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 המחקר תמצית

 מבוא. 1

והשירותים  במשרד הרווחה PDD-ולטיפול באדם עם אוטיזם בשירות אחד השירותים המרכזיים 

(, מטפח אישי לילד עם אוטיזם. לפי תקנון העבודה הסוציאלית )התע"ס שירות שלהוא  החברתיים

השירות מוגדר כך: "שירות הנועד לסייע לאדם עם אוטיזם/הפרעה התפתחותית נרחבת להתמודד 

בחיי היום יום, לפתח מיומנויות תפקודיות יומיות, חברתיות ותקשורתיות, ולאפשר לבני המשפחה 

 אלל ארגונים ידי-על המועסק מקצועי-כוח אדם סמךידי -עלניתן  השירותהאחרים זמן פנוי לעצמם". 

 בשיעור השירות תמורת חלקי בתשלום משתתפת המשפחה. המשרד של מכרז שעברו רווח מטרת

 .  משפחותאלף לכ ניתן השירות 0030 בשנת. שלה ההכנסה רמת לפי, מעלותו מסוים

 

 בעקבות זאתהשימוש  בו.  יואת דפוס השירות אתלהעריך  התבקשמכון ברוקדייל -ג'וינט-מאיירס

 מנצלות אינן המשפחות זאת ועם ולמשפחותיהם לילדים חשוב שירות שזהו השירותבהנהלת  תחושה

  .ובשל קשיים בהספקת אוליניצול מרבי,  אותו

 

 מהםהתמקד בשאלות אלה: מהם המאפיינים של הילדים והמשפחות שלהם ניתן השירות?  המחקר

 השירות ומתתר מהיתחומי העבודה של המטפח עם הילד ואיזו הנחיה מקצועית ניתנת למטפחים? 

  ממנו? רצון שבעות המשפחות כמה ועדבשירות  קתפהסב קשייםה םמה, בעיני המשפחות

 

  המחקר מערך. 2

, את השירותשל המשפחות המקבלות  המבט תונקוד את כלולשתוכנן מלכתחילה נועד ל מחקרה מערך

קשיים  ביצוע המחקר התעוררו עתב המטפחים המספקים אותו והארגונים המעסיקים את המטפחים.

י כהתברר : מקבלות השירותבמשפחות  יםהקשור יםקשי (3)במערך זה:  ישחייבו שינו בלתי צפויים

בעת הראיון  שירותה לא קיבלו את רשומות גם משפחות ש בקובץ מקבלי השירות של משרד הרווחה

מספרי טלפון של קבלת קושי בו להתראייןהמשפחות  הסכמת קבלתקושי ב ,)אם כי קיבלו אותו בעבר(

 המטפחיםלא קיים מאגר מידע על  :( קושי הקשור במטפחים0; )לראיינן כדיהמשפחות מהמחלקות 

, וכדי להגיע לאוכלוסייה זו נדרש מהלך ממושך ומורכב של איסוף מתוכו לדגום שניתן המועסקים

 מידע מעשרות ארגונים מעסיקים. 

גם כלול כך שת ,יגוי להרחיב את הבדיקה בקרב המשפחותבעקבות קשיים אלה הוחלט בוועדת הה

לא היה להן מטפח )לרוב מסיבות של תחלופת מטפחים(, אך היה להן מטפח בעת הראיון שמשפחות 

  לוותר על איסוף מידע מהמטפחים.הוחלט כן . כמו בתקופה כלשהי לפני ביצוע הראיונות

 0030 בפברואר הרווחה משרד בקובץ רשומות שהיו משפחות 639המשפחות כללה  אוכלוסיית

איון ידיווחו כי הן מקבלות שירות בעת הרמהן  90%, משפחות 378-מ נאסף המידע. שירות כמקבלות

הנתונים מוצגים בנפרד לגבי המקבלים והלא . , אך קיבלו בעברדיווחו כי אינן מקבלות אותו 08%-ו

  עת הראיון הייתה התנסות שונה. מקבלים,  כדי לבחון עד כמה למשפחות שלא קיבלו שירות ב
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 0030 אוגוסטבאמצעות ראיונות טלפוניים שבוצעו בתקופה שבין  נעשה מהמשפחות המידע איסוף

נציגים התבצעה באמצעות ראיונות עם הבדיקה בקרב נציגי הארגונים המועסקים  .0030 נובמברל

 .ארגונים מחמישה

 איון ישירות בעת הר שקיבלו משפחות הממצאים מ. 3

  שקיבלו את השירות בעת הריאיון. משפחות 356 איינוור

  הילדים והמשפחותדמוגרפיים של -סוציו םמאפייני  1.3

 93%. 30 עד  7 בני הם מהילדים 34%– הטרוגנית מבחינת גילהאוכלוסייה  -הילדים אוכלוסיית 

-ומוגבלות קלה ובינונית  בעלי הם  מהילדים 53% :המוגבלות רמתיש שונות מבחינת  .הם בנים

  .מוגבלות בינונית+ וקשה בעלי הם 55%

 ד אחד לי   ישמהן  37%-להן משפחות בנות שלושה ילדים ויותר  44%-כ - המשפחות אוכלוסיית

 . או מוגבלות אחרתיש עוד ילד אחד עם אוטיזם  63%-ולעם אוטיזם 

 ומספיקות שעות הטיפול שירותב השימוש דפוס   1.3

 עד השירות אתמקבלות  משפחותמה 69%. שנים כארבע הוא בשירות הממוצעהזמן  משך 

עם  עובד הנוכחי שהמטפח הממוצעהזמן  משך .שנים ארבע מעל אותו מקבלות 64%-ו, שנתיים

 .שנה עד הילד עם עובד הנוכחי המטפחדיווחו כי  מהמשפחות 53%. כשנתיים הואהילד 

 90% 44%-ו, השירות קבלת תקופת במהלך מטפחים של תחלופה יתהיה כי דיווחו המשפחותמ 

  .ויותר מטפחים שלושה על תחלופה של  דיווחו]

 הרווחה משרד מטעם המטפח על נוסף פרטי באופן מטפח מעסיקות מהמשפחות 66%-כ.  

 96% מספיק אינו( פרטיה כולל) המטפח שעות מספר כי רותסבו פחותשהממ  . 

 הילד עם המטפח  של העבודה תחומי  1.1

 לעתים הבית בתוך במשחק הילד את מפעילהמטפח  כי דיווחו המשפחותמ 94% :פעילויות 

 ציינו 07%-ו לבית מחוץ הילד עם בילוי לגבי זו תדירות ציינו 30%, קרובות או מאוד קרובות

  .בית שיעורי בהכנת סיוע לגבי זו תדירות

 כי ווחויד 34%. חברתיים כישורים לילד המקנ המטפח כי ווחויד מהמשפחות 80% :מיומנויות 

 בהקניית עוסקהמטפח  כי ווחויד 49%-ו, למידה דרכי לש מיומנויות בהקניית עוסק המטפח

 . יומי-יום תפקוד של מיומנויות

 ועבודת אחר מעקבהו המטפח של המקצועית הנחיהה. 1.3

 49% אישמאחד או יותר מגורמים אלה: ליווי מקצועי דיווחו כי המטפח מקבל  מהמשפחות 

 ,גון המעסיקהעובד הסוציאלי של האר, הילד של החינוכית מהמערכת מקצוע איש ,פרטי מקצוע

   .גורםמשום ווי מקצועי יסברו כי המטפח אינו מקבל ל 56% .המחלקה לשירותים חברתיים

 43%  לא  ןשהדיווחו  04%מהליווי המקצועי הניתן למטפח,  ותמאוד או מרוצ ותמרוצדיווחו שהן

    .התקשו להעריך 37%-ו ותאו בכלל לא מרוצ ותכל כך מרוצ
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 49%  33%-ומעט  את המטפח ותמנח 60% ,מאוד את המטפח הרבה או הרבה ותמנחדיווחו כי הן 

  .בכלל את המטפח ותמנח ןאינ

 63% עם או המטפח את המעסיק הארגון של הסוציאלי העובדקשר עם  ןדיווחו שהיה לה 

 קשר עם שניהם.  ןדיווחו שהיה לה 67%-אחרונה, והשנה הבחצי  חברתיים לשירותים המחלקה

  ממנו רצון ושביעות שירותה תרומת  6.4גורמים אלה. עם קשר כל להן היה שלא דיווחו 04%

 94%  33% -ו תחום של תמיכה רגשיתב ילדמבחינת התרומה רבה  לשירות תייחסוממהמשפחות 

 .בתחום של שיפור תפקוד הילד רבה תרומה תייחסומ

 80% זמן להורים ולפינוי  97%, ההורים על עומס הרגשיה תהקללתרומה רבה לשירות  תיחסוימ- 

   .להקלת העומס הפיזי בטיפול בילד 34%

 אתו עושה שהוא מהפעילויות, לילד המטפח מיחס גבוהה רצון שביעות הביעוהמשפחות  כל כמעט 

 .  (בהתאמה, 77%, 75%, 77%) ולבקשותיו הילד לצורכי ומהתאמתו

 הריאיון בעת שירות קיבלו לאש משפחותהמ ממצאים. 4

 שלא קיבלו את השירות בעת הראיון.  משפחות 44 איינוור

 איוןיהר בעת השירות קבלת-לאי יבותס 3.3

 94% משרד לאישור 7%-ו למטפח בהמתנה היו 33% – השירות להמשך מתינוה מהמשפחות 

  .מסיבות שונות השירות את עזבו כי דיווחו 04%. הרווחה

 50%  אינן דיווחו כי  08%-, וויותר שנה חצי השירות אתדיווחו כי אינן מקבלות מהמשפחות

   .את השירות בין חודש לחודשייםמקבלות 

  והמשפחות הילדים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 3.3

 שקיבלו את השירות בעת הראיון.  הילדיםלאוכלוסיית  דומה האוכלוסייה :הילדים אוכלוסיית

   בקרב מקבלי השירות(. 34%)לעומת  30עד  7 בני הם מהילדים 33% – גיל מבחינת הטרוגניתהיא 

  . השירות מקבליבקרב  אחוזאחוז זהה ל – בנים הם 93%

 ילד יש המשפחותמ 83%-ל  .ויותר ילדים שלושה יש מהמשפחות 30%-ל :המשפחות אוכלוסיית 

-)בהשוואה ל אחרת מוגבלות או אוטיזם עם אחד ילדעוד  לפחות יש 37%-לואחד עם אוטיזם, 

  .בהתאמה בקרב מקבלי השירות( 63%-ו 37%

מקבלים שירות לבין אלה  שאינם והילדים המשפחות של המאפיינים בין רב דמיון נמצא, כללי באופן

שמקבלים אותו. שני ההבדלים הבולטים בין שתי האוכלוסיות הם אלה: בקרב המשפחות שאינן 

, בהתאמה( 59%-ו 30%שירות יש אחוז גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות קלה ובינונית+ ) מקבלות

, 63%-ו 37%)  ואחוז נמוך יותר של משפחות עם יותר מילד אחד עם אוטיזם או מוגבלות אחרת

  בהתאמה(.
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 בשירות השימוש דפוס  3.1

 על 60% ,שתיים או אחת הפסקה על דיווחו 38% :בשירות קותסהפ  על דיווחומהמשפחות  35%

 .ההפסקות מספר את זכרו לא 33%-ו הפסקותארבע -שלוש

   ממנו הרצון ושביעות השירות תרומת 3.3

 רבה תרומה לשירות תייחסומלמשפחות שקיבלו שירות בעת הראיון, רוב המשפחות  בדומה 

בקרב מקבלי  94%)לעומת על תרומה רבה  דיווחו 38% ,בתחום של תמיכה רגשית .מבחינת הילד

 מקבלי בקרב 33% לעומת) רבהתרומה  תיחסומי 48%של שיפור תפקוד הילד,  בתחוםהשירות(. 

 .(השירות

 43% ו להורים זמן פינויל 37% ,ההורים לע הרגשי העומס הקלתל רבה תרומה לשירות תייחסומ-

 מקבלי בקרב בהתאמה 34%-ו 97%, 80%-)בהשוואה ל בילד בטיפול הפיזי העומס הקלתל 49%

  (.השירות

 37% היו שבעי רצון 43%-ו השירות קבלת בתהליך המחלקה מטיפול גבוהה רצון שביעות הביעו 

  הארגון המעסיק את המטפח. מהטיפול של מאוד

 המשפחות אך, רבה תרומה בעל שירות המטפח בשירות ראו המשפחות כל לראות באופן כללי ניתן

פחות תרומה מאשר המשפחות שקיבלו שירות בעת הראיון,  לו ייחסו הראיון בעת שירות קיבלו שלא

 ייתכן שהדבר קשור לעזיבת המטפח. בכל התחומים שעליהם נשאלו. 

 מטפחיםה את קיםיסעהמ הארגונים נציגימ ממצאים. 5

המעסיקים העלו מספר  .מטפחים המעסיקים ארגונים חמישה של נציגים , רואיינומחקרה במסגרת

 סוגיות הקשורות בהעסקת המטפחים:

 בהקשר זה ציינו הנציגים שהמטפחים לא תמיד  .מטפחים של גבוהה תחלופה על הצביעו לםוכ

בשל בחירת הארגון שלא להשקיע בהכשרה של אוכלוסייה שתחלופתה זוכים להכשרה לתפקיד, 

 גבוהה.

 תנאי ההעסקהלהעבודה ו אופייש קושי לגייס מטפחים וייחסו זאת בעיקר לכי  וציינ םלוכ. 

 ם ציינו כי יש שני גורמים המלווים מקצועית את המטפח: עובד סוציאלי של הארגון המעסיק לוכ

 אין. נמצא הילדואיש מקצוע המטפל בילד מטעמם של ההורים או של המסגרת החינוכית שבה 

  .המטפח של המקצועי הליווי מבחינת הרצוי המצב את בראייתם ניהםיב אחידות

 טפחים כך שתהיה אפשרות לגייס אנשים איכותיים יותר הציעו להעלות את שכר המ רובה

 ומתאימים יותר לתפקיד. 

  לדיון סוגיות. 6

לילד עם אוטיזם שירות חיוני האישי ממצאי המחקר מראים כי המשפחות רואות בשירות המטפח 

ובעל תרומה רבה, הן לילד והן למשפחה. המשפחות מעידות כי המטפח מבלה עם הילד בבית ומחוצה 

 לו, מסייע לו בשיעורי בית ומקנה לו מיומנויות בתחום החברתי והתפקודי. 
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בשירות וכי אין תמיד רציפות בצד ממצאים אלו עולה מהמחקר כי יש תחלופה גבוהה של מטפחים 

לשירות אך  זכאיותהמעוניינות במטפח  שמשפחותקורה  וכךבשל הקושי למצוא כוח אדם מתאים, 

עולה כי מחצית מהמשפחות סבורות  עוד למטפח. ממתינות שהן משום בפועל אותומקבלות  אינן

)עובדים סוציאליים או אנשים  גורמים פורמלייםמ והנחיה מקצועייםליווי שהמטפח אינו מקבל 

   סגרת החינוכית או איש מקצוע פרטי(. מהמ

  סוגיות מרכזיות שיש להתייחס אליהן בפיתוח שירות זה בעתיד: שתי מעליםמהמחקר הממצאים 

 כיצד להבטיח את הרציפות בקבלת השירות? .3

התופעה של הפסקות בשירות, בעיקר בעקבות עזיבה של המטפח, עלתה כבר בשלב איסוף המידע. 

 מרבע למעלה, המשפחות עם הריאיון ועד מהדגימה שעבר יחסית קצר זמן בפרק כי נמצא

רוב הממתינים העריכו כי . המטפח עזיבת בגלל בעיקר, שירות מקבלות שאינן דיווחו מהמשפחות

 למעלה משלושה חודשים. חדש נמשכת כבר למטפח  ההמתנה

ן הריאיון. תופעת ההפסקות בשירות עלתה גם מהממצאים אצל המשפחות שקיבלו שירות בזמ

בעיקר בגלל עזיבת מטפח גם הן כשליש מהמשפחות האלה מעידות כי התנסו בהפסקות בשירות, 

מקבלי השירות העידו גם כי במהלך קבלת השירות החליפה המשפחה  והמתנה למטפח חדש.

 הרבה מטפחים, בעיקר בשל החלטת המטפח לעזוב את עבודתו. 

 עםהיכרות הממצאים מהארגונים מראים כי קיים קושי במציאת כוח אדם מתאים שיש לו 

כי נציגי הארגונים או ניסיון בעבודה עם אנשים עם אוטיזם. כמו כן ציינו של אוטיזם התחום 

מתאימים לתפקיד ועל שימור השכר הנמוך ושעות העבודה המועטות מקשים על מציאת אנשים 

ותיהם היו להעלות את שכר המטפחים ולהשקיע יותר בהדרכתם. כוח האדם הקיים. הצע

 המשפחות הציעו גם להשקיע יותר בגיוס ובהכשרה של מטפחים כדי להבטיח שירות הולם.  

 ?מה הצביון הרצוי של תפקיד המטפח )הדרכתי או תמיכתי(, ומה סוג הליווי המקצועי הדרוש לו .3

אחת הממצאים מהמחקר מראים כי המשפחות מייחסות לשירות תרומה רבה לילד ולמשפחה. 

 הילד השאלות העולות מהמחקר היא אם תפקיד המטפח הוא לשפר את מצבו התפקודי של

ולהקל את עומס הטיפול הרגשי והפיזי המוטל על  רגשית תמיכה לו לספק או( הדרכתי תפקיד)

 (. תמיכתי תפקיד) הורי הילד

בתחום קשה יותר מגיוס בעלי מיומנות בתחום ההדרכה אדם בעל מיומנות  כוח גיוס כי להניח שי

 של תמיכה. 

הממצאים מהמשפחות מראים כי כמחציתן מדווחות שהמטפח שעובד עם ילדם אינו מקבל ליווי 

הארגונים, לא תמיד המטפח זוכה להכשרה לתפקיד, נציגי לפי מקצועי משום גורם פורמלי. גם 

הנציגים היו חלוקים בשל בחירת הארגון שלא להשקיע בהכשרה עקב תחלופה גדולה של מטפחים. 

בדעותיהם בראייתם את הגורמים שרצוי היה לדעתם שיספקו למטפחים את הליווי המקצועי 

 הדרוש. 
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גורמים האחראים למעקב ולהדרכה של ממצאים אלה יש לקבוע ביתר בירור מי הם העל רקע 

דפוסי ההדרכה והמעקב הרצויים. קביעת דפוס ההדרכה הרצוי קשורה לתפיסת  מה הםהמטפח ו

  הרצוי לתפקיד.  צביוןה

מים רבים: ועדת ההיגוי של המחקר, הנהלת השירות, צוות וממצאי המחקר הוצגו ונדונו בפור

בחנה את הממצאים  שירותם במשרד. הנהלת ההמפקחים של השירות ומנהלי האגפים הרלוונטיי

יזוק בחינת אפשרויות לחמקבלי השירות, על ובהם שיפור מערך הנתונים  ,וגיבשה מספר כיווני פעולה

האיזון הרצוי בין המרכיב התמיכתי של התפקיד  הליווי המקצועי וההכשרה של המטפחים ובחינת

 לבין המרכיב ההדרכתי שבו. 

 

  



vii 

 תודות

דות לגב' לילי אבירי, מנהלת השירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים להו ברצוננו

על התשומה המקצועית ועל ההשקעה הרבה  ,מפקחת ארצית בשירות ,רשף-ולגב' שוש זאב ,החברתיים

 בקידום מחקר זה. תודה גם לחברי ועדת ההיגוי אשר ליוו את המחקר ותרמו מהידע המקצועי שלהם. 

 ד בביצוע המחקר. ולמפקחים בשירות לאדם עם אוטיזם אשר השקיעו מזמנם וסיעו מא  תודתנו

משרד שב והכשרה תכנון למחקר בכיר אגףמ , מנהל תחום מחקראהרונובר יוסף )אסי( "מודים  לד אנו

 ,שמחון בן למיריגם הרווחה והשירותים החברתיים על ההערות והארות בכל שלבי המחקר. תודה 

 למחקר.  המשפחותרבות בביצוע הדגימה של  האגף זה אשר סייעב טיסטיקאית טס

  .מיוחדת למשפחות אשר השקיעו מזמנן כדי להתראיין למחקר תודה

 .וללסלי קליינמן על הבאתו של הדוח לדפוס הלשונית העריכה על כהן רעיהל תודה



 

 ענייניםה תוכן

 1 מבוא .3
  

 1 המחקר ומערך מטרותה. 0
  

 4               איוןיבעת הרשירות המקבלות משפחות המממצאים . 3
 4 והמשפחות הילדים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 6.3
 5 בשירות השימוש דפוס 6.0
 9 הילד תחומי העבודה של המטפח עם . 6.6
 12 עבודתו     אחר והמעקב למטפח המקצועית ההנחיה. 6.5
 15 ממנו ןרצו ושביעות השירות תרומת 6.4

  

בעת שירות לא קיבלו והמשרד כמקבלות שירות הופיעו בקובץ משפחות שמה. ממצאים 5
 16 ממתינות ועוזבות  :איוןיהר
 16 איון יהשירות בעת הרקבלת -סיבות לאי 5.3
 18 דמוגרפיים של הילדים והמשפחות-מאפיינים סוציו  5.0
 20 דפוס השימוש בשירות   5.6
 20 ממנו רצון ושביעות השירות תרומת 5.5

  

 22 המטפחים את המעסיקים הארגונים נציגי. ממצאים מ5
  

 24 לדיון סוגיות .6
 

 לוחותהרשימת 

  המחקר מטרות ומערךה: 3 פרק

 6                   : אוכלוסיית המחקר3לוח 

  איוןיהר בעת  שירות שקיבלו משפחותהמ  ממצאים:  1 פרק
 5                 הילדים של מוגבלות ורמת מגדר, גיל: 0 לוח

 4                המשפחות שלדמוגרפיים -סוציו מאפיינים: 6 לוח

 משך הזמן שהמשפחה מקבלת שירות, משך הזמן שהמטפח הנוכחי  :5לוח 
 3            תת השירוקבל תבתקופ עובד עם הילד ומספר המטפחים שעבדו עם הילד            

 9                 להן והסיבות השירות קבלתב הפסקות: 4 לוח

  ההשתתפות, הילד עם עובד שהמטפח בשבוע שעות מספר: 3 לוח
 8            השעות ממספר רצון ושביעות פרטי במטפח שימוש, המטפח במימון העצמית            

 30              השונים הפעילות בתחומי המטפח של העיסוק תדירות: 9 לוח

 30               בהקניית מיומנויות לילד של המטפח  : העיסוק8לוח 

 30            הילד עם עבודתו במהלך מקצועי ליווי מקבל המטפח שמהם הגורמים: 7 לוח
 



 

 פח בעבודתו עם הילד ומשתנה משולב : הנחיית ההורים את המט30לוח 
 36                ליוליווי פורמ של הנחיית הורים              

 של עו"ס המחלקה ועו"ס הארגון המעסיק  עם המשפחה קשרה: תדירות 33לוח 
 35                  האחרונה בחצי השנה              

 34               לילד ולמשפחההשירות  : הערכה של תרומת30לוח 

 33                   השירות לשיפור הצעות: 36 לוח

: איוןיהר בעת  שירות קיבלו אולכמקבלות שירות  המשרדשהופיעו בקובץ  משפחותהמ ממצאים: 3 פרק
  ממתינות ועוזבות

 33               איון יקבלת השירות בעת הר-לאי סיבותה: 35לוח 

  או ות ממתינ ןלפי משך הזמן שה ותוהעוזב ותהממתינהמשפחות : התפלגות 34לוח 
 38                 שעבר מאז שעזבו את השירות               

 37              במשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון מאפייני הילדים :33לוח 

 37            שלא קיבלו שירות בעת הראיון דמוגרפיים של המשפחות-: מאפיינים סוציו39לוח 

 המשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון את תרומת השירות הערכה : 38לוח 
 03                   לילד ולמשפחה               

 03               : שביעות רצון מהיבטים שונים של השירות37לוח 

 00            לשיפור השירותשל המשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון : הצעות 00לוח 

 

 רשימת התרשימים

               איוןימשפחות שהופיעו  בקובץ המשרד כמקבלות שירות וקיבלו אותו  בעת הרממצאים מה:  1 פרק

  מטפחיםהמספר ואת השירות  תמקבל משפחהמשך הזמן שה : 3תרשים 
 9                 בתקופה זו עמהשעבדו                   

 7            הילד של המוגבלות רמת לבין פרטי באופן מטפח העסקת בין קשרה :0 תרשים

   הקניית מיומנויות  ביןלבין רמת המוגבלות של הילד  קשרה : 6 תרשים
 33                  יומי-יוםשל תפקוד                    

 30               מקנים שהמטפחים המיומנויות יגסו מספר: 5 תרשים

 

 



1 

 מבוא .1

והשירותים  במשרד הרווחה אוטיזם עםבאנשים לטיפול במסגרת השירות אחד השירותים המרכזיים 

 (,התע"סהעבודה הסוציאלית )תקנון לפי  .מטפח אישי לילד עם אוטיזם שירות שלהוא  החברתיים

נועד לסייע לאדם עם אוטיזם/הפרעה הניתן על ידי עובד סמך מקצועי ו: "שירות ךמוגדר כהשירות 

התפתחותית נרחבת להתמודד בחיי היום יום, לפתח מיומנויות תפקודיות יומיות, חברתיות 

ה זו יש לשירות שתי פי הגדר-עלותקשורתיות, ולאפשר לבני המשפחה האחרים זמן פנוי לעצמם". 

 שחרור המשפחה והקלה של עומס הטיפול.  – יההדרכה לאדם עם אוטיזם, והשני –ת מטרות: האח

 ים ובני הנוערכולל עבודה עם הילדא והו ,הגרים בבית לילדים ובני נוער עם אוטיזם ניתןהשירות 

לא מטרת רווח ל הם ארגונים השירות ספקי שבועיות.בדרך כלל שש שעות  ;בשעות אחר הצהריים

ארגונים מגייסים ה .הרווחה והשירותים החברתיים פרטיים שעברו מכרז של משרדארגונים ו

 ומעסיקים את המטפחים וגם אמורים לספק להם הכשרה וליווי מקצועי. המשפחה משתתפת בתשלום

   .משפחות אלףהשירות ניתן לכ 0030לפי רמת ההכנסה שלה. בשנת  עבור השירות, חלקי

, בעקבות זאתהשימוש בו.  דפוס ואת השירות את להעריך התבקש ברוקדייל מכון-'וינטג-מאיירס

 מנצלות אינן המשפחות זאת ועם ולמשפחותיהם ילדיםל חשוב שירות זהוש הנהלת השירות,בתחושה 

 של המאפיינים מהם: אלה בשאלות התמקד המחקר .ובשל קשיים בהספקת אוליניצול מרבי,  אותו

 הנחיה ואיזו הילד עם המטפח של העבודה תחומי מהם? השירות ניתן שלהם והמשפחות הילדים

 שירותה, מהם הקשיים בהספקת בעיני המשפחות השירות תרומת מהי? למטפחים ניתנת מקצועית

  ?ממנו רצון שבעות המשפחות כמה ועד

 המחקר ומערך מטרותה. 2

כל הגורמים המעורבים: של  המבט מנקודתהמחקר כפי שהוצגה בהצעת המחקר הייתה  תמטר

, המטפחים המספקים אותו והארגונים המעסיקים את המטפחים. השירותפחות מקבלות המש

  .השירות מקבלות המשפחות להיות אמורה הייתה המחקר אוכלוסיית

 

, השירות אתשל המשפחות המקבלות  המבט נקודות את לכלול נועד מלכתחילה שתוכנן המחקר מערך

ביצוע המחקר התעוררו קשיים  עתהמספקים אותו והארגונים המעסיקים את המטפחים. בהמטפחים 

 יכבמשפחות מקבלות השירות: התברר  יםהקשור ים( קשי3)בלתי צפויים שחייבו שינוי במערך זה: 

 הראיון בעת השירות  את קיבלו שלא משפחות גם רשומות הרווחה משרד של השירות מקבלי בקובץ

 של טלפון מספריקבלת ב קושיהסכמת המשפחות להתראיין ו בקבלת קושי (,בעבר ותוא קיבלו כי)אם 

 המטפחים( קושי הקשור במטפחים: לא קיים מאגר מידע על 0; )לראיינן כדי מהמחלקות המשפחות

, וכדי להגיע לאוכלוסייה זו נדרש מהלך ממושך ומורכב של איסוף מתוכו לדגום שניתן המועסקים

  ארגונים מעסיקים.מידע מעשרות 
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 גםקשיים אלה הוחלט בוועדת ההיגוי להרחיב את הבדיקה בקרב המשפחות, כך שתכלול  בעקבות

הראיון לא היה להן מטפח )לרוב מסיבות של תחלופת מטפחים(, אך היה להן מטפח  שבעת משפחות

 ים. על איסוף מידע מהמטפח לוותר הוחלט כןבתקופה כלשהי לפני ביצוע הראיונות. כמו 

 .המעסיקים מטפחים םהארגונינציגי המשפחות ו –משני מקורות אם כך נאסף ידע במחקר המ

    מהמשפחות מידעא. 

  :הדגימה של המשפחות בוצעה פעמיים

 בסיוע האגף למחקר,  ,0033, באוגוסט התחלת המחקרבמועד של המשפחות בוצעה  ראשונה דגימה

ך סב ,משרדהלפי המידע שהתקבל מ .החברתיים והשירותים הרווחה פיתוח והכשרה של משרד

. 0033לאפריל  0030משפחות שקיבלו שירות בתקופה שבין ספטמבר  800בקובץ  ותהיו רשומ ולהכ

שמות מפקחי השירות העבירו את . רשויות 39-במשפחות  077 מתוך אוכלוסייה זו נדגמו 

 הסכמתאת קבל לכדי ם מחלקות לשירותים חברתייהמשפחות שנדגמו לעובדים הסוציאליים ב

 . להתראיין המשפחות

משפחות  397על  מידע מהמחלקותצוות המחקר קיבל  ,0030 פברוארב, מהדגימה חצי שנהכעבור       

  הנותרות אינן מקבלות שירות.   37-מקבלות שירות ומתוכן  330דווח כי  ,(077-המתוך )

המופיעות  משפחות מה הסיבה לכך שישנתונים אלה הפתיעו את הנהלת השירות ולא היה ברור       

החליטה ועדת ההיגוי של  ונתונים אל נוכחלבקובץ הנתונים כמקבלות שירות ואינן מקבלות אותו. 

באותה עת שירות לא קיבלו משפחות שבפועל ה תעל אוכלוסייגם המחקר כי חשוב לאסוף מידע 

בשל פרק הזמן הארוך שעבר בין הדגימה לבין קבלת קבלת השירות. -על הסיבות לאיללמוד כדי 

 המשפחות. תדגימה חוזרת של אוכלוסיילבצע  המידע הוחלט

 וכללה משפחות שמופיעות כמקבלות שירות  0030בוצעה בפברואר  של המשפחות יהישנ דגימה

 כמקבלי המשרד של הנתונים בקובץ רשומים שהיו ילדים 639אוכלוסיית המחקר כללה  בחודש זה.

 הסכמה לקבל כדי המשפחות אל בכתב תפנה השירות הנהלת כי הוחלט. זה לחודש נכון שירות

 . המחוזי למפקח כך על להודיע עליה יהיה להתראיין מעוניינת אינה המשפחה אםו ,איוןילר

את מספרי הטלפון של  0030לאוקטובר  0030רו לצוות המחקר בתקופה שבין יוני יהמפקחים העב      

  ;משפחות 378 המשפחות שלא הביעו התנגדות להתראיין. מתוך משפחות אלה רואיינו בפועל  669

 ותמקבל ןדיווחו שאינ הנותרות 44-איון וישירות בעת הראת הות מקבל ןדיווחו שה 356 ,ןכמתו

-אי בשל ןלהשיג קושי הייתה המשפחות של איוןיר-לאי העיקרית הסיבה .ר, אך קיבלו בעבאותו

  (3 לוח) .מהשירות  מעודכן טלפון מספר קבלת

  הנתונים בדוח מוצגים בנפרד לגבי המשפחות שקיבלו שירות ואילו שלא קיבלו בעת הריאיון, כדי

נבנו שני  שונה. על כןלבחון עד כמה למשפחות שלא קיבלו שירות בעת הריאיון הייתה התנסות 

קיבלו , כאמור, )אם כי שאלונים נפרדים: האחד עבור משפחות שאינן מקבלות שירות בעת הריאיון

שירות  שאלון למשפחות שאינן מקבלות , והשני עבור משפחות שמקבלות את השירות.אותו בעבר(

קבלת השירות, מאפיינים -נבנה שאלון קצר ובו נכללו הנושאים הבאים: סיבות לאי – בעת הריאיון
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 ולמשפחה ושביעות לילד השירות נבחרים של הילדים והמשפחות, הערכת המשפחה את תרומת

 .ממנו רצונה

 נבנה שאלון מקיף שכלל את הנושאים הבאים:   – שאלון למשפחות שמקבלות שירות בעת הריאיון

 רים של הילד והמשפחה; דפוס השימוש בשירות; ראיית המשפחות את תחומימאפיינים נבח

 תרומתאת  שניתנים למטפח; הערכת המשפחה עיסוקו של המטפח ואת ההנחיה והליווי המקצועי

 . ממנו רצונה ולמשפחה ושביעות לילד השירות

 .0030ובמבר לנ 0030המידע מהמשפחות נאסף בראיונות טלפוניים שבוצעו בתקופה שבין אוגוסט 

 )במספרים מוחלטים ובאחוזים( המחקר אוכלוסיית: 3 לוח
 אחוזים מוחלטים מספרים 

  שירות כמקבלי רשומיםמשפחות שילדיהן   כ"סה
 311 163 3133 פברואר בחודש
 45 378 :ורואיינ

 67 356  הריאיון בזמן מקבלות שירות 
 34 44 הריאיון בזמן שירותמקבלות  לא
   

 53 337  סיבות   – ונרואיי לא
 8 60 להתראיין  מעוניינות לפיקוח שלא  הודיעו

 39 36 מהשירות ןטלפו מספר התקבל לא
 34 44 שגוי היה מהשירות בלשהתק טלפוןה מספר

 0 3 מענה היה לא

 5 34  אחרתות סיב
 

  ארגוניםה מנציגי מידעב. 

 של יחסית רב מספר המעסיקים ארגונים של מנהלים מעשרה מידעלאסוף  תוכנןהצעת המחקר ב

 .הרווחה במשרד מקצועיים-הסמך השירותים על הארצי מהפיקוח התקבלו הארגונים שמות. מטפחים

המטרה הייתה לראיין את האחראים לשירות זה בכל אחד מהארגונים. בפנייה לארגונים התברר כי 

 לא בכל ארגון קיים תפקיד המרכז את הנושא וכי בארגונים ארציים המידע קיים ברמה המקומית. 

 

מהם נאסף מידע שבעלי התפקידים  .עשרה שתוכננוהמתוך  ארגונים חמישהמנציגים ואיינו ר ,בפועל

(, 3(, מנהלת אזור )3(, סמנכ"ל שירותים לקהילה )0סמך )-אחראית לשירותיבארגונים אלה הם: 

  (. 3מנהלת רווחה וסיעוד )

 

 את לספק הפסיקודיווחו שהארגונים ( א): ןהארגונים הנוספים ה תשל חמיש הריאיון-לאי הסיבות

 חופשתבה יתהית האחראי( ג) ,מענה בשל חוסר לשירות האחראי את לראיין היה ניתן לא (ב) ,השירות

   (.אחד בארגון) לידה

 

גיוס מטפחים, העסקתם והכשרתם. בנושאים של ועסק שאלון חצי מובנה המידע נאסף באמצעות 

 .  0036 לאפריל 0036 ינואר שבין תקופהבוצע ב והריאיוןראיונות טלפוניים בהמידע נאסף 
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התייחסות לנושאים הבאים: ב ,איוןיממשפחות שקיבלו שירות בעת הרממצאים מוצגים תחילה ב

 ראיית, שהמטפח עושה עם הילד הפעילות סוגי ,בשירות השימוש דפוסי, מאפייני המשפחות והילדים

ושביעות רצון  תרומת השירות לילד ולמשפחהאת את ההנחיה המקצועית שניתנת למטפח ו המשפחות

התייחסות ב ,איוןיממשפחות שלא קיבלו שירות בעת הרממצאים  יםוצגמבפרק הבא  .השירותמ

ראיית  ,משפחות, דפוס השימושהקבלת השירות, מאפייני הילדים ו-לנושאים הבאים: סיבות לאי

 ממצאים יםוצגמ. בפרק נוסף מהשירותהמשפחות את תרומת השירות לילד ולמשפחה ושביעות רצון 

סוגיות  ג ימצפרק האחרון ה. השירות את ראייתם לע המטפחים את המעסיקים הארגונים מנציגי

   .בעתיד השירות לפיתוח היערכותלשם  אותן לבחוןלדון בהן ו חשובושעולות מהמחקר 

  איוןיהרבעת  שירות שקיבלומשפחות המממצאים  .3

ם של המשרד כמקבלות בקובץ הנתוני המשפחות שהופיעו הממצאים מהראיונות עם יוצגו זה בפרק

  . משפחות( 356) מקבלות אותואכן ן הש איוןידיווחו בעת הרשירות ו

 והמשפחות הילדים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 3.1

גיל,  :המשפחות שלו הילדים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים מספר עלהמחקר נאספו נתונים  במסגרת

 (0 )לוח .לפי הערכת ההורה ,רמת מוגבלותומגדר 

 6 ילאיג) הגן בגיל הם 30% ,30עד  7 בני הם מהילדים 34%. מבחינת גיל הטרוגניתהילדים  תוכלוסייא

 . בנים הם 93%. שנים 33 הוא הממוצע הגיל. (4 עד

 יש 40%-לכוקלה ובינונית  מוגבלות יש 40%-לכ. המוגבלות רמתלפי  גםהילדים הטרוגנית  אוכלוסיית

 .וקשה+ בינונית מוגבלות

 של הילדים )באחוזים( ותמוגבלורמת  מגדרל, גי: 3 לוח

 מקבלות שירות  
N=143 

 311 גיל הילד בעת הריאיון*
 30 שנים 4 עד 6
 06 שנים 8 עד 3
 60 שנים 30 עד 7

36 + 66 
  

 311 מגדר
 93 זכר

 05 נקבה
  

 311 ההורה הערכת לפי הילד מוגבלות רמת
 03 קלה

 03 בינונית
 00 בינונית+

 00 קשה
 7 להעריךהתקשו 

 שנים 33 :איון*גיל ממוצע בעת הרי
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משפחתי, תעסוקתי וכלכלי, מספר הילדים בבית ומספר הילדים מצב שנבדקו הם  ותהמשפח מאפייני

 ( 6לוח ) .בבית שיש להם אוטיזם או מוגבלות אחרת
 

 ₪ 30,000-מ גבוהה הכנסה 60%-ל ,עובד ההורים אחד לפחות 87%-ב ,זוג בני שני יש משפחותהמ 97%-ב

  .לחודש ₪ 4,000-הכנסה נמוכה מ 06%-ול לחודש
 

ילד אחד עם  ישמהמשפחות  37%-/ליםשליש שניללציין כי  חשוב .ויותר ילדים שלושה יש 44%-ל

  .(אחרת מוגבלות או אוטיזם) מוגבלות עם אחדמילד  יותר יש 63%-ולאוטיזם, 

  ()באחוזיםדמוגרפיים של המשפחות -: מאפיינים סוציו1לוח 

 מקבלות שירות  
N=143 

 311 סטטוס משפחתי
 97 זוג/בת בן עם חי או נשויהורה ה

 03 תהורי-חד משפחה
  

 311 סטטוס תעסוקתי
 55 שני הורים עובדים

 54 הורה אחד עובד
 33 אף אחד משני ההורים אינו עובד

  

 311 סטטוס כלכלי )הכנסה ברוטו בחודש האחרון(
 06 ₪ 4,000עד 
 68 ₪ 30,000-ל 4,003בין 
 03 ₪ 34,000-ל 30,003בין 

34,003 + ₪ 33 
 9 סירבו לענות 

  

 311 סה"כ ילדים בבית
 7 אחד 

 63 שניים 
 03 שלושה

 07 ארבעה+
  

 311  אחרת מוגבלות או אוטיזם עם בבית ילדים כ"סה
 37 אוטיזם עם אחד ילד
 00 אוטיזם עם יותר או ילדים שני
 33  אחרת מוגבלות עם יותר או אחד וילד אוטיזם עם אחד ילד

 

 שירותב השימוש דפוס 3.2

  ,בשירות שירות: ותקבת המשפחושל השימוש מספר היבטים הקשורים לדפוס במסגרת המחקר נבחנו 

  פרטי.באופן העסקת מטפח והניתן  היקף השירותקבלת השירות, ראשית מאז  תחלופת מטפחים

 ותחלופת מטפחים  השירות מקבלת את שהמשפחהמשך הזמן א. 

 לפי המשפחות התפלגותלפי דיווח המשפחות, הן מקבלות את השירות במשך ארבע שנים בממוצע. 

זמן  השירות את ותמקבל 69% :הטרוגנית האוכלוסייה כי מראהת את השירות ומקבלהן משך הזמן ש

 ( 5 לוח) .שנים ארבע מעל –הרבה שנים יחסית  השירות אתות מקבל 64%-ו ;שנתיים עד –יחסית קצר 
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 עובד המטפח מהמשפחות 53%-וב ,בממוצע שנים 3.8 הוא הילד עםעובד  כחיוהנשהמטפח זמן המשך 

   .שנה עד הילד עם

עובד  הנוכחי שהמטפח הזמן משך לבין שירותמקבלת את ה שהמשפחה הזמן משך ביןשנמצא הפער 

שהתחילו  מאז אם נשאלו השירות ותמקבל. מטפחים של יחסית תכופה תחלופה על מצביעהילד עם 

 הילד עם שעבדו המטפחים מספר מהו, כן ואם, מטפחיםה של תחלופ הייתה השירותלקבל את 

 המטפחים מספרמדיווח על . מטפחים על תחלופת דיווחוהמשפחות מ 90%. השירות קבלת תקופתב

במהלך התקופה ויותר  של שלושה מטפחיםהחלפה  על דיווחוהמשפחות מ 44% כיעולה  שהתחלפו

 (5)לוח  .את השירות ותמקבל ןשה

ומספר משך הזמן שהמטפח הנוכחי עובד עם הילד שירות, מקבלת משך הזמן שהמשפחה : 3 לוח
 )באחוזים(קבלת השירות  תבתקופ שעבדו עם הילד מטפחיםה

 מקבלות שירות  
N=143 

 311 *שירותמקבלת  שהמשפחה הזמן משך
 69 חודשים 05 עד 3

 08 חודשים 58 עד 04
 06 חודשים 90 עד 57
 30 חודשים + 96

  

 311 **הילד עם עובד הנוכחי שהמטפח הזמן משך
 07 חודשים 3 עד 3
 39 חודשים 30 עד 9

 00 חודשים 05 עד 36
 60 חודשים +04

  

 311 (הנוכחי כולל) השירות קבלת בתקופת הילד עם שעבדו מטפחים מספר
 08 אחד

 39 שניים
 37 שלושה
 35 ארבעה
 00  +חמישה

 .שנים 5 – בשירות המשפחה של ממוצע זמן משך *
 .שנים 0 – הנוכחי המטפח של ממוצע זמן משך **
 
 

את השירות לבין מספר המטפחים  יםמקבל והמשפחה משך הזמן שהילד בין קשר נמצא, כמצופה

 שנים מארבע למעלההמקבלות את השירות משפחות מה 48%. (3)תרשים  בתקופה זו םשעבדו את

 שנתיים ביןאותו שמקבלות  המשפחותמ 60% לעומת ויותר מטפחים ארבעה של תחלופה על דיווחו

קשר בין מספר המטפחים  לא נמצאשנתיים.  עדשמקבלות את השירות  אלהמ 00%-ו שנים לארבע

 הילד לבין רמת מוגבלותו.  שעבדו עם
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  הזמן שהמשפחה מקבלת את השירות ומספר המטפחים שעבדו עמה בתקופה זומשך : 3 תרשים

 

דיווחו  34% .ותאואם היה קושי למצוא והנוכחי את המטפח  ןעבורבמי מצא  גםנשאלו  המשפחות

בסיוע המחלקה  3%, המעסיק מצאו אותו בסיוע הארגון 04%, ןמצאו את המטפח בכוחות עצמש

 49%נמצא כי  מטפח תמבחינת הקושי במציאבסיוע גורמים אחרים.  5%-יים ותלשירותים חבר

לא נמצא קשר בין גיל הילד ורמת מוגבלותו לבין קושי במציאת . ישלא היה קושות דיווחו המשפחמ

 המטפח. 

 המשפחותמקרב  68%כי  נמצאנושא נוסף שעליו נשאלו המשפחות הוא קיומן של הפסקות בשירות. 

ה הסיבה העיקרית שצוינה להפסקבמהלך התקופה שהן מקבלות אותו.  שירותדיווחו על הפסקות ב

ביוזמת המטפח או  –היא הפסקת עבודתו של המטפח בשירות בפעם האחרונה שהיא התרחשה 

מן ולבין קימשך הזמן שהמשפחות מקבלות את השירות קשר בין  . לא נמצא(99%ביוזמת המשפחה )

   (4)לוח  השירות.בקבלת של הפסקות 

 בלת השירות והסיבות להן )באחוזים(בק: הפסקות 5לוח 
 מקבלות  שירות  

N=143 

 311 השירות קבלת בזמן ההפסקות היקף הערכת
 30 לא היו הפסקות

 04 היו מעט או מעט מאוד הפסקות
 36 היו הרבה או הרבה מאוד הפסקות

  

 311 האחרונה בפעם השירות להפסקת הסיבה
 99 המטפח )ביוזמת המשפחה או ביוזמת המטפח(הפסקת עבודתו של 

 06 המתנה לקבלת אישור מחלקת הרווחה לזכאות לשירות 

  פרטי באופן מטפח והעסקת השירות היקףב.  

 כי נמצא. הילד עם עובד הרווחה ממשרד שהמטפח השבועיות השעות מספר מה נשאלו המשפחות

 עם הילד שש עובד המטפחדיווחו כי  המשפחות 45%שבע.  הוא הממוצע השבועיות השעות מספר

 ( 3 לוח) .שעות ששמ יותרעל  00%-ו שעות ששמ פחותדיווחו על  05%, בשבוע שעות

35 38 

9 

43 29 

33 

22 
32 

58 

 חודשים בשירות+ 29 חודשים בשירות 28-45 חודשים בשירות 42-0

 מטפחים או יותר 2 מטפחים 3-4   0מטפח 
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מדיניות זו שונתה  מימון מלא של משרד הרווחה.עד לפני מספר שנים השירות ניתן למשפחות ב

 השתתפותה כמה עדשינוי הוחלט לבחון במחקר הבשל מהמשפחות. השתתפות לגבות דמי והוחלט 

מימון ב השתתפותהשדיווחו  המשפחותמ 46% כי נמצא המשפחות. מכבידה עלהחלקית בתשלום 

במימון  ותמשתתפ ןציינו שאינ 04%מעניין לציין כי (. 3)לוח  מכבידה מאוד או מכבידה המטפח

הצוות הניהולי של השירות הסביר כי בחלק מהרשויות קיימת השתתפות של הרשות עצמה . השירות

 ולכן אין בהן גבייה מהמשפחות.  

עבור  מעבר להשתתפות העצמית ,לשכרו של המטפח הנוכחי ןמכיסמוסיפות  ןנשאלו אם ה המשפחות

 (3לשכר של המטפח. )לוח  ותמוסיפ ןדיווחו כי ה 64%ידי משרד הרווחה. -נות חלקית עלמהשעות הממו

 נמצאגם מטפח באופן פרטי.  ותמעסיק ןהבמימון משרד הרווחה מטפח  לעות נשאלו אם נוסף שפחמה

גם  ותמעסיק 64%-ו ,מטפח במימון משרד הרווחהה לעמטפח פרטי נוסף  ותמעסיק ןאינ 34%כי 

 . (לא על בסיס קבועש 8%-על בסיס קבוע ו 09%מטפח פרטי )

 כי נמצאו הפרטי המטפח שעות כולל, מטפח של שירות מקבל שילד השבועיות השעות מספר נבחן

 53%-ו (הפרטי המטפח של השעות ללא בממוצע שעות 9 לעומת) שבועיות שעות 33 הוא ממוצעה

 המטפח של השעות ללא, 00%)לעומת  שבועיות שעות שבעמ למעלהבשירות בהיקף שהוא  משתמשות

  (.הפרטי

, שימוש המטפח במימון , ההשתתפות העצמיתשעות בשבוע שהמטפח עובד עם הילד: מספר 6לוח 
 ושביעות רצון ממספר השעות )באחוזים(במטפח פרטי 

 מקבלות  שירות  
N=143 

 311 לילד במימון משרד הרווחה *מספר שעות שבועיות הניתנות 
 05 שעות 4עד 
 45 שעות 3
 00 שעות 03עד  9
  

 311  בה ההשתתפות העצמית מכבידה שהערכת ההורה את המידה 
 08 מכבידה מאוד

 04 מכבידה
 00 לא כל כך מכבידה ובכלל לא מכבידה 

 04 אין השתתפות במימון המטפח
  

 311 תוספת של ההורה לשכרו של המטפח הנוכחי מעבר להשתתפות העצמית 
 34 לא מוסיף 

 64 וסיףמ
  

 311 מטפח פרטי **של , כולל שעות שבועיות שניתנות לילדמספר שעות 
 33 שעות 4עד 
 68 שעות 3
 53 שעות 03 עד 9
  

 311  פרטי מטפח שעות כולל, השעות ממספר  רצון שביעות
 96 מספיק לא

 09 מספיק
 שעות 9.6 – הרווחה ממשרד רק, בשבוע המטפח שעות ממוצע*

 שעות 30.4 – פרטי ובאופן הרווחה ממשרד, בשבוע המטפח שעות ממוצע** 
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אחוז  ,בין העסקת מטפח פרטי לבין רמת המוגבלות של הילד. ברמות מוגבלות קשות יותר נמצא קשר

עם  משפחותהבקרב  58%) מטפח פרטי גדול מאשר ברמות מוגבלות קלות יותר ותמעסיקש משפחותה

 39%-ו ,רמת מוגבלות בינוניתילדים בבקרב אלה עם  05% ;בינונית+ו קשה מוגבלות ברמתילדים 

 (0 תרשים). (קלה מוגבלות רמתבקרב ילדים עם 

ציינו שהשעות  96%מטפח מספיק. שירות של מספר השעות שהילד מקבל  ןות נשאלו אם לדעתשפחמה

 (3)לוח  .אינן מספיקות

 שהילד בשבוע השעות ממספר רצון שביעות לבין פרטי באופן מטפח העסקת ביןהפוך  קשר נמצא

 המשפחות בקרב יותר גבוהשסברו שהשעות אינן מספיקות  המשפחות אחוז. ממטפח מקבל

אחת  .(בהתאמה 33%-ו 85%) מאשר בקרב אלה שאינן מעסיקות מטפח פרטי  פרטי מטפח שמעסיקות

כפי שהוצג לעיל, העסקת מטפח פרטי נפוצה  להבדל זה קשורה לרמת המוגבלות של הילד. הסיבות

צורך רב יותר בהגדלת מספר שעות להן  לכן יש , ות עם ילדים ברמת מוגבלות קשה יותריותר במשפחו

  השירות. 

  העסקת מטפח באופן פרטי לבין רמת המוגבלות של הילד )באחוזים( בין הקשר:  3 תרשים

 

   הילד עם תחומי העבודה של המטפח  3.3

העבודה של המטפח עם  תחומי הואהמשפחות מקבלות השירות  בקרבנוסף שנבחן במחקר  נושא

 המיומנויות סוגי והשני הילד עם עושה שהמטפח הפעילויותזה כולל שני מרכיבים: האחד,  נושאהילד. 

 .אלה בפעילויות עיסוק כדי תוך לילד מקנה פחטשהמ

 הילד עם משחק: תיופעילו בשלוש הילד עם עבודתו במסגרת לעסוק אמור אוטיזם עם לילד המטפח

עשרים ושמונה אחוזים מן  .בית שיעורי בהכנת לילד וסיוע לבית מחוץ הילד עם בילוי, הבית בתוך

 דיווחו שהוא עוסק בשתי 46% ,האלה הפעילויות דיווחו שהמטפח עוסק בכל שלושהמשפחות 

83 
76 

52 52 

17 
24 

48 48 

 קשה +בינונית  בינונית קלה

 כן מעסיקים מטפח פרטי לא מעסיקים מטפח פרטי
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 המטפח תדירות באיזו נשאלו המשפחות אחת(. דיווחו שהמטפח עוסק רק בפעילות 37%-פעילויות ו

 במשחק הילד את מפעיל טפחמשה ציינו המשפחותמ שבעים וחמישה אחוזים .תיופעילוה בשלוש עוסק

-ו לבית מחוץ הילד עם בילוי לגבי זו תדירות ציינו 30%, קרובות או דומא קרובות לעתים הבית בתוך

  .(9 לוח) תבי שיעורי בהכנת סיועב זו תדירות ציינו 07%

: הילד של המוגבלות רמתו גילה לבין השיעורים בהכנת לילד בסיוע המטפח של העיסוק בין קשר נמצא

 בקרב 69%לעומת  8–6בקרב בני  00% :יותר בשיעורי הבית מסייעגבוה יותר, המטפח  הילד גילש ככל

 מסייע המטפח ,נמוכה יותר של הילד המוגבלות שרמת ככל; ומעלה 36 גילאי קרבב 53%-ו 30–7 בני

 ברמת 0%-ו+ בינונית מוגבלות ברמת 00% ,ובינונית קלה מוגבלות ברמות 67%: הבית בשיעורי יותר

 .(קשה מוגבלות

 )באחוזים( ותהשונ תיופעילוב: תדירות העיסוק של המטפח 3לוח 
 תדירות העיסוק של המטפח בפעילות  

 סה"כ המטפח פעילות
 לעתים 

 קרובות מאוד
לעתים 
 קרובות

לעתים רחוקות 
 בכלל לא ורחוקות מאוד

 36 30 58 09 311 הביתמשחק עם הילד בתוך 
 36 04 63 03 311 מבלה עם הילד מחוץ לבית

 30 30 33 36 311 מסייע לילד בהכנת שיעורים
 

על המטפח להקנות לילד  ותהשונ פעילויותב עיסוקה בעת (,)התע"ס הסוציאלית העבודה תקנון לפי

 הרגלי, עצמאית אכילה)כגון  יומי-םיו תפקוד מיומנויות (א): תמיומנו סוגי השלושאו יותר מ אחד

 ילדים בחברת התנהגות, הקשבה, סיפוקים דחיית)כגון  חברתיים כישורים (ב) ;(והיגיינה ניקיון

 פיתוח, ללמידה בסיסיים)כלים  למידה דרכישל  מיומנויות (ג) ;(מבוגרים בחברת התנהגות, אחרים

  (.וחשיבה כרוןיז, תפיסה תהליכי שיפור, למידה אסטרטגיות

 וווחיד ותפחמשהמ 80% .הסוגים תשלושמות מיומנוי ןלילדיה מקנה מטפחות נשאלו אם ההמשפח

 ,מיומנויות של דרכי למידה שהמטפח מקנה וווחיד 34%כישורים חברתיים,  ןהמטפח מקנה לילדיהש

  (8)לוח יומי. -םיוהתפקוד הבתחום מיומנויות  המקנ מטפחהש וווחיד 49%-ו

 בהקניית מיומנויות לילד )באחוזים( : העיסוק של המטפח8לוח 

 מקנה לילד  שהמטפח מיומנות סוגי
שציינו שהמטפח עוסק  שירות מקבלות

 N=143  במיומנות
  לילד מקנה שהמטפח המיומנות סוגי

 80 חברתיים כישורים
 49 יומי-יום תפקוד
 34 למידה  דרכי

  

 311  לילד מקנה המטפחש המיומנות סוגי מספר
 50 שלוש

 65 ייםתש
 35 אחת
 30  תהמיומנו מסוגי תאח אף
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רמת המוגבלות של הילד. ברמות לבין יומי -םמיומנויות של תפקוד יור בין הקניית שקיים קשנמצא 

הקניית המטפח עוסק ב יות שדיווחו כפחמשהאחוז  יותר )בינונית+ וקשה( הגבוהותהמוגבלות 

ברמות המוגבלות  כך על וווחידשפחות שהמ חוזמאעותית משמגבוה יומי -מיומנויות של תפקוד יום

 (6 תרשים) .בהתאמה 56%לעומת  95% –הנמוכות יותר )קלה ובינונית( 

 כך ,נמצא שהמטפחים אמנם עוסקים בכל שלוש המיומנויות, אבל לא כל אחד מהמטפחים עושה זאת

הדבר קשור, כאמור, לרמת המוגבלות של הילד וכפי עוסקים בכל שלוש המיומנויות.  50% שרק

 זמן. על פני ייתכן שהדבר משתנה כמו כן  .המשפחות רצון את משקף גםהנראה 

יומי -: הקשר בין רמת המוגבלות של הילד לבין הקניית מיומנויות של תפקוד יום1 תרשים
 )באחוזים(

  
 מוגבלותרמת 

 מיומנויות מקנה מטפחה כי חווויד המשפחותמ 50% :לילד מקנה המטפחש המיומנות סוגי מספר נבחן

 30% ורק אחדמיומנות  בסוגדיווחו שהוא עוסק  35%, סוגיםדיווחו על שני  65% ,סוגים השלושמ

לא נמצא קשר בין רמת  .הסוגים משלושתאחד  אףמכי המטפח אינו מקנה מיומנויות  וווחיד

   .בהן עוסק שהמטפח המיומנות סוגיהמוגבלות של הילד לבין מספר 

 93%ילד ורצוי היה שיעשה. האם יש פעילויות שהמטפח אינו עושה היום עם בהמשך נשאלו  המשפחות

סברו שאין פעילויות מסוג זה. בפירוט הפעילויות התייחסו בעיקר לבילוי מחוץ לבית, מהמשפחות 

 וסיוע בלימודים.  יומי-יום תפקודהקניית מיומנויות 

 

 

45 42 

87 

61 

55 58 

13 

39 

 קשה +בינונית  בינונית קלה

 יומי-המטפח מקנה מיומנויות של תפקוד יומ יומי-המטפח אינו מקנה מיומנויות של תפקוד יומ
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 )באחוזים( מקניםהמיומנות שהמטפחים  סוגי: מספר 3 תרשים

 

 עבודתו אחר מעקבהו מטפחל המקצועית הנחיהה  3.4

 מטפחל והנחיהמקצועי וי יול  א.

הנחיה מקצועית  כיםמצרישלו בהקניית מיומנויות  יסוקעוהשל המטפח עם ילד עם אוטיזם  העבודה

ילד מקבל ליווי מקצועי מאחד או יותר ההמטפח שעובד עם  אםנשאלו  המשפחות. במהלך העבודה

לשירותים  של המחלקה יהסוציאל העובד, המעסיק הארגון של הסוציאלי העובדמארבעה גורמים: 

 נוכיתיהח מהמסגרת מקצוע איש או מטעם המשפחה פרטי מקצוע איש, חברתיים ברשות המקומית

 . משתתף בה הילדש

 מקבלים 08%-ו פרטי מקצוע איש ליווי מקצועי שלהמטפח מקבל שדיווחו  מהמשפחות 05%נמצא כי 

המטפח מקבל ליווי מקצועי  כי דיווחו 33%-כ. הילד של החינוכית מהמערכת מקצוע איששל  ליווי

 (7)לוח  .ו/או מהמחלקה לשירותים חברתיים   עובד הסוציאלי של הארגון המעסיקמה

 עם הילד )באחוזים(ו עבודתבמהלך מקצועי ליווי  מקבל מהם המטפחשהגורמים : 9לוח 

 סה"כ שמהם המטפח  מקבל ליווי מקצועי   הגורמים

 שירות  מקבלות
N=143 

 יודע לא מקבל  לא מקבל
 37 90 33 311 הארגון המעסיקמ בד סוציאלי עו
 30 99 33 311  לשירותים חברתיים  המחלקהמ בד סוציאלי עו

 3 94 05 311 איש מקצוע פרטי 
 0 90 08 311 מהמסגרת החינוכית של הילדאיש מקצוע 

 

42 

34 

14 

10 

 מקנה מיומנויות בשלושת התחומים

 מקנה מיומנויות בשני התחומים

 מקנה מיומנויות בתחום אחד

 אינו מקנה מיומנויות בשום תחום
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כי המטפח מקבל  וווחיד המשפחותמ 49% :מקצועי ליווי מקבלהמטפח  מהםשמספר הגורמים  נבחן

 אחד מאףאינו מקבל ליווי מקצועי  המטפחש וווחיד 56%-ו מהגורמים יותר או מאחדליווי מקצועי 

  .מיםרהגו תמארבע

 

 יש מקום ולכן המטפח של הדיווח את ולא ותהמשפחנתונים אלו משקפים את דיווח להדגיש כי  יש

  .עצמם המטפחים בקרב בעתיד זה נושא לבחון

 

 ותהיו מרוצ 43%: מהליווי המקצועי הניתן למטפח ןשלהרצון ה ותשביע תות נשאלו על מידשפחמה

התקשו להעריך.  37%-ו ותאו בכלל לא מרוצ ותלא כל כך מרוצ ןהשאמרו  04%, ותד או מרוצומא

יש ליווי מקצועי  כאשר ליווי מקצועי.ה העדרנראה כי הגורם העיקרי לחוסר שביעות רצון הוא 

קבל ליווי מקצועי מאף אחד המשפחות שבהן המטפח אינו ממ 96% המשפחות שבעות רצון:

י מאחד או קבל ליוובהן המטפח מבקרב אלה ש 33% רק מהגורמים הביעו חוסר שביעות רצון לעומת

 יותר מהגורמים. 

 ןהשדיווחו  59%נמצא כי :עבודתו עם הילדבאת המטפח  מנחותעצמן עד כמה הן גם המשפחות נשאלו 

 33%-ו "מעט" המטפח את ותמנח ןהשדיווחו  60% ,"הרבה"או  "דוהרבה מא"את המטפח  ותמנח

  (30)לוח  .כלל את המטפח ותמנח ןנאידיווחו כי 

המטפח בעבודתו עם הילד ומשתנה משולב של הנחיית הורים וליווי  ההורים אתהנחיית : 31לוח 
 )באחוזים(פורמלי 

 N=143מקבלות שירות  הנחיית הורה וליווי מקצועי פורמלי 
 311 את המטפח בעבודתו עם הילד  ההורה מנחה 

 09 דוהרבה מא
 00 הרבה 
 60 מעט

 30 דומעט מא
 33 בכלל לא 

  

 ווי מקצועי יהרבה או מעט( וקיום ל ד,ו)הרבה מאהנחיית הורה 
 מגורם פורמלי אחד לפחות 

311 

 64 רק ההורה מנחה
 56 גם ליווי של גורם פורמלי יש ההורה מנחה ו

 35 רק ליווי של גורם פורמלי 
 8 י  של גורם פורמלי ואין הנחיה של הורה ואין ליו

 

הכולל את משתנה משולב נבנה הילד  בעבודתו עם מקבל המטפחשהליווי  עלכדי לקבל תמונה כוללת 

 64% מגורמים פורמליים.ליווי המקצועי הו( "מעט"או  "הרבה", "דוהרבה מא") יםמההורההנחיה 

וגם  ןווחו כי המטפח מקבל הנחיה מהיד 56% ;ןווחו שהמטפח מקבל הנחיה רק מהימהמשפחות ד

 8%-מגורם פורמלי ורק ווחו על קבלת ליווי יד 35%; לפחות אחד פורמלי מגורם ליווי מקצועי

 (30וח ל)קבל ליווי פורמלי מאף גורם וגם לא מהורה. מ נואישהמטפח 
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  המטפח עבודת סביב סוציאליה ובדעה עם ותשפחמה קשר ב. 

אחרי עבודת  לעקוב מהארגון ו/או מהמחלקה אמור הסוציאלי העובדמשרד הרווחה, הלי ונלפי 

 המטפח באמצעות יצירת קשר עם המשפחות. 

 

 של וציאליסה בדעוהקשר  ןאת יצר הריאיון שלפני שנההבאיזו תדירות בחצי  נשאלו ותשפחמה

 ותשפחמהמ 90%כי  נמצא .המטפח בעבודת להתעניין דיכ ,וזמתויב ,המעסיק הארגוןשל  אוהמחלקה 

 קשר על דיווחו 50%-כ :כלשהי בתדירות קשר ןעמ יצרה המחלקה של סוציאלית שעובדת יווחוד

עם העובד  קשר על דיווחו ותשפחמה 47%-כ .כללבקשר  ןעמ יצרו לאש דיווחו 08%-ו  קרובות לעתים

 דיווחו53%  תקשר לעתים קרובו על דיווחו 60%-כ :כלשהי בתדירות הסוציאלי מהארגון המעסיק

 (33)לוח . מוע קשר כל היה לאש

 

משולב של הקשר  משתנהלבחון את המעקב של העובדים הסוציאליים אחר עבודת המטפח נבנה  כדי

העובד קשר עם  ןדיווחו שהיה לה 63% .מהארגון/או ו מהמחלקה הסוציאלי העובדהמשפחות לבין  בין

 67%-ו אחרונההשנה הבחצי  גון המעסיק  או עם המחלקה לשירותים חברתייםרהסוציאלי של הא

, .אלה גורמים עם קשר כל להן היה שלא דיווחו מהמשפחות 04%  .קשר עם שניהם ןשהיה להדיווחו 

  (33)לוח אחד מהם 

שנה הבחצי  המעסיקעו"ס המחלקה ועו"ס הארגון של  עם המשפחה קשרה: תדירות 33לוח 
 אחרונה )באחוזים(ה

 מקבלות שירות 
N=143 

 311 תדירות הקשר עם  עו"ס המחלקה 
 30 קרובות מאודלעתים 

 08 לעתים קרובות
 04 לעתים רחוקות

 7 לעתים רחוקות מאוד
 08 בכלל לא

  

 311 תדירות הקשר עם  עו"ס הארגון 
 5 לעתים קרובות מאוד

 09 לעתים קרובות
 00 לעתים רחוקות

 8 לעתים רחוקות מאוד
 53 בכלל לא

  

)לעתים קרובות קשר עם עו"ס הארגון ו/או עם עו"ס המחלקה קיום 
 ד, קרובות או רחוקות(ומא

311 

 67 עם שני העו"סים
 05 רק  עם עו"ס המחלקה

 30 רק עם עו"ס הארגון
 04 אין  קשר עם אף אחד מהעו"סים 
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 ממנו רצון ביעותשו השירות תרומת 3.5

ומבחינת ילד מבחינת ה תרומת השירותהערכתן את על בנפרד נשאלו מקבלות השירות  המשפחות

 ( 30)לוח  .המשפחה

"בכלל לא  – 3-מ-דרגות  3את התרומה )בסולם של לדרג  המשפחות נתבקשו בבחינת התרומה לילד

ר ופישו תמיכה רגשיתבילוי וכיף,  ושה תחומים:של( ב"תורם במידה רבה מאוד" – 3תורם" ועד 

( בתחום של בילוי וכיף לילד, 3-4ייחסו לשירות תרומה רבה )דירוג שמונים ואחד אחוזים  .תפקודה

בתחום של רבה ייחסו תרומה  33%-רגשית לילד והתמיכה הבתחום מה רבה  ותרלשירות יחסו י 94%

 שיפור תפקוד הילד. 

  )באחוזים(הערכה של תרומת השירות לילד ולמשפחה : 33 וחל

 סה"כ 

 מידת התרומה של השירות 
)דירוג רבה 

4–3) 
 בינונית
 (5–6)דירוג 

  מועטה ובכלל לא
 (0–3)דירוג 

     לילד התרומ
 3 35 83 311 מספק לילד בילוי וכיף

 3 37 94 311 נותן תמיכה רגשית לילד
 30 06 33 311 מסייע לילד לשפר את תפקודו

     

     למשפחה התרומ
 33 7 80 311 העומס הרגשי בטיפול בילדממקל 
 8 36 97 311 זמן להורים מפנה
 39 38 34 311 העומס הפיזי בטיפול בילדממקל 

 

 העומסמ הקלה ה תחומים:ששלובאת התרומה  לדרג המשפחות נתבקשו שפחהלמ ההתרומ בבחינת

לשירות חסו יי 80%. בילד בטיפול הפיזי עומסמה הקלהו להורים זמן פינוי, בילד בטיפול הרגשי

ייחסו  34%-ו  זמן להוריםייחסו לשירות תרומה רבה בפינוי  97% ,הרגשיעומס ההקלת בתרומה רבה 

 המשפחותנוסף על השאלות על התרומה,  .(30)לוח הקלת העומס הפיזי בטיפול בילד בתרומה רבה 

בפירוט הסיבות . דומא סברו כי השירות חיוני 73%. למשפחה חיוני מטפחה שירות מידה באיזו נשאלו

-ו ינוי זמן, הקלת עומס( פ)כגון  משפחההטובת געים לוהתייחסו לנימוקים הנ 80% ,לחיוניות השירות

 . כישורי חיים, בילוי(הקניית )כגון  ילדנימוקים הנוגעים לטובת הל – 00%

נתבקשו לדרג בסולם  ןה. הנוכחי בודת המטפחמע ןמספר שאלות על שביעות רצוננשאלו ות שפחמה

 הילד עם עושה שהמטפח הפעילויותמ, לילד המטפח של היחסמ ןשביעות רצונאת  תשל ארבע דרגו

 ותמרוצ ןשה ציינו ותשפחמה כל כמעט. ותיובקשלו הילד רכיולצ המטפח מתאים את עצמושהמידה מו

  ., בהתאמה(77%, 75%, 77%) אלהה היבטיםה תמשלוש ותמרוצ או דומא

 ציינו 97%. הנוכחי המטפח של המקצועיות מידת לע ןדעת את להביע ותשפחמהנתבקשו  על כך נוסף

 4%-ו  בכלל מקצועי לא או מקצועי כך כל לא שהוא ציינו 03%שהמטפח מקצועי מאוד או מקצועי, 

  .ךילהער תקשוה

 (36)לוח  .הצעותהיו  98%ל. ירותהצעות לשיפור הש ןנשאלו אם יש לההמשפחות 
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 )באחוזים(השירות : הצעות לשיפור  31 לוח
 מקבלות שירות  

 311 הצעות לשיפור 
 00 אין הצעות 
 98 יש הצעות 

  פירוט ההצעות )אחוז המשפחות שציינו את ההצעה(
 55 ידי משרד הרווחה -מטפח על שעות הוספת
  המקצועי הליווי הגברת, ההכשר)מטפחים  של והכשרה בגיוס השקעה

 60 (לתפקיד יותר מקצועי אדם כוח וגיוס

 36 העלאת שכר המטפחים 
 9 ביטול או הפחתה של ההשתתפות העצמית 

 3 אחר
 

ידי -עלמטפח במסגרת השירות שניתן  שעותהציעו להוסיף מהמשפחות  ארבעים וארבעה אחוזים

 (  36 וח)ל .כוח אדם מקצועי יותרבגיוס ע יהציעו להשק 60%-ומשרד הרווחה 

 לאו שירות כמקבלות המשרד בקובץ שהופיעו משפחותהמ ממצאים. 4

  ועוזבות ממתינות: איוןיהר בעת שירות קיבלו

וני המשרד כמקבלות נת בקובץ שהופיעו המשפחות היא במחקר שנבחנה נוספת משפחות אוכלוסיית

ם ממשפחות אלה. יבפרק זה נציג נתונאיון שאינן מקבלות שירות. ידיווחו בעת הראך בפועל  שירות

מהמשפחות ממתינות  03%: איינוושר המשפחות מאוכלוסיית 08%, משפחות 44 מונה זו אוכלוסייה

 . שירות למרות שעזבו אותו ותכמקבל רשומות 9%-לשירות ו

   איוןיהרהשירות בעת  קבלת-סיבות לאי 4.1

המשפחות שלא קיבלו שירות בזמן הריאיון התבקשו להתייחס למספר סיבות אפשריות לכך. הוצגה 

סיבות היה לציין את הסיבה העיקרית. הרשימה כללה שני סוגי סיבות:  ןרשימה של סיבות, ועליהלהן 

 (35)לוח . קבלה זמנית של השירות וסיבות לעזיבת השירות-לאי

 איון )באחוזים(יקבלת השירות בעת הר-: הסיבות לאי33לוח 
 N=55 שירות תמקבלו לא 

 311 סה"כ
 94 להמשך קבלת השירות  ותממתינ

 :הסיבות
 43 החליט להפסיק את עבודתו המטפח הנוכחי

 34 המטפח הנוכחי  המשפחה החליטה להחליף את
 7 ממתינים לאישור מחלקת הרווחה להמשך הזכאות 

  

 04 עזבו את השירות
 :הסיבות

 3 מחלקת הרווחה לא אישרה את המשך קבלת השירות
 33 לא היו מרוצים מהשירות 

 4 הילד לא גר בבית  –השירות לא רלוונטי 
 6 השירות יקר מדי עבורם
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 היו מתוכן 33% – השירות להמשך מתינוה 94%, הריאיון בעת ירותש בלויק שלאמהמשפחות 

 . מסיבות שונות השירות את עזבו כי דיווחו השאר. הרווחה משרד לאישור 7%-ו למטפח בהמתנה

 

בממוצע המשפחות ת. מקבלות שירואינן על משך הזמן שהן  את השירות נשאלוו בליק לאש המשפחות

 שנה חצי  –מקבלות את השירות זמן רב יחסית  אינן 50%: :ה חודשיםעאינן מקבלות שירות כתש

בין חודש לחודשיים. קיימים הבדלים מסוימים בין  –על תקופה קצרה יותר דיווחו  09%-, וויותר

 .אם כי הם לא נמצאו מובהקים ,שירות מקבלים שאינם הזמן משך הממתינים לבין העוזבים מבחינת

  (34)לוח 
 

השאלות העולות מממצאים אלו היא מדוע משפחות שאינן מקבלות שירות מופיעות ברשימות  אחת

מקבלי השירות. כדי להבין את התופעה נעשה חישוב של הפערים בזמן שבין מועד הדגימה )פברואר 

( ומשך הזמן שהמשפחה ממתינה ו/או שחלף מאז 0030נובמבר -( לבין מועד הריאיון )אוגוסט0030

היו  ,הריאיון בעת שירות קיבלו שלא מהמשפחות 93%שירות. חישוב זה מעלה שייתכן כי עזבה את ה

 07% לגבי. הדגימה למועד יותר סמוך מתבצעת לראיינן הפנייה הייתה אילו" שירות"מקבלי  של במצב

 שעזבו מפני, השירות מקבלי ברשימת להימצא צריכות היו לא לכאורה כי נמצא הנותרות המשפחות

. אם מחשבים את שיעורה של לריאיון הדגימה בין שעבר מזה יותר רב זמן לו המתינו או השירות את

מכלל המשפחות לא היו צריכות להימצא  8%כי  יםצאומ המדגם של לוהכ סךהמאוכלוסייה זו 

   ברשימת מקבלי השירות.
 

באוכלוסיית מקבלי השירות, רבה תנודתיות קיימת  –ממצאים אלו מצביעים על שתי תופעות: האחת 

משפחות שאינן מקבלות עשוי לכלול גם בכל נקודת זמן קובץ הנתונים של משרד הרווחה  –והשנייה 

הארגונים בעיכובים של  הצוות הניהולי של השירות הסביר את התופעה השנייה נתון.זמן ב שירות

בהכרח   םחודש מסוים אינבל מקבלי שירות עהנתונים  על השירות הניתן. בשל עיכובים אלו,דיווח ב

 חודש. אותו בשל מקבלי השירות האִמתי את המצב משקפים 

 

שאלה אם היו מתשובות המשפחות ל גםהמתנה להמשך קבלת השירות עולה עדות נוספת לקיומה של 

הסיבה . הפסקותקיומן של דיווחו על  35% לפני ההפסקה הנוכחית: הפסקות במהלך קבלת השירות

ביוזמת המטפח או ביוזמת  –עיקרית שצוינה להפסקות אלו היא הפסקת עבודתו של המטפח ה

דיווחו על הפסקות בשל המתנה לקבלת אישור מהמחלקה לחידוש  06%. בנוסף, (99%המשפחה )

 (34 לוח) הזכאות לשירות.
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או שעבר מאז שעזבו  ותממתינ ןלפי משך הזמן שה ותוהעוזב ותהממתינהמשפחות התפלגות : 35לוח 
 את השירות )באחוזים(

 ה ינא משפחהמשך הזמן שה
 שירות תמקבל

 סה"כ
N=55 

מקבלות שירות   ינןשא מצב בפועל של המשפחות
  איון יבעת הר

 לקבלת השירות ותממתינ
N=41 

עזבו את השירות 
N=14 

 311 311 311 *כ"סה
 03 07 09 חודשים 0 עד 3
 63 07 63 חודשים 4 עד 6
 9 09 00 חודשים 30 עד 3

 63 34 00 חודשים +36
    

 311 311 311  ?האם היו הפסקות בשירות  בעבר
 35 36 35 כן

 63 69 63 לא 
    

 311 311 311 סיבות להפסקות בשירות 
עזיבת המטפח ביוזמת המשפחה או 

 90 93 99 ביוזמת המטפח
המתנה לקבלת אישור מחלקת הרווחה 

 08 05 06 לחידוש הזכאות לשירות 
 חודשים  7שירות:  תקבל-יממוצע זמן לא

   דמוגרפיים של הילדים והמשפחות -סוציו מאפיינים 4.2

מאפיינים של נבדקו שירות  תקבלומ ינןהמשפחות שאגם בקרב  ,שירותהמשפחות מקבלות בדומה ל

 הילדים והמשפחות. 

 

דומה  אוכלוסייהה. (33 )לוח ההורה דיווחלפי  ,מוגבלות ורמת מגדרהילדים שנבדקו הם גיל,  מאפייני

 מהילדים 33% – גיל מבחינת הטרוגניתלאוכלוסיית הילדים שקיבלו את השירות בעת הראיון. היא 

אחוז זהה לאחוז בקרב מקבלי  – בנים הם 93%בקרב מקבלי השירות(.    34%)לעומת  30עד  7 בני הם

  .מוגבלות בינונית+קשה – 07%-למוגבלות קלה ובינונית ו יש 30%-להשירות.  

 

 הן 50% ;עובד ההורים אחד לפחות 76%-מהמשפחות יש שני בני זוג, וב 80%-הממצאים מראים כי ב

  .(לחודש ₪ 30,000 מעל)יחסית  גבוהה הכנסה בעלות

 00%-מהמשפחות יש ילד אחד עם אוטיזם, ובכ 83%-ל  .שלושה ילדים ויותר מהמשפחות יש 30%-ב

 (39)לוח  .אחרת מוגבלות או אוטיזם עם אחדיש יותר מילד 
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  )באחוזים( במשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון מאפייני הילדים :36לוח 
 

 מקבלות שירות  לא  
N=55 

 311 גיל הילד בעת הריאיון*
 39 שנים 4 עד 6
 00 שנים 8 עד 3
 63 שנים 30 עד 7

36+ 60 
  

 311 מגדר
 83 זכר

 35 נקבה
  

 311 ההורה הערכת לפי הילד מוגבלות רמת
 09 קלה

 64 בינונית
 36 בינונית+

 33 קשה
 7 התקשו להעריך

 שנים. 33*גיל ממוצע בעת הריאיון: 

 )באחוזים(שלא קיבלו שירות בעת הראיון דמוגרפיים של המשפחות -מאפיינים סוציו: 33לוח 
 לא מקבלות שירות  

N=55 
 311 סטטוס משפחתי

 80 זוג /בתבן עם חי או נשוי הורה
 38 הורית-משפחה חד

  

 311 סטטוס תעסוקתי
 33 שני הורים עובדים

 09 הורה אחד עובד
 9 אף אחד משני ההורים אינו עובד

  

 311 בחודש האחרון(סטטוס כלכלי )הכנסה ברוטו 
 7 ₪ 4,000עד 
 63 ₪ 30,000-ל 4,003בין 
 00 ₪ 34,000-ל 30,003בין 

34,003 + ₪ 38 
 34 סירבו לענות 

  

 311 סה"כ ילדים בבית
 33 אחד

 05 שניים 
 50 שלושה 
 00 ארבעה+

  

 311  אחרת מוגבלות או אוטיזם עם בבית ילדים כ"סה
 83 אוטיזם עם אחד ילד
 34 אוטיזם עם יותר או ילדים שני
 5  אחרת מוגבלות עם יותר או אחד וילד אוטיזם עם אחד ילד
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שאינם מקבלים שירות לבין אלה שמקבלים  בין המאפיינים של המשפחות והילדיםרב  דמיוןנמצא 

המשפחות : בקרב אלה םלעיל(. שני ההבדלים הבולטים בין שתי האוכלוסיות ה 6.3פרק ' )ראותו 

 ,59%-ו 30%יש אחוז גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות קלה ובינונית+ )מקבלות שירות  ינןשא

-ו 37% אחרת ) גבלותומ( ואחוז נמוך יותר של משפחות עם יותר מילד אחד עם אוטיזם או בהתאמה

  (.התאמהב ,63%

  בשירות השימוש דפוס 4.3

שלהן בו נשאלו מספר שאלות על דפוס השימוש  בעת הריאיון שירותה את תקבלומ ינןשאהמשפחות 

 . בעבר

 משפחות התקשו להעריך את משך הזמן שעבר ה ממחצית עלהלמ -בלו את השירות ימשך הזמן שק

  .ולכן לא ניתן להשתמש בנתון זה ,מאז תחילת קבלת השירות

 של דיווחו על קיומן מהמשפחות  35%  -נוכחית ההפסקות בשירות לפני ההפסקה  קיומן של

לא זכרו  33%-הפסקות  ו ארבע-על שלוש 60%דיווחו על הפסקה  אחת או שתיים;  38%סקות )פה

 .את מספר ההפסקות(

  מטפח פרטי.  ותמעסיק ינןאדיווחו כי  80%  -העסקת מטפח פרטי 

 ממנו רצון ושביעות השירות תרומת 4.4

 התרומהאת יך רשירות נתבקשו להע אינן מקבלותשירות גם המשפחות שהבדומה למשפחות מקבלות 

 (  38)לוח  .כשקיבלו אותו בעבר – משפחהלילד ול – שירותשהייתה ל

 

"בכלל לא  – 3-מ-דרגות  3לדרג את התרומה )בסולם של  נתבקשו המשפחות בבחינת התרומה לילד

שיפור ו תמיכה רגשית בילוי וכיף,(. בשלושה תחומים: "תורם במידה רבה מאוד" – 3תורם" ועד 

הבילוי והכיף,  ( בתחום3–4)דירוג  רבה תרומהלשירות מהמשפחות ייחסו  43%כי  נמצאהתפקוד. 

לא נמצאו קשרים בין תרומת השירות ) .בתחום שיפור התפקוד 48%-רגשית והתמיכה הבתחום  38%

  .(ולילד לבין רמת המוגבלות של

 

התרומה של השירות  דרגות את 3בסולם של לדרג נתבקשו , המשפחות למשפחה התרומה בבחינת

 הפיזי עומסמה הקלהלהורים ו זמן ויניפ,  בילד בטיפול הרגשי מהעומס הקלה שלושה תחומים:ב

 49%, ( בתחום של פינוי זמן להורים3–4תרומה רבה )דירוג על ו ווחדי 37% כינמצא . בילד בטיפול

לא )זי. דיווחו על תרומה רבה בהקלת העומס הפי 43%-דיווחו על תרומה רבה בהקלת העומס הרגשי ו

 . (נמצאו קשרים בין תרומת השירות למשפחה לבין רמת המוגבלות של הילד

סברו מהמשפחות  98%המשפחות נשאלו גם על מידת החיוניות של השירות למשפחה. נמצא כי 

 חשבו שהוא חיוני. שארוה ,דוהשירות חיוני מאש

קיבלו שמאלה את תרומת השירות  מעריכות קצת פחותות שירות מקבל משפחות שאינןכי ה נמצא

 אין בידינו מידע כדי להסביר את .(לעיל 6.4פרק  ')ר התחומים שנבדקובכל  איוןיאותו בעת הר

  ההבדלים בשביעות הרצון של שתי אוכלוסיות אלה. 
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תרומת השירות לילד ולמשפחה  המשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון את: הערכה 38לוח 
 )באחוזים(

 סה"כ 

 מידת התרומה של השירות מקבלות שירות: לא 
 רבה 

 (3–4)דירוג 
 בינונית
 (5–6)דירוג 

מועטה ובכלל לא  
 (0–3)דירוג 

     תרומה לילד
 9 69 43 311 מספק לילד בילוי וכיף

 30 00 38  311 לילד  רגשית תמיכה נותן
 00 00 48 311 את תפקודומסייע לילד לשפר 

     

     תרומה למשפחה
 39 03 49 311 מקל מהעומס הרגשי בטיפול בילד

 33 34 37 311 מפנה זמן להורים
 00 07 43 311 מקל מהעומס הפיזי בטיפול בילד

 

הביעו שביעות רצון  96% המשפחות נשאלו על שביעות הרצון שלהן מהמטפח האחרון שעבד עם הילד.

רוב המשפחות שאינן מקבלות . ממצא זה אינו מפתיע לאור העובדה ש(37)לוח  האחרון מהמטפח

 ממתינות למטפח בעקבות עזיבת המטפח מרצונו ולא בעקבות יוזמה של המשפחה. שירות 

 

שני היבטים נוספים של שביעות רצון שנבדקו באוכלוסייה זו הם  טיפול המחלקה לשירותים חברתיים 

מהמשפחות הביעו שביעות רצון  90%-כהארגון המעסיק את המטפח. טיפול השירות ובתהליך קבלת 

 (  37)לוח  .מהטיפול של הארגון 44%-וכמטיפול המחלקה גבוהה 

 

 שונים של השירות )באחוזים( יבטים:  שביעות רצון מה39לוח 

 
 

 רות יהיבטים של שביעות רצון מהש

 לא מקבלות שירות
 

 סה"כ 
 רצון ותד שבעומא
 רצוןות שבע או 

רצון או  ות לא כל כך שבע
 רצון  ות בכלל  לא  שבע

מטפח האחרון ההפעילות ששביעות רצון מ
 00 96 311 עם הילד  עשה 

שביעות רצון מהטיפול של המחלקה 
 63 37 311 לשירותים חברתיים בתהליך קבלת השירות 

שביעות רצון מהטיפול  של  הארגון המעסיק 
 56 43 311 בתהליך קבלת השירותאת המטפח 

 

  (00)לוח  .הצעותהיו  85%-ל הצעות לשיפור השירות.יש להן המשפחות שאינן מקבלות שירות נשאלו אם 

  ( 00 וחסברו שיש צורך בהשקעה רבה יותר בגיוס והכשרה של מטפחים. )ל 45%כי  נמצא

ינן מקבלות -השירות לאלה שאנמצא כי יש דמיון בהצעות לשיפור השירות בין המשפחות מקבלות 

מהמשפחות שאינן  30%אותו, אם כי יש הבדל בהיקף המשפחות שבחרו בהצעות השונות. כך למשל 

מקרב  45%מהמשפחות שמקבלות אותו בחרו בהצעה של הוספת שעות;  55%מקבלות שירות לעומת 

חות המקבלות מהמשפ 60%המשפחות שאינן מקבלות שירות בחרו בהצעה של השקעה בגיוס לעומת 

  .(לעיל 6.4 פרק  ')ראותו 
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 לשיפור השירות )באחוזים(של המשפחות שלא קיבלו שירות בעת הראיון הצעות : 31לוח 

 
 לא מקבלות שירות 

N=55 

 311 הצעות לשיפור השירות 

 33 אין הצעות

 85 יש הצעות 

   (אחוז המשפחות שציינו את ההצעה)פירוט ההצעות 
 30 ידי משרד הרווחה -מטפח על שעות הוספת

 כוח וגיוס המקצועי הליווי הגברת, ההכשר)מטפחים  של והכשרה בגיוס השקעה
 45 (לתפקיד יותר מקצועי אדם

 34 העלאת שכר המטפחים 

 30 יותר בילוי עם הילד מחוץ לבית ותכנון המפגשים עמו

 3 ביטול או הפחתה של ההשתתפות העצמית 

 4 אחר
 

  המטפחיםציגי הארגונים המעסיקים את נמממצאים . 5

המידע נאסף מנציגים של הארגונים המעסיקים את המטפח. מבט הנקודת במסגרת המחקר נבחנה גם 

היקף השירות והערכות  ים:תחומחמישה מם הבקרב הנציגים הנושאים שנבדקו  .ארגוניםשל חמישה 

גיוס והעסקה של מטפחים, הכשרה וליווי מקצועי של המטפחים, קשר עם  לגבי שינויים בהיקף זה,

  מחלקות לשירותים חברתיים סביב השירות והצעות לשיפור השירות. 

  השירות היקףא. 

פועלים אחדים ארגונים  מטפחים. 000-ל 00 בין נע ניםארגומה אחד כלב המועסקים המטפחים מספר

  מקומית.הברמה אחדים ברמה הארצית ו

 ןומה ה השירות אספקת בהיקף שינוי להערכתם חלהאחרונות  בשנתיים אם נשאלו הארגונים נציגי

  . ארבעה נציגים דיווחו על שינויים:מגוונות היו הדעות .הסיבות לכך

 מספר מצםטצה שבעקבותיוו ,לשירות בביקוש גידול חלשלהם  בארגוןנציגים סברו כי  שני 

 לשירות והביקוש אוטיזם עם כילדים היוםילדים מאובחנים  יותר": למשפחה הניתנות השעות
 ";ילד לכל מטפח של השעות מספר של צמצום חל לשירות בביקוש הגידול על לענות מנת על. עלה

 ,גדל הילדים מספר. הילדים למספר אותו מחלקת ירייהוהע מסוים שעות מספר מקצה המשרד"
  ".מספר השעות שמקבל כל ילד קטן  ולכן

  לא בעקבות הצמצום  ,השירות יקבלמבמספר  חל צמצוםסברו כי בארגון שלהם שני נציגים

 המקבלת באוכלוסייה הצמצום" :בביקוש אלא בעקבות שינויים במדיניות המשרד במתן השירות
 ביקוש פחות ישש או קטנה םזאוטי עם ילדיםה שאוכלוסיית מכך נובע אינו מטפח של שירות

 זכאיות שאינן משפחות יש לפיו ההכנסה מבחן את הכניס הרווחה שמשרד מכך אלא, לשירות
  ".אותו ורוצות צריכות שהן פי על אף השירות את לקבל
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  מטפחים של והעסקה גיוס  ב.

מתאים לתפקיד המטפח לילד עם הנציגים נשאלו אם יש לארגון שלהם קושי למצוא כוח אדם 

 : קושיות לקרייעסיבות י תזה וציינו  ש מסוגקושי שיש ו דיווחכל הנציגים אוטיזם. 

  וצורך אחרי הצהריים  עבודהשעות מספר מצומצם של  ,שכר נמוך –של המטפח העסקה התנאי

 שכר בשביל לעבוד מוכנים לא איכותיים אנשים - הנמוך השכר בגלל" :ממקום למקום ניידלהת
 גאוגרפית מבחינה מפוזרת העבודה"; ".נמוך מאוד שכר שיוצא כך ,שעות מעט וגם מינימום
 " .שעות ולפי ניידות המון ודורשת

  יש ילדים מאוד  : עם ציפיות ההוריםועם ילד עם אוטיזם  להתמודדקושי  –אופי העבודה"
 גבוהות ציפיות להם יש, ההורים" ";זו עבודה קשה ולכן לא הצלחנו למצוא להם מטפח. קשים

  ".אותו ויקדם הילד עם יעבוד גם הוא ,ההורה לשחרור שמעבר רוצים כי מהמטפח

הקושי באיתור כוח אדם מתאים עולה גם מתשובותיהם של הנציגים לשאלה מה לדעתם מייחד את 

אחרים שהארגון מספק. הם ציינו כי בשירות סמך -מטפח לילד עם אוטיזם לעומת שירותיהשירות 

לא . ג הלקות מאוד ייחודי"סו :ה מיומנות מיוחדת בשל אופי הלקותדרושהניתן לילד עם אוטיזם 
טריוויאלי לעבוד עם ילדים עם אוטיזם. ההתנהגות שלהם מתאפיינת בתכונות שאדם שלא מכיר את 

  ; ".התחום או שלא מכינים אותו לזה עלול להיבהל. צריך ידע או הכנה מראש בגלל האוטיזם
חונכים וגישה מתאימה. "חייבים מישהו עם ניסיון בתחום האוטיזם. נדרשים מאפיינים אחרים של 

 " .חשוב הידע והניסיון

תחלופה גבוהה. הם כי קיימת וכולם ציינו  ,בשירות זהתחלופה של  מטפחים יש הנציגים נשאלו אם 

בהקשר  תנאי ההעסקה.של ילדים עם אוטיזם ול לקושי לעבוד עם אוכלוסייה גם ייחסו את התחלופה

לתפקיד, בשל בחירת הארגון שלא להשקיע  זה הם ציינו שהמטפחים לא תמיד זוכים להכשרה

 בהכשרה של אוכלוסייה שתחלופתה גבוהה.

  המטפחים של והדרכה הכשרה ג.

המטפחים כי הארגון בהכשרת מטפחים. חלק מהנציגים ציינו  ציגי הארגונים נשאלו על ההשקעה שלנ

 ס זה. עוברים קורדיווחו שהם אינם  אחרים .עוברים קורס בסיסיהמועסקים דרך הארגון שלהם 

כל  .טפחלמההדרכה שמספקים את הגורמים המקצועיים הפורמליים אודות  עלהנציגים נשאלו 

הארגון המעסיק  וציאלי שלסבד : עומלווים מקצועית את המטפחהשני גורמים כי יש הנציגים ציינו 

 דהילד. נציג אחבה נמצא ש המסגרת החינוכיתשל ההורים או של  םממטע ואיש מקצוע המטפל בילד

 כאחד הגורמים הנותנים ליווי. לשירותים חברתיים  המחלקה וציאלי שלסבד העוהגם את  ןציי

 :הנציגיםאחידות בין אין נמצא כי  ההדרכה,מבחינת  המצב הרצוי כאשר נשאלו על

 ההדרכה לתת את צריך  ,שמכיר את המשפחההמחלקה,  וציאלי שלסבד עורק ש סברו שני נציגים

 .למטפח

 מטעםבשיתוף איש מקצוע שמטפל בילד ) המעסיק הארגון של וציאליס בדשעו סברונציגים  שני 

  .למטפח ההדרכהההורים או המסגרת החינוכית( צריכים לספק את 



24 

 המסגרתידי -עלמקצוע שמטפלים בילד או  אנשי ידי-על רק נתןילהצריכה  ההדרכהש ןציי דאח נציג

 החינוכית

 שירותה סביב חברתיים לשירותים ותהמחלק עם קשר .ד

הנציגים נשאלו באיזו מידה הם שבעי רצון מהקשר המקצועי בין הארגון שלהם לבין המחלקה 

ששביעות הרצון אמרו  ושלושה ,שבעי רצוןשהם אמרו  נציגים שני. לשירותים חברתיים סביב השירות

 :יס קבועספעולה על בשיתוף  עמן מתקייםשיש מחלקות  םלטענת תלויה במחלקה הספציפית.

זה המצב,  יהם,דברלוהעבודה סביב השירות מסודרת ומאורגנת.  ,המחלקה מעורבת באספקת השירות

מתמחים ש וציאלייםסבדים עויש  היינודבמחלקות שבהן יש התמקצעות בתחום האוטיזם,  רך כללבד

 מרוצה מאוד אני' וב' א ביישוב. הספציפי ובעובד מקום באותו הרווחה מנהל, במחלקה תלוי" :בתחום
 שהקשר', ד ביישוב כגון, מחלקות יש .איפה תלוי" ;".פרוצדורלי אלא, מקצועי לא הקשר' ג וביישוב
 ס"העו מחויבות לפי. מחלקה איזו תלוי" ;."ומאורגן מסודר יותר הכול. התמחות יש כי טוב מאוד

 ."הילדים את מכירים לא שאפילו כאלה גם יש. מעורב ס"העו כמה עד תלוי. שלו והמקצועיות ברווחה

  השירות לשיפור הצעות .ה

היו כל הנציגים להנציגים נשאלו אם יש להם הצעות לשיפור השירות של מטפח לילד עם אוטיזם. 

להעלות את שכר המטפחים, כך שתהיה אפשרות לגייס אנשים  הציעום רוב הנציגיור. הצעות לשיפ

 :להעלות את התעריף שמשרד הרווחה משלם לארגונים לשם כך הציעו .יותר איכותיים ומתאימים
 למטפחים שכר מעלות היו החברות אז, השירות עבור לחברות יותר משלם היה הרווחה משרד אם"

 יותר לבקש נוכל תעריף נעלה אם. התעריף את להעלות" ;".איכותיים מטפחים למצוא יותר קל והיה
 ".מיםמסוי עובדים לגייס שנוכל כדי לעלות צריך הרווחה משרד של תעריףה" ;".מהעובדים

להוריד את גובה ההשתתפות ; מטפח לכל ילדהר שעות להגדיל את מספ: כללונוספות ההצעות ה

שיוכלו לקחת את הילד לקניות וללמד אותו  כדי לתת למטפחים קופה קטנה ;של המשפחות העצמית

 . במתן השירות עוסקיםשהארגונים לצמצם את מספר  ;מיומנויות

 סוגיות לדיון .6

לילד עם אוטיזם שירות חיוני אישי המטפח השירות משפחות רואות בממצאי המחקר מראים כי ה

הן לילד והן למשפחה. המשפחות מעידות כי המטפח מבלה עם הילד בבית ומחוצה  ,ובעל תרומה רבה

 לו, מסייע לו בשיעורי בית ומקנה לו מיומנויות בתחום החברתי והתפקודי. 

וכי אין תמיד רציפות בשירות תחלופה גבוהה של מטפחים יש עולה מהמחקר כי  וממצאים אל בצד

לשירות אך  זכאיות המעוניינות במטפח משפחותשקורה  וכך, בשל הקושי למצוא כוח אדם מתאים

 רותוסבמחצית מהמשפחות עולה כי  עוד למטפח. ממתינות שהן משום בפועל אותומקבלות  אינן

)עובדים סוציאליים או אנשים  גורמים פורמלייםמ והנחיה מקצועייםליווי קבל שהמטפח אינו מ

    .(החינוכית או איש מקצוע פרטי תמהמסגר

סוגיות מרכזיות שיש להתייחס אליהן בפיתוח שירות זה  שתימצביעים על מהמחקר הממצאים 

  בעתיד:
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עלתה כבר בשלב איסוף המידע.  ,בעיקר בעקבות עזיבה של המטפח ,בשירות התופעה של הפסקות      

 מרבע למעלה ,המשפחות עם איוןיהר ועד מהדגימה שעבר יחסית קצר זמן בפרק כי נמצא

רוב הממתינים העריכו כי . המטפח עזיבת בגלל בעיקר ,שירות מקבלות שאינן דיווחו מהמשפחות

 למעלה משלושה חודשים. נמשכת כבר חדש למטפח  ההמתנה

איון. יהמשפחות שקיבלו שירות בזמן הראצל תופעת ההפסקות בשירות עלתה גם מהממצאים        

בעיקר בגלל עזיבת מטפח  הן גם ,אלה מעידות כי התנסו בהפסקות בשירותהכשליש מהמשפחות 

מקבלי השירות העידו גם כי במהלך קבלת השירות החליפה המשפחה  והמתנה למטפח חדש.

 בעיקר בשל החלטת המטפח לעזוב את עבודתו.  ,הרבה מטפחים

 עםהיכרות הממצאים מהארגונים מראים כי קיים קושי במציאת כוח אדם מתאים שיש לו       

כי נציגי הארגונים ו או ניסיון בעבודה עם אנשים עם אוטיזם. כמו כן ציינשל אוטיזם התחום 

מתאימים לתפקיד ועל שימור השכר הנמוך ושעות העבודה המועטות מקשים על מציאת אנשים 

ותר בהדרכתם. יכוח האדם הקיים. הצעותיהם היו להעלות את שכר המטפחים ולהשקיע 

 תר בגיוס ובהכשרה של מטפחים כדי להבטיח שירות הולם.  והמשפחות הציעו גם להשקיע י

 ?ומה סוג הליווי המקצועי הדרוש לו ,או תמיכתי( הדרכתימטפח )התפקיד הרצוי של ון צביה מה .3

אחת הממצאים מהמחקר מראים כי המשפחות מייחסות לשירות תרומה רבה לילד ולמשפחה.       

 הילד של השאלות העולות מהמחקר היא אם תפקיד המטפח הוא לשפר את מצבו התפקודי

את עומס הטיפול הרגשי והפיזי המוטל על ולהקל  רגשית תמיכה לו לספק או( הדרכתי תפקיד)

 (. כתייתמ תפקיד) הורי הילד

בתחום  בעלי מיומנות גיוסקשה יותר מבתחום ההדרכה אדם בעל מיומנות  כוח גיוס כי להניח שי      

 של תמיכה. 

הממצאים מהמשפחות מראים כי כמחציתן מדווחות שהמטפח שעובד עם ילדם אינו מקבל ליווי       

הארגונים, לא תמיד המטפח זוכה להכשרה לתפקיד, נציגי לפי גורם פורמלי. גם משום מקצועי 

הנציגים היו  בשל בחירת הארגון שלא להשקיע בהכשרה עקב תחלופה גדולה של מטפחים.

יתם את הגורמים שרצוי היה לדעתם שיספקו למטפחים את הליווי חלוקים בדעותיהם בראי

 המקצועי הדרוש. 

של להדרכה רור מי הם הגורמים האחראים למעקב ויב יתרממצאים אלה יש לקבוע בעל רקע        

לתפיסת  ההרצוי קשורההדרכה והמעקב הרצויים. קביעת דפוס  ההדרכהדפוסי  מה הםוהמטפח 

  הרצוי לתפקיד.  צביוןה

ממצאי המחקר הוצגו ונדונו בפורמים רבים: ועדת ההיגוי של המחקר, הנהלת השירות, צוות 

. הנהלת החברתיים והשירותים הרווחה במשרדהמפקחים של השירות ומנהלי האגפים הרלוונטיים 

מקבלי  עלבחנה את הממצאים וגיבשה מספר כיווני פעולה, ובהם שיפור מערך הנתונים  השירות

האיזון הרצוי בין  יזוק הליווי המקצועי וההכשרה של המטפחים ובחינתבחינת אפשרויות לחהשירות, 

 המרכיב התמיכתי של התפקיד לבין המרכיב ההדרכתי בו. 


