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מבוא

העבודה ממלאת תפקיד מרכזי בחיי האדם ויש לה משמעות רבה 
בחברה המודרנית, שכן היא מאפשרת עצמאות כלכלית ומקנה לאדם 
תחושות של ערך ושל כבוד. אנשים רבים מגדירים את עצמם וזוכים 
להכרה בתרומתם לחברה דרך עבודתם. דברים אלו נכונים לאוכלוסיות 
מוחלשות כמו נשים, קבוצות מיעוט ואנשים עם מוגבלויות, בדיוק כשם 

שהם נכונים לכלל האוכלוסייה. 
בשל החשיבות שיש לעבודה עבור האוכלוסיות המוחלשות הללו, 
ולאור היותה כלי לקידום העצמאות, לשיפור ההערכה העצמית ואיכות 
החיים ולהכלתן של אותן אוכלוסיות בחברה, וכן בשל התרומה הרבה 
לשוק העבודה, מושם דגש רב במדיניות החברתית על העלאת שיעורי 
2016(. לשילובם של  התעסוקה באוכלוסיות אלה )מוניקנדם־גבעון, 
אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה קיים גם ערך חברתי עבור מקומות 
העבודה ועבור האנשים העובדים בהם, שכן הודות לשילוב ניתנת להם 
ההזדמנות להכיר עובדים אלה באופן אישי ויום־יומי וליהנות מכישוריהם 
ומתרומתם למקום העבודה ולצוות )משרד הכלכלה והתעשייה, 2013(.
 )OECDעם זאת, מנתוני הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי )ה־
לשנת OECD, 2010( 2010(, עולה ששיעורי התעסוקה של אנשים עם 
מוגבלויות בישראל נמוכים באופן כללי ביחס למדינות אחרות החברות 
בארגון, כשהדבר נכון במיוחד לגבי מקבלי קצבאות נכות כללית. בין 
החסמים הבולטים המונעים מהם להיקלט בשוק העבודה ניתן להזכיר 
אפליה, סטיגמות ודעות קדומות - של הציבור בכלל ושל מעסיקים 
פוטנציאליים בפרט. מלבד אלה, ישנם משתנים המתגלים במחקרים 
באופן עקבי כמקשים את השילוב התעסוקתי ובהם גיל מבוגר של 
המועמדים, השכלה נמוכה, חשש לאבד את הזכאות לקצבת הנכות בשל 
ההשתלבות בעבודה, חוסר שליטה מספקת בשפות העברית והאנגלית 

 .)OECD, 2008; 2010(  וכן פערים דיגיטליים
לאור כל אלה, יש חשיבות מכרעת להעלאת רמת ההשכלה של אנשים 
עם מוגבלויות. כך יוכלו להתמודד טוב יותר עם האתגרים שמציב 
שוק העבודה המשתנה, שבו הסיכויים לעובדים עם כישורים נמוכים 
להתמיד בעבודה הם קטנים, שיעורי האבטלה בקרבם גדלים, הביטחון 
התעסוקתי שלהם נמוך יותר, תנאי העבודה טובים פחות ויש סיכונים 
גדולים יותר להדרה כלכלית וחברתית )Choi & Calero, 2013(. אחד 
הכלים המרכזיים לצמצום הפערים בהשכלה ולהגדלת הסיכויים של 
אנשים עם מוגבלויות להשתלב בעבודה ולשפר את מצבם החברתי־

.)OECD, 2008( כלכלי הוא השיקום המקצועי
השיקום התעסוקתי בישראל מתבצע על ידי כמה ארגונים, ובראשם 
המוסד לביטוח לאומי. המוסד, הפועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי 
)נחקק במקור בשנת 1953 ותוקן בשנת 1995(, מעניק באמצעות מחלקת 
השיקום את הזכות לשיקום תעסוקתי לאוכלוסיות המוחלשות )נכים 
כלליים, נפגעי עבודה, נפגעי איבה, אלמנים ואלמנות( במטרה לגשר 
על פערי ההשכלה ועל קשיי ההשתלבות בעבודה, לשפר את רווחת 

הפרט והמשפחה ולהביא לצמצום פערים חברתיים־כלכליים בחברה.
את השירות, שניתן במחלקות השיקום של המוסד לביטוח לאומי, 
מבצעים עובדים/ות סוציאליים/ות הבונים/ות ומעצבים/ות את 
תכנית השיקום לכל משתקם, תוך התאמה אישית לרקע שהגיע ממנו 
ובהתאם למסוגלותו בשוק העבודה. תהליך השיקום המקצועי נועד 
לסייע למשוקמים להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה 
מקצועית ודרך השמה בעבודה. בין השירותים הניתנים אפשר למנות 
אבחונים, ייעוץ תעסוקתי ושיקומי, ליווי מקצועי לאורך כל התהליך 

השיקומי וכן סיוע בהשתלבות בעבודה )מוניקנדם־גבעון, 2016(. 
כפי שנציג בפירוט בהמשך המאמר, אחת מדרכי ההתערבות 
הנפוצות ביותר של מחלקת השיקום היא התערבות קבוצתית, לרבות 
קבוצות העצמה. קבוצות אלו נועדו לעזור למשתקמים לפתח כישורים 
תעסוקתיים ולשפרם, כדי לאפשר להם להשתלב בעבודה מתאימה 

בשוק החופשי.
במאמר זה אציג את מסעם המרתק של אנשים עם מוגבלויות 
מהמגזר הערבי ושל אלמנות ערביות בתכנית העצמה הקרויה "לשאת 
מבט אל האופק". התכנית, שהופעלה על ידי מחלקת השיקום של 
המוסד לביטוח לאומי בסניף נצרת, מיועדת למשתקמים שעברו אבחון 
תעסוקתי והתגלו כבעלי פוטנציאל לימודי גבוה, המתאים להשתלבות 
במוסדות להשכלה גבוהה, אלא שהמוגבלות או ההתאלמנות הן 
עבורם חסמים המונעים מהם למצות את מלוא הפוטנציאל הלימודי־

תעסוקתי שלהם. 
בנקודה זו יש להבהיר שלצד האוכלוסייה הקלאסית המקבלת סיוע 
ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח לאומי )דהיינו, אנשים עם מוגבלויות 
שונות(, המוסד החליט להכליל במחלקת השיקום גם את אוכלוסיית 
האלמנים והאלמנות ולהציע גם להם את שירותיו. בהקשר של המאמר 
הנוכחי, אציין שנשים אלמנות ערביות מזוהות בספרות כאוכלוסייה 
מודרת המתאפיינת בהצטלבות מיקומי שוליים. כלומר, הן מופלות 
בשל שיוכן האתני מחד גיסא ובשל מצבן המשפחתי מאידך גיסא, 
והחסמים הניצבים בפניהן כפולים ומכופלים: חסמים הקשורים למגדר 
ולתפיסת החברה המסורתית את תפקידן בתא המשפחתי, ובמקביל 
חסמים הקשורים להשתייכותן לקבוצת מיעוט אתנית המתאפיינת 
בהשכלה נמוכה יותר ובכישורים מקצועיים נמוכים יותר לעומת הזרם 

המרכזי בחברה. 
פוקס )2018( הראתה שנשים ערביות הן האוכלוסייה עם שיעורי 
התעסוקה הנמוכים ביותר בישראל, ושבמידה שהן גם אלמנות - שיעורי 
התעסוקה נמוכים אף יותר. השתלבותן בלימודים גבוהים תוכל לשמש 
מנוף להשתלבותן בשוק העבודה, מה שיוביל לצמיחה ברמת המאקרו 
בכלכלה הישראלית כולה. זהו למעשה הרציונל הבסיסי לשילובן בתכנית 
"לשאת מבט אל האופק", שבה מאמר זה עוסק. אתחיל בפירוט התכנית.

תיאור התכנית
רקע כללי על התכנית

"לשאת מבט אל האופק" היא תכנית העצמה טרום־שיקומית בת 
ארבעה חודשים. היא מיועדת למשתקמים )אנשים עם מוגבלויות וכן 
אלמנים ואלמנות( שעברו אבחון תעסוקתי ונמצאו בעלי פוטנציאל 
לימודי גבוה, אולם חווים גם חסמים לימודיים כגון קשיי שפה, תחושת 
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זרות וניכור, נתק ממושך מספסל הלימודים ו/או היעדר הכוון לימודי 
מן העבר. התכנית מתקיימת, כאמור, במסגרת מחלקת השיקום של 

המוסד לביטוח לאומי.
בין־אישיים,  זו היא לבנות סל משאבים רגשיים,  מטרת תכנית 
קוגניטיביים ותעסוקתיים לקראת השתתפותם של המשתקמים בלימודים 

גבוהים, באמצעות הקניה ופיתוח של מיומנויות 
אישיות, בין־אישיות ולימודיות. מיומנויות אלו 
נועדו להגביר את המסוגלות התעסוקתית של 
המשתקמים, להקנות הרגלים לעמידה בכללי 
ההתנהגות בקבוצה ובעבודה )כגון מסגרת, לוחות 
זמנים, קבלת סמכות, קבלת החלטות, פתרון 
בעיות, חשיבה חיובית, התמודדות עם חרדה ועם 
מצבי לחץ, תקשורת בין־אישית(, ובהמשך לפתח 
אחריות ויוזמה ולגבש הכוון לימודי־תעסוקתי.

המסגרת הארגונית של התכנית
נצרת,  שיקום  במרכז  מתקיימת  התכנית 
בשיתוף מחלקת השיקום בסניף נצרת של 
המוסד לביטוח לאומי. היא החלה כפיילוט 
ביוני 2015 ועד היום התקיימו שני מחזורים. כל 
מחזור כלל 12 מפגשים בני שעתיים כל אחד, 
אחת לשבוע, במשך ארבעה חודשים. תאריכי 
המפגשים נקבעו כך שיאפשרו את קבלתם של 
בוגרי התכנית למוסדות להשכלה גבוהה. בשני 
המחזורים השתתפו כ־30 משתקמים גילאי 
50-19 שנה. התכנית הונחתה על ידי מחברת 
מאמר זה )עובדת סוציאלית במחלקת השיקום 
במוסד לביטוח לאומי(, בשיתוף עם העובדת 
הסוציאלית במרכז שיקום נצרת, עו"ס מייסא 
מרג'יה. התכנית מתקיימת בשפה העברית 
וכוללת מאפיינים של קבוצת העצמה, כפי 

שיוצג בהמשך.
הצורך בהקמת התכנית נבע מהקושי שנתקלים 
בו אנשים עם מוגבלות וכן אלמנים ואלמנות 
מהחברה הערבית לאורך תהליך ההתכוננות 
והקבלה ללימודים אקדמיים. הקושי מתבטא 
גבוהה,  להשכלה  למוסדות  הקבלה  במבחני 
בלמידת השפות העברית והאנגלית ובאוריינטציה 
לחומרים אקדמיים, לדרכי למידה ולאסטרטגיות 
למידה. לפיכך, הקווים המנחים בהקמת הקבוצה 
היו ללוות את המשתקמים בתהליך להשתלבות 
בלימודים גבוהים, לציידם בכלים ובמיומנויות 
כיצד  וללמדם  זה  תהליך  עם  להתמודדות 

להתמודד מול הביורוקרטיה האקדמית.
בכך  מתבטא  העצמה  קבוצת  של  ההיבט 

שהקבוצה שמה דגש על חיזוק ופיתוח מיומנויות להתמודדות, על 
קבלה עצמית, על העלאת הביטחון העצמי ועל הקניית כלים להתמודדות 
וכישורי חיים. כל זאת, באווירה של שיתוף ושל ביטחון בדרך ובתהליך. 

בסעיף הבא אדון ברקע התיאורטי להקמת התכנית.

השתלבותם בעבודה של אנשים עם מוגבלויות 
ושל אלמנים ואלמנות: המצב הקיים

שתי אוכלוסיות היעד של התכנית הן אנשים עם מוגבלויות בחברה 
הערבית וכן אלמנים ואלמנות מחברה זו. אתחיל את הדיון בהצגת 
המצב הקיים באשר להשתלבותה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות 
בחברה הערבית בעולם העבודה, ולאחר מכן אדון בתועלת העשויה לנבוע 
מההשתתפות בתכנית עבורם ועבור אלמנים ואלמנות בחברה הערבית.

באשר להשתלבות בעולם העבודה, אדם )2016( הראה שבאופן כללי, 

שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות נוטה להיות נמוך בהשוואה 
לאנשים ללא מוגבלויות. מחקרים מלמדים על מגמה של השתלבות 
תעסוקתית רבה יותר של אנשים עם מוגבלויות בשנים האחרונות, כך 
שאם בעבר 40% מהאנשים עם מוגבלויות השתתפו בשוק העבודה, 
הרי שכיום למעלה מ־50% מהם משולבים בעבודה בשוק הפתוח 
)אדם, 2016; משרד הכלכלה והתעשייה, 2013(. 
למרבה הצער, לצד מגמה מבטיחה זו, שיעור 
השתתפות זה עדיין נמוך מהנתון המקביל של 
האוכלוסייה הכללית, שעומד על 72%. כמו כן, 
לא חל עדיין שינוי ניכר באופיים של משלחי היד 
של אוכלוסייה זו, שכן עובדים עם מוגבלויות 
עדיין מועסקים יותר במשלחי יד ברובד הבינוני 
והנמוך )עבודות כפיים ועבודות בסטטוס נמוך(, 
שבמקרים רבים אינם תואמים את כישוריהם 
ויכולותיהם, וזאת בשל חוסר נכונות של חלק 
אחרים,  במקצועות  להעסיקם  מהמעסיקים 
בכירים יותר ובעלי סטטוס גבוה יותר )ברלב, 

אדמון־ריק, קרן־אברהם והבר, 2017(.
לכך יש להוסיף הקשר נוסף, הרלוונטי במיוחד 
לקהל היעד של התכנית המוצגת במאמר זה, 
והוא השיוך האתני. מחקרים מלמדים שגם בתוך 
קבוצת האנשים עם מוגבלויות, קיימים פערים 
ניכרים בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה 
בעלי  בשיעור  ניכרים  אלו  פערים  הערבית. 
המוגבלויות: יותר אנשים מהחברה הערבית 
מוכרים עם מוגבלויות כלשהן לעומת אנשים 
מהחברה היהודית, כשההבדל נובע לפי הערכות 
שונות מתדירות גבוהה יותר של נישואי קרובי 
משפחה בחברה הערבית והיותם עובדים בעיקר 
בעבודות לא מקצועיות )בעבודת כפיים( שיש 
עבודה  תאונות  לחוות  יותר  רב  סיכוי  בהן 
צ'רניחובסקי,   ;2014 חאטום,  )ח'שיבון־אבו 
2017(. פער  ושרוני,  בריל  בוורס,  בשאראת, 
משמעותי נוסף על רקע אתני קיים גם במדדי 
רמת החיים ובשירותים הניתנים מהרשויות 

הממשלתיות )גרבר ופינקלשטיין, 2013(.
לא זו בלבד שיש פערים כאלו בין האוכלוסייה 
היהודית לבין האוכלוסייה הערבית, אלא שאנשים 
עם מוגבלויות בחברה הערבית סובלים מיחס 
מפלה גם מצד הקבוצה האתנית שהם משתייכים 
זה מבוסס על מערכת תרבותית  יחס  אליה. 
מושרשת של דעות קדומות )עבאס, 2013(. כך, 
אנשים עם מוגבלויות, ובמקרים רבים גם בני 
המשפחה שלהם, גם אם הם ללא מוגבלויות, 
נאלצים להתמודד עם דיכוי ועם חסמים בתחומי 
חיים רבים, כגון נישואין והקמת משפחה, רכישת השכלה והשתלבות 

בעולם העבודה ובמסגרות חברתיות שונות. 
תמונה זו הופכת אף מורכבת יותר כשמגלים שבחלק מהמקרים 
המשפחה - שהיא המסגרת התומכת העיקרית באנשים עם מוגבלויות 
בחברה הערבית - מעניקה להם מצד אחד יחס מכבד ורוצה לשלבם 
בצורה הולמת במשפחה המורחבת ובחברה, ומצד שני - יחסה כלפי בני 
המשפחה עם המוגבלויות נוטה להתאפיין ברחמים, בבושה ובהסתרה. 
המשפחות ממעטות לפנות לקבלת שירותים ממסדיים, כדי לא לחשוף 
את המוגבלויות בפומבי. יתר על כן, משפחות רבות אינן מאפשרות 
לבעלי המוגבלויות לצאת מן הבית ואף לוקחות את כספי הקצבה שלהם 
לתקציב השוטף של הבית. כתוצאה מכך, אנשים עם מוגבלויות בחברה 
הערבית מתמודדים עם קשיים וחסמים רבים, הן מבית והן מחוצה לו 

)סנדלר־לף ושחק, 2006(.

 מטרת תכנית זו 

 היא לבנות סל 

 משאבים רגשיים, 

בין־אישיים, קוגניטיביים 

 ותעסוקתיים לקראת 

השתתפותם של 

המשתקמים בלימודים 

גבוהים, באמצעות הקניה 

ופיתוח של מיומנויות 

אישיות, בין־אישיות 

ולימודיות
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מן השדה

כאשר הדיון עוסק בנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית, מתגלה 
תמונה מורכבת יותר של הצטלבות מיקומי שוליים. דהיינו, הן חוות 
אפליה והדרה על בסיס מרכיבים שונים בעת ובעונה אחת כגון מגדר, גיל, 
השתייכות אתנית ועוד )קרומר־נבו וקומם, 2012(. נשים עם מוגבלויות 
בחברה הערבית בישראל מודרות, אם כן, בשל שלושה מוקדים: האחד, 
שייכותן למיעוט הערבי־פלסטיני בישראל; השני, שייכותן לחברה 
מסורתית־פטריארכלית; השלישי, שייכותן לקבוצת בעלי המוגבלויות. 

האפליה המשולשת מעמידה בפני נשים 
עם מוגבלויות חסמים רבים המקיפים 
את כל תחומי חייהן: בריאות, תעסוקה, 
השכלה, הקמת משפחה, מימוש זכויות 
חברתיות, נגישות לשירותים וכן הלאה 

)אדם, 2016; עבאס, 2013(.
בהקשר התעסוקתי, מוניקנדם־גבעון 
)2016( הראתה ששיעור ההשתתפות של 
נשים - עם מוגבלות ובלעדיה - בכוח 
העבודה נוטה להיות קטן משמעותית 
הלשכה  לפי  ואכן,  גברים.  של  מזה 
המרכזית לסטטיסטיקה )2015(, שיעור 
ההשתתפות של נשים בעולם העבודה 
עמד בשנת 2014 על 59.2%, ואילו של 
מקביליהן הגברים - על 69.5%. הגורמים 
לכך הם בין היתר תפיסות מסורתיות 
באשר לחלוקת התפקידים המגדרית 
במרחב המשפחתי והציבורי והיערכות 
לקויה של עולם העבודה לאיזון שבין 

חיי משפחה לבין חיי קריירה. 
אף  על  כי  מחקר  מאותו  עולה  עוד 

שבשנים האחרונות הפער המגדרי בעולם 
העבודה הצטמצם בחברה היהודית, הרי שבחברה הערבית הפערים 
נותרו עדיין גדולים מאוד. מנתוני הלמ"ס )2015( מתגלה כי שיעור 
ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות בנות 64-25 עמד בשנת 
2014 על כ־35%, לעומת הנתון המקביל של 83% בקרב נשים יהודיות 
בטווח הגילים הזה. הנתונים מעידים על פערים משמעותיים בהשתתפותן 
של נשים מהחברה הערבית בעולם העבודה בישראל, וכאשר מדובר 
בנשים עם מוגבלויות - הפערים צפויים להיות גדולים שבעתיים, בשל 

הצטלבות מיקומי השוליים המאפיינת אותן.
הקבוצה השנייה באוכלוסיית היעד של התכנית המוצגת במאמר 
זה היא אלמנים ואלמנות מהחברה הערבית. קבוצה זו חווה קשיים 
משמעותיים ברמת המסוגלות התעסוקתית וההשתלבות בעבודה. 
הקשיים מתחילים בהתמודדות עם אובדן בן/בת הזוג וממשיכים 
בצורך להסתגל למציאות חיים חדשה ולהתמודד עם הדרישות 
התפקודיות החדשות, העלולות לפגוע בביטחון העצמי ולהוביל 
להסתגרות. אצל אלמנות בחברה הערבית נדרשת התמודדות כפולה, 
הכוללת התמודדות עם אובדן בן הזוג והתמודדות מול המשפחה 

המורחבת )גבעון־סיני, 2000(.
במקרה של התאלמנות נשים בחברה הערבית, משפחת המוצא של 
האישה ומשפחת הבעל מפעילות את תפקידיהן המסורתיים כדי לשמור 
על המשכיותן של המשפחה ושל המסורת. בחברה הערבית, התאלמנות 
נשים גורמת להחזרתן למרּת משפחת המוצא שלהן ולהטלת פיקוח 
הדוק על התנהגותן על ידי משפחת המוצא של הבעל, דבר שעלול לגרום 
לטראומה משנית )Yasien-Esmael, Eshel, & Rubin, 2018( ולהוסיף על 

 .)Ben-Asher, 2018( תחושת האובדן והבדידות הקיימת ממילא
אחת ההשפעות השליליות בהקשר זה היא על המצב התעסוקתי 
2010(. מחקרים הראו שבעקבות ההתאלמנות, נשים  )אבו־בכר, 
מהחברה הערבית מדווחות על ירידה ניכרת במסוגלותן וברווחתן, 
נמצאות במצב של אבל מתמשך וחשות דיכאון ואובדן של חדוות 
2000(. ההישענות המשפחתית, במקום שתהיה  החיים )גבעון־סיני, 

גורם מחזק ותומך, היא במקרים רבים פתח למתחים, לעימותים 
ולסכסוכים בתוך המשפחה. זאת ועוד, התרבות הערבית מצפה 
)ולא מאלמנים( להפגין חולשה, לחוש אובדן מתמשך  מאלמנות 
ולחוות חוסר תפקוד מתמשך כסמל לעוצמת האובדן וכאות הערכה 

.)Al-Krenawi, 1996( לקשר הזוגי שאבד
נוסף על הקשיים המתוארים לעיל, הישארותן של האלמנות במסגרת 
הפטרילינאלית )דפוס מגורים שלפיו בעת הנישואין, הזוג מתגורר עם 
בני המשפחה של הגבר או בסמיכות אליהם(, 
שנתפסת כמובנת מאליה בשל העיקרון 
התרבותי של שיוך הילדים למשפחת 
אביהם, היא הסדר שמשמעותו חיים 
במרחב מגביל ומפקח. הסדר זה מוביל 
ומלווה  יום־יומיים  כמעט  לקשיים 
בעימותים עם בני משפחה שונים, שלא 
פעם גוררים אותן להתדיינות משפטית 

או במוסדות דתיים )אבו־בכר, 2010(.
למרות מצבן העגום של האלמנות 
בחברה הערבית, עדיין יש בהן נשים 
המנסות לשפר את מצבן ואת מעמדן 
לאחר ההתאלמנות ופועלות לרכישת 
השכלה ולהשתלבות בעולם העבודה. 
העיקרון הבסיסי המאפשר להן לקיים 
דיאלוג מול הפטריארכיה הוא העיקרון 
הכלכלי. הן יוכלו לפנות לגברים, מקבלי 
ההחלטות במשפחה, ולטעון שהמצב 
הכלכלי במשפחה הולך ומידרדר והן 
נאלצות לצאת לעבודה כדי לפרנס את 
עצמן ואת ילדיהן. הגורם הכלכלי הוא 
על כן גורם המיקוח העשוי לאפשר להן 
Lewin-( לעצב מחדש את רשימת זכויותיהן ואת גבולות עצמאותן

.)Epstein & Semyonov, 1992

 המסוגלות התעסוקתית 
של אוכלוסיית היעד של התכנית

מסוגלות תעסוקתית היא אחד הכלים העיקריים להצלחה תעסוקתית, 
והיא מעידה על מכלול התנאים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים 
והאידיאולוגיים הקובעים את יכולתו של האדם להשיג עבודה ההולמת 

את כישוריו ולשמור עליה לאורך זמן. 
בהקשר של שיקום תעסוקתי, ההתמקדות היא באדם הזקוק לסיוע 
ברכישת ידע ומיומנויות, בפיתוח תכונות אישיות ובאימוץ עמדות 
תעסוקתיות שיסייעו לו להצליח בעולם העבודה התחרותי. העצמת 
המסוגלות התעסוקתית של אנשים עם מוגבלויות ושל אלמנים ואלמנות 
היא היעד המרכזי של תכניות המוסד לביטוח לאומי לשיקום תעסוקתי 

)דודאי, לייטרנר ו־ווקס, 2007; תמיר ונוימן, 2007(.
מחקרים מלמדים שהתמודדותם של אנשים עם אובדן )במקרה 
של אלמנים ואלמנות( ו/או עם מוגבלויות  יוצרת פער בין המסוגלות 
התעסוקתית שלהם לבין זו של אנשים שלא חוו אובדן או שאינם 
סובלים ממוגבלויות. הם נדרשים להתמודד הן עם הצורך לפתח 
מסוגלות תעסוקתית שתעמוד בתנאי התחרות של עולם העבודה 
המודרני והן עם הצורך לעבד את המגבלה )במקרה של אנשים עם 
נכויות( או את האובדן )במקרה של אלמנים ואלמנות(. כל אלו הם 
אתגרים משמעותיים, המציבים חסמים בפני אותם אנשים )גזית 

וקינג, 2006; ענבר, 2003(.
כשמדובר באנשים עם מוגבלויות שנפגעו כתוצאה מתאונה או ממחלה 
במהלך חייהם, מדובר במעבר חד ודרמטי ממצב של חיים בריאים למצב 
של קשיים בתפקוד. אנשים אלו חווים על פי רוב משבר אישי ומשפחתי 
קשה, המשנה כמעט את כל מערכי חייהם. בין אם השינוי התרחש 
כתוצאה ממחלה כרונית, ממחלה אקוטית, מתאונה או מהתאלמנות - 

 כאשר הדיון עוסק בנשים 

עם מוגבלויות בחברה הערבית, 

 מתגלה תמונה מורכבת יותר 

של הצטלבות מיקומי שוליים. 

 דהיינו, הן חוות אפליה והדרה 

על בסיס מרכיבים שונים בעת 

ובעונה אחת כגון מגדר, גיל, 

השתייכות אתנית ועוד

12



מעבר זה, שאינו נורמטיבי, דורש התמודדות אישית ומשפחתית )גזית 
.)Bury, 1982 ;2007 ,וקינג, 2006; גלעד

לכל אלה יש להוסיף את הסטיגמה ואת יחס החברה, הן כלפי אנשים 
עם מוגבלויות והן כלפי אלמנות. בחברה הערבית, נשים צריכות ומצופות 
להתייחס להוריהן, לבעליהן, להורי בעליהן ולגיסיהן המבוגרים מהן 
כאל בעלי מרות, הממוקמים מעליהן בהיררכיה של סמכות ושל כוח. 
לכן, בעקבות ההתאלמנות ולאור היעדר נוכחותו של הבעל, הן חוות 
לא פעם יחס מזלזל ונעשות מטרה לפגיעות ולהטרדות מצד גברים 

זרים )בדר־עראף, 1995(.
גורם נוסף לסטיגמה כלפי אלמנות הוא כאשר אובדן הבעל מתרחש 
כתוצאה מהתאבדותו. מעבר לחוויות הקשות שבעקבות האובדן, האלמנות 
הללו חוות קשיים של בידוד חברתי וקושי בהבניית האירועים לאחר 
ההתאבדות. פעמים רבות, הן יעדיפו להסתיר את נסיבות האובדן בשל 
המבוכה והבושה. באופן טבעי, הן גם סובלות מאשמה מוגברת, הן כלפי 

.)Al-Krenawi, 1996( עצמן והן מצד הסביבה
בדומה לכך, אנשים עם מוגבלויות נאלצים אף הם להתמודד עם סטיגמות 
שונות המופנות כלפיהם, ובמיוחד עם האשמות הסביבה הקרובה אותם 
כאילו אינם רוצים ואינם משתדלים מספיק לתפקד כבעבר, ועם אי 
הבנה של הסביבה את המאמצים שהם עושים. יש הבוחרים להסתיר את 
מגבלתם בשל הסטיגמה הצפויה, מה שעלול לפגוע ביכולתם לתקשר 
עם אחרים ולקבל סיוע מגורמים פורמליים ובלתי־פורמליים ובכך לקבל 
 הזדמנות שווה להשתלבות תעסוקתית ולפיתוח מסוגלות תעסוקתית

.)Smart & Wegner, 1999 ;2013 ,גרבר ופינקלשטיין(

 הקשיים בעבודה ובלימודים שחווה 
אוכלוסיית היעד של התכנית

הקשיים העיקריים שחווים אנשים עם מוגבלויות בהשתלבות בעבודה 
ובלימודים הם קיפוח חברתי, סטיגמות והיעדר הזדמנויות שוות. 

הקיפוח החברתי בא לידי ביטוי בחשיבה של מעסיקים מסוימים כי 
אנשים עם מוגבלויות אינם משתדלים מספיק כדי לתפקד בעבודה, 
ושהתפוקה שלהם נמוכה מזו של מקביליהם שאינם סובלים ממוגבלויות 
)גרבר ופינקלשטיין, 2013(. קיפוח זה עלול להוביל לפיטוריהם, לאי־

העסקתם או להעסקתם בתנאי שכר נמוכים יותר )פפרמן, 2010(. 
ואכן, מנתוני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )2011( עולה כי 
ממוצע שכרם של אנשים עם מוגבלויות נמוך מהותית מממוצע השכר 
של אנשים ללא מוגבלויות. כמעגל קסמים שלילי, הקיפוח וחוסר שוויון 
ההזדמנויות בעבודה עלולים להוביל את האנשים עם המוגבלויות לאי 
ודאות לגבי רצונם להשתלב בעבודה שאיננה בטוחה, לעומת מקור 
ההכנסה הבטוח )הקצבה מטעם המוסד לביטוח לאומי(. גורדון )2003( 
הראה שאנשים עם מוגבלויות הם מבין הראשונים המועמדים להיפלט 
ממעגל העבודה ומבין האחרונים לחזור אליו, ומכאן נובע הצורך שלהם 
להמשיך לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, על חשבון הכנסה מעבודה. 
זאת ועוד, מחקרים מלמדים שאנשים המקבלים קצבת נכות לרוב 
אינם עוזבים את מעגל מקבלי הקצבה לטובת קבלת הכנסה מעבודה, 
שכן הזכאות לקצבה מזכה גם בסל הטבות כספיות מגופים ציבוריים 
שונים. השווי הכולל של התקבולים מהקצבה מקטין את הכדאיות 
להשתלב בעבודה. רבים חוששים שקבלת שכר מעבודה תגרום לאובדן 

הקצבה וההטבות הנלוות לה )פינטו, 2014(.
בנוסף לקשיי ההשתלבות בעבודה, אנשים עם מוגבלויות וכן אלמנים 
ואלמנות חווים קשיים בהשתלבות בלימודים. מחקרים מלמדים שאוכלוסיות 
אלו חוות חסמים  כגון תחושת בדידות, היעדר תמיכה חברתית וצורך 
להשקיע הרבה יותר בלימודים, ואלה עלולים לגרום לנשירה מהלימודים 
)גורדון, 2003(. ענבר )2003( הוסיפה לכך שבקרב סטודנטים עם מוגבלויות 
ממוצע הציונים נמוך באופן מובהק, שיעור הפרישה מקורסים גבוה יותר, 
יש יותר כישלונות בקורסים ומשך הלימודים )מספר הסמסטרים( נוטה 
להיות ארוך יותר. כל אלו מביאים לכך שרמות ההשכלה של אנשים עם 
מוגבלויות נוטות להיות נמוכות יותר בהשוואה לאנשים ללא מוגבלויות. 
אדם )2016(, למשל, הראה ששיעור האנשים עם תואר אקדמי בקרב 

אנשים עם מוגבלויות הוא 18%, בזמן שהנתון המקביל אצל אנשים ללא 
מוגבלויות הוא 32%. נתון זה משמעותי מאוד, שכן רמת ההשכלה היא 
מרכיב קריטי בניבוי המסוגלות התעסוקתית וביכולת להשתלב בעבודה 

מותאמת והולמת, לא רק בקרב אנשים עם מוגבלויות אלא בכלל.
בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, יש השפעה שלילית ורבה יותר 
של מחסום ההשכלה על המסוגלות התעסוקתית ועל הסיכוי להשתלב 
בעבודה בשוק העבודה הפתוח. זאת משום שלמשתקמים מהחברה 
הערבית נגישות מוגבלת בלבד למוסדות להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה 
והקריאה היא לרוב עברית, שאיננה שפת האם שלהם. הם נדרשים 
להסתגל במהירות לאתגר כפול - הן להבנת ההרצאות המתנהלות 
בעברית והן לקריאת המאמרים האקדמיים בעברית ובאנגלית )מרכז 

דיראסאת, 2011(. 
זאת ועוד, ישנם פערים ניכרים בין מערכות החינוך במגזר היהודי 
ובמגזר הערבי, כמו פער של כמעט פי שלושה בשעות ההוראה לתלמיד 
)לטובת מערכת החינוך במגזר היהודי(, נשירה גבוהה יותר של תלמידים 
מהמגזר הערבי ממערכת החינוך והישגים נמוכים של תלמידים מהמגזר 
הערבי במבחני המשוב הארציים בחינוך היסודי ובמבחני המיצ"ב. 
ההבדלים הללו נובעים ככל הנראה מההבדלים בשיטות הלימוד בבתי 
הספר היהודיים והערביים. שיטת הלימוד בבתי הספר במגזר הערבי 
שמה דגש רב יותר על המידע הנלמד ועל סיוע המורים בהתמודדות 
עם המידע, ואילו שיטת הלימוד בבתי הספר במגזר היהודי מתמקדת 

יותר בחשיבה ביקורתית ועצמאית )בלס ואדלר, 2009(. 
לאור הנתונים הללו, המסקנה המתבקשת היא שבפני משתקמים 
ערבים עומדים אתגרים רבים בדרכם להשתלבות רבה יותר במסלולים 
להשכלה גבוהה. לפיכך, לשיקום המקצועי והתעסוקתי יש תפקיד 

משמעותי בהעלאת המסוגלות התעסוקתית ובהשתלבות בעבודה. 
לאור המכשולים והקשיים שצוינו לעיל, עלה צורך ברור לצייד את 
המשתקמים בכלים שיעזרו להם לגשר על הפערים ולהתמודד בצורה 
מיטבית עם הקשיים העומדים בפניהם בהשתלבות בעולם העבודה 
ובתכניות להשכלה גבוהה. לפיכך, הוחלט להקים את קבוצת ההעצמה 

"לשאת מבט אל האופק".

הרציונל לבחירה בהתערבות במתודה הקבוצתית
הבחירה בהתערבות קבוצתית לצורך מימוש מטרות התכנית נבעה 
מאמונה בכוחה של הקבוצה לחולל שינוי בקרב חבריה ולאור הצורך 
ליצור קבוצת השתייכות. במחקרם של כרמלי ומורגנשטיין )1986(, 
שנערך בקרב אלמנות צעירות )עד גיל 50( שהיו בשלבים שונים של 
טיפול מחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי, התגלו קשיים וחסמים 
העומדים בפני השילוב התעסוקתי: הגעה למבוי סתום בתהליך השיקום, 
חשש מהקשיים הכרוכים ביציאה מהבית, חשש מעיסוק בעבודות בלתי 
מקצועיות, ועוד. במסגרת המחקר, קבוצת האלמנות עברה תהליך 
העצמה ותמיכה דרך עבודה קבוצתית, שבסופה מרבית המשתתפות 
יצאו מחוזקות ומעודדות וקיבלו החלטה להמשיך ולהתמיד בתהליך 
השיקום המקצועי. נוסף על כך, הן דיווחו על שיפור בביטחונן ובדימוין 

העצמי, כמו גם על שיפור ביכולתן לתפקד כראש המשפחה.
 Langi, Oberoi,( במחקר נוסף, שנערך בארצות־הברית, לאנגי ועמיתיו
Balcazar, & Awsumb, 2017(, בחנו את תרומתה של תכנית תעסוקתית, 

המשלבת מתודה פרטנית וקבוצתית, להצלחת תהליך השיקום של בני 
נוער עם צרכים מיוחדים )טווח הגילים: 21-14( הסובלים ממוגבלויות 
פיזיות, נפשיות ואינטלקטואליות ומלקויות למידה. מטרת התכנית הייתה 
להכין את בני הנוער לחיים עצמאיים, לרבות בהקשר התעסוקתי. ממצאי 
המחקר העידו שהתכנית, שכאמור שילבה ליווי פרטני וסדנאות קבוצתיות 
בהקשר תעסוקתי, הייתה אפקטיבית מאוד, הובילה לפיתוח ההון האנושי 
של משתתפיה, סייעה בשילובם בעולם העבודה, וברמת המאקרו - תוכל 

לצמצם את רמת האבטלה ולהעלות את הפריון של המשק הכלכלי.
חשיבות ההתערבות הקבוצתית עולה גם מִספרם של יאלום ולשץ' 
)2006(, שטענו כי הקבוצה היא אופן ההתערבות האידיאלי משום 
שהיא סביבה מושלמת להעלאת מודעות, לעזרה הדדית, לפיתוח 
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פתרון  לתרגול  חברתיות,  מיומנויות 
בעיות ולהתנסות בהשפעה אפקטיבית על 
אחרים. בקבוצה יש לכל משתתף הזדמנות 
למלא תפקידים בעלי ערך ומתפתחת 
בה היכולת השיתופית - היכולת להיעזר 
ולעזור בתהליך של העצמה הדדית. נוסף 
על כך, קבוצות מספקות סביבה תומכת 
ובטוחה, המאפשרת למשתתפים לחלוק 
מאחרים,  גם  וללמוד  חוויותיהם  את 
כך  לשלהם,  דומים  בקשיים  שהתנסו 
שהן עשויות להרחיב את רשת התמיכה 
החברתית. קבוצות ספציפיות המתמקדות 
בהעצמה תורמות לאוכלוסיות פגיעות, 
כגון אוכלוסיות שסובלות מאפליה וקיפוח, 
ומסייעות להן לתבוע את זכויותיהן ולזכות 

בהזדמנויות שוות )יאלום ולשץ', 2006(.
בהסתמך על האמור לעיל, בחרנו להקים 
את קבוצת ההעצמה הקרויה "לשאת מבט 
אל האופק", כתכנית התערבות למתן 
הזדמנויות ראויות לקליטה ולהסתגלות 
של אנשים עם מוגבלויות ושל אלמנים 
ללימודים  הערבית  בחברה  ואלמנות 
גבוהים ולעולם התעסוקה. קבוצה זו, כך 

ציפינו, תיתן מענה למשתתפיה במישור 
האישי ובמישור הקבוצתי: בפיתוח מסוגלות 

עצמית כללית ותעסוקתית, בגיבוש זהות תעסוקתית, בפיתוח מודעות 
ללקות וקבלתה. נעבור כעת לתאר את הפעילות הקבוצתית, לרבות את 

הנושאים שעלו במהלכה.

 תיאור הפעילות הקבוצתית: 
תמות מרכזיות ונושאים שעלו בקבוצה

במהלך התהליך הקבוצתי עלו נושאים ותמות שהעסיקו את חברות 
הקבוצה וחבריה בחיי היום־יום, ובמידה מסוימת עיכבו את התקדמותם 
בחיים. המפגשים הראשונים בקבוצה, שהונחתה בקו על ידי שתי 
עובדות סוציאליות, עסקו בהיכרות אישית וקבוצתית, ביצירת מרחב 
אישי, בהרחבת האינטימיות הקבוצתית, בבנייה ובחידוד של נורמות 
העבודה, בתיאום ציפיות, בקביעת ה־Setting ובבניית החוזה הקבוצתי. 
חשוב לציין שבשני המחזורים, הקבוצה התחילה כחודש לאחר שחבריה 
השתתפו בתכנית מכינה )תכנית לחיזוק בשפות, הקניית אסטרטגיות 
למידה וכלים להתמודדות עם הביורוקרטיה האקדמית(, דבר שסייע 

בגיבוש ראשוני ותרם לקידום התהליכים
לאחר השלבים הללו, המשתתפים עסקו בהרחבת ההיכרות עם המעמד 
החדש של אלמנה/אדם עם מוגבלויות, תוך הבנת הכוחות )תכונות 
אישיות חיוביות, יכולת התמודדות עם מצבים קשים, קבלת אחריות, 
אסרטיביות ויכולת קבלת החלטות( והחסמים האישיים והסביבתיים 
)ביקורת עצמית, חוסר יכולת להציב גבולות בפני הסובבים, היעדר 
מיומנויות בסיסיות, תלות בסובבים, רגשי אשם ופסימיות( וחשיבה 

על אופק שיקומי ועל הדרך להגיע אליו.
בקבוצה בלט המרחק הרגשי והחיצוני בין הנשים לבין הגברים, במיוחד 
בכל הנוגע לעיבוד האובדן - אם בגין התאלמנות ואם בגין נכות. כאשר 
הגברים חשו מצוקה, הם התקשו לבסס ִקרבה רגשית עמוקה עם גברים 
אחרים ולבקש מהם עזרה ותמיכה. במקום זאת, הם נטו להתרחק 
מחשיפת המגבלה/ההתאלמנות בפני אחרים. לעומת זאת, נשים שהיו 
שרויות במצוקה נטו יותר לפנות לנשים אחרות ולהרגיש שהן פנויות 
רגשית עבורן. במילים אחרות, בעוד הגברים נטו להתמודד בעצמם, 
הנשים פנו לעידוד, לתמיכה ולהחזקה רגשית ממושכת מצד החברות. 

ממצא זה משחזר ממצאים מקבוצות 
טיפוליות ומקבוצות העצמה אחרות, 
 Alam,( שהיו הטרוגניות על בסיס מגדרי
 Barrera, D'Agostino, Nicholas, &

.)Schneiderman, 2012

דרך החוויה הקבוצתית ניתנה לחברות 
לעיבוד  ולחברי הקבוצה האפשרות 
הדרגתי של האובדן, מה שלא התאפשר 
בחייהם שמחוץ לקבוצה, ובמיוחד לאלו 
שחוו אובדן פתאומי של בן/בת זוג או 
אובדן בגין נכות פתאומית )כתוצאה 
כן,  כמו  למשל(.  עבודה,  מתאונת 
התגלו הבדלים בין משתקמים צעירים, 
שהתקשו לקבל את מצבם החדש, לבין 
משתקמים מבוגרים, שניסיון החיים 
שלהם תרם לפיתוח דרכי התמודדות 
מפותחות יותר. ההבדלים הללו, בין 
הדורות השונים, היוו דווקא גורם תומך, 
שכן הם אפשרו למידה הדדית וצמיחה 
בתוך הקבוצה בנוסף לרכישת מיומנויות 
חברתיות, קבלת השונה והזדהות עם 

החוויות שלו מתוך קבלה והבנה.

 הנושאים שעלו 
במפגשי הקבוצה

במפגשי הקבוצה עלו כמה נושאים מרכזיים שיש לתת עליהם את 
הדעת. אציג כעת את שלושת הנושאים המרכזיים ביותר: )א( ההתמודדות 
עם האובדן; )ב( הקושי לחזור לחיים שלפני האובדן; )ג( האינטראקציה 

עם הסביבה לאחר האובדן. אתחיל בהצגת הנושא המרכזי הראשון.
האובדן וההתמודדות אתו. נושא זה כלל מפגש של בעלי המוגבלויות 
ושל האלמנים והאלמנות עם עולמם הפנימי ועם המעבר בין חיים בריאים/
נורמטיביים לבין ההתמודדות עם השינוי בתפקוד ועם המשבר האישי 
והמשפחתי הקשה, שבעקבותיו מערך החיים שלהם השתנה באופן דרמטי. 
בין אם השינוי התרחש כתוצאה ממחלה כרונית, ממחלה אקוטית, מתאונה 
או מהתאלמנות - המעבר דרש התמודדות אישית ומשפחתית, עם ציפייה 
למתן לגיטימציה לתגובות הטבעיות שלהם בהתאבלותם על בני זוגם או 
על הידרדרות מצבם הבריאותי. כך, למשל, אחת הנשים האלמנות בקבוצה 
אמרה: "חשבתי שאני הולכת למות אחריו והרגשתי אשמה ביציאתי מהבית". 
אחד הגברים עם מוגבלויות אמר: "לא האמנתי שאני מרותק, הרגשתי חסר 
תועלת ועם פגיעה קשה באגו... אני, הגבר שצריך לקיים את משפחתי, 

יושב בבית כמו אישה ומקבל נדבות מהמשפחה, רציתי למות".
הקושי לחזור לחיים הרגילים. קושי זה בא לידי ביטוי בפחד של 
הנשים האלמנות לשכוח את בני זוגן ובקושי שלהן להכניס דברים 
משמחים לחייהן. היה מרגש לראות את מתן הלגיטימציה של משתתפי 
הקבוצה להמשכיות החיים, לכך שהנשים צריכות להחזיר את השליטה 
לחייהן, להשתלב בעבודה ולעשות את האיזון המתאים בין המשפחה 
והילדים לבין העבודה. הגברים בקבוצה הפכו לגורמים תומכים, וכך 
הנשים הרגישו שעברו חוויה מתקנת. אחת הנשים האלמנות אמרה: 
"אמרו לי פה כל מיני אמירות כמו 'את בן אדם שמגיע לו לחיות'. הוא 
הלך לעולמו, ויש פתגם בערבית שאומר 'החיים מגיעים למי שנמצא 
בחיים'... אמרו לי: 'עדיף לך לקיים את משפחתך בכבוד במקום לקבץ 
נדבות, שתשלמי מחיר כבד עליהן ותאבדי שליטה על חייך', או 'מותר 
לך לצחוק, תמשיכי לחיות כפי שהוא רצה שתחיי כשהיה בחיים'". 
אלו היו מילים מעודדות מאוד של חברי הקבוצה, שנתנו לנשים דחיפה 

להמשיך בתהליך של רכישת ההשכלה וההשתלבות בלימודים.
האינטראקציה עם הסביבה סביב המוגבלות ו/או ההתאלמנות. ניתן 
היה להתרשם מהיכולת של חברות וחברי הקבוצה לקבל, להקשיב 
ולראות את האחר. הדבר הפחית בצורה ניכרת את השפעתה של 

 בקרב האוכלוסייה 

הערבית בישראל, יש השפעה 

שלילית ורבה יותר של מחסום 

ההשכלה על המסוגלות 

 התעסוקתית ועל הסיכוי 

 להשתלב בעבודה בשוק 

 העבודה הפתוח, שכן 

למשתקמים מהחברה הערבית 

 נגישות מוגבלת בלבד 

למוסדות להשכלה גבוהה
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הסטיגמה החברתית. הקבוצה אפשרה מתן מרחב ומקום לתחושותיהם 
ולחששותיהם של משתתפיה, כגון רחמים, סטיגמה וקיפוח, לרוב בשל 
שליטת בני המשפחה בחייהם. כפי שאחד המשתתפים אמר: "באמת 
אתם רואים אותי כבחור מוכשר שיכול להצליח? כי אבא שלי רואה 
את ההפך ואומר לי תמיד: 'חבל על הזמן והמאמץ שלך כי לעולם לא 
תצליח בחיים, אתה לוקה בחסר... מאז שנפגעת אתה חצי בן אדם'". 
באמצעות הפגת תחושת הבדידות והדיבור הפתוח על הפחד לאבד 
את הקצבה אם ישתלבו בעולם התעסוקה, הקבוצה עזרה לחבריה 
ולחברותיה לרכוש מיומנויות תקשורת, דבר שלא התאפשר להם עם 

הוריהם או עם  ילדיהם, והייתה מקור לחוויה מתקנת.

התהליך הקבוצתי
ההטרוגניות בקבוצה מבחינת מגדר, גיל, מעמד ומקור האובדן )נכות, 
התאלמנות( העלתה בהתחלה לא מעט ספקות אצל המנחות, שחששו 
כי ההטרוגניות תהיה מקור להתנגדות. עם זאת, ההזדהות עם תחושת 
הסבל של האחר והמטרה המשותפת של הגשמת חלום חייהם )השתלבות 
בלימודים ובעבודה( עזרו למשתתפי הקבוצה להתמודד עם השונה ולקבל 
אותו תוך ליווי ותמיכה של המנחות. כך, ההטרוגניות בקבוצה שימשה 
מיני־סביבה מקצועית ותעסוקתית, שיש בה את התנאים של עולם העבודה.

דרך השוני, חברי הקבוצה הגיעו למשותף. אמנם, המעמד שלהם שונה 
ומעמד הגבר בחברה הפטריארכלית עדיין גבוה יותר ממעמד האלמנה, 
אך החוויות והיחס שמשתתפי הקבוצה מקבלים בחברה הוא דומה - 
ואלה גם אלה מגיעים לתהליך השיקום עם תחושה של פיחות ביכולתם.

המפגש הקבוצתי חשף אותם לחוויות, לתחושות, לרגשות ולאכזבות 
מהשליטה ומהקיפוח שהם חווים, ואלו גרמו להם להתגבש יחד ולהזדהות 
איש עם רעהו בקבוצה. לדברי אחד המשתתפים, הוא נמצא כיום במצב 
שבו הוא יכול לראות את החלקים "האפורים" בחייו בדרך אחרת, 
ללמוד מהם ולהפוך אותם לדברים חיוביים. הוא אמר: "אני רואה את 
עצמי היום כפסנתר; הכפתורים הלבנים משקפים את האופטימיות, 
אבל אנו צריכים גם את הכפתורים השחורים כדי להפוך את חיינו 

למנגינה יפה ומושלמת".
היכולת של חברי הקבוצה לפתח מודעות עצמית לאלו מהתנהגויותיהם 
שמחזקות את שליטת הסובבים בהם, ואף להציב להם גבולות, סייעה 
להם לפתח אסרטיביות, להפחית את רמת התוקפנות ולשפר את יכולתם 

לתקשורת בין־אישית. כמו כן, הודות להשתתפותם בקבוצה, משתתפי 
הקבוצה פיתחו את היכולת להבין את סיפורם האישי, להיות מסוגלים 
לספר נרטיב חדש ולשלב אלמנטים חדשים בחיים וביעדים החדשים 

שאליהם הם רוצים להגיע.

תוצאות יישומיות ותגובות המשתתפים
בעקבות התכנית, רוב המשתתפים הגיעו לשלב שהיו מסוגלים לחדד את 
מטרותיהם ולבחור בתכנית השיקום המתאימה להם ביותר, לרבות המקצוע 
המתאים ביותר ליכולותיהם ולמגבלותיהם. מתוך 30 משתתפים בשני 
המחזורים, 20 נמצאים כיום בלימודים גבוהים במכללות ובאוניברסיטאות 
שונות; שניים )שבחרו בתכנית לא אקדמית דו־שנתית( סיימו את לימודיהם 
וכבר השתלבו בעבודה; אחת סיימה את הכשרתה כספרנית ונמצאת כעת 
בתהליך של סיוע בהשמה; משתתפת אחת סיימה את הכשרתה בתחום 
האמנות אך הפסיקה עקב החמרה במצבה הבריאותי; שלושה נמצאים 
בתהליך קבלה ללימודים; שניים נוספים, שהשתלבו בהשכלה גבוהה, 
הפסיקו את השתתפותם עקב החמרה במצבם הבריאותי; ומשתתף אחד 

הפסיק את התהליך בשל נסיבות אישיות.
לפי תגובות המשתתפים, התכנית שימשה גשר שעזר להם להתקבל 
ללימודים דרך חיזוק השפה, החשיפה למושגים אקדמיים, ההכנה למבחני 
הקבלה והפחתת רמת החרדה, והזדמנות להגשים חלום שתוצאותיו 
הביאו להצלחת השיקום במישור האישי, החברתי והתעסוקתי. במיוחד 
לאחר שהגיעו למסקנה המשותפת שעליהם "למלא את המצבר שלהם" 
)לדבריהם( כדי שיוכלו להתקדם בחיים ולהשפיע על סובביהם. הצלחה זו 
נלמדה גם מהמשוב של המשתתפים והמשתתפות ומנוכחותם הפעילה 

בכל המפגשים.

סיכום ומסקנות
הקבוצה הייתה עבור המשתתפים מרחב בטוח שסיפק קבלה, תמיכה, 
אמונה עצמית, אמון, ביטחון, התייעצות ולמידה הדדית בנוגע לסוגיות 
שהעסיקו אותם - כמו איך להתמודד עם הסטיגמה ועם הקיפוח של 
החברה, קבלת השונה, אי שוויון הזדמנויות, קבלת החלטות, תקשורת 
בין־אישית ואסרטיביות מול אגרסיביות. הקבוצה הייתה כלי עוצמתי 
בשבילם. לראשונה, הצליחו לבטא את הכאב הרגשי ולהתגבר עליו 

 לפי תגובות המשתתפים, 
 התכנית שימשה גשר שעזר להם 

להתקבל ללימודים דרך חיזוק השפה, 
 החשיפה למושגים אקדמיים, ההכנה 

 למבחני הקבלה והפחתת רמת החרדה, 
וכן הזדמנות להגשים חלום
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מן השדה

בהדרגה, דבר שהתבטא בדברי אחת הנשים האלמנות: "אנשים מבינים 
אותי בפעם הראשונה מנקודת מבט אחרת - לא של חולשה אלא של 

כוח, של אהבה עצמית".
ההיכרות בין המשתתפים סייעה להם להבין עד כמה ההבנה והתמיכה 
של אנשים קרובים יכולות להעניק רוגע, כוח ואמונה בעצמם. חיזוק 
תחושת העצמי, שנפגעה בעקבות הנכות/ההתאלמנות, גיבוש הערכה 
עצמית חיובית, הבנת התרבות והחברה שהם חיים בה - כל אלו סייעו 
להם מאוד. ההטרוגניות של הקבוצה מבחינת מגדר וגיל תרמה ללמידה 
הדדית ולסיוע ההדדי בין חברי הקבוצה. לקבוצה יש ערך מוסף בכך 
שהתמיכה הקבוצתית בתהליך השיקום תרמה לשימוש מושכל במשאבים 

הניתנים למשתקמים לאורך כל התהליך.
ההנחיה בקו ייצגה מודל לחיקוי למשתתפי הקבוצה כדרך לעבודה 
משותפת, לאינטראקציה ולתקשורת, הערכה וכבוד האחד כלפי השני, 
נחישות ואפשרות לסמוך זה על זה. דרכה הושג שיתוף הפעולה של 
המשתתפים שכלל הגעה בזמן, נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים 

ומתן כבוד לשאר חברי הקבוצה ולמנחות. 
ההתערבות המתוארת במאמר זה ותוצאותיה חיזקו את המנחות, 
בהבנת החשיבות של קיום תכניות תמיכה קבוצתיות למען משתקמים 
ואלמנות - כמנוף לקידומם האישי לקראת השתלבותם בלימודים גבוהים 

ובעבודה - כחלק מתהליך השיקום במוסד לביטוח לאומי.
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