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I ת" I ב א ת "כוי וז٧|ת'

ו״חיחה זבוי

מגוונות"” עמותת
 והתפתחות חחמות לתיוה - משלביה שלב בכל - וזחייבת מוווות אוכלוסיות עם עבודה

הייחווית. מבטו ובנקודת קולו בחשיבות המווו, הלקוח של בכוחותיו החכיוה מקצועית,

 עמותת וביו ”אשלים” ביו בשותפות ”אבות בוית” תוכנית פותחה 2008 - 2004 השנים ביו
 הווים של החבותיות זכויותיהם קיוום לשם 1998 ב- שנוסוה ציבמית עמותה מעורבות,

 זה שיתוף הוזות חבותית. והדוה אי-שוויוו עוני, הסובלים אלה במתחו בישואל, וילזים
ובות. למדנו מהם מעולים, מקצוע ואנשי אבות עם לעבוז הזכות לנו הייתה

הן: מעוובות עמותת של העיקויות מטוותיה

ועוני; חבותית מהווה הסובלים אלה בפרט וילוים, הווים של וווחתם שיפוו

משלבת; חבוה יציוח למעו הווים של אקטיבית מעוובות עיוור

 שיוותים, נציגי מקצוע, אנשי וביו התובותית הקשת מכל הווים בין והשותפות הקשו היווק
בישואל. המשפחה ומחת למען מזיניות ומעצבי קהילתיים מנהיגים

 הכווכה הלמיזה חוויית ואח ההתנסות את לחלוק נוכל זה תיעוו באמצעות כי מקווים אנו
החבותיים. מהשמותים לווב, המוזות, אוכלוסייה - תעסוקה חחוסוי אבות עם בעבווה

 ובואשונה בואש המשותפת: בעבוזתנו חלק שנטל מי לכל להונות נעימה הזדמנות לי זוהי
 הזון, כל לאוון מאיתנו, חסכו ולא אמון בנו נתנו בתוכניות, שהשתתפו ומשפחותיהם לאבות

 תחום ואשי ובואשם - התוכנית בפיתוח שותפינו - ”אשלים” לאנשי הבונה; ביקוותם את
 פוו־ ויטה לגבות וכן עזו־אליהו מותם קמינסקי וינה פויז, זבווה הגבוות הון: הגיל

בכיוה. תוכניות מנהלת נסאולויו,

 אגבאויה פתחיה לגבות פוקרא, נעחאן למו הפוויקט קיוום ועל הפעילה המעוובות על תונה
 ובקה לגבות וכן - התוכנית התקיימה בהם ביישובים הוווחה אגפי מנהלי - עבאס ואגיב ומו

 הומתה אגפי ועובדי הקבוצות לוכזי בחיפה; הומתה מאגף שבטו, אויאל ולמו במנשטיין
 באבר, עאמו - הסונאות ולמנחי גיבאוין; ועמאז חיווי גייויאס וינאווי, אמין - ביישובים

 לכל עמאש; ומוחמד חלבי עביו נאטור, ושא - האוצית התוכנית לוכזי וסאלח; זעוווה יסוא
 המשמעותיים; בצמחיה לתוכנית ובות ותומו שעמלו העמותה ולצוות מעוובות הנהלת חבוי

 שהובילה - מעוובות עמותת מנהלת בתפקין, קודמתי - גוו שיו לגבות מיוחזת ותוזה
 לגיבושה עור ובעל משמעותי חותם ובחקצועיותה ביכולותיה והטביעה אשלים עם לשותפות

 עמאש מוחמז למו חוזה אחסיו ולא הראשונות; השנים בשלוש והתפתחותה התוכנית של
 אבות. עם בעבוותו שובש ויזע, וגישות בחוכמה, אותנו והעשיו לתוכנית מחוצו שהקדיש

 הטביע שהוא והייחווי האישי החותם על סטויאו ווני לזייר בחיוחז להונות בוצוני לבסוף,
 על אבות, עם בעבוזתה המקצועית הומה את ניכו באופו ששכלל על מעוובות, בעמותת

 לי שניתנה הזכות ועל במלאכה שעשו אלה ולכל זו; חובות כתיבת ועל המוזל בפיתוח חלקו
ממני. אישית מיוחזת תוזה - התיעוז מצוות חלק להיות

עבוני-לפין שוונה
מעוובות עמותת מנהלת



Iת" I ב א ת 'ו נ " ותיעוז

”אשלים” עמותת

 עם לעבווה וחייחסת ולמשפחותיהם, בסיכון לילוים שירותים המפתחת עמותה הינה אשלים
ובה. חשיבות אבות

 בישואל. העובית בחבוה מובטלים באבות לתמיכה ייחווית תוכנית היא ”אבות בוית”
 ופגיעה כישלון של לתחושות גוומת האבטלה חוויית כי התפיסה עומות התוכנית בבסיס
 האב בין הקשו על ישיוה השפעה להן יש אשו תחושות המובטל, ההווה של העצמי בוימוי
הווה. הוא באשו - בתפקוויו וב קושי וגוומות לילויו,
 השונות, השיוותים מעוכות לביו בינם הקשו לחיווק לפעול באבות, לתמון התוכנית מטות

הווים. בהיותם בחיווקם ולסייע
 בחלק התוכנית תיעוו את מביאים אנו ,”מעוובות” עמותת עם בשיתוף שנכתבה וו, בחובות

 עם התעובות תוכניות לבנות מקצוע לאנשי לסייע במטוה - פעלה היא בהם מהיישובים
ומושכל. מקצועי באופן התעובויות לביצוע נאותים כלים להם ולספק אבות,

 אבות עם העבווה את להוחיב מקצוע אנשי יעווו בחובות המופיע החומר כי מקווים אנו
לבוא. לעתין התעובויות תוכניות של ושיפוון השלמתן לשם ומשפחותיהם

סולימני ומי דייר
אשלים עמותת מנכ״ל

2009 יולי
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Iת" I נ א ת 'ו כ " תיעוד

הקדמה
 נזותות٧ של המשותפת ביוזמתם שפותחה, הואשונה הניסיונית התוכנית הינה ”אבות "בוית

בישואל. הסובית בחבוה מובטלים באבות לתמיכה ,”ו"מעוובות ”אשלים”

 הולוונטית, הספוות סהיות חון התוכנית, של והבציונל השלבים המטווח, את מפוטת זו חובות
 המקצוע אנשי ושל המשתתפים האבות של וחוויותיהם תפיסותיהם קולותיהם, את ומציגה

 וחתאות התוכנית, מיישום העולות העיקויות התואנות את מסכמת החובדת הפוויקט. את שליוו
מוזוים. אבות ולמען עם התעובות תוכניות לפיתוח האפשויות השלכותיהן את

 התעובות תוכניות אווות הקיים היזע את להעמיק מאפשו אבות בויח התוכנית תיעוו
 פותחו אלה כל בפוט. ומוזוים, מובטלים לאבות התעובות תוכניות ואווות בכלל; לאבות,

 שביניהם, ולמובטלים - כללי באופן - לאבות התעובות בתוכניות הבולט המחסוו וקע על
 מקיפוח הסובלת חבוה העובית, החבוה בקוב בעיקו בישואל בולט זה מחסוו במתחו.

ומהזנחה. החבותיים השיוותים בוחת

 הצליחה היא המצומצם, היקפה ולמוות בישבאל, עוביים יישובים במספו נוסתה התוכנית
 אבות ולמען עם התערבות תוכניות לגיבוש הנחוץ היזע לפיתוח משמעותית תוומה לתוום

חוזויח

 חזווים בהווה החיים שאבות התחושה את מחזקים המשתתפים האבות של ניסיונותיהם
 שנקוות הטענה את אף מאשוים קולותיהם לילויהם. יוחו טוב עתין למען לפעול וצון

 להביו צויכות אלה תוכניות התעובות. תוכניות לעיצוב חיוני יוע חקוו הינה שלהם המבט
 הולם מענה לתת שתוכלנה כוי בו להיעזו ועליהן וקהילותיהם, אבות ביוי המצוי היוע את

 חוויות חוכזיות על מצביעות התוכנית ניסוי במהלו שנצבדו העוויות המשתתפים. לצורכי
 של מוכיב לשלב מחייבת זו חוכזיות כאבות. העכשווי בתפקודם המשתתפים של הילוות
ילזות. חוויות של ועיבוו העלאה

 מוכיב היווה זה עבווה ואופן קבוצתית, עבווה על מתבססות התעובות תוכניות ככלל,
 האחוים והמשתתפים האבות של הואשוניח ותיעתם למוות התוכנית. של בהצלחתה חיוני

 וליבוה והשתייכות, זהות של תחושה בהמשן להם להעניק הצליחה היא קבוצתית מהתנסות
חבותית. מבחינה אותם

 מתחשבים מאמצים לובות השקעה מחייב אבות של קבוצה שגיבוש אף מלמו התוכנית ניסיון
 )ליישוג3ט1ו1ח9 נדושת؛טס איננה הובה ההשקעה שיטות. של וחב במגוון אבות, וגיוס (

ובשימווה. הקבוצה גיבוש בשלבי פחות, לא משמעותית, היא היישוג; בשלב וק

 שאחת וטענו חזוו ובים אבות אולם התוכנית, להצלחת תוומת כשלעצמה, הקבוצה, אכן,
 כלפיהם והפרטנית האישית הנישה וווקא הייתה בתוכנית להשתלבותם המוכזיות הסיבות

 עם התעובות בתוכניות המוכזיות התובנות שאחת מכאן, המקצועיים. והרכזים המנחים מצו
 עבווה של אלמנטים קבוצתית, מתווה לצו לשלב, שעליהן היא בהווה החיים אבות ולמען

פוטנית.

 ומשפחותיהם. אבות עבת סיכון גוום מהווה שהווה הטענה את מחזקות המשתתפים עוויות
 חבותיים, פוליטיים, הקשוים עם להתמווו צויכות מובטלים לאבות המיועוות תוכניות כן, על

אחו( גוום או חבותי ויכוי ניצול, קיפוח, )כמו ההווה למצב הגוומים - ואחוים כלכליים
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Iאבות״ 'נוי״ תיעוד

 וקהילותיהם המשתתפים בידי לסייע צויכות אלה תוכניות חבותיות. זכויות לקיוום דאגה חון
ושוושיה. הווה ביטויי עם להתחוור

 והמנחים הוכזים של המקצועית לגישה מתייחסת התוכנית מהצלחת הנובעת נוספת תובנה
 החכבו הדואג, האישי, ؟:חס נתנו שהם החשיבות את מוגישות המשתתפים עוויות שלה.

 הצלחת את קיום ואשו המקצוע, אנשי מצד זכו הם לו - פטונליסטי הלא - והשוויוני
 המקצועיות־ הגישות של חשיבותן את הממחישות ובות עוויות מביאה זו חובות התוכנית.
להצלחתה. ותוומתן התוכנית, של ייחודיות

 התפיסה את מאשוות המשתתפים עוויות לה. ובות ופנים דינמית, תופעה הינה ^בהות
 והתובותית המעמדית לשונות להתחשב צויכות לאבות המיועדות התערבות שתוכניות הגווסת
 אבהות על לובו שאין מלמות התוכנית זה בהקשו למשניה. אחת אבות קבוצת בין הקיימת

 התייחסות תון זו, שונות המשקפות התעובות תוכניות לפתח הצוון מכאן אבהויות. על אלא
היעד. מאוכלוסיות אחת כל של והייחוויות התובותיות האבהות לתפיסות

 ושאינם מוועים ומגוונים, ממכבים להיות עשויים החעובות בתוכניות חלק לקחת אבות מניעי
 וחב טווח כוללים המניעים מבטם. ומנקווות המשתתפים מקולות להסיק ניתן זאת מודעים.

 שאיפה ללמוד, וצון האישי, ההון ומת העלאת עבודה, חיפוש לובות וציפיות, שיקולים של
 אישי קשו החבותיים, השיוותים עם הקשו שיפוו המות, כישווי שיפוו אישית, לצמיחה

 שונים ומניעים עבו, חוויות עם בהתמווווח עזרה הבדידות, ממעגל יציאה מקצוע, אנשי עם
 מניעים, של זה למגוון להתייחם ביכולתן כן אם תלויה התעובות תוכניות של הצלחתן אחוים.

המשתתפים. ציבוו של והוליסטית כוללת ואייה אימוץ ידי על

 גווחת כישלון, של קשה תחושה גווות האבטלה שחוויית העידו אבות בבוית חלק שנטלו מי
 הניסיון עצמית. אשמה של תחושות ומעצימה העצמי בדימוי דוסטית ליויוה להסתגרות,

 חבותיות ותפיסות זכויות של קיומן חשיבות את המוגיש נגדי, שיח לקדם צויכות שכאלה
 ליצוו מעוובות, ולעוון לשלב תצליח נכונה פרקטיקה וסולידויות. אחויות על המבוססות
 ביו הדדית למידה יכולת ותעודד חבותית-אישית, ומודעות תודעה לפתח תצליח שותפויות,

 האנושי ההון בפיתוח התעובות תוכניות של החשיבות את ממחיש אף זה תיעוד המשתתפים.
המשתתפים. אצל והחבותי

 והוכזים המשתתפים לאבות החובות, בחיעוו חלק שלקח מי לכל מודים אנו לסיכום,
 תוכניות לבניית נחוצים שכה החבותית, והתוועה היוע בפיתוח תוומתם על המקצועיים
התעובוח.

סטויאו רוני ז״ו
לפיו עבוני שוונה ’גב
ענזאש נזוחמז מו

2008 נובמבו
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”אבות "בויח סיפווי

ת" I נ א ית ו "כ וז٧ת'

”שלי הילזים עיני נון החיים את לואות”
 בנים ושני ואובע; שש בנות - בנות שתי לאובעה: אב הוא ’א
ושנה. שלוש בני -

 שובו עם שנים. כשמונה לאוץ בחוץ ’א שהה נישואיו לפני
במאפיה. אי עבו לישראל

 עבווה במציאת מקשיים א' סבל ומתבגו נער בהיותו עם
 ובז נישואיו. לאחו גם אותו ללוות שהמשיכו מתאימה,
 שנפגע לאחו התעסוקה, לשכת זוו א' את הביו התוכנית
 במצב היה לעבווה, חזו לא א' נפילה. עקב עבווה בתאונת

 ובמויוות. מעש בחוסו ובים ימים ונמצא קשה, וגופני וגשי
 שמעוכת כיוון בחבוים, או במשפחה להיעזו התקשה הוא

 הלן מצבו חלשה. הייתה שלו והמשפחתית החבותית התמיכה
 שלו הקשו ועל ילזיו על שליליות השפעות לכר והיו והחמיו

אתם.

 בפוויקט להשתתף אבות בוית תוכנית ובז ידי על הוזמן א'
 התקשה א' האבות ווב כמו . בקבוצה פעיל חלק ולהיות

 שלושה לאחו אולם קבוצתית; לעבודה להסתגל בתחילה -
 עם פעולה שיתף כולם, מבין המתמין הפן הוא מפגשים

 א', של לזעתו כולה. לקבוצה ובות וסייע אחוים, אבות
 לבסוף, מאוז. לו עזוו - הקבוצתית והחוויה הליווי ההזוכה,

למסעדות. מוצוים באספקת עבודה מצא הוא

 בו חיזקה וילזים אבות של המשותפת הפעילות זבויו, לפי
 באופן ההווית התפיסה את ועצבה שינתה אתם, הקשו את

 הגויו הוא בכלל. שלו המבט נקודת על והשפיעה ספציפי
הילדים עיף דוו החיים את לואות "התחלתי בעצמו: כן זאת



I אבות" ת 'ו ב " ותיעוז

 לשניים: אב גי, של סיפווו

 ”לעסקים "מאבטלה

ואובע. חמש בני - ילוים לשני ואב נשוי גי

 בית, גי קנה שנים שמונה לפני הבנייה. בענף גי עבו חייו כל
 בתשלומים עמד ולא עבוותו, מקום את שאיבו לאחו או

 הוא עליו. חוב שעולמו גי חש אז ביתו. גם לן אבו -
 אף ’ג ממנו. להתאושש הצליח ולא קשה נפשי למצב נקלע
 מושויות עזרה קבלת ווחה התעסוקה בלשכת להיושם סיוב

הוווחה.

 גי, את איתו התוכנית ובז שכונתיים ופעילים שכנים ווו
 והיה המפגשים לכל הגיע גי לקבוצה. להצטוף אותו והזמין
 למצבים שנקלעו אבות מספו שפגש לאחו מאוד. פעיל

 כיצו למו הוא - שלו לאלה בהשוואה אף חמורים - וומים
 במיוה לקשייו להתייחס והחל החוש מצבו עם להתמווו

 החבוים את להצחיק נהג הוא בהמשך הומת. של מסוימת
 במפגשים בנין את שיתף ’ג השראה. מהם ושאב בקבוצה

 הפעילה ומעורבותו השתתפותו אותם. גם לשנות ולמו
 הווות הובה כי ספק אין מיוחות. תוומה לה תומה בתוכנית

 ממפגש והשתפוה התפתחה בתוכנית המשפחתית האווירה לו
למפגש.

 הוא העבווה. למעגל חזוה על לחשוב ’ג החל המפגשים באחו
 העסקי הרעיון על להם וסיפו בקבוצה חבויו את בכן שיתף
 יש וכיום המשתתפים כל מצו וב לעידוו זכתה יוזמתו שלו.
וכבים. ושני עובוים חמישה עם עצמאי, עסק ’ל-ג
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I ווו" נ א ת 'ו "נ ת'עוז

התוכנית של קצר תיאור
 העובית, בחבוה ניסיונית-ייחמית תוכנית שהינה אבות, בוית תוכנית החלה 2004 בשנת

 יווחה של פוי היא התוכנית בישואל. עוביים יישובים במספו עובים אבות בקוב לפעול
 שתומכת בישואל הואשונה והיא מעוובות,” לעמותת אשלים"” עמותות ביו משותפת העיונית
 מובטלים לאבות מענה לתת התוכנית של מטותה צעיוים. בגילאים לילוים מובטלים באבוח
עבוזה. חחוסוי אבות עשוות בה והשתתפו מוזוות אוכלוסיות בקוב

 וסכנה סיכוו במצבי לצמצום פועלת ומשפחותיהם, בסיכוו ילוים עם בשיתוף אשלים עמותת
 עוסקת מעורבות עמותת כתבוה; והשתלבותם חייהם איכות לקינום נועו, ובני ילזים בקוב

 שוויוו, מהיעזו הנפגעים אלה של ובפוט בישואל וילזים הווים של חבותיות זכויות בקיזום
ועוני. חבותית הורה

 מואיגה עלייה אחויו ושגוו הנוכחית המאה בואשית שהתרחש הכלכלי המיתון וקע על
 לבעיית הולם מענה לתת ובקשה זו יוזמה באה - העוני תחולת ובאחוזי אבטלה בשיעווי

 הפיתוח, בעייוות הישואלית: בחברה הפגיעים הסקטווים בקוב שנפוצה בעיה האבטלה;
 להגיע לעתים עלולים האבטלה שיעורי בהם בחיוחז, העוביים יישובים ובקוב בפויפויה

אחוזים. עשוות לכדי

התוכנית: חטרות
תעסוקה; היעזו של בתקופה באבות לתמון ٠

ילזיו; וביו המובטל האב ביו הקשו את לחזק ٠

החבותיים; השיוותים חעוכת וביו מובטלים אבות ביו הזיקה את להעמיק ٠

מעסיקים; וביו עבוזה מחוסוי אבות ביו פעולה שיחוף לקום ٠

מובטלים; אבות של תבותית ושת ליצוו ٠

עבוזה. במציאת הסיכוי את להגביו ٠

היען: אוכלוסיית
 אבות על זגש עם הוווחה, בלשכות המוכוים שמונה, ־ ליזה בגילאי לילנים מובטלים אבות

בהווותם. לתמיכה הזקוקים

התוכנית מוול
מוכיבים: מספו וחונה שלבים מספו כוללת התוכנית

אבות גיוס ו.

 קבוצה וגיבוש בגיוס המקומית־קהילתית, בוחה יישוג פעולות מעוזזת אבות בוית תוכנית
 לאבות המיועזות תוכניות של הקמתו בתהלין והכותי חשוב זה מוכיב מובטלים. אבות של

אישיות, פגישות בקהילה, וחוסזות שיוותים הפעלת זה ובכלל ובה השקעה המחייב
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I אבות" ת ' ו כ " וז٧ות'

 מגוונות יישוג וטכניקות חבותיות ושתות ויהוי מנהיגים, איתוו הסבוה, פעולות בית, ביקווי
אחוות.

”אבות "בוית - אבות קבוצת של והפעלה הקמה .2

 פועלת וו קבוצה אבות. ברית לקבוצת להצטוף מוומנים האבות הגיוס, שלב תום לאחו
 האבות ומשפחה. הווות בתחומי במשתתפים לתחוו מיועות והיא מונחית, סונה של במתכונת

 כאבות, ניסיונם מתון עולים אשו וקבוצתיים, אישיים בנושאים ונים בתוכנית המשתתפים
 מעוובותס את מעוווח הקבוצה בנוסף, בפוט. תעסוקה, חוסו של במצב ובאבות וחב; בחובו

 בשילוב ילויהס, של והקהילתיות החינוכיות התשתיות את לקום שחטותן במסגוות האבות של
 וניסיון הכישווים היוע, את לתעל כלים מקנה התוכנית עצמם. האבות של התנובותית עבווה
ילויהם. למען האבות של החיים

עבתה בחיפוש פוטני סיוע .3

 ייחוויות, לחסגוות חופנים הם אבות בוית בקבוצת האבות של להשתתפותם במקביל
 הגבות באמצעות עבווה למצוא סיכוייהם את למצות שנוען מקצועי סיוע ווכו ומקבלים

 מיומנים, מקצוע אנשי יוי על פוטנית ברחה ניתן זה סיוע שלהם. התעסוקתית המסוגלות
המקומי. העבווה שוק את היטב ומכיוים התעסוקה תחום על האמונים

 תב״ת־גיונט של ”אביחיל תוכנית” את חעוובות עמותת הפעילה ,2006 משנת החל בנוסף,
 בשיתוף מקיימת אביחיל תוכנית אליה. חברה אבות בוית ותוכנית בתעסוקה(, )תנופה

 שיפוו אנושי, הון פיתוח וביניהם: שונים, בתחומים העשוה פעולות מעוובות עמותת עם
 לעולם להיכנס אבות מעווות אביחיל תכנית מחשב. מיומנויות וקיוום ועבוית אנגלית השפות

 בפניה וייעוץ עזוה מחן וכולל אישי, הוא הליווי שנים. שלוש בחשן אותם ומלווה העבווה
 תעסוקתיות. הזומנויות ובזיהוי עבווה לחיפוש סונאות בקיום ולוונטיים, עבוזה למקומות

אבות. בוית תוכנית וכזי עם מלא בתיאום מתנהל הכול

אב-ילד פעילויות .4

 ולמשפחה לילוים מוקוש להיות היה שיכול זמן ממושכת, מאבטלה יוצא פועל הוא פנוי זמן
 הפנים־משפחתית. בחקשוות הפוגעים ובים ומתחים קשיים חעווו הזה הויק וווקא אן

 מפגשים - תעסוקה בחיפוש והסיוע הקבוצתית הפעילות בצו - משלבת אבות בוית תוכנית
זו. חשבוית בתקופה גם ביניהם הקשו את להעמיק כוי וילדים לאבות משותפים

עבתה מחוסרי באבות לתמיכה קהילתית ושת יצירת .5

 יוי על האבטלה בתקופת משפחות ולמען עם ביטחון ושת של גיבוש מקומת התוכנית
 ועמותות המקומית, הושות הפוטי, הסקטוו נציגי כמו: קהילתיים אוגונים עם שותפות יציות

המשפחות. לוווחת יחויו לפעול המעוניינים מקומיות
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אבות" ת 'ו "כ ת'עוז

התוכנית ביישום השלבים
שלבים: מספו מחייבת אבות ברית תוכנית הטמעת

’קהילה / יישוב’ חווה יציות : 1 שלב

המקומיים. החבותיים השיוותים לביו התושבים ביו פעולה לשיתוף חווה יציות

צוות בחיות : 2 שלב

לתוכנית. ולהכשיו לאתו שיש הכשוה, ומנחי יישוב ובז כולל התוכנית צוות

 העומוים היישוג באמצעי הקבוצה ובגיבוש אבות בגיוס פעולתו על נוסף היישוב, ובו
 והשיוותים הקהילתיים המוסוות ביו פעולה שיתוף יציות על גם אחואי הוא - לושותו
קיימים.

 משותפות ובפעילויות לאבות בתוכניות סונאות בהנחיית והשתלבו תכננו התוכנית מנחי
 הווישות וביו האבות יוי על שהועלו הצוכים ביו שילב הסונאות תכנוו וילוים. להורים

 ומעשי תיאווטי וקע קבוצות, בהנחיית מומחיות יש למנחים התוכנית. ובז של המקצועיות
 לתחום בהתאם להשתנות עשויים הם קהילתית. בעבוזה עשיו וניסיוו סוציאלית בעבווה

הקבוצה. וצוכי מומחיותם

 מפגשים של סזוה וכללה מעוובות עמותת מטעם צוות ע״י נעשתה המקצועי הצוות הכשות
 הרוה, אבטלה, חבותיות, וכויות החבותי, המבנה השפעות אבות, עם עבוזה בנושאים:
 ויסווות אבות עם קשו יציות דוכי אבות, של ותסכול כעס עם התחוזדות משלבת, פוקטיקה

קבוצתית. עבווה של

היגוי ועזת הקמת : 3 שלב

 שיוותי המועצה, הבאים: הגופים של היישוב מנציגי המווכבת מקומית, היגוי ועזת הקמת
האחור. ביישוב עבווה מחוסוי ואבות מעסיקים התעסוקה, שיוות הוווחה,

איתוו פעולות : 4 שלב

 בלבז, המשפחתית לזיוה עצמם את ולהגביל בביתם להסתגר נוטים תעסוקה מחוסוי אבות
 נמנעים מהם ובים כן, על כישלון. של עמוקות ותחושות אשמה בושה, חשים הם שכן

 לתוכניות. וגיוסם איתוום על המקשה מצב מובטלים, כאנשים־אבות בציבוו מלהוזהות
 את לפווץ אבות־גבוים לעוור מנת על ובות פעולות ליזום התוכנית צוות חייב לפיכן,
לקבוצה. ולהצטוף מהאוון׳ 'לצאת המעגל,

”אבות בוית” קבוצת הקמת : 5 שלב

שבועי. בסיס על הנפגשת קבוצה מוקמת אבות וגיוס איתוו לאחו

קבוצתית עבודה : 6 שלב

 קבוצת של הייחוויים למאפיינים בתכניה המתאימה לסדנה, הקבוצה נעוכת הגיבוש בסיום
 נושאי עם התמווזות משפחתית, תקשוות הווות, אבהות, כוללים: אשו הספציפית, האבות

אחוים. קוובים ונושאים ותסכול כעס עם התמוזדות זכויות, מיצוי אבטלה,
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אב-ילן פעילויות : 7 שלב

 אב־ילן המפגשים מטות המשתתפים. ילדי עם סויוה פעילות מתקיימת התוכנית בחסגות
שלהם. משותפת חווייתית ולחיוה לילויו האב בין הקשו העמקת היא

תעסוקה בנושא אישי ליווי : 8 שלב

 המשתתפים עבווה. בחיפוש וקבוצתית אישית עווה לקבל המשתתפים את מעונות התוכנית
 עבונה, ולמקומות מקצועית להכשרה הפניה הכולל אישי, תעסוקתי ייעוץ לקבלת מופנים

בה. והתקומות עבווה בחיפוש וסיוע

המשתתפים ומעקב ליווי הערכה, סיום, : 9 שלב

 יוי על שניתנים החבותיים בשיוותים להיעוו המשתתפים מוזמנים התוכנית סיום לאחו גם
 כניסחם לליווי במקביל זה כל בתוכנית. משולבים ושהיו וכוי תעסוקה וכזי וווחה, עובזי

ובקבוצות־אינטוס. בוועזות כפעילים בקהילה, שונות ייצוג לקבוצות

קבוצתית עבודה סונה: תכני
 בנושאים וכן ואבות, גבוים בהיותם המשתתפים של השונות בזהויות עוסקים הסדנה תכני

 של לאופייה בהתאם - ייחוזיות בסוגיות או ואבטלה תעסוקה ומשפחה, הווות כגון שונים
קבוצה. כל

התוכנית: במסגות שהתקיימה מפגשים( עשו שלושה )בת הסונאות אחת מתון דוגמה להלן

התוכנית: הצגת -1 מפגש

עבוזה. זוכי התוכנית, מטרות הקבוצה, תכני הצגת קבוצתי׳, ׳חוזה יציות

אבהות: - 2 מפגש

 ביחס שלהם והויחוייס התפיסות במכלול ונים המשתתפים אישיות, חוויות של העלאה וון
אבהות".” למושג

ומשפחה: הווות - 3 מפגש

 ולחוש להביו המשתתפים מנסים )פווייקצייה(, בהשלכה שיחוש נעון בו תוגיל, באמצעות
במשפחה. האב של תפקיזיו את

ילדים: אבות מפגש - 4 מפגש

 וון חווים וילדים אבות - כווו ומשחקי וומה משחקי - חווייתיים משחקים כדי חון
לתקשוות. אלטונטיבית

אב-ילו: תקשוות - 5 מפגש

 ופיתוח ביניהם הקשו חיזוק לשם חוויותיהם, את מעלים האבות אבות־ילזים המפגש בנקודת
אלטונטיביים. תקשוות זפוסי
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הווות: - 6 מפגש

 ווכים לפתח ומנסים במשפחה, תקשוות בופוסי ונים האבות תפקיוים משחקי באמצעות
ופתוח. יותו ישיו לקשו חושות

זוגיות: - 7 מפגש

 ואחויות; תפקיוים חלוקת הזוג; בני בין פעולה שיתוף - זוגיות של שונות תפיסות על ויון
 עם ההתמוווות אופן לבין אלה מוקוים שבין הקשו הבנת וחיצוניים; פנימיים שליטה מוקוי
במשפחה. והן בעבוזה הן ואתגוים בעיות

ילוים: אבות מפגש - 8 מפגש

 ביניהם פעולה לשיתוף מוול לבנות מנסים וילוים אבות ווכן וגבס בחימו פיסול תרגילי
יחויו. והמחשתו

הווית: סמכות - 9 מפגש

 עם שלהם בקשו וונים נחשפים האבות אבות־ילוים הקבוצתי במפגש התבוננות מתון
שלהם. בחינון מעוובותם את לעוון מנת על ילויהם,

ועוכים: מפגשסו-תובות

 בתת התנהגותם את המנחים העוכים את מבווים המשתתפים וסימולציות תוגילים וון
הילוים. תימן על והשפעתם כלליים תובותיים ערכים וניוונים ואבות, הווים

)ביניים( וסיכום דיון-11 מפגש

נושאים: לשני מחולק

כהורה; תפקידם ועל עצמם על האבטלה בהשפעת ויון ו.

המשתתפים. יוי על אבות־ילזים נוסף מפגש ותכנון ביניים סיכום .2

אבות־ילוים מפגש-12 מפגש

כללי וסיכום מסקנות - 13 מפגש

 ופוסי על הסונה של בהשלכות וזיון סיכום אבות־ילוים; מפגשי מתון מסקנות והסקת לחיוה
אבות. מעוובוח

להמשן ותכנון הערכה סיכום,

 בסוגיות שעוסקים שבועיים מפגשים יחויו מתכננים המשתתפים הסונה והעוכת סיכום לאחר
 חבותיות זכויות חבותית, תוזעה פיתוח כמו שונים בנושאים הקבוצה חבוי יוי על המועלות
 ותכנון נוספים חיצוניים גוומים עם הווים־ילזים פעילות בשילוב זאת כל אישית. ומודעות
הפוויקט." סיום לקואת - משותף טיול לחשל - ”שיא” פעילות
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הספוות סקירת
 כיום וווחת ומשפחות ילוים של החיים לאיכות משמעותי גוום היא שאבהות הגווסת העמוה

 ™ין זוכים לא אבות זאת, למוות .Marsiglio, Amato, Day, & Lamb, 2000 החברה במזעי
החבותיים. השיוותים של היום בסזו ואויה במוימות

 מעוביות ושאינן מעוביות במוינות בעוני, החיות ממשפחות נכבו שחלת מואים מחקוים
 של זה מצב האחוונים, העשווים בשלושת אב. ללא משפחות הן בישואל- גם זה ובכלל
 באקזמיה והן מזיניוח קובעי אצל הן מוגבות להתייחסות זכה ,Fatherless אבהות היעזו
2004 .,Biankenhorn, 1995; Andrews, et al. הדומטי הומוגרפי בשינוי נעוצה לכן הסיבה 
 מהילזים, אחוז משישים יותו המעובית. בחבוה מוזוות קבוצות בקוב המשפחה במבנה שחל

 עם קבע באווח חתגווו אינו האב בהן במשפחות חיים באוה״ב, העוני לקו מתחת החיים
 בהשוואה חמישה פי גבוהים הינם העוני במעגל להישאו אלה משפחות של הסיכויים משפחתו.

אב עומו שבואשן הוויות תו למשפחות בהשוואה שלושה ופי הווים; זוג עם למשפחות
1995 ,Marsiglio.

 נמצא .Amato. Keith, 1991 והמשפחה הילו בחיי משתנים של וחב טווח על משפיעים אבות
 והתנהגות חבותית הסתגלות לימוויים, הישגים לבין אבות חעוובות בין וחיובי ישיו קשו

 שותפים לא אבות זאת, למרות .Buianda, 2004; Brotherson White, 2007 נאותה חבותית
 הסוציאלית העבוזה בתחום הבולטים מהחוקוים יפה, אליעזר פוופי ובות. התעובות לתוכניות
בישואל. הוווחה שירותי של הזנוח׳ הלקוח’ האבות: את כינה בישואל,

 מהי אבות; חעוובוח מהי האבות; נעלמו לאן מוכזיות: שאלות בשלוש עוסקים אבות חחקוי
האבהות. של משמעותה

אבות של מקומם  

באוה״ב - נעשו הקוומת המאה של השמונים שנות ותחילת המאוחוות השבעים שנות במהלו  
אבות היעזוות בהשפעת והתמקוו במשפחה, אבות של מקומם על נותבים מחקוים בעיקו-  

משפחתם על (Fein , 1976; Gladieux , 1978; Biller. 1974. 1981; Maccobby, 1977). שווה  
חיוחז באופן הילן, של חייו איכות על האב היעזו של ההשפעות את בחנה מחקוים של  

חשובות זמוגופיות עובדות בשתי ודנו התמקזו המתקוים ווב : .(Biller, 1971; Lamb, 1981) 
.(Stay, 1998) העבווה לשוק נשים של המסיבית והכניסה הגיוושיו; בשיעוו העלייה  

של גוול מספו עם ישיו קשו יש אב שלהיעור היא, המחקוים מן העולה העיקוית המסקנה  
.(Pearson & hennes, 1990; Amato, 1993) והמשפחה הילן בוווחת הקשווים משתנים  

ולהשפעת אבות, של מעוובוחם לחשיבות באשו הממעות לפיתות תומו אלה מחקוים  
Furstenberg & Harris, 1993;) המשפחתי במעון אבות של מקומם על החברתי הקונטקסט  

.(Palkovitz, 2002

 הקוגניטיבית הוגשית, להתפתחות תוומת האב שמעוובות כן על מצביעים אחוים מחקוים
אב מעוובות הי™ מנגו, שלהם; פנימית שליטה מוקד לפיתוח וכן ילזים, של והחבותית
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הסתגלות היעוו נמוכים, לימוויים הישגים כגון שליליים, משתנים של שלחה בסנוה קשווה
Marsiglio, 1995; King, 1994; iamb, 2004;) נוומטיבית בלתי להתנהגות ונטייה חבותית

.(Pieck 1997; Tamis-eMonda & Cabrera, 2002

אבות תפקיז־י  

תפקיוי מהם בשאלות: התחקוה - ומסוובותו האב תפקיוי על - מתלווים של שנייה מגמה  
Mackee & Obrien, 1982; lamb.) ,חעוובות לכמת ניתן וכיצד אבהות להגויו ניתן אין האב  

(Pieck & evine, 1985; Radin, 1994 ; Pieck, 1987; Marsiglio, 1997; Furstemberg, 1988

 בתהליכים קשווה אבהות פיה על התפתחותית, חבט נקוות מתון נעוכו שחלק - החחקוים
 האבות מעוובוח בופוסי שינויים על ככלל, הצביעו, - הגבו של וגשיים־אקספוסיביים

(.Russel, 1982; lamb, 1988; Cowan, 1982) במשפחה

 לפונס, לחנן, ההיסטוויה: במהלן מילאו שאבות תפקידים אובעה מציין (Pieck, 1984) פלאק
 של מוכזיים תפקיןים אובעה הוא גם מתאר (Lamb, 1981) לאמב גבוי. מודל ולייצג לטפח

 הבית אחזקת במטלות ישיו באופו מעווב להיות באם, לתמון לפונס, החעובית: בחבוה אב
 של התנהגות דוכי על המשפיעים למשתנים באשו - במחקוו ילו־אב. אינטואקציה וליצוו
 העוכה מעוובים; להיות אבות של המוטיבציה מספו: משתנים נמצאו - (Lamb, 1987) אבות

האב. בתפקיזי האימהות ותמיכת ומעשיים; אוגוניים קשיים אבהיים; וכישווים עצמית

 של ההתנהגות בנפוסי משמעותי שינוי אחו בחיפוש עוסקים אבהות על החושים המחקוים
 בזיוגון חושים ביטויים יצוו אלה חחקוים (.Marsiglio, Hutchinson & Cohen, 2001) אבות

- החושי. ׳האב המטפח׳, ׳האב כגון האבהות,

 בופוסי שינויים של אפשוות על האופטימיות חיות את מצמצמים שונים מחקו ממצאי
 חגוויים וסמלים מתגיות מושפעות עוייו אבהות תפיסות כי מואים הם אבות. מעוובות

 Decoste), ׳המשפחה׳ לספיות - ונשים ׳העבווה׳ לעולם משויכים אבות פיהן על מסוותיים,
1991 ,1994; Lupri.) ויכוטומית ופחות - יותו מאוזנת בעמוה נקטו מאוחוים מחקוים - 

 אבהות לביו מעוובת; לא ”"נעוות אבהות ביו הקוטבית לחלוקה המתנגות ואיה ואימצו
מעוובת. נוכחת"”

 "אבהות של בנושאים להתמקן החלו האבות מחקוי העשרים המאה של התשעים משנות החל
 את כמבטאים - (Fatherhood Generative) יוצונית״ ו״אבהות (Fatherhood Social) חבותית״

 נוספים מאמצים (.Day, 1998) ביולוגית באבהות ופחות - לילו אב בין הקיימת היחסים מעוכת
 אבות. מעוובות להעוכת וקויטויונים אבהית אחויות של אינויקטווים להגוות הופנו

 האב. תפקיוי על יותו ומשולבת מאוזנת בהסתכלות הוא אלה מחקוים של העיקוי ההישג
 ומשתנה פנים ובת מווכבת, כתופעה אבות של מעוובותם להבנת תרם מחקוים של זה מעון

 קשה יהיה אך - (Lamb & ,Day ,Marsiglio, 2000) שונות חפוספקטיבות להבנה שניתנת -
(.Pa1kovitz,1997) תובותיים למשתנים להתייחס בלי אותה להגויו או למווו
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האבהות משמעות

 יצוה 1ז מגמה .”האבהות משמעות מהי” לשאלה כמנה במחקו העכשווית, השלישית, המגמה
 כולל אבהות, של וסוציו־פסיכולוגיים כלכליים תרבותיים, היבטים על יוע של נותב בסיס

 SLaRossa ,LaRossa ;2006 ,1997 ,1988 ,taRossa) מויניות וקביעת יישום של נושאים
2006 ,Sinha) .

 תובותיות בתפיסות שינויים סוקרים - ותובות לאבהות הנוגעים - מהמחקוים חלק
 ניתוח על מתבססים אחוים ואילו (:fripp-Reimer&Wilson, 1991) אבהות של ואידיאולוגיות

 האבהות להבנת תומו אלה עבווות תובותית. כהבנתה אבהות של התפיסה את החאיו סימבולי
(.Marks & Paikovitz, 2004) משמעותי באמת ותובותית היסטווית בפוספקטיבה

 האבות חולשות את מוגישים שהם היא אבהות חחקוי כלפי המושמעות הביקווות אחת
 D011ahite& Hawkins) ווולהיט הוקינס חעוובותם. בדוכי הקיימת הובה מהשונות ומתעלמים

 על (.lheory Deficit) (Doherty ,1991) ’האבהי הגיועוו תיאווית’ בשם זו גישה כינו (1997,
 זכו והם חתפקוים", הלא” באבות המיוה על יתו התחקוו אבות מחקוי אלה חוקרים פי

אבהות. של נווחליים׳ ופוסים’ בעלי אבות חאשו יותו ובה לב לתשומת

 נשית פויזמה מתוו אבות של חעוובותם את בוחנים אבהות שמחקוי טוענת נוספת ביקוות
 בכן וצחצחה אבהיות, התנהגויות מגוון של היתכנוח חואש פסלה זו חבט נקוות ואימהית.

(.Fatherhoods Possible) ’האפשויות האבהמות’ מוחב אח

בישראל אבות מחקרי

 ؟שינויים התמקו והוא יחסית, מצומצם הינו בישואל האבות מחקו הללו, החחקוים לעומת
 לשינויים (:Shamai, 1991) בקיבוץ באבות (,Sharon & Sagi, 1983) המעורבות בופוסי שחלו

 -Bar) אבהיים התחודוות בדפוסי (;Shanan & Sharon , 1971) המשפחתית העבווה בחלוקת
1995 ,Giorah;) מועסקים לא אבות על מחקו (1993 ,tzimnum-Gaii;) סטויאו חהגוים ובאבות( 

(.2006 ווואו-סטויאו,

 תחום נתקו. טרם - ספציפי מחקוי כתחום ־ בישואל עובים אבות של אבהותם בעת, בה
 תהליכים השפעת על ומצביע העובית, המשפחה הוא מסוימת להתיחסות בישואל שזכה

 & ,Rouhana ,Ghanem ;1983 ,Yaniv & Haj-A1) עליה העוברים מווכבים ופוליטיים חבותיים
1990 ,Smooha ;1990 ,ssad'A & Rouhana ;1989 ,Rouhana ;1999 ,Yiftachel.)

 Barakat,) ומסוותיים פטויאוכלית חופוסים ומושפעת במשפחה, ממוקות העובית החבוה
1993; 1997 ,Yahia-Haj.) זהות וגשית, תמיכה במתו מוכזי תפקיז העובית בחבוה למשפחה 

 הקהילתית־ הספיוה של כהוחבה נתפסת והיא פוליטיים, וקשוים כלכליים משאבים חבותית,
 העובית האוכלוסייה על הישואלית לחבוה שיש ההשפעה למוות (.Joseph 1997) ציבווית
 לא תפיסות עויין משקפים בה השכיחים הסוציאליזציה ופוסי המינים, ביו שוויון בתהליכי
(.Hasan, 1999) ובנות בנים בין שוויוניות

 הגועינית המשפחה על - לאט אן זאת, בכל - שחלים בשינויים להבחין ניתן במקביל, אולם,
עלייה וכן (20%) העבווה לשוק ובות נשים של יציאתן את לציין ניתן הבולטים בין העובית.
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 על המשפיעים שינויים (,2006 לסטטיסטיקה, המוכוית )הלשכה השכלתו ברמת מתחות
העובית. כתבוה האישה של חעמוה

 הגבוהות האבטלה מוחות להתעלם אפשו אי העובית, האישה במעחו וה שיפוו לצד
 הינה 54-45 גיל בקבוצת עובים גבוים של האבטלה ומת בישואל. עובים גבוים בקוב
 ומת 64-55 גילאי בקוב יהווים. גברים של מקבילה קבוצה לעומת שלושה פי שהיא ,37%

 המוכזית )הלשכה יהווים גבוים בקוב 30٥/٥ לעומת 60% הייתה עובים גבוים של האבטלה
 השתכוות ומת בעלי בענפים ווב, פי על מועסקים, עובים גבוים (.2003 לסטטיסטיקה,

 פיזית, עבווה הווושים בתחומים מועסקים רבים תעשייה(; שיוותים, חקלאות, )בנייה, נמוכה
טבעי. באופו צעיוים, לעובוים העופה קיימת בהם

 המעסיקים חעחוות נובעות בישואל לעובים יהודים ביו תעסוקתי שוויון להיעוו הסיבות
 ופיתוח בהשקעה ומאפליה בישואל הזוים הפועלים בחספו מעלייה עובים, עובוים כלפי

 לפיחות מביאים אלה גווחים (.2003 סיכוי, )עמותת עוביים ביישובים תעשייה אזורי של
 אן (;Younis-Yahia & ,ar'Sa ;1999 ,al et Ghanem, 2006) עובים גבוים של העצמי בעון

 -Al) המשפחה ביציבות פגיעה חווגשת לא - העובי הגבו של בחעמוו היויוה למוות
1998,Graham & Krenawi.)

ילדים התפתחות על אבות השפעת

 הנעוו" אב”ה בתופעת בעיקו מתחקז ילוים התפתחות על אבות השפעת בנושא המחקו
"(father Absent)" ההיעווות עקב לילדים שנגום ובנזק (1991,Renkin Wells.)

 ,13ילזים^ר בהתפתחות אבות למעוובות שיש בתוומה המחקוים התמקדו האחוונות בשנים
1998; 2004 ,lamb) . בחיוה בהם בטיפול מעוובים שאבותיהם לילדים, כי מואים מחקוים 

 בנים )אצל סטריאוטיפית פחות מינית זהות גבוהות, ואמפטיות קוגניטיביות יכולות יש גבוהה,
 Radin,1983; (1982,Pruett ;1982,Sagi & Radin.) שליטה מיקוו של יותו ובה ומיוה ובנות(
 קוובים יחסים - וילויו האב ביו היחסים איכות של למוכיב כי נמצא יותו, ספציפי באופן

 (,Radin,1982) הילוים הישגיות על מוכזית השפעה יש - מופחתים כעס ביטויי עם חמים או
 הזהות של התקינה ההתפתחות ועל (1987,1amb) שלהם הפסיכו־סוציאלית ההסתגלות על

;(.Barnett& Baruch 1983,tamb,1987) החבוה לנווחות מותאמת המינית,

 ילוים גמול כלפי אבות של הוויות עמדות ביו הקשו את חקוה (1996 )גל-קואוס, גל-קואוס
 היו עצמם הם באשו בעבו, הוויהם עם שלהם יחסיהם ותיאוו ההתקשוות ופוסי ובין בהווה
 את זוכוים בטוח התקשוות ופוס בעלי שאבות כן על מצביעים זה במחקו הממצאים ילזים.

 עמזות ולביטוי זה סגנון לחיקוי נוטים וכן בילוותם, לעצמאות וכחעוזוים כמקבלים הוויהם
 ו/או כווחים אבותיהם את המתאוים אבות מאיזו, ילויהם. אצל וגשית הבעה המעוווות

 ומפחית עצמאות המעוזז שונה הווות בסגנון לבחוו כפיצוי, נוטים, החיוה, על יתו כמגוננים
 וציפיות שאיפות בעלי אבות כי טוענים (,1984 וושף, )שגיא וושף שגיא הווית. שליטה

 ידם על נתפסו חילזיהם, חבותית ולבגוות לעצמאות ציפו אשו ובה, קוגניטיבית להתפתחות
מענישים. וכפחות ווומיננטיים רגישים ביותו

 כמו: בתחומים עסקו טווגוף בסולמות זה במחקו שנבחנו והציפיות השאיפות ממעוכת חלק
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 (taking role) תפקיד לקיחת (,sharing) התחלקות אליה, והתייחסות הזולת לוווחת תוועות
 התנהגויות הוגשת כוי תוך לילן, והסבו נימוק חתן הוא אלה בכל עיקוי מרכיב וכוומה.

 הסבו של ביטכניקות׳ שימוש כי נואה לחוקוים הזולת. של לוגשות והתייחסות חברתיות פוו
 מזו, יתוה מענישים. ובפחות כוגישים האבות את הילוים תפיסת על השפעה הייתה ונימוק

 מלווה קוגניטיבית, בגוייה וזמינה עשיוה חבותית בסביבה גול אשו ילו אצל האב בולטות
 שחיו ילוים, מווע הסיבה וזו ייתכו בעיניו. תגבו וק - חבותית ולבגוות לעצמאות בעיווז

)שם(. וומיננטיים ביותו גם אבותיהם את תפסו שכזאת, בסביבה

ואבטלה אבהות

 & Haney ;2002 ,Hobson) וחבותיים פוליטיים משינויים המושפעת הבנ؛ה הינה אבהות
2003 ,March;) השוק בכלכלת ומתח ותופעה העולמית בכלכלה שכיחה תופעה הינה אבטלה 

 למוסו בחזוה וואה זו גישה וווקא הניאו־ליבוליזם. עקוונות על המושתתת כלכלה החופשי,
 ובוויסות ממשלתית, מעוובות בצמצום ווגלת ובמקביל חבותיות, לבעיות תשובה ”ה״עבווה

 של חבותיות זכויות צמצום מקומת זו תיאוויה המשק. יוי על המשק של התעסוקה ומת
(.Harvey, 2005) אבטלה קצבת לקבלת קויטויונים והקשחת מובטלים

 ;Coley ;1999 ,Crompton, 2001) ומשפחותיהם לאבות סיכוו גוום הינם ואבטלה הדוה עוני,
Grifinn & Willott ;2006 ,Roy ;2004 ,Doucet, 2007 ;1997־,Cina&Woldoff.) בפוט אבטלה 

 Darity &) משתנים של שלחה בסווה פוגעת והיא קשה חווייתה לאבהות. סיכון גוום הינה
2004 ,Jonsson & ,Glorieux ,littlewood ;2000 ,lamont ;1996 ,Goldsmith.) ,אבטלה לווגמה 

 נפגעת ובמקביל עבווה, מקום יוי על המוקנות וההשתייכות ההשתתפות בתחושות פוגעת
 השגוה אוגון זמן, הבניית של מתחושה נהנים עובוים אנשים הכלכלית. היציבות תחושת גם

 פוגעת אף האבטלה (.Jahoda, 1979; 1981; 1982) חבותיות לרשתות וחיבוו היומיומית
 ;Carroll, 2007) אום בני של הפסיכולוגית הוווחה ובתחושת הוגשית ביציבות קשה פגיעה
2002 ,Moore & Waters ;1994 ,Pennebaker & ,Buhrfeind ,Spera.)

 המשפחה, פונסת הוא אבות של החוכזיים התפקידים אחו וווחות, מגוויות קטגוויות פי על
 תעסוקה שעבווה, מכאן, (.Griffin & Wiiiot ;2003 ,Farrell, 1997) ’טובי אבא” הוא מפונס ואב

 נוספים חחקוים ועוד זאת (;Doucet, 2004) האב של בזהותו מוכזיים מוכיבים הם ופונסה
 על משמעותי איום ומהווה המשפחה בוווחת קשה פגיעה פוגע ההופכי המצב כי מואים
(.al et ,Aleck, 2006) ילדים של הוגשי מצבם

זיוות: בשתי כלל בז־וו נבחנת האבהות תוומת

 מצופה ילויהם. עם ולתקשו להתחבר יכולתם פי על מועוכים אבות הפנים־ביתית: הזיוה א.
 של אקלים ליצוו חינוכית, והזוכה תמיכה לספק מחנכים, להיות רגשי, קשו לבנות מאבות
ילויהם. עם וליהנות לשחק קבלה,

 החיצונית, לסביבה להתחבו ביכולתם נמדות אבות הצלחת החיצונית-סביבתית: הזיוה ב.
 (.Monson & Orloff ;2002 ,Holzer Oner, 2002) בקהילה וחכובוים מוצלחים מפונסים להיות
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 מוטיבציה יש לאבות הזוב,. באופו הסתם מן קשווות - והחיצונית הפנימית - הזיוות שתי
 חושפסים אלה מניסים אולם ילדיהם. סתיו את להבטיח מבקשים והם ילויהם, לצוכי להיסנות

(.McKee ;2006,Fodor,1987) החיצונית בסביבה מהמתחולל היטב

 גבוהה הינה המשפחתית האלימות שוחת תמה איפא אין וגשית; ושחיקה לחץ יוצות אבטלה
 והתנהגות אלכוהוליזם לסמים, התמכוות וכי תססוקה; מחוסו האב בהן במשפחות יותו

(.Nonn ;2004 ,Nelson, 1998) אבטלה חובי באזובים יותו נפוצות גבוים בקוב פלילית

 גוומים ואבטלה סוני (.Farrell, 2003) לאבות הוסניות הינן חססוקה חוסו של אווכוח תקופות
 ניכוו ולתחושות חבותית להסתגוות וכישלון, תסכול לתחושות הסצמית, בהסוכה ליויוה

(2001 ,Kost.) אבות של יכולתם סל שלילית השפסה ומשפיסה תקווה, חוסו יוצות אבטלה 
 כתוצאה - האבות של הסצמי בוימוי פגיסה ילויהם. סבוו המשמסותיים המבוגוים להיות

 וכן ושוליות, בידוו לתחושות קשווה נמצאה - חבותי מסמן ואיבוו סוני תססוקה, חהסוו
 גבוים אצל ההתמכוות בשיסווי ולסלייה להזנחתם ילוים, כלפי סנישתיים באמצסים לסלייה

(1992,Sk01n!ck.) תססוקה. חחוסוי גבוים של באבהות לתמון בווו הכוח יש לכן

התעובות ותוכניות אבהות

 חסו מוכיב סוייו הם אבות ומשבו, מסבו בתקופות האבהות לחיזוק בתוכניות הצוון למוות
 Fagan) כאלה לתוכניות להצטוף ווב, פי סל מהססים, מהם וובים התסובות, מתוכניות ברבות

& 2001 ,Hawkins.) את המדגישות החסובוח מתוכניות נותסים שאבות מצאו שונים מחקוים 
 חוזוות קבוצות בקוב (,Palm ;1997 ,Connor & Allen) ו997אוחם ומחייגות חולשותיהם

 נכונה", אבהות”ל אותם ויילחנן" "להסניש" נוסף אחצסי הן התסובות שתוכניות חשים אבות
 הטבס, חזון (.Davis & Franklin, 2001) ההווה מקונטקסט מתסלחות התוכניות אם בייחוו
 ולא כוחותיהם את תוגשנה שהן בתנאי התסובות לתוכניות להצטוף נכונות יגלו האבות

 לאבות המיוסרות התוכניות מספו אימהות, סבוו ייחוזיות תוכניות לסוחח חולשותיהם. את
 תוכניות של הנמון ’’ה״היצס אף וסל (,Network Practitioner National, 2001) ביותו נחון הוא

 אימהות, חאשו התסובות מתוכניות יותו נושוים שאבות מואים המחקוים לאבות, התסובות
 ;Fagan, 2001) קבוצתית סבורה סל המבוססות לתוכניות מהצטופות נותסים אף אבות
2007 ,Ortiz & Kun.Heifenbaum.) לאבות ותוכניות שהתסובויות הסכמה קיימת זה כל סם 

 למוות (.Curran, 2003) הילזים סם שלהם הקשו ולהסמקת בתפקוזם לשיפוו מביאות
 בתוכניות הגלומה אבהות זפוסי וסיצוב ילזים להתפתחות החשובה התווחה סל ההסכמה

(.Reich & Sylvester, 2002) דיו מפותח בלתי זה מחקוי תחום סזיין נשאו - התסובות

 של המוקזחוח החוויות השפסת הוא אבות סם להתסובויוח ביחס הנחקוים הנושאים אחז
 לחרות (.Garbarino ;1996 ,Hall & Gadsden, 2000) כאבות תפקידם סל אבותיהם סם גבוים

 מקצוסית בפוקטיקה הסוסקת המחקוית הספוות מחקוי, כמוקד באבהות ההתסניינות הסמקת
סויין. מצומצמת - אבות סם

 את תמלאנה הן אם מוצלחות תהיינה ההתסובות שתוכניות מואה אבות תוכניות של סקיוה
(:Brief Practice NRFC, 2008) הבאים התנאים

המשתתפים; של התובותיים למאפיינים מותאמות ٠
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אבות; ולגיוס ליישוג ובים חשאבים משקיעות ٠

חבותיים; שיוותים עם בשיתוף פועלות ٠

 התובותי הוקע את היטב מכיוים או השייכים מקצוע אנשי המקצועי בצוות משלבות ٠
המשתתפים; של

אבות; קבוצת כל של לייחוויות תכנים מתאימות ٠

התוכנית; בנחיצות מאמינים אשו גבוהה מקצועית ומת בעלי מקצוע אנשי מעסיקות ٠

להשגה; וניתנות בוווות חטוות מעמיוות ٠

אחוות; אבות לקבוצות ביחס כיעילה שהוכחה שינוי של בתיאוויה מעוגנות ٠

אינויוויוואלי; באופו אבות אל מתייחסות ٠

המשתתפים; לבין המנחים ביו פוטניים מפגשים חעווווח ٠

להשתתפות. תמריצים מציעות ٠

התוכנית שלבי - ”אבות ״בוית

 בקוב להעלות במטוה פעולה לשתף מעוובות ועמותת אשלים עמותת החלו 2001 בשנת
 שיתוף בסיכוו. לילוים התעובות בתוכנית אבות לשלב לצוון המונעות את המקצוע אנשי

 בתוכניות בולט מחסוו ובשל כאלה, בתוכניות אבות שילוב היעור וקע על נוצו זה פעולה
 בהווות העוסקים מקצוע, אנשי של יומם חסנו אבות של היענום לאבות. וייעוניות ייחוויות

 תחום אל ואימהות נשים 'טבעי' באורח החשייכות נפוצות תפיסות של תוצו הינו ומשפחה,
 אלה חגנו תפיסות העבווה. עולם - אחר ’ל׳עולם משויכים ואבות שגבוים בעוד החשפחה;

 יש לאבות לפיהן המקצועית, בחשיבה דומיננטיות תיאווטיות גישות יוי על חיזוק מקבלות
 הם אבות כן, בשל חכויע. הוא האימהות של שתפקיון בעוז הילן בהתפתחות שולי תפקיז

בסיכון. ילוים אצל ובחיותו ובישואל, בעולם התעובות בתוכנית ’הנעלם החוכיב’

 מקצועיים עיון ימי של בסורה ביטוי ליוי בא ומעוובות אשלים בין זה בנושא הפעולה שיתוף
 שיוותים נציגי מקצוע, אנשי ביניהם משתתפים, מאות חלק בו נטלו אבות". פוקי” בשם

 המועסקים מקצוע לאנשי שנתיות השתלמויות שתי נעוכו יותו מאותו פוויקטים. ומפתחי
 תוכניות טיפולי: כנוטיב אבהות” - הכותות תחת בסיכון לילוים חבותיים לשיווחים במחלקות
 במסגות התקיימו מעוובות, עמותת צוות בהנחיית אלה, השתלמויות .”בסיכון לאבות התעובות

.200? - 2005 השנים במהלו אשלים, עמותת של אשלים( ידע )חוכז ”א”מיז”

 לפתח בצוון וגוברת ההולכת המוועות וקע על נכתבה אבות" בוית” לתוכנית ואשונה טיוטא
 שמשה היא יותו מאוחו חבותית. והווה עוני בתנאי החיים לאבות ייחוויות התעובות תוכניות

 ליישום ואושוה ואשלים, מעורבות עמותות של הצוותים יוי על התוכנית לפיתוח בסיס
 שהביעו יישובים נציגי עם מגעים החלו אישווה, לאחו בישואל. עוביים יישובים במספו

 ועם אבטלה של גבוה שיעוו עם יישובים במספו בפיילוט להתחיל הוחלט לבסוף, התעניינות.
בהווים. תמיכה תוכניות מיעוט
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 התוכנית וכזי הפוויקט, של הפתיחה תנאי ובזיקת היישובים נציגי עם פגישות סבב בתום
 וכזי חעוובות. עמותת מטעם נציגים עם ובשיתוף המקומית הושות של נציגים יזי על נבחוו

 מעוובות. מאנשי צמווה להווכה וזכו הוכשוו המקומית, הושות יזי על שהועסקו הקבוצות,
 בקויטויונים שיעמוו הולמים מועמדים להציע שהתקשו לשכות מנהלי היו כי לציין יש

 לצרכי הוכז להתאמת שכן פוי, העלו מאמציהם אולם הוכז. לבחיות שנקבעו הגבוהים
 פעולתם בהצלחתה. מבועת חשיבות הייתה וגבוה, מוקפז מקצועי פרופיל לפי התוכנית,

 תחושת ובפיתוח החבותיים, השיוותים לחעוכת התוכנית בחיבוו העיקרית החוליה הייתה
המשתפים. בקוב שייכות

 כשלושה שנמשן שלב לפוויקט, אבות וגיוס איתור של השלב החל הוכזים בחיות לאחו
כללו: האיתוו פעולות חודשים.

תעסוקה; בלשכות לחתום התייצבו כאשו מובטלים לאבות קבוצתיים מפגשים קיום ٠

 המקומית ההיגוי ועות נציגי יזי על והן ומחה לשכות באמצעות הן לאבות, אישית פניה ٠
התוכנית; של

בית; ביקורי ٠

 נוספים, חבוים לקבוצה הביאו גוייסו שכבר אבות - הקהילה בחוסוות הסבוה פעולות ٠
.”חבו מביא "חבו בשיטת:

 ובויינה אבות(; ושלושה )עשוים כנא בכפו אבות: של קבוצות שתי גויסו הואשון בשלב
 ווכי אחו בחיפוש ובה השקעה הצוין והוא מגיש עוין היה התהליו אבוח(. עשו )תשעה

 מיזע מהעבות חוששים הם כי טענו הם לתוכנית. להצטוף מיהרו לא אבות יציותיות. גיוס
 בזכויותיהם לפגוע לזעתם, היה, עלול אשו מיזע לאומי, לביטוח או התעסוקה ללשכת

 לא זו ואשונית התנגזות אולם בהווותם. וופי הטלת מפני חשו העלו אף ובים במובטלים.
 וקבוצתיים אישיים וואיונות בית ביקורי ומעויכת הגיוס מהחשן הקבוצות וכזי את הותיעה
מהתהלין. כחלק זוגם, ובנות לאבות

 במפגשים מפגשים(. )שמונה מהמתוכנן וב זמן נמשן הקבוצה גיבוש גם האבות, גיוס לאחו
 התנגדות הביעו ובים בקשייהם. הקבוצה חבוי את ולשתף לזבו האבות מיעטו הראשונים

 התנגזו אף הם בם. שתיזבק שלילית מסטיגמה וחששו הקבוצה בפעילות ילזיהס את לשלב
 הקבוצות החלו הזוגתי, באופן אולם, ילזיהם. בפני בקבוצה השתתפותם עצם את לחשוף

התוכנית. וכלפי השני כלפי אחז אמון יחסי לפתח הצליחו והמשתתפים להתגבש

 הם הקהילתית־חבותית. בוחה ומובילה מנהיגה לקבוצה הפכו המשתתפים מהמקוים בחלק
 הומתה מוסוות של ובצוון האבטלה, לבעיית המוזעות ומת בהעלאת סייעו - כקבוצה -

 אפילו אבות ברית ממשתתפי חלק מובטלים. לגבוים יו להושיט החבותיים והשיוותים
 פאחם אל ואום בנא כפו בויינה, ילזיהם. של הבית־ספוי ההווים במעז כפעילים השתלבו

 והתנזבו, ילזיהם של החינור במוסוות הפיסיים התנאים לשיפוו גם האבות קבוצות פעלו
המבנים. את קלות לשפץ ו/או גינה לאוגן לצבוע, למשל,

הומתה, ממחלקת סוציאליים עובזים עם בשותפות אבות, של פעילות החלה בריינה, במקביל,
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I״ ת ا נ א ת ا ו נ " ותיעוד

 שהתכנסה התוכנית, של ההיגוי בווסות שלוש; תגיל לילדיס חינת חובה חינון חוה ליישוס
 תשלושת אבות נציגי השתתפו חעצבת והסוכה התוכנית בחטוות לווו חוושית תספו חוי

היישובית.

 וחתישית בתאה סוביית. יישובית בתספו התהייתה אבות" בוית” תוכנית דבו, של בסופו
חלה. בה נטלו עבודה תחוסרי אבות

התוכנית תיעוז

הנתונים איסוף שיטת

 התשתתפית אבות עת עוחה ואיונות ניתוח כלל התיעוו לצורן הנתונית איסוף תהליך
 השיוותית ונציגי התוכנית וכו ההבוצות, תנחי ביישוביס, הוכוית התוכנית, בוגוי עת בתוכנית,

 חחהו בתסגות - תואייניס ידי על נאסף אלה תנתונית חלה התהייחה. היא בהת החבותיית
 זו. לתטוה והוכשו שגויס צוות ע״י וחלה התוכנית; את התלווה בווהוייל תכון תטעס העוכה

לעבוית. ותווגחו בעובית נעוכו הואיונות כל

ממצאים

חוכזיות: סוגיות תחש וכיסה התתהד התיעוו
התשתתפית; על האבטלה השפעת .1
תהי; אבהות .2
לתוכנית; להצטופות תניעית .3
התוכנית; תוותות .4
התוכנית. שיפוו .5

המשתתפים על האבטלה השפעת ו.

”הגבר של נשמתו היא "עבורה
 הוא התשתתפית, חואיונות ועולה חוזו שזה כפי גבו, של בחייו הוותיננטייס הנושאיס אחו

 "עבווה כן: הגבוית בהוויה העבודה של תהותה את שתיאו חי יש בהס. העבווה חוכזיות
 ”הגבו. של נשחתו היא

הכלכלי: לתישוו תעבו הובה חווגת העבווה תשחעות

را٩ةآل٢ e٩٨T> ل/٩>ًاح "ה־ידל؟/
د/." ר3א״ ٠ير٠حًا م &/׳.. ׳م٠٨ك7٠ة٢ صهير׳

פסיכולוגיות, השלכות עת כתשבו אבטלה חצב את תיאוו ובית תשתתפיס זו, חוכזיות והע על
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אבות" ת ' ו "ב תיעוז

 התקשו משתתפים סטיגמה. היא כישלון, כמו וחווית אבטלה אסון. הוות וחבותיות כלכליות
 בתוכגית להשתתף הוזמו כאשו הגיב כיצו סיפו המשתתפים אחו במובטלים. להזוהות

:”למובטלים”

 وحرك طاك/> م,ל׳?£ ىط,الا٠ًطنرياامتكو طك״ جرحًا ٠ح٤حط”
 ر׳2ى٠ج ٠ح٨م.مط ر٠ط و׳?٠ مناط٠الك٠ة٨ €طويراك

a 7ط .-٠رالكآو,بر0طري رازالبرمتكنري/اكم £وطر متك׳,ה־סל׳ר 
”׳,برو. 0/و٨ مناط

 היא האבטלה, מצב בסקבות וקלסו הם אליו הקשה הכלכלי מצבם סל ?!בלו המשתתפים
 לחץ של ולתחושה השוטפות בהוצאות ווסטי צמצום של לווישה חובות, לצביות גומה

והמשפחה: הילוים צרכי חול מתמיז

 2ז٩י/ /طالمتاط زمه /برمع׳مم ׳,بر.٨ط׳لآلمابرحًامتك ط׳/..”
”ز,/,بر..٠٨حًا رخصربآل/ /مجبر.٨ ה־רללד ةة/بر.٢ابرحًاك

 סל דיברו רבים ותסכול. אווים חוסו של קשה תחושה המשתתפים בקוב יצו האבטלה מצב
ויכאון: של במווחים אבטלה

 م٠٠ه/٨لرب هآل/بر حًا٨حًابو٤ ا,?آل 7ط يو/ح?؛كر.. ידכ/סרד”
 ط/ ًا/كهج?٠٠ متاط ط/׳ לל׳/.. ۶לר׳3 ידרליד ه)،׳م٨ . .۶רל׳
 9ל3 وجًا ל/^רד.. ?׳زعرا/. وجًا دحًا.׳9و عًا٩€حًامنبرىو، ׳,برحًا

 من٠>ًاد ,برحًامتلكآج,بر. ط׳ل د׳ ,بر״طج ,وحًا طك׳,. ,بربروخك׳م جاط
 بر٨״9حًا ًاكط٦.£طرب حن9,بر طربحًا - ًا7طذةك ,برحآةابر?ابرا طربحًا٤

 ٠>ًا״بر ئءو ע,ל? >ًا״بر׳ /مط ד/7/ה־ ל^ حًاوحًا >ًادهمن ط,.بر,.
 ٠جاك ׳ط,بر٠٣>ًاح آلك مه,برىج׳آل צלד ;(/ל.. ٩,بر٠ ה־רלל حن9ير
”׳,رم. לר׳^ حًا׳حًا٠ ל^ל^٤ר,*^,٤ ל,?ל2ז

 זאת תיאו תקיסו-ת".” של לתחושה ובים הביאה מוצא והיסוו אוגים חוסו סם התחוזוות
.”במקום חקוס ואתה מתקומים.. שאחוים מוגיש אתה” המשתתפים: אחו כן

 והילוים: האישה סם יחסיהם סל שלילי באופו השפיס האבטלה חצב כי הסיוו ובים

 وحًا ٩ל,، متاوحًا.. ,بربروحك متاط اال ׳آل..9,برج ربرط,? ",برىحًا,
 كط/مترازبر7,نك ר۴לל, 99رمجبرآل, .٠9رحم,بر١9٨ط ح€حًا9حًا

 آلم ל٤י, ?.e٨ آلم زرى/?حًا> ط/دك ה־לאיד. 9,و٨ ٠ע,ל?
بر.."9٨ط >ًاوىححًا ن לס׳/ל;?/ طלم.مطל^?׳

 בויחוי קשה לפגיסה וגום שלהם הסצחי ובוימוי בביטחון פגס האבטלה שמצב הסירו רבים
מילויו: מצבו את המשתתפים אחו הסחיו אלה תחושות בסקבות ילויהם. בסיני האב

كربحًاZkze حًامت? حًا,بروز. آلك زاكم ׳,?آل׳م متاط ج/׳ حًام?׳م”
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I אבות" 'נו'״ תיעוד

 يرًا/ ك/.3يوحًاحكًاح׳ ة٢3׳/ ه٨بر مر.2٠ ويرا حًاودحًا ه٠خ
 و׳م.٨غ يرخدوار /يرادحًا ׳ارح، دحًا يرح׳حن ترب ج/׳ ر٠׳3حًامت
״ تغومنممج"ى.. ريرا٠حيح؟ا منه

 בבגדי להתלבש בבוקו, תוקדם לקום נהג הוא לעשות. הגדיל הוא כי סיפו האבות אחו
 תעש. בחוסו בחוץ הסתובב הוא ולחעשה לעבודה, פניו כאילו כוגיל, חהבית לצאת עבודה,

 עבודה תיום טבעי באופן חודו הוא כי תשבו וילדיו הביתה שב היה העוב בשעות דק
שגותי.

כן: האבטלה תצב של והחסוונות היתוונות את תסכם החשתתפים אחו

م£وحًا ق٨ יז■٨אר//׳ ׳/خرن ألحاحًا أتري׳ ٨٦ 2.?00 "طالتمي?ذك
 فاكرحًا أير׳ ٠ك/0معه׳ بريرح،حن حًا.٠ح٠تميو آلراو ج، 1.500

 طؤ>؛/ وحًا י؛/ל. خدر ٠ط/ذكك ط/׳ ةتهيم׳م٢׳ركو٠2 غيآل ىط/׳
א طرحًا .٠ح٨ط رمحىحًا/ زحًا 3ةو/٢منرك0٠ ط׳/ د׳ م׳3حًا׳/

وحًا ط/ر׳ر׳02 ׳رحًا٨رجي٠ح٨ط حن٠تيربح طرحًا י؟צא/ו 6
 3٨ط دحًا دمح. حًادحمًا ط٠حكًا٦ר׳fci 3 أل/ ط.٠ط 3رير׳

 دتريوجل. ׳روا/ار ديرحًا 0׳ לא. اوارحكًاآل׳ط ج/ رير/0حًادن
 الرو ٠انك ام3حًام ةم٢ الرو לר3א تءال ر.ללי ׳ارو طرحًا

 €طال حن٠يرح خ/׳ 3ל׳/ و/رير0٨ לרלל نمباوحًا ط>؛/ مهر
 حًا/ط .. رمحر?عوىكم.. حكمتحًا.٠رحآىح١ير ۴/٨كלכל. .3^ל/

روو..״ وتغرى €خو ..٠خ/9

אבהות מהי .2

לילוים" צל ומתן עץ להיות שגול פות היא אבהות”

 חעוכת וק לא הינה אבהות ובית עבוד שונות. בצווות אבהות הגויוו התוכנית תשחתפי
 בשביל חי אני ילדים. דה אבהות” שליחות: של סוג היא חזה, יותו הובה היא - תפקידים
”שלי.. החיים כל הם הילדים.

 אבהות תיאו האבות אחו חזהותם. חשוב כחלק החשתתפים בתיאווי תופיע האבהות חוטיב
”לילדים. צל ונותן עץ להיות שגדל פות היא אבהות” ציוויים: בחונחים

 בשיח ונשנית חוזות זו חילה .”אחויות” של בחונחים אבהות הגזיוו החשתתפית ווב
הילדים׳: של הבסיסיים הצוכים ׳סיפוק של במובן דוב פי על המשתתפים,
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اנות" א ת 'ו נ " תיעוד

 رس״0لكآىلرطلرمצל ׳/ر.0٨ط ציד ط٠ط جج/׳,ين/ر”
 ׳٩כ רל/٩٨ר׳ד3 ל^נל ربرائم. ל׳ס/(/7 ללי /٠ל٠۶»٩٨יד٤
”..۶ר׳כ׳3/׳ס/3ר/ عحًام ابرحًا /6/׳?ط/3׳ ج// ۶׳٩ל׳/٤

וגם:

 مه יד..٤/יד^׳۶׳٩ל׳/ ج ؟/ל/ )،׳/ر.ك£طر٨ط צל حًاار٠ط٠٠
 צל 7١^לל/ جة/ىو. ط٨יד6/׳/٠ל ^ללל 6ط ל/ל..^٨

وًاد׳م.."״ 6ك؟عر/حك6 م/؟م
 ^מפתח המשתתפים יוי על נתפסים והשכלה חינון חינוו. היא: אחויות"”ל נוספת משמעות

 מוה טוב מעמוי אופק לילויהם לאפשר שואפים אלה אבות חבותית. למוביליות העיקוי
 - הבסיסי המסלול הוא שחינון סובוים הם הישואלית. החברה או אבותיהם להם שהציעו

ואת: להם להבטיח שעשוי - אולי היחיו

 ?aof ,۶׳٩ל׳/ ار 7ا٨ك6 م٩?/ צל ^ל دار׳٨ל£ל”
.”ל،/?// منارركدمסליר.س/حك?ا/م ל</7//?٠٨ مس

או:

 متاط ׳مح.٩بر/׳/6 ׳مح٨ا3ير/ ׳ל׳/ ج/׳ יס/٩ל׳/2, ٠ك طدجر٠٠
”زربراال..

 ומתמשכת: מקיפה אחויות היא בלבו, בהווה מסתכמת אינה ילניהם כלפי האב אחויות

 كعري/و״ל٨ €طال ربر)׳حن7ط م٩ح ٩نيربط/ לר٩ צל أطالد
”ط/رم. رس7ا٨ك٠جا׳ ۶י٩٨ל ةك٢
 קהתפתחות ומהותי הכוחי התפתחותי שלב והו לועתם כעון. המשתתפים בעיני נתפשת אבהות

 או וצונית החלטה של תולדה איננו אב להיות דיום, לגבי הם. גבויותם של והתקינה הטבעית
 יש האבהות למושג אצלם לפיכן התובותית. מהתפיסה אינטגולי חלק אלא חופשית, בחיוה

משקל. כבוות תובותיות משמעויות

۶״٨ל י٨ללר &/ל ל׳^ ^לל/؛ ى/زمل. יל&/לים/ ׳٨ م٩ط”
”..7צ?/^٠^לط/ ^ל׳/^هرمج/ צל לר.٥ ة
 מווגיות, נפוו ובלתי הכרחי ותנאי אווגני כחלק אבהות תופסים אבות" "בוית משתתפי
כן: אבהות־ווגיות־גבויות הויקה את הגויו אחו משתתף ילוים. והולות נישואיו

 هحم ל/.٤/* ׳٢ ר٠٨€ حن0ربر ל״^י ^ל^ ל״^י مطمناط’٠
 ׳6 ٥צ/ ״٨ .٠م/6 ל//٤ كغ - ^ל ^ל׳/^ ׳6 ج/׳ לר׳/^٤ל

”م../6 //׳م٤ ممناط٠ح - ׳م٩ك٢
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Iכותי' א ״נו'ת תיעוז

 במונחים אוחה להגזיו נטו והם פטויאוכליוח, מתפיסות חושפסח המשתתפים אצל אבהות
ושליטה: סחבות של

 طر رمجآل׳ط ל.٨ע€٨ל/ ۴לייע/ طر ן٠ ۶٩L־n ووًا ط٠ط”
خرا. >ًا»ط /رحًا0٨حًاط ל٨٨ל/ د׳ ط2كوًا׳/رطלל)/1 تدال לכס/

”ذك/م. יס/٩٨^ל סיר٨٨/ ط٨
 במונחים אבהות הגויוו מעטים מסוותיות, בחבוות הוווחת לתפיסה בניגון זאת, עם יחו
 הפיחות תחושת על מצביעה אבהות עם בהקשו כבוו המושג שהיעלמות יתכן, כבוו".” של

 הובה חכובו מעמו היה לאבותיהם לועתם, עצמם. בעיני כאבות, המשתתפים של במעמום
 החבוה על העובוים וחבים שינויים בגלל הו - כיום עצמם הם זוכים לו הכבוו לעומת יותו

ובים. גבוים אצל תעסוקה היעוו בגלל והו הפטויאוכליות(: )החלשת העובית

 משתתפים של יחסם בעברם. שלהם הילוות מחוויות הושפעה המשתתפים של האבהות תפיסת
 ילוים, כשהיו למענם שהקוישו הובים המאמצים את מעויכים הם משמעי: וו הוא לאבותיהם

 ובסופו לחינוכם; מספיק ואגו לא שאבותיהם חשים גם ובים אולם, בעליל; קלים לא בתנאים
 בחבוה מעמום של וביסוס להעלאה הנאותים הכלים את להם לספק הצליחו לא הם ובו של

לבוא: לעתין הישואלית

”fci יס/٩٨€ל ٠طدرةرك ٩ط٨والًر .٩٨/٨الئ ى حط٩ط٨حجم׳ 
 والب رم /ליל م٠٩٨ ר٤2ז ةوًا٢2طو לי/ خرا طدط٨ /.٩٨//٢ خرا

 ط/ذ/ جه?٨ر ליל ל?/€י دع. ر٠٩ط ליל وًا/ط ط/رم
 ر ללי ל?ר٨/ ליל ج/ال.كط ۶׳٩/٨ל/׳/يررآلالم ליל امكط٩٨ك

 ؟اوام مناط۶ל .۶׳٩٨ל جك 7׳ال٨رك٠٠/حط٩ ر٠/٠طد/رد לסער..
 مك..7ال٠٨ /م//٠ط ٠د م׳02ة/٢ال €طال ל٨^// יעכר/ /٠׳٩٨€ל
”/ب/ح׳م.רס׳ס/?/٨כס?/ ללי£٨/٠آلد€ /حط٩ ^ال

 התבטא המשתתפים אחו העבו. מחוויות חלק ולשחזו לחזוו למשתתפים סייעה התוכנית

לו:

 الر רל٤2ז €٨/٨ ج ر/ر/7د٠كو0و/٨متداكעצ?ל آلبرادالر”
 צל آلر׳.٩٨ ?ى/, ٩٨ ליי^י 7ط بددآل ^ال /طو רל./٨^
”ללי^.. ج/׳ ر0٠٩٨٨לר٨ל^٨عآل7د ٠ك0آل/و٩ط/٨/

בילדותם: להם שהיו החסכים על ילויהם את לפצות מנסים שהם הווו ובים

 לי/ ٩رس׳ /آلحر.٨ ط٨/٠ط ٠ك/ל״/ל^٨ל^ ط٠طد ر/م٠ ליי^י”
 .٠٩٨٨/حط٩^ال آلدى׳/ .٠٠٨حط٩ ط٨ל/^ ط€ر/. ٨٤לעי//ל

”م.٨/ ל</7 ?€י ל/£ ٠٠٩٨آلهر ٠ج/ ל?€ר

בילוותם: שחוו הכלכלי המחסוו את גם מילדיהם לחסון מנסים אלה אבות
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'٠حًاا/م. ״٩٨٨متارر ה־/?،رم 7ط /را٩ك٢آل סר٨ ל٠£ל לר٩ ״نك

בעבו: חווה שהוא המצוקות על ילזיו את לפצות מנסה הוא כיצו סיפו משתתף

 /ج/رمتاط3٠ وم٤ 0ةج٠زًاكمتلكآه/ر٠ ر׳”حًا جل /ر٩بك’
?ار؟־رص.." 7ط ةزع»/٢ ..٠ر׳3ر؛ح׳٠ ابرجًا خدر ٠?/رحًامتك ליל

 חשים הם העובית. בחבוה אבות על העובוים שונים שינויים על הצביעו משתתפים מספו
 ביחסי וווי הבין בשוני הוא אבותיהם של זו לביו שלהם האבהות חוויית בין המוכזי שההבזל

ילויו: עם אחר כל של הקובה

 לדל/ ל־עלר לר..٨زنيرب/ وجًا - ٩ك٠متك٠طز לי/ ?רלל رن٠׳/٠”
 ر٠طرآل3׳ آلآلممتاط A ر..0׳'٨ط٠ هر2٢ ط3/٠ ליל

”جل. לל/ ر٠ح٢ ط3/٠ 7ط ر٠ز׳/ .٠7جل

העובית: המשפחה בגוזל שחל לשינוי האבהות בתפיסת השוני את ייחסו משתתפים מספו

 آلم ר٤? متكر/ליל د/برآلىمتاط ׳م.٨ط ר٤2ז ל2^רלז "ליי//
 /ליל לל/?ר ٤/*٨ל ׳/7לל ٩ל/،،اوط ליל طל/ جًاطآل.

 לכל ליל جل طלط לריס/.3ל ا٦٨ط ٤/*٨ל ללי^ל 0/و٨
7ط ל..٨2£לא نيرب€ط)، €/رحًا ליל جدا د/برأ ..3ל/٥ متك׳/ر>׳

 /زاط רל£2ז جآل0ط ז/٥ל ٩ל/،ر٠وط׳׳/ ליי^ جين، مי٨ط/ל
 ج/׳ לל/ /٠آلدى م.. ל^כ/רא^ جك לכא ار ٨متر/?ליל

”ا/..3ط /7לכס ر١ط 0٠/طرل/بر€ط לר/2ז לר٥

הזווות: בין הבזל ללא כשהיו, נשאוו אבות־ילזים קשוי כי ומצאו כן על שקלקו מי יש

 £ללל, :داجمًا يدديرمكوءمنم؟״.. حديرا غ/׳/ ج زرنًا خر ״:دح
:دمًا׳/ر." :داجمًا

להצטרפות מניעים .3

”להישאו.. החלטתי אז אני.. וגם בקבוצה, משתנים שאנשים "ואיתי

 סיוע לקבל הציפייה לתוכנית. להצטוף אותם הביאו מניעים אילו נשאלו התוכנית משתתפי
בעזויותיהם: שחזו המוכזי המוטיב היה עבוזה במציאת

 رصادالر آلحنآر، ط^ ל/ל/^٥ לי/ نيربزرازالر جل /ر٠ج٠3ز”
 רי٨مطיح/ללי//بر/ל־وל/ملל?ל/طל 6 ל..3■על/ط/3رآلواآلمتك׳متكنيرب

”/^..3ל/2לן €٩٨نيرب ٠٩متكزحعر/3ر/آل٠٠زمحبر?/نمي/رى/ /3ל2٢٤
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 שאחד כפי בתוכנית, להשתתפות כתנאי נתפס סבוזה במציאת סיוס מהמשתתפים חלם סבנו
התבטא: האבות

 ٠و/٨ط ׳،ال - נו ر٠ط د.٩طآلد//3منك׳منك^٠׳د׳ممنلكآو/٠3طربم’٠
”/زص•٤ طد׳د fc/- طهرك£ منكرب/حتالبر

תססוקה: למצוא סיכוייהם את לשפו הווחנות בתוכנית לואות הסתפקו אחוים ואילו

 ׳ج/ى٨ًاد منكربآله/?د /بر٤٩٨ /ا/بر٠٤طج جال.. برا٤׳ج٨”
د.٩آلد/

 ”״م.٨د دك حجم/ سالبر٩دمك ׳،ر ٤٤ح٨مطمنك٤منك7׳٠3م٩ط
 מתוכניות חלק להיות וגילים לא אבות שכו וממושו, מווכב קשה, היה הגיוס תהלין כאמור,

 ונשנית: החמות בשאלה נתקלו התוכנית וכדי יציותיים. פתוונות נוושו כן סל התסרבות.
 יכולה שהתוכנית ’היקונקוטי הוכו מהו לוסת וצו אבות ”מדה? לי ייצא מה לי? ייתו דה "מה

 המבוי מן לצאת ישכילו הם לה שהווות ציפייה הייתה התוכנית למשתתפי ואכו להם. להסניק
נקלסו. אליו הסתום

 /د׳/م طابر٤دبر دآلع الم٤ اجداع ׳م٠٤آل دم بر׳٩آلد’
 ׳دمط.٩د ٤ح׳٠دبربدبرامنكد /برادتآد.. ׳3٨/ حمًا נלר ^ال
 دمل٤كרד٩ /ر٠٨׳براك3٠ دويررًادط نك ٩دبرويدبرامنلكآد/ ٠د

 دبرادالبر منك׳آلكס׳ער יד3ל?ל/ ’جد לר٨ ٩٨ط ا/م د../?0دبرآل
 .٩منلكآد/ ًاجك بر ללי طه/ؤمنندبر ؤد دا - الالر׳ د ٩/جيجم

 ידי/ يردبرادالبر رجد׳١ج׳/׳3د /ديف׳م.. دط׳ىد ندوا ٩٨د/بر׳/
”־د..٩׳الرآلد/٨/برد ٠٩منكدهرب٠دآل׳?

 הקבוצה; בהקמת קויטי מוכיב היה האבות גיוס בחהלין הנשים שאמון טסן הוכדים אחו
זבויו: הנה

 دوحًا. ٥٤ל^/ الدطريد׳)׳ .”د٠ب׳” ?״ابربردحيمدد ك׳منكط3ط”
 بر ئ، ال وحيم درادال ا٠/برط/بر طال٤ آلالنريابر رحئًا٨حًا منك׳ د״برد

 ׳ال٤ثدوآل د.٤/بر׳٨ ר? يرح׳آل׳م יד׳/ /وبرط/م٤دلدممبريحج
 ׳.منكط٤ط׳ ٠٤? دال طن׳/بر. حةحن/بر ٠׳/بر بر د׳ ל׳?/רי ٠/بر٠

 ’/بر٨دمدم?/٤ برا٤ح٠د طن׳بر.كط دد٠?׳ ׳3׳ /آل׳.3امج?
 آلم٠٩٨٠ك/بر٢آل٤ر حربرا٠ط دبرآله/?د. دبر٤£برمنك ابرجربا٤ جد׳.

 ى״م٩/٨ לר/2ז .٩آلد مندطלר٩ /م٤ دد.٤دك جد ׳م٩دآل/د
 ح/منكدم٠رئ، د/ط/’ ال٠ط/بر و مع יד.3?ל/ منك׳ رد١د״ ״رمندط٩/آل

 ددر. ׳م٠هح/ طدد ׳،رؤام .’..٤د٩ ٨٠۶ ׳٥ .٠٨׳، د/٤نري
آلم /3 دم نريبرا د.٨ج٤/د/بر دط׳ىد آلم ٨د/بربر ط׳م3البر
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 آلم.٤ح -ئآلي جدآل?.. م□־كه/مت٨□ط دوآلم جرحًام □־ألم
 □־م /برحًارىد□־. ?وبر לד.٨ר//٠ה ٩سربة)׳ دهوب ?وبر ح׳׳هرب׳
 جر/ىبر ضوممنردر ׳ورض׳ اال ׳/بر׳م. יד٠٨ج" 200 ض

 ٩ربرط حًا׳حًا بر/.0ثدبريت /حًاىاح٩نميط יעה־ ٨حًاور׳ وحًا □־׳ابرام
 دبرادالبر. جرم □־طربمت تدبر ح׳2ور>ت كوح،׳م ٠د־ح٨حكًابر ى/د٨
 ٠نك □־׳ام مه مكو/و.٨حًابر ה־ער;״?^ ’□־أدن ־׳ר* ٠ר٨^

 ابر /بر٩٩امرمحآل/ آل׳بر. ٠׳?/ר٠ وآلن□־ آلب׳م. آلم ?׳£ר
وو."./2مح ־٠م/حًا׳9حًاعد

לימווים: של נזסגות מעיו שוב לחוות הזדמנות בתוכנית ואו אבות

 .منربرمجم٩ر/بر/٢جر׳ □־׳دوابر عدبر ج،٩٨دئدبر׳مبر?دو□־خكرابرربر”
”׳م.0٨ورط مناآلوربر׳

שלהם: ההוויות היכולות את לטפח מסגוח חיפשו אחוים

 د/ى0رددرك ררכיד٤ بر..٨ط ס׳נ־□ □״مث□ طرب» ׳ط٠.€حًاد ,*ה־”
 ,٧١לר٥£ה־ددرمح/ ٠طرب׳ 7ةب لربحًا روحًا٠ה־;ר׳/^ /م׳/رمحريا/بر

ادار /.٠٩٨ومكحًا׳/برآلم 7’ط ٩بر٠ ؛ה־׳ □ق׳ج׳/برجر׳
”□طر□־.. ה־ולר׳ס/ رض ٩كنمي/٢

הווות: כישווי בלימון לעסוק הזוחנות - האבטלה בתקופת וווקא - מצאו אלה אבות

 ה־?£רطر و?٨,׳ور׳ك ׳د/بركد/طمبربرادوبر..٠ ה־רלה־ متر׳□־׳/”
 /هو׳٨ربر ر/٨طر /برجرئد ..۶לר׳٩ آلرأ ور)־دن ״٩/٢ ■آلم جر׳

 - //ה־עס׳ף ;۶לר׳3 ورأآلبرآلرأ ٩متور/بر/0طةى غدو □,٩על/
”مسددىبربرج/بر.. ٩׳0ط/ابرحًامترحًارى

 הסיבות כאחת התוכנית וכזי של והשוויונית האישית הגישה אח מציינים מהמשתתפים חלק
מהתוכנית: חלק ולהיות להצטוף להחלטתם המוכזיות

 م٠ح □־?دوحًا לר׳٨^ج/حًام /حًاحن□־ □؟دوم جر ه٨خًا׳’
رحًا١دط آلوصربم رض دآلدوم وردبرآلال׳/. كطاع׳ممنرداط

 حًا٤/دح׳ ابر?,م ^ط/بر/ طك׳حًام ׳לר/٩/ >ًامسج׳م جر ,׳برب□־
 ى׳د?ر׳م برببربز. ٦ام٨ طب׳م. e׳e طرب׳0دع رربردادأبر.. وآلحًا

اال ۶ح - ردربر١٤/׳دئر׳ممت/>ًا ?دو□־ ابرور متك>ًابردمعط
”ط£׳.. يوبرىك׳ري׳٩مم e׳e طلر׳*5 د׳ مل. و م

כך: גישתו את מציג התוכנית של הוכזים אחו
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 جك ٠مرب/٩/يو״ممنك٩ مرال ל/٤٨ ال٤جعع حًاطآل/ر ًابرعكحًا٠"
 /٩£حًامكنيحم ٠دج م,٠طاك׳3/0حًا م٠٩٠ة/٢>ًا ط/برم ׳،ر عك?م

برحًا..٠>ًا />ًااً/د׳م حًا٩آلدم٦٦ ئءبر م٠0€ح//ار طرى׳م ٠منحكًاد״و
 ةى/ر٢ك طر/2ع ٠دجنريبر بركر/٤€ط״دح >ًاطيو׳رإ כד دك ماط دم
 >ًامط>ًا לדכ/ס ״3٨ ر١ط ط/بر0منك7׳٠3ى ה־٤״٤ל اال ج׳آل׳.

 دم,-״ה־ 7درط/رةت(׳ير״/برمناطمنك״جًاككربا >ًاطدمجبر ر١ط ל׳?٩לד/7
 ע׳ר״״לד. ״£دط ير״3خدرآل ٠حرب3>ًا לד/٨٨ללד جكحًام. ۶د,

 خدال .’.٠7٩3خدالمك م3دآل آلر ٠7دمب׳^ اال مم’ طصجمآلبر׳آ
 آلدى״/ ربراداكك ٠ىطربد ٠7جك לד^(לע׳ ל3ל/* ىطربحًامناط آل٩״/

 /آلكלדע״ר״״לד آلك 0د/آل ىخيربحًا آل٩/٠ خدال ,وآلم. ربردآله برع /ר,
 رر١€وممك وحب داخ ىخرحمًا آل٩م خرحمب خردا فورم. دد
 ألك לד?£לד ל/3ל/* לדכר^" ٩٨يخ ٩3ي׳ ا?.3آل آل״/ض٨ط
 ربربر״ ?’לד۵לד د3د طرب3ك ٩د آلى״بر مربحًا :٠ىخآلكرب مه

 طرب/ /ىطال ابر/3آل آلم /برىحًا/ وممنلكآى/بر ن٠ىد ا לדל׳ منك/منك
/..״٩3ًاك
 להצלחת נכבזת תוומה תומה במטוה וזבקוחם האבות גיוס במהלו הופו לא הובזים

האבות: את לגייס מאמציו את מחאו הוכזים אחו התוכנית.

 مم.״٠/3حًا حًاآل/د,-״م دك خدبر ٠حجىبر ىغدحًا. رص״”
 آلداآل ״م٩/بر/آلتمي ح/منك״٠ج٨״ ىالًم حط.٩ط غاط /منك״٠طري >ًام

 ًاكط م جاحًا ٩ל^£ר بر״٠/ل£ط ر״.١م٠>ًا خدالخك الر. ر/١>ًا
 ״ير/بر٤٠طربحًاح ط/منك״0ى״ ٠طربحًابر״?״م /منك״٨ى״جرب ٠ر١ىم >ًاكدبر׳.
 /برح״آل ر׳١>ًا״״ ׳م.٩>ًانري/آلصرب حًاى/بر/برجك دك آلك ٩طع ٩٨يخ آلدوال
 خدبر >ًامر״ לסי/ .٠رحًادج١ط ’و€بر״٨’ ٠ط׳///برد״/م٠ جكرم/الاً
 7״آلمناكبرحًاك٠البرج ى לד£٥לדר وردامنك״ ״ابرام.. حًا0دآلى לד3לד?ל/
 ىوحًا حًام تدم ٢ط/بر٠حًابرع״ك/منكد לדר ابر ألك ج/حًام. بر?״د٠د >ًا״/م

 م.לبر״منكىآل7رص»٠>ًابرعكرب ط/بر״. ٦^כל״ك/٨/>ًابر ל/٤٨ 3يرط/
 جلبرآلبر׳منحكًام جكحًام. לד2٤ל ,־׳לר^ ط^برمنكوحن/بر. منحكًاو/بر״د

 ام٤د كطكربأبر״مجك׳, حًام,-/بر״״م >ًاك״/بر/أ״م 6 آلم ال ى
 /*לד م לד ابر جتايراآل לד3ר/ طال٤ /حًامبر״0طنمي ^ל^. /ممنرحًا״لر۶/بر

٩٨ط خدألم حًاح״آل/متجكحن/بر לסי/ وحًامنحكًا״/بر
 ٠يرط٩ط? ط/بر/. برآليخ/’ برم..,3خدنيربو/مبآل ى״ح״آل/. حًام مناط
”..?ا’احًا״/ملطدط7٠ط ربرخدبردي ٩منصرب/לד3/ר/
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 להוים לוותו, שאסוו” הוא הפוויהט וכוי של בובויה□ החוווים המוכוים המוטיבים אחו
”יזייח

 م ٥٢ 9נ٩٨مك مم ׳7 مدآلادامن נס /مومكةد/؟١>ًامر יד/٧"נס
.٠طن ?£ר ר? بر.٠بر3?دم יד٩ענ, ,3ר مناط م طدمر.

 .7/رج/٠2٢ًاآل7 آلك كهجوكدًامك7ר׳3 יד امح يروحًا, ٠״وطك رسحًا .٠ك
 آل,’>ًاح طدمرب.كوآلنهيم׳م ?ىحًاخك״ه ידייד ’ور.. ’ط وحًا ٠،

 ٠بر9و٨ ٠>ًابر?عور׳حكًا/م /׳برون ط٨ك٦ط? יד.3נ,?٨م׳6/محآل
”לד?€יד. רעי,٤יד غرب عآلالري ٩آل ر..٠آل ٠ני?,ר٨

 ואגה של מסו שורו התוכנית וכזי אישי. להשו צימאוו מתון לפוויקט הצטופו אבות
למשתתפים: אישית והתייחסות

 .٩/محط,?£יד و נ יד3נ,?٨رحًاح׳آل١/٠حًاطج ٩٨ىط٠ح€بر9حًا”
 مخ יד3נ?נ, طه ?€יד. ط,,*حًا9آلىكי,,£נىحًاط׳ى حًاوجححيبر׳

 ריד/۶ ,برحًا ط,بر/ ٠جهر طك׳/. רנ^۶יד^ /.٠ع ه٨”حًابر ط٨٩٨ط
 ٨٨حًابر ٠ك,T>e?e جدا. بر ידני ,بر اوط’ ىحًا,مطط 9طرمح >ًا,ط ك/.
 خاو ׳م٩حًام مجم ك٢ط^آلع حطًا.9ر١ ط,بر,. ٠׳آل?بر٨ ط^ ز/ر..2ك

 יד٤ניד,-ר יד.3נ,۶יד נרי٨ يرل/ ط,بر/ ׳آل?ر׳٨ ,*ני,.. طرحًا
 ידרניד כנר ٩ע,נ >ًا,طمناط ر,..١ط, נ?٨٢ًاك/٨/>ًار ط,נ درس
 נ£נ^,, יד٩נ,2ז כנר ׳,ط ידנ^׳יד آلم נר٤,* ي׳طو وبر,.

,.."’׳لكم٩ير ,*נ/^ר
 המניעים שביו הסביו אחו משתתף אחוים. לגבוים להתחבר אפשוות בתוכנית ואו ובים
 נתונים שמובטלים וההסתגוות הבויזות מעגל אח לפווץ הוצוו היה להבוצה להצטוף שלו
בו:

 ,بر٠م,وآلم/٠9,٠ه ידי,٠£ נ־עי^ר ידי, /حمًابر/دالبر ٠,^ ,بر٠و׳3اكً
 ר^,٤^ני^طריד,3٤ د,*, ”خ,ر נרי^” יידייד ציד٤ .۴,٨נ

 ط,بر3حًاو £יידי, יד..3,٨ידطرب3رك٠ح طرط ר,^٠7> طدحًا ני,
” مط,بر.0/

הוווחה: שיוותי לביו האבות ביו ההשו בשיפוו תסייע שהתוכנית ציפו משתתפים מספו

 م٠>ًا,مح€ررج ر١ط درآل/٤ ۶י^,יי3ידס, ۶נרי,2٢יד آلبر׳,٩م
,/٨٥٢נע د^׳مكحًاةبرزي٠ ىحًام נכץ م’ك,بروىح آل٠حكًاح

 ני, ר٤נ? بر٠״يرس?و 2נ,ז٤נ وآلم ׳,بربر٠,بربر?٤ ^,ور
 ك/,9حط,لكآو,٩٠€ ,٨׳6ידנ >ًام 7مهمكد م.٠٩ك٢ك۶٠נ,ר

” נר..٩ נ^ ك/, ,9آلو’ى ط,هآل خ،درآل/ حًام יד.٩ענ, ط,3مب,*
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:”להשתנות כ״וצון לתוכנית להצטופות התניע את הסביו אחו תשתתף

 كر׳ה־ ط>م طال.. /مح יד.3ל?ל/(برالم’€طًاة׳م/'׳, "آلخر
״..9حكبرىخ

 עת פעילויות לעויכת התנגוו האבות - הקבוצה הקמת לאחו וגת - התוכנית בואשית כאחוו,
השתנו. הובוית פני בהמשן אולת הילויס,

הפוויקט: בתחילת שנשמעו הילדית, לשיתוף ההתנגנות מביטויי חלק ואלה

 לד رس’ ؛”خري <לל/£أ٨ط /׳Vص ًا/ط آل3٠يرد م לד ۶לד^,-׳”
 ר? ر?/.. לדל$ اا3ط” ؛”׳م/,برد־ئرخ/׳٩ك٢منيحم>ًا׳3خميآل/

 م׳3آل/ خرم خر” !”ج، بر٠بربر?آلامتك /طك לד٩ל/2٢ ٠برديك
 تءابرم ط»2ط ثءال ر.٩ط/بر ?/آل٨ط/ك ٠ ۶׳٩٨לד رض /?٩ל٢

أ”׳/برآلجكحًا وآل/٨٠ ًا/ط ר>٩٥ל €4לדכ /برآلخ بر٨ط לד2^ז
”ج/׳.. ׳ס/٩٨לד /ל׳/ ׳ج/ לד^ל&/לד ל׳^ 9?ى ط׳/”

 במסגות ילויהם עם במפגשים התנסו שאבות לאחו התפוגגה כבו, שנאמו כפי וו, החנגוות
 הפוויקט; של והחשוב העיקוי למאפיין בתוכנית שילובם את ואה המשתתפים אחו התוכנית.

לילביהם: תתוום שהתוכנית קיוו אחוים

 يرطج״وم ללד 0׳ ל׳ לד,٤ס/٨/ رس٩/٨״ الر٠ر/ לד׳^ وا”
 ٩٨ط ٩3ي׳ ־ ל//،1ל ه/بركد/٨>ًابر׳׳ ر٠ح نريآلال?حًا >ًا׳ط ;۶רל׳

ر٠ ال?حًامياحًا3رال البر٠>ًار/ >ًا٨رمحوال €المناط ٩3/ير -
 ٩٨׳ לעע^׳^ ر٠׳؛،/بر ر٠برج׳٤و،/بر לל^ ر١٩٨/بر׳/ /بر٠٨>ًابر׳׳

 طن׳ر اال ة/بر׳ر٢نريىلمي רלד 3 לד?£ר ׳؛،بر ى׳وآل צלד أطربدي
 ط/ ةه/?حًا٢بر /هآل٨ير ס/ל/ לד/.׳؛، خر نري,حالاً ل/ط ^ל, 6ج/آلك

 ةك/بر٢ج ל׳ ,’׳،ל/>7١٠לל'” وياابرج/٠ ?(بربرمت كط/.حكًاح׳آلصًا
 לד,٨2>٤ל/* ל£ל// ري٩برج?/ آلكלד׳^/ל/^ ל^ حًا׳ط ورض
 ،LZJ۶לד׳//לד/ר׳٨7ض /p،ال٨طد . ל^ לרלד.٨/ל ؛6לער
 ىج.?0 نرييخ לד״^ طن׳بر م ל/٨>לד/1ל. ركرب/مغرب٠آلح׳/׳

 7،1 برامإل.., ط׳وحآل׳ ٩ל،ע/ <*/לר ל/׳٤٨ ללד^/לד
 6كר خرب 7ط ל/٨ללד./6^ةبر׳٢>ًا/جرب לד4 ٠,£الجنبر

 جك לס/ע/ ל׳ و/, 7١7^//ל /?٨ ك/حكًا׳/بر٠ط٩ح€ روحرببرمت.
 طب׳هر ٩ة/٢/ ׳؛،ال /براؤابر ?ة/برآل//حمًا٠بر/٨/نينج ،1לד/ לר٩

” ^.٨׳/و/ ^٨ל^^?/٨/^ال ׳م.9٨ط طب׳م طرباً/ح״ه3ابرادًاك
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התוכנית תווחת .4

 יפה שלי הבן כמה לב שמתי לא פעם אף”
עיפוון" מחזית כשהוא

 להציע הוווחה שיוותי שני ומצז אחז; מצז הזווחה, שינותי להוחזת עם נמנים אינם אבות
 היא כאבות אליהם הפניה עצם שעבוום תפסו ובים זה, וקע על ייחוז־יות. תוכניות להם
 וווקא, הוגשי במצבם לשיפוו הביאה שהתוכנית ציינו אחבים אבות הייחובית; התוומה היא

ביתם: בני עם ביחסיהם שיפוו חל גם לכן ושהוווח

 ٠آل״ر آل.٩آلآل/ סר|٨א آلراواآل ׳כ^//٩א ٠ر6ه ׳بر٤ط׳ أم
 منموأمك׳€//׳جكر ןך»/> بعم/מ حاك ز,١٠ومع/ح מלק ק>؛/٧

 آل9/لكآبر?٩٨ج جدا م٠٩/٠آل ,٠ م٠٩/٠آل آلم ר٤ל? آل״ر׳
 برآل”آل وا ل وهيم ה־ ة آلدآله ار اؤك׳ كوآل/ر/6׳ م ה־ ,4

 وآلماك إي آل׳زآل. ٨٠٤ آل٠آل ط٨- آلآلم آلرا? آل9٠آلط//
 9٠آل3>:ًا/لكآ٠٠طر /م٠آل //.٨٨/٤/آل//٤٠/6ط/آل ارم ٠?ر٨׳٤
 ه׳, آل9ملكآبر?٠ط/آلآل .٠مك٠د٨آلم^ ال آلج٨/ ٠//٠٤٠طوك ^٤

 وآل٨٤٠/ مرآل٨٤آل جك׳ آل٤آلآلآلع 6 .3٨٠ל م٠?٨٤^ االمه//
.”آل٤٠م/آلط٠٩آلم آلم ج/׳ ר٤ל? ٠مل٠/مآلآل٠/آل٠٨ آل^د/مل

 בתקופת שנפגע האישי, ביטחונם לחיזוק תומה בתוכנית ההתנסות שעצם חשו אבות
האבטלה:

 9آل٩ير غرو٤ وآل غريم.. لكآ׳/ر آلغدمنمك ر خر ٠المك أوآل
 /مبحك مغي/?/, ر٠مو ًاآلو٠غب غاو /ًا- ؛9ءحمتو7 با
 /٠ح ؟٠ مس?׳?/ موا?׳ جكوووبسدًا ت٠/

 آلمورار מלק مومر /?־?־٠/ ל/>/ק ع?/ /ا/حبر و؟ دد׳?/.
 وا ק رو/حئ״9حنوو/4 غداىا/سو،ارحر/ك?اىجماكًكوز^

 وק// ٠٠. غرارًا 4ر٠لك و/م/ًا;و ד</'7'77
 /ر٤مكو׳6 ׳٨٤جه9غومنم آل׳/م مغير. 9ه٨آلوم/

اووم.״ آلالواممنرآل7آلم;مك״9آليرواممنلكآ 9ל׳ל6ى׳متحن׳׳م

 סייעה האבות בקבוצת ההשתתפות אישית; להתפתחות מוחב בתוכנית מצאו אלה משתתפים
המשתתפים: של הצמיחה לתחושת

 ط/ر׳ طآل٠آلآل آل٨//9آل آلسك?ر ر٠ه٠آله/و /3أآلآل/آل
 رمآل ط/برآل آلحًا/ آل.٩آلرط/الرآلآل/ ٠/حجآلر٤٠9٨ط كر/آلور.

 م.٠د٤^^/ م٠٤/ًا٨ آل٤&// جك كر?/جآل ٩لكآآل/ ٠ر٨?٠آلج
3آل آلوآلآل, /م٤ /׳6?׳ اك م٤^ كط/رس٨اوزالكآ׳ى/
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 ٠/حًاود/ طك׳ ورحرحًا حًا٨حًاو// /٠/مخم /٠طًاك٠حًاه/و /3آل/د٦حًا٤
 - ٠هدك/ //يرحًا□/٠ة٢>ًاد آل?د - יד٨רדר// دند/ //ارادو٠حكًا

 />ًاهد׳و/ محاك/دالا<7حكًاو٠ة/ك٢٠>ًاو /ر٠/ادكد/٠ة٢د 3٨/٠د/مخ
.۶٠3آل/د ۶ط׳ر٤ ۶٠ה־/ר ج/ □/’اروج ةك٢ د/هها٧ي ط٠حًا٤ ٠ك

 حًام£بربرج׳م م دحًا ۶درمخحجة׳ دو/3/مخ٤ ٠ל/٤٨ /حًا٨دحًا/
 ٠ةبر٢حًاح٤ و٨كط7ط ٠3٨د׳ ۶٠٨٨/٤٨// ٠ؤ٨/ آلحًا٤ ۶د׳٤”ير/

 ۶دىح׳ و٤دط 3٨/٠د,ر .۶ة׳٢/يرحء/׳۶٠٤3٨ ۶دو׳3 ٠/٠/٢٥
٠د// .۶٠٠٨//مت/٠/مخ٠حًاط/جئ ار ٠/٨و٤/د/مخ ٠د آل/6ز حًاطًاحكًا

 وحًا ,3آل/د متاط ط٠طد يرحًا׳//׳ د//وحطًا 7سن دط//׳3ير
.." ة٢٠ج٤>ًا

 חהמוכו שונים - החבותיים־תומכים ביחסים הייתה התוכנית של החוכזית שהתוומה ציין חלק
ובזירות: מתח של בתקופה בקבוצה, האבות בין שנוצוו - להם

 9حدحًارمد حًارسىو،حمًا عدك/ر عرر ك۶9مةححًاكو< ىدور٨״حًا

"دودا. م٠و٨ط متكطد//
 אחוים. גבוים ם٧ אישית בין להתנסות ומוחב חבותית חסגות למשתתפים העניקה הקבוצה

הקבוצה: חבוי בין היחס את לתאו כוי ”אהבה” בחילה השתמש אף המשתתפים אחז

 ٠دو٨ د׳/ ۶٠ر(/د ۶٠٥٨٠ //.٠ى٠ط ددآل״// آلووحًا "حطًادحًا.
 ةم٢ 9٤يرط ى/د ר//٠۶٠وو ۶٠طب ۶آل 9?ى حًا?د/وحًا.

 حًا.٨/ر/ /؟׳يرحًا حًا9٠د//دز//ط//۶٠۴/٨و دحًا ٤٠ ..۶د׳/9?
 ط/حًاد 6/٤وير//طالج دحًا9حًا ك/٨وح حًا״/׳ خاط 9د3 وحًا٤

عررو؟.."

נתונים: היו בו החבותי הביווז ממעגל לצאת למשתתפים סייעה התוכנית

 حًا9٠حًاحد ط٠حًا .۶//ج׳٤د/كر9 »ًا//در/حًاو//و/رحًا ٠٠آل/3م
 ۶٠يرج٤حًا/م ج/ ’3٨د׳’״د///>ًا٤حًا /٤/٨/ط/ 3٨دير׳/
اجا ج// ة׳//۶^حًاد 3متكدסל/ يرط/// 3٨ط 6 >ًا//در/ متام

 ة׳//٢خيمد ۶٠ه/ة دص٤۶׳٤ح׳9حيم ر٨طر ٠/۶حًا ج//. حًا٨ج٤>ًا/مخ
 ط/حًا٤٠7نريا٠۶٠و٨ط ۶٠طب 3آل/ ٤٠٤٤٠ع9ير ط/حًا , ٠ير//./3

ئ باحًا امخ وا >ًا٤/٨/ حًاوخيم/. ة ל/٤٨٤ ٠دج .3كد متاط
 ر٤حًا ط/ 3٨ط م٨٤يرر/ك3حًاو ۶ةر?حًاحكًا٢/بر۶//و׳٤>ًاير
 ز.٤د 3٨ط ۶٠//,رد دادا ر٤يرحًا 3٨ط ۶٠3ك//مخ //,٠//٨د
۶/٠ל .٤وح٠׳وطك//مت/حًا متاط۶جآل مط 7ط دوآل ط/// رردر٧ط
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 ابرحًا /وحًا م.٠٤٩٨ طب׳م آلم ר٤? ٩آل/ ٨صرب//بركور٩الًو ح٠
آلى/ض."٠جًاك١زحود׳١حمو١ىد

 המשפחה לגבולות מחוץ גם ובטוח מוגן אישי מרחב המשתתפים בפני ףתחה התוכנית
 מצב בגלל להם שאבוה זו במקום קלופית, השתייכות תחושת להם והעניקה - המווחבת
האבטלה:

/٠آل ٠٤٠>ًاط ר٤יד? حًا׳ط آلبرادالبر ٠٩/٨٠٠٤ مربحًا’
 ٠دجك ٩دآل/ ج/ ٥٨٠ دو׳ما٦حًا 1٠رعلكآ٠/آل לד3יד?ל/ ٠לר٨

 م0//حًااآلالم>ًاد٨ط حطًاآلحًا. حًا.3ك?آل/٣/٨مآلبر/?/رم٠>ًاطب
 /بررحع׳م ال٨طر كرهـ >ًاوطرب, آلر?/حجًا م.. >ًا/ط /ال٢آل٤آل

 ادص /دآله الحًامابربرب٠آل ٤٠٤ حًا3آل?آل/ آلآل׳م٨ ال٤آلم ه٠٠مبج
 ابر ٠بر٤ط/كط ٠^ م٠٩كك/*סער ط٨طال حًاوحًا.. /٠ملكآال٠آلبر/بر
 /وحًا .٠٤٠ط آلالم وحًا/ ٠د م٠٤>ًا/*حج آلبر/? ריד?/٤ ابرحًا 6

”ط/برال.. ٩٨٠٠برب
 את שלהם התפיסה בשינוי היא התוכנית של המוכזית שהתוומה העויכו ובים משתתפים

 חשיבות את יחז המשתתפים חיוזו ביניהם, ופתוח משותף בשיח במפגשים, כאבות. תפקיזם
כאבות: ותפקיזם במשפחה מקומם

 جك آل/بروآل وحًا آلبرادالبر ?ריד٤٩/بر٠آل ٠/مآل/بر٤>ًايز לר٩לז־”
 م٠/برطاكربر٨طآل/برحًاجد/جك ה־רלמ־ /برج/حًام.٨ج٤آلطآل/برآلير

 ئءبر برجام٤نري />ًام٠/بر٨ج٤حًانيا داج׳ م٠٠/آل٠٨/ م٠/بر?دك٩/بر٠/
 آلك مكحًابرحآلآل٠كد ٩آل/د ؤحًا آلآلوام. آلحًا0آلحًا حًا3حًا?آل/

”״م.٤٠״حمًاط٤آل?
ועוז:

 ٠٩٠برج? حطًا/0^ال /م٠آل٤ د? برالرحًا.٤آل خك، حًا٤٠>ًاع”
 ^ال /م٠آل د?٢/آلالمح >ًامطأ ٩٠برج? ٩3.ك٩امط /آل٤٨د
 - حًا٨/*٤/ حطًاآلحًا ديدا حًام٠د/ج ٠٠ر١/٤آلح ابر ٠٠٩/٠٢حطًا٠س

”ط/برم.. لكآر(ط٠دًا/بر٠ طوكط٤ - ٠لكآآل٩آلالح/
 הקבוצה. התגבשות לחהליו חשובה תוומה תומו אבות־ילזים מפגשי גם המשתתפים, בעיני

 לפעילות הילזים את להביא מאון המשתתפים התוגשו הואשוניים, החששות לחוות
 שלא וחוש שונה עולם אחו, לעולם אותם חשפה שהפעילות טענו הם בויעבו הקבוצתית;

כמו: אמיוות נשמעו קמס. להם מולו היה

ر١/٠آل٨ط ٠/*32־י آلك ٨طالك/?٤ م٠٠٨آل ٠/ال٤ط٠حًا حًاجآلم وابر”
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”ה■?;(/؟. را٠ط/حك٩ك

 שאחז כפי בנטל, והנשיאה התפהיזים חלוקת אח בתפיסתם להגמשה תומו אלה פעילויות
זאת: ביטא המשתתפים

 بر׳2٢ًا/ور5 ام,٩ك٢و آلم /ط٠كה׳סס^י حح٤و^ح جاوال اوار’
 آلوآلر /ط٢م٤ وحط׳/بو ط.ر /٠كو٠ر٨ا3حو לנץ /مجآلونريا
.״حطر׳

או:

 م רד ׳ارو ٠ط/ر ط/ومت ׳م٩/٢و ى/الاً. ئدوه ئدال و׳/م”
 /م٠و /طو٠ 7ط وئرو. يوه׳آل 7ط ה■جحآ مكحو׳و٠حت٨يو

 و0/ر/ط//׳٨واطكو?مىت خ٠دخ جر׳ ٩حورج?׳ לל׳ר/ר
.٠٠٩/٢/ל£ר وح)،׳ آلك خدر ححر׳٠وح ر.סל׳ مت ا/تد٨

 ر׳٨وذى7ط - وو٨ط סרלס.يريرالל//٥مناوالوراحدالروم
 كو׳/ر٨׳כ خال٤ حير׳ حطو٠ ٩٨לא׳/ و٨ط يو׳كو׳/ر3لكآ

 و׳/م ׳/.٩/٢رك١׳/٨ط/ج־ى׳׳ و٩/راح ?€/ל ط/وت٥ל٥ - دوو
 لمتو׳ارجر׳٠ز١غ واهاو؛منرغمنروجررو ׳/? زغدغ١׳/٣ك?־رك

 يرح?׳آل ^ال و׳/م לכץ. حطير׳م خ٨وم ر׳.٨رىمحهوל آلك
رآل.."٠/٠م٠^

 והגביוה במשפחה האב תפקין חשיבות את התוכנית הדגישה המשתתפים מוכית עבוו
בבית: ההווית הנוכחות עוצמת את עבוום

 לל׳^ ׳م٩٨و آلم ?/רה■ אה ح/خبح وارا ورادالرمناط ؛اوال
 ا/ر0٨ط اح وا/م رما١ط/ حو>ثرارا /حح٨ ^ال وجهو /לל׳^

”׳م..٩٨و ׳مآلم٨رىر١/٨/ج לר٩ منانك
 הדיונים האבהות. מהות על לשאלות הואשונה בפעם המשתתפים את חשפה התוכנית

וכאבות: כהווים לצמיחתם מסגות היוו הקבוצתיים

 مناال ح?ح/وام م٠לר٩ ر»٩كس مناط ٠حال ب^آل׳م٠ط 7٤לא”
 آلم עלרה.٤ ومو ׳3٨ל /ר? طأלط كو׳/ر7وواوار/ط׳

 الم٤و حك 7٤לא /رحطو مלר׳٩ ׳ارو ̂י٩א٨ ה,3ה?ל/
עלר/.."٤

 חששו כאמוו, ובים, מווכבים. וגשות המשתתפים בקוב יצוה הקבוצתית ההתנסות חוויית
 הייתה הקבוצתית שהחוויה זעים תמימי היו כולם הזמו, בחלוף ולהיחשף. חלק לקחת בתחילה

התוכנית. לב
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 مر״م ٠د׳׳ر כי آلداو׳, €٩٨ داطمتاط יד3יד?ל/ /ا€ط”
 ■آلردأدم כמ9מ €م مد מכל ידכ/סיד. ه٧ز١و/٠ح ؤ/ ط؛/כ
 حدو׳م آلم د3د?د/ €طال ٠٢وط€اال آلآلم ط^ طك׳׳م.׳3ه/
 ציד ص€د/ حطر>ًا €مط ى€د׳٨ .٠ط/ر ٩٠٨מע מ۵, ר٥מכ٨/

وآلممندغ خ>؛/ ׳,٨9׳כ٩ كو/- 9מכ?، כל/ مه9׳جم<
 ׳ابرو ״-دود׳ - د٠مبىكدوמ^י^ و٨د״ددمبط رلد٤ددح لكآ/ير?.

 ׳ابرو ٠كد٨در /حطاملك.٩ ٨طك٠€مط/ دا٠/وط م٠آلطب ر١ط
دمر - دددآلرد £دوعةدا دًالكآ/ربررربرد3مبك?د/^מ^כר

”/مجحج€׳م.. وبرا0٨>ًا ربرائاكًكط €ود

 ط/دم د׳مبلكآ?د٦٨ج ام.3ي׳دررحج€آلم>ًام برا٩٨/ج £€دا٨”
 ׳بر3و ^ط ط/ر/ا دك متاآل م جاحًا ح^/د٠يود ׳ادو ًاك٩ح حزبر€د/

 ׳ابرو مبرد׳/د/3״’/ ?/٨3 ׳م٩ك٠د ط^ כ,*€כר.. €طال آل/٩€׳
 طد׳/م€ددد׳ًام وط׳د׳ د.3و/ومبك?د/٨مبك/3/محو د3د?د/

 ٠ربر3رآل١ط كر׳مدد׳ط٨دد جر׳. ״م٨מ جك /€?٨ל ٩٠٨׳ ط/و
 بريردبر׳ م٤ /طال כ׳ دود و׳م٨دطد/ددط ًاكد€ردي. ؛دو.٠

 غ ابر כ€/٨מ د׳,بر׳م. د€طو /مح יד3ל?ל/ م٤ و׳م,٨دط
 جاط ط׳€״م دو׳م٩ ^وع€ ٩ربرط/ دربرحج€ جر׳ مبكد/٠عًار׳د

 /مح طرم ٨/6כ ׳,دو دو٩درمب €طال حرت׳د׳ آل/׳دم. آل٩٠
 מ׳מ ציד د?ر/.٨/دد ٩٨دد׳آلد׳ ط/د/. ط/دد €طال جومتك/٠متك

 ٩ب׳ط/ د3 د د د.3د?د/ ودمبك׳۶€ /׳ערד כ</7מכי כר٩מ
 مبوط/د٨جد/ /مح ׳م٩دًار آلم ٨/6כ ׳ادو ة€׳ر٢/ آلووحًامبك׳.

 يرير€׳د׳م طد۵ ادنر د׳.3رمجيو ׳ادو حو/آل دم3ةربر طب׳م
 د٩٨د,بر׳/ د3د/۶آلمد مبد׳/ددىو7ط/ئس€׳ /د.٠٨ًاك7״٨متك

أ دوا.
 "לא נחשבת שהייתה מעוובות הילנים, עם אחו מסוג למעוובות לגיטימציה העניקה התוכנית

כן: זאת הסביו הוכזים אחז התוכנית. לפני ’גבוית׳

 مط_ رر־ربرآلود/ر ׳€ ربرآلودر دنك ربرآلودر د׳ط מ٨ע٤,*”
 دد9ممهآل دم خرد-اغرم رص١درط9آل٧رر־ دم /م؟׳م
 ”طد/د دواد” - ددمحبرآلودد ط مبك دم ׳م٩/م طد ك/٢/ط آلجهدا

ط/دد." ود3׳

המשפחתי: באקלים לשיפוו תומה שהתוכנית טענו ובים
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 /دنريام دادورابرجرا رمحا3//دآل٨ى٠٠طربدد ٠حال?حًامتك٢دبر/حررسحًا”
 ..٠رمح3//آل٨ى٠جرد ند٨بر ٠٠٩٨ רל?٠ ر٠ح /٠יד?ר٨٠درص

 د٠د٠ ٩ك٢د٤دجهك ٩/آل/د 9ا/بر ٠نهيم٠6ط/ج م٩ط ׳؛اال /م٠د
 و^. دودير م.٠ح/آل0 /□־م ح/آل9 م٩ط اال .٠نري٠ط/ىج ر٠ح

آلمتاط٤دط ٠ت(/د0ما/بر٠رمحوحنידי/ ٠,خك م٠٩٨دبرادوبرد ٠جكر
 ٠د٠٠دىد ط/ى.٠٠/٣٨ممتك متاحًا ٠^ر٩٠دو/مح/ى 6 ددابر. ٠ض٠٠د

 د3د/۶د ٠ة ك/ر(ا/.٨دواداممتك م٠٠5د٩د /م٠د محم..3׳٨دير
طربا. م٠?٨ين ج׳ م٠٩٨د دوا.. د٠ل/3د مر،محدحًا دابرا متاط
 اى كرببر׳ ٠طفيرب م٠.ى/طلك دم ا ورمح ה־ نك .٩٨دا ام٨٨رمحى/ ر/٨طر
 ٠’مح.. متكد£برزي۶٠3ר/ طال// ,”طد/بر بر٠دآل” جك ٤,برحج ٩آل/

 7ط ددآلك׳م /مح م٠9دد/ ر٠ح ط/مد/ دد9آل >ًاو/ ر١/٨دجآل
 ط/ دآله ط٨دمت٨٠ى ¥ربراد/ أ٠?ى/دمتكىطبر ׳/برآل ر٠ح /م٠د
”دآلدآل.. ٠طوك د٠ىد د /ش٠خ/ًاك ىح/بر9د

 בקבוצה שההשתתפות אתוו וובים התוכוית קיום מעצם וצון שביעות הביעו משתתפים
 התבטא: המשתתפים שאחז כפי שלהם, היום בסזו חשוב מקום ומלאה ביותו מהנה הייתה

” שלישי.. עז שלישי מיום השבוע את "חודזיח

 מוכוים היו שלא חושים, בתפקיוים להתנסות הוומנות לאבות העניקו אבות־ילוים פעילויות
 באחת הילוים, עם יחז פיצות והכנת לחיפה טיול שלבה הפעילות המקוים באחו קובם. להם

 וכן אחז, באוטובוס אחבים וילוים ילויו מהימצאות חשש הביע האבות אחז בעיו. הפיצויות
הילוים: כל עם משותפת אוכל מהכנת

 ربرد/بر.٠ط ٠ة ^/ط ٨٠ىده٠متكס׳ער دىد,برالد ٠ر١٩٨ج ٩كربط/’
 م٠٩دىددع .7^ك/ذك حًا٠73ج׳٨آل٠ح٠ ج/׳ دم٤ ٨دى/ ٠بر٠د

 ..0د//6ط/ذكمتكحًاجربرىآلاك/دط/ ط٨٠د ط/,*׳م. ۴٠٨,م٠خاررجكط
 ٠د ربرا.3رمحآل داوبرآلبرا طذ/ .٩طرب/متكد /؟آلبرا ط٨وآلم ۴ط
 ٠د€حًاحآلبر ..7امنداو٠جد دم آلم د٠دآل ج/م ٠دابردك ط٨

6 حجًاد/ر ع/د٢׳أآلر د׳ ٠و١م€€ مه حًا׳9كو׳و

 ,بر/برى ٠بر٠د م.٠٩٨ط٨ر ىد/ط د,برمم ٩٨/٠/د,بر دط/ذر. ٠ح/0
 اود ٠خ/ دم آلم د3٠و /٠٠دوأيررابرمتحكًا مربحمًامتك׳ ٨٨ج/

 برد٠٠د اوا طرب/. ٩ومتكد٩متكدهرب٨د٠€طال ٠مر٨ح دادى/د..
 ط/ذك ,٠د٨, ٠ج/ ددا ط؛ ط/بر0ح€رمتك0بر/ير٨/برىربر٩,*ط/ د٠//٨

”طرب׳.. ٩٨٠
 הייתה זו האם. ליום בוכה כוטיסי ילויהם עם יחז הכינו אבות בנא, בכפו אחות, בפעילות

שלהם: הילוים עם אבות ציוו בה הבאשונה הפעם עבוום
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 وغر..٠٠ ל٩לעל/ ر٠ط حن>ًا٢ ٠^ ל^£ל ة רד٩ל”
 0ًاحكوا ידל/.؛؟/׳. ٩ك׳כ?//#ל/٠€طال ל/י٤٨ وآلممناط اي

 ج ?اط ל٤ל^ حجم ל٩אלעל/ م? צל ال׳آل/بر. ئءبرحًا ל/ע3?/
.."9ל۵מ

שונה: קצת בצווה האבות התבטאו המפגש לאחו

 ל/ )ًاا/م ٠جك לל/ ^وطر.. ל/?/על 6 ى׳حةة ל״/י طال״
 طرب/ >بوطرب>،:بر יל//٨לط/ ’وهرب٠€الجم 2^רלז .2^רלז

 ج/׳ לל/ כאל ל٢א/׳٤ وآلممتاط ي٩ط و׳م./٠3 هربم ר٠٠3?/
”مح/..9جآل׳ צי?٨א ל/׳،٤כ *وآل

בפוט: הילזים ال□ וחהמפגשים בכלל; מהמפגשים וצונם שביעות את הוגישו אבות

 ن ۶ط ط/برا ى/طك׳م רליע׳ ا/م 6/٠לער/י?;< رآلال ۶י٩ה־׳/ ”
”وآل׳//بر^ا/م.

 ניתו שלא וגשות לבטא ניתן בו מקום בטוח, וגשי מוחב המשתתפים עבוו היוותה הקבוצה
 לצוכי קשובים יותו להיות אלה לגבוים סייע בטוח מוחב של קיומו אחו. במקום לבטא

משפחותיהם:

 ۶٠ל٠٤۴א٤ م٠طب ج/ ׳/برآل ללי/ל^/ירל ״م٨^/م ال٨طر’٠
 ٩ל?/ל مدابر /צל ״مكد/٩?/ ליל جاط לר٩ ،ال.٩٨ط
 .٤ל/״^ ?اطלצא/ 6 ط/برال ٠//٠م9ىط לא?כצ 4٠3/٥יד

 /م٠ ط/آله. צ/כר خدال ל.3ל?ל/ ۶׳٥٠٨٨לא€ /לצל//
 //איכל ליץ/ל ٤٥٠̂לר .٩^ط/ ׳آلألك /צל לכי/. ٩٨ط

"٠לצ/. ל3יד?ל/ آلم٨/6ל ׳€٥ארطال بربروام.2^مح

ילויו: עם התקשוות בופוסי וומטי שינוי על הצביע אחו משתתף

 طال £ל/ע نك /ك-׳م.. ל٨לא££ آلم 9/بر٠ ל/6 ר٤? "׳ج
 جابراجب حآل9د ن .9ابر٠ا 9ابر٠ לל</7לל>/ ٠9ط//׳٩طرب א£/ל

 مه روى׳بر. ׳^ז-٨אל ׳/،رو ٠المك كت-ام. مآلم٠^׳٩ ללרלל
 ط3الم /طال وزام. ?/לי// לר٩٨- ىط/ آلم /مح ”٩׳/ آلم
 آلم ا צא ה■ 6 /بر٨’.€ ל٤ע/ ندال אל٥/٩٨ ל.;،/ ٨ר/ ל3לא

أ.."9جاعرآلجرلوكو،ىت?حبورمتمكد/و ذم؟׳م.

המשתתפים: בקלב אחו הווות סגנון לעיצוב תומה התוכנית המשתתפים, אחו פי על

ס/י٨ל/״ كرب/دالبر.كطר#/י 63٠منجالל٨2£לא e/?6 "ליי/
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 م ה־امخ 3٨ط /׳V إ”3متاطمناكًك3٨/آلحيم׳/ ر׳٨ين>ة ۶منك 3לכל/
 م.٠٠ع زيرا ط/رم ط/لنيحم?ذك ה־׳/ס/ .٠طر ٨٠طه/ومنحكًار// לדייד

 زي منن يروحًا حًا.٠حًاوك ׳،برم ۴ة٢/حيمر״ /محذحكًا ط/رم ط/حًاآل
 ٦ةمب٢ًااك׳ ع جاحًا ۶״٨לד تءر 9//محألعحًامنجن /وحًا€۶ آلنريحًا ط/رم
 ن׳/ر0حًاج ألك <׳ריד ׳3כ راج ٠ح٢3׳/ م يرحًا آلنك حكًام

/٨/ca جكحًام.. ידל׳ז</׳”

 לכו: קודם הכיוו שלא חושות, אישיותיות יכולות עם המשתתפים את הפגישה התוכנית

 ׳9ל׳?/ ׳ר׳ ألك יד3יד?ל/ לר׳٨٢۶ح ה-ל׳לה־ راوم خدال ">ًا׳/م
 ألك حًا9ى/*׳ ׳3د 7را دحًا 6/ ٠ة׳/ر۶حآ آلرو// ٠۴/ة٢״ ٠׳ر٠ج

 آلحقم׳.. مح٢ ׳/ر٨/ر/ جك/م/ر ج/ حًا٤حًا)׳ح حن0ير اال ر/٠3ه/
 ?ووار .9مبر?־ح حم/وحب يدر ٩٨يك٩ر١حًاو، معؤ/ و١9حًارحح

 9كور/3ري/׳ €طجعو حن9حًارصج׳م>ير ةم٢اآل/ر٤حًاا
 /ر?ىر وحن/ر ٠حًا3۶ير جآلحًا٨/ ۴ى׳ر/ ׳3׳ ألك حًا٠آلآل 6
”ةر״م.٢يرال ام32٢و
 החבותיים השיוותים מתחום מקצוע אנשי עם אחו קשו ליציות הזדמנות נתנה התוכנית
 נוספות. ומסגוות היגוי בוועות משותפת ובחשיבה שוטפים במפגשים - הוווחה ומעוכת

 יותו ובה להשקעה ציפו אלה משתתפים התוכנית. על ביקוות שהביעו מי גם היו אולם,
בילוים: והן הקבוצתית בעבודה הו קונקוטיות, בתשומות

ة.٢/3حيم? ةم٢حة׳م٤نيحمح ׳ارو وآل/ر حًا׳/ >ًاو?€ارجك׳مناط”
”حة׳?..0رمح 9, לד׳ مناط - ىحًا׳حًا לד امح مأ׳3حآمي ةم٢حًاك/ا/ر٢ج 3ة/٢
 חוגי או לזוגות באמצעות הילוים, של מצבם את תשפו שהתוכנית ציפו משתתפים מספו

לחשל: העשוה,

 ةًاك/׳/ر.٢٤/حام/ر٨ م׳انك/منك?ذك׳3׳ك٠>ًار/م׳ر)ًا 7و3ج ر׳٠ى٨”
 לד״^לד ًاكط ۴?׳ منك?״ى//رלד/נ/ كطمنحجًام >ًا׳ط >ًاط/محر ألك.
 ذك٨ اوجًا ٠’’طآل/ر ללר׳^” م’3ك٠ورمنك٨ط ۴? ةًاك/ر٢ج ج/م

״ .٠3/محط
 2006 בשנת כי, אם התעסוקתי; למצבם קונקוטי פתווו מציאת חהיעוו אכזבה הביע חלק
 פועלת אביחיל תוכנית .”אביחיל תוכנית” יישוביים במספו לפעול החלה צויין, שכבו כפי
 על ה״ג׳יונט", של תב״ת ומיזם מעוובות עמותת ביו ובשותפות אבות, בויח תוכנית לצו
 תהליכי להטמיע ובחטוה העבווה; ממעגל מנותקים / מווחקים אבות בעכוזה לשלב מנת

 אבות, בוית פעלה בהן היישובים באותם התקיימה אביחיל תוכנית חיובית. חבותית מוביליות
אף ונשמעו אכזבה הביע חלק זה, לחוות התעסוקה. בתחום והתמקצעות התמקווח תון
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הבאים: הקולות

 امرصر3/آل/ /نمي/دجآلام. ۶٠;</ל م٠طب م ה־ آل3 א ٠طب”
”وحًا.. خدر ةجري٢دك׳ك ج/م ۶ילד٩ל׳طاا 7ط ,۶א32אז

התוכנית לשיפור המשתתפים המלצות .5

יז־ע" יותו הוכה צויכים ובמובטלים, עבוו־ה כמחוסוי "אנחנו,

 המשתתפים שווב לוחו ניתו ככלל התוכנית. לשיפור הצעות להציע נתבקשו התוכנית משתתפי
 גבוה אנושי הוו שכו האנושי, ההון להעלאת קונקוטיים ק^נים בשילוב הצוון על הצביעו
תעסוקה: במציאת הסיכויים את מגביו

 سيتأم /مىطر ادراد ط/0? ٩/׳ير/٢مط/ر٠ يهئم
حًابر/دالبر ط/ اآل£د و>ًا دطد/برإ /رنريادحًا متلكآدوحًا٠دآل

ועוו:

 ٩׳א/٢۴٠ ٠7٠לר׳3יד־ עיד٤יד ٩،/رط/ر٩٠ م٠/٠م
 ۶٠ר»כ3 /כא/ל;?/׳ס/, לד٩לנ?٢ ٠ר٥/٨כא ر/,٨طر٠٠ .”۶ל׳£٨א

 ״ع٨ج م٠طب أدص ל//."3אאطرب3ك׳٩לכ ة٢٩٠ ׳امخ؟ ידרליד
 ط/ى/د/ه׳م. د£ال جدط׳م دمًا ن )ًاد/هحًا.. ر٨>ًادى ةك٢

€ابر٠;دمسمك>ًا اط /طربر/ .٣א ٢יד :ابر؛ط٦ /£٤ל׳?  دوم.״ كعمه׳م 9خفحكى هح/م. د، ك;ؤ

7ל׳3 جسدام. ?/רס د?ج// ׳بر.٤ة٢س ידכ£ריד ל׳?£//”
”بر?//□־.. ج׳ج ط/بر٠ك>ًا

 ועבוית. מחשבים קווסי התקיימו לא בהם ביישובים ממשתתפים בעיקו עלה וה קול כי יצויו
 תוכנית במסגות ועברית מחשבים בקווסי כבו שהשתלבו אבות היו בנא ובכפו )בויינה

אביחיל(.

נוספות: קבוצות לפתוח ממליץ אפילו אחו משתתף

 ر٩١/دتع/׳مد٨من מלליד ׳€ ׳مد/و/رد ٩رح/٨منيث0د׳׳9״و
كصملكصلربمز. حرحم١مكىىا حثحام/ارغراى/يم 9و;٢رج٠مو
 הקבוצתית העבווה מבחינת התוכנית את להעשיר לצווו גם התייחסו המשתתפים מוכית

אבות־ילוים: של החבותית־חווייתית והפעילות

יד.3יד?ל/ /رج/٨طر^وآل e٩A٢רליד יל؛٤٨ اج ةبرا۶3م
جآلر״م.4 ٩ك׳/بر£٥ידאע ةيرة٢>ًاج طربرمهجو ك٩ك>ًاح 3
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 ك3ط ٩٨/٠^٠ رار.”//٨>ًا رر٨آل٤>ًاح تءبر ל٠٨ידר/7٨٩مكحًاح3
 مرص٠4٠ر( ٩ير٠لكآى/بر7٠ר3 ׳م٤>ًاجم،بربرر /ر٨€ج٨///٠׳٩יד׳/
ציד /م٨بر٠ نريآلال?׳م2, ידA/ د׳ ىآلن׳م, יד ارير ׳/برآل ح/ش3ك>ًا

 آلم יד?״؛/ ه׳مك/ي٠آل/ مناطיד،- ۴ל?׳ ا.،ج/٩نري /برآلى >ًا/ط
٩٨٠٠ ىر٠مك>ًا٠٠٠ط/ ر/٨طر ?۶»٩יד^

בתוכנית: האימהות את גם לשלב ממליץ המשתתפים אחו

 ر/دالبر١>ًا ط/ יד٤ע٠ >ציד >ًاطانمي>ًا/بر. آلم ٩/٠محلكآ 3”
'٠ر..4،/
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זיון
 תוכנית מובטלים. לאבות התעובות תוכניות אונות הקיים הינע את להעמיק נוענה זו חובות
 מתאות החובות לאבות. התעובות תוכנית של פוטי מקרה בבחינת הייתה אבות" "בוית

 המשתתפים האבות של קולותיהם את הכתב על ומעלה מתענת התוכנית, מטוות את וחפוטת
 ליוו אשו המקצוע אנשי של התושחויותיהם את ומביאה - בהם הגלום העצום הינע על -

 האבהות, משמעות כגון מוכזיים תחומים למספו מתייחס זה מסמן בתוכנית. המשתתפים את
 אבות תוכניות לפיתוח והמלצות תוומתו בפוויקט, ההשתתפות חוויית האבטלה, השפעות
אחוות.

 מסתכמת אבהותם שתמצית נעים תמימי היו המשתתפים ווב - האבהות למשמעות באשו
 של החוחויים הצוכים של סיפוקם את הכוללת ומתמשכת מקיפה אחויוח ;’אחויות’ לחילה

 גלומה אחויות במושג נישואין. בבוית בהבאתם לסיוע ועז הילנים לחינון מזאגה - המשפחה
 הם ’מתעסוקה עבוזה׳’ ואכן עבוזתם; באמצעות משפחותיהם את לפונס שלהם היכולת גם

אלה. אבות של בהווייתם מוכזיים מושגים

 המעחו בקוב לפחות - הוווחת המערבית מהתפיסה שונה תפיסה הציגו התוכנית משתתפי
 הינם ואבהות נישואין המשתתפים, של תפיסתם לפי לבחיוה. ניתנת אבהות לפיה - הבינוני
 תנאי היא עבווה ומציאת גבו, כל של תקינה בהתפתחות וצוניים־הכוחיים לא שלבים

 השפיע המובטל נקלע אליו המשבוי שהמצב איפא פלא אין התקינה. ההתפתחות למימוש
 עועוה שלילית, חבותית סטיגמה עליהם הטילה היא המובטלים: הגבוים על הוסני באופו

 נשותיהם בעיני ובוימויים העצמי בזימויים פגעה הנפשי, מצבם את וודוה זהותם, את
משפחתם. של הכלכלית היציבות על ואיימה וילזיהם,

 למשתתפים. ובות ותוחה ומתקנת, חיובית הייתה אבות בבוית ההשתתפות חוויית זה, וקע על
 מובטלים. אבות של והוגשית החבותית ההשתייכות תחושת את והגביוה תמיכה העניקה היא
 אף בפרויקט החבוות החבותית. התלישות בתחושת עוגן הקשה, בתקופתם שימשה, היא

הפונסה. מקוו אובון עם מיויהם שנשמט חבותי, סטאטוס מעיו למשתתפים העניקה

 לאבות חשובה ותמיכה הכלה מסגות להעניק מסוגלות אבות בוית כמו התעובות תוכניות
 המשתתפים; תפיסות של התובותית הייחוויות את משקפות שהן בתנאי ומשבר, מעבו בתקופות

 סייעה שלהם התובותי הוקע מווכבות את התוכנית ומנחי וכזי של וההבנה ההיכוות ואכן,
 מושפעת האבהות שחוויית הסבוה את מאשוות המשתתפים עוויות התוכנית. להצלחת ובות

 המשתתפים העלו בתוכנית אחוות ופעילויות סונאות במהלן עצמם. שלהם הילזוח מחוויות
 על השלכות יש אלה שלחוויות נעים תמימי והיו לילוותס, ביחס וחווכבים קשים וגשות

 נאותה מסגות היוותה בהעלאתו, סייעה אבות בוית תוכנית ילויהם. עם העכשוויים יחסיהם
 על אלה חוויות של השלכותיהן את לבזוק למשתתפים ואפשוה חחזש לעיבוזן ומוגנת

בהווה. והתנהגותם תחושותיהם

 ביו לשינויים ונתונה זינאמית הבניה הינה שאבהות כן על מצביעים המשתתפים קולות
 שלהם, אבהותם את אבותיהם מתפיסת שונה שלהם האבהות שתפיסת טענו אבות ווויים.

 שאבותיהם חושבים ובים הדווות. בשני זה בנושא שחלו לכת מותיקות תמווות על והצביעו
 אלה, קשות תחושות לצז מאיון, כיום. זוכים הם לו הכבוז לעומת יותו וב לכבוו זכו

כלפיהם שחשו הקובה לתחושת בהשוואה לילויהם, יותו קוובים חשים שהם טוענים האבות
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 אלה זוויים ביו שינויים תהפוכנה התעובות שתנכניות חשוב זה, וקע נזל בעבו. אבותיהם
חקצוע. ואנשי אבות בוו٧ 1יונ של לחקור האבהות בתפיסת

 המובאות העוויות לתוכנית. להצטופוח ומגוונים ובים מניעים חשפו התוכנית משתתפי
 זוכה להסתייע הרצון הוא המשתתפים של ההתחלתי המוצהו שהמניע מגלות זה בחיעוז

 השני כחוט חוזו זה מוטיב לתוכנית. להצטופות כתנאי נתפס והוא עבודה, מקום במציאת
המשתתפים. של בעזויוחיהם

 העיז המשתתפים שיח בילויהם. חינוכית תשומה בתוכנית לואות הוצוו הוא נוסף מניע
 למוביליות - ביותו והמשמעותי - היחיז למפתח החינוו של המוכזי מקומו את תפיסתם על

 חשבו/קיוו הם בישואל. העובית האוכלוסייה של האפליה וקע על בחיותו חבותית,
 בשל לתת יום לאל שאיו נאותה, חינוכיות פעילות לילויהם לספק יוכלו התוכנית שבאמצעות

הועוע. הכלכלי מצבם

 - למצוא כוי לתוכנית הצטופו שובים היה נואה אלה, וגלויים מוצהוים למניעים חעבו
 מסגות בהיעוו החבותי. הביווו לתחושת ומענה תוחבת מסגות - הקשה הוגשי מצבם לנוכח

 לאבות להתחבו ואפשוות אלטונטיבית, השתייכות חסגות בתוכנית מצאו ובים עבווה,
 לאוויוה חזוה באמצעות אישי וקיוום לצמיחה הזומנות בה ואו אחוים במצבם. אחוים

 וון שלא מקצוע, איש עם אישי קשו גם שחיפשו משתתפים היו אלה, מניעים לצו לימוויח.
 והישאוותם להצטופותם הסיבות שאחת טענו ובים משתתפים וווחה. לשיוותי ישירה פניה

כלפיהם. המקצועי הצוות של אמצעית והבלתי האישית הייחווית, הגישה הייתה בתוכנית

 יחו המשתתפים. של ה׳אווגנית׳־׳חהותנית׳ התפיסה חול ופלקסיבית עחוה פיתחה התוכנית
 ומציאת חיפוש היה להצטוף המשתתפים של ההתחלתי המוצהו שהמניע למוות זאת, עם

 אלא בלבו, זה לנושא בעיניהם מתייחסות לא התוכנית של המרכזיות התוומות - תעסוקה
הילזים. עם וביחסיהם המשפחתית באטמוספוה הכללי לישיפוו

 ואינו התעובות, בתוכניות להשתתף חובה שאיננו - ובישואל בעולם - ציבוו הוא אבות
 התעובות שתוכניות מכאן החבותיים. השיוותים יזי על היזומות בתוכניות חלק לקחת מווגל

 השקעה המצוין גיוס אבות, של בגיוסם תלויה הצלחתן ביותו. נזיוות הן לאבות ייעוזיות
חבותיות. וושתות קהילה מוסוות הפעלת האבות, עם אישי קשו ביציות ומתמשכת ובה

 בחיפוש יעיל עזו כלי בה וואו התוכנית על יהבם את השליכו התוכנית ממשתתפי חלק
 הוושם, נוצו מכאן לתוכנית. להצטופותם העיקוי המניע הייתה זו ציפייה וובם עבוו עבוזה.
 תון תעסוקה, בחיפוש תמיכה ובין באבהות תמיכה בין טוב שילוב לואות ווצים היו שובים

 הכשוה באמצעות להשגה ניתן זה זבו שלהם. האנושי ההון בשיפוו יותו גזולה השקעה
אחוות. ותשומות השכלה השלמת מקצועית,

 חוכיב - וילוים אבות בפעילויות יותו גוולה בהשקעה וצון הביעו המשתתפים כל כמעט
 הוספה יזי על הקבוצתית העבווה את לחזק שניתן סבוו אף אחוים לתוכנית. מהותי שנתפס

פעילות. ימי של

 עם שהתמוווות מוכיחה ממושכת לפעילות אבות לגייס אבות בוית תוכנית של הצלחתה
 לפיתוח משמעותי בסיס להוות עשויה אחוים, הווה ביטויי עם להתמוווות בזומה אבטלה,
אבות על החבותית ההווה מצב של השליליות ההשפעות לאוו לאבות. התעובות תוכניות
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 בישואל העובית בחבוה ולאבות בכלל לאבות הקיימות התוכניות מיעוט ולנוכח ומשפחותיהם,
 באבות בתמיכה חיוני צווו ממלאות אבות בוית תוכנית כמו התעובות תוכניות - בפוט

ביותו. והחווווח העניות לקבוצות המשתייכים

 במצב הקשוו חבותי וביוון מימןי וב לקיפוח התייחסות מחייבת חוווים אבות עם התמוווות
 ווב הוליסטית גישה מחייבות מובטלים, באבות לתמוו המיועוות התעובות, תוכניות ההווה.
 קבוצתית עבווה לצו ישלבו, אלה שתוכניות מצפים משתתפים זו. מווכבות המשקפת חתווית,

 סיוע תעסוקה, בחיפוש )סיוע התעסוקה בתחום במובטל קונקוטית תמיכה אבהות, בנושא
 המובטלים(; של ההשכלה ומת והעלאת תעסוקתית העשוה האנושי, ההון להגבות קונקוטי

 וון מובטלים לאבות בילוים וטיפול חינון, הוצאות במימון )סיוע במשפחה ממשית תמיכה
 התאוגנות בקיוום וסיוע למשפחה(; והפגה בילוי וילוים, אבות ופעילויות העשוה תוכניות

חבותית־כלכלית. חויניות ובקביעת הקהילה בומח אבטלה בעיית עם להתמודדות קהילתית

 מצבן בקיוום ובים לאבות לסייע עשויות אבות, בוית תוכנית כווגמת התעובות, תוכניות
 המשותף במאבקם ומתמשכת אוטנטית אמינה, בוית מציעות שהן בתנאי - משפחותיהם של

ובמשפחותיהם. בהם הפוגעים ובביטוייה, החבותית ההדרה בשוושי

משלבת פרקטיקה
 לאובון במקביל - בה נכללות בוחן. ועחיוה חמוית וב מווכבת, תופעה היא חבותית הווה

 ביווו של תופעות - המווו של לגיטימיות וחוסו זכויות היעוו והשייכות, ההזוהות תחושת
 ובים. בתחומים וקיפוח השפעה חוסו תלות, מצומצמת, השתתפות שילוב, והיעוו חבותי
 לחייהם הנוגעות ובות והחלטות בחיוה, זכות ללא לעיתים חיים בהווה החיים אנשים

 פוקטיקה משלבת. בפוקטיקה עבווה מחייבת הווה על התגבווח אחוים. יוי על מתקבלות
 אישי, ושינוי תוועתי שינוי יציות כוללת חעוובות, עמותת יוי על שפותחה כפי משלבת,

 וגישת־תובות, החעובות חבותי, סינגוו שותפות, מעוובות, יסווי: אבני מספו על ומבוססת
 לאוון מחויבות הלקוח, של המבט מנקוות למיוה ואישית, חבותית חוועות תוועה, פיתוח

החחסויים. הוווחה בשיוותי המקצוע לאנשי החוווות האוכלוסיות שבין הפעו וצמצום זמן

מעורבות
 השיוותים, ומקבלי נותני בין וזיקה הוויות מדגיש המשלבת בפוקטיקה המעוובות מוכיב

 יחד. גם הלקוחות ועל המקצוע אנשי על מושם הדגש השינוי. בתהליכי המשותפת ומעוובותם
 ומת המחייבת הזוהות, של וגשיים אלמנטים ועל ויוזמת פעילה גישה על מושתת הקשו

 אנשי בין אישיים־וגשיים קיובה ויחסי ניטואליות על וויתוו הצווים בין גבוהה חשיפה
 המקצוע שאנשי גם פיוושה והלקוחות העובוים ביו בקשו האינטנסיביות והלקוחות. המקצוע

 אכפתיות באוגון. במתוחש מעווב שהלקוח כשם הלקוח, של היומיומית בסביבה חעוובים
השינוי. בתהליך החיוביים אותותיהם את ונותנים המעוובות, ביסוו עומוים מגישות
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שותפות
 ןוושת הסמכותיות, את ולא השותפות את המחוקות פווחליות, בלתי התסובות שיטות נקיטת

 - שוויוו איננה שותפות זאת, עם יחו המקצוע; אנשי חצו ומקצועיות גבוה עצמי ביטחון
לתת. צו לכל שיש ובתוומה בכוח והכוה לשונות, התייחסות בה קיימות

 על לשלוט ואשונית לגיטימציה אחו לצו שאיו הנחה מנקוות יוצאת המשלבת הפוקטיקה
 וקשו אמיתי ויאלוג של בקיומו ווגלת היא הבלעוי; היזע או הכות בעל להיות או השני הצו

 בפוקטיקה מקצוע. אנשי של הפטונליסטית־תלותית לגישה בניגון בעוכם, שווים ביו מקביל
 מצודת היא אוובה, מואש; וסדווה קבועה עבווה תוכנית המקצוע לאיש אין משלבת

ל'ןיוןי. אתם מביאים שהלקוחות וליוע לרצונות לציפיות, והתאמה הווגתית בהתפתחות

 תווה עצמם. משל וחיוני ייחווי יוע יש שללקוחות בכו מכיוה השותפות תוות פי על העבוזה
 ליוום, לגיטימציה יש ללקוחות שגם ההכוה על אלא ויוענות, אונות על מבוססת איננה זו

 אכו המוצעות השיטות אם לבוו הזכות מלוא להם יש וכי שיטות, לוחות ו/או לבזוק לחפש,
להם. מתאימות

 ליציות וכן בו, המטפלות השונות המעוכות לביו הלקוח ביו הגומליו ליחסי מתייחסת שותפות
 הודית ללמיוה חשיבות ובמתו בקהילה, ואוגונים לקוחות עם - עשייה כדי חוו - שותפויות

 על וגש שימת עם המשותף, התהלין בחסגות מתפתח מהם אחו כל משנהו. את צו כל של
שלה. החבותי והקונטקסט ההתעובות, מתוחשת בו התובותייס, המוכיבים

תובותית וגישות
 אוניבוסליים ופוסים איו כי גווסת המשלבת שבפוקטיקה וגישת־התובות ההתעובות גישת

 התנהגויות על פורמליות תיאוויות וגווף כוללני באופו ליישם ניתן לא וכי התנהגות, של
 במקווות הנעוצים ועוכים הנחות קקשוים, על מבוססות השונות ההתנהגויות אנושיות.

 לשינוי הנוגעת בעשייה שימוש המחייבים - ופוליטיים חעמויים תובותיים, היסטוויים,
חבותי. וסינגוו וחבותית אישית מוזעות פיתוח תוזעתי,

חבותי סינגוו
 ומטרתו קולו, את להשמיע אדם בכל הטחון בפוטנציאל אמונה על מבוסס חבותי סינגוו

 בחסגות זאת עצמו. את לייצג - נלווים מקצועיים כוחות בשילוב - שיוכל כן אותו לחזק
 לחמש קוי הוא, לוווחתו הנוגעות החלטות על להשפיע אזוח כל של זכותו לחימוש תהליו
חאיוך. חושות, ואזוחיות חבותיות זכויות וליצוו להוחיב מחו; טבעיות־קיימות, זכויות

 ובסינגוו, בלובי הלקוח של החיובית בהתנסות הוא המשלבת בפוקטיקה המושם הוגש
מקצוע. באנשי המוזו זה של תלותו את החשחו לסינגוו בניגון

 להיות עליה משמעות, בעלת גם - לעשייה מעבו - תהיה והחבותית האישית שהחמווה כוי
תוועתי. שינוי על מבוססת
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וחבותית עצמית מוזעות תוזעתי, שינוי
 המקצוע אנשי אצל הן במקביל החתוחש לשינוי גם נוגע המשלבת בפוקטיקה תוועתי שינוי

 המשותף, והלמיז־ה העבווה תהלין בעקבות מתוחש זה שינוי המודוים. הלקוחות אצל והן
 המציאות, את וואים הם בה הוון את לשנות המעוובים הצדוים כל של בנכונות מתבטא והוא

העצמית. תפיסתם את או חבותיות, תפיסות השני, כלפי האחד עמוותיהם את

 המקצוע אנשי של הוויים התעצמות בתהליכי נוגע המשלבת, שבפוקטיקה התוזעתי השינוי
 החוועות את ומחזקים חבותי, לשינוי אישי שינוי ביו משלבים אלה תהליכים הלקוחות. ושל

והחבותית. העצמית

 אנשי בקרב והתוועתית החבותית האישית, בומה לשינויים מכוונת המשלבת הפוקטיקה
 הוויים, ולמיוה שותפות גבוהה, במעורבות לעבווה נוגעת היא באחו. והלקוחות המקצוע

 אלה עקוונות החעוובים. של והמעמז־יים הפוליטיים התובותיים, להקשוים התייחסות תון
מוווות. אוכלוסיות עם בעבווה והתחזה מחויבות, של גבוהה ומה ווושים
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 חנותית בהזוה החיים אבות ולמען עם תוכניות לפיתוח קווים
ומשפחותיהם

 תוכניות בפיתוח לעווו ועשויות אבות בוית מתוכנית שהופקו בהשלכות עוסק זה )חלק
מווכים(. אבות ולמעו עם אחוות התעובות

 וואים אלה אבות לילויהם. יותו טוב עתיד להציע וצון חזווי הם בהווה החיים אבות ו.
 בתוכניות חלק לקחת חעוניינים יהיו הם כן, על ילויהם. לעתיו המפתח את ו^חינון

 זה ששילוב בתנאי ילויהם, את שתקומנה חינוכית פעילות תשלבנה הן אם התעובות
משמעותית. חינוכית כתשומה נתפס

 להכיו צויכות התעובות תוכניות התעובות. תוכניות לעיצוב חיוני יוע חקוו הם אבות .2
 התעובויות לפיתוח חיוני כמקוו וקהילותיהם, אבות אצל המצוי הייחווי הלוקאלי ביזע

צורכיהם. את ההולמות

 המשתתפים. של האבהות לחוויית להתייחס חייבות לאבות המיועוות התעובות תוכניות .3
 תוכניות העבו. מחוויות ובה השפעה מושפעת שלהם המשפחות בחיי אבות מעוובות
אלה. חוויות ועיבוו העלאה של מוכיב לשלב חייבות התעובות

 מצויכה אבות קבוצת יציות התעובות. תוכניות להצלחת חיונית הינה אבות קבוצת גיבוש .4
 יציות כן, על ובים. אבות עבוו זוה הינה קבוצתית במתווה התנסות ובה. השקעה
 של וחב מגוון הפעלת תון אבות, וגיוס ביישוג ובה השקעה מחייבת אבות קבוצות
 חשיבותה את הואתה אבות בוית תוכנית ומשפחותיהם. אבות עם קשו ליצירת שיטוח

 חבותית ותוועה קבוצתית זהות שייכות, תחושת לפיתוח הקבוצתית המתודולוגיה של
 חינוכית, פוטנית, עכוזה גס לשלב חייבת היא זאת עם יחז אן מוזוים; אבות בקוב

ואחות. קהילתית

 פוליטי, מקונטקסט המושפעת הבנ؛ה הינה אבהות לאבהות. סיכון גוום מהווה הווה .5
 להתעלם יכולה אינה מוורים אבות ולמען עם חשלבת פוקטיקה ותובותי. חבותי

 המעוובים ואחוים כלכליים חבותיים, פוליטיים, הקשוים של מגוון עם מהתמוזוות
 המיועוות התעובות, תוכניות אחו(. חצב או חבותי ויכוי ניצול, )קיפוח, ההורה במצב
 הדוה ביטויי עם להתחווו וקהילותיהם המשתתפים ביוי לסייע צויכות מוווים, לאבות

ושוושיה.

 מקצוע, אנשי התעובות. תוכניות להצלחת חשוב גוום מהווים אישי ויחס שוויונית גישה .6
 שוויונית גישה מתון לפעול חייבים מודוים, לאבות התעובות תוכניות במסגות העובזים
אישי. וקשר שותפות יציות המעווות

 אבהות על לובו אין באבהות. הקיימת השונות את לשקף צויכות התעובות תוכניות .7
 כן, על פנים. חבת זינמית הבניה אלא אחיוה תופעה אינה אבהות אבהויות. על אלא

 האבהות לתפיסות ולגיטימיות מוחב חתן תון זו שונות לשקף צויכוח התעובות תוכניות
היעו. אוכלוסיית של והייחוויות התובותיות

 המניעים ומגוונים. חווכבים להיות עשויים התעובות בתוכניות חלק לקחת אבות מניעי .8
 ההון ומת העלאת עבווה, חיפוש כגון וציפיות שיקולים של וחב טווח לכלול עשויים
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 לשפר וצון בדידות, עם להתמודד צוון אישית, לצמיחה שאיפה ללמוד, וצוו האישי,
 מקצוע אנשי עם אישי קשו החבותיים, השירותים עם הקשו שיפוו הווות, כישווי

 למגוון להתייחס ביכולתן תלויה התעובות תוכניות הצלחת כן, על אחוים. שונים ומניעים
האבות. של והוליסטית כוללת ואייה אימוץ ידי על מניעים של וחב

 חשיבות קיימת חבותיות. דכויות של שיח לקדם צויכות מוווים לאבות התעובות תוכניות .9
 תוכניות פועלות ובאמצעותו שמתוכו המקצועי, השיח של האידיאולוגי למימד מוובה

 של שיח ולקדם לפעול חייבות - בהדוה החיים לאבות - כאלה תוכניות התעובות.
 מהם ולהסיו בעיתיים׳ ידב כאבות אותם החתייגות תפיסות ולדחות חברתיות זכויות

 פוקטיקה של שיח בתוכניות לטפח יש הם. במצבם העצמית האשמה תחושות את
 פיתוח שותפויות, יציות חבוחית, מעוובות המשתתפים בקרב תעודד אשו משלבת,

הודית. למידה ויכולת אישית מודעות חבותית, תודעה

 של האנושי ההון להעלאת קונקרטיות תשומות לספק צויכות התערבות תוכניות .10
 או השכלה )היעוו נמון אנושי הון בעלות חברתיות קבוצות ומשפחותיהם. המשתתפים

 קבוצתית עבודה לצו כן, על אבטלה. בתקופות יותו פגיעות מקצועית( הכשוה היעדו
 לשם גם לפעול חייבות מובטלים באבות לתמיכה תוכניות - הוויות מיומנויות לפיתוח
שלהם. המקצועית וההכשוה ההשכלה וחת העלאת

ביבליוגרפיה
 יוושלים. .2003 לישואל סטטיסטי שנתון (.2003) לסטטיסטיקה המוכדית הלשכה

 יוושלים. .2006 לישואל סטטיסטי שנתון (.2006) לסטטיסטיקה המוכזית הלשכה

 .232-213 ,2 כ״א, ווווחה, חבוה חבותית. למעורבות מהווה (.2001) ו. סטויאו,

משו״ב. חבותית. למעוובוח בודדים מקולות (.1997) ו. ושפיוא, ש. עבוני,

 לחיאוויית הגיועון מתיאוויית בישראל מהגוים אבות .2006 ר׳ וסטויאו, וי וואו-סטויאו,
.431-405 (:4כ״ו) ווווחה חבוה המכוננת. האבהות

lAI-Haj ,M & .Yaniv ,A .1983 .Uniformity or diversity :A reappraisal of the voting 
behavior of the Arab Minority in Israel .In A .Arian) ed .(.The Elections in Israel, 
.1981Tel Aviv :Ramot .pp.164-139 .

Al-Krenawi ,A & .Graham ,J.R .1998 .Divorce among Muslim Arab women in 
Israel .Journal of Divorce & Remarriage. 119-103 :29

Health.77-6 :6

Aleck ,0 .et al .2006 .The Impact of fathers 'physical and psycliosocial work 
conditions on attempted and completed suicide among their cliildren .Public

Amato ,P.R & .Keith ,B .1991 .Separation from a parent during childhood and 
adult socioeconomic attainment .Social Forces.206-187 :70

53



" ת I כ א ת 'ו נ ״ תיעוז

Andrews ,A.B .et al .2004 .Public perceptions about father involvement :results of 
a statewide household survey .Journal of Family lssues.633-603 :25

Biller ,H.B .1974 .Paternal deprivation :Family .school ,sexuality ,and society. 
Lexington ,MA :Lexington Books.

Biller ,H.B .1981 .Father absence ,divorce ,and personality development .In M. 
Lamb) ed .(.The role of the father in child development .New York :Wiley .Pp.

Blankenhorn ,D .1995 .Fatherless America :Confronting our most urgent social 
problem .New York :Basic Books.

Brotherson ,S.E & .White ,J.M) .eds .2007 (.Why fathers count :The importance of 
fattiers and their involvement with children .Harriman ,TN :Men's Studies Press.

Bulanda ,R.E .2004 .Paternal involvement with children :The influence of gender 
66: 4540.ideologies .Journal of Marriage and ttie Family

Carroll ,N .2007 .Unemployment and psycliological wellbeing .The Economic 
83(262:) 302-287.Record

Central Bureau of Statistics .(2007) Israel in figures .Central Bureau of 
Statistics .Israel .Retrieved January ,2008 ,15 from http://www.cbs.g0v.il/ 

www/publications/isr-in_n07e.pdf

Clark ,A & .Oswald ,A .1994 .Unhappiness and unemployment .Economic 
, 104 (424:) 648-59.Journal ,Royal Economic Society

CoLey ,R.L) .2001 .Invisible Men :Emerging researcli on low-income ,unmarried, 
56(9:) 753-743.and minority fatliers .American Psychologist

Crompton ,R .1999 .Restructuring gender relations and employment .Oxford: 
Oxford University Press.

Darity ,w .Jr & .Goldsmitli ,A.H .1996 .Social psychology ,unemployment and 
10: 140-121.macroeconomics .Journal of Economic Perspectives

Day ,R.D .1998 .Social fatlierhood :Conceptualizations ,compelling researcli ,and 
future directions .Philadelphia :National Center on Fathers and Families.

Doucet ,A .2004 .it's almost like i have a job ,but i don't get paid :Fatfiers at liome 
2(3:) 303-277.Reconfiguring work ,care ,and masculinity .FatL1ering

Hawkins ,A.J) .eds .2001 (.Clinical and educational interventions with. & ,ل Fagan 
fathers .New York :The Haworth Clinical Practice Press.

Farrell ,K .2003 .The Full Monty ,working class masculinity and the British image. 
6(2:) 135-119.Men and Masculinities

25: 341-Fein ,R.A .1976 .Men's entrance to parenthood .Family C00rdinat0r 
348.

Fodor ,E .2006 .A different type of gender gap :how women and men experience 
20(1:) 39-14.poverty .East European Politics and Societies

54 I

http://www.cbs.g0v.il/


אנות״ן ת 'ו "נ ת'עוז

2001 Therapeutic support groups as a primary. .ווו F٢anklin ,A.J & .Davis ,D 
Fagan&. ل intervention for issues of fatherhood with African-American Men .In 

A.J .Hawkins) eds .(.Clinical and Educational Interventions with Fathers .New 
. 6645.York :The Haworth Clinical Practice Press .Pp

Furstenberg ,F.F .1988 .Good Dads ,Bad Dads :Two Faces of fatherhood .In A. 
Cherlin) ed .(.he changing American family and public policy .Washington ,DC:

. 218-193.The Urban Institute Press .pp 

Furstenberg ,F.F & .Harris ,K.M .1993 .When and why fathers matter :Impacts 
&of father involvement on the children of adolescent Mothers .In R .lerman 

Ooms) eds .(.Young unwed Fathers :Changing roles and emerging policies.. ٢ 

. Philadelphia :Temple University .Pp.138-H7 

Gadsden ,V & .Hall ,M .1996 .Intergenerational learning :A Review of the literature. 
Philadelphia :National Center of Fathers and Families.

29: 11-2000 .The soul of fatherhood .Marriage and Family Review. ,ل Garbarino
22.

Ghanem ,A ,.Rouhana .N & ,.Yiftachel ,0 .1999 .Reconstructing" Ethnic 
3(2:) 267-253.Democracy ."Israel Studies

Haj-Yahia ,M.M .1997 .Toward culturally sensitive interventions with Arab 
17(4:) 447429.families in Israel .Contemporary Family Therapy

Haney ,L & .March ,M .2003 .Married fathers and caring Daddies :Welfare Reform
50(4:) 481461.and the discursive politics of paternity .Social Problems 

Hawkins ,A.J & .Dollahite ,D.C) .eds .1997 (.Generative Fathering :Beyond deficit 
perspectives .Thousand Oaks ,CA :Sage.

Hobson ,B .2002 .Making men into fathers .New York :Cambridge University 
Press.

Jahoda ,M .1979 .The Impact of unemployment in the1930 s and1970 s .Bulletin 
32: 309-314.of the British Psychological Society

Jahoda ,M .1981 .Work ,employment and unemployment :Values ,theories 
and

36: 184-191.approaches in social research .American Psychologist 

Jahoda ,M .1982 .Employment and unemployment :A social-psychological 

analysis .Cambridge :Cambridge University Press.

Kost ,K.A .2001 .The Functions of fathers :What poor men say about fatherhood. 
82(5:) 499-508.Families in Society

Lamb ,M.E ,.Pieck ,J.H ,.Charnov ,E & .Levine ,J.A .1985 .Paternal behavior. 
25: 894-883.American Psychologist

Lamb ,M .1998 .Fatherhood :Then and now .In A .Booth & A.c .Crouter) eds.(. 
Men in families :When do they get involved ?What difference does it make?

. 47-52.Maliwah ,NJ :Lawrence Erlbaum Associates .Pp 

55



I الل" נ א ת ' ו נ " ת'עוז

York :Wiley.
Lamb ,M.E) .ed .2004 .(.The Role of the father in child development4) th ed .(.New

Lamont ,M .2000 .The dignity of working men .New York ,NY :Russell Sage

Foundation.

.57-451
LaRossa ,R .1988 .Fatherhood and social change .Family Relati0ns:(4) 37

LaRossa ,R .1997 .The modernization of fatherhood :A social and political history. 
Chicago :University of Chicago Press.

LaRossa ,R & .Sinha ,c .2006 .Constructing the transition to parenthood. 
Sociological lnquiry.457-433 :(4)76

Marks ,1 & .Palkovitz , R .2004 .American fatherhood types :The Good ,the bad, 
and the uninterested .Fathering.113-129 :(2) 2

Marsiglio ,w .1995 .Fatherhood :Contemporary theory ,research ,and social 
policy .Thousand Oaks ,CA :Sage.

Marsiglio ,w ,.Amato ,p ,.Day ,R & Lamb ,M .2000 .Scholarship on fatherhood in 
the1990 s and beyond .Journal of Marriage and the Family.1191-1173 :62

Becoming aware ,being aware ,and being responsible .Journal of Marriage and
Marsiglio ,w ,.Hutcliinson ,s & .Cohen ,M .2001 .Young men's procreative identity:

Family.135-123 :63

Review.293-269 :29

Marsiglio ,w ,.Day ,R.D & .Lamb ,M.E .2000 .Exploring fatherhood diversity: 
implications for conceptualizing father involvement .Marriage and the Family

McKee ,L .1987 .Households during unemployment :The resourcefulness of the 
Branen & G .Wilson) eds .(.Give and Take in Families :Studies. ل unemployed .In 

. in resource distribution .London :Allen & Unwin .Pp.96-I16

Nelson ,T.J .2004 .Low-income fathers .Annual Review of S0ci0l0gy:3Q

NRFC .(2008) Practice brief .National Responsible Fatherhood Clearinghouse. 
Gaithersburg ,Maryland

Offner ,p & .Holzer ,H .2002 .Left behind in the labor market :Recent employment 
trends among young Black men .Washington ,DC :Brookings Institute Center on 
Urban & Metropolitan Policy.

Orloff ,A & .Monson ,R .2002 .Citizens ,workers ,or fathers :Men in the history of 
U.S .social policy .In B .Hobson & D .Morgan) eds .(.Making men into fathers. 
New York :Cambridge LJniversity Press .Pp.91-61 .

Palkovitz ,R .2002 .Involved fathering and men's adult development :Provisional 
balances .Mahwah ,NJ :Erlbaum.

Rouhana ,N .1989 .The political transformation of the Palestinians in Israel :From 
acquiescence to challenge .Journal of Palestine Studies 18.59-38 :(3)

I 56



אבות" ת י ־1 ב " ז יעו ת

Rouhana ,N & .Ass'ad G .1998 .The crisis of minorities in ethnic states :The case 
of Palestinian citizens in Israel .International Journal of Middle East Studies:3O

Roy ,K.M .2006 .Fathers stories :A life course examination of paternal identity 
among low-income African American men .Journal of Family lssues-31 :(1)27

Sa'ar ,A & .Yahia-Younis ,T .2006 .Masculinity in crisis :The case of Israeli- 
Palestinians .Paper presented at the Seventh Mediterranean social and political 
research meeting .Florence :European tJniversity Institute.

Shamai ,s .1991 .Patterns of parental involvement in the Kibbutz :The role of 
fathers in two parents families with regard of pre-adolescents .Master degree 
dissertation) .Hebrew .(Tel Aviv :Tel Aviv University.

Sharon ,M & .Shanan ,1 .1971 .The division of family labor .Megamot-358 :(4)17 
) 364Hebrew.(

Sikkuy Report .2003 TheSikkuy Report .2003 The Associationforthe Advancement 
of Civil Equality .Jerusalem :Sikkuy .Retrieved on January .2008 ,15 from http:// 
www.sikkuy.org.il/

Tamis-LeMonda ,c.s & .Cabrera ,N .2002 .Cross-disciplinary challenges to the 
study of father involvement .In c.s .Tamis-LeMonda & N .Cabrera) eds .(Handbook 
of father involvement :Multidisciplinary perspectives .Mahwah ,NJ :Erlbaum .Pp.

Wilson ,S.E .1991 .Cross-cultural perspectives on fatherhood.. & ٢, Fripp-Reimer 
In F.w .Bozett & s .Hanson) eds .(.Fatherhood and families in cultural context.

. 27-1.New York :Springer .Pp

Willott ,s & .Grifinn ,c .1997 .Wham bam ,am I a man :?Unemployed men talk 
7(1:) 128-107.about unemployment .Feminism & Psychology

נוספת קריאה
 וים.1ח1ומש שחווו בתהליכי אסיוים אבות .2002 ח׳ וולף, והכהו ח׳ אתולג-באהו,

והתכנון. התחקו תינהל לאותי, לביטוח התוסו ירושלים:

 עם שלהם ההתחוווות תפוסי האבהי תפקיום את אבות תפיסות .1995 ן׳ בר-גיווא,
 וחת נשואים. אבות לביו ”תחזיקים לא” גוושים אבות ביו השוואתי תחקו בהווות: קשיים

אילו. בו אוניבוסיטת גן:

סאחיט. מכון ירושלים: הוצאות. לקט ומתבגוים: אבות .2004 )עורן( ח' וויטש,

 הוריס-ילוים קשו במוכזי משמוונים לא אבות של האבהות חווית .2004 ה' ויטנבוג,
העבוית. האוניבוסיטה יוושלים: גמו(. )עבוות

I 57

http://www.sikkuy.org.il/


אבות״ן ת י ו "נ וז٧תי

 (:2ה') ווווחה חבוה הזנוח. הפונה החבותיים: בשיוותים האב של מעחוו ו.984 ’א יפה,
133-126.

 חודן. אביב: תל אחרת. לגבויות בוון בשינוי: גבוי□ .1992 וי ונווי, חי נווי,

תשו״ב. יוושלים: והשפעה. לחעוובות בודדים מקולות .1997 ’1 ושפיוא ’ש עבוני,

 אלימים גבוים עם קבוצתית להתעובות מזוין ואלימות: אבהות .2006 ע׳ ופלו גי פול,
אשלים. יוושלים: זוגם. בת כלפי

 והשלכותיו. הואייה בזווית שינוי במשפחה: הגבו של תפקיוו .1983 שי ונחמן, ’א שגיא,
.14-3 )ו(: הי ווווחה חבוה

 ומגמות חושות התפתחויות ובעתין, השחונים בשנות אבהות .1988 נ׳ וקוון־קויא ’א שגיא,
.350-344 (:4חי) ווווחה חברה עולות.

 )עבוות בישואל כוחם בעל אבות של החקוה אבהות: של החבותית ההבנ,יה .1990 מ׳ שיין,
אביב. תל אוניבוסיטת אביב: תל גמו(.

Anderson ,E.A ,.Kohler ,J.K & .letiecq ,B.l .2005 .Predictors of Depression 
26(5:)Fam،'/y/ss٧es0؛ among low-income ,Nonresidential Fathers .Journal

Artazcoz ,1 .et al .2004 .Unemployment and Mental Health :Understanding 
the Interactions among Gender ,Family Roles ,and Social Class .American 
Journal of Public Health.88-82 :94

Atree ,p .2005 .Parenting in the Context of Poverty :A Meta-Synthesis of the 
13(4:) 337-330.he Community؛ Qualitative Evidence .Health and Social Care in

Bar-Yosef ,R.w .2001 .Children of fwo Cultures :Immigrant Children from Ethiopia 
32(2:) 246-231.in Israel .Journal of Comparative Family Studies

Baxandall ,p .2004 .Constructing Unemployment :The politics of Joblessness 
in East and West .Aidershot :Ashgate.

Bozett ,F & .Hanson s .1991 .Fatherhood and Families in Cultural Context .New 
York :Springer Publishing Company.

Cole ,M .2007 .Re-fhinking Unemployment :A Challenge to Jahoda et al. 
41: 1149-1133 .Soc ooy

H .Brod and M .Kaufman) eds .(.Theorizing Masculinities .Thousand Oaks ,CA:
Coltrane ,s .1994 .theorizing Masculinities in Contemporary Social Science .In

Sage .Pp.6O-38 .

Connell ,R .2000 .The Men and the Boys .Berkeley :University of California 
Press.

2004 .Fathers in Family. ,ل Cummings ,E.M ,.Goeke-Morey ,M.c & .Raymond 
he7־.). Context :Effects of Marital Quality and Marital Conflict .In M.E .lamb) ed 

. 196-Role of the Father in Child Development4) th ed .(.New York :Wiley .Pp 

58 1



אבות" ת 'ו כ " ת'עוז

Edin ,K .(2001) .Few good men :Why low-income single mothers don't get 
married .The American Prospec.؛31-26 (:4)11

Fryer ,D & .Fagan ,R .2003 .Fowards a Community Psychological Perspective 
on Unemployment and Mental Health Research .American Journal of 

32(1/2:) 96-89.Community Psychology

Furstenberg ,F.F .1995 .Fathering in the inner city :Paternal participation and 
public policy .In M .Marsiglio) ed .(.Fatherhood .’Contemporary Theory ,Research 

. and Social Policy .Thousand Oaks ,CA :Sage .Pp.147-H9

Kaufman ,M .1999 .Men ,Feminism ,and Men's Contradictory Experiences of 
. 83-55.Power .In J.A .Kuypers) ed .(.Men and Power .Halifax :Fernwood .Pp

Kimmel ,M .(2000) .The Gendered Society .New York :Oxford University Press, 

lamb ,M.E) .ed . 1986 .(. The Father's Role :Applied Perspectives .New York :John 
Wiley, 

lamb ,M.E ,.Pieck .J.H & .Levine ,J.A .1987 .Effects of Increased Paternal 
Involvement on Fathers and Mothers .In c .Lewis & M .O'Brien) eds .(.Reassessing 

 Fatherhood :New Observations on Fathers and the Modern Family السا
.109-125.Park ,CA :Sage .Pp

Lupton ,D & .Barclay ,1 .1997 .Constructing Fatherhood :Discourses and 
Experiences .London :Sage Publications.

Marsiglio,w ,.Hutchinson ,s & .Cohen ,M .2000 .Envisioning Fatherhood :A 
Social

Psychological Perspective on Young Men without Kids .Family Relations-133 :49
142

McKee ,L & .O'B٢ien ,M) .eds .1982 .(.The father figure .New York :Tavistock 
.Publications

Nonn ,T .1998 .Hitting Bottom :Homelessness .Poverty ,and Masculinity .In M .s. 
Kimmel & M.A .Messner) eds .(.Men's LivesA th ed .Boston :Allyn & Bacon .Pp. 
.327-318

R.o .2i .Fatherhood:Research ,interventions,andpolicies., .١٩ة£ الهدآ, Peters 
Binghamton ,NY :Haworth Press.

Smooha ,s .1999 .Minority Status in an Ethnic Democracy :The Status of The 
13 (3:) 413-389.Arab Minority in Israel .Ethnic and Racial Sdes

Spera ,s ,.Buhrfeind ,E & .Pennebaker ,J.w .1994 .Expressive Writing and 
3: 733-722.Coping with job Loss .Academy of Management Journal

strier .R .2005 .Gendered Realities of Poverty :Men and Women's Views of 
: 367-344.Poverty in Jerusalem .Social Service Rev/ew

Strier,R ,.and Roer-Strier,D .2005 .Fatherhood and Immigration :Perceptions 
of Israeli Immigrant Fathers from Ethiopia and the Former Soviet Union', 

, 69: 33-121.Families in Society

59



I אבות" ת 'ו "כ ותיעוב

strier ,R .et al .2005 .Fatherhood and Immigration :Challenging the Deficit Theory. 
10: 1/0329-315 Child and Family Social

Tessier ,M & .Grant ,A.K .1998 .Israel's Arab Citizens :The Continuing struggle. 
١٩١555'The Annals ot the American Academy ot Political and Social Science 

113-97

Al .When Work Disappears :The World otthe New Urban Poor. ,حلمال.ل N\\so٢١\ 
.New York :Alfred A .Knopf

60 1



I אבות" 'נוי״ וז٧ות'

נספח
התהלין בואשית ואיון שאלות

אבא? להיות בשבילו זה מה .1

שלן? אבא ال□ שלן מהקשו שונה זה במה .2

מובטל? אבא להיות זה מה .3

שלן הילוים על לי ספו אנא .4

המשפחה עם שלן הקשו על לי ספו אנא .5

בקבוצה החבוים עם שלן הקשו על לי ספו אנא .6

השיוותים נותני עם שלו הקשו על לי ספו אנא .7

השנה? סוף עו הילוים עם בקשו לן שיקרה ווצה הכי שאתה הובו מה .8

השנה? סוף עו המשפחה עם בקשו לו שיקוה ווצה הכי שאתה הזבו מה .9

השנה? סוף עו בקבוצה החבוים עם בקשו לן שיקוה ווצה הכי שאתה הובו מה.1ס

השנה? סוף עד השיוותים נוחני עם בקשו לו שיקוה ווצה הכי שאתה הובו מה.11

התהליו בסוף התיסוו שאלות

פוט ממנה? שלו הציפיות היו מה לתוכנית? אותן הביא מה .1

פוט אותן? שכנע מה להשתתף? האחוים האבות את שכנע לועתן מה .2

זוגחאות תן בתוכנית? ייחווי מה .3

פוט בה? להשתתף לאבות ממליץ היית האם .4

 ההוגשה על שלן? החצב על השפיעה התוכנית אין אישי? באופן לו נתן זה מה .5
ווגחאות ותן פוט שלו? האישית

פוט להם? עזר זה במה המשתתפים? לאבות התוכנית נתנה לועתן מה .6

 זה אין תאו כן, אם האישה? עם הילוים, עם שלן הקשו על השפיעה התוכנית האם .7
השינויים של ווגמאות תן השפיע;

פוט ? אבא להיות זה איו וואה אחה בה הוון על השפיעה התוכנית האס .8

 את עושה היה מה להוסיף? או לשנות ממליץ היית מה התוכנית? את לשפו אפשו אין .9
בעיניו? למושלמת הזו התוכנית

בתוכנית? שקוה עבוון חיובי איווע או מקוה וגע, על ספו .10

בתוכנית? שקוה עבוון שלילי איווע או מקוה וגע, על ספו .11
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