
 
 

 

 

 

 "מכינה לחייםהפיילוט של תוכנית " שנתהערכת תקציר 

 

מצויות צעירות אלה  .במצבי סיכון 20-25 תכנית "מכינה לחיים" היא מענה חדשני לצורך של צעירות בגילאי

 .אתגרי הבגרות הצעירה והרקע הטראומטי ממנו סובלות רובןבהצטלבות מיקומי שוליים בשל המגדר שלהן, 

   להשתלב בתעסוקה איכותית ומתגמלת., נוסף על אתגרים אלה גם הקושי בעקבות משבר הקורונהכעת, 

 יזמית - , חנה רדותכנית 'יתד' הלאומית לצעירים במצבי סיכון שיתוףהתוכנית היא פיתוח ייחודי של עמותת עדן ב

מחקרים שונים מצביעים על כך שצעירות  עסקית חברתית בתחום התעסוקה ונשות מקצוע מהמגזר העסקי.

השכלת המשך, גיוס הן מבחינת בגרות והן מבחינת תעודת  -)וצעירים( אלו מציגות שיעורים נמוכים של השכלה 

ל קושי גדול במעבר לחיים דווחות עממשתתפות התוכנית לצבא/שירות לאומי, רכישת מקצוע ותעסוקה. ואכן, 

 עצמאיים ועל העדר מבוגר תומך. 

  'עדן לחיים' הוגדרו שלושה יעדים מרכזיים:  תלתוכנית מכינ

 .הקניה וחיזוק מיומנויות תעסוקתיותו הקניה וחיזוק מיומנויות חיים, שיפור והעמקה של גישה ומוטיבציה

שמאפייני  18-25במצבי סיכון בגילאי צעירות  12השתתפו  וגדרה כפיילוט בותוכנית ההשנה הראשונה של ה

אירועים טראומטיים נפשיים  יות עבר או הווה שלהידרדרות או סכנת התדרדרות וחוו, הם הרס עצמי ןהתנהגות

ודרכי מחוצה לה או קורבן לפגיעה מינית, קורבן לאלימות במשפחה  בנוסף חלק מהצעירות היורגשיים וחברתיים. 

לימודיות; שוטטות; בריחה מן הבית; התחברות לחברה עבריינית; היפלטות חוזרת ממסגרות במאופיינות התנהגותן 

קיום יחסי מין שאינם מובחנים לאורך זמן; הריונות חוזרים; שימוש מזדמן בסמים ואלכוהול; הפרעות אכילה; 

עם: קשיים בוויסות הרגשי,  הצעירות אלכחלק מהשלכות הטראומה מתמודדות ועוד.  ניסיונות אובדניים ;דיכאונות

 ביעילות בין אישית ובסבילות למצבי לחץ אשר מקשים על השתלבותן ויכולת התמדתן בתעסוקה איכותית.

במהלכם  ימים בשבוע 5חודשים הכוללת מקום לינה למשך  8-הוליסטית חדשנית ל הינה תכנית מכינת 'עדן לחיים'

בתחום התעסוקתי עברו הצעירות הכשרה מקצועית, לימודי תכנים בתחום התעסוקתי ובתחום הרגשי. מועברים 

 DBTתהליכי אבחון תעסוקתי ובמקביל השמה במקומות עבודה. בתחום הרגשי השתתפו הבנות בקבוצת  ,אנגלית

 וע במיצוי זכויותיהם.לצד ליווי פרטני שקיבלו. כמו כן הצעירות קיבלו הכשרות להתנהלות פיננסית וקיבלו סי

 

 תבתחילת התוכנית מרבית הצעירות ידעו להגיד בצורה כללית מה התחום בו הן רוצות לעסוק אך לצד זאת אף אח

 ממשתתפות התוכנית לא ידעה כיצד היא הולכת לממש את רצונה. 

צעירות  2צעירות כאשר כחודש לפני הסיום  8 פרק המכינה הצעירות שהתחילו את המכינה הגיעו לסיום 12מתוך 

  . י, התמכרות פעילה או אשפוז(נניסיון אובד) המכינה מסגרתהכלה בחריגות לעקב בעיות הוצאו מהתוכנית 

 

 



 
 

 

 

 

כחצי שנה לאחר התוכנית.  ,צעירות אשר מלוות גם היום 4 הצעירות שנותרו הגיעו לסיום התהליך כולו 6מתוך 

ינים עליהם יש בהצלחה אנו למדות כי ישנם מאפי התהליךמתוך מאפייניהם של ארבעת הצעירות שסיימו את 

לחשוב בבחירת ומיון המשתתפות לתוכנית הבאה כגון: כל ארבעת הצעירות הגיעו ללא רקע אשפוזי קודם. כמו כן 

התמכרות לא הייתה אף אחת מארבעת הצעירות לא הגיעה במשבר פעיל בכניסתה לתוכנית ולאף אחת מהן 

 טרםאית ולכולן היה לפחות יעד אחד מגובש פעילה. בנוסף כל הצעירות היו במסגרות חוץ ביתיות ומסגרת צב

 לתוכנית.  הצטרפותן

 

 שגי הצעירות אפשר לחלק להישגים אישיים והישגים תעסוקתיים. יאת ה

כולן הצליחו להתמיד במקום העבודה במהלך המכינה. אחת הצעירות מצאה לעצמה את מקום בתחום התעסוקתי 

מעבר  להישאר עבודה מקוםמ קיבלה בקשהצוות. אחת אחרת העבודה, יזמה ויצרה קשר ולאחר מכן יידעה את ה

הצעירות עצמן מספרות  לפרק המכינה. צעירה שלישית מצאה דרך מקום העבודה במסגרת המכינה עיסוק לחיים.

סיפרה על  צעירה אחת ;"להצליח לשמור על עבודה ולהתקדם בתוכהעל הצלחותיהן בתחום התעסוקתי : "

משיגה את היעדים בסיסית של ניהול חיים בוגרים עצמאיים " מסוגלותהמשמעות של התוכנית ביכולתה לפתח 

צעירה אחרת סיפרה עד כמה העבודה הייתה משמעותית גם  ;"ליצור לעצמי שגרת יום, לקום בבוקר לעבודה –שלי 

אבל מאד אוהבת את העבודה. מאפשרת לי לא התחברתי לעבודה בגן הילדים. זה די מתיש " ;לבריאותה הנפשית

הוסיפה ואמרה כי המכינה לא רק תרמה לה במציאת עבודה בהווה אלא גם תרמה לה  ועוד" לשקוע בדיכאון

מתכננת ללכת וכעת היא  מהאבחון התעסוקתי עלה כיוון של מחול ,ביצירת כיוון ומטרה תעסוקתית גם לעתיד""

 ".חון עצמיאבל רק כשיהיה לי יותר בט"ללמוד 

 

לקיחת בעלות לת אקטיביבתחום האישי נראה כי כל ארבעת הצעירות שהצליחו לסיים את המכינה פעלו בצורה 

חייהן. כמו כן נראה כי מרבית הצעירות שיפרו את תחושת המסוגלות שלהן וכי למדו לבקש ואחריות על הסיפור 

בפן האישי ובפן התעסוקתי. במילותיהן של  הןבפניעזרה ולממש את זכויותיהן בדרך להסרת החסמים העומדים 

יפעת תיארה את ; "לבקש עזרה ולא להתמודד לבד... –גיליתי דברים ששכחתי על עצמי " - הצעירות: אורלי מספרת

אותן לומדות הבנות  DBT-מירב סיפרה כיצד מיומנויות ה ;"רגישה שיכולה לנשום מחדשמ"חווייתה מהמכינה: 

שינתה לי את  ,, ללא שיפוטיותDBT-הגישה של העולם: "ה לעבמהלך השנה עזרו לה לשנות את השקפתה 

עזר לי לדבר בתור מי  –שנותנים מקום לדברים, שלא מבטלים אותם  –ההשקפה על עצמי ועל אחרים. גם התיקוף 

לא להתנהג כמו בעבר  –רדות ואפשר לי לבנות כוח ששנים לא דיברה. נתן לי מקום. הוריד לי משמעותית את הח

 ". ולשבת ליד האחים והאחיות שלי. להיות מודעת למה שמרגישה ולנתק את זה מההתנהגות בפועל

 

 



 
 

 

 

 

מדברי הבנות גם בתחום התעסוקתי וגם בתחום האישי למדנו כי התהליך אותו עברו במכינה היה תהליך משמעותי 

תמודדות עם סיטואציות שונות בהן יתקלו בחייהן הבוגרים בעבודה ובכלל ביחסים אשר הצליח לתת להן כלים לה

הוא שבכוחן להחליט האם להיכנס למכינה, מסר אשר  שמועברקבלת הצעירות למכינה המסר עם בין אישיים. כבר 

ביכולת שלהן חיזק כבר בתחילת הדרך את כוחן האישי. בנוסף הבנות ראו בליווי האישי שקיבלו פן מאוד משמעותי 

להתמודד עם חסמים להשתלבותן בעולם התעסוקה וגם לחסמים האישיים שלהן שהיו גורמים להם לוותר בעבר, 

ליווי שנמשך גם מעבר לשנת המכינה. לצד זאת למדנו מדברי הנערות גם דברים שדורשים שינויים במחזור הבא. 

מאפייני הצעירות כך שיהיו אלה צעירות שמוכנות ראשית למדנו כי בגיוס הבנות למכינה אנו צריכות לשים לב ל

למדנו כי צריך להיות דגש רב יותר על עבודה קבוצתית והובלת הקבוצה. בנוסף ניכר כי  כמו כןובשלות לתהליך. 

צורך ההשפיעו על התנהלותן לאורך השנה כמו  ,איתן התמודדו עוד לפני המכינה ,הבעיות הכלכליות של הצעירות

 בסופ"ש במכינה או עזרה כלכלית בקניות דברים בסיסיים לקיום. של חלקן להישאר

 

למרות כל זאת החלטנו כי ישנה חשיבות  .לאחרונה התבשרנו כי שיתוף הפעולה עם הממשלה נדחה כרגע

צעירות למשך כחצי  12-כ ולתת מענה עבור 2023ינואר להיפתח ב צפויההקבוצה הבאה להמשכיות המכינה ו

ההוליסטית מאוד שבטחתן בנו והלכתם אתנו את צעדינו הראשונים בבנייתה של התוכנית  םלכמודות אנחנו שנה. 

 בכדי להמשיך ולהפעיל את םהיום יותר מתמיד נשמח לעזרתכ .הראשונה לצעירה שעברה טראומה בישראל

פוי בצומת מהצנראה כי ביכולתה של התוכנית לייצר שינוי משמעותי בקרב הצעירות וצרכיהם רבים תוכנית שכן ה

  החיים החשובה הזו.

 


