתי באתר המחקר גם קודם לכן והמשכתי 
ליטול בו חלק מקצועי לכל אורך המחקר וגם 
לאחריו. עם זאת, לא הייתי חלק מהאוכלוסייה 
של  סוציאלית  עובדת  אני  שכן  הנחקרת, 
אומנת  משפחה  לא  אך   - האומנה  שירותי 

בעצמי, ואינני חלק מהחברה הבדווית. 

ניתוח הנתונים
נהוג לחלק את שלב ניתוח הנתונים במחקר 
ניתוח  תיאור,  חלקים:  לשלושה  האתנוגרפי 
הנפשות  הצגת  את  כולל  התיאור  ופרשנות. 
והאירועים  הנחקרת  הסביבה  הפועלות, 
הניתוח  המחקר.  מתייחס  שאליו  המרכזיים 
של  קטגוריאלית  לחלוקה  לרוב  מתייחס 
וזיהוי  הנתונים, חיפוש אחר דפוסים חוזרים 
הפרשנות  להתייחסות.  מרכזיות  נקודות 
בין  האינטגרציה  נעשים  שבו  המקום  הינה 
וחיפוש  הנתונים  לתיאור  החוקר  פרשנות 
החברתי  בקונטקסט  משמעותם  אחר 
 ;2001 יהושע,  )צבר־בן  המחקר  נעשה  שבו 
ניתחתי  הנתונים  את   .)Creswell,1998
בכמה אופנים, כאשר בשלב הראשון הניתוח 
ובשלב  בלבד,  הראיונות  לתמלול  התייחס 
במהלך  שנאספו  הנתונים  את  שילבתי  השני 

התצפיות.
ניתוח  בתחילה  ערכתי  הראיונות,  בניתוח 
זיהוי  כשלם,  הנתונים  קריאת  תוך  הוליסטי 
התכנים המרכזיים המופיעים בטקסט ובחינה 
 .)Lieblich et al., 1998( הטקסט  מבנה  של 
את  קראתי  תימטי.  ניתוח  ערכתי  מכן  לאחר 
הראיונות פעמים מספר, תוך הוצאת משפטים 
בולטים החוזרים על עצמם ובחינה של נושאים 
הוגדרו  אלו  מתוך  בלטו.  אשר  מילים  או 
הקטעים  חולקו  מכן  לאחר  שונות.  קטגוריות 
לקטגוריות,  בהתאם  הראיונות  של  השונים 
הקטגוריות  לסוגי  שנבחרו  כותרות  תחת 
לקטגוריות  החלוקה  כי  לציין  חשוב  השונים. 
ולאחר  בנפרד,  ראיון  תמלול  לכל  נעשתה 
המשותפים  המרכזיים  הנושאים  נבחנו  מכן 
לכלל הראיונות. זה היה תהליך ספירלי וארוך, 
ושונו  הוספו  קטגוריות,  צומצמו  שבמהלכו 
הכותרות שלהן, כך שתהיינה רלוונטיות )גבתון, 

 .)Fraser, 2004 ;2001
בנוסף לכך, במהלך ניתוח הראיונות נשענתי 

חיים.  סיפורי  לניתוח  הנרטיבית  הגישה  על 
למטרת  כמתאים  זה  ניתוח  אופן  מצאתי 
המחקר, בשל היותו עוסק בשאלות של זהות, 
זו  גישה  פי  על  תרבותית.  וזהות  הורית  זהות 
החוויה  של  מארגן  כעיקרון  הנרטיב  נתפס 
התייחסות  מסגרת  מהווה  והוא  האנושית 
המעניקה לחיים משמעות, מטרה וקוהרנטיות. 
כל סיפור )נרטיב( הינו למעשה ייצוג סלקטיבי 
של היסטוריית חיים על פי סיטואציה נתונה. 
פן  לבטא  מבקשים  אנו  סיפור  כל  באמצעות 
את  לתפיסותינו  בהתאם  עצמנו,  של  אחר 
זה  )במקרה  הספציפי  הקהל  עם  המפגש 
הברירה  זה.  במפגש  ולמטרותינו  החוקרת( 
הסיפורית מושפעת הן ממניעים פסיכולוגיים 
כגון נטייה למיקוד עצמי, הגדלה עצמית ונטייה 
ומבניים  חברתיים  מגורמים  והן  לקוהרנטיות, 
כגון מגדר, מעמד והשתייכות אתנית ולאומית, 
כך שהבחירה הנרטיבית הינה למעשה תהליך 
פסיכולוגי, חברתי ותרבותי גם יחד )ספקטור־

מרזל, 2010; שלסקי ואלפרט, 2007( . 
בהמשך להצעתה של ספקטור־מרזל )2010(, 
נטענת”  “זהות  אותה  אחר  בראיונות  חיפשתי 
נעשה  זה  חיפוש  להביא.  המרואיינים  שבחרו 
יחידת  שבו  ההוליסטי,  הניתוח  באמצעות 
הניתוח היא הטקסט השלם, המשלב בין ניתוח 

תוכני וניתוח צורני.

ממצאים
קבוצות  שלוש  עלו  המחקר  במסגרת 
זה אתאר בקצרה  ממצאים עיקריות. במאמר 
ואתמקד  הראשונות  הקבוצות  שתי  את 
בקבוצה השלישית, אשר מרחיבה את ממצאי 
המחקר מהסיפורים הפרטיים אל הקונטקסט 
הפרטיים  הסיפורים  היכן  ומראה  יותר  הרחב 
הרחבים  התהליכים  על  ומעידים  מייצגים 
יותר, המתרחשים באוכלוסיה הבדווית בשנים 

האחרונות. 
מתייחסת  הראשונה  הממצאים  קבוצת 
הראיונות  מן  עולה  כאשר  האומנה,  לסיפור 
כי קיימים שלושה סוגי אומנה בקרב ההורים 
ההורים  שבה  “קלאסית”,  אומנה  שהתראיינו: 
קודם,  קשר  של  קיומו  ללא  ילד/ים  אומנים 
אומנה של הורים חשוכי ילדים, ואומנת קרובים 
- שבה קיים קשר משפחתי בין האומנים לבין 
כפי  האומנה,  סוגי  שלושת  באומנה.  הילדים 
אוניברסליים  הינם  הראיונות,  מתוך  שעלו 
שירותי  קיימים  שבהם  במקומות  ומוכרים 

אומנה. 
שני  בתוכו  כולל  עצמו  האומנה  סיפור 
מרכיבים עיקריים. הראשון הוא מרכיב התהליך, 
משפחות  שעוברות  לתהליך  בעיקרו  הדומה 
אומנות בחברות מערביות שונות, כמו תקופת 
ההסתגלות וההיקשרות אל הילדים האומנים, 
הביולוגית,  למשפחה  האמביוולנטי  היחס 
את  האופפות  ואי־ודאות  זמניות  תחושת 
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ובהערכה  חברתית  בהכרה  והצורך  האומנה 
לעבודתם כהורים אומנים. המרכיב השני הוא 
המרכיב התרבותי, המייחד את האומנה בחברה 
הבדווית מאומנה בחברה המערבית. מרכיב זה 
וההכוונה  הגורל  בין השאר את תחושת  כולל 
האומנים  עבור  שבאומנה  החידוש  האלוהית, 
של  והצורך  אותם  הסובבת  והחברה  עצמם 

האומנים בקבלת אישור מסביבתם הקרובה. 
סביב  לראות  ניתן  זו  לייחודיות  דוגמה 
הילדים  של  המשפחתי־שבטי  השיוך  סוגיית 
הבדווית,  בחברה  הביתה.  וחזרתם  באומנה 
ראשון  הינו  למשפחתו  הילד  של  שיוכו  שבה 
אינם  באומנה  ילדים  רבות  פעמים  במעלה, 
אלא  האומנה  במשפחת   18 לגיל  מגיעים 
עם  לכן.  קודם  המורחבת  למשפחתם  שבים 
זאת, אפשרות זו כמעט שלא עלתה בראיונות, 
הילדים  של  הצעיר  מגילם  לנבוע  שיכול  מה 
במשפחות אלו - ומכאן להדחקה אפשרית של 
המחשבה על פרידה עתידית. סמי )שם בדוי, 
המרואיין  הוא  זו(  בעבודה  השמות  יתר  כמו 
מפורש  באופן  זה  נושא  על  שדיבר  היחיד 
שבו  היום  שיגיע  מכך  חששותיו  את  והביע 
תבוא  באומנה  שאצלו  הבנות  של  משפחתן 

ותבקש להחזירן לחיק המשפחה:
מתחיל  כזה  בפנים  בפנים  משהו  “יש 
להתעורר משהו, ‘נו סמי, בסדר. שנה שנתיים 
שלוש בסדר. אבל יש לזה סוף’. תראי השלבים 
נגיד עכשיו הם משחקים  האלה יעברו. בוא 
שותים,  אוכלים,  באים,  שלך,  הילדים  עם 
ולא  יגדלו  אה,  חוזרים,  ספר,  לבית  הולכים 
 ... יודע. אני אני מסתכל רחוק מה, מה יהיה 
זה בנות זה לא בנים. גם זה בנות, זה מאוד 
לעשות  מתחיל  וזה  מאוד,  רגיש  גם  אצלנו 
התסריטים  כל  מה  פנימי,  חשבון  איזשהו 
שיכולים להיות, לפעמים ככה כשאני בודק 
ואני חושב על זה. ולכן יש הרהורים פנימיים 
זה,  את  להסביר  יודע  לא  אה  קצת,  עם 
פחד - האי ודאות הזאת לפעמים זה עושה 
משהו. תגדל חנאן )הילדה באומנה - הערת 
המחברת( לאן היא תלך?... אולי מחר בבוקר 
בוא נגיד תקום המשפחה ותגיד: ‘מה אנחנו 

מחזירים את הילדים בחזרה’.”
לנוכח  בו  הקיימים  על החששות  דיבר  סמי 
שלו.  שאינן  בנות  שתי  מגדל  שהוא  העובדה 
הוא מודע להקשר החברתי ולקודים החברתיים 
מייצגות  בנות  כאשר  בנות,  בגידול  הכרוכים 

למעשה את הכבוד המשפחתי,  וחילול תומתן, 
משפיע  חברתי,  קוד  של  הפרה  אפילו  או 
כי  יודע  הוא  כולה.  המשפחה  של  כבודה  על 
ההתבגרות,  לגיל  מגיעות  המשפחה  כשבנות 
האבות והאחים נעשים קנאים מאוד למעשיהן 
 .)Ginat, 1997( עליהן  ומגבירים את הפיקוח 
צעירות,  עוד  הבנות  כאשר  שכיום,  מבין  סמי 
שהן  בכך  קושי  הביולוגית  למשפחתן  אין 
עשוי  זה  יום  אך  אחרת,  במשפחה  גדלות 
להגיע, והוא מלווה אותו כל העת בדמות ענן 

אפור, המתכהה משנה לשנה. 
מראה  הממצאים  של  השנייה  הקבוצה 
מנת  על  באים  האומנים  של  סיפוריהם  כי 
“אחרים”  מול  אל  חיובית  הורית  זהות  לטעון 
משמעותיים בחייהם )בר־און, 2005(. מהראיונות 
עם ההורים האומנים עולה שה”אחרים” האלה 
הזוג  בן/בת  ובתוכם  הגרעינית  המשפחה  הם: 
המורחבת,  המשפחה  הביולוגיים,  והילדים 
הוריו  בקהילה,  גורמים  הקרובה,  הסביבה 
דתית,  אמונה  באומנה,  הילד  של  הביולוגיים 
גורמים מקצועיים החיצוניים לקהילה. בנוסף, 
מתמשך  ערכי  דיאלוג  מתקיים  כי  מצאתי 
בין אלטרואיזם לבין מניעים כלכליים, כאשר 
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דיאלוג זה הינו מרכזי בתהליך הבניית הזהות 
ההורים  של  תפיסתם  האומנים.  ההורים  של 
כחיובי  שלהם  ההורי  התפקיד  את  האומנים 
תפיסתם  בין  העולה  וההתאמה  ומיטיב, 
זו  היא  מהם,  הסביבה  ציפיות  לבין  העצמית 
הסיפור  וזה  ההורית  לזהותם  תוקף  שנותנת 

שהם מציגים לנו, כחוקרים וכקוראים. 
דוגמה לכך אפשר לראות בדבריה של מרים, 
אם לשבעה ילדים ואומנת לילד בן שבע שאינו 
שערכו  המסיבה  על  שמספרת  ממשפחתה, 
למג’ד, הילד שאצלה באומנה, כאשר השתחרר 
קשה  דרכים  תאונת  לאחר  החולים  מבית 

שנגרמה על ידי בנה הביולוגי:
הייתי  הרגשה,  איזה  זה,  מה  יודעת  “את 
כאילו  באו  אנשים  חתונה,  לי  שיש  כאילו 
אותו  מחבקים  וכולם  חתונה...  לי  שיש 
הערת   - )אומרים  יענו  אותו,  ומנשקים 
ההורים  שלו,  מההורים  טוב  יותר  המחברת( 
זאת  ‘זאתי  לי  אומר  מישהו  בכלל...  שלו 
אמא שלו זאת סבתא שלו?’ אמרתי: ‘לא זה 
אותם’.  הזמנתי  שבע,  מתל  חברים  חברים, 
ובאו  באים,  חברים  היו  חולים  בבית  אפילו 
אליי גם אל הבית. תראי איזה הבדל: האבא 
והאמא ההורים לא באו, שהיו צועקים עליי 
הוא בסדר  הנה, עכשיו  חולים. תבואו  בבית 
למה לא באתם? אולי התביישו שאנחנו לא 
כל השייח’ים  וואלה  אולי,  לו.  ועשינו  הורים 
אמרו ‘אין בן אדם שעושה ככה לבן אדם לא 
הילד שלו’ אמרתי לו שהוא יצא, שהוא יצא 
אפילו אח של אחמד הביא חמישה כבשים. 
אח  סאלם  כבשים  חמישה  וואלה  באמת 
הביא  ובעלי  חמש,  הביא  הגדול  אחמד  של 
ארבע ועשו את האוכל פה, שחטו ועשו את 
אבא  פארס  אבו  תשאלי  לו,  ועשו  הדברים, 
של זה וחלימה והוא יספר לך כמה שייח’ים 

באו בשביל מג’ד.”
זה גושפנקה להיותה  מרים מביאה בסיפור 
בסביבתה.  שונים  מגורמים  טובה  אומנת  אם 
את  בספרה  בה  הגואה  הרבה  ההתרגשות 
שממלאת  הרבה  הגאווה  על  מעידה  הסיפור 
החברה  בתגובות  נזכרת  היא  כאשר  אותה 
אליה. באותה סיטואציה היא קיבלה תשבחות 
אחר  מכפר  מחברים  משכניה,  ממשפחתה, 
היא  ומוערכים.  גדולים  משייח’ים  ואפילו 
של  אמירה  באותה  ייחודיותה  את  מציינת 
השייח’ שאמר “אין בן אדם שעושה ככה לבן 
אדם לא הילד שלו”. כאן היא גם מייחדת את 
אחרות, שלא  אומנות  מול אמהות  אל  עצמה 
השקיעו, לדעתה, באותו אופן בילדים שאצלן. 
קבוצת הממצאים השלישית עוסקת בשאלה 
האומנה  הורות  של  הגיבוש  תהליך  כיצד 
השינויים  את  משקף  הבדווית  החברה  בתוך 
החברתיים המתרחשים בה. בחינה זו מבוססת 
גיבוש  תהליך  את  עובר  שההורה  ההנחה  על 
זהותו כאומן בתוך ההקשר החברתי שבו הוא 
בסקירה  שלמדנו  כפי  הבדווית,  בחברה  חי. 

הספרותית )ראה למשל: פסטה־שוברט, 2005(, 
הקולקטיב,  בזהות  שזורה  היחיד  של  זהותו 
משתקף  הקולקטיב  על  שעובר  תהליך  ולכן 

בזהות היחיד ולהפך. 
כעת אביא כמה דוגמאות מדברי הנחקרים, 
הבניות  נפגשות  היכן  לראות  אפשר  שבהן 
הזהות של ההורים האומנים עם הבניית הזהות 
של  הזהות  שאלות  והיכן  הרחבה  הבדווית 
ההורים האומנים מבטאות את שאלות הזהות 

הבדווית בכללותה. 
סמי, אב אומן לשתי בנות, בעלה של אינאס 
מצבה  על  מספר  ילדים,  לשישה  ביולוגי  ואב 
הוא  כאשר  הבדווית,  החברה  של  העכשווי 
מתאר בצורה מרשימה את ההבדל בין הבדווי 
של פעם לבדווי של היום, כפי שהוא רואה את 
החיצוניים  הגורמים  את  פורס  הוא  הדברים. 
קבע  למגורי  המעבר   - לשינוי  שהביאו 
והצרכים הכלכליים שגדלו, כגון הצורך לקנות 
מגרש ולבנות בית, ואת התוצאות החברתיות 
- גירושין, ריבוי נשים ומצוקה כלכלית, אך גם 
סמי  הרחב.  לעולם  וחיבור  מחשב  טלוויזיה, 
החברתיות  ההשלכות  את  ומפרט  ממשיך 

השליליות של החיבור עם העולם המערבי:
“השינוי חל גם בתפיסות של האנשים לטוב 
ולרע אני אומר את זה ... שינוי בתפיסות שלהם. 
הבדווים  אצל  היה  לא  שנים  כמה  לפני  היום 
האוכלוסייה  אצל  יש  היום  מסוממים  אנשים 
הרבה  לעשות  אותם  דוחף  העוני  הבדווית. 
לא  דברים  הרבה  לעשות  שליליים  דברים 
לדעתי  במספרים  וזה  חוקיים,  ולא  נכונים 
לאלימות.  וגם  שמפחיד  סיפור  זה  מפחידים, 
זה המס שאנשים משלמים בתהליך  זה,  אבל 
מודרניים.  לחיים  מסורתיים  מחיים  המעבר 
זה התשלום, זה הקנס, זה קנס קשה. זה אחד 
מהם זה פירוק משפחות, זה ילדים בלי מישהו 
שיטפל בהם, זה מוזנחים זה משפחות מוזנחות 
נשים  מוכות,  נשים  זה  לא מטפל,  שאף אחד 
... היום יש בעיה. לכן יש הרבה  עזובות זה זה 
תופעות כאלה ואני לא מופתע שיהיו עוד ועוד 
ועוד, זה יתרחב המעגל הזה ויהיו הרבה ילדים, 
סיפורים   - ילדים  ספר  בבית  היום  מכיר  אני 
מצמררי שיער שילדים, כאילו יש אבא בבית, 
כאילו יש אמא, והם בכלל משלמים - הילדים 

אוכלים אותה.”
ההשלכות  כי  משתמע  סמי  של  מדבריו 
משפחות  פירוק  של  הקשות  החברתיות 
וילדים המשלמים על טעויות הוריהם, מקורם 
בשינוי שעוברת החברה הבדווית במפגש עם 
החברה המודרנית. האם תופעות אלו לא היו 
קיימות בעבר? האם קודם לכן לא היו ילדים 
בשל  אומנות  למשפחות  שזקוקים  מוזנחים 

הורות לקויה? 
אדם  בן  על  אומר כשאתה מסתכל  “ואני 
אולי כי אם אתה לא מכיר אותו זה קל לך 
‘כן  להגיד  חדה  בצורה  הדברים  את  לפרש 
זה’  לא  הוא  שווה  לא  הוא  בסדר  לא  הוא 

אבל כשאתה מכיר את הבנאדם ומכיר את 
אתה  המשפחה,  של  הרקע  זה,  של  הרקע 
תגיד:  סיבות,  הרבה  תמצא  אתה  אומר 
אנשים  יש  אבל  בחלק  אשם  הוא  ‘וואלה 
הרבה אנשים אשמים בהרבה חלקים אחרים’ 
קטנה  משפחה  היה  שהוא  ההשפעה  כי 
המשפחה  את  הכרנו  ואנחנו  צעיר,  ובחור 
... הכרנו את המשפחה טוב, שהיא גרה לא 
את  מכיר  כשאתה  אבל  אה,  מכאן  רחוק 
והאמא  האבא  כולה,  המשפחה  של  האבא 
ההיסטוריה  ואת  ואת הרקע שלהם  והבנים 
‘תראה, ההורים  זה, אתה אומר:  וכל  שלהם 
בית  בחלק,  אשמה  החברה  בחלק,  אשמים 
הספר אשם במשהו, כל אחד אשם במשהו 

והתוצאה שיש לנו הורים כאלה.”
מדבריו של סמי עולה כי לפני כן בעצם לא 
היה צורך באומנה, בכל אופן לא אומנה במובנה 
שחלים  השינויים  עם  היום,  אך  ה”קלאסי”. 
חברתיים  צרכים  נוצרים  הבדווית,  בחברה 
חדשים: טיפול בנשים מוכות, בעיות סמים וגם 
הולם.  משפחתי  לטיפול  זוכים  שאינם  ילדים 
כמוסד  האומנה  במוסד  צורך  נוצר  למעשה, 

בשל השינויים הללו.  
לדברי סמי, החברה הבדווית צריכה להתחיל 
לראות את עצמה ולהגדיר את עצמה כחברה 
)או  בעלת צרכים שלא היו מצויים קודם לכן 
שלא היו גלויים באותו אופן קודם לכן(, וללמוד 
כיצד להתמודד עם חלקים אלו בתוכה. ההבנה 
גם  נזקקים  לילדים  מענה  לתת  צורך  יש  כי 
מחוץ למשפחה היא אחד מהביטויים להגדרת 

הזהות המתחדשת. 
החברה  שעוברת  לשינויים  ההתייחסות 
את  להבין  לסמי  מאפשרת  כולה  הבדווית 
הדעת  על  מתקבלת  לא  כך  הכל  התופעה 
הוויתור  והיא  המסורתית,  הבדווית  בחברה 
דבר  מילדיה,  אחד  על  בדווית  משפחה  של 
שרק לפני שלושים או ארבעים שנה לא היה 

כדוגמתו. 
כמשפחה  לשמש  הורים  של  ההחלטה 
אומנת מייצגת אף היא את השינויים החלים 
על החברה כולה. אינאס, אשתו של סמי, אם 
לשתי  אומנת  ואם  ביולוגיים  ילדים  לשישה 

בנות, מספרת:
מגיעים  איך  הבנות  על  נדבר  “עכשיו 
במועצה  היה  בעלי  זה  לפני  הבנות,  אליי. 
וסיפרה על  - אמנה  עובדת סוציאלית  אצל 
הסיפור של הבנות ואמרה לסמי, בעלי סמי, 
אמרה: ‘סמי, אם אתה יכול לקחת שתי בנות 
האבא  את  מכיר  אתה  בנות.  שתי  לנו  יש 
שלהם ומכיר את המשפחה גם שלהם’. והוא 
הסכים מיד. אז אה בא ואמר לי: ‘אינאס, אה 
יש שתי בנות אה משפחת אבו סלאח, הבנות 
של אברהים’ אה אני אה, אמרה לו אמנה אז 
אמנה  לי  ‘אמרה  פעם  עוד  לי  מספר  הוא 
לא  אני  אז  הבנות’,  לקחת  יכולים  אתם  אם 
הרגשתי ופתאום ככה אמרתי ‘תביא ת’בנות 
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לאמנה  חזר  הוא  אז  שלי’.  ילדים  כמו  זה 
ואמר ‘אשתי מסכימה’.” 

החליט  סמי  כי  עולה  אינאס  של  מדבריה 
לקחת ילדים לאומנה לאחר פגישה עם העובדת 
הסוציאלית. הוא התייעץ רק עם אשתו ולא עם 
גורמים אחרים בשבט. ייתכן שעובדה זו מעידה 
קולקטיביסטית  מתפיסה  המעבר  תהליכי  על 
לתפישה אינדבידואליסטית, כאשר סמי ואינאס 
מייצגים בהחלטתם תהליך זה, המאפשר להם 
עם  היוועצות  ללא  אלו  מעין  החלטות  לקבל 
זאת, איננו  יחד עם  ובשבט.  גורמים במשפחה 
גורמים  עם  התייעץ  לא  אכן  סמי  אם  יודעים 
הוא  כי  עולה  מדבריו  אך  במשפחה,  נוספים 
ואלו חשובים עבורו.  חיזוקים מסביבתו  מקבל 
נראה כי בנקודה זו מכוננת זהות ממוקפת )אייל, 
2007(, המשלבת בין תפיסה אינדבידואליסטית 
זו הקולקטיבית  לבין  טובת הפרט,  הרואה את 

השמה דגש על המשפחה והשבט.
ביניים,  כאזור  האומנה  של  נוסף  ייצוג 
בנרטיבים  גם  מופיע  ערכי,  דיון  מתנהל  שבו 
המתייחסים לאומנת הקרובים אל מול האומנה 

ה”קלאסית”: 
לשתי  אומן  ואב  ילדים  חשוך  אב  אסמעיל, 
חששותיו  את  מביע  ממשפחתו,  שאינן  בנות 
שאותם  בכך  אותם  ומסביר  קרובים  מאומנת 
חובה  ידי  לצאת  כדי  זאת  עושים  קרובים 
כוונה  מתוך  ולא  החברתי,  הציווי  את  ולמלא 

אמיתית:
תיקח,  לו,  שתדאג  שלו  משפחה  זה  “אם 
רוצה  שהיא  בגלל  אותו  תיקח  לא  ובאמת 
חס וחלילה את הכסף או שהיא בגלל שהיא 
ש’לא  בגלל  או  אותו,  תוציא  שהיא  בושה 

נעים לנו שישמעו אחרים שאנחנו לא רוצים 
את הילד’ וכל זה, והם יחזיקו אותו סתם ולא 
ידאגו לו זה באמת זה לא טוב. עדיף לצאת 
לכל  תדאג  לו,  שתדאג  אחרת  למשפחה 
הדברים שלו עדיף. עדיף מקרובי המשפחה 
שלו. גם אם רק יחזיקו בגלל שמה יגידו מה 
את  הוצאנו  שאנחנו  עלינו,  אחרים  יספרו 
או  אצלנו  אותו  להחזיק  יכולנו  ולא  הילד 
בגלל שזה בושה למשפחה או בגלל דברים 
אחרים זה - זה מאד גרוע. אז עדיף להוציא 

אותו למשפחה אחרת.”
אסמעיל אומר בדברים אלו כי ייתכן שטובת 
הילד היא לגדול מחוץ למסגרת המשפחתית 
שלו. מחשבה זו נוגדת את ההנחה החברתית 
של  זהותו  מסורתיות  בחברות  כי  הבסיסית, 
בו  וקשורה  הקולקטיב  מתוך  נבנית  היחיד 
זו,  בסיסית  הנחה  למרות  ודבר.  עניין  בכל 
לחשיבה  גם  מקום  היום  יש  כי  רואים  אנו 
שונה  ילד  אותו  של  טובתו  כי  אסמעיל,  של 

מטובת המשפחה.
לשלוש   אומנת  אם  לעומתו,  אנסאף 
אחייניותיה, אינה מוכנה לקבל את האפשרות 
שהילדים יצאו מהמסגרת המשפחתית, שכן, 
הרבה  גדולה  תהיה  אז  הפגיעה  לדבריה, 

יותר:
הילדים  את  לוקחים  אם  “לפעמים 
למשפחה אחרת לא בתוך המשפחה אנשים 
הילדים  של  המשפחה  למה  יותר.  מדברים 
מוותרים על הילדים שייקחו אותם למשפחה 
אחרת למה. יש הרבה אנשים במשפחה יש 
יש  סבתא  להם  יש  דודה  להם  יש  הרבה, 
להם אשתו של דוד יש להם אשתו של - יש 

חייבים  )ו(הם  להם הרבה אנשים במשפחה 
לא לוותר על הילדים שלהם ככה. בוא נגיד 
הילדים של אח שלי, אם היה להם מצב כזה 
ולקחו אותם למשפחה אחרת ואני נמצאת, 
מאשימים  המשפחה,  השכנים,   - האנשים 
של  הילדים  את  ייקחו  איך  אני,  איך  אותי, 
 - אני  לא  למה  פה.  נשארת  ואני  שלי  אח 
הילדים  את  מגדלת  הייתי  שאני  לא  למה 
שלו. אם היו לי ילדים ואם לא היו לי ילדים, 
האלה,  הילדים  עם  אהיה  שאני  חייבת  אני 
למה אני דודה שלהם אני מכירה אותם והם 

מכירים אותי.”
מדבריה של אנסאף עולה בחוזקה החובה 
זאת  וכי  המשפחה,  ילדי  כלפי  לה  שיש 
ההנעה המרכזית שלה לטפל באותם ילדים; 
אותה חובה חברתית שאסמעיל רואה כסיבה 
ילדים לאומנה. אנסאף  לא מספיקה לקחת 
גם אומרת שעליה לוותר על משאלותיה היא 
על מנת לצאת לעזרת הקולקטיב המשפחתי 
שלה, כדי שלא להביא בושה על המשפחה, 
צרכיה  ואת  עצמה  את  מקטינה  היא  ובכך 
האישיים אל מול צורכי הקולקטיב. עוד עולה 
כי בקונטקסט הקולקטיבי הזה, אנסאף רואה 
את הבעיה כבעיה קולקטיבית של המשפחה, 
ומכאן שהפתרון הינו קולקטיבי ונוגע לערכי 

 .)Huss, 2006( הערבות ההדדית
גם התגובות החברתיות מעידות על האומנה 
כעל תופעה חדשה יחסית, שעדיין אין נורמות 
התהליכים  את  ושמייצגת  לגביה  ממוסדות 
ההורים  למעשה,  כולה.  החברה  על  העוברים 
האומנים שרואיינו הינם חלוצים, והדרך שבה 
תשפיע  שלהם  האומנה  הורות  את  יבנו  הם 

“זה המס שאנשים 
משלמים בתהליך המעבר 
מחיים מסורתיים לחיים 
מודרניים. זה התשלום, 
זה הקנס, זה קנס קשה. 
זה אחד מהם זה פירוק 
משפחות, זה ילדים בלי 

מישהו שיטפל בהם”
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על אופן ההטמעה של נורמות עבור משפחות 
אומנה בחברה הבדווית בכללותה. 

אסמעיל מחזק דברים אלו בדבריו על יחס 
החברה, שהשתנה כלפיו וכלפי האומנה:

בסביבה  גם  קשה  מאוד  היה  “בהתחלה 
שלנו גם לא היו רגילים למצב כזה שמישהו 
יהיה משפחה אומנת לא שמעו על זה אפילו 

גם ... והיה נראה בהתחלה סבלנו קצת.
אחר  התעודדו,  משפחות  והרבה  אה  “אז   
שאנחנו  )מה  ראו  שהם  אותם,  עודדנו  כך 
כולם  והתחילו  המחברת(  הערת   - עושים 
לשאול ולהתעניין מה זה איך מגיעים לזה.” 

בדברים אלו הוא מתאר כי בתחילה, היותו 
על  מתקבלת  בלתי  הייתה  אומנת  משפחה 
זהו  כיום  אך  ו”קשה”,  “מוזר”  היה  וזה  הדעת 
דבר רגיל, ואף יש התעניינות כנה של משפחות 

להיות אומנות בעצמן. 
אפשר אם כן לראות כי תהליכים של הבניית 
ביטויים  ומקבלים  העת  כל  מתקיימים  זהות 
בתוך  השונות  המפגש  בנקודות  מגוונים 
הם  אלו  תהליכים  הבין־תרבותי.  הגבול  אזור 
הרבה  המורכבות  את  ומבטאים  ממדיים  רב 
ובין  למודרנה  מסורת  שבין  החיים  במציאות 
מתגבשת  זו  מורכבת  במציאות  לעתיד.  עבר 
גם זהותם של ההורים האומנים, משפחותיהם, 
סביבתם הרחבה והדמויות השונות שעמן הם 
וכל  נדבך  כל  ומשתנה עם  גדלה  וזו  נפגשים, 
מפגש במרחב המשותף של האומנה על פניה 

השונים. 

דיון 
המקום שבו ייחודיותם של ההורים האומנים 
כבני החברה הבדווית צפה ועולה הוא באותן 
המהותיים  הערכים  נפגשים  שבהן  נקודות 
ערכיה  עם  המסורתית  הבדווית  החברה  של 
בישראל.  הדומיננטית  המערבית  החברה  של 
משותף,  מרחב  נוצר  אלו  מפגש  בנקודות 
שיח  האומנה.  סביב  ערכי  שיח  המאפשר 
בקרב  היום  המתקיים  השיח  את  משקף  זה 
החברה הבדווית בכללותה, הנמצאת בתהליך 
דיאלקטי מתמשך בין מסורת למודרנה. בשיח 
זה אפשר לזהות כמה דיאלוגים מרכזיים, כפי 

שהם עולים מתוך ממצאי המחקר.
הפרט  טובת  שבין  במתח  עוסק  הראשון 
לטובת הכלל. ניתוח הנרטיבים של המרואיינים 
הבדווית,  בחברה  היום  הקיים  דיאלוג  חשף 
המשפחה  טובת  לבין  הפרט  טובת  בין 
היה  העדיפויות  סדר  בעבר  אם  והקולקטיב. 
ברור לגמרי ועל הפרט היה לוותר על מאווייו 
את  למלא  כדי  בנישואין(  )למשל  הפרטיים 
 Ginat,( וכבודו  כוחו  את  ולשמר  השבט  רצון 
להעדפת  יותר  רב  מקום  יש  היום   ,)1997
של  והוצאתו  הכלל,  של  זו  על  הפרט  טובת 
ילד מחזקת הוריו ומשפחתו היא דוגמה לכך. 
שטובת  ייתכן  כי  אמירה,  קיימת  זה  באקט 

הילד היא לגדול מחוץ למסגרת המשפחתית 
שלו. מחשבה זו נוגדת את ההנחה החברתית 
מתוך  נבנית  היחיד  של  זהותו  כי  הבסיסית 
הקולקטיב וקשורה בו בכל עניין ודבר. למרות 
הנחה בסיסית זו, אנו רואים כי יש היום מקום 
גם לחשיבה הרואה את טובתו של אותו ילד 

באופן שונה מטובת המשפחה הרחבה. 
את  השטח  לפני  מעלים  אלו  תהליכים 
תהליך  מתקיים  שבה  העכשווית,  המציאות 
שהיו  החברתיים  הערכים  של  התפוררות 
של  חובתה  כי  בכך  הדוגלים  בעבר,  קיימים 
נזקקים,  לילדים  לדאוג  המורחבת  המשפחה 
בין אם הם יתומים או שהוריהם בלתי כשירים. 
עולה כאן השאלה האם יש לשמר את המבנים 
אותה  שמא  או  בעבר,  שהתקיימו  החברתיים 
אל  לפנות  ויש  עוד  רלוונטית  אינה  מציאות 
של  החברתי  לממסד  הבדווית,  לחברה  מחוץ 
העזרה  בין  נוצר מתח  בפועל,  ישראל.  מדינת 
במבנים  לכרסם  מאיימת  שלעתים  מבחוץ, 
- המשמשת  העזרה מבפנים  לבין  מסורתיים, 
המהות  במרכז  העומד  וחיוני  תומך  מבנה 
והקיום של הקהילה, אולם נמצא בתהליך של 
לאלטרנטיבות  מקום  מפנה  אשר  התרופפות 
של עזרה מקצועית, המותאמת לאורח החיים 

בחברה המודרנית. 
העובדה כי קיימת אומנה על צורותיה השונות 
בקרב האוכלוסייה הבדווית מהווה ביטוי לכך 
בעזרה  לשימוש  לגיטימציה  היום  קיימת  כי 
חיצונית, ולא רק פנימית, כאחד מהמאפיינים 
של השינוי החברתי, וכי האוכלוסייה הבדווית 
אינה מסתמכת עוד רק על משאביה הפנימיים 
סיוע  לקבל  יזום  באופן  פונה  אף  ולעתים 

חיצוני )פרץ, 2005(.
השיח השני עוסק בדיאלוג בין אלטרואיזם 
לשיקולים כלכליים. פרץ )2005( דנה בהשלכות 
של עזרה חומרית על המנגנונים החברתיים של 
הערבות ההדדית שהיו קיימים בחברה בעבר. 
לדבריה, השירותים החברתיים עשויים להחליש 
את  ומרופפים  עזרה  של  מסורתיות  מערכות 
תחושת המחויבות של הקהילה כלפי חלשים 
וטיפול: “במקומות בהם כספים  ודורשי הגנה 
הופכים נגישים מואצת התפוררות המחויבות 
ערך   - ההדדית  הערבות  ומתרופפת  הערכית 
מרכזי בחברה הבדווית” )שם, עמ’ 202(. מעבר 
מתקיים  כי  נראה  התשלום,  סביב  לדיאלוג 
כאן דיאלוג מכונן ברבדים רבים של המציאות 
המשאבים  שבו  בעידן  הבדווית,  החברתית 
מצטמצמים ומתנהל מאבק הישרדות יומיומי. 
והוא  ועיקר  זה אינו פשוט כלל  דיאלוג ערכי 
של  הקולקטיבית  בזהות  פגיעה  בחובו  טומן 
בהיותה  התפארה  רחוק  הלא  שבעבר  חברה, 

דואגת לילדיה ולזקניה.
משא  כולל  שמתקיים  נוסף  שיח  לבסוף, 
ומתן על “סוגים של אומנה”. בהמשך לעבודתה 
של פרץ )2005(, המדברת על “משא ומתן על 
עזרה” )ראה פרץ, 2005, עמ’ 159(, ניתן לראות 

באומנה.  גם  מתקיים  ומתן  משא  אותו  כי 
של  רחבה  קשת  ראיתי  שערכתי  בתצפיות 
החל  האומנה,  נושא  עם  התמודדות  אופני 
להוצאת  תוקף  בכל  המתנגדות  ממשפחות 
הילד  להישארות  ונלחמות  מחזקתן  ילדים 
במשפחות  וכלה  המורחבת,  המשפחה  בקרב 
יהיה מטופל במקום  כך שהילד  השמחות על 
אותם  את  למצוא  אפשר  לבין  בין  לו.  שטוב 
“בני כלאיים”, הנוצרים באזורי גבול אלו )אייל, 

2005; שנהב, 2003(. 
שבו  במקרה  לראות  אפשר  לכך  דוגמה 
נתנו  הילד  של  הוריו  שבו  בעבודתי,  נתקלתי 
כי  בתוקף  דרשו  אך  לאומנה  הסכמתם  את 
למשפחתם  ייוודע  ולא  בסוד  יישמר  הדבר 
הבין־תרבותית  היצירה  אולי  זוהי  המורחבת. 
את  משקפת  והיא  הגבול,  באזור  המתקיימת 
השונים  ההתמודדות  אופני  ואת  השינוי  רצף 
המשתנים.  השטח  תנאי  מכורח  המתקיימים 
הוריו של ילד זה בחרו לראות את טובתו על 
זאת  לעשות  בחרו  גם  אך  השבט,  טובת  פני 
אי  התפשרות:  ידי  על  בשבט,  פגיעה  ללא 
לראות  אפשר  והסתרה.  אינפורמציה  העברת 
בכך ביטוי של היצירה הבין־תרבותית הנוצרת 
תרבויות  בין  שיח  נוצר  בהם  גבול,  באזורי 
ונפגשים ערכים מגוונים לשם מציאת  שונות 

פתרון הולם לילדים במצוקה. 
כי המפגש של החברה  עולה  מדברים אלו 
תהליכים  שני  מייצר  המודרנה  עם  הבדווית 
- מקבילים אך סותרים: מצד אחד, הקהילה 
ולמשאבים  להזדמנויות  נחשפת  הבדווית 
לומר  ואפשר  לכן,  קודם  היו  שלא  חדשים 
רבות;  מבחינות  מצבה  את  מיטיבים  הם  כי 
יחסים  נחשפת למערכת  היא  מן הצד השני, 
זה,  במפגש  למיעוט.  רוב  בין  שוויונית  לא 
הקהילה הבדווית מוצאת את עצמה נאבקת 
כאשר  המודרניות,  החברתיות  זכויותיה  על 
כדי שלא לאפשר  גם  נאבקת  היא  זמנית  בו 
כרסום במערכת התרבותית, ערכיה ואמונותיה 
שמקבל  הילד  דומה,  באופן   .)2005 )פרץ, 
אומנת  במשפחה  ומטופל  מהמדינה  שירות 
נהנה ממה שמציעות הקדמה  ומיטיבה  חמה 
ייתכן  אך  ולמודרנה,  למערב  והפתיחות 
מתקיים  היה  לא  שבה  אחרת,  שבמציאות 
המפגש הבין־תרבותי, הוא כלל לא היה זקוק 
לטיפול זה, שכן המערכת המסורתית הייתה 
מענים  עבורו  למצוא  ומצליחה  יותר  חזקה 

הולמים בתוכה. 
התהליכים  את  משקפת  האומנה  כי  נראה 
בכך  בכללותה  הבדווית  החברה  על  החלים 
צביונה  איבוד  את  מחד,  מייצגת,  שהיא 
המסורתי של החברה הבדווית, אך מאידך ניתן 
לראות בה את היצירה התרבותית המתרחשת 
באזור הגבול, שבו ההורים האומנים מקיימים 
ומוצאים  למודרנה  מסורת  בין  פורה  שיח 
לעצמם דרך חדשה המשלבת פרקטיקות של 
האומנה  פרקטיקות  כך,  אם  ו”חדש”.  “ישן” 
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את  דווקא  מייצגות  אינן  אלו  משפחות  של 
קבוצת  על  המערביים  המנגנונים  השתלטות 
הביניים,  תחום  את  משקפות  אלא  המיעוט, 
חברה  של  משותפת  ויצירה  שיח  המייצר 

בדווית בתהליכים של שינוי.
או  המסורתי  העבר   - יותר  טוב  מה  כן,  אם 
אכן  האומנה  שירותי  האם  המודרני?  ההווה 
של  ההתפוררות  תהליכי  להאצת  שותפים 
המשפחה,  להתנערות  ותורמים  המסורת 
אינטרסים  בשל  מילדיהם  והשבט  החמולה 
כלכליים או אחרים? או אולי עצם קיומה של 
בכללותה?  רק משקף את המציאות  האומנה 
שאלות  על  לענות  מתיימרת  אינה  זו  עבודה 
אלו, ומן הסתם גם אין להן תשובה ברורה, שכן 
החוויה האישית של כל אחד ואחת היא שונה. 
ולא  הללו  החוויות  את  לתאר  בא  זה  מחקר 

להכריע בסוגיות אלה.
מחקר זה הינו מחקר ראשוני בתחום שירותי 
ותרומתו  בנגב,  הבדווית  בחברה  האומנה 
המרכזית היא בכך שהוא מהווה צוהר לעולמם 
והמשמעויות  חוויותיהם  האומנה,  הורי  של 
של  הן  הדגשה  תוך  להן,  מעניקים  שהם 
הייחודיות והן של האוניברסליות שבסיפורים 
אלו. באמצעות הכתיבה האתנוגרפית ותפיסת 
לקריאה  שאפתי  גבול”,  כ”אזור  המחקר  אתר 
תרבותית של זהויותיהם של ההורים האומנים 
בני החברה הבדווית, קריאה שחייבה ואפשרה 
והאוניברסלי  הייחודי  את  לזהות  בו־זמנית 
וכן את המובחן מהקולקטיב הבדווי  באומנה, 

ואת המשותף לו. 
ציר  על  אחת  זמן  בנקודת  נעשה  המחקר 
של חברה שעוברת כיום תהליכים רבים, ובחן 
בתהליך  כיום  הנמצאת  האומנה  תופעת  את 
בקונטקסט  האתנוגרפי  המחקר  הטמעה.  של 
באותה  מצב  תמונת  למעשה  נותן  משתנה 
 .)Geertz,1973( נקודת זמן שבה נעשה המחקר
זה  מצב  בהבנת  היא  כן  אם  חשיבות המחקר 
פותח  והוא  המחקר,  נעשה  שבו  לזמן  נכון 
של  בעיצומם  אלו  הורים  של  לעולמם  צוהר 
לשוב  מעניין  יהיה  היסטוריים.  שינוי  תהליכי 
ולערוך מחקר דומה בעוד שנים מספר, כאשר 
האומנה בחברה הבדווית תהיה מבוססת יותר 
של  תהליך  יעבור  שוב  החברתי  והקונטקסט 

שינוי.
אפשר  משתתפת  כצופה  במחקר  מיקומי 
לי לראות ולמקם את משתתפי המחקר בתוך 
ולקבל  חיים  הם  שבו  החברתי  הקונטקסט 
היה  כן,  כמו  חייהם.  של  ריאליסטית  תמונה 
בזמן  לאירועים  להיחשף  באפשרות  יתרון  לי 
אמת ולעמוד על גילויים משמעותיים, שללא 
נחשפת  הייתי  שלא  לוודאי  קרוב  זה  מעמד 
השימוש  על  כותבת   )1992( אלאור  אליהם. 
דיאלוג  כי  וטוענת  המחקר  במהלך  בדיאלוג 
הסיכוי  כפולה:  אפשרות  בתוכו  מקפל  זה 
והיכולת  הנצפה  המעשה  איכות  את  להבין 
מעשים  לפענח  כדי  זו  בהבנה  להשתמש 

והתנהגויות הנראים מוכרים ומובנים מאליהם. 
אני מוצאת כי השימוש בדיאלוג זה הוא שנתן 
שערכתי.  המשתתפת  לתצפית  משמעות 
עם  שלי  העבודה  שגרת  שבהם  במקומות 
ההורים האומנים הפכה את המיוחד והייחודי 
לבנאלי, החזרה בכל פעם לעמדת הצופה היא 
אותם  על  והעמידה  הזיהוי  את  שאפשרה  זו 
חלקים בעלי משמעות מיוחדת. המפגשים עם 
התצפית  במסגרת  הן  אומנים,  הורים  אותם 
והן במסגרת הראיונות, הם אלו שהביאו תוכן 
קבלת  ואפשרו  לדיאלוג שהתקיים  ומורכבות 
של  חוויותיהם  של  שניתן  ככל  שלמה  תמונה 

ההורים האומנים.
שאינו  מצומצם  מחקר  זהו  זאת,  עם  יחד 
זו. כמו  מייצג את כלל הורי האומנה בחברה 
נועד  ולא  הערכה,  מחקר  אינו  זה  מחקר  כן, 
שירות  של  ההתאמה  מידת  את  להעריך 
האומנה לחברה זו או לבדוק אם הוא סיפור 
הצלחה. הוא נועד לספק תיאור ראשוני בלבד 
עיניהם  דרך  עליה  והסתכלות  התופעה  של 
לעריכת  בסיס  להוות  וגם  אותה,  החיים  של 
מחקרים נוספים בעתיד. יש מקום להרחיב את 
המחקר בהמשך גם לכלל האוכלוסייה הערבית 
בישראל, וכן לקיים מחקרים השוואתיים בין 
הישראלית.  בחברה  שונים  אוכלוסייה  פלחי 
כמו כן, יש צורך לערוך מחקרים שיבחנו את 
חוויותיהם של הילדים הבדווים באומנה ובכך 
להשלים את התמונה שהתגלתה במחקר זה. 
הנוכחי היא בכך  נוספת של המחקר  מגבלה 
התייחסות  המגדרי.  ההיבט  בו  נבחן  שלא 
לחשוף  עשויה  המרואיינים  של  המגדר  אל 
הצרכים  מבחינת  לנשים  גברים  בין  הבדלים 

והעמדות שלהם. 
לעריכת  חשיבות  יש  בעתיד  במחקרים 
בשירותי  העובדים  מקצוע  אנשי  עם  ראיונות 
הרווחה בכפרים הבדוויים, הן מבני העדה והן 
מחוצה לה, במטרה לקבל פרספקטיבה נוספת 
על שירותי האומנה - תחום שקיבל התייחסות 
ראשונית בעבודתה של פרץ )2005( על עבודה 
חשוב  בנגב.  מוכרים  הלא  בכפרים  סוציאלית 
הורים  השתתפו  לא  זה  במחקר  כי  לציין 

פיזיות  ממגבלות  הסובלים  לילדים  אומנים 
עצמה  בפני  קבוצה  שמהווים  מנטליות,  או 
תחום  את  לצמצם  כדי  וזאת  האומנה,  בתוך 
המחקר. עם זאת, יש חשיבות רבה גם למחקר 
ייחודיים  מאפיינים  שלהן  אלו,  אומנות  של 
בנגב.  הבדווית  בחברה  ובטח  בטח  לכשעצמן, 
כמו כן, ייתכן שבשל אופי ההורים שהשתתפו 
במדגם, לא הועלו על ידי המשתתפים קשיים 
מחוץ  בילדים  בטיפול  הכרוכים  יותר  גדולים 
למשפחה. כך לדוגמה, התמודדות עם החזרת 
בנות בדוויות בגיל ההתבגרות הביתה על ידי 
כבוד  של  מניעים  בשל  הביולוגית  משפחתן 
התחשבות  ללא   ,)Ginat, 1997( המשפחה 
בצורכיהן הטיפוליים, לא עלתה כאן בעוצמה, 
ככל הנראה משום שלא היו בנות בגילים אלו 
זה  לנושא  להתייחס  חשוב  הללו.  במשפחות 
האומנה  שירותי  שבו  תחום  זהו  שכן  בנפרד, 
רבים,  בקשיים  נתקלים  בכלל  והרווחה  בפרט 
מענים  של  ובסיפוק  במציאה  קושי  וקיים 

מתאימים לנערות בדוויות הנמצאות בסיכון.
בעבודה  מקום  לו  היה  שלא  אחר,  תחום 
קבלת  אופן  הוא  עצמו,  בפני  חשוב  והוא  זו 
ההחלטה על הוצאת ילד מחזקת הוריו, וכיצד 
מחליטים שקיימת הזנחה של הורים בטיפול 
הדוק  באופן  קשורה  זו  שאלה  בילדיהם. 
היום,  הבדווית  החברה  שעוברת  לשינויים 
עושר  בתנאי  הגדלים  ילדים  בה  יש  כאשר 
בפחונים,  המתגוררים  ילדים  ומנגד  מופלג 
ישראל  במדינת  הדעת  על  יעלה  בעוני שלא 
ומשאבים  זמן  להקדיש  ביותר  חשוב  היום. 
כתובים(  )הלא  הקריטריונים  שכן  זו,  לסוגיה 
הם  הוריו  מחזקת  בדווי  ילד  של  להוצאתו 
על  החלים  מאלו  מאוד  שונים  רבות  פעמים 
ילדים יהודיים; לאו דווקא בשל אפליה, אלא 
זו  סוגיה  בתכלית.  שונה  חיים  מציאות  בשל 
זכויות  שוויון  של  סוגיות  סביב  דיון  מעלה 
רב־תרבותית  תפיסה  מול  אל  והזדמנויות 
והסתכלות על מאפיינים תרבותיים ייחודיים, 
לטובת  המקרים  בכל  פועלות  בהכרח  שלא 

אותה קבוצת מיעוט.
שפת  היא  זה  מחקר  של  נוספת  מגבלה 
המחקר, שהינה שפת אם לחוקרת אך שפה 
רק  לא  היא  זו  מגבלה  לנחקרים.  שנייה 
המחקר  אופי  את  שצבעה  פיזית,  מגבלה 
שפורט  )כפי  הנתונים  ניתוח  אופן  ואת 
בפרק המתודולוגי(, אלא גם ובעיקר מגבלה 
הבלתי  הכוחות  יחסי  את  המייצגת  אתית 
המחקר  במציאות  הקיימים  שוויוניים 
בין  בכלל,  הישראלית  ובמציאות  בפרט 
לבין  היהודית  וההגמוניה  הדומיננטי  הרוב 
כי  לציין  בנגב. חשוב  המיעוט הערבי־בדווי 
פעיל  באופן  עלו  לא  הללו  הכוחות  יחסי 
שימשו  אך  המרואיינים,  של  בטקסטים 
כי  העובדה   .)Huss, 2006( להבנתם  כרקע 
האחר  אל  התייחסות  בראיונות  עלתה  לא 
היהודי או אל האחר הערבי או אל המציאות 

 ניתוח הנרטיבים 
של המרואיינים חשף 
דיאלוג הקיים היום 
בחברה הבדווית, בין 

טובת הפרט לבין טובת 
המשפחה והקולקטיב
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הפוליטית בכלל, קשורה אולי לסיטואציית 
מאידך,  האינטימי־לוקאלי.  ולתוכנו  הראיון 
ייתכן שהיא משקפת את אופן התמודדותה 
עם  המבוגרת  הבדווית  האוכלוסייה  של 
היותה קבוצת מיעוט, המגלה “פרופיל נמוך” 
)לנדאו,  השולטות  למערכות  ולויאליות 
הישראלית  במציאות  שורדת  ובכך   )1993

הסבוכה.
אופיים  על  גם  השליכה  השפה  מגבלת 
ברובם  שמהווים  במחקר,  המשתתפים  של 
ו”מודרנית”,  משכילה  יותר  מקבוצה  חלק 
שליטה  יכולת  הוא  לכך  הביטוי  כאשר 
גבוהה בשפה העברית. סביר להניח כי ללא 
מהמשתתפים  מתקבלת  הייתה  זו  מגבלה 
קשת רחבה יותר של חוויות ותפיסות, וגם 
של  יותר  רחבה  קשת  מתאפשרת  הייתה 
מבוגרות  אומנות  אמהות  הן  משתתפים: 
יותר והן משתתפים רבים יותר, המשמשים 

אומנים לקרובי משפחה. 
על  אור  לשפוך  בא  זה  מחקר  לסיכום, 
החברה  בנות  האומנה  משפחות  של  עולמן 
הבדווית ולספר את סיפוריהן תוך התייחסות 
אותם  עלו  במחקר  הכללי.  בנוף  למיקומן 
אלו  לצד  אלו,  לאומנות  ייחודיים  אפיונים 
התיאורי  אופיו  בשל  כאשר  האוניברסליים, 
אינו בא לקבוע אמת אחת  הוא  של המחקר 
את  ולפתח  הגבול  אזורי  את  להאיר  אלא 
הדיאלוג סביבם. זאת, מתוך תקווה כי בעתיד 
ערים  יהיו  המדיניות  וקובעי  המקצוע  אנשי 
לשיח זה ולחלקם בו, וכי מאמר זה יהווה כלי 
נוסף לפיתוח היצירה הבינתרבותית באזורים 

מיוחדים אלו. 
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תקציר
מאמר זה מציג מחקר שבחן כיצד חוות אמהות חרדיות בישראל 
שני  בין  אינטגרציה  נערכת  במחקר  אומנות.  אמהות  היותן  את 
המדגם  האומנה.  ונושא  החרדית  החברה  נושא  מרכזיים:  נושאים 
הנתונים  ואיסוף  חרדיות  אומנות  אמהות  שש  מנה  הנוכחי  במחקר 
חצי  וראיון  משתתפת  תצפית  מחקר:  כלי  שני  באמצעות  נעשה 
“האם  מרכזיים:  נושאים  לשלושה  חולקו  המחקר  ממצאי  מובנה. 
האומנת כאינדיבידואל”, “המערכת המשפחתית” ו”החברה החרדית 
כקולקטיב”. מחקר זה נעשה בשיטה האיכותנית במסורות של מחקר 

שנגזרו משאלת  בסוגיות  נוגעים  הממצאים  ואתנוגרפי.  פנומנולוגי 
המחקר, כמו: המניעים לאומנה, התמודדות האם עם הטיפול בילד 
הנמצא במסגרת האומנה, השפעת האומנה על האמהות, יחס האם 
האומנת לחוויית הקשר של הילד עם הוריו הביולוגיים, גיוס הכוחות 
לטיפול בילד באומנה, אתגרים וקשיים הכרוכים בתפקיד זה, תגובת 
הייחודיים  ומאפיינים  היותן אמהות אומנות  החברה החרדית כלפי 
לתחום האומנה בחברה החרדית. המאמר דן במשמעויות יישומיות 
רלוונטיות של הממצאים עבור עובדים סוציאליים העובדים בתחום 

האומנה בכלל, ועם החברה החרדית בפרט.

מבוא
מטרתו של המאמר להציג ממצאי מחקר שבחן כיצד חוות אמהות 
חרדיות בישראל את היותן אמהות אומנות. להלן תוצג סקירת ספרות 

הנוגעת לחברה החרדית בישראל ולמשפחות אומנה.

מאפייני החברה החרדית בישראל
באדיקות  הכפופה  מסורתית  חברה  היא  בישראל  החרדית  החברה 
לחוקי ההלכה ומנסה לשמור על גבולותיה ולהתנהל כתרבות מובלעת 

בעמותת  חירום  קלטי  ומנחת  אומנה  מנחת   - סוציאלית  עובדת  היא  הכותבת 
מכון סאמיט.

המאמר מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך שנעשתה במחלקה  שלמי תודה: 
בן  באוניברסיטת  אמנותיים  כלים  באמצעות  טיפול  במגמת  סוציאלית  לעבודה 
את  שהנחתה  הוס,  לד”ר  להודות  ברצוני  הוס.  אפרת  ד”ר  של  בהנחייתה  גוריון, 
עבודת המחקר במקצועיות רבה, ולאורית עמיאל, מנהלת שירות האומנה של “מכון 
האומנות  לאמהות  להודות  לבסוף, אבקש  פיתוח המחקר.  את  סאמיט”, שעודדה 

החרדיות, שבשמחה פתחו בפניי את צפונות ליבן.    

שמרית אנגלסמן־פרינס

 :  "עולם חסד ייבנה"  
 חוויותיהן של אמהות 
חרדיות אומנות בישראל

 תהילים, 
פט: ג
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בקרב החברה הישראלית־חילונית )בילו וויצטום, 1994; לב־און ובן שחר, 
ממוצא  חרדים  מרכזיות:  קבוצות־על  משתי  מורכבת  זו  חברה   .)2009
וחרדים  ולליטאים־מתנגדים(  לחסידים  בתוכם  )הנחלקים  אשכנזי 
ממוצא מזרחי. בכל אחת מהן מגוון של קבוצות משנה )קפלן ושטדלר, 
בניגוד לחשיבה הסטריאוטיפית, החברה החרדית אינה מרקם   .)2009
אחיד ומלוכד של לובשי שחורים אלא קהילה מורכבת, מגוונת ורבת 
פנים )לב־און ובן שחר, 2009(. המחקר שלפנינו מתייחס לאמהות אומנות 
המשתייכות לחברת החרדים “המתונים”, רובן מהזרם האשכנזי־חסידי.

ללימוד  מחויבות  הינם:  החרדית  החברה  של  העיקריים  המאפיינים 
להלכה  מחויבות  יהודית,  למסורת  מחויבות  עליון,  כערך  תורה 
כלפי  חשדנית  עמדה  מובחן,  לבוש  והמחמירה,  הקפדנית  בפרשנותה 
המודרנה ותחושת איום קיומי לנוכח השפעותיה על החברה היהודית 

)פרידמן, 1991; פרידמן ושלהב, 1985(.   

מגמות שינוי בחברה החרדית   
מחברה  השנים,  ברבות  בהדרגה,  הופכת  החרדית  החברה  כי  נראה 
סגורה ומתבדלת לחברה גמישה יותר ומגוונת יותר, המתפתחת לכיוונים 
שונים )קפלן ושטדלר, Stadler & Ben-Ari, 2003 ;2009(. אפשר להבחין 
כי חלו תמורות ושינויים גם בחיי המעשה בחברה החרדית וגם בעמדות 
השתלבות  ביניהם,  ישראל.  במדינת  בחיים  עקרוניות  סוגיות  כלפי 
התנדבות  בפעילויות  השתתפות  העבודה,  בשוק  וחרדיות  חרדים 
מגוונות המשרתות את כלל אזרחי המדינה ואימוץ דפוסים של תרבות 
 .)2003 לופו,   ;2003 ונריה,  )אלאור  הסובבת  מהחברה  והצריכה  הפנאי 
אולם, עדיין נראה כי האסטרטגיה המרכזית של החברה החרדית היא 
היבדלות, שנועדה לווסת את החיכוך עם ערכים מנוגדים לה ועם כוחות 

מודרניזציה )הורוביץ, 2003; קפלן ושטדלר, 2009; שטדלר, 2003(. 

מגדר בחברה החרדית
החברה החרדית הינה בעלת מאפיינים של חברות פונדמנטליסטיות 
)קפלן, 2007(. הגברים אחראים על תחומי הציבור והכלל ואילו הנשים 
אחראיות על תפקוד הבית, טיפוח הילדים והקניית אורח חיים חרדי 
מדור אחד למשנהו )רותם, 1992; שקד, 2009(. בחברה החרדית, ריבוי 
 7.7 יש בממוצע  )לוי, 1988(. לאישה חרדית  בולט  לידות הוא מאפיין 
וכהן־קסטרו,  )גורוביץ  היהודית  הישראלית  בחברה   2.6 לעומת  ילדים, 

 .)2004
היחס לנשים בחברה החרדית דומה בדרך כלל בחוגים השונים, אם 
כי יש הבדלים בדרך יישומו. על פי פרידמן )1988(, קיימת התייחסות 
)תהלים,  פנימה”  מלך  בת  כבודה  “כל  בביטוי:  האישה  של  לכבודה 
של  וצניעותה  כבודה  דתית־מוסרית:  הינה  הפסוק  משמעות  יד(.  מה: 
ולראות  האישה מחייבים אותה להגביל את פעולותיה לתחומי הבית 
בתפקידים הנשיים המסורתיים מיצוי עצמי והגשמת ייעוד. עם זאת, 
קפלן )2007( מציין כי החברה החרדית מדגישה שבכדי שהבעל יעסוק 
בנוסף  ותפרנס  גם תעבוד  החרדית  מקובל שהאישה  התורה,  בלימוד 

לעבודתה בבית בטיפול בילדים. 
לאפשר  בכדי  הקהילה  לגבולות  מחוץ  לעבוד  שיצאו  הנשים 
באופן  חיצוניות.  תרבותיות  להשפעות  נחשפו  תורה  ללמוד  לבעל 
פרדוקסלי, יציאת הנשים לעבודה, שמטרתה לשמר את ערכי החברה 
ליצירת  הביאה  הלומדים”,  “חברת  חיזוק  כדוגמת  הפונדמנטליסטית 
התמורות   .)2009 ושטדלר,  )קפלן  ממש  ערכים  באותם  שינוי  תהליכי 
על  שונים  באופנים  משפיעות  חרדיות  נשים  של  התעסוקה  בדפוסי 
עלייה  יש  החרדית.  במשפחה  הקיימים  והמטלות  התפקידים  חלוקת 
ובגידול  הבית  במשק  העוזרים  החרדיים  הגברים  במספר  בולטת 
הילדים, על אף שבדורות הקודמים תפקידים אלו היו בתחום אחריותן 
של נשים. שינוי מבני זה בחלוקת התפקידים שבין הבעל לאישה מעיד 
דפוסי  את  המשנה  דינמי,  גורם  כיום  היא  החרדית  שהאישה  כך  על 

החיים בחברה החרדית )פרידמן, 1988; שלהב, 2005(.

המשפחה החרדית

ולכן  מקודש,  ערך  כאל  המשפחה  מוסד  אל  מתייחסת  היהדות 
כגון  משפחתיים  אירועים  הם  הדתיים  בחיים  המרכזיים  האירועים 
סעודת שבת, ברית מילה, בר מצווה. חיי המשפחה היהודית מבוססים 
על ערכים דתיים, שבאים לידי ביטוי במערכת שלמה של הלכות ומצוות 
שמקורן במוסד המשפחתי, ובהיעדר המוסד המשפחתי הן אינן יכולות 
להתקיים )בן סימון־פריש, 2001(. על פי רותם )1992(, האידיאל בחברה 
החרדית הוא גידול משפחות גדולות ומלוכדות סביב דרך חיים חרדית, 

תוך הסתפקות במועט.
בקרב  המשפחתי  התא  ליציבות  תורמת  היהודית  הדת  כי  נראה 
המשפחות החרדיות ושיעורי הגירושין בהן נמוכים הרבה יותר מבחברה 
הקהילתי  המבנה   .)1984 וכץ,  פרס   ;2001 סימון־פריש,  )בן  החילונית 
פיקוח  של  יעילה  במערכת  מאופיין  החרדית  המשפחה  חיה  שבתוכו 
חברתי, התורם ליציבות היחסים בתוך המשפחה. כמו כן, מספר הילדים 
במשפחה והעובדה שלרוב הילד הראשון נולד כבר בתוך השנה הראשונה 

לנישואין, משפיעים על שלמות המשפחה ועל יציבותה )פרידמן, 1988(.
בשל חשיבות התא המשפחתי בחברה החרדית, משפחה חרדית השרויה 
במצוקה זוכה לעזרה מצד הקהילה. העזרה מתבטאת בשמירה על הילדים 
ואף בעזרה בהתנהלות היומיומית של הבית, כמו קניות, בישולים וכביסות 
)נהרי, פינץ ותורן, 2006(. מניסיוני כמנחת אומנה בחברה החרדית, נוכחתי 
לדעת שהקהילה החרדית מתגייסת לעזור למשפחות הזקוקות לעזרה 

גם כאשר הדבר כרוך בלקיחת ילד לאומנה.
חרדיות,  אומנות  אמהות  של  בחוויותיהן  עוסק  שלפנינו  המחקר 
נוכח  האומנה  חוות את משימת  הן  כיצד  לגלות  וסקרנות  רצון  מתוך 
הבנה שהאמהות  מתוך  נחקרו  הנושאים  החרדית.  לחברה  השתייכותן 
משתייכות לחברה ייחודית, בעלת קודים תרבותיים המובחנים מאלה 

של כלל החברה הישראלית.

שירות האומנה ומטרותיו
בסיסיים  צרכים  לספק  מתקשה  הביולוגית  המשפחה  שבהם  במצבים 
של ילדיה, שירותי הרווחה עשויים לשקול הוצאה של הילד/ה מהבית. בפני 
שירותי הרווחה יש כמה אפשרויות לסידור חוץ־ביתי, שהמרכזיות בהן הן 
הוצאת הילד לאומנה, לסידור במוסד או לאימוץ. מטרת הסידור באומנה 
היא לספק לילד )שנפגע לרוב מהתעללות או הזנחה או שנמצא בסיכון 
לפגיעה(, סביבה זמנית מגנה ובטוחה. כמו כן, הסידור באומנה נועד לאפשר 
לשירותי הרווחה לתכנן ולבצע את המשך הטיפול בילד ובמשפחתו. במהלך 
ההשמה  את  לבנות  אמור  הטיפולי  השירות  באומנה,  הזמנית  השהות 
הקבועה - חזרה הביתה או אימוץ, מתוך ההנחה כי קביעות וביטחון הם 

מרכיב חשוב בהתפתחות הילד )בנבנישתי ושגב, 2002(. 
והיא  הטבעית,  למשפחה  ביותר  הקרוב  הדגם  היא  אומנה  משפחת 
הגיעו  ועד  לידה  מגיל  לילד  לספק  שמטרתה  טיפולית  מסגרת  מהווה 
לבגרות בית חם ומוגן, חוויה מתקנת, התפתחות פיזית ורגשית תקינה, 
תנאים טובים להצלחה ואווירה משפחתית וטיפולית. יחד עם זאת, קיימת 
שאיפה כי ההורים הביולוגיים ישתקמו ויוכלו לגדל אותו ולטפל בו כראוי 
 Cox et al., 2011; Orme, Cuddeback, Buehler, ;2011 ,משרד הרווחה(
בישראל,  כי  מוכיחים,  מחקרים  זאת,  עם   .)Cox & Le Prohn, 2007
וחלק  זמני,  שירות  אינו  האומנה  שירות  המוצהרת,  למדיניות  בניגוד 
עד  בה  ולהישאר  להמשיך  צפויים  באומנה  המושמים  מהילדים  ניכר 

לבגרותם )בנבנישתי ושגב, 2002(.

משפחת האומנה - מאפייני ההורות האומנת
משרד  של  הסוציאלית  העבודה  לתקנון  בהתאם  מופעלת  האומנה 
ומאם  מאב  מורכבת  אומנת  משפחה  התע”ס,  פי  על  )תע”ס(.  הרווחה 
)ורצוי שיהיו בה ילדים ביולוגיים של בני הזוג(, והיא נבדקה והוכשרה 
על ידי הגופים המפעילים שירות אומנה ואושרה על ידי משרד הרווחה 
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יכולות  נשים חד־הוריות  גם  והשירותים החברתיים לשמש כמשפחה. 
הקבועות,  ההוריות  הדמויות  כי  היא  ההנחה  אומנת.  משפחה  לשמש 
עשויים  ההורית,  והסמכות  הגבולות  האינטימיות,  הביתית,  המסגרת 
בכל תחומי  ראויה  יכולת תפקוד  בעל  למבוגר  לילד להתפתח  לעזור 

החיים )משרד הרווחה, 2011(. 
משפחה  קרובי  עם  פעולה  לשתף  מעדיפות  הרווחה  רשויות  לרוב, 
קרובי משפחה  אצל  האומנה  תופעת  ואכן,  באומנה.  בילדים  שיטפלו 
התרחבה בשנים האחרונות באופן משמעותי. במחקרים אודות אומנה 
המקור  משפחת  עם  מתוחים  יחסים  כי  נמצא  משפחה  קרובי  אצל 
ילד  כלפי  ואילו המחויבות  האומנה,  ילדי  עבור  הולם  טיפול  מעכבים 
האומנה, התמיכה מהמשפחה ושמירה על שלמות המשפחה המורחבת 
לילדים  כי  מדווחים  רווחה  עובדי  בילד.  הטיפול  את  לקדם  עשויים 

יש תחושת שייכות  המושמים בבתי קרוביהם 
חזקה יותר, אך עם זאת, קשה יותר לפקח על 
הורי אומנה שהם קרובי משפחה משום שהם 
 Cuddeback, 2004;( פעולה  משתפים  פחות 
 Coakley, Cuddeback, Buehler, & Cox,
2007(. חוקרים מדגישים שיש לזכור כי הורי 
אומנה שהם קרובי משפחה לרוב אינם מתכננים 
לקבל ילד לביתם, אלא נחלצים לעזרה בשעת 
הרווחה  גורמי  בפתאומיות.  ולפעמים  הצורך 
אלה  למקרים  הכשרתם  את  להתאים  צריכים 

.)Coakley et al., 2007(
קיימים גורמים שונים למוטיבציה של הורים 
בשבדיה  שנעשה  במחקר  לאומנה.  אומנים 
נמצאו ארבעה מניעים מרכזיים שונים לאומנה: 
ילד  כלפי  אחריות  החשים  משפחה  קרובי 
מסוים; 2. זוגות חשוכי ילדים שאינם מאמינים 
משלהם;  ילדים  להם  שיהיו  סיכוי   שקיים 
בבית  להישאר  רוצה  האם  שבהן  משפחות   .3
ילדי  עם  יחד  הביולוגיים  בילדיה  ולטפל 
והם  בוגרים  ילדים  שלהם  הורים   .4 האומנה; 
קבלת  ידי  על  הריק”  “הקן  את  למלא  רוצים 

 .)Andersson, 2001( ילדים לאומנה
שאוזכרו  לאומנה  נוספות  מוטיבציות 
לעזור  ורצון  הנאה  לקהילה,  תרומה  בספרות: 
ולהעניק אהבה לילד, מניעת סידור מוסדי לילד, 

להורים עצמם, הגדלת המשפחה,  או  ביולוגי  לילד  רצון לספק חברה 
מילוי חלל שנוצר לאחר מות ילד ביולוגי, פיצוי על ילד שעזב את הבית, 
סיבות דתיות, השלמת הכנסה משפחתית והיכרות מוקדמת עם הילד 

.)Baum, Crase & Crase, 2001; Rhodes et al., 2006(

הסתגלות הילד באומנה
מחקרים מראים כי קיימים גורמים מקדמים, המסייעים להסתגלות 
הילד באומנה, וגורמים המעכבים את הסתגלותו. הגורמים המקדמים 
כוללים: דאגה עמוקה לרווחתו של הילד באומנה, סיוע לילד להתמודד 
עם רגשותיו, זוגיות טובה, תמיכה מהקהילה הדתית )למשל מהכנסייה( 
ואמונה דתית, פתיחות וסובלנות מצד האומנים, הכנסה גבוהה, מבנה 
ברור ועקבי של סדר במשפחה, יחד עם גמישות ומיומנות ביחסים עם 
מניעים  כוללים:  המעכבים  הגורמים  הילד.  של  הביולוגית  המשפחה 
לאומנה שאינם ממוקדים בילד )כמו הכנסה נוספת(, עיסוקים תובעניים 
אחרים והתחייבויות אחרות של הורי האומנה, אי תמיכה ברצון לאחד 
בין הילד להוריו הביולוגיים, תקשורת לקויה במצבי לחץ וחוסר אפשרות 
 Buehler et al., 2003; Coakley et al., 2007;( לגייס תמיכה נדרשת

.)Orme et al., 2004; Orme et al., 2006
על  תגמול  מקבלים  הם  כי  רבות  פעמים  חשים  האומנים  ההורים 

הילד,  של  והרגשית  החברתית  לצמיחה  תורמים  הם  כאשר  תפקידם 
נותנים ומקבלים אהבה, חשים יכולת ליצור אצל הילד תחושת שייכות 
ונורמליות, מונעים מן הילד קשיים ורואים אותו גדל ומתפתח. העובדה 
על  השפעה  להם  שיש  חשים  האומנה  והורי  משתנה  באומנה  שהילד 
 Buehler, Cox &( עיצוב אישיותו, עוזרת רבות בהתמודדות עם קשיים

.)Cuddeback, 2003 ; Coakley et al., 2007

מתחים ואתגרים בהורות האומנת
האומנה  הורי  כאשר  באומנה,  הקיים  בפרדוקס  דן   )2010( בוגט 
מעוניינים שהילד יגדל בסביבה רגילה, ללא סטיגמה של ילד אומנה, 
שיקבל  כדי  באומנה,  שהוא  תדע  שהסביבה  הרצון  בהם  קיים  ומנגד 
סביבה  של  נתינה  באותה  לו.  מגיעה  שאולי  מיוחדת  התייחסות 
של  מניעה  כך,  אם  קיימת,  לילד,  נורמטיבית 

נתינה מיוחדת ושל התייחסות ספציפית. 
של  נוסף  מתואר מתח  המקצועית  בספרות 
הורים  נדרש מהם לשמש  האומנה, אשר  הורי 
את  לשקם  בזמן  ובו  האומנה  לילדי  דבר  לכל 
הקשר שלהם עם הוריהם הביולוגיים. כתוצאה 
מכך, יש הורי אומנה הרואים את ילד האומנה 
להוריו  כשייך  אותו  הרואים  ויש  להם,  כשייך 
אותו  לאהוב  אפשר  כי  וסוברים  הביולוגיים 
הביולוגית.  משפחתו  את  “להחליף”  מבלי  גם 
זה בין התפקיד המקצועי לבין  למעשה, מתח 
האמביוולנטיות  את  מבטא  ההורי  התפקיד 
)בראל,  האומנת  ההורות  בתפקיד  הקיימת 

2005; סופר, 2008(.
מתמודדים  האומנים  ההורים  לכך,  בנוסף 
רגילים,  הורים  עם אתגרים הדומים לאלו של 
כמו הצורך לספק לילד סביבה בטוחה, אוהבת 
הרגשית,  בהתפתחותו  התומכת  ומזינה, 
החברתית והאינטלקטואלית. עם זאת, ההורים 
ייחודיים  אתגרים  בפני  ניצבים  האומנים 
ומורכבים, הכוללים: התמודדות עם אי ודאות 
לגבי משך שהותם של ילדי האומנה במשפחתם, 
התמודדות עם ילדים בעלי צרכים רגשיים ו/או 
התנהגותיים מיוחדים, התמודדות עם מערכות 
של  הביולוגיים  הוריהם  עם  מורכבות  יחסים 
ילדי האומנה והתמודדות עם סוכנויות הרווחה ועם עובדי הרווחה של 

.)Orme et al., 2007( שירותי האומנה
אין ספק שתפקיד ההורות האומנת טומן בתוכו אתגרים רבים. במחקר 
זה נעשה ניסיון לבחון כיצד אמהות חרדיות אומנות חוות אתגרים אלו, 
להבין  בכדי  מכך.  המשתמע  כל  על  החרדית  לחברה  שייכות  בהיותן 
היבט זה לעומק, נסקרת להלן הספרות הרלוונטית, העוסקת בשירות 

האומנה בחברה החרדית וביחס היהדות לאומנה. 

סידור האומנה במקרא
שאינם  ילדים  וגידלו  שהצילו  דמויות  מתוארות  היהדות  במקורות 
שלהן. לדוגמה, בְתָיה בת פרעה )שמות, ב: ה-י( מצאה את משה כשהוא 
בתוך תיבת גומא ביאור וגידלה אותו בילדותו. מרדכי היהודי )במגילת 
אסתר( לוקח את אסתר לו לבת בעקבות מות הוריה ושומר עליה. “ויהי 
אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר 
וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת” )מגילת אסתר, 

ב: ז(. מפסוק זה למדים שמרדכי הפגין אחריות וחסד וגידלה כבתו.
משה ואסתר, שניהם מבטאים דמויות חשובות במסורת היהודית ואף 
אחד מהם לא חי את חייו עם משפחתו הביולוגית. הישגיהם מדגישים 
אינם  בחיים  להצליח  סיכוייהם  חוץ־ביתיות,  במסגרות  הגרים  שילדים 

במקורות היהדות 
מתוארות דמויות שהצילו 

וגידלו ילדים שאינם 
שלהם. לדוגמה, בְתָיה 

בת פרעה )שמות, ב: ה-י( 
מצאה את משה כשהוא 
בתוך תיבת גומא ביאור 
וגידלה אותו בילדותו. 

מרדכי היהודי )במגילת 
אסתר( לוקח את אסתר 
לו לבת בעקבות מות 

הוריה ושומר עליה



מן המחקר

46

פחותים משל ילדים החיים עם משפחתם הביולוגית )אור שלום, 2011(.

תפיסת האומנה ביהדות
במקורות היהדות וההלכה יש התייחסות לסידור האומנה בהקשרים 
שונים ומעניינים. היות שהחברה החרדית כפופה לחוקי ההלכה והיהדות 
כלפי  היהדות  יחס  את  שמבטאים  מקורות  להלן  אסקור  המסורתית, 
סידור האומנה. יפה )1990( סובר כי שורשי ההשמה באומנה בישראל 
חשיבות  המייחסת  הקדומה,  המסורתית  היהודית  בהיסטוריה  נעוצים 
רבה ביותר למסגרת המשפחתית בחינוך הילדים. ארץ ישראל “ייצאה” 
את שורשי ההשמה באומנה לקהילות יהודיות בגולה, ובצורה מודרנית 
נתפס  אומנה  טיפול  ומאנגליה.  מאמריקה  אליה  בחזרה  “יובאו”  הם 
כמעשה חסד ואחריות מצד הקהילה. במשך מאות שנים שררה בקהילות 
היהודיות, הן באירופה והן במזרח, נורמה של משפחות גדולות, וטיפול 
בנפש נוספת לא היה גורם זעזוע אלא ביטא נוהג של הכנסת אורחים 

ואות לסטטוס וליראת שמים. 
על פי אגסי )2007(, ההתגייסות וההתערבות למען החלש והמושפל 
הן דרכה של התורה. אין לעמוד מנגד ואין להישאר אדישים ומרוחקים 
כאשר אנו שומעים או רואים את צעקת החלש. החובה להתערב ולפעול 
ביניהן  בתורה,  המוזכרות  אחדות  במצוות  מקורה  וחלש  קטן  להצלת 
איסור “לא תעמוד על דם רעך” )ויקרא, יט: טז(. בהקשר לכך גם נאמר: 
“כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא” )בבא בתרא, 
יא: א(. מכך אנו למדים, אפוא, על החשיבות הרבה שמעניקה היהדות 

להתערבות המצופה מכל אדם לפעול למען הצלת החלש. 
כי  נכתב   )2007 אגסי,  )כפי שמוזכר אצל  סופר  בספרו של אברהם 
נפשות  סכנת  לכדי  עד  המוכה  ילד  שליט”א,  רבינוביץ  הקר”א  פי  על 
חובה על כל אחד להצילו ואסור להחזירו לביתו. על פי בעל ה"נשמת 
אברהם”, ילד או תינוק שהובא לבית חולים בעקבות אלימות אכזרית 
הטיפול  אחרי   - אסור  שניהם,  או  מהוריו  אחד  ידי  על  במזיד  שחווה 
סכנת  בשל  מוות.  עד  בו  להכות  ימשיכו  אז  כי  לביתו,  להחזירו   - בו 
הנפשות הממשית, על הרופא להודיע על כך מיד לבית המשפט, ועל 
ידי צו בית המשפט יש להעביר את התינוק למשפחה אומנת או למוסד 
)הרב מוסיף ומציין כי הדין חל גם על מעשה אונס; למשל, כשאב אונס 
את בתו הקטנה פעמים חוזרות(. בנוסף, מקורות חז”ל מדגישים שיש 
להעביר את הילד למשפחה או למוסד שומר תורה ומצוות. הם מייחסים 

לכך חשיבות רבה. 

ילדים בסיכון בחברה החרדית
כלפי  החרדית  החברה  ליחס  התייחסות  יש  המקצועית  בספרות 
ילדים בסיכון, תוך אזכור של מאפייני התרבות. מצוין כי מצבי סיכון 
עבור ילדים הם התעללות פיזית, הזנחה, התעללות רגשית והתעללות 
אלו  סיכון  הגילים. מצבי  בכל  ילדים  הם  הנפגעים  וכי  מגונה,  גופנית 
מתרחשים בכל שכבות החברה, וניכר כי הזנחה היא הפגיעה השכיחה 

ביותר )לויפר, 2007(.
יש  החרדית,  בחברה  ילדים  עבור  הסיכון  מצבי  את  לחקור  בבואנו 
לזכור כי לציוויי ההלכה יש השפעה מוחלטת על התנהגותם של יחידים 
ומשפחות. בהלכה יש התייחסות רחבה לחובות ההורים כלפי ילדיהם. 

כמו כן, מוזכר איסור הפגיעה הגופנית או הנפשית בילדים.
להלן סקירה תמציתית, המתארת את יחס ההלכה )במקורות היהודיים( 

כלפי מצבי הסיכון הללו )אגסי, 2007; גולדשטיין ולאור, 2007(.
ביד  פיקדון  בילדים  רואה  היהודית  המסורת  פיזית:  התעללות   .1
הוריהם, האמונים על חינוכם למידות טובות ולשליטה עצמית, ולפיכך 

אסור להורה לפגוע בילדו.                      
2. הזנחה: התורה וחז”ל מדגישים את חובתו של האב לכלכל את בניו 
ובנותיו כדבר טבעי ואנושי, וכן מדין צדקה. חיוב זה כולל קורת גג, מזון, 

ביגוד וכל הצרכים הבסיסיים.
הרואות  בהלכות  עשירים  היהדות  מקורות  רגשית:  התעללות   .3

בחומרה רבה את כל הקשור בהתעללות רגשית. לדוגמה: איסור הונאת 
אדם,  כל  של  פניו  להלבין  או  לבייש  לצער,  דברים, שמשמעו שאסור 
את  איש  תונו  “לא  מהפסוק:  נלמד  האיסור  קטן.  או  גדול  זה  ובכלל 

עמיתו” )ויקרא, כה: יז(.
4. התעללות מינית: ההלכה והמסורת היהודית מתייחסות לתופעה זו 
וכיליונה מתוארים כעונש על  בחומרה רבה. לדוגמה, הפיכת העיר סדום 
“וחטאתם... כבדה  המעשים הרעים של אנשי העיר. כפי שנאמר בפסוק: 
מאוד” )בראשית, יח: יט(. ומפרשים חז”ל שעיקר חטאם היה בתחום העריות. 

עד היום נותר המושג “מעשה סדום” כנודע לשמצה )אגסי, 2007(.
אנשי  עם  אישית  ומתקשורת  סאמיט  מכון  של  פנימיים  מנתונים 
שבגינם  החרדית,  בחברה  ילדים  של  הסיכון  גורמי  כי  עולה  מקצוע, 
התעללות  אלימות,  הזנחה,  הינם  אומנה,  למשפחות  מוצאים  ילדים 
כמו  בילד.  לטיפול  הולמים  תנאים  והיעדר  רגשית  התעללות  מינית, 
שנשארים  מיוחדים,  צרכים  בעלי  תינוקות  של  תופעה  קיימת  כן, 
בבית החולים לאחר לידתם וההורים מדווחים על חוסר יכולת לגדלם 
הרב  כי  מדווחים  הם  לרוב,  אומנת.  עבורם משפחה  לחפש  ומבקשים 
תומך בהחלטה זו ולעתים אף מציינים כי הם מבקשים זאת בהוראתו. 
כמו כן, לרוב, הקהילה החרדית, מגלה אמפתיה לבקשת ההורים ורואה 

אותה כלגיטימית. 

 יחס החברה החרדית כלפי הממסד 
הפסיכו־סוציאלי והמניעים לכך

וכלפי  הפסיכולוגי  הממסד  כלפי  החרדית  החברה  של  הצונן  יחסה 
גורמי רווחה נובע מכמה מניעים, שיפורטו להלן. 

כוחה של הקהילה לפתור את בעיותיה החברתיות־פנימיות 
להוציאן  ולא  הקהילה  בתוך  בבעיות  לטפל  נוטה  החרדית  החברה 
החוצה אלא כשהדברים יוצאים מכלל שליטה. לעזרה ההדדית חשיבות 
חסדים  גמילות  של  עזרה  מסגרות  החרדית  לחברה  יש  ולכן  עליונה, 
והחברה  המשפחה  למוסד  רבה  חשיבות  ויש  כלכלית־רגשית  ועזרה 
)אתגר, 2009(. בחברה החרדית יש מסורת של עבודה קהילתית פנימית 
הרבנים  למרות  סרים  הקהילה  וחברי  החברתיות,  בבעיות  לטיפול 
המנהיגים ומחויבים לכללי ההתנהגות החברתיים באופן כמעט מוחלט 

)לויפר, 2007(. 

מתן עדיפות לסמכותו של הרב על פני סמכות חיצונית
כאשר יש יסוד סביר להניח פגיעה בילד או הזנחה, קיימת העדפה 
והאם  לפעול  כיצד  בהם  ולהיוועץ  רבנית  לסמכות  או  לרב  לפנות 
להביא את המידע לידיעת המשטרה או לידיעת פקיד הסעד )לויפר, 
2007(. הרב בחברה החרדית אינו משמש רק כפוסק הלכה אלא גם 
כפוסק הליכות, והוא מהווה סמכות פוסקת בנושאי משפחה וחינוך 
לפעול  הציבור  למנהיגי  ציווי  קיים  היהדות  במקורות   .)2008 )שליף, 
ברשות  הקיימים  מהמכשולים  להתעלם  ולא  בסיכון  ילדים  לאתר 
יט(  )דברים  דמים”  עליך  “והיה  מדין  ולהציל,  להתערב  אלא  הרבים 

)לויפר, 2007(.                                  
האחרונות,  בשנים  החרדית  בחברה  החלות  השינוי  מגמות  לאור 
החרדית  למערכת  חודרים  הפסיכולוגיה  מתחום  מקצוע  שאנשי  ניכר 
החינוכית. מקצועות כמו ייעוץ חינוכי או עבודה סוציאלית אינם זרים 
עוד לקהילה כפי שהיו בעבר, ובעיתונים החרדיים מתפרסמות כתבות 
רבות בנושאים אלו )יפה, 2009(. יחד עם זאת, העמדה החרדית בנוגע 
רבים  ואמביוולנטית.  מורכבת  הנפשי  והטיפול  הפסיכולוגיה  לעולם 
הערכי  הניגוד  את  ומדגישים  המודרנית  הנפש”  מ”תורת  מסתייגים 
2009(. אף על פי כן, רבנים  שבינה לבין תפיסת הנפש ביהדות )שקד, 
חרדים  שאינם  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  עם  פעולה  משתפים  רבים 
 Greenberg( ומקצתם אינם דתיים, ואף מפנים אליהם מטופלים חרדים

.)& Witztum, 1994
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חשש שהממסד לא יבין את צורכיהם כחברה ייחודית
לעתים, למשפחה החרדית יש קושי לתת אמון בצוות פסיכו־סוציאלי 
מחשש שהם אינם מבינים את צורכיהם הייחודים, הנובעים ממאפייני 
התרבות הייחודיים להם )נהרי ועמיתיה, 2006(. בחברה החרדית, פגיעה 
בקטין נתפסת בעיקר במונחים של סטייה מוסרית והתנהגות אסורה 
על פי ההלכה ולא במונחים של התנהגות פלילית. רבים מבני החברה 
החרדית נמנעים או מתנגדים להיחשף בפני גורמים שמחוץ לקהילה 
הילד. על  רוצה בטובת  ובתמים  וגם אינם מאמינים שהמדינה באמת 
כן, הם ממעטים לשתף פעולה עם שירותי הרווחה )גולדשטיין ולאור, 

 .)2007

חשש לפגיעה ב”שם הטוב” של המשפחה
ל”שם  הטוב” של המשפחה.  “השם  על  רצון לשמור  קיים  זו  בחברה 
הנוגע  בכל  הילדים  של  עתידם  בקביעת  מכרעת  חשיבות  יש  הטוב” 
ולשילובם במסגרות חינוך מסוימות. פגיעה ב”שם הטוב” על  לשידוך 
לפגוע  עלולה  במשפחה  שמתרחשים  שליליים  אירועים  חשיפת  ידי 
קשות במעמד החברתי של בני המשפחה בקהילה ולהצר את צעדיהם 
בתחומים שונים. מנגד, ראוי לציין כי החברה החרדית אינה מסכימה 
לצמצם את הטיפול לנפגע בלבד אלא כורכת אותו גם בטיפול בפוגע, 
בהשבתו להתנהגות תקינה, ובמידת הצורך - גם בהתערבות טיפולית 

במשפחה כולה )גולדשטיין ולאור, 2007(. 

הומוגניות קבוצתית־תרבותית בתהליך האומנה
של  פסיקותיו  על  בלעדי  באופן  סומכות  רבות  חרדיות  משפחות 
האומנה.  בסידור  הכרוכות  וחינוכיות  טיפוליות  לשאלות  בנוגע  הרב 
אומנה,  משפחת  לשמש  מעוניינת  חרדית  משפחה  כאשר  לעתים, 
היא פונה להתייעץ בנושא עם הרב ולקבל את ברכתו ורק לאחר מכן 
פונה לשירות האומנה. רוב המשפחות החרדיות מוכנות לקבל לביתן 
ילד המשתייך לחברה החרדית בלבד, ובפרט לזרם החרדי שאליו הן 
משתייכות. הדבר נובע מרצון שאורח החיים, המנהגים ומוסדות החינוך 
יהיו זהים. גם הורי הילדים המוצאים לאומנה מבקשים, ולעתים אף 
דורשים, כי ילדיהם יעברו למשפחת אומנה המשתייכת לזרם החרדי 
שלהם. לעתים נעשים סידורי אומנה כתוצאה מהתערבות פנימית של 
האומנה.  שירות  של  ממסדית  התערבות  ללא  החרדית,  הקהילה  בני 
שירות האומנה הממסדי של מכון סאמיט מלווה סידורי אומנה אלו 
מטעם  האומנה  ומפקח  האומנה  שירות  ידי  על  אושרו  הם  אם  רק 

משרד הרווחה. 

שיטה
פנומנולוגי  מחקר  של  במסורות  האיכותנית,  בשיטה  נעשה  המחקר 
שהנחיתי,  אומנות  אמהות  שש  נבחרו  המחקר  לצורך  ואתנוגרפי. 
ושהקשר בינינו בוסס על היכרות, כנות ושותפות, במטרה להעניק להן 
האמהות  שהקרינו  הפעולה  שיתוף  המחקר.  לאורך  פתיחות  תחושת 
עמן  הוכיח שההיסטוריה המשותפת, שאותה חלקתי  במהלך המחקר 
טרם המחקר, יצרה תחושת אמון וביטחון, שהובילה לשיתוף פעולה עם 

הליכי המחקר.
בחירת האמהות נעשתה באופן מודע, מתוך הרציונל של ייצוג כמה 
ותק של  היו בעלות  טיפוסים של משפחות אומנה. האמהות שנבחרו 
שנתיים לפחות בתחום האומנה. נבחרו נשים שהן עקרות בית וגם נשים 
שעובדות בחוץ. כמו כן, נבחרו אמהות אומנות ותיקות ואמהות אומנות 

חדשות.

איסוף הנתונים
מובנה  חצי  ראיון  מחקר:  כלי  שני  באמצעות  נערך  הנתונים  איסוף 

ותצפית משתתפת, שיפורטו להלן. 

החברה היונגיאנית הישראלית החדשה
The New Israeli Jungian Society

www.israjung.co.il
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האם.  של  האומנה  בחוויית  התמקד  הראיון  מובנה:  חצי  ראיון   )1(
המרואיינות נתבקשו לבחור את המקום והמועד שבהם יתנהל הראיון, 
כדי להבטיח שיהיה להן נוח והן יהיו מרוכזות. בראיון מחקרי, האופן 
שבו מנוסחת ההזמנה לסיפור יקבע את סוג הנרטיב שיתקבל. נרטיב 
עצמי תחום מסופר כאשר המראיין מגדיר מראש היבט חיים שמעניין 

אותו )ספקטור־מרזל, 2010(. 
בהתאם להנחה זו, ההזמנה שלי לסיפור, כחוקרת, הייתה באמצעות 
ניסוח  שלך”(.  האומנה  סיפור  את  לי  )“ספרי  ראשונה  כללית  בקשה 
לשתף  להתחיל  רוצות  הן  כיצד  לבחור  למרואיינות  אפשר  הבקשה 
בחווייתן. לאחר מכן נשאלו שאלות על נושאים מרכזיים המבטאים את 
תפיסת חוויית האומנה, כגון: מניעים לאומנה, התמודדות עם הטיפול 
של  הקשר  תפיסת  כאמהות,  עליהן  האומנה  השפעת  באומנה,  בילד 
הילד עם הוריו הביולוגיים בעיני האם האומנת, גיוס הכוחות לטיפול 
בילד באומנה, אתגרים וקשיים בתפקיד זה, תגובות החברה החרדית 
כלפי היותן אמהות אומנות וייחודיות האומנה בחברה החרדית. נושאים 
היריעה  את  להרחיב  למרואיינות  ואפשרו  כלליים,  היו  אלו  מרכזיים 
הראיון  בסוף  עבורן.  המשמעותיים  נוספים  היבטים  על  גם  ולספר 

נתבקשו המרואיינות לתאר במשפט אחד את חוויית האומנה עבורן. 
סודיות.  ויתור  של  מסמך  על  חתמו  והאמהות  הוקלטו  הראיונות 
במהלך המחקר כולו, האווירה התאפיינה בשיתוף פעולה, התרגשות 
הראיונות  הראיון.  לאורך  במידע  לשתף  המרואיינות  מצד  ונכונות 
להן  וניתנה  תחושותיהן  על  נשאלו  הן  ובתומם  וחצי  כשעה  ארכו 
האפשרות לשאול שאלות. קובצי השמע נשמרו במחשב. הראיונות 
תומללו תוך הסוואת הפרטים המזהים של המרואיינות, בכדי לשמור 

על פרטיותן.
)2( תצפית משתתפת: התצפית המשתתפת נערכה בשכונות החרדיות 
ובבתים שבהם מתגוררות משפחות האומנה החרדיות. היא כללה סיורים 
וביקורים, גם ללא נוכחותן של הנחקרות, במרכזים קהילתיים בגבולות 
הגיאוגרפיים של אוכלוסיית המחקר: בתי כנסיות, מרכזי קניות, קופות 
חולים, מתנ”ס ומוסדות חינוך, במטרה לצפות בדפוסי ההתנהגות של 
האוכלוסייה החרדית בכללותה. התצפית שנערכה בבית האם האומנת 
התבוננות  זה אפשר  מצב  בבית.  שהו  המשפחה  בני  כאשר  התקיימה 
נתונים אודות אורח חייהן  וליקוט  בני המשפחה  באינטראקציה שבין 

הדתי, המשפיע על התנהלותן. 
חשוב לציין שבמסגרת תפקידי כמנחת אומנה נתפסתי בעיני האמהות 
כ”צופה טבעית”, מאחר שהן הכירו אותי והתרגלו לכך שערכתי תצפיות 
נתוני המחקר באופן  לכן. תצפיות אלו העשירו את  עוד קודם  בביתן 
משמעותי. במהלך המחקר נכתב פרוטוקול תצפית, שבו תיארתי את 
מה שראיתי, שמעתי וחוויתי כחוקרת )לפרטים נוספים על הכלים ועל 

הליך המחקר, ראו: אנגלסמן, 2012(.

ניתוח הנתונים
לשיטת  בהתאם  נעשה  שלפנינו  המחקר  בעבודת  הנתונים  ניתוח 
בנרטיבים  המעוגנת  התיאוריה  על  ומתבסס  לקטגוריות  הקידוד 
)שקדי, 2010(. ניתוח הנתונים נעשה באופן הדרגתי, בארבעה שלבים 
מרכזיים: השלב הראשון כלל ניתוח ראשוני - תמלול הנתונים וניתוח 
ראשוני על ידי חלוקת כל ראיון ליחידות משמעות. בשלב השני נעשה 
ניתוח ממפה - צירוף יחידות משמעות בעלות נושא משותף מכלל 
ניתוח  נערך  השלישי  בשלב  מרכזיות.  קטגוריות  ויצירת  הראיונות 
ממקד - יצירת קטגוריות ממקדות הכוללות בתוכן את הקטגוריות 
הרביעי  בשלב  התצפית.  נתוני  עם  אינטגרציה  ועריכת  המרכזיות 
לבין  הקטגוריות  בין  והשוואה  אינטגרציה   - תיאורטי  ניתוח  נערך 
המידע  על  התצפית  נתוני  את  מבססים  הניתוח  בתהליך  הספרות. 
2003(. על כן, בתחילה, הניתוח התייחס  שהתקבל בראיונות )שקדי, 
נתוני  ולאחר מכן נעשתה אינטגרציה עם  לתמלול הראיונות בלבד 

התצפיות.    

סוגיות אתיות ומהימנות הניתוחים
טופס  על  המחקר  משתתפות  הוחתמו  הראיון  תחילת  לפני 
הסכמה להשתתף בראיון ולפרסם את תוצאותיו. גם אני, כחוקרת, 
שם  באמצעות  תישמר  הסודיות  כי  נאמר  שבו  מסמך  על  חתמתי 
נתנו  הנשים  יטושטשו.  האישיים  פרטיהן  וכי  להן  שיינתן  בדוי 
לצורך  נועד  להן שזה  והוסבר  הראיונות,  להקליט את  אישורן  את 

תמלול ומחקר בלבד.  

ממצאים 
ממצאי המחקר נוגעים לשלושה נושאים מרכזיים: החלק הראשון - 
“האם האומנת כאינדיבידואל”, עוסק בתפיסת תפקיד האומנה על ידי 
בסוגיית  עוסק  “המערכת המשפחתית”,   - האם האומנת. החלק השני 
וביחס  הביולוגית  משפחתו  כלפי  ביחס  האומנה,  לילד  ההתקשרות 
כלפי משפחת האומנה הגרעינית והמורחבת. בחלק זה גם נדונה סוגיית 
ההתקשרות לילד האומנה, לאור מורכבות המערכת המשפחתית. החלק 
האומנת.  החרדית  האם  בעיני  הללו  הנושאים  לתפיסת  מוקדש  כולו 
החברה  ביחס  עוסק  כקולקטיב”,  החרדית  “החברה   - השלישי  החלק 

החרדית לסידור האומנה ובתגובת האמהות לכך.

חלק א’: האם האומנת כאינדיבידואל
מניתוח הממצאים בחלק זה עולות שלוש מסקנות מרכזיות. ראשית, 
קיימים מניעים שונים בקרב האמהות החרדיות ללקיחת ילד לאומנה: 
רצון  ולדנית,  שאינה  אם  חסד,  עשיית  של  אלטרואיסטיים  מניעים 
להגדיל את המשפחה, חוסר ברירה ותחושת אחריות. שנית, בוטאה 
דאגה בקרב האמהות ל”שידוך” ולעתידו של הילד באומנה. שלישית, 
נמצא שהאמונה הדתית, הכוללת את האמונה ב”השגחה פרטית” ואת 
חייהן של האמהות,  באורח  דומיננטי  גורם  מהווה  הרבנים”,  “סמכות 
שמשפיע על הטיפול בילד. כמו כן, בוססה ההנחה שמרכיב האמונה 
הקשיים  עם  להתמודד  חרדיות  אומנות  לאמהות  מסייע  הדתית 

והאתגרים שבאומנה.

חלק ב’: המערכת המשפחתית 
האומנה  לילד  ההתקשרות  שסוגיית  עולה  הממצאים  מניתוח 
)המתבטאת  היהודית  שהדת  נמצא  עוד  האמהות.  כל  את  מעסיקה 
במערכת החוקים ובאמונה באל( לעתים מחזקת את יכולת ההתקשרות 
לילד האומנה ולעתים מקשה על כך. הדת היהודית מקשה על יכולת 
ההתקשרות לילד האומנה בכך שהיא מגדירה שייכות משפחתית על 
פי ההורים הביולוגיים, ובתפילה יש לציין את שם המשפחה הביולוגית 
אי  את  מחדש,  פעם  בכל  מבליטים,  בכך  הביולוגיים.  ההורים  ואת 
זו  )הלכה  שייכותו של הילד למשפחת האומנה. בנוסף, הלכת הייחוד 
מגבילה הימצאות ביחידות עם חברת בני המין השני, שלא מהמשפחה 
הביולוגית, מגיל חמש( הנהוגה בחברה החרדית מהווה גורם המקשה 
להיקשר לילד האומנה, היות שהיא מבליטה את זרותו, את חוסר יכולתו 
להיות כמו ילד ביולוגי בן המשפחה ואת עובדת היותו שייך למשפחה 

ביולוגית אחרת. 
ההתקשרות  תהליך  את  לעתים  המעכבים  הללו,  הגורמים  לעומת 
לילד, האמהות מדגישות כי הן קשורות מאוד לילד משום שהן חדורות 
תחושה שהן עושות מעשה חסד, שהדת מעודדת. הן מאמינות שיקבלו 
הן  כן  ועל  אליהן  דווקא  הללו  הילדים  את  זימן  ושהאל  שכר,  כך  על 
אלו שצריכות לטפל בהם. ניכר שגורמים אלו, שמקורם בדת היהודית, 
מחזקים את חשיבות סידור האומנה בעיני האמהות ומשפיעים לטובה 

על יכולת התקשרותן לילד שבאומנה.
כלפי  אמביוולנטית  התייחסות  קיימת  האמהות  שבקרב  נראה 
המשפחה הביולוגית של ילד האומנה. מצד אחד, הן מבטאות אכזבה, 
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רחמים,   - שני  ומצד  הביולוגית,  המשפחה  כלפי  כעס  ואף  תסכול 
הביולוגית.  המשפחה  של  לאהבתה  תחליף  שאין  והבנה  אמפתיה 
בין  טוב  לקשר  ייחשף  האומנה  ילד  שכאשר  מאמינות  האמהות 
משפחתו הביולוגית לבין משפחתו האומנת, הדבר ייטיב עמו וישפיע 

על התפתחותו התקינה. 
האומן  האב  כי  נמצא  הגרעינית,  האומנה  למשפחת  בהתייחס 
תמיכת  וכי  האומנה  בילד  בטיפול  משמעותי  בתפקיד  נושא  החרדי 
המשפחה המורחבת מסייעת להצלחת סידור האומנה. כמו כן, נחווית 
אמביוולנטיות כלפי סוגיית הרווח או ההפסד של ילדיהם הביולוגיים 

בשל היותם משפחת אומנה.   

חלק ג’: החברה החרדית כקולקטיב 
מהממצאים עולה שהממסד הרבני מהווה גורם מכריע בלבטי ההורים 
בנושא האומנה בחברה החרדית. כמו כן, נמצא שאמהות רבות שואפות 

למסד את סידור האומנה משיקולים שונים, כמו רצון לחוש שותפות 
באחריות לגורל הילד, קבלת עזרה כלכלית ושאיפה שייעשה סדר מצד 

מערכת האומנה הממסדית בקשר עם ההורים הביולוגיים. 
לגבי  סותרים  מסרים  קיימים  החרדית  בחברה  כי  נמצא  עוד 
קושי  ויש  חריג  כסידור  מתפרש  הוא  אחד,  מצד  האומנה:  מוסד 
חסד  כמעשה  מתפרש  הוא  שני,  מצד  הרעיון;  לעצם  להסתגל 
ערכי. כמו כן, יש יחס שונה כלפי ילד חריג, בעל צרכים מיוחדים, 
המסודר באומנה, לעומת ילד נורמטיבי המסודר באומנה. קיימת 
הבנה כלפי משפחות ביולוגיות שבנן החריג שוהה באומנה, מתוך 
שהמשפחה  רבים,  קשיים  מציב  חריג  ילד  של  שהיוולדו  ראייה 
החרדית,  שבחברה  נראה  להכיל.  יכולה  תמיד  לא  הביולוגית 
נשאר  החריג  הילד  אם  וכאב  בושה  סופגת  הביולוגית  המשפחה 
השידוך  שנושא  מהעובדה  השאר,  בין  נובע,  זה  עניין  בחיקה. 
של  הביולוגיים  והמאפיינים  חשוב,  נושא  הוא  החרדית  בחברה 
כגורם  נתפסים  החברתי(  מעמדתה  על  )המשליכים  המשפחה 
חריג  שאינו  שילד  טוענות  האמהות  הילדים.  בשידוכי  מכריע 
וסטיגמות  רחמים  של  תגובות  סופג  אומנת  במשפחה  השוהה 

גדל  אם  גם  נורמטיבי,  כילד  לקבלו  לחברה  וקשה  שליליות 
 - מוצאו  את  מדגישה  החברה  כלומר,  טובה.  אומנה  במשפחת 
משפחתו הביולוגית, ומתעלמת מחינוכו החברתי בהווה. התפיסה 
יהיה  ותמיד  הביולוגית  למשפחה  דומה  הנורמטיבי  שהילד  היא 

חלק ממנה, בניגוד לילד בעל צרכים מיוחדים. 
ילד  ללקיחת  החרדית  בחברה  ברורה  העדפה  שקיימת  נמצא  עוד 
לאומנה ממשפחה המשתייכת למוצא ולזרם החרדי שאליהם משתייכת 
משפחת האומנה. בנוסף, קיימות תגובות מגוונות בחברה החרדית כלפי 
לבין  הבנה  וחוסר  זלזול  הרצף שבין  על  נעות  והן  האומנות,  האמהות 
עם  שהתמודדותן  היא  האמהות  מדברי  המצטיירת  התמונה  הערצה. 
יחס החברה החרדית אל היותן אמהות אומנות נחווית לרוב כחוויה לא 
נעימה ומתפרשת אצלן כפלישה לפרטיותן. האמהות, מטבע הדברים, 
אישיותן,  כמו  לפרמטרים  בהתאם  שונים,  באופנים  כך  על  מגיבות 

מעמדן החברתי ויחסן לילד האומנה.

דיון
הראשונה  המסקנה  המחקר.  עלו מממצאי  מרכזיות  מסקנות  שלוש 
דתית  אמונה  חדורות  החרדיות  האמהות  שכל  העובדה  את  מדגישה 
באופן משמעותי ודומיננטי, והדבר מתבטא במסגרת האומנה בהיבטים 
שונים. דוגמה לכך משתקפת בשלב הראשוני, במניעי האמהות לסידור 
האל, הרחבת התא  גמילות חסדים, תחושת שליחות מטעם  האומנה: 

המשפחתי כביטוי לחשיבות ערך המשפחה ביהדות.  
וההלכה  היהדות  ביחס  דואליות  על  מצביעה  השנייה  המסקנה 
ההתמודדות  את  מקלה  הדתית  האמונה  מחד,  האומנה.  לתהליך 
להתמודד  האמהות  את  המניע  כוח  בהיותה  האומנה  סידור  עם 
וכי  במקרה,  שלא  אצלן  נמצא  שהילד  מאמינות  הן  הקשיים.  עם 
בעתיד.  אותן  יתגמל  וגם  הקשיים  עם  להתמודד  להן  מסייע  האל 
הימצאות  חמש  מגיל  המגבילה  )הלכה  הייחוד”  “הלכת  מאידך, 
הביולוגית(  מהמשפחה  שאינם  השני  המין  בני  בחברת  ביחידות 
על  מקשות  ביהדות  הביולוגית  המשפחה  של  חשיבותה  והאדרת 
יכולת ההתקשרות לילד האומנה, משום שהן מבליטות את עובדת 
שם  באזכור  כאמור,  מתבטא,  זה  האומנת.  למשפחה  שייכותו  אי 
משפחתו הביולוגי בתפילות ובאיסור המגביל את שהייתו ביחידות 

עם בנות או נשים מקרב משפחתו האומנת. 
החברה  של  הייחודיים  המאפיינים  כי  מדגישה  השלישית  המסקנה 
היבטים  האומנה.  בתהליך  שונים  בהיבטים  ביטוי  לידי  באים  החרדית 
אלו יפורטו להלן. היבט אחד הוא מוסד ה”שידוך” בגיל צעיר בחברה 
החרדית. האמהות הביעו חרדה וחשש נוכח השידוך העתידי של ילדי 
האומנה. יש ילדי אומנה שאינם בשלים רגשית לנישואין בגיל צעיר. כמו 
“סטיגמה שלילית” בתהליך השידוך,  חווים לעתים  ילדים באומנה  כן, 

ועל המטפל החיצוני להיות מודע ורגיש לסוגיה זו. 
ביחס  מתבטא  הייחודית  התרבותית  ולתפיסה  לקודים  נוסף  היבט 
החברה החרדית כלפי אומנה לילד נורמטיבי, לעומת אומנה לילד בעל 
וסטיגמה  רחמים  של  ליחס  “זוכה”  שהראשון  בעוד  מיוחדים.  צרכים 
שלילית מצד החברה החרדית, השני זוכה ליחס של סלחנות וגם להבנה 

כלפי המשפחה שמסרה את הילד החריג לאומנה. 
בנוסף לכך, החברה החרדית מצויה בקונפליקט: מחד גיסא, מבחינה 
אך  ערכי,  חסד  כמעשה  האומנה  סידור  את  מעודדת  היא  רעיונית 
מאידך גיסא, בפועל, היא מתקשה לקבל את סידור האומנה ותופסת 
אותו כמוזר וקשה. הילד המושם במשפחת האומנה נתפס כ”נטע זר” 
שקושי  להניח  סביר  הביולוגית.  במשפחתו  מדובר  שאין  משום  בה, 
זה נובע מהתפיסה המקובלת בחברה החרדית, לפיה המשפחה היא 
כאשר  החרדית.  החברה  מבנה  את  המארגנת  המשמעותית  היחידה 
האומנת  שזו  ברור  הביולוגית,  המשפחה  של  ערכה  את  מאדירים 

נדחקת לשוליים. 

 החברה החרדית מצויה בקונפליקט: 
מחד גיסא, מבחינה רעיונית היא 

 מעודדת את סידור האומנה 
 כמעשה חסד ערכי, אך מאידך 

 גיסא, בפועל, היא מתקשה 
 לקבל את סידור האומנה 

 ותופסת אותו 
כמוזר וקשה
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השלכות על הפרקטיקה והמדיניות
ממסקנות המחקר גם נגזרות השלכות על הפרקטיקה והמדיניות של 
סידור האומנה בחברה החרדית. השלכות  השירות הסוציאלי בשיפור 
ואופיו,  הטיפול  הליך  להלן:  יידונו  אשר  נדבכים,  כמה  כוללות  אלה 
התאמת ילד האומנה על פי שייכות מגזרית, לימוד מאפייני הקבוצה 

והענקת יחס של כבוד והבנה. 

הליך הטיפול ואופיו
לעבור  האומנות  האמהות  בקרב  רצון  שקיים  נמצא  הפלא,  למרבה 
ברצונן  מקורה  זו  שאיפה  ממסדית.  לאומנה  פנים־קהילתית  מאומנה 
לקבל תמיכה ועזרה כלכלית־קונקרטית־רגשית. כמו כן, שירות האומנה 
הממסדי מקנה להן תחושת שותפות ואחריות לגורל הילד, מפקח על 
תמיכה  קבוצות  ומקיים  הביולוגית  המשפחה  עם  הביקורים  הסדרי 
לאמהות האומנות. ניתן להסיק מכך שיש חשיבות להמשך מתן הסיוע 

הכלכלי והרגשי ממערכת האומנה הממסדית. 
זאת,  למרות  האמהות.  עם  נעשים  האומנה  הנחיית  מפגשי  רוב 
מעודד  וכגורם  ומעורב  מלא  כשותף  נתפס  הבעל  כי  עולה  מהמחקר 
ומעניק תמיכה. לאור זאת, על השירות הסוציאלי לאמץ גישה המערבת 
את בן הזוג בצורה משמעותית. אין לוותר על מקומו של הבעל בתהליך 

האומנה.

 התאמת ילד האומנה למשפחה 
על פי שייכות מגזרית

בחברה החרדית יש רצון עז לשמר את המבנה והמרקם החברתי של 
רבה. החברה החרדית  לכך חשיבות  מייחסת  והחברה  חרדי,  זרם  כל 
רבות,  ומתת־קבוצות  מובחנות  חסידויות  מכמה  כאמור,  מורכבת, 
ויז’ניץ, חסידות גור, ליטאים, חסידות בעלז. כל קבוצה  בהן חסידות 
להיות  צריך  ובקודים משלה. השירות הסוציאלי  בנורמות  מאופיינת 
ער לתופעה זו ולהשתדל להתאים את המשפחה האומנת למשפחה 
הביולוגית של הילד מבחינת השייכות המגזרית. מטרת ההתאמה היא 
למנוע מתח בין הורים אומנים לביולוגיים המשתייכים לזרמים שונים 
ולמנהגים חדשים  לנורמות  וחשיפה  ולחסוך מהילד קשיי הסתגלות 

עבורו. 

 לימוד מאפייני הקבוצה 
והענקת יחס של כבוד והבנה

בהקשר לתפקיד השירות הסוציאלי, חשוב להדגיש כי ממצאי המחקר 
עם  הסוציאלי  העובד  וההיכרות של  המודעות  מדגישים את חשיבות 
מאפייני התרבות, האמונה הדתית וההלכות שהאמהות מקיימות, מאחר 
שיש לכך השלכות רבות על תהליך האומנה. למשל, יש אמונות דתיות 
המשפיעות על חווייתן של האמהות את סידור האומנה, כגון האמונה 
כי העושה חסד עם הזולת - האל שומר עליו, וכי קיים תגמול בעבור 
מעשה החסד שלו. בנוסף, קיימת אמונה כי התפילה לאל נענית, ועל 
כן ניתן להתפלל ולבקש סיוע בהתמודדות עם קשיי האומנה. האמונה 
ב”השגחה פרטית” )האמונה שכל מה שקורה לאדם בעולם הזה, אפילו 
ההתמודדויות והקשיים, הם מאת האל( באה לידי ביטוי בכך שהאמהות 
אומנות  אמהות  היותן  את  ומקבלות  האומנה  קשיי  עם  מתמודדות 
שמתאימות  אלו  הן  וכי  האל  מאת  נקבע  שכך  אמונה  מתוך  בהבנה, 

לתרום ולסייע בטיפול בילד האומנה.
נוסף על כך, ראוי שהשמירה על המבנה ועל המרקם החברתי תבוא 
לידי ביטוי במתן כבוד מצד העובד הסוציאלי לרבני הקהילה החרדית. 
גורם מכריע בלבטים באומנה בחברה  במקרים רבים, הרבנים מהווים 
החרדית. חשוב ליצור עמם קשרים טובים ולעבוד עמם בשיתוף פעולה, 

היות שחברי הקהילה מצייתים להם ומכבדים אותם. 
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השלכות למחקר עתידי

האומנה  במספר משפחות  גידול משמעותי  של  מגמה  יש  בישראל 
ובמספר הילדים המושמים באומנה )אופק, 2005(. גידול זה מחדד את 
הצורך להעמיק את הידע על משמעות האומנה )אדלר, 2006( בכלל ועל 
)2008( העמיקה  משמעות האומנה בהקשר רגיש־תרבות בפרט. סופר 
של  חוויותיהם  את  שבחן  במחקרה,  האומנה  משמעות  על  הידע  את 
הורים אומנים בדוויים בנגב. המחקר שלפנינו בחן חוויות של אמהות 
אומנות חרדיות והיווה מחקר ראשוני בתחום שירותי האומנה בחברה 

החרדית בישראל. 
בעקבות מחקר זה, מתחדדת ההבנה שעל המטפל להכיר לעומק 
את מאפייני החברה הנחקרת, כדי לבנות אסטרטגיה טיפולית נבונה 
אין  המטופלים.  של  הייחודיים  בצרכים  המתחשבת  ואופטימלית 
האומנה  בנושא  נוספים  לעריכת מחקרים  רבה  חשיבות  שיש  ספק 
של  תפקידו  מהות  כמו  שונים  בהיבטים  שיעסקו  החרדית,  בחברה 
האב האומן, מהות הקשר בין הילד לבין משפחתו האומנת מנקודת 
מבטו של הילד, יחס המשפחה הביולוגית לשירות הסוציאלי ועוד. 
כלים  ויעניקו  חדשות  תובנות  יחדדו  אלו  שמחקרים  להניח  יש 
מקצועיים משמעותיים, שיתרמו לשיפור ולייעול של שירות האומנה 

בישראל.    
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תקציר
התפתחותי  תהליך  מתאר  זה  מאמר 
במסגרת פנימייתית שבה הצרכים הבסיסיים 
של הילדים הולידו רצף מענים שייטיבו עמם. 
“אומנה־לוויין”,  פרויקט  יוצג  הנוכחי  במאמר 
טרם   ,1998 בשנת  לדרך  שיצא  המענים  אחד 
ייחודי,  פרויקט  זהו  האומנה.  שירותי  הפרטת 
של  לוויין  כיחידות  אומנה  משפחות  המשלב 
פנימייה. כל משפחות האומנה שימשו בתחילה 
כמשפחות מארחות בחופשות ובחגים לילדים 
“אחר  הילדים  עבור  והיוו  בפנימייה  ששהו 
הצורך  בעקבות  הוקם  הפרויקט  משמעותי”. 
לשלב בין הצרכים של הילדים לבין יוזמתן של 
המשפחות המארחות, אשר יצרו עמם קשרים 
אמיצים. עיקרו של הפרויקט הינו הרחבה של 

הקשר המשפחתי - מאירוח לאומנה. 
פרויקט זה, המיועד לילדי הפנימייה בלבד, 
שהחברה  הלגיטימציה  בין  שילוב  מציע 
למסגרת  הילד  להוצאת  נותנות  והמשפחה 
למסגרת  הילד  הכנסת  לבין  פנימייתית 
של  הרחבה  המטרייה  תחת  אומנה,  משפחת 
הארגון הפנימייתי. הוא מתאפיין בשמירה על 
רצף טיפולי והתקשרות הדרגתית למשפחה. 

שאינו  לילד  לאפשר  היא  הפרויקט  מטרת 
הביולוגית  משפחתו  בבית  לחיות  יכול 
של  ומטפחת  תומכת  קטנה,  במסגרת  לגדול 
האומנה  מסידורי  בשונה  כאשר  משפחה, 
סידור  בהיותו  מאופיין  הסידור   - המוכרים 
פנימייתי. הווה אומר: הגוף המפנה את הילד 
למשפחת האומנה, הדואג למציאת המשפחה 
של  הייחודיים  לצרכיו  המיטבית  ולהתאמתה 
הילד, המלווה ומדריך את האומנים ומתווך בין 
המשפחה הביולוגית למשפחת האומנה - הוא 

הארגון הפנימייתי ולא עמותות האומנה. 

שצוות  הינו  בפרויקט  המרכזי  היתרון 
הפנימייה עובד בו זמנית עם מכלול ה”משולש” 
המעורב: ילד, הורה ומשפחה אומנת. הפנימייה 
ביולוגיים,  הורים  בין  גשר  ומהווה  מתווכת 
רעיון  לבין  בעבר,  לאומנה  התנגדו  שחלקם 
האומנה. הדבר ניתן ליישום רק כאשר שוררת 
רוח של אמון ושותפות בין המשפחה הביולוגית 
את  חווה  ההורה  כאשר  הפנימייה.  לצוות 
הפנימייה כמקום בטוח עבורו ועבור ילדו, הוא 
ייטה לשקול בחיוב את הרעיון ואף ייתן לילדו 
להצלחת  חשובה  שכל־כך  הדרך,  ברכת  את 
צוות  את  חוות  הלוויין  משפחות  השתלבותו. 
תוך  ביטחון,  וכרשת  טיפולי  כעורף  הפנימייה 
גבוהים  הצוות  של  והזמינות  שההתגייסות 

מאוד, כפי שמקובל בעבודת הפנימייה.  

נראה כי הרעיון של פרויקט האומנה מוטמע 
היטב בקרב הצוות החינוכי והטיפולי בפנימיית 
בכל  לבדוק  יש  כי  אמונה  מתוך  אפל”,  “בית 
פעם מחדש את צורכי הילדים, המשתנים עם 
השנים, ולהתאים גם בתוך הפנימייה “חליפה 
הפרויקט  לכן,  ומשפחה.  ילד  לכל  אישית” 
נשקל לגבי כל ילד או מתבגר הזקוק לו ואשר 
מסוגל ליצור קשר של קרבה ואינטימיות עם 

אחרים. 

מבוא
ילדים  של  באוכלוסייה  מטפלת  הפנימייה 
ובני נוער בסיכון ומטרתה הראשונה היא לתת 
את הטיפול המשקם והמותאם ביותר לילדים 
מתאר  זה  מאמר  שבטיפולה.  הנוער  ולבני 
תהליך התפתחותי במסגרת פנימייתית, שבה 
רצף  הולידו  הילדים  של  הבסיסיים  הצרכים 

מענים שייטיב עמם. 
לקויה,  התקשרות  לרוב  חוו  בסיכון  ילדים 
עם  רציף  בקשר  להיות  יכולים  אינם  וחלקם 
שנים  כ־25  לפני  עלה  כך,  מתוך  הוריהם. 
חלופיות  התקשרות  לדמויות  בחיבורם  הצורך 
בדמות “משפחות מארחות”, כמשלים לטיפול 
המארחות  והמשפחות  הילדים  הפנימייתי. 

כשאצל  ביניהם,  ואמיצים  חזקים  קשרים  יצרו 
אצל  לגדול  הצורך  הצדדים  משני  עלה  חלקם 
המשפחות המארחות ולא רק להתארח בסופי 
פרויקט  נולד  למעשה  כך  ובחופשות.  שבוע 
“אומנה־לוויין” בשנת 1998, טרם הפרטת שירותי 
האומנה, כ”קומה שנייה” של פרויקט המשפחות 

המארחות. פרויקט זה יתואר במאמר הנוכחי.
המאמר מתאר את הפרויקט מנקודת הראות 
שלי, כעובדת סוציאלית בפנימייה, כמקימתו 
אציג  בפנימייה.  זה  שינוי  תהליך  וכמובילת 
את  אסקור  וכן  לרעיון  שהובילו  הצרכים  את 
בסיכון,  ילדים  בנושא:  המרכזיים  המושגים 
ואומנה.  מארחות  משפחות  התקשרות, 
תוך  בהרחבה,  יתואר  “אומנה־לוויין”  פרויקט 
שנראה  בפרויקט  חלקים  של  עתידית  ראייה 

שיש לשמרם או לשפרם. 

ילדים בסיכון
ילדים,  של  תקינה  להתפתחות  הדאגה 
המועילה  ולהשתלבותם  העצמית  להגשמתם 
ההורים  על  טבעי  באופן  מוטלת  בחברה 
להעניק  אמורים  גם  ההורים  הביולוגיים. 
הכורך  נורמטיבי,  משפחתי  מודל  לילדיהם 
בסיסיות,  פונקציות משפחתיות  מילוי  בתוכו 
בהיות המשפחה מוסד הסוציאליזציה הראשון 
ההורים   .)Seaberg, 1990( החברה  של 
יציבות  קביעות,  לילדיהם  לספק  אמורים 
וקשרים רגשיים מספקים )עויזרמן, בנבנישתי 
 Redding, Fried & Britner,  ;1991 רבי,  ובן 
 )1996 )בר־אל,  שייכות  תחושת   ,)2000
וקבלה )Galbo,1984(. הם גם מצופים להיות 
מעורבים בחייו של הילד - הן בסיפוק צרכים 
קונקרטיים והן באופן רגשי, בגילויי אמפתיה 
שבהם  במקרים   .)1998 )נוי־שרב,  ותמיכה 
תפקידם,  את  למלא  מסוגלים  אינם  ההורים 
אחריות  עצמה  על  לקחת  החברה  אמורה 
לטיפול בילד מחוץ לביתו, במסגרות חלופיות 
חוץ־ביתיות כמו פנימייה ואומנה )מוסק, טאוס 

ושומודי, 1998; שיף וקושר, 2005(. 
לרוב  ובאומנה  בפנימייה  המתחנכים  ילדים 
 Mcauley & Trew,( ו/או התעללות  הזנחה  חוו 

סוציאלית  בעבודה  שני  תואר  בעלת  היא  הכותבת 
ורכזת השירות הסוציאלי בפנימיית בית אפל.

בנושא  שהגשתי  עבודה  על  מתבסס  המאמר   *
“מומחית  במעמד  הכרה  קבלת  לצורך   ,2008 בשנת 
העובדים  ואיגוד  הרווחה  משרד  מטעם  ונוער”  בילד 

הסוציאליים. 

שרון זק

פרויקט "אומנה לוויין" בפנימיית "בית אפל": 

"הקומה השנייה" של 
"המשפחות המארחות"
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התפתחותיים  בחסכים  ומתאפיינים   )2000
)מוסק  והפיזי  הקוגניטיבי  הרגשי,  בתחום 
ואחרים, 1998(. חלק ניכר מהם בא מרקע של 
כמו  שונות,  מסיבות  לקוי  משפחתי  תפקוד 
מחלת  הזוג,  בני  בין  מעורערים  אישות  יחסי 
מגבלות  שניהם,  או  ההורים  אחד  של  נפש 
שימוש  וזנות,  עבריינות  ובריאותיות,  פיזיות 
בסמים ואלכוהול, נטישה של אחד מההורים או 
 Pardeck, 1984; Stone &( מות אחד ההורים
Stone, 1983(. החוויה של ליקוי חמור בתפקוד 
ההורים מעצבת את תפיסת העולם של ילדים 
אלה כמרחב של מחסור מתמיד, החסר בזיקה 
 .)1990 וצמרין,  )אילון  תקווה  או  חום   אישית, 
ההתקשרות  המקרים  במרבית  כי  להניח  יש 
לקויה  הייתה  המשמעותית  הדמות  עם 
)Howes, 1999; Bowlby, 1969(, וגורמת לכך 
שילדים אלה נמצאים בסיכון התפתחותי גבוה

 .)Bretherton,1987(
לא  הורי  טיפול  כי  נמצא  שונים  במחקרים 
להתפתחות  להזיק  עלול  הצעיר  בגיל  נאות 
בילדים  נאות  לא  טיפול  ולפעילותו.  המוח 
אשר  לקויים,  התקשרות  ביחסי  גם  קשור 
המנגנון  של  התפתחותו  את  מעכבים 
על  מקשים  ובכך  עצמי  ויסות  המאפשר 
חברתיים ביחסים  ביעילות  לפעול   הפרט 
 .)Harden, 2004;  Fonagy & Target, 2000(
והעקביות  התגובתיות  את  חסר  כזה  טיפול 
יחסי  להתפתחות  נחוצים  אשר  ההוריים 
בפי  נקרא  העקבי  הטיפול  תקינים.  התקשרות 
דאגה  ממזג  והוא  האהבה”,  “שפת  פרייברג 
הורית רגישה לצרכיו של הילד יחד עם עקביות 

ואמינות )אילון וצמרין, 1990(. 
הן  הוכר  הילד  בחיי  בקביעות  הצורך 
תיאוריות  שתי  במחקר.  והן  תיאורטי  באופן 
התפתחותיות מרכזיות ייחסו חשיבות מרובה 
למושג הקביעות בקשר. תיאוריית ההתקשרות 
מולד  צורך  לתינוק  כי  טוענת   )Attachment(
זו  קבועה.  לדמות  ובהתקשרות  אנושי  בחום 
צריכה לספק לו תחושת מוגנות ולתת לו מענה 
התקשרות  ליצור  כדי  לצרכיו,  וקבוע  בטוח 
בטוחה )Bowlby,1969( הכוללת אמון וביטחון 

)אריקסון,  חי  הוא  שבה  בסביבה  בסיסי 
נוי־ בתוך  )קוהוט  העצמי”  “תיאורית   .)1967

שרב, 1998( רואה בדמות הורית קבועה, אשר 
בו  מכירה  במעשיו,  וגאה  מהילד  מתפעלת 
כבעל ערך ולוקחת בחשבון את נקודת ראותו 
מקור  מהווה  אשר  דמות  הסובייקטיבית, 
בסיסי  כתנאי  ולהרגעה  לוויסות  לביטחון, 
)אוסטרוויל,  הילד  של  תקינה  להתפתחות 
1995; קוהוט בתוך נוי־שרב, 1998(. מתיאוריות 
והמשכית  רציפה  הורית  דמות  כי  עולה  אלה 
חום,  המקנה   ,)1995 )סולברג,  החיים  במהלך 
להתפתחות  חיונית  והרגעה,  ביטחון  הגנה, 

רגשית וחברתית תקינה של ילדים. 
שבמהלך  בכך  מתאפיינים  בסיכון  ילדים 
ניתוקים  רציפות,  חוסר  חוו  התפתחותם 
בקשרים ראשוניים ומסגרת משפחתית בלתי 
יציבה )אליצור, 1996(. כאשר הדמות המטפלת 
וקבוע לצרכיו של  אינה מספקת מענה בטוח 
אשר  בטוחה,  לא  התקשרות  יחווה  הוא  הילד 
עלולה ליצור אצלו חוסר אמון בעצמו, תחושת 
נחיתות, דימוי של אדם אשר אינו ראוי לאהבה, 
תדחה  הסביבה  כי  ציפייה   - מכך  וכתוצאה 
 .)Bowlby, 1969; Bretherton, 1987) אותו

ובאומנה  בפנימיות  הגדלים  ילדים 
)מוסק  נמוכה  שייכות  בתחושת  מתאפיינים 
ואח’, 1998; עויזרמן ואח’, 1991( ופעמים רבות 
הוריהם.  מצד  אמיתית  לקבלה  זוכים  אינם 
בתמיכה  רבות  פעמים  מתאפיינים  ההורים 
מעורבים  להיות  וממעטים  בהם  תנאי”  “על 
האישיות  במצוקות  התרכזותם  עקב  בחייהם, 
אשר  ילדים   .)1985 )שטיינהאואר,  שלהם 
אינם חשים שייכות ולא זוכים לקבלה יתקשו 
להסתגל חברתית )פיליפס, 1999(. הם בוחרים 
להסתכן  לא  כדי  אהבה  על  לוותר  תכופות 
בדחייה ופגיעה. הם עשויים לנהוג בתוקפנות 
)סולברג, 1995( או לחלופין לנסות לרצות את 
 .)1990 וצמרין,  )אילון  מחיר  בכל  המבוגרים 
עלולה  תקינה  חברתית  הסתגלות  בהיעדר 
אנטי־חברתיות  להתנהגויות  נטייה  להתפתח 
אצלם  המתבטאים  עצמי,  ריסון  ולהיעדר 
בהתנהגויות כגון אלימות, גניבות וסיכון עצמי 

.)McAuley & Trew, 2000)
מחויבת  על־כן,  החוץ־ביתית,  המסגרת 
לטובת  הנוגעות  שאלות  עם  בהתמודדות 
הילד ולצרכיו, מזווית ראייה התפתחותית. כדי 
ולפצות  להשלים  תקינה,  התפתחות  לאפשר 
על החסכים שעמם הגיע הילד )מוסק ואחרים, 
1998(, על המסגרת להיענות לצרכיו הרגשיים 
ועשיר  אחראי  עקבי,  מיטיב,  טיפול  ולאפשר 

 .)Perry, 1994( בגירויים
רבה  חשיבות  ההוריות  הדמויות  עם  לקשר 
במסגרת הטיפול הפנימייתי, במטרה לאפשר 
הראשונית  ההתקשרות  דמות  עם  קשר  לילד 
שיידון  כפי  זאת,  עם  להמשכיות.  ואפשרות 
מעין  לקשר  זוכים  הילדים  כל  לא  להלן, 
המשפחה  למעשה  נכנסת  הזה  ובחלל  זה, 

המארחת, הנדונה בעבודה הנוכחית.

משפחות מארחות - 
התקשרות לדמויות המהוות 

“אחר משמעותי”
הורים ביולוגיים המסוגלים לשמור על קשר 
התחנכותו  במהלך  הילד  עם  וחיובי  קבוע 
לתפקודו  תורמים  חוץ־ביתית  במסגרת 
והן  ההסתגלות  בשלב  הן  הנפשית,  ולרווחתו 
 .)Kevin,1994 ;1990 ,בטווח הארוך )וינר ווינר
יכולים  אינם  מהילדים  חלק  זאת,  עם  יחד 
להמשיך את הקשר עם משפחתם הביולוגית, 
לספק  מסוגלים  אינם  שהוריהם  משום 
שלומם  את  מסכנים  ואפילו  צורכיהם  את 
תמיכה  בהיעדר   .)1985 )שטיינהאואר, 

משפחתית, יש לדאוג לתחליף הורי. 
התחליפים  אחד  הפנימייתי,  בטיפול 
אירוח  הוא  אלה  לילדים  שנמצא  המרכזיים 
למשפחה  היא  הכוונה  מארחת”.  ב”משפחה 
ומגלה  הילד  עם  קבוע  קשר  על  השומרת 
הקשר  השונים.  חייו  בתחומי  מעורבות 
והמעורבות מתבטאים באירוח של ילד מסוים 
הפנימייה,  של  החופשות  בכל  קבוע,  באופן 
של  ואינטנסיבי  שוטף  קשר  על  ובשמירה 
המשפחה  בפנימייה.  וביקורים  טלפונים 
משתתפת באירועים בחיי הילד כמו מסיבות 
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ימי־הולדת  ימי־הורים,  ובבתי־הספר,  בגנים 
וכדומה. במשפחה כזו יש לילד הזדמנות ליצור 
המשפחה  של  רצונה  שבבסיסו  אחר,  קשר 
המארחת להעניק ולתרום ומוכנותו של הילד 
ורצונו להיתרם, לתרום ולשתף פעולה )יצחקי, 
יזכה  הילד  כי  מצופה   .)1998 ופישר,  ליפשיץ 
הימצאות  של  ואינטימית,  ייחודית  לחוויה 
משפחתי  מודל  לחוות  יוכל  שבה  במשפחה 
נורמטיבי ושאינה שייכת לילד אחר בפנימייה 
החינוכי־  הצוות  עם  לקשר  בניגוד   - מלבדו 
רבים  ילדים  חולקים  שבו  בפנימייה,  טיפולי 

את תשומת הלב.
במיוחד, וההורים  המארחת,  המשפחה   בני 

אמורים להוות עבור הילד “אחרים משמעותיים”; 
כלומר, מבוגרים שלהם השפעה רבה על חייו 
אהבה  קשרי  כלפיהם  לפתח  יכול  ושהוא 
הרגשיים,  בתחומים  להתפתחותו  החיוניים 
 .)Galbo, 1986( והקוגניטיביים  החברתיים 
של  המקורי  לאובדן  וכפיצוי  כתחליף  זאת 
לשמש  יכולים  אינם  אשר  ביולוגיים,  הורים 
 Lynch &( ”עבורו בתפקיד ה”אחר המשמעותי

 .)Cicchetti, 1992
נתמך  תחליפי  משמעותי”  “אחר  של   הרעיון 
הפיתוחים  על  ההתקשרות,  תיאוריית  ידי  על 
 ,)Howes, 1999; Bowlby, 1969( הנגזרים ממנה
בטוחה  לא  התקשרות  שחווה  ילד  כי  הטוענת 
עם  בטוחה  ליצור התקשרות  מסוגל  הוריו  עם 
דמויות חלופיות, כל עוד אלה מסוגלות לספק 
דמויות  תקינה.  להתפתחות  בטוחה  רשת  לו 
הוריות חלופיות, המכונות גם בספרות “הורים 
 ,)Goldstein et al., 1973, 1979( ”פסיכולוגיים
לתקן,  יכולות  ורציף,  עקבי  קשר  מקנות  אשר 
לילדים  שנגרם  הנזק  את  חלקי,  באופן  ולו 
אלה כתוצאה מחוסר העקביות שחוו בילדותם 
)Harden, 2004; Howes, 1999(. כדי לעשות 
יציב  קשר  לילד  להעניק  אלה  דמויות  על  כן, 
הולם  ורגשי  פיזי  טיפול  מספק  אשר  וקבוע, 

ומעניק תחושה של נוחות, הגנה וביטחון. 
כמשלים  מארחות  משפחות  של  הפתרון 
)זק,  לישראל  ייחודי  הינו  הפנימייתי  לטיפול 
רק  לא  לערך,  שנה  כ־25  לפני  וצמח   )2001
התומך  והמחקרי  התיאורטי  הרקע  בסיס  על 
למשפחה  כתחליף  משפחתיים  במודלים 
הטיפולי.  השדה  מתוך  גם  אלא  טבעית, 
הניסיון בשדה הראה כי בטרם פותח מענה זה 
חופשות,  בזמן  בפנימייה  שנשארו  ילדים  היו 
ומתסכול  שקט  מחוסר  סבלו  מכך  וכתוצאה 
ובחוסר  התנהגות  בבעיות  התבטאו  אשר  רב, 
הצורך  עלה  זאת,  לאור  ללימודים.  פניות 
הצורך  במקרה  או  משלים,  מענה  לילד  לתת 
ממעטת  אשר  הביולוגית,  למשפחתו  חלופי, 
או אינה מסוגלת לשמור על קשר עמו במהלך 

התחנכותו בפנימייה. 
פרויקט  את  ייסדה  אפל”  “בית  פנימיית 
וגם  שנה,  כ־25  לפני  המארחות”  “המשפחות 
כמובילה  הפנימיות  בקרב  נחשבת  היא  כיום 

נרקמים  לילדים  המשפחות  בין  זה.  בתחום 
יחסים משמעותיים ואמיצים. על בסיס קשרים 
כ”קומה  “אומנה־לוויין”,  פרויקט  נבנה  אלו 
במטבע  הכוונה  האירוח.  פרויקט  של  שנייה” 
לא  שהפרויקט  הינה  שנייה”  “קומה  הלשון 
הוקם יש מאין: על בסיס הקשר עם המשפחות 
המארחות וביוזמתן נוצרה הרחבה של הקשר 

המשפחתי - מאירוח לאומנה. 
המשפחות הראשונות בפרויקט, שחלקן יזמו 
טרם  בבתיהן  הילדים  את  לגדל  הבקשה  את 
היו אותן משפחות שאירחו  הקמת הפרויקט, 
את הילדים במשך זמן רב, התאהבו בהם ורצו 
לגדלם בבתיהן. התחברות אישית ורגשית לילד 
דווקא לרעיון האומנה בכללותו,  ולאו  מסוים, 
זה  פרויקט  למעשה,  הראשוני.  המניע  הייתה 
שהתפתחו  שירותים  רצף  מתוך  אחד  הוא 
ייחודיים  לצרכים  להיענות  במטרה  בפנימייה 
לפיתוח  והובילו  בשטח,  שנראו  ילדים  של 

מענים המותאמים לטובתם של הילדים. 

הרקע להקמת פרויקט 
“אומנה־לוויין” בישראל

לסידור  בישראל  המופנים  הילדים  שיעור 
חוץ־ביתי במסגרת פנימייתית הוא מן הגבוהים 
בעולם, וזאת בשל נסיבות היסטוריות מיוחדות 
עלייה מסיבית  קליטת  בעיקר של   - בישראל 
והצורך בהקמת מענים לקליטת גלי עלייה אלו. 
שנים  במשך  נחשב  בארץ  הפנימייתי  הארגון 
ויציבות מערכתית,  ותק מקצועי  כארגון בעל 
וטיפוליים  חינוכיים  בכלים  מצויד  אשר 
והתעללות  הזנחה  שחוו  ילדים  לשיקום 
ומועילה  יעילה  השתלבות  לקראת  ולקידומם 
)גיא ופלד, 1998(. הסידור הפנימייתי  בחברה 
ההורים  ידי  על  יותר  כלגיטימי  מקובל  גם 
יציאת  את  להצדיק  יכולים  אשר  הביולוגיים, 
הילד מהבית כצעד חיובי לחינוכו. בניגוד לכך, 
על  לאיים  עשוי  אומנה  במשפחת  הסידור 

הוכחה  מעין  ומהווה  כהורים,  העצמי  דימוים 
צורך  יש  כן  ועל  טובים”  “הורים  שאינם  לכך 
נראה  לכן,   .)2005 )טוקאייר,  חלופיים  בהורים 
עם  רבה  בעבודה  צורך  יש  רבות  פעמים  כי 
ילדם  כדי לשכנעם להסכים להשמת  ההורים 

במשפחה אומנת במקום בפנימייה. 

ילדים  יותר  האומנה,  שירותי  הפרטת  מאז 
משרד  הנחיית  בשל  אם   - לאומנה  מופנים 
)מ.  הרך  הגיל  לילדי  זאת  המחייבת  הרווחה, 
 ,)2006 בפברואר   6 אישית,  תקשורת  וינטר, 
יותר  ומקצועי  נאות  טיפול  בעקבות  ואם 
כיום  גם  זאת,  עם  יחד  האומנה.  במשפחות 
יש שיקולים שונים שבגינם העובד הסוציאלי 
בקהילה עשוי להעדיף את הסידור הפנימייתי. 
שההורים  חשש  עולה  רבות  פעמים  למשל, 
בקונפליקט  ילדם  ויעמידו את  בסידור  יחבלו 
סיכון  יהוו  ו/או  בו  יעמוד  שלא  נאמנויות 
ואיום למשפחה האומנת. בפנימייה, התחרות 
גדולה  בילד  למטפלים  והמוגנות  יותר  קטנה 
יותר, מכיוון שהאחריות מתחלקת בין דמויות 
כי  לדעת  נוכחתי  עוד  אחת.  במסגרת  רבות 
התנגדות הורים לא רק שמרפה את ידי העובד 
גם  באומנה אלא  בקהילה להשמה  הסוציאלי 
מקבלת תמיכה מבית המשפט להימנע מסידור 

באומנה, מתוך רצון ללכת לקראת ההורים. 
השמה  של  מתוכנן  לא  סיום  כל  בנוסף, 
באומנה נחווה עדיין כקשה יותר מאי הצלחה 
של ילד בפנימייה. ההמשגה שבה נעשה שימוש 
לציון סיום לא מתוכנן באומנה ממחישה זאת: 
סיום  לציון  “קריסה”  במושג  השימוש  למשל, 
לא מתוכנן באומנה לעומת “נשירה או הנשרה” 
בפנימיות. ייתכן כי הסבר אפשרי לפער זה הינו 
כי בפנימייה, שבה הילדים חיים בקבוצה גדולה 
עם ילדים וצוות, יש יותר שקיפות. הנעשה שם 
גלוי יותר מאשר הנעשה בבית, מאחורי דלתות 
סגורות - גם כאשר יש הנחיה צמודה, וכאשר 
עובד סוציאלי בקהילה מזהה טיפול לא מיטיב 
בפנימיות אחרות,  לבחור  יכול  הוא  בפנימייה 
לעומת  עמן.  מיטיב  מקצועי  ניסיון  לו  שיש 
)שבו  השטח  אנשי  בין  המקצועי  בשיח  זאת, 
אני שותפה( עולה כי כאשר חווים טיפול לא 
נאות ומספק במשפחה האומנת - הוא משפיע 
תמיכתם  ועל  המקצוע  אנשי  של  יחסם  על 

בסידורים במשפחות אומנות בעתיד. 
בתיווך  הצורך  על  מעיד  לעיל  שתואר  כל 
רק  לא  מסוימים.  במקרים  באומנה  ההשמה 
שבידם  המקצוע  לאנשי  גם  אלא  למשפחה, 

האחריות להפניית ילד לסידור חוץ־ביתי. 
פרויקט “אומנה־לוויין” הינו פרויקט ישראלי, 
ייחודי וחלוצי שהוקם בשנת 1994 בפנימיית 
והחזון  היוזמה  יחזקאל.  זינגר” שבכפר  “בית 
בשיתוף  הפנימייה,  מנהל  גיא,  אלי  של  הם 
הסוציאליים  העובדים  רכזת  פלד,  תרצה 
דאז. הפרויקט מציע שילוב בין הלגיטימציה 
הילד  להוצאת  והמשפחה  החברה  שנותנות 

פרויקט “אומנה־לוויין” 
משלב משפחות אומנה 

כיחידות לוויין של 
פנימייה. כל משפחות 

האומנה שימשו בתחילה 
כמשפחות מארחות 

בחופשות ובחגים לילדים 
ששהו בפנימייה והיוו 

 עבור הילדים 
“אחר משמעותי”
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הילד  הכנסת  לבין  פנימייתית  למסגרת 
למסגרת משפחת אומנה - תחת המטרייה 
הרחבה של הארגון הפנימייתי )גיא ופלד, 
1998(. מטרתו לאפשר לילד שאינו יכול 
הביולוגית  משפחתו  בבית  לחיות 
תומכת  קטנה,  במסגרת  לגדול 
בשונה  משפחה.  של  ומטפחת 
המוכרים,  האומנה  מסידורי 
מאופיין  להלן  המוצע  הסידור 
בהיותו סידור פנימייתי; הווה 
את  שמפנה  הגוף   - אומר 
האומנה,  למשפחת  הילד 
המשפחה  למציאת  שדואג 
המיטבית  ולהתאמתה 
של  הייחודיים  לצרכיו 
ומדריך  שמלווה  הילד, 
ומתווך  האומנים  את 
הביולוגית  המשפחה  בין 
הוא   - האומנה  למשפחת 
ולא  הפנימייתי  הארגון 

עמותות האומנה. 
הינו  בכך  המרכזי  היתרון 
קשר  של  קיומו  בהמשך 
ההורים  הילד,  בין  רציף 
צוות  לבין  המוצא  ולשכת 
באה  הפנימייה  הפנימייה. 
לאוכלוסיית  מענה  לתת 
מודל  חוו  שלא  ילדים 
להוסיף  ובכך  תקין,  משפחתי 
משפחתי  מודל  להפנמת  חשוב  נדבך 
להתפתחותם. יש בפרויקט ילדים שאנו 
לסדרם  הצליחו  שלא  בבירור  יודעים 
באומנה מראש, ברגע הוצאתם מהבית. 
המתואר  הפרויקט  שנותן  המענה 
מאפשר להם הזדמנות שנייה להשתלב 
בצורה  תקינים.  משפחה  בחיי 
מטפורית, ניתן להציג את הארגון 
חגות  שסביבו  כירח  הפנימייתי 
מושפעות  הלוויין,  משפחות 
ידיו  על  נתמכות  מכוחו, 
ומקושרות באמצעותו למשפחות 

הביולוגיות )גיא ופלד, 1998(.
משתלבת  “אומנה־לוויין”  תוכנית 
ולנוער  לילד  השירות  של  במדיניות 
מספר  להקטנת  הרווחה,  במשרד 
הילדים השוהים במוסדות ולפיתוח 
ילדים  לטובת   - בקהילה  שירותים 
ונעם־ )הבסי  ומשפחותיהם  בסיכון 
של  הראשוני  הרעיון   .)2004 גרשון, 
 ,1998 בשנת  אפל”  “בית  פנימיית 
למען  כול  קודם  זה  שירות  להקים 
הנחיה  תואמת  הרך,  הגיל  ילדי 
מאוחרת יותר של השירות לילד ולנוער 
)מ. וינטר, תקשורת אישית, 6 בפברואר, 
2006(, שהפכה מחייבת למרכזי ילד ונוער 
במחוזות השונים, כי השמת ילדים עד גיל 
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האומנה  בשירות  תהיה  שש(  )ולפעמים  חמש 
בלבד. 

תנאים  שני  מציינים   )1998( ופלד  גיא 
יחס  בסיסיים להצלחת הפרויקט. האחד הוא 
חיובי כלפי ההורים, ראייתם כשותפים וקיום 
ערוצי תקשורת פתוחים בין המשפחה לצוות 
הפנימייה. אלו, על פיהם, מהווים תנאי הכרחי 
ואבן יסוד להעברת הילד מהפנימייה לאומנה־

לוויין. הפנימייה מתווכת ומהווה גשר בין הורים 
לבין  לאומנה,  מתנגדים  שחלקם  ביולוגיים, 
רעיון האומנה, דבר שאפשר ליישם רק כאשר 
שוררת רוח של אמון ושותפות בין המשפחה 
הביולוגית לצוות הפנימייה. צוות פנימייה אשר 
מכיר אישית כל הורה, שומר על קשר טלפוני 
ונכון להקשבה אמיתית, הוא צוות שהמשפחה 
הביולוגית תיטה להקשיב להמלצותיו ולשתף 
עמו פעולה. כאשר ההורה חווה את הפנימייה 
יתנגד  הוא  ילדו,  ועבור  עבורו  בטוח  כמקום 
על  לאיים  שעלול  רעיון  בחיוב  לשקול  פחות 
המקום ההורי שלו, כמו העברת ילדו למשפחת 
אומנה, ואף ייתן לילדו את ברכת הדרך שכל־

התנאי  השתלבותו.  בהצלחת  חשובה  כך 
רב־ צוות  של  בשותפות  עבודה  הוא  השני 

הצוות  המנהל,  את  הכולל  בפנימייה,  מקצועי 
פעולה  שיתוף  וכן  הטיפולי,  והצוות  החינוכי 
הביולוגיים,  ההורים  לבין  הללו  הגורמים  בין 
ההורים האומנים והעובד הסוציאלי בקהילה. 

בפנימיית  הרבות  עבודתי  שנות  במשך 
לשירותים  שמחלקות  מגלה  אני  אפל”  “בית 
חברתיים, אשר מסיבות שונות אמונן בסידור 
בחיוב  לשקול  מוכנות  בספק,  מוטל  האומנה 
הקשרים  מתוך  באומנה־לוויין  הסידור  את 
שהם  האמון  ומתוך  שנרקמו  המקצועיים 
חשים כלפי צוות הפנימייה. בצמתים אלה אני 
כ”חליפה  אומנה  סידורי  של  כשגרירה  חשה 
אישית”, המתאימה לילד ולמשפחה מסוימים 
באופן אינדיווידואלי. חוויתי שדווקא המילייה 
הפנימייה  שמציעה  הביטחון  ורשת  המורחב 
את  ומקדמים  בקהילה  עובדים  על  מקלים 
בחסות  דווקא  המוצעת,  לאומנה  אישורם 

הפנימייה. 
לאחר שדנתי ברקע להקמת פרויקט ייחודי 
“אומנה־לוויין”, אפנה לתאר להלן את  זה של 
משפחתית  במסגרת  הגדילה  של  החשיבות 
ההורים  תפקיד  ואת  בסיכון  ילדים  עבור 

האומנים במסגרת זו.

 הצורך של הילד לגדול 
 בחיק משפחה ותפקיד 

ההורים האומנים
 ,1990( בישראל  הילד  זכויות  הצהרת  פי  על 
שהוצא  הילד  של  זכותו  כי  נקבע   )2 סעיף 
תחליף  לקבל  לקוי  הורי  תפקוד  בשל  מביתו 
בית מתאים, דומה עד כמה שניתן לבית הורים 
תקין, תוך שמירת קשר עם משפחתו הטבעית. 
אחת האפשרויות לסידור חוץ־ביתי היא האומנה. 

מתגורר  ילד  שבו  למצב  מתייחסת  אומנה 
כדרך קבע, עד לשיקומם של הוריו הביולוגיים, 
מהווה  האומנה  ממשפחתו.  אחרת  במשפחה 
ילדים,  המערבת  מורכבת,  חברתית  התערבות 
וסוכנויות  אומנים  הורים  טבעיות,  משפחות 
ההוצאה   .)1991 ואחרים,  )עויזרמן  חברתיות 
לאומנה נועדה לספק לילד סביבה זמנית, מגנה 
כמשפחה  מוגדרת  אומנת  משפחה  ובטוחה. 
שאינה  הילד,  של  הטבעית  למשפחה  משלימה 
באה במקומה, וכאמצעי טיפולי לטווח קצר או 
ארוך, על פי צורכיהם של הילד ומשפחתו )תע”ס, 
1997(. פעמים רבות האומנה בישראל, שמוגדרת 
זמני,  כשירות  פורמלי  באופן  הפנימייה(  )כמו 
היא בפועל, להבדיל מבמקומות אחרים בעולם, 

ארוכת טווח )הבסי ונעם־גרשון, 2004(. 
ההורים האומנים, בהיותם מטפלים בילדים 
את  מילא  שלא  לקוי  משפחתי  מודל  שחוו 
מחויבותו לילדיו, אמורים לספק חוויה אחרת 
התקשרות  לילד  שתאפשר  חוויה  ומתקנת; 
המרכזיות  המטרות  כאחת  המזוהה  בטוחה, 
תוכל  ואשר מתוכה   ,)Hallas, 2000( באומנה 
תקינה.  וחברתית  רגשית  התפתחות  לצמוח 
ככל  לשמש,  הוא  האומנים  ההורים  תפקיד 
ולהיות  למשפחה  תקין  חלופי  מודל  שניתן, 
ובאופן  קונקרטי  באופן  הילד  בחיי  מעורבים 
רגשי. מצופה מהם לאפשר לילד לחוות קשר 
עם משפחה הממלאת פונקציות משפחתיות 
קבלתו  בחייו,  קביעות  הענקת  כמו  בסיסיות, 

כפי שהוא ומתן תחושת שייכות. 
ובני  ילדים  של  ראשוני  צורך  הינו  קבלה 
מרכזי  כגורם  ונמצאה   )Galbo,1984) נוער 
)גורני,  העצמית  ההערכה  להתפתחות 
הורים  כדוגמת  פסיכולוגיים,  הורים   .)1993
כפי  הילד  את  לקבל  יכולים  אשר  אומנים, 
את  והן  לרצות  הרצון  את  הן  ולהכיל  שהוא 
התוקפנות של הילד, יוכלו להקטין את הנזק 
רגשי  לתפקוד  לתרום  ויכולים  נגרם  שכבר 
 .)1990 ווינר,  )וינר  הילד  של  תקין  וחברתי 
מביתם  שהוצאו  שילדים  העובדה  בהינתן 
)מוסק  נמוכה  שייכות  בתחושת  מתאפיינים 
באמצעות  האומנים,  ההורים   ,)1998 ואח’, 
תחושה  הענקת  וחיבה,  אהבה  של  תשדורות 
המלא  ושיתופו  רצוי  שהוא  באומנה  לילד 
בחייהם, יקנו לילד הנמצא במחיצתם תחושת 
שייכות (Galbo ,1986(. לתחושת שייכות זו 
חשיבות רבה, שכן עדויות אמפיריות מלמדות 
השייכות  תחושת  בין  קשר  קיים  כי  אותנו 
של הילד באומנה לבין מדדי תפקוד שונים, 
כולל תפקוד רגשי־חברתי נורמטיבי, הצלחה 
הערך  והעלאת   )1990 ווינר,  )וינר  בלימודים 

העצמי )מוסק ואח’, 1998(. 
את  מדגישים  מקצוע  ואנשי  חוקרים 
מכרעת  חשיבות  כבעל  הקביעות  היבט 
הנמצאים  ילדים  של  הרגשית  בהתפתחות 
Shlonskey & Berrick 2001;(  באומנה 
Goldstein et al., 1973: 1979(. למשל, רדינג 

ועמיתים )Redding et al., 2000( מדגישים כי 
היא  רגשית,  התקשרות  המאפשרת  קביעות, 
ולכן  הילד  ביותר להתפתחות של  תנאי חשוב 
כך  לשם  באומנה.  יציבות  להבטיח  לנסות  יש 
בין משפחה  רב בהתאמה  יש להשקיע מאמץ 

מועמדת לילד ולקשייו. 
לעומק  חקר  אשר   ,)Avery, 2000( אייברי 
להשמה  במיוחד  קשים  ילדים   80 של  תיקים 
קבע  המבוגר,  וגילם  מורכבות  בעיות  מפאת 
יכולה  אינה  משפחה  כאשר  גם  כי  בבירור 
הילד  עם  חזקים  התקשרות  ביחסי  להיות 
של  הקביעות  עצם  בעיותיו,  ריבוי  בגלל 
תורם  הילד  של  בחייו  האומנת  המשפחה 
 Miller, באופן משמעותי להתפתחותו )ראו גם
אכן  האומנים  שההורים  ככל  לפיכך,   .)2000
הצבת  דרך  שהוזכרו  הפונקציות  את  ימלאו 
שיתופו,  כדי  תוך  מהילד,  ברורות  דרישות 
וטיפוח  ולעצמאות  דעה  להבעת  עידודו 
יתרמו  הם  כך  החיים,  וכישורי  האינדיווידואל 
הנמצא  הילד  של  התקינה  להתפתחותו 

.)Redding et al., 2000( במחיצתם

רציונל של אומנה־לוויין 

פרויקט  של  הרציונל  את  אתאר  זה  בחלק 
“בית  צוות  ידי  על  שהוצע  כפי  אומנה־לוויין 
את  כלל  זה  רציונל   .)1998 ופלד,  )גיא  זינגר” 

ההיבטים הבאים:
רצף . 1 את  מפסיק  במשפחה  ילד  שילוב 

נידון  רבים  שבמקרים  המוסדי,  החיים 
להימשך שנים ארוכות. שילובו במשפחה 
בסביבה  אינטגרציה  להבטיח  מבקש 
משפחתית וקהילתית תקנית ותומכת, תוך 
תפירת “חליפה אישית” ייחודית לכל ילד 
למענה  בהשוואה  זאת  לאומנה.  המופנה 

הפנימייתי, שהינו קבוצתי.
ההיכרות המוקדמת של אנשי הפנימייה עם . 2

הילד, עם משפחתו הביולוגית ועם המשפחה 
התאמה  מאפשרת  לאומנה,  המועמדת 

מיטבית של הסביבה המטפלת לילד. 
לחיק . 3 הפנימייה  ממסגרת  הילד  העברת 

תוך  הדרגתית,  בצורה  נעשית  משפחה 
צרכיו  על  הילד  עם  מוקדמת  היכרות 
זה  באופן  הילד  העברת  הייחודיים. 
טיפולי־חינוכי  רצף  על  שמירה  מבטיחה 
לילד ולמשפחה האומנת, אשר מכירה את 
צוות הפנימייה. באופן זה נשמר קשר בין 
הילד לבין דמויות משמעותיות בפנימייה, 
ובמידת  המלווה  הסוציאלי  העובד  קרי 
הצורך גם המנהל, הצוות החינוכי וחברים.

הפרויקט יוצר אצל המשפחה הביולוגית . 4
כמעין  האומנה  משפחת  של  תפיסה 
חלק  הפנימייה,  סגל  של  “הרחבה” 
מפחית  ובכך  מהפנימייה,  נפרד  בלתי 
מפני  הביולוגיים  ההורים  של  חרדות 
של  מניעה  או  ריכוך  הילד”.  על  “תחרות 
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של  התפתחות  מונעים  התחרות  תחושת 
קונפליקטים בין ההורים הביולוגיים לבין 
ההורים האומנים, כפי שמתרחש פעמים 
הפנימייה  אומנה.  במשפחות  רבות 
ממשיכה להוות להורים הביולוגיים כתובת 
במקרים  ולתיווך  לתמיכה  להתייעצות, 

שקונפליקט מעין זה אכן מתרחש.
יציבים . 5 קשרים  ליצור  עוזרת  הפנימייה 

משפחתו  לבין  הילד  בין  יחסית  ובטוחים 
הביולוגית, בשיתוף משפחת האומנה, מה 
שאמור להגדיל את רווחתו של הילד, את 
ביטחונו ואת הישגיו בתחומי החיים השונים 
“רשת  מהווה  הפנימייה   .)1992 )מוסק, 
התעוררות  של  במקרים  יציבה  ביטחון” 
מצבי חרדה, חוסר אמון בין השותפים או 
של  מצב  כולל  אחרים,  משבריים  מצבים 
האלה  המצבים  בכל  האומנה.  “קריסת” 
“פינה  לו  ששמורה  והוריו  הילד  יודעים 

חמה” בפנימייה, שאליה יוכל לחזור. 
למשפחות . 6 ביטחון  ורשת  טיפולי  עורף 

הצוות  של  והזמינות  ההתגייסות  הלוויין. 
בעבודת  שמקובל  כפי  מאוד,  גבוהים 

הפנימייה.  
מבחינת המשתתפים בפרויקט: לפרויקט 
יותר  או  כשנה  שנמצאים  ילדים  מופנים 
בפנימייה. אין אפשרות להפנות מהקהילה 
הנחיות  פי  )על  לאומנה־לוויין  ישירות 
של  מאגר  אין  ולפנימייה  הרווחה(  משרד 
לאומנה  הזקוקים  ילדים  אומנה.  משפחות 
המטפלות  לעמותות  מופנים  טיפולית 
דחופה,  שהשמתם  ילדים  כן,  כמו  בכך. 
אינה  משפחות,  מאגר  בהיעדר  והפנימייה, 
מוצאת להם סידור, מופנים לעמותות - על 
“זמן  של  והחשיבות  הילד  טובת  עקרון  פי 
בכל  בלבד  ילד אחד  בפרויקט מושם  ילד”. 
מקצועית  הערכה  מתוך  אומנת,  משפחה 
לכל־כך  זקוק  באומנה  שמושם  ילד  לפיה 
רצוי  זה  שאין  מהמשפחה,  משאבים  הרבה 
לחלקם בין כמה ילדים. עד היום לא הושמו 
אחים  של  מצב  ייווצר  אם  באומנה.  אחים 
ביחד,  שיהיו  דורשת  שטובתם  מועמדים 

הדבר יישקל. 

אומנה־לוויין כחלק ממערך 
השירותים בפנימיית “בית אפל”

השנים  ב־15  פיתחה  אפל”  “בית  פנימיית 
מפנימייה  והפכה  שונים  שירותים  האחרונות 
אינטרנית במודל המסורתי ל”מרכז רב־תחומי 
אשר  יחידות  שלוש  הכולל  בסיכון”,  לילדים 
הפנימייה  מזו:  זו  נפרדות  כיחידות  פועלות 
גן־ב’,  לגילאי  משפחתון  )הכוללת  האינטרנית 
קבוצות רב־גילאיות בגיל בית הספר היסודי, 
אומנה־לוויין  תיכונית(,  וחטיבה  חירום  קלט 

ופנימיית היום. 
מסורתית  פנימייתית  מפעילות  המעבר 
האפשרויות  את  המרחיב  שירותים  לרצף 

במעלה  “שינוי  בספרות  מכונה  הילדים  למען 
)ווצלביק,   ,)Double-Loop Learning) שנייה” 
ויקלנד ופיש, Havassy, 2001 ;1979(. הכוונה 
מהמסגרת  לצאת  המחייבת  לתפיסה  הינה 
והנחות  המטרות  הייעוד,  הגדרות   - הקיימת 
מסגרת  אחרים.  עשייה  לגבולות  היסוד, 
גבולות  כבעלת  בעבר  שאופיינה  הפנימייה, 
ברורים, הופכת לארגון פתוח יותר, שגבולותיו 
גמישים ומתאימים עצמם לתנאים סביבתיים 

משתנים. 
על  להסתכל  אפשר  זו  ראייה  מתוך 
חוץ־ביתיים  שירותים  מערך  כעל  הפנימייה 
המטרה  לפיכך,  לכך.  הזקוקים  הילדים  עבור 
הארגונית היא לתת את הטיפול הטוב ביותר 
והמותאם ביותר לצרכים האישיים של כל ילד 
שבטיפולה של הפנימייה. שינוי במעלה שנייה 
ארגונם  את  לראות  הארגון  לאנשי  מאפשר 
ולפתוח אפשרויות  באור אחר  עשייתם  ואת 
השינויים  את  תואמות  שגם  חדשות,  פעולה 
 .)Havassy, 2001) במדיניות משרד הרווחה 
השינויים  למגוון  התגייס  הפנימייה  צוות 
בפתיחות, מתוך קריאת צורכי הילדים בשטח, 
ואנשי המקצוע פיתחו התמקצעות בתחומים 

ממוקדים. 

המסע של “בית אפל” 
לאומנה־לוויין 

נולד ב”בית אפל”  הצורך בהקמת הפרויקט 
רבים  צעירים  ילדים  היו  כאשר   ,1998 בשנת 
לא  הוריהם  של  השיקומית  שהפרוגנוזה 
כי  הוחלט  שונות  מסיבות  אך  טובה,  הייתה 
ילדי  מקרב  רבים  ילדים  לאימוץ.  יימסרו  לא 
הפנימייה התארחו לאורך זמן אצל משפחות 
והן  וקרוב  חם  קשר  התפתח  שעמן  מארחות, 
לגדלם.  ורצו  לילדים  גדולה  מחויבות  חשו 
כאמור, ההתאהבות בילד והרצון להיטיב עימו 
מלכתחילה  אשר  המשפחות,  של  המניע  היו 
לאו דווקא חשבו על רעיון של אומנה כמודל 

וכאידיאולוגיה שיתאימו להם. 
סוציאלית  כעובדת  אז  תפקידי  במסגרת 
פרויקט  שלתפיסתנו  ומכיוון  הרך,  בגיל 
“אומנה־לוויין” נולד קודם כול כמענה לילדים 
ולליוויו  להקמתו  אחראית  הייתי  הרך,  בגיל 
בשטח. חשוב לציין כי הפרויקט יצא לדרך טרם 
הופרטו שירותי האומנה במאי 2001, והשימוש 
בפתרון של אומנה בארץ היה פחות נפוץ. בשל 
את  חברתיים  לשירותים  המחלקה  העדפת 
גן  ילדי  הסידור בפנימיות, שהו אז בפנימייה 
רבים )כ־35(, בהם גם ילדים בני שנתיים, עדיין 

עם חיתולים ומוצץ. 
פרויקט  של  סיפורו  הובא  הצוות  לידיעת 
“אומנה־לוויין” בפנימיית “בית זינגר” שבכפר 
יחזקאל, אשר קיבלה תמיכה וגיבוי מקצועיים 
הרווחה.  משרד  של  ולנוער  לילד  מהשירות 
ב”בית  אפל”  מ”בית  צוות  ביקר   1998 בשנת 

בתום  הפרויקט.  מייסדי  עם  ונפגש  זינגר” 
אפשר  כי  התחושה  בנו  התחזקה  הביקור 
הזה  הייחודי  הפרויקט  את  להקים  להתחיל 
שינוי  להחיל  הייתה  הכוונה  אפל”.  ב”בית 
מהותי בפרויקט, כאשר ב”בית זינגר” הפרויקט 
בחטיבות  למתבגרים  כול  קודם  מיועד  היה 
בביתם,  להתגורר  לשוב  יכלו  שלא  הביניים 
מלכתחילה  אותו  התאמנו  אפל”  וב”בית 
צירפנו  יותר  מאוחר  יותר.  הצעירים  לילדים 
מנהל  גיא,  אלי  לפרויקט.  מתבגרים  גם 
את  בחזונו  ראה  דאז,  זינגר”  “בית  פנימיית 
הטמעת המודל בפנימיות נוספות )גיא ופלד, 

1998(, ואנו חשים כי הגשמנו את חזונו. 

“אומנה־לוויין” ב”בית 
אפל” - הלכה למעשה 

פנימיית “בית אפל” שוכנת ביישוב גן־יבנה, 
כך שהגדרנו טריטוריה נגישה יחסית של מגורי 
בית  בדרום,  אשקלון/קרית־גת  המשפחות: 
ופתח  במערב  אשדוד  במזרח,  שמש/מודיעין 
משפחות  משתתפות  בפרויקט  בצפון.  תקוה 
אשר מארחות את הילד בין שנה לשנים מספר. 
בכל מקרה, תקופת אירוח משמעותית תקדים 

את המעבר לאומנה. 
היטב  מוטמע  האומנה  פרויקט  של  הרעיון 
בקרב הצוות החינוכי והטיפולי בפנימייה ולכן 
הוא נשקל לגבי כל ילד או מתבגר הזקוק לו - 
ואשר מסוגל ליצור קשר של קרבה ואינטימיות 
מסכימה  הביולוגית  ומשפחתו  אחרים  עם 
לכך ומסוגלת להתמודד עם משפחה אומנת, 
ומתחרה.  מאיים  כגורם  פעם  לא  הנחווית 
אופציה  זוהי  הפנימייה,  צוות  של  בראייה 
משפחה  מחיי  זמן  לאורך  ליהנות  לגיטימית 
במקום חיי פנימייה. צוות הפנימייה עובד עם 
המשפחה הביולוגית, ומתוך האמון שכבר נוצר 
לכך  תורמת  הרעיון.  את  לקדם  לרוב  מצליח 
חווים את האירוח, הקודם  העובדה שההורים 
עם  יחד  הילד.  עם  כמיטיב  האומנה,  לרעיון 
זאת, יש מקרים בודדים שבהם גם במסגרתנו, 
לפרויקט  מתאימה  אינה  ביולוגית  משפחה 

ועלולה לטרפד את הצלחת הילד במשפחה. 
באומנה־ מושמים   ,2012 לשנת  נכון  כיום, 
רוב   .17 עד   9 גילאי  ילדים  תשעה  לוויין 
היו  כשהילדים  האומנה  החלו את  המשפחות 
והיום מגדלים אותם כמתבגרים.  גן-א’  גילאי 
לאימוץ  ילדים  שני  יצאו  השנים  במהלך 
שאומצה   18 בת  נערה   - הפרויקט  במסגרת 
ה־18  ההולדת  יום  לפני  כשבוע  לאחרונה, 
שלה, וילד נוסף שנמצא כיום בתהליכי אימוץ. 
חלק מהמתבגרים שהיו באומנה כבר נמצאים 
ורובם  אותו,  סיימו  אף  או  צבאי  בשירות 
ממשיכים להתגורר בחיק המשפחות גם כיום. 
בצורה  נעשית  למשפחה  ההתקשרות 
שהוא  דבר  ממושך,  אירוח  דרך  הדרגתית, 
ולמשפחה.  לילד   - התפתחותית  מבחינה  נכון 
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בפנימייה,  מוגן,  במקום  נמצא  כבר  הילד 
גדילתו  תנאי  את  להיטיב  הם  והרצון  והצורך 
והתפתחותו. המעבר נעשה לפי הקצב המתאים 
לילד. לדוגמה: הייתה ילדה שעברה לאומנה רק 
על המעבר,  לאחר שהתקבלה ההחלטה  כשנה 
לאורך  לעבוד  והצורך  וזאת בשל חרדות שלה 
המשפחה  של  הביולוגיים  הילדים  עם  זמן 
ילדה  למעבר.  היכולת  להבשלת  עד  המארחת, 
זו נמצאת באומנה כבר שמונה שנים. יחד עם 
זאת, ברוב המקרים המעבר לאחר ההחלטה הוא 
מהיר, מכיוון שלרוב הילד והמשפחה מבשילים 
הביורוקרטיים,  מההליכים  יותר  מהר  לרעיון 

שאורכים לעתים זמן רב. 
המרכזיים  הטיפוליים  העקרונות  אחד 
הרצף  רעיון  הינו  הפרויקט  את  המנחים 
הטיפולי. ילדים בסיכון חווים בחייהם פרידות 
ראוי  ולכן   ,)1996 )אליצור,  לרוב  ונטישות 
ובקביעות של משפחה  טיפולי  ברצף  לראות 
בילדים  המטפל  המקצוע,  איש  ושל  אומנת 
במעלה ראשונה  חשיבות  חייהם,   לאורך 

 Shlonskey & Berrick, 2001; Redding et al.,)
.)2000

לאור זאת, ב”בית אפל” ילד מלווה באומנה 
שליוותה  הסוציאלית  העובדת  ידי  על  לרוב 
מלווה  גם  היא  כך  ומתוקף  בפנימייה,  אותו 
את המשפחה המארחת/אומנת ואת המשפחה 
הביולוגית מתחילת הקשר. הילדים הצעירים, 
למשל, קוראים לי “שרון שלי”, כי כרונולוגית 
והאמון  והקשר  האומנה  לפני  אותם  הכרתי 
כשהוצאו  אותם  שקיבלה  כמי   - קיימים  כבר 
חלופי.  בית  להם  מצאה  ובהמשך  מביתם 
מבחינת הילדים שחשים שייכות לפנימייה, זו 
עדיין נשארת כ”עוגן”, מקום שמספק ביטחון 

והמשכיות. 
כאשר  המציאות,  במבחן  נבחן  זה  נושא 
להתקשר  דיים  בטוחים  הרגישו  ילדים 
הקיים.  בקשר  ולהשתמש  משבר  בזמן  אליי 
למתבגרים החווים משבר באומנה אנו מזכירים 
היא  אומנה  וכי  עבורם,  פתוחה  שהפנימייה 
מחזק  זה  לרוב  פעם.  בכל  מחודשת  בחירה 
מתוך  באומנה,  מחדש  הבחירה  את  אצלם 
הפנימייה,  לעומת  עבורם  יתרונותיה  ידיעת 
של  המצער  במקרה  גם  המשבר.  את  ומפוגג 
“קריסה” באומנה, הילד חוזר לקבוצת השווים 
האומנה  ומנחת  מכיר,  הוא  חלקה  שאת  שלו, 
ללוותו  ממשיכה  קבוצתו(  של  העו”ס  )שאינה 
בשנה הראשונה. יש משפחות שהמשיכו לארח 

את הילד גם לאחר הקריסה. 
שהפרויקט  הרחבה  לאפשרות  יפה  דוגמה 
השתחרר  כבר  שכיום  לנער  קשורה  מאפשר 
שלוש  בגיל  לפנימייה  הגיע  זה  נער  מהצבא. 
נוצר הקשר עם משפחה  וחצי. סמוך להגעתו 
כשהיה  מספר.  שנים  אותו  שאירחה  מארחת, 
אומנה,  של  בסידור  למשפחה  עבר  ג’  בכיתה 
אך לאחר שנתיים נוצר משבר במשפחה והילד 
האומנים  ההורים  הזמן  עם  לפנימייה.  חזר 

התגרשו, אך המשיכו לארח את הילד לסירוגין 
- כולל כל החופשות הארוכות, השתתפות שלו 
והשתתפותם  שלהם  המשפחתיים  באירועים 
באירועים שלו במסגרת. בזכות הקשר האמיץ 
ורב־השנים פנתה אם המשפחה, גם בשליחות 
האומנה  סידור  חידוש  את  לבקש  בנותיה, 
שלושה  אצלם  ששהה  לאחר  י”א,  בכיתה 
בתיכונים.  שביתה  בזמן  ברציפות  חודשים 
נהנה מכל  נער מתגורר אצל המשפחה,  אותו 
שם  ונשאר  מציע  זה  מיטיב  שבית  היתרונות 
גם במהלך שירותו הצבאי ולאחריו. האפשרות 
של הפנימייה כמתווכת אפשרה לילד לשמור 
על קשר רציף עם המשפחה באופנים שונים 

לאורך השנים, כשללא ספק ביתם הוא ביתו. 
שייכות,  חש  הילד  שבו  טווח,  ארוך  אירוח 
בוחר  עצמו  שהילד  לכך  רבים  במקרים  מוביל 
תחושת  מרגיש  ובכך  באומנה  הסידור  את 
שליטה במצבו. לא פעם הוא עצמו מבקש לעבור 
אפילו  או  המארחת,  המשפחה  אצל  להתגורר 
באופן נועז יותר - עוד טרם דובר איתו בעניין 
ולפני שהושלמו כל הסידורים - הוא כבר מדבר 
מלבו ומבשר למשפחה המארחת ש”בפנימייה 

אמרו לי שאני עובר לגור אצלכם!..”

 הליכי העבודה 
שגובשו ב”אומנה־לוויין” 

ב”בית אפל”
בתנאי  לעמוד  צריכה  אומנת  משפחה 
ואשר מקובלים  הרווחה  הסף שהגדיר משרד 
המשפחה  באומנה.  העוסקות  בעמותות 
הפנימייה,  במימון  להשתתף,  מחויבת  גם 
של  )במ”ה(  והתאמה  מיון  בחירה,  בקורס 
משפחות  את  המכשיר  העמותות,  אחת 
אומנה  כי  בבירור  חווינו  מניסיוננו  האומנה. 
בזמן.  מוגבלת  שאינה  טוטלית,  מחויבות  היא 
במיוחד לאור העובדה כי לאורך השנים חלק 
לא מבוטל מהילדים באומנה־לוויין הינם ללא 
עורף משפחתי. כלומר, ילדים שאין להם קשר 
והם אינם  עם משפחתם או שהקשר הוא דל 
יוצאים לחופשות בביתם )זילכה ושומן, 2003(. 
אך  האומנה,  התחילה  כך  שבהם  מקרים  יש 
יותר עם ההורים  נוצר קשר הדוק  עם השנים 

הביולוגיים. 
מארחת  משפחה  כל  לא  כי  בשטח  למדנו 
טובה מסוגלת להוות משפחה אומנת מיטיבה. 
יש הבדל עצום בין המחויבות להיות משפחה 
מארחת והשלכותיה לבין המחויבות והדרישות 
באומנה. לכן, גם הורים מארחים המוכרים לנו 
אותו תהליך קפדני  עוברים את  שנים  במשך 
חדשות.  מועמדות  משפחות  כמו  אבחון,  של 
כל  את  עוברת  לאומנה  מועמדת  משפחה 
ואישור כמו בעמותות, כפי  השלבים לבדיקה 
שנקבע על ידי משרד הרווחה, כאשר הפיקוח 
אומנה  מפקחת  ידי  על  נעשה  האומנה  על 

מחוזית ולא על ידי מפקחת הפנימייה.
לצורך  אותרו  המשפחות  דרכנו,  בתחילת 
אירוח בלבד. רעיון האומנה, כשהגיע, נבדק רק 
לאחר מכן. כיום, כאשר אנו משערים לגבי ילד 
זה או אחר שהכיוון העתידי הוא אומנה, בעת 
המתאימה  המארחת  המשפחה  אחר  החיפוש 
שמעוניינת  משפחה  לאתר  מראש  נשתדל 
להיות משפחה אומנת בעתיד, ונעבור איתה את 
תהליך האבחון לאומנה לפני התחלת האירוח. 

לאומנה  מעבר  על  בפנימייה  ההחלטה  את 
השירות  ורכזת  הפנימייה  מנהל  מקבלים 
כאשר  האומנה.  רכזת  גם  שהינה  הסוציאלי, 
מעבר  על  פנימייתית  המלצה  מתגבשת 
במחלקות  הצוות  את  משתפים  לאומנה, 
מתחילים  ובהסכמתו  חברתיים  לשירותים 
הליכה  כולל  הביולוגיים,  ההורים  עם  תהליך 
לכל מקום שבו הם שוהים  משותפת אליהם, 
)ביתם, בית הסוהר, בית חולים וכדומה(. מעבר 
לאומנה מחייב החלטה בוועדה לתכנון טיפול 
על  האחראית  חברתיים  לשירותים  במחלקה 
הילד. לא יוכנס ילד לאומנה טרם נעשה תהליך 
עם  בשיתוף  הביולוגית,  המשפחה  הכנת  של 
על  פרטים  נתינת  בקהילה:  הסוציאלי  העובד 
של  הצורך  הדגשת  עמה,  מפגש  המשפחה, 
עם  הקשר  הפרויקט,  מהות  בסידור,  הילד 
לשמירת  התנאים  סיכום   - וכמובן  הפנימייה, 
שאם  להורה  מובטח  להוריו.  הילד  בין  הקשר 
בעקבות  לביתו  הילד  לחזרת  התנאים  ייווצרו 
שיקומו של ההורה, סיכוייו לחזור זהים לאלה 

שהיו נשקלים אילו היה נשאר בפנימייה. 

הכנת הילד לאומנה 
והטיפול הרגשי בו

האומנת  המשפחה  את  מכיר  הילד  כאמור, 
ההכנה  תהליך  מארחת.  כמשפחה  זמן,  מזה 
כולל סדרת מפגשים בחדר הטיפול,  לאומנה 
שמטרתם להכין עם הילד את “תעודת הזהות” 
להבין  בפנימייה,  חייו  פרק  את  לסכם  שלו, 
כולל   - המשפחתיות  החוויות  את  ולעבד 
ומתוכן  מהבית,  להוצאתו  שהביאו  הנסיבות 
לגבש עמו הבנות לגבי הצורך שלו באומנה. אם 
הביולוגיים  וההורים  עורף משפחתי  לילד  יש 
מעורבים, חשוב מאוד לציין שהם נתנו לו את 

ברכת הדרך. 
את  מדגישה   )Harden, 2004( הארדן 
של  במעבר  החיים”  “סיפור  כתיבת  חשיבות 
ילד לאומנה. להערכתה, ילד אשר חווה ריבוי 
מעברים בחייו זקוק לעיבוד האובדן של החיים 
במשפחתו הביולוגית. לפני כעשור התוודעתי 
לצורך זה, וכחלק מתהליך אינטנסיבי של הכנת 
כתיבת  את  בפנימייה  מיסדתי  לאומנה  ילד 
“סיפורי החיים” לילדים אשר עוברים לאומנה. 
בחיי הילדים המתחנכים בפנימייה מופיעות 
סביב  כלל,  ובדרך  ומתחלפות,  שונות  דמויות 
עולה  הזהות  גיבוש  כשנושא  ההתבגרות,  גיל 
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ז’  בכיתה  “שורשים”  עבודת  הכנת  במסגרת 
)או לפני כן(, ולעתים בנסיבות אחרות )למשל, 
הם  כלשהי(,  מסיבה  נעלמים  הוריהם  כאשר 
שואלים שאלות על עברם - מדוע ואיך הגיעו 
תשובה  ללא  נותרים  הם  פעם  לא  לאומנה. 

ברורה. 
זמן  הוא  לאומנה  המעבר  זמן  להערכתי, 
משמעותי לאיסוף פרטי סיפור החיים שלהם, 
חלק  היא  חיים”  “סיפור  כתיבת  ולתפיסתי, 
ילדים  המכין  סוציאלי  עובד  של  מתפקידו 
לאומנה. לצורך כך עליו לראיין הורים, אחים 
המשפחה  של  סוציאלית  עובדת  גדולים, 
מדריכים,  חברתיים,  לשירותים  מהמחלקה 
ולערוך  דו”חות  לקרוא  וכדומה,  גננות/מורות 
הילדים:  חיי  על  המידע  כל  של  אינטגרציה 
איך היו כשהיו קטנים, מה הסיפור המשפחתי 
זיכרונות  כולל   - החוץ־ביתית  להשמה  שגרם 
“אחר  של  ודמויות  ההורים  עם  מיטיבים 
משמעותי” בחייהם. נוכחנו לדעת כי התהליך 
לאומנה  הילדים  את  היטב  מכין  בשלמותו 
ואת  החיים  סיפור  של  עיבודו  את  ומאפשר 

החיבור לצורך בבית קבוע ומיטיב. 
זהו תהליך לא קל. כאשר מסופר להם סיפור 
חייהם, הילדים נראים לעתים עצובים, בוכים 

ילדה  של  תגובתה  למשל,  כוחות.  ומדוללי 
ואבא  “נזכרתי עכשיו באמא  וחצי:  בת ארבע 
ועצוב לי וכואב לי מאוד הראש”. יחד עם זאת, 
להכיל  התהליך,  את  לעבור  חשוב  להערכתי, 
ולספר  שלהם  הרגשות  בסערת  הילדים  את 
רצף  ליצור  כדי  בשלמותו,  הסיפור  את  להם 
וחיבור לעבר ולהוביל את הילד להבנת הצורך 
במעבר לאומנה. עצם קיומו של “סיפור חיים” 
מורחב ומודפס מאפשר לילד לשוב ולהתחבר 
ניתוקים  למנוע  ועשוי  לעברו  שלב  בכל 

ופיצולים בעתיד. 
בין  והחיים  מתוך אמונה שהמעבר לאומנה 
אצל  רגשיות  דילמות  מעלים  משפחות  שתי 
היציאה  עד  שחווה  לקשיים  בנוסף  הילד, 
מהבית, כמעט כל הילדים באומנה מטופלים 
ההשמה  בתחילת  כבר  כלל  בדרך   - רגשית 
נערכים  הצורך  במידת  ארוך.  לטווח  ולרוב 
פסיכודידקטיים  פסיכולוגיים,  אבחונים 
למעקב  מגיע  שצריך  כשמי  ופסיכיאטריים, 

קבוע אצל פסיכיאטרית הפנימייה. 
מאחר שרוב הילדים מטופלים בפנימייה, קל 
ונגיש עם המטפלים  יותר לקיים קשר שוטף 
מטפלים  פסיכולוג,  )כדוגמת  הרגשיים 
תקופתיות  שיחות  כולל  וכדומה(,  באמנות 
המטפלים  האומנים,  ההורים  עם  משותפות 
ומנחת האומנה, כמו גם שיחות בשעות משבר. 
לילדים שמתגוררים בטווח של כחצי שעה או 
באזור  רגשי  מטפל  נמצא  מהפנימייה  יותר 
להורים  הטיפול  את  להנגיש  כדי  מגוריהם, 

האומנים. 

ליווי המשפחות 
האומנות והדרכתן

אני  בפנימייה  הסוציאלי  השירות  כרכזת 
עומדת בראש הפרויקט, מכירה היטב את ילדי 
צוות  את  ומובילה  ומשפחותיהם  הפנימייה 
העובדות הסוציאליות המנחות בפרויקט. כל 
עובדת סוציאלית המלווה משפחות באומנה 
להדרכה  האומנים  ההורים  עם  נפגשת 
כל  עם  בקשר  ונמצאת  בפנימייה  חודשית 
אותו  ומלווים  בילד  המטפלים  הגורמים 
אחד  כל   - וכדומה  רגשי  מטפל  ספר,  )בית 

 מרבית סידורי 
 האומנה בפנימייה 
 הינם ארוכי טווח, 
 בשל היעדר עורף 
 משפחתי למרבית 
 הילדים שהושמו 

באומנה
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לפי התוכנית האישית שלו(, על פי המקובל 
בשירותי האומנה בכל הארץ. 

האומנות  המשפחות  רוב  שלנו,  בחוויה 
שיש  חיובי,  שותף  הסוציאלי  בעובד  רואות 
לו הבנה גדולה בתחום והוא יכול לייעץ בזמן 
מיעוטן  הביולוגיים.  הילדים  עם  גם   - משבר 
רואה בעובד הסוציאלי שותף חודרני למערכת 
המשפחתית, כאשר במקרים כאלה יש מאבקי 
כוח על מי יודע יותר, “של מי הילד”, ומכאן - 
דעתו של מי קובעת. ראייה כזאת, מניסיוננו, 
נמוכה  יכולת  בעלי  אנשים  בעיקר  מאפיינת 

במיוחד לתת אמון באחר. 
חרתנו על דגלנו זמינות של 24 שעות ביממה, 
כנהוג בפנימייה, מה שנותן ביטחון רב להורים 
ניתנו מספרי הטלפון  האומנים. לכל משפחה 
הניידים של מנחת האומנה, של רכזת האומנה 
בשעות  אם  למשל,  הפנימייה.  מנהל  ושל 
המשפחה  החולים,  לבית  מגיע  ילד  הלילה 
יכולה להיעזר במנהל הפנימייה ואינה מונחית 
זו  זמינות  מניסיוננו,  בעירייה.  לכונן  להתקשר 

מהווה “עוגן” משמעותי ביותר למשפחות. 
המחקר  מתחום  חיזוק  מקבלת  זו  גישה 
באומנה. נמצא כי שביעות הרצון מהקשר עם 
העובד הסוציאלי מהווה גורם משמעותי ביותר 
המשך  על  האומנים  ההורים  של  להחלטה 
זו  רצון  שביעות  הפסקתה.  על  או  האומנה 
נבנית על פי זמינות העובד הסוציאלי להורים 
וקיום קשר תדיר עמם ועם ילדיהם הביולוגיים 
אינטנסיבית  התערבות  פי  על  וכן  והאומנים, 
 Avery, 2000; Brown & Calder,( בעת משבר

 )2000; Reading et al., 2000
משפחות  עם  ניסיוננו  על  בהתבסס 
לצורך  מיוחדת  מודעות  פיתחנו  מארחות, 
משלוח  כמו  למשפחות,  אישי  יחס  בטיפוח 
כרטיסי ברכה בחגים, ברכה לתחילת האומנה 
מיוחדים.  לאירועים  שי  והענקת  ולסיומה 
חוזה  נחתם  אומנה  תהליך  כל  בתחילת 
מחייב, במעמד מנהל הפנימייה ובהשתתפות 
באותו  האומנה.  ומנחת  האומנת  המשפחה 
מעמד נוצרת ומתוקצבת התוכנית הטיפולית 
האומנה  שתקציב  מכיוון  לילד.  האישית 
המשפחות  מהפנימייה,  ישירות  משולם 
הכולל  חודש,  מדי  מסודר  מתשלום  נהנות 
את דמי האחזקה ואת כל התשלומים שהותוו 

בתוכנית הטיפולית. 
תמיכה  קבוצת  התקיימה  שבהן  שנים  היו 
העובדות  בהנחיית  האומנות,  למשפחות 
האחרונות  בשנים  אך  בפנימייה,  הסוציאליות 
היא אינה מתקיימת. זאת בשל היעדר משאבי 
זמן למנחות וכן בשל העובדה כי רוב המשפחות 
הינן ותיקות ביותר ומגדלות את הילדים זמן רב 
מאוד, כך שנראה שיש פחות צורך בכך. עם זאת, 
המשפחות מוזמנות לאירועים כלל־פנימייתיים 
ועוד.  למתנדבים  הצדעה  ערב  הרצאות,  כמו 
כמעין  הפנימייה  את  מתארות  המשפחות 

משפחה מורחבת, אשר מעוררת בהם תחושת 
על  גאווה  תחושת  בהם  משרה  ואף  שייכות 

היותם חלק מהעשייה הכוללת בה. 

עבודה עם המשפחות 
הביולוגיות

העוסקות  בעמותות  מהעבודה  בשונה 
נמצאות  אינן  תפקידן  בתוקף  אשר  באומנה, 
זה  בפרויקט  הביולוגיים,  ההורים  עם  בקשר 
מנחת האומנה נמצאת בקשר הן עם ההורים 
היא  הביולוגיים.  ההורים  עם  והן  האומנים 
בשלמותו:  ה”משולש”  עם  עובדת  למעשה 
יש  אומנת.  ומשפחה  ביולוגית  משפחה  ילד, 
ילדיהן  עם  נפגשות  ביולוגיות אשר  משפחות 
בבית האומנה ויש שנפגשות בפנימייה, כמקום 
מוכר, במקום במרכז קשר, וזאת מטעמים שונים 
בפיקוח,  במפגש  צורך  חסויה,  אומנה  כגון 
אי  האומנה,  לבית  מדי  גדול  גיאוגרפי  מרחק 
רצון של המשפחה הביולוגית לפגוש את הורי 
האומנה, מפגש משפחתי עם האחים וכדומה. 
מאפשרת,  בשלמותו  המשולש  עם  העבודה 
או  ההורה  עם  דיאדי  טיפול  לקיים  למשל, 
חיצוני  סוציאלי  עובד  עם  משותפת  הדרכה 
שפה,  מגבלות  בשל  שבו  מקרה  כדוגמת   -
ומנחת  עובד סוציאלי מהיחידה להתמכרויות 
האם  עם  משותפות  הדרכות  קיימו  האומנה 
הביולוגית. התוכנית לכל משפחה וילד נבנית, 
אישית”,  “חליפה  של  מודל  פי  על  כאמור, 

המתאימה לצורכי הילד ולמצב ההורים. 

שותפות, מעורבות 
ותמיכה של צוות 

הפנימייה
גם  שהן  הסוציאליות  העובדות  בפנימייה, 
מנחות האומנה מוקפות, מטבעה של העבודה 
שתחושת  כך  מורחב,  בצוות  המשותפת, 
העבודה  את  מקלה  וההתחלקות  התמיכה 
המנוסה  המנהל,  גם  באומנה.  המורכבת 
בסיכון,  נוער  ובני  ילדים  של  בתחום  מאוד 
מניסיוני,  ובדילמות.  באחריות  מלא  שותף 
במקרים של משברים חריפים עם משפחות, 
בזמני משבר עם מתבגרים, שיחות  ובמיוחד 
הנער/ עם  האומנה  מנחת  של  משותפות 

משפחה, בהשתתפות המנהל, תרמו פן נוסף 
להתמודדות ותחושה של רשת ביטחון רחבה 

יותר לכל השותפים. 
רבות  שנים  שעובדת  כמי  זאת,  עם  יחד 
או  ילד  עם  כשיש משבר  כי  אציין  בפנימייה, 
שהאחריות  היא  התחושה  באומנה,  משפחה 
שלך, כעובדת סוציאלית, כבדה ובלעדית יותר 
משום  בפנימייה,  קורה  הדבר  כאשר  מאשר 
שבפנימייה ברור כי הילד הוא באחריות ישירה 

רכז, מדריכים,  )מנהל,  יותר  רבות  של דמויות 
עובד סוציאלי(. 

דיון
זה אדון בהערכת התוכנית, בלקחים  בחלק 
ובהשלכות שניתן לגזור ממנה ליישום עתידי. 

הערכת התוכנית
מחקרית  הערכה  בוצעה  לא  אפל”  ב”בית 
ניתן  כי  נראה  בהחלט  אך  הפרויקט,  של 
- גם  להגדיר אותו בקריטריונים של הצלחה 
וגם  המערכת  של  פנימית  התבוננות  מתוך 
המתקבלים  פורמליים  הלא  המשובים  מתוך 
בקהילה,  סוציאליים  )עובדים  מהסביבה 
הרווחה(.  ומפקחים במשרד  ביולוגיים  הורים 
הגורמים המסייעים להצלחת הפרויקט דומים 

לאלו של “בית זינגר”, כפי שיתואר להלן. 
הערכה  מחקר  ערך  לאומי  לביטוח  המוסד 
במטרה  זינגר”,  ב”בית  לתוכנית  עשור  בחלוף 
לילדים  תרומתו  את  המודל,  את  לבחון 
ולמשפחותיהם ואת יישומו )הבסי ונעם־גרשון, 
השנים  כי  מעלים  המחקר  ממצאי   .)2004
יכולתו של  ועל  הראשונות העידו על הצלחה 
של  השיקום  סיכויי  את  להגביר  הפרויקט 
כי  מראה  גם  המחקר  בו.  המשולבים  הילדים 
הינם:  הפרויקט  להצלחת  שתרמו   המרכיבים 
באופן  רגשית  מטופל  ילד  כל  כמעט  )א( 
)ב( זמינות גבוהה של מנחות האומנה  פרטני; 
כי  ותחושה  קשבת  אוזן  פתיחות,  למשפחות, 
הפנימייה כולה מהווה רשת ביטחון; )ג( פיזור 
העבודה באומנה בין כמה עובדים סוציאליים 
חיזק את הקשר בין התוכנית לבין הפנימייה. 
כלומר, אין עובדת סוציאלית אחת בפנימייה 
אחת  כל  אלא  האומנה,  בנושא  שמתמחה 
המארחת/ ובמשפחה  בילד  לטפל  ממשיכה 
במסגרת  בקשר  עמם  שהייתה  אומנת 
הפנימייה, ובכך הופכת למנחת האומנה שלהם 
קל  עצמו  לילד  )ד(  טיפולי;  רצף  על  ושומרת 
יותר להתחבר לאומנה כשיש לו רשת ביטחון 
לו  יהיה  לא  אם  כי  יודע  והוא  הפנימייה,  של 

טוב - עדיין יהיה שייך לאותה מסגרת. 
להלן מוצג לוח, אשר מסכם את ההמלצות 
המרכזיות שהוצגו במחקר של המוסד לביטוח 
לאומי עבור המשך יישום התוכנית של “בית 
מול  אל   ,)2004 ונעם־גרשון,  )הבסי  זינגר” 
ב”בית  התוכנית  של  למעשה  הלכה  היישום 
המחקר  המלצות  את  קראתי  כאשר  אפל”. 
העבודה  כתיבת  לצורך   ,2004 בשנת  שניתנו 
)עשור   2008 אומנה־לוויין בשנת  פרויקט  על 
לאחר הקמת הפרויקט ב”בית אפל”(, התברר 
לי כי מבלי שידענו זאת, יישמנו בפועל הלכה 
למעשה את המלצות המחקר על “בית זינגר” 

בפרויקט של “בית אפל”. 
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אחת ממסקנות המחקר של המוסד לביטוח 
לאומי על הפרויקט ב”בית זינגר” הייתה שיש 
עם  קשר  על  לשמור  שינסה  מערך  לפתח 
משפחות האומנה, כדי שילדים נוספים יוכלו 
להצטרף לאומנה אצלן לאחר שילד סיים את 
הביולוגיים,  הוריו  לבית  )חזר  באומנה  שהותו 
סיים רשמית את האומנה בהגיעו לגיל 18 או 
עבר לפנימייה מסיבות שונות(. זו גם התפיסה 
“משפחות  לטפח  בעמותות,  המקובלת 

מתמידות”. 
מוצאים  אנו  המקצועית,  התנסותנו  מתוך 
שימור  המשך  על  דווקא  דגש  לשים  לנכון 
אם  בין   - שהוא  מקום  בכל  הילד  עם  הקשר 
חזר הביתה, התגייס לצבא או עבר לפנימייה, 
יותר לשם עידוד היציבות בחייו.  כיעד חשוב 
מניסיוננו, המשפחות שלנו משמרות קשר זה. 
קשורה  אשר  אחת  אומנת  משפחה  לדוגמה, 
עם  הדוק  קשר  על  שומרת  עדיין  לפרויקט 
מגדלת  בעת  ובה  הוריה,  לבית  שחזרה  ילדה 
אשר  אחרת,  משפחה  באומנה.  נוסף  ילד 
מהפנימייה  לילדה  אומנת  משפחה  היוותה 
הילדה  שבו  מצב  ובשל  שנים  כארבע  במשך 
חזרתה  על  הוחלט  התינוקת  בתם  את  סיכנה 
לפנימייה, הקפידה להישאר בחזקת משפחה 

מתפקדים  אף  וההורים  דבר  לכל  מארחת 
כאפוטרופסים שלה במשך שנים רבות.  

למדנו  באומנה,  שהושמו  הילדים  מבחינת 
בכך  הינו  הילדים  עבור  הרגשי  הקושי  כי 
מתחדד  לפנימייה,  בניגוד  באומנה,  שדווקא 
הקונפליקט בין הבית הביולוגי לבית באומנה - 
גם אם הבית הביולוגי אינו קיים בפועל. דווקא 
יותר  גדול  חלל  נוצרים  ה”יש”  תחושת  לנוכח 
נמצא  הילד  שבגינו  ה”אין”,  עם  כואב  ומפגש 
באומנה. התחושה היא שבה בעת שמתמלאים 
ביתר  חווים  החדשה,  המשפחתיות  בחוויית 
שאת את החוסר שהיה מנת חלקם במשפחה 
של  אלו  תחושות  ההחמצה.  ואת  הביולוגית 
התמודדות  דורשות  והחמצה  כאב  אובדן, 
ועיבוד. בנוסף, בפנימייה הילדים חשים פחות 
בעת  במצבם,  לזה  זה  דומים  שווים,  יותר  או 
קיפוח,  תחושות  להיווצר  יכולות  שבאומנה 
מול  אל  כאחד,  וסובייקטיביות  אובייקטיביות 
האומנת.  המשפחה  של  הביולוגיים  ילדיה 
אל  המיקום  גם מבחינת  עולות  אלו  תחושות 
החיים,  בתחומי  בהישגים  וגם  ההורים  מול 
להוביל  יכול  גם  אך  אתגר  שמהווה  דבר 
נושאים   .)Miller, 2002) ולתסכול  לתחרות 
הרגשי  בטיפול  הן  הילד,  עם  מדוברים  אלו 

עם  ונדונים  האומנה,  מנחת  עם  בקשר  והן 
ידי  על  שניתנת  ההדרכה  במסגרת  המשפחה 

מנחת האומנה. 

המלצות לשינוי
מרכזיות  המלצות  כמה  נגזרות  זה  ממחקר 
לשם שיפור היבטים שונים בפרויקט. ראשית, 
כי  הינה  מהפרויקט  הנגזרות  ההמלצות  אחת 
יהיה  חדשות,  משפחות  כמה  תצטרפנה  אם 
כדי  אומנים,  להורים  קבוצה  בפיתוח  צורך 
לשפר מיומנויות ולאפשר התחלקות בחוויות 
להנעת  ככלי  קבוצה  של  ביתרונות  ושימוש 

שינוי ולתמיכה. 
של  בהשתלמות  צורך  יש  כי  נראה  כן,  כמו 
משפחתי:  טיפול  של  בנושא  האומנה  צוות 
כל  על  משפיעה  באומנה  ילד  של  הימצאות 
המערך המשפחתי ועל הדינמיקה של כלל חברי 
משפחתי  בטיפול  מומחיות  ולכן  המשפחה, 

יכולה לשכלל את מיומנויות ההנחיה. 
המלצה נוספת נוגעת ללמידה ולהתמודדות 
עם משבר שחוזר על עצמו במשפחות שבהן 
רב  זמן  נמצאים  צעירים,  הושמו  הילדים 
משבר  על  ההתבגרות.  לגיל  ונכנסים  באומנה 

לוח 1: המלצות עבור “בית זינגר” אל מול היישום ב”בית אפל”

 "בית זינגר" - המלצות מרכזיות במחקר 
של המוסד לביטוח לאומי

"בית אפל" -
יישום ההמלצות, הלכה למעשה

 אבחון מצב הילדים בשיתוף עם כל 
הגורמים )צוות חינוכי־טיפולי(, אחת לשנה

הצוות החינוכי־טיפולי בודק את מצב הילדים מדי שנה, בהתאם לשיטת הרף, כפי שמחויבות 
הפנימיות לעשות על פי מדיניות משרד הרווחה, וכן כאשר מתכוננים לדיון בוועדה לתכנון טיפול 

המתקיימת מדי שנה במחלקות לשירותים חברתיים. אפשר לראות כי לרוב הילדים התקדמו 
בלימודים, הם מטופחים, רכשו חברים, והרווחה האישית שלהם טובה יותר. נראה בבירור כי הילדים 

שהושמו באומנה קיבלו לאורך זמן מענה מדויק יותר לצורכיהם, בצורה קבועה.

 בניית תורה של הכנת הילד לאומנה, 
על פיה יפעל הצוות

בנינו תורה שלמה של הכנת הילד ומשפחתו לאומנה, אשר מועברת כתורה שבעל פה לכל עובדת 
העוברת הכשרה, כולל כתיבת סיפור החיים של הילד.

קיימת למידה הדדית מארגוני אומנה אחרים, על ידי השתתפות פעילה ב"קהילת הידע" באומנה מזה למידה מארגוני אומנה אחרים
כחמש שנים. זו מסגרת יוצאת דופן של למידת עמיתים מנוסים בתחום, מהשדה ומהפיקוח. הלמידה 

מפרה ביותר, מעשירה ותורמת לליבון סוגיות משמעותיות בתחום האומנה. 

פעולות מתוכננות למען חיבור צוות הפנימייה 
לפרויקט, שיובילו להרחבת אוכלוסיית הילדים 

בפרויקט

ניכר כי צוות הפנימייה מחובר לרעיון האומנה, באופן שנשקלת התאמתו של כל ילד שיכול ומתאים 
ליהנות מפרויקט האומנה, בכל גיל. חיבור הצוות נעשה דרך שיתוף הצוות הטיפולי־חינוכי בתהליכים 

מוצלחים אשר חווים ילדים באומנה. לצוות הוותיק, הילדים האלה מוכרים מהעבר והם יכולים 
להתרשם מהתהליך ההתפתחותי שחל באומנה. הצוות החדש לומד וחווה דרך סיפורי הצלחה 

שמנחות האומנה מספרות, וכך מעודדים מעבר של ילדים נוספים לאומנה כאשר התנאים מתאימים.  

 חיזוק הקשר עם לשכות המוצא 
ועם המשפחות הביולוגיות

מתקיים קשר רציף, חיובי ומפרה עם לשכות המוצא, אשר מביעות בנו ביטחון כמפעילי אומנה. כמו 
כן, קיים קשר רציף עם ההורים הביולוגיים, שבהחלט מסתייעים בצוות לפי הצורך, ובזמן משבר 

ומחלוקת מוצאים בנו אוזן קשבת.

 הכשרה מתמשכת ורציפה 
למשפחות האומנה

המשפחות האומנות מלוות בקביעות על ידי מנחת האומנה, אך קבוצות שהתקיימו בעבר לא נמשכו 
עקב משאבי זמן מוגבלים של מנחות האומנה ועקב תחושה שבהיות רוב המשפחות ותיקות מאוד, 

אין בהכרח צורך ממשי. 
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אין  אם  אך  להתגבר,  לרוב  מצליחים  זה 
בטרם  מסתיים  באומנה  הסידור   - מצליחים 
עת. במקרים אלה, על כל מנחה להבין לעומק 
ולהכין  ההתבגרות  גיל  של  המאפיינים  את 
להתמודדויות  מועד  מבעוד  המשפחה  את 
שעשויות להגיע, במטרה לרכך אותן, להתכונן 
אליהן ולהיות מסוגלים להכיל אותן אם יגיעו. 
לבסוף, נראה כי לצורך הערכה מדויקת יותר 
של  הערכה  מחקר  לקיים  ראוי  הפרויקט  של 
שונים.  מהיבטים  התוכנית,  של  האפקטיביות 
נקודות  מחמש  הפרויקט  את  לחקור  מומלץ 
האומנות,  המשפחות  של  הילדים,  של  מבט: 
של מנחות האומנה, של העובדות הסוציאליות 
ההורים  ושל  חברתיים  לשירותים  במחלקות 

הביולוגיים - אם הם מעורבים בחיי הילד. 

סיכום ומסקנות
בחרתי להציג פרויקט זה, שאותו אני מובילה 
מרעיון הקמתו ועד היום, מתוך אמונה כי יש 
הילדים  צורכי  את  מחדש  פעם  בכל  לבדוק 
בתוך  גם  ולהתאים,  השנים  עם  המשתנים 
ומשפחה.  ילד  לכל  אישית”  “חליפה  פנימייה, 
התרגשות  בי  עולה  שנים,   14 אחרי  כיום,  גם 
בכל פעם שבה אני שותפה לתהליך שבו ילד 
לחוות  בהזדמנות   - ובעצם  חדש,  בבית  זוכה 
חיי משפחה טובים. קל וחומר, במקרים שבהם 

האומנה הפכה לאימוץ חוקי. 
זכה  ילדים  של  מבוטל  לא  מספר  כי  ניכר 
בהזדמנות אדירה עם השתלבותם בבית מיטיב 
אל  מהקצה  השתנו  חייהם  ונסיבות  ומטפח, 
הקצה. האומנה מאפשרת לילד יותר פרטיות 
יותר לאינדיווידואל, מגבירה את  ומקום רחב 
חוויה  מעניקה  אובייקט,  קביעות  של  החוויה 
חלקים  ומשקמת  תקין  משפחתי  מודל  של 
היכולת  חיזוק  ההתקשרות:  ברמת  פגועים 

ליצור קשר וחיזוק האמון הבסיסי. 
הינם  בפנימייה  האומנה  סידורי  מרבית 
משפחתי  עורף  היעדר  בשל  טווח,  ארוכי 
למרבית הילדים שהושמו באומנה. הדבר עולה 
חווה  שהילד  ככל  כי  הידיעה  עם  אחד  בקנה 
לבית,  מבית  נודד  ואינו  בקשריו  יציבות  יותר 
יהיו  ההתפתחותי  ומצבו  הרגשי  מצבו  כך 
עם  כאשר  גם   .)Harden, 2004( יותר  טובים 
השנים אצל חלק מהילדים התחזק הקשר עם 
ההורים הביולוגיים, לרוב הוא לא הגיע לכלל 
ילדיהם.  את  לגדל  להורים  המאפשר  שיקום 
מארחים  אינם  אפילו  הצער,  למרבה  חלקם, 

בחופשות. 
זינגר”  ב”בית  הפרויקט  להצלחת  בדומה 
כך  לעיל,  שהוזכרה   )2004 ונעם־גרשון,  )הבסי 
בראש  הצליח  הפרויקט   - אפל”  ב”בית  גם 
שקיימת  המיוחדת  לרוח  תודות  וראשונה 
הליכה  קדימה,  מחשבה  יצירתיות,  בפנימייה: 
מתוך  במטרה,  ודבקות  המקצועי  החזון  עם 
לילדים  אהבה  ומתוך  אישית  להשקיע  רצון 

דורש,  הפרויקט  כי  לציין  יש  ולמשפחותיהם. 
מלבד משאבים פיזיים )כוח אדם מיומן, תקנים, 
התמסרות  גם  וכדומה(,  כספיים  משאבים 
נראה  בדבר.  העוסקים  של  מיוחדת  אישית 
שללא מסירות של “משוגעים לדבר”, הפרויקט 
הזה לא היה קם וקשה היה להתמיד בשימורו 

ובהמשך הפיתוח שלו לאורך זמן. 
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הסדר ההטבות הייחודי של העובדים הסוציאלים במנורה מבטחים פנסיה כולל:
הנחה ניכרת בדמי הניהול הן על סכומי ההפקדה והן על סכומי הצבירה, המהווה תרומה 

גדולה להגדלת היתרה הצבורה שלך בקרן ומשפרת משמעותית את פנסיית הפרישה.
שירות ייחודי לעריכת מבדק פנסיוני מקיף להתאמה אישית, בחינת מיגוון מסלולי הביטוח 
והכספי של כל אחד  פי המצב הביטוחי  ועריכת סימולציה באופן שתאפשר התאמה על 

ואחת באופן פרטני.

מנורה מבטחים מלווה את חברי אגוד העובדים הסוציאלים כבר שנים רבות.
דואגת לעתידם ולעתיד משפחתם במקצועיות ונאמנות, למעלה מעשור, ולעוד שנים רבות!

תנאים  לך  מעניק  הסוציאלים  העובדים  אגוד  עם  מבטחים  מנורה  של  הייחודי  ההסדר 
מיוחדים, מהטובים במשק, ומשפר את פנסיית הפרישה שלך באופן משמעותי.

* עמיתי הקרן, בני משפחה של העובדים הסוציאלים זכאים להטבה, בהתאם להסכם. * האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה 
או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים 

של כל אדם. * האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות, 
www.menoramivt.co.il   *9699

כמו כן, עומדת לרשותכם אשת קשר לנושא מימוש ההסכם ויישומו, 
 ttova@newmivt.co.il     03-7555912  הגב‘ טובה צרפתי

 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%:
   כ- 850,000 מבוטחים    כ- 23,000 חברות ועסקים    הון צבור של כ- 40 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות

מנורה מבטחים 
מאחלת לכל חברי 

אגוד העובדים 
הסוציאלים שנה 

טובה והמשך 
שיתוף פעולה פורה.

אשל למען האוכלוסייה המבוגרת בישראל
שירותים קהילתיים | הכשרה, תכנון, מחקר ופיתוח | קידום בריאות 

תכניות מיוחדות למניעת התעללות והזנחה של זקנים; לבני משפחה שהם המטפלים 
העיקריים בזקנים; לפעילות גופנית; לתמיכה רוחנית

אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים  למען הזקן בישראל
נוסדה על-ידי ג'וינט-מלבן ונתמכת על–ידי ג'וינט ישראל וממשלת ישראל,   טל’ 02-6557551, פקס: 153-2-5670144 

גבעת הג’וינט, ת”ד 3489, ירושלים 9103401

w w w. e s h e l n e t . o r g . i l  

ף ד מ ה ל   ע ש   ד ח

פעילויות פנאי ותעסוקה מגבירות את 
התעניינות הזקנים בנעשה סביבם, 

משפרת את מצב רוחם ותורמת 
לאיכות חייהם.

ספרם של יובל נוה, מנהל הריפוי 
בעיסוק ומרגריטה רחנאייב, מדריכת 

תעסוקה ראשית ברשת "בית בלב, 
בת ים" נותן את הכלים וההנחיות 

להתערבות נבונה בעיסוקי הפנאי של 
הזקנים והמעקב אחרי הצלחתם.

הספר הופק בשיתוף “בית בלב”, בית 
חולים שיקומי, מקבוצת מכבי שירותי 

בריאות.

מחיר הספר 80 שקלים
ניתן לרכוש את הספר

בהזמנה טלפונית
אצל סימונה בטלפון: 

02-6557551
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