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 מצית המחקרת

 למחקר רקעה. 1

, מעבר לקשיים ה'רגילים' של ייחודיים י הורותעם מוגבלויות מתמודדים עם קשישהם אנשים  הורים

, תמוגבלות נפשי אם יש להםו ,םפיזי בטיפול בילדיסיוע זקוקים בעיקר ל , הםפיזית נכותאם יש להם . הורים

מערכות המתמיד שחשש עם הכן ו הם בתור הוריםשל יכולותהעל השפעתה תמודד עם צריכים לה הם

שהם עצמם זקוקים לו בשל טיפול כרוכים בההקשיים  זאת נוסף על .םהילדיאת  מהם יקחו ההרווח

 סטיגמות שהחברה נוטה להצמיד נוספות . על כל אלה)הליכים רפואיים, אשפוזים וכדומה( םוגבלותמ

 .בושהלהם  גורמותו ההורים עם המוגבלות ילדיגם על  משפיעותלא אחת הסטיגמות  .לאנשים עם מוגבלות

ם נותרים הוריוה ,תמודדות עם שפע הבעיותלה שירותי הרווחה במדינה אינם מציעים תמיכה מספקת

  .בודדים עם קשייהם המרובים

 

 הליווי של מכון אדלר  תכנית

 תכנית 0030-בהחל מכון אדלר להפעיל להורים עם מוגבלות  סיועעם המחסור החריף ב להתמודד כדי

 שהןבעלות מומחיות מקצועית בתחום ההורות,  ,מכוןב נחותמ תכנית,ה במסגרת .הוריםמיכה בתל סיוניתינ

 . מוגבלות עם הורים מלוותגם אימהות מנוסות, 
 

 –"מסד נכויות" שיזם  מוגבלותמערך התמיכה להורים עם אחד מרכיבי  היאמכון אדלר  שלליווי התכנית 

 :מסדב שותפים. בקהילה ושילובםאנשים עם מוגבלות  של לקידומם שירותים של ופיתוח לתכנון שותפות

  .רודרמן משפחת וקרן הממשלה ימשרד, ישראל וינט'ג

 .כהורים םתפקוד את קדםלכדי  מוגבלויות עםלהורים וסיוע כלים ידע, מטרת התכנית היא לתת 

מתקיימים . המפגשים אחת לשבועייםבערך ההורים  עם תנפגשוממכון אדלר  מנחותהבמסגרת התכנית 

 לוותהמ תשוחחומבבית המשפחה, עם שני ההורים או רק עם האם, ולפעמים גם עם הילדים. במפגשים לרוב 

נעזרות  המנחותיעוץ. ילהם הדרכה, תמיכה ומציעות עם ההורים על נושאים שמעסיקים אותם כהורים ו

מרוחק או דידקטי  פחותו וחברי פורמלי בלתי, תומךאך הליווי נושא אופי  ובניסיון המקצועי שלהן בידע

 . רגילהמהמקובל בהדרכת הורים 

שלה מחזורים שני השתתפו ב ,0035עד אוגוסט  0030מאוקטובר  ,תכניתמהלך השנתיים הראשונות של הב

  .חודשים 8 עד 3 נמשך מחזור כל. משפחות 63

 

 ההערכה מחקר

לבדוק את היישום ואת התוצאות של תכנית הליווי כדי לסייע  וא נועדהו ,"נכויות מסד" המחקר את יזם

  .של תכנית זו ותכניות דומות לקבל החלטות לפיתוח העתידי

 ההורים המשתתפים, מאפייני חס למאפיינייתיהמחקר בחן את התכנית בשנתיים הראשונות להפעלתה וה

בשיפור היכולות שלהם רצון ותרומת התכנית להורים ההמלווים, אופי הליווי והתכנים שלו, שביעות 

 ם ביחס להורים עם מוגבלויות. מלוויה על תפיסות תכניתה השפעתל וכןבתחום ההורות, 
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 מחקרהת יטש. 2

 :אלה כלים באמצעות המלווים ומן ההורים מן נתונים נאספו

הורה אחד מכל הורים ) 05עם  ת ראיונות טלפונייםעב הסוקריםעל ידי מולא  –להורים טלפוני שאלון  .א

 (משפחות מקבלות ליווי 63מתוך  משפחות 05-אחת מ

 ( 68)מתוך  יםמלוו 06מולא על ידי  –ים למלוואינטרנטי שאלון  .ב

 ( 9) יםראיונות עומק עם מלוו .ג

 ( 6) הוריםראיונות עומק עם  .ד

  התכנית מנהלת עם ןאיויר .ה

ראיונות  .0035 אוגוסט-יוניבמהלך נערכו ים עם ההור הטלפוניים הראיונותהשאלון האינטרנטי מולא ו

 .0035עד סוף  0036העומק עם ההורים נערכו מאמצע 
 

 בשל מספר המרואיינים הקטן, הנתונים בדוח מדווחים במספרים ולא באחוזים. 

 

 הממצאים עיקרי. 3

 המלוות

 להתנדבה הזמנ ובומכון בשהוכשרו ם מנחילכלל הדוא"ל מכון אדלר  ראשון להפעלת התכנית שלח בצעד

שתלבת כזו מ ותלהתנדב יםה אל המנחיביום הכשרה. פנילהשתתף ושל הורים עם מוגבלות  הליווי יקטפרול

  תרומה לקהילה.  המעודדתמכון הת תפיסב
 

השתתפו במחזור השני מנחים, ו 39השתתפו חזור הראשון במ :םמחזורינעשתה בשני  מנחיםה לא הפנייה

  מנחים. 03עוד 
 

 זו בקבוצה קטן מיעוט הגברים היות בשל אולם, השאלון את ומילאו םההורי את ליוו נשים 03-ו גברים שני

 האחרונה למשפחה להתייחס התבקשו משפחות שתי שליוו מלוות .ת'מלוו' במונח להלן להשתמש החלטנו

 .שליוו
 

 מאפיינים אישיים של המלוות
  : במחקר שהשתתפו המלוות 06-מ

 (0) גברים, (03) מגדר: נשים. 

  94עד  64 –הגילים  , טווח40 –גיל: הגיל החציוני. 

 לילדים הורים םוכול, הגברים המלווים אחד וגם נשואות (03) הנשים המלוות מצב משפחתי: כל.  

 (38) השכלה:  השכלה אקדמית. 

  (5לא עובדות ) (4) תאחרעבודה רק  ,(9) עבודה אחרת, הנחיית הורים ו(9) : רק הנחיית הוריםעבודהתחום. 
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 ההכשרה וההדרכה של המלוות
 על הורות עם שכלל הרצאות למתנדבים לפרויקט יום הכשרה  (.א: )מולפני תחילת ההתנדבות התקיי

  . מוגבלויותהורים עם בין המתנדבים לבין מפגש (. ב)-ו מוגבלויותועל שירותים לאנשים עם  מוגבלויות

  בדרך כלל נערכו לשם כך מכון אדלרמדריכה מהמלוות הדרכה קבוצתית מקיבלו הליווי במהלך .

 . ניתנה גם הדרכה טלפונית ךשבועות, ובמידת הצור 3עד  5-פעם ב מפגשים

 00  המלוות דיווחו כי ההדרכה המקצועית שניתנה התאימה לצרכים שלהן כמתנדבות  06מתוך

  . בתכנית

 המלוות כפי שפירטו אותההעיקרית של ההדרכה,  ההתרומ: 

o עידוד ותמיכה הן קיבלו.  

o אפשרו העמקה והבנה יעצות בקבוצההתיהשיתוף וה.  

o  בעיקר לגבי גבולות היכולת שלהן להביא לשינוי במשפחה.פרספקטיבה, הן קיבלו 

 ההורים

 :(זוגם בנות או בני ולא, בלבד הם) במחקר שרואיינו ההורים 05-מ

 :(5) גברים  ,(00) נשים מגדר.  

 45עד  65 – הגילים טווח ;68 – גיל: הגיל החציוני .     

 (0) , רווקות(8) , גרושים או פרודים(35) מצב משפחתי: נשואים. 

  :(8) תואר אקדמיהשכלה. 

 (7) , אינם עובדים מחוץ לבית(35) , משרה חלקית(3) קה: משרה מלאהתעסו. 

 (3) יותר ממוגבלות אחת ;(30) (, פיזית33נפשית ) :שכיחות מוגבלויות . 

  :הילדים 

o (4) שלושה ילדים ויותרעם , משפחות (37) ילד אחד או שניים עם משפחות . 

o 30ילדים מתחת לגיל ה רוב . 

o  (9) ילד/ים עם צרכים מיוחדים שבהןמשפחות. 

 בדרך כלל  ,( מקבלים עזרה33רוב ההורים ) :טיפול בילדים בבית, בהסעות או בסידוריםעזרה קבועה ב

 (.7מהורי ההורים ) או/ו( 30בתשלום )

 צרכים בלתי מסופקים של ההורים: 

o ( 00הצורך בביטחון כלכלי ) 

o  (33חה יחד )בילוי וכיף של כל המשפ(, 33) מידע בדבר זכויות ושירותים נוספים:צרכים בולטים ,

 .(33עזרה בטיפול בילדים ), (33) מוגבלויותהזדמנות לדבר עם הורים אחרים עם 
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 הליווי תכנית

 לתכנית ההורים הצטרפות
 מכון גבוהה, כפי הנראה בזכות המוניטין של  הייתה ענותיהוה ,התכנית פורסמה דרך שירותים שונים

 . הורות ומשפחהכמומחה לאדלר 

 ( 34רוב ההורים ) שהצטרפו לתכנית כדי להתמודד טוב יותר כהורים עם הילדים שלהם. הוריםדיווחו 

 .  מוגבלויותהורים עם בתור ספציפית לצורך בעזרה  והתייחס (3אחדים )

 האינטייק

 חוות הדעת של יועצת משפחתית של המכוןעם אינטייק  ועברית ההורים שביקשו להצטרף לתכנ .

פרויקט. ב םההורי שהחליטה לגבי השתתפותוהיא  ,של מכון אדלר ת הקליניקההיועצת עברה למנהל

של בעיות אלימות קשות ב ,נדחתה 00 מתוך רק משפחה אחתהתכנית  של הראשון המחזור לקראת

 במיוחד.

  למשל משפחה עם  –שאינן מתאימות אחדות חלק מהמלוות התרשמו שהתקבלו לתכנית משפחות

חששו ששירותי ההורים ן שוכיו ,'כיסוי'מערכת יחסים אלימה או משפחה שהצטרפה לתכנית כ

 הרווחה יקחו מהם את הילדים. 

  ל המתנדבות ולחסוך מהן נסיעות עהשידוך בין המשפחה למלווה נעשה על בסיס גאוגרפי, כדי להקל

 ארוכות והוצאות כספיות נלוות. 

 מטרת הליווי וסוג הקשר
  המקובל בהדרכת הורים במסגרת האם מדובר בקשר מקצועי  –המלוות התלבטו ביחס לאופי הליווי

 (או דומה)במה שונה  ?אם מדובר בהדרכת הורים או בתמיכהה ,כןוחברי? בקשר או מכון אדלר 

שמדובר בתפקיד חדש, מסכימות רוב המלוות הדרכת הורים שלה הוכשרו? מתפקידן בליווי המשפחות 

שימוש בידע ובכלים מקצועיים לצד קשר בלתי פורמלי  –כמנוגדים  ןעל יד יםשמשלב היבטים שנתפס

 .'אנחנו באות כנשות מקצוע, אבל לא בכובע המקצועי: 'שמתרחש לרוב בבית של המשפחה

 המפגשים

 משתתפים : 

o  לקבל ליווי, אך לשני ההורים ניתנה הזדמנות  ,משתתפי התכנית נשואיםההורים ה זוגות 35אצל

 : בחירתהההרכב השתנה ממשפחה למשפחה, על פי 

  שני ההורים השתתפו באופן קבוע  – 30אצל  -

 האב השתתף לפעמים – 0אצל  -

 לא השתתף כלל.  באה – 0אצל  -

o 30 הוריות קיבלו ליווי לבד. -מהות במשפחות חדיא  

o  אחד הילדים  ,מטפל/ת של ההורים, כגון גם אנשים נוספיםבקביעות בחלק מהמשפחות השתתפו

 .סבא וסבתאאו 
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 המלוות נפגשו עם ההורים אחת לשבוע בחודש הראשון, ובהדרגה ירדה תדירות  ,לרוב :תדירות

 בחודש.  6עד  0-ים למפגשה

o ובחלק התדירות התאימההשיבו כי בחלק מהתקופה הנוספות  6 .מלוות 00-התאימה ל התדירות ,

הורים היו מעדיפים  9. 39-להתדירות התאימה , אצל ההוריםלא )אם כי לא נימקו את התשובה(. 

  .יותר פגישות

o ( קיימו גם שיחות טלפון עם המשפחה בין הפגישות.34רוב המלוות ) 

 בבית המשפחה, אם כי בראיונות פתוחים חלקן ( נפגשו עם ההורים 00המפגש: רוב המלוות ) מקום

 בבית המשפחה. המפגשים נוחות בקיום -סיפרו על אי

 חודשים. במקרים מיוחדים התאפשר ליווי  8עד  3הליווי הוגדר מראש למחזור שאורכו  :הליווי משך

אף המשפחות בשני המחזורים הראשונים המשיכו למחזור שני )ואחת מהן  63מתוך  3במחזור נוסף. 

  .למחזור שלישי(

 בהם עסק הליווי שהתכנים 
  (, היחסים 00היחסים בתוך המשפחה ) ,(05ההתנהלות עם הילדים )הם הנושאים השכיחים ביותר

( והאופן שבו ההורה מציג את המוגבלות 33(, השפעת המוגבלות על המשפחה )39במשפחה המורחבת )

 (. 33לילדים )

 מועילות.  השיחות שורים כמעט בכל הנושאים העריכו רבים מהה 

 73%-ו 73%גבוהה ) ההורים יל ידע התנהלות עם ילדים ויחסים במשפחה, הערכת התועלתבנושא ה ,

  .בהתאמה(

  ילדים(למשפחה ואופן הצגת המוגבלות ה)השפעת המוגבלות על  מוגבלויותליותר בנושאים ספציפיים, 

 (.  בהתאמה, 83%-ו 94%נמוכה יותר ) ההורים ייד עלהערכת התועלת 

 שביעות הרצון ותרומת התכנית להורים  

 שביעות רצון
 37 ורק אמא אחת לא כל כך מרוצה.  ,מרוצים 5ד מהליווי, והורים מרוצים מא 

  ד.ונשאלו, גבוהה מאששביעות הרצון של ההורים מהמלוות, בכל ההיבטים 

 פי שאלה פתוחה( -)עלשצוינו בשכיחות גבוהה שמהם ההורים מרוצים בקשר עם המלוות,  ההיבטים

כבוד  .(ה) ,אישיות נעימה .(ד) ,עצות מועילות .(ג) ,ידע ומקצועיות .(ב',  )נתינה מהלב' .(א: )םה

 .'בגובה העיניים'יחס  .(ו)-ו ,וסובלנות

 חוסר שביעות רצון
 4 הורים ציינו חוסר התמדה של המלווה. 

 6  הבעיותבפתרון של המלווה בעזרה הצלחה -איהורים ציינו.  
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 הצעות ההורים
 הציעו ההורים: כניתתלשיפור ה

  יוכלו להיעזר בה מוגבלויותלפרסם את התכנית כדי שעוד הורים עם, 

 להגדיל את מספר הפגישות  , 

 הילדים בפגישות.  את יותר  לערב 

 שינויים אצל ההורים בעקבות התכנית

  ( 00–00מתחילת הליווי. רבים )שיעור גבוה מההורים דיווחו על שיפור בתחומים שונים של ההורות

יכולת , בבסבלנותלהם דברים יכולת להסביר הילדים, ב רכיויכולת להבין את צדיווחו על שיפור ב

 ים. כולת לעצור התנהגות לא רצויה של הילדובי יםללמוד דרכים חדשות להתמודד עם הילד

 ביעות רצון ותרומת התכנית למלוותש

 רצון שביעות
 33  דומרוצות מא 30תכנית, למלוות מרוצות שהתנדבו. 

  .המלוות מרוצות במיוחד מתחושת ההערכה מצד המשפחה וההורים, ומהקשר עם המשפחה 

 למלוות תרומה
  עצם העזרה : םפי שאלה פתוחה( ה-המלוות מרוצות בשכיחות גבוהה )עלהיו ההיבטים שמהם

  .ומנות שלהן כמנחות הוריםשיפור המיוכן  שקיבלו ותחושת המשמעותשהעניקו 

 ( השיבו כי ההתנדבות 33מרבית המלוות )מוגבלויותביחס לאנשים עם הן התפיסות שלשפיעה על מ .

  :ןה ינו )בשאלה פתוחה(יההשפעות השכיחות שצ

o  מוגבלויותיכולת ההתמודדות של אנשים עם להערכה 

o מוגבלויותאנשים עם  צמצום החשש והזרות כלפי  

o מוגבלויותהתמודדות של אנשים עם ל ההבנעמקת הה. 

   המלוות הצעות
  מידע עליה למלווה ולתת אם המשפחה מתאימה לתכנית, לבדוק 

  מחויבות רבה יותר מצד המשפחה, למשל דרך תשלום סמלילדרוש 

 ביחס למוגבלויות, שירותים וזכויות  יםמידע למלוולהעשיר את ה 

  בתחילת הליווי ת, במיוחדויתר אינטנסיביבאת המלווים להדריך 

 לבדוק אם היא צריכה הדרכה נוספת. כדי ב אחרי המשפחה לאחר הסיום ועקל 

 מסקנות ונקודות לדיון  .4

המוניטין של מכון ( 0)פרסום נרחב,  (.3) :כותיתה גבוהה, כפי הנראה בזיההיענות של הורים לתכנית ה .א

 שירות נורמטיבי. תכנית היא העובדה שה( 6)אדלר כמומחה בתחום ההורות, 
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 מלווהקשר עם המרוצים מה דומא מרשימה ביותר. ההורים היומהתכנית שביעות הרצון של ההורים  .ב

, לצד המקצועיות והעצות המועילות 'נתינה מכל הלב'הם העריכו במיוחד את הומהעזרה שלה.  שלהם

 .'בגובה העיניים'ואת היחס הלא מתנשא 

והמלוות התגבשה הסכמה שהליווי שונה מהדרכת ההורים לאחר התלבטות בקרב מובילי התכנית  .ג

הרגילה במכון אדלר. המנחות נעזרות אמנם בידע ובניסיון המקצועי שלהן, אך הקשר שהן יוצרות 

פי משוב -על. ת, אלא יותר תומך, בלתי פורמלי ודומה לחברּומרוחק ו/או דידקטי ,'מקצועי'נו אי

 רכיהם. וד לצוההורים, השילוב התאים מא

ביחס  הן ה והכשרה נוספותביעו צורך בהדרכיו מרוצות מן ההדרכה בתכנית, אך ההמלוות ה .ד

 . מוגבלויותביחס לזכויות ושירותים לאנשים עם הן למוגבלויות ו

היו כאלה שמעסיקים גם הורים ללא מוגבלויות,  תרוב הנושאים שהעסיקו את ההורים ואת המלוו .ה

דרכי ההתמודדות שהוצעו ואומצו היו דומות לאלה שמתאימות להורים אחרים. עם זאת, על פי רוב ו

, למשל הצגת המוגבלות בפני הילד מוגבלויותחלק מהצרכים של ההורים היו ייחודיים להורים עם 

תועלת . ההורים הפיקו גבולותהקושי להציב בגלל המוגבלות, למשל  ווחרפה. חלק מהקשיים והסביבה

שיש נראה . ייחודייםה, אך מעט פחותה בנושאים ייחודייםשאינם זרה של מלוות בנושאים מן הערבה 

  .מוגבלויותדרכי התמודדות של הורים עם בפרט ב ,למלוותצורך בהדרכה נוספת 

ד בולטים: המוניטין של המכון כשירות ונראה שלהפעלת התכנית במסגרת מכון אדלר יתרונות מא .ו

תפיסה ותרבות  ;יםניתן לגייס מתנדב ומתוכש יםמנחהמאגר  ;רותנורמטיבי ומומחה בתחום ההו

ארגונית שמעודדת התנדבות ומערך של אנשי מקצוע לריכוז התכנית, מיון המשפחות והדרכת 

 . יםהמתנדב

. המלוות שובצו למשפחות יםהמתנדבלצורכי איזון מוצלח בין צורכי המשפחות בהתכנית עוצבה  .ז

 8עד  3-והליווי הוגבל מראש לבערך אחת לשבועיים, תה יתדירות המפגשים הי .באזור מגוריהן

הדרכה קבועה המתנדבות קיבלו . כמו כן ם אפשרות להמשך למחזור שני במקרים מיוחדיםע ,חודשים

יהן שמרו עלמאתגרת, הסייעו למתנדבות בהתמודדות פי הצורך. כל אלה -על ,קבוצת עמיתיםב

 ת את ההתנדבות בצורה חיובית. משחיקה ואפשרו להן לחוו

למשפחות בודדות ניתן או לזמן ארוך יותר.  יותר חלק מן המשפחות היו זקוקות לליווי אינטנסיבי .ח

יש מקום לחשוב על מענה עבור משפחות ליווי גם במחזור נוסף, ולמשפחה אחת אף במחזור שלישי. 

 אלה, אולי במסגרת שאינה מבוססת על מתנדבים. 

ת הכרבעקבותיה התחזקה  :ביחס להורים עם מוגבלויות מלוותה תפיסות שלהשפיעה על ההתכנית  ט.

 המלוות הבנה שלה גברהבדמיון בינם לבין הורים אחרים, ום הוריה ביכולות ההתמודדות של המלוות

 אנשים עם מוגבלויות. מ של המלוות הנוחות-החשש ואי וקשיים ייחודיים וכן פחתל

והפחתת דעות קדומות של  ביכולותיהם שיפור, ההורים רצון שביעות היו התכנית של המרכזיות הצלחותיה

עדה דנה והוועדת ההיגוי של תכנית התמיכה להורים עם מוגבלות. וב מצאי המחקר הוצגומ המלוות.

הורים עם נוספות לתכניות תמיכה כדי לבדוק את יישומם בלמידה ממרכיבי ההצלחה של התכנית ב

זכויות של עניין מלוות בל ההכשר ה שלנקודות לשיפור התכנית, כגון הרחבבדנה הוועדה כן  ו. כממוגבלות
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אנשים עם מוגבלות ומענים למשפחות עם צרכים מורכבים יותר. בהמשך לתכנית הליווי על ידי מנחות נדונה 

כשרה פי ההצעה ההורים יקבלו ה-בוגרי התכנית. על מתנדבים, ליווי על ידי הוריםכעת הצעה לתכנית 

כמו כן, מתוכננת הפעלת תכנית דומה בחברה החרדית, באמצעות מכון חרדי והדרכה במסגרת מכון אדלר. 

 המתמחה בהדרכת הורים.

 

 ."מסד נכויות" ג'וינט באמצעות מומן המחקר

 



 

 

 

 ותתוד

 במכון התכנית רכזת, ויינברג לרותי: זה דוח ובהכנת המחקר בביצוע לנו שסייעו אלה לכל להודות ברצוננו

 להורים התמיכה תכנית של ההיגוי ועדת לחברי, "נכויות מסד"ב התכנית נהלמ ,מנדל-פניני ליקיר ,אדלר

לד"ר שרית ניסים, שותפה  ,המחקר במסגרת והתראיינו סיונםיבנ ששיתפו ולהורים למלוות ,מוגבלות עם

תודה לליאת . ולמראיינים ,רכז עבודת השדה ,מלקוביץ למרק לביצוע השלבים הראשונים של המחקר,

 עלו הלשון עריכת על קליינמן ללסליוכהן  לרעיה כןו על הערותיה המועילות ברוקדייל ממכוןסיקרון 

 .לדפוס ההבאה
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  מבוא. 1

עם מוגבלויות מתמודדים עם קשיים ייחודיים שונים, מעבר לקשיים ה'רגילים' שכל ההורים  הורים

הורים בעלי נכות פיזית צריכים סיוע ותכנון מוקדם כיצד להוציא ולהכניס את  . כך למשל,מתמודדים אתם

צריכים לעתים קרובות ללמוד להתנהל לצד  רשיםיחהתינוק למיטה או להעבירו ממקום למקום; הורים 

הורים עם בעיות נפשיות  .ילדיהם השומעים כאשר עולם הצלילים שכה מרכזי בחיי ילדיהם אינו קיים עבורם

חשש מתמיד שילדיהם יילקחו  עם אופי בלתי צפוי של מחלתם, כמו גםאשפוזים ועם תמודד עם  צריכים לה

ההורים עם המוגבלויות צריכים להתמודד עם סטיגמות רבות המוצמדות להם  כל .הידי מערכות הרווח על

שירותי הרווחה במדינה אינם  .םיילדהרה הרחבה, אשר עלולות לגרום גם לתחושת בושה אצל על ידי החב

, והם נותרים בודדים עם יהםעם שפע בעיות ההורים בעלי המוגבלות מציעים תמיכה מספקת להתמודדות

 ים. קשייהם המרוב

 

 מוגבלויות התמיכה להורים עם תכנית 1.1

 עםתמיכה להורים  תכנית 1"נכויות מסד"יזם  מוגבלויותההורים עם  תלאוכלוסייבהעדר שירותי תמיכה 

ההורים הכללית וכן בשירותים  לאוכלוסיית המיועדות במסגרות מענים למענם חלפת כדימוגבלויות 

 . מוגבלויותקהילתיים לאנשים עם 

 

 מטרות מרכזיות: מספר לתכנית

  ,לתפקוד מיטבי ומיצוי יכולתם כהורים מוגבלויות עםלהורים וסיוע כלים מתן ידע 

 בקרב החברה הרחבה מוגבלויותדומות כלפי הורים עם דעות קת קידום לגיטימציה והפחת 

  לצורך הפצה רחבה בתום התכנית מוגבלויותבניית מערך ידע יישומי להכשרה ולסיוע להורים עם. 

יה יבקבוצות הכשרה להורים באוכלוס מוגבלויותשילוב הורים עם ( א)מרכיבים: ארבעה התכנית כוללת 

 מוגבלויותעם ' טריים'ליווי אישי של הורים ( ג), מוגבלויותקבוצות הורים ייחודיות להורים עם ( ב)הכללית, 

 ,על ידי מנחי הורים מקצועיים מוגבלויותליווי הורים עם ( ד)-ו, מוגבלויותעל ידי הורים ותיקים עם 

 בהתנדבות. 

על ידי מנחי  מוגבלויותליווי הורים עם  –האחרון מרכיב הערכה של המחקר מוצגים ממצאי דוח הנוכחי ב

  2.בהתנדבות ,הורים מקצועיים

ההורים )ולפעמים גם עם ם ע תמשפחות ונפגשו יווילל תשובצוממנחות ממכון אדלר  ,במסגרת התכנית

על פי רוב בבית המשפחה, עם שני ההורים  יםתקייממ. המפגשים הילדים( באופן קבוע, בערך אחת לשבועיים

נושאים עם ההורים על  תשוחחולוות מאו רק עם האם, ולפעמים גם עם הילדים. במפגשים אלה המ

                                                   
. בקהילה ושילובםאנשים עם מוגבלות  של לקידומם שירותים של ופיתוח לתכנון שותפותהוא  "נכויות מסד"  1

 .רודרמן משפחת וקרן הרווחה משרד, וינט'הג בה שותפים
 

המחקר התייחס גם לליווי ההורים הטריים על ידי הורים ותיקים עם מוגבלויות, אולם בשל קשיי התארגנות בליווי   2
 זה הוחלט לדחות את הדיווח עליו עד שיצטבר ניסיון רב יותר. 
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 והמלוות התכנית מובילי בקרב תהתלבטו לאחריעוץ. ילהם תמיכה וות עמציותם כהורים ושמעסיקים א

אמנם  ייעזרומהדרכת ההורים הרגילה במכון אדלר. המנחות  שונה להיות הליווי שעל הסכמה התגבשה

, מרוחק ו/או דידקטי, אלא מקצועי בלבדצריך להיות  אינו ייצרובידע ובניסיון המקצועי שלהן, אך הקשר ש

  יותר תומך, בלתי פורמלי ודומה לחברּות.

הראשונים של התכנית, המחזורים יחס לשני י. מחקר ההערכה הת0030אוקטובר החלה לפעול בהתכנית 

 . חודשים 8 עד 3 נמשך מחזור כל. 0035אוגוסט עד מתחילת התכנית ו

 :יחס המחקר השתתפו בתכניתיאליה מתשתקופה בהכול  בסך

 63 לשנה בליווי המשיכו משפחות שתי. השני מחזורב 03-ו הראשון מחזורב משפחות 39 :משפחות 

 . יהישנ

 68 3.בשני 03-והראשון  מחזורב 39 :מלוות 

 טרת המחקר מ 1.2

כדי לסייע לקבל החלטות  תוצאות של תכנית הליווילבדוק את היישום ואת ה הייתהמטרת המחקר 

  .לפיתוחה העתידי

 

 :יחס לנושאים הבאיםיהמחקר הת

 צרכים, מוגבלויות סוגידמוגרפיים, -סוציו מאפיינים, מין, גיל: משתתפיםהורים הה מאפייני .א

 מלוויםה של והכשרתם מאפייניהם .ב

 יחס ינעשה הליווי ולאילו תכנים התכיצד התכנית:  פעילות .ג

מהיבטים שונים של הליווי, האם שביעות רצונם של ההורים רומת התכנית להורים: שביעות רצון ות .ד

 כהוריםשלהם יכולות ב ינויחשים שהם והאם  להורות רכשו כלים וידע

ביחס להורים עם  ןועל תפיסותיה ת: כיצד השפיעה ההתנדבות על המלוותמלוולהתכנית תרומת  .ה

  .מוגבלויות

 המחקר ואוכלוסיית שיטהה 1.3

 :ואל בכלים נאספו המלווים ומן ההורים מן נתוניםה

הורה הורים ) 05 עם ,בטלפון שנעשה ריאיוןבהשאלון מולא  –ליווי מקבלי ההורים שאלון טלפוני ל .א

 יםאבות. בשני 5-מהות ויא 00 :(משפחות מקבלות ליווי 63מתוך משפחות  05-אחד מכל אחת מ

לא רצה להתראיין האבות האלה אחד  , אךהאב הוא ההורה עם המוגבלות ,רואיינה האםשמקרים מה

 והשני היה באשפוז. 

                                                   
 .שליוו האחרונה למשפחה להתייחס התבקשו משפחות שתי ליוו אשר המלווים 3
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גברים. עד מועד  0-נשים ו 03 (68 )מתוך יםמלוו 06על השאלון השיבו  – יםולמלואינטרנטי שאלון  .ב

סיימו את  יםמלוו 3הספיקו ללוות שתי משפחות.  5-ליוו משפחה אחת, ו יםמלוו 37מילוי השאלון 

התקשו  6אך בתדירות נמוכה יותר,  בליווי המשיכו 5ליווי המשפחה בהתאם למועד שנקבע מראש, 

 בעת מילוי השאלון.  מלא ליווי ההמשפח עדיין ליוו את 30-להשיב אם הליווי הסתיים או לא, ו

 (9) יםם מלווומק עראיונות ע .ג

 (6) הוריםראיונות עומק עם  .ד

 .ראיונות עם מנהלת התכנית .ה

ראיונות העומק  .0035 אוגוסט-יוניוהשאלון האינטרנטי בוצעו במהלך  עם ההורים הטלפוניים הראיונות

  .0035 לסוף 0036 אמצע יןב נעשו

 

 בשל מספר המרואיינים הקטן, הנתונים בדוח מדווחים במספרים ולא באחוזים. 

 

 הדוח הנוכחי 1.4

בהורים ובמשפחות אשר קיבלו אחר כך נעסוק ובהדרכה שקיבלו במסגרת התכנית.  יםוומלב נפתחהדוח 

 עוסקיםאחר כך הפרקים שעסק. שבהם אופן התנהלותו והתכנים  –חס לליווי עצמו ימתי באליווי. הפרק ה

פרק עוסק בתרומת הליווי למלוות עוד  .הליווי תבעקבוובשינויים בשביעות הרצון של ההורים מהליווי 

לבסוף, הפרק האחרון מציג מסקנות וסוגיות לדיון בפיתוח ודיווחיהן לגבי השפעת הליווי על תפיסותיהן. בו

 תכניות דומות. כן התכנית ו

 

 . המלוות2

 גיוס המלוות 2.1

הזמנה  ובומכון ה מנחימכון אדלר דוא"ל לכלל ה מנהלת התכנית בבצעד ראשון להפעלת התכנית שלח

כזו  ותנדבלהת המנחים אל פנייה. הכשרה ביום ולהשתתף מוגבלות עם הורים של הליווי לפרויקט להתנדב

  תרומה לקהילה.  מכון המעודדתהת תפיסמשתלבת ב

 

מהם נשארו  39מנחים,  60-תה היענות של כיבמחזור הראשון הי :מחזורים בשני נעשתה המנחים אל הפנייה

 מנחים. 03עוד מהנענים לפנייה במחזור השני השתתפו בליווי ליווי. ב בתכנית והשתתפו

 

 :התכנית מנהלת דברי

המבוססת על תורתו של אדלר מקדשת תרומה והתנדבות בחברה. המכון אדלר מכון הגישה של 
בותי בכלא בו המנחים מלווים הורים אסירים. לכן כשדובר על הפרויקט מבצע פרויקט התנד

 זה יכול להוות אלטרנטיבה להתנדבות בכלא שאינה מתאימה ומתאפשרת לכולם. תי שחש
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 שהתראיינו המלוות מאפייני 2.2

לאו את השאלון האינטרנטי. כל המלוות היו מנחות מוסמכות ימלוות בתכנית אשר מ 06-יחס ליהמידע מת

 התנדבו ללוות הורים עם מוגבלויות במסגרת התכנית. ובמכון אדלר 

 :גברים 0-ו נשים 03: מגדר להלן כמה ממאפייניהן. 

 94 עד 64 – הגילים טווח, 40 – המלוות של החציוני הגיל: גיל  .  

 המלוות כל. גרושה אחת מלָוהו זוג בת עם חי ואחד נשוי אחד מלֶוה, נשואות מלוות 03: משפחתי מצב 

  .הורים הם והמלווים

 אקדמית השכלה( 38) המלוות לרוב: השכלה.  

 עובדות אינן 6-ו חלקית במשרה 35, מלאה במשרה עובדות מלוות 3: עבודה היקף . 

 4-ו אחרת ובעבודה הורים בהנחיית עובדות 9, הורים בהנחיית רק עובדות מלוות 8: עבודה  תחום 

  .תאחר בעבודה רק עובדות מלוות

 :ואחת באשדוד ,באזור ירושליםשלוש  ;מתגוררות במרכז הארץ( 37המלוות ) רוב אזור מגורים. 

 מסורתיות ואחת דתיתשלוש ( חילוניות, 37רוב המלוות ) ת:דתיּו. 

 מלווה אחת עם מוגבלות. יתה יה ת:מוגבלּו 

 המלוות להדרכה שהכשרה והה 2.3

שכלל הרצאות של נציגי משרד הרווחה  למנחים, יום הכשרה (.)א מוקיילפני תחילת ההתנדבות הת

. כמו כן, מוגבלויותהורים עם גש עם מפ )ב(.מנהלת הקליניקה במכון אדלר ושל ו "נכויות מסד"ווהבריאות 

 ם קיבלו הסבר על השירותים שזמינים להורים עם מוגבלויות. מנחיה

 

במפגשים קבוצתיים.  ,מכון אדלרידי מדריכה מ על תמקצועידרכה הלאחר תחילת הליווי ניתנה למלוות 

פעם  –מלוות דיווחו על תדירות גבוהה יותר  6-שבועות, ו 3עד  5-מפגשים פעם בעל ( דיווחו 00רוב המלוות )

מחוץ למסגרת , לדוא"או בן טלפובגם מהמדריכה  עוץייעל קבלת  ומלוות דיווח 33שלושה. -בשבועיים

  עוץ כזה דיווחו כי לא היו זקוקות לו.ימפגשי ההדרכה הקבועים. המלוות שלא קיבלו י

 

ושלוש דיווחו  ,תאימה לצרכים שלהן כמתנדבות בתכניתמהדרכה מקצועית העל המלוות דיווחו  06מתוך  00

  התאמה. על חוסר

 

. אחד ההיבטים העיקריים את תשובתןהצרכים התבקשו לפרט  לאה אתממהמלוות שהשיבו כי ההדרכה 

 : מתן עידוד ותמיכהשצוין היה 

 .הרגשתי שהיא חולקת אתי את האחריות ,תה שותפה למידעיכה הייהמדר

  .י עם המשפחהשל פעולותבדרכי ובעידוד ונתנה לי ביטחון ההדרכה 
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 :העמקה והבנה אפשרו בקבוצה יעצותיוההת השיתוף – נוספת אחרות ציינו תרומה

כל אחת התמקדה במשפחה מפגש שבו  ,דיון פורה ומלמד יחד עם המתנדבותהמנחה אפשרה 
ובעיקר נפתחו ערוצי חשיבה חדשים מעצם השיחה  ,, קיבלה מענה לכל התלבטותשהיא מלווה

 .הפתוחה

פרספקטיבה, בעיקר למתנדבות  תתנוהיא שההדרכה הקבוצתית נ אצל המלוות תשובה נוספת שחזרה

 .שינוי במשפחהחולל ללגבי גבולות היכולת שלהן 

  .פרספקטיבה, פרופורציה על היכולות לעשות שינויההדרכה עזרה בכך שנתנה 

 .הרבה סיטואציות 'רמלהנ  'ד הרחיבה זוויות ווהעובדה שנפגשנו בקבוצה מא

יק את הסוגיה. בנוסף פשר להרחיב ולהעמהשיח הקבוצתי א   .בלתי מענה לשאלות שהתעוררויק

 .למדתי להבין את הגבולות שלי בתוך התהליך

 הבנת המוגבלויות והשפעתן על ההורותכמו כן ציינו מתנדבות את התרומה של ההדרכה ב

 .המשפחתית הנובעת מאותה מוגבלות הוהדינמיק רשיםיחההדרכה התמקדה בהבנת עולם ה

לשאול וכן מענה וידע מקצועי במקרה של ניתנו קווים לנקודות שיש לבחון, שאלות שכדאי 

 .הפרעה נפשית

  : מדועפירטו הצרכים  לאה אתאינה ממשהשיבו שההדרכה שלוש המתנדבות 

 תכופה במקרה של משפחה מורכבתמספיק אינה דרכה הה. 

  לקבל יותר מידע והכוונה מהמדריכה, במקום דיון בין המלוותמעדיפות הן. 

 לגבי המוגבלות והשפעתה על ההורות והמשפחה צורך במידע רב יותר, במיוחד יש. 

לא יזמה הדרכה או אינפורמציה מעבר למה  מדריכה במפגשים דיברנו בעיקר המתנדבות, ה

 .שהבאנו

ובדרך כלל לא נגעו כלל לזוג שאני מלווה. רוב  , המפגשים כללו דיווחים ארוכים מכל משתתף
לי העשרה בתחום כדי להבין יותר טוב  ההזמן לא היה לי משהו מיוחד לדווח. הרגשתי שחסר

 .את המוגבלות של הזוג ואת השלכות המוגבלות על חייהם

 מקבלי הליוויהורים ה. 3

  4שהתראיינו ההורים מאפייני 3.1

 (ליווי בני זוג, כפי שיפורט בהמשךמפגשי הבמקרים רבים השתתפו ב) גברים 5 ,נשים 00 - מגדר .  

 45עד  65 :טווח גילים; 68 ן:חציו - גיל   . 

                                                   
 הנתונים מתייחסים להורה שהתראיין בלבד, ולא לבני/בנות זוג.  4
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 רווקות. 0ושים או פרודים, גר 8נשואים,  35 - מצב משפחתי 

 8-תיכונית ול-תעודה על 4-תעודת בגרות, ל 6-, לבגרותת לימודים תיכוניים ללא תעוד – 8 - כלההש 

 .תואר אקדמי

 אינם עובדים מחוץ לבית. 7עובדים במשרה חלקית,  35עובד במשרה מלאה,  3 - תעסוקה 

 חרדי 3 ,דתי 3, מסורתיים 9, חילונים עצמם הגדירו 34 -  תדתיּו . 

 :3ל ההורים מופיעים בלוח ש מוגבלויותסוגי ה

 N=24)) , לפי סוג המוגבלותשונים מוגבלויות:  ההורים שדיווחו על סוגי 1לוח 

 מספר ההורים* סוג המוגבלות

 33           מוגבלות נפשית
 30 נכות פיזית 

 4 מחלה כרונית                                        
 3 לקות ראייה                                          
 3 לקות שמיעה                                         
 3 בעיית קשב וריכוז                                

 3             לקות למידה                            
 .אחדביותר מתחום * לחלק מן ההורים מוגבלות 

 

-להורים(.  30ת )והורים( ופיזי 33ת )וות נפשיוימוגבל ןבקרב ההורים שקיבלו ליווי ה ותת השכיחיוהמוגבלו

 יותר ממוגבלות אחת. יש הורים  3-להורים מחלה כרונית, כגון טרשת נפוצה.  4

 

 :0ות בלוח וצגתשובותיהם מ .יומי-המוגבלות מפריעה להם בתפקוד היוםההורים התבקשו לציין עד כמה 

 

  (מוחלטים במספרים) יומי-םהיו בתפקוד המוגבלות מפריעה כמה עד: 2לוח 

 עד כמה מפריעה מספר ההורים

 סה"כ 24
 במידה מועטה 8
 במידה רבה 9

 במידה רבה מאוד 3

 לא יודעת/ לא בטוחה /לענות המתקש 6
 

דיווחו  8-דיווחו שהיא מפריעה במידה רבה ו 9ד, ודיווחו כי המוגבלות מפריעה להם במידה רבה מאהורים  3

 .הורים התקשו לענות על השאלה 6שהמוגבלות מפריעה במידה מועטה. 

 

 . 6מוצגים בלוח של ההורים בעלי המוגבלות ם המאפייני ילדי
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  מוחלטים( במספרים) מאפיינים, לפי ליווי המקבלות במשפחות הילדים: 3לוח 

 מספר הילדים מאפייני הילדים
 24 סה"כ

  מספר הילדים במשפחה
 30 ילד אחד   
 7 שני ילדים   
 4 שלושה ילדים ויותר   

  גיל הילדים*
   0–4 34 
   3–30 36 
   36 + 7 

  האם יש במשפחה ילד/ים עם צרכים מיוחדים?
 9 כן   
 39 לא   

 , כיוון שבחלק מהמשפחות יש ילדים בשתי קבוצות גיל.05-בקטגוריה זו אינו מסתכם ל* מספר הילדים 
 

 משפחות(. רק  7משפחות( או שני ילדים ) 30ילד אחד )רק רוב המשפחות מספר הילדים במשפחה: ב

 שלושה ילדים ויותר.  –משפחות ה 05מתוך  4-ב

  :7-משפחות(. ב 36) 30–3בני ו/או ילדים משפחות(,  34) 4עד גיל ברוב המשפחות ילדים גיל הילדים 

 +. 36משפחות ילדים בני 

 משפחות יש ילד עם צרכים מיוחדים, לחלק מהילדים יש צרכים ביותר מתחום  9-צרכים מיוחדים: ב

פי דיווח -(. על3( או נכות פיזית )0(, מוגבלות נפשית )5(, לקות למידה )5הפרעת קשב וריכוז ) אחד:

-היום בתפקוד מאוד רבה במידה המפריעה) חמורה מוגבלות עם ילד יש מהמשפחות 6-ההורים, ב

 עם ילד יש מהמשפחות 0-וב( רבה במידה מפריעה) בינונית מוגבלות עם ילד יש מהמשפחות 0-ב(, יומי

  (.מועטה במידה מפריעה) קלה מוגבלות

 מקבליםהורים שהקבועה עזרה  3.2

 33  בטיפול בילדים בבית, בהסעות או בסידורים להם באופן קבועהורים דיווחו שיש מישהו שעוזר. 

מהות יאחת הא, מהוריהם ההורים מקבלים עזרה קבוע 7. בתשלוםמדובר בעזרה ( 30)ברוב המקרים 

  , עמותה המסייעת לנפגעי נפש.'אנוש'רה, ואחת נעזרת במתנדב מחב  מעזרה מקבלת 

 (. 8(, קניות וסידורים )30(, הסעת ילדים )33(, עבודות בית )33טיפול בילדים ) םתחומי העזרה העיקריים ה 

 זקוקים לעזרה ואינם  5ה; ציינו שאינם זקוקים ל 5: אינם מקבלים עזרה באופן קבועשהורים ה 8-מ

 מקבלים אותה.

 של ההוריםלא מסופקים צרכים  3.3

  מענים במסגרת קשורה ל ינההרשימה כללית ואחסר להם.  מהההורים שציינו י מספרמציג את  5לוח

  הליווי. תכנית 
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  *תחומים לפי ,מספר ההורים שציינו חוסר: 4 לוח

 מספר ההורים תחומי חוסר
  24 סה"כ

 00 יותר ביטחון כלכלי
 33 מידע בדבר זכויות ושירותים

 33 בילוי וכיף של כל המשפחה יחד
 33 מוגבלויותהזדמנות לדבר עם הורים אחרים עם 

 33 עזרה בטיפול בילדים
 34 נגישות למסגרות החינוך של הילדים

 35 עזרה בעבודות הבית
 35 הזדמנות לדבר עם הורים אחרים

 30 ציוד ועזרים שיעזרו לי לתפקד כהורה עם המוגבלות
 30 עוץ והדרכה בנושאי הורותיי

 7 ייעוץ בנוגע לקשר ביני לבין הוריי
 'קצת חסר'או ' דוחסר מא'מספר ההורים שציינו * 
 

במספרים . טחון כלכלייב ואכמעט בכל התחומים מרבית ההורים ציינו חוסר. התחום הבולט ביותר ה

הזדמנות לדבר עם הורים ', 'חה יחדפבילוי וכיף של כל המש', 'מידע בדבר זכויות ושירותים'צוינו גם  גבוהים

ביחס לקשר הן בנושאי הורות ו , הןיעוץ והדרכהיב כיםהצר .'בטיפול בילדיםעזרה 'ו 'מוגבלויותאחרים עם 

  צרכים האלה קיבלו מענה בתכנית הליווי.השמשום אולי באופן יחסי,  נמוכים במספריםצוינו עם ההורים 

 

 תכנית הליווי. 4

 תכנית הליוויההורים ל לשצטרפות הה 4.1

ובשירותים שונים לאנשים עם משרד הרווחה  ,הבריאותמשרד פרסמה את התכנית דרך רכזת התכנית 

סמכות נתפס כהמכון  של מכון אדלר. מוניטיןל התווהרכזת מייחסת א גבוהה הייתה ההיענות. מוגבלויות

משפחות למחזור הנוסף  00. במהלך המחזור הראשון הצטברה רשימת המתנה של הורות ומשפחהיני יבענ

 של הליווי. 

 

הורים  3ת של בריאות הנפש;  ומסגריה בהורים שמעו על 3מעו לראשונה על התכנית. ההורים נשאלו איך ש

הורים הופנו על ידי מחלקת  5; )כפי הנראה לאחר שהביעו עניין בכך( אמרו שפנו אליהם ממכון אדלר

ממקורות שונים, ידעו על התכנית ( 4הגיעו דרך חברה או קרובת משפחה. שאר המשתתפים ) 6 ;הרווחה

 כולל אחת שראתה פרסום של התכנית בעמוד הפייסבוק של מכון אדלר. 

להתמודד טוב יותר ציינו רצון כללי ( 34מדוע הצטרפו לתכנית )שאלה פתוחה(. רובם )נשאלו ההורים 

לקבל עזרה בהתמודדותם עם  כהורים ספציפית לצורך שלהם והורים התייחס 3כהורים עם הילדים שלהם. 

 .  גבלויותמו

 

מבחינת להפרדה  ותניתנ ןינא, ההורות והמוגבלות עם האימהות פתוחיםהראיונות הכפי שניתן להתרשם מ

 הורים עם מוגבלויות. 
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 :היא מתמודדתשאתן את סוג הבעיות מחישה מאמא עם מוגבלות פיזית 

בקניון, למשל, כאשר הילד צורח . הסמכות ההורית כשאתה עם מגבלהנושא נורא קשה לפעמים 
כאשר ילד קם בלילה הרבה פעמים, . ליםיאתה לא יכול להרים אותם. אז צריך לעשות את זה במ

]לגבי  אני לא יכולה לקום כל פעם ולחזור. אז מצאתי את עצמי צועקת. לא היו לי התלבטויות
 מכל הדרכה אתה מקבל משהו...ההצטרפות לתכנית[, 

 האינטייק 4.2

להן על ה פריוס הלהן להשתתף בהציעה , בתכנית ןימשפחות שהביעו ענימנהלת התכנית יצרה קשר עם 

ידי יועצת משפחתית של המכון  על אינטייק העברתכנית במעוניינת להשתתף תה יהיהתהליך. כל משפחה ש

 ותגבלואיך המומאפיינים שלה, סדר יום, קשיים מיוחדים , העל המשפחהיא שאלה , וה(ידי המלווה לא על)

חוות דעת והמלצה אם המשפחה תבה כבסופו היועצת ו ,רך כשעה וחציהאינטייק א. משפיעה על ההורות

 בענייןשהחליטה סופית  , והיאשל מכון אדלר עבר למנהלת הקליניקההסיכום מתאימה לפרויקט. 

ת בשל בעיות אלימות קשונדחתה משפחה אחת רק משפחות  00מתוך  ,פרויקט. בשלב הראשוןההשתתפות ב

 במיוחד.

 

משפחה עם מערכת  –ההתאמה של חלק מהמשפחות שהתקבלו לתכנית על המלוות העלו תהיות חלק מ

קחו יחשש ששירותי הרווחה י', בגלל כיסוילצורך 'יחסים אלימה ואב עבריין או משפחה שהצטרפה לתכנית 

 את הילדים. 

 

ל המתנדבות עכדי להקל ל בסיס גאוגרפי, נעשה עהשידוך בעקבות האינטייק שודכה מלווה לכל משפחה. 

  ולחסוך מהן נסיעות ארוכות והוצאות כספיות נלוות.

 

 וסוג הקשר מטרת הליווי 4.3

עניין ת דילמה בניכר, עדיין למלוותההדרכה התברר כי על אף  לוותהמועם  בראיונות עם מנהלת התכנית

האם מדובר בהדרכת הורים או ? חבריהאם מדובר בקשר מקצועי או ביחס להורים:  תפקיד המלווה

 ? בתמיכה

 

 : נהלת התכניתמ

תה יזו לא הי .ל'סופר נני'היות ואנחנו מנחות מקצועיות היה חשוב לוודא שהתכנית לא הופכת 
 ,לשמוע ,להכיל ,להקשיב .בגובה העיניים ,יתה לבוא ממקום של הורה להורהיהכוונה. המטרה ה

ולתת עזרה והדרכה במקומות שקשה.  ,מות שמהם נצליחלמקו ,לחבר לכוחות, להעצים, לעודד
. בהתחלה היה קשה להתחבר לזה ולהתנתק אנחנו מקצועיות אבל לא בכובע המקצועי

 וזה קשה להעביר זאת הלאה.  ,אבל אח"כ זה קרה ,מהמקצועיות שלנו

  :אחת המלוות

. הקשר רזוג צעיאמא מנוסה לבין שהיא  לא קשר חברי, אלא יותר קשר בין אשת מקצועזה 
אמורים לבוא נו שאנחנו התפתח וחרג מגבולות הקשר בין מנחה למונחה. באדלר אמרו ל
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תי למשפחות בתור הורים מנוסים יותר, ולא בכובע מנחי משפחות מקצועיים. אבל נזקק
 .תיצברשהרבה מאוד בידע המקצועי תי השתמשו

 :דרכת הוריםלשמור שהליווי לא יהפוך להדיברה על הצורך אחת המלוות 

היו . היא הדרכת הורים או העצמה של ההורים תכניתהאם ה – תה תחושת בלבוליבתחילה הי
בסופו של דבר כן מבינים מה  .תכניתכל הזמן שאלות בנושא. היה צריך להבין מה רוצים ב

 .  תכניתמבקשים ב

כוחות, לעודד תה בעיקר על העצמה, להחדיר בה שה עם מאניה דפרסיה ועבדתי א  יליוויתי א
ואני הקשבתי ושיקפתי לה. הדרכתי אותה קצת בנושא של הדרכת הורים מול  ,אותה. היא דיברה

אבל זה לא היה העיקר. העיקר היה איך היא מתפקדת עם המחלה ולא נותנת למחלה  ,הילדים
היא לא יכולה להיות  ולכן ,היא הרגישה שהיא כל הזמן בוכה בגלל המחלה ,לנצח אותה. למשל

 ,למשוך את המפגשים להדרכת הוריםשלה סיונות יחזקה ולהציב גבולות מול הילדה שלה. היו נ
 אבל אם את במודעות אז את יודעת לשמור על הגבולות. 

 :מקצועירואה בו קשר כהדרכת הורים ואת הקשר כן מגדירה היא  –גישה שונה מלווה אחרת ל

 תכניתה. שאני נכנסת לכל משפחה אחרתבאותה צורה בדיוק  היא להיכנס למשפחה תכניתה
הזו מאפשרת הדרכה הורית למשפחות שאולי אין להם את היכולות או שיש להם חשש לבקש 

לקבל היא מצפה מה תי עם האמא רריעזרה וכך אנחנו מגיעים אליהם. במפגשים הראשונים ב
ת לילדים, קושי לקבל כלים איך להתמודד עם בעיות של סמכות הורית, גבולוהיא ציפתה ממני. 

 בלתת עידוד לילדים.

 מרה מסגרת ברורה, למרות שהליווי נעשה בבית המשפחה:במקרה זה נש

כדי שיהיה לנו שקט, ודיברנו על בעיות שהיא העלתה. ולפי זה הבנו שהיא  ,המפגש התקיים בחדר
לא מה תה על המסוגלות שלה, על הכוחות שלה, מה היא כן וורוב הזמן עבדתי א   ,צריכה העצמה

, גם לא וכאשר הקפדנו ששום דבר לא יפריע לנ ,היא לא. המפגשים נמשכו כשעה פעם בשבוע
 .עבודהההבעל שחזר מ

 –כמנוגדים ידן ב היבטים שנתפסו על וליש: ניכר שהמלוות של מכון אדלר היו צריכות להמציא תפקיד חדש

בפרק בבית של המשפחה. מעניין לציין ששמתרחש לרוב לא פורמלי שימוש בידע ובכלים מקצועיים לצד קשר 

סתירה בין  אינם חשיםניכר, שבניגוד למלוות, ההורים  (4 פרק' רהעוסק בשביעות הרצון של ההורים )

 את השילוב ביניהם. ם מעריכים וה ,'קשר בגובה העיניים'ו' נתינה'לבין ' הדרכת הורים'ו' מקצועיות'

 

  מפגשי הליווי 4.4

 מפגשים משתתפים בה

, כפי , על פי הצרכיםליווי, אך ההרכב השתנה ממשפחה למשפחהקבל לשני ההורים ניתנה הזדמנות ל

  :4שרואים בלוח 
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  ההורים שהשתתפו בליווי באופן קבוע*: 5לוח 

 ההוריםמספר  משתתפים קבועים
 24 סה"כ

 30 שני ההורים
 0 לפעמים שני ההורים ולפעמים רק האם

 0 שני הוריםבמשפחה עם  – רק האם
 30 הורית-משפחה חדב –רק האם 

 הוריםפי דיווח ה-* על
 

האם השתתפה באופן קבוע זוגות  0אצל השתתפו באופן קבוע בפגישות. שני ההורים  ,זוגות 35מתוך  30-ב

 ושניתנ ותהאב לא השתתף באופן קבוע, הסיבש. במקרים השתתפה רק האםזוגות  0אצל והאב לפעמים, ו

בחלק מהמשפחות השתתפו בקביעות ן מצדו או חוסר אפשרות בגלל עבודה. יחוסר עני והימהות יעל ידי הא

משפחות( וסבא וסבתא )משפחה  0משפחות(, אחד הילדים ) 0מטפל/ת של ההורים ) – גם אנשים נוספים

 . כל המלוות דיווחו כי פגשו את הילד או את הילדים. ברוב המקרים הילדים נכחו רק בחלק קטןאחת(

 מהפגישות. 

 

 מפגשיםתדירות ה

 תדירותהמלוות נשאלו ביחס לתה גבוהה בחודש הראשון וירדה בהדרגה. יעל פי רוב תדירות המפגשים הי

  במהלך כל התקופה:, לחודש הממוצעת הפגישות

 .ויותר פעמים ארבעם המשפחה נפגשו עמלוות  9 -

 .פעמים שלושעד  פעמיים עם המשפחה נפגשולוות מ 30 -

 .םיפעמיעד  פעם עם המשפחה נפגשולוות מ 0 -

 . בחודש מפעם פחותעם המשפחה נפגשו מלוות  0 -

 התדירות התאימה קצת יותר למלוות מאשר להורים:

)אם כי לא  השיבו כי בחלק מהתקופה כן, ובחלק לא 6מלוות השיבו שהתדירות התאימה להן.  06מתוך  00

 . מקו את התשובה(ינ

 

 :לעומת זאת

 היו מעדיפים יותר פגישות ושיחות.  9-תאימה, וההורים השיבו שהתדירות  39

 

 מקום המפגש

נוחות בקיום הפגישות בתוך -חלקן סיפרו על אי. המשפחה בביתהורים ( נפגשו עם ה00)מלוות רוב ה -

 הבית של המשפחה. 

 .ןעצמ הןשל בביתגם ההורים את פגשו מלוות  0 -

 . קפה ביתבם מלווה אחת נפגשה עם הא -
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  שיחות טלפון

 . (( קיימו גם שיחות טלפון עם המשפחה בין הפגישות )לא רק לתיאום34רוב המלוות ) -

  .בחודש פעמים 3עד  2 –מלוות  6 -

 . בחודש מפעם פחות  – מלוות 6 -

 , ולא בתדירות קבועה. הצורך לפי–מלוות  8 -

  דרך האינטרנט. 'אטבצ שיחות –אחת המלוות  -

 הליווימשך 

 3חודשים. במקרים מיוחדים התאפשר ליווי במחזור נוסף.  8עד  3הליווי הוגדר מראש למחזור שאורכו 

  .המשפחות בשני המחזורים הראשונים המשיכו למחזור שני )ואחת מהן אף למחזור שלישי( 63מתוך 
 

  םבההליווי עסק שהתכנים  4.5

תה יאת אחוז המשיבים כי השיחה הינושאים שונים ו עלעם המלוות הורים שוחחו מראה כמה  3לוח 

 .בהם עסקו כי שדיווחו ההורים מספרפי -הנושאים מוצגים בסדר יורד על. מועילה
 

  (N=24) ההורים שאלוןפי -עלם שעליהם שוחח ההורה עם המלווה והתועלת של השיחה, נושאיה: 6לוח 

 הנושא

מספר ההורים 
ששוחחו על הנושא 

 עם המלווה

ההורים מספר  
שהשיחה 
 להם* הועילה

אחוז ההורים 
שהשיחה 
 להם**  הועילה

 73% 06  05 ההתנהלות שלי עם ילדיי

 73% 00  00 היחסים בתוך המשפחה 

 34% 33  39 היחסים בתוך המשפחה המורחבת )הורים וכד'(

 94% 30  33 השפעת המוגבלות שיש לי על המשפחה

 האופן שבו אני מציגה לילדים את 
 33 המוגבלות שיש לי 

 

36 83% 

 300% 34  34 פתרון בעיות באופן עצמאי

 76% 36  35 יום-התארגנות בחיי היום

 300% 8  8 יצירת קשר עם שירותים שונים בקהילה

 94% 3  8 בקשת עזרה מאחרים

 40% 3  0 סידורים במוסדות )כגון בנק, בטל"א, עירייה(

 300% 3  3 ייעוץ לגבי הזכויות והשירותים

 ד )מאלה ששוחחו בנושא(ומספר ההורים שלהם השיחה הועילה או הועילה מא* 
 ד )מאלה ששוחחו בנושא(ו** אחוז ההורים שלהם השיחה הועילה או הועילה מא

 
(. נושאים שכיחים 00היחסים בתוך המשפחה )ו (05) םילדיהההתנהלות עם  םהנושאים השכיחים ביותר ה

ההורה ( והאופן שבו 33(, השפעת המוגבלות על המשפחה )39היחסים בתוך המשפחה המורחבת ) םנוספים ה

התמודדות בן : ציינו נושאים שלא הופיעו ברשימה חלק מההורים. (33) ואת המוגבלות שללילדים מציג 

  חסים עם המטפלת.  יוה הזוג עם המוגבלות, דימוי עצמי
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מספרת על תרומת הליווי לפיתוח שיח בינה לבין ילדיה שסובלת לעתים מכאבים חזקים כך אחת האימהות 

 מוגבלות והשפעותיה:ה לשבהקשר 

]שם  ד מפחיד אותם. ולאט לאט בעזרת ע'וד חזקים אני מנוטרלת וזה מאוכשיש לי כאבים מא

י, יתטפסו עלאל ' –ד כנה. קודם היה והם למדו לשאול. יש שיח סביב הנושא בצורה מא המלווה[
ד וצועקת היו מאשפתאום מאמא שמשחקת לאמא  יםד. השינויו. הייתי עצבנית מא'כואב לי

 ,מפחידים. ועכשיו הם למדו לשאול מה אפשר. למדתי להסביר במילים שהם מבינים ולא פוחדים
י כשכואב לי. יבמקום לצעוק. להסביר מה כואב לי ומה אפשר. למשל שהם לא יכולים לשבת על

מדנו איפה הם כן יכולים לשבת לידי, על מסעד הספה. הסיטואציה נהייתה הרבה פחות אז ל
 מאיימת. 

בהם נושאים שהד. והשיחות מועילות או מועילות מאשכמעט בכל הנושאים העריכו רבים מההורים 

 'בקהילהיצירת קשר עם שירותים 'ו 'פתרון בעיות באופן עצמאי'מועילות ביותר עבור ההורים הם השיחות 

, 'יחסים במשפחה'ו 'התנהלות עם ילדיםהמדוברים בשכיחות גבוהה, '(. גם ביחס לשני התחומים 300%)

(. בשני 76%) 'יום-התארגנות בחיי היום'בהתאמה(, וכן ביחס ל ,73%-ו 73%הערכת התועלת גבוהה )

הצגת המוגבלות בפני אופן ', ו'משפחהההשפעת המוגבלות על 'לנושא המוגבלות )יותר תחומים ספציפיים 

המשפחה המורחבת עם ( וכן ביחס לקשר , בהתאמה83%-ו 94%( הערכת התועלת נמוכה יותר )'הילדים

   (.34%וההורים )

 

 –קשה ייחודי להורים עם מוגבלות מהם הוא נושא ד אח .חלק מההורים ציינו גם נושאים שלא היו ברשימה

גם זה סיפרה מקרה על . ם ההוריםבחיי הילד מול מקויחסים עם העובדת הפיליפינית ומקומה המערכת 

 :המלוו

לטיפול בילדים, סיוע להורים ועבודות  ,דוברת עבריתמטפלת זרה,  במשפחה נמצאת באופן קבוע
שנים, ומאז נמצאת  3-לפני יותר מפה מיד לאחר לידת הילדה הבכורה הבית. המטפלת הצטר

כמובן  'תחליף אמא' שהילדים מאוד קשורים אליה.באופן קבוע עם הילדים ובני הזוג. היא מעין 
בתחילת הליווי ההורים לא עשו בבית כלום. גם כמעט ולא היה מגע פיזי זה גורם להרבה בעיות. ש

הילדים קיבלו את החיבוק ונשיקת לילה טוב מהמטפלת ולא מאבא ואמא. . בין ההורים לילדים
גדולים יותר גם ההוריים. עכשיו הילדים  לאט את התפקידים-בני הזוג רצו להחזיר אליהם לאט

. לאט המצב השתנה-ולהורים קל יותר לבצע חלק ממשימות הטיפול הפיזי, כגון מקלחות. לאט
אחריות גדולה יותר בטיפול בשני קחת להניע בעיקר את האב להייתי צריכה ממש להתעקש ו

 הילדים. 

כך מספרת . יחס מצד הסביבהלחשש מה הקשור, מוגבלויותייחודית להורים עם נוספת, להתמודדות  הדוגמ

 אחת האימהות:

]בגן[ יצחקו. במישור האישי, אחת הסיבות שאני לא הולכת עם הקביים, כי אני לא רוצה שהילדים 

תי, דיברה א   ]המלווה[ '. ד]הבת[ קביים ואח"כ צחקו עלההיה מקרה אחד שראו אותי בגן עם 
 .תה על המוגבלותדבר א  להראתה איך לתקשר עם הבת, איך 
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, הורים עם מוגבלויותי של החברה הרחבה כלפי אנשים עם טיחס הסטיגמהגלל במהות הסבירה שיאחת הא

כן, קבלת  . עלמוגבלויותיותר מאשר הורים ללא צריכים להתמודד עם יחס ביקורתי כלפיהם  מוגבלויות

 'אישור' מאיש מקצוע להתנהלותם ההורית חשובה במיוחד עבורם:

הבעיות של הורות עם מגבלה שכל הזמן העולם מניח שבגלל שאתה הורה עם מגבלה אתה אחת 
 זקו את המקום הבטוח שלי.יח]המלווה[  והפגישות עם ,הורה פחות טוב

  הליווי במהלך קשיים 4.6

חסה לקושי שלה להבין ים התעוררו קשיים או בעיות במהלך הליווי. אחת המלוות התיאהמלוות נשאלו 

תם ההורים עצמם התמודדו. א  שעל קשיים דיווחו מלוות  30  .שיש לשניהם בדיבורקושי  בשלזוג, את בני ה

 השלכותיה: לם או המוגבלות שלבחלק מהמקרים הקשיים של ההורים היו קשורים ל

האב הנכה סובל מבעיות בריאות שונות הקשורות לפציעה, לאם קשה מאוד להתמודד עם 
הטיפול באב, גם עבודה וגם ההתמודדות עם הילדה ועם בעיות שונות גם  –המורכבות של המצב 

  .במשפחות המוצא. יש גם בעיות כלכליות

 ליוו:שמהות ימלוות נוספות ציינו קשיים נפשיים של הא

נה מטופלת פסיכיאטרית, ולאורך התקופה חוותה עליות ונפילות שהשפיעו באופן שה ה  יהא
 .משמעותי על תפקוד המשפחה

 :אחר ובמקרה

 .להישאר לבד חוסר אונים וחרדות של האם

 חלק מהמלוות ציינו קשיים שלא ברור עד כמה הם קשורים למוגבלות ההורים או מוחרפים בגללה. למשל:

ופעם היה לזוג משבר גדול  ,רוע כלשהוינוכחת במשבר והתקף של שני בני הזוג בגלל א יפעם היית
 ביחסים שביניהם. 

 :קושי שאינו קשור למוגבלותציינה המלוות ואחת 

הקושי הרגיל של הורים אל מול ילדיהם והשינוי שהם צריכים לעבור אם הם רוצים שההתנהגות 
 .תשתנה

  



 

15 

 ההורים  מבחינתותרומת התכנית רצון  שביעות. 5

 שביעות הרצון מהקשר עם המלווה 5.1

 מהיבטים שונים של הקשר עם המלווהשל ההורים שביעות הרצון : 7לוח 

 

מסכימה/ 
מסכימה 

 מאוד

לא כל כך 
מסכימה/ לא 
 מסכימה בכלל

ציון 
 ממוצע*

 6.73 0 05 המלווה שלי מגלה נכונות ומאמצים לעזור לי/למשפחתי 
    

אני מרגישה בנוח לדבר עם המלווה על נושאים שמטרידים 
 6.88 0 05 אותי בתחום ההורות

    

 6.86 0 05 לתפקיד הליווילמלווה שלי ישנם כישורים ותכונות הנדרשים 
    

כלומר כאל שווה לה, ', בגובה העיניים'י יהמלווה מתייחסת אל
 6.70 3 06 ללא התנשאות 

    

 6.93 0 00 בהן אני נתקלתשהמלווה שלי עוזרת לי לפתור בעיות 
    

 6.48 6 03 אני יכולה לפנות למלווה שלי בנושאים שאינם קשורים להורות
 דו=מסכימה מא5=מסכימה; 6=לא כל כך מסכימה; 0=לא מסכימה בכלל; 3 הציונים: *
 

 ד. וגבוהה מא ,עליהם נשאלוש טיםההיב בכלשביעות הרצון של ההורים מהמלוות, 

 

  :8. תשובותיהם מסוכמות בלוח הם מרוצים מהליווי באופן כללי ההורים נשאלו גם באיזו מידה

 

 מהליווישל ההורים שביעות רצון כללית : 8לוח 

 מספר ההורים שביעות רצון
  24 סה"כ

 37 מרוצה מאוד               
 5 מרוצה

 3 לא כל כך מרוצה 
 0 בכלל לא מרוצה

 

בגלל ) צהלא כל כך מרואמא אחת ורק  ,(5ד, אחדים מרוצים )ו( מרוצים מא37הרוב המכריע של ההורים )

  .בכלל מרוצה אינוש הורה שוםאין . (חוסר התמדה של המלווה

 

-רבות מהתשובות היו מפורטות ורבבעבודת המלווה.  ממה הם מרוציםבשאלה פתוחה,  ,ההורים נשאלו

   עושר התיאורים:ל נביא כמה דוגמאות ממדיות.

אישה . היא היא חייכנית, מוכנה להסביר, בן אדם נעים, אינטליגנטי, עונה על כל הצרכים
תה. הילד מאוד אוהב ד האנשים שממש כיף לי להיות א  אח. היא מדהימה, מראה נכונות לעזור

 היא מדריכה אותי. .וזה הכי חשוב מבחינתי ,אותה

היא  .לא מכריחה אותך לפתרוןהיא  אבל ,נותנת פתרונות. היא מבינהו בחורה מקסימההיא 
אפילו קבענו . באה לעבודהשהיא לא כאילו זה כמו חברה, היא נותנת כמה אפשרויות. ו מייעצת
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זוכרת את מה שדיברנו, מאיפה הפסקנו ומאיפה ו מאוד יסודית . היא גםלצאת לבית קפה
לא ועצות, י ומקבלת ממני משתפת אותהיא  .עם ההתמודדויות שלהאני גם עוזרת לה ממשיכים. 

 .לה מציעהאני שוללת את מה ש

כל היא נקשרה ל. איך שהיא מתייחסתמהאישיות שלה, מאיך שהיא עוזרת, אני מרוצה מ
זמינה . היא מקשיבהומקסימה  ,הילדים מאוד אוהבים אותה. היא פשוט מדהימה .המשפחה
 תה על כל מה שקורה אתנו ועם הילדים והעובדת הזרה.מדברים א   ואנחנו ,בטלפון

היה לה  .דובבה אותי. היא הגישה שלהמלה לדבר על דברים, שהפתיחות הייתי מרוצה במיוחד מ
 , לא חודרת לנשמה, מדברת בגובה העיניים.וענייניתמאוד מתוקה . היא ידע

אנחנו היא מספרת על עצמה ועם מה היא מתמודדת, . היא מתקשרת גם בחגים. היא מאוד זמינה
. היא צות שלה מאוד חכמותעה. עושות השוואה. זה בגובה העיניים, היא אישה מאוד נעימה

 עושה את זה מכל הלב.ובן אדם נהדר . היא על ספרים לפתור בעיות יממליצה ל

  .7, ושכיחותם מוצגת בלוח ווגוסשל כל ההורים שובות כנים בתהת

 

  *שונים היבטים שציינו ההורים מספר – (מרוצה בעבודת המלווה? )שאלה פתוחה /האת ממה: 9לוח 

 מספר ההורים ההיבט
 23 סה"כ 

 30 נתינה מהלב

 8 ידע ומקצועיות
 8 אישיות נעימה
 9 ועזרה בפתרון בעיותעצות מועילות 

 3 מכבדת וסובלנית, לא כופה את דעתה
 3 גובה עיניים/ משתפת גם בענייניה

 4 מסבירה ועוזרת להבין  את הקשיים 

 5 נגישה וזמינה 
 .תאח תשובהיותר מבחרו בם ההורי רוב*

 

נכונות להתאמץ ולעזור, מתוך  :(30) 'נתינה מהלבא 'הו מעריכיםהורים מספר הגדול ביותר של השההיבט 

ואת  (8) את הידע ואת המקצועיות של המלווהמעריכים אכפתיות אמיתית ולא כמו בעבודה. הורים רבים 

הורים ציינו שישה את האישיות הנעימה של המלווה. שישה הורים ציינו (. 9העצות המועילות שנתנה להם )

היו שציינו ן. ימעוניאינו ההורה את דעתה או לוחצת כשאינה כופה היא שוהכבוד והסובלנות של המלווה ת א

  מתנשאת, מדברת גם על עצמה ומשתפת גם בעניינים שלה.  ינההמלווה א :(3)' גובה העיניים'היחס ב גם את

 

 מרוצים בליווי? אינםממה ההורים 

 מרוצים.  הם אינםממנו שדבר  אין( השיבו ש05מתוך  35רוב ההורים )

 4  חוסר התמדה, מיעוט פגישות או קושי לקבוע פגישות עם המלווה. כפי שאמרה אחת הורים ציינו

 מהות: יהא
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 הפגישות לא היו רצופות, היו קשיים בלקבוע. היו הרבה דחיות.

תה מאוד עסוקה. המפגשים יהי . היאיתה מספיק פנויהילא ההיא רק מזה שלא הייתי מרוצה 
 .דש עד שנגמרפעמיים בחו-לפעם והתחילו מפעם בשבוע ועבר

 6  המלווה לעזור להם לפתור את הבעיותל שהצלחתה -את איהורים ציינו: 

 כשמגיעים למבוי סתום, גם לה אין פתרונות.

 לא ממש עזרה ולא נתנה פתרונות מעשיים לגבי ההתמודדות עם הבת.

 הצעות ההורים לשיפור התכנית 5.2

 :ןהליווי. ההצעות השכיחות ה תכניתההורים נשאלו אם יש להם הצעות לשיפור 

  עזר בהייוכלו לה מוגבלויותלפרסם את התכנית כדי שעוד הורים עם, 

 להגדיל את מספר הפגישות, 

 בפגישות.  מעורבות רבה יותר של הילדים  

  שינויים בעקבות הליווי דיווח ההורים על  5.3

עם הילדים. יותר טחון רב יותר בהורות שלהם ולהתמודד טוב יתכנית שואפת לעזור להורים לרכוש בה

 ות. תשובותיהם מוצגמתחילת הליוויבהיבטים שונים של תפקודם כהורים הורים נשאלו אם חל שינוי ה

 . 30בלוח 

 

  ליווימתחילת ה לטובההורים שדיווחו כי חל אצלם שינוי מספר ה: 11לוח 

 מספר ההורים התחום
 24 סה"כ

 00 ישל הילד של םצרכיהלהבין את  כולתיי  
 03 בסבלנות שלילהסביר דברים לילד  כולתיי  
 03 שליללמוד ולהשתמש בדרכים חדשות להתמודד עם הילד  כולתיי  
 00 שלילעצור התנהגות לא רצויה של הילד  כולתיי  
 37 מתנהג באופן שאינו רצוי שלילהישאר רגועה כשהילד  כולתיי  
 39 שלילבלות ימים נעימים עם הילד  כולתיי  
 39 אמא מספיק טובה ניידיעה שאה
 33 שלילילד  להציב גבולות כולתיי  
 33 מתמודדת עם הלחצים של ההורות במידה טובה כמו הורים אחרים אניידיעה שה
 35 שמח או עצוב שלילזהות כאשר הילד  כולתיי  
 36 שליכולת להפגין חיבה כלפי הילד י  
 30 הנה מהןיי שלילתכנן ולעשות פעילויות שהילד  כולתיי  
 30 שלילהתמודד עם ציפיות של אנשים אחרים בנוגע להורות  כולתיי  
 30 עם הורים אחרים ייעיונותרלחלוק ב כולתיי  
 9 להורים אחרים עצמי תאלהשוות  שליצורך ה
ורגם ות בלומפילד" שפותח ע"י לינדה בלומפילד –"כלי להערכת תפיסת המסוגלות ההורית נבחרו מתוך  תחומיםה

 שלומית רוזן ע"י 
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( דיווחו 00עד  00רבים מההורים )שיעור גבוה מההורים דיווחו על שיפור בתחומים השונים מתחילת הליווי. 

יכולת ללמוד דרכים ב, בסבלנותלהם דברים יכולת להסביר ב, הילדים רכיויכולת להבין את צבעל שיפור 

 . יםכולת לעצור התנהגות לא רצויה של הילדיבו יםלהתמודד עם הילדחדשות 

 

 ילדיםפי הכל רגועה ציינו תגובהרבים . בליווי ולשימוש בידע או בכלים שרכש הדוגמתת לההורים התבקשו 

 . למשל:קבלת קשיים בפרופורציה נכונה, ללא בהלהו

המלווה . רגעינותנת לה להאני ישר,  לא עונה לה. אני אני יותר מכילה ,כשהילדה בקריזות וכועסת
  . 'עושה לי הנחות' י ולאיי ולא מרחמת עלימתפוצצת על אמרה לי שאני צריכה לשמוח שהיא

לשים דברים בפרופורציה  . למדתילתת לילדים ללמוד מהטעויות שלהם . למדתישחררתי
 .להתמודד עם פחות כעסים וצעקותו

 .ואז לפעול ,שצריך לדבר ולברר מה הצד השני רוצה וחושבמדתי להיות יותר רגועה וסבלנית. ל

עשות יותר ארוחות ערב משותפות ל –למשל , הורים אחרים סיפרו על רעיונות של המלווה שאימצו בהצלחה

כל יום אחד. חלק מההורים סיפרו איך המלווה עזרה להם בושיבחר  האו לשים לילד את הממתקים בקופס

 בהתמודדות עם התקפי זעם או בעיות התנהגות אחרות של הילדים. 

עזרה לי להחזיר את הסמכות ההורית הביתה, כי הרעיון של אדלר שאני מאוד   היא ]המלווה[
 ,ד בוכה בסלוןמקבלת הוא מעשה ותוצאה. לא שדיברת לא יפה, אז אין טלוויזיה... למשל יל

אבל אני לא יכולה לבצע אותה כי אין לי כוח פיזי. אז ניסינו . 'לך לחדר לבכות'התוצאה תהיה 
יצר תוצאה לא נעימה, שלא תהיה עונש אלא תוצאה. מצאנו שיטות. למשל במקום שהם יביחד ל

ההתנהגות תם, הם צריכים להפסיק את יצאו מהחדר, אני יוצאת מהחדר. ואם הם רוצים אותי א  
 .שלהם הלא נעימה

יך ללמוד להכיל אותו ואת צר. נשכב על הרצפה כשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצההיה הילד 
 תו ומסבירים לו ומציעים לו חלופה אחרת.מחבקים אותו ומדברים א  ו. הכעס של

ממנה איך להתמודד עם זה שהילד מפחד ממים ולא מסכים להתקלח, או שהוא רוצה  תילמד
  במיטה ולא במיטה שלו. יתא   לישון

באותה מידה  טובים הוריםשהם בסדר,  שלהםקיבלו אישור שההורות  ההוריםעקבות הליווי, ב

 ללא מוגבלות: ההוריםכמו 

להרים את הילד, והרגשתי אשמה על זה. הילד היה שואל איך אני מרגישה, אם אני יכולה  יקשה ל
שזה בסדר שאני לא יכולה לקחת אותו לידיים. עזרה  תיווכה והבהירה . ]המלווה[ להרים או לא..

לי להבין שזה מה שיש, יש גם יתרונות למצב, למשל, הילדים מאוד עצמאיים, חונכו להתחשב 
. אני לא חושבת שהייתי ..בזולת... לפעמים צריך שמישהו מבחוץ יגיד וייתן חיזוק שזה בסדר

 .יכולה להיות אמא טובה או אחרת ממה שאני
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  מלוותה מבחינת ביעות רצון ותרומת התכניתש. 6

 חוויית המלוות 6.1

לכן , וןתכנית מתבססת על התנדבותה. ת המלוותית הופנתה בהערכת התכנית אל חוויתשומת לב מיוחד

לשינוי גרום תכנית היא להמטרות מאחת , ו. יתרה מזהתכנית פעלתההכרחית לן שביעות הרצון שלה

 . מוגבלויותביחס להורים עם לוות המשל עמדות ב

  ?מוגבלויותבאיזו מידה את מרוצה מזה שהתנדבת בליווי הורים עם : 11לוח 

 מספר המלוות שביעות רצון
 23 סה"כ

 30 דומרוצה מא
 33 מרוצה

 0 לא כל כך מרוצה
 0 בכלל לא מרוצה

 

לציין ששביעות הרצון שלהן ד שליוו משפחה בתכנית. מעניין וכל המלוות מרוצות, וחצי מהן מרוצות מא

 אצל ואילו; מרוצים 5-ד וומרוצים מא 37 הורים מרוצים: 06מתוך  ההורים אצל .נמוכה מזו של ההורים

  .מרוצות 33-ו מאוד מרוצות 30: מרוצות מלוות 06 מתוך, המלוות

 :מציג את שביעות רצונן של המלוות מהיבטים שונים של הליווי 30לוח 

 הרצון של המלוות מהיבטים שונים של הליווי: שביעות 12לוח 

 היבטים של הליווי
מספר המלוות המרוצות 

  *ציון ממוצע דומרוצות מאהו

 3.6 06 תחושת הערכה שקיבלת מהמשפחה/ ההורה שליווית
 3.5 06 קשר בינך לבין ההורה/ המשפחה

 3.5 06 מידת ההתאמה בינך כמלווה לבין המשפחה
 3.4 06 לתכניתמידת התאמת המשפחה 

 3.4 00 שיתוף הפעולה מצד ההורה/ המשפחה
 3.3 00 רקע שקיבלת על המשפחה לפני שפגשת אותם

 3.3 37 מרחק וזמן הנסיעה למשפחה
 3.1 37 תחושת הערכה והוקרה שקיבלת מאנשי צוות אחרים בתכנית

 =לא מרוצה בכלל3=לא כל כך מרוצה, 0=מרוצה, 6ד, ו=מרוצה מא5הציונים: *

במיוחד שביעות הרצון מתחושת ההערכה מצד  תלטווכל ההיבטים. בב גבוהה המלוותשביעות הרצון של 

מצוות וקרה הוהה כהמשפחה וההורים והקשר וההתאמה עם המשפחה. שביעות הרצון מתחושת ההער

 התכנית נמוכה יותר. 

התבקשו לוות המלא בטוחה. השיבה כי היא לא יודעת/אחת מלווה ורק  ,תרם להןמלוות השיבו שהליווי  00

 :36מוצגות בלוח ן הותרומות עיקריות,  4-במה תרמה להן ההתנדבות. התשובות סווגו ל פרטל
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 פי תשובות לשאלה פתוחה( -: במה תרמה לך ההתנדבות שלך כמלווה? )על13לוח 

  המלוותמספר  סוג התרומה
 30 עצם העזרה ותחושת משמעות
 9 הוריםשיפור מיומנויות שלי כמנחת 

 5   מוגבלויותהיכרות עם הורים עם 
 5 תרומה להתפתחות האישית שלי

 5 סיפוק
 

)כזכור,  'עצם העזרה ותחושת המשמעות' :אהי (30) לוותמשצוינה על ידי המספר הגבוה ביותר של התרומה 

ההתנדבות לשיפור ציינו את התרומה של לוות מ 9של המלוות(. ' הנתינה מהלב'ההורים היו מרוצים ביותר מ

ההבנה ציינו את  6: מוגבלויותמלוות ציינו את ההיכרות עם הורים עם  5. נחות הוריםהמיומנות שלהן כמ

ילו אחת ציינה דווקא שהיא נוכחה לראות שההתמודדות שלהם , ואהםשל ההתמודדויות הייחודיות של

סיפוק שלהן מההישגים בעבודה עם ( ציינו את ה5. חלק מהמתנדבות )מוגבלויותלא לדומה לזו של הורים 

התפתחות האישית שלהן: ל מוגבלויותעם הורים עם מהן ציינו את התרומה של ההתנדבות  5-המשפחה, ו

תבוננות פנימה כדי לדעת מה נכון לעשות עם צורך בהקבלת פרופורציות לגבי הקשיים, העצמה אישית וה

 המשפחה. 

  ?מוגבלויותביחס לאנשים עם ך התפיסות שלתנדבות בתכנית השפיעה על ההאם ה :14לוח 

 מספר המלוות השפעה על התפיסות
 23 סה"כ

 33 כן
 3 לא

 3 לא יודעת
 

 . מוגבלויותביחס לאנשים עם הן התפיסות שלההתנדבות על ציינו את השפעת ( 33מרבית המלוות )

 לפרט.הן התבקשו 

 8 למשל מוגבלויותההתמודדות של אנשים עם  ליכולתרכשו ש והערכה הבנהל התייחסו לוותמ: 

 .ל למרות המגבלהולהעריך אותם יותר. שאכן ניתן לעשות הכ למדתי

מה  כלהבנתי שיש לי בת בעלת צרכים מיוחדים:  מחזק את השקפת החיים. .יי, זה השפיע עלכן
 .אהבה ושייכות שצריך זה מוטיבציה,

 והזרות החשש צמצוםאת ו מוגבלויותעם  אנשים לגביבתפיסה שלהן  'רמולנ'ה את ציינו אחרות מלוות 

 : כלפיהם

 .ודי חששתי מזה. היום אין חשש ,מוגבלויותלא הכרתי קודם אנשים עם 

 .יליתי שלרובנו בעיות דומותג

 .המגבלה נהייתה חסרת משמעותכך שי דעד כ ,למדתי לראות מעבר למגבלה

 מוגבלויותשל אנשים עם  ההתמודדות תהבנב ההעמקו ההרחבחל אצלן תהליך של  כי העידו אחרות: 

יות שהיו ומדה אותי על התמודדימאידך התנהלותם ל ;העולם מוכר לי מקרוב – אני בעצמי נכה
 .זרות לי מאוד

 .ואת תחומי ההתמודדויות מוגבלויותהרחיבה מאוד את ההבנה ל ]ההתנדבות[



 

21 

 התכנית לשיפור המלוות הצעות 6.2

ותר ממלווה וצעו על ידי ישההשינויים  . בין ליוויבתכנית הלשנות  ותמציעהן מה המתנדבות נשאלו גם 

 :תאח

  מידע רב יותר וכן לתת הם הקשיים שלה ה מו יסודית אם המשפחה מתאימה לתכניתלבדוק ביתר

 למלווה על המשפחה 

  מוגבלויות, שירותים וזכויות על מידע לתת ולהעשיר 

  בתחילת הליוויהדרכה יותר אינטנסיבית, במיוחד לספק 

 ש מחויבות רבה יותר מצד המשפחה, למשל דרך תשלום סמליודרל  

  משוב למלווים על האפקטיביות של ההתערבות שלהםלתת 

  בדוק אם יש צורך בהדרכה נוספת לכדי לאחר סיום התכנית מה למשפחה זמן לפנות  -מעקב 

 ביטוח  ,בריאותוהרווחה ה משרדי ה:מערכתי עם גורמים נוספים שעוזרים למשפח באופן עבודל

 – לאומי וכו'

אבל צריך גם מעורבות יותר פעילה של  של המשפחה.  הרבה פעמים יודעים מה הכלים והצרכים
יש הרבה פינות  נציגים מביטוח לאומי או משרד הבריאות., גורמים אחרים כמו: משרד הרווחה

כמנחה  כל הגורמים.הנושא מחייב מפגש של  אפשר לסגור רק בתוך מסגרת המשפחה.-שאי
אפשר לעזוב את -אבל אי ומדריכה בתוך המשפחה למדתי שאני יכולה רק לחזק את ההורים,

  המשפחה מבלי לפתור קשיים כלכליים או חברתיים.

 ונקודות לדיון  מסקנות. 7

. המוניטין של מכון (0). פרסום נרחב (3)והה, כפי הנראה בזכות: ההיענות של הורים לתכנית הייתה גב .א

 . תכנית כזו היא שירות נורמטיבי. (6)אדלר כמומחה בתחום ההורות, 

 מלווהקשר עם המרוצים מה דומא רשימה ביותר. ההורים היושביעות הרצון של ההורים מהתכנית מ .ב

 לצד המקצועיות והעצות המועילות, 'נתינה מכל הלב'הם העריכו במיוחד את הומהעזרה שלה.  שלהם

 .'בגובה העיניים'יחס הלא מתנשא ואת ה

מהדרכת ההורים  שונה הליווילאחר התלבטות בקרב מובילי התכנית והמלוות התגבשה הסכמה ש .ג

 יוצרות שהןהרגילה במכון אדלר. המנחות נעזרות אמנם בידע ובניסיון המקצועי שלהן, אך הקשר 

פי משוב -על. ודומה לחברּות , אלא יותר תומך, בלתי פורמלימרוחק ו/או דידקטי ',מקצועי' אינו

 ההורים, השילוב התאים מאוד לצורכיהם. 

ביחס  , הןה והכשרה נוספותביעו צורך בהדרכיו מרוצות מן ההדרכה בתכנית, אך המלוות הה .ד

 ביחס לזכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות. הן למוגבלויות ו

סיקים גם הורים ללא מוגבלויות, היו כאלה שמע תרוב הנושאים שהעסיקו את ההורים ואת המלוו .ה

דרכי ההתמודדות שהוצעו ואומצו היו דומות לאלה שמתאימות להורים אחרים. עם זאת, על פי רוב ו
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, למשל הצגת המוגבלות בפני הילד מוגבלויותחלק מהצרכים של ההורים היו ייחודיים להורים עם 

תועלת . ההורים הפיקו גבולותהציב הקושי לבגלל המוגבלות, למשל  ווחרפה. חלק מהקשיים והסביבה

שיש נראה . ייחודייםה, אך מעט פחות בנושאים ייחודייםשאינם מן העזרה של מלוות בנושאים רבה 

  .מוגבלויותדרכי התמודדות של הורים עם ב , בפרטלמלוותצורך בהדרכה נוספת 

של המכון כשירות ד בולטים: המוניטין ונראה שלהפעלת התכנית במסגרת מכון אדלר יתרונות מא .ו

תפיסה ותרבות ; יםניתן לגייס מתנדב ומתוכש יםמנחהמאגר ; נורמטיבי ומומחה בתחום ההורות

ארגונית שמעודדת התנדבות ומערך של אנשי מקצוע לריכוז התכנית, מיון המשפחות והדרכת 

 . יםהמתנדב

משפחות  לאצשובצו המתנדבות. המלוות לצורכי איזון מוצלח בין צורכי המשפחות בהתכנית עוצבה  .ז

 8עד  3 והליווי הוגבל מראש לבערך אחת לשבועיים, יתה יתדירות המפגשים ה. באזור מגוריהן

 הדרכה קבועההמתנדבות קיבלו . כמו כן ם אפשרות להמשך למחזור שני במקרים מיוחדיםע ,חודשים

יהן שמרו עלמאתגרת, הסייעו למתנדבות בהתמודדות פי הצורך. כל אלה -על ,קבוצת עמיתיםב

 משחיקה ואפשרו להן לחוות את ההתנדבות בצורה חיובית. 

למשפחות בודדות ניתן או לזמן ארוך יותר.  יותר חלק מן המשפחות היו זקוקות לליווי אינטנסיבי .ח

יש מקום לחשוב על מענה עבור משפחות ליווי גם במחזור נוסף, ולמשפחה אחת אף במחזור שלישי. 

 מבוססת על מתנדבים.  אלה, אולי במסגרת שאינה

 תהכרבעקבותיה התחזקה ביחס להורים עם מוגבלויות:  מלוותה תפיסות שלהתכנית השפיעה על ה .ט

המלוות הבנה של ה גברהבדמיון בינם לבין הורים אחרים, ו םהוריה ביכולות ההתמודדות שלהמלוות 

 מוגבלויות.אנשים עם של המלוות מהנוחות -החשש ואי וקשיים ייחודיים, וכן פחתל

ממצאי המחקר הוצגו בוועדת ההיגוי של תכנית התמיכה להורים עם מוגבלות. הוועדה דנה בלמידה 

ממרכיבי ההצלחה של התכנית כדי לבדוק את יישומם בתכניות תמיכה נוספות להורים עם מוגבלות. כמו 

זכויות של אנשים עם כן דנה הוועדה בנקודות לשיפור התכנית, כגון הרחבה של הכשרה למלוות בעניין 

למשפחות עם צרכים מורכבים יותר. בהמשך לתכנית הליווי על ידי מנחות נדונה כעת  המענפיתוח מוגבלות ו

פי ההצעה ההורים יקבלו הכשרה והדרכה -הצעה לתכנית ליווי על ידי הורים מתנדבים, בוגרי התכנית. על

 במסגרת מכון אדלר. 

 


