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 מבוא

. הולצורך בחיזוק בסיכוןבבני נוער ההורים  תתמיכ לחשיבות גוברתמודעות ישנה  כיום

אלה כדי לחזק  עם הורי בני נוער עבודההקידום ל מאמציםנעשים במדינות שונות, וגם בישראל, 

צעירים בתמיכת ההורים כמעט שלא נעשים מאמצים לחיזוק  עם זאת,. ם בהםתתמיכאת 

בולט  תמיכתםלחיזוק מרכיב העבודה עם הורי צעירים בסיכון . 18גיל את , שעברו בסיכון

לחזק את המודעות מטרתו של מסמך זה היא . תפיסת החיים כרצףר בהיעדרו במיוחד לאו

מחקרים שנערכו במדינות סקרים ועבודה עם הורים לצעירים בסיכון, כפי שהוא עולה מבצורך ל

 שונות ובישראל.

. ומעלה 18לבני  יתוארו מאפייני תקופת החיים הייחודית והמובחנת של המעבר לבגרות ראשית,

ה"בגרות בהתהוות" כפי שהיא בתקופת  ההמשפח תתמיכלאחר מכן יובא תיאור של חשיבות 

אודות התמיכה שמקבלים כלל הצעירים על נתונים בשילוב הצגת עולה ממחקרים שונים, 

, םמשפחת תתמיכ בהיעדר בסיכון צעירים שחווים הקושי. בהמשך, יתואר מהוריהם בישראל

 צעירים אלה כו בישראל על אודות מיעוט התמיכה שמקבליםממחקרים שנערויובאו נתונים 

 בצעירים טיפולות לאחד. לבסוף יוצגו דוגמאות מצב כלל הצעירים בישראללעומת , מהוריהם

 , ויוצג הצורך בחיזוק גישה זו. בשילוב עבודה עם הוריהם בסיכון

  המעבר לבגרותתקופת מאפייני א. 

כתקופת  18-251מזהה את טווח הגילים  ( AdulthoodEmerging" )בהתהוותבגרות "ה גישת

 (:Arnett, 2006b; Arnett, 2000)שלהלן  ייחודייםהמאפיינים הלה אשר , מובחנתייחודית וחיים 

 עבודה, לימודים: ובהם, חיים תפקידי מגוון של בחינה כוללה עצמית חקירה של תהליך 

   (.Shanahan, 2000ת )והורו זוגיות, קריירהו

 בבחירת תכופים ושינויים תנודות הכוללת החיים ובהתנהלות בתחושות יציבות-אי 

 ;Cohen et al., 2003ם )המגורי ובצורת זוג בני בבחירת, עבודה במקומות, השכלה נתיבי

Roisman et al.; 2004.)   

 בית את זו חיים תקופת במהלך עוזבים רבים צעירים :"ביניים מצב" של תחושה 

 לקריירה מתחייבים לא ועדיין עצמם משל משפחה מקימים אינם עדיין אך, ההורים

                                                 
 .2005et al. Osgood ,, ראה למשל 30יש המגדירים תקופה זו גם כתקופה ארוכה יותר הנמשכת עד גיל 1 
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 ידי על ולא הסביבה ידי על לא, המובנים בכל כמבוגרים מוגדרים אינם הם. טווח ארוכת

 . (Arnett, 2006a) עצמם

. "בהתהוות בגרות"ה תקופת של המרכזיים המאפיינים אחד היא הטרוגניות ניתן לראות כי

 משלבים םחלק; לא םוחלק עובדים םחלק; לא וחלקם באוניברסיטה לומדים הצעיריםן מ חלק

 לעתים זוג-בני מחליפים םוחלק זוגית יחסים במערכת נמצאים םחלק; ללימודים עבודה בין

 חלקם ;ההורים בבית םוחלק לבד םחלק, שותפים עם םחלק, זוג-בני עם גרים םחלק; תכופות

, הצעיריםן מ חלק שחווים הרבות ההזדמנויות לצד (.Osgood et al., 2005ם )להורי הופכים

, אישיים הבדליםמ נובע השוויון היעדר .זו לחוויה שותפים אינםש אחריםצעירים  ישנם

 ,.Arnett, 2001; Eccles et alת )שונו חיים ונסיבות מוגבלות הזדמנויות, תרבותיים הבדלים

2003).  

 עבורםמשרתים בצבא או בשירות לאומי, ו 21/20-18בני יש לציין כי בישראל מרבית הצעירים 

 צעירים של להתנסויות. ומיאלהצבאי/שירותם מתחילה רק לאחר  "בגרות בהתהוות"תקופת ה

 לא יםיאקדמ לימודים המסיימים צעירים, למשל. עתידם על רבה השפעה יש זו מעבר בתקופת

 ביותר מעורבים גם אלא, יותר רבה יוקרה ועם יותר גבוה שכר עם בעבודות משתלבים רק

 לא נישואים כמו זו בתקופה קשיים שחווים צעירים, זאת לעומת. ופוליטיים אזרחיים עניינים

 למצוא יותר מאוחרות בשנים יתקשו, עבריינות או התמכרות, נישואים לפני הורות, מוצלחים

 .(Osgood et al., 2005ד )ועו ,מספקות משפחתיות יחסים מערכות, כלכלי ביטחון

  "בהתהוותבגרות "בתקופת ה ההמשפח תתמיכחשיבות ב. 

. מרבית החברות רואות רבות בעולם בחברותחשוב ביותר החברתי ההמשפחה נחשבת למוסד 

במשפחה מקור בסיסי לסוציאליזציה, מענה לצרכים העמוקים בתחושת שייכות, ומקור 

  (.et al. Scott, 2015ג )הנחוץ להתפתחות ושגשו ,תמיכה רגשית וחברתיתל

. בחייו "בהתהוותבגרות "הצעיר הנמצא בתקופת החשיבות גדולה בחייו של  ישנהלמשפחה 

 נשארים גם הם לרוב אולם, ממשפחותיהם אט-אט מתנתקים הצעירים זה חיים בשלב אמנם

 ממשיכים הוריםה רבים במקרים. ורגשית כלכלית מבחינה בהם ומסתייעים, בהוריהם תלויים

 ואף , ניידים טלפונים כמו, חשבונות למימון כסף לילדיהם נותנים הם; גג וקורת אוכל לספק

 בעצמם הורים נעשו כבר הצעירים אםו; לימוד שכר או דירה שכר תשלום כמו גדולות הוצאות

 משפחות. אחרות למשימות זמן לילדיהם לפנות כדי הילדים על בשמירה לסייע עשויים הם –

 בתקופת הצלחות גתלהש החיונית המוטיבציה ואת ורגשית חברתית תמיכה גם לספק עשויות
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 להישגים נקשרת, חיובית םהורי תתמיכ על המצביעה, להורים חיובית קשרותתה. המעבר

 יכולים הורים. גבוהה השכלה רכישת בתהליך גבוהה מסוגלות ולתפיסת גבוהים לימודיים

, כספים ניהול, קריירה כמו לנושאים בנוגע עצות במתן ילדיהם להדרכת מפתח מקור גם להיות

, בישראל צעירים על דוקטורטל מחקר( ערכה 2007יניר )(. Osgood et al., 2005) ובריאות דיור

 והוריו הצעיר של ההתמודדות אופן בין הקשרים של טיבם את לברר הייתה ממטרותיו שאחתכ

 מאפייני לביןהניצבות בפני הצעירים  ההתפתחות ותמשימ של השונים ההיבטים עם

 בין כל בני המשפחה יניר מצאה כי ככל שהדינאמיקה המשפחתית. המשפחתית הדינאמיקה

מתבסס על ציפיות הוריו בעת  הצעירוהוריו הדוק יותר,  הצעירחיובית יותר, כך הקשר בין 

שהוא בוחר את דרכו בחיים ועמידתו במשימות החברתיות טובה יותר. עוד מצאה יניר כי ככל 

להתמודד בהצלחה עם משימות  הצעירגבוהה יותר, עולה יכולת  ההמשפחכידות שרמת ל

 של תקופת חיים זו. שונות הההתפתחות 

, כמו "בהתהוותבגרות "בתקופת ה בהתנהגויות סיכוןה יעלימצביעים על ה ,מחקרים שוניםמ

 ;Arnett, 2001פרועה )שימוש בסמים ובאלכוהול, קיום יחסי מין שאינם בטוחים ונהיגה 

, rMatzger & Weisne, , 2007; Delucchi.Murphy & Barnett, , 1997; Borsari.Bachman et al

של הצעירים מעורבות  יש פחותככל שהתמיכה מן ההורים גדולה יותר עולה כי  (,2008

של מעורבות  (,White et al., 2008ם )ההורי עםמגורים כוללת . תמיכה זו ןסיכות יוהתנהגוב

  . (Barry et al., 2008האם )ויחסים טובים עם ( Padilla-Walker et al., 2008הצעיר )בחיי ההורים 

 ,לדוגמהכך, ל צעירים מקבלים הרבה תמיכה מהוריהם. וממצאים מישראל מלמדים כי בסך הכ

הסדרי  עלמובאים נתונים  1בתרשים  2.אחוז גבוה של צעירים מתגוררים עם הוריהם נמצא כי

קי, עמיאל ססטרבצ'ינ-כאהן) לפי מגזר ומגדרבישראל,  24-18המגורים של צעירים בני 

  .(2014של הלמ"ס, שנת הוצאות משק הבית על סמך סקר  ,וקונסטנטינוב, לקראת פרסום

 

 :כי עולההתרשים ן מ

 (הזוג-בת/בן הורי עם כולל) ההורים עם גרים 24-18 בני צעיריםה( 86%) רוב. 

 היהודים הצעירים לעומת, ההורים עם יםגר הערבים הצעירים מןיותר  גבוה מעט אחוז 

משפחתי )לבד -, גרים מעט יותר במשק בית לאהאחרונים(. בהתאמה, 85% לעומת 89%)

 מן הצעירים הערבים. 2%לעומת  6%או עם שותפים לדירה(: 

                                                 
 עם להתגורר ממשיכים ולכן לאומי בשירות או בצבא שרתיםמ 18-0/212 בני הצעיריםן מ רבים כי לב לשים יש2 

 .זו תקופה במהלך הוריהם
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 ( 81%לעומת  92%אחוז גבוה יותר מן הגברים גרים עם ההורים, לעומת הנשים ,

  בהתאמה(.

 לפי מגזר ומגדר )%( 24-18הסדרי מגורים של צעירים בני : 1תרשים 

 
 2014סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס, נתוני מקור: 

**P<0.01  
1
 (קרובים לא) בדירה שותפים עם או לבד גרים 
2
 דוריים-תלת בית ומשקי זוג-בת/בן הורי עם גרים כולל 

 

הגורמים שאליהם על , 2014 שנת של הלמ"ס, החברתיהסקר ן ממובאים נתונים להלן  1בלוח 

 הגבוה ביותר של  האחוזעולה כי  . מן הלוחלקבלת תמיכה וסיוע 24-20 בני צעיריםפונים 

תמיכה , ובהם קבלת עזרה בנושאים שונים כדי לבקשם הלהוריל ופונים קודם כהיו צעירים ה

 5,000₪מיכה כספית, אם יצטרכו לגייס בדחיפות סכום של (; קבלת ת73%במקרה שהם חולים )

ן יותר מ . אחוז נמוך(53%עצה בעניינים אישיים או משפחתיים חשובים )קבלת ו(; 71%)

, ועם (33%ירגישו מדוכאים מעט או יזדקקו לדבר עם מישהו ) הצעירים ציינו שיפנו להורים אם

 . ביותרהדומיננטי זאת, ההורים הם עדיין מקור התמיכה 
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 לעזרה בנושאים שונים לבני המשפחה פוניםשהיו  24-20אחוז הצעירים בגיל   :1לוח 
 חברתי של הלמ"ס, %( הסקר ה)לפי  2014בשנת 

-/בתבן הורים 
 זוג

 בן
 משפחה

 אחר

 אף *אחר
 אחד

(N(  משוקלל )583,595)      

 במקרה, תמיכה תלקבל ראשון תפנה למי
 ( רפואי לטיפול הכוונה)אין  חולה שאתה

73 18 4 4 (1) 

 אם, כספית תמיכה תלקבל ראשון תפנה למי
 5,000₪ של סכום בדחיפות לגייס תצטרך
 (הבנקן מ הלוואה)למעט  חשובה למטרה

71 8 7 7 7 

עצה בעניינים קבלת ל ראשוןתפנה  למי
 אישיים או משפחתיים חשובים

53 26 8 11  (2) 

מעט או  מדוכא רגישתאם  ראשוןתפנה  למי
 מישהו עם לדבר זדקקת

33 26 7 30 4 

 אחר ואדם מקצוע /אשתאיש*אחר=חבר/ה, 
 %39עד  %25-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעויות דגימה מ :הערה

 

 בישראלבחברה ששהתמיכה הרבה שמקבלים צעירים מהוריהם בישראל קשורה לכך יש להניח 

ויחידת המשפחה  (,Birenbaum-Carmeli, 2009במיוחד )מיוחס למוסד המשפחה ערך מרכזי 

אודות חיי על מחקר עולה למשל מחיזוק לכך . (Girsh, 2014ר )ביות נחשבת יחידה משמעותית

יום ורווחת החיים של בני נוער ישראלים ופלסטינים. במחקר נמצא כי שותפות מלאה של -םהיו

בישראל, גם  ת מאודולדים רווחבני נוער בפעילויות המשפחה ומעורבותם של ההורים בחיי הי

באירופה מרבית המדינות  לעומתיותר  ותואף נפוצבקרב הנוער היהודי וגם בקרב הנוער הערבי, 

(Harel-Fisch, Abdeen & Navot, 2016.) 

 םמשפחת תבהיעדר תמיכ בסיכון צעיריםהקושי של ג. 

, צריכים להתמודד אתןלהתמודד עם משימות שצעירים אחרים לא צריכים  בסיכוןצעירים 

מציאת  ,למשלכוללות, אלה . משימות במהלך נעוריהםבמיוחד כאשר הם גדלו מחוץ לבית 

במסגרת מגבלות שנכפו עליהם, למשל בשל  ותענייני בריאות או התנהל הסדרת ,מקום מגורים

עם אתגרים הנובעים  נוסף על כך, עליהם להתמודד .לאחר הרשעה היותם בתקופת מבחן

הזדמנויות שיש לאחרים. צעירים אלה סובלים  בפניהם החוסמים, הדלים יחסית יהםכישורמ

ת יוגבלומובמקרים רבים מלקויות למידה, מבעיות בבריאות הנפש או מבעיות התנהגות. גם אם 

 םמהם לבצע את המשימות הפיזיות והאינטלקטואליות הנדרשות האלה אינן מונעות מ



 

6 

 

להתמודד בהצלחה עם דרישות שונות כמו דייקנות,  סיכוייהםבעבודה, הן יכולות להפחית את 

 (. Osgood et al., 2005) עמיתים וממוניםאמינות, ויצירת מערכת יחסים חיובית עם 

חווים את הקושי הגדול  מועטה םמשפחת תמיכתמתמודדים עם אתגרים רבים וששצעירים 

ת שיג מעבר מוצלח לבגרו, ומתקשים לה"בגרות בהתהוות"ביותר בהתמודדות עם תקופת ה

(Osgood et al., 2005 .) משפחות שאינן יכולות לספק להם מ ,על פי רוב, יםבאבסיכון צעירים

הקשיים של המשפחות במתן תמיכה יכולים לנבוע מגורמים שונים: קשיי  תמיכה ומשאבים.

או עוני , מוגבלויות ובעיות בבריאות הנפש, כגון מחלותבעיות כרוניות של ההורים, תפקוד 

הוריות -חדהכנסה נמוכה, השכלה נמוכה, המשפחות מתאפיינות בן מ ותומשאבים מוגבלים. רב

קשרים יחסיהם של הצעירים עם הוריהם מתאפיינים לא פעם בילדים במשפחה.  ריבויאו 

עברו תקופות ארוכות של ניתוק ממשי הצעירים ן מחלק עדר קשרים. כמו כן, יבהרעועים או 

במקרים רבים משפחות  (2005)ואחרים גוד סלפי או .ביתיות-במסגרות חוץבהיותם ממשפחתם 

עתים חסרים להם ללמשל, . אך אין באפשרותן להעניק אותה ,עניק תמיכהאלה מבקשות לה

להם לספק את צורכי ילדיהם. כמו כן, גם משפחות עם  יאפשרושפיננסיים משאבים הה

 . סיכוןהקבוצות מהמשתייכים לאחת  ןלילדיהמשאבים כלכליים חוות לפעמים קשיים בסיוע 

צעירים  לעומתממחקרים שונים עולה כי התמיכה שמקבלים צעירים בסיכון מהוריהם מועטה 

 המתגורריםשאחוז הצעירים כצפוי מראים  בסיכוןצעירים מחקרים על אוכלוסייה הכללית. ב

הבית "אודות בוגרי על במחקר למשל, . צעיריםהת כלל אוכלוסיי לעומתהוא נמוך  הוריהם עם

 ,קעל רצף הניתו 18-15בני מיועד להקי, לקראת פרסום(, ססטרבצ'ינ-)בן סימון וכאהן של סוזן"

מכלל  86%לעומת  זאת ,הוריהםגרים בבית  64%בעת ביצוע המחקר, נמצא כי  25-19 בניושהיו 

אודות צעירים בוגרי על במחקר . המתגוררים בבית הוריהם 24-18 בניבארץ היהודים הצעירים 

 23-19-מבני ה 35% רק נמצא כי(, 2014קי, ססטרבצ'ינ-)לוי וכאהןמעונות רשות חסות הנוער 

  .גרים בבית ההורים

למשל,  .מהוריהם הוא נמוך רגשית תמיכההמקבלים  בסיכוןצעירים העוד נמצא כי שיעור 

(, עלה כי 2014, סטרבצ'ינסקי-צעירים בוגרי מעונות רשות חסות הנוער )לוי וכאהן עלבמחקר 

לפחות אחד  כיהמלוות את הצעירים, תכנית רכזות ה כועריהבוגרים הן מבלבד  20%-בנוגע ל

קי, ססטרבצ'ינ-ן)לוי וכאה עוד עולה ממחקר זההורים מהווה מקור לתמיכה רגשית. הן מ

 צורך בשיפור הקשר עם המשפחה.  ישנו הצעיריםן מ 58%-, כי לתכניתווח רכזות היד לפי(, 2014
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 תוך התמקדות ביחידה המשפחתית בסיכוןטיפול בצעירים ד. 

מדינות, כגון ארה"ב, אנגליה ואירלנד, שיזמו בעשור האחרון שינויים במדיניות כלפי  ןישנ

הטיפול במשפחות כדי לעבור מהתמקדות בפרט להסתכלות משפחתית כוללת. המדיניות 

 דוגמה .(Family Centered Practiceכולה )ממוקדת במשפחה ההחדשה כוללת אימוץ פרקטיקה 

 במסגרת הרפורמה בשם היא באנגליה פי הטיפול במשפחות לשינויים במדיניות כלבולטת 

"Think family" (Social Exclusion Task Force, 2007) .פרקטיקה  כללה אימוץרפורמה ה

. (Whole family supportה )המשפחמשפחה על ידי כל השירותים, ומתן תמיכה לכל -ממוקדת

שמים את המשפחה במוקד ההתערבות ה ייחודייםתדריכים ודרכי התערבות  פותחוכך, למשל, 

. (2012נבות, -כהןפאס ו)בקרב קבוצות לקוחות שונים, כולל אנשים עם מוגבלויות, אסירים ועוד 

לעבודתן של  נוגעגם בישראל יזם משרד הרווחה והשירותים החברתיים רפורמה מקיפה ב

משפחה כולה למן הפרט המחלקות לשירותים חברתיים. במסגרת רפורמה זו, המיקוד עובר 

( ונוצר תפקיד חדש 2010, בראשות יקותיאל צבע )דוח הוועדה לרפורמה בשירותים החברתיים

 ס משפחה. "של עו

של בני נוער השוהים בפנימיות, משפחות קרב בבמדינות שונות בעולם ישנה גם עבודה ממוקדת 

 ,Geurts) "בהתהוותבגרות "התקופת לקראת  ההמשפח תבין היתר כדי לחזק את מערכת תמיכ

כוללת חיזוק הקשר בעת שהותם של בני נוער בפנימיות ההתמקדות בטיפול במשפחה  (.2010

הילד יום של -בחיי היוםמעורבותם ו, מעורבות ההורים בקבלת החלטות לילדיםבין ההורים 

(Geurts et al., 2012,)  וקבלת התפקוד ההורי חיזוקלהדרכה הורים בקבוצות ההשתתפות ,

מחקרים שונים מראים כי  .(Geurts, Noom & Knorth, 2011ה )יוייעוץ מצוות הפנימיטיפול 

ה ישנה השפעה חיובית על חיזוק יהנער בפנימיבמהלך שהותו של משפחה עם הלעבודה ממוקדת 

 & Geurts, Noom) "בהתהוותבגרות "בשלב המעבר להתמיכה שהוא מקבל מבני המשפחה 

Knorth, 2011.) נעשית שמתוארת עיקר העבודה עם ההורים  לה מן המחקר,, כפי שעואולם

צעירים . ספרות המחקר מצביעה על צורך בעבודה עם הורים של בפנימייהבשלב שהנער שוהה 

כיווני את  העי, ומצהפנימייהן בשנים הראשונות לאחר החזרה מ ביתית-חוץבוגרי השמה 

  : שלהלןהפעולה 

 ויסייעו חיוביים יםקשר לצעירים יש המשפחה בנימ מי עם יזהו המקצוע אנשי כי רצוי 

  .תמיכה למתן כבסיס אלה קשרים בחיזוק

  בגרות "ללוות ולתווך בקשר בין הצעיר למשפחתו בשלב הכי אנשי מקצוע ימשיכו רצוי

 .(2008Paris & Ward ,Collins ,) "תבהתהוו
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 ואבדן אבל של רגשות לעבד שיוכלו כדי נפשי לטיפול אפשרויות לצעירים להציע רצוי 

 להסתייעיהיו פנויים רגשית ש וכדי ,שלהם המשפחה בני עם ילדות לחוויות הקשורים

 (.Stein, 2008) וריהםבה

המכוונות למתן מענה על צרכים התערבות תכניות ישנן מעיון בספרות המחקר עולה כי 

בארה"ב פועלות למשל, . כוללות מרכיב של עבודה עם הורי צעירים בסיכוןנקודתיים, אשר 

להפחתת שתיית  (Parent Based Interventionהמבוססות על עבודה עם ההורים )תכניות 

מכללה. תכניות אלה כוללות באוניברסיטה או אלכוהול בקרב צעירים שהתחילו ללמוד ב

מרכיבים של חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם, חיזוק מיומנויות בתפקוד ההורי כגון 

בהם שממצבים  הימנעותלשתייה ו חלופות ירתוהדרכה לצעירים לבחהכוונה  ומתןאסרטיביות, 

מחקרים שהעריכו תכניות אלה מצאו  (.Turrisi et al., 2001גבוה )הסיכון לשתייה מופרזת הוא 

 Clevelandצעירים )הייתה השפעה על הפחתת השתייה בקרב למרכיב של עבודה עם הורים כי 

et al., 2012; Ichiyama et al., 2009; Turrisi et al., 2013; Turrisi et al., 2001 .) בישראל פעלה

. הצעירים ילדיהם מצדעם איומים אבדניים להתמודד  םשמטרתה הייתה לסייע להורי תכנית

התנגדות שאינה אלימה. ממצאי המחקר המלווה הראו של  הבגיש םהורי תכללה הדרכ תכניתה

סייעה להפחתת האיומים האבדניים ולהתמודדות טובה יותר של ההורים עם  תכניתכי ה

  .(Omer & Dolberger, 2015הצעירים ) ילדיהם

המשלב חיזוק בחשיבות של טיפול  רבותלמרות ההכרה הגוברת במדינות לצד דוגמאות אלו, ו

. בצעיר עצמו , כלומרבפרטרובו ככולו עדיין ממוקד  בסיכון, הטיפול בצעירים ההורים תמיכת

תוך  בסיכוןצעירים לכוללני ניתן טיפול כמעט שלא עולה כי מעיון בספרות המקצועית 

 . התמקדות ביחידה המשפחתית

 בסיכוןטיפול בצעירים לתכנית ייחודית  2015הופעלה בשנת חשוב לציין כי בישראל בהקשר זה 

התכנית פותחה על  ., בשם "סדנת קואצ'ינג תעסוקתי"תוך התמקדות ביחידה המשפחתית

לפעול  ומטרתה הייתה  (Bengtson & Roberts, 1991ת )דורי-תאוריית הסולידריות הבין בסיס

תוך עבודה משותפת עם מבוגר  הוהתעסוק יםהלימוד םלפיתוח אישי של הצעירים בתחו

 מרכז בשיתוף שלו מלהאוזן ר"ד של בהנחייתוהופעלה  תכניתה .משמעותי )לרוב ההורה(

הייתה  תכניתה. כרמלה טירתב חברתיים לשירותים המחלקה ושל כרמלה טירתב צעירים

ן מ שנפלטו צעירים, סמים, פשע, אלכוהוליזם )כגון מוצהרת פתולוגיה מיועדת לצעירים עם

 שהמבוגר היאאת מודל העבודה  שהנחתה הגישהולמבוגר משמעותי בחייהם.  (ועוד ,הצבא

 של התעסוקתי הכיוון מציאת תהליך על אחריות לקחת או לנווט שאמור הוא המשמעותי
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חיובי לעיצוב  משאב בחייהם המשמעותיים מבוגריםבוהצעירים אמורים ללמוד לראות  ,הצעיר

 . הכרמל( , טירת"מתוך מסמך פנימי "סיכום סדנת קואצ'ינג) התעסוקתי עתידם

 סיכום

רים בסיכון בגישה מסמך זה מצביע על החשיבות בהפעלת תכניות התערבות כוללניות לצעי

 . ההוריםן בחיזוק התמיכה מהממוקדת 

כתקופת חיים ייחודית ומובחנת,  25-18מזהה את טווח הגילים  "בהתהוותבגרות "גישת ה

המאופיינת בשינוי בלתי פוסק ובחקירה של מגוון תפקידי חיים, ובהם: לימודים, עבודה 

להתנסויות בתקופת מעבר זו יש השפעה וקריירה, זוגיות והורות. מחקרים שונים מראים כי 

. בשלב חיים זהלמשפחה ישנה חשיבות גדולה בחייו של הצעיר רבה על עתיד הצעירים. 

להתמודד  הצעירעולה יכולת  גדולה יותר, כך  ההמשפח תכי ככל שתמיכ עולהמחקרים שונים מ

 של תקופת חיים זו. השונות בהצלחה עם משימות ההתפתחות 

עם זאת, ל צעירים מקבלים הרבה תמיכה מהוריהם. ומלמדים כי בסך הכממצאים מישראל 

צעירים בסיכון מקבלים תמיכה מועטה מהוריהם או  ,הכללית ת הצעיריםלעומת אוכלוסיי

צעירים זאת, למרות הצרכים הרבים מאד של צעירים אלה, שהרי  שאינם מקבלים תמיכה כלל.

, ומתקשים "בהתהוותבגרות "הבהתמודדות עם תקופת קשיים רבים במיוחד  אלה חווים

   .להשיג מעבר מוצלח לבגרות

 כוללת במדינות שונות בעולם גוברת ההכרה בחשיבות של מתן התערבות מתוך הסתכלות

אוכלוסיות שונות כגון ילדים בסיכון, קשישים וניתן טיפול ממוקד במשפחה ל, במשפחה

מופעלות של הפרקטיקה הממוקדת במשפחה, יבות ומוגבלים. עם זאת, ולמרות ההכרה בחש

. העבודה עם ההוריםמרכיב של חיזוק בהן יש  לצעירים בסיכוןכוללניות התערבות  תכניותמעט 

שפותחה חודית, יתכנית י יאה"סדנת קואצ'ינג תעסוקתי" שהופעלה בטירת הכרמל, תכנית ה

 התואמת גישה זו.  בישראל, 

המשך במתבגרים בסיכון, וב םההורי תתמיכבשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת לחשיבות 

בשנות הבגרות , צעירים בישראלב םההורי תגם הכרה בצורך בחיזוק תמיכ ,לתפיסה זו

בולט  תםאולם בפועל, מרכיב העבודה עם הורי צעירים בסיכון לחיזוק תמיכ. הראשונות

סקרו מאמצים נקודתיים לפעול עם נבמסמך יים כרצף. בהיעדרו במיוחד לאור תפיסת הח

  .לצורך זהאולם עדיין חסרה התייחסות לאומית הורים, 
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