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 מבוא  .1

ביתיים של משרד הרווחה והשירותים -הם חלק חשוב במערך השירותים החוץשירותי האומנה בישראל 

, הנמצאים 38החברתיים. מערך זה של שירותים נועד לענות על צורכיהם של ילדים ובני נוער עד גיל 

 במצבי סיכון וסכנה על רקע תפקוד הורי לקוי ושאינם יכולים להמשיך לגדול בבית הוריהם. 

ופל באופן זמני במשפחה אחרת ממשפחתו המולידה. ההורים האומנים במסגרת האומנה הילד מט

מודרכים כיצד ליצור קשר עם הילד וכיצד לטפחו ולחנכו, במטרה להקנות לו מסגרת יציבה ובטוחה 

ולתרום להתפתחותו הגופנית, הרגשית והחינוכית. המשפחה האומנת משמשת  בדרך כלל כמשפחה 

ולכן ההורים האומנים מודרכים לשאוף ולפעול לשמירה על  משלימה למשפחה שממנה הגיע הילד,

מערכת יחסים עם ההורים המולידים כדי להקל על הילד את גיבוש זהותו ולאפשר לו, אם ניתן, לשוב 

 אליהם בעתיד. 

( %03(, ורק מיעוטם )%93ביתית מופנים לפנימיות )-הילדים הזקוקים למסגרת חוץבישראל, מרבית 

. מצב זה נובע, בין היתר, מכך שהיחס לפנימיות )Schwartz, 2011; King, 2013)-Attar 1מופנים לאומנה

בישראל הוא בדרך כלל חיובי יותר מהמקובל בעולם המערבי, עקב הנסיבות המיוחדות והרקע 

(. מצב זה הוא יוצא דופן Dolev, Ben-Rabi & Zemach-Marom, 2009)ההיסטורי של החברה בישראל 

במדינות רבות רוב מסגרות השילוב החוץ ביתיות הן משפחות אומנה, וילדים מופנים לפנימייה בעולם. 

או אם האומנה נכשלה. הטיפול במסגרת  ,רק אם יש להם בעיות רגשיות או בעיות התנהגות קשות

האומנה, השכיח יותר ברוב המדינות המערביות, מבוסס על תיאוריית ההתקשרות, ולפיה יצירת קשר 

מות מיטיבה בעקביות ולאורך זמן, במסגרת המדמה משפחה נורמטיבית משקמת את המערכות עם ד

(. כמו כן, טיפול זה עולה בקנה אחד עם 0030שוורץ ובנבנישתי, -שנפגעו )יוסף ואחרים, אצל זעירא, עטר

 & Thouburn)התפיסה המתחזקת, ולפיה יש להעדיף ככל שניתן מסגרת משפחתית לטיפול בילדים 

(Courtney,2011 . 

המליצה כי המדרג הרצוי  ,לאומית בדבר זכויות הילד-שהסתמכה על האמנה הבין ,ועדת רוטלוי

למסגרת חוץ ביתית בישראל יחל בהשמת הילד אצל קרובי משפחתו או במשפחה אומנת, וכי החלופה 

שמעה כי לא המוסדית, כפי שהוועדה מכנה זאת, תהיה החלופה האחרונה במדרג. קביעת המדרג, אין מ

ניתן לבחור כבר בשלב הראשון את כל החלופות במקביל, ואין משמעה כי כל ילד חייב לעבור את כל 

החלופות בזו אחר זו כדי להגיע לחלופה האחרונה. יש לבחור את החלופה המתאימה לכל ילד ולנסיבותיו 

המלצות אלה עדיין לא (. 0006ביתית, -דוח ועדת המשנה בנושא השמה חוץ –המסוימות )דוח רוטלוי 

 יושמו.

                                                   
ופנימיות מיועדות לילדים בגיל  30מיועדת לילדים מלידה עד גיל חד עם זאת חשוב לציין כי אומנה על פי רוב י 1

 ומעלה. 30
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ביתית,  -כיום נעשים בישראל מאמצים להרחבת מענה האומנה עבור ילדים הזקוקים למסגרת חוץ

. במסגרת הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים 2לשיפורו ולעיגונו במסגרת חוק

הומלץ ליישם את המלצות ועדת (, 0035למסגרות חוץ ביתיות ונושא הסדרי ראייה )דוח ועדת סילמן, 

כאשר אחת החלופות הינה השמת הילד ככל  ביתית-רוטלוי בדבר המדרג הרצוי לשילוב במסגרת חוץ

 שניתן בקרב קרובי משפחתו. 

משפחה של ההיא סידור חוץ ביתי שבו הורי האומנה הם קרובי במדינות שונות בעולם אומנת קרובים 

 עבור הילד העדיפאומנה מסוג זה נחשבת האחים הבוגרים שלו. או הדודים שלו, הסבים שלו, : הילד/ים

מתבגרים באומנה הביעו עמדות ורגשות חיוביים יותר ביחס לאומנת . כמו כן, אומנה רגילה מאשר

קרובים ולאומנה על ידי חברים ומכרים של המשפחה, בהשוואה לאומנה מסורתית. נמצא כי למתבגרים 

חיוביים, כפי שהם באים לידי ביטוי באינטראקציה המשפחתית  קל יותר לבסס קשרים חברתיים

ולכן כאשר  .(Hedin et al, 2011aהיומיומית, בשני סוגי האומנה הראשונים, בהשוואה לאומנה מסורתית )

מן המחקר . (Geen, 2003)ישנו צורך בהוצאה חוץ ביתית, אומנת קרובים נבדקת כאפשרות הראשונה 

 3ים באומנת קרוביםשוהמן הילדים בסידור האומנה  %69שנערך על שירותי האומנה בישראל עולה כי 

 .  (0035, לאל ובן סימון-סבו)שורק, 

ספרות המתוך סקירת . אומנה רגילהמשפחות במאפיינים שונים מאלה של ת קרובים אומנמשפחות בל

 מבוגרותיותר,  עניותהוריות, -חדמהן הן  בוה יותרמתאפיינות בכך ששיעור ג משפחות אלהעולה כי 

 (.Ehrle and Geen, 2002) האומנה רגילבובעלות השכלה פורמלית נמוכה יותר, לעומת משפחות  יותר

באומנת קרובים יש פי שניים יותר משפחות חד הוריות,  :המחקר בישראל תמונת מצב דומה עולה גם מן 

בהשוואה להורים באומנה שאינה  להורים האומנים השכלה נמוכה יותר ומצבם הכלכלי טוב פחות

צרכים שונים בליווי בגלל משפחות אלה בנוסף,  יש ל (.0035, לאל ובן סימון-סבו)שורק,  אומנת קרובים

משפחות אומנה רגילות,  שונים מאלה שלאשר לעתים כלפיו,   אופי הקשר עם הילד וסוג המחויבות

  .בנוגע לגידול הילדפעולה עם גורמים מקצועיים הף ותיששעלול להתעורר בקושי ובגלל 

הגורמים ובין  נםלמרות המאפיינים הייחודיים של אומנת קרובים והמורכבות הטמונה בקשר בי

 .תה התייחסות מיוחדת לליווי אומנת קרובים בישראלהמקצועיים המלווים אותם, עד לאחרונה, לא היי

בנושא זה, שמטרתה לפתח קבוצת למידה משרד הרווחה והשירותים החברתיים הקים  לאחרונה,

 זה. מסוג אסטרטגיות לליווי מותאם למשפחות באומנת קרובים, ולבנות הכשרה לליווי 

ברוקדייל במסגרת המאמצים לשיפור -ג'וינט-סקירת הספרות המופיעה במסמך זה הוזמנה ממאיירס

השירות והרחבתו. הסקירה נועדה לספק לקובעי המדיניות ולגופים המפעילים באומנה מידע על 

כן, הוזמנו שתי סקירות ספרות נוספות -אסטרטגיות יעילות לליווי המשפחות באומנת קרובים. כמו

                                                   
בישראל נושא האומנה אינו מעוגן בחוק ספציפי נפרד. עיקר ההוראות בענייני אומנה מובאות בתקנון העבודה  2

ווחה (. היום נושא האומנה נמצא בשלבי חקיקה. הצעת החוק, שמשרד הר0033, 8.0הסוציאלית )התע"ס, סעיף 
 והשירותים החברתיים תומך בה, עברה בקריאה טרומית.

בעת המחקר רק ילדים שגדלו אצל הדודים שלהם הוכרו באומנת קרובים. ילדים רבים נוספים גדלו אצל סבים,  3
אחים או קרובי משפחה אחרים, אך לא היו מוכרים באופן רשמי כשוהים באומנת קרובים. בעקבות ועדת 

 גדלים אצל קרובי משפחה אחרים יוכרו כילדים השוהים באומנת קרובים. סילמן, גם ילדים ה
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. מומלץ ב(0035א, 0035)עמיאל ושורק  נההעוסקות בגיוס משפחות לשירותי האומנה ומתבגרים באומ

  לקרוא גם אותן כדי לקבל תמונה מקיפה יותר.

, כפי משפחות באומנת קרוביםלבין הבין מנחי האומנה החסמים לשיתוף פעולה בקצרה יוצגו בתחילה 

ולתמיכה  אסטרטגיות לשיפור שיתוף הפעולהלאחר מכן, יתוארו  שהם עולים מן הספרות המקצועית.

: הן אסטרטגיות ברמה המערכתית והן אסטרטגיות ברמת הקשר של העו"סים )מנחי ת קרוביםבאומנ

, ועל המלצות האסטרטגיות שיוצגו מבוססות על מידע אמפירי .האומנה( עם המשפחות באומנת קרובים

 . מן הספרות ,עם משפחות ועם נותני שירותים קבוצות מיקודמתוך 

 (מנחי האומנה) "סיםהעומשפחות ובין השיתוף פעולה בין ל חסמים .2

( עולה כי העובדים הסוציאליים דיווחו באופן עקבי כי הם 0007) Burke & Schmidtמתוך המחקר של 

, בהשוואה לאומנה רגילה. עם זאת, האו קרובי משפח םאצל חברישל הילד אוהבים את רעיון ההשמה 

עקב הסיבות העיקריות עשוי להיות מאתגר  השירותי הרווחאומנת קרובים ובין במשפחות ההקשר בין 

 :שלהלן

אחד הקשיים בשיתוף הפעולה נובע מן הזיקות השונות של קרובי  - "התקשרות לעומת סמכות"

הזיקה והמחויבות של קרובי המשפחה אל הילד כלפי הילד באומנה.  םהמשפחה והעובדים הסוציאליי

עובדים אילו המחויבות של הוהוריו, וכלפי  וכלפיאחריות מוסרית ואתית נובעת מהתקשרות טבעית ומ

אכיפת ל ומהאחריות שלהםמשפטית -סמכות חוקיתמ כלפי הילד נובעת)מנחי האומנה( הסוציאליים 

לעתים קרובות לחיכוכים  אל הילד גורמותאלה זיקות שונות . בנוגע לטיפול בילדים מדיניות ותקנות

 (. Pasztor et al., 2002)  והאינטרסים שלם בדבר טובת הילד והדרכים לקידו ולאי הבנות

כמו באומנה  - יםוהע"וס דמוגרפיים בין המשפחות באומנת קרובים-הבדלים במאפיינים הסוציו

הסוציאלי )מנחה  רגילה, גם באומנת קרובים עשויים להיות הבדלים בין המשפחה האומנת והעובד

. הבדלים (Pasztor et al, 2002)חברתי -האומנה( מבחינת מוצא אתני/תרבותי, גיל, השכלה ומצב כלכלי

להגביר את הקשיים בשיתוף הפעולה במיוחד כאשר ישנם חיכוכים ואי הבנות על רקע עשויים אלה 

 הזיקות השונות כלפי הילד. 

קרובים אין האומנת בלמשפחות  - שירותי הרווחהמשל קרובי המשפחה היעדר ניסיון קודם וחשש 

)מנחה למה לצפות מהעובד הסוציאלי  ותלא יודע ן. ההרווחהשירותי ניסיון קודם עם בדרך כלל 

 שתיתפסנה כנעדרות מכך לחשושו שירותב שלא לתת אמון ותעשויגם  ןהומבתי המשפט. האומנה( 

  .(Geen, 2003) ןבנעשה בבית שירותהשל  ולהימנע מהתערבות לנסות ולכן ,לטפל בילד ותמסוגל

גם העובדים הסוציאליים וגם  - האומנה בעובדים הסוציאליים ובמשפחות ה ותמיכההכשרמיעוט 

שיתוף הנחוצים להם לפעול בהכשרה ו/או תמיכה על פי רוב  יםמקבל םאינ המשפחות באומנת קרובים

הכשרה פורמלית כדי להיות  עבורנדרשים ללעתים אינם קרובי משפחה  (.Pasztor et al., 2002פעולה )

. למשל, בישראל שיעור נמוך יותר של הורים באומנת קרובים השתתפו בהכנה או הכשרה הורי אומנה
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, לאל ובן סימון-סבובהתאמה( )שורק,  %35לעומת  %55לעומת הורים באומנה רגילה ) 4כלשהי לתפקיד

האופן השונה הכשרה על מקבלים אומנה( הסוציאליים )מנחי העובדים מהרק מיעוט כמו כן,  (.0035

בכך שעבודה עם קרובי  למרות ההכרהזאת,  .לגשת לקרובי משפחה המשמשים כהורי אומנהשבו רצוי 

ה ותמיכה הכשר היעדר .Geen, 2003))אומנה רגילה ב םמשפחה שונה בדרכים רבות מעבודה עם הורי

  גורמים.הין שני שיתוף פעולה לא יעיל בלהוביל ל לולע

 יםשהעובד ההשירותים והתמיכהיקף וסוג  -היקף השירותים המוגבל שניתן להציע למשפחות 

 ןוילדיהאומנת קרובים בשל משפחות  לענות על צורכיהןכדי  ,להציע יםיכול)מנחי האומנה(  יםהסוציאלי

אם הוא  (. כלומר,Pasztor et al., 2002) בין שני גורמים אלה י שיתוף הפעולהעל יחס, אופן עקיף, במשפיע

  .בין שני הגורמיםהוא עלול להשפיע לרעה על מידת שיתוף הפעולה יחסית מצומצם 

 תמיכה באומנת קרובים לאסטרטגיות לשיפור שיתוף הפעולה ו .3

בחלק זה יובאו אסטרטגיות לשיפור שיתוף הפעולה ולתמיכה באומנת קרובים הן ברמה המערכתית והן 

 ין העו"סים והמשפחות באומנת קרובים. בברמת הקשר 

 אסטרטגיות ברמה המערכתית

 , שנוסחואומנת קרוביםסיוע ותמיכה בלצורך  ברמה המערכתיתבחלק זה יוצגו המלצות לשינויים 

מבוססות על  ,ליישומן. המלצות אלה לשינויים, והדרכים (Mayfield et al., 2002)במדינת וושינגטון 

, באומנת קרובים אומנת קרובים, קבוצות מיקוד עם משפחותבמיפוי צרכים בקרב מדגם משפחות 

 המלצות של אנשי מקצוע מהתחום וניסיון של מדינות אחרות. 

קרובי המשפחה  .מעמד חוקילאומנת קרובים ישנו  ,על פי רוב - מתן מענה חוקי לאומנת קרובים

הורים באומנה את כל סוגי התמיכה לה זכאים התאם לכך מקבלים מקבלים משמורת על הילד, וב

, בישראל, רק דודים ודודות של הילד מוכרים כיום כמשפחות אומנה, ואילו סבים ואחים רגילה. אולם

אשר מגדלים ילדים מקבלים גמלת ילד נטוש מהביטוח הלאומי, ומוכרים כהורי אומנה רק במקרים 

-אי בגללהילדים,  משמורת עלומעמד חוקי היעדר הקושי שלהן עם על  תמדווחורבות משפחות  נדירים. 

המדינה לכן מומלץ כי  .בנוגע לילד מתהליכי קבלת ההחלטותהרחקתן  בגללושירותים,  זכאות לקבלתה

שאינם , כדי להקל על קרובי משפחה, משפטההליכים בבתי  נהשתאו הסמכה/משמורת  חוקיחוקק ת

  .Mayfield et al, 2002)) ווגישה לשירותים עבור מעמד חוקי ביחס לילדלקבל מוכרים באופן רשמי, 

רוקרטיים וביהוחוקיים המכשולים הלצמצם את  נעשים מאמציםבשנים האחרונות חשוב לציין כי 

 ה"חוק האומנה", שעברהצעת  שאינם מאפשרים מתן מעמד חוקי לקרובי משפחה, כאומנת קרובים.

יוכרו כמשפחות אומנה )דין וחשבון  הילדיםלהסדיר מצב שבו סבים ואחים של  ה, אמורטרומיתקריאה 

ה, יביתיות ונושא הסדרי ראי-הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ

0035.) 

                                                   
השתתפות בקורס במ"ה, קורסים אחרים או שיחה עם מנחת הכנה והכשרה כלשהי לתפקיד האומנה כוללת  4

 האומנה.
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עולה כי משפחות באומנת  (Geen, 2003) גין מן המחקר של - שיפור נגישות המידע בנוגע לשירותים

וילדיהן צורכות פחות שירותים בהשוואה למשפחות באומנה רגילה, בין היתר בגלל  היעדר  קרובים

היכרות של קרובי המשפחה עם משאבים בקהילה. חלק מן המשפחות באומנת קרובים מדווחות כי הן 

ואכן, במחקר  (.Mayfield et al., 2002) היו מנצלות יותר שירותים, אילו היו יודעות שהללו קיימים עבורן

שנמצאו תורמים לקשרי עבודה חיוביים בין סבים ובין אחד הגורמים  Gladstone & Brown (2007)של 

כדי לגשר ממליצים על כמה אסטרטגיות  Mayfield et al, (2002) אספקת מידע.וא עובדים סוציאליים ה

להסדיר השירותים: וכדי לסייע למשפחות לנווט במערכת הציבורית המורכבת של  על פערי המידע

להקים קו שירותים קיימים;  עלשיספק מידע  "(Kinship Navigator"נווט אומנת קרובים" )" תפקיד של
להעלות ; נושאים שונים בהורות וכן תמיכה מורליתעל שירותים ועל  , בחיוג חינם, שבו יינתן מידעחם

על מגוון השירותים  מרוכז מידע להנגיש; שיספק מידע על שירותים ונושאים נוספים אתר אינטרנט

 . (One-Stop Shopsתחת קורת גג אחת )משפחות באומנת קרובים זקוקים להם ש

וילדיהן אומנת קרובים במחקרים מלמדים כי בפועל משפחות  - והנגשתם הגדלת היצע השירותים

 גדול בשירותים שלהן הצורךשרגילה, למרות  אומנהב משפחותל בהשוואה, שירותים פחות קבליםמ

: שצוינו לעיל עובדה זו נובעת ממגוון סיבות .(Farmer, 2010; Geen, 2003; Berrick et al., 1994) יותר

בגלל  כמשפחות אומנה, המהווה מחסום לצריכת שירותיםד חוקי של חלק מקרובי המשפחה היעדר מעמ

בגלל  ;קרוביםהאומנת במציעים פחות שירותים למשפחות )מנחי אומנה( סוציאליים העובדים הש

של קרובי היכרות  היעדר ;עבודה סוציאלית פחות שירותי ותמבקש אומנת קרוביםבמשפחות ש

במחקרים ואכן,  (.Geen, 2003) עם משאבים בקהילה או רשימות המתנה ארוכות לשירותיםהמשפחה 

 תים.לשירוגישה קלה יותר בבהגדלת ההיצע של שירותי התמיכה וצורך  קרובי משפחהביטאו שונים 

עבור  פנאי פעילויותב, של ילדיםהחינוכיים על צורכיהם  המענבטיפולי הפוגה, בביטאו צורך  םהבמיוחד 

ההורות  עם בשירותי ייעוץ להתמודדות ; עם ההורים המולידים ותהתמודדב ייעוץשירותי ב ,הילדים

רחיב תהמדינה מומלץ שלפיכך, . באחריותםיחסיהם החדשים עם הילדים בשירותי ייעוץ בנוגע ל ;מחדש
 . כמו כן מומלץהפוגההייעוץ וטיפולי עבור משפחות באומנת קרובים ובמיוחד את ה תמיכההאת שירותי 

 ברמה הקהילתיתהניתנים שירותים את הפרטיות כדי להרחיב -ליצור או לחזק שותפויות ציבוריות

((Mayfield et al., 2002. המלצתם של  לפיGordon et al.  (0006 ,)כוללניים להיות צריכים אלה שירותים 

  .המשפחתית היחידה לכל ולפנות

ממחקרים שונים עולה כי מומלץ להגדיל את התקציב  - הגדלת התקציב המיועד לאומנת קרובים

 : האלההמיועד לאומנת קרובים במיוחד לצורך מענה על שני הצרכים 

 בסיוע כספי מוזכר בספרות הצורך של המשפחות באומנת קרובים  - סיוע כספי למשפחות

(. המשפחות מדווחות על צורך בסיפוק צרכים Broad, 2002המחקרית בתדירות גבוהה ביותר )

 . (Mayfield et al, 2002בסיסיים לילדים כמו טיפול רפואי, זכות לדיור ותחבורה נאותה )

 חוקרים שונים ציינו, כי  - הכשרת העובדים הסוציאליים והקצאת זמן נוסף שלהם למתן תמיכה

נדרש תקציב נוסף עבור ההכשרה של העובדים הסוציאליים )מנחי אומנה( בנושא הליווי לאומנת 

הקריטריונים בנושא ועם המשפחות, כינון קשרים יציבים ומכבדים ואסטרטגיות לקרובים 
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ם לתמיכה לזכאותם למגוון שירותים ציבוריים. כמו כן, ישנו צורך בהקצאת זמן רב יותר שלה

 (. Burke & Schmidt, 2009; Geen, 2003;  Mayfield et al, 2002במשפחות )

 הקשר בין העו"סים )מנחי האומנה( לבין המשפחות באומנת קרובים תאסטרטגיות ברמ

העובדים הסוציאליים )מנחי האומנה( פורה בין שיתוף פעולה בדרכים ליצירת הספרות העוסקת 

מתאמצים  גם אלה וגם אלהניתן ללמוד כי זאת,  למרות. מצומצמת המשפחות באומנת הקרוביםו

אומנת ב םולעבוד יחד למען שלומם, רווחתם וצורכי הקביעות של ילדיה את ז הלהבין זדרכים  למצוא

 להלן פירוט האסטרטגיות המומלצות בספרות: (.Pasztor et al, 2002) קרובים

עשוי להשפיע בין המשפחות באומנת קרובים לבין העובדים הסוציאליים אמון הדדי  -קשרי אמון  בניית

אישור קבל י גורםכל תפתח כאשר יאמון . העל הביטחון ועל הקביעות של הילדים באומנת הקרובים

תחשב י, וכאשר כל גורם האחר גורםה על ידימטופל היטב וא אומנה בטוח וכי הב ילדהשל  ומצבלכך ש

שנמצאו תורמים לקשרי עבודה חיוביים בין סבים ובין אחד הגורמים ואכן,   .ענה לצרכיו של האחריו

 ,Gladstone & Brownתפיסה כי האחר מחויב לתהליך ותומך ))מנחי אומנה( הוא העובדים סוציאליים 

2007.) 

חלק מן  - ( חה)התבססות על חוזקות המשפ האחרהגורם מתן כבוד לידע, לכישורים ולניסיון של 

העובדים  מצד כבודשל ליחס ות זוכן אינבאומנת קרובים מדווחות כי הן חשות שהמשפחות 

, חשוב. (Mayfield et al, 2002)ןת אומנה לקרוביהולשמש משפח ןעל בחירת )מנחי האומנה( הסוציאליים

עם ילד האומנה הם חייהן וחוויותיהן העובד הסוציאלי ייתן למשפחות אישור על כך שניסיון שאם כן, 

אומנת קרובים ב ההעובד הסוציאלי יסייע למשפחשלצד זה, חשוב  (.Pasztor et al, 2002)ערך בעלי 

מחדש שיתופי, המסייע למשפחות להתחבר תהליך תמיכה  .ואת מומחיותו תרומתואת להעריך 

. נמצא כי סבים, שגידלו את המשפחה לחוזקות הפנימיות שלהן הוא ניהול טיפול המבוסס על חוזקות

, הפנימיים ולמשאביהם יהםנכדיהם, ואשר עברו תהליך שסייע להם להתחבר מחדש לחוזקות

ולהשתמש בהם כנכסים לטיפול בבעיותיהם בהווה, טיפחו תחושה של עצמאות וערכם העצמי עלה ביחס 

 (.Whitley et al., 1999ליכולתם לתמוך בנכדיהם )

אומנת קרובים הוא שירות שמבוסס על  - ות תרבותיות, ערכים וגיוון יכובדווירה שבה מסורויצירת א

נחגגים חגים  האופן שבוהמשפחה. האופן שבו ילדים גדלים טבוע במסורות תרבותיות ובערכים, החל מ

דמוגרפיים בין -משמעת. כאמור, עשויים להיות הבדלים במאפיינים הסוציודרכים להטלת ועד ל

 יםמשפחות אומנת הקרובים. הבדלים אלה במאפיינים האישיים עשויבין ו העובדים הסוציאליים

הילד צורכי ל מענהלתת דרכים הטובות ביותר בנוגע לשל כל אחד מהצדדים להשפיע על התפיסה 

נמיקות ילשקול ד ציםבהשמת ילדים בקרב קרובי משפחה נאל יםשמעורב םייסוציאל ים. עובדבאומנה

תוך אימוץ גישה רב תרבותית המצמצמת את השימוש בהכללות,  ,(Pasztor et al, 2002) אלה בזהירות

 (. Langer, 1989ומדגימה כבוד לאיכויות המובחנות ולאמונות של כל אדם )

בקבוצות מיקוד שנערכו  - קבלת ההחלטותבתהליך של קרובי המשפחה ת ומעורבלמתן אפשרות 

בתהליך מעורבות אומנת קרובים, בין היתר, את הצורך להיות בבבולטימור, מרילנד, העלו משפחות 

ילד הטוב יותר, מהם צורכי יודעות הן לתפיסתן, שאומנה. זאת, מאחר בילד בנוגע לקבלת ההחלטות 
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מעורבות קרובי ( כי יש צורך להכיר בחשיבות של 0006) .Gordon et al. לכן, גורסים והורישל מצב הו

קרובי של המעורבות עובדים סוציאליים יכולים להכיר בחשיבות  ות.בתהליך קבלת ההחלטהמשפחה 

בילד, ובתהליכי קבלת החלטות בנוגע אליו תכנית הטיפול תהליך תכנון ב םעל ידי הכללת המשפחה

(Wilson, 1999; Scannapieco & Jackson, 1996) . עוד עולה מן הספרות כי דיונים כנים לגבי צורכי הילדים

 ,.Pasztor et al)האומנים יניבו הערכה מדויקת והתאמה של התערבויות מתאימות וקרובי משפחתם 

משפחתיות תכניות החלו ליישם  אומנת הקרוביםבמשפחות העם  השותפותכדי לשפר את  (.2002

חברי הרשת שבהן מתכנסים כל ( family group conferencing programs)קבוצתיות לצורך קבלת החלטות 

 . (Geen, 2003) בילד הטיפול וןתכנצורך המשפחתית ל

אומנת למשפחות של    -הסבר למשפחות באומנת קרובים על התפקידים באומנת קרובים מתן 

 ים, כי העובדמומלץ. התפקיד דרישות אתלמלא  ןקרובים עשויים להיות גבולות מבחינת יכולתה

על משפחות אומנת הקרובים,  את התפקידים המוטליםובאופן יזום בזהירות  ויסביר יםהסוציאלי

ת ופעולה עם משפחיפעלו לקידום שיתוף הו אפשרייםקונפליקטים סייעו בפתרון ובתוך גבולות אלה, י

 .(Cohon et al., 2005; Pasztor et al., 2002)האומנה כדי להבטיח את הגנת הילד ואת קביעות ההשמה 

משבר ומנת הקרובים עשויות להיות במצב משפחות בא - הצעת עזרה מיד עם שילובו של הילד באומנה

(, כדאי לשקול כי עובדים סוציאליים יציעו להן עזרה Geen, 2004שהן פונות בבקשת תמיכה וסיוע ) לפני

 (. Harden, 2004בנוגע לשימוש בשירותים וגישה אליהם ברגע שהילד משולב באומנה )

במקרים בהם התגובה הרגשית של  - אפשרות למתן טיפול נפשי פרטני להורים באומנת קרובים

כאון, יש צורך בהתערבות יההורים באומנת הקרובים ביחס לאומנה היא קשה, עקב מתח או ד

 .(Cohon et al., 2005)אינדיבידואלית של מנחה האומנה או בהפניה לתמיכה בשירותי בריאות הנפש 

במקומות רבים,  -  קבוצות תמיכהלתפקידי מנטורים, ויצירת משפחות ותיקות באומנת קרובים גיוס 

. גישה זו עשויה חדשיםרגילה מגויסים כדי לשמש מנטורים להורי אומנה רגילה אומנה ם ותיקים בהורי

ממנה הורים באומנה רגילה מפיקים (. גישה אחרת Geen, 2003אומנת קרובים )בלהתאים גם למשפחות 

אומנת קרובים. מעבר לתמיכה בפחות מש , וניתן ליישמה גם עםהיא קבוצות תמיכהתועלת רבה 

והשירותים  שירותי הרווחההרגשית שמספקות קבוצות התמיכה, ניתן להסתייע בהן להפצת מידע לגבי 

  (.Geen, 2003; Mayfield et al, 2002) הזמינים לאומנת הקרובים

הפעולה  מומלץ כי במקרים בהם שיתוף - תיעוד מקרי אומנת קרובים מוצלחים )"למידה מהצלחות"(

העובדים הסוציאליים היה מועיל והליווי היה טוב, שירותי הרווחה בין בין המשפחות באומנת קרובים ו

 Gordonיגדירו ויתעדו את התפקידים, הזכויות, ותחומי האחריות של כל השותפים המעורבים בשירות )

et al., 2003ניסיון של אחרים, במיוחד (. זאת, כדי לספק למבוגרים, והיכן שמתאים גם לילדים, ידע מ

במשפחות בהן נשמר קשר עם ההורה המוליד או שסביר שיהיה איחוד מחדש עם ההורים המולידים 

((Cohon et al., 2005 . 
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( מודל מקיף לעבודה עם משפחות אומנת קרובים צריך לכלול שלושה 0000) .Pasztor et alלסיכום, לפי 

 המבטיחה גישה רב תחומית( )ב; בכל בני המשפחה שמתמקדת גישה הוליסטיתא( ): מאפיינים מהותיים

, יהתנהגותהרפואי, ה, משפטיהבהיבטים שונים הקשורים לטיפול בילד:  תושוויוני נתהוג תמיכה

 .המדיניות ברמת שינוי לטובת סנגור ת, הכוללגישה אקולוגית( )ג; משפחהב םיחסיוה לימודי/החינוכי

לדוגמה, המודל  .המשפחה לכלתחומית -רב לב תשומת לספק יכולאפקטיבי, לפי חוקרים אלה,  מודל

את המשפחות מפנה הוא מודל הוליסטי, רב תחומי, ה Edgewood's Kinship Support Network של 

באמצעות הורים ותיקים באומנת קרובים ומספק שירותי לשירותים בסיסיים, מעניק תמיכה והילדים 

בריאות  :כמו ,העבודה במרכז מתמקדת בנושאים .משפחות אלההפוגה מהמתחים היומיומיים שחוות 

מי בקהילה וי טיפולל מוקדמת והתערבות ממניעה נעות והתכניותהנפש, יחסים במשפחה וכישורי חיים, 

 (.www.edgewood.org/whatwedo/kinship)מתוך:  ביתיים הכוללים גם לינה חוץ לשירותיםועד 

  

http://www.edgewood.org/whatwedo/kinship
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