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 המחקר תמצית

 מבוא. 1

בגיל הרך בקצה רצף הסיכון הוא משפחת האומנה. סידור האומנה  לילדים העיקריביתי -החוץ השירות

עד  כתנמש האומנה. לקוי הורי תפקוד רקע על וסכנה סיכון במצבי נמצאים אשר לילדיםלתת מענה  נועד

 637 שהו 0036 באפריל. 38או עד הגיעו לגיל  ,אשר נמצא לילד בית קבוע )חזרה אל משפחתו או אימוץ(

 .(ולנוער לילד השירות ןמ שהתקבלו)נתונים  בישראל אומנהבמשפחות  שש גיל עדו לידהמילדים 

ת האומנה, ובייחוד את התכניות לטווח הארוך ובגיל הרך למשפח יםהילד הוצאת נושא את לבחון הצורך

 בשנת. הילד למען השירות והנהלת ולנוער לילד השירות הנהלת שערכו בדיונים עלה, עבורםהנבנות 

, והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( הרווחה משרד של" התוצאות"מיזם  במסגרת, 0030

. במסגרת תהליכי "ילד לכל קבוע בית"שני שירותים אלה לבחון באיזו מידה ממומשת מדיניות  בחרו

מלידה ועד גיל  האומנה במשפחותמנחות האומנה שאלונים על הילדים ששולבו  מילאוהמדידה שנערכו 

 על שאלונים הילד למען בשירותלאחר מכן מילאו העובדות הסוציאליות לחוק האימוץ . כשנה שלוש

 הילדים של ממושכת שהייה על הצביעו האימוץלחוק "סיות עוהו האומנה מנחות דיווחי. ילדים אותם

של ילדים שאינם  קטןאחוז גבוה של ילדים שלהוריהם אין תכנית שיקום ועל אחוז לא  על, באומנה

דיווחי  ובין האומנה מנחות של יהןדיווח בין הבדלים נמצאולכך  נוסףנמצאים בקשר עם הוריהם. 

שילובם  בעתלילדים ולאחוז הילדים ש שנבנולטווח הארוך  תכניותל נוגעב האימוץ לחוק "סיותעוה

 .   אימוץ על מחשבה הייתהבאומנה 

הלמידה על מאפייני הילדים בגיל הרך באומנה ובני משפחותיהם ועל  המשך הייתה הנוכחיהמחקר  מטרת

 לתכנון בוועדותזו נעשתה באמצעות התחקות אחר דרכי העבודה  בחינה. עמם הנעשים התערבותהתהליכי 

 ולגיבוש החלטות לקבלת מרכזי מנגנון משמשותהפועלות במחלקות לשירותים חברתיים ו ,והערכה טיפול

  .1משפחותיהם ובני הילדים לצורכי המותאמות התערבות תכניות

 במשרד הילד למען והשירות ולנוער לילד השירות, והכשרה תכנון, למחקר האגף יזמו המחקר את

 .0035-0036 בשנת צעוב הואו, הרווחה

 המחקר תיאור. 2

 המחקר מטרת

בוועדות לתכנון טיפול והערכה עם הילדים בגיל הרך  הנעשה ההתערבות תהליךאת  לבחון נועד המחקר

של  ן, מנקודת מבטלבחוןמטרה נוספת הייתה  השוהים במשפחות האומנה ועם בני משפחותיהם.

"מיזם התוצאות" על הילדים בגיל הרך  במסגרת שנערכו םסקריב שעלו סוגיות כמה ,המשפחהעו"סיות 

  באומנה.

                                                   
-הרב במעונות ומשולבים בקהילה הנמצאים הילדים – נוספת ילדים לאוכלוסיית בנוגע גם נבחנה הוועדות עבודת 1

 נפרד. . נתונים אלה מובאים במסמךתכליתיים
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 אוכלוסיית המחקר והמדגם

 אלה. אומנה במשפחות שש גיל עדו לידהמילדים  637הכול -בסך שהו( 0036ביצוע הדגימה )אפריל  בעת

הילדים שנכללו  358נוספו  םהיאלו, ילדים 393 נדגמו מתוכם. ולנוער לילד השירות מן אליהן הופנו

 ילדים.  637הכול כלל המדגם -בסקרי "מיזם התוצאות" ושאינם בעלי צרכים מיוחדים. סך

 המחקר כלי

 :(0035יוני  - 0036)המידע נאסף בחודשים יולי  על אודות הילדים עצמי למילוי שאלונים

 (95%שאלונים )היענות של  069הכול מולאו -: סךהסוציאליות בדותלעו שאלון 

 היענות  שאלונים 385 מולאוהכול -סך: הקהילה ולעו"סית המחוזית לחוק הנוער למפקחת שאלון(

 .(48% של

במסגרת "מיזם  שנערכושימוש בנתונים שנאספו בשני הסקרים  נעשה במחקרעל שני כלים אלה,  נוסף

 .במשפחות האומנה הרך בגילהתוצאות" על הילדים 
 

 ניתוח המידע

המדגם היה מדגם שכבות לא  SPSS.של  Complex Samplesהמידע נעשה באמצעות תוכנת  ניתוח

לפי אחוז הילדים באומנה  הנתונים שוקללו המידע בניתוח ,כן על .פרופורציונלי, לפי הרשות המטפלת

 .כול אוכלוסיית המחקר-בכל רשות מקומית, מסך

 עיקרי הממצאים. 3

 המחקר ביצוע בעת, משפחותיהם בנירקע על הילדים ועל  נתוני 1.3

 שנים    6.0הילדים הממוצע היה  גיל 

 חודשים(  63שנים בממוצע ) 0.3האומנה  במשפחות שהו הילדים 

 05% קרובים   באומנת שהו הילדים מן 

 90% מאז הוצאו מן הבית שהו במשפחה אומנת אחת בלבד הילדים מן  

 59% מן 06%. חברתיים לשירותים מחלקותבשנים  4-6 מזההמוכרות  ממשפחות ובא הילדים מן 

 עשר שנים ויותר. ותבמחלקממשפחות המוכרות  ובא הילדים

 הוצאהעל  הומלץהוועדה שבה  התכנסות בעת יהםמשפחות בניומאפייני הילדים  1.3

 הבית מן
 דמוגרפיים  מאפייניםא. 

 30% יהה ידועים הלא האבות שיעור 

 במשפחה ילד של קודמת הוצאה עלדווח  הילדים מן 36%-ל בנוגע 

 96% הוצאה מן הביתעל  הומלץהוועדה שבה  ותהתכנס עתב שהו מחוץ לבית הוריהם הילדים מן :

אצל משפחתם  38%-ובית מעבר( בית חולים, )קלט אומנה, מרכז חירום, בסידור זמני  40%

 (התכנסה כשהוועדה נולדו טרם הילדים מן 4%)המורחבת 
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 ושיעור גבוה  הבית מן קודמות הוצאות של יותר נמוך שיעור נמצא קרובים באומנת הילדים בקרב

הוצאה מן הוועדה שבה הומלץ על  בעת התכנסות המורחבת משפחתם אצל ששהויותר של ילדים 

 .הבית

 סיכון מגבירי ומצביםסיכון  גורמיב. 

 דווח שהסביבה הביתית של משפחת הילד לא הייתה תקינה בשניים מתוך  הילדים מן 60% על

מקורות  קיוםלאלימות על כל היבטיה,  חשד, ותחזוקה תברואה תנאישלושה מדדים לפחות: 

 תמיכה.

 מדד  כהורים או כמבוגרים םבתפקוד לפחותאחד  קושידווח שלהוריהם  הילדים מן 79% על(

 (.מסכם

 מחלה, נכות או פיגור ממגבלה כלשהי  סבל מהוריהם אחד לפחותדווח ש הילדים מן 86% על(

היה מכור  ההורים אחד לפחותצוין ש הילדים מן 47% עלומאובחנים או הפרעה לא מאובחנת( 

 לסמים או לאלכוהול או היה מעורב בהתנהגות מנוגדת לחוק.

 לא(: מסכם מדד, 95%) כהורים בתפקודם התקשו שהוריהם דווח הילדים מןגבוה  אחוז על 

 הרפואיים(, 97%) הרגשיים םהרכיולצ דאגו לא(, 86%) הילד לגיל מתאימה השגחה סיפקו

 (.53%) שירותים נותני עם פעולה שיתפו ולא( 33%) הפיזיים או( 90%)

 07%סבלו מעיכוב התפתחותי,  הילדים מן 55%ממדיים: -התאפיינו בקשיים רב הילדיםכי  דווח 

 סבלו 63%-ו נפשית פגיעהמ סבלו 67%, יומי-םהתמודדו עם לקות המשפיעה על התפקוד היו

התפתחו בהתאם לגילם  הילדים מן 33%"סיות המשפחה, עו להערכתזאת,  למרות .פיזית מפגיעה

 חברתית בהתאם לגילם.-תפקדו מבחינה רגשית הילדים מן 48%-ו

 במצבםמשפחותיהם בעת ביצוע המחקר ושינויים שחלו  בניהילדים ו מאפייני 1.1

הומלץ על  בהש הוועדה בעת התכנסות םההורי שלו הילדים של הסיכון מאפייני תוארו הקודם סעיףב

בעת ביצוע המחקר. בעת ביצוע המחקר  ,כיוםהוצאת הילד מביתו. סעיף זה מתאר את מאפייני הסיכון 

. יחסית נמוכה תפקוד יכולת והפגינו רבים בתחומיםומהוריהם התמודדו עם קשיים  הילדים מן רבים

 מן 83%ועל  תפקודם על המשפיעה מלקות סובלים םהילדי מן 03%-ש להוע"סיות המשפחה עו ידיווחמ

 סובלים הילדים מן 63% כי הןדיווחימ להוע עוד. דווח שהוריהם סובלים ממוגבלות כלשהי הילדים

 באשר גם צוינובהתאם לגילם. קשיים בתפקוד  שלא מתפקדים הילדים מן 50%-וכ התפתחותי מעיכוב

או לאלכוהול או מעורבים בהתנהגות  מכורים לסמים שהוריהם דווח הילדים מן 53%על  :להורים

 דווח שהוריהם מתקשים בתפקודם כהורים.  הילדים מן 44%מנוגדת לחוק, ועל 

על הוצאת הילד מן  הומלץשבה  הוועדה בעת התכנסותהילדים וההורים  של מצבם תהשווא, זאת עם

הבית למצבם בעת ביצוע המחקר מצביעה על שיפור במדדים המסכמים שנבדקו: הסביבה הביתית של 

 ההורים בקרב לשיפור הסיבה את משפחת הילד, תפקוד ההורים )הן כמבוגרים והן כהורים( ותפקוד הילד.

 את ואפשרה ההורים בקרב ולחץ חרדה מצבי שהפחיתה, הבית מן הילד בהוצאת לתלות אולי אפשר

 הוריו, האומנים ההורים בידי נתונים בו והטיפוללילד  הדאגהשבמצב שבו  ייתכן. במצבם השיפור
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 אינן המשפחה"סיות שעואפשר  אולם. נוספים כהורים מתפקידם הנדרשת הדאגה את להפגין מסוגלים

 .מצבם על יותר חיובי דיווחלדווח  נטוכן  עלו, המשפחות עם אינטנסיבי בקשר

 דרכי העבודה בוועדות לתכנון טיפול והערכה 1.3

 נהעדכוו הביצוע אחר המעקבהטיפול.  תכנית הוריהםוללילדים נבנית לתכנון טיפול והערכה  וועדותב

: הילדשל  נוהממצאים בנוגע לשתי ועדות שדנו בעניי יוצגו להלן. אלה בוועדות הם אףהשוטף נעשים 

 .       לאחריהוועדת המעקב הראשונה שהתכנסה  האומנה למשפחת הבית מן ועל הוצאת הומלץהוועדה שבה 

 על הוצאת הילד מן הבית הומלץשבה  הוועדהא. 

שירותי. -וביןמקצועי -רב להיות אמור בוועדות הדיון, הרווחה משרד מדיניות פי על :ההשתתפות דפוסי

המחלקה  עובדי ברובםבדיון על הוצאת הילד מן הבית היו  המשתתפים כיעולה  הממצאים ןמ, זאת עם

( ומנהל המחלקה או המדר"צ 83%המשפחה ) יתס"עו(, 76%נוער )העוסית לחוק : חברתיים לשירותים

לעומת זאת,  .(33%) האימוץ לחוק יתעו"ס היהבדיון  שהשתתףמשירותי הרווחה  גורם נוסף (. 83%)

המטפלים  השירותים ןומ הבריאות, החינוך מערכותמ נציגים דוגמת, אחרים גורמים של השתתפותם

 (.50%-מ)פחות  יחסית נמוכה הייתהבמשפחה בקהילה, 

נוסף העומד בבסיס עבודת הוועדות הוא שיתוף ההורים. הממצאים מצביעים על עמידה בעיקרון  קרוןיע

 הילדים קרבמ דווח שאחד ההורים או שניהם השתתפו בדיון. הילדים מן 86%זה במרבית המקרים: על 

 שלשבן משפחה אחר או ידיד  דווח מהם 03%ילדים(, על  63הכול -לא השתתפו בדיון )סך שהוריהם

   .דווח שהם אינם נפגשים עם הוריהם אלהה הילדים מן 00% על .בו השתתף ההורים

המשפחה גובשה  בני עבורו שעבורםדווח  הילדים מן 85%על  :הטיפול בתכניות שהוצעו השירותים סוגי

 שהוצעו העיקרייםתכנית טיפול שכללה מענה אחד לפחות, מלבד הפניית הילד לאומנה. השירותים 

(. 33%) ית"סעו של מעקב או וטיפול( 30%) ולהתמכרויות לאלימות ביחידה לטיפול הפניה הם להורים

 ם.ההוצע אבחון להורי הילדים מן 03%-כן, ל כמו

 על הוצאה מן הבית הומלץלאחר הוועדה שבה  שהתכנסההמעקב  ועדתב. 

ובין ועדת המעקב העלתה  הבית מן הוצאהעל  הומלץהוועדה שבה  בין שחלףהזמן  פרק בחינת :תדירות

משרד הרווחה  מדיניותבתוך פרק הזמן הנדרש על פי  קייםהת בוועדה הדיון ,הילדים ןמ 44%-ל נוגעשב

 הוועדה מועדמ חודשים 30-9 לאחרדווח שוועדת המעקב התכנסה  הילדים מן 66% על. (שנה חציל אחת)

  מן הבית. על הוצאה הומלץשבה 

לזו של  דומה תמונה התעלה המעקב וועדתב המקצוע גורמי של ההשתתפות בחינת: ההשתתפות דפוסי

הדיון  עקרוןש כךהבדלים המצביעים על  כמה נמצאוביתית. עם זאת, -על הוצאה חוץ הומלץהוועדה שבה 

 במשפחה המטפלים השירותים נציגי בקרבהמעקב. כך,  בוועדתבמידה רבה יותר  מיושםמקצועי -הרב

בוועדה שבה הומלץ על  30% לעומת 63%) המעקב בוועדת יותר גבוהים השתתפות אחוזי נמצאו בקהילה

 לעומת (43%)היה גבוה יותר בוועדת המעקב של מנחות האומנה  השתתפותהכן, אחוז  כמו (.הוצאת הילד

 (.09%) הילד הוצאת על הומלץ שבה בוועדה
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המשפחה גובשה  בניועבור  עבורםדווח ש הילדים מן 98%על : הטיפול בתכניות שהוצעו השירותים סוגי

תכנית טיפול שכללה מענה אחד לפחות, מלבד הפניית הילד לאומנה. השוואה בין השירותים שהוצעו 

מצביעה על ירידה באחוז  ,בין אלה שהוצעו בוועדת המעקבועל הוצאה מן הבית  הומלץבוועדה שבה 

שהמשיכו להיכלל  הילדים שלהוריהם הוצעו שירותים שונים במסגרת תכנית הטיפול. סוגי השירותים

הליכים  – להורים ואבחונים בתכניות הטיפול, ושאף חלה עלייה קלה בשיעורם, הם הפניה למרכז קשר

 לבדיקת הפניההסדרי ראייה במסגרת מרכז קשר או  קביעת)כגון  הבית מן הילד הוצאת אתהמלווים 

 . (הורית מסוגלות

הילדים  מן 96%-ל בנוגע על הוצאה מן הבית: הומלץאחר מתן השירותים שהוצעו בוועדה שבה  מעקב

ביצוע או של ביצוע חלקי נטען כי הסיבה -שתכנית הטיפול בוצעה במלואה. במקרים של אי דווח

 העיקרית לכך הייתה חוסר שיתוף פעולה של אחד ההורים או של שניהם.   

מלבד תכנית הטיפול, בוועדות נקבעת גם התכנית : המעקב בוועדת לילד שנקבעה הארוך לטווח התכנית

ביתי -, העברה לסידור חוץאימוץלמשפחה המורחבת,  העברהלטווח הארוך לילד: חזרה לבית ההורים, 

מתוכננים להישאר באומנה  הילדים מן 40%-ש נמצאאחר או הישארות באומנה כאומנה ארוכת טווח. 

מיועדים  הילדים מן 06% :ועמתוכנן סידור קב הילדים מן 60%-לשבעוד  הנוכחית כאומנה ארוכת טווח,

 עתידים לשוב אל בית הוריהם או לעבור אל משפחתם המורחבת.  הילדים מן 7%-לאימוץ ו

 על להצביע יכולהלילד  שנקבעהלטווח הארוך  התכניתשל סוגי השירותים שהוצעו למשפחה ושל  בחינה

 אםלהבטיח בית קבוע לילדים,  מבקשתה ,הרווחה משרד של" קבוע"בית  מדיניות של היישום אופן

 ןמ מעטים כימלמדים  לעיל שהוצגוהממצאים  במשפחה מאמצת. אםבבית משפחתם המולידה 

 לאחוז, וכי לילדו ההורה בין הקשר לשיקום או ההורים לשיקום מכוונים להורים שהוצעו השירותים

( תוכנן סידור קבוע. כלומר, מדיניות "בית קבוע" אינה מיושמת משליש)פחות  הילדים מןנמוך יחסית 

 שנערכו הסקרים שני לממצאי בהשוואה גם נבחנה הארוך לטווח התכניתבנוגע למרבית הילדים. 

. הגורמים בין בדיווח בדליםה העלתה ,ילדים אותם על שנערכה, ההשוואה. "התוצאות מיזם" במסגרת

 טווח ארוכת לאומנה המתוכננים ילדים של יותר גבוה שיעור על דיווחו המשפחה סיות"שעו מצאנ

 על להצביע עשויים אלה הבדלים. האימוץלחוק  יותס"עוה ושל האומנה מנחות של יהןדיווחל בהשוואה

  ".קבוע בית" למדיניות בנוגע עמימות על ואף המידע בהזרמת קשיים

 תכניות הטיפולפעולות והחלטות נוספות הנוגעות להוצאה לפועל של  1.3

 חסויה אומנה על וההחלטה הוריתה מסוגלותה בדיקתא. 

על היכולות  דעה לחוותומטרתה  ,הרווחה לשירותי מחוץ גורמים בידי נעשית הוריתה מסוגלותה בדיקת

. על אימוץ-כבר ילד על להכרזה הפעולות, בין השאר, כחלק מן נעשית הבדיקהההוריות של הורי הילד. 

 . הוריתה מסוגלותה ה שלבדיק להוריהםדווח שנערכה  הילדים מן 55%

נקבעת על ידי בית המשפט  ,הילד להורי ידועה אינה שזהותה תאומנ המשפח כלומר ,חסויה אומנה

נמצאים  הילדים מן 54%-ש עולה הנתונים ןכאשר יש חשש לחשיפת משפחת האומנה או חשש לילד. מ

 לאמץ האומנה תלמשפח לאפשר רצוןהיא  לכךשהסיבה  דווח הםמ 96% עלבמשפחת אומנה חסויה. 

 ההורים ןמ מונעת אשר, בישראל למדיניות בהתאם זאתהילד )אומנה עם אופק לאימוץ(.  את בהמשך
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לאלימות  חששעקב  התקבלההחלטה הדווח ש הילדים מן 40% עלהמאמצת.  המשפחהאת זהות לדעת 

 .ההוריםולהטרדה מצד 

 להוריו הילד בין הקשר דפוסיב. 

 98% יותר גבוה זה אחוז(, חסויה)לא  רגילה באומנה הילדים מבין. הוריהם עם נפגשים הילדים מן 

 כפעם של גבוהה בתדירות עמם נפגשים 40%, הוריהם עם שנפגשים הילדים מבין. 83% על ועומד

 .ויותר בשבוע

 54% נפגשים עם הוריהם במרכז קשר. אחוז זה נמוך הרבה יותר בקרב הילדים השוהים  מן הילדים

 .  37% –באומנה רגילה 

 של פעולה שיתוף חוסר היא לכך העיקרית שהסיבה דווח ,הוריהם עם נפגשים שאינם ילדיםל אשר 

 (38%) מסוכנים למצבים הילד את יחשוף שההורה חשש הן שצוינו אחרות סיבות(. 99%) ההורה

  (. 30%חשש מפגיעת ההורה בילד )ו

 (והשגחה)טיפול  הנוער חוק במסגרת שנעשו פעולותג. 

 מן הילדים 80%נוער, מתוכם על הלחוק עו"סית דווח שנדרשה התערבות של  מן הילדים 70% על 

 צוין שנעשתה פנייה לבית המשפט )"התערבות בחוק"(. 

 דווח שעמדתו עלתה בקנה  מן הילדים 73%מונה אפוטרופוס לדין, מתוכם על  מן הילדים 08%-ל

 אחד עם המלצות הגורמים המטפלים.  

 דווח שבא כוח היועץ המשפטי של משרד הרווחה היה שותף בדיונים שנערכו  מן הילדים 34% על

 . ההמלצות גיבושבוועדות לתכנון טיפול והערכה וב

 אימוץ  -להכרה בילד כבר הליכיםד. 

 דווח שנשקלה חלופת אימוץ בוועדה שדנה בהוצאת הילד מן הבית.  הילדים מן 66%-ל בנוגע 

 מן הילדים 74%דווח שהתקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ. מתוכם, על  מן הילדים 37% על 

 האימוץ הייתה מעורבת בטיפול בילד בשלב של קבלת ההחלטה.   לחוק עו"סית צוין ש

 המקרים  ןמ 95%-התקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ, ב בעניינםש הילדים מן 37% קרבמ

  . ביצוע המחקרמועד עד  אימוץ-הילד לא הוכרז כבר

 כיווני פעולה . 4

 מדיניותשבחנה בין השאר את  הועדשר הרווחה  ביוזמת הוקמה, המחקר ביצועבבד עם  בד, 0036 ביולי

את  הוועדהכך בחנה  בתוך. )ועדת סילמן( ביתיות-ילדים למסגרות חוץ תהוצא בנושא הרווחה משרד

ברבות מן  תומכים מהםשעלו  והתובנותדרכי העבודה בוועדות לתכנון טיפול והערכה. ממצאי המחקר 

 בני ועם הילדים עם העבודה להמשך בנוגע המחקר ןמהפעולה שעלו  כיווני. סילמן ועדתההמלצות של 

 .להלן יוצגו משפחותיהם

 הניהול ובכלי המידע לאיסוף בכלי השימוש הגברת  

מצביע על הצורך  הז קושי. הרלוונטי המידע באיתור קושי עלה( השאלונים מילוי) המידע איסוף בשלב כבר

מסודרת  העברהוליישם הליכים פורמליים בעבודה, כמו הקפדה על מילוי הכלים לאיסוף המידע ולניהולו, 



vii 

מגורים. נוסף על כך עולה החשיבות של תיעוד המידע במערכת השינוי מקום  של במקרה המשפחהשל תיק 

 .הארוךגם בטווח  מידעב השימוש את ומבטיח התיעוד על המקל דבר, ממוחשבת

 בוועדות ההורים השתתפות עקרוןשל יישום ה חיזוק  

 להגדלתיש לשאוף  העניין חשיבות בשלמרבית הילדים דווח שהוריהם השתתפו בדיונים,  עלש אף

 גיבושלדיונים ועל שיתופם ב םהזמנת על להקפיד מומלץ. בוועדות הוריםהשל  ההשתתפות שיעורי

עניין מורכב ועל כן  הואלעתים מתנגדים להוצאה של הילד מן הבית,  אשר, ההורים. שיתוף ההמלצות

 .וההתנגדויות הקושי למרותבהם  פםותיולשלדיונים  הגעתם ידודלעיש לשקול דרכים מגוונות 

 בוועדותמקצועי -רבה דיוןה עקרוןשל  יישוםה חיזוק  

מצביעים על השתתפות  המחקרלמרות המאמצים לשתף בדיונים אנשי מקצוע ממגוון תחומים, ממצאי 

להוציא את  הומלץבעיקר בוועדה שבה  ,של גורמים שאינם עובדי המחלקה לשירותים חברתיים מועטה

 יתועו"ס האומנה תמנח השתתפות את המחייבים הנהלים את לאכוף צורך ישכן,  על הילד מן הבית.

ההשתתפות של  חובת את לעגן מומלץנוסף לכך  בוועדות הדנות בילד במשפחת האומנה.לחוק האימוץ 

, (0035כפי שהומלץ על ידי ועדת סילמן ) בחקיקה)נציגי שירותים מן הקהילה( אנשי המקצוע השונים 

 בעת לחזק את מודעות השירותים השונים לחשיבות השותפות וההשתתפות.  בהו

 המטפלים בילד ובמשפחתו המקצוע אנשי בין המידע שיתוף חיזוק  

 הצורך עולהבשיתוף המידע בצמתים שונים של הטיפול בילד. על כן  קשייםעל  הצביעו המחקר ממצאי

המשפחה מהמחלקות לשירותים  יות)עו"סלהקפיד על העברת המידע הנדרש לכל הגורמים הרלוונטיים 

גם הגברת ההשתתפות ולוודא שהוא מתועד כראוי. לחוק האימוץ(  יותחברתיים, מנחות האומנה ועו"ס

כיום אין נהלים ברורים כי  יצויןוועדות יכולה לסייע לחיזוק השיתוף במידע. של הגורמים השונים ב

 ארגונים.בנוגע לשיתוף הפעולה ולהעברת המידע בין ה

 המשתנים לצרכיםוהתאמתן  להורים הטיפול תכניות בחינת 

 בשיקום לסייע שעשויים שונים שירותים הוצעו מן הילדיםהעלו כי להוריהם של אחוז נמוך  הממצאים

 תכנית בבניית מלווהלהיות  אמורהלאומנה  הבית ןמ ילד הוצאתש פי על אף זאת, שלהם ההורי התפקוד

 :פעולה כיווני כמה עולים מכאן .ולשיקום הקשר עם הילד ההורים לשיקום

 בקהילה רלוונטיים שירותים העדר, למשל .להורים שיקום תכניות לבניית החסמים מהם לבחון יש -

 .ועוד ההורים של התנגדויות, מסוימת בתכנית בשילוב קושי, היוצרים שירותים מיעוט או

 על הצרכיםמיטבי ומספק  באופןעונות  הן והאם שיקום תכניות נבנות ההורים לכללבחון האם  יש -

 .שלהם ושל ילדיהם

הילד  שללטפל בהם, כדי לאפשר חזרה  יהםמשפחות מסוגלותאחר צורכי הילדים ואחר  לעקוב יש -

 לבית הוריו. 

 איןש היא המטפלים הגורמים שלהדעת  חוותוש מוצו להורים להציע אפשרש שהשירותים בהינתן -

 .האימוץ מענה וליישוםאימוץ -כבר בילד להכרה הליכים לזרז יש, ההורה את לשקםאפשרות 
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 שיקום עלוילד -הורה קשרה על השלכותבמשפחת אומנה חסויה  נמצאיםה הילדים של הגבוה אחוזל -

הבהרת  על חשיבהדיון מעמיק על הסיבות המובילות להחלטה וייתכן שאף  מצריך. עניין זה ההורה

 המדיניות בנושא זה. 

 השירותיםמתן -לאי הסיבות בחינת  

, כפי ובעיקר, שונות מסיבות מבוצעות אינן התכניות המקרים ןמ בחלקהמחקר מלמדים כי  ממצאי

 הטיפול תכניות שהצלחת מאחר. ההורים מצד פעולה שיתוף חוסר בגלל ,המשפחה"סיות עושציינו 

להעמיק את ההבנה באשר לחוסר שיתוף הפעולה של ההורים ולבחון אילו  מומלץ, בביצוען תלויה

על דרכים חדשות לעידוד שיתוף  לחשוב אפשרתכניות זוכות ליותר שיתוף פעולה מצדם. בהתאם לכך 

 דרכים לבחון יש, כך על נוסף. הצורך במקרה חלופיות תכניות הפעולה של ההורים ואף לשקול פיתוח

 את מעכבים או מכך נמנעים התכנית את לפועל להוציא שאמורים הגורמים שבהם מצבים הפחיתל

 .שונות מסיבות הביצוע

 לילד הארוך לטווח התכניתעל  חשיבה  

 למציאת כלומרלתכנון טיפול והערכה אמורות להיבנות תכניות טיפול המכוונות לטווח הארוך,  בוועדות

 ןזאת, מ למרות .מאמצת משפחה מציאת באמצעות םא משפחתו שיקום ידי על אם, לילד קבוע בית

 :פעולה כיווני כמה עולים מכאןהיו מיועדים לסידור קבוע.  מן הילדים 60% רק כילה והממצאים ע

כדי לעמוד על שינויים  דיונים במועדים קבועים לקייםיש בגיל הרך הוא קריטי,  "ילד זמן"ש מאחר -

 שהוועדותעולה  הממצאים ןמ. עם זאת, בהתאם תכנית ולבנות הילדים של צרכיםוב ההורים מצבב

 ם נהלים אלה. ויישב יותר להקפידאפוא  יש. מהן הנדרשת בתדירות תמיד מתכנסות אינן

נראה כי אין אפשרות להחזיר את הילד לבית הוריו, יש לבחון כיצד אפשר ליישם טוב יותר  כאשר -

 מדיניות המשרד להסדרת בית קבוע לכל ילד דרך מענה האימוץ.  אתהרבה ביותר  וביעילות

על שיעור הילדים הנמוך המיועד לסידור קבוע מצריך בחינה "סיות המשפחה עויהן של דיווח -

וכי  "קבוע"בית  מדיניות עם היכרות מחוסרמעמיקה של הסיבות לממצא זה. ייתכן כי הדבר נובע 

 ,המשרד למדיניות בנוגע הנהלים את להסדיר יש זה במקרה. זו למדיניות באשר עמימותקיימת 

כי הקושי ביישום  נצייןאים ליישום יעיל של המדיניות. וליצור תנ להפחית את המצבים ה"עמומים"

המדיניות הוביל את השירות לילד ולנוער, את השירות לפרט ולמשפחה ואת השירות למען הילד 

לפתח בתמיכת עמותת אשלים תכנית ניסיונית ליישום מדיניות משפחה מיטיבה קבועה. תכנית זו 

 .הערכה במחקר לווהמ להיות מתוכננת

 סית"עו – בילד המטפלים השונים הגורמים בין הארוך לטווח התכנית על בדיווח הבדלים -

זרימת מידע בין כל  להבטיחאת הצורך  מעלים – האומנה ומנחת האימוץלחוק  סית"עו, המשפחה

אימוץ  על המלצהלמענה האימוץ מונעות  בנוגע ועמדותהאם תפיסות  לבחוןהגורמים המטפלים וכן 

 .גם כאשר התנאים מאפשרים זאת

גבוה של ילדים שלהוריהם נערכה ה אחוזה הוא זה בהקשר אליה להתייחס שיש נוספת נקודה -

כחלק מתהליך תכנון ההתערבות לטווח הארוך. יש לבדוק מה היו הסיבות  הורית מסוגלות בדיקת

 .נוספים צרכיםל תמשמש היא האםלכך שהורים לילדים רבים הופנו לבדיקה זו ו



ix 

 תודה דברי

 .המחקר לביצוע שתרמו האנשים לכל להודות ברצוננו

 אישיים לשירותים ובאגף והכשרה תכנון, למחקר באגף המטה לאנשי ובראשונה בראש נתונה תודתנו

 יוסף"ר לד תודה: אורכו לכל המחקר את שליוו, החברתיים והשירותים הרווחה במשרד וחברתיים

 מנהלת, שדה לב דליה: ולנוער לילד השירות ןמ לשותפינו תודה; המחקר תחום על ממונה, אהרונוב

עפרה פיישבין, לשעבר מפקחת קהילה ארצית וחוה לוי,  ,ורד רוטפוגל, מפקחת ארצית בקהילה ,השירות

, מנהלת השירות, למען הילד: אורנה הירשפלד השירות ןמ לשותפינו תודה; הנוער לחוק ארצית סית"עו

-הבין האימוץ של הארצית המפקחתאביגיל סגל, מפקחת ארצית לחוק האימוץ, ונחמה טל, לשעבר 

 , שלקחה חלק מרכזי בהוצאה לפועל של שני הסקרים הקודמים. ארצי

 ,חברתיים לשירותים במחלקות הנוער לחוק הסוציאליות ולעובדות המשפחה לעובדות מיוחדת תודה

 לב מקרב מודים אנו. הילדים על השאלונים מילוי באמצעות זה למחקר החיוני המידע את שסיפקו על

 במילוי הן שלהם הפעולה שיתוף על הנוער לחוק המחוזיים הסוציאליים ולעובדים הקהילה למפקחי גם

 .השאלונים מילוי את להשלים העובדים בעידוד והן הטפסים

אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר: תודה מיוחדת  ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס מכוןב לעמיתנו תודה

למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, על שליוותה את המחקר ועל הערותיה החשובות, 

ועל הערותיה  במסגרת "מיזם התוצאות" שנערכושהובילה את שני הסקרים  על ארזי לטלגם  תודה

 אחר המעקב על שלומי לבן תודות. הסיוע בעריכת הדוחמתוק על -ולרויטל אביב ,המועילות לדוח זה

 .     לדפוס ההבאהוללסלי קליינמן על  של הדוח על עריכת הלשון נון-בן רוניתל גם מודים אנו. השדה עבודת



 

 עניינים תוכן

 3 מבוא. 3

 5 המחקר תיאור .0
 5 המחקר מטרות 0.3
 5 המחקר מערך 0.0

 3 הנתונים ניתוח 0.6

 9 המחקר מגבלות 0.5

 9 האומנה במשפחות הילדים .6
 שבה הוועדה התכנסות בעת, האומנה במשפחות הילדים של והצרכים המאפיינים 6.3

 הבית מן הוצאה על הומלץ
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 30 במצבם שחלו והשינויים, המחקר ביצוע בעת משפחותיהם ובני הילדים מאפייני 6.0

 35 והערכה טיפול לתכנון בוועדות העבודה דרכי 6.6

 06 הטיפול תכניות של לפועל להוצאה הנוגעות נוספות והחלטות פעולות 6.5

 07 פעולה וכיווני סיכום. 5

 66 ביבליוגרפיה
 

 רשימת לוחות

 4           והמדגם המחקר אוכלוסיית: 3 לוח

    התכנסות בעת, משפחותיהם ומאפייני האומנה במשפחות הילדים מאפייני: 0 לוח
 7         הבית מן הוצאה על הומלץ שבה הוועדה            

 36     זמן נקודות בשלוש, משפחותיהם ומאפייני האומנה במשפחות הילדים מאפייני: 6 לוח

 , באומנה הילדים של הבית מן הוצאה על הומלץ שבה בוועדה ההשתתפות דפוסי: 5 לוח
 39             הדיון סוג לפי           

  משפחותיהם ולבני לילדים שגובשו הטיפול בתכניות שהוצעו העיקריים השירותים: 4 לוח
 38      האומנה במשפחת הילדים בקרב, הבית מן הוצאה על הומלץ שבה בוועדה           

 , חלקי או מלא באופן בוצעה עבורם שגובשה הטיפול שתכנית הילדים אחוז: 3 לוח
 00           האומנה במשפחת הילדים בקרב           

 03     האומנה במשפחות ילדים עבור המעקב בוועדת שנקבעו הארוך לטווח התכניות: 9 לוח

  הארוך לטווח התכנית לפי, האומנה במשפחות הילדים של שונים מאפיינים: 8 לוח
 00             לילד שנקבעה            

  האימוץ לחוק סיות"העו, האומנה מנחות לפי, לילד הארוך לטווח התכנית על המלצה: 7 לוח
 06            המשפחה סיות"ועו            

 05       הורית מסוגלות ולבדיקת חסויה לאומנה בנוגע החלטות: 30 לוח



 

 09      האומנה במשפחת לילדים בנוגע הנוער חוק במסגרת שנעשו פעולות: 33 לוח

 08          אימוץ-כבר בילד להכרה הליכים: 30 לוח

 , אימוץ תיק פתיחת על החלטה התקבלה כי דווח שעליהם הילדים אחוז: 36 לוח
 07        המשפחה סיות"ועו האימוץ לחוק סיות"העו דיווח לפי             

 

 רשימת תרשימים

 33          האומנה במשפחות הילדים גיל: 3 תרשים

 33        האומנה במשפחות הילדים שהו שבו הזמן פרק: 0 תרשים

 , הילד של ביתית-חוץ הוצאה על הומלץ שבה בוועדה המשתתפים התפלגות: 6 תרשים
 34          האומנה במשפחת הילדים בקרב                 

 04     הילדים כלל בקרב, הוריו ובין האומנה במשפחת הילד בין הקשר דפוסי: 5 תרשים

  ילדים בקרב, הוריו ובין האומנה במשפחת הילד בין הקשר דפוסי: 4 תרשים
 03           רגילה אומנה במשפחת                 
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 מבוא .1

רבים מצביעים על חשיבות  מחקרים. של הילד כבוגר וקריטית לעיצוב אתקופת החיים הראשונה הי

השנים הראשונות להתפתחות קוגניטיבית תקינה, לעיצוב האישיות ולבניית בסיס לרכישת מיומנויות 

 יתפיזלסביבה ה .(Karoly, Kilburn & Cannon, 2005; 0000רוזנטל, -)סובלמן ילדה לעתיד חיוניותה

עם המטפל יש השפעה מכרעת  ונחשף ולדפוסי התקשרות ואה, לגירויים שאליהם של הילד והחברתית

    (. Schonkoff & Philips, 2000  Dozier et al., 2014 ;;0003, שמעוני) זועל התפתחות 

, או קטועים עם המטפל הראשי לקויים והתקשרות שדפוסי או תקינה אינה הילד חי שבה הסביבה כאשר

 בשנת. (0003, שמיד)ועדת שנקבעו באמנה לזכויות הילד  כפיאת זכויותיו,  לממש וליכולתיש חשש ממשי 

 היוו אלה .הרווחה לשירותי מוכריםה( שש גיל עדו לידהמ) הרך בגילילדים  337,486היו בישראל  0030

על ידי המחלקות  ווגדרהזו  בשנהבגיל הרך בישראל  הילדים ןמ 30%-כ. זהההילדים בגיל  מכלל 30%

לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ילדים בסיכון ישיר או משפחתי. כלומר, 

 (. 0036)ציונית וקושר,  הוריהם של דלתפקו או לתפקוד שלהם הקשורותבעיות  להםילדים שיש 

-החוץ שירותה. שירותים מגוון משפחותיהם בנילו בסיכון ילדיםלרווחת הילד בישראל מציעה  מערכת

 .משפחת האומנה ואה הוריהם עם לגדול להמשיך יכולים שאינםבגיל הרך  לילדים המיועד ביתי העיקרי

אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה  נוער ולבני לילדיםלתת מענה  נועד הואו זמני מוגדר האומנה סידור

או  תומשפח אל חזרה)על רקע תפקוד הורי לקוי. סידור האומנה נמשך עד אשר נמצא לילד בית קבוע 

 וכיצד. ההורים האומנים מודרכים כיצד ליצור קשר עם הילד 38או עד הגיעו לגיל  (אימוץל מסירתו

להתפתחותו הגופנית, הרגשית  תרוםוללטפחו ולחנכו, במטרה להקנות לו מסגרת יציבה ובטוחה 

ות משמעותיות בחיי ילדם, דמויכ הילד הוריוהחינוכית. שירותי האומנה מבקשים לשמור על מקומם של 

כדי להקל  והוריל הילד ביןאת ההורים האומנים לשאוף ולפעול לשמירה על מערכת יחסים  ומכוונים

לידה מ ילדים 637 שהו 0036 אפרילבגיבוש זהותו ולאפשר לו, אם ניתן, לשוב לגור עמם בעתיד.  את יועל

 ןמ שהתקבלו נתונים) בישראל אומנההבמשפחות  ,ולנוער לילד השירות מטעם שהופנו, שש גיל עדו

  (.ולנוערלילד  השירות

-סבו)שורק,  בישראל האומנה שירותי על מחקרברוקדייל -ג'וינט-מאיירס מכוןערך  0030-0033 בשנים

 עומת)ל לאומנה שהופנו הילדים מספר גדל האחרוןבעשור  כי עלה המחקר ןמ(. 0035, סימון ובןלאל 

 של לאומנההכניסה  גיל כי. עוד נמצא (חמש גיל עדו לידהמ) הרך גילב ילדיםה בקרב במיוחד, (פנימייה

שנים  6.0שהו במשפחת האומנה  םה, וכי יםשנ 3.4בממוצע  היההרך  בגילבעת המחקר  שהיוהילדים 

)ובעת ביצוע המחקר היו הרך  גילב היותםב האומנה במשפחת שהושמו הילדיםשל  בחינהבממוצע. 

שנים בממוצע. ממצאים אלה מצביעים על יציבות  9.0באותה משפחה  שהוכי הם  העלתהמבוגרים יותר( 

  .למדי ךממושהיותו  על גם אךסידור האומנה 

 משרד של" התוצאותהאומנה ומשכו הוא נושא בעל חשיבות רבה והוא נבדק גם במסגרת "מיזם  מענה

 ולנוערשערכו הנהלת השירות לילד  בדיונים. והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( הרווחה

והנהלת השירות למען הילד עלה הצורך לבחון את נושא הוצאת הילד בגיל הרך מן הבית, ובייחוד את 

שני  ביוזמת. "ילד לכל קבוע"בית  ממדיניות כחלק, הילדים עבורהתכניות לטווח הארוך הנבנות 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/Glossary.aspx?#biologicalparents
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 מנחות מילאו 0030-בשני סקרים בנושא.  נערכו ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס מכון ובליוויהשירותים 

 ששולבוועד גיל שלוש  מלידה ילדים 390 על שאלונים האומנה שירותיהמפעילים את  בארגונים האומנה

למען הילד  שירותב הסוציאליות לחוק האימוץ עובדותה מילאולאחר מכן  כשנה. אומנהה במשפחות

 יותר ומקיפה רחבה תמונה לגבש רצון מתוך, ילדים אותם על שאלונים( אימוץלחוק ה סיות"עו: להלן)

"בית  מדיניות של מימושההיקף  עלו עמם הנעשית העבודה על, בגיל הרך בשירותי האומנה ילדיםה על

  ."לכל ילד קבוע

החודשים הראשונים לחייהם.  בשלושת אומנהל הופנו הילדים ןמ 66% כי עלה האומנה מנחות ידיווחמ

-ו בין שנה לשנתיים – מהם 66%חודשים לשנה,  שלושהבאומנה בין  שהוהילדים  ןמ 53%הסקר,  בעת

 הזמן פרק כי המנחות ציינו הילדים ןמ 7% על .שנתייםמ יותר האומנה במשפחת שהו הילדים מן 03%

 להיות אמור זה זמן שפרק דווח הילדים מן 47% על, קצר הוא באומנה להיות יםאמור םה שבו המשוער

 מן 86%-ל בנוגע כי האומנה מנחות ציינו עוד. ידוע אינו זה זמן שפרק צוין הילדים מן 60% ועל ארוך

 47%-ל בנוגע וכי הילדים מן 84% על הופעל הנוער שחוק, והערכה טיפול תכנון ועדת התקיימה הילדים

לא  הילדים מן 03%-לכי  המנחות דיווחימ עלה עוד. אימוץ על מחשבה ההשמה בעת הייתה הילדים מן

  .שיקום תכנית הייתה לא הילדים מן 48% של להוריהם וכי, םההיה קשר עם הורי

הנתונים להלן  .במדגם שנכללו הילדים ןמ 69% מכירות אינן הן כי עלה האימוץלחוק  סיות"עוה ידיווחמ

 ועדת בעניינם התקיימהש דווחהילדים  ןמ 79%האימוץ: על לחוק נוגעים לילדים שהיו מוכרים לעו"סיות 

 לפחות אחת בוועדה השתתפו האימוץלחוק  סיות"עוה כי צוין הילדים ןמ 78% ועל, והערכה טיפול תכנון

האימוץ שהייתה מחשבה על לחוק עו"סיות הדיווחו  הילדים מן 83%-ל בנוגע. הילד בעניין לדון שהתכנסה

מתוכננים לשוב אל בית הוריהם,  הילדים מן 36%-הארוך צוין ש חאימוץ בעת ההשמה. בנוגע לתכנית לטוו

 דווח הילדים מן 48%-ל עבנוג. לאימוץ מסרלהי עתידים 35%-ו טווח ארוכת באומנה להישאר – 30%

לציין  יש .אימוץ סגור היההאימוץ  כיווןש דווח הילדים מן 80% עלו אימוץ תיק לפתוח החלטה התקבלהש

 להם תיק אימוץ.  שנפתח הילדים משיעור יותר הרבה נמוך בפועל שאומצו הילדים אחוזכי 

 בוועדות לתכנון טיפול והערכה מתקבלותסוג הסידור, תכנית השיקום ופתיחת תיק אימוץ  על המלצות

אלה הן מנגנון מרכזי שנועד לסייע בתהליכי קבלת  ועדות. הפועלות במחלקות לשירותים חברתיים

ועדות פועלות על הומשפחותיהם.  בניהילדים ו רכיוהחלטות ובגיבוש תכניות התערבות המותאמות לצה

(, המגדיר את תפקידן ואת דרכי עבודתן. 3773, 8.7פי הוראות תקנון העבודה הסוציאלית )התע"ס, סעיף 

 בני ואת הילד את המכירים מקצוע אנשי על נוסף, קבוע מקצועי-רב צוות להשתתף אמור בוועדות

( אפשר אםו לגילם בהתאם, הילדים ואת) ההורים את גם להזמין יש הוועדה לדיוני. הנדונים המשפחה

 של המלצותה גיבוש בתהליך ההורים ףשיתו. דעתם את ולהביע קולם את להשמיע להם לאפשר כדי

 .הוריו של ובראשונה בראש היא ולשלומו לילד שהאחריות התפיסה ןמ נובע הוועדה

על מאפייני הילדים בגיל הרך באומנה ובני משפחותיהם  למידה המשך הייתה הנוכחי המחקר של ומטרת

 הומלץ בוש השלב ןמ בחנויי ההתערבות ותהליכי הילדים מאפייני. עמם הנעשיםהתערבות הועל תהליכי 

 המחקר. ביצוע מצבם לאחר הפנייתם לאומנה ועד למצבם בעת  אחר מעקבמביתם דרך  םהוצאת על

 במשרד הילד למען והשירות ולנוער לילד השירות, והכשרה תכנון, למחקרהאגף המחקר יזמו  את

 . 0035-0036 בשנתביצע אותו  ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס מכון ,לבקשתם .הרווחה
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 והערכה טיפול לתכנון וועדותב העבודה דרכי בחינת

, משפחותיהם בני ועם הילדים עם ההתערבות תהליכי על ללמוד מבקש הנוכחי המחקר, כאמור

 על בלמידה נוסף נדבך מהווה הוא בכך. והערכה טיפול לתכנון בוועדות העבודה דרכי בחינת באמצעות

 ,בחינת תהליכי ההתערבות ,כן כמו ביתית.-ועל דרכי העבודה במקרים של הוצאה חוץ הוועדות עבודת

 ילדים עלו נעשתה גם על ילדים המקבלים שירותים במסגרת הקהילה ,הוועדות מעבודתשהם עולים כפי 

 2.האומנה למשפחת הבית מן שהוצאו ילדים עלתכליתיים, ולא רק -הרב במעונות

 קשיים על הצביעו המחקר מסקנות .הוועדות עבודת נבחנה ,הרווחה משרד לבקשת ,מעשור יותר לפני

 תיעוד, ההורים של חלקית השתתפות, שונים מארגונים קבועים נציגים העדר, כגון ןבעבודת שונים

. (0003, וטימר בנבנישתי)דולב,  ותוצאותיהן ההמלצות יישום אחר מעקב והעדר אחיד לא דיונים

)ועדת  הנושא לבחינת ועדה הוקמה, אלה נושאים בגין ציבורית ביקורת רקע על, 0000-ה שנות בתחילת

 עליהםהמליצו  הוועדותש השינויים(. גולדברגר)ועדת  ההמלצות ליישום ועדה הוקמהובהמשך  ,(גילת

 פותחו, החלטות לקבלת מודל נבנה ובמסגרתה, 0008-ב הרווחה משרד שביצע ברפורמה לביטוי באו

 שיתוף על דגש הושםבוועדות ו בדיון המשתתפיםאנשי המקצוע  וגדרולאיסוף מידע שיטתי, ה כלים

בראשות ועדה  ,כהן מאיר"כ ח, הרווחה שרמינה  0036 ביולי .בדיונים( האפשר במידת)והילדים,  ההורים

 ועדת) ביתיות-חוץ למסגרותלבחינת מדיניות משרד הרווחה בנושא הוצאה של ילדים מנכ"ל המשרד, 

. הוועדה בחנה, בין השאר, את דרכי העבודה בוועדות לתכנון טיפול והערכה ואת תהליך קבלת (סילמן

ורבות  0035ההחלטות בעניינם של הילדים המוצאים מביתם. הוועדה הגישה את המלצותיה בפברואר 

 מהמלצותיה עוסקות בנושאים אלה. 

 השונות רפורמותה את ובחנש מחקרים כמה ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס מכוןב נערכו האחרונות שניםב

הערכת  אתהיתר אפשר למנות  בין. תוביתי-חוץ למסגרות ילדים תהוצאלו הוועדות לעבודת זיקה שלהן

לאל, -בוסו רבי-)בן" 0000תכנית "קהילה  הערכת(, 0008, ואחרים דולב) "לקהילה הפנים עםמדיניות "

-סבוו עמיאל, פאס)הראשון ביישום הרפורמה בוועדות  השלבהמחקר שבחן את  ואת (פרסםלהת עומד

 (. 0030לאל, 

 הדוח מבנה

מוצגים הממצאים על הילדים  6בפרק  .לביצועו שנבחרה השיטהו המחקרמטרות  מתוארות 0 בפרק

הסיכון של  וגורמידמוגרפיים -הסוציו מאפייניםה יםארותמ 6.3 בסעיף: במשפחות האומנה ששולבו

 וצגיםמ 6.0 סעיףב; הוצאה מן הביתעל  הומלץהוועדה שבה התכנסות  בעת משפחותיהם בני ושל הילדים

 המחקר ביצוע בעת משפחותיהם בני ושל הילדים של הסיכון וגורמידמוגרפיים -הסוציו המאפיינים

 דרכי ותארומת 6.6 סעיףב; על הוצאת הילד הומלץמאז הוועדה שבה  בהם שחלו השינוייםונסקרים 

 תכניות, בהם המשתתפים, תדירותם, הדיונים סוגי כולל, והערכה טיפול לתכנון בוועדות העבודה

מוצגות החלטות ופעולות נוספות הנוגעות ליישום תכניות הטיפול  6.5 בסעיף; המעקב ודרכי הטיפול

  .סיכום פרק הוא 5 פרק. ילדיםהנבנות ל

                                                   
 תכליתיים מובא במסמך נפרד.-המידע על הילדים המשולבים במעונות הרב 2
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 המחקר תיאור .2

 המחקר מטרות 2.1
בוועדות לתכנון טיפול והערכה עם הילדים  הנעשה ההתערבות תהליךהמחקר הייתה לבחון את  מטרת

המידע נועד לסייע בפיתוח מדיניות בגיל הרך השוהים במשפחות האומנה ועם בני משפחותיהם. 

. והילדים המשפחות לצורכי המותאםסל שירותים  ובבנייתקבוצת אוכלוסייה זו  עםופרקטיקה לעבודה 
 הילדים על" התוצאות"מיזם  במסגרת שנערכו סקריםב שעלו סוגיות כמה לבחון הייתהנוספת  מטרה

 אתלבחון  נועד מחקרה יותר מפורט באופן. המשפחה"סיות עומבטן של  מנקודת , באומנה הרך בגיל

 :האלה נושאיםה

ושל  אומנהה משפחותב המשולבים( שש גיל עדו לידהמהילדים בגיל הרך ) של והצרכים םמאפייניה .1
 בני משפחותיהם

 הוועדות לתכנון טיפול והערכה תעבודבאמצעות בחינת  ,םמע הנעשים ההתערבות תהליכי .2

 הנבנות בוועדות בתכניות הטיפול ולילדים למשפחות מוצעיםה שירותיםה .3

בתכניות לטווח הארוך  לביטוי איםב, כפי שאלה "קבוע"בית  מדיניות של מסוימים רכיבים ישוםי .4
  בוועדה לילדים הנקבעות

השיתוף במידע בין שלושת הגורמים העיקריים המופקדים על הטיפול בילדים במשפחות  מידת .5
 למען בשירות האימוץלחוק "סיות עוהאת האומנה,  יםהמפעיל ניםבארגוהאומנה: מנחות האומנה 

  .חברתיים לשירותים במחלקות המשפחה"סיות ועו הילד

 .(ונבחנים במחקר הנוכחי "התוצאות מיזם"סוגיות שעלו בסקרי  םה יםהאחרונ נושאיםה שני)

 המחקר מערך 2.2
 נעשה, עמם הנעשים ההתערבותהמשפחות והילדים ועל תהליכי  מאפייניתמונה מקיפה על  לקבל דיכ

 ובילדים במשפחות לטיפול הישירים האחראיים ןממידע. עיקר הנתונים נאספו  מקורותשימוש בשני 

 ןיהדיווח. הנוער לחוק"סיות עוהגם  ולעתים המשפחה"סיות עו – חברתיים לשירותים המחלקות מטעם

. עמה ישירהה ןהיכרותעל התיעוד הקיים בתיק של כל משפחה, תוך השלמת פרטים מתוך  בעיקר ותבססה

על מידע  והתבסס ןיהשדיווח, הנוער לחוק המחוזיות"סיות הוא מפקחות הקהילה והעו השני מידעה מקור

הרלוונטיים הושוו ממצאי המחקר  במקומות. שהתקבל בפגישות שנערכו בינן ובין הצוות המטפל במחלקה
 . במסגרת "מיזם התוצאות" באומנה הרך בגיל הילדים על שנערכו הסקריםהנוכחי לממצאי 

 והמדגם המחקר אוכלוסיית 3.3.3

 המחקר אוכלוסיית

 3ילדים 358 הכול-ךס .("התוצאות מיזם")סקרי  0030-ב אומנההבמשפחות  ששהוילדים בגיל הרך ה .1

 .ילדים 637הכול -ךס .המחקר ביצוע בעת באומנה ששהובגיל הרך  הילדים .2

                                                   
אוכלוסיית המחקר כללה ילדים שהופנו לאומנה מן השירות לילד ולנוער ולא כללה ילדים עם צרכים מיוחדים.  3

האגף לטיפול באדם עם ן ילדים שהופנו לאומנה מגם סקרים הקודמים נכללו באוכלוסיית הילדים שני הב
ילדים שנכללו בסקרים הקודמים  00כלומר, שיקום. לשירותי רווחה ומוגבלות שכלית התפתחותית ומאגף 

 אינם נמנים עם אוכלוסיית המחקר הנוכחית. 
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  המדגם

 במשפחות הרך בגיל הילדים אוכלוסיית מתוך. המטפלת רשותהלא פרופורציונלי לפי  שכבות מדגם נערך

נוספו  אלהל. (ילדים )עד ארבעה ילדים מכל רשות 393 נדגמו( ילדים 637) המחקר ביצוע בעת אומנהה

 המחקר ביצוע בעת. מיוחדיםושאינם בעלי צרכים התוצאות" ם "מיז סקרי בשני שנכללו ילדיםה 358

-סך. אחרביתי -חוץ לסידור הועברו או אומצו, הוריהם לבית שבו וחלקם באומנה עדיין םמרביתהיו 

 ילדים.  637הכול כלל המדגם 

 .3 בלוח מוצגיםאוכלוסיית המחקר והמדגם 

 והמדגם המחקר אוכלוסיית: 1 לוח

 הכול-סך 
 באומנה הילדים

 במחקר הנוכחי
 בסקרי הילדים

 ""מיזם התוצאות

 474 1 637 358 0 (N) המחקר אוכלוסיית

 314 393 358  (N) המדגם
    

    :ית"סלעו שאלון
 76  355 237 מלאים שאלונים מספר
 36 85 74 היענות אחוז
 6 66 355 177 שנותחו שאלונים מספר

    

    :תלמפקח שאלון
 45 360 184 5מלאיםשאלונים  מספר
 63 93 58 היענות אחוז
 48 70 78 מלאים תוסי"עוהיענות מסך שאלוני  אחוז

-סךעמודה של ב זם התוצאות" וגם היוו חלק מן המחקר הנוכחי,יילדים שנכללו גם בסקרי "מ 68שהיו  מאחר 3
 .אחת פעם נספרוהכול הם 

 שלא מיוחדים צרכים עם ילדים מהם 00, ילדים 390 מנתה" התוצאות"מיזם  של הסקרים בשני האוכלוסייה 0
 .  אלה ילדיםמספר הילדים בסקרים הקודמים ללא את  כולליםהמצוינים  הילדים 358. הנוכחי במחקר נכללו

 ."התוצאות מיזם"שאלונים שבהם נעשה שימוש בהשוואה בין הסקר הנוכחי לסקרים של  30עוד  יש 6
 עליהם מילאו"סיות לא העוש ילדים על מולאומתוכם  שאלונים 35. שאלונים 378הכול מילאו המפקחים -סך 5

 .בניתוח נכללו לא הם כן ועל שאלון
 

 הנתונים איסוף ושיטת המחקר כלי 3.3.3

  הנוער לחוק"סית ולעו המשפחה"סית לעו שאלון

 0035 פברואר – 0036המידע נערך בחודשים יולי  איסוף. 

 ועל  על הסביבה הביתית והמשפחתית ,םההורי שלו הילדים של םמאפייניה נשאלו על"סיות והע

בעת , באומנה שילובעל  הומלץהוועדה שבה  בעת התכנסות, בשלוש נקודות זמן: תפקוד ההורים

אלה התבססו על  שאלות. השאלון מילוי במועדו ,לאחריה מהשהתקיי המעקבועדת  התכנסות

 היה כאשרערכת הכלים לאיסוף מידע, הכנה לדיון ותיעוד הדיון בוועדות לתכנון טיפול והערכה. 

על סמך היכרותן  או המשפחה בתיק התיעודו הכלים סמך על, "סיותהעו התבקשו, תיעוד חסר

על  הומלץמסוימות: הוועדה שבה  ועדות שתיאת דרכי העבודה ב לתארהאישית עם המשפחה, 

המשתתפים . תיאור זה כלל את פירוט לאחריההוצאת הילד מן הבית וועדת המעקב שהתכנסה 

 שהתקבלו ההחלטות את וכן, יושמה והאם שגובשה הטיפולית התכנית את, םהותפקידי דיוניםב

  .לבצע שיש נוספות לפעולות בנוגע
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 ילדיםהשאלונים על  66, שאלונים על הילדים באומנה כיום 355) שאלונים 069מולאו הכול -סך 

הסקרים  ןשאלונים על הילדים מ 30-ו ועדיין נמצאים באומנה "התוצאות מיזם" בסקרי שהיו

 . המדגם מכלל היענות 95% שהם(, כיום האומנה באוכלוסיית נכללו שלא הקודמים

 על כל אחד כשני דיונים שהתקיימו בוועדות לתכנון טיפול והערכה )דיונים  540-הכול נותחו כ-סך

 .מן הילדים שהשתתפו במחקר(

 הנוער לחוק המחוזית"סית ולעו קהילהה חתקלמפ שאלון

 0035יוני  – 0036אוגוסט  בחודשים נערך המידע איסוף. 

 על אותם ילדים  שאלון התבקשו למלא נוערההמחוזיות לחוק "סיות עוהו הקהילה מפקחות

 במחלקה המטפל הצוותעם  פגישהאותו וקיימו  שקראולאחר  ,שאלון"סיות עוהשעליהם מילאו 

על  ,שצוינו לעיל וועדותה שתישאלונים אלה כללו מידע על תיעוד הדיונים ב .חברתיים לשירותים

  .יישומן אופן עלתכניות הטיפול ו

 (48%)היענות של  שאלונים 385הכול מולאו -סך. 

במסגרת "מיזם  שנערכושימוש בנתונים שנאספו בשני הסקרים  עשהנ מחקרבעל שני כלים אלה,  נוסף

 .להלן כמוצג, במשפחות האומנה הרך בגילעל הילדים  התוצאות"

 האומנה למנחת שאלון

 0030נובמבר -אוגוסט בחודשים נערך המידע איסוף. 

 המשפחות ושלהמולידות של הילדים, של משפחותיהם  מאפייניהםנשאלו על  האומנה מנחות 

 רכיבים כמהנבחנו עבודת הוועדות לתכנון טיפול והערכה ומידת היישום של  על כך נוסף. האומנות

באומנה  ששולבו)כלל הילדים  ילדים 390על  שאלונים מולאוהכול -סך". קבוע"בית  מדיניות של

   4בעת הבדיקה(. ,שלוש גיל עדו לידהמ

   האימוץלחוק  "סיתלעו שאלון

 0033יולי -מאיהמידע נערך בחודשים  איסוף. 

 עבור שנבנו הארוך לטווח התכניות ועל והערכה טיפול לתכנון הוועדות עבודת על מידע כלל השאלון 

 הילדים מן 69% על, זאת עם(. 79%של  היענות) שאלונים 334 מולאוהכול -סך. ילדיםהו המשפחות

, כלומר. השאלון ימילוהמשיכו ב לא כן ועל, הילד את מכירות אינן שהן המשפחה"סיות עו ציינו

 .ילדים 305 על התקבלו מלאים שאלונים

 ניתוח הנתונים 2.3

היה מדגם שכבות לא  המדגם SPSS.של  Complex Samplesהמידע נעשה באמצעות תוכנת  ניתוח

, ועל כן היה צורך בשקלול הנתונים לפי הפרופורציה של אחוז המטפלת הרשותפרופורציונלי, לפי 

האומדנים  ,קטן להיות עשוי האפקטיביות התצפיות מספרש מאחר. רשות בכל אומנהבהילדים 

                                                   
מיזם "ראוי לציין שהגדרת האוכלוסייה ואיסוף הנתונים בשלב הזה נעשו על ידי השירות למען הילד, במסגרת  4

"סיות לחוק עוי . הנתונים הועברו לצוות המחקר בסוף עבודת השדה לצורך ניתוחם. לפי דיווח"התוצאות
 באותה עת.  (שלוש יל)מלידה ועד גהילדים שהושמו באומנה בגיל הרך כל  נכללומדגם ב, האימוץ



7 

הקוראים לכך, אומדנים עם טעויות  שללב ההמוצגים חשופים לטעויות דגימה. כדי להסב את תשומת 

 לא %50-מ הגבוהות יחסיות דגימה טעויות עם אומדנים. בסוגריים סומנו %50-%04 של יחסיותדגימה 

 הסקרים ןמ הילדים 30. באומנה היו המחקר ביצוע שבעת הילדים 399 עלניתוח הנתונים נעשה  5.דווחו

 .בנפרד נותחו" התוצאות"מיזם  במסגרת שנערכו

 מגבלות המחקר 2.4

 :עיקריות מגבלות כמה למחקר

 סמך על ,בעברועל פעילות הוועדות  והמשפחה הילד מצב על מידעלספק  התבקשו המשפחה"סיות עו 

הוועדות  ברוב. והערכה טיפול לתכנון בוועדות הדיון ותיעוד לדיון הכנה, מידע לאיסוף הכלים ערכת

"סית לעו רחס  . לפיכך, לעתים במלואםאותם  ממלאיםאינם ממוחשבים והעובדים אינם  אלו כלים

 ידיעותיה סמך על ניתן בעבר בוועדה בה הטיפול ועל המשפחה מצב עלרלוונטי או שהמידע  מידע

  .בזמן הווה המשפחה את היכרותהו

 ומולא שעליהםוהרך  בגיל באומנה ששולבו ילדיםה 390 את ,כאמור, כללההמחקר  אוכלוסיית 

 אלה ילדים על השאלונים מילוי שיעור. שנערכו במסגרת "מיזם התוצאות" בשני הסקרים ניםשאלו

  :מגבלות כמה בשל(, זאת 44%)יחסית  ךנמו ההי

 הילד למען השירות לטיפול ועברו בעניינם אימוץ הליך שהחל ילדים כללה הילדים אוכלוסיית -

 הילד למען ובשירות ולנוער לילד בשירות הבכיר שהדרג תוכנן בתחילה(. ילדים 63הכול -)סך

 מסיבות אולם. ילד כל על התסקיר כתיבת לצורך שנאסף המידע מתוך השאלונים את ימלא

מחסור בכוח אדם הדבר לא יצא אל הפועל, והשאלונים על ילדים אלה לא  שלוב טכניות

 מולאו. לפיכך, לא ניתן היה לבצע ניתוח נפרד על קבוצת ילדים זו.

יווה אף ה המשפחות של המגורים אזור שינוי בשל באומנה הילדים אחר לעקוב היכולת חוסר -

תיק המשפחה  תהוא קושי. לא תמיד מעבר של משפחות לרשות אחרת מלווה בהעבר

 .השאלון את למלא התקשו המשפחה"סיות עובשלמותו, ועל כן 

 על הם אף הקשו, לידה לחופשת יציאה עקב, אם בגין עזיבה או פרישה ואם עובדות חילופי -

     .השאלונים מילוי השלמת

 האומנה במשפחות הילדים .3

 של והצרכים םמאפייניההאומנה:  חותפבמשהרך  בגילהממצאים על הילדים  עיקרי מוצגיםזה  בפרק

המידע על הילדים ם בוועדות לתכנון טיפול והערכה. מהעבודה ע דרכי, ומשפחותיהם בני שלוהילדים 

 ועל בני משפחותיהם מתייחס לשלוש נקודות זמן: 

 אומנההעל הוצאת הילד מן הבית למשפחת  הומלץהוועדה שבה  התכנסותבעת  .1

 מכן לאחר חודשים כמה שהתכנסה המעקב ועדת בעת .2

  .ביצוע המחקר בעת .3

                                                   
 הדיווח על טעויות הדגימה היחסיות נעשה על פי טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות הדגימה חלקי האומדן. 5

 טטיסטיקה.סרכזית למשכה ההקריטריונים של הל
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"מיזם  במסגרת שנערכו הסקריםהרלוונטיים הושוו ממצאי המחקר הנוכחי לממצאי  במקומות

   .על הילדים בגיל הרך באומנה "התוצאות

 התכנסותבעת  ,האומנה במשפחותהילדים  של צרכיםהו םמאפייניה 3.1

 הבית מן הוצאהעל  הומלץהוועדה שבה 

 

 

 

 

 

 דמוגרפיים רקע ומאפיינים מאפייניא. 

 34% בכלל האוכלוסייה(.  םלשיעור)בדומה  ערבים 00%-ו יהודים הם אומנההבמשפחות  הילדים מן

 הם ממשפחות מעורבות, עובדים זרים או "אחר".  הילדים מן 34%

 בנים.   53%-בנות ו 45%המגדרית כמעט שווה:  החלוקה 

 33% זמן קצר )עד שנתיים(,  חברתיים לשירותים ותמחלקב מוכרותה ממשפחות באים הילדים מן

הם  59%)עשר שנים ויותר(.  למדיבאים ממשפחות המוכרות במחלקה זמן ארוך  הילדים מן 06%-ו

 .שנים 4-6 חברתיים לשירותים למחלקות מוכרות שמשפחותיהם ילדים

 זה היה נמוך  אחוזדווח שהייתה הוצאה קודמת של ילד במשפחה.  הילדים מן 36%-ל בנוגע

בקרב ילדים  96%לעומת  05%משמעותית בקרב ילדים הנמצאים באומנה אצל קרובי משפחתם )

 עומד תביתי-חוץ מסגרתל שהוצאו במשפחה ילדים של הממוצע המספרשאינם באומנת קרובים(. 

  6(.%35) באימוץ או( %64) בפנימייה ומקצתם( %95) באומנה שולבו מרביתם. 0.8 על

  מן 40%שהו הוצאת הילד מן הבית למשפחת האומנה על  הומלץ שבה הוועדה התכנסותבעת 

 ת מעבר.יבאו  , בית חוליםמרכז חירוםבשהו  00%-ו אומנה בקלט שהו 60% :בסידור זמני הילדים

 הילדים מן 4%התגוררו בבית הוריהם. על  הילדים מן 09%. המורחבת משפחתם אצל שהו 38%

 ,משפחתם קרוביבקרב הילדים ששוהים באומנה אצל  .לדנושהילד  לפנידווח שהוועדה התקיימה 

 40%הוועדה אצל משפחתם המורחבת היה גבוה הרבה יותר ) התכנסותבעת ששהו  הילדים שיעור

 עברו אומנה על ההמלצה לפניבקרב הילדים שאינם באומנת קרובים(. כלומר, עוד  9%לעומת 

 .קרוביהם עם להתגורר הילדים

 :(0)לוח  סיכון מגבירי ומצבים הוריהם ושל הילדים של סיכון גורמיב. 

 הייתה ביתיתה סביבתםשדווח  הילדים מן מבוטל לא שיעור על :הילד משפחת לש הביתית הסביבה

 50%-ו, תקינים שאינםהמתגוררת בתנאי תברואה ותחזוקה  במשפחהחיו  הילדים מן 68%תקינה:  לא

                                                   
 אפשר היה לענות על יותר מילד אחד.מאחר ש 300-האחוזים אינם מסתכמים ל 6

 מן הילדים לא התגוררו בבית הוריהם. 73%

מן הילדים לא היו ידועים, מרבית   41%-הילדים הגיעו ממשפחות שלהן בעיות מורכבות: האבות של כ

הילדים התגוררו בסביבה ביתית לא תקינה, והוריהם התאפיינו בקשיים חמורים הן בתפקודם כמבוגרים  

 )מוגבלות, מעורבות בהתנהגות מנוגדת לחוק( והן בתפקודם כהורים.  

דווח על שיעור לא מבוטל של קורבנּות ושל לקויות. עם זאת, צוין שמרביתם   גם בקרב הילדים עצמם

 רגשית בהתאם לגילם.  -התפתחו בהתאם לגילם ותפקדו מבחינה חברתית



9 

 ,דווח שיש במשפחתם חשד לאלימות הילדים מן 69%על  .מקורות תמיכה ללאחיו במשפחה  הילדים מן

 ןמ 46%-ב, אלהה ילדיםה. מבין 30% היה הידוע אינהשזהות אביהם  הילדים שיעורעל כל היבטיה. 

  .האב את לאתר ניסיונות נעשו המקרים

 שבההוועדה  בעת התכנסות ,משפחותיהם ומאפייני האומנה במשפחות הילדים מאפייני: 2 לוח
 )באחוזים( הבית מן הוצאהעל  הומלץ

 (N=177) הכול-סך 
   1הביתית הסביבה
 68  תקינים לאבתנאי תברואה ותחזוקה  היתחי המשפחה

 69 "(כן בהחלט")צוין "כן" או  היבטיה כל על לאלימות חשד היה
 38 ידוע לא
 50 למשפחה תמיכה מקורות היו לא

 32 "להנ משלושת שניים לפחות: מסכם מדד
  

  :לפחות ההורים אחד, כמבוגרים הוריםה תפקוד
 86 0(מסכם)מדד  כלשהי ממוגבלות סבל
 43 לאלכוהול או לסמים מהתמכרות סבל
 50 6(מסכם)מדד  בעבריינות עסק

  

  1:לפחות ההורים אחד: ההורי תפקודה
 86 הילד לגיל מתאימה השגחה סיפק לא
 97 גבולות לו הציב ולא הילד של הרגשיים לצרכיו התייחס לא
 90 הילד של הרפואיים לצרכיו דאג לא
 33 הילד של הפיזיים לצרכיו דאג לא
 53 השירותים נותני עם פעולה שיתף לא

 74 "להנ חמשת מבין שלושה לפחות: מסכם מדד
 47 (הורי ותפקוד כמבוגרים"ל )תפקוד הנ השמונה מבין אחד לפחות: מסכם מדד

  

  :סיכון מגבירי גורמים: הילד
 63 5פיזית מפגיעה
 67 5נפשית מפגיעה

 03 4(מסכם)מדד  ממוגבלות
 55 התפתחותי מעיכוב
 07  בסיסיות ומיומנויות תפקוד על המשפיעה מלקות
 (34) מפגות

 (8) מאלכוהול גמילה מתסמונת
  

  :הילד תפקוד
 33 לגילו בהתאם התפתח
 48 לגילו בהתאםחברתית -רגשית תפקד

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 " כן" או "בהחלט כן" ציינו"סיות העו ¹
, מאובחנת נפשית הפרעה או מחלה, מאובחנת נכות או כרונית מחלה: האלהאחד מארבעת התחומים  לפחות 0

 . מאובחנת לא הפרעה, מאובחן פיגור
 .בזנות עיסוק, ינותיבעבר עיסוק: האלהאחד משני התחומים  לפחות 6
 "חשד" או" כיום", "סובל בעבר"סבל  ענו 5
 .נפשית הפרעה, נכות, כרונית רפואית בעיה: אלה תמוגבלויו משלוש אחד לפחות 4
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 לפחותדווח ש הילדים מן %86על  :כמבוגרים 7)להלן: ההורים( הראשיים המטפלים אוההורים  תפקוד

 43%ממגבלה כלשהי )מחלה, נכות או פיגור מאובחנים או הפרעה לא מאובחנת(. על  סבלמהוריהם  אחד

 שאחדדווח  מהם 50% עלו ,מכור לסמים או לאלכוהול היהמהוריהם  אחד לפחותצוין ש הילדים מן

 .בזנות או בעבריינות עסקומהוריהם או שניהם 

 שהוריהם( 95%ילדים ) של גבוהיםיעו על אחוזים התפקוד ההורי הצב מדדי :ההוריםשל  ההורי התפקוד

 הרגשיים לצרכיו דאגו לא(, 86%סיפקו השגחה מתאימה לגיל הילד ) לאכהורים:  בתפקודם התקשו

 (. 53%) שירותים נותני עם פעולה שיתפו ולא(, 33%) הפיזיים( או 90%(, הרפואיים )97%)

שלהם  בתפקוד לפחותאחד  קושידווח שלהוריהם  הילדים מן 79% על )מדד מסכם(:ההורים  תפקוד

 כמבוגרים או כהורים. 

התאפיינו  שהילדים דווח הבית מן הוצאההוועדה שבה הומלץ על  התכנסותבעת : הילדים תפקוד

 55%יומי, -םם לקות המשפיעה על התפקוד היוע התמודדו הילדים מן 07%. בתחומים רבים בקשיים

ממוגבלות פיזית או נפשית ואחוז לא מבוטל מן הילדים היו  וסבל 03%מעיכוב התפתחותי,  סבלו מהם

 33%להערכת עו"סיות המשפחה, (. למרות זאת, 63%( או לפגיעה פיזית )67%קורבנות לפגיעה נפשית )

 .לגילם בהתאםחברתית -רגשית מבחינה תפקדו 48%-ו לגילם בהתאם התפתחו הילדים מן

שינויים שחלו הו ,המחקרביצוע  עתובני משפחותיהם ב מאפייני הילדים 3.2

 במצבם
זה עוסק בשני נושאים מרכזיים. בתחילה מוצגים נתונים על גיל הילד ועל משך האומנה ויציבותה.  חלק

 למצבם השוואה נעשיתו( המחקר ביצוע)בעת  כיום משפחותיהם בניו הילדים מצב מתוארלאחר מכן 

 להוציא את הילד מן הבית למשפחת האומנה. הומלץהוועדה שבה  בעת התכנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
הבית.  במשקשפחה התבקשו לדווח על ההורים או על המטפלים הראשיים שהיו אחראיים על הילד "סיות המעו 7

 ה "הורים".במיל השתמש, הוחלט לנוחות מטעמימאחר שלרוב היו אלה ההורים, ו

 . שנים 3.4גיל הילדים הממוצע בעת ביצוע המחקר הוא 

מן הילדים זו משפחת האומנה הראשונה; ממוצע השהייה של   71%-סידור האומנה יציב וממושך: ל

 הילדים במשפחת האומנה הוא שנתיים וחצי.

 קרובים.מן הילדים שוהים באומנת  41%

השוואה בין מצב הילדים והוריהם בעת התכנסות הוועדה שבה הומלץ על הוצאת הילד מן הבית למצבם  

בעת ביצוע המחקר מצביעה על שיפור במרבית המדדים. עם זאת, הילדים ובני משפחותיהם עדיין  

ם  מן הילדים דווח שהוריהם מתקשים בתפקוד 14%מתאפיינים בקשיים בתחומי חיים רבים: על 

הילדים אינם מן  11%-מהם דווח שהוריהם מתקשים בתפקודם כהורים. כמו כן, כ 55%כמבוגרים ועל 

 מתפקדים בהתאם לגילם. 
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 האומנה סידור עלהילדים ו  על רקע נתוניא. 

 גיל הילדים  ממוצע. (3תרשים  אולפי קבוצות גיל, ר התפלגות)ל שנים 6.0 הואהילדים הממוצע  גיל

   (. 0.7שנים לעומת  6.7באומנת קרובים גבוה מעט יותר )

 )באחוזים( האומנה במשפחות הילדים גיל: 1 תרשים

 

 תרשים אולפי שנים, ר להתפלגות) בממוצע חודשים 63 האומנה במשפחות הילדים שהוהמחקר  בעת 

 מועדזה חושב עד  זמןלציין כי פרק הזמן במשפחת האומנה הוא כנראה ארוך יותר, מאחר ש יש(. 0

שירותי האומנה  על מחקרה ןמ ,ואכןבאומנה.  להישאר צפוייםילדים ה ומרביתביצוע המחקר 

 בגיל בהיותם האומנה במשפחת שהושמו הילדיםש עלה (0035לאל ובן סימון, -)שורק, סבו בישראל

 .בממוצע שנים 9.0 במשפחה שהו הרך

 )באחוזים( האומנה במשפחות הילדיםשהו  שבו הזמן פרק: 2 תרשים

 

 

35%

40%

25%

עד שנתיים

ארבע-שלוש

חמש ויותר

38%

26%

36%
(לא כולל)עד שנתיים 

שלוש-שנתיים

שלוש שנים ויותר

 חודשים 33טווח השהייה הוא חודש אחד עד * 
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 33% ילדיםבאומנת קרובים.  – מהם 05%-בעת ביצוע המחקר במשפחת אומנה ו שהוהילדים  ןמ 

 .   הוריהם לבית שבו או אחרביתי -חוץ לסידור הועברו, מאמצת במשפחה שולבובודדים 

 90% שהו מעטים ילדיםבשתי משפחות.  שהו 06%הילדים שהו במשפחה אומנת אחת בלבד,  ןמ 

 שהושיעור הילדים ש ,משפחתם קרובי אצל באומנה הנמצאים ילדים בקרבביותר משתי משפחות. 

ילדים שאינם באומנת קרובים(. הבקרב  36%לעומת  73%אחת בלבד היה גבוה אף יותר ) במשפחה

 האומנהשירותי  על מחקרהזה מצביע על יציבות האומנה ועולה בקנה אחד עם ממצאי  נתון

 האומנה משפחת הרך בגיל הילדים מן 37%-ל וולפי, (0035לאל ובן סימון, -)שורק, סבו בישראל

 . נההראשו תביתי-החוץ מסגרתה היא

 םבמצב שחלו שינוייםהו המחקר ביצוע בעת משפחותיהם ובני הילדים מצבב. 

בעת התכנסות הוועדה שבה הומלץ על הוצאת באומנה ובני משפחותיהם התאפיינו  הילדים, כאמור

 הילדים מן שרבים המשפחה"סיות עו ציינובקשיים בתחומי חיים רבים. גם בעת ביצוע המחקר הילד 

 63%-ש דיווחו הן .(6)לוח  יחסית נמוכה תפקוד יכולת ומפגינים שונים קשיים עם מתמודדים םהומהורי

 עלו םתפקוד על המשפיעהסובלים מלקות  הילדים מן 03%-סובלים מעיכוב התפתחותי וש הילדים מן

 קשיים אינם מתפקדים בהתאם לגילם. הילדים מן 50%-נוסף על כך צוין שכ .בסיסיות מיומנויותביצוע 

הפגינו קשיי תפקוד כמבוגרים או כהורים  אשר, הילדים מן 87% של הםלהורי באשר גם עלו בתפקוד

צוין  הילדים מן 53% על ,דווח שהוריהם סובלים ממוגבלות כלשהי הילדים מן 83% על: )מדד מסכם(

)סובלים מהתמכרות לסמים או לאלכוהול או מעורבים  שהוריהם מתקשים בתפקודם כמבוגרים

 . )מדד מסכם( כהורים בתפקודם מתקשיםדווח שהוריהם  הילדים מן 44% עלו ,בהתנהגות מנוגדת לחוק(

על הוצאת הילד מן  הומלץהוועדה שבה  בעת התכנסותהילדים וההורים  מצבזאת, ההשוואה בין  עם

 :להלן שמוצג כפי, שנבדקו המדדים במרבית שיפור על מצביעההבית למצבם בעת ביצוע המחקר 

 ביצוע  בעת הילדים מן 00%-ל בנוגע: תקינה הילדים מןיותר  גבוההביתית של שיעור  הסביבה

)תנאי תברואה ותחזוקה לא תקינים,  שלושה מתוך לפחותשני מדדים שליליים  על דווחהמחקר 

בעת  הילדים מן 60%הביתית של  לסביבה בהשוואהחשד לאלימות והעדר מקורות תמיכה(, 

 על הוצאה מן הבית.  הומלץ שבה הוועדההתכנסות 

 הילדים מן 87%כהורים( נמצא שיפור קל: על  הןהמסכם של תפקוד ההורים )הן כמבוגרים  במדד 

 בעת התכנסות הילדים מן 79%-שהוריהם מתקשים בתפקוד בהשוואה ל דווחביצוע המחקר  בעת

 על הוצאה מן הבית.  הומלץהוועדה שבה 

 ניכר בין שתי נקודות  ורשיפכמבוגרים( מצביעה על  תפקודם)ללא  בלבדההורי  התפקוד של בחינה

היטב כהורים )מדד  מתפקדים אינם הילדים מן 44%של  הוריהם כי דווחביצוע המחקר  בעתהזמן: 

"סיות עועל הוצאה מן הבית ציינו זאת  הומלץהוועדה שבה  בעת התכנסותמסכם(, בעוד ש

 .  הילדים מן 95%של  להוריהם בנוגעהמשפחה 

 ים בהתאם לגילם, גם מבחינה התפתחותית וגם בהיבט מתפקד הילדים מןגבוה יותר  שיעור

 על הוצאה מן הבית(. הומלץהוועדה שבה  בעת התכנסות 46% לעומת כיום 47%רגשי )-החברתי
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 )באחוזים( זמן נקודות בשלוש, משפחותיהם ומאפייני האומנה במשפחות הילדים מאפייני: 3 לוח

 

 (N=177הכול )-סך
 בעת התכנסות

שבה  הוועדה
הומלץ על 

 הוצאת הילד 

בעת 
 התכנסות

 המעקב ועדת

 בעת
 ביצוע

 המחקר
    1הביתית הסביבה
 03 63 68  **תקינים לא בתנאי תברואה ותחזוקה החי המשפחה

 (05) (33) (7) ידוע לא
 00 65 69 חשד לאלימות על כל היבטיה** יש
 (38) (33) 38 ידוע לא
 66 53 50 מקורות תמיכה למשפחה אין

 22 28 32 "ל*הנ משלושת שניים לפחות: מסכם מדד
    

    :לפחות ההורים אחד, כמבוגרים ההורים תפקוד
 83 80 86 0(מסכם)מדד  כלשהי ממוגבלות סובל
 53 40 43 **לאלכוהול או לסמים מהתמכרות סובל
 08 56 50 **6(מסכם)מדד  בעבריינות עוסק
 45 55 54 **עבריינות או התמכרות, מהשניים אחד לפחות: מסכם מדד

    

    1:לפחות ההורים אחד: ההורי התפקוד
 49 97 86 **הילד לגיל מתאימה השגחה מספק אינו
 44 95 97 **גבולות לו מציב או הילד של הרגשיים לצרכיו מתייחס אינו
 44 90 90 הילד של הרפואיים לצרכיו דואג אינו
 45 35 33 הילד של הפיזיים לצרכיו דואג אינו
 69 58 53 השירותים נותני עם פעולה משתף אינו
 55 71 74 "ל*הנ חמשת מבין שלושה לפחות: מסכם מדד

 "ל הנ השמונה מבין אחד לפחות: מסכם מדד
 84 44 47 *(הורי ותפקוד כמבוגרים)תפקוד 

    

    4סיכון מגבירי מצבים: הילד
 63 58 55 **התפתחותי מעיכוב
 03 63 07  בסיסיות ומיומנויות תפקוד על המשפיעה מלקות

 (36) 30 03 *4(מסכם)מדד  ממוגבלות
    

    :הילד תפקוד
 37 30 33 לגילו בהתאם מתפתח
 34 48 48 *לגילו בהתאםחברתית -רגשית מתפקד

 54 55 53 *התחומים בשני היטב מתפקדים: מסכם מדד

 *P<0.05  **P<0.01  שבה הומלץ על הוצאה הוועדה  בעת התכנסות)הבדלים מובהקים בין מצב הילד והמשפחה
 (. Wilcoxonלמצבם כיום; לפי מבחן  מן הבית

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 0.50 מעל היא היחסית הדגימה טעות --
  ."כן" או "בהחלט כן"סיות ציינו "העו 3
, מאובחנת נפשית הפרעה או מחלה, מאובחנת נכות או כרונית מחלה: האלהאחד מארבעת התחומים  לפחות 0

 .מאובחנת לא הפרעה, מאובחן פיגור
 .בזנות עיסוק, בעבריינות עיסוק: האלה התחומים משני אחד לפחות 6
 ."חשד או"כן"  ענו סיות"העו 5
       .נפשית הפרעה, נכות, כרונית רפואית בעיה: אלהה המוגבלויות משלוש אחד לפחות 4

 חרדה מצבי להפחיתהייתה  שעשויה, הבית מן הילד בהוצאת לתלות אפשרהסיבה לשיפור שדווח  את

 האומנ תהילדים נמצאים כיום במשפח מרבית, כן כמו. במצבם שיפור לאפשר ובכך ההורים בקרב ולחץ
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על כך, ייתכן  נוסף. הוריהם בידי ולא האומנים הוריהם בידי נתוניםבהם  והטיפול לרווחתם והדאגה
זו  השערה. יותר חיובי לדיווח נטו הןאינטנסיבי עם המשפחות, ולכן  בקשר אינן המשפחה"סיות שעו

 או טיפול של רכיב נכלל שלהם הטיפול שבתכניות הנמוך הילדים אחוז על הדיווחעולה בקנה אחד עם 

 הביתית הסביבה מצב מהידעו  לא"סיות המשפחה שעו העובדה ועם(, 5לוח  או, ר33%) סית"עו של מעקב

מן הילדים  7%-38% ביןעל ו כיוםמן הילדים  00%-כדיווחו "לא ידוע" על של משפחות הילדים כיום )

 הוועדה שבה הומלץ על הוצאה מן הבית(.  בעת התכנסות 

 והערכה טיפול לתכנון בוועדות העבודה דרכי 3.3

בהובלתו של יושב ראש  ,חברתיים לשירותים המחלקות במסגרת פועלות והערכה טיפול לתכנון הוועדות

של הילדים הזקוקים להתערבות  בעניינם דיון. בוועדות אלה נערך עבר הכשרה לתפקיד אשרקבוע 

אם  ההמלצה ניתנת אף בוועדותלהם ולמשפחתם תכנית טיפול. נבנית אינטנסיבית של שירותי הרווחה ו

 האחר ביצוע המעקבו הטיפול תכנית שלהעדכון השוטף  .תביתי-חוץ מסגרתללהוציא את הילד מביתו 

 .  (0035, סילמן)דוח  והערכה טיפול תכנוןל בוועדות הם אף נעשים

 של בעניינוודיון נוסף  הילדשל  בעניינו: דיון חירום, דיון ראשון סוגים משלושהדיונים  נערכים בוועדות
במשפחות האומנה  ששולבוהוועדות שהתכנסו בעניינם של הילדים  כלל בחינת)דיון מעקב(.  ילדה

 ההמלצההחירום  דיוניסך  מתוך :בסוגי הדיונים השונים הניתנות ההמלצותבסוג  הבדלים העלתה
בעניינו של הילד  ראשוןה דיוןה שהיו(, לעומת זאת בוועדות 35%ביתית )-הייתה הוצאה חוץ השכיחה

 ביתית-חוץ להוצאה( 56%) בקהילה טיפול בין בעיקר ההמלצות התחלקו( חירום דיוני שאינם) ומשפחתו

 (.36%) תביתי-החוץ מסגרתה המשך הייתה ביותר הנפוצה ההמלצההמעקב  דיוניבו, (50%)

 עלו המקצועי הידע על ,על ערכי העבודה הסוציאלית ,השאר בין, , הנשעניםעקרונות מרכזיים שלושה
הילדים כשאפשר(  וגם): שיתוף ההורים הוועדות עבודת של העומדים בבסיס בתחום, עדכניות מגמות

ומעקב אחר יישום תכניות הטיפול ואחר מצב  ,שירותי-וביןמקצועי -רב דיון 8,ההמלצות גיבוש בתהליך

הטיפול  תכניות על נתוניםל נוסף, יוצגו להלן אלה עקרונותהנוגעים ליישום  הממצאים .הילד והמשפחה

 למשפחת הבית מן הילד הוצאתעל  הומלץ: הוועדה שבה מסוימות ועדות שתיל נוגעבהנבנות בוועדות, 
 לאחריה.   שהתכנסה הראשונההמעקב  וועדתאומנה 

 

      

 

 

 

 

                                                   
משמעית בנוגע לגיל הילד שממנו יש -אמירה חד, אין הילד לזכויות באמנהכמו גם משרד הרווחה,  במדיניות 8

 . ו של כל ילדירותוכש ונקבע על פי רמת התפתחות גיבוש ההמלצותלהתחיל לשתף. שיתוף ילדים ב

התקבלה בדיון הראשון בעניינו של הילד )שאינו חירום(,   תביתי-חוץ מסגרתעל כמחצית מן הילדים דווח שההחלטה על 

 .  ועל כשליש מן הילדים דווח שההחלטה התקבלה בדיון חירום

על מרבית הילדים צוין שהוריהם השתתפו בדיונים. השתתפותם של אנשי מקצוע שאינם מתחום הרווחה הייתה נמוכה  

 יחסית )השתתפו בדיונים של לא יותר מכשליש מן הילדים(.

השירותים המרכזיים שהוצעו בתכניות הטיפול היו הפניית ההורה למרכז לטיפול באלימות ובהתמכרויות והפניה למרכז קשר. 

 על כחמישית מן הילדים דווח שלא הוצעו למשפחה שירותים שנועדו לשיקום התפקוד ההורי.   .אבחונים להוריםכמו כן, הוצעו 

 תכנית הטיפול. על כמעט כל הילדים צוין שקיים תיעוד של

   על שלושה רבעים מן הילדים דווח שוועדת המעקב בעניינם התכנסה במועד המתוכנן, כלומר על פי הנהלים.
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 הבית מןהילד  הוצאתעל  הומלץ שבההוועדה  תיאור 1.1.3

-ל בנוגענעשו פעולות מקדימות לדיון בוועדה:  מן הילדיםבקרב כמחצית  :לוועדה הפנייה קדם הליכים

לזכור  יש .המשפט לבית פנייה הייתה הילדיםן מ 46%-ל בנוגעו חירום אמצעי הופעלו הילדים מן 48%

 בקרב .(6.3פרק  אולא התגוררו בבית הוריהם בעת הדיון על הוצאתם מן הבית )ר הילדים מן שרבים

 הליכיםשל הפעלת יותר הילדים הנמצאים באומנה אצל קרובי משפחתם דווח על שיעור נמוך הרבה 

 לאש צוין מהם %90הופעלו אמצעי חירום ועל  לאבאומנת קרובים דווח ש הילדים מן %93: על משפטיים

 ילדים שאינם באומנת קרובים. ה מן)בהתאמה(  53%-ול 60%-נעשתה פנייה לבית המשפט, בהשוואה ל

 58% על. חירום בדיון התקבלהביתית -חוץ הוצאהעל  שההמלצהדווח  הילדים מן 65% על: דיוןה סוג

בעניינו  (חירום)שאינו  ראשוןה דיוןההייתה שילוב באומנה  על הומלץשבה  הוועדהש דווח הילדים מן

 . מעקבהוועדת ב גובשה שההמלצהצוין  הילדים מן 39%ועל  ,של הילד

המחלקה  עובדי היו על הוצאת הילד מן הבית בדיון המשתתפים עיקר: (6)תרשים  השתתפותה דפוסי

 . (83%"צ )המדר או המחלקה ומנהל( 83%) המשפחה סית"עו :חברתיים לשירותים

 בקרב, ביתית של הילד-על הוצאה חוץ הומלץ: התפלגות המשתתפים בוועדה שבה 3 תרשים
 )באחוזים( אומנההבמשפחת  הילדים

 

 

 אחוזהנוער השתתפה בדיון.  לחוק "סיתעודווח ש הילדים מן 76% על :הנוער לחוק סית"עו השתתפות

ייתכן כי הדבר  מצביע על מעורבות גבוהה של עו"סית לחוק הנוער בטיפול בילדים שהוצאו לאומנה.זה 

ידרשו פעולות שלהן אחראית יהאפשרות שן הזהירות הנדרשת במקרים של ילדים בגיל הרך ומן נובע מ

פנייה לבית המשפט בהליך כגורם המופקד על הוצאה לפועל של חוק הנוער, ובהן  ,נוערהעו"סית לחוק 

  (.6.5.6 סעיףפירוט ב או)ר נזקקות וקביעת דרכי טיפול
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 על. בדיון השתתפה אימוץהלחוק  ית"סעוצוין ש הילדים מן 33% על :האימוץ לחוק ית"סעו השתתפות

בוועדות  הקבוע החברלהיות  האמורהאימוץ לחוק  ית"סעו, 8.53 "סמתע שעולה כפי, המשרד מדיניותפי 

דווח  הילדים מן 50%-למרות זאת, על כ .שש גיל עד בילדים לדוןלתכנון טיפול והערכה המתכנסות 

לחוק  ות"סיעו. נתון זה מעניין כשמשווים אותו לדיווח של הוועדה ןנעדרה מ האימוץלחוק  סית"עוש

כי הן  הילדים מן 78%על  ציינו אשר(, "התוצאות"מיזם  של סקרב ןיהמדיווחשעלה  כפיעצמן ) האימוץ

 אם נשאלו ות"סיהעו כי לציין יש, זאת עםהשתתפו בוועדות לתכנון טיפול והערכה שהתכנסו בעניינם. 

 .ההבדל לנבוע עשוי ומכאן, מסוימת לוועדה בנוגע ולא לפחות הוועדות באחת השתתפו

. עם הוועדות עבודת בבסיס העומדים העקרונות אחד הוא בדיונים ההורים שיתוף: ההורים השתתפות

 מרכז של להחלטה נתונה היאו בלבד הנהלים פי על נדרשת לדיונים ההורים הזמנת כי יצויןזאת, 

 (.0035, סילמן( )דוח 3774, 8.7"ס תע) הסוציאלית עבודהה תקנון פי על מחויבת אינה אך, הוועדה

 ההורים אחדש דווח הילדים מן 86%מצביעים על עמידה בעיקרון זה במרבית המקרים: על  הממצאים

 גם לב לשים יש, בוועדהההורים  של םהשתתפותבהרב הטמון  הערך בשל. בדיון השתתפו שניהם או

שהוועדה התכנסה ללא השתתפות  דווח הילדים מן 39% עלכי  עובדההשני של המטבע, כלומר ל ולצד

 השתתף ההורים של ידיד או אחר משפחה שבן דווח 03% על, אלה ילדים מביןההורים לפחות.  אחד של

 .הוריהם עם נפגשים אינםהם  כי דווח מהם 00%, ועל בוועדה

-רב דיוןנוסף העומד בבסיס עבודת הוועדות הוא  עיקרון :שונים מתחומים מקצוע גורמי השתתפות

 לשירותים המחלקה ןמשל גורמים שאינם  השתתפותםש עולה הממצאים ןמשירותי. -וביןמקצועי 

 במשפחההמטפלים  שירותיםה ןומ בריאות משירותי, חינוך מסגרותמ, דוגמת נציגים חברתיים

השתתפו אנשי  מן הבית הוצאה על ןשבדיו דווח הילדים ןמ 50%-)על פחות מ יחסית נמוכה, בקהילה

 במיוחד בולטתמקצועית. -הבין השותפות קרוןיע ביישום קושי על מצביע זה ממצא(. הקהילה ןמקצוע מ

מענה  יםהנותנ ומכונים קרנות ,)עמותות בקהילה המטפלים השירותים נציגי של הדלה השתתפותם

 המענים את הרווחה שירותי לצד לספק שאמורים, (הנפש בריאות בתחום פרטיים מטפליםו בקהילה

 של עבודתן את שבחנו מחקרים ממצאיאלה עולים בקנה אחד עם  ממצאים .למשפחות הנדרשים

 עמיאל, פאס; פרסםלהת עומדלאל, -סבוורבי -בן) האחרונות בשנים והערכה טיפול תכנוןל ועדותהו

נציגי חינוך,  כגון, ( עולה שנעשים ניסיונות לשיתוף אנשי המקצוע0035מדוח סילמן ) .(0030לאל, -וסבו

 עוגןלא  הוועדות מעמד שכן)השתתפותם אינה בגדר חובה  אךבריאות ושירותים מטפלים בקהילה, 

 .הטוב ברצונם ותלויה( בחוק

השתתף  בדיון כי המשפחה"סיות דיווחו עו הילדים מן 7% על :המשפחה מטעם דין עורך השתתפות

והעו"סיות המחוזיות לחוק הנוער הן  הקהילה מפקחותשמילאו  בשאלוןעו"ד מטעם המשפחה. 

-התייחסו להשפעת ההשתתפות של עורכי דין מטעם המשפחה בדיון על הוצאת הילד מן הבית. בנוגע ל

צוין  הילדים מן %89השפיעה על התנהלות הדיון, ועל  לא ותהשתתפוהן ציינו ש הילדים מן %33

 לא הדין עורך שהשתתפותדווח  הילדים מן %90על  השפיעה על קבלת ההחלטות. לא  ושהשתתפות

   .ההחלטות קבלת על ולא הדיון התנהלות על השפיעה

חירום, דיון ראשון  דיון: דיוניםסוגים של  שלושה נערכים לתכנון טיפול והערכה בוועדותשצוין,  פיכ

 הומלץדפוסי ההשתתפות בוועדה שבה  תבחינ)דיון מעקב(.  הילדשל  בעניינוודיון נוסף  הילדשל  בעניינו
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השתתפות  הייתהשבהן נערך דיון מעקב  בוועדות(, העלתה כי 5על הוצאה מן הבית, לפי סוג הדיון )לוח 

שבהן נערך  וועדותב, זאת לעומת(. 300%) הנוער לחוק סית"עו של הןהמשפחה  סית"עושל  הןמלאה 

עו"סית השתתפותן הייתה נמוכה מעט יותר, במיוחד של  ,או דיון חירום בעניינו של הילד ראשון דיון

 יותר הגבוה השתתפותן שיעור הוא נוסף בולט נתון(. חירום בדיון 99%-בדיון ראשון ו 89%) המשפחה

 בדיוני מעקב(.  43%-בדיוני חירום ו 43%לעומת  37%) ראשוןהבדיון  אימוץהלחוק "סיות עו של

 סוג לפי, של הילדים באומנה על הוצאה מן הבית הומלץ: דפוסי ההשתתפות בוועדה שבה 4 לוח
 )באחוזים( הדיון

 
 ראשון דיון

(N=91) 
 חירום דיון

(N=46) 
 (מעקב) נוסף דיון

(N=38) 
 84 86 86 שניהם או ההורים אחד
 53 04 64 מחינוך נציג
 54 (03) 55 בריאות משירותי נציג
 43 43 37 הילד למען השירות מןאו מפקח  עובד
 63 -- 64 האומנה מנחת

 300 99 89 המשפחה סית"עו
 300 88 76 הנוער לחוק סית"עו

 85 90 83 "צמדרההמחלקה או  מנהל
 (63) (08) 07 המשפחה של ידיד או ההורים של משפחה בן

 (03) -- (36) בקהילה המטפלים שירותיםה מן נציג
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
  0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ  --
 כיוון שהיה ניתן לענות על יותר מתשובה אחת. 300-האחוזים אינם מסתכמים ל 3

  משפחותיהם ולבני באומנה לילדים שגובשו הטיפול תכניות 1.1.3

הוריהם, ולעתים גם  ושל לשפר את מצבם של הילדים היאהטיפול הנבנות בוועדות  תכניותשל  מטרתן

 הכנה, מידע לאיסוף םכליה ערכתתכניות אלה אמורות להיות מתועדות ב בני המשפחה האחרים. של

  או לפחות בפרוטוקול ידני.   ,והערכה טיפול לתכנון בוועדות הדיון ותיעוד לדיון

לחוק הנוער כי  ותמחוזיה יות"סעוהוהקהילה  ותמפקח דיווחו הילדים מן 76%-ל בנוגע: תיעוד

 מן 4%ועל  ,הטיפול תכניתשל  מלאתיעוד  קייםעל הוצאה מן הבית  הומלץהוועדה שבה  בפרוטוקול

צוין שהתיעוד נעשה בכלי לניהול ולתיעוד  מן הילדים 43%. על בלבד צוין שקיים תיעוד חלקי הילדים

דווח שהוועדה תועדה בכלי לניהול הוועדה כמפורט  37%הוועדה )מתוך ערכת הכלים החדשה( ועל 

 תועדו בפרוטוקול ידני.   מן הילדים 60%של  הטיפול תכניות. (3774) 8.7 "סבתע

להוריו או לבני משפחה , לילד שהוצעו שירותים נכללים הטיפול בתכניות: שהוצעו השירותים סוגי

גובשה תכנית טיפול שכללה מענה אחד לפחות,  וריהםדווח שלילדים ולה הילדים מן 85% עלאחרים. 

מלבד סידור  לא הוצע למשפחה אף שירות הילדים מן 33%-ל בנוגע, כלומר. לאומנה הילדמלבד הפניית 

 (.4)לוח  והציפייה כי באותה עת תיעשה התערבות עם הוריו מן הבית ילדה תהוצא האומנה, זאת למרות

 לא במקרים לדעתן גם כימפקחות הקהילה והעו"סיות המחוזיות לחוק הנוער עולה  של יהןדיווחמ

שהתכנית  נטען הילדים מן 60%-היו מספקות. כך, בנוגע ל לא להוריםשנבנו  הטיפול תכניות מעטים

 . כלל לצורכיהם מענה נתנה לא אונתנה מענה חלקי  להוריםשנבנתה 
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-רב ומעון( 36%) לטווח קצר תביתי-חוץ מסגרת – חירום קלטהם  לילדים שהוצעו העיקריים השירותים

, האומנה במשפחת שילובו לפני, הוצע לילד עוד חירוםה לקלט בדומה, המעון כי ייתכן(. 33%תכליתי )

 הפניהשהוצעו להורים הם  העיקריים השירותים 9.במשפחה אחר ילדל הוצע השירותש ייתכן גם ךא

 03%-לנוסף על כך,  .(33%) סית"עו של מעקב או טיפולו( 30%ביחידה לאלימות ולהתמכרויות ) טיפולל

 שני אלה .קשר מרכזב הוריהם עם מפגשיםהוצעו  הםמ 35%-לם וההוצע אבחון להורי הילדים מן

את הוצאת הילד מן הבית )כגון קביעת הסדרי ראייה במסגרת מרכז קשר או הפניה  יםהמלוו הליכים

יחידה ל הפניהובהם  אחרים שירותיםהוצעו  הילדים מןבודדים  לאחוזיםלבדיקת מסוגלות הורית(. 

 בריאות הנפש.  שירותיוהפניה ל סומכתהורית,  הדרכהלהתפתחות הילד, 

 בוועדה משפחותיהם ולבני לילדים שגובשו הטיפול בתכניות שהוצעו העיקריים השירותים: 5 לוח
 1)באחוזים( האומנה במשפחת הילדים בקרב ,על הוצאה מן הבית הומלץשבה 

 (N=177) הכול-סך 
  2לילדים ושירותים תכניות

 36  חירום קלט
 33 תכליתי-רב מעון

  

  להורים ושירותים תכניות
 03 אבחונים
 30 ובהתמכרויות באלימות לטיפול היחידה
 33 פרטני סית"עואו מעקב של  טיפול

 7 הורית הדרכה
  

  ולהורים לילדים ושירותים תכניות
 35 קשר מרכז

  

 (33) או לבני המשפחה האחרים להורים מענים כלל הוצעו לא
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות(  )
אפשר היה לציין יותר משירות אחד. לא ניתן לחשב טעויות דגימה ש מאחר 300-לאינם מסתכמים  האחוזים  3

 .multiple responseשימוש בפרוצדורה של  בשל
 האומנה מאחר שהוא ניתן לכל הילדים שנכללו במחקר. סידור אתאינם כוללים  השירותים  0

 על הוצאה מן הבית הומלץשהתכנסה לאחר הוועדה שבה  מעקבה ועדת 1.1.1

 ,ועד גיל שש לידהמ ,ילדיםהשנה כדי לדון במצבם של  חציתכנס פעם בלה ורותמא הוועדות: תדירות

תוך  ,כנדרש, ועדת המעקב התכנסה הילדים מן 44%-שבנוגע ל נמצא. תביתי-חוץ מסגרתב המשולבים

הוועדה  מועדהתכנסה בתוך שנה מ הוועדהדווח ש הילדים מן 66% על. הקודמת הוועדהחצי שנה ממועד 

היה  ותהוועד שתיבין  שחלףצוין שפרק הזמן  הילדים מן 30%ועל  ,ביתית-על הוצאה חוץ הומלץשבה 

דווח שוועדת המעקב התכנסה במועד  הילדים מן 94%על  כי יצוין .משנה )אך לא יותר משנתיים( יותר

 מועדל נקבע הבא הדיון מועד, חילהעל הוצאת הילד. במקרים רבים, מלכת הומלץשנקבע בוועדה שבה 

   .ויותר שנה חצישל 

                                                   
ארבע קטגוריות: ילד, הורה/הורים, משפחה, הורה ולילד )יחד(, והן התבקשו לציין  "סיותעוו לבשאלון הוצג 9

השירות. באשר למעון, מעטות מהן ציינו שהשירות הוצע למשפחה )כלומר, לאחד הילדים במשפחה(  הוצעמי ל
להסיק אם התכוונו לילד באומנה או לאחד מאחיו,  שובה זו קשהומרביתן ציינו שהוא הוצע לילד. מאחר שמת

 נכללו שתי הקטגוריות יחד.
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ההשתתפות של גורמי המקצוע בשתי הוועדות מעלה תמונה דומה,  בחינתש אף :ההשתתפות דפוסי

 מיושם מקצועיתה-הרב השותפות של קרוןיעשה כךמצביעים על  אלההבדלים חשובים.  כמה נמצאו

, הבית מן שהוצאו לאחרילדים  עם העבודה בדרכי שינוייםעל  וכןהמעקב,  בוועדתבמידה רבה יותר 

 : להלן מפורטכ

 אחוזבהשוואה ל יותר הרבה גבוה היה, אחוז ההשתתפות של מנחות האומנה בוועדת המעקב כצפוי 

המנחה  ,8.0"ס תע פי על. (09%לעומת  43%) על הוצאה מן הבית הומלץשבה  וועדהב השתתפותן

 סית"עותכניות טיפול וקידום למימוש הפוטנציאל של כל ילד בשיתוף עם  לבניית יאחר"א

 בשנה פעמיים או לשנה אחת הערכה בוועדת" להשתתף ומתפקידיו" חברתיים לשירותים המחלקה

 בהתאם". לצרכיו הטיפולית התכנית והתאמת הילד מצב בחינת לשם הרך בגיל בילד מדובר אם

 האומנהשירותי  על מחקרה ממצאיכי  יצויןגבוה יותר של השתתפות.  אחוזל הייתה הציפייה, לכך

לילד ולמשפחה  אחראיתהקשיים בשיתוף הפעולה בין מנחת האומנה,  עלהם  אף והצביע בישראל

 המולידה הילד במשפחת מטפלתהבמחלקה לשירותים חברתיים,  המשפחה סית"עוהאומנת, ובין 

 .(0035לאל ובן סימון, -)שורק, סבו

 הומלץ שבהבוועדה  0%)לדין המייצג את הילד  אפוטרופוסהבדלים באחוז ההשתתפות של  נמצאו 

מעורבות גוברת של הליכים על  למדבוועדת המעקב(. הבדלים אלה עשויים ל 33%לעומת  הוצאה על

 משפטיים בטיפול בעניינו של הילד.  

 עמותות כגון, בקהילהבמשפחה  המטפליםההשתתפות של נציגי שירותים  בשיעור ניכרהבדל  נמצא 

 30% לעומת המעקב בוועדת 63%) שלושה פי גבוהה הייתה השתתפותם המעקב בוועדת. ומכונים

להצביע על הגברת המעורבות של גופים  עשויזה ממצא  .(על הוצאה מן הבית הומלץ שבה בוועדה

 מוועדה למצופה יחסית נמוכים באחוזים מדובר עדיין, זאת עםשונים בטיפול במשפחה ובילד. 

    . מקצועי-רב דיון הוא המרכזיים מעקרונותיה אחדש

לצרכים המשתנים  בהתאם להשתנות אלא קבועותלהיות  אמורותהטיפול אינן  תכניות: הטיפול תכניות

 אלה ביןועל הוצאה מן הבית  הומלץ שבהבין השירותים שהוצעו בוועדה  השוואהשל הילדים ושל הוריהם. 

 בוועדת יהםולמשפחות לילדיםעל ירידה באחוז השירותים שהוצעו  מצביעה המעקב בוועדת שהוצעו

שנועדו להורים )הפניה ליחידה לטיפול באלימות ובהתמכרויות,  שירותיםל בעיקר נוגעת זו ירידה. המעקב

 מלבדש דווח שעליהם הילדים שיעורנמצא ש ,ואכן(. וסומכתטיפול או מעקב של עו"ס, הדרכה הורית 

 בוועדה לעומת( 00%) המעקב בוועדתהיה גבוה יותר  ,למשפחה אחרים מענים הוצעו לאההפניה לאומנה 

זה עשוי להצביע על הפחתת הטיפול במשפחה לאחר הוצאת  ממצא(. 33%) על הוצאה מן הבית הומלץשבה 

 הילדים מן 63%-מפקחות הקהילה והעו"סיות המחוזיות לחוק הנוער ציינו בנוגע ל כי יצויןהילד מן הבית. 

 שהתכנית שנבנתה להוריהם נתנה מענה לצורכיהם ב"מידה מועטה" או "כלל לא". 

 בשיעורם קלה עלייה חלה אףשובוועדת המעקב,  שגובשובתכניות הטיפול  וכללנש השירותיםכי  יצוין עוד

)למשל, בדיקת  להורים אבחוניםו קשר מרכזל הפניההם  ,על הוצאה מן הבית הומלץבהשוואה לוועדה שבה 

 . מתחום הטיפול או השיקום םאך אינ את הוצאת הילד מן הבית יםמלווה הליכים – מסוגלות הורית(
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 בנוגע שדווחו לאלה זהים כמעט המעקב בוועדת התכניות תיעוד על הממצאים :הטיפול תכנית תיעוד

 40%על  ,תיעוד של התכנית קייםש צוין הילדים מן 70%על  ביתית.-על הוצאה חוץ הומלץשבה  לוועדה

 37%שהתיעוד נעשה בכלי לניהול ולתיעוד הוועדה )מתוך ערכת הכלים החדשה( ועל  דווח מן הילדים

 63%. תכניות הטיפול של (3774) 8.7"ס בתעדווח שהוועדה תועדה בכלי לניהול הוועדה כמפורט מהם 

 תועדו בפרוטוקול ידני.   מן הילדים

 שנבנתההילדים דווח שהשירותים שהוצעו בתכנית הטיפול  מן 96%-ל נוגעב: הטיפול תכנית ביצוע

צוין שהשירות שהוצע  הילדים מן 35%. עם זאת, על ניתנועל הוצאת הילד מן הבית  הומלץבוועדה שבה 

-. הסיבה העיקרית שניתנה לאיניתן לא הומלץ ושעלידווח שהשירות  הילדים מן 36% עלניתן חלקית ו

"סיות עו מדיווחחוסר שיתוף פעולה של אחד ההורים או של שניהם.  הייתה חלקיהלביצוע  אוהביצוע 

 לקבל התנגדות או עניין חוסר)הבעת  גלוי באופן הן לביטוי בא הפעולה שיתוף שחוסר להועהמשפחה 

יצוין הטפסים הנדרשים וכדומה(.  מילוי-באופן סמוי )חוסר התמדה, אי והן( לו להתחייב או השירות את

 (. פרסםלהת עומד ,וחסיןרבי -ןממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים )ב כי

בית המשפט או  :אחרים גופים מול קשייםהוצאה לפועל של השירות היו -נוספות שצוינו לאי סיבות

הטיפול שבו הוא נמצא או שלא היה  שלב בשלהפיקוח לא אישרו, ספק השירות סירב לקבל את ההורה 

לשמש משפחת אומנה או שהיה  סירבוביכולתו לספק את כוח האדם הנדרש, בני המשפחה המורחבת 

בשל קשיים טכניים  ניתן לאהשירות  כימעטים דווח  במקריםקושי למצוא משפחה אומנת מתאימה. 

היכולת של  חוסר עקבהופסק  אוהש או(, לילד ההורה בין המפגשים על שהקשה גאוגרפי)למשל, מרחק 

ההורים להשתקם ולסגל לעצמם אורח חיים או התנהגות אחרים. בכמה מקרים צוין שהאם ניתקה את 

 ווחה או שהאב נעצר או נאסר ועל כן לא ניתן היה להמשיך בטיפול. הר שירותיועם  הילדהקשר עם 

 ילדיםה בקרב, חלקי או מלא באופן בוצעה עבורםשגובשה  הטיפול תכניתש הילדים אחוז: 5 לוח
 )באחוזים( האומנה במשפחת

 N=168 
 155 הכול-סך
 96 במלואה בוצעה תכניתה
 35 חלקיבאופן  בוצעה תכניתה
 36 בוצעה לא תכניתה
 

, ולמשפחתו לילד הנבנית הטיפול תכנית מלבד: המעקב בוועדת לילד שנקבעה הארוך לטווח התכנית

 טיפול לתכנון בוועדות, (לעיל שפורט כפי) חודשים לכמה אחת ומתעדכנת הקצר לטווח מענים המציעה

-חוץ מסגרתגם התכנית לטווח הארוך לילד: חזרה לבית ההורים, אימוץ, העברה ל נקבעת והערכה

 הילדים מן 40%כי  מן הממצאים עולהאו הישארות באומנה כאומנה ארוכת טווח.  תאחר תביתי

 מן 7%-ו אימוץל מיועדים הילדים ןמ 06% ,מתוכננים להישאר באומנה הנוכחית כאומנה ארוכת טווח

. מבין הילדים שדווח (9)לוח  או לעבור אל משפחתם המורחבת הוריהם ביתעתידים לשוב אל  הילדים

חותילדים(,  35הכול -שהם מתוכננים לחזור להוריהם )סך נבנתה תכנית  (ילדים 4) ממחציתם לפ 

 .הביתה בחזרהממוקדת 
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 )באחוזים( האומנה במשפחות ילדים עבור: התכניות לטווח הארוך שנקבעו בוועדת המעקב 7 לוח

 (N=177הכול )-סך 
 155 הכול-סך

 3(7) או העברה למשפחה המורחבת ההורים לבית חזרה
 06 (אחרת משפחהידי  עלמשפחת האומנה או  ידי)על  אימוץ

 40 טווח ארוכת כאומנה הנוכחית באומנה הישארות
 38 0אחר

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 היו מתוכננים לשוב אל בית הוריהם.  %4, מתוכם  3
 לטעויות דגימה  ותחשופ והי כן ועל ילדים של קטן אחוז"אחר" נכללו שתי קטגוריות נוספות שדווחו על ב  0

  ."ידוע"לא ו" אחרת למסגרת העברה" :גבוהות

 מדיניות ליישום באשר שהופעל הדעת שיקול על להצביע יכולה לילד שנקבעה הארוך לטווח התכנית בחינת

דוגלת בזכותו של הילד למשפחה קבועה ועל כן מבקשת להבטיח  . מדיניות זו" של משרד הרווחהקבוע"בית 

אם במשפחה מאמצת. חשיבותה של מדיניות זו רבה  המולידה משפחתם בבית אם, לילדים קבוע בית

)פחות משליש( מתוכנן סידור  הילדים מןנמוך יחסית  לאחוז כי הראו המחקר מצאימהרך.  גילבבמיוחד 

 יישום נושא את יותר להבין כדיקבוע. כלומר, מדיניות "בית קבוע" אינה מיושמת בנוגע למרבית הילדים. 

של  מאפייניהםשתוכננה להם אומנה ארוכת טווח לעומת  הילדים מאפייני בחנונ"בית קבוע",  מדיניות

 . (8)לוח  אימוץ עבורם שתוכנן הילדים שלו הוריהם אל לשוב עתידים שהיו הילדים

 

 עולה כי:  הלוח ןמ

 יותר בקרב ילדים שיועדו לאימוץ  גבוההילדים שעליהם דווח שיש חשד לאלימות בבית  שיעור

 ארוכת אומנהכ באומנה הישארות( לעומת הילדים שהתכנית לטווח הארוך שלהם הייתה 08%)

לא  שעליהם דווח, ההורי תפקודה שלו הביתית הסביבה של המדדים בשאר, זאת עם(. 39%) טווח

 גם בנוגע לתפקוד הילדים עצמם.  לפי התכנית לטווח הארוך, וכך נמצאו הבדלים מובהקים

 לטווח הארוך  שהתכניתיותר בקרב הילדים  גבוההאב שלהם אינה ידועה  שזהותהילדים  שיעור

 ממצאל (.7%) ארוךהבאומנה לטווח  להישארהילדים שיועדו  לעומת (03%) אימוץשלהם הייתה 

(, מאחר שעל פי חוק 6.5.5 סעיף אואימוץ )לפירוט ר-חשיבות בהקשר של הכרזת הילד כבר זה

 אין( 3)"התנאים האלה:  מתקיימיםאימוץ כאשר -להכריז על ילד כבר ניתן(, 36האימוץ )סעיף 

 היה לא אך הילד אבי הוא ההורה( 0; )דעתו לברר או למצאו, ההורה את לזהות סבירה אפשרות

 סבירה סיבה ללא סירב והוא עמו גר אינו הילד – בו הכיר אם או, כילדו בילד הכיר ולא לאמו נשוי

  ".מגוריו לבית לקבלו

 99% בעת ביצוע  האומנה במשפחת שהושהתכנית לטווח הארוך שלהם הייתה אימוץ,  מן הילדים

 לבית חזרה הייתה שלהם הארוך לטווח שהתכנית ילדיםה מן 89%. אומצו לא עדייןהמחקר ו

במשפחת האומנה. כלומר, גם כאשר גובשה תכנית לסידור קבוע,  נותרואלא  לשםלא חזרו  ההורים

 ביצוע המחקר.  מועדעד  או לא הושלמה במרבית המקרים היא לא הוצאה אל הפועל
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 לילד שנקבעה הארוך לטווח התכניתשל הילדים במשפחות האומנה, לפי  שונים מאפיינים: 8 לוח
 )באחוזים(

 
 הכול-סך

(N=176)3 

לבית  חזרה
 הוריםה
 (N=19) 

 באומנה הישארות
 ארוכת כאומנה

 (N=101) טווח
 אימוץ

(N=35) 
 (08) 39 -- 22 *היבטיה כל על לאלימות חשד כיום יש

     

 300 300 300 155 *אב זהות
 95 73 70 88 ידועה

 (03) (7) -- (12) ידועה לא
     

 99 79 89 88 3ההאומנ תבמשפח כיום נמצא הילד
 *P<0.05. 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50 מעל היאטעות הדגימה היחסית  --
 לעבור מיועדים שהם שדווח הילדים מופיעים לא שבלוח מאחר( 393) הכול-לסך מסתכם אינו הילדים מספר  3

 .שלהם הארוך לטווח התכנית ידועה שלא או אחרת למסגרת
 ושניים אומנה במשפחת נמצאים עדיין מהם תשעה ,אחרת למסגרת העברה בתכנית נקבעה ילדיםאחד עשר ל  0

 שמונה מתוכם, ידועה אינה הארוך לטווח שהתכנית דווח ילדים עשרה על. תאחר תביתי-חוץ מסגרתל הועברו
 .אומץ אחד וילד להוריו שב אחד ילד, אומנת במשפחה ילדים

" התוצאות מיזם" במסגרת שנערכו הסקרים שני לממצאי השוואהב גם נבחנה הארוך לטווח תכניתה

-סך) הסקרים בשלושת ענו שעליהם ילדיםל בנוגע רק נערכה השוואהה. באומנה הרך בגיל הילדים על

 מנחותשל  יהןמדיווח .(7 לוח) השונים הגורמים בין בדיווח הבדלים על מצביעה והיא (,ילדים 53 הכול

חזרה לבית  –לסידור קבוע  מיועדים מן הילדיםעולה שיותר ממחצית  וץהאימ לחוק"סיות ועו האומנה

 המיועדים הילדים של הגבוה האחוז בולט המשפחהי עו"סיות בדיווחזאת,  לעומתההורים או אימוץ. 

 (.האימוץ לחוק"סיות עו בקרב בלבד 36%-ו המנחות בקרב 60% לעומת 40%) טווח ארוכת לאומנה

 בין בהשוואה נמצאו מובהקים הבדלים. מובהקים היו לא המידע מקורות שלושת של בדיווח ההבדלים

 אלה שהבדלים ייתכן, ראשית. קשיים כמה על להצביע עשוייםאלה . המשפחה סיות"לעו האומנה מנחות

 בין מופצת אינה הטיפול שתכנית כך על ומעידים המטפלים הגופים בין המידע בהזרמת מקושי נובעים

 הגורמים אצל כיאות מתועדת אינה היא מופצת התכנית כאשר שגם ייתכן ,שנית .הרלוונטיים הגורמים

 נושא את המלווה העמימותן מ נובעים האל שהבדלים ייתכן, תשלישי .ההבדלים ומכאן, האחרים

 .בנושא ברורות הנחיות מהעדר תהנובע עמימות, "קבוע בית" מדיניות

 כמו טווח ארוכי פתרונות כלפי שונות ועמדות תפיסות הוא םבדיווחי הבדליםל המקורש ייתכן, כן כמו

 "האימוץ לקהילת ילדים"מאימוץ  התכנית את המתעד, אשלים עמותת עבורשנכתב  ממסמך .אימוץ

 שהן או רלוונטיתאימוץ אפשרות בראות "נמנעות" מלהמשפחה "סיות עולה שמרבית עו ,(0035, טליאס)

 והסיוע השיקום תכניות כל שמוצו לאחר רק בה לדון שיש"קצה",  כאפשרות האימוץ את תופסות

 וצגותמ מסמךבלשירותים חברתיים(.  מחלקות 36-במיקוד שנערכו  קבוצות מתוך)הדברים הוסקו 

ועל מקרים המתאימים  האימוץ חוק עלידע מקצועי  חוסר הןוב"סיות העוזו של  לעמדה אפשריות סיבות

 הקשורים רגשיים היבטים, הוריו ביתל מחוץ הילד לגידול המתנגדת עקרונית ערכית עמדה, לאימוץ

)המשפחה, אנשי מקצוע, המערכת  שונים גורמים של תנגדויותוחששות מה האם עם בהזדהות

 של תומכת מדיניות בפיתוח שלהן צורךה את ביטאו אף"סיות העו. לאימוץ( הקהל דעתהמשפטית, 
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של  ההשפעה את  לצמצם, שיסייעו נושאה של שונים היבטיםהנחיות ברורות ב ובמתן הרווחה משרד

  .אימוץ על ההמלצה על סובייקטיביים גורמים

 סיות"עוו מוץהאילחוק  סיות"עולפי מנחות האומנה,  לילד, ארוךהלטווח  תכניתה לע המלצה: 4 לוח
 1)באחוזים( המשפחה

 עו"סית המשפחה האימוץלחוק  סית"עו האומנה מנחת 
 155 155 *155 :הכול-סך – לילד הארוך לטווח התכנית

 5 05 7 מורחבת למשפחה העברה או הוריםבית הל חזרה
 40 36 60 טווח תארוכ כאומנה נוכחיתה באומנה הישארות

 67 40 55 אחרת משפחה או האומנה משפחת ידי על אימוץ
 5 - 5 אחרת למסגרת העברה

 - 36 36 ידוע לא
 *P<0.05 .משפחה סית"עו דיווח לבין אומנה מנחת דיווח בין מובהקים הבדלים מסמנת כוכביות. 
 .(6N=4) הסקרים בשלושת תשובות התקבלו עבורםש לילדים בנוגע רק המשיבות של התשובותמוצגות  בלוח 3

 הטיפול תכניות של לפועל להוצאה הנוגעות נוספות והחלטות פעולות 3.4

 ,ההחלטות בבית המשפט עיגוןב, היתר בין ,כרוכים האומנה במשפחת ושילובו הבית מן ילדה הוצאת

 הילד בין שיתקיימו המפגשים של והתדירות המיקום ובקביעת, בתהליך שוניםמעורבות של גורמים ב

 לילד שנבנית הטיפול תכנית במסגרת והערכה טיפול לתכנון בוועדה נדונים אלה כל(. 8.0"ס תע) להוריו

 .זה חלקב נסקרים אלה נושאים. לפועל בידי גורמים שונים יםומוצא, ולמשפחתו

 

 

 

 

 

 

 

 חסויה אומנה על וההחלטה הורית מסוגלות בדיקת 1.3.3

-כבר הילד על להכריזהיא אחת הפעולות שנעשות במסגרת בדיקת האפשרות  הורית מסוגלות בדיקת

 ,הרווחה למשרד חיצוני ,הנפש בריאות מתחום מקצוע איששל  מומחה דעת בחוות מדובר .אימוץ

 תקין באופן ילדיו את לגדל, מהם אחד של או, ההורים ןמ אחד כל של יכולותיו את להעריך נועדהש

 ויילגולומב, ) טובת הילד מהי המשפט בית בפני ממליץ המומחה. והרגשיים הפיזיים לצרכיו ובהתייחס

דווח שנערכה בדיקת מסוגלות הורית להוריהם. ההחלטה על עריכת  הילדים מן 55% על. (0030, סיטוןו

  .(30)לוח  והערכה טיפול לתכנון בוועדה( הילדים מן 93%הבדיקה התקבלה במרבית המקרים )

   מן הילדים נמצאים במשפחת אומנה חסויה. 15%

מן הילדים נפגשים עם הוריהם בתדירות גבוהה של כפעם  54% הילדים נפגשים עם הוריהם:מן  78%

 מהם נפגשים עם הוריהם במרכז קשר. 15%-בשבוע ויותר, ו

 מן הילדים נערכה בדיקת מסוגלות הורית. 11%להוריהם של 

 מן הילדים מונה אפוטרופוס לדין. 48%-ל; נוערהמן הילדים נדרשה התערבות של עו"סית לחוק  94%בקרב 

-מן הילדים נשקלה חלופת אימוץ בוועדה שבה הוחלט על הוצאת הילד מן הבית. מתוכם, ב 33%-בנוגע ל

 מן המקרים עו"סית לחוק האימוץ הייתה מעורבת בעת הוועדה בטיפול בילד. 95%
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נקבעת על ידי בית המשפט כאשר יש חשש לחשיפת משפחת האומנה או חשש לילד, למשל  חסויה אומנה

 54%-ש עולה הנתונים ןמכאשר ההשמה נעשית על פי צו בית משפט וללא הסכמת ההורים המולידים. 

 שנערך בסקר האומנה ממנחות שהתקבל לנתון דומה זה נתוןנמצאים באומנה חסויה.  מן הילדים

, שורק) בישראלעל שירותי האומנה  המחקר מן כי  יצוין(. הילדים מן 40%) "התוצאות"מיזם  במסגרת

הרך  גילב ילדיםה בקרב יותר גבוה חסויה באומנה הילדים אחוז כי עלה( 0035לאל ובן סימון, -סבו

 . (בהתאמה, 9%לעומת  00%) יותר המבוגרים ילדיםהמאשר בקרב 

חסויה התקבלה כדווח שההחלטה להגדיר את המשפחה  37%, על חסויה באומנה הנמצאים הילדים ביןמ

אומנה חסויה הייתה בשל הדווח שהסיבה להגדרת  מן הילדים 96%בוועדה לתכנון טיפול והערכה. על 

, עם אופק לאימוץ( חשיבה על משפחת האומנה כמשפחההרצון לאפשר בהמשך למשפחה לאמץ את הילד )

 ם.החשש לאלימות ולהטרדה מצד הורי בשל תקבלהההחלטה הווח שן הילדים דמ 40%על ו

 )באחוזים( הורית מסוגלות ולבדיקת חסויה לאומנה בנוגע החלטות: 15 לוח
 (N=177הכול )-סך 

 54 חסויה אומנה משפחת
  :התקבלה חסויה אומנה על ההחלטה, מתוכם
 37 והערכה טיפול לתכנון בוועדה
 (03) המשפט בבית

  

  1:חסויה אומנה על להחלטה שהובילו הסיבות
 40 ההורים מצד ולהטרדה לאלימות חשש

 96 לאימוץ אופק עם כמשפחההאומנה  משפחתעל  חשיבה
  

 55 הורית למסוגלות בדיקה נערכה להורים
  :התקבלה הבדיקה על ההחלטה, מתוכם
 93 והערכה טיפול לתכנון בוועדה
 05 המשפט בבית

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 .אחת מתשובה יותר על לענות היה ניתן כי 300-ל מסתכמים אינם האחוזים 3

 דפוסי הקשר בין הילד להוריו 1.3.3

העומדת בבסיס סידור האומנה היא שמשפחת האומנה משמשת משפחה משלימה למשפחה של  התפיסה

 כך ומתוקף הילד של אפוטרופוסים לשמש ממשיכים הילד הורי לרוב, כןלהילד ואינה באה במקומה. 

 מן הילד הוצאת של בהקשר הנדונים הנושאים אחד, לכך בהתאם. ול הנוגעים בעניינים החלטות לקבל

 אמורים ההורים .הוריו ובין בינו שיתקיימו המפגשים של והתדירות המיקום קביעת הוא לאומנה הבית

בתכנית הטיפול או בהתאם להחלטת בית המשפט. טיב הקשר  נקבעכפי ש ,ילדם עם קבוע קשר על לשמור

 במסגרת ובדיקת חשיבות ומכאן הארוך לטווח תכניתה על בהמלצהבין ההורים לילד עשוי גם להיות רכיב 

 . 4-ו 5דפוסי הקשר בין הילד במשפחת האומנה ובין הוריו מוצגים בתרשימים . המחקר נושאי

 : התרשימים עולה כי ןמ

 98% נפגשים עם הוריהם. מבין הילדים באומנה רגילה )לא חסויה(, אחוז זה גבוה יותר  הילדים מן

)שורק,  בישראל האומנהשירותי  על מחקרה לממצאייותר בהשוואה  נמוך. נתון זה 83%ועומד על 
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 בגיל)בקרב הילדים עם הוריהם  נפגשים הילדים מן 74%, שבו דווח כי (0035, סימון ובןלאל -סבו

 .(ולנוער לילד השירות ןמ והופנוהרך שנמצאים באומנה רגילה 

 ויותר בשבוע כפעם – גבוהה בתדירות עמם נפגשים 40%, הוריהם עם שנפגשים הילדים מבין. 

 54% נפגשים עם הוריהם במרכז קשר. אחוז זה נמוך הרבה יותר בקרב הילדים השוהים  הילדים מן

הילדים בגיל הרך  אחוז ,בישראל האומנהשירותי  עלבמחקר  כי יצוין. (37%) באומנה רגילה

 שיעור עלהנתונים  .(ם)ש (04%)באומנה רגילה שנפגשו עם הוריהם במרכז קשר היה גבוה מעט יותר 

 במחקר זהים נמצאו, קשר במרכז עמם שנפגשים הילדים שיעור ועל הוריהם עם הנפגשים הילדים

 "מיזם התוצאות".  במסגרתמנחות האומנה  בקרבשנערך  בסקרו בישראלשירותי האומנה  לע

 דווח שהסיבה העיקרית לכך היא חוסר שיתוף פעולה  ,הוריהם עם נפגשים שאינם הילדים בקרב

ביצוע ההתערבות שהוצעה -(. נתון זה עולה בקנה אחד עם הדיווח על הסיבות לאי99%של ההורה )

 חוסרבמרכזי  רכיבניין שלהם היו כי התנגדות ההורים או חוסר הע עלה וממנובתכנית הטיפול, 

(. סיבות אחרות שצוינו הן חשש שההורה יחשוף את הילד למצבים 6.6.6 סעיף או)ר הפעולה שיתוף

 (.  30%מפגיעת ההורה בילד ) חששו( 38%מסוכנים )

  )באחוזים( הילדים כלל בקרב, הוריו ובין האומנה במשפחת הילד בין הקשר דפוסי: 4 תרשים

 

45%

26%

23%

6%

1מקום המפגשים

במרכז קשר

בבית המשפחה  
המולידה

בבית המשפחה  
האומנת

אחר

52%
37%

11%

תדירות המפגשים עם אחד ההורים לפחות

פעם בשבוע או יותר

שלושה-פעם בשבועיים

כפעם בחודש

 מן הילדים( %98מתייחסים רק לילדים שנפגשים עם הוריהם ) הנתונים 3
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 רגילה אומנה במשפחת ילדים בקרב, הוריו ובין האומנה במשפחת הילד בין הקשר דפוסי: 5 תרשים
 )באחוזים(

 

 

 )טיפול והשגחה( הנוער חוק במסגרת שנעשו פעולות 1.3.1

נועד להסדיר את הטיפול בקטינים נזקקים שטרם מלאו להם  ,3730-תש"ך ,(והשגחה)טיפול  הנוער חוק

. בהגדרה של קטין נזקק כלולים בין השאר ילדים שלא נמצא אחראי עליהם, ילדים שהאחראי עליהם 38

ששלומם  ילדיםואינו מסוגל לטפל בהם או להשגיח עליהם או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה, 

לחוק  ית"סעושל  המעורבות מוצגת 33בלוח יפגע מכל סיבה אחרת. הגופני או הנפשי נפגע או עלול לה

הפעלת חוק הנוער )טיפול והשגחה(  במסגרתובפעולות שנעשו  בהחלטותגורמים אחרים  ושלהנוער 

 .באומנה לילד הארוך לטווח התכנית יישוםלצורך 

 מן הלוח עולה כי:

 צו להוצאת המשפטנעשתה גם פנייה לבית  הטיפול תכנית שבמסגרת דווח הילדים מן 04% על 

 .3730)טיפול והשגחה( התש"ך  הנוער חוקפי לביניים  צו או נזקקות

 צוין  הילדים מן 80%נוער, מתוכם על הלחוק  יתדווח שנדרשה התערבות של עו"ס הילדים מן 70% על

 את לנקוט הוא הנוערלחוק  יתעו"ס של התפקידבחוק"(.  התערבות)" המשפט לבית פנייה נעשתהש

פעל ת היאהשאר,  ביןשל הילדים.  והנפשי הפיזי ביטחונם ועל שלומם על להגן כדי הנדרשות הפעולות

שקול פנייה לבית המשפט אם הקטין זקוק תואף משפחתו לולקטין  ותדרכי טיפול מתאימלמצוא 

 עליו. להגנת החוק ולהוראות בית המשפט, למשל במקרה שההורים אינם משתפים פעולה בהגנה

 שהמשיבים היו שני הוריו של  דווח 47% על ,המשפט לבית פנייה הייתה בעניינםהילדים ש קרבמ

 המשיביםמן המקרים  7%-צוין שהמשיבה הייתה האם לבדה. ב הילדים מן 63%-הילד ובנוגע ל

 אחר גורם מטעם או המשפחה מטעם דין עורך או הנוער לחוק סית"עוהיו קרובי משפחה של הילד, 

הגבוה יחסית של הילדים שעליהם  האחוזאפוטרופוס לדין(.  או הסיוע המשפטי , המשפט)בית 

דווח כי רק האם הייתה משיבה בדיון שנערך בבית המשפט, מעלה שאלה שמצריכה בירור מעמיק 

19%

39%

40%

2%

מקום המפגשים

במרכז קשר

בבית המשפחה  
המולידה

בבית המשפחה  
האומנת

אחר

64%

28%

8%

תדירות המפגשים עם אחד ההורים 
1לפחות

פעם בשבוע או  
יותר

-פעם בשבועיים
שלושה

כפעם בחודש

 מן הילדים( %83הנתונים מתייחסים רק לילדים שנפגשים עם הוריהם ) 3
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הוריות או שאין הקפדה -יותר: האם בכל המקרים, או במרביתם לפחות, מדובר באימהות חד

 נם לוקחים חלק פעיל בטיפול בילדם.   להזמין אבות שאי

 עמדתו עלתה  המקרים ןמ 73%-, במתוכם, לדין אפוטרופוס מונה( ילדים 44) הילדים מן 08%-ל

 בקנה אחד עם המלצות הגורמים המטפלים.  

 שנערכו  דווח שבא כוח היועץ המשפטי של משרד הרווחה היה שותף בדיונים הילדים מן 34% על

 ובקבלת ההחלטות.  בוועדות לתכנון טיפול והערכה

 )באחוזים( האומנה במשפחת לילדים בנוגע הנוער חוק במסגרת שנעשו פעולות: 11 לוח
 (N=177הכול )-סך 

  :נוערה לחוק סית"עוהתערבות של  נדרשה
 80 )התערבות "בחוק"( המשפט לבית פנייה, כן

 (30) "החוק"לאור  התערבות, כן

 (8) לא
  

   3:היו המשיבים"ש, הלבימ פנייה הייתה אם
 47 ההורים שני
 63 האם רק

 (7) אחר
  

 08 לדין אפוטרופוס לילד מונה
 73 המטפלים הגורמים המלצות עם אחד בקנה עלתה עמדתו, מתוכם

  

 (34) ההחלטות ובקבלת בדיונים שותף היה המשרד של המשפטי היועץ כוח בא
 73 בוועדה שהשתתפו המקצוע אנשי עמדת עם אחד בקנה עלתה עמדתו, מתוכם

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 

 אימוץ  -כבר בילד להכרה הליכים 1.3.1

שכאשר  קובע (,9) 36 סעיף ,3783-"אהתשמ האימוץ חוקנושא האימוץ מופקד השירות למען הילד.  על

 ישתנו מצבו או שהתנהגותו סיכוי ואין, מצבו או התנהגותו בשל כראוי לילדו לדאוג מסוגל אינו ההורה"

 בית רשאי ",לשיקומו הסעד ברשויות כמקובל סבירה וטיפולית כלכלית עזרה אף על לעין הנראה בעתיד

 מיוחד מאמץ שנעשה, בסיכון"ילד : כי עולה( 3774) 8.53"ס עמת. אימוץ-כבר הילד על להכריז המשפט

, כל עוד אין בה סיכון להתפתחות גופנית ונפשית, בה לגדול לו ולאפשר הטבעית המשפחה את לשקם כדי

נאמר בתע"ס כי  עוד". ...אימוץ-כבר עליו להכריז יהיה שניתן קבע המחוקק, הדבר הסתייע לא אולם

 תקופה קבע המחוקק וכי 10,(3) 36 סעיף האימוץ בחוק לכתוב בהתאם, שש גיל עד ילדים עלהדגש הוא 

במחקר  .כבר בתחילת הדרך האימוץ באפשרויות לדון יש ולכן לילד תכניות לבחינת חודשים שישה של

 .(30לוח אימוץ )-זה ביקשנו ללמוד על יישום הנהלים שצוינו לעיל באשר להכרה בילד כבר

 חלופת אימוץ  נשקלהש דווח הםמ 66%-ל בנוגעעל פי שכל הילדים הופנו לאומנה בגיל הרך, רק  אף

לציין כי אחוז הילדים שעליהם דווח כי נשקלה חלופת  ישבוועדה שדנה בהוצאת הילד מן הבית. 

"מיזם  יסקרבהאימוץ לחוק "סיות ועושל מנחות האומנה  יהןאימוץ היה גבוה הרבה יותר בדיווח

                                                   
, סירב וההורה שנים שש לו מלאו בטרם שתחילתם חדשים שישה במשך הורהו לבית מחוץ מוחזק היה הילד" 10

 ".לביתו לקבלו, הצדקה ללא
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וצאת בוועדה שדנה בההאימוץ נשקלה  חלופת(. עם זאת, הן לא נשאלו האם 80%-התוצאות" )כ

 בתהליך אחרים שלביםהילד אלא האם בעת ההשמה הייתה מחשבה כזאת, וייתכן שהן התייחסו ל

 .באומנה הילד שילוב

 הילדים מן 74% על, מתוכםדווח שהתקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ.  הילדים מן 37% על 

 מן 58% עלהייתה מעורבת בטיפול בילד בשלב של קבלת ההחלטה.  האימוץלחוק  סית"עוש צוין

 אימוץ גם התקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ.   חלופת עבורםשדווח שנשקלה  הילדים

 לא הילד המקרים ןמ 95%-ב, אימוץ תיק פתיחת על החלטה התקבלה בעניינםשהילדים  קרבמ 

אימוץ והשלמת -לציין שתהליך ההכרזה על ילד כבר יש. עד מועד ביצוע המחקר אימוץ-כבר הוכרז

 מעטים לא ודיונים האימוץלחוק  תוסי"עוהליך האימוץ הם ממושכים וכוללים פעולות מספר של 

 זה במחקר. יותר גבוה יהיה דבר של בסופו שיאומצו הילדים שאחוז ייתכן, לפיכך. המשפט בבית

   .זמנים לוחות מבחינת ההליך נבדק לא

 לפתוח תיק אימוץ  החלטה בעניינםלציין בנוגע לילדים שהתקבלה  בקשוהתהמשפחה "סיות עו

דווח שעדיין נעשים ניסיונות לשיקום התפקוד  ילדים חמישהמדוע לא החל תהליך האימוץ. על 

)דבר המעורר חשש ההורי, על ילד אחד דווח שהסיבה היא חשש לעיכוב התפתחותי אצל הילד 

ילד אחר נאמר שהסיבה לעיכוב היא סירובה של  ועללבעיות חמורות יותר ולכן לרתיעה מאימוץ(, 

 המשפחה האומנת לאמץ. 

 ההליך; חלקן ציינו שמדובר בהליך  ביצועל אשרב גם קשיים על ביעוהצ"סיות העושל  תשובותיהן

 הרווחה משרד של המשפטי הייעוץ בשלב או המשפט בבית עיכובים אלה שהיוארוך ויש שציינו 

 . שהקשו על יישומו

 )באחוזים( אימוץ-כבר בילד להכרה הליכים: 12 לוח
 (N=177הכול )-סך 
 66 אימוץ חלופת נשקלההבית  מןהילד  הוצאתעל  דיוןב

 37 אימוץ תיק פתיחת על החלטה התקבלה

 74 הזה בשלב מעורבת הייתה הילד למען השירות עובדת, מתוכם
  

 המשפחה"סיות עו ידיווח וביןהאימוץ בסקר "מיזם התוצאות" לחוק "סיות עו ידיווח בין השוואה

)ההשוואה  הבדלים בתשובות עלצביעה מ אימוץ תיק להם נפתחשבמחקר הנוכחי על אחוז הילדים 

 האימוץלחוק "סיות עוש בעוד. (הגורמים משני תשובות התקבלו שעליהם הילדים 40-ל בנוגענערכה רק 

דיווחו  המשפחה"סיות עו, אימוץ תיק פתיחת על החלטה התקבלה שלגביהם הילדים מן 50% לע דיווחו

 התקבלה החלטה כזו.  מן הילדים 08%לגבי  רקכי 

 אחד דיווחהילדים שעליהם דווח כי התקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ, לפי  אחוז מוצג 36 בלוח

 להיות ובהמשךלהתקבל בוועדה  אמורהפתיחת תיק אימוץ  על ההחלטה כי יצוין. שניהם או הגורמים

 ומצריכים במידע בשיתוף חוסר על מעידיםאלה בדיווח  שהבדלים ייתכן. הילד למען לשירות מדווחת

  כל הנוגעים בדבר. קרבמתועדות ומופצות ב בוועדות הניתנות ההמלצות האם בדיקה
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 יהן של: אחוז הילדים שעליהם דווח כי התקבלה החלטה על פתיחת תיק אימוץ, לפי דיווח13 לוח
 (N=52) המשפחה סיות"עוו האימוץ לחוק סיות"עו

 (N=52הכול )-סך 
 155 הכול-סך
 06 אימוץ תיק פתיחת על החלטה שהתקבלה דיווחו הגורמים שני
 37 החלטה שהתקבלה דיווחה האימוץ לחוק ית"סעו רק
 3 המשפחה דיווחה שהתקבלה החלטה ית"סעו רק
 40 שלא התקבלה החלטה ודיווח הגורמים שני

 

  סיכום וכיווני פעולה .4

 ששולבו הרך בגיל לילדים בנוגע והערכה טיפול לתכנון וועדותב ההתערבות תהליך אתזה בחן  מחקר

 בני ושלוהצרכים של הילדים  המאפיינים. בתוך כך נבחנו ולבני משפחותיהם האומנה במשפחות

  .במסגרת תכניות הטיפול שגובשו בוועדות להם והוצעש השירותיםנבדקו ו משפחותיהם

 באותהעל הוצאתם מן הבית.  שהומלץלא התגוררו בבית הוריהם בעת באומנה  מן הילדים 96% כינמצא 

 מן הילדים: על שיעור לא מבוטל רבים חיים בתחומי בקשייםמשפחותיהם  ובני הילדים התאפיינועת 

 ואהיו הורים שהתקשו לתפקד כמבוגרים  םהילדי לכל מעטוכדווח שהם סבלו מקורבנות או מלקויות 

יכולת הפגינו ו מגווניםעם קשיים התמודדו ההורים ן ומ מן הילדיםרבים  המחקר ביצוע בעת גם. כהורים

במצבם, הן בסביבה הביתית של משפחת הילד, הן בתפקוד  שחל שיפורעל  דווחעם זאת,  תפקוד נמוכה.

  ההורים כמבוגרים וכהורים והן בתפקוד הילדים.

 על שהתקיימו בדיונים השתתפו הילדים מן 86%של  הוריהםכי  העלתה וועדותב העבודה דרכי בחינת

וכי בתכניות הטיפול מעטים  מקצועי-רב שיתוףשל  קרוןיעה יישוםב. עוד עלה כי קיימים קשיים םהילדי

 חתכנית לטווהעל  יםהדיווחן מ .)מלבד מענה האומנה( השירותים המוצעים לילדים ולבני משפחותיהם

     חזרה לבית ההורים או אימוץ. –מתוכנן סידור קבוע  הילדים מןמשליש  חותשלפ   להע לילד השנקבע הארוך

 מדיניותשבחנה בין השאר את  ועדהשר הרווחה  ביוזמת הוקמה, המחקר ביצועבבד עם  בד, 0036 ביולי

את  הוועדהכך בחנה  בתוךביתיות )ועדת סילמן(. -ילדים למסגרות חוץ הוצאת בנושא הרווחה משרד

ברבות מן  תומכים מהםשעלו  והתובנותדרכי העבודה בוועדות לתכנון טיפול והערכה. ממצאי המחקר 

 בני ועם הילדים עם העבודה להמשך בנוגע המחקר מןה שעלו הפעול כיווני. סילמן ועדתההמלצות של 

 .להלן יוצגו משפחותיהם

)מילוי השאלונים( המידע  איסוףבשלב  כבר :הניהול ובכלי המידע איסוףלהשימוש בכלי  הגברת .1

מקום המגורים של  שינוימ אועו"סיות  מחילופיהמידע הרלוונטי, שנבע בעיקר  באיתורעלה קושי 

, כמו הקפדה על מילוי הליכים פורמליים בעבודההמשפחות. קושי זה מצביע על הצורך ליישם 

של שינוי מקום  במקרההמשפחה  תיק של מסודרת העברהוהכלים לאיסוף המידע ולניהולו, 

 התיעוד על המקל דבר, ממוחשבת במערכת המידע תיעוד של החשיבות עולה כך על נוסף. המגורים

 .הארוך בטווח גם במידע השימוש את ומבטיח
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על מרבית הילדים דווח שהוריהם ש ףא :בוועדות ההורים השתתפות עקרוןשל  יישוםה חיזוק .2

. של ההורים בוועדות חשיבות העניין יש לשאוף להגדלת אחוזי ההשתתפות בשלהשתתפו בדיונים, 

 לעתיםאשר , ההורים שיתוף. ההמלצות גיבושב שיתופם ועל לדיונים הזמנתם על להקפיד מומלץ

לעידוד  מגוונות דרכים לשקול ישהוא עניין מורכב ועל כן , הבית מן הילד של להוצאה מתנגדים

 .וההתנגדויות הקושי למרות בהם פםותיולש דיוניםהגעתם ל

למרות המאמצים לשתף בדיונים אנשי  :בוועדותמקצועי -רבה דיוןה עקרוןשל  יישוםה חיזוק .3

מצביעים על השתתפות מועטה של גורמים שאינם עובדי  המחקר מקצוע ממגוון תחומים, ממצאי

 . להוציא את הילד מן הבית הומלץ, בעיקר בוועדה שבה המחלקה לשירותים חברתיים

לחוק האימוץ  יתועו"ס האומנה מנחת השתתפות את המחייבים הנהלים את לאכוף צורך יש .א

 .האומנה במשפחת בילד הדנות בוועדות

 בחקיקה קהילה(מן ה)נציגי שירותים אנשי מקצוע לעגן את חובת ההשתתפות של  מומלץ .ב

בעת לחזק את מודעות השירותים השונים לחשיבות  בהו, )בהתאם להמלצות ועדת סילמן(

 השותפות וההשתתפות. 

 אנשי כלל בין מידע להעברת: ים בילד ובמשפחתוהמטפל מקצועהשיתוף המידע בין אנשי  חיזוק .4

 והם, רבים יתרונות יש הטיפול של שונים בשלבים ולשיתופם ובמשפחתו בילד המטפלים המקצוע

 של שונים בצמתים המידע בשיתוף קשיים על הצביעו המחקר ממצאי .הטיפול להצלחת חיוניים

צורך להקפיד על העברת המידע הנדרש לכל הגורמים הרלוונטיים ה עולה כן על. בילד הטיפול

גם הגברת ולוודא שהוא מתועד כראוי. אומנה ועו"סיות לחוק האימוץ( ה, מנחות המשפחה)עו"סיות 

כי כיום אין  יצוין ההשתתפות של הגורמים השונים בוועדות יכולה לסייע לחיזוק השיתוף במידע.

 ארגונים.נהלים ברורים בנוגע לשיתוף הפעולה ולהעברת המידע בין ה

אמורה  אומנהל הביתן מ ילד הוצאת :המשתנים לצרכים ןהתאמתו להורים הטיפול תכניות בחינת .5

 יהיה אפשר העת שבבוא כדי, ולשיקום הקשר עם הילד ההורים לשיקום תכנית בבניית מלווהלהיות 

 שירותים הוצעו הילדים מן נמוך אחוז של להוריהם כי העלו הממצאים. הוריו לבית הילד את להחזיר

 שלמחצית עלה אף" התוצאות"מיזם  מסקרי. שלהם ההורי התפקוד בשיקום לסייע שעשויים שונים

 :פעולה כיווני כמה עולים מכאן. המחקר ביצוע בעת שיקום תכנית הייתה לא מההורים ויותר

מהם החסמים לבניית תכניות שיקום להורים. למשל, העדר שירותים רלוונטיים  לבחון יש .א

קושי בשילוב בתכנית מסוימת, התנגדויות של  היוצרים ,מיעוט שירותים ואבקהילה 

 ההורים ועוד.

 עלמיטבי ומספק  באופן עונות הן והאם שיקום תכניות נבנות ההורים לכל האםיש לבחון  .ב

 מדיניות ליישום הניסיונית התכנית את לציין יש לכך בהקשר .ילדיהם ושל שלהם הצרכים

 ולמשפחה לפרט השירות, ולנוער לילד השירות לאחרונה שפיתחו, וקבועה מיטיבה משפחה

. תכנית זו באה לענות, בין השאר, על הצורך אשלים עמותת בתמיכת, הילד למען והשירות

לפתח מענים כוללניים לצורך שיקום ההורים והמשפחה כולה. התכנית שאמורה להתחיל 

 לפעול בחודשים הקרובים תלווה אף במחקר הערכה. 
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 של חזרה לאפשר כדי, בהם לטפל יהםמשפחות מסוגלות ואחר הילדים צורכי אחר לעקוב יש .ג

 .הוריו אל הילד

חוות הדעת של הגורמים המטפלים היא וש מוצו להורים להציע אפשרש שהשירותים תןהינב .ד

 מענה וליישוםאימוץ -כבר בילד להכרה הליכים לזרז יש, ההורה את לשקם שאין אפשרות

 .האימוץ

 עוד נציין בהקשר לתכניות השיקום להורים את נושא האומנה החסויה, בשל השלכותיה על .ה

ילדים נמצאים הגבוה של  אחוזמן המחקר עלה ש .ההורה שיקום לעילד ו-קשר הורהה

(. נתון זה עולה בקנה אחד עם דיווח מנחות האומנה בסקר 54%) חסויה אומנהבמשפחת 

( עלה שבקרב ילדי 0035, וגם במחקר על שירותי האומנה )0030-זם התוצאות" שנערך בי"מ

מצריך דיון מעמיק על  עניין זה. . חסויההגיל הרך יש אחוזים גבוהים יחסית של אומנה 

 בה על הבהרת המדיניות בנושא זה. יהסיבות המובילות להחלטה וייתכן שאף חש

 אינן התכניות המקריםן מ בחלקממצאי המחקר מלמדים כי : השירותיםמתן -לאי הסיבות בחינת .5

 מצד פעולה שיתוף חוסר לשב ,המשפחה "סיותעו, כפי שציינו ובעיקר, שונות מסיבות מבוצעות

להעמיק את ההבנה באשר לחוסר  מומלץ ,בביצוען תלויה הטיפול תכניות הצלחתמאחר ש. ההורים

שיתוף הפעולה של ההורים ולבחון אילו תכניות זוכות ליותר שיתוף פעולה מצדם. בהתאם לכך 

לחשוב על דרכים חדשות לעידוד שיתוף הפעולה של ההורים ואף לשקול פיתוח תכניות  אפשר

 שאמורים הגורמים שבהם מצבים הפחיתל דרכים לבחון יש, כך על נוסף. הצורך במקרה חלופיות

 .שונות מסיבות הביצוע את מעכבים או מכך נמנעים התכנית את לפועל להוציא

לתכנון טיפול והערכה אמורות להיבנות תכניות  בוועדות: לילד הארוך לטווח התכנית על חשיבה .7

למציאת בית קבוע לילד, אם על ידי שיקום משפחתו ואם  כלומרטיפול המכוונות לטווח הארוך, 

 היו הילדים מן 60% רק כי להוע הממצאיםן מ, זאת למרותבאמצעות מציאת משפחה מאמצת. 

 :פעולה כיווני כמה עולים מכאן. קבוע לסידור מיועדים

 על לעמוד כדי ם דיונים במועדים קבועיםייש לקימאחר ש"זמן ילד" בגיל הרך הוא קריטי,  .א

הממצאים ן עם זאת, מ .בהתאם תכנית ולבנות הילדים ם שלצרכימצב ההורים ובב שינויים

ם ויישלהקפיד יותר בעולה שהוועדות אינן מתכנסות תמיד בתדירות הנדרשת מהן. יש אפוא 

 נהלים אלה. 

 נראה כי אין אפשרות להחזיר את הילד לבית הוריו, יש לבחון כיצד אפשר ליישם טוב כאשר .ב

 את מדיניות המשרד להסדרת בית קבוע לכל ילד דרך מענה האימוץ. הרבה ביותר  וביעילותיותר 

 בחינה מצריך קבוע לסידור המיועד הנמוך הילדים שיעור על המשפחה"סיות עו דיווח .ג

"בית  מדיניות עם היכרות מחוסר נובע הדבר כי ייתכן. זה לממצא הסיבות של מעמיקה

 בנוגע הנהלים את להסדיר יש זה במקרה. זו למדיניות באשר עמימות קיימת כיו" קבוע

וליצור תנאים ליישום יעיל של  "עמומים"ה המצבים את להפחית ,המשרד למדיניות

 ליישום ניסיוניתה תכניתה לפיתוחהמדיניות. נציין כי הקושי ביישום המדיניות הוביל 

 להבטיח ובראשונה בראש נועדה זו תכנית. לעיל שהוזכרה, וקבועה מיטיבה משפחה מדיניות
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 אפשרות עבורם שנשקלה או הוריהם מרשות שהוצאו לילדים קבועה מיטיבה משפחה

 .הבית מן ההוצאה

 סית"עו – בילד המטפלים השונים הגורמים בין הארוך לטווח התכנית על בדיווח הבדלים .ד

זרימת מידע  להבטיח הצורך אתמעלים  – האומנה ומנחת האימוץלחוק  סית"עו, המשפחה

או  מונעות האימוץ למענה בנוגע ועמדות תפיסות האם לבחוןבין כל הגורמים המטפלים וכן 

  .זאת מאפשרים התנאים כאשר גם אימוץ על המלצה מעכבות

נוספת שיש להתייחס אליה בהקשר זה הוא האחוז גבוה של ילדים שלהוריהם נערכה  נקודה .ה

 זו בדיקה( כחלק מתהליך תכנון ההתערבות לטווח הארוך. 54%) הורית מסוגלות בדיקת

-כבר קטין על להכרזה המשפט לבית בפנייה כמו יותר הקיצוניים במצבים לשמש אמורה

האם ו זו לבדיקה כך שהורים לילדים רבים הופנול הסיבות מה היו קודיש לב, כן עלאימוץ. 

 .לצרכים נוספים תמשמשהיא 
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