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  מצית מחקרת
  

במסגרת התכנית . המספקת שירותי נופשון ביתי בתוך הקהילה, היא תכנית חדשנית" הקלה"תכנית 

כלומר אירוח של פעם עד ,  לילות בבית המשפחה המארחת15-14למכסה שנתית של הילדים זכאים 

בעיות : הסובלים ממוגבלויות כרוניות, 21-0התכנית מיועדת לילדים בטווח הגילים . פעמיים בחודש

בכך מהווה . פיגור שכלי ומחלות כרוניות, נכויות חושיות, נכויות פיזיות, ההתנהגותי-בתחום הלימודי

לילדים שמצבם הרפואי , במעונות או במרכזי יום, חלופה לנופשונים המתקיימים במוסדותהתכנית 

   1.מאפשר את שילובם בנופשון ביתי

  

הרב הכרוך בטיפול בילד עם  שהות הילד בבית המשפחה המארחת מאפשר לבני משפחתו הפוגה מהעומס

 החלה תכנית ה.מצבי סיכוןובכך היא עשויה לצמצם את מידת החשיפה של הילד בעתיד ל, מוגבלות

הוחל ביישום התכנית גם בזמן כתיבת הדוח . 2001- בבני ברקלפעול בקרב הקהילה החרדית בעיר 

המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית , משרד הרווחה, אשלים-וינט'התכנית מופעלת בידי ג .בקריית גת

ופלים בידי שלושה אגפים במשרד ומשתתפים בה ילדים המט,  בבני ברק"עזר מציון"וארגון , בני ברק

התכנית לוותה במחקר הערכה . האגף לטיפול באדם המפגר והיחידה לאוטיסטים, אגף השיקום: הרווחה

 ועד 2001המחקר ליווה את התכנית מתחילת הפעלתה בתחילת . מכון ברוקדייל-וינט'ג-מטעם מאיירס

  : למחקר היו שתי מטרות עיקריות. 2003לסוף 

 הערכת :החל משלב ההיערכות לתכנית ועד להפעלתה השוטפת, יישום של התכניתבחינת תהליך ה )א(

הערכת ;  אופן ההיערכות לתכנית ומערך ההדרכה והליווי שניתן לאמהות, היקף ההשתתפות בתכנית

בחינת אופן ; זמינותם של הגורמים המעורבים לפניות המשפחות בעת השתתפותן בתכנית

  . כנית והיקף הנשירה מהתכניתההתמודדות עם קשיים בהפעלת הת

 הערכת השלכות :בחינת השלכות התכנית על המשתתפים בה ומידת שביעות רצונם מהתכנית  )ב(

הרווחה הנפשית והתמיכה החברתית בקרב אמהות הילדים ושביעות רצונן , התכנית על רמת העומס

 על האמהות הערכת השלכות הפרויקט; הערכת השלכות התכנית על הילדים המתארחים; מהתכנית

  .המארחות ושביעות רצונן מהתכנית

   

נערכו ראיונות עם אמהות של ילדים עם , לצורך איסוף הנתונים לגבי התנסותן של האמהות בתכנית

, )2001מארס (סמוך לתחילת האירוחים : ועם האמהות המארחות אותם בשתי נקודות זמן, מוגבלויות

המחקר התבסס על ראיונות עם , בסופו של דבר). 2003 ינואר(וקרוב לשנתיים לאחר תחילת האירוחים 

.  ילדים עם מוגבלות שהשתתפו בתכנית37לגבי ,  אמהות מארחות18- אמהות הילדים עם מוגבלויות ו31

בכדי ללמוד על היבטים שונים הקשורים ליישום התכנית נערכו ראיונות עם מפעילי התכנית , כן-כמו

לאורך תקופת הפעלתה של התכנית צוות . אשלים-וינט' ובג"יוןעזר מצ"בארגון , בעיריית בני ברק

וקיבל מהם עדכונים לגבי ההתפתחויות שחלו ביישום , שמר על קשר רצוף עם מפעילי התכנית המחקר

  .הפרויקט

                                                 
הנזקקים לטיפול אינטנסיבי , הנופשון הביתי אינו מתאים לילדים בעלי נכויות חמורות או בעיות התנהגות קשות 1

 .של אנשי מקצוע במסגרת של נופשון ממוסד
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  היקף העזיבה והסיבות לכך, היקף ההצטרפות לתכנית
הילדים לתכנית העלתה כי  בחינת זרימת . ילדים75  היתהתכניתל ההילדים שנקבע מספרהמכסה ל

מתוכם ( ילדים 53היו רשומים בפרויקט ) 2001אוקטובר (בתום שנת ההפעלה הראשונה של התכנית 

 60מתוכם התארחו בפועל ( ילדים 80 היו רשומים בפרויקט 2003ובספטמבר , ) ילדים44התארחו בפועל 

  . מתכנני הפרויקטקצב זרימת הילדים לפרויקט תאם את ציפיותיהם של , כלומר). ילדים

  

 86 מתוך 17( מהילדים 20%-נמצא כי כ. במסגרת המחקר נבדק היקף העזיבה של משפחות את התכנית

ולא חזרו להתארח עד , שהשתתפו בפרויקט במהלך שלבים שונים של הפעלתו הפסיקו להתארח) ילדים

הפסקת האירוחים של מדיווחם של מפעילי התכנית עולה כי הסיבות העיקריות ל. לסיום כתיבת הדוח

פנימייה או (רצון המשפחה להשתמש בפרויקט רק במצבי חירום ושימוש במסגרות אחרות : הילדים היו

  ). ארגונים התנדבותיים בבני ברק

  

  סיבות להשתתפות בתכנית
 הסיבות העיקריות שאמהות הילדים ציינו להשתתפותן בתכנית נובעות מצרכים :אמהות הילדים

יציאה , מנוחה, צורך בהפוגה מהטיפול בילד(של משפחות בהן יש ילד עם מוגבלות קבועים ומתמשכים 

כשליש מהאמהות ציינו סיבות , עם זאת.  אמהות ציינו סיבות אלה31 מתוך 19 -) לחופשה וכדומה

רק במקרים ).  משפחתי וכדומהעאירו, בעקבות לידה(פעמי -הקשורות לצורך בסידור לאירוע בודד או חד

  .או של ילדים אחרים במשפחה, מהות ציינו צרכים של הילדבודדים הא

  

הסיבות העיקריות שציינו האמהות המארחות להשתתפותן בתכנית היו עשיית  :האמהות המארחות

ורצון להפוך אירוחים שהתקיימו לפני הפרויקט על בסיס  של עזרה )  אמהות11(חסד או עזרה בקהילה 

  ). אמהות8(מקור להכנסה כספית /יתלבעלי מסגרת פורמל, הדדית בהתנדבות

  

 מאפייני הילדים והמשפחות
 מאפייני הילדים

 . בנות17- בנים ו21: מין הילדים 
  משתייכים לקבוצת הגיל )  ילדים38 מתוך 21(יותר ממחצית מהילדים . 17 עד 1-טווח הגילים נע מ 

 .17-12ים לקבוצת הגיל  הילדים הנותרים משתייכ4-ו, 5-1 ילדים משתייכים לקבוצת הגיל 13, 11-6
סובלים משילוב של סוגי נכות או )  ילדים38 מתוך 29 שהם 76%(מרבית הילדים שהשתתפו במחקר  

נמצא כי הילדים שהשתתפו במחקר . הגדרנו לגבי כל ילד את הנכות העיקרית שלו, לכן. מחלות

 מנכות פיזית או יתר הילדים סבלו). 40%-כ(או מנכות חושית , )40%-כ(סובלים בעיקר מפיגור 

 .או התנהגות/מבעיות למידה ו
  

  מאפייני אמהות הילדים והאמהות המארחות
 .45והגיל הממוצע של האמהות המארחות הוא , 36הגיל הממוצע של אמהות הילדים הוא  
  . כל אמהות הילדים וכל האמהות המארחות הגדירו את עצמן מבחינה דתית כדתיות מאוד או חרדיות 
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  .  מהאמהות המארחות עובדות60%-כ, לעומת זאת. ילדים עובדות מאמהות ה40%-כ 

  .יש יותר מילד אחד עם מוגבלות או מחלה)  משפחות31 מתוך 11(ביותר משליש ממשפחות הילדים  

ציינו שיש להן ניסיון כלשהו עם ילדים עם )  אמהות18 מתוך 14(מרבית האמהות המארחות  

לימודים בתחום או קירבה לבן משפחה עם , דמת בתחוםבמסגרת עבודה או התנדבות קו, מוגבלויות

  .בעיה דומה

  

  היקף השימוש בפרויקט
. מהמחקר עולה כי היקף השימוש של משפחות הילדים במכסת האירוחים היה נמוך למדי, באופן כללי

  ילדים מאגף השיקום ל חודשים 17(מספר האירוחים הממוצע לילד במהלך התקופה שנבדקה במחקר 

ילדים ל 6.4(היה נמוך בקרב שתי קבוצות הילדים ) ילדים מהאגף לטיפול באדם המפגרלשים  חוד19-ו

אך , נתון זה נמוך במקצת ממכסת הזכאות שהוקצבה לכל ילד. )אלו מאגף השיקוםל 6.3-ו, מאגף הפיגור

יש לזכור שהורי הילדים מהאגף לטיפול באדם המפגר ניצלו את מכסת הזכאות גם לצורך שימוש 

  ".הקלה"אין נופשונים נוספים מלבד נופשון , עם זאת, באגף השיקום. רות נופשון אחרותבמסג

  

  קשיים בהפעלת התכנית
  :במהלך ההפעלה של התכנית התעוררו שני קשיים עיקריים

 הופסקו האירוחים של הילדים מאגף השיקום לתקופה של כשמונה חודשים על רקע 2002במהלך  

. 2002רוחים ביחידה לטיפול באדם המפגר הופסקו לחודשיים בסוף האי, בנוסף. בעיות תקציביות

פגעו , ובייחוד ההפסקה הממושכת באירוח הילדים מאגף השיקום, הפסקות אלו של האירוחים

 38 מבין 14, 2002במהלך : בתהליך היקלטותה של התכנית בקרב רבות מהמשפחות שהשתתפו בה

  . פעמי-תארחו באופן חדהילדים שהשתתפו במחקר לא התארחו כלל או ה

, מהראיונות שנערכו עם האמהות המארחות.  הופחת התשלום למשפחות המארחות2002בפברואר  

.  עולה כי הדבר עורר התמרמרות בקרב חלק האמהות"עזר מציון"ומדיווחה של העובדת הקהילתית ב

עורבותן בפרויקט  אמהות אף מעוניינות לשנות את מידת מ4מהראיונות שנערכו עם האמהות עלה כי 

  . בעקבות הורדת התשלום

  

  הערכת השלכות התכנית על המשתתפים
דיווחו כי )  ילדים37מתוך  23( חלק ניכר מהילדים אמהותיהם של : על הילדיםתכניתהשלכות ה 

מיומנויות בותקשורת של הילד מיומנויות ה אלו ציינו בעיקר שיפור באמהות. האירוח קידם אותם

היתה אירוח לא לציינו כי ) ילדים 37 מתוך 14( שאר הילדים אמהותיהם של .החברתיות של הילד

האמהות של מרבית , בנוסף. אף אחת מן האמהות לא ציינה כי האירוח הזיק לילד. השפעה עליהם

ציינו כי לדעתן הילד היה מרוצה מאוד מהאירוח אצל המשפחה )  ילדים37 מתוך 33(הילדים 

  . המארחת

נבדקו , במסגרת בחינת השלכות התכנית על אמהות הילדים :אמהות הילדים על תכניתהשלכות ה 

בין שתי , עומס טיפולי ותמיכה חברתית, השינויים במצבן של האמהות בתחומים של רווחה נפשית

נמצא כי לא חל שינוי במצבן של האמהות בין . 2003 עד פברואר 2001דהיינו ממארס  ,ןנקודות הזמ
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וכי אף קיימת מגמה קלה של החמרה בתחומים של , חד מהמדדים שנבחנושתי נקודות הזמן באף א

 הסבר אפשרי לממצאים אלו הוא שמשפחות שיש בהן ילדים עם .עומס טיפולי ותמיכה חברתית

לא ניתן לצפות שהתכנית תפחית , ולפיכך, מוגבלות חוות עומס רב כתוצאה מהטיפול המתמשך בילד

במהלך התקופה , כאמור, בנוסף. ועה בה נתונות משפחות אלובצורה משמעותית את רמת העומס הקב

ייתכן כי מספר רב . היקף השימוש של המשפחות בתכנית היה מועט למדי, שעברה בין שתי המדידות

 . יותר של אירוחים היה משתקף במידה גבוהה יותר של הקלה לאמהות
של ההשתתפות בפרויקט על השלכות חיוביות מעידים על עלו במחקר ש ממצאים נוספים, עם זאת 

 לאחר כשנה וחצי ,למרות שלא נמצא שיפור במדד הכללי של תמיכה חברתית, למשל. אמהות הילדים

 כמחצית מאמהות הילדים ציינו שהן נמצאות בקשר עם האם המארחת גם כאשר השתתפו בתכנית

ת אחרות לילדים ויותר משליש מאמהות הילדים ציינו שהן יצרו קשר עם אמהו, הילד איננו מתארח

ממצאים אלו מצביעים על תרומת הפרויקט להגדלת . עם צרכים מיוחדים המשתתפות בפרויקט

עדות נוספת להשפעה החיובית של הפרויקט על אמהות הילדים . הרשת החברתית של אמהות הילדים

נמצא כי האמהות . התקבלה מתשובתן לשאלה כיצד הן מנצלות את זמנן כאשר ילדיהן מתארחים

חלק קטן . מנצלות את זמנן בעיקר לצורך בילוי זמן עם בני משפחתן וכן לצורך הקדשת זמן לעצמן

יציאה , ביצוע סידורים או עבודות בבית, יותר מהאמהות ציינו ביקור אצל חברים או בני משפחה

 ניתן ללמוד כי ההשתתפות מכאן. בשל אירועים משפחתיים ילדל צורך בסידור וכשיש ,ללימודים

 לה הפוגה ונותנת, רויקט מאפשרת לאם להקדיש זמן ליתר בני המשפחה ולעיסוקים אחריםבפ

   . למערכת המשפחתיתמת ותור,מהטיפול בילד

האמהות נשאלו באיזו מידה הן נתקלו בקשיים שונים : השלכות הפרויקט על המשפחות המארחות 

 31%-כ, עם זאת. ם באירוחמרבית האמהות דיווחו על קשיים מועטים הכרוכי. בזמן אירוח הילד

 מהאמהות 23%-וכ, מהאמהות דיווחו על רמה גבוהה של קשיים הכרוכים בטיפול יומיומי בילד

  .דיווחו על רמה גבוהה של קשיי תקשורת עם הילד

ההשפעות . ציינו כי לאירוח היו השפעות חיוביות על בני משפחתן, מלבד אם אחת, כל האמהות 

ותרומה לידע ולהבנה של , ) אמהות18 מתוך 9) (חסד/נתינה/עזרה(רכית תרומה ע: שהאמהות ציינו הן

 מתוך 29(לגבי מרבית הילדים ).  אמהות18 מתוך 4(ילדי המשפחה לגבי הנושא של ילדים עם מוגבלות 

 . האמהות ציינו כי הטיפול בהם לא גורם מתח בבית עם שאר בני המשפחה)  ילדים37
  

  שביעות הרצון מהתכנית
מהראיונות שנערכו עם אמהות הילדים נמצא שמידת ,  באופן כללי:רצון של משפחות הילדיםשביעות ה

במיוחד יש . וכי הן מעוניינות להמשיך ולהשתתף בפרויקט בעתיד, שביעות הרצון שלהן מהפרויקט גבוהה

, חהציינו כי הן מעדיפות נופשון בתוך משפ)  אמהות31 מתוך 25 שהן 80.6%(לציין כי מרבית האמהות 

)  אמהות31 מתוך 18(יותר ממחצית האמהות , עם זאת. בהשוואה לאפשרויות אחרות, "הקלה"כמו 

  .הציעו דרכים לשיפור או לייעול הפרויקט

  

באופן כללי נמצא כי מידת שביעות הרצון של האמהות : שביעות רצון של המשפחות המארחות

מעוניינות להמשיך ולהשתתף ) מהות א18 מתוך 15(וכי רובן , המארחות מהפרויקט גבוהה למדי

השיבו כי היו ממליצות גם )  אמהות18 מתוך 12(שלישים מהאמהות -שני, בנוסף. בפרויקט בעתיד
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על רקע הורדת התשלום למשפחות , עם זאת. לאמהות אחרות לארח ילדים עם צרכים מיוחדים

או אף יפסיקו לארח ילדים , ט אמהות ציינו כי הן ישקלו מחדש את מידת מעורבותן בפרויק4, המארחות

  .לחלוטין

  

  "הקלה"סוגיות בפיתוח תכנית 
 תכנית במתכונת של בני ברקהופעלה ב" הקלה "תכנית :תכניתמסגרת ההפעלה הכללית של ה 

עם . תכנית המשיכה להתגבש תוך כדי יישומה של התכניתמסגרת ההפעלה של ה, לפיכך. סיוניתינ

והורדת התשלום , 2002 הפסקת האירוחים במהלך - תכנית ההקשיים שהתעוררו במהלך הפעלת, זאת

המשך  לצורך ,מדגישים את הצורך בגיבוש מסגרת הפעלה יציבה ככל הניתן -למשפחות המארחות 

והן בקרב משפחות שיצטרפו , תכנית הן בקרב המשפחות המשתתפות כיום בתכניתהיקלטותה של ה

  . בעתידתכניתל

 בקרב חלק מהמשפחות הזקוקות לשירותי הרווחה מהסטיגמה החשש הקיים: הפעילות השיווקית 

העובדת ש הביאו לכך, או רמת אמון נמוכה כלפי מערכת הרווחה, הכרוכה בקבלת שירותים אלו

משפחות להן ,  מילאה תפקיד מרכזי בשיווק הפרויקט למשפחות בקהילה"עזר מציון"הקהילתית ב

על רקע מידת המעורבות הגבוהה שלה בחיי ,  זאת.מארחותהמשפחות לת והן יוילדים עם מוגבלו לש

 נתפס בקרב המשפחות פחות בעייתי "מציון עזר"ייתכן שארגון וולונטרי כמו . הקהילה המקומית

בבד -בד, יש מקום לשקול את קיומו של מערך שיווק מקיף יותר מטעם ארגון זה, לפיכך. מבחינות אלו

 . רקבני בידי עיריית - עלתכניתעם המשך שיווק ה
בהשוואה לשלבים הראשוניים של הפעלת : התאמת השירותים לצרכים המשתנים של התכנית 

קיימת כיום יותר נכונות בקרב מפעילי התכנית להתמודד עם ילדים שסובלים מבעיות , התכנית

. סיון שהצטבר בקרב מפעילי הפרויקט ובקרב המשפחות המארחותיוזאת על רקע הנ, מורכבות יותר

לוסיה מוגבלת יותר מצריכה התאמה של התכנית והשירותים הניתנים במסגרתה ה לאוכיפני

יש לבחון את התאמת השירותים בתכנית , לפיכך. רכיהם של ילדים בעלי נכויות קשות יותרולצ

 לאמהות המארחות הדרכה מקצועית ולבחון האם קיים צורך לספק, רכי הילדים המשתתפים בהולצ

  .בטיפול בילדים עם נכויות מורכבותבהיבטים הרפואיים הכרוכים 

מהמחקר עלה כי באופן כללי מידת הקשר בין העובדות : הערכת פעילותן של העובדות הסוציאליות 

על רקע חשיבות הקשרים בין העובדות הסוציאליות . הסוציאליות לבין אמהות הילדים הינה נמוכה

ולבחינת השלכות ,  בתכניתלבין אמהות הילדים כאמצעי למעקב אחר השתלבותן של המשפחות

על מפעילי התכנית לתת את הדעת על דרכים , ההשתתפות בתכנית על הילדים ומשפחותיהם

בהקשר הכללי יותר של קבלת שירותים מהלשכה לשירותים . אפשריות לחיזוק קשרים אלו

י  עלה כ,איון שנערך עם אחת ממפעילות הפרויקט בעיריית בני ברקייש לציין כי בר, חברתיים

 "הקלה"וכי אמהות מפרויקט , בעירייה קיימות תכניות מיוחדות לאמהות במצבי מצוקה או עומס

תכניות ; קבוצה לאמהות לילדים הסובלים מתסמונת דאון או מפיגור, למשל(הופנו לתכניות אלו 

לא ניתן היה לאמוד את  מדיווח זה, עם זאת). תכנית של הכשרה מקצועית; הוריות-לאמהות חד

ניתן לשקול דרכים , על רקע זה.  בתכניות אלו"הקלה"ההשתתפות של אמהות מפרויקט היקף 

אפשריות להגברת השימוש של אמהות הילדים בתכניות ובשירותים הקיימים במחלקה לשירותים 

ניתן להנחות את העובדות הסוציאליות להפנות אמהות המשתתפות בפרויקט , למשל. חברתיים

  . רכיהןולשירותים אשר יתאימו לצ
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במחקר נמצא כי מידת ההיענות של האמהות המארחות לקורסי : הערכת מערך ההדרכה והליווי 

יש מקום לשקול את האופן בו , לפיכך. ההדרכה וההעשרה שהועברו במסגרת התכנית הייתה נמוכה

מהראיונות שנערכו עם , בנוסף. ניתן לספק לאמהות תמריצים שיעודדו אותן להגיע למפגשים

 המארחות בנקודת הזמן השנייה עולה כי יותר ממחצית האמהות ציינו כי ההדרכה סייעה האמהות

יש מקום לבחון את , על רקע זה .להן בהתמודדות עם הילד במידה מועטה ביותר או במידה מועטה

כך שיספק לאמהות המארחות הכנה , מידת יעילותו של מערך ההכנה הקיים ולשים דגש על שיפורו

מערך ההדרכה של התכנית לא כלל פעילויות הדרכה והעשרה . השתתפותן בפרויקטהולמת לקראת 

פעילויות מסוג זה יכולות לספק לאמהות הילדים מקור תמיכה בטיפול בילדיהן . לאמהות הילדים

  . וליווי במהלך השתתפותן בתכנית

ר מבחינת התקיימותם של האירוחים בבתי המשפחות המארחות מהווה אתג: הפיקוח על האירוחים 

וזאת בשונה מנופשונים ממוסדים המאפשרים פיקוח ישיר על התנהלות , הפיקוח על האירוחים

עזר "ידי העובדת הקהילתית ב-המעקב השגרתי אחר התנהלות האירוחים בוצע על. האירוחים

ידי האמהות המארחות -באמצעות טופס אירוח אשר מולא על: הדבר נעשה בשני אופנים. "מציון

וכן באמצעות התקשרות טלפונית ,  וכלל התייחסות לקשיים שעלו במהלך האירוחים,אירוחבתום כל 

לא ציינו הילדים יש לציין כי מרבית אמהות  .של העובדת הקהילתית עם האמהות לאחר כל אירוח

על מפעילי התכנית לתת את , בבד-בד. חששות בנוגע לכך שהאירוחים אינם נערכים תחת פיקוח ישיר

במיוחד באירוחים , רכים אפשריות לצורך הבטחת מהלכם התקין של האירוחיםהדעת על ד

  .הראשונים של הילד בבית המשפחה המארחת

 דגש על קיום פעילויות חברתיות בין תכניתבאופן כללי לא הושם ב :הפעילות החברתית בתכנית 

ין משפחות פעילויות אלו יכולות לחזק את הקשרים ב. האמהות המארחותלבין אמהות הילדים 

-ניתן להרחיב את רשת התמיכה החברתית של אמהות הילדים גם על. הילדים והמשפחות המארחות

בהקשר זה יש לציין כי . ידי פיתוח קשרים חברתיים בינן לבין אמהות אחרות לילדים עם מוגבלות

קיימת כיום התארגנות ראשונית במחלקה לשירותים חברתיים לקראת הקמתה של קבוצת תמיכה 

על רקע . מידת ההיענות של אמהות הילדים ליוזמה זו הינה נמוכה למדי, עם זאת. לאמהות הילדים

 .יש לבחון דרכים להגברת יעילות השיווק של קבוצת התמיכה ולהגברת ההיענות בקרב האמהות, זה
לא נמצא שיפור במצבן של אמהות הילדים בין שתי , כפי שצוין :בחינה מחודשת של יעדי התכנית 

נמצא כי שביעות , עם זאת .עומס טיפולי ותמיכה חברתית, של רווחה נפשיתקודות הזמן בתחומים נ

מצאים מעידים על תרומתה החיובית המ מחלק, ובנוסף, הרצון של המשפחות מהתכנית גבוהה למדי

הפוגה כגון מדדים הבודקים השגה של , ייתכן כי מדדים חלופיים.  הילדים למשפחותתכניתשל ה

ועלות התכנית בהשוואה , מידת השימוש בתכנית לאורך זמן,  מהטיפול המתמשך בילדזמנית

 ישקפו בצורה נכונה יותר את מידת יעילותה ואת מידת נחיצותה של התכנית בעבור -לחלופות אחרות 

 . אוכלוסיית היעד
  

הדבר התבטא כפי ש, מההערכה עולה כי באופן כללי יישום התכנית בעיר בני ברק היה מוצלח, לסיכום

כן -וכמו, במידת ההיענות הגבוהה מצד הקהילה המקומית, בתהליך ההטמעה המהיר של התכנית

ניתן לייחס את , במידה רבה. בשיתוף הפעולה המוצלח בין הגורמים שלקחו חלק בהפעלת התכנית

 דגש על עזרה הדדית ומסורת של(הצלחתה של התכנית למאפיינים הייחודיים של הקהילה החרדית 
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מעניין יהיה להמשיך ולבחון את יישום הפרויקט גם בקהילות ). אירוח של ילדים עם מוגבלות בהתנדבות

   .נוספות בעלות מאפיינים שונים

  

עדה והממצאים הוצגו בפני הו, כן-כמו. תכניתממצאי המחקר הועברו לחברי ועדת ההיגוי המלווה את ה

  .המקצועית של אשלים

  

  .ומומנה בסיועם, ישראל ואשלים-נטוי'העבודה בוצעה ביוזמת ג
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  מבוא. 1
  

   רקע1.1
פי - על2,היסובלים מנכות כרונית כלש)  ילדים170,000-כ(, 18 הילדים בישראל עד גיל מבין 7.7%-כ

נכות , נכויות אלו כוללות נכות פיזית ).WHO, 1980(של ארגון הבריאות העולמי ) disability(הגדרת הנכות 

, בעיות נפשיות, פיגור שכלי, מחלות כרוניות הדורשות טיפול רפואי קבוע, )חירשות או עיוורון(חושית 

 .החינוך והרווחה, ת הבריאותום ממערכילדים אלו נזקקים לשירותים מגווני. בעיות למידה והתפתחותו

המאפשר הוצאה של הילד אל , אחד השירותים שבו נעזרים הוריהם של ילדים אלו הוא שירות נופשון

בדרך  ,הטיפול בילד בזמן הנופשון מבוצע. ומתן הפוגה מהטיפול בו להוריו, מסגרת טיפולית לזמן קצוב

דים על כך שהורים מעדיפים בדרך כלל נופשון ביתי מחקרים רבים מעי, עם זאת.  במסגרת מוסדית,כלל

 מהמשיבים אמרו שהם מעדיפים 58%-נמצא ש, ריתהב-צותבמחקר שבוצע באר, דוגמהל. ילדם הנכהל

מחקר שנעשה בישראל על הורים ששולחים את ילדיהם , בנוסף ).Upshur, 1982(טיפול לילה בתוך בתיהם 

 היו מעדיפים לקבל שירות 42%,  הורים אלהבקרבשאפילו העלה ) 2002, שימעל(לנופשונים ממוסדים 

  .כולל נופשון בבית המטפל, נופשון במסגרת לא ממוסדת

  

  :ישנן מספר סיבות להעדפת נופשון ביתי על נופשון ממוסד

ההורים  .ודומה יותר במאפייניו למסגרת הביתית שבה חי הילד, נופשון ביתי נחשב לאינטימי יותר .א

בהשוואה למסגרת מוסדית בה , לב רבה יותר מהמטפלים בנופשון ביתי- לתשומתסוברים שהילד יזכה

  .נמצאים עוד ילדים בעלי נכויות

לעומת נופשונים ממוסדים הנמצאים במקום , הן בזמן והן במקום, השירות בנופשון ביתי גמיש יותר  .ב

 .רק בזמנים מסוימים, לרוב, ספציפי ופתוחים
 . זולה מזו של נופשון ממוסדעלות הנופשון הביתי עשויה להיות  .ג
הילד עשוי לזכות במטפל קבוע המכיר היטב את צרכיו במשך כל התקופות בהן הוא , בנופשון ביתי  .ד

 .משפחת הילדלוהמטפל עשוי להפוך למקור תמיכה חשוב , שוהה בנופשון
  

נופשונים  ).Upshur, 1983(לנופשונים ביתיים ישנם גם חסרונות מסוימים , לעומת היתרונות שתוארו לעיל

הנזקקים לטיפול אינטנסיבי , אלו אינם מתאימים לילדים בעלי נכויות חמורות או בעיות התנהגות קשות

שבו אנשי המקצוע , ילדים אלו יפיקו תועלת רבה יותר משהייה בנופשון ממוסד. של אנשי מקצוע

כדי  ,ון הביתי מוגבלזמן השהייה של הילד בנופש, בנוסף. מתמחים בטיפול בילדים עם בעיות דומות

מיועדת " הקלה"תכנית ,  בנוסף. ותפגע באורחות חייה,שהשהייה לא תהפוך לנטל על המשפחה המארחת

ידי ניתוק זמני ממשפחתו וחשיפה לדפוסי -על, להפחית מצבי סיכון שהילד הנכה עלול לחוות במשפחתו

  .התנהגות חיוביים כלפיו מצד ההורים במשפחה הקולטת

  

                                                 
אודות ילדים עם נכויות בארץ מבוססים על סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל שבוצע במכון על הנתונים  2

 ).2000, אחריםנאון ו; 1998, אחרים ונאון( ברוקדייל
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להפחית  ת מיועד"הקלה" תכנית. שהוצגו לעיל, נועדה לנצל את היתרונות שבנופשון ביתי" הקלה "תכנית

 התנהגות  וחשיפה לדפוסיתוידי ניתוק זמני ממשפח-על,  במשפחתותחוועלול ל שהילד הנכה סיכוןמצבי 

 ראשונה מסוגה המופעלת מטעם אגף תכניתזוהי . חיוביים כלפיו מצד ההורים במשפחה הקולטת

 מיועדת לילדים בטווח תכניתה. המספקת שירותי נופשון ביתי בתוך הקהילה, ם במשרד הרווחההשיקו

נכויות , נכויות פיזיות, ההתנהגותי-בעיות בתחום הלימודי: הסובלים ממוגבלויות כרוניות, 21-0הגילים 

, רווחהמשרד ה, אשלים-וינט' שותפים גתכניתבהפעלתה של ה. פיגור שכלי ומחלות כרוניות, חושיות

מיושם " הקלה "פרויקט .בני ברק ב"עזר מציון" וארגון ,בני ברקהמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית 

 בשל מאפייניה הייחודיים ובשל הרשת פרויקטקהילה זו נבחרה ל. בני ברקקהילה החרדית בעיר בכיום 

גיו הביעו את הסכמתם שנצי, "עזר מציון" קיים ארגון בני ברקב, בנוסף. החברתית ההדוקה הקיימת בה

 תוצע בעתיד תכניתה. תכניתוינט ועם שירותי השיקום המקומיים לצורך יישום ה'לשתף פעולה עם הג

בזמן כתיבת הדוח הנוכחי הוחל בהיערכות ). בדרום ובצפון, במרכז הארץ(לשלוש קהילות נוספות בארץ 

   .גת  בעיר קרייתתכניתלקראת הפעלת ה

  

פחות של ילדים בעלי נכויות הפוגה מעומס היתר המלווה את הטיפול בילד מאפשרת למש" הקלה "תכנית

). כמו מחלה של בן משפחה אחר(וכן להתפנות מהטיפול בילד כאשר מתרחש משבר במשפחה , בעל נכות

המסתייעת במשאבי ,  נועדה לסייע למשפחות הילדים בפיתוח רשת תמיכה בקהילהתכניתה, בנוסף

  . שית ואינסטרומנטלית להוריםהקהילה ומעניקה תמיכה רג

  

 רואים בו גם אמצעי לסיוע למשפחות פרויקטמתכנני ה,  למשפחות הילדיםפרויקטבנוסף לתרומת ה

 מאפשר למשפחות אלו לממש ערכים הומניטריים או דתיים של עזרה לזולת פרויקטה: מארחות בקהילה

ת התשלום הניתן להן על שירותי וכן מסייע להן בהגדלת הכנסתן המשפחתית באמצעו, המצוי במצוקה

 .האירוח של הילד הנכה
 

דומה במקצת לנופשון הממוסד המקובל לילדים עם נכויות בתמיכת משרד העבודה " הקלה"נופשון 

 .שבו הילד מבלה מספר ימים בשנה במסגרת מוסדית שבה הוא זוכה לטיפול מצד אנשי מקצוע, והרווחה

מתבצעת בביתה של " הקלה "פרויקטיה של הילד מחוץ לביתו בהשהי,  בניגוד לנופשון המסורתי,אולם

 והותאמה למשפחת הילד הנכה לפי ,שאותרה מראש בתהליך סינון קפדני, משפחה מארחת מהקהילה

מעונות או , בכך מהווה הנופשון הביתי חלופה לנופשונים המתקיימים במוסדות. קריטריונים שונים

  .המשפחתי וההגנה שהוא מספק לילדהמושתתת על יתרונות התא , מרכזי יום

  

  מטרות המחקר 1.2
   .למחקר ההערכה היו שתי מטרות עיקריות. ליווה מחקר הערכה של מכון ברוקדייל" הקלה "תכניתאת 

  

 ועד להפעלתה תכניתהחל משלב ההיערכות ל, תכניתלבחון את תהליך היישום של ה. א
  השוטפת 

 .תכניתבחינת היקף ההשתתפות ב 
איתור המשפחות וזיווג משפחות הילדים והמשפחות , תכניתשיווק ה: תכניתרכות לבחינת ההיע 

 .המארחות
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 . הערכת מערך ההדרכה והליווי שניתן לאמהות 
 .בחינת היקף השימוש של משפחות הילדים במכסת האירוח 
 .תכניתבחינת מידת הזמינות של הגורמים הרשמיים לפניות המשפחות במהלך תקופת השתתפותן ב 
ואופן ההתמודדות של , ת הקשיים שהתעוררו במהלך האירוחים בקרב המשפחות המארחותבחינ 

 . עם קשיים אלותכניתמפעילי ה
 .תכניתבחינת הקשיים שהתעוררו בהפעלה השוטפת של ה 
 .תכניתבחינת ממדי הנשירה מה 

 
 על המשתתפים בה ואת מידת שביעות רצונם מההשתתפות תכניתלבחון את השלכות ה. ב

  תכניתב
תחושת ,  על רמת העומסתכניתבחינת השלכות ה) 1: ( משפחות הילדיםעל פרויקטבחינת השלכות ה 

בחינת רמת שביעות הרצון של ) 2 (;הרווחה הנפשית ומידת התמיכה החברתית בקרב אמהות הילדים

 .תכניתאמהות הילדים מה
ילדים ומידת  קידמה את התכניתהמידה בה ה:  הילדים המתארחיםעל תכניתהערכת השלכות ה 

 ).לפי דיווח האמהות (תכניתשביעות הרצון של הילדים מה
; בחינת מידת העומס הכרוכה באירוח הילדים:  האמהות המארחותעל פרויקטהערכת השלכות ה 

ומידת שביעות הרצון של האמהות המארחות ;  על שאר בני המשפחהתכניתהשלכות ההשתתפות ב

   .תכניתמהשתתפותן ב

  

  שיטת המחקר. 2
  

    מערך המחקר2.1
על מנת לעקוב אחר יישום .  על המשתתפים בהתכנית ואת השלכות התכניתהמחקר בחן את יישום ה

. אשלים-וינט' ובג"עזר מציון"בארגון , בני ברק בעיריית תכנית נערכו ראיונות עם מפעילי התכניתה

 וקשיים שעלו ,יתתכנההיערכות ל,  מבחינת המבנהתכניתתה לקבל מידע על הימטרת הראיונות הי

חלק  (2002פעם ראשונה ביוני  : רואיינו פעמייםתכניתמרבית מפעילי ה. תכניתבמהלך יישום ה

בשלב זה  (2003 סראבמ, ופעם שנייה כעבור כשנה, )פנים-אל-מהראיונות בוצעו בטלפון וחלק בוצעו פנים

   ).2003ערך באוגוסט שנ, פרויקטאיון עם מנהלת הימלבד הר, פנים-אל-כל הראיונות בוצעו פנים

  

 על המשתתפים בוצעו ראיונות טלפוניים עם אמהות הילדים תכניתכדי לבחון את השלכות ה, בנוסף

) 2001 סראמ(סמוך לתחילת האירוחים :  בשתי נקודות זמן, ועם האמהות המארחות,המתארחים

  ). 2003ינואר (ומדידה נוספת כשנתיים לאחר תחילת האירוחים 

  

בעיקר עם  (תכניתעל קשר רצוף עם מפעילי השמר  צוות המחקר תכנית הפעלתה של ה תקופתבמשך כל

 וקיבל מהם עדכונים לגבי ההתפתחויות שחלו ביישום ,)"עזר מציון"העובדת הקהילתית בארגון 

נאסף מידע לגבי מאפייני הילדים ומהלך האירוחים מתוך טפסים מתיקי הילדים , כן-כמו. פרויקטה

  ."עזר מציון"ב
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  אוכלוסייה ומדגם 2.2
" הקלה "פרויקטאמהות של ילדים עם מוגבלויות המתארחים ב:  קבוצות2אוכלוסיית המחקר כללה 

לפני ביצוע הראיונות . )האמהות המארחות, להלן (והאמהות המארחות אותם ,)אמהות הילדים, להלן(

 העבירו לידי יקטפרומפעילי ה. להשתתפות במחקר עם האמהות הן התבקשו לחתום על טופס הסכמה

  . צוות המחקר רשימה של אמהות הילדים והאמהות המארחות אשר הסכימו להשתתף במחקר

  

   .להלן נתייחס למדגמים של שתי קבוצות המחקר בשתי נקודות הזמן

  

  אמהות הילדים

מתוך ,  אמהות לילדים עם מוגבלות34רואיינו ) 2001 מארסשהחלה ב(במהלך תקופת המדידה הראשונה 

 נעשה במחקר).  אמהות סירבו להתראיין4( באותו זמן תכניתמהות שהיו ברשימתם של מפעילי ה א38

 שאלונים של אמהות לילדים שלא השתתפו בסופו של דבר 3-לא נעשה שימוש ב(  ראיונות31-שימוש ב

 לגבי חלק מהאמהות נאסף מידע, לפיכך. פרויקטהאמהות נשאלו לגבי כל ילדיהן שהשתתפו ב). פרויקטב

במהלך .  ילדים38-ה הראשונה אמהות לתקופאיינו בובסופו של דבר ר. איוןילגבי יותר מילד אחד בכל ר

רואיינו שנית כל אמהות הילדים שנכללו במחקר בנקודת ) 2003שהחלה בינואר (תקופת המדידה השנייה 

  .הזמן הראשונה

  

  האמהות המארחות

 אמהות שהיו ברשימתם של 24מתוך , ארחות אמהות מ22במהלך תקופת המדידה הראשונה רואיינו 

לא נעשה (  ראיונות18-לבסוף נעשה שימוש ב). רבו להתראייןי אמהות ס2( באותו זמן תכניתמפעילי ה

הילד שהיה אמור להתארח אצל האם המארחת לא השתתף :  שאלונים מהסיבות הבאות4-שימוש ב

 בסופו של פרויקטחת לא השתתפה בהאם המאר; אם הילד לא התראיינה; פרויקטבסופו של דבר ב

במהלך תקופת המדידה השנייה רואיינו שנית כל האמהות המארחות שנכללו במחקר בנקודת ). דבר

  .הזמן הראשונה

  

  . להלן מוצגים הנתונים לגבי מספר האמהות והילדים שהשתתפו במחקר בכל אחת מן המדידות1בלוח 

   

שהשתתפו במחקר בשתי המארחות אמהות אמהות הילדים וה, המוגבלים מספר הילדים: 1לוח 
  המדידות

 'מדידה ב 'מדידה א  
 31 31 אמהות הילדים עם מוגבלות

 18 18 האמהות המארחות
  *37 38 ילדים עם מוגבלות

  .יה אחת האמהות סירבה להתראיין לגבי אחד מילדיהיבנקודת הזמן השנ *
  

  כלי המחקר  2.3
האמהות , הראיונות עם אמהות הילדים אשר שימשו לצורך ביצוע, ר נבנו מספר שאלוניםבמסגרת המחק

  . בני ברק והעובדות הסוציאליות בלשכה לשירותים חברתיים בעיריית תכניתמפעילי ה, המארחות
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  נים לאמהות הילדים ולאמהות המארחותשאלו. א
כל אחת מהקבוצות שני לבנו נ, לצורך ביצוע הראיונות עם אמהות הילדים והאמהות המארחות

ילד "הוכן שאלון , פרויקטאמהות עם יותר מילד אחד בל, בנוסף. שהועברו בשתי נקודות הזמן, שאלונים

הראיונות עם האמהות התבצעו . נגעו לילדים בלבדשמתוך השאלון העיקרי אשר כלל שאלות " נוסף

להלן . לו גם מספר שאלות פתוחותאך הם כל, השאלונים מבוססים בעיקר על שאלות סגורות. בטלפון

  .בשתי נקודות הזמן, מוצג פירוט הנושאים שנכללו בשאלונים השונים

  

שאלות רקע ) א: (בנקודת הזמן הראשונה השאלון כלל את הנושאים הבאים: שאלון לאמהות הילדים

 רווחה נפשית )ד (;טיפולי של האמהותעומס ) ג (;מאפייני נכות ותפקוד של הילד) ב (;דמוגרפיות-סוציו

ציפיות וחששות מן ) ז (;פרויקטסיבות להשתתפות ב) ו (; לאמהותתמיכה חברתית) ה (;של האמהות

  . פרויקטה

  

שינויים במצבו של מדידה חוזרת של ה )א(: ה האמהות נשאלו לגבי הנושאים הבאיםיבנקודת הזמן השני

   ;שינויים אחרים במשפחה) ב (;מיכה חברתיתתו , רווחה נפשית,טיפוליעומס   בתחומים שלהילד

הערכה כללית ) ה (;מידת הקשר בין אמהות הילדים לבין נותני שירותים) ד (;פרויקטמידת השימוש ב) ג(

  .כוונות להמשיך את ההשתתפות בפרויקט בעתיד) ז (;שביעות רצון מהפרויקט) ו( ;של הפרויקט

  

ת המארחות כלל את הנושאים בנקודת הזמן הראשונה השאלון לאמהו: שאלון לאמהות המארחות

   ;תמיכה חברתית) ג( ;פרויקטסיבות להשתתפות ב) ב (;דמוגרפיות-שאלות רקע סוציו) א: (הבאים

  .קשרים קודמים עם משפחות הילדים) ה (;פרויקטציפיות וחששות מן ה) ד(

  

   ;ידי האמהות-עומס הנחווה עלה) א( :בנקודת הזמן השנייה השאלון כלל את הנושאים הבאים

שינויים אחרים ) ד (;שינויים במצבו של הילד) ג (;קשרים חברתיים עם משפחתו של הילד הנכה) ב(

שביעות רצון מהפרויקט וכוונות להשתתף בפרויקט ) ו( ;פרויקטהערכה כללית של ה) ה (;במשפחה

  .בעתיד

  

  תכניתראיונות פתוחים עם מפעילי ה. ב
המבנה הארגוני ומסגרת ההפעלה של ) א: ( הבאים כללו את ההיבטיםתכניתהראיונות עם מפעילי ה

 תהליך ההתאמה בין משפחות הילדים) ד (;איתור המשפחות) ג (;תכניתמערך השיווק של ה) ב (;תכניתה

ליווי ) ז (;מהלך האירוחים) ו (;תכניתהכנת המשפחות להשתתפות ב) ה (;והמשפחות המארחות

) ט (; ואופן ההתמודדות עמםפרויקטטפת של הקשיים בהפעלה השו) ח (;פרויקטהמשפחות במהלך ה

  .פרויקטהערכה כללית של ה

  

  בני ברקשאלון לעובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים חברתיים בעיריית . ג
שינויים ) ב (;תכניתשינויים בתפקוד הילד בעקבות ההשתתפות ב) א: (השאלון כלל את הנושאים הבאים

הערכת הקשר בין ) ג (;תכניתאם הילד בעקבות ההשתתפות בין לבבמידת הקשר בין העובדת הסוציאלית 

הערכה ) ה (; על האם ובני משפחתהתכניתהערכה של השפעות ה) ד (;האם המארחתלבין אם הילד 

  . פרויקטכללית של ה
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  טפסים מתיקי הילדים. ד
  :להלן מפורטים סוגי הטפסים. "עזר מציון"נאסף מתוך טפסים מתיקי הילדים במידע ה

רמת ,  טופס זה כולל מידע על סוג הנכות ממנה סובל הילד.פרויקטס קווים מנחים למיון ילדים לטופ 

  ). צורך בהסעות, תרופות, טיפולים(הרגלי התנהגות וצרכים מיוחדים של הילד , תפקודו

 ובנוסף מספרי , טופס זה כולל בחלקו את המידע הקיים בטופס קווים מנחים.טופס מידע על הילד 

מספר הטלפון של , למשל(שובים שהמשפחה המארחת עשויה להזדקק להם במהלך האירוח טלפון ח

  ).הורי הילד ושל הרופא המטפל

טופס האירוח כולל .  האמהות המארחות התבקשו למלא טופס זה לאחר כל אירוח.טופס אירוח 

  .התייחסות למהלך הכללי של האירוח ולקשיים אפשריים שהתעוררו במהלכו

  

  מחקר בהמשתנים 2.4
שהינם בעלי תוקף ומהימנות ,  על שאלונים מקובלים בספרותמתבססים המשתנים שנבחנו במחקר

להלן מוצגים . וכן על שאלונים בהם נעשה שימוש בעבר במחקרים שנערכו במכון ברוקדייל, משביעי רצון

  .מדדי המחקר

  

  דמוגרפיים- משתנים סוציו.א
גיל : דמוגרפיים הבאים- כללו את המשתנים הסוציוהשאלונים לאמהות הילדים ולאמהות המארחות

, )לא עובדים/עובדים(מצב תעסוקתי של ההורים , הבית-מספר הנפשות במשק, גיל האמהות, הילדים

  .מקורות ההכנסה של המשפחה ומצב כלכלי, רמת השכלה של ההורים, מידת דתיות

  

   של הילדיםתפקודיים- משתנים בריאותיים.ב
  סוג הנכות

 תחומים 5-חילקנו את סוגי הנכות השונים ל, סיווג סוגי הנכויות של הילדים שהשתתפו במחקרלצורך 

לפירוט מלא של הנכויות (חלוקת הילדים לפי סוג הנכות נעשתה על בסיס דיווח ההורים . עיקריים

, מידהליקויי ל) 1(: להלן תחומי הנכות העיקריים שנקבעו). 2000, הנכללות בכל תחום ראה נאון ואחרים

 .פיגור שכלי) 5(; נכות פיזית) 4(; נכות חושית) 3(; מחלות כרוניות) 2(; התנהגותי-בעיות בתחום הרגשי
 

  נכות עיקרית

 משתנה חדשהגדרנו , לפיכך.  במספר תחומיםנכויות מבדרך כללילדים עם צרכים מיוחדים סובלים 

  : העיקרית של הילדבעיההמייצג את ה

 נכלל בקטגוריה זו ללא התחשבות האם סובל מבעיה בתחום ...רילד הסובל מפיגו -פיגור " .1

  .אחר

 .אך אינו סובל מפיגור, נכותהמי שסובל מנכות פיזית לפי משתנה  -פיזית  .2
 . אך אינו סובל מפיגור או מנכות פיזיתםחושיבמי שסובל מנכות  -חושיים  .3
פיזי , פיגור(ודמות מי שהוגדר כסובל ממחלה אך אינו משתייך לשלוש הקטגוריות הק - מחלה .4

 ).וחושים
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 מי שהוגדר כסובל מנכות בתחום זה אך אינו סובל מנכות -בעיות התנהגותיות , ליקוי למידה .5

 ."באף אחת מהקטגוריות הקודמות
  )2000, נאון ואחרים(

  

   בקרב אמהות הילדים בין שתי נקודות הזמןלבחינת ההבדלים מדדים .ג
השתמשנו במדדים לבחינת , הות הילדים בין שתי נקודות הזמןכדי לבחון את השינויים שחלו בקרב אמ

שהאמהות  העומס הטיפולי הכרוך בטיפול בילד והתמיכה החברתית, הרווחה הנפשית של האמהות

ולדרג את במדדים השונים התבקשו להתייחס לכל אחד מהפריטים האמהות . בסביבתן הקרובהקיבלו 

דירוג במדדים של עומס טיפולי ותמיכה חברתית . בחייהןהמידה בה הן חשות כי המצב המתואר קיים 

במדד של  ."במידה מועטה ביותר"ועד " במידה רבה ביותר" רמות שנע בין 5הפריטים נעשה לפי סולם בן 

לעתים "ועד " לעתים קרובות מאוד" רמות שנע מ4לפי סולם בן  הפריטים נעשה רווחה נפשית דירוג

משאלונים בשפה האנגלית תורגמו לעברית בשיטת התרגום החוזר הפריטים שנלקחו ". רחוקות מאוד

)Brislin, 1980(.  

להן ילד עם יש  פריטים המתייחסים למצבים המאפיינים משפחות ש6כלל  מדד לעומס טיפוליה 

משפחתך מצטמצמת בהוצאות הכלכליות על בני המשפחה האחרים בשל ", דוגמהל. צרכים מיוחדים

הפריטים ( "תר לך פנאי לטיפול ביתר בני המשפחה עקב הצורך לטפל בילדלא נו"או " מוגבלות הילד

  ).Pearlin & Schooler, 1978נלקחו מתוך 

.  פריטים המתיחסים לתחושותיה ולהתנהגותה של האם בשבוע האחרון13כלל  מדד לרווחה נפשיתה 

 הפריטים" (תהרגשת מדוכא"או , "היית מוטרדת מדברים שבדרך כלל לא מטרידים אותך", דוגמהל

  .)Veit & Ware, 1983 ;1990, פלוריאן ודרורי: נלקחו מתוך

מקבלת האם  פריטים המתיחסים למידת העזרה והתמיכה ש7כלל  מדד לתמיכה חברתיתה 

הפריטים נלקחו (משכנים או מאנשים אחרים בקהילה , מידידים, מבני משפחתה,  למשל,מסביבתה

  ). House, 1981מתוך

  

  שביעות רצון מדדים לבחינת .ד
 ואת כוונותיהן לגבי המשך פרויקטבכדי להעריך את מידת שביעות רצונן של אמהות הילדים מן ה

נכללו בשאלונים שהועברו לאמהות בנקודת הזמן השנייה מספר פריטים הבוחנים , פרויקטההשתתפות ב

  : לשאלות שהוצגו לאמהותדוגמאותלהלן מוצגות שתי . היבטים אלה

 ?"הקלה "פרויקט שהילד ימשיך להשתתף בינתיהאם את מעונ 
 ?"הקלה "פרויקטהאם היית ממליצה למשפחות אחרות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים להשתתף ב 

 

  תכניתאור הית. 3
  

  תכניתהמבנה הארגוני של ה 3.1
 היו שותפים "הקלה" פרויקטבתכנון ובהקמת . 2001 מארס בבני ברק החלה לפעול ב"הקלה" תכנית

בני  ב"עזר מציון" וארגון בני ברקהמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית , משרד הרווחה, ליםאש-וינט'ג

הקמת . בני ברקאשלים ועיריית ,  הם משרד העבודה והרווחהפרויקטהגורמים הממנים את ה. ברק
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וליוותה את שלבי התכנון וההפעלה של ,  לוותה בוועדת היגוי שכללה נציגים מהגופים השוניםתכניתה

האגף , אגף השיקום:  השתייכו לשלושה אגפים במשרד הרווחהפרויקטהילדים שהשתתפו ב. כניתתה

בשלב הראשון ). הכלולה בשירותי התקון במשרד הרווחה(לטיפול באדם המפגר והיחידה לאוטיסטים 

כחצי שנה לאחר תחילת ההפעלה .  היא יועדה רק לילדים המשתייכים לאגף השיקוםתכניתשל הפעלת ה

ילדים מהיחידה . החלו להתארח גם ילדים המשתייכים לאגף הטיפול באדם המפגר) 2001גוסט באו(

  2003.3 בשנת תכניתלאוטיסטים החלו להשתתף ב

  

יתה ממונה על הטיפול יהמחלקה לשירותים חברתיים שה: ידי שלושה גורמים- בוצעה עלתכניתהפעלת ה

אשלים -וינט'וג;  הטיפול במשפחות המארחות שהיה ממונה על"עזר מציון"ארגון ; במשפחות הילדים

  ). 1 ראה תרשים (תכניתשהיה אחראי על ניהול ה

  

  "הקלה"המבנה הארגוני של תכנית  : 1תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ). 3 ת שולייםראה הער (2003מרכזת הפרויקט בעירייה עבדה עד לפברואר  *
  

תה אחראית על הקשר עם ידמות מפתח שהייתה הי "עזר מציון"במחלקה לשירותים חברתיים ובארגון 

במחלקה לשירותים :  ועל הטיפול השוטף בהיבטים שונים הקשורים להפעלת התכנית,המשפחות

                                                 
 .2003היחידה לאוטיסטים החלה לפעול במאי  3

  "הקלה"גורמים המעורבים בוועדת ההיגוי של פרויקט 
  , המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית בני ברק, משרד הרווחה, אשלים- וינט'ג

   ברקבבני" עזר מציון"ארגון 

  גורמים מפעילים

המחלקה לשירותים 
   חברתיים

אחריות עיקרית על הטיפול 
  במשפחות הילדים

  " עזר מציון"
ות עיקרית על אחרי

הטיפול במשפחות 
  המארחות

עובדת 
  קהילתית

מרכזת הפרויקט 
  *בעירייה

עובדות סוציאליות 
  פרטניות

  המשפחות המארחות  הילדים ומשפחותיהם

  אשלים
  : ניהול התכנית

אחריות על הקשר עם 
הגורמים המשתתפים 

ליווי , בהפעלת התכנית
מקצועי וגיבוש הידע 

  המצטבר

  מנהלת הפרויקט
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תפקידן כלל . תה זו העובדת הקהילתיתי הי"עזר מציון" וב4,חברתיים היתה זו מרכזת הפרויקט בעירייה

הכנת , ין משפחות הילדים והמשפחות המארחותזיווג ב, איתור משפחות מתאימות, את שיווק הפרויקט

יש לציין כי חלק מהפעילויות נעשו . המשפחות להשתתפות בפרויקט וניהול הקשר השוטף עם המשפחות

תהליך , למשל ("עזר מציון"תוך שיתוף פעולה בין רכזת הפרויקט בעירייה לבין העובדת הקהילתית ב

  ). לדיםהזיווג בין המשפחות המארחות ובין משפחות הי

  

  תכנית מסגרת ההפעלה של ה3.2
  . "הקלה" תכניתבחלק זה נציג את הנהלים והקריטריונים שהנחו את הפעלת 

   

   פרויקט תנאים להשתתפות הילדים ב.א
 .תיק במחלקה לשירותים חברתיים 
האגף לטיפול באדם המפגר , אגף השיקום: שיוך אגפי במשרד הרווחה לאחד מהאגפים הבאים 

השיוך האגפי של הילדים מהאגף לטיפול באדם המפגר מתבסס על אבחון של . טיסטיםוהיחידה לאו

והשיוך האגפי של הילדים מאגף השיקום מתבסס על אבחון של מכון , ועדה בשירות למפגר

 . ידי משרד הבריאות-להתפתחות הילד המוכר על
  
  פרויקטב  קריטריונים להשתתפות הילדים.ב

 .21-0ילדים בטווח הגילים  
 עם. פרויקטרגת החומרה של נכות הילד איננה מהווה כשלעצמה מגבלה או קריטריון להתאמה לד 

  : גורמים באופן משולב3נלקחים בחשבון , זאת

 ). צורך בטיפולים רפואיים מורכבים(מידת החומרה של המצב הבריאותי   .א
 .מידת החומרה של בעיות התנהגות  .ב
 .דרגת הנכות של הילד  .ג

  

 אם דרגת הנכות של הילד קשה אך אין לו בעיות התנהגות חמורות או מצב - קריטריון השניבאשר ל

 והילד גם ,אם דרגת הנכות של הילד קשה, לעומת זאת. הוא מתאים להשתתף בפרויקט, בריאותי קשה

צוין כי , כן-כמו.  הוא אינו מתאים לפרויקט,או סובל מבעיות התנהגות קשות/ ו,במצב בריאותי חמור

לת הילד לפרויקט הוא קיומה של משפחה מארחת היכולה להתמודד עם סוג הנכות של שיקול נוסף בקב

  .או עם מצבו הבריאותי/הילד ו

  

כיום יש יותר נכונות . בשלב ההתחלתי של הפעלת הפרויקט התקבלו אליו ילדים עם נכויות לא מורכבות

סיון שהצטבר י על רקע הנוזאת, )יתייםיבע-ילדים רב(להתמודד עם ילדים שסובלים מבעיות מורכבות 

                                                 
והיא הפסיקה לרכז את , 2003בעירייה בוטל בפברואר ) מלכה שיינברג' גב(התקן של העובדת הסוציאלית  4

העובדת הסוציאלית ממשיכה ללוות את הפרויקט מטעם , נכון לזמן כתיבת הדוח. הפרויקט מטעם אשלים
אך הטיפול המרכזי במשפחות הילדים הועבר לידי העובדות הסוציאליות הפרטניות של , בני ברק עיריית

 .משפחות הילדים
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, כשמדובר בילדים עם מצב בריאותי מורכב במיוחד, עם זאת.  ובקרב המשפחות המארחות,בפרויקט

  .נשקלת השתתפות הילד בפרויקט

  

 התקבלו לפרויקט גם ילדים שלא תכנית ציינו כי בשלב ההתחלתי של הפעלת התכניתמפעילי ה, בנוסף

,  במיוחד לגבי ילדים מאגף הפיגור אשר לא עברו אבחון, לבעיותהדבר גרם. עמדו בקריטריונים שנקבעו

צוין כי בשלב מתקדם יותר של ,  עם זאת5.לא אושר עבור אירוח הילדיםבבמקרים אלו התשלום שמאחר 

  . יתה הקפדה רבה על מימוש הקריטריונים שנקבעו להשתתפותם של הילדים בפרויקטי התכניתהפעלת ה

  

  משפחות המארחותקריטריונים לבחירת ה. ג
  :נקבעו מספר קריטריונים אשר הנחו את תהליך בחירת המשפחות המארחות

 .יחסי הורים תקינים; בית יציב ורגוע 
 .בגרות נפשית ויכולת ליצור יחסי תקשורת תקינים: כישורים אישיים טובים של ההורים 
 .מצב כלכלי יציב 
. רכי הילד המתארחונאי המגורים לצניתנה התייחסות למידת ההתאמה של ת: תנאי דיור נאותים 

קיומה של ; קיומה של מעלית; הקומה בה נמצאת הדירה; הגורמים שנבדקו היו מספר החדרים בבית

עוד צוין כי . התאמת השירותים והמקלחת; סא גלגליםיהתאמת דלתות הבית למעבר של כ ;חצר

ניתנה  אך להיבט זה ,המרחק בין בית הילד לבין בית המשפחה המארחת לא היווה קריטריון

 .התייחסות בנפרד לגבי כל ילד
 .פרויקטהמשפחה המארחת בהשתתפות ב תמיכה של כל בני 
 .  משפחות מארחות שיש להן קרבה משפחתית לילד המתארחפרויקטלא התקבלו ל 

  

   מכסת לילות זכאות לנופשון.ד
ל סוגי הנופשונים ולא רק המכסה הכללית לכ, כלומר(מכסת הלילות השנתית לשימוש בשירותי הנופשון 

עבור הילדים מאגף ב לילות בשנה 14-ו, עבור ילדים מאגף הפיגורב לילות בשנה 15היא ") הקלה"לנופשון 

ולפיכך , ילדים המשתייכים לאגף הפיגור קיימים מספר סוגי נופשון בהם הם יכולים להשתתףל .השיקום

 הוא "הקלה"נופשון , לעומת זאת. השוניםהם יכולים לחלק את מכסת האירוחים בין סוגי הנופשון 

יש לציין כי במהלך תקופת הפעלת  .עבור הילדים מאגף השיקוםבמסגרת הנופשון היחידה הקיימת 

והיא הופחתה בשלבים שונים על רקע שיקולים תקציביים של , יתה קבועהי מכסת הלילות לא התכניתה

שנעו , עבור כל אירוחבת עצמית של ההורים  כללה דמי השתתפופרויקטההשתתפות ב. בני ברקעיריית 

  .בהתאם לגובה קצבת הנכות של הילד,  שקלים50-29בין 

  

                                                 
 .שילם בעבור האירוחים" עזר מציון"במקרים אלו ארגון  5
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  ממצאים. 4
  

  תכנית היקף ההשתתפות ב4.1
 בתום שנת ההפעלה הראשונה של . ילדים75 תהי היתכניתל ההילדים שנקבע מספרהמכסה ל: ילדים

במהלך ).  ילדים44מתוכם התארחו בפועל (ם  ילדי53 פרויקטהיו רשומים ב) 2001אוקטובר  (תכניתה

 היו רשומים 2002באוקטובר : פרויקטהשנתיים הבאות חלה עלייה קבועה במספר הילדים שהשתתפו ב

 ילדים 80 פרויקט היו רשומים ב2003 ובספטמבר ,) ילדים49מתוכם התארחו בפועל ( ילדים 65 פרויקטב

 תאם את פרויקט עולה כי קצב זרימת הילדים למנתונים אלו).  ילדים60מתוכם התארחו בפועל (

  .פרויקטציפיותיהם של מתכנני ה

  

 השתתפו בו פרויקט עולה כי בשלב הראשוני של הפעלת התכנית מדיווחם של מפעילי ה:אמהות מארחות

 40 באופן פעיל פרויקטהשתתפו ב ,פרויקטכשנתיים לאחר תחילת ה, 2003במהלך .  אמהות מארחות20-כ

מספר האמהות המארחות תאם , "עזר מציון"פי דיווחה של העובדת הקהילתית ב-על. חותמשפחות מאר

  . לאורך כל תקופת ההפעלה של התכנית רכי האירוח של משפחות הילדיםואת צ

  

  תכניתהיערכות לה 4.2
 למשפחות ואיתור תכניתשיווק ה:  ממצאים על השלבים השונים של ההיערכות לאירוחיםווצגי להלן

 והכנת המשפחות להשתתפות ,זיווג בין משפחות הילדים ובין המשפחות המארחות, תאימותמשפחות מ

  . תכניתב

   

   ואיתור המשפחותתכנית שיווק ה.א
  תיאור כללי 

 לידיעתן של משפחות פרויקט עשו שימוש במספר דרכים בכדי להביא את קיומו של התכניתמפעילי ה

משפחות לילדים עם מוגבלות ומשפחות  :ניתתכבקהילה אשר היוו את אוכלוסיות היעד של ה

ולאחר מכן ,  למשפחות המארחותפרויקטשיווק היוצג תחילה . המתאימות לשמש כמשפחות מארחות

  . למשפחות של הילדים עם הצרכים המיוחדיםפרויקט שיווק היוצג

  

   למשפחות המארחותתכניתשיווק ה 
, למשל(פרסום מודעות בעיתונות המקומית  היה פרויקטאחד האמצעים לשיווק ה: בעיתונות מודעות

 למשפחות פרויקטתה שיווק הימטרתן העיקרית של המודעות הי"). המודיע"או " יתד נאמן"בעיתונים 

. פרויקטאך גם משפחות של ילדים עם מוגבלות יכלו ללמוד ממודעות אלו על קיומו של ה, מארחות

 של ילדה עם נכות קשה ואת הקשיים עמם פורסמה בעיתונות המקומית כתבה שתיארה מקרה, בנוסף

  .מתמודדים הוריה
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 שווק למשפחות מארחות פרויקטה: "עזר מציון"ידי העובדת הקהילתית ב- עלתכניתשיווק ה

שפנתה ישירות למשפחות בקהילה אשר , "עזר מציון"פוטנציאליות גם באמצעות העובדת הקהילתית ב

  . פרויקטוהציעה להן להשתתף ב, חותלדעתה היו עשויות להתאים לשמש כמשפחות מאר

  

בחלק מהמקרים אותרו משפחות , בנוסף למשפחות מארחות שאותרו באמצעות הפעילות השיווקית

יתה למשפחה יעמה ה, מארחות בעקבות בקשה של משפחות הילדים להתארח אצל משפחה מסוימת

 מהמקרים יםשליש-כי בשנימהראיונות שנערכו עם אמהות הילדים עלה יש לציין כי  .כרות מוקדמתיה

הרושם שהתקבל הוא שבמרבית , עם זאת .אמהות הילדים הכירו את המשפחה המארחת לפני הפרויקט

  ).דרך ילדי המשפחה או מסגרות טיפוליות, למשל(לא קרובה כרות יהמקרים מדובר על ה

  

  למשפחות הילדיםתכניתשיווק ה 
ידי - למשפחות הילדים נעשה עלפרויקטיווק הש :בני ברקמפגשים עם עובדות סוציאליות מעיריית 

נערכו מפגשים בין העובדות הסוציאליות בעירייה לבין . בני ברקהמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית 

ובהם הוסבר למשפחות , משפחות של ילדים עם מוגבלות אשר היו בטיפול המחלקה לשירותים חברתיים

 עלה כי בפועל מרבית הילדים אשר אותרו לצורך תכניתמהראיונות שנערכו עם מפעילי ה. פרויקטעל ה

אותרו גם מספר , עם זאת.  היו ילדים שהיו בטיפול המחלקה לשירותים חברתייםפרויקטההשתתפות ב

ם תיק במחלקה לצורך ההשתתפות להואשר נפתח , ילדים שלא היו מוכרים למחלקה קודם לכן

   6.פרויקטב

  

החל , תכניתבשלב מתקדם יותר של הפעלת ה: ם עם מוגבלותשונות לילדי  במסגרותתכניתשיווק ה

, למשל( במסגרות שונות של ילדים עם מוגבלות תכנית החלו לשווק את הפרויקטמפעילי ה, 2003מאפריל 

 ושאינם מוכרים למחלקה פרויקטבכדי לאתר ילדים נוספים המתאימים להשתתף ב, )ה"בגנים של על

   .לשירותים חברתיים בעירייה

  

  כת אמצעי השיווקהער

בכדי לבחון את מידת יעילותם של אמצעי השיווק השונים נבדקו מקורות הידע של המשפחות על 

  .תכניתה

 מעובדת סוציאלית פרויקטשמעו על ה)  אמהות17( כמחצית :מקורות הידע של משפחות הילדים 

 2; "ר מציוןעז" מעובדת של פרויקט אמהות שמעו על ה11; בלשכה לשירותים חברתיים בעירייה

 פרויקטואם נוספת שמעה על ה; תכנית ממשפחה אחרת המשתתפת בתכניתאמהות שמעו על ה

אחת מאמהות הילדים לא ציינה שהיא  מעניין לציין שאף. הצהריים- בה משתתף הילד אחרתכניתמ

  .  מהמודעות שפורסמו בעיתונות המקומיתפרויקטלמדה על קיומו של ה

 פרויקטשמעו על ה)  אמהות11(המארחות מרבית האמהות : ארחותמקורות הידע של המשפחות המ 

 2;  מעובדת סוציאלית בעירייהפרויקט אמהות שמעו על ה2; "עזר מציון"לראשונה מעובדת של 

 ממשפחה אחרת תכנית אמהות שמעו על ה2;  מקרובי משפחה או חבריםפרויקטאמהות שמעו על ה

גם בקרב .  באמצעות מודעה או כתבה בעיתונותפרויקטואם אחת שמעה על ה; תכניתהמשתתפת ב
                                                 

 . מהילדים המשתתפים בפרויקט12- מדובר ב2003נכון לאוגוסט  6
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האמהות המארחות לא היתה חשיבות רבה למודעות שפורסמו בעיתונות כמקור ליידוע לגבי קיומו 

  . פרויקטשל ה

  

 "עזר מציון"של העובדת הקהילתית בהמרכזי ממצא מעניין שעולה מהנתונים שהוצגו לעיל הוא תפקידה 

אחריותה העיקרית של , כזכור(לדים והן למשפחות המארחות הן למשפחות הי, פרויקטבשיווק ה

כפי שניתן לראות ). תה בטיפול בהיבטים הקשורים למשפחות המארחותיהעובדת הקהילתית הי

 דרך העובדת פרויקטחלק ניכר מאמהות הילדים ומהאמהות המארחות שמעו על ה, מהנתונים

שהינה בעלת רמת , בני ברק הקהילה החרדית בניתן להסביר ממצא זה באופייה הייחודי של. הקהילתית

אמצעי בין -דבר המגביר את הקשר הבלתי, גבוהה של לכידות חברתית בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

  . תכנית לבין המשפחות המשתתפות בתכניתהגורמים הרשמיים ב

  

  מידת ההיענות לפרויקט 

 על מידת ההיענות תכניתלו מפעילי הנשא,  ואיתור המשפחותפרויקטבמסגרת בחינת השלב של שיווק ה

והן לגבי , הן לגבי משפחות הילדים, ועל קשיים שעלו בשלב זה, פרויקטשל המשפחות להשתתף ב

  . משפחות מארחות פוטנציאליות

איון שנערך עם העובדת הסוציאלית שריכזה את י מהר:מידת ההיענות בקרב משפחות הילדים 

יתה י הפרויקט עלה כי מידת ההיענות להשתתפות ב,ברקבני הטיפול במשפחות הילדים בעיריית 

.  והיה צורך לשכנע אותם לכךפרויקטחלק מהורי הילדים לא הסכימו להשתתף ב, עם זאת. גבוהה

, בנוסף. יתה הדאגה לילדיהםי הפרויקטנכונותם של הורים אלו להשתתף ב-הסיבה העיקרית לאי

 ואף עברו פרויקטהביעו נכונות להשתתף בבקרב משפחות הילדים היו מקרים של משפחות אשר 

נמצא כי , 2004מבדיקה שנערכה בפברואר  (פרויקטאך בסופו של דבר לא השתתפו ב, הכנה ראשונית

אך לא , פרויקט משפחות עם ילדים נרשמו ל14, פרויקט השנים הראשונות להפעלת ה3במהלך 

ן של המשפחות שהילד יתארח אצל רצונ, בין השאר, הסיבות לכך היו). השתתפו בו בסופו של דבר

השתלבותם של הילדים במסגרות חלופיות ; )תכניתדבר שהיה מנוגד לעקרונות ה(קרובי משפחה 

  . פרויקטוחוסר התאמה של הילדים ל, )מועדונית, פנימייה(

 עלה כי לא תכנית מהראיונות שנערכו עם מפעילי ה:מידת ההיענות בקרב המשפחות המארחות 

 תכנית חלק מהמשפחות פנו ל.ינת רמת ההיענות של משפחות מארחות פוטנציאליותתה בעיה מבחיהי

סיון קודם באירוח יהיו בעלות נ, ידי העובדת הקהילתית-אשר אותרו על, ומשפחות אחרות, מיוזמתן

גם בקרב , צוין כי כמו בקרב משפחות הילדים, עם זאת. והביעו עניין בנושא, ילדים עם מוגבלות

,  ואף עברו הכנה ראשוניתפרויקטות היו מקרים של משפחות שהסכימו להשתתף בהמשפחות המארח

הדבר נבע משינויים . פרויקטאך כאשר הגיע שלב האירוח הן לא היו מעוניינות להמשיך ולהשתתף ב

מקרים בהם האם החלה לעבוד ולא יכלה ,  לחילופין,או, )לידה או מחלה, למשל(שחלו במשפחה 

  .פרויקטת בלשלב זאת עם ההשתתפו
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  פרויקט הכנת משפחות הילדים והמשפחות המארחות להשתתפות ב.ב
  משפחות הילדים

 פרויקטבמסגרתו הוצגו בפני האמהות מטרות ה, פעמי-הכנת משפחות הילדים כללה מפגש קבוצתי חד

עם נערכה הכנה פרטנית , בנוסף לכך. ידי האמהות-וכן ניתנה התייחסות לשאלות שהועלו על, ויתרונותיו

בפגישה זו . בני ברק במחלקה לשירותים חברתיים בעיריית פרויקטידי רכזת ה-כל אחת מהאמהות על

, פסי מידע על מצבו הבריאותי של הילדוט(ומולאו עמן טפסים שונים , תכניתהוסבר לאמהות על ה

הורי הילד הסכם בין : פרויקטוכן טפסים ניהוליים שונים הנוגעים להשתתפות הילד ב, מאפייניו וצרכיו

והסכמה ; עבור האירוחבאישור על התשלום ; "עזר מציון"לבין המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה ו

  ).להשתתפות במחקר

  

 באיזו מידה הן חשות שחסר להן מידע על פרויקטאמהות הילדים נשאלו בתחילת השתתפותן ב

 אמהות ציינו כי חסר 5 ;מידע כללציינו כי לא חסר להן )  אמהות31 מתוך 24(מרבית האמהות . פרויקטה

, פרויקטהאמהות שציינו כי חסר להן מידע על ה .ואם אחת ציינה כי חסר לה הרבה מידע; להן מעט מידע

; ) אמהות2 (פרויקטסוגי עזרה נוספים הקיימים במסגרת ה: ציינו חוסר במידע לגבי התחומים הבאים

ומקורות ; )אם אחת( המשפחה המארחת טיב; ) אמהות2 (פרויקטמידע לגבי הזכאות להשתמש ב

  ). אם אחת (פרויקטההשתתפות בבגין אפשריים למימון התשלום 

  

נמצא כי ביותר ממחצית . פרויקטאמהות הילדים נשאלו גם על הכנת בני משפחותיהן להשתתפות ב

ם בכל המקרים בהם צוין כי הילדי. הילדים האחרים במשפחה לא קיבלו הכנה)  משפחות19(המשפחות 

   .ידי אמם-קיבלו הכנה היא ניתנה להם על

  

  המשפחות המארחות

שהתמקדה בהעברת מידע בנוגע למבנה , פרויקטבשונה מהכנת אמהות הילדים לקראת ההשתתפות ב

בהכנת המשפחות המארחות הושם דגש על העשרת הידע של האמהות בנושאים הרי , תכניתולנוהלי ה

עשרה  בני, השתתפו בשני קורסיםהאמהות , מסגרת ההכנהב. הקשורים לטיפול בילדים עם מוגבלות

תה העברת מידע יומטרתו העיקרית הי, הקורס הראשון נערך לפני תחילת האירוחים. מפגשים כל אחד

, בנוסף. אודות דרכי ההתמודדות עם האירוחים ועם קשיים אפשריים שעשויים לעלות במהלכםעל 

הקורס השני . שאים הקשורים לילדים עם מוגבלויותבמסגרת הקורס ניתנה לאמהות גם העשרה בנו

טיפול בילדים עם , ובמסגרתו ניתנה לאמהות העשרה בנושאים של סוגי נכויות, נערך במהלך האירוחים

מטרה מוצהרת . חלק מההרצאות לוו בסרטים בנושא. צרכים מיוחדים ומניעת תאונות ביתיות של ילדים

מארחות קבוצת תמיכה וליווי בהתמודדותן עם מצבים שונים תה לספק לאמהות הינוספת של הקורס הי

כל אחד מן המפגשים החל בדיון בין האמהות בנוגע לחוויותיהן לפיכך  ,שעלו בקשר לאירוחים

  . מהאירוחים

  

עזר "ידי העובדת הקהילתית ב- ניתנה לאמהות המארחות גם הכנה אישית על,בנוסף להכנה הקבוצתית

  . אור של הילד ומשפחתו תוך הדגשת נקודות חשובות לגבי כל אחד מהילדיםהכנה זו כללה תי. "מציון

  



 

  15

 העיקרי קושי עלה כי התכניתמהנתונים שנאספו מהראיונות עם האמהות המארחות ועם מפעילי ה

מהראיונות שנערכו עם . ת הנמוך בקורסים שהועברוובהכנת האמהות המארחות היה שיעור ההשתתפ

עלה , ואשר כללו התייחסות לקורס הראשון שהתקיים לפני האירוחים, נההאמהות בנקודת הזמן הראשו

  . השתתפו בקורס באופן חלקימתוכן שתי אמהות ו ,כי רק מחצית האמהות השתתפו בקורס

  

ציינה כי השתתפותן הנמוכה של האמהות המארחות בקורסים  "עזר מציון"בהעובדת הקהילתית 

תחושתן של האמהות שיש להן כבר את הידע הדרוש להן , ראשית: משתי סיבותשהועברו להן נבעה 

 בכך כההכרו הטרחהעל רקע , חוסר מוטיבציה מצידן להגיע למפגשים,  ושנית;לצורך הטיפול בילד

 גם על כך שהן צריכות לממן בעצמן את הנסיעה למקום תומרמרהתחלקן הביעו ,  בהקשר זה.מצידן

  .המפגש

  

.  ההכנה שניתנה לשאר בני המשפחה המארחתההיבט נוסף הקשור להכנת המשפחות המארחות הי

 השתתף נוסףמשפחה - אמהות ציינו כי בן5מהראיונות שנערכו בנקודת הזמן הראשונה נמצא כי רק 

 הממונה על ,"עזר מציון"העובדת הקהילתית ב). בכל המקרים היה מדובר בבת גדולה (פרויקטבהדרכה ל

 ציינה כי במכתבי ההזמנה לקורסים שנשלחו לאמהות המארחות לא צוין ,פול במשפחות המארחותהטי

יש לציין כי הקורסים היו פתוחים גם בפני שאר בני , עם זאת. כי גם שאר בני משפחה מוזמנים לקורסים

העובדת הקהילתית הסבירה את היעדרותם של האבות המארחים מהקורסים . המשפחות המארחות

" ביטול תורה" גברים דתיים הקדשת זמן לפעילויות שאינן קשורות ללימוד תורה נתפסת כיבלגשבכך 

   ).כל המשפחות המארחות היו דתיות או חרדיות, כאמור(

  

בראיונות שנערכו עמן , יש לציין כי למרות רמת ההשתתפות הנמוכה של האמהות בקורס הראשון

 או שחסר להן מעט ידע לגבי , כלל לא חסר להן ידעכמעט כל האמהות כיציינו , בתחילת האירוחים

הן ציינו כי הן מרגישות , כן-כמו. ורק שתי אמהות ציינו שחסר להן הרבה ידע, הטיפול בילדים מוגבלים

  .שהן מסוגלות להתמודד עם צרכיו של ילד שיגיע לאירוח בביתן במידה רבה ביותר או במידה רבה

  

הן נשאלו על רמת שביעות , ת כשנתיים לאחר תחילת האירוחיםבמסגרת הראיונות שנערכו עם האמהו

נמצא כי יותר ממחצית מהאמהות ציינו שהן היו מרוצות מההדרכה . רצונן מהקורסים שהועברו להן

מספר זהה של אמהות ציינו כי ההדרכה סייעה להן , עם זאת. במידה רבה או במידה רבה מאוד

אמהות ציינו כי ישנם נושאים   שבע,בנוסף. או במידה מועטהבהתמודדות עם הילד במידה מועטה ביותר 

ציינו נושאים הקשורים לסוגי הנכויות ולטיפול בעיקר  ו, ההדרכהתכניתנוספים שהיה כדאי להוסיף ל

ולכן , במסגרת הקורס שהועבר לאמהות ניתנה התייחסות לנושאים אלו, כפי שצוין. בילדים עם מוגבלות

  .להיבטים אלו, או מורחבת, ורך בהתייחסות נוספתדברי האמהות מעידים על צ

  

   זיווג משפחות הילדים והמשפחות המארחות.ג
פעולה בין העובדת הסוציאלית במחלקה  זיווג משפחות הילדים והמשפחות המארחות נעשה תוך שיתוף

 בית נערכו ביקורי, בשלב ראשון. "עזר מציון"לשירותים חברתיים בעירייה ובין העובדת הקהילתית ב

בכדי לבחון האם הן עומדות בקריטריונים שנקבעו לבחירת , אצל המשפחות המארחות שאותרו

 ומולא טופס שכלל ,במסגרת ביקורי הבית נערכו ראיונות עם האמהות המארחות. המשפחות המארחות
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 ,כן-כמו. תנאי הדיור בבית המשפחה והעדפות לגבי מאפייני הילד, מידע לגבי מאפייני המשפחה

כרות עם המשפחה יאיון וההיעל בסיס הר. פרויקטפחות חתמו על כתב התחייבות לגבי השתתפותן בהמש

כרות קצרה בין יבשלב שני נערכה ה. הותאמו המשפחות המארחות למשפחות הילדים, המארחת

, בחלק מהמקרים המפגש היה בין האם המארחת ואם הילד. המשפחות בבית המשפחה המארחת

מאחר , בין השאר,  לא נכח במפגשים אלופרויקטצוות ה. הילד והאם המארחתובמקרים אחרים בין 

  . המשפחות עצמן לא היו מעוניינות בכךש

  

  תכנית המשפחות המשתתפות בם שלינייאפהמ 4.3
   הילדים המשתתפים במחקרם שלמאפייניה .א

טווח הגילים . ותבנ) 17( בנים והיתר םה, מהילדים שהשתתפו במחקר 21: דמוגרפיים-מאפיינים סוציו

 ילדים משתייכים 13, 11-6 משתייכים לקבוצת הגיל)  ילדים21(יותר ממחצית מהילדים . 17 עד 1-נע מ

כל הילדים נמצאים במסגרת . 17-12 הילדים הנותרים משתייכים לקבוצת הגיל 4- ו5-1לקבוצת הגיל 

 ילדים 11, יתה מקדמתנמצאים במסגרת של החינוך המיוחד או בכ)  ילדים25(מרביתם : חינוכית

 ושני ילדים נוספים נמצאים במשפחתון או אצל ,נמצאים במסגרת של החינוך הרגיל או במסגרת משלבת

  .מטפלת מחוץ לבית

  

ניתן לראות את שיעור הילדים הסובלים מנכות בתחום  2בתרשים : מאפיינים בריאותיים ותפקודיים

בתחום , )78.4%(ת הן בתחום הלימודים וההתנהגות הבעיות השכיחו, כפי שניתן לראות בתרשים. מסוים

- מהילדים סובלים מפיגור ו39.5%, בנוסף). 44.7%(ובתחום הנכויות הפיזיות ) 57.9%(הנכויות החושיות 

  .  סובלים ממחלה37.1%

  

  )באחוזים(הילדים במחקר לפי סוג נכות ונכות עיקרית : 2תרשים 

7.9

78.4

37.1

57.9

36.8 39.5
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44.7
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לימודים, רגשי-
התנהגותי

מחלה חושי פיזי פיגור

ילדים עם נכות עיקרית בתחום*
ילדים שסובלים מנכות בתחום** 

  
  .100%- ולכן העמודה אינה מסתכמת ל, לסבול מנכות ביותר מתחום אחדל ילד יכו* 
   ).2.3ראה סעיף ( מאחר שכל ילד הוגדר לפי הנכות העיקרית שלו 100%-עמודה זו מסתכמת ל **
  

לכן הגדרנו לגבי כל ילד את . מרבית הילדים שהשתתפו במחקר סובלים משילוב של סוגי נכות או מחלות

 ניתן לראות כי הילדים 2בתרשים ). 2.3סעיף , פירוט בפרק על שיטת המחקר(הנכות העיקרית שלו 
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הנכות , בנוסף).  ילדים36.8%(או מנכות חושית ) 39.5%(שהשתתפו במחקר סובלים בעיקר מפיגור 

 מהילדים סובלים מבעיות למידה או מבעיות 7.9%-ו,  מהילדים היא בתחום הפיזי13.2%העיקרית של 

  . התנהגות

  

;  אחתנכות ילדים סובלים מיותר מ29, כפי שניתן לראות בלוח. ילד הלש הנכויות מציג את מספר 2לוח 

  . או יותר נכויות3-סובלים מ, מקרב ילדים אלו ילדים 20

  

  )אחוזיםבו  מוחלטיםמספריםב (הנכויות של הילדים: 2לוח 
  אחוז   מספר   נכויות

  100  38   ילדיםלהכ-ךס
  23.7  9  תאח
  23.7  9  ייםתש

  34.2  13  שלוש
  13.2  5  ארבע
  5.3  2  חמש

  

 מוצגים הממצאים לגבי מדדי 3לוח ב. האמהות נשאלו לגבי רמת התפקוד של הילדים בתחומים שונים

הינם עצמאיים מבחינת )  ילדים25(נמצא כי מרבית הילדים בגיל שנתיים ומעלה . התפקוד השונים

מקרב הילדים הנותרים ארבעה .  מטר100 ללכת הליכה ואינם זקוקים לעזרת אדם או מכשיר על מנת

סא יארבעה ילדים זקוקים לעזרת אדם אחר וילד אחד זקוק לכ,  מטר100ילדים לא מסוגלים כלל ללכת 

 ילדים 9,  ומעלה8 נמצא כי מקרב הילדים בני ,הלבשה ואכילה, לגבי ביצוע פעולות של רחצה. גלגלים

לדים זקוקים לעזרה מלאה או אינם יכולים כלל לבצע פעולות  י6-ו, הינם עצמאיים בביצוע פעולות אלה

השתן במהלך היום סוגר  שולטים כלל על אינם ומעלה 3בני הילדים מבין  ילדים 13נמצא כי . אלו

מסוגלים )  ילדים23(בתחום התקשורת נמצא כי מרבית הילדים בגיל שנתיים ומעלה . ונזקקים לחיתולים

 ילדים משתמשים בתקשורת תומכת אך 6מקרב הילדים הנותרים . שונותלתקשר באופן מילולי בדרגות 

  . מתקשרים כללאינם ילדים 7-לא מדברים כלל ו

  

נשאלו האמהות גם לגבי הנושא של קבלת , במסגרת בחינת מצבם הבריאותי והתפקודי של הילדים

מרפאים (רפואיים -המקבלים טיפול של אנשי מקצוע פר)  ילדים33(נמצא כי מרבית הילדים . שירותים

נפגשים עם )  ילדים11(פחות ילדים , לעומת זאת). קלינאי תקשורת וכדומה, פיזיותרפיסטים, בעיסוק

  .ים סוציאלייםעובדעם  או םפסיכולוגי
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  ) ובאחוזים מספרים מוחלטיםב(מאפייני הילדים במחקר לפי מדדי תפקוד : 3לוח 
  אחוז  מספר  מדדי תפקוד
    מטר100 לעזרת אדם או מכשיר על מנת ללכת זקוק: 2+ילדים בגיל 

  100  36  הכל ילדים בני שנתיים ומעלה-סך
  70 25 הולך לבד או רק זקוק להשגחה

  3 1 אך לא לעזרת אדם , )לא כולל כיסא גלגלים(כגון הליכון , זקוק לאבזר
  11 4 זקוק לעזרת אדם אחר
  5  2 זקוק לכיסא גלגלים

  11 4 לא מסוגל כלל
      
      :יכולת בתחום התקשורת: 2+לדים בגיל י

  100  36  הכל ילדים בני שנתיים ומעלה-סך
  47 17  יכול להשתמש במשפטים קצרים/יכול לספר על משהו שקרה לו

  17 6  יכול להשתמש במילים בודדות בלבד
  17 6   אך לא מדבר כלל**משתמש בתקשורת תומכת

  19 7  לא מתקשר בכלל
      

      *סר שליטה על סוגר השתן במשך היוםחו: 3+ילדים בגיל 
  100  36  הכל ילדים בני שלוש ומעלה-סך

  55 18  מרטיב רק לעתים רחוקות/שליטה מלאה
  6 2 מרטיב לעתים קרובות

  39 13 משתמש בטיטולים/ לא שולט כלל
      

      בהלבשה או באכילה, זקוק לעזרת אדם ברחצה: 8+ילדים בגיל 
  100  16  מעלההכל ילדים בני שמונה ו-סך

  56 9 לא זקוק כלל לעזרה
  6 1 השגחה/זקוק למעט עזרה
  38 6 לא יכול כלל/זקוק לעזרה מלאה

  . אמהות לא השיבו על שאלה זו3- מכיון ש36- אינו מסתכם למספר הילדים *
  .לוחות אלקטרוניים שהילד מתקשר באמצעותם, למשל **
  

  ומשפחותיהןהילדים  אמהות ם שלמאפייני .ב
דמוגרפיים ואת מאפייני הבריאות והתפקוד של אמהות הילדים - הסוציוםמאפייניה זה נציג את בחלק

   .ומשפחותיהן

  

- כל המשפחות הינן בראשות שני בני. 35.6הגיל הממוצע של האמהות הוא : דמוגרפיים-מאפיינים סוציו

  . כל האמהות הגדירו את עצמן מבחינה דתית כדתיות מאוד או חרדיות. זוג נשואים

  

 27(מרבית האבות ; )כגון סמינר או מכללה(תיכוני - עלפרס-תסיימו בי)  אמהות25(מרבית האמהות 

בדיקת מצבם התעסוקתי של ההורים העלתה כי .  אחרון ישיבה גדולה או כוללפרס-תציינו כבי) אבות

, כן-כמו).  אבות22- אמהות ו19( מהאבות אינם עובדים יםשליש-יותר ממחצית האמהות ויותר משני

בדיקת מקורות ההכנסה של המשפחות . הזוג אינם עובדים-שני בני)  משפחות14(בכמחצית המשפחות 

, בנוסף. לומדים בישיבה ומקבלים מלגת לימודים, מלבד שני אבות, העלתה כי כל האבות שאינם עובדים

  . ידות משפחות מקבלות קצבת ני4-ו, מקבלות קצבת נכות)  משפחות23(חלק ניכר מהמשפחות 
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יש יותר מילד אחד עם )  משפחות11(ביותר משליש מהמשפחות  :תפקודיים-מאפיינים בריאותיים

הגדירו )  אמהות11(יותר משליש האמהות , לגבי מצבן הבריאותי של אמהות הילדים. מוגבלות או מחלה

להן מחלה כשהאמהות נשאלו האם יש , עם זאת. כך טוב או מאוד לא טוב-את מצבן הבריאותי כלא כל

רק מיעוט קטן , בנוסף. לא דיווחו על בעיות אלו, מלבד אם אחת, כל האמהות, או מוגבלות כרונית

   .דיווחו על מידת מוגבלות רבה או רבה ביותר בביצוע פעילויות יומיומיות)  אמהות4(מהאמהות 

  

  פרויקטציפיות וחששות של אמהות הילדים לגבי ההשתתפות ב, סיבות

רצינו לבחון את תפיסת , בני ברק חדש שהופעל לראשונה בפרויקטהינו " הקלה"פרויקט שמאחר 

 ולגבי ציפיותיהן ,פרויקטלצורך כך שאלנו אותן לגבי הסיבות להשתתפותן ב. פרויקטהאמהות את ה

  . פרויקטוחששותיהן ביחס להשתתפות ב

  

 19ציינו  העיקריות שנמצא כי הסיבות. ציינו האמהותשלהשתתפות בפרויקט  הסיבות ובאות מ4לוח ב

צורך בהפוגה (אמהות נובעות מצרכים קבועים ומתמשכים של משפחות בהן יש ילד עם מוגבלות 

כשליש , עם זאת. )יציאה לחופשה וכדומה, המשפחה השקעת זמן בשאר בני, מנוחה, מהטיפול בילד

 עאירו,  לידהבעקבות(פעמי -מהאמהות ציינו סיבות הקשורות לצורך בסידור לאירוע בודד או חד

צרכים של הילד או של ה  כסיבות אתרק במקרים בודדים האמהות ציינו, כלומר). משפחתי וכדומה

קשורות ברובן לעומס המוטל על המשפחה כתוצאה מהטיפול שהיו וסיבות , ילדים אחרים במשפחה

  . בילד

  

  ) אחוזיםבומוחלטים מספרים ב (פרויקטבהילדים סיבות עיקריות להשתתפות אמהות : 4לוח 
 אחוז * הילדיםמספר הסיבות

 39.3 11 )חג, לידה,  משפחתיעאירו(פעמי -חד/סידור לאירוע בודד
 35.7 10  או נפשית מנוחה פיזית/צורך בהפוגה מהטיפול בילד

 21.4 6 )בשבתות/ לחופשה(רצונה של המשפחה לצאת מהבית 
 10.7 3 יקבל תשומת לב /שהילד ייהנה

 10.7 3 תשומת לב בשאר בני המשפחהיאפשר השקעת זמן ו
 17.9 5 אחר

  .האמהות יכלו לציין יותר מסיבה אחת *
  

)  ילדים34(לגבי מרבית הילדים .  לילדיהןפרויקטהאמהות נשאלו לגבי תרומתו הצפויה של ה, בנוסף

ן לגבי ארבעת הילדים הנותרים האמהות ציינו כי ה. האמהות השיבו שהן מצפות שהפרויקט יתרום להם

 , עולה כי הציפיות העיקריות של האמהות היו שהילד ייהנה5לוח מ. לא מצפות שהפרויקט יתרום להם
 תחזק את כישורי הילד פרויקט שההשתתפות בכן-כמו ו,שהילד יכיר אנשים חדשים וסביבה חדשה

  ). ביטחון עצמי/עצמאות/מבחינת ביטוי עצמי(
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  ) אחוזיםבומוחלטים מספרים ב( לגבי ילדיהן יקטפרומההשתתפות בהילדים ציפיות אמהות : 5לוח 
 אחוז מספר  פיותיהצ
   ילדים לגביהם צוין כי ישנה ציפייה שהפרויקט יתרום להםהכל-סך

  :מתוכם
34  89.4  

 67.6 23 שהילד ייהנה
 50 17 מצבים חדשים/סביבה חדשה/שיכיר אנשים חדשים

 44.1 15 )מיביטחון עצ, עצמאות, ביטוי עצמי(חיזוק כישורי הילד 
 33.3 5 שינוי אווירה/שייהנה מאווירה שלווה ורגועה

 33.3 5 תשומת לב ממקור נוסף/אהבה/קבלת חום
 6.7 1 יצירת קשר עם אנשים וילדים רגילים

  46.7  7  אחר
  .האמהות יכלו לציין יותר מסיבה אחת *
   

 גם על צפיותיהן לגבי תרומת הן נשאלו, ילדיהןל פרויקטבנוסף לצפיותיהן של האמהות לגבי תרומת ה

הן שהפרויקט  קריות שהאמהות ציינוי ניתן לראות כי הציפיות הע6לוח ב. בני משפחתןלון לה פרויקטה

  . יאפשר לבני המשפחה לנוח ולבלות יותר זמן יחד

  

  )אחוזיםב ו מוחלטיםמספריםב( ולמשפחה מהות הילדים לאפרויקטתרומתו הצפויה של ה: 6לוח 
 אחוז  האמהותמספר פיותיהצ

 51.7 15 פיזית /יאפשר לנוח ויקל על האם ובני המשפחה מבחינה נפשית
 37.9 11 יאפשר השקעת זמן בבני המשפחה האחרים

 34.5 10 )חופשות/ בשבתות/ לסידורים(יאפשר לצאת מהבית 
 20.7 6 )יותר שקט, יותר רגוע( בבית הישפר את האוויר

 20.7 6 אחר
  .ן יותר מסיבה אחתהאמהות יכלו לציי *
  

)  ילדים15(לגבי כמחצית מהילדים . פרויקטהאמהות נשאלו על חששותיהן לגבי השתתפות הילדים ב

 מוצגות תשובותיהן של שאר 7לוח ב. פרויקטהאמהות ציינו כי אין להן חששות בנוגע להשתתפות ילדן ב

עדר יצוינו קשורים לההחששות העיקריים ש. פרויקטאשר הביעו חשש לגבי ההשתתפות ב, האמהות

  . ידי המשפחה המארחת-קבלה שלו על-ולאי, טיפול ראוי בילד

   

  )אחוזיםבומוחלטים מספרים ב (פרויקטחששות האמהות לגבי השתתפות ילדן ב: 7לוח 
 אחוז  הילדיםמספר החששות

  44.1  15   ילדים לגביהם האמהות לא ציינו חששות הכל-סך
  ינו חשש כלשהו ילדים לגביהם האמהות ציהכל-סך

  :מתוכם
  

19  
  

55.8  
 47.4 9 חשש מכך שמדובר במסגרת ללא פיקוח/שהילד לא יטופל בצורה טובה

  יחשבו שהוא (שהילד לא ישתלב בצורה טובה בבית המשפחה המארחת 
 )שונה/מוזר   

  
4 

  
21.1 

 10.5 2 ) יתקשה לישון/לא יאכל/יבכה(שלילד יהיו בעיות הסתגלות 
  5.3  1 ) סדר בבית-יגרום לאי/יהיה אלים/ יתפרע(בעיות התנהגות חשש שלילד יהיו 

  36.8  7  אחר
  .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת *
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  מאפייני המשפחות המארחות.ג
  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו

, 35.6 לעומת 45.1: הגיל הממוצע של האמהות המארחות גבוה יותר, בהשוואה לאמהות הילדים

בדומה לאמהות . מלבד אם אחת שהינה גרושה, הות המארחות הינן נשואותכל האמ. בהתאמה

כל האמהות . כל האמהות המארחות הגדירו עצמן מבחינה דתית כדתיות מאוד או חרדיות, הביולוגיות

ציינו כולל או ישיבה )  אבות14(מרבית האבות . מלבד אם אחת, יסודי- עלפרס-תהמארחות סיימו בי

 אמהות 11בדיקת מצבם התעסוקתי של ההורים במשפחות המארחות מעלה כי . ן אחרופרס-תגדולה כבי

רק במשפחה אחת , בנוסף.  האבות עובדים17 מתוך 9-ו, )בבית או מחוץ לבית( האמהות עובדות 18מתוך 

 ומשפחה נוספת היא ,) משפחות בקרב המשפחות הביולוגיות14-בהשוואה ל(שני ההורים אינם עובדים 

כל האבות , מדיווח עצמי של האמהות נמצא כי מלבד אם אחת. שאינה עובדת) גרושה(ת הורי-חד של אם

  .והאמהות הינם בריאים

  

  בילדים עם מוגבלות  בטיפול  קודם של האמהות המארחותןניסיו

חלק .  כלשהו עם ילדים עם מוגבלותןציינו שיש להן ניסיו)  אמהות14(מרבית האמהות המארחות 

 , או התנדבות עם ילדים מוגבלים, בעבודהןניסיו: ת ישירה עם ילדים עם מוגבלותמהאמהות ציינו התנסו

 קודם כמשפחה אומנת או באירוח ילדים עם ןוניסיו ;) אמהות5(או לימודים בתחום החינוך המיוחד 

 אמהות דיווחו 3: חלק מהאמהות דיווחו על התנסות עקיפה עם ילדים עם מוגבלות).  אמהות3(מוגבלות 

 אמהות ציינו כי יש להן בנות שעובדות עם ילדים עם מוגבלות או 5-ו ,ב משפחה עם בעיה דומהעל קרו

  .לומדות לטפל בהם

  

 העדפות לגבי מאפייני הילדים
 וסוג המוגבלות ממנה ןמי, האמהות נשאלו על העדפותיהן לגבי מאפייני הילד שיתארח אצלן מבחינת גיל

   . סובלהילד

 ההעדפות העיקריות שצוינו :ציינו העדפה כלשהי בתחום זה)  אמהות15( מרבית האמהות .גיל הילד 

 יש לציין כי ). אמהות9( והעדפה לבנים קטנים או לבנות גדולות ,) אמהות7(הן העדפה לילדים קטנים 

  .תה על רקע הלכתייבנים קטנים הי לשכלל ההעדפה  בדרך

 ההעדפה העיקרית :העדפה בתחום זהציינו )  אמהות12( חלק ניכר מהאמהות המארחות .סוג הנכות 

 , כנראה,העדפה זו נבעה).  אמהות6(שצוינה לגבי סוג המוגבלות היא לא לארח ילד היפראקטיבי 

  . מהקושי להתמודד עם בעיות התנהגות

 מקרב האמהות שציינו העדפה ; בתחום זה לא נמצאה העדפה מסוימת.העדפות לגבי חומרת הנכות 

   . אמהות העדיפו ילדים עם לקות קשה3-ו,  ילדים הסובלים מלקות קלה אמהות העדיפו4 ,בתחום זה

   

  פרויקטציפיות וחששות של האמהות המארחות לגבי ההשתתפות ב

גם האמהות המארחות נשאלו לגבי הסיבות העיקריות להשתתפותן , בדומה לאמהות הביולוגיות

ורצון , ) אמהות11(זרה בקהילה או ע הסיבות העיקריות שציינו האמהות היו עשיית חסד. פרויקטב

 ). אמהות8(מקור להכנסה כספית / לבעלי מסגרת פורמליתפרויקטלהפוך אירוחים שהתקיימו לפני ה

אמהות ציינו  18מתוך  עשרה-שש. האמהות נשאלו האם וכיצד הן מצפות שהפרויקט יתרום להן, בנוסף
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תרומה : ינו הןיצאמהות אלה ריות שהציפיות העיק. שהן מצפות שהפרויקט יתרום להן ולבני משפחתן

 ותרומה ,) אמהות4( מקור לסיוע כספי ,) אמהות7( תחושת סיפוק אישית ,) אמהות8(הומנית -ערכית

   7.) אמהות2) (מצווה/ אפשרות לעשות חסד(דתית 

  

 4 , מקרב האמהות שציינו חששות כלשהם8.פרויקטהאמהות נשאלו על חששותיהן לגבי ההשתתפות ב

 אמהות ציינו שהן חוששות 5; נו שהן חוששות שלא תדענה לטפל בבעיות רפואיות של הילדאמהות ציי

ואם אחת ציינה כי היא חוששת שבני משפחתה יסבלו ; שלא תדענה לטפל בבעיות התנהגות של הילד

אף אחת מהאמהות לא ציינה שהיא חוששת מכך שלא תדע לדאוג לילד מבחינת טיפול . משהות הילד

   .יתה גבוההי מידת החשש של האמהות לגבי האירוחים לא ה,באופן כללי,  כןאם. יומיומי

  

מרבית . פרויקטהאמהות נשאלו גם על תגובתם של שאר בני המשפחה לרעיון ההשתתפות ב, בנוסף

אם אחת ציינה כי בעלה היה די , ציינו כי בעליהן היו מרוצים מאוד מהרעיון)  אמהות14(האמהות 

כל האמהות ציינו כי ילדיהן היו מאוד . כך מרוצים-ספות ציינו שבעליהן לא היו כל אמהות נו2-מרוצה ו

  .פרויקטמרוצים או די מרוצים מרעיון ההשתתפות ב

  

  תכנית ההפעלת 4.4
ידי - עלפרויקטמידת השימוש ב: תכנית נתונים על היבטים שונים הקשורים להפעלת הלהלן יוצגו

 ,תתכניהשינויים שחלו ב, תכניתממדי הנשירה מה, רוחיםהקשיים שהתעוררו במהלך האי, המשפחות

  .ובעיות שהתעוררו לגבי הפעלתה השוטפת

  

   השימוש במכסת האירוחים.א
 לטיפול יחידה הילדים מהלגבימוצגים בנפרד  פרויקט השימוש של משפחות הילדים בעלהממצאים 

תייחסים רק לחודשים בהם הנתונים המוצגים מ, בנוסף.  הילדים מאגף השיקוםלגביבאדם המפגר ו

שיקום במהלך ה הילדים באגף שלוזאת על רקע הפסקת האירוחים , כל אחד מהאגפיםב פעלה תכניתה

לנתונים שיוצגו תהיה .  בין שני האגפיםפרויקטניתן להשוות את רמת השימוש ב, באופן זה. 2002שנת 

, בין השאר, הקשורה, חותיהם על הילדים ומשפפרויקטכשנתייחס להערכת השלכות ה, חשיבות בהמשך

  . פרויקטגם למידת השימוש ב

  

מספר האירוחים הממוצע לילד במהלך התקופה שנבדקה במחקר היה נמוך , 8כפי שניתן לראות בלוח 

נתון זה ). בהתאמה, 6.3- ו6.4(הן בקרב הילדים הלוקים בפיגור והן בקרב הילדים מאגף השיקום , למדי

אך יש לזכור שהילדים מהאגף לטיפול באדם המפגר , וקצבה לכל ילדנמוך במקצת ממכסת הזכאות שה

אין , עם זאת, באגף השיקום. ניצלו את מכסת הזכאות גם לצורך שימוש במסגרות נופשון אחרות

  ".הקלה"נופשונים נוספים מלבד נופשון 

  

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 7
 .לו לציין יותר מתשובה אחתהאמהות יכ 8
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בהשוואה  ,הילדים הלוקים בפיגור התארחו למשך פרקי זמן ממושכים יותר, מהלוח עולה כי, בנוסף

מספר הלילות , בהשוואה לילדים מאגף השיקום, כפי שניתן לראות בלוח. לילדים מאגף השיקום

 ייתכן כי הדבר משקף 9).1.6 לעומת 2.5(הממוצע לאירוח היה גבוה יותר בקרב הילדים הלוקים בפיגור 

  . ילדים הלוקים בפיגור בהפוגה ממושכת יותר מהטיפול בילדיםהאת הצורך של הורי 

  

  2,1)ממוצעים( 2003-2001,  לפי אגפיםפרויקטנתוני שימוש ב: 8לוח 

 אגף השיקום האגף לטיפול באדם המפגר 
 23 15  ילדיםהכל-סך
   חודשים17   חודשים19   חודשי פעילות של כל אגףהכל-סך

 6.3  6.4 מספר אירוחים ממוצע לילד 
  0.5  0.4  מספר אירוחים ממוצע לילד לחודש

 10.7 16.6 צע לילדמספר לילות ממו
  0.9  1.1  מספר לילות ממוצע לילד לחודש
 1.6 2.5 מספר לילות ממוצע לאירוח לילד

 היתה תכניתהנתונים מתייחסים רק לחודשים בהם ה, כאמור. 2003 עד לפברואר 2001 מארסהנתונים נאספו מ 1
 עד 2001 מארסים לתקופה שבין עבור הילדים מאגף השיקום הנתונים מתייחסב: כל אגף הילדים מעבורבפעילה 

עבור הילדים מאגף הפיגור ב; ) חודשי פעילות17 הכל-סך (2003 עד פברואר 2002 ומאוקטובר ,2002פברואר 
  ). חודשי פעילות19 הכל-סך (2003 עד פברואר 2001הנתונים מתייחסים לתקופה שבין אוגוסט 

מספר לפי עבור כל ילד ב וחושבהנתונים , מן באותו זפרויקטהילדים לא החלו להשתתף בשמאחר , בנוסף 2
  . תכניתהחודשים בהם השתתף ב

  

בחנו גם את פיזור האירוחים לאורך תקופת פעילותו של , בנוסף לבחינת היקף השימוש בפרויקט

, כפי שניתן לראות בתרשים.  חודשים3לכל ,  מוצגים ממוצעי מספר לילות האירוח3בתרשים . הפרויקט

באופן המשקף , אוגוסט-מחקר עשו יותר שימוש בפרויקט במהלך החודשים יוניהילדים שהשתתפו ב

בהם חל חג , מאי-גם בחודשים מארס, בנוסף. בעיקר את הצורך בפרויקט במהלך תקופת החופש הגדול

באופן המשקף את הצורך של ההורים בסידור , נמצאו ממוצעים גבוהים של מספר לילות אירוח, הפסח

הכרוכות בעבודה , והן על רקע ההכנות לחג, הממושכת ממסגרות החינוךהחופשה  עהן על רק, לילדיהם

  .יחוד בקרב האוכלוסייה החרדיתבי, רבה

  

במסגרת בחינת דפוסי השימוש בפרויקט בחנו גם היבטים הקשורים לדפוסי האירוח מבחינת האמהות 

נו שהן מעדיפות לארח ציי)  אמהות10(נמצא כי חלק ניכר מהאמהות המארחות , ראשית. המארחות

 אמהות 8(אירחו יותר מילד אחד )  אמהות13(נמצא כי מרבית האמהות המארחות , שנית. שבוע בסופי

.  ילדים3יש לציין כי כל משפחה מארחת יכולה לארח עד ).  ילדים3 אמהות אירחו 5-אירחו שני ילדים ו

 ציינו כי הן רצו לעזור לילדים או מרבית האמהות. האמהות שאירחו יותר מילד אחד נשאלו לסיבה לכך

, צורך בהכנסה כספית נוספת,  זמן פנוי,למשל, אמהות אחרות ציינו סיבות שונות נוספות. למשפחותיהם

ה של הורי הילד ושל י ואירוח של ילד נוסף בעקבות פני,נוכחותן של בנות גדולות שיכולות לעזור באירוח

,  כי למרות שרבות מהמשפחות מארחות יותר מילד אחדיש לציין. "עזר מציון"העובדת הקהילתית ב

 . העובדת הקהילתית ציינה שיש דרישה רבה מצד המשפחות לימי אירוח נוספים

                                                 
 .יש לציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בממוצעים המוצגים בפסקה זו 9
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  )ממוצע של מספר הלילות(פיזור האירוחים לאורך תקופת הפעילות של הפרויקט : 3תרשים 
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   האירוחים במהלך  קשיים של המשפחות המארחות.ב
יתה האחראית ישה, "עזר מציון"ובמיוחד זה של העובדת הקהילתית ב, תכניתמדיווחם של מפעילי ה

התלוננו על קשיים שעלו  ותמעטהכל אמהות מארחות -עולה כי בסך, העיקרית על המשפחות המארחות

ילדים בתום הורי הילדים איחרו לקחת את ה: הקשיים הבאיםאת ינו יאמהות אלו צ. בזמן האירוחים

; הילדים הגיעו לאירוח ללא ציוד מתאים; )הגיעו בחצות הלילה הילד הוריבאחד המקרים (האירוח 

ילד אשר גרם , למשל(הילדים גרמו נזקים לבית המשפחה המארחת ; חוליםכשהם הילדים הגיעו לאירוח 

 העובדת הקהילתית ,בנוסף .קשיים שהתעוררו עקב בעיות התנהגות של הילדכן ו; )להצפת הדירה במים

ציינה מקרה שבו אם לילד שהתארח בפרויקט התלוננה על כך שהאוכל בבית המשפחה המארחת לא היה 

עובדה , העובדת הקהילתית ציינה כי משפחת הילד והמשפחה המארחת לא היו מאותו רקע עדתי. טעים

ן משפחות בעלות רקע סיון להתאים בייכלל נעשה נ למרות שבדרך, היכולה להסביר הבדלי טעם באוכל

  . דומה

  

 במקרים בהם עלו קשיים במהלך נהגה להתערב ציינה כי היא "עזר מציון"העובדת הקהילתית ב

העובדת הקהילתית הנחתה , במקרים בהם התלונות היו על רקע התנהגותו של הילד, למשל .האירוחים

  .  עם הילדאת האם המארחת כיצד לנהוג

  

שלא , יה צורך להעביר ילדים למשפחה מארחת אחרת עקב סיבות שונותיש לציין כי בארבעה מקרים ה

המשפחה המארחת לא הראתה נכונות לארח את : היו קשורות בהכרח לקשיים שעלו במהלך האירוחים

אם הילד העדיפה משפחה אחרת המתגוררת קרוב ; )פרויקטאותה משפחה לא משתתפת יותר ב(הילד 

עובדה שהקשתה , רה ללדת והילד שאירחה היה היפראקטיביתה אמויהאם המארחת הי; יותר אליה

  . ומקרה נוסף בו האם המארחת התקשתה לטפל בבעיות ההתנהגות של הילד; עליה את הטיפול בו
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  פרויקט ליווי המשפחות המארחות ומשפחות הילדים במהלך ה.ג
והן , משפחות ישנה חשיבות הן מבחינת התמיכה הניתנת לפרויקטלליווי המשפחות המשתתפות ב

  . מהמשפחות לגבי התנהלות האירוחיםמקבלים  תכניתמבחינת המשוב שמפעילי ה

  

 כללה מספר תכנית עלה כי התכנית מהראיונות שנערכו עם מפעילי ה.ליווי המשפחות המארחות

במסגרת קורס ההדרכה שהועבר לאמהות המארחות , תחילה. אמצעים לצורך ליווי המשפחות המארחות

באופן שאפשר להן ,  האמהות בנוגע לחוויותיהן מהאירוחיםעםוחים התקיימו שיחות במהלך האיר

עזר "העובדת הקהילתית ב, בנוסף .ללמוד מהתנסויותיהן של אמהות אחרות וכן לקבל מהן תמיכה

בכדי לברר עמן האם התעוררו בעיות ,  נהגה להתקשר אל האמהות המארחות לאחר כל אירוח"מציון

עלו הן הבהתאם לצרכים ש, היא ערכה ביקורי בית אצל המשפחות המארחות, כן-וכמ. במהלך האירוח

עזר "האמהות המארחות יכלו להיפגש עמה בארגון , בנוסף. לגבי היבטים שונים הכרוכים באירוח הילד

  ."מציון

  

איון שנערך עם האמהות המארחות הן נשאלו האם יש להן למי לפנות כשמתעוררת בעיה יבמסגרת הר

 15( מרבית האמהות.  או כשהן מרגישות צורך להתייעץ לגביו,ה למצבו של הילד המתארח אצלןהקשור

עזר " ורובן ציינו כי הן פונות לעובדת הקהילתית ב,ציינו כי יש להן למי לפנות במקרים אלו) אמהות

   10.כמה אמהות ציינו כי הן פונות לעובדת סוציאלית בעירייה או לגורמים אחרים, בנוסף. "מציון

  

 לא ניתנה למשפחות הילדים הדרכה לגבי היבטים שונים תכנית במסגרת ה:ליווי משפחות הילדים

לאמהות הילדים לא , לפיכך. כפי שניתנה למשפחות המארחות, הכרוכים בטיפול בילדים עם מוגבלות

מן ולחלוק ע, פרויקטהיה למעשה פורום משותף במסגרתו הן יכלו לפגוש אמהות אחרות המשתתפות ב

מהמחקר עולה כי באופן כללי מידת הקשר בין אמהות הילדים ובין , כן-כמו. את התנסותן וחוויותיהן

וכי הקשר התקיים בעיקר ביוזמתן של , העובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים חברתיים הינה נמוכה

   .האמהות

  

  פרויקט קשיים בהפעלה השוטפת של ה.ד
,  היה הפסקת האירוחים של הילדים מאגף השיקוםפרויקט ההקושי העיקרי שהתעורר במהלך הפעלת

 פרויקטיתה עצירת העברת הכספים ליהסיבה להפסקת האירוחים ה. 2002 ועד אוקטובר 2002מפברואר 

, )2002בסוף (גם הילדים מהאגף לטיפול באדם המפגר חוו הפסקה זמנית באירוחים . ממשרד הרווחה

היא התבטאה , ובנוסף, הפסקה זו נמשכה רק כחודשיים,  בשונה מההפסקה באגף השיקום,אולם

יש לציין כי מהראיונות ). חלק מהילדים המשיכו להתארח, כלומר(בהפסקה חלקית בלבד של האירוחים 

:  עלה כי לא נוצר נתק מוחלט באירוחים בתקופה בה הוקפאו התקציביםתכניתשנערכו עם מפעילי ה

 האירוחים המשיכו פרויקטעבור ההשתתפות בבאש לגבי מספר קטן של משפחות אשר שילמו מר

 כמחצית מהילדים המשיכו להתארח בהתנדבות אצל המשפחות ,להערכת המפעילים, ובנוסף, להתקיים

   .המארחות

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 10



 

  26

 אך הם,  בקרב משפחות הילדיםותמרמרהתול ציינו כי הפסקת האירוחים גרמה לאכזבה תכניתמפעילי ה

בטווח הארוך לא תהיה עזיבה של משפחות את , חות הילדיםמון משפהעריכו כי למרות הפגיעה בֵא

התקופה בה התרחשו הפסקות , 2002מבדיקת נתוני השימוש בפרויקט במהלך , עם זאת. פרויקטה

,  ילדים לא התארחו כלל במהלך תקופה זו14,  הילדים שהשתתפו במחקר38עולה כי מתוך , האירוחים

 ילדים מאגף 7מתוכם ( לגמרי תכנית נשרו מהה ילדים אל14 שמונה מבין. פעמי-או התארחו באופן חד

 מהם הינם 4-למרות ש, 2004-2003הילדים האחרים חזרו להתארח רק במהלך ששת , בנוסף). השיקום

את  עשויים לשקףנתונים אלו . 2002אשר יכלו לחזור להתארח כבר באוקטובר , ילדים מאגף השיקום

   .תכניתמון וההיענות של המשפחות ל על מידת הֵאשל הפסקת האירוחיםהשליליות ההשלכות 

  

 ולא ,יתה מתונהילהקפאת האירוחים של הילדים מאגף השיקום ההמשפחות המארחות של תגובתן 

 עקב הפסקת פרויקטידועים מקרים של משפחות מארחות שהעדיפו להפסיק את השתתפותן ב

  . האירוחים

  

 ניתן לציין גם את הפחתת התשלום למשפחות פרויקטבמסגרת הקשיים שהתעוררו במהלך הפעלת ה

עבור אירוח באמצע ב שקלים 240 התשלום למשפחות המארחות היה 2002עד לפברואר . המארחות

עבור אירוח בסוף שבוע עד ב שקלים 480-ו, עבור אירוח בסוף שבוע עד מוצאי שבתב שקלים 360, השבוע

 שקלים לאירוח באמצע 120-ת המארחות ל הופחת התשלום למשפחו2002החל מפברואר . יום ראשון

 עולה כי "עזר מציון"מדיווחה של העובדת הקהילתית ב.  שקלים לאירוח בסוף השבוע240-השבוע ול

יש לציין כי בראיונות .  בקרב חלק מהמשפחות המארחותתומרמרהתהפחתת התשלום עוררה תחושות 

ות דיווחו שהן מעוניינות לשנות את ה ארבע אמהישנערכו עם האמהות המארחות בנקודת הזמן השני

  . מידת מעורבותן בפרויקט בעקבות הורדת התשלום

   

  תכניתנשירה מה. ה
מנתונים שנאספו בפברואר . תכניתבמסגרת המחקר נבדק היקף המשפחות שילדיהן הפסיקו להשתתף ב

 פרויקט ילדים שהשתתפו ב86 מתוך 17 נמצא כי ,)פרויקט שנים לאחר התחלת הפעלת ה3-כ (2004

במשך  ילדים אלו לא התארחו).  מהילדים20%-כ(במהלך שלבים שונים של הפעלתו הפסיקו להתארח 

מחצית הילדים שנשרו משתייכים .  עד לסיום כתיבת הדוחפרויקטולא חזרו להתארח ב, לפחות שנה

  .ומחציתם לאגף הפיגור, לאגף השיקום

  

ות להפסקת האירוחים של הילדים היו רצונן של  עולה כי הסיבות העיקריתכניתמדיווחם של מפעילי ה

פנימייה או ארגונים (ושימוש במסגרות אחרות ,  רק במצבי חירוםפרויקטהמשפחות להשתמש ב

סיבות נוספות שצוינו הן שהילד לא עבר אבחון ולכן לא היה זכאי להשתתף ). בני ברקהתנדבותיים ב

ומקרה של ילד הסובל מאוטיזם קשה שלא ; ברקבני רצונה של המשפחה שהילד יתארח מחוץ ל; תכניתב

   .ו משפחה מארחת מתאימהלנמצאה 
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    על המשתתפיםתכניתהשלכות ה הערכת 4.5
. משפחותיהם והמשפחות המארחות,  הילדים שהשתתפו במחקרלגבי פרויקטוצאות הת להלן יוצגו

מהות המארחות הנתונים בחלק זה מתבססים בעיקר על ראיונות שנערכו עם אמהות הילדים והא

 31- ו11 ילדים37 הנתונים על המשפחות הביולוגיות הם לגבי .כשנתיים לאחר התחלת האירוחים

  .  אשר התארחו אצלן12 ילדים35-ו,  אמהות18הנתונים על המשפחות המארחות הם לגבי . אמהותיהם

  

  ילדיםל פרויקט תוצאות ה.א
 שאר הילדים אמהותיהם של. ירוח קידם אותםדיווחו כי הא)  ילדים23(חלק ניכר מהילדים  האמהות של

. אף אחת מן האמהות לא ציינה כי האירוח הזיק לילד. ציינו כי האירוח לא השפיע על הילד)  ילדים14(

כפי שניתן לראות .  מופיע פירוט התשובות של האמהות על השאלה כיצד קידם האירוח את הילד9לוח ב

הן שהאירוח קידם את הילד בכך ששיפר את המיומנויות ציינו התשובות העיקריות שהאמהות , בלוח

חלק מהאמהות ציינו כי האירוח חיזק את הביטחון . מיומנויות התקשורת של הילדאת החברתיות ו

  .העצמי של הילד ושיפר את יכולתו לתפקד באופן עצמאי

  

לטים במספרים מוח(הילדים לפי תפיסת אמהות , תחומים בהם האירוח קידם את הילד: 9לוח 
  )ובאחוזים

 אחוז מספר הילדים את הילדקידם כיצד האירוח 
   הילדים שאמותיהם ציינו שהאירוח קידם אותםכל-סך

  : מתוכם
23  62.1  

 44.4 8 שיפר את מיומנויות התקשורת של הילד
 22.2 4 שיפר את המיומנויות החברתיות של הילד

 11.1 2 חיזק את הביטחון העצמי של הילד
 11.1 2 לתו של הילד לתפקד באופן עצמאישיפר את יכו

 22.2 4  קידם את הילד בתחומים אחרים
  האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת  *
  

ציינו כי לדעתן הילד היה מרוצה מאוד מהאירוח אצל המשפחה )  ילדים33( מרבית הילדים  שלהאמהות

רגשית למישהו מבני המשפחה לגבי מרבית הילדים האמהות ציינו שהילד נקשר , בנוסף. המארחת

  .בעיקר לילדי המשפחה, ) ילדים23(המארחת 

  

באופן .  על הילדים נבדקו גם לפי הדיווח שהתקבל מהאמהות המארחותפרויקטהשלכות ה, כפי שצוין

גם האמהות המארחות ציינו כי האירוח קידם חלק , העולה בקנה אחד עם דיווחן של אמהות הילדים

כי האירוח קידם אותם במידה רבה ביותר או ,  ילדים13לגבי  המארחות ציינו האמהות: ניכר מהילדים

 11ולגבי ;  ילדים האמהות המארחות ציינו כי האירוח קידם אותם במידה בינונית7לגבי ; במידה רבה

  . ילדים האמהות דיווחו כי האירוח תרם לילד במידה מועטה או במידה מועטה ביותר

                                                 
ולכן מספר , אחת האמהות סירבה להתראיין בנקודת הזמן השנייה לגבי אחד מילדיה המשתתפים בפרויקט 11

 .ודת הזמן הראשונהכפי שהיה בנק, 38הילדים אינו 
ובנוסף הוחלט לא לראיין אם ,  אמהות סירבו להתראיין2 : אמהות מארחות3בנקודת הזמן השנייה לא רואיינו  12

 .נוספת שהשתתפה במחקר הן כאם לילד עם מוגבלות והן כאם מארחת
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ם ילדיהאמהות המארחות ציינו שה)  ילדים26(לגבי מרבית הילדים , ילדיםבדומה לדיווחן של אמהות ה

  . צוין שהילד נקשר רגשית לילדים)  ילדים24(במרבית המקרים . נקשרו רגשית למישהו מבני המשפחה

  

   משפחות הילדיםלגבי פרויקט תוצאות ה.ב
שתי האמהות במצבן של  השוואת משפחות הילדים התבססה על לגבי פרויקטבדיקת תוצאות ה

רמת הרווחה , ידי האמהות-הנחווה עלהטיפולי רמת העומס : שנערכו בתחומים הבאים המדידות

בדקנו באיזו מידה ההשתתפות , בנוסף. משפחהב התמיכה החברתית מידתהנפשית של האמהות ו

 והאם,  תרמה להורים מבחינת רכישת ידע וכלים לצורך ההתמודדות עם הטיפול בילד הנכהפרויקטב

, פרויקטהורי הילדים הגדילו את רמת השימוש שלהם בשירותי הלשכה לשירותים חברתיים בעקבות ה

  . ובשירותיהם של אנשי מקצוע שונים

  

  ברמת התמיכה החברתית ובתחושת הרווחה הנפשית , שינויים ברמת העומס

ת בתחומים של נבדקו השינויים במצבן של האמהו,  על אמהות הילדיםתכניתבמסגרת בחינת השלכות ה

מצבן של האמהות  בהשינוית חינב. בין שתי נקודות הזמן, עומס טיפולי ותמיכה חברתית, רווחה נפשית

. 2003 ועד לפברואר 2001התארחו במהלך התקופה שמראשית שילדיהן  אמהות 19נעשתה רק לגבי 

 2002-מארחו כלל  אך לא התפרויקטשילדיהן השתתפו ב, ) אמהות12(הניתוח לא כלל את שאר האמהות 

בקרב אמהות שילדיהן  כיוון שלא ניתן לצפות לשינוימ, )פעמי-או התארחו באופן חד (2003ועד תחילת 

על שדיווחו  שיעורי האמהות תידי השווא-בדיקת השינוי נעשתה על. לא התארחו כלל במהלך תקופה זו

ן חוות קושי בתחומים השונים אמהות שציינו שה, כלומר. בין שתי נקודות הזמן, רמה גבוהה של קושי

  . "במידה רבה מאוד/במידה רבה" או" תים קרובות מאודלע/תים קרובותלע"

  

 4-0-ב(בשתי נקודות הזמן מרבית האמהות חוו מידה נמוכה יחסית של קושי , 10כפי שניתן לראות בלוח 

. ה בשתי המדידותהתפלגות האמהות הינה כמעט זה ההשוואה בין שתי נקודות הזמן מעלה כי). פריטים

  . לא חל שינוי במצבן של האמהות בתחום זה, כלומר

  

 בתחום של רווחה "לעתים קרובות מאוד"או " לעתים קרובות"על קושי הילדים דיווח אמהות : 10לוח 
במספרים מוחלטים  (בשתי נקודות הזמן,  חוו האמהות קושיםלפי מספר הפריטים בה, נפשית

   )אחוזיםוב
  'זמן ב    'זמן א  

  מספר  אחוז    מספר  אחוז  מספר הפריטים
4-0  61  11    55  10  
8-5  16  3    27  5  

11-9  22  4    22  3  
  

העומס הטיפולי שהאמהות חוות מתבטא בעיקר בקושי לצאת מהבית עקב   עולה כי באופן כללי11מלוח 

 כי בכל ,להההשוואה בין שתי נקודות הזמן מע . ובמאמץ פיזי גדול הכרוך בטיפול בילד,מוגבלות הילד

, ה קלה במספר האמהות שדיווחו על קושי במידה רבה או במידה רבה מאודיהפריטים שנבדקו חלה עלי

ממצאים אלו . במיוחד מבחינת הקושי לצאת מהבית וביצוע פעילויות לא נעימות הכרוכות בטיפול בילד

על כך שההשתתפות  והן ,מצביעים הן על רמת קושי גבוהה של האמהות עוד לפני השתתפותן בתכנית

  . העומס הכרוך בטיפול בילד בתכנית לא תרמה להפחתת הקושי בקרב האמהות מבחינת
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בתחום של עומס " במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"על קושי הילדים דיווח אמהות : 11לוח 
   )אחוזיםמוחלטים וב מספריםב(בשתי נקודות הזמן , טיפולי

  'זמן ב   'זמן א  
  מספר  אחוז   מספר  אחוז  

  משפחתך מצטמצמת בהוצאות הכלכליות על בני המשפחה 
  האחרים בשל המוגבלות של הילד   

  
40  

  
7  

   
47  

  
9  

           
  לא נותר לך פנאי לטיפול ביתר בני המשפחה עקב הצורך לטפל 

  בילד   
  

37  
  
7  

   
47  

  
9  

           
  לעתים קרובות את נאלצת לוותר על יציאה מהבית בשל 

  דמוגבלות היל   
  

53  
  

10  
   

68  
  

13  
           

  הטיפול היומיומי בילד לעתים כרוך בביצוע פעילויות בלתי 
  נעימות   

  
21  

  
4  

   
37  

  
7  

           
  13  68   12  63  הטיפול היומיומי בילד לעתים כרוך במאמץ פיזי גדול מצידך

  

 של האמהות בין השוואת מצבן.  עולה כי באופן כללי האמהות מקבלות תמיכה בעיקר מבעליהן12מלוח 

בני , בעל, בנות גדולות(פורמליים  שתי נקודות הזמן מעלה כי מבחינת קבלת תמיכה ממקורות בלתי

במיוחד לגבי קבלת ,  חלה מגמה קלה של החמרה במצבן של האמהות,)משפחה אחרים וידידים ושכנים

רופא , רב הקהילה(ם לגבי קבלת תמיכה ממקורות פורמליי. שכנים בקהילהמעזרה מהבעל ומידידים או 

 ,ניתן לראות כי אין הבדל משמעותי במצבן של האמהות לפני השתתפותן בתכנית) או עובדת סוציאלית

  . האחרילו

  

" במידה מועטת מאוד"או " במידה מועטת"על קבלת תמיכה חברתית הילדים דיווח אמהות : 12לוח 
   )אחוזיםמוחלטים וב מספריםב(בין שתי נקודות הזמן 

  'זמן ב    'זמן א  
  מספר  אחוז    מספר  אחוז  מקור התמיכה
  14  74    12  67  בנות גדולות

  8  42    4  21  בעל
  11  58    10  53  בני משפחה אחרים

  12  63    7  37  או אנשים אחרים בקהילה, שכנים, ידידים
  16  84    16  84  רב הקהילה

  11  58    13  68  רופא ילדים או רופא משפחה
  8  42    9  47  עובדת סוציאלית

  

פי שהממצאים שלעיל מצביעים על כך שלא חל שיפור במצבן של האמהות בין שתי נקודות הזמן -על-אף

 אמהות הילדים ל עפרויקטניתן ללמוד על ההשלכות החיוביות של ה, במדדים השונים שנבדקו

 האמהות נשאלו, תחילה. מתשובותיהן על שאלות נוספות לגביהן נשאלו במסגרת הראיונות שנערכו עמן

 התשובות העיקריות שהאמהות ,13כפי שעולה מלוח . כיצד הן מנצלות את זמנן כאשר ילדיהן מתארחים

חלק קטן יותר . זמן לעצמה שהיקדלכך שהאם מו, ציינו קשורות לבילוי זמן של בני המשפחה יחד

ודות ביצוע סידורים או עב; משפחה ביקור אצל חברים או בני, למשל, מהאמהות ציינו סיבות נוספות

 מאפשרת לאמהות לפנות פרויקטמתשובות אלו ניתן ללמוד כי ההשתתפות ב. בבית ויציאה ללימודים
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באופן המקל על האם והמשפחה ותורם למערכת , זמן ליתר בני המשפחה ולעיסוקים אחרים

  . המשפחתית

  

  )אחוזיםב ו מוחלטיםמספריםב(שילדיהן מתארחים בזמן ידי האמהות -אופן ניצול הזמן על :13לוח 
  אחוז  מספר האמהות  

 48.4 15 נסיעות או חופש מחוץ לבית , טיולים
 38.7 12 בילוי עם הילדים האחרים

 32.3 10 זמן לעצמהמקדישה האם 
  26.7  8  )רוע משפחתייא/לידה(פעמי -רוע חדיא

 12.9 4 ביקור אצל חברים או בני משפחה
 9.7  3 עבודות או שיפוצים בבית, ביצוע סידורים

 3.2 1 לימודים או הכשרה
  10  3  אחר

  .אמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת ה*
   

כפי (למרות שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי נקודות הזמן במדד של תמיכה חברתית , כן-כמו

תשובותיהן של האמהות לשאלות אחרות מצביעות על ההשלכות החיוביות של הרי  ,)שהוצג לעיל

ציינו כי הן נמצאות בקשר עם האם )  אמהות16(כמחצית האמהות . תחום זהן בילבשב פרויקטה

ציינו כי הן משוחחות עם האם )  אמהות18(יותר ממחצית האמהות . המארחת גם כשהילד אינו מתארח

 11(חלק ניכר מהאמהות . המארחת לא רק על נושאים הקשורים לילד אלא גם על נושאים אחרים

 פרויקטר עם אמהות אחרות לילדים עם צרכים מיוחדים המשתתפות בציינו שהן יצרו קש) אמהות

במפגשים או  (פרויקטומרביתן ציינו כי הן נמצאות בקשר עם אמהות אלו גם מחוץ למסגרת ה, "הקלה"

שלמרות שלא חל שינוי מובהק ברמת התמיכה החברתית בין שתי נקודות , אם כן, נראה). בשיחות טלפון

הרי שחלק מהאמהות הרחיבו את רשת התמיכה ,  הכללי של תמיכה חברתיתכפי שמשתקף במדד, הזמן

 - הן הגדילו את מספר הקשרים החברתיים שלהן , כלומר, פרויקטהחברתית שלהן בעקבות ההשתתפות ב

  13.והן עם אמהות אחרות של ילדים עם מוגבלות, הן עם אמהות מארחות

  

  המשפחה האחרים -השלכות הפרויקט על בני

שלעתים קרובות , המשפחה  עשויות להיות השלכות גם על רווחתם של שאר בניפרויקטבלהשתתפות 

שאלנו את האמהות על השלכות האירוח על בעליהן ועל , לפיכך. מעורבים במידה רבה בטיפול בילד הנכה

)  אמהות24(הן על הבעלים , מרבית האמהות ציינו השפעה חיובית של האירוח, באופן כללי. שאר ילדיהן

, ההשפעה החיובית על הבעלים התבטאה בהקלה על הטיפול בילד).  אמהות21(הן על הילדים האחרים ו

ההשפעה על הילדים .  והקדשת זמן ליתר הילדים,)יציאה לחופש, בילוי משותף(התקרבות בין בני הזוג 

   .לב מהוריהם-האחרים התבטאה בכך שיכלו להקדיש יותר זמן לעצמם ובכך שקיבלו יותר תשומת

  

                                                 
. חילת הפרויקטשלישים מאמהות הילדים הכירו את האמהות המארחות עוד לפני ת- כשני, כפי שצוין קודם לכן 13

). דרך ילדי המשפחה או ממסגרות טיפוליות, למשל(במרבית המקרים מדובר על היכרות לא קרובה , עם זאת
 .ניתן לייחס את התמונה העולה מפסקה זו במידה רבה לעצם ההשתתפות של האמהות בתכנית, לפיכך



 

  31

   הקשרים שבין אמהות הילדים לבין העובדות הסוציאליות ונותני שירותים

ממצא מפתיע שעלה מהראיונות שנערכו עם העובדות הסוציאליות בלשכה לשירותים הינו מיעוט 

רק , כפי שצוין. הקשרים שבין אמהות הילדים ובין העובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים חברתיים

חלקן דיווחו כי מידת הקשר שלהן עם משפחות שוזאת מאחר , ליות התראיינוחלק מהעובדות הסוציא

  .יתה מועטהי הפרויקטהילדים בתקופת ה

  

ציינו כי יש להן למי לפנות כשמתעוררת בעיה הקשורה למצבו של הילד )  אמהות24(רוב האמהות 

 אמהות דיווחו שאין 7יש לציין כי , עם זאת. או כשעולה צורך להתייעץ לגבי הילד, פרויקטהמשתתף ב

, מקרב האמהות שציינו שיש להן למי לפנות. להן למי לפנות כשמתעוררת בעיה הקשורה למצב של הילד

 "עזר מציון" במחלקה לשירותים חברתיים בעירייה או בפרויקטעובדת הקשורה ל: הגורמים שצוינו הם

) בני ברקה הפועל ב"ארגון שמעיבמסגרת החינוכית של הילד או ב(עובדת סוציאלית אחרת  ;) אמהות9(

ואיש מקצוע ; ) אמהות4(רפואי -האיש מקצוע פר; ) אמהות5(פסיכולוג ; ) אמהות6(רופא ; ) אמהות5(

   14.) אמהות5(החינוך המיוחד /בתחום החינוך

  

ציינו כי יש להן למי לפנות לצורך קבלת מידע על השירותים )  אמהות18(יותר ממחצית האמהות , בנוסף

 אמהות ציינו כי 13, עם זאת. פרויקט הילד המשתתף בשביל ועל טיפולים ספציפיים ב,ם בקהילההקיימי

 אמהות ציינו 10, מקרב האמהות שציינו שיש להן למי לפנות. אין להן למי לפנות לצורך קבלת מידע זה

תית בארגון  אמהות ציינו כי הן פונות לעובדת הקהיל4, כי הן פונות לעובדת סוציאלית במחלקת הרווחה

אם אחת ציינה כי היא עצמה עובדת , למשל( אמהות ציינו כי הן פונות לגורמים אחרים 3- ו"עזר מציון"

  ).  ואם אחרת ציינה כי היא פונה למסגרת החינוכית של הילד,במחלקת הרווחה

  

  פרויקטשביעות רצון של משפחות הילדים וכוונות עתידיות לגבי ההשתתפות ב

 שמידת שביעות הרצון שלהן מהפרויקט הינה עולהיונות שנערכו עם אמהות הילדים מהרא, באופן כללי

  . בעתידפרויקטוכי הן מעוניינות להמשיך ולהשתתף ב, גבוהה

  

כי הטיפול והיחס האישי שהילדים קיבלו מהמשפחה , למעט ילד אחד, לגבי כל הילדיםהאמהות ציינו 

כל , בנוסף).  הטיפול והיחס האישי היו טוביםהאם הנותרת ציינה כי(המארחת היו טובים מאוד 

  .ציינו כי הן מרוצות מהקשר עם האם המארחת, מלבד אם אחת, האמהות

  

, כמעט כל האמהות, בנוסף. פרויקטכל אמהות הילדים השיבו כי הן מעוניינות שילדן ימשיך להשתתף ב

אינן ציינו שהאמהות ש.  משפחהציינו כי הן מעוניינות שילדן ימשיך להתארח אצל אותה,  אמהות3מלבד 

 ציינו כי לא היו מרוצות מהיחס של המשפחה ,מעוניינות שילדן ימשיך להתארח אצל אותה משפחה

כל האמהות השיבו שהיו ממליצות למשפחות אחרות עם ילדים בעלי . המארחת כלפיהן או כלפי ילדן

  15."הקלה" פרויקטצרכים מיוחדים להשתתף ב

  

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 14
 .המידע בפסקה זאת מתייחס רק לאחד מהילדים, ד בפרויקטלגבי אמהות עם יותר מילד אח 15
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מרבית , 4כפי שניתן לראות בתרשים . ג של סידור זמני לילדן עדיף עליהן ביותרהאמהות נשאלו איזה סו

אמהות . "הקלה"כמו , ציינו כי הן מעדיפות נופשון בתוך משפחה)  אמהות25 שהן 80.6%(האמהות 

  16.סידור בבית הילד או נופשון במסגרת ממוסדת: מעטות ציינו מסגרות אחרות

  

  )באחוזים (העדפה של מסגרת נופשון: 4תרשים 
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"הקלה"

סידור בבית הילד נופשון ממוסד לא משנה

  
  ). אמהות ציינו יותר מתשובה אחת2רק , עם זאת( האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת *
  

יותר ממחצית האמהות , פרויקטלגבי השתתפותן בהביעו בבד עם שביעות הרצון הגבוהה שהאמהות -בד

יתה יהציינו ההצעה השכיחה ביותר שהאמהות . פרויקטציינו הצעות לשיפור או לייעול ה)  אמהות18(

ידי האמהות היו צורך במידע לגבי -הצעות נוספות שצוינו על).  אמהות8(צורך בימי אירוח נוספים 

רוקרטיה הכרוכה בתשלום והפחתה בבי, )מידע על שירותים/למה זכאים (פרויקטהזכאויות הקיימות ב

קבלת סיוע לגבי ההוצאות הכרוכות , ימי האירוחיותר גמישות בהקצאת , עבור האירוחיםבלעירייה 

 תכנית וקיום פעילות קבוצתית בין המשפחות המשתתפות ב,קיום פעילות קבוצתית בין הילדים, באירוח

  . בכדי לחלוק מידע לגבי הטיפול בילדים

  

   השלכות הפרויקט על המשפחות המארחות.ג
 מידת העומס הכרוכה באירוח הילדים 

ולגבי סוגי הקשיים עמם , יתה כרוכה בטיפול בילדיםיים לגבי רמת העומס שה הממצאלהלן יוצגו

  . התמודדו האמהות המארחות במהלך אירוח הילדים

  

יתה כרוכה ישהבפועל בדקנו את מידת הפער בין הקושי המצופה מן האירוח לבין מידת הקושי , תחילה

יתה כרוכה ינו כי מידת הקושי שההאמהות המארחות ציי)  ילדים24(לגבי מרבית הילדים . באירוח

,  ילדים האמהות ציינו כי האירוח היה קשה מכפי שהן ציפו9לגבי . יתה בהתאם לציפיותיהןיבאירוח ה

  . ילדים נוספים האמהות המארחות ציינו כי האירוח היה קל מכפי שהן ציפו2ולגבי 

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 16
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האמהות ציינו כי לא היו דברים  ילדים 16לגבי . האמהות נשאלו מה הטריד אותן או הפריע להן באירוח

האמהות שציינו כי היו דברים מטרידים באירוח ציינו את . שהטרידו אותן או הפריעו להן באירוח

; ) ילדים6(הצורך להשגיח על הילד ; ) ילדים7(הקשיים הנובעים מהטיפול בילד ובצרכיו המיוחדים 

  17). ילדים5(גרימת נזק לבית /התפרצויות/והתנהגות אלימה

  

מוצגת התפלגות  14לוח ב. האמהות נשאלו באיזו מידה הן נתקלו בקשיים שונים בזמן אירוח הילד

האמהות לא , לגבי מרבית הילדים, כפי שניתן לראות בלוח. בתחומים שוניםחוו הקשיים שהאמהות 

עם .  קטן מהילדים צוין שנחוותה רמת קושי גבוההרק לגבי חלק. ציינו שהן חוו קושי רב בעת האירוח

 ילדים האמהות ציינו שהן חוו רמה גבוהה של קושי כתוצאה מבעיות של הילד 11יש לציין כי לגבי , זאת

 ילדים האמהות ציינו שהיה להן קשה לתקשר עם הילד במידה רבה או במידה 8ולגבי , בתפקוד יומיומי

  .רבה ביותר

  

דווח  לפי מספר הילדים לגביהם, בעת אירוח הילדים ידי האמהות המארחות-ו עלקשיים שנחו: 14לוח 
  )אחוזיםמוחלטים וב מספריםב(הקושי 

 אחוז מספר  מידת הקושי בזמן האירוח
  100  35  הכל ילדים-סך

   בעיות התנהגות או משמעת
 68.5 24 במידה מועטה ביותר או במידה מועטה 
 14.2 5 במידה בינונית 
 17.1 6 ה רבה או רבה ביותרבמיד 

    
   בכי או עצבות תכופים

 94.2 33 במידה מועטה ביותר או במידה מועטה 
 5.7 2 במידה בינונית 
 _ _ במידה רבה או רבה ביותר 

    
   קשיים הקשורים במצב הבריאות של הילד

 82.8 29 במידה מועטה ביותר או במידה מועטה 
 11.4 4 במידה בינונית 
 5.7 2 במידה רבה או רבה ביותר 

    
ושימוש , האכלה, רחצה, בתפקוד היומיומי של הילד בתחומי ההלבשה בעיות

  עצמאי בשירותים
  

 54.2 19 במידה מועטה ביותר או במידה מועטה 
 14.2 5 במידה בינונית 
 31.4 11 במידה רבה או רבה ביותר 

    
   קושי לתקשר עם הילד

 62.8 22  ביותר או במידה מועטהבמידה מועטה 
 14.2 5 במידה בינונית 
 22.8 8 במידה רבה או רבה ביותר 
  

האמהות ציינו כי הטיפול בהם דורש מאמץ פיזי גדול )  ילדים23( מהילדים יםשליש-לגבי כשני, בנוסף

ם בעת  ילדים האמהות ציינו כי הטיפול בה8רק לגבי , לעומת זאת. במידה מסוימת או במידה רבה

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 17
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 ילדים 10 רק לגבי כן-כמוו, לפעמים או לעתים תכופותהאירוח דורש מהן לקום מספר פעמים בלילה 

  .כרוך בביצוע פעילויות בלתי נעימות במידה מסוימת או במידה רבה האמהות ציינו כי הטיפול בהם

   

סוג הנכות ממנה , ומינ, גילו: האמהות נשאלו האם הן נתקלו בקשיים באירוח שנבעו ממאפייניו של הילד

במרבית המקרים האמהות ציינו שהן לא נתקלו בקשיים שנבעו ממאפיינים . הוא סובל וחומרת הנכות

בעיקר עקב הקושי (אמהות ציינו קשיים הנובעים מגיל הילד ה  ילדים5לגבי , עם זאת. אלו של הילד

ים הנובעים מסוג הנכות של  ילדים האמהות דיווחו על קשי6ולגבי , )הכרוך בהרמה של ילדים גדולים

  ).קושי ביצירת תקשורת עם הילד/צורך בהשגחה(הילד 

  

מסביבתן הקרובה עשויים להקל בצורה ניכרת על מידת מקבלות התמיכה והסיוע שהאמהות המארחות 

שאלנו אותן האם הן קיבלו עזרה באירוח הילד מסביבתן , לכן. העומס שהן חוות באירוח הילדים

יש בנות גדולות שעזרו )  אמהות15(עיקרי שעלה הוא כי למרבית האמהות המארחות הממצא ה. הקרובה

 ובהעסקת הילד ,) אמהות9(האמהות ציינו כי הבנות עזרו להן בטיפול או בהשגחה על הילד . להן באירוח

 אמהות ציינו כי הן מקבלות עזרה מילדים אחרים 11, בנוסף).  אמהות4) (מטיילות איתו/משחקות איתו(

 אמהות ציינו 6רק , כשהאמהות נשאלו האם יש מישהו אחר שעזר להן באירוח, עם זאת. נמצאים בביתה

  ). כלל הבעל בדרך(אנשים נוספים העוזרים להן 

  

. במסגרת בדיקת רמת הקושי הכרוכה באירוח הילדים האמהות נשאלו גם באיזו מידה הן נהנו מהאירוח

המעידים כי רמת הקושי הכרוכה באירוח הילדים לא  ,באופן העולה בקנה אחד עם שאר הממצאים

כי הן נהנו מהאירוח במידה רבה או )  ילדים27(לגבי מרבית הילדים האמהות ציינו  ,היתה גבוהה במיוחד

האמהות . האמהות ציינו כי הן נהנו במידה בינונית)  ילדים8(לגבי שאר הילדים . במידה רבה מאוד

יתה להן תחושת סיפוק יהאמהות ציינו כי ה)  ילדים17(חצית הילדים  לגבי מ18:נשאלו ממה נהנו באירוח

 ילדים האמהות ציינו כי הן נהנו מהקשר עם 13ולגבי , )מהכרת התודה של משפחת הילד/מהטיפול בילד(

  ).שיתוף הפעולה מצידו/התקדמותו/מאופיו של הילד(הילד 

  

  בני המשפחה ביןשאר בני המשפחה ועל היחסים  השלכות ההשתתפות בפרויקט על

 נבחן את השלכות ההשתתפות להלן.  התמקדנו בהשלכות האירוח על האמהות המארחותעד כה

  . גם על שאר בני המשפחה במשפחה המארחתפרויקטב

  

ההשפעות . ציינו כי לאירוח היו השפעות חיוביות על בני משפחתן, מלבד אם אחת, כל האמהות

ותרומה לידע ולהבנה של ילדי , ) אמהות9) (חסד/תינהנ/עזרה(תרומה ערכית : שהאמהות ציינו הן

האמהות )  ילדים29( לגבי מרבית הילדים 19). אמהות4(המשפחה לגבי הנושא של ילדים עם מוגבלות 

  . ציינו כי הטיפול בהם לא גורם מתח בבית עם שאר בני המשפחה

  

                                                 
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 18
 .האמהות יכלו לציין יותר מתשובה אחת 19
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 5, עם זאת. משפחתן- בניציינו כי לאירוח לא היו השפעות שליליות על)  אמהות13(מרבית האמהות 

אם אחת ציינה כי האירוח גרם , למשל. אמהות ציינו כי לאירוח היו השפעות שליליות על בני משפחתן

דבר , רוע בו הילד המתארח הקיאיא ואם אחרת ציינה, קושי כאשר התקיימו בבית מפגשים חברתיים

  .אשר הרתיע את ילדיה

  

   פרויקט עתידיות לגבי ההשתתפות בשביעות רצון של המשפחות המארחות וכוונות

 15(וכי רובן , באופן כללי נמצא כי מידת שביעות הרצון של האמהות המארחות מהפרויקט גבוהה למדי

השיבו כי )  אמהות12( מהאמהות יםשליש-שני,  בנוסף.פרויקטהשתתף בלמעוניינות להמשיך ) אמהות

מהראיונות עולה כי , עם זאת. יוחדיםהיו ממליצות גם לאמהות אחרות לארח ילדים עם צרכים מ

מתוך ארבע .  וכעסותמרמרהתעבור האירוחים עוררה בקרב חלק מהאמהות תחושות בהפחתת התשלום 

או לגבי חלק , באופן כללי - פרויקטאף ציינו כי הן ישקלו מחדש את מידת מעורבותן ב אמהות 18

  .עבור האירוחבעל רקע הורדת התשלום  - מהילדים שהן מארחות

  

 להמשיך ולארח את לנכונותן התייחסה גם פרויקטבדיקת כוונות ההשתתפות העתידיות של האמהות ב

 האמהות, מקרב האמהות שציינו כי הן מעוניינות להמשיך לארח ילדים.  המתארח אצלןמסויםהילד ה

   .כי הן מעוניינות שאותם ילדים ימשיכו להתארח אצלן)  ילדים29(לגבי מרבית הילדים ציינו 

  

אמהות ציינו כי בעליהן היו הכל : מרבית האמהות דיווחו כי בני משפחתן היו מרוצים מאירוח הילדים

ציינו כי , ) אמהות16(מרבית האמהות המארחות , בדומה. מרוצים או מאוד מרוצים מאירוח הילדים-די

  . מרוצים מהאירוח-ילדיהן היו מרוצים מאוד או די

  

צורך :  אמהות ציינו הצעות שונותחמש. פרויקטלהן הצעות לשיפור ההאמהות נשאלו האם יש , לבסוף

הדרכה לגבי פעילות , )הכרת סוגי הנכויות והטיפול בילדים עם מוגבלות(בהעשרה בתחום המקצועי 

  .  וצורך בפיצוי על הנזקים הנגרמים לעתים לבית המשפחה המארחת,לילדים בעת האירוח

  

 סיכום. 5
  

 ,תכנית אופיין בתהליך הטמעה מהיר של הבני ברק בתכניתכללי יישום המההערכה עולה כי באופן 

במחקר לא נמצאה כל עדות לכך שאופיו הייחודי של . וברמת היענות גבוהה מצד הקהילה המקומית

 כרוך בקשיים מיוחדים מצד המשפחות או מצד מפעילי - שירות נופשון הפועל בתוך הקהילה -הפרויקט 

הן , תכניתמנת לשפר את מערך ה על, תת את הדעת על הסוגיות שהועלו בפרק זהיש ל, עם זאת. תכניתה

  . המשפחות המארחותןעלמ משפחות הילדים והן ןעלמ

  

שבחן את , )2002, שימעל(מעניין לציין מחקר קודם שבוצע במכון ברוקדייל , בהקשר של המחקר הנוכחי

נופשון (מצא קשר חזק מאוד בין סוג הנופשון במחקר זה נ. שירותי הנופשונים לאנשים עם פיגור בישראל

.  לבין הערכת ההורים את הנופשון ואת השפעתו על הנופש,)נופשון במרכז יום ונופשון במעון, עצמאי

מוסדיות הביעו -כמעט בכל התחומים שנבדקו במחקר נמצא כי ההורים של נופשים במסגרות הלא
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וזאת במיוחד לגבי , התארחו בנופשונים במעונות בהשוואה להורים שילדיהם ,הערכות חיוביות יותר

נמצאו הבדלים בין סוגי הנופשון השונים מבחינת שיעור ההורים שהיו , למשל. הנופשונים במסגרות היום

  ) 96%(כמעט כל ההורים של נופשים במרכזי יום :  שהייה נוספת באותו נופשוןלנופשמעוניינים לסדר 

 בלבד בקרב ההורים 63%לעומת , ונים עצמאיים היו מעוניינים בכך מן ההורים של נופשים בנופש84%-ו

מחברת המחקר מספקת הסבר אפשרי לכך שהורי הנופשים בנופשונים של . של נופשים במעונות היום

חלק ניכר מן , לפיו, מרכזי היום היו מרוצים יותר מההורים שילדיהם נפשו בסוגי הנופשון האחרים

הורי הנופשים מכירים , לפיכך.  היום הם משתמשים קבועים בנופשון זההנופשים בנופשונים שבמרכזי

בהקשר של  .וגם הנופש עצמו מכיר את המקום ומרגיש בו בטוח, את המקום בו שוהה ילדם באופן קבוע

, המחקר הנוכחי יש לציין כי מאפיין זה של הנופשון במרכז היום בולט אף יותר במסגרת הנופשון הביתי

ידי דמויות קבועות שמוכרות לו ומכירות היטב את -הילד מטופל על: ונותיו של נופשון זהומדגיש את יתר

לב רבה יותר בהשוואה למסגרות בהם נמצאים עוד ילדים עם -הוא זוכה לתשומת, בנוסף. צרכיו

 .מוגבלויות
  

ל  אשר מאפייניה סייעו במידה רבה להטמעתו שבני ברקושם בקהילה ייחודית ביי" הקלה"פרויקט 

מעניין יהיה להמשיך ולבחון את יישום הפרויקט גם בקהילות נוספות בעלות מאפיינים . הפרויקט

  .דומים
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