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  תקציר
  

  רקע 
הן בעקבות ירידה במספר התינוקות הנמסרים , ר האחרון התרחשו בתחום האימוץ תמורות גדולותבדו

 של הוריהם םחוסר יכולת בשל נמסרים לאימוץההילדים הגדולים במספר  לאימוץ והן בעקבות עלייה

ה שלפי, לגישה, תחליף להֹורּות מלידהאימוץ ברואה  הגישהשינויים אלה כרוכים במעבר מ. לטפל בהם

הגישה . המולידהלילדים שאינם מסוגלים לגדול במשפחתם האפשריים פתרונות האחד האימוץ הוא 

הציפיות ביחס לתפקודו של הילד וביחס ,  ובהתאם לכך,הֹורּות מלידהבין  מבחינה בין אימוץ להשנייה

 ית קשריתהליך מתמשך של בנהוא  האימוץ ,פי תפיסה זאת-על. למערכת היחסים במשפחה שונות

  . תמיכה וליווי של גורמים טיפוליים במשך השניםולצורך הצלחתו דרושים , והתמודדות עם קשיים

  

ל מפנים היום את משאביהם העיקריים לטיפול בתהליך אימוצם של ילדים "שירותי האימוץ בארץ ובחו

ן הילד השירות למע. לגיוס משפחות מתאימות עבורם ולשיפור דרכי הסיוע להם ולמשפחותיהם, גדולים

כדי לבחון הן את מצבם של הילדים שאומצו , הראשון שנערך בהיקף רחב בארץ, יזם מחקר מעקב זה

  . ושל משפחותיהם והן את צורכיהם

היו ) 49%(כמחצית הילדים . 2-14 בהיותם בני 1985-1994 ילדים שאומצו בשנים 360במחקר נכללו  

בעת המעקב היה טווח הגילים       .  ילדים179המעקב נערך אחר . בני שש או יותר כשנמסרו לאימוץ

 היו בוגרים בני       16%-ו, 13-18היו מתבגרים בני ) 47%(כמחצית , 6-12 היו ילדים בני 37%: 6-25

19-25.  

  

  מטרת המחקר
ולגורמים נוספים העוסקים בתחום האימוץ בקביעת מטרת המחקר היא לסייע לשירות למען הילד 

  :באמצעות,  עבודתםמדיניות ובשיפור דרכי

  .קבלת מידע שיטתי על מצבם של הילדים שנמסרו לאימוץ בטווח הארוך 

 .המשפיעים על הצלחת האימוץ, בחינת מאפייני הילדים והמשפחות 

כבסיס לשיפור השירותים לילדים המאומצים , בחינת צורכי הילדים והמשפחות בשלבי האימוץ 

 .  ולמשפחות המאמצות
 

  מקורות המידע

ת עם אנשי מפתח בשירות למען הילד ובארגונים אחרים בקשר לדרכי העבודה ולסוגיות ראיונו 
  . רלבנטיות

 .   מתוכם נאספו פרטים על הרקע של הילדים ועל תהליך האימוץ-תיקי האימוץ של הילדים  
 שנים לאחר האימוץ ובחן את 4-14הסקר נערך .  ילדים179סקר טלפוני בקרב הוריהם המאמצים של  

 . את מצב הילדים ואת היחסים במשפחה, האימוץמהלך 
ואת תפיסותיהם " סיפור האימוץ שלהם"שתיארו את , ראיונות פתוחים עם שבעה הורים מאמצים 

 . לגביו
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  הממצאים
  הרקע של הילדים לפני האימוץ 

שישים וארבעה . נמצאו הילדים במצבי סיכון קשים,  לפני מסירתם לאימוץ.חשיפה למצבי סיכון 

, נפשית או מינית או שהיו עדים להתנהגות מסכנת, ם מבין הילדים סבלו מהתעללות פיזיתאחוזי

מהוריהם המולידים של הילדים סבלו ) 90%(רובם המכריע . יחסי מין או עבריינות, אלימות: כגון

או , עבריינות, הפרעת אישיות, מחלת נפש, פיגור, מחלה כרונית, נכות: כגון, מבעיות בתפקוד

 .התמכרות
- שהו לפני מסירתם לאימוץ בשני סידורים חוץ) 62%(  מרבית הילדים .ביתיים-שהייה בסידורים חוץ 

 . ביתיים או ביותר- מן הילדים שהו בשלושה סידורים חוץ28%-ו, ביתיים לפחות
: שיעור גבוה מבין הילדים סבלו מבעיות בתחומים שונים בסמוך לאימוץ. מצב הילדים לפני האימוץ 

, בהיבטים רבים). 41%(ובעיות לימודיות ) 81%(בעיות רגשיות , )61%(תחותיות ורפואיות בעיות התפ

התגלה שיעור גבוה יותר של , בעיות רגשיות ובעיות התנהגות בבית הספר, עבר של התעללות: כגון

 . בעיות בקרב הילדים שאומצו בגיל מבוגר יותר
  

  הליך האימוץ עד מסירת הילד למשפחה  

ובגורמים להתמשכותו הם מציינים את ,  אנשי המקצוע מוטרדים ממשך הליך האימוץ .משך ההליך 

הבדלי הגישות בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין השירות למען הילד ואת התמשכות ההליכים 

החל בהחלטת מחלקת הרווחה להפנות את הילד , תהליך האימוץ, פי ממצאי המחקר-על. המשפטיים

מן הדיון הראשון , ההליך המשפטי.  חודשים בממוצע26ארך ,  הילד למשפחהלאימוץ וכלה במסירת

. כלומר כמחצית ממשך התהליך כולו,  חודשים בממוצע13ארך , אימוץ-ועד להכרזת הילד כבר

 . כחמישית מן הילדים נמסרו למשפחות במצב משפטי פתוח לפני שהוכרזו בני אימוץ
כמעט כל ההורים . פי רוב בקבוצה-על, הוכנו לאימוץ) 84%( מרבית ההורים .הכנת המשפחות לאימוץ 

 קיבלו ההורים מידע בתחומים רבים יותר 1994-1990בשנים . קיבלו מידע כלשהו על הילד) 93%(

, המשפחה המולידה(הורים הביעו צורך במידע נוסף על עברו של הילד . מאשר קיבלו קודם לכן

תהליך ההיכרות בין ההורים לילד ארך לרוב בין ). וץהתעללות והזנחה ומקומות שבהם חי לפני האימ

  . פגישות2-4כלל  -במהלכו התקיימו בדרך, מספר ימים לשבועיים

  

  המשפחות המאמצות 

 התפלגות אוכלוסיית המשפחות המאמצות דומה מאוד להתפלגות האוכלוסייה .מאפייני המשפחות 

אורח חיים דתי וכן שיעור גבוה של יש בה שיעור גבוה של משפחות המקיימות , עם זאת. הכללית

או ילדים /למחצית המשפחות בערך היו ילדים ביולוגיים ו. תושבי קיבוצים ויישובים קהילתיים

 . מאומצים לפני האימוץ
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  אירועים  במהלך האימוץ

 מן 30%בקרב (המשבר השכיח .  במשך השנים חל משבר כלשהו בקרב כמחצית מן הילדים.משברים 

שכיחותם של המשברים הייתה גבוהה יותר בשנה . ר לבעיות התנהגות קשותהיה קשו) הילדים

 . הראשונה לאימוץ ובקרב ילדים שאומצו בגיל מבוגר
שיעור זה היה . ביתי לאחר האימוץ- אחד מכל שישה ילדים יצא לסידור חוץ.ביתיות-מסגרות חוץ 

בקרב  ילדים שהיו ) 2%(ותר  בעת הסקר ונמוך בי19-25בקרב ילדים שהיו בני ) 31%(גבוה במיוחד 

, 21%ביתיות היה - שיעור השוהים במסגרות חוץ13-18בקרב מתבגרים בני .  באותו זמן12מתחת לגיל 

  .סביר להניח שילדים נוספים יצאו מן הבית בגיל מבוגר יותר

  

  מצב הילדים בעת המעקב
רים המאמצים אחת השאלות המעסיקות את אנשי המקצוע בתחום האימוץ קשורה לציפיות ההו

האם סביר לצפות כי לאחר שישתלבו במשפחה יציבה ומטפחת יתפתחו ויתפקדו כמו ילדים : מהילדים

וצריך לבחון את , סביר לצפות לקשיים מרובים, או שלאור עברם; שאינם מאומצים" רגילים"

 גדול כי חלק, ממצאי המעקב מראים. בהשוואה למצבם אילו לא נמסרו לאימוץ, התפתחותם ותפקודם

. ולחלק קטן מן הילדים היו קשיים רבים, לחלק מן הילדים היו קשיים אחדים, מן הילדים תפקדו היטב

  .החברתי והרגשי, ממצאים אלה באו לידי ביטוי בתחום הלימודי

 מהם הם 21%-ו, טובים או מצטיינים, הם תלמידים רגילים) 79%( מרבית הילדים .בתחום הלימודי 

עשר אחוזים מן -שנים).  37%( שיעור גבוה של ילדים עם ליקויי למידה נמצא. תלמידים חלשים

 . הילדים לומדים במסגרות החינוך המיוחד
 30%-ל. לשבעה עשר אחוזים מן הילדים היו בעיות בתחומים רגשיים רבים .בתחום הרגשי והחברתי 

 ויותר דיווחו על 13 מקרב בני 19%הוריהם של . כלל.מן הילדים יש מעט חברים או שאין להם חברים

התנהגות מינית , עבריינות, שימוש בסמים, שתייה מופרזת(התנהגויות לא נורמטיביות של ילדיהם 

  ). בלתי אחראית

ממצאי הסקר אוששו את התרשמותם של אנשי המקצוע בדבר . קשיים של מתבגרים ובוגרים צעירים 

 היקף הבעיות היה גדול יותר בקרב והצביעו על מספר תחומים שבהם, ריבוי קשיים בגיל ההתבגרות

. בעיות התנהגות בבית הספר והעדר חברים, הישגים לימודיים נמוכים: המתבגרים או הבוגרים

מתבגרים או .ממצא זה מצביע על הצורך בתשומת לב מיוחדת בפיתוח שירותים לילדים מאומצים

  בוגרים 

  

  היחסים במשפחה ושביעות הרצון מן האימוץ

, מרבית ההורים אמרו שהיחסים בינם לבין ילדיהם טובים או טובים מאוד. משפחהתיאור היחסים ב 

עד כמה הם "ו, כבוד הילד כלפי ההורה, תקשורת טובה, אמון בילד, ִקרבה:  מבחינת הממדים הבאים

. הילד מרגיש שייך למשפחה,  מן המקרים אמרו ההורים כי להערכתם90%-ב. באופן כללי" מסתדרים

 עשרים ושנים -" רגילה"ההֹורּות המאמצת שונה מהֹורּות ,  כי לדעת מחצית ההורים,מעניין לציין

 3%, בעקבות האימוץ היחסים במשפחה טובים יותר, כי בהשוואה למשפחות אחרות, אחוזים ציינו

. או לא טובים יותר או גרועים יותר,  אמרו שהיחסים שונים26%-ו, אמרו שהיחסים גרועים יותר
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סתמנים הגוונים הייחודיים של היחסים בין ההורים לילדים במשפחות המאמצות מממצאים אלה מ

  .ובולט הצורך שבהכרת השירותים השונים בגוונים אלה ובתמיכה במשפחות

  שמחו 91%:  מרבית ההורים הביעו שביעות רצון מן האימוץ.שביעות הרצון של ההורים מן האימוץ 

,  חשבו שהאימוץ שיפר את חיי המשפחה78%,  מוצלח מהם אמרו שהאימוץ 90%, על החלטתם לאמץ

השיבו כי האימוץ הפריע ) 18%(חלק מן ההורים .  היו ממליצים גם לאחרים לאמץ ילד גדול86%-ו

 . לחיי המשפחה
אחת ממטרותיו של המחקר הייתה לבחון את השפעותיהם . גורמים המשפיעים על הצלחת האימוץ 

ההשפעה נמדדה . המשפחות המאמצות על הצלחת האימוץשל מאפיינים שונים של הילדים ושל 

שהייה רצופה של הילד עם , מידת שייכות של הילד למשפחה, באמצעות איכות היחסים במשפחה

לא נמצאו מאפיינים מקדימים של הילדים או של המשפחות . המשפחה ושביעות רצונם של ההורים

שור באופן מובהק להערכת תוצאות הגורם היחיד שנמצא ק. אשר השפיעו על תוצאות האימוץ

שביעות רצונם של הוריהם של ילדים שהיו . האימוץ בעת ביצוע הסקר היה גיל הילדים באותו זמן

בניגוד להשערותיהם של חלק מאנשי . גדולים יותר בעת המעקב מן האימוץ הייתה נמוכה יותר

גבוה יותר בקרב הילדים  היה ואף ששיעור הילדים שהיו להם בעיות ושעברו התעללות, המקצוע

  . לא נמצא קשר בין גיל הילדים בעת האימוץ לבין תוצאות האימוץ, הגדולים

  

  מקומם של ההורים המולידים 

 אנשי המקצוע והורי הילדים סיפרו כי רבים מן הילדים עסוקים .העיסוק במשפחה המולידה 

 ממצאי הסקר הראו כי .וחלקם אף זוכרים אותם או אנשים אחרים מעברם, בהוריהם המולידים

כשליש מן הבוגרים פנו לשירות , מדברים מדי פעם על המשפחה המולידה) 53%(כמחצית מן הילדים 

  .  שוקלים פנייה כזאת16-18וכמחצית מבני , למען הילד בבקשה לפתוח את תיק האימוץ

שר עם שמרו מאז האימוץ על ק) כרבע(חלק קטן מן הילדים . קשר של הילדים עם אנשים מעברם 

היו ) 2%(מעט ילדים ; הקשר השכיח ביותר היה עם אחים. פי רוב בטלפון-על, אנשים שהכירו בעבר

שבו נשמר קשר רציף , אימוץ פתוחאנשי המקצוע מתלבטים האם . בקשר עם אחד ההורים המולידים

ורים בהורים המאמצים ובה, פוגע בילדאו שהוא , הוא רצוי, בין הילד לבין בני משפחתו המולידה

הממצאים על התעניינותם של הילדים ושל הוריהם המאמצים בהורים המולידים . מולידיםה

ולבחון ,  בהתייחסות לנושא זה- הן לילדים והן להורים המאמצים  -מצביעים על הצורך לסייע  

ואיזה , באילו תנאים אפשר ורצוי לקיים את הקשר עם ההורים המולידים או עם בני משפחה אחרים

 .  נחוץ להסדרת קשרים אלוסיוע
  

  עזרה למשפחות מאמצות

 כל המשפחות קיבלו ליווי של עובדת השירות למען .עזרה של השירות למען הילד בתחילת האימוץ 

) 81%(מרבית ההורים . עד לקבלת צו האימוץ, לרוב בתדירות של פעם בשבועיים עד פעם בחודש, הילד

 .  זההביעו שביעות רצון מן העזרה שקיבלו בשלב
היו ) 55%(כמחצית מן המשפחות , לאחר קבלת צו האימוץ .עזרה של השירות למען הילד בהמשך 

סוגי הסיוע השכיחים לאחר קבלת צו האימוץ היו שיחות עם עובדת . בקשר עם השירות למען הילד

קשר לא היו ב) 45%(כמחצית מן ההורים . יה לגורמים אחרים וסיוע כלכליהפַנ, סוציאלית מן השירות
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משום , בדרך כלל, כשליש מהן היו זקוקות לסיוע ולא פנו. עם השירות למען הילד מאז צו האימוץ

בראיונות הפתוחים עם ההורים המאמצים עלו ביטויי אכזבה ומרירות . שלא ידעו על אפשרות זאת

  . מכך שלאחר תקופה קצרה לא קיבלו את העזרה שהיו זקוקים לה

 הצביעו על צורכיהם של הילדים ושל המשפחות בעזרה מקצועית ממצאי הסקר. סיוע לאורך זמן 

כשליש . קיבלו טיפול פסיכולוגי במהלך השנים) 61%(שיעור גבוה מבין הילדים . ובתמיכה לאורך זמן

חלק מן , בנוסף). שאינו השירות למען הילד(מן המשפחות היו בקשר עם גורם המתמחה באימוץ 

ייעוץ של מומחים , טיפול נפשי לילד או למשפחה, ובראשם, תיםהמשפחות ציינו שנחוצים להם שירו

 . בתחום האימוץ וקבוצות להורים
 ממצאים אלה תומכים במדיניותו הקיימת של השירות למען .השלכות לפיתוח ולשיפור השירותים 

ממצאי המחקר מצביעים על הצורך , כמו כן. אימוץ- של הפניית משאבים לפיתוח שירותי פוסט-הילד 

על הצורך ; לצד אלו הסובלים מקשיים חמורים, התייחס גם לילדים ולמשפחות עם קשיים בינונייםל

השירותים " הנגשת"על הצורך ב; לייחד תשומת לב לאוכלוסיית המתבגרים והבוגרים הצעירים

יש מקום לפתח בשירותים למשפחות המאמצות ולילדים , כמו כן. ובעידוד המשפחות להשתמש בהם

 . את ההכרה בגוונים הייחודיים של מערכות היחסים במשפחות המאמצותהמאומצים 
  

  שינויים בתפיסת האימוץ

ממצאי המחקר מראים שהשירות למען הילד נמצא בתהליך מעבר מן הגישה הרואה באימוץ תחליף  

ת ביטויים לגישה הרואה באימוץ תחליף להֹורּו. לגישה הרואה באימוץ הֹורּות מיוחדת, להֹורּות מלידה

העדר ליווי ממוסד של המשפחות לאחר צו , מלידה הם משך ההיכרות הקצר בין הילדים להורים

ביטויים לגישה הרואה באימוץ . האימוץ וההסתייגות משמירת קשר בין הילדים למשפחות המולידות

הם המגמה של מסירת מידע נרחב להורים המאמצים על , תהליך מתמשך של יצירת הֹורּות מיוחדת

פיתוחם המואץ , שיפור הסיוע למשפחות בתחילת האימוץ, המאמץ למסור ילדים עם אחיהם, יםהילד

ועצם ייזומו , ניסיונות לבחון את אפשרות האימוץ הפתוח, אימוץ בשנים האחרונות-של שירותי פוסט

  .של מחקר מעקב זה
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  ותתוד
  

   : שעזרו לנו בעריכת המחקר ובכתיבת דוח זהמיברצוננו להודות לכל 

  

להורים המאמצים שהקדישו מזמנם ושיתפו אותנו בחוויותיהם במסגרת הסקר הטלפוני ובראיונות פנים 

  . אל פנים

  

  .ברצון וביעילות, עובדות במחוזות השירות למען הילד שקיבלו על עצמן לתעד את התיקיםל

  

  .שלבאשר עודדה וסייעה לנו בכל שלב ו, ובמיוחד לנחמה טל, רות למען הילדילהנהלת הש

  

  .ומניסיונר שלמה איגלשטיין שתמך ותרם "ובמיוחד לד, מחקר במשרד העבודה והרווחהה תלמחלק

  

  .לחברי ועדת ההיגוי של המחקר על הערותיהם ותמיכתם

  

  .שביצעו את עבודת השדה בסבלנות ובמסירות, למיכל וייסולגילה חוגי 

  

מנהלת המחקר במרכז לילדים ,  דולבלטלל, ת עבודת השדה במחקרו מרכז, ולליאת יפתריולמיכל מס

לענת ,  ולבסוף.נוער ובמכון ברוקדייללילדים ול במרכזולכל חברינו ,  מכון ברוקדייל-וינט'ולנוער בג

  .ברבריאן על עריכת הלשון לטלי שלומי ולענבל יוניוב על הסיוע בהדפסת הדוח
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  מבוא. 1
 

  התפתחויות בתחום האימוץ 1.1
בעקבות ו, בעקבות מגמות חברתיות בכלל,  לכת בתחום האימוץות מרחיקהתרחשו תמורות לאחרונה

מרבית הילדים שנמסרו לאימוץ היו תינוקות שנולדו לנשים , בעבר . רווחת הילד בפרטשינויים במדיניות

אקונומי -שהיו לרוב ממעמד סוציו, ידי זוגות חשוכי ילדים-הילדים אומצו סמוך ללידתם על. לא נשואות

ב  הודות לשימוש נרח,בשנים האחרונות חלה ירידה במספר התינוקות הנמסרים לאימוץ. בינוני או גבוה

מהות ישינוי ביחס החברה לאלריון ויזמינות גדולה יותר של הפסקות הל  והודותיותר באמצעי מניעה

,  המוגדרים כילדים עם צרכים מיוחדים,עלה מספר הילדים המועמדים לאימוץ, במקביל. תוהורי-חד

יהם גם ונוספים אלילדים גדולים ב בעיקר מדובר.  ילדים שבעבר נחשבו לבלתי מתאימים לאימוץבהם

 ,Rosenthal and Groze( וילדים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים אחיםקבוצות של , ילדים עם מוגבלויות
גידול במספר הילדים המאותרים כסובלים מהתעללות או הילדים  נובעת מהיה זאת במספר יעל). 1990

 7% :די ביטוי גם בישראלשינוי זה בא לי.  השואפת להעניק לכל ילד בית קבוע,מהזנחה וממדיניות רווחה

בשנים האחרונות כמחצית ואילו ; )1994, מימון (גדולים היו ילדים 1964-מן הילדים שנמסרו לאימוץ ב

  .גדוליםמן הילדים הנמסרים לאימוץ הם ילדים 

 
, ילדים שסבלו מהתעללות ומהזנחהלאימוץ כסידור קבוע ה של יוהספרות מצביעה על יתרונות

ילדים שנמסרים לאימוץ נהנים מתנאי חיים טובים .  אינן מסוגלות לגדל אותםתהמולידוושמשפחותיהם 

זו של ילדים שגדלים לאורך זמן מוהסתגלותם הרגשית החברתית והלימודית טובה יותר , ויציבים יותר

מצביע על  )Rosenthal and Groze, 1994(  רוזנטל וגרוזמחקרם של .)Barth and Berry, 1988( באומנה

 מן ההורים השיבו 75%:  רצון גבוהה של הורים מאמצים מן האימוץ של ילד עם צרכים מיוחדיםשביעות

,  עם הילד קרוביםשיחסיהםווחו י ד91%, ד על המשפחהואו חיובית מא, תה השפעה חיוביתישלאימוץ הי

   .דואו קרובים מא

  

: קרים האימוץ אינו מצליחבחלק מן המ. יחודייםי כרוך גם בקשיים גדולים של ילדים צםאימו, עם זאת

 הוא גדולים אצל ילדים עם )disruption (רוק האימוץ לפני שניתן צו אימוץיב שיעור המקרים של פ"בארה

כגון ילדים עם בעיות , "השמה-קשי"לגבי ילדים ). Westheus and Cohen, 1990 (15%-10%-כ

  .)Smith and Howard, 1991( 31%-24%-שיעור זה עולה ל, תנהגותיותה

  

בניגוד בולט , הגדוליםסוכנויות האימוץ מתקשות למצוא משפחות מאמצות מתאימות עבור כל הילדים 

 שונה מזו המאמצת תינוקות גדוליםמאמצים ילדים שת ההורים יאוכלוסי. למצב ביחס לתינוקות

 ילדים לעתים קרובות הורים שכבר גידלו, פי רוב מדובר באנשים מבוגרים יותר-על: במספר מאפיינים

במדינות רבות חלק גדול מן המאמצים היו . גם שיעור ההורים היחידים גבוה יותר. תםשנולדו במשפח

  .משפחה אומנת לילד לפני שאימצו אותו
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החל ,  מספר שלביםהוא כולל. הליך האימוץ מורכב וממושך יותר כאשר מדובר בילדים גדוליםתגם 

, מאמצתההמסירה למשפחה ויפול המשפטי בתיק האימוץ טדרך ה ,הוריו המולידיםיציאת הילד מבית ב

  . מתן צו אימוץב וכלה

  

  להשתלבות במשפחה" לידה חדשה" מ- תמורות בתפיסת האימוץ 1.2
 גם גישתו -בעקבות התמורות שצוינו בסעיף הקודם משתנות גם תפיסותיהם של אנשי המקצוע ועקב כך 

נחשב לכמעט לפיה האימוץ ו, אפשר לכנותה רומנטיתש,  התפיסהרווחהבעבר . של הציבור כלפי האימוץ

-  חדפעולההאימוץ הוא , פי תפיסה זאת-על". לידה מחדש למשפחה הנכונה"מעין ; זהה להֹורּות מלידה

 המרכזית של שירותי תם תרומ.בבת אחת לשייך למשפחה המאמצת לכל דבר הילד ההופכת את תפעמי

תהיה טבעית ביניהם  כך שההתחברות ;ו המאמציםהאימוץ היא בהתאמה הנכונה בין הילד להורי

שירותי על , מסירת הילד למשפחה המאמצתלאחר .  היוולדו למשפחה אחרתתומידית ותטשטש את עובד

ללא הסטיגמה של ,  לאפשר להם להיות משפחה רגילהכדי ,פרד מן הילד ומן המשפחהיהאימוץ לה

,  למשפחה החדשהוולפגוע בהתקשרותותו  לבלבל א יכוליםוזיכרונותיו הקודמים של הילד וקשרי. אימוץ

הקשר עם גורמים בעברו של הילד יוצר אצלו קונפליקט ומאיים על . ולכן מוטב שלא לעורר אותם

,  הומלץ בעבר שלא לספר לילדים שהם מאומצים,פי תפיסה זאת-על.  ולכן אינו רצוי,ההורים המאמצים

 יותר עם אימוץ תינוקות בני טובישבת יסה זאת מתתפי.  למשפחהם שייכותתכדי שלא לפגוע בתחוש

  . היום יותרהשכיח, מאשר עם אימוץ של ילדים גדולים, יותר שכיח שבעבר היההמצב , יומם

  

על רקע של חוסר , ה בשיעור הילדים הגדולים שנמסרים לאימוץיהעלי, כמו ביתר מדינות העולם המערבי

.  גישה חדשה לאימוץה גם בארץהוליד, רכיים כללייםלצד שינויים ע,  של הוריהם לטפל בהםםיכולת

רואה באימוץ אחד מן הפתרונות שניתן להציע לילדים שאינם מסוגלים לגדול במשפחתם  גישה זאת

והצלחת , ולפיה הציפיות מן האימוץ שונות, לידהוגישה זאת מבחינה בין אימוץ להֹורּות מ. המולידה

 במשפחה ו של הילד השתלבותבתרומתאלא , לידהוֹורּות מ להבמידת הדמיון שלוהאימוץ נמדדת לא 

היה אילו או , אחרתביתית -חוץ במסגרת התפתחותו הצפוי בהשוואה לאופן זאת; והמאמצת להתפתחות

ויש ,  האימוץ אינו בהכרח הפתרון הטוב ביותר לכל ילד,פי תפיסה זאת-על. המולידה תונשאר במשפח

ית יתהליך מתמשך של בנל נחשבהאימוץ . מתאימים יותר,  אומנהכגון, שעבורם פתרונות אחריםילדים 

גורמים של לתמיכה ולליווי ו, חשובה פחות המידית ההתאמה .התמודדות עם קשייםשל קשר ו

 ,הגורמים הטיפוליים צריכים. יש משקל גדול יותר, עם המשפחות  באחריות לילדיםשחולקים, טיפוליים

ולהבין כי  ליכולתו ולצרכיו עמו ומקשריהם מן הילד יהםת ציפיות לסייע להורים להתאים א,בין היתר

כרה שבמקרים הההם תפיסה זאת  לש דוגמאות לביטוייה המעשיים.  מהֹורּות מלידההאימוץ שונה

 או עידוד של;  קבועה מאשר לעבור למשפחה מאמצתשאר במשפחה אומנתימסוימים עדיף לילד לה

  . בשמירת קשריו של הילד עם בני משפחתו המולידההכרת החשיבות שמתוך , "אימוץ פתוח"

  

   המחקר הנוכחי1.3
המחקר הנוכחי נערך ביוזמת השירות למען הילד של משרד העבודה והרווחה והוא עוקב אחר ילדים 

המחקר נועד לספק מידע על אוכלוסיית .  שנים5-15שנמסרו לאימוץ לפני ) בני שנתיים ויותר(גדולים 

זהו . על תהליך האימוץ ועל תוצאותיו בטווח הארוך, ל המשפחות המאמצותהילדים המאומצים וע
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ועד , המחקר הראשון מסוגו הנערך בארץ ביחס לאחוז משמעותי מקרב הילדים שנמסרו לאימוץ

. לא היה לשירות למען הילד מידע שיטתי על הילדים שנמסרו לאימוץ מהמשפחות מאמצות, לעריכתו

, ועד לסייע לשירות בבחירת המשפחות המאמצות ובהכנתן לאימוץהמידע שנאסף במחקר הנוכחי נ

ובהבנת , בהבניית התערבות השירות בשלבי האימוץ השונים" המתאימים לאימוץ"בהגדרת הילדים 

  . הצרכים של הילדים והמשפחות המאמצות בשלבים השונים של חייהם המשותפים

  

). 2פרק ' ר(ושא אימוצם של ילדים גדולים בשלב הראשון של המחקר סקרנו את הספרות המקצועית בנ

בשירות לילד ולנוער ועם אנשי מפתח , בהמשך ערכנו ראיונות עם אנשי מפתח בשירות למען הילד

 מרכז ייעוץ לילדים מאומצים -י "במחלקה לייעוץ משפטי של משרד העבודה והרווחה ובמל

גיות שמעסיקות את קובעי המדיניות ואת הוצגו סו, 1998, שהוגש באוגוסט, בדוח הביניים. ומשפחותיהם

בסוגיות שפורטו בוטאה . ומחקר זה אמור לספק מידע שיסייע בהכרעה לגביהן, העובדים בתחום האימוץ

לבין הגישה הגורסת שהאימוץ הוא פתרון , ההתלבטות בין הגישה שלפיה האימוץ דומה להֹורּות מלידה

בסוגיות שהעלו המרואיינים נכללו בחירת . ידהקבע לילדים שאינם יכולים לגדול במשפחתם המול

סיוע , ההיכרות בין הילדים לבין ההוריםעריכת , המאמציםההורים הכנת , משפחות מאמצות מתאימות

והיתרונות והחסרונות של  , להםאינו מתאיםזיהוי הילדים שהאימוץ  , לטווח ארוךלמשפחות ולילדים

 המציג את 5ממצאים אלה מובאים בפרק . דותקשר בין הילדים לבין המשפחות המולישמירת 

 6בפרק . אשר פורסמו בדוח הביניים, הממצאים מן השלב המקדים של הראיונות עם אנשי מפתח

בהיותם בני , 1984-1995מובאים הנתונים שנאספו מתוך תיקים במדגם הילדים שנמסרו לאימוץ בשנים 

על תהליך האימוץ במערכת הרווחה ובמערכת , פרק זה כולל מידע על המשפחה המולידה. שנתיים ויותר

הלימודי והרגשי של , ועל מצבם הבריאותי, ביתיים שבהם שהו הילדים-על סידורים חוץ, המשפטית

 מוצגים ממצאים מסקר טלפוני שנערך בקרב הורים 7בפרק . בסמוך למסירתם לאימוץ, הילדים

המידע בפרק זה כלל . מהות מאמצותמאמצים ומראיונות עומק שנערכו פנים אל פנים עם שבע אי

, להתרחשויות במהלך האימוץ, לתחילת תהליך האימוץ, התייחסות למאפייני המשפחות המאמצות

ליחסם של , ליחסים במשפחה ושביעות הרצון מן האימוץ, למצבם הלימודי והרגשי של הילדים היום

שפחות המאמצות בשלבים שונים לעזרה למ, ולבסוף, הילדים ושל ההורים המאמצים להורים המולידים

  . של האימוץ

  

ויש מקום להשלים מידע , שחסרה במחקר הנוכחי נקודת מבטם של הילדים המאומצים עצמם, יש לציין

  .   זה לקבלת תמונה מלאה

  
  אימוץ ילדים עם צרכים מיוחדים: סקירת ספרות. 2
  

הסוגיות . ימוץ בארץאב את המטפלים  גםתחומים המעסיקיםב דנה ל"המקצועית מחוהספרות 

 מה יכול להגדיל את סיכויי ;לו נסיבות אפשר למסור ילד גדול לאימוץיסיון להכריע באינה העיקריות הן

החלק הראשון .  שני חלקיםשלהלןבסקירת הספרות .  של האימוץ וכיצד ניתן לסייע בהמשךתוהצלח

את מאפייניהן ,  של הילדיםיהםאת מאפיינ כוללים והם , על תוצאות האימוץהמשפיעיםעוסק בגורמים 

 השני של סקירת הספרות עוסק החלק.  תהליך האימוץואת מאפייניו שלשל המשפחות המאמצות 



  4  

  

 ובמידת התועלת שייחסו להם עצמםשירותים ב, ןמאמצות ולילדיההבשירותי התמיכה למשפחות 

  . הצרכנים

  

  גורמים המשפיעים על תוצאות האימוץ 2.1
נבחנו מקרים , פי רוב-על.  של גורמים שונים על תוצאות האימוץתםהשפעמחקרים רבים בדקו את 

ואם בשלב   אם לפני שניתן צו אימוץ-" פורק" הואבהם שלעומת מקרים , שבהם האימוץ החזיק מעמד

 כגון שביעות ,באמצעות משתנים) רקו לא פאם( מחקרים בוחנים את הצלחת האימוץ מעט .מאוחר יותר

כגון , או הסתגלותו בתחומים שונים,  הילדעל יחסיהם עםדיווחיהם , האימוץ של ההורים מן נםרצו

  .התחום הרגשי או התחום הלימודי

 
 הבהבנת תהליך הסתגלות, ערך תאורטייש שלונו יכלהצלחת האימוץ או ללבחינת הגורמים הקשורים 

או גורמים ,  האימוץ כגון שירותי,השפעתם של גורמים חיצונייםבהבנת ו, ושל המשפחה ושל הילד זה לז

 לסייע לשירותי ההבנת המשתנים המשפיעים על תהליך האימוץ עשוי, כמו כן. בקהילה על תהליך זה

י השתלבותם ימיהם הילדים שסיכו, למשל.  המעסיקות אותםמכריעותהאימוץ לענות על שאלות 

משפחות ה יניממאפילאילו ?  אותם מראש לסידור אחרלהועיד מוטב י עד כיםבמשפחה מאמצת קלוש

המשפחות כדאי ומאפייני הילדים מלו יבא?  שלהן"מיון" וה"גיוס"מאמצות רצוי לתת משקל בעת הה

? י הצלחת האימוץילו התערבויות עשויות להגדיל את סיכויא? להתחשב בתהליך ההתאמה ביניהם

לי השפעה  המזוהים כבע,יש להכיר את הגורמים, במסגרת תכנון מערכי מחקר בתחום האימוץ, בנוסף

.  כאשר מטרת המחקר היא לבדוק משתנים אחריםזאת;  לבקר אותםכדי ,מכרעת על הצלחת האימוץ

 המשפחה למאפייני, למאפייני הילד,  שהשפעתם על תוצאות האימוץ נבדקה,ניתן לחלק את הגורמים

  .  תהליך האימוץלמאפייניהמאמצת ו

 
  מאפייני הילד 2.1.1

  של אותם מאפיינים שבגללם הילדיםיהם האימוץ בחנו את השפעותמרבית החוקרים שעסקו בתוצאות

. קשיים רגשיים ופיזיים, קבוצות אחים, גיל מבוגר: האימוץ מבחינת "צרכים מיוחדים"מוגדרים כבעלי 

ת מֹוָשַה, הקשר עם המשפחה הביולוגית, התעללות והזנחה(גם השפעתן של התנסויות קודמות של הילד 

, דמוגרפיים-ינו חוקרים בקשרים שבין מאפיינים סוציויהתענ,  לכךבנוסף. ת זאתנבחנת במסגר) קודמות

  . גזע ושיוך אתני לבין תוצאות האימוץ,  מיןכדוגמת

 
 המשתנה שנמצא בכל המחקרים כבעל ההשפעה הגדולה ביותר על הצלחת האימוץ .גיל בעת האימוץ

 (Westheus and Cohen, 1991; Barth and Berry, 1988; Smith andהוא גיל הילד בעת המסירה למשפחה
(Howard, 1991. הגיל הממוצע של הילד , רק האימוץובהן פשבמשפחות , למשל, וברי'  בארתבמדגם של

  (,Barth and Berryבהן האימוץ החזיק מעמדש במשפחות 6.6לעומת גיל ממוצע של , 11בעת האימוץ היה 
 של הילד בעת האימוץ עמד בקשר גילו ,רקואימוץ לא פבהם השמקרים באותו מחקר נמצא גם שב. 1988)

שבעיות התנהגות והפרעות , הדבר מוסבר באופן חלקי בכך.  של ההורים מן האימוץרצונםשביעות להפוך 

       מאשר בקרב אלה שאומצו בגיל צעיר,)6מעל ( יותר בקרב ילדים שאומצו בגיל מבוגר ותרגשיות שכיח

)Baugard and Barth, 1990( שארמה ואחרים )Sharma et al., 1996 ( בדקו את הסתגלותם הרגשית
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 של םהסתגלות. שכמחציתם אומצו כשהיו בני שנה ויותר,  בני נוער מאומצים4,682והחברתית של 

לא כמעט ו, יתה טובה יותר מזו של ילדים שאומצו בגיל מבוגריה) עד גיל שנה(הילדים שאומצו כתינוקות 

לא נמצאו הבדלים בולטים בין . קבוצת ביקורת של בני נוער לא מאומצים של נבדלה מהתנהגותה

 10בקרב ילדים שאומצו אחרי גיל , זאת-לעומת. 6-10לבין אלה שאומצו בגיל , 2-5הילדים שאומצו בגיל 

שאימוץ בגיל צעיר קשור , ןם כא ,נראה. תה הגבוהה ביותרישכיחות הבעיות הרגשיות והחברתית הי

. ממצאים אלה אינם עקבייםאך , הסתגלות רגשית טובה של הילדולשל האימוץ תו חהצלל וויציבותל

בעיות היווצרותן של או ל, רוק האימוץיפעולה ההסתברות לאחריה לש,  מדרגההוא 10-12תכן שגיל יי

  .  הילדאצלהסתגלות 

 
 של בעיות בין רוק אוי מספר חוקרים מדווחים על שכיחות גדולה יותר של פ.רקע של התעללות או הזנחה

אצל ילדים ) או עוינות של הילד כלפי בני המשפחה, כגון בעיות בהתקשרות(הילד למשפחה המאמצת 

מקדונלד . ) Westheus and Cohen, 1990; Smith and Howard, 1991( לפני שאומצו התעללותמ שסבלו

          רוזנטל וגרוז.רוקי פ קשר בין עבר של הזנחה להסתברות שלמצאו )McDonald et al., 1991( ואחרים

)Rosenthal and Groze, 1990(  לפני האימוץ התעללות מינית מוכחת או חשד להתעללות קשר בין מצאו

  . של הורים מן האימוץנמוכה יותר  שביעות רצון לבין

 
 נפלטוכבר ובמיוחד ילדים ש, ביתיות לפני האימוץ- ילדים שעברו מספר השמות חוץ.מות קודמותָׂשֲה

 (,.Westheus and Cohen, 1990, McDonald et alרוקינמצאים בסיכון גדול יותר לפ, ממשפחות מאמצות
(1991, Barth and Berry, 1988 .גרוז ורוזנטל) Groze and Rosenthal, 1990 (שאשפוז פסיכיאטרי גם , מצאו

 של ההורים המאמצים מן שביעות רצון נמוכה יותרליה במוסד טיפולי לפני האימוץ היו קשורים יאו שה

  . האימוץ

 
מצביעים על קשר בין בעיות רגשיות והתנהגותיות שנסקרו  רוב המחקרים .מצב רגשי ולימודי של הילד

 (Smithשביעות רצון נמוכה יותר של ההורים מן האימוץלאו , רוק האימוץי לפההסתברותשל הילד לבין 
(and Howard, 1991; Westheus and Cohen, 1991; McDonald et al., 1991; Barth and Berry, 1988 . הדבר

או התנהגות מינית לא , התפרצויות, כגון תוקפנות, "מוחצנות"נכון במיוחד לגבי בעיות רגשיות 

סמית . )Smith and Howard, 1991(כאון של הילד יכגון ד, "מופנמות"ופחות בולט לגבי בעיות , מתאימה

ת התנהגות לפירוק האימוץ התקיים רק לגבי בעיות שהתבטאו אחרי  מצאו שהקשר בין בעיווהווארד

תכן יכי י, הן מסיקות. ולא לגבי הבעיות שדווחו אצל הילד לפני ההשמה, ההשמה במשפחה המאמצת

גם .  בהכרח הגורם לקשיים אלוואינן,  המאמצתתומתח בין הילד למשפחמ נבעושבעיות ההתנהגות 

 (Rosenthal and שביעות רצון נמוכה יותר של ההורים מן האימוץ לר קיומם של ליקויי למידה היה קשו
(Groze, 1990.  

  

במרבית . ופירוקלאימוץ או ה תו שלהצלחלמאפיינים אחרים של הילד לא נמצאו קשורים באופן עקבי 

  כי לא נמצא,פי רוב-כמו כן על.  של האימוץתוקשור לסיכויי הצלחהיה מין הילד ש לא נמצא המחקרים

 מבחינת גזע או , המאמציםושוני בין הילד לבין הורילדמיון או לאו ,  האתני של הילדומוצאלזע או גל

מצבי מוגבלות  כמו כן לא נמצא כי. ) Smith and Howard, 1991(  של האימוץויציבותיש השפעה על , מוצא
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נמוך יותר של ובחלק מן המחקרים נמצא שיעור , שלונויכלהצלחת האימוץ או ל הילדים קשורים של

הממצאים בספרות  .)Rosenthal, Groze and Morgan, 1996( מקרי פירוק אצל ילדים עם מוגבלויות

גילו של כש(שילובים מסוימים של אחים קשורים לסכנת פירוק .  השמה עם אחים סותריםהמקצועית על

, זאת-לעומת. )לעומת שלושה אחים, או ארבעה אחים, רוף שני אחיםיצ, 15מעל הוא אחד האחים 

גם . ) Smith and Howard, 1991( כאשר מפרידים בין אחים ,מחקרים אחרים מראים שהסיכון לפירוק גדל

 ו הקשר הרגשי של הילד להוריועל,  כלפי האימוץהמולידים השפעת עמדתם של ההורים עלהממצאים 

  .) Smith and Howard, 1991(  אינם ברוריםהמולידים

 
  חה המאמצתמאפייני המשפ 2.1.2
 בשל מועצמתינות זאת יהתענ.  הן המשפחות המאמצותמהנושאים העיקריים הנידונים בספרותאחד 

ואשר מסוגלות להתמודד עם משימה זאת , המחסור במשפחות המוכנות לאמץ ילד עם צרכים מיוחדים

ל לחיפוש מובי, שלון עבור הילד ועבור המשפחהיהנתפס ככ,  פירוק האימוץאתהרצון למנוע . בהצלחה

במסגרת זאת נבחנו במחקרים .  יהיו הגבוהים ביותרהצלחתהשסיכויי , אחר מאפייניה של משפחה

 ודפוסי היחסים בה ומרכיבי המוטיבציה ההמבנה של, )חברתיים, כלכליים(שונים משאבי המשפחה 

ביחס לאימוץ משפחות אשר אינן עומדות בקריטריונים הנהוגים בין מיוחד יענקיים ,  לכךבנוסף. לאימוץ

 באימוץ ילדים עם צרכים תןונבחנת מידת הצלח, )הורים מבוגרים, כגון הורים יחידים(של תינוקות 

  . מיוחדים

 
ידי משפחתו האומנת - אימוץ ילד עלמספר מחקרים מצביעים על מתאם חיובי בין .משפחות אומנות

 (Smith and Howard, 1991; McDonald et al., 1991; Rosenthal האימוץפירוקל יותר להסתברות נמוכה
(and Groze, 1990 . יתה הסתברות גדולה יותר יה, היו אומנות לילדים אחריםבעבר  ש, משפחותבקרבגם

  . להצלחת האימוץ

  

. יםי על הצלחת האימוץ אינם עקבמולידהה של הֹורּות ת השפעעל הממצאים .ילדים נוספים במשפחה

 קשורה לסכנת פירוק האימוץ ובחלק במשפחה המאמצת ולידהמ הֹורּות  כיבחלק מן המחקרים נמצא

 של ילדים םנוכחותנמצא כי , זאת-לעומת. ) Westhues and Cohen, 1991( מהם לא נמצא קשר כזה

סיכוי לאימוץ יציב ל י באופן עקבהקשורהייתה , ילדים באומנה במשפחהשל או , מאומצים נוספים

 (McDonald et al., 1991; Barth and Berry, 1990; Smith and ההורים מן האימוץנם שלולשביעות רצו
(Howard, 1991.  

 
 ויותר ובקרב הורים שהיו נשואים 40 שבקרב הורים מאמצים בני עלהמרבית הסקרים מ .גיל ההורים

 (;Westhues and Cohen, 1990; Barth and Berry, 1991זמן רב היו פחות מקרים של פירוק האימוץ
(McDonald et al., 1990 .סמית והווארד החוקרות לדעת )Smith and Howard, 1991 ( , הסיבה לכך היא

  .  של ההוריםםסיון קודם בהֹורּות ולא גילינ

  

, הוריות-או קטן יותר במשפחות חד, הסיכוי לפירוק זהה, פי הספרות המחקרית- על.הורים יחידים

 הורה יחיד חוו פחות בעיות רגשיות ידי-עלמצו ילדים שאו .)Smith and Howard, 1991(לעומת זוגות 
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באותו מחקר  .) Groze and Rosenthal, 1991( ידי שני הורים-מאשר ילדים שאומצו על, והתנהגותיות

ה גבוה יותר בקרב הורים יחידים יחיובית מאוד הכשיעור ההורים שהעריכו את השפעת האימוץ נמצא ש

דים ששהו במוסדות טיפוליים או פסיכיאטריים לפני האימוץ שיל, דווח גם.  זוגות נשואיםבקרבמאשר 

 מקדונלד ואחרים יש לציין גם את מחקרם של, עם זאת. הוריות-הצליחו באופן מיוחד במשפחות חד

McDonald) (et al., 1991הוריות- שמצאו שיעור גבוה יותר של פירוק האימוץ בקרב משפחות חד .  

 
עם .  האימוץבין השתייכות לדת זו או אחרת לבין שכיחות פירוקב לא נמצא קשר " במחקרים בארה.דת

 (;Barth and Berry, 1988הסיכוי ליציבות האימוץ נמצא גבוה יותר, בקרב משפחות דתיות יותר, זאת
(Smith and Howard, 1991.  

 
 בהן שני ההורים היו מחויבים לאימוץ ומעורבים בוש במשפחות .היחסים במשפחה והסיבות לאימוץ

 של הגם רמת גיבוש. ) Westhues and Cohen, 1991; McDonald et al., 1991( היה סיכוי קטן יותר לפירוק

 הסביבה באימוץ תתמיכ. ) Rosenthal and Groze, 1990( רצון מן האימוץהשביעות להמשפחה קשורה 

  . )שם(ומץ רבה בינם לבין הילד המאהערכת הִקול של ההורים מן האימוץ נםשביעות רצולקשורה 

  

חלק ב.  אלה אינה ברורהמאפיינים של  השפעתם.אקונומי והשתייכות לקבוצות מיעוט-מעמד סוציו

 (Westhuesכאשר ההורים המאמצים היו בעלי הכנסה גבוהה, קטן יותרמצא שיעור פירוק נהמחקרים מ
(and Cohen, 1990  רמת השכלה גבוהה בעלי או)Smith and Howard, 1991(. במחקרים , אתז-לעומת

 בקרב משפחות מאמצות בעלות הכנסה נמוכה או פירוקי אימוץ יותר של כים נמויםמצאו שיעורנחרים א

  Rosenthal, Groze and Curiel פי -על .) McDonald et al., 1991; Barth and Berry, 1988( רמת השכלה נמוכה

ו השפעות שליליות יותר של האימוץ על השכלה גבוהה ציינבעלי או גבוהה  הורים בעלי הכנסה .)1991(

 היו פחות שבעי רצוןבעלי הכנסות גבוהות , כמו כן. המשפחה ודיווחו על יחסים פחות טובים עם הילד

, להערכת החוקרים. אך לא נמצא קשר כזה בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות, אימוץ ילדים עם מוגבלויותמ

,  יותר לקבל התנהגות לא נורמטיביתמתקשותה גבוהבינוני והמעמד ההדבר נובע מכך שמשפחות מ

ווחו י ד)Berry and Barth, 1990( ' ברי ובארתגם.  מהישגים נמוכים של הילדיםונוטות יותר להתאכזב

 בעיות פסיכולוגיות של ילדים השלים עםשהורים מאמצים בעלי השכלה גבוהה מתקשים יותר ל

  . יה זאתי בקרב אוכלוסק האימוץשיעור המקרים של פירווהדבר מגדיל את , מאומצים

 
 השתייכות אתנית של ההורים  שלבמרבית המחקרים לא נמצאה השפעה של גזע או, באופן דומה

מקדונלד ואחרים           , עם זאת .)Smith and Howard, 1991(המאמצים על סיכויי ההצלחה של האימוץ 

)McDonald, 1991( מוץ בקרב משפחות לבנות מאשר בקרב מצאו שכיחות קטנה יותר של פירוק האי

 הם מדווחים על שביעות רצון רבה יותר ,)Rosenthal, Groze and Curiel) 1990-בדומה ל. משפחות שחורות

הופעתן של בעיות התנהגות קשות אצל הילדים . מן האימוץ בקרב הורים מאמצים שחורים והיספניים

אך לא נמצא קשר , עם הילד בקרב משפחות לבנותיתה קשורה לשביעות רצון נמוכה יותר מן הקשר יה

 את שביעות הרצון הגבוהה יותר תוליםהחוקרים  .)Rosenthal et al., 1990(כזה בקרב משפחות שחורות 

בקרב הקהילה שובכך ,  בקהילותיהםותמערכות התמיכה המורחבות הקיימבבקרב קבוצות המיעוט 

   .המולידה קטנה יותר הגדלים מחוץ למשפחתם דים הנטייה ליצור סטיגמה לילהשחורה או ההיספנית
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   הליך האימוץ2.1.3
ועד ,  המולידיםםההוצאתם מבית הורי החל ב- מסלול ארוך גדולים עוברים ילדים ,פי רוב-על

 של מרכיבים שונים תם את השפעיםבוחניש מחקרים ה. להשתלבותם הקבועה במשפחה מאמצת

 על תוצאותיו ,)ההתערבויות עם הילד והמשפחה, מים המעורביםהגור, משך הזמן: כגון(תהליך האימוץ ב

  . לטווח ארוך

 
" לאימוץמסירה "ל עד "השחרור לאימוץ"מ שחלף הוא הקשר בין משך הזמן י ממצא עקב.משך ההליך

 Westheus and(ההסתברות לפירוק האימוץ גדלה , ככל שמשך הזמן ארוך יותר ;פירוקל ההסתברותלבין 
Cohen, 1991; McDonald et al., 1991(.עד למסירתם לאימוץתכן שהילדים שהמתינו זמן רב יי,  עם זאת 

 .   משפחות מאמצות מלכתחילהלהם למצוא קשה ילדים שהיה  אותםהיו
  

שריבוי עובדים וסוכנויות בשלבי האימוץ , מצאנ  שנסקרומרבית המחקריםב .מספר העובדים המעורבים

עם . )Westheus and Cohen, 1991; Rosenthal and Groze, 1990(  האימוץוי לפירוקכיסאת ההשונים מגדיל 

גם במקרה זה ייתכן . לא נמצא קשר כזה, מחקרם של סמית והאוורד, למשל, במחקרים אחרים, זאת

שהילדים שבעניינם היו מעורבים גורמים רבים היו אלה שהיה קשה למצוא להם משפחות מאמצות 

  .מלכתחילה

 
 ההסתברות את נה הילד מקטיעלמידע מפורט ומהימן להורים המאמצים נמצא שמסירת  .הכנה לאימוץ

 של לא ממושכת גם המתנה .)Barth and Berry, 1988; Rosenthal and Groze, 1990(האימוץ פירוק ל

,  רוזנטל ואחרים).שם(יציבות ל לבין מאפייני הילד היו קשורים יהםהורים לאימוץ והתאמה בין ציפיותה

)Rosenthal, Groze and Morgan, 1996( כולל מפגש עם הורים , הכנת ההוריםתאם חיובי בין היה ִמש ציינו

ילד עם הפגישות קבוצתיות מתאם חיובי בין  מצאו  מקדונלד ואחרים.לחת האימוץלהצ, מצו ילדיםישא

 של וותיציבלבין אימוץ ה לפניסוכנות האימוץ במצאות הילד במשמורת יהבין ו, לקראת האימוץ

  . האימוץ

 
מתן סובסידיות למשפחה המאמצת לצורך כיסויי הוצאותיה כי , מהמחקרים עולה .סיוע אחרי האימוץ

ציינו  ) Rosenthal, Groze and Morgan, 1996(גרוז ומורגן ,  רוזנטלגם .)Barth and Berry, 1990(מנע פירוק 

 לבין השתתפות בקבוצות תמיכה  ביןוחדובמי, הצלחת האימוץלמתן שירותים בין  שהיה ִמתאם חיובי

 בין תדירות ביקורי הבית  שלילינמצא מתאם, זאת-לעומת ;)Rosenthal and Groze, 1990(מניעת פירוק 

סיון יתכן שתדירות הביקורים משקפת ניי. פירוקל ההסתברותשל העובד הסוציאלי לאחר האימוץ לבין 

   .)Smith and Howard, 1991( פירוק כאשר התעוררו בעיות למנוע
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  ילדיהןלמאמצות וה שירותים נחוצים למשפחות 2.2
 בין הילדים המאומצים הביאה לשינוי בתפיסה של אימוץ ממעשה חד גדוליםהגדלת חלקם של הילדים 

התחזקה המודעות לצורך המתמשך של הילדים ושל , במסגרת שינוי זה. פעמי לתהליך מתמשך

 בשירותים במחקרים שונים נמצא קשר בין ההסתייעות, פי שצויןכ. המשפחות בשירותים תומכים

יחסת לסוג השירותים יהספרות המחקרית מת.  יציבות האימוץלבין,  קבוצות הוריםהלדוגמ, מסוימים

 ולסוג, למידה שבה שירותים אלה נתפסים כמועילים, הניתנים לילדים מאומצים ולמשפחותיהם

  .  זאתהיילאוכלוסנחוצים הנוספים השירותים ה

 
 , של השירותים שניתנו על יציבות האימוץתם בדקו את השפע) McDonald et al., 1991(מקדונלד ואחרים 

האימוץ בשלב " פורק"ברבע מן המקרים במדגם .  ילדים משש סוכנויות שונות235בעזרת מדגם של 

הוחזקו , תיםשירוה מתן תון שהמחקר התמקד בהשפעוכי. וביתר המקרים הוא היה יציב, כלשהו

). ובעיות התנהגות, מוגבלות, רקע של התעללות, גיל הילד(משתנים אחרים הקשורים לילד קבועים 

לעומת , מקרי האימוץ שפורקונערכה השוואה בין שיעור המקרים שבהם ניתנו שירותים שונים בקרב 

ים לילד ולמשפחה ושירות,  לפני האימוץ הילדת הכנפעולותהשירותים שנבדקו כללו . פורקואלה שלא 

כמו כן נבדק הקשר עם סוכנות האימוץ . או מפגשים קבוצתיים,  טיפול נפשי, למשל,כמו, לאחר המסירה

 מקרי אימוץ שפורקו לבין מקרי האימוץכמעט לא נמצאו הבדלים בקבלת שירותים בין . במהלך האימוץ

 שבה יותר בקרב הקבוצה הח שכיהייתההשתתפות הילד בפגישות קבוצתיות ושיעורי עזר . רקוושלא פ

 היה שיעור גבוה פורק האימוץלא בה ההבדל הבולט היחיד היה שבקרב הקבוצה ש. לא פורק האימוץ

חסים את יהחוקרים מי. יותר של ילדים ששהו במסגרת של סוכנות האימוץ בתקופה שלפני המסירה

ניתנו מעט , קו מעמד ובין שהחזישפורקובין , העדר ההבדלים בין הקבוצות לכך שברוב המקרים

נמצא שהקשר עם סוכנות , למשל.  הסתיימו לאחר זמן קצר- ואלה שניתנו, שירותים לילדים ולמשפחות

. יתה ירידה חדה בהיקף הקשריולאחר פרק זמן זה ה,  חודשים אחרי המסירה9האימוץ נמשך בממוצע 

 החודשים 9-וב, שונים החודשים הרא9 מן המשפחות במשך כשני שלישים בקרבביקורי בית נערכו 

על סוכנות עמדו ב, פורק האימוץהמקרים שבהם מ 58%-ב.  מן המשפחותכשלישרק אצל , שלאחר מכן

הבעיה הגיעה לידיעת ,  מן המקרים34%-ב. קיומה של בעיה רק חודשיים או פחות לפני הפירוק עצמו

  . הסוכנות פחות מחודש לפני שהילד הוחזר אליה

 
מצו ילדים עם צרכים מיוחדים י משפחות שא562 חקרו אצל )Rosenthal et al., 1996(  רוזנטל ואחריםגם

בשירותים שלהם ואת הצורך , את דעתם על מידת התועלת שבהם, שהם קיבלואת היקף השירותים 

ת  מידועל, שירותים שונים 35- ב שעשושימושעל הנשאלו ההורים המאמצים , במסגרת מחקרם. נוספים

       וסיוע רפואי או רפואת שיניים) 71%(שכיחים ביותר היו סיוע כלכלי השירותים ה. התועלת שבשירות

        וחינוך מיוחד ) 47%(הערכה חינוכית , )42%(עוץ פרטני לילד ישירותים שכיחים נוספים היו י). 67%(

שהיקף , רהתבר. יעוץ בנושא זהיאו קיבלו , כרבע מן ההורים השתתפו בקבוצות להורים מאמצים). 42%(

ילדים עם בעיות רגשיות השתמשו יותר , כמו כן. השימוש בשירותים שונים עולה עם הגיל של הילד

 כמועילים ביותר היו סיוע שצוינוהשירותים . עוץ ותמיכה ובשירותים חינוכיים מיוחדיםיבשירותי י

מפגשים עם הורים . םישידי רוב המשתמ- כמועילים עלצוינו םשוניייעוץ גם סוגי . רפואיסיוע כלכלי ו

הורים מאמצים . וקבלת מידע מקדים על הילד נתפסו כמועילים ביותר, מאמצים לקראת האימוץ
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לילדים קטנים או לילדים עם מוגבלויות וכן הורים יחידים דיווחו במיוחד על התועלת שבמפגש עם 

  . הורים מאמצים אחרים

  

, שכיחות הגדולה ביותר הם סיוע כלכלי נוסףהשירותים הנוספים הנחוצים ב, פי דיווחי ההורים-על

 צורך בשירותים ינוהורים לילדים עם בעיות רגשיות צי. יעוץ להוריםימפגשים עם משפחות מאמצות ו

ווחו על היקף יהורים יחידים ד, כמו כן). שירותי אבחון חינוכיים, למשל (נוספים בשכיחות גדולה יותר

הצורך . ליווי של הורה מאמץ מנוסה וסיוע כלכלי,  כגון נופשונים,נוספיםנחוצים גדול יותר של שירותים 

מחקר זה .  הן הגיל בעת המסירה והן הגיל בעת הסקר- בשירותים נוספים עולה באופן מתון עם גיל הילד

סיוע על ו, מצביעים על צורך בנופשונים )Marcenko and Smith, 1991, Walsh, 1991(ומחקרים אחרים 

ההורים . ההורים נשאלו גם על מערכות תמיכה במשפחה ובקהילה. אחרי הצהרייםבהעסקת הילדים 

, מאשר בתמיכות פורמליות, המאמצים דיווחו על שימוש נרחב יותר במערכות תמיכה בלתי פורמליות

  . אך השיבו שהם נעזרים בשני סוגי התמיכה

  

שירותים המכוונים לסייע בתהליך לא הבחינו בין ,  מקדונלד ושל רוזנטלשל, ששני המחקרים, יש לציין

שעשויים לסייע , )או ביקורי בית של עובד סוכנות האימוץ,  פגישות קבוצתיות עם הורים,למשל(האימוץ 

 ,כמו, לבין שירותים הניתנים לילדים כמענה לצרכים ספציפיים, משפחותללכלל הילדים המאומצים ו

  .  טיפול נפשי או חינוך מיוחד,למשל

  

  רמטרת המחק. 3
  

ולגורמים נוספים העוסקים בתחום האימוץ באמצעות  לסייע לשירות למען הילד יתהמטרת המחקר הי

  : פעולות אלו

  

  .קבלת מידע שיטתי על מצבם של הילדים הגדולים שנמסרו לאימוץ לאחר מספר שנים ממסירתם 

  .בחינת מאפייני הילדים והמשפחות הקשורים להצלחת האימוץ 

ידי השירות למען -משפחות בשלבי האימוץ השונים והמענים הניתנים להם עלבחינת צורכי הילדים וה 

  .  הילד ושירותים אחרים כבסיס לשיפור השירותים לילדים מאומצים ולמשפחות מאמצות

  
  שיטה. 4
  

    אוכלוסיית המחקר4.1
  ). ילדים360(בהיותם בני שנתיים ויותר  1985-1994 בשנים שנמסרו לאימוץילדים כל ה. 1

  .הילדיםכל ההורים המאמצים של  .2
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  המדגם 4.2
 .פי גיל הילד בעת המסירה- על,הדגימה הייתה שכבתית . מתוך אוכלוסיית היעד ילדים190המדגם כלל 

ת וושתי תקופ+) 6, 4-5, 2-3(של גיל הילד בעת המסירה קטגוריות שלוש פי -על, הילדים חולקו לקבוצות

 בכל אחת משש הקבוצות נערכה הדגימה באופן ).1994 -1990-ו, 1985-1989(של מסירת הילד למשפחה 

  . 1כמפורט בלוח ,  ילדים25-30 קבוצות בנות  ששבחרונ כך. מקרי

 
   *תקופת מסירתם לאימוץ וגילם בעת האימוץ לפי, מדגםמספר הילדים שנכללו ב: 1לוח 

  2-3בני   כ"סה 
  בעת המסירה

  4-5בני 
  בעת המסירה

  6-14בני 
  בעת המסירה

 )60מתוך  (30  )38מתוך  (37 **)31מתוך  (31  98  1984-1989-סרו בנמ
 ) 111מתוך  (35 )56מתוך  (27 )64מתוך  (30  92  1990-1994-נמסרו ב

 65  64 61  190  כ"סה
  . ילדים באוכלוסייה360המספר בסוגריים מציין את מספר הילדים בקבוצה זאת מבין * 

  
י חלקה היחסי של כל קבוצה באוכלוסיית הילדים שנמסרו פ-הנתונים המוצגים בדוח משוקללים על

  . לאימוץ בשנים אלו

  

  איסוף המידע 4.3
השלב . השלב הראשון כלל את רישום הילדים וראיונות עם אנשי מפתח.  שלביםלושה בשנאסףהמידע 

 והשלב השלישי כלל סקר טלפוני בקרב הורים מאמצים וראיונות, השני כלל את תיעוד תיקי האימוץ

   .פתוחים

  

    המחקרשל השלב המקדים 4.3.1
, בני שנתיים ויותרבהיותם  ,1985-1994שנים בשנמסרו לאימוץ ) כ" בסה360( כל הילדים . הילדיםרישום

במשרד הראשי ,  שנמצאו בארכיונים של השירות למען הילד,הםשל האימוץ תיקיפי -נרשמו על

כיוון שלא היו בידי השירות למען הילד נתונים ,  רישום זה היה נחוץ לשם בחירת המדגם.ובמחוזות

הוחלט לנצל , כיוון שהליך זה דרש בדיקה ידנית של כל תיק. מלאים על הילדים שנמסרו לאימוץ

מצב משפטי , כגון גיל בעת המסירה, הזדמנות זאת כדי לאסוף פרטים בסיסיים על אודות כל הילדים

ידי עובדות -נעשה רישום התיקים על, ת סודיותמטעמי שמיר. בעת המסירה והרכב המשפחה המאמצת

  .  השירות למען הילד

  

 רואיינו בראיונות פתוחים כדי,  לוצה בשירות למען הילד ומחו, אנשי מפתח.ראיונות עם אנשי מפתח

קובעי המדיניות ואת העובדים את התפיסות ואת הסוגיות המעסיקות את , לתאר את דרכי הפעולה

מנהלות עם , המפקחות הארציותעם , לד נערכו ראיונות עם מנהלת השירותבשירות למען הי .בתחום

סיון י נשיש להן,  לחוק האימוץפקידות סעדעם רכזות הצרכים המיוחדים במחוזות ועם , המחוזות

שירות  - י"ם של שלושה בתי ילדים ומנהלת מלהרואיינו מנהלי. בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

נציגת : כמו כן רואיינו גורמים במשרד העבודה והרווחה. ם ומשפחות מאמצותהטיפול בילדים מאומצי
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פקידת סעד ראשית ופקידת סעד ארצית וכן פקידת : ירות לחוק נוערכיעוץ המשפטי ופקידות סעד ביה

  .סעד מחוזית

  

    תיעוד תיקי האימוץ4.3.2
 ילדים 190האימוץ של  נאספו בעזרת עובדות השירות למען הילד פרטים מתיקי 1998במהלך שנת 

על , של הילדמקורית על המשפחה ההמידע נאסף באמצעות כלי תיעוד שכלל מידע . שנכללו במדגם

בהם שהה הילד עד מסירתו למשפחה שמקומות על , עבר של התעללות והזנחהעל , נסיבות האימוץ

ועל ההליך המשפטי על , לימודית ורגשית, בריאותיתמצבו של הילד לפני האימוץ מבחינה על , מאמצת

מכון -וינט' עותק מלא של כלי התיעוד ניתן לקבל אצל מבצעי המחקר בג.הליך המסירה למשפחה

  .ברוקדייל ובמחלקה למחקר במשרד העבודה והרווחה
  
  

  הורים מאמצים סקר מעקב טלפוני בקרב 4.3.3
לבחון את מצבם זאת כדי .  נערך סקר טלפוני בקרב הוריהם המאמצים של הילדים1999במהלך שנת 

זהות ההורים . בתחומים שונים כיום ולבדוק את עמדותיהם ותפיסותיהם כלפי תהליך האימוץ והצלחתו

והילדים המאומצים הוסתרה מעובדי מכון המחקר ונשמרה סודיותו של המידע שנמסר בריאיון מפני 

  .השירות למען הילד

  

חו אל הורי הילדים שעלו במדגם מכתבים נשל, פי תוכנית המחקר- על.המשפחות שנכללו בסקר המעקב

ההורים התבקשו לשלוח את הסכמתם . מן השירות למען הילד בבקשה להשתתף במחקר המעקב

. ללא צורך להזדהות מעבר למסירת מספר טלפון להתקשרות, להשתתף במחקר ישירות למכון ברוקדייל

ת למען הילד אשר הכירו את ועובדות השירו, נשלחו מכתבים חוזרים להורים אשר לא ענו לבקשה

באופן כזה הסכימו להשתתף . המשפחות באופן אישי פנו אליהן  טלפונית בבקשה להשתתף במחקר

ברוב המקרים ההורים שלא השתתפו בסקר היו .  הילדים במדגם190 מתוך 116בסקר הוריהם של 

. ם סירבו להשתתףורק במקרים ספורי, הורים שלא אותרו בכתובות שהיו בידי השירות למען הילד

כך ;  ילדים63התווספו הוריהם של עוד . הוחלט לפנות גם אל ההורים אשר לא נכללו במדגם, בהמשך

  . ילדים179כ את הוריהם של  "שלבסוף כלל הסקר בסה
  

  .2פי סוג המידע שנאסף לגביהם מוצגת בלוח -התפלגות הילדים על
  

  ג המידע שנאסף לגביהםלפי סו, התפלגות הילדים באוכלוסיית המחקר: 2לוח 
 לא השתתפו במעקב  השתתפו במעקב  כ"סה 

 181 179 360  כ"סה
 **74 116 190  * נאסף מידע מתיקי האימוץ

 107 63 170  לא נאסף מידע מתיקי האימוץ 
  .הילדים שלגביהם נאסף מידע מתיקי האימוץ היו אלה שנכללו במדגם המתוכנן*    
הושלמו פרטים , ושהוריהם לא נענו לבקשה להשתתף במחקר, ללו במדגם שנכ74 ילדים מתוך 38- ביחס ל** 

  .3נתונים אלה מופיעים בנספח . חלקיים בידי עובדות השירות למען הילד
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 הראיונות עם ההורים המאמצים שהשתתפו בסקר ארכו כשעה ונעשו באמצעות .הראיונות הטלפוניים

תהליך על ,  לקראת האימוץעל הכנתם, ילד גדול  לאמץתםהחלטהשאלון כלל שאלות על . שאלון מובנה

מצבו על , רועים משמעותיים במהלך השנים מאז האימוץימשברים ואעל , ווי של המשפחהיהמסירה והל

על שביעות , מערכת היחסים בין ההורים לבין הילדעל , רגשית, לימודית, של הילד היום מבחינה חברתית

סיוע שקיבלו המשפחות על ,  הילדים כלפי ההורים המולידיםרצונם של ההורים מהאימוץ ועל יחסם של

   1 .לו היו זקוקות בעבר והיוםשסיוע על ו

  
   ראיונות עומק פנים אל פנים4.3.4

כדי לסייע , נשאלו המרואיינים האם הם מעוניינים להתראיין פנים מול פנים, בסיום הריאיון הטלפוני

מתוכם נבחרו באופן מקרי .  ילדים הביעו את הסכמתם130הוריהם של . לנו הרחיב את הידע שלנו בנושא

גיל , מספר הילדים שאומצו,  טווח רחב של מצבים מבחינת השנה שבה אימצותשמונה משפחות המייצגו

תקציר הסיפורים של הילדים שהוריהם . 3כמפורט בלוח , הילדים בעת האימוץ ומקום המגורים

לא ניתן היה לעבד את המידע בגלל , לגבי אחת המשפחות. 1התראיינו בראיונות פתוחים מופיע בנספח 

  . קשיים טכניים
  

  פרטי הילדים שהוריהם התראיינו בראיונות פתוחים: 3לוח 

  גיל היום  גיל באימוץ  עם מי אומץ )בדוי(השם 
משך הזמן מאז 
  האימוץ בשנים

  7 16 9  ילדה יחידה  יפעת

  11  16, 15 5, 4  זוג אחים  רועי ונטע

  ימצו את הדס א  הדס וטל
  בהמשך את טל

2  
2.5  

 17  
14  

15  
12  

  8  10, 9  2.5, 1  זוג אחיות  שני ואילה

  13 17 4  ילד יחיד  איתמר

  14 25, 23 11, 9  זוג אחיות  חוה ואסתר

  אימצו את ליאור ליאור וגיל 
 6 9  תינוק, 2.5  גיל, ובהמשך תינוק

  . שר לפענח את ההקלטההיות שלא היה אפ, ריאיון עם משפחה נוספת לא נכלל בדוח* 

  

. ונמשכו כשעה וחצי עד שעתיים,  הראיונות הפתוחים התקיימו בבית המשפחה:מהלך הריאיון

." ספר לי את הסיפור של האימוץ במשפחה שלכם מן ההתחלה ועד היום: "המראיינים פתחו בבקשה

המראיין שירחיב ביקש , במקרה שהמרואיין דיבר קצרות. המראיינים נמנעו מלשאול שאלות מכוונות

שיטת ריאיון זאת נועדה לעודד את ההורים לספר בצורה ספונטנית וקרובה . בנושאים שעליהם סיפר

  . בכל המקרים התראיינה האם. לחוויה שלהם

  

  . מסכם את כלי המחקר ואת מקורות המידע הכלולים בדוח4לוח 

                                                   
מכון ברוקדייל ובמחלקה למחקר במשרד -וינט'עותק מלא של השאלון ניתן לקבל אצל מבצעי המחקר בג  1
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  גודל המדגםמקור הנתונים ו, כלי המחקר, לפי סוג המידע, מערך המחקר: 4לוח 

  מקור הנתונים  *כלי המחקר  סוג המידע
גודל 

  המדגם
 360  תיקי האימוץ של הילדים  טופס רישום  נתונים בסיסיים

        

 190  תיקי האימוץ של הילדים   שאלון לתיעוד תיק הרקע של הילדים עד האימוץ 
        

מצב הילדים מן האימוץ ועד 
  היום

ריאיון טלפוני באמצעות 
  שאלון

 179  אמציםהורים מ

        

סוגיות המעסיקות את אנשי 
  המקצוע בתחום האימוץ

ריאיון פתוח פנים אל 
  פנים  

 20  אנשי מפתח ועובדים

        

סיפורים של משפחות 
  מאמצות

ריאיון פתוח פנים אל 
  פנים

 7  הורים מאמצים

 ובמחלקה למחקר ,מכון ברוקדייל- וינט'עותקים מלאים של כלי המחקר ניתן לקבל אצל מבצעי המחקר בג* 
  .במשרד העבודה והרווחה

  

ביחס לארבעה משתנים ) רגרסיה לוגיסטית(במסגרת ניתוח הנתונים הכמותיים נערך ניתוח רב משתני 

מדד מקובץ של איכות היחסים בין ; ביתית-יציאת הילד למסגרת חוץ: תלויים של תוצאות האימוץ

משפחה ומדד מקובץ של שביעות רצון ההורים מן מידת תחושת שייכותו של הילד ל, 2ההורים לבין הילד

המשתנים הבלתי תלויים שבדקנו הם אלה שבספרות המקצועית תוארו כגורמים המשפיעים על . האימוץ

, בעיות רגשיות בעת האימוץ, רקע של התעללות, מין הילד, גיל הילד בעת האימוץ: תוצאות האימוץ

דתיות המשפחה , השכלת האם המאמצת, לתינוקהעדפת המשפחה לילד גדול או , אימוץ עם אחים

ובעיות רגשיות של הילד בעת , גיל הילד בעת המעקב, ילדים ביולוגיים במשפחה המאמצת, המאמצת

, 3יכולת הניבוי של המודל ביחס לכל אחד מארבעת המשתנים הבלתי תלויים הייתה נמוכה. המעקב

  . ומסיבה זאת ניתוח זה לא נכלל בדיווח הממצאים

  

   מגבלות המחקר4.3.5
  :יש לציין מספר מגבלות של המחקר הנוכחי, לפני הצגת הממצאים

 ילדים מתוכם נאספו גם פרטי רקע 116לגבי ,  ילדים179 במעקב השתתפו הוריהם של -גודל המדגם  

, עם זאת. מדגם זה גדול לעומת מדגמים במחקרי אימוץ מקיפים אחרים. מתוך תיק האימוץ

. קטנה, מבחינת גיל בעת המעקב, בהינתן השונות בין הילדים, אות מובהקותהאפשרות להגיע לתוצ

 .ייתכן שבמדגם גדול יותר היו נחשפים קשרים מובהקים רבים יותר בין המשתנים
  

                                                                                                                                                                         
  .העבודה והרווחה

; ך על הילדההורה סומ; תקשורת טובה בין ההורה לילד:  איכות היחסים נמדדה על פי צירוף הפריטים הבאים 2
  .ההורים והילד מסתדרים ביניהם באופן כללי; ההורה מרגיש קרוב לילד; ההורה חש שהילד מכבד אותו

איכות היחסים בין הילד להורים   :  של המודלים של המשתנים התלוייםgoodness of fit)( ערכי טיב ההתאמה  3
לגבי יציאה ). 0.26( של ההורים מן האימוץ שביעות הרצון, )0.14(תחושת השייכות של הילד במשפחה , )0.23(

אך הדבר נבע מן ההשפעה החזקה של גיל הילד בעת , )0.58(של הילד לפנימייה טיב ההתאמה היה גבוה 
  . 0.29-ערך טיב ההתאמה ירד ל, כאשר משתנה זה הוצא מן המשוואה. המעקב
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נענו בחיוב , ושהוריהם התבקשו להתראיין במעקב,  ילדים שנדגמו190 מתוך -ההיענות לסקר  

. יתר ההורים שהשתתפו במעקב לא היו במדגם המקורי, כפי שצוין). 61%( ילדים 116הוריהם של 

ולא , נראה כי במרבית המקרים ההורים שלא נענו היו כאלה שלא אותרו, פי הבדיקה שעשינו-על

פי נתונים שנאספו מעובדות השירות לגבי חלק מן ההורים שלא נענו -על, כמו כן. הורים שסירבו

, עם זאת. ולטים ביניהם לבין ההורים שנענו לפנייהנראה כי לא היו הבדלים ב, לפנייה להתראיין

אינם מייצגים בכל הממדים את אוכלוסיית ההורים , כי ההורים שנענו לבקשה להתראיין, ייתכן

 . המאמצים
,  קשה להסיק מממצאי המחקר על מצב הילדים ועל היחסים במשפחה-העדר קבוצת השוואה  

או השוואה לאוכלוסייה של ילדים בעלי , מאומציםבהיעדר השוואה לאוכלוסייה של ילדים שאינם 

 . שלא נמסרו לאימוץ, מאפיינים דומים
 במחקר הנוכחי ההורים המאמצים היו מקור המידע היחיד על מצב -העדר נקודת המבט של הילדים  

 . בהיעדר נקודת המבט של הילדים עצמם, תמונה זאת אינה מלאה. הילדים היום
  

  בתחום האימוץ של ילדים גדוליםתפיסות של אנשי מפתח . 5
  

כפי שהשתקפו בראיונות עם אנשי מפתח , פרק זה מתאר את הליכי הטיפול באימוץ של ילדים גדולים

 הראשון מתאר את החלק. חלקים מחולק לארבעה פרקה. משיקיםהבשירות למען הילד ובשירותים 

על ,  השני מוצג הליך האימוץקבחל. המערכת המטפלת באימוץ ילדים גדוליםאת השירות למען הילד ו

 , זה מתאר את השלבים שעוברים המשפחות והילדיםחלק. נהליים והחברתייםהִמ, היבטיו המשפטיים

 של השירות וואת דרכי התערבות,  עם השירות למען הילד ועד להתבססות האימוץיהםמתחילת קשר

גבי הגורמים המשפיעים על  השלישי עוסק באפיון של אימוץ מוצלח ובהשערות להחלק. למען הילד

 האחרון עוסק בקשר של החלק, לבסוף. המשפחה והגורמים הטיפוליים, הצלחת האימוץ מבחינת הילד

 החלקיםבכל .  של הילדים ובאימוץ פתוחולידותהילדים ושל השירות למען הילד עם המשפחות המ

  . עכשווייםם ולמגמות המוקדשת תשומת לב מיוחדת להתלבטויות שאתן מתמודדים השירותים ולהליכי

  

  המערכת המטפלת באימוץ ילדים גדולים 5.1
   הגורמים המטפלים באימוץ במערכת הרווחה5.1.1

. מקוריתרכיהם של ילדים שאינם יכולים לגדול במשפחתם הומערכת הרווחה אחראית למתן מענים לצ

מנה וכגון א(חוץ לבית יה חלקית מי הכולל מסגרות לשה, רצף מענים לילדים אלו עומדלרשות המערכת

כגון ( ארוכה מחוץ לבית לשהייהוכן מסגרות , )רוםיכגון מרכז ח(יה זמנית מחוץ לבית יאו שה, )יומית

השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה והמחלקות לשירותים ). מנהופנימיות ומשפחות א

מבלי לנתק את , ית הילדים מרבהם האחראים לתת מענים לצורכיהם שלחברתיים ברשויות המקומיות 

ביחס למספר קטן יחסית של ילדים מחליטים שירותי , עם זאת. תמקורי המשפחה ההקשר בינם לבין

פי -על.  משפחה חלופית קבועהלהם למצוא ישהבטחת שלומם והתפתחותם התקינה לשם הרווחה ש

  : הוראות משרד העבודה והרווחה
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טבעית ולאפשר לילד לגדול הת המשפחה ילד בסיכון שנעשה מאמץ מיוחד כדי לשקם א"

המחוקק קבע , אולם לא הסתייע הדבר, כל עוד אין בה סיכון להתפתחות גופנית ונפשית, בה

  ).1995, 8.41ס "תע (".אימוץ-ילד כברהכריז על השניתן יהיה ל

  : החוק מפרט את משמעות האימוץ

הקיימות בין הורים ובין האימוץ יוצר בין המאמץ לבין המאומץ אותן החובות והזכויות "

ומקנה למאמץ ביחס למאומץ אותן הסמכויות הנתונות להורים ביחס לילדיהם , ילדיהם

הוא מפסיק את החובות והזכויות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו והסמכויות 

  ).16סעיף , א"חוק אימוץ ילדים התשנ..." (הנתונות להם ביחס אליו

  

   השירות למען הילד5.1.2
סיוע ומעקב אחר על מציאת המשפחות המאמצות ועל , השירות המופקד על מסירת הילדים לאימוץ

השירות למען הילד משתייך לאגף לשירותים אישיים וחברתיים .  השירות למען הילדהואמהלך האימוץ 

  : שירות זה אחראי לטיפול במספר אוכלוסיות. של משרד העבודה והרווחה

מתחת לגיל , תינוקות: יה זאת כוללת שתי קבוצותיאוכלוס.  לאימוץתינוקות וילדים הנמסרים 

 עםילדים מיעוטם בני שנתיים ושרובם המכריע ילדים , ים וילדים עם צרכים מיוחדיםישנת

  4מוגבלויות

  או המבקשים לאמץ ילדים, זוגות ויחידים מאמצים 

  ריון השוקלות מסירת התינוק לאימוץינשים בה 

  ם לפתוח את תיק האימוץמאומצים בוגרים המבקשי 

   השירות למען הילד מפקח על העמותות המטפלות בהם -ל "ילדים מאומצים מחו 

  

המטפלים . חיפהבתל אביב וב, שלוש הלשכות המחוזיות של השירות למען הילד נמצאות בירושלים

כל אחת מהן מטפלת גם בילדים המועמדים ו,  סעד לחוק האימוץות פקידןבאימוץ בלשכות אלה ה

המפקחות הארציות מ, הנהלת השירות מורכבת ממנהלת השירות. וגם בזוגות המועמדים לאמץ, לאימוץ

פתיחת תיקי למפקחת לתינוקות ו,  האחראית לטיפול באימוץ ילדים גדולים מפקחת לצרכים מיוחדים-

ם על השירות למען הילד מפקח ג. ותימחוזלשכות ה הנהלותוממ, ל"ומפקחת לאימוץ ילדים מחו, אימוץ

  . ריוןימעון לנשים בהעל ו, שני בתי ילדים עבור ילדים המועמדים לאימוץ

  

  גדולים אימוץ של ילדים 5.1.3
. עלה באופן בולט בדור האחרוןהמועמדים לאימוץ  גדוליםשיעור הילדים ,  המערבמדינותכמו ביתר 

בשנים האחרונות הם ו) 1994, מימון( מן הילדים הנמסרים לאימוץ 7% היוו הילדים הגדולים 1964 בשנת

   .)1997, מתוך בן אריה וציונית, נתוני השירות למען הילד(מהווים כמחצית 

  

  

                                                   
בשל , "צרכים מיוחדים" מוגדרים כבעלי  בקרב אנשי מקצוע בתחום האימוץ ילדים גדולים בני שנתיים ויותר 4

  .גילם
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 ומסייעת גדוליםהעומדת לרשות העובדות המטפלות בילדים ,  מרכזת צרכים מיוחדיםפועלתבכל מחוז 

אית גם לריכוז מרכזת הצרכים המיוחדים אחר. להן להתמודד עם בעיות וקשיים העולים תוך כדי טיפול

' ר(הכנה וקבוצות ל ם קורסיבהם ,גדוליםפעולות השירות בקרב המשפחות המועמדות לאמץ ילדים 

המרכזות לצרכים מיוחדים שחברות בה , ועדה לצרכים מיוחדיםברמה הארצית פועלת ). פירוט בהמשך

-חת לשבועיים מתכנסת אלצרכים מיוחדיםעדה והו. בכל אחד מהמחוזות והמפקחת הארצית לנושא זה

 גדולים וילדים נוספים עם צרכים מיוחדיםעדה הוא להתאים בין ילדים ואחד התפקידים של הו. חודש

,  למשל,כמו,  מדיניותבנושאי גם דנהועדה וה.  במחוזות השונים,לבין הורים מאמצים פוטנציאליים

  .וריות ועודה-מהות חדיהטיפול בא, בחינת הסיבות והנסיבות שבהן האימוץ מסתיים בפירוק

  

  הליך האימוץ 5.2
ידי אנשי -ס ועל"בתע, כפי שהוא מתואר בחוק,  הליך האימוץ על שלביו השוניםנסקור אתבסעיף זה 

הליך האימוץ כולל את . המקצוע בשירות למען הילד והיועצים המשפטיים של משרד העבודה והרווחה

מסירת את , אמצים לקראת האימוץ המואת הכנת ההורים הילד תהכנאת , הליך הפורמלי והמשפטיה

  . את התהוות הקשר והתבססותו לאורך השניםהילד למשפחה המאמצת וקליטתו בתוכה ו
  

   ההליך הפורמלי והמשפטי5.2.1
בעבר הוסמך לדון  .משפט-פי צו בית-עשות רק עליאימוץ יכול לה, א"פי חוק אימוץ ילדים תשמ-על

ינתן באחד יצו אימוץ . יני משפחהימשפט לענ- ביתסק בכך עו1995ומאז , מחוזיהבית המשפט בנושא זה 

. אימוץ-על הילד כברהכריז  בית המשפט .ב ; ההורים הביעו את הסכמתם שהילד יאומץ.א: משני תנאים

אם אין אפשרות : אימוץ-בהם בית המשפט רשאי להכריז על ילד כברשהחוק מפרט שמונה תנאים 

ורה הוא אבי הילד ואינו מכיר בילד או מסרב לקבל אותו  אם הה;ותואו למצוא א ההורהאת לזהות 

 אם ההורה הפקיר ;אפוטרופסות שלו על הילד נשללה ממנוהדין או ש- אם ההורה נפטר או פסול;לביתו

 אם ההורה נמנע מלקיים ;את הילד או נמנע מלקיים עמו קשר במשך שישה חודשים ללא סיבה סבירה

 לאחר ,ההורה סירב לקבל את הילד לביתואם  ;ודשים רצופיםאת חובותיו כלפי הילד במשך שישה ח

ההורה מסרב להסכים למסור ואם  ;שהוחזק מחוץ לביתו במשך שישה חודשים בטרם מלאו לו שש שנים

שהוא , תנאי נוסףהחוק מפרט , יחד עם יתר התנאים. את הילד לאימוץ מסיבה לא מוסרית או לא חוקית

  : ו של ההורה לדאוג לילדאי יכולתו

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

מצבו ישתנו בעתיד הנראה לעין על אף עזרה כלכלית וטיפולית סבירה כמקובל ברשויות 

  .)13סעיף " (הסעד לשיקומו

  

 ועדת החלטה הואם ידי שירותי הרווחה להחליט לפתוח בהליכי אימוץ לגבי ילדי-הגוף המוסמך על

נציג ולועדות ההחלטה מורות לוס "התעהוראות ). 1995, 8.41ס "תע(במחלקה לשירותים חברתיים 

שתתף בשקילת להועדות החלטה לגבי כל הילדים מתחת לגיל שש וושתתף בלההשירות למען הילד 

אם ). 1996, 8.9 ,ס"תע(מנה אצל קרובי משפחה וכגון א, או אפשרויות אחרות, האפשרות של אימוץ

כל הניסיונות  המשפחה ושיקוםעדה מתרשמת שבמסגרת הטיפול של חוק נוער מוצו כל אפשרויות והו

פקיד הסעד לחוק נוער . מתקבלת החלטה לפתוח בהליכי אימוץ, בבית הוריהםלגדול ילדים ללאפשר 
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 זה מקבל את ושירות, פקיד סעד לחוק האימוץ בשירות למען הילדלמוסר את האחריות לטיפול בילד 

  . האפוטרופסות על הקטין

 
עוץ המשפטי של יהשירות למען הילד פונה אל הי, אם הורי הילד אינם מסכימים למסור אותו לאימוץ

, אימוץ-היועץ המשפטי מגיש לבית המשפט בקשה להכריז על הקטין כבר. משרד העבודה והרווחה

). 276סעיף , 1984, ק סדר הדין האזרחיחו(ולבקשה זאת מצורף תסקיר מאת פקיד סעד לחוק האימוץ 

 יום 60, עד שישה חודשים לתקופת שיקום בקהילה:  זמנים לצעדים אלהות לוחנכלליםס "התעבהוראות 

 יום לכל היותר להכנת 60-ו, ידי פקיד סעד לאימוץ לצורך הגשת תסקיר-הכנת החומר עלל רלכל היות

  .רווחההבקשה ידי היועצים המשפטיים של משרד העבודה וה

  

וההורה שלא הסכים לאימוץ הוא המשיב , בית המשפט קובע תאריך לשמיעת הבקשה, עם קבלת הבקשה

 בית המשפט אינו רשאי להכריז ,פי חוק האימוץ-על). 277סעיף , 1984, חוק סדר הדין האזרחי(לבקשה 

 להשמיע  אלא לאחר שנתן להורה או לאפוטרופוס של הילד הזדמנות נאותה,אימוץ-על הילד כבר

נות להוריו של הילד עורך לַמ, נוהגכך הוא ואכן , פי החוק-בית המשפט רשאי על. טענותיו ולהביא ראיות

  .)'ב24סעיף (דין שאת שכרו מממנת המדינה 

  

. דו מאועשוי להיות ממושך, מספר דיוניםב ,פי רוב-על, כרוך של שני הצדדים יהםשמיעת עדויותהליך 

בעבר אשר , קרובי משפחהמופיעים הליך המשפטי ב ,שלעתים קרובות, פקידות סעד לאימוץ מספרות

במקרה . רתםומבקשים לקבל אותו למשמאך בהליך המשפטי הם  , את האחריות על הילדלקבלרבו יס

שנדרש , דעת של מומחים-לעתים קרובות באמצעות חוות, את בקשתםלבדוק חייב בית המשפט , כזה

הוא , ם השתכנע בית המשפט שהילד אינו יכול לגדול במשמורת הוריוא, בתום הדיונים. להכינןזמן רב 

. ה גבוהה יותרארכעהורי הילדים רשאים לערער על ההחלטה ל. אימוץ-יפסוק להכריז על הילד כבר

החל .  הערעור לבית המשפט העליון בלבדוגשה ,כשתיקי אימוץ נדונו בבתי משפט מחוזיים, בעבר

 לערער גם בבית הדין זכאיםהורים ה, יני משפחהיים בבתי המשפט לענתיקי האימוץ נדונבו שמהמועד 

הליך , יניםילהערכת המרוא.  להאריך את ההליך המשפטילול דבר שע;המחוזי וגם בבית המשפט העליון

 על משך 1990-נתונים מ.  או ארבע שניםולעתים אף שלוש,  כשנה וחצי עד שנתיים,פי רוב-זה נמשך על

- ועד לקבלת ההחלטה בבית, אימוץ לבית המשפט המחוזי-ה להכריז על ילד כבר מהגשת הבקש,ההליך

בין ,  ילדים18-זה ארך פחות מחצי שנה ביחס לזמן פרק , למשל). 1994(מובאים אצל מימון , משפט זה

 . ומעל לשנה וחצי אצל שבעה ילדים,  ילדים14בין שנה לשנה וחצי אצל ,  ילדים16חצי שנה לשנה אצל 

מן הדיון הראשון ועד הכרזת הילד , משך הזמן הממוצע  של ההליך המשפטי, וני המחקר הנוכחיפי נת-על

  . חודשים13 היה -אימוץ-בר

  

   :לחוק האימוץ' ב12פי סעיף -על

 אלא אם הסכימו )למי שהסכים לקבלו לביתו בכוונה לאמצו(פקיד סעד לא ימסור ילד "

  ". אימוץ-משפט הכריז שהילד בר-הוריו לאימוצו או שבית

  :'ג12פי סעיף -על, עם זאת

אף ללא ,  הואירשא, ראה פקיד סעד שהמקרה אינו סובל דיחוי והנסיבות מחייבות זאת"

סרו למי וצאו או לממלקבוע את מקום הי, אימוץ-הסכמת ההורים או הכרזה שהילד בר
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תוך פעולה לפי סעיף זה טעונה אישור בית המשפט , שהסכים לקבלו בביתו בכוונה לאמצו

  ...." ימים מיום עשייתה14

  

ופקיד , אימוץ-יש בסיס לשער שבית המשפט יכריז על הילד כברכש ,סעיף זה ממומש,  המרואייניםלדברי

פי סעיף זה - שפקיד הסעד רשאי לפעול עלאף.  לאימוץימסר מידיינזק אם לא יהסעד סבור שהילד 

עד לבית המשפט בבקשה לאשר את הפעולה  פונה פקידת הס,פי רוב-על, בפועל, ולבקש אישור בדיעבד

, יחס גם לילדים גדוליםיאך עשוי להת,  ביחס לתינוקות,פי רוב- על,סעיף זה מופעל. לפני מסירת הילד

פי ממצאי - על.ביתי שבו הם נמצאים- בדחיפות מסידור חוץםבהם יש להעבירשבדרך כלל במצבים 

 ,נמסרו למשפחות למטרת אימוץ, 1985-1994נים  שאומצו בש מן הילדים22%, לובסך הכ, הסקר הנוכחי

 6מאשר בקרב ילדים בני יותר ) 27% (2-5 בקרב ילדים בני רווחהפעולה זאת . 'ג12פי סעיף -בפעולה על

 נתונים מלאים על אודות ילדים שנמסרו למשפחה מאמצת לפני הכרזתם כבני אימוץ ).16%(ויותר 

  . מוצגים בפרק הבא

   

 פקיד הסעד של השירות למען הילד רשאי למסור את הילד למשפחה ,אימוץ-ברלאחר שהילד מוכרז כ

פי -על, הסיום הפורמלי של הליך האימוץ הוא מתן צו האימוץ). תהליך זה מפורט בהמשך(מאמצת 

ולטובת , שנועדו להבטיח שהאימוץ יהיה קבוע, חוק האימוץ קובע מספר תנאים. בקשת המאמצים

 אם לא היה ;)22סעיף (צו אימוץ אם לא קיבל תסקיר של פקיד סעד יתן יבית המשפט לא : הילד

 שהילד השתכנע ואם לא ;)6סעיף (דשים לפני מתן הצו ושה חיהמאומץ סמוך על שולחן המאמץ לפחות ש

ילד על או , התנאי האחרון חל על ילד בן תשע שנים). 7סעיף (ידי אותו מאמץ - עללהיות מאומץרוצה 

בהם בית המשפט שאותו סעיף בחוק קובע מספר מצבים , עם זאת. דברעות האת משמהמסוגל להבין 

אם המאומץ אינו יודע כי :  שהדבר לטובתוברור לואם ,  למאומץורשאי לתת צו אימוץ בלי לגלות

ואם טובת , אם כל הסימנים מעידים שמאומץ רוצה בהמשך הקשר עם המאמץ, המאמץ אינו הורהו

 של משרד עוץ המשפטייהיריאיון עם נציגת פי -על. את דבר האימוץהמאומץ דורשת שלא לגלות לו 

גם בעת הדיון , ולפני כן, בעת מתן הצובתי המשפט נוהגים לשמוע את הילד מגיל תשע , העבודה והרווחה

 "לצמצם את תוצאות האימוץ"בעת מתן צו האימוץ בית המשפט רשאי לפסוק . אימוץ-על הכרזתו כבר

  ."אימוץ פתוח"מצב זה מכונה . ר בין הילד לבין קרובי משפחה או אנשים אחריםולהֹורּות על המשך קש

   

ההליך הפורמלי והמשפטי מורכב וכולל אמצעים רבים . סוגיות שהועלו ביחס להליך המנהלי והמשפטי

 ושמסירה ;מסרו לאימוץ בניגוד לדעת הוריהםיהבאים להבטיח שרק ילדים אשר טובתם מחייבת זאת י

 התמשכות בגלל מביעים דאגה המטפלים הגורמים ,עם זאת. פי טובתם-בוקרת ושקולה עלזאת תהיה מ

סוגיות המעסיקות את בהתלבטות זאת משתקפת . בעקבותיוהנזקים הנגרמים לילדים בשל ו, ההליך

  .בתחום האימוץאנשי המקצוע 

  

 1992 המדינה בדוח מבקר. רציפות הטיפול בין המחלקות לשירותים חברתיים והשירות למען הילד

.  חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין השירות למען הילדעלהועלתה ביקורת 

  ".דבר שלא מקדם את טובת הילד, פועלים בגישות שונות ומתחרות" שני הגורמים ,פי הדוח-על
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הן  ו,המחלקות לשירותים חברתיים מטפלות בילד במסגרת המשפחה, פי החלוקה המקובלת-על

השירות למען הילד מטפל בילד .  כך שתוכל להמשיך ולגדל את הילד,מחויבות לסייע למשפחה להשתקם

מתוך הראיונות עם אנשי מפתח בשני . מן השלב שבו התקבלה ההחלטה שלא ניתן לשקם את המשפחה

אך השתקפו שתי בעיות עיקריות בעבודה בין , השירותים נראה שחלוקה זאת ברורה ומקובלת

  . ירותיםהש

  

 לשירותים המחלקב. הנובע מן ההבדלים בתפקידיהם,  שני השירותיםגישתבעיה אחת היא ההבדל בין 

 פיםשירות למען הילד שואבו, מתוקף תפקידה לסייע למשפחה, את האימוץ" למנוע "שואפיםחברתיים 

 ,אלה מתעוררים םהבדלי. מתפקידו לטפל בילדים שאינם מיועדים לאימוץזה  אין ;את האימוץ" לקדם"

  . שבהם קשה להחליט, מקרים גבולייםבבמיוחד 

  

נציגי השירות למען הילד טוענים שהמחלקות לשירותים חברתיים דוחות את ההחלטה לפתוח בהליכי 

  : ואינן יעילות מספיק בביצוע ההכנות הנדרשות, אימוץ

יש צורך . םסיונות שיקום עקריילהיות מעורב בנ,  עד כמה שאפשר,חשוב למנוע מהילד"

ועדת ולפני שמביאים ליותר  להכיר את המשפחות טוב -בעבודה מקצועית יותר בלשכות 

טחון ייותר ב.  כך שיבינו את הצורך באימוץ;לעבוד עם ההורים בצורה מקצועית, החלטה

  ."עצמי של העובדים כך שיוכלו להוציא ילדים מן המשפחות

 
 השירות למען הילד הוא זה שנמנע מלפנות לבית ,ועראחת מפקידות הסעד לחוק נלדברי , זאת-לעומת

לא "לדבריה . אימוץ-פקידי הסעד אינם בטוחים שבית המשפט יפסוק להכריז על הילד כברכש ,המשפט

  ".נלחמים מספיק על ילדים

  

ביקר דוח מבקר המדינה . הליכי קבלת החלטות ובהעברת המידע בין השירותיםב מתבטאתבעיה אחרת 

בהן וש, עמדים לאימוץו הדנות בילדים המ,ועדות ההחלטהבעבודתן של  .ת בתחום זה שתי המערכואת

העדר ניהול מסודר של , הן המוצג ב ציין דוח המבקר ליקויים במידעמשתתפים נציגי שני השירותים

כובים יעבאו , יישום חלקיבנוקשות בקבלת ההחלטות ו, תהליך קבלת ההחלטה ושקילת חלופות נוספות

עוץ י המשך הטיפול של השירות למען הילד ושל הימתח הדוח ביקורת על, כמו כן. חלטותביישום הה

להכריז על  מן ההחלטה לפתוח בהליכי אימוץ ועד להגשת הבקשה ,הזמן פרקלבעיקר ביחס , המשפטי

 ;ועד שנה באחרים, מחצי שנה במחוזות מסוימיםארך פרק זמן זה  1989-1991 בשנים .אימוץ-ברהילד כ

הדוח מציין .  יום120 הוא המרבי של שלב זהזמן הפרק , ס של האימוץ"פי הוראת התע-ל שעאף

שהגורמים העיקריים להתמשכות הטיפול בבקשה הם קשיים בשלב המעבר של הטיפול בילד מן 

אך ,  התסקיראחראי על הכנתהשירות למען הילד . המחלקה לשירותים חברתיים לשירות למען הילד

סיוע שלא תמיד , למת פרטים מן העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתייםלעתים הוא מבקש הש

  .ניתן בצורה היעילה ביותר

  

שירות למען הילד יהיו ההוא שעובדי , ידי הממונים על פקידי הסעד לחוק נוער-הפתרון המוצע על

תגביר מעורבות זאת , לטענתם. סיונות לשקם את המשפחהימעורבים כבר בשלבים המוקדמים של הנ

ון שעובד השירות יכיר מקרוב את פרטי וכי, ה לבית המשפטי של השירות למען הנוער בפנייעילותואת 
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אומרת פקידת סעד לחוק .  שמוצו כל האפשרויות לעזור להוריםישתכנעבעצמו ו ,הילד ואת המשפחה

  : נוער

 ףשהשירות למען הילד לא שות, זה הכשל הגדול ביותר במסירה של ילדים גדולים"

, ואחר כך הם לא בטוחים והם מחזירים ללשכה, בתהליכים שקדמו למסירה לאימוץ

  ." 'תמשיכו לנסות, אין עוד קייס ':אומרים

  

תקצר גם את פרק הזמן עד בהליך האימוץ  של עובדי השירות למען הילד םשמעורבות, נטען זה בעניין

כלו לכתוב אותו מיד עם קבלת ההחלטה ון שהעובדים יכירו את כל פרטי המקרה ויווכי, להגשת התסקיר

  . ולא להתחיל  את החקירה רק משלב זה

  

 בגלל החשש ,רוםי להפעיל סעיף זה רק במקרי חמעדיפיםשירות למען הילד  ב-' ג12הפעלת סעיף 

 . ויוחזר למשפחתו המולידהאימוץ-בסופו של דבר לא יוכרז כבראך , למשפחהיימסר ילד ש מהאפשרות

לדעת פקידי הסעד לחוק נוער , זאת-לעומת. גמת נפש רבהו ע המאמצתולמשפחה לויגרום זה דבר 

. ייבים למסור מיד את הילד למשפחהח ניתן לטעון בבית המשפט שמסוימים יש זמן קריטי שבומצבים ב

שיעור , 8כפי שראינו בלוח .  השירות למען הילד לא מנצל את האפשרות הזאת במידה מספקת,לדעתם

לפני ו, 'ג12פי סעיף -מעל גיל שנתיים נמסרו למשפחות באמצעות פעולה על) 22%(לדים לא מבוטל מן הי

כך שנראה , הליך זהיה בהיקף השימוש בישל עלבשנים שנסקרו הייתה והמגמה , רזתם כבני אימוץכה

  .רום קיצוניים ביותרימקרי חבשלא מדובר רק 

  

 בין השלבים השונים של הדיון מרביים חוק סדר הדין האזרחי קובע פרקי זמן. ליך המשפטיהמשך ה

. קבע תוך שלושים יוםיאימוץ חייב לה-המועד לשמיעת הבקשה להכרזה על הקטין כבר, למשל, המשפטי

פי -או על, החוק מאפשר לדחות את הדיון לפרקי זמן שלא יעלו על שבעה ימים, עם זאת). 279סעיף (

  . נימוקים מיוחדים

  : לכךהמרואיינים ציינו מספר סיבות .  יותרהמשפטי אורך זמן רבליך ה ה, כפי שצוין, זאתלמרות

 סחבת של בתי  על עובדות השירות למען הילד דיווחו על עומס או.פרקי זמן ארוכים בין הדיונים 

להערכתן יש שיפור בתחום .  במרווחי זמן גדולים בין הדיונים ובמתן פסקי דיןיםהמשפט המתבטא

 שייתכן כיוכן ,  העלו חשש שגם בבתי משפט אלה ייווצר עומסבתי המשפט למשפחה אך הןבזה 

 הזמן שבו המומחים יכולים למסור חוות  להגביל אתהוצע.  את ההליךתאריךה נוספת לערעור אערכ

  . דעת ואת הזמן בין דיון לדיון

  

בתי המשפט רוצים להיות , אימוץ-ילד כברההכרזה על ה לפני .שמיעת הראיות של ההורים 

ולכן ,  מעבר לכל ספק סביר שאין להורים או לאף אחד במשפחה אפשרות לגדל אותומשוכנעים

 עוץ המשפטי והשירות לא מתנגדיםיגם הי.  להורים להביא עוד ראיות ונותנים הארכותמאפשרים

אנס 'ראות כאלה שלא נותנים להם את כל הצי כי אנחנו לא רוצים לה,אנחנו לא מתנגדים" :לכך

  ."כן מסוגליםשבעולם להוכיח שהם 

  

 מומחים עצמאיים לבדיקת יעסיקהמשפט שבית  שמיעת הראיות היא אחת ההצעות לקיצור

, עוץ המשפטי מציג חוות דעת של מומחה אחדיבו היש,  במקום המצב הקיים;המסוגלות ההורית
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ולאחר מכן בית המשפט מבקש חוות דעת , אחר כך ההורים מציגים חוות דעת של מומחה משלהם

  . ה המקובל על שני הצדדיםשל מומח

  

בבית המשפט העליון מאפשרים לפתוח מחדש , ינותי לדברי המרוא.ערעורים לבית המשפט העליון 

זאת בניגוד לנהוג בבית המשפט זה . את שמיעת הראיות ומבקשים שוב חוות דעת וחקירת מומחים

 בערכאות הנמוכות  בית המשפט דן על בסיס הראיות שהוגשו,לגביהם, בדיונים בנושאים אחרים

  .יותר

  

אימוץ (הורה יכול לבקש צמצום של תוצאות האימוץ ,  במצב הנוכחי.דיון בצמצום תוצאות האימוץ 

ובעקבות זאת יתחיל עוד תהליך ארוך של הבאת מומחים וראיות , בשלב מתן צו האימוץ) פתוח

כללו בפסיקה י יידונו ויפתוחהאימוץ ה כך שכל נושאי , הצעה לתקן את החוקהועלתה. 'וערעורים וכו

כשאותם המומחים שמעידים על יתר הנושאים , אימוץ-ביחס לבקשה להכריז על הקטין כבר

  . יחסו גם לנקודה הזאתיית

  

 השופטים שנקראים להחליט ביחס לאימוץ נאלצים לקבל החלטות .קושי של שופטים להכריע 

שבתי המשפט , לד הובעה הדעהבשירות למען הי.  לכתות השלכות מרחיקבעלותקשות וגורליות 

לפעמים , הם לא מספיק לוקחים אחריות לשלוח ילדים לאימוץ" :מתקשים לעמוד במטלה זאת

בהם ששבמחוזות סברו חלק מהמרואיינים , בנוסף" .מציעים כל מיני פשרות כדי לשמור על השקט

עדיף המצב שבו וש, מה שגורם להיסוס, העומס הרגשי כבד מדי, שופט אחד דן בכל תיקי האימוץ

  .התיקים מחולקים בין מספר שופטים

  

  יפול בילדים במהלך ההמתנה לאימוץ הט5.2.2
 של תההיא השפע,  של ילדים גדוליםצם של אנשי המקצוע המטפלים באימוהעיקריותאחת הדאגות 

ם ג, כפי שצוין. על רווחתם של הילדים ועל התפתחותם הרגשית,  אי ודאות ארוכה והעדר משפחהתתקופ

 השלילית של תקופת המתנה ארוכה וריבוי של תםהספרות המחקרית שנסקרה מצביעה על השפע

  ).  הליך האימוץ- 2.3סעיף , סקירת הספרות' ר( של האימוץ הצלחתוביתיות על סיכויי -מות חוץׂשֲה

  

 .מרבית הילדים נמצאים מחוץ למשמורת הוריהם עוד לפני ההחלטה להפנות אותם לאימוץ, גם בישראל

מרבית , )1994(פי מימון -על.  אומנהתבדרך כלל הילדים נמצאים עד המסירה בבית ילדים או במשפח

ויש אף ילדים העוברים בין חמישה או שישה , ביתיים-הילדים שוהים ביותר משני סידורים חוץ

   .ביתיים בממוצע-הילדים שהו בשני סידורים חוץ, פי הנתונים המפורטים בפרק הבא-על. סידורים

  

המיועדים לילדים , השירות למען הילד ועמותות אחרות מפעילים בתי ילדים. ה בבתי ילדיםישהי

בית , לילדים עד גיל שנתיים, בית חנה: או הממתינים למסירה לאימוץ, שלגביהם נשקלת מסירה לאימוץ

 ית הילדים ב- עיםוֵר, 0-6לילדים בני , בית המעבר בבאר שבע, ברוריה לילדים בני שנתיים עד שבע

 שמרבית הילדים שוהים לפני האימוץ בבתי ילדים ואחרים סברוחלק מן המרואיינים  .7-11לילדים בני 

הסידור השכיח היה משפחה אומנת      , פי הנתונים שנאספו במסגרת המחקר הזה- על.העריכו שמיעוטם
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כי חלק מן , 100%-ם להאחוזים אינם מסתכמי). 27%(או פנימייה ) 37%(ואחריו בית ילדים , )50%(

   .  הילדים שהו ביותר מסידור אחד

  

 בודקים את הקשר ביןתקופה הראשונה בו,  מסירה לאימוץשוקלים כאשר ,הילדים מופנים לבתי הילדים

אם ,  מן הילדים חוזרים למשפחותיהם40%-כ, להערכת מנהלת בית המעבר בבאר שבע. הילדוהמשפחה 

ילדים ספורים , להערכת המנהלת בבית ברוריה. עד המשבר הבא, לת לתקופה מוגברק ,כי במקרים רבים

  . סידורים אחריםלמנה וווהרוב יוצאים לא,  מן הילדים יוצאים לאימוץ30%-כ, תםחוזרים למשפח

  

לדברי . בדרך כלל סטודנטים, מטפל אישי או  לכל ילד יש מדריך. בבתי הילדיםהטיפול בילדים

,  של הילד ליצור קשרושל בדיקת יכולת,  בקשר הזה היבט אבחנתייש, מעבר להיבט המעשי, המנהלים

  .  ללמד את הילד להיות בקשר קרוב ומיטיב עם מבוגר שאינו מנצל אותו או פוגע בו- וגם היבט טיפולי

  

 השהייה. כשנה וחצי, פי הערכת המנהלת- על,אוממוצע בבית ברוריה הה משך השהייה .השהייהמשך 

לדבריה יש .  ילדים שיוצאים לסידורים אחרים אצל שיוצאים לאימוץ מאשרארוכה יותר אצל ילדים

מנהלת בית המעבר העריכה . בבתי הילדים כשלא מצליחים למצוא להם משפחה" נתקעים"ילדים ש

מנהלי בתי הילדים . אך לפעמים אפילו שלוש שנים,  הממוצעת היא בין שנה וחצי לשנתייםשהשהייה

 הילדים ת בבית הילדים שלב המסייע בסופו של דבר לקליטבשהייהראו , וחלק מן העובדים בשירות

כשנה עד שנה ( מעבר לזמן האופטימלי השהייהתמשכות הש, יש הסכמה, עם זאת. במשפחות מאמצות

  . פוגעת בילדים, )לדעת אחת המנהלות, ורבע

  

כי הם מגיעים ממצבים כל כך קשים שעצם , בהתחלה כשילד מגיע יש שיפור במצבו"

שהמערכת כ אבל ;לא משנה מה הם יקבלו או לא יקבלו, העובדה שהם נכנסו לבית הילדים

 -  אז גם רואים שינוי והתפתחות עד איזה שהוא שלב,יציבה יותר ממה שהיה להם קודם

 יש ,כשילד מגיע. אחרי חצי שנה בערך הם מתחילים להרגיש תקועים. שזה שונה מילד לילד

, אחרי חצי שנה מתחילים לראות שהסביבה משתנה, ן לתמיד לגור כאאלו פנטזיה שהוא ב

 ואז הם מתחילים ,'וכו, מילואים או ליוצאים לחופש, מטפלים שעוזבים, יש ילדים שעוזבים

  ." להרגיש תקועים

   

 עיבוד הפרידה מן -שני שלבים מכינים את הילדים לאימוץ ב בבית הילדים. אימוץל הילדים תהכנ

. חלק מההכנה נעשה בחדר טיפול" :מנהלתהמספרת . את משפחה חדשהההורים והתכוננות לקר

לקראת האימוץ עצמו מגבירים את . מדברים על נושא האימוץ ומעבדים אותו,  העבראתמעבדים 

רק כשיש משפחה מספרים . עולה אמביוולנטיות לגבי הרצון ללכת למשפחה חדשה. הפגישות הטיפוליות

 משום ,מספרים לילד רק כשנתקבלה ההחלטה. 'רטוב'ילה ההכנה בואז מתח, לילד שהוא הולך לאימוץ

  ".שלעתים לוקח הרבה זמן למצוא משפחה

  

,  מכין אותו לאימוץעובד שמכיר את הילד, ילדים באומנה או בפנימייה לפני מסירתם למשפחההכש

ה פחות נוח מצב ז, לדברי עובדי השירות.  מכין אותו בעצמועובד השירותשאו , בהנחיית עובד השירות

במסגרת הסקר  .שבו הטיפול בילדים ממוקד בתהליך היציאה לאימוץ, להכנת הילד מאשר בבית ילדים
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 מן הילדים השיבו 60%הוריהם של . בקרב ההורים המאמצים הם נשאלו האם הילד הוכן לאימוץ

אמרו שהיא עשרים ושלושה אחוזים מהורי הילדים שהוכנו לאימוץ .  לא הוכנו40%-ו, שהילדים הוכנו

  . לא הייתה מספיקה

  

  מיון והכנה של המשפחות המאמצות,  גיוס5.2.3
אחד הקשיים שאתם מתמודד השירות למען הילד באימוץ של . ץ ילדים גדוליםומיגיוס משפחות לא

כפי שאומרת מנהלת . ינות ומסוגלות לאמץ ילד גדוליהוא מיעוט המשפחות המעונ, ילדים גדולים

  : השירות

אנשים חולמים על . דפוק, שבים שילד עם צרכים מיוחדים הוא ילד מופרעאנשים חו"

  ".דורש יותר השקעה, עם נדוניה, ילד גדול בא עם חבילה. תינוק

 
ומתכננים מסע מדי פעם מפרסמים כתבות ומודעות בעיתון .  משפחותבנושא גיוס יםשירות מתלבטב

 מופיעיםמדי פעם . חסי ציבור לנושא הזהיאיש שוקלים להעסיק איש שיווק או . יותר  גדולפרסום

מפרסמים מקרה של לפעמים . מספיק את הנושא" משווקים"התחושה היא שלא . באמצעי התקשורת

מגיעות   בדרך כלל בעקבות הופעות כאלה.לא מצאו לו משפחה בין המועמדים לאימוץעדיין  שילד מסוים

שלו חיפשו עמים לא מוצאים משפחה לילד לפ.  באמת מאמציםמהפונים אבל אחוז נמוך ,פניות רבות

  . אבל לילד אחר מוצאים, משפחה

  

ד ושקשה והמרואיינים מציינים שאוכלוסיית המשפחות מגוונת מא .מאפייני המשפחות המאמצות

מי שיש להם  –  של הורים מאמציםשתי קבוצותבחינים בין עובדי השירות מ, עם זאת. ין אותהילאפ

, מצים היו מעדיפים לאמץ תינוקשחלק מן המַא, בשירות מודעים לכך. ן להםילדים ביולוגיים ומי שאי

יש גם ). מאמצים יחידים, אנשים שעברו את הגיל המקסימלי, למשל(אך אינם עומדים בקריטריונים 

  .כשהתור שלהם לתינוק נשמר, ורוצים להקדים ולאמץ ילד גדול, זוגות שמחכים לאמץ תינוק

  

רוצים  לא זכו להיות הורים וםחלק: מניעי האימוץפי -ים המאמצים עלאחרים מאפיינים את ההור

  .  מצווה או שליחותבאימוץ רואים חלקם ; בעקבות האימוץ לזכות בהערכהחלקם מעוניינים ;דומא

  

המועמדים לאמץ כולל שיחות עם העובדת הסוציאלית של הזוג ההורים הליך אבחון . אבחון ומיון

מצב את , קורות החייםאת  בין היתר באבחון בודקים .סוציאלי-אבחון פסיכולצורך , בשירות למען הילד

, פוגשים את הילדים, האבחון הוא משפחתי, ילדיםיש  לבני הזוג אם. יחסים במשפחהה  ואתבריאותה

זוגות ללא . אימוץל של הילדים יחסם בין ההורים לילדים ובודקים גם את יחסי הגומליןבוחנים את 

לבחון את התפיסה היא שאצל הורים לילדים ביולוגיים אפשר . ת"אבחון במכון פילילדים נשלחים ל

באחד הראיונות הועלה ספק לגבי . ולכן אין צורך באבחון מסוג זה, ההֹורּות באמצעות פגישות ושיחות

  . תפיסה זאת

  

. וץלעובדת שמטפלת במועמדים לאמץ יש השפעה רבה על ההחלטה אם הזוג או היחיד מתאימים לאימ

. בדרך כלל העובדת מנסה לעבוד אתם כדי שיבינו מדוע לא מתאים להם לאמץ, יש זוגות שנדחים

  . רובם זוכים, פי דיווחה של אחת המרואיינות- ועל,ועדת עררומועמדים אלה יכולים גם לגשת ל
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 יתכרות בין המאמצים הפוטנציאליים לבין השירות למען הילד מספרים להם על אוכלוסייבמסגרת הה

נת ימנסים להבין באיזה ילד מעוני. ינייםיבעיות וצרכים אופ, סיפורי רקע, טווח הגילים, הילדים הגדולים

אילו בעיות הם חושבים שהם יוכלו ב,  לאמץהיא יכולהכמה ילדים , מין,  מבחינת גיל,המשפחה

  .ולים לענותועם מה העובדת חושבת שהם יוכלו להתמודד ועל איזה צרכים של ילד הם יכ, להתמודד

  

 ההורים תהכננמצא מתאם חיובי בין , כפי שנאמר בסקירת הספרות.  המשפחות המאמצותתהכנ

 לבין, אום ציפיותימפגשים קבוצתיים ות, כגון מסירת פרטים על הילד, לקראת האימוץ בדרכים שונות

ובדת המטפלת  עם העות האישיבעיקר בפגישות ההורים מכינים אתבשירות למען הילד . הצלחת האימוץ

  . ובקבוצות ההכנה

  

 רכזת של צרכים בהנחיית פגישות הכנה 5-7-ב משתתפים המועמדים לאמץ ילדים גדולים .קבוצות הכנה

וכל פגישה , שנפגשו כחמש פעמים זוגות 8-9השתתפו בכל קבוצה ,  למשל,בתל אביב. מיוחדים במחוז

המהווים גם מקור , דד קשר בין הזוגותלעוכדי  , הפסקהבמהלך הפגישות עושים. ארבע שעותארכה כ

  .תמיכה זה לזה בהמשך

  

 על ביטויים לעברם ,עברועל מה  ש, הילדים הגדוליםמדברים עם המועמדים לאמץ על במסגרת ההכנה 

מפגישים אותם עם מטפלים .  אתםלמשפחות ועל דרך התמודדותצפויים הקשיים ה על ,םבהתנהגות

  .  מאומצים בוגרים ועםים גדוליםמצו ילדי הורים שאעם, בבתי ילדים

, ד לדבר מוחשי יותרויון מעורפל מאעהמגמה היא להפוך את הילדים ואת האימוץ מר"

  ."אפשר לאנשים לקבל תחושה חזקה לקראת מה הם הולכיםלו

יתית ולא כהרצאות יפי רוב בצורה חוו-עברים עלו שהתכנים מעודהמדריכות בקורסי ההכנה סיפרו 

  : פרונטליות

סביב , למשל חוויות של פרידה, סים לעזור להורים להבין את החוויות של הילדיםמנ"

  " .כרונות וחוויות שלהם עצמםיז

  

, אחת המנחות סיפרה.  משפחות אחרותשחווקשיים על על בעיות וגם מסגרת ההכנה מספרים ב

פי -על". ?למה אתם מפחידים אותנו, למה אתם מספרים לנו: "שלפעמים הזוגות מגיבים בהתנגדות

 הולכות ושיוכלו לבחון אם הן מסוגלות ןהמשפחות ידעו לקראת מה הש מוטב , של העובדותתןגיש

 הם ,אך בסוף,  כנחוצותקבוצות ההכנהאינם רואים את מרבית הזוגות בהתחלה , להערכתה. להתמודד

ר קבוצות  מספפועלות,  למשל,בתל אביב. ההכנה נושרים בתום ספורים הורים ורק, בערכןמכירים 

בעבר לא הבחינו . הוריים-לחד, לזוגות עם ילדים מאומצים, לזוגות עם ילדים, לזוגות ללא ילדים: הכנה

הורים ללא ילדים לא יכלו להבין את הקושי של הורים שלא , למשל. והדבר עורר קשיים, בין הקבוצות

,  להיות הוריםם יכולתהורים לילדים ביולוגיים פחות מתלבטים לגבי,  ילד שלישיהולידהצליחו ל

  . 'וכו,  האימוץ על הילדים האחריםתועסוקים יותר בהשפע

  

כדי לסייע , הקבוצה מהווה גם הזדמנות למרכזת הצרכים המיוחדים במחוז להכיר את המועמדים לאמץ

וממלא טופס ובו , בתום הקבוצה הזוג חוזר ונפגש עם העובדת שלו. משפחותלילדים הבהתאמה בין 
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גם העובדת מביעה דעה לגבי סוג . סוג בעיותוגיל ,  מבחינת מין,גבי הילד שרוצים לאמץ ליהםבקשות

  ".לא תמיד ההערכה של העובדת זהה להערכה של האנשים את עצמם"הילד שאתו יוכל הזוג להתמודד 

  

דרושה להורים מאמצים , לדעתה. הכנה זאת קצרה, לדעת אחת מן הממונות על פקידי הסעד לחוק הנוער

  . במשך תקופה ארוכה יותר, מנהוה דומה לזו שמקבלים משפחות אהכנ

  

 מן 71% 6כפי שיפורט בפרק . במסגרת הסקר הנוכחי נשאלו ההורים המאמצים על ההכנה לאימוץ

שלמרות ניסיונותיהם הכנים של , חלק מן ההורים סיפרו בדיעבד. ההורים השתתפו בקבוצות הכנה

ים לא יכלו להבין את הקשיים הצפויים להם עד שלא התנסו ההור, המנחים להכינם לקראת האימוץ

  .  בהם

  

  הקישור בין הילד והמשפחה 5.2.4
עובדת השירות מנסה להכיר את הילד יותר , במהלך התקופה שקודמת לאימוץ. איתור משפחה מתאימה

, יוחדיםעדה לצרכים מו בובודנים , אימוץ- ברמשהוכרז הילד. ולקבל עליו מידע מן הצוות שמטפל בו

  : כפי שאומרת אחת מרכזות הצרכים המיוחדים.  כדי להתאים לו משפחה,המתכנסת אחת לחודש

, פי צורכי הילד- לחפש משפחה על-הבסיס הוא לצאת מהילד למשפחה ולא להפך "

  ." פי צורכי המשפחה-ולא ילד על

  

יש . 'מוצא וכו,  כלכלימצב,  ילדיםמספר, כמו מקום מגורים,  בחשבון את כל מאפייני המשפחהמביאים

 להציע למשפחה ,למשל, יותר" מעזות"יש עובדות ש. ענות לבקשות ההוריםיגישות שונות ביחס לה

ובהמשך לא , מתוך חשש שהמשפחה תסכים לקבל ילד, יש כאלה שלא יציעו ,7 ילד בן 5שרוצה ילד בן 

שהם גם , זוגות ללא ילדים מעדיפים, משפחהלהם  להתאים לגבי ילדים שלא קשה. תוכל להתמודד עמו

לפעמים מעדיפים , כאשר יש סימן שאלה. מבוגרים יותר, לעומת הורים לילדים ביולוגיים, צעירים יותר

 במקרה של מצב משפטי פתוח ;סיון רב יותרילזוג עם ילדים ביולוגיים שהם בעלי נאת הילד למסור 

.  במקרה שהילד יצא מן המשפחה,בדןושיוכלו להתמודד טוב יותר עם הא, יעדיפו זוג עם ילדים

מרכזת הצרכים המיוחדים במחוז מדברת עם העובדת של , כשמוצאים משפחה שנראית מתאימה

  . מספרת לה על הילד ושואלת את דעתה, המשפחה

  

, אם העובדת שמטפלת במשפחה חושבת שהמשפחה יכולה להתאים לילד.  והכנתההיכרות המשפחה

מראים להם תמונה , ןיאם הזוג מעוני. ו וצרכייועל בעיות, להם על עברומזמינים את בני הזוג ומספרים 

מנסים , בניגוד למה שהיה מקובל לפני כמה שנים. ומוסרים מידע נוסף,  דקות5-של הילד וקלטת של כ

 יכול ליצור דעה שלילית ולהוות נבואה  המולידיםבזמנו טענו שהידע על ההורים. לספר כמה שיותר

כדי , היום המגמה היא לספר כמה שיותר. והילדהמאמצת עבור המשפחה שתגשים את עצמה 

וכדי , משפחהאת הילד וה לאכזב את לא כדי, שהמשפחה תוכל לגבש החלטה לפני שהיא פוגשת את הילד

 המעידה כי קבלת ;ספרות המחקריתבגישה זאת נתמכת גם . שלא יוכלו לטעון שהסתירו מהם דברים

  ).2פרק ראה (בות האימוץ יצילפרטים על הילד קשורה 
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 הישירים של הילד כדי שיוכלו לספר ומפגישים אותם עם מטפלי,  בהליךנים להמשיךיאם בני הזוג מעוני

המשפחה הולכת לחשוב . עובד סוציאלי, כגון רופא ילדים, ולפעמים גם עם אנשי מקצוע, עליו עוד

 מחויבות היאהדבר כאשר משמעות , כנס לתהליך של היכרות עם הילדיומחליטה אם הם מוכנים לה

  .אלא אם כן יתחרטו, בסיסית לקחת את הילד

  

הורים מאמצים שהתראיינו במסגרת המחקר תיארו חוויה של התרגשות , )7פרק ' ר(כפי שיפורט בהמשך 

מרבית ההורים שהתראיינו . ולחץ כאשר נדרשו להחליט תוך זמן קצר על נכונותם לאמץ ילד מסוים

חלקם כעסו על כך שלא נמסר להם מידע , עם זאת. קיבלו מידע ושהוא היה מדויק ומועילבסקר ציינו כי 

  .  שהיה עשוי להשפיע על החלטתם, או על מצב משפטי פתוח, על בעיותיו של הילד

  

מנהלת בבית ילדים . מכינים את הילד ומספרים לו על המשפחה,  של ההורים חיוביתתםאם החלט

כאשר ניתן לייחד לכך את הזמן , השלב האחרון של ההכנה לאימוץ האופן שבו מתנהלמספרת על 

  :הנדרש

. 'רטוב'ואז מתחילה ההכנה ב,  מספרים לילד שהוא הולך לאימוץ,רק כשיש משפחה"

. מספרים לילד רק כשנתקבלה ההחלטה משום שלעתים לוקח הרבה זמן למצוא משפחה

הדברים מתחילים .  שבועייםמהרגע שאומרים לילד ועד שהוא יוצא למשפחה לוקח שבוע

לפעמים השלב הראשון של . מבקשים מהמשפחה לשלוח משהו לילד כמו תמונה. לרוץ

הילד יכול , בו הם מזמינים אותו לפגוש אותםו, ההיכרות הוא מכתב מן ההורים לילד

  ".לכתוב מכתב גם ולשאול שאלות על המשפחה

  

משחקים ההפגישה נערכת בחדר . בדת שטיפלה בוכל צד עם העו, לפגישה הראשונה מגיעים הזוג והילד

שסיפרו ,  צעצוע או ממתק מסויםמביאים לילדבדרך כלל ההורים . בשירות למען הילד או בגן ציבורי

  . להם שהוא אוהב

לא נחשף ולא , הרבה פעמים הילד מתבייש, ד קשה ומלאכותיתוהפגישה הראשונה מא"

ח ואז העובדות יוצאות ונותנות להם להיות עם הזמן הוא מתחיל להיפת. "נותן את עצמו"

הפגישות הבאות מתקיימות ללא העובדת . הפגישה הראשונה נמשכת מקסימום שעה. ביחד

בפגישה האחרונה הזוג . הפגישות יומיומיות והולכות ומתארכות מפגישה לפגישה. של הזוג

מפגישים , ספיםאם יש ילדים נו.  גם ישן שם הואלפעמים, לוקח את הילד לראות את הבית

  ." הילד נכנס לביתו החדש,  מפגשים5-6תוך . גם אותם

  

מדי יום . ההורים במהלך התקופהו הזוג בוחנים את תגובות הילד ועם בני שעבדו עם הילדהעובדים 

אינם מצליחים ליצור קשר אם המאמצים . ההורים משוחחים עם העובדת ומעדכנים אותה על הפגישות

מדי יום העובדת נמצאת גם בקשר עם . הזוג יכול להתחרט בשלב זה. את התהליךעוצרים , טוב עם הילד

אם במהלך ההיכרות רואים שלילד יש תגובה קשה ולא ניתן לעבד ולשנות . העובדת שמטפלת בילד

 מצב כזה ,העובדותלדברי . עוצרים את ההליך,  הילדדוחה את או שהמשפחה ;תגובה זאת בדרך טיפולית

  .  לפני שהילד בא במגע עם המשפחהלברר פרטים אלה עוד משתדלים ;נוצרבדרך כלל זה לא 
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ההורים , ולעתים הזמן שעומד לרשות השירות, לא תמיד מתנהל התהליך באופן שתואר לעיל, עם זאת

  : חלק מן העובדות מזכירות את המהירות שבה התהליך מתבצע.והילד קצר

ין אפשרות ששלב ההתלבטות יארך יותר  א,יש להעביר את הילד בדחיפותבהם שבמקרים  "

  ."מימים ספורים והעובדים וההורים מתבקשים לזרז את התהליך

כדי לבדוק את , אותו או להאט ותו לעצור אושאפשר,  בהליך שמתבונניםשאףעובדת אחרת ציינה 

ד  במיוח,ווצרילחץ כזה יכול לה. לפעמים לא מספיקים לראות את הבעיות בגלל לחץ הזמן, הספקות

דחוף למוסרם ו, או כאשר מדובר באחים, צריכים לצאת לחופששכשמדובר בילדים שנמצאים בפנימייה ו

  . זמנית למשפחות-בו

  

נראה שגם ההליך השגרתי של , חסו חלק מן העובדותיאליהם התיש, מעבר למצבי לחץ מיוחדים

פי ממצאי -על. ך בחשבון את חשיבות ההחלטה ואת מורכבות ההליכשמביאים, ההיכרות קצר מאוד

 מן הילדים 44%ומשך ההיכרות של ,  מן הילדים נמסרו למשפחה ביום ההיכרות10%, )7פרק ' ר(הסקר 

  .  מן הילדים  התקיימו ארבע פגישות או פחות80%אצל . ארך ממספר ימים עד שבוע

  

פה כל כך כאשר הילד נמצא תקו, יתבצע תוך פרק זמן של שבועהליך זה מדוע חשוב ש, יש מקום לשאול

 של השירות למען הילד למנוע ומהירות זאת משקפת את מחויבות. ארוכה בתהליך השחרור לאימוץ

 כאילו .של התאמה בין הילד למשפחה" דטרמיניסטית" תפיסה פת גם משק היאאך, עיכובים נוספים

את זאת לעומת תפיסה שרואה .  בזכות ההתאמה הנכונה,ווצר בטווח זמן כה קצרישהקשר יכול לה

 כשיש מקום לעבור חלק מן התהליך הזה עם ;הקשר ואת ההתאמה בין הילד למשפחה כנבנים בהדרגה

  .  כרות וההכנהימעורבות רבה יותר של הגורמים המטפלים בשלב הה

  

. העובדת שטיפלה בהורים המאמצים היא זו שממשיכה ללוות את המשפחה. ליווי בתקופה הראשונה

, אחת העובדות. באינטנסיביות שהולכת ופוחתת, צו האימוץ לפחות מתןבדרך כלל הקשר נמשך עד ל

סיפרה שבמהלך החודש הראשון היא משוחחת עם המשפחה מדי יום ומגיעה לביקור אחת , למשל

אבל אין , שרצוי היה לנהל קשר במתכונת כזאת במשך שלושת החודשים הראשונים, היא ציינה. לשבוע

אחת , אחר כך, היא ממשיכה במשך תקופה קצרה להגיע אחת לשבוע, בפועל. לה אפשרות בשל חוסר זמן

העובדות ציינו . לא באופן קבוע, היא מתקשרת מדי פעם. ובהמשך לפי הצורך של המשפחה, לשבועיים

קיבלו ילדים בסמיכות שוגות בטיפולן ובמספר הז,  בעומס שלהןהשאינטנסיביות הליווי ההתחלתי תלוי

   . זמנים

  

  :מנהלתהמספרת . פרידה מבית הילדיםים לילד מסיבת עורכלפעמים גם 

לשמור על , מנסים לעשות חיבור.  הילד בבית הילדים עושים לו מסיבת פרידהבתום שהיית"

 באמצעות,  מתן אלבום המספר עליו בבית הילדיםבאמצעות, המשכיות בחייו של הילד

הליווי .  אחרי האימוץבית הילדים מלווה את המשפחות זמן קצר. שמירה על קשר עם הילד

זה יכול להיות ביקור בבית המאמצים אחרי שהילד אומץ לצורך . משתנה ממקרה למקרה

הליווי . במקרה הצורך, זה יכול להיות ליווי של מספר ביקורים או ליווי ארוך יותר, פרידה

לא תמיד המשפחה יודעת איך להגיב . הוא גם בקטע של לעשות חיבור ותרגום למשפחה
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מנסים לעזור לשני הצדדים להקל על קליטת הילד . גויות מסוימות של הילדלהתנה

  ." הליווי הוא בהתאם לצרכים של הילד ושל המשפחה. בהתחלה

  

  לילדים ולמשפחות לאחר האימוץ עזרה 5.2.5
.  היא ללמוד על השירותים הנחוצים למשפחות המאמצות ולילדיהן העיקריותמטרות המחקרמאחת 

 תועל תרומ,  של המשפחות המאמצותצורכיהןהמעידים על ריבוי , ים מן הספרותזאת לאור הממצא

מתן שירותי המשך למשפחות מאמצות משקף תפיסה ). 2פרק ראה (שירותים אלה להצלחת האימוץ 

  .הרואה את הליך האימוץ כתהליך ממושך הדורש תמיכה לאורך זמן, תחדשה יחסי

  

משפחותיהם את ציפי את אוכלוסיות הילדים המאומצים ובישראל שני השירותים המשרתים באופן ספ

  . עוץ וטיפול למאומצים ולמאמציםיעמותה המספקת שירותי י, י"הם השירות למען הילד ומל

  

  ליווי ועזרה נוספת מטעם השירות למען הילד 5.2.5.1

שה שפקיד דבר המעוגן בחוק בדרי, מחויב ללוות את המשפחות עד למתן צו האימוץלמען הילד השירות 

אין אחידות ביחס , מעבר לכך.  הדן במתן צו האימוץהסעד לחוק האימוץ יגיש תסקיר לבית המשפט

לדברי עובדות . להמשך הקשר בין המשפחה המאמצת לבין עובדת השירות לאחר קבלת צו האימוץ

משך משפחות אחרות נשארות בקשר בו, עם חלק מן המשפחות לא נמשך הקשר כלל, השירות למען הילד

  . פי הצורך כמה פעמים בשנה-ופונות על, שנים רבות

  

 של המשפחות ציינו בראיונות כי הם מודעים לצורךשירותים אחרים עובדי עובדי השירות למען הילד ו

 -  שינוי בשירותתהתפתחות זאת משקפת מגמ. גם לאחר קבלת צו האימוץ, המאמצות בעזרה לאורך זמן

שצריך , חדשהֹורּות סוג  שהאימוץ הוא  הגורסתלתפיסה,  מלידהרּותהֹודומה לאימוץ לפיה תפיסה שהמ

,  הקשייםהובנו בעבר לא ,לדברי העובדים. כרוכה בהתמודדות עם קשיים ייחודייםכי היא ו, לבנות

יש עדות לתפיסה זאת , בסיפורי ההורים שהתראיינו במסגרת המחקר. והורים התביישו לבקש עזרה

ובשביעות רצונם של ההורים מן העזרה , עלייה בהיקף השירות למשפחותיש עדות ל, כמו כן. בעבר

ון שחלק מן הבעיות אינן וכי,  ההתחלתישאין די בליוויהעובדים מציינים היום ). 7.פרק' ר(שקיבלו 

 ללא , גדולים ילדיםאין הצלחה של אימוץ"אחת העובדות אמרה . צפויות מראש ומתעוררות כעבור זמן

 לעצור את שבהם נראה שהאימוץ בתהליך פירוק ועובדי השירות הצליחויו מקרים ה". ליווי מקצועי

  . עזרה טיפולית נוספתבאמצעות ולפעמים גם , דוהתהליך באמצעות התערבות מסיבית מא

  

  אופי הליווי 5.2.5.2

אחת , לדוגמה. תומכת היא של התערבות משפחתית המקובלתהתפיסה המקצועית  .שיחות משפחתיות

 היא אף פעם לא תיכנס עם  וכיכולל הילד, השיחות מתקיימות בנוכחות כל המשפחה שפרהי סהעובדות

היא מנסה ללמד את בני המשפחה דרכי תקשורת וללמד את הילד . או עם ההורים לחדר לבד, הילד

מנסה גם להסביר לילד את התסכול שהוא גורם להורים היא . שאפשר לדבר עם ההורים ולבטוח בהם

  ."לתת מעצמו"צריך ושגם הוא 
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במיוחד כשנדרשים טיפולים או אבזרים יקרים לילדים עם , עזרה כספית יש משפחות שמקבלות .סבסוד

אבל היום , תה התנגדות לסבסודידיווחו שבעבר היבשירות למען הילד המרואיינות . בעיות ספציפיות

. רדת מדי ברמת החייםלאפשר למשפחות לאמץ בלי שיצטרכו להיא המטרה ו, זה אחרתמתייחסים ל

  . ידעים את ההורים לגבי אפשרות זאתיינות ציינה שבמהלך ההכנה מיאחת המרוא

  

תכן יי. אימוץ פועלות במסגרת השירות בעיקר במחוז המרכז- קבוצות פוסט.אימוץ-פוסט קבוצות

 סיונות לארגן קבוצותידווח שהיו נ. י"שבמקומות אחרים הורים משתתפים בקבוצות שמפעילה מל

אנשים לא . וזה בערב אחרי יום עבודה, כי זה רחוק למי שלא גר בחיפה"יתה נמוכה יענות היבחיפה ושהה

  ".פונים בדרך כלל לבקש שירות זה

  

 .ילדים בשלוש או בארבע השנים שחלפומצו יבתל אביב פועלת מזה כשלוש שנים קבוצה להורים שא

, סיונות להפעיל קבוצה בשעות מוקדמות יותרי נלאחר. 21.00-23.30 שעותב, הקבוצה נפגשת אחת לחודש

יש היום . כדי שהורים יוכלו להיות פנויים, הגיעו המנחות למסקנה שהקבוצה חייבת לפעול בערב

  :אחת המנחות סיפרה. הוריות-מהות חדיוכן קבוצה נוספת לא,  משפחות10-11-בקבוצה כ

 החדשים שקיבלו ילדים  שכבר שנתיים בקבוצה ויש את,ותיקיםושיש את ה, יש בעיה"

לא בגלל שהם לא , תיקים מפסיקיםוואז הו.  חודשים והם תופסים מקום גדול3לפני 

אולי צריך שתי . אלא בגלל שהם מרגישים שהם כבר היו בסרט הזה, זקוקים לזה יותר

 - אנחנו עכשיו בהתלבטות . ותיקים מאוד תורםו שהניסיון של האף -קבוצות נפרדות 

אנחנו לא הורים ': נורא שאנשים אחרי שנתיים אומרים שזה מספיקאם זה בעצם לא 

כ " תמיד בתחילת השנה כולם מגיעים ואח,יש נשירה טבעית. 'אלא משפחה, מאמצים

 שני בני הזוג מגיעים רך כללבד,  משפחות12 נע סביב המספראבל תמיד , נושרים

  ."למרות שמאפשרים גם להגיע לבד

  

דחייה , שקרים, עם גנבות, ס"ודד עם בעיות של הילדים בביהמנסים להתמ" ?על מה מדברים 

במסגרת הקבוצה יש המון . געגועים, כרונותיז, פחדים, התנהגות מינית מופרזת, של הילדים

אבל אני לא אוהב אותו , אני מגדל ומטפל בילד':  כמו-כוח לומר דברים שלא היו מעזים לומר 

זה גרם , עשינו פיקניק לקבוצה עם הילדים בפסח. תופתאום יש הסכמה כללי' כמו ילד ביולוגי

 ." להתחברות של הקבוצה
 כל שנה עוברים על כל הזוגות שאימצו השנה ושולחים להם -מציעים לכולם " ?מי משתתף 

. ל מספרים על זה בקבוצת ההכנהו קודם כ.כשהם מקבלים את הילד העובדות מציעות. מכתב

הם לא מחכים , 21.00 בחודש ביום שני בשעה יש כאלה שמכירים את היום הקבוע פעם

 אני חושבת שגם ; פחות הציעו לזוגות-בהתחלה זה איים על עובדות . שהעובדת תגיד להם

 הם מעדיפות לעשות את העבודה הטיפולית ושזה לא - ןהיום יש עובדות שזה מאיים עליה

ז שמגיע לקבוצות האחו, לובסך הכ.  לא יגיעוןאז יש עובדות שהזוגות שלה. ןיילקח מה

הזוגות , זה לא נוח לומר שיש בעיות ושזה לא הולך חלק, זה לא נוח להגיע בערב. תמיכה קטןה

לא כל , הנות מקבוצהיבאים זוגות שיודעים ל. וקא אלה שהכי קשה להםושמגיעים הם לאו ד

לא  אלה שיודעים שזה לא פשוט ו;מרגיש נוח עם השירות, זוג שיודע לקבל עזרה. זוג יודע

  ."מטייחים את זה
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אחד השירותים הנחוצים לדעת ההורים הן , כפי שמפורט בסעיף העוסק בשירותים למשפחות מאמצות

יש משפחות הזקוקות לעזרת השירות למען הילד ולא , פי הסקר-על, כמו כן. קבוצות המשך להורים

  . או שהתביישו לפנות, במקרים רבים כיוון שלא ידעו שהאפשרות קיימת, קיבלו

  

   המשך הקשר בין השירות למען הילד לבין המשפחותבנושאסוגיות  5.2.6
 להיות מעורבים בחיי המשפחות מתלבטים כיצד השירותים המשיקים ועובדישירות למען הילד עובדי ה

 האימוץ ,פי תפיסה אחת- על.דילמה זאת משקפת שתי תפיסות.  ובאיזו מידההילדים לאחר האימוץו

האימוץ בעל אופי , האחרתפי התפיסה -ועל, ותר טבעי ודומה להֹורּות ביולוגיתצריך להיות כמה שי

השירות למען הילד צריך לצאת מן , פי התפיסה הראשונה-על. ייחודי וכרוך בהתמודדות מתמשכת

פי -על . המאפשר למשפחה לקיים חיים נורמטיביים ואוטונומיים,סרכֶמ, התמונה במהירות האפשרית

 ם בשלביגם השירות צריך לסייע למשפחה בתהליך ההתאמה זה לזה ולהמשיך ללוותה, יהיהתפיסה השנ

  :  שצריך להציע המשך ליווי גם כשאין בעיות גלויותהסבירה ,מנהלת בית ילדים .הבאים

 סימן שלא ,לא צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שאם אין דברים שנראים על פני השטח"

  ".צריך יותר את  עזרת עובדות השירות

  

 בעבר השירות נמנע - למשפחה םחסת גם לתמיכה שלה זקוקים הילדים בתקופת הסתגלותיהיא מתי

, טיפול פסיכולוגי לדעתה הילדים זקוקים להמשך. מלהציע טיפול לילדים בתקופת ההתקשרות למשפחה

  . רצוי עם המטפל שהיה בבית הילדים

. לום זה במקום הכ חושבים שהורי;בשירות חושבים לא שצריך טיפול פסיכולוגי"

אבל זה שאין בעיות לא אומר שהילד לא זקוק , משפחות פונות רק כשיש לילד בעיות

   ".לטיפול

  

  : אימוץ אמרה אחת המרואיינות-גם ביחס לקבוצות פוסט

  ".הורים זקוקים לזה לתמיכה וחיזוק. זה צריך להיות רוטינה"

  

. ם להמשיך בקשר עם השירות אחרי האימוץשיש לחייב את ההורים המאמצי, הובעה אפילו דעת מיעוט

  : אחרים לא חושבים שצריך להציג את הליווי כדרישה

  .."..שלא ירגישו מחויבים לשירות, שיראו בעזרה בונוס ולא חובה"

  

או , האם הוא צריך להגיש את העזרה בעצמו. התלבטות נוספת קשורה לתפקיד השירות למען הילד

כי , הובעה דעה שהשירות לא מתאים למתן סיוע לטווח ארוך. קהילהאו שירות אחר ב, י"מלבאמצעות 

הובעה , זאת-לעומת. שיכול להיות שיפוטי כלפי תפקודם כהורים, ידי הורים כגוף סמכותי-הוא  נתפס על

כמי שמכיר את הילד ואת המשפחה לאורך זמן ואת הבעייתיות , דעה שדווקא השירות מתאים

  .הייחודית

   

הוא בחשש שסיוע חומרי של השירות יפגע , בטות ביחס למסר של סיוע לאורך זמןביטוי נוסף להתל

  : אחריות של ההוריםה בקבלת
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כי אני לא רואה אותם נותנים , בהם אני לא אבקש סיוע עבור זוג מסויםשיש מקרים "

באופן . במקרים אלה ההורים רואים את השירות כהורה של הילד לכל החיים. מספיק

  " .כי אין לי דרך אחרת, להעביר את האחריות אליהםכזה אני מנסה 

לפיה מתאפשר ליווי לאורך ש, הקצאת כוח האדם הנוכחית של השירות מבטאת מדיניות ביניים, בפועל

כשפי שאמרה ,  שאצלן,אך אין בפועל ליווי לאותן משפחות, בעיקר במצבי משבר, זמן למשפחות שפונות

  ".המצב נראה בסדר"אחת העובדות 

  

 מסתמנת מגמת הגברת הסיוע למשפחות ,פי ממצאי הסקר בקרב ההורים המאמצים-כי על,  לצייןיש

בשביעות רצון ההורים מזמינות העובדת , עלייה בתדירות הקשריםהדבר בא לידי ביטוי ב. המאמצות

  .ומעזרתה בפתרון בעיות במהלך השנים

  

  צים בוגרים יעוץ וטיפול במשפחות מאמצות ובמאומי המרכז ל- י"מל 5.2.7
כדי לסייע למאומצים , 1986-ידי השירות למען הילד ועמותת בית לכל ילד ב-שירות זה הוקם על

י "מל. יהיומכאן שהוא אינו משרת את כל האוכלוס, י וולונטרית"יה למליהפנ. ולמשפחות מאמצות

ורים ולילדים  מפעיל קבוצות לההוא, כמו כן. לילדים וטיפול משפחתי, יעוץ להוריםימספק טיפול ו

 המטפלים ;י אינו מפעיל תחנה טיפולית נפרדת"מל).  מפגשים10-12(הקבוצות מוגדרות בזמן , מתבגרים

המשפחות משלמות . אימוץב מתמחים והם,  העובדים באופן פרטי בקהילה,סים ופסיכולוגים"הם עו

הוא בדרך כלל , אליכאשר הטיפול הוא אינדיבידו. תשלום חלקי למטפלים והעמותה משלימה את היתרה

לעתים קרובות יש צורך גם .  שנה עד שנתייםאורכיםבדרך כלל הטיפולים . עם הדרכה להורים, לילד

י היא "הגישה המקצועית של מל. משטרה סנגור, קצין מבחן, ספר-כמו בית, בעבודה עם גורמים בקהילה

 זאתויחד עם , חה ביולוגיתלעזור לילדים ולמשפחות להכיר ולקבל את השוני של משפחה מאמצת ממשפ

  .  לייחס כל בעיה או שונות כנובעת מן האימוץנטייתהלעזור למשפחה להתגבר על 

  

- על. בטיפול קבוצתי80-ועוד כ,  משפחות או ילדים בטיפול100-120מנהלת המרכז דיווחה שיש היום בין 

  . שר עם ארגון זה מהן היו בק27%-י ו" מן המשפחות המאמצות שמעו על מל42%פי ממצאי הסקר 

  

  לו שירותים נחוציםיא 5.2.8

 להקיםהועלתה ההצעה . במיוחד קבוצות תמיכה להורים ולילדים, אימוץ-תחנה לשירותי פוסט 

התחנות . פול פסיכולוגי וקבוצתי להורים ולילדיםיט: תן מגוון שירותים במחיר סמלייתחנה שת

 . הארץברחביצריכות להיות נגישות להורים 

  . מאמצים ומאומציםתיי לאנשים שעובדים עם אוכלוסמיוחדתרה נחוצה הכש 

הרבה אנשים לא מבקשים סיוע במימון טיפולים פסיכולוגיים או טיפולים אחרים "

  ."נהֲע התחנה יכולה להוות ַמ-ון שהם לא יודעים שהאפשרות קיימת ומכי

ידי -השירות למען הילד ועלידי -שהשירותים הניתנים על, סבוריםחלק מן העוסקים בתחום , כפי הנראה

 הקמת מסגרת כמו תחנה -לא ברור מהו המענה המתאים . י אינם מספיקים לכיסוי הצרכים"מל

 צורך בייעוץ של אנשי מקצוע המתמחים . והרחבת הפצתםאו עיבוי השירותים הקיימים, טיפולית

  .בתחום האימוץ הוזכר גם בראיונות עם הורים מאמצים במסגרת הסקר
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  פתחויות בתחום השירותים למשפחות מאמצותהת 5.2.9
 , סדנאות ונפתחו קבוצות הוריםהוגדלו: אימוץ-פוסטל םשירותיה הורחבויש לציין שבמהלך המחקר 

ידי בליווי משפחות מאמצות חדשות ל פרויקטים חדשים היום מוקמים .בתנאי נופש לקבוצות משפחות

 יוכלו המשפחות המאמצות שמתוכו שירותים  סלבמסגרת זו חושבים לפתח. משפחות מאמצות ותיקות

 -  הורים מאמצים תסייע השירות למען הילד להקמת עמות, במקביל. לבחור את התוכנית המתאימה להן

מצים בתחומים ובשלב זה מתארגנת העמותה לפעול למען משפחות מאמצות וילדים מא". האומץ לאמץ"

  .אימוץ-כלפי האימוץ ופיתוח שירותי פוסטכגון העלאת המודעות ושיפור עמדות הציבור , שונים

  

  ימוץ מוצלח וגורמים התורמים לו א5.3
אחת השאלות שמעסיקות את השירות למען הילד היא מהו אימוץ מוצלח בקרב ילדים עם צרכים 

גם בתחום זה יש רצף בין שתי הגישות המרכזיות . הסיכוי להצלחתווכיצד אפשר להגדיל את , מיוחדים

 לצורכיוזו הרואה באימוץ מענה ,  הֹורּות ביולוגיתמעיןזו הרואה באימוץ , לדים גדוליםביחס לאימוץ י

, האימוץ מוצלח כאשר הילד מגיע להישגים התפתחותיים נורמטיביים, פי הגישה האחת-על. ילדיםה

 של הילד טובים ופתחותת והוהאימוץ מוצלח אם חיי, פי גישה אחרת-על. וכשהיחסים במשפחה רגילים

  . גם אם יש בו מגבלות, ואם נוצר קשר מיטיב בין הילד למשפחה, ממה שהיו לו בנסיבות אחרותר יות

  

  ? מהו אימוץ מוצלח5.3.1
שצוינו  הגישות התלבטותם בין שתי משקפות את ותשובותיהם, ינים התחבטו בשאלה זאתיכל המרוא

 של הילד ולא ניתן לצפות שהישגי שיודעים להֹורּות רגילה דומהאימוץ מוצלח ש גם אלה הסבורים. לעיל

  . משפחה יהיו נטולי קשייםה ו עםושיחסי

  

מי שציינו שאימוץ מוצלח היו ו, התפתחות וחיים רגיליםהוא  אימוץ מוצלח שלדעתם מרואיינים היו

מתגייס ,  הילד משתתף במסגרות לימודיםאם. תפקוד נורמטיבי של הילד ושל חיי המשפחהב מתבטא

  . קיים קשרים חברתיים סביריםומ' ת וכדיעבריינפעילות ב אינו קשור, לצבא

אני לא רואה , נים והמשפחה עדיין שומרת אתו על קשריאם זה ילד שהגיע למוסד לעברי"
  ."את זה כאימוץ מוצלח

  
   : הסימן לאימוץ מוצלחהיאשייכות הדדית ש שסברומרואיינים היו 

  ." מרגישה שזהו ילד שלהוהמשפחה, כאשר הילד הוא חלק בלתי נפרד מן המשפחה"

  

מסוגלים להתמודד עם הבעיות המשפחה המאמצת והילד  האימוץ מוצלח אם שציינו כימרואיינים יש 

את ולראות ,  של ההורים לקבל את הילד כפי שהואםבנכונות, למשל. ולקבל את מה שלא ניתן לשנות

 אם ההורים לא גםץ מוצלח אימוגישה זאת הפי -על. צורך בחינוך מיוחד, למשל, אמיתייםה וצרכי

  ."כאשר המשפחה יכולה לאהוב חלקים מסוימים אצל הילד" :יכולים לאהוב את הילד בצורה מושלמת

  

, פי גישה זאת היו עובדים שראו כתנאי לאימוץ מוצלח את זה שההורים אינם מתכחשים לאימוץ-על

  .ומאפשרים לילד לעסוק בזה
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על תפיסת האימוץ ועל שביעות ; היחסים בינם לילדיהםההורים המאמצים נשאלו במסגרת הסקר על 

רוב ההורים דיווחו על יחסים טובים בינם לבין ילדיהם , כפי שמפורט). 6.5פרק ' ר(רצונם מן האימוץ 

דיווחו מרביתם על שביעות רצון , כמו כן. אמון של ההורים בילדים, כבוד, קרבה, במדדים של תקשורת

העריכו , הם הגדירו אותו כמוצלח, שפיע לטובה על הילד ועל המשפחההאימוץ ה, לדעתם: מן האימוץ

מרבית ההורים העריכו שילדיהם . והיו ממליצים גם לאחרים לאמץ, את החלטתם לאמץ כטובה

, כמחצית מן ההורים ראו את היחסים במשפחה כזהים למשפחות אחרות. מרגישים שייכים למשפחה

מיעוט ההורים השיבו כי יחסיהם עם ילדיהם , עם זאת.  כשוניםאו , וכמחציתם ראו אותם כטובים יותר

, היחסים במשפחה היו טובים פחות, ולדעתם, מיעוטם לא היו שבעי רצון מן האימוץ, אינם טובים

הראיונות הפתוחים האירו . היו שאמרו שהילדים אינם מרגישים שייכים למשפחה; בעקבות האימוץ

והשתקפו בהם דפוסים שונים של , וץ ואת היחסים בתוך המשפחהבאופן מעמיק יותר את חוויית האימ

  . כשהמשותף לדפוסים אלה היא החוויה של האימוץ כסוג מיוחד של הֹורּות, הֹורּות מאמצת

  

    פירוק האימוץ5.3.2

 תהערכלפי .  הפסקת הקשר בין המשפחה המאמצת לילדמציין את) פירוק האימוץ( disruption5המושג 

 , מראשית האימוץ בדרך כלל תוך שנה,ממקרי האימוץ מסתיימים בפירוק 15%, הילדלמען השירות 

אלה הרגעים " :בפירוק כישלון רואים,  להֹורּותדומהאימוץ שה  מי שחושבים.לפעמים קצת מעבר לכך

  ."שלוןיזה גורם לי כעובדת לרגשי אשם וכ. זה אסון לילד ולהורים, הכי קשים בשבילנו

  

אפשרות אחת מתוך אפשרויות רק אליה נמסר הילד ש תר רואה במשפחה המאמצתיותפיסה אופטימית 

זה כנראה מסביר . ילד שעבר דיסרפשן יגייס יותר כוחות למשפחה הבאה שתרצה לאמץ אותו" :שונות

כי תפיסה , יש לציין. "את העובדה שרוב הילדים שעברו דיסרפשן הצליחו לבסוף למצוא משפחה מאמצת

לא נמצאו הבדלים בין ילדים שאימוצם במשפחה אחרת פורק לבין :  ממצאי המעקבידי-זאת נתמכת על

  . ביחסיהם עם משפחתם ובשביעות רצונם של ההורים מהאימוץ, ילדים שלא חוו פירוק אימוץ

  

  צלחומקרים אחרים של אימוץ לא מ 5.3.3
ד ו רע מאחשאבל  ,תו המאמצתהילד חי עם משפח, לא פורקבהם האימוץ שמרואיינים תיארו מקרים 

  :  אחת העובדותכפי שמתארת, ולא שייך

 גם אם הילד ,לא הולכים לקבל עזרה, 'מרימים ידיים'יאשים ויכאשר מת, היכאשר יש דחי"

  ."לימודית, כשילד מגיע לפחות ממה שהיה יכול מבחינה חברתית. נשאר בבית

  

 הילדים המאומצים יצאו  מן16%, פי ממצאי המעקב-על, 7כמפורט בפרק . ביתיות-מסגרות חוץ

יש . הדעות חלוקות, לגבי סידור של ילדים בפנימיות). לא כולל ישיבות ואולפנות(ביתיות -למסגרות חוץ

  . ששליחת ילד לפנימייה היא ויתור על ההתמודדות עמו, תפיסה

  

                                                   
בהקשר זה המונח דיסרפשן מתייחס לכל סוגי . disruption ולא dissolutionל פירוק לפני צו אימוץ מכונה " בחו 5

  .גם לפני מתן צו האימוץ, פירוק האימוץ
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, אושיהצדדים מגיעים להרמת ידיים וי, שלון של האימוץיכ, זהו למעשה סוג של דיסרפשן"

 מוקדם יותר יש סיכוי למצוא  האימוץ מפורקאם.  שני הצדדיםשלגמת נפש וגורם לעהדבר 

  ." לו משפחה חדשה

כפי . פנימייה טיפולית יכולה להיות פתרון מתאים, אחרים חושבים שלחלק מן הילדים עם בעיות קשות

היום אני , שלוןיפעם חשבתי שילד שיוצא לפנימייה זה כ: " הרכזות של צרכים מיוחדיםשמציינת אחת

  ". מאי יש לו בית ואבא וא,חושבת שבכל זאת

  

 וזו ,כי הם כבר ננטשו פעם אחת, להוציא ילדים אלה לפנימייהמאוד קשה שי מציינת "המנהלת של מל

אבל לא , במקרים רבים שוקלים, מסיבה זאת.  מאודזה מעסיק אותם. חוויה מרכזית מאוד בחייהם

  .מוציאים את הילדים לפנימייה

  

ביתיות היא - מאששים את ההשערה שהוצאת הילדים למסגרות חוץ7המפורטים בפרק , אי המעקבממצ

, כפי שמתבטא ביחסים פחות טובים בין ההורים לבין הילד, תולדה של מסגרת אימוץ פחות מוצלחת

. בהעדר תחושת שייכות של הילד למשפחה המאמצת ובשביעות רצון נמוכה יותר של ההורים מן האימוץ

דיווחו על יחסים טובים עם , ביתית-שרוב הוריהם של הילדים שיצאו למסגרת חוץ, יש לציין גם, אתעם ז

  . על תחושת שייכות של הילד למשפחתו המאמצת ומחציתם דיווחו על שביעות רצון מן האימוץ, הילדים

  

   גורמים המשפיעים על הצלחת האימוץ5.3.4
 שירותי האימוץ לאתר את הגורמים שיכולים נסיםמ,  אימוץ מוצלחבהמשך לניסיונם להגדיר מהו

למשפחה ולהליך , גורמים אלה קשורים לילד, כפי שפורט בסקירת הספרות. תולהגדיל את סיכויי הצלח

פי - על. העיקריות לאימוץ שתוארו לעיליש ביטוי לרצף בין שתי הגישות, גם ביחס לשאלה זאת. האימוץ

התאמה בההצלחה תלויה יותר בתכונות הילד וההורים ו, מלידה להֹורּות ִקרבההגישה הרואה באימוץ 

 הצלחת ,לצרכים של ילדיםאחת החלופות פי הגישה שרואה באימוץ -על. ידי שירותי האימוץ-ביניהם על

  . השניםבמשךהאימוץ תלויה יותר בתהליך ההתמודדות המתמשך ובסיוע שניתן לילד ולמשפחה 

  

  ?  של האימוץתוהצלח-איל או תוהצלחלורים  אילו מאפיינים של הילדים קש5.3.5
נתפסים גם בעיני עובדות השירות כבעייתיים , שמרתיעים הורים מלאמץ ילדים, חלק מן המצבים

  :מהם להלן כמה.  של הילד במשפחה המאמצתסיכויי היקלטותומבחינת 

 7ו לילדים בני  ויותר ואפיל9קשה למצוא משפחות לילדים בני ,  לדברי עובדות השירות- גיל מבוגר 

יש לו להערכתם וששעבר פחות חוויות קשות , הם מסבירות שהורים רוצים ילד צעיר יותר. ויותר

, מזיכרונותיואצל ילד גדול ההורים פוחדים . פוטנציאל יותר גדול להשתקם ולהזדהות עם המשפחה

.  קשר אתםיצורישבני המשפחה יאתרו אותו או שהילד ,  עם המשפחה הביולוגיתואו ממעורבות

  . כל עוד הם קטנים, ישנו רושם שמשפחות יסכימו לקבל ילדים עם מוגבלות

במקרים כאלה מנסים . שני אחים או יותרל לא תמיד מוצאים משפחה אחת - קבוצות של אחים 

 על עצמה התחייבות לקבל קשר בין הילדים במשפחות השונות ולא כל משפחה מוכנה לשמור על

  . זאת

  רפואיות ילדים עם בעיות  
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  אימוץ-לפני שהוא הוכרז בר', ג12פי סעיף - ילד שנמסר על-מצב משפטי פתוח  

   המולידים ההורים שלמחלות נפש או פיגור  

  רקע של התעללות מינית 

  בעיות התנהגות קשות 

  

 שלהערכתן ,לבין הגורמים,  של מאמצים פוטנציאלייםיהםעובדות השירות מבחינות בין עמדות, עם זאת

  . במיוחד בדגש שלהן,  של הילד ליצור קשרים משמעותייםול יכולתע משפיעים

פי גישה -על.  הגיל על הצלחת האימוץת של עובדות השירות חלוקות ביחס להשפעיהן דעות.גיל 

נקשרים בקלות רבה יותר למשפחה ,  בהיותם גמישים יותר, ילדים קטנים מצליחים יותר,אחת

דעה אחרת שהושמעה היא שהגיל אינו .  אמון בסיסייש להם יכולת רבה יותר לפתחו, המאמצת

".  פחות משפחות רוצות לאמץ,אבל ככל שהגיל גבוה יותר", משפיע במישרין על הצלחה של אימוץ

, קשיים באימוץ וסכנת פירוקלבין אימוץ בגיל מבוגר נמצא קשר בין , כפי שהוזכר בסקירת הספרות

ולא ברור אם ,  אצל ילדים מבוגרים יותריות נפשיותאך הדבר קשור גם לשכיחות גדולה יותר של בע

  . הגיל משפיע באופן שלילי,10או שמגיל ,  ליֵנאריתההשפעה של הגיל היא

  

, כאשר גיל הילדים בעת המעקב הוחזק קבוע, 7המפורטים בפרק , פי ממצאי המחקר-כי על, יש לציין

איכות , ביתית- שהושמו במסגרת חוץלא נמצא קשר בין גיל הילדים בעת האימוץ לבין שיעור הילדים

או שביעות הרצון , מידת שייכותו של הילד למשפחתו המאמצת, היחסים בין ההורים לבין הילדים

שיעור ההורים (רק במדד אחד של שביעות רצון של ההורים . של ההורים המאמצים מן האימוץ

השפעה חיובית של גיל צעיר נמצאה ) הסוברים כי החלטת השירות למסור להם ילד זה הייתה נכונה

  .בעת האימוץ  על שביעות הרצון של ההורים

   

יכולת ". ילדים שיכולים להתקשר ויכולים לפתח אכפתיות כלפי אנשים ". קשריצירתיכולת  

 נשאלת, כמו כן. או לא, יש התלבטות אם יכולת זו קשורה לגיל.  הורים מאמציםהתקשרות עם

שהסיכוי של הילד ליצור ,  יש טענה- המולידיםהורים ל דיםהיא תלויה בקשר של הילשאלה האם 

 התקשרות לדמות הורה בשלב יתתה לו חווייקשר קרוב עם ההורים המאמצים רב יותר אם הי

עובדי השירות רואים , עם זאת). הממצאים המחקריים בנושא זה אינם חד משמעיים(כלשהו 

 . מוץ מוצלח תנאי לאימהוריו המולידיםפרד יבנכונות של הילד לה

 

במיוחד כאלה המתבטאות כבר בגיל ,  יותר לילדים עם הפרעות התנהגותה קש.קשיים רגשיים 

ילדים שיש לאימוץ  שלא כדאי למסור אמרהאחת העובדות .  טראומטיםעברשולילדים , צעיר

 עולה כי הסיכויים לאימוץ מוצלח אצלהספרות המחקרית מגם . לגביהם שאלה לגבי בריאות נפש

ילדים אצל  ו-במיוחד קשיים היוצרים בעיות התנהגות וגילויי תוקפנות -ם עם קשיים רגשייםילדי

נבדקה השפעתם של ,  במסגרת המחקר הנוכחי. קטנים יותר,עם עבר של התעללות או הזנחה

במדגם הנוכחי לא נמצא קשר בין משתנים . התעללות ושל קשיים רגשיים בעת האימוץ על תוצאותיו

 .אות האימוץאלה לבין תוצ
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פי רוב לא -הספרות המחקרית על. אך גורם זה נחשב משני,  קשה יותר לילדים עם פיגור.מוגבלויות 

 . הראתה קשר בין מוגבלות הילדים לבין פירוק האימוץ

  

אחת אמרה כפי ש. אימוץהיש תפיסה שילדים צריכים לעבור תהליך של טיפול ובשלות לקראת  

  ."'מץיאלה'וכן הילד צריך להיות מ: "העובדות

  

  ילדים שקשה למצוא להם משפחות  5.3.6
, עם זאת.  מהכרזתם כבני אימוץ,תוך מספר שבועות או חודשיםבמוצאים לילדים משפחות , בדרך כלל

 ילדים שחיכו 20- היו כ1996באוגוסט . יש כמה ילדים שלא מוצאים להם משפחות במשך תקופה ארוכה

  ).נחמה טל(למשפחות מאמצות 

  

 ;מהילדים לאימוץ 23%היה קושי במסירתם של , י הנתונים שנאספו מתיקי הילדים במחקר הנוכחיפ-על

בעיות התנהגות  שנמסרו היוהשכיחות   הסיבות . ומעלה6שיעור זה היה גבוה ביותר בקרב ילדים בני 

עם אחים המלצה למסור את הילד , קושי של הילד להיפרד,  קושי ביצירת קשר עם מבוגרים,קשות

      .יכוב התפתחותי או פיגורע,  בעיות רפואיות,נכות, נוספים

  

לא . למשפחות המאמצות, שהתעורר קושי במסירתם, במסגרת המעקב נבדקה הסתגלותם של הילדים

פי -על; ביתית-פי שיעור הילדים שהושמו במסגרת חוץ-זאת על; נמצאו הבדלים בינם לבין יתר הילדים

פי תחושת שייכותם של הילדים למשפחה -על; חסים טובים עם ההוריםשיעור הילדים שלגביהם דווחו י

  ). 6.5פרק (פי שביעות רצונם של ההורים מן האימוץ -המאמצת ועל

  

  ? האם כל ילד מתאים לאימוץ? האם אימוץ מתאים לכל ילד 5.3.7
לכל ילד האם : שעסוק היום בשאלות, בתוך השירות למען הילדגישה  שינוי תגם בנושא זה ניכרת מגמ

 חדשה עצמהההתלבטות . כמו פנימייה, חלופהומתי לחפש , עד כמה לחפש משפחה לילד, מתאים אימוץ

אימוץ כאחד המענים ה ת תפיסלכיוון,  האימוץ כפתרון אולטימטיביתומבטאת שינוי תפיס, תיחסי

 עם התלבטות זו התבטאה בראיונות. האפשריים לילדים שאינם יכולים לגדול במשפחתם המקורית

  :אנשים שונים בשירות

. פעם היו פחות מציאותיים והיו אומרים שבכל מחיר צריך לאפשר את האופציה של אימוץ"

  ".אלייםיהיום יותר ר

בשנים האחרונות אנחנו יותר שואלים אם הילד הזה יוכל או לא יוכל לצאת למשפחה "

יה שכל משפחה יתה פנטזילפני שנים ה. פעם לא היינו שואלים מבחינת הילד. מאמצת

ם הבעיה כל כך אהיום גם על ילדים קטנים שואלים . מאמצת טובה יכולה לשקם כל ילד

  ." שורשית ועמוקה והסיכוי של הילד להשתקם במשפחה המאמצת הוא יותר קטן

  

-יכולנו ללכת לבית. 'אמץילא רוצה לה'אבל , יפה, גנטייאינטל,  עם יכולת9ילד בן , הלדוגמ"

 ,אבל זה לא ילך,  ולמצוא לו משפחה כי הוא ילד די  אטרקטיבי'אימוץ-להשיג בר'משפט ו

  ."לדעתי
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בעבר חשבו שאימוץ של ילדים מהווה פתרון לילדים שגדלו במוסדות והיו צמאים "

היום לאחר הרבה מקרים שבהם האימוץ . כשמשפחות אחרות מחכות לאמץ ילד, למשפחות

האם כל משפחה יכולה , מתאים לאימוץהיה פחות טוב ממה שציפו שואלים האם כל ילד 

  ". אימוץ-איך אפשר לשדך האם אפשר לשפר את השירות פוסט, לאמץ

  

מבטאות  חלק מן העובדות ,לדעתה. השירותו ההנהלה תיחסה לשינויים בתפיסיגם מנהלת השירות הת

 ן אינןההיום . להשתלב במסגרת אימוץשעמדה על כך שכל ילד יכול ,  להנהלה הקודמתאת התנגדותן

כי ממצאי המחקר הנוכחי , יש לציין( 6 של אימוץ של ילדים מעל גיל תובהצלח, למשל, נוטות להאמין

אך גם מן הפחד מפני , אימוץ-מפירוקמן הפחד , לדעתה, החשש נובע). אינם תומכים בתפיסה זאת

סעד גם בקרב פקידי ה. העבודה הקשה בטיפול בצד המשפטי והעזרה הרבה שלה מזדקקת המשפחה

  : שלא לכל ילד מתאים אימוץ, לחוק נוער הובעה הדעה

הם , אם הם יודעים שלא יתאפשר אימוץ, השירות למען הילד צריך לדעת לקבל החלטה"

  ".כדי לאפשר מציאת אלטרנטיבות טובות, צריכים לומר זאת בקול רם

  

 נוגע גם, פתרון מוסדיהשונה במהותו מ, אימוץ כפתרון האופטימליה ת השינוי בתפיס.אומנה או אימוץ

,  ילדים,פי תפיסת השירות למען הילד-על.  לילדים השוהים אצל משפחות אומנותבקשרלהתלבטות 

עם  .מנהואימוץ עדיף על א, ולפיכך, "משפחה קבועה עם שייכות מלאה"צריכים , 6במיוחד מתחת לגיל 

האם כדאי לטלטל .  ביטחוןוחשמתעוררת דילמה כאשר ילד נמצא אצל משפחה אומנת לאורך זמן , זאת

פקידת סעד ? ו כשלעתים קרובות הדבר כרוך גם בניתוק מאחי;אותו ולהעבירו למשפחה מאמצת חדשה

שמגלות מחויבות , בהם ילדים גדלים במשך שנים אצל משפחות אומנותששיש מצבים , לחוק נוער סיפרה

סיון יהנ. ל הפסד התמורה הכספיתלעתים בש, נות לאמץ את הילדיםיהמשפחות אינן מעוני. רבה כלפיהם

האם כדאי לנתק ילדים .  הילדיתשיוביל גם לדחי, ללחוץ את המשפחה לאמץ את הילד יכול לעורר כעס

סד ולעגן היא העלתה את המחשבה שצריך לַמ? מנה ולהעבירם למשפחות מאמצותואלה ממשפחות הא

  .  לאימוץ במקרים אלהכחלופהבחוק הסדרים של אומנה לטווח ארוך 

  

  ?  או לאי הצלחתו האימוץתהצלחל אילו מאפיינים של המשפחות קשורים 5.3.8
 ;אנשי המקצוע מסכימים שקשה להגדיר מי הן המשפחות שעשויות להצליח באימוץ ילדים גדולים

וכן שההצלחה תלויה במידה רבה בהתאמה , סיון ואינטואיציהינ, שמיון המשפחות דורש מיומנות

  . פחהמוצלחת בין הילד למש

  

ד ויכולים ו כלליים מאבאימוץמשפחות שעשויות להצליח ה ממאפייני חלק .יכולת התמודדות בריאה

יכולת , אינטואיציה בסיסית, שכל ישר, בריאות נפשית:  הצלחה בתחומים חברתיים רביםלנבא

, יותמקור, חוש הומור, םהועם ילדי, מערכת יחסים טובה בין בני הזוג, להתמודד ולא לפחד מבעיות

 הפתיחות כוללת את הנכונות להכיר - א גמישות ופתיחותי פעמים רבות הה שהוזכרתכונה. יצירתיות

, אחת העובדות סיפרה. וגם את כל האנשים האחרים שמעורבים באימוץ,  כפי שהואולקבל את הילד

. עשוי להיות קל יותר, שרגילות שאנשים שונים נכנסים אליהם לבית, שלמשפחות שמרבות לארח

 עדות להשפעה החיובית של גורמים ןאבל ישנ, משתנים אלה לא נבדקו בספרות המחקרית שבידינו

  . הקשורים ליחסים טובים במשפחה על הצלחת האימוץ
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נולדו בה האם למשל  - המאמצת יחסו להרכב המשפחהי עובדים אחרים הת.ילדים נוספים במשפחה

שהורים אלה מנוסים יותר ובטוחים בעצמם כהורים  הסבוריםיש . והדעות בנושא זה חלוקות ,ילדים

ילדים בגיל ההתבגרות ומעלה למשפחות מי שסבורים שיש . טחון זה מן האימוץי מצפים לקבל בואינם

נת י מרואי.מצליחות באימוץ, וההורים עדיין רוצים להיות הורים פעילים, שמתחילים לעזוב את הבית

  :  אחרת סקפטית לגבי זוגות כאלה

זו לא מוטיבציה טובה , האם זה החשש מן הריקנות,  לבדוק למה רוצים לאמץצריך"

  ". כי לא יוכלו להתמודד עם הקשיים, לאימוץ

   :בגלל מוטיבציה חזקה יותר, יש תפיסה שדווקא אנשים ללא ילדים יצליחו

האימוץ לא בא לשרת , צורך אמיתי בילד ";" על כל הבעיותלחפותהצורך החזק בילד יכול "

  ."ים אחריםצרכ

  

שבחלק , יש לציין. יםי על הצלחת האימוץ אינם עקבמולידה של הֹורּות השפעתה על  בספרותהממצאים

 ובחלק מהם , קשורה לסכנת פירוק האימוץ הייתה לילדים אחריםמהולדה הֹורּות  כימן המחקרים נמצא

, ילדים באומנה במשפחהשל או ,  של ילדים מאומצים נוספיםםנוכחות, זאת-לעומת. לא נמצא קשר כזה

 במחקר שלנו . מן האימוץרצונם של ההוריםסיכוי לאימוץ יציב ולשביעות ל י באופן עקבה קשורהנמצא

  .לא נמצא קשר בין נוכחות ילדים שנולדו במשפחה לבין תוצאות האימוץ

  

 אם בית ,חידניתן למסור ילד להורה י.  יכול לאמץרק זוג נשוי, פי החוק- על. יחידיםאימוץ בידי הורים

ה של הנהלת השירות היא שעדיף למסור ילדים לזוג הורים תגיש. שזו החלופה היחידהחליט ההמשפט 

אחת העובדות סיפרה שהיא עצמה . הורית עדיפה על העדר משפחה-אבל משפחה חד, מאשר להורה יחיד

יב יצור קשר מחאם האישה לא הצליחה לי, ן שלהערכתהוכיו, נמנעת מלמסור ילדים לנשים לא נשואות

עובדת אחרת סיפרה על , זאת-לעומת. יש להניח שיהיה לה קשה לעמוד בקשר מחייב עם הילד, עם בן זוג

 להורים ומנהלת בבית ילדים התרשמה שילדים קשים יותר נמסר. הורי-אימוץ חדמ הטובה ההתרשמות

 השירות ת תפיספי- על,חדצד און שמוכי, אקטואליתא י הורים יחידים הבידיאימוץ שאלת ה. יחידים

גם , ת לאמץינזוהי קבוצה שמעוני, אך מצד אחר, משפחה שבה יש שני הורים היא עדיפה ,למען הילד

ידי הורים -ל מצביעה על הצלחה של אימוץ על"והעדות המחקרית מחו, ילדים עם צרכים מיוחדים

  .)2  פרק'ר(יחידים 

  

, מוטיבציהלמקור האבל בשאלת , ציה גבוההבי של מוטהחשיבותש המרואיינים מסכימים .מוטיבציה

  : אמרה אחת העובדות. תחושת שליחותל למשל ביחס לאידאולוגיה ו.הדעות חלוקות

אבל עם ,  מאודגנטייםיזה לא אומר שהם צריכים להיות פילוסופים או אינטל: רוח-שאר"

ר לאנשים צריכה להיות נכונות רגשית להתחבר לדברים שמעב. משהו מעבר לקונקרטי

, למשל. 'בסדר'משפחה שהם מעבר ל. משהו מבחינה רגשית ורוחנית. לצרכים היומיומיים

זה היה אחרי התקופה . אנשי ארץ ישראל השלמה פנו לאימוץ ילדים עם צרכים מיוחדים

  ."הם ראו את זה כאתגר חברתי. של ההתנחלויות
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שכמו , נראה".  זה יתפוצץ,תברגע שיש בעיו: "דאולוגיימטילה ספק במניע א, לעומתה עובדת אחרת

, כערובה להצלחה, "הנכונה"סיון למצוא את המוטיבציה ייש נ, שבהולדהבשאלת ההשפעה של הֹורּות 

לעומת תפיסה שרואה את מקורות המוטיבציה כמשתנים במהלך , עתָּבראות מַקיתפיסה שיכולה לה

  . הקשר עם הילד במהלך השנים

  

היכולת לתת מבלי לצפות "היא ,  אותו בעת המיוןלאמוד דואך שקשה מא, מאפיין נוסף שהוזכר

, פייה לטפח ולקדם את הילדיצ", "פייה לדברים גדוליםינכונות להשקיע הרבה מאמץ ללא צ". "לתמורה

יש התלבטות גם ". יכולת לראות צרכים של הילד ולא רק צרכים שלהם", "בלי צורך לראות הצלחה

או שמדובר בהבנה של ציפיות , כמרכיב אישיותי קבוע, איזםהאם מדובר באלטרו, ביחס לתכונה זאת

  : דבר שניתן לעזור להורים לרכוש, ראליות מן הילד

  ". ציפיות ראליות לקבל את הילד כמו שהוא"

  

קשורה לתכונה נוספת שהוזכרה לעתים , וולהתאים את הציפיות לרמת יכולת, היכולת לקבל את הילד

  : שהיא הגמישות, קרובות

  ". ת ללא כללים נוקשיםמשפחו"

  

אחת . אקונומי בינוני-מעמד סוציו,  שהוזכרהאחרת לתכונה מרכיב נוסף התורם לאימוץ מוצלח קשור

סיון מראה שזו יהנ, השכלה גבוהההורים מאמצים בעלי יה להתרשם מינטה שעל אף, העובדות סיפרה

  . אינה ערובה להצלחה

לא ,  בצורה מורכבת פחות ופחות לעומקשרואים את הדברים, עדיף אנשים פשוטים יותר"

  ."מדביקים לכל דבר תוויות וסטיגמה

  

   :ציינה, גם עובדת אחרת

שיכולים לקבל את הילד כמו , עם השכלה בינונית, לא גבוה, משפחות ממעמד בינוני"

  ."שהוא

  

גבוהה אקונומי גבוה מגלות שביעות רצון -שמשפחות שאינן ממעמד סוציו, עולהספרות המחקרית מהגם 

במחקר הנוכחי לא נמצא .  יותרות שציפיותיהן מהישגי הילדים מציאותימשוםאולי , יותר מן האימוץ

באיזו , מקום לשאולה כאן). 4פרק (אקונומי של המשפחה לבין תוצאות האימוץ -קשר בין מעמד סוציו

ובאיזו , וריםאקונומי של הה-פי המעמד הסוציו-ות עלנקבע של ההורים מן הילדים יהםמידה ציפיות

  . סיוע להורים בהתאמת ציפיותיהם ליכולותיו של הילדבאמצעות , מידה הן ניתנות לשינוי

  

   התאמה בין מאפייני הילדים למאפייני המשפחות5.3.9
 להגיעאי אפשר ,  משפחות שמוכנות לאמץ ילדים גדוליםאין דישבו , במצב הנוכחי, לדעת עובדי השירות

הובעה על כך גם ביקורת מצד . ולפעמים נאלצים להתפשר, דים למשפחותהתאמה אופטימלית בין ילל

צריך לא בכל מחיר כל ילד . "ילדיםלד ושלון במקרה של חוסר התאמה קשה מאיון שהכוכי, בית הילדים

אחת העובדות מתארת מצב שבו משפחות מחכות ". ולא בכל מחיר כל זוג צריך לקבל תיק, לאימוץלצאת 

כאשר . לא מסוגלות להתמודדהן שעמו ,  ומסכימות לקבל ילדןשנות את הבקשה שלהומתוך לחץ מ, לילד
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 עם שהמשפחות יהיו שלמותרוצה  וזאתהעובדת מנסה למנוע .  להתחרטות עלולן ה,יש בעיות בהמשך

  . ןאלא מתוך הערכה אמיתית של יכולת, ולא יפעלו מתוך לחץ, החלטתן

  :קריטריונים להתאמה

  :מספרת עובדת.  ההוריםצורכיילד לבין התאמה בין מאפייני ה .1

 חודשים 3-4יתה במשפחה יהיא ה. תה חצי שנה בבית מעברי שהי7ילדה בת , למשל"

המשפחה הראשונה לא . היא חזרה לבית המעבר ועברה למשפחה אחרת. והאימוץ פורק

, כלה ילדהיתה משפחה שָשיזאת ה.  לא היה שלם עם האימוץאר שהאברהתב. התאימה לה

. יחס אליה כאל אורחתיהת, והאב לא הצליח לקבל אותה, צתה אותםידה הזאת לא פוהיל

  ." וזה היה מוצלח בצורה יוצאת מן הכלל,ידי משפחה אחרת-אחר כך היא אומצה על

  :התאמה בין היכולת של הילד להתקשר לבין הצרכים של ההורה    .2

שלא ,  עמוקה עם הילדאם ההורה המאמץ הוא בעל צורך להגיע למערכת רגשית מאוד"    

אבל אם ההורה המאמץ מסתפק רק בלגדל . ההורה יהיה מאוד מתוסכל, מסוגל לכך

  " .אז זה כן יכול להצליח, ולקדם את הילד והוא יודע שלא תהיה ממש התחברות ואהבה

  .גם דמיון חיצוני, תפיסה של דמיון במשהו בין ההורים לילדים .3

יש ילדים שזה דווקא מאיים עליהם , של מגע פיזי" משפחה חמה"המשפחה לא חייבת להיות  .4

  . כשנוגעים בהם

  

בחוויה של הבחירה ,  למשל,כמו, סטיילעומת הצד הדטרמינ, חסות לצד הדינמי של ההתאמהייש גם התי

  : של ההורים את הילד

התהליך שבו נותנים לזוג אפשרות לשקול ולהחליט אם מוכנים ויכולים להתמודד עם "

  ." של הילד או לא קובע לא פחות מעצם שילוב התכונות הצרכים והיכולותתכונות מסוימות

  ."מרגישים שהוא שלהםהם , כשיש למשפחה אפשרות לבחור את הילד"

  

לבין הדרכים לסייע ,  של התאמה אפריורית בין הילד למשפחהה בין חשיבותמתלבטיםנראה שגם כאן 

  . חסיםלמשפחות ולילדים להתאים את עצמם זה לזה לאורך הי

  

לא נמצאו מאפיינים של הילדים או של המשפחות אשר היו , כי במסגרת המחקר הנוכחי, יש לציין

  .קשורים באופן מובהק עם תוצאות האימוץ

  

  ותמולידהקשרים עם המשפחות ה 5.4
 במהלך -פי רוב בשתי נקודות זמן - מתרחש עלמולידיםהקשר של השירות למען הילד עם ההורים ה

יש גם , במקרים מיוחדים. גר המבקש ליצור קשר אתםוובסיוע למאומץ הב, ילד לאימוץ של התוהוצא

  . כמו במקרים של אימוץ פתוח, קשר מתמשך

  

 כרוך מולידותשל ההורים המאמצים ושל השירות למען הילד עם המשפחות ה, הקשר של הילדים

מולידה משפחה הל קשר תאימוץ קטיעב יש הרואים מצד אחד ;בהתלבטויות לכל אורך התהליך

,  יש קיוםמולידהמשפחה הל יש הגורסים כי גם, מצד אחר.  קשר חדש עם משפחה חדשהתהתחלו
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גם . ולא תמיד אפשר ורצוי לנתק קשר זה באופן מידי ומוחלט,  בעולמם של הילדים,לעתים משמעותי

גישה , ים גדולים יש ביטוי לשתי הגישות שתוארו ביחס לאימוץ ילדמולידותביחס לקשר עם המשפחות ה

או גישה הרואה באימוץ מסגרת אפשרית לילדים , ה למשפחה חדשהיהרואה באימוץ מעין לידה שני

  .המולידהשאינם יכולים לגדול במשפחתם 

  

   הקשר עם ההורים במהלך ההוצאה של הילד לאימוץ5.4.1
נפגשת עם נציגת השירות למען הילד , לאחר שמתקבלת החלטה להגיש בקשה לפתיחת תיק אימוץ

עובדת סוציאלית , בדרך כלל. מודיעה להם על ההחלטה ומסבירה את משמעותה, מולידיםההורים ה

ולא השירות , מולידיםמהמחלקה לשירותים חברתיים היא זו שממשיכה בקשר הטיפולי עם ההורים ה

   :למען הילד

לית חשוב שתהיה להם כתובת טיפו. אנחנו האנשים הרעים שלוקחים להם את הילדים"

  ". מוץיעם לקיחת הילדים לא, אם בכלל ניתן, תומכת שעוזרת להם להשלים

  

עד שבית המשפט ,  בתקופה ההתחלתיתמולידיםעובדת השירות מטפלת בהורים ה, פי גישה אחרת-על

זאת שמרגיעה ומנחמת בעת פרידה לעתים היא , פי דיווחי העובדות-על. ממנה עורך דין שמייצג אותם

  . את זכויותיועוזרת להורה להבין , ת התהליך בבית המשפטמסבירה א, מהילד

  

  אימוץ-להכרזת הילד כבר עד מולידה המשפחתו הקשר של הילד עם 5.4.2
עד , )וגם למשפחה לבקר אותו(מולידה  הלילד לבקר את משפחתולעתים קרובות בית המשפט מתיר 

  :מספרת מנהלת של בית ילדים. ילדלתי י קשר בעיזהו, לדעת המרואיינים. אימוץ-הילד ברכי להכרזה 

הביקורים לא . חלקם לא מגיעים לביקורים. בחוק נוער יש אפשרות לקשר עם ההורים"

- שפונים לביתעד,  הרבה נזק לילדךכל לפעמים הביקורים עושים כ. נעשים בבית הילדים

. נושא הביקורים הוא נושא מאוד טעון. לדלל את כמות הביקורים, משפט בבקשה לצמצם

מצד אחד הביקור יכול להיות קשה לילד אך מצד , ילדים מקבלים מסרים כפולים מההורים

עצם . שני קשה לילד להיות בבית הזה בלי ביקורים כשלכל שאר הילדים יש ביקורים

  ."סטטוס, העובדה שיש לך ביקור נותן לך מעמד בין הילדים

  

  : כבעייתימנהליםידי ה- בבית הילדים מתואר עלמולידיםהקשר עם ההורים ה

רוב ההורים , אם יש תהליך משפטי. יש את הקטע שקורה לילד עם הורים הביולוגיים"

 ההורים מסיתים ללכרך בד.   למרות שהמטפלים היו מעדיפים שלא,משתפים את הילד בזה

: הצוות נמצא במצב קשה. מעטים לא משתפים את הילד בתהליך המשפטי, את הילדים

. מצד שני יש עדיין קשר עם ההורים הביולוגיים, ת תהליך האימוץמצד אחד רוצה לקדם א

  ."מעבירים את  האחריות להחלטה הלאה לשופט ואומרים לילד שהשופט יחליט

  

תי י הדבר בעי;בתי המשפט להֹורּות על המשך ביקוריםב המסתמנתמגמה ביקרו את האיינים ומרה

פי צו -על, אימוץ-ברכ ההכרזה על הילדי במיוחד במקרים של ילדים שנמסרים למשפחה מאמצת לפנ

  : לדעתם הדבר גורם לנזק לכל המעורבים. 'ג12
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 זה קורה בגלל שמבחינתם הם -היום יש מגמה של בית המשפט יותר להמליץ על ביקורים "

אימוץ הם לא מנתקים את הקשר עם -ברכ שהילד לא הוכרזלא רוצים שיהיה מסר שעד 

 הניתוק נעשה ,ככה. תר על בית המשפט להגיע להחלטהזה מקל יו. ההורים הביולוגיים

 השופטים הם חדשים בנושא ,משפט לענייני משפחה-גם בגלל שזה עבר לבית. בהדרגה

 אבל ממשיך לבקר אצל ,הוא נמצא אצל המשפחה המאמצת. זה קורע את הילד. האימוץ

אמצת ככל שהקשר עם המשפחה המ. משפט-פי החלטה של בית- על,הוריו הביולוגיים

 אצל שמבקרת, במקרה של ילדה בת שלוש, למשל.  זה הופך להיות קשה יותר לילד,מתהדק

 . לפרידהמתכונןהאב הביולוגי לא . אימוץ-שהוכרזה כבתגם אחרי ,  חודשים10 מגיל אביה

מבחינת ההורים . בעיה של זהות מפוצלת, זה מכניס למתח ועצבים, מבחינת הילדה

הם נורא מפחדים ומשתדלים להיות .  לא הילדה שלהם זה  מסר שזו עוד-המאמצים 

כל הקשיים שבמילא יש . הם כל הזמן חוששים שהילדה לא תהיה אצלם. נחמדים כל הזמן

   ."להורים עם ילדים בגיל הזה מקבלים משנה תוקף במצבים כאלה

  

   אחרי האימוץהמולידהמשפחה ה קשר עם 5.4.3
למקרה שבו , ו להשאיר לילד מכתב בתיקמולידיםורים ה מעודדות את הה השירות למען הילדעובדות

בחלק מן המקרים נוצר קשר בין עובדת השירות לבין . יבחר לפתוח את התיק האישי שלו בבגרותו

  . והיא נותנת להם מידע כללי במידת האפשר,  שמתקשרים ושואלים על הילדמולידיםההורים ה

  

 בעת לחלוטיןעברו אינו מנותק ל הקשר בין הילד  כל מצב שבופירושו "אימוץ פתוח'. אימוץ פתוח

חלק מן המרואיינים . או העברת מידע בלבדשיחות טלפון , הדבר עשוי לכלול מפגשים קבועים. האימוץ

בתי המשפט שוקלים אפשרות , עם זאת. ל"מחו" להיט"או " אופנה"אימוץ הפתוח כאל לחסים ימתי

יש הסבורים שאפשר לממש את הרעיון השירות ת בהנהל. ומבקשים מן השירות לבדוק אותה, זאת

עד היום יש מעט . התנגדו לכך או שהיו ספקניים מאודהשירות מ המרואיינים אך רוב, במקרים מסוימים

 מן הילדים היה קשר כלשהו 25%-ל, )7פרק (פי ממצאי מחקר המעקב -על. ד מקרים של אימוץ פתוחומא

 שאתם היה ,בני המשפחה המורחבת עם אחים אוה עם ברוב המקרים הקשר הי. עם מישהו מן העבר

 מן הילדים היו מפגשים עם 5%-ל. ההורים מן הילדים שמרו על קשר עם 2%רק ו, לילד קשר משמעותי

בהם השירות הוא שמציע שצוין שיש מקרים . אנשים אלה וביתר המקרים היו מכתבים או שיחות טלפון

לפעמים . ל את הסכמת ההורים לאימוץ ולזרז את התהליךן שזו הדרך היחידה לקבוכיו, אימוץ פתוח

 .ד קשור אליווושהילד מא,  יכול לשתף פעולהמולידון שמאמינים שההורה הוכי, השירות ממליץ על כך

, לדעת מנהלת השירות למען הילד אימוץ פתוח צריך להיות רק אם הוא משרת את הצורך של הילדים

, אחת ממנהלות המחוזות סבורה שהנושא טעון בדיקה. טיםאבל לא כדי להקל על המצפון של השופ

  .צריך להקים צוותים שילמדו את הנושא, שבשירות עדיין לא יודעים לעבוד בצורה כזאת

  
  :מהבחינות הבאות, ציינו את חששותיהם השירות עובדי
ר יצוהוא יכול ל המאמצת ותו של הילד למשפחו המשך הקשר יפגע בתחושת שייכות.מבחינת הילד 

עדיף לשמור על קשר עם . זכיר לו חוויות שהיה מעדיף לשכוחיהביקור . קונפליקט של נאמנויות

 .פנטזיה של הורים מאשר עם ההורים הפוגעים
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ם דרישה לשמור על קשר עם אנשים ע משפחות לא מוכנות לאמץ ילד .מבחינת המשפחה המאמצת 

שלא תמיד ניתן לסמוך על , מולידיםהבמיוחד כשנדרש לשם כך שיתוף פעולה מצד ההורים , בעברו

וזה גורם ,  הילד לפעמים נסוג ביחס למשפחה המאמצת,אחרי הביקור. יכולתם לעמוד בהתחייבויות

 .למשפחה שלא לרצות מפגשים נוספים

מסוגלים להמשיך בקשר עם הילדים ולוותר על תפקידם ההורים אינם   .מולידיםמבחינת ההורים ה 

 .דירות נמוכה של מפגשים ומכך שהילד מפגין כלפיהם ניכור וזרותמתאכזבים מתהם , כהורים

  .אימוץ פתוח מצריך התערבות ארוכת טווח של המשפחה המאמצת ושל הילד עם שירותי הרווחה 
  

פקידת הסעד הראשית לחוק נוער . חיובית יותר פקידות הסעד לחוק נוער לאפשרות זאת גישתן של

מולידים ושההורים ה, הורים המאמצים מסוגלים לקבל את זהסבורה שאימוץ פתוח אפשרי בתנאי שה

שהשירות למען הילד עדיין לא מספיק , הסברההועלתה . מבינים ומקבלים את מסירת הילד לאימוץ

  . פתוח לרעיון

ילדים . אילו אפשרו אימוץ פתוח, יש ילדים שאפשר היה למסור למשפחות לאימוץ"

אפשר היה באימוץ פתוח להציע . לים לטפל בהםאך ההורים אינם מסוג, שקשורים להורים

  " .לילדים יותר שייכות למשפחה מאשר באומנה

  

לגבי שמירת . סבתא, כגון דוד, שמירת קשר עם קרובי משפחה אחריםמ פחות חוששיםעובדי השירות 

צריך למצוא משפחות שמסוגלות . "יש גישה חיובית, ידי משפחות אחרות-קשר עם אחים שאומצו על

עם . פחות מאיים על הילדים ועל המשפחותקשר זה ". ד בזה וגם ליווי נכון של העובדים בהמשךלעמו

ויש פוטנציאל , לעתים יש לכל אחד מן האחים צרכים אחרים לקשר. גם בנושא זה הובעה זהירות, זאת

  לראותרצוילדים הגדולים ה.  של ארבעה ילדים במשפחהלדוגמה מקרהעובדת הביאה . לכעס ואכזבה

  .אבל מבחינתה זה לא היה טוב,  הקטנהםאת אחות

  

רוב ההורים המאמצים מתנגדים לכך שהילד ישמור על , 7המפורטים בפרק , פי ממצאי המחקר-על

אך שיעור גבוה יותר מהורים שחוו קשר כזה בפועל מתייחסים לכך , קשרים עם בני המשפחה המולידה

ם בחיי הילדים והמשפחות בלטה בסיפוריהם של המורכבות של מקומם של ההורים המולידי. בחיוב

  . כפי שיפורט בהמשך, עומק-ההורים שהתראיינו בראיונות

  

  הרקע של הילדים לפני האימוץ. 6
  

על התעללות , פרק זה דן בחיי הילדים לפני מסירתם לאימוץ והוא כולל מידע על משפחותיהם המולידות

, ך האימוץ עד המסירה למשפחה ועל מצבם הבריאותיעל הלי, ביתיים-על סידורים חוץ, וסיכון בעבר

מידע זה מאפשר לאפיין את אוכלוסיית . לפני מסירתם למשפחה המאמצת, הרגשי והלימודי של הילדים

לבחון גורמים התורמים להתמשכות ; בהשוואה לקבוצות אחרות של ילדים בסיכון, הילדים וצורכיהם

 בעקבות האימוץ ולאתר נתוני רקע של הילדים שעשויים להעריך שינוי במצב הילדים; תהליך האימוץ

  . להיות קשורים לתוצאות מוצלחות או בלתי מוצלחות של האימוץ
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   מאפייני הילדים שנמסרו לאימוץ6.1
  גיל הילדים בעת המסירה ושנת המסירה,  מין הילדים6.1.1
-שבהן יש ייצוג, נדון בוועדות החלטהכגון ילדים שעניינם ,  בניגוד לאוכלוסיות ילדים בסיכון אחרות.מין

  . בנות היו 51%-והיו בנים  מאוכלוסיית הילדים שנמסרו לאימוץ 49%) 2000, דולב ואחרים(יתר של בנים 

המשתנה הבולט ביותר בספרות ובפרקטיקה המקצועית ביחס לילדים המאומצים . גיל בעת המסירה

  . הוא גילם בעת המסירה

  

   וילדים בודדים ,  או יותר9בני היו ) 16%(מעטים מהם ,  ויותר6לדים היו בני  מן הי49%-ש עולה 5מלוח 

   . בעת האימוץ14 הילד הגדול ביותר היה בן . ויותר12היו בני ) 2%(
  

  )N=360 (פי קבוצות גילל ,הילדים: 5לוח 
  אחוז מצטבר  אחוז  קבוצת גיל

  100  100  כ"סה

2-3  26  26  
4-5  25  51  
6-8  33  84  

9-11  14  98  
12-14  2  100  

  

  

 360ל ובסך הכ נמסרו 1985-1994בשנים , פי הרשימות שנערכו במסגרת המחקר-על. שנת המסירה

מספר הילדים שנמסרו לאימוץ עלה במשך . גדולה,  השונות בין השנים במספר הילדים שנמסרו.ילדים

  . עשר השנים הללו
  

   לאימוץמועד מסירתם לפי ,הילדים: 6לוח 
  תקופה  םמספר הילדי

  כ"סה  360

129  1985-1989  
231  1990-1994  

  

  מאפייני המשפחות המולידות 6.2
  דמוגרפיים- מאפיינים סוציו6.2.1

כרבע . עולה שהוריהם של כמחצית מן הילדים לא חיו ביחד, 7מעיון במאפייני המשפחות המולידות בלוח 

ברוב .  מן הילדים היו אחים נוספים76%-ל.  או פחות21נולדו לאימהות צעירות בנות ) 27%(מן הילדים 

עם זאת ). 61%(או שהיו בתהליך לקראת אימוץ , נמסרו לאימוץשגם אחים נוספים היו לילדים המקרים 

  .היו אחים נוספים אשר לא נמסרו לאימוץ ולא היו בהליכים לקראת אימוץ מן הילדים 14%-ל
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  )באחוזים(ידות דמוגרפיים של המשפחות המול-מאפיינים סוציו: 7לוח 
  N=190  

    ההורים
 27  )* או פחות21(אימהות צעירות 

 78 לאב אין תעסוקה קבועה 
 46  ההורים לא חיים יחד

     הילדים במשפחה
  76  יותר מילד אחד במשפחה

 30  ארבעה ילדים או יותר במשפחה
 50  )לא אימוץ(ביתיים -ים בסידורים חוץ/ילד

 61  ו בהליך לקראת אימוץים נמסרו לאימוץ א/ילדים נוסף
  14  ילדים נוספים שנשארו בבית

  . גיל האם בלידת הילד שנמסר לאימוץ* 
  

   בעיות בתפקוד החברתי של ההורים המולידים6.2.2
  . אשר הוריהם המולידים סבלו מבעיות שונות בתפקוד, מוצג אחוז הילדים 8 בלוח

  

  )*באחוזים(נות בתפקוד הילדים אשר הוריהם המולידים סבלו מבעיות שו: 8לוח 
  מולידאב   אם יולדת  

  16  20  נכות או מחלה כרונית
  12  20  מחלת נפש מאובחנת

  14  24  עבר אשפוז פסיכיאטרי
  43  48  הפרעת אישיות מאובחנת

  17  35  פיגור
  53  15  היה בכלא

  53  22  ה בעבריינות/עסק
  3  26  ה בזנות/עסק

  50  25  התמכרות לסמים או לאלכוהול
  91  90  אחת לפחות מהבעיות שלמעלהם מבעיה סובלי

  .ון שחלק מן ההורים סבלו מיותר מבעיה אחתו כי,100%- למסתכמיםהאחוזים אינם * 
  

מהות י האבקרבהבעיה השכיחה . סבלו מבעיה אחת לפחות) 90%(יעור גבוה מן ההורים שש, ניתן לראות

הבעיות , אצל האבות. )35% (ה פיגוריתייה בשכיחותה היוהבעיה השנ, )48%(תה הפרעת אישיות יהי

  ).43%(והפרעת אישיות ) 50%( התמכרות לסמים או לאלכוהול ,)53%(ת ינּויהשכיחות הן עבר
  

. המסירה לאימוץ היא פתרון קיצוני לילדים בסיכון והיא מתבצעת כשפתרונות אחרים אינם מתאימים

ולרשותן עומדים , שיים מרוביםסביר להניח שמשפחות שילדיהן נמסרים לאימוץ מתמודדות עם ק

  .בהשוואה למשפחות אחרות, משאבים מעטים
  

 עולה שמשפחותיהם של הילדים שנמסרו לאימוץ 9 מלוח . מן האימהות לא עבדו מחוץ למשק הבית95%

בקרב הילדים ) 90%(שיעור גבוה של הורים סובלים מבעיות בתפקודם . סובלות מבעיות רבות יותר

ידי שירותי הרווחה כילדים -שמוגדרים על,  בקרב ילדים אחרים52%-46%ת לעומ, שהוצאו לאימוץ

גם אחוז . ילדים בפנימיות וילדים בטיפול פקידי סעד, ילדים שעניינם נדון בוועדות החלטה: בסיכון

הוריות ואחוז הילדים ממשפחות בהן ראש משק הבית אינו עובד גבוה יותר בקרב -הילדים ממשפחות חד

  . לאימוץהילדים שנמסרו
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בהשוואה לקבוצות אחרות של ילדים המוכרים , מאפייני משפחות הילדים שנמסרו לאימוץ: 9לוח 
  )*באחוזים.(למחלקות לשירותים חברתיים בישראל

ילדים שנמסרו   
  לאימוץ 

 שעניינם נדוןילדים 
  *ועדות החלטהבו

ילדים 
  **בפנימיות

  בטיפול 
  ***פקידי סעד

  36  34  38  46  הורית-משפחה חד
  48  62  37  30  ארבעה ילדים או יותר

 ראש משק בית אינו עובד
  37  46  53  +78  מחוץ לבית

בעיה בתפקוד החברתי של 
  52  51  46  90  ההורים

  2000, בנבנישתי וטימר, דולב*     
  לא פורסם, דולב וריבקין**   
  1996, דולב וברנע*** 

   .  מתייחס לאב גם אם אינו ראש משק הבית +
  

  ללות וחשיפה לסיכון של הילדים במשפחה המולידהתעה 6.2.3
התנהגות מסכנת של לאלימות או ל , מכלל  הילדים נחשפו להתעללות64%, 10כפי שניתן לראות בלוח 

 מבין 78%: בגיל מבוגר יותרלאימוץ  בקרב הילדים שנמסרו באופן מובהקשיעור זה גדול . מבוגרים

 2-3בין הילדים שנמסרו בגיל  40%- ו4-5דים שנמסרו בגיל הילמן  62%,  ויותר6הילדים שנמסרו בגיל 

, פיזיתה התעללות ייתהשכיחה ביותר הההתעללות . סבלו מהתעללות או שהיו עדים להתנהגות מסכנת

 מן הילדים היו עדים 50%, כמו כן.  נוספים היה חשד10%ולגבי ,  בוודאותן הילדים מ42%ו ממנה סבלש

שימוש בסמים או ל,  מן הילדים היו עדים לזנות23%-19%-סים מין ו לקיום יח24%, לאלימות בבית

ושיעור הילדים שהיו עדים לאלימות בבית היה , שיעור הילדים שסבלו מהתעללות נפשית. עבריינותל

בהשוואה )  בהתאמה45%- ו59%( ויותר 6גבוה באופן מובהק בקרב ילדים שנמסרו לאימוץ בהיותם בני 

  ). 2-3אצל ילדים שנמסרו בהיותם בני ,  בהתאמה14%-ו, 36%(צעירים יותר לילדים שנמסרו בגילים 
  

  )באחוזים (תם לאימוץ גיל בעת מסירלפי, הילדים שסבלו מהתעללות או מחשיפה לסיכון: 10לוח 
  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  190  49  47  94  

          :היה קורבן ל
  46  45  28  42  התעללות פיזית

  9  12  9  10  חשד להתעללות פיזית
  9  3  -  5   התעללות מינית

  4  8  3  5  חשד להתעללות מינית
  45  21  14  31  )הענשה חריפה או השפלה(התעללות נפשית 

         :יה נוכח בשעה שהוריו או מבוגרים אחריםה
  21  26  17  21  ביצעו מעשי עבריינות

  23  22  17  22  השתמשו בסמים או סחרו בהם
  28  19  18  24   יחסי מיןקיימו
  22  16  15  19  זנותעסקו ב

  59  40  36  50  **אלימות בביתהיו מעורבים ב
  2  5  4  3  רצחהיו מעורבים ב

  78  62  40  64  ***אלו לפחותהילד נחשף לאחד ממצבים 
     *p<0.01 , ח  " ד2עם , 18חי בריבוע  
   **p<0.05 , ח " ד2עם , 6.8חי בריבוע  
 ***p<0.01 , ח " ד2עם , 21.1חי בריבוע  
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גבוה ) 42%( עולה כי שיעור הילדים שנמסרו לאימוץ אשר סבלו מהתעללות פיזית בוודאות 11מלוח 

או שהיה חשד , שיעור הילדים שסבלו). 16%(באופן ניכר משיעור הילדים שעניינם נדון בוועדות החלטה 

 ושיעור הילדים שנחשפו להתנהגות, שיעור הילדים שסבלו מהתעללות רגשית, שסבלו מהתעללות מינית

  . היה דומה בשתי האוכלוסיות, מסכנת של מבוגרים

  
הילדים שסבלו מהתעללות בקרב הילדים שנמסרו לאימוץ ובקרב ילדים שעניינם נדון בוועדות : 11לוח 

  )באחוזים(החלטה 
  ילדים שנמסרו   

  לאימוץ
   שעניינם נדוןילדים 

  *עדות החלטהווב
N  190  230  

  16  42  התעללות פיזית

  21  10  יזיתחשד להתעללות פ

  10  10   או חשד להתעללות מיניתהתעללות מינית

  34  31  התעללות נפשית 

  40  49  עדות להתנהגות מסכנת של מבוגרים
  .2000, בנבנישתי וטימר, דולב* 
  

המשווה בין מאפייני הוריהם המולידים של הילדים שנמסרו לאימוץ לבין הורי כלל , 9 ומלוח 11מלוח 

בקרב הילדים שנמסרו . עולים שני הבדלים עיקריים בין הקבוצות, בוועדת החלטההילדים שעניינם נדון 

ושיעור גבוה יותר של , לאימוץ היה שיעור הגבוה יותר של ילדים שסבלו בוודאות מהתעללות פיזית

  . התמכרות או פיגור, מחלת נפש, ילדים שהוריהם התקשו בתפקוד בשל הפרעת אישיות

  

  ביתיים- סידורים חוץ6.3
ה של תקופה ארוכה תהיא השפע,  המטפלים באימוץ ילדים גדולים, של אנשי המקצועיהםדאגותמאחת 

גם הספרות . על רווחתם של הילדים ועל התפתחותם הרגשית ושל אי הוודאות העדר משפחה של

 המסגרותריבוי של ו, ארוכהההמתנה הה השלילית של תקופת תהמחקרית שנסקרה מצביעה על השפע

  ). 2.3 פרק' ר( של האימוץ תוות על סיכויי הצלחביתי-חוץה
  

ביתי לפני -תשעים וחמישה אחוזים מן הילדים שהו בסידור חוץ. גיל הילדים בעת הסידור הראשון

ולפי גיל בעת , ביתי ראשונה- מציג את התפלגות הילדים לפי הגיל שבו יצאו לסידור חוץ12לוח . האימוץ

בקרב הילדים שאומצו .  או שלא חיו בו כלל, גיל שנה מבית ההורים מן הילדים יצאו לפני 28%. המסירה

 מן 17%, 6-14אך גם בקרב הילדים שאומצו בני ,  מן הילדים55%,  שיעור זה היה גבוה יותר2-3בגיל 

  . הילדים יצאו מן הבית לפני גיל שנה

  
  



  49  

  

*** ד בעת מסירתו לאימוץלפי גיל היל, ביתי ראשון-לפי הגיל שבו יצאו לסידור חוץ, הילדים: 12לוח 
  )באחוזים(

 6-14 4-5 2-3  כ"סה 
N  *166  40  42  84  

 100 100 100 100  כ"סה
 17 23 55 28  **לפני גיל שנה

 18 31 42 28  בגיל שנה עד שנתיים
 40 46 3 32  בגיל שלוש עד חמש
 25 - - 12  בגיל חמש או יותר

  ונכנסו בהמשך לבית ההורים ,  ילדים ששהו מחוץ לבית לאחר הלידה24לא כולל *    
  כולל ילדים שמעולם לא גרו עם ההורים**  
 ***p<0.05  

  

- משתי סידורים חוץמרבית הילדים שוהים ביותר ממצאי המחקר הנוכחי מאששים דיווחים קודמים כי 

 13ח בלו. )1994, מימון (מסגרות לפני אימוצם  שש    אוחמש   בין אפילו העוברים  ילדים שיש ו, ביתיים

שישים ושניים . ביתיות שבהם שהו עד האימוץ-פי מספר המסגרות החוץ-מוצגת התפלגות הילדים על

,  ויותר6בני , חמישים ואחד אחוזים מן הילדים הגדולים. אחוזים מן הילדים שהו בשתי מסגרות לפחות

  . מיציאתם מן הבית ועד למסירתם למשפחה ,לפחות בשלוש מסגרותשהו 
  
  

פי ל ,למשפחה המאמצתתם בהם שהו עד מסירשביתיים -פי מספר הסידורים החוץל ,יםהילד: 13לוח 
  ) באחוזים (*המסירההגיל בעת 

  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  190  49  47  94  

  100  100  100  100  כ"סה

  -  9  5  5  אף סידור

  15  41  43  33  סידור אחד

  34  32  35  34  שני סידורים

  39  9  11  19  שלושה סידורים

  12  9  6  9   או יותרדוריםארבעה סי

  2.5  1.8  1.8  2.0  **ממוצע

 *p<0.05  ,במבחן חי בריבוע  
  F=10.0; ח" ד2כיווני עם -פי ניתוח שונות חד-  על,p<0.01הבדל בממוצעים ** 
  

ידי השירות למען הילד ועמותות אחרות נועדו לתת מענה לצורכיהם -בתי הילדים המופעלים על

. הממתינים למסירה לאימוץשל אלו או ,  נשקלת מסירה לאימוץשלגביהם, הייחודיים של ילדים

חלק . עלתה שאלה לגבי מספר הילדים השוהים בפועל במסגרות אלה) 5פרק (בראיונות עם אנשי מפתח 

  . מיעוטםרק  שסברו לפני האימוץ בבתי ילדים ואחרים ו שמרבית הילדים שהסברומן המרואיינים 
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  *)באחוזים( המסירה פי גיל בעתל ,ביתיים- החוץ מסוגי הסידוריםבכל אחדשהו הילדים ש: 14לוח 
  +6גיל   4-5גיל   2-3גיל   כ"סה  סוג הסידור

N  190  49  47  94  

  20  15  21  18  קרובי משפחה

  9  6  11  9  קלט' מקלט או משפ

  55  47  46  50  משפחה אומנת

  35  29  14  27   או מעון משפחתיפנימייה

  54  24  33  37  ) וץלילדים בתהליך אימ( ילדים בית

  3.5  0.5  0  4  )בפירוק אימוץנגמר ( מאמצת חהמשפ
  .ביתי- חוץאחד של סידור הו ביותר מסוגשון שמרבית הילדים ו כי,100%- להמספרים אינם מסתכמים* 
  

ילדים לילדים בתהליך -ובית)  מכלל הילדים50%(הסידור השכיח בכל קבוצות הגיל היה משפחה אומנת 

  . רים ושבעה אחוזים מן הילדים שהו בפנימייה או במעון טיפוליעש). 37%(אימוץ 

  

 לשישים וחמישה אחוזים מהילדים היה קשר עם הוריהם .ביתי-קשר עם ההורים בסידור חוץ

  .  מן הילדים הופסקו עם הוצאתם מן הבית35%וקשריהם של , ביתי-המולידים כששהו בסידור חוץ

  

   הליך האימוץ6.4
  המולידים עמדת ההורים 6.4.1

       מהות י מן האשבעים ושבעה אחוזים. ברוב המקרים ננקט האימוץ בניגוד לרצון ההורים המולידים

חלק קטן מן ההורים הסכימו לאימוץ . רבו למסור את הילד לאימוץי ס המולידים מן האבות78%-ו

   ).16%- ו14%(או שהשתכנעו במשך ההליך לאימוץ , )האבות מ6%-מהות ויהאמ 8%(בעקביות 

  

   משך ההליך 6.4.2
  :הכולל מספר שלבים,  ההליךהתמשכותאחד הקשיים המדווחים בטיפול באימוץ של ילדים גדולים הוא 

  .ועדת החלטה מפנה את הילד לטיפול השירות למען הילד 

  )דיון ראשון(הכנת תסקיר לקראת פתיחת תיק בבית המשפט  

  כולל ערעורים, דיונים בבתי המשפט 

  אימוץ-ברהכרזת הילד כ 

  מסירת הילד למשפחה 

  מתן צו אימוץ 

  מסירת הילד 

  

  . וכן משך השלבים השונים בו, במסגרת המחקר הנוכחי נבדק משך הליך האימוץ במלואו
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לפי פרק הזמן שבין ההחלטה לפתוח תיק בשירות למען הילד לבין מסירת הילד , הילדים: 15לוח 
  )*םבאחוזי(לפי הגיל בעת המסירה לאימוץ , לאימוץ

  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  123  26  35  62  
  100  100  100  100  כ"סה

  21  30  26  26  פחות משנה
  26  33  40  32  שנה עד שנתיים

  26  15  31  23  שנתיים עד שלוש 
  13  13  0  10  שלוש עד ארבע שנים
  14  9  3  9  ארבע שנים ויותר

  31  26  20  26  +)בחודשים(ממוצע 
  28  24  21  24  )בחודשים(חציון 
  99  65  64  99  )בחודשים(סימום מק
  ידי משפחה אומנת-ילדים שאומצו על 19לא כולל *    
  . של השירות למען הילדו תאריך תחילת מעורבותעל אודות ילדים לא היה מידע 48לגבי **   

 F=3.4  ,p<0.05פי ניתוח שונות -ההבדלים בין הממוצעים מובהקים על+ 
  

 מן ההחלטה לפתוח תיק בשירות למען הילד ועד למסירת הילד - עולה כי משך הזמן הממוצע 15מלוח 

לגבי  ).חודשים 31( ויותר 6בקרב ילדים בני באופן מובהק ערך זה גבוה .  חודשים26 היה -למשפחה 

 מן הילדים בני 14%- מכלל הילדים ו9% -שיעור קטן מבין הילדים פרק הזמן נמשך ארבע שנים או יותר 

מספר החודשים .  מן הילדים היה קצר באופן יחסי וארך פחות משנה26%צם של תהליך אימו.  או יותר6

שבהם התהליך התארך , ידי המקרים הקיצוניים-כיוון שאינו מוטה על, החציוני נמוך מן הממוצע

 24 היה - מן ההחלטה לפתוח תיק בשירות ועד למסירת הילד למשפחה -משך הזמן החציוני . במיוחד

) 21(נמוך מן החציון ) 20(הממוצע , 2-3 לגבי ילדים בני  . ויותר6ם בקרב ילדים בני  חודשי28-ו, חודשים

  .  בגלל מספר מקרים קיצוניים של תהליך קצר ביותר

  

   ההליך המשפטי6.4.3
יש . אימוץ-לפי פרק הזמן שבין הדיון הראשון ועד להכרזת הילד כבר,  מציג את התפלגות הילדים16לוח 

בקרב הילדים שעליהם . 6)190 מתוך 84(קבל עבור פחות ממחצית מן הילדים להדגיש שמידע זה הת

 20%אצל .  מתאריך הדיון הראשוןשנה וחציעד  הוכרזו כבני אימוץ חצי שנה 81%, התקבל מידע

  הזמן שבין הדיון הראשון להכרזתם כבני אימוץ היה, ויותר6בתת הקבוצה של הילדים בני מהילדים 

 חודשים 13היה של התהליך המשפטי הזמן הממוצע משך .  נתיים לשלוש שנים בין ש-ארוך במיוחד 

בעיקר בקרב הילדים , הפרש זה נובע ממקרים קיצוניים של פרק זמן ממושך.  חודשים11והזמן החציוני 

.  חודשים13ומשך הזמן החציוני ,  חודשים17משך הזמן הממוצע היה , בקבוצת גיל זאת.  ויותר6בני 

. 4-5ן שמשך ההליך המשפטי הקצר ביותר היה בקרב ילדים שנמסרו לאימוץ כשהיו בני מעניין לציי

  .  חודשים7ופרק הזמן החציוני היה ,  חודשים9בקבוצת גיל זאת משך ההליך הממוצע היה 

                                                   
ליהם היה מידע לבין הילדים  הילדים עשויים לייצג את כלל הילדים השווינו בין הילדים שע84 כדי לבדוק האם  6

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי . שעליהם לא היה מידע מבחינת גיל בעת האימוץ ושנת המסירה
  . הקבוצות ביחס לשני המשתנים הללו
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לפי , אימוץ-משפט ועד להכרזת הילד כבר-לפי פרק הזמן שבין הדיון הראשון בבית, הילדים: 16לוח 
  )באחוזים(מסירתו לאימוץ גיל הילד בעת 

  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  84*  26  19  40  
  100  100  100   100  כ"סה

  7  10   -  7  באותו יום
  7  38  26  24  וך חצי שנהת

  33  24  23  27  בין חצי שנה לשנה
  17  21  29  23  בין שנה לשנה וחצי

  13  7  3  8  בין שנה וחצי לשנתיים
  20  0  13  11  בין שנתיים לשלוש שנים

  17  9  13  13  **)בחודשים(ע ממוצ
  13  7  12  12  )בחודשים(חציון 

  36  22  27  36  )בחודשים(מקסימום 
  אימוץ-  הילד כברהכרזתו שלתאריך על או / תאריך הדיון הראשון ועל לא היה מידע ,ילדים 117י לגב*  
 **,P<0.01 2ח" ד ,F=5.9    
  

היה )  ת למען הילד ועד למסירה למשפחהמתחילת הטיפול בשירו(משך הזמן הכולל של התהליך , כאמור

ויתר ,  חודשים בממוצע12משך הדיונים בבתי המשפט היה , מתוך תקופה זאת.  חודשים בממוצע25

  .  הזמן יוחד להכנת התיק לקראת הדיונים ולמציאת משפחה מתאימה ומסירת הילד לאחר ההחלטה

  

   מסירת הילד6.4.4
ם מיוחדים בית המשפט מאשר למסור את הילד למשפחה במקרי. ילדים שנמסרו במצב משפטי פתוח

  . לחוק האימוץ' ג12פי סעיף -על, )אימוץ-בטרם הוכרז בר(במצב משפטי פתוח 

  
  ) באחוזים(לפי גיל בעת המסירה לאימוץ , צב המשפטי בעת מסירתם לאימוץפי המל ,הילדים: 17לוח 

    כ"סה  *2-3  *4-5  +*6
171  94  95  360  N  

  כ "סה  100  100  100  100

  **'ג12 פי סעיף-עלנמסר   22  27  27  16

  אימוץ -ברכנמסר לאחר שהוכרז   70  65  64  76

  ידי המשפחה האומנת -אומץ על  8  9  9  8
  .יל הילד בעת שהגיע לראשונה למשפחהג* 

 **p<0.05 , ח" ד2עם , 6.1חי בריבוע .  
  

פחה אחרי שבית המשפט הכריז נמסרו למש) 70%(מרבית הילדים , 17 פי הנתונים המוצגים בלוח-על

פעולה . 'ג12פי סעיף - על, מן הילדים נמסרו למשפחות למטרת אימוץ22%, לובסך הכ. עליהם כבני אימוץ

 9%, כמו כן). 16%( ויותר 6מאשר בקרב ילדים בני ) 27% (2-5תה שכיחה יותר בקרב ילדים בני יזאת הי

  . ידי המשפחה האומנת-ואומצו בהמשך על, )ץשלא למטרת אימו(מן הילדים נמסרו למשפחות אומנות 

  

שנים ה(פי תקופת המסירה -על', ג12פי סעיף - מציג את התפלגות הילדים שנמסרו למשפחה על18ח לו

זאת על מנת לבחון אם היה שינוי במידה שבה נעשה שימוש . )1990-1994 לעומת השנים 1985-1989
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בין הילדים נמסרו למשפחה לפני הכרזתם כבני מל ששיעור גדו באופן מובהק ניתן לראות. בהליך זה

 12%לעומת , פי הליך זה- מן הילדים נמסרו על26% 1990-1994בחמש השנים  . היאימוץ בתקופה השני

  . 1985-1989 שניםב

  
  לפי תקופת המסירה,)'ג12פי סעיף -על( בני אימוץ שהוכרזוילדים שנמסרו למשפחה לפני ה: 18לוח 

  ) באחוזים(
  בשניםנמסרו 

1990-1994  
  נמסרו בשנים

  כלל הילדים  1985-1989
  

231  129  360  N  

  כ"סה  100  100  100

  'ג12  סעיףפי-נמסרו על  22  12  26

  'ג12-ב פי סעיף- עללא נמסרו  78  88  74

 *P<0.01 , 1ח "עם ד, 9.4חי בריבוע . 
  

 שיעור זה היה גבוה ביותר .דווח שהיה קושי למסור אותם) 23%( ילדים 42גבי   ל.מציאת משפחהקושי ב

 21%-ו 4-5 אצל בני 17%(בקבוצות הגיל הצעירות יותר באופן מובהק ונמוך ) 37%+ (6בקרב ילדים בני 

  :הסיבות שנמסרו היו. לא היה הבדל מובהק בין בנים לבנות בשיעור זה). 2-3קרב בני ב
  

  ילדים  8  בעיות התנהגות קשות או קושי ביצירת קשר עם מבוגרים

  ילדים  6  מסר עם אחים נוספיםיד צריך לההיל

  ילדים  5  לילד נכות או בעיות רפואיות רבות

  ילדים  5  עיכוב התפתחותי או פיגור 

  ילדים  5  פרד יקושי של הילד לה

  ילדים  2  גזע או לאום שונה

  ילדים  2  סיונות אימוץ שלא הצליחויאו נ, עבר סידורים רבים
  

  .  נוספים לפני שפגשו את מאמציהם הורים מאמצים פוטנציאליים רק תשעה ילדים נפגשו עם, עם זאת

  

אחר שניסיון למאמצת שמונה ילדים למשפחה נמסרו הילדים  190קרב ב .ילדים שחוו פירוק אימוץ

היו שישה בנים ושתי . 10 וילד אחד בן 9שלושה בני , 5-8 בני  היוארבעה ילדים. אימוץ קודם לא עלה יפה

יה של ההורים המאמצים את הילד ייו דחראשונה הו להוצאתם מהמשפחה ההסיבות שנמסר. בנות

וגירושין של ההורים ) ילד אחד(חוסר הכנה של המשפחה , )שני ילדים(בעיות התנהגות , )שלושה ילדים(

  ). ילד אחד(המאמצים 

  

 שבמסירתם לאימוץ היו קשיים ושל ילדים שאימוצם, במסגרת המעקב נבדקה השתלבותם של הילדים

בשיעור , לא נמצאו הבדלים בין ילדים אלה לבין יתר הילדים בשיעור הילדים שיצאו לפנימייה. פורק

ובשביעות , בתחושת שייכות של הילדים למשפחה; הילדים שלגביהם דווחו יחסים טובים עם ההורים

  .רצונם של ההורים המאמצים מן האימוץ
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   קשר עם בני המשפחה המולידה6.4.5
) 29%(כשליש . עמם נמסרושפי מספר האחים -על  מתאר את התפלגות הילדים19לוח . יםמסירה עם אח

  .  שני אחים נוספים מן הילדים נמסרו עם6%-ו,  אחד נוסףמן הילדים נמסרו עם אח

  
  )באחוזים (עמם אומצוש לפי מספר האחים ,הילדים: 19לוח 

  מספר האחים עמם אומץ  מספר  אחוז
  כ"סה  *360  100

  ומץ לבדא  234  65
  אח אחד  106  29

  שני אחים  20  6
  . ולא רק למדגם1985-1994הנתונים מתייחסים לכלל הילדים שנמסרו בשנים *
  

לגבי .  אימוץ באותו הזמןניהיו אחים נוספים שהוכרזו ב)  ילדים96(שנכללו במדגם מחצית מן הילדים ל

ברוב המקרים שבהם . ם אחיהםהומלץ למסור אותם ע)  מאלה שהיו להם אחרים63%( מן הילדים 60

  . םהלאימוץ עם אחינמסרו הילדים ) 60מתוך  ילדים 57(הומלץ הדבר 

  

 ביחס -  תשעה ילדים לגביקשרהבית המשפט הורה על המשך  .המשך קשר עם המשפחה המולידה

ביחס לשני ילדים הורה על פגישות עם , לארבעה ילדים הורה על קשר פתוח עם המשפחה המולידה

פי הצורך של הילדים וביחס לילד אחד הורה על לביחס לילד אחד על פגישות ,  פעמים בשנה1-3 ההורים

  .   העברת אינפורמציה בין הילד למשפחה

  

   מצב הילדים בסמוך למסירה למשפחה6.5
. אחד הקשיים באימוץ ילדים גדולים הוא שיעורם הגבוה של הילדים הסובלים מקשיים בתחומים שונים

שפיעים על נכונות משפחות לאמץ אותם ועל צורכי הילדים וצורכי המשפחות המתמודדות קשיים אלה מ

  .אתם בטווח הארוך והקצר
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   מצב בריאותי והתפתחותי6.5.1
   )באחוזים(לפני המסירה לאימוץ , עיות רפואיות והתפתחותיותב: 20לוח 

  +6  4-5  2-3  כלל הילדים  
N  190  49  47  94  

  3  8  12  8  מחלה כרונית

  3  6  5  5  נכות

  7  8  5  7  פיגור שכלי

  15  3  2  7  *ליקויי למידה

  3  10  2  5  היפראקטיביות

  20  13  3  12  *הפרעת קשב

  3  5  7  5  מום מלידה

  5  12  12  9  פיגור בגדילה

  10  32  29  20  *פתחות מוטוריתתאיחור בה

  25  45  28  30  איחור בהתפתחות שפה

  21  13  16  18  תת תזונה או אנמיה

  8  2  16  8  *וזרותמחלות ח

  7  6  2  6  תאונות חוזרות

  10  3  7  7  בעיה רפואית או התפתחותית אחרת

  65  63  51  61  סבלו מבעיה כלשהי

 *P<0.05  
  

הבעיות הרפואיות וההתפתחותיות השכיחות ביותר בקרב הילדים היו איחור , 20כפי שעולה מלוח 

חמישה . )18%(או תת תזונה או אנמיה , )20%(איחור בהתפתחות המוטורית , )30%(בהתפתחות השפה 

עם העלייה בגיל הילדים ניכר שינוי .  מהם סבלו מפיגור8%-ו,  פיזיתאחוזים מן הילדים סבלו מנכות

בקרב הילדים שאומצו בגיל צעיר ובינוני הבעיות ההתפתחותיות השכיחות יותר היו בעיות . בסוג הבעיות

  .  ליקויי למידה- ובקרב הילדים שאומצו בגיל מבוגר יותר, קשב

  

 מציג את התפלגות 21לוח . חלק מן הילדים סבלו מבעיות התפתחותיות או רפואיות ביותר מתחום אחד

דווחה בעיה ) 61%( מרבית הילדים לגבי, כפי שניתן לראות . סבלוןמהשפי מספר הבעיות -הילדים על

איחור בהתפתחות , פיגור, ניתמחלה כרו, נכות(ל יאלה שנמנו לעמרפואית או התפתחותית אחת לפחות 

לגבי . עיות או יותרשלוש ב מהילדים היו 23%-יתה בעיה או שתיים ולי מהילדים ה38%-ל ).'וכו, השפה

  .  מהילדים לא דווח על בעיה רפואית או התפתחותית39%
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 שלפני המסירה למשפחה פי מספר הבעיות הרפואיות או ההתפתחותיות בתקופה ל ,הילדים: 21לוח 
   )באחוזים (*מצתהמא
 +6 4-5 2-3  כ"סה  מספר הבעיות

N  190  49  47  94  
 100 100 100 100  כ"סה

 35 37 49 39  אין בעיות
 20 16 20 19  בעיה אחת
 24 23 6 19  שתי בעיות

 11 16 17 14   בעיות3-4
 10 8 8 9   בעיות5-7

  .ההבדלים בין קבוצות הגיל אינם מובהקים* 
  
  

  7 מצב רגשי וחברתי6.5.2
התעללות , עבר של אלימות, בעיות בתפקוד ההורים(לאור תנאי החיים הקשים של הילדים לפני האימוץ 

כי , סביר להניח) והמתח ואי הוודאות של תהליך האימוץ עצמו, ביתיים-מעבר בין סידורים חוץ, והזנחה

י שכיחות הבעיות  ניתן לראות כ22מלוח . שיעור גבוה של ילדים סבלו מבעיות בתחום הרגשי והחברתי

 או יותר 6כתשעים וחמישה אחוזים מן הילדים שנמסרו לאימוץ בגיל . עולה עם גיל הילדים בעת האימוץ

  . 2-3 מן הילדים שנמסרו בגיל 68%לעומת , סבלו מבעיה כלשהי
  

ביחס לכל .  מן הילדים59% סבלו הממנו, נמוךפחדים ודימוי עצמי , ה עצבתיי ביותר הההבעיה השכיח

, שינה, אכילה(למעט בעיות בהרגלים הגופניים , עלה שיעור הסובלים עם הגיל,  מסוגי הבעיותאחד

שיעורי הילדים שסבלו מבעיות בתחום הרגשי . 4-5 ביותר אצל בני ות שכיחושהי, )הרטבה ופגיעה בגוף

, ריבקיןדולב ו(ילדים בטיפול פקידי סעד , דומים לשיעורם בקרב אוכלוסיות אחרות של ילדים בסיכון

  ). 2001, דולב ואחרים(וילדים שעניינם נדון בוועדות החלטה ) 1996

  
הילדים אשר סבלו בסמוך למסירה מבעיה אחת לפחות בתחומים הרגשיים והחברתיים : 22לוח 

  )*באחוזים( לאימוץלפי הגיל בעת המסירה, השונים
  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  190  49  47  94  

  71  60  36  59  **פחדים ודימוי עצמי ירוד, עצב
  46  41  14  37  ** תוקפנות וחוסר משמעת

  65  52  30  53  **אי שקט וחוסר ריכוז 
  34  49  24  35  ***בעיות בהרגלים הגופניים
  32  8  -  18  **התנהגות אנטי חברתית

  40  36  25  35  קושי ביצירת קשרים חברתיים
  95  85  68  81  **סבלו מבעיה כלשהי

  . כיוון שחלק מן הילדים סבלו מבעיה ביותר מתחום אחד, 100%- להמספרים אינם מסתכמים *    
  **p<0.01 ח " ד2עם ,  במבחן חי בריבוע.  
 ***p<0.05  ח" ד2עם , במבחן חי בריבוע.  

  
  

                                                   
  .  פירוט לגבי הכלי שבאמצעותו נמדד המצב הרגשי ואופן הפקת הפקטורים מופיע בנספח ב7
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  צב לימודי וקוגניטיבי מ 6.5.3
פי -על,  מציג את שיעור הילדים עם בעיות בתחום הלימודי בסמוך למסירה למשפחה23לוח . מצב לימודי

  .  ויותר5הנתונים מתייחסים לילדים בני . הגיל בעת המסירה

  

לפי גיל בעת המסירה לאימוץ      ,עם בעיות בתחום הלימודי בסמוך למסירה למשפחה* הילדים: 23לוח 
  )באחוזים (

  +8  5-7  כ"סה  
N  120**  81  39  

  30  21  24  ס או גן של חינוך מיוחד "בי

  3  6  5  ס רגיל"כיתה מקדמת בבי

  47  37  41  ישגים נמוכיםה

  92  65  73  **בעיות התנהגות בבית הספר

  . ויותר5ילדים בני *   
 **p<0.01 ,  ח אחת"עם ד, 11.6חי בריבוע .  
  

ספר -בית ב24%: מסגרות החינוך המיוחדלמדו ב,  ויותר בעת האימוץ5בני ,  מן הילדים29% .סוג חינוך

יש לציין ששיעור . ספר רגיל- בביתקדמתבכיתה מספים נו 5%-ו, רגיל של מסגרת חינוך מיוחד ןגבאו 

.       הילדים הלומדים במסגרת החינוך המיוחד גבוה יחסית לשיעורם באוכלוסיית התלמידים הכללית

המועצה הלאומית לשלום ( מן התלמידים 6.3%למדו בחינוך המיוחד ובכיתות מקדמות , למשל, 1993-ב

  ).1994, הילד

  

הרמה הלימודית .  גילםמן הילדים התאימה לזו של בני 59%רמתם הלימודית של  .ישגים בבית הספרה

 מן הילדים הייתה 5%ושל ,  או פחותבפער של שנתיים - של בני גילםמיתה נמוכה יה מן הילדים 36%של 

  .נמוכה מזאת של בני גילם בפער של יותר משנתיים

  

חוסר ריכוז (תנהגות בבית הספר או בגן בעיות העל  מן הילדים דווח 73% לע. ספר-תנהגות בביתה

שיעור הילדים עם בעיות התנהגות בבית הספר היה ). מפריע או פוגע ברכוש, לא נשמע למורים, במשימות

  ). 65% (5-7לעומת ילדים בני ) 92%( ויותר 8גבוה באופן מובהק בקרב ילדים בני 
  

, כפי שנבדקה במבחנים פסיכולוגיים, פי רמת האינטליגנציה-התפלגות הילדים על. רמת אינטליגנציה

  . ויותר בעת האימוץ5הנתונים מתייחסים לילדים שהיו בני . פי הגיל בעת האימוץ-על, 24מוצגת בלוח 
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  )באחוזים (גיל בעת המסירהולפי  *גנציהירמת האינטללפי , הילדים: 24לוח 
  +8  5-7  כ"סה  
N  121+**  81  39  

  100  100  100  כ"סה

  4  2  3  פיגור

  8  15  12  בוליתג

  4  10  8  נמוכה

  54  53  54  בינונית

  30  20  23  גבוהה

  .םיפי מבחנים פסיכולוגיכפי שנקבעה ל*   
  .  ויותר בעת המסירה5בני הנתונים מתייחסים לילדים שהיו ** 
  .  מידע זהאין, בקבוצת גיל זאתילדים  102 ילדים מתוך 37 על+ 
  

 מן הילדים  23%-ו, גנציה בינונית או גבוההיו כבעלי אינטלאובחנמהילדים  77%ניתן לראות מהלוח כי 

בקרב ילדים . רק שלושה אחוזים מן הילדים סבלו מפיגור. גנציה גבולית או נמוכהיאובחנו כבעלי אינטל

יש לציין כי . שיעור הילדים שאובחנו כבעלי אינטליגנציה נמוכה היה נמוך יותר,  ויותר8גדולים בני 

 עם 41%(ישגים נמוכים היה גבוה משיעור הילדים עם ציוני אינטליגנציה נמוכים שיעור הילדים עם ה

הבדל זה בולט יותר בקבוצת הגיל הבוגרת ).  עם ציוני אינטליגנציה נמוכים23%הישגים נמוכים לעומת 

כי לחלק גדול מן הילדים , נראה).  עם אינטליגנציה נמוכה16%לעומת ,  עם הישגים נמוכים47%(יותר 

כגון העדר מסגרת חינוכית , וכי ההישגים הנמוכים נבעו מגורמים שונים,  פוטנציאל לימודי תקיןהיה

, יש מקום להניח.  ויותר8 מן הילדים בני 92%או בעיות התנהגות בבית הספר שהופיעו אצל , קבועה

שחלק מן הילדים יוכלו להדביק את הפערים הלימודיים באמצעות סיוע לימודי בתנאי חיים 

  .רמטיבייםנו
   

  ממצאי המעקב בקרב המשפחות המאמצות. 7
  

 שנאספו -ומשולבים נתונים כמותיים , בפרק זה מוצגים ממצאי המעקב אחר המשפחות המאמצות

שנאספו בראיונות עומק ,  עם נתונים-באמצעות ריאיון טלפוני עם הורי הילדים באמצעות שאלון סגור 

אשר לא נענו לבקשה להשתתף , ע חלקי על משפחות נוספותמיד). 4פרק ' ר(עם שבע אימהות מאמצות 

  .'במחקר מופיע בנספח ג

  

  .'סיפורי המשפחות שהתראיינו בראיונות הפתוחים מופיעים בנספח א

   

  אפייני המשפחות המאמצותמ 7.1
מידע זה נועד . דמוגרפיים של המשפחות המאמצות-במסגרת המעקב נאסף מידע על המאפיינים הסוציו

  . שירות למען הילד באיתור אוכלוסיות שעשויות לאמץ ילדים גדוליםלסייע ל
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   הרכב המשפחה7.1.1
. ידי זוגות נשואים-אומצו על) 98%(רובם המכריע של הילדים . מצבם המשפחתי של ההורים המאמצים

שניים מן הילדים היו . מהות יחידותיידי א-אומצו על שנכללו במעקב  הילדים175-מרק שלושה ילדים 

 הוריהם המאמצים של שבעה ילדים התגרשו במהלך התקופה מאז .3וילד אחד היה בן  , בני שש או יותר

כמעט לא היה , פי הדיווחים בשנים האחרונות-שהחל על, ידי הורים יחידים-נראה כי אימוץ על. האימוץ

  . וריותה-ובמסגרת המעקב הנוכחי לא ניתן לספק מידע על אימוץ במשפחות חד, 1994קיים לפני 

  

אחת ההתלבטויות שעלתה במסגרת הראיונות עם עובדי השירות למען הילד . ילדים נוספים במשפחה

הורים , מצד אחד. היא כיצד משתלבים הילדים המאומצים במשפחות עם ילדים שנולדו במשפחה

 והם עשויים להיות סבלנים יותר כלפי הילדים, לילדים שנולדו במשפחה הם הורים מנוסים יותר

, מצד אחר. כיוון שאינם מצפים לממש את כל תקוותיהם להֹורּות דרך הילד המאומץ, המאומצים

; השתלבותם של הילדים המאומצים במשפחה שיש בה כבר ילדים שנולדו לתוכה עשויה להיות קשה

וייתכן שההורים יצפו שהילדים המאומצים יתפקדו כמו הילדים , יכולה להתפתח קנאה או מתיחות

  .  למשפחהשנולדו

  

 8%-ל,  ילדים ביולוגיים בלבד33%- ל- מן המשפחות היו ילדים לפני האימוץ 55%-  עולה כי ל25  לוחמ

  .   ילדים מאומצים בלבד14%-ול, ילדים ביולוגיים ומאומצים

  

 בעת המסירההילד המאומץ גיל ולפי  לפי ילדים נוספים במשפחה, המשפחות המאמצות: 25לוח 
  )** באחוזים(

  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N*  360  95  94  171  

  100  100  100  100  כ"סה

  39  29  24  33  ילדים ביולוגיים בלבד

  12  4  4  8  ילדים ביולוגיים ומאומצים

  22  16  9  14  ילדים מאומצים בלבד

  39  50  50  45  ללא ילדים

  . בהיותם בני שנתיים ויותר, 1985-1994כל הילדים שאומצו בשנים *   
 **p<0.01  , ח" ד8עם , 24.2בריבוע חי. 
  

יחסית לשיעור המשפחות , ) 50%(היה גבוה , 2-5שאימצו ילדים בני , שיעור המשפחות ללא ילדים כלל

הדבר מבטא מדיניות שלפיה מעדיפים למסור ילדים קטנים , כפי הנראה.  ויותר6שאימצו ילדים בני 

יסת הגינות כלפי המשפחות שלא זכו ייתכן שהדבר משקף תפ. יותר למשפחות ללא ילדים שנולדו לתוכן

היה שיעור גבוה באופן )  או שניהם, מאומצים, עם ילדים ביולוגיים(ביתר סוגי המשפחות . ללדת ילדים

או , 2-3לעומת משפחות שאימצו ילדים קטנים בני ,  ויותר6יחסי של משפחות שאימצו ילדים גדולים בני 

עשרים ושניים אחוזים מאוכלוסייה . ק ילדים מאומציםהדבר נכון גם לגבי משפחות שהיו להן ר. 4-5

  . 2-3 שאימצו ילד בן 9%-ו, 4-5 שאימצו ילד בן 16%לעומת ,  ויותר6זאת אימצו ילד בן 
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ביולוגיים (פי מספר הילדים ל , מציג את התפלגות הילדים26לוח  .מספר הילדים במשפחה המאמצת

ידי משפחות - מן הילדים שאומצו על55%מתוך . וץשהיו במשפחה המאמצת לפני האימ) ומאומצים יחד

, ידי משפחה עם שני ילדים או יותר- אומצו על35%-ידי משפחה עם ילד אחד ו- אומצו על23%, עם ילדים

כי יש קשר מובהק בין מספר , ניתן לראות.  ילדים ויותר4ידי משפחות גדולות עם - שאומצו על8%כולל 

ומשפחות עם ילד אחד היה ,  בקרב משפחות ללא ילדים-המאומצים הילדים במשפחה לבין גיל הילדים 

בקרב , זאת-לעומת.  לעומת בני שש ויותר4-5- ו2-3שיעור גבוה באופן יחסי של ילדים שאומצו בגיל 

עם שיעור גבוה באופן יחסי של ילדים מאומצים בני , המגמה היא הפוכה, משפחות עם שני ילדים או יותר

  .  2-5מוך יותר של ילדים קטנים בני ושיעור נ, שש ויותר
  
  

  )באחוזים* (לפי מספר הילדים במשפחה וגיל הילדים בעת האימוץ, המשפחות המאמצות: 26לוח 
  +6  4-5  2-3  כ"סה  מספר הילדים

N  360  95  94  171  

  100  100  100  100  כ"סה

  39  50  50  45  אין ילדים

  15  25  35  23  ילד אחד

  16  14  10  14  שני ילדים

  18  4  2  10  ושה ילדיםשל

  11  7  4  8  ארבעה ילדים ויותר

* p<0.001, ח" ד8עם , 41.1 חי בריבוע. 
  

הגיל השכיח של הילדים , 27כפי שניתן לראות מלוח . נבדק גיל הילדים במשפחה המאמצת, כמו כן

  . ותר וי18 מן המשפחות היו ילדים בוגרים בני 10%-ל).  מן המשפחות30% (7-12במשפחה המאמצת היה 
  
  

  )*באחוזים(המשפחות המאמצות עם ילדים בגילים שונים : 27לוח 
  360=N  

  45  משפחות ללא ילדים

  16  1-6ילדים בני 

  30  7-12ילדים בני 

  19  13-18ילדים בני 

  10   ויותר18ילדים בני 

  .כי לחלק מהמשפחות היו ילדים ביותר מקבוצת גיל אחת, 100%-אינו מסתכם ל* 
  

, כמו כן. היה זה הילד היחיד) 7%( אבל רק במשפחות מעטות 6שפחות היה ילד קטן עד גיל  מן המ16%-ל

  .  ויותר18 מן המקרים היו כל הילדים בני 5%-אך רק ב,  ויותר18בן ,  מן המשפחות היה ילד גדול10%-ל

  

או , )45%(משפחות ללא ילדים : ת המשפחות המאמצות מתחלקת לשני סוגים עיקרייםיאוכלוסי

ורק מיעוט המשפחות עם ילדים קטנים , פי רוב ילדים בגיל בית הספר היסודי-על, שפחות עם ילדיםמ

 6מחציתם מתחת לגיל (נתן התפלגות הגיל של הילדים בעת האימוץ יבה. דומא ד או גדוליםומא

מצו ילדים הצעירים בכמה שנים י משפחות עם ילדים א,פי רוב-שעל, מתברר, ) ויותר6ומחציתם בני 
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בהם הורים שילדיהם גדלים ועוזבים את הבית מאמצים ילדים שנראה שאין מקרים רבים . מילדיהם

  .  ילדים גדולים כמעט שלא מאמציםדווכן הורים לילדים קטנים מא, קטנים

  

  אקונומי-מצב סוציו 7.2
  .  והכנסת המשפחההשכלת האם: ידי שני משתנים- מיוצג עלאקונומי של ההורים- הסוציוםמעמד

   

מעט זהה להתפלגות כ 28 מוצגת בלוחהפי השכלת האם להתפלגות המשפחות המאמצות . השכלת האם

  . לא נמצא קשר בין גיל הילדים בעת האימוץ לבין השכלת האם המאמצת. היבכלל האוכלוסי

  
  )באחוזים (פי השכלת האם המאמצתל ,הילדים: 28לוח 

  *כלל האוכלוסייה  אחוז  מספר  רמת השכלה
  100  100  353  כ"סה

  10  10  34  יסודי

  45  42  148  תיכון

  45  48  171  תיכונית-השכלה על

  .1994פי השנתון הסטטיסטי - על, ה היהודיתי באוכלוסי35-44נשים בנות * 
  

-פי רמת הכנסתה של המשפחה המאמצת ועל-על,  מוצגת התפלגות הילדים המאומצים29 בלוח .הכנסה

, או מעט גבוהה, ן ההורים דיווחו שהם בעלי  הכנסה ממוצעת מ70%כ "בסה. פי גיל הילד בעת האימוץ

 5%-ו, עשרים וחמישה אחוזים דיווחו שהם בעלי הכנסה גבוהה במיוחד. או מעט נמוכה מן הממוצע

ששיעור המשפחות שאימצו ילדים בגילים השונים , ניתן לראות. דיווחו שהם בעלי הכנסה נמוכה במיוחד

  .תהיה דומה ברמות ההכנסה השונו

  
        )באחוזים(לפי גיל הילדים בעת מסירתם לאימוץ , הכנסת המשפחה: 29לוח 

  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  179  46  46  87  

  100  100  100  100  כ"סה

  27  12  32  25  הרבה מעל לממוצע

  28  32  25  28  קצת מעל הממוצע

  24  34  27  27  ממוצעת

  13  20  14  15  מעט מתחת לממוצע

  8  2  2  5  הרבה מתחת לממוצע
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   אורח חיים 7.3
מבין הילדים המאומצים מתגוררים ) 40%(ששיעור גבוה באופן יחסי ,  עולה30מלוח . סוג יישוב

  .  מכלל הילדים12%לעומת , ביישובים כפריים

  
  ) באחוזים** (לפי היישוב ולפי גיל בעת המסירה, הילדים: 30לוח 

  +6  4-5  2-3  *כלל האוכלוסייה  כ"סה  
N  179    46  46  87  

  100  100  100  100  100  כ"סה

  54  60  70  88  60  עיר או עיירה

  9  7  15  5  10  מושב או מושבה

  16  13  4  3  12  קיבוץ

  21  20  11  4  18  יישוב קהילתי

   1994, מתוך המועצה הלאומית לשלום הילד,  באוכלוסייה היהודית17ילדים עד גיל * 
  .ח" ד10מבחן חי בריבוע עם פי - לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל על**
  

 בקרב 30% - ניתן לראות ששיעור המשפחות הדתיות גבוה מחלקה היחסי באוכלוסייה 31מלוח . דת

לא נמצא קשר בין אורח החיים הדתי לבין גיל הילדים .  באוכלוסייה9%לעומת , המשפחות המאמצות

  .בעת האימוץ

  
  ) באחוזים** ( גיל בעת המסירהלפי אורח החיים  של המשפחה ולפי, הילדים: 31לוח 

  +6  4-5  2-3  כ"סה  *כלל האוכלוסייה  
N    179  46  46  87  

  100  100  100  100  100  כ"סה

  35  46  47  41  51  חילוני

  27  20  24  24  34  מסורתי

  31  30  27  30  9  דתי

  7  4  2  5  6  חרדי

  .6.10.2000, הארץ, סקר מכון מותגים בקרב האוכלוסייה היהודית*   
  .ח" ד6פי מבחן חי בריבוע עם - מצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל עללא נ** 

  

   תחילת הליך האימוץ7.4
, החל מפנייתם לשירות למען הילד ועד לקבלת הילד לביתם, סעיף זה דן בתהליך שעברו ההורים והילדים

   .פי הממצאים מן הראיונות הפתוחים-ועל, פי הממצאים הכמותיים מן הסקר הטלפוני-על

  

   ההחלטה לאמץ ילד גדול7.4.1
חמישים ושמונה . בעת המעקב נשאלו ההורים האם כשפנו לשירות למען הילד רצו ילד בגיל מסוים

כשנשאלו , עם זאת.  השיבו כי העדיפו ילד גדול39%-ו, אחוזים השיבו שבאותו זמן העדיפו לאמץ תינוק

גיל מבוגר שלהם     : ללן לא יכלו לאמץ תינוקמנו רוב ההורים סיבות שבג, מדוע החליטו לאמץ ילד גדול

הורים אחרים השיבו שלא ). 24%(או חוסר זכאות לתינוק כיוון שהיו כבר ילדים שנולדו במשפחה , )32%(
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. או שהעדיפו לאמץ ילד גדול ולהיכנס לתור לתינוק, )20%(רצו לחכות תקופה כל כך ארוכה לתינוק 

משום שיש באימוץ ילד גדול תרומה : רשות להעדפת ילד גדולציינו סיבות מפו) 11%(הורים מעטים 

כי לא נמצא קשר בין העדפת , יש לציין). 7%(או משום שלא רצו לטפל בתינוק קטן ) 10%(גדולה יותר 

, ביתית-ידי יציאה למסגרת חוץ-כפי שנמדדו על, לבין תוצאות האימוץ, ההורים לאמץ ילד גדול או תינוק

או שביעות הרצון של ההורים מן , תחושת השייכות של הילד למשפחה, ין הילדהיחסים בין ההורים לב

  ). 4.3פרק ' ר(האימוץ 

  

ולכן החליטו , בראיונות הפתוחים תיארו ההורים את התהליך שבו הובהר להם שלא יוכלו להוליד ילד

. זמן רבשיצטרכו להמתין , או במקרה אחד, בשלב זה הסתבר להם כי לא יוכלו לאמץ תינוק. לאמץ

והוא שלחץ על , היה כבר ילד במשפחה, במקרים אחרים. למשפחה לא היו ילדים, בחלק מן המקרים

  :מספרת ִאמה של יפעת על בתה הבכורה, למשל. ההורים לאמץ

אם היא . והיא דחפה לזה, תמיד היא רצתה. תמיד זה הציק לה נורא שהיא בת יחידה"

: אז היא הייתה אומרת לי, אלימות כלפי ילדיםהייתה רואה פתאום איזו כתבה בעיתון על 

  ." בואי תיקחי, אימא

  

. פריורית לאמץ ילד גדול-אף לא אחד מן ההורים שהתראיינו בראיונות הפתוחים לא סיפר על העדפה א

. אבל ההחלטה לממשה נולדה בעקבות שכנוע או הצעה, במקצת המקרים הם ידעו על אפשרות זאת

  :יתה זו כתבה בטלוויזיההי, במקרה של יפעת, למשל

שמענו את המנהלת של השירות למען . 'ערב חדש'ב, פתאום אנחנו שומעים בטלוויזיה"

כי רוב האנשים רוצים תינוקות , ילדים גדולים, והיא מדברת על ילדים שכדאי לאמץ, הילד

אז למה לא לקחת ילד . כך הרבה שנים-לכן אנשים מחכים כל, כך הרבה תינוקות-ואין כל

אז הוא יודע כבר , אם אתם מעניקים לו, וילד גדול כבר יודע להעניק יותר, תר גדוליו

. בואי נעשה את זה, בואי ננסה, תשמעי, בואי אימא: היא אמרה לי. להעניק ולהחזיר לכם

  ."וככה התחלנו עם זה, היא דחפה

  

  :  ב לאמץ שתי ילדות מסוימותפנו ההורים בעקבות הצעתו של ר, במקרה של חוה ואסתר

ואז נרשמנו לתינוק , עשרה שנה-אני חושבת לפני שמונה, נחנו נרשמנו לשירות למען הילדא"

שר גם לקבל ילדים גדולים פכשהגענו לריאיון הציעו לנו שא, כך-אחר. ולא לקבל ילד מבוגר

.  לבקש ברכהר"בעלי נכנס לאדמו, אחרי שנה שנתיים. אני לא זוכרת מה הגבנו אז. יותר

 לו שתי בנות ישר ש"מסתבר שלפניו היה יהודי שגם הוא בא לתנות את צרותיו וסיפר לאדמו

, הנה: ר אמר לו"כך בעלי נכנס אז האדמו-אחר. שמתגלגלות במשפחות ושהן במצב לא טוב

  ."קח את שתי הבנות האלה, יש לך מצווה כאן

  

 אין תיאור של התלבטות לגבי עצם ההחלטה ,מעבר לנסיבותיה השונות של ההחלטה לאמץ ילד גדול

נראה שבשלב ההחלטה לא ייחסו ההורים אותה משמעות לרקע של הילדים ולגיל שבו הם . העקרונית

  .כמו זו שייחסו לה בהמשך, אומצו
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   הכנת ההורים לאימוץ7.4.2
נתם של השירות למען הילד מתלבט לגבי הדרכים לשיפור הכ. ההכנה במסגרת השירות למען הילד

 עברו הכנה 13%, השתתפו בקבוצות הכנה לפני האימוץ) 71%(מרבית ההורים . ההורים לקראת האימוץ

שמונה עשר אחוזים .  מן ההורים לא עברו הכנה16%-בשיחות עם עובדת סוציאלית בשירות למען הילד ו

דדות עם ילדים עם מן ההורים ציינו שהיו רוצים לקבל במסגרת ההכנה יותר מידע מקצועי וכלים להתמו

  . צרכים מיוחדים

  

המנחה קבוצות הכנה , בריאיון שקיימנו בשלב הקודם עם עובדת הסוציאלית של השירות למען הילד

  :היא הסבירה את מטרתן

, מרעיון מאוד מעורפל לדבר יותר מוחשי, המגמה היא להפוך את הילדים ואת האימוץ"

  ."  הולכיםולאפשר לאנשים לקבל תחושה חזקה לקראת מה הם

  

, בראיונות הפתוחים סיפרו חלק מן ההורים שלמרות מאמציהן של המנחות לתאר בפניהם את המציאות

לבין ההתמודדות , עדיין לא היה ניתן לגשר מראש על הפער בין הדברים שנשמעים באופן תאורטי

  : אמה של יפעת. האמיתית עם הילדים

קשה , זה קשה מאוד, ת זה שזה לא קלהאמת היא שתמיד הם אמרו א, הם הכינו אותנו"

, עד שזה לא אצלך. לא חשבתי על זה, אבל תראי. הם כל הזמן אמרו שזה קשה מאוד, מאוד

  ."את לא יכולה לאמוד את גודל העניין

  

   הכנתם של הילדים לאימוץ7.4.3
נתם של העובדים הסוציאליים בשירות למען הילד ובבתי הילדים סיפרו בראיונות שערכנו אתם על הכ

ההורים המאמצים נשאלו בראיונות . ולקראת המשפחה המסוימת בפרט, הילדים לקראת האימוץ בכלל

 השיבו כי הילדים לא 40%-ו, שישים אחוזים מהם השיבו שהילדים הוכנו. אתם האם הילד הוכן לאימוץ

 לא הייתה אמרו שההכנה, עשרים ושלושה אחוזים מההורים שדיווחו שילדיהם הוכנו לאימוץ. הוכנו

  . מספיקה

  

   מידע שנמסר להורים על הילד7.4.4
להורים על לספר בראיונות שערכנו בשלב המקדים עם עובדות השירות למען הילד הן סיפרו שהן נוהגות 

,  פרטים על הילדכמה שיותרהן סיפרו שהן מספרות להורים , כמו כן. הילד עוד לפני שהם פוגשים אותו

 על בזמנו טענו שהידע על ההורים יכול ליצור דעה שלילית. פני כמה שניםבניגוד למה שהיה מקובל ל

לדברי עובדות השירות למען הילד .  המשפחה והילדמבחינת " את עצמהשמגשימהנבואה "ות יולה, הילד

 לפני שהיא  כברהתהחלטאת כדי שהמשפחה תוכל לגבש ,  לספר כמה שיותרהיום נוטים) 4פרק ' ר(

וכדי שלא יוכלו לטעון שהסתירו מהם ,  לא לאכזבו וכדי לא להתאכזב בעצמהכדי, פוגשת את הילד

המעידה כי קבלת פרטים על הילד קשורה , ידי הספרות המחקרית-גישה זאת נתמכת גם על. דברים

  ).2 פרקראה (יציבות האימוץ ל
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 מן 81%(שלו סידורי המגורים , של ההורים דיווחו שקיבלו מידע כלשהו על הילד) 93%(רובם המכריע 

על הוריו המולידים ועל רקע של , כמחצית מן ההורים קיבלו מידע על מצבו הבריאותי, )ההורים

יש לציין כי בכמה . כשליש מן ההורים קיבלו מידע על העדפות הילד ועל הרגליו. התעללות והזנחה

 שקיבלו מידע עלה באופן מובהק שיעור ההורים) העדפות והרגלים ומצב לימודים, בריאות(תחומים 

לא נמצא הבדל בשיעור ההורים שציינו שקיבלו מידע . 1985-1989 לעומת השנים 1990-1994בשנים 

  . לפי גיל הילדים בעת האימוץ, בתחומים השונים

  

ושהמידע עזר         )  100%-85%(רוב ההורים שקיבלו מידע בתחומים השונים ציינו שהמידע היה מדויק 

והיתר ציינו , ציינו אחוז אחד או שני אחוזים מן ההורים שהמידע הפריע להםבכל תחום ). 75%-62%(

 נוסף היו רקע משפחתי של מידעבהם נחוץ העיקריים שציינו ההורים שהיה תחומים ה. שהוא לא השפיע

, סיבת הוצאתו מהבית(מהלך חייו של הילד , )אחים נוספים, סמים, רקע נפשי, עיסוק, עדה(הילד 

  . היסטוריה רפואית של הילד ומצבו הרגשי וההתנהגותי, ) התפתחותותיאור, מעברים

  

, למשל. באחד הראיונות הפתוחים כעסו הורים על כך שלא קיבלו מידע שהיה יכול להשפיע על החלטתם

  :ילד היפראקטיבי, במקרה של טל

מאוד אני חושבת שזה . אנחנו ביקשנו ילדים בריאים פיזית ונפשית, שאנחנו פנינו לאימוץכ"

אבל , ואני אוהבת אותו, למרות שזה בן שלי לכל דבר, לא בסדר שאני קיבלתי ילד כזה

יתי ילמה ה, ההתמודדות עם הילד הזה היא פשוט מתישה ויש תסכול באיזשהו מקום

אני מתארת לעצמי שעד גיל שנתיים בוודאי ידעו שזה ילד ? צריכה להתמודד ככה

  ."היפראקטיבי ועם בעיות

  

ושלא נאמר , כעסו ההורים על כך שמנעו מהם מידע על מצבו המשפטי של האימוץ, ועי ונטעבמקרה של ר

  .שייתכן שלא יוכלו לאמץ אותם בסופו של דבר, להם שהם לוקחים ילדים

הם    , קודם, תדעו לכם שככה: אחרי שכבר החלטנו שאנחנו לוקחים אותם אז אמרו לנו"

  ."שזה מצב משפטי פתוח', ג12-ב

  

  היכרות עם הילד וההחלטה לקבלו ה7.4.5
בראיונות הפתוחים המעיטו ההורים לדבר על התהליך שעברו עד שקיבלו את ההחלטה לאמץ , כאמור

החל מהרגע שבו קיבלו טלפון מן העובדת , זאת תיארו בפירוט רב את חוויותיהם-לעומת. ילד גדול

 הורים את הקושי שבצורך לקבל בראיונות הפתוחים הדגישו. הסוציאלית עם הצעה לקבל ילד מסוים

הם סיפרו שלאחר שעברו . או על סמך היכרות קצרה, החלטה עקרונית עוד לפני ההיכרות עם הילד

. פתאום הם נדרשו להחליט מיד אם לקחת את הילד כבנם, הכנה והמתנה, מיון, תהליך ממושך של פנייה

  :מספרת אמו של איתמר

היא חושבת שהוא , ח והיא צלצלה שיש לנו מישהובדיוק הלכנו לנו. זה היה מהיום למחר"

יום היינו רוצים לקחת אותו אותו אני חושבת שאם ב. ושנבוא למחרת בבוקר, מתאים לנו

הרגשה שזה לא הייתה אז , כך הרבה זמן-זה כאילו את מחכה למשהו כל .אז היו נותנים לנו

  ".תכירו וכל זה,  תצאוואולי בשבוע הבא, אולי ציפיתי שיודיעו לנו. כך מהר-יקרה כל
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 אלה חוויות שחוזרות -ההתרגשות והצורך להחליט החלטה גורלית תחת לחץ של זמן , הפתאומיות

  : אמם של שני ואילה מספרת, למשל. בסיפורים של ההורים

הייתי בדרך . פתאום קיבלנו טלפון שיש שתי בנות חמודות שצריכות מיד אימא ואבא"

. הרגשנו שיש איזו רעידת אדמה כזאת,  היה ממש שוק גדולזה, התקשרתי לבעלי, לעבודה

  "?כן או לא: לנו הייתה שאלה. היא תלד ויש ילד, אישה בהריון אין לה מה לדחות

מספרת , למשל. מדובר בהחלטה גורלית והמהירות שבה הדברים מתרחשים לא מעודדת החלטה שקולה

  :אמו של איתמר

. ההורים שלי רצו שנעשה לו אבחונים,  ודיברנוהלכנו הביתה, הם רצו שנחליט אוטוטו"

הסתכלנו אחד על השני . היא הפנתה אותי למישהי אחרת, צלצלתי לפסיכולוגית שהכרתי

  ." למחרת נסענו ולקחנו אותו' !לעזאזל כל הפסיכולוגים'ואמרנו 

  

  ילדים אחרים שהוצעו למשפחה

הילד שאומץ הוא הילד הראשון ) 74%(כי במרבית המקרים , מהראיונות שנערכו עם ההורים עולה

, למחצית מהמשפחות מבין אלה שהוצעו להם ילדים נוספים הוצע ילד נוסף אחד. שהוצע למשפחה

, הסכימו ההורים לקבל את הילד) 28%(בחלק מן המקרים הללו . ולמחציתן הוצעו שני ילדים או שלושה

הם החליטו שלא , לדברי ההורים. יתמנהלית או טכנ, בשל בעיה משפטית, אך האימוץ בוטל או נדחה

הם לא נקשרו אליו , )26%(לילד היו יותר מדי בעיות : מהסיבות הבאות, לאמץ את הילד שהוצע להם

  ).10%(הילד היה גדול מדי , )16%(אימוץ הילד היה כרוך באימוץ אחיו , )16%(רגשית 

  

פי -על,  הפנייה לשירות למען הילדסיפרו שהיה להם קשר עם הילד לפני) 6%( מעט הורים .משך ההיכרות

  .  כמשפחות אומנה או כמשפחות מארחות לילד כשהיה בפנימייה, רוב

  
לפי גיל בעת , משך הזמן שעבר מפגישתם הראשונה של ההורים והילד ועד שעבר לגור בביתם: 32לוח 

  )*באחוזים(המסירה 
  +6  4-5  2-3  כ"סה  
N  167  45  45  85  

  100  100  100  100  כ"סה
  7  5  21  10  ותו היום בא

  31  56  56  44  מספר ימים עד שבוע

  35  23  12  26  שבוע עד שבועיים

  27  16  11  20  יותר משבועיים 

 *0.05 <P, ח" ד12עם , 30.1 במבחן חי בריבוע .  
  

משך ההיכרות עלה באופן מובהק עם . משך ההיכרות היה בין מספר ימים לשבוע) 44%(במקרה השכיח 

,  עברו תקופת היכרות של יותר משבוע63% ויותר 6בקרב הילדים שהיו בני . האימוץגיל הילדים בעת 

  .  4-5 מבני 39%-ו, 2-3 מבני 23%לעומת 
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   מהלך האימוץ7.5
הוא המעבר מתפיסת האימוץ כאקט חד , אשר תואר במבוא לדוח זה, אחד השינויים בתפיסת האימוץ

. פיסה של האימוץ כתהליך מתמשך בשלבים שוניםלת, שלאחריו הילד הופך להיות בן המשפחה, פעמי

. המשפחות והילדים זקוקים לסיוע מסוגים שונים בתקופות שונות במהלך האימוץ, פי תפיסה זאת-על

שבהם הדגישו ההורים את זיכרונותיהם , מידע על שלבים שונים של האימוץ התקבל בראיונות הפתוחים

נשאלו , במסגרת סקר המעקב. המשפחות זה לזהמתקופת הסתגלותם הראשונית של הילדים ושל 

  . ביתיות-ההורים על משברים ועל אירועים חריגים במהלך האימוץ ועל יציאת הילדים למסגרות חוץ

  

   הסתגלות לאימוץ7.5.1
ברוב . בראיונות הפתוחים הרבו ההורים לספר על תקופת הסתגלותם של הילד ושל המשפחה זה לזה

ִאמן של , למשל. ואת ההמשך כקל יותר, השנה הראשונה כקשה מאודהמקרים תיארו ההורים את 

  : אסתר וחוה

, כך היה כבר יותר קל-שנתיים אחר, שנה ראשונה זה היה כמו שהגדירו לי את זה גיהנום"

  ."כבר חזרנו קצת אל עצמנו, כבר יותר יצאנו מהבית

  

  :ִאמה של יפעת

ואנחנו עוד לא היינו , היה ממוסדתכי הילדה עוד לא , השנה הראשונה הייתה שנה קשה"

  ."כך זה כבר הופך להיות רגיל-אבל אחר.  כולנו עם כולנו-שלמים פה 

  

ייתכן שדפוס זה היה קשור לעובדה . התחלתי" חיזור" של -הוריהם של רועי ונטע תיארו דפוס אחר 

  : שהילדים נמסרו במצב משפטי פתוח

כי כל אחד רוצה להראות לשני כמה היה , השנתיים הראשונות היו שנתיים מאוד טובות"
  ."איזו טעות עשיתם, אחרי שנתיים התחיל השלב של להוכיח כמה לא היה כדאי .כדאי

  
  : שאומץ בגיל ארבע, כפי שתיארה אמו של איתמר, היו תיאורים של חוויות משמחות

ה זאת היית, פעם ראשונה שלקחנו אותו למיטה קשה לתאר את ההבעה של פני הילד הזה"

  ."כי אף אחד כנראה אף פעם לא לקח אותו, כזאת שמחה

  
  :כגון אלה המפורטים כאן, מרבית התיאורים מן התקופה הראשונה היו של קשיים, עם זאת

  
  בלבול לנוכח השינוי הפתאומי בחיים עם הבאת הילד הביתה

  :אמן של שני ואילה. ואת השינוי הפתאומי בחייהם, ההורים מתארים את התדהמה

ותוך שלוש , לי היה אוטו כי הייתי צריכה לנסוע לעבודה שלי מחוץ לעיר, נו לראותהלכ"

ולא , שעות מהטלפון של העובדת הסוציאלית פתאום ישבתי כאן עם שתי תינוקות על הספה

  ." ידעתי מה לעשות
  

  :ִאמן של חוה ואסתר

אכלנו .  אתןאחרי כמה דקות העובדות עזבו ונשארנו רק אנחנו, הן הגיעו אלינו הביתה"

  ."כך למחרת בבוקר התחילו הבעיות-ארוחת ערב ואחר
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  ילדים במצב מוזנח

   :של טלִאמה 

זאת הייתה הזנחה שרואים , עם מלא פצעים, עם עיניים סגורות, הוא היה עם התקררות"

  ."א של יום יומיים ולא שבועות ל,שזאת הזנחה ארוכה

  :של חוה ואסתרִאמן 

הקטנה לא ידעה לקרוא , והן היו מרטיבות בלילה, ו להן כיניםהי, לדות מוזנחות יהן היו"

  ."בכלל

  

  בעיות רגשיות והתנהגות

  :של טלִאמֹו 

כי הוא היה , כשהבאתי אותו לגן היו קוראים לו המתאבד, מאוד קשה-הוא היה מאוד"

  ."והוא היה רץ, ט זורק את עצמו לכל מיני מקומותופש

  

  :של שני ואילהִאמן 

עוצמת , עוצמת הבכי, העוצמה של כל דבר. זק את הטראומה שהן עברוהרגשנו מאוד ח"

ההתנגדות לצאת , ההתנגדות להיכנס לאמבטיה, ההתנגדות להחליף טיטול, הרעש, הכאב

לגדולה שלי אילה ... לאט הן ממש נרגעו-לאט. במיוחד שני, ההתנגדות לכל מגע, מהאמבטיה

שזה גם , יא הייתה מאוד חשדנית עם בעליכי ה, היו כנראה חוויות מאוד שליליות עם גבר

, זה לא לקח הרבה זמן. הוא רצה לקשור אתה קשר והיא מאוד התנגדה. מאוד היה קשה לו

היא מאוד , ברוך השם, עכשיו. עד שהיא העזה לצאת אתו לבד, אולי חודשיים שלושה

  ." אוהבת את אבא

  

  :של חוה ואסתרִאמן 

אני לא קמה :  זוכרת שבוקר אחד הגדולה אמרה ליאני. הן היו בהתחלה מאוד תוקפניות"

הן פשוט , הרבה פעמים הן ברחו... התוקפנות הזאת. מהמיטה עד שלא תקפצי על רגל אחת

 ,זה היה מתח? לא לרוץ אחריהן או כן לרוץ אחריהן: היינו צריכים להחליט. ברחו ונעלמו

  ."ולא פעם אחת מהן הייתה בורחת, שולחן שבת אצלנו

  

  : ליאורשלִאמה 

היא לא הייתה , היא לא הייתה מסתכלת לי בפנים, כשהיא באה אלי לא היה לה אמון"

זה , אם היא הייתה הולכת למישהו. היא נורא פחדה מאנשים. מסתכלת לאף אחד בעיניים

היא הייתה , היה לה איזה מנהג מאוד לא יפה. היה בשביל לקחת ממנו משהו לטובתה

את לא חייבת , תשמעי, לאט-אז אמרנו לה לאט. שים זריםגם אנ, מנשקת לכולם את הפה

  ."את יכולה להגיד לו שלום, את לא חייבת לנשק את הבן אדם הזה, לרצות את כולם
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  להכניס הביתה ילד זר

  :אמה של יפעת

, היא צריכה פתאום לקבל דברים שלנו. בכל זאת ילדה זרה נכנסת הביתה. זה נורא קשה"

  ."לכל השיגעונות של כל אחד, להתרגל אליהואנחנו צריכים פשוט 

  

  ניתוק הילדים מן הסביבה הקודמת

. חלק מן ההורים נזכרו בכאב ובקושי שחוו הילדים בניתוק פתאומי מאנשים שהיו קשורים אליהם

  : במקרה של יפעת, למשל

היא הייתה נפגשת עם אימא שלה בשירות למען הילד בפגישות פעם בשבוע או פעם "

לא סיפרו , פתאום עשו נתק.  ואימא שלה הייתה מציפה אותה במתנות ובאהבה,בשבועיים

חודש ימים לפני עשו את הנתק . כך הכינו אותה-רק אחר, לילדה שהיא הולכת למשפחה

והיא הכינה לה אלבום , היא התנתקה ממנה, היא ידעה. והאימא בכתה, לאימא סיפרו. הזה

כך סיפרו לה שהולכים עכשיו -רק אחר, ידעהמסכנה לא , אבל הילדה. עם תמונות והכול

  ."עשרה-והיא לא תראה את אימא שלה יותר עד גיל שמונה, לחפש לה משפחה ובית

  

האם המאמצת לא ידעה איך לעזור לילדה להתמודד עם הניתוק מן המשפחה , במקרה של ליאור

   :האומנת

א נקשרה אליהם הי, היא נזכרה במשפחה האומנת. הצער והכאב שלה היה מאוד גדול"

כל הזמן התקשרתי . היא כל הזמן חיפשה אותם. זה היה נורא קשה בשבילה, רגשית

הם . אבל לא היה להם מענה?' מה נגיד לה, מה נעשה אתה, 'לעובדת הסוציאלית ושאלתי

אני 'אמרתי לה . אבל אין דבר כזה. 'ועכשיו את אימא חדשה, תגידי שהם הלכו'אמרו לי 

היא הייתה יושבת ככה עם הראש . 'אני רוצה את אימא שלי'יא אמרה אבל ה', אימא חדשה

  ."אני רוצה את אימא שלי: בין הידיים ובוכה ורועדת

  

    אירועים ומשברים7.5.2
 35לוח . במסגרת הסקר נשאלו ההורים על אירועים ומשברים שהתרחשו במהלך השנים מאז האימוץ

  .  לפי גיל בעת האימוץ, מפרט את שכיחותם

  

המשברים השכיחים . מישים ואחד אחוזים מן הילדים סבלו ממשבר או מאירוע כלשהו במהלך השניםח

שכיחותם של ). אלימות, התפרצויות זעם, שוטטות, שקרים, כגון גנבות(היו בעיות התנהגות קשות 

  ומעלה6 מבני 57%משברים אירעו אצל : לפי הגיל בעת האימוץ, משברים הייתה גבוהה באופן מובהק

  .  בעת האימוץ2-3 מבני 41% בעת האימוץ ואצל  4-5 מבני 50%אצל , בעת האימוץ
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  )*באחוזים(לפי גיל בעת המסירה לאימוץ , שכיחותם של אירועים ומשברים במהלך האימוץ: 35לוח 
 +6 4-5 2-3  כ"סה 
N  179  46  46  87  

 33 33 20 30  בעיות התנהגות קשות
 16 15 9 14  בריחה או ניסיון בריחה

 6 11 9 12  מצוקה נפשית
 6 2 4 5  משבר ביחס למשפחה המולידה
 11 4 9 9  משבר על רקע קשיים בלימודים

 57 50 41  51  **משבר או אירוע כלשהו
  .כיוון שניתן היה לציין יותר ממשבר אחד, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 

 **p<0.05 ,  ח" ד2עם , 8.6חי בריבוע.  
  

רלבנטיות בתכנון שירותים למשפחות מאמצות היא באילו משלבי של האימוץ אחת השאלות ה

  . מתרחשים המשברים

  
  )*באחוזים(המשפחות שבהן אירעו משברים בפרקי זמן שונים לאחר האימוץ : 36לוח 

  ים/ו משבר/כמה שנים לאחר האימוץ אירע
  כ "סה

N=179  
  49  לא היו משברים

  12  בשנה הראשונה

 11  אימוץ שנים לאחר ה2-3
 31   שנים לאחר האימוץ4-9

 30 ** שנים לאחר האימוץ10-15
  כי ייתכן שהיו משברים ביותר מתקופה אחת , 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל*   
  . שנים10-15 ילדים שאומצו לפני 62-שורה זאת מתייחסת רק ל** 
  

שיעור דומה של ילדים    , משברים מן הילדים חוו 12%כי בשנה הראשונה לאימוץ , 36ניתן לראות מלוח 

 מן הילדים חוו משבר במהלך שלושים ואחד אחוזים. חוו משברים במשך השנתיים שלאחר מכן) 11%(

 שנים ויותר חוו 10 מהילדים שאומצו לפני 30%-ו, ) שנים לאחר האימוץ4-9(חמש השנים שלאחר מכן 

 מן 6%-שלאחר השנה הראשונה כ, ים אלהפי נתונ-על, ניתן להעריך.  שנים לאחר האימוץ10-14משבר 

כי , ) שנים10-14-ו,  שנים5-9(יש לציין לגבי שני פרקי הזמן האחרונים . הילדים עברו משבר בכל שנה

  . וייתכן שיתווספו משברים נוספים, חלק מן הילדים עדיין לא סיימו פרק זמן זה מאז האימוץ

  

לא היה אפשר להצביע על פרק זמן , ה הראשונההיות שמלבד שכיחותם הגבוהה יותר של משברים בשנ

, יש מקום לבדוק האם יש גילים קריטיים, שבו מתרחשים משברים רבים יותר, נוסף מאז האימוץ

  . המועדים למשברים
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לפי גיל הילד בעת המעקב , המשפחות שבהן אירעו משברים בגילים שונים של הילד: 37לוח 
  ) *באחוזים(

  6-12  13-18 19-25  
N  66  84  29  

 45 43 58  לא היו משברים
        הגיל שבו אירע המשבר

  לא רלבנטי 6 12  2-5

6-12  26 27 21 
 52 32  לא רלבנטי  13-18
 10  לא רלבנטי  לא רלבנטי  19-25

  . כי ייתכן שהיו משברים ביותר מתקופה אחת100%-הסכומים אינם מסתכמים ל* 
  

  

מאשר בקרב ) 26%(היה שיעור גבוה יותר של משברים  , 6-12לגיל  מראה כי בקרב ילדים שהגיעו 37לוח 

שעדיין לא ,13-18בגיל ( חוו כבר משברים 13-18שלושים ושניים אחוזים מבני ). 12% (2-5ילדים בני 

  . 6-12 חוו משברים בגיל 27%-ו, )סיימו וייתכן שצפויים משברים נוספים במהלכו
  

 אצל 21%זאת לעומת , 13-18 חוו משבר בגיל 19-25עו לגיל חמישים ושניים אחוזים מהבוגרים שהגי

 בגיל 10%ולעומת , )6אם כי יש להביא בחשבון שחלק מהם אומצו מעל גיל  (6-12קבוצת גיל זאת בגיל 

נראה כי שכיחות המשברים גבוהה יותר בשנה הראשונה , לסיכום). אם כי לא סיימו אותו עדיין(הנוכחי 

  ). 13-18(בגרות ובגיל ההת, לאחר האימוץ
  
  

  ביתית במהלך האימוץ- יציאה למסגרת חוץ7.5.3
לטווח , ביתית-אחת ההתפתחויות שעלולה להתרחש במהלך האימוץ היא יציאתו של הילד למסגרת חוץ

.  מן הילדים בכל הגילים שהו מחוץ לבית בשלב כלשהו16%, 38כפי שניתן לראות מלוח . קצר או ארוך

יש . 19-25 מבני 31%-ו, 13-18שרים ואחד אחוזים מן הילדים שהיום הם בני ביתית שהו ע-במסגרת חוץ

כך ששיעור זה  עשוי ; ביתיות- בעתיד ֶיצאו ילדים נוספים למסגרות חוץ13-18לציין שייתכן שבקרב בני 

לא נמצאה השפעה של הגיל של , שכאשר גילו של הילד בעת המעקב היה קבוע, כמו כן יש לציין. לעלות

  . ביתית-עת האימוץ על יציאה למסגרת חוץהילד ב
  

לפי גיל הילד בעת עריכת               , ביתיות שונות במהלך האימוץ-הילדים ששהו במסגרות חוץ: 38 לוח 
  )*באחוזים(הסקר 

 19-25 13-18 6-12  כ"סה 
N  175  63  87  25  

 **24 6  - 7  פנימייה
 7 7 2 6  פנימייה טיפולית

 3 4  - 2  ושךאשפוז פסיכיאטרי ממ
 3 2  - 2  הוסטל או מעון של חסות הנוער

 - 4 - 2  מסגרת אחרת
 ***31 21 2  16  *יצאו למסגרת כלשהי

  . ילדים2שבו שהו , ואשפוז רפואי ממושך,  מן הילדים6%שבהן למדו , לא כולל אולפנא או ישיבה תיכונית*    
    **0.01<p , דרגות חופש4עם , 22.3חי בריבוע .  
***  0.01<p , דרגות חופש 4עם , 17.2חי בריבוע .  

  



  72  

  

 מן הילדים 24%שהו בה . ביתית השכיחה ביותר עבור קבוצת גיל זאת הייתה פנימייה-המסגרת החוץ

 בקרב 4%: ילדים אחדים שהו במסגרות לילדים במצבי מצוקה קשים יותר.  בעת המעקב19-25שהיו בני 

המיועדות לבני ,  שהו במסגרות של חסות הנוער2%-ו, שכים שהו באשפוזים פסיכיאטריים ממו13-25בני 

  .נוער שביצעו עברות ולבני נוער עם בעיות התנהגות קשות

  

עלתה התלבטות האם , בראיונות שנערכו עם אנשי מפתח בשלב הראשון של המחקר, 5כפי שצוין בפרק 

 עולה כי שיעור ההורים 39 מלוח. ביתית מעידה על כישלון האימוץ או לא-יציאתו של ילד למסגרת חוץ

על תחושת שייכותו של הילד למשפחה ועל שביעות רצונם , אשר דיווחו על יחסים טובים בינם לבין הילד

יש , עם זאת. ביתית-מן האימוץ היה נמוך באופן מובהק בקרב ההורים לילדים שהוצאו למסגרת חוץ

ההורים דיווחו על יחסים טובים עם מרבית , ביתית-שגם בקרב הילדים שהוצאו למסגרת חוץ, לציין

מחצית מהוריהם המאמצים של ילדים שיצאו ). 66%(ועל תחושת שייכותו למשפחה ) 68%(הילד 

  ).פירוט המשתנים לעיל' ר(ביתית דיווחו על שביעות רצונם מן האימוץ -למסגרת חוץ

  
 רצון ההורים מן תחושת שייכותו של הילד למשפחה ושביעות, הקשר בין ההורים לילדים: 39לוח 

  ביתית  -לפי יציאת הילד למסגרת חוץ, האימוץ
 

  כ"סה
  יצא למסגרת 

  ביתית-חוץ
  לא יצא למסגרת 

  ביתית-חוץ

N  179  28  151  

 95 68 90 *קשר טוב בין הורים לילדים
 94 66 90 **הילד מרגיש שייך למשפחה
 93 50 86 ***הורים מרוצים מן האימוץ

     *p<0.01  ,1ח "עם ד,  16.8ע חי בריבו.  
   **p<0.01  , ח" ד3עם ,  23.0חי בריבוע.  

   ***p<0.01,  1ח "עם ד, 27.1 חי בריבוע.  
  

בריאיון עם אמה של הדס ניכר שגם היא התלבטה האם יציאה לפנימייה מהווה עדות שלילית ביחס 

ת לפנימייה בגיל הגיעה האם למסקנה שיציאתה של הב, במקרה זה. ליחסים במשפחה ולהצלחת האימוץ

  : אלא גם את מערכת היחסים במשפחה, ההתבגרות שיפרה לא רק את מצבה הלימודי

והיא הלכה , אבל היא ואבא שלה בישלו את הסיפור הזה, אני לא הייתי בעד פנימייה"

מפני שאז היא , אבל טוב שהיא הלכה, לא הייתה לי ברירה. לפנימייה בלי לשאול אותי

, עושים הכול למענה, היא יודעת שבבית יש לה את החדר שלה. הביתמעריכה קצת יותר את 

, יו לה משברים בשנה הזאת של הפנימייהה. היא מקבלת כל מה שהיא רוצה ואת האהבה

-והיא התחזקה מאוד בשנה הזאת מבחינת בית, ספר מאוד טוב על רמה-אבל יש שם בית

  ".ספר

  

   מצב הילדים בעת המעקב7.6
, יות של מחקר זה הייתה קבלת מידע שיטתי על מצבם של הילדים המאומציםאחת ממטרותיו העיקר

אחת הסוגיות שעלתה בראיונות שנערכו עם אנשי מפתח ועובדים בתחום . מספר שנים לאחר אימוצם

הייתה קשייהם של אנשי המקצוע ושל ההורים המאמצים לפתח ציפיות מציאותיות לגבי התפתחותם 
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משום שמצד אחד מושמע החשש שהילדים , קושי זה מכביד במיוחד, לבנטיבהעדר מידע ר. של  הילדים

קיימת בקרב , ומן הצד האחר, והדבר מרתיע הורים מלאמץ ילדים גדולים, יהיו פגועים ובעייתיים מאוד

". ילדים רגילים"ייעלמו קשייהם והם יהיו , ההורים ציפייה שלאחר שיגדלו במשפחה אוהבת ויציבה

רגשית וחברתית עשוי לגשר על פערים אלה וליצור , צב הילדים מבחינה לימודיתתיאור שיטתי של מ

מידע על מצב הילדים כעבור שנים ובגילים שונים נחוץ להערכת , כמו כן. בסיס לציפיות מציאותיות

  . בשלבי האימוץ המאוחרים יותר, צרכים ותכנון שירותים עבורם ועבור משפחותיהם

  

, )חברתי ורגשי, לימודי(וני המעקב על מצבם של הילדים בתחומים שונים בסעיף זה מובאים תחילה נת

כפי שעלו , בהמשך מובאים סיפורי ההורים על הילדים. וכן ממצאים על ציפיות הורים מילדיהם בעתיד

  . מהראיונות הפתוחים

  

ים בעת פי גיל הילד-מובאים על, העוסק ביחסים בין הילדים להוריהם, הממצאים בפרק זה ובפרק הבא

זאת כיוון שקבוצות הגיל . כפי שהוצגו בפרקים הקודמים, פי גיל הילדים בעת האימוץ-ולא על, המעקב

ונמצא שסיווג , השונות בעת המעקב מבחינות בין הילדים מבחינת השלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים

  . זה משמעותי יותר בהקשר זה מאשר הגיל בעת האימוץ

  

 היו בני 47%; 6-12ת סקר המעקב היו שלושים ושבעה אחוזים מהילדים בני  עולה כי בעת עריכ40מלוח 

היו בעת , 2-3אומצו בהיותם בני , שבעים ואחד אחוזים מהילדים. 25 עד 19 היו בוגרים בני 16%-ו, 13-18

 מקרב הילדים שאומצו 45%. ואף אחד מהם לא היה בוגר עדיין,  היו מתבגרים29%; המעקב ילדים

 מקרב 15%. היו בוגרים) 2%(ובודדים ,  היו מתבגרים53%;  היו בעת המעקב ילדים45%, 4-5כשהיו בני 

  .   בוגרים32%-ו,  היו מתבגרים53%; היו בעת המעקב ילדים, 6-14הילדים שאומצו כשהיו בני 

  
  ) באחוזים(לפי גיל בעת המסירה , גיל הילדים בעת עריכת הסקר: 40לוח 

  6-14אומצו בני   4-5אומצו בני   2-3מצו בני או  כ"סה  גיל בעת עריכת הסקר
N  179  46  46  87  

 100 100 100 100  כ"סה
6-12  37 71 45 15 

13-18  47 29 53 53 
19-25  16 - 2 32 

  

   או לימודעיסוק מסגרת 7.6.1
 היו במסגרת 18תשעים ושמונה אחוזים מהילדים מתחת לגיל . העיסוק בעת עריכת סקר המעקב

, )7(עבודה , )7(צבא או שירות לאומי :  היו במסגרות נורמטיביות19-25 הבוגרים בני מרבית. לימודים

לגבי ארבעה בוגרים , אחד חיפש עבודה, ל"בוגר אחד היה בטיול בחו). 2(עבודה ולימודים , )5(לימודים 

  .  ולגבי אחד לא היה ידוע כיוון שניתק קשר עם המשפחה, ההורים לא פירטו
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 עולה כי ארבעים וחמישה אחוזים מן הילדים פגשו את הוריהם המאמצים 33וח  מל.מספר הפגישות

 11%-ו, חמישה אחוזים מן הילדים לא פגשו את ההורים כלל. שלוש פעמים לפחות לפני שעברו לביתם

  . שנפגשו עמם רק פעם אחת

  
  )* באחוזים(מספר הפגישות  עם הילד לפני המעבר שלו לבית הוריו המאמצים : 33לוח 

 
  

  כ"סה
N=167  

  100  כ"סה
  5  לא התקיימו פגישות

  11  פגישה אחת
  19  שתי פגישות

  45   פגישות3-4
  20  חמש פגישות ויותר

  .לא כולל משפחות ששימשו כמשפחות אומנה לילד לפני האימוץ* 
  

 ענו 27%, שבעים ואחד אחוזים מההורים ציינו שמשך היכרותם עם הילדים לפני האימוץ היה מתאים

  .  ענו שהיה ארוך מדי3%-ה קצר מדי ושהי

  

   שביעות רצונם של ההורים מתהליך ההכנה לקראת האימוץ7.4.6
בלוח . ההורים המאמצים שהשתתפו בסקר נשאלו מה לדעתם היה ניתן לשפר בתהליך הכנתם לאימוץ

ם התחומי. כרבע מן ההורים ענו שלא היה מקום לשיפור.  מוצגות התשובות שהתקבלו ושכיחותן34

וקבלת יותר מידע מקצועי וכלים לאימוץ ילדים ) 17%(העיקריים שצוינו היו קבלת יותר מידע על הילד 

  ). 18%(עם צרכים מיוחדים 

    
  )*באחוזים(ההורים שציינו מה ניתן לשפר בתהליך הכנתם לקראת האימוץ : 34לוח 

  כ"סה  
  23  אין מה לשפר

  17  קבלת יותר מידע על הילד
  18  ע מקצועי וכלים קבלת יותר מיד

  3  הכנת המשפחה להשלכות האימוץ
  2  מפגשים עם הורים מאמצים

  3  יותר מפגשים קבוצתיים
  2  יותר מפגשי הכנה והיכרות עם הילד

  3  התראה ארוכה יותר למועד קבלת הילד
  3  התאמה טובה יותר של הילד לציפיות ההורים

  .פשרות לענות יותר מתשובה אחת משום שהייתה א100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
  

ובמיוחד , מן הראיונות הפתוחים עלה הצורך של ההורים המאמצים במידע מהימן יותר על הילדים

 - הם סיפרו על המצוקה שחשו כשנאלצו להחליט מיד . בפרטים שהיו עלולים להניאם מלקבל את הילד

ובזיכרונם הוא , בלו אילוץ זה כנתוןהם קי. לבדוק פרטים נוספים ולשקול, ללא שהות להכיר את הילד

  .קשור להתרגשות שבקבלת הילד
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עוד אחד היה ,  התגייסו לצבא או לשירות לאומי17,  הבוגרים29 מבין .שירות צבאי או שירות לאומי

בתשובה לשאלה מדוע לא התגייסו . והוריהם של שלושה ילדים לא השיבו, אמור להתגייס בשנה הקרובה

ולגבי חמישה ניתנו תשובות , ביחס לאחת טעמי דת, ס לשניים צוינו בעיות נפשיותביח, שמונת האחרים

  . אחרות

  

   מצב הילדים מבחינה לימודית7.6.2
  )באחוזים** (לפי מסגרת החינוך ולפי גיל בזמן עריכת הסקר, הילדים: 41לוח 

  *19-25  13-18 6-12  כ"סה 

N  179  63  87  29  

 100 100 100  100  כ"סה
 80 85 94  88 גיל  ספר ר-בית
 20 15 6  12  ספר במסגרת  החינוך המיוחד-בית

  .מסגרת הלימודים האחרונה* 
  .פי מבחן חי בריבוע-לא נמצאו הבדלים מובהקים על**
  

 - 88%- מהילדים למדו בבתי ספר של החינוך המיוחד ו12%- מראה ש41לוח  .סוג המסגרת החינוכית

-  בקרב ילדים בחטיבה ובתיכון ו15%, ספר יסודי-ים בגיל ביתשישה אחוזים מהילד. בבתי ספר רגילים

עשרים וארבעה אחוזים מן הילדים ). ההבדלים לא מובהקים( בקרב הבוגרים למדו בחינוך המיוחד 20%

האם הילדים שלמדו לפני , נבדקה השאלה. לפני מסירתם לאימוץ, למדו בבתי ספר של החינוך המיוחד

 ילדים שנמסרו 37לגבי . המשיכו ללמוד במסגרות מסוג זה בהמשך, חדהאימוץ במסגרות החינוך המיו

 9מבין .  היו בידינו נתונים על המסגרת החינוכית שבה למדו לפני האימוץ ובעת המעקב5לאימוץ מעל גיל 

וילד אחד נשאר , עברו שמונה ילדים למסגרת החינוך הרגיל, ילדים שלמדו לפני האימוץ בחינוך מיוחד

,  שלמדו בבתי ספר רגילים לפני האימוץ28-עשרים וחמישה ילדים מבין ה. וך המיוחדבמסגרת החינ

  . ושלושה עברו למסגרת החינוך המיוחד, המשיכו ללמוד במסגרת זו בעת המעקב

  

 נוספים היו בהליך 3%- שלושים וארבעה אחוזים מן הילדים אובחנו כלקויי למידה ו.ליקויי למידה

, פי סקר של נאון-על. ר גבוה יחסית לשיעור לקויי הלמידה באוכלוסייהזה שיעו. אבחון בעת המעקב

 מכלל הילדים באוכלוסייה היהודית סובלים 12-17 מבני 6%- ו6-11 מבני 8%, )1998(מוראי -יפרח ובייץ

בשכיחותם של ליקויי הלמידה בקרב הילדים . מליקויי למידה מאובחנים או מבעיות למידה לא מוגדרות

-13 אצל בני 39%, 6-12 בקרב בני 36% -בוצות הגיל השונות לא נמצאו הבדלים בולטים המאומצים בק

  .19-25 אצל הבוגרים בני 34%- ו18
  

 תלמידים 26%,  היו תלמידים רגילים36%,  מן הילדים היו תלמידים חלשים21% עולה כי 42מלוח 

שיעור התלמידים . שונותיש הבדל מובהק בין קבוצות הגיל ה.  תלמידים מצטיינים17%-טובים ו

תשעה אחוזים . 13-18 בקרב בני 15%-ו, 6-12בקרב בני , 18%לעומת , 55%החלשים בקרב הבוגרים היה 

 היו תלמידים 41% 13-18אצל בני . מהבוגרים היו תלמידים טובים ולא היו ביניהם תלמידים מצטיינים

  . או מצטיינים היו תלמידים טובים57% 6-12ובקרב בני , טובים או מצטיינים
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  )***באחוזים* (לפי גיל הילד בעת עריכת הסקר, לפי רמת ההישגים הלימודיים, הילדים: 42לוח 
  **19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  169  65  82  25  

  100  100  100  100  כ"סה

  -  19  20  17  בין התלמידים המצטיינים בכיתה

  9  22  37  26  בין התלמידים הטובים

  36  44  25  36  לים בכיתהבין התלמידים הרגי

  55  15  18  21  בין התלמידים החלשים

  לפי דיווח ההורים*   
   מתייחס לבית הספר התיכון האחרון19-25לגבי בני **  
 ***0.01p< ,  ח" ד6עם , 25.2חי בריבוע 

  

- ולעומת,  מן הילדים נמוכה יחסית לרמתם של בני גילם37%בסמוך לאימוץ הייתה רמת הלימודים של 

  .  מהילדים נמוכה יחסית לרמתם של בני גילם22%הייתה רמתם של , בעת המעקב, זאת

  

ילדים אשר נאספו ( ילדים  היה אפשר להשוות בין מצבם לפני האימוץ לבין מצבם בעת המעקב 46לגבי 

 מן 48%אצל ). ושהוריהם השתתפו גם במעקב, ספר לפני האימוץ-אשר היו בגיל בית, לגביהם נתוני רקע

אצל , ביחס לבני הגיל מן התקופה שלפני האימוץ ועד המעקב, ם הללו חל שיפור ברמת הישגיהםהילדי

  .  חלה נסיגה15%ואצל ,  לא חל שינוי37%

  

המידע ביחס למצב לפני האימוץ נלקח . שמקור הדיווח בכל נקודת זמן שונה, חשוב לציין, עם זאת

זאת בעת המעקב אנו מתבססים -ולעומת, ן הילדידי עובדות השירות למע-כפי שתועד על, מתיקי הילדים

  .על דיווח ההורים
  

ס "הגעה לביה: הספר בתחומים הבאים- ההורים נשאלו על תפקוד הילדים בבית.תפקוד בבית הספר

מוטיבציה , השתתפות פעילה בשיעורים, ריכוז במשימות לימודיות, והשתתפות בשיעורים באופן סדיר

  ).43לוח (הפרעה בכיתה ופגיעה ברכוש בית הספר , הקשבה למורים, בית-הכנת שיעורי, ללימודים
  

ללא בעיות בהתנהגות או , הספר-נמצא כי ארבעים ושמונה אחוזים מן הילדים מתפקדים היטב בבית

 מן הילדים היו שלוש בעיות או יותר בתפקוד בבית 20%-ול,  יש בעיות מעטות32%-ל, בהרגלי הלימוד

,  היו שלוש בעיות או יותר13-18 מבני 22%-ל,  היו שלוש בעיות או יותר6-12 מהילדים בני 10%-הספר ל

הבדלים . בבית הספר האחרון שלמדו בו,  היו שלוש בעיות תפקוד בבית הספר או יותר19-25 מבני 39%-ל

  . אלה היו מובהקים
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כת הסקר לפי גיל הילד בעת ערי, *ס"לפי מספר בעיות בתפקוד והתנהגות בביה, הילדים: 43לוח 
  ***)באחוזים(

  **19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  63  87  25  

  100  100  100  100  כ"סה

  26  45  59  48  ללא בעיות

  35  33  31  32  בעיה אחת או שתיים

  39  22  10  20  שלוש בעיות ויותר

אי , יותחוסר ריכוז במשימות לימוד, ס והשתתפות בשיעורים באופן סדיר"אי הגעה לביה: תחומי הבעיות*   
הפרעה , אי ציות למורים, אי הכנת שיעורי בית, חוסר מוטיבציה בלימודים, השתתפות בשיעורים באופן פעיל

  .בכיתה
  .מתייחס לבית הספר האחרון שבו למדו**   
 ***p<0.05 , ח" ד4עם , 11.2חי בריבוע.  

  
  

   מצב הילדים מבחינה רגשית וחברתית 7.6.3
באמצעות כלי מדידה המבוסס על , גשי והחברתי של הילדיםהורי הילדים נשאלו על מצבם הר

הם נשאלו על התנהגויות שונות שהעידו על . (Achenbach and Edelbroke, 1983) של אכנבך CBCLשאלון

  . הקשיים הרגשיים והחברתיים של הילדים

  

. ברתיותפריטי התנהגות אלה קובצו באמצעות ניתוח פקטורים לשישה תחומים של בעיות רגשיות וח

בעיות ; אי שקט וחוסר ריכוז; תוקפנות והעדר משמעת; ודימוי עצמי ירוד, פחדים, התחומים הם עצב

קללות , כגון גנבות(חברתית -התנהגות אנטי; )הרטבה ופגיעה עצמית, שינה, אכילה(בהרגלים הגופניים 

  . י התנהגויות בעייתית פריט3-5כל אחד מן התחומים כולל . וקושי ביצירת קשרים חברתיים; )ואלימות

  

כי פריטים אלה שימשו , יש לציין. 'הפריטים המרכיבים את כל אחד מתחומי הבעיות מוצגים בנספח ב

  .לתיאור מצבם של הילדים מבחינה רגשית וחברתית לפני מסירתם לאימוץ

  

, מעקבקשה להשוות בין שיעור הילדים עם בעיות בכל אחד מן התחומים בעת המסירה ובעת ה, עם זאת

הבעיות לפני .  ההבדל בגילם של הילדים בשתי נקודות זמן אלה וההבדל במקור הדיווח-משני טעמים 

פי תשובת -נרשמו על, הבעיות בעת המעקב; האימוץ נרשמו רק אם צוינו במפורש בתיקו של הילד

  .ההורים לכל אחד מן הפריטים
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* לפי גיל הילד בעת עריכת הסקר, מים שוניםהילדים שסבלו מבעיות רגשיות וחברתיות בתחו:  44לוח 
  )באחוזים(

  19-25  13-18  6-12  כ"סה  

N  175  63  87  25  

          פחדים ודימוי עצמי ירוד, עצב
  100  100  100  100  כ"סה

  24  46  46  42  אין בעיה
  36  25  30  29  בעיה אחת

  40  29  24  29  שתי בעיות או יותר
          

          חוסר משמעת ותוקפנות
  100  100  100  100  כ"סה

  60  60  56  58  אין בעיות
  28  19  31  25  בעיה אחת

  12  21  13  17  שתי בעיות או יותר
          

          אי שקט וחוסר ריכוז
  100  100  100  100  כ"סה

  52  55  54  54  אין בעיות
  28  27  31  29  בעיה אחת

  20  18  15  17  שתי בעיות או יותר
          

           הגופנייםםבעיות בהרגלי
  100  100  100  100  כ"הס

  52  71  65  67  אין בעיות
  32  19  23  22  בעיה אחת

  16  32  12  11  שתי בעיות או יותר
          

          התנהגות אנטי חברתית
  100  100  100  100  כ"סה

  64  66  71  67  אין בעיות
  24  18  15  18  בעיה אחת

  12  17  14  15  שתי בעיות או יותר
          

          יםקשיים ביצירת קשרים חברתי
  100  100  100  100  כ"סה

  56  46  54  50  אין בעיות
  24  32  28  29  בעיה אחת 

  20  22  18  20  שתי בעיות או יותר
  .ח" ד4 במבחני חי בריבוע עם 0.05לא נמצאו הבדלים ברמת מובהקות של *

  

ים פחד, התחום שבו שיעור הילדים עם בעיות היה הגדול ביותר הוא של עצב, 44כפי שרואים מלוח 

.     מן הילדים סבלו משתי בעיות ויותר29%-ו,  מן הילדים סבלו מבעיה כלשהי58% -ודימוי עצמי נמוך 
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- ול,  היו בעיות בתחום של אי שקט וחוסר ריכוז46%-ל,  מן הילדים  היו בעיות ביצירת קשרים50%-ל

  .  בתחום של תוקפנות וחוסר משמעת- 42%

  

מצבם של הילדים משתקף גם בצירוף מספר ,  או אחריםמעבר להופעתן של בעיות בתחומים אלה

  ). 45לוח ' ר(התחומים שבהם סובלים מבעיות 

  
לפי גיל הילד בעת סקר , מספר התחומים הרגשיים וחברתיים שבהם צוינה בעיה אחת לפחות: 45לוח 

  )*באחוזים(המעקב 
 19-25 13-18 6-12  כ"סה 
N  179  63  87  29  

 100 100 100 100  כ"סה
 14 17 11 14   תחוםאף
 36 33 45 38   תחומים1-2
 38 31 27 31   תחומים 3-4
  14  19  17  17   תחומים5-6

  .ח" ד6פי מבחן חי בריבוע עם -לא נמצאו הבדלים מובהקים על* 
  

ובקצהו , שלא סבלו מבעיה באף לא אחד מן התחומים) 14%(בקצה אחד של הרצף חלק קטן מן הילדים 

סבלו , בין שני הקצוות הללו. שסבלו מבעיות כמעט בכל התחומים) 17%(דים חלק קטן מן היל, השני

). 31%(ארבעה תחומים -או בשלושה) 38%(מרבית הילדים מבעיה אחת לפחות בתחום אחד או בשניים 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הילדים בקבוצות הגיל השונות ביחס למספר התחומים שבהם סבלו 

  . תיותמבעיות רגשיות או חבר

  

   התנהגות בלתי נורמטיבית בגיל ההתבגרות7.6.4
 ויותר נשאלו על מעורבות ילדיהם בהתנהגויות בלתי נורמטיביות בגיל 13ההורים לילדים בני 

  . ההתבגרות
  

לפי גיל  , שהיו מעורבים בהתנהגות בלתי נורמטיביות בגיל ההתבגרות,  ויותר13הילדים בני : 46לוח 
  )*זיםבאחו(בעת סקר המעקב 

  19-25  13-18  כ"סה  
N  113  84  29  

 11 8  9  השתמש באלכוהול בצורה מופרזת
 11 4  5  השתמש בסמים

 15 10  11  היה במעצר או נפתח לו תיק במשטרה
 19 4  7  **התנהג בצורה לא אחראית מבחינה מינית

  31  15  19  התנהגות בלתי נורמטיבית בתחום אחד לפחות

לא נכללו ילדים שהוריהם . ביחס לכל סוג פעילות" כן"ר הילדים שהוריהם השיבו האחוזים מתייחסים לשיעו*   
  ".לא יודע"או " אפשר שכן"השיבו 

 **p<0.05 , 1ח "עם ד,  5.9חי בריבוע .  
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 השיבו שידוע להם שילדיהם השתמשו באלכוהול בצורה 13-25 מבני 9%מהלוח רואים כי הוריהם של 

בכל התחומים . שילדיהם היו במעצר או שנפתח להם תיק במשטרה השיבו 11%והוריהם של , מופרזת

הבדל מובהק . 13-18מאשר מבני ,  היו מעורבים בהתנהגות בלתי נורמטיבית19-25שיעור גבוה יותר מבני 

 4%שבה עסקו לידיעת ההורים , בין שתי קבוצות הגיל היה רק בתחום של התנהגות מינית לא אחראית

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין דיווחי ההורים על בנים ועל בנות באף . וגרים מן הב19%-מבני הנוער ו

  .לא אחד מן התחומים

  

 הושוו לנתונים על בני נוער באוכלוסייה הכללית 13-18הנתונים על התנהגויות בלתי נורמטיביות של בני 

ור הנתונים לגבי כלל ומק, שמקור הנתונים על הילדים המאומצים הוא דיווח ההורים, יש לציין. בישראל

 דיווחו על שתייה מופרזת 13-18 מבני הנוער המאומצים בגיל 8%הוריהם של . בני הנוער הוא דיווח עצמי

 מבין 11.5%דיווחו ) 1997(במסגרת סקר התנהגויות בריאות וסיכון  של הראל ואחרים . של אלכוהול

 13-18 מן הילדים המאומצים בגיל 4%הוריהם של . בדיווח עצמי על שתייה מופרזת' תלמידי כיתה י

, א על שימוש בסמים"י-' מתלמידי י10%-בסקר של הראל ועמיתיו דיווחו כ. דיווחו על שימוש בסמים

.  על שימוש בסם כלשהו12-18 מן התלמידים בגיל 9.8%דיווחו , ובמחקר של הרשות למלחמה בסמים

בסקר של הראל . י אחראית מצד ילדיהם דיווחו על התנהגות מינית בלת13-18 מבני 4%הוריהם של 

 דיווחו 3%-ו, א דיווחו על קיום יחסי מין מלאים עם יותר מבן זוג אחד"י-' מבני כיתות י10%, ועמיתיו

  . על קיום יחסי מין ללא אמצעי מניעה

  

שבהם לא נמצאה עדות להבדל בין , בניגוד לשימוש בחומרים משכרים ולהתנהגות מינית בלתי אחראית

. נמצא הבדל, בתחום ההתנהגות המצריכה התערבות המשטרה, וער מאומצים לכלל האוכלוסייהבני נ

בהעדר נתונים .  מן הילדים המאומצים דיווחו כי היו במעצר או שנפתח להם תיק פלילי11%הוריהם של 

ן ידי שירות המבח- המטופלים על12-17הושוו נתונים אלה לשיעור בני , מקבילים על כלל האוכלוסייה

  ). 47לוח ' ר(; )1999, בן אריה וציונית (1998- ב2.5%לנוער שעמד על 

  
בגיל ההתבגרות לפי גיל בעת ** פי מעורבות בהתנהגויות בלתי נורמטיביות-על* הילדים: 47לוח 

  )באחוזים**  (המעקב  
  19-25  13-18  כ"סה  
N  113  84  29  

  100  100  100  כ"סה

  69  86  81  אין התנהגויות בלתי נורמטיביות

  21  10  12  התנהגות לא נורמטיבית בתחום אחד 

  10  5  6  התנהגות לא נורמטיבית בשני תחומים או יותר

  . ויותר13הלוח מתייחס רק לילדים בני  * 
התנהגות לא אחראית , מעצר או פתיחת תיק במשטרה, הפרזה בשימוש באלכוהול, שימוש בסמים: כולל** 

  .מבחינה מינית

  
שישים ותשעה :  מבני הנוער והבוגרים לא עסקו בפעילות בלתי נורמטיבית81%, הוריםפי דיווחי ה-על

שבעה אחוזים מבני הנוער עסקו בפעילות בלתי .  בקרב המתבגרים86%-ו, אחוזים בקרב הבוגרים

ההבדלים בין קבוצות .  בקרב המתבגרים5%-ו,  בקרב הבוגרים10%: נורמטיבית ביותר מתחום אחד

  .בהקיםהגיל לא היו מו
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   הקשרים החברתיים של הילדים7.6.5
תשובות . ומה דעתם על החברים,  כמה חברים יש לילד-ההורים נשאלו על המצב החברתי של הילדים 

  : 48ההורים מוצגות בלוח 

  
  לפי גיל הילד בעת סקר המעקב , מספר החברים ודעת ההורים על החברים:  48לוח 

  19-25  13-18  6-12  כ"הס  
N  179 63 87 29 
  100  100  100 100  כ"סה

  52  71  76  70  יש מספר חברים או חברים רבים 

  48  29  24 30  יש מעט חברים או שאין בכלל

  35  25  8  20  *החברים אינם מוצאים חן בעיני ההורים
 *p<0.05 ,  ח" ד2עם , 9.2חי בריבוע.  
  

ים יש מעט חברים או שאין להם  מן הילד30%-ול, לשבעים אחוזים מהילדים  יש חברים או חברים רבים

 מהם אין חברים או 48%- ל-גם בתחום זה לשיעור גבוה יותר של ילדים בקרב הבוגרים יש קשיים . בכלל

שיעור הילדים שחבריהם אינם מוצאים חן בעיני הוריהם עולה באופן מובהק עם , כמו כן. שכמעט שאין

ברוב המקרים שבהם .  אצל הילדים8%-ים ו אצל המתבגר25% אצל הבוגרים לעומת 35%: גיל הילדים

הם נימקו זאת בבעיות התנהגות של . ציינו ההורים שהחברים של ילדיהם אינם מוצאים חן בעיניהם

חלק קטן יותר מבין ההורים נימקו כי החברים היו . החברים או בהשפעה שלילית שלהם על ילדיהם

  .חלשים או דחויים, ילדים קטנים יותר

  

   ממדי על מצב הילדים מבט רב7.6.6
וכל תחום הוצג , הרגשי והחברתי, עד כה הוצגו דיווחי ההורים על מצבם של הילדים בתחום הלימודי

 סבלו מבעיות רגשיות או 48%-ו,  מן הילדים היו תלמידים חלשים21%, פי נתונים אלה-על. בנפרד

, תאר בפירוט את מצב הילדיםכדי ל). מבין ששת התחומים שנבדקו(חברתיות בשלושה תחומים או יותר 

פי צירוף -על,  מוצג מצבם של הילדים49בלוח . יש לבחון את מידת החפיפה בין הקשיים בתחומים שונים

  . ובעיות רגשיות וחברתיות, של הישגים לימודיים נמוכים

  

ת  מן הילדים היו בעיו15%- ל-החפיפה בין הבעיות בשני התחומים הייתה חלקית , כפי שניתן לראות

 היו בתחום הישגיהם הלימודיים 7%-ל,  היו בעיות בתחום הרגשי חברתי בלבד34%-ל, בשני התחומים

בקרב הבוגרים שיעור הילדים עם .  מן הילדים לא היו בעיות באף אחד משני התחומים44%-ל. בלבד

  .תבגרים בקרב המ12%- בקרב הילדים ו13%-ל,  בהשוואה- 32% -בעיות בשני התחומים היה גבוה יותר 
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לפי גיל בעת , חברתי-לפי צירוף בעיות בתחום ההישגים הלימודיים ובתחום הרגשי, הילדים: 49לוח 
  *           המעקב

  19-25 13-18 6-12  כ"סה  תחום הבעיות
N  179  63  87  29  

 100 100 100 100  כ"סה
 24 46 48 44  ללא בעיות

 20 4 6 7  בעיה בהישגים לימודיים 
 24 38 33 34  * ת וחברתיותבעיות רגשיו

 32 12 13 15  בעיות בשני התחומים
וקפנות ת; עצב פחדים ודימוי עצמי ירוד: מגלה בעיה בשלושה תחומים לפחות מבין ששת התחומים הבאים*  

קושי ביצירת ; חברתית-התנהגות אנטי; עיות בהרגלים גופנייםב; אי שקט וחוסר ריכוז; והעדר משמעת
  .קשרים

 **p<0.05 , ח" ד6עם , 14.3חי בריבוע.  
  
  

   ציפיות ההורים ביחס לעתיד הילדים7.6.7
, מקצוע, לימודים:  נשאלו על ציפיותיהם לגבי עתיד ילדיהם בתחומים שונים14ההורים לילדים מעל גיל 

 מציג את שיעור ההורים שענו שהם בטוחים או סבורים שהילד יענה 50לוח . משפחה ובאופן כללי, פרנסה

  :פיותיהםעל צי

  
לפי גיל הילד בעת , ההורים הסבורים או בטוחים שילדם יענה על ציפיותיהם בתחומים שונים: 50לוח 

  )באחוזים* (המעקב
  19-25  14-18  כ"סה  
N  97  68  29  

  56  65  63  בתחום הלימודי

  65  81  77  **בתחום המקצועי

  70  93  88  ***בתחום של פרנסה

  65  88  83  בתחום של חיי משפחה

  80  88  86  יים באופן כלליבח

  . ומעלה14ילדים בני *     
  **P<0.05, ח" ד3עם , 8.3 חי בריבוע.  
 ***P<0.05 , ח" ד3עם , 8.0חי בריבוע  .  

  

שמונים ושישה אחוזים מההורים סבורים או בטוחים שילדיהם ישיגו את מה שהיו רוצים עבורם בחיים 

התחום שבו השיעור הנמוך ביותר של הורים המצפים כי .  בטוחים או סבורים שלא14%-ו, באופן כללי

ייתכן ). 77%(ואחריו התחום המקצועי ) 63%(ילדיהם ישיגו את מה שהיו רוצים הוא התחום הלימודי 

, )פרנסה ומשפחה, מקצוע(שההורים אופטימיים יותר לגבי התחומים שבהם הילדים עדיין לא עוסקים 

בכל התחומים שיעור ההורים הסבורים שילדיהם יעמדו . ומאשר ביחס לתחום הלימודים שבו התנס

אך רק בתחום המקצוע והפרנסה , בציפיותיהם נמוך יותר בקרב הבוגרים מאשר אצל המתבגרים

ייתכן שהבדלים אלה נובעים מכך שהוריהם של הבוגרים כבר התנסו עמם , שוב. ההבדלים מובהקים

  .בתחומים רבים יותר
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  ורים את הילדים היום כיצד מאפיינים הה7.6.8
ומעניין להשוות תמונה , בראיונות הפתוחים סיפרו ההורים באופן ספונטני על הילדים כפי שהם היום

האירו הראיונות הפתוחים את האופן שבו ההורים , כמו כן. זאת לתמונה המתקבלת מנתוני הסקר

פי רוב ההורים - על. הילדיםוכיצד הם מבינים את השפעת העבר על, תופסים תהליכי שינוי אצל הילדים

לדוגמה אמה של רועי ונטע . מתארים את ילדיהם כילדים רגילים עם קשיים בתחומים אלה או אחרים

  :מתארת אותם כמתבגרים טיפוסיים

-אחר, כך החברים-אחר, איך הם מתלבשים, איך הם נראים, כמובן, ה שחשוב להם זהמ"

  ."עדיפויותזה סדר ה. כך יש ההורים ורק בסוף הלימודים

  

  :ומרמזת על הקשיים, גם ִאמן של שני ואילה מתארת את הילדות כנורמטיביות

מה שחשוב עכשיו בעולם שלהן זה בית הספר . 10- ו9בנות , עכשיו הן כבר גדולות"

לא הכול , לאט-לאט. ברוך השם שתיהן מסתדרות. פופולריות, קשר עם החברות, והחברות

  ."יש עדיין מה ללמוד, חלק

  

  : בהתחשב במגבלותיה, מרוצה היום מהישגיה של הילדה, מה של אסתר שסבלה מקשיים בלימודיםִא

היא עוזרת למורה , וברוך השם היא מסתדרת אפילו בעבודה, לפני שנה וחצי היא נישאה"

יש . רק שאין לה את הביטחון העצמי לקחת, אפילו מעוניינים כבר לתת לה כיתה. 'בכיתה א

היא בחורה נעימה , יש לה בעל נהדר ממש. ולכן היא מצליחה,  לקטניםיפה מאודה לה גיש

  ."עכשיו לילד, אם ירצה השם, וזהו מחכים, הם עובדים קשה. מאוד

  

טל יוצא דופן בכך שִאמו מתארת אותו כילד . רק אחד מהילדים מוצג כבעייתי מאוד בכל התחומים

  :חריג

זה , הוא פשוט מעביר את הבית, בביתאי אפשר להשאיר ילד כזה אפילו ליום אחד לבד "

 .בכלל הוא היה עושה דברים מזעזעים. הורס, למטה, דברים למעלה. כאילו עוברים דירה

זה לוקח כמה ; מאה, עשר, פעמיים, ילד רגיל מסבירים לו פעם . …בל צריך כל הזמןא

הוא , םהילד הזה לא היה קולט כלו. אבל בכל זאת הוא קולט, שנה, כמה חודשים, שבועות

  ."זה שנים, וכל מה שמלמדים אותו, צריך הרבה שנים לקלוט כל מה שמסבירים לו
  

  :היא מתייחסת לכוחות שלו מבחינת הקשיים

שיודע לנגן , מאוד אינטליגנטי, למרות שהוא ילד חכם מאוד, עד היום הוא בחינוך מיוחד"

פשוט , הוא היה ילד מחונן,  רגיללדואם הוא היה י, הוא גאון מחשבים. מאוד יפה בלי תווים

הבעיה שלו זה חוסר . כל מה שמלמדים, יש לו קליטה אדירה של הכול. ספר מחונן-בבית

או , שלמרות שיש שעות שהוא יכול להתרכז במחשב, אקטיביות-הגבולות שלו וההיפר

  ." או בכל מיני נושאים, בטלוויזיה

  

ריהם של ההורים המאמצים הוא יחסם  אחד הדברים האופייניים לסיפו.תפיסת שינוי אצל ילדים

ובוחנים את , כי ההורים מצפים לשיפור במצב הילדים, ניכר. לשינויים אצל הילדים במהלך השנים

אף שמרבית ההורים מתייחסים גם לבעיות שנשארו בעינן . המידה שבה הדבר התרחש במהלך האימוץ
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.  מאוד מרוצים מהתקדמותו של הילדחלק מן ההורים, או לרמת הישגים נמוכה, במידה זאת או אחרת

  :שסיפרה על קשייה בלימודים במהלך השנים, ִאמה של אסתר, למשל

נו את היית , את רואה: היום היא אמרה לי. היום היא אפילו הולכת לשמוע גם שיעורים"

  "?שאני פעם אבין ספר, ה שאני פעם אפתח ספרינמאמ

  

  . ובתחום הדימוי העצמי, ל בתחום השקריםלמש, גם אמו של איתמר מציינת שינויים לטובה

  

  : ִאמו של טל מספרת. אך לא במידה שקיוו, זאת אצל ילדים אחרים היה שיפור-לעומת

למרות שלא , כמעט דרסו אותו כמה פעמים, בלי לשים לב בכלל, וא היה רץ בכבישיםה"

רים ומנסה הוא היה לוקח דב. והוא היה לפעמים בורח תוך שנייה, נתנו לו לצאת מהבית

. זה פשוט לא נקלט, שנים על גבי שנים, כמה שהסברנו ודיברנו. למכור בחנויות או לאנשים

את , הוא משאיר את המעילים. אז זה בסדר, הספר-עכשיו הוא כבר נוסע לבד לבית

אין לו , אין לו את האחריות. אבל אין מה לעשות נגד זה, את החפצים בכל מקום, הילקוטים

  ." אין מה לעשות הוא ילד כזה, זהו. גבולות

  

  :האכזבה באה על רקע הציפייה שבעקבות האימוץ ייפתרו הבעיות

אבל כל הזמן חשבנו שזה אולי בגלל שהוא היה במעון , אקטיבי ולא שקט-ראו שהוא היפר"

 מסור והכול כמו שצריך עם פלטי, תומכים, וכשהוא יהיה בבית עם הורים אוהבים, כל הזמן

כמו שהוא היה בהתחלה ביום הראשון ככה זה . אבל זה לא השתנה. נהזה ישת, משפחה

  ."המשיך עד עכשיו

  

  :גם ִאמה של יפעת מאוכזבת שהבעיות עדיין לא נפתרו

כך -האמת שבואי נגיד שהילדה עוד לא כל. היום היא כבר בתיכון, היום היא כבר השתלבה"

יא נושאת משהו לאורך כל ה. בכל זאת יש הרגשה שהיא נושאת איזה שק על הגב, בסדר

כי , השנה אני לא מספרת למורה שהיא מאומצת, הספר כל שנה אני אומרת-בבית. הדרך

ושבכלל יסתכלו עליה וכל , אני לא רוצה שבכלל מישהו יתייחס לזה, אני רוצה שזה יזרום

אבל תמיד הייתה איזו בעיה שהייתי , כל שנה אמרתי את זה, תמיד אמרתי את זה. זה

כנראה שהיא מרגישה שהיא פחות . ואז לספר לה את כל הסיפור, לגשת למורהצריכה 

  ." מכולם

  

ולהכיר בדברים שלא , שבו למדו להוריד את הציפיות שלהם, חלק מן ההורים מתארים תהליך של קבלה

  :ִאמו של איתמר. ישתנו

לות הוא היה מאוד בק. אני חושבת שהיה לי צורך להראות שהילד הזה הוא בסדר גמור"

אם זה לא , הייתי מראה לו לצייר משהו. אם היה קשה לו הוא זורק מיד, מוותר על דברים

פעם אחת תפסתי את עצמי . והעיפרון היה עף, זה לא טוב: הוא אמר, יצא כמו שאני עשיתי

ורק , בהתחלה גם אני הייתי קצת לחוצה. ובגלל שהפחדתי אותו הוא עשה, שהפחדתי אותו

אז היו לי ציפיות , מי שהתייחסתי אליו כאל ילד שאני גידלתי מגיל אפסאחר כך גיליתי בעצ
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אז ברגע שתפסתי מה שאני עושה באמת אני . שילד שאני חינכתי צריך לדעת לעשות ככה

  ."נעשיתי גם יותר רכה

  

  :  ִאמן של חוה ואסתר מתחרטת על כך שאיחרה להשלים עם הקשיים הלימודיים

היה לנו . זה העניין של הלחץ הלימודי שמדי הפעלנו עליהןאז , אם היו טעויות שעשינו"

כי ברוך השם במשפחה שלנו אנשים מאוד , וגם להן היה מאוד קשה, כנראה קשה להשלים

  ." י אבל לא פחותשנ-דודות כולם מקום ראשון-דודים והבנות-הבני, מוכשרים

  

כמו , ורים כקשיים מּוָלדיםחלק מהקשיים של הילדים נחשבו בעיני הה. השפעות העבר אצל ילדים

ברוב המקרים ההורים , עם זאת. במקרה של איתמר, וליקוי למידה, במקרה של טל, ההיפראקטיביות

הבנה זאת עוזרת להורים . מניחים שיש לילדים קשיים הנובעים מחוויות קשות שעברו לפני האימוץ

  : ִאמו של איתמר, למשל. להשלים עם ההתנהגויות שמפריעות להם

אם : ואחת השאלות בשאלון של השירות למען הילד הייתה, ה שאולי מפריע לי עד היוםמ"

, זה מין אמצעי הגנה, אני נורא הבנתי. אני כתבתי שלא, מוכנים לקבל ילדים שמשקרים

  ."הוא הרבה יותר טוב היום, …אבל הוא עדיין

  

של הילדים היא חיפוש של ִאמן של טל והדס מעלה את ההשערה שהתנהגותם הבעייתית , באופן דומה

  : הבנה זאת עוזרת לה להשלים עם המאמץ הרב שעליה להשקיע בגידולם. ביטחון

, יש להם משהו, כבר מהיום הראשון שהם נולדים, כשהם מאומצים, אני אומרת שילדים"

, זה לא שהקשר הוא אחר. כי הם עברו איזושהי תקופה של שנה שנתיים, הם קצת שונים

אבל כנראה שהם באים עם איזשהו מטען , הדבר כמו עם ילדים שיולדיםהקשר הוא אותו 

הרבה -הרבה, צריך להשקיע בהם יותר מאשר בילד שיולדים. שקשה להתמודד אתו אחר כך

אז יש להם , אולי יש להם איזשהו חשד בגלל שעזבו אותם כשהם נולדו. יותר מכל הבחינות

אולי בגלל זה כל ההתנהגות הזאת כאילו . אי אפשר לדעת, איזשהו רגש של פחד או משהו

  ." עד איפה, שהם בודקים אותנו כל הזמן

  

  : גם ִאמה של שני שואלת מה מקור בעיותיה

, selfאנחנו חושבים שהיא מחפשת  . עם שני כעת יש די הרבה בעיות עדיין מבחינה רגשית"

יי למידה די יש לה קש. אצלה כנראה היה איזה חור. שבדרך כלל בונים בשנה הראשונה

אנחנו לא . האם זה בא מן השנה הראשונה או האם ככה היא נולדה, השאלה. גדולים

  ." מבינים מה בדיוק בתוך הקופסה השחורה של השנה הראשונה

  

ליאור הייתה מעדיפה לא לדעת . סופר על שני ילדים שהם מתביישים בכך שהם מאומצים, בין המקרים

. היא נחשבת לילדה מקובלת בחברה ומנהיגה, עם זאת. ים לועגים להומדי פעם סובלת מכך שילד, את זה

ושאפילו לחברה הכי , זאת אצל יפעת האימוץ נחווה כבושה שמגבילה אותה מבחינה חברתית-לעומת

  . טובה היא לא מספרת
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   היחסים במשפחה ושביעות הרצון מן האימוץ7.7
ם יחסים השירות למען הילד היא מהבדי עלתה בראיונות המקדימים עם עואחת השאלות העיקריות ש

הגורסת כי האימוץ  זו - גם בתחום זה יש רצף בין שתי גישות. מוצלחים בין ילדים להוריהם המאמצים

 שלא יכולים לגדול  של ילדיםהםרכיומענה לצהוא אימוץ ה הגורסת כיוזו ,  להֹורּות מלידהדומה

 היחסים במשפחה הם יחסים רגילים  כאשרמוצלחקשר ה, פי הגישה האחת-על. במשפחתם המקורית

ים  מוצלח אם נוצרהאימוץ, אחרתהגישה הפי -על. עם שייכות מלאה ומובנת מאליה, בין הורים לילדיהם

גם בתחום  .שאינם זהים ליחסים קונבנציונליים של הורים וילדים, בין הילד למשפחהיחסים מיטיבים 

שכיחים או נדירים יחסים טובים או יחסים קשים בין זה התקשו אנשי המקצוע בתחום להעריך עד כמה 

אנשי המקצוע פוגשים את המשפחות ואת , פי רוב-כיוון שעל, שאלה זאת מתחדדת. ההורים לילדים

כמו . 8ואין להם די מידע על מי שאינם מגיעים לקבל עזרה, הילדים כאשר מתעוררים קשיים ומשברים

, שמא ייחשבו כמי שנכשלו, ים חוששות לפנות לעזרההועלתה השערה שמשפחות הנתקלות בקשי, כן

  .ואולי אף ייקחו מהם את הילדים

   

הקשר : במסגרת הסקר נשאלו ההורים המאמצים על היבטים שונים של יחסיהם עם הילדים המאומצים

ויכוחים , פעילויות משותפות עם הילדים', אמון וכד, תקשורת, בינם לבין הילדים מבחינת ִקרבה

ההורים התבקשו להשוות את . עם הילדים והיחסים בין הילדים המאומצים לבין אחיהםומריבות 

ונשאלו על דעתם על מידת השייכות והקבלה שמרגישים , היחסים במשפחה ליחסים במשפחות אחרות

כגון המידה שבה ; נשאלו ההורים על היבטים שונים של שביעות רצונם מהאימוץ, כמו כן. הילדים

לצד נתוני . 'מידת שביעות רצונם מהחלטתם לאמץ וכד,  חיי המשפחה או הפריע להםהאימוץ שיפר את

והם מאפשרים להבין דפוסים שונים של , חוויית ההורים מתוארת בראיונות הפתוחים אתם, הסקר

  .שחסרה כאן נקודת המבט של הילדים המאומצים, ראוי להזכיר בעניין זה. הֹורּות מאמצת
  
  

  בין ההורים לילדים  איכות היחסים 7.7.1
פי שאלון  -על, הורי הילדים התבקשו להעריך את איכות היחסים בינם לבין ילדיהם בחמישה תחומים

Adoption Satisfaction Questionairre) Pinderhughes, 1998.(  

  
, שוניםההורים אשר השיבו כי היחסים בינם לבין הילדים טובים או טובים מאוד בתחומים :  51לוח 

  )באחוזים( גיל הילד בעת עריכת סקר המעקב לפי
  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  179  66  85  29  

  69  70  88  77  *התקשורת בין ההורה לילד טובה 

  69  71  80  74  ההורה סומך על הילד

  77  89  92  89  ההורה מרגיש שהילד מכבד אותו

  93  94  94  94  ההורה מרגיש קרוב אל לילד

  77  86  94  87  יניהם באופן כלליההורים והילד מסתדרים ב

 *P<0.05 ,  ח" ד2עם , 7.7חי בריבוע .  

                                                   
 של משפחות עם קשיים בקרב אלה שפנו לשירות למען הילד לאחר צו האימוץ  במחקר הנוכחי נמצא שיעור גבוה 8

  .6.10סעיף ' ר. לעומת אלה שלא פנו
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 דיווחו שהם 94%:  עולה כי מרבית ההורים תיארו את היחסים כטובים בכל אחד מן התחומים51מלוח 

 אמרו שהתקשורת בינם לבין ילדיהם 77%,  חשו שהילד מכבד אותם89%; מרגישים קרובים לילדיהם

שמונים ושבעה אחוזים מן ההורים דיווחו שהם וילדיהם . הם סומכים על ילדיהם אמרו ש74%-טובה ו

 מן 88% -בתחום אחד נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הגיל השונות . מסתדרים בצורה טובה באופן כללי

 מן 70%לעומת ,  השיבו כי התקשורת בינם לבין ילדיהם טובה או טובה מאוד6-12ההורים לילדים בני 

  ). 51לוח  (19-25 מן ההורים לבוגרים בני 69%-ו, 13-18מתבגרים בני ההורים ל

  
שבהם הקשר עם הילד טוב או טוב מאוד ולפי גיל הילד בעת * לפי מספר התחומים, ההורים:  52לוח 

  )**באחוזים(המעקב 
  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  66  85  25  

  100  100  100  100  כ"סה

  -  4  1  2  אף תחום

  23  12  7  12  )1-2(התחומים מיעוט מ

  23  25  27  25  )3-4(מרבית התחומים 

  54  59  65  61  )5(כל התחומים 

ההורה מרגיש , ההורה מרגיש שהילד מכבד אותו, ההורה סומך על הילד, ילד-תקשורת הורה: התחומים הם*   
  .באופן כללי ההורה והילד מסתדרים, קרוב לילד

  .ח" ד6פי מבחן חי בריבוע עם - מובהקים עלההבדלים בין קבוצות הגיל אינם**  
  

מיעוטם               . שישים ואחד אחוזים מן ההורים אמרו שהקשר שלהם עם ילדיהם בכל התחומים טוב

לא נמצא הבדל .  אמרו שהקשר לא טוב בכל התחומים2%רק . אמרו שהוא טוב רק במעט תחומים) 14%(

פי -או על, לבין גיל הילדים בעת המעקב, יבו כי הקשר טובמובהק בין מספר התחומים שבהם ההורים הש

  . גיל הילדים בעת האימוץ

  

.  מדד נוסף לאיכות הקשר בין ההורים לילדים היה העיסוק בפעילויות משותפות. פעילויות משותפות

 אוכלים 88%, שמונים וחמישה אחוזים מההורים ציינו כי הם משוחחים עם הילדים על דברים חשובים

 רואים 55%,  מחבקים ומנשקים זה את זה73%,  יוצאים ביחד לעשות דברים שאוהבים61%, דביח

  . משחקים ביחד41%-טלוויזיה ביחד  ו
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** לפי גיל הילד בעת עריכת המעקב, המשותפות של הורים וילדים* מספר הפעילויות: 53לוח 
  )באחוזים(

  +19  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  63  87  25  

  100  100  100  100  כ"סה

  26  11  6  11  )  0-2(מיעוט הפעילויות 

  61  79  61  70  )3-6(פעילויות רבות 

  13  10  33  19  כל הפעילויות 

יוצאים ועושים דברים , אוכלים יחד, משוחחים על דברים חשובים לילדים או להורים: הפעילויות כוללות*  
  .משחקים יחד, לוויזיה יחדרואים ט, צוחקים יחד, מחבקים או מנשקים זה את זה, שאוהבים

 **p<0.01  , ח" ד4עם , 19.4חי בריבוע.  
  

אחד עשר אחוזים דיווחו על . עוסקים בפעילויות משותפות רבות עם ילדיהם) 89%(מרבית ההורים 

שיעור ההורים : נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות. עיסוק במעט פעילויות משותפות

 בקרב הילדים 6%לעומת , )26%(לויות משותפות היה גבוה בקרב הבוגרים שדיווחו על מיעוט פעי

, 19-25ראוי לציין שגם בקבוצת גיל זאת של בני , עם זאת.  בקרב המתבגרים11%ולעומת , הקטנים

,  מן ההורים שהם עוסקים בפעילויות משותפות עם ילדיהם לעתים קרובות או כמעט תמיד74%דיווחו 

ילדים יעסקו פחות בפעילויות משותפות בגילים אלהים הדגישו ההורים את ושיש לצפות שהורים ו

חלקם התייחסו גם להיבטים השגרתיים של , עם זאת. ההיבטים הייחודיים של היחסים בעקבות האימוץ

תיארה את , למשל, ִאמו של איתמר. יחסיהם עם ילדיהם ותיארו את הקשר ואת הפעילויות המשותפות

  .  אימא לילד מתבגרהקשר כקשר בריא בין

 ,כעס יש, אבל תקשורת יש. לואני בטוחה שהוא לא מספר הכ, הוא מספר לי דברים"

הוא לא יכול להיות , והוא כן צריך להתמרד, הוא לא מרדן גדול.  ברוך השם, כרגיל,לפעמים

  ".הוא יכול לבוא לתת חיבוק, הוא באמת כיף של ילד. ילד טוב ירושלים כל הזמן

  

  :ע מספרתִאמה של נט

, ל"כאשר הייתי בחו. היא מתלהבת, לקניות, למשל, אני אוהבת ללכת אתה, היא גם כיפית"

  ." ונהנו אחד מהשנייה, והם יצאו למסעדה ככה ביחד, היא עזרה לבעלי לנקות את הבית

  

ממד נוסף של איכות היחסים בין הורים לילדים הוא תדירותם וחומרתם של מריבות . מריבות וויכוחים

  ).54לוח (ויכוחים ו

  

 32%-ו, ארבעים ושישה אחוזים מן ההורים דיווחו כי ויכוחים ומריבות מתרחשים לעתים רחוקות

, אחד עשר אחוזים מההורים דיווחו כי כמעט אין מריבות. דיווחו כי הם מתרחשים לעתים קרובות

  . דיווחו על מריבות וויכוחים כמעט כל יום) 11%(ושיעור זהה 
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לפי תדירות הוויכוחים והמריבות בין ההורים לילדים ולפי גיל הילד בעת עריכת סקר , ילדיםה: 54לוח 
  )באחוזים* (המעקב

  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  63 87  25  

  100  100  100  100  כ"סה

  -  9  17  11  כמעט כל יום

  19  41  26  32  לעתים קרובות

  57  42  48  46  לעתים רחוקות

  24  9  9  11  כמעט לא קורה

  .ח" ד6פי מבחן חי בריבוע עם - ההבדלים בין קבוצות הגיל אינם מובהקים על* 

  

נשאלו ההורים על , בנוסף לתדירות המריבות והוויכוחים. התנהגות הילדים בשעת מריבה או ויכוח

שלושים ושלושה אחוזים מן הילדים . כפי שהיא מתבטאת בהתנהגות הילדים במהלכם, חומרתם

 לא 22%,  מתחצפים או מעליבים את ההורים27%,  צועקים על ההורים28%, יםמסתגרים ומתבודד

  .ואחוז אחד מכים את ההורים, מדברים עם ההורים
  

   יחסים עם אחים7.7.2
, התבקשו ההורים לדווח על היחסים בין הילדים לבין אחיהם, במסגרת השאלות על היחסים במשפחה

  .במקרה שהיו ילדים נוספים במשפחה
  

** לפי גיל הילד בעת עריכת סקר המעקב, עם אחיו לדעת ההורים* כיצד מסתדר הילד: 55לוח 
  ) באחוזים(

  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  63  87  25 
  100  100  100  100  כ"סה

  14  29  32  28  טוב מאוד

  67  56  41  52  די טוב

  14  8  27  16  לא כל כך טוב

  5  7  -  4  גרוע

  .ילדים שהיו להם אחים*   
**p<0.01 , ח" ד6עם , 18.1 חי בריבוע. 
  

 עולה כי שמונים אחוזים מן ההורים אמרו שהיחסים בין הילדים לבין אחיהם טובים מאוד או 55מלוח 

 41%. נמצאו הבדלים מובהקים בין הילדים בקבוצות הגיל השונות באפיון היחסים עם האחים. טובים

.  מהורי הבוגרים67% מהורי המתבגרים ולעומת 56%לעומת ,  אמרו שהקשר טוב6-12מהורי הילדים בני 

או אחים מאומצים שאינם , אחים מאמצים, לא נמצאו הבדלים בין הילדים שהיו להם אחים ביולוגיים

  .מבחינת אפיון היחסים עם האחים, אחים ביולוגיים
  

ם שנולדו שבחלק מן המקרים הקשר של הילדים המאומצים עם הילדי, מתוך הראיונות הפתוחים למדנו

 אצל יפעת -בשתי משפחות היו בבית ילדים שנולדו במשפחה . במשפחה עורר רגשי אשמה אצל ההורים

לִאמם של טל והדס היה ילד מנישואיה  (9ואצל רועי ונטע הייתה אחות בת , 20הייתה אחות בת 
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מץ כדי בשני המקרים סיפרו ההורים שהם רצו לא). אך הוא לא מוזכר בסיפור האימוץ, הראשונים

בשני המקרים . במקרה של יפעת האחות היא זאת שלחצה על המשפחה לאמץ. שיהיה לבת אח או אחות

ההורים מזכירים את הקשיים בין הילדים המאומצים לבין הילדים שנולדו במשפחה כאחד הקשיים 

  : אמה של יפעת סיפרה על הקשיים. המרכזיים

והיא ? ולצעוק מה אנחנו צריכים את זה, לעשות כל מיני דברים, הגדולה התחילה לקנא"

, הילדה הייתה עם העצבים שלה. היא הייתה שומעת את זה, צעקה ליד הילדה בקולי קולות

אולי זה באמת מזיק , תמיד הייתה המחשבה מה בעצם עשינו. וככה אחד מחזיר לשני

  " ?לגדולה שלנו
  

  : במקרה זה היחסים השתפרו לאחר שהבת הגדולה עזבה את הבית

בכלל , אז כשהיא באה. היא כבר לא גרה אתנו, כי היא נשואה, עם הגדולה עכשיו זה בסדר"

  ."זה היה נורא, כי כשהיא הייתה בבית. הרבה יותר טוב, אז יותר טוב. הן חברות עכשיו

  

  :אמם של רועי ונטע

אבל היות שהם , הם גם שלנו, זאת אומרת, זה בהחלט מהווה קואליציה נגד הילדה שלנו"

 עושים בכלל את הצעד נוכאשר לא היי; הם תמיד איכשהו מתארגנים נגדה, חים ביולוגייםא

  ."של האימוץ לולא היא
  

שכועסת על , להוציא את אסתר, מעניין לציין שבסיפורים לא הוזכר מתח בין אחים שאומצו ביחד

, ותם הוריםבמקרה זה אמנם שתיהן אחיות שנולדו לא. אחותה חוה על שעזבה את משפחתה המאמצת

ולא , אסתר שייכה את עצמה למשפחה המאמצת. אבל המתח נבע מן ההבדל ביחסן למשפחה המאמצת

  . כן חוה
  

   היחסים במשפחה בעקבות האימוץ7.7.3
בנוסף לשאלות . שאינם ייחודיים ליחסים של אימוץ, עד כאן הוצגו היבטים שונים של היחסים במשפחה

, ההורים מפורשות על איכות היחסים במשפחה בעקבות האימוץנשאלו , כלליות על היחסים במשפחה

  . ועד כמה הילד מרגיש שייכות למשפחה, בהשוואה למשפחות אחרות
  

בכל משפחה יש קשיים שונים בין ילדים " מוצגת התפלגות התשובות של ההורים לשאלה 56בלוח 

  "?... האם אתם חשים שאצלכם בעקבות האימוץ. להורים
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לפי השוואת היחסים בין ההורים לילדים בעקבות האימוץ ליחסים במשפחות , דיםהיל: 56לוח 
  )באחוזים+** (ולפי גיל הילד בעת  עריכת סקר המעקב*  אחרות

  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  179  63  87  29  

  100  100  100  100  כ"סה

  27  55  49  49  אין הבדל ביחס למשפחות אחרות

  23  21  23  22  חרותהיחסים טובים יותר ממשפחות א

  , היחסים שונים ממשפחות אחרות

  אך לא  ניתן לומר אם טובים או גרועים יותר

26  25  23  39  

  12  1  3  3  היחסים גרועים יותר ממשפחות אחרות

האם אתם חשים שאצלכם . בכל משפחה יש קשיים שונים בקשר בין ילדים להורים: "הפתיחה לשאלה הייתה*    
   ...".בעקבות האימוץ

בהשוואה בין התפלגות ארבע התשובות האפשריות לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות **  
  .פי מבחן חי בריבוע- בעת האימוץ או בעת המעקב על

 הבדל ביחס למשפחות אחרות לעומת שיעור איןבהשוואה בין קבוצות הגיל בעת המעקב בשיעור המשיבים כי + 
נמצא הבדל מובהק חי ) שונים או גרועים בהשוואה למשפחות אחרות, יחסים טוביםה( הבדל ישהמשיבים כי 

  . p>0.05,ח" ד2 עם 6.4= בריבוע 
  

לעומת משפחות , ענו שלדעתם אין הבדל ביחסיהם עם ילדיהם המאומצים) 49%(כמחצית מן ההורים 

 26%, ים טובים יותרעשרים ושניים אחוזים חשו שהיחס. ציינו שקיים הבדל) 51%(וכמחציתן , אחרות

חשבו שהיחסים ) 3%(ושיעור קטן מבין ההורים ) אך לא טובים יותר או גרועים יותר(חשו שהם שונים 

ותשובות , יש לציין שתשובות ההורים בשתי קבוצות הגיל הצעירות היו דומות זו לזו. גרועים יותר

לבין , משיבים כי אין הבדל ביחסיםנמצא הבדל מובהק בין שיעור ה. ההורים לילדים הבוגרים היו שונות

בקבוצות הגיל ) שונים או גרועים ממשפחות אחרות, טובים(שיעור המשיבים כי יש הבדל ביחסים 

 בקרב הורי המתבגרים ולעומת 45%לעומת ,  כי היחסים שונים73%בקרב הורי הבוגרים השיבו . השונות

יון היחסים בעקבות האימוץ הוא אחד הממדים החשובים באפ.  בקרב הורי הילדים הקטנים51%

  . תחושת שייכותו של הילד למשפחה המאמצת

  
ולפי גיל הילד בעת עריכת סקר , להערכת הורים, לפי מידת שייכותם למשפחה, הילדים: 57לוח 

  ) באחוזים* (המעקב
  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  179  63  87  29  

  100  100  100  100  כ"סה

  54  61  68  62  מרגיש לגמרי שייך

  35  25  28  28  מרגיש שייך במידה רבה

  4  13  3  8  לא כל כך מרגיש שייך

  8  1  1  2  בכלל לא מרגיש שייך 

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל בעת המעקב או בעת האימוץ* 
  

 מרגישים שייכים 28%-מרגישים שייכים למשפחה לגמרי ו) 62%( מרבית הילדים -להערכת ההורים 

לוח ( בכלל לא מרגישים שייכים למשפחה 2%-ו,  מן הילדים לא כל כך מרגישים שייכים8%, רבהבמידה 

57 .(  
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   שביעות הרצון של ההורים מן האימוץ 7.7.4
  .  מציג את שיעור ההורים אשר הביעו עמדות שונות ביחס לאימוץ58לוח 

  

  ^)באחוזים( עריכת סקר המעקב לפי גיל הילד בעת, ההורים שהביעו שביעות רצון מן האימוץ: 58לוח 
  +19  13-18  6-12  כ"סה  
N  179  63  87  29  

מצבו של הילד טוב יותר עקב האימוץ לעומת 
  96  97  100  98  מצב שלא היה מאומץ

  62  77  87  78  *האימוץ שיפר את חיי המשפחה

  35  16  13  18  **האימוץ הפריע לחיי המשפחה

  81  90  95  90  מעריך את האימוץ כמוצלח

טה השירות למסור ילד זה למשפחה הייתה החל
  73  86  97  87  ***נכונה

  76  92  95  91  ****מרוצה מן ההחלטה לאמץ

  85  85  89  86  ממליץ לאחרים לאמץ ילד גדול

  . כי כל שורה מתייחסת לשאלה אחרת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל^      
      *p<0.05  , ח" ד2עם , 7.8חי בריבוע.  
     **p<0.05  , ח" ד2עם , 5.7חי בריבוע.  
    ***p<0.01,  ח" ד2עם , 11.5חי בריבוע.  

****p<0.05   , ח" ד2עם , 7.0חי בריבוע.  
  

אך משמעותי           , רוב קטן יותר. ציינו שהאימוץ שיפר את חיי הילד) 98%(הרוב המוחלט של ההורים 

שיעור . נו כי האימוץ הפריע לחיי המשפחה ציי18%-ו, ציינו כי האימוץ שיפר את חיי המשפחה, )78%(

יש הסבורים כי האימוץ היה מוצלח כיוון , כלומר; 90%ההורים שאמרו כי האימוץ היה מוצלח הוא 

במספר תחומים יש . גם אם לא שיפר את חיי המשפחה או אף הפריע להם, שהוא שיפר את חיי הילד

 היו סבורים כי האימוץ שיפר 6-12 ילדים בני  מהורי87%: הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות

שלושים וחמישה .  בקרב הורי הבוגרים62%- בקרב הורי המתבגרים ו77%לעומת , את חיי המשפחה

 בקרב הורי 16%לעומת , אחוזים מהוריהם של הילדים הבוגרים השיבו כי האימוץ הפריע לחיי המשפחה

 מהוריהם של ילדים קטנים היו סבורים כי ההחלטה 97%, כמו כן.  בקרב הורי הילדים13%-המתבגרים ו

.  בקרב הבוגרים73%-ו,  בקרב הורי המתבגרים86%לעומת , על מסירת ילד זה למשפחה הייתה נכונה

לעומת ,  מהורי המתבגרים היו מרוצים מהחלטתם לאמץ92%-ו, תשעים וחמישה אחוזים מהורי הילדים

  .  מהורי הבוגרים76%

  

; בין גילם של הילדים בעת האימוץ לבין ממדי שביעות הרצון של ההורים מהאימוץבדקנו גם את הקשר 

כדי לבודד את השפעת הגיל בעת האימוץ , ) מן הילדים49% (13-18בדקנו זאת רק בקרב המתבגרים בני 

פי גיל הילד -על, רק בתחום אחד מצאנו הבדל מובהק בשביעות רצונם של ההורים. מן הגיל בעת המעקב

 סברו שהחלטת השירות למסור להם ילד זה 2-3כל ההורים לילדים שבעת האימוץ היו בני . ימוץבעת הא

 מהוריהם של הילדים 77%-ו,  בעת האימוץ4-5 מהוריהם של מי שהיו בני 92%זאת לעומת . הייתה נכונה

 6.6וע חי בריב(סברו שהחלטת השירות למסור להם את הילד הייתה נכונה ,  בעת האימוץ6-14שהיו בני 
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לא נמצאו הבדלים , בבדיקה נוספת של השפעת משך הזמן שחלף מאז האימוץ). P<0.05, ח" ד2עם 

  . פי מספר השנים שעברו מאז האימוץ-על, בממדים השונים של שביעות רצון ההורים

  

הנאה מתכונותיו החיוביות של : התשובות השכיחות לשאלה על הגורמים לסיפוק ולהנאה מהאימוץ היו

וסיפוק מהתקדמותו של ; )22%(הקשר הטוב והאהבה ההדדית בין ההורים לבין הילד ; )36%(הילד 

בעיות התנהגות של : התשובות השכיחות לשאלה על הקשיים שהיו כרוכים באימוץ היו). 19%(הילד 

והתמודדות עם עברו ) 12%(הקניית הרגלים וערכים חדשים , )15%(בעיות רגשיות של הילד , )20%(הילד 

  ). 10%(ל הילד ש

  

   ארבעה דפוסים של הֹורּות מאמצת7.7.5
עלו ארבעה דפוסים של קשרים בין ההורים לילדיהם , מתוך הראיונות הפתוחים עם שבעה הורים

וגם מהבדלי ) כגון מאפייניהם של הילדים(יש להניח שההבדלים נובעים גם מהבדלי נסיבות . המאומצים

יש להניח שקיימים דפוסים נוספים שלא באו , כמו כן. מציםאישיות והשקפת עולם של ההורים המא

  :ארבעת הדפוסים שעלו הם. לידי ביטוי במשפחות שראיינו

 " זכינו/היה לנו מזל" 
  "אבל מחויבות מלאה, מאוד קשה" 

  העדר שייכות מלאה ואכזבה 

 לאו דווקא הֹורּות, קשר טוב 
 )ליאור, שני ואיילה, איתמר ("זכינו, היה לנו מזל"

ושההֹורּות לילד או לילדה גורמת להם , וס הראשון ההורים מרגישים שהם בני מזל בשל האימוץבדפ

למרות זאת החוויה , גם אצל הילדים הללו מתוארים קשיים. אפילו מעבר למה שציפו, אושר וסיפוק

  . השלטת היא שבזכות האימוץ הם זכו להיות הורים לילדים המסוימים האלה

  

   :אמו של איתמר, למשל

, למען האמת, הכול- בסך. זה לא משעמם אתו אף פעם, הוא באמת כזה, הוא כיף של ילד"

, גם עם הילדים שלך שום דבר לא הולך חלק. אני חושבת שהיה לנו מזל גדול עם איתמר

לגבי אני לא חושבת שהייתי יכולה לאהוב אותו יותר ממה שאני אוהבת . תמיד יש דברים

  ".הוא הבן שלי,  כי לגבי הוא הילד שלי,אותו אילו כן ילדתי אותו

  

  :האימוץ מוסיף לעומק ולמשמעות של הקשר עם הבנות שלה, בעיני ִאמן של אילה ושני

זה דבר מאוד , עם כל החבילה שזה בא, אני מודה לבורא עולם כל יום על הבנות שלי"

ות להיוולד התיקון שלהן שהן היו צריכ. אני לא יכולה לחשוב על החיים בלעדיהן. מיוחד

זה ; גם אנחנו. וזה הרבה דברים, זה כאב, זה נתק. במשפחה אחת ולגדול עם הורים אחרים

אני חושבת שמן השמים היינו צריכים להיות . הייתי רוצה ללדת אותן, גם התיקון שלנו

  ." אבל כאן יש לנו הזדמנות לראות נס יותר גלוי, כל ילד שנולד זה נס. ביחד
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  : ִאמה של ליאור 

הם לא היו , אני חושבת שאם הייתי מביאה ארבעה ילדים משלי. היא ממש ילדה מיוחדת"

, זה לא חשוב אם הילד בן שלוש. אני ממליצה לכל אחד לאמץ. היא משהו מיוחד, כמוה

את תורמת להם המון והם תורמים . לא משנה הגיל, גם אותם צריך לאמץ, חמש, ארבע

זאת ההרגשה שהיא נותנת לנו שהיא הבת , הכי טובמה שעושה לנו . למשפחה באמת הרבה

  ." זה פשוט כיף אדיר להיות משפחה נורמלית עם ילדים, שלנו

  

והם אסירי תודה על כך , בדפוס זה ההורים מצפים שהאימוץ יענה גם על צורכי הילד וגם על צורכיהם

ם היו לילדים בעיות אמנ, השייכים לדפוס זה, יש לציין שבמקרים שראיינו. שציפייה זאת התממשה

מתחת (הילדים היו קטנים : אבל היו מספר נסיבות שהיו עשויות להקל על ההורים, רגשיות ולימודיות

  . שאתם יכלו להתעורר מתחים, ולא היו ילדים אחרים שנולדו במשפחה, )לגיל חמש

  

  ).רועי ונטע, טל והדס ("אבל מחויבות מלאה כהורים, מאוד קשה"

והיו , רואים את גידול הילדים כקשה יותר מאשר עם ילדים שנולדים במשפחהבדפוס הזה ההורים 

מדגישים שהילדים שלהם והם אוהבים אותם , עם זאת. מעדיפים אולי לקבל ילדים קלים יותר

  . ונראה להם שהילדים מרגישים שייכים למשפחה, כמו כל הורה, ומחויבים כלפיהם

  

  .אבל כן רואה בו את בנה, מודדות עם טלִאמם של טל והדס מדגישה את הקושי שבהת

ואני , למרות שזה בן שלי לכל דבר, אני חושבת שזה מאוד לא בסדר שאני קיבלתי ילד כזה"

אבל ההתמודדות עם הילד הזה היא פשוט מתישה ויש תסכול באיזשהו , אוהבת אותו

אני בכל ש, אני מודה לאל, אבל אין מה לעשות? יתי צריכה להתמודד ככהילמה ה, מקום

, אוהבת, אני דואגת, הם בשבילי כמו ילדים שילדתי. זאת אישה חזקה ויכולה להמשיך

ואני יודעת שהקשר , יש לי בן ביולוגי שאני ילדתי. והכול כמו ילדים שיצאו ממני, מטפלת

רק שצריך . ואני חושבת שגם הם מרגישים כמו ילדים שנולדו אצלנו. רהוא אותו דב

  ."מכל הבחינות, הרבה יותר-הרבה, ר מאשר ילד שיולדיםלהשקיע בהם הרבה יות

  

  : ביחס לאימוץ של זוג אחים, גם ִאמם של רועי ונטע מבטאת תחושה דומה

אבל אנחנו . ו לוקחים שנייםינלא הי, כך קשה-האמת היא שאם היינו יודעים שזה כל"

 ,תק שאת יולדגם תינו. וזה בסדר, אין ברירה; כמה שלקחנו על עצמנו, מוכנים להתמודד

מה את עושה אם . לטוב ולרע; הוא שלך, עם הכעס שלך. את לא יכולה להחזיר לאף אחד

מהרגע שקיבלתי , הם כמו ילדים ביולוגיים. הוא שלך? ילד שלך הוא לא הכי טוב בעולם

, כי גם עם הילדים הפרטיים שלך זה קשה בימינו, זה לא היה פשוט, זה היה קשה. אותם

   ."ועכשיו בגיל ההתבגרות זה עוד יותר קשה, ד קשהאבל זה היה מאו
  

,                    שהחוויה הבסיסית היא של קושי, המבטא את דעתה, "נקודות אור"אם זאת משתמשת בביטוי 

  : הם יוצאי הדופן, על אף שקיימים, ושהסיפוק וההנאה

אז יש . טעיתי: עת להגידהיא יוד. היא מתחרטת, היא מוכנה לעזור, נטע יודעת להעריך"

אני אוהבת ללכת , זאת אומרת, גם כיפיתא הי. הרבה נקודות של אור יש, נקודות של אור
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יש להם נקודות . היא נעימה, היא טובה, היא חמודה, היא מתלהבת. אתה למשל לקניות

יש להם גם הרבה , הם טובים ככה בנשמה. שניהם חתיכים, שניהם ספורטאים טובים, אור

  ."זה קשה, מה נעשה? להגיד שזה לא קשה לאורך הדרך. את מגלה פתאום, ות אורנקוד

  

  :היא לא מצפה לתמורה, המדגישים את ההנאה שלהם מהילדים, בניגוד להורים בדפוס הראשון

בעצם זה , לכי אני חושבת שעצם הגידו, ין לי שום בעיה בעולם לגדל ילד ללא תמורהא"

. אז שלא יגדל ילדים בכלל, מי שלא רואה את זה ככה. תמורהזו ה, שאת נותנת לו עוגן נכון

, זה לא הולך. לא מהילדים האלה ולא מהילדים שילדתי, זאת טעות לצפות מהם למשהו

  ."אין משוואה ישרה, זאת לא משוואה ישרה

  

נראה , עם זאת. ידי מקרה אחד בלבד-כל אחד משני הדפוסים האחרים של יחסים באימוץ מיוצג על

  .ר בדפוסים שעשויים לאפיין משפחות נוספותשמדוב

  

 )יפעת (ניכור ואכזבה
האם חשה . גם מצד המשפחה וגם מצדה, יש סימן שאלה לגבי שייכותה למשפחה, במקרה של יפעת

שיחסיה , בעת האימוץ נותק הקשר שלה עם האם היולדת, 9יפעת אומצה כשהייתה בת . אכזבה ואשמה

ובינה לבין , אשונה היו מריבות קשות בין יפעת לבין ההורים המאמציםבתקופה הר. עמה היו יחסי ִקרבה

איימה על יפעת שיחזירו , האם המאמצת סיפרה שמתוך הכעס וחוסר האונים שחשה. האחות המאמצת

  .אותה

 …אדם היה יכול-בן, כך שאני לא יכולה איך להגיד לך, היא הייתה מעלה לנו את העצבים"

: אז תמיד היינו אומרים לה,  בשיא הרוגז ובשיא העצביםבאופן אוטומטי כשהיינו כבר

, ואיך להתנהג בבית, אם את לא תדעי איך להסתדר אתנו, אדם-אם את לא תהיי בן, תשמעי

העובדות הסוציאליות תמיד . 'שנחזיר אותך'תמיד התגובה הייתה . אז אנחנו נחזיר אותך

איך אתם רוצים שהיא תיתן ? ךאיך אתם כל הזמן אומרים שאנחנו נחזיר אות: אמרו לנו

קשה . זה להתחצף ולקלל וכל מיני דברים כאלה. אבל זה לא ככה. אז תפסיקו? בכם אמון

  ." שאם היום את חושבת עליהן הן לא בסדר, אז בהתחלה היו לנו תגובות. מאוד קשה, מאוד

  

ם היא עצמה פי שג-אבל אף על, האם סיפרה שהבעל והבת שנולדה במשפחה שקלו להחזיר את יפעת

ודומים , היום היחסים במשפחה רגועים יותר. אף פעם היא לא חשבה על זה באמת, איימה לעשות זאת

  : אלא שעד היום האב לא מקבל את הילדה עד הסוף. ליחסים רגילים שבין ילדים והורים

אדם דפוק נשאר -בן, את לא תשתני לעולם'בעלי תמיד מתעצבן עליה אז הוא אומר לה "

אבל זה , זה חבוש. וזה מין פצע כזה שלא מגליד,  תמיד מנסים להזכיר לה את זה'.דפוק

  ." תמיד יכול להיפתח

  

  ויפעת לא מרגישה שייכת עד הסוף

מי זה : אני אומרת לה. הזה שלכם, הדברים שלכם, שלכם: הרבה פעמים היא אומרת"

-זה לא קל לבן. געתכשהיא רואה שאני פתאום נפ. כן, כן: היא אומרת? את לא אתנו, שלכם
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, היא לא אומרת את זה בקול רם. להרגיש לא שייך, אדם להיות כאילו כל הזמן לא שייך

  . "אבל אולי בפנים

במקרה הזה יפעת לא ויתרה על הקשר הרגשי עם , בסעיף העוסק בהורים המולידים, כפי שיפורט בהמשך

וה את העדר שייכותה של יפעת האם המאמצת חו. והמשפחה חוות זאת כפגיעה, הזיכרון של ִאמה

  . אבל נראה שאינה מאמינה שהיא יכולה לשנות את המצב, למשפחה בכאב

  

  )חוה(אלטרנטיבה להֹורּות 
אך הקשר , שבו שורר קשר חם בין ההורים המאמצים לבין הבת, הדפוס הרביעי מיוצג במקרה של חוה

בית המשפט הורה על . ם אחותה אסתר ע11חוה נמסרה לאימוץ בגיל . אינו נתפס כהֹורּות לכל דבר

האם המאמצת מספרת על . הכולל ביקורים של הילדות אצל הוריהן המולידים, "אימוץ פתוח"

  :הקונפליקט של חוה

אבל יחד עם זה היא לא יכלה , היא אהבה אותנו אהבת נפש, היא הרגישה מאוד מפוצלת"

היו הרבה , הייתה חוזרתוהיא , היא הייתה בורחת. לשאת את זה שהיא ילדה מאומצת

ואולי היא תנסה אצל אימא , בסופו של דבר היא החליטה שקשה לה מאוד. סיפורים אתה

והיא , היא ישנה בלילות לפעמים ברחובות, היא נזרקה משם, זה לא הסתדר. או אבא שלה

כשהיא הייתה בת שש עשרה וחצי אימא שלה הציעה לה לנסוע יחד אתה . חזרה לפה

  ."היא ברחה והיא נשארה שם עד היום, היא נסעה אתה. ל"ותה בחולחתונה של אח

  

  :נשאר קשר קרוב, אף שעזבה את המשפחה

 אבל יחד עם זה. שפחה שלהמהיא שייכת ל, היא חזרה לשם שלה המקורי, דבר ראשון"

, היא בקשר טוב מאוד אתנו. היא קיבלה אותנו בכבוד מלכים, ל"כשנסענו לחתונה שלה בחו

  ."'מן הכלל שלה של געגועים וכום יש לנו מכתבים יוצאי, היא מתקשרת

  

אך לא , הביעה האם המאמצת את אכזבתה מכך שחוה עזבה את לימודיה במסגרת דתית, במקרה זה

על אף שאינו , הקבלה של הקשר הזה כקשר קרוב. מכך שהילדה לא הגדירה את עצמה שייכת למשפחה

  :ולא של  ההורים, ימוץ נועד למלא את צורכיהם של הילדיםשהא, קשורה לתפיסה שלה, קשר של הֹורּות

 תסיפרתי א, ואמרתי את כל הקשיים, לא מזמן באו לשאול אותי אם כדאי לאמץ ילד גדול"

אם הולכים בשביל . אמרתי להם שרק האידאל? כששאלו אותי מה החזיק אותי. הכול

  ." נכוןה זאני לא חושבת ש, ואם את רוצה לעזור לעצמך, צמיתעהנאה 

  

  ).אך מחויבות מלאה כהורים, קושי(נוצר קשר מן הסוג השני , אסתר, עם אחותה של חוה

  

כמו . ניתן לשער שדפוסים אלה מתארים משפחות נוספות, אף שמדובר במספר משפחות קטן בכל דפוס

לא , ןבגלל מספר המקרים הקט. כן ייתכן שיש דפוסים נוספים שלא באו לידי ביטוי באוסף סיפורים זה

מעניין לציין שכל המשפחות השייכות , עם זאת. ניתן לנבא אילו משפחות יתאפיינו בדפוס זה או אחר

ובכל המקרים לא , )4עד גיל (אימצו ילדים קטנים באופן יחסי ) הרואות עצמן כבנות מזל(לדפוס הראשון 

אך , ת את האימוץ כקשהשחוו(זאת לעומת המשפחות בדפוס השני . היו להן ילדים שנולדו לפני האימוץ

בשני המקרים הללו ההורים רואים את ). מגדירות את הקשר כזהה להֹורּות לילדים שנולדו במשפחה
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המשותף לדפוס השלישי ולדפוס ). וילד היפראקטיבי, זוג אחים(נסיבות האימוץ שלהם כקשה במיוחד 

הוא שההורים לא רואים , )מלאשאיננו אימוץ , ויצירת קשר טוב, ספק לגבי השייכות למשפחה(הרביעי 

בשני המקרים הללו הילדים אומצו בגיל מבוגר . את ההֹורּות כזהה להֹורּות לילדים שנולדו במשפחה

  . והיה להם עד האימוץ קשר עם ההורים המולידים, )תשע ויותר(

  

  ההורים המולידים וההורים המאמצים,  הילדים7.8
דולים היא יחסם של הילדים ושל  ההורים המאמצים אחת הסוגיות החשובות באימוצם של ילדים ג

, במסגרת השינויים בתפיסת האימוץ בכלל ובתפיסת אימוץ ילדים גדולים בפרט. להורים המולידים

. להתייחס להורים המולידים, ובמידה מסוימת של ההורים המאמצים, מבינים כיום את הצורך של הילד

ההורים , קשר האימוץ ותיצור קונפליקט אצל הילדיש חשש שהתייחסות זאת תערער את , עם זאת

במסגרת המעקב הנוכחי . ועולה השאלה כיצד להתמודד עם דילמה זאת, המאמצים וההורים המולידים

על אף שלא נשאלו על כך . נשאלו ההורים המאמצים על יחסם של הילדים למשפחתם המולידה

  . ורים מאמצים עלה בכל הראיונות הפתוחיםה-הורים מולידים-הנושא של הקשר המשולש ילד, מפורשות

  

   התעניינות הילד במשפחתו המולידה7.8.1
. במסגרת הסקר נשאלו ההורים המאמצים באיזו תדירות נוהגים הילדים לדבר על משפחתם המולידה

, אינם מדברים על משפחתם המולידה אף לא פעם אחת) 48%(מתשובותיהם עלה כי כמחצית מן הילדים 

 מבני 53%-ו, 13-18 מבני 50%, 6-12 מבני 33%: רים על המשפחה המולידה לעתים רחוקות מדב47%-ו

 8%: מדברים על המשפחה המולידה לעתים קרובות או תמיד) כ" בסה5%(שיעור קטן מן הילדים . 19-25

 נושא  אינו מדבר על19-25אף אחד מן הבוגרים בני . 13-18 מהילדים בני 5%-ו,   כיום6-12מן הילדים בני 

 מדברים על משפחתם המולידה 1990-1994 מן הילדים שאומצו בשנים 8%, כמו כן. זה לעתים קרובות

 אינו מדבר על הנושא 1985-1989ואף לא אחד מן הילדים שאומצו בשנים , לעתים קרובות או תמיד

  .בתדירות גבוהה

  

פי דיווחם של -על. האימוץ פנו לשירות למען הילד בבקשה לפתוח את תיק 19-25מבני ) 29%(כשליש 

 מתלבטים 14%-ו,  רוצים לפנות בעתיד16-18בקרב הילדים בני ) 33%(ההורים המאמצים שיעור דומה 

  . בעניין זה

  

   המשך קשר עם בני המשפחה המולידה 7.8.2
 34%: עשרים וחמישה אחוזים מהילדים המאומצים שמרו על קשר עם אנשים שהכירו לפני האימוץ

הקשר . 2-3 ממי שהיו בני 13%-ו, 4-5 בקרב מי שהיו בני 22%,  ויותר בעת האימוץ6 בני מהילדים שהיו

היה ,  הילדים שהיו בקשר בשלב כלשהו עם אנשים שהכירו לפני האימוץ40השכיח ביותר שהתגלה בקרב 

או עם משפחה , עם דודים, קשרים שכיחים פחות היו עם סבים).  ילדים14(עם אחים או עם אחיות 

  . רק לשלושה ילדים היה קשר עם הוריהם המולידים. נתאומ

  

) תשעה ילדים(ובמקרים בודדים , הקשר עם בני המשפחה המולידה התקיים בשיחות טלפון, פי רוב-על

  . בפגישות
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ציינו כי , )58%(שהיו בקשר עם אנשים שהכירו לפני האימוץ ,  הילדים40 מבין 23הוריהם המאמצים של 

בין הדברים .  העריכו שהשפעתו הייתה בעיקר שלילית17-בעיקר חיובית והשפעת הקשר הייתה 

תחושת המשכיות , תחושות חיוביות, החיוביים שקיבלו הילדים מקשרים אלה ציינו ההורים אהבה

בין הדברים השליליים שציינו ההורים היו השפעה שלילית על מצבו הנפשי . ותפיסה מציאותית של העבר

התנגדות לקשר מצד הילד , קשיים לימודיים, ו ועל קשריו עם הוריו המאמציםעל התנהגות, של הילד

  .  כמחצית מן ההורים ציינו שקיבלו עזרה בהתמודדות עם קשיים אלו. וניסיון לחטיפה

  

. הוריהם של כל הילדים נשאלו האם היה נכון לשמור על קשר בין הילד לבין משפחתו המולידה

  :  59תשובותיהם מוצגות בלוח 

  
לפי עמדתם ביחס לשמירת קשר עם המשפחה המולידה  ולפי קיום קשר מסוג זה או , ההורים:  59לוח 

  )באחוזים* (לא
  לא היה לילד קשר  היה לילד קשר  כ"סה  
N  175  40  135  

  100  100  100  כ"סה

  7  27  12  סבורים שמתאים לשמור על קשר 

  93  73  88  סבורים שלא מתאים לשמור על קשר 

 *p<0.01 ,1ח " עם ד10.8,חי בריבוע .  
  

שמונים ושמונה אחוזים מההורים המאמצים סברו שלא מתאים לשמור על קשר בין הילד לבין משפחתו 

ושיעור זה היה גבוה באופן מובהק בקרב מי , חשבו שמתאים לשמור על קשר כזה, 12%רק . המולידה

י שילדיהם לא שמרו על קשר עם לעומת מ) 27%(שילדיהם אכן שמרו על קשר עם משפחתם המולידה 

מכאן יוצא שעמדתם של מרבית ההורים ביחס לשמירת קשר עם בני המשפחה המולידה ). 7%(משפחתם 

  .יש שיעור גבוה יותר של הורים רואים אותו כחיובי, אך בקרב מי שהיה להם קשר כזה בפועל, שלילית

  

  הורים המולידים דפוסי התייחסות של הורים מאמצים לקשר בין הילד ול7.8.3
מכל הסיפורים ששמענו בראיונות הפתוחים עלתה התייחסות ספונטנית למערכת היחסים המשולשת בין 

במקרה של חוה ואסתר הקשר המשולש התקיים . ההורים המולידים וההורים המאמצים, הילדים

ים אותם דפוס. אצל אחרים התקיים ברגש ובמחשבה של הילדים ושל ההורים המאמצים, בפועל

שתוארו בסעיף הקודם התקיימו גם ביחסם של ההורים המאמצים לקשר בין הילדים להוריהם 

  .המולידים

  
  ..."אני מבינה באלף אחוזים"

הביעו הבנה והערכה לרצונם של , הורים שהשתייכו לדפוס היחסים שבו נחווה האימוץ כמזל או כזכייה

בגלל צורך זה של , נראה שלא הרגישו באיום. םהילדים לדעת על עברם וליצור קשר עם הוריהם המולידי

  .  הילדים בזכות חוויה בסיסית טובה של האימוץ
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  :אמו של איתמר מספרת, למשל

למה אנשים מביאים ילדים לעולם : כשהוא היה בן עשר הוא יום אחד הוא כעס והתפרץ"

ייתה שיחה ה. ישבנו ובכינו שנינו, אז ישבנו ודיברנו איזה שעה? שהם לא רוצים אותם

אז ביקשתי מהעובדת הסוציאלית בשירות למען הילד לבוא ולדבר , זה חזר שוב. שלמה

והם לא רצו שילד , והסבירה לו שאבא שלו לא יכול היה לטפל בו, היא באה הביתה. אתו

הוא שאל . אז אבא שלו החליט למסור אותו לאימוץ שיהיו לו הורים, קטן יהיה במוסד

תגידי : הוא אמר? מה אתה רוצה שאני אגיד לו: היא שאלה? וןיש לך מספר טלפ: אותה

להגיד שזה טוב או לא טוב : היא שואלת אותו. אנחנו שתינו היינו עם דמעות. שאני בסדר

  ."זה טוב: הוא אמר? מה שהוא עשה

  

  :היא אינה חוששת שהוא יחפש את אביו

אני לא . זה ברור לי, אעשרה הוא ירצה ללכת לחפש את האב-לי נורא ברור שבגיל שמונה"

וגם אם הוא , אני חושבת שאם נתתי לו מה שאני הייתי צריכה לתת לו כי, מפחדת מזה

   ". אז עשיתי עבודה בסדר; אז בסדר,כך שהוא אוהב אותו-יחליט אחר

  

הן רואות את העיסוק של הילדים בהוריהם , אימהות נוספות הסבורות כך ציינו שגם אם הדבר כואב להן

  :ִאמן של שני ואילה. ם כדבר בריאהמולידי

לפעמים הן אומרות . היא רוצה לדעת מי האישה הזאת, אילה מדברת על פתיחת התיק"

מצד שני אני מאוד שמחה שהן , מצד אחד זה פוגע. 'אני חושבת שאני אלך לאימא הראשונה'

  ."זה הכול באהבה; וגם את השלילי, הן מאוד שואלות. מאוד פתוחות

  

  :ל ליאורוגם ִאמּה ש

אני מבינה אותה באלף , אין לי שום בעיה שהיא תלך ותחפש את המשפחה הביולוגית"

אני , באמת; כי זה גם כיבוד אב ואם, אין אף אחד שלא היה רוצה ולא היה צריך, אחוזים

אני חושבת , אבל בשבילנו יהיה קשה. חושבת שהיא צריכה ללכת ולפגוש את ההורים שלה

   ."שזה יהיה מאוד קשה

  

". את לא אימא שלי"הביטחון בקשר עם הילדים אפשר להורים אלה שלא להתרגש גם כאשר הילד אמר 

  : אמו של איתמר, למשל

: אז אמרתי לו? למה אני צריך לעשות את זה: אז הוא אמר לי, היו מקרים שאמרתי משהו"

אני , נכון: לואז אמרתי . מא שלייאת לא א: אז הוא אמר לי. ואני קובעת, מא שלךיכי אני א

את לא : גם כשהוא זרק לי. זאת שדואגת לך, אבל אני זאת שמטפלת בך, לא ילדתי אותך

כי הוא , באמת שלא הייתה לי תחושה כזאת, זה לא פגע בי, את לא ילדת אותי, מא שלייא

  ".צודק
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  :וִאמן של שני ואילה

לכי תגיבי על דבר . ליאת לא האימא האמיתית ש, אני לא חייבת להקשיב לך: היא אומרת"

הן . זה מה שיש להן, אתן צריכות להקשיב לי, אני האימא שלכן, אז אני אומרת להן. כזה

  ." הן מנסות, אבל הן מאוד חכמות. כי הן מבינות שאין הישג מזה, לא עושות את זה הרבה

של ההורים היו עסוקות גם בכאבם , שהרגישו שזכו בילדים נפלאים, מעניין לציין שהאימהות הללו

  :אימא של ליאור, למשל. המולידים

כל החיים בטח חושבים , אין יותר רע מזה בעולם, המשפחה שלוקחים ממנה את הילד"

אי , כי אין, זה היה הסוף שלי, אם חלילה אני הייתי זאת שלוקחים ממני את הילד. עליו

הרבה . מנולא רציתי להיות כל כך אכזרית לקחת ילד של מישהו מ. אפשר לעמוד בזה

זה לא , ואני אומרת אולי הם חושבים עליה, אני מסתכלת עליה, פעמים כשאני מגדלת אותה

  ." נעים

  

   ..."לא כדאי"

מתוך דאגה , הורים אחרים הסתייגו מהתעניינותם של הילדים בהוריהם המולידים וברצון לפגוש אותם

וה האימוץ כמחויבות להֹורּות שבו נחו, שתי האימהות שחשבו כך השתייכו לדפוס השני. לשלומם

הדגישו את הסכנה של , שביטאו פחות הנאה מן הקשר שלהם עם הילדים, הורים אלה. הרצופה קשיים

לא היו עסוקים בקנאה או בכאב שהם , ולהבדיל מההורים בדפוס הראשון, המפגש עבור הילדים עצמם

  . עצמם עלולים לחוות

  

  :בפתיחת התיקמזהירה אותה מאי הנעימות שאמה של הדס 

אני רק הזהרתי אותה שלא תחשוב על משהו . ואני לא מתנגדת, היא רוצה לפתוח תיק"

אז שתהיה מוכנה , כי זה יכול להיות גם משהו מאוד גרוע ,מאוד חיובי שהיא הפסידה

האם , אבל היא אמרה שאפילו אם היא רק תכיר את מי שילדה אותה. נפשית לזה

הוא אף פעם לא העלה את , הבן זה לא מעניין אותו. ות אצלהזה פשוט רק סקרנ, הביולוגית

  ."זה מעניין איך הבת ככה והבן משהו אחר. הנושא כלום

  : כבר בעת האימוץ, במקרה של רועי ונטע החליטו ההורים לטשטש את הקשר עם העבר

אבל רצינו שתהיה להם , המשרד אמנם נורא התנגד, החלפנו להם את השמות הפרטיים"

תגידי לי : הוא אמר לי כל הזמן .וגם החלפנו לשם מאוד דומה, ות אחרת מעצמםקצת זה

וכשהוא יגיע לגיל , אמרתי לו שאסור לי להגיד. כי הוא ידע שאני יודעת, את שם המשפחה

הם כבר מספיק . שום תיק, ם דברשוהם לא יפתחו . אם הוא ירצה השירות יגיד לו, 18

לרועי אפילו יש סימנים של ,  חוויות מאוד לא נעימותשהיו, גדולים לדעת שהייתה התעללות

  ." סיגריות

  

    "זה לא פתאום מתנתקים"
העיסוק של הילדה בקשר עם האם היולדת ותגובת המשפחה היוו חלק מדפוס חוסר , במקרה של יפעת

שמרה אתה על קשר , 9שהייתה בקשר עם ִאמּה עד לאימוצה כשהייתה בת , יפעת. השייכות שהתפתח
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אך , האם המאמצת חוותה את ניתוקה של יפעת מאמה היולדת כבלתי סביר. י אף שלא ראתה אותהרגש

  : אפשרות אחרת לא הוצעה באותו זמן

עד גיל חמש היא , היא הגיעה אלינו בגיל תשע. זה לא פתאום מתנתקים, זה לא קל לה"

היא הייתה אז . אחר כך הוציאו אותה מהבית, הייתה אצל אימא שלה שהיא גידלה אותה

פעם , והיא הייתה מציפה אותה במתנות ובאהבה, נפגשת אתה בשירות למען הילד בפגישות

לא , פתאום עשו נתק; ...זה לא, תשמעי. הילדה הכירה אותה. בשבוע או פעם בשבועיים

חודש ימים לפני שעשו את , רק אחר כך הכינו אותה, סיפרו לילדה שהיא הולכת למשפחה

היא הכינה לה , היא התנתקה ממנה, היא ידעה, האימא בכתה. יפרולאימא ס. הנתק הזה

רק אחר כך סיפרו לה שהולכים , לא ידעה, אבל הילדה מסכנה. אלבום עם תמונות והכול

אני . עשרה-והיא לא תראה את אימא שלה יותר עד גיל שמונה, לחפש לה משפחה ובית

  ."ל זה כל הזמןהיא חושבת ע, שעה זה מלווה אותה-יום שעה-בטוחה שיום

  

שבו ביטויי הגעגועים של הילדה לאמה עוררו חרדה וכעס אצל הוריה , במקרה זה נוצר מעגל קסמים

האם המאמצת . ותגובות הדחייה של המשפחה המאמצת העצימו את געגועיה, המאמצים מצד אחד

  : מספרת

היא תהיה וכש, כל פעם היא ידעה יפה מאוד לנגח אותנו שאימא שלה יותר טובה מאתנו"

בשביל מה אני , אלוהים: אז אמרתי. והיא תלך אליה, עשרה היא תעזוב פה-בת שמונה

וכל הזמן הילדה אומרת שהיא תלך , את הקיים, אני הורסת את הבית שלי? עושה את כל זה

סתם ילדה , זה לא נכון, לא: אז העובדות הסוציאליות תמיד אמרו לי. עשרה-בגיל שמונה

שהיא תמיד יכולה לחזור , שהיא אוהבת אותה,  שלה שיש לה אימאזה הביטחון, אומרת

, כך תתרגל אליכם-היא כל, עשרה-עד שהיא תגיע לגיל שמונה, אבל היא לא תחזור. אליה

  ."היא לא תעזוב את הבית ותלך

  

  :והיום

כשאני . אתה במילא לא אבא שלי: אז היא אומרת לו, הנה לפני כמה ימים בעלי רב אתה"

, הרבה זמן אני לא שמעתי את המילה הזאת. אלך לאימא שלי, עשרה- שמונהאהיה בגיל

איך , תראי היא כל הזמן חושבת על זה. כך שזה מקנן בה כל הזמן, ופתאום זה צמח מחדש

  ." אני בטוחה שזה מלווה אותה יום ולילה. תהיה הפגישה בינה ובין האימא שלה

  

ה לאמה עדיין מכאיבה וקשורה לדחיית הילדה את אך נאמנותה של הילד, האם המאמצת מבינה אותה

  . משפחתה המאמצת

בכל זאת זה משהו שפתאום , היום אני כבר לא מתרגשת. זאת סטירת לחי, זה כואב, תראי"

. היה ממש כואב לי, פעם זה היה כואב לי מאוד. אבל היום אני כבר נדלקת, מרגיז כזה

אבל אני מבינה ? לטרוח ולעשות את כל זהלעזאזל אז בשביל מה אני צריכה , הייתי אומרת

  ." בכל זאת אימא ביולוגית, זה דבר נורא רגיל, שזה דבר נורא טבעי
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לא חסך את קונפליקט הנאמנויות של , ניתוקו המוחלט של הקשר בין הילדה לאמה היולדת, במקרה זה

ולהורים המאמצים לאם היולדת , היה חוסך לילדה, ששמירת הקשר בין הילדה לאמה, ייתכן. הילדה

  . והיה מאפשר להם לפתח קשר מסוג אחר, כאב רב

  "המון עוגמת נפש"

. שלא היה קשר של הֹורּות, שבו נוצר קשר טוב, הקשר של ִאמּה המאמצת של חוה השתייך לדפוס הרביעי

אלא שהיא מצרה על , במקרה מיוחד זה האם המאמצת לא כועסת על כך שחוה לא רואה אותה כִאמּה

האם המאמצת . קשר עם ההורים המולידים מנע מחוה להגשים את הפוטנציאל הלימודי שלהכך שה

  :מבינה את הצורך של חוה להשתייך למשפחתה המולידה שלה

היא אהבה . וד מפוצלתמא-אבל חוה הייתה מאוד, אסתר בחרה לקבל אותנו כמשפחה"

. בשום אופן לא, תאבל היא לא יכלה לשאת את זה שהיא ילדה מאומצ, אותנו אהבת נפש

אימא שלי היא ? למה קרה לי דבר כזה, קשה לי להיות מאומצת, תביני': היא אמרה לי

למה אני לא , אימא שלי היא אישה טובה, אימא שלי היא אישה נחמדה, אישה בריאה

  ."היא לא הייתה מוכנה להשלים עם זה '?יכולה לחיות אתה

  :יא מספרת איך שתי הבנות הגיבו בצורה שונהה. לדעת האם המאמצת הביקורים הזיקו לילדות

זאת הייתה נסיגה , כשהן היו נפגשות עם האימא. מאוד הפריע-הקשר עם ההורים מאוד"

היינו ; בכלל לא, בכלל לא רצתה להגיע אליה, אסתר, הקטנה. חודשיים אחורה-של חודש

, גדולה יותרה, זאת חוה-ולעומת,  לקום ולצאת לפגישהלצריכים ממש לסחוב אותה בשבי

היא הייתה , לפני הפגישה או אחריה, תמיד, אבל היא הייתה מקבלת חום גבוה. רצתה

  ."חולה

  

האם המאמצת רואה את האימוץ הפתוח כטעות בגלל הפגיעה בלימודים של הילדה ולא בגלל פגיעה 

  : בקשר בין הילדה למשפחה המאמצת

כי אם .  הקשר עם האבא והאימא,הייתה האימוץ הפתוח, אני חושבת שהטעות עם הגדולה"

ייתה ההיא . עם האימא היה סיפור מאוד קשה. היה לה אף פעם לאן לברוחא ל, לא זה

. היא הייתה מבטיחה להן שהיא תיקח אותן בחזרה, היא הייתה ממרידה אותן, מתקשרת

היא הייתה מאוד , מאוד הצליחה שם-היא מאוד. למדה באולפנה בעיר אחרת הגדולה

היא לקחה ; לאולפנה, פתאום האימא הגיעה לשם. פלא-שבו שמדובר פה בילדתח, מוכשרת

ושם , וכמובן שהייתה הידרדרות, בילו, ראו טלוויזיה, שם הם ישבו, אותה לחברה שלה

-המון, המון עוגמת נפש,  עוגמת נפשוןזה היה מֻלֶווה עם המ. הייתה הנפילה הגדולה שלה

  ." האבל האימא קלקל, תה שםכך טיפחנו או-כי כל. המון עוגמת נפש

  

אבל היא חושבת , במקרה הזה האם מבינה את הצורך של הילדה להיות בקשר עם ההורים המולידים

טובת , היא מתייחסת לדילמה המוסרית בין טובת ההורים המולידים. שמימוש הקשר לא היה לטובתה

  :ההורים המאמצים וטובת הילדה

בגלל שהיה , על ההרגשה של לקחת ילדה של אחרים, יגם בעלי וגם אנ, הרבה חשבנו על זה"

-אנחנו סך, ות מההורים שלהןדאנחנו לא ניתקנו את היל. אימוץ פתוח לא היה לנו את זה
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יש איזו שאילו הייתי חושבת , ני לא יודעת איך אני הייתי מרגישהא. בנו להןיטהכול רק ה

שזה  זה נחסך מאתנו בגלל. ם הילדה שלהע יתנהואני פה נ, לילותבאישה מסכנה שבוכה 

אני חושבת שלטובת הילדה . של הילדה אבל זה טובת הנאה שלי ולא, היה אימוץ פתוח

   ." לא נכוןאאימוץ פתוח הו

  

   עזרה למשפחות המאמצות7.9
היא באיזו , אחת הסוגיות שמעסיקה את העוסקים בתחום האימוץ בכלל ואת השירות למען הילד בפרט

תפקידם , פי הגישה הגורסת כי האימוץ דומה להֹורּות מלידה-על. מאמצות וכיצדמידה לעזור למשפחות 

ומשלב זה מומלץ לעזוב את המשפחה , של שירותי האימוץ לחבר בצורה נכונה בין הילד להורים

שהרי המשך קשר עם מסגרות המתמחות באימוץ ידגיש את השוני ; להתמודד כמו כל משפחה אחרת

פי הגישה הגורסת כי האימוץ הוא דרך -על, זאת-לעומת. התבססות הקשרממשפחות אחרות ויפגום ב

ואשר רואה את קשר , לשיפור תנאי התפתחותם של ילדים שאינם יכולים לגדול במשפחתם המקורית

אלא שהעזרה צריכה , לא רק שיש צורך בהמשך עזרה לילדים ולמשפחות, האימוץ כסוג שונה של הֹורּות

בגישה זאת מביאים . המיוחדים של משפחות מאמצות וילדים מאומציםלהיות מכוונת לצורכיהם 

ומטילים את האחריות למתן העזרה על שירותי , בחשבון שרבים מן הילדים הגיעו לאימוץ עם בעיות

פי הראיונות עם עובדי שירות למען הילד בשנים האחרונות -על. שבחרו באימוץ כמענה מתאים, הרווחה

  . ויש הבנה גוברת לצורך של המשפחות בסיוע לאורך השנים, תבתחום זה מסתמנות תמורו

  

במסגרת הסקר . ולמידה שבה העזרה ענתה על צורכיהם, פרק זה דן בעזרה שקיבלו המשפחות המאמצות

, נשאלו הורי הילדים על עזרה שקיבלו מן השירות למען הילד בתקופה שקדמה לצו האימוץ, הטלפוני

ההורים נשאלו גם על עזרה . לגבי עזרה שהתקבלה מגורמים נוספיםוכן , ובתקופה מאז צו האימוץ

פי תקופת מסירתם -הנתונים מוצגים על. ועל שביעות רצונם מן העזרה שקיבלו, שהזדקקו לה ולא קיבלו

כדי לבחון את התמורות בדרכי העבודה של , )1990-1994לעומת , 1985-1989(של הילדים לאימוץ 

  . ה במהלך השניםהשירות למען הילד בתחום ז
  

  )עד לקבלת צו האימוץ( הקשר עם השירות למען הילד בתקופת ההסתגלות לאימוץ 7.9.1
בבחינת הקשר בין המשפחות לבין השירות למען הילד יש מקום להבחין בין התקופה שעד צו האימוץ 

משפט חייב בית ה, לצורך דיון בבקשה לצו אימוץ. לבין התקופה שלאחר צו האימוץ) לפחות חצי שנה(

ולכן עד צו האימוץ מחויב קשר , לקבל מפקיד סעד לחוק האימוץ תסקיר על השתלבות הילד במשפחה

אין הסדר פורמלי המחייב , לאחר קבלת צו האימוץ. בין השירות למען הילד לבין המשפחה המאמצת

  . קשר בין המשפחה לבין השירות למען הילד
  

הקשר עם השירות למען הילד בתקופה שעד לקבלת צו במסגרת הסקר נשאלו ההורים המאמצים על 

) 98%(רובם המכריע .  שנים שחלפו עד לעריכת הסקר4-14ההורים הסתמכו על זיכרונם ביחס ל . האימוץ

של ההורים דיווחו שהיו בקשר עם עובדת סוציאלית של השירות למען הילד בין כניסת הילד לבית ועד 

 של הקשר עם העובדת של השירות למען הילד בתקופה זאת לפי התדירות הממוצעת. לקבלת צו האימוץ

  . 60תקופת המסירה מוצגת בלוח 
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 מן המקרים התדירות 57%-ב, כפי שניתן לראות בתקופה שבין מסירת הילד למשפחה ועד לצו האימוץ

 מן המקרים תדירות הקשר הייתה פעם בשבועיים 43%-הייתה פעם בחודש או לעתים רחוקות יותר וב

תדירות הקשר של המשפחות עם העובדת הסוציאלית של השירות למען הילד . ו לעתים קרובות יותרא

  :1985-1989 לעומת השנים 1990-1994לפני צו האימוץ הייתה גבוהה באופן מובהק בשנים המאוחרות 

  

 מן 51%לעומת , ס יותר מפעם בחודש" דיווחו כי היו בקשר עם עו1985-1989- מההורים שאימצו ב27%

ידי עובדות -הבדלים אלה עולים בקנה אחד עם הדברים שנאמרו על. 1990-1994ההורים שאימצו בשנים 

ביחס למגמה של שימת דגש רב יותר על ליווי של משפחות בשלבים , השירות למען הילד ומנהליו

  .לעומת תקופות אחרות, המוקדמים של האימוץ בשנים האחרונות

  

לפי תקופת , ל הקשר עם עובדת השירות בין קבלת הילד ועד צו האימוץהתדירות הממוצעת ש: 60לוח 
   )  באחוזים** (מסירה לאימוץ

  1990-1994  1985-1989  כ"סה  
N  174*  62  112  
  100  100  100  כ"סה

  26  12  21  פעם בשבוע או יותר
  25  15  22  בערך פעם בשבועיים
  18  17  18  בערך פעם בחודש
  30  57  39  פחות מפעם בחודש

   משפחות שלא היו בקשר עם השירות לאחר מסירת הילד5לא כולל *   
**P<0.01 , ח" ד3עם . 11.897חי בריבוע  . 

  

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות ביחס לתדירות הקשר עם עובדת השירות למען 

  . הילד בתקופה שבין מסירת הילד למשפחה וצו האימוץ
  

במיוחד מן ההתייחסות , כי מרבית ההורים היו מרוצים מהיבטים שונים של הקשר 61ניתן לראות מלוח 

שמונים אחוזים מההורים השיבו כי היו מרוצים ). 92%(ומזמינותה ) 96%(המבינה לבעיות ולשאלות 

 1990-1994כי בשנים , ניתן לראות. באופן כללי מן הקשר עם עובדת השירות בתקופה שלפני צו האימוץ

, רים שהביעו שביעות רצון מזמינותה של העובדת ומעזרתה בפתרון בעיות עלה באופן מובהקשיעור ההו

  . 1985-1989לעומת השנים 

  

ההורים שהיו מרוצים מהיבטים שונים של הקשר עם השירות למען הילד בתקופה שעד צו : 61לוח 
  )*באחוזים(לפי שנות המסירה לאימוץ , האימוץ

 1990-1994 1985-1989  כ"סה 
N  174  62  112  

 80 74 78  ס הייתה מתאימה"תדירות הקשר עם העו
 96 84 92  **ס הייתה זמינה"העו
 97 94 96  ס התייחסה בהבנה לשאלות ולבעיות"העו
 84 65 77  ***ס עזרה לפתור בעיות שהתעוררו"העו
  כ היו מרוצים מן הקשר עם השירות למען "בסה

 83 74 80  ץהילד בתקופה שבין קבלת הילד לצו האימו
   כיון שכל שורה מתייחסת לשאלה אחרת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל*     
   **p=0.01 ,  1ח "עם ד, 6.3חי בריבוע.  
 ***p=0.01 ,  1ח "עם ד, 6.5חי בריבוע. 
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הורי הילדים נשאלו האם ביקשו מהשירות למען הילד עזרה בתחומים שונים בתקופה שבין קבלת הילד 

. ההורים אשר השיבו כי פנו בבקשה לעזרה נשאלו האם קיבלו עזרה זאת. בלת צו האימוץלביתם ועד לק

  . ההורים אשר השיבו כי קיבלו את העזרה המבוקשת נשאלו האם היא הועילה להם

  
 מקבלת הילד לביתן ועד קבלת צו האימוץ -המשפחות שביקשו עזרה מהשירות למען הילד :  62 לוח 

  )*באחוזים(
ם שפנו אחוז ההורי  

לעזרה מתוך כלל 
  ההורים

האחוז מבין 
הפונים 

  שקיבלו עזרה

אחוז מבין מקבלי 
העזרה שהשיבו 
  שהעזרה הועילה

  89  85  30  מימון הוצאות הילד

  100  76  8  ספר או בצהרון-השתלבות בבית

  93  76  12 תיאום בין שירותי בריאות וטיפולים אחרים 
  89  90  33  היחסים במשפחה וההסתגלות לאימוץ

      35  פנו לעזרה בתחום כלשהו

  .משום שהייתה אפשרות לענות לגבי סוגי עזרה שונים, האחוזים אינם מסתכמים למאה* 
  

כי באופן , יש לציין). 35%(כי שיעור קטן מבין ההורים ביקשו עזרה בתחום כלשהו ,  עולה62מלוח 

עור זה גבוה יותר לעומת הורים היה שי, )41% (1990-1994בקרב הורים שאימצו ילדים בשנים , מובהק

התחומים השכיחים שבהם ביקשו ההורים עזרה היו היחסים ). 26% (1985-1989שאימצו ילדים בשנים 

ואלה היו גם התחומים שבהם ; )30%(ומימון הוצאות עבור הילד )  33%(הסתגלות לאימוץ , במשפחה

 עד כרבע מן 10%-כ.  הגדול ביותרידי השירות היה-שיעור ההורים אשר השיבו כי בקשתם נענתה על

ברוב . ההורים אשר דיווחו כי פנו לעזרה בתחומים השונים השיבו שלא קיבלו את העזרה שביקשו

הם דיווחו כי העזרה שניתנה הועילה , )100%-89%(המקרים שבהם השיבו ההורים כי קיבלו עזרה 

  . למשפחה

  

השירות בתקופה שבין קבלת הילד ועד קבלת צו ניתן לשפר במעורבותו של , לדעתם, ההורים נשאלו מה

הורים אחרים ציינו צורך ביותר ליווי . השיבו שאין מה לשפר) 48%(כמחצית מן ההורים . האימוץ

וצורך במעורבות  והתעניינות רבות יותר של , )17%(תמיכה ומעקב , מתן מידע, הדרכה, ייעוץ: מקצועי

  ). 10%(העובדת הסוציאלית 

  
הקשר עם העובדת הסוציאלית בשירות למען הילד הוזכר , וחים שקיימנו עם ההוריםבראיונות הפת

היו הורים שהיו . במיוחד לגבי תקופת ההסתגלות לאימוץ, בסיפוריהם באופן ספונטני ותפס מקום מרכזי

  : ִאמן של חוה ואסתר. ובהמשך הקשר נותק, שלמים עם כך שנעזרו בתקופה הראשונה

. שהיא הלכה וירדה,  מאוד גבוהה בהתחלהת זאת הייתה תדירו,היו לנו מפגשים אתה"

אני מאוד . קיבלנו גם כסף לשיעורים פרטיים. להתייעץ ולשאול, יכולתי תמיד להרים טלפון

  ." עבדו אתנו מאוד יפהלטהם בהח, הייתי אסירת תודה להם
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  :  מתמשכתאם מאמצת זאת מבטאת צורך בתמיכה, על אף שלא ביטאה מרירות על סיום הקשר

צריך .  עשרה שיעורים זה לא מספיקלאב, אני חושבת שהקורס של האימוץ היה נפלא"

שזה נקרא כאילו , ףשהיא תהיה קבוצת תמיכה עם ייעוץ רצו, איזו קבוצה כך-ליצור אחר

  ."כי הבעיות משתנות, הייתי ממליצה לעשות את התמיכה במשך שנים. ייעוץ פסיכולוגי

  

, למשל.  כועסים על כך שעד לקבלת צו האימוץ לא היה קשר ולא קיבלו עזרההורים אחרים, לעומתה

  :ִאמם של טל והדס

לא קיבלנו את העזרה , לא היה קשר. באו פעם אחת לבקר, פשוט נתנו את הילדים"

נתק , כלום, לא היה לנו בכלל שום מגע, ספק אם בכלל היה אפשר לעזור. שהזדקקנו לה

לא שום , לא שמענו, לא ידענו, שום דבר, יותר כלום, לבקראחרי פעם אחת שבאו . מוחלט

  ." נתק מוחלטשממ, דבר

  

  :גם ִאמם של רועי ונטע מציינת במרירות את העדר הקשר

פשוט השאירו אותם , מהיום שהשאירו לנו אותם', נהדר'השירות למען הילד היה ממש "

  "? מסתדריםלא איך אתם, לא שנה טובה ,לא מה נשמע, לא טלפון. כמו חבילה

  

אלא על כך שהשירות , במקרה זה האם איננה קובלת על כך שלא קיבלה עזרה בהתמודדותה עם הילדים

  .לא וידא שמסר את הילדים למקום בטוח

את ...  ? ולא בא לבדוק איך מיקמו אותם בבית, יך זה שהשירות למען הילד מוסר ילדיםא"

  !"?חבילה שמעבירים אותה, מה זה. לא באה לבדוק

  

לבין , שבה השירות עדיין אחראי כלפי הילדים, היא מבחינה בין התקופה שעד לקבלת צו האימוץ

  : כמו כל משפחה, שבה המשפחה צריכה להתמודד, התקופה שאחרי קבלת צו האימוץ

 - הוא נמצא הואיפ, ואת יודעת בדיוק לאן הכנסת את הילד, ובדקת, ברגע שיש צו אימוץ"

ברגע שיש צו . לא? את באה לבדוק את הילד הביולוגי שלי? למהכי . כמעט לא צריך קשר

ולא בדקו עד צו , כואב לי שהם מסרו את הילדים, את מבינה. אין הצדקה בכלל, אימוץ

הילד , ברגע שיש צו אימוץ.... אחרי זה אני לא מצפה לשום דבר מהם . לא אחרי זה, האימוץ

  ."הם לא צריכים לבדוק,  אותםלא צריכה, אני לא רוצה אותם! נקודה, הוא שלי

  

  :כשהבינה שמעכשיו צריכה להסתדר לבד ולא לבקש עזרה, ִאמן של שני ואילה סיפרה על התדהמה שלה

חשובה , הרגשנו שיש לנו חבילה מאוד כבדה, בערך שבועיים אחרי שקיבלנו את הבנות"

, הסוציאליתדיברתי עם העובדת . ושבעצם חסרים לנו כלים להתמודד, ואהובה אבל כבדה

אבל אנחנו צריכים עזרה והדרכה עם , שאנחנו מאוד מחויבים ורוצים להמשיך לגדל אותן

שאנחנו לא כל כך מבינים ולא יודעים איך , בגלל הרקע שלהן, הבעיות הספציפיות שלהן

. 'את זה אני אעשה לך, אני לא אגיד לאף אחד שדיברת על הדבר הזה'היא אמרה . להתייחס

אנחנו ההורים , כי הנה קיבלנו ילדים, ה היה מאוד מוזר מה שאני העליתיזאת אומרת שז

אני הייתי . לחפש את הדרכים שלנו ולא לפנות אליהם לתמיכה, ואנחנו צריכים להסתדר
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דרכה קיבלנו את , כי בכל זאת. ולא העזתי אפילו לכעוס, הרגשתי גם תלות כלפיה. בשוק

  ."  שלי שלא בסדריש משהו במחשבה, כנראה, אז, האוצר הזה

  

  : של יפעתִאמה כפי שמספרת . הורים אחרים סיפרו שקיבלו עזרה בתקופה הראשונה וננטשו

היינו , כך נטשו אותנו-אחר. השירות למען הילד ליווה אותנו במשך חצי השנה הראשונה"

בהתחלה כל הזמן צלצלתי . קשה, קשה, זה קשה, זה לא קל, תשמעי. כבר עם הלשון בחוץ

הם היו . אני כבר לא מסוגלת וכל זה, די, אני לא יכולה, תעזרו, תעזרו, ת למען הילדלשירו

הם ראו שכבר . עושים שֹוֶלם וכל זה, מדברים עם הילדה, מדברים אתנו, רצים אלינו, באים

הם היו  .עכשיו תמשיכו, עד פה: אמרו לנו, והם עזבו אותנו לבד, פחות או יותר מסתדרים

מפני שהם , אבל הם לא סיימו את העבודה וחבל מאוד,  אומרת שלאאני לא, בסדר גמור

  ."יכלו להקל קצת על אנשים

  

כאשר היו משברים האם הייתה מתקשרת והעובדת הסוציאלית הייתה מגיעה ומדברת , במקרה של יפעת

היא הסבירה להורים שהילדה אומרת שאימא שלה יותר טובה מהם מתוך חוסר . עם הילדה ועם ההורים

היא , כמו כן. הסבר זה הרגיע את ההורים.  כפי שהיא מאיימת18יטחון ושהיא לא תחזור אליה בגיל ב

על אף שהאם קיבלה . כיוון שכך לא תוכל לבנות אמון, אמרה להם שלא להגיד לילדה שהם יחזירו אותה

 נראה .להתאפק מלאיים על הילדה באופן זה ברגֵעי כעס, היה קשה לה וליתר המשפחה, את הדברים

ועזרה זאת , שהייתה נחוצה התערבות לאורך זמן כדי לעזור למשפחה לַסגל תגובות מתאימות יותר

  .הייתה עשויה לסייע למשפחה לקבל את הילדה ולהעניק לה תחושת שייכות

  

, ואפילו הייתה מרגיזה, הרגישו ההורים שהעצה שקיבלו לא הייתה מועילה, גם בשני מקרים אחרים

שהיה ילד , אמו של טל. הסוציאלית לא הבינה את חומרת הבעיות ונתנה עצות פשטניותכיוון שהעובדת 

  :מספרת, היפראקטיבי

, ם טל היא אפילו אמרה לי אחרי כמה ימים שהיא באה לבקרע. באו פעם אחת לבקר"

אז אמרתי . תגידי לו לא לגעת: היא אמרה לי, העובדת הסוציאלית מהשירות למען הילד

כל הזמן זה , כי זה פשוט בלתי אפשרי,  אני צריכה כל היום להגיד לו לא,אם זה ככה: לה

ולא הצלחתי לעשות , ת אתו יד בידלכאלא הייתי הו, אז לא הייתי אומרת לו. להגיד לא

  ."מאוד קשה-זה היה מאוד. כלום בבית

  

   :ביקשה האם המאמצת עזרה בפרידה של הילדה מן המשפחה האומנת, במקרה של ליאור

היא נקשרה אליהם , היא נזכרה במשפחה האומנת.  והכאב שלה היה גדול מאודהצער"

כל הזמן התקשרתי . היא כל הזמן חיפשה אותם. זה היה נורא קשה בשבילה, רגשית

הם . אבל לא היה להם מענה?' מה נגיד לה, מה נעשה אתה'לעובדת הסוציאלית ושאלתי 

אני 'אמרתי לה  . אבל אין דבר כזה. 'הועכשיו את אימא חדש, תגידי שהם הלכו'אמרו לי 

היא הייתה יושבת ככה עם הראש . 'אני רוצה את אימא שלי'אבל היא אמרה ', אימא חדשה

  ."'אני רוצה את אימא שלי'בין הידיים ובוכה ורועדת 
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נראה שבמקרים אלה נזקקו ההורים גם לתמיכה בהתמודדותם עם רגשותיהם כדי שיוכלו לעזור לילדים 

  . עזרה מסוג זה לא ניתנה, פי זיכרונם-ועל, טובה יותרבצורה 

  

   הקשר עם השירות למען הילד מקבלת צו האימוץ7.9.2
החוק ונוהלי העבודה של השירות למען הילד דורשים המשך קשר בין המשפחה לבין השירות , כאמור

 עם המשפחה לעתים קרובות הקשר של השירות למען הילד. לפחות עד מתן צו האימוץ, למען הילד

עמותה ציבורית , י"או עם מל, אך חלק מהמשפחות ממשיכות בקשר עם השירות, מסתיים בשלב זה

כי בתחום , בראיונות עם גורמים בשירות למען הילד נמסר. לטיפול במשפחות מאמצות וילדים מאומצים

אבל לא , ו האימוץושהיום נוטים יותר לשמור על קשר עם המשפחות לאחר מתן צ, זה חל שינוי במדיניות

  . כגון הקצאת כוח אדם נוסף למתן שירות זה, נעשו שינויים מבניים

  

  משפחות שהיו בקשר עם השירות למען הילד מאז קבלת צו האימוץ

בקרב . היו בקשר עם השירות למען הילד מאז שקיבלו את צו האימוץ) 55%(כמחצית מהמשפחות 

 1985-1989ובקרב משפחות שאימצו בשנים , 59%זה  היה שיעור 1990-1994משפחות שאימצו בשנים 

עשרים אחוזים מכלל המשפחות היו בקשר עם השירות למען ). ההבדל לא מובהק (48%השיעור היה 

אשר קיבלו סוגי סיוע , מתוך כלל המשפחות,  מפרט את שיעור המשפחות63לוח . הילד בשנה האחרונה

  . שונים מן השירות למען הילד מאז צו האימוץ

  
לפי שנת , אשר קיבלו שירותים שונים מן השירות למען הילד מאז צו האימוץ* המשפחות:  63לוח 

  ) *באחוזים(מסירת הילד 
  1990-1994  1985-1989  כ"סה  
N  175  62  113  

  32  16  26  **ס מהשירות"שיחות ייעוץ עם עו

  הפנייה לגורמים אחרים או
  עזרה בקשר עם גורמים אחרים

23  25  22  

  29  22  27  לכליסיוע כ

  15  7  12  קבוצה להורים מאמצים

כולל אלה שלא היו בקשר עם השירות למען הילד לאחר צו , האחוזים הם מכלל המשפחות שהשתתפו בסקר*  
  .האימוץ

  . כיון שניתן היה לקבל יותר מסוג אחד של סיוע100%-האחוזים אינם מסתכמים ל** 
  

ירות למען הילד השיבו שהזדקקו לסיוע כלשהו חמישים אחוזים מהמשפחות שהיו בקשר עם הש

קבוצת תמיכה להורים , )22%(סיוע כלכלי , )17%(ליווי מקצועי : מהשירות למען הילד ולא קיבלו

  ).7%(רפואיים -וטיפולים ואבחונים פרה) 10%(טיפול נפשי מקצועי , )15%(מאמצים 

  

 שבקרב המשפחות הפונות לשירות ,ממצאי המחקר אוששו את השערתם של עובדי השירות למען הילד

מן . מאשר בקרב משפחות שלא פונות, למען הילד שיעור גבוה יותר של משפחות עם קשיים באימוץ

שיעור הילדים שהיחסים בינם ,  עולה כי שיעור הילדים אשר יצאו מן הבית64הנתונים המוצגים בלוח 

כי לדעתם הם אינם מרגישים שייכים לגמרי שיעור הילדים שהוריהם דיווחו , לבין ההורים היו בעייתיים

ושיעור המשפחות שהביעו שביעות רצון נמוכה יותר מן האימוץ היו גבוהים יותר באופן , למשפחה
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מובהק בקרב משפחות שהיו בקשר עם השירות למען הילד לאחר מתן צו האימוץ מאשר בקרב משפחות 

  .שלא היו בקשר עם השירות למען הילד

  
שבעים אחוזים . ל שביעות רצונם מן הקשר עם השירות למען הילד מאז צו האימוץההורים נשאלו ע

.  לא היו מרוצים30%-ו, היו מרוצים מן הקשר, מההורים שהיו בקשר עם השירות מקבלת צו האימוץ

 מן ההורים שהיו בקשר עם 21%השיבו , "מהם הדברים שמהם הייתם מרוצים"בתשובה לשאלה 

;  היו מרוצים מזמינות העובדת17%;  מרוצים מהקשר עם העובדת הקבועההשירות למען הילד שהיו

  .  היו מרוצים מן היחס המַכבד11%-מהתעניינות והיענות ו,  היו מרוצים מהרצון לעזור14%

  
לפי קשר עם השירות למען הילד לאחר האימוץ              , המשפחות עם קשיים שונים באימוץ: 64לוח 

  )באחוזים(
  

  כ"סה

ו בקשר עם הי
  השירות לאחר

  צו האימוץ

לא היו בקשר עם 
השירות לאחר צו 

  האימוץ
N  179  100  79  

  6  24  16  *ביתי-הילד יצא לסידור חוץ

  12  24  18  +**לילדים יחסים לא טובים בין ההורים

  28  46  38  ***הילד לא מרגיש לגמרי שייך למשפחה

  4  19  12  **** ++חוסר שביעות רצון של ההורים

    .5 תחומים מתוך 3-5-   היחסים לא טובים ב+  
  .5 תחומים מתוך 4 או 3-ההורים אינם מרוצים ב++  
      *p<0.01, ח אחת"עם ד, 9.4 חי בריבוע.     
   **p<0.05 , ח אחת"עם ד, 4.1 חי בריבוע .  
  ***p<0.01, ח אחת"עם ד,  5.7 חי בריבוע .      
 ****p<0.01, ח אחת"עם ד, 8.9 חי בריבוע .  

  

 6.3דוגמה לשביעות רצון מן העזרה של השירות למען הילד תקופה ארוכה לאחר האימוץ מובאת בסעיף 

כאשר הוא התחיל להיות עסוק במשפחה , במקרה של איתמר. בפרק על הקשר עם ההורים המולידים

אתו והעובדת הסוציאלית נפגשה אתו ושוחחה , פנתה האם המאמצת לשירות למען הילד, המולידה שלו

  . על אבא שלו

  

 מן ההורים כי 25%השיבו , בתשובה לשאלה מה היה רצוי לשפר בסיוע שקיבלו מן השירות למען הילד

 מן ההורים 14%-ו, היוזמה וההתעניינות במשפחה לאורך זמן, הם היו רוצים שיפור במידת המעורבות

ם היו רוצים להשתתף תשעה אחוזים מן ההורי. היו רוצים שיפור ברמתן המקצועית של העובדות

  .בקבוצת תמיכה

  

  משפחות שלא היו בקשר עם השירות למען הילד

כשליש . ארבעים ושלושה אחוזים מכלל המשפחות לא היו בקשר עם השירות למען הילד מאז צו האימוץ

הסיבות שנמסרו . השיבו שהיו מצבים שבהם הזדקקו לעזרה של השירות למען הילד ולא פנו) 30%(מהן 

שהבינו שזה לא מתפקיד )  מבין אלה שלא היו בקשר15%(שלא הציעו להם עזרה : ייה היולאי הפנ
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או , )6%" (כמו עם ילד רגיל"שחשבו שהם צריכים להתמודד בעצמם , )6%(השירות למען הילד לעזור 

חשבו שהם לא יעילים או שלא אכפת להם      , שלא רצו להיעזר בעובדי השירות כיוון שלא סמכו עליהם

  ). 6%(הורים אחרים השיבו שהם העדיפו לפנות לגורמים מקצועיים אחרים ). 6%(

מספרת ִאמם של טל . דוגמה לכך עלתה בריאיון פתוח עם הורים אשר הסבירו מדוע פחדו לפנות לעזרה

  : והדס

אבל בעלי פחד שיחשבו שאנחנו לא מגדלים את , אני רציתי לפנות לשירות למען הילד"

לא , הוא אמר לא. ואז ייקחו אותם, שאנחנו לא יכולים להתמודד, הילדים כמו שצריך

  ."עם זה מתמודדים עם מה שיש, ובזה נגמר, זה שלנו, פונים

  

   קשר עם שירותים אחרים7.9.3
  .מלבד השירות למען הילד, הורי הילדים נשאלו על עזרה שקיבלו משירותים אחרים

  

 מרכז ייעוץ -י "ו מפורשות האם הם מכירים את מל ההורים נשאל-י " מל.שירותים המתמחים באימוץ

ארבעים ושניים אחוזים  מן ההורים השיבו . הפועל במסגרת עמותת בית לכל ילד, למשפחות מאמצות

) 61%(בקרב הורים המתגוררים במחוז ירושלים והדרום השיעור היה גבוה יותר , י"שהם מכירים את מל

עשרים ושבעה אחוזים מכלל המשפחות היו בקשר עם ). 24%(ובמחוז המרכז ) 26%(מאשר במחוז הצפון 

  . י"מל

  

 שלושים ואחד אחוזים מהמשפחות ציינו כי היו בקשר עם איש מקצוע או עם שירות .מומחים אחרים

עשרים ואחד אחוזים מהמשפחות ). י"מלבד מל(המתמחה בטיפול בילדים מאומצים ומשפחות מאמצות 

עובדת סוציאלית , וחלק מהם הזכירו את רותי ברוך, תמחים באימוץהיו בקשר עם מטפלים פרטיים המ

  . אחרים הזכירו שירותים טיפוליים ציבוריים וקבוצות לעזרה עצמית. המתמחה בתחום זה

  

 מפרט את שיעור הילדים אשר נעזרו מאז האימוץ בשירותים טיפוליים שונים 65 לוח .שירותים כלליים

  .)באחוזים(לפי הגיל בעת האימוץ 

  

ואחוז הילדים שקיבלו מן השירות למען הילד סיוע במימון * הילדים שנעזרו בשירותים אחרים: 65לוח 
  )             באחוזים(השירות 

אחוז מכלל   
הילדים שנעזרו 

  בשירות

אחוז מכלל הילדים 
שקיבלו מן השירות למען 

  הילד סיוע במימון
  16  60  *טיפול פסיכולוגי או טיפול נפשי אחר

  2  25  רפואי-פול פרהטי

  4  53  סיוע מקצועי בתחום הלימודי/שיעורי עזר

  1  19  חונך

  3  5  מסגרת אחר הצהרים טיפולית

  .י"שלא במסגרת השירות למען הילד או מל* 
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). 53%(נעזרו בטיפול פסיכולוגי או בטיפול נפשי אחר ובעזרה לימודית ) 60%(שיעור גבוה מבין הילדים 

ילדים . הילדים קיבלו מן השירות למען הילד סיוע במימון טיפול פסיכולוגישישה עשר אחוזים מן 

חסר מידע על שיעור הילדים שקיבלו שירותים . קיבלו סיוע במימון שירותים נוספים) 4%(בודדים 

  . במימון ציבורי אחר לעומת מימון פרטי של המשפחה

  

   שירותים נחוצים למשפחות מאמצות7.9.4
שלושים . אשר לא קיבלו אותם,  שירותים שהיו נחוצים לילד ולמשפחה בעבר והיוםההורים נשאלו גם על

ושיעור דומה השיבו כי יש , ושניים אחוזים מן ההורים השיבו כי היו חסרים להם שירותים בעבר

 מפרט את שיעור ההורים שציינו שירותים שונים 66לוח . שירותים הנחוצים לילד או למשפחה היום

  .לפי גיל הילד היום, ה או לילדהנחוצים למשפח

  
  )  באחוזים(לפי גיל הילד היום , השירותים הנחוצים לילד או למשפחה היום: 66לוח 

  19-25  13-18  6-12  כ"סה  
N  175  63  87  25  

  16  13  16  14  טיפול נפשי לילד או למשפחה

  8  6  10  7  סיוע כלכלי 

  4  6  5  5  עזרה בתחום הלימודי

  -  1  3  2  פואיר-טיפול רפואי או פרה

  -  3  2  2  קבוצת הורים או שיחות בשירות

  

,        פי תשובות ההורים הוא טיפול נפשי לילד או למשפחה-על, השירות הנחוץ בשכיחות הגדולה ביותר

  . מן הילדים זקוקים לו ולא מקבלים14%-ו

  

 שנקבו ההורים לכך בין הסיבות.  שהם  זקוקים לסיוע כלכלי10%ציינו , בקרב ההורים לילדים הקטנים

העדר סיוע או סיוע קטן מדי מן השירות למען , שהם אינם מקבלים שירותים נחוצים היו בעיות מימון

חלק מן ההורים הסבירו שפנו לשירות למען הילד ונאמר להם שמתן הסיוע אינו . הילד והעדר מידע

ואחרים לא פנו בשל , לבקש עזרההורים אחדים ציינו שלא פנו . או שהילד אינו זקוק לשירות, באחריותו

  .חוסר שביעות רצון מן השירותים המקצועיים שאליהם פנו בעבר

  

או שהיו , בראיונות הפתוחים שקיימנו עם חלק מן ההורים הם סיפרו על סוגים שונים של עזרה שקיבלו

ִאמה של . מרבית ההורים סיפרו שנעזרו בפסיכולוג פרטי בשלב זה או אחר. זקוקים להם במשך השנים

  : ללא עזרת השירות למען הילד, יפעת התאכזבה מכך שלא יכלה להרשות לעצמה שירות זה

אז : הם אמרו לי. היינו צריכים שיחות, זה לא קל, תשמעי. כולנו, היינו צריכים שיחות"

? מה אני כזאת מיליונרית שאני יכולה להרשות לעצמי. אז תלכי לשיחות לפסיכולוג, בסדר

אין , זה היה צריך לצאת מהכיוון שלהם, זה מאוד קשה לי ככה?  כמה עולהכל שיחה כזאת

  ."מה לעשות
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  :היא הסבירה מדוע לא הספיקה התערבותה של העובדת הסוציאלית

. הרי אנחנו כבר מכירים את כל הסיפור הזה, לא היינו צריכים שהם שוב יבואו ושוב יבואו"

ואת ,  גם לנו אנחנו הגדולים וגם לילדה עצמה,הם היו צריכים לתת לנו עזרה של פסיכולוג

  ."זה הם לא עשו

  

  :היא הדגישה את הצורך במומחים בתחום האימוץ

משום שהם מסרו לנו את , בשלב הראשוני בוודאי ציפיתי לעזרה מהשירות למען הילד"

, אולי מאיזשהו גוף שיש לו התמחות באימוצים, אולי לא מהשירות למען הילד. הילדים

גם הפסיכולוגים שהלכתי .  כאלה של ילדים גדולים שבאים עם מטענים מאוד קשיםבמיוחד

  " ?אז מה זה עוזר לי, אליהם הם לא היו מומחים לילדים מאומצים

  

  :אך התאכזבה, י"ִאמם של טל והדס סיפרה שקיבלה עזרה של פסיכולוגית ממל

 םכך הלכנו ג-אחר, מיוחדספר לחינוך - קודם לפסיכולוג בבית-נחנו פנינו לפסיכולוגים א"

אבל הפסיכולוגית הזאת לא עשתה , ]י"מל[ועוד פסיכולוגית מבית לכל ילד , לטיפול זוגי

לפחות הפסיכולוג . כלום, כלום, כלום. חלק העמותה שילמה, חלק אנחנו שילמנו. שום דבר

  ."  זר לנומאוד ע-והוא מאוד, הוא כיוון אותנו, הוא הדריך אותנו, הספר הוא יעץ לנו-של בית
  

ִאמן של אילה ושני .  צורך שחזר בראיונות הפתוחים עם ההורים היה של קבוצת הורים.קבוצות הורים

  :חסר להם קשר עם משפחות דומות, סיפרה שעל אף שהם שייכים לקהילה תומכת

ואפילו , כי החברים שלנו הם כולם הורים ביולוגיים, חיפוש הדרך עד היום לא כל כך קל"

אנחנו עד . זה לא בדיוק אותו הדבר, מאוד צעיר-ניים שאימצו זה היה בגיל מאודאחד או ש

  ." היום לא מכירים אף משפחה שהם במצב קרוב לשלנו

  

האם הדגישה עד כמה . שהסתיימה אחרי שלוש פגישות, הוריהם של רועי ונטע השתתפו בקבוצת הורים

  :ידי הקבוצה-נתמכה על

  

את רואה שהצרות הן פחות , את רואה שאת לא לבד בעולם, קודם כול, זה היה מאוד טוב"

  ."  יותר חוזרות אצל כולםוא

  

  . גם ִאמם של טל והדס מספרת שהיא זקוקה לאפשרות ללמוד מניסיונם של אחרים

מאוד הייתי רוצה לדעת אם היו לפחות מפגשים של הורים מאמצים לשמוע מה שקורה "

איזה ?  כדי לדעת אם יש בעיות גם אצל אחריםאולי זה היה יכול כן לעזור. אצל אחרים

אז אולי אפשר , בכל זאת אם היו מפגשים? איך מתמודדים? האם יש דברים דומים? בעיות

  ." אבל לא היו מפגשים כאלה. עיונות כדי לדעת איך להתמודד רהיה לקבל
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  :היום היא כבר לא מרגישה צורך זה

אבל זה כבר מאוחר , איזה משהו שפנו אלינואולי היה , אני חושבת שבשנים האחרונות"

צריך לעשות את זה כשהם קטנים , כשהילדים כבר גדולים זה לא נותן שום דבר, מדי

  ."איזשהו ליווי, מהתחלת הדרך

  

עלה בריאיון עם ִאמו המאמצת של טל הצורך במסגרת , אף שלא ציינה שירות זה במפורש. נופשון

  .למשפחה מנוחה מפעם לפעםשתטפל בילד לכמה ימים כדי לאפשר 

מזל שיש כמה שעות שהוא ישן , ם הבן הזה צריך להקדיש עשרים וארבע שעות ביוםע"

במקום אחר אי אפשר להשאיר . כי כל רגע ורגע צריך להקדיש לו את תשומת הלב, בלילה

ואף אחד לא מסוגל להחזיק , בחיים לא לקחה אותו אפילו לא ליום אחד, חמותי, אותו

  ." כי הוא מאוד קשה, לו ליום אחדאפיו אות

  

יש , שבו הובאו גישותיהם של אנשי המקצוע בתחום האימוץ, 5כפי שפורט בפרק . התפתחויות חדשות

יש . הכוללת סדנאות להורים ולילדים בתנאי נופש, אימוץ-היום התפתחויות בתחום שירותי פוסט

במסגרת מרכזי קשר בכל אחד מן , לבניית סל שירותים עבור משפחות מאמצות, תוכניות לעתיד

בשלב זה ". האומץ לאמץ "-סייע השירות למען הילד להקמת עמותת הורים מאמצים , כמו כן. המחוזות

כגון העלאת , מתארגנת העמותה לפעול למען משפחות מאמצות וילדים מאמצים בתחומים שונים

  .אימוץ-ופיתוח שירותי פוסט, המודעות ושיפור עמדות הציבור כלפי האימוץ

  

  סיכום. 8   
  

הילדים הגדולים במספר  ירידה במספר התינוקות הנמסרים לאימוץ ובעקבות עלייההבעקבות , לאחרונה

. התרחשו בתחום האימוץ תמורות גדולות,  של הוריהם לטפל בהםםחוסר יכולת בשל שנמסרים לאימוץ

אחד שלפיה האימוץ הוא , חרתלגישה א, תחליף להֹורּות מלידהאימוץ ברואה  הגישהמדובר  במעבר מ

 מבחינה בין הגישה החדשה. המולידהלילדים שאינם מסוגלים לגדול במשפחתם האפשריים פתרונות ה

נמדדת אינה הצלחת האימוץ , לפי גישה זאת.  הציפיות מהאימוץ שונות,ולפיה, הֹורּות מלידהבין אימוץ ל

ו  במשפחה המאמצת תרמה להתפתחותלדו של היאלא במידה שבה השתלבות,  להֹורּות מלידהדמיוןב

 תונשאר במשפח אילואו , אחרתביתית -חוץבהשוואה לאופן שבו היה מתפתח במסגרת , ולרווחתו

, ית קשר והתמודדות עם קשייםיתהליך מתמשך של בנהוא  האימוץ ,פי תפיסה זאת-על. ולידההמ

ל "שירותי האימוץ בארץ ובחו. ניםתמיכה וליווי של גורמים טיפוליים במשך השולצורך הצלחתו דרושים 

מפנים היום את משאביהם העיקריים לטיפול בתהליך אימוצם של ילדים גדולים ולשיפור דרכי הסיוע 

  .  לילדים ולמשפחותיהם

  
   המחקר הנוכחי8.1

עוקב אחר , מיוזמת השירות למען הילד ואגף המחקר והתכנון במשרד העבודה והרווחה, מחקר מעקב זה

המחקר נועד לספק מידע על ;  שנים בהיותם בני שנתיים ויותר5-15רו לאימוץ לפני ילדים שנמס

על תהליך האימוץ ועל תוצאותיו בטווח ; אוכלוסיית הילדים המאומצים ועל המשפחות המאמצות
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הוא מאפשר לבחון את מצבם של , ולראשונה,  זה המחקר הראשון שנערך בארץ בהיקף רחב. הארוך

ו גם את עמדותיהם ואת תפיסותיהם של ההורים המאמצים כלפי הליך האימוץ כמ, הילדים שאומצו

  .  וכלפי האימוץ עצמו

  

ולגורמים נוספים העוסקים בתחום האימוץ בקביעת מטרת המחקר היא לסייע לשירות למען הילד 

  :באמצעות, מדיניות ודרכי עבודה

  .ארוךבטווח ה, קבלת מידע שיטתי על מצבם של הילדים שנמסרו לאימוץ 

 .המשפיעים על הצלחת האימוץ, בחינת מאפייני הילדים והמשפחות 

ידי -בחינת צורכי הילדים והמשפחות בשלבי האימוץ ובדיקת המענים השונים הניתנים להם על 

כבסיס לשיפור השירותים לילדים מאומצים , ידי שירותים אחרים-השירות למען הילד ועל

 .  ולמשפחות מאמצות

  

נערכו ראיונות , שון של המחקר נסקרה ספרות מקצועית בנושא אימוץ ילדים גדוליםבמסגרת השלב הרא

ונאספו פרטים בסיסיים על אודות כל , עם אנשי מפתח בתחום האימוץ ובמערכת הרווחה לילדים

בשלב השני של המחקר נאסף מידע . 1985-1994הילדים בני שנתיים ויותר שנמסרו לאימוץ בשנים 

,  ילדים179נערך סקר טלפוני בקרב הוריהם של ,  ילדים שעלו במדגם190רקע של מתיקי האימוץ על ה

  .  ונערכו ראיונות עומק פנים אל פנים עם שבע אימהות מאמצות

  

  :יש לציין מספר מגבלות של המחקר הנוכחי, לפני הצגת הממצאים

ול יותר היו מתגלים ייתכן שבמדגם גד.  ילדים179 במסגרת הסקר התראיינו הוריהם של - גודל המדגם

  .קשרים מובהקים רבים יותר בין המשתנים

נראה כי מרבית ההורים האחרים לא .  מן ההורים שנדגמו נענו לבקשה להתראיין61% - ההיענות לסקר

לא נמצאו הבדלים בולטים בין , פי הבדיקה שערכנו-על, כמו כן. ולא כיוון שסירבו, כיוון שלא אותרו, נענו

לא ניתן לדעת באיזו מידה מייצגות המשפחות שנענו , עם זאת. לבין הורים שלא נענו, ייההורים שנענו לפנ

 . לסקר את כלל המשפחות
.  מממצאי המחקר קשה להסיק מסקנות על מצב הילדים ועל היחסים במשפחה- העדר קבוצת השוואה

 בעלי מאפייני רקע בשל העדר השוואה לאוכלוסיית ילדים שאינם מאומצים או לאוכלוסיית ילדים, זאת

 . דומים שלא נמסרו לאימוץ
,  במחקר זה היו ההורים המאמצים מקור המידע על מצב הילדים היום- העדר נקודת המבט של הילדים

  .וחסרה נקודת המבט של הילדים עצמם

  

   הרקע של הילדים לפני האימוץ8.2
 מן 78%, ורים לא חיו ביחד מן הה46%כי , בחינת מאפייני המשפחות המולידות של הילדים הראתה

הבעיות השכיחות .  מן האימהות סבלו מבעיות חמורות בתפקוד91%- מן האבות ו90%, האבות לא עבדו

התמכרות והפרעות ,  עבריינות-ובקרב האבות , פיגור ומחלות נפש, בקרב האימהות היו הפרעות אישיּות

כגון , למשפחות אחרות של ילדים בסיכוןבהשוואה , שיעור גבוה  ממשפחות אלה סבלו קשיים. תאישיּו

  .ילדים השוהים בפנימיות וילדים שעניינם הובא לדיון בוועדות ההחלטה, ילדים בטיפול פקידי סעד
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או שהיו עדים , נפשית או מינית, סבלו מהתעללות פיזית) 64%(שיעור גבוה מבין הילדים שנמסרו לאימוץ 

שלגביהם ידוע בוודאות כי , שיעור הילדים. לפני האימוץ, גריםלעבריינות או ליחסי מין של מבו, לאלימות

.  מכלל הילדים בטיפול פקידי סעד לחוק נוער16%-זאת בהשוואה ל, 42%סבלו מהתעללות פיזית היה 

- מבין הילדים שהו בשני סידורים חוץ62%: קושי נוסף שאליו נחשפו הילדים היה העדר מסגרת קבועה

  .   מן הילדים עברו שלושה סידורים או יותר28%-ו,  לאימוץביתיים לפחות לפני המסירה

  

היו בני שש ) 49%(וכמחציתם , 4-5היו בני ) 25%(רבע , 2-3בני ) 26%(בעת האימוץ היו כרבע מן הילדים 

שישים ואחד אחוזים מן . שיעור גבוה מבין הילדים סבלו מבעיות בתחומים שונים בסמוך לאימוץ. ויותר

לשבעים ושלושה אחוזים מן .   סבלו מבעיות רגשיות81%, יות התפתחותיות ורפואיותהילדים סבלו מבע

 29%-ו,  מן הילדים היו הישגים נמוכים בבית הספר41%-ל, הילדים היו בעיות התנהגות בבית הספר

  . למדו במסגרת החינוך המיוחד

  

ים בהשוואה לילדים ילדים שאומצו בגיל מבוגר סבלו משיעור גבוה יותר של קשיים בחלק מהתחומ

שיעור הילדים , שיעור הילדים שנחשפו להתעללות ולהתנהגות מסכנת של מבוגרים. שאומצו בגיל צעיר

שיעור , שיעור הילדים שהליך אימוצם נמשך יותר משנתיים, ביתיים רבים-שעברו בין סידורים חוץ

גשיות ועם בעיות התנהגות הילדים עם ליקויי למידה ועם הפרעות ריכוז ושיעור הילדים עם בעיות ר

בהשוואה לילדים שאומצו , ספר היו גבוהים יותר בקרב הילדים שאומצו בהיותם בני שש ויותר-בבית

רק שיעור הילדים שסבלו ממחלות חוזרות או מאיחור בהתפתחות המוטורית היה . בגילים צעירים יותר

  .ר ויות6או בני , 4-5 לעומת בני 2-3גבוה יותר בקרב ילדים בני 

  

,  ויותר שסבלו מבעיות התפתחותיות6בעיקר בני , לאור הנתונים על השיעורים הגבוהים של הילדים

לאור השיעור הגבוה של ילדים שלהוריהם המולידים היו בעיות , רגשיות או לימודיות, בריאותיות

-ם חוץולאור שיעורם הגבוה של ילדים אשר סבלו מהתעללות והועברו בין סידורי, חמורות בתפקוד

  .סביר להניח שחלק גדול מהם נזקקו לטיפול ולסיוע בתחומים רבים תקופה ממושכת, ביתיים שונים

  

   תהליך האימוץ8.3
ושיש  מולידה יכול לגדול במשפחתו האינושילד חליטה מערכת הרווחה מהליך האימוץ מתחיל כאשר 

החלטה של הועדת ותקבלת ב אימוץ מעל פתיחה בהליךההחלטה . למסור אותו למשפחה קבועה לאימוץ

, אפוטרופסות על הילדההשירות למען הילד מקבל את לאחר מכן . המחלקה לשירותים חברתיים

-לבית המשפט בקשה להכריז על הילד כברמגישה  של משרד העבודה והרווחה תהמשפטיוהמחלקה 

. ת טיעוניה ההוריםושומע את טיעוני הייעוץ המשפטי וא, בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה. אימוץ

  . ץ"לעתים קרובות מגישים ההורים ערעור לבג

  

הוא אורך ,  המשפטי השונים של ההליךוס פרקי זמן קבועים לביצוע שלבי"תעובעל אף שנקבעים בחוק 

 , והמשפטיניהוליבראיונות עם אנשי המקצוע צוינו מספר בעיות בהליך ה. פי רוב יותר משנה- על;זמן רב

לוקי דעות בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין השירות למען ייש ח. לד למשפחהדם למסירת היוקה
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הנהלת השירות למען הילד טוענת .  ילד לאימוץעל מסירת האחריות לעיכובים בהחלטה בנושאהילד 

 יעילות בביצוע  דיואינן, שהמחלקות לשירותים חברתיים הן שדוחות את ההחלטה לפתוח בהליכי אימוץ

פקידי הסעד לחוק נוער סבורים שהשירות למען הילד צריך להיות  , זאת-לעומת. רשותההכנות הנד

עובדים ציינו ה. ובכך לקצר את ההליך, הוצאה לאימוץה שבהם נשקלת ,בשלבים הראשוניםיותר מעורב 

הצורך לאפשר להורים להוכיח את בשל , הסחבת בבתי המשפטבשל , התמשכות ההליך המשפטיגם את 

  . שופטים להכריע בנושא כה גורליה של ל קשייהםובש, טענתם

  

ל בטיפול בוועדת החלטה שמפנה את הילד ֵחַה, כי הליך האימוץ, מניתוח הנתונים בתיקי הילדים עלה

הליך אימוצם של .  חודשים בממוצע26ארך , לה במסירת הילד למשפחהוַכ, לטיפול השירות למען הילד

מרכיב  הדיונים בבית .  מן הילדים ארך שלוש שנים ויותר19% מן הילדים ארך פחות משנה ושל 26%

כלומר כמחצית ;  חודשים בממוצע13ארך , אימוץ-מן הדיון הראשון ועד להכרזת הילד כבר, המשפט

  . הדיונים המשפטיים בעניינם של כעשירית מהילדים ארכו שנתיים עד שלוש שנים. משך ההליך כולו

  

אלא , אימוץ- לפני הכרזתו כבר,למסור ילד למשפחה למטרת אימוץהחוק אוסר על השירות למען הילד 

  .  המקרה אינו סובל דיחוישבהם, במקרים מיוחדים

  

לפני שהוכרזו בני , פי הליך זה-על, נמסרו למשפחות במצב משפטי פתוח) 22%(כחמישית מן הילדים 

 אנשי .תוך שנהבשפחה השירות למען הילד חייב למסור אותו למ, אימוץ-כברמשהוכרז הילד . אימוץ

קבוצות של , ילדים מבוגרים: משפחותלהם  אשר קשה למצוא ,ציינו מספר קבוצות של ילדיםהמקצוע 

רקע , ילדים להורים עם מחלות נפש או פיגור, בעיות רפואיות, ילדים עם בעיות התנהגות קשות, אחים

שנכללו במחקר היה קושי למצוא  מן הילדים 23%- ל.מצב משפטי פתוחבאו ילדים , של התעללות מינית

  .  עם שני אחים6%- עם אח אחד ו29% -כשליש מן הילדים נמסרו עם אחים . משפחה מתאימה

  

   מאפייני המשפחות המאמצות 8.4
היות שרוב , גדוליםילדים לאימוץ  משפחות מתאימות גיוסן שלהוא למען הילד  השירות ל שוקשיימאחד 

עובדי השירות למען הילד מתלבטים ביחס לתכונותיהן הרצויות . נוקהפונים לשירות מעדיפים לאמץ תי

, טחוןיסיון ובייש נעם ילדים משלהם שלהורים סבורים חלק מן העובדים . של המשפחות המאמצות

מצים ַאה גם התלבטות לגבי ְמעהוב.  גבוהה יותרל משפחות ללא ילדים שסבורים שהמוטיבציה אחרים ו

יתה הסכמה שלהורים שמסוגלים להגדיר ציפיות ֵראליות מן יה. רת זוגיתשאינם חיים במסג, יחידים

   .סיכויי הצלחה גדולים יותריש הילדים 

  

 מן 46%-ל: עולה כי אוכלוסיית ההורים המאמצים מגוונת, מהנתונים שנאספו במסגרת הסקר

.  ילדים מאומצים מן המשפחות היו22%-ול,  היו ילדים ביולוגיים בלבד33%-ל, המשפחות לא היו ילדים

, אקונומי-מבחינת המצב הסוציו). 7-12(הגיל השכיח של הילדים במשפחה היה גיל בית הספר היסודי 

, עם זאת. התפלגות האוכלוסייה של המשפחות המאמצות דומה מאוד להתפלגות האוכלוסייה הכללית

 בכלל 9%לעומת  30%(שיעור המשפחות המקיימות אורח חיים דתי גבוה יחסית באוכלוסייה זאת 
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יחסית לכלל האוכלוסייה         , ושיעור תושבי קיבוצים ויישובים קהילתיים גבוה אף הוא; )האוכלוסייה

  ).  באוכלוסייה7% לעומת 30%(

  

   תחילת תהליך האימוץ8.5
 פגישות הכנה קבוצתיות לאימוץ 5-7-ב)  84%(השתתפו מרבית ההורים , במסגרת השירות למען הילד

כיוון שהם לא היו ,  תועלתן הייתה מוגבלת,לדעת רוב ההורים שהשתתפו בפגישות אלה. ליםילדים גדו

לאחר שהוועדה לצרכים מיוחדים . לפני שהתנסו בהם, מסוגלים להבין את הקשיים העומדים לפניהם

 יועלהם  מספרת לבבני זוגשמטפלת העובדת , מוצאת את המשפחה המתאימה לאימוץ ילד מסוים

מספרים גם לילד על המשפחה ועל , אם הסכימו.  לכךומסוגלים ינים לאמץ אותויהם מעונאם הובודקת 

הוצע " פתאום" כש- בראיונות הפתוחים סיפרו הורים על הפתעה .ומפגישים ביניהם, משמעות האימוץ

על סמך , ועל המצוקה שחוו כאשר נדרשו לקבל מיד החלטה גורלית, להם ילד לאחר המתנה ממושכת

  . לקחו ההורים את הילד הראשון שהוצע להם) 74%(ברוב המקרים . צרה וללא מידע רבהיכרות ק

  

ובמהלכו היו ארבע ,  מן המקרים ארך תהליך ההיכרות בין ההורים לילד שבועיים או פחות80%-ב

הסקר תומך בדעה .  לדעת חלק מעובדי השירות למען הילד משך הזמן הנהוג קצר מדי. פגישות או פחות

רבע מההורים סברו . סברו כי משך זמן ההיכרות היה מתאים, )71%( מרבית ההורים -פן חלקי זאת באו

  . סברו שהיה ארוך מדי3%-ו, שתהליך ההיכרות היה קצר מדי

  

היום . בעבר התלבטו בשירות עד כמה לתת למשפחות מידע על עברו של הילד, לדברי עובדי השירות

מרבית ההורים . מבלי לפגוע בסודיות האימוץ, פרטיםהמדיניות בשירות היא לספר כמה שיותר 

רוב ההורים שקיבלו מידע ; סיפרו שקיבלו מידע כלשהו על אודות הילד) 93%(שהשתתפו בסקר 

הורים רצו מידע ). 75%-62%(ושהוא עזר להם ) 100%-85%(בתחומים השונים השיבו שהוא היה מדויק 

חלק מן ). ללות והזנחה ומקומות שבהם חי לפני האימוץהתע, המשפחה המולידה(נוסף על עברו של הילד 

במקרים , ההורים שהתראיינו בראיונות הפתוחים כעסו  שלא נמסר להם מידע על בעיותיהם של הילדים

הממצאים עולים בקנה אחד עם המגמה שאותה תיארו . שבהם מידע זה היה יכול  להשפיע על החלטתם

 דיווחו על קבלת מידע רב יותר מאשר הורים 1990-1994בשנים הורים שאימצו ילדים .  עובדי השירות

התחומים העיקריים שציינו ההורים כטעוני שיפור בהכנה לאימוץ היו קבלת  . 1985-1989שאימצו בשנים 

וקבלת יותר מידע מקצועי וכלים לאימוץ ילדים עם צרכים מיוחדים     ) 18%(מידע מפורט יותר על הילד 

)17%.(  

  

בלבול לנוכח : במשך השנה הראשונה, הפתוחים תיארו ההורים את קשיי ההסתגלות לאימוץבראיונות 

, קושי להכניס הביתה ילד זר, קבלת ילד במצב מוזנח, השינוי הפתאומי בחיים עם הבאת הילד הביתה

  .  קושי של הילד בעקבות ניתוקו מן הסביבה הקודמת ובעיות רגשיות והתנהגותיות  של הילד

  

את הזוג ואת הילד וות כי לאחר מסירת הילד למשפחה הן מַל, סיפרושירות למען הילד ת הועובד

בחצי השנה , פי נתוני הסקר-על.  בתדירות נמוכה יותר-ובהמשך ,  באופן אינטנסיביבתקופה הראשונה

היו בקשר עם עובדת ) 98%(שבין מסירת הילד להורים לבין קבלת צו האימוץ כמעט כל המשפחות 
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מרבית ההורים      . תדירות הקשר הייתה פעם בשבועיים עד פעם בחודש, פי רוב-על. מען הילדהשירות ל

תדירות הקשר של ההורים עם העובדת ושביעות רצונם מזמינותה . היו מרוצים מקשר זה) 81%(

בהשוואה , 1990-1994ומעזרתה בפתרון בעיות היו גבוהות באופן מובהק בקרב הורים שאימצו בשנים 

  . 1985-1989ים שאימצו בשנים להור

  

   מהלך האימוץ  8.6
תהליך ההסתגלות לאימוץ ועל על השירות למען הילד והורי הילדים סיפרו עובדות בראיונות הפתוחים 

 תאכזב, בעיות התנהגות של הילדים בעקבות פגיעות בעבר: השניםבמשך יניים באימוץ יקשיים אופ

 המאיים לעתים על  עיסוק-ם עיסוק של הילדים בעברומיים קשיים לימודמ, ההורים ממגבלות הילדים

נים מציינים את גיל ההתבגרות כקשה במיוחד אצל ילדים יהמרואימחלק . ההורים המאמצים

  .מאומצים

  

מן ) 51%(במחצית . במסגרת הסקר נשאלו ההורים על משברים שאירעו במשך השנים מאז האימוץ

 מן 30%שאירע בקרב , המשבר השכיח. ד המאומץהמשפחות נתגלע משבר אחד לפחות עם היל

התפרצויות זעם , שוטטות, שקרים, כגון גנבות(היה קשור לבעיות התנהגות קשות של הילד , המשפחות

,   מן הילדים הייתה שכיחות המשברים בשנה הראשונה לאחר האימוץ גבוהה יותר12%בקרב ). ואלימות

ח הגילים שבו התרחשו האירועים בשכיחות הגבוהה טוו.  בממוצע בכל שנה לאחר מכן6%-לעומת כ

  . 13-18ביותר היה שלב ההתבגרות בגילים 

  

בשלב , ביתית-נשאלו ההורים האם שהה הילד בבית המשפחה ברציפות או יצא למסגרת חוץ, כמו כן

פי רוב פנימייה או -על, ביתית במהלך האימוץ-יצא למסגרת חוץ) 16%(אחד מכל שישה ילדים . כלשהו

שיעור היוצאים ). נתון זה אינו כולל נערים שיצאו לישיבה תיכונית או לאולפנא(נימייה טיפולית פ

ונמוך ביותר ,  בעת הסקר19-25אצל ילדים שהיו בני ) 31%(ביתית היה גבוה באופן מובהק -למסגרת חוץ

  . באותו זמן12אצל ילדים שהיו מתחת לגיל )  2%(

  

  מעקב מצב הילדים בעת עריכת מחקר ה8.7
: אחת השאלות המעסיקות את אנשי המקצוע בתחום האימוץ קשורה לציפיות מילדים לאחר האימוץ

או שסביר לצפות , שאינם מאומצים" רגילים"האם סביר לצפות שהילדים יתפתחו ויתפקדו כמו ילדים 

לקשיים מרובים וצריך לבחון את התפתחותם של הילדים בהשוואה למצבם אילו נשארו במשפחתם 

אחת ממטרותיו של מחקר המעקב הייתה ללמוד על מצבם . ביתי-או אילו גדלו בסידור חוץ, מולידהה

  . הרגשי והחברתי של הילדים היום, הלימודי

  

היו ) 37%(כשליש מהם , 13-18מתבגרים בני ) 47%(בעת עריכת מחקר המעקב היו כמחצית מן הילדים 

שמונים ושמונה אחוזים מן הילדים לומדים או למדו . 19-25היו בוגרים בני ) 16%( והיתר 6-12ילדים בני 

 מן הילדים 43%, פי דיווחם של ההורים-על.  למדו במסגרת החינוך המיוחד12%-ו, במסגרת חינוך רגילה

 אין 48%-ל, כמו כן.  חלשים בלימודים21%- תלמידים רגילים ו36%, הם תלמידים טובים או מצטיינים
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 מן הילדים היו שלוש בעיות התנהגות או 20%-ול,  בעיה או שתיים32%- ל,בעיות התנהגות בבית הספר

  .סובלים מליקויי למידה) 37%(שיעור גבוה מן הילדים . יותר בבית הספר

  

הורי הילדים התבקשו לציין האם הבחינו אצל הילדים  בהתנהגויות שונות המעידות על בעיות רגשיות 

. 5; בעיות בהרגלים גופניים. 4; אי שקט. 3; תוקפנות. 2; דיםעצב ופח. 1:  או חברתיות בשישה תחומים

 מן הילדים לא נמצא ביטוי לבעיות באף לא 14%אצל . בעיות ביצירת קשרים. 6; התנהגות אנטי חברתית

 - 31%-ל,  מן הילדים היו ביטויים לבעיות בתחום אחד או שניים38%בקרב . אחד מן התחומים שנמנו

  .   מן הילדים  בחמישה או בשישה תחומים17%-ול, בשלושה או ארבעה תחומים

  

הוריהם של .   יש מעט חברים או שאין כלל חברים30%-ול, לשבעים אחוזים מן הילדים יש חברים רבים

, שימוש בסמים, שתייה מופרזת( ויותר נשאלו על התנהגויות לא נורמטיביות של ילדיהם 13הילדים בני 

 ויותר לא עסקו באף לא פעילות 13בני ) 81%(רוב הילדים ). אחראיתהתנהגות מינית בלתי , עבריינות

 מן הילדים עסקו ביותר מפעילות 7%-ו,  מן הילדים עסקו בפעילות אחת12%, בלתי נורמטיבית אחת

  . אחת מסוג זה

  

ממצאי הסקר הצביעו על מספר תחומים שבהם שיעור הילדים עם קשיים עלה עם גיל הילדים בעת 

שיעור הילדים עם בעיות התנהגות , שיעור הילדים עם הישגים לימודיים נמוכים: מעקבעריכת מחקר ה

  . בבית הספר ושיעור הילדים עם מספר קטן של חברים

  

. כפי שהם בעת עריכת מחקר המעקב, בראיונות הפתוחים סיפרו הורי הילדים באופן ספונטני על הילדים

, בעיות התנהגות,  ליקויי למידה-יינו קשיים כלשהם אך כל ההורים צ, מרביתם תוארו כילדים רגילים

, טוב לב,  תבונה-"טובות"ההורים ציינו גם תכונות . דימוי עצמי ירוד וקושי ביצירת קשרים חברתיים

נקודות ("בדרך כלל הוזכרו התכונות הטובות . פופולריות בקרב הילדים, כישרון למחשבים, "כיפיות"

כל ההורים שהתראיינו בראיונות הפתוחים ציינו .  תוך ציון הקשיים)כפי שאמרה אחת האימהות, "אור

חלקם תיארו תהליך שהם עצמם עברו . את השיפור שחל אצל הילד במהלך השנים מאז האימוץ

  . וחלק מהם התאכזבו ממידת השיפור בהשוואה לציפיותיהם, עם קשייהם של הילדים" השלמה"ב

  

  האימוץ היחסים במשפחה ושביעות הרצון מן 8.8
אחת השאלות המעסיקות את המעורבים בתחום האימוץ מתייחסת לציפיות מן הקשרים בין הילדים 

וכן למידה שבה יחסים אלה דומים או שונים מיחסים במשפחות , המאומצים לבין הוריהם המאמצים

באנשי המקצוע שהתראיינו היו מי שסבורים כי האימוץ הוא מוצלח רק כאשר יש . שאינן מאמצות

 כלומר למצב שבו מצבו ,"יחסית"הצלחה ל התייחסואחרים .  המאמצתשייכות מלאה של הילד למשפחה

 גם מצב ,פי תפיסה זאת-על.  אליה אלמלא הגיעומצב  לעומת,של הילד טוב יותר במשפחתו המאמצת

 כל עוד ;יכול להיחשב כהצלחה, ביתית-או מצב שבו הילד יוצא למסגרת חוץ,  ביחסיםשבו יש קשיים

  .  המאמצתתו משפחבין הילד לביןקשר מסוים נשמר 
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וגם היבטים , שרלבנטיים לתיאור יחסים בכל משפחה, ההורים תיארו גם היבטים כלליים ביחסים

השוואת היחסים במשפחה ליחסים , מידת שייכותו של הילד למשפחה: ספציפיים לקשר האימוץ

ההורים התבקשו לאפיין . משפחתו המאמצתוהערכת השפעת האימוץ על הילד ועל , במשפחות אחרות

 חשו 89%;  דיווחו שהם מרגישים קרובים לילדיהם94%: פי ממדים שונים-על, את יחסיהם עם הילדים

 אמרו שהם סומכים על 74%- אמרו שהתקשורת בינם לבין ילדיהם טובה ו77%, שהילד מכבד אותם

. לדיהם מסתדרים בצורה טובה באופן כללישמונים ושבעה אחוזים מן ההורים דיווחו שהם וי. ילדיהם

לגבי יחסים עם . ארבעים ושלושה אחוזים מן ההורים דיווחו על מריבות וויכוחים תכופים עם הילדים

שמונים אחוזים מן ההורים העריכו את היחסים בין הילדים לבין אחיהם כטובים או טובים , אחים

  . מאוד

  

סבורים כי האימוץ ) 98%(כמעט כל ההורים . ועל המשפחהההורים נשאלו על השפעת האימוץ על הילד 

,      סברו שהאימוץ מוצלח90%,   מן ההורים שמחים על החלטתם לאמץ91%, שיפר את מצבו של הילד

אמרו שהאימוץ הפריע לחיי ) 18%(חלק מן ההורים .  ציינו שהאימוץ שיפר את חיי המשפחה78%-ו

ציינו שישים ושניים אחוזים מן ההורים " ?ש שייך למשפחההאם הילד מרגי"בתשובה לשאלה . המשפחה

 מן ההורים 10%-ו, "במידה רבה" ציינו שהוא מרגיש שייך 28%; שהילד חש שייכות מוחלטת למשפחה

  . או בכלל לא קיימת, ציינו שתחושת שייכותו של הילד למשפחה אינה חזקה

  

דומים או שונים , שרים במשפחתםאחת השאלות המעניינות שנשאלו ההורים היא האם לדעתם הק

השיבו כי היחסים במשפחתם ) 49%(כמחצית מן ההורים שהשתתפו בסקר . מהיחסים במשפחות אחרות

 השיבו כי היחסים 22%: כמחצית ההורים ציינו כי יש הבדל. אינם שונים מן היחסים במשפחות אחרות

 השיבו כי 3%-ו, )או גרועים יותראך לא טובים יותר ( השיבו כי היחסים שונים 26%, טובים יותר

  . היחסים גרועים יותר מאשר במשפחות אחרות

  

שיעור ההורים שציינו כי האימוץ שיפר את חיי , שיעור ההורים שדיווחו על תקשורת טובה עם הילד

המשפחה ושיעור ההורים שהיו מרוצים מהחלטתם שלהם לאמץ היו גבוהים יותר בקרב הוריהם של 

שיעור ההורים שהשיבו כי , כמו כן. בהשוואה להוריהם של המתבגרים והבוגרים, הילדים הקטנים

בהשוואה , היחסים במשפחה שונים מאשר במשפחות אחרות היה גבוה יותר בקרב הורים לילדים בוגרים

  . להורים למתבגרים וילדים

  

שלאחריו לא אנשי המקצוע התלבטו בשאלת השפעת גילם של הילדים על הצלחת האימוץ והאם יש גיל 

במסגרת המחקר נבדקה השפעת גילם של הילדים בעת האימוץ על היחסים . כדאי למסור ילדים לאימוץ

לא נמצאה , כאשר גילו של הילד בעת המעקב הוחזק קבוע. במשפחה ועל שביעות הרצון מן האימוץ

 שביעות השפעה של גיל הילדים בעת האימוץ באף לא אחד מן ההיבטים של היחסים במשפחה או של

 בעת האימוץ היה שיעור גבוה יותר של 2-5בקרב הילדים שהיו בני : למעט הבדל אחד, הרצון מן האימוץ

מאשר בקרב הורים לילדים בני שש , הורים שהעריכו את החלטת השירות למסור להם ילד זה כנכונה

  . ויותר

  

  :ונים בחוויית האימוץבניתוח הראיונות הפתוחים עם ההורים באו לידי ביטוי ארבעה דפוסים ש
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על אף .  בדפוס זה ההורים הרגישו בני מזל שזכו לאמץ את הילד שהם אימצו".זכינו/היה לנו מזל" 

ובמובנים מסוימים אפילו טוב יותר מקשר של הֹורּות מלידה , הקשיים הם חווים את הקשר כטוב

  ).שלוש משפחות(

גם אחרי השלבים , ים את האימוץ כקשה בדפוס זה ההורים חוו".אבל מחויבות מלאה, מאוד קשה" 

אבל , אוהבים את הילדים ומחויבים אליהם, הורים אלה תופסים את עצמם כהורים. הראשונים

  ) .שלוש משפחות(רואים הֹורּות זאת כמכבידה יותר מאשר הֹורּות לילדים מלידה 

 לגמרי חלק מן כשהילד לא מרגיש,  דפוס של העדר שייכות מלאה ואכזבה בשל כך.ניכור ואכזבה 

  ).משפחה אחת(וההורים לא לגמרי מקבלים אותו , המשפחה

ההורים והילד לא תופסים , ידי מקרה אחד-שהיה מיוצג על,  בדפוס האחרון.אלטרנטיבה להֹורּות 

  ).משפחה אחת(אבל יש ביניהם קשר אחר שמתאים לצרכים של הילד , את הקשר כהֹורּות בלעדית

וייתכן , שונים תלויה גם באישיות ובהשקפת העולם של ההוריםנראה שההשתייכות לדפוסים ה 

שלא תוארו , יתכן שקיימים דפוסים נוספים. שהיא תלויה גם בתכונות של הילדים ובצרכים שלהם

 . כאן
  

  ההורים המולידים וההורים המאמצים,  הילדים8.9
ומצים בעברם ההתפתחויות בתחום האימוץ העלו את המודעות ביחס לעיסוקם של הילדים המא

כמחצית , פי נתוני הסקר-על. ובהוריהם המולידים ולהתמודדותם של ההורים המאמצים עם עיסוק זה

 מדברים עליה 47%, לא דיברו אף פעם עם משפחתם המאמצת על משפחתם המולידה) 48%(מן הילדים 

מען הילד בבקשה כשליש מן הבוגרים פנו לשירות ל.  מדברים עליה לעתים קרובות5%-ו, לעתים רחוקות

  .  שוקלים פנייה כזאת16-18וכמחצית מבני , לפתוח את תיק האימוץ

בכל הראיונות הפתוחים עם ההורים המאמצים הוזכר באופן ספונטני עיסוקם של הילדים בהוריהם 

תגובות ההורים המאמצים לעיסוק זה היו . על אף שרק במקרה אחד התקיים קשר זה בפועל, המולידים

היו הורים שהביעו הבנה והערכה לרצונם של . שורות לדפוסי ההֹורּות שתוארו בסעיף הקודםמגוונות וק

אבל האמינו שיתגברו , הורים אלה הודו ברגשות הקנאה שחשו. הילדים להכיר את הוריהם המולידים

שמא חידוש הקשר עם ההורים המולידים  , הורים מאמצים אחרים הביעו דאגה. עליהם לטובת הילדים

באחת המשפחות עוררו געגועיה של הילדה . והם לא נטו לעודד אותו, ום אכזבה או פגיעה לילדיםיגר

והדבר תרם לתחושת הניכור בין הילדה , לִאמּה הביולוגית כעס וחרדה אצל המשפחה המאמצת

בחרה אחת הבנות לחזור , שבו בסופו של דבר, הוזכר גם מקרה אחד של אימוץ פתוח. למשפחה

האם המאמצת הבינה את הבת ולא . אך שמרה על קשר קרוב עם הוריה המאמצים, לידהלמשפחתה המו

. היולדת הפריעה לילדה להגיע להישגים בתחום הלימודים-אבל הצטערה על כך שהאם, הרגישה דחויה

מעניין לציין שחלק מן ההורים המאמצים הזכירו את הקושי שהם עצמם מרגישים כשהם חושבים על 

  .שהילדים נלקחו מהן, ת המולידותכאבן של המשפחו

  

פי -על, מאז האימוץ היה לרבע מן הילדים קשר כלשהו עם אנשים שהכירו בעבר, פי ממצאי הסקר-על

היו בקשר עם אחד ההורים ) 2%(מעט ילדים ; הקשר השכיח ביותר היה עם אחים. רוב בטלפון

מעטים מן , עם זאת. ם בחיוב מן מקרים שבהם התקיים קשר כזה התייחסו ההורי58%-ל. המולידים
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שיעור זה . סברו שראוי לשמור על קשר בין הילד לבין בני משפחתם המולידה) 12%(ההורים המאמצים 

בראיונות עם ). 27%(היה גבוה יותר בקרב הורים לילדים שקיימו קשר עם אנשים שהכירו לפני האימוץ 

ה התלבטות ביחס למיסוד המשך הקשר בין עובדי השירות למען הילד ועם עובדי שירותי הרווחה הועלת

שירות למען הילד הרוב עובדי ". אימוץ פתוח"הילדים המאומצים לבין הוריהם המאמצים באמצעות 

חלק מן חשבו , עם זאת. מולידיםבהורים המאמצים ובהורים ה,  שהמשך הקשר פוגע בילדוחשב

 אפשר לקיים את הקשר בין הילד םבמקרים מסוימיש  למען הילד ובשירותי הרווחההעובדים בשירות

  . לעשות זאתלמדו כיצד  אם הגורמים המטפלים ִי,למשפחתו המולידה

  

    עזרה למשפחות מאמצות8.10
עובדת השירות למען הילד נמצאת בקשר עם המשפחה בשלבים הראשונים של האימוץ עד שמקבלים 

שר בין השירות למען הילד לבין מסתיים לעתים קרובות הק, לאחר קבלת הצו. ההורים את צו האימוץ

ינות בכך יכולות לשמור ימשפחות שמעונעובדות השירות למען הילד אמרו כי . המשפחה המאמצת והילד

בחלק מן המקרים . אך ליווי זה אינו ממוסד ומתוקצב, עוץיעזר בה בהמשך בייעובדת ולההעל קשר עם 

בחלק מן המקומות השירות . ת מיוחדותעבור הוצאולרוב , מן השירות סבסודהמשפחה יכולה לקבל 

סיוע נוסף . אך רק חלק קטן מן ההורים מגיעים לקבוצות אלה,  להורים"אימוץ-פוסט"מפעיל קבוצות 

למשפחות  המספק - יעוץ וטיפול במשפחות מאמצות ובמאומציםיהמרכז ל -י "ידי מל-מוגש על

  . טיפול פרטני ומשפחתיהמאמצות 

  

י המקצוע העוסקים בתחום הייתה הסכמה שמשפחות רבות זקוקות לליווי אנשבראיונות שקיימנו עם 

שלפיה נחשב המשך הקשר עם המשפחה  , זאת בניגוד לגישה שרווחה בעבר. ולעזרה גם מעבר לשלב זה

התלבטו , עם זאת". משפחה רגילה"המולידה כפוגע בתוקף האימוץ ובציפייה שהמשפחה תהיה 

 ובשאלת תפקידו של השירות למען המשיך ולסייע למשפחותותר ללגבי הדרך הטובה ביהמרואיינים 

, מחשש שייקחו מהם את הילד השירות תעזראת משפחות רבות נרתעות מלקבל הם סיפרו כי . הילד

קציב לעובדים את הזמן יכול להאינו השירות , כמו כן. השירות חושש לפגוע באוטונומיה של המשפחותו

  .  לאורך זמןאתןהדרוש לעבוד 

  

. היו בקשר עם השירות למען הילד לאחר קבלת צו האימוץ) 55%(כמחצית מן המשפחות , פי הסקר-על

שיעור המשפחות עם קשיים באימוץ היה גבוה בקרב המשפחות שהיו בקשר , כפי ששיערו עובדי השירות

ו סוגי הסיוע השכיחים לאחר קבלת צ. מאשר בקרב משפחות שלא היו בקשר עם השירות, עם השירות

רבע . הפניה לגורמים אחרים וסיוע כלכלי, האימוץ היו שיחות ייעוץ עם עובדת סוציאלית מן השירות

 השתתפו בקבוצות להורים 12%-ו, מכלל ההורים קיבלו כל אחד מסוגי סיוע זה לאחר צו האימוץ

מן שהיו בקשר עם השירות למען הילד מאז צו האימוץ היו מרוצים ) 70%(מרבית ההורים . מאמצים

  . הקשר

  

כשליש מהן היו . לא היו בקשר עם השירות למען הילד מאז צו האימוץ) 45%(כמחצית מן המשפחות 

  . בדרך כלל משום שלא ידעו על אפשרות זאת, זקוקות לסיוע ולא פנו
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בראיונות הפתוחים עם ההורים המאמצים באו לידי ביטוי חוויות קשות של נטישה כאשר לא קיבלו 

ומכך שלא הייתה התיחסות מספיק רצינית לבעיות , שהעזרה נפסקה לאחר זמן קצראו , עזרה כלל

  .שלהם

  

שיעור גבוה . במסגרת הסקר ההורים נשאלו לגבי שירותים ספציפיים בהם נעזרו הילדים במשך השנים

 שישה עשר אחוזים מן הילדים קיבלו סיוע מן השירות למען. קיבלו טיפול פסיכולוגי) 61%(מבין הילדים 

שאינו (כשליש מן המשפחות היו בקשר עם גורם המתמחה באימוץ . הילד במימון טיפול פסיכולוגי

שזקוקים , השירות הנחוץ ביותר היום הוא טיפול נפשי לילד, פי דיווחי ההורים-על). השירות למען הילד

מקצוע בראיונות הפתוחים עם ההורים המאמצים הודגשו הצורך בייעוץ אנשי .  מן הילדים14%לו 

  .המתמחים בתחום האימוץ ובקבוצות הורים

  

  סוגיות לדיון. 9
  

 ממצאי המחקר מראים שמרבית הילדים תפקדו היטב בתחומים .מצב הילדים בעקבות האימוץ 

בכל אחד מן התחומים שנבדקו הרוב היחסי של הילדים תפקדו . הרגשיים והחברתיים, הלימודיים

ממצאים אלה . ולמיעוט הילדים היו קשיים בולטים, ייםלחלק קטן יותר היו קשיים בינונ; היטב

לנוכח שיעורם הגבוה של ילדים שסבלו מבעיות בתחומים השונים בסמוך לאימוץ , מעודדים במיוחד

יש . ביתיים רבים לפני האימוץ-הזנחה ומעבר בין סידורים חוץ, ושעברו חוויות קשות של התעללות

אך גם לצורכיהם של הילדים עם קשיים ,  הבולטיםלתת את הדעת לצורכי הילדים עם הקשיים

  .בינוניים ולמשפחותיהם

  

כפי שנמדדו באמצעות מדדים שונים ובהם טיב ,  הממצאים ביחס להצלחת האימוץ.הצלחת האימוץ 

, ושביעות הרצון של ההורים מן האימוץ, תחושת השייכות של הילדים, היחסים בין ההורים לילדים

ובחלק קטן מן המשפחות , ות היו תוצאות האימוץ טובות או טובות מאודמראים כי במרבית המשפח

תוצאות אלה מעודדות ביותר ומצביעות על האימוץ כפתרון מוצלח עבור רובם המכריע . היו קשיים

ים יש מקום להמשיך ולחפש דרכים לסייע לילדים ולמשפחות הנתקלים בקשי. של הילדים שנמסרו

 .ץקלים או חמורים במהלך האימו
  

, ממצאי המחקר תומכים בהשערה של חלק מאנשי המקצוע. קשיים של מתבגרים ובוגרים צעירים 

פי ממצאי -על. שהתמודדותם של מתבגרים ושל בוגרים צעירים ומשפחותיהם היא לעתים קשה יותר

ובוגרים ) 13-18בני (יש מספר תחומים שבהם שכיחות הקשיים גבוהה יותר בקרב מתבגרים , המעקב

תחומים אלה כללו הישגים נמוכים ). 6-12בני (בהשוואה לילדים קטנים , )19-25בני (ים צעיר

, חן בעיני ההורים-וחברים שאינם   מוצאים, מיעוט חברים, בלימודים ובעיות התנהגות בבית הספר

קשיים בתקשורת בין הורים , דאגה של ההורים לגבי עתיד הילד בתחום המקצועי ובתחום הפרנסה

יעור הוריהם של בוגרים צעירים שאמרו כי היחסים במשפחתם שונים מהיחסים במשפחות ש. לילד

וכן שיעור גבוה יותר מהם אמרו כי לדעתם , אחרות או גרועים בהשוואה למשפחות אחרות גבוה
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או , האימוץ לא שיפר את יי המשפחה אלא הפריע להם וכי הם לא היו מרוצים מהחלטתם לאמץ

  .  להם ילד זה לאימוץ הייתה שגויהשחשבו שההחלטה למסור

  

וכן כי יש , כי בכל יתר התחומים לא נמצאו הבדלים בין הילדים בקבוצות הגיל בעת המעקב, יש לציין

, עם זאת. מקום לשער כי חלק מן הקשיים אופייניים גם למתבגרים ולבוגרים צעירים שאינם מאומצים

יש מקום לתשומת לב מיוחדת , ולמשפחות מאמצותנראה כי במסגרת פיתוח שירותים לילדים מאומצים 

  .לקשייה של מתבגרים ושל בוגרים צעירים ומשפחותיהם

  

 במספר תחומים שיעור הילדים שהיו להם בעיות ושיעור הילדים  שעברו .גיל הילדים בעת האימוץ

שיעורם בקרב לעומת , ) ויותר6בני (חוויות קשות היה גבוה יותר בקרב הילדים שאומצו בהיותם גדולים 

ביתיים -במעבר בין סידורים חוץ, מדובר בהתעללות): 2-5בני (ילדים שאומצו בהיותם קטנים יותר 

  . בבעיות רגשיות ובבעיות התנהגות בבית הספר, בהפרעות בריכוז, בליקויי למידה, רבים

  

לא נמצא , ותראף ששיעור הילדים עם קשיים היה גדול יותר בקרב ילדים שנמסרו לאימוץ בגיל מבוגר י

ידי איכות היחסים בין הילדים -כפי שנמדדו על, קשר בין גיל הילדים בעת האימוץ לבין תוצאות האימוץ

שביעות הרצון של ההורים מן האימוץ ושהיית הילד בבית , תחושת השייכות של הילד למשפחה, להורים

 כי סיכויי - מאנשי המקצוע כי הדעה הרווחת בקרב חלק, יש להניח.  ביתית-המשפחה ולא במסגרת חוץ

 מושפעת מהעדפתם של חלק גדול -הצלחתו של האימוץ קלושים יותר כאשר מדובר בילדים גדולים יותר 

מהמשפחות לאמץ ילדים קטנים ומן שיעורם הגבוה של ילדים עם קשיים ושל ילדים שעברו חוויות 

  .קשות בקרב הילדים שאומצו בהיותם גדולים יותר

   
במסגרת המחקר נבדקו מאפיינים שונים של הילדים ושל . ם נוספים על הצלחת האימוץהשפעת גורמי

ידי איכות היחסים בין הילדים -כפי שנמדד על, שיכולים לנבא אימוץ מוצלח, המשפחות המאמצות

שביעות הרצון של ההורים מן האימוץ ושהייה רציפה של , תחושת השייכות של הילד למשפחה, להורים

, גיל בעת האימוץ, מין(נבדקו מאפייני רקע של הילדים . ביתית-משפחה ולא במסגרת חוץהילד בבית ה

, )האם האימוץ היה לבד או עם אחים(מאפייני התהליך , )רקע של התעללות ובעיות רגשיות בעת האימוץ

ם האם היו ילדי, דתיות, אקונומי-מצב סוציו, העדפה לילד גדול או לתינוק(מאפייני המשפחה המאמצת 

המאפיין היחיד של ). ונוכחות של בעיות רגשיות, גיל(וכן מאפייני הילד בעת המעקב ) שנולדו במשפחה

כפי שפורט בסעיף , הילדים שנמצא קשור באופן מובהק לתוצאות האימוץ היה גיל הילדים בעת המעקב

  . הקודם של פרק זה

  

השאיפה היא ליצור יחסים דומים , לפי אחת הגישות לאימוץ. הֹורּות מאמצת כשונה מהֹורּות מלידה

השאיפה היא ליצור יחסים , פי גישה אחרת-על. במידת האפשר ליחסים שבין הורים לילדים מלידה

כי , מהממצאים עולה. גם אם הם שונים מהיחסים במשפחות אחרות, מיטיבים עבור הילד וההורים

מחצית מן ההורים השיבו כי . ת רגילהלדעת חלק ניכר מן ההורים המאמצים חוויית האימוץ שונה מהֹורּו

גם דפוסי ההֹורּות השונים שתוארו . היחסים במשפחה שונים או טובים יותר מאשר במשפחות אחרות

בין אם הם , כי ההורים המאמצים סבורים כי האימוץ שונה מהֹורּות מלידה, בראיונות הפתוחים הראו

אנשי . או לא, לילדים שייכות מלאה למשפחהובין אם יש , רואים אותה כטובה יותר או כקשה יותר
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יש מקום . לסוגים שונים של יחסים משפחתיים" נתנו לגיטימציה"המקצוע שעזרו למשפחות הם אלה ש

לבחון את הדרכים שבהן יכולים מערכת האימוץ והגורמים הטיפוליים לתמוך בגוונים הייחודיים של 

  . היחסים במשפחות מאמצות

  

  מהגישה המתעלמת - המערכת המטפלת בילדים נמצאת בתהליך מעבר .ולידיםההתייחסות להורים המ

לגישה המכירה , או הרואה בהם גורם מפריע להתפתחותם של הילדים המאומצים, מההורים המולידים

הנתונים על הוריהם המולידים של . והמתייחסת לפיכך גם לצורכיהם, בהיותם משמעותיים לילדים

אך לא בהכרח מסכנות , חלק מהם סבלו ממגבלות שמנעו מהם לטפל בילדיהםהילדים מצביעים על כך ש

מבחינת האופן שבו מתוארים ההורים המולידים להורים המאמצים , עובדה זו חשובה. את הילדים

 . ולילדים ולגבי האפשרות של שמירת קשר עם הילדים לאחר האימוץ
  

, אם כי לעתים רחוקות, ל הוריהם המולידיםעולה כי חלק ניכר מן הילדים מדברים ע, מממצאי המעקב

או המתבגרים מעוניינים לפתוח את תיק האימוץ וללמוד על הוריהם המולידים , וחלק ניכר מן הבוגרים

מסתבר . שילדים רבים רוצים לדעת על ההורים המולידים, הסתבר מסיפורי ההורים. או לפגוש אותם

, חלקם מאוימים מן העיסוק של הילדים בהם, שגם ההורים המאמצים עסוקים בהורים המולידים

מרבית ההורים אינם תומכים בהמשך קשר בין הילדים . וחלקם מרגישים כלפיהם הזדהות או אשמה

. אך שיעור התומכים בקשר כזה גבוה יותר בקרב הורים מאמצים שהתנסו בו, לבין אנשים בעברם

יכו ההורים כי השפעותיו על הילד היו במרבית המקרים שבהם התקיים קשר עם אנשים מן העבר הער

נראה שבמסגרת שירותי התמיכה למשפחות מאמצות ולילדים יש צורך להתייחס להורים . חיוביות

המולידים כאל אנשים בעלי משמעות עבור הילדים ולסייע לילדים ולהורים המאמצים לעבד את הרגשות 

ואיזה סיוע נחוץ , שך הקשר עם ההוריםיש מקום לבדוק באילו תנאים אפשרי המ. שלהם ביחס אליהם

שבה יש לילד סוגים שונים של , הדבר מצריך הכרה במודל אחר של הֹורּות מאמצת. להבניית קשר זה

שהמודל , ייתכן שמיסוד אפשרות זאת תאפשר להציע את האימוץ כחלופה עבור ילדים נוספים. הורים

  .אינו מתאים להם, מקוריתהמנתק אותם באופן מוחלט ממשפחתם ה, הקיים של אימוץ

   
 אחד הביטויים הבולטים לשינויים בגישה לאימוץ הוא ההכרה .עזרה לילדים ולמשפחות לאורך השנים

. בצורך של המשפחות ושל הילדים בעזרה מקיפה בשלבים הראשונים של האימוץ ולטווח הארוך

או כאשר היא נפסקה , הסיפוריהם של ההורים משקפים חוויה קשה של נטישה כאשר לא ניתנה תמיכ

הנתונים שנאספו מעידים על כך שבמהלך השנים חל שינוי בתפיסה ובדרכי העבודה של . לאחר זמן קצר

הדבר מתבטא בעליה באינטנסיביות של הליווי של המשפחה בתקופת ההסתגלות . השירות למען הילד

ים תומכים במדיניות הממצא. ובעלייה בשביעות הרצון של המשפחות מן העזרה שקיבלו, לאימוץ

אימוץ ומצביעים על -הנוכחית של השירות למען הילד של הפניית משאבים לפיתוח שירותי פוסט

  :הכיוונים הבאים

לאור השיעור , זאת. חלק ניכר מן הילדים זקוקים לשירותים טיפוליים ולימודיים לאורך השנים .1

אור שיעורם הגבוה של הילדים לימודיות ורגשיות ול, הגדול של ילדים עם בעיות התפתחותיות

 .או שהוריהם ציינו כי שירות זה היה נחוץ לילדיהם, שנעזרו בטיפול פסיכולוגי
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וחלק ניכר מן ההורים הביעו צורך בהכנה , קבוצות ההכנה תורמות למשפחות לקראת האימוץ .2

לם הורים ציינו כי קבוצות ההכנה לא יכולות לתת מענה הו. מעמיקה יותר ובכלים מקצועיים

קבוצות ההכנה עשויות . ושהם זקוקים לתמיכה מתמשכת, לקשיים שמתעוררים במהלך האימוץ

 . להוות בסיס מתאים לקבוצות המשך
או שחששו שישפטו אותם ואף , הורים דיווחו על כך שלא פנו לעזרה כי הבינו שהם לא זכאים לה .3

שירותים צריכים להיות ה, על מנת לשרת את האוכלוסייה שלה נועדו. ייקחו מהם את הילדים

 .  ושהשימוש בהם יחשב חלק נורמטיבי מתהליך האימוץ, מוכרים, נגישים
י נותן מענה חלקי "מל. הורים ביטאו צורך בשירותים ארוכי טווח המתמחים בתחום האימוץ .4

 . אך הכיסוי שלו מצומצם עדיין, לצורך זה
, אשר יהיו זמינים בבוא הצורך, יהםישנו צורך בשירותים לבני נוער ולבוגרים צעירים ולמשפחות .5

זאת לאור הממצאים אודות ריבוי הקשיים בקרב מתבגרים ובוגרים . גם שנים לאחר האימוץ

 . צעירים
ישנו צורך בשירותים התומכים במשפחה המאמצת כמשפחה עם דפוסי יחסים מיוחדים  .6

מים הם קבוצות אחד המענים המתאי. והנותנים מקום לסוגים שונים של הֹורּות, ומגוונים

ילדים למשפחות -או קבוצות הורים' משפחה מאמצת משפחה'או מסגרות אחרות כגון , הורים

על מנת לעזור , גם אם באינטנסיביות נמוכה, רצוי שתמיכה זאת תהיה ארוכת טווח. מאמצות

למשפחות להתמודד עם הנושאים השונים שמתעוררים בגילאים שונים ושלבים שונים של 

 .האימוץ
  

לגישה ,  יש ביטויים למעבר מן הגישה הרואה באימוץ תחליף להֹורּות מלידה.ינויים בתפיסת האימוץש

ביטויים לגישה הרואה באימוץ תחליף להֹורּות . הרואה באימוץ פתרון קבע לילדים והֹורּות מיוחדת

 להבטיח פריורית בין הילדים לבין ההורים המאמצים כדי-להתאמה א" מפתח"מלידה הם חיפוש אחר ה

הפסקת הליווי של המשפחות לאחר מתן צו ; משך ההיכרות הקצר בין הילדים להורים; "טבעי"חיבור 

ביטויים לגישה הרואה באימוץ . האימוץ וההסתייגות משמירת קשר בין הילדים למשפחות המולידות

גמה של הם המ, המהווה אחת החלופות עבור ילדים ללא מסגרת משפחתית מתאימה, הֹורּות מיוחדת

שיפור הסיוע , המאמץ למסור ילדים יחד עם אחים ביולוגיים; מסירת מידע נרחב להורים המאמצים

אימוץ בשנים -הפיתוח המואץ של שירותי פוסט; המוגש למשפחות בשלבים הראשונים של האימוץ

  .ניסיונות לבחון את האפשרות של אימוץ פתוח ועצם ייזומו של מחקר מעקב זה, האחרונות
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  נספחים
 

  קסיפורי המשפחות שהתראיינו בראיונות עומ: נספח א
  )כל השמות בדויים(

  

   המשפחה של יפעת

  .  16היום היא בת , 9כשהייתה בת ,  שנים7יפעת אומצה לפני  

הילדה לחצה על . האם לא יכלה ללדת עוד כיוון שעברה ניתוח, לזוג הייתה ילדה שנולדה במשפחה

ה והיא הם ראו את מנהלת השירות למען הילד בטלוויזי. ההורים לאמץ כיוון שרצתה אח או אחות

ובה שמעו שמאוד קשה , הם השתתפו בקבוצת הכנה. דיברה על אימוץ ילדים גדולים והם החליטו לפנות

  .אבל הם חשבו שהם מגזימים ולא ציפו שגם להם יהיה כל כך קשה, לגדל ילדים מאומצים

  

ִאמּה יפעת הייתה אצל . תהליך הסתגלותה היה קשה מאוד. 9כשהייתה בת , הם קיבלו לאימוץ את יפעת

שנולדה ,הבת. והיה לה קשה מאוד, היא לא הוכנה לפרידה. וביקוריה התקיימו עד האימוץ, 5שלה עד גיל 

ואמרה לה שלא רוצים , "עשתה הרבה סצינות"קנאה בה מאוד ו,  שנים מיפעת11-המבוגרת ב, במשפחה

במשך . שפחהענתה והחזירה לאחותה המאמצת ושרדה במ, יפעת הייתה חזקה. אותה ושיחזירו אותה

האם הייתה מתקשרת כשהייתה בעיה והעובדת , חצי שנה הם קיבלו עזרה מן העובדת של השירות

, כשהילדה המאומצת הייתה אומרת שהיא רוצה לחזור לִאמה, הייתה מגיעה  ועוזרת לפתור אותה

 הילדה עשתה הרבה דברים כדי לראות אם המשפחה. הסבירה העובדת למשפחה שהיא מחפשת ביטחון

שלהם נזקקה הילדה כיוון שהרמה , השירות למען הילד עזר גם במימון מורים פרטיים.  תסבול אותה

האב ביקש לדחות , לאחר חצי שנה אמור היה להינתן צו האימוץ. הלימודית בבית הילדים הייתה נמוכה

, ן הילדלאחר חצי שנה נפסק הקשר עם השירות למע. כיוון שהיה מאוד קשה, את בקשת הצו בחצי שנה

השירות למען הילד . הם היו זקוקים לשיחות עם פסיכולוג ולא יכלו לממן זאת. וההורים הרגישו נטושים

שבו , במסגרת הטיפול עשו תרגיל. ל"הזמין אותם לנסות שיטה חדשה עם פסיכולוגית מומחית מחו

האם המאמצת . הילדה שכבה על הרצפה וההורים מעליה במטרה להשפיל אותה ולהראות לה מי שולט

  .הסתייגה משיטה זאת

  

ההורים שהיו ". אתם לא הורים שלי, אתם לא תגידו לי"הילדה הייתה אומרת , כאשר היו קשיים

כי הילדה לא תוכל , אף שעובדי השירות הסבירו להם שזאת טעות, כועסים היו מאיימים להחזיר אותה

בל האם המאמצת התעקשה שהיא לא א, האב חשב שקשה מדי והוא שקל להחזיר את הילדה. לתת אמון

, נרגעו הרוחות, שהייתה קשה מאוד, אחרי השנה הראשונה. ולכן הילדה נשארה בבית, מוכנה בשום פנים

  .והבעיות היו בעיות רגילות של ילד שמגדלים

  

. לדעת האם, ופחות מוצלחת ממנה, יש לה חברה אחת, מתקשה להתחבר, היא עצורה. 16היום יפעת בת 

לפני כמה ימים . ן פגועה ממה שעבר עליה ואינה רוצה שמורים או חברות ידעו שהיא מאומצתהיא עדיי

אחרי הרבה ". אבל אנחנו מגדלים אותך"והאם אמרה , יפעת אמרה לאב המאמץ שהוא לא האבא שלה

ולדעת האם המחשבה הזאת ,  היא תלך לִאמּה18הילדה אמרה שכאשר תהיה בת , זמן שזה לא עלה
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ואף שהיא לא מדברת על זה ישירות יש ביטויים לכך שהיא לא . כל הזמן בתוכה, ת בהכנראה מקננ

היחסים עם האחות המאמצת ...". אצלכם, בבית שלכם"למשל כשהיא אומרת , מרגישה שייכת לחלוטין

  .השתפרו מאז שזו נישאה ועזבה את הבית

  

ולכן נמצאת עכשיו בתהליך אבחון , היא אינה מספיקה לסיים מבחנים בזמן. יפעת היא  תלמידה בינונית

  .אצל פסיכולוגית פרטית, פסיכולוגי

  

  המשפחה של רועי ונטע

 הם חשבו שכדאי לאמץ 41כיוון ששניהם היו בני . הם רצו שלילדה יהיו אחים, 9לזוג הייתה ילדה בת 

 הציעו להם . פגישות שהיה מצוין6הם עברו קורס הכנה בן . שניים ביחד ולא לחזור פעמיים על התהליך

הם קיבלו . ורצו שלא יהיו יותר מכיתה א, כי הם רצו בן ובת, שני זוגות של אחים שלא התאימו להם

, לאחר שהם החליטו לקחת אותם. היו ארבע פגישות עם הילדים לפני שלקחו אותם. לאימוץ אח ואחות

הורים המאמצים ה. ושיהיו ביקורים עם ההורים המולידים, נאמר להורים שהם במצב משפטי פתוח

לפחות ייהנו מתקופה מסוימת , ואם הילדים יילקחו מהם, נקטו גישה של לקבל את מה שיקרה

למרות התנגדות ) רועי ונטע(ההורים המאמצים החליפו לילדים את השמות לשמות דומים . במשפחה

ד להיות למעט טלפון פתאומי להודיע שעומ, השירות למען הילד לא היה בקשר בהמשך בכלל. השירות

הילדים סיפרו להורים . ההורים נסעו כל שבועיים עם הילדים לבקר את האם היולדת בעיר אחרת. משפט

האם המאמצת לקחה שנת שבתון . שעליו לא סיפרו להורים בשירות למען הילד, שהיה להם גם אח תינוק

מי שירגיע אותם כי הילדים ראו שיש , בזמן מלחמת המפרץ התהדקו הקשרים. כדי להיות עם הילדים

אחרי כשנתיים קיבלו צו . הסתגלותה של הבת הייתה קלה יותר מאשר זו של הבן. כשהם מפחדים

בהמשך . כיוון שהילדים רצו להוכיח שהיה כדאי לאמץ אותם, השנתיים הראשונות היו טובות. אימוץ

הורים השתתפו ה. והיה קשה מאוד" להוכיח שלא היה כדאי לאמץ אותם"הם רצו לבדוק את ההורים ו

. אבל הקבוצה נפסקה אחרי שלושה מפגשים, זה היה מוצלח מאוד, בקבוצה שיזם השירות למען הילד

במיוחד כשמדובר בילדים , האם כועסת שהשירות לא בדק בכלל אם הילדים בסדר לאחר שמסרו אותם

  . שעברו התעללות

  

קצת יותר ,  אתם בגיל ההתבגרותקשה. ספורטאים טובים, היום רועי ונטע מתבגרים מקובלים בחברה

בעלת יכולת לוגית , אוהבת בעלי חיים, היא עוזרת יותר, עם נטע קל יותר". ילדיה הפרטיים"מאשר עם 

דבר שהאם מייחסת לתקופה של שנתיים וחצי בבית הילדים לפני ; אוהבת טלוויזיה, אך שפה דלה, טובה

  .הוא אוהב להיות בחוץ. האימוץ עם רועי קשה יותר

  

  המשפחה של הדס וטל

, הודיעו להם שהם מועמדים לקבל ילד גדול ולא תינוק. בני הזוג פנו לאימוץ לאחר שלא הצליחו להוליד

הם ביקשו ילדים בריאים נפשית . הם השתתפו בקבוצת הכנה. כיוון שלאם היה ילד מנישואיה הראשונים

והייתה ילדה , יתה קודם במעוןהיא הי. וקיבלו את הדס כשהייתה בת שנה ותשעה חודשים, ופיזית

שהיה בן שנתיים וקצת ובריאותו , ולאחר שלוש שנים קיבלו את טל, הם פנו שוב. פראית וקשה מאוד

- לא נאמר להם שהוא היפר, הוא היה ילד מאוד לא רגוע. ובלי מידע על מצבו הרפואי, הייתה רעועה

,  הדרכה ותמיכה שהיו זקוקים להןהם לא קיבלו. והם קיוו שהוא יירגע כשיהיה במשפחה, אקטיבי
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ההורים עברו מרופא . אקטיבי-הוא אובחן כהיפר, כשטל היה בגן. ועובדת השירות באה לביקור אחד

  ). 14בן (הוא לומד במסגרת החינוך המיוחד עד היום . אבל הם הזיקו לו, ניסו כדורים, לרופא

  

אולם , פסיכולוגית במסגרת בית לכל ילדהם היו בטיפולה של . במשך השנים פנו ההורים לפסיכולוגים

ביחס , היו הבדלי גישות בין ההורים. שמאוד עזר, זאת בניגוד לפסיכולוג בית הספר. היא לא עזרה

היא מרגישה שלא הייתה תמיכה . והאם האמינה שיש צורך בגבולות, האב היה יותר סבלן; לגבולות

שך כל השנים היו לטל בעיות התנהגות במ. והדרכה במשך השנים בהתמודדות עם הבעיות הרבות

. בשלב מסוים הציעו להכניס אותו ליחידת יום של בית חולים לחולי נפש. מכות, שקרים, גנבות: חמורות

  .ס"ובית הספר פנה לעו, ההורים התנגדו

  

, מוכשר בנגינה ובמחשבים, ילד בריא ויפה. לומד במסגרת החינוך המיוחד, 14טל בן , כאמור, היום

ההורים דואגים לעתידו ולכך שלא יוכל לדאוג , אקטיביות-אבל עם בעיות של גבולות והיפר, יגנטיאינטל

  .נמצא בטיפול תרופתי להרגעה אצל פסיכיאטר. לעצמו

  

האם רצתה שתישאר כיתה גם , כי הייתה חלשה בלימודים', היא חזרה על כיתה י. 17הדס היום בת 

בשנה בפנימייה . האם התנגדה והאב תמך, ה ללמוד בפנימייההדס ביקש. ובית הספר לא רצה, קודם לכן

אבל , היו בעיות התנהגות בבית, גם הדס הייתה קשה. היא התחזקה בלימודים ולמדה להעריך את הבית

לאחרונה היא יותר חברה של . היו חיכוכים עם האימא כל השנים". בסך הכול היא יודעת איך להתנהג"

  . ורוצה לפתוח את תיק האימוץהיא סקרנית לגבי עברה. אימא

  

  המשפחה של  איתמר

האב לא . ולכן החליטה שהיא רוצה לאמץ, ולאם הובהר שלא תוכל ללדת, להורים היו בעיות פוריות

במהלך הריאיון עם הפסיכולוגית התברר שהם לא בטוחים לגבי . התנגד והם פנו לשירות למען הילד

בהמשך היו . מים עכשיו אך בעתיד הם יכולים לנסות שובהמשך נישואיהם ולכן אמרו להם שאינם מתאי

 שחיפשו לה 9יום אחד האב ראה בעיתון כתבה על ילדה בת . והיחסים ביניהם השתפרו, בני הזוג בטיפול

הם עברו . והפעם נמצאו מתאימים, ובעקבות זאת פנו בני הזוג לשירות למען הילד שוב, הורים מאמצים

. האם רצתה לאמץ אח ואחות.  שנים בערך5-7כל התהליך ארך . זמן רבאחר כך המתינו . קורס הכנה

לא . 4בן , בני הזוג באו ופגשו את הילד. ולבוא למחרת, אחרי הרבה זמן קיבלו טלפון מן השירות שיש ילד

הם לקחו את הילד . הייתה זו אהבה ממבט ראשון והאם הרגישה לא בנוח עם העובדת הסוציאלית

הם היו צריכים . אבל בכל זאת הלכו וקנו לו מתנה, צוע שהיה שם ובעלה לא הסכיםהוא ביקש צע. באוטו

בני הזוג התייעצו עם שני . כי לא רצו שיישאר הרבה זמן אצל המשפחה האומנת, להחליט מהר

לעזאזל "לקחת אותו ו, ואז החליטו לוותר על האבחון, פסיכולוגים כיוון שהיה חשש שהילד היפראקטיבי

  ". הפסיכולוגים

  

, מבחינות מסוימות היה קל יותר ממה שציפו. כשקיבלו אותו הלכו לקנות לו בגדים וסידרו לו את החדר

שמשהו נכנס לו לעין כשִאמו המאמצת לא הרשתה לו " עשה הצגה"הוא , למשל, כמו. אבל היו גם בעיות

היה ילד חם . ו אותם לא היה קשה כפי שהכינ-בלי בעיות עם אוכל , מצד אחד היה ילד נוח. לשחק בגז

כאשר . היה צורך להגיד לו פעמים רבות שלא לעשות משהו עד שהפסיק. שמוכן ללכת עם כל אחד
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בהתחלה ציפתה האימא שהוא יתנהג כמו ילד . היה מוותר, למשל, כמו לצייר, התקשה לעשות משהו

  .התרככה, כשהיא תפסה את זה, שהיא מגדלת מאז לידתו

  

 אמרה הגננת שהיא לא 6כשהיה בן .  ובמשך השנים הוא התקשה בלימודיולאיתמר יש ליקויי למידה

אבל , האם רצתה שילמד בבית הספר הראלי. לקחו אותו לאבחון פרטי, חושבת שהוא מוכן לבית הספר

שירות לילדים , "בית רות"במקביל טופל ב. ספר אחר-בבית' החליטו שיתחיל כיתה א. הוא לא התקבל

במשך השנים קיבל שיעורי . היו בעיות עם מורים שלא הלכו לקראתו. 'כיתה אב" נשאר"הוא . פעילים

, הקשיים הלימודיים של איתמר  גרמו לאמו כאב לב. הדבר הכביד על בני הזוג מבחינה כלכלית, עזר

  .לא יותר ולא פחות, וכאם היא מנסה לדרוש ממנו מה שהוא מסוגל לעשות

  

איתמר  הלך לפסיכולוגית שאמרה שהוא . גרו דירה מול דירהההורים החליטו להתגרש ואחר הגירושין 

איתמר , ל"בהמשך האם עברה דירה והאב נסע לחו. פחות מבולבל מילדים רבים שהוריהם מתגרשים

  .רואה אותו לפעמים ומדבר אתו בטלפון

  

ד איתמר ואימו ישבו ביח. התחבט בשאלה מדוע ההורים המולידים מסרו אותו לאימוץ, 11כשהיה בן 

איתמר . האם ביקשה מעובדת השירות למען הילד לבוא לדבר אתו וזה עזר. ובכו אחרי שדיברו על זה

האם , 18הוא רוצה ליצור קשר אתו כאשר יהיה בן . ביקש שתעביר מסר לאביו המוליד שהוא בסדר

  .המאמצת מקבלת את זה ואינה חשה מאוימת

  

  .בל היה שיפור עם השניםא, במשך השנים הייתה בעיה של שקרים שהפריעה לאם

לא , "כיפי"ילד , היא מתארת אותו כילד נהדר.  לִאמו טובים מאוד17היום בן , היחסים בין איתמר

והיא שמחה שעדיין יש , שהאם רואה כבריאה, יש בו מידה רגילה של מרדנות. משעמם ומקובל בחברה

  .ביניהם תקשורת טובה

  

  .ה לאהוב אותו יותר אילו ילדה אותושלא הייתה יכול, מרגישה שזכתה בילד נהדר

  

  המשפחה של אסתר וחוה

והם המשיכו , אבל הציעו להם לקבל ילד גדול, האב והאם נרשמו בשירות למען הילד לאמץ תינוק

ר "והסתבר שלפניו היה יהודי שסיפר לאדמו, ר לבקש ברכה"אחרי כשנתיים הבעל הלך לאדמו. בתהליך

קח את , הנה יש לך מצווה כאן: "ר אמר לאב"האדמו. חות אומנות לו שתי בנות שמתגלגלות במשפישש

והם בדקו , הזוג פנה לשירות. בהמשך התברר שהן באחריות השירות למען הילד". שתי הבנות האלה

הם השתתפו בקבוצת הכנה של השירות למען הילד וגם . ואמרו להם שהדבר אפשרי, אותם ואת הילדות

אבל זה היה אימוץ , בסופו של דבר הוצא צו אימוץ. נגדה לאימוץשהת,נסעו לפגוש את האם היולדת

. בפיקוח עובדת סוציאלית,  את הילדות פעמיים בשנהותיכלו ההורים המולידים לרא, ולפי הצו, פתוח

  .הם הערימו על המשרד ועל כולם ונפגשו עם הילדות ללא נוכחותה של עובדת סוציאלית, בהמשך, אולם

  

 הן היו. עשרה וחצי-הייתה בת תשע וחוה הייתה בת אחת, אסתר, חה המאמצתהגיעו למשפ שהילדותכ

הן היו ילדות . הקטנה בכלל לא ידעה לקרוא. והן היו מרטיבות בלילה, היו להן כינים, לדות מוזנחותי
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. והן היו מבולבלות לגמרי צועקות, מדברות, פתוחות, הן היו מאוד לא ביישניות. במיוחד הגדולה, יפות

  . לאכול והתקשו כמעט בכל דבר, היו להן קשיים להתלבש. הראשונה הייתה קשה מאודנה שה

  

מאוד מהשירות למען הילד ומן -והייתה לנו תמיכה גדולה מאוד, השקענו הרבה מאוד: "האם מספרת

ועזרה , היא גם נתנה לנו תמיכה בטיפולי שיניים. מאוד-ה ומסורה מאודימהעובדת שהייתה מקס

אך נשארה , הקטנה התקדמה, הגדולה התקדמה מאוד בלימודים. לאט הילדות נרגעו-לאט. בלימודים

  ".חלשה

   

הבת הקטנה אסתר לא רצתה לפגוש  . כל ביקור גרם לנסיגה, הקשר עם ההורים המולידים הפריע מאוד

היא אהבה . הרגישה מאוד מפוצלת, ולדברי האם המאמצת, את האם היולדת והגדולה חוה כן רצתה

חוה . ועם זאת  לא יכלה לשאת את זה שהיא ילדה מאומצת, אהבת נפש) את הוריה המאמצים(אותם 

וחשבה , בסופו של דבר היא החליטה שקשה לה מאוד". היו הרבה סיפורים אתה"נהגה לברוח ולחזור ו

. ולפעמים אף ישנה ברחובות, היא נזרקה משם. אולם זה לא הסתדר, לנסות לגור אצל הוריה המולידים

כשהייתה בת שש עשרה וחצי ִאמה היולדת הציעה לה לנסוע יחד אתה . ר כך  חזרה להוריה המאמציםאח

  . ונשארה שם עד היום, היא נסעה אתה. ל"לחתונת אחיה בחו

  

היא . היא נישאה  והוריה המאמצים נסעו לחתונה שלה. היא חזרה לשם הקודם שלה. 25היום חוה בת 

אולם נישואיה לא עלו . ת ומתגעגעת והם מנסים לשכנע אותה לחזורהיא מתקשר. בקשר טוב מאוד  אתם

  . יפה וכרגע היא גרושה

  

. למידה-ולדברי האם יכול להיות שהיא קשת, היה לה קשה מאוד מבחינה לימודית. 23הקטנה היום בת 

והיא  והם מחכים עכשיו אם ירצה השם לילד , יש לה בעל נהדר: "לדברי האם. היא נישאה לפני שנה וחצי

היא מאוד אוהבת ילדים ויש לה גישה . 'לילדי כיתה א" בית יעקב"היא עוזרת ב. מסתדרת בעבודה

  ".ולכן היא מצליחה, אליהם

  

  המשפחה של שני ואילה

. היא הייתה חמימה והתעניינה בהם. בני הזוג פנו לשירות למען הילד ויצרו קשר טוב מאוד עם העובדת

, לא חשבו לפני כן לאמץ יותר מילד אחד". אישית' שידוך טוב'נו ממש רצתה לעשות ל"הם הרגישו שהיא 

במהלך קבוצת ההכנה העניין . הם ענו בחיוב, אבל כאשר שאלו אותם אם הם מוכנים לאמץ שני ילדים

 חודשים אחרי הפנייה 9בדיוק . האם הרגישה מוכנה אחרי הקבוצה. וזה היה דבר מאוד חיובי, התבשל

היו צריכים . שמאוד צריכות מיד אימא ואבא, בת שנה ובת שנתיים, י בנות חמודותקיבלו טלפון שיש שת

בימים הראשונים . וכבר באותו ערב עשו להן טיפול כינים, באותו יום קיבלו את הבנות. להחליט מיד

קיבלו הרבה עזרה מן , מעייפת, התקופה הראשונה הייתה מרגשת. אקטיבית-הגדולה הייתה היפר

כנראה בגלל , בהתחלה הבת הגדולה פחדה מן האבא. הבנות היו קטנות ביחס לגילן. ההחברים בקהיל

  . אבל תוך כמה חודשים נתנה בו אמון, טראומה עם גבר

  

אחרי שבועיים לקחו אותם ההורים המאמצים לביקור אצל הוריהן . הבנות היו במצב משפטי פתוח

הקשר ". חזרו לעצמן"אבל אחרי כמה שעות , ותהבנות חזרו לא רגוע, המולידים וזה היה להן מאוד קשה
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ההורים הרגישו את הטראומה שהבנות עברו . כולם רצו להיות משפחה, בין ההורים לילדים נוצר די מהר

, ברמה מסוימת"אבל , לאט הן נרגעו-לאט. למגע, לאמבטיה, ובהתנגדותן לטיטול, מעוצמת הבכי שלהן

העובדת , ההורים הרגישו צורך בעזרה ובהדרכה". מרגישים שיש איזו סערה, מתחת לפני השטח

האם נדהמה . הסוציאלית בשירות למען הילד אמרה שהם צריכים להסתדר ולא לפנות אליהם לתמיכה

עם העובדת הזאת . היא הרגישה תלות בעובדת ואפילו לא העזה לכעוס. מתשובת העובדת הסוציאלית

הורה בית המשפט לאפשר להן לפגוש ,  וארבע וחציכאשר הבנות היו בנות שלוש. היא ניתקה את הקשר

והשירות למען הילד תמך , ההורים המאמצים חששו מאוד שהדבר יזיק לבנות. את הוריהן המולידים

וההורים המאמצים חשו הקלה על , כיוונית-הוחלט שהאב המוליד יוכל לראות אותן דרך מראה חד. בהם

  .כך שלבנות לא נגרמה פגיעה נוספת

  

, הם רצו שהוא יהיה אח קטן לבנות. כיוון שרצו לאמץ בן, פנו שוב בני הזוג לשירות למען הילדבהמשך 

ולא הוסבר להם שלא יוכלו לקבל ילד בן פחות , הם נכנסו לתהליך המיון וההכנה.  או פחות5כלומר בן 

 אמרה אבל היא כועסת שהיא לא, האם אמנם הבינה שהעובדת רצתה לעזור להם.  בגלל גיל האם10-מ

  . להם מיד בהתחלה מה האפשרויות

  

הם נעזרו בפסיכולוגים . 4אילה הייתה עדיין עם טיטול בגיל , למשל, לבנות היו קשיים במשך השנים

  .פרטיים ובפסיכולוגים מן השירות הפסיכולוגי החינוכי

  

י מתקשה שנ. לפעמים קצת סוערות ותוקפניות, שתיהן מקובלות בחברה. 9 ושני בת 10היום אילה בת 

  .  נמוךIQ-ו, יש לה קשיי למידה. רוצה להישאר תינוקת, היא לא רוצה לעשות שיעורים, ספר-בבית

  

היא מרגישה . לא יכולה לתאר את חייה בלעדיהן, ועם כל הקשיים, על הבנות" מודה לאלוקים"האם 

הילדות וגם גם , ושהם נמצאים ביחד כדי לעשות תיקון, שהם קיבלו את הבנות מתוך השגחה פרטית

  . הן רוצה לדעת מיהי אמן היולדת, הבנות מדברות על פתיחת התיק. ההורים

  

  המשפחה  של ליאור וגיל

והם , אחרי שהמתינו כשלוש שנים התברר להם שיש אפשרות לאמץ ילד גדול. בני הזוג פנו לאמץ תינוק

לפני שבע שנים אימצו . כיוון שהרגישו שהם מבזבזים את השנים ולא רצו להמתין, ביקשו לעשות זאת

האם מספרת שפתאום אמרו לה בתוך יום אחד לבוא . גיל,  תינוק-ובשנה האחרונה , ליאור, 2.5ילדה בת 

ליאור נקשרה . ל ולא היה היכן להשאיר אותה"כיוון שהמשפחה האומנת נוסעת לחו, ולקחת את הילדה

שים הראשונים בכתה וחיפשה את בחוד, המעבר והניתוק המוחלט הקשו עליה, מאוד למשפחה האומנת

תגידי לה 'אבל היא רק אמרה לה , ס"האם המאמצת ביקשה עזרה מן העו). האם האומנת(שלה " אימא"

היא פחדה מאנשים והרגישה , לא היה לה אמון, כאשר ליאור הגיעה למשפחה. 'שעכשיו את אימא חדשה

כששאלו ,  למשל שיקנו לה מסטיק,היא לא הייתה מבקשת שום דבר. שהיא צריכה לַרצֹות את כולם

 היא כבר ידעה להתלבש לבד ולעשות 2.5בגיל . 'יש לי הכול'הייתה אומרת , אותה אם היא רוצה משהו

במשך הזמן ליאור למדה לאהוב פינוק ולבקש דברים . לבד דברים שאינם מצופים מילדה כל כך קטנה

  . שהיא רוצה
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היה ביקור .  אחרי שלוש שנים קיבלו ההורים צו אימוץורק, ליאור נמסרה למשפחה במצב משפטי פתוח

במשך השנים עד . זה היה מאוד קשה לילדה ולהורים המאמצים, אחד של ליאור אצל משפחתה המולידה

  .לצו האימוץ האם פחדה שייקחו לה את ליאור וחששה לומר לה שהיא תהיה אתה תמיד

  

,  יום20שהיה תינוק בן , אימצו גם את גילבהמשך . ליאור נקלטה היטב במשפחה וכולם אהבו אותה

, 9שהיא היום בת , האם מתפעלת מאוד מליאור. ליאור שמחה מאוד שיש לה אח והיא משחקת אתו

בקרב . משתפת פעולה ועוזרת, יפה, נחמדה, חברותית, היא חכמה. ולדעתה היא ילדה מיוחדת מאוד

. וילדים מציקים לה בגלל זה,  שהיא מאומצתכואב לליאור. הילדים היא מנהיגה וילדים הולכים אחריה

  ".?למה סיפרתם לי"היא לא אוהבת לחשוב על זה והיא אומרת להורים 

  

לפני כן . היא מרגישה שהאימוץ תרם לה. האם מרוצה מאוד מכך שאימצה וממליצה לכולם לאמץ

היא רואה . עולםוהיום היא מרגישה שלהיות אימא זו ההרגשה הכי טובה ב, הרגישה ריקנות וחריגּות

היא . כיוון שכבר יודעים איך הם נראים ואם הם מתאימים למשפחה, יתרון באימוץ ילדים גדולים

  . שדומה להם, בניגוד לליאור, אבל שונה מאוד במראהו מן המשפחה, אומרת שהתינוק שלהם יפה מאוד
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  מדד למצב הרגשי והחברתי של הילדים:  בנספח
  

שתיארו היבטים שונים  פריטים 21 תלדים נבדק באמצעות סדרשל היוהחברתי מצבם הרגשי 

האם הילד : שאלות כגוןמדובר ב.  וחברתיותיכולים להעיד על בעיות רגשיותפריטים אלה . בהתנהגותם

 התנהגות האם הילד מגלה ,  האם הילד מגלה התנהגות אלימה;מגלה חרדות ופחדים מעבר למקובל

השאלות . 'האם הילד פוגע או מזיק לעצמו וכד, בה לבכות האם הילד מר;שקטה או מסויגת מדי

 המכוון לאתר ולאבחן בעיות בתחום CBCL (Achenbach and Edelbrok, 1983)-התבססו על שאלון ה

-כיוון שה. הרגשי וההתנהגותי בקרב ילדים בגילאים שונים ומהווה כלי מקובל לבחינת התנהגויות אלו

CBCLובמחקר זה ,ם או המורים העדים להתנהגותו היומיומית של הילדידי ההורי- מיועד למילוי על 

 נבחרו מתוכו ,לגבי מצבם הרגשי של הילדים לפני האימוץ היה דיווח של אנשי המקצוע, מקור המידע

נעשה שימוש בשאלות , בעבר. שהיו עשויים להופיע בתאור הילדים במסמכים שבתיקי הילדיםפריטים 

  ). לא פורסם, דולב וריבקין(ברתי של ילדים בטיפול פקידי סעד בקהילה אלו לבחינת מצבם הרגשי והח

  

 6- של הילד ל והחברתי מצבו הרגשיעל השאלות 21 חולקו )factor analysis( באמצעות ניתוח גורמים

אחוז הילדים הסובלים מבעיות .  המבטאים היבטים של מצבם הרגשי של הילדים,תוכן שונים-עולמות

  .  14ם מתואר בלוח בכל אחד מהתחומי

  

  רכיבי הפקטורים מ
  פחדים ודימוי עצמי ירוד, עצב

  חרדות או פחדים מעבר למקובל

  כאון או עצביסימני ד

  מבטא תחושה שאינו שווה

  שקט או מסויג מדי

               

  וקפנות והעדר משמעתת

  מתפרץ בזעם, תוקפני, אלים

  אינו נשמע למבוגרים האחראים עליו

  

  ריכוזאי שקט וחוסר 

  נות בסביבתויאינו מגלה סקרנות והתעני

  אינו מתרכז בפעילות שבה עוסק

  מגלה אי שקט

  

  עיות בהרגלים הגופנייםב

  בעיות אכילה

  בעיות שינה
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  פוגע בעצמו או מזיק לעצמו פיזית

  מרטיב שלא בהתאם לגילו

  

  חברתית-התנהגות אנטי

  מסתבך במריבות

  אלים כלפי ילדים

  מקלל

  מסיג גבול, מחבל ברכוש, גונב

  

  קשיים ביצירת קשרים חברתיים

  לא יוצר קשר עם ילדים 

  לא יוצר קשר עם מבוגרים

  אינו אהוד בחברת הילדים

  אין לו חבר קרוב
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  נתונים אודות ילדים שהוריהם לא נענו לסקר: נספח ג
  

 הושוו, כדי לבדוק האם יש הבדלים בין המשפחות שהשתתפו בסקר לבין משפחות שלא השתתפו בסקר

שנת , גיל הילדים בעת האימוץ: פי שלושה מאפיינים-על, המשפחות שהשתתפו בסקר לכלל המשפחות

המשפחות היו דומות מאוד ', המפורטת בנספח ג, פי השוואה זאת-על. האימוץ והשכלת האם המאמצת

  . לכלל המשפחות בשלוש המאפיינים הללו

  

  .כפי שניתן לראות בלוח הבא, ל האוכלוסייהביחס לשלושת המשתנים היה דמיון בין משתתפי הסקר לכל

  

בהשוואה לילדים ומשפחות שלא השתתפו , מאפייני הילדים והמשפחות שהשתתפו בסקר: 1לוח ג
  )באחוזים(בסקר 

  השתתפו בסקר  
  המעקב

  משפחות שלא 
  השתתפו בסקר

N 179 181 

    גיל הילד בעת האימוץ
2-3 26 30 
4-5 26 26 

6-14 48 44 

    אימוץתקופת ה
1985-1989 40 32 
1990-1994 60 68 

    השכלת האם המאמצת
 11 9  יסודית
 43 41  תיכונית

 46 50  תיכונית-על
  

או , לא אותרו(מידע חלקי נאסף על חלק מן הילדים שהוריהם לא נענו לבקשה להשתתף בסקר , כמו כן

והן דיווחו על הידוע להן על הילד , ילדידי עובדות השירות למען ה-המידע נמסר על). שלא היו מעוניינים

יש לציין שרק שליש מן המשפחות שעליהן הושלמו .  ילדים נוספים38כך נאספו נתונים על . והמשפחה

כך שלגבי מרבית ; היו בקשר עם עובדת השירות למען הילד בשלוש השנים האחרונות) 33%(פרטים 

  .הילדים והמשפחות לא ניתן היה לקבל מידע עדכני

בקרב הילדים שהוריהם השתתפו בסקר . ביתית- מן הילדים יצאו למסגרת חוץ15% :ביתי-דור חוץסי

  ).16%(ביתית זהה כמעט -היה שיעור היוצאים למסגרת חוץ

בדומה (סבלו מבעיות בתחומים אלה ) 47%( כמחצית מן הילדים :בעיות רגשיות חברתיות והתנהגותיות

 25%, מן הילדים סבלו מבעיות רגשיות) 33%(שליש . בסקר בקרב הילדים שהוריהם השתתפו 56% -ל

בהשוואה ( מהילדים הללו סבלו מבעיות לימודיות 17%.  מבעיות חברתיות17%-ו, מבעיות התנהגותיות

  ).  בין המשתתפים בסקר20%-לכ
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דיווחו העובדות כי הילדים וההורים הסתדרו ) 76%(לגבי מרבית הילדים : יחסים בין ההורים לילדים

 8%ולגבי ,  מן הילדים דווח שהם והוריהם הסתדרו לא כל כך טוב16%לגבי . ביניהם טוב או טוב מאוד

בקרב ההורים שהשתתפו בסקר היה שיעור מעט גבוה יותר מבין ההורים    . דיווחו שהסתדרו גרוע מאוד

, כל כך טוב השיבו שהם מסתדרים לא 9%, שהשיבו שהם מסתדרים טוב או טוב מאוד עם ילדיהם) 87%(

  .  ענו שגרוע4%-ו

 מן הילדים דיווחו העובדות כי ההורים מרוצים מאוד או בדרך כלל 73%לגבי : שביעות רצון מן האימוץ

 דיווחו כי 8%ולגבי ,  דיווחו כי ההורים לא לגמרי מרוצים19%לגבי . מרוצים מן ההחלטה לאמץ ילד זה

ה שיעור גבוה יותר של הורים שהשיבו שהם בין ההורים שהשתתפו בסקר הי. הם בכלל לא מרוצים

  . השיבו שאינם מרוצים9%-ו) 91%(מרוצים או מרוצים מאוד מהחלטתם לאמץ ילד זה 

פי הנתונים -על, השוואת המשפחות שהשתתפו בסקר למשפחות שלא השתתפו בסקר, לסיכום

 כי אוכלוסיית פי המידע שהתקבל באמצעות העובדות של השירות למען הילד מראה-ועל, הבסיסיים

הדבר נכון במיוחד . הילדים שהוריהם השתתפו בסקר דומה באופן מהותי לזאת שהוריהם לא השתתפו

שיעור ההורים שדיווחו על יחסים טובים ועל , עם זאת. לגבי הנתונים הבסיסיים ותיאור מצב הילדים

ם בקרב ההורים שביעות רצון מן האימוץ גבוהה מעט בקרב ההורים שהשתתפו בסקר לעומת שיעור

  .אודותם הושלמו פרטים בידי עובדות השירות למען הילד
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