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 הדו"חתקציר 

הופץ שאלון בקרב  2014ביוזמת הנהלת למרחב, במחצית השנייה של שנת  .1

 משיבים. 40 -משתתפים בתוכנית. בסופו של דבר נאספו שאלונים מלאים מ

המלצה של . 1סיבות עיקריות:  3מלכתחילה, המשיבים הצטרפו לתכנית בגלל  .2

צורך במסגרת ו/או בתמיכה . 2 דמות )בוגרת( משמעותית, במיוחד עובדת סוציאלית

  רצון כללי לשפר את החיים.. 3 כלכלית/נפשית/חברתית

כיום, רובם המשיבים מביעים הערכה רבה וחיובית כלפי תכנית למרחב, במיוחד  .3

במובנים של הכלה, העצמה אישית, חיזוק תחושת ביטחון ותחושה שאפשר להישען 

 עליה. 

כך, ניתן לומר שתכנית למרחב הצליחה לתת תחושה של עורף, לצעירים חסרי  .4

עורף משפחתי. ההערכה החיובית של התכנית ותרומתה בולטת יותר בקרב בנות; 

ובקרב מי שעובדים )במידה  בקרב מי שלומדים לתואר ראשון; בקרב ילידי ישראל;

 זו או אחרת(.

התברר שלמושג "בית" יש קונוטציות מגוונות, על כן מוצג לעשות בו שימוש מושכל  .5

 ומוגדר.

התרומה הפרטנית של למרחב למי שמשתתף בה, באה לידי ביטוי בכל שהיא  .6

נהל טוב יותר מבחינה ולהת ח בעצמולבטואמין ו, להכיר את עצמומסייעת לפרט: לה

 . אישית-ןבי

לא בקרב חלק מהמשיבים קיימת תחושה שהתכנית  –ולא אבסולוטי  –באופן יחסי  .7

שיש נוספות הכשרות /או סדנאות ומובנית דייה ולא מספיק פרקטית והם מציעים 

 לשלבן בתכנית.

התברר שבתוך מידגם המשיבים, בלי קשר להערכתם את תכנית למרחב והמידה  .8

ישי, יש רמות שונות של תחושת חוזק אישי בה הם חשים שתרמה להם באופן א

באופן פרקטי יש שיעור מסוים, אך לא מבוטל, שאינם חשים חוזק ומוכנות לחיים. 

 פנימי ושמחה בלב. 

לאור מכלול הנתונים שנאספו וההבחנות על פי מאפייני רקע, מוצע שלמרחב  .9

י לעודד את משתתפ. 1בשלושה מישורים מקבילים: תתמקד בפעילות משולבת 

לסייע להם . 3 יש לעודד אותם להשתלב בעבודה כלשהי. 2 לרכוש השכלה תכניתה

 לברר ולנהל באופן מיטבי את מערכת היחסים שלהם עם ההורים הביולוגיים.
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 השאלה הראשונה שנשאלה במחקר הייתה:

 "תאר באופן כללי את תכנית "למרחב" 

 ומה חשיבותה עבורך, כפי שאתה רואה זאת כיום".

 ... משפטים מגוונים, בהםהמשיבים כתבו בתשובה לשאלה זו 

 

"הבית והקרקע הבטוחה, שמסייעת לי להשיג את 

 מטרותיי ולהגשים את עצמי"

 

"זה עוגן, אי אפשר לדעת מה היה קורה אילולי 

הגעתי לתוכנית. התוכנית עזרה מעל ומעבר 

בעיקר בעבודה על התפתחות אישית וגם 

רתה יכולתי להחליט מה בהתקדמות בקריירה. בעז

 ללמוד ולהתחיל בשלב מוקדם יחסית"

 

"מקום המפלט שלי, הבית השני ולפעמים גם 

הראשון, ההגעה לכאן מדי שבוע היא קריטית עבורי 

והופכת אותי שוב כמו לבנאדם חדש, אני מרגיש 

 שיש לי כאן תמיכה וזה מאוד מאוד חשוב לי"

 

הדבר "הזדמנות של פעם בחיים שמתקנת עיוות. 

 שכמעט הכי חשוב לי בעולם"

 

"התוכנית עונה בשבילי על הצורך הבסיסי בתמיכה 

וליווי. אני מרוצה מאוד מההתנהלות ובמיוחד 

 מהמלווה האישי שהוא מבחינתי "התוכנית""

 

  מציע  תשובותזה של מדגם 

 עוסקת בהצלת נפשות !תכנית "למרחב" ש
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 רקע

 בקרב משתתפים בתוכנית. בעקבות פנייה של הנהלת למרחב בוצע סקר

קרי,  –המטרה העיקרית של הסקר הייתה להעריך עד כמה התוכנית משיגה את מטרותיה 

עונה על צרכים של המשתתפים ונתפסת כמקדמת את צרכיהם ההתפתחותיים. מטרת משנית 

הייתה לאתר תחומים ו/או נושאים בהם יש לבחון מחדש את דרכי הפעולה ו/או את הנושאים 

 נית למרחב יכולה ו/או צריכה ליזום שינוי.בהם תכ

 

 בניית השאלון:

 שאלון המחקר נבנה על בסיס הפעולות הבאות:

רוכזו כל החומרים הכתובים לגבי התוכנית, בהם מסמכים היסטוריים שהיוו את אבני  .1

היסוד לגיבוש החשיבה סביב התוכנית והתרגום של עקרונות החשיבה לכלל עקרונות 

 ום.אופרטיביים לייש

נערכו שיחות חתך עם ראשי התוכנית ועם העובדים בתוכנית. מטרות השיחות הייתה  .2

להגדיר את הנושאים המרכזיים אליהם התוכנית חותרת בהווה. לשון אחר, לברר מה 

הם פניה המעשיים של התוכנית כיום, שבאופן טבעי עוברת התאמות ושינויים למול 

בות המשתתפים ביחס לתוכנית במתכונתה המתווה המקורי, כך שנוכל לבחון את תגו

כיום )כאמור, להבדיל מהמתווה הקונצפטואלי הראשוני שעל בסיסו נבנתה התוכנית 

 לפני מספר שנים(.

-נערכה סקירת ספרות לבירור נושאים החשובים להתפתחות חיובית של מתבגרים .3

(. בתוך 2014צעירים, תוך דגש על צעירים חסרי עורף משפחתי )ראה: ישראלאשוילי, 

כך הוקדשה תשומת לב לאיתור כלי מחקר בהם השתמשו חוקרים שבחנו נושאים 

 דומים, במקומות אחרים בעולם.

( המבוסס על גישת Ruch et al., 2010)  VIA-Sבאופן ספציפי נבחר שאלון  .4

הפסיכולוגיה החיובית ומשמש להערכת החוזקות והכוחות של המשיב, להבדיל 

 ר מצוקות וקשיים. משאלונים המיועדים לאת

 נבנה שאלון ראשוני, שהוגש להנהלת התוכנית ועבר בחינה גם על ידי עובדים בתכנית. .5

 לאור ההערות שהתקבלו שופץ השאלון וסוכם התוכן ודרך הפצתו. .6

 

 מבנה השאלון:

 .1השאלון שבסופו של דבר גובש מופיע בנספח 

 תחומים הבאים:ו/או להעריך את ההעונה על השאלון לציין -השאלות בשאלון ביקשו מהמשיב/ה
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 ציפיות מלכתחילה מהתכנית .1

 המידה בה הציפיות הראשוניות אכן זכו למימוש במסגרת התכנית. .2

 בירור התחומים בהם חש/ה שמקבל מהתכנית .3

 המידה בה התכנית מופעלת באופן רלוונטי ויעיל .4

 שביעות הרצון והתחושה הכללית ביחס לתכנית .5

 במשתתפי התכנית כדי שהתכנית תשיג את מטרותיה.הנושאים בהם צריך להשקיע  .6

 נושאים בהם התכנית צריכה להשתפר .7

 תחושת מוכנות לקראת החיים הבוגרים  .8

 מצב רוח כללי כיום .9

 מאפיינים דמוגרפיים, בעבר ובהווה .10

 

 תהליך הפצת השאלון:

 . 2014השאלון הופץ במחצית השנייה של שנת 

ם בפעילות של התכנית או בבית שבהוד השרון. חלק מהמשתתפים ענו על השאלון בזמן שהות

 משתתפים אחרים בתוכנית קיבלו קישור לשאלון וענו עליו דרך הדואר. 

 .משיבים 40 -בסופו של דבר התקבלו תשובות מ

 

 מאפייני המדגם

שאלה מרכזית בסקר שכזה הינה המידה בה המשיבים בפועל על השאלון אכן מייצגים את כלל 

במקרה הנוכחי שאלה ייצוגיות המדגם מורכבת שבעתיים, עקב הסיבות  המשתתפים בתוכנית.

 הבאות:

-17שונות גדולה בגיל: התכנית הפונה למשתתפים השייכים לטווח רחב של גילאים ) .1

27) 

 שונות רבה יחסית בארץ הלידה  .2

שונות במסלולי החיים עד ההגעה לתכנית וגם לאחר הקבלה לתכנית: למשל, קיימים  .3

ים של קשר בין המשתתף/ת לבין משפחתו הביולוגית, הן לפני הקבלה איפיונים שונ

נדירה שאופי הקשר עם -לתכנית והן כיום, ושונות זו מתעצמת עקב האפשרות הלא

 המשפחה ידע/יודע תקופות של התעצמות/היחלשות משמעותית.

עצימות שונות של נוכחות התכנית בחיי המשתתף: תכני הפעילות ועוצמת המעורבות  .4

תנה בין קבוצות גיל שונות; למשל, עוצמה נמוכה יחסית בקרב מי שבגילאי שירות מש

 צבאי ורבה יחסית בקרב מי שהשתחררו לאחרונה מהצבא. 
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רמת השליטה עברית ו/או לקויות למידה בקרב המשתתפים: מכיוון שהתכנית מיועדת  .5

ממילא נובע , תכניתלמי שהפוטנציאל להם גבוה ממה שבא לידי ביטוי עד ההצטרפות ל

שמעצורים/לקויות שונות ומגוונות הרתיעו חלק ממשתתפי התכנית מלענות על שאלון 

 עמודים, הכולל שאלות פתוחות וסגורות. 8בן 

גדול ומגביל את היכולת לבצע -משתתפים, שהוא כשלעצמו לא 40בפועל, המדגם שנאסף כלל 

עיבודים סטטיסטיים שונים ובכללם כאלה שיתקנו הטיות אפשריות בתשובות מדגם 

 המשתתפים. 

להתייחס לנתונים שיוצגו להלן כהערכה ראשונית וכללית של הלכי הרוח  ישלאור האמור לעיל 

ם בתוכנית, ולא כמידע המבוסס דיו לצורך קבלת החלטות עקרוניות ו/או ותפיסות המשתתפי

ביצוע שינויים מבניים מהותיים כלשהם בתכנית. כלומר, אם וכאשר יוחלט כי נושא זה אור אחר 

מוצע לבצע מחקר כמותי ו/או  –שמובא בדו"ח הנוכחי ראוי לתשומת לב של הנהלת התכנית 

את המידע המובא בדו"ח הנוכחי ובנוסף לברר גם היבטים  איכותני נוסף, שמטרתו תהיה לבסס

 נלווים של הנשוא הנדון וחלופות שונות להידרש אליו.  

 

 המשתתפים בסקר: נתוני רקע של

  נשים. 25 -גברים ו 15משיבים, מהם  40בסקר השתתפו 

 , להלן. באופן כללי:1פירוט מאפייני המשיבים מופיע בלוח 

  .כולם למעט אחד רווקים 

 ילידי ישראל ורוב האחרים ילידי מזרח אירופה. םמחצית 

 50%  .הינם ילדים למשפחות גרושות; וכמחציתם מקיימים קשר עם ההורים 

  2011רובם הצטרפו לתכנית למרחב לפני שנת. 

 עיונית.-הייקודם להצטרפות לתכנית: רובם היחסי למדו במסגרת פנימ 

 או כבר רכשו תואר ראשון במוסד לומדים  40%-וכיש תעודת בגרות רובם כיום ל

 אקדמי.

 היו ביחידה קרבית או תומכת לחימה 65% -במהלך השירות הצבאי כ ; 

  התגוררו בבית ההורים/המשפחה )כמחציתם( או במגורים בתקופת השירות הצבאי

 בא העניק להם.צשה

 .כיום רובם עובדים במשרה חלקית או מלאה, אך רק מיעוטם במקצוע אותו למדו 

המקצועות האקדמיים והמוסדות האקדמיים בהם המשיבים לומדים כיום מופיע בנספח פירוט 

2. 
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  .1לוח 

 של המשיבים על השאלון)%( מאפיינים דמוגרפיים 

 התפלגות תשובות השאלה
 40 %   -זכר   מין
   60 % –נקבה 

 
 95% – רווק/ה  מצב משפחתי כיום  

  5% – נשוי/אה 
 

  40% חודשים  2-נמצא בזוגיות מעבר להרווק 
 

 50% –ישראל   ארץ לידה  
 

 10% – נשואים  מצב משפחתי של ההורים
  50% – פרודים/גרושים 
  23% – אחד מהם נפטר 
   17% –אחר 

 
 30% – כן, קשר שוטף  ביולוגיים םנמצא כיום בקשר עם הורי

  17.5% – כן, מדי פעם 
  25% – כן, אבל לעתים רחוקות 
  10% – לא 
  10% – אחר 

 
  2006-2011 – 80% שנת הקבלה לתוכנית למרחב

  2012  20% –ואילך 
 

 57.5% – תיכון עיוני  מסגרת לימודית לפני הקבלה לתוכנית
  12.5% – תיכון מקצועי 
  30% – אחר 

 
 70% –כן   למד בפנימייה לפני הצבא

 
 67.5% –כן   קיבל תעודה בסיום הלימודים בתיכון 

 
 82.5%  -כן   כיום, יש לו תעודת בגרות ? 

 
 40% –כן   כיום יש לו תעודה מקצועית 

 
 37.9% – קרבית  סוג התפקיד בשירות הצבאי:

  27.6% – תומכת לחימה 
   )34.5% –שירותים )ג'ובניק 

 
 41% – בבית ההורים  מגורים במהלך השירות הצבאי

  5% – בבית של קרובי משפחה 
  41%  - שירות נתן לי/הבמגורים שהצבא 
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 15% – לא עובד כרגע  תעסוקה כיום  

    42.5% -עובד במשרה חלקית 
  32.5%  - עובד במשרה מלאה 

 
 50% –שעות  25עד   כמה שעות בממוצע שבוע  -אם עובד 

 
עובד במקצוע שקשור למה  -אם עובד 

 שלמד
 22.5% 

  
  47.5% נהנה מהמקצוע בו עוסק כיום -אם עובד 

 
 40%  -יכונית ת  שכלה כיום  רמת ה

   10% –מקצועית 
    40% -לומד לתואר ראשון 
     7% -בעל תואר ראשון 
   2.5% –לימודי תעודה 

 

 רך ניתוח הנתונים:ד

לתשובות המפורטות של המשתתפים ביחס לחלק מהנושאים ומהשאלות הפרטניות יש חשיבות 

בפני עצמה, ולכן בדו"ח מתוארת התפלגות התשובות )באחוזים( לחלק מהשאלות ו/או 

 התשובה הממוצעת )וסטיית התקן( בשאלה זו או אחרת. 

, לצורך ניתוח התשובות יחד עם זאת, מכיוון שהשאלות למשתתפים הוצגו לפי נושאים כלליים

נבדקה האפשרות לקבץ את התשובות העוסקות באותו נושא לכלל תשובה ממוצעת אחת, כך 

מקל על הראייה ה, דבר ערך כללי זהשהבחינה של תשובות המשיבים תעשה באמצעות 

 הכוללת של הממצאים. 

מציג את הסולמות הכלליים שגובשו ואת הערכים הממוצעים של תשובות כלל  1 תרשים

(, כך שניתן 5עד  1-דרגות )קרי, מ 5המשיבים לכל תחום. הממוצעים מוצגים על פני רצף בן 

לראות מה התחומים בהם ההסכמה ו/או שביעות הרצון ו/או התחושה הטובה של המשיבים 

  כות והתחושות טובות פחות.גבוהה יותר ומה התחומים בהם ההער

 

 הערה סטטיסטית: 

לאור מיעוט יחסי של המשיבים כמעט ולא ניתן היה לבצע ניתוחי גורמים; אולם, הקיבוץ לערכים 

אלפא( ובחינת מטריצת -ממוצעים כללים בוצעה באמצעות ביצוע ניתוחי מהימנות )קרונבך

המתאמים בין כל אחד מהפריטים המשולבים בסולם לבין הערך הכללי של הסולם. מהמנויות 

 ..  92 –. 81ל הסולמות שנבנו היו בגובה של אלפא של כ-קרונבך
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 .1 תרשים

 ממוצע ההערכות בסולמות הכלליים שגובשו ביחס להערכת התכנית

 

 מימצאים

 להלן נעבור לתאר את המימצאים בתחומים השונים:

 

 הציפיות הכלליות מתוכנית למרחב:

בגללה בחרת מתשובות המשיבים לשאלה פתוחה וכללית "מה הייתה הסיבה העיקרית 

 להצטרף לתכנית למרחב?" בלטו שלוש סיבות עיקריות:

 המלצה של דמות )בוגרת( משמעותית, במיוחד עובדת סוציאלית .1

 המדריכה שלי בפנימיה הייתה בתוכנית הזאת והיא המליצה לי •

 יתה סיבה עיקרית. היועץ אמר לי לבוא למיונים ובאתיילא ה •

 תהעו"ס בפנימיה הציעה לי להצטרף לתוכני •

 אמרו לי שזה אחלה מקום ושכדאי לנסות, ניסיתי והתאהבתי •

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
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אבא שלי ז"ל אז הייתי במשבר והיה לי קשה והעובדת הסוציאלית  •

 שהייתה היא הפנתה אותי לתוכנית והחלטתי להצטרף

 קיבלתי ייעוץ מהעובדת הסוציאלית שלי •

 עקשנות של אחד המלווים שהכרתי והרושם הראשוני מהמקום •

 

 נפשית/חברתית/תמיכה כלכליתו/או במסגרת צורך ב .2

 רציתי מסגרת 

 בעיקר רצון להשתייך למסגרת והיכרות עם אנשים חדשים 

  הייתי חייל בודד, הייתי זקוק לתמיכה, לאוזן קשבת, מישהו שיכוון

 אותי

 מסגרת, חברה, תמיכה 

  גדלתי בפנימיה והייתי צריך מישהו שיכוון אותי וייעץ לי על הצד

 הטוב ביותר

  מקצועי, מסגרת חברתית, תמיכהליווי 

 .עזרה רגשית ותמיכה בחיים שלי. וסוג של מעגל חברתי נוסף 

 שנים 8-כי היה קשה בבית ונשמע טוב הליווי הצמוד ל 

 אחרי הפנימייה הייתה לי הרגשה של חוסר 

 מסגרת תומכת בסיום שנת הלימודים 

 הטיפול הרגשי החינם למשך מספר שנים 

  סיוע ומלגות בלימודים אקדמייםהסיבה העיקרית הינה עקב 

 הייתי צריכה תמיכה כלשהי 

 ידעתי שאקבל תמיכה, מה שלא קורה בבית 

 לדעת שבכל דרך שאלך יהיה לי עם מי להתייעץ 

 

 רצון כללי לשפר את החיים. .3

הכרה ברצון בשינוי בהכרות עם אנשים חדשים, יכולת התוכנית לעזור  •

 לצלוח קשיים.

 כי רציתי לעזור לעצמי •

שזהו השלב בחיים שצריך להוריד את הראש ולהודות שצריכים  ההבנה •

 עזרה

 לקבל עזרה וכלים לעצמאות •
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ידעתי שזה יעזור לי להגשים את המטרות שלי מבחינה כלכלית  •

וחברתית שבלי עזרת התוכנית לא הייתי יכולה לממש או שהיה לי 

 הרבה יותר קשה

 ידעתי שתאפשר לי חיים אחרים •

 

 לא היה ברור להם על מה מדובר.  מספר משיבים המציינים שבעצם בצד אלה אין להתעלם מ

 האווירה במיונים הרגישה ששווה להשקיע 

 הימור. לא ידע הרבה על התוכנית 

 במה מדובר נתי מראשסקרנות. לא הב 

 לא היו לי ציפיות 

 

מהמשיבים ציינו שציפיותיהם מתוכנית למרחב התגשמו  77.7%בתגובה לשאלה כללית, 

; ענו שציפיותיהם לא התממשו –משיבים  5שהם  - 14%מאד או רבה; מנגד,  במידה רבה

 התגשמו במידה בינונית.ציפיותיהם השאר ענו ש

שבאופן משיבים למרות מספרם המועט יחסית, נערכה בדיקה מבדלת לבירור מאפייני אותם 

 ת מזה.ו; קרי, שציפיותיהם התממשו במידה בינונית או פחופחות התממשציפיותיהם יחסי 

שרמת שיעור קצת יותר גבוה של כאלה שלא נולדו בישראל ובדיקה זו הצביעה על כך שמדובר 

תוך הבחנה בין מי  ,שאלוןמכלול התשובות בהשכלתם )כיום( נמוכה יחסית לאחרים. ניתוח 

-אם כי לא באופן חד –את האפשרות הכללית  עלתהה ציפיותיהם פחות התממשו לאחריםש

כזבה נובע משילוב בין תחושה נמוכה יותר של קבלת תמיכה, גיבוי והכלה שמקור הא -משמעי 

 יכולות רצויות וכלים להתפתחות מיטבית. רכישת -בתוך התכנית לבין תחושה של אי

 אולם, למותר לציין שבסכ"ה מדובר במספר מצומצם יחסית של מי שציפיותיהם פחות התממשו. 

  

 האם למרחב משמשת כמו בית?

המשיבים ציינו שלמרחב היא "כמו בית" ולא מעט מהם ציינו "בכל המובנים". יש לציין רוב 

שחזרה ובלטה ההדגשה על תחושת הקבלה, מצד האנשים העובדים/הנמצאים בלמרחב 

 נפשית, חברתית ואף פיזית. בלשונם: –)במיוחד המלווים(, ובמידת מה גם תחושת המוגנות 

 מני, שואלים לשלומי, יש אוכל ושתיהאני מרגיש שלאנשים כאן אכפת מ •

 אמא בכל ההיבטים, מאוכל חם ועד שיתוף כמו עם •

 שיח, חיבוק, חיבור, אהבה, הקשבה. הכל -בכל המובנים •
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מרגישה בו בטוחה תמיד. אדע שכאן המקום  -בכל מובן המילה "בית"  •

 ללכת לקבל את מה שאני צריכה בין אם זה יעוץ או אוזן קשבת וכו'

 ידה גבוהה מאוד; בשנה האחרונה כלכליתבמ •

 במפגשים האישיים עם מלווה •

 בשיחות, בדאגה, באכפתיות, בתשומת לב מהאנשים, בכנות •

החל מהתחושה ברגע שאתה נכנס לבית מרגישים אווירה טובה, במקום הזה  •

יש כל מה שצעיר צריך ויכול לקבל חוץ מלינה. אפשר לאכול, לעבוד, יש 

 צוות מקצועי שתמיד מוכן להקשיב ולעזוראנשים טובים 

 היא משמשת לבית תמיכה שקט עזרה •

 הכל חוץ מהיכולת לישון •

 יש לאן לבוא •

 כמו אחות גדולה שמלווה וחברים שכמו משפחה •

כן, וזאת על אף שאיני נמצא הרבה בתוכנית. כשאני מגיע ישנה קבלה  •

 להיות שםותחושת הכלה עצומה מהמקום כאילו פשוט מותר לי 

 כן, מקום בו אני יכול להיות עם עצמי •

 כן, מקום מכיל ומעצים •

 לגמרי!!  ל"מרחב" מאפשר לי חוויה של משפחה תמיד דואג ותמיד שם •

 למרחב זה בית! כיף תמיד לבוא גם אם לא ישנת כל הלילה •

 למרחב ממלאת את כל הצרכים הרגשיים שבית צריך לתת •

 ים ואוהבים אותך כפי שאתה באמתמקום חם ואוהב, כשמקבל •

 מקום שמבינים אותך ללא תנאי •

 מקשיבים לי, יש אוכל בתוכנית, חברה, מרגישה פה הכי טבעי ונוח •

 משמשת מעין משענת ובית חם של קבלה והכלה •

 משמשת רבים ותמיד פתוח כשצריך •

 ריבוי אנשים מחמם את הלב •

 תמיד כיף ונוח להיות בבית •



13 

יש שלא רואים בלמרחב בית, אך הסיבות לכך היו מגוונות; למעשה נראה כי  יחד עם זאת,

הראייה של למרחב כבית ניצבת הגדרתם השונה, של משיבים אלה, ביחס למושג -מאחורי אי

 קרי, לא בהכרח מקום שטוב להיות בו, מסיבות שונות: –"בית" 

 עבורי  גדולה משמעות לתוכנית יש אך ,בבית כמו לומר קשה 

 אז ,בחיי האנשים לשאר קשור שאינו מקום מהווה אבל ,בית אינה עבורי כניתהתו 

 .מוגן למרחב בריחה של אלמנט פה יש

לא משמשת כבית וטוב שכך. אני מאמין שהתוכנית לא צריכה להוות מקום  •

אליו בורחים מהבעיות, אלא מקום שיתמוך וייתן עזרה טובה. ואת 

 ההתמודדות אני אעשה בעצמי.

 לא מתחברת לביתלא, אני  •

לא. וזה מקום שכיף להגיע אליו ולשהות בו, אבל לא בית. בית ישנים בו,  •

 אבל כן מקבלים פה את החום והאהבה. 

מאוד כיף לבוא לתוכנית ולפגוש הרבה פנים שמחות, אך הבית שלי הוא עם  •

 המשפחה שלי

 

סגורה בנושא  בהתאם למימצא בדבר הדואליות בתפיסת למרחב כ"בית", גם בתשובה לשאלה

 55% -זה )"זה כמו הבית שלי"( נמצא שקיימת שונות בעוצמת ההסכמה עם היגד שכזה, כש

הנותרים מסכימים עם אמירה זו  45%מהמשיבים מסכימים עימו במידה רבה+רבה מאד ואילו 

 רק במידה בינונית ופחות ממנה.יש שונות 

קף ועוצמת השימוש במלה "בית" מימצא זה מעלה את הצורך בבחינה עקרונית של עיתוי, הי

על ו/או כאמירה ערכית -בהקשר לפעילות למרחב; באופן מעשי ייתכן והשימוש במלה זו, כביטוי

כלפי צוות התכנית והמשתתפים בה, חייב להיות מושכל יותר, בין אם בשלבים שונים של 

 התנהלות המשתתף בתכנית ובין אם כלפי משתמשים

 

 

 שתתפים?מה תכנית למרחב תורמת למ

הערכה של התערבות חינוכית חשובה גם מבחינת התועלת שלה עבור המשתתפים וגם 

מבחינת ההתנהלות שלה ויכולתה ליצור אצל המשתתף תחושה של כדאיות. בהתאם לכך, 

לצורך בירור התרומה של תכנית למרחב למשתתפים בה, במסגרת השאלון הופיעו שני 

( שאלות של תרומת התכנית "מה 1) –למרחב  מקבצים של שאלות העוסקות בתרומה של

"במבט כולל, עד  –( שאלות על התנהלות התכנית 2) -את/ה מקבל כיום בתכנית למרחב?" ו

 כמה היית אומר שתכנית למרחב...?". 



14 

מציג את שיעור )%( המשיבים שחשים שתכנית למרחב תורמת להם במידה  2 תרשים

 להם.  בה+רבה מאד, בכל אחד מהתחומים שהוצגור

 

 

 .2 תרשים

שיעור )%( המשיבים שחשים שתכנית למרחב תורמת להם במידה רבה+רבה מאד, בכל 

 אחד מהתחומים שהוצגו להם. 

 

( חשים שהתכנית במיוחד תורמת להם במובן 90% -עולה שרוב המשיבים )כ 2 תרשיםמ

( חשים שהיא גם תורמת 50%הנפשי )תומכת נפשית; אוזן קשבת; גיבוי ותמיכה( וכמחציתם )

להם במובן המעשי. דפוס זה של מימצאים חזר על עצמו כשהנשאלים התבקשו לציין איזה מבין 

קרי,  – תכניתל( מהווה את התרומה העיקרית של ההתחומים שפורטו בפניהם )ראה לעי

, חזר וצוין על כמקור להעצמה נפשית, במובנים של הכלה, תמיכה וגיבוי תכניתההצבעה על ה

 ידי המשיבים כתרומה הבולטת ביותר עבורם.

קיבלה משמעות יותר מוגדרת כאשר המשיבים התבקשו  תכניתהתרומה הנפשית/אישית של ה

)ללא רשימה מוגדרת של תחומים(, מה הדברים שקיבלו מהתכנית. בתשובה  לציין באופן חופשי

 הוא למד.. תכניתלשאלה )פתוחה( זו חזרו ונשנו ההתבטאות לפיהן מאז שהמשיב הצטרף ל

 ולהכיר את עצמ •

 להאמין ולבטוח בעצמו •

 אישית-להתנהל טוב יותר מבחינה בין •

 

הדרך ליצירת תחושות אלה אצל המשתתפים עברה נתיבים שונים, שרובם ככולם נוגעים 

להצלחת התכנית ליצור אצל המשתתפים תחושה שהם באמת יכולים להישען עליה. המשיבים 

97.5 

50 50 

71.1 

55.3 
45.9 

90 

62.2 

87.2 

65 

אוזן  
 קשבת

תמיכה   סיוע כספי
 חברתית

ארוחות  
 חמות

טיולים  
ופעולות  
 תרבותו

סדנאות  
 מעשיות

תמיכה  
 נפשית

פתרון  
 דיור

גיבוי  
 ותמיכה

שייכות  
 לקהילה
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השתמשו (, 3עצמם, בתשובה לשאלה על התרומה העיקרית של התוכנית )ראה פירוט בנספח 

 : זו )להלן מדגם תשובות(בביטויים שונים שמייצגים תחושה 

  ,קהילה חברתית לא שיפוטית 

 פוגשים אנשים ששמחים לראותך 

  .אנשים שמחזקים אותי, מעוררים השראה ואופטימיות 

  פינה שקטה שאני יכול להגיע ולקבל יחס טוב. ולפרוק את אשר על לבי

 .ולדבר עם אנשים שונים

 טיבציה להמשיך ידיעה שיש שם מישהו עם אוזן קשבת תמיד נותן לי מוה

 לחלום ומאמין בעצמי 

  מקום שפוי ותומך כמעט ללא גבולות. עבורי התוכנית היא דוגמה

 מדהימה לאמון באנשים באופיים וביכולת שלהם

  ,מקום שבו אני יכול לקבל מענה לצרכים שלי 

  נותן לי ביטחון ומשענת 

  פגישות עם המלווה שמאוד עוזרת  ונותנת לפעמים ראית המציאות

 .אתה רואה את הצד החיובי של החברה והחיים..ויות אחריו.מזו

 מקבלת אהבה ותמיכה ללא מסכות 

 

ביחס לתחושות כלפי התכנית, המשיבים התבקשו לדרג שאלות הכלליות ו/או הפתוחות מעבר ל

נושאים שונים מבחינת המידה בה התכנית מאופיינת בהם. רשימת הנושאים התבססה על 

ביחס לנושאים אותם הם מנסים לקדם אצל המשתתפים. יש לציין  היגדים של צוות התכנית

ההיגדים נוסחו בכוונה באופן שלילי, כדי לאפשר למשיבים לשתף גם  18ששלושה מתוך 

 ברגשות שליליים שאולי קיימים בקרבם כתוצאה מהפעילות בתכנית.

 להלן. 3 תרשיםאחוז ההסכמה עם ההיגדים השונים מופיע ב
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 :3 תרשים

 ...באופן אישיהמידה בה המשיבים חשים שהתכנית מהווה עבורם 

 

נמצאים בהלימה עם נתונים שעלו מהשאלות הפתוחות. באופן  3 תרשיםהנתונים המוצגים ב

פרקטי, רוב המשיבים חשים כי להם באופן אישי התכנית: נותנת תחושה של "גב", מפגישה 

להיות עצמאיים ולקבל אחריות, עוזרת אותם עם עצמם ועם אחרים חיוביים, מעודדת אותם 

להם לנסח את תכניותיהם לעתיד ומעודדת אותם להכיר בכוחותיהם. תחושות אלה משותפות 

 מהמשיבים(. 75% -לכ

המשיבים פחות חשים  –מהמשיבים  50% -אם כי עדיין מעל ל –יחד עם זאת, באופן יחסי 

פה מהם ולעצמם ו/או מלמדת אותם שהתכנית מציגה להם אמירות ברורות ומעשיות ביחס למצו

  כישורי חיים שחסרים להם. 

לשון אחר, כל המשיבים תופסים את התכנית באור חיובי ורובם היחסי תופסים אותה כתכנית 

שמספקת נקודת עוגן והתייחסות, הן לעיבוד העבר, הן להעצמה בהווה והן לניסוח התוכניות 

תכנית לא מספיק פרקטית, במובן של הצגת לעתיד. יחד עם זאת, בעיני חלק מהמשיבים ה

 יעדים קונקרטיים וברורים והקנייה של כישורים המקדמים יעדים אלה.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 זה כמו הבית שלי

 מפגישה אותי עם אנשים חיוביים

 מצפה ממני לתרום את חלקי לביצוע משימות

 (למודלינג)מציגה לי דמות לחיקוי 

 מלמדת כישורי חיים שחסרים לי

 עוזרת לי להגדיר מה הציפיות שלי מעצמי ומהעתיד

 מעודדת אותי לקבל על עצמי אחריות

 נותנת הנחייה אישית שעוזרת לי

 מציגה אמירות ברורות ביחס למצופה ממני

 מחטטת יותר מדי בחיים האישיים שלי

 מתעסקת יותר מדי במה שהיה לי בעבר

 עוזרת לי לגלות את הצדדים החזקים שיש בי

 מה אני מסוגל( להגדיר)מאפשרת לי לגלות 

 מסייעת לי לממש את הפוטנציאל שיש בי

 שאפשר להישען עליו" גב"נותנת לי 

 עוזרת לי להשתקם מחוויות שליליות שהיו בעבר

 עוזרת לנסח את המטרה שלי לגבי העתיד

 עוזרת לממש את המטרה שלי לגבי העתיד

 בקצב הנכון, מעודדת אותי להיות עצמאי
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תפיסה זו עלתה גם בשלוש שאלות "שליליות" שהוצגו למשיבים, בהן הם התבקשו לדרג את 

לא מספיק גמישה.   3. לא מספיק מסייעת 2. לא מספיק ברורה 1האפשרויות לפיהן התכנית 

, יחסילהלן. באופן  5 תרשיםיעור המתנגדים לכל אחת מאמירות שליליות אלה מוצג בש

נתון זה מומחש  המשיבים תופסים את התכנית כיותר "מסייעת" ו"גמישה" מאשר כ"ברורה".

 .4בתרשים 

 

 :4 תרשים

 מרחב ההתנגדות לשאלות "שליליות" על לשיעור )%( 

  

 ? נתפסת מעבר לרמה הפרטית איך תכנית למרחב 

, ביקורת באופן סמויכדי לאפשר למשיבים להביע גם כדי לקבל תמונה כללית על התכנית וגם 

קרי, מה משמעות ) תכנית למרחבסה האישית של ימלבד השאלות )ראה לעיל( לגבי התפ

 , המשיבים התבקשו לענות על מערכת נוספת של שאלות(התכנית עבור המשיב, באופן אישי

שעסקו בראייתם את ההתנהלות הכוללת של התכנית, מעבר לתרומה האישית עבורם. יש לציין 

היו חופפות  תכניתשבכוונה תחילה חלק מהשאלות שהופיעו בהערכה הכללית של התנהלות ה

 לשאלות שהם נשאלו קודם לכן ביחס לרמה האישית )כלומר, מזווית הראייה הפרטנית שלהם(.

בו המשיבים רואים את ההתנהלות הכללית של התכנית מופיעים הממצאים ביחס לאופן 

 .5 תרשיםב
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 איך מתנהלת תכנית למרחב ? באופן כללי, –בעיני המשתתפים 
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חוזרת התמונה שהוצגה לעיל, לפיה: למשיבים ראייה חיובית  5 תרשיםמהנתונים המופיעים ב

מאד של התכנית, של הפתיחות שלה וההתנהלות שלה כלפי המשתתפים, של המידה בה היא 

אישי עם -מסייעת לאנשים להתקדם בחיים ושל האופן הדינמי בו היא מנהלת את הקשר הבין

 המשתתפים בה. 

ופן יחסי התכנית נתפסת "פתוחה", בה הגדרת מנגד, גם במערכת שאלות אלה מתברר שבא

המטרות, הגדרת המשימות, הגדרת התביעות לפרט וההתאמה הדיפרנציאלית למשתתפים 

 השונים. 

שהרי שיעור ההסכמה המינימאלי עם כל אחד  –שוב יש להדגיש כי מדובר בהערכות יחסיות 

בכל התחומים. זאת ועוד, ובסכ"ה התכנית זוכה למשוב חיובי  - 60%מההיגדים היה לפחות 

קרי, שמלכתחילה אין הכוונה להגדיר  –אפשר שהערכות המשיבים קולעות לכוונות התכנית 

משימות וכללים ברורים יותר, אלא לעודד את הפרט לנהל את עצמו באופן יעיל ועצמאי יותר. 

ם אפשרות זו של פרשנות יכולה להתבסס גם על הממצא שצוין לעיל, לפיו המשיבים חשי

 ומבליטים את התכנית כמסגרת שנותנת להם "גב"; 

כלומר, התכנית נתפסת יותר כ"תחנת תדלוק" )קרי, מסגרת עליה אפשר להישען( ולא נתפסת 

כ"תחנת שיגור" )קרי, מסגרת שדוחפת קדימה את  -ואולי גם לא צריכה מלכתחילה להיתפס  –

 מי שרוצה להישען עליה(.

ת נתפסת כמסגרת "פתוחה" יחסית מחייב בירור )חוזר ו/או כך או אחרת, הממצא לפיה התכני

עונתי(, הן ברמת המדיניות העקרונית והן ברמת ההתנהלות המעשית, האם זה המצב הרצוי, 

 או אולי יש מקום ליזום פעולה להבניה ברורה יותר של היבטים כאלה או אחרים מתוך התכנית.       

 

 מה צריך לשפר בתכנית למרחב ?

בתשובותיהם  בשאלה פתוחה( מה השינויים שהיו מכניסים לתכנית למרחב.)ם נשאלו המשיבי

 ארבעה מוטיבים חוזרים:יחסית בולטים  – 4המפרטות בנספח  –

 קיום יותר סדנאות בתחומים מגוונים .1

 יצירת תחושה של קהילתיות .2

 הגדרת כללים ויעדים ברורים יותר .3

 טיפול דיפרנציאלי בהתאם לצרכים של כל אחד .4

מעבר לאמירות החופשיות של המשיבים, ביקשנו לדעת עד כמה תכנית למרחב מקנה 

למשתתפים חוזקות הנדרשות לצורך התפתחות אישית מיטבית. לשם כך השתמשנו, כאמור, 

בשאלון המבוסס על מערכת המושגים שפותחה בתחום הפסיכולוגיה החיובית לצורך איפיון 

 ממצוקות נפשיות אך לא בהכרח הגיע לתחושה של  מצבו של האדם הנורמטיבי, שאינו סובל
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 :6לוח 

 עד כמה חשוב  שב"למרחב" ישקיעו בטיפוח כל אחד מהכישורים הבאים )בסדר יורד(.

  ממוצע ס.ת.

 התמודדות עם משברים .1 4.68 572.

 הצבת מטרות .2 4.58 549.

 עצמאות .3 4.58 712.

 יכולת לכבד את עצמך ואת האחר .4 4.57 712.

 מימוש זכויות שמגיעות  .5 4.50 641.

.751 4.50 
מיומנויות בסיס )לשכור דירה, לנהל תקציב,  .6

 להכין קורות חיים(

 קבלת החלטות .7 4.48 599.

 הכרת תכונות אישיות )מגבלות וחוזקות( .8 4.47 687.

 התמדה ועקביות .9 4.42 781.

 חשיבה מפותחת .11 4.37 740.

 אישיים-ניהול יחסים בין .11 4.35 700.

 התמודדות עם כעס ותיסכול .12 4.30 911.

 מודעות עצמית .13 4.30 823.

 הבעת עמדות ודעות אישיות .14 4.30 687.

 מודעות עצמית וחברתית .15 4.26 715.

 כיצד ללמוד .16 4.21 864.

 ניסוח "המטרה שלי" בחיים .17 4.20 992.

 יכולת ונכונות לעזור לאחרים .18 4.10 882.

 חיפוש עבודה .19 4.08 1.01

 קונפליקטיםפתרון  .21 4.03 947.

 התמודדות עם חוויות קשות מהילדות .21 4.02 1.14

 פתיחות .22 4.00 946.

 יכולת להיעזר ולגייס תמיכה .23 3.98 862.

 עבודת צוות .24 3.85 1.02

 תרומה לקהילה .25 3.78 891.

 סקרנות .26 3.74 1.17

 פתרון קונפליקטים .27 3.73 1.03

 יחסי מין בריאים .28 3.40 1.35

 הכרת המחשב .29 3.00 1.21

 טיפוח ההופעה החיצונית .31 2.95 1.10
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( ופותחה על (CSV; Character Strengths and Virtuesמיטביות, מערכת מושגים זו נקראת 

מציעה תחומים בהם ו DSM -. המערכת מהווה פן משלים ל1(2005ועמיתיו )  Seligmanידי 

מקדמת. צריך להעריך את החוזקות של האדם כדי לאתר תחומים בהם הוא זקוק להתערבות 

 ותוקף לאחרונה CSV -שפותח על בסיס ה שאלוןשתמשנו בבאופן מעשי, במחקר הנוכחי ה

 .Furnham & Lester, 2012)2 )בקרב מידגמים רחבים 

ממוצעים )וסטיות תקן( של הערכות המשיבים את הצורך בטיפוח כל אחת מהחוזקות שהוצגו 

 להלן.  6בפניהם מפורטים בלוח 

מלמדים שלדעת המשיבים הכישורים שיש לפתחם בקרב משתתפי  6הנתונים המפורטים בלוח 

התכנית הינם יותר כישורים הנוגעים ליכולת הניהול העצמי של הפרט )כגון: הצבת מטרות, 

הפרט הנוגעים להתנהלות )נקודתיים( מימוש זכויות; קבלת החלטות; וכדומה( ופחות כישורים 

   .לאחרים; יצירת זוגיות; עבודת צוות; וכדומה( ה)הופעה חיצונית; עזר למול הקהילה/הקבוצה

 

 ראיית העתיד

( כיצד ירצו לחיות את 37.7%( או די ברור )15.3%מהמשיבים ציינו שברור להם לגמרי ) 53%

מהמשיבים הדבר לא ברור )והשאר במידה  10% -. מנגד, לכ30-40חייהם הבוגרים, בגיל 

ו לגבי תחומי חיים שונים, התברר כי יש תחום אחד ספציפי בו למשיבים בינונית(. כשהם נשאל

 50% -תחום ההורות; פחות מ –יש פחות מושג כיצד לממש את יעדיהם בהקשר זה 

מהנשאלים אמרו שברור להם )לגמרי או די ברור( איך עליהם להתנהג כדי להיות הורים כפי 

 רור להם.אמור שהדבר בכלל לא ב 27.5%שהיו רוצים ואילו 

כמחציתם ילדים להורים גרושים, בהתחשב בעובדה שמדובר בצעירים ללא עורף משפחתי, ש

מימצא זה צפוי. יחד עם זאת, מימצא זה מעלה את האפשרות להגדיר את תחום ההורות 

כנושא בו ניתן לספק למשתתפי התכנית תובנות טובות יותר )יחסית(, הן ביחס להורות בכלל 

. תכניתכהורים, שאפשר ויתרמו לתחושה הכללית של התקדמות בזכות ה והן ביחס ליכולתם

למותר לציין שלהתערבות ולטיפוח בהקשר זה יש חשיבות רבה מעבר לשאלת ההערכה של 

 , שכן הדבר יחלחל לילדים של משתתפי התכנית.תכניתהמשתתפים את ה

שהוצגו בפני  מציג את שיעור תחושת המסוגלות לממש כל אחד מתחומי העתיד 6תרשים 

  המשיבים.  

                                            
1
 Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook 

and classification. Oxford: Oxford University Press.  
2
 Furnham, A., & Lester, D. (2012). The development of a short measure of character strength. 

European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 95-101 
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 :6תרשים 

 המידה בה ברור למשיבים כיצד יממשו את רצונותיהם בעתיד

 

 תחושה כללית כיום

הרגשה כללית טובה של האדם מהווה אינדיקציה מסוימת למצבו וכיוון שכך יכולה לשמש 

מדווחים על  תכנית; קרי, אם מי שנמצאים יותר זמן בתכניתכאינדקציה חלקית להצלחת ה

תרם לכך. אך מעבר לזה, הרגשה  תכניתתחושה טובה יותר אין לשלול את האפשרות שה

כללית טובה כיום היא גם הבסיס להתפתחות בעתיד. דהיינו, דרך אחרת לבחון את המוכנות 

לעתיד של המשיבים היא באמצעות בדיקת המידה בה הם חשים רעננים וחדורי מוטיבציה כיום. 

נבדקה באמצעות שאלה  –שהיא מעבר לתחושה הכללית של "להרגיש בסדר"  –תחושה זו 

כללית, המבקשת מהמשיב שיתאר את מצב רוחו כיום, ובאמצעות אוסף פריטים המרכיבים את 

סולם זה, שנבנה במקור לזיהוי . 3(VIGOR; Shraga & Shirom, 2009 סולם ה"חוזק" )

ת במיוחד, מייצג את הקצה החיובי של סקלת עובדים שהשתלבות בארגון המסוים הייתה מוצלח

 הרגשות )שנעה בין רגשות גרועים מאד לרגשות טובים מאד(.

מתשובות הנשאלים מסתמן שחלק לא מבוטל מהנשאלים חשים כיום חוזק ועוצמה; כך, 

מהמשיבים ענו שמצב רוחם כיום בינוני/לא כל כך טוב/לא  21.2%בתשובה לשאלה הכללית 

                                            
3
 Shraga, O., & Shirom, A. (2009). The construct validity of vigor and its antecedents: A 

qualitative study. Human Relations, 62, 271-291 

60 62.5 
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 ...עד כמה ברור לך איך לממש רצונך בתחום
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ציינו שמצב רוחם טוב מאד. יתרה מזו, נראה  30.5%ציינו שמצב רוחם טוב ורק  45.5%טוב; 

הנשאלים העדיפו לא לענות על  40מתוך  7 -ה חלקית מכיוון שכי נתונים אלה מייצגים תמונ

שאלה זו )בניגוד לשיעורי התשובה בשאלות האחרות(. משמעות הדבר שהאחוזים שהתקבלו 

אפשרויות התשובה ושיעור מי שלא מרגיש כיום טוב גדול מזה מוטים כנרה לצד החיובי של 

 שצוין לעיל.

ארו את עצמם באור חיובי יחסית, אך לא המיטבי. המשיבים תיגם בתשובה לשאלון החוזק, 

 60%מהנשאלים ציינו שהם מאמינים בעצמם וחושבים בבהירות, את רק כ 80% -אמנם כ

ציינו שהם חשים מלאי  55% -תיארו את עצמם כאופטימיים עם שמחה בלב וכיוב' ורק כ

החוזק כיום,  מציג את ממוצעי התשובות לשאלות על מצב הרוח ותחושת 7תרשים אנרגיה. 

ובאופן גרפי מחדד ומבליט את הפערים בין התחושות השונות. לבסוף, יש לשים לב לא רק 

לממוצעים אלא גם לסטיות התקן, שכן אלה מייצגות את מידת ההומגניות/הטרוגניות בתשובות 

המשיבים. בהקשר זה ראויה לציין סטיית התקן הגדולה יחסית בתשובות לשאלה האם חש כיום 

. סטיית תקן זו מלמדת על פער גדול (1.157 -; סטיית התקן 3.50 -)ממוצע  "שמחה בלב מלא"

מחד יש כאלה שלבם מלא שמחה כל הזמן, אך במקביל יש כאלה  –בתוך קבוצת המשיבים 

לשון אחר, בקרב המשתתפים בתכנית יש קבוצה שחשים שמחה בלב רק לעתים רחוקות. 

 ומכת, שכן תחושתם הכללית כיום לא במיטבה. שזקוקה במיוחד לתשומת לב אישית ות
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בבחינת הקשר בין תחושות החוזק כיום לבין מאפייני רקע של המשיבים הסתמן שתחושת 

 :החוזק נמוכה יותר, באופן יחסי, בקרב  מי ש

 השכלתם נמוכה יותר .1

 לא עובדים )או עובדים באופן חלקי( כיום .2

 (לוגייםשאינם מקיימים קשר רציף עם הוריהם )הביו .3

  שנמצאים בתכנית פחות שנים .4

ניתוח רגרסיה מרובה, לניבוי תחושת החוזק כיום על פי מאפייני רקע, הצביע על רמת ההשכלה 

אך גם רמת התעסוקה ורמת  ,(R=.55) כמשתנה העיקרי שמשפיע על גובה תחושת החוזק

השונות לא הקשר עם ההורים הסתמנו כנושאים בעלי משקל רב )אם כי תרומתם להסברת 

 הייתה מובהקת, עקב המספר המצומצם של משיבים(.

לסיכום, הממצאים המתוארים לעיל מצביעים על הצורך בפעולה משולשת ומשולבת: בראש 

לרכוש השכלה; במקביל, יש לעודד אותם להשתלב  תכניתובראשונה, לעודד את משתתפי ה

תעסוקה כשלעצמה -נראה שאיבעבודה )כלשהי, גם אם אינה זו שהיו מעדיפים אותה, שכן 

תורמת לחושה של חוסר שמחה ומסוגלות(; ולהשלמת התמונה יש לסייע להם לברר ולנהל 

  .באופן מיטבי את מערכת היחסים שלהם עם ההורים הביולוגיים

 להלן. 8תרשים פעולה משולבת זו מומחשת ב

ים זה כאופציה כאמור לעיל, לאור המספר המצומצם של משיבים יש להתייחס לסיכום ביני

 שמסתמנת מתוך הנתונים, הראויה לבחינה ועיון חוזרים בהמשך הדרך.

 

 

 :8תרשים 
 עיצוב תחושת חוזק אישי

 השכלה

 תעסוקה

 קשר עם משפחה
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 ניתוח על פי מאפייני הרקע

או שמא יש קבוצה  –כדי לבחון האם המימצאים שהתקבלו  אחידים מעבר לכל הנשאלים 

נערך ניתוח משני  –ספציפית של נשאלים שתשובותיהן שונות באופן מהותי משאר המשיבים 

של הנתונים, במסגרתו הושוו התשובות של מי שנבדלים במאפייני הרקע שלהם )למשל: גבים 

לעומת נשים; ילידי ישראל לעומת ילידי חו"ל; וכו'(. ניתוח זה בוצע גם ביחס לסולמות הכלליים 

נבחרות לעיל( חוברו וגם ביחס לשאלות  1הנושאים שבשאלון )ראה תרשים -שהופקו עבור תתי

 מתוך השאלון. 

 להלן המימצאים שהתקבלו:

  :מין 

 בנות מדווחות על תפיסת חוזק אישי וציפיות  עתיד חיוביות יותר בהשוואה לגברים.

 :ארץ לידה 

קבוצה לא ניתן -ילידי ישראל, בהשוואה לכלל מי שנולדו בחו"ל )עקב מיעוט הנבדקים בכל תת

מדינות שונות( מביעים שביעות הרצון מתכנית למרחב היה לבצע ניתוח דיפרנציאלי של יוצאי 

 בכללותה,  מהפעילויות, מתחושת הקבלה, מהתמיכה הנפשית ומאופן התנהלות התכנית.

 :רמת השכלה 

מי שלומדים כיום לתואר ראשון יותר מרוצים מהתכנית בכללותה ויותר חשים שהם מקבלים 

 ממנה )במובנים שונים(.

 :וותק בתכנית 

ספר השנים מאז ההצטרפות לתכנית כך עולה שביעות הרצון ממנה ומתרומתה ככל שעולה מ

 לפרט.

 :מצב תעסוקה 

 מי שעובדים, ובקנה מידה גדול יותר של שעות, מרגישים יותר תחושה של חוזק אישי.

 :קשר עם הורים ביולוגים 

גלות מי שמקיימים קשר עם ההורים בתדירות בינונית ומעלה חשים יותרתחושה של חוזק ומסו

 אישית

 

לא נמצאו הבדלים משמעותיים על פי מסגרת לימודית לפני ההצטרפות לתכנית )פנימיה לעומת 

 אחרים( או על פי מקום מגורים במהלך השירות הצבאי )עם המשפחה לעומת מגורים צבאיים(
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 סיכום ומסקנות

  משתתפים בתכנית למרחב, שמחציתם ילידי  40השאלון הועבר בקרב מידגם של

ישראל, מחציתם גברים/נשים, רובם בעלי תעודת בגרות, רובם שרתו בצבא )מיעוטם 

 בשירות לאומי( ורובם בקשר כלשהו עם הוריהם הביולוגיים )אם כי בעוצמות שונות(. 

 כמה הוא מייצג את כלל אוכלוסיית לא ברור עד גם המדגם שנבדק מצומם בהיקפו ו

משתתפי תכנית למרחב. עובדה זו מחייבת משנה זהירות בגזירת הכללות מהמימצאים 

 שהתקבלו.

  המלצה של דמות )בוגרת( . 1סיבות עיקריות:  3המשיבים ציינו שהצטרפו לתכנית בגלל

צורך במסגרת ו/או בתמיכה . 2 משמעותית, במיוחד עובדת סוציאלית

מוצע ששלושת נושאים אלה  רצון כללי לשפר את החיים.. 3 שית/חברתיתכלכלית/נפ

יזכו לתשומת לב עתידית, בכל מה שקשור לדרך גיוס המשתתפים, אופן הצגת התכנית 

 בפניהם והחלטות הנוגעות ליציקת תוכן נוסף/חדש לתכנית.

 יוחד ככלל, המשיבים על השאלון מביעים הערכה רבה וחיובית כלפי תכנית למרחב, במ

אפשר להישען במובנים של הכלה, העצמה אישית, חיזוק תחושת ביטחון ותחושה ש

תכנית למרחב הצליחה לתת תחושה של עורף, לצעירים ניתן לומר שבמובן זה  .עליה

ההערכה החיובית של התכנית ותרומתה בולטת יותר בקרב  חסרי עורף משפחתי.

די ישראל; ובקרב מי שעובדים בנות; בקרב מי שלומדים לתואר ראשון; בקרב ילי

 )במידה זו או אחרת(.

  למרחב גם נתפסת כ"בית" על ידי חלק גדול, אך לא כל, המשיבים. אולם, חשוב

להדגיש כי המושג "בית" נתפס באופן מגוון על ידי המשיבים; חלקם רואים בו מושג 

בתכנית יתר ובריחה מסוימת מהמציאות. כך, חלק מהמשיבים לא רואים -שמייצג הגנת

למרחב משום "בית", מכיוון שבעיניהם היא טובה יותר מבית )במובן של חשיפה 

 למציאות(.

  לדברי המשיבים, התרומה הפרטנית של למרחב למי שמשתתף בה, באה לידי ביטוי

נהל טוב יותר ולהת ח בעצמולבטואמין ו, להכיר את עצמובכל שהיא מסייעת לפרט: לה

 ההערכה הכללית החיובית והטובה של התכנית לצד. אולם, אישית-מבחינה בין

המשיבים אוחזים בתפיסה פחות חיובית ביחס לתרומה הפרקטית של , ותרומתה לפרט

התכנית למוכנותם לחיים בוגרים. בהתאם לכך, בתגובה לשאלה על מה נדרש לשפר 

 בתכנית המשיבים הציעו מגוון של סדנאות והכשרות שיש לשלבן בתכנית.

 שהתכנית לא  -ולא באופן אבסולוטי באופן יחסירק  –קיימת תחושה  בקרב המשיבים

ברורה דייה ולא מציבה בפני המשתתף בה דרישות מוגדרות. בהקשר זה יש להעיר כי, 

בנוסף ךחשיבות המסר של המשתתפים עצמם, תחושה יחסית זו צריכה להישקל גם 
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על פי ראייתם של גורמים מקצועיים, שכן למסגרת מובנית ותובענית יותר יכולות להיות 

 נות וחסרונות כאחד.יתרו

  תכנית למרחב  המשיביםבראייה כוללת של עמיתיהם המשתתפים בתוכנית, לדעת

צריכה לסייע למשתתפים בה לרכוש יכולות בתחומים מגוונים, ובמיוחד )בסדר יורד 

יכולת לכבד את ; עצמאות; הצבת מטרות; התמודדות עם משברים מבחינת דירוגם(: 

מיומנויות בסיס )לשכור דירה, לנהל תקציב, ; ות שמגיעותמימוש זכוי;  עצמך ואת האחר

התמדה ; הכרת תכונות אישיות )מגבלות וחוזקות(; קבלת החלטות; להכין קורות חיים(

     .אישיים-ניהול יחסים ביןו חשיבה מפותחת; ועקביות

  התברר שבתוך מידגם המשיבים, בלי קשר להערכתם את תכנית למרחב והמידה בה

רמה להם באופן אישי, יש רמות שונות של תחושת חוזק אישי ומוכנות הם חשים שת

לחיים. ניתוח התשובות הוביל להצעה שלמרחב צריכה לפעול בשלושה מישורים 

 מקבילים: 

 לרכוש השכל תכניתלעודד את משתתפי ה. 1

  יש לעודד אותם להשתלב בעבודה כלשהי. 2 

מערכת היחסים שלהם עם ההורים לסייע להם לברר ולנהל באופן מיטבי את . 3

 הביולוגיים.
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 נספחים

 : 1נספח 

 שאלון המחקר

 

 "למרחב" תוכנית                  ביה"ס לחינוך   -אוניברסיטת תל אביב

 שלום רב, 
השאלון הנוכחי מועבר במסגרת מחקר שמטרתו ללמוד מה דעתם ותחושתם של משתתפי תכנית 

, ביחס לנושאים שונים הקשורים לחייהם בהווה ולתוכנית בכללותה. בירור זה יסייע "למרחב"
להגדיר ולתכנן טוב יותר את פעילות התוכנית. המחקר פונה לכל מי שקשור לתוכנית למרחב וזאת 

 לכן, כדי להגיע להבנה נכונה אנו זקוקים גם לעזרתך ! מונה רחבה וכוללת. במטרה לקבל ת
אין כאן תשובה  –אנא קרא את השאלות המופיעות להלן וענה על כל השאלות בלי לדלג. שים לב 

תית. השאלון ינכונה או לא נכונה; התשובה המתאימה היא זו המייצגת את דעתך ועמדתך האמ
מועבר בעילום שם )אנונימי לחלוטין( ומיועד לצורכי מחקר בלבד; אף אחד מלבד עורכי המחקר לא 

כפי שינותחו לגבי כלל  –ידע מה התשובות שהתקבלו ורק התוצאות הכלליות של המחקר 
 יוצגו לגורמים שונים הקשורים לתוכנית למרחב.   –המשתתפים 

 מכוון לבנים ולבנות. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך 
                        michpeso@gmail.comאם יש לך שאלות או הערות אתה יכול לפנות לכתובת 

 תודה רבה על היענותך ועל שיתוף הפעולה!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 למרחב":"תכנית שאלות כלליות על 

 . תאר באופן כללי את תוכנית "למרחב" ומה חשיבותה עבורך, כפי שאתה רואה זאת כיום:1

 

 

 

 ?  "למרחב"לתוכנית  בחרת להצטרף מה הייתה הסיבה העיקרית בגללה . 2

______________________________________________________________ 

?  היו הציפיות שלך מהתוכניתמה  -. כשהתקבלת לתוכנית 3

______________________________________________________________ 

 עד כמה ציפיות אלה התגשמו ?. 4

 . התגשמו במלואן5. במידה רבה 4  . במידה בינונית 3. במידה מעטה   2בכלל לא    .1

 ? משמשת לך כמו בית "למרחב"תכנית  -ובאיזה מובנים  –. האם 5

 ________________________________________________ הסבר את תשובתך:

 

 איזה דברים למדת/רכשת ? –ועד עתה  "למרחב"מאז שהתקבלת לתוכנית . 6

1 .__________________________________________________ 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ . 

4__________________________________________________ . 

mailto:michpeso@gmail.com
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 "למרחב":תאר מה מידת וסוג ההשתתפות שלך כיום בתוכנית 

 

 כמה פעמים בחודש )ממוצע( אתה מגיע לפעילות/לביקור בבית:____________ .7

 לאיזה פעילות אתה מקפיד להופיע ?

 כן  /  לא –ליווי אישי  .8

 כן  /  לא  -פעילות קבוצתית  .9

 כן  /  לא –סדנאות מיוחדות  .10

 כן  /  לא  -פעולות חברתיות   .11

 כן  /  לא  -טיולים ופעולות תרבות    .12

 אחר:________________________________ .13

 
 עד כמה אתה מקבל אותם כיום בתוכנית "למרחב"?  –לגבי כל אחד מהדברים הבאים 

 

 
בכלל 

 לא
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאד

 5 4 3 2 1 אוזן קשבת .14

 5 4 3 2 1 סיוע כספי .15

 5 4 3 2 1 תמיכה חברתית .16

 5 4 3 2 1 ארוחות חמות .17

 5 4 3 2 1 טיולים ופעולות תרבות .18

 5 4 3 2 1 סדנאות מעשיות שעוזרות למוכנות לחיים .19

 5 4 3 2 1 תמיכה נפשית .20

 5 4 3 2 1 פתרון דיור, כשצריך .21

 5 4 3 2 1 גיבוי ותמיכה, כשצריך .22

 5 4 3 2 1 שייכות לקהילה )לקבוצה( שמתאימה לי .23

 5 4 3 2 1  אחר: .24

 5 4 3 2 1 אחר: .25

 
 מה עבורך הן התרומות העיקריות של התוכנית ? –. מבין הנושאים המופיעים למעלה 37

1__________________________________________________ . 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ . 
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כנית ישקיעו ועד כמה חשוב שבת,  יצליחו בחייםבתוכנית למרחב שהמשתתפים כדי להערכתך, 
 בטיפוח כל אחד מהכישורים הבאים ?

 

 יש צורך לטפח...
 בכלל

 לא 
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאד

 קבלת החלטות יכולת  .38
1 2 3 4 5 

 ניהול יחסים בינאישיים )כישורים חברתיים( .39
1 2 3 4 5 

 ועמדות אישיותהבעת דעות  .40
1 2 3 4 5 

 עצמאות .41
1 2 3 4 5 

 יכולת חשיבה מפותחת .42
1 2 3 4 5 

 מודעות עצמית וחברתית .43
1 2 3 4 5 

 תרומה לקהילהשמאפשרים כישורים  .44
1 2 3 4 5 

 יכולת עבודת צוות .45
1 2 3 4 5 

 התמודדות עם משברים .46
1 2 3 4 5 

 יכולת להיעזר ולגייס תמיכה חברתית .47
1 2 3 4 5 

 יכולת ונכונות לעזור לאחרים .48
1 2 3 4 5 

 סקרנות .49
1 2 3 4 5 

 פתיחות .50
1 2 3 4 5 

 לכבד את עצמך ואת האחריכולת  .51
1 2 3 4 5 

 לדעת כיצד ללמוד .52
1 2 3 4 5 

, מיומנויות בסיס )לשכור דירה, לנהל תקציב .53
 ('וכולהכין קורות חיים, 

1 2 3 4 5 

 פתרון קונפליקטים .54
1 2 3 4 5 

 עצמיתמודעות  .55
1 2 3 4 5 

 יצירת זוגיות מתאימה .56
1 2 3 4 5 

 בריאים יחסי מין .57
1 2 3 4 5 

 חיפוש עבודה .58
1 2 3 4 5 

 הכרת המחשב .59
1 2 3 4 5 

 הצבת מטרות )לימודים, עבודה, וכו'( .60
1 2 3 4 5 

 מימוש זכויות שמגיעות .61
1 2 3 4 5 

 יכולת התמדה ועקביות .62
1 2 3 4 5 

 התמודדות עם כעס ותסכול .63
1 2 3 4 5 

  /חוזקים(גבלותימתכונות האישיות )הכרת ה .64
1 2 3 4 5 

 שלי" בחיים מטרהניסוח "ה .65
1 2 3 4 5 

 התמודדות עם חוויות קשות מהילדות .66
1 2 3 4 5 

 טיפוח ההופעה החיצונית .67
1 2 3 4 5 
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 למרחב"...", עד כמה היית אומר שתוכנית במבט כללי
 

 
בכלל 

 לא
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאד

 5 4 3 2 1 מותאמת לכל משתתף/ת באופן אישי .68

 5 4 3 2 1 פועלת באופן יעיל ומותאמת למטרות .69

 5 4 3 2 1 בעלת מטרות ברורות .70

 5 4 3 2 1 יוצרת תחושה של שייכות לקהילה .71

 5 4 3 2 1 מחנכת ומרגילה לביצוע משימות .72

 5 4 3 2 1 גורמת לשינוי משמעותי בחיים של אנשים .73

 חושפת את המשתתפים לתחומים חדשים .74
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 מהווה מסגרת מיוחדת, כמו "סיירת מובחרת" .75

 5 4 3 2 1 מעודדת לעצמאות .76

 5 4 3 2 1 עוזרת להתקדם בחיים .77

 5 4 3 2 1 דורשת משמעת ומחויבות .78

 5 4 3 2 1 יודעת לתת שבחים להישגים ולמאמץ .79

 5 4 3 2 1 מקשיבה למשתתפים בתוכנית .80

 5 4 3 2 1 מנסה להשתפר ולהפיק לקחים .81

 5 4 3 2 1 משתתפים(-סגל-פועלת באופן מתואם )הנהלה .82

 5 4 3 2 1 בעלת לוחות זמנים וכללי התנהגות ברורים .83

 5 4 3 2 1 משמשת תחליף טוב למשפחה, כשרוצים .84

 5 4 3 2 1 לא מספיק גמישה  .85

 5 4 3 2 1 לא מספיק ברורה .86

 5 4 3 2 1 לא מספיק מסייעת .87

 

 , לו זה היה נתון להחלטתך ?"למרחב"איזה שינויים היית מכניס בתוכנית באופן כללי,  .88

1__________________________________________________ . 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ . 
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 מה אתה מרגיש וחושב לגבי תכנית למרחב ?  , במבט אישי

 

 תכנית למרחב...עבורי, באופן אישי, 

בכלל 
 לא

במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאד

 5 4 3 2 1 יהבית שלכמו זה  .89

 5 4 3 2 1 עם אנשים חיוביים ימפגישה אות .90

מצפה ממני לתרום את חלקי לביצוע  .91
 משימות

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 לי דמות לחיקוי )למודלינג( מציגה .92

 5 4 3 2 1 ימלמדת כישורי חיים שחסרים ל .93

מעצמי שלי ציפיות הגדיר מה הללי עוזרת  .94
 ומהעתיד

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אחריות ילקבל על עצמאותי מעודדת  .95

 5 4 3 2 1 נותנת הנחייה אישית שעוזרת לי .96

מציגה אמירות ברורות ביחס למצופה  .97
 ממני

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 מחטטת יותר מדי בחיים האישיים שלי .98

 5 4 3 2 1 בעברלי מתעסקת יותר מדי במה שהיה  .99

לגלות את הצדדים החזקים לי עוזרת  .100
 ישיש ב

1 2 3 4 5 

 נילגלות )להגדיר( מה א ימאפשרת ל .101
 מסוגל

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ילממש את הפוטנציאל שיש בלי מסייעת  .102

 5 4 3 2 1 "גב" שאפשר להישען עליו ינותנת ל .103

להשתקם מחוויות שליליות לי עוזרת  .104
 שהיו בעבר

1 2 3 4 5 

לגבי  ישל מטרהאת ה לנסחעוזרת  .105
 העתיד

1 2 3 4 5 

לגבי  ישל מטרהאת ה לממשעוזרת  .106
 העתיד

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 להיות עצמאי, בקצב הנכון ימעודדת אות .107
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מה שלוש התרומות העיקריות שיש לך כתוצאה  –. מבין הנושאים המופיעים למעלה 118
 מהשתתפות בתוכנית ?

1__________________________________________________ . 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ . 

האם ברור לך איך תרצה לחיות את חייך  –(30-40שוב על עצמך כאדם בוגר )גיל ח .109
 בגיל זה ?

 
 . ברור לגמרי5. די ברור  4. קצת ברור וקצת לא   3. לא כל כך   2בכלל לא     .1

 
בכל אחד מהתחומים  ,הרצון שלך/מטרהבאופן מעשי, עד כמה ברור לך איך להגיע למימוש ה

 הבאים ?

קצת ברור  לא כל כך בכלל לא התחום
 וקצת לא

 ברור לגמרי די ברור

 5 4 3 2 1 עבודה .110

 5 4 3 2 1 )זוגיות( נישואין .111

 5 4 3 2 1 הורות .112

 5 4 3 2 1 מקום מגורים .113

 5 4 3 2 1 פעילות ציבורית .114

 5 4 3 2 1 טיולים .115

 5 4 3 2 1 רכב/אופנוע .116

 5 4 3 2 1 תחביבים/ספורט   .117

 
 ?_______________ מטרה כלשהי נושא אחר בו היית רוצה לממש /האם יש תחום .118

 

מה הדברים )תכונות, ידע, כישורים, וכדומה(  –באופן כללי, כשאתה מסתכל אל העתיד . 119

 להתמודד כהלכה עם האתגרים שמחכים לך ?שתוכל שעדיין חסרים לך כדי 

1__________________________________________________ . 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ . 

4__________________________________________________ . 

5__________________________________________________ . 
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 שתך הכללית כיום:כמה שאלות על הרג

 

 איך היית מתאר את מצב רוחך הכללי כיום ? .121

 . טוב מאד 5. טוב    4. בינוני    3.  לא כל כך טוב   2לא טוב    .1

 

 ולסיום, מספר שאלות רקע:

 . נקבה2. זכר   1:   מין

 _______/______/______:   תאריך לידה

 . אחר:________4. גרוש/ה  3. נשוי/אה   2. רווק/ה   1   המצב המשפחתי שלך כיום:

 . לא2. כן   1חודשים ?  2-האם אתה נמצא כיום בזוגיות שמעבר ל -אם אתה רווק 

 . אחר:_________2. ישראל    1    ארץ לידה:

 ? __________ באיזה שנה עלית לישראל –אם לא נולדת בישראל 

 מה המצב המשפחתי של הוריך כיום:

 . אחר:_____________5. אחד מהם נפטר  4. גרושים   3. פרודים   2. נשואים   1

 האם אתה נמצא כיום בקשר עם הוריך )הביולוגיים(?

 . אחר:________5. לא   4. כן, אבל לעתים רחוקות  3. כן, מדי פעם  2כן, קשר שוטף   

 ?___________________ תקבלת לתוכנית למרחבבאיזה שנה ה

 באיזה מסגרת לימודית היית לפני הקבלה לתוכנית למרחב ?

. 4  . ישיבה 3   . תיכון מקצועי2 עיוני  תיכון  .1

 __________________________אחר:_

עד כמה  –השבועות האחרונים  2במהלך 

 שאתה.. הרגשת
בכלל 

 לא
לעתים 
 רחוקות

חלק 
 מהזמן

הרבה 
 פעמים

כל 
 הזמן

 5 4 3 2 1 אופטימי ביחס לעתיד .121

 5 4 3 2 1 אנרגיהמלא  .122

 5 4 3 2 1 מתמודד היטב עם בעיות .123

 5 4 3 2 1 חושב בבהירות .124

 5 4 3 2 1 ימרגיש טוב עם עצמ .125

 5 4 3 2 1 יבעצממאמין  .126

 5 4 3 2 1 מסוגל לקבל החלטות  .127

 5 4 3 2 1 מלא שמחה בלב .128
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 איזה ?_____________ –. כן 2. לא   1האם קיבלת תעודה ?  –בסיום הלימודים בתיכון 

 . לא2. כן  1האם יש לך תעודת בגרות ? כיום, 

 איזה ?______________________ –.  כן 2. לא   1כיום האם יש לך תעודה מקצועית ? 

 .אני פטור/ה 9.אני עדיין משרת   8 ?___________ /משירות לאומיתאריך השחרור מהצבא

 ________?__________ /הלאומימה סוג התפקיד הצבאי שהיה )יש( לך בשירות הסדיר

 מבחינת זמן(: יחידה שרתת את רוב השירות שלך ) ואיזב -שירות הצבאי ב

 . אחר:___________5. שירותים )ג'ובניק( 4. טכנולוגית 3  תומכת לחימה. 2קרבית   .1

 ? איזה סוג שירות עשית –בשירות הלאומי 

 _______. אחר:_4. הדרכת טיולים    3. עבודה עם ילדים    2עבודה בבתי חולים     .1

    . בבית של קרובי משפחה   2   בבית ההורים   . 1  ? במהלך השירות הצבאי, איפה גרת

 . אחר:____  5  הצבא )השירות הלאומי( נתן לי. במגורים ש4    . במשפחה אומנת/מאמצת3

 ? מקום השירות שלך היה קרוב למקום בו התגוררת בתקופת השירותהאם 

 שרתי קרוב לבית, לא. 3.  חלק מהזמן  2כן     .1

 . דתי     3. מסורתי     2. חילוני    1:   כיום רמת הדתיות שלךאיך היית מגדיר את 

 . עובד במשרה מלאה3. עובד במשרה חלקית     2. לא עובד כרגע     1:  כיום תעסוקה

 כמה שעות בממוצע אתה עובד כל שבוע ?______________שעות:  אם אתה עובד

 . לא 2. כן   1האם אתה עובד במקצוע שקשור למה שלמדת או לומד כיום ?              

 . לא 2. כן   1האם אתה נהנה ממה מהמקצוע בו אתה עוסק כיום ?              

. בעל תואר 4. לומד לתואר ראשון   3   מקצועית. 2. תיכונית    1  שלך כיום: ההשכלה

 . לומד לקראת תואר שני5ראשון   

 אתה לומד? ________________________ מוסד לימודיםבמידה והנך סטודנט באיזה 

 שאתה לומד? __________________________ חוגי הלימודבמידה והנך סטודנט מהו 

 _____________________________________? __ תוספותהאם יש לך הערות או 
 תודה רבה על היענותך !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ספח:

  בפניאנא רשום את הדוא"ל שלך, למקרה של צורך בבירורים )ישמר במנותק מהשאלון וחסוי 

 מרחב(_____________________________________________למפעילי תוכנית 
 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qSuY9J7sbK_CnM&tbnid=ZIUV83ZyrbGrtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://web2course.wiki.co.il/index.php/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92'&ei=w_keU4KnFcjHsgbC04GoBA&bvm=bv.62788935,d.Yms&psig=AFQjCNEztRN3MDd0-lVlXiWUSGImo2satA&ust=1394625297346318
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 : 2נספח 

 מקצועות לימוד ומוסדות לימוד אקדמיים בהווה

 

 מקצועות:

 ביולוגיה 

 הוראת אמנות 

 חינוך 

 חינוך מיוחד 

 חינוך מיוחד ותיאטרון 

 חקלאות + ארץ ישראל 

 מדעי ההתנהגות וניהול משאבי אנוש 

 מדעי המוח 

 מנהל מדיניות ציבורית 

 משחק 

 משפטים ממשל 

 סוציולוגיה וחינוך 

 ( 2עבודה סוציאלית) 

 עתידי: חינוך וקיימות 

 פסיכולוגיה וכלכלה 

 פסיכולוגיה ומשאבי אנוש 

  ותקשורתקולנוע 

 קידום נוער והוראה 

 

 מוסדות:

 1 - אונ' אריאל בשומרון 

 1 - אונ' ת"א 

  1  -אונ' בן גוריון 

  1 -אונ' בר אילן 

  1 -האוניברסיטה הפתוחה 

 

 1 - בינתחומיהמרכז ה 

 4 - בית ברל 

  1 -אחווה 

 1 - המכללה למנהל 

  1 - לוינסקימכללת 

 1 - מכללה אקדמית צפת 

 1 - מכללת דוד ילין 

 1 - פירמכללת ס 

 2 - סמינר הקיבוצים 

  1 - ספירמכללת 

  1 – רופיןמכללת 
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 : 3נספח 

תאר באופן כללי את תוכנית "למרחב" ומה חשיבותה עבורך, כפי  -פירוט התשובות לשאלה 

 שאתה רואה זאת כיום:

  לא היו מוצאים  -קהילה חברתית לא שיפוטית, מאפשרת להכיר חברים שמחוץ לתוכנית

 הליווי האישי מאפשר קשר אמיתי, ייעוץ ופריקת רגשותעניין משותף. 

 פעמים מעורבות, פעמים, ריחוק. בעבר היו יותר פעילויות מגבשות -יחס משתנה. 

 .אפשר לאכול ולהדפיס כיף לבוא אליו, פוגשים אנשים ששמחים לראותך, הקשבה 

 מסגרת חברתית תומכת. מלווים קשובים 

 י, כשיש עורף תחליף למשפחה ההתמודדות קלה מקלה על הנוטלים בה חלק. עורף כלכל

 יותר

 יוצאת מחוזקת -להכיר אנשים שמחזקים אותי, מעוררים השראה ואופטימיות. שמחה לבוא 

 שנים של  8-מלווה צעירים בסוף התיכון עד האוני' במידה ויבחרו ללמוד בכזו. מלווה כ

 תחומים בהתפתחות ובהתקדמות האישית שלהם ע"י מלווים אישיים בכל מיני

 עזרה לי המון, נתנה כלים לחיים ועזרה בהרבה דברים 

 משפחתי רגשי ופיזי. וזה מקום מאוד חשוב בשבילי. שיש  -מקום שנותן גב לצעירים חסרי גב

לי פינה שקטה שאני יכול להגיע ולקבל יחס טוב. ולפרוק את אשר על לבי ולדבר עם אנשים 

 .שונים

 ה אילולי הגעתי לתוכנית. התוכנית עזרה מעל ומעבר זה עוגן, אי אפשר לדעת מה היה קור

בעיקר בעבודה על התפתחות אישית וגם בהתקדמות בקרירה. בעזרתה יכולתי להחליט מה 

 ללמוד ולהתחיל בשלב מוקדם יחסית

  אופן הליווי זה משהו שנורא חשוב בהמון שלבים בחיי הצעירים ובחיי הפרט. הידיעה שיש

יד נותן לי מוטיבציה להמשיך לחלום ומאמין בעצמי בזכות שם מישהו עם אוזן קשבת תמ

 המלווה שאני יכול

  היא בית עבורי, שעזרה לי לממש את השאיפות שלי ולאפשר לי שקט כלכלי ונפשי לאורך כל

 .התקופה. בזכות הליווי ניתנו לי המון כלים להתמודד איתם במהלך החיים

 י להכיר את כל הצדדים שליהתוכנית זה כמו הבית שאין לי, המקום בו למדת 

  מקום של בית שני, מקום שאפשר לפתוח ולדבר לשתף לפתור בעיות, להתקדם במשרות

 בחיים, הגשמה עצמית

  מקום המפלט שלי, הבית השני ולפעמים גם הראשון, ההגעה לכאן מדי שבוע היא קריטית

וזה מאוד מאוד  עבורי והופכת אותי שוב כמו לבנאדם חדש, אני מרגיש שיש לי כאן תמיכה

 חשוב לי

 הזדמנות של פעם בחיים שמתקנת עיוות. הדבר שכמעט הכי חשוב לי בעולם 

  התוכנית עונה בשבילי על הצורך הבסיסי בתמיכה וליווי. אני מרוצה מאוד מההתנהלות

ובמיוחד מהמלווה האישי שהוא מבחינתי "התוכנית", עם כל שאר הצוות והצעירים אין לי 

 הכל אני מאוד מרוצה ואסיר תודה אינטראקציה ובסך

  שיחות נפש, מקום חברתי, מקום מיוחד שהוא שייך רק לך ולהרבה אנשים, בני נוער לא

 מכירים ולא זכו לו
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  התוכנית מהווה מעגל השייכות נוסף לפנימייה לנוער חסר עורף משפחתי ועבורי הוא מהווה

 מקום שתורם להתפתחות שלי האישית והמקצועית

  לקבל טיפול רגשי בחינם, בנוסף להמשכיות הטיפול אשר היא משמעותית מאוד מאפשרת לי

 -עבורי. התוכנית נותנת מקום אליו תמיד אפשר לפנות וסיוע בכל אספקט של חיי היום יום

מקום לאכול בו ארוחה, ללמוד בו, מקום שכל הצוות שלו )ולא רק המלווה שלך( מתעניינים 

 תבשלומך ובלנסות לקדם אותך אישי

  תוכנית אשר מספקת כלים ומיומנויות רגשיות וחברתיות ומשלבת אף עזרה כלכלית וסיוע

 למיעוטי יכולת

  חשובה לי מאוד כיום מלווה אותי בשלבים הקריטיים ונותנת לי כיוון וחשיבה על החיים ודרכי

 פעולה; בנוסף מהווה מקום חם וביתי

  התוכנית היא דוגמה מדהימה לאמון נתפסת כמקום שפוי ותומך כמעט ללא גבולות. עבורי

 באנשים באופיים וביכולת שלהם. בי אישית התוכנית תומכת כמעט ללא תנאים

  זה המקום שבו אני יכול לקבל מענה לצרכים שלי, אוזן קשבת, תמיכה, הכוונה, להיפגש עם

 .חברים מהתוכנית. מקום שמלמד אותי המון דברים על עצמי ועל העולם שסובב אותי

 ת התומכת בצעירים וצעירות יוצאי פנימיות ומשפחות מוחלשות. חשיבותה מאוד גדולה תוכני

 בחיים שלי

  למרחב הינו מקום אשר תומך  מבחינה רגשית. הוא מלווה את הצעיר בכל מיני דברים

 !בהתאם למקום שבו נמצא הצעיר )לימודים, צבא( מבחינתי למרחב משפחה

 ור האישי הנפשי וכו'. כיף לבוא למרחב פעם בשבוע למרחב מאוד עוזרת לי בין אם זה במיש

 לפרוק כל מה שעבר בשבוע עם המלווה ולקבל עצות לעתיד ולחיים

 מקום שנותן לי ביטחון ומשענת, עוזר לי להגשים את המטרות והציפיות שלי מעצמי והחיים. 

 ואני  בשבילי תוכנית "למרחב" עבורי בית שנותן לי את התמיכה העזרה והייעוץ הכי טוב

 שמחה שאני בתוכנית. חשיבותה היא מעל ומעבר

  נועדה לצעירים ללא עורף משפחתי. חלק עיקרי בשבילי הוא פגישות עם המלווה שמאוד

עוזרת  ונותנת לפעמים ראית המציאות מזוויות אחריו. כמו כן התוכנית משלבת את הצעירים 

 .רה והחייםבמסגרות קבוצתיות במרחב. אתה רואה את הצד החיובי של החב

 סיוע רגשי וכלכלי 

  כשהגעתי לתוכנית עוד לא היה לי מושג מה בדיוק המקום הזה, וגם בגלל הקושי בשפה היה

נורא קשה להבין ולהיפתח. עם הזמן ההרגשה השתנתה. זה מקום חם ואוהב שאפשר לקבל 

 אוזן קשבת, מקום שאפשר לדבר על מיני דברים, על החלטות חשובות בחיים

 פשר לפרוק ולעשות הרבהמקום בו א 

 פגישות אישיות עם המלווה 

 מקבלת אהבה ותמיכה ללא מסכות 

 הבית והקרקע הבטוחה שמסייעת לי להשיג את מטרותי ולהגשים את עצמי 

 יש לי למי לפנות 

 משפחה, בית, ליווי , הקשבה, סיוע כלכלי 

 מסגרת תומכת והישרדות בזכות הלווי האישי 
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 :4נספח 

 "באופן כללי, איזה שינויים היית מכניס בתכנית למרחב, לו זה היה נתון להחלטתך?

 כולל שייכות להגביר תחושת מחויבות .1

 לתת יותר ולדעת לבקש ומה יכולים לבקש .2

   בונה אמנה וקובע מטרות ברורות שיקלו להבין מלכתחילה היכן נמצאים .3

 שנשארת מתחילת הדרך עד סופהקבוצה  .4

  אופציה פתוחה להחליף מלווה  .5

  יותר משפחתיות וחום הייתי מכניס יותר סיוע .6

 מתאים יותר לכל משתתף באופן אישי .7

  יותר דרישה ומחויבות לתוכנית .8

  יצירת תחושת שייכות לקהילה .9

 פועלת באופן מותאם .10

  יוצרת מרחב התכנסות חדש מרכזי ונראה לעין .11

  קבוצות נוספות ומגוונותמעודדת הקמת  .12

 "משימות חדשות למען גיבוש רצוף במהלך השנה. לדוג' שוק "קחתן .13

 טיולי אופניים יותר ערבי חברה .14

 וג מוזיקהח .15

  יותר משפחתי .16

  יותר עזרה לעתיד הרחוק .17

 התוכנית צריכה לחנך לעצמאות ואיפשהו בדרך אנשים נהיים תלויים בתוכנית עצמה .18

   יותר סדנאות .19

  רור של דרכי סיוע ואפשרויותפירוט יותר ב .20

  סדנאות בנושא התמודדות כלכלית וניהול חיים .21

  עושה ממנה יותר בית מאשר משרד .22

  בונה קהילה למרחב .23

 גמישות ביכולת לצעיר לעבור למלווה אחר  .24

  ותר פעילות וקבוצות משותפות סדנאות לנושא חשובי .25

  להתעמק יותר בנושא אומנות ותרבות .26

  (האישיים תקניים )קורס או הדרכניהול יחסים בין  .27

 סדנאות או מדריכים בנושאים כמו: פיתוח קול, צילום, ריקוד, כלי נגינה .28

  סינון יותר מוקפד בקבלת צעירים לתוכנית .29

  ם הזמן הבית נראה יותר משרדי ופחות "ביתי"ע .30

פעם בשנה לערוך הכרות עם אנשי הצוות החדשים; מלחיץ לבוא ולראות פנים לא  .31

  מוכר

   חות זמנים וכללי התנהגות יותר ברוריםלו .32

   יותר פעילות חברתית .33


