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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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