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 תמצית המחקר

 מבוא. 1

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

מערך זה של שירותים נועד לענות על צורכיהם של  .(הרווחה משרד)להלן:  והשירותים החברתיים

הנמצאים במצבי סיכון וסכנה על רקע תפקוד הורי לקוי ושאינם יכולים  38ילדים ובני נוער עד גיל 

)שכלית,  מוגבלות עםוכלוסייה זו נכללים גם ילדים ובני נוער אקרב בלהמשיך לגדול בבית הוריהם. 

במקרים אלה האומנה יכולות לטפל בהם. אינן נפשית או פיזית(, שמשפחותיהם אינן מוכנות או 

 החינוך המיוחד.מערך סיום , 03הגיעם לגיל ת עד פעלמו

 לידההמו תומשפחאל ת הילד חזר –מציאת בית קבוע לעד תת מענה נועד לשזמני היא סידור האומנה 

היא משפחת האומנה מלווה הגוף המפעיל את האומנה באזור מגוריה ואת לאימוץ.  תואו מסיר

 ממשרד מיוחדות הוצאות לע החזריםו הילד של השוטפות הוצאותיו מימון לצורך אחזקה דמימקבלת 

 מערכתמתוך נתונים ) בישראל ילדים ובני נוער במשפחות אומנה 6,696שהו  0030 בשנתהרווחה. 

 (.הרווחה משרד של"ר[ המס]התשלומים 

  שלוש יחידות במשרד הרווחה מפנות ילדים לאומנה:

מופקד על הטיפול בילדים ובבני נוער עד גיל )באגף לשירותים אישיים וחברתיים(  ונוער ילד שירות (1)

ההחלטה על הוצאת ילד מן הבית ם או בקהילה. יהתונמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחה 38

אומנה  משפחותב שהו 0030 בשנת. של משרד הרווחה והערכה טיפול תכנוןמתקבלת בוועדות 

  .(מערכת המס"רמתוך נתונים ) שהופנו משירות זה ילדים ובני נוער 0,377

)להלן: האגף למוגבלות שכלית( מופקד על  התפתחותית שכלית מוגבלות עם באדם לטיפול האגף (2)

הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )"פיגור" בעבר( בכל הגילים והרמות, ובבני 

ת אבחון של משרד הרווחה. בשנת והבית מתקבלת בוועדן מ ילד הוצאתמשפחותיהם. ההחלטה על 

 .(המס"רמערכת מתוך ם נתוני)שהופנו מיחידה זו  אנשים 699אומנה במשפחות שהו  0030

 ,35גיל עד ו לידהובוגרים, מ ילדים)להלן: אגף השיקום( מופקד על  ושיקום רווחה לשירותי אגףה (3)

וכן על אוכלוסייה  שונות עם נכות פיזית או חושית, מוגבלויות תפקודיות ותסמונות תורשתיות

 (.0030, ואחרים אלישר)אשפוזית של ילדים ובני נוער עם ליקויים אורגניים מורכבים -פוסט

וכן  של משרד הרווחה והערכה טיפול תכנוןההחלטה על הוצאת ילד מן הבית מתקבלת בוועדות 

 שהופנו אנשים 079אומנה משפחות ב שהו 0030 בשנת. השיקום אגףבוועדות השמה מחוזיות של 

 (.המס"ר מערכתנתונים מתוך )מיחידה זו 

החל תהליך הפרטה חלקית של ענף האומנה. בתחילה הופרטו שירותי האומנה לילדים  0003בשנת 

ארבעה ארגונים . עם מוגבלותהופרטו גם שירותי האומנה לילדים  0003-שירות ילד ונוער, ובמשהופנו 

. ארגונים אלה אחראים מפעילים כיום את ענף האומנה: מטב, אור שלום, מכון סאמיט וארגון שח"ר

 במשפחה הילד של שהותו במהלך הנדרש ולליווי, הילד לקליטתלגיוס המשפחות האומנות, להכנתן 
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, העברת התשלום ף הליוויהיק עלהפיקוח על איכות הטיפול בילד ובמשפחות האומנה ו 1.האומנת

סיוע בלימודים טיפול נפשי, )כגון מיוחדות ההוצאות ה עבור יםהחזרה מתןולמשפחות החודשי 

למשפחות המיוחדות ההוצאות  הופרט סל 0009באחריות משרד הרווחה. בספטמבר  ונותר (חוגיםו

 ארגוניםלמועבר הנבנה במשותף סל חודשי ממוצע  :רות ילד ונוערימששהופנו האומנה לילדים 

 שנקבעה עבורו. תכנית הטיפול על פי ,מממנים את השירותים הדרושים לילדאלה ההמפעילים, והם 

עשור לתהליך במלאת סיכון, קצה רצף ההשירותים לילדים בבמערך  האומנה ענףשל מרכזיות הלאור 

ההפרטה החלקית ועל רקע שינויים שחלו במערכת השירותים לילדים בסיכון, ביקשו במשרד הרווחה 

 ,לערוך את המחקר מכון ברוקדייל התבקש-ג'וינט-לבחון כיצד פועלים שירותי האומנה כיום. מאיירס

 . 0030-0033והוא בוצע בשנים 

 תיאור המחקר. 2

 מטרות המחקר

הארגונים על ידי שירותי האומנה  הפעלתהמחקר הייתה לספק מידע על אופן ה המרכזית של מטרה

כבסיס לשיפור השירות והמענים הניתנים במסגרתו. מטרה נוספת של המחקר הייתה  ,המפעילים

 . 0030-0000בשירותי האומנה בשנים  השימושדפוסי לבחון את 

 המחקר אוכלוסיית

 : קבוצות שלוש כללה המחקר אוכלוסיית

 המחקר ביצוע בעת המפעילים בארגונים שעבדו האומנה מנחות 

 המחקר ביצוע בעת אומנהב שהוש 03 גיל עדו מלידה ילדים  

 המחקר ביצוע בעת אומנהב שהוש 03 ילג ועד מלידהלילדים  האומנות המשפחות.  

 המדגם

 98, ונוער ילד משירותשהופנו  ילדים 093 – מפנה יחידה: ילדים 563 הכול-בסך נדגמו הילדים מקרב

 363 – מפעיל ארגון; שכלית למוגבלות האגףן משהופנו ילדים  99-ו השיקום מאגףשהופנו ילדים 

 .ר"שח מארגוןילדים  06-ו ,סאמיט ומכון שלום אור, מטב :הארגוניםן כל אחד ממ ילדים

 כלי המחקר 

 (0030י מא - 0033נאסף בחודשים ספטמבר המידע ) כמותי רכיב

 (34%של  היענות) שאלונים 97 מולאוהכול -סך :האומנה למנחות עצמי למילוי שאלון  

 (75%של  היענות) שאלונים 506 מולאוהכול -סך: באומנה הילדים אודות עללמנחות  שאלון 

                                                   
בעיקר בילדים שהפנה שירות ילד ונוער, אך גם בילדים  בעת המחקר טיפלו מטב, אור שלום ומכון סאמיט 1

שהפנו האגף למוגבלות שכלית ואגף השיקום. לעומתם, ארגון שח"ר טיפל בעיקר בילדים שהפנה לאומנה 
 האגף למוגבלות שכלית.
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 בכל אחד הורה, ילדים 058-ל הורים רואיינוהכול -סך: האומנים ההורים עם טלפוני איוןיר 

 העבירהארגון המלווה אותם ש ההורים מקרב 83% שלו המדגם מכלל 48%של  היענות) משפחה

 (נםהסכמה לראיי

 בשימוש ארציות מגמות בדבר ,של משרד הרווחה)המס"ר(  התשלומיםמנהלי מתוך מערכת  מידע 

 .האומנה בשירותי

 (0033אוגוסט -רסאהמידע נאסף בחודשים מ) איכותני רכיב

  .את האומנה המפעילים בארגוניםבמשרד הרווחה וראיונות עומק עם בעלי תפקידים  38נערכו 

 המידע יתוחנ

המפנות ולפי אחוז  היחידותמשלוש שהופנו הנתונים לפי אחוז הילדים  שוקללו הכמותי המידע בניתוח

 ניתוח של בשיטה נותח האיכותני המידע. ל אוכלוסיית המחקרוכ-מסךהילדים בארגונים המפעילים, 

   .תוכן

 עיקרי הממצאים . 3

 2112-2111 בשנים דפוסי השימוש במענה האומנה בישראל 3.1

חלה  0030-0000עולה כי אף שבשנים של משרד הרווחה מס"ר המידע המנהלי שהתקבל ממערכת הן מ

      עלה  באומנהשהושמו מספר הילדים , ביתי-חוץ בסידורשהושמו  הילדיםבמספר  8.0%ירידה של 

את השימוש במענה האומנה, להרחיב הרווחה מדיניות משרד נתון זה עולה בקנה אחד עם . 30.9%-ב

 ילדים בגיל הרך.  בקרבלעומת הפנימיות, במיוחד 

במספר הילדים שהופנו  33.4%חלה עלייה של  0030-0000 בשניםהמידע המנהלי כי ן מעוד עולה 

לאומנה משירות ילד ונוער, אולם העלייה המשמעותית לאורך השנים חלה בקרב ילדים שהופנו מאגף 

בשיעור הניכרת מעניין לציין כי העלייה  (.67.3%האגף למוגבלות שכלית )ן ( ומ59.8%השיקום )

, וייתכן כי היא קשורה להפרטה החלקית של 0003-בלדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום החלה הי

 שהחלה באותה שנה.  ,האומנה באגף זה

 , המחקר ביצוע בעת באומנה הילדים של והצרכים םמאפייניה. 3.2

 ותפיסת השינויים שחלו אצל הילד        
כי יחס זה בין בנים  עולההמנהלי  המידע ןמ. בנים הםבאומנה  הילדים ן( מ40%כמחצית ) :מגדר

 השנים.  לאורךלבנות נשמר 

שהופנו מאגף  ילדיםה קרבמ 30%-39% ,שנים 33 הוא באומנה הילדים של הממוצע גילםש אף :גיל

-0030שנים ב המידע המנהלי עולה כין מ. 03-37צעירים בני הם האגף למוגבלות שכלית ן השיקום או מ

מגמה זו ירידה באחוז בני הנוער מכלל הילדים באומנה ועלייה באחוז הילדים בגיל הרך. חלה  0000

 .הרווחה מדיניות משרדתואמת את 
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מצביע  המנהלי המידע. שנים חמש הואלמשפחת האומנה ממוצע הגיל הכניסה : לאומנה כניסהה גיל

באחוז בני הנוער שנקלטו באומנה.  ירידה לצדבאחוז הילדים בגיל הרך שהושמו באומנה  עלייהעל 

  .הרווחה משרד מדיניות עם אחד בקנההיא  אףעולה  זו מגמה

גדל שיעור ילדי העולים  0030-0000 שניםב כי נמצא לידה של הילדים ושל הוריהם המולידים:ה ארץ

 של בחלקם קלה ירידה חלה 0033-0000 שניםה שבמהלך למרות ,שמונה פי באומנה הילדים כלל מקרב

 (.0030, וברמן( )ציונית 7.0%-ל 33.4%-)מ בישראל הילדים אוכלוסיית בכלל העולים

במספר הילדים שהופנו  (49%) חלה עלייה ניכרת 0030-0000שנים בהמידע המנהלי עולה כי ן מ מגזר:

אחוז הילדים הערביים באומנה  ,לאחר עלייה זוכי גם חשוב לציין  .לאומנה מרשויות מקומיות ערביות

 . 0030בשנת  33.7%ועמד על  אוכלוסייהכלל הנמוך בהרבה משיעורם ב

כגון הפרעת קשב וריכוז, לקות  ,לפחות אחת ותגבלומ ישבאומנה  הילדים ןמ 35%-ל :תיוגבלוומה סוגי

 ןמכל הילדים שהופנו או תסמונת דאון. כצפוי,  שכלית מוגבלות, התנהגותיתהפרעה רגשית או  למידה,

( מן 46%) כמחצית כי צויןי זאת עם. הם בעלי מוגבלות השיקום ומאגף שכלית למוגבלות האגף

 .כלשהי ממוגבלות סובלים ונוער ילד משירות שהופנו הילדים

מתפקדים היטב מבחינה  הילדים ןמ 90%-מ יותרכי  העריכו האומנה מנחות: הילד של תפקודה רמת

 עד גילהתפתחותי )החוז הילדים שחווים קשיים בתחום . עם זאת, אחברתית, התנהגותית ולימודית

 . (הילדים ןמ 60% עד 00%גבוה יחסית )הוא הרגשי או בתחום הלימודי בתחום (, שש

 ותיהםמשקפים את הערכ המחקר ממצאי :אומנהב שהותו מהלךתפיסת השינויים שחלו אצל הילד ב

יצוין כי בחינת השינויים נעשתה שינוי שחל בילד במהלך שהותו באומנה. בנוגע לההורים האומנים  של

ההורים האומנים עולה דיווחיהם של מבנקודת זמן אחת ולא באמצעות השוואה בין שתי נקודות זמן. 

 תוךמלפחות  תחומיםבחמישה  ,( חל שינוי כלשהו לטובה במצבם93%)ן הילדים מאחוז גבוה בקרב כי 

  :  להלן יםמפורט . התחומים שבהם חל שינוי(מסכם)מדד  התחומים 33

 הילדים חל שינוי במצב הרוח הכללי. עלייה בביטחון  ןמ 88%בקרב  :הרגשי וההתנהגותי בתחום

 .לדים חל שינוי לטובה במצב הנפשיהי ןמ 83%ובקרב  ,הילדים ןמ 88%-ובדימוי העצמי צוינה בנוגע ל

 גילם בני עם ביחסים שינוי חל הילדיםן מ 83% בקרב: אישיים-בין וביחסים החברתי בתחום 

 .מבוגרים עם םהביחסי לטובה שינוי חלמן הילדים  80%אצל ו

 הלימודי בתחום נתרמו הילדיםן מ 80%: הלימודי בתחום. 

 הבריאות הילדים חל שינוי בהתפתחות הפיזית ובמצבן מ 88% בקרב: והבריאותי הפיזי בתחום ,

 החיצונית.ה חל שינוי כלשהו לטובה בהופע הםמ 70%בקרב ו

 המערך הארגוני להספקת שירותי האומנה 3.3

 מדריכותהאומנה והכוח האדם בארגונים המפעילים: מנחות א. 
מלווה  אומנהה תמנחמנחות אומנה ומדריכות. מועסקות את שירותי האומנה בארגונים המפעילים 

האומנת לאורך כל תקופת ההשמה. תפקידי המנחה רבים  תומשפחבסידור האומנה ואת  את הילד

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#fosterguides
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טיפול במסגרת ועדות תכנון טיפול והערכה, הצורכי הילד, שותפות בבניית תכנית של ים אבחון וכולל

תמיכה במשפחה האומנת וניהול תקציב ההוצאות בשיתוף פעולה עם גורמים בקהילה. מנהלים 

 ןמ הןהמטלות  ריבוימ הן תהנובע, המנחות של ןתפקיד מורכבותציינו את  המפעיליםבארגונים 

 ותפקידהמנחות  00-34מנהלת צוות של  מדריכת מנחות האומנה. תפקידהכרוכה ב רגשיתה מורכבותה

  ה. מנח לכלרגשית  ותמיכה אישיתהדרכה  ,קבוצתיתלספק הדרכה 

( 73%) נשים הן האומנה מנחות כל כמעט :של מנחות האומנה תעסוקתייםהאישיים וה מאפייניםה

כל המנחות תואר אקדמי בעבודה ל(. בממוצע 60.5בנות ( וצעירות יחסית )86%יהודיות ) ורובן

הוותק של  יפול והנחיה.רובן השתלמו גם בנושאים אחרים כגון טמהן תואר שני.  04%-לסוציאלית ו

ותק שלהן וה .בתפקיד רבה מתחלופה נובעהוא ו ,ממוצעב שנים 0.9נמוך:  הואבארגון  המנחות

בתפקידן יחלו דרישת משרד הרווחה כי המנחות  . למרותבממוצע שנים 3.9הוא  וציאליותסבדות כעו

עובדות כיש ותק של פחות משלוש שנים המנחות ן מ 67%-לותק לפחות, נמצא כי שלוש שנות לאחר 

עומס  בחינת( עובדות בארגון בהיקף של יותר מחצי משרה. 74%כמעט כל המנחות ) .סוציאליות

 היוהן מ 38% כי העלתה ,ילדים בטיפולהמשרה למספר השחושב על פי היקף , העבודה של המנחות

היו  היתרו(, מלאה במשרה לעובדת ילדים 69)עד  בתקנות העומד ילדים מספראחראיות לליווי 

  .בתקנות משנקבע ילדים יותר לליוויאחראיות במסגרת תפקידן 

 

 :ליווי של מנחות האומנהההדרכה וההכשרה, ה

 :מטעם משרד הכשרה מקדימה מנחות האומנה אמורות להשתתף בקורס  הכשרה מקדימה

, בכלל המנחותן מ 47%כלים בתחומים רלוונטיים. ו תיומיומנוהרווחה, הכולל הקניית ידע, 

  ארגונים השונים.ין הב 70%-ל 66%זה. שיעור זה נע בין הדיווחו כי הן השתתפו בקורס  הארגונים,

 :מצביעה על  ההעשרה פעילויותשל ו ההדרכותהגבוהה של  תדירותה הדרכה, ליווי והעשרה

דיווחו  97%-פעם בשבוע ו)ליווי( דיווחו כי יש להן הדרכה אישית ן המ 98% ;תמיכה רבה במנחות

שונות רבה בין הארגונים נמצאה שבועיים. גם בנושא זה -כי יש להן הדרכה קבוצתית אחת לשבוע

בתדירות )אישית או קבוצתית( קיבלו הדרכה באחד הארגונים המנחות ן מ 58% :המפעילים

המנחות דיווחו כי ן מ 80%, על כך נוסף המנחות בארגונים האחרים.ן מ 70%-גבוהה לעומת כ

 .בתחומים הרלוונטיים לעבודתןהמפעיל  הארגון מטעם השתתפו בקורס או בהשתלמות

 :בעבודתן שונים מהיבטים המנחות של הרצון שביעות

 ההכשרה ן מנחות האומנה הביעו שביעות רצון נמוכה יחסית מ וליווי: , הדרכההכשרה

רבה מאוד". שביעות הרצון "במידה או  ""במידה רבהממנה ציינו כי היו מרוצות  45% ;המקדימה

 ההדרכה האישיתן מרוצות ממן המנחות  79%יותר: הרבה  הגבוההייתה  תההדרכה השוטפן מ

מעוניינות בהכשרה נוספת ן הציינו כי  מנחות. הההדרכה הקבוצתיתן ממהן מרוצות  95%-ו )ליווי(

 (.05%( וטיפול משפחתי )53%(, טיפול בילדים ובבני נוער )53%הדרכת הורים )בנושאים האלה: 

 :מרגישות שיש להן אחריות  76%המנחות הביעו תחושות חיוביות כלפי עבודתן:  מרבית התפקיד

תחושת שליחות. חוות  94%-חשות סיפוק בתפקידן ו 93%רבה מאוד", "במידה או  ""במידה רבה

 על דיווחו 90%דיווחו על תחושת עומס,  87%גם על קשיים בתפקיד:  מנחותדיווחו ה זאת לצד

קשיים הכרוכים בתפקיד עלו גם בראיונות עם השחיקה.  עלהמנחות דיווחו  מן 57%-לחץ נפשי ו
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, כפי מודעים לכךהשונים . בארגונים המפעילים אחרים בארגוניםגורמים עם מנחות האומנה ו

 .המנחותונעשים ניסיונות להקל את הלחץ והעומס על  הנראה,

  :( 76%שביעות רצון גבוהה דווחה באשר לתמיכה מצד עמיתים )סביבת העבודה ותנאי העבודה

על  נוסף(. 85%לאפשרות לתרום למשפחות )בנוגע ( ו88%לעניין בעבודה )באשר (, 84%וממונים )

כי  דיווחו מהן 98%-ו עבודתן ציינו כי הארגון מאפשר להן להתמקצע בתחום המנחותמן  74%, כך

בנוגע לעידוד ליציאה ללימודים  הובעה יותר פחותההארגון מעודד יוזמות אישיות. שביעות רצון 

 רצון שביעות. (אחד כלב 53%המקצועי ולסביבת העבודה ) לקידום(, 58%(, לשעות העבודה )43%)

 בנוגעו"( מאוד רבה"במידה או  ""במידה רבה ממנו מרוצות 9% רק) לשכר בנוגע צוינה נמוכה

 (.33%) הסוציאליים לתנאים

 האומנות במשפחות הארגון תמיכת כי דיווחו המנחות מן 97% הארגון עם המשפחות: עבודת 

 לעומת. בילדיםהארגון  מתמיכת מרוצות 37%-ו", מאוד רבה"במידה  או" רבה"במידה  יעילה

. גם בנוגע ליעילות בגיוס רצון משביע המולידות המשפחות עם הקשר כי ציינו בלבד 33%, זאת

 .57%המשפחות אחוז המנחות שהביעו שביעות רצון אינו גבוה ועומד על 

 של המשפחות האומנות  מאפייניםהב. 

 :למרביתו ,הילדים חיים במשפחה אומנת שבה שני הורים נשואיםמן  86% מצב משפחתי 

  .(ממוצעב ילדים 6.7) ם משלהןייש ילדים ביולוגי( 73%)המשפחות האומנות 

 הערבי המגזר ןמבמשפחות  חייםמהם  04%-ו היהודי המגזר ןמ במשפחות חיים הילדים ןמ 94% :מגזר. 

 :חיים  60%(, 03%( או חרדית )09%משפחה אומנת דתית )ב חיים הילדים ןמ כמחצית רמת דתיות

ייצוג המשפחות  2.חילוניתאומנת משפחה בחיים  מן הילדים 00%-מסורתית ואומנת משפחה ב

 (.0007הדתיות והחרדיות גבוה יותר מפי שניים משיעורן בכלל האוכלוסייה )הסקר החברתי לשנת 

 :אומנות הילדים חיים במשפחות ן מ 40% להערכת מנחות האומנה, מצב כלכלי ורמת השכלה

שמצבן הכלכלי טוב עד טוב מאוד. אומנות  במשפחותחיים מהם  53%-שמצבן הכלכלי בינוני ו

 .ויותר תיכונית-על היא האומנים ההורים ןמ 53%-כשל  השכלתם

 האימהות(. ן מ 30%-האבות ון מ 80%מרבית ההורים האומנים עובדים ) :תעסוקתי מצב 

 :האבות וגיל 40.9 הוא הממוצע האימהות גיל; יחסית מבוגרים האומנים ההורים גיל ההורים 

פער על . על פי התקנות, יותרו 33האבות הם בני  ןמ 03%-ו האימהות ןמ 30%. 46.3 הוא הממוצע

ן מ 74%-הממצאים עולה כי בן שנה. מ 44אומנים לילד באומנה להיות עד ההורים הבין  םהגילי

באומנה אף שעמדו בתנאי זה.  3האומנות ילדים שלא במסגרת אומנת קרוביםהמקרים משפחות 

כדי לאפשר אימוץ  ,שנה 56הילד להוריו האומנים אמור שלא לעלות על בין  יםגילה בגיל הרך פער

 גדול מזה.היה  םגיליהפער שבהן הילדים בגיל הרך הושמו במשפחות מן  30%נמצא כי בעתיד, 

  :קרובים באומנתכי  נמצאהילדים שוהים באומנה אצל קרובי משפחתם. ן מ 69%אומנת קרובים 

 טוב כלכליה םומצביותר  נמוכה השכלה האומנים הוריםל ,הוריות-חד משפחות יותר שניים פי יש

 . קרובים אומנת שאינהלהורים באומנה  בהשוואהפחות 

                                                   
 לכל המגזרים. עם זאת, הקטגוריה "חרדי" צוינה רק בקרב יהודים. התייחסההשאלה על רמת דתיות  2
 נת קרובים לא חלה הגבלה זו ולכן ילדים במשפחות אלה לא נכנסו לניתוח.על אומ 3
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 שנים 33.5 הוא באומנה ההורים של הממוצע הוותק :האומנה בשירותי מעורבותהוהיקף  ותקהו .

ן מ 60% .6.9הוא אומנת  משפחהשל בטיפול ועודם עוד נמצא כי מספר הילדים הממוצע שהיו 

הילדים שוהים במשפחת אומנה ן מ 30%המשפחות שימשו במשך השנים אומנות לילד אחד בלבד. 

  .ביותר מילד אחדכיום מטפלת ה

 הפיקוח על שירותי האומנהג. 
על ו ילדים לאומנה אחראיות לפקח על השירותים שמספקים הארגונים המפעיליםהיחידות המפנות 

לפי  ,הפיקוחעבודת  את ביניהם חולקים םמפקחישישה  ת האומנה.משפחלילד בהניתן איכות הטיפול 

המפעיל, מאשרים כל משפחה חדשה  ןמבקרים בסניפי הארגו המפקחיםמחוז. ה לפיו מפנהה יחידהה

לארגונים המפעילים בנוגע לסוגיות הם אף מייעצים כל השמה של ילד במשפחת אומנה. ושאותרה 

  .למקרים המצריכים מעורבות של משרד הרווחההעולות מן השטח ובנוגע 

 הילדיםעם דרכי העבודה עם המשפחות האומנות ו 3.4

נציגי הארגונים המפעילים דיווחו בראיונות עמם על שלוש דרכים עיקריות לגיוס  :משפחות גיוס

משפחות לאומנה: פרסום בכלי התקשורת, הפניה מארגונים מפעילים אחרים ופנייה יזומה של 

 משפחות אשר שמעו על אפשרות זו מאנשים אחרים ומעוניינות בכך. 

ות בקורס במ"ה )בחירה, מיון, הכנה(, ההכנה כוללת השתתפ :הכנת המשפחות לקראת התפקיד

בקורס זה. עם זאת  השתתפו ההורים האומנים דיווחו כין מ 54%אומנה. המנחות שאותו מעבירות 

. רלוונטי לתפקידהשתתפות בקורס או  מנחת האומנהשיחות עם כגון  ,חלקם השתתפו בהכנה אחרת

  ".רבה מאוד"במידה או  ""במידה רבההיו מרוצים ממנה כלשהי ההורים שהשתתפו בהכנה מן  97%

כי מושם דגש על התאמה  צויןמנחות האומנה בראיונות עם  :התאמה בין הילד למשפחת האומנה

של המשפחה האומנת. ההתאמה אורח החיים בין ומרבית בין אורח החיים של המשפחה המולידה 

מידת דתיות, רמה  מגזר,בהיבטים האלה: היא המיועדת בין הילד למשפחה האומנת שנעשית 

נערך גם תיאום ציפיות עם המשפחה האומנת בנוגע לרקע בד בבד  כלכלית ולעתים גם מוצא.-חברתית

אנשי הביעו . לרוב המזג של הילדמה גם מבחינת שממנו בא הילד, המין והגיל שלו, ונעשה ניסיון להתא

  .המושגת ההתאמהמן  שביעות רצון המקצוע

 :האומנות המשפחות של השוטף הליווי

 למשפחות מושתת בעיקר על ביקורי בית ועל קשר  מנחותהבין  הקשר :ותדירותמתכונת הקשר ו

על פי )בבית המשפחה האומנת  ,חודשב לפחות אחד מפגשלהיות  תדירות הליווי אמורהטלפוני. 

מנחות זו. כהמשפחות זוכות לליווי בתדירות ן מ 70%ההורים עולה כי  ימדיווח .(8.0תע"ס 

קשר טלפוני עם משפחת האומנה בתדירות של  מתקיים הילדים מן 93% בקרבהאומנה דיווחו כי 

 .שבועייםאו פעם ב פעם בשבוע

 ההורים ציינו כי בביקורי הבית המנחה  :במפגשים האומנה מנחת משוחחת שעמו העיקרי הגורם

גם הילדים דווח שהיא משוחחת מן  35%-נוגע לב .עם אחד ההורים (79%)משוחחת כמעט תמיד 
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באחוז הילדים שעמם משוחחת מנחת בין הארגונים שונות רבה נמצאה עם הילד באומנה. 

 . 88%-ל 59% בין האומנה:

 שוחחו עם המנחה בעיקר על הם ההורים דיווחו כי במפגש האחרון  :העיקריים השיחה נושאי

 . ושל קשייםהו צרכיםה על כןו תפקודו עלו מצב הילד

 סק הליווי בקשר בין ועהאומנים מרבית ההורים  בקרבכי מדיווחי המנחות עולה  :הליווי תחומי

 (.95%) הלימודי ובמצבו( 84%התנהגותי )-(, בטיפול במצבו הרגשי87%ההורים האומנים לילד )

מן המנחות נמצאות "מדי פעם"  83%: בילד המטפלים מקצוע אנשי עם קשרכך, למנחות לנוסף 

תכופות" בקשר עם לפחות ארבעה מבין חמישה בעלי תפקידים שבדרך כלל נוטלים  או "לעתים

 חלק בטיפול בילד, ובהם עו"ס המשפחה המולידה ואנשי חינוך.

  במידה או  "דיווחו כי קיבלו סיוע "במידה רבה (80%)ההורים האומנים  מרביתסיוע: התחומי"

התמודדות עם צורכי הילד בהיבטים  , ובהםתחומים 33רבה מאוד" בתחום אחד לפחות מבין 

מיצוי זכויות המשפחה האומנת, התמודדות עם  ,בקהילה המטפלים בילד גורמים עם שונים, תיווך

 הילד.   של והקשר עם המשפחה המולידה ,חוסר הוודאות בנוגע לעתיד

 מצד הארגון המפעיל  הליווי כי העריכו האומנה מנחותמ 88% :הליווי את האומנה מנחות הערכת

תדירות הקשר שלהן שציינו  (55%) ממחציתןפחות  קצתעם זאת,  המשפחה והילד. צורכי על עונה

דיווחו  34% ,עצמו לתדירות הקשר עם הילד עטה מדי, ובאשרוהיא מעם המשפחות האומנות 

המטפלים האחרים המקצוע אנשי עם  העבודהדפוסי ל בנוגע .מועטה מדיעמו היא שתדירות הקשר 

רבה מאוד" מהקשר  דיווחו כי הן מרוצות "במידה רבה" או "במידההמנחות ן מ 40%-94% :בילדים

  .גורמים אלה שלהן עם

 עולה שביעות רצון רבה מהיבטים שונים האומנים  ההורים ימדיווחהליווי: ן שביעות רצון ההורים מ

 שמונהמתוך ) היבטים חיוביים בליוויחמישה ציינו לפחות )מדד מסכם(  70%; הת האומנבתפקוד מנח

, היא אמינה, זמינה בעת הצורך, בעלת ידע בתחום עמההמנחה נעימה ונוח לשוחח  :ובהם, היבטים(

 . והכוונה נותנת עצות מועילותמנחת האומנה דיווחו כי מן ההורים  83%האומנה ותומכת רגשית. 

הארגונים ווי השוטף של המשפחות, מלבד הלי שירותים למשפחה האומנת מטעם הארגון המפעיל:

ההורים האומנים מן  80% .והפנאי תמיכהה ,הדרכהה ם נוספים בתחוםשירותי מעניקיםהמפעילים 

ימי , כגון דיווחו כי אחד או יותר מבני המשפחה השתתף בפעילות אחת לפחות מטעם הארגון המפעיל

 ההורים ןמ 40%מנחות האומנה עולה כי  ימדיווח, על כך נוסף קבוצות תמיכה להורים.מסיבות ו כיף,

 בהדרכת הורים קבוצתית. מהם נטלו חלק  30%-והשתתפו בהדרכת הורים פרטנית 

נדרשים לדאוג להספקת שירותים המפעילים הארגונים  גורמים נוספים: שמספקיםמענים ושירותים 

 ועוד. טיפולים, מסגרות שהייה לאחר יום הלימודים, חוגים , כגוןנוספים דרך גורמים חיצוניים

הילדים קיבלו שני סוגי מענים לפחות. הבולטים בהם היו העשרה מן  83%מנחות עולה כי ה ימדיווח

 (.   54%( וטיפול נפשי )59%(, תגבור לימודי )43%)

 רכיהםולצ מענה קיבלו לא( 05%) הילדים ןמ רבע, האומנה מנחות להערכת :לילד חסרים מענים

 צורך היה 09%-ול בחונך צורך היה הילדים ןמ 60%-ל כי נמצא. המיוחדות ההוצאות סל במסגרת
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צרכים אלו לא קיבלו מענה מכיוון שסל ההוצאות  המקריםמן  99%-ב עולה כי מנחותה מדיווחי. בחוגים

העדיפויות למימון.  המיוחדות מצומצם יחסית, ומענים מסוג העשרה נמצאים בעדיפות שלישית במדרג

מימון ההורים ל תודותהילדים שלא קיבלו מענה במסגרת הסל דווח כי המענה סופק  ןמ 46% על

למרות הצורך  ,שעליהם לא ניתן מענה העיקרייםעולה כי הצרכים  האומנים ההורים ימדיווחהאומנים. 

  .הם: תשלומי בית ספר וציוד נלווה, טיפולים ותרופות ,בכך

 

 ביתית, משך השהות באומנה ואיכות הטיפול-ההשמה החוץ יציבות 3.5

 באומנה השהותיציבות ההשמה ומשך א. 

 ארוך משך שהותובנמוך במספר השמות  ת, המתבטאיציבות רבה בהשמות באומנה ההכול נמצא-בסך

  ת האומנה.ושל הילדים במשפח

הילדים האומנה הנוכחית היא ן מ 38%-המנחות עולה כי ל ימדיווחביתיים קודמים: -סידורים חוץ

-היו בכמה סידורים חוץמן הילדים  5%רק זה הסידור השני ו 08%עבור  ,ביתי הראשון-הסידור החוץ

 . הנוכחית ביתיים טרם הגעתם למשפחת האומנה

משך השהות באומנה לילדים שהופנו משירות ילד ש אף :נוכחיתה אומנהההשהות במשפחת  משך

הארגונים  ימדיווח 4,מקרים יוצאי דופןלהוציא  ,שנים ארבעמ יותרונוער אמור שלא להתארך 

הילדים ן מ 50%-, וכי רק כבממוצע שנים 3.6הוא של ילד באומנה כי משך השהות המפעילים עלה 

משירות ילד ונוער שהו במשפחת האומנה הנוכחית פרק זמן של עד ארבע שנים. ילדים שהופנו שהופנו 

 שנים 7-כ –במשפחת האומנה האגף למוגבלות שכלית שהו משך זמן ארוך יותר ן מאגף השיקום ומ

 (הילדיםן מ 69%) הרך בגיל באומנה והושמו ונוער ילד משירות שהופנו הילדים תבחינ. בממוצע

ממצא זה מצביע על קושי ביישום מדיניות המשרד שנים.  9.0 הואממוצע משך השהות  כיהעלתה 

, או במקרה שאין אפשרות כזו, חזרה לבית ההורים המולידים –מציאת בית קבוע לכל ילד לעודד 

 . משפחה מאמצתשילוב הילד ב

גבוה מאוד שיעור על  :ילדיםניכר מן האחוז מן הממצאים עולה עמימות באשר לתכניות לעתיד עבור 

כי על אחוז נמוך של ילדים דווח , ואינה ידועה עבורםלטווח הארוך כי התכנית דווח  (93%) הילדיםן מ

להיות מאומצים עתידים  9% צפויים לשוב אל בית הוריהם המולידים, 7% סידור קבע:מתוכנן עבורם 

: עשויים להצביע על קשיים שוניםאלה . ממצאים ביתי אחר-מתוכננים להשתלב בסידור חוץ 36%-ו

לתכנון טיפול והערכה בנוגע  ועדההוהחלטות על מצד מנחות האומנה, ייתכן כי הן אינן מיודעות 

שלא  נדירות אוהן הוועדה התכנסויות מצד המחלקות לשירותים חברתיים, ייתכן כי ולעתיד הילד; 

המשפחות  עם המחלקות עבודת כי ייתכן כך על נוסףדיונים בנוגע לעתידו של הילד.  מתקיימים בהן

 אל הילד של חזרה בסופן שיאפשרו להורים שיקום תכניותמתבצעות  אונבנות  לאהמולידות מועטה ו

 . משפחתו חיק

                                                   
. אומנה 38במקרים יוצאי דופן האומנה לילדים שהופנו על ידי שירות ילד ונוער עשויה להתארך אף עד גיל  4

 לילדים שהופנו על ידי הגורמים המפנים האחרים עשויה להתארך אפילו לכל החיים.
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 קשר ואיכות הטיפולההמשפחה האומנת והילד באומנה: דפוסי . ב
של  ורווחת ליש השפעה משמעותית עטיב הקשר שנוצר לולילד משפחות האומנה שמעניקות לטיפול 

מצביעים על אומנים המנחות וההורים ה ידיווח .רווחת כל בני המשפחה לעעתידו, כמו גם  לעהילד ו

 הממצאיםכי  צייןל יש .באומנה לילד האומניםדפוסי התנהגות וקשר חיוביים מאוד בין ההורים 

מדידה אובייקטיבית של דפוסי הקשר,  משקפים אינםשל הנשאלים ו המבט נקודת את מבטאים

 .חברתית רצייהכן תיתכן השפעה של  עלאיכותו והשפעתו, ו

האבות מביעים חיבה והערכה כלפי ן מ 84%-ו תהאימהון מ 70%-יותר מ ,מנחות האומנהלהערכת 

אתו פעילויות משותפות, מצליחים  עורכיםהילד, מציבים לו גבולות ברורים, רואים את כוחותיו, 

להרגיעו בעת מצוקה ומשתפים פעולה עם טיפולים והתערבויות. יחסים חיוביים אלה באים לביטוי גם 

הילדים מגלים חיבה וקרבה להורה האומן ומבקשים את עזרתו בעת ן מ 70%-יותר מד: מצד היל

 דואגים לצרכיו 77%דואגים לצרכיו הרפואיים של הילד,  ההורים ןמ 300%דווח כי  עוד .הצורך

לגילו. בנוגע לילדים עם צרכים מיוחדים דווח כי שגיחים עליו בהתאם ן ההורים ממ 78%-הפיזיים ו

ממנחות האומנה ציינו כי הן שבעות  88%ההורים נותנים מענה לצרכיו המיוחדים של הילד. ן מ 76%

 רבה מאוד"."במידה או  "בילד "במידה רבהשל המשפחה הטיפול ן רצון מ

 יםחוומהם  74%-השתלבו במשפחה האומנת ומן הילדים  78%כי  עולה האומנים ההורים ידיווחמ גם

ובהם עשויים להשפיע גורמים שונים של ההשמה  ההצלחה מידתשייכות למשפחה. על  תחושת

מן  נםשנוצרו עם הילדים הביולוגיים, התמודדות ההורים האומנים עם תפקידם ושביעות רצוהיחסים 

 להלן:  מפורט, כהשילוב

 בין הילדחיוביים  יחסים על דיווחוההורים האומנים  :ביולוגייםה ילדיםה עם קשרה דפוסי 

ניכרים  האחים הקולטיםהילדים דווח כי בינם ובין ן מ 70%-הקולטים: על יותר מ ואחילבאומנה 

הילדים באומנה מקרב  8%-כעל רק מסייעים להם והם מבלים ביחד. האחים גילויי חיבה ואהבה, 

מתאפיינים עמם , או שיחסיהם אחיהם הקולטיםחווים תחרות וקנאה ביחסיהם עם דווח כי הם 

 (. 5%וליים )בעימותים פיזיים ומיל

 תחושות חיוביות על  דיווחו ההורים האומנים רוב :תחושות המלוות את ההורים בטיפול בילד

כי הם חשים ציינו  97%-אמרו כי הם חווים סיפוק בתפקידם ו 70%ה: לטיפול בילד באומנ בנוגע

(, 30%(, לחץ )39%כגון עומס ) ,הגשמה עצמית. שיעור נמוך של הורים ביטאו תחושות שליליות

ן ההורים האומנים דיווחו על חשש מן מ 40% (. עם זאת,5%( ובדידות )30%קושי בפתרון בעיות )

 (44%)שירות ילד ונוער מילדים שהופנו הורים לשיעור זה היה גבוה יותר בקרב  .הפרדה מהילד

 תחושת גם .(63%) שכלית למוגבלות האגף מןו( 50%)השיקום  אגףמ שהופנו ילדיםל הוריםלעומת 

לעומת  33%שהופנו משירות ילד ונוער ) לילדים הורים בקרב יותר גבוה בשיעור דווחה בדידות

 (.יחידות האחרותבקרב הורים לילדים שהופנו מן ה אחוזים בודדים

  קושי ורים האומנים דיווחו כי יש להםההמן  33% קושי בהתמודדות עם הילד באומנה:התחומי 

ם הת לטפל בילדיפחות פניּו, ובהם קושי להתמודד עם צורכי הילד, לפחות בשני תחומים

הביולוגיים או למצוא זמן לנוח או לבלות, קושי בקשר עם המשפחה המולידה, בפנייה לשירותים 

כי יש להם דיווחו  ההורים האומניםן מ 50%-כ .מיצוי הזכויות של המשפחה האומנתבובקהילה 

 ובתחום הלימודי.  התנהגותי-רכי הילד בתחום הרגשיועם צקושי להתמודד 
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  להביא היכולתן מ שמחה חווים הםכי ציינו ההורים האומנים  התפקיד:ן רצון מהשביעות 

הם כי לו, ו שטוב באומנה ומכךההתקדמות של הילד ן ההתפתחות ומן מ מרוצים הםכי , ועלתת

הורים אומנים קרובי משפחה של הילד ם מתחנכים לתרום. יהביולוגי שבעי רצון מכך שילדיהם

 משפחה. נשאר במסגרת ההילד עובדה כי הן כך שביעות רצון מעל הביעו נוסף 

 39%ההורים האומנים עולה כי הם מרבים להסתייע באנשי מקצוע ) ימדיווח :פנייה לגורמי סיוע 

ורמים בלתי פורמליים כגון בני דיווחו שהם מסתייעים בשני גורמים לפחות(, אך גם פונים לג

כדי להתמודד עם האתגרים והקשיים  ,פונים לשני גורמים לפחות(מהם  33%משפחה וחברים )

 שכלית למוגבלות האגף ןמ או השיקום מאגף שהופנו לילדים ההוריםנמצא כי אחוז באומנה. 

 ילד משירות שהופנולילדים  ההורים מאחוזגבוה יותר  ,פורמליים מקצוע בגורמי יםמסתייעה

 (. , בהתאמה30%-כ לעומת 80%-)כ ונוער

  – עם המשפחה המולידה קשרה 3.6

המשפחה האומנת מצופה "לעודד קשר של המושם עם משפחתו בשיתוף המטפל במחלקה ן מ

 (.8.0לשירותים חברתיים ומנחת האומנה" )תע"ס 

יש קשר עם  5הילדים באומנה רגילהן מ 80%-לעולה כי  מנחות האומנהמדיווחיהן של  קשר:הדפוסי 

מדווחות עם האב(. המנחות יש קשר  47%-עם האם וליש קשר  98%-אחד ההורים המולידים לפחות )ל

 03%, שבועיים-הילדים נמצאים בקשר עם הוריהם המולידים בתדירות של אחת לשבוען מ 43%כי 

ן מ 06%-ורבעה שבועות א-בתדירות של אחת לשלושההמולידים נמצאים בקשר עם הוריהם  הםמ

האגף למוגבלות שכלית ן משהופנו אחת לחצי שנה ויותר. בקרב ילדים מצאים עמם בקשר הילדים נ

נמצאים בקשר עם הוריהם בתדירות של  מהם 30%-86% –ומאגף השיקום תדירות הקשר נמוכה יותר 

 פעם בשלושה שבועות לכל היותר.

נפגשים עם הוריהם ש הילדים 80% מתוך כי מדיווח ההורים האומנים עולה מפגש:הדפוסי 

נפגשים  33%בבית ההורים האומנים, נפגשים  65%נפגשים בבית ההורים המולידים,  54% ,המולידים

במקום ציבורי. שיעור גבוה יותר של מן הילדים נפגשים עם הוריהם המולידים  7%-במרכז קשר ו

בבית ההורים  המולידיםם עם הוריהם האגף למוגבלות שכלית נפגשין ילדים שהופנו לאומנה מ

בקרב ילדים שהופנו מאגף  05%-שירות ילד ונוער ומבקרב ילדים שהופנו  63% לעומת 48%האומנים )

 הילדים סבורים כי המפגשים תורמים לילד.ן מ 47%(. ההורים האומנים של השיקום

יש קשר עם  האומניםההורים מן  86%-ל דפוסי הקשר בין ההורים האומנים למשפחה המולידה:

בקשר עמם נמצאים  07% ,מקיימים קשר שוטף עם ההורים המולידיםמהם  30% ;ההורים המולידים

 הוריםילדים דיווחו ההן מ 46%-בנוגע לרק לעתים רחוקות מאוד. נפגשים עמם  7%-מדי פעם ו

 שיתוף.בהמולידים מתאפיין בקבלה ו םהוריההאומנים כי הקשר שלהם עם 

                                                   
דווח שהם שוהים באומנה רגילה. בשל מאפייניה הייחודיים של אומנה חסויה, שבהם מן הילדים  73%על  5

מן הילדים, מוצגים הנתונים על דפוסי הקשר עם ההורים המולידים בנוגע לילדים באומנה רגילה  7%שוהים 
 בלבד.
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 ילדים עם מוגבלות ל בנוגע העיקרייםממצאים הסיכום  3.7

מאפייניהם הייחודיים של הילדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום ומהאגף למוגבלות שכלית באים 

 לן., כמפורט להוהן במגוון היבטים במתן מענה האומנה הייחודייםלביטוי הן בצורכיהם 

בהשוואה לילדים שהופנו משירות ילד ונוער, הגיל הממוצע של  הגיל הממוצע ומשך השהות באומנה:

ומשך שהותם באומנה ארוך  גבוה יותר שהופנו מן האגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקוםהילדים 

יותר. ממצאים אלה משקפים את המדיניות כלפי אומנה של ילדים עם מוגבלות כאומנה ארוכת טווח, 

 ואף מעבר לכך. 03עד גיל 

שהופנו  ילדים שלנמוך יותר  לשיעורשר בין הילדים עם מוגבלות ובין הוריהם המולידים: דפוסי הק

, שניהם עם או המולידים ההוריםמן  אחד עם קשר יש מן האגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקום

. ייתכן שההסבר לכך הוא שיעורם הגבוה יותר של ילדים ונוער ילד משירות שהופנולילדים  בהשוואה

בהשוואה לשיעורם בקרב ילדים שהופנו משירות ילד ונוער.  אלהשהושארו בבית החולים בקרב ילדים 

ילדים שהופנו לעומת נמוכה יותר המולידים הוריהם  םילדים עם מוגבלות ע של הקשר תדירותגם 

 .משירות ילד ונוער

 : האומנות המשפחותמאפייני 

 שנה ויותר( גבוה יותר בקרב הורים לילדים שהופנו מאגף  33המשפחות הוותיקות ) שיעור

  השיקום ומן האגף למוגבלות שכלית לעומת הורים לילדים שהופנו משירות ילד ונוער.

  אחוז הילדים השוהים במשפחת אומנה המטפלת כיום ביותר מילד אחד נמוך יותר בקרב

לעומת משפחות  שכליתהאגף למוגבלות ן דים שהופנו מאגף השיקום או ממשפחות שאומנות יל

  .שאומנות ילדים שהופנו משירות ילד ונוער

 האגףן ומ השיקום מאגף שהופנו ילדיםיותר בקרב  נמוךהילדים השוהים באומנת קרובים  אחוז 

 .ונוער ילד משירות שהופנו ילדיםלמוגבלות שכלית לעומת 

להורים לילדים  בהשוואה :מוגבלות עם יםילדה עם האומניםההורים  בהתמודדותקושי התחומי 

 קשיים על דיווחואומנים לילדים עם מוגבלויות  הוריםגבוה יותר של  שיעור ,ונוער ילד משירותשהופנו 

הילד, קושי להיעזר בשירותים וקושי להתמודד של גבלות וקשיים הנוגעים למכגון , ועמ בהתמודדות

דיווחו על קושי בהתמודדות עם חוסר מהם יותר  נמוך שיעור זאת . עםשל הילד צרכיו החברתייםעם 

  הוודאות בנוגע להמשך הקשר עם הילד.

האגף ן הילדים שהופנו מבייחודיותם בהיבט זה בלטו  מענים ושירותים לילדים עם מוגבלות:

לעומת ילדים אלה שילוב במסגרת אחר הצהריים היה גבוה יותר בקרב ילדים  ;למוגבלות שכלית

רפואיים נמצאו בשיעור -משירות ילד ונוער ומאגף השיקום. סוגים שונים של טיפולים פרא שהופנו

גבוה יותר בקרב ילדים שהופנו מן האגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקום לעומת ילדים שהופנו 

בקרב אחוז הילדים שקיבלו תגבור לימודי היה גבוה כמעט פי שניים  מת זאת,משירות ילד ונוער. לעו

  ילדים שהופנו מן האגף למוגבלות שכלית.לעומת ילדים שהופנו משירות ילד ונוער ומאגף השיקום 
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האגף ן משהופנו בהשוואה לילדים  ייחודיים של ילדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום:המאפיינים ה

מאגף השיקום הושמו באומנה מסיבות שהופנו ים לדשיעור גבוה יותר של י למוגבלות שכלית,

 למשפחההגעתם  בעת וחברתיות רגשיות בעיות היומהם  יותר גבוהולשיעור  ,הקשורות למשפחה

. בהשוואה לילדים שהופנו לאומנה משתי היחידות האחרות, לילדים שהופנו מאגף השיקום האומנת

 התנהגותי.-קשיים בתפקוד הרגשייותר קשיים חברתיים ויותר בעת ביצוע המחקר היו 

 האומנהשירותי  של החלקית ההפרטה 3.8

 חלקיתבעקבות ההפרטה ה. אלה התרחשו בישראל האומנה בענף שינוייםחלו  בתחילת שנות האלפיים

 שמשרד בעוד, האומנות המשפחות ליווי על ארגונים הופקדו ארבעה , שבמסגרתההאומנה שירותישל 

 הרווחה במשרד גורמים .המימון ועל הפיקוח על, העבודה עקרונות גיבוש על מופקד נותר הרווחה

משינויים אלה. רצון כללית  שביעות לרוב הביעו האומנה שירותי את המפעילים הארגונים ונציגי

תודות לילדים ולמשפחות לשיפור השירות שניתן  תרמה ההפרטה החלקיתכי המרואיינים ציינו 

להפעלת שירותי  התקציבהגדלת לבארגונים, שחלה התמקצעות בדרכי העבודה ל ,פיתוח הידעל

 .לילדים שהופנו משירות ילד ונוער הוצאות מיוחדותעול הטיפול ביילמטעם משרד הרווחה ו האומנה

 להלן: יוצגונושאים אלה 

פיתוח הידע המקצועי בתחום ולההפרטה החלקית תרמה לקידום המחקר עולה כי ן מ :פיתוח גוף ידע

האומנה. זאת, בין היתר, מכיוון שהאומנה לילדים שהופנו משירות ילד ונוער הפכה לתחום מומחיות 

מקצועי. הידע הנפרד משאר התפקידים של עו"ס כוללניות במחלקות לשירותים חברתיים ונדרש פיתוח 

קבוצת למידה וקהילת ידע וירטואלית בהשתתפות נציגי הארגונים המפעילים  והוקמ 0009בשנת 

שנכתבו בקבוצת הלמידה פורסמו בקהילת הידע  התכניםומפקחי האומנה מטעם משרד הרווחה. 

פורסמה סדרת חוברות בשם "אומנה,  0030התדיינות. בשנת ל בסיס שימשוהווירטואלית של המשרד ו

למידה  קבוצות קמו 0030 בשנתט לעבודה מקצועית בתחום האומנה. הלכה ומעשה", המשמשות סטנדר

  .שכלית מוגבלותלילדים עם מוגבלויות, בהובלת אגף השיקום והאגף  אומנתבנושא  נוספות

  :שינויים בדפוסי העבודה

 בעקבות שחלו אחד השינויים המרכזיים  בתהליכי הגיוס והקליטה של המשפחות: שינויים

רשויות  030ולא  ארבעה ארגוניםמפעילים שירותי האומנה שאת ההפרטה החלקית הוא 

מאגר  תגדלפשר שיתוף פעולה ארצי במתן שירותי האומנה, אשר תרם להמקומיות. שינוי זה א  

בעקבות ההפרטה החלקית של שירותי , נטען כי על כך נוסף. לאומנה המועמדותהמשפחות 

 הפכהמובנה יותר וההתאמה בין המשפחה לילד לתהליך בחירת המשפחות הפך האומנה 

לבחור משפחות מתוך מאגר גדול הרבה יותר אפשר עתה , בין היתר כי מקצועית וטובה יותר

נקיטת דרכי פעולה ודות לההגדלת מאגר המשפחות התאפשרה גם . מפעילארגון העומד לרשות כל 

ותחו אסטרטגיות לשימור פ כמו כןכמו פרסום באמצעי התקשורת.  ,שלא היו קיימות קודם

  משפחות שעברו את תהליכי המיון אך טרם נמצא להן ילד.

  המעבר להפעלה באמצעות ארגונים הוביל לשיפור הליווי ולהרחבתו  בליווי המשפחות:שינויים

בחלק מגוריהן ביישובים קטנים ומבודדים. כמו כן,  בשל זכו לליוויגם למשפחות שקודם לכן לא 

ביטוי נוסף של הראשונים. ההשמה  אינטנסיבי יותר בחודשי הפךהליווי וה עוּבהארגונים ן מ
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ן ממשפחות כגון  ,מאפיינים ייחודייםשלהן פיתוח מומחיות בליווי משפחות הוא ההתמקצעות 

 המגזר החרדי או הערבי, משפחות לילדים בגיל הרך או בגיל ההתבגרות ועוד.

  חלו בליווי משפחות  עיקרייםשני שינויים  גבלות:ילדים עם מוהאומנות בליווי משפחות שינויים

, גדל מספר מנחות גיסא אגף השיקום. מחדמהאגף למוגבלות שכלית ון אומנות ילדים שהופנו מה

למנחות בניגוד למצב לפני ההפרטה החלקית, , גיסא מאידךוהאומנה העובדות עם משפחות אלה, 

קשיים במתן  שלעתים מעוררדבר  המוגבלויות,תחומי אלה אין לרוב הכשרה וניסיון ספציפיים ל

ובהפניה כי המומחיות באומנה ציינו הן  .מענים מסוימים. יש מנחות שלא ראו בכך קושי

ייעוץ והכוונה צמודים מן המפקחים בייעות תהיא החשובה וכי הן מסלשירותים רלוונטיים 

לדברי מפקחי האומנה נחוץ עם זאת, ות באנשי מקצוע. משתלמות בתחומים אלה ומלּוהמחוזיים, 

 .של מנחות האומנה חיזוק לידע ולמומחיות

  בעקבות ההפרטה החלקית  המפעילים: ובין הארגוניםבחלוקת האחריות בין המחלקות שינויים

פוצל תפקיד ליווי הילד באומנה: המחלקות לשירותים חברתיים אחראיות לליווי המשפחה 

ואילו הארגונים המפעילים אחראים הילד, את  אליהלהחזיר שיקומה, כך שניתן יהיה ול המולידה

הערכה לתכנון טיפול ועדה ואחריות משותפת לקיום דיון בויש לליווי המשפחה האומנת והילד. 

. במשותף ,על ידי עו"ס המשפחה המולידה ומנחת האומנהמאושרת התכנית טיפול ולבניית 

ובאפשרות  בנפרד מצורכי המשפחה המולידהבמכוונות לצרכיו של הילד טמון היתרון בכך 

שיתופי פעולה כרוכה בעם זאת נטען כי חלוקת האחריות  להבטיח ליווי שוטף לילדים באומנה.

כי הוצאתה  נראהנמצאו קשיים ביישום מדיניות שיתוף הפעולה בין הגופים ו ,מורכבים. ואכן

 לפועל היא תלוית מקום ופרסונה. 

  חיצוניים ארגונים דרך  ת שירותי האומנההמעבר להפעל :המנחותהעסקה של התנאי בשינויים

גורמים במשרד הרווחה  היטב. ותמתפקד ןשאינ על האפשרות לסיים את עבודתן של מנחות הקלה

 מנחות של ההעסקה המרואיינים ציינו כי תנאי, עם זאתובארגונים המפעילים ראו בכך יתרון. 

העלאת אין , למשל) חברתיים לשירותים במחלקות סיות"העו של מאלהפחות  טובים האומנה

 מתנאי נמוכה רצון בשביעות מתבטא והדבר( רכב הוצאות החזראין ו ותיקים עובדיםל שכר

 .גבוהה של המנחות תחלופהבו ההעסקה

 בין ארבעת הארגונים המפעילים את האומנה ארגוניים: -ביןהעבודה הבפיתוח דפוסי  שינויים

נערכים  על כך נוסף .פעולה פורמלי באמצעות ההשתתפות בקבוצת הלמידהמתקיים קשר ושיתוף 

אחת לשלושה חודשים מפגשים עם המפקחים הארציים של שירותי האומנה במשרד הרווחה 

סוגיות הקשורות להפעלת האומנה. מנהלי הארגונים המפעילים מקיימים ביניהם ובהם נידונות 

יות והפריה הדדית וכן התארגנות משותפת והצגת התייעצוו הם ישביטויגם קשר לא פורמלי, 

 חזית מאוחדת מול משרד הרווחה. 

  ההפרטה החלקית הובילה להפרדה בין הגוף המפעיל לגוף המפקח.  בפיקוח על האומנה:שינויים

דין וחשבון ונדרש מעתה למסור  פקח על עצמוהעובדה שהגוף המפעיל אינו מלדברי מרואיינים, 

התמקצעות בתחום האומנה לבקרה טובה יותר מביאה  .בקרההמביאה לשיפור לגורם המממן 

הם ההפרדה בין שצוינו לשיפור דפוסי העבודה של המפקחים. יתרונות נוספים  תמסייעואף 

רב זמן למפקחים תפקיד המפקח לתפקיד מדריך מנחות האומנה וכן הידוק הפיקוח. כיום יש 

חל בהם שיפור, הן מבחינת התדירות הן מבחינת זאת  בעקבותלהתמקד בתפקידי הפיקוח ויותר 
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יישום בוכי קיימים קשיים  פיקוחהת התוכן. לצד זאת נטען כי עדיין יש מקום לשפר את עבוד

 המדיניות על ידי הארגונים המפעילים. 

  אנשי המקצוע, אחד התוצרים של של  םלתפיסת :התקציב להפעלת שירותי האומנההגדלת

להפעלת שירותי האומנה. אחת הסיבות להגדלת הכולל ההפרטה החלקית הוא הגדלת התקציב 

 התרומות של ןהתקציב היא האפשרות של הארגונים המפעילים לגייס תרומות. למרות שחלק

אחד  , "זה גרם לכל המערכת לצעוד קדימה". למשל,המפקחים אחד לדבריתקציב הוא נמוך, ב

המשפחות בטיפול כל מנחת אומנה. במשרד הרווחה  מספרהארגונים גייס תרומות לצורך הפחתת 

. עם זאת בארגונים המפעילים case load-ראו את היתרונות שבכך ופעלו להפחתה נוספת של ה

בתחומי  םנחוץ תקציב נוסף כדי לייעל את עבודת כינטען כי התקציב הקיים נמוך ביחס לצרכים ו

 . ועוד case load-הרחבת רכיבי הליווי, הפחתה נוספת של ה ,תהליך גיוס המשפחות

 כיווני פעולה. 4

, השירותאת  שעשויים לשפרממצאי המחקר מצביעים על כמה סוגיות לדיון וכיווני פעולה אפשריים 

 ואלה הם:

 מדיניות :ונוער ילד משירות שהופנו ילדים עבור לכל ילד" קבוע בית" מדיניותהיישום של  שיפור 

המחקר העלה כי ילדים שוהים  אולם ,ילדים לאומנה לתקופה מוגבלת להפנות היא הרווחה משרד

 . לאור זאת:באומנה זמן רב מן המתוכנן

נראה שיש צורך במעקב קפדני אחר צורכי הילדים ואפשרויות המשפחות המולידות שלהם  -

שירות לילד ונוער מעמיד לשם כך לטפל בהם, כדי לאפשר חזרה הביתה, אם זו אפשרית. ה

מקצועיים בוועדות תכנון טיפול והערכה במועדים קבועים -מנגנונים רבים ובהם דיונים רב

ושיתוף פעולה ממוסד בין עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים למנחות האומנה. יש אפוא 

 צורך ביישום מלא של דרכי עבודה אלה. 

ה אל המשפחה המולידה, מוצע לבחון כיצד אפשר במקרים שבהם נראה כי אין אפשרות לחזר -

ליישם טוב יותר את מדיניות המשרד להסדרת בית קבוע לכל ילד דרך מענה האימוץ. במקרים 

שבהם ייתכן צורך באימוץ הילד בעתיד, וכדי למנוע צורך במעבר של הילד למשפחה אחרת 

ונוער והשירות למען  במקרה שהמשפחה האומנת לא תרצה או לא תוכל לאמץ, השירות לילד

הילד מקדמים בימים אלה מהלך שיעודד בחירת משפחות אומנה עם אופק לאימוץ. המהלך 

 אומנים הורים בין הגילי מחייב הפעלת קריטריונים שונים בגיוס המשפחות, כגון התאמת הפער

ילדים כשני שלישים מן הש כי מן המחקר עולהיצוין  שנים(. 56הרך )פער מרבי של  בגיל לילד

 .עתידאימוץ ב שיאפשרפער גילי בהן בגיל הרך לא הושמו אצל משפחות ש

רצוי לתת את הדעת לפיתוח מענים מיטביים עבור ילדים שמסיבות שונות נותרים באומנה  -

יותר מארבע שנים, ובהם מענה לחיזוק הקשר עם המשפחה המולידה, מענה לרצון המשפחה 

 העבודה עם המשפחה המולידה.האומנת בהמשך תמיכה, והגברת המעקב ו

 

 



xvi 

 חיזוק שיתופן של מנחות האומנה בקביעת תכנית הטיפול ובליווי הקשר עם המשפחות המולידות : 

 המשפחות ס"לעו האומנה מנחות ביןלהעמיק ולבחון את הקשיים המתגלעים בקשר יש  -

 . ביניהן ולשקול דרכים לחיזוק דפוסי העבודה המולידות

הידוק הקשר של מנחות האומנה עם המשפחות יצירה או ללפעול לאפשר וכיצד יש לבחון האם  -

ממצאי המחקר מצביעים על עמימות רבה בנוגע לחלוקת האחריות בין מנחות  המולידות.

האומנה ועו"ס המשפחה בעבודה עם המשפחה המולידה. על כן רצוי לגבש ציפיות ברורות יותר 

 בנושא חשוב זה.

 של  יחודייםהי המאפייני ייחודיים של אומנת קרובים:המאפיינים התאמת הליווי והמענים ל

ליווי המשפחות לנושא מצריכים בדיקה לעומק וייתכן שאף התייחסות מיוחדת  אומנת קרובים

 בין המשפחות המולידות.ו ןהקשר בינבניית הלו

 לצד  בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים: ההסכם שלו התקנות של יישוםה זוקחי

ממצאי המחקר מלמדים ההתמקצעות והשיפור במערך הפיקוח שחלו בעקבות ההפרטה החלקית, 

כי האופן שבו מיישמים הארגונים המפעילים את דרכי העבודה שונה לעתים ממה שנקבע בתע"ס 

מנחות האומנה  של ותקלמשל, בנושאים כמו הואו בהסכם שנחתם בינם ובין משרד הרווחה. 

אפוא לבחון כל אחד מן הנושאים  כשרה לתפקיד של ההורים והמנחות. מוצעההובכניסה לתפקיד 

שבהם קיימים פערים ניכרים בין הרצוי למצוי כדי לאתר דרכים יעילות יותר לתרגום המדיניות 

לחלופין לעשייה בשטח. בכלל זה יש לבחון אם יש צורך בפיקוח ובתהליכי אכיפה יעילים יותר או 

 .וליכולותיו השטח לצורכי ובהתאמתה המדיניות צורך בשינוי

 של הארגונים המפעילים המשך ההתמקצעות ושיפור דרכי העבודה : 

נוכח החשיבות של המפגש האישי בין מנחת האומנה להורים האומנים ולילד באומנה רצוי  -

לבחון כיצד ניתן להגביר במקרים מסוימים את תדירות הקשר ולבדוק באילו תחומים נוספים 

 מתן סיוע ובייעוץ.יש צורך ב

יש מקום לפתח דרכי הקצאה דיפרנציאליות של המשאבים הקיימים לליווי המשפחות, כדי  -

להקצות משאבים למתן ליווי אינטנסיבי יותר במקרים הדורשים זאת ולחסוך במשאבים 

  במקרים שליווי זה נחוץ פחות.

 לצד הרציונל של ההפרטה של הארגונים המפעילים:  הבסיסייםבדפוסי העבודה  האחידות חיזוק

תחרות בין הארגונים לצורך הרחבת מענה האומנה, ייעולו ושיפורו, יש גם  החלקית, המעודד

 לילדים ,במידת האפשר ,שוויונילהבטיח שירות  כדיבדפוסי העבודה הבסיסיים  לאחידותציפייה 

עילים בכמה עם זאת נמצאה שונות בין הארגונים המפ. דומים צרכים שלהםהאומנה  ולמשפחות

היקף ההכנה של המשפחות, תדירות ההדרכה האישית והקבוצתית למנחות, היקף נושאים ובהם 

רצוי אם  השיחות האישיות של מנחות האומנה עם הילדים והיקף העבודה עם ההורים המולידים.

   כן לפעול לשיפור האחידות בדפוסי עבודה אלה.

 נמוך בתפקידהוותק הממוצע של מנחות האומנה  :צמצום התחלופה של מנחות האומנה 

תחלופתן גבוהה, דבר שעלול לפגוע בטיב הליווי. לפיכך, יש לבחון דרכים לשפר את שביעות הרצון ו

של המנחות ואת תנאי העסקתן כדי לצמצם את התחלופה שלהן ולשמור על יציבות רבה יותר 

 בתהליך הליווי המוענק למשפחות.
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  לאומנה מאגף  המופנים ילדים :מנחות אומנה המלוות ילדים עם מוגבלותהעמקת ההכשרה של

השיקום ומן האגף למוגבלות שכלית נזקקים למענה ייחודי. לפני ההפרטה החלקית היו מנחות 

האומנה שליוו ילדים עם מוגבלות בעלות מומחיות בתחום הצרכים המיוחדים, ואולם כיום 

לות הכשרה בתחום האומנה. אמנם מנחות האומנה הארגונים המפעילים מעסיקים מנחות בע

זוכות לייעוץ שוטף מן המפקחים של משרד הרווחה ואף מטעם הארגונים המפעילים, אך כדי לתת 

מענה טוב יותר לצורכי המשפחות והילדים יש טעם בהעמקת ההכשרה ובחיזוק יכולתן של 

 .זוייחודית ה יילאוכלוסהמנחות לתת מענה מקצועי 

 בארגונים המפעילים  :אלוג בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים בנושא התקציבשיפור הדי

ציינו את הצורך בהגדלת המשאבים להפעלה מיטבית של שירותי האומנה. תוארו גם קשיים 

בניהול הדיאלוג בין משרד הרווחה והארגונים המפעילים בנושא התקציב וציפיות לא מתואמות. 

 וסף בנושא זה ושיפור הדיאלוג.נחוץ אפוא  תיאום ציפיות נ

 עולים שני כיווני פעולה אפשריים: בהקשר זה :מתן מענה למכלול הצרכים של הילדים 

הקצאת תקציב לילדים רבים שלהם צרכים שונים היא משימה מאתגרת עבור הארגונים  -

יש צורך המפעילים. מעבר לסדר העדיפויות למימון ההוצאות המיוחדות שגיבש משרד הרווחה, 

עונה על כל הצרכים של הילדים לבחון האם ההקצאה הנוכחית של סל ההוצאות המיוחדות 

 ללא תלות ביכולות הכלכליות של הוריהם האומנים.  ,והמשפחות ומבטיחה לילדים טיפול מקיף

נוגעים לתחומי האחריות של שירותים קהילתיים שונים )למשל, בתי הספר, רבים מן המענים  -

משרד ו משרד החינוךובהם משרדי ממשלה )של מתנ"סים ושירותי הבריאות המקומיים( ו

הבריאות(. במאמץ לדאוג להענקת מכלול המענים הדרושים לילדים באומנה, מוצע לבחון את 

אומנה משירותים אחרים וממערכות נוספות.האפשרות לחיזוק המענים המגיעים לילדים ב
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 תודה דברי

 .ברצוננו להודות מקרב לב לכל אותם אנשים שתרמו לביצוע המחקר

ממונה , ד"ר יוסף אהרונובל: אשר ליוו אותנו במהלך עריכת המחקרעדת ההיגוי תודה חמה לחברי ו

למחקר, מהאגף  ומדיניות רווחהתחום תכנון על ממונה לשעבר ולד"ר יוסי כורזים,  ,על תחום המחקר

למפקחים הארציים על ענף האומנה במשרד  ;משרד הרווחה והשירותים החברתייםבתכנון והכשרה 

האגף לשירותים אישיים שירות ילד ונוער, מ 'שלוה ליבוביץ :םהרווחה והשירותים החברתיי

אגף הן מליה ניב מוגבלות שכלית התפתחותית וגלטיפול באדם עם אגף מהאריה שמש וחברתיים, 

 שיקום. לשירותי רווחה ו

משרד הרווחה והשירותים ב אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה מנהל, צבע ליקותיאל חמה תודה

  .המחקר ביצוע את יזםש עלהחברתיים, 

 ,והשירותים החברתיים האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחהן מ תודה למירי בן שמחון

במשרד הרווחה והשירותים החברתיים על עיבוד המידע, ביצוע  מערכות מידעאגף מ וליוסי אילן

 הדגימה והעברתם לצוות המחקר.

ט, לטלי חלף יתודה מיוחדת למנהלי האומנה בכל הארגונים המפעילים: לאורית עמיאל ממכון סאמ

לכל מנחות האומנה אור שלום, לנורית גרינוולד ממטב ולזכי חרוב מארגון שח"ר. תודה עמותת מ

תודה לכל על שיתוף הפעולה במילוי השאלונים. ומדריכות האומנה בארגונים המפעילים את האומנה 

שהתראיינו בנוגע להפרטה החלקית, ובכללם מפקחות מחוזיות במשרד בתחום האומנה  מקצועהאנשי 

תודה חמה  .יםחברתי לשירותים מחלקותמן הסוציאליות  ועובדותהרווחה והשירותים החברתיים 

 המחקר. במסגרת לכל ההורים האומנים שהתראיינו שלוחה גם 

תודה  :אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר מכון ברוקדייל-ג'וינט-לעמיתינו במאיירס תודות

את המחקר מתחילתו וסייעה על שליוותה  ,מיוחדת למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

על הערותיה  לדורי ריבקיןתודה  ;לדוח המחקר הערותיה החשובותעל  ובמיוחדרבות לאורך כל הדרך 

שדה, ובמיוחד למנהלת המתוק על עזרתה בארגון הדוח. תודות לצוות עבודת -החשובות ולרויטל אביב

על עריכת  נון-רונית בןלאנו מודים גם  תמיר ולרכזים תמרה יהלום ומארק מלקוביץ.-היחידה חן צוק

 . לדפוסעל הבאתו הדוח וללסלי קליינמן הלשון של 
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 בואמ .1

 הרקע למחקר  1.1

ביתיים של משרד הרווחה -שירותי האומנה בישראל הם חלק חשוב במערך השירותים החוץ

מערך זה של שירותים נועד לענות על צורכיהם של  .(הרווחה משרד)להלן:  והשירותים החברתיים

)סיום מערך החינוך המיוחד(, הנמצאים במצבי סיכון וסכנה  03או עד גיל  38ילדים ובני נוער עד גיל 

על רקע תפקוד הורי לקוי ושאינם יכולים להמשיך לגדול בבית הוריהם. בקרב אוכלוסייה זו נכללים 

שכלית, נפשית או פיזית(, שמשפחותיהם אינן מוכנות או אינן יכולות גם ילדים ובני נוער עם מוגבלות )

ילדים ובני נוער במשפחות אומנה בישראל )מתוך מערכת  6,696שהו  0030לטפל בהם. בשנת 

 התשלומים ]מערכת המס"ר[ של משרד הרווחה(. 

ההורים האומנים  .כסידור זמני, מולידהבו ילד מטופל במשפחה אחרת ממשפחתו השמצב  היאאומנה 

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

מוגדרת בדרך כלל כמשפחה  אומנתהמשפחה הולתרום להתפתחותו הגופנית, הרגשית והחינוכית. 

שירותי האומנה מבקשים לשמור על ככלל, . של הילד ואינה באה במקומה מולידהמשלימה למשפחה ה

ההורים האומנים ומכוונים את דמויות משמעותיות בחיי ילדם, כ מולידיםהורים ההמקומם של 

 זהותוגיבוש את ים כדי להקל על הילד המולידלשאוף ולפעול לשמירה על מערכת יחסים עם ההורים 

משפחת האומנה מלווה הגוף המפעיל את האומנה את  .בעתידלגור עמם לשוב  אם ניתן,, ולאפשר לו

וכן תקציב  דמי אחזקה לצורך מימון הוצאותיו של הילד הרווחה ממשרדמקבלת היא באזור מגוריה ו

 .כגון טיפול נפשי וסיוע לימודי ,הוצאות מיוחדותעבור 

אם זו , הילד של ה המולידהחזרה למשפח –משך עד מציאת בית קבוע נועד להיסידור האומנה אף ש

ואף מעבר  38לעתים גדלים הילדים בבית משפחתם האומנת עד גיל  – , או מסירה לאימוץאפשרית

אומנה לטווח ארוך  .(נותרים באחריות משרד הרווחה גם כבוגרים ילדים עם צרכים מיוחדים) לכך

כשההורים או  ,מוגבלות עםשל ילד כמו במקרה  בהם היא חלופה מלאה להורים,במקרים שמתרחשת 

 כי מעריכיםמקצוע  אנשיו, ארוךאומנה לטווח לילד לשמש אך מוכנים האומנים אינם מוכנים לאמץ 

 .לטובתולא תהא למשפחה מאמצת אחרת  ההעבר

מבקש לבחון את המדיניות ואת השירותים הניתנים לילדים בקצה רצף הסיכון, ומכאן  זה מחקר

מערכת השירותים לילדים  במדיניות ניכריםשינויים  רקע עלבמחקר עלה  הצורך רבה.ה וחשיבות

השימוש בשירותי האומנה ועל טיבם. בין הרפורמות  היקף על השפעהעשויה להיות  להםשבסיכון, 

לילדים  אשרב 0003 שנתב שהחלה, האומנה שירותי של החלקית ההפרטה את לצייןהמרכזיות יש 

 לשירותי אגףהן לילדים שהופנו לאומנה מ גם 0003 שנתב והורחבהמשירות ילד ונוער  נהמשהופנו לאו

)להלן:  מוגבלות שכלית התפתחותית לטיפול באדם עם האגףן מו )להלן: אגף השיקום( שיקוםו רווחה

. במסגרת ההפרטה החלקית הועברה האחריות לגיוס המשפחות, להכנתן האגף למוגבלות שכלית(

היקפו וכן על ו האומנה תהפיקוח על איכות הטיפול בילד ובמשפחשבעוד , ארבע עמותותל ולליווין

 באחריות משרד הרווחה. ונותר והחזר ההוצאות המיוחדותהאומנה למשפחות מים העברת התשלו

פיתוח שירותים בקהילה כחלופה  מעודדתה רפורמה"עם הפנים לקהילה", נוספת היא רפורמה 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#fosterfamily
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#biologicalparents
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שנים )מלבד  ארבעביתיים ל-מורה להגביל את משך הסידורים החוץד בבד וב ביתי-לסידור חוץ

המופקדות על  ועדות תכנון טיפול והערכהחלו שינויים בדרך עבודתן של  על כך במקרים חריגים(. נוסף

הערכת מצבם של ילדים בסיכון, על תכנון תכנית טיפול לילד ולמשפחה ועל קביעת החלטות בנוגע 

טפסים מובנים לאיסוף מידע יצירת  בין היתר כולליםים להם. שינויים אלה לסידור הקבוע המתא

ילדים, ההורים )וגם העל שיתוף  הקפדהו בוועדות לדיוןשיטתי, הגדרת אנשי המקצוע הדרושים 

התכנית הלאומית עם גורמים אחרים, כמו יתוף במידת האפשר(. מהלכים נוספים של המשרד בש

להשפיע על אף הם , עשויים הוועדה לאיתור קטינים בסכנהוהמלצות  לילדים ולבני נוער בסיכון

  .בישראל שירותי האומנהשל פעילות ה

 הדוח מבנה

 בפרק. במדינות המערב ובישראלשירותי האומנה לספרות המחקר בנוגע  נסקרת פרק המבוא ךבהמש

 האומנה במענה השימוש דפוסי מתוארים 6 בפרק .המחקר יו ומערךמטרות ;המחקר מתואר 0

על מידע מנהלי מתוך מערכת התשלומים )מערכת המס"ר( של , בהתבסס 0030-0000 בשנים בישראל

, וכן השינויים שחלו במצב באומנההילדים  ם והצרכים שלמאפייניהנסקרים  5משרד הרווחה. בפרק 

; המערך הארגוני להספקת שירותי האומנהנסקר  4פרק ב הילד במשך שהותו במשפחת האומנה.

ם ומתנאי המאפייני כוח האדם בארגונים המפעילים ושביעות הרצון שלהם מתפקידי מתוארים

עבודת הפיקוח על שירותי האומנה מטעם מתוארת , מאפייני משפחות האומנהמוצגים  ,ההעסקה

הארגונים המפעילים את בין הקשר בין משרד הרווחה ומאפייניה. כן נידונים נידונים ו משרד הרווחה

דרכי העבודה של הארגונים מוצגות  3פרק ב הקשר בין הארגונים המפעילים.ו אומנהשירותי ה

-החוץהסידור יציבות נידונים  9פרק ב. הילדיםעם ו המשפחות האומנות עם האומנה אתהמפעילים 

 הילד של הקשר נבחן 8 פרקב .המוענק להםביתי, משך השהות של הילדים באומנה ואיכות הטיפול 

 ליווי בין האחריות של הפיצול נבחןאף זה  בפרק ;המולידה המשפחהעם  האומנת והמשפחה

שירותי המשפחות האומנות והעבודה עם המשפחות המולידות בעקבות ההפרטה החלקית של 

 והצרכים מובא מבט כולל על שלושה נושאי רוחב שעלו במחקר: המאפיינים 7האומנה. בפרק 

 של הייחודיים המאפיינים שכלית, למוגבלות האגףן ומ השיקום מאגף שהופנו הילדים של הייחודיים

 שירותי בהפעלת שחלו השינויים אנשי המקצוע את תפיסתו האומנה את המפעילים הארגונים עבודת

 כיווני ומוצעים ממצאיםב דיון מובא ,הדוח את החותם, 30 בפרק .החלקית ההפרטה בעקבות האומנה

  .בישראל שירותי האומנהמיטבי של פעולה ליישום 

 ובישראל המערבשירותי האומנה במדינות  1.2

אין אפשרות ש מתן טיפול משפחתי חלופי מתוכנן ומוגבל בזמן לילדים היא אומנה כפי שצוין,

 הבעיות בפתרון לסייע כדי ולמשפחותיהם אלה לילדים רווחה שירותי מתן לצד, בבית להשאירם

ביתי -הטיפול החוץמלבד אומנה כולל  .(Pecora et al., 2000ביתית )-החוץ בהשמה לצורך שהביאו

 הולכותכיום  , אולם(Thoburn & Courtney, 2011) מוסדות או מעונות, פנימייתי לילדים גם טיפול

מניב את הטיפול באומנה  ,הילד של ביתי-חוץ בסידור צורך יש כאשרעדויות לכך ש ומצטברות

 ,Roy, Rutter & Pickles, 2000; Knorth et al., 2008; Erol, Smsek & Munir)  התוצאות הטובות ביותר

מדינות במערב כמה ( סקרו מחקרים שנעשו בThoburn & Courtney, 2011ובורן וקורטני )'ת (.2010
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ים, במיוחד טענו כי אומנה לטווח ארוך יכולה להציע יציבות וביטחון לילדואירופה ובאוסטרליה 

 . בעיות קשותלהם הרך וששהושמו באומנה בגיל אלה ל

לכלול יעדים המבקשים  היכולהיא ו הוצא מביתו שבעטיה הילד לסיבה ישירות קשורה האומנה מטרת

יכולה להיות טיפול  האומנה להשיג תוצאות לטווח הקצר או לטווח הארוך. כך, לדוגמה, מטרת

 או הפוגהלספק  יכולהגם היא . הילד של לימודיים אפילו או חברתיים, התנהגותיים, בקשיים רגשיים

מטרות ארוכות . עצמה בהורות התערבות או( מוגבלות עם ילדים של להורים למשל)הורים ל נופשון

  סידורמ ויוצא מתבגר שהילד לאחר עצמאות וכישורי חיים כישורי טווח יכולות להיות הקניית

 טיפול אינה , אם כך,האומנה .אחרת משפחהעל ידי  או ההאומנ משפחת ידי על צואימו או ,האומנה

 יםשונזמן  יעם מטרות שונות ולטווח ,יש סוגים שונים של אומנהואינה עשויה מקשה אחת;  אחיד

(Pecora et al., 2000; Fisher, Burraston, & Pears, 2005; Biehal, 2007; Thoburn & Courtney, 2011). 

מופיעות בתקנות הנוגעות לה יקר ההוראות וע, העומד בפני עצמו בחוק נתמעוג האינבישראל האומנה 

שמטרתה זמנית ת טיפולית משפחת אומנה היא מסגר נקבע כי תע"סב(. 8.0תע"ס עבודה סוציאלית )

התע"ס בית חם ואווירה משפחתית.  ביתי,-חוץלסידור י הם זקוקים כ שנקבע ,38 גילעד לספק לילדים 

אחריות הארגונים ל, התהליך סידור הילד במשפחלאומנה, הובע את הקריטריונים לבחירת משפחות ק

שהילד ומשפחתו האומנת לשירותים תפקיד אנשי המקצוע המעורבים, להמפעילים את האומנה, 

יש  רביםההוראות עוסקות בתחומים זכויותיהן של המשפחות המולידות. למרות שלוזכאים להם 

נושאים שאינם מוסדרים כלל, כגון סמכות ההורים האומנים לקבל החלטות בעניינים שוטפים 

 ,אחרים נושאים .עם ההורים האומנים לאחר סיום האומנה הקשרמידת וודחופים הנוגעים לילד 

בהוראות התע"ס, אינם מעוגנים חלקית , גם אם הוסדרו יםמולידשמירת הקשר עם ההורים הובהם 

  .(0030)משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  בחוק

. הרווחהמשרד בני נוער בסיכון שמפעיל לביתיים לילדים ו-היא חלק ממערך השירותים החוץ האומנה

 שיקומיות, חינוכיות פנימיותו משפחתיים מעונות, חירום מרכזי גם השאר בין כוללים אלה שירותים

, אך באמצעות ארגונים פרטיים וציבוריים יש שפועלותו הרווחהידי משרד במופעלות חלקן  .וטיפוליות

נועד לשמש אמצעי טיפולי לטווח  האומנה סידור משרד הרווחה.נמצאות בפיקוח של מסגרות הכל 

 :להלן כמפורט, ארוך טווחקצר או ל

סידור חירום  תמשמשו חודשים שלושהעד ימים  ק זמן של כמהרלפ הנועד .קלט חירוםמשפחת  (1)

ופתאומי. במסגרת זו מופקדים ההורים האומנים על הענקת הגנה מהירה  חריףבעת משבר 

 .ארוךהסידור לטווח לקראת  ואבחונם, והכנת, יומיים-םלילד, דאגה לצרכיו היו ומרבית

משמשת סידור לתקופת זמן ו שניםכמה לספורים בין חודשים  נמשכת רגילה אומנה .אומנה (2)

אומנה ילד ואמונים על חינוכו ועל טיפוח יכולותיו. ביציבה, במהלכה ההורים האומנים מטפלים 
מטרתה להציע  .מיועדת לילדים אחרי אשפוז פסיכיאטרי או כחלופה לאשפוז ומניעתו טיפולית

לילדים אשר חוו בילדותם המוקדמת טראומות הנוגעות בעיקר לחוסר מסוגלות  טיפול אינטנסיבי

האומנה הטיפולית היא ארוכת  יזית תקינה.הוריהם להעניק להם את הנדרש להתפתחות רגשית ופ

, פסיכותרפיסטים, נהמנחי אומהכולל צוות טיפולי הילדים ומשפחות האומנה מלווה  טווח ואת

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#emergencyfoster
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#fosterguides
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 רקנכללו הנוכחי  מחקרב. תחום הרגשיהאמונים על הנוספים ומטפלים  פסיכולוגים, פסיכיאטרים

 (.0030)ציונית וברמן,  הילדיםן מ 70%-כ שוהים שבה, רגילהה אומנהילדים השוהים ב

  מפנות ילדים לאומנה, כמפורט להלן:הרווחה שלוש יחידות הפועלות במשרד 

 נמצאים במצבי סיכון וסכנהה 38עד גיל מופקד על הטיפול בילדים ובבני נוער  ונוער ילד שירות (1)

עקב ידית יילדים הנמצאים בסכנה מנכללים אוכלוסייה זו בקרב  .ם או בקהילהיהתובמשפח

התעללות פיזית, מינית או נפשית, ילדים הסובלים מהזנחה וילדים שחיים בנסיבות מגבירות סיכון 

שירות ילד ונוער . או של שניהםההורים מן אבטלה של אחד  ואעלייה משבר ן, כמו משבר גירושי

תכליתיים(, שירותי הגנה -מעונות רב כמוירותים קהילתיים )לילדים אלה ולמשפחותיהם שמספק 

ההחלטה על הוצאת . ביתיים-חוץ שירותים התערבות של עו"ס לחוק נוער( וכן כמולילדים בסיכון )

 הפועלת 6טיפול והערכה תכנוןמתקבלת בוועדת  ,ארוך לטווח, לטווח קצר או ילד מן הבית

נתונים ) אשר הופנו משירות ילד ונוערילדים  0,377 באומנה שהו 0030שנת ב ת.ומקומיהת יוברשו

  .משרד הרווחה(של מס"ר מתוך מערכת ה

בכל הגילים  תשכלימוגבלות מופקד על הטיפול באוכלוסיית האנשים עם  וגבלות שכליתמהאגף ל (2)

אדם מגדיר  3737-חוק הסעד בישראל )טיפול במפגרים( התשכ"טובכל הרמות, ובבני משפחותיהם. 

"אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, : מוגבלות שכליתעם 

 מוגבלות שכליתהאנשים עם מן  90%מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול". 

ביתיות: מעונות פנימייה, הוסטל, מערך -תגוררים עם משפחותיהם והיתר גרים במסגרות חוץמ

 על ההחלטה. (0030בן שמחון, ו, גורבטוב ניסים) דיור/דירות לוויין, דיור מוגן ומשפחות אומנה

על פי  7.חברתייםהמשרד הרווחה והשירותים  שלמתקבלת בוועדת אבחון  הבית ןמילד  תהוצא

לילדים חסרי עורף משפחתי. אומנה מסוג זה היא לרוב ארוכת אומנה  שירותירוב, האגף יספק 

בשנת ובמקרים יוצאי דופן אף יותר.  03טווח והילדים נשארים בחזקת המשפחה האומנת עד גיל 

מתוך מערכת נתונים ) האגף למוגבלות שכליתן אשר הופנו מ ילדים ואנשים 699 באומנה שהו 0030

  של משרד הרווחה(. מס"רה

עם נכות פיזית או חושית, לקויות  ,358ועד גיל , מלידה םובוגרי ילדים על מופקד שיקוםה אגף (3)

האגף  .תורשתיות ותסמונות תפקודיות גבלויותועם טווח רחב של מ או תפקוד שכלי גבולי ,למידה

 מורכבים אורגניים ליקויים עם נוער ובני ילדים של אשפוזית-פוסט אוכלוסייה עלמופקד  אף

, שירותים רצף מופעל השיקום באגףביתי -חוץ לטיפול השירות במסגרת(. 0030, ואחרים אלישר)

                                                   
עובר  אשרע של יושב ראש קבו בהובלתוועדת תכנון טיפול והערכה,  פועלתבכל מחלקה לשירותים חברתיים  6

המשפחה, אחות  המכירים את הילד: עו"ס מקצוע אנשי נוטלים חלק ותוועדה בדיונילתפקיד זה. הכשרה 
בדיונים  משתתפים המולידים ההורים גם. נוער לחוק"ס עוו טיפת חלב )אם מדובר בתינוק/פעוט(, מורה/גננת

 על החלטות מתקבלות והערכה טיפול ,תכנון ועדת במסגרתהילד עצמו, תלוי בגילו ובהתפתחותו.  אףולעתים 
 המעקב המשך. ולמשפחתו לילד טיפולה תכנית ונקבעתביתי -חוץ סידור על או בקהילה בילד הטיפול המשך
תכנס פעמיים בשנה כדי לה ורותמא אלה. והערכה טיפול תכנון בוועדות הוא אף נעשה באומנה הילד אחר

שש  בניבאומנה, ופעם בשנה כדי לדון במצב הילדים ים מלידה ועד גיל חמש השוהלדון במצבם של ילדים 
 . ויותר השוהים באומנה

 .ומחנך פסיכולוג, פסיכיאטר, סעד פקיד כגון מקצוע מאנשי מורכבת אשר סטטוטורי מעמד בעלת בוועדה מדובר 7
 הרווחה במשרד לזקן בשירות מטופלים, קודמת ממוגבלות סובלים הם אם גם, ויותר 34 בני אנשים 8

  .החברתיים והשירותים
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בקהילה ומשפחות  מוגן דיורמערכי , וחושיות פיזיות נכויות עם לאנשים פנימייה מעונות הכולל

טיפול  תכנוןלת בוועדת לשירות ילד ונוער, ההחלטה על הוצאת ילד מן הבית מתקב בדומהאומנה. 

גם באגף השיקום באגף למוגבלות שכלית, בדומה לנעשה  מקומית.ה רשותב הפועלתוהערכה 

שירותי האומנה ניתנים בעיקר לתינוקות ולילדים צעירים חסרי עורף משפחתי והאומנה היא לרוב 

מערכת  מתוךנתונים ) אשר הופנו מאגף השיקום ילדים 079 באומנה שהו 0030 בשנתארוכת טווח. 

 (. הרווחה משרד של המס"ר

 ובישראל המערבבמדינות  הספקת שירותי האומנהדרכי  1.3

 המערבשירותי האומנה במדינות  הפרטת

" המסורתיים" הממלכתיים האומנה שירותי הפרטת של למגמה עדים אנו האחרונים בעשורים

 ,Pecora et al., 2000; Barber, 2002; Biehal, 2007; Sellick) ובאוסטרליה באנגליה, הברית צותבאר

 השוק עקרונות בהטמעת, אחרות במילים או, רווחה בכלכלת קשורה השירותים הפרטת 9(.2011

 מדובר, באומנה הקשור בכל(. Wulczyn, 2000) הציבורי המגזר פעילות תוךל הפרטיהמגזר  של והניהול

 פרטיות חברות – (QIC, 2006) ממשלתי הלא התחום אל הממשלתי התחום מן האחריות בהעברת

 mixed" )הרווחה של המעורבת כלכלה"כ הפרטה על מדברים לעתים. רווח למטרת שלא ארגוניםו

economy of welfare )חוץ-מיקור" של במונחים גם אליה מתייחסים ולעתים( "outsourcing:) 

(Wulczyn, Orlebeke, & Melamid, 2000; Armstrong et al., 2004; Unruh & Hodgkin, 2004; Thoburn & 

Courtney, 2011   .) 

-Collins) הרווחה שירותי עבודת ייעול הוא עסקי בסיס עלהספקת שירותים  מודל בהטמעת הרציונל

Camargo , McBeath & Ensign, 2011 .)הםולפי, יותר רחב שבסיסם עסקיים ממודלים לקוח זה טיעון 

 ספקי בין תחרות, בדומה. השירותים הספקת את ולייעל עלויות לצמצם עשוי שירותים של חוץ-מיקור

צורך לדאוג פחות ו השמהב משברים פחותבילד )למשל, הטיפול לשיפור  להוביל אמורה שירותים

 .הילדים ם שלשיפור מצבללהשמה אחרת( ו

 שירותים עבור תשלום של המודל האומנה: ילשירות מופרטים מודלים של עיקריות צורות תיש יש

(FS)העסקי הבסיס של והמודל; רווח למטרת שלא לארגונים רלוונטי , אשר (MB) ,מקבל ַהַספק שבו 

את  המתגמלות הן ציבוריות קרנות FS מודלב(. McBeath & Meezan, 2008) מראש קבוע כסף סכום

 ביכולתו של תלויים הרווחים. שירותים חבילת או שירות מספקים שהם פעם בכל שירותי האומנה

 מבחינת התוצאות או השירותים הספקת בתחום יעדיםבנוגע ל להסכמים להגיע השירות ספק

 המקורות במסגרת מסופקים השירותים MB במודל. יחד הדברים שני שלתולדה  שהם או הלקוחות

 .  שהתקבל הסכוםן מ נמוכה השירותים עלות אם נוצרים והרווחים ,הפיננסיים

בהם מושם דגש על האבחנה בין הגוף המנהל לגוף המספק את השירותים ששל הפרטה  מודלים גם יש

(Collins-Camargo, McBeath & Ensign, 2011 .)ה"מוציא החוצה" את מתן  ממשלתי גוף מודל אחד הוא

                                                   
. 00-בארצות הברית ובבריטניה, המדינה החלה לעסוק בהספקת שירותי רווחה, כמו שירותי אומנה, במאה ה 9

 (.Pecora et al., 2000קודם לכן ארגוני דת וצדקה היו מטפלים בתחום זה )
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אחר  מודל. עצמם הניהול שירותי את לספק ממשיך בעת ובה המדינה מטעם השירותים לספק שלא

, השירותים אחד את לטיפולו ולמסור המובילים החוץ ממקורות אחד עם חוזי קשר ליצור אפשרמ

 מודל לפי. הספציפי ההסכםעל פי  השירותים אתעמו  ויתאם משנה לקבלן אותו ימסור מצדו והוא

 בבתים השמה בשירותי החל – לילד הרווחה שירותי רוב את ולרכוש לתאם יחיד מוביל גוף יכול שלישי

 שירותי להפרטת מודליםה יישום. אותם ולנהל – קהילתיים ספקים של רשתוכלה ב אימוץ לצורך

 ,McCullough & Schmitt) לה ומחוצהצות הברית אר בתוך למדינה,ה מדיניכול להיות שונה מ האומנה

2000; Barber, 2002; McBeath & Meezan, 2008; Sellick, 2011). 

 האומנה שירותי על מחקרים שישה אותרו הברית בארצות הרווחה שירותי הפרטת על בסקירה

 האחריות :מודליםה בתיאור בעיקר עסקו הללו המחקרים(. QIC, 2006) וממשלתיות פרטיות סוכנויותב

מהם  שעלתה הבולטת המסקנה. השירות הספקת ואופן החוזים חתימת מנגנוני, החלטותה לקבלת

 (.  QIC, 2006, p. 33) הילדיםשל  מבחינתםתוצאות האומנה  אתנוסף שיבחן  במחקר צורךה הייתה

 זרבה השוו( NFCAS, Northern Foster Care Alumni Study" )התיכון מהמערב אומנה בוגרי מחקר"ב

ארגונים וולונטריים שלא במימון המדינה  שמפעיליםתכניות אומנה  בין( Zerbe et al., 2009) ועמיתיו

בטווח  ךא, יותרזולות מדינה הבמימון המופעלות התכניות ש מצאו הם. המדינה במימון תכניות ובין

בהשמה, לילדים יש יותר נגישות יותר רבה מדינה משיגות יציבות הבמימון אינן הארוך תכניות ש

 ילדיםהגיעו טווח הארוך , בעל כך נוסףבאומנה.  םשליליים במהלך שהות םאירועיפחות ולשירותים 

ורמת פיזיות ומנטליות -הפרעות כרוניותמפחות סבלו טובים יותר בתחום החינוך,  םהישגיאלה ל

  .תרוי ההוגביתה היכמבוגרים ה שלהם הכנסה

 בסוכנויות השימוש את בדק (Sellick & Connolly, 2002) וקונולי בידי סליק בבריטניה עשהשנ מחקר

, מעשיים סידורים בחן המחקר. פרטיים אומנה של שירותי ספקיות שהן( IFA) עצמאיות אימוץ

השוהים  הילדיםשל המאפיינים והצרכים  אתכן ו אומנה מטפלי, צוותים איוש, עלויות, שירותים

 המקומית הרשות במסגרת אומנה טיפול בין ותועלת יעילותלא נעשתה בו השוואה של , אך באומנה

 הנוגעים אחרים חסריםושם דגש על ה מחקרב. העצמאיות הסוכנויות במסגרת זהכ טיפול ובין

על  השירותים, יעילות על מידע העדרובהם  ,עליהם הרשויות פיקוחעל  וכן אלו בשירותים לשימוש

 . בהם התמיכהעל ו האומנה מטפלי של הכשרה

 הפרטה חלקית –האומנה הישראלי  מודל

עסקיים -וולונטריים וארגונים פרטייםבשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בהשתתפות ארגונים 

המשאבים הכספיים שהמדינה מקצה למימון ן מ 80%-כ :בישראל שירותי רווחה אישייםספקת הב

ישירה של ספקה הבממשלתיים העוסקים  לאשירותי הרווחה האישיים מועברים לארגונים 

שליטה על השירותים הפיקוח וההשירותים. עם זאת לממשלה ולרשויות המקומיות נשמר תפקיד 

בקרה על תפקוד הת באמצעומימונם, מעורבות בעיצוב תוכנם, קביעת הזכאים לקבלתם ו באמצעות

(. מעורבותם של גורמים Ajzenstadt & Rosenhek, 2000ב; 0004א, 0004; קטן, 0004הארגונים )קופ, 

שמערכת זו על כך שירותי הרווחה האישיים מעידה  ספקתהבממשלתיים  ממשלתיים ושל גורמים לא

נעשית על ידי ארגונים ספקת השירותים המצב שבו היא הפרטה חלקית , הואיל ועברה הפרטה חלקית

תכנון השירותים, על לממשלה או לרשות המקומית נשארת שליטה מלאה או חלקית וממשלתיים  לא
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בקרה על פעילות הספקים. ההתקשרות בין הממשלה או ביצוע קביעת הזכאות לקבלתם, מימונם ו

זנשטדט ; איי0009ממשלתיים היא על בסיס חוזה או הסכם אחר )קטן,  הרשות לארגונים הלא

 ארגונים לא ם שלאכן רואים במעורבותחוקרים רבים בעניין זה,  (.3773; אייזנשטדט, 0003ורוזנהק, 

; 3773הפרטה חלקית )אייזנשטדט, שירותי הרווחה האישיים בישראל מודל של בהספקת ממשלתיים 

; קטן, 0004קופ, ; 0004קורשי, ליבוביץ ושמיד, -; כורזים0007; חורב וקופ, 0003אייזנשטדט ורוזנהק 

 (. 3778; שמיד, 0008, 0009ב, 0004, 0003

 מן הסוציאליים העובדיםהיו אלה  0003 שנת עד. חלקית הפרטה של תהליך הוא אף עבר האומנה ענף

 ופנהוש לילדים אומנההי שירותאת העניקו ש המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

ייעוץ, מתן בבהדרכתן, , משפחות האומנה אומנה ועסקו בליווישימשו מנחי ם שירות ילד ונוער. המ

 עובדיםה ,על כך במעקב אחרי הילדים ובטיפול בקשר שבין הילד למשפחתו המולידה. נוסף

, תןוהכשר ן, גיוסמשפחות אומנה שימשו רכזים והיו אחראים גם לאיתור הסוציאליים במחלקות

(. 0004קורשי, ליבוביץ ושמיד, -כורזיםתכניות הטיפול )מעקב אחר ביצוע להשמת הילדים וקליטתם ול

 ,האגף למוגבלות שכליתמן אגף השיקום ומפנו ושירותי האומנה לילדים שההופרטו גם  0003שנת ב

 מחוזות.הבאמצעות קיבלו את השירות אשר עד אותה עת 

קשיים בגיוס ענף האומנה בשנים שקדמו להפרטה החלקית:  את אפיינו קשייםשלושה סוגים של 

עומס עבודה נמוך לרכזי האומנה וחוסר נכונות של הרשויות  – בעיות ארגוניות ומבניות ,משפחות

 – הדרכהבקרה ובפיקוח, בם בוקשיי ,המקומיות לממן הוצאות הנוגעות לילדים שאינם תושבי הרשות

הנדרשות לעבודה  העדר פיקוח יעיל ואפקטיבי, יכולות הדרכה מוגבלות, העדר מיומנויות ייחודיות

למשפחה האומנת כאשר יש ליווי מקצועי ובין חוסר יכולת להפריד בין ליווי מקצועי לילד ו באומנה

 (. 0004קורשי, ליבוביץ ושמיד, -כורזיםצורך בכך )

תהליך במסגרת ענף האומנה. את חלקית להפריט על רקע הקשיים הללו החליט משרד הרווחה 

גיוס המשפחות, להכנתן לם המפעילים את האומנה האחריות ההפרטה החלקית הועברה לארגוני

מדדים שקבע משרד לפעולות אלו נעשו בהתאם לסטנדרטים ו. להןלקליטת הילד, ולליווי הנדרש 

היקפו, וכן העברת התשלום החודשי על הרווחה. הפיקוח על איכות הטיפול בילד ובמשפחות האומנה ו

 ונותר( יםהבסיסיהמחיה )הוצאות שהן מעבר לדמי והחזר ההוצאות המיוחדות האומנה למשפחות 

המפקחים המחוזיים של משרד הרווחה מבקרים פעם בשבוע בסניפי כך,  באחריות משרד הרווחה.

 שמאתרים מאשרים את השמות הילדים במשפחות האומנה ואת המשפחות החדשותוהעמותה 

מאפשרת אשר  10"תכנית טיפולית"מחויבים להכין ם המפעילי ארגוניםהמפעילים. ה ארגוניםה

פועלים לפיו.  באיזו מידהולבחון האם הטיפול בילד במשפחת האומנה מתוכנן כהלכה  םמפקחיל

                                                   
מנחה האומנה בשיתוף עם אישית. את התכנית בונה תכנית טיפולית  אמורה להיבנותלכל ילד באומנה 10

 המולידהבמשפחה  תברשות המוצא של הילד המטפלה לשירותים חברתיים מחלקההמשפחה האומנת ועו"ס 
 מתעדכנת אחת לשנה, בהתאם להתקדמותהיא של הילד. התכנית נבנית כשלושה חודשים לאחר ההשמה ו

: טיפול ומעקב רפואי, ליווי מענה מקיף לכל צרכיוהיא לספק התכנית מטרת הילד ולצרכיו המתחדשים. 
חונכות, חוגים ופעילות  ,(, אבחונים, סיוע לימודי, מתן מענה רגשית ספרהשתלבותו במסגרת החינוכית )גן, בי

 חברתית ועוד.

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#careprogram
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#fostersupervisor
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לשירותים במחלקות והערכה ועדות תכנון טיפול ידי  על נעשה ארגוניםפיקוח נוסף על עבודת ה

 11מהן מופנים הילדים לאומנה.ש ,ברשויות חברתיים

למשפחות המיוחדות ההוצאות  סלגם  0009בהמשך להפרטת שירותי האומנה הופרט בספטמבר 

בידי  , כאמור,נותרהשל הילד דמי ההחזקה האחריות ל. רות ילד ונוערימש המופניםילדים  ותהאומנ

 הוצאותשל  ממוצע חודשי סלישירות למשפחת האומנה. הכספים הוא שמעביר את ושרד הרווחה מ

את השירותים  מממניםוהם , המפעילים ארגוניםמועבר ל (פנאי פעילויותו ימודיל סיוע כגון) מיוחדות

האומנים שעד  ההורים. מהלך זה מקל על שנקבעה עבורו התכנית הטיפוליתפי  עלהדרושים לכל ילד 

קשיים הביא לההחזרים, מצב שקבלת לונאלצו להמתין  האלהבעצמם את ההוצאות מימנו  כה

 .(0030)משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  תסכולים רביםלו

כן ו ,(0005משרדית בעיקרה )כורזים וליבוביץ', -פנים, הערכה מעצבתליוו תהליך ההפרטה החלקית את 

ההפרטה החלקית בשירותי  רק את אלה בחנו מחקרים. 0004בשנת על ידי מכון אופק שבוצע מחקר 

האגף ן מאגף השיקום ומשירות ילד ונוער, ולא כללו את הילדים שהופנו מהאומנה עבור ילדים שהופנו 

( בחנו את ענף האומנה המופרט חלקית בתום 0004)קורשי, ליבוביץ ושמיד -כורזיםלמוגבלות שכלית. 

הכפלה של מספר המשפחות האומנות ארבע שנות הפעלה. מחקרם הצביע בין היתר על ההישגים האלה: 

והילדים באומנה, חיזוק הליווי המקצועי של משפחות האומנה, שיפור בהדרכה ובהנחיה הניתנת 

לעובדים המגייסים משפחות, פיתוח יוזמות חדשות בכל הקשור לתהליכי הטיפול הפרטני והקבוצתי, 

 גי אומנה ייחודיים.ייזום פעילויות משותפות למשפחות ולילדים ופיתוח מומחיות בסו

השירות יעילות אופק בחן את מידת ההשפעה של הפרטת שירותי האומנה על שערך מכון המחקר 

השינויים  עלהשפעתה  ואת, למשפחות האומנות ולמשפחות המולידות באומנההשוהים הניתן לילדים 

במחלקות לשירותים חברתיים. במחקר נמצא כי  התפקיד שותפישל והאומנה  ותמנחבתפקידם של 

: חלה עלייה במספר משפחות האומנה, בישראל את מערך שירותי האומנה תההפרטה שיפרה מהותי

ההשמה )השתלבות הליך התייעל צומצם מספר סיומי האומנה הבלתי מתוכננים )"קריסות האומנה"( 

התמקצעות של עובדות האומנה  חלהמהירה של הילד במשפחת האומנה ושינוי במצב הילד( ו

שביעות רצון גבוהה של ההורים  המחקר אף הצביע על המטפלות באופן בלעדי בנושא האומנה. 

ההורים הצביעו גם על כשלים  ,מנחות האומנה והארגונים. עם זאתהניתן על ידי הטיפול ן האומנים מ

 ,(שבאותה עת טרם הופרטותהליך לא יעיל של קבלת ההחזרים עבור הוצאות )ובהם של המערכת, 

להתמודדות עם ההורים ו לחוסר הוודאות באשר לעתיד הילדנוגע קושי של ההורים וצורך בהדרכה ב

מחסור בהדרכה ובהכוונה מספקת לפני הכניסה לתפקיד את ה ציינואף . ההורים האומנים המולידים

 הורה באומנה.

  

                                                   
ופעם בחצי  ולדון בילדים בני יותר משש, טיפול והערכה אמורה להתכנס פעם בשנה ,עדה לתכנוןוהוכאמור,  11

 .(3( )ראו הערת שוליים מס' 0030עד גיל שש )משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שנה כאשר מדובר בילדים 
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חלוקה מתבססת על  תםעבודהאחריות בת חלוק .בישראל כיום את האומנהארבעה ארגונים מפעילים 

  12:משרד הרווחהבארבעת המחוזות על פי , יםגאוגרפי אזורים ארבעהל

 משנת, אשר הוצאו מבתיהם. 00 גיל ועד מלידהנוער בסיכון בבילדים ו תמטפל אור שלום עמותת (1)

ילדים  יותראת רשת המסגרות הטיפוליות במטרה לתת מענה למצוקה של  הארגוןהרחיב  3780

 940-בכהיא מטפלת במסגרתה ו, במחוז מרכז האומנה הרגילהאת  העילמפעמותה ה. בסיכון

משפחות  63ובה , במחוז ירושלים האומנה הטיפוליתואת  משפחות אומנה, 440-בכהשוהים ילדים 

  (0036אור שלום,  עמותתהאינטרנט של  אתר )מתוך ילדים 90-המטפלות באומנה 

 מסגרותצעירים נפגעי נפש באמצעות  שיקוםבו בקידום עוסק הואו 3796 שנתב הוקם מכון סאמיט (2)

בסיכון ומפעיל קלטי  נוערלו לדיםיל מכוןההאומנה של  שירותמסייע  כעשור מזה. ייחודיות טיפול

 840-בכדרום ומטפל כיום ה במחוזחירום. מכון סאמיט מפעיל את האומנה הרגילה במחוז ירושלים ו

 (.0036, סאמיט מכון)מתוך אתר האינטרנט של  חירום וקלט אומנה משפחות 300-בכ השוהים ילדים

שירותים לקשישים, שירותי סיעוד ושירותים  מספקת היאו 3748 שנתב הוקמה עמותת מטב (3)

 ילדים 800-בכ כיום ומטפלת צפוןהמפעילה את האומנה הרגילה במחוז  העמותההרווחה.  בתחום

   .(0036, מטב עמותת)מתוך אתר האינטרנט של  אומנה משפחות 400-בכ השוהים

רותי רווחה ושיקום בתחומי המשפחה והחברה. יבמטרה לספק ש 0000הוקם בשנת  ארגון שח"ר (4)

מפעיל את , מפעיל מסגרות המעניקות מענה שיקומי וטיפולי לאוכלוסיות רווחה בכל הארץ הארגון

-בכומטפל  ,האומנה הרגילה במחוז ירושלים ואת האומנה הטיפולית במחוזות צפון, מרכז ודרום

  .(0036נטרנט של ארגון שח"ר, אומנה )מתוך אתר האי משפחות 90-כב השוהיםילדים  70

 ארגונים בחורלשמטרתו  והשירותים החברתיים משרד הרווחהמכרז של  מתפרסםשנים  ארבעל אחת

 השינוי בחלוק לערוךאו  הנוכחייםהמפעילים  הארגונים אתמחדש  לאשרמפעילים חדשים, 

 .האומנה אתהמפעילים  ארגוניםה ביןאחריות ה חלוקת את הקובעת הגאוגרפית

 

 תיאור המחקר .2

  המחקר מטרות 2.1

על ידי  לספק מידע על האופן שבו מסופקים שירותי האומנההייתה המרכזית של המחקר  תומטר

  .השירות לשיפור המיועדים פעולה ודרכי מדיניות לפיתוח, כבסיס הארגונים המפעילים

  :היו המחקר מטרות, מפורט באופן

הלימודי, ם רמת התפקוד שלהם כיום בתחוובכללם ללמוד על מאפייני הילדים השוהים באומנה,  (1)

 .יבריאות-ההתפתחותיבתחום התנהגותי ו-הרגשיבתחום החברתי, בתחום 

                                                   
בפרק זה מוזכרים הארגונים המפעילים את האומנה בישראל בשמם. בפרקים המציגים ממצאים בנוגע 12

' ג ארגוןלעבודתם של הארגונים המפעילים, שמותיהם אינם מצוינים והם מוזכרים כארגון א', ארגון ב' 
 .  'ד וארגון

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#regularfoster
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx#therapeuticfoster
http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#molsa
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של הארגונים המפעילים את שירותי האומנה, לרבות כוח האדם  העבודה דרכילבחון את  (2)

מנקודת  פעולתם,וכן ללמוד על שביעות הרצון מדפוסי  ,האומנה משפחות ומאפייני בארגונים

 .מבט של מנחות האומנה ושל ההורים האומניםה

  .יציבות ההשמותאת לבדוק ו יםת האומנה בילדולבחון את איכות הטיפול של משפח (3)

 .מנחות האומנה וההורים האומניםעל פי הערכתם של ילדים, להאומנה  תרומתללמוד על  (4)

שהם , כפי לבחון את השינויים שחלו בשירותי האומנה בעקבות ההפרטה החלקית של השירות (5)

 .האומנה שירותי בהפעלת המעורבים הגורמים כללבעיניהם של  משתקפים

 .0030-0000בשנים במענה האומנה במשרד הרווחה  ותהשוניחידות ה שלללמוד על דפוסי השימוש  (6)

 

 אוכלוסיית המחקר  2.2

 אוכלוסיית המחקר:שלוש קבוצות נכללות ב

 שעבדו בארגונים המפעילים בעת ביצוע המחקר.  מנחות אומנה (1)

. ונמצאים באותה משפחה שנה או יותר שהיו בסידור אומנה בעת ביצוע המחקר 03עד גיל  ילדים (2)

שירות ילד ונוער, אגף השיקום : ותהמפנהיחידות משלוש  שהופנוכוללת ילדים זו אוכלוסייה 

 באומנת חירום או באומנה טיפולית.השוהים לא נכללו ילדים במחקר והאגף למוגבלות שכלית. 

  של הילדים שנכללו באוכלוסיית המחקר. משפחות אומנות (3)

  ושיטת איסוף הנתונים המדגם, מקורות המידע, כלי המחקר 2.3

 הרכיב הכמותי

 באמצעות ארבעה כלים: ,0030מאי  - 0033הנתונים נאספו בחודשים ספטמבר 

של  שאלון כלל מידע על מאפייניהן האישיים והמקצועייםה :האומנה למנחות עצמי למילוי שאלון (1)

עם המשפחות האומנות. עבודתן דפוסי ההכשרה והליווי שהן מקבלות וכן על דפוסי על , מנחותה

 היענות(.  34%מנחות ) 300מתוך אוכלוסיית המחקר שמנתה מנחות  97שאלונים השיבו להכול -סך

 יםמפעילהבארגונים  : התפלגות המשיבות1לוח 
 אחוז המשיבות משיבותהמספר  
 הכול-סך

 מטב
77 
06 

111 
07 

 66 03 אור שלום
 65 09 מכון סאמיט
 5 6 ארגון שח"ר
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 מאפייני עלמאפייני הילדים,  על האומנה מנחות נשאלו שאלוןב :באומנה הילד אודות על שאלון (2)

שאלות על טיב  כלל אף השאלוןעם המשפחות המולידות.  הקשר דפוסי עלוהמשפחות האומנות 

 תחוםב יםהילד תפקוד ועל לו זוכים שהילדים הטיפול על, האומניםהילדים עם הוריהם  שלהקשר 

תחום כלל  כלבריאותי. -התנהגותי ובתחום ההתפתחותי-הלימודי, בתחום החברתי, בתחום הרגשי

כי העקיבות הפנימית של כל אחד  ונמצא נבדקההפנימית של כל תחום  המהימנות. היגדים כמה

 (. 0.90<קרונבךמהם היא גבוהה יחסית )אלפא של 

 למוגבלות האגףמפנה )שירות ילד ונוער, היחידה הלפי  פרופורציונליתדגימת שכבות לא  בוצעה

ביצוע  בעת"ר(. שח וארגון סאמיט מכון, שלום אור)מטב,  מפעילה ארגוןלפי הו( השיקום ואגף שכלית

 במשפחתעת  באותה ששהוילדים באומנה, אך הדגימה נעשתה מתוך הילדים  0,333 שהו המחקר

 .ילדים 3,307הכול -סך, ובחירום ואומנת טיפולית מאומנה הילדים ללאת, לפחו אחת שנה אומנהה

אוכלוסיית  פירוט ראוהיענות(. ) 75%) ילדים 506 אודות על מולאו שאלונים .יםילד 563ל כל המדגם

 (.  6בלוח  מפעילהארגון המפנה והיחידה הקבוצות המדגם לפי ו 0 בלוחהמחקר והמדגם 

על הילד ו ו שלעל מצב האומניםבריאיון נשאלו ההורים : האומנים ההורים עם טלפוני איוןיר (3)

הערכתם  על(, המיוחדותכולל מסל ההוצאות ) הניתן להםהליווי ן שביעות רצונם מעל קשייו, 

התמודדות המשפחה עם היבטים שונים על אומנה לילד ותה של השהות בהסובייקטיבית את תרומ

 3,900-ת המחקר כללה כישנדגמו )אוכלוסיהילדים  563ם של השל האומנה. המדגם כלל את הורי

תם הסכמאת  המפעיל לארגון שמסרומתוכם רואיינו רק הורים אומנים ו ,משפחות אומנות(

מכלל  48%ילדים, המהווים  058 לשם העקרונית להתראיין. ראיונות מלאים נערכו עם הוריה

 . הסכמתם להתראיין הועברה לצוות המחקרההורים שן מ 83%-המדגם ו

שלא התראיינו  אלהתראיינו ובין איסוף הנתונים נערכה השוואה בין ההורים האומנים שהבתום 

 בעת שצוות להתראיין סירוב עקב ואם האומנה מנחת ל ידיע הסכמה נמסרה)אם מפני שלא 

מייצגים את התראיינו לבדוק את המידה שבה ההורים ש. ההשוואה נועדה קשר(עמם המחקר יצר 

למדגמים בלתי תלויים. המשתנים  Tבמבחן נעשה שימוש נים. לצורך כך כלל ההורים האומ

וכן ( חסויה או)רגילה  אומנהה סוגמפעיל, הארגון ה, מפנההיחידה השהוכנסו לניתוח היו: 

קרבה משפחתית, השכלה ומצב כלכלי. נמצאו הבדלים  ,דתיותמאפיינים דמוגרפיים: מגזר, מידת 

שלא  באומנת קרובים הוריםהובין נו ימובהקים בין קבוצת ההורים באומנת קרובים שרואי

לא ניתן היה , חסרעקב מידע נו(. יההורים באומנת קרובים לא רואין ינו )מעל למחצית מירוא

 אוכלוסייהה אתמכאן שהמדגם מייצג באמצעות מתן משקל לקבוצות שאינן מייצגות. לתקן זאת 

 .הממצאים אתבזהירות  לפרשבמידה סבירה, אך יש צורך 

: במחקר נעשה שימוש במידע מנהלי מתוך האומנה בשירותי ארציות מגמות על נהלימ   מידע (4)

. המידע כלל נתונים 0030-0000מערכת התשלומים )מערכת המס"ר( של משרד הרווחה בשנים 

כלל הילדים  מתוך, הילדים באומנה ושיעורם מתוך כלל הילדים בסיכוןארציים על מספר 

על כך  נוסףביתית. -במחלקות לשירותים חברתיים ומתוך כלל הילדים בהשמה חוץ המוכרים

גיל )כיום ובעת כניסתם לאומנה(,  –התקבל מידע על המאפיינים הדמוגרפיים של הילדים באומנה 

  . עוליםהיותם -אי או והיותם, מגזר, מגדר
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 מפעילהארגון ה: אוכלוסיית המחקר והמדגם, לפי 2לוח 
 ארגון שח"ר מכון סאמיט אור שלום מטב הכול-סך 

 3 2,616 804 857 844 89(Nאוכלוסיית המחקר )

 0 1,617 403 468 459 06 6(N) ממנה התבצעה הדגימהשאוכלוסייה 

 431 363 363 363 06 (Nהמדגם )

      באומנה:שאלון על אודות הילד 
 06 308 364 339 413 מספר שאלונים מלאים

 300 75 77 83 74 אחוז היענות

      ראיון טלפוני עם ההורים האומנים:
 06 70 94 339 317 מספר הסכמות הורים להתראיין

 00 30 47 304 248 שנערכו מספר ראיונות מלאים
 73 53 56 99 58 המדגםן אחוז ראיונות מלאים מ

 73 39 97 70 81 5אחוז היענות
 .0030אוגוסט -יוליחודשים גודל האוכלוסייה ב 3
שנה באומנה וילדים באומנה טיפולית או אומנת פחות מאוכלוסייה זו אינה כוללת ילדים שנמצאו באותה עת  0

 .חירום
 .את כל הקבוצהלכלול הוחלט  ,שנה באומנהיותר מבאותה עת  שהוילדים ש 06וון שבארגון שח"ר היו רק ימכ 6
האומנה  מנחותהמחקר.  במסגרתנם המפעילים אישרו כי ניתן לראיי שהארגונים ההוריםמתוך כלל  האחוז 5

 .המחקר לצוות ולהעבירן יהםהסכמותבארגונים המפעילים התבקשו להשיג את 

 מפעיל )במספרים(הארגון המפנה והיחידה הלפי  ,במחקר: הקבוצות 3לוח 

 הכול-סך הארגון המפעיל
 המפנה היחידה

 אגף השיקום האגף למוגבלות שכלית שירות ילד ונוער
 72 72 257 413 הכול-סך

 03 38 98 117 מטב
 05 03 70 135 אור שלום

 00 39 87 128 מכון סאמיט
 4 33 0 23 ארגון שח"ר

 

 הרכיב האיכותני

שירותי של  העבודה דרכיכדי ללמוד על  .0033אוגוסט  - איכותני נאסף בחודשים מארסהמידע ה

בוצעו ראיונות עומק חצי  ה החלקית,הפרטלהנוגעות סוגיות ועל הן מ ןרצוהביעות על ש ,האומנה

בכירים בעמותות ובמשרד הרווחה ואנשי  מקצועאנשי  :בעלי תפקידים בשירותי האומנהמובנים עם 

 רואיינו: ראיונות 38 נערכוהכול -בסך. האחרילוההפרטה החלקית שעבדו בתחום האומנה לפני מקצוע 

 מנחותחמש מפקחות מחוזיות,  שתי, עמותות אומנה ימנהל, ארבעה הרווחה במשרד בכירים ארבעה

  .חברתיים לשירותים מחלקותן המסוציאליות  עובדותושלוש  אומנה

 ניתוח הנתונים 2.4

התפלגויות וניתוחי  ניתוח ובוצע האומנההשאלון למילוי עצמי של מנחות ן משעלה מידע על ה

השאלון על ן משתנית. ניתוח המידע מ-משתנית והדו-צילווחים כדי ללמוד על הממצאים ברמה החד

המדגם היה  SPSS.של  Complex Samplesאודות הילד ומראיונות ההורים נעשה באמצעות תוכנת 

ן היה צורך בשקלול מפנה, ועל כהיחידה המפעיל והארגון המדגם שכבות לא פרופורציונלי, לפי 
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ההורים בכל ארגון ויחידה מפנה מכלל אוכלוסיית או  הנתונים לפי הפרופורציה של אחוז הילדים

 התצפיות מספר שבהםמפעיל הארגון המפנה והיחידה הניתוחים לפי המוצגים  בדוחהמחקר. 

האומדנים המוצגים חשופים לטעויות דגימה. כדי להסב את תשומת לב ועל כן  קטן האפקטיביות

 עם אומדנים. בסוגריים סומנו 04%-50% של יחסיותהקוראים לכך, אומדנים עם טעויות דגימה 

  13.דווחו לא 50%-מ הגבוהות יחסיות דגימה טעויות

קידוד הראיונות דו תחילה קודהמידע שהתקבל מן הראיונות נותח באמצעות ניתוח תוכן של הטקסט. 

הקטגוריות הוגדרו מראש ומתווה הראיון כלל שאלות ישירות בנוגע אליהן, ן פתוח לקטגוריות. חלק מ

והקטגוריות האחרות עלו מן הטקסט באופן חופשי. בהמשך נעשה ניתוח ממפה הכולל יצירת קטגוריות 

 (.0006של הקטגוריה המרכזית )שקדי,  יהלמעשה תכונות ןקטגוריות, שה-מרכזיות שמהן מסתעפות תת

 מגבלות המחקר  2.5

 למחקר ארבע מגבלות עיקריות:

  בראיונות העומק התבקשו אנשי המקצוע להתייחס לתקופה שבה ענף האומנה בחלק מן השאלות

הן להיות מושפעות עלולות עבר בנוגע לכי תשובותיהם יש להביא בחשבון  .לא היה מופרט חלקית

שהתקיימה עשר  לפעילותקושי להתייחס ן המוהן  מצב כיוםבנוגע למתפיסותיהם ומידיעותיהם 

 .שנים קודם לכן

 האומנים  ההוריםעם  שנערכו והראיונותהאומנה  מנחות מילאושהילד  אודותעל  השאלוניםש מאחר

 14.הצעיר בגיל הילדים לקבוצת ייצוג-תת הסתמן, שנהמ יותר באומנה השוהיםהתייחסו לילדים 

 ההורים האומנים.התקבל בראיונות שנערכו עם ייצוג של ילדים באומנת קרובים -תתיצוין כי 

  הארגונים המפעילים לפנות ן חייב את צוות המחקר לבקש מהאומנים ההורים קיום הראיונות עם

הושגו ל ההורים, כשל  ההסכמהלקבל את המאמצים חרף ולקבל את אישורם להתראיין. אליהם 

 סלקציה שהייתה ייתכןיצוין כי ההורים האומנים. ן מ 93% יהם שלהסכמותבסופו של דבר 

, ומלכתחילה פנו הארגונים רק לחלק מן ההורים כדי לקבל את ההסכמות בהשגת מסוימת

קנון באמצעות מתן משקל לקבוצות שאינן ניסיון לת   נעשה, כפי שצוין .הסכמתם להתראיין

 האוכלוסייה את. מכאן שהמדגם מייצג מלא קנוןת   נים לא אפשרנתוב מחסורמייצגות, אולם 

  הממצאים.בזהירות את  לפרשבמידה סבירה, אך יש 

 נקודת המבט של המנחות ושל ההורים האומנים, ובתור  את מבטאיםהממצאים ן חלק גדול מ

חברתית", במיוחד בשל היותם  יהירצשכאלה הם עלולים להיות מושפעים ממידה מסוימת של "

 ההוריםלעובדה שואף משמעות ערכית ורגשית רבה.  ,ברורות ציפיות לגביהם שיש בנושאיםנוגעים 

 נוטים בטלפון מרואיינים כילימדו  מחקריםיש השפעה נוספת בהקשר זה, מאחר ש רואיינו בטלפון

 (. Kraus & Augustin, 2002) רגישות לשאלות הנוגע בכל החברה יותר מציפיותאף  מוטים להיות

                                                   
 ות הדגימה היחסיות נעשה על פיהדיווח על טעוי טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות הדגימה חלקי האומדן. 13

 .הקריטריונים של הלמ"ס
סקר  יםמבצע ברוקדייל מכוןלציין כי בימים אלו השירות לילד ולנוער והשירות למען הילד בשיתוף  חשוב 14

 .צורכיהםעל ואלו  ילדיםבקרב ילדים בגיל הרך הנמצאים באומנה כדי לקבל תמונה מלאה יותר על 
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 2112-2111 בשניםהשימוש במענה האומנה בישראל  דפוסי .3

 הנתונים. 0030-0000 שניםב בישראלהשימוש באומנה דפוסי של מצב התמונת  תשורטטפרק זה ב

את השינויים  בחוןחשוב ל 15.מידע מנהלי מתוך מערכת המס"ר של משרד הרווחהלקוחים מ שיוצגו

במהלך שחלו בקרב הילדים בישראל בתקופה זו. נוספים בהיקף השימוש באומנה על רקע שינויים 

 מספר העל(, 37.9% של)גידול  באוכלוסייה הילדים כלל של במספרם עלייה חלה 0033-0000 השנים

 פרודים ,גרושים שהוריהם הילדים מספר עלה(, 08% שלהוריות )גידול -חד במשפחות החיים הילדים

סוציאליים לחוק הדווח לעובדים  עליהםשהילדים  מספר ועלה( 08% של)גידול  גירושין בהליכי או

נתוני משרד מ, על כך נוסף (.0030, וברמן( )ציונית 64.0%נוער עקב חשד להתעללות והזנחה )גידול של ה

במחלקות  16שיר ומשפחתיבמספר הילדים בסיכון יניכרת יה יעלחלה בשנים אלה עולה כי הרווחה 

 (. 0030לאל, -אילת וסבו-( )מרום, הלבן33.6%לשירותים חברתיים )גידול של 

עלייה בהיקף השימוש צפוי היה כי תחול  ובמצב הילדיםבישראל בשל השינויים שחלו בחברה 

 שנתב החלארצית השיושמה ברמה  ,ואולם מדיניות "עם הפנים לקהילה" ,ביתיים-וץח בסידורים

-חוץ בסידורהשהות משך את  לקצרנועדה לעודד מתן פתרונות לילדים בסיכון בקהילה ואף  0005

-חוץבסידור במספר הילדים  8.0%של  ירידהחלה אכן  0030-0000שנים ב כי עולה הנתוניםן ביתי. מ

משקפת את זו ( הראה כי ירידה 0030לאל )-אילת וסבו-מרום, הלבןשביצעו (. ניתוח 5לוח ראו ) ביתי

 הניכרת הירידה. כלומר, השיקומיותהירידה במספר הילדים במסגרת הפנימיות החינוכיות והפנימיות 

שוהים שרמות הסיכון שלהם נמוכות יותר ) היא בקרב ילדים ביתי-חוץ לסידור ילדים יתיפנבה

בעיות חמורות יותר )שוהים במסגרות שלהם פנימיות חינוכיות( והעלייה היא דווקא בקרב ילדים ב

 אישפוזיות(. -טיפוליות ופוסט

 מדינות בקרב מן הנמוכים הוא פנימיות לעומת האומנה בשירותי השימוש כי בישראל העובדה לאור

(, משרד הרווחה נוקט צעדים להגדלתו, במיוחד כאשר מדובר בילדים בגיל הרך. King, 2013המערב )

ביתי בשנים -חוץ סידורהיחסי של ילדים באומנה מתוך כלל הילדים בהשיעור מציג את  3תרשים 

, 0007. מן התרשים עולה כי בהתאם למדיניות המשרד, בשנים אלה, ובמיוחד מאז שנת 0030-0000

ביתי. עלייה זו התבטאה -חלה עלייה בשיעור היחסי של ילדים באומנה מתוך כלל הילדים בסידור חוץ

 (. 5)ראו לוח  30.9%גידול של  –אומנה גם בעלייה במספר הילדים ב

 

  

                                                   
. מסיבה זו בחינת 0000לא נאספו נתונים מלאים על האומנה במערכת המס"ר של משרד הרווחה לפני שנת 15

 .0000המגמות נעשתה החל משנת 
ילדים בסיכון ישיר ומשפחתי הם ילדים שנרשמה להם או להוריהם לפחות אחת מן הנזקקויות האלה:  16

הגות של הילדים, התנהגויות לא נורמטיביות של אלימות מצד ההורים, אלימות במשפחה, בעיות חינוך והתנ
 ההורים או של הילדים, בעיות בתפקוד ההורים, מחלות ומוגבלויות של ההורים ובעיות ביחסים בין ההורים.
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 2112-2111ביתי ובאומנה, בשנים -חוץבסידור בסיכון : הגידול במספר הילדים 4לוח 

  מספר הילדים באומנה ביתי* -חוץבסידור מספר הילדים  שנה
0000 07,443 6,686 
0003 07,680 6,548 
0000 07,749 6,643 
0006 08,650 6,600 
0005 03,303 6,038 
0004 03,435 6,037 
0003 09,696 6,606 
0009 09,905 6,538 
0008 08,590 6,670 
0007 08,374 6,500 
0030 09,304 6,458 
0033 09,380 6,968 
0030 09,303 6,830 

 +427  -2,431 (יםבמספר) השינוי
 + 12.7 -8.2  (יםאחוז)ב השינוי

המסגרות מכל היחידות במשרד הרווחה )טיפול באוטיסטים, שירות ילד ונוער, ביתי כולל את כל -חוץסידור * 
השירות למען הילד, השירות לעיוור, חסות נוער, מוסדות ציבוריים, מתבגרים, צעירות וצעירים, טיפול 

 30בהתמכרויות, רווחת הפרט והמשפחה, שיקום, השירות למוגבלות שכלית(. המספר חושב על פי ממוצע של 
ביתי, ולכן המספר אינו -חוץ בסידורחודשים בשנה  30ברציפות  שוהים אינם הילדיםן י סידור. חלק מחודש

  .בפועל ביתי-חוץ בסידור השוהיםזהה למספר הילדים 
 

  ,*ביתי-חוץבסידור : השיעור היחסי של ילדים באומנה מתוך כלל הילדים 1תרשים 
 )באחוזים(   2112-2111בשנים                  

 
 30ביתי כולל את כל המסגרות מכל היחידות במשרד הרווחה. המספר חושב על פי ממוצע של -חוץסידור * 

ביתי, ולכן המספר אינו -חוץבסידור חודשים בשנה  30שוהים ברציפות אינם הילדים ן חודשי סידור. חלק מ
 ביתי בפועל. -זהה למספר הילדים המסודרים בסידור חוץ

 
א היחידה המפנה את ושירות ילד ונוער ה .ילדים לאומנהבמשרד הרווחה מפנות  כמה יחידותכאמור, 

. 0030-0000מציג את השינויים באוכלוסיית ילדי האומנה, לפי היחידה המפנה, בשנים  4. לוח םמרבית

במספר הילדים שהופנו לאומנה משירות ילד  33.4%חלה עלייה של אלה  שניםב עולה כיהלוח מן 
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ן ( ומ59.8%חלה בקרב ילדים שהופנו מאגף השיקום )התקופה לאורך הבולטת ונוער, אולם העלייה 

 על לאומנהשהופנו  הילדים באחוז הניכרתהעלייה  כי לציין(. מעניין 67.3%האגף למוגבלות שכלית )

הפרטה החלקית של האומנה באגף זה, נובעת מן ההיא ייתכן כי , ו0003 שנתב ההחל השיקום אגף ידי

 שהחלה באותה שנה.  

 , לפי היחידה המפנה2112-2111בשנים  : שינויים באוכלוסיית ילדי האומנה5לוח 
 אגף השיקום האגף למוגבלות שכלית השירות לילד ולנוער שנה        

0000 0,503 093 003 
0003 0,548 096 005 
0000 0,648 090 005 
0006 0,630 098 005 
0005 0,669 087 003 
0004 0,633 638 377 
0003 0,648 663 005 
0009 0,535 650 036 
0008 0,670 646 004 
0007 0,507 630 069 
0030 0,467 633 046 
0033 0,380 693 097 
0030 0,377 699 079 

 +76 +116 +278 השינוי )במספרים(

 +47.8 +37.1 +11.5 השינוי )באחוזים(
 

ותפיסת השינויים שחלו  הילדים באומנהם והצרכים של מאפייניה .4

  אצל הילד

מפורטות דמוגרפיים של הילדים ושל הוריהם המולידים, -המאפיינים הסוציו יםסקרנפרק זה ב

בעת הם סוגי המוגבלות שהיו ל יםתוארמ ,ם במשפחת אומנההילדי הסיבות שבגינן הוחלט על השמת

 למשפחתהשינויים שחלו אצל הילד מאז כניסתו  כמו כן נסקרים .כיום םרמת תפקוד כןו ההשמה

. מידע על הנושאים האומנים ההורים ובעיני האומנה מנחות בעיני יםמשתקפ םשה כפיהאומנה, 

שחלו  שינוייםמוצגים על כך השאלון על אודות הילד שמילאו מנחות האומנה. נוסף ן האלה התקבל מ

הנתונים שהופקו ן , כפי שעלה מ0030-0000 השנים במהלך של הילדים דמוגרפיים-הסוציומאפיינים ב

 ר של משרד הרווחה. "המסממערכת 

 דמוגרפיים של הילדים ושל משפחותיהם המולידות-מאפיינים סוציו  4.1

ל שדמוגרפיים -סוציוהמאפיינים ה את צייןל מנחותההתבקשו בשאלון על אודות הילד באומנה 

בנוגע למגדר ולגיל הילדים, כיום ובעת כניסתם  תשובותיהן מוצגות 3 לוחב. באומנה השוהיםהילדים 

  .למשפחת האומנה
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 מפנה )באחוזים(היחידה הדמוגרפיים של הילד באומנה, לפי -: מאפיינים סוציו6לוח 

  הכול-סך שירות ילד ונוער אגף למוגבלות שכלית אגף השיקום

90 90 047 413 N 
 בנים  –מגדר  52 43 47 44

 **:גיל    
39 (7) 35 14 4-0 
09 68 53 43 30-3 
67 53 50 41 38-36 
39 (30) - 3 03-37 

 גיל ממוצע** 11 30.3 30.5 30.8
 3ממוצע –גיל כניסה לאומנה  5 4 5.8 5.9

 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

 .נתונים חסריםעקב גיל הכניסה לאומנה חושב ללא הילדים מארגון ג',  3
  (.3%( ומאתיופיה )6%לשעבר )ית המועצות ארבעת האחוזים האחרים הם מבר 0

(. מתוך המידע המנהלי על 40%בנים )הם הילדים באומנה ן כמחצית ממן הלוח עולה כי  מגדר:

והיחס בין מספר הבנים ניכר עולה כי לאורך השנים לא חל שינוי  0030-0000 בשניםהשינויים שחלו 

 .למספר הבנות נשמר

הגילים של בית הספר  בטווח( 86%) ומרביתם 33 הוא הילדים של הממוצע הגילן הלוח עולה כי מ :גיל

ם הארציים ייצוג לילדים בגיל הרך במדגם בהשוואה לנתוני-שצוין בפרק השיטה, נמצא תת כפי(. 38-3)

בקרב  .ויותרשנה סידור אומנה על כלל הילדים באומנה, מאחר שהמחקר בחן ילדים הנמצאים ב

 30%-39%של צעירים , לעומת שיעור 03-37ילדים שהופנו משירות ילד ונוער לא נמצאו צעירים בני 

 אגף למוגבלות שכלית. הן בקרב ילדים שהופנו מאגף השיקום או מ

. גיללפי קבוצות  ,באומנההשוהים  םילדיגיל הב 0030-0000מציג את השינויים שחלו בשנים  0תרשים 

-יותר מכי לאורך כל השנים בני הנוער הם הקבוצה העיקרית בקרב ילדי האומנה )מראה התרשים 

 מדיניות לאור(. כאמור, 00%-מכלל הילדים( והילדים בגיל הרך הם הקבוצה הקטנה ביותר )כ 50%

הנזקקים לסידור  הרך בגיל ילדים עבורפני הפנימיות  עלהשואפת להעדיף את מענה האומנה המשרד 

חלה ירידה באחוז בני הנוער מכלל הילדים באומנה ועלייה באחוז  0030-0000בשנים  ,ביתי-חוץ

במספר הילדים בגיל הרך  06%חלה עלייה של בשנים אלה הילדים בגיל הרך מכלל הילדים באומנה. 

-במספר בני הנוער )מ 6%( לעומת עלייה קלה של 0030בשנת  883-ל 0000ילדים בשנת  933-באומנה )מ

 (. 0030בשנת  3,364-ל 0000בשנת  3,480

בגיל הכניסה לאומנה.  0030-0000 בשניםמציג את השינויים שחלו  6 תרשים :לאומנה כניסהה גיל

מלמד כי בשנים אלה חלה עלייה באחוז הילדים בגיל הרך שהושמו באומנה ובה בעת ירד התרשים 

אחוז בני הנוער שנקלטו באומנה. שינוי זה עולה אף הוא בקנה אחד עם מדיניות משרד הרווחה, ולפיה 
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ביתי בעיקר לילדים בגיל הרך. בהקשר זה יצוין כי הגיל הממוצע -אומנה מיועדת לשמש סידור חוץ

 (. 3)ראו לוח  17סה למשפחת האומנה בקרב אוכלוסיית המחקר הוא חמשלכני

 )באחוזים( גיל קבוצות לפי, 2112-2111 בשנים באומנה השוהים הילדים בגיל שינויים: 2 תרשים

 
  .: מידע מנהלי מתוך מערכת המס"ר של משרד הרווחהמקור מידע

 ת גיל )באחוזים( ולפי קבוצ ,2112-2111בשנים  : שינויים בגיל הכניסה לאומנה3תרשים 

 
  .: מידע מנהלי מתוך מערכת המס"ר של משרד הרווחהמקור מידע

                                                   
רק ילדים  שנבדקו מכך הושפע לאומנהכי גם גיל הכניסה  ייתכןבגיל הרך,  ילדיםייצוג של -תת בשל, כאמור 17

  .המחקר ביצועתר בעת ששהו באומנה שנה או יו
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 18עוליםהמציג את השיעור היחסי של ילדי  5תרשים לידה של הילדים ושל הוריהם המולידים: הארץ 

שיעור ילדי  במהלך השנים גדלכי מלמד התרשים . 0030-0000מתוך כלל הילדים באומנה בשנים 

 ירידהחלה  0033-0000השנים  שבמהלך העובדה, חרף שמונה פי באומנה הילדים כללמקרב העולים 

  (.0030, וברמן ציוניתהילדים בישראל ) אוכלוסיית מכללהעולים  ילדי בשיעור, 7.0%-ל 33.4%-מ ,קלה

 2112-2111: אחוז ילדי העולים מתוך כלל הילדים באומנה בשנים 4תרשים 

 
  .: מידע מנהלי מתוך מערכת המס"ר של משרד הרווחהמקור מידע

, לפי מגזר הרשות 0030-0000באוכלוסיית ילדי האומנה בשנים  השינויים מוצגים 9 לוחב :מגזר

במספר הילדים  (49%) חלה עלייה ניכרת בשנים אלההלוח עולה כי  מן .המקומית שהילד הגיע ממנה

כללית בהיקף הילדים העלייה גם את השהופנו לאומנה מרשויות מקומיות ערביות. גידול זה משקף 

 התכנית במסגרתמיפוי צרכים שהתבצע  נתונימביתיות במגזר הערבי. -המוצאים למסגרות חוץ

 גבוהים הם תהערבי באוכלוסייה הילדים בקרב הסיכון אחוזי כי להוע בסיכון ונוער לילדים הלאומית

הילדים הערביים בסיכון קשה יותר ממצבם של כלל  שלמצבם  וכי אוכלוסייהה כללב מאשר יותר

הגידול במספר הילדים המופנים למסגרות אפשר ש(. 0033לאל וחסין, -)סבושאותרו בסיכון הילדים 

שינוי בעמדות שהוא משקף , ואפשר בסיכוןהנמצאים ביתיות קשור למצבם של הילדים הערבים -חוץ

על אף  כי חשוב לציין .כלפי הוצאה למשפחת אומנהבקרב החברה הערבית משפחות ואנשי מקצוע של 

 כלל בקרבנמוך בהרבה משיעורם עדיין  באומנה השוהיםזו, אחוז הילדים הערביים  עלייה

 .(0030 בשנת 33.7%עמד על ) אוכלוסייהה

  

                                                   
 ילדים שנולדו בישראל להורים שעלו מארצות שונות. –"ילדי עולים"  18
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שהילד , לפי מגזר הרשות המקומית 2112-2111בשנים  : שינויים באוכלוסיית ילדי האומנה7לוח 
  ממנה הגיע

 ערביות רשויות 3)+מעורבות( יהודיות רשויות שנה
0000 6,077 087 
0003 6,336 630 
0000 6,043 604 
0006 0,786 634 
0005 0,736 600 
0004 0,767 603 
0003 0,793 653 
0009 6,090 630 
0008 6,048 640 
0007 6,050 693 
0030 6,355 509 
0033 6,070 555 
0030 6,648 546 

 +164 +257 )במספרים( השינוי
 +56.7 +8.3 )באחוזים(  השינוי

 בהן חיים יהודים ולא יהודים כפרטים. שרשויות מקומיות   3
  .: מידע מנהלי מתוך מערכת המס"ר של משרד הרווחהמקור מידע

מולידים. ההורים המצב הילדים השוהים באומנה מבחינת יתמות מ מנחות האומנה נשאלו על יתמות:

מן  33%לפחות: מהורה אחד יתומים מן הילדים  03% . מן הלוח עולה כי8תשובותיהן מוצגות בלוח 

. שיעור היתומים גבוה יותר בקרב ילדים יתומים מאם ומאבהילדים ן מ 5%-יתומים מאם והילדים 

האגף למוגבלות ן ( בהשוואה לילדים שהופנו מ04%-ף השיקום )כשהופנו משירות ילד ונוער ומאג

 (.     33%שכלית )

 מפנה )באחוזים(היחידה ה: יתמות מהורים מולידים, לפי 8לוח 
  הכול-סך שירות ילד ונוער אגף למוגבלות שכליתה אגף השיקום

93 90 049 378 N 
 שני ההורים חיים* 74 96 85 95
 יתום מאם 16 38 -- (33)
 יתום מאב 6 (4) (30) (33)
 יתום משני ההורים 4 (5) -- --

 *p<0.05 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 

 עת ההשמה הילד ב פקודותבאומנה השמה לסיבות  4.2

הנוגעות בין סיבות ולהבחין  ,לציין את הסיבות להשמת הילד באומנההתבקשו מנחות האומנה 

סיבות כי  . מן הלוח עולה7התפלגות תשובותיהן מוצגת בלוח  הנוגעות לילד עצמו.לאלה למשפחה 

צוינה ( 78%הילדים )לכמעט כל בנוגע בהחלטה להשמה באומנה: יותר הקשורות למשפחה שכיחות 

נפשית של אחד  מוגבלותאו ( 40%(, הזנחה )35%, כגון: הורות לקויה )לפחות אחתמשפחתית סיבה 

(, בעיות 37%הבית בשל מוות של אחד ההורים )ן הילדים הוצאו מן (. כחמישית מ63%ההורים )
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יצוין כי סיבה כלכלית להוצאה מן הבית לא  .(39%או בעיות כלכליות ) (39%התמכרות של ההורה )

בסידור כאחת הסיבות להשמה דווחה באף אחד מן המקרים כעילה היחידה להוצאה מן הבית אלא 

 . ביתי-חוץ

ן מ 03%-דווחו בנוגע ל( , או בעיות התנהגותגבלות שכלית או פיזיתוכגון מ)סיבות הקשורות לילד 

 מוגבלות שכליתאגף להמשהופנו ילדים נמצאו באחוז גבוה יותר בקרב כאלה סיבות  כצפוי, הילדים.

 (.30%ילד ונוער ) ילדים שהופנו משירותשכיחותן בקרב ( לעומת 44%השיקום )ומאגף  (84%)

: מוגבלות שכליתמהאגף לשהופנו לאומנה הממצאים מבליטים את מאפייניהם הייחודיים של הילדים 

       .באומנהתם השמהסיבה למהם דווח כי המגבלה העיקרית שלהם )מוגבלות שכלית( הייתה  98%על 

 מפנה )באחוזים(היחידה ההבית, לפי ן הוצאה מל: סיבות 7 לוח

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
מוגבלות אגף ל
 אגף השיקום שכלית

N 371 040 37 93 
     סיבות הקשורות למשפחה:

 49 65 90 64 **הורות לקויה
 45 06 43 52 **הזנחה

 64 37 67 36 **מוגבלות נפשית של אחד ההורים
 00 -- 03 17 **מוות של אחד ההורים

 36 -- 00 17 ** התמכרות של אחד ההורים
 00 -- 37 17 בעיות כלכליות*

 37 (8) 36 13 התעללות של אחד ההורים
 (30) -- 30 11 עבריינות של אחד ההורים**

 03 68 (5) 11 השארה בבית חולים**
 39 (34) 9 7 מוגבלות שכלית של אחד ההורים**

 -- -- 30 7 אשפוז של אחד ההורים**
 (30) -- 3 3 מוגבלות פיזית של אחד ההורים**

 לפחותמשפחה: להקשורות  סיבות
 73 84 300 78 **מסכם מדד: "להנ ןמ אחת

     

     :1סיבות הקשורות בילד
 06 98 -- 14 מוגבלות שכלית**
 69 09 -- 8 מוגבלות פיזית**
 (36) (30) 7 7 בעיות התנהגות

 (8) -- 3 6 קשיים בלימודים
 (35) -- (5) 5 *0קשיים רגשיים

 אחת לפחותהקשורות בילד:  סיבות
 44 84 30 26 **מסכם מדד: 11-מ
 *p<0.05           **p<0.01 
  0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
ן בריחה מ :סיכוןילדים קשורות להתנהגויות של מועט מספר על דווחו ואשר הנוגעות לילד סיבות נוספות  3

, שדווחו התנהגות מינית שאינה הולמת. המדד המסכם כלל את כל הסיבותוהבית, עבריינות, שימוש בסמים 
 שיעורן הנמוך.בשל  בלוח הוצגוכולל אלה שלא 

 .בעיות נפשיות, מוגבלות נפשיתמאלה: לפחות אחד  0
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. התפלגות תשובותיהן מוצגת האומנת מצב הילד בעת הגעתו למשפחההמנחות התבקשו להעריך את 

מן  34% :למשפחה תםהגעהילדים היה קושי אחד לפחות בעת ן מ 80%-ל כימן הלוח עולה . 30בלוח 

ן הילדים היו בעיות התפתחותיות או לימודיות וכשליש ממהם  50%-כל, סבלו מבעיות רגשיותהילדים 

   ., בהתאמה(60%-ו 63%) חברתיותסבלו מבעיות רפואיות או 

 מפנה )באחוזים(היחידה ההילד בעת הגעתו למשפחת אומנה, לפי קשיים של : 11 לוח
 אגף השיקום האגף למוגבלות שכלית שירות ילד ונוער הכול-סך 
N 374 043 37 37 

 37 53 39 65 **בעיות רגשיות
 96 87 08 42 **בעיות התפתחותיות

 30 50 68 41 *בעיות לימודיות
 99 93 38 31 **בעיות רפואיות
 49 08 60 32 **בעיות חברתיות

 06 00 03 21 הפרעת שינה
 63 60 35 18 **הפרעת אכילה

     

 אחד לפחות: כלשהוקושי 
 300 300 99 82 **מסכם מדד"ל: הנ ןמ
 *p<0.05  **p<0.01 
 

 ורמת תפקודם יםת של הילדיומוגבלוהסוגי  4.3

 בתחום םתפקודרמת  תתוארמבאומנה והשוהים ילדים השל  תיוגבלווהמסוגי  מוצגיםחלק זה ב

יש לציין כי  .בריאותי-ההתפתחותי ובתחוםהתנהגותי -הרגשי בתחום, החברתי בתחום, הלימודי

במדגם , והואיל ולא בעת כניסתם למשפחת האומנהנבדק בעת ביצוע המחקר ותפקוד הילדים מאחר ש

נמנעת אפשרות , שנים רבותבאומנה  ושהשילדים יחד עם באומנה לפחות  שנה ושהש נכללו ילדים

 במשפחה האומנת.  םמשהותבהכרח הושפע בעת ביצוע המחקר ילדים תפקוד הלקבוע כי 

 תיוגבלוומה סוגי

תשובותיהן מוצגות ת של הילדים השוהים באומנה. ויוגבלומהמנחות האומנה התבקשו לפרט את 

( או מלקות למידה 09%קשב וריכוז )הילדים סובלים מהפרעת ן כרבע מ לה כיוען הלוח מ. 33בלוח 

ואף בקרב  כלל הילדיםקרב בשל קשיים אלו שיעור המוערך הן מ ניכרבאופן גבוה  שיעור – (06%)

-אל) וריכוז קשב הפרעתמהם  4%-30%-ל, למידה לקותיש  ילדיםמכלל ה 30%-34%-ל :ילדים בסיכון

 סובלים בסיכוןהילדים ן מ 34%-ו (0008; חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות, ללא שנה, דור

 הפרעה רגשית יש םילדיהן מ 05%-ל כי תשובותן המ עלה עוד .(0033וחסין,  לאל-)סבו לקות למידהמ

  תסמונת דאון.או  מוגבלות שכליתמהם  34%-לו התנהגותיתאו 

יותר אחוז זה גבוה הרבה כצפוי, אחת לפחות.  ותגבלוהילדים יש מן מ 35%-למן הלוח עולה עוד כי 

( לעומת ילדים שהופנו בכל אגף 300%אגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקום )הן בקרב ילדים שהופנו מ

בעוד  סוג המוגבלות.באשר להבדלים בין היחידות המפנות גם נמצאו  (.46%משירות ילד ונוער )

הפרעת  כמו ,הסוג הקל יותרן המוגבלויות השכיחות הן מילדים שהופנו משירות ילד ונוער שבקרב 

אגף למוגבלות המרבית הילדים שהופנו מולקות למידה,  התנהגותית-, הפרעה רגשיתקשב וריכוז

ילדים שהופנו מאגף  בקרב. נוספת וממוגבלות דאוןתסמונת מאו  מוגבלות שכליתסובלים משכלית 
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בהתאם להיקף המוגבלויות ולמידת . תיומוגבלוההטרוגניות רבה יותר מבחינת סוגי ניכרת השיקום 
מפריעה להם או לא כל כך מפריעה  אינה ותגבלואחוזים נמוכים יותר של ילדים שהמחומרתן נמצאו 

( 00%)האגף למוגבלות שכלית ן מ( ו35%מאגף השיקום )שהופנו יומי בקרב ילדים -םהיו םלתפקוד

 .(69%ילדים שהופנו משירות ילד ונוער )בהשוואה ל

 מפנה )באחוזים(היחידה המוגבלות של הילד, לפי ה: סוג 11 לוח

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 371 045 90 34 

 67 09 03 27 הפרעת קשב וריכוז   
 55 (33) 05 24 הפרעה רגשית/התנהגותית**

 56 36 06 23 לקות למידה**
 (7) 73 -- 15 / תסמונת דאון** מוגבלות שכלית

 50 04 (3) 12 עיכוב התפתחותי**
 50 04 6 7 נכות פיזית**

 00 39 (5) 7 לקות ראייה**
 אחת לפחותכלשהי:  מוגבלות

 300 300 46 64 **1מסכם מדד: תשעמ
     

המוגבלות לא כל כך או כלל לא 
 (35) 00 69 31 מפריעה לתפקוד הילד**

 **p<0.01     ) (0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 .PDDלקות שמיעה ואוטיזם או  היו המסכם במדד ונכללומוגבלויות נוספות שדווחו בשכיחות נמוכה  3

 
 הילדים של תפקודה רמת

, הלימודי בתחום: תחומים כמהבהאומנה התבקשו להעריך את רמת התפקוד של הילדים  מנחות
 הילדים מרבית כי נמצא .בריאותי-ההתפתחותי ובתחוםהתנהגותי -הרגשי בתחום, החברתי בתחום

(, לימודית התנהגותשל  בהיבט כוללמבחינה חברתית, רגשית והתנהגותית ) היטב מתפקדים באומנה

רמת התפקוד  .מבחינה התפתחותית ולימודיתקשיים  חווים ,הילדים מן מחצית עד כחמישית אולם

 . להלןמפורטת של הילדים על פי דיווחי מנחות האומנה 

הילדים  ןמ( מסכם מדד) 90%, המנחות להערכת (:5  גיל)עד  הרך בגיל ילדיםהשל  התפתחותה רמת

  (.30)לוח  מתאימות לגילםהיכולות שפה ומוטוריקה הם בעלי 

  1)באחוזים( מפנההיחידה ה, לפי בגיל הרךילדים השל התפתחות ה: רמת 12 לוח
 אגף השיקום שירות ילד ונוער הכול-סך "לגילו יחסיתטובה  רמהאו " "לגילו רגילה רמה" ענו
N 72 46 37 

 46 85 74 מוטוריקה גסה**
 -- 90 57 מוטוריקה עדינה**

 -- 30 51 שימוש בשפה**
 "ל: הנ ןמ אחדהתפתחות: לפחות  רמת
 48 80 72 **מסכם מדד
 **p<0.01  --  0.50טעות הדגימה היחסית מעל 

 בקרב גדולות דגימה טעויות עקב שכלית למוגבלות מהאגף שהופנו ילדים על נתונים מוצגים לא בלוח 3
 .זו אוכלוסייה
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רמת ההישגים והמיומנויות כי העריכו המנחות  :(18-6) ספרה בית בגיל ילדיםהלימודית של הרמה ה

 שיעורהלימודית של  תםרמ :(36)לוח  גילםלאו גבוהה  מתאימהמסכם( היא  ד)מד הילדיםן מ 90%של 

 השיקום מאגף שהופנוהילדים שיעור  .לגילם נמוכה( 60%) האומנהבסידור  ילדיםה כללמ מבוטל לא

משיעור הילדים שרמתם הלימודית נמוכה שניים פי יותר משרמתם הלימודית נמוכה לגילם גבוה 

  ., בהתאמה(09%לעומת  30%) משירות ילד ונוער שהופנולגילם 

 1)באחוזים( מפנההיחידה ה, לפי בית ספרבגיל ילדים הלימודית של הרמה ה: 13 לוח
 אגף השיקום שירות ילד ונוער הכול-סך "לגילו גבוהה"רמה או  לגילו" מתאימה"רמה  ענו
N 263 007 45 

 58 83 78 **הבנת הנשמע
 67 97 75 **כושר הבעה בעל פה

 68 96 71 **קריאהיכולת 
 66 34 62 **הבנת הנקרא

 60 35 62 **כושר הבעה בכתב
 03 30 57 **ידע בחשבון

 "ל: הנ ןמ שלושה: לפחות לימודיתרמה 
 50 96 71 **מסכם מדד
 **p<0.01 

ילדים שהופנו  כן  על .38 גיל מעל וילדים אוטיזם או פיגור להם יש כי שדווח ילדים הוצאוהממצאים מניתוח  3
 .האגף למוגבלות שכלית אינם מופיעים בלוחן מ

( 73% –)מדד מסכם כמעט כל הילדים העריכו כי מנחות האומנה  :חינוכיתהבמסגרת  יםילדה תפקוד

 , להגיע(79%ציוד מתאים )מקפידים להביא  : הם(35)לוח  מתפקדים היטב במסגרת החינוכית

שיעור הילדים באומנה המתפקדים היטב במסגרת  .(89%) לגננתאו  למורהולהישמע ( 73%) בקביעות

תכנית הלאומית לילדים במסגרת הומופו ילדים שאותרו בקרב ה משיעורםיותר הרבה החינוכית גבוה 

הילדים בתכנית ן מ 03%לגננת לעומת או  הילדים באומנה לא נשמעים למורהן מ 36%נוער בסיכון: לו

 37%לעומת מסגרת החינוכית לאופן סדיר מגיעים באינם הילדים באומנה ן מבלבד  5%-והלאומית, 

 .   (0033 לאל וחסין,-)סבותכנית הלאומית ה במסגרתשמופו הילדים ן מ

 )באחוזים( מפנההיחידה ה, לפי ספר(החינוכית )גן או בית הבמסגרת  ים: תפקוד הילד14 לוח

 ונוערשירות ילד  הכול-סך "תמיד"או  "קרובות"לעתים  ענו
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 381 058 38 34 

 300 73 79 77 מביא ציוד מתאים
 74 75 79 76 באופן סדיר  מגיע

 84 80 88 87 נשמע למורה/לגננת
 70 97 86 83 3עומד במשימות לימודיות

 38 45 95 71 **קשוב ומרוכז
  שלושה: לפחות במסגרתתפקוד 

 73 83 70 71 **מסכם מדד"ל: הנמן 
 **p<0.01 

 .כולל רק ילדים מגיל בית ספר 3 
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מתפקדים היטב ( 96% –)מדד מסכם מרבית הילדים כי  העריכוהמנחות  התפקוד החברתי של הילדים:

בכלל הילדים בקרב  םזהה לשיעור( 30%)נוטים לקורבנות השיעור הילדים  :(34)לוח  בתחום החברתי

זה  נתון 19.(0030הראל, -)פיש י'-ו' ח', ו בכיתותבקרב ילדים  HBSC ממחקר, כפי שעלה האוכלוסייה

פי העלה כי הנוכחי  מחקרהלפי מגזר:  השוואהל אשרב גם HBSC מחקרבקנה אחד עם ממצאי  עולה

 HBSC-ה ובמחקר, (םיהודי ילדיםבקרב  8% לעומת 33%) לקורבנות נוטים םהערבי ילדיםהן משניים 

לעומת זאת, דחייה היהודי.  במגזר 8% לעומת נוטים לקורבנות הערבי במגזר הילדים ןמ 38%נמצא כי 

כי הם דחויים שדווח באומנה שיעור הילדים : HBSCחברתית דווחה בשיעור גבוה הרבה יותר במחקר 

 .(0030הראל, -)פיש HBSC רבקרב הילדים שהשתתפו במחק 09%לעומת  35%הוא חברתית 

 מפנה )באחוזים(היחידה ה, לפי יםחברתי של הילדהתפקוד ה: 15 לוח

 שירות ילד ונוער הכול-סך תמיד""או  "קרובות לעתים" ענו
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 377 054 35 38 

 38 80 83 81 משתלב חברתית
 95 37 98 76 יוצר קשרים עם מבוגרים

 39 -- 7 11 נוטה לקורבנות
 60 (30) 30 14 **דחוי חברתית

  שלושהחברתי: לפחות  תפקוד
 39 37 95 73 1מסכם מדד"ל: הנ ןמ
 **p<0.01  
  0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50 מעל היחסית הדגימה טעות --
שכל המשתנים כדי כיוון המשתנים השליליים )נוטה לקורבנות ודחוי חברתית( בוצע היפוך שלבמדד המסכם   3

 .באותו כיווןיהיו 

 בהיבט היטב מתפקדים הילדים מרביתכי  סבורות המנחות :הילדים של התנהגותי-הרגשי התפקוד

לעתים קרובות חווים ( 00% –)מדד מסכם  ן הילדיםמ כחמישית ,עם זאת .(33)לוח  התנהגותי-הרגשי

. אחוז זה גבוה יותר בקרב ילדים שהופנו מאגף השיקום זהבהיבט  לפחות קשייםאו תמיד שלושה 

בין הקשיים (. 33%( או מהאגף למוגבלות שכלית )06%( לעומת ילדים שהופנו משירות ילד ונוער )66%)

מאשר בעיות התנהגות יותר שדווחו בלטו קשיים רגשיים )כמו חוסר ביטחון עצמי או עצב ודיכאון( 

  .ת במריבות()כגון שימוש באלימות או מעורבו

מן הממצאים עולה אפוא כי מרבית הילדים השוהים באומנה )כשני שלישים ויותר( מתפקדים היטב 

בהיבטים השונים שנבחנו במחקר. ילדים שהופנו מאגף השיקום בולטים בקשייהם בתחום החברתי 

תפקדות והרגשי לעומת ילדים שהופנו מן היחידות האחרות. השוואה לפי מגדר העלתה כי הבנות מ

מן הבנים )מדד מסכם( היא תקינה  45%טוב יותר באומנה בהשוואה לבנים: רמתם הלימודים של 

מן הבנות )מדד מסכם(; המדדים המסכמים של תפקוד במסגרת ושל  38%לעומת רמתן הלימודית של 

 התנהגותי העלו אף הם כי הבנים מתפקדים פחות טוב מן הבנות.-תפקוד רגשי

                                                   
נסמכים על דיווח עצמי של הילדים ובני הנוער, בעוד שבמחקר הנוכחי  HBSCיש לציין כי הנתונים במחקר  19

 הנתונים מתבססים על הערכות של מנחות האומנה.
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 מפנה )באחוזים(היחידה ה, לפי יםשל הילד התנהגותי-רגשיהתפקוד ה: 16 לוח

 הכול-סך "תמיד"או  "קרובות"לעתים  ענו
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 683 040 38 38 

     רגשיים קשיים
 54 -- 04 25 **מגלה חוסר ביטחון עצמי

 07 (36) 39 18 *נראה עצוב או מדוכא
 60 (9) 39 17 **חרד או מפוחד

 39 (33) 39 17 מסתגר
 37 -- 36 13 מבטא תחושה שאינו שווה או אהוב

     התנהגות בעיות
 (34) -- 39 15 *נוהג באלימות או בתוקפנות

 38 (39) 30 12 מרבה לצרוח או להתפרץ
 (8) -- 30 11 *מסתבך במריבות

 (8) -- (4) 5 משתמש באלימות מילולית קשה
 (8) -- (6) (3) התנהגויות חריגותמפגין 
 לפחותהתנהגותי: -רגשי תפקוד
 66 33 06 22 **מסכם מדד: 11-מ שלושה

 *p<0.05 
 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 

 שינויים שחלו אצל הילד באומנהל באשרת ותפיס 4.4

 שאלה כפיהשינויים שחלו אצל הילד מאז כניסתו למשפחת האומנה,  והמחקר נבחנבמסגרת 

נעשתה  השינויים בחינת כי לציין ישהאומנים.  ההורים בעיניו האומנה מנחות בעיני משתקפים

הכניסה למשפחה האומנת ובין עת ב הילד בנקודת זמן אחת ולא באמצעות השוואה בין דיווח על מצב

  תנים.אותם המש, ביוםכמצבו דיווח על 

להעריך את המידה שבה חל שינוי אצל הילד, בהתייחס ההורים האומנים ומנחות האומנה התבקשו 

"רב לטובה", "מועט לטובה", הם התבקשו לדרג את השינוי ) .מתחומים שונים היגדים 33של  רשימהל

מדיווחי ההורים ומנחות האומנה  התחומים.ן "אין שינוי", "מועט לרעה" או "רב לרעה"( בכל אחד מ

 כללימן הילדים חל שינוי  74%השהות במשפחת האומנה, ואצל  מןמן הילדים נתרמו  80%-כעולה כי 

 אףמכירים את הילדים טוב יותר ממנחות האומנה והם  שההוריםהנחה  מתוךלאומנה.  הכניסהמאז 

ההורים  של יהםתשובות. בלבד דיווחיהם את להציג הוחלט, בהם שחלו לשינויים יותר חשופים

   .39מוצגות בלוח האומנים 

חמישה ב לטובה כלשהו שינוי חל( 93%) הילדים רוב אצלכי  העריכוהאומנים  ההוריםהלוח עולה כי  מן

הילדים שחל ן המדדים דווח על כשני שלישים ויותר מ במרבית .התחומים 33מתוך תחומים לפחות 

 על שינוי מועט לטובה או על העדר שינוי. ווח דילדים ואילו בנוגע ליתר ה לטובה רב שינויאצלם 
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מתשובות ההורים האומנים גם  ההודות להשתלבות הילד במשפחה האומנת על שינוי לטובה שחל

האומנה ציינו הורים רבים את ן מ נם. בשאלה פתוחה על שביעות רצוםשאלות הפתוחות שהוצגו להל

ההורים ציינו  ם נוכח ההתפתחות וההתקדמות שהם מזהים אצל הילד.הסיפוק והשמחה שהם חווי

בסביבה לא קודם שבמרבית המקרים חיו  ,להעניק בית חם ואוהב לילדים םיכולת שלאת התרומה 

  ם הבוגרים.  הנורמטיבית בחייוזכו להשתלבות בטוחה ולא יציבה, וציינו את התרומה לילדים שבגרו 

 כיהורים אומנים רבים בתשובותיהם לשאלה פתוחה ציינו  :ההתנהגותיבתחום שינוי בתחום הרגשי ו

ציינה כי היא מרוצה מהצלחתה לגרום לילדה לחייך.  הילדים שמחים ושטוב להם. אחת האימהות

"... : מתארת הורים נוספים ציינו את הסיפוק הנובע מראיית הילד שמח ומאושר. אחת האימהות
"אני שמחה , ואימא אחרת ציינה: אור וחיים זה מה שמשמח אותי"לראות את הילדים שמחים ומלאי 

 .שאני רואה ילד אוכל, שותה, ישן, לובש בגדים חמים ונראה שמח. זו הרגשה טובה ומספקת מאוד"

הילדים חל שינוי במצב הרוח הכללי. עלייה בביטחון ובדימוי ן מ 88%כי בקרב עלה ההורים מדיווחי 

 הילדים חל שינוי לטובה במצב הנפשי.  ן מ 83%הילדים ובקרב ן מ 88%-העצמי צוינה בנוגע ל

מן התרומות של  כאחתשיפור בתחום החברתי  אישיים:-ביןה וביחסים החברתי בתחום שינוי

. הורים סיפרו על השתלבות לשאלות הפתוחות שהוצגו להם תשובות ההוריםאף הוא מעלה האומנה 

 לטובה שינויהילדים חל ן מ 83%כי אצל  עולהן הלוח ממוצלחת בבית הספר ועל רכישת חברים. 

  ם עם מבוגרים.החל שינוי לטובה ביחסי הםמ 80%אצל עם בני גילם ו םהביחסי

בזכות  הילדים נתרמו בתחום הלימודין מ 80%כי העריכו ההורים האומנים  שינוי בתחום הלימודי:

לפיהם ההישגים ו( 5.6פרק ראו מנחות האומנה ) ידיווח זה עולה בקנה אחד עם דיווח .שהותם באומנה

וכי , לגילם או גבוהה לגילם הילדים הם ברמה מתאימהן מ 30%-80%-כשל הנוכחיים  הלימודיים

הגעה סדירה, הבאת ציוד מתאים, ציות ועמידה  מבחינת הלימודיתהיטב במסגרת  מתפקדים םמרבית

 במשימות הלימודיות. 

 שינויאצלם  חל כי האומנים ההורים דיווחו הילדים ןמ 88%-ל בנוגע: והבריאותי הפיזי בתחום שינוי

כי הוא ציין  מוגבלות שכליתילד עם להאבות האומנים מן בהתפתחות הפיזית ובמצב הבריאות. אחד 

"אני מרגיש שעשיתי מצווה הכי גדולה בעולם... נתתי לו חיים מחדש כמו שיש  :האומנהן מרוצה מ
 .ל"וניים שלו וזה שווה לי הכימא. אני רואה את השמחה בעילו הרגשה של אבא ואלכולם ונתתי 

מן הילדים חל שינוי כלשהו לטובה בהופעתם החיצונית. אחת ן מ 70%אצל מן הלוח עולה עוד כי 

ראו ייידה ש]הילדים[ פ"אני מקהאסתטי: בהיבט האימהות האומנות ציינה את החשיבות בהשקעה 
כי הם גם יגיבו  ,ושיהיו יפים, נקיים ומטופחים. זה נותן הרגשה טובה לנו ולסביבהטוב ויריחו טוב 

  .יות שלהם"ואחרת ולא ישפטו את הילדים בגלל המוגבל
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משתקף בעיני ההורים הוא ש כפי, למשפחת האומנה םמאז כניסת יםבילד שחל השינוי: 17 לוח
 1)באחוזים(

(  N=232)   

 אין שינוי לטובהשינוי מועט  שינוי רב לטובה 
    התנהגותי-שינויים בתחום הרגשי

 33 7 97 במצב רוח הכללי
 33 30 98 עצמיהדימוי בבביטחון ו

 30 00 34 נפשיהבמצב 
 36 38 33 בשמירה על כללי ההתנהגות

 34 30 96 בסדר היום
    

    אישיים-שינויים בתחום החברתי וביחסים בין
 36 35 90 ביחסים עם בני גילו
 39 00 30 ביחסים עם מבוגרים

 56 38 64 ביחסים עם ההורים המולידים 
    

    שינויים בתחום הלימודי
 39 38 36 במצב הלימודי 

    

    שינויים בתחום הפיזי והבריאותי
 7 35 99 בהופעה החיצונית

 30 36 94 מצב הבריאותבפיזית והבהתפתחות 
 קטגוריות נוספות שנכללו בשאלה היו "שינוי מועט לרעה" ו"שינוי רב לרעה". 3
 

, לפי מוצגת התפלגות תשובותיהם של ההורים האומנים בנוגע לשינויים שחלו אצל הילד 38בלוח 
   .היחידה המפנה

 מפנה )באחוזים(היחידה הלמשפחת האומנה, לפי  םמאז כניסת יםשינוי שחל בילדה: 18לוח 

 הכול-סך על שינוי כלשהו לטובהדווח 
שירות 

 ילד ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
N 232 350 50 58 

     התנהגותי-שינויים בתחום הרגשי
 70 88 88 88 במצב רוח הכללי

 85 85 87 88 עצמיהדימוי בבביטחון ו
 84 93 88 86 נפשיהבמצב 

 84 97 84 84 בשמירה על כללי ההתנהגות
 83 87 85 85 היום בסדר

     אישיים-שינויים בתחום החברתי וביחסים בין
 85 38 87 86 ביחסים עם בני גילו**
 98 96 85 82 ביחסים עם מבוגרים

 44 45 46 53 ביחסים עם ההורים המולידים 

     שינויים בתחום הלימודי
 93 38 86 81 במצב הלימודי 

     שינויים בתחום הפיזי והבריאותי
 88 87 70 71 בהופעה החיצונית

 84 97 70 88 מצב הבריאותבפיזית והבהתפתחות 
  תחומים חמישהב לפחות: שינוי רב לטובה

 93 39 99 76 מסכם מדד: 11תוך מ
 87 76 79 76 שינוי כללי אצל הילד

**   p<0.01 
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בקרב דומה מאוד בילד ההורים על שינוי כלשהו לטובה שחל  ידיווחמפנה: היחידה ההבדלים לפי 

לשינוי בנוגע שונות. הבדלים מובהקים בין היחידות המפנות נמצאו רק ההיחידות ן ילדים שהופנו מה

לטובה שחל אצל הילד ביחסים עם בני גילו: על שיעור נמוך יותר של ילדים שהופנו לאומנה מאגף 

ילדים ל( ו87%ד ונוער )( בהשוואה לילדים שהופנו משירות יל38%השיקום דווח על שינוי מסוג זה )

 (. 85%שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית )

 דווח ד' מארגון אומנה משפחות בטיפול ילדים של יותר נמוך אחוז על: מפעילה ארגוןה לפי הבדלים

 זו מגמה. (בשני הארגונים האחרים 80%-בארגון א' ו 38% לעומת 63%) במצבם לטובה רב שינוי חל כי

, העצמי ובדימוי בביטחון, הכללי הרוח במצב) התנהגותי-הרגשי בתחום: רבים בתחומים התבטאה

 בנוגע נמצאה הפוכה מגמה .החיצונית ובהופעה מבוגרים עם ביחסיםובסדר היום(,  הנפשי במצב

 ילדים בקרב נמצא לטובה רב שינוי של יותר גבוה אחוז – המולידים ההורים עם הילד של ליחסים

 ההורים ידיווח עם אחד בקנה עולה זה ממצא(. 60%-50%) הארגונים יתר לעומת( 94%) ד' מארגון

 כי דיווחו ד' בארגון ההוריםן מ 83%) ילדל המולידים ההורים עם המפגשים תרומת עלהאומנים 

  (.הארגונים ביתר 50%-35% לעומת לילד תורמים המפגשים

( 98%נמצא בקרב בנות ))מדד מסכם( רב לטובה  שינויגבוה יותר של  אחוז :מגדר לפי הבדלים

  (.34%בנים )בהשוואה ל

השוהים הילדים תוך כלל מ 69% :קרובים אומנת שאינה לאומנה קרובים תאומנ בין הבדלים

אחוז גבוה יותר של שינוי רב לטובה (. 07, לוח 4.0פרק  אורשוהים באומנת קרובים )במשפחות אומנות 

לעומת  80%) ילדים באומנת קרוביםלעומת  שאינם שוהים באומנה אצל קרוביהם יםילדדווח בנוגע ל

חיצונית, ושינוי ה. שינוי רב לטובה נמצא בשמירה על כללי התנהגות נאותים ובהופעה , בהתאמה(33%

בכולם אחוז  –עצמי, ביחסים עם מבוגרים אחרים ובסדר יום הכלשהו לטובה נמצא בביטחון ובדימוי 

 שלהםהשינוי לטובה גבוה יותר בקרב ילדים שמטופלים במשפחות אומנות שאינן קרובות משפחה 

אלה טמון בכך שבקרב הורים אומנים שהם הבדלים .ייתכן שההסבר ל(אחוז נקודות 39-30 של הבדל)

יש קשיים  כיאף ייתכן  .נמוכה יותרעל דיווחי ההורים של הרצייה החברתית ה תהשפעקרובי משפחה 

ת הלחץ הפחּוגם . ם נמוכים יותר של שינוי לטובהייחודיים לאומנת קרובים שבאים לידי ביטוי באחוזי

עשוי  לילדים להוכיח את עצמם ואת תרומת השהות באומנההאומנים קרובי המשפחה שחשים 

 להסביר את ההבדלים. 

 שירותי האומנהספקת לה הארגוני המערך .5

הועברה האחריות להספקת שירותי האומנה לילדים המטופלים בשירות ילד ונוער  0003במאי כאמור, 

 0003מפעילים. בשנת הארגונים המידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לידי 

האגף למוגבלות שכלית, שעד אז טופלו מאגף השיקום ומהופרטו גם שירותי האומנה לילדים שהופנו 

בחלוקת האחריות למתן שירותי האומנה בין  התבטאהחוזיות. ההפרטה החלקית במחלקות המ

משרד ובין , ליווין במהלך האומנהלהכנתן לקליטת הילד ולגיוס המשפחות, האחראי ל הארגון המפעיל

. המחלקות שירותי האומנהמימון ועל  המדיניותעל קביעת  מופקדההרווחה והשירותים החברתיים 
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 ,אומנהב , גם לאחר שהושםטיפול בילדההמשך לתכנית ההן האחראיות לקביעת לשירותים חברתיים 

  .המשפחות המולידותליווי לו

 תחילה .האומנה משפחות מאפייני יםפורטמו האומנה בענףהאדם  כוחמפת  תשורטטמפרק זה ב

-הסוציו הןמאפייני, המפעילים בארגונים האומנה מנחותשל ו המדריכות של תפקידה רכיבי מתוארים

 שביעותמידת ו ובמהלכו תפקידן לקראת מקבלות שהן והליווי ההכשרה, והמקצועיים םידמוגרפי

מתוארים מאפייניהן  הפרק של השני ובחלק .הארגונים עבודת ושל התפקיד של שונים מהיבטים רצונן

 בחלק .השירות מתן והיקף שלהן הוותק מבחינת ומאפייניהן האומנה דמוגרפיים של משפחות-הסוציו

ן מ התקבלש מידע, על סמך הרווחה משרד מטעם האומנה על הפיקוח תפקיד וצגמשל הפרק  השלישי

 .הרווחה ובמשרד האומנה בשירותי תפקידים בעלי עםשנערכו  העומק ומראיונות תולמנח שאלוןה

 לארגונים הרווחה משרד בין קשרבנוגע ל שונות תפיסותמוצגות , של הפרק הרביעיו לבסוף, בחלק

. הנושאים השונים הנדונים בפרק זה נבחנים גם בהקשר של העומק מראיונות שעלו כפי ,המפעילים

 . האומנה של החלקית הפרטהה השינויים שהתחוללו בעקבות

 מדריכות הו כוח האדם בארגונים המפעילים: מנחות האומנהמאפייני  5.1

 אומנה מנחות 300-כ יחד מעסיקים והםשירותי האומנה,  את כיום מפעילים ארגונים ארבעה

    ברחבי הארץ. ומדריכות

השמת הילד בעת בסידור האומנה. הליווי מתחיל המשפחה ואת  מלווה את הילד אומנהה תמנח

מנחת  ,לפני ההפרטה החלקית של האומנה אצלה.תום תקופת ההשמה מסתיים בו משפחה האומנתב

המחלקה לשירותים חברתיים, ן שירות ילד ונוער הייתה עו"ס כוללנית ממהאומנה לילדים שהופנו 

(. מנחת האומנה 0004רשי, ליבוביץ ושמיד, קו-)כורזים תפקידיה האחריםעל נוסף לאה תפקיד זה ימש

האגף למוגבלות שכלית הייתה עו"ס במחוזות, מומחית בתחומי מאגף השיקום ומלילדים שהופנו 

המוגבלות השכלית ובתחומי המוגבלויות שבהן מטפלים באגף השיקום. כאמור, לאחר ההפרטה 

נה תפקיד מיוחד להנחיית העסקת מנחות אומנה לידי הארגונים המפעילים ונבעברה החלקית 

מגייסת  ובהם השנים נבנו תפקידים מקצועיים נוספים לחלק ממנחות האומנהבמהלך האומנה. 

 השמה בשלבים הראשונים של כניסת המשפחה לתפקיד. המנחה לעיבוי ומשפחות 

טיפול, המשך בליווי התפקידי המנחה רבים ומגוונים, החל באבחון צורכי הילד ובבניית תכנית 

המשפחה האומנת ובתמיכה בה וכלה בניהול תקציב ההוצאות ובשיתוף פעולה עם הגורמים המטפלים 

בעומס מטלות המתבטאת בילד בקהילה. מנהלים בארגונים המפעילים התייחסו למורכבות התפקיד, 

הארגונים  העבודה. מנהלת תחום האומנה באחדן מבלתי נפרד במורכבות רגשית המהווה חלק ו

יכולת להחזיק המון מורכבות רגשית, )ה("הפרופיל הדרוש למנחת אומנה הוא : מתארת המפעילים
הכלת השלכות כלפיה מצד המשפחה האומנת וטיפול בקונפליקטים. כשהורה אומן כועס על משהו, 

 .מעבר לתלונות הקונקרטיות שלו, על מה הוא כועס" ,היא צריכה להכיל ולהבין

קבוצתית אחת הדרכה היא מספקת מנחות אומנה.  00-34מנהלת צוות של  ת האומנהמדריכת מנחו

לה תמיכה מעניקה , ואף מנחהה שבוע בנושאים הקשורים לתפקידאחת לאישית לשבועיים והדרכה 

"מערכת היחסים של מנחות האומנה עם המשפחות  את תפקידה:מתארת רגשית. אחת המדריכות 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#fosterguides
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להן להתמקם מול המשפחות ולעזור להן להכיל את  תפקידי לעזורעשויה להיות מאוד מורכבת. 
 . העוצמות הרגשיות של המשפחות, אשר חשופות לכאבים של הילדים ומתמודדות אתם"

המפקחים על האומנה מטעם משרד הרווחה היו אמונים גם  ,לפני ההפרטה החלקית של ענף האומנה

ידי מדריכת מנחות האומנה במצוי פקיד זה ת ,פי שצוין לעילעל הדרכת מנחות האומנה. כיום, כ

 .בארגון המפעיל

  השכלה של מנחות האומנההים ורמת ידמוגרפ-סוציוהמאפיינים ה

. מאחר מדריכותיהןהן למנחות האומנה והמוצגים בסעיפים הבאים מתייחסים הן להנתונים 

  .וזאת מטעמי נוחות", מנחות, מכונות כל המשיבות "המשיבותמכלל בלבד  5%המדריכות מהוות ש

מנחות הכמעט כל דמוגרפיים של מנחות האומנה. מן הלוח עולה כי -ניהן הסוציוימוצגים מאפי 37לוח ב

נמצאה שונות בין הארגונים המפעילים (. 60.5( צעירות )הגיל הממוצע הוא 86%( יהודיות )73%הן נשים )

שבו שיעור מנחות האומנה הערביות ארגון . ה64%-ל 8%בין , מבחינת שיעור מנחות האומנה הערביות

  .ערבית אוכלוסייהיחסית של  גבוה ריכוז שבו, אזור פועל בצפון הארץהוא הגבוה ביותר 

 )באחוזים( 1מפעילהארגון ההאומנה, לפי  מנחות שלדמוגרפיים -סוציו: מאפיינים 17לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 76 06 03 09 

 76 73 300 76 נשים –מגדר 
 60.5 66.0 63.3 32.4 0גיל ממוצע

      : דת
 70 88 34 83 יהודייה

 8 30 64 17 מוסלמית
עיבודים ביצוע לא אפשר ש ,משיבותמועט של מספר בשל  ד'לל את ארגון וכ ינוא המידע על מנחות האומנה 3

 .מילאו שאלון(בלבד מנחות שלוש )סטטיסטיים 
 3.3 – הכול-ךסטיית תקן: ס 0

תואר אקדמי המנחות  כללמוצגת רמת השכלתן של מנחות האומנה. מן הלוח עולה כי  00 בלוח

, המנחות על כך נוסףתואר מוסמך. מהן  04%-לבוגרות תואר ראשון ומהן  96%בעבודה סוציאלית: 

ן מ 33%; ת השכלתן בתחומים שבהם הן עוסקותא רילהעש שנועדו השתלמויותבושתתפו בקורסים ה

דיווחו כי עברו קורס מהן  05% ,המנחות ציינו כי השתלמו בתחומים הקשורים בטיפול או בהנחיה

השתלמות שעסקו בתחום הטיפול בילד. בשיעורים או ב מהן השתתפו בקורס 00%-ולהנחיית קבוצות 

תחומים בהכשרות בנמוכים יותר דווח על השתתפות בקורס הדרכת הורים, טיפול בקשישים ו

 וחינוך מיני. ,כמו טיפול בהפרעות אכילה או בנפגעי טראומה ייחודיים

 )באחוזים(  מפעילהארגון ההשכלה של מנחות האומנה, לפי ה: רמת 21לוח 
 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 75 00 03 09 

 80 48 80 73 בוגר בעבודה סוציאליתתואר 
 38 68 38 25 מוסמך בעבודה סוציאליתתואר 
 0 5 0 2 3אחר

 .ת היא דוקטורנטית בעבודה סוציאליתראח משיבהו, החברה מדעי או חינוךהבתחום  נוסף תוארלמשיבה אחת  3
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 של מנחות האומנה תעסוקתייםה םמאפייניה

 בתפקידן האומנה מנחות של הוותקמוצגים  03 בלוח :סוציאלית ובעבודה הנוכחיבתפקיד  ותק

 שנים 0.9 הואבתפקידן זה  אומנהה מנחותותק של הוכי  עולה הלוח מן. הקודמים תפקידיהןו הנוכחי

מנחות האומנה הוותיקות  ,המטהמן  מרואיינים. לדברי יםשנ 33-ל חודשיםכמה  שלבטווח , בממוצע

 .סניףאו  הנחיית האומנה, כגון הדרכת מנחות אומנה, ניהול צוותנוסף על תפקידים ניהוליים ממלאות 

 69עד וחודשים כמה הוא הטווח ו, בממוצע שנים 3.9 הוא כעובדות סוציאליותהמנחות הוותק של 

מנחות האומנה להיות קובע כי על  החוזה שנחתם בין הארגונים המפעילים למשרד הרווחהאף ש. שנים

)כדי למנוע העסקת עובדות שזה עתה סיימו  כעובדות סוציאליותבעלות ותק של שלוש שנים לפחות 

כעובדות סוציאליות אינו עולה על מנחות הן מ 67%הוותק של כי עלה  המחקר מן, מודיהן(את חוק לי

בו הן עוסקות דיווחו כי עבודתן בארגון היא התפקיד הראשון ש מנחות האומנהמכרבע  :שלוש שנים

 .סוציאליותעובדות כ

. ראיונותבאף  עלהשנושא  ,ןבתפקיד הגבוהה לתחלופהמנחות האומנה הוא ביטוי  של המועט הוותק

, דבר טווח עם המשפחות ארוך קשר יצירת של החשיבות אתזה  בהקשראחת ממנחות האומנה ציינה 

"יש הרבה משמעות שעובדת תישאר תקופה ארוכה, כי : התחלופה הרבהעקב שעשוי להיפגע 
אינטנסיביות המפגשים בינה לבין המשפחה האומנת אינה גבוהה ולוקח זמן עד שהמשפחה יוצרת 

 . ה קשר ונותנת בה אמון"את

 מפעילה ארגוןה, לפי הקודמים ותפקידיהן הנוכחי בתפקידן האומנה מנחות של הוותק: 21לוח 
 (אחוזים)ב

 'ג ארגון 'ב ארגון 'א ארגון הכול-סך 
N 75 06 03 03 

     ותק
 0.5 0.8 6 2.7 1ממוצע –ותק כמנחה )בשנים( 
 4.3 9.7 4.7 6.7 0ממוצע –ותק כעו"ס )בשנים( 
     תפקידים קודמים**

 43 73 96 75 6עובדת סוציאלית
 55 5 06 24 תפקיד ראשון

 0 0 5 1 אחר
 **p<0.01 

 (3.95, 0.35, 6.38)היתר:  0.69סטיית תקן:  3
 (6.43, 3.74, 3)היתר:  3.38סטיית תקן:  0
מגוונת: ילדים ונוער בסיכון, קשישים, נפגעי נפש, נשים מוכות, מכורים  יהדווח על עבודה עם אוכלוסי 6

 עמותותבחברות סיעוד, בואנשים עם פיגור. העבודה נעשתה במחלקות לשירותים חברתיים, בבתי חולים, 
 .בממוצע שנים 6.50, שנה 30-מרכזי יום. טווח הזמן שדווח בעבודות קודמות הוא בין כמה חודשים לוב

. 00היקף המשרה ומידת עומס העבודה של מנחות האומנה מוצגים בלוח  :עבודההועומס  משרהה היקף

עובדות בין חצי משרה  מהן 94%-ות מועסקות בהיקף של משרה מלאה ומנחהן מ 04%מן הלוח עולה כי 

לכמעט משרה מלאה. ממצאי המחקר מצביעים על עלייה בהיקף המשרה לעומת נתוני מחקר אופק 

  .(המנחות במחקר הנוכחין מ 4%לעומת ) בחצי משרה או פחותעבדו מן המנחות  05% (, ולפיהם0004)

. בתקופת ביצוע המחקר 8.0 תע"סמצוין בבהשוואה לשל המנחות העומס בעבודתן נבחן אף במחקר 

 לאחר) 0030בתחילת . 69הוא  משרה מלאהבהעובדת ילדים למנחת אומנה המספר נקבע בתע"ס כי 
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-ל שרה מלאהמעובדת בילדים להמספר פחתת משרד הרווחה תקציב נוסף לההקצה ( מילוי השאלונים

במספר ילדים המנחות טיפלו ן מ 38%בדיקה של מספר הילדים לפי חלקיות משרה העלתה כי . 60

המנחות היו אחראיות ן כשליש מכלומר,  ילדים לעובדת במשרה מלאה(. 69העומד בתקינה )עד 

מספר עולה כי  לוחן המ. , טרם השינויתע"סן המספר שנקבע במבמסגרת תפקידן ליותר ילדים 

 . 60.7 התקנות ועומד עלן נמוך במעט מ במשרה מלאההילדים הממוצע לעובדת 

 (באחוזים) מפעילהארגון המידת עומס העבודה של מנחות האומנה, לפי משרה וההיקף : 22לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 76 06 03 09 

     היקף משרה בארגון:
 60 37 03 25 משרה מלאה
 36 99 90 71 מלאהממשרה ופחות משרה יותר מחצי 

 9 5 5 5 משרה½ 
    3למשרה מלאה: מספר ילדים בטיפול העובדת ביחס

 05 30 30 16  04עד 
69-03  52 49 38 60 
 55 00 66 32  69-יותר מ

 63.6 66.0 65.4 32.7 ממוצע – מספר ילדים
 .59-6הוא  דווחעליו שבטיפול מנחות האומנה הילדים של מספר ווח הט 3

 החלקיתתפיסת השינויים בהעסקת מנחות האומנה בעקבות ההפרטה 

עבודתן של את הקלה על האפשרות לסיים  ארגונים מפעילים ל ידימנחות האומנה עעסקת המעבר לה

מנחות שאינן מתפקדות היטב. גורמים במשרד הרווחה ובארגונים המפעילים ראו בכך יתרון. מנהל 

 עצמאיים לארגונים עברה היא כי לאומנה טוב עשתה"ההפרטה אומנה באחד הארגונים מסביר: 
, אפשר לפטר. ברגע שזה עובד מדינה, דיו טוב לא האומנה מנחה. עבודתם על וחשבון דין לתת שצריכים

 בעשור האחרון בעקבות ההפרטה החלקית חלשנעשה חשוב לציין כי השינוי  הרבה יותר קשה לפטר."

מנחות האומנה באגף השיקום שירות ילד ונוער. ילדים שהופנו מעם  העובדותאומנה מנחות  על רק

 כוח אדם, ללא קביעות.חברות על ידי  לפני ההפרטה החלקיתגם הועסקו ובאגף למוגבלות שכלית 

 ושביעות הרצון שלהן מהם ,האומנה מנחות של וליווי הדרכה, הכשרה

  .06מוצגים בלוח  ליווי של מנחות האומנההמאפייני ההכשרה, ההדרכה ו

קורס במ"ה )בחירה, מיון, הכנה( להשתתף ב אומנההמנחות אמורות בתחילת דרכן : הכשרה מקדימה

ובהם מקנה להן ידע, מיומנות וכלים בתחומים הרלוונטיים לאומנה,  קורסה .משרד הרווחהמטעם 

תהליכי בחירה ומיון משפחות, התמודדות עם קשיי התקשרות והדרכה הורית. מדיווח המנחות עולה כי 

ן מ 40%דיווחו שהשתתפו בקורס לעומת בארגון ב' המנחות ן מ 70% ;בקורס זה מהן השתתפו 47%

בתחילת הדרך, הציפייה  ערךמאחר שהקורס אמור להי. ארגון ג'המנחות בן מ 66%-ובארגון א' המנחות 

נמצא אחוז גבוה יותר של . ואולם קשר לוותק שלהן בארגון ללאהייתה שכל המנחות יעברו אותו 

בהשוואה לחדשות יותר שהשתתפו בקורס המנחות הוותיקות )ארבע שנים ויותר בארגון( מקרב עובדות 

מנחות מן ה 64%-שלוש ו-מועסקות בארגון שנתייםהמנחות מן ה 47%הוותיקות לעומת מן  73%)

נתונים אלה עשויים להצביע  .לא נמצאו הבדלים בין הארגוניםשהוותק שלהן בארגון אינו עולה על שנה(. 

  כהכשרה מקדימה לתפקיד. ו דווקאבשלב מתקדם יותר של העבודה בארגון ולא נערךהקורס כך שעל 
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גבוהה ומצביעה על תמיכה למנחות האומנה היא  הניתנות ההדרכות תדירותהלוח עולה כי  מן :הדרכה

משתתפות  הןמ 97%-בשבוע ו פעם אישיתדיווחו כי יש להן הדרכה מן המנחות  98% .הןרבה ב

תדירות ההדרכות בנמצאה שונות בין הארגונים המפעילים שבועיים. -בהדרכה קבוצתית אחת לשבוע

ן מ 70%-המנחות קיבלו הדרכה בתדירות גבוהה לעומת כן מ 58%: בארגון א' והקבוצתיות האישיות

בעוד  :חלה עלייה בתדירות ההדרכותבמהלך השנים כי  נמצאעוד . המנחות בארגונים האחרים

בהדרכה קבוצתית פעם בשבועיים, השתתפו ממנחות האומנה  06%כי דווח ( 0004שבמחקר של אופק )

כמו כן,  יותר.גבוהה על תדירות כזו ואף במחקר הנוכחי דיווחו על תדירות ממנחות האומנה  97%

י ואילו במחקר הנוכחבלו הדרכה אישית פעם בשבוע יהמנחות קן מ 39%במחקר של אופק נמצא כי 

 . מהן 98% דיווחו על כך

 )באחוזים( מפעילהארגון ההאומנה בתחום הנחיית אומנה, לפי  מנחות שלהדרכה ו הכשרה: 23לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 76 06 03 09 

 66 70 40 57 השתתפה בקורס במ"ה**
     תדירות הדרכה אישית**

 76 87 58 78 אחת לשבוע 
 9 33 40 22 לשבועייםאחת 

     תדירות הדרכה קבוצתית**
 70 70 58 77 שבועיים -אחת לשבוע

 8 5 58 18 שבועות 5-6-אחת ל
 0 5 5 3 אחת לחודשיים

 **p<0.01 

בקורסי העשרה מנחות האומנה משתתפות במסגרת תפקידן  :)העשרה( נוספים והשתלמויות קורסים

המנחות ן מ 80% מן הלוח עולה כי. 05. אלה מוצגים בלוח המפעיליםהארגונים מטעם השתלמויות בו

מהן השתתפו בקורס בנושאי  34%השתתפו בקורס או בהשתלמות מטעם הארגון שבו הן מועסקות, 

קיימת שונות בין הארגונים המפעילים מהן השתתפו בהשתלמות בנושאים טיפוליים.  49%-אומנה ו

  .73%-ל 90% שלבטווח , תלמות כלשהישיעור המנחות שהשתתפו בהשמבחינת 

 )באחוזים( מפעילהארגון המנחות האומנה, לפי בהם השתתפו קורסים והשתלמויות ש: 24לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 75 00 03 09 

 90 73 96 81 השתתפה בקורס/השתלמות במסגרת התפקיד*
      :מתוכן השתתפו

 87 90 04 65 אומנה*בקורס/השתלמות בנושאי 
 69 40 88 57 3:**בקורס/השתלמות בנושאים טיפוליים

 *p<0.05   **p<0.01 
מנחות(; עבודה טיפולית עם  30מנחות(; הדרכת הורים ) 36טיפול בגישת הנרטיב ): נושאים טיפוליים שדווחו 3

מנחות( וטיפול  4עם פיגור )מנחות(; טיפול בילד  7מנחות(; השתלמויות בהנחיית פסיכולוגים ) 30הילדים )
  .מנחות בכל אחד מהם( 6בפגיעות מיניות ובהפרעת קשב וריכוז )

מן ההכנה  רצונן שביעותמידת התבקשו לציין את  המנחות :ההדרכהו ההכשרה ןמ רצוןה שביעות

שביעות  . מן הלוח עולה כי04להן. תשובותיהן מוצגות בלוח  החסריםהכשרה  תחומי ולציין תפקידל

הביעו מהן כמחצית : רק ההכנה שעברו לקראת התפקיד נמוכה יחסיתן הרצון של מנחות האומנה מ
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ההכנה הייתה גבוהה יותר ן . מעניין לציין כי שביעות הרצון מממנה מאוד רבהרבה או  רצוןשביעות 

(. , בהתאמה07%לעומת  46%)שהשתתפו בו  הלעומת אלבקרב מנחות שלא השתתפו בקורס במ"ה 

(. 95%הדרכה הקבוצתית )הן ( ומ99%המנחות הביעו שביעות רצון מקורס במ"ה )ן מ 90%-מיותר 

 ממנההמנחות ציינו כי הן מרוצות ן מ 79%שביעות רצון גבוהה מאוד: בנוגע להדרכה האישית הובעה 

את התחומים ציינו המנחות  הכשרה שחסרים להןתחומי ה בין ".מאוד רבה"במידה או  "רבה"במידה 

 (.05%( וטיפול משפחתי )53%(, טיפול בילדים ובבני נוער )53%הדרכת הורים ) האלה:

 )באחוזים( מפעילהארגון ה, לפי חסרים הכשרה ותחומי תפקידההכנה לן רצון מהשביעות : 25לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 72 03 03 04 

     :רבה מאוד" במידה"או  "רבה במידה"רצון  שבעת
 35 64 39 54 ההכנה לקראת התפקיד* ן מ

 43 88 90 77 "ה ^במ מקורס
 300 70 300 77 האישית ההדרכה ןמ
 98 34 97 74 ההדרכה הקבוצתיתן מ

 70 96 75 86 מרגישה צורך בהכשרה נוספת
     חסרים: הכשרה תחומי

 90 50 37 46 הדרכת הורים*
 03 59 43 41 טיפול בילדים ובבני נוער

 03 66 36 24 טיפול משפחתי
 39 00 3 15 מידע על נהלים ביורוקרטיים
 36 09 3 15 דרכים ליצירת קשר עם ילדים

 00 36 0 13 שילוב כלים יצירתיים בטיפול בילדים
 0 9 3 4 השלכות רגשיות של האומנה על ילדים והורים

 *p<0.05 
 .^ רק בקרב עובדות שעברו את הקורס

 ושביעות, התפקיד שלו העבודה של שונים היבטים כלפיהאומנה  מנחות של העמדות

 מהםהרצון שלהן 
 של שונים מרכיבים רצונןשביעות מידת האומנה נשאלו על  מנחות הארגון: עבודת כלפיעמדות 

 עם ובקשר באומנה בילד ותמיכה האומנות המשפחות של ובחירה גיוס כמו, בארגונים הפעילות

. רכיביהמ אחד בכל יעילה הארגון עבודת מידה באיזו לצייןהתבקשו  המנחות. המולידה משפחתו

בנוגע לרכיבי  הארגונים של העדיפויות סדר על להצביעשויות , והן ע03תשובותיהן מוצגות בלוח 

 יעילה האומנות במשפחות הארגון תמיכת כי חושבות המנחותן מ 97%הלוח עולה כי מן . הפעילויות

 בילדים בתמיכה הארגון של העבודה את לטובה ציינו 37%-ו", מאוד רבה"במידה  או "רבה"במידה 

בכל הנוגע לגיוס המשפחות עבודת הארגון יעילה כי המנחות ציינו ן מ (57%אחוז נמוך יותר ) .באומנה

מאז ההפרטה החלקית עלה מספר המשפחות האומנות אף שיצוין כי עלה גם ברמת המטה. שנושא  –

גם מקצת  .אין די בכךכי עדיין של שירותי האומנה, המפקחים הארציים של היחידות המפנות טוענים 

 כי יש לעשות יותר כדי לגייס עוד משפחות אומנה. ציינו ההורים שרואיינו ן מ
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 )באחוזים( , לפי הארגון המפעילהארגון בעבודת שוניםמנחות מהיבטים ההרצון של  שביעות: 26 לוח

 יעילה  ארגוןשעבודת ה דווח
 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך "מאודרבה  במידה" או "רבה"מידה ב
N 74 00 04 09 

 80 90 86 77 בתמיכה במשפחות האומנות
 97 40 99 67 בתמיכה בילדים באומנה

 40 40 53 47 בגיוס המשפחות
 7 36 30 11 בקשר עם המשפחות המולידות

 

תשובותיהן מוצגות . שביעות רצונן מתפקידןמנחות האומנה נשאלו על  :התפקיד ןמ רצוןה שביעות

 המנחות את המלוות תחושותה הוא רצון שביעות על להצביע שעשוי אחד היבט. 08-ו 09 ותבלוח

 שתפתח התחושות על השפעה תיתכן העבודה עומסלו ההתקדמות אופקלהאחריות,  לתחומי .בעבודתן

 76%תחושות חיוביות כלפי עבודתן: חשות המנחות רוב מלמד ש 09לוח  .עבודתה מקום כלפי המנחה
, זאת עם. שליחות תחושת מרגישות 94%-ו בתפקידן סיפוק חשות 93%, אחריות להן יש כי מרגישות

על שחיקה )שיעור גבוה דיווחו  57%-לחץ נפשי וציינו  90%המנחות דיווחו על תחושת עומס, ן מ 87%

דיווחו על תחושת מן המנחות  00%-רק כעובדה כי את ה. (מנחותההנמוך יחסית של  לוותק ביחס

 . לו הן זוכותהאינטנסיבי שוהליווי השוטף סביר עשוי לה בדידות

גורמים עם עלו גם בראיונות עם מנחות האומנה ו , כגון עומס ושחיקה,הקשיים הכרוכים בתפקיד
 (.על ותק בתפקיד כמנחה 03 לוח אור) הסבר לתחלופה הגבוהה אחרים בארגונים. חלקם רואים בהם

"יש הרבה תחלופה של מנחות אומנה בגלל שהתפקיד לא פשוט. הוא כך לדברי אחד מאנשי המקצוע: 
כולל עבודת שטח שוחקת בצורה בלתי רגילה, קשר עם מסגרות חינוך, מחלקת חינוך, פסיכולוגים 

. הסבר נוסף ם. ותוסיפי לזה תנאי שכר לא מרהיבים"ומשפחות אומנה שגרות במקומות רחוקי
 תפקידים נוספים ברמת דרג הביניים נבנושף לתחלופה הגבוהה הוא העדר אופק תעסוקתי בארגון. א

 די בכך.כי אין נראה  מעבת השמה(כמו )

ניסיון להתמודד עם התופעה הוא הקלת הלחץ והעומס על העובדת, כפי שעולה מדברי אחת ממדריכות 

"אני כמנהלת עובדת המון על ויסות קשיים כדי לשמר יציבות של מנחות האומנה. לא מנחות האומנה: 
ממקמים רק מנחה מול משפחה אלא את כל השירות... וזה כדי שאם יהיה משבר במשפחה האומנת 

 .ז מנחת האומנה לא תרגיש שכל העומס על כתפיה"א

 )באחוזים(  מפעילהארגון ה, לפי בארגון אומנההמנחת של ה תתחושות המלוות את עבודה: 27לוח 

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך "מאודרבה במידה "או  "רבה"מידה ב מרגישה
N 75 00 03 09 

     תחושות חיוביות
 87 70 300 73 אחריות
 84 99 35 76 סיפוק

 95 96 99 75 שליחות
     תחושות שליליות

 84 73 83 87 עומס
 40 85 99 71 לחץ נפשי*

 50 30 53 47 שחיקה
 00 33 06 21 בדידות

 *p<0.05 
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מנחות האומנה  .העבודה בארגוןן תפקיד ומן המ ןעולים היבטים נוספים של שביעות רצו 08מלוח 

 מצד תמיכהמן ה "(מאוד רבה"במידה  או "רבה"במידה  )מרוצות רצון גבוההשביעות דיווחו על 

 נוסף(. 85%אפשרות לתרום למשפחות )הומן ( 88%עניין בעבודה )מן ה(, 84%וממונים ) (76%) עמיתים

דיווחו כי מהן  98%-( ציינו כי הארגון מאפשר להן להתמקצע בתחום ו74%, כמעט כל המנחות )על כך

(, 43%עידוד ליציאה ללימודים )המן הארגון מעודד יוזמות אישיות. שביעות רצון נמוכה יותר הובעה 

 שביעות רצון נמוכה. כל אחד(ב 53%סביבת העבודה )מקידום המקצועי ומן ה(, 58%שעות העבודה )מ

חוסר שביעות הרצון מן חיזוק ל (9%) לשכרבנוגע ו( 33%) הסוציאליים לתנאיםמאוד צוינה בנוגע 

"יש בעיה בנושא ההתקדמות, אין בדברי מנחות האומנה בראיונות העומק: היבט הכספי עלה ה
אופציות תשלום בשביל זה. אפשר אולי להתקדם בתפקיד אבל היכולת להתקדם בשכר היא מאוד 

 . מוגבלת. במצב הנוכחי ממצים את התפקיד מהר"

עד  30%של  בטווח ,המפעילים הארגונים בין שונות הנמצא( 50%) האישית הרווחה ןמ הרצון בשביעות

המנחות  של רצוןה שביעות נמצא כי ,(0004, אופק)על שירותי האומנה  הקודםלמחקר  בהשוואה. 34%

 השכרו (04%) הסוציאליים התנאים(, 46%) העבודה סביבת: אלהה היבטיםביותר  גבוהה הייתה 0004-ב

 (.08%) מקצועי קידום של בהקשרהקודם  במחקר(. עם זאת, שביעות רצון נמוכה יותר דווחה 33%)

ארגון התפקיד, לפי המקצועיים של ההיבטים ן השביעות הרצון של מנחות האומנה מ: 28לוח 
 )באחוזים( מפעילה

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך ענו "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד"
N 75 00 03 09 

 :מן רצון שבעת
 70 83 73 88 העניין בעבודה

 87 99 83 84 האפשרות לתרום למשפחות
 80 90 35 73 האפשרות למצות יכולות

 50 55 64 41 הקידום המקצועי
 73 87 73 73 התמיכה מצד העמיתים בעמותה
 84 83 73 85 התמיכה והגיבוי מצד הממונים

 47 67 53 48 שעות העבודה
 40 67 60 41 סביבת העבודה

 34 30 53 41 הרווחה האישית )ימי כיף(**
 33 0 38 11 התנאים הסוציאליים

 34 0 4 7 השכר
     :ש מסכימה

 300 87 73 75 העמותה מאפשרת להתמקצע בתחום
 83 97 96 78 העמותה מעודדת יוזמות אישיות

 96 48 66 56 העמותה מעודדת יציאה ללימודים*
 *p<0.05             **p<0.01 

 מאפייני משפחות האומנה 5.2

התקבל מראיונות טלפוניים עם ההורים האומנים ומשאלון על אודות הילד מוצג בחלק זה המידע ה

 תמפעיל, האחראי לבחירהארגון האומנה. הנתונים מוצגים לפי המילאו מנחות אותו באומנה ש

על משתנים נערך פיקוח ניתוח הנתונים עת ביצוין כי כוח האדם בארגון. ולהעסקת המשפחות 
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, על כך נוסףשעשויים להשפיע על הממצאים, כמו מאפייני האוכלוסייה של היחידות המפנות. 

הפרטה כשה, (0004) ממצאי מחקר אופקלבמקומות הרלוונטיים הושוו ממצאי המחקר הנוכחי 

 הרשויות המקומיות.החלקית של שירותי האומנה התקיימה רק בחלק מן 

 דמוגרפיים של משפחות האומנה-סוציוהמאפיינים ה

 :האלההלוח עולים הנתונים  מן. האומנה משפחות שלדמוגרפיים -הסוציו הןמאפייני מוצגים 07 בלוח

(. אחוז המשפחות 86%מרבית הילדים חיים במשפחה אומנת שבה ההורים נשואים ) :משפחתי מצב

( )הלשכה 30.5%כלל המשפחות בישראל )בקרב  ןגבוה מעט יותר משיעור( 39%הוריות )-האומנות החד

 (.03.0.0030המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות: 

המגזר הערבי. ן מחיים במשפחות המגזר היהודי, והיתר ן הילדים חיים במשפחות מן מ 94% מגזר:

כי  (. נמצא00%-)כגבוה משיעורם של הערבים באוכלוסייה הכללית קצת יותר אחוז הילדים הערבים 

בילדים המטפלות  משפחותיש אחוז גבוה יותר של  היהודימן המגזר ילדים המשפחות האומנות בקרב 

הילדים במשפחות אלה הופנו מאגף השיקום ומהאגף למוגבלות שכלית ן מ 03%עם צרכים מיוחדים )

הבית )מדד ן רבי(. אחוז גבוה יותר של סיבות משפחתיות להוצאה מהילדים במגזר הען מ 34%לעומת 

(. נתון זה עולה בקנה , בהתאמה76%לעומת  77%בהשוואה למגזר היהודי )דווח במגזר הערבי מסכם( 

שיעור גבוה יותר של בקרב  ולפיהם, בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכניתשל  הממצאיםאחד עם 

 ולימודיים התפתחותייםבילד, קשיים המשפחה בטיפול נמצא קושי רבי המגזר הען מבסיכון ילדים 

   .רגשי-ובעיות בתחום החברתי

מן  60%(, 03%ת )ו( או חרדי09%) הן דתיותהילדים ן כמחצית מהמשפחות האומנות של רמת דתיות: 

אצל משפחה חילונית. שיעור  יםמתגוררמהם  00%-מתגוררים אצל משפחה מסורתית ו הילדים

( גבוה משיעור המשפחות הדתיות 58%הילדים המתגוררים במשפחות אומנה דתיות וחרדיות )

 (. 0007( )הסקר החברתי לשנת ויותר 00 בגילבקרב האוכלוסייה היהודית  00%והחרדיות בישראל )

מהם חיים  53%-וי הילדים חיים במשפחות שמצבן הכלכלי בינונן מ 40% מצב כלכלי ורמת השכלה:

 (53%-כ)הילדים ן פחות ממחצית מהוריהם האומנים של טוב עד טוב מאוד. הכלכלי במשפחות שמצבן 

( לא חל שינוי במאפייני 0004. בהשוואה למחקר של אופק )ויותר תיכונית-ם עללמדו במסגרת לימודי

 השכלת ההורים. מבחינת המשפחות מבחינה כלכלית ו

הילדים נמצאים באומנה אצל קרובי משפחתם. אחוז זה גבוה יותר בקרב ן מ 69%אומנת קרובים: 

( או מהאגף 05%( לעומת ילדים שהופנו מאגף השיקום )56%ילדים שהופנו משירות ילד ונוער )

 שאינה אומנת קרובים(. בחינה של מאפייני אומנת קרובים בהשוואה לאומנה 34%למוגבלות שכלית )

לעומת  04%הוריות )-העלתה כי באומנת קרובים יש פי שניים יותר משפחות חד( ג בנספח 3-לוח ג אור)

(, 54%בעלי השכלה תיכונית או פחות לעומת  90%-ההורים נמוכה יותר )כרמת ההשכלה של (, 30%

בקרב הורים שאינם  0%-במצב כלכלי קשה בהשוואה ל 33%נמוך יותר )של המשפחות והמצב הכלכלי 

אומנת קרובים מתאפיינת באחוז גבוה יותר של יתומים  . עוד נמצא כיקרובי משפחה של הילד(

 38-3בני (, וכי אחוז הילדים , בהתאמה33%לעומת  53%בהשוואה לילדים שאינם באומנת קרובים )
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לעומת  50%-)כ 03-37ילדים בגיל הרך או צעירים בני מאחוז הנמצאים באומנת קרובים גבוה יותר ה

   (. , בהתאמה00%-כ

 50%-כלכלי נמוך ו-המשפחות האומנות מתגוררות ביישובים מאשכול חברתין מ 60%וב מגורים: ייש

 .כלכלי בינוני-ביישובים מאשכול חברתימתגוררות מהן 

 מפעיל )באחוזים(הארגון ה, לפי האומנה משפחותדמוגרפיים של -סוציוהמאפיינים ה: 27לוח 
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 241 300 49 30 00 

      מצב משפחתי:
 30 99 89 88 83 נשואים

 -- 06 36 30 17 הורית    -משפחה חד

      דת:
 300 97 85 48 75 **םיהודי
 - 03 33 50 25 םערבי
      1:דתיות רמת
 -- 09 03 -- 21 **םחרדי
 (9) 00 66 07 27 יםדתי

 -- 60 00 67 31 יםמסורתי
 -- 03 37 08 22 םחילוני

      מצב כלכלי:
 -- (7) 30 -- 7 קשה**
 94 46 45 59 52 בינוני
 06 68 63 43 41 טוב מאוד-טוב

      מסגרת לימודים אחרונה –השכלת אם 
 - 34 (9) 35 11 בית ספר יסודי
 -- 68 57 53 43 בית ספר תיכון

 (9) 03 00 03 24 תיכוניים-לימודים על
 -- 03 05 37 22 לימודים אקדמיים

      מסגרת לימודים אחרונה –השכלת אב 
 - (8) (7) -- 7 בית ספר יסודי**
 80 69 56 44 46 בית ספר תיכון

 -- 50 00 06 28 תיכוניים-לימודים על
 -- 36 03 38 17 לימודים אקדמיים

      מקום מגורים**
 - 64 09 68 32 (6-3נמוך )כלכלי -חברתיאשכול 
 300 47 37 50 42 (4-5בינוני )כלכלי -חברתיאשכול 
 - 3 45 00 26 (7-3גבוה )כלכלי -חברתיאשכול 

 (9) 59 53 03 37 **קרובי משפחה של הילד
בארגון ד' המדגם כלל את האוכלוסייה כולה וטעויות הדגימה בו נובעות ממספר התצפיות הקטן ולא הערה: 

 .מפעילהארגון הכל הלוחות שמציגים נתונים לפי בנוגע לבעיה במדגם. הדבר נכון עקב 
 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 .השאלה על רמת דתיות מתייחסת לכל המגזרים. עם זאת, הקטגוריה "חרדי" צוינה רק בקרב יהודים 3
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  :האלה הנתונים עולים הלוח מן. 60האומנים מוצגים בלוח  הוריםה של תעסוקההו גילה מאפייני

וגיל האבות  40.93 הוא הממוצע האימהות גיל; יחסית מבוגרים האומנים ההורים :ההורים גיל

שונות בין נמצאה . יותרו 33האבות הם בני ן מ 03%-האימהות ון מ 30%. 46.36הממוצע הוא 

 8.0 תע"סכי על פי יצוין . 43.7-ל 58.5ין , הנע במהותיהאגיל הממוצע של טווח ההארגונים המפעילים ב

בהם ששנה, מלבד מקרים של אומנת קרובים  44-מוגבל להפער הגילי בין הורים אומנים לילד באומנה 

המקרים עמדו ן מ 74%-. ב(ג בנספח 0-לוח גב פירוט גיל ההורים לפי אומנת קרוביםראו ) הגבלהאין 

פער בהן שושמו אצל משפחות אומנות ההילדים בגיל הרך מן  30%זאת, עם  20.בתנאי זההמשפחות 

  .שנה( 56-)פער הגדול מ עתידאינו מאפשר אימוץ בהאומנים ההורים נם ובין הגילים בי

עובדים בשכר מחוץ לבית. מן האימהות(  30%-מן האבות ו 80%)מרבית ההורים האומנים  :התעסוק

האבות שאינם עובדים בשכר הם אברכים ן מ 38%רוב האימהות שאינן עובדות בשכר הן עקרות בית. 

בין , פנסיונרים. נמצאה שונות גדולה בין הארגונים המפעילים בשיעור האימהות העובדותמהם  60%-ו

 .(ג בנספח 0-לוח גב פירוט מצב התעסוקה לפי אומנת קרוביםראו ) 94%-ל 60%

 )באחוזים(, לפי הארגון המפעיל הורים האומניםשל התעסוקה הגיל והמאפייני : 31לוח 
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 242 303 48 33 00 

      **גיל אם:
54-60 28 03 53 05 -- 
30-53 61 38 46 49 99 

 33 37 3 33 12 ויותר 33
 43.7 40 58.5 43 51.7 **1ממוצע –גיל אם 
      גיל אב:
54-08 21 33 63 (34) -- 
30-53 53 30 55 43 93 

 -- 07 04 05 26 ויותר 33
 44.0 45.3 40 45.6 53.6 1ממוצע –גיל אב 

 60 36 94 54 61 **0אם עובדת
 54 97 98 86 81 0אב עובד

** p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --
וסטיית  99-03; טווח הגילים בקרב האבות הוא 7.06וסטיית התקן  93-08טווח הגילים בקרב האימהות הוא  3

 7.49התקן 
אינם סטודנטיות. מבין האבות ש 0%-פנסיונריות ו 9%עקרות בית,  73% :עובדותשאינן מבין האימהות  0

 .פנסיונרים 60%-אברכים ו 38% :עובדים

  . מן הלוח עולים הנתונים האלה:63המאפיינים המשפחתיים של משפחות האומנה מוצגים בלוח 

ם משלהן. ימשפחות האומנות ילדים ביולוגימן ה 73%-ל :הילדים הביולוגיים של המשפחה האומנת

"משפחת  :8.0"ס תעהמובאות בההגדרות  פי-על, מצב זה תואם את הציפייה מן המשפחות האומנות

המשפחות האומנות ן מ 7%-לאומנה: משפחה שיש בה אב ואם ורצוי שיהיו בה ילדים של בני הזוג." 

                                                   
 לא כולל מקרים של אומנת קרובים. 20
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זה נובע הבדל ש ייתכן (.0004) אופק של במחקרנתונים שנמצאו בהשוואה לל וכפיעור ש – ילדים אין

לאימוץ, תופעה שתוארה  אופק עם באומנה חשוכות הילדים המעוניינותעלייה בשיעור המשפחות ן המ

, שיעור המשפחות מרובות םילדישלהן בקרב המשפחות  .(0030אכתילאת )-במחקר של שורק וניג'ם

 הממוצע הביולוגיים הילדים ארבעה ילדים ויותר(. מספרמן המשפחות  40%-להילדים גבוה יחסית )

 משתייכות שמרביתן"ר, שח ןארגושאותן מלווה  משפחותממוצע זה גבוה בהרבה בקרב . 6.7 הוא

(. עוד , בהתאמהילדים 5לעומת  9.65) יתר הארגוניםהמלוות על ידי ות משפח לעומת, החרדית לחברה

נתון זה אינו  ויותר. 37הוא  הביולוגיים ממוצע גיל הילדים האומנות המשפחותן מ 38%-נמצא כי ב

   מפתיע לאור העובדה שגיל ההורים האומנים הוא גבוה יחסית.

 ת האומנה )באחוזים(ומשפחמשפחתיים של  : מאפיינים 31לוח 
 הכול -סך 
N 058 

  ביולוגייםהילדים המספר 
0 7 
3 (9) 

6-0 60 
 40 ויותר 5

 6.7 3ממוצע –ביולוגיים הילדים המספר 
  ביולוגיים המתגוררים בביתהילדים המספר 

0 37 
3 00 

6-0 68 
 03 ויותר 5

 0.5 3ממוצע –ביולוגיים המתגוררים בבית הילדים המספר 
  ממוצע גיל הילדים הביולוגיים במשפחה

4-0 (5) 
30-3 34 

38-36 36 
60-37 57 

 37 ויותר 63
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

 5.33היא  ; סטיית התקן של מספר הילדים החיים בבית0.35סטיית תקן של מספר הילדים הביולוגיים היא  3

 ומספר הילדים שבטיפולן המשפחות האומנות בשירותי האומנהשל הוותק 

מן  .ובהווה בעברהן מטפלות,  שבהןומספר הילדים  האומנה משפחות של ותקהו יםמוצג 60 וחלב

 הלוח עולים הנתונים האלה: 

 לממצאי השוואה .בממוצע שנים 33.5הוותק של ההורים באומנה הוא  :באומנה ההורים של ותקהו

המשפחות ן מ 64%המשפחות באומנה: של ( מצביעה על עלייה בוותק 0004של אופק )המחקר 

במחקר מן המשפחות בלבד  00%שנים( לעומת  4אופק היו חדשות יחסית )עד של שהשתתפו במחקר 

שנה ויותר( גבוה יותר בקרב הורים לילדים שהופנו מאגף  33הנוכחי. שיעור המשפחות הוותיקות )

(. 00%-משירות ילד ונוער )כשהופנו ( לעומת הורים לילדים 50%-קום ומהאגף למוגבלות שכלית )כהשי
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הארוכה יותר של ילדים עם מוגבלות באומנה בהשוואה לילדים ללא  םייתכן כי הסיבה לכך היא שהות

 (. 9פרק  אומוגבלות )ר

 המשפחה בטיפולועודם  שהיו הממוצע הילדים מספר: האומנת המשפחה בטיפול ילדיםה מספר

ן מ 30%-כלעומת  המשפחות שימשו במשך השנים אומנות ליותר מילד אחדן מ 38%. 6.9הוא האומנת 

מטפלת ההילדים שוהים במשפחת אומנה ן מ 30%(. 0004המשפחות שהשתתפו במחקר הקודם )אופק, 

משירות ילד ונוער נו שהופאחוז זה גבוה יותר בקרב משפחות שאומנות ילדים . ביותר מילד אחדכיום 

(. 54%-ילדים שהופנו מאגף השיקום או מהאגף למוגבלות שכלית )כשאומנות ( לעומת משפחות 34%)

 הבדלים בצורכי הילדים. נובע מן ההבדל כי הלהניח יש גם במקרה זה 

 )באחוזים( בטיפולןשילדים הומספר  משפחות האומנהשל ותק הו: 32 לוח

 שירות ילד ונוער הכול-סך 
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 248 357 58 43 

ותק של ההורים האומנים 
 35.4 35.6 30.4 11.4 ** 1ממוצע –באומנה )בשנים( 

5-0 ** 22 03 -- 30 
34-4 55 43 40 46 
 64 67 08 23 ויותר 33

מספר ילדים שהיו בטיפול 
 6.5 6.5 6.8 3.7 *2ממוצע –המשפחה, כולל כיום

3* 32 08 58 50 
4-0 47 43 60 69 
 (03) (00) 03 21 ויותר 3

מספר הילדים שמושמים היום 
 3.9 3.8 0 2 **3ממוצע –במשפחה 

 *p<0.05.  ** p<0.01 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --   .0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 8.3, סטיית התקן 50-0טיפול באומנה הוא הטווח שנות  3
הממוצע הוצאו משפחות שדיווחו שהיו ן . מ5.33; סטיית התקן 08-3ילדים שהיו בהשגחת המשפחה הוא הטווח  0

 .משפחות קלטבהן יוצאות דופן וייתכן שמדובר באומנת חירום או מאחר שמשפחות(  9)ויותר ילדים  40להן 
  3.33סטיית התקן  ; 3עד  3 הואמשפחות השוהים כיום בהילדים טווח  6

 הפיקוח על שירותי האומנה  5.3

על שירותי האומנה פיקוח הוא  לאומנה המפנות במשרד הרווחה התפקידים של היחידותמן אחד 

ם מפקחישישה במשפחות האומנה. בילדים איכות הטיפול על ו שמספקים הארגונים המפעילים

 – היחידות המפנותן לכל אחת מ. כך, מחוזהמפנה ולפי היחידה הלפי  ,בעבודת הפיקוחנוטלים חלק 

בהיקף של חצי משרה בכל מחוז.  יםמפקחמפקח ארצי ויש  ,למוגבלות שכליתוהאגף אגף השיקום 

עד משרה בחצי מחוזיות מפקחות שתי במשרה מלאה ומחוזיות מפקחות  שתילשירות ילד ונוער יש 

בו הוא פועל, שחות האומנה במחוז משפעל הגוף המפעיל ומופקד על כל מפקח שלושת רבעי משרה. 

ם העיקריים של רכיביההם  אלה אומנה.השמתו בטרם הילד שבה התגורר ללא קשר למיקום הרשות 

 המפקחים:תפקידי 
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 כל השמה וכל משפחה חדשה שאותרה  אישורוהמפעיל במחוז שבאחריותם,  ןבסניפי הארגו ביקור

 של ילד במשפחת אומנה. 

  יעדיעל פי אחר התקדמות הטיפול מעקב אשר נקבעה לילד, ובהמשך  תכנית הטיפולאישור 

אמורה אישית. את התכנית תכנית טיפול תיבנה לכל ילד באומנה קובע כי  8.0 תע"ס. התכנית

של הילד  המולידהמנחה האומנה בשיתוף עם המשפחה האומנת והעו"ס המטפל במשפחה לבנות 

כשלושה חודשים  אמורה להיבנותהילד. התכנית ברשות המוצא של  ה לשירותים חברתייםבמחלק

אחת לשנה, בהתאם להתקדמותו של הילד ולצרכיו המתחדשים. עליה להתעדכן לאחר ההשמה ו

השתלבות ה: טיפול ומעקב רפואי, ליווי הילד ו שלצרכימענה מקיף לכל אמורה לתת התכנית 

 ות, חוגים ופעילות חברתית ועוד.במסגרת החינוכית, מתן מענה רגשי, אבחונים, סיוע לימודי, חונכ

בה וו, מתכנסת כדי לדון במצבהועדת תכנון טיפול והערכה נעשה בואחר התקדמות הילד המעקב 

 . המפקחנוטל חלק 

  מלא בנוגע לליווי שלהן את המשפחה למתבקשות מנחות האומנה בקרה על הטפסים שעריכת

 המענים שיועדו לו בתכנית הטיפול. הילד מקבל את כלבחינת המידה שבה טיפול הניתן לה, ולו

דרך נוספת לבקרה של המפקחים על הטיפול היא יצירת קשר עם משפחות האומנה ובירור תדירות 

 הקשר עמן. ן משל המשפחות שביעות רצונן מידת הביקור של מנחות האומנה בביתן ו

 ובהם: רד הרווחההמצריכים מעורבות של מש לסוגיות ולמקריםלארגונים המפעילים בנוגע  ייעוץ ,

 המשפחה האומנתעם חילוקי דעות ו, מינית לפגיעהאו חשד להתעללות פיזית פציעה של הילד, 

 , לדוגמה,מפקחת באגף השיקום כי ייעצהבהקשר זה סיפרה בנוגע לתכנית הטיפול שנקבעה לילד. 

, בעזרת סל ה לשלוח את הילד לחינוך רגילתרצשאומנת למנחת אומנה כיצד להתמודד עם משפחה 

מסגרת מיוחדת של הילד ללמוד בעל שהוועדה לתכנון טיפול והערכה החליטה שאף "שילוב", 

 מיוחד.החינוך ה

בין שירות ובין האגפים המפנים ילדים עם מוגבלויות יש הבדלים במערך הפיקוח על שירותי האומנה 

 ישירותמטפלים יות על האומנה מטעם האגפים המפנים ילדים עם מוגבלוילד ונוער. המפקחים 

בהפניית הילדים לאומנה ובסידורם: הם מכנסים ועדת תכנון טיפול והערכה בניהולם ודנים בה במצב 

שוטף אחר ליווי הילד על ידי עוקבים באופן שהות הילדים באומנה הם במהלך , על כך הילד. נוסף

המפקחים על האומנה  הארגונים המפעילים, ומספקים למנחות האומנה ייעוץ בתחום המוגבלויות.

מתכנסות ביוזמת המטעם שירות ילד ונוער, לעומת זאת, מוזמנים לוועדות תכנון טיפול והערכה, 

עובדות המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים. עליהם מוטל לאשר את תכנית הטיפול ובהמשך 

על מעורבות . הבדלים אלה מצביעים שפורטו בהלעקוב אחר התקדמות הטיפול בילד בהתאם ליעדים 

 .גבוהה ואינטנסיבית יותר של הפיקוח על האומנה מטעם האגפים המפנים ילדים עם מוגבלויות

  האומנהשירותי ההפרטה החלקית של  בעקבות פיקוחב שינוייםל בנוגע תפיסות

ההפרטה החלקית של שירותי האומנה הובילה להפרדה בין הגוף המפעיל את האומנה לגוף כאמור, 

מפקח על אינו חשובה כבר מעצם העובדה שאותו גוף זו הפרדה כי  טענו מרואיינים. עליה המפקח

 צוינו כמה יתרונות להפרדה בין הגוף המפקח לגוף המפעיל:בראיונות עצמו, ועל כן יש יותר בקרה. 
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 ההפרדה בין הגוף המפעיל את האומנה לגוף המממן והמפקח :התמקצעות הפיקוח על האומנה, 

הביאה להתמקצעות בהפעלת שירותי האומנה.  ,אחרדין וחשבון ל מסורנדרש ל אחדוהעובדה כי ה

 מצד הפיקוח. גםעולה כי חל שיפור בדפוסי העבודה  מרואייניםהמדברי 

 להדריך המפקח גם נדרש לפני ההפרטה החלקית  :הפרדה בין תפקיד המפקח לתפקיד המדריך

וע תפקיד הפיקוח. מנהל האומנה באחד נטען כי הדבר הקשה על ביצבראיונות  .מנחות אומנהאת 

 העבודה חלוקת. קשורות בידיים יותר עובדת לא המפקחת היום": מתאר המפעיליםארגונים ה
 המפקחים להתרכז בפיקוח.אפוא יכולים  כיום יותר ברורה ונכונה."

 מול מספר גדול של  הפיקוח על האומנה לא היה יעיל ,ההפרטה החלקיתלפני  :הידוק הפיקוח

טרם מנחות שעבדו מדבריהן של (. גם 0004קורשי, ליבוביץ ושמיד, -רשויות מקומיות )כורזים

לא שלה כי בחלק מן המחלקות הקשר עם הפיקוח היה טלפוני ובתדירות נמוכה או וההפרטה ע

 מענה למשפחותהנותן בתדירות גבוהה יותר,  ,כלל. כיום יש פיקוח הדוק יותרתקיים ה

"היום כשיש גוף : מתאר האומנהבענף  מקצועי גורםיותר.  הרחב תגאוגרפיפריסה ב המתגוררות
"יש מנחת אומנה שבעבר שימשה עו"ס משפחה ציינה:  שמרכז את האומנה יותר קל לפקח."

מפקחת שפעם בשבוע נמצאת באחד הסניפים, מכירה את כל מנחות האומנה והצוות ואפשר 
 די, לא רק במצבי חירום."להתייעץ איתה באופן מיי

מדיניות, למשל יישום יפת הלאכחסר את הכלים  הפיקוחלעתים כי ציינו המפקחים לצד היתרונות, 

ההסכם בין הארגונים המפעילים למשרד הרווחה באשר לדפוסי העבודה בין מנחות האומנה לעו"סיות 

לעתים היא אינה  אך בחוזה תמעוגנ הגורמים שני בין הקשר . מתכונתחלקות לשירותים חברתייםהמ

העובדה שתפקיד המפקחים לפקח על האומנה ן ובע בין השאר מביישום ההסכם נ הקושי .תמיושמ

 ואין באחריותם לפקח על עבודת המחלקות לשירותים חברתיים. 

נציגי מדברי  .מן הפיקוחרבה שביעות רצון הביעו המפעילים בארגונים  בכירים תפקידיםבעלי ככלל, 

"אנחנו   :מהם אחד לדברי. בוהם אינם חוששים מן הפיקוח ואף נעזרים עלה כי הארגונים המפעילים 
כי הטעויות לא נעשו ממניע מושחת. אנחנו בני אדם, ואנשים עושים  הביקורת את לשמוע חוששים לא

מדברי  חים."ל היחסים לא מתוושגיאות ולפעמים העבודה באומנה היא בשיטת ניסוי וטעייה. בסך הכ

כי המפקחים מייעצים לארגונים המפעילים בסוגיות מורכבות, וכי הייעוץ מועיל אף עלה המרואיינים 

"הפיקוח יוצר אתנו : יםמפעילאחד הארגונים האומנה בהמנהל של  ודוגמה לכך היא דברילהם מאוד. 
  ".שותפות בחשיבה. אנחנו מתלבטים אתם לגבי המון דילמות ומקבלים גיבוי

  המפעילים לארגוניםבין משרד הרווחה  קשרה 5.4

כאמור, בתהליך ההפרטה החלקית של שירותי האומנה הועברה לארגונים המפעילים האחריות לגיוס 

פעולות אלו נעשו בהתאם . במשפחה במהלך שהותו של הילד ןהמשפחות, להכנתן לקליטת הילד, ולליווי

הפיקוח על איכות הטיפול בילד ובמשפחות  שצוין,כפי משרד הרווחה. שקבע מדדים ללסטנדרטים ו

והחזר ההוצאות המיוחדות נותר האומנה היקפו, וכן העברת התשלום החודשי למשפחות על האומנה ו

עם אנשי מקצוע מתחום האומנה בנוגע לתפיסותיהם שנערכו בראיונות העומק  באחריות משרד הרווחה.

שיתוף לקשר בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים: ם הנוגעישני נושאים על ההפרטה החלקית הועלו 
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ההסכמות בנוגע את שיתוף הפעולה ו את להדקוהצורך  ,ידע על מתן שירותי אומנהגוף פעולה בפיתוח 

 להלן:מוצגים . נושאים אלה להקצאת התקציב להפעלת שירותי האומנה

 האומנה שירותי מתן עלגוף ידע  פיתוחב פעולה שיתוף

הידע המקצועי בתחומי האומנה. ופותח מנה התפתחו תהליכי למידה והמפעילים את האבארגונים 

האומנה לילדים שהופנו משירות ילד ונוער לתחום עקב הפיכתה של היתר, בין  התהליך התרחש,

 מנהלת. כוללניות במחלקות לשירותים חברתייםה העובדות הסוציאליותמומחיות נפרד משאר תפקידי 

"עובדות שלנו עשו עבודות סמינריוניות ועבודות מאסטר : מתארת הארגונים המפעיליםאחד ב האומנה
בתחומי האומנה. נכתבו מאמרים ובוצעו תרגומים. ישנה התמחות באומנה שלא הייתה קודם. בזכות זה 

  אני יכולה היום להדריך סטודנטים בתחום האומנה ולערוך הכשרת עובדים מקצועית."

וצת למידה וקהילת ידע וירטואלית ביוזמתה של המפקחת הארצית על ענף קבהוקמו  0009בשנת 

. לדברי הרווחה במשרדוהכשרה תכנון למחקר, האומנה בשירות ילד ונוער ובעזרתו של האגף 

צורך של הפיקוח לחזק ן ההיוזמה להקמת קבוצת הלמידה וקהילת הידע נבעה מ ,המפקחת הארצית

בו הוחל שלמנף את תהליך פיתוח הידע  ,המפעילים, ליצור אחידותאת הקשר עם עבודת הארגונים 

ולגבש תורה מקצועית שתהיה מושתתת גם על תורת השדה ותכלול סטנדרטים  בארגונים המפעילים

כל הארגונים המפעילים  . בקבוצת הלמידה השתתפו נציגיאחידים לעבודה לכל הארגונים המפעילים

וסקים באומנה. החומרים שנכתבו בקבוצת הלמידה פורסמו המפקחים של כל אגפי המשרד העכן ו

סדרת חוברות  0030בשנת פרסמה אף בקהילת הידע הווירטואלית של המשרד. קבוצת הלמידה ונידונו 

סטנדרט לעבודה כיום בהוצאת אשלים. חוברות אלו משמשות  ,בשם "אומנה, הלכה ומעשה"

עבור העוסקות באומנה נוספות ת למידה קבוצונפתחו  0030בשנת  21מקצועית בתחום האומנה.

 האגף למוגבלות שכלית.אוכלוסיית אוכלוסיית אגף השיקום ו

 האומנה שירותילהפעלת  תקציבל בנוגע כמותסהה חיזוקבו הפעולה שיתוף בהידוק צורך

משרד  שמעניקאחד התוצרים של ההפרטה החלקית הוא הגדלת התקציב כי מציינים  אנשי המקצוע

הרווחה להפעלת שירותי האומנה. אחת הסיבות להגדלת התקציב קשורה לאפשרות של הארגונים 

אך ד ומאתקציב הוא אמנם נמוך הנתח של התרומות בהמפעילים לגייס תרומות. לדברי מפקחים, 

הארגונים מן . כך, לדוגמה, באחד לכל המערכת לצעוד קדימה" ם"גרהמשאבים הנוספים האלה גיוס 

למנחת אומנה. במשרד הרווחה ראו את  case load-עילים גייסו תרומות לצורך הפחתת ההמפ

"יש : כי יחידות המשרדממפקחת על אחת בהקשר זה ציינה  ו.היתרונות שבכך ופעלו אף הם להפחתת
   הזנה הדדית ואפשר לעשות משהו עם יוזמות וחדשנות של השטח."

 נחוץם, המימון העומד לרשות ענף האומנה מצומצם מדי והמפעילי ארגוניםב גורמיםזאת, לטענת  עם

 :אלהה הצרכים על לענות כדי ,הרווחה ממשרד נוסף תקציב

                                                   
( עוסקות 0030החוברות בסדרת "אומנה הלכה למעשה" בעריכת מוריה לוי, שלווה ליבוביץ, שרית ויזל, ) 21

בתחומים האלה: גיוס משפחות, בדיקת משפחות אומנה, בחירתן והכנתן, התאמה מיטבית של אומנה, 
מיניות  סגנונות התקשרות של ילדים במשפחות אומנה, ליווי משפחות וילדים, התמודדות עם פגיעות

 באומנה, זיהוי איתותי מצוקה באומנה, תהליכי פרידה וסיום והכנת הנער/ה לחיים עצמאיים. 
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 עמו  הביאלהפעלת האומנה באמצעות ארגונים חיצוניים  המעבר: המשפחות גיוס תהליך ייעול

תהליך זה דורש משאבים רבים,  כי עלה הראיונות ןמ, זאת עם. לאומנה משפחות בגיוס התמקצעות

הארגונים המפעילים:  אחדב אומנהשלא תמיד זוכים לתקצוב מטעם משרד הרווחה. לדברי מנהלת 

מדריכת מנחות אומנה בארגון מפעיל אחר  ."תרומות על 70%-ב מתבסס המשפחות גיוס"תהליך 

 זמן השקעת דורש שהוא למרותתהליך המיון והבחירה ככללותו,  על ניתן לאהמימון  כי הסבירה

 .עשרה פי גדול משפחות מאגר מתוךעבור משפחות שאושרו כמשפחות אומנה,  רק אלא, מרובה

 בארגונים המפעילים מעוניינים להרחיב את הליווי הניתן למשפחות לא רק  :הרחבת רכיבי הליווי

כי בראיונות צוין ליווי אלא גם מבחינת רכיביו. הזוכים לבני המשפחה ו המשפחותמבחינת מספר 

וכן לעבות את   קבוצות טיפוליות וקבוצות להדרכת הורים ,יש רצון להפעיל יותר קבוצות תמיכה

חוסר זמן ותקנים, לא עקב . עוד צוין כי הליווי למשפחות, במיוחד בהתחלה ולקראת סיום האומנה

מבחוץ.  יםתשירולרכוש  נאלצים והארגוניםלהרחיב את הרכיב הטיפולי בתפקיד כיום ניתן 

מצומצם  היה case load-ה"אם  ציינה בדבריה כי:המפעילים  ארגוניםה אחדאומנה ב מנהלת

יותר כמו באומנה הטיפולית, הרבה יותר שירותים טיפוליים יכולים היו להינתן על ידי מנחות 
להרחבה על תחומי הליווי ) האומנה שמתמחות באומנה ולא על ידי אנשי מקצוע חיצוניים."

 (.3ראו פרק ושביעות רצון המנחות וההורים ממנו 

 בנוספת  הפחתה-case load ה צומצם החלקית ההפרטה לאחר: למנחת אומנה-case load 

למנחת אומנה, ובתקופת המחקר הוא צומצם שוב. אולם לטענת הארגונים המפעילים נחוצה 

ארגונים ה באחד אומנה מנהלתליווי למשפחות. לשפר את איכות ה כדינוספת  ניכרת הפחתה

על סמך זה  "מנחות האומנה מתוקצבות על ביקור של פעם בחודש למשפחה.: ציינה כי המפעילים
זה לא ריאלי. נדרשת החזקה למשפחות ברמה מאוד גבוהה. צריך להכפיל את  – לקדם תהליכים

מנחות האומנה גם  ההחזקה."כמות הפגישות של מנחות האומנה עם המשפחות, ואת מינון 

  . (53, לוח 3)ראו פירוט בפרק  סבורות כי תדירות הקשר עם המשפחות האומנות הייתה מועטה

  תנאי כיצוין  עם גורמים בארגונים המפעילים ראיונותב :אומנההשל מנחות  תןהעסקשיפור בתנאי 

יותר מאלו של מנחות האומנה, וכי נחוצה  טובים חברתיים לשירותים במחלקה"ס עוה של העבודה

לשם העלאת שכרן דווח כי משרד הרווחה אינו מקצה תקציב גדול יותר על כך  נוסף .השוואת תנאים

מעלים את שכרן כדי למנוע תחלופה גבוהה. הם שהארגונים המפעילים של המנחות הותיקות ועל כן 

ערים מאוד גדולים בין ההתפתחות "מתקיימים פ :מנהלת אומנה באחד הארגונים ציינה כי
יש לעדכן את  ." עוד צוין כיהמקצועית המדהימה של העו"ס לבין התגמול בשכר מצד משרד הרווחה

שהארגונים לא ייאלצו להשלים כדי ההחזר על הוצאות הדלק בהתאם לתעריף המעודכן של הדלק, 

  . רכבהאומנה ות למנח לספקהציעו אף מרואיינים כמה מן ה את הפער התקציבי מכספם.

והן מצד הארגונים  הן מצד משרד הרווחהעלו בראיונות קשיים בניהול דיאלוג בנושא התקציב 

המפעילים. אנשי מטה במשרד הרווחה טענו כי הארגונים המפעילים פונים אליהם בתדירות גבוהה 

היחידות  מדי בבקשה להגדיל את התקציב, ולא ניתן להיענות לדרישותיהם. לדברי אחד ממנהלי

"הציפייה היא שהארגונים המפעילים ימצאו פתרונות בעצמם ויגייסו המפנות במשרד הרווחה: 
משאבים. כל אחד משחק את המשחק הצפוי מראש. הממשלה אומרת: 'עם זה תסתדרו', והארגונים 

  אומרים: 'נצעק גוועלד ונפעיל לחץ ציבורי באמצעות לחץ פוליטי והמדיה'." ...המפעילים
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משרד הרווחה כאשר המופנית כלפיהם מצד  חשדנותהובע קושי באשר להמפעילים  הארגוניםמצד 

"יש פערים המפעילים:  הארגונים באחדאומנה  מנהל לדברי כךדיאלוג בנוגע לתקציבים. מתנהל 
אמנם זה נכון שהמדינה הגדילה את  ...גדולים בין התקציב שניתן לתקציב שנחוץ להפעלת האומנה

אחד לא  אףעד לאומנה עם ההפרטה, אבל לפני ההפרטה שילמו פחות וגם קיבלו פחות. התקציב המיו
שיתוף  הידוקבצורך  עולהמכאן  סוחט כספים או גונב. אנחנו רוצים לקבל יותר כדי שנוכל לתת יותר."

 ההסכמות בנוגע לתקציב להפעלת שירותי האומנה. בחיזוק ו הפעולה

 המפעילים הארגונים בין הקשר. 5.5

 .לתחרותבד בבד ביניהם ולשיתוף פעולה הביאה  ארגוניםארבעה ידי  לעשירותי האומנה הפעלת 

 פעולה בין הארגוניםה ףשיתו

 קשר ושיתוף פעולה פורמלי בשני פורומים מרכזיים:מקיימים ביניהם הארגונים המפעילים 

 כאמור, נציגי הארגונים המפעילים השתתפו בקבוצת הלמידה שגיבשה  :מפגשים בקבוצת הלמידה

, אך הפסיקה קבוצת הלמידה להיפגשהעבודה את התורה המקצועית של תחום האומנה. בתום 

אגף השיקום והאגף  ובלתאומנת ילדים עם מוגבלויות, בהתחום קבוצות למידה ייעודיות לקמו 

אפשרות העוסקים ב. כיום מתקיימים דיונים בהתאם מקצועיותונבנו תורות  ,מוגבלות שכליתל

 בארגונים המפעילים את האומנה, ולפתח תורה מקצועית בהקשר לכך. 22להפעיל מרכזי קשר

  אחת לשלושה חודשים נפגשים מנהלי האומנה  :ענף האומנהשל מפגשים עם המפקחים הארציים

טעם שלוש היחידות המפנות ארגונים המפעילים עם המפקחים הארציים של שירותי האומנה מב

 .האומנה מערךכדי לדון בסוגיות הקשורות להפעלת  ,במשרד הרווחה

מנהלי האומנה בארגונים המפעילים מקיימים ביניהם גם קשר לא פורמלי וללא תיווך של הפיקוח 

 :האלהבאים לביטוי באופנים ניהם מטעם משרד הרווחה. דפוסי שיתוף הפעולה בי

 בזה זה ונעזרים ביניהם התייעצויות מקיימים המפעילים הארגונים מנהלי :הדדית ולמידה התייעצות 

 לנהל כיצד ללמוד כדי בקולגות נעזרו הארגונים באחד, למשל, כך. הדדית והפריה השירות שיפור שםל

 כמוצלח.  הוכח אשרו אחר ארגון יתחשפ עבודה מודל אימצו אחר ובארגון, התקציב את יותר טוב

  מפקחים ממשרד הרווחה סיפרו כי לעתים הארגונים המפעילים  :מול משרד הרווחההתארגנות

בכוחה של מתאגדים יחד כדי להעלות את טענותיהם כלפי המשרד, למשל בנושאי תקציב. 

 דרישותיהם.למשקל הוסיף ולההתאגדות המשותפת לחזק את כוחם 

  הארגונים בין תחרותה

ההפרטה החלקית. העובדה שהארגונים מיעדי אחד  ואהארגונים המפעילים התחרות בין העידוד 

שירות אמורה לשמש להם תמריץ לפעול להרחבת מענה ההחלפה ומפעילים את אותו -המפעילים הם ברי

השירות דרכים חדשות לייעול ובה בעת לאתר האומנה ליותר ילדים, לספק מענה באיכות גבוהה 

                                                   
מולידים באומנה הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים  לילדים מרכז קשר 22

 יכולים לבקר בבית הוריהם המולידים או שהם נמצאים באומנה חסויה במקרים שהילדים אינם לילדיהם
   (.0035נבות, פאס וצדקה, )
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תואמת ה ,פי חלוקה גאוגרפית פועלים עלבישראל ה המפעילים את האומנהארגונים . כאמור, וולשיפור

. מחוז ירושלים הוא המחוז היחיד שבו שני ארגונים את ארבעת המחוזות הקיימים במשרד הרווחה

מצומצמת ולרוב אין  הארגונים בין התחרותמסיבה זו מפעילים את האומנה הרגילה )שאינה טיפולית(. 

תחרות סמויה. מרואיינים ציינו כי התחרות בין קיימת  תהם מתחרים על אותו פלח אוכלוסייה. עם זא

 שני הארגונים הפועלים במחוז ירושלים היא מינורית ואינה משפיעה לרעה על שיתוף הפעולה.

התחרות בין הארגונים ומציינים אפשרות משרד הרווחה רואים לרוב בחיוב את בהפיקוח אנשי בקרב 

המוטיבציה של הארגונים להציג הישגים, למשל במספר להגברת כי היא תורמת לשיפור השירות ו

המשפחות האומנות שגויסו לאומנה. עם זאת יש הסוברים כי התחרות אינה מועילה ואינה יעילה 

 קטן הקיים בתחום האומנה. האוכלוסייה הכאשר מדובר בפלח 

אנחנו גם  ת."כיום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה לצד התחרואחד הארגונים: אומנה בלדברי מנהל 
מתייעצים זה בזה וגם מתחרים, זה לא סוד. אבל התחרות לא גולשת לרמה כזו, שאגיד שהארגונים 

אולם יש הטוענים כי אם התחרות תתרחב, היא עלולה לפגוע באיכות  האחרים לא עובדים טוב."

רע מאוד. "התחרות עלולה להוביל למרוץ : ציינה בהקשר זה האומנה. מנהלת אומנה באחד הארגונים
נוסף לכך  תחרות זה מי מגיע ראשון וחוטף את הילד ראשון ואז לא יתאימו משפחה לילד אלא להפך."

 נטען כי תחרות יכולה לפגוע בשיתוף המידע ובהפריה ההדדית בין הארגונים המפעילים.

  הילדים עםו האומנות המשפחות עם עבודהה דרכי. 6

רבה החשיבות , ברורה הבעבודה עם הילד באומנהמשפחות האומנה הן חוד החנית העובדה כי  רלאו

פרק זה בהשוטף.  ןלקראת התפקיד ולליווי ןוכן להכנתשל המשפחות ניתנת לתהליך המיון והבחירה ה

גיוס שלהן לשירותי האומנה, : האומנההמשפחות עם המפעילים דרכי העבודה של הארגונים  ותנסקר

 ,מנחות האומנההליווי הניתן להן על ידי ילדים, ובין הן נהתאמה בי, תפקידהלקראת  תןהכנ

דרכי . הארגון המפעיל ובמימון משרד הרווחהעל ידי ד ולמשפחה לוהשירותים והמענים הניתנים לי

 עם המשפחות בדרכי העבודה של הארגונים המפעיליםשחלו שינויים אור הלגם  נבחנותהעבודה 

 .בעקבות ההפרטה החלקית

  האומנה לשירותי המשפחות גיוס

משמשות לגיוס משפחות השלוש דרכים עיקריות צוינו ראיונות עם נציגי הארגונים המפעילים ב

שמעו שלאומנה: פרסום בכלי התקשורת, הפניה מארגונים מפעילים אחרים ופנייה יזומה של משפחות 

 על אפשרות זו מאנשים אחרים. 

ההורים לא  גיללעמוד בכמה קריטריונים: נדרשות להצטרף לשירותי האומנה המעוניינות משפחות 

כדי  ,שנה 56עד  שלבגיל הרך ובין הילד האומנים ילד הורים גילי בין הפער ; הגבלה של ה44 יעלה על

קשרים זוגיים ומשפחתיים ; העדר רישום פלילי; של שני בני הזוג נהבריאות תקי לאפשר אימוץ;

עומדים הבני זוג  .(3.6, סעיף 8.0)תע"ס  יכולת הכלה של ילדים בסיכוןו כלכליתיציבות ; יציבים

 . נציגי הארגון המפעילעם בקריטריונים מוזמנים לראיון 
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  החלקית הפרטהה לאחר לאומנה המשפחות בגיוס התמקצעות
דיווחו כי בעקבות ההפרטה החלקית חל שיפור בגיוס המפעילים הארגונים ן רבים ממרואיינים 

היו קשיים בגיוס משפחות אומנה עקב העדר תקן לכוח אדם הנחוץ  ההפרטהלפני . נןובמיוהמשפחות 

(. 3777לריכוז תחום האומנה, בעיקר ביישובים הקטנים וביישובים הכפריים )מבקרת המדינה, 

קורשי, -להתנדב לאומנה )כורזיםממשפחות תיע הייתה אף היא גורם שהרהסחבת בהחזרי ההוצאות 

 : להלן יםפורטמ תחומי ההתמקצעות בגיוס המשפחות לאומנה(. 0004ליבוביץ ושמיד, 

  באמצעות: ,לשמש משפחות אומנה יותפוטנציאלההגדלת מאגר המשפחות 

, בעיתונותההפרטה הוחל בפרסום הצורך במשפחות אומנות  לאחר: התקשורת בכלי פרסום -

"לעמותות יש שיטות וברדיו. לדברי אחת המפקחות על האומנה:  בטלוויזיה, באינטרנט
"ס במחלקה, היא לא העוחדשות ויצירתיות לגיוס המשפחות האומנות. כשהגיוס היה על ידי 

יכלה לפנות לעיתונאי בלי אישורים. לעמותות ישנה יותר אפשרות לחשוף את האומנה לציבור 
 זאת עם בעבר משפחות שמעו על הצורך באומנה רק מפה לאוזן." ...הרחב ולהציף את הצורך

כי הפרסום אינו תורם לגיוס המשפחות. כך לדברי מנהלת האומנה באחד  שסברוהיו 

 מתקשרות משפחות. בעיתונים כתבות פרסום לאחר קורה מה"ראינו הארגונים המפעילים: 
או לאמץ. בפועל לא מגיעות משפחות  לארח רק התכוונו כי בכמויות נושרות אז אבל בכמויות

רלוונטיות. מי שזה מתאים לו מוצא את הדרך להגיע אלינו, זה לא חנות נעליים. לא משוכנעת 
  שהשקעת התקציב הנוסף לפרסום תורמת."

הארגונים המפעילים  :המפעילים הארגונים בין באומנה המעוניינות משפחות שמות העברת -

שנמצא  באזורפועלים באזורים שונים בארץ ולעתים מתקבלות פניות ממשפחות המתגוררות 

לארגון המתאים. לפני הפנייה הארגון את מעביר באחריות ארגון אחר. במקרים אלה 

 040-יותר מההפרטה לא ניתן היה לעשות זאת מאחר שלא התקיים קשר מסודר בנושא זה בין 

נאמר כי המחלקות לשירותים חברתיים שמרו לעצמן את אף בראיונות מקומיות. הרשויות ה

 שזקוקים ילדים זמן באותו להן היו לא אם גם..." :המשפחות שהביעו רצון לשמש באומנה
המפקחות על ן ציינה אחת מ – "לתת מה לה שיהיה ,לאומנה דרישה שתבוא למקרה. לאומנה

  ."קיים לא הזה המצב היום"האומנה והוסיפה כי 

 כמה  להמתיןצריכות משפחות הלעתים , הכשרהוה גיוסהלאחר  :מועמדות משפחות החזקת

 כדי, זובתקופת המתנה  החזקתןל. בחלק מן הארגונים המפעילים פועלים הגעת הילד עד חודשים

הוקמה  שלום באור, למשל. אומנה משפחות לשמש מבקשתן חוזרות המשפחות בוש מצבמ הימנעל

המשפחות המועמדות לאומנה  על קשר עםר ולשמ ,בין היתר ,תפקידהויחידה בשם "מבואה" 

  ה.באמצעות מפגשים אישיים עם מנחות קורס במ"ה אחת לשלושה שבועות עד להשמ

  התפתחה רמת המקצועיות  ההפרטהלאחר  :משפחות המועמדות לאומנההשיפור תהליך בחירת

 בתהליך בחירת משפחות האומנה והוא כיום מובנה יותר. מנחת אומנה ולשעבר עו"ס משפחה

תהליך בחירת המשפחה  בעבר"היום יודעים יותר טוב לבחור משפחות אומנה, יש כלים. : מתארת
או  זו"ס עושל  תפיסתה לפישל מישהו או  המלצה, ומשפחות נבחרו על בסיס הלא היה מובנ

 ."משפחה לבחור איךיותר ברורים  סטנדרטיםיש  היוםאחרת. 
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 תפקידהלקראת  הכנה

המשפחות ן מ 54%: לאומנה השתתפו בהכנה כלשהימהם  49%ההורים האומנים עולה כי  ימדיווח

)כגון שפת הסימנים, קורסים של משרד הרווחה השתתפו בקורסים אחרים  8%עברו קורס במ"ה, 

חלק יש לציין כי . מנחת אומנהשיחות עם מן המשפחות קיימו  38%-והורים אומנים( עם ומפגשים 

נמצאה שונות בין הארגונים המפעילים את השתתפו ביותר מהכנה אחת.  (34%-)כשפחות קטן מן המ

ההורים מן  97%. 47%-ל 35%בין , האומנה מבחינת שיעור המשפחות שהשתתפו בהכנה כלשהי

 נמצאומעניין לציין כי  ."מאוד רבה"במידה  או "רבה במידה"רצון ממנה  שביעותשקיבלו הכנה הביעו 

קרובים: אחוז נמוך יותר של קרובי משפחה השתתפו בהכשרה כלשהי לקראת  אומנת לפי הבדלים

 (, בהתאמה55%לעומת  35%התפקיד בהשוואה למשפחות אומנות שאינן קרובות משפחה של הילד )

 .(ג בנספח 6-לוח גראו )

מועבר הדומה באופיו לקורס במ"ה ה, קורס במ"ה )בחירה, מיון, הכנה(למשפחות  יםמספק ניםארגוה

המנחות ן מ 09%מנחות אומנה שהוכשרו לכך )מעבירות הקורס למשפחות את למנחות האומנה. 

 ;בקורס זהים בכל הארגונים המפעיליםנלמדים הנושאים ה .דיווחו כי הן מנחות קורס במ"ה להורים(

 ובהמשך נלמדים נושאים ,תוכני הקורסלפגש הראשון מוקדש להיכרות אישית ולהתוודעות המ

התקשרות, זהות ושייכות של הילד, הקשר עם המשפחה המולידה, ובהם  הקשורים לאומנה

 ההוודאות כחוויה מתמשכת באומנה, התנהגויות של הילד, פרד-התמודדות עם קשיים שונים כמו אי

ההכנה  יסוג יםמפורט 66בלוח  .וכן השפעת האומנה על המשפחה ועל הילדים הביולוגיים ןואובד

  .שעברו המשפחות לקראת תפקידן ושביעות רצונן ממנה

 )באחוזים( , לפי הארגון המפעילהכנה לקראת תפקיד הורה באומנה ושביעות הרצון ממנהה: 33 לוח
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 248 304 47 30 00 

 (35) 53 47 93 57 **כלשהי בהכנה השתתף

      :אלהה הסוגים ן, קיבל הכנה ממתוכם
 -- 98 99 83 81 "הבמ קורס
 (57) (65) 69 09 32 מנחת האומנה עם שיחות
 במידה" השיבו) ההכנה מן רצון שביעות

 300 96 90 83 77 "(מאוד רבה"במידה  או" רבה
** p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --

  המשפחות ביןו הילדים בין התאמה

כדי להקל על הילד את ההשתלבות במשפחתו החדשה ואת החזרה אל כי ציינו אנשי המקצוע שרואיינו 

מושם דגש על התאמה מרבית בין אורח החיים של משפחתו משפחתו המולידה, אם זו תתרחש, 

מידת , מגזר: םהיבטי כמהבאה לביטוי בזו המולידה לאורח החיים של המשפחה האומנת. התאמה 

ציינה  . מנהלת אומנה באחד הארגונים המפעיליםמוצאכלכלית ולעתים גם -דתיות, רמה חברתית

יארדרית היא לא תוכל לחזור להוריה הפשוטים, "אם נשים ילדה במשפחה אומנת מיל :בהקשר זה כי
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ילד יוצא אתיופיה נשתדל לשים בקרב משפחה אומנת יוצאת . הנרקומנים, ולמשפחתה מרובת הילדים
 אתיופיה, כדי שימשיך לטעום מהמאכלים, ולהריח את הריחות."

נערך תיאום ציפיות עם המשפחה האומנת בנוגע לרקע שממנו בא הילד, המין והגיל שלו. לכך נוסף 

"אנחנו דנים עם המשפחה האומנת על המין והגיל של הילדים, כך שיתאימו לדברי מנחת אומנה: 
לאחים הקולטים. יש משפחה שרוצה שהילד הקטן במשפחה יישאר הקטן. לעומת זאת, יש משפחה 

ו ובין ואופיהמזג של הילד ניסיון להתאים בין אף  יש נה יהיה הקטן ביותר."שרוצה שהילד באומ

 של המשפחה האומנת. האופיי

וסברו  משפחה האומנתלשביעות רצון מאיכות ההתאמה בין הילד רוב לאנשי המקצוע שרואיינו הביעו 

נה: . לדברי אחת ממנחות האומההתמקצעות שחלה בעקבות ההפרטה החלקיתן כי היא נובעת מ

, ברוב המקרים יש התאמה חיובית בין משפחה לילד. לא תמיד אפשר לנבא את ההתאמה הכול-ך"בס
התהליך של ההתאמה נעשה בצורה  הכול-ךמראש, יש דברים שצצים רק כשהילד נמצא שם. בס

"התאמה בין הילדים : ציינה כי מדריכת מנחות אומנה באחד הארגונים המפעילים מקצועית."
בהשמות של ילדים ומי שמרוויח זה  תנה זה נושא שמאוד התפתח. יש פחות כישלונולמשפחות האומ

  .(8ההשמה יורחב בפרק של  העל יציבות) המשפחות והילדים."

 מנחות האומנה את המשפחות השוטף של ליוויה

מצוין כי אחד בין היתר  .תפקידי מנחת האומנהמפורטים  8.0בתע"ס  3.6סעיף ב :הקשר תדירות

הוא "ליווי, תמיכה ומעקב אחר הטיפול הניתן למושם במשפחת האומנה באמצעות ביקורי  מתפקידיה

הארגונים  וביןגם בהסכם שנחתם בין משרד הרווחה  לפחות פעם אחת בחודש." ,בית, לפי הצורך

מוצגת מתכונת המפגשים של מנחת  65בלוח המפעילים את האומנה מצוינת תדירות הליווי הזו. 

מספר עולה כי עם המשפחות, כפי שעלתה מדיווחיהם של ההורים האומנים. מן הלוח  האומנה

, מספר 6.8הוא  ההמשפח בבית מנחת האומנההאחרון של  ביקורהמאז בממוצע שחלפו השבועות 

מדובר בתדירות עולה כי עמידה בהוראת התע"ס. אולם מדברי המפקחים על האומנה המצביע על 

ן מ 64%-אף ש המשפחות.ן חלק ממועטה מדי עבור המינימלית לקיום המפגשים, וזו עלולה להיות 

מקבלות ליווי מהן  30%המינימום שנקבע בתע"ס, ן המשפחות מלוות בתדירות גבוהה יותר מ

   חורגת מהוראות אלה.נמוכה הבתדירות 

כי עולה עוד  65מלוח  :המשפחות אצל בביקוריה האומנה מנחת משוחחת שעמו העיקרי המשפחה בן

 הנמצא(. 35%עם הילד )גם לרוב (, ו79%ההורים )ן מעם אחד  כמעט תמידמשוחחת מנחת האומנה 

במסגרת עמם אחוז הילדים שמנחות האומנה משוחחות שונות בין הארגונים המפעילים מבחינת 

שיעור נמוך יותר של המפנה העלתה כי היחידה בחינת שאלה זו על פי . 88%-ל 59%בין  ה, הנעהביקור

שהופנו  לילדים( בהשוואה 56%) האגף למוגבלות שכליתנמצא בקרב ילדים שהופנו לאומנה מ ותשיח

על נמצאו גם  ותשיחהלקיום בנוגע מובהקים  (. הבדלים35%( ומאגף השיקום )38%משירות ילד ונוער )

ילדים ( לעומת 38-3בית הספר ) יילדים בגיל נערכות עם  ותאחוז גבוה יותר של שיח :הילד גילפי 

-יותר מ) לאגף השיקום ולאגף למוגבלות שכלית בלבד משתייכיםה (+37) ( או מבוגרים4-0צעירים )

 .(, בהתאמה50%-קצת יותר מלעומת  30%
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 , לפי הארגון המפעילמשפחת האומנה והילדמנחות האומנה עם המפגשים של מתכונת : 34לוח 
 )באחוזים(

 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 248 304 47 30 00 

 4.2 3.7  4.2          3.2 3.8 **1 האחרון אז המפגשהזמן שעבר מפרק 
 (33) 67 00 53 35 חודש*פעם בעד 

 80 40 34 58 56 פעם בחודש
 -- -- (36) (3) 7 מפעם בחודש פחות 

משוחחת מנחת בן המשפחה שעמו 
 3האומנה במפגשים:

     

 78 70 300 77 77 *עם אחד ההורים
 88 59 90 93 64 **עם הילד באומנה

 48 -- -- 39 11 עם אחד מבני המשפחה האחרים**
 *p<0.05  ** p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --
 .ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחתמאחר ש 300-האחוזים אינם מסתכמים ב 3

 נוספות דרכיםעל  דיווחוהאומנה  מנחות ,בית ביקורי מלבד עם משפחת האומנה: קשרה דפוסי

בתדירות  מתקיים טלפוניכי קשר  עולההלוח  ןמ. 64בלוח  ותמוצג אלה. עם המשפחות קשר לקיום

 מבני אחד עם מפגש באמצעות קשר ואילו, הילדים ןמ 93% בקרבשבועיים( -גבוהה )פעם בשבוע

 .  הילדים ןמ 30% בקרב רק זו בתדירות מתקיים המשפחה

 (N=403)אומנה עם המשפחה )באחוזים( הקשר של מנחת ה: דפוסי 35לוח 

 הכול-סך 
-פעם בשבוע

 שבועיים
-פעם בחודש

 חודשיים
כפעם בשלושה 

 חודשים 
     קשר באמצעות מפגש עם:

 9 85 7 111 האם בנפרד**
 57 57 -- 111 האב בנפרד

 03 94 (5) 111 המשפחה כולה**
 38 99 4 111 הילד בנפרד**

 ןמ אחדלפחות : משפחה בן עם מפגש
 53 78 30  מסכם מדד הנ"ל:

     סוגי קשר אחרים:
 6 03 93 111 שיחת טלפון

 69 03 69 111 דוא"ל
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ   --

הנושאים העיקריים שעליהם נשאלו בשאלה פתוחה על האומנים ההורים  :העיקריים השיחה נושאי

. מן הלוח עולה 63תשובותיהם לשאלה זו מוצגות בלוח האומנה במפגש האחרון.  תוחחו עם מנחהם ש

קשיים של הילד הצרכים ועל ה(, 53%מצב הילד ותפקודו ) עלעם מנחת האומנה  שוחחו כי ההורים

דרכי שיחות עסקו בשיעור נמוך של (. 35%) הוצאותוכיסוי נושאים שוטפים כגון עדכונים, על (, ו00%)

מנחות  ן של(. דיווח זה עולה בקנה אחד עם טענת8%עם הילד והאומנה )ההורים  ההתמודדות של
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הנוגעים טיפול והדרכה להורים ולילד בנושאים להעניק  כדי דייןהן אינן פנויות ולפיה האומנה 
 למערכת היחסים ביניהם. 

 אומנה )באחוזים(ההורים עם מנחת השל האחרון  מפגשבהשיחה העיקריים  : נושאי36 לוח
 הכול-סך 
N 058 

 53 מצב הילד ותפקודו )בעיקר בלימודים(
 00 צרכים וקשיים של הילד

 35 הוצאות(כיסוי שוטפים )עדכונים, ביורוקרטיים נושאים 
 36 יומיים-םועניינים יובבית דרכי התארגנות 

 8 האומנהעם דרכי התמודדות של ההורה עם הילד ו
 (5) ביולוגיתהמשפחה ההקשר עם 
 (5) עתיד הילד

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 תשובותיהן .נשאלו על תחומי המעורבות שלהן בנוגע לילדיםמנחות האומנה  :מעורבותה תחומי

 תחומים שבעהמתוך  ארבעהב ליוויל זוכים הילדים ןמ 30% כי עולה הלוח מן. 69 בלוח מוצגות

(, 87%) לילד האומנים ההורים בין בקשר מעורבות היופי רוב המנחות  על .המנחות נשאלו שעליהם

 המטפל, 'ד ארגון(. 95%הלימודי ) ובמצב טיפולבו( 84%) הילד שלהתנהגותי -הרגשי במצבו  בטיפול

 למעורבות בנוגע בשונותו בולטמהאגף למוגבלות שכלית או מאגף השיקום,  הופנוש בילדים בעיקר
ן מ 300%למעט בתחום של קשר בין ההורים האומנים לילד, שבו דווח על  ;שוניםההמנחה בתחומים 

נמצא נושאים ביתר ההמנחה זכו לליווי של הילדים ששיעור המנחה בנושא זה, הזוכים לליווי הילדים 

 . נמוך בהרבה בהשוואה ליתר הארגונים

 מפעיל )באחוזים(הארגון האומנה, לפי מנחת המעורבות של התחומי : 37 לוח
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך "מאודרבה "במידה או  "רבה"במידה  ענו
N 374 333 360 308 06 

 300 88 73 89 87 קשר בין הורים אומנים לילד
 00 87 88 83 85 **של הילד התנהגותי-טיפול במצבו הרגשי

 66 90 86 96 74 **של הילד טיפול במצבו הלימודי
ילד להורים האומנת והמשפחה הקשר בין 

 -- 38 83 34  71 **מולידיםה
המשפחה אומנים לילדי הילדים הקשר בין 

 -- 54 40 40 47 האומנת )אחים קולטים(
 -- 57 43 55 48 של הילד הרחבת פעילותו החברתית

 - 00 04 00 22 קשר בין בני הזוג
 : הנ"ל ןמתחומים  ארבעלפחות 

 35 35 33 46 61 **מדד מסכם
 **p<0.01  --  0.50טעות הדגימה היחסית מעל 

 

מן . 68. תשובותיהם מוצגות בלוח םלה המוענק הסיועעל  נשאלו האומנים ההורים :סיועה תחומי

רבה מאוד" בתחום "במידה או  "דיווחו כי קיבלו סיוע "במידה רבהן ההורים מ 80% הלוח עולה כי

)לא כולל סיוע בתחום המוגבלויות( נשאלו הם )מדד מסכם( מבין התחומים שעליהם לפחות אחד 

של  יהתיווך עם גורמים אחרים וסיוע במיצוי זכויותסיוע בהתמודדות עם צורכי הילד, ובהם: 
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בין הארגונים המפעילים נמצאה שונות מבחינת שיעור המשפחות שדיווחו כי  המשפחה האומנת.

. כמו כן נמצאה שונות בשיעור המשפחות 93%-ל 57%: בין בקהילה עם גורמיםבתיווך קיבלו סיוע 

    .  93%-ל 63%: בין ים לילדבפנייה לשירותים הנחוצקיבלו סיוע  שדיווחו כי

 )באחוזים(  , לפי הארגון המפעיללמשפחה השבהם מנחת האומנה סייע םתחומיה: 38לוח 
 רבה או רבהשקיבלו סיוע "במידה  דווח
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך :עם בהתמודדות" מאוד

N 232 77 43 48 37 
 37 36 46 37 62 מיצוי הזכויות של המשפחה האומנת

 93 57 48 90 61 תיווך עם גורמים בקהילה המטפלים בילד*
 90 30 46 36 61 הילד של  ו הלימודיים צרכי

 63 44 44 93 57 פנייה לשירותים הנחוצים לילד*
 07 40 30 30 57 של הילד התנהגותיים-הרגשיים וצרכי

או  המשך הקשרלחוסר הוודאות בנוגע 
 43 46 45 43 54 הילדן פרדה מל

 40 48 53 30 54 של הילד החברתיים וצרכי
 05 53 44 46 48 הקשר עם המשפחה הביולוגית 

 83 88 80 99 82 3: מדד מסכםהנ"ל ןמאחד לפחות 
      

אגף למוגבלות המם שהופנו סיוע לילדי
      אגף השיקום:משכלית ו

 96 (54) 80 (49) 61 0צורכי הילד עם מוגבלות שכלית
 33 (43) 97 (40) 62 0צורכי הילד עם מוגבלות נפשית
 47 (55) 98 43 61 0צורכי הילד עם מוגבלות פיזית

 80 87 85 94 82 : מדד מסכם11תוך מאחד לפחות 
 *p<0.05 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 .סיוע ייעודיים לאוכלוסייה מסוימתבמדד המסכם נכללו רק תחומי סיוע המיועדים לכלל הילדים ולא תחומי  3
 .אגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקוםהנשאלו רק משפחות האומנות ילדים שהופנו מ 0

קשר  המנחות מקיימות האומנה ומשפחת הילד מליווי כחלק :בילד המטפלים מקצוע אנשיעם  קשר

המנחות . ואנשי חינוךעו"ס המשפחה המולידה ובהם , מקצוע הנוטלים חלק בטיפול בילד אנשיעם 

 יהןמדיווחעל תדירות הקשר שלהן )טלפוני, בדוא"ל או בפגישות( עם אנשי המקצוע השונים.  נשאלו

נמצאות "מדי פעם" או "לעתים תכופות" בקשר עם לפחות ארבעה מתוך חמישה מהן  83%עולה כי 

( ציינו 300%כל המנחות )מעניין לציין כי . באומנה יםילדעובדים עם  שבמקרים רביםתפקידים הבעלי 

דיווח זה נמצאות בקשר "מדי פעם" או "לעתים תכופות" עם עו"ס המשפחה המולידה של הילד. כי הן 

מפתיע לנוכח הדיווחים על קשיים בקשר בין מנחות האומנה לעו"ס המחלקות לשירותים חברתיים 

בו דווח כי ( ו0004 ,אופק) שירותי האומנהשבחן את הקודם (, וכן בהשוואה למחקר 7.0פרק -תת או)ר

נתונים יש להניח כי  כל המנחות היו "לעתים רחוקות" בקשר עם עו"ס המשפחה המולידה של הילד.

 חסיםימתי הנתונים כי לב לשים חשוב זאת עם. בתחום זה העבודה בדרכי על שינוי יםמצביעאלה 

האומנה  מנחותש הילדים מספר עלקשר ברמת כלל הפעילות של המנחה ואינם מעידים הלדפוסי 

  .זו בתדירות קשרב עמם נמצאות
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ארגון ה, לפי המטפלים בילדים מקצועהשל מנחות האומנה עם אנשי  עבודההדפוסי : 37לוח 
 )באחוזים( מפעילה

 " פעם"מדי  של קשר תדירות על דווח
 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך :עם" תכופותאו "לעתים 

N 76 06 03 09 
 300 300 300 111 מולידההמשפחה העו"ס 

 87 300 73 73 אנשי חינוך
 87 70 300 73 פסיכולוגים

 98 73 95 83 יועצות חינוכיות
 83 85 58 72 רפואיים**-אנשי טיפול פרא

 84 87 86 86 מסכם מדד: הנ"ל ןמ ארבעהלפחות 
 *p<0.05 
 **p<0.01 

 של שירותי האומנהבליווי המשפחות בעקבות ההפרטה החלקית  שיפור

בראיונות העומק שנערכו עמם סיפרו נציגי הארגונים המפעילים על השיפור שחל בליווי המשפחות 

 בעקבות ההפרטה החלקית. שניים מן ההיבטים שבהם חל שיפור יוצגו להלן:

  ה החלקית של שירותי האומנה מאז ההפרט :מנחות האומנה לכל המשפחות האומנותשל ליווי

הורחב הליווי לכל משפחות האומנה. לדברי המפקחת הארצית על האומנה משירות ילד ונוער, 

לפני הפרטת האומנה כרבע מן המשפחות האומנות לא קיבלו כלל ליווי ממנחת אומנה. מדובר 

ת ביישוב. משפחות אומנו משמונה פחותבמשפחות שהתגוררו ביישובים קטנים ומבודדים שבהם 

להן מכיוון שליווי משפחות אומנות אלה היה בהיקף נמוך מרבע משרה למנחת אומנה, לא הוקצה 

תקן לליווי. לעומת זאת המחקר הנוכחי מלמד כי כל המשפחות האומנות זוכות לליווי של מנחת 

י "לפנ(. מדריכת מנחות אומנה ציינה בהקשר זה כי: 3)ראו פרק בממוצע האומנה, אחת לחודש 
ההפרטה אחוז מאוד גבוה של משפחות לא היו מלוות בכלל. קיבלנו רשימות ממשרד הרווחה עם 

שנים היו שם  שעשר למשפחות נכנסתי. אותןשמות של משפחות אומנה והיינו צריכים לאתר 
  ."והמלּו שלא אומנת משפחה כזה דבר אין היום... שם דרכה לא"ס עו של ורגלילדים באומנה 

 חלק מן הארגונים המפעילים מעניקים ליווי  :של המשפחות בתחילת ההשמה עיבוי הליווי

אינטנסיבי יותר למשפחות שזה עתה שולב בביתן ילד. אינטנסיביות הליווי באה לביטוי הן 

בהוספת מנחה ותיקה שהוכשרה לכך לצד מנחת האומנה הקבועה של המשפחה והן בתדירות 

 ון אור שלום מסביר: המפגשים ובתוכנם. אחד המרואיינים מארג

 ויכולים קריטיים מאוד באומנה ההשמה לאחר הראשונים שהחודשים למסקנה הגענו"
 לא רגילה אומנה הנחיית. האומנת המשפחה בקרב הילד של שהייתו המשך את לנבא

 ותיקה אומנה מנחת עם במשרדנו שבועית לפגישה מגיעה המשפחה ...הזה בשלב מספקת
 במשרד הזוג בני עם נפגשות, מועד קצר משפחתי טיפול של במודל עובדות הן ...יותר

על המהפך הדרמטי בחייהם והשלכותיו. לאחר שלושה חודשים  אתם לעבוד והמטרה
ובדיקה של מה שהושג. אז מתחילה ירידה הדרגתית במתן עיבוי ההשמה ישנה עצירה 

ואלו מתקיימים עד חצי שנה מיום  שניתנים במסגרת 'עיבוי ההשמה' במינון המפגשים
עיבוי ההשמה יכולות המשפחות להצטרף שלב  לאחר. ההשמה תוך מידה של גמישות

 לקבוצות התמיכה."
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 ההפרטה בעקבות מיוחדים צרכים עם אוכלוסיותו ייחודיות אוכלוסיות בליווי שחל שינויה

 האומנה שירותי שלהחלקית 
 :האלהעל השינויים אנשי מקצוע בתחום האומנה בראיונות שנערכו עמם דיווחו 

 חלה התמקצעות בליווי משפחות אומנה שיש להן  :התמחות בליווי מותאם לאוכלוסיות ייחודיות

המגזר הערבי, משפחות לילדים בגיל הרך או ן המגזר החרדי ומן משפחות מ :מאפיינים ייחודיים

 עוד.  בגיל ההתבגרות, משפחות שאומנות ילדים נשאי איידס ו

  בליווי משפחות עיקריים חלו שני שינויים  :ילדים עם מוגבלות ותאומנהשינוי בליווי משפחות

 הליווי הורחב, גיסא אגף השיקום. מחדמהאגף למוגבלות שכלית ו ןאומנות לילדים שהופנו מ

ציינה  האומנה. מפקחת אומנה באגף השיקום מנחות עלייה במספרבזכות הבין היתר  ,למשפחות

 פניות להן והייתה, מחוזיות אומנה מנחות של מצומצם מספר היה ההפרטה לפני": בדבריה כי
 והאגף השיקום אגף ידי על שהופנו לילדים האומנה מנחות מספר גדל כיום. משפחה לכל מועטה
 יוצר הוא כי, ההנחיה איכות את משפר זה מצב. המפעילים בגופים מוגבלות עם באדם לטיפול
בדבריה של מנחת אומנה עלו דברים דומים  ."המשפחות לבין המנחה בין אינטימית יותר זיקה

ממשפחות שהליווי היום הרבה הרבה יותר  שומעת"אני : מוגבלותהמלווה משפחות לילדים עם 
אינטנסיבי, אין מה להשוות. לפני ההפרטה לא ראו עו"ס, שמו את החבילה ובאו לראות את 

 מאידך הילדים כמה שנים אחר כך. הליווי עצמו היה מאוד דל, וכל הטיפול בילד היה פחות טוב."

בעבר הועסקו מנחות אומנה  .תמוגבלויואינה בתחומי ההמנחות  של העיקרית המומחיות, גיסא

, כפי שעולה מדברי אחת הייתה בתחום הצרכים המיוחדים הןשל העיקרית המומחיותש

כמנחות בשירות  עבדנו החלקית"לפני ההפרטה המפקחות, שעסקה באומנה גם לפני ההפרטה: 
 האומנהכיום, לעומת זאת, תחום המומחיות העיקרי של מנחות ". למפגר עם אוריינטציה של פיגור

 : מתארת אומנה נחתמ .עם גורמי טיפול מקצועיים ותיווך כשלעצמהאומנה ההוא 

 הצורך בזיהוי הוא שלי התפקיד. באומנה הוא שלי המומחיות תחום. אומנה זו"אומנה 
. תחום הצרכים המיוחדים הוא תחום כל כך גדול, ואנחנו מתעסקים טיפול לגורמי והפניה

מנסים לגבש רשימת אנשי קשר בכל מקום להדרכה ולייעוץ.  במגוון רחב של צרכים. אנחנו
אנחנו מבינים שלא נוכל להיות מומחים בכל התחומים, רוצים ליצור רשת של מומחים 

לאט צוברים מידע בנושא אבל לא מידע מובנה. אם אני -לייעוץ בתחומים השונים. לאט
עולה אצל אנשים עם  רואה איזשהו קושי מיוחד, למשל בחינוך לעצמאות, נושא שמאוד

צרכים מיוחדים, אני נותנת הדרכה להורים אבל אני לא מומחית בזה. התפקיד שלי הוא 
 בזיהוי הצורך והפניה לגורמי טיפול".

דרכים. חלק ממנחות האומנה אמרו כי נעשים כמה הארגונים המפעילים מתמודדים עם קושי זה ב

, בשירות השתלמות"קיבלנו ברי אחת מהן: מאמצים לספק הכשרה בתחומי הצרכים המיוחדים. לד
באור שלום, למשל, יש צוות נפרד של מנחות  ."מאוד טובה בצורה מעשיים לצרכים השיקה אשר

אף אומנה המלוות בעיקר משפחות אומנות לילדים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקום. 

צוות הן עוסקות בלמידה ובניתוח הכשרה קודמת בתחום הצרכים המיוחדים, בישיבות השאין להן 

מקרים. במטב משמש אחד ממנחי האומנה גם יועץ בתחומי המוגבלויות ומרכז השתלמויות 

במסגרות הוא מקבל  ןאותופרויקטים ייחודיים לאוכלוסייה זו, על בסיס הכשרה והשתלמויות ש
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באגפי השיקום והמוגבלות השכלית נחוצה סבורים כי משרד הרווחה במפקחים אף על פי כן,  שונות.

 המומחיות בתחומים אלה. של חיזוק  ודרושהכשרה בסיסית מעמיקה יותר 

 האומנה מנחות של הליווי ןשביעות הרצון של המנחות ושל ההורים מ

המקצוע אנשי עם  עבודתןשביעות הרצון של המנחות מדפוסי : הליווי מן מנחותה של הרצון שביעות

או  ""במידה רבהשבעות רצון דיווחו כי הן  מנחותמה 40%-94%. מן הלוח עולה כי 50מוצגת בלוח 

זה עשוי להצביע על רצון לשנות ממצא לילדים.  האחראיים גורמיםה עם מעבודתןרבה מאוד" "במידה 

המשפחה את תכניו. כך, למשל, כל המנחות דיווחו שהן בקשר עם עו"ס וייתכן שאף את תדירות הקשר 

מהן שבעות רצון מדפוסי העבודה עמן. יכול להיות שהעלייה בתדירות הקשר  40%המולידה אולם רק 

  העלתה את הציפיות מדפוסי העבודה המשותפים או חשפה קשיים בשיתוף הפעולה בין שני הגורמים.

 מפעילהארגון השביעות הרצון של מנחות האומנה מדפוסי העבודה עם אנשי מקצוע, לפי : 41לוח 
 )באחוזים(

  במידה" או "רבה"במידה  רצון שבעת
 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך :עם העבודה מן" מאוד רבה

N 73 00 04 03 
 69 43 47 51 מולידההמשפחה העו"ס 

 37 93 47 67 אנשי חינוך
 96 86 90 75 פסיכולוגים

 90 90 40 65 יועצות חינוכיות
 80 98 58 71 רפואיים*-פראאנשי טיפול 

 *p<0.05 

 שאלון על אודות הילדב. הילדעם המשפחה ודפוסי הקשר עם על שביעות רצונן מגם המנחות נשאלו 

הליווי מצד הארגון המפעיל ענה על צורכי המשפחה ( כי 88%העריכו המנחות בנוגע למרבית הילדים )

דיווחו ן כמחצית מהמן הלוח עולה כי  .53מוצגות בלוח  בשאלון למילוי עצמי למנחהתשובותיהן והילד. 

וקצת פחות  ,היא מתאימהועם המשפחות המולידות האומנות כי תדירות הקשר שלהן עם המשפחות 

   .80%-ל 63%בין נעה  הארגונים המפעילים ןבישנמצאה שונות ה .עטה מדיומהיא כי  ן ציינוממחצית

שביעות רצון נמוכה יותר. הביעו מנחות האומנה עם הילד שלהן לעומת זאת, בנוגע לתדירות הקשר 

ן מ 65%-נוגע לורק ב ,כי תדירות הקשר עם הילד נמוכה מדיהמנחות המקרים דיווחו ן מ 34%-לנוגע ב

ההורים האומנים  יהם שלנתון זה מתיישב עם דיווחמתאימה. תדירות הקשר דיווחו כי הן המקרים 

עמן משוחחות מנחות האומנה במסגרת ליווין את המשפחות שהשיעור הנמוך יחסית של ילדים בדבר 

 (.65 לוח' ר) האומנות
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ארגון ה, לפי ועם הילדים מתדירות הקשר עם המשפחות ת האומנהושל מנח רצוןהשביעות : 41 לוח
  (באחוזים) מפעילה

 ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 71 06 00 04 

     קשר עם המשפחות האומנות
 40 40 60 44 פחות מדי
 58 63 33 47 מתאים

 0 35 7 7 יותר מדי
     קשר עם הילדים באומנה

 95 93 58 65 פחות מדי
 03 04 40 34 מתאים

 0 5 0 1 יותר מדי
     **מולידותהמשפחות הקשר עם 
 43 35 00 47 פחות מדי
 55 63 80 51 מתאים

 **p<0.01 

בדבר שביעות רצונם מן הליווי  האומנים ההורים ידיווח :הליווי ןמ ההורים של רצוןה שביעות

 מן 70% :מנחהה תפקוד שלשונים  מהיבטיםרצון רבה  שביעותעל  מצביעהלוח  .50מוצגים בלוח 
 היא, אתה לשוחח נוחו נעימה המנחה :הםובחיוביים בליווי,  היבטים חמישהלפחות  ציינוההורים 

כי דיווחו מן ההורים  83%בעלת ידע בתחום האומנה ותומכת רגשית.  בעת הצורך, זמינה, אמינה

 והכוונה.מועילות נותנת עצות המנחה 

בשלושה מדדים : נמוכה יחסיתהיא  'ד ארגוןעל ידי  המלווים ההוריםיצוין כי רמת שביעות רצונם של 
( וכן "נותנת עצות והכוונה מועילות"ו "הילד מבינה את צורכי", "מבינה את צורכי המשפחה האומנת")

הדבר נובע מכך בלבד מההורים על שביעות רצון גבוהה. ייתכן כי  50%-במדד המסכם דיווחו כ

מפקחי משרד הרווחה הראיונות עם ן משהורים אלה מטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים, וכפי שעלה 
  .עם צרכים מיוחדיםמשפחות אומנה לילדים לליווי נוגע חסר ידע מקצועי בועם מנחות האומנה, 

 הליווי של מנחת האומנה )באחוזים( ן משל ההורים רצון ה: שביעות 42לוח 
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך ענו "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד"

N 242 305 49 47 00 
 78 73 79 78 77 נעימה, נוח לשוחח עמה

 73 78 75 73 76 אמינה
 74 70 70 79 72 זמינה בעת הצורך

 73 75 84 73 71 בעלת ידע בתחום האומנה
 83 70 89 76 71 תומכת רגשית

 55 70 88 70 87 מבינה את צורכי המשפחה האומנת**
 55 70 89 73 88 מבינה את צורכי הילד**

 69 83 86 83 81 מועילות*עצות  נותנתו מכוונת

 50 75 89 74 71 **מסכם מדד :"להנ ןמ חמישהלפחות 

 המנחה ןמ עזרה קיבלו ולאלסיוע  נזקקו
 74 73 87 79 74 **3" או "אף פעם"()"לעתים רחוקות

 *p<0.05 ** p<0.01 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --  0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 ."או תמיד" ו"לפעמיםהתשובה כללה גם את הקטגוריות "לעתים קרובות  3
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 האומנה שירותי במסגרתהאומנה  ולמשפחתהניתנים לילד  שירותיםו מענים

הליווי השוטף של המשפחות, הארגונים נוסף על  :המפעיל הארגון מטעם האומנת למשפחה שירותים

נשאלו על  ההורים האומנים .והפנאי תמיכהה ,הדרכהה מישירותים בתחולהן  מעניקיםהמפעילים 

מן  80% בקרב . מן הלוח עולה כי56תשובותיהם מוצגות בלוח ו דפוסי השתתפותם בפעילויות אלה

אחד או יותר מבני המשפחה בפעילות אחת לפחות מטעם הארגון השתתף המשפחות האומנות 

או  (58%כמחצית השתתפו בקבוצות תמיכה להורים )ודיווחו כי השתתפו בימי כיף  36%המפעיל. 

השתתפו  האומנים ההורים ןמ 30%, מדיווח מנחות האומנה עולה כי על כך נוסף. (54%) יבותבמס

  בהדרכת הורים קבוצתית.

 בפעילויות מטעם הארגון המפעיל )באחוזים(של המשפחה האומנת שתתפות ה: דפוסי ה43לוח 
 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך 
N 242 306 48 30 03 

 37 97 45 43 63 כיף**ימי 
 -- 54 48 55 48 קבוצת תמיכה להורים*

 (33) 37 67 07 45 מסיבות**
 -- 68 64 09 32 קבוצת תמיכה לילדי האומנה

 -- 05 (36) -- 14 ביולוגיים*הקבוצת תמיכה לילדים 
 90 88 86 90 81 *מסכם מדד נ"ל:ה מן דלפחות אח

   *p<0.05 
**   p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --

אנשי  :האומנהשירותי במתן שירותים קהילתיים וקבוצתיים בעקבות ההפרטה החלקית של  שיפור

ההפרטה שיפור במתן שירותים קהילתיים וקבוצתיים בעקבות תיארו את השהתראיינו מקצוע 

ובה בעת בעבר התמקדו שירותי האומנה במתן ליווי פרטני למשפחות האומנה הם סיפרו כי החלקית. 

הרשויות. לאחר ההפרטה ן הרצאות ומסיבות למשפחות האומנה בחלק מ ה, שכללתקבוצתייזמו פעילות 

הפעלת קבוצות תמיכה מעתה כולל והוא החלקית הורחב הרכיב הקבוצתי בליווי משפחות האומנה, 

תומכים  56הנתונים המוצגים בלוח ועוד )אחים הקולטים למתבגרים באומנה, ללהורים האומנים, 

שירותי האומנה לילדים שהופנו משירות  ענקתיתרון של השינוי הארגוני שחל בה זהו. (אלה בדבריהם

 ,. לדברי מנחת אומנהארגוניםלהספקתם על ידי ארבעה  מחלקותכמה ילד ונוער, מהספקתם על ידי 

 חשוב מאוד מרכיב זה הקבוצתית ההנחיה כל": במחלקה לשירותים חברתיים הלשעבר עו"ס משפח
אף הסבירה מנהלת אומנה באחד הארגונים המפעילים  ."ההפרטה לפני היה שלא, המשפחות בהחזקת

  קבוצות תמיכה:ה של הפעלההיא את חשיבות 

לרוב המשפחות האומנות לא  .בדידות יש, הילד עם לבד מתמודדת אומנת"משפחה 
 שמכירותהוריות -חד נשים כמו לא זהמכירות משפחות אומנות נוספות בסביבה שלהן, 

 משפחות יום כל פוגשות לא אומנות משפחות. בהן ונעזרות מקום בכלהוריות -חד נשים
 אצלנו התמיכה קבוצות. תמיכה לקבוצות בהתלהבות נרתמות הן לכן ,להן דומות

 ."המתנה שימותר ויש מפוצצות
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אחראים במסגרת תפקידם  :מיוחדותההוצאות הבמסגרת סל משפחה האומנת ילד ולל שירותים

ניתנים במסגרת סל , ומרביתם הארגונים המפעילים למתן שירותים נוספים למשפחת האומנה ולילד

רות ימששהופנו ילדים האומנות למשפחות ומיועד  0009בספטמבר  הופרטאשר  מיוחדותההוצאות ה

מימון קבוע לפי מספר ההפרטה מעביר משרד הרווחה לארגונים המפעילים במסגרת  23.ילד ונוער

על הילדים באומנה. הארגונים בונים תכנית טיפול לכל ילד ומממנים ישירות את ההוצאות המיוחדות, 

ול לנייד כספים מילדים שלהם תכנית טיפאפשר  קבועהוא התעריף לילד אף שהתכנית שנקבעה. פי 

רחבה יותר. לצורך קביעת גובה הסל חושב ממוצע שלהם טיפול התכנית שמצומצמת לילדים 

 0003-0004.24שנים על ידי משרד הרווחה ב ילד לכל שניתנוההחזרים 

בניית תכנית בין הארגונים המפעילים את האומנה נקבע כי ובהסכם שנחתם בין משרד הרווחה 

מדרג באמצעות התייחסות לועל פי שיקול הדעת של הגוף המפעיל  תיעשה הטיפול הייחודית לכל ילד

 לעהמחוזי  המפקחהתכנית הטיפולית כפי שאושרה על ידי . 3 :עדיפויות להחזר על הוצאות מיוחדותה

  .העשרה . תכניות6; טיפול רפואיות ופרא רפואיות . תכניות0; אומנה ורשות המוצאה

מן . 55לוח . תשובותיהן מוצגות בבשנה האחרונה יםהילדכו צרששירותים על המנחות האומנה נשאלו 

 קיבלו טיפול פרטני או מעקב, 90% :לפחות מעניםשל  םשני סוגיקיבלו הילדים מן  97% עולה כיהלוח 

 תגבור לימודי.  מהם קיבלו  59%-ו או חוגים, ילדים קיבלו העשרהמן ה 43%

 מאגף שהופנו לילדים ונוער ילד משירות שהופנו ילדים בין דמיון נמצא :מפנהה יחידההלפי  הבדלים

ה היה גבוה כמעט פי שניים בהשוואה ז השקיבלו מענ אחוז הילדים .לימודי תגבור בקבלת השיקום

אחר הצהריים דווח בשיעור גבוה  שילוב במסגרתעם זאת לילדים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית. 

 09%-בשירות ילד ונוער ו 38%לעומת  30%לית )מהאגף למוגבלות שכשהופנו ילדים בקרב במיוחד 

)קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק  יםרפואי-פרא טיפולים, לצפות היה שניתן כפי(. השיקוםבאגף 

ומאגף  (50%-כילדים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית ) שלשיעור גבוה יותר ניתנו ליותרפיה( ופיז

 שיעור כי נמצאבהתאם לכך . (30%-פחות מ) ילד ונוערמשירות שהופנו ( לעומת ילדים 04%-כהשיקום )

-פרא טיפולים קיבלובארגון ד', המטפל בעיקר בילדים עם צרכים מיוחדים,  ילדים של יותר גבוה

 קיבלומארגון זה ושיעור נמוך יותר של ילדים  (הארגונים ביתר 30%-00% לעומת 40%-כ) רפואיים

  (.ביתר הארגונים 50%-94%-כ לעומת 00%-50%-כ) והעשרה פרטני טיפול

במסגרת סל  מענים ובליקהיהודי  במגזר הילדים ןמ יותר גבוה אחוזכי  נמצאהבדלים לפי מגזר: 

מן  67% לעומת או חוגים קיבלו העשרה היהודי מגזרב הילדים ןמ 44% ,למשל. ההוצאות המיוחדות

 60%-מן הילדים הערבים ו 00%לעומת מן הילדים היהודים נעזרו בחונך  53%הילדים במגזר הערבי, 

                                                   
סל ההוצאות המיוחדות המיועד לילדים שהופנו מאגף השיקום ומהאגף למוגבלות שכלית לא הופרט עקב  23

לדים עשויים השונות הרבה בגובה ההוצאות המיוחדות לילדים מאוכלוסיות אלה. צורכיהם של חלק מן הי
לחודש, כך לדברי המפקחת הארצית על האומנה ₪  30,000-להסתכם בהוצאות גבוהות במיוחד ולהגיע אף ל

באגף השיקום. הגבלת הסל הייתה עלולה לפגוע בילדים ובמשפחות האומנה מאחר שאין ודאות באשר 
 ליכולתם של הארגונים המפעילים להשלים את החסר.

נים חוזרים לאחר ביקורת של הגופים המפעילים ודיו, 0030בשנת  .₪ 494ל סך של עהסל הממוצע שחושב היה  24
 ₪ 60 לידידות הקרן תורמת 0030 שנת מסוף החל. לילד ₪ 935-ל הסל עלה הרווחה משרד ל"למנכ עם המשנה

 (.ונוער ילד משירות שהתקבלו נתונים) באומנה ילד לכל המיוחדות ההוצאות לסל בחודש נוספים
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הסבר . בקרב הילדים הערבים בלבד 8%לעומת מן הילדים במגזר היהודי נהנו ממסגרת אחר הצהריים 

 יותר מענים במגזר היהודי. קיומם של צם עאפשרי לכך הוא 

 )באחוזים( מפנההיחידה ה: סוגי שירותים שצרך הילד בשנה האחרונה, לפי 44 לוח

 שירות ילד ונוער הכול-סך 
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 371 040 90 37 

 95 33 96 72 /מעקבפרטני טיפול
 50 58 46 51 העשרה/חוגים

 55 06 40 47 תגבור לימודי**
 30 46 60 36 חונך/מטפח**

 09 30 38 25 מסגרת אחר הצהריים**
 04 54 8 15 קלינאית תקשורת**

 07 56 (9) 14 ריפוי בעיסוק**
 00 65 -- 7 פיזיותרפיה**

     

     **3מספר השירותים שהילד צרך
3-0 21 00 37 00 
6-0 53 47 09 63 
 55 45 37 26 ויותר 5
 *p<0.05 
 **p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 .(4%עדון נוער )ו( ומ9%(, טיפול קבוצתי )8%)גם מעון נכללו רשימת השירותים ב 3
 

הצרכים שלא זכו למענה במסגרת סל ההוצאות האומנה נשאלו על  מנחות: לילד חסרים מענים

( לא קיבלו מענה 05%) הילדים ןמ ניכר חלק. מן הלוח עולה כי 54תשובותיהן מוצגות בלוח  המיוחדות.

היה צורך הם מ 09%-חונך ולנזקקו להילדים ן מ 60%: המיוחדות ההוצאות סל במסגרת רכיהםולצ

 נענוכי צרכים אלו לא  ייתכן. 66%-ל 30%השונות שנמצאה בין הארגונים המפעילים נעה בין בחוגים. 

  .עדיפויות סדרועל כן מחייב קביעת  ומצומצם וגבלמ המיוחדות ההוצאות שסל מכיוון

מענה הקבלת -הסיבה לאי( 99%דיווחו כי במרבית המקרים )אכן מנחות האומנה כי עוד מן הלוח עולה 

צוין כי  במסגרת הסלמענה זכו ללא דווח כי עליהם שהילדים ן מ 46%-בנוגע ל. העדר תקציב הייתה

-ל 60%נעה בין נמצאה בין הארגונים המפעילים השונות ש. האומנים ההוריםהמענה סופק במימון 

 המענהאת . בארגון ב' נמצא השיעור הגבוה ביותר של ילדים שהוריהם האומנים מימנו בעצמם 88%

פועל בערים וביישובים במרכז הארץ שבהם מתגוררות  ארגון ב'ייתכן כי הסיבה לכך היא ש. לצרכים

 ,ות עובדותיש אחוז גבוה יותר של אימה ארגון ב'כי בנמצא מחקר בלראייה, ) משפחות מבוססות יותר

  .משירות ציבורי אחרקיבלו מענה לצורכיהם הילדים ן מ 60%. (לעיל 60לוח  אור

חרף  ,שעליהם לא ניתן מענהשל הילדים  עיקרייםהצרכים עולה כי ה האומניםההורים  ימדיווח

היו בעיקר לכך  הסיבותטיפולים ותרופות. ו ,נלווה ציודו ספרה ביתם לתשלומיהם  ,הצורך

  .תקציבמן הוצאות ההחריגת או  ,כמו צורך לעבור ועדה ,ביורוקרטיות
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 לכך והסיבות ,המיוחדותההוצאות : צרכים של הילד שלא קיבלו מענה במסגרת סל 45 לוח
 )באחוזים(

 הכול-סך 
N 673 

 05     (N=88) נוספים צרכים היו כי דווח

  :1צרכיםה פירוט
 60 חונך/שיעורי עזר

 09 חוגים 
 39 טיפול רגשי

 39 סיוע כלכלי )כגון ריהוט, שכר לימוד, הסעות לטיפולים(
 (30) צהרון/נופשון

  :1המענה קבלת-לאי הסיבה
 99 העדר תקציב

 (30) הולםמקום  או מתאיםנמצא אדם  לא
  :2המענים למתן אחרים מקורות

 46 הורים אומנים שילמו בעצמם 
 60 שירות ציבורי אחר

 (8) תרומות
 (9) מתנדבים

 מסתכם ואינ הסך ערכה פסיכיאטרית. העל צורך באבחון או ב המנחותהילדים דיווחו ן מ נמוך יותר אחוזעל  3
 .אחד מצורך יותר לציין היה ניתן כי 300-ב

 .מולידהה המשפחה או עצמובבארבעה מקרים דווח כי את המענה מימנו הנער  0

עד להפרטת סל ההוצאות  :המיוחדות ההוצאות סל להפרטת בנוגע המקצוע אנשי של עמדות

 החזריםעבורן קיבלו ומימון ביניים את ההוצאות ההורים האומנים מימנו  0009בספטמבר  המיוחדות

(, תהליך קבלת ההחזרים היה מסורבל, אטי 0004כפי שעלה מן המחקר של אופק ) ממשרד הרווחה.

זה מצב קשיים ביורוקרטיים.  עקבהחזרים את הלא קיבלו אף המקרים המשפחות ן מאוד ובחלק מ

ממצאי  .משרד הרווחההתנהלות שביעות רצון מ-איההורים האומנים ולבקרב של  תסכול רבל גרם

האומנות למשפחות ההוצאות המיוחדות סל קובעי המדיניות להפריט את של  ההמחקר תרמו להחלט

של נקודות חוזק כמה מרואיינים בראיונות ציינו ה. משרד הרווחהברות ילד ונוער ימששהופנו ילדים 

 :ןובה ,מיוחדותה הוצאותה סל הפרטת

  החזרי הליך  ,כאמור :הוצאותהטיפול בהחזרי הצמצום התהליך הביורוקרטי המסורבל של

מנחות האומנה וכלל דרישות מעבודה מרובה תבע היה ארוך, ההוצאות של ההורים האומנים 

 .וקבלות והמתנה ממושכת לקבלת החתימה הנדרשתנוקשות של הגשת טפסים, הצגת אישורים 

הטפסים היו עוברים ומחכים לחתימות של גזברים, ולפעמים זה תלוי " :מתארת מנחת אומנה
תקציב עירייה, כשלא אמור להיות. לפעמים היה לוקח חודשים עד שמשפחה קיבלה חזרה כספים, 

  והרבה פעמים היה מדובר בסכומים גבוהים."

  הפרטת הסל על הקלה  ,נוסף על הפחתת התסכול של ההורים :של מנחת האומנהייעול תפקידה

מנחות האומנה. הן כבר אינן נדרשות לטפל בנושא קבלת החזרים על הוצאות מיוחדות והן פנויות 

"עכשיו הן פנויות יותר לדבר על הילד לעסוק בדברים אחרים. לדברי מדריכת מנחות אומנה: 
  באומנה ולא על החשבונית."
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 חלק מן ההורים האומנים לא סיפקו לילדיהם ההפרטה לפני  :הבטחת מתן מענים ליותר ילדים

הפרטת הסל קבלת ההחזרים. של מהתהליך  עלהימנעקב רצונם את השירותים שלהם נזקקו 

 הסל"הפרטת : מציינת אומנה מנחת. ילדיםיותר ל תורמת ובכך מעודדת את צריכת השירותים
ההורים האומנים מוטיבציה לשלוח את הילדים לחוגים ולטיפולים, כי לא יושב  אצל מעוררת

   עליהם עניין התשלום. יותר ילדים מקבלים מה שהם צריכים, לעומת בעבר."

 :, ובהןמיוחדותה הוצאותהסל הפרטת של תורפה  נקודותגם  צוינועם זאת 

 מספר לא הייתה הגבלה על ההפרטה לפני  :תקציב מוגבל ומועט מדי להוצאות המיוחדות

הביאה , שסלההפרטת מנחות האומנה סבורות כי לצרוך. אותם אפשר היה השירותים לילדים ש

. מדריכת ו של הילדלספק את כל צרכיאת האפשרות למעשה  תמונע ,ילדמוגבל לכל תקציב ל

ההפרטה קבעה סכום  ...נרחב מאוד שירותים סל היה, תאורטית"בעבר, : מציינת מנחות אומנה
 היום. הסל את גמרתי אז לצהרון זקוק ילד אם. מהצרכים שיעור לאין נמוך הסכוםסופי לכל ילד. 

כאמור יש אפשרות לניוד תקציבים מילד לילד, אף ש ."צרכיו מכלולמענה על  לילד לתת אפשר אי

מציינת  פעיליםפתרון מעשי. מנהלת אומנה באחד הארגונים המסבורים כי אין זה  המרואיינים

 ילדים יותר הרבה יש אבל, מצומצמת טיפול תכנית להם שיש ילדים שיש"נכון : בהקשר זה
מגובה הסל. אלו עם תכנית מצומצמת מעטים הרבה יותר כך שניוד  5-6 פי לקבל שצריכים

הפרטת סל הוצאות מיוחדות גם הורים אומנים שעסקו באומנה לפני  תקציבים לא באמת אפשרי."

"הכי קשה זה התקציב  אם אומנת:הגבלת התקציב. לדברי הנובע מדיווחו על הקושי  הואחרי
"אני משלם המון  :מספר אחר אומן אב )להוצאות מיוחדות( כי צמצמו, כמו לחוגים למשל."

שנים הכול  ששדברים לילדים מהכיס שלי עקב הקיצוצים בתקציבים )להוצאות מיוחדות(. לפני 
חרונות התקציבים ירדו ואני רוצה לתת יותר לילדים האלו כי מגיע היה בסדר אבל בשנים הא

להם. אני לא מבקש שיתנו לנו כסף לכיס, אני רק רוצה שיממנו פעילויות וטיולים ודברים 
  לימודיים לילדים, שיהיה להם טוב ושיקבלו מה שמגיע להם."

 סל התקציב המוגבל של  :המקצועי בליווי ופגיעה המענים מיעוט רקע על מתח היווצרות

. האומנות המנחות כלפי המשפחותבקרב נעימות -מיוחדות מעורר תחושת תסכול ואיההוצאות ה

כלפי כעסם את ההורים מפנים מאחר ש משפחותהעל היחסים עם מעיב צוין כי נושא זה בראיונות 

גונים מחליטים אילו מענים ימומנו. לדברי מנהלת אומנה באחד האר, הארגונים המפעיליםה

"מנחת אומנה צריכה לעזור במקומות הכי רגישים ובעייתיים והם ]ההורים[ כועסים המפעילים: 
על הגבלת המענים ולא פנויים לקבל את ההנחיות בתחום ההורות ובתחום הרגשי. זה גורם 

מדריכת מנחות אומנה באחד הארגונים  לשחיקה ולתחלופה לא פשוטה של מנחות העמותה."

גדל במיוחד עקב השינוי בפרופיל האומנה משפחות בקרב השלילי כי המטען ציינה המפעילים 

"]המשפחות[ לא מסתפקות בחוג אחד אלא למשפחות מבוססות ומשכילות יותר. לדבריה: שלהן 
מצפות לשלושה חוגים לילדים. הפער בין מה שהם מצפים לקבל לבין מה שאנחנו יכולים לתת 

 לוקחת המון אנרגיות."אדיר, והמתח והדרשנות שלהן 
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 הטיפול ואיכות באומנה השהות משך ,ביתי-החוץ סידורה יציבות .7

מכנסת  השאותטיפול והערכה  תכנון תבוועד מתקבלתההחלטה להוציא ילד מבית משפחתו המולידה 

 ,חומר אבחוני :לשירותים חברתיים ברשות המקומית. הדיון בוועדה מושתת על חומר רקע ההמחלק

הסכמה של ההורים להשמה באומנה או צו  –כגון דוח סוציאלי, דוח רפואי ודוח חינוכי, וחומר חוקי 

. תהליך ההשמה לדרךיוצא הבית. לאחר שמתקבלת החלטה ן בית משפט המאשר להוציא את הילד מ

ה ביתי, ופניי-הבית והשמתו בסידור חוץן הוריו לקראת הוצאתו משל כולל הכנה של הילד והתהליך 

  לגורם הקולט, במקרה זה הארגון המפעיל את האומנה.

אמור שלא  המשך השהות ב, ומציאת פתרון קבעלביתי זמני עד -כאמור, האומנה מוגדרת כסידור חוץ

מתקיימים המידה שבה נבחנת בפרק זה  25ארבע שנים מלבד במקרים יוצאי דופן.יותר מלהתארך 

משך שהותו במשפחת וביתיות הקודמות של הילד -ההוצאות החוץ מוצגיםתחילה תנאים אלה. 

בחלק השני של פרק זה התכנית לטווח הארוך המיועדת לו. ת חנלאחר מכן נב. האומנה הנוכחית

אלה , כפי שמשפחות האומנה וטיב הקשר שנוצר בינן ובין הילדשמעניקות הטיפול מתוארים 

 ורים האומנים. ההבעיני מנחות האומנה ושל  ןהבעיני משתקפים

 

 ביתי ומשך השהות של הילדים באומנה-החוץ סידורהיציבות  7.1

-חוץ סידוריםבין  עוברים ילדיםהש ככל כי עולה המקצועית הספרות מן :ביתיות קודמות-הוצאות חוץ

 ,Brooks et al., 2005; Rushton, 2004; Simmel) סיכויי השיקום שלהם  פוחתיםביתיים רבים יותר, כך 

2007; Wrobel, Hendrickson & Grotevant, 2006).  ילדים המוצאים לסידור חוץ זאת, לא פעםלמרות-

משפחות כמה מעבר בין אף ביתי עלולים לעבור כמה מסגרות בטרם יושמו במשפחת אומנה וייתכן 

  .הילדים שוהים שבו ביתי-החוץ הסידור של היציבות מידת בנושא מידעמכאן חשיבות האומנה. 

מן  38%עבור מעלה כי  . הלוחביתי-בסידור חוץהשוהים ההיסטוריה של הילדים מוצגת  53לוח ב

 5%-זה הסידור השני ו הםמ 08%עבור ; ביתי הראשון-האומנה הנוכחית היא הסידור החוץ ,ילדיםה

מתוך . הנוכחית ביתיים טרם הגעתם למשפחת האומנה-בכמה סידורים חוץמן הילדים שהו בלבד 

 בעיקרביתי אחר )-היו בסידור חוץ 06% ,מכלל הילדים במדגם( 60%) הביתן הוצאו בעבר מילדים שה

  .במשפחת אומנה אחרת שהו 36%-ו (26אשפוז רפואיבמרכז חירום או ב

  

                                                   
. 38במקרים יוצאי דופן עשוי משך השהות באומנה לילדים שהופנו משירות ילד ונוער להתארך אף עד גיל  25

 השהות באומנה לילדים שהופנו על ידי הגורמים האחרים עשויה להתארך אפילו לכל החיים. 
 ילדים שננטשו בבית חולים אינם נכללים בניתוח הנתונים.  26
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 של הילד )באחוזים( תקודמהביתית -חוץה ההוצאה: 46לוח 
 3הכול-סך 

N 506 
 38 הביתן מ הוצא מאז אומנה משפחת באותה שוהה

 60 הנוכחית אומנההת ביתי אחר טרם הגעתו למשפח-שהה בסידור חוץ
  מתוכם
 06 0אומנהשאינו משפחת ביתי -בסידור חוץ שהה
 36 במשפחת אומנה אחרת השה

 .יותר מסידור ביתי אחדמאחר שניתן היה לציין  300-מסתכם ב אינו הסך 3
 .מסגרת אחרתאו פנימייה, אשפוז פסיכיאטרי  רפואי,מרכז חירום, אשפוז לל וביתי כ-חוץסידור  0

מידע על מועד התבקשו למסור הארגונים המפעילים  :נוכחיתהאומנה הבמשפחת  משך השהות

כי במדגם נכללו ילדים דגש ו. י59הנתונים מוצגים בלוח הנוכחית.  תהכניסה של הילד למשפחה האומנ

בו ילדים באומנת חירום, המוגדרת כשירות זמני  ואשר שוהים לפחות שנה באומנה, ולא נכלל

לא יותר סידור זמני של אמורה להיות למרות שהאומנה הלוח מצביע על כך שלחודשים אחדים. 

של ילדים הממוצע שירות ילד ונוער, משך השהות מבעיקר עבור ילדים שהופנו לאומנה שנים, מארבע 

. בהתאם 38דווח כי סידור האומנה לילדים עם מוגבלות נמשך לרוב עד גיל עוד שנים. שבע אלה הוא 

 ,כלל הילדיםתוך מ .שניםתשע כ –עם מוגבלות שהו באומנה משך זמן ארוך יותר בממוצע ילדים לכך, 

שהופנו  הילדיםן מ 49%-הילדים משירות ילד ונוער ון מ 03%: שנים או יותרתשע באומנה  שהו 60%

  אגף למוגבלות שכלית.ף השיקום ומהמאג

כי ממוצע משך השהות של הילדים שהופנו משירות ילד ונוער והושמו באומנה עוד עולה מן הנתונים 

גבלות ושנים. קבוצת ילדים זו חשובה מאחר שבקרב ילדים ללא מ 9.0הילדים( הוא ן מ 69%בגיל הרך )

קבוע: חזרה לבית ההורים המולידים סידור בדבר מציאת מושם דגש על יישום מדיניות משרד הרווחה 

 ממצא זה של המחקר מצביע על קושי ביישום מדיניות המשרד. או אימוץ.

  )באחוזים( מפנההיחידה ה, לפי הנוכחית של הילד במשפחת האומנה : משך השהות47לוח 
 אגף השיקום האגף למוגבלות שכלית שירות ילד ונוער הכול-סך 

      **3:)בשנים( משך השהות
0-3 8 8 -- -- 
5-6 27 65 (35) (39) 
3-4 21 00 (37) (39) 
8-9 11 30 (8) -- 
 58 49 03 32 ויותר 7

 8.4 7.8 3.6 7 ^0)בשנים( ממוצע –משך השהות 
 **p<0.01 
 ^p<0.05 
 .שנה 03 עד שנה הוא הטווח 3
 .נתונים חסריםבשל , מארגון ג'משך השהות באומנה חושב ללא הילדים  0

 .(N=259) על אודות הילדים שנכללו במחקר מידע מנהלי שהעבירו הארגונים המפעילים מידע:המקור 

מרבית הילדים משפחת האומנה ; עבור סידור האומנה לרבה ש על יציבות יםצביעמשהוצגו הנתונים 

אומנה שמתם בלפני המן הבית , וגם מבין אלה שהוצאו ביתי הראשון-הנוכחית היא הסידור החוץ

עודיות ימסגרות מעבר ישהות בשפחות שונות אלא בעיקר על לא דווח על מעברים בין מ הנוכחית
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הוא ארוך ויכול הנוכחית ת האומנה משך השהות של הילדים במשפח ,על כך . נוסףלקראת האומנה

 . (8.0בפרק עניין זה יוצג בהרחבה להצביע על הצלחת השילוב )

 הילד תנת השממתוכנ זמן נה התבקשו לציין לכמהמנחות האומ ילד:עבור התכניות לטווח הארוך 

. 58תשובותיהן לשאלה זו מוצגות בלוח . בו הטיפול להמשך התכנון והנוכחית ומה האומנה במשפחת

ן מ 30%גבוה מאוד: על ידוע אינו עבורם לטווח הארוך  כנוןהתשיעור הילדים שמן הלוח עולה כי 

דווח כי הם מ 93%האומנה לתקופה בלתי ידועה ועל הילדים צוין כי הם מתוכננים להישאר במשפחת 

עדה לתכנון טיפול והערכה והויצוין כי תפקידה של . בהם עדיין אינה ידועההתכנית להמשך הטיפול 

בני כדי לדון בילדים  פעם בשנה להתכנס לדון ולגבש תכנית לטווח הארוך עבור  הילד. הוועדה אמורה

 (4-0) הרך בילדים בגילכדי לדון ופעם בחצי שנה שש ויותר, 

 על מעידיםבאומנה,  הילדים מן ברבים הטיפול להמשך בנוגעודאות -אי על מצביעיםה ,אלה ממצאים

קושי נוסף עלול פעילות הוועדה.  עלמנחות האומנה  בקרבמידע  העדר עשוי להיות אחד קושיקשיים. 

דיונים בנוגע קיום -אף איאו מן הדרוש התכנסויות נדירות  – וועדותהשל לקויה פעילות לנבוע מ

ביוזמת השירות  0030נערך בשנת ש הרך בגיל אומנה ילדי עלסקר יש לציין כי ב הטיפול.להמשך תכנית 

מנחות האומנה  כי נמצא, ברוקדייל מכוןשל  בליוויו למען הילד במסגרת "מיזם התוצאות" של המשרד

וחלקן הוועדה התכנסה )חלקן לא ידעו ש והערכה טיפול לתכנון הוועדה פעילות על תמיד מיודעות אינן

קושי  27.ילד אינה ידועה להן(עבור ההתכנית לטווח ארוך מחקר הנוכחי, כי הממצאי , בדומה לדיווחו

ביתיות -לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ העדווהנוסף שעלה בדיוני 

 ההורים המולידים לשיקום הוא העדר עבודה מספקת  (0035דוח ועדת סילמן, ונושא הסדרי ראייה )

   .משפחתו חיק אל הילד של חזרה שתאפשר 

קרב גבוה יותר ב םעדיין אינה ידועה מעלה כי שיעורבנוגע אליהם הילדים שהתכנית מאפייני ת בחינ

למוגבלות אגף מהאגף השיקום וילדים שהופנו מ( בהשוואה ל96%)שירות ילד ונוער ילדים שהופנו מ

( וצעירים 36%גיל הרך )ב םילדילעומת ( 90%-99%) 38-3בני  ילדים בקרב ;(גףא בכל 34%-כ) שכלית

  (.40%אומנה חסויה )ילדים ב( לעומת 93%וכן בקרב ילדים באומנה רגילה )(, 53%+ )37בני 

אם  38)עד גיל  ( מתוכננים להישאר באומנה עד הגיעם לבגרות63%הילדים )ן שליש מכעוד נמצא כי 

שיעור זה גבוה . הופנו משירות ילד ונוער וללא הגבלת גיל אם הופנו על ידי האגפים האחרים(הם 

אומנה עד ההם מתוכננים לשהות במשפחת כי על מחציתם דווח  :38-36במיוחד בקרב ילדים בני 

בלות שכלית, שכן אינו מפתיע בהתייחס לילדים שהופנו מאגף השיקום ומהאגף למוג זה בגרותם. נתון

. בדיקהמצריך זה נתון , המדיניות באגפים אלה. אולם בנוגע לילדים שהופנו משירות ילד ונוערזו 

 9%מקבלת משנה תוקף לנוכח האחוז הנמוך של ילדים שמתוכנן להם סידור קבע:  בדיקהה חשיבות

 לשוב אל בית הוריהם המולידים. מיועדים  7%-הילדים אמורים להיות מאומצים ון בלבד מ

                                                   
נתוני הסקר שנערך בקרב מנחות האומנה על ילדים באומנה בגיל הרך )מלידה ועד גיל שלוש( דווחו כסיכום  27

ביצע השירות  0036פנימי. בהמשך נערך סקר נוסף על אותם ילדים בקרב עובדות השירות למען הילד. במהלך 
ב עובדות המחלקות לשירותים לילד ונוער והשירות למען הילד, בשיתוף עם מכון ברוקדייל, סקר שלישי בקר

 חברתיים, מפקחי הקהילה של המחלקות ועובדים סוציאליים מחוזיים לחוק נוער. 



67 

דומה של  שיעור, והערבי היהודי, המגזרים בשני כיהתכנית לטווח הארוך לפי מגזר העלתה  בחינת

-מציאת סידור חוץעם זאת  אימוץ.עבורם  נשקלש ,לחלופיןאו  ידועה אינה עבורםהתכנית ש ילדים

התכנון  , ואילו(5%לעומת הערבים ) (39%ביתי אחר דווחה בשיעור גבוה הרבה יותר בקרב היהודים )

המגזר גבוה כמעט פי שישה בקרב המגזר הערבי לעומת נמצא להשיב את הילד לבית הוריו המולידים 

אינו (. ייתכן כי הדבר נובע בין היתר מסיבות דתיות: האסלאם , בהתאמה5%לעומת  00%היהודי )

של  יהמדגישה את זכויותהרתית מסוהחברה הערבית היא חברה ככלל, אימוץ ובעין יפה רואה 

 המשפחה הביולוגית.

 מפנה )באחוזים(היחידה הילד באומנה, לפי עבור ה: תכניות לטווח הארוך 48 לוח

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
N 411 049 90 90 

     מתוכנן לסידור באומנה:**הזמן הפרק 
 -- -- 4 4 3לתקופת זמן מוגבלת

 33 95 49 61 לתקופת זמן בלתי ידועה
 67 03 68 36 עד הגיעו לבגרות

     התכנית להמשך הטיפול:**
 -- - 30 7 חזרה למשפחה המולידה

 09 60 8 13 ביתי אחר-סידור חוץ
 (4) -- 8 7 אימוץ

 35 33 90 71 לא ידוע
 **p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
מדובר על ציינו שארבע מנחות ילד בסידור האומנה: עבור ההזמן המתוכנן פרק לציין את המנחות התבקשו  3

   .חודשים 30-7-ל תמוגבלהשהות אמרו שמנחות שלוש חודשיים, ו-חודש

 הטיפול ואיכות קשרה דפוסי: באומנה והילד האומנת המשפחה 7.2

 של הילד ומשפחות האומנה וטיב הקשר שנוצר בינן ובין הילד חשובים לרווחתשמעניקות הטיפול 

תהליכי העבודה טיבם של על להעיד עשויים אף היבטים אלה ולעתידו, כמו גם לרווחת כל בני המשפחה. 

סעיף זה שלבים המוקדמים של ההכנה וההתאמה בין הילד למשפחה. בכבר בשנעשים עם המשפחות 

תחילה נקודת המבט של מנחות האומנה באשר לדפוסי הקשר בין ההורים האומנים לילד,  תוצגמ

ההורים  ידיווח יםוצגמ; בהמשך בו מאיכות הטיפולרצונן שביעות לושל ההורים האומנים תפקודם ל

 דפוסי הקשר שלהם ושל ילדיהם הביולוגיים עם הילד באומנה ועם משפחתו המולידה.בנוגע להאומנים 

עשויים  בפרק הבאהן בפרק הזה והן המרואיינים של מאוד  יםהחיובי יהםדיווחדגיש כי חשוב לה

כי מרואיינים בטלפון נוטים להיות פי שצוין, מחקרים מצאו כרצייה חברתית. מבמידת מה  לנבוע

(. עם זאת, כלי המחקר Kraus & Augustin, 2002ציפיות החברה בכל הנוגע לשאלות רגישות )ממוטים 

ופרטיות, רבה יותר מאפשר למרואיינים שליטה הששימש לדיווח המנחות היה שאלון למילוי עצמי 

 & Christian, Dillmanפחות מנורמות אינטראקציה ורצייה חברתית )מושפעים ולכן הם עשויים להיות 

Smyth, 2006 נקודת המבט של ההורים  אתמבטאים אך ורק יש לזכור כי הממצאים אחרת, (. כך או

 ושל המנחות. 
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 מנחות האומנה של הןתפקוד ההורים האומנים בעיני

-; על דפוסי הקשר עם הילד ועל הטיפול היוםנשאלו על תפקודם של ההורים האומניםהאומנה מנחות 

מדווחות על עולה כי המנחות  57. מלוח 40-ו 57ן מוצגות בלוחות שובותיה. תלו יםמעניק םשהיומי 

-האמהות ון מויותר  70%דפוסי התנהגות וקשר חיוביים מאוד בין ההורים האומנים לילד באומנה: 

האבות מביעים חיבה והערכה כלפי הילד, מציבים לו גבולות ברורים, רואים את ן ויותר מ 84%

עם טיפולים  כוחותיו, עושים אתו פעילויות משותפות, מצליחים להרגיעו בעת מצוקה ומשתפים פעולה

ן מ 70%-יותר מהמנחות,  על פי :ביטוי גם מצד הילדלידי התערבויות. יחסים חיוביים אלה באים עם ו

הורה האומן ומבקשים את עזרתו בעת הצורך. מעניין לציין כי כלפי ההילדים מגלים חיבה וקרבה 

דווח על קשר חיובי עם  הילדים בגיל זהן מ 89%: על 38-36ילדים בני אחוזים אלה נמוכים יותר בקרב 

בני הילדים ן מ 86%-ויותר בקבוצות הגיל האחרות. בדומה, נמצא כי ל 79%האם )מדד מסכם( לעומת 

 בקרב קבוצות הגיל האחרות.    70%-300%קשר חיובי מאוד עם האב לעומת  38-36

 )באחוזים(הקשר שלהם עם הילד  ודפוסי אומניםה הוריםה של םתפקוד: 47לוח 
 אב אם "כןבהחלט "או  ""כן ענו
N 670 638 

 73 73 חיבה והערכה מביעים
 87 70 גבולות ברורים מציבים
 74 75 לראות את כוחותיו יכולים

 84 70 פעילויות משותפות מקיימים
 70 70 מצליחים להרגיעו בעת מצוקה

 84 73 משתפים פעולה עם טיפולים והתערבויות
 74 70 הילד מגלה חיבה וקרבה להוריו
 73 74 הילד מבקש עזרה בעת הצורך

 88 73 מדד מסכםהנ"ל:  ןלפחות חמישה מ
 

מהם  77%ההורים דואגים לצרכיו הרפואיים של הילד, סבורות כי כל מנחות כי ה עולה 40מלוח 

לגילו. בנוגע לילדים עם צרכים מיוחדים  םמשגיחים עליו בהתאמהם  78%-דואגים לצרכיו הפיזיים ו

 ההורים נותנים מענה לצרכיו המיוחדים של הילד.ן מ 76%דווח כי 

 יומי בילד )באחוזים(-ם: השגחה וטיפול יו51לוח 
 הכול -סך "כןבהחלט "או  ""כן ענו

N 678 
 300 לצרכיו הרפואיים דואגים

 77 לצרכיו הפיזיים ואגיםד
 78 לגילו עליו בהתאם משגיחים

 76  (N=177המיוחדים )מענה לצרכיו  נותניםלילדים מוגבלים: 

 
: אינה מפתיעה שביעות הרצון הגבוהה של מנחות האומנה מאיכות הטיפול בילד, ממצאים אלהלאור 

 ".מאוד רבה"במידה  או "רבה במידה" בו הטיפול ןמ רצון שבעותציינו כי הן מהן  88%
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 הטיפול בו  עלההורים האומנים על השתלבות הילד במשפחה ו ידיווח

, הגופנית להתפתחותו האומנה ה שלחשיבות רבה לתרומת המוצלחת של הילד במשפח להשתלבות

. מן 43בלוח מוצגים באשר להשתלבות הילד באומנה  ההורים האומניםדיווחי  .והחינוכית הרגשית

( וחוו תחושת שייכות למשפחה 78%כמעט כל הילדים השתלבו במשפחה האומנת ) עולה כי הלוח

הנרקמים היחסים הם וב ,ילד במשפחהה שלגורמים עשויים להשפיע על הצלחת השילוב  (. כמה74%)

 . להלן ייסקרו עם הילדים הביולוגיים וטיב הטיפול של ההורים האומנים בילד. היבטים אלה

יחסים בין באשר לההורים האומנים  ידיווח :הקולטיםהילד באומנה עם האחים  של קשרה דפוסי

ת חיובימערכת יחסים . הלוח מצביע על 43בלוח אף הם מוצגים ם הביולוגיים ההילד באומנה לילדי

גילויי חיבה ואהבה, הם יש אחיהם הקולטים הילדים דווח כי בינם ובין ן מ 70%-מאוד: על יותר מ

הילדים באומנה מקרב . ההורים דיווחו כי שיעור נמוך להםמסייעים אחיהם הקולטים מבלים ביחד ו

עמם או שיחסיהם  אחיהם הקולטיםחווים או מפגינים תחרות וקנאה ביחסיהם עם ( 8%-)כ

הילדים  נמצא כי (0030(. במחקר של מוסק ותומר )5%מתאפיינים בעימותים פיזיים ומילוליים )

תיארו את מערכת היחסים עם האחים באומנה כמורכבת וטעונה יותר ת האומנה ובמשפחהביולוגיים 

הורים האומנים במחקר הנוכחי. ייתכן כי ההבדלים בממצאים נובעים משיטת עליה הדיווחו מכפי ש

: במחקר הנוכחי המשיבים וממקורות המידע השונים – כמותית לעומת איכותנית – המחקר השונה

האחים אלה במחקר של מוסק ותומר היו ואילו  נשאלו על כך במסגרת ראיון מובנה, והם היו ההורים

 . פתוחים עומקאלה נערכו במסגרת ראיונות ו איונותרהנערכו שעמם  הקולטים

 השתלבותעל שיעור נמוך יותר של עידה מ 28הילד למשפחת האומנהשבו נכנס גיל הבחינה לפי 

)השתלבו  ההשתלבותבמשפחה האומנת בקרב ילדים שהושמו באומנה בגיל מבוגר יותר: מידת 

הייתה נמוכה ויותר  36 בגיל למשפחה שהגיעו ילדים של"( מאוד רבה"במידה  או "רבה"מידה ב

  ., בהתאמה(78%-לעומת כ 97%) ממידת השתלבותם של אלה שהגיעו בגיל צעיר יותר

   הביולוגיים הילדים ביןובינו : מידת השתלבותו של הילד במשפחה האומנת ודפוסי הקשר 51לוח 
 )באחוזים(

 הכול-סך "מאוד רבה" או "במידה רבה במידה" ענו
N 003 

 78 הילד השתלב במשפחה 
 74 לילד תחושת שייכות למשפחה

 75 יש גילויי חיבה ואהבה מצד הילדים הביולוגיים
 76 ביולוגיים עוזרים לילד באומנההילדים ה

 70 יחד מבלים יםיהביולוג והילדים באומנה הילד
 70 באומנה ילדהגילויי חיבה ואהבה מצד  יש

 90 הביולוגייםהילד באומנה עוזר לילדים 
 (8) ביולוגייםהילדים היש תחרות וקנאה מצד 

 (9) יש תחרות וקנאה מצד הילד באומנה
 (5) יש עימותים פיזיים ומילוליים ביניהם

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

                                                   
 .המפעילים הארגונים מן בשניים הילדים מן 00%-כ עבורמידע בנוגע לגיל הכניסה למשפחת האומנה  חסר 28
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הקשיים בטיפול בילד  על נשאלוהאומנים  ההוריםתחומי קושי בהתמודדות עם הילד באומנה: 
לצד הדיווח על השתלבות . מן הלוח עולה כי 40. תשובותיהם מוצגות בלוח שעמם מתמודדת המשפחה

הם חווים קשיים בטיפול ( דיווחו כי 33%ורים )ההמן מוצלחת של הילדים במשפחות, יותר ממחצית 
 נמוך יותר בקרב הורים שהם קרובי משפחה שלנמצא אחוז זה יצוין כי . לפחות בשני תחומיםבילד 
קרב הורים מ 38%לעומת  (מסכם מדד) לפחותקושי בשני תחומים דיווחו על מהם  53% :הילד

 . שדיווחו על כך אומנים שאינם קרובי משפחה של הילד

רכי הילד בתחום וקושי להתמודד עם צ על דיווחו האומנים ההורים ןמ 50%-כמן הלוח עולה עוד כי 
דיווחו על קושי להתמודד עם חוסר הוודאות בנוגע  50%-כו התנהגותי ובתחום הלימודי-הרגשי

שבנוגע להם . שיעור זה עולה בקנה אחד עם הממצא על האחוז הגבוה של ילדים מולהמשך הקשר ע
פרק הזמן המתוכנן להם באומנה ומהי התכנית להמשך הטיפול בהם  ומה יודעות אינן האומנה מנחות

שיש לכך על התחושות שלהם ביחס לילד  ההשלכהמתבהרת (. מדיווח ההורים 9.3 פרקב 58לוח  או)ר
 חוסר עם להתמודדות קושי על דיווחו קרובים באומנת הורים של יותר נמוך אחוז, כצפוי. ולאומנה
עוד עולה  .שאינה אומנת קרובים באומנה 59% לעומת 05%: הילד עם הקשר להמשך בנוגע הוודאות

 י הזכויות של המשפחה האומנת. מיצומתקשים ב ההוריםן מ 60%מן הלוח כי 

 מפנה )באחוזים(היחידה ה: תחומי קושי של המשפחה האומנת בטיפול בילד, לפי 52לוח 

 
-סך

 הכול
שירות 

 ילד ונוער

האגף 
למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
N 237 355 56 40 

 58 54 50 41 התנהגותי-הרגשי בתחום הילד צורכי עם התמודדות
 64 (05) 53 41 *הילד עם הקשר להמשך בנוגע הוודאות חוסר עם התמודדות
 43 67 69 37 הלימודי בתחום הילד צורכי עם התמודדות

 60 69 63 32 אומנת משפחה של הזכויות במיצוי קושי
 60 69 03 31  3מוגבלות עם בילד בטיפול הכרוך הפיזי המאמץ עם קושי
 56 55 -- 27 ** 3לגילו בהתאם ומתנהג מתפתח אינו שהילד על נפשי קושי

 43 (69) 05 28 *החברתי בתחום הילד צורכי עם התמודדות
 צורך בהשגחה בשל למצוא זמן לנוח/לבלות קושי 

 (35) (08) 34 21  3מתמדת בילד עם מוגבלות
 08 -- 37 17  0קושי בקשר עם המשפחה המולידה

 09 (05) (33) 14 קושי בפנייה לשירותים הנחוצים לילד בקהילה*
 (03) (03) -- 13  6קושי עם העובדה שפחות פנויים לילדים ביולוגיים

 (35) -- 36 12 קושי ביחסים עם הילד
 קושי להיות עם הילד בחברה )נמנעים מלבלות עם 

 -- (07) 3 7 משפחות אחרות(**

     קשיים: מדד מסכםהמספר 
3-0 ** 37 50 63 (33) 
6-0 34 63 (37) 53 
 56 54 00 27 ויותר 5

 *p<0.05 ** p<0.01
 

 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --  0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 .נשאל רק על הילדים עם צרכים מיוחדים 3
 .נשאל רק על ילדים שיש להם משפחה ביולוגית ומתקיים עמה קשר 0
 .נשאל רק משפחות שיש להם ילדים ביולוגיים 6
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ילדים שהופנו מהאגף הוריהם האומנים של רבע למחצית מ בין מפנה:היחידה הלפי  הבדלים

 לילדים ההוריםבודדים עד רבע מן  אחוזיםקשיים לעומת  על ווחוידלמוגבלות שכלית ומאגף השיקום 

למגבלות הילד )"אינו מתפתח כפי גילו",  הנוגעים קשייםהיתר צוינו  בין. ונוער ילד משירות שהופנו

"להימצא אתו בחברה"(, קושי להיעזר בשירותים וקושי להתמודד עם צרכיו החברתיים של הילד. 

 גבוה בשיעור דווח הילדהקשר עם  להמשך בנוגע הוודאות חוסר עם בהתמודדות קושילעומת זאת, 

הורים לילדים שהופנו מאגף ל בהשוואה( 53%) ונוער ילד שירותמ שהופנו לילדיםבקרב הורים  יותר

 (. 05%) האגף למוגבלות שכלית( ומ64%השיקום )

אותם בנוגע ההורים האומנים נשאלו על התחושות המלוות  תחושות המלוות את הטיפול בילד:

חשים  ההורים האומנים רוב. הלוח מצביע על כך ש46. תשובותיהם מוצגות בלוח לטיפול בילד

"במידה רבה" או  חווים סיפוק בתפקידםמהם  70%ה: לטיפול בילד באומנ בנוגעתחושות חיוביות 

ההורים ביטאו תחושות שליליות ן חלק מעם זאת חשים הגשמה עצמית.  97%-ו "במידה רבה מאוד"

 ,מתחחווים  53% ,במידה כלשהיחשים עומס בתפקידם מן ההורים  53%מלוות את הטיפול בילד: ה

 חווים בדידות. מן ההורים  35%-ו ר בעיותנתקלים בקושי לפתו 64%

בדומה לדיווח על קושי באשר לחוסר ; הילדן ההורים האומנים דיווחו על חשש מפרדה מן מ 40%

לילדים שהופנו משירות ילד ונוער ביטאו חשש מפרדה מהילד הורים הוודאות, שיעור גבוה יותר של 

(. , בהתאמה50%-ו 63%שכלית ומאגף השיקום )אגף למוגבלות ילדים שהופנו מהורים ל( לעומת 44%)

לעומת  גם תחושת בדידות דווחה בשיעור גבוה יותר בקרב הורים לילדים שהופנו משירות ילד ונוער

, לעומת אחוזים בודדים 33%) מן היחידות המטפלות בילדים עם מוגבלותהורים לילדים שהופנו 

 מהארגונים לאומנהרים לילדים שהופנו הו בקרבבדיווח על התחושות  שונות נמצאה(. בהתאמה

 אחוזים שביןשיעור בבדידות דווחה  תחושת; 77%עד  33%שיעור של בעצמית דווחה  הגשמה: השונים

  .85%עד 07%שיעור של במתח דווחה  תחושת; 43%-ל בודדים

 מפנה )באחוזים(היחידה האת הטיפול בילד באומנה, לפי המלוות : תחושות 53לוח 

 שירות ילד ונוער הכול-סך 
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
N 248 357 58 43 

 "רבה במידה" דווחחיוביות:  תחושות
     "מאוד רבה"במידה  או

 75 76 70 71 סיפוק
 97 73 99 77 *עצמית הגשמה
     כלשהי במידהשליליות: דווח  תחושות
 -- -- 33 14 **בדידות
 49 40 56 46 עומס
 50 66 56 41 מתח

 63 67 64 35 קושי לפתור בעיות
 50 63 44 51 הילד**ן חשש מפרדה מ

 *p<0.05 
** p<0.01 

 ציינו ההוריםכהורים אומנים. תפקידם בהם מרוצים  ממההאומנים נשאלו בשאלה פתוחה  ההורים

ן מ מרוצים הםכי , תועלת ולהביא לאחר להעניק שלהם היכולת ןמ וסיפוק שמחה חוויםכי הם 
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 הם שבעי רצון מכך שילדיהםכי לו, ו שטוב באומנה ומכךההתקדמות של הילד ן ההתפתחות ומ
הילדים האומנים, ן אהבה שהם מקבלים חזרה מהו החום. ולעזור לזולת ם מתחנכים לתרוםיהביולוגי

הם מצילים חיים בהעניקם בית לילדים שננטשו או שהוריהם לא יכלו לגדלם והיכולת כי התחושה 

הם צוינו אף  את המשפחה או להקים משפחה )בקרב משפחות שאין להן ילדים ביולוגיים( להרחיב

קרובי משפחה של הילד הביעו שהם הורים אומנים כהיבטים המסבים להורים האומנים קורת רוח. 

 משפחה.ן העובדה שהילד נשאר בחיק השביעות רצון מ

הוא: "שותפות והתייעצות עם  האומנת המשפחה מתפקידימצוין כי אחד  8.0"ס בתע :סיוע גורמי

מוצגות בלוח  ותשובותיהם כך על נשאלו האומנים ההוריםגורמים מקצועיים ונכונות לשיתוף פעולה." 

מן ההורים  39% :ההורים האומנים אכן מרבים להסתייע באנשי מקצוע שונים. מן הלוח עולה כי 45

בני משפחה וחברים ובהם פונים לגורמים בלתי פורמליים הורים אף  .בשני גורמים לפחות וסתייעה

הקשיים באומנה. כך, למשל, עם לשני גורמים לפחות(, כדי להתמודד עם האתגרים ו ופנהם מ 33%)

מהם ציינו כי  40%הם מסתייעים במידה רבה במנחת האומנה, כי דיווחו מן ההורים האומנים  90%

מסתייעים בגורם מן ההורים דיווחו כי הם  50%-נוך וכמסתייעים בגורם מקצועי ממערכות החיהם 

מסתייעים במשפחה הקרובה )בן  73%פורמליים, -רפואי או באיש טיפול פרטי. מבין הגורמים הבלתי

נמצאה שונות בין הארגונים יצוין כי מסתייעים במשפחה המורחבת. מהם  53%-זוג/ילדים( ו

הם שדיווחו  73%-ל 49%בין ו ,ים באנשי מקצועהם מסתייעשדיווחו  80%-ל 67%בין : המפעילים

 . מסתייעים בגורמים בלתי פורמליים

מרבים להסתייע כדי להתמודד עם קשיים באומנה, לפי ההורים האומנים : גורמים שבהם 54לוח 
 מפעיל )באחוזים(הארגון ה

 ארגון ד' ארגון ג' ארגון ב' ארגון א' הכול-סך "מאוד רבה"במידה   או "רבה"במידה ענו 
N 248 304 47 30 00 

      סיוע מגורם פורמלי:
 38 93 33 86 71 מנחת אומנה**

 64 53 68 39 51 גורם מקצועי ממערכות החינוך**
 64 59 63 43 44 רופא או אחות*

 37 67 64 44 42 גורם טיפולי פרטי*
 37 63 (03) 53 32 גורם מקצועי משירותי הרווחה**

הנ"ל: ן שני גורמים מלפחות גורם פורמלי: 
 67 33 48 80 67 מדד מסכם*

      פורמלי:-סיוע מגורם בלתי
 76 70 89 76 71 משפחה קרובה )בן זוג/ילדים(

 94 50 57 55 46 משפחה מורחבת
 47 (03) (33) 38 21 חברים או שכנים*
 (7) (38) (33) 08 17 הורים מולידים*

 94 (39) (35) (8) 15 איש דת** 
ן י גורמים מנשלפחות פורמלי: -גורם בלתי

 73 36 49 30 61 מדד מסכםהנ"ל: 
 78 73 70 73 72 תוך עשרהמשניים מדד מסכם: לפחות 

 *p<0.05  ** p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
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למוגבלות שכלית מן הלוח עולה עוד כי אחוז המשפחות לילדים שהופנו מאגף השיקום או מהאגף 

 80%-המסתייעות בגורמי מקצוע פורמליים גבוה מאחוז המשפחות לילדים משירות ילד ונוער )כ

 , בהתאמה(.30%-לעומת כ

  ההמוליד המשפחה עם הקשר. 8

וכן דפוסי  למשפחתו המולידהבאומנה בין הילד וטיב היחסים דפוסי הקשר תחילה נסקרים פרק זה ב

נסקרות התפיסות של אנשי המקצוע המשך הפרק למשפחה המולידה. בהקשר בין המשפחה האומנת 

האחריות בין ליווי המשפחות האומנות והעבודה עם המשפחות השונים בתחום האומנה בנוגע לפיצול 

  האומנה. שירותי בעקבות ההפרטה החלקית של  ,המולידות

 למשפחתו המולידהבאומנה דפוסי הקשר בין הילד  8.1

, עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים ומנחת האומנה אמורים לעבוד בשיתוף פעולה כדי 8.0לפי תע"ס 

לאפשר קשר בין הילד באומנה ובין בני משפחתו המולידה. על המשפחה האומנת מוטלת האחריות 

"לעודד קשר של המושם עם משפחתו בשיתוף המטפל במחלקה לשירותים חברתיים ומנחת האומנה." 

יש מצבים שבהם לא יתקיים קשר בין הילד ומשפחת האומנה ובין המשפחה המולידה או שהוא  עם זאת

בין הילד להוריו המולידים יתקיים בשיעור נמוך יותר או יותנה במפגש במרכז קשר יוגבל. לדוגמה, קשר 

במקרים של אומנה חסויה, הנקבעת על ידי בית המשפט כאשר יש חשש לחשיפת משפחת האומנה או 

 שש לילד, למשל כאשר ההשמה נעשית על פי צו בית משפט וללא הסכמת ההורים המולידים. ח

( שוהים באומנה רגילה. בדיקה של הילדים באומנה חסויה 73%מן הממצאים עולה כי מרבית הילדים )

. נמצא שיעור גבוה יותר של אומנה חסויה בקרב 34%עד  9%של לפי הארגון המפעיל העלתה שונות 

 29(00%( )4-0(, ובקרב ילדים בגיל הרך )3%( לעומת המגזר הערבי )30%מן המגזר היהודי )ילדים 

 נמצאה חסויה אומנה, בלבד(. בהתאם 6%) 38-36( ולבני נוער בני 30%) 30-3בהשוואה לילדים בני 

לעומת ילדים שהושמו בגיל  הרך בגיל האומנה במשפחת שהושמו ילדים בקרב שלושה פי הגבוה באחוז

השיעור הגבוה יחסית של אומנה חסויה בקרב ילדים בגיל הרך יכול  (., בהתאמה4% לעומת 34%) 30-3

 להצביע על הוצאה מן הבית עקב סכנה לילד.

. 44דפוסי הקשר של הילד עם הוריו המולידים. תשובותיהם מוצגות בלוח ההורים האומנים נשאלו על 

נפגשים  53%הם, נפגשים עם הוריהם המולידים. מ 30רגילה הילדים באומנהמן  80%עולה כי מן הלוח 

נפגשים עמם במרכז  33%נפגשים עמם בבית ההורים האומנים,  65%עמם בבית ההורים המולידים, 

                                                   
זם התוצאות" של משרד הרווחה, ( ונערך במסגרת "מי0030בסקר אומנה שבחן ילדים מלידה ועד גיל שלוש ) 29

מן הילדים שוהים באומנה חסויה. האחוז הגבוה הפתיע את הגורמים המקצועיים המעורבים.  46%נמצא כי 
ההסבר שהם העניקו היה כי נתון זה מצביע על כך שלא מתוכנן להחזיר את הילד לבית הוריו המולידים. הם 

צד אחד הילדים מסודרים ומן הצד האחר ההורים אינם הוסיפו וציינו כי הסדר זה נוח לשני הצדדים: מ
 .צריכים לשמור על קשר

בדוח מוצגים הנתונים על דפוסי הקשר עם ההורים המולידים בקרב ילדים באומנה רגילה בלבד. זאת מאחר  30
 80%שקשר בין הורים מולידים לילד באומנה דווח בשיעורים גבוהים יותר בקרב ילדים באומנה רגילה )

מצא באחוז גבוה בקרב אומנה חסויה(. גם מאפייני הקשר נמצאו שונים: מפגש במרכז קשר נ 49%לעומת 
 , בהתאמה(. 33%לעומת  89%הרבה יותר בקרב ילדים שנמצאים באומנה חסויה לעומת אומנה רגילה )
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עם  נפגשים( 4-0הרך ) בגיל הילדיםן מ 59%במקום ציבורי. נפגשים עם הוריהם המולידים  7%-קשר ו

. לעומת זאת, אחוז נמוך הוריהם המולידים במרכז קשר לעומת אחוזים בודדים בקרב הבוגרים יותר

ילדים ( לעומת 39%בבית המשפחה המולידה )המולידים הילדים בגיל הרך נפגשים עם הוריהם ן מ

למוגבלות האגף ן שיעור גבוה יותר של ילדים שהופנו לאומנה מ (.55%-40%גילים הבוגרים יותר )ב

שהופנו הילדים ן מ 63%לעומת  48%בבית ההורים האומנים ) מולידיםנפגשים עם הוריהם ה שכלית

מאגף השיקום(. המפקח הארצי על האומנה באגף שהופנו הילדים ן מ 05%-משירות ילד ונוער ו

ולפיה התפיסה של שירותי האומנה באגף זה, מן  תנובעסבור כי התנהלות זו למוגבלות שכלית 

 המשפחה האומנת משמשת משפחה אומנת גם של המשפחה המולידה. 

או  "תורמים"סבורים כי המפגשים עם ההורים המולידים  הילדים ןמ 47% של האומנים םההורי

 ילדיםל הוריםהרך לעומת  גילב םילדיל הוריםבקרב  יותראחוז זה נמוך לילד.  "תורמים מאוד"|

מן  ביותרהנתרמת (. קבוצת הגיל ויותרשש בני  לילדים הורים 50%-90% לעומת 05%)יותר  בוגרים

  .30-3בני יא ילדים ההמפגשים עם ההורים המולידים, על פי דיווחי ההורים האומנים, 

 1קשר של הילד עם הוריו המולידים )באחוזים(ה: דפוסי 55לוח 
 הכול-סך 
N 065 

 80 נפגש עם הוריו המולידים

  מתוכם, מקום מפגש שכיח:
 53 בבית ההורים המולידים
 65 בבית ההורים האומנים

 33 במרכז קשר
 (7) במקום ציבורי

  תרומת המפגשים לילד:
 47 לילד "תורמים מאוד"או  "תורמים"המפגשים 

 .המולידים הוריהם משני שהתייתמוהנתונים לא נכללו ילדים  בניתוח 3

. מן 43מוצגות בלוח  תשובותיהןו המולידים להוריו הילד בין הקשר תדירות על נשאלוהאומנה  ותמנח

 מהםאחד  עם קשר יש חיים המולידים שהוריהםרגילה  באומנה הילדים ןמ 80%-ל כי עולההלוח 

 שהופנו ילדים בקרבזה גבוה יותר  שיעורהאב(.  עם קשר 47%-ול האם עם קשר 98%-)ל לפחות

 ומאגף השיקום (36%) אגף למוגבלות שכליתהן לעומת ילדים שהופנו מ( 89%)משירות ילד ונוער 

. הסבר מסוים לכך ניתן למצוא בנתון על השיעור הגבוה יותר של השארה בבית חולים בקרב (94%)

ומאגף השיקום בהשוואה לשיעור הילדים שהופנו  האגף למוגבלות שכליתילדים שהופנו לאומנה מ

 הושארו שלא הילדים ןמ יותר גבוהאחוז  ואכן, בדיקה העלתה כי .(7)ראו לוח  משירות ילד ונוער

לעומת ילדים  שניהם עם או המולידים הוריהםמ אחדלאחר הלידה בבית החולים נמצאים בקשר עם 

 ., בהתאמה(34%לעומת  85%)שהושארו בבית החולים 

אחת  שלתדירות ב הוריהם המולידיםקשר עם נמצאים בהילדים ן מ 43%כי מן הלוח עולה עוד 

-בתדירות של אחת לשלושההמולידים מצאים בקשר עם הוריהם נהילדים ן כרבע מו שבועיים-לשבוע

שהופנו . בקרב ילדים (הילדיםן מ 06%) ויותר או אחת לחצי שנההילדים( ן מ 03%)ארבעה שבועות 
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 םמרבית :יותרנמוכה עם ההורים המולידים תדירות הקשר ומאגף השיקום  האגף למוגבלות שכליתמ

 .   יותרה לכל שבועות קשר עם הוריהם בתדירות של פעם בשלושה( נמצאים ב30%-86%)

 )באחוזים( , לפי היחידה המפנה:  תדירות הקשר בין הילד להוריו המולידים56לוח 

 שירות ילד ונוער הכול-סך 
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 364 063 34 36 

 94 36 89 82 **יש קשר עם אחד ההורים לפחות
     **מתוכם, תדירות הקשר:

 68 (39) 49 51 שבועיים-פעם בשבוע
 68 53 00 26 ארבעה שבועות-פעם בשלושה

 (05) 69 03 23 פחותפעם בחצי שנה או 
** p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 הילדים:  שללפי מאפיינים שונים  ,המולידים ההורים עם הקשר דפוסי

נמצאה שונות בין הארגונים המפעילים מבחינת הדיווח על קשר  :מפעילה ארגוןה לפי הבדלים

 .37%-ל 67%: בין (שבועיים-בשבוע פעם) המולידים ההורים עם גבוהה בתדירות

ההורים מן קשר עם אחד בנות לעומת בנים מקיימות של  יותר גבוה אחוז ר:גדמלפי  הבדלים

 .(, בהתאמה93%לעומת  88%)או עם שניהם המולידים 

נמצאים יותר  בוגרים ילדיםלעומת  (4-0) הרך גילב םאחוז גבוה יותר של ילדיהבדלים לפי גיל הילד: 

נמצאו אחוזים גבוהים יצוין כי עם זאת  (., בהתאמה80%-לעומת כ 74%)בקשר עם הוריהם המולידים 

 באומנה חסויה.בגיל הרך יותר של ילדים 

ם המקיימים קשר עם הורילעומת ילדים יהודים אחוז גבוה יותר של ילדים ערבים  :מגזר לפי הבדלים

 (. , בהתאמה98%לעומת  75%המולידים )

לעומת ילדים שאינם באומנת קרובים : לאחוז גבוה יותר של ילדים קרובים אומנת לפי הבדלים

 לעומת 30%)שבועיים( -בתדירות גבוהה )פעם בשבועעם הוריהם המולידים יש קשר באומנת קרובים 

 .  (בהתאמה, 54%

 הוריו המולידים  וביןטיב היחסים בין הילד באומנה  8.2

, דמויות משמעותיות בחיי ילדםכ מולידיםהורים ההמקומם של שירותי האומנה מבקשים לשמור על 

 בין הילד להוריוערכת יחסים מלקיום ההורים האומנים לשאוף ולפעול את מנחים הם ועל כן 

 משפחתובעתיד ל שובולאפשר לו, אם ניתן, ל גיבוש זהותובתהליך  יוים, כדי להקל עלהמוליד

)אב ואם בנפרד( התבקשו לאפיין את טיב היחסים בין ההורים המולידים האומנה  מנחות .ההמוליד

. יציבים, אדישים או עויניםמשמעיים, לא -דולילד באומנה ולציין האם הם חמים, אכפתיים, 

אלה אוחדו לשלושה מדדים: יחס המדדים השישה . 49לוח מוצגות בלשאלה זו תשובותיהן התפלגות 

כי מן הלוח עולה עוין(.  ,לא יציב( ויחס שלילי )אדיש ,משמעי-אכפתי(, יחס אמביוולנטי )דו, חיובי )חם

 היחס של האב לילדו ובין יחסה של האםן אין הבדלים ביכמעט והמדדים )למעט יחס לא יציב( כל ב

על ו ,הוא חיוביאו האב לילד האם  שלהיחס העריכו מנחות האומנה כי  הילדיםן מ 30%-ל בנוגע :אליו

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#biologicalparents
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 וא אדיששלילי ) ואהשלו הם זוכים מהוריהם המולידים המנחות כי היחס הילדים דיווחו ן מ 60%-כ

יחסים בעוד ש (משמעיות-דו ואיציבות -אי)עם האם אמביוולנטיים  חסיםיש יהילדים ן מ 48%-(. לןעוי

 .  מן הילדים 56%מאפיינים עם האב אמביוולנטיים 

 הוריו המולידים )באחוזים(להילד באומנה  בין: טיב היחסים כיום 57לוח 
 אב אם 
N 004 386 

 62 62 יחס חיובי
 68 63 ואוהב חם

 40 45 אכפתי
 43 58 יחס אמביוולנטי

 05 06 משמעי-דו
 65 57 לא יציב

 32 27 יחס שלילי
 09 03 אדיש
 7 3 עוין

 

 דפוסי הקשר בין ההורים האומנים למשפחה המולידה 8.3

קשר עם מקיימים  רגילה באומנה ההורים האומניםמן  86%ההורים האומנים עולה כי  מדיווח

מהם  07% ,שוטף קשר עמם מקיימיםההורים האומנים  ןמ 30%. של הילדים ההורים המולידים

דיווחו כי  ההורים ןמ 97%לעתים רחוקות מאוד.  רקכן  עושים 7%-מדי פעם ו בקשר עמםנמצאים 

 מתאפיין הקשר כי דיווחו מהם 30% ,שיתוףבהמולידים מתאפיין בקבלה ו םהוריההקשר שלהם עם 

 ביקורת.בו בעוינות מתאפיין הקשר כי ציינו 36%-ו באדישות

 הוריו המולידים של הילד )באחוזים(ההורים האומנים עם קשר של ה: דפוסי 58לוח 
 הכול-סך 
N 379 

 86 יש קשר עם הורים מולידים
  תדירות הקשר:

 30 שוטף
 07 מדי פעם

 (7) לעתים רחוקות מאוד )פעם בשנה או פחות(
 או "במידה רבה" " בינונית במידה"ענו ) הקשר דפוסי

  "(:מאוד רבה במידה" או
 97 ושיתוף קבלה

 30 אדישות
 36 עוינות וביקורת

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
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 משפחותה עם והעבודה האומנות המשפחות ליווי בין אחריותה פיצול 8.4

  האומנה שירותי של החלקית ההפרטה בעקבות המולידות

 יםהייתה האחריות למשפחות המולידות, לילדארגונים הפעלה בידי ההעברת שירותי האומנה לטרם 

בידי עו"סיות במחלקות לשירותים חברתיים. לאחר ההפרטה החלקית הועבר נתונה ת האומנה וולמשפח

 ילדקשר בין הב לטיפול שהאחריות המפעילים, בעודהארגונים  הם שלליווי משפחות האומנה לידי

לליווי ולשיקום של הוריו המולידים ולליווי הקשר בין הילד להוריו המולידים, כמו  ,למשפחתו המולידה

המחלקות לשירותים חברתיים. מן בידי עו"סיות  נותרו – גם האחריות למציאת סידור לטווח ארוך

שאותה מאשרות תכנית טיפול בניית , נקבעו נהלים המחייבים ת האחריותניסיון להתמודד עם חלוקב

פחה המולידה ומנחת האומנה. תכנית הטיפול היא באחריות כל אנשי המקצוע החתומים עו"ס המש

חלוקת האחריות לליווי בין עו"ס של אנשי מקצוע יתרונות וחסרונות בראיונות שנערכו עמם ציינו עליה. 

מלמדים  המחקרמצאי מיצוין כי אלה יוצגו להלן.  המחלקות לשירותים חברתיים ובין מנחת האומנה.

  .השונים התפקידים בעלי בין האחריות לחלוקתאשר ב רבה עמימותעל 

לצורכי המשפחה. צרכיו מכוונות לצרכיו של הילד והפרדה בין האחד היתרונות שצוינו הוא  :יתרונות

ההפרדה היא תשובה "טיפול והערכה במחלקה לשירותים חברתיים:  ,כך לדברי יו"ר ועדת תכנון
חיזוק לכך נמצא גם בדבריה של מנחת אומנה:  בניית המרחב האוטונומי של הילד."מקצועית לצורך 

"הרבה פעמים זה מקל עליי שהקשר של המשפחות המולידות הוא עם עובדת המחלקה ולא אתי, כי 
 להכיל פנויה ממש לא אני. המולידה המשפחה בצורכי ולא הילד בצורכי לטיפול היא שליהמכוונות 

ציינו כי השארת האחריות למשפחה המולידה בידי עו"ס המחלקה לשירותים  מרואיינים ."אותה

ובה בעת  חברתיים מאפשרת פניות גדולה יותר של מנחת האומנה לטיפול בילד ובמשפחה האומנת

 המחלקה בנעשה באומנה. שומרת על המעורבות של 

גורמי הטיפול והיא אף לעורר קונפליקטים בין עלולה חלוקת האחריות בין אנשי המקצוע  :חסרונות

את הצורך בין היתר מצריכה שיתופי פעולה שיכולים להתגלות כמורכבים. אנשי המקצוע ציינו 

 שאנחנו חושבת"אני . כך לדברי מנחת אומנה: תםסרבול בעבודהיוצר כשלב בתיאום עם גורם נוסף 
 נהיה לא וכך, בעיניי יותר אינטגרטיבית תהיה עבודתנו כך כי, המולידים ההורים את גם ללוות צריכים
 ."משלה ופירושים עמדות לה שיש צלע בעוד תלויים

עו"ס המשפחה למנחת האומנה ומורה ל החוזה בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים את האומנה

המולידה להיות בקשר שוטף ביניהן: "קיום קשר עם עו"ס המשפחה הביולוגית לפחות אחת לשלושה 

 ,לקדם במשותף את הילד ואת הוריו המולידים, לעזור בשימור הקשר ביניהםכדי חודשים." כמו כן 

כל עליהן לעדכן זו את זו ב ,לטווח הקצר והארוך – לתרום מידע ולהשתתף בבניית תכניות הטיפול

הראיונות עם אף על פי כן, התקדמות תהליך הטיפול. להמולידים ו ולהוריו טיפול הניתן לילדהנוגע ל

מקום או תלויה בהוצאתה לפועל כי ומעידים מדיניות הקשיים ביישום ביעים על מצאנשי המקצוע 

טיפול והערכה במחלקה לשירותים  ,. יו"ר ועדת תכנוןאין מקרה אחד מעיד על האחרמקצוע והאנשי ב

 אצלנו. כך על מקפידים שפחות ויש, הקשר קיום על מקפידים שיותר צוותים יש": מתארת חברתיים
, ולעומת זאת היו מקרים של הפעולה בשיתוף מורכבות או קשר חוסר של מקרים כמה היו במחלקה

 הטוענות כי עו"סיותהאומנה והמנחות כמה מבדבריהן של עולים דברים דומים  שותפות טובה."
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לעתים שיתוף הפעולה פורה וישיר ולעתים מתגלעים בו קשיים ונוצרת תחושה של חוסר שקיפות 

 ."וצורך "לחלוב אינפורמציה

האגף למוגבלות שכלית אמרו כי כמעט מן אגף השיקום ומעובדות עם ילדים שהופנו המנחות האומנה 

אין שיתוף פעולה עם עו"ס המחלקות לשירותים חברתיים, מכיוון שילדים לא מעטים מהם ננטשו ו

גם אם יש קשר עם ההורים המולידים, אין הן ציינו כי  .בבית החולים או שהם חסרי עורף משפחתי

 בכוונתם לקחת אליהם את הילדים בעתיד. 

 נושאי רוחב נבחרים. 9

 בהתייחס לשלושה נושאי רוחב העולים מממצאי המחקר:  ,בפרק זה מובא מבט כולל על שירותי האומנה

 למוגבלות ומהאגף השיקום מאגף שהופנו באומנה הילדים של הייחודיים והצרכים המאפיינים 

  "(מוגבלויות עם ילדים" להלן) שכלית

 האומנה החלקית של שירותי ההפרטה  

 האומנה את המפעיליםהארגונים  עבודת  

 

 של ילדים עם מוגבלויותייחודיים הצרכים המאפיינים וה 9.1

המאפיינים והצרכים של ילדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום ומהאגף למוגבלות נסקרים חלק זה ב

משירות ילד שהופנו בהשוואה לילדים  הייחודיים וצורכיהם מאפייניהם יםתוארמבתחילה שכלית. 

 ולבסוףמאפייניהם הייחודיים של ילדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום מתוארים בהמשך , ונוער

 האגף למוגבלות שכלית. ן יחודיים של ילדים שהופנו לאומנה מם היהמתוארים מאפייני

ילדים מאפיינים והצרכים של מאפיינים והצרכים של ילדים עם מוגבלויות בהשוואה להא. 

 משירות ילד ונוערשהופנו לאומנה 
באומנה. מתשובותיהן  ילדיםההאומנה נשאלו על הסיבות לשילוב  מנחות :באומנה לשילוב הסיבות

 עקב באומנההילדים עם מוגבלויות הושמו  מרביתילד ונוער,  משירות שהופנו ילדיםל בדומהעולה כי 

 ןמ 74%-לו שכלית למוגבלות מהאגף שהופנו הילדים ןמ 83%-ל בנוגעהקשורות במשפחה:  סיבות

 אוכגון הורות לקויה, הזנחה  ,אחת משפחתית סיבה לפחות צוינה השיקום מאגף שהופנו הילדים

גבוה יותר  שיעור, (30%בניגוד לילדים שהופנו משירות ילד ונוער )נפשית של אחד ההורים.  מוגבלות

באומנה גם מסיבות  הושמו( 45%( ומאגף השיקום )80%מהאגף למוגבלות שכלית ) שהופנושל ילדים 

  .הקשורות בילד

 

ן מ פנוהילדים שה שלכזו או אחרת, המוגבלויות מוגבלות הילדים ן ליותר ממחצית משאף : מצב הילד

הן חמורות יותר ובהיקף רחב יותר מאלה של  שיקוםאגף המו התפתחותית שכלית למוגבלות האגף

 :שירות ילד ונוערילדים שהופנו מ

 לימודי הקושי אחד לפחות בתחום הרגשי, התפתחותי או סבלו מת יוכמעט כל הילדים עם מוגבלו

 משירות ילד ונוער. מן הילדים שהופנו  99%לעומת בעת הכניסה לאומנה 
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 רפואיות והפרעות בעיות של ילדים עם מוגבלויות היו בעיות התפתחותיות,  לשיעור גבוה יותר

 :, כמפורט להלןאכילה בעת הכניסה לאומנה

אגף השיקום מ ן הילדים שהופנומ 93%-האגף למוגבלות שכלית ון הילדים שהופנו ממ 83% -

 .שירות ילד ונוערן הילדים שהופנו ממ 08%לעומת  סבלו מבעיות התפתחותיות

מאגף השיקום מן הילדים שהופנו  95%-האגף למוגבלות שכלית ון הילדים שהופנו ממ 37% -

 .משירות ילד ונוערמן הילדים שהופנו  38%לעומת סבלו מבעיות רפואיות 

אגף השיקום ן הילדים שהופנו ממ 60%-ות שכלית והאגף למוגבלן הילדים שהופנו ממ 08% -

 שירות ילד ונוער. ן הילדים שהופנו ממ 35% לעומתסבלו מהפרעות אכילה 

 ם ביוםמפריעה מאוד לתפקודאו  לשיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלויות המגבלה מפריעה-

הילדים מן  46%-אף של. הילדים שהופנו משירות ילד ונוער(ן מ 36%לעומת  80%-83%) יום

הפרעת קשב וריכוז ולקות כמו , היא לרוב קלה, כלשהי שירות לילד ונוער יש מגבלהמשהופנו 

   .יומי-םהיו תפקוד, ולפיכך פוגעת פחות בלמידה

  היו קשיים מבחינה  31מאגף השיקוםשהופנו ( 4-0)לשיעור גבוה יותר של ילדים בגיל הרך

תפקדו ברמה נמוכה לגילם בתחום אחד לפחות: הם מ 50%התפתחותית בעת ביצוע המחקר: 

משירות ילד שהופנו הילדים ן מ 38% לעומת ,מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה ושימוש בשפה

 ונוער. 

  מאגף השיקום היו קשיים מבחינה ( שהופנו 38-3) ספר בית בגיללשיעור גבוה יותר של ילדים

שישה תפקדו ברמה נמוכה לגילם בלפחות שלושה מבין ם מה 30%לימודית בעת ביצוע המחקר: 

שהופנו הילדים ן מ 09%לעומת פה, יכולת קריאה וידע בחשבון, -כגון כושר הבעה בעלתחומים, 

 משירות ילד ונוער.

ביתי ארוך -מוגדרת כסידור חוץ עם מוגבלויותאומנה לילדים : הממוצע ומשך השהות באומנה הגיל

השפעת מטבע הדברים,  משירות ילד ונוער מוגדרת כסידור זמני.המופנים  אומנה לילדים, בעוד שטווח

משך השהות לגיל הממוצע ובאשר לבממצאים מוצאת ביטוי ההבדלים במדיניות בין היחידות המפנות 

 בעת ביצוע המחקר:של הילדים באומנה 

 30.8-30.5  30.3לעומת בעת ביצוע המחקר ילדים עם מוגבלויות של ההגיל הממוצע שנים הוא 

  .משירות ילד ונוערשהופנו שנים בקרב ילדים 

 39%-30% צעירים למעשה אומנה היו ששהו בתקופת המחקר במשפחת ת יועם מוגבלוהילדים ן מ

  . 38-בני פחות מהיו הילדים שהופנו לאומנה משירות ילד ונוער , ואילו כל 03-37בני 

 שנים  8.5-8.8היה ארוך יותר ועמד על   תיומשך השהות הממוצע באומנה של ילדים עם מוגבלו

 משירות ילד ונוער. שהופנו שנים בקרב ילדים  3.0לעומת 

 04%לעומת  40%-59%שנים ויותר: תשע ת שהו באומנה יושיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלו 

 הילדים שהופנו משירות ילד ונוער.ן מ

                                                   
 בשל מספר תצפיות קטן בקרב ילדים בגיל הרך שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית לא ניתן לספק מידע בנושא זה. 31
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ילדים מלווים המפעילים הארגונים שכיום, ההסדר הרווח הוא : מוגבלויות עם לילדים הניתן הליווי

 ארבעה מתוך בשלושהכל היחידות, כאשר ילדים עם מוגבלויות מהווים מיעוט יחסי משהופנו 

סוגיות כלליות  םשל מנחות האומנה ה יםהמומחיות העיקרי מי. מכאן, שעל פי רוב תחוהארגונים

גורמי טיפול מקצועיים. הארגונים המפעילים מתמודדים בין הילדים ובין הקשורות לאומנה ותיווך 

חודי על הטיפול באומנת ילדים עם מוגבלויות באמצעות מתן הכשרה בתחומי יידע יהשגת עם הצורך ב

ש צוות נפרד וגיבאחד מן הארגונים, למשל, פועל ל .הצרכים המיוחדים ובניית דרכי עבודה ייחודיות

מדבריהם של  עם זאת. בעיקר משפחות אומנות לילדים עם מוגבלויות שילוושל מנחות אומנה 

באגפי השיקום והמוגבלות השכלית נחוצה הכשרה עולה כי משרד הרווחה במפקחים מחוזיים 

 המומחיות בתחומים אלה. של חיזוק דרוש מעמיקה יותר ו

רפואיים -יפולים פראט – נוספים מעניםשיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלויות קיבלו יש לציין כי 

מהאגף למוגבלות שכלית מן הילדים שהופנו  50%-)קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה(: כ

 שירות ילד ונוער.   ן הילדים שהופנו ממ 30%-מאגף השיקום לעומת פחות ממן הילדים שהופנו  04%-וכ

על קשיים  דיווחו הוריםה :תיובלועם ילדים עם מוגהאומנים ההורים של תחומי קושי בהתמודדות 

 אתו", "להימצא גילו כפי מתפתח)"אינו  הילד למגבלות הנוגעים קשייםבהתמודדות עם הילד: 

. בכל אלה שיעור של הילד החברתיים צרכיו עם להתמודד וקושי בשירותים להיעזר קושי"(, בחברה

 ילדיםבהשוואה להורים האומנים  יותר גבוהעל כך ת שדיווחו יוההורים האומנים ילדים עם מוגבלו

ן מ 35%-ו השיקום מאגףשהופנו לילדים  ההוריםן מ 85% לוהכ-בסך. ונוער ילד משירות שהופנו

ן מ 43%-ל בהשוואה יותר או קשיים שני על דיווחו שכלית למוגבלות מהאגףשהופנו לילדים  ההורים

לילדים יותר של הורים  נמוך שיעור אתז עם. שדיווחו על כך ונוער ילד משירותשהופנו לילדים  ההורים

הוריהם על קושי בהתמודדות עם חוסר הוודאות בנוגע להמשך הקשר עם הילד:  דיווחות יועם מוגבלו

 מאגףשהופנו  הילדיםן מ 05%של ו שכלית למוגבלות אגףמהשהופנו  הילדיםן מ 64%האומנים של 

 ילד ונוער.  משירותשהופנו  הילדיםהורי מ 53% לעומתדיווחו על כך השיקום 

 

 :המולידיםובין הוריהם ת יודפוסי הקשר בין ילדים עם מוגבלו

 ההורים  מן אחד לפחותיש קשר עם ( 36%-94%ת )יושל ילדים עם מוגבלו לשיעור נמוך יותר

הנמצאים בקשר עם אחד מהוריהם  הילדים שהופנו משירות ילד ונוערן מ 89%לעומת המולידים 

  .שניהם עם או המולידים

 ( 30%-86%) מרביתם: יותר נמוכה בתדירות המולידים הוריהם עם נפגשים מוגבלות עם ילדים

 שהופנו הילדים ןמ 56% לעומת היותר לכל שבועות בשלושה פעם של בתדירות בקשר נמצאים

  .ונוער ילד משירות

ילדים שהופנו לאומנה מאגף השיקום: צרכים ומענים ייחודיים הבדלים בין ילדים ב. 

  :מהאגף למוגבלות שכליתשהופנו מאגף השיקום לילדים שהופנו 
 מסיבות הקשורות במשפחה: הושמו באומנה הילדים שהופנו מאגף השיקום מן  שיעור גבוה יותר

 מסיבות שהופנו הילדים שיעורהאגף למוגבלות שכלית. ן הילדים שהופנו ממ 83%לעומת  74%

 . אלה מסיבות שהופנו ונוער ילד משירות הילדים לשיעור מאוד דומה למשפחה הקשורות
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  היו בעיות רגשיות וחברתיות בעת ההגעה שהופנו מאגף השיקום של ילדים לשיעור גבוה יותר

, 09%-ו 56%לעומת היו בעיות חברתיות  44%-היו בעיות רגשיות ול 33%-למשפחה האומנת: ל

 אגף למוגבלות שכלית. המשהופנו בהתאמה, בקרב הילדים 

 :משתי היחידות האחרותשהופנו מאגף השיקום לילדים שהופנו הבדלים בין ילדים 

  היו ם מה 60%-: לחברתיים קשיים היומאגף השיקום  שהופנולשיעור גבוה יותר של ילדים

-האגף למוגבלות שכלית ון הילדים שהופנו ממ 38%לעומת קשיים להשתלב מבחינה חברתית 

ן מ 30%לעומת היו דחויים חברתית מהם  60%ד ונוער; שירות ילן הילדים שהופנו ממ 37%

( דווח על שינוי לטובה 38%)מהם שיעור נמוך יותר על מהיחידות האחרות; שהופנו הילדים 

ן הילדים שהופנו מ 85%-שירות ילד ונוער ון הילדים שהופנו ממ 87%ביחסים עם בני גילם לעומת 

 האגף למוגבלות שכלית.מ

  התנהגותי: ל-רגשיההיו קשיים בתפקוד של ילדים שהופנו מאגף השיקום לשיעור גבוה יותר- 

ן מ 33%לעומת  קשיים 30 התנהגותי מבין-רגשיהקשיים ויותר בתפקוד  שלושההיו ם מה 66%

קרב שירות ילד ונוער. בן הילדים שהופנו ממ 06%-מהאגף למוגבלות שכלית ושהופנו הילדים 

היחידות האחרות בלטו קשיים ן לילדים שהופנו מ מאגף השיקום בהשוואהשהופנו ילדים 

בעיות התנהגות )כגון שימוש באלימות יותר מרגשיים )כמו חוסר ביטחון עצמי או עצב ודיכאון( 

 או מעורבות במריבות(. 

 מעניםלקבלת  נוגעבמשירות ילד ונוער שהופנו מאגף השיקום לילדים שהופנו דמיון בין ילדים 

-ו השיקום מאגףהילדים שהופנו  מקרב 55%לימודי ) תגבורהילדים שקיבלו  אחוז: שונים מסוגים

מאגף מקרב הילדים שהופנו  53%שירות ילד ונוער( וטיפול נפשי )קרב הילדים שהופנו ממ 40%

גבוה כמעט פי שניים בהשוואה נמצא משירות ילד ונוער( מקרב הילדים שהופנו  57%-השיקום ו

 קיבלו טיפול נפשי(.  04%-קיבלו תגבור לימודי ו 06%לילדים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית )

 האגף למוגבלות שכלית: צרכים ומענים ייחודייםן ילדים שהופנו מג. 

 94%  המוגבלות הושמו באומנה בעיקר עקב מן הילדים שהופנו מן האגף למוגבלות שכלית

 . הושמו באומנה מסיבה זו מאגף השיקוםמן הילדים שהופנו  06%לעומתם, . שלהם השכלית

 30% מן  38%לעומת  הושמו במסגרת אחר הצהריים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית םילדימה

 אגף השיקום.   מן הילדים שהופנו מ 09%-שירות ילד ונוער והילדים שהופנו מ

 נפגשים עם הוריהם המולידים  מהאגף למוגבלות שכליתילדים שהופנו הן מ שיעור גבוה יותר

ן מ 05%-משירות ילד ונוער ושהופנו הילדים ן מ 63%לעומת  48% :בבית ההורים האומנים

סבור כי הדבר מאגף השיקום. המפקח הארצי על האומנה באגף למוגבלות שכלית שהופנו הילדים 

בתמיכה פחה האומנת תפקיד גם למשולפיה התפיסה של שירותי האומנה באגף זה מן נובע 

 משפחה המולידה, במידת האפשר.ב

 האומנה שירותי של החלקית ההפרטה 9.2

גורמים במשרד . שינויים בענף האומנה בישראלחלו  האומנה שירותישל  חלקיתבעקבות ההפרטה ה

משינויים אלה. המרואיינים ציינו רצון כללית  שביעותהרווחה ונציגי הארגונים המפעילים הביעו לרוב 



82 

 ,הידעגוף פיתוח בזכות לילדים ולמשפחות לשיפור השירות שניתן  תרמה ההפרטה החלקיתכי 

עול יוי מטעם משרד הרווחה להפעלת שירותי האומנה התקציבההתמקצעות בדרכי העבודה, הגדלת 

 להלן:מתוארות אלה תמורות  .לילדים שהופנו משירות ילד ונוער מיוחדותההוצאות הטיפול ב

פיתוח הידע המקצועי בתחום האומנה. זאת, בין היתר, לההפרטה החלקית תרמה  :פיתוח גוף ידע

מכיוון שהאומנה לילדים שהופנו משירות ילד ונוער הפכה לתחום מומחיות נפרד משאר התפקידים של 

 0009מקצועי. בשנת הידע של הפיתוח הליך שדרש , עו"ס כוללניות במחלקות לשירותים חברתיים

קבוצת למידה וקהילת ידע וירטואלית בהשתתפות נציגי הארגונים המפעילים ומפקחי האומנה  והוקמ

מטעם משרד הרווחה. החומרים שנכתבו בקבוצת הלמידה פורסמו בקהילת הידע הווירטואלית של 

המשמשות  פורסמה סדרת חוברות בשם "אומנה, הלכה ומעשה", 0030. בשנת נידונו בההמשרד ו

נים ארגואחד מן הבכל מנחות אומנה , על כך נוסףסטנדרט לעבודה מקצועית בתחום האומנה. 

  עבודות בתחום.המפעילים כתבו 

  :שינויים בדפוסי העבודה

  בעקבות העיקריים שחלו אחד השינויים  בתהליכי הגיוס והקליטה של המשפחות:שינויים

 רשויות 030 ידי על במקום ארגונים ארבעה ידי על האומנה שירותי הפעלת הוא החלקיתההפרטה 

מאגר  תגדללה תרם אשר, האומנה שירותי במתן ארצי פעולה שיתוף אפשר זה שינוי. מקומיות

תהליך בחירת הפך ההפרטה החלקית  בעקבותעוד נטען כי לאומנה.  המועמדותהמשפחות 

מקצועית וטובה יותר, בין היתר כי הפכה המשפחות מובנה יותר וההתאמה בין המשפחה לילד 

 הגדלת. יםמפעילה הארגוניםניתן לבחור משפחות מתוך מאגר גדול הרבה יותר העומד לרשות כל 

כמו פרסום באמצעי  חדשותנקיטת דרכי פעולה ל תודותמאגר המשפחות התאפשרה גם 

תהליכי פותחו אסטרטגיות לשימור משפחות שעברו את כי אף עלה הראיונות  מןהתקשורת. 

  ילד. עבורןהמיון אך טרם נמצא 

 המעבר להפעלה באמצעות ארגונים הוביל לשיפור הליווי ולהרחבתו  בליווי המשפחות: שינויים

עובה בחלק  אףמגוריהן ביישובים קטנים ומבודדים. הליווי  בשלגם למשפחות שקודם לכן לא לוו 

פרטני  ליוויהראשונים,  ההשמה בחודשיליווי אינטנסיבי יותר  מעתהכולל  הואהארגונים ו ןמ

 ,מאפיינים ייחודיים שלהןפיתוח מומחיות בליווי משפחות  הואהתמקצעות ל נוסף ביטויוקבוצתי. 

  .המגזר החרדי או הערבי, משפחות לילדים בגיל הרך או בגיל ההתבגרותמן  שפחותכגון מ

 חלו בליווי משפחות  עיקרייםשני שינויים  ת:יובליווי משפחות לילדים עם מוגבלו שינויים

מספר אף שעלה מספרן של  אגף השיקום.מאומנות לילדים שהופנו מהאגף למוגבלות שכלית ו

אינה בתחומי עתה משפחות, המומחיות העיקרית שלהן המנחות האומנה העובדות עם 

קשיים במתן מענים מסוימים. יש מנחות שלא ראו בכך קושי  מעורר שלעתיםהמוגבלויות, דבר 

וציינו כי המומחיות באומנה היא החשובה וכי הן מסייעות למשפחות בפנייה לשירותים 

צוין כי הן משתלמות בתחומים אלה ומלוות באנשי מקצוע. לדברי מפקחי כן  כמורלוונטיים. 

  .של מנחות האומנה האומנה נחוץ חיזוק לידע ולמומחיות

  בעקבות ההפרטה  המפעילים את האומנה: ארגוניםלבחלוקת האחריות בין המחלקות שינויים

המחלקות לשירותים חברתיים אחראיות לליווי  ;ליווי של הילד באומנהההחלקית פוצל תפקיד 

קיימת המשפחה המולידה והארגונים המפעילים אחראיים לליווי המשפחה האומנת והילד. 



83 

על מאושרת הטיפול  תכניתהערכה ולבניית טיפול ו לתכנוןועדה ואחריות משותפת לקיום דיון ב

ידי עו"ס המשפחה המולידה ומנחת האומנה גם יחד. היתרון בכך הוא במכוונות לצרכיו של הילד 

עם זאת נטען  ובאפשרות להבטיח ליווי שוטף לילדים באומנה. בנפרד מצורכי המשפחה המולידה

ים שיתופי לעתמצריכה לעורר קונפליקטים בין גורמי הטיפול והיא  עלולהכי חלוקת האחריות 

כי נמסר קשיים ביישום מדיניות שיתוף הפעולה בין הגופים ו נמצאופעולה מורכבים. ואכן 

 הוצאתה לפועל היא תלוית מקום ופרסונה. 

 חיצוניים ארגונים  באמצעותהמעבר להפעלה , גיסא מחד: העובדים של עסקההה תנאיב שינויים

 תנאיכי  ציינו המרואיינים, גיסא מאידךהיטב.  יםמתפקד םשאינ עובדיםהקלה על פיטורי 

, למשל) חברתיים לשירותים במחלקות סיות"העו של מאלה שונים האומנה מנחות של ההעסקה

 מתנאי נמוכה רצון בשביעות מתבטא והדבר( רכב הוצאות והחזר ותיקים לעובדים לשכר ביחס

 . תחלופהבעקב כך ו ההעסקה

 ם קשר מיארבעת הארגונים המפעילים מקייארגוניים: -עבודה ביןהבפיתוח דפוסי  שינויים

נערכים  כן כמוושיתוף פעולה פורמלי באמצעות ההשתתפות בקבוצת הלמידה שהוזכרה לעיל. 

אחת לשלושה חודשים מפגשים עם המפקחים הארציים של שירותי האומנה במשרד הרווחה כדי 

ארגונים המפעילים מקיימים ביניהם גם קשר להפעלת האומנה. מנהלי ה הנוגעותלדון בסוגיות 

 אחידה התייעצויות והפריה הדדית וכן התארגנות משותפת והצגת חזית הםו ישביטוי לא פורמלי

 מול משרד הרווחה. 

 ההפרטה החלקית הובילה להפרדה בין הגוף המפעיל את האומנה  בפיקוח על האומנה: שינויים

שיפור  חלם, כך נמנע מצב שבו גוף מפקח על עצמו ו. לדברי מרואייניעל האומנה לגוף המפקח

הביא  זה מצב. לתת דין וחשבון לגורם המממן אותו מחויבהגוף המפעיל מאחר שבבקרה 

סייע לשיפור דפוסי העבודה של המפקחים. יתרונות נוספים אף להתמקצעות בתחום האומנה ו

הם ההפרדה בין תפקיד המפקח לתפקיד מדריך מנחות האומנה וכן הידוק הפיקוח.  שצוינו

יותר זמן להתמקד בתפקידי הפיקוח הן מבחינת התדירות והן מבחינת התוכן. כיום למפקחים יש 

יישום באכיפה של  וכי קיימים קשיים ת הפיקוחלצד זאת נטען כי עדיין יש מקום לשפר את עבוד

 גונים המפעילים. המדיניות על ידי האר

התוצרים של מן אחד  שרואיינו ציינו כי אנשי המקצוע :התקציב להפעלת שירותי האומנההגדלת 

ההפרטה החלקית הוא הגדלת התקציב הניתן על ידי משרד הרווחה להפעלת שירותי האומנה. אחת 

שהחלק של הסיבות להגדלת התקציב היא האפשרות של הארגונים המפעילים לגייס תרומות. למרות 

זה גרם לכל המערכת לצעוד קדימה". למשל, , לדברי אחד המפקחים, "התקציב מתרומות הוא נמוך

מנחת אומנה. במשרד מספר המשפחות בטיפול כל אחד הארגונים גייס תרומות לצורך הפחתת 

. בארגונים המפעילים נטען case load-הרווחה ראו את היתרונות שבכך ופעלו להפחתה נוספת של ה

 ה.עבודהכי התקציב הקיים נמוך ביחס לצרכים ונחוץ תקציב נוסף כדי לייעל את עם זאת 
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 המפעילים את האומנההארגונים עבודת  9.3

פועלים ה, ארגוניםלידי ארבעה ם האומנה הועברה הפעלתשירותי כאמור, לאחר ההפרטה החלקית של 

 זורבא למעט) הרווחה במשרד הקיימים המחוזות ארבעת את על פי רוב לפי חלוקה גאוגרפית התואמת

  (.טיפולית שאינה רגילה אומנה מפעילים שונים ארגונים שני שבו, ירושלים

ציפייה  יש ,לצורך ייעול השירות הארגונים בין תחרות המעודד החלקית ההפרטה של הרציונל לצד

שלהם לכל הילדים ומשפחות האומנה אחיד להבטיח שירות  כדיאחידות בדפוסי העבודה הבסיסיים ל

קבוצת למידה וקהילת ידע וירטואלית החלו לפעול  0009מאז כאמור, צרכים דומים. לצורך זה, 

בהשתתפות מפעילי האומנה בארץ ומפקחים ממשרד הרווחה, שמטרתן לגבש תורה מקצועית הכוללת 

 סטנדרטים בסיסיים אחידים לעבודה לכל הארגונים המפעילים. 

בין  ינמצא שונ, בכמה היבטים יש אחידות בדפוסי העבודה הבסיסייםלרוב אף שכי העלה  המחקר

  :הארגונים המפעילים

 מנחות האומנה בקורס במ"ה כהכנה לתפקידן בארגונים המפעילים של השתתפות מידת ה

 .47%-ל 35% ביןהיא השונים 

  אחוז  ,ארגון מפעיל. למשלתדירות ההדרכות האישיות והקבוצתיות למנחות האומנה שונה בכל

בארגונים  70%-ל 58%בין הוא המנחות המקבלות הדרכות אישיות בתדירות של אחת לשבוע 

 . 76%-ל 58%בין הוא שבועיים -השונים ואחוז המנחות המקבלות הדרכות קבוצתיות אחת לשבוע

  לים  בארגונים המפעישיעור הילדים שמנחות האומנה משוחחות עמם במסגרת מפגשי הליווי

 .88%-ל 59%בין הוא השונים 

 (שבועיים-בשבוע פעם) המולידים ההורים עם גבוהה שיעור המנחות שדיווחו על קשר בתדירות 

 .37%-ל 67%בין הוא בארגונים המפעילים השונים 

  :אוכלוסיית היעד של הארגון המפעילנמצאה גם בנוגע לשונות בין הארגונים המפעילים 

  להם הם זקוקים במסגרת סל הוצאות שהמענים ן לא קיבלו חלק משיעור הילדים שדווח כי

 .66%-ל 30%בין הוא מיוחדות בארגונים המפעילים השונים 

  שיעור הילדים שדווח כי הוריהם מימנו בעצמם את המענים החסרים להם בארגונים המפעילים

כלית של הורים הבדלים ביכולות הכלן נובע מכי הפער יש להניח  .88%-ל 60%בין הוא השונים 

 באזורים שונים בארץ. 

 נעוץההסבר לכך  .64%-ל 8% ביןהוא  המפעילים בארגונים הערביות האומנה מנחות שיעור 

, הארץ בצפון פועל ביותר הגבוה הוא הערביות האומנה מנחות שיעור שבו הארגוןבעובדה כי 

  .ערבית אוכלוסייהשל  גבוה ריכוז ובואזור 

  :סובייקטיביות תחושות על דיווחבשונות בין הארגונים המפעילים  נמצאהעל כך  נוסף

 34%-ל 30%בין הוא  הרווחה האישית שלהן בארגוןן שביעות רצון מהביעו שיעור המנחות ש. 
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 עצמית הגשמההיבטים:  כמהב לאומנה בנוגעהאומנים  ההורים של בתחושותיהםשונות  נמצאה 

; 43%עד אחוזים בודדים שיעור של בדידות דווחה בתחושת ; 77%עד  33%שיעור של ב דווחה

 .85%עד  07%שיעור של תחושת מתח דווחה ב

  80%-ל 08%שיעור המנחות שדיווחו על שינוי רב לטובה במצבם של הילדים הוא בין. 

  וכיווני פעולהדיון ל סוגיות. 11

 יםשליששני  עבורוממושך למדי:  יציב הוא בישראל האומנהסידור מצביעים על כך שממצאי המחקר 

שוהים באומנה כשבע הם ביתי הראשון ו-היא הסידור החוץ הנוכחית האומנה משפחת הילדים ןמ

מרביתם עבור מרבית הילדים נמצאים בקשר שוטף עם משפחותיהם המולידות. . בממוצע שנים

 קיימת, אינה ידועה למנחת האומנה.   זוארוך, אם ההתכנית לטווח 

 הוריםבדומה לו ,יםבילד ותהטיפול של המשפחן האומנה הביעו שביעות רצון גבוהה ממנחות 

נוסף על כך . באומנה םשהותהודות ל לטובהשינוי כללי  לחהילדים  רובהעריכו כי בקרב האומנים 

ההורים . בריאותיוה, הפיזי יהלימוד, וההתנהגותי הרגשיבהיבטים השונים: לילדים תרומה על  דווח

תחושות חיוביות ובה בעת ציינו האומנים דיווחו על התמודדות עם קשיים לא מעטים בטיפול בילד 

כמענה הסיוע שמעניקות להן המנחות בשלבי הטיפול השונים ון שביעות רצון מ הביעובנוגע לטיפול בו ו

 . מפעם לפעם צרכים שעוליםל

. אלה כיווני פעולה אפשריים לשיפור השירותמסתמנים כמה סוגיות לדיון ועולות ממצאי המחקר מ

 להלן:מוצגים 

 משרד מדיניות: ונוער ילד משירות שהופנו באומנה ילדים עבור קבוע בית מדיניותשיפור היישום של 

 שוביוכלו להם זמן פרק להפנות ילדים לאומנה לתקופה מוגבלת, מתוך ציפייה שכעבור  היא הרווחה

להיות  יםאמור יםביתי-חוץסידורים כי אף נקבע במסגרת רפורמת "עם הפנים לקהילה" . לביתם

הסיכוי שישובו ש ילדים בגיל הרךעבור עבור אותם ילדים, ובמיוחד לארבע שנים לכל היותר.  יםמוגבל

במסגרת מדיניות  , המדיניות היא לנסות ולממש אפשרות של אימוץהוא קטן בבית הוריהםלחיות 

 מציאת בית קבוע לכל ילד.  כוללת של

 שהופנו הילדים של תהממוצע השהות זמן רב מן המתוכנן;באומנה שוהים ילדים המחקר העלה כי 

במקרים רבים  האומנה הופכת זמני פתרון לשמש במקום, כלומר. שנים 3.0היא  ונוער ילד משירות

מבלים חלק משמעותי מילדותם העובדה שהילדים ארוך טווח, בוודאי במונחי "זמן ילד", מעצם  לסידור

 :יישומהובין  המדיניות בין הפער עם להתמודד אפשר כיצד לבחון צורךאפוא  יש. במשפחה האומנת

 בעבודה אינטנסיבית לשיקום ההורים נראה שיש צורך במעקב קפדני אחר צורכי הילדים ,

זו אם  ,כדי לאפשר חזרה הביתה המשפחות המולידות לטפל בהם,יכולת של בבחינת ההמולידים ו

עדות ומקצועיים בו-דיונים רבובהם  ילד ונוער מעמיד לשם כך מנגנונים רביםלשירות ה. יתאפשר

המחלקה לשירותים  שיתוף פעולה ממוסד בין עו"סותכנון טיפול והערכה במועדים קבועים 

 . שום מלא של דרכי עבודה אלהיצורך ביאפוא . יש מנחות האומנהל חברתיים
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 מוצע לבחון כיצד אל המשפחה המולידהאין אפשרות לחזרה נראה כי בהם שהמקרים ן בחלק מ ,

אם  –אפשר ליישם טוב יותר את מדיניות המשרד להסדרת בית קבוע לכל ילד דרך מענה האימוץ 

דיון רחב  אובמעבר למשפחה אחרת )ר האימוץ בקרב המשפחה האומנת אוסדרה פורמלית של כה

מקרים שבהם ייתכן צורך באימוץ ב. (0030 ,וניג'ם אכתילאת שורקתוך: ב היותר בסוגיות אל

לא כדי למנוע צורך במעבר של הילד למשפחה אחרת במקרה שהמשפחה האומנת הילד בעתיד, ו

מהלך בימים אלה השירות לילד ונוער והשירות למען הילד מקדמים לאמץ, לא תוכל או תרצה 

מהלך מחייב הפעלת קריטריונים שונים ה .בחירת משפחות אומנה עם אופק לאימוץשיעודד 

 56)פער מרבי של  הרך בגיל לילד אומנים הורים בין הגילי הפער, כגון התאמת משפחותהבגיוס 

ילדים בגיל הרך לא הושמו אצל משפחות כשני שלישים מן הש המחקר עולהן מכי יצוין  שנים(.

 . עתידאימוץ ב יאפשרשפער גילי בהן ש

  יותר באומנה נותרים מיטביים עבור ילדים שמסיבות שונות  מעניםרצוי לתת את הדעת לפיתוח

רצון המשפחה האומנת מענה לוהקשר עם המשפחה המולידה, מענה לחיזוק  ובהם, ארבע שניםמ

 בהמשך תמיכה,. 

: המשפחות המולידותמנחות האומנה בקביעת תכנית הטיפול ובליווי הקשר עם חיזוק שיתופן של 

על  מוטלתהאחריות לליווי המשפחות המולידות והקשר שלהן עם הילד  על פי מדיניות משרד הרווחה,

מנחת האומנה נדרשת ללוות את המשפחה האומנת  במחלקות לשירותים חברתיים. המשפחה "סעו

לעבוד עם המשפחה המולידה מצפים ממנה הילד בקשריהם עם המשפחה המולידה, אם כי אין את ו

האחריות לאישור ולביצוע תכנית הטיפול שנקבעה לילד אמורה להיות משותפת , על כך נוסףישירות. 

משותפת על עובדים סוציאליים מארגונים האחריות הולמנחות האומנה. הטלת  עובדות המשפחהל

אף לעתים נטרסים שונים וכל עו"ס אחראית לקשר עם בני משפחה שונים, בעלי איוהעובדה כי  שונים

כיווני שני . מכאן עולים מרבייםמחייבת תיאום ושיתוף פעולה היא התנהלות מורכבת המנוגדים, 

 פעולה:

 יש עלייה בתדירות הקשר אף ש :המולידות המשפחות ס"לעו האומנה מנחות בין הקשר שיפור

(, רק מחצית ממנחות 0004)אופק,  0005של מנחות האומנה עם עו"ס המשפחה המולידה מאז 

כמו כן, החוזה בין משרד הרווחה לארגונים האומנה הביעו שביעות רצון מדפוסי הקשר עמן. 

מלא של  בפועל אין יישוםכי המפעילים מסדיר את דפוסי העבודה בין שני הארגונים, אך נראה 

 להעמיק ולבחון את הקשיים ולשקול דרכים לחיזוק דפוסי העבודה.  אפוא הנהלים. יש 

 של מנחות אומנה  בלבד שיעור נמוך  :המולידות למשפחות האומנה מנחות בין הקשר הידוק

כיצד ניתן ולבחון האם אפוא המשפחות המולידות. יש  הקשר שלהן עםן הביעו שביעות רצון מ

מצביעים על ממצאי המחקר  הקשר של מנחות האומנה עם המשפחות המולידות.לפעול להידוק 

עם המשפחה  הועו"ס המשפחה בעבוד אומנהנוגע לחלוקת האחריות בין מנחות הבעמימות רבה 

 רצוי לגבש ציפיות ברורות יותר בנושא חשוב זה.על כן  .המולידה

הילדים ן יותר משליש מנמצא כי  :קרוביםאומנת של ייחודיים המאפיינים להתאמת הליווי והמענים 

הוריות, -אצל קרובי משפחתם. באומנת קרובים יש פי שניים יותר משפחות חדבאומנה שוהים 

יש אחוז גבוה יותר של יתומים ואחוז גבוה יותר של , פחות כלכלי טוב ם, מצבמשכילים פחותההורים 

ם האומנים שהם קרובי משפחה דיווחו על ההוריאחוזים נמוכים יותר מקרב . ויותרחמש  בניילדים 
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יחודיים אלו י. מאפיינים ועתידבנוגע לעל חוסר ודאות ו עמובהתמודדות על קשיים , שיפור במצב הילד

 ןבי הקשר הבנייתבו המשפחות בליווי מיוחדת התייחסותלעומק וייתכן שאף  בדיקהמצריכים 

 .המולידות המשפחות ביןו המנחות

ההתמקצעות לצד  :ארגונים המפעיליםלבין משרד הרווחה  ההסכםו התקנותחיזוק היישום של 

האופן שבו ממצאי המחקר מלמדים כי חלקית, ההפרטה בעקבות ה ווהשיפור במערך הפיקוח שחל

שנחתם ממה שנקבע בתע"ס או בהסכם לעתים שונה את דרכי העבודה הארגונים המפעילים מיישמים 

 לפחות שנים שלהן ניסיון של שלוש מנחות יועסקו כי נקבע ,למשלכך בין משרד הרווחה. בינם ו

 כל לאעוד נמצא כי  .זה בקריטריון עמדו לא המנחותן מ 50% כי נמצאואולם  סוציאלית בעבודה

קביעת התע"ס באשר , צויןש כפיזאת ועוד, . תפקידם לקראת הכשרה קורס עוברים וההורים המנחות

בנוגע  האומנה למנחת חברתיים לשירותים המחלקה ס"עו ביןהמחייב שיתוף פעולה  העבודה דפוסל

אפוא  מוצעמיושם בשטח. תמיד  אינולמעקב אחר צורכי הילד, לטיפול בו ולעדכון תכנית הטיפול 

כדי לאתר דרכים יעילות  הרצוי למצויבין ניכרים בהם קיימים פערים שהנושאים ן לבחון כל אחד מ

תהליכי אכיפה בצורך בפיקוח ולבחון אם יש בכלל זה יש  .יותר לתרגום המדיניות לעשייה בשטח

 .וליכולותיו השטח לצורכי ובהתאמתה המדיניות לחלופין צורך בשינוייעילים יותר או 

שחל  השיפורעל  הצביעועם אנשי המקצוע  הראיונות :העבודה דרכי ושיפור ההתמקצעות המשך

בדרכי המיון של המשפחות האומנות,  התמקצעות :האומנהשירותי החלקית של  ההפרטה בעקבות

הליווי שניתן למשפחות האומנה מותאם  הממצאים עולה כין בהתאמתן לילדים ובליווי המשפחות. מ

. עם זאת נמצא כי הליווי ניתן לרוב בתדירות ממנומרבית ההורים האומנים שבעי רצון וכי  לתע"ס

הילדים המנחות ן שני שלישים מלת עד למחצינוגע המינימלית שנקבעה בנהלים )אחת לחודש( וכי ב

 כיווני פעולהשני שלהן עם ההורים, ובמיוחד עם הילדים, מועטה מדי.  יםסבורות כי תדירות המפגש

 :  מתבקשים

  המפגש האישי בין מנחת האומנה להורים האומנים ולילד באומנה רצוי לבחון של חשיבות הנוכח

כיצד ניתן להגביר במקרים מסוימים את תדירות הקשר ולבדוק באילו תחומים נוספים יש צורך 

 במתן סיוע ובייעוץ. 

  על פי י המשפחות, ושל המשאבים הקיימים לליודיפרנציאליות יש מקום לפתח דרכי הקצאה

לחסוך והדורשים זאת נטנסיבי יותר במקרים ימשאבים למתן ליווי אלהקצות י כד, הצורך

 . פחות במשאבים במקרים שליווי זה נחוץ

לצד הרציונל של ההפרטה  :המפעילים הארגונים שלהבסיסיים  העבודה בדפוסי האחידות חיזוק

, יש גם ציפייה מענה האומנה, ייעולו ושיפורו רחבתלצורך ה תחרות בין הארגונים המעודד ,החלקית

 משפחותלו ילדיםלבמידת האפשר  שוויונילהבטיח שירות  כדיבדפוסי העבודה הבסיסיים  אחידותל

 אומנהה מפעילינטלו חלק  שבהן למידהה תוקבוצ גיבשו זה לצורך. דומים צרכים שלהםהאומנה 

 הארגונים תלעבוד אחידים בסיסיים סטנדרטים הכוללת מקצועית תורה הרווחה ממשרד מפקחיםהו

הבסיסיים, כפי שמצופה. עם  העבודה דפוסימרבית ב אחידות על מעידיםהמחקר  ממצאיהמפעילים. 

משפחות, תדירות ה לשהיקף ההכנה ובהם נושאים כמה זאת נמצאה שונות בין הארגונים המפעילים ב



88 

והיקף שיות של מנחות האומנה עם הילדים יהיקף השיחות האההדרכה האישית והקבוצתית למנחות, 

 רצוי אם כן לפעול לשיפור האחידות בדפוסי עבודה אלה. העבודה עם ההורים המולידים.

 0.9על  ועומד נמוך בתפקידהוותק הממוצע של מנחות האומנה  :צמצום התחלופה של מנחות האומנה

דבר שעלול לפגוע בטיב הליווי. נראה תחלופה גבוהה של מנחות האומנה, מלמדים על שנים. הראיונות 

הסיבות לכך קשורות באופי התפקיד ובתנאי ההעסקה: רוב מנחות האומנה ן כי לפחות חלק מ

שני מדווחות על עומס בתפקידן, מחציתן מדווחות על שחיקה )שיעור גבוה ביחס לוותק בתפקיד(, כ

י ורובן המוחלט אינן שבעות רצון האפשרויות שלהן לקידום מקצוען אינן שבעות רצון משלישים מהן 

רצון של המנחות ההתנאים הסוציאליים. לפיכך, יש לבחון דרכים לשפר את שביעות ן השכר ומן מ

 כדי לצמצם את התחלופה שלהן, ובכך לשפר את טיב הליווי הניתן למשפחות. תןואת תנאי העסק

אגף מלאומנה  המופנים יםילדהמלוות ילדים עם מוגבלויות:  אומנההההכשרה של מנחות  העמקת

ייחודי. מענה ונזקקים למוגבלויות רבות ומורכבות סובלים מהאגף למוגבלות שכלית מן השיקום ו

ביתי ארוך -משמשת סידור חוץהיא בכך שבמקרים רבים ייחודית אף אומנה לילדים עם מוגבלויות 

ם משפחתם נפגשים ע)ואף מעבר לכך, כאשר העורף המשפחתי של הילדים חלש  03טווח, עד גיל 

מנחות האומנה שליוו ילדים עם היו תדירות נמוכה( או לא קיים. לפני ההפרטה החלקית בהמולידה 

כיום הארגונים המפעילים מעסיקים מנחות ואולם  מוגבלויות בעלות מומחיות בתחום המוגבלויות

מפקחים ממשרד בתחום המוגבלויות. גם ההורים וגם הלאו דווקא בעלות הכשרה בתחום האומנה ו

 את הצורך להכשיר את המנחות בנושאים אלה.בראיונות הרווחה העלו 

מצדם הארגונים המפעילים ו ,ייעוץ שוטף מן המפקחים בתחומי המוגבלויותזוכות למנחות האומנה 

צוות מנחות אומנה העוסק בלמידה מתמדת של מפעילים או יועץ בתחום מעסיקים הכשרה, מעניקים 

 והילדים צורכי המשפחותלטוב יותר תת מענה עם זאת, כדי ל .ילדים אלהשל ליווי ל נוגעותסוגיות ה

 .לאוכלוסיות אלהמתן מענה מקצועי בההכשרה ויש טעם בהעמקת 

הארגונים ן מרואיינים מ :שיפור הדיאלוג בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים בנושא התקציב

צוין כי לאחר ההפרטה ש ף להפעלת שירותי האומנה. א המשאביםבהגדלת ציינו את הצורך המפעילים 

החלקית ובמהלך השנים גדלו התקציב והמשאבים מטעם משרד הרווחה, לטענתם התקציב עדיין 

מועט בהשוואה לצרכים. לדבריהם תקציב נוסף עשוי לסייע, למשל, לייעול תהליך גיוס המשפחות, 

מתן תגמול לעו"ס במחלקות, סקתן של תנאי העהשוואת תנאי ההעסקה של מנחות האומנה לל

גם קשיים  תוארוועוד. תדירות הליווי , להעלאת הפחתת מספר המשפחות לעובדתל ,לעובדים ותיקים

 וציפיות לא מתואמות. נחוץ בנושא התקציב בניהול הדיאלוג בין משרד הרווחה והארגונים המפעילים

 תיאום ציפיות נוסף בנושא זה ושיפור הדיאלוג. אפוא 

להם שהילדים אינם מקבלים את מכלול השירותים מן רבע כ :מתן מענה למכלול הצרכים של הילדים

המפעילים. הארגונים להוצאות מיוחדות העומד לרשות התקציב מגבלות בשל הם זקוקים, בעיקר 

בראיונות העומק עלה גם כי המתח הנוצר סביב המשאבים המצומצמים להוצאות מיוחדות פוגע 

אפוא הארגונים המפעילים העלו ן מנחת האומנה. מרואיינים מללעתים בקשר בין המשפחה האומנת 

 שיענה על כל הצרכים שלכדי  מיוחדותההוצאות האת הצורך לבחון אפשרויות להגדלת תקציב סל 
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ם האומנים. הביכולות הכלכליות של הוריללא תלות טיפול מקיף לילדים ויבטיח  ותהילדים והמשפח

 כאן עולים שני כיווני פעולה אפשריים:

  היא משימה מאתגרת עבור צרכים שונים שלהם הקצאת תקציב לילדים רבים כי אין ספק

משרד הרווחה, יבש דות שגהמפעילים. מעבר לסדר העדיפויות למימון ההוצאות המיוח ארגוניםה

לבחון האם ההקצאה הקיימת כיום שיטתית ומיטבית ונותנת מענה למכלול הצרכים של יש צורך 

 . הילדים והמשפחות

 אחריות של שירותים קהילתיים שונים )למשל, בתי הספר, התחומי להמענים נוגעים ן רבים מ

משרד החינוך, משרד ) ירותי הבריאות המקומיים( ובאחריות משרדי ממשלהוש מתנ"סים

בריאות ועוד(. במאמץ לדאוג להענקת מכלול המענים הדרושים לילדים באומנה, מוצע לבחון ה

 .נוספותמערכות מואחרים את האפשרות לחיזוק המענים המגיעים לילדים באומנה משירותים 
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 לאוכלוסיית הילדים באומנה במדגם הילדים בין השוואה: אנספח 

 )באחוזים(  2112בין אוכלוסיית הילדים באומנה בשנת ומדגם הילדים ב: השוואה בין 1-א לוח
 כלל הילדים באומנה מדגם 
N 413 6,940 

   מגדר:
 57 40 בנים
 43 58 בנות
   גיל:
4-0 35 06 

33-3 68 66 
 55 58 ויותר 30

   גיל כניסה לאומנה:
4-0 36 43 

33-3 08 63 
 36 7 ויותר 30

   ארץ לידת ההורים המולידים:
 85 93 ישראל
 33 05 אחר

  .ר של משרד הרווחה"המסמערכת תוך נתונים מ מקור מידע:

 שנדגמו למחקר ובין מאפייני אוכלוסיית הילדים באומנה מעלה:השוואה בין מאפייני הילדים 

מהילדים  06%לעומת  4 גיל עדומילדי המדגם הם בגיל לידה  35%ייצוג חסר של ילדים בגיל הרך ) (1)

 .בכלל אוכלוסיית הילדים באומנה(

מכלל הילדים  43%מילדי המדגם לעומת  36%ייצוג יתר של ילדים שנכנסו בגיל הרך לאומנה ) (2)

 .ומנה(בא

 .בקרב כלל הילדים באומנה( 33%לעומת  05%ייצוג יתר של ילדי עולים ) (3)

 

 בהגדרות האוכלוסייה השונות:את ההבדלים בין המדגם לאוכלוסיית הילדים באומנה ניתן להסביר 

המדגם כלל ילדים שהיו שנה לפחות באומנה ולא נכללו בו השמות קצרות )כמו למשל אומנת  (1)

 .ששני הפרמטרים האלה הקטינו את מספר הילדים בגיל הרך במדגםחירום(. יש להניח 

ההבדלים בין המדגם לכלל האוכלוסייה עשויים להיות מושפעים גם ממועד הבדיקה. נקודות זמן  (2)

שונות עשויות להשפיע על ההתפלגות. המדגם נערך בחודש מסוים, בעוד שהנתונים שהתקבלו 

 .צע לחודשוייצגו ממוממערכת המסר של משרד הרווחה 

מידע חסר במערכת המסר על ארץ הלידה של ההבדלים באחוז ילדי עולים עשוי להיות מוסבר ב (3)

 ההורים.  
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 מפנהה יחידההלפי  ,נוספיםלוחות  :בנספח 

 האומנה שירותי להספקת הארגוני מערך: ה5פרק 

 )באחוזים(מפנה היחידה הדמוגרפיים של ההורים האומנים, לפי -סוציוהמאפיינים ה: 1-בלוח 

 הכול-סך 
 שירות 

 ילד ונוער
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
     מצב משפחתי

 89 80 86 83 נשואים
 (36) 38 39 17 הורית    -משפחה חד

     דת**
 83 80 90 75 יהודי
 35 38 08 25 ערבי

     **1רמת דתיות
 63 53 33 21 חרדי
 06 06 08 27 דתי

 37 (39) 65 31 מסורתי
 09 37 00 22 חילוני

     מצב כלכלי
 -- -- 8 7 קשה
 58 53 46 52 בינוני
 53 40 67 41 טוב מאוד-טוב

     מסגרת לימודים אחרונה* –השכלת אם 
 -- -- 36 11 בית ספר יסודי
 40 59 50 43 בית ספר תיכון

 06 66 00 24 לימודים על תיכוניים
 37 (34) 06 22 לימודים אקדמיים

     מסגרת לימודים אחרונה* –השכלת אב 
 -- -- 8 7 בית ספר יסודי
 55 50 59 46 בית ספר תיכון

 63 56 05 28 לימודים על תיכוניים
 34 (36) 03 17 לימודים אקדמיים

     מקום מגורים**
 07 69 60 32 (6-3אשכול נמוך )
 53 53 53 42 (4-5אשכול בינוני )
 60 39 09 26 (7-3אשכול גבוה )

 05 (34) 56 37 **קרובי משפחה של הילד
 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50טעות הדגימה היחסית מעל  --
 השאלה על רמת דתיות מתייחסת לכל המגזרים. עם זאת, הקטגוריה "חרדי" צוינה רק בקרב היהודים 3

 .שאלון מנחת אומנה על אודות הילד מקור מידע:
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 המשך )באחוזים( –מפנה היחידה הדמוגרפיים של הורים האומנים, לפי -: מאפיינים סוציו2-בלוח 
 אגף השיקום האגף למוגבלות שכלית שירות ילד ונוער הכול-סך 

     גיל אם:
54-60 28 60 06 39 
30-53 61 47 34 30 

 03 30 33 12 ויותר 33
 46.64 43.38 40.60 51.7 1ממוצע –גיל אם 

     גיל אב:
54-08 21 06 33 36 
30-53 53 43 36 43 

 63 03 03 26 ויותר 33
 43.93 46.87 46.39 53.6 1ממוצע –גיל אב 

     

 30 40 30 61 0אם עובדת
 94 53 89 81 **0אב עובד

** p<0.01 
וסטיית  99-03; טווח הגילים בקרב האבות הוא 7.06וסטיית התקן  93-08טווח הגילים בקרב האימהות הוא  3

 7.49התקן 
סטודנטיות. מבין האבות הן  0%-פנסיונריות והן  9%עקרות בית, הן  73% ,עובדותשאינן מבין האימהות  0

 .פנסיונריםהם  60%-אברכים והם  38% ,עובדיםשאינם 
 .איון טלפוני עם הורה אומןיר מקור מידע:

 מפנה )באחוזים(היחידה הדמוגרפיים של משפחת האומנה, לפי -: מאפיינים סוציו3-בלוח 

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
N 248 357 58 43 

     מספר ילדים ביולוגים
0 7 (7) -- -- 
3 (7) (7) -- -- 

6-0 32 60 (09) 50 
 43 48 40 52 ויותר 5

 5.68 5.45 6.93 3.87 3ממוצע –מספר ילדים ביולוגים 
     מספר ילדים ביולוגים המתגוררים בבית

0 17 37 (35) 66 
3 22 06 (00) (35) 

6-0 38 67 66 66 
 00 66 37 21 ויותר 5

 מספר ילדים ביולוגים המתגוררים 
 6.73 0.96 0.39 2.42 3ממוצע –בבית 

     ממוצע גיל הילדים במשפחה
4-0 (4) -- -- - 

30-3 15 34 -- -- 
38-36 13 35 -- (30) 
60-37 47 40 59 53 

 65 (00) 39 17 ויותר 63
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (    

 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ   --
 5.33הילדים החיים בבית היא ; סטיית התקן של מספר 0.35סטיית תקן של מספר הילדים הביולוגיים היא  3
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 הילדיםעם : דרכי העבודה עם המשפחות האומנות ו6פרק 

 )באחוזים(מפנה היחידה ה, לפי : הכנה לקראת תפקיד הורה באומנה ושביעות הרצון ממנה4-ב לוח

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
קורס במ"ה,  :כלשהי בהכנה השתתף

 49 46 48 57 קורסים אחרים, שיחה עם המנחה

    הבאים: , קיבל הכנה מהסוגיםמתוכם
 80 34 80 81 קורס במ"ה

 (50) (53) 07 32 מנחת האומנהשיחות עם 

או  "במידה רבה") ההכנה ןמ רצון שביעות
 93 73 98 77 ("רבה מאוד"במידה 

 .0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 איון טלפוני עם הורה אומן.ירמקור מידע: 

 

 מפנה )באחוזים(היחידה ה: מתכונת המפגשים של הורים אומנים עם מנחת אומנה, לפי 5-בלוח 

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 אגף השיקום שכלית
 6.3 6.9 6.8 3.8 פרק הזמן שעבר מאז המפגש האחרון

 50 65 65 35 עד פעם בחודש
 57 48 43 56 פעם בחודש

 -- -- (30) 7 פחות מפעם בחודש

הגורמים שעמם משוחחת מנחת האומנה 
     3במפגשים:

 300 300 73 77 עם אחד ההורים
 35 56 38 64 עם הילד באומנה**

 (34) (36) 30 11 עם אחד מבני המשפחה האחרים
 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --
 כי ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת 300-האחוזים אינם מסתכמים ב 3

 ראיון טלפוני עם הורה אומן מקור מידע:

 מפנה )באחוזים(היחידה ה: סוגי מעורבות של עובדת אומנה עם המשפחה, לפי 6-בלוח 

 הכול-סך רבה מאוד"" או "במידה ענו "במידה רבה
שירות 

 ילד ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
 73 88 87 87 קשר בין הורים אומנים לילד

 87 83 84 85 התנהגותי-טיפול במצבו הרגשי

 90 97 95 74 טיפול במצבו הלימודי

 83 39 90  71 קשר בין משפחה אומנת וילד להורים מולידים

האומנת קשר בין ילדים אומנים לילדי המשפחה 
 57 33 59 47 )אחים קולטים(

 36 30 55 48 הרחבת פעילותו החברתית**

 (00) 36 05 22 קשר בין בני הזוג

 36 48 30 61 מדד מסכםהנ"ל:  ןלפחות ארבעה מ
 **p<0.01  ) (0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות 

 .שאלון מנחת אומנה על אודות הילד מקור מידע:
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מפנה היחידה ה: תחומי סיוע שבהם מנחת האומנה או הארגון המפעיל סייעו למשפחה, לפי 7-בלוח 
 )באחוזים( 

רבה "במידה או  "דווח שקיבלו סיוע "במידה רבה
 מאוד" בהתמודדות עם:

-סך
 הכול

שירות 
 ילד ונוער

האגף למוגבלות 
 שכלית

אגף 
 השיקום

 44 95 30 62 מיצוי הזכויות של המשפחה האומנת
 34 33 48 61 תיווך עם גורמים בקהילה המטפלים בילד

 33 49 47 61 צורכי הילד הלימודיים
 38 33 49 57 פנייה לשירותים הנחוצים לילד

 30 58 48 57 התנהגותיים-צורכי הילד הרגשיים
 58 55 49 54 הילדן חוסר הוודאות בנוגע המשך הקשר / הפרדה מ

 58 30 46 54 צורכי הילד החברתיים
 50 33 53 48 הקשר עם המשפחה הביולוגית 

 אגף למוגבלות ם המופנים מהסיוע לילדי
     אגף השיקום:משכלית ו

 - 30 - 62 3שכליתצורכי הילד עם מוגבלות 
 35 30 - 62 0נפשיתצורכי הילד עם מוגבלות 
 45 36 - 61 0פיזיתצורכי הילד עם מוגבלות 

 קיבלו סיוע "במידה רבה מאוד": לפחות 
 86 80 85 84 מדד מסכםאחד מתוך הנ"ל: 

3
 .נשאלו רק משפחות האומנות ילדים שהופנו מאגף למוגבלות שכלית 
 .נשאלו רק משפחות האומנות ילדים שהופנו מאגף למוגבלות שכלית ומאגף השיקום 0

 .ראיון טלפוני עם הורה אומן מקור מידע:
 

 מפנה )באחוזים( היחידה ההליווי של מנחת האומנה, לפי ן שביעות רצון מ: 8-בלוח 

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
 75 74 78 77 נעימה, נוח לשוחח עמה

 87 300 73 76 אמינה*
 75 83 76 72 זמינה בעת הצורך

 87 75 73 71 בעלת ידע בתחום האומנה
 89 88 70 71 תומכת רגשית

 88 70 87 87 מבינה את צורכי המשפחה האומנת
 73 70 89 88 מבינה את צורכי הילד

 80 93 99 81 נותנת עצות והכוונה מועילות
 70 70 70 71 מסכם מדד :"להנ ןמ חמישהלפחות 

 המנחה ן נזקקו לסיוע ולא קיבלו עזרה מ
 3)"לעתים רחוקות" או "אף פעם"(

 
74 

 
75 

 
75 

 
76 

 *p<0.05. 
 התשובה כללה גם את הקטגוריות "לעתים קרובות או תמיד" ו"לפעמים". 3

 .אומן הורה עם טלפוני ראיון :מידע מקור
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 מפנה )באחוזים(היחידה ה: דפוסי השתתפות בפעילויות מטעם הארגון המפעיל, לפי 7-בלוח 

 הכול-סך 
שירות ילד 

 ונוער
האגף למוגבלות 

 שכלית
אגף 

 השיקום
 49 90 36 63 ימי כיף

 53 43 59 48 קבוצת תמיכה להורים
 64 45 55 45 מסיבות

 (37) (66) 65 32 קבוצת תמיכה לילדי האומנה
 -- -- 33 14 קבוצת תמיכה לילדים ביולוגיים

 96 88 97 81 מסכם מדדהנ"ל:  ד מןלפחות אח
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  

 0.50-גדולה מ טעות הדגימה היחסית --
 .ראיון טלפוני עם הורה אומן מקור מידע:

 

להסתייע כדי להתמודד עם קשיים באומנה, לפי מרבים ההורים האומנים : גורמים שבהם 11-בלוח 
 מפנה )באחוזים(היחידה ה

 או  "על הסתייעות "במידה רבה ודיווח
 הכול-סך רבה מאוד""במידה 

שירות 
 ילד ונוער

האגף למוגבלות 
 שכלית

אגף 
 השיקום

     סיוע מגורם פורמלי:
 94 90 90 71 מנחת אומנה

 57 33 59 51 גורם מקצועי ממערכות החינוך

 47 38 68 44 רופא או אחות**

 40 40 67 42 גורם טיפולי פרטי

 60 53 63 32 גורם מקצועי משירותי הרווחה

 80 97 36 67 מדד מסכם*הנ"ל:  ןלפחות שניים מגורם פורמלי: 

     פורמלי:-סיוע מגורם בלתי
 75 89 73 71 משפחה קרובה )בן זוג / ילדים(

 54 53 59 46 משפחה מורחבת

 (30) (00) 00 21 חברים או שכנים

 (39) (07) 39 17 הורים מולידים

 (00) (03) 36 15 איש דת

 הנ"ל:  ןלפחות שניים מפורמלי: -גורם בלתי
 47 30 33 61 מדד מסכם 

 74 87 76 72 : מדד מסכם11תוך מיים נשלפחות 
 *p<0.05 
** p<0.01 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 .ראיון טלפוני עם הורה אומן מקור מידע:
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 אומנת קרוביםלפי  ,נספח ג: לוחות נוספים

 האומנה שירותי להספקת הארגוני מערך: ה5פרק 

 ההורים האומנים, לפי קרבה משפחתית לילד )באחוזים(דמוגרפיים של -: מאפיינים סוציו1-לוח ג

 אומנת קרובים הכול-סך 
שאינה אומנה 

 אמנת קרובים
    מצב משפחתי:**

 88 94 83 נשואים
 30 04 17 הורית    -משפחה חד

    דת:
 93 96 75 יהודי
 05 09 25 ערבי

    1רמת דתיות:
 00 37 21 חרדי
 63 00 27 דתי

 09 65 31 מסורתי
 00 04 22 חילוני

    מצב כלכלי:**
 (0) 33 9 קשה
 58 30 40 בינוני
 40 05 53 טוב מאוד-טוב

    מסגרת לימודים אחרונה** –השכלת אם 
 8 38 12 בית ספר יסודי
 69 45 43 בית ספר תיכון

 07 36 23 לימודים על תיכוניים
 03 34 22 לימודים אקדמיים

    מסגרת לימודים אחרונה** –השכלת אב 
 (5) 36 7 בית ספר יסודי
 53 49 46 בית ספר תיכון

 60 00 28 לימודים על תיכוניים
 06 (30) 17 לימודים אקדמיים

    מקום מגורים*
 08 67 32 (6-3אשכול נמוך )
 56 50 42 (4-5אשכול בינוני )
 07 03 26 (7-3אשכול גבוה )

 *p<0.05 
 **p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 .השאלה על רמת דתיות מתייחסת לכל המגזרים. עם זאת, הקטגוריה "חרדי" צוינה רק בקרב היהודים 3
 .שאלון מנחת אומנה על אודות הילד מקור מידע:
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המשך  –דמוגרפיים של הורים האומנים, לפי קרבה משפחתית לילד -: מאפיינים סוציו2-לוח ג
 )באחוזים(

 שאינה אמנת קרוביםאומנה  אומנת קרובים הכול-סך 
    גיל אם:
54-08 27 68 04 
30-53 57 43 30 

 34 -- 12 ויותר 33
 43.9 58.4 51.7 1ממוצע –גיל אם 

    גיל אב:
54-03 21 65 33 
30-53 53 50 49 

 09 05 26 ויותר 33
 45.6 43.8 53.6 1ממוצע –גיל אב 

 30 33 62 0עובדתאם 
 99 84 77 0אב עובד

 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --
 99-03; טווח הגילים בקרב האבות הוא 7.06וסטיית התקן  93-08טווח הגילאים בקרב האימהות הוא  3

 7.49וסטיית התקן 
האבות שלא עובדים סטודנטיות. מבין  0%-פנסיונריות ו 9%עקרות בית,  73%מבין האימהות הלא עובדות  0

 .פנסיונרים 60%-אברכים ו 38%
 .איון טלפוני עם הורה אומןיר מקור מידע:

 הילדיםעם : דרכי העבודה עם המשפחות האומנות ו6פרק 

משפחתית לילד הקרבה ה, לפי : הכנה לקראת תפקיד הורה באומנה ושביעות הרצון ממנה3-ג לוח
 )באחוזים(

 אומנת קרובים הכול-סך 
שאינה אומנה 

 אמנת קרובים
קורס במ"ה,  :כלשהי בהכנה השתתף

 35 55 58 קורסים אחרים, שיחה עם המנחה.** 

   :האלה הסוגיםן , קיבל הכנה ממתוכם
 80 94 81 קורס במ"ה
 63 (64) 32 מנחת האומנהשיחות עם 
 36 -- 15 קורס אחר

 " במידה רבה") ההכנה ןמ רצון שביעות
 98 84 81 ("רבה מאוד"במידה או 

** p<0.01 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --

 .איון טלפוני עם הורה אומןירמקור מידע: 

 


