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  מחקר תמצית

. בהורותנועדה לתת מענה למשפחות עם ילדים בגיל הרך הנתקלות בקשיים " משפחות"תכנית 

 ולעתים, חובה חינוך במסגרות משתתפים אינם הרך בגיל שילדים הבנה מתוך התפתחה התכנית

 במיוחד, חברתית ולתמיכה להדרכה זקוקים צעירים הורים ,כן כמו. מאותרים אינם שלהם הקשיים

 מצאו ל"בחו זה מסוג תכניותעל  מחקרים .מיטיבה תלהורּו בעצמם זכו שלא או מבודדים הם אם

מטרת התכנית היא לעודד  1.הרך בגיל ילדים של והזנחה התעללותמניעת ב ותמועיל ןאות

ליצור מסגרת חברתית , לתת מידע והדרכה בתחום ההורות, אינטראקציה חיובית בין הורים לילדים

  . תומכת למשפחות ולקשר בין המשפחה לשירותים בקהילה

לארבעה אתרים  2000והורחבה בשנת  1998התכנית החלה לפעול בקריית מנחם בירושלים בשנת 

מועצה מקומית , )להלן שכונת התקווה(אביב -שכונת התקווה בתל, נווה יעקב בירושלים: פיםנוס

התכנית הופעלה במשך שנתיים בידי . ילדים 35-משפחות וכ 20-בכל אתר השתתפו כ. מרום הגליל ועכו

אגף , הרשויות המקומיות, בשיתוף השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה, סים"החברה למתנ

  .ר במשרד החינוך ועמותת אשלים"חש

 - בשעה הראשונה : לשלוש שעות פעילות .ס"התכנית פעלה פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים במתנ

פעילות לילדים וקבוצה נפרדת  -בשעה השנייה ; פעילות משותפת להורים ולילדים בשלוש קבוצות גיל

ביצע צוות התכנית התערבויות  ,בנוסף. ארוחת ערב חמה משפחתית -בשעה השלישית ; להורים

רותי הרווחה ועם גורמים מקצועיים יוהיה בקשר עם עובדי ש פרטניות עם חלק ניכר מהמשפחות

  .נוספים שטיפלו במשפחה כגון טיפת חלב

מכון ברוקדייל אשר נועד לספק מידע שיסייע -וינט'ג-התכנית לוותה במחקר הערכה של מאיירס

דרכי ; מאפייני הילדים והמשפחות המשתתפים בתכנית: נושאיםההערכה עסקה במספר . בפיתוחה

בתפקוד  ,שביעות הרצון של אמהות מהתכנית ושינויים ביחסים בין ההורים לילדים; יישום התכנית

במסגרת ההערכה נאסף מידע לגבי המשפחות המשתתפות בתכנית בנווה . ההורי וברווחת האמהות

משפחות שהשתתפו  83אוכלוסיית המחקר כללה . התקווה מרום הגליל ושכונת, קריית מנחם, יעקב

 54לגבי לאו הרכזות שאלונים יבמסגרת המחקר מ. 2002-2000במהלך באתרים אלה בתכנית 

רואיינו האמהות בעת כניסתן לתכנית ובסיומה  ,כמו כן. בתחילת התכנית ובסיומה ,משפחות

. מהבסיו "שאלוני אם" 53-ת התכנית ובתחיל "שאלוני אם" 63מולאו , בסך הכול .שאלון אמצעותב

נעשה  ,בנוסף .טפסים 288 ,לובסך הכ ;טופס תיעוד פעילות לאחר המפגשיםגם צוות התכנית מילא 

קבוצת מיקוד עם צוות התכנית וראיונות פתוחים , קבוצות מיקוד עם הורים :שימוש במידע איכותני

                                                   
  :למשלראו  1

 Daro, D.; Jones, E.; McKurdy, K. 1993. Preventing Child Abuse: An Evaluation of Services to 

High-Risk Families. Chicago: National Committee for Prevention of Child Abuse.  
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. יאליות במחלקות לשירותים חברתייםעובדות סוצעם אחיות טיפת חלב ועם , סים"עם מנהלי מתנ

במטרה ללמוד על  ,נערכו ראיונות מעקב עם עשר אמהות ועם רכזות התכנית שנה לאחר סיומה, בנוסף

  .הטווח של התכנית-התרומה ארוכת

  עיקרי הממצאים
  אוכלוסיית היעד. 1

וחלקן פנו בעצמן או שחברים , ידי המחלקה לשירותים חברתיים-משפחות הופנו לתכנית בעיקר על

: הגורמים המפנים לתכנית הביעו תמימות דעים לגבי אוכלוסיית היעד של התכנית. הפנו אותן

הזקוקות להדרכה ולהכוונה הורית ואשר אין להן מקורות , 4-0משפחות צעירות בעלות ילדים גילאי 

: תמימות דעים שוררת גם לגבי המשפחות שאינן מתאימות לתכנית. כה חברתיים או משפחתייםתמי

, הפרעות אישיות, מחלות נפש, משפחות בעלות קשיי תפקוד חמורים הנגרמים עקב התמכרויות

  . אלימות במשפחה וכדומה

נות של קבוצה מפעילי התכנית הדגישו את היתרו. שולבו משפחות בעלות רמות תפקוד שונות בתכנית

חברתי בינוני אשר מעלה את יוקרת התכנית ומשָווה לה -הטרוגנית הכוללת גם משפחות במצב כלכלי

חברי צוות התכנית מסכימים כי בקבוצות הקיימות של , עם זאת. סטיגמטי לאצביון נורמטיבי ו

  ). וחרדיםכגון עולים חדשים (התכנית לא ניתן לשלב אוכלוסיות בעלות מאפיינים מאוד שונים 

  מאפייני המשפחות המשתתפות בתכנית. 2

  במרבית המשפחות בתכנית היה ילד אחד . ילדים 137משפחות עם  83בארבעת האתרים השתתפו

היו ) בעיקר ממרום הגליל ומשכונת התקווה(מהמשפחות בתכנית  17%-רק ב, )83%(או שניים 

 ). 76%( מרבית הילדים ביקרו במעון או בגן. שלושה ילדים

 מהמשפחות אף אחד מההורים לא עבד 21%-ב. 

 18%  שנות לימוד 12מהאמהות לא סיימו. 

 16% רותי הרווחהיהוריות ומחציתן מוּכרות בש-מהמשפחות הן חד .  

  במשפחותיהם של מחצית הילדים הגדירו רכזות התכנית את היחסים בין ההורים כבעייתיים או

מהילדים  19%במשפחותיהם של . בשכונת התקווה שיעור זה היה אף גבוה יותר. כבעייתיים מאוד

התמכרות או , מחלת נפש, פיגור שכלי( סבל לפחות אחד מההורים מבעיה בתפקוד החברתי

   ).עבריינות

  או מהיעדר ) 3%(לגבי שיעור נמוך מבין הילדים דיווחו הרכזות כי הם סובלים מהזנחה פיזית

או חשד להתעללות מינית כלפי הילדים  לא דווח על התעללות מינית). 6%(השגחה מתאימה 

) 66%(הבעיות השכיחות בטיפול ההוִרי היו בעיות בקשר הרגשי עם הילד . המשתתפים בתכנית

  ). 53%(והיעדר הקפדה על כללי התנהגות 

 מלבד הסיוע מהתכנית , רבע מההורים המשתתפים בתכנית מקבלים סיוע משירות נוסף

השירות הנפוץ ביותר הניתן למשפחות הוא טיפול בידי עובד  .רותי הרווחהיבמסגרת ש, "משפחות"

בעיקר מימון מעונות יום , רבע מהילדים מקבלים שירות בנוסף לתכנית. רותי הרווחהיסוציאלי בש

    .או משפחתונים
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נמצאו הבדלים , בהיעדר מנגנון קבלה סטנדרטי ובשל ההבדלים בגורמים המפנים לתכנית בין האתרים

  : כלכלי של משפחות באתרים השונים-חברתיניכרים במצב ה

 הוריות-במרום הגליל לא היו משפחות חד . 

  שנות  12אמהות שלא סיימו , אף אחד מההורים אינו עובד בשכר(השיעור הגבוה ביותר של קשיים

השיעור הנמוך ביותר . שכונת התקווהנמצא בקרב משפחות ב) רמת הכנסה מתחת לממוצע, לימוד

 . נווה יעקבשל קשיים דווח ב

 כלכלי של המשפחות המשתתפות בתכנית טוב יותר מאשר מצבן של משפחות של -המצב החברתי

   .למעט המשפחות משכונת התקווה שמצבן דומה, ילדים שהופנו לוועדות החלטה

  ס"שילוב התכנית במתנ. 3

ומרכזי מכובד , משום שמיקומו ניטרלי, ס"הגורמים המפנים לתכנית תמכו בהפעלת התכנית במתנ

סים ציינו את "שני מנהלי מתנ. ציוד ומתקנים ושירותי ניקיון ואחזקה, ומשום שיש בו חדרים

, ומאידך, יעודד משפחות לצרוך תרבות פנאי, מחד: ס"היתרונות והחסרונות של מיקום התכנית במתנ

   .ס בשעות הפעילות של התכנית"יצמצם פעילויות אחרות של המתנ

  נוכחות בפעילויות . 4

בממוצע . השתתפו בה אמהות בתדירות גבוהה יותר, אף על פי שהתכנית מיועדת לאבות ולאמהות

בנווה יעקב ובקריית מנחם הופעלה . ילדים 25-שלושה אבות ו, אמהות 11השתתפו בכל הפעילויות 

אך מספרם , יוזמה שהגדילה את מספר האבות משתתפים, קבוצת אבות נפרדת במשך תקופה מסוימת

  . ין קטןהיה עדי

  ילדים-קבוצת הורים. 5

נועדה לעודד יחסי גומלין בין הורים , המתקיימת בשעת הפעילות הראשונה, ילדים-קבוצת הורים

התלבטו המדריכים האם עליהם להעביר פעילויות , בשלבים הראשונים של הפעלת התכנית. לילדיהם

ולכוון את הקשר בין ההורה  והאם עליהם להתערב, ת או לאפשר למשפחות פעילות חופשיתנֹומוְב 

או שוחחו בטלפון או , מדריכים ציינו כי בהתחלה ישבו הורים רבים בצד ולא לקחו חלק בפעילות. לילד

. חשו המדריכים כי מצאו דרך לשלב פעילות חופשית לצד פעילות מכוונת, עם הזמן. עם הורים אחרים

ם והצוות הרגיש נוח יותר לבקש מהם ההורים נעשו עם הזמן יותר מעורבים בפעילויות עם ילדיה

   .לקחת חלק פעיל במפגש

  ילדיםהקבוצת . 6

מדריכים העלו את הצורך . פי קבוצות גיל-על, בשעה השנייה הפעילו המדריכים את הילדים בנפרד

בין האתרים השונים נמצאו הבדלים משמעותיים . מנת לגוון את הפעילות-בקבלת הדרכה והעשרה על

ובהכשרה המקצועית של המדריכים בתחומי החינוך והגיל הרך ובניסיון בעבודה  בהשכלה הפורמלית

רוב ההורים הביעו שביעות רצון מהפעילות , ראוי לציין כי על אף הבדלים אלו. עם ילדים או עם הורים

אמהותיהם של רוב הילדים ציינו כי קבוצת הילדים תרמה רבות לילדיהם . המתקיימת בתכנית

מספר אמהות , עם זאת. ם מעוניינים להשתתף במידה רבה מאוד בפעילות לילדיםוהעריכו שהילדי

  . טענו כי יש לגוון ולהעשיר יותר פעילויות אלה
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  הוריםהקבוצת . 7

בנושאים , מפגשי קבוצת ההורים כללו שיחות עם הרכזת ועם אנשי מקצוע חיצוניים בנושאי הורות

מרבית ההורים הדגישו את . ובנושאים אחרים, וגיותכגון דימוי עצמי או ז ,אישיים ופסיכולוגיים

רוב האמהות . במיוחד במפגשים שהעשירו את הידע שלהם בתחום ההורות, תרומת קבוצת ההורים

  . דיווחו על אווירה טובה בקבוצת ההורים ועל יצירת קשרים חברתיים עם חברי הקבוצה

  ארוחת ערב. 8

מפעילי התכנית התחבטו בדבר נחיצותו של רכיב . תבשעה השלישית הוגשה ארוחת ערב חמה למשפחו

אך לא תיארו אותה כאחת התרומות המרכזיות , הורים תפסו את ארוחת הערב כמשמעותית. יקר זה

ארוחת הערב סיפקה להורים הזדמנות לאכול ארוחת ערב משפחתית והורידה מהם את . של התכנית

ארוחת הערב סיפקה להם הזדמנות , יכיםלדברי מדר. הנטל של הכנת ארוחת ערב פעמיים בשבוע

רותי הרווחה יאחיות טיפת חלב ועובדי ש. לשוחח עם הורים לגבי בעיות שהתעוררו במהלך הפעילויות

לדעת . ארוחה משפחתית שלציינו כי ארוחת הערב סיפקה למשפחות הזדמנות לרכוש הרגלים 

, אולם, זי בעת גיוס המשפחותארוחת הערב היוותה מוקד משיכה מרכ, הגורמים המפנים לתכנית

  .ביניהם הקשרים החברתיים שנוצרו בין ההורים, אחרים נוספו גורמי משיכה, בשלב מאוחר יותר

    התערבויות פרטניות עם משפחות. 9

שיחות אישיות של הרכזת והצוות עם : התכנית כללה גם התערבויות פרטניות בעת המפגש ומחוצה לו

; טיפול פרטני בידי רכזת התכנית בחלק מהמשפחות; בהתאם לצורך, תהורים בעת המפגש וביקורי בי

  . איתור בעיות בקרב ילדים והורים וסיוע ביצירת קשר עם שירותים טיפוליים בקהילה

  יחס הצוות להורים ולילדים. 10

הרוב המכריע . צוות התכנית יצר עמם קשר טוב, משֹיחות עם הורים עולה כי בהתאם לתפיסת התכנית

שאופיין לדבריהן , הביעו שביעות רצון מהקשר עם המדריכים) 98%(של האמהות שסיימו את התכנית 

שו הורים ח. ההורים תיארו את המדריכים ואת הרכזות כמחויבים וכמסורים. אישי וחם, ביחס מכבד

 84%ולדברי , שהם יכולים לשתף את הרכזת והצוות בבעיותיהם גם בתחומים שאינם קשורים להורות

  . המדריכים סייעו להן בפתרון בעיות, מהאמהות

  סיום התכנית. 11

הפסיקו ן שחלק מן השותפים ופי המודל כיו-הסתיימה במועד מוקדם מהמתוכנן על" משפחות"תכנית 

ולא , ללא שנת ליווי נוספת, השתתפו בתכנית במשך שנה וחצי עד שנתייםמשפחות . מימון התכניתאת 

הביעו , מלבד מספר הורים במרום הגליל, כל ההורים בכל האתרים. נעשתה הכנה מעמיקה לסיום

הורים הביעו נכונות לפעול להמשכתה . אכזבה רבה מאופן סיום התכנית ורצון להמשיך להשתתף בה

). להגדיל את השתתפותם הכספית בתכנית, ורה מאורגנת לגורמים שוניםלפנות בצ, לחתום על עצומה(

הם הביעו חשש . גם המדריכים באתרים השונים היו שותפים לאכזבה של ההורים מסיום התכנית

בשיחות עם אמהות . שמגמת השיפור בהתנהגות של ההורים ביחס לילדיהם תיעצר עקב סיום התכנית

כי הן חשות בחסרונה וכי היו מאוד מעוניינות להמשיך להשתתף  הן סיפרו תכניתשנה לאחר סיום ה

חלק מהאמהות הצטרפו . הן חוו את סיום התכנית כמשבר שהותיר אותן ללא תמיכה והכוונה. בה

  . אך אלה סיפקו מענה חלקי בלבד לצורכיהן, לתכניות אחרות
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    תרומת התכנית למשפחות. 12

רגו את תפקוד יד ית נבחנו באמצעות דיווח הרכזות אשרהשינויים שחלו בקרב האמהות במהלך התכנ

, פיזי בילדהחסים לטיפול יהשאלון כלל פריטים המתי. תכניתבסיום ה -שוב ו ,האמהות בעת ההפניה

לקשר עם המעון או , לעידוד לעצמאות מתאימה, סדר יוםעל להקפדה על כללים ו, ילדלהרגשי  יחס הל

הציון . ציין טיפול לקוי 1ציין טיפול מעולה וציון  4הציון . עם הילדהגן ולקיום פעילויות משותפות עם 

בתחום . הממוצע של האמהות בתחילת התכנית הושווה לציון הממוצע בסיומה בכל אחד מן התחומים

בתחילת  2.32-האמהות לילדים עלה מל הרגשי שיחס הציון הממוצע ב :אחד חל שיפור מובהק

 .או הבדלים מובהקים בתחומים אחרים של תפקוד האמהותלא נמצ. בסיומה 2.68-התכנית ל

, התחום הרגשי הוא תחום מרכזי שבו התמקדה התכניתשממצאים אלה עולים בקנה אחד עם העובדה 

ובתחום ההקפדה על כללי (המשפחות היו מלכתחילה בעיות בעיקר בתחום זה וכן שבמרבית 

   .)ההתנהגות

עם צוות התכנית ועם גורמים מפנים , רכו עם אמהותמקבוצות המיקוד והראיונות שנע, בנוסף

התקבלו עדויות על תרומת התכנית הן להורים והן לילדים ועל תרומתה לשיפור היחסים בין ההורים 

התכנית סיפקה להורים הזדמנות להתפנות מעיסוקיהם ולבלות בפעילות מעשירה עם . לילדיהם

ההורים והמדריכים . וקיבלו הדרכה בתחום ההורותהורים סיפרו כי רכשו ידע ומיומנויות . הילדים

פקידם ואת ִתפקודם כהורים במסגרת התכנית תיארו שינויים באופן שבו הורים תופסים את ַת 

נתנו להם יותר תשומת לב , בילו איתם יותר זמן, הורים סיפרו כי התקרבו אל ילדיהם. ומחוצה לה

   .צד להציב גבולות ללא אלימותולמדו כיצד להעסיק אותם ולשחק איתם וכי, אישית

התכנית סיפקה : התכנית להורים ניכרת גם בתחומים שאינם קשורים ישירות להורותתרומת 

אפשרות , הזדמנות לצאת מהבית ומהשגרה, במיוחד לאלה מביניהן שאינן עובדות, לאמהות

בחלק . חבריםמה מן הלחצים של ניהול משק הבית ומסגרת חברתית ומקום לרכישת -להתאוורר לזמן

כי הם נפגשים עם חברי הקבוצה מחוץ לשעות הפעילות של התכנית והביעו  מן המקומות סיפרו הורים

הן  ,גם בשיחות מעקב עם אמהות שנה לאחר סיום התכנית. רצון לשמור איתם על קשר גם בסיומה

הן המשיכו האמהות דיווחו ש. תיארו את התכנית כחוויה משמעותית מאוד בעבורן ובעבור ילדיהן

קיום ארוחה משפחתית ופעילות יצירה , שיטות חינוך: כגון, ליישם תכנים והרגלים שנרכשו בתכנית

רוב האמהות שמרו באופן חלקי בלבד על קשרים חברתיים שנוצרו , בתחום החברתי. עם הילדים

רים אבל לא שמרו איתן על קש, מרביתן נפגשות באופן מקרי בשכונה עם אמהות אחרות. בתכנית

, עם זאת. תרומה ישירה של התכנית לילדים בלטה פחות בשיחות עם ההורים והמדריכים .קבועים

התכנית סיפקה לילדים הזדמנות לצאת מהבית בשעות . הורים ציינו כי ילדיהם אוהבים להגיע לתכנית

י הורים ומדריכים ציינו כ. אחר הצהרים ולמלא את שעות הפנאי שלהם בפעילות מגוונת ומפתחת

כי חל שיפור ביכולת הריכוז שלהם בשעת , בשנה השנייה של התכנית הילדים נראים רגועים יותר

    .יצירה וכי הביטחון העצמי שלהם גברההסיפור ו
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  "משפחות"סוגיות ואתגרים בתכנית 
  ?גבוה בסיכון לילדים התכנית את יעדיל כדאי האם. 1

 מערכתואין להן  ההורות בתחום קשיים להן שיש הרך בגיל ילדים עם למשפחות יועדה התכנית

 כלכלית ממצוקה סובלות אינןהמשפחות ו בסיכון ילדים אינםהילדים  אם גם, מספקת תמיכה

 .נורמטיביות משפחות וגם ,סיכון גורמי עם משפחות גם בתכנית השתתפו ,בפועל .קשה וחברתית

 ,השאלה נשאלת. אלה ושל אלה של צורכיהן על היטב ענתה שהתכנית כך על הצביעו ההערכה ממצאי

 למשפחות גם אותה יעדיל שכדאי או גבוה בסיכון לאוכלוסיות בעיקר התכנית את יעדיל כדאי האם

    .מעטות תמיכה תכניות היום קיימות שבעבורן נמוכה סיכון ברמת

   בתכנית טיפוליים רכיבים. 2

 הקבוצתיים המפגשים בזמן ,למשפחות פרטניים והדרכה ייעוץ של טיפוליות תשומות כללה התכנית

 מפתחי את שהעסיקה הסוגיות אחת .בקהילה לשירותים והפניה בעיות איתור ,כןו ,להם ומחוצה וגם

 או, טיפוליים רכיבים תכלול ,ומניעה תמיכהשבמהותה הנה , תכניתהש נכון האם יתהיה ,התכנית

   .הרווחה שירותי במסגרת נתןילה צריכים אלה שמענים

   בתכנית החיוניים הרכיבים הערכת. 3

 התעל ,לתכנית מימון מקורות במציאת הקושי לאור .מהאתרים אחד בכל יושמו התכנית רכיבי כל

 אילו על התכנית בסיום ההורים את לשאלתנו. תכניתל חיוניים שאינם רכיבים אם ישה השאלה

. שונות מאוכלוסיות שונות תשובות קיבלנו, התכנית את להוזיל כדי לוותר מוכנים היו רכיבים

ביקשו לשמור את ארוחת הערב ואת התדירות  הוריות- חד אמהותו כלכליים קשיים יותר עם משפחות

 מתקיימת שבו המבנה לכותלי מחוץ יציאות על לוותר מוכנות היוו, של מפגשים פעמיים בשבוע

 כלכלית מבחינה יותר חזקות משפחות, מנגד. פרטניות התערבויות ועל) כיף וימי טיולים כגון( התכנית

 את להפעיל רצויש ייתכן. בשבוע פעמיים התכנית הפעלת ועל הערב ארוחת על לוותר מוכנות היו

 ןצורכיהלספק מענה מיטבי לכדי  שונים רכיבים ועם שונה במתכונת ,עם אוכלוסיות שונות התכנית

  . תוך צמצום עלויות

  בתכנית אבות של השתתפות. 4

רק מספר קטן של אבות השתתפו בפעילויות באופן קבוע וחלקם , למשפחותעל אף שהתכנית יועדה 

אם אכן . מכאן עולה השאלה בדבר חשיבות השתתפות האבות בתכנית. השתתפו בארוחת ערב בלבד

   .ולאפשר להם לעשות זאת םיש לשקול את הצעדים לעידוד השתתפות, היא נתפסת כחיונית

   התכנית לסיום המשפחות הכנת. 5

ת עם אמהות שנה לאחר סיום התכנית אנו למדים עד כמה התכנית הייתה משמעותית בעבור משיחו

האמהות חשו קושי רב עקב . אמהות הרגישו שהיא נתנה מענה מקיף ומספק לצורכיהן. המשפחות

נראה כי יש להכין טוב יותר את המשפחות לקראת . סיום התכנית באופן מידי וללא הכנה מתאימה

מציאת מסגרות מתאימות או הכנת הקבוצה להמשך פעילות , דהיינו, שתית לעתידןהסיום ולבנות ת

    .עצמאית
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*****  

ותרמו לפיתוח הידע המקצועי בקרב גורמים המפתחים מענים , ממצאי מחקר ההערכה עוררו עניין רב

ה בעקבות התכנית התפתחו תכניות אחרות מסוג ז .למשפחות עם ילדים בגיל הרך באוכלוסיות חלשות

  . ברחבי הארץ

ידי מרכז אנגלברג לילדים -בוצעה עלההערכה . הבסיועמומנה נערכה ביוזמת אשלים ו ת התכניתהערכ

  . בסיוע הגופים המעורבים בהפעלת התכנית, מכון ברוקדייל-וינט'ג-ולנוער במאיירס
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