
 

  

 

 

 

 

 
 

 ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס

 מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף למחקר, תכנון והכשרה

 האגף לשירותים אישיים וחברתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשפחות המקבלות טיפול ממושך

 ילדים-במרכזי קשר הורים
 

 לאל-רחל סבו    שלי בלוך    טלי טופילסקי
 

 

 

 

 המחקר בוצע ביזמת האגף למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף 

  משפחההפרט ולרווחת השירות ההאגף לשירותים אישיים וחברתיים, 

 סיועםבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן ב
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המחקר בוצע ביזמת האגף למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף האגף לשירותים אישיים וחברתיים, 

 בסיועםמשפחה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן הופרט לרווחת השירות ה
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FAMILIES RECEIVING EXTENDED CARE FROM SUPERVISED  

PARENT-CHILD VISITATION CENTERS 

Tali Topilsky, Shelly Bloch, Rachel Szabo-Lael 

 

 

 ויטל אביב מתוקעריכת לשון: ר

 הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס

 מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

 3886ת"ד 

 9103702ירושלים 

 

 02-6557400טלפון: 

  02-5612391פקס: 

 

http://brookdaleheb.jdc.org.ilכתובת האינטרנט: 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/


 

 

 

 

 מכון ברוקדייל בנושא-ג'וינט-פרסומים נוספים של מאיירס

 .14-663-דמ ילדים: מחקר הערכה ארצי.-מרכזי קשר הורים .2014פאס, ה'; נבות, מ'; צדקה, ה'. 

התכנית הניסיונית לשיתוף ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם הערכת  .2010שורק, י'; ריבקין, ד'. 

 .10-599-. דמבבתי משפט לענייני משפחה

  יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה: מחקר הערכה.. 2000ידגר, ס'. -עיהמרבי, ד'; ש-בן

 .00-367-דמ

 –יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה . 2015לאל, ר'. -טופילסקי, ט'; מנור, א'; סבו-באייר

 .15-702-דממחקר הערכה ארצי. 

פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה . 2008. 'בן רבי, ד; 'סבו לאל, ר; 'דולב, ט

 .08-512-דמ ואתגרים.

ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור . 2011 'חסין, ט; 'סבו לאל, ר

 .11-589-דמ לילדים ולנוער בסיכון.

ואימוץ  מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ חקר מקרים: אימוץ עם קשר. 2012שורק, י'; ניגם אכתילאת, פ'. 

 .12-626-. דמעל ידי משפחות אומנה

 

, גבעת הג'וינט, ירושלים 3886ת"ד מכון ברוקדייל, -ג'וינט-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 02-5612391, פקס: 02-6557400, טל': 9103702

 org.ilhttp://brookdaleheb.jdc. ניתן לעיין בפרסומים אלה גם באתר המכון: 
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 תמצית המחקר

 מבוא

 ם במצבים שלהנועד לקיים מפגשים מוגנים ומפוקחים בין ילדים והורי ילדים-מרכז קשר הורים

ארצי הם שירות בישראל מרכזי הקשר . קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או אלימות וסיכון

לקשר  שמטרתו להביא משרד הרווחה והשירותים החברתייםהפרט והמשפחה בהשירות לרווחת של 

ומרבית המשפחות מופנות  ללא תשלוםשירות זה מופעל  .ולא מפוקח בין הורים לילדיהם , עצמאיאיכותי

  ף החלטה של בית משפט או בית דין.למרכז מתוק

מרכזי הקשר אורכות לא יותר השירות מיועד להיות מוגבל בזמן ובהתאם לכך, מרבית ההתערבויות ב

 במרכז הקשר תקופה ממושכת של שנתיים ויותר. מטופלותהמשפחות ן מ 13%-ממספר חודשים. עם זאת, כ

מתמשך הן בעלות מאפיינים קשר הבמרכז מקצוע רווחת ההערכה שמשפחות שטיפולן הבקרב אנשי 

 תלהתמשכוכמו כן, הסיבות  .חודיים וצרכים מורכבים יותר, אולם הערכה זו טרם נבחנה אמפיריתיי

 . דייןעבודת מרכז הקשר אינן ידועות על על המשפחות ו יההטיפולים במרכז הקשר והשלכות

 תיאור המחקר

 מטרת המחקר

עם משפחות עבודה בנוגע לתפיסות העובדות הסוציאליות של מרכזי הקשר  לבחון אתמטרת המחקר היא 

 תמשכותלה, מאפייני הטיפול הניתן והסיבות רכיהןווצ המקבלות טיפול ממושך: מאפייני המשפחות

  הטיפול והשלכותיו.

 אוכלוסיית המחקר

  שהיו בזמן המחקר בטיפול ממושך במרכז קשר או שסיימו משפחות  247כוללת אוכלוסיית המחקר

 1.בשנה האחרונה טיפול ממושך במרכז קשר

  ן את כלי המחקר; בעבורבמחקר נכללו כל המשפחות באוכלוסיית המחקר שמרכזי הקשר מילאו

 מאוכלוסיית המחקר.  74%שהן משפחות  184סה"כ 

 כלי המחקר

  פרט לרווחת ה שירותה בכירות ממטהעם  שנייםו קשר עם מנהלי מרכזיחמישה : ראיונות רקעשבעה

 .משפחה במשרד הרווחה והשירותים החברתייםהו

 שאלון לעובדת הסוציאלית המטפלת "על אודות" משפחה בטיפול ממושך.  

                                                   
 ויותר.תיים טיפול שנמשך שנ ואלצורך המחקר הוגדר כי טיפול ממושך במרכז הקשר ה 1
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 עיקרי הממצאים

 וצורכיהןמשפחות בטיפול ממושך  מאפייני

  :מן המשפחות בטיפול ממושך הופנו למרכזי הקשר  51%במרכז הקשר ישנן שתי אוכלוסיות עיקריות

על רקע של סכסוך  49%-ו תית'(בי-חוץההשמה ה' משפחות)להלן  תיתבי-חוץעל רקע של השמה 

 .  גירושין'(הסכסוך ')להלן: משפחות  גירושין

 המשפחות בטיפול ממושך הייתה היסטוריה של הפסקת קשר או של נתק שנמשך מעל שנה ן מ 30%-ב

 בעת ההפנייה למרכז הקשר. 

 משפחות  לעומת 'משפחות סכסוך הגירושין'יותר בקרב  משמעותייםית הקשר היו יהקשיים בהיסטור'

 .בהתאמה 13%לעומת  29% – ; הפסקת קשרבהתאמה 4%לעומת  19% – : נתק'תיתבי-חוץההשמה ה

  בהיסטוריית על פי דיווחי העובדות הסוציאליות, ישנם שיעורים גבוהים של אלימות בין ההורים

 :המשפחה

המשפחות הייתה ן מ 39%-המשפחות הייתה אלימות לפחות מסוג אחד, ובן מ 59%בקרב  -

 ימות פיזית בין ההורים. אל

בקרב משפחות שהופנו על רקע של סכסוך גירושין, שיעורי האלימות בין ההורים גבוהים  -

 המשפחות הייתה אלימות לפחות מסוג אחד. ן מ 84%-במיוחד: ב

 כלפי ו/או אלימות המשפחות יש רקע של הזנחה ן מ 44%-על פי דיווחי העובדות הסוציאליות, ב

  :הילדים

נפגעו מן המשפחות הילדים  5%-המשפחות הילדים סבלו בעבר מפגיעה פיזית וב ןמ 17%-ב -

 מינית. 

המשפחות ן מ 30%-המשפחות ילדים נחשפו בעבר לאלימות מילולית ורגשית ובן מ 23%-ב -

 בטיפול ממושך, הילדים סבלו בעבר מהזנחה. 

מכלל המשפחות  7% ועומד על בהווה נמוך בהרבה הזנחתם ו/או כלפי הילדים שיעור האלימות  -

 בטיפול ממושך.

  ,ההורים במשפחות בטיפול ממושך סובלים מלקויות ן רבים מעל פי דיווחי העובדות הסוציאליות

 :נפשיות ומהתמכרויות

/הפרעה נפשית מחלת נפשמתמודדים עם  ,הקשר את ילדיהם במרכז הפוגשיםההורים ן מ 53% -

מהם סובלים מהתמכרות  14%דם, קשיים רגשיים הפוגעים בתפקומתמודדים עם  53%-ו

 2.ממחלה או מגבלה פיזית %17-כלשהי, ו

קשיים מסובלים  %21-ות /הפרעה נפשימחלת נפשעם ודדים מתמההורים המשמורנים ן מ %10 -

  3.רגשיים

                                                   
 הורה פוגש הוא ההורה אשר נפגש עם ילדו במרכז הקשר.  2
הורה משמורן הוא ההורה שניתנה לו המשמורת על הילד. ההורה המשמורן הוא זה שבדרך כלל מביא את הילד  3

 למפגשים עם ההורה השני במרכז הקשר. 
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 מאפייני ההתערבות הממושכת 

  משך  מוצעשנים, ומ 5-3בטיפול ממושך, נמצאות בטיפול  מטופלות במרכזי הקשרהמרבית המשפחות

 שנים. 4הטיפול בהן עומד על 

 פיקוח בלבד כוללתבמרכזי הקשר  התערבותהמשפחות הן מ 73% בעבור . 

 ( רמת הפיקוח ב67%ברוב המשפחות בטיפול ממושך )נמוכה או בינונית מפגשים. 

 רובן המקרים של משפחות בטיפול ממושךן מ 13%-מעורב ב רותי האימוץ(י)ש השירות למען הילד ,

'סכסוך ממשפחות  1%)לעומת  26%, בהן השיעור עומד על 'תיתבי-חוץפחות 'השמה המוחלט במש

 (. 'גירושין

 42% ללא הבדלים  הקשר המשפחות מקבלות לפחות שירות טיפולי אחד נוסף מחוץ למרכזן מ

 ההתערבות.  קבוצותשתי משמעותיים בין 

 (תע"ס) דה הסוציאליתותקנון העבבתדירות שנקבעה ב הברוב המקרים מתקיימות ועדות הערכ :

 מכלל המשפחות בטיפול ממושך, התקיימה ועדה עד חצי שנה לפני המחקר.  66%-בנוגע ל

 ות במרכז הקשר, על פי תפיסת העובדות הסוציאליותוההתנהג המפגשיםעמדות בני המשפחה כלפי 

  המפגשיםלרוב, העובדות הסוציאליות התרשמו מעמדות חיוביות של משפחות בטיפול ממושך כלפי ;

 . המפגשיםהחזיקו בעמדות חיוביות כלפי  המשמורניםן מ 54%-ים ופוגשהן מ 67%

  לרוב, העובדות הסוציאליות התרשמו שבני המשפחה משתפים פעולה עם תכנית הטיפול במרכז

  .שיתפו פעולה עם תכנית הטיפול המשמורניםן מ 89%-ו יםפוגשהן מ 89%הקשר; 

 מרבית בנוגע לל רמות גבוהות של ביטויים חיוביים במרכז הקשר העובדות הסוציאליות דיווחו ע

 54%-משתפים פעולה ברמה גבוהה ו 74%, במהלך המפגשים מבטאים שמחה וחיוניות 67%הילדים: 

 שיעורי הביטויים השליליים של הילדים נמוכים בהרבה.  .פוגשכלפי הה מבטאים אהבה וקרב

 ההתערבות הממושכתאודות על עמדות העובדות הסוציאליות 

 מפגשיםהמשכות תלהסיבות 

 הטיפול נובעת מקושי כרוני במשפחה, שאינו צפוי להשתנות בעתיד התמשכות , המשפחותן מ 81%-ב

 הקרוב. 

 ומתמשך תפקוד הורי לקוימ הנובעצורך בפיקוח  בשל המשפחות ההתערבות התמשכהן מ 60%ב בקר .

 .'תיתיב-חוץההשמה 'ה משפחותמ 72%סיבה זו מאפיינת 

 הטיפול במרכז הקשר נובעת מקונפליקט בעצימות גבוהה בין משכות תה המשפחותן מ 28% בעבור

 . 'גירושיןסכסוך 'בקרב משפחות  51%ההורים שאינו נפתר. שיעור זה עומד על 

  המשפחות שטרם סיימו טיפול נכון לזמן המחקר, נבחנו חלופות לקיום הסדרי קשר ן מ 45%בקרב

רוב המסגרות או המשפחות ללקיחת אחריות על יאלו לא התממשו לרוב בשל סמחוץ לשירות. 

 לחוק הנוער להסדר שהוצע. העובד הסוציאליאו סירוב של  ,מפגשיםה
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 הממושכים  מפגשיםהשלכות ה

 בין זמן  לפוגשיםהעובדות הסוציאליות דיווחו שחל שיפור בקשר בין הילדים  ,המשפחותן מ 66%-ב

 בחצי השנה האחרונה של ההתערבות. מצב ה עומתלההפנייה למרכז הקשר 

  מפגשיםההתמשכות המשפחות ן מ 71%הטיפולים נתפסה כמיטיבה: בקרב התמשכות ברוב המקרים 

 . הפוגשיםמיטיבה עם  74%-מיטיבה עם הילדים וב

  ים. פוגשכמזיקה ל 14%-הטיפול נתפסת כמזיקה לילדים ובהתמשכות המשפחות, ן מ 17%בקרב 

  כך ברמת האירגוןראיונות הרקע מעידים על כך שלטיפול הממושך יכולות להיות השלכות שליליות ;

למשל העומס על המרכז יוצר רשימות המתנה, ומקשה על קיום פיקוח תקין על שאר המשפחות 

גורם  ,שזקוקות לכך. נוסף על כך, האופי המורכב של מצב משפחות אלו, ללא פתרון חלופי באופק

 רגשית על העובדים. למעמסה

 סיום הטיפול הממושך במרכז הקשר

 הופסקו למרות החלטת  מפגשים( ה64%בקרב משפחות רבות )מדיווח העובדות הסוציאליות עולה ש

 להמשיך את ההתערבות במרכז הקשר. ת ההערכה ועד

 מכלל המשפחות בטיפול ממושך, העובדות העריכו שניתן היה לצמצם את משך ההתערבות  24%-ב

 מרכז הקשר. ב

  במרכז הקשר מעלה מפגשיםלהפסקת הארו העובדות הסוציאליות ישתניתוח הסיבות: 

, הסיבה העיקרית היא יציאה להסדרים עצמאיים בקהילה 'סכסוך הגירושין'משפחות בקרב  -

של חוסר שיתוף פעולה (, 13%) פוגש(. סיבות נוספות הן חוסר שיתוף פעולה של ההורה ה64%)

 (. 6%( או סרבנות של הילדים )9%ההורה המשמורן )

 מפגשיםהסיבה העיקרית היא מציאת הסדר אחר ל ',תיתבי-חוץההשמה ה' משפחותבקרב  -

ן היא החלטה על אימוץ וניתוק הילדים מ משפחות אלה(. סיבה עיקרית נוספת בקרב 46%)

 (.   19%ההורים הביולוגיים )

 כיווני פעולה

 הממושכים מפגשיםהפסקת ה

 במרכז  מפגשיםבהדרכה ובמסגרת ועדות ההערכה במרכזי הקשר יש לאתר משפחות שבעבורן המשך ה

 אחרות בעבור המשפחה יש לפעול לאיתור חלופותח אך לא הכרחי. במקרים אלו הקשר הוא הסדר נו

  .מןיישולו

 וועדות בש גורמים נזק לבני המשפחה, חשוב מפגשיםבמקרים שהעובדת הסוציאלית מתרשמת שה

 קשר. הבמרכז הקשר גם כאשר לא נמצאה חלופה להסדרי  מפגשיםהפסקה של ה קלוההערכה יש

 חשוב לעבוד ההורים, בשל צו אימוץ וניתוק מוחלט מן מרכז הקשר נפסק ב בהן הטיפולש במשפחות

בבחינת דרכי פעולה שיאפשרו פרידה מסודרת והולמת  ,עם הגורמים האחרים הפועלים למען הילד

 בין ההורים והילדים.  אפשרהכל כ
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 מפגשים, כאשר הפסקת החשוב לתת את הדעת על ליווי ותמיכה מספקת לעובדות הסוציאליות 

 .  מורכבת במיוחדמעמידה את העובדות בפני קונפליקט והתמודדות 

 המשפחות המתאימות לטיפול ממושך
  יש לשקול את חידוד המדיניות כך שתהיה התייחסות למטרות הטיפול במקרים של משפחות עם

 קשיים מתמשכים, הן בשל קונפליקט הורי חמור והן בשל לקות כרונית בתפקוד ההורי. 

  בהתאם לכך, בהדרכה ובמסגרת ועדות ההערכה במרכזי הקשר יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לזיהוי

ילד כדי לקבוע תכנית טיפול ריאלית שתתאים -מתמשכים בקשר הורההמשפחות עם קשיים 

 לצורכיהן. 

 היבטים ארגוניים

 המערכת שימוש מיטבי במשאבי : 

חשוב שכלל הגורמים המטפלים במשפחה יפעלו לשילוב הטיפול הממוקד במרכז הקשר בתוך  -

 מארג רחב יותר של מענים לכלל הצרכים של המשפחות. 

יש לפעול למימוש כלל המשאבים הזמינים של מערכת הרווחה, תוך הקצאה נכונה יותר של  -

 המשאבים הדרושים לתכנית טיפול אופטימלית למשפחה. 

 :ועדות ההערכה של מרכזי הקשר 

בהתאם להנחיות התע"ס, ועדות ההערכה מתקיימות בתדירות של חצי שנה. מן הראיונות עולה  -

מידי במקרים המטופלים בשל קשיים כרוניים ומתמשכים בקשר  שייתכן שתדירות זו גבוהה

 ילד. לפיכך מומלץ לשקול הפחתת תדירות קיומן של ועדות ההערכה בעבור משפחות אלה. -הורה

מציאות שנקבעת בין המומלץ להמשיך ולבחון סיבות אפשריות לפערים בין החלטות הוועדה ל -

 בשטח ולפעול לצמצומם. 

 דיווח לגורמי היש לתת את הדעת לתדירות הרצויה של  :מפגשיםמהלך ה הטרוגניות הדיווח על

 .תםוהאחד הטיפול האחרים. נמליץ על חידוד הנהלים בעניין זה

 מומלץ לקיים מפגש של הנהלת השירות עם מנהלות מרכזי  :מרכזי קשר ללא טיפולים ממושכים

ולבחון האם מדובר במקריות או בסיבות מהותיות. ייתכן  שאין בהם טיפולים ממושכיםהקשר 

שבמרכזי קשר אלה נמצאו פתרונות לקיום הסדרים עצמאיים במשפחות שלא חשבו עליהם במקומות 

 אחרים. 
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 . לדפוס והבאתו הדוח
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