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 תקציר

פוגעת ביכולתם לממש  מצבי סיכוןמצוקה ובמוגדרים כמצויים של ילדים ובני נוער ה סביבת החיים

כמו גם  ,פיזיה ובהיבט נפשיורווחה בהיבט הבריאות  םובכלל בתחומים שונים יהםזכויות את

שבקצהו האחד  חיים של מצבירצף משקף למעשה  "סיכוןהמושג "ב. 1משפחתית וחברתיתהשתייכות 

 .2,3התעללותהזנחה והשני בקצהו ו, של ההורים נסיבות העלולות לגרום סיכון כדוגמת משבר גירושין

אלא הנורמטיבית, התקינה ומקשות על התפתחותם לא רק של ילדים ובני נוער בסיכון חיים הנסיבות 

. 4שקשה להחלץ ממנו של סיכון נוצר מעגל, כך שתיעבריינת להתנהגות רבו מובילות פעמיםאף 

 אורח חיים נורמטיבילבסס מתקשים צעירים אלו מודרים לשוליים החברתיים, תוך שהם בבגרותם, 

ילדים  .5דורית" של חיים בסיכון-בין ורשהה"מה שמביא, בין היתר, ל, ולהשתלב חברתית ותעסוקתית

על רצף של פערים לימודיים, כשהם חווים חוויות בדרך כלל נמצאים  המצויים במצבי סיכוןובני נוער 

, ישיגו שנות לימוד 12הסיכויים שיסיימו של הדרה ונשירה ממסגרות לימודים וככל שאלו מתעצמים, 

 .6ם וקטניםתעודת בגרות ויגיעו להשכלה גבוהה, הולכי

משקפים את  מתמודדים,צעירים אלו  קשיים שאיתםהחסמים והממצאים הרבים אודות ה 

, תוך התעלמות מאותם אלו אשר הצליחו לצאת 7ותהכללהגישה הרווחת במדעי החברה לזהות 

התחקות ל תמבקש הנוכחיתמחקר עבודת ה, . להבדילדורי ולרכוש השכלה אקדמית-מהמעגל הבין

להגיע  "הסיכוייםכל כנגד "הצליחו אשר  החריגים, כלומר, צעירים בסיכוןקרים מדרכם של האחר 

 בחריגים נועדהדווקא התמקדות ה. זוכים לתשומת לב מחקרית מועטה, אם בכלל, אולם לאקדמיה

להתגבר על לא רק  אותם צעיריםלוסייעו במסלול חייהם איפשרו את השינוי שלבחון את המנגנונים 

אלא אף להגיע להישגים יוצאי דופן. ממצאי המחקר יוכלו, בין היתר, לתרום  ,םבדרכהחסמים שעמדו 

בני נוער קדם שיוויון הזדמנויות באמצעות סיוע ללהמבקשות  תוכניות מדיניותלעיצוב התערבויות ו

 .ה ולהשתלב חברתית בבגרותםהשכלה גבוה לרכושבמצבי סיכון 

 

 

                                                             
 .67דה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה. עמ' וע. דין וחשבון הו2006שמיד, הלל,  1
  .2-1. ילדים ובני נוער בסיכון בישראל. מכון ברוקדייל, עמ' 2017לאל, רחל, -סבו 2
 ם ונוער בסיכון. מתוך אתר האינטרנט הרשמי של המשרד.. ילדי2018משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 3
. מצב ההשכלה של בוגרי השמות בתום תקופת ההשמה והשתלבותם בהשכלה גבוהה: 2016בנבנישתי, רמי ואחרים,  4

 .5סקירת ספרות. עמ' 
5 Crosnoe, R., Mistry, R. S., and Elder, G. H., Jr., 2002. Economic disadvantage, family dynamics, and 

adolescent enrolment in higher education. 
 .3אפשר: לימודים, השכלה ותעודה. מפתח לשינוי עבור ילדים ונוער במצבי סיכון. דבר העורכת. עמ' . 2016גילת מרים,  6

7 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for Policy.  
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 מבוא

תעסוקה, לקידום המצב הכלכלי ואף ליצירת מסגרת ה שער לעולם כיום השכלה גבוהה מהווה

. אלא שהשכלה, כמו 8,9חברתיתייכות וזהות, ומאפשרת מעורבות נורמטיבית שמספקת תחושת ש

 ולכן" דורית-ורשה ביןת"העוברים ב, נמצאו כגורמים כלכלימאפייני רקע נוספים כדוגמת מצב 

השוואה כמו למשל גובה י נבמאפייני רקע כך, . 10פרטהעל המוביליות החברתית של רבות משפיעים 

 מאפשרים ההורים, ורמת ההשכלה של ההורים ורים שלמקום הלידה והמגההכנסה המשפחתית, 

מצבי מצוקה ובילדים ובני נוער ב בהתאמה, הסיכויים של. 11ילדיהםלחזות את רמת ההשכלה שישיגו 

לשבור כי צעירים אלו לא יצליחו  גבוההוקיימת סבירות  ,סיכון להגיע להשכלה גבוהה הינם נמוכים

מקרים חריגים, , ישנם זוסבירות נמוכה . על אף 12בחברהלהשתלב ואת מעגל הסיכון בו הם מצויים 

. מצבי סיכוןכגדלים בשהוגדרו בעברם אשר הגיעו לאקדמיה למרות צעירים את אותם  הכוללים

 , במובנים רביםאת מסלול החיים שנכפה עליהם לשנותהצליחו להתגבר על החסמים וצעירים אלו 

 בעל כורחם. 

עבודה , לצעירים במצבי סיכוןרטית והאמפירית הנוגעת התשתית המושגית, התיאועל בסיס  

כיצד  על אף הסבירות הנמוכה, השאלהלענות על לקבוצת יוצאי הדופן וזרקור  זו מבקשת לכוון

השכלה רכוש לומגיעים בדרכם מצליחים צעירים במצבי סיכון להתגבר על החסמים שעומדים 

בהמשך לשתי הסיכויים" כל הצלחה "כנגד קף הישג זה משכי של העבודה היא  הנחת המוצא  גבוהה?

, מוביליות בהשכלה הגבוההממצאים עקביים אודות חוסר  אחת,התובנות העולות מסקירת הספרות. 

להשתלב  במצבי סיכון גדליםהילדים ובני נוער , ממצאים עקביים אודות חוסר היכולת של שנייהוה

ניכור וריחוק  מפתחיםשאינן נורמטיביות, להתנהגויות , תוך שהם פונים במסלול חיים נורמטיבי

 . 13עוני ואבטלהכמו גם , ופיזיים למעגל של אלימות, קשיים נפשיים תי, ונגרריםחבר

 .14,15"סטייה חיובית"ההתמקדות ביוצאי הדופן מדגימה קו מחקרי חדש יחסית המכונה  

, קרית מועטהלתשומת לב מחזכתה אשר קבוצה נובעת מהתמקדות בהנוכחי המחקר ו של חשיבות

 לשפוך אור על המנגנונים והגורמים אשר איפשרו להם להפוך ומהפוטנציאל של ממצאי המחקר

                                                             
8 IRAD, 2001. Study on the state of young people and youth policy in Europe. 

. מצב ההשכלה של בוגרי השמות בתום תקופת ההשמה והשתלבותם בהשכלה גבוהה: 2016בנבנישתי, רמי ואחרים,  9
 Ma and Baum, 2007. Education pays: The benefits of higher education for; 5סקירת ספרות. עמ' 

individuals and society. 
10 Crosnoe, R., Mistry, R. S., and Elder, G. H., Jr., 2002. Economic disadvantage, family dynamics, and 

adolescent enrolment in higher education. 
11 Dahan, Momi, and others, 2003. Have the gaps in education narrowed? 

 . צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. 2012זעירא, ענת ואחרים,  12
. מה מצפה להם מצדו השני של הגשר? מעקב אחר משתתפי תוכנית סיוע לבוגרי 2018שוורץ, טליה ואחרים, -טיירי 13

 .181-182פנימיות חסרי עורף משפחתי. עמ' 
14 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for 

Policy.  P.5 
15 Spreitzer, G.M., and Sonenshein, S. 2004. Toward the Construct Definition of Positive Deviance. P.833. 
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 אשר מנסה לטפל ולקדםעיצוב מדיניות ממצאי המחקר יוכלו לתרום ליתרה מכך, . יוצאים מן הכללל

 במצבי סיכון. הגדלים  צעיריםשל אוכלוסייה הקבוצת את 

התשתית התיאורטית, המושגית  את יציגרק הראשון פה :מבנה העבודה הוא כדלהלן 

קו  יוצג בפרק השניאוכלוסיית נוער במצבי סיכון ברחבי העולם, כמו גם בישראל. אודות והאמפירית 

. תבסס גם היא את ההתמקדות בקבוצה זו של יוצאי דופן אשר ,"סטייה חיוביתמחקרי חדש אודות "

 19ובכלל זה תיאור בה נעשה שימוש,  האיכותניתגיה ולוהמתוד יכלול הצגה ופירוט של לישיהשפרק ה

 מובנים למחצה עם סטודנטים ובוגרי מוסדות להשכלה גבוהה )תואר ראשון ומעלה(.העומק הראיונות 

 תשלושתוך התמקדות בממצאי המחקר, את  יפרטרביעי פרק הה מגבלות המחקר.גם  ובפרק זה יפורט

פערי . ממצאי המחקר יעסקו גם במרואייניםמשותף בקרב הכדפוס  ו ועלוחזר אשרשינוי"  מאיצי "

 חמישיהפרק ה. המרואייניםבקרב במסלול לעבר השכלה גבוהה מעכב משמעותי כדפוס  וזוהש ידע

 .תוך התמקדות בהשלכות למדיניות צאיםממהמ הנובעותמסקנות ידון ב
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 ואמפירית ורטיתאתשתית מושגית, ת – : ילדים ונוער בסיכון1 פרק

 עיצוב הזהות בגיל ההתבגרותהקדמה:  1.1

ניתוח פסיכולוגי עמוק מציג : זהות, נוער ומשבר, (Erikson, 1968) ספרו המפורסם של אריק אריקסון

תהליך נפשי לא מודע, מעבד באופן קבוע המשקף האגו, לפיו  ,נוערבני של ילדים ו םהתפתחות אודות

מתפקד כגבול בין האגו  .חיצוניות אל תוך שלם נהירהן מתפיסות תפיסות פנימיות והן ממידע המגיע 

 הכוללתזהות, את המבנה אף והוא  ,העולם החיצוני של החברהלבין הפנימי של האינדיבידואל,  עולמו

מנווטים דרך שמונה שלבים של  נוער-לפי אריקסון, בניאלמנט חברתי.  גםאלמנט אינדיבדואלי וגם 

כדי להיות  מספקת זהות עצמית מפתח ומגבשמחד, המתבגר במשבר זהות. התפתחות אשר מאופיינים 

לבין במובן של ביטוי אופיו הספציפי,  לייחודיותאך עם זאת הוא חייב לנווט בין התשוקה  ,רפלקסיבי

  .16התשוקה להשתייך לחברה, לתרבות, ולקבוצות חברתיות משמעותיות

היתר, ונו וזהותו האישית והייחודית אל מול תהליך ההתעצבות של נוער מתבגר, של בניית בטח 

חלק מהווה ת בחברה ובסביבה שלו, רצוף בבלבול וחרדה. תהליך זה ּוובמקביל יצירת שייכות ודומ

והוא מורכב כשלעצמו, גם כאשר אינטגרלי מתהליך העיצוב וגיבוש הזהות העצמית בקרב צעירים 

ה, קרי הם בעלי עורף משפחתי וללא בעיות לנערה או לנער תנאים אידאליים מבחינת סביבה ומשפח

בעקבות חוויה של קשיים מתרחש , החוסר תפקוד פסיכולוגי בקרב נוערהכלכלי.  םמיוחדות במצב

לפנות בצורה חדה לאחד משני  מביא את הנער (כשהשכיח בהם הוא חרדהבתהליך ההתפתחות )

הוא  ההפוךכיוון הונפורמיסטית, והתנהגות חברתית לא קו סטייה כיוון אחד הוא .כיוונים אפשריים

ממשיכים בשנים  מהתבגרות לבגרות התפתחות והמעברהההתעצבות,  כיתהלי .17כניעות טוטאלית

בתום התהליך הנער המאוחרות יותר בחייהם של צעירים ולקראת התגבשות סופית בסוף גיל העשרה. 

 .18עיסוק שלו בעתידומגבש את תפקידו ואחריותו בעולם ובהמשך גם את המימוש וה ,מתעצב

יותר מבעבר,  נראה כי הם ארוכיםש כךתפנית  וקיבל תהליכים אלו ,בשנים האחרונות 

  ,שינויים פיזיולוגייםכרוכה בשלל . התארכות זו 19מאוחר יותר מיםמוקדם יותר ומסתיי מתחילים

ה של ידע יסבתפשינויים כמו גם משינויים שחלו בהרגלי התזונה, אשר נגרמו מקוגנטיביים ורגשיים 

אחת ההשלכות של שינויים אלו היא הנטייה של . 20בגיל צעיר יותר גם כןמתרחשים כיום ה ו,ורכישת

כמו גם את שלב הקמת המשפחה, קבועה, הפרנסה הגבוהה והשכלה הה שלבי רכישת צעירים לעכב את

                                                             
16 Erikson, Erik H, 1968. Identity, Youth, and Crisis.  
17 Ibid.   
18 Ibid.  
19 Arnett, Jeffrey J, 2007. Ageing out of care. Toward realizing the possibilities of emerging adulthood. 

P.468. 
20 Ibid. 
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מעבר חות והתהתארכות תהליך ההתפ .21בסוף שנות העשרה שלבים אשר בדורות הקודמים התרחשו

במשאבים ובתמיכה כמו גם ם, ההוריבשל צעירים והתלות הצורך הגביר את הסופי לבגרות, 

תהליכי התעצבות הזהות, ההתפתחות והמעבר בשל תלות זו,  .22משפחתית, חברתית וקהילתית

ילדים ובני נוער המצויים במצבי בקרב קושי ומורכבות גדולים בהרבה  מעליםמהתבגרות לבגרות, 

 ון. סיכמצוקה ו

 : הגדרות וקריטריוניםסיכוןמצבי ילדים ובני נוער ב 2.1

למרות השימוש הרווח במושג "ילדים ובני נוער בסיכון" לא קיימת הסכמה חד משמעית מי כלול 

אותם בין תוחמים הגבולות חדים בהכרח  תומייצר אינן שונות ברחבי העולםההגדרות בקבוצה זו, וה

לילדים ונוער החיים בעוני, בפריפריות קבוצה זו מיוחסת , . לרובלאבסיכון לבין אלו ש יםהמצויאלו 

קשיים כלכליים, כוללים מצבים מגבירי סיכון , . בהתאמהחברתיות וגיאוגרפיות וכן לילדי מהגרים

מצבי משבר במשפחה )כגון מות הורה, פירוד הורים(, הגירה, השתייכות לקבוצות מיעוט, מוגבלות, 

התנהגות מיוחסת לא לרקע אלא ל הימצאות במצב סיכוןלעיתים,  ין מסגרות.ליקויי למידה ומעבר ב

למרות התייחסות לשורה ארוכה של גורמים המגדירים ו/או מגבירים . גובלת בעבריינותהסטייתית 

, כך המוכרותקשת רחבה של מקרים אינם נופלים לקטגוריות  לפיההסכמה רווחת מצב סיכון, קיימת 

ולא להיות מוכרים כלל  עלולים "ליפול בין הכיסאות" האמורותבנסיבות  שמקרים שאינם נכללים

הספרות המדעית בתחום מתמקדת באוכלוסיות רווחה מוכרות גם   .23כמקרי או כקבוצות סיכון

צעירים שלא סומנו כמשתייכים לקבוצות  מחמיצה גם היאשטופלו על ידי המדינה כבני נוער, וכך 

קושי נוסף בקביעה לפי  .24אליהם כצעירים בסיכון כמעט ולא קיימת סיכון בצעירותם ושההתייחסות

פעמים ליש בישראל בנתונים הקיימים מה להגדיר את המצויים בסיכון בא לידי ביטוי גם בממצא לפיו 

  .25נערה או נער עשויים להיות רשומים בשתי קבוצות סיכון שונות בו זמנית, כך שחפיפה

הוועדה 'בפרסום דו"ח  2006י נוער בסיכון התגבשה רק בשנת בישראל, ההגדרה של ילדים ובנ 

. ההגדרה התבססה על האמנה 26'הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה

ואומצה  ,בקרב קובעי המדיניות בארץ המקובלות והרווחותהגדרות ההבינלאומית לזכויות הילד, על 

נוער בסיכון חיים "במצבים בני . על פי ההגדרה, ילדים ו200827רשמית על ידי מדינת ישראל בשנת 

                                                             
21 Bynner and Parsons, 2002. Social exclusion and the transition from school to work: The case of young 

people not in education, employment or training. 
22 Arnett, Jeffrey J, 2007. Ageing out of care. Toward realizing the possibilities of emerging adulthood. 
23 Etzion, Dafna and Romi, Shlomo. 2015. Typology of Youth at Risk. In: Children and Youth Services 

Review. P.193. 
 .159צעירים על רצף הסיכון: סיווג צעירים לפי מדרג הסיכון. עמ' -.  מבוגרים2018יעקב וחגית תורג'מן, ראובן  24
 .8חסרי עורף משפחתי. עמ'  18. סקירת שירותים לצעירים מעל גיל 2017מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  25
 "ועדת שמיד".הידועה גם בשם  26
 . 1חלק  –ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה  בסיכון ובנשירה. תוכנית היל"ה: חינוך והוראת בני נוער 27
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המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם 

: קיום פיזי, בריאות והתפתחות; השתייכות למשפחה וטיפול בילד; למידה ורכישת שבעה תחומיםב

ות והשתלבות חברתית; הגנה מפני אחרים והגנה מפני מיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכ

מדובר ברצף של סיכון וההגדרה רחבה וכוללת ילדים למעשה, . 28התנהגויות מסכנות שלהם עצמם"

 ובעיקרובני נוער שזכויותיהם באחד או יותר מהתחומים שהוזכרו לעיל נפגעות בצורה כזו או אחרת, 

  .29ון כשהם סובלים מהתעללות והזנחהילדים ובני נוער המצויים בקצה רצף הסיכ

 . דוגמאות למצבי סיכון לפי תחומים1טבלה 

 פירוט הסיכון תחום

אשר אינם מקבלים טיפול רפואי, ונוער ילדים  קיום פיזי, בריאותי והתפתחותי

 .גופני ונפשי, או חיים בעוני כלכלי מתמשך

ינם שמשפחתם אינה תומכת בהם, אונוער ילדים  השתייכות למשפחה

 .30שייכים למשפחה או מנותקים ממשפחה

אשר אינם משתתפים באופן סדיר ונוער ילדים  למידה ורכישת מיומנויות

במסגרת חינוכית, לימודית או בהכשרה וכן 

ילדים שאין להם גישה לאמצעים המאפשרים 

לימוד והעשרה כדוגמת ספרי לימוד, עזרים, 

משחקים וציוד לימודי. נוסף על אלו, ילדים 

קשיים לימודיים או בעיות הסתגלות המבטאים 

לבית הספר הבאים לידי ביטוי בהישגים נמוכים, 

מעברים רבים או תכופים בין מסגרות, בעיות 

משמעת, שאינם מביעים עניין בלימודים, 

מנוכרים מבית הספר, מנודים מהחברה בבית 

 .31הספר ונעדרים לעיתים תכופות מבית הספר

החווים מצוקה רגשית )או מתנהגים ונוער ילדים  רווחה ובריאות רגשית

 .32באופן המבטא מצוקה רגשית(

                                                             
. דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה. מדינת ישראל. 2006שמיד, הלל,  28

 .67עמ' 
  .2-1. ילדים ובני נוער בסיכון בישראל. מכון ברוקדייל, עמ' 2017לאל, רחל, -סבו 29
   שם. 30
 .11. מ"נשירה סמויה" ל"נשירה גלויה" ומה שביניהם. מניתוק לשילוב. עמ' 2012להב, חיים,  31

32 Myers-JDC-Brookdale, 2017. Israel's Children and Youth at Risk. Facts and figures; .2015 ,בנבנישתי, רמי 
.16עמ' סקירה תקופתית.  -צעירים בוגרי מסגרות חוץ ביתיות   
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המתקשים להסתגל למצבים ונוער ילדים  השתייכות והשתלבות חברתית

חברתיים, וכן שאין בסביבתם הזדמנויות 

ליצירת קשרים חברתיים הולמים ולרכישת 

מיומנויות חברתיות החיוניות להשתלבותם 

 .33החברתית בעתיד

נפגעי הזנחה, התעללות פיזית, ונוער ילדים  הגנה מפני אחרים

 .34מינית ונפשית, או שעדים להתעללות כזו

המעורבים בפעילות פלילית, או ילדים ונוער  הגנה מפני התנהגויות מסכנות של עצמם

שמעורבים בפעילויות ובמצבים המסכנים אותם 

 . 35כגון שימוש מופרז באלכוהול וסמים

  

 ,צה בתוך ילדים ובני נוער בסיכון כוללת את אותם אלו המצויים "בחסות המדינה"קבו-תת 

השמות ביתית אחרת. ילדי -מסגרת חוץ או ,, פנימיותבבתי אומנהתם והושמו שפחממכלומר, הופרדו 

חווים הורות בלתי עקבית, מעברים מבתי ספר, וקשיים נוספים שנוגעים למיקומם מחדש,  ביתיות-חוץ

. החוויות של 36המצריכים מעברים נוספיםבמסגרות השונות שר ישנם שינויים בהצבות במיוחד כא

אותם צעירים, מלמדות כי ייתכן וייתקלו באתגרים במעבר שלהם לבגרות. כאשר צעירים מגיעים לגיל 

מדינה ולמסגרת שבה שהו תחתה, הגישה שלהם למשאבים ההחוקיות והם אינם זכאים עוד לחסות 

יור, לאפשרויות בסיסיות כמו השכלה, ולשירותי טיפול ותמיכה כמו ייעוץ וטיפול בסיסיים כמו ד

. הם יוצאים לבדם לעולם, ללא כל תמיכה שלה זכו במסגרת ההשמה 37פסיכולוגי, יורדת משמעותית

 .38החיצונית ועם התארכות תהליך ההתבגרות בחברה, הם יוצאים למעשה ל'ואקום'

  וןבמצבי סיכהשלכות של גדילה  3.1

השפעתם על ילדים ובני מימדיים ודינאמיים, אינה אחידה, ו-, שהינם רבעוצמתם של גורמי הסיכון

 .39בהתאם לזמן, לנסיבות ולהקשר שהצעיר מצוי בהם משתנהולכן  ,בתרבות ובמקום תלויההנוער 

ות ההתפתחהליך תלפגיעה במצבי סיכון מביאים חיים בנסיבות של קיימת הסכמה לפיה יחד עם זאת, 

                                                             
33 Myers-JDC-Brookdale, 2017. Israel's Children and Youth at Risk. Facts and figures; .2015 ,בנבנישתי, רמי 

.16עמ' סקירה תקופתית.  -צעירים בוגרי מסגרות חוץ ביתיות   
  .2-1. ילדים ובני נוער בסיכון בישראל. מכון ברוקדייל, עמ' 2017לאל, רחל, -סבו 34
 . ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. מכון מופ"ת.2014ומי, גרופר, עמנואל ושלמה ר 35

36 Keller, T, Cusick, H. G, and Courtney, M., 2007. Approaching the transition to adulthood: Distinctive 
profiles of adolescent aging out of the child welfare system. P. 454. 

37 Ibid. P. 454-456. 
 .2עמ'  צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. .2012, ירא, ענת ואחריםזע 38
  .66, עמ' . דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה2006שמיד, הלל,  39
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באופן הדוק עם  קשורלשלב הבגרות,  , שכן המעברלהם פיםהחשוילדים ובני הנוער של הזהות  ועיצוב

 והיציבות לרשותם והתמיכהעומדים החברתי, המשאבים המעמד הלרבות המשפחתי, הרקע 

ם, נסיבות החיים של צעירים בסיכון ימצבים נורמטיבילהבדיל מ .40להם הם זוכיםהמשפחתית 

עותית את מגוון האפשרויות שעשויות היו לעמוד בפניהם אילולא היו נחשפים לאותם משמ מגבילות

התארכות תקופת ההתבגרות והצורך הגובר להסתמך על משאבים חברתיים יתרה מכך,  .41סיכונים

מעמיקה את הפערים בין אלו החיים בנסיבות נורמטיביות לבין אלו החיים במצבי  ועל בית ההורים

נורמטיבית יכולים להישען על תמיכת סביבתם, לרבות משפחתית  הבסביבשר גדלו צעירים אסיכון. 

משפחתם או דמויות המתפקדות כדמויות הוריות עבורן. בניגוד אליהם, צעירים להם תמיכה 

ולשורה ארוכה של חשופים לסיכונים בשל היותם  פגיעיםהינם משפחתית מוגבלת או שאינה קיימת, 

 . 42הם תוצאות עגומות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוךבעיות וקשיים הגורמים ל

הישגים לימודיים , שכן כמעט בכל תחומי החייםתוצאות החיים במצבי סיכון באים לידי ביטוי  

מובילים בתורם להידרדרות חברתית ולעיתים , להשתלב בעולם התעסוקה וחוסר הצלחה נמוכים

לאמץ לעצמם  במקרים רבים ם בסיכון מחייבות אותםנסיבות החיים של צעיריספציפית, . 43לעבריינות

של בשונים  קשייםמ סבולל יםצפויאף  ם. ה44בגיל מוקדם מאד , לפעמים גםתפקידים של בוגרים

ו/או חשיפה לעוני, , בשל היעדר הכוונה מבוקרת של 'מבוגר אחראי' בהחלטות ובצמתים החשובים

קונפליקטים או בחוסר תפקוד הורי, בהורים, חוסר יציבות משפחתית הבאה לידי ביטוי בניתוק מל

צפויות לגרום של חיים בסיכון , נסיבות ייםהתפתחותעיכובים ל נוסףב. 45ומשברים משפחתיים

השתתפותם במסגרות תוך הפרעה ללרוב לצעירים לעזוב את הבית ולדאוג לעצמם בגיל מוקדם, 

ביצירת הן קריירה ותעסוקה ובבהן ת הגבלת אפשרויות העתיד שלהם הקשורוחינוכיות באופן רציף, ול

והקהילתיות חברתיות המסגרות כלל מהבבית הספר וניתוק מחווים  צעירים אלו .46משפחה משלהם

 .47שלהם

עולה , כדוגמה ביתיות-מסגרות חוץב שהושל מתבגרים אשר תת קבוצת הסיכון אם ניקח את  

סיונות אובדניים וקשיים יי, מניותר ממחסור כספמשמעותית סובלים כי בהשוואה לבני גילם הם 

                                                             
40 Arnett, Jeffrey J. Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens through the 
   Twenties. P. 473. 
41 Ibid. 

 .2. צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. עמ' 2012זעירא, ענת ואחרים,  42
43 Keller, T, Cusick, H. G, and Courtney, M., 2007. Approaching the transition to adulthood: Distinctive 

profiles of adolescent aging out of the child welfare system. P. 454-456. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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היבט של . ב48משיעור לידות והפלות גבוה בגילי העשרהונפשיים, משימוש מופרז באלכוהול וסמים, 

מעלים ממצאים לפיהם בהשוואה  נתונים שנאספו ממדינות שונות בעולםהישגים לימודיים, 

ים אשר שהו במסגרות לימודים התיכוניים של צעירההנשירה משיעור  ,מקביליהם בקבוצת הגילל

נמוכים בשנות בית הספר גבוה משמעותית, והישגיהם האקדמאיים בתום הלימודים  ביתיות-חוץ

. כך למשל במחקר שנערך במשך תשע שנים בארצות הברית ועקב אחר מדגם מייצג של 49משמעותית

היו  17רים בגיל , עלה כי יכולות הקריאה בקרב הצעיביתיות-חוץממסגרות  17-26צעירים בני גיל  732

לא היו זכאים לתעודת סיום תיכון בהגיעם לגיל  37%ברמה ממוצעת של כיתה ז'. מקרב צעירים אלו, 

. באוסטרליה לדוגמה, בין %9.450, שיעור הגבוה פי ארבעה מזה של האוכלוסייה הכללית שעמד על 19

 6%-בהשוואה לביתיות מסיימים את לימודיהם ללא תעודה, -מבוגרי ההשמות החוץ 50%-75%

באנגליה, הנתונים מצביעים על כך שמבין שנתון הצעירים השוהים  מהאוכלוסיה הכללית במדינה.

 %54-בהשוואה לכ עומדים ביעדים הלימודיים המצופים וזאת 14%, רק 16בגיל ביתית -חוץבהשמה 

-חוץ השיעור התלמידים שנשארו כיתה נוספת בקרב הילדים בהשמ מסך התלמידים בגילם. בספרד

 . 51, היה כפול מזה של כלל האוכלוסיה16עד גיל  ביתית

וליכולת שלהם לרכוש  נוער במצבי סיכוןשל  להישגים הלימודייםבדומה לאוכלוסיה הכללית,   

שער לעולם  , מהווה, ובעיקר השכלה גבוהההשכלהעתידם, שכן השכלה ישנה השפעה מכרעת על 

ת מסגרת חברתית נורמטיבית שמספקת תחושת שייכות התעסוקה, לקידום המצב הכלכלי ואף ליציר

 שכןמעגל העוני, השכלה גבוהה היא אף מפתח ליציאה מ .52,53וזהות, ומאפשרת מעורבות חברתית

לצעירים בעלי תואר ראשון קיים יתרון כלכלי על פני צעירים עם השכלה נמוכה יותר, ופער זה גדל עם 

אשר בידם תואר ראשון לפחות, הרוויחו משכורת  34-25ם . כך למשל, נמצא כי צעירים בגילאי54השנים

השכלה גבוהה קשורה יתרה מכך,  . 55מצעירים בעלי תעודת בגרות תיכונית %60-ממוצעת הגבוהה בכ

בתפיסת עתיד חיובית בקרב צעירים והיא מהווה גורם מקדם משמעותי בקרב צעירים מאוכלוסיות 

, כפי הידע בנוגע להשכלתם של צעירים פגיעים חסר ,למרות חשיבותה המכרעת של השכלה .56מצוקה

תמונת המצב בנוגע לצעירים במצבי סיכון לפיו דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המצטייר מ

                                                             
 .41עמ' סקירה תקופתית.  -. צעירים בוגרי מסגרות חוץ ביתיות 2015 רמי,בנבנישתי,  48
 .6. עמ' , שירותים ומדיניותצעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים .2012, זעירא, ענת ואחרים 49
 שם. 50
בנבנישתי, רמי. ואחרים. מצב ההשכלה של בוגרי השמות בתום תקופת ההשמה והשתלבותם בהשכלה גבוהה:  51

 .6ספרות. עמ'  סקירת 
52 IRAD, 2001. Study on the state of young people and youth policy in Europe. 

  ההשכלה של בוגרי השמות בתום תקופת ההשמה והשתלבותם בהשכלה גבוהה:  . מצב2016, ואחרים בנבנישתי, רמי 53
 Ma and Baum, 2007. Education pays: The benefits of higher education for; 5סקירת ספרות. עמ' 

individuals and society. 
 .Ibidשם;  54
 .Ibidשם; 55
 .6. עמ' עבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניותצעירים פגיעים בתהליכי מ .2012, זעירא, ענת ואחרים 56
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ייתכן כי המחקרים מכאן ש .57אינה שלמה וכי חסרים נתונים על צעירים בסיכון חסרי עורף משפחתי

בנוגע לחלקם של צעירים בסיכון  ואף עגומה יותר האינם ממחישים תמונה רחבבנושא, הקיימים 

 .כקבוצה מובחנת במוסדות לשכלה גבוהה

בדומה לילדים ובני נוער בסיכון, גם עבור צעירים שהוריהם הינם חסרי השכלה, האקדמיה  

ממחקר שנערך על דור ראשון להשכלה גבוהה אינה מובנת מאליה והם מהווים קבוצת מיעוט בה. 

דורי' בין -דופן באקדמיה, עולה כי קבוצה זו הצליחה לפרוץ את מחסום 'המעגל הביןכקבוצה יוצאת 

. 58השאר בזכות פקטור "ההון המשפחתי", אשר נמצא כגורם משמעותי ביותר בסיום לימודים גבוהים

פקטור זה מורכב משישה מחוונים )אינדיקטורים( המודדים אותו: חסכון כלכלי עבור מכללה או 

מודעות של תמיכה כלכלית עבור מכללה צירת דיון אודות תוכניות לימודים עתידיות; אוניברסיטה; י

או אוניברסיטה; ציפיות הוריות בנוגע לבחירה במקצוע האלגברה; ציפיות הוריות בנוגע להישגים 

אפשרות להשכלה אלא שעל פי ממצאים אלו, ה .59אקדמיים; והחשיבות של ציונים והישגים לתלמיד

הסבירות שלהם להגיע ללימודים גבוהים . הולכת ומתרחקת לדים ובני נוער בסיכוןעבור י גבוהה

דורי הינה נמוכה במיוחד, שכן נוסף על עובדת היות הוריהם חסרי השכלה -ולשבור את המעגל הבין

. אין להם את 61, עבורם ההון המשפחתי הינו ברמה נמוכה ביותר עד לא קיים60במרבית הפעמים

ת במובן של "אל תהיה כמוני", המודעות והשיח על לימודים גבוהים, האפשרויות הדחיפה ההורית מבי

הכלכליות ושאר האינדקטורים שבזכותם ייתכן והיו יכולים לפרוץ את המעגל. אותם צעירים 

הסיכויים" בסטייה חיובית מקבוצת כל שהצליחו לפלס את דרכם להשכלה הגבוהה עשו זאת "כנגד 

 ה כיצד הצליחו לעשות זאת?הדומים להם ונשאלת השאל

  במצבי סיכוןמדיניות כלפי ילדים ובני נוער החיים  4.1

מדינות רבות השקעה מצד על ה מעידבעולם המיושמות מסמכי מדיניות ותוכניות התערבות סקירת 

 צעיריםקבוצת אוכלוסיית השמטרתן סיוע ותמיכה ב היקף אסטרטגיות רחבותליזום, לארגן ולפתח 

אשר ממדינות העולם המפותח ישנו משרד ממשלתי  96%-כי סקר עולמי שנערך בנושא, ב. על פבסיכון

בישראל הטיפול בצעירים מתחלק בין משרדי  .62של צעירים אלו פועל לקידום מעמדם וזכויותיהם

חינוך ה, הפנים משרד ,להלן הרווחה – והשירותים החברתיים רווחה, ההעבודהממשלה )כמו למשל 

                                                             
 .9חסרי עורף משפחתי. עמ'  18. סקירת שירותים לצעירים מעל גיל 2017מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  57

58 Gofen, Anat, 2009. Family Capital: How First‐Generation Higher Education Students Break the 
Intergenerational Cycle. P.109 

59 Gofen, Anat, 2008. The Intergenerational Breakthrough of First-Generation Higher-Education Students. 
P.38. 

60 Gofen, Anat, 2009. Family Capital: How First‐Generation Higher Education Students Break the 
Intergenerational Cycle. P.104 

61 Crosnoe, R., Mistry, R. S., and Elder, G. H., Jr., 2002. Economic disadvantage, family dynamics, and 
adolescent enrolment in higher education. P.696. 

 .158עמ'  צעירים על רצף הסיכון: סיווג צעירים לפי מדרג הסיכון.-.  מבוגרים2018ראובן יעקב וחגית תורג'מן,  62
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ארגונים  .63רשויות מקומיות וארגונים השייכים למגזר השלישי ד לביטוח לאומי,המוס בריאות(,הו

 וסיוע עבור תמיכהגורמי  לשמש הוקמו מתוך ייעוד"עמית לדרך", ו"עלם" כדוגמת "ילדים בסיכוי", 

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, שכיום  החלה לפעול 2007בשנת  במצבי סיכון. צעירים

רשויות מקומיות בישראל. התוכנית מנוהלת במשותף עם מספר משרדי  185-עם קרוב ל פועלת בשיתוף

אשר מוביל את התוכנית ביחד עם משרד החינוך, וכן שותפים רווחה משרד הממשלה הכוללים את 

פעילותו של משרד הרווחה בתחום הינה  .64משרד העלייה והקליטה, הבריאות, והמשרד לבטחון פנים

של ליווי תעסוקתי, פתרונות  יםבסיכון הזקוקים לסיוע ולתת להם מענה מסוג לאתר את הצעירים

פועלים מטעם המשרד הברחבי הארץ בנוסף קיימים מרכזי צעירים . 65,66דיור וסיוע בהשלמת השכלה

נותנים מענים הכוללים עובד/ת סוציאלי שנמצא בקשר עם  , אשר67לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 .68שכלה ותעסוקה, הכשרות מקצועיות וקבוצות מנהיגותהצעירים, הכוונה לה

הן בתוכניות לאומיות והן בגורמי מגזר  צעירים בסיכון,על אף שקיימים שירותים רבים עבור  

. לפי דו"ח שנעשה על 69מטופלים על ידי המערכות המטפלותבסיכון שאינם  צעיריםשלישי, ישנם 

, ה כי רק מחצית מהילדים שזוהו על ידי אנשי המקצועהתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, עול

כמו כן, . 70מטופלים, וכי יש לפעול להרחבת הנגישות של שירותי הטיפול לאלו אשר זקוקים להם אכן

על פי מחקר שסקר את השירותים הניתנים במסגרת המדיניות כלפי ילדים ובני נוער בסיכון, עולה כי 

ויים במצבי סיכון, ביניהם מכורים לסמים וצעירים המעורבים התוכניות מדירות צעירים רבים המצ

המדינה נותנת שירותים שונים עבור אוכלוסיית הצעירים בעוד שעוד עלה במחקר כי  .71בעבריינות

בסיכון, קיימות בעיות נגישות של צעירים אלו לשירותים השונים וכי מרבית השירותים הקיימים 

, כמו כן, במבט כולל .72חים לתת מענה אף לצעירים שפנו אליהםסובלים ממחסור בתקנים ואינם מצלי

נה למספר מצומצם ענראה כי יכולת הכיסוי של תוכניות קיימות הינה מוגבלת ושהן יכולות לתת מ

יחסית של צעירים בסיכון מתוך המספר המשוער שלהם בישראל וכי המענה ניתן בעיקר על בסיס "כל 

 .73הקודם זוכה"

                                                             
 .159צעירים על רצף הסיכון: סיווג צעירים לפי מדרג הסיכון. עמ' -.  מבוגרים2018גית תורג'מן, ראובן יעקב וח 63
 . ילדים ונוער בסיכון. מתוך: אתר האינטרנט הרשמי.2018משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  64
חסרי עורף משפחתי.  18מעל גיל  . סקירת שירותים לצעירים2017רבינוביץ' מריה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  65

 .4עמ' 
 . ילדים ונוער בסיכון. מתוך: אתר האינטרנט הרשמי.2018משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  66
חסרי עורף משפחתי.  18. סקירת שירותים לצעירים מעל גיל 2017רבינוביץ' מריה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  67

 .35עמ' 
 .63. צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. עמ' 2012אחרים, זעירא, ענת ו 68
 שם. 69
. מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית 2011לאל, רחל וטליה חסין, -סבו 70

 . viלילדים ולנוער בסיכון.
 .63תהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות. עמ' . צעירים פגיעים ב2012זעירא, ענת ואחרים,  71
 .VIשם,  72
 .64עמ' שם,  73
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 74(Outliersת )ּווגישת החריגובית ה חייטי: ס2פרק 

 .חריגיםלהתמודדות עם באשר חוקרים בתחום המדיניות ומדעי החברה חולקים גישות משותפות 

כמו 'דבר או אדם הנבדל  החריגים עשויים להופיע הן בפן הסטטיסטי, אך גם בפן המהותי עם הגדר

ק בין החריג לבין תבנית מכל המרכיבים האחרים בסט או בקבוצה מסוימת', שמדגישה את המרח

לדוגמה, דפוסי התנהגות חריגים, הם דפוסים אשר נבדלים מההתנסויות הממוצעות  .75'המיינסטרים'

הגדרות  .76שאינם משותפים לרוב בקבוצה מסוימת דפוסי התנהגותמשקפים או הנורמליות, ולכן 

ב מהנורמה של סטטיסטיות פורמליות של חריגים, כמו למשל נקודה במדגם המרוחקת מרחק ר

מדגישות את חוסר העקביות בין החריג לבין שאר קבוצת , 77משתנה או של אוכלוסיה מסוימת

רווחת, ת ההמחקרי החריגים אינם עקביים באופן אינהרנטי עם המתדולוגי .78הנתונים/האוכלוסייה

 מצריכים תשומתנתפשים במקרים רבים כיתרה מזאת, הם או תבנית.  הכללה אשר מבקשת לזהות

 גישה אחרת כלפי חריגים, מציעה למשל .79לב מיוחדת מאחר והם מחלישים את הניתוח הסטטיסטי

וגורסת  מתמקדת במקרים שאינם מוסבריםבמדעי החברה, החורגים לוגיה של בחירת מקרים ומתוד

 ,של תומכי הגישה לדידם .זוהו לפני כןהסברים חדשים שלא  וחם הוא בעל ערך להעלאתתכי ני

משתנים  לזהות, הרווחים המושגים והתפיסותאת  מאפשרת ללטשהחריג המקרה של  ייחודיותו

  היפותזות חדשות.ר וליצאף שהושמטו ו

הלך והתבסס בשנים האחרונות כקו  ,'ה חיוביתיסטי'המכונה שדה מחקרי נוסף של חריגים  

להבדיל  .80רצויהלא סטייה שלילית אלא סטייה  ותהמשקפ בתצפיותמתמקד מחקרי סוציולוגי ה

, כמו למשל התנהגות תשליליסטייה ב עסק רובו ככולואשר סטייה מנורמות, מהמחקר הרווח של 

, כמו להסביר סטיות חיוביות הנס, המחקר של 'סטיה חיובית' מ81נגטיבית של עובדים באירגונים

. המחקרים 82, במקום שבדרך כלל הן נרשמות ככישלוןבמגזר הציבוריהצלחתן של רפורמות למשל 

כיצד מונעים לרוב על ידי השאלה  מה מאפיין אותןומה מאפשר אותן, המתמקדים בסטיות חיוביות, ב

נטי בעיקר וומחקר אודות סטייה חיובית רל ?סטייה חיובית לנפוצה יותר ואף לנורמטיביתניתן להפוך 

קודות נסטייה מהווים הנחשבת כישלון, והתצפיות של  נורמהה הינו כזה שבועניינים הכאשר מצב 

                                                             
 .חריגיםלשם הרצף והנוחות,  מונח זה יתורגם לאורכו של מסמך זה במילה  74

75 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for 
Policy.  P.4. 

76 Spreitzer, G.M., and Sonenshein, S. 2004. Toward the Construct Definition of Positive Deviance. P.830. 
77 Osborne, J.W., & Overbay, A., 2004. The Power of Outliers (And Why Researchers Should Always 

Check for Them). P.1. 
78 Barnett, V., & Lewis, T, 1994. Outliers in Statistical Data. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Spreitzer, G.M., and Sonenshein, S. 2004. Toward the Construct Definition of Positive Deviance. P.833. 
82 Pascale, R, T., Sternin, J., & Sternin, M., 2010. The power of positive deviance: How unlikely innovators 

solve the world's toughest problems. P.199. 
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סטייה חיובית גישת המחקר של . 83תוצאות טובות יותר מנורמת הכישלון בשקפןקיצון חיוביות 

מדגישה את  היא .התפתחותתהליכים ובבהתפתחה כדרך לזהות פתרונות אפשריים לבעיות הקשורות 

החשיבות של למידה מאותם מקרים שסטו בצורה חיובית בתוך ההקשר שבו הכישלון הוא הנורמה, 

 בקבוצות מסוימות.  כך למשל, 84םיפתרונות אפקטיביואסטרטגיות בססות על למידה זו לפיתוח והת

חיובית יהיו מספר חברי קבוצה בודדים אשר יפגינו סטייה , עם גורמי סיכון לתוצאה לא רצויה

, אלא לא רצויה בהכרח יחוו תוצאה ת הסיכוןבקבוצלא כל הפרטים  ,. כלומראותה קבוצהמהנורמה ב

 אימוץ פרקטיקות באמצעות ככל הנראהתוצאות טובות יותר מאחרים, מגיעים לבפועל  מהם חלקש

הידע הגלום בקרב אותם  ה החיובית מבקש לנצל אתיהמחקר בגישת הסטי. 85שונותו אחרות מוצלחות

 התוצאלהגיע להצלחה, המשקפת  אפשרושהטכניקות והאסטרטגיות  חשיפת באמצעות חברי הקבוצה

 .86פוייותר מהצ הטוב

 כלומר, פרטים בעלייש הסוברים כי סטייה חיובית ניתנת להבחנה בכל קהילה או תחום,  

. 87יעים לתוצאות הנחשבות רצויותגאשר מ מתמודדים עם אתגרים וחסמים דומיםהמשאבים דומים 

עולה דפוס של , בו ציבוריהנעשה על רפורמות מתהוות במגזר ש במחקרלמשל  הדבר בא לידי ביטוי

ניסה להסביר כישלון של רפורמות, או לחילופין רפורמות בעלות הצלחה מוגבלת. המחקר  נורמת

בכך שהן  לידי ביטוי הבאצלחתן , והאשר לרוב נכשלות רפורמות שהצליחו באופן חריג בנוף הרפורמות

שימוש יעיל משקפות פותרות בעיות ומשיגות את הפונקציונליות הנדרשת על מנת להפיק ערך ציבורי, 

. במחקר מוצגות שתי תיאוריות 88ותר במשאבים, הנגשה טובה יותר של השירותים לציבור וכן הלאהי

כיצד ו מה מניע שינוי של מתחרות אשר מסבירות סטייה חיובית, שתיהן כתגובה לשאלות הבסיסיות

 לפי התיאוריה הראשונה, השינוי מונחה פתרון ומונע על ידי מנהיג ותוכנית סדורה. שינוי מוטמע

Driven Change)-Solution and Leader(89 נובעת מתהליכים ורפורמות  יוצאת דופן. הצלחה

שכל שלב בהם ידוע והם מוכוונים שינוי. מי שמוביל כפורמליים שהוצגו ונלמדו מתחילתם ועד סופם, 

 על פתרונות ברוריםהוא הדגש כש (את הרפורמה הינו "אלוף" בתחומו )סמכות אינדיבדואלית גבוהה

לאימוץ והבטחה  שניתן להצביע עליו אופן מלא. אלה מעוררים השראה לשינוי מכיוון שקיים פתרוןב

 )Problem לבעיההשינוי מונחה בעיה והוא מונע על ידי הסתגלות  התיאוריה השנייה,לפי . 90להשיג

                                                             
83 Spreitzer, G.M., and Sonenshein, S. 2004. Toward the Construct Definition of Positive Deviance. P.833. 
84 Andrews, M., 2015. Explaining positive deviance in public sector reforms in development. P. 198. 
85 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for 

Policy.  P.6-7. 
86 Ibid. 
87 Pascale, R, T., Sternin, J., & Sternin, M., 2010. The power of positive deviance: How unlikely innovators 

solve the world's toughest problems. P.199. 
88 Ibid.  
89 SLDC. 
90 Pascale, R, T., Sternin, J., & Sternin, M., 2010. The power of positive deviance: How unlikely innovators 

solve the world's toughest problems. P.199. 
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.)Driven Iterative Adaptation91.  רמות קורית כאשר רפו יוצאת דופןתיאוריה זו מציעה כי הצלחה

נעשות באמצעות תהליך חוזר, של למידה "תוך כדי". לפי גישה זו, שינוי מוצלח מונע על ידי בעיה ולא 

פתרון. תוכן הרפורמה מגיח מתוך תהליך של ניסוי וטעיה, עם מספר סוכנים אשר מגלמים תפקידים 

נוי. לאור ניתוח שונים של מנהיגות. הרעיון הוא שהבעיות יוצרות דחיפות שנדרשת על מנת להניע שי

מעמיק שנעשה באותן רפורמות שכן הצליחו, עולה מהן כי הן מתאימות יותר לתיאורית הבעיה והיא 

 . 92זו שמטפחת סטייה חיובית

שלושה  מפורטים(, Outlierism) 'חריגּות'ר על מבמחקר שנערך על ידי ענת גופן ודיוויד ויי 

רלוונטים לסוגיית  זיהוי חריגים הינו ראשוןהב שלה. של מחקר חריגות לטובת ניתוח מדיניותשלבים 

זיהוי זה מסתמך על מחקרים קודמים, כך שעל ידי חשיפת התבנית או הדפוס  .עוסקיםהמדיניות בה 

המרכזי )"המיינסטרימי"(, ניתן להצביע על הקריטריונים האפשריים לפיהם ניתן להבחין בחריגים. 

כולל את אלו שמפגינים תוצאות טובות הודלים לחיקוי', 'מ :חריגיםהמחקר מסווג שלוש קטגוריות של 

יותר ממה שחזה להם הדפוס המרכזי במחקר. בצורה זו הם מביאים לתוצאת מדיניות רצויה, אך 

באופן שאינו שגרתי. מודלים לחיקוי, שמהווים עידוד והשראה לשינוי, מהדהדים את גישת הסטייה 

בהקשר של קהילות מקומיות ובסוגיות חדשות של החיובית, שמתמקדת בעיקר בחריגים רצויים 

מודלים לחיקוי הינם רלוונטיים בהקשר של כל סוגיית , החריגּות. בניגוד אליה, לפי גישת 93מדיניות

 השיגובהן מאמצים ממשלתיים שונים לא  מדיניות, במיוחד עבור בעיות מדיניות בלתי רצויות

בינארי. אם ניקח למשל את הדוגמה  ןצף ולא באופ. חריגות יכולה להיות מוגדרת כרהתקדמות נאותה

, הקריטריונים להגדרה יכולים להיות מסווגים החריגּותשל דור ראשון להשכלה גבוהה לפי גישת 

באופן אורדינאלי; דור ראשון של סטודנטים שהשיגו לימודי תעודה, לימודי קולג' ותואר 

אלו שלא מצייתים למדיניות וקבוצת שתי הקטגוריות הנוספות של חריגים הן  .94מאוניברסיטה

המתקשים, כלומר אותם אלו שהגיעו להישגים נמוכים למרות שהיו מצופים להגיע להישגים גבוהים, 

 .95כדוגמת ילדים למשפחות ממעמד חברתי כלכלי גבוה המעורבים בהתנהגות עבריינית

שיצרו את המקרים כולל חיפוש אחר הוכחה או ראייה להבנת המנגנונים  חריגּותב שניהשלב ה 

מאחר ומחקרים קיימים  החריגים, זאת באמצעות מחקר קיים, או דרך יצירת מחקרים חדשים בעניין.

נוטים לבחון מקרים חריגים בהשוואה לדפוס המרכזי, הם נוטים גם להתעלם מהמנגנון שיצר אותם, 

דלים לחיקוי', חיפוש אחר ועל כן מידע חיוני עבור עיצוב מדיניות בנושא הולך לאיבוד. בהקשר של 'מו

                                                             
91 PDIA. 
92 Andrews, M., 2015. Explaining positive deviance in public sector reforms in development. P. 199-200. 
93 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for 

Policy.  P.11. 
94 Ibid. 
95 Ibid. P.2-5. 
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יוצאי  הםהכללה גורם למיקוד תשומת הלב בחסמים ובקשיים שאיתם הם מתמודדים, בזמן שהישגי

למשל, השוואה בין סטודנטים שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה לבין המקבילים  ךכ הדופן נזנחים.

ים, מסיטות את תשומת שלהם, או השוואה בין נשים בתפקידי מפתח באקדמיה לבין מקביליהן הגבר

  .96מהם אותם מנגנונים שאיפשרו להם לעשות זאת, והצליחו בכך כמיעוט כיצדהלב מההבנה 

השלב השלישי נוגע להערכה של המידע המצרפי שנאסף על החריגים, לצורך ניצולו ויישומו  

ה ניתוח כדי לאפשר הבנה טובה יותר של מתי ועד כמ .97בעיצוב מדיניות מתאימה בסוגיה הנידונה

בשתי שאלות החריגים עשוי לעזור במאמצי המדיניות, חריגּות מציעה כי יש למקד תשומת לב 

 לבין התוצאהת ּוהשונהאם יש מנגנון סביר שמקשר בין  מתודולוגיות במעבר מחריגּות למדיניות:

אותם עבור . האם השונות שזוהתה והמנגנונים האלטרנטיביים ניתנים ליישום באמצעות מדיניותו

החריגים לבין המקרים הנפוצים, אלו  לחיקוי', חריגּות מתחילה בחיפוש אחר הבדלים בין יםמודל'

בדלים לבין התוצאה הבלתי צפויה. ההמקשר בין אותם ה תיאורטישבמרכז, ואשר מלווה במכניזם 

 עבורם, חריגּות מזכירה את הנטייה של מדעי החברה להשוות בין תוצאות של קבוצות שונות המוגדרות

, ייתכן כי ישנם מאפיינים אחרים שיוצרים אף על פי כןעל ידי מאפיינים שנתפסים רלוונטיים לתוצאה. 

 הקבוצה שהייתה צפויה להשיג תוצאות יחסית לא טובות. בתוךמנגנון המאפשר תוצאות חיוביות 

חריגּות יכולה לזהות 'מודלים לחיקוי' באמצעות שיטות המשומשות בזיהוי חריגים במחקר  

כמותני. ניתן להפעיל אם כן, שיטות איכותניות לזיהוי מנגנונים דרכם הצלחות בלתי צפויות קורות. ה

בנוגע לשאלת יישום ההבדלים שזוהו בין קבוצת החריגים לקבוצת המיינסטרים באמצעי מדיניות, 

ן חייבת להתקיים היתכנות לשנות או את המאפיינים של החריגים, או את המנגנונים שמקשרים בי

על כן נשאלת השאלה, האם מדיניות יכולה לגרום למאפיינים שזוהו  .98המאפיינים לתוצאות שלהם

בקרב אלו שסטו בצורה חיובית מהכלל, גם בקרב אלו שהציגו תוצאות פחות טובות? כאשר המאפיינים 

קר הנוכחי על בסיס גישת החריגות, המח . 99לא ניתנים לשינוי, ייתכן ועדיין ניתן לשנות את המנגנונים

מבקש להתמקד בפרטים אשר הוגדרו בעברם כילדים ו/או בני נוער בסיכון והצליחו בבגרותם לרכוש 

 השכלה אקדמית.

 

 

                                                             
96 Gofen, Anat and David L. Weimer, 2019. Finding Gold in the Dross: Outlierism as a Resource for Policy. 

P.13.  
97 Ibid. P.10. 
98 Ibid. P.17. 
99 Ibid. 
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 מתודולוגיה: 3 פרק

 תואר מגלמים הצליחו לסייםילדים ובני נוער בסיכון אשר בבגרותם הגיעו ללימודים גבוהים ואף 

הינה להתחקות  הנוכחימחקר המטרתו של  .'כוייםהסיכל כנגד 'המשקפת הצלחה  'סטייה חיובית'

ללימודים  לקבלתםהצליחו להתגבר על החסמים בדרך  יוצאי דופן אלובמהלכו זה, תהליך אחר 

אותם הגורמים אשר את  ניסיון לזהותמתקיים ה במוקד המחקרתואר אקדמי. להשלמת עד גבוהים ו

ופן יוצא דופן כבגירים, על אף הסבירות למשתתפי המחקר להגיע להשכלה גבוהה ולהצליח באסייעו 

  הנמוכה לכך בעקבות נסיבות החיים אליהן נקלעו כקטינים.

 גישת המחקר  1.3

מתאימה לבחינת תופעה חדשה וייחודית, תוך מתן דגש המתודולוגיה איכותנית  וקט בגישתמחקר נה

בני  חברתית של הגותתנה לבחון לעומקמתודולוגיה איכותנית מאפשרת  .100להבנת תהליך התפתחותה

. כך, באמצעות 101התנהגות זושל  המשמעותאת אף ין להבאפשרים מה, על הקשריה השונים האדם

 החסמים והגורמים, ניתן לקבל תמונת עולם רחבה ועשירה אודות נסיבות החייםהגישה האיכותנית 

 .102השכלה גבוהה להצליח לרכוששהשפיעו על בוגרים שהוגדרו בסיכון בעברם, 

 איסוף הנתונים 2.3

בהתאם  נבחרום אשר משתתפיעם  מובנים למחצה ראיונות עומק 19 באמצעותנתוני המחקר נאספו 

פי התנאים על  .103לצורך המחקר הנוכחי שהוגדרומוקדמים  ובתנאיםבקריטריונים  לעמידתם

מצויים בסביבת סיכון באחד או יותר היו בעברם אשר  כללו צעירים , המשתתפיםהמוקדמים שוהגדרו

, וכיום (פורט בפרק הרקע התיאורטימכפי ש) 'אמנה הבינלאומית לשלום הילדב' יניםמצומהתחומים ש

או שהשלימו לימודים אקדמיים )תואר או  ,במוסד להשכלה גבוההאו שהם סטודנטים הלומדים 

  .לימודי תעודה(

התגלה קושי לאתר מרואיינים שענו על הקריטריונים לעיל ושהיו מוכנים במהלך המחקר 

אדם זר ולשתף בסיפור חייהם. איתור המרואיינים נעשה בשלב הראשון באמצעות להיחשף בפני 

ה תהיכרות עם נשות מקצוע שעובדות עם ילדים ובני נוער בסיכון, כאשר יצירת הקשר הראשוני נעש

על פי רוב דרכן, ובהמשך עם מכרים משותפים שעובדים גם כן עם נוער בסיכון שבדקו את נכונות 

במחקר. במקביל, גויסו מרואיינים גם בשיטת 'כדור שלג', לפיה ממליצים המרואיין להשתתף 

                                                             
100 Bogdan, R., & Biklen, S. K., 1982. Qualitative research for education;  צבר- בן יהושע, נעמה, 1990. המחקר

  האיכותי בהוראה ובלמידה.  

 ם, )ראיונות(.תיאוריה ויישו -. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני2003שקדי, אשר,  101
102 McNabb, David. E., 2015. Research methods in public administration and nonprofit management. 
103 Patton, M. Q., 1990. Qualitative evaluation and research methods.  
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הם . בסיומו של כל ראיון נשאלו המרואיינים אם 104המרואיינים על מרואיינים פוטנציאלים נוספים

אשר לטעמם עשויים להתאים למחקר ויהיו מעוניינים להתראיין. במקרים  אנשים נוספיםמכירים 

השאלה למרואיינים מתאימים נוספים. עם כלל המרואיינים התקיימה שיחה טלפונית רבים הובילה 

מקדימה לראיון, במסגרתה הוצג נושא המחקר באופן כללי והוסברו שלבי המחקר, לרבות הצורך 

לחתום על הסכמה מדעת ובקשה להקליט את הראיון. מטרת השיחה הייתה כפולה: ראשית לוודא כי 

התנאים שהוגדרו עבור אוכלוסיית המחקר. שנית, לאפשר למרואיין לשאול ל המרואיין אכן עונה ע

שאלות ולהפיג חוסר וודאות. הראיונות נערכו בפגישה פנים אל פנים בזמן ובמיקום שנקבעו על ידי 

במהלך הכתיבה . המרואיין, ומתוך כוונה לאפשר למרואיין נוחות מירבית שתסייע לפתיחּות ולשיתוף

ושמטו פרטים מזהים של המרואיינים לרבות שמות אנשים, שמות מקומות, שמות טושטשו או ה

 . 105ארגונים וכל פרט מזהה אחר שעלול לחשוף את זהות המרואיינים

למרואיינים לפרוש את  איפשרככלי לאיסוף נתונים ראיונות עומק מובנים למחצה בהשימוש 

רונולוגיה המתאימה להם, תוך סטייה לספר את השתלשלות האירועים בחופשיות ובכמהלך חייהם ו

הנחות את לבמקביל, מבנה הראיון איפשר  ם.ייכחשובים ורלוונט תפסושמן השאלה הישירה לנושאים 

ובכלל זה  ,התמקד בנקודת התפנית במסלול חייהם בה החלו לשאוף ולפעול למען שינויהמרואיינים ל

  .להגיע ללימודים גבוהים

 50-80נע בין  ראיוןאורך כאשר , 2019לאוגוסט  2018 דצמברהראיונות נערכו בין החודשים 

בטווח גיל משתנה וכן מתחומי לימודים,  נשים ועשרגברים  תשעהבמסגרת המחקר רואיינו  דקות.

שנבחרו הגיעו ממצבי סיכון שונים,  פרטיםבנוסף לכך, ה ממקומות וממוסדות שונים ברחבי הארץ.

 פרטיםובין אם  ביתם בצו בית משפט,ם שהוכרו לרווחה והוצאו מלאורכו של רצף הסיכון, בין אם מקרי

בקרב הגיל,  הרחב לאורכו של רצף הסיכון, כמו גם הגיוון מנעדשנולדו לעוני או למשבר משפחתי. ה

, לבחון את הסוגייה בצורה רוחבית ומתפרשת ואיפשר המרואייניםהמגדר והמיקום הגיאוגרפי של 

בפירוט על  םמרואייניהמהלך הראיונות, סיפרו ב .תאו אחר וכז תמסוימבקבוצה מיקוד מ ולהימנע

 , ובכלל זה חסמים, קשיים ואתגרים, כמו גם מה איפשר להם להתגברשעברו בדרךויות רגעים וחו

התחקות אחר לממרואיין למרואיינת איפשרו  שוניםמיקום, אשר של של זמן ו. מגוון ההקשרים עליהם

 .עצמוכשלמרואיין כל של  ספציפיהקשר הבמנותק מהנות תובותמות 

מרואיינים הינם בוגרי השמות  11. אף לא פשוטיםמגוונים, ו מצבי סיכוןמ מרואיינים הגיעוה

ביתיות, כדוגמת פנימיות, מרכזי חירום ומשפחות אומנה. חלקם הוצאו למסגרות אלו בצו בית -חוץ

                                                             
104 Patton, M. Q., 1990. Qualitative evaluation and research methods; Bryman, A., 2001. The nature of 

qualitative research. Social research methods. 
 .343עמ'  .אתיקה של המחקר האיכותי. 2001, בן יהושע-צבר ירון ונעמהדושניק, ל 105
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מרואיינים אינם בוגרי  8אחרים הוצאו על ידי הוריהם. ואילו משפט והיו מוכרים לשירות הרווחה, 

וכם גדלו תחילה עם אב, אם או קרוב משפחה אחר, ובגיל צעיר מאד מת 5ביתיות, כאשר -השמות חוץ

מצאו עצמם בגפם לגמרי כשהם אינם מוכרים לשירותי הרווחה. מתוך כך עלה כי במקרים בהם היה 

ובלבול גדולים מאד, כאשר  הלםהם חוו  18ביתיות, בהגיעם לגיל -מדובר בצעירים בוגרי השמות חוץ

יותר לרשותם. במקרים אחרים, הבלבול היה מוקדם יותר ותוך כדי לא עמדה המסגרת שעטפה אותם 

עורף משפחתי.  היעדרו ימהלך החיים, כאשר אולצו לדאוג לעצמם בגיל צעיר הרבה יותר, מתוך עונ

העידו כי   3-ו עידו כי הוריהם חסרי השכלהה מתוכם 16, 21-43טווח הגילאים של המרואיינים הינו 

יתר מאפייני המרואיינים מפורטים בנספח  לפחות אחד מהוריהם משכיל )בעל תואר ראשון לפחות(.

  .2מספר 

 ניתוח שיטת ה 3.3

המשמשת כתאוריה מרכזית במחקר  106,107"תיאוריה מעוגנת בשדה"גישת על  תבססמניתוח הנתונים 

ליצור מערכת מושגים עבור הקבוצה הייחודית הנחקרת וכן כדי לחלץ במסגרתה ניתן ו 108האיכותני

זו, ניתוח הנתונים מתבצע באופן  שיטהעל פי  השערות ותובנות אודות ההצלחה של קבוצה זו.

ת תאוריה. כמו כן, גישה זו מאפשרת גמישות במעבר בין איסוף נתונים אינדוקטיבי ודינאמי לכדי יציר

  .109לניתוחם, החיונית בהמשגת תופעה חדשה בשדה המחקר

הראיונות תומללו וקודדו לפי יחידות ניתוח המייצגות את דברי המרואיינים לגבי האירועים 

אשר כלל מתן  oding)c Open(110 פתוח השונים שעברו בתהליך. ראשית, קודדו הראיונות בקידוד

 צןלהחליט על קיבו על מנתלאמירות אחרות  תןמהראיונות והשווא ושעל ות מסוימותתוויות לאמיר

עזר לו בצורה מעשית ליישם את השינוי שהוא מרואיין סיפר כי מה ששכ, כך למשללפי קטגוריות. 

קודדה  אמירתו ,ו לכךהיה אדם שהאמין בו ודחף אות רוצה לעשות בחייו ולהירשם להשלמת בגרויות

כשמרואיין סיפר כי לא רצה לאכזב דמות מסוימת בחייו  "אדם שהאמין בי". לפי התוויתבאופן פתוח 

שלב הבא, בועל כן שאף להצליח עבורה, אמירתו קודדה לפי התווית "אם לא בשבילי, בשבילו/ה". 

תוחים סביב צירים או נקודות המשקף את הרעיון של קיבוץ קודים פ(Axial coding)  נערך קידוד צירי

לכדי קטגוריות קונספטואליות המשקפות  ותבדיד וויותהשקה מסוימות. במסגרת זו קובצו יחדיו ת

. בקבלה לאקדמיהם דמיון או קשר בין קבוצת תיוגים, שהיוו למעשה את השלבים הנפרדים והמובחני

                                                             
106 Strauss, A., & Corbin, J., 1997. Grounded theory methodology; Glaser, B. G., & Strauss, A. L, 1999. 

Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. 
107 Starks, H., and Trinidad, S.B., 2007. Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, 

Discourse Analysis, and Grounded Theory. 
 .343מ' ע .אתיקה של המחקר האיכותי. 2001, בן יהושע-צבר ירון ונעמהדושניק, ל 108

109 Glaser, B. G., & Strauss, A. L, 1999. Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. 
110 Strauss, A., & Corbin, J., 1997. Grounded theory methodology. 
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"אם לא  פות דומות כדוגמת התוויתתוויות נוסקובצה יחדיו עם  אדם שהאמין בי""בצורה זו, התווית 

  "אנשים טובים באמצע הדרך". בשם קטגוריה אחת קונספטואליתל ,בשבילי, בשבילו/ה"

 מגבלות המחקר 4.3

של  ההשימוש בשיטת מחקר איכותנית טומן בחובו מספר מגבלות. ראשית, אין בגישת מחקר זו בדיק 

ן ישנו קושי להציג קריטריונים בעלי תוקף נתונים כמותיים או סטטיסטיים המתייחסים לנושא, לכ

בנוסף, איתור . 112שנית, המחקר האיכותני מוגבל ביכולת ליצור הכללות. 111הבמחקר מסוג ז

המרואיינים התבצע על בסיס קשרים ומכרים משותפים ובאמצעות המרואיינים עצמם, דבר שמוביל 

כדי לנסות למתן מגבלה זו ובכדי  .113המאופיינת ביכולת הכללה מצומצמת, ליצירת דגימה לא אקראית

פן נוסף בעלי רקע של מצבי סיכון מגוונים ככל הניתן. להגדיל את מהימנות המחקר, נבחרו מרואיינים 

 עצם, הינו השירות הצבאי והשירות הלאומי הקיימים בישראל. מלהתעלם ממנו אינו יכולשמחקר זה 

תכן וקיימת הגבלה שייחודית לישראל של המחקר בקרב בוגרים וסטודנטים ישראלים, יי וקיומ

מאחר וייתכן כי לשירות הצבאי או הלאומי, ולמדינות בעלות אופי דומה מבחינת חובת שירות צבאי 

גם  מכרעת בתהליךגם אם הדבר לא נאמר מפורשות על ידי המרואיין או המרואיינת, הייתה השפעה 

   כן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111 Whittemore and others, 2001. Validity in qualitative research.  
112 Polit, D. F., & Beck, C. T., 2010. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice.  
113 Erickson, F., 1979. Qualitative methods in research on teaching.  
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 שכלה גבוההחיים במצבי סיכון להמ: 4פרק 

 אותםהובילו אליהם נקלעו כקטינים, סיכון המצבי הינה ש המרואייניםשל  משותפתהמוצא הנקודת 

כתלות בעוצמת מצבי הסיכון מהם  חיים לא נורמטיבי, המשתנה בין מרואיין למרואיינת,למסלול 

למרואיינים תמונה לפיה לה וניתוח הראיונות עמ מסוימות בחייו של כל אחד מהם.הגיעו ובנסיבות 

כך למשל,  .בנוגע להשכלה גבוהה , בדרגות שונות בין מרואיין למרואיינת,מידע שגוי פערי ידע ואףהיה 

מרואיינת שנים.  7-חשב שמשך זמן של תואר ראשון הינו למעלה מבנערותו  העיד כי אחד המרואיינים

ים במשך חמישה ימים אחרת העידה כי חשבה שלא ניתן לעבוד במהלך הלימודים מאחר והם מתקיימ

כמו כן, תפיסת  ובכל מוסד לימודים. בשבוע, מהבוקר ועד שעות הלילה, באופן גורף לכל תואר

בשלב מהמרואיינים העידו כי  17 האקדמיה בקרב המרואיינים הייתה שהיא אינה מושגת עבורם.

תקבל אליה, ללמוד באקדמיה, לה כזו או אחרת מסוגלים מסיבה אינםחשבו שמוקדם יותר בחייהם 

  לממן תואר ראשון במסגרתה.או 

של מסוים מאיץ חוו כעין  המרואייניםבנקודה מסויימת  תמונה לפיהעולה  מניתוח הראיונות 

אותו מאיץ  .םהחייוכן במסלול  ,השכלה גבוההמהי  הם שלשל הלנקודת מפנה בתפיס אשר גרםשינוי 

האישית, ובנוגע היכולת לתקן את השגיאות ופערי הידע שהיו להם בנוגע ליכולתם את  להםעניק ה

התהליך והמסלול שאותם המרואיינים מתארים, החל מילדות ונערות להשכלה גבוהה באופן כללי. 

במצב של סיכון, ועד לרכישת השכלה גבוהה מתאים למטאפורה של "סולמות וחבלים", במובן שהוא 

 בגללהצעירים החלו לחשוב על לימודים גבוהים, גם כאשר יש בו עליות ומורדות. ש אינו לינארי, אלא

 את השינוי המחשבתיקשה ליישם להם היה  ,ההרגל של צורת החיים שבה חיו עד לנקודת המפנה

חזר לדפוס  ואהעיד כי פעמים רבות בדרך, הכך למשל אחד המרואיינים  .בפועלבצורת מעשה 

במקרים אחרים, הקושי ליישם את ת. יעבריינהתנהגות שימוש בסמים ו של, ההתנהגות הישן שלו

אחת טענה  . כךהשינוי והרצון להגיע ללימודים גבוהים נבע מחוסר ידע וניסיון כיצד ליישם זאת

לפי התמונה  לא ידעה כיצד עושים זאת בפועל. ךא ,כשהבינה שהיא מעוניינת ללמוד המרואיינות

 החזרהתקדמות ושלבים של כלל שלבים של לעבר השכלה גבוהה ל המסלושעולה מכל הראיונות, 

, הבאה ת המפנהנקודלמאיץ הבא, שדחף אותם שוב, באותו תהליך של שינוי, מפגש עם העד ללאחור, 

 שכלה גבוהה.ההביא את הצעירים לשערי וחוזר חלילה עד שתהליך זה 
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 פערי ידע 1.4

 ם זההיעדר מידע בשלל תחומי חיים, וחס בהיבט של כאמור, משמעותי מהלך הראיונות עלה חסםב

 לאקדמיה. למן תחילת מסלול חייהם ועד הגיעםעליהם  ההקששעל ידי המרואיינים כחסם הוזכר 

, מאחר והיה נוכח במסלול חייהם לעבר התוצאה של לימודים באקדמיהנמצא כמעכב  היעדר המידע

פערי ידע תקינה. כך,  יתגדילה התפתחותו חסר בעורף משפחתיבשלבים מוקדמים מאד בחייהם בשל 

לגבי ה שגוייה תפיסל ברוב המכריע של המקרים הםל וגרמאלא  ,אותם ולא רק עיכבנפורמציה דיסאיו

במקרים אחרים, היעדר המידע לא היה בהכרח קשור בהשכלה, כי . להשיגהניתן  בווהאופן השכלה 

התבגרות ומעבר לבגרות תקין, אם באלמנטים הקשורים בעצמאות. מאחר ולא היה להם תהליך 

פערי מידע משמעותיים בתחומים הקשורים הן להשכלה, אך גם לתעסוקה ומגורים, אשר היוו  נמצאו

 ה': תכך למשל, מספר במסלול שלהם לשינוי. מחסום וקושיבסופו של דבר 

יש לי סיפור ממש עצוב, אני במקרה היה לי מגורים, כי עבדתי, כמו שאמרתי "

ן, ביחידה להכוונת חיילים, ופרויקט של העירייה בא לשווק את במשרד הבטחו

שקלים כולל הכל, חדר בירושלים. ואני  1400עצמו אלינו שהם דיור במחיר מוזל, 

'יש  :]נציג הפרויקט[ כל כך פחדתי, והממונה שלי ידעה את המצב שלי, ואמרה לו

כנס? היא אומנם לא חיילת משוחררת אבל היא בת שרות'. ימצב שה' תוכל לה

הו זה הסתדר. אבל אפילו שם לא אמרו לי שאני צריכה לשלם ארנונה, אחר ואיכש

באתי לפה עיקלו לי את החשבון, אין לי מושג, לא ידעתי  .כך עיקלו לי את החשבון

אפילו על מה, כי אני באמת הייתי כל כך מסודרת בלשלם מה שצריך. עיקלו לי את 

ין כמה אבסורד זה וכמה, ואף רק שלהב ..לא יכולתי לא להוציא לא כלום ,החשבון

אחד לא יידע אותי שאני צריכה לשלם ארנונה והיה לי חוב של איזה אלפיים ומשהו 

שלא ידעתי מאיפה להמציא את הסכום  ,שקל, שאז היה נשמע לי הון תועפות

 .114"הזה

 האפשרויות שעומדות לפניה:לה כלל על ידוע  במקרה אחר של הצעירה א', לא היה

א יודע את האופציות גם, את מירב האופציות. הענין הוא שלחשוף "לפעמים אתה ל

לפעמים בפניך, באמת, להגיד לך שלא כזה קשה, אתה שומע מאנשים שקשה, אבל 
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ל שאיפה שמספיק חזקה בשביל לא וזה תובנות של גיל, של זמן, ש לך תבדוק בעצמך,

 .115לוותר על זה, ובאמת ללכת ולבדוק"

, כשעוד הסתובב ברחובות, אך בשל 12וד משפטים כשהיה בן נ' מספר כיצד חשב ללמאחר, במקרה 

התמוגג מראשו  , הרעיוןבמשפטים הנדרשות לימודהנוגע למספר שנות ה במידע עמוקים כהפערים 

 :מיידי כמעט באופן

הבנתי שאני רוצה להיות עורך דין. כי אני טוב בלזיין את השכל ואני הבנתי  12"בגיל 

, 12ה לחבר שלי, בן את זה אז אבל מה העניין אז? אני באתי ואני זוכר שסיפרתי את ז

שנים  7אני סיפרתי את זה לד'. ואז הוא אמר לי כזה: 'אתה? עורך דין? 

שנים באוניברסיטה.  7באוניברסיטה? אתה לא יכול'. ואז אני יושב עם עצמי וחושב, 

 .116אני לא יכול. וזהו, וזה מת"

 כאשר נשאל מדוע אמר לו החבר שמדובר בשבע שנים של לימודים, נ' מרחיב:

י אף אחד בשכונות לא יודע כמה אתה צריך ללמוד! אתה בדיסאינפורמציה מטורפת! אתה, "כ

! ואתה סתם זורק דברים שאף 7הם, לא יודעים כלום מהחיים שלהם. וזה מטורף. כי זה לא 

אחד לא יודע, אבל אתה מאמין בזה. כי זה התפיסת מחשבה שלך, שאתה לא יכול, שאתה לא 

ב. יש תפיסה כזאת מובנית של "אנחנו נולדנו עניים ואנחנו נמות יכול, שאתה לא מספיק טו

עניים, אנחנו נולדנו בשכונה הזאת ואנחנו נמות בשכונה הזאת". יש לך תפיסה כזאת. יש לך גם 

תפיסה מאד מובנית שכל מי שעשיר זה ההורים שלו עשירים. זה תורשתי. זה לא משהו שאתה 

זה לגנוב. מבחינתך הדרך היחידה לצאת מהמעגל הזה, משיג. הדרך היחידה מבחינתך להשיג, 

 .117זה לעשות את הקומבינה הזאת שתביא לך את המיליונים ותוכל לברוח"

, כדי להרשים כצנחן ' כיצד באופן אקראי כמעט לחלוטין ביקש להתגייס לצבאקבמקרה אחר, מספר 

תהליך הוא עבר שלו,  בחורה שפגש והתאהב בה. באותה אקראיות כמעט, במסגרת השירות הצבאי

 רחוב ובאלימות:לחיים ב נחשףשהוביל לתפנית החדה בחייו, כאשר עד אז 

שאם תהיה צנחן ויהיה י "ואז ההורים שלה לא הסכימו לה להיות איתי ואז אמרו ל

תחזור אלייך. לא ידעתי מהחיים שלי  'כומתה אדומה, ונעליים אדומות וכו' אז ל ךל

 עתיואז ככה הג לא הבנתי איך הדברים עובדים בכלל. חשבתי שקונים את זה.. כלום
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 שהנה באתי, אני רוצה ככה וככה תי. חשבישם צעקות ואזקו אות יתיעש ,ללשכת גיוס

 .118"וזה לא עובד ככהוזה מה שיקרה, 

 שינוי מאיצי 2.4

היוו הצתה ראשונית לתהליך השינוי והתפנית  ים, אשרמהלך הראיונות עלו מספר דפוסים משותפב

המסווגות כגורמים המהווים  קטגוריות לוששל דפוסים אלו מחולקיםהם של המרואיינים. בחיי

משול לעץ המצמיח ענפים, כאשר כל ענף ה ניתן להסתכל על קטגוריות אלו כעל דבר .'שינוי מאיצי'

הענפים  שלושתהעץ הולך ומתפתח.  הםומ ,ו עושה זאת גם כןבתורשמתפצל ומצמיח ענף חדש 

 :באופן משולב ומזינים זה את זה מתלכדיםהעיקריים אם כן שעליהם מתבססת הצמיחה, ואשר 

 "ההבנה הפנימית שהגיחה מתוך הצעירים עצמם, כי מפה עומדות בפניהם  – "להיות או לחדול

, קרי המשך חזור-אלהרדרות לנקודת אחת מהן היא הידלרוב שתי אפשריות בלבד, כאשר 

היו , ללא עתיד נורמטיבי ובריא כפי שעד לנקודה הנוכחית בחייהם במסלול החיים שהוביל אותם

 . מבקשים לעצמם

 "של הנער המוטיבציה הראשונים  אנשים שדחפו ונטעו את זרעי –" אנשים טובים באמצע הדרך

ת, אך הסיוע שלהם היה בעל משמעות או כאלה שאשר סייעו להוציא לפועל מוטיבציה קיימ

תחת קטגוריה זו נכללים שני סוגים של  .מכרעת בקידום ההבנה והפעולה שהובילו לכדי השינוי

 מסייעים:

קטגוריה זו כוללת סיוע אשר הגיע מאנשים שהיוו דמות בדרך כלל  –סיוע בלתי פורמלי  .א

, כאלו אשר התעקשו חשובה וחזקה עבור הצעירים, כאלו אשר הצעירים לא רצו לאכזב

ורצו את הטוב ביותר עבור הצעירים שלא במסגרת תפקיד מקצועי כזה או אחר. במקרים 

אולם אחרים היה מדובר באנשים שאף שאינם קרובים באופן מיוחד לצעירה או לצעיר, 

 ההשפעה שלהם עליהם הייתה משמעותית ומכרעת. 

או דרך מסגרות מכוונות, אנשים אשר במסגרת תפקידם המקצועי,  –סיוע פורמלי  .ב

איפשרו את הסיוע לצעיר. בתוך כך נכללות דמויות כמו פסיכולוגים, מטפלים, מדריכים 

במסגרות נוער או במסגרות חוץ ביתיות, במסגרת הצבא )כאשר מדובר בתוכניות מכוונות 

עבור אוכלוסיית הסיכון, כדוגמת "נערי רפול"(, עמותות, עובדים סוציאליים וכיוצא 

במסגרות שונות או  במסגרת תפקידםלצעירים העניקו סיוע  אנשים אשרה. אלו באל

מערכות בעלות מדיניות מכוונת של סיוע, גם אם גם בקטגוריה זו נכללות באופן פרטני. 
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לא מדובר בסיוע על ידי בן אדם בודד כזה או אחר )למשל מכללות מעניקות רשתות 

  ון(.תמיכה וגישה מותאמת לצעירים בסיכ

 "ה, נמצאבמהלך החיים צעיריםל ושעמד "בשתי ידיים" ותויתפיסת הזדמנ – "ניצול הזדמנויות 

כי כאשר נקרתה  צעירים רבים העידו במהלך הראיונות כמנוף נוסף לשינוי שחזר בראיונות.

, הם כמו רק חיכו להזדמנות או תוכניות מותאמות במסגרות ך כלל, בדרמסוימת הזדמנותבדרכם 

העידו כי חתרו  אשר פרטיםו כן נכללים בקטגוריה זו גם כמ. ולגדול מתוכה הלידעו לנצכזו ו

 לטובת עזרה ומיצוי זכויותיהם לאורך הדרך.

 משתנים המרואיינים ונעו בשלבי חייםשלושת דפוסים אלו לא בהכרח תאמו כרונולוגית בחייהם של 

ון לשינוי הגיעו מתוך הצעירים עצמם פנימה בין מרואיין למרואיינת. במקרים מסוימים, ההבנה והרצ

והם נעזרו באותם "אנשים טובים באמצע הדרך" אשר סייעו להם ליישם את התפנית שאליה כמהו. 

לפעמים אותם אנשים אף לא פעלו בצורה אקטיבית מובהקת, אלא היוו עבור הצעירים מודל לחיקוי, 

משמשים ככאלה עבורם. במקרים אחרים, היו עבורם דמות משמעותית שלפעמים אף לא ידעו שהם 

הם רצו בעצמם את השינוי, לאורך הדרך, קרי בשלבים מוקדמים  –אותם הצעירים "חתרו למגע" 

מאד בחייהם ופעלו תמיד לטובת הזדמנויות שונות שנקרו בדרכם כדי להתקדם ולשפר את תנאי 

  בין אם במודע ובין אם לאו.להם,  יםחייהם אף בהמשך. כך גם הם דרשו את העזרה והסיוע שמגיע

 "להיות או לחדול" 1.2.4

צמח במרבית המקרים מתוך משבר מסוים, אשר הוביל להבנה פנימית עמוקה  אם כן, הראשוןהענף 

במקרים מסוג  באותה המתכונת, ללא כל שינוי מצידו. צעיראת ההשלכות של המשך ההתנהלות של ה

כך למשל את קו פרשת המים על ידי קריאת השכמה עצמית.  תהמסמל  ת חדההתבטא בתפני זה הדבר

את השינוי שחל  ,)אחיה למחצה( הקטן נולטפל באביה הנכה ובב ילדותנאלצה מר שא, מתארת ט'

בה היא שלאחר תקופה ארוכה  . רגע זה הגיעבחייה בעקבות רגע אותו היא מתארת "הבחירה בעצמי"

על חשבון חייה  למען טיפול באחיה ובאביה ומגיל צעיר מאד ולהאת כל כהעניקה חשה מחנק, כשהיא 

 :שלה

יום אחד, באותה תקופה שכבר לא יכולתי יותר להחזיק, אבא שלי שלח אותי "

 ,לקחתי כמה כדורים טובים... לקנות תרופות וקיבלנו מינון יותר גבוה לכדורי שינה

את  16אנחנו בקומה ', קשה עם אח שלי שאמר לי מיסטל אותי יפה. היה ריב מאד

וזהו אמבולנס ובית חולים . ודברים כאלה 'פשוט תקפצי ,לא צריכה לקחת כדורים

זה היה הכי.. . ומשם הוא לא מדבר איתי יותר. אני שמחה שזה מה שהחלטתי
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קריאת השכמה הכי גדולה בחיי. ברגע שאת מגיעה לתחתית את מבינה שאו שאת 

ו פשוט כשאת מבינה שאת לא יכולה לחיות עוזרת לעצמך עכשיו, או שאת... כאיל

יסיתי. ניסיתי לקחת את אחי הקטן עלי וניסיתי לטפל באבא נשלא באמת טוב לך. כ

שלי כל השנים. כל החיים שלי ויתרתי על עצמי בשבילם, תמיד הם היו בעדיפות 

. עד שאתה מגיע למצב שאתה ממש מתמוטט. גם אחי הגדול התמוטט, גם .ראשונה

שלי,  wakeup call -טתי. כי אי אפשר באמת לחיות עם זה. זה היה האני התמוט

 .119"כאילו שתתעוררי על החיים שלך ו.. תתחילי לדאוג לעצמך

 במקרה אחר מספרת הצעירה מ', על רגע התפכחות במהלך נסיעה שגרתית באוטובוס לעבודתה:

שה כשאני "עבדתי בסלון ונסעתי באוטובוס, ועצמתי עיניים ואמרתי: 'מה אני עו

אהיה גדולה?' והתמונה היחידה שרצה לי בראש זה להיות מדריכה בפנימייה. ואז 

אמרתי: 'טוב, איך אני אהיה מדריכה בפנימייה?' וישר כזה חשבתי על זה שאני 

הו  שרוצה להחזיר את מה שאני קיבלתי, ולא היה לי בגרות. ביררתי, נכנסתי לאיז

יתי קידום נוער, במכללת ב', זה תואר ראשון.. לימודים להיות עם נוער בסיכון, ורא

ואז ראיתי שצריך פסיכומטרי וזה כבר מלכתחילה היה אבוד, כי לא הייתי עושה 

פסיכומטרי ועד היום אני לא אעשה בחיים, לא חושבת שאני יכולה להצליח בדבר 

הזה. אבל ראיתי שאם יש לי ממוצע מסוים של בגרות אני יכולה להתקבל. ואז 

ממוצע של תשעים ושתיים, וראיתי שאני צריכה להשלים בגרות, ]שצריך[  ראיתי

 .120לשפר איזשהי בגרות"

מ' מוסיפה ומספרת כיצד רגע ההתפכחות הגיע כשנה לאחר שחרורה מהצבא, תקופה אותה מתארת 

 כתקופה הקשה בחייה:

"פתאום כאפה. איך אני מתמודדת בחיים? מה אני הולכת לעשות עם עצמי? בואי 

חיל בזה שלימודים ותואר זה לא היה, גם כשהייתי בפנימייה ידעתי שאני לא נת

זה בשביל האשכנזים,  .זה בשביל 'החוצניקים' ,אלמד. אמרתי זה לא בשבילי

פתאום אני  ..מה זה קשור אלינו? ..סליחה שאני אומרת את זה, זה מה שחשבתי

איך אני יכולה להיות עם לא מבינה.. לאן אני הולכת, מה אני עושה עם החיים שלי, 

הגעתי ממש למצב שאני משתמשת בסמים, למצב שאני לא יודעת  ..ההורים האלה?
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מה אני רוצה לעשות, עובדת בעבודות זמניות, שוב, כל מה שהיה עם ההורים, 

ופתאום יותר מזה, קיבלתי פצצה, אמא שלי חלתה בסרטן, וזה להיות וללוות אותה 

שניה היא הולכת לי. ואני חושבת שזה המצב שאת  בכל הטיפולים, ולהבין שעוד

יודעת, את מכירה את התקופות השחורות בחיים, זאת היתה תקופה הכי שחורה 

 . 121שלי, הכי שחורה"

 שממנומצביע עליו כמקור  ש'ש, רגע חברת א'כשעבד בקפיטריה בגם במקרה של ש', היה רגע התפכחות 

 הכל התחיל עבורו:

. כולם שמה צעירים כמוני, אבל 'שם עובדי א . כולםאני מתבייש באיזשהו שלב"

חלק עובדים בחברות קבלן שמרוויחים המון כסף ואתה צריך לשטוף את הכלים 

אתה פתאום מתחיל לשמוע קרן . שלהם. למה? אתה כן רוצה להתקדם.

השתלמות, ופתאום מתחיל לשמוע על קרן פנסיה שאז לא היתה בחוק ושהיא 

, אמרתי 'זה? התחלתי לדבר עם אנשים בא ומר למה לי אין אתילגיה. ואתה אבפרי

אני יכולה ' :ואז מישהי שואלת אותי. .רוש, אני רוצה להיות כמוכם.ילהם בפ

לשאול מה ההשכלה שלך? אם אתה רוצה שנתחיל להניע את התהליך, לפני 

 12לי כלום. אין לי כלום. יש  אני אומר לה 'שתכתוב קורות חיים, מה יש לך ביד?

בוא, אתה לא יכול להגיע לשום מקום מזה. לך תלמד 'שנות לימוד. אומרת לי: 

אני רוצה ללמוד. אומר  . ופה הכל התחיל. קם בבוקר אומר למנהל שלי'ואז נדבר

. ובאמת קמתי 'אני רוצה ללמוד. לא אכפת לי מה, אני רוצה ללמוד' 'מה?: 'לי

אני רוצה  . אמרתי להם..ריםספור ברונ, אחרי אימכללת א'בבוקר, נסעתי ל

 זה ,25אתה בן  .לעשות בגרויות. אמרו לי, בוא נראה מה יש לך מבית ספר. כלום.

.. מה זה יעלהכ הולך להיות ארוך. לא מעניין אותי, אני רוצה ללמוד. לא איכפת לי

 .122"אני רוצה ללמוד, אין לי כסף, לא מעניין אותי איך זה יהיה. אני אלחם בהכל

הראשונה  .משתי סיבות חלהה גבוהים שלה ללימודיםהדרך ח' לעומת זאת, עולה כי  מהמקרה של

, מאחר והיא בעצמה עברה באמצעות המקצוע סיעוד וטרינרי לעזור לבעלי חייםוהייתה לתרום בחזרה 

. הסיבה השנייה כפי שח' מעידה עליה טיפול באמצעות בעלי חיים באחד מבתי האומנה שהגיעה אליהם

 לדאוג לעצמה: השעהצו  מתוך הנבע
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"בחרתי ללכת ללמוד את זה כי.. גם רפואה איפשהו תמיד עניין אותי. ויש פה 

המון רפואה כאילו.. אז שבחרתי דווקא ללמוד סיעוד וטרינרי ולא להיות מאלפת 

נגיד. מה שהבנתי, בסופו של דבר שאם אני לא אקח את החיים שלי בידיים שלי 

 .123"18עניין אף אחד מה קורה איתי אחרי גיל כאילו, אף אחד לא.. זה לא 

בתהליך מתמשך יותר, עם הבנה בצורך בשינוי שהגיעה במקטעים שונים היה במקרים אחרים מדובר 

. אחת בלבד או בהדרגה. או אז, התפנית התרחשה במספר פעימות קטנות יותר, ולא בפנייה חדה

או תפנית מדפוסי ההתנהגות כפי שהיו,  ההבנה "נחתה" ברגע מסוים, אך יישומה בצורה של שינוי

נעשו בצורה של "הלוך וחזור", של התקדמות ורגרסיה, שבה מתקיים מאמץ עילאי לשינוי, אשר נשבר 

ברגע  צעירמעת לעת בצורה של היזון חוזר, עד לבסוף השלמת התפנית בצורה החדה כפי שרצה ה

מדבר על מזל הוא . לו לאורך הדרך יוהרגעי השכמה ש מרחיב על מספר כך למשל נ' ההשכמה ההוא.

ועל אנשים שהבינו אותו אבל בעיקר מדבר על נפילת אסימונים, על צמיחה מתוך משבר פנימי ועל 

  עבודה עצמית לאורך זמן:

"זה מאד קשה. אלוהים ישמור. היצר הזה שיש לך כאן, החייתיות הזאת. אתה חי 

מי שאומר  ,זה פשוט לא קורהשנה כמו חיה, אתה לא משתנה תוך יום.  20כמעט 

. ופשוט, שקשהקשהוא משתנה תוך יום זה חרטה... הייתי כל כך הרבה פעמים על 

אני חושב, אני לא אוהב לדבר על מזל, אבל פה אני יכול להגיד ששם היה לי הרבה 

מזל. היה לי פשוט חודש רע. חודש רע שממש אני חוזר להתנהגות הישנה שלי. אני 

שהו, אנחנו שותים וזה, בא איזה מישהו וזורק לי איזה משהו, אני תוך יושב עם מי

רגע שובר את הבקבוק ובא לתת לו דקירה בבטן. תוך שנייה. וזה באמת מלחמה עם 

עצמך תמידית. וכל שבוע הייתי נכנס לשיחת מג"ד, שיחת סמג"ד והייתי אומר לו 

 .124תנו לי צ'אנס. תנו לי צ'אנס"

לאחר  שהתרחש עם שיחרורו בערבות על ידי אחותו,הראשון  רה ההארהמקנ' ממשיך ומתאר את 

 :מאסרשנשלח ל

שזה כל החיים שלי.  יותר היה לי קשה.. אני בפנים הייתי מת. איך הגעתי לפה?"

שזה יהיו כל החיים שלי. היה לי מאד קשה ואחותי הצליחה להוציא אותי למעצר 

.. הכל נקי, הכל יפה, כל שני מטר יש . ופה נפתחו עיני'אליה לכ 'בית עם הרחקה מב

אומרים אחד לשני  ,לך פח. אנשים אשכנזים חמודים מטיילים עם הכלבים שלהם
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"שלום". את יודעת.. אני מסתכל על זה מהצד ואני בהלם טוטאלי. אני לא מבין מה 

כשאתה מסתובב בשכונה, כשאתה  .זו המדינה הזאת. אני לא רגיל לחיות ככה.

 דם ועובר גבר אחר אתה מסתכל לו בעיניים והוא מסתכל לך בעיניים.הולך מול בן א

ואתה מסתכל מי מוריד את המבט ראשון. זה קטע כזה. ואני הולך שם, ואף אחד 

לא מסתכל עלי. לכולם על הזין. כאילו לכולם יש חיים יפים, לכולם יש איזשהם 

שהייתי הולך . כאילו אני זוכר .סידורים והם פשוט לא חיים את העולם הזה

אני  ..ומסתכל על הרצפה, כי לא ידעתי לאן להסתכל, אני לא מכיר את הסיטואציה

זוכר פעם ראשונה לא הרגשתי פחד. פעם ראשונה לא הרגשתי כעס, פעם ראשונה 

 הייתי יוצא עם סכין מהבית..  11שלא הרגשתי שאני במוד של מלחמה. אני מגיל 

 .125".ככה ..תוהבנתי שאני רוצה לחיו

מדובר היה בתפנית הראשונה שתיאר נ' בתהליך השינוי שהחל, אך התפנית כאמור לא קרתה ברגע 

שאותו כל כך רצה אחד והוא ממשיך ומתאר מקרה נוסף שהוסיף לתהליך ההתפכחות ושינוי המסלול 

עברו השקיע מאמצים רבים על מנת שיסכימו לגייס אותו לצה"ל, חרף במשך שנה שלמה . לעצמו

 :הצבאי להפסיק לו את השירות ניםמתכווש שקיבל ממפקדיוהידיעה בעקבות  המקרה הגיעהפלילי, ו

עזוב שלא תהיה לוחם, רוב הסיכויים  ,"לקראת סוף הטירונות אמרו לי חבר

שאנחנו נעיף אותך מצה"ל. אני זוכר את היום הזה. אני יושב. לבד. ואני מתקשר 

ני מאד רוצה להיות חייל, אני מאד רוצה להיות . ואמרתי לו "אבא א.לאבא שלי.

לוחם אבל אני לא מצליח. אני חוזר על אותן טעויות. אני כל הזמן עושה את אותם 

דברים. מה אני אעשה?". אז הוא אמר לי: "נ' גידלתי אותך, אני יודע מי אתה. אתה 

ה לא שם זין על כולם. אתה לא מכבד, אתה לא מעריך. לא אכפת לך מאף אחד. את

יכול לקבל פקודה מאף אחד ואתה לא מתאים להיות לוחם. ואתה לא מתאים 

להיות חייל בכלל, תחשוב על זה. וזה בסדר". ואז אני ישבתי עם עצמי ואני זוכר 

ואני אומר, מה זה לא מתאים? מה זה לא יכול? כאילו זה משהו שכל החיים שלי 

שאני אגדל  ,נה אותי שאני לא יכולהסביבה שלי כל הזמן הכווי ..חזר עליו, כל הזמן

ככישלון. כל המורים שלי אמרו לי את זה. כמעט כל בן אדם שהיה לי בחיים אמר 

לי שאני אסיים את חיי בכלא. שאני אהיה לא מוצלח. ופתאום אמרתי מה זאת 
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אומרת לא יכול? למה כולם יכולים ואני לא? למה כל הזמן אני לא יכול? ואמרתי 

  .126את זה" אני הולך לשנות

פעם מתפכח לבסוף מתאר נ' את סיום התהליך שעבר, את התפנית והשינוי הסופי במסלול חייו בו הוא 

 ומבטיח לעצמו שזו תהיה הפעם האחרונה:שלו,  יםחזר לדפוסי ההתנהגות הישנ, לאחר שנוספת

"היה לי רגע של משבר אחרון בקורס מ"כים ממש לקראת הסוף. שלחתי מישהו 

תי לסופ"ש, היתה שם סיטואציה לא נעימה, אז שלחתי בן אדם למיון.  למיון. יצא

ואני זוכר הייתי בדאגה אם זה מתפתח עכשיו, אם זה יגיע למשטרה, אם מחפשים 

 ר:אומ אותי וזה, פאק, לא טוב. זה לא קרה באמת. ואז אני יושב עם עצמי ואני

שלהם, וזה מה חיילים, שאתה האבא והאמא  12פאק עוד שבועיים אתה מקבל '

וזה  'שאתה עושה? זה מה שאתה עושה עם עצמך, כאילו באמת מה נסגר איתך?

היה סוג של רגע אחרון. מאותה שנייה בערך את רואה את הבן אדם שאת רואה 

 .127"כרגע. זה היה הקש האחרון שכאילו, פשוט השתניתי כבן אדם

 :ועה בדיכאוןרגע הארה שהיה לה בזמן שהייתה שק ה אחר, מתארת ר'במקר

בסביבות חמש שש,  .הייתי קמה בשתיים, שלוש, אוכלת משהו, יושבת על המחשב"

הולכת מתקלחת מתלבשת יוצאת לעיר, עושה סיבוב, חוזרת לבית, באוטובוס 

האחרון, יושבת כל הלילה על הצ'טים וזה, בזריחה הייתי הולכת לישון, עד 

זוכרת שיום אחד ישבתי ופתאום  ואז אני ..וזה לא בריא .הצהריים, חוזר חלילה

פתאום  היתה לי מן הארה כזאת, ואמרתי אני רוצה לעזור לצעירים במצב שלי.

 .128'"הההה' :כזה

 :ההארה נבעה מתוך עצמה ממשכי מסבירה  היא ,ההארה ה מקורכשר' נשאלת מ

לא יודעת. פתאום אמרתי אף אחד לא עוזר לי, אני לבד ואני הולכת לעזור 

.. לא הגיע משום דבר, זה הגיע מ... לא שדיברתי עם מישהו, ולא ש זה... לאחרים

 .129"פשוט אני עם עצמי
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שיחה עם אחותו הקטנה  בהשפעתבת, היא הגיעה מתוך עצמו, במקרה של י', ההארה שלו הייתה משול

ומעין שיקפה לו את  אותה שיחה השפיעה עליו עמוקות, .יעה לבקר אותו כשהיה במאסר כקטיןשהג

 השינוי עבורו: ואילך החל תהליך מספר כיצד משיחה זו י' המציאות וההשלכות של המצב בו הוא שרוי.

"אני זוכר את עצמי פה, לא רציתי כלום. נו מה, זה החיים שלי, זה מה יש ואני 

נשאר. כאילו מה.. ואז אחותי הקטנה אמרה לי כזה: 'מה עוד כמה שנים אתה תהיה 

בבית סוהר?' ואז זה הדליק אצלי את הסוויץ הזה של מה אחותי הקטנה, לא מגיע 

וד כמה שנים בבית סוהר'. לא מגיע לי להיות כאן לה לראות את אח שלה הגדול ע

 .130עוד כמה שנים"

מקרה נוסף של 'בחירה בעצמי' נוגע למ', שמתאר כיצד ברגע אחד קול פנימי הנחה אותו באמצע יום 

ממסלולו לעבר המכללה  , לסטותראה שלט ברחוב של מכללת א'ש , לאחרשגרתי בעבודתו כנהג משאית

 ברגע ששינה את חייו:

ה יום אחד אני חוזר עם המשאית מבאר שבע, ואני רואה שלט 'מכללת א'. ובלי "ככ

כבר נכנס עם המשאית למכללה. ואני שואל האם יש לימודים  אנילחשוב פעמיים 

לבגרות ואומרים לי שכן, ואני נרשם ללימודים לבגרות, ומתחיל מסע לשנות את 

וממשיך לתואר ראשון. ובמסע הזה אני מסיים בגרות בהצטיינות.  .החיים שלי

עושה גם אותו בהצטיינות, ומקבל מילגת לימודים בתואר ראשון, מסיים את 

הלימודים. ובגיל שלושים אני הופך להיות מרצה באוניברסיטה, תוך ארבע וחצי 

שנים מנהג משאית עם תשע שנות לימוד, למרצה באוניברסיטה ומרצה במכללה... 

ליום עבודה נוסף, הולך מעמיס את המשאית  אם הייתי חושב הייתי כנראה ממשיך

 .131"וממשיך

בהמשך אשר יובאו כדוגמה ) ו בו אנשים לאורך הדרךכמ' מעיד כי הודות לדחיפה לאמונה שנס

, הוא צבר תחושת מסוגלות ובטחון שסייעו לו להבין מאוחר יותר, כשעבר (במסגרת התמה השנייה

 לגור עם אישתו במושב בו נחשף לאנשים 'אחרים' כפי שמכנה זאת, כי הוא מסוגל בדיוק כמוהם:

"אחרי שעברנו לגור ביחד, אני פתאום גר במושב א' ואני נפגש עם אנשים אחרים 

ואני מכיר אנשים אחרים ואני רואה שכל ההבדל ביני לבינם זה רק ההשכלה, ואני 

השכלה. זה שיושב מולי, זה שגר ממול לי מתחיל להבין שאין לי בעיה.. פשוט אין 
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ס', בסך הכל מה שמפריד ביני  שמה וההוא רופא והוא המנכ"ל של בית החולים

לבינו זה ההשכלה. אני מרגיש שאני לא פחות טוב מהם, אני יכול ואני מסוגל, אם 

הייתי מקבל הזדמנות אחרת יותר טובה. וככה זה קורה שאני בסוף הולך ומחליט 

ללמוד. זאת אומרת ברגע אחד אני עם המשאית נכנס פנימה ועושה את השינוי, 

ית של המכללה מאמינה בי, ואומרת לי 'אני רוצה שתמשיך ואחרי זה.. המנכ"ל

לתואר ראשון' ודואגת לי למלגה לתואר ראשון, ואחרי זה ככה זה ממשיך, פשוט 

במהלך הדרך כל הזמן אנשים טובים שמאמינים בי וסומכים עלי וגורמים לי כל 

 .132פעם להעלות את הרף לעצמי ולהצליח"

בדרכה  ,מתוך שגרת היומיום לכאורההגיע למעשה, גם במקרה של הצעירה מ' שרגע ההתפכחות שלה 

וגם ההתפכחות של הצעיר מ', הוזנו והתאפשרו במקביל ובזכות אנשים עליהם הם מעידים  ,באוטובוס

 כי עזרו להם בדרך.

 "אנשים טובים באמצע הדרך" 2.2.4

אשר עזרו להם, דחפו  דמויות משמעותיותמהלך חייהם בענף זה הצמיח צעירים בזכות היתקלות ב

אלו שהיוו עבורם את  ןאותם קדימה, סייעו להם בפן אחד מסוים או ליוו אותם באופן צמוד יותר, וה

שהתקבל על ידי אנשים בדרך תורגם ישירות להכוונה ועידוד מהסיוע לק חההצתה הראשונית לשינוי. 

צעירה, בידי ביטוי למשל באמונה בצעיר או מהסיוע היה כללי יותר ובא ל אחר לקחלהשכלה גבוהה. 

 להשתלב באקדמיה. צמית שבהמשך היתרגמה ליכולת שלהםשהובילה אותם מאוחר יותר לאמונה ע

ברוב המקרים, בדומה למקרה של מ', ענף זה הצמיח וצמח במקביל לענף "להיות או לחדול", קרי 

ל על ידי אותו קול פנימי שדחף את הצעירים בעצמם לשינוי, לטובת חיים אחרים שביקשו הוביל או הוב

דומה לשלושת ב .מורכב: סיוע בלתי פורמלי, וסיוע פורמלי הואקטגוריות מהן שתי קיימות  לעצמם.

  במקביל. מתרחשים במרבית הפעמיםהפורמלי והבלתי פורמלי  הסיוע  , גם כאן,הכללייםהענפים 

ממסלול המשאית אל עבר המכללה, של מ' החיובית  הסטייהמההעמקה בסיפור , כך למשל

על אף שהתפנית הייתה חדה והגיחה מתוך רגע התפכחות מסוים, קדם לכך תהליך שהתאפשר  כיעולה 

אנשים שפגש בדרך, כדוגמת המפקדת שלו בצבא שנסחו בו קודם לכן  דחיפה ואמונהוהוזן הודות ל

. היא, ומאוחר , שהיווה עבורו סיוע פורמלי"נערי רפול"בשם צעירים בסיכון במסגרת תוכנית לגיוס 

, שהינם גורמים לא יותר גם המפקד שלו בסדיר וכן המנכ"לית של המכללה בה השלים לבגרות

 :עצמית טיבציה ותחושת מסוגלותו, זרעו בו את הזרעים הראשונים של מפורמליים לסיוע
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גנו לי ושנתנו לי את ההזדמנות ונתנו לי כל הצלחה והאנשים שהיו מסביבי שפיר"

להאמין בעצמי, כל פעם העליתי את הרף, הרף כל הזמן עלה ביחס לביטחון 

אני חושב שההצלחה שלי היא תוצאה של אנשים .. .לתחושת המסוגלות שליו

שפגשתי בדרך, ואנשים שהאמינו בי, והשילוב של בין אנשים שהאמינו בי ונתנו לי 

  .133"י רציתי את ההזדמנות ונלחמתי כדי להצליחהזדמנות, לזה שאנ

שניתנה הראשונה  בזכות ההזדמנותבחייו  כתחילת תהליך השינוימ' מרחיב ומספר על מה שהסתמן 

 "נערי רפול":תוכנית לו בצבא, במסגרת 

"לא הייתי שורד, אם היו שולחים אותי להתגייס לאיזה יחידה קרבית כזו או 

ותר משבועיים. היכולת שלי להכיל מסגרת, משמעת, אחרת, לא הייתי שורד שמה י

סמכות זה היה קטן, אפסי, לכן הגעתי לפרויקט הזה שמלמדים אותך לקבל סמכות 

לאט. למדתי להכיל את הקשיים -ומרות, ועובדים בדרך אחרת. וככה למדתי לאט

ואת האתגרים, להיות ממושמע יותר, רציני יותר, טוב יותר, זה לקח זמן, עדיין 

 .134שיתי הרבה בעיות בשרות הצבאי, אבל כל פעם התקדמתי עוד קצת ועוד קצת"ע

החליט שהוא ממשיך  מ'מאוחר יותר כאשר המפקדת שלו שלא וויתרה עליו כשרצה להשתחרר, 

 בשירות הצבאי בשבילה, כי נלחמה עליו:

אני משתחרר מהכלא ומחליט שאני לא נשאר בצבא, ואז המפקדת שלי לא "

אומרת לי אני לא מוותרת עליך, בעצם מצילה אותי, נותנת לי ו ימוותרת על

הזדמנות. בלי להתכוון יותר מדי, אני רק עוד אחד מהחיילים שמה, והיא פשוט 

מצילה אותי, נותנת לי הזדמנות ואני ככה אומר לה שאני שווה את זה, אני אוכיח 

ת בשבילה אני ובאמ .לך שאני שווה את זה. ואני בתחושה של: לעשות הכל בשבילה

 .135"נשאר ואני מסיים את השרות

, אך היו לכך גורמים משולבי כוחות, באותו רגע עם המפקדת מ' תפס את ההזדמנות שניתנה לו

 :הכוללים גם את עצמו

זה רגע משמעותי. אבל הוא כשלעצמו לא הביא אותי להיות מה שאני היום, הוא "

ני הייתי מגיע לקב"ן באותו אם א .כשלעצמו עצר את ההתדרדרות של אותו רגע
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רגע, אם היא לא היתה המפקדת שלי, אם היא לא היתה ניגשת ואומרת לי אני לא 

מוותרת לך ולא מוותרת עליך ולא היתה נוגעת בי וגורמת לי לעצור, והייתי הולך 

אחד מאיתנו  .או שהקב"ן היה משחרר אותי או שאני הייתי משחרר אותו ,לקב"ן

הצבאי באותו יום, זה היה ודאי. ואחר כך, מזל שאחר כך  היה משתחרר מהשירות

המפקד שלי, ומזל שאחר כך היתה לי חברה מהשרות הצבאי,  'היה לי את פ

הביאה אותי שוב פעם למצב יותר טוב, להחזיק עוד קצת, ואחרי  י,שהחזיקה אות

 יאולי הגדּולה של .תמיד אנשים בדרך שמאמינים לי וסומכים עלי .שהכרתי 'זה ר

 .136"שהצלחתי תמיד לחפש את הידיים שמוגשות לי לעזרה

נסיעה שגרתית  באופן דומה, מעידה הצעירה מ' בהמשך לסיפור על אותו רגע התפכחות במהלך

שפגשה בחייה, אם בפן הפורמלי ואם בפן אנשים טובים על הדחיפה והעזרה שקיבלה מ באוטובוס,

שני הענפים "להיות או לחדול" ו"אנשים טובים  הבלתי פורמלי. למעשה אותו קול פנימי נבע מתוך

באמצע הדרך" במקביל ובשילוב כוחות. כך למשל מספרת מ' כיצד היו שם אנשים בשבילה שעזרו לה 

לצאת מהתקופה הקשה עם שחרורה מהצבא. ביניהם, חברתה הטובה נ', אשר קישרה אותה אל 

 עמותת "ילדים בסיכוי" ועשתה תואר בעצמה:

', היתה יתומה והיא נכנסה לדירות המשך של 'הגשר לעצמאות', של "חברה שלי, נ

העמותה, והיא אמרה לי מ', תנסי, תדברי איתם, אולי יעזרו לך, ילוו אותך. ואז 

דיברתי ובאמת ככה היה איזשהו ליווי בהתחלה כזה של לדבר איתי מה אני רוצה, 

קשב וריכוז לשפר עוזרים לחבר'ה עם בעיות  ,ואמרו לי, תקשיבי יש מקום כזה

עד שהתחלתי והבנתי מה זה תואר, בזכות גם נ'. נ'  ...תבגרויות, לעשות בגרויו

התחילה בב' לימודים בקרימינולוגיה, ואמרתי, היא מצליחה, עושה תואר. למה 

 .137שאני לא אעשה? זה גם מה שדרבן אותי"

נשים שעזרו לה והיוו נקודת משתי  ,הסיוע הבלתי פורמלי של חברתה גילגל אל מ' בהמשך סיוע נוסף

. הראשונה הייתה ללימודים באקדמיהצעד רודף  בסופו של דבר בצעדמפנה עבורה ולעובדה כי הגיעה 

 : מלווה מטעם העמותה שאליה הגיעה דרך נ'

 'דבר כזה שנקרא מכון ארה לי יש , היא גם אמ'אז המלווה הזאת שקראו לה ס"

 .מוד, ואת הולכת להיות כמו שפן נסיונותטיפול, ואנשים רוצים לל שלומדים בו

זה שפן נסיונות, ואת תתחילי, את משלמת ממש קצת כסף ' :ככה אמרה לי
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לא לכל החיים,  ,פגישות אין לך מה לדאוג 50זה ' אבל מ .ותתחילי את השיחות

היה ממקום  ס'שם בחיבור שלי עם  '..ותתחילי אולי זה יעזור לך לצאת מהדכאון

בואי, יש לי ידע ואני רוצה  .אני דואגת לך ואני רוצה לעזור לךמ'  :טוב שאמרה לי

הייתי יכולה להרים  קשות גם בתקופות '.תעשי בגרויות ,תלכי, תלמדי ..לעזור לך

היה שם  .לה טלפון והייתי אומרת לה אמא שלי ככה ואח שלי ככה והמריבות

ולא להיות עם זה מקום שיכולתי לבוא ולדבר ולהתייעץ, ולהגיד ולשתף,  ואיזשה

 . 138"זה מקום מאוד מבורך ..וזה משהו בעיני, המקום הזה ד.לב

מהעמותה שהכווינה הדמות הפורמלית השנייה הייתה פסיכולוגית, אליה הגיעה בזכות ס' 

 :הן נפגשובו  'אותה למכון א

"הגעתי למצב שהייתי במצוקה מאוד גדולה, אם זה הסמים, אם זה עם הבחור 

חלתי גם לעשות קוק, הגעתי למצב שמאוד אבודה... וברגע שנכנסתי הזה, וכבר הת

לטיפול גם מרצון שלי, וגם הייתי באיזשהו אלמנט טיפולי של מישהי שהיתה יושבת 

ומדברת איתי כל שבוע... יש משהו בהחזקה, ביכולת שלי לדבר, להוציא, לנסות 

מאוד קשה לצאת  היה לי. לשנות לי את המחשבות המעוותות שהיה לי על החיים.

מהבית, מי יטפל בהורים שלי, איך הם יסתדרו, מי ידאג להם. לא יכולתי לתפוס 

את זה שאני אצא מהבית, ובזכותה, ובזכותה והיום אני יכולה להגיד את זה, ואני 

  .139"מודה לה שיצאתי מהבית

ייה וכן גם דחפה לפי מ', הפסיכולוגית שלה הכווינה אותה, עזרה לה בקבלת החלטות משעמעותיות בח

 אותה ללמוד ולעשות תואר:

"הייתי בטיפול אצל ע' המטפלת שלי, ואז הבנתי שאני רוצה.. שאם אני רוצה 

להיות מדריכה אז: 'בואי, בואי תלמדי תואר, בואי'.. חשוב לי להגיד שכל 

ההחלטות המשמעותיות בחיים שלי זה היה עם ע', כל דבר בחיים שלי עם 

טה שלי בעבודה ואני מדברת איתה ומתלבטת מה לעשות החלטה. גם היום החל

 .140וזה כל דבר אני מתייעצת איתה"
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ה , ותרמו להחלטהשפיעו עליו ללמוד גם הדוגמה של ש' מעידה כיצד אנשים שפגש במהלך חייו

 כך לפתע באמצע החיים: גבשה במוחו ללכת לאקדמיה,תשה

ים באמת שפגשתי אני חושב שהחשיפה שלי לאנשים משכילים, לאנשים טוב"

, שקצת פתחו לי את העיניים, גרמו לי 'הדרך, אם זה העובדים האלה בא באמצע

.. החשיפה לאנשים המשכילים 'אין מה לעשות, אתה צריך לימודים בחיים'בין שהל

לא מגיע לי להיות עובד שחור, לא  .לי להבין שאין, שאני צריך עוד בחיים שלי הגרמ

לילדים שאבא שלהם לא יודע ם כל החיים, לא מגיע לי, לא מגיע לי להיות שוטף כלי

כלום.. אני רואה היום את אמא שלי, שאחיין שלי אומר לה: 'סבתא תגידי מה זה 

באמת פה בשיעורי בית?' היא לא יודעת לענות לו. לא רציתי להיות אבא כזה... 

ו מ', אם ברגע שקיבלתי את הניצוץ הקטן הזה של אמונה קטנה, אם זה ממורה כמ

זה מהמנהל שלי בעבודה, אמר לי: 'אל תדאג, לך תלמד, תצא מהחברה הזאת, כן 

לך תלמד. אתה יודע מה, אם אתה רוצה להישאר בחברה הזאת לפחות תהיה לך 

, אני פה מגיל עשרים ומשהו, עיוותו אותי, אין לי 45תעודה. תראה אותי, אני בן 

 .141"לאן ללכת. לך, לך תלמד

על המחנכת שלה מבית הספר התיכון, אשר ליוותה אותה והיוותה  במקרה אחררת מספהצעירה א' 

 :, והשפיעה עליהעבורה דמות משמעותית שחתרה להשכלה וללימודים בקרב כלל הבנות בכיתתה

הייתי 'כל יום היתה באה, נכנסת לכיתה, ככה:  ."ח' היתה טוחנת לנו את המוח

תי בלימודים.. וואי איזה קשה היה לי היום בלימודים, איך היה לי קשה, כן היי

. היתה עושה לנו כל מיני שטיפות מוח. 'בלימודים, אל תדאגו בנות, גם אתן תלמדו

היום אני רואה את זה אני אומרת זה שטיפות מוח, להכנס לקבוצה של בנות, וכל 

הזמן לדבר על הלימודים, היתה טוחנת לנו את המוח על הלימודים.. אבל את 

בסופו של דבר, זה נצרב, זה נשאר. וכשאתה רואה את הבן אדם כל כך  מבינה שזה

להוט, ואתה כנראה בתוך הזה שלך גם זורם לזה, זה חומר כזה שאוהב ללמוד, אז 

זה משתלב, והיא לא ויתרה והיתה קשוחה, אבל ביחד עם זה, תמיד אני אומרת 

צד אחד, וזה היה שאני רוצה להיות מורה כמוה, נגיד, כי היתה מחבקת וכועסת מ

מאוזן. היתה קשוחה מאוד, אבל היא גם היתה מצד אחד מאוד מחבקת ותומכת 

והיא לא ויתרה לנו, למי שרצה ללמוד היא לא ויתרה. והיא היתה מלווה שלי בשנים 
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ההן וגם אחר כך, גם היום, ותמיד אמרה לי, נו מה עם לימודים, מה עם זה. כי 

אמצעים, לא היה הרבה דברים,  ודים, לא היהאמא שלי לא היתה מהדוחפות ללימ

 .142היא ]ח'[ הדוחפת העיקרית..." אבל

שבילדותה גידלה אותה ודאגה לה, ניהלה איתה שיחה  ה,במקרה אחר, מעידה הצעירה נ' על איך סבת

לשנות את תפיסת עולמה לגבי בית הספר וגרמה לה על הלימודים שטילטלה אותה והיא זו שגרמה לנ' 

 :את סבתהרק כדי לא לאכזב  וכל זה שמאוחר יותר סייעה לה להתקבל ללימודים, בגרות, לסיים עם

"זו היתה תקופה הכי חרא בחיים שלי. לא רציתי בגרויות, לא רציתי שום דבר, לא 

ידעתי מה טוב עבורי, לא ידעתי מה רע עבורי, לא היה אכפת לי, הייתי בעניין של 

מאוד  הר בחיים שלי, שסבתא שלי עשתה לי שיח.. וזו היתה נקודת שב, לחרבלהרוס

חזקה. מאוד. שוואלה גרמה לי להתהפך.. היא ממש בכתה לי, בחיים לא ראיתי את 

ואיך אני יכולה לעמוד מול סבתא שלי שגידלה  .ממש מתחננת בפני ,סבתא שלי בוכה

אותי, שהביאה לי הכל, שהביאה לי את החיים שלי, להגיד לה לא על משהו שהיא 

היא אומרת לי: "נ', מה את רוצה שהחיים שלך יהיו כמו ההורים  ..בקשת ממני?מ

שלך? אבא שלך לא עובד, נכה מביטוח לאומי, אמא שלך עובדת סייעת אפילו תעודה 

מנקה תינוקות ולא מרוויחה ארבעת אלפים שקל ואתם לא סוגרים את  אין לה,

וואלה .. היא אומרת לי: "נ' החודש. מה את רוצה? איך את רוצה שהחיים שלך יראו?

ההורים שלך לא מתגרשים בגלל כסף, בגלל רכוש, בגלל בית. אמא שלך נשארת איתו 

זה מה שאת רוצה? זה החיים שאת רוצה לבנות לעצמך?  .אבל הם חיים בנפרד

להתחתן ולהיות תלויה בגבר? אני לא מדברת רק על כסף. זה אמצעי. לא מדברת על 

החיים ורק תרדפי אחרי כסף, לא. שיהיה לך עצמאות, שאם  כסף שעכשיו תעבדי כל

 . 143את תבואי עם כסף והוא יבוא עם כסף, שתמיד תוכלי ללכת אם לא יהיה לך טוב"

לה לרצות להוציא בגרות אפילו לא  נ' ממשיכה ומספרת כיצד לבסוף סבתה חתמה את השיחה וגרמה

 :מות כל כך משמעותית וחזקה עבורהבשביל עצמה, אלא בשביל לא לאכזב את סבתה שהייתה ד

"היא סיכמה את זה ככה: "נ', אם לא בשביל עצמך, אז בשביל סבתא. רק תלכי לבית 

ספר ולא דורשת ממך יותר מדי. את צריכה מורה פרטי? אני אביא לך מורה פרטי, 

מה שתצטרכי אני אביא לך. רק תשבי בבית ספר, רק תלכי, תגיעי, אני אשלם 
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צריכה מונית? מונית עד לבית ספר! רק תלכי לבית ספר. אין אל תעשי כרטיסיות. את 

יותר מזה? לא בשביל עצמך,  ?מה עוד ה?מה עוד את צריכ .שום דבר, ציוד, הכל אני

בשביל סבתא". זה הכאפה של החיים. הלכתי לישון, בכיתי, בכיתי כמו שלא בכיתי 

, כלום, היא נותנת לי את בחיים שלי.. סבתא שלי בחיים לא ביקשה ממני שום דבר

החיים שלה, נותנת לי כסף, הכל נותנת לי, מה היא מבקשת ממני? ללכת לבית ספר? 

אם זה מה שהיא מבקשת ממני זה מה שאני אעשה, אין פה שאלה. היא נתנה לי את 

הכל, לא היה פה סימן שאלה. זה היה סימן קריאה ברור מאליו שאני הולכת בשביל 

 . 144סבתא שלי"

ה נוספת של חשיבותם של האנשים הסובבים היא של הצעירה ה', ובמיוחד היא נזכרת במורה דוגמ

 אחת שהיוותה עבורה דמות משמעותית וחזקה, אשר עזרה ודחפה אותה כי האמינה בה:

היה לי, ישמע מוזר, אבל היה לי רשימה  ,אני זוכרת שבכיתה, בתיכון בפנימיה"

 יקום שאני נמצאת. בהתחלה הייתאנשים טובים שבזכותם אני במל בארנק ש

אני מעדיפה לא לתת פרטים, אבל פנימיה ממש על הפנים,  .יה ממש על הפניםיבפנימ

 .טוב שכמעט לא למדו שם, ממש. ואחת המורות באמת היתה איתי, היינו בקשר ממ

הייתי אצלה הרבה פעמים בבית, והיתה גם עוזרת לי בצורה שאני לא ארגיש שהיא 

אז  ..ד הייתי מנקה לה לפסח ואז היתה קונה לי ומשלמת לי על זה.נגי .עוזרת לי

היא באמת אמרה לי שהיא לא מבינה מה אני עושה שם, והיא באמת רשמה אותי 

זה פנימיה רגילה לגמרי של אוכלוסיה רגילה  .לפנימיה חינוכית שזה ההיפך לגמרי

בתות, אבל כולם לגמרי, שהפוך, אני הייתי המוזרה שם שלא היה לי לאן לחזור ש

וקא בגלל העניין של המצויינות. ואני חושבת שזה הרבה עזר לי, הייתי ושם ד

יה שזה באמת להיות ימצד אחד קיבלתי את המענה של פנימ ..בסביבה נורמטיבית

רחוקה מהבית, ובשבתות הייתי במשפחות מארחות, מצד שני זה היה באמת סביבה 

אני  .חשובים, וההישגיות היתה נורא חשובה נורמטיבית לגמרי, שהציונים היו נורא

 .145"גדול בהצלחה שלי ובמסלול שבחרתימאד  חושבת שזה משהו

 "ניצול הזדמנויות" 3.2.4

, בלטה במיוחד אמביציה לאורכה של הדרך שעשו הצעירים, כך שבכל מקום בו הייתה רבים במקרים

ובים, הם מצאו לנכון לנצל אותה. להשיג לעצמם תנאי חיים יותר טו להם הזדמנות מסוימת להתקדם
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למדו או שידעו למן הרגע הראשון לדרוש, לבקש עזרה, לזהות אנשים, זכויות  העידו כי םצעיריה

והזדמנויות שעשויים להרים אותם למעלה ובחרו לפעול על מנת "לתפוס אותם בשתי ידיים". תכונה 

אותם צעירים . בקרב הצעיריםסף לשינוי נמצאה כמנוף נו, שאיפשרו זאת בצירוף הנסיבות הנכונות ,זו

הם טענו כי במסגרות או תוכניות מותאמות,  כשההזדמנויות נקרו לדרכם שפעלו באופן זה, בדרך כלל

 כמו רק חיכו להזדמנות כזו וידעו לנצל אותה ולגדול מתוכה. 

מספרת ה', שהחלה ללמוד, על אף שהיא חוותה התפשרות מסוימת בעצם המהלך, כך למשל, 

 בשל הזדמנות שהעידה כי לא יכלה לוותר עליה:

אקדמיה " היתה לנו גם תוכנית המשך של השרות לאומי שהיא בעצם נקראה"

ממש לא היה בראש  .שבמסגרתה באמת היינו צריכים להיכנס ישר ללימודים "לחיים

הייתי . שלי להיכנס ישר ללימודים אבל ידעתי שאני לא יכולה לוותר על המעטפת הזו.

, הרכזת שלי ידעה בערך את המצב שלי והייתי עם עובדת ]לאומי[ רותיהשכל 

הבנתי שאני ואני .. , והיא בעצם הפנתה אותי לתוכנית הזו'בת עמי'סוציאלית של 

חייבת לקחת את התוכנית הזאת, אפילו שממש לא בראש שלי עכשיו ללמוד. כן הייתי 

ת שגם הייתי מחכה לתואר מחכה עם זה עוד איזה שנה, וגם מן הסתם אני חושב

לגיה לוותר על ההזדמנות בישיותר בא לי עליו. אבל באמת ידעתי שאין לי את הפרי

.. שקל לשנה, זה לא מה ש 2500המלגה היתה  .הזו, לא כי זה מלגה, כי זה מעטפת

אבל באמת המעטפת, ולדעת שיהיה מי שידאג לי ושאם אני אתקע בלי משהו אז יהיה 

 .146"מת זה השיקול שהביא אותי לאקדמיה, מוקדם משתכננתיזהו, בא .לי עזרה

גם במקרה של הצעירה מ', שחברתה הטובה דיברנה אותה לברר על סיוע, וכן שנעזרה במלווה 

מטעם עמותת "ילדים בסיכוי" ובמטפלת ממכון "אדלר", העידה כי קודם כל היא רצתה וידעה 

 לעזור לעצמה:

עתי לבוא ולעזור לעצמי, שזה בא לידי ביטוי זה אחד מהמרכיבים החשובים בי שיד"

היום אני מחנכת את החניכים שלי, אם יש לכם ונותנים לכם תלמדו .. זה לבוא ולבקש

לקחת, ותלמדו להעריך, כי בחוץ זה לא יהיה, ולתת להם את המקום הזה שהחיים 

ב, אין שם, לא מלטפים אותך ונותנים לך הכל בכפית של זה .זה לא כמו שבפנימייה

אם לא תרצי לעזור לעצמך אף עובדת סוציאלית לא תרדוף אחריך, וזה משהו שהיום 

ידעתי שיש ר... אני מנחילה לחניכות שלי ולחניכים שלי. אבל זה משהו שבי אחד שעז
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אבל ידעתי להיעזר באנשים שיודעים את הדברים  ..מענים, אבל לא ידעתי בדיוק

ו"ס בקהילה, אנשים שבכל מיני מקומות, , אם זה הע'ילדים בסיכוי'אם זה  .האלה

שמכירים מלגות.. ידעתי למצוא את האנשים הנכונים בזמן  ב'אם זה חבר'ה שהיו ב

 .147הנכון ולדעת לבקש עזרה ולהגיד אני צריכה ככה וככה ולא מתביישת"

בהגשות למלגות וכל מלגה רלוונטית  בדוגמה אחרת, א' מעידה כי היא ידעה לדרוש ולבקש עזרה

 הגישה אליה בקשה: היאייתה עבורה, שה

"אני זוכרת את עצמי יושבת על ערמות של מכתבים למדינה. אם רציתי לעשות 

זה שלבים שלא תמיד יש לך כוח. זה כמו לשבת אצל פסיכולוג ... קורס כזה או קורס

אתה בא יושב, אתה צריך להתחיל בדף, תרשום כמה מילים על עצמך.  ,חדש עכשיו

כי ככה זה עובד במדינה, אתה רוצה  .ספק, אתה לא יכול בלי זהזה מתבקש אין 

ואיזה מייאש. להתחיל לגולל  אז אני א' ואני גדלתי בזה וזה .מלגה תתחיל לרשום

לפעמים זה קצת תוקע, אתה אומר, יאללה לא  .את כל סיפור החיים שלך על דף

ואני זוכרת את .. צריך, אני לא אלמד. או, יאללה אני אשלם, אם יש לך אפשרות.

הייתי ... עצמי גם בתור ילדה צעירה, אחרי צבא, לא הייתי מתעצלת, הייתי כותבת

מה זה עקשנית. גם האמנתי, זאת אומרת שאני צריכה ללכת לדפוק בדלת, ודפקתי 

גם אם לפעמים הייתי בעיני עצמי נודניקית, הייתי עושה כל מיני דברים כאלה 

זה פתח עוד דלת... לפעמים אתה צריך איזשהי  פתאום םשעזרו לי... והרבה פעמי

דברים כאלה שאתה לא יכול להעביר בטיפים. אבל אתה בעצמך מבין  ,תעוזה, אומץ

תדפוק בדלת, תדע לבקש  ?את זה ש'דפוק אל תתבייש. תדפוק בדלת מה יכול להיות

 .148"'כן. תדע לחלוב, לקחת, לדרוש. כן, עזרה

בו היה אסיר באותה עת, ונועדה  'ה בכלא אמיוחדת שהתקיימבמקרה של י' נקרתה לדרכו תוכנית 

 לאפשר לאסירים להתגייס לצה"ל במתכונת מסוימת, והוא מעיד כי הסתער עליה:

"פה זה היה מקום שאמרתי, נגמר. היה לי ברור שביום שהחלטתי בכלא שאני 

קריב משתנה, ידעתי שאני הולך על כל הקופה. שאני בכל רגע נתון אהיה מוכן לה

את מי שאני, בשביל מי שאני מסוגל להיות. זה היה ברור לי. הוכנסתי לתוכנית 
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מיוחדת שהייתה בבית סוהר שהיא נותנת לאסירים הזדמנות לצאת מעולם הפשע 

 .149ולהתכונן לשירות הצבאי. אני קפצתי על ההזדמנות הזאת בשתי ידיים"

עצמי לברר ולמצות עם עצמה את הזכויות היכולת והדחף ה צד תמיד היה בה אתכי מ', מספרתכך גם 

 :המגיעות לה

היה בי את המקום הזה שבירר. יש לי את זה עד היום. אני יכולה לשבת יום שלם "

אני כל היום יכולה לבדוק מה מו, איזה תנאים, מה עושים, .. ולראות את הזכויות

יכולה י אנ ...כאילו יש בי את התכונה הזאת שנכנס ובודק, ומחפש ואת הזכויות

להגיד לך היום איזה זכויות מגיעות לך. כי בי היה את הדבר הזה, אני דאגתי לאמא 

שלי שהיא תקבל חוק סיעוד, יש לה מטפלת צמודה. זה משהו שאם לא אני ולא 

הידע שלי והיכולת בתכונה הזאת לחפש ולבדוק, וגם, אם היה אנשים בחיים שלי 

פניתי אליהם, מה אני עושה, איך אני  שידעתי שהם יכולים לעזור לי בדבר הזה,

פתאום בשנתיים האחרונות  .מגישה מלגות, איך אני מתנדבת, איך אני עושה שעות

 .150"הגשתי ביטוח לאומי שיש לי בעיות קשב וריכוז וקיבלתי לימודים, עשיתי הכל

י מידע מפערכלל המרואיינים סבלו בדרגה כזו או אחרת עולים מהראיונות, שהממצאים  לסיכום

לעיתים שגויות תפיסות מעוותות ורושם מוטעה, כוללים  אלוערים פ .החמורים בנוגע להשכלה גבוה

וכן גם לגבי פרטים  ,שבועיים ומספר ימי לימוד לימוד שנותם כדוגמת מספר יטכני םלגבי פרטי

נגרם בין השאר בשל הדבר . מהותיים ותפיסות מעוותות בנוגע ליכולתם האישית ללמוד באקדמיה

מתפיסת מסוגלות אישית  סבלו מאדובגיל צעיר ת, לא נורמטיבי הכי רובם ככולם גדלו בסביב העובדה

מכוונת, תפיסות מעוותות אלו הלכו והשתרשו  עצמי ירוד ובהיעדר עורף משפחתי וידנמוכה, מבטחון 

הצליחו להתגבר  צעיריםהאמורים, ועל אף הפערים  לעיל, כי בסופו של דברעולה מהמצאים עוד  .בהם

מתוך תפנית שהצעירים עשו בחייהם אשר הובילה אותם זו נבעה צלחה ה בוהה.ולרכוש השכלה ג

  לשינוי במסלול החיים שעד אז היו מוכוונים אליו.

הראשון מאיץ ה מאיצי שינוי.משלושה גורמים מרכזיים אשר היוו התרחשה כתוצאה התפנית 

ך קול פנימי של הצעירה או הצעיר, בעת משבר נקודתי או מתמשך לפיו נבע מתו "להיות או לחדול"

אנשים "השני, מאיץ ה צויים.חשו כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם לצאת מהמקום השלילי בו הם מ

 נבע מתוך מפגש של הצעירים עם אנשים חיוביים שבהם נתקלו במהלך החיים. "טובים באמצע הדרך
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ת מו עמותוכה, אם בצורה פורמלית דרך מסגרות מהאנשים היוו עבורם הכוונה ממשית לאקדמילק ח

באמצעות מלגות או מלווים למשל, ואם דרך  ההשנועדו לעזור לילדים ונוער בסיכון לרכוש השכלה גבו

חיוביים אחרים שפגשו, היוו עבורם אנשים . חבראו  , כמו למשל סבתא, מורהבלתי פורמליות דמויות

ולשאוף שאיפות שבהמשך היתרגמו  םת את תפיסתם העצמית, להאמין בעצמתמיכה וגרמו להם לשנו

עצמם, אך היווה , נבע מתוך המראויינים "ויותניצול הזדמנ"השלישי, המאיץ  גם להשכלה גבוהה.

דרך משבר אלא באמצעות עיקשות  לאו דווקאורה מתמשכת יותר והתפנית הגיעה עבורם שינוי בצ

בין אם על  .ום טוב יותרלמק את עצמםלהביא  מתוך רצון ושאיפהשל הצעירים לאורך זמן ודבקות 

ידי חתירה למיצוי זכויות בשלל תחומים ובין אם דרך אנשים שזיהו ככאלה אשר יכולים לעזור להם, 

 השפעה חיובית עליהם. לקדם אותם, וליצור

אנשים "פי חלוקת הממצאים לשלושת המאיצים, עולה כי מאיץ השינוי הבולט ביותר הינו על 

אן כי יש כנראה המאיצים האחרים.  שניבצורה הדוקה גם עם מאחר והוא שזור  "טובים באמצע הדרך

 "ניצול הזדמנויות"ו "להיות או לחדול" ציםהמאישפיע על מושפע ומ סימביוזה מסוימת, וכי מאיץ זה

 .אחריםשני המאיצים ה שלגם שינוי בהצלחת הבקרב המרואיינים,  משמעותיוכי הוא היה 
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 סיכום ומסקנות: 5פרק 

 דיון  1.5

נוער שגדלו כילדים ו/או אלו אותם  –סלול חייהם של קבוצת מיעוט מלבחון את  נועדהעבודה זו 

על אף הסבירות תוך ניסיון לענות על שאלת המחקר: והצליחו להגיע ללימודים אקדמיים,  בסיכון

בדרכם ומגיעים כיצד מצליחים צעירים במצבי סיכון להתגבר על החסמים שעומדים  הנמוכה,

במתודולוגיה איכותנית של  נעשה שימושכדי לענות על שאלת המחקר,  השכלה גבוהה?כוש רל

 19ביצוע סקירת ספרות בנוגע לאוכלוסייה זו בארץ ובעולם, ו "תיאוריה מעוגנת בשדה", על ידי

באחד  םבעבר יו מצויים במצבי סיכוןשהובוגרי אקדמיה סטודנטים עם  מובנים למחצהראיונות עומק 

מתודולוגיה זו איפשרה לגבש  אמנה הבינלאומית לזכויות הילד.ב ר מהתחומים כפי שמפורטאו יות

תמונת עולם רחבה על החוויות, התחושות והאירועים שעיצבו את אותם פרטים ושהביאו בידם את 

שעמדו בפניהם באופן האפשרות להיכנס לשערי השכלה גבוהה, תוך התגברות על החסמים הקיימים 

 .באקדמיה יוצאת דופןו אותם כקבוצה מובחנת המנסה לסווג

 13ממרבית המקרים ), "פערי ידע" עלה דפוס חוזר ומשותף בדמות יונותהראמהלך ב

מהיותם מהראיונות(. צעירים העידו כי נתקלו בפערים חיוניים במידע לאורך המסלול שעשו, החל 

ואף בהמשך כאשר הצליחו להתחיל ולהניע את תהליך השינוי. דפוס זה נמצא כמעכב ילדים קטנים 

משמעותיים נמצאו  אלו םפערים א. עוד לפני התפנית שהחלה במהלך המסלול לעבר הגיעם לאקדמיה,

להגיע אליה. הצעירים העידו  המרואיינים יכולת שלתפיסת הבכל הנוגע להשכלה גבוהה, וכן בנוגע ל

נמצאו פערי ידע אשר  בנוסף,. האקדמיהלהיות חלק מעולם שאינם יכולים מסיבות שונות כי חשבו 

קשיים גם כאשר כבר התהליך המחשבתי והשינוי  אשר הערימו השפיעו על מסלול הצעירים לאקדמיה

 התודעתי החלו לרקום עור וגידים בקרב הצעירים. 

השירותים הקיימים בישראל ובעולם עבור אוכלוסיות היבט זה משמעותי ביותר מאחר ועל פי 

של צעירים במצבי סיכון, ושפע הסיוע שמתגבש והולך עבור אותם צעירים, נראה כי מעכב זה בעל 

השלכות מכריעות אשר מפריעות לאותם צעירים להיות מודעים ולקבל את השירותים שהוכוונו 

דובר בפרטים לכאורה טריוויאליים כמו למשל בין אם מדובר במלגות, בין אם מ .מלכתחילהאליהם 

מספר שנות לימוד באקדמיה, בין אם מדובר בעמותות שמוכוונות לסייע בדיור, תעסוקה ובהכוונה 

ללימודים גבוהים, בין אם שירותים אחרים כדוגמת סיוע משפטי וכיוצא באלה, נמצא כי רוב הצעירים 

  .יהם מהמדינה ומארגוני מגזר שלישכלל לא היו מודעים להיצע השירותים הקיימים ל

מתחת 'אינם מוכרים כלל לשירותי הרווחה ועוברים ש הדבר נכון במיוחד עבור צעירים

מצביעות על רצף סיכון שאליו עשויים אותן הגדרות  שהיו מצויים במצבי סיכון. לרדאר', למרות
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ם האמורים, ובין אם מדובר להתכנס מקרים רבים של ילדים ונוער במצוקה, על כל אחד מהתחומי

מענה מספק או  ללאבמרבית הפעמים במקרים קשים יותר וקשים פחות. צעירים אלו מוצאים עצמם 

מתמודדים איתו לרוב לבד ובדרך כלל מגיל מוקדם ביותר. הם למצב שנקלעו אליו ו כלל מענהללא 

הקריטיות כשהם חסרי במצבים אלו, עולה כי צעירים שאינם מוכרים למדינה עוברים את השנים 

במסגרות מותאמות מטעם  םעורף משפחתי, ללא ליווי סוציאלי או כל ליווי מקצועי אחר, בין א

הגורמים הציבוריים ובין אם דרך עמותות שונות במגזר השלישי. בשל עובדה זו, אותם שירותים שכבר 

נופלים בין 'הם ו אליהם לא מצליחים להגיע צעירים במצבים כאלה בדיוק,כן קיימים במטרה לסייע ל

  .'הכיסאות

היה קיומם של  לל משתתפי המחקר,לכ ףמשות הוהימניתוח הראיונות  השעל ףנוס ממצא

 ,היה לא לינארי שהחל השינוי מסלולו לתהליך שינוי בקרב הצעירים. ילמאיצי שינוי אשר גרמו והוב

א התקדמות , לל, כך שהיה רצוף בעליות ומורדותבאופן שניתן לדמות למשחק "סולמות וחבלים"

רעיונות קטגוריות ו והמאחד תחתי, בקרב המקריםזוהו כדפוס משותף וחוזר מאיצי השינוי  ישרה.

מגוון של ל נוגערעיון זה  ."להיות או לחדול"הינה התמה הראשונה שלוש תמות מרכזיות. ל שחולקו

נן בהם מתוך משבר ברגע ּוכולרוב  מאיצי שינוי אשר נבעו מתוך קול פנימי של הצעירה או הצעיר

לחשבון נפש בדרך כלל המשבר הוביל את הצעירים מסוים, או שכינן בהם באופן ממושך ולאורך זמן. 

 . זאת,ברירה"-ולתהליך חשיבה עמוק ולהסתכלות עצמית וכלפי העתיד, במקרים רבים מתוך "האין

וחשו  לאחר שהרגישו תקועים במקום במשך תקופה, או לאחר שסיימו מסגרת בחסות המדינה

ת ברמה הבסיסי יתקיימואבודים ומנותקים מכל הקשר וללא כל ידיעה לאן פניהם מועדות וכיצד הם 

ה עבורם תאותו קול פנימי הביא את הצעירים לייצר פעולה אקטיבית למען עצמם בצורה שהיוו ביותר.

ולכיוון אורח חיים חדש ובריא אותו ביקשו  , שונה מאורח החיים אליו התרגלוסלילת דרך נורמטיבית

ו שהתבטאים רחוקים בסופו של דבר להשיג יעדלהם הובילה ואיפשרה  לעצמם. דרך מחשבה זו

  מסוגלים לעשות. אינםחשבו ש ,באופן שנגד לחלוטין את מה שקודם לשינוי ,בלימודים גבוהים

 משמעותיות למגוון דמויות מתייחסת , אשר"אנשים טובים באמצע הדרך"תמה שנייה הינה 

בין אם העניקו סיוע באופן פורמלי, קרי מטפלים, מדריכים, פסיכולוגים,  ,בחייהם של הצעירים

גמת קרובי משפחה, חברים, מורים, דמויות ובלתי פורמלי כדבאופן יוצא באלה, ובין אם עמותות וכ

. בחלק מהראיונות עלה כי דמויות מפתח משמעותיות שהיוו עבורם השפעה והשראה צבאיות וכדומה,

אשר נקטו פעולה מסוימת למענם שעזרה להם  'מלאכי דרך'כמעין  שימשו להםוקרובות לצעירים, 

 .בפן החומרי, קרי עזרו להם מבחינה כלכלית או חומרית אחרת שהעניקה להם מקפצה בין אם רבות,

 'משכו' מבחינה מוטיבציונית, עזרו להם מלוות אשר בדמויות במקרים אחרים היה מדובר בעיקר
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והם אלו שנסחו  ביעו בפניהם אמונה והערכה,אותם כלפי מעלה, עודדו אותם, הכווינו אותם ואף ה

המסוגלות והאמונה העצמית לראשונה. אחרים ציינו כי דמויות לאו דווקא קרובות, בהם את תחושת 

נקודתי וחלק בצורה מתמשכת, היו עבורם גורם  באופןאלא אנשים שפגשו במהלך חייהם, חלק 

, וזרע בהם את הזרעים פקטיבה על עתידםסשהעלה את רוחם, גרם להם לשינוי בפרמשמעותי 

וי. במקרים נוספים, העידו הצעירים כי השינוי הגיע בעקבות דמויות הראשונים של מוטיבציה לשינ

בשינוי דפוסי ההתנהגות שלהם לטובת שינוי עבור חששו לאכזב ועל כן התאמצו שמשמעותיות 

בשביל עצמם, כי אם בשביל  ועד הרשמה ללימודים גבוהים, בתחילה לאר בגרויות, ופישעתידם, החל מ

עם הזמן, התפתח בהם הרצון לעזור לעצמם ולשאוף גבוה יותר ולהשיג  אותם אנשים שלא רצו לאכזב.

  לכך. הם מסוגליםכי  בתחילת הדרךתואר אקדמי, דבר שציינו במרבית המקרים, כי לא האמינו 

, הצעירים בדומה לתמה "להיות או לחדול"אשר , "ניצול הזדמנויות"הינה  תהתמה השלישי

צון כן ואמיתי לשפר את תנאי החיים שאליהם נקלעו. אלא ומתוך רגם כן פעלו מתוך מניע פנימי 

כי ידעו ובעיקר רצו למן ההתחלה לנצל על עצמם צעירים שהעידו בשבניגוד לתמה הראשונה, מדובר 

. אם היה מדובר בצעירה עבורם את כל ההזדמנויות שראו לנכון שיקדמו אותם לעבר עתיד טוב יותר

לרבות שיעורים פרטיים,  גדלה העניקה לה מגיל צעיר מאד שידעה לנצל את כל מה שהפנימייה שבה

שהעיד כי תמיד בחר לעצמו , ובין אם צעיר אחר בניגוד לחברותיה לפנימייה ש"הבריזו" בכל הזדמנות

באופן מכוון אנשים איכותיים סביבו ככל שיכל, בעלי שאיפות אשר הרימו אותו למעלה מבחינה 

מתנקזות קטגוריות של 'מיצוי זכויות', צעירים אשר העידו כי בנוסף, לתמה זו  מורלית ושאיפתית.

תמיד ביררו וחתרו לקבל עזרה וסעדים ככל שמגיע להם מתוקף מצבם. במקרים אלו, צעירים העידו 

בצורה זו, ומתוך  כי תמיד ידעו כיצד לבקש ואף לדרוש עזרה בשלל תחומים ובשלל מצבים בחייהם.

 המסלול שנכפה עליהם,הם, הצליחו בסופו של דבר לשנות את לשפר את תנאי חיי שאיפההתמדה ו

 ובסופו של דבר הצליחו להגיע לאקדמיה. שרצו לעצמם תמיד לטובת מסלול חיים נורמטיבי

מן הממצאים האמפיריים, בשילוב ההנחות התיאורטיות, לעיל,  המאיציםת מקביל לשלושב

ושהם פעלו  יחד מאיצי השינוישלושת ן משמעותי ביו חיוני שילובתמה מרכזית לפיה קיים  עולה

שניים מתוך עלה כי מהראיונות  16-בכך למשל, . בצורה כזו או אחרת בסינרגיה אשר הזינה זה את זה

להיות " מאיץהלמשל כך . זה לצד זה, לעיתים בצורה משלימה ממשמאיצי השינוי שלעיל פעלו  תשלוש

, בזכות האמונה, או בזכות המודל "אמצע הדרךאנשים טובים ב"בשילוב עם דחיפה מ " פעלאו לחדול

האנשים הטובים באמצע ". מצד שני, שגרמו להתעוררות הקול הפנימי בצעירה או הצעיר שהם היוו

היו אכן צעירים אותם בלעדיהם לא ניתן לומר אם בחלק מהמקרים כאשר  היו עיקר השינוי" הדרך

שכבר החל. הענף  פנימי דבך נוסף בתהליךנ וואחרים הם הי . במקריםמתחילים את תהליך השינוי
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ידעו לנצל את ההזדמנויות שניתנו להם שהיה בקרב צעירים  אשר, "ניצול הדמנויות"השלישי של 

בצורה כזו או אחרת בשילוב עם המאיץ של "אנשים , פעל בדרך כלללאורך הדרך, באופן מודע ומכוון 

טוב יותר, כמעט למן ההתחלה, ולכן ידעו רצו להיות במקום  טובים באמצע הדרך". אותם צעירים

( או דרך מאיץלצידם )כפעלו , שהרבה פעמים "אנשים טובים באמצע הדרך"לנצל עזרה מאותם 

 .המסגרות שבהם שהו

כך למשל, בחלק  נוצר אפקט האצת השינוי המדובר. מכוח השילוב ביניהםו בצורה זו

היוו קרקע פוריה  םוביחד ה מורכב יותר,לתהליך מתמשך ו תרם מאיצי השינויכל אחד מ ,מהמקרים

 צעירים,של ה התפיסה ותחושות המסוגלות האישיתהצעירים. לשינוי תודעתי בתפיסתם העצמית של 

 .הושפעו בשילוב הנסיבות האמורות ,ם ובהתבגרותםבילדות ושליליות שעברהחוויות הבמיוחד לאור 

אם הלקבוע וסייעו לצעירה או לצעיר  שינויאותן תמות שחזרו ושיחקו תפקיד בחייהם, גרמו ל

, בעזרת "אנשים טובים באמצע הדרך" מהן נו" לאותן חוויות שליליות, או שמא יתחסו"יישאב

", שהם יכולים משהו אחרשהם "כדי דווקא להוכיח  ,ןובאמצעות ההזדמנויות שעמדו להם וידעו לנצל

 יםמסוגל . בצורה זו, הם העידו כי היוומסוגלים להשיג הישגים בניגוד למה שגדלו עליו ברוב המקרים

ולהשיג הישגים כמו מקביליהם הנורמטיבים בקבוצת  , במאמצים רבים,להשתנותהצליחו להתפתח ו

 . כל חייהם , כאשר הצליחו להגיע לשערי השכלה גבוהה, בניגוד למה שחשבו על עצמםהגיל

ו בהם כו במהלך חייהם נסכי האנשים שפגש ,כך למשל עולה מדבריהם של נ', א', מ', מ' וה'

סנל החוויות שחוו עד כה. חוויה זו תרמה לתחושת רבהדרגה תחושות מסוגלּות, חוויה נדירה בא

הבטחון האישי, לתחושת הצלחה ולמוטיבציה עבורם. ולכן כשמ' למשל עבר למושב א', הוא יכל לראות 

ל יום לסטות ממסלולו, תרתי שכל ההבדל בינו לבין שכניו הינו השכלה, דבר שהוביל אותו בסופו ש

 מאיציםמשמע, מתוך תחושה של "גם אני יכול". למעשה דבריהם מעידים על שילוב כוחות של ה

הצמיחו יחדיו אנשים טובים באמצע הדרך", כי "ביחד עם , או "ניצול הזדמנויות" "להיות או לחדול"

השלמת בגרות ובהמשך,  את ההחלטה לשנות את מסלול חייהם ולרכוש השכלה, אם קודם באמצעות

 בצעד רודף צעד, אל עבר תואר ראשון, ואף לתואר שני ודוקטורט.

 המחקר ו שלרומתת 2.5

מרבית המחקר הקיים בתחום זה עוסק בקשיים ובהישגים הנמוכים יחסית של צעירים במצבי סיכון 

גרי מסגרות המדינה. הפניית הזרקור לאלו מהם שהצליחו "כנגד הסיכויים" העלה תובנות ובמיוחד בו

תיאורטיות חדשות, שעשויות דווקא להאיר באור חיובי את אותם החריגים על מנת לנצל את הידע 

התאמת התוכניות למנגנונים שנמצאו  תסביבם לטובת סיוע לצעירים במצבי סיכון נוספים באמצעו

מסקנות המחקר מצביעות על פוטנציאל למחקר רחב יותר אשר יכלול  כמאיצי השינוי.כמשפיעים ו
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ן ללמוד מהן השקה שניתנקודות כ מספר רב יותר של מקרים על מנת למצוא תמות חדשות אפשריות.

 לתוכניות התערבות מותאמות.

 תרומה תיאורטית 1.2.5

 הינההמשמעות האנליטית של הממצאים שעלו מן הראיונות ומניתוח הספרות התיאורטית בנושא, 

שקיימות נסיבות ייחודיות שמאפשרות לצעירים במצבי סיכון להגיע להשכלה גבוהה, וכי קיימת 

ת למפות אותן ובכך להאיר את שדה המחקר של קבוצה מובחנת זו כמיעוט באקדמיה. בניגוד אפשרו

למחקר הקיים במדעי החברה ובמדיניות ציבורית אשר תר בדרך כלל אחר יכולת הכללה של התנהגות 

תשומת הלב המחקרית במקרה דינן ניתנה דווקא למקרים החריגים, אלו  ,רווחת בקרב קבוצה נחקרת

תרמה תנה לחריגים, תשומת הלב שניעד כה לתשומת לב מחקרית מועטה, אם בכלל. בכך, ש'זכו' 

למחקר הקיים הן בהקשר של אוכלוסיית צעירים בסיכון והן בהקשר של התייחסות אל אוכלוסייה זו 

 כקבוצה מובחנת וייחודית באקדמיה. 

 המלצות למדיניות –תרומה מעשית  2.2.5

 מדינת ישראל נוקטת , עולה כיזה מסמךות שונים כפי שהוצגו בתחילתו של סמכי מדינימניתוח מ

לני ורחב היקף מתן מענה כולבהכרה בחשיבות  יםבכיוון הנכון, המתבטאוצעדים חיוביים ב

החלת התוכנית הלאומית באה לידי ביטוי ב זוהכרה . יכוןבסו נוער במצוקההילדים ובני הלאוכלוסיית 

באופן  (להלן הרווחה) לילדים ולנוער בסיכון שמוביל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ל, שהינה בינמשרדית ומשותפת "הנעם זאת, נראה כי בפועל, התוכנית חד י .2007פורמלי החל משנת 

ייכים לקבוצת המשולטפל בכלל הפרטים מצליחה , אינה ובשלטון המקומי למספר גורמים בממשלה

 . 151,152צעירים בסיכון אליה היא מכוונתה

מניתוח מסמכי המדיניות בפרק התיאורטי והן מניתוח הראיונות עם משתתפי הן עולה עוד  

 .המצויים בסיכון לשירותים השונים היעדר נגישות של הצעירים הדבר נובע בין היתר בשל כי המחקר,

הולם לצעירים שכבר כן מענה  לא ניתן ,של כוח אדם בשירותים השונים בשל מחסור בתקנים וסף,בנ

ועדת "כי על אף ההגדרה של ילדים ובני נוער בסיכון על פי  הניתוח התיאורטי,מ להועוד ע אליהם. פנו

ועובדה  מדויק של מספר הילדים ובני הנוער במצבי סיכון בישראלרישום , לא קיים 2006משנת  "שמיד

חום תאוכלוסייה זו בתחומים שונים, לרבות בקבוצת בחוסר המענה הכולל ל משמעותי זו מהווה נדבך

                                                             
 .63צרכים, שירותים ומדיניות. עמ' . צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: 2012אחרים, זעירא, ענת ו 151
. מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית 2011לאל, רחל וטליה חסין, -סבו 152

 . viלילדים ולנוער בסיכון.



 

50 
 

 לוליםעונים שהש סיכוןהמצבי  את להגדיר בשל הקושי ,נובע, בין היתר נראה כי הדבר. גבוהההשכלה 

  ."אפורה" םרבות בתחולהימצא פעמים 

עולה הצורך בעיגון ההגדרה של ילדים ובני נוער בסיכון, בחקיקה רחבה  לעילרים מהדב

שמוגדרים באמנה  ים לסיכון כפיהאפשרי המקרים לכלאת ת חומקיפה, אשר תכניס לקורת גג א

מעצבי , וכאשר "אפורים"את אותם תחומים מעגנת מעין זו, ה . חקיקילדההבינלאומית לזכויות 

הפרטים  כל להכללת עליהם להיות מחוייבים, ם קבוצה זוודילק ותלאומיתוכניות מדיניות יקימו 

  .חוקמתוקף להגדרה  תכנסותההמשתייכים לקבוצת האוכלוסייה האמורה, לפי 

במסגרת התכנית  מופעליםקנים בשירותים הנוגעת לסוגיית התמדיניות נוספת  תהמלצ

 צעיריםכמו למשל מרכזי )וכן בתוכניות שונות שמפעילה הממשלה  ילדים ונוער בסיכוןהלאומית ל

עלות פלערוך מיפוי של התוכניות המוכל משרד ל ע .(הפריפריה, הנגב והגלילשמפעיל המשרד לפיתוח 

להגיש לנציבות באחריותו, תוך מיפוי של מספר התקנים החסרים בכל תוכנית לפי מיקום בארץ, ו

כאשר מדובר בעובדי מדינה ולא בשירותים מופרטים ) בתום תקופה מוגדרת לכך שירות המדינה

תקופה זו, על נציבות שירות המדינה בשיתוף אגף תקציבים במשרד האוצר, תום ב .(לחברות חיצוניות

מתוך כוונה לאפשר איזונים למספר ) המיפוי שנערך מתוך לגבש המלצה למספר התקנים הנדרשים

בתוך אחוזי מימוש  גדירת ולאחר מכן לעגן זאת בהחלטת ממשלה, אשר (התקנים שהגיש כל משרד

 על מנת להבטיח טיפול מיידי בסוגייה. ,שנים 3שאינו עולה על  פרק זמן מסוים

קיימים כבר  אשרה מחדש על הנגשת התוכניות והשירותים בלכך, נדרש לקיים חשי במקביל

באמצעות חשיבה על גיוס באמצעות הרשתות החברתיות אם קבוצת הצעירים בסיכון. קידום עבור 

 ות הנוער של משרד הרווחה.ואם באמצעות איתור מכוון באופן הדומה לזה שנעשה היום במסגרת חס

יו דגש מיוחד, מאחר וייתכן כי מדובר בתוספת זה נמצא כמורכב ביותר ועל כן נדרש לשים עלנושא 

לאור קיומם של  למאמץ קידום ילדים ובני נוער במצבי סיכון, זאת השולית המשמעותית ביותר

  מודעים להם. שלאלעזור ולקדם צעירים  שירותים רבים, שעשוייםתוכניות ו

 ואפשרות למחקר המשכי מגבלות המחקר 3.5

ראשית, נית. יכותבשיטת מחקר א שימוש השועותו הית בבלוגמ מספר ובוחן בומט יחכוהנ רקהמח

ן ישנו קושי של נתונים כמותיים או סטטיסטיים המתייחסים לנושא, לכ הבדיק ה לא קיימתמחקר זב

 ו לייצרמוגבל ביכולת ,איכותני מחקר הנוכחי, בהיותו מחקרהשנית, . 153עלי תוקףריטריונים בלהציג ק

                                                             
153 Whittemore and others, 2001. Validity in qualitative research.  
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בנוסף, איתור המרואיינים התבצע על בסיס קשרים ומכרים . 154על האוכלוסייה הנחקרת הכללות

מצומצמת של מקרים ספציפיים בחירה נוצרה וייתכן  ,כך .ובאמצעות המרואיינים עצמםמשותפים 

על אף העובדה כי מדובר בקבוצה בעלת מנעד רחב של מקרים של אנשים עבור מדגם המחקר, זאת 

 נוער במצבי סיכון, ביניהם מקרים קשים יותר וביניהם פחות.ילדים ובני שהוגדרו בעברם כ

, הינו השירות הצבאי והשירות הלאומי הקיימים להתעלם ממנו אינו יכולפן נוסף שמחקר זה 

תכן וקיימת הגבלה שייחודית של המחקר בקרב בוגרים וסטודנטים ישראלים, יי וקיומ עצםבישראל. מ

לישראל ולמדינות בעלות אופי דומה מבחינת חובת שירות צבאי שאין להתעלם ממנה מאחר וייתכן 

כי לשירות הצבאי או הלאומי, גם אם הדבר לא נאמר מפורשות על ידי המרואיין או המרואיינת, הייתה 

   גם כן. מכרעת בתהליךהשפעה 

צבא ב לצעירים במצבי סיכון ייעודיות במסגרותלהמשיך מחקר זה באמצעות התמקדות ניתן 

ודית על חיובית ייח שירות הלאומי, תוך בחינתן לעומק במטרה לבדוק האם הן בעלות השפעהבו

תוכניות  בעצניתן לבחון בהתאם לממצאים שיעלו, האם וכיצד ניתן ל כך,המתגייסים אליהן.  צעירים

ממסגרות אלו פנית בחייהם ואף להוות גשר תבמטרה לסייע לצעירים נוספים לבצע  (או שונות)דומות 

 שכלה גבוהה.בר האל ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
154 Polit, D. F., & Beck, C. T., 2010. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice.  
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 נספחים

 מובנים למחצהראיונות עומק  –: תוואי ראיון 1נספח 

 שלום,

 והניסיון האישי שלך יכולים לסייעראשית תודה רבה שהסכמת להשתתף במחקר. המידע 

 למחקר ואולי גם לילדים ובני נוער בסיכון העומדים בפני אותן נסיבות שאת/ה עמדת

 בפניהן בעבר.

 נולדת בארץ? מהיכן)י לספר על עצמך היום \אשמח שנפתח עם היכרות אישית. אם תוכל

 (עלית? גיל? מס' ילדים? עיסוק מרכזי? הורים, אחים וכו'

 יסטיקה, הסיכוי של ילד או נער בסיכון להגיע ללימודים אקדמיים הוא נמוך.לפי הסטט

 את/ה לא משקפ/ת סיכוי זה, שהרי חווית לא מעט קשיים כילד/ה ו/או כנער/ה והנה

 איך את/ה מסביר/ה את זה? איך -הצלחת להגיע ללימודים באקדמיה. תוכל לספר לי 

 עשית את זה?

 היה הכי משמעותי? מה היה חשוב?מה לדעתך תרם להצלחה הזאת? מה 

 באיזה אופן הוא תרם?

 מה היו הקשיים במהלך הדרך?

 שלושה רגעים משמעותיים במיוחד בדרך?-ה לקחת אותנו לשנים\ה יכול\את

 ה לתת את\ת עכשיו עם ילדים ובני נוער בסיכון בתחילת דרכם והיית צריך\אם היית נפגש

 כדי להגיע למקום שאת/ה נמצא/ת בו. מה הטיפים הכי טובים וההוראות הכי מדויקות

 ת להם?\היית אומר

 האם וכיצד לדעתך יכולות הרשויות לסייע בתהליך שכזה?

 מה מאפשר סיפורי הצלחה כמו שלך?

 

 תודה רבה ששיתפת אותי והסכמת להשתתף במחקר.

 

 

 הנחיה כללית למראיין: ●

פו", "קיוו", "עזרו" וכיוצא באלה, בכל תשובה לנסות לזהות מילים עמומות כגון: "חשוב", "דח 
 ולהכווין לרמת הפרקטיקה: כיצד?
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 ראיונות: 2נספח 

 

ביתי/חוץ  מרואיין 
 ביתי

 מצבי סיכון תואר מין

סיעוד בעלי סטודנטית ל נקבה חוץ ביתי ח' ה' 1
 חיים

, התעללות והזנחה
 עוני, נשירה מבי"ס

גרושים, טיפול  הורים קידום נוערסטודנטית ל נקבה ביתי ט' ה' 2
  ותנכ 100%בעל  בהורה

, עבריינותעוני, , הגירה משפטים זכר ביתי נ' ט' 3
 נשירה מבי"ס

 , עוניהתעללות והזנחה קידום נוערסטודנטית ל נקבה ביתי נ' ס' 4

הזנחה, חוסר תפקוד  קידום נוערסטודנטית ל נקבה חוץ ביתי ה' ש' 5
 , עוניהורי

 , עוניחוסר תפקוד הורי עבודה סוציאלית נקבה חוץ ביתי מ' ש' כ' 6

עוני, ניתוק מהבית,  היסטוריה, חינוך זכר ביתי ש'-מ' ב' 7
 נשירה מבי"ס

סטודנטית לעבודה  נקבה חוץ ביתי א' ז' 8
 סוציאלית

 חוסר תפקוד הוריעוני, 

 , הגירהעוני רפואית-הנדסה ביו זכר חוץ ביתי ד' ה' 9

 ק מהביתניתו חינוך נקבה ביתי מ' מ' 10

 ניתוק מהבית פסיכולוגיה נקבה חוץ ביתי ר' א' 11

 חוסר תפקוד הורי מנהל מערכות בריאות נקבה חוץ ביתי ר' ע' 12

חוסר הגירה, עוני,  סטודנט לקולנוע זכר חוץ ביתי א' ד' 13
 תפקוד הורי

, נשירה ניתוק מהבית עבודה סוציאלית נקבה חוץ ביתי ש' ע' 14
 מבי"ס

 עוני, הגירה סטודנט לסיעוד  זכר וץ ביתיח ' ר'ו 15

, התעללות והזנחה תקשורת, מדע המדינה זכר ביתי 'ג' ק 16
עבריינות, עוני, נשירה 

 מבי"ס

 חוסר תפקוד הורי חינוך זכר חוץ ביתי ד' ב' 17

 נשירה מבי"ס עוני, חינוך, היסטוריה זכר ביתי ש' מ' 18

יינות, סמים, עבר פוליטיקה וממשל זכר ביתי י' ש' 19
 נשירה מבי"ס


