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  תמצית המחקר

  הורים-ילדיםמרכזי 

של � וצרכי� של ילדי� בסיכו על לענות המכוו� חדשניקהילתי  רותיש נויהורי� ה� מרכז ילדי�

הספר היסודי ע� בעיות רגשיות והתנהגותיות שנוצרו �בגיל בית המרכזי� מיועדי� לילדי�. הוריה�

, מצב הילדי� בתחו� הרגשיאת שפר המרכזי� פועלי� על מנת ל. �ההוריעל רקע טיפול הורי לקוי ול

של חסות התייהטיפול ו ולשפר את ה,הורי�הילדי� וההיחסי� בי� לשפר את , החברתי וההתנהגותי

  . על מנת לאפשר המש� גדילת� בחיק משפחת�,  לילדיה�ההורי�

  

ידי �ועל,  והשירותי� החברתיי�הרווחה במשרד ונוער לילד רותיהשידי �המרכזי� מופעלי� על

המרכז הראשו� נפתח . מפעילות ועמותותאשלי� , המקומיות רשויות בלשירותי� חברתיי�מחלקות ה

, מקצועי�את המרכז מפעיל צוות רב. המדינה ברחבי מרכזי� נוספי� �30ומאז נפתחו כ,  בחיפה�1998ב

  ילדי� והורי� ומש� הטיפול�100כמטופלי� בו . י�יהצהר�אחר בשעות  בעיקרמעוצב כבית ופועלהוא 

ההתערבויות משותפות לילדי� ולהורי� חלק מ. הילדי� וההורי� מגיעי� יחד למרכז.  כשנהבו הוא

ת הפעולה של המרכזי� מבוססי� על גישות חדשות לטיפול בילדי� בסיכו� עקרונו. וחלק� נפרדות

השתתפות ; שלמה כיחידה משפחהראיית ה; הורה�ילדקשר ב ממוקד טיפול :וכוללי� ,והוריה�

 ימוש בכלי� טיפוליי� יצירתיי�ש; תכנית ייחודית לכל משפחה; הטיפול בעיצוב המשפחה

קשר קבוע בי� המרכז לבי� ; מחלקה לשירותי� חברתיי�ל המרכז בי� אחריות חלוקת; וחווייתיי�

 .במרכזהטיפול �  לאחר סיוה לשירותי� חברתיי� במחלקטיפול ההמש�הספר ו�בית

 

  מחקר ההערכה

 ובמימו� ביוזמה ברוקדייל מכו��וינט'ג� מאיירס ידי� על שבוצע הערכה במחקר לווה המרכזי� פיתוח

ההערכה נועדה לספק .  והשירותי� החברתיי�ווחהרות לילד ונוער במשרד הרי והש"אשלי� "של

הורי� ולקבל � רות מידע שיסייע לעצב את המודל של מרכזי ילדי�ילקובעי המדיניות ולמפתחי הש

 וה� ,�והפעלתהמרכזי� התייחסה ה� לתהליכי יישו� ההערכה . החלטות לגבי פיתוחו ופריסתו

פיו� הילדי� והמשפחות המטופלי� יחס לאיהמחקר הת. עבור הילדי� וההורי�בלתוצאותיה� 

; י�זליישו� עקרונות ההפעלה של המרכ;  והתאמת� לאוכלוסיית היעדהורי�� ילדי�במרכזי 

ולמשוב של , להשפעת הטיפול במרכזי� על הילדי� ועל הטיפול ההורי; לתשומות לילדי� ולמשפחות

 . המטופלי� במרכזי� על העזרה שקיבלו
  

 המפעילות לשירותי� חברתיי�מחלקות הו,  ברחבי האר�הורי�� י�ילדבמחקר השתתפו תשעה מרכזי 

. 2004�2000במרכזי� אלה בשני� משפחות שטופלו  153 אוכלוסיית המשפחות והילדי� כללה. אות�

 מחלקות �20 שנדגמו מ,  ע� בעיות בתחו� ההורות משפחות138קבוצת השוואה של המחקר כלל ג� 

מאפייני , בנוס�. הורי�� ילדי� מרכזי ה קיי� השירות שלהישובי� שבה� לא י בילשירותי� חברתיי�

 �11  ילדי� מ1,309 ממדג� של "2000קהילה "נתוני� שנאספו במסגרת ניסוי הילדי� וההורי� הושוו ל

   .)2006, לאל�וסבו, ב� רבי, דולב ( מחלקות לשירותי� חברתיי�
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   :המידע נאס� באמצעות מגוו� כלי� שכללו

בעת : כל משפחה ולכל ילד שלוש פעמי�לגבי  שמולא ה לשירותי� חברתיי�במחלקס "שאלו� לעו .1

  ). משפחות95(ובמעקב לאחר כשנה , ) משפחות109(בסיו� הטיפול , ) משפחות145(ההפניה למרכז 

  .) משפחות139(  שמולא בסיו� הטיפול במרכזהורי��ת במרכז ילדי�/שאלו� למטפל .2

ה לאחר סיו� כשנ, ובמעקב, ) אמהות135(פניה איו� ע� הא� בעת ההי שמולא ברשאלו� לא� .3

   ). שאלוני�49(הטיפול 

   .) עובדי�96 (�2002מולא במש� שבועיי� ב,  במרכזי�תיעוד של פעילויות העובדי� .4

מנהלי� ועובדי� , אשלי�ברות לילד ונוער וי אנשי מפתח בשע� ראיונות עומק וקבוצות מיקוד .5

, אמהות, הורי��ילדי�נהלי� וחברי צוות במרכזי מ, לשירותי� חברתיי�סוציאליי� במחלקות 

 . אבות וילדי� שטופלו במרכזי�
  

 מאפייני המשפחות והתאמתן לאוכלוסיית היעד של המרכזים 
ס" מוגדרת בתעהורי�� ילדי�אוכלוסיית היעד של מרכזי : הגדרת אוכלוסיית היעד

1
 12�5י בנילדי�  כ

 להעניק מתקשי�הורי� ש ו;ע טיפול הורי לקויע� בעיות רגשיות או התנהגותיות שנוצרו על רק

בשני� . כהורי� תפקוד� את לשפר יכולת בעלי א�, לילדיה� תנאי� סבירי� להתפתחות תקינה

רות יכש, לשירותי� חברתיי�מחלקות ה חלק מעובדי ידי�עלהמרכזי� נתפסו הראשונות להקמת� 

הוצאת הילדי� למסגרות פני  ל"קשות ביותר"למשפחות ה שאמור לתת הזדמנות טיפולית אחרונה

 אי� באפשרות כי, התגבשה הסכמההשתנתה הגדרת אוכלוסיית היעד ו� הזמ� שבמ. יותבית� חו�

ישנה הסכמה שהמרכז אינו , כ��כמו. תנותשההמרכזי� להועיל למשפחות נטולות מוטיבציה ויכולת ל

או מחלת נפש , כרות פעילההתמ, יגור שכליפ שני הורי� מוגבלי� בתפקוד� עקב �מיועד למשפחות בה

או ההורה היחיד במשפחה (המרכזי� מיועדי� לתת טיפול למשפחות בה� שני ההורי� , כ��כמו. פעילה

 .מוכני� לקחת על עצמ� להשתת� בטיפול) הורית� חד
  

החברתי , וכ� מצב� הרגשי, הורי�� ילדי� של הילדי� בטיפול מרכזי כלכליי��החברתיי�המאפייני� 

 מחלקות לשירותי� �11 ילדי� בהושוו למאפייני� של מדג� של , פול ההורי בה�והלימודי והטי

  .שמייצגי� בצורה טובה את כלל הילדי� בטיפול מערכת הרווחה, חברתיי�

  

בטיפול . 12�5היו בטווח הגילי� המוגדר ) 78%(מרבית הילדי� : כלכליי��חברתיי�מאפייני� 

). 11%(או צעירי� יותר )  מהילדי�11%(רי� יותר שהיו מבוג, ג� ילדי� נוספי� במשפחההשתתפו 

 מ� המשפחות בה� ההורי� לא חיי� 9%אצל  .הוריות� חיי� במשפחות חד) 53%(כמחצית מ� הילדי� 

 שני �23%ב,  מ� המשפחות ילד אחד�16%ב. ההורה שאינו משמור� היה מעורב בטיפול במרכז, יחד

מהילדי� חיי� במשפחה שבה ראש משק שה אחוזי� עשרי� ושלו . שלושה ילדי� ויותר�44%וב, ילדי�

  . עבריינות או פיגור, התמכרות, הורה שסובל ממחלת נפשיש  מהילדי� �20%ל. הבית אינו עובד

  

                                                   
 1.7.2003ארי� מת, "מרכזי ילדי� הורי�", 8.38ס "תע   1
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הוריות הוא גבוה יותר �שיעור המשפחות החד,  המחלקות לשירותי� חברתיי�11בהשוואה למדג� של 

 שיעור המשפחות בה� ראש משק הבית , זאתלעומת). 36% לעומת 53%(בקרב המטופלי� במרכזי� 

לשירותי�  במחלקות 41% מ� המשפחות המטופלות במרכזי� לעומת 23%(אינו עובד נמו� יותר 

עבריינות או מחלת , התמכרות,  מ� המשפחות במרכזי� יש הורה שסובל מפיגור�20%ב; )חברתיי�

  .  בקרב כלל הילדי� בטיפול המחלקות41%לעומת , נפש

  

דיווחו בעת ההפניה העובדי� הסוציאליי� המפני� : החברתי והלימודי של הילדי�, גשימצב� הר

  דווחו34% לגבי,  דווח דימוי עצמי נמו�29% לגבי, על סימני� של עצב וחרדה מ� הילדי� �67%ביחס ל

 מ� הילדי� �47% ל, בתחו� הלימודי. על בעיות חברתיותדווח  47% לגביחברתיות ו�התנהגויות אנטי

דיווחו העובדי� המפני� על הישגי� נמוכי� ) 47%(ולגבי שיעור זהה , ו בעיות בהתנהגות הלימודיתהי

במרכזי� מאשר בקרב מדג� גבוה יותר היה שיעור הילדי� ע� בעיות . מהרמה המקובלת בכיתה

  . לשירותי� חברתיי�מחלקות  ה11בטיפול הילדי� 

  

הטיפול רמת  דיווחו העובדי� הסוציאליי� על ,הורי�� ילדי�בעת ההפניה למרכז : הטיפול ההורי

ובעיות ) 79%(הבעיות השכיחות ביותר היו בעיות בקשר הרגשי ע� הילד . תחומי� שוני�לפי ההורי 

, )24%(עדר השגחה מתאימה יה: היו בעיות אחרות פחות שכיחות). 69%(בהקפדה על כללי התנהגות 

 �ג� בתחו� הטיפול ). 18%( וטיפול יומיומי לקוי )24%(בעיות בקשר של ההורי� ע� מסגרות החינו

מדג� הילדי� ההורי היה שיעור גבוה יותר של בעיות בקרב הילדי� שהופנו למרכזי� בהשוואה ל

 מילדי 79% לגביבעיות בקשר הרגשי של ההורי� ע� הילד דווחו , הלדוגמ. המחלקות 11בטיפול 

בעיות בהקפדת ההורי� על כללי ; חלקות מכלל הילדי� בגיל� בטיפול המ34%לעומת , המרכזי�

לעומת .  מ� הילדי� בטיפול המחלקות�26%בהשוואה ל,  מילדי המרכזי�69% לגביהתנהגות דווחו 

  . אחוז הילדי� שסבלו מטיפול יומיומי לקוי של ההורי� היה דומה בשתי הקבוצות, זאת

  

מחלקות ה המטופלת ביכלוסישיעור המשפחות ע� קשיי� כלכליי� וחברתיי� היה קט� בהשוואה לאו

 הורי��ילדי�ביחסי , שיעור הילדי� ע� בעיות בתחו� הרגשי, מצד שני, א�, לשירותי� חברתיי�

 המטופלת הכלל האוכלוסיישיעור בקרב היה גדול ביחס ל, ובמרבית התחומי� של טיפול הורי

  .לשירותי� חברתיי�במחלקות 

  

עשרי� וארבעה .  אצל הילדי� ובעיות בטיפול ההורירו� של בעיותיהופנו בשל צ) 81%(רוב הילדי� 

י בשנה בית� חו� מ� הילדי� נשקל סידור 16%בי לגו, מ� הילדי� היו בטיפול פקידי סעדאחוזי� 

  . האחרונה

  

 על התאמה לאוכלוסיית היעד של מרכזי מצביעי�אודות מאפייני הילדי� והמשפחות על הנתוני� 

והורי� ע� ,  ילדי� ע� קשיי� רגשיי� וחברתיי�דהיינו, שני�כפי שהתגבשה במהל� ה, הורי��ילדי�

  . קשיי� ביחסי� ובטיפול בילדיה� א� בעלי פוטנציאל לשינוי
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   הורים-ילדיםההתערבות במרכז 

נבדקו , על מנת לבחו� את המידה שבה עקרונות ההפעלה נטמעו במהל� ההתפתחות של המרכזי�

 הורי�� ילדי�כללו המשפחות שהחלו את הטיפול במרכזי בתקופה הראשונה נ. הנתוני� על פי תקופות

  . 2003�2002 המשפחות שהחלו את הטיפול בשני�  נכללוהי ובתקופה השני;2001�2000בשני� 

  

ובסיומה , הפגישות הראשונות ע� המשפחה מוקדשות להערכה, לפי המודל: גיבוש תכניות טיפול

בגיבוש התכנית אמורי� . י� בה� יושגוואת האמצע, ת יעדי הטיפולהכוללת אמגבשי� תכנית 

 . והמשפחה עצמהבמחלקה לשירותי� חברתיי�ס המשפחה "עו ג� מטפלי� במרכזבנוס� ללהשתת� 

,  מ� האמהות דיווחו שהשתתפו בפגישה שבה דיברו על סוג הטיפול שיקבלושבעי� ושבעה אחוזי�

ג� , בכל המקרי� בה� נשאלו, תעל פי האמהו.  מה� דיווחו כי שאלו אות� לגבי ההעדפות שלה�45%

 מסוי� במידת השיתו� של המשפחות ההשוואה בי� התקופות מעידה על שיפור. �התחשבו ברצונותיה

יה השיבו כי נשאלו ביחס לפעילויות י מ� האמהות שטופלו בתקופה השנ50%: בתכנו� הטיפול

  . נה מ� האמהות שטופלו בתקופה הראשו39%לעומת , המועדפות והתחשבו ברצונ�

  

באמצעות מגוו� הרכבי , טיפול אינטנסיבימיועדי� לתת  הורי��ילדי�מרכזי : סוגי הטיפול הניתני�

כשדגש מיוחד נית� לכלי , הטיפול נועד לילד ולמשפחה. רכי המשפחותועל פי צ, טיפול ושיטות טיפול

)expressive therapies (ביצירה והבעהטיפול 
2

מתאימי� , י� בהיות� מתאימי� לילדי� ולמבוגר,

 המרכזי� מציעי� ,בנוס�. וו� והנאה לטיפוליומוסיפי� ג, למטופלי� המתקשי� בתקשורת מילולית

אודות פעילות המרכזי� על הנתוני� הבאי� . ופעילות קבוצתית,  א� הביתידי�עלהדרכה במיומנויות 

  . לקוחי� מתו� תיעוד הפעילות של העובדי�

  ,  משעות הטיפול השתתפו ילדי� והורי� ביחד�39% ב�  הרכב המשתתפי� בפגישות הטיפוליות �

 .  הורי� בלבד�30%וב,  השתתפו ילדי� בלבד�31%ב
הורי� בקבוצה  השתתפו � מתוכ�53%ב:  משעות הטיפול היו קבוצתיות24% � פעילות קבוצתית �

 . רק הורי��18% וב, רק ילדי�השתתפו בקבוצה 29% �ב, וילדי�
 מ� הפגישות הקבוצתיות נעשה שימוש בכלי �86%וב, ות הטיפוליות מ� הפגיש�66% ב� כלי הטיפול �

כלי . בשאר הפגישות הטיפול נעשה באמצעות שיחה ללא כלי� נוספי�. ביצירה והבעהטיפול 

כלי הטיפול , בשאלוני� לאמהות .אומנות או בעלי חיי�, הטיפול השכיחי� היו טיפול בעזרת משחק

 . פול באמנותשצוינו כתורמי� ביותר היו שיחה וטי
הדבר נכו� ג� לגבי טיפולי� . טיפול ביצירה והבעההוקדשו ל) 93%(מרבית שעות הטיפול בילדי� 

נעשה בעיקר , בטיפולי� בה� נכחו הורי� בלבד, לעומת זאת). 81%(משותפי� לילדי� והורי� 

  ). 84%(שימוש בשיחה 

  

, את ההתאמה שלה� למשפחה, חדותרבי� את דרכי הטיפול המיוציינו , בראיונות העומק ע� ההורי�

חלק ציינו שבזכות הטיפול ביצירה . את התחושה של הכי� ושל יצירת החיבור בי� הורי� לילדי�

  .הבעה השיגו שינויי� שלא היו מגיעי� אליה� בדרכי� אחרותבו

                                                   
 .'פסיכודרמה וכד, הדרכה במיומנויות, בעלי חיי�, גינו�/חממה, תנועה, אומנות, כגו� משחק   2
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על פי תכניות .  מציעי� טיפול אינטנסיבי יחסיתהורי�� ילדי�מרכזי : השתתפות המשפחה בטיפול

היק� זה של טיפול גבוה .  פע� בשבוע�82%ו,  פעמיי� בשבועהוזמנו למרכז מהמשפחות 18%, פולהטי

פגישה של ממוצעת  בתדירות ,הנית� במחלקות לשירותי� חברתיי�" רגיל"מאוד בהשוואה לטיפול 

יומית מרבות מ� המשפחות מתקשות בהתארגנות היו. )על פי נתוני קבוצת ההשוואה (אחת לחודש

 מ� המשפחות הגיעו 14%בפועל . תקשו להתמיד בטיפול במרכזי�הלק� חו,  במסגרותובהתמדה

במש� הזמ�  .לעתי� רחוקות יותראו שבועיי�  הגיעו אחת ל�27%ו, פע� בשבוע 60%, פעמיי� בשבוע

 מ� 8% רק 2003�2002פול בשני� יבקרב משפחות שהחלו את הט: חל שיפור בהתמדה של המשפחות

כ� יתי. 2001�2000בשני� את הטיפול  מ� המשפחות שהחלו 24%לעומת  המשפחות לא התמידו

תכ� שהוא נובע מהבדלי� בדרכי יוי, ששיפור זה נובע מבחירה קפדנית יותר של משפחות מתאימות

  .העבודה

  

) 64%(רוב המשפחות שהיו בטיפול מעל שנה . ולנבדקה ג� ההתמדה של המשפחות על פי מש� הטיפ

 הגיעו מדי 39%ואילו בקרב אלה שהיו בטיפול פחות משנה רק , ו מדי שבוע והגיעהתמידו בטיפול

. )פעמיי� בחודשנעדרו לפחות (לא התמידו מעל שנה משפחות שהיו בטיפול מ� העשרה אחוזי� . שבוע

מבלי שניצלו את הטיפול , לא ברור מדוע משפחות אלה קיבלו אפשרות להמשי� מעבר לזמ� הקבוע

  . בצורה סבירה

  

תה פחותה יההשתתפות של האבות הי, רותי� נוספי� למשפחותי בדומה לש�  ות אבות בטיפולהשתתפ

.  לטיפולפי� שותולא הירוב� ו,  ע� הילדי�י� לא גרותבכמחצית מ� המשפחות האב. משל האמהות

 . מ� האמהות61%לעומת , הגיעו כמעט תמיד, האבות שהשתתפו בטיפולארבעי� ושבעה אחוזי� מ� 

 ,למשל, כ�. ה לשירותי� חברתיי�לציי� שפער זה קט� בהשוואה למצב בטיפול במחלק יש ,ע� זאת

ו  מ� האבות נפגש35%רק ) קבוצת ההשוואה של המחקר(של משפחות דומות בקבוצת ההשוואה 

  . אמהותה מ65%לעומת , � ע� העובדת הסוציאליתבחודשי� האחרוני

 
 בוחני� �בה") דיוני הערכה("י� במהל� הטיפול המרכזי� מקיימי� הערכות ביני: דיוני הערכה במרכז

, על פי דיווח המטפלי� במרכז .ומעדכני� במידת הצור� את תכנית הטיפול, את התקדמות הטיפול

בכל הדיוני� השתתפו המטפל במרכז וההורי� .  מ� המשפחות�81%דיוני הערכה התקיימו ביחס ל

 השתת� ג� �7%וב, לקה לשירותי� חברתיי�המח מהדיוני� השתת� נציג �81% ב). לפחות הורה אחד(

  . ספר�נציג בית

  

 . מ� המשפחות במהל� הטיפול או בסופו�82%ביחס ל התקיימה ועדת תכנו� טיפול והערכה, בנוס�

. הי בתקופה השני�81% בתקופה הראשונה ל�70% עדות אלה עלה מוהיק� ההשתתפות של ההורי� בו

ולא רק , עדותו ככלל להגביר את השתתפות ההורי� בורותי הרווחהימגמה זאת תואמת את מאמצי ש

  .הורי�� ילדי�בהקשר של מרכזי 

  

צוות המרכז , בנוס� לפגישות הטיפוליות ע� בני המשפחה: הורי��ילדי�פעילות העובדי� במרכזי 

הספר וגורמי� �בית, לשירותי� חברתיי�קשר ע� המחלקה , ישיבות צוות, עצותיהתי, עוסק בהדרכה

משעות העבודה הכל �בס�כשליש , על פי תיעוד פעילויות העובדי�. תיעוד ועוד, ומי�אית, אחרי�
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 לקשר ע� גורמי� 16%ועוד ,  לעבודה ישירה ע� המטופלי� בפגישות טיפוליותי�במרכזי� מוקדש

התייעצויות ,  מהזמ� מוקדש לישיבות26% ;הספר�רותי� חברתיי� וביתימחלקה לשהשוני� כגו� 

חלוקת הזמ� ).  או כל פעילות אחרת, ניירת,תיעוד, כתיבה(נהלית י� הזמ� לעבודה מ מ�24% ו;והדרכות

 מ� הזמ� 15%מנהלי המרכזי� מקדישי� , למשל. בי� בעלי התפקידי�, כצפוי, בי� המשימות שונה

    .51% �והמטפלי� המקצועיי� , 34% �העובדי� הסוציאליי� , לפגישות טיפוליות

  

  שירותים חברתייםהמחלקה לעבודה משותפת עם 

 פועלי� במסגרת הורי�� ילדי�מרכזי : הורי��ילדי�ס בטיפול במשפחה במרכז "מעורבות העו

טיפול במשפחה  הלע המרכז והמחלקה אמורי� להתחלק באחריות .לשירותי� חברתיי�מחלקות ה

 של המשפחה במחלקה ממשיכה להיות מתאמת הטיפול ס"כשהעו, ולשמור על קשר רצי� במהלכו

)case manager (כל התקופה ומטפלת בצרכי� נוספי� של המשפחה �מראיונות ע� . של המשפחה במש

ה� במחלקות וה� , מרבית העובדי�. כי עקרו� זה אינו פשוט ליישו�, עובדי� במרכזי� ובמחלקות עלה

, ע� זאת. ס במחלקה בטיפול במשפחה במרכז"מצדדי� באופ� עקרוני במעורבות העו, במרכזי�

 על כ� שהמטפלי� במרכז מצפי� מה� לטפל בעיקר בנושאי� מלינות הסוציאליות במחלקות העובדות

, ת בעבודת� וקשה לה� להתפנות לפגישות במרכזיוה� נאלצות לקבוע סדר עדיפו, כ��כמו. הטכניי�

 מטפלי� במרכזי� טענו שהעובדות במחלקות לא תמיד .משפחות רבות נוספות לעכשה� אחראיות 

אנשי המקצוע במרכזי� לא ואילו עובדות המחלקות טוענות כי , ות את המטלות שלה�מבצעות במהיר

  . טויות ביחס למשפחהלבת המחלקה בהתתמיד פתוחי� לשת� את עובד

  

בתכנו� הטיפול באופ� במחלקה הייתה מעורבת העובדת הסוציאלית , י� פי דיווח המטפלי� במרכזעל

על .  מ� המשפחות�30%ביחס ל רק העובדות הסוציאליות פי דיווח ועל,  מהמשפחות�56%מלא ביחס ל

במחלקה השתתפו ברוב או בכל הפגישות של צוות העובדות הסוציאליות , י� במרכז הטיפולימנהלפי 

הדבר נכו� רק ביחס , העובדות הסוציאליותעל פי דיווח ;  מהמשפחות66%המרכז ביחס למשפחה לגבי 

מהעובדות הסוציאליות  13%�12%פחה במרכז השתתפו בפגישות טיפוליות של המש.  מה�44% �ל

במחלקות דיווחו העובדות הסוציאליות  מ� 12%רק . ועל כ� יש הסכמה בי� שני המקורות, במחלקות

יתה על כ� שהמרכז לא דיווח יהתלונה השכיחה ביותר הכאשר , כי נתקלו בקשיי� בעבודה ע� המרכז

מנהלי הטיפול במרכז הפער בי� דיווח . ה את המחלקהרב במידה מספיקיולא עלגבי הטיפול במשפחה 

היה סבור היו מקרי� בה� המטפל במרכז במחלקה מצביע על כ� שהעובדת הסוציאלית לבי� דיווחי 

בהשוואה בי�  .פהשות שההרגישלא העובדת הסוציאלית א� , העובדת הסוציאליתשית� את ש

במחלקה בתכנו� הטיפול ציאליות העובדות הסוחלה ירידה בהיק� ההשתתפות של , התקופות

   .בתקופה השנייה לעומת הראשונה ובדיוני� במרכז

  

העובדות הסוציאליות דיווחו כי  :ס במחלקה למע� המשפחה במהל� הטיפול במרכז"התערבות העו

וערכו , מחלקה מה� ב80%נפגשו ע� ,  מ� המשפחות94%במהל� הטיפול במרכז שוחחו בטלפו� ע� 

 על פי 64%וע� ,  מ� המשפחות קיימו פגישות קבועות16%ע� .  מהמשפחות48%ביקורי בית אצל 

�לגביה� מעורבות היו העובדות הסוציאליות של המחלקה שלעומת הירידה באחוז המשפחות . הצור

. פעולות שונותצעו ומשפחות לגביה� ביה גדל אחוז היבתקופה השנ, מרכזבתכנו� הטיפול ובדיוני� ב

,  במהל� הטיפולמחלקה בהעובדת הסוציאלית מהמשפחות נפגשו ע� 90%ה יבתקופה השני, למשל
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העובדת  מ� האמהות כי היה לה� קשר ע� 75% דיווחו בראיונות עמ� . בתקופה הראשונה67%לעומת 

כשנשאלו הא� ).  על פי דיווח העובדות הסוציאליות94%לעומת ( במחלקה במהל� הטיפול הסוציאלית

 השיבו 39%, השיבו בחיובמהאמהות  37%, פחה במהל� הטיפולהעובדת הסוציאלית עזרה למש

   . השיבו כי לא היו בקשר איתה�12%ו,  אמרו כי לא היו זקוקי� לעזרתה12%, בשלילה

  

 סיום הטיפול
 נועד להיות קצוב בזמ� ולהימש� הורי�� ילדי�הטיפול במרכזי  :הורי��ילדי�מש� הטיפול במרכז 

בפועל מש� הטיפול . ועדת תכנו� טיפול והערכהה נוספת באישור ע� אפשרות להארכה בחצי שנ, שנה

� ו,  עד שנתיי�19% : מ� המשפחות היו בטיפול מעבר לשנה וחצי40%א� ,  חודשי�16.4הממוצע היה 

  חודשי�17נמש�  הטיפול �2001�2000ב: בשתי התקופות מש� הטיפול היה דומה.  מעל שנתיי�21%

ה ירד שיעור המשפחות יבי� התקופה הראשונה לשני, ע� זאת. דשי� חו15.8 ,�2003�2002בו, בממוצע

הזמ� נבחרו משפחות יותר  במהל� ,כפי הנראה .או זמ� קצר במיוחד, שטופלו זמ� ארו� במיוחד

על הקפדה  יותר הייתהוכ� , כ� שהיו פחות מקרי� של נשירה, הורי�� ילדי�מתאימות לטיפול במרכז 

  . דווכי� מאמנעו טיפולי� ארנ ומגבלת הזמ�

  

 הוא קצר שנקבעמש� הזמ�  סבורי� כי מחלקות לשירותי� חברתיי�מרבית המטפלי� במרכזי� וב

ע� . כניסה לתהלי� טיפולי ולהפנמת השינויי�ל, ונחו� זמ� רב יותר לבניית קשר, רוב המשפחותל מדי

� הטיפול יתמקד א, יכול להספיקשנקבע סבורי� כי מש� הזמ� , רות ילד ונועריהמפקחי� של ש ,זאת

א� לדעת� הבראיונות עמ� נשאלו ג� האמהות . עשה שימוש יעיל בזמ�יוא� י, במטרות מוגדרות

 מה� השיבו כי הטיפול 61%ואילו , השיבו שכ�) 35%(כשליש . הטיפול במרכז הסתיי� בזמ� המתאי�

וב האמהות שהיו ר, � זאתע.  סברו כי הטיפול נמש� זמ� רב מדי4% ורק ,הסתיי� לפני הזמ� המתאי�

 �שדווקא בקרב האמהות , � לציי�ימעני.  חודשי� סברו כי מש� הזמ� היה מתאי�18�12בטיפול במש

היה שיעור גבוה במיוחד של אמהות שסברו שהטיפול )  חודש24מעל (ד ושהיו בטיפול ארו� מא

ג� , ל לסיי� את הטיפוותמדובר בקבוצה של משפחות שמתקש, כפי הנראה. הסתיי� מוקד� מדי

  . מקור סיוע אחר� לעזרה לאור� זמ� ואי� להותזקוקמשפחות אלה או ש, כאשר הוא נמש� זמ� רב

  

  במרכז   לאחר סיום הטיפולמחלקה לשירותים חברתייםהטיפול במשפחה ב

. מחלקה לשירותי� חברתיי� הוא חלק מרצ� הטיפול בהורי�� ילדי�הטיפול במרכז , על פי המודל

 והמשפחה תכנית ה לשירותי� חברתיי�מחלקה,  ובסיומו מגבשי� המרכזהטיפול הוא קצוב בזמ�

העובדת . הכוללת ג� מת� שירותי� נוספי� על פי הצור�, להמש� טיפול במסגרת המחלקה

ו� וכימ, רציפות הטיפול מרכזית למודל. הסוציאלית במחלקה אחראית לעקוב אחרי מימוש התכנית

טווח � בסיכו� ומשפחותיה� שזקוקי� לעזרה ארוכת נועדו לשרת ילדי�הורי�� ילדי�שמרכזי 

  . ולתמיכה במגוו� תחומי�

  

 מהמשפחות גובשה תכנית המש� בסיו� �68%ל,  דיווח המטפלי� במרכזי�לפי :תכנו� המש� הטיפול

גובשה , המשפחותל לכאצל מחצית מ. )�75% ליהיובתקופה השנ ,�61%בתקופה הראשונה ל (הטיפול
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ילדי� היה מועדונית לרות השכיח יהש.  במחלקהוציאליתסבדת החות ע� העותכנית טיפול שכללה שי

  .ביתי�  לטיפול חו��2% ו, לפנימיית יו� ילדי� הופנוהכלל  מ3% ;) מכלל הילדי�11%(

  

תמונה . גובשה תכנית ללא מעורבות המשפחה) 5%(רק במקרי� בודדי� , על פי דיווח מנהלי הטיפול

 מ� האמהות דיווחו 22%רק . כשנה לאחר סיו� הטיפול, ותאחרת מתקבלת מ� השאלוני� לאמה

�תה מעורבת ידיווחה שהי) 2%(רק א� אחת .  דיווחו שלא נקבעה�78%ו, שנקבעה תכנית המש

ג� א� נקבעה תכנית ש, מטפלי� מצביע על כ�הדיווח הפער בי� דיווח האמהות ל .תכניתה בקביעת

�ולא תפסו , חוו או לא זכרו את קביעת התכניתהאמהות לא , בקביעתהשותפו א� ההורי� ו, המש

   .אותה כמשמעותית

  

 שה� נפגשות 58%דיווחו בראיונות ע� האמהות במעקב : ה לאחר סיו� הטיפולמחלקהמש� הטיפול ב

. העובדת הסוציאלית דיווחו שיש לה� פגישות קבועות ע� �2%ו,  לפי הצור�העובדת הסוציאליתע� 

 דיווחו כי המשפחה בקשר 8%, מחלקהשר ע� הקווחו כי אי� למשפחה  מה� דישלושי� ושניי� אחוזי�

היו שסיפרו שה� , ע� הורי�עומק בראיונות . העובדת הסוציאליתא� ללא פגישות ע� , ע� המחלקה

בגלל העומס של , למרות הצור�,  להמש� טיפולמחלקה לשירותי� חברתיי�מתקשי� לפנות ל

. הורי��ילדי� בהשוואה לאווירה הביתית והחמה במרכז ,והאווירה השונה, העובדות הסוציאליות

בראיונות . למרות שהטיפול הסתיי�, עזר בעת הצור� בצוות המרכזישה� ממשיכי� לה, חלק� סיפרו

שני הצדדי� היו מודעי� לכ� שלא מתקיי� מעקב של , שקיימנו ע� צוות המרכזי� והמחלקות

שאי� במחלקות , שני הצדדי� אמרו. מרכזי�הוהילדי� שהיו בטיפול המחלקה אחרי כל המשפחות 

  . הורי�� ילדי� מענה שיכול להוות המש� לטיפול במרכז לשירותי� חברתיי�

  

  הורים-ילדיםתוצאות הטיפול במרכז 

הטיפול ,  הילדי�� הרגשי והחברתי של מצבה בי�השווא באמצעותתוצאות הטיפול נבחנו במחקר 

מקור . מצב� בעת סיו� הטיפולבי� ל, ההפניה למרכזבעת ועמדות האמהות ביחס להורות ההורי 

והאמהות עצמ� , לשירותי� חברתיי�הדיווח בשתי נקודות הזמ� היו העובדות הסוציאליות במחלקות 

 יש לציי� כי .השוואההשחל בקבוצת נבדק ג� השינוי  לצור� השוואה .ביחס לעמדותיה�דיווחו ש

תה שונה במאפייניה מ� הקבוצה שטופלה במרכז י� שקבוצת ההשוואה היוכיומ, ההשוואה מוגבלת

  . בעיקר בשיעור נמו� יותר של בעיות רגשיות חברתיות ולימודיות בקרב הילדי�, הורי��ילדי�

  

עצב : התנהגותיי� רגשיי�הטיפול נבחנו ביחס לשישה תחומי� תוצאות : השפעת המרכז על הילדי�

. ובעיות חברתיות, בעיות בהתנהגות הלימודית, חברתית�התנהגות אנטי, בעיה בדימוי העצמי, וחרדה

שיעור הילדי� ע� בעיות : מרכזב �מטופליה אצל בהיק� הבעיות בשני תחומי� חלה ירידה מובהקת

ושיעור הילדי� ע� התנהגות , הטיפול בסיו� �43% בעת ההפניה ל�61% בהתנהגות הלימודית ירד מ

 לא ,לעומת זאת,  בקבוצת ההשוואה;הטיפול בסיו� �34% בעת ההפניה ל�46%חברתית ירד מ�אנטי

שיעור הילדי� ע� באופ� מובהק בקבוצת ההשוואה עלה . חלו שינויי� משמעותיי� בתחומי� הללו

ירידה שאינה ,  בעוד שבקרב הילדי� שטופלו במרכז ירד שיעור�,)�52% ל�38% מ(סימני עצב וחרדה 

  .�70% ל�76%מ, מובהקת
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התוצאות בקרב ההורי� נבחנו ביחס :  והטיפול ההוריהורי��ילדי� השפעת הטיפול במרכז על יחסי

אב  (בעיות בהקפדה על כללי התנהגות, )אב וא�(ע� הילד בעיות בקשר הרגשי : תחומי�שמונה ל

רוב יע, בעיות בקשר ע� מסגרת החינו� של הילד, מי לקויטיפול יומיו, עדר השגחה מתאימהיה, )וא�

חלה מהממצאי� עלה כי  .) לאלימותכולל חשד(רגשית  או ואלימות פיזית, הילדי� בבעיות בי� ההורי�

� מ (ית פיזאלימותאו שיש לגביה� חשד ל, רגשית אלימותירידה מובהקת בשיעור הילדי� הסובלי� מ

בעיות בקשר ב). �70% ל�91%מ(ובשיעור הילדי� ע� בעיות בקשר הרגשי ע� האב , )�21% ל31%

 של שיפור  ניכרת מגמה בלתי מובהקת,אצל הא� על כללי התנהגות בהקפדהובעיות ,  הא�ע�הרגשי 

 ואחוז הבעיות ,�71% ל�81%אחוז הבעיות בקשר הרגשי ע� הא� ירד מ (בקרב המטופלי� במרכזי�

של החמרה בלתי מובהקת לעומת מגמה , )�56% ל�65% ידי הא� ירד מ�בהקניית כללי התנהגות על

ואחוז הבעיות , �67% ל�59% ות בקשר הרגשי ע� הא� עלה משבה אחוז הבעי, הבקרב קבוצת ההשווא

�ילדי�בקרב האמהות שטופלו במרכזי . �51% ל�41%ידי הא� עלה מ�בהקניית כללי התנהגות על

בה חל שיפור קט� , לעומת קבוצת ההשוואה,  חל שיפור מובהק בעמדות ביחס ליכולת� ההוריתהורי�

ו לא הצביעו הנתוני� על שינויי� במצב הילדי� או בתחומי� אחרי� שנבדק. ובלתי מובהק, יותר

  . בטיפול ההורי

  

  שביעות רצון ומשוב המשתתפים 

הובעה שביעות רצו� גבוהה מ� , בקרב ההורי� שהתראיינו באמצעות השאלוני� וג� בראיונות עומק

  היו25%, ד מ� הטיפול במרכזו מ� האמהות היו מרוצות מא71%: הורי��ילדי�הטיפול במרכזי 

בקרב האמהות המטופלות , לש� השוואה.  מרוצות מ� הטיפולכ��כל לא היו 4%ורק , מרוצות

 27%, דו היו מרוצות מא38%, הורי�� ילדי�מרכז ביישוב שאי� בו  במחלקה לשירותי� חברתיי�

האמהות דיווחו על שביעות רצו� גבוהה מ�  .בכלל  לא מרוצות�21%ו,  מרוצותכ�� כל לא 14%, מרוצות

 אמרו שהיא 99%,  כל האמהות היו מרוצות מ� הקשר האישי ע� המטפלת�י� במרכז המטפל

 היו מרוצות מ� הקשר 85%בקרב קבוצת ההשוואה .  כי עזרה בפתרו� בעיות�87%ו, התייחסה בהבנה

 . שהיא עזרה לפתור בעיות�64%ו,  התייחסה בהבנהיא אמרו שה74%, האישי ע� העובדת הסוציאלית

, קרבה וחמימות: ההורי� הדגישו מספר היבטי� של הקשר ע� צוות המרכז, מ�בראיונות עומק ע

כי למרות הפער הגדול בשביעות הרצו� בי� הטיפול , מעניי� לציי�. עדר איו�יעדר שיפוטיות והיה, הבנה

, ) בלבד במחלקה65% מהאמהות מרוצות מהטיפול במרכז לעומת 96%(טיפול במחלקה בי� הבמרכז ל

,  מרוצות במרכז100%( היה קט� יותר עובדת סוציאלית/הקשר ע� המטפלתהרצו� מ� הפער בשביעות 

האמהות המטופלות במחלקה מבדילות בי� הקשר האישי , כפי הנראה).  מרוצות במחלקה85%לעומת 

האמהות נשאלו ג� לגבי  .המחלקלבי� הטיפול הנית� במכלול של ה, ממנו ה� לרוב מרוצות, ע� העובדת

 מ� הילדי� השיבה הא� כי הטיפול תר� �48% ביחס ל: במרכז לכל אחד מ� הילדי�תרומת הטיפול

נשאלו האמהות על השפעות ספציפיות , כ��כמו. שהטיפול תר�,  מהילדי��31%וביחס ל, ד לילדומא

אחוז האמהות שהעידו על .  מ� האמהות דיווחו כי חל שיפור ביחסי� שלה� ע� הילד66%: של הטיפול

, 62% �בהתנהגות הילד בבית , 63% �בתחו� הרגשי : ד בתחומי� שוני� היה כדלהל�שיפור אצל היל

 .46% �הספר �ובהתנהגות הילד בבית, 51% � בתחו� החברתי , 52% �ביחסי� של הילד ע� אחי� 

 ה� למדו להקשיב יותר לילדי� :הורי� סיפרו כיצד עזר לה� הטיפול במרכז, בראיונות הפתוחי�

ג� . במקו� לפצות אות� במתנות חומריות, למדו לתת תשומת לב לילדי�,  מאיד�ולשי� גבולות, מחד

, ה� הדגישו את הכי� ואת החמימות במרכז. על תרומת המרכזבקבוצת מיקוד עמ� הילדי� סיפרו 
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טחו� יובב, ילדי� סיפרו שהמרכז עזר לה� ביחסי� ע� ההורי�. ואת ההזדמנות לפעילות ע� ההורי�

 מ� האמהות ציינו כי יש שלושי� וחמישה אחוזי�. בל גבולות שמציבי� ההורי�וביכולת לק, העצמי

ת יויותר פעילו,  יותר שעות טיפול:ההצעות השכיחות היו. הורי�� ילדי�דברי� שנית� לשפר במרכז 

  . ופחות תחלופה של מטפלי�, מיוחדות

  

  מצב הילדים בעת המעקב

ות שאלו� לעובדת הסוציאלית של עאמצ בהמעקב אחר הילדי� נער� כשנה לאחר תו� הטיפול

,  מ� הילדי� לא נית� היה להשיג מידע בעת המעקב47%לגבי  .רותי� חברתיי�יהמשפחה במחלקה לש

יתר לילדי� שהזדקקו �צוגייהיה כ� שבמעקב , רותי� חברתיי�יו� שלא היו בטיפול המחלקה לשוכימ

 התערבות של כורוע שהצרייאר או משבעברו , כרבע מהילדי� שנכללו במעקב. להתערבות המחלקה

 .  נוספי� נשקל סידור כזה24%ולגבי , בעת המעקבי בית�חו�היו בטיפול מ� הילדי�  17% .פקיד סעד

שנות מצבי יהאת  שלגבי קבוצה לא קטנה של ילדי� הטיפול במרכז לא מנע  היאמשמעות נתוני� אלה

  .ביתי�משבר ואת הצור� בטיפול חו�ה

  

, בשיעור הילדי� ע� בעיות בתחו� הרגשיבי� סיו� הטיפול למעקב הבדלי� לא נמצאו , ע� זאת

�בעיות לימודיות והתנהגות אנטי(בתחומי� בה� הושג שיפור במהל� הטיפול ; החברתי והלימודי

בי� , שיעור הילדי� ע� בעיותעלה ג� בתחו� הטיפול ההורי לא  .השיפור נשמר ג� במעקב) חברתית

מעקב נוגדת את המגמה בי� השיעור הבעיות בי� סיו� הטיפול לב ותיביצה. סיו� הטיפול למעקב

 . עולההילדי� גיל ככל שהרווחה שירותי יה בשיעור הבעיות בקרב ילדי� בטיפול יהשכיחה של על

הכל מצב הילדי� �בס�, לגבי חלק מ� הילדי�מצבי סיכו� חזרו שלמרות ש היא משמעות ממצא זה

  .ז נשמרוכקבוצה נשאר יציב והישגי המרכ

  

   נקודות חוזק ואתגרים

  הורי��ילדי�נקודות החוזק של מרכזי 

 בעיות רגשיות או שיש לה� 12�5בני ילדי� ע� משפחות מ מורכבתשל המרכזי� אוכלוסיית היעד  .1

הורי� שאינ� מסוגלי� להעניק לילדיה� תנאי� וכ� , שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי, התנהגותיות

במהל� התהוות� גיבשו . כהורי� תפקוד� את לשפר יכולת בעלי א�, נהסבירי� להתפתחות תקי

המרכזי� .  הבנה ברורה מי האוכלוסייה אותה ה� נועדו לשרת ויכולי� לשרתהורי�� ילדי�מרכזי 

ע� שיעור גבוה של קשיי� רגשיי� וחברתיי� בקרב , מטפלי� בילדי� בסיכו� ובמשפחותיה�

תפקוד העמוקי� הכזי� נמנעי� מלטפל במשפחות ע� קשיי המר, ע� זאת. הילדי� ובטיפול ההורי

 . פוטנציאל להפיק תועלת מ� הטיפולאשר אי� לה�, והמתמשכי� ביותר

ופעילויות מהנות , טיפול קבוצתי, טיפול ביצירה והבעההמרכזי� מציעי� למשפחות מגוו� גדול של  .2

 . עבור המשפחותבואטרקטיביות 

,  ילדי�:י� ושל ההורי� דר� טיפולי� במגוו� הרכבי הטיפולהמרכזי� מתייחסי� לצרכי� של הילד .3

 . הורי� ומשפחות וקבוצות מכל הסוגי�
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ההורי� והילדי� חווי� את היחס של הצוות כקרוב . וירה נעימה ומזמינהוהמרכזי� יוצרי� א .4

 שבה י� חברתיי�תה לשירווירה זאת מתוארת כשונה מ� האווירה במחלקוא. ובלתי שיפוטי

למרות שהמטופלי� , ובה השהות פחות נעימה, ה ומקבלתחמפחות וי� התייחסות ההורי� חו

 .את המעמסה על העובדת הסוציאלית, כפי הנראה, מביני�

בנוס� לאווירה ולקשרי� הטובי� ע� . שביעות הרצו� של ההורי� המטופלי� במרכזי� גבוהה .5

וכ� את , יי� שוני�ה� העריכו את הטיפולי� ביצירה ובהבעה ובהרכבי� משפחת, המטפלי�

תובנות ושינויי� שרכשו בטיפול עידי� על רבי� מה� מ. חסות לצרכי� הרגשיי� של הילדי�יההתי

ועל מצב� הרגשי , השפעה חיובית של המרכזי� על הקשר בינ� לבי� ילדיה�על , במרכז

ותר קשב רב י, הורי� ציינו במיוחד את היכולת לשי� גבולות לילדי�. וההתנהגותי של הילדי�

ה� העידו על שיפור , כ��כמו. פחות מריבות ותקשורת טובה יותר בבית, לצרכי� של הילדי�

 .הספר� ובתפקוד� בבית, בקשרי� החברתיי� שלה�, בהתנהגות הילדי�

ובהתנהגות , חברתית�ממצאי המחקר מצביעי� על ירידה מובהקת בהיק� ההתנהגות האנטי .6

רכז א� מנע החמרה של מצב הילדי� בתחו� של עצב ייתכ� שהטיפול במ. הלימודית בקרב הילדי�

או שיש , חלה ירידה מובהקת בשיעור הילדי� הסובלי� מאלימות פיזית או רגשית, כ��כמו. וחרדה

, השתפרו באופ� מובהק הקשר הרגשי של האבות ע� הילדי�; חשד לאלימות פיזית כלפיה�

ביותר ממחצית , פי הספרותכי על , ראוי לקחת בחשבו�. ותחושת המסוגלות של האמהות

המחקרי� על התערבות ביחסי� במשפחה בקרב ילדי� בסיכו� נמצא אפקט קט� בלבד של 

 ;Cedar & Levant, 1990; Chaffin et al., 2001; Giblin et al., 1985; Lazer et al., 2001(ההתערבות 

Macleod & Nelson, 2000(. 

, ג� בעת המעקב, וכ� הטיפול ההורי נשארו יציבי�, החברתי והלימודי, מצב הילדי� בתחו� הרגשי .7

 בניגוד למגמה השכיחה של החמרה בבעיות בתחומי� ,זאת. כחצי שנה עד שנה לאחר תו� הטיפול

 .אלה ע� הגיל

 

  אתגרים וסוגיות לדיון

יתה יוא� ה,  היא חלקיתהורי�� ילדי�המעורבות של העובדי� הסוציאליי� של המחלקות במרכזי  .1

הממצאי� מעידי� על חוסר בהירות ביחס . ת המעורבות במהל� תקופת המחקרירידה במיד

יש צור� להגדיר בצורה . טיפול במשפחה במרכזגבי ה במחלקה להעובדת הסוציאליתלתפקיד 

 מידת המעורבות הנדרשת אתו,  התפקידי� של העובדת הסוציאלית של המשפחהאתברורה יותר 

 . מחלקהה לקבוע סדרי עדיפות בעבודתה בבהינת� הצור� של, עבורהבוהמציאותית 

יש צור� להגדיר . העיקרו� של עבודה משותפת ע� מסגרות החינו� של הילדי� מיוש� באופ� חלקי .2

או תחומי� נוספי� כמו , לימודי� (תחומי הקשראת , )עדכו� או טיפול משות�(את מהות הקשר 

מטפל  ( הקשר ומי אחראי לניהול,) או חלק�כל הילדי�לגבי ( היק� הקשר, )מצב חברתי בכיתה

 ? ) או עובד סוציאלי במחלקההורי�� ילדי�במרכז 

רוב המטפלי� . י הקבוע בנהלי�רב נמשכו מעבר לזמ� הֵמהורי�� ילדי�מרבית הטיפולי� במרכזי  .3

הדורש בחירה של , אינ� מקבלי� את העיקרו� של טיפול קצוב בזמ�, במרכזי� והעובדי� במחלקות
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לרכישת , דרוש זמ� רב יותר ליצירת קשר ע� המשפחה, לטענת�. מקדות בה�מטרות חלקיות והת

 .וכ� נדרש זמ� להטמיע את השינויי� שנרכשי�, אמו� לפני שמתחיל תהלי� שינוי

לא לכל . שו� העיקרו� של רצ� טיפול בי� המרכז למחלקה בסיו� הטיפוליקיימת בעיה בי .4

� נמצאות בקשר קבוע ע� אינ�מ� המשפחות חלק גדול  ו טיפולהמשפחות מגובשת תכנית להמש

  במחלקה מעני�אי�המטפלי� במרכזי� ועובדי המחלקות לדעת . המחלקה לאחר סיו� הטיפול

במחלקות תכ� שיחול שפור ע� תוספת המעני� יי. צורכי המשפחות לעשיכולי� לענות באופ� מספק 

י בית�חו�ות של טיפול המאפשרת למחלקות להמיר מכס" ע� הפני� לקהילה "מדיניותבמסגרת 

 . רותי� בקהילהילטובת פיתוח ש

 .בהתא� לעקרונות המודל,  באווירה השורה בה�ה� פיזית וה�, הורי� מעוצבי�� מרכזי ילדי� .5

והמטפלי� , במרכזי� יש עיצוב מזמי�; לשירותי� חברתיי�במחלקות מקובל עיצוב זה שונה מה

תכ� שפערי� אלה מקשי� על המשפחה יי. שפחותי� בו זמנית במספר גדול של ממטפלפנויי� ואינ� 

 . סיו� הטיפול במרכזע� ה למחלקה להמש� טיפול יליזו� פני

, שיכולי� להוות המש� לטיפול המרכז, יש מקו� לבחו� פיתוח של התערבויות או מעני� נוספי� .6

קה מחלהעובדת הסוציאלית בדוגמאות לכ� יכולות להיות הצטרפות .  נמוכה יותרתבאינטנסיביו

על מנת להכשיר את הקרקע להמש� הקשר עמה , הורי��ילדי�לחלק האחרו� של הטיפול במרכז 

 הורי��ילדי�היא קבוצת מעקב משותפת למרכז , אפשרות אחרת. במחלקה לאחר הסיו�

במידה , כ��כמו. המהווה גשר בי� טיפול המרכז לטיפול המחלקה, ולמחלקה לשירותי� חברתיי�

או התכנית  ,"ע� הפני� לקהילה"המדיניות בעקבות , למשל, בקהילהקיימי� מעני� חדשי� ש

לב מיוחדת להפניית משפחות בוגרות המרכז �יש מקו� לתשומת, הלאומית לילדי� ונוער בסיכו�

    .למעני� אלה
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   המשך פיתוח השירות-אחרית דבר 
ועמליה ב� שוה� דינה שלו�
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 היוותה עדות לכ� שנית� לקד�, תכליתי�מעו� הרבלצד ה,  כמענה טיפוליהורי�� ילדי�הצלחת מרכז 

בהתפתחות� " פריצת דר�"הצלחה זו סימנה  . ולטפל בה� בשירות בקהילה,ילדי� בסיכו� והוריה�

תרמה ג� לביסוס התפיסה  רותי� אלהיההצלחה של ש. נוספי� של מעני� טיפוליי� קהילתיי�

שות התערבות משולבת שתתייחס ה� המקצועית החדשה שכדי להשיג שינוי אצל ילדי� צרי� לע

  .להורי� וה� לילדי�

  

ילדי� . נבע מצור� שאותר בשירותי הרווחה 12�5 לגילאי הורי�� ילדי�מרכז  פיתוח המודל הראשו� של

המופני� היו קבוצות  בי� הילדי�. ובעיקר לפנימיות, ביתי�חו�לסידור  גיל זו הופנו בקבוצת רבי�

בקהילה מענה  הוצאת הילדי� לו היה קיי�את את מצב� ולמנוע ילדי� והורי� שנית� היה לשפר 

  . בשביל�טיפולי

   

פותחו בערי� בינוניות וגדולות כאשר במהל� הפיתוח והקמת ,  לפי מודל הבסיס,המרכזי� הראשוני�

התוצאות החיוביות . ערבי�הו חרדי�ה גו� כ,המרכזי� שמנו דגש על התאמת� לאוכלוסיות שונות

ובאשלי� והשירותי� החברתיי� הוריה� כיוונו את המובילי� במשרד הרווחה לו ילדי� בסיכו�ל

המודל הראשו� פעל בהצלחה מכיוו� ש. שובי� בגדלי� שוני�יאוכלוסיות ביבלפעול ליישו� המודל 

שמספר�  ,שובי� קטני�ילתת שירות דומה לאוכלוסיות בי  היה חשוב,שובי� בגודל בינוני ומעלהיבי

גודל האוכלוסייה , הבסיס מסיבות של תקציב מודל את ני� לא נית� היה להקי�קטהישובי� יב. רב

שובי� ילי  ופותח מודל,אלהשובי� יהמודל הותא� לשירות בי, לכ�. ומספר הלקוחות הפוטנציאלי

ישוב ופוגש את ישוב לי מיעוברבו הצוות של המרכז , " אזורי ניידהורי�� ילדי�מרכז " ,קטני� סמוכי�

חוברי� השובי� קטני� ימקב� של י ,"מרכז אזורי נייח"פיתוח נוס� הוא . שוב שלה�יהמטופלי� בי

המודל נמצא . שוב הגדולינוסעי� אל הי וההורי� והילדי�, בו ממוק� המרכז, שוב גדול יותרילי

  .רותי� משותפי� אזוריי� אחרי�יה� כבר שבמתאי� למועצות אזוריות או לרשויות שיש 

  

היו� אנו . גילי� שוני�מודלי� ל של פיתוחבל וחה, 12�5ו� המודלי� לגילאי לאחר התמודדות ע� מגו

העקרונות , בהתאמה לגיל ההתבגרות,  הועתקובה�,  של מודלי� חדשי� למתבגרי�הרואי� התחל

, העבודה המערכתית, השותפות ע� המטופלי� :הורי��ילדי�המרכזיי� המנחי� את עבודת מרכזי 

ניצני�  .שימוש בטיפולי� חווייתיי� ובמגוו� אנשי צוותוה ; בהוריוה�ו בילד ה�התפיסה שמטפלי� ו

  .ללבלבא� ה� של פיתוח והתאמת המודל לעבודה ע� ילדי� בסיכו� בגיל הר� והוריה� החלו 

  

                                                   
3

 מרכזת �  עמליה ב� שוה�; משרד הרווחה, שירות ילד ונוער,  לשעבר מפקחת ארצית קהילה� ינה שלו� ד  
  אשלי� , הורי��פרויקט מרכזי ילדי�
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  : הפועלי� במודלי� השוני� הורי��כזי ילדי�מר 48 ,או שנמצאי� בשלבי פיתוח והקמה, כיו� קיימי�

 : הוריה�לו) 12�5(לילדי� בגיל החביו�  �

  29 �   מודל בסיס -

  3 �אזורי נייד  -

   3 � אזורי נייח -

  6 � הוריה�ללמתבגרי� ו �

  7 �  הוריה�ללילדי� בגיל ר� ו �

  

בכל . "הערכה מעצבת"כ הורי�� ילדי�ליוותה את מרכז  הורי�� ילדי� המחקרית של מרכזי ההערכה

פעלת המרכזי� ברשויות הלשותפי� במטה ואנשי השלב של המחקר הועבר המשוב מהחוקרי� ל

התאמה  בוצעה ,שללמ, כ� .בצורת העבודה וו שיפורי� ושינויי� במודל המשוב הוכנסלאור. המקומיות

  .קבלת את השירותמהיה ישל המרכזי� לצורכי האוכלוס

  

הקמת� ועד בהחל , הורי�� ילדי�בתהלי� התפתחות מרכזי שעלו  מספר נקודות מרכזיות להל� יובאו

  .היו�

  

  הורים-ידות טיפוליות קטנות על פי עקרונות מרכז ילדיםהקמת יח

שובי� קטני� יחידות יבי הא� להקי�: השאלה נדונה כעתוהשירותי� החברתיי� הרווחה במשרד 

 תהיה יחידה קטנה ה מקומית לשירותי� חברתיי�כ� שלכל מחלק , לילדי� והורי�טיפוליות קטנות

מספר יש בה�  �יאת המודלי� האזורי המשי� לפתחליש  ,או; נשי מקצועספר קט� של אמ  ע�השלמ

השותפי�  . במשות�י�מגוו� אנשי מקצוע וצוות העובד, תרונות של צבירת ידעע� י, אנשי צוות קבועי�

יש לבר� על המגמה ,  ע� זאת;הורי�� שובי קט� אינו מרכז ילדי�י כי מודל ימביני�לתכנית 

במשפחות מחייבת התערבות והתייחסות  טיפולית הההבנה של אנשי המקצוע כי עבודעל המתרחבת ו

  .משפחתית ומערכתית

  

  טיפול בבני גילים שונים

צרי� לטפל /הא� באותו מרכז אפשר היה הורי�� תחילת פיתוח מרכזי ילדי�בו עסקנו מ נושא נוס�

 הא� אותו צוות ,אלא;  ודאי נית� הדבר, השאלה אינה לגבי שימוש באותו מבנה פיזי?י� שוני�אבגיל

 ואשלי� כיוונו לפיתוח מודלי�  והשירותי� החברתיי�משרד הרווחה. י�אצרי� ויכול לטפל בכל הגיל

אחת היא שהתערבות טיפולית בכל קבוצת גיל התפיסה ה. שוני� ונפרדי� לכל גיל לאור שתי תפיסות

היא שהמער� , לימה את הקודמתהמש ,התפיסה השנייה. מצריכה התמחות מקצועית ייחודית

משימות  ול ההול� בכל גיל קשור למשימות התפקודיות המשתנות של ההורי�)סט הטיפול (יהטיפול

 והמער�, מער� משפחתי המתאי� בגיל חביו� הוא המער� ולכ� ,ההתפתחותיות של הילד לפי גילו

  .המתאי� בגיל התבגרות הוא פגישות נפרדות להורי� ולמתבגרי�
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  ז מאפייני האוכלוסייה המתאימה לטיפול במרכ

אלא , מחו� לבית� ת�השמ המחייב את  אינו חלופה לילדי� במצב סיכו�הורי��ילדי�מודל מרכז 

 מענה טיפולי �נת� להיא� י,  בקהילה� סיכוי לשיקומשישמענה לקבוצת ילדי� והורי� מהווה הוא 

 בהתחלת הפעלת .המאפייני� של האוכלוסייה המתאימה לטיפול במרכז לאור הנאמר הוגדרו. מתאי�

שתוארה , התופעה . לפעול כדי למנוע הפניית משפחות ע� מאפייני� מורכבי� יותרצור�המודל היה 

� ילדי� של הפניית משפחות ע� מאפייני� מורכבי� חוזרת על עצמה בכל הקמה של מרכז ,במחקר

 ,השירות לאוכלוסייה הנכונה ליווי של מובילי התכנית להתאמתבו יש צור� בעבודה.  חדשהורי�

  .פגיעה בילדי� אחרי� הזקוקי� למעני� אחרי� עתולמני

  
רות ית ההבנה והלמידה של השו שמתגבשמתבררבתו� שנת עבודה ראשונה של כל מרכז חדש 

  .רותימהש  ליהנותתוכל האוכלוסייה המתאימה אשר  לגבישוביהסוציאלי בי

  

  הורים -משך הטיפול במרכז ילדים

לבי� ועל הבנת הקשר בי� המרכז מש� הטיפול במרכז  משפיעי� על  מאפייני האוכלוסייהלפי המודל

ושכמות� יש עוד רבי� , שיקו��התפיסה שמדובר בילדי� והורי� ברי. המחלקה לשירותי� חברתיי�

תה יההנחה הי.  חודשי�18�12 כטיפול בטווח בינוני של במרכז להגדרת מש� הטיפול ה הוביל,בקהילה

 , בזמ� זהנית� יהיה, )ולא משפחות מורכבות יותר (רוע� המאפייני� שהוגדיטופלו המשפחות שא� 

כ� . )לא לשינוי בכל תחומי החיי�ו (תתפקודי" עליית מדרגה"להביא ל, תו� השקעת תשומות רבות

מעני� אינטנסיביי�  המשפחות בעזרת רכיונית� יהיה לענות על צ,  לאחר תקופת הטיפול,שבעתיד

טיפול יופנו משפחות אחרות שרבות  שפחות שמסיימותידי המ�למקומות שמתפני� על, בנוס� .פחות

  .בקהילה כמוה�

  

  הבניית הקשר עם המחלקה לשירותים חברתיים 

במוב� של , חילהת .הבניית הקשר ע� המחלקה לשירותי� חברתיי�מש� הזמ� הקצוב השפיע על 

� מקבלות הק זמ� מוגדר אלא שבפר, טיפול המחלקהת את ועוזבמשפחות שאינ� מדובר ב � ציפיותה

יפנה את המשפחות : ת המשפחותס המשפחה ילווה א" חשוב שעו,לכ�. טיפול אינטנסיבי יותר

ויהיה ערו� למת� , ישלי� מעני� נוספי� לפי הצור�, ילווה אות� במהל� הטיפול במרכז, המתאימות

ס יטפל ג� בהפניית משפחות חדשות נוספות "העו. הטיפול המתאי� לאחר סיו� התקופה במרכז

עומס המשימות   בגלל:תפיסה זו נתקלה בקשיי� לא מעטי� .מקומות שהתפנו במרכז וחוזר חלילהל

� למרכז ילדי�העובדי� רצו להפנות את המשפחה , מחלקות לשירותי� חברתיי�של עובדי המשפחה ב

 ומקשה על ,דבר שמביא לניתוק הקשר במהל� הטיפול, ולהוריד אותה ממצבת התיקי� שלה�הורי� 

 הביא ג� לכ� הדבר,  במחקרעלהכפי ש.  בסיו� הטיפול במרכזמחלקהאחריות הטיפולית להחזרת ה

תה שלא התפנה מקו� למשפחות נוספות יהתוצאה הי. שהמרכזי� רצו להמשי� לטפל במשפחות

  .שיכלו להפיק מהטיפול

  
א אל,  והשירותי� החברתיי�מהנהלת משרד הרווחהזוהי סוגיה דינמית שלא נית� לפתור בהוראה 

, לשירותי� חברתיי�צרי� לעבוד עליה כל הזמ� ע� המרכזי� וע� העובדי� הסוציאליי� במחלקות 

  .מהטיפול במרכזי� כדי שמרב המשפחות המתאימות יפיקו תועלת
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  ס המרכז "ס מחלקה לבין עו"חלוקת התפקידים בין עו

וקת חל מעלה את שאלת ברתיי�חירותי� השותפות המקצועית של המרכז ע� המחלקה לש

ברור שיש נושאי� שה� באחריות בלעדית של . ס המרכז"מחלקה לבי� עוהס "התפקידי� בי� עו

�בקשר הורההטיפול בעוד ש ;גורמי� שוני� בקהילה ומחוצה להע� תיוו� ,  כמו סיוע חומרי,מחלקהה

ס המחלקה לשמש "ניתנת אפשרות לעו, ע� זאת. ילד הוא בעיקר באחריות הצוות הטיפולי של המרכז

 ,בעיההתפקידי� והאחריות מתעוררת בנושא חלוקת . כמטפל במרכז בחלק מהמשפחות המופנות

�  כמו בית,בקהילה הרלוונטיי� לטיפול במשפחה כאשר נדרשות התערבויות ע� גורמי� נוספי� בעיקר

 המשפחה מה יקרה כאשר ?אחראי על הקשר או מטפל המרכז ס הלשכה"הא� עו. מועדונית או ספר

 אי� תשובה ,לדעתנו? דרש המש� קשר ע� המערכות הנוספות בקהילהטיפול במרכז וייתסיי� את ה

משאבי� העומדי� לרשות קחת בחשבו� את ה ול,ה מה מתאי� ל,לגבי כל משפחה, יש לבחו�. אחת

עדות ובו, יש לבחו� סוגיה זו תו� כדי תהלי� ההתערבות. המטפלי� השותפי� בתכנית ההתערבות

של בקשר הטיפולי  חשוב לזכור את הזמניות של המרכז, בכל מקרה. כהערהדיוני ה ובההחלטה

  .ע� המשפחהשירותי הרווחה 

  

  ) ועדות החלטה(ועדות לתכנון טיפול והערכה 

לתכנו� טיפול  הידי ועד� שמשפחה תופנה לטיפול במרכז עלהורי� קובע� של מרכזי ילדי�המודל 

המש� לבדיו� הסיו� בוני� תכנית . הטיפולהגור� שבאמצעותו משפחה מסיימת את היא  ו,והערכה

  . התערבות ומעקב למשפחה

  
א� תהלי� ,  יוש� כמעט באופ� מלא,עדהוהפניית המשפחה באמצעות הו, דהיינו, החלק הראשו�

בעקבות , כיו�. שני� הראשונות להקמת המרכזי�עדה יוש� באופ� חלקי בוהסיו� באמצעות הו

לתכנו� טיפול והערכה במחלקות עדות ו� בעקבות הרפורמה בו וכ,תהלי� של עבודה ולמידה במרכזי�

קיי� שינוי לטובה בתחו�  , והשירותי� החברתיי�משרד הרווחהאותה מוביל , לשירותי� חברתיי�

  .זה

  

  הספר-חשיבות הקשר עם בית

את  ו,עדות ההיגויודגיש את חשיבות השותפות של אנשי חינו� בוהורי� מ�של מרכז ילדי�המודל 

לאור התפיסה שהמשימה , כל זאת. ית תכנית התערבות משותפת בכל משפחהית של בנהחשיבו

להתייחס  ,בי� שאר המטרות הטיפוליות, חשוב, לכ�. ההתפתחותית של ילדי� היא הצלחה בלימודי�

  .הספר�התנהגות בביתללהישגי� הלימודיי� ו

  

הורי� מיוש� רק באופ� � ילדי� של מרכזי עדות ההיגויושל השתתפות נציגי חינו� בוהמרכיב במודל 

א� בהמש� , בשלבי� הראשוני� של הקמת המרכזי� נציגי החינו� היו שותפי� פעילי� בתהלי�. חלקי

. ת שותפות זוי והמרכזי� לא המשיכו בבנילשירותי� חברתיי�מחלקות הו, עדותופרשו מהשתתפות בו

 , לומדי� הילדי� המטופלי��החינו� המסוימות בהסגרות  התפתחה שותפות חלקית ע� מ,ע� זאת

  .א� בשלב עריכת המחקר הנושא עדיי� לא הוטמע באופ� מלא
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ובנוס� , הממצאי� של המחקר כיוונו את מובילי התכנית לחדד את חשיבות הנושא בעבודת המרכזי�

  .ספר� הוקצו משאבי� לאתגר את הצוותי� במרכזי� לפתח תכניות התערבות המשלבות לימודי� ובית

  

  ) לא מילוליים(חווייתיים טיפולים 

 אחד השירותי� הטיפוליי� הקהילתיי� הראשוני� ששילבו הורי��  ילדי� שני� היה מרכז10לפני 

יש . ונוצרה במרכז מסגרת ע� מגוו� מעני� טיפוליי�) לימילולא ( מטפלי� המתמחי� בטיפול החווייתי

,  ע� כניסת טיפולי�גווני� יותרתגובה טובה של המטופלי� למעני� אלו אשר הלכו והתרחבו ונעשו מ

 א� ג� ,לילדי� יתי מכוו�יעיקר הטיפול החוובפועל שעולה מחקר  מה.גינו� טיפולי ובעלי חיי�כגו� 

חשוב לפתח את . לימילולעתי� יותר מטיפול , מסוג התערבות כזהתועלת מבוגרי� יכולי� להפיק 

  .לכל הגילאי� המענה החווייתי

  

  עבודה עם אבות 

 מרכזי� שהצליחו :תה מגוונתיתמונה היהבפועל . חשיבות העבודה ע� שני ההורי�את גיש המודל מד

 עבדו בעיקר , לעומת מרכזי� שבדומה לשירותי� טיפוליי� אחרי�,לשלב את האבות מתחילת הטיפול

וכ� ג� אצל הצוות  ,המודעות של אנשי הטיפול בכל השירותי� משתנה בשני� האחרונות. ע� האמהות

 בצד ,ה לכ� היא הגידול במספר האבות השותפי� בטיפולָיהר�. מובילי התכניתאצל  ובמרכזי�

בחלק גדול מהמרכזי� מתקיימת . גישות ומעני� טיפוליי� שמתאימי� לאבות, התפתחות שיטות

הגרי� ה� אבות שוב ויהמתגוררי� באותו יה� אבות  ,בשני� האחרונות עבודה ע� אבות לא משמורני�

ומחלקות לשירותי� חברתיי�  לעודד מרכזי�יש . זהו נושא שיש להמשי� ולפתח. �שובי� אחרייבי

�כמחצית  (חיי� במשפחות בה� ההורי� חיי� בנפרדלא מעטי� ילדי�  ה� משו� ש,להשתת� בתהלי

  .ילדל האב הינו משמעותי ה� משו� שג�ו, )מ� הילדי� המטופלי� במרכזי�

  

  המבנה הפיזי בו שוכן המרכז

הצוות את � שוני� הצלחנו למק� את השירות במבני� ראויי� המכבדי� את המשפחות ובעזרת גורמי

המאפשרת ג� , למשפחות חשיבות רבה ביצירת סביבה מאפשרת וידידותיתיש למבנה הפיזי . הטיפולי

שביעות הרצו� של ההורי� וההצלחה הטיפולית , ע� זאת .מגוו� של סוגי התערבות לא קונבנציונליי�

אנו עדי� למרכזי� . ש ובראשונה ליחס של הצוות המטפל ולמעני� הטיפוליי� המגווני�קשורי� ברא

א� איכות המענה הטיפולי וסגנו� , שפעלו בתנאי� אשר אינ� עומדי� בקנה אחד ע� דרישות התכנית

שהינ� , חו� וקבלה ושותפות ע� מטופלי�.  של המשפחות�העבודה הביאו לשינוי מהותי במצב

מטופלי� ועל האפשרות לסייע לה� לבצע המשפיעי� על , הורי�� ילדי� של מרכז מעקרונות היסוד

 א� אינ� תחלי� לגישה ,המשדר ידידותיות וחו� ה� חיוניי� במבנה הולמי� תנאי� .שינוי במצב�

   .מקצועית ומקבלת

  

  אחוז שעות הטיפול הישיר של העובדים הסוציאליים 

בדיקה והתערבות בוצעו  הצוות המוקדשות לטיפול ישיר האחוז הנמו� של שעות הממצא לגביבעקבות 

ולכ� חשוב , חלק מתכנית הטיפולמהווה הקצאת זמ� לפגישות ע� שותפי טיפול בקהילה  .בנושא

נדרשו כל מנהלי , בעקבות הממצאי� .לטיפול ישירהזמ� המוקדש וקדש לכ� זמ� כמו יבאותה מידה ש
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יש לזכור כי  .� כ� שנית� למצות ולייעל את זמ� הטיפולהמרכזי� והעובדי� לבחו� את ניצול הזמ� שלה

   . חלק ממער� הטיפול במרכז שמביא להצלחה ולשינוי במשפחה� הההתערבויות הטיפוליותכל 

  

  שיפור בתפקוד אצל הילדים ואצל ההורים התוצאות 

 ובמרכזי� חשי� סיפוק רב שהצליחו לשירותי� חברתיי�מובילי התכנית והצוותי� במחלקות 

 התוצאות אל .לתוצאות של שיפור בתפקוד אצל הילדי� וג� אצל ההורי�להפעיל שירות שהביא 

מדרגה הקפיצת  ,חל שינוי משמעותי, דהיינו ,)מעקב לאחר שנה (נשמרות ג� אחרי שהטיפול הסתיי�

 ג� בשדה .התוצאות מחזקות את ההרגשה שהצלחנו לפתח מענה משמעותי. תפקודית אליה שאפנוה

ה  מפני� משפחות למחלק, כמו מורי� ופסיכולוגי�,גורמי� שוני� בקהילה.  להצלחה זואנו עדי�

  . בבקשה לקבל את הטיפול במרכז לאור ההתנסות של משפחות קודמותי� חברתיי�תלשירו

  

המרכזי�  . א� הוא מתגש�הורי��ילדי�החזו� שהמרכזי� יהפכו למרכז ידע בקהילה בנושא קשר 

קבוצות הורי� בשותפות ע� גורמי� מקצועיי�  תי� בקהילה ומנחי�מקיימי� השתלמויות לצוו

  .אחרי� בקהילה



 

 xix

 תודות
  

  . הדוח ובהכנת, המחקר ברצוננו להודות לכל אות� אנשי� שעזרו לנו בביצוע

  

� ירושלי�, דרו�� ירושלי�, , ציונה נס, חיפהבית מיה ב הורי�� ילדי� במרכזי הצוות ולחברי למנהלות

 רותי�ילש המחלקות ולצוות למנהלות ;לודו שבע באר, חולו�, כרמל טירת, עירה לב�ירושלי�, חרדי

   .אלה שובי�יבי חברתיי�

  

 ובחוויותיה� מזמנ� ושיתפו אותנו במחשבותיה� שהקדישו, אלה במרכזי� שטופלו ולילדי� להורי�

   .זה רותילש ביחס

  

, אשקלו�, באריאלהשוואה בקבוצת ה חברתיי� רותי�ילש המחלקה וללקוחות הסוציאליות לעובדות

 פתח, ערד, נתניה, נהרייה, נשר, מיתר, ירוח�, יהוד, טבריה, יעקב זיכרו�, השרו� הוד, י� בת, ברק בני

  .אביב ותל, השרו� רמת, רחובות, חריש�קציר, צפת, תקוה

  

 רות לילדיבש הקהילה ולמפקחי, וינטר מוטי,  והשירותי� החברתיי�הרווחה במשרד לשותפינו

   .רולנוע

  

  .מוסרי ושרית פרימק חנה ,שומ� שחר, טוב שרה ,באשלי� לשותפינו

  

 אילנה, פינס וליהודית ;ברוקדייל מכו��וינט'ג� במאיירס שדה עבודת יחידת מנהלת, תמיר לח�

  ..מרכזות עבודת השדה במחקר ,יהושע ליזה אבוקסיס ואריאל, טורבסקי

  

 לטלי ;מכו� ברוקדייל�וינט'ג�נוער במאיירסלילדי� ול מנהלת מרכז אנגלברגלשעבר , לטלל דולב

אנגלברג  חברינו במרכז ולכל ;הסטטיסטי היוע�, שרו� לאס� ;המרכז מזכירת, סלע לחגית ;שלומי
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  מבוא. 1
רכיה� של ילדי� המגלי� קשיי� חברתיי� ורגשיי� וא לדאוג לצואחד היעדי� של מערכת הרווחה ה

בשני� . סי� בעייתיות במשפחהמערכות יחבשל  או , בטיפול שה� מקבלי� מהוריה�י�על רקע ליקוי

 אלימותרותי הרווחה והחינו� מחפשי� דרכי� להתערב לא רק במקרי� קיצוניי� של יהאחרונות ש

או קשיי� ,  רגשיתאלימותאו הזנחה ,  כגו� הזנחה פיזית,אלא ג� במצבי� אחרי�, פיזית או מינית

   .בהקניית כללי התנהגות

  

או שחיי� ,  זוכי� לטיפול משביע רצו� מהוריה�ינ�ילדי� שאלמרבית המעני� שהוצעו עד כה 

הוצאת הילד מבית : היו משני סוגי�, במשפחות בה� היחסי� בי� ההורי� לבי� הילדי� מעורערי�

או אומנה , מועדונית,  וא� לחלק משעות היו� למעו�;יבית� חו�א� באופ� מלא לסידור , ההורי�

� עלקוי בטיפול הנית� יאו להשלי� את הל, ול ההורי�על מנת להעניק לילד טיפול חלופי לטיפ, יומית

עבור הילד או ב טיפול פסיכולוגי רוב�פי�על, סוג אחר של מענה היה טיפול מקצועי ספציפי.  ההורי�ידי

טיפול גמילה , למשל, טיפול המכוו� לבעיה שממנה סובל ההורה,  ולעתי� רחוקות יותר;אחד ההורי�

שה� אינ� נותני� מענה ,  הואנה משות� של סוגי המעני� הללומכ. עבור הורי� המכורי� לסמי�ב

ושאינ� מגדירי� את שיפור מערכת היחסי� , כוללני למגוו� הצרכי� של הילד ושל כל בני המשפחה

  .במשפחה או את שיפור הטיפול ההורי כמוקד ההתערבות

  

� לטיפול הול� באר� ובעול� רווחות כיו� תפיסות חדשות בתחו� הטיפול בילדי� שאינ� זוכי

  : תפיסות אלה כוללות. מהוריה�

 התערבות הלוקחות בחשבו� את צורכיה� של תכניותהתייחסות לילד כחלק מהמשפחה ובניית  �

  . מערכת היחסי� ביניה�את  ו נוספי�בני משפחהההורי� ו

  . חברתיי� ולימודיי�,  רגשיי�� ל הילד ושל המשפחהוני� שיחס לצרכי� שיטיפול המת �

 לילדי� ולמשפחות כאל חלק מהקהילה שבה ה� חיי� תו� ניסיו� לספק מערכת תומכת התייחסות �

  . למשפחות בתו� הקהילות ובהסתמ� על המשאבי� הקיימי� בקהילה

 התערבות המכוונת לחיזוק הכוחות של הילד והמשפחה � לילדי� ולמשפחות " בונה"יחסות יהת �

  .ולא התמקדות בחולשות ובבעיות

דר� תכנו� ההתערבות וקבלת , רי� בכל שלבי ההתערבות החל מקביעת היעדי�וההו שיתו� הילדי� �

 וכלה במציאת הדרכי� והמשאבי� לביצוע ,ההחלטות ביחס לפתרונות והמעני� המתאימי�

  ). 1998, דולב(ההתערבות 

  

. הצרכי� של ילדי� בסיכו� והוריה� בקהילה על לענות המכוו� חדשני רותיש אהורי� הו�מרכז ילדי�

 רותיהש הורחב השני� במהל� .�1998 החל לפעול בחיפה ב,ראשו�ההורי� �ילדי�ה מרכז ,"ית מיהב"

� ב. מפעילות ועמותות המקומיות הרשויות, אשלי�, הרווחה במשרד ונוער לילד רותיהש באמצעות

 במחקר לווה המרכזי� פיתוח. �26ל המדינה ברחבי שוני� שובי�יבי המרכזי� מספר הגיע 2006

 בשני� נער� המחקר. אשלי� של ובמימו� ביוזמה ברוקדייל מכו��וינט'ג� מאיירס ידי�על בוצעש הערכה

 ויישו� העבודה דרכי את, המרכזי� אוכלוסיית את ובח�, הורי�� ילדי� מרכזי התשעב 2004�1999

  .ההערכה מחקר את מסכ� הדוח הנוכחי. ההתערבות תוצאות ואת, ההפעלה עקרונות
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  4רותיאור השית: הורים-ילדים מרכזי. 2

  אוכלוסיית היעד  2.1

  .  ע� בעיות רגשיות או התנהגותיות שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי12�5ילדי� גילאי . א

 לשפר יכולת בעלי א�, הורי� שאינ� מסוגלי� להעניק לילדיה� תנאי� סבירי� להתפתחות תקינה. ב

  . כהורי� תפקוד� את

  

  מטרות  2.2

 שיפור היחסי� בי� ילדי� ידי�עלאות� בי סיכו� של ילדי� או לצמצ� מטרת המרכזי� למנוע מצ

 .אלימותשיפור התפקוד של ההורי� בטיפול ובהתייחסות לילדיה� במצבי הזנחה מתמשכת ו, והורי�

  : ה�של המרכזי�נוספות מטרות 

  התקינה לאפשר את המש� גדילת� של הילדי� במשפחת� תו� הבטחת שלומ� והתפתחות� .1

  הרגשי והלימודי, החברתי, � הפיזימיווחת הילדי� בתחו רלשפר את .2

  לגייס שירותי� נוספי� הקיימי� בקהילה בעבור הילדי� וההורי� .3

  

  ועקרונות הפעלה עבודה דרכי  2.3

. וילדי� למשפחות הרווחה שירותי במסגרתהנית�  ימקצוע� רב טיפולי רותיש הוא הורי��ילדי� מרכז

ערכהוה טיפול �ולתכנ דהוע ידי�על למרכז מופנות המשפחות
5

 הורי�� ילדי� במרכז. המחלקה של 

 במרכזי� ניתני�. עבור�ביישו� טיפול לרכי הילדי� וההורי� כבסיס לתכנו� ווהערכה של צ מתבצעת

 טיפול כגו�, שונות טיפול ובשיטות ;)פרטני, משפחתי, ילד�הורה כגו� (שוני� טיפולי� בהרכבי�

מרכיב מרכזי בטיפול הוא התנסות של . שיחה או, בתנועה טיפול ,חיי� בעלי בעזרת טיפול, באמנות

 יומיומיותופעילויות , משחק, יצירה: ההורי� ושל הילדי� בחוויות חיוביות משותפות בתחומי� שוני�

 באומנויות מטפלי�, פסיכולוגי�, סוציאליי� בעובדי� מאוישי�  המרכזי�.ביחד כגו� בישול ואכילה

 הצהריי��אחר בשעות פועלי� המרכזי� .מדריכי� או בית ובא�, )אחרי� דיי�ייחו טיפול באמצעי או(

 העובדת ממשיכה ההתערבות במהל� .) ילדי� והורי�100 (משפחות �25ב זמנית בו ומטפלי�, והערב

,  במשפחההטיפול  ניהולעל אחראית להיות חברתיי� �שירותיל במחלקה המשפחה של הסוציאלית

 מעורבי� במרכז בטיפול. ההתקדמות להערכתו הורי��ילדי� במרכז פולהטי לתכנו� שותפה ולהיות

, לשנה מוגבל הורי�� ילדי� במרכז הטיפול. הספר�בית כגו�, בקהילה נוספי� משמעותיי� גורמי� ג�

 הטיפול בסיו�. ערכהוה טיפול לתכנו� ועדה באישור נוספי� חודשי� בשישה להארכתו אפשרות ע�

 להמש� תכנית, המשפחהוז המרכ צוות: חברי הוועדה מגבשי� והערכה בו מתקיי� דיו� בוועדת תכנו�

ג�  אחראיתש במחלקה  של המשפחההסוציאלית העובדתעליה אחראית ,  בילדי� ובהורי�טיפול

  . המשפחה אחר למעקב

  

                                                   
  .2003, משרד הרווחה, " ילדי� הורי�מרכז"ס " בתע8.38על פי הוראה    4
 ועדת החלטה בשמה הקוד�   5
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  הפעלה עקרונות

 במשפחה פרט כל של בצרכי� התחשבות מתו� שלמה כביחידה ובמשפחה בילד ממוקד הטיפול .1

 כמשפחה המשפחה רכיוובצ

  וההתקדמות השינויי� ובהערכת הטיפול תכנית בעיצוב משתתפת המשפחה .2

כאשר ניהול , מחלקה לשירותי� חברתיי�בי� הל המרכז בי� במשפחה לולטיפ אחריותה חלוקת .3

  הטיפול הוא בידי עובדת סוציאלית במחלקה 

   המשפחההמותאמת לצרכי� וליכולות של,  ייחודית לכל משפחהתכניתגיבוש  .4

   שימוש בכלי� טיפוליי� יצירתיי� .5

 .הקשר קבוע בי� המרכז לבי� גורמי� נוספי� בקהילה המטפלי� בילד ובמשפח .6
  

  מחקר ההערכה. 3

  מטרת המחקר ושאלות המחקר  3.1

מחקר ההערכה נועד לספק לקובעי המדיניות ולמפתחי מערכת השירותי� לילדי� ומשפחות מידע 

ההערכה . הורי� ולקבל החלטות לגבי פיתוחו ופריסתו� מרכזי ילדי�שיסייע לעצב את המודל של 

קבלת החלטות להמכוונת ללמידה ולהסקת מסקנות כבסיס לשיפור ו, "הערכה מעצבת"כנערכה 

 �לסייע בהפקת לקחי� ולהכנסת שינויי� שנועד , � משובתישל המחקר נבכל שלב . ביצועהבמהל

התייחס , באופ� ספציפי. קבלת שירותמהיה יוכלוסוהתאמה של המרכזי� לצורכי הא, ושיפורי�

  :המחקר לשאלות הבאות

הא� ה� מתאימי� לאוכלוסיית היעד , הורי�� מיה� הילדי� והמשפחות המטופלי� במרכזי ילדי� .1

  ?של השירות

 ?הורי�� כיצד מיושמי� עקרונות ההפעלה של מרכזי ילדי� .2

 ?מה� התשומות לילדי� ולמשפחות .3

 ?הורי� על מצב הילדי� ועל הטיפול ההורי� כזי ילדי�כיצד משפיע הטיפול במר .4

 ?מה דעת� של המטופלי� בשירות על פעולתו ועל השפעתו .5

  

   שיטה3.2

  אוכלוסיית המחקר. א

  :קבוצות עיקריות שלוש האוכלוסיית המחקר כלל

  הורי��משפחות וילדי� שטופלו במרכזי ילדי� . 1

הורי� אשר � ית היעד של מרכזי הילדי�לאוכלוסי �דומות במאפייניה משפחות ה�קבוצת השוואה  . 2

  הורי��ילדי�לא טופלו במרכז 

שטופלו בתשעה מרכזי ) ילדי� 458(משפחות  173 � הורי��משפחות וילדי� שטופלו במרכזי ילדי�. 1

 . 1כמפורט בלוח , הורי��ילדי�
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 התפלגות המשפחות במחקר על פי המרכז בו טופלו   : 1לוח 
 אחוז  מספר המשפחות המרכז

  100 173 הכל�ס�

 22 39 ירושלי דרו
 17 29 ירושלי לב העיר

 11 19 חיפה
 10 18 נס ציונה

  10 17 טירת כרמל

 9 16 )חרדי(ירושלי צפו� 
 8 13 באר שבע

 6 11 חולו�
 6 11 לוד

  

, 2003 לנובמבר 2000המשפחות שנכללו במחקר החלו את הטיפול במרכזי� בתקופה שבי� ינואר 

.2004 ליולי 2001את הטיפול בי� מארס וסיימו 
6
  

  

לעומת  הורי�� ילדי�ד על תוצאות הטיפול במרכז וללמהשוואה נועדה הקבוצת  � קבוצת השוואה. 2

עדר יההשערה שבהג�  הבדקנבאמצעות קבוצת ההשוואה . טיפול במסגרת זאתה נית� מצב בו לא הי

 אפשרות מוסרית או קר הנוכחי לא הייתהבמח. הורי�במצב הילד והתה חלה הרעה יבמרכז היטיפול 

ולמנוע טיפול ממשפחות ) הורי�� מרכז ילדי�(מעשית להקצות באופ� מקרי משפחות לקבוצת ניסוי 

נבחרה קבוצת השוואה של משפחות שהתאימו לאוכלוסיית היעד של , לכ�. שיוקצו לקבוצת ביקורת

 20לש� כ� נדגמו .  מרכז ביישוב�א� לא יכלו לקבל טיפול זה כי לא היה, הורי�� מרכזי ילדי�

 בת, ברק בני, אשקלו� ,אריאל: הורי�� ילדי� מרכז מחלקות לשירותי� חברתיי� ביישובי� שאי� בה�

, צפת, תקוה פתח, ערד, נתניה, נהרייה, נשר, מיתר, ירוח�, יהוד, טבריה, יעקב זיכרו�, השרו� הוד, י�

עבור המחקר ב� במחלקות אלה התבקשו לבחור סי"עו. אביב ותל השרו� רמת, רחובות, חריש�קציר

  : שענו על הקריטריוני� הבאי�בכל יישוב חמש משפחות 

   14�7ילדי� בני במשפחה  .1

 במשפחה בעיות בתחו� של הורות .2

 במשפחה בעיות במספר תחומי� .3

  פיגור שכלי או התמכרויות, פשההורי� אינ� סובלי� ממחלות נ .4

  י� מסכימי� להתראיי� לצור� המחקרההור .5

 מכירה את המשפחה ויכולה להתראיי� עובדת סוציאלית שישנה  .6

  . ילדי�340 משפחות ע� 138כללה קבוצת ההשוואה 

ילדי� בטיפול  1,309הורי� למדג� של � הושוו מאפייני הילדי� בטיפול מרכזי ילדי�, בנוס�

 ישובי��11ב.המחלקות לשירותי� חברתיי�
7

, חרי� ואדולב" (2000קהילה " אשר השתתפו בניסוי 

                                                   
  .2005 ומשפחה אחת שסיימה את הטיפול בינואר �1999 למעט שתי משפחות שהתחילו את הטיפול ב   6
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 לבי� המאפייני� של ,השוואה בי� המאפייני� של הילדי� ושל המשפחות שטופלו במרכז ).2006

יש  . מאפשרת ללמוד למי מבי� לקוחותיה� הועידו מחלקות הרווחה את המרכזי�,קבוצה זאת

שנבחרה כ� שתהיה דומה לאוכלוסיית , להבחי� בי� קבוצה זאת לבי� קבוצת ההשוואה למחקר

   .המרכזי�

  

  מקורות המידע . ב

  )מקצועיי��מטפלי� מקצועיי� וסמ�, ת/מנהל( הורי��צוות מרכזי ילדי� .1

 עובדי� סוציאליי�  .2

  משפחות למרכזפנוה שבמחלקות לשירותי� חברתיי� �

  ) קבוצת השוואה(הורי� � במחלקות לשירותי� חברתיי� ביישובי� בה� אי� מרכז ילדי� �

  מחלקות לשירותי� חברתיי�מנהלי  .3

  קהילה בשירות ילד ונוערמפקחות  .4

 הורי�  .5

 הורי�� שטופלו במרכזי ילדי� �

 הורי��שלא טופלו במרכזי ילדי� �

  שטופלו במרכזי ילדי� ילדי� .6

  

  כלי� לאיסו� מידע כמותי

  .2כלי המחקר הכמותיי� מפורטי� בלוח . ההערכה עשתה שימוש בכלי� כמותיי� ואיכותניי�

  

י� לגביה� התקבל מידע בסיו� הטיפול ובמעקב היה מספר המשפחות והילד,  בלוחכפי שנית� לראות

הדבר נבע בעיקר מקושי לאתר עובד סוציאלי שמכיר את המשפחה . קט� מאשר בתחילת הטיפול

מילוי �הסיבות לאית ו מפורטגבנספח .  הא� ולבקש את הסכמתה להתראיי�לושיכול לפנות א

  . השאלוני�

  

                                                                                                                                                                    
, כרמיאל, סחני�, קצרי�, חו� הכרמל, מודיעי� עילית, מודיעי�, כפר סבא, נס ציונה, ראשו� לציו�, אילת   7

  .טבריהו
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ומספר , מועד איסו� המידע, כני� העיקריי�הת,  מקור המידע�כלי מחקר כמותיי� : 2לוח 
  המשפחות והילדי� 

  
  מועד

  
  *כלי המחקר

  
  תכני עיקריי

  
מועד איסו� 

  המידע

מספר המשפחות 
)לגביה ) והילדי

  התקבל מידע
ס "שאלו� לעו

  במחלקה
  מאפייני המשפחה

התערבות , הטיפול ההורי, מצב הילד
 המחלקה 

  
2003�2001 

  ת משפחו145
)305 ) ילדי

  
תחילת 

  טיפול
   135  2003�2001 עמדות ותחושות ביחס להורות  שאלו� להורה

  
מהל� 

 הטיפול

טופס לתיעוד 
 פעילות העובד

  במרכז

, טיפול(חלוקת הזמ� לפי משימות 
  )'תיעוד וכו, ישיבות

 סוג הטיפול והמשתתפי

 2002  96   עובדי
   שעות2,369

שאלו� למנהל 
  טיפול במרכז

  המרכזתשומות 
  קשר ע מחלקה וגורמי אחרי

 הערכת תוצאות הטיפול

  
2005�2002  

139  
)298 (  

  
סיו� 
  טיפול

ס "שאלו� לעו
  במחלקה

  ס בטיפול במרכז"מעורבות העו
צב הילד והמשפחה בעת סיו הטיפול מ

 המש� הטיפול במחלקה

  
2005�2002  

109   
)202(  

ס "שאלו� לעו
  במחלקה

ה כשנה לאחר סיו מצב הילד והמשפח
  הטיפול

 המש� הטיפול במחלקה

  
2005�2003  

95  
)190(  

  
  

כשנה 
לאחר 
סיו� 

 הטיפול

עמדות לגבי הורות ורווחה אישית של   שאלו� להורה 
  ההורה

  משוב על הטיפול 
 צורכי המשפחה לאחר הסיו

2005�2003  49  
)110(  

  מולאו בראיונות טלפוני�, ת העובדלמעט טופס לתיעוד פעילו, כל הכלי�  * 
  

  איכותניאיסו� מידע 

  :המידע האיכותני נאס� בשלושה כלי� עיקריי�

  )פני� או בטלפו��אל�פני�(על פי פרוטוקול ,  ריאיו� פתוח�מובני� �ראיונות חצי .1

 על פי פרוטוקול,  משתתפי�8�6 ריאיו� קבוצתי ע� �קבוצות מיקוד  .2

ה ביחס מובנ�ובחקר המקרי� נער� ריאיו� חצי,  במחקר זה המקרי� היו משפחות�חקר מקרי�  .3

ואחד , מטפלי� במרכז, ס המחלקה"עו: הורי� ע� שלושה גורמי�� לטיפול במשפחה במרכז ילדי�

 . ההורי�
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  מספר הראיונות ותכני� עיקריי� , סוג הריאיו�,  מועד הריאיו��  מחקר איכותניי� כלי: 3לוח 
  

  מועד
סוג הריאיו� 

  ומספר הראיונות
  

  ע מי נער� הריאיו�
  

  תכני עיקריי
 ראיונות עומק ע

  )21(אנשי מקצוע 
 מפקחות שירות ילד ונוער �
�    נציגי אשלי
�  * מנהלי בארבעה מרכזי
�  מנהלי מחלקות לשירותי

  * חברתיי וראשי צוותי
סי במחלקות לשירותי "עו � )2(קבוצות מיקוד 

  חברתיי
�   חברי צוות במרכזי

�   מטרות המרכזי
האוכלוסייה המטופלת  �

  והתאמתה לאוכלוסיית היעד
�  העבודה המשותפת ע

 המחלקות לשירותי חברתיי
  ירותי נוספיוש

  דרכי הטיפול במרכז �
  תוצאות הטיפול �

  
  
  
  

תחילת 
  2000המחקר 

 ביחס למשפחה אחת בכל מרכז   )4(חקר מקרי
 : התראיינו

ס המשפחה במחלקות "עו �
 לשירותי חברתיי

 הורי�ת במרכז ילדי/מטפל �
�   אחד ההורי

הורי �דיהטיפול במרכז יל �
 ובמחלקה לשירותי חברתיי

 ראיונות עומק ע
  )20(אנשי מקצוע 

  
  

 מפקחות שירות ילד ונוער �
�    נציגי אשלי
�  * מנהלי בארבעה מרכזי
�  מנהלי מחלקות לשירותי

  * חברתיי וראשי צוותי
 קבוצות מיקוד ע

  )8(אנשי מקצוע 
סי במחלקות לשירותי "עו �

  חברתיי
�   חברי צוות במרכזי

  מש� הטיפול במרכז �
הטיפול במשפחה במחלקה  �

לשירותי חברתיי בזמ� 
  מולאחר סיווטיפול במרכז ה
� ע ביתשל המרכז הקשר  �

  הספר
 השתתפות אבות בטיפול �

�   תוצאות הטיפול במרכזי
ראיונות חצי 

 מובני ע הורי
 שטופלו במרכזי

)14(  

 אמהות �
 אבות  �

  

עת שביעות הרצו� והשפ �
 הטיפול במרכז 

הצרכי של המשפחה והמש�  �
 הטיפול במחלקה לאחר סיו

  הטיפול במרכז

  
  
  
  
  

  סו� המחקר
2005 

  

 קבוצת מיקוד ע
   )2(ילדי

קבוצת פסיכודרמה במרכז בבאר  �
  שבע

שביעות הרצו� והשפעת  �
  הטיפול במרכז

חרו� בשלב הא. ת מלאכייירושלי� דרו� וקרי, נס ציונה, היו בית מיה בחיפהמחלקות /ארבעת המרכזי�  * 
  ת מלאכי בבאר שבעייהוחלפה קר

  

  מער� המחקר. ג

  :ניתוח הנתוני� מתייחס להשוואות הבאות

הורי� לבי� מאפייני� של מדג� של ילדי� � השוואת מאפייני הילדי� שטופלו במרכזי ילדי� .1

 ").2000קהילה "ניסוי ( מחלקות לשירותי� חברתיי� 11 �מטופלי� ב

חילת הטיפול לבי� מצב� בסיומו בקרב הילדי� וההורי� השוואה בי� מצב הילדי� וההורי� בת .2

 ובקבוצת ההשוואה , הורי�� שטופלו במרכזי ילדי�

 על מנת ללמוד על מגמות והתפתחות המרכזי� חולקו �השוואת הנתוני� על פי תקופת הטיפול  .3

 : הילדי� והמשפחות לפי המועד בו החל הטיפול

 2001�2000 � תקופה ראשונה )1(

 2003�2002 � היתקופה שני )2(
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  מגבלות המחקר. ד

, בהיעדר אפשרות להקצות באופ� מקרי משפחות לקבוצת ביקורת,  כאמור� קבוצת ההשוואה .1

, בפועל. הורי�� נבחרה קבוצת השוואה על פי הקריטריוני� של אוכלוסיית היעד של מרכזי ילדי�

, בעיקר(הורי� � קבוצת ההשוואה הייתה שונה במספר מאפייני� מקבוצת המטופלי� במרכזי ילדי�

, מכיוו� שכ�). בשיעור נמו� יותר של בעיות בטיפול ההורי ובמצב� הרגשי והחברתי של הילדי�

היכולת להסיק באמצעות קבוצת ההשואה מה היה קורה למשפחות המטופלות במרכז אלמלא 

  . מוגבלת, טיפול זה

, וני� ומסיבות שונות ביחס לחלק מ� הילדי� חסר מידע מסוגי� ש� מידע מוגבל על מצב הילדי� .2

 :והעיקריות ה�
 המידע על מצב �היעדר קשר של המחלקה לשירותי� חברתיי� ע� המשפחה בסיו� הטיפול  �

בעת . הילדי� נאס� מ� העובדי� הסוציאליי� של המשפחות במחלקות לשירותי� חברתיי�

לקה בסיו� הטיפול לא נמצא במח, בחלק מ� המקרי�.  משפחות145ההפניה נאס� מידע על 

כ� שבסיו� הטיפול , עובד סוציאלי שהיה בקשר ע� המשפחה ויכול היה למסור מידע לגביה

לפחות חצי שנה (ובעת המעקב ,  משפחות�109 ס במחלקה רק ביחס ל"התקבל מידע מ� העו

מידע מ� האמהות של הילדי� היה מוגבל ג� הוא מכיוו� .  משפחות�95רק ביחס ל, )לאחר הסיו�

ובעת המעקב התקבל מידע , שתה באמצעות המחלקות לשירותי� חברתיי�שהפנייה אליה� נע

 . אמהות�49רק מ
סי� במחלקה " ג� במקרי� בה� התראיינו העו�ס המחלקה ע� הילדי� "היעדר היכרות של עו �

היו מקרי� לא מעטי� בה� העובדת התחלפה ולא הכירה את , לגבי המשפחות בסיו� הטיפול

החברתי , ולא יכלה למסור מידע על מצב� הרגשי, בקשראו שלא הייתה אית� , הילדי�

 . והלימודי של הילדי�
לגבי ) שנאס� עליה� מידע בכל השלבי�, כלומר(במחקר " התמידו"קושי להכליל מ� הילדי� ש �

כלומר אלה שלא נית� היה לאסו� עליה� מידע , מ� המחקר" נשרו"לרבות אלה ש, כלל הילדי�

" מתמידי�"ידי השוואה בי� מאפייני ה�לבדוק זאת היא עלאחת הדרכי� . בסיו� או במעקב

ברוב , כפי שמפורט בנספח ד. לבי� אלה של כלל הילדי� על פי המאפייני� בתחילת הטיפול

המאפייני� שנמדדו בתחילת הטיפול לא היה הבדל בי� שתי קבוצות הילדי� שלגביה� התקבל 

. היו דומי� לכלל הילדי� שטופלו במרכזוה� , מידע על תוצאות הטיפול בסיו� הטיפול ובמעקב

נמצאו כמה הבדלי� בי� הילדי� שנכללו בסיו� הטיפול ובמעקב לבי� הילדי� שלא , ע� זאת

 . כמפורט בנספח ד, נית� היה לאסו� מידע עליה�
החברתי והלימודי של , בתכנית המחקר המקורית היה אמור להתקבל מידע על מצב� הרגשי �

במהל� המחקר הסתבר . ובהסכמת ההורי�, באמצעות המרכז, הספר�הילדי� מ� המורי� בבתי

ולא הייתה אפשרות לקבל מידע מ� , הספר�כי לגבי מרבית הילדי� לא היה קשר בי� המרכז לבית

התקבל מ� , לרבות בתחו� הלימודי, המידע על אודות מצב הילדי�. המורי� באופ� כזה

 .�העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותי� חברתיי
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  מאפייני המשפחות והתאמתן לאוכלוסיית היעד של המרכזים. 4

  הגדרת אוכלוסיית היעד  4.1
 ע� בעיות רגשיות 12�5ילדי� גילאי להשירות מיועד ) 2003יוני (הורי� � ס של מרכזי ילדי�"על פי התע

יה� תנאי� הורי� שאינ� מסוגלי� להעניק לילדול; או התנהגותיות שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי

  . כהורי� תפקוד� את לשפר יכולת בעלי א�, סבירי� להתפתחות תקינה
  

או הבדלי� בתפיסות המרואייני� נמצ, )�2000ב(בראיונות שנערכו בסמו� להקמת המרכזי� , ע� זאת

המרכז נתפס , ב חלק מעובדי המחלקות לשירותי� חברתיי�בקר. לגבי אוכלוסיית היעד של המרכזי�

הוצאת הילדי� פני ל" קשות ביותר"למשפחות ה לתת הזדמנות טיפולית אחרונהכשירות שאמור 

 תהחלו לסנ� אעובדי� אלה הביעו אכזבה מכ� שבמש� הזמ� המרכזי� . ביתיות� למסגרות חו�

  :המשפחות שיתקבלו לטיפול

כל המשפחות 'אמרו . התחלה באו אלינו ללשכה בשאיפה גדולהב"
אבל לאט . 'להפנות למרכז, להשיג שינוישאת� לא מצליחות , שהתייאשת� מה�

פחות שיש משא ללאט המשפחות שמקבלי� ה� לא המשפחות הקשות ביותר א
כי המשפחות האחרות שבפועל . שיש איזשהו סיכוי לשינוי, לה� מוטיבציה

  ) ס במחלקת רווחה"וע." (תוכנ� לגביה� השירות לא מצליחות
  

, ות המתאימות ה� משפחות ע� בעיות פחות מורכבותציינו כי המשפח, לעומת זאת, די המרכזי�עוב

� משפחות רב"חלק� הגיעו למסקנה זאת בעקבות ניסיונות לטפל ב. בעלות מוטיבציה ונכונות לשינוי

משפחות אלו מאופיינות ג� בחוסר . שלא היו מסוגלות להפיק תועלת מהטיפול במרכז, "בעייתיות

אחר " חיזור"יש צור� בהשקעת זמ� רב ב. רווחהאמו� בממסד ובחוסר שיתו� פעולה ע� שירותי ה

מנהלות ). וחצי נהש דשנה ע(כ� ה� זקוקות לליווי ארו� יותר מזה שנית� במרכז �כמו. משפחות אלו

שעושה סלקציה , המרכזי� ציינו כי ה� מודעות לכ� שהמרכז אינו אמור להיות שירות אליטיסטי

ה� טוענות כי אי� טע� בהשקעת , ע� זאת. תית בעייהאלא אמור לתת שירות לאוכלוסיי, במשפחות

כ� נטע� כי הפניית �כמו. � במרכזע להצומשאבי� רבי� במשפחות שאינ� יכולות להיעזר בסיוע המ

ג� בקרב עובדי המחלקות יש המקבלי� . משפחות אלו א� עשויה ליצור אצל� חוויית כישלו� נוספת

  : גישה זאת

ת לשת� פעולה צרי� להפנות לטיפול שלא מוכנו, משפחות ע� ילדי� בסיכו�"
ס "עו." (הורי��ולא למרכז ילדי�, יכול להפעיל את החוקשי תוכשל גור� סמ

  )מחלקת רווחה
  

שפחות בה� מ הל שתות שלא הייתה הסכמה בי� המרואייני� לגבי מידת הסיכו� ומורכבות הבעיולמר

: הורי�� מתאימי� למרכז ילדי�הייתה תמימות דעי� לגבי מטופלי� שאינ� , המרכזי� אמורי� לטפל

; או מחלת נפש פעילה, התמכרות פעילה, יגור שכליפמשפחות בה� שני הורי� מוגבלי� בתפקוד� עקב 

  .או קשיי� כלכליי� חמורי�, משפחות ע� בעיות זוגיות קשות

, כעת מאשר בשני� הראשונות להפעלת המרכזי� נראה כי סוגיה זאת מעסיקה פחות את המעורבי�

ושיש צור� בשירותי� ,  הסכמה שהמרכזי� אינ� יכולי� לטפל במשפחות הקשות ביותרוקיימת

  . אחרי� בעבור משפחות אלה
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  דמוגרפיים -  מאפיינים סוציו4.2

  גיל הילדי� 

מרבית , כפי שמראה הלוח הבא. 12�5 ילדי� בני �הורי� מיועדי� לקבוצת גיל מסוימת � מרכזי ילדי�

 �11%ו,  מהילדי� צעירי� יותר11%, ע� זאת. י� זה בתחילת הטיפולהיו בטווח גיל) 78%(הילדי� 

ס יש מזה מספר שני� הגבלת גיל במערכת המיכו� "כי על פי התע, יש לציי�. מה� מבוגרי� יותר

  . המשרדית האחראית על התשלומי� בעבור השירות ולכ� החריגות בגיל צומצמו

  
  הורי��במרכז ילדי� פולהטי תחילתהתפלגות הילדי� על פי גיל� ב: 4לוח 

N 298  
  100 הכל�ס�

4�0  11 

8�5 41 

12�9 37 

16�13 8 

+17 3 

  שאלו� מנהל טיפול :  מקור
  

, כי התפלגות זאת משקפת את המאמ� לשמור על גבולות קבוצות הגיל שהמרכזי� מיועדי� לה�, נראה

יש מקו� לבחו� כיצד , תע� זא. ע� חריגות מסוימות המתבקשות מ� הגישה המתייחסת לכל המשפחה

  .משתלבי� בטיפול אחי� קטני� או גדולי� יותר מקבוצת הגיל המוגדרת
   

  מספר הילדי� במשפחה

 �21%ב,  שני ילדי��23%ב,  מ� המשפחות ילד יחיד�16%ב. 2.8מספר הילדי� במשפחה בממוצע הוא 

דית בירושלי� מספר במרכז לאוכלוסייה החר.  משפחות ארבעה ילדי� ויותר�23%וב, שלושה ילדי�

  . 4.3הילדי� הממוצע במשפחה היה 

  
 )באחוזי�(התפלגות המשפחות על פי מספר הילדי� במשפחה : 5לוח 

145  N 
  הכל�ס�  100
  ילד אחד  20
29    שני ילדי
24    שלושה ילדי
12     ארבעה ילדי

8     חמישה ילדי
  שישה ילדי ויותר  7

  ממוצע  2.8
  הפניהס "על פי שאלו� עו: מקור

  

הורי� � דמוגרפיי� נבחרי� של הילדי� בטיפול מרכזי ילדי�� מובאי� מאפייני� סוציו6בלוח 

מתו� נתוני� שנאספו במסגרת הפרויקט ,  ילדי� בטיפול שירותי הרווחה1,309בהשוואה למדג� של 

  ). 2006, לאל�ב� רבי וסבו, דולב" (2000קהילה "

  

; ) ע� האב�6% ע� הא� ו48%( גרי� ע� הורה אחד  מ� המשפחות הילדי��53% ב� הרכב המשפחה

�שיעור המשפחות החד. זוגה לחיי�� גרי� ע� הא� וב��7%ו,  מ� הילדי� גרי� ע� שני ההורי�40%
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בקרב ). 37% לעומת 53%(בהשוואה לכלל הילדי� המטופלי� בשירותי הרווחה , הוריות הוא גבוה

קשיי הורות ששכיחי� יותר בקרב : הוריות� חדהמרואייני� הועלו שתי השערות לריבוי המשפחות ה

השערה אחרת היא שנשי� מוזמנות יותר ונענות יותר לטיפול במרכזי� כמו . הוריות�משפחות חד

אצל חלק קט� מ�  .הוריות שבראש� עומדת אישה�ולכ� קל יותר לגייס משפחות חד, בשירותי� אחרי�

  .  משמור� היה מעורב בטיפול במרכזההורה שאינו) 9%(המשפחות בה� ההורי� לא חיי� יחד 

  

בהשוואה למדג� של ילדי� , דמוגרפיי� של הילדי� שטופלו במרכזי��מאפייני� סוציו  : 6לוח 
 )באחוזי�( מחלקות לשירותי� חברתיי� 11בטיפול 

משפחות שטופלו במרכזי  
  הורי �ילדי

 מחלקות �11מדג של ילדי מ

   *לשירותי חברתיי
N 321  1,309  

  100  100  הכל�ס�
  37 53 הוריות�משפחות חד

  15  5  עולי

  41 23 **ראש משק בית אינו עובד

  28 23   ילדי ויותר במשפחה4
 הילדי גרי ע הורה אחד לפחות ע

עבריינות , מחלת נפש, פיגור, בעיה בתפקוד
 או התמכרות

  
  

20 

  
  

41  
  ס בהפניה"שאלו� עו:  מקור

אינו מדג� זה .  מחלקות לשירותי� חברתיי��11 ב" 2000קהילה "ניסוי מתו� נתוני� שנאספו במסגרת   *

   לקבוצת ההשוואה שנבחרה לצור� המחקרקשור
  הורית� במשפחה חד, וההורה עמו גרי� הילדי�, הורית�האב במשפחה דו  **
  

שיעור המשפחות ע� קשיי� נמו� יותר בקרב המשפחות המטופלות , בשאר המאפייני� המובאי� בלוח

) 23%(ברבע . המחלקות לשירותי� חברתיי� בהשוואה לכלל המשפחות בטיפול הורי��ילדי�י במרכז

;  בקרב כלל הילדי� בטיפול המחלקות�41%בהשוואה ל, מ� המשפחות ראש משק הבית אינו עובד

.  המחלקות11 במדג� 28%לעומת ) ארבעה ילדי� או יותר( מ� המשפחות ה� משפחות גדולות 23%

  ). 15% לעומת 5%(יחס לאחוז העולי� הדבר נכו� ג� ב

  

התמכרות , מחלות נפש, הורי� אינ� מתאימי� לטפל בהורי� ע� פיגור� ישנה הסכמה שמרכזי ילדי�

א� כי רק ,  מ� הילדי� שטופלו במרכזי� גרו ע� הורה שסבל מבעיה מסוג זה20%, בפועל. או עבריינות

חו� זה ישנו הבדל ניכר במאפייני הילדי� בת. במקרי� ספורי� הדבר היה נכו� לגבי שני ההורי�

 מה� חיי� 41%אשר , לעומת כלל הילדי� בטיפול המחלקות לשירותי� חברתיי�, שטופלו במרכזי�

  . עבריינות או מחלת נפש, התמכרות, ע� הורה שסובל מפיגור

  

  החברתי והלימודי של הילדים,  מצבם הרגשי4.3

י� מבעיות רגשיות והתנהגותיות על רקע קשיי� במערכת  מיועדי� לילדי� הסובלהורי�� ילדי�מרכזי 

העובדות הסוציאליות המפנות נשאלו לגבי כל ילד על . היחסי� במשפחה וליקויי� בטיפול ההורי

אשר , )CBCL )Achenbach & Edelbrok, 1991 פריטי התנהגות הלקוחי� מתו� שאלו� 17 של �קיומ

כמפורט , חסי� לשישה תחומי בעיותייטי� אלה מתיפר. מעידי� על בעיות בתחו� הרגשי והחברתי
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יש . בכל אחד מ� התחומי�, הלוח הבא מציג את שיעור הילדי� שסבלו מבעיה אחת לפחות. אבנספח 

  . מעיד על מצב קליני או בעיה מאובחנתולציי� כי קיומה של בעיה אחת בתחו� אינ

  

  בהשוואה, החברתי והלימודי, הרגשיהורי� ע� בעיות שונות בתחו� �ילדי� במרכזי ילדי�: 7לוח 
  )באחוזי�( מחלקות לשירותי� חברתיי� �11             למדג� של ילדי� מ

ילדי שטופלו במרכזי  
  הורי �ילדי

 �11 מדג של ילדי    מ
  מחלקות לשירותי חברתיי

N 305  1,309  
  100  100  הכל�ס�

  23  67  עצב וחרדה 
  17  29  דימוי עצמי נמו�

  25  38  במצב חברתיבעיות 
  20  34  חברתית�התנהגות אנטי

  27  47  בעיות בהתנהגות לימודית
  אי� נתוני  47  הישגי לימודיי נמוכי

   ס בהפניה"שאלו� עו :מקור
  .   מכיוו� שחלק מ� הילדי� סובלי� מיותר מבעיה אחת�100%האחוזי� אינ� מצטברי� ל. 1: הערות

  .ת בתחו� אינה מעידה על מצב קליני או בעיה מאובחנתקיומה של בעיה אח. 2             
  

ובעיות בהתנהגות ,  מ� הילדי�67%הבעיות השכיחות אצל הילדי� היו עצב וחרדה מה� סבלו 

שיעור הילדי� ע� בעיות היה גבוה .  מ� הילדי�47%הלימודית והישגי� לימודיי� נמוכי� שאפיינו 

  .  מחלקות לשירותי� חברתיי��11 ביותר בכל התחומי� מאשר בקרב מדג� הילדי� 

  

    הטיפול שהילדים מקבלים מהוריהם4.4

. הורי� נועדו למשפחות בה� הטיפול ההורי הוא לקוי�מרכזי ילדי�, על פי הגדרת אוכלוסיית היעד

העובדי� הסוציאליי� המפני� התבקשו לדווח לגבי כל ילד בנפרד על הטיפול שקיבל מ� ההורי� בעת 

מסוגי� שוני� של , או שהיה חשד שסבלו, לוח הבא מובא אחוז הילדי� שסבלוב. ההפניה למרכז

, הענשה ללא קשר למעשי�, אלימות רגשית הוגדרה כהענשה חריפה). מינית או רגשית, פיזית(אלימות 

עשרי� אחוזי� . הכל�בס�  מ� הילדי�37%אלימות או חשד לאלימות דווחו לגבי . או השפלה של הילד

שמונה אחוזי� סבלו .  היה חשד לאלימות רגשית22%ולגבי , אלימות רגשיתמהילדי� סבלו מ

 מ� הילדי� היה חשד לאלימות 7%ולגבי ,  נוספי� היה חשד לאלימות פיזית12%לגבי , מאלימות פיזית

  . מינית

  

  מינית או רגשית , שיעור הילדי� הסובלי� מאלימות פיזית: 8לוח 
305  N 
  הכל�ס� 100

  אלימות פיזית   8

  חשד לאלימות פיזית   12

 אלימות מינית   0
  חשד לאלימות מינית 7

  )הענשה ללא קשר למעשי או השפלה, הענשה חריפה(אלימות רגשית  20

  ל "לפחות אחד מהנ  37
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  ס בעת ההפניה"שאלו� לעו:  מקור
  . חלק מ� הילדי� סובלי� מיותר מבעיה אחתו� שוכימ �100%המספרי� אינ� מסתכמי� ל: הערה

  

, טיפול יומיומי לקוי: בלוח הבא מובאי� ממצאי� על הילדי� שסבלו מבעיות שונות בטיפול ההורי

ובעיות בקשר הרגשי , הקפדה על כללי התנהגות�אי, בעיות בקשר ע� מסגרת החינו�, בעיות בהשגחה

,  פריטי�19ס המפנה לגבי כל ילד ביחס לכמה פריטי� מתו� "נשאל העו, בכל תחו�. ע� הילד

ס על קיומה של בעיה אחת לפחות "בלוח מובא שיעור הילדי� לגביה� דיווח העו. מופיעי� בנספח אה

, הבעיות השכיחות ביותר היו עירוב הילדי� במריבות בי� ההורי�, כפי שנית� לראות. באותו תחו�

ת בדומה למצב הבעיות הרגשיו. ובעיות בהקפדה על כללי התנהגות, בעיות בקשר הרגשי ע� הילדי�

ג� בתחו� הטיפול ההורי היה שיעור גבוה יותר של בעיות בקרב הילדי� , והחברתיות של הילדי�

  . שהופנו למרכזי� בהשוואה למדג� של ילדי� בטיפול המחלקות לשירותי� חברתיי�

  
   מחלקות �11בהשוואה למדג� של ילדי� מ, הילדי� ע� בעיות שונות בטיפול ההורי: 9לוח 

  )באחוזי�(י� חברתיי�             לשירות

ילדי שטופלו במרכזי  
  הורי �ילדי

 מחלקות �11 מדג של ילדי מ
  * לשירותי חברתיי

N 305  1,309  
  100  100  הכל�ס�

  42  73  *עירוב ילדי במריבות

  בעיות בקשר הרגשי ע הילד 
     אצל הא

  
80  

  90  **   אצל האב 

42****  

  בעיות בהקפדה על כללי התנהגות
      אצל הא

  
69  

  76   ***   אצל האב 

44****  

  16  22  בעיות בהשגחה
  19  23  בעיות בקשר ע מסגרת חינו�

  10  16  בעיות בטיפול היו יומי 
  ס בהפניה"שאלו� לעו: מקור
  נית� היה לציי� יותר מבעיה אחת� שוכיומ �100%המספרי� אינ� מסתכמי� ל: הערה

    ילדי��120 התקבל מידע ביחס ל, זוג�בת/ ע� שני ההורי� או ע� הורה וב� ילדי� שחיי��162 מתייחס ל      * 

   ילדי��127 התקבל מידע ביחס ל,  ילדי� שחיי� ע� האב�157 מתייחס ל     ** 
   ילדי��113 התקבל מידע ביחס ל,  ילדי� שחיי� ע� האב�157 מתייחס ל   ***

  � אב לא�בנתוני� של המחלקות לשירותי� חברתיי� אי� הבחנה בי ****
  

 43% היו מטופלות שלוש שני� לפחות כאשר 71%: מרבית המשפחות היו ותיקות בטיפול המחלקה

 לאור �18%ו,  על פי צו8%:  כרבע מ� הילדי� היו בטיפול פקיד סעד.היו מטופלות יותר מחמש שני�

 ההוצאה מ�  נוספי� נשקלה16%ולגבי , ביתי� שמונה אחוזי� מ� הילדי� היו בעבר בסידור חו�. החוק

הכל בי� רבע �בס�. צהריי� מטע� המחלקה לשירותי� חברתיי�� השתתפו במסגרת אחר22%, הבית

  . לשליש מבי� הילדי� היו מוכרי� כילדי� בסיכו� גבוה לפני ההפניה למרכז
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  הורי� �הטיפול בילדי� במחלקות לשירותי� חברתיי� לפני ההפניה למרכז ילדי�  : 10לוח 
N 305  

 100  הכל�ס�
    ותק בטיפול המחלקה

 27  עד שנתיי
5�3 28   שני

  43   שני5מעל 
    טיפול פקיד סעד

  8  בצו בית משפט
  18  בצל החוק

  74  לא
    ביתי�טיפול חו�

�  8  ביתי בעבר�שהו בסידור חו
� 16 ביתי בשנה האחרונה�נשקל סידור חו

  22  צהריי�� מסגרות אחר
  ס הפניה"על פי שאלו� עו: מקור

  

הנתוני� על אודות מאפייני הילדי� והמשפחות מצביעי� על התאמה גבוהה לאוכלוסיית , כו�לסי

והורי� ע� קשיי� , שנועדו לשרת ילדי� ע� קשיי� רגשיי� וחברתיי�, הורי�� היעד של מרכזי ילדי�

אמנ� הייתה ציפייה התחלתית שמרכזי . בעלי פוטנציאל לשינוי, ובטיפול בה� ביחסי� ע� ילדיה�

או במשפחות ע� ילדי� בסיכו� , ")כרוניות("הורי� יוכלו לטפל במשפחות ע� בעיות מתמשכות ��ילדי

המרכזי� טיפלו במשפחות מעט יותר מבוססות מבחינה , בפועל. ביתי�גבוה המועמדי� לטיפול חו�

� א� לרוב לא במידה שהצריכה טיפול חו�, ע� קשיי� ממוקדי� בתחו� ההורות, חברתית וכלכלית

שיעור , הדבר בא לידי ביטוי בנתוני� המצביעי� על כ� שמחד. ו התערבות קיצונית אחרתביתי א

המשפחות ע� קשיי� כלכליי� וחברתיי� היה קט� בהשוואה לאוכלוסיה המטופלת במחלקות 

, הורי�� שיעור הילדי� וההורי� ע� בעיות בתחו� הרגשי וביחסי ילדי�, ומאיד�, לשירותי� חברתיי�

  . לאוכלוסייה זוהיה גדול ביחס 

  

, הזנחה(מנהלי הטיפול ציינו בי� הסיבות להפניה ג� סיבות שקשורות להורי� , )81%(ברוב המקרי� 

, רגשיות(וג� בעיות אצל הילדי� , )בעיות בהצבת גבולות, הורי�� ילדי�בעיות ביחסי , אלימות

או ) 11%(בהורות בלבד במיעוט המקרי� צוינו בעיות . )11לוח ) (חברתיות ולימודיות, התנהגותיות

  . )8%(בעיות אצל הילדי� בלבד 

  

  ) באחוזי�(סיבות ההפניה למרכז : 11לוח 
N 139  

  100  הכל�ס�
  , הזנחה, כגו� אלימות(בעיות בתחו ההורות בלבד 

  )הורי ובהצבת גבולות�        בעיות ביחסי ילדי
  

11  

  , חברתיות, בעיות רגשיות(אצל הילדי בלבד בעיות 
  )    לימודיות או התנהגותיות    

  

8  

  81  בעיות הורות וג בעיות של הילדי
  על פי שאלו� למנהל טיפול: מקור
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 הורים-ילדיםדרכי העבודה במרכז . 5
ומנסה לבחו� את האופ� שבו מיושמי� , הפרק הבא מתייחס להיבטי� שוני� של עבודת המרכזי�

מת� טיפול להורי� , ול ייחודית בשיתו� המשפחהכגו� בניית תכנית טיפ, עקרונות ההפעלה השוני�

  . ושימוש בכלי טיפול יצירתיי� ומגווני�, ולילדי�

 

   גיבוש תכנית הטיפול במרכז 5.1
, הפגישות הראשונות ע� המשפחה מוקדשות להיכרות ולהערכת הצרכי�, על פי מודל העבודה

בעבור כל משפחה תכנית טיפול מגובשת , בתו� תהלי� ההערכה. היכולות וההעדפות שלה, הקשיי�

השאיפה היא לבנות תכנית שכוללת . והאמצעי� בה� יושגו, במסגרתה נקבעי� יעדי הטיפול, ייחודית

בגיבוש התכנית אמורי� . בהתא� לצרכי� של הילדי� וההורי�, כמה סוגי טיפול בעבור המשפחה

  . משפחה עצמהס המשפחה במחלקה לשירותי� חברתיי� וה"עו, להשתת� המטפלי� במרכז

  

 מ� האמהות דיווחו שהשתתפו בפגישה שבה דיברו על סוג 77%: השתתפות ההורי� בתכנו� הטיפול

בכל המקרי� הללו האמהות .  מה� דיווחו כי שאלו אות� לגבי ההעדפות שלה�45%, הטיפול שיקבלו

השיתו� של ההשוואה בי� התקופות מעידה על שיפור מסוי� במידת . דיווחו שהתחשבו ברצונותיה�

  . המשפחות בתכנו� הטיפול

  
  השתתפות הורי� בתכנו� טיפול : 12לוח 

  2003�2002  2001�2000  הכל�ס� 

N 47  21  26  
  100  100  100  הכל�ס�

  השתתפנו בפגישה שבה דיברו איתנו על סוג הטיפול 
  שנקבל במרכז

  
77  

  
74  

  
80  

  שאלו אותנו באילו פעילויות היינו רוצי להשתת� 
  והתחשבו ברצוננו 

  
45  

  
39  

  
50  

  שאלו� לא� :  מקור
  

בלוח הבא מובאת התפלגות המשפחות על פי תדירות הביקורי� ומספר  : מתכונת הטיפול המתוכננת

  . שעות הטיפול המתוכננות

  

   )באחוזי� ( הטיפולתכנית הביקורי� ומספר שעות הפעילות בתכנית: 13לוח 
  100  הכל�ס�

N 139  
    נתתדירות מתוכנ

  82  פע בשבוע
  18  פעמיי בשבוע

    מספר השעות המתוכננות בשבוע
  40  שעה

  40  שעתיי
  13  שלוש שעות

  7  ארבע שעות ויותר
   שאלו� למנהל הטיפול במרכז בסיו� הטיפול:מקור 
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מספר השעות . פעמיי�,  מהמשפחות�18%ו, הוזמנו למרכז אחת לשבוע) 82%(רוב המשפחות 

א� חלק מהמשפחות הוזמנו לשלוש שעות ויותר , )40%(או שעתיי� ) 40%(וב שעה המתוכננות היה לר

מידת האינטנסיביות של הטיפול על פי התכנית היא גבוהה בעבור רוב המשפחות ביחס למקובל ). 20%(

  . במחלקה לשירותי� חברתיי� או בתחנה לטיפול במשפחה או לבריאות הנפש
  

    פעילות טיפולית במרכז5.2

הורי� הוא השימוש במגוו� הרכבי טיפול ושיטות � העקרונות המקצועיי� של מרכזי ילדי�אחד מ�

פגישות ע� , הרכבי הטיפול כוללי� פגישות פרטניות ע� ילד או הורה. על פי צורכי המשפחות, טיפול

המרכזי� מציעי� מגוו� , כ�� כמו. ופגישות משפחתיות, פגישות דיאדיות של הורה וילד, שני ההורי�

,יטות טיפול ביצירה ובהבעהש
8

, שמתאימות לילדי� ולהורי�,  שאינ� מבוססות על שיחה בלבד

התערבות נוספת היא הדרכה של א� הבית או . ושמזמינות חוויות משותפות מהנות בעבור המשפחה

במרכזי� פועלות ג� . כגו� בישול והתארגנות משפחתית לעבודות הבית, מדרי� במיומנויות שונות

הנתוני� הבאי� על אודות . ובכלי טיפול שוני�) כגו� ילדי� ומשפחות(מע� הרכבי� שוני� קבוצות ל

במש� שבועיי� באפריל , פעילות המרכזי� לקוחי� מתו� תיעוד פעילות העובדי� בעשרה מרכזי�

   .2002ובמאי 
  

  הרכב המטופלי	 בפגישות . א

ות בהרכב משפחתי היו הנפוצות כשפגיש, הנתוני� מצביעי� על שימוש בכל ההרכבי� הטיפוליי�

  ). 53%(וה� בפגישות הקבוצתיות ) 39%(ה� בפגישות ע� משפחה אחת , ביותר
  

  התפלגות שעות הטיפול על פי הרכב המשתתפי� בפגישה : 14לוח 
  פגישות קבוצתיות  פגישות ע מטופלי ממשפחה אחת  
N) 187  595  )שעות  

 100 100  הכל�ס�
 29 31 ילד

הורה או הורי  18 30 
 53 39 משפחתי או דיאדי

  טופס לתיעוד פעילות עובדי� במרכז:  מקור
 מ� �86%הכל ב�בס�, ברוב המכריע של הפגישות הטיפוליות נעשה שימוש בטיפול ביצירה והבעה

כלי הטיפול .  מ� הפגישות האחרות השתמשו בטיפול ביצירה והבעה�66%וב, הפגישות הקבוצתיות

יש לציי� שנמצאה שונות רבה בי� המרכזי� . אומנות או בעלי חיי�, זרת משחקהשכיחי� היו טיפול בע

. שהייתה קשורה למספר כלי הטיפול שעמדו לרשות�, במידת השימוש בכלי טיפול ביצירה והבעה

 5�3בארבעה מרכזי� היו ,  כלי טיפול ביצירה והבעה7�6בשלושה מבי� עשרת המרכזי� שנבדקו היו 

 אלה נעוצי� בתפיסות י�הבדל. המרכזי� הנותרי� רק כלי אחד או שניי�ובשלושת , כלי טיפול

  .כגו� מתנדבי� וסטודנטי�, וכ� ביכולת� לגייס משאבי� נוספי�, המקצועיות של המנהלי�

  

                                                   
 .'פסיכודרמה וכד, הדרכה במיומנויות, בעלי חיי�, גינו�/חממה, תנועה, אומנות, � משחקכגו   8
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  ) באחוזי� (מטופלי� ממשפחה אחת ובקבוצותהשימוש בכלי טיפול שוני� בפגישות ע� : 15לוח 

  ת קבוצתיותפגישו  פגישות ע בני משפחה אחת 

N 595  187  
  100 100  הכל�ס�

  14 34 שיחה
  49 22  שילוב של שיחה וכלי נוספי

  8 13 משחק
  5 13 אומנות

  1 10  בעלי חיי
  9 4  הדרכה של א בית או מדרי� במיומנויות 

  4 2 תנועה ודרמה
  10  2  אחר

  

: לקו כלי הטיפול לשני סוגי�חו, לש� כ�. הלוח הבא מציג את הקשר בי� סוג הטיפול להרכב הטיפול

  ). הכולל שילוב של שיחה וטיפול ביצירה ובהבעה, וטיפול ביצירה ובהבעה, טיפול בשיחה בלבד

  

  התפלגות שעות הטיפול על פי סוג הטיפול והרכב הטיפול: 16לוח 

 הורה או הורי דיאדי או משפחתי ילד  הכל�ס� 
N 595  186  228  181  

 100 100 100  100  הכל�ס�
 84 19 7  34 שיחה בלבד

 16 81 93  66  *טיפול ביצירה ובהבעה
  'וכד פסיכודרמה ,הדרכה במיומנויות, בעלי חיי�, גינו�/חממה, תנועה, אומנות, משחק כגו� *
  

מהלוח עולה כי שיחה בלבד משמשת בעיקר למבוגרי� ואילו בהתערבויות ע� ילדי� נעשה יותר 

 משעות הטיפול בילדי� בלבד הוקדשו לטיפול ביצירה 93%, כ�. שימוש בטיפול ביצירה והבעה

 משעות הטיפול היו בכלי 81%) דיאדי או משפחתי(ובטיפול שבו משתתפי� ילדי� והורי� , ובהבעה

בפגישות ע� הורי� בלבד נעשה שימוש מועט יחסית בכלי טיפול ביצירה והבעה . טיפול ביצירה והבעה

בה� בכמחצית מ� הפגישות ע� ההורי� , ות הקבוצתיותתמונה שונה במקצת התקבלה בפגיש). 16%(

  . השתמשו בכלי טיפול ביצירה ובהבעה

  

כפי שנית� לראות בלוח . האמהות נשאלו על מידת התרומה של כלי טיפול שוני� אליה� ה� נחשפו

  . כלי הטיפול שנחשבו לתורמי� ביותר היו שיחה וטיפול באמנות. הבא

  

  ומה של הטיפול בכלי� שוני� הערכת האמהות את התר: 17לוח 
  N  מאוד  הכל�ס�  לא תר   תר  תר

  9  28  63  100  46  שיחה
  6  33  61  100  18  טיפול באמנות

  10  40  50  100  10  טיפול בעזרת בעלי חיי
  10  40  50  100  20  הדרכה של א בית או מדרי� במיומנויות

  )  או פחות10(היה קט�  אחרי� על כלי טיפולמספר המשיבות ; מתו� שאלו� מעקב לאמהות: מקור
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את , את ההתאמה שלה� למשפחה, רבי� את דרכי הטיפול המיוחדות ציינו, בראיונות ע� ההורי�

חלק ציינו שבזכות הטיפול ביצירה ובהבעה . התחושה של הכי� ושל יצירת החיבור בי� הורי� לילדי�

  : טיפול בעזרת בעלי חיי�,לדוגמה. השיגו שינויי� שלא היו מגיעי� אליה� בדרכי� אחרות

אני הייתי משתתפת בחוג , זה דבר מומל� לכל ילד, זה עזר מאוד ע� חיות"
הוא ... ראיתי אי� היה מלט� ומה הגבולות שיש בי� החיות, הייתי נכנסת איתו

  ." וג� אני מאוד אוהבי� בעלי חיי�

  :אב מספר על הטיפול בציור

] במרכז[ וג� שמה , הבעיות בזוגיותזו הייתה אחת, לפני כ� הייתי מאוד סגור"
גוניי� ע� הרבה חיי� � אבל רב, כל הציורי� שלי היו סגורי�, הייתי סגור

,  מאיי�כ��כל העול� לא .ומש� למדתי דר� להיפתח. ל סגורי� אב,בפני�
 ."התחלתי לדבר וזה הוסי� לי המו�.  מאיימי�כ��כלהאנשי� לא 

  

  :� מספרת על הטיפול במשחק ובאמנותֵא

 בהתחלה הייתה מציירת .המו� כעס היה לה, שק אגרו�הייתה מרביצה ל, כא�"
השחור הזה מראה שהייתה . לאט לאט ציירה פרחי� בצבעי�, הכל שחור

דיברה פחות ,  השתפרה. יותר רגועה התחילה ג� בבית להיות�כ� ראח. במצוקה
 ".התחילה יותר ללמוד, בכעס

  

  :הזוג�של ב�) פול באמצעות קריאה וסיפורי�טי(� אחרת מספרת על הביבליותרפיה וֵא

. בעלי נפתח אליה כמו שלא נפתח בחיי�, תה מקסימהי היתתרפיסטי�הביבליו"
אבל בשבילו זה היה ממש ...  הוא יותר יצירתי ורחפניטתרפיס� מי שהוא ביבליו

היה אד� סגור וציני וסרקסטי הוא . ותושינה אהורי� �המרכז ילדי�. טוב
  ".לדבר ולהגידש� למד ,  את זה יותרועכשיו אי� לנו

  

  ) באחוזי�(הערכת האמהות את התרומה של הטיפול בהרכבי משתתפי� שוני� : 18לוח 
  N  מאוד  הכל�ס�  לא תר   תר  תר

  5  32  63  100  43  הא לבד 
  6  40  54  100  35  ע ילד אחד הא

  24  47  29  100  17  שני ההורי
  13  30  57  100  30  כל המשפחה

  16  32  52  100  25  ה ע הוריבקבוצ
  6  28  67  100  18  בקבוצה ע הורי וילדי

ימי ,  טיולי, כגו� מסיבות, בפעילויות מיוחדות
  הולדת

  
39  

  
100  

  
59  

  
33  

  
8  

   שאלו� מעקב לאמהות: מקור
 ציינו 63%(על פי הערכת האמהות הטיפול תר� במידה הרבה ביותר כאשר נער� בנוכחות הא� לבדה 

, ללא הילדי�, טיפול בנוכחות שני ההורי�). 67%(או בקבוצה ע� הורי� וילדי� , ") מאודתר�"כי 

  "). תר� מאוד" אמרו שהוא 29%רק (נתפס באופ� בולט כפחות תור� 

  

  השתתפות בטיפול

שחלק� מתקשות , בעבור משפחות, הורי� מציעי� מסגרת טיפולית אינטנסיבית יחסית� מרכזי ילדי�

וההגעה למרכז ע� , לרשות רוב המשפחות לא עומד רכב פרטי. ובהתמדה, יתבהתארגנות היומיומ

 מהמשפחות היו אמורות להגיע לטיפול 82%על פי תכניות הטיפול . הילדי� כרוכה לעתי� בקשיי�

א� משפחה לא תוכננה להגיע בתדירות נמוכה מפע� , )19לוח ( פעמיי� �18%ו, במרכז פע� בשבוע

  . בשבוע
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 ת המשפחות על פי תדירות ההגעה הממוצעת בפועל לטיפול במרכז התפלגו: 19לוח 

  2003�2002  2001�2000 הכל�ס�  
N 138  69  69  

  100  100  100  הכל�ס�
  7  15  15  פעמיי בשבוע

  62  54  58  פע בשבוע
  19  9  14  פע בשבועיי

  12  23  13  פע בחודש ופחות
  שאלו� למנהל טיפול במרכז :  מקור

  

 מה� הגיעו פעמיי� בשבוע 15% � מ� המשפחות התמידו בטיפול 73%, ל מנהלי הטיפולעל פי הדיווח ש

,  הגיעו רק פע� בשבועיי�14%: לא התמידו, 27%, יתר המשפחות.  הגיעו פע� בשבוע�58%ו, בממוצע

שע� הזמ� השתפרה ההתמדה של המשפחות ובתקופה , יש לציי�.  הגיעו אחת לחודש או פחות�13%ו

  .  בתקופה הראשונה23%לעומת , �12%יעור המשפחות שהגיעו פע� בחודש או פחות להשנייה ירד ש

  

) 64%(רוב המשפחות שהיו בטיפול מעל שנה . נבדקה ג� ההתמדה של המשפחות על פי מש� הטיפול

 10%, ע� זאת.  לא הגיעו מדי שבוע61%, ואילו בקרב אלה שהיו בטיפול פחות משנה, התמידו בטיפול

לא ברור מדוע משפחות אלה קיבלו . מעל שנה וחצי החסירו פעמיי� בחודש או יותרמ� המטופלי� 

  . מבלי שניצלו את הטיפול בצורה סבירה, אפשרות להמשי� מעבר לזמ� הקבוע

  

על פי . ההשתתפות של האבות הייתה פחותה משל האמהות, בדומה לשירותי� נוספי� למשפחות

יש לציי� , ע� זאת.  מ� האבות49%לעומת , עו כמעט תמיד מ� האמהות הגי62%, דיווח מנהלי הטיפול

בקבוצת ההשוואה , לדוגמה. שפער זה קט� בהשוואה למצב הטיפול במחלקה לשירותי� חברתיי�

 מ� 65%לעומת ,  מ� האבות נפגשו בחודשי� האחרוני� ע� העובדת הסוציאלית35%דווח כי רק 

 . האמהות
  

  )באחוזי�(? ר לטיפול במרכזהא� ההורי� הגיעו באופ� סדי: 20לוח 
  אבות  אמהות  

N 130  76  
  100  100  הכל�ס�

  49  62  כמעט תמיד
  20  22  לעתי קרובות
  14  12  לעתי רחוקות

  17  5  כמעט שלא
  

כלומר , (reaching out) אחד מעקרונות הפעולה של המרכזי� הוא יישוג � פעילות היישוג של המרכז

עקרו� זה כרו� . חר� הקשיי�, ה להגיע לטיפול ולהתמיד בופעילות של הצוות לעודד את המשפח

 רותנעדנדרשות סובלנות וסבלנות כלפי משפחות ש, מצד אחד: עבור הצוות המקצועיבבדילמה 

משפחות אלה תופסות מקו� של , מצד שני. ה לגייס אות� לטיפול במש� הזמ�ובתקו, מהטיפול

המטפלי� נשאלו לגבי הפעולות שננקטו ביחס . מרכזהנות מ� הטיפול בימשפחות אחרות שהיו יכולות ל
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 יצרו 36%ע� ,  מ� המשפחות הללו נער� ביקור בית�41% ל:למשפחות שנעדרו זמ� רב מ� הטיפול

  . פעולותכל  מ� המשפחות לא ננקטו 14%ולגבי ,  עורב פקיד סעד�9%ביחס ל, המטפלי� קשר בטלפו�

�של , רוב המשפחות באינטנסיביות גבוהה יחסיתצל א מתקיי� הורי��ילדי�הטיפול במרכזי , א� כ

א� הפער קט� בהשוואה להשתתפות , משל האמהותאמנ� השתתפות האבות קטנה . פע� בשבועמפגש 

כרבע מ� המשפחות , ידי צוות המרכזי�� למרות פעולות שונות שננקטו על. אבות בשירותי� אחרי�

יש מקו� לחשוב על מש� .  תקופה ארוכהמטופלות ג�  מאלה שאינ� מתמידותחלק, אינ� מתמידות

  . י� לטפל במשפחה שאינה מגיעה בקביעותהזמ� שבו נכו� להמש

  

   של המרכזהערכה  דיוני 5.3

בה� בוחני� המטפלי� ") דיוני הערכה("הורי� מקיי� הערכות ביניי� במהל� הטיפול � מרכז ילדי�

ומעדכני� במידת , לנקודה זאתבמרכז ובמחלקה לשירותי� חברתיי� ע� המשפחה את הטיפול עד 

 מ� �81%דיוני הערכה התקיימו ביחס ל, על פי דיווח המטפלי� במרכז. הצור� את תכנית הטיפול

המטפלי� נשאלו על . כי בי� השני� לא נמצא הבדל בהיק� קיו� דיוני ההערכה, יש לציי�. המשפחות

 �81% ב, )לפחות אחד(ורי�  בכל הדיוני� השתתפו הה�אודות המשתתפי� בדיו� ההערכה האחרו� 

  . ספר� השתת� ג� נציג בית�7%וב, מהדיוני� השתת� נציג המחלקה לשירותי� חברתיי�

  

  )באחוזי�(מספר דיוני ההערכה שנערכו ע� המשפחה : 21לוח 
N 139  

  100  הכל�ס�
  19  לא התקיי דיו� הערכה כלל

  14  דיו� אחד
2  29   דיוני
3  17   דיוני
  21   דיוני ויותר4

   שאלו� מנהל טיפול:מקור
  

 מ� המשפחות התקיימה ועדת �82% ביחס ל. דיוני� ביחס למשפחה מתקיימי� ג� בפורומי� נוספי�

�התקיימה פגישה רב,  מהמשפחות�44%וביחס ל, תכנו� טיפול והערכה במהל� הטיפול או בסופו

�פי�על. � חברתיי�ס של המחלקה לשירותי"בנוס� לעו, מקצועית אחרת ע� משתתפי� מחו� למרכז

, 22כפי שנית� לראות בלוח . )ועדות החלטה(לתכנו� טיפול והערכה עדות ו ההורי� השתתפו בו,רוב

מגמה זאת .  בתקופה השנייה�81% בתקופה הראשונה ל�70%היק� ההשתתפות של ההורי� עלה מ

טיפול תואמת את מאמצי שירותי הרווחה ככלל להגביר את השתתפות ההורי� בוועדות תכנו� 

  .הורי�� ולא רק בהקשר של מרכזי ילדי�, והערכה
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במהל� הטיפול או בסופו ) ועדות החלטה(השתתפות הורי� בוועדות לתכנו� טיפול והערכה   : 22לוח 
 ) באחוזי�(

  2003�2002  2001�2000  הכל�ס� 

N 107  53  54  
  100  100  100  הכל�ס�

  81  70  76  השתתפו
  19  30  24  לא השתתפו

  לו� מנהל טיפול  שא:מקור
  

  הורים-  פעילות העובדים במרכזי ילדים5.4

; הדרכה: צוות המרכז עוסק בפעילויות שונות בנוס� על הפגישות הטיפוליות ע� בני המשפחה

פגישות ושיחות טלפו� ע� צוות המחלקה לשירותי� ; ישיבות צוות; התייעצות ע� אנשי צוות במרכז

בלוח הבא נית� לראות כיצד מתחלק . ועוד; תיעוד; תיאומי�; הספר וגורמי� אחרי��בית, חברתיי�

  . על פי בדיקה של שבועיי� של פעילות בתשעה מרכזי�, הזמ� של העובדי� השוני� בי� המשימות הללו

  

  )באחוזי�(התפלגות שעות העבודה של בעלי תפקידי� שוני� במרכזי� בי� המשימות : 23לוח 
    

  הכל�ס�
  

  ת/מנהל
ת /עובד

  ת/סוציאלי
 מטפלי

  מקצועיי
א בית 

  ומדריכי

הכל שעות �ס�
 עבודה

2,369  651  558  423  543  

  100  100  100  100 100  הכל�ס�

פגישות 
 טיפוליות

34 15  34  51  37  

ישיבות 
והדרכות 

 מקצועיות

26 32  26  26  19  

 קשר ע
 שירותי

 אחרי

16 23  17  8  16  

תיעוד ועבודה 
  מינהלית

24 30  23  14  28  

  

�כשליש משעות העבודה של העובדי� במרכזי� מוקדשות לעבודה ישירה ע� המטופלי� , הכל�בס

,  לישיבות26%: שאר הזמ� מוקדש לפעילויות שלא בנוכחות המטופלי�. בפגישות טיפוליות

, )כתיבה או כל פעילות מינהלית אחרת( מ� הזמ� לתיעוד ועבודה מינהלית 24%, התייעצויות והדרכות

בי� בעלי , כצפוי, חלוקת הזמ� בי� המשימות שונה. ש לקשר ע� שירותי� אחרי� מ� הזמ� מוקד16%

העובדי� ,  מ� הזמ� לפגישות טיפוליות15%מנהלי המרכזי� מקדישי� , למשל. התפקידי�

  . 51% �והמטפלי� המקצועיי� , 34% �הסוציאליי� 

  

  המחלקה לשירותים חברתייםעבודה משותפת עם   5.5
המרכז והמחלקה כאשר , המחלקות לשירותי� חברתיי�פועלי� במסגרת  הורי�� ילדי�מרכזי 

 העובדת הסוציאלית .טיפול במשפחה ולשמור על קשר רצי� במהלכו הלעאמורי� להתחלק באחריות 
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של המשפחה במש� כל ) case manager(של המשפחה במחלקה ממשיכה להיות מנהלת הטיפול 

   .התקופה ומטפלת בצרכי� נוספי� של המשפחה

  

ה� , מרבית העובדי�. מראיונות ע� עובדי� במרכזי� ובמחלקות עלה כי עקרו� זה אינו פשוט ליישו�

. ס במחלקה בטיפול במשפחה במרכז"מצדדי� באופ� עקרוני במעורבות העו, במחלקות וה� במרכזי�

� כשה, ת בעבודת� וקשה לה� להתפנות לפגישות במרכזיוה� נאלצות לקבוע סדרי עדיפו, כ��כמו

 מטפלי� במרכזי� טענו שהעובדות במחלקות לא תמיד מגיבות .משפחות רבות נוספות לעאחראיות 

אנשי המקצוע במרכזי� ואילו עובדות המחלקות טוענות כי , במהירות הנדרשת בביצוע המטלות שלה�

חלק� מבטאות מורת רוח . ת המחלקה בהתלבטויות ביחס למשפחהלא תמיד פתוחי� לשת� את עובד

 �כפי שאמרה אחת העובדות . ומשאיר לה� בעיקר את העבודה הטכנית, שהמרכז עוסק רק בטיפולמכ

  :במחלקה

זה . נשארת לי והעבודה השחורה 'יוקרתי טהור 'משפחה עוברת לטיפולה"
ג�  זה .כמה שני� אחורה אל הקטע החומרי מאוד מחזיר את העובד הסוציאלי

?  מה שנשאר מהתפקיד שליהא� זה' .ת כעובדיעצמי שלהדימוי הקטע של 
אז ,  אותההאני מכיר, ליוויתי אותה, כ� הרבה שני��משפחה שטיפלתי בה כל
בשביל� תרומות השיג ל, לרשו� אות� למועדוניותרק התפקיד שלי עכשיו זה 

   "?'אלהכודברי� 
  

ס במחלקה נשאלו ביחס להיבטי� שוני� של שיתו� הפעולה ביחס לכל "מנהל הטיפול במרכז והעו

.  מובאי� הנתוני� רק על המשפחות לגביה� התקבל מידע משני הגורמי�24בלוח . חת מ� המשפחותא

בתכנו� הטיפול באופ� מלא ביחס ס במחלקה הייתה מעורבת "העו,  פי דיווח מנהלי הטיפול במרכזעל

 �11%תה מעורבת כלל רק ביחס ליולא הי,  מה��33%באופ� חלקי ביחס ל,  מהמשפחות�56%ל

  ביחס :  יותר�סיות במחלקות היק� המעורבות בתכנו� טיפול היה קט"על פי דיווח העו. תמהמשפחו

 מהמשפחות הייתה לה� �41%ביחס ל, תה לה� מעורבות מלאה בתכנו�י מ� המשפחות הי�30%ל

סיות "העו,  במרכזמנהל הטיפולעל פי .  מעורבות כלליתה לא הי�28%וביחס ל, מעורבות חלקית

 על ; מהמשפחות66%וב או בכל הפגישות של צוות המרכז ביחס למשפחה לגבי במחלקה השתתפו בר

בפגישות טיפוליות של המשפחה במרכז השתתפו .  מה��44%הדבר נכו� רק ביחס ל, סיות"פי דיווח העו

סיות " מ� העו12%רק . ועל כ� יש הסכמה בי� שני המקורות, סיות במחלקות" מהעו13%�12%

התלונה השכיחה ביותר הייתה על כ� :  בקשיי� בעבודה ע� המרכזבמחלקות דיווחו כי נתקלו

  . שהמרכז לא דיווח ולא עירב במידה מספיקה את המחלקה לגבי הטיפול במשפחה
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על פי דיווח מנהל הטיפול במרכז ועל פי , ס המשפחה בטיפול במשפחה במרכז"עומעורבות   : 24לוח 
 )באחוזי�(ס במחלקה "דיווח עו

לפי מנהל   
  פול במרכזהטי

ס "לפי עו
  מחלקה 

N 99  99  
  100  100  הכל�ס�

      ?ס מחלקה השתתפה בתכנו� הטיפול במרכז"הא� עו
  30  56  באופ� מלא, כ�
  42  33  באופ� חלקי, כ�

  28  11  לא
      ? ס מחלקה השתתפה בישיבות המרכז ביחס למשפחה"הא� עו

  44  66  בכול� או ברוב�
  40  19  בחלק קט�

  16  15  לא
      ?ס מחלקה השתתפה בפגישות טיפוליות במרכז"עוהא� 

  13  12  כ�
  87  88  לא

  ס המחלקה"לגביה� התקבל דיווח ג� ממנהל הטיפול וג� מעו נכללו רק המשפחות: הערה
  

אבל ,  הייתה מעורבות של עובדות המחלקותרוב�פי�על כי בשלבי� השוני� של הטיפול מהנתוני� עולה

מנהלי הטיפול במרכז דיווחו על שכיחות .  כלילהולפעמי� נעדר, תתה חלקיילעתי� קרובות היא הי

ו� שמדובר באות� משפחות וכימ .ס בטיפול"של העויותר ה רבל מעורבות עו, גבוהה יותר של מעורבות

תפס את ס לא "א� העו, ס"שית� את העוהיה סבור שנראה שהיו מקרי� בה� המטפל במרכז , ממש

  .  במידה זההשות�עצמו 

  

סי� במחלקות חלה ירידה בהיק� המעורבות שלה� בטיפול במרכז במש� ארבע " דיווח העועל פי

ורק ביחס ,  מ� המשפחות�81%ס השתתפה בתכנו� הטיפול ביחס ל" העו�2002�2001 ב. השני� שנבדקו

הצטמצמה ההשתתפות שלה� בדיוני המרכז ביחס למשפחות , כ��כמו. �2003�2002 מה� ב�64%ל

  . �34%ל �52% שבאחריות� מ

  

 )באחוזי�(לפי תקופות , ס המשפחה בטיפול במשפחה במרכז"עומעורבות : 25לוח 
 2003�2002  2001�2000  הכל�ס�  
N 103  53  50  

  100  100  100  הכל�ס�
  ס מחלקה השתתפה בתכנו� הטיפול במרכז "עו

  *)באופ� מלא או חלקי(

  
72  

  
81  

  
64  

  ס מחלקה השתתפה בישיבות המרכז ביחס "עו

  )*רוב� או כול�(חה למשפ

  
43  

  
52  

  
34  

  9  16  13  ס מחלקה השתתפה בפגישות טיפוליות במרכז"עו
  ס המשפחה למנהל הטיפול "שיתו� הפעולה בי� עו

  "טוב מאוד"תואר כ
  

66  
  

61  
  

71  
  ס המחלקה"על פי דיווח עו: מקור

* p<0.05במבח� חי בריבוע  
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 מיוש� באופ� מחלקה לשירותי� חברתיי�רכז ל כי העקרו� של קשר רצי� בי� המעולהממצאי� אלה מ

ולהגדיר דרכי , יש צור� להגיע להבנה ברורה יותר של כל הגורמי� ביחס למהות הקשרי� הללו. חלקי

המחלקות לשירותי� כ� שהמרכזי� ו, עבודה משותפות שיקדמו את מטרות הטיפול במשפחות

במחלקה אמורה להשתת� בכל דיוני הא� עובדת סוציאלית , הלדוגמ.  יוכלו לעמוד בה�חברתיי�

כיצד תהיה העובדת הסוציאלית במחלקה מעורבת ג� ? או רק בצמתי� מרכזיי�, המרכז ביחס לילד

לא ברור מה נדרש מ� , כ�� כמו?מי אחראי לשמירת הקשר בי� המרכז למחלקה? בתכני� של הטיפול

 ברור כמה זמ� היא צריכה  וג� לא, עד כמה היא אמורה להתערב� ס במחלקה כמנהלת המקרה"העו

קשר ס למרות שהוא מופיע בה"מוגדר בתעאינו המושג מנהל מקרה יש לציי� כי . להקדיש למשפחה

  . � שוני�לשירותי

  

  משפחה במהל� הטיפול במרכזבמחלקה הס "הטיפול של עו

מ�  80%ע� הורי� � במהל� הטיפול של המשפחה במרכז ילדי�העובדות הסוציאליות דיווחו כי נפגשו 

 16%ע� ;  מהמשפחות48% וערכו ביקורי בית אצל  מה�94%שוחחו בטלפו� ע� , משפחות במחלקהה

 מ� 60%,  מ� האמהות96%ה� פגשו . על פי הצור�, וע� היתר, מ� המשפחות קיימו פגישות קבועות

 ביחס תסקירי�ינו דוחות או הכהעובדות במחלקות , כ��כמו). מתו� אלה שגרי� ע� הילדי�(האבות 

 כספי הסדרת סיועועזרו ב,  מהמשפחות62%בעבור  �שירותיהסדרת טיפלו ב,  מ� המשפחות�66%ל

   . מה�53% בעבור וחומרי

  
 )באחוזי� (במרכזבעבור המשפחה במהל� הטיפול ס המשפחה "פעולות שביצעו עו: 26לוח 

N 103  
  100  הכל�ס�

  80  פגישות במחלקה 
  94  שיחות טלפו�

  48  ביקור בית
  16   קבועותפגישות

  66  הכנת דוחות ותסקירי
  62  הסדרת שירותי

  53  הסדרת סיוע כספי וחומרי
  ס המחלקה"דיווח עו: מקור

  

ה� דיווחו כי היו בקשר ע� . העובדות נשאלו ג� ביחס למעורבות� ע� כל אחד מ� הילדי� במשפחה

מורה או ע� הגננת של  מה� והיו בקשר ע� ה46%פגשו בעצמ� ,  מהילדי��66%המטפל במרכז ביחס ל

42% .  

  

, בקבוצות מיקוד שהתקיימו בתחילת המחקר ע� עובדות סוציאליות במחלקות וע� עובדי המרכזי�

בקרב עובדות . עלו חילוקי דעות ביחס לאחריות המחלקה ביחס למשפחה במהל� הטיפול במרכז

 נוספי� בנוס� המחלקות והמרכזי� היו שסברו שהמרכז צרי� לטפל בענייני המשפחה בתחומי�

היו דוגמאות לכ� שצוות המרכז עזר לה� לקבל , בראיונות ע� ההורי�. הורי��לתחו� של יחסי ילדי�

  :למשל. הורי�� עזרה ג� ביחס לתחומי� שאינ� קשורי� ליחסי ילדי�

כשלא , כמו חג פסח. מאוד מנסי� לעזור בדברי� שמשפיעי� על המשפחהה� "
כשפניתי למטפלת שלי וסיפרתי לה , בביתהיה לי כס� וכשלא היה לנו חשמל 
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דר� , לא זוכרת מה היא עשתה, היא נכנסה לתמונה, עד כמה זה השפיע עליי
 ."מאוד מאוד עזרו לי. הלשכה סידרו לי עזרה

משמעי למשרד הרווחה � ביקשתי עזרה מהמרכז ותמכו בי והוציאו מכתב חד"
 ."שאני צרי� אישור להחזקת עובדת זרה בבית

  
כי העובדת במחלקה תמשי� להיות , התגבשה במחלקות לשירותי� חברתיי� הסכמה, מ�במהל� הז

הממצאי� משקפי� ". התיק נשאר במחלקה"וש, אחראית לעזור למשפחה בכל הצרכי� הנוספי�

כאשר בתקופה השנייה גדל אחוז העובדות הסוציאליות שביצעו פעולות שונות ביחס , שינוי זה

לעומת , ס במחלקה במהל� הטיפול" מהמשפחות נפגשו ע� העו90%יה בתקופה השני, למשל. למשפחה

 83%לעומת , ס"בתקופה השנייה כל המשפחות שוחחו בטלפו� ע� העו;  בתקופה הראשונה67%

לעומת ,  מ� המשפחות�82%ס המחלקה הכינו דוחות או תסקירי� ביחס ל"ועו; בתקופה הראשונה

  .  בתקופה הראשונה51%

  

  ס במהל� הטיפול "ורבות העומשוב האמהות על מע

� בס�. ס במחלקה במהל� הטיפול" מ� האמהות כי היה לה� קשר ע� העו75%דיווחו  ,בראיונות עמ�

 השיבו כי 39%,  מ� האמהות דיווחו כי העובדת הסוציאלית עזרה למשפחה במהל� הטיפול37%הכל 

אחת . היו בקשר איתה כי לא �12%ו,  אמרו כי לא היו זקוקי� לעזרתה12%, לא עזרה למשפחה

  :סיפרה הורי��האמהות שטופלה במרכז ילדי�

אבל לא נתנה לי מענה כמו שהייתי , ס בלשכה נתנה לי להרגיש בנוח"העו
. אבל ש� נתנו לי מענה, מרכזהיא עזרה לי בכ� שהמליצה לי ללכת ל. צריכה

 אז. לא יכלה לעזור ליהיא אבל , ס שלי ברווחה"ע� העו, תהיה� היו בקשר א
המשכתי להיפגש איתה כי היא חייבת לדווח לממוני� שמעליה מה קורה 

 ."איתי
  

חמישי� ושבעה . האמהות נשאלו א� העובדת הסוציאלית במחלקה הייתה מעורבת בטיפול במרכז

בשלבי� הראשוני� של .  לא היו בטוחות�6% ו,  השיבו שלא36%, אחוזי� מהאמהות השיבו שכ�

ס בטיפול תיתפס "שהמעורבות של העו, מ� העובדי� במרכז חשששמענו מחלק , הפעלת המרכזי�

 השיבו 22, ס הייתה מעורבת בטיפול" אמהות שדיווחו כי העו26בקרב . ותפריע למשפחות, כחודרנית

 אמהות 13בקרב . ורק ארבע אמהות השיבו כי מעורבותה הפריעה, כי מעורבותה עזרה או עזרה מאוד

, ארבע השיבו שאילו הייתה מעורבת היה הדבר מפריע לה�, רבת הייתה מעולאס "שדיווחו כי העו

  . ותשע אמהות השיבו שהדבר לא היה משנה לה�

  

כל הצרכי� של  לע אינו עונה הורי��ילדי� מרכז � � שניתנו למשפחה במהל� הטיפול במרכזשירותי

יש מקו� , דמח. מרכז� נוספי� נחוצי� למשפחה במהל� הטיפול בשירותיובמקרי� רבי� , המשפחות

ה מחלקמשאבי ה, מאיד�. � רבי� כדי לתמו� בתהלי� הטיפול ולנצל את התנופה שלושירותילתת 

�כמו. הורי�� ילדי�מרכז את השירות של  מקבלות ינ�� למשפחות שאשירותימוגבלי� ויש מקו� לתת 

  . וגבלתמ הורי�� ילדי�טיפול במרכז  הלע� נוספי� בנוס� שירותי לצרו� �יכולתש ותמשפחיש , כ�
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  המשפחות והילדי� שקיבלו שירותי� שוני� במהל� הטיפול במרכז : 27לוח 
  אחוזי  שירותי לילדי  אחוזי  שירותי למשפחה

  100  הכל�ס�  100  הכל�ס�
  23 מסגרת צהריי רגילה  15 סומכת
  8 מסגרת צהריי טיפולית  5  או יחדיו" הק�"תכנית 

  17 חונ�  11  קייטנת אמהות
  8 שיעורי עזר  13  י/צתי להורהטיפול קבו

  9  טיפול רפואי מיוחד  5  טיפול משפחתי או זוגי
  8 טיפול פסיכיאטרי  4  טיפול פסיכולוגי להורה

  6 רפואי�טיפול פרה  7  חוג הורי
  9 טיפול קבוצתי  7  טיפול גמילה

  6 טיפול פסיכולוגי  7 שיקו מקצועי
  1 אומנה יומית  7  ייעו� משפטי
     2 עזרה ביתית

  63  שירות כלשהו לילד  45  שירות כלשהו למשפחה
   מכיוו� שנית� היה לקבל יותר משירות אחד�100%המספרי� אינ� מסתכמי� ל. 1: הערות

   כוללי� שירותי� שניתנו במסגרת המרכזאינ�המספרי� . 2             
  

בהיק� מעט ) זבנוס� לאלה שניתנו במרכ(ת המטופלות במרכזי� קיבלו שירותי� המשפחו, הכל�ס�ב

 בקבוצת 17%לעומת ( מ� הילדי� קיבלו מסגרת צהריי� 23% :קבוצת ההשוואהאלה שקיבלה גבוה מ

). 11%לעומת ( מהילדי� קיבלו חונ� 17% ;)11%לעומת (מ� המשפחות קיבלו סומכת  15% ;)ההשוואה

היק�  ל� שקיבלו הילדי� נובע ג� מהיק� הבעיות שלה� ביחסשירותיתכ� שההבדלי� בהיק� היי

תה להשקיע יותר משאבי� ינראה שמדיניות המחלקות הי, � זאתע. קבוצת ההשוואההבעיות בקרב 

  . במשפחות הללו

  

   של הילדיםהספר-של המרכז עם בתיקשר   5.6

 ושהתפקוד המהווה גור� מרכזי בסביבתו,  של הילדהספר�ביתהמרכז נמצא בקשר ע� , על פי המודל

מתמודד ע� הקשיי� של ,  הוא זה שמזהה את הבעיההספר�ביתקרובות לעתי�  .בו חיוני להתפתחותו

 של ו ובסופו של התהלי� הטיפולי ג� יוכל להערי� את השיפור בתפקוד,הילד ובעקיפי� ע� המשפחה

ולתת התערבויות ,  הטיפול של המרכזתכנית יכול ג� להשתלב בהספר�בית. הילד בעקבות טיפול

 כגו� ,א שורה של מעני� לילדי א� הה מציע,הספר�ביתבכלל זה  ו,מערכת החינו�. ומעני� בהתא�

רות יטיפול פסיכולוגי ואבחו� באמצעות הש, סייעת, חונ�, מורה טיפולית, היועצתידי �עלטיפול 

 שמעני� אלהמ� הראוי . הספר� בביתא"הפסיכולוגי ומת� מעני� טיפוליי� נוספי� באמצעות מתי

� ביתידוע ית לדרגות שונות של שיתו� פעולה כשהמינימלי הוא קיימת אפשרו.  ג� ע� המרכזיתואמו

יעצות הדדית על הטיפול בילד יהתהמש� ב;  מידע על מצב הילד מ� המורהת שהילד מטופל וקבלהספר

צוות המרכז מסייע לפתור , לעתי�.  טיפולית משותפתתכנית ועד להפעלת , וג� במרכזהספר� ביתב

  :הורי��סיפרה מטפלת במרכז ילדי�,  לדוגמה.הספר לבי� ההורי��בעיות בי� בית

כשהמנהלת ראתה שיש . פע� עשינו תיקו� מערכת יחסי� בי� מנהלת לאימא"
, עוד גו� שמטפל בה� מיד שילבה איתנו ידיי� והציעה טיפולי� מטעמה

 והיינו מספר פעמי� ש� � הספר המשיכו טיפול בקו שאנחנו בנינו פה � ומבית
  ."רכת רצתה לפלוט את הילדהספר וזה אחרי שהמע� בבית

� ביתשנדרשה מעורבות רבה יותר של המרכז לעזור לפתור בעיות ע� , איו� עמויאחד ההורי� ציי� בר

  :הספר
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אבל אולי לא מספיק , ספר�של המרכז בביתאני חושב שכ� הייתה התערבות "
לא יודע לומר עד כמה היה קשר . מחנכתוע� ה, יצרו קשר ע� יועצת חינוכית

�ילדי�א� יש מקו� שנקרא מרכז .  אבל פ� כזה מאוד חשובהספר� ביתע� 
יטרלי יותר ויכול לגלות בעיות ולתת כלי� י אז הוא גור� גישור נהורי�

  ."הלפתרונות בבעיות במסגרות כאל
  

� ביתע� שלה� ביחס לקשר , ס במחלקה"במסגרת המחקר נאספו נתוני� מ� המטפלי� במרכז ומ� העו

  . הספר

 
  )באחוזי�(לפי תקופות , הספר של הילד במהל� הטיפול במרכז� � פעולה ע� ביתשיתו: 28לוח 

  2003�2004  2001�2000  הכל�ס� 

        קיו� קשר ע� המורה או הגננת
 N)55  60  115 )ילדי�  

  100  100  100  הכל�ס�
  44  42  43  ס במחלקה והמטפל במרכז היו בקשר"העו

  18  13  12 רק המטפל במרכז היה בקשר
  11  13  16  ס במחלקה היה בקשר"רק העו

  27  32  29  לא היה קשר
ועדת תכנו� (הספר השתת� בישיבה ביחס למשפחה �נציג בית

  ) מקצועית� או פגישה רב, דיו� הערכה, טיפול והערכה
      

N) 69  71  140  )משפחות  
  100  100  100  הכל�ס�
  39  44  42  כ�

  61  56  58  לא
  קהס במחל" שאלו� למנהל טיפול ולעו: מקור

  

 מהילדי� ג� המטפל במרכז וג� 43% אצל �) 71%(גבי רוב הילדי� להספר התקיי� � קשר ע� בית

ס "רק העו � �12%ביחס ל;  רק המטפל�16%ביחס ל; ס במחלקה היו בקשר ע� המורה או הגננת"העו

 מהמשפחות הייתה 42%אצל . לא היה קשר מצד א� אחד מה�, די� מ� היל�29%וביחס ל, במחלקה

לא נמצא הבדל מובהק בי� התקופות בנתוני� . הספר בפגישה ביחס לילדי�� ות של נציג ביתהשתתפ

  .הספר� ביחס לשיתו� הפעולה ע� בית

  

חלק מ� המטפלי� הביעו חשש , בקבוצות מיקוד שהתקיימו בתקופה הראשונה של פעילות המרכזי�

מטופל "ד שאינו הבמיוחד כשמדובר ביל,  הילדלגבישיצירת קשר ע� המורה תיצור סטיגמה 

� ביתמטפלי� אחרי� סברו שקשר ע� . שהמורה אינה מודעת לכ� שהמשפחה בטיפולכו, "המזוהה

סיפרו מטפלי� , בקבוצות מיקוד שהתקיימו שלוש שני� לאחר מכ�.  נחו� רק במקרי� מיוחדי�הספר

� ושהיו� הוא מתקיי� באופ, הספר�בתיבאחד המרכזי� שבמהל� הזמ� הורחב הקשר שלה� ע� 

ע� הקשר , רוב�פי�בקבוצות המיקוד למדנו שעל,  ע� זאת.י לגבי כל הילדי� בתחילת הטיפולשגרת

 באופ� פעיל הספר�ביתגור� ממעורב ולעתי� רחוקות , לצור� החלפת מידע ועדכו�וא ההספר �בית

   . הטיפול של הילדתכניתב

  

כמה נותרו  והספר�בית ע�שלה� ביחס לקשר הורי� � במרכזי ילדי�אי� פרקטיקה אחידהעדיי� 

מי אחראי ? הא� אמור להתקיי� קשר ביחס לכל הילדי� או רק לגבי המתקשי�: ברורותלא שאלות 
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או , חס רק ללימודי� של הילדי מתיהספר� ביתוהא� הקשר ע� ? או שניה�, המרכז,  המחלקה�לקשר 

  ? ג� לצרכיו הרגשיי� והחברתיי�

 

  סיום הטיפול  5.7

  הורי	�ילדי	 מש� הטיפול במרכז. א

ע� אפשרות להארכה בחצי שנה ,  נועד להיות קצוב בזמ� ולהימש� שנההורי�� ילדי�הטיפול במרכזי 

 40%א� ,  חודשי�16.4 מש� הטיפול הממוצע היה ,בפועל. ועדת תכנו� טיפול והערכהנוספת באישור 

   . מעל שנתיי��21% ו,  עד שנתיי�19% :שנה וחציה מלעמלמ� המשפחות היו בטיפול 

  
  לפי תקופות, במרכזמש� הטיפול התפלגות המשפחות על פי : 29לוח 

  2003�2002  2001�2000  הכל�ס�  
N  139  70  69  

  100  100  100  הכל�ס�
  16  13  14  עד חצי שנה

11�6  14  24  19   חודשי
18�12  32  20  27   חודשי
24�19  23  14  19   חודשי
30�25  10  14  12   חודשי
  4  14  9   חודשי30מעל 

  15.8  17.0  16.4  ממוצע
  7.7  10.6  9.2  סטיית תק�

   שאלו� למטפל במרכז:מקור
  

 מש� הטיפול הממוצע בקרב : במש� הטיפול,א� לא מובהקת, חלה ירידה קטנה, בהשוואה לפי השני�

 ,�2003�2002ובקרב אלה שהחלו ב,  חודשי�17ה  הי2001�2000משפחות שהחלו את הטיפול בשני� 

: חלה התכנסות של משכי הטיפול סביב התקופה המקובלת, ע� זאת.  חודשי�15.8הממוצע היה 

 30%לעומת , 37%( פחות משנה ארכובתקופה הראשונה היה שיעור גבוה של טיפולי� קצרי� ש

 בתקופה 14%לעומת , 28%(ד שנמשכו שנתיי� ויותר ו וכ� של טיפולי� ארוכי� מא,)היבתקופה השני

הזמ� נבחרו משפחות כפי הנראה במהל� .  בי� התקופות�7.7 ל�10.6מסטיית התק� ירדה ; )יהיהשנ

דו יותר הקפיוכ� , כ� שהיו פחות מקרי� של נשירה, הורי�� ילדי�יותר מתאימות לטיפול במרכז 

  .  ומנעו טיפולי� ארוכי� מאודמגבלת הזמ�ב

  

העובדי� ע� המטפלי� במרכזי� והדעה הרווחת שהושמעה בקבוצות המיקוד שקיימנו ע� , מחד

 הוא של שנה עד שנה וחצימש� הזמ� , עבור רוב המשפחותבכי הייתה , מחלקות לשירותי� חברתיי�ב

 ,מאיד�. כניסה לתהלי� טיפולי ולהפנמת השינויי�, קצר מדי ונחו� זמ� רב יותר לבניית קשר

רות א� הטיפול יתמקד במט, סבורי� כי מש� הזמ� יכול להספיק, רות ילד ונועריהמפקחי� של ש

   .וא� יעשה שימוש יעיל בזמ�, מוגדרות

  
  ביחס . הא� מש� הטיפול התאי� לדעת� למשפחה, המטפלי� במרכז נשאלו ביחס לכל משפחה

   שהיה מוקד� מדי וביחס �47%ביחס ל,  מהמשפחות השיבו המטפלי� שהמועד היה מתאי��49%ל

  . כי מועד סיו� הטיפול היה מאוחר מדי�4%ל
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  )באחוזי�(לדעת המטפלי� ולדעת האמהות , טיפול היה מתאי�הא� מש� ה: 30לוח 

   אמהות  מטפלי

N 139  49  
  100  100  הכל�ס�

  62  47  קצר מדי
  33  49  מתאי

  5  4  ארו� מדי
  ושאלו� לאמהות שאלו� למטפל במרכז: מקור

  

  )באחוזי�(לפי מש� הטיפול בפועל , הערכת האמהות הא� מש� הטיפול היה מתאי�: 31לוח 

  � הטיפול בפועלמש 

   מעל שנה וחצי�ארו�    פחות משנה וחצי�קצר   הכל�ס� הערכת האמהות
N 39  17  22  

  100  100  100  הכל�ס�
  68  53  62  קצר מדי

  27  41  33  מתאי
  4  6  5  ארו� מדי

  

.על מש� הטיפול שעברולדעת� נשאלו  האמהות ג�
9

 כי הטיפול הסתיי� לפני השיבו) 62%(מרבית�  

סברו כי הטיפול נמש� זמ� רב  4%רק ו,  אמרו שהטיפול הסתיי� בזמ� מתאי�33% ;�הזמ� המתאי

.  חודשי� סברו כי מש� הזמ� היה מתאי�18�12רוב האמהות שהיו בטיפול במש� , � זאתע. מדי

היה שיעור גבוה )  חודש24מעל (ד ושדווקא בקרב האמהות שהיו בטיפול ארו� מא, � לציי�ימעני

מדובר בקבוצה של משפחות , כפי הנראה. סברו שהטיפול הסתיי� מוקד� מדיבמיוחד של אמהות ש

 � לעזרה לאור� זמ� ואי� להותאו שזקוק, ג� כאשר הוא נמש� זמ� רב,  לסיי� את הטיפולותשמתקש

  .מקור סיוע אחר

  

בדומה לאנשי . ה� סיפרו על הקושי להפסיק את הטיפול בזמ� שנקבע, בראיונות הפתוחי� ע� הורי�

   :קטיעת תהלי� לפני שהושל�דיברה אחת האמהות על , צועהמק

כי , הייתה לי הרגשה שזה לא מספיק, הטיפול, אני הרגשתי שזה לפני הזמ�"
א� הייתה עוד שנה היה יותר . הרגשתי התקדמות בעבודה וקטיעה באמצע

  ".מושל� ממה שהיה
  
ושה� רוצי� , שמשהו טוב נגמראלא על זה , רוב ההורי� לא דיברו במושגי� של התקדמות, לעומתה

 : עוד
   ".אבל לא הייתה ברירה, הורי�� ילדי�לא רצינו להפסיק את הטיפול במרכז "
  ."א� אפשר הייתי חוזרת היו�"
"�ב� אד� תמיד רוצה ללמוד עוד , תמיד יש מה ללמוד, היינו שמחי� שימשי

 ".משהו
ה� .  זה היה לי קשה כשהפסיקו לי את�כ�רשנה וחצי אחבמרכז הייתי "

  ."הרגישו שהטיפול הצליח

                                                   
 )4נספח (כי אחד המאפייני� של הנשי� שהשתתפו במעקב היה מש� טיפול ארו� , ראוי להזכיר   9
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אני .  ועוד משפחות מחכות לטיפולי�הורי�� ילדי�הבנתי שיש לח� במרכז "
נתנה לנו מנהלת וה. ביקשתי להמשי�. בטוח א� היה אפשר היינו ממשיכי�

 ".יותר ממה שנותנת בדר� כלל לכל משפחה
כינו שמה ב. לא הרגשתי, שנה וחצי זה עבר מהר. מאוד הצטערנו שגמרנו שמה"

 ."לעזוב
  

למרות שהיא רצתה , אחת סיפרה שהב� רצה להפסיק. שתי אמהות דיברו על התעייפות מ� הטיפול

�  : להמשי

אבל אני , היה לו קשה להמשי�, הילד כבר במחצית השנה השנייה התעיי�"
  ".אפילו לבד, הרגשתי צור� בעוד

  
  :סיפר על הקלה בטווח הקצר בלבד, א� אחרת

כל שבוע היינו , כל שבוע.  עשינו את זה�יתה הקלה שנגמר בהתחלה זו הי"
אבל אחרי תקופה הבנתי כמה זה היה . התעייפתי. בסו� הייתה הקלה. הולכי�

  ."חשוב לי
  

  תכנו� המש� הטיפול . ב

על . מחלקה לשירותי� חברתיי� הוא חלק מרצ� הטיפול בהורי��ילדי�הטיפול במרכז , על פי המודל

המחלקה ,  המרכזבה מסכימי�, תקיימת ועדת החלטהוא קצוב בזמ� ובסיומו מהטיפול הס "פי התע

הכוללת ג� מת� שירותי� ,  להמש� טיפול במסגרת המחלקהעל תכנית והמשפחה לשירותי� חברתיי�

�  . נוספי� על פי הצור

  

 לא �32%ול,  המש� בסיו� הטיפולתכנית מהמשפחות גובשה �68%ל, לפי דיווח המטפלי� במרכזי�

ובי� התקופות עלה שיעור המשפחות לה� גובשה , חל שיפור מסוי�במש� הזמ� . בשה תכנית להמש�גו

, � חברתיי�שירותינציגי המחלקה ל, על פי המודל,  מגבשי�תכניתאת ה. �75%ל �61%פול מי טתכנית

 תכניתלהשתתפות המשפחה בגיבוש ה. הספר� ביתכגו� , המשפחה וגורמי� רלבנטיי� נוספי�, המרכז

נשאלו ביחס להשתתפות המשפחה בגיבוש , והאמהות עצמ�, מנהלי הטיפול. חשיבות מיוחדתיש לה ש

 ללא מעורבות תכניתגובשה ) 5%(רק במקרי� בודדי� , על פי דיווח מנהלי הטיפול . הטיפולתכנית

  . )32לוח  (המשפחה

  

לפי ,  מנהל טיפולעל פי?  המש� טיפול בסיו�תכניתהא� המשפחה הייתה מעורבת בגיבוש : 32לוח 
   )באחוזי� (תקופות

  2003�2002  2001�2000  הכל�ס� 

N 130  65  65  
  100  100  100  הכל�ס�

  71  55  63  הייתה מעורבת 
  3  6  5  לא הייתה מעורבת 

   26  39  32  לא גובשה תכנית בסיו
  שאלו� מנהל טיפול : מקור
   משפחות �9 לא התקבל מידע ביחס ל: הערה

 מ� האמהות 22%רק . כשנה לאחר סיו� הטיפול,  מ� השאלוני� לאמהותתמונה אחרת מתקבלת

מעורבת יתה ידיווחה שה) 2%(� אחת רק ֵא.  דיווחו שלא נקבעה�78%ו,  המש�תכניתדיווחו שנקבעה 
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האמהות שנכללו במעקב כי , צביע על כ�יכול לההפער בי� דיווח האמהות למטפלי�  .בקביעת תכנית

  .ולא תפסו אותה כמשמעותית, תכניתביעת הלא חוו או לא זכרו את ק

  

  דיווח האמהות ביחס להשתתפות בקביעת תכנית להמש� טיפול : 33לוח 

  הכל�ס� 

N 45  
  100  הכל�ס�

  2  המשפחה השתתפה בקביעת תכנית המש�
  20  המשפחה לא השתתפה בקביעת תכנית המש�

  78  לא גובשה תכנית המש�
  שאלו� מעקב לא� : מקור
  בע אמהות לא השיבו על השאלהאר: הערה

  

תה מקובלת על כל יהי, א� גובשה,  הטיפולתכנית) 73%(על פי דיווח מנהלי הטיפול ברוב המקרי� 

  . תכנית מ� המשפחות הובעה הסתייגות מה�27%ב ,ע� זאת. המשפחה

  

, בקרב הילדי�. ס במחלקה" טיפול שכללה שיחות ע� העותכניתגובשה , אצל מחצית המשפחות

  .  לפנימיית יו��3%ו, יבית�חו�שישה ילדי� הופנו לטיפול ). 11%(ות השכיח היה מועדונית ריהש

  

  )באחוזי�( המשפחות והילדי� להמש� טיפול תכניותמרכיבי� שוני� ב: 34לוח 
    משפחה/הורי�

N 109  
  100  הכל�ס�

  17  ס במחלקה"שיחות קבועות ע עו
  32  הס במחלק"מעקב או שיחות על פי הצור� ע עו

  3  משפחה/שירות טיפולי להורי
    ילדי�

N 190  
  100  הכל�ס�

  7  הספר � מעקב או סיוע בבית
  16  שיחות או טיפול בהבעה ויצירה, טיפול פסיכולוגי

  11  מועדונית
  3  פנימיית יו
�  7  ביתית�מסגרת חו

  במחלקהסיו� ס "שאלו� עו  : מקור
   טיפולתכנית �אלה שלא גובשה להכולל , האחוזי� ה� מכלל המשפחות. 1: הערות

  . ו� שמשפחה יכלה לקבל יותר ממרכיב אחדוכימ �100%האחוזי� אינ� מסתכמי� ל. 2             
  

  המש� קשר ע	 המרכז. ג

והמש� הטיפול במשפחה , הקשר של המשפחה ע� המרכז מסתיי� באופ� פורמלי ע� סיו� הטיפול

וע� עובדי� , בוצות מיקוד ע� מטפלי� במרכזי�בק. אמור להיות במחלקה לשירותי� חברתיי�

הובע תסכול על כ� שהמחלקה לשירותי� חברתיי� אינה מסוגלת לספק מענה , סוציאליי� במחלקות

בראיונות הפתוחי� ע� ההורי� הסתבר שחלק מ� המשפחות . מתאי� בעבור המשפחות בסיו� הטיפול

  . עדיי� נעזרות במרכז
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א� אני רוצה אני יכולה . רה בשבילי פתוחה נשאהורי�� ילדי�הדלת במרכז "
 .אני תמיד יכולה להתייע� איתה, היא כמו חברה. לפנות למטפלת שהייתה לי

 ."אבל זה פחות קורה מאז שעזבנו את המרכז
. כל דבר שיש לי אני מתקשרת אל המטפלת שהייתה לי, עד היו� אני בקשר"

 כי רק איתה  הבת שליה על כל צעד טוב שקרה ע�הייתי בקשר איתה לדווח ל
אני אית� 'היא אמרה לי . אני לא בקשר ע� מישהו אחר. אני יכולה לדבר
� ."� שיש ל� מישהו שמקשיב ל�כיוזה נורא ' לאור� כל הדר

  

  : מאוד עוזרת, בעבור חלק מההורי� עצ� הידיעה שה� יכולי� להתקשר

 ]לתמטפה[ג� עכשיו התחושה הזאת שיש לי שאני יכולה להתקשר אליה "
  ."ולהרגיש נוח

 ג� דברי� טובי� אני .אני יכולה להתקשר בכל מצב, זה בית פתוח בשבילי"
  ."מבשרת לה�

, לא יצרתי קשר אית�.  תמיד אפשר לחזור ולהתקשר�אמרו שא� יש בעיה "
  ."רק כמה פעמי�

 
 :חלק סיפרו שג� המרכז יוז� את הקשר

י� אני הייתי לפעמ. אחרי שהסתיי� המשכתי להיות בקשר ע� המרכז"
  ".ש"למסור ד, מה קורה, לפעמי� ה� מתקשרי� לשאול מה נשמע, מתקשרת

 מספיק שאת שומעת �לפעמי� מזמיני� אותי לפגישה , עד היו� ה� עוזרי� לי"
� ."שיש ל� קול שמקשיב ל� ותומ� ב

מספרת לה , אני הולכת כל יו� חמישי להתחזק ע� המדריכה לפסיכודרמה"
לה� אני מודה . מאיכא, שהי לה שאני רוצה להתחזק כאאמרתי. מה קורה לי

מנהלת המרכז מתקשרת להגיד שנה . וזהו' עשינו'יכלו להגיד . חשבו עלישה� 
  ."עדיי� עושה את זההיא , טובה

  

  :שהקשר ע� המרכז הסתיי�,  אחת סיפרה על אכזבה�ורק ֵא

 ".חבל, לא היה המש�. דע�, הקשר ע� המרכז התמוסס"
  

  הורים-ילדיםטיפול במרכז תוצאות ה. 6
  : ה�הורי�� ילדי�העיקריות של מרכזי ת ומטרה, כאמור

  וההתנהגותי, החברתי, מצב הילדי� בתחו� הרגשיבשיפור להביא ל .1

  להוריה�ילדי� היחסי� בי� להביא לשיפור ב .2

 . תפקוד ההורי� בטיפול ובהתייחסות לילדיה�בשיפור להביא ל .3
  

, השוואה בי� מצב הילדי� ידי�עלנבחנו ) חר סיו� הטיפולמיד לא(בטווח הקצר תוצאות הטיפול 

מקור הדיווח בשתי נקודות הזמ� . מצב� בעת סיו� הטיפולבי� ל, הטיפול ההורי בעת ההפניה למרכזו

או ו� שמצב הילדי� היה יכול להשתפר וכימ. מחלקות לשירותי� חברתיי�היו העובדות הסוציאליות ב

ואמהות במצב� של ילדי� שחל במהל� כשנה דק ג� השינוי נב, ג� ללא טיפול המרכזלהחמיר 

מחלקות לשירותי� ילדי� ע� מאפייני� דומי� המטופלי� במשפחות ו( של המחקר בקבוצת ההשוואה

במסגרת המחקר נבחנו ג� . )ראו פרק השיטה, הורי�� ילדי�בה� אי� מרכז ששובי� י ביחברתיי�

    .ממצאי� אלה יוצגו בפרק נפרד. לוני המעקבבאמצעות שא, תוצאות הטיפול לטווח ארו� יותר
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שלגביה� התקבל מידע , במסגרת המחקר נית� היה לבחו� את תוצאות הטיפול רק ביחס לילדי�

התקבל ,  ילדי� שנאס� עליה� מידע בהפניה304מתו� . ס במחלקה בתחילת הטיפול ובסיומו"מהעו

הושוו , במחקר אינה מקרית" התמדה" שכיוו�.  ילדי��202 ס בסיו� הטיפול ביחס ל"מידע מ� העו

הנתוני�  הנתוני� שהתקבלו בעת ההפניה ביחס לילדי� שלגביה� התקבל מידע ג� בסיו� הטיפול ע�

ביחס למרבית המאפייני� . דשל הילדי� שלגביה� לא התקבל מידע בסו� המחקר כמפורט בנספח 

הילדי� שלגביה� לא  לבי� טיפול הנתוני� בסו�תקבלו לא היה הבדל בי� הילדי� לגביה� ה, שנבדקו

בקרב הילדי� שעליה� התקבל מידע ה� . היו מספר הבדלי�, ע� זאת. התקבלו נתוני� בסו� הטיפול

   הס  בסיו� הטיפול  הי"העו מ�

 ילדי� ע� בעיות רגשיות בעת ההפניהשל יותר שיעור גבוה  .1

 משפחות בה� ההורי� התמידו בטיפול במרכזשל יותר שיעור גבוה  .2

 משפחות שטופלו במש� יותר משנה במרכזעור גבוה יותר של שי .3

תה מעורבת לגביה� יהיבמחלקה לשירותי� חברתיי� ס "משפחות שהעושל יותר שיעור גבוה  .4

  .בטיפול במרכז

  

  השפעת הטיפול במרכז על הילדים  6.1

, י העצמיבעיה בדימו, עצב וחרדה: התנהגותיי�/תוצאות הטיפול נבחנו ביחס לשישה תחומי� רגשיי�

המדדי� לבחינת מצבי� אלה . ובעיות חברתיות, בעיות בהתנהגות הלימודית, חברתית� התנהגות אנטי

 , אותו מילאו העובדי� הסוציאליי� במחלקה לשירותי� חברתיי�מבוססי� על שאלו� אכנב� לילדי�

  . אומפורטי� בנספח

  

שיעור הילדי� ע� בעיות : ז אצל מטופלי המרכבהיק� הבעיות בשני תחומי� חלה ירידה מובהקת

 בסיו� הטיפול ושיעור הילדי� ע� התנהגות �43% בעת ההפניה ל�61%בהתנהגות הלימודית ירד מ

שיעור הילדי� שהפגינו סימני� של .  בסיו� הטיפול�34% בעת ההפניה ל�46%חברתית ירד מ�אנטי

 בשיעור הילדי� ע� בעיותלא חל שינוי שכמעט . ירידה בלתי מובהקת, �70% ל�76%  ירד מהעצב וחרד

כי בקבוצת ההשוואה לא ירד שיעור הילדי� ע� בעיות , חשוב לציי�. בדימוי העצמי ובמצב החברתי

�  ל�38%מ(ה מובהקת בשיעור הילדי� ע� סימני עצב וחרדה יוא� חלה עלי, בא� אחד מ� התחומי�

.  חלה החמרה בתחו� זהתכ� שהייתהיי, כי אלמלא הטיפול במרכז, יאמשמעות נתוני� אלה ה). 52%

בעיות ( ניכרות יותר בהתנהגות הילד כלפי הסביבה הורי��ילדי�ת הטיפול במרכז ונראה כי השפע

העובדה , ע� זאת"). מופנמות"בעיות (וניכרות פחות בחוויה הרגשית שלו ע� עצמו , ")מוחצנות"

על כ� שהמרכז סייע ג� צביע יכולה להשבקבוצת ההשוואה עלה שיעור הילדי� הסובלי� מעצב וחרדה 

  . בתחו� הזה
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  )באחוזי� (בעת ההפניה ובסיו�, חברתיות ורגשיות, ילדי� ע� בעיות לימודיות: 35לוח 
    קבוצת השוואה  מרכזי

  
  תחומי

 
N  

לפני 
 הטיפול

 בסיו
  הטיפול

 
P  

 
N  

מדידה 
  כעבור שנה  בסיסית

 
P  

 ימודיתלבעיות בהתנהגות 
  

118  
  

61  
  

43  
  

0.03*  
  

76  
  

48  
  

51  
  

0.68  

  *0.055  52  38  80  0.289  70  76  103  עצב וחרדה
  0.199  29  21  64  0.527  39  36  118  דימוי עצמי נמו�

  1.00  20  20  68 0.866  44  45 98  בעיות במצב חברתי
  0.56  31  27  79  *0.02  34  46  118  חברתית�התנהגות אנטי

  ס"דיווח העו: מקור
   ויותר5מתייחס לילדי� בני : הערה

* p<0.05 
  

   והטיפול ההוריהורים-ילדיםהשפעת הטיפול במרכז על יחסי   6.2

בעיות , )אב וא�(בעיות בקשר הרגשי ע� הילד : התוצאות בקרב ההורי� נבחנו ביחס לשמונה תחומי�

בעיות בקשר ע� , טיפול יומיומי לקוי, היעדר השגחה מתאימה, )אב וא�(בהקפדה על כללי התנהגות 

 כולל חשד(רגשית או ואלימות פיזית , וב הילדי� בבעיות בי� ההורי�עיר, מסגרת החינו� של הילד

  פיזית או רגשית בשיעור הילדי� הסובלי� מאלימות p<0.05)(חלה ירידה מובהקת ). לאלימות פיזית

בתחומי� אחרי� ). �70% ל�91% מ(ובשיעור הילדי� ע� בעיות בקשר הרגשי ע� האב , )�21% ל�31%מ(

של שיפור בטיפול ) בלתי מובהקת(בשלושה תחומי� ניכרת מגמה א� , קותלא נמצאו תוצאות מובה

 בסיו� �71% בעת ההפניה ל�81%שיעור הילדי� ע� בעיות בקשר הרגשי ע� הא� ירד מ: ההורי

 ושיעור הילדי� ;�56%  ל�65% שיעור הילדי� שלאימ� בעיה בהקפדה על כללי התנהגות ירד מ;הטיפול

באחוז הבעיות של הורי� בקשר ע� , לעומת זאת. �13% ל�18% רד מע� בעיות בטיפול היומיומי י

 ובתחו� ההשגחה על הילדי� א� עלה ,) בעת ההפניה ובסיו� הטיפול22%(מסגרת החינו� לא חל שינוי 

בקבוצת ההשוואה ). לא מובהק( בסיו� הטיפול �27% בעת ההפניה ל�21%שיעור הילדי� ע� בעיות מ

א� חלה מגמת הרעה בשניי� מ� ,  אחד מתחומי הטיפול ההורילא חלו שינויי� מובהקי� בא�

בתחו� הבעיות בקשר : הורי�� ילדי�התחומי� בה� ניכרה מגמת שיפור בקרב המטופלי� במרכזי 

ובבעיות בהקפדת הא� על כללי , �67% ל�59% הרגשי בי� הא� לילד עלה אחוז הילדי� ע� בעיות מ

  . �51% ל�41%התנהגות חלה עלייה מ
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 )באחוזי�(הילדי� ע� בעיות בטיפול ההורי בעת ההפניה ובסיו� הטיפול : 36לוח 
   קבוצת השוואה  מרכזי

  
  תחומי

 
N 

לפני 
 הטיפול

 בסיו
 הטיפול

  
P  

 
N  

מדידה 
 בסיסית

כעבור 
  שנה

 
P  

  0.56  8  10  102  0.134  13  18 110   בעיות בטיפול היומיומי
  0.82  15  14  91  0.239  27  21  109  בעיות בהשגחה

  0.19  17  22  95  1.00  22  22  115  בעיות בקשר ע מסגרת חינו�
  0.15  50  41  90  0.230  56  65  96  א� בעיות הקפדה על כללי התנהגות 
  *חסרי נתוני  1.00  62  62  42   אב� בעיות הקפדה על כללי התנהגות 

  0.23  67  59  94  0.160  71  81  103  א�בעיות בקשר רגשי ע הילד 
  *חסרי נתוני *0.006  70  91  53   אב�שי ע הילד בעיות בקשר רג

  *חסרי נתוני  0.42  67  75  40  הורי מערבי ילדי במריבות
 0.80  16  15  92  *0.00  21  31  127  ) כולל חשד(אלימות פיזית או רגשית 

  

ו� וכיוביחס לעירוב הילדי� במריבות בי� ההורי� בקבוצת ההשוואה מלא נכללו נתוני� ביחס לאבות    *
  שהתקבל מידע לגבי מספר קט� של מקרי�

  

. חברתית�פחתו הבעיות בהתנהגות הלימודית ובהתנהגות אנטיבקרב הילדי� שטופלו במרכז , לסיכו�

הממצאי� ביחס  .חלה עלייה בשיעור הילדי� הסובלי� מעצב וחרדה, בקרב ילדי� שלא טופלו במרכז

 על ירידה בהיק� האלימות או חשד לאלימות להשפעת הטיפול במרכזי� על הטיפול ההורי מצביעי�

. השוואהל �א� כי צרי� לסייג שבשני התחומי� הללו אי� נתוני, ועל שיפור בקשר הרגשי ע� האב

לעומת , בקשר הרגשי של הא� ובהקפדה על כללי התנהגות ישנה מגמה לא מובהקת של שיפור ,כ��כמו

חרי� שנבדקו לא הצביעו הנתוני� על בתחומי� א. החמרה בקרב משפחות שלא טופלו במרכזי�

  . שינויי� במצב הילדי� או בטיפול ההורי

  

כדאי לקבל פרספקטיבה מ� הספרות שהצטברה על תוצאות של תכניות , בהבנת ממצאי� אלה

נערכו , בגלל הקושי להסיק ממחקר בודד על התערבות מסוימת. התערבות ע� הורי� לילדי� בסיכו�

 ושותפיו Lazer. ו באופ� מקוב� את הנתוני� ממחקרי� רבי� בנושאשניתח, אנליזה�המחקרי מט

אנליזה נוספי� נעשו �ה מחקרי מט;)(2001 תכניות 260מחקרי� שבחנו  665 ניתחו את התוצאות של

  ואחרי��Chaffin ו,)1990( ,Macleod & Nelson) 2000( Cedar & Levant, )1985( ואחרי�  Giblinידי-על

אפקט יותר ממחצית המחקרי� דיווחו על  :התוצאות היו מאכזבות, מ� המקרי�בחלק גדול ). 2001(

   .קט� בלבד של ההתערבות

  

  הורים ותוצאות הטיפול-משוב המשפחות ביחס למרכז ילדים. 7
נדגמו מתו�  ש הורי�14ראיונות עומק ע� ומ,  אמהות�49משוב המשפחות התקבל משאלוני מעקב ל

 מנת לדעת א� האמהות שרואיינו מייצגות את כלל האמהות  על.להתראיי�ושהסכימו , רשימה

.  הושוו נתוני� שהתקבלו ביחס למשפחות אלה בכלי� אחרי� לכלל המשפחות, שטופלו במרכזי�

  : האמהות שהתראיינו התאפיינו בשיעור גבוה יותר של

 בעיות רגשיות בקרב הילדי� בעת ההפניה .1
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 הפניה למרכזי לפני הבית�חו�ילדי� שלגביה� נשקל סידור  .2

  התמדה של ההורי� בטיפול במרכז .3

 טיפול במרכז במש� יותר משנה .4

  במרכז כי הפיקו תועלת מ� הטיפול מטפלמשפחות לגביה� הערי� ה .5
  

וכ� הסיבות שבגלל� אמהות , בנספח ד מפורטי� מאפייני האמהות שרואיינו בהשוואה לכלל האמהות

  . אחרות לא רואיינו

  

    שביעות רצון כללית7.1

 כ��כל לא היו 4%ורק ,  היו מרוצות25%, )71%(ד מ� הטיפול ורבית האמהות היו מרוצות מאמ

 ולא מחלקה לשירותי� חברתיי�בקרב האמהות המטופלות ב, לש� השוואה. מרוצות מ� הטיפול

 בכלל לא �21% ו,  מרוצותכ��כל לא 14%,  מרוצות27%, דו היו מרוצות מא38%, הורי�� ילדי�במרכז 

   .מרוצות

  

  לקבל טיפול במרכזוהמלצה למשפחות אחרות , שביעות רצו� מהטיפול: 37לוח 
הכל הא את מרוצה �בס�  

  ?מהטיפול במרכז
הא היית ממליצה למשפחות 

  ?נוספות לקבל טיפול במרכז
N 49  49  

  100  100  הכל�ס�
  78  71  מאוד

  22  25  כ�
  0  4  כ� �לא כל

  0  0  בכלל לא 

  

   דרך הטיפול  משוב ביחס למטפלים ו7.2

 כל האמהות היו מרוצות מ� הקשר :האמהות דיווחו על שביעות רצו� גבוהה מ� המטפלי� במרכז

בקרב קבוצת .  כי עזרה בפתרו� בעיות�87%ו,  אמרו שהיא התייחסה בהבנה98%, האישי ע� המטפלת

ייחסה  אמרו שהעובדת הת74%,  היו מרוצות מ� הקשר האישי ע� העובדת הסוציאלית85%ההשוואה 

פער גדול בשביעות הרצו� בי� שנמצא כי למרות , מעניי� לציי� . שהיא עזרה לפתור בעיות�64%ו, בהבנה

 בלבד 65% מהאמהות מרוצות מהטיפול במרכז לעומת 96%(הטיפול במרכז לטיפול במחלקה 

 100%( היה קט� יותר עובדת סוציאלית/הקשר ע� מטפלתהפער בשביעות הרצו� מ� , )במחלקה

האמהות המטופלות במחלקה מבדילות , כפי הנראה).  מרוצות במחלקה85%לעומת , צות במרכזמרו

במחלקה והתנאי� לבי� הטיפול הנית� במכלול , ממנו ה� לרוב מרוצות, בי� הקשר האישי ע� העובדת

   .הקיימי� במחלקה
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    )באחוזי�(ס "עו/הורי� ובקבוצת ההשוואה ביחס למטפל�משוב האמהות במרכז ילדי�: 38לוח 
  מרכז  

 )ת במרכז/ביחס למטפל(
  קבוצת השוואה

  )ס במחלקה"ביחס לעו(

N 49 150 
  100  100  הכל�ס�

  85  100  אני מרוצה מהקשר איתה
  74  98  התייחסה אלי בהבנה
  64  87  עזרה לי לפתור בעיות

  

ה� . דההורי� סיפרו על היבטי� שוני� של הטיפול שה� העריכו במיוח, בראיונות הפתוחי� עמ�

  : נתנו תחושה שהמשפחה רצויהסיפרו שהמטפלי� במרכז 

דאגו ?' קשה להגיע? איפה את�'היו מתקשרי� כל הדר� ושאלו , א� איחרנו"
 ."ג� שהלשכה תסדר לי הסעות

יש לה� . 'אני עסוקה'עצ� זה שיכולתי תמיד להרי� טלפו� א� פע� לא אמרה "
  ."באמת אחריות רצינית כלפי המשפחה

  

במיוחד אלה שעברו חוויה שונה במחלקה לשירותי� , קבלה והיעדר שיפוטיותו במרכז הורי� חו

  :חברתיי�

 נת� לי הרגשה הורי��ילדי�מרכז . קטורי� של הרווחה'הרגשתי תחת הפרוז"
 ."שאי� לי ממי לפחד

"�ואז את . לא באי� להכשיל אות� אלא לעזור ל�, עצ� זה שלא מאיימי� עלי
� ."ה לא לחרטטז, באה ע� כל האמת של

 ".מקו� מאוד פתוח. אי� שיפוטיות או ביקורת, רגש, אהבה"...
האנשי� ש� ממש מקסימי� ויש לה� פתיחות גדולה למסגרת המשפחה "

 ."המאוד שונה שבחרנו לנו
  

את הדברי� , הורי� סיפרו שהמטפלי� במרכז עזרו לה� לראות את הכוחות שלה�: ראיית כוחות

  : הזוג ואצל הילדי�� ואת הדברי� הטובי� אצל בני,שבה� ה� מצליחי� כהורי�

זה מכניס דברי� לפרופורציות אחרות אתה יכול לראות ככה את הבעיות "
, לפעמי� כשאתה בבית של� הפרופורציות הולכות לאיבוד, מה שעוזר. אחרת

  ."פתאו� במקו� אחר אתה רואה ג� את הדברי� הטובי� ומחזק אות�

לפני כ� חשבתי שאני . מאיי� טובי� שאני עושה כאעזרו לי לראות המו� דבר"
עשינו . אבל הילדה תלמידה טובה והילד נבו�. מא חרא ומזיקה לילדי� שלייא

,  יפהכ��כלהמטפלת א� פע� לא ראתה משפחה מתפקדת , ש� ארוחת ערב
הבת הפכה , הב� והבת עשו פנקייק, האבא ער�, הילד חות� סלט פירות

. אצלי במטבח הכל מגיל שנתיי� חו� משמ� רותח ואשמותר לילדי� . פנקייקי�
יודעי� לשטו� כלי� ולכל אחד מטלות , אנחנו אוכלי� וה� מפני� שולח�

  ."בבית
מפרידי� ש� אות� . פתאו� ראיתי ג� דברי� טובי� שיש במשפחה שלי"

, זוג�זוג ומחזיקי� אות� מאחורה ואתה יכול לראות ג� מה בסדר בב��מהב�
 ".ואיפה אי� מלחמהאיפה החיבורי� 

שאני לא אפס כמו שעשה לי , מא טובהימצאתי ש� הרבה תשובות שאני כ� א"
שיש לי זכות לגדל , אד��ב�, מאינתנו לי הרגשה שאני א. להאמי� הגרוש שלי

 ."את הילד שלי
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  : כקשר קרוב וח�ההורי� תיארו את הקשר ע� המטפלי� 

 ".תנו כשבכינויה� בכו א"
הקשר ע� האנשי� היה מאוד . מאיפלת שלי אלא כמו אלא הרגשתי שהיא מט"

  ."משמעותי

  ".קיבלנו הרבה אהבה וחו� והילדי� נקשרו למטפלי�"
  

   כי� לילדי�

מאוד . היה מתאכזב א� לא הייתי מגיע לפעמי�. שמח לבוא ורצה] הילד[הוא "
חו� מהמפגשי� שהיה נשאר בדעת מיעוט שדברי� לא עובדי� כמו . חיכה לזה
 ."אבל שמח להגיע לש�, שבשהוא חו

 ."הילדי� ממש אהבו להגיע לש�"
  " '?]המטפל שלו [�לא הולכי� ל': כשאנחנו עוברי� בכביש, עד היו� הקט� שלי"
שומע שיש , לפעמי� יש� צהריי�. מאוד אהב ללכת ש�הוא , 4�3½ ב� הב�"

  .".אהב לשחק שמההוא . היה ק� בשמחה, הורי��ילדי�מרכז 
  

   :הורי� ציינו את הגמישות של המרכז � למשפחההתאמת ההתערבות 

הב� שלי מאבד מהר מאוד עניי� אז עברנו , טיפול דר� החיותראינו שב"
. היינו משחקי� אמת או חובה ודר� המשחקי� יצאו הדברי�. למשחקי�

 ." שהוא משחק מעולה'יד על הלב'בייחוד 
.  למצב שלנוהיו באופ� מאוד מותא�, הורי�� ילדי�המפגשי� עצמ� במרכז "
  ".נורא נחמד וטבעי, יתה שיחה של המשפחה יחד ומשחקיה
  

  הצעות לשיפור 

הא� יש דברי� שנית� היה לשפר " על השאלה השיבו בחיובשלושי� וחמישה אחוזי� מהאמהות 

ופחות , לות מיוחדותויותר פע, הבקשות השכיחות היו יותר שעות טיפול. "הורי��ילדי�במרכז 

  :ג� בראיונות הפתוחי� הורי� הביעו רצו� לקבל עזרה נוספת במרכז .תחלופה של מטפלי�

  

 רצו� בבילויי� משותפי� בחו� 
אי� להיות יותר , א� היה תקציב יותר גדול היו מעניקי� יותר יציאות לבחו�"

  ."אי� ג� לבלות ביחד, מלוכדי�
 רצו� שהמרכז ית� מענה לכלל הצרכי� של הילדי� 

,  יש כל מיני הורי�. שיטפל בסוגי� שוני� של בעיותצרי�, כשבוני� מרכז אחד"
 המקו� לא .יש אנאלפביתיי�, יש שמגונני� מדי, יש הורי� שאי� לה� סמכות

נאמר שזו . הכל צרי� להיות מאורג�, בנוי לתת מענה על דברי� עמוקי� יותר
אתה צרי� לפתוח , משפחה ע� אלימות ובדר� מגלי� שלילד יש בעיית דיבור

לרכז במקו� אחד את , רוקרטיהושלא תהיה בי,  למצוא את המומחה,עוד דלת
 ." שיהיה מקו� ע� כמה קומות. להכות בברזל בעודו ח�, כל המעני� למשפחה

לא נות� מענה לבעיות ספציפיות כמו הצור� של הב� שלנו בקלינאית המרכז "
 ויותר התאי� לנו תתרפיסטי�יתה ביבליוישה שטיפלה בנו היהא. תקשורת

.  בקטע של הילדי� לב� שלנו התאימה מישהי שתעשה איתו דברי�.פא זוגימר
חונכי� של , מרפאה בעיסוק, היה צור� במגוו� רחב יותר של סוגי מרפאי�

  ." מתנדבי� ולא מקצועיי�ר� כללהחונכי� בד. ילדי�



 

 39

 
    תפיסת ההורים את תוצאות הטיפול7.3

אחת האמהות הרגישה שהטיפול .  של הטיפולההורי� הביעו הערכה רבה לתוצאות, בראיונות עמ�

  :במרכז חיל� אותה ואת ילדיה ממעגל של איו� לפירוק המשפחה

, די היו�... זה דבר ש, הילדי� של�, החרדה המתמדת מרחפת מעל הבית"
רק על גופתי , לא יכולי� לצאת מהבית, הורי�� בזכות הטיפול במרכז ילדי�

? מי יכול לאהוב אות� כמונו, נותנתנו לנו הזדמ... המתה ואשמור על זה
אי� את� מגדלי� טוב . הספר אומרי� לנו עכשיו תענוג�ושירותי רווחה ובתי

 רואי� ,עלו על דר� המל�הקטני� : בשירותי הרווחה אומרי�. את הילדי�
  ."לא מתוסכלי�, פורחי�, שטוב לה�

  
   תוצאות בקרב הילדי�. א

 מ� הילדי� השיבה �48%ביחס ל: כל אחד מ� הילדי�האמהות נשאלו לגבי תרומת הטיפול במרכז ל

נשאלו האמהות על , כ��כמו. שהטיפול תר�,  מהילדי��31% וביחס ל, ד לילדוהא� כי הטיפול תר� מא

אחוז .  מ� האמהות דיווחו כי חל שיפור ביחסי� שלה� ע� הילד67%: השפעות ספציפיות של הטיפול

בהתנהגות , 71% � בתחו� הרגשי : � שוני� היה גבוההאמהות שהעידו על שיפור אצל הילד בתחומי

�ביתובהתנהגות הילד ב, 62% �ביחסי� של הילד ע� אחי� , 68% � בתחו� החברתי , 70% �הילד בבית 

   .57% �  הספר

  

  תחומי� שוני�האמהות את תוצאות הטיפול ביחס לילדי� בהערכת : 39לוח 
N 110  

  100  הכל�ס�
  82  יפולאהב מאוד להגיע לט/הילד אהב

  79  תר מאוד לילד/הטיפול במרכז תר
  67  שיפור רב ביחסי ביני לבי� הילד/הטיפול גר לשיפור

    ) N=83 (*בעקבות הטיפול חל שיפור

  57 הספר �בהתנהגות הילד בבית
  70  בהתנהגות הילד בבית

  62  ביחסי ע אחי
  68  בתחו החברתי

  71  בתחו הרגשי
  57  בלימודי

  "לא הייתה בעיה בתחו�"או , "לא יודעת להערי"ל מקרי� בה� השיבה הא� לא כול *
  

  :מגוו� השינויי� אצל הילדי� בא לידי ביטוי ג� בראיונות הפתוחי�

יותר מערי� לימודי� ואנשי� , פחות התפרצויות, הוא השתנה בהתנהגות"
 ."מסביבו

, מורההאת לא רצתה לראות , לא נכנסה לשיעור טבעהיא  חודשי� שלושה"
כשאני מבקשת ממנה לשטו� , היו�.  במבח�100בסו� הוציאה ש� . כיתה התא

היו� יודעת להערי� כל דבר .  כבר לא עונה לי בכעסהיא, לקפל כביסה, כלי�
 ."יש לה לב כמוני, אפילו סיכה, שאני נותנת לה

 ".זה הוסי� לה� לביטחו� העצמי. הילדי� יותר שמחי� מאז"
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מבלבלת בי� עול� , תה מדמיינת הרבהיהיהיא  .מוניהילדה מאוד סגורה כ"
בעקבות הריבי� שהיו לה תו� כדי משחק עלו בעיות . הדמיו� לעול� המציאות

  ." יא פחות בורחת לדמיו�יו� הה, המטפלת שלה עזרה לה המו�. בי� ההורי�

הייתה שקועה , גנבה לנו. יתה משקרת לנו כל הזמ�יהבת שלנו ה, לפני כ�"
 מהיעילות של 90%, הורי�� ילדי�וזה נפסק במרכז , ול� הדמיו�לחלוטי� בע

  ."הטיפול זה כלפי הבת
  
  תרומת המרכז להורי�. ב
  

 )באחוזי�(אמהות שדיווחו כי קיבלו עזרה בתחומי� שוני� במרכז   :40לוח 
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  100  הכל�ס�
  94  הקשר שלי ע הילדי

  94  ההרגשה שלי כאימא באופ� כללי
  84   קשיי מיוחדי של הילדיההתמודדות שלי ע

  81  היכולת שלי לשי לילדי שלי גבולות ושישמעו בקולי
  67  הקשר שלי ע מסגרות החינו� של הילדי

  67  ) זוג�רק ביחס לאמהות שחיות ע ב�(היחסי ביני לבי� בעלי 
  63  יחסי בי� הילדי לבי� עצמ

  52 הקשר שלי ע שירותי אחרי בקהילה
  43  ת בבית וע סידוריהתארגנו

  

  :חי� ע� ההורי�שכיחות גבוהה בלטו ג� בראיונות הפתושאלוני� בהתחומי� שצוינו ב

  להבי� טוב יותר את הילדי�

בהתחלה כנראה ראיתי רק את . המטפלת שלי נתנה לי לראות עוד אנשי�"
אני והבת , א� רבנו, למשל. 'למה זה קורה לי, למה עושי� לי את זה': עצמי

 היו� אני חושבת שהכעס שלה .אני צודקת וסופר צודקתחשבתי ש, ולההגד
הוא מצטבר ושיי� להרבה מצבורי� של דברי� ולא רק לדבר עצמו שהיא 

 ".כועסת עליו
בהתחלה היו לו .  הקשר ע� הב� שלי התחזק,תו� כדי המשחקי�, לאט לאט"

בי� אותו  לה,למדתי במרכז לגשת אליו בצורה אחרת. זורק עליי, התפרצויות
 ויש דר� להגיע אליו בסופו של , שאני ואמא שלו נפרדנושלא קל לו וקשה לו

זה באיזשהו מקו� הגדיל אמו� בי� הב� שלי לביני , עצ� החיזוק של הקשר. דבר
  ".וזה אחד הדברי� שנשמר וממשי� ג� היו�

להדרי� , להבי� אותוו להתנהג איתו י�א,  לי יותר לדעת אי� לדבר איתוועזר"
להגיע , להיות קשובה אליו,  להעביר לו יותר חיזוקי�, למשל,כמו. ותו נכו�א

היו� אני יודעת יותר אי� . סכמות ע� אופציות שהוא נות� ואני נותנתהיחד ל
, יותר האזנה מצידוופחות התפרצויות יש , להתנהג איתו במהל� היומיומי

הוא מרגישה שי ואנ, יש לי יותר ביטחו� עצמי כאמא, מעבירה לו מסראני כש
  ." יותר מקשיב לי

מא טובה יא, למדתי לדבר אל הילד שלי בגובה העיניי� שנבי� אחד את השני"
  ." למדתי תקשורת ע� הילד. נהייתי

  
  :במקו� לתת פיצוי חומרי, יחס לילדי�ילהתהורי� אחרי� סיפרו שלמדו 

 לשבת היו� אני מרגישה שאני יכולה. תה לי סבלנות לשחק ע� הילדי�ילא הי"
פה למדתי , חשבתי שבמותרות ובמתנות אני מעניקה לילד הכל. ע� הילדי�

  ." שהילד צרי� שישחקו איתו שידברו איתו
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 את כל הילדי� שלי גידלתי '...תהיי ילדה טוב תקבלי' אנחנו היינו בשיטה"
 ."קחו כס� תעזבו אותי' :הייתי עסוק בס�. בחומריות

היו� . ' הולכי� לקניו�,בוא תתלבש' הייתי אומרת, יה בוכהב� שלי הכשה"
ל לקנות והייתי מלווה כס� בשבי, הייתי כל הזמ� קונה לו. למדתי לשבת אית�

הייתה לי חנות .  שני� היה לבד וקיבל הכלחמש. 6�5הוא היה אז ב� . לו
 ." אי�,שאי�כהיו� הוא יודע . צעצועי� בבית

  

שמוע לילדי� לגרו� לו, יב גבולות לילדי�ביכולת שלה� להצמ� ההורי� סיפרו על השינוי רבי� 

  :בקול�

אני 'היו אומרות לבת הקטנה , הבנות הגדולות שלי כל הזמ� היו מבטלות אותי"
�המטפלת . רצו לשבור לי את המילה '.רוצה לראות שאמא תעיז לדבר אית

 היא '.אל תפחדי': היא אמרה לי. לשי� גבולות, במרכז לימדה אותי להגיב לזה
והילדי� פה ואנחנו לא צריכי� , ביטחו� ולימדה אותי שאנחנו הבוס פהנתנה לי 

אחת הבנות שלי איימה עליי שתל� . ללכת על הביצי� ולפחד לחנ� אות�
אמרתי שלא יכול להיות שתתנשא . הייתה מתנשאת עליי, למשפחה אומנת

 כל פע� אמרתי '.אל תשכחי את רק נרקומנית'ת� לי תחושה של יות, עליי
הבנתי שלא צרי� במש� הזמ� .  שלי שאני חוששת אי� לענות להלמטפלת

 ."לחשוש
  

  :דוגמה אחרת

 הייתי .ויתרתי לה� על הגבולות, היו שלבי� שאני ויתרתי יותר מדי לילדי�"
היו� . דיברו איתי על אי� לשי� גבולות. אסור לי היה, נכנע שהיו� אני חושב

פע� הייתי נכנע ויותר . אז לאיש לילדי� גבולות ויודעי� שא� אני אומר לא 
  ."וזה מאוד עזר לי, מדי סלחני וותר�

  
  תרומות המרכז להורי� בתחומי� נוספי�. ג

 שיפור ביחסי� הזוגיי�
דיברו איתנו על הזוגיות , לא רק ע� הילדי�, זה עזר לנו ג� לחיי היומיו�"

 ".ויכוחי� שלנוווה, ואי� אנחנו ע� הילדי�, שלנו
 היו� אני �פע� הייתי רוצה כל הזמ� שיבי� אותי .  טוב יותר�ג� ע� הבעל "

 ..."יודעת שהוא לא יכול
 אבל נהיינו יותר .לא זוג יוני�. עדיי� יש מריבות. למדנו להיות מתוני� יותר"

 ."סבלני� ורגועי�
לפעמי� זה עוזר להגיע להחלטות לפרק משפחה או להעביר לפאזה אחרת כמו "

� החלטות שלא הצלחנו להגיע לבד או בטיפול הגענו לש� להמו. שקרה אצלנו
  ."פסיכולוגי שחופרי� בו

  

 שיפור בתחו� הכלכלי 
עכשיו הוא מבי� יותר טוב . עזרו לנו לנהל תקציב וחלוקת תקציב בינינו"

פע� ג� את זה לא היה . עכשיו נות� כס�. שנולדו לו ילדי� והוא צרי� לעזור
 ."נות� לי

. לעשות שיקול בכס�? גבינה?  מעיל לילד� �למדתי לחשוב מה יותר חשוב ל"
הייתי . פע� רציתי לקנות מזג�. היו� אני מבזבזת בטע�. פע� לא עשיתי סטופ

 ." רק כשמתאפשר�היו� .  מיד קונה�לא חושבת . הולכת קונה
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לפני כ� חיינו בתו� . שיפצנו את הבית, התחלנו לקחת אומ� על שינויי� אחרי�"
. לפני כ� לא היו בבית גבולות של חדרי�, ית ושינינופירקנו את כל הב, דייסה

: בבלג� בבית שעשינו תו� כדי טיפול היה לנו קל להפריד וליצור אבחנה
  ."פתאו� זה עשה המו� סדר במשפחה. שהילדי� ה� לא חלק מההורי�

  

  משוב הילדי� ביחס לטיפול במרכז 

. באחד המרכזי�דרמה �בוצת פסיכושהשתתפו בקע� ילדי� שיחה שקיימנו לקוחי� מהבאי� הדברי� 

  :הילדי� סיפרו מה ה� אוהבי� במרכז

  ".יש פה המו� חו� ואהבה"

היינו מעבירי� , בבית לא היינו חוגגי� יו� הולדת, ימי הולדת של המשפחה"
  ".כמו יו� רגיל

ד ואהבתי מא. היינו מביעי� את עצמנו בכתיבה ובציור, אהבתי את המטפלת"
אהבתי תיאטרו� ואת . מדה אותנו כל מיני מטעמי�י להיא, לבשל ע� א� הבית

אפשר לפתור והיינו �תה לי בעיה שחשבתי שאייא� הי. המדרי� של התיאטרו�
  ".מציגי� את הבעיה ופותרי� אותה ככה וג� כי� להציג מול אנשי�

את . התבשילי� של א� הבית, יחס ביתי, אני אוהב את היחס הח� שיש כא�"
את . החזרות, אהבתי את ההצגות. ואת כל צוות המרכזאנשי צוות התיאטרו� 

אהבתי את  .ד פחדתי והכרתי את החיותובהתחלה מא, החיות שהיו כא�
שעשינו דברי� יחד ע� ההורי� שה� . השיתו� של ההורי� והילדי� שנוצר

 �אהבתי את הפעילות  .ה� היו משתתפי� ג� בתיאטרו�. לב�תשומתמביאי� ל
  ".זה היה כי�, ובציורי� ע� המרפאה באמנות, בחיותאהבתי לטפל , ע� החיות

כשא� הבית הייתה מדברת איתי הייתי .  את התבשילי�תיד אהבואני מא"
�אפילו שהייתי , לא ויתרתי על התיאטרו�, אני אוהב ג� את החיות. נרגע מתרכ

  ".חולה

וירה השקטה ואת הא,  א� הבית,מא של כול�יאני אוהבת במרכז את הא"
  ".והטובה

והכי הכי את . הנעימה והשלווה, ירה השקטהואהבתי ג� במרכז את האו"
  ".האנשי� שאוהבי� ומביני� ותומכי�

היינו חוגגי� את ימי , אני אוהבת את התיאטרו� הורי� וילדי� ואת הבמאי"
הייתי מביעה את עצמי . ההולדת של המשפחה ולא היינו מפספסי� על א� אחד

  ."'בכתיבה ובציור וכו

מאוד את שעת האוכל שהיינו מכיני� מטעמי� טעימי� ועוגות שא� אהבתי "
  ".הבית לימדה אותנו

 לקרוא , לעשות דברי� כיפיי�,לשחק, אני אוהב לעשות במרכז תיאטרו�"
 ועוד דברי� , לעשות קפוארה ולצייר, לשחק בכדור,"בולי�יש" לשחק ,ספרי�

  ".אני רוצה להמשי� בתיאטרו�. כיפיי� וללמוד
  
  :ת הילדי� ג� מה ה� לא אהבו במרכזשאלנו א

  ".לא אהבתי את הדיבורי� הארוכי�"

הייתי רוצה לבוא בשעה אחרת כי אני מפסיד את הסדרות שאני אוהב "
  ."ויזיהובטל

  ".הלא אהבתי את המדריכה החינוכית ואת משחקי הקופס"
אני לא הכי אהבתי את הדיבורי� שלה� ואני רוצה לבוא בזמ� אחר כדי לא "

  ." בטלוויזיהפס את הסדרות שלילפס
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  :ה�במה המרכז עזר ל, ביקשנו מ� הילדי� לספר לנו, לבסו�

המרכז עזר לי בזה שקוד� כל הזמ� לא הקשבתי למורה ובמרכז המטפלות "
אמרו לי שאני מאוד צרי� להקשיב לחברי� ולמורי� שלי ובאמת זה עזר לי 

 על איזה ילד והיא שביו� אחד אח שלי צחק) ש� של מטפלת(... ובמיוחד 
סיפרה לנו סיפור על חיות והסיפור הזה עזר לי בזה שאני קצת משתפר בלא 

  ".לצחוק על ילדי�

זה דבר שאמא שלי ניסתה הרבה ! המרכז עזר לי להבי� שמתי שאי� אז אי�"
! פעמי� לגרו� לי להבי� א� לצערה היא לא הצליחה ותמיד דרשתי ודרשתי

בית והמטפלות ה� טיפלו בנו וה� עזרו לי אבל אחרי שהגעתי למרכז א� ה
והתיאטרו� זה הדבר שהכי . וכמוב� שבעוד מלא דברי�! להבי� שכשאי� אז אי�

   ".הכי עזר לי בלדעת שג� מכלו� אפשר לעשות הרבה

  ".יהיה מחר, אפשר היו��שא� אי, למדתי שלא תמיד צרי� לדרוש משהו"

הורי� והייתי פותרת אות� לפני שבאתי למרכז היו לי בעיות ע� האחי� וה"
מה 'כשבאנו למרכז למדנו דר� ציור שחושבי� לעצמנו . בצורות ממש קיצוניות

אבל בכל זאת היינו עושי� פעילות דר� ציור '? כבר ציור יכול ללמד אותנו
  ".והיינו לומדי� המו� פשוט המו�

 כ��כלהיו לי .  מההורי� יותר מאשר בביתלב� תשומתהיה שיתו� פעולה ו"
והנה באתי . בה בעיות ע� ההורי� שאני בעצמי לא ידעתי לפתור אות�הר

חשוב לי להזכיר שלא כל הבעיות נפתרו . למרכז ונפתרת בעיה אחר בעיה
היו בעיות מסוימות שפתרתי אות� לבד בתקופה האחרונה אבל לפחות , במרכז

  ".היו לי כלי�

לפני שבאתי לפה . דזה נת� לי ביטחו� שא� יש לי בעיה שאני לא אתבייש להגי"
 ?שלא תהיה ביישניתלה מה עזר : לשאלה. ("הייתי ילדה ביישנית ועכשיו לא

בפע� הראשונה התביישתי , א� פע� לא עליתי על במה, בתיאטרו�") :ענתה
  ". לאכ��רואח

 

הטיפול   לאחר סיום מחלקה לשירותים חברתייםהטיפול במשפחה ב. 8

  במרכז 
עובדות חות סיימו את הטיפול במרכז למדנו מראיונות מעקב ע� על הטיפול במחלקה לאחר שהמשפ

 110( אמהות 49ומראיונות ע� , ) ילדי�190( משפחות 95מחלקות לשירותי� חברתיי� לגבי המשפחה ב

לא ). ראו נספח ג(רוב חצי שנה עד שנה מסיו� הטיפול �פי�ראיונות המעקב התקיימו על .)ילדי�

מכיוו� שהמשפחה לא הייתה בקשר ,  משפחות שסיימו את הטיפול136 מתו� �33התקבל מידע ביחס ל

  .ע� המחלקה

  

בטיפול המחלקה לשירותי�  רוב�פי�המשפחה ממשיכה על, הורי�� בתו� הטיפול במרכז ילדי�

העובדת הסוציאלית . טווח בתחומי� שוני��מרבית המשפחות זקוקות לעזרה ארוכת. חברתיי�

ולהבטיח את רציפות , וש תכנית הטיפול שגובשה במרכזג� לעקוב אחרי מימבמחלקה אחראית 

  :אחד האבות שהשתת� בטיפול ביטא זאת. הטיפול במשפחה

זה טוב כחוויה והרפתקה . זה יכול להיות תחנה, בתור טיפול יחיד זה לא יכול להספיק"

כ� יצטרכו עוד ועוד �האנשי� שהולכי� ש� לטיפול ה� אנשי� שג� אחר. בתור פתיח

  ." �תמיכה בדר
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 בסיו� הטיפול  להמש� טיפול לילדתכנית מה� נקבעה �47%לעולה כי ,  ילדי�190ס לגבי "מדיווח העו

 מהילדי� לא ידוע א� נקבעה 15%ולגבי ,  להמש� טיפולתכנית מהילדי� לא נקבעה �38%ל, במרכז

  .  להמש� טיפולתכנית

  

דווח על תכניות ) 89(לק מ� הילדי� לגבי ח.  משפחות68ס התקבל מידע לגבי תכניות טיפול של "מהעו
 מרכיבי� 95הכל התקבל מידע על �בס�: בחלק מ� התכניות היו מספר מרכיבי�. טיפול פרטניות

מרבית .  מוצגי� נתוני� על ביצוע תכניות הטיפול על פי מרכיביה�41בלוח . נפרדי� בתכניות הטיפול
ק מ� המרכיבי� לא בוצעו בשל חוסר שיתו� חל. או שהיו בתהלי� ביצוע בעת הדיווח, המרכיבי� בוצעו

  .  או בשל היעדר טיפול של המחלקה, פעולה
  

  ס במחלקה" לפי דיווח העו�  הטיפולהמרכיבי� בתכניותביצוע : 41לוח 

תכניות  
להורי או 

 למשפחה

  תכניות 
  לילדי

  89 68  ילדי/מספר המשפחות

   95  )ו מספר מרכיביבחלק מ� התכניות הי(מספר המרכיבי בתכניות הטיפול 

  100 100  הכל�ס�

 70  70 המרכיב בוצע או בתהלי� ביצוע
  6 14  המרכיב לא בוצע בשל היעדר שיתו� פעולה של ההורי או הילד

  3  12 המרכיב לא בוצע בשל היעדר טיפול של המחלקה לשירותי חברתיי
 7 4  לא ידוע מאיזו סיבה �המרכיב לא בוצע 

 15 0  לא ידוע
  
 מהאמהות התקיי� קשר פע� 34%ע� . ס קשר" מובאי� נתוני� על המשפחות עמ� היה לעו42לוח  ב

 מ� 43%ע� : הקשר ע� האבות וע� הילדי� היה פחות שכיח. וע� האחרות פחות, בשבועיי� או יותר

  .   מ� הילדי� לא היה קשר כלל52%וע� , האבות

  

 לפי *ס במחלקה בעת המעקב"עוהמשפחה לני בבי� ) פגישות או טלפוני�(הקשר תדירות : 42לוח 
  ס במחלקה"דיווח העו

  

 
  אמהות

95= N  
  אבות

38= N  
  ילדי

190= N  

 100 100 100  הכל�ס�
 3 21 34 פע בשבועיי או יותר

 45 37 55 פע בחודש או פחות
 52 43 11 בכלל לא

   לגביה� מידעולכ� לא התקבל,  משפחות שלא נמצאות כלל בקשר ע� המחלקה33 לא כולל *
  

שביעות הרצו� . הורי��  ילדי�לא מפתיע שהאמהות פחות מרוצות מ� הטיפול במחלקה מאשר במרכז

 נמוכה מעט מזו של האמהות מ� הטיפול במחלקה לאחר סיו� הטיפול במרכז א�של האמהות 

וא שיעור האמהות שאינ� מרוצות בכלל ה, למשל. הורי��ילדי�בקבוצת ההשוואה שלא טופלו במרכז 

יתכ� שהדבר קשור לקושי שבמעבר מ� המרכז ע� הטיפול  י. בקבוצת ההשוואה9%לעומת , 18%

  . לשירותי� חברתיי�העמוסהמחלקה חזרה למציאות של טיפול ב, האינטנסיבי והאווירה המיוחדת
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מ� הטיפול , שביעות רצו� של האמהות מ� הטיפול של המחלקה לאחר סיו� הטיפול במרכז: 43לוח 
  )באחוזי�(ובקבוצת ההשוואה , הורי��ילדי�במרכז 

   קבוצת �במחלקה   בעת המעקב�במחלקה   הורי� במרכז ילדי
  השוואה

N 49  30  150  
  100  100  100  הכל�ס�

  33  29  71  מרוצה מאוד
  41  39  25  מרוצה
  17  14  4  כ� מרוצה �לא כל

  9  18  0  בכלל לא מרוצה 
  

  : אמהותסיפרוכפי ש

את  'היא אמרה לי. לא מי יודע מהציאלית בלשכה הקשר ע� העובדת הסו"
זה שונה משיחה ע� ,  אבל לא רציתי שיחה איתה.'יכולה לבוא לשיחות איתי

 ]העובדת בלשכה[היא .  כי ה� פסיכולוגי�הורי��ילדי�המטפלי� במרכז 
לא , אני מספרת לה על בעיות ע� הב� הגדול. עוד ידע לתיק. רושמת. שומעת

  ".מזיז לה�

 :וספתנוא� 
הרגשתי . ס ברווחה"אחרי הטיפול במרכז סיימתי ג� את הקשר ע� העו"

יותר שיחה על בעיות , כי ש� זה לא היה שיחות ועזרה כמו במרכז, שמיציתי
אני אומרת . תמכו, חבל על הזמ�, במרכז. כלכליות ולא נזקקתי לעזרה הזאת

מה היא כבר ברווחה . שהמקו� הזה יכול לתת יותר כלי� מאשר ברווחה עצמה
  ".זה, זה, אי� תקציב? יכולה לעזור

  

בעקבות הטיפול במרכז היא הצטרפה לפעילות . יש לציי� שלאחת האמהות הייתה חוויה אחרת

  :קהילתית במחלקה

ה� בחרו אותי כמי . משתתפת בוועדת היגוי של לשכת הרווחה היו� אני
משי� זה טוב שיש אנשי� שמשת. עזור למשפחותצאת לשטח ולשיכולה ל

, כשאת רואה מצוקות של אחרי�. בשירותי הרווחה ועוזרי� לאנשי� אחרי�
 רוצי� כ��כלהיו� למדתי שבלשכה ה�  .את מבינה שהמצוקות של� מתגמדות

תמיד חשבתי שמסרבי� לתת כי לא  .לעזור ולתת ולהעניק ואי� לה� מאיפה
  ".למדתי להקשיב. פע� כעסתי. למדתי ג� להערי� אות�. רוצי� לתת

  

הצרכי� השכיחי� .  מ� האמהות שרואיינו השיבו כי המשפחה זקוקה לעזרהעשרי� ושבעה אחוזי�

  . ושיחות טיפוליות, מועדונית לילד, סיוע בתעסוקה,  עזרה כלכליתביותר היו

  

 שלא מתקיי� מעקב, שני הצדדי� היו מודעי� לכ�, בראיונות שקיימנו ע� צוות המרכזי� והמחלקות

שני הצדדי� אמרו . כל המשפחות המטופלות במרכזי� לאחר הסיו�ל המחלקה שלאחר המש� סיוע 

. הורי�� ילדי� מענה שיכול להוות המש� לטיפול במרכז מחלקות לשירותי� חברתיי�שאי� ב

,  להמש� טיפולמחלקה לשירותי� חברתיי�היו שסיפרו שה� מתקשי� לפנות ל, בראיונות ע� הורי�

�בהשוואה לאווירה הביתית , והאווירה השונה, ובדות הסוציאליותבגלל העומס של הע, למרות הצור

ע� הפני� " יש לקוות כי הרחבת משאבי המחלקות באמצעות מדיניות .הורי�� ילדי�והחמה במרכז 

  .מעט הצמיחה עוד מעני� ג� לילדי� וג� להורי� ואולי המצב היו� השתפר" לקהילה
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שלאחריו המש� טיפול , הורי�� ילדי�צוב בזמ� במרכז ישנו קושי ביישו� העקרו� של טיפול ק, לסיכו�

 נמשכי� זמ� רב מ� הקבוע על הורי�� ילדי�מרבית הטיפולי� במרכזי . מחלקות לשירותי� חברתיי�ב

.  להמש� טיפול במחלקה לשירותי� חברתיי�תכניתלא נקבעת , בשליש מ� המקרי� כמעט. פי המודל

רבי� בקרב . יפול במרכז הוא קט� מ� המתוכנ�היק� הקשר של המשפחות ע� המחלקות לאחר הט

 סבורי� כי המחלקה אינה יכולה ,סוציאליי� במחלקות וההורי�ההעובדי� , המטפלי� במרכזי�

המחלקה לשירותי� יש מקו� לברר אלו מעני� של . הורי�� ילדי�להציע המש� מתאי� לטיפול במרכז 

רות באינטנסיביות נמוכה יור שמדובר בשכשבר, הורי��ילדי� יכולי� להוות המש� למרכז חברתיי�

ס במחלקה וע� המטפלת במרכז "תכ� שיש צור� בפגישות טיפוליות משותפות ע� העויי, למשל. יותר

 אנשי מקצוע ידי�עלאפשרות אחרת היא קבוצת מעקב המופעלת . בסמו� לסיו� הטיפול, הורי��ילדי�

 . להוות גשר בי� שתי מסגרות הטיפולשתוכל, המחלקה לשירותי� חברתיי�והורי� �ילדי�ממרכז 

וירידה הדרגתית באינטנסיביות הטיפול מהמרכז צרי� לבחו� ג� את האפשרות של תהלי� הפרידה 

  .� אחרי� בקהילהשירותיתו� כדי יצירת קשר ע� , במרכז

  

  מצב הילדים והטיפול ההורי בעת המעקב. 9
צי שנה עד שנה וחצי לאחר סיו� הטיפול לרוב ח, במסגרת המעקב נאס� מידע על אודות מצב הילדי�

,  מפורט בנספח גס וע� הא�"מש� הזמ� שעבר בי� סיו� הטיפול במרכז לבי� ביצוע המעקב ע� העו(

 �190  משפחות ו�95העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותי� חברתיי� מסרו מידע ביחס ל). �2לוח ג

 � כי לגבי חלק מ� מהילדי� לא היה לעובדות יש לציי�.  ילדי� שסיימו את הטיפול298ילדי� מתו

 48%הדבר עולה בקנה אחד ע� דיווח� כי מסיו� הטיפול ה� פגשו  . הסוציאליות מידע מפורט

בעת המעקב רואיינו אמהות , כ��כמו.  מ� הילדי� בלבד44%והיו בקשר ע� מורות של , מהילדי�

במרבית המקרי� בה� לא מולא . די� יל�110 אמהות ביחס ל55נערכו ראיונות ע� : שטופלו במרכז

סיבה זאת הייתה שכיחה ג� ביחס . הסיבה הייתה שהמשפחה איננה בטיפול המחלקה, ס"שאלו� עו

. ס לא פנתה לקבל את הסכמת הא� להתראיי�"העו, במקרי� נוספי�. לשאלוני אמהות שלא מולאו

ס "� שלא מולאו שאלוני עוהסיבות לכ. רק במקרי� נדירי� סירבה הא� להתראיי� לאחר שפנו אליה

  .�1 בלוח ג, ושאלוני א� בעת המעקב מפורטות בנספח ג

  

הושוו נתוני , על מנת לדעת א� הילדי� שנכללו במעקב מייצגי� את כלל הילדי� שטופלו במרכזי� 

  הילדי� שלגביה� התקבל מידע מ� . כמפורט בנספח ד, ההפניה של הילדי� הללו לאלה של כלל הילדי�

  

  : לב המעקב התאפיינו בשיעור גבוה יותר שלס בש"העו

  התמדה של ההורי� בטיפול במרכז �

 מש� טיפול של יותר משנה �

 בעיות רגשיות רבות יותר בקרב הילדי� �

 ס בתכנו� המש� הטיפול"מעורבות העו �
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הילדי� שלגביה� התקבל מידע מ� ל אפיינו ג� את "שלושת המאפייני� הראשוני� ברשימה הנ

בקרב הילדי� שאמהותיה� , בנוס�. בהשוואה לשאר הילדי� שטופלו במרכזי�, האמהות בעת המעקב

  �השתתפו במעקב היו 
 י לפני ההפניה למרכזבית�חו�ילדי� שלגביה� נשקל סידור יותר  �
    במרכז כי הפיקו תועלת מ� הטיפול במרכזמטפללגביה� הערי� המשפחות יותר  �

  

ב בקרב העובדי� הסוציאליי� והאמהות היו כי הילדי� שהשתתפו במעק, משמעות הדברי� הינה

� ויותר ילדי� אשר נשקל לגביה� סידור חו�, יותר ילדי� ע� בעיות רגשיות" (קשי�"ילדי� יותר 

וילדי� אשר הוריה� התמידו , ילדי� שהעובדות הסוציאליות היו יותר מעורבות בטיפול בה�, )ביתי

  . � אלה כאשר בוחני� את נתוני המעקבצרי� לקחת בחשבו� נתוני. בטיפול במרכז לאור� זמ�

  

קבוצת הגיל השכיחה בעת ההפניה הייתה .  מפורטי� גילאי הילדי� בתחילת הטיפול ובמעקב 44בלוח 

 .12�9ובעת המעקב קבוצת הגיל השכיחה הייתה של בני , 8�5של בני 
  

  מעקבהורי� ובעת ה�במרכז ילדי� הטיפול תחילתהתפלגות הילדי� על פי גיל� ב: 44לוח 

  גיל בזמ� המעקב  גיל בתחילת הטיפול 

N 298  178  
  100  100  הכל�ס�
4�0  11 3  
8�5 41 20  

12�9 37 51  
16�13 8 24  

+17 3 2  
  

עברו משבר או אירוע , כרבע מהילדי� שנכללו במעקב, על פי הנתוני� שמסרו העובדות הסוציאליות

.  נוספי� נשקל סידור כזה24%ולגבי , יתיב� היו בטיפול חו�17%, שהצרי� התערבות של פקיד סעד

חלק לא מבוטל מ� הילדי� ה� עדיי� , כלומר). 45לוח (צהריי� � כרבע מהילדי� השתתפו במסגרת אחר

מכיוו� , שאלה ג� הילדי� שהיה לה� סיכוי רב יותר להכלל במעקב, צרי� לזכור. ילדי� בסיכו�

 במעקב היה מראש שיעור גבוה יותר של ובקרב הילדי� שנכללו, ס נדרשה למעורבות אית�"שהעו

תה בעיה י מהילדי� הי�43%ל, הלדוגמ. בהשוואה לכלל הילדי�, ילדי� ע� בעיות רגשיות בעת ההפניה

  .)46לוח  ( מכלל הילדי��34% חברתית בהשוואה ל� בתחו� של התנהגות אנטי
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יו� הטיפול במרכז ילדי� שקיבלו התערבויות מיוחדות במחלקות לשירותי� חברתיי� מס: 45לוח 
  )באחוזי�(ועד המעקב  

  בעת המעקב  בעת ההפניה 

N 190  190  
  100  100  הכל�ס�

  24  30  התערבות פקיד סעד 
      ביתי�טיפול חו�

�  17  0  ביתי � נמצא בטיפול חו
�  16  12  ביתי בוועדת תכנו� טיפול והערכה� נשקל טיפול חו
�  8  6 ) יפול והערכהא� לא בוועדת תכנו� ט(ביתי � נשקל טיפול חו

  26  56  צהריי�� מסגרות אחר

  41  100  *דיו� בוועדת תכנו� טיפול והערכה בשנה האחרונה

  ו� שנית� היה לענות על יותר מאפשרות אחתוכימ �100% המספרי� אינ� מסתכמי� ב: הערה
  הורי� נעשית בוועדת תכנו� טיפול והערכה � ההפניה למרכז ילדי�*
  

בסיו� הטיפול , ע� בעיות בתחו� הרגשי החברתי והלימודי בעת ההפניהשיעור הילדי� : 46לוח 
  ובמעקב 

  N  הטיפול  בהפניה למרכז   במעקב  בסיו
  100  100  100    הכל�ס�

  49  49  63  75  בעיות בהתנהגות לימודית
  62  66  73  68  עצב וחרדה

  35  43  35  68  דימוי עצמי נמו�
  50  45  42  60  בעיות במצב חברתי

  29  29   43  77  חברתית�יהתנהגות אנט
  � שנית� היה לענות על יותר מאפשרות אחתוכיומ �100% המספרי� אינ� מסתכמי� ב: הערה

  

ובתחומי� בה� , לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בשיעור הבעיות של הילדי� בי� סיו� הטיפול למעקב

  . מר ג� במעקבהשיפור נש) חברתית�בעיות לימודיות והתנהגות אנטי(הושג שיפור במהל� הטיפול 

  
  בסיו� הטיפול ובמעקב , שיעור הילדי� ע� בעיות בטיפול ההורי בעת ההפניה: 47לוח 

   
N  

בהפניה 
  למרכז

 בסיו
  הטיפול

  
  במעקב

  100  100  100    הכל�ס�
  6  14  19  83   בעיות בטיפול היומיומי

  19  26  20  78  בעיות בהשגחה
  22  18  16  87  בעיות בקשר ע מסגרת חינו�

  69  73  77  74   א�בקשר הרגשי ע הילד בעיות 
  86  71  93  28   אב�בעיות בקשר הרגשי ע הילד 

  59  56  62  64   א� בעיות הקפדה על כללי התנהגות 
  62  57  57  21   אב� בעיות הקפדה על כללי התנהגות 

  16  23  35  83   או חשד לאלימות�פיזית או מינית , אלימות רגשית
  ו� שנית� היה לענות על יותר מאפשרות אחתוכימ �100% � בהמספרי� אינ� מסתכמי: הערה

  

בהבנת . בי� סיו� הטיפול למעקב, ג� בתחו� הטיפול ההורי לא חלו שינויי� בשיעור הילדי� ע� בעיות

�יש לקחת בחשבו� שהמגמה שנמצאה בקרב ילדי� שטופלו במרכזי ילדי�, הנתוני� ביחס למעקב

 נוגדת את המגמה השכיחה של �או שמירת רמה יציבה , ות מגמה של ירידה בשיעור הבעי�הורי� 

, בממוצע. עלייה בשיעור הבעיות בקרב ילדי� בטיפול המחלקות לשירותי� חברתיי� ע� העלייה בגיל
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 חודשי� נוספי� בי� סיו� �9.5ו, סיו� הטיפולבס "דיווח העותחילת הטיפול לבי�  חודשי� בי� 25עברו 

י� גדלו כמעט בשלוש  שהילדיאהמשמעות של הנתוני� ה). ודשי� ח34.5 הכל�ס�(הטיפול למעקב 

יותר בניגוד למחקרי� אחרי� שמצאו , זאת. ולא גדל היק� הבעיות בטיפול ההורי, שני� בממוצע

שיעור , "2000קהילה "בנתוני� מהערכת ניסוי , למשל. בעיות בטיפול ההורי ככל שהילדי� גדלי�

�17 בקרב בני �38%ו, 11�6 בקרב בני 26%, 5�0 בקרב בני 17%יה  בעיות בטיפול ההורי ה3הילדי� ע� 

ידי �� שטופלו עלילדיהששיעור� בקרב , הדבר נכו� ג� לגבי בעיות לימודיות וחברתיות של הילדי�. 12

  .17�12  בגיל�62% ו, 11�6 בגיל 46%, 5�0 בגיל �27% ל גיע ה"2000קהילה "במחלקות ה

  

 PSOCבאמצעות סקלת ,  תחושת היכולת והסיפוק בהורותבעת המעקב בקרב האמהות נבדקה ג�

Johnston & Mash, 1989) .( אמירות המבטאות 14האמהות התבקשו לציי� עד כמה ה� מסכימות ע� 

, מה שאני עושה משפיע על הילדי� שליש, אני מבינה"כגו� , תחושות חיוביות ושליליות ביחס להורות

אני מרגישה שהילד שלי קובע לי , לפעמי�", לחילופי�, או; "ת�ילי לפתור את הבעיות אוזה עוזר 

 מציי� הסכמה ע� משפט 4כאשר הציו� , 4�1הציוני� בסקלה נעי� בי� ". במקו� שאני אקבע לילדי

הציו� הכללי בסקלה . או היעדר הסכמה ע� משפט המבטא תחושה שלילית, המבטא תחושה חיובית

הסקלה . ה בסקלה משק� תחושת סיפוק ויכולת גבוהההוא ממוצע הציוני� בפריטי� כ� שציו� גבו

  .מפורטת בנספח אהמלאה 

 
בעת ההפניה , )PSOC(ציו� ממוצע של האמהות בסקלה לדיווח תחושות לח� ויכולת בהורות   : 48לוח 

  ובעת המעקב
N 37  

  2.91  מדידה ראשונה

  3.24  )מעקב(מדידה שנייה 

  P 0.00מובהקות 

  

הורי� עלה הציו� הממוצע בסקלה המבטא תחושת יכולת �זי ילדי�בקרב האמהות שטופלו במרכ

  . הורית באופ� מובהק
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  נספחים

אור הטיפול יולת, ור מצב רגשי וחברתי של הילדיםאי לתדדיםמרכיבי המ:  אנספח 
  ותחושת יכולת הורית , ההורי

  
   ):לפחות בעיה אחת בתחו� (מצב רגשי וחברתי של ילדי�

  )CBCL, Achenbach & Edelbrok, 1991מתו� סקלת (
  
  וקפנות ת

  מתפר� בזע�, תוקפני, אלי�
  

  כאו�יחרדה וד
  חרדות או פחדי� מעבר למקובל

  מרבה לבכות
  נות בסביבתויינו מגלה סקרנות והתעניא

  כאו� או עצביסימני ד
  שקט או מסויג מדי

   
   דימוי עצמי ירוד

  מבטא תחושה שאינו שווה
  מבטא תחושה שאיש אינו אוהב אותו

  
  חברתית�התנהגות אנטי

  מסתב� במריבות
  אלי� כלפי ילדי�

  מקלל
  מסיג גבול, גונב

  מחבל ברכוש
  

  בעיות חברתיות
   ילדי� לא יוצר קשר ע�

  אינו אהוד בחברת הילדי�
  אי� לו חבר קרוב

  
  

  )לפחות בעיה אחת בתחו� (הטיפול ההורי
  

  טיפול יומיומי לקוי
  אינו מקבל מזו� מתאי�

  אינו לבוש בהתא� לעונה ולגילו
  לא נראה נקי

�  לא מקבל טיפול רפואי בעת הצור
  

  בעיות בהשגחה
  אינו נמצא בהשגחה מתאימה לגילו ולצרכיו

  דו שעות רבותנשאר לב
  בעיות בקשר ע� מסגרות חינו�

  דואגי� שהילד יל� בקביעות ויגיע בזמ� למסגרת חינוכית 
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  נמצאי� בקשר ע� המסגרת החינוכית
  דאגה שהילד ימלא חובותיו במסגרת החינוכית

  
  הקפדה על כללי התנהגות

  אינ� מקפידי� על כללי התנהגות עקביי� 
  ובהאינ� משבחי� את הילד על התנהגות ט

  אינ� מעירי� לילד על התנהגות לא טובה
  

  בעיות בקשר הרגשי ע� הילד
  )'בית כנסת וכו, קניות, טיול, משחק(אינ� עוסקי� ע� הילד בפעילות משותפת 

  אינ� מתייחסי� ומגיבי� בצורה מתאימה לרגשות שמביע הילד
  אינ� מבטאי� התעניינות בילד ובגדילתו

  שחשובי� לואינ� משוחחי� ע� הילד על נושאי� 
  אי� מגע פיזי מתאי� בינ� לבי� הילד

  אינ� מבטאי� גאווה בילד ובהישג
  

  פיזית ורגשית אלימות
   פיזית אלימותהילד סובל מ

   פיזית אלימותישנו חשד שהילד סובל מ
  אופ� חרי�ההורי� מענישי� את הילד ב

  ההורי� מענישי� את הילד ללא קשר למעשיו
   הילדאתאו מעליבי� ההורי� משפילי� 

  
 )Johnston and Mashשל  PSOCסקלת  (תחושת הסיפוק והיכולת ההורית

הסכמה מלאה ע� משפט �או אי,  מציי� הסכמה מלאה ע� משפט המבטא תחושה חיובית4הציו� 
  . כ� שציו� גבוה בסקלה משק� תחושת סיפוק ויכולת גבוהה, המבטא תחושה שלילית

  ת�ילי לפתור את הבעיות אוזה עוזר , י� שלימה שאני עושה משפיע על הילדש, אני מבינה .1
 י� עכשיו/י� שלי נמצא/אבל קשה לי ע� הגיל שבו הילד, מאי מלהיות אליהנות יודעת שאפשר אני .2
 מאיאני מרגישה שלא השגתי הרבה בתור אבסו� היו�  .3
 אני מרגישה שהילד שלי קובע לי במקו� שאני אקבע לילדי, לפעמי� .4
 מא טובהי יותר ממני להיות א טובההכנה שלי קיבלה מאיא .5
 מא טובהי ממני כיצד להיות אללמוד חדשה יכולה מאיא .6
 ה� מתעוררות ופותרת בקלות את הבעיות כשמאיא מסתדרת בתור אני .7
  מא זה שאת לא יודעת א� את מצליחה בתפקיד או לאי אבלהיות הדברי� הקשי� אחד .8

  שאני לא מספיקה כלו�לפעמי�אני מרגישה , מאיכא .9
 ה שלי/ שלי לטפל בילדהיכולתצה מ�  מרואני .10
  ה שלי/אני מבינה הכי טוב מה מטריד את הילד .11

  יש דברי� שאני יותר מוכשרת ומתעניינת בה� מאשר להיות אימא .12

 מאי� התפקיד שלי כאע נוחד ו מרגישה מאאני .13
 הייתי משתדלת יותר אימא היה יותר מעניי� להיות א� .14
  טובהאני מסוגלת להיות אימא שיודעת אני .15
  מתוחה ומודאגתלהרגישמא גור� לי י אלהיות .16
 מא זה מתנה י אלהיות .17
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מאפייני הילדים המטופלים במרכזים ובקבוצת ההשוואה בתחילת  : בנספח 
  במדידה הראשונה /הטיפול

  

  )באחוזי� (דמוגרפיי� של הילדי� במרכזי� ובלשכות�מאפייני� סוציו: �1לוח ב

  מרכז 
N=321  

  מחלקה
N=340  

  44 48 ריותהו�משפחות חד
  8  5  עולי

  *16 *23 ראש משק בית אינו עובד
 *84 *72  שלוש שני ויותר בטיפול הרווחה 

  אחד ההורי לפחות ע בעיה בתפקוד 
 )התמכרות, עבריינות, מחלת נפש, פיגור(

  
20 

  
19  

  ההבדלי� בי� מרכז למחלקה נמצאו מובהקי�  *
ולכ� המספרי� , וני� מלאי� בתחילת הטיפול ובסיומוהלוח מתייחס רק לילדי� שלגביה� התקבלו נת  **

  . שמתייחסי� אל כל הילדי�, שוני� מאלה שמוצגי� במאפייני הילדי� בגו� הדוח

  

    הורי��ילדי�הילדי� ע� בעיות בטיפול שמקבלי� מהוריה� בקרב המטופלי� במרכז : �2בלוח 
  )באחוזי�( ובקבוצת ההשוואה בתחילת הטיפול               

    הורי� מרכזי ילדי
N

  קבוצת השוואה
N   7  15  בעיות בטיפול היומיומי

  11  21  בעיות בהשגחה

  40  77  עירוב ילדי במריבות 

  14  20  בעיות בקשר ע מסגרת חינו�

  31  53  )אצל הא(בעיות בהקפדה על כללי התנהגות 

  42  65  )אצל הא(בעיות בקשר הרגשי ע הילד 

  

הרגשי והחברתי בקרב מטופלי� במרכזי� ובקבוצת , הילדי� ע� בעיות בתחו� הלימודי: �3בלוח 
  )באחוזי�(מדידה ראשונה /ההשוואה בתחילת הטיפול

    הורי� מרכזי ילדי
N

  קבוצת השוואה
N   23  42  *בעיות בהתנהגות לימודית

  23  63  *בעיות במצב הרגשי

  14  27 *תביטויי גופניי לבעיות נפשיו

  9  28  *דימוי עצמי נמו�

  10  29  *בעיות במצב חברתי

  14  32  *חברתית�התנהגות אנטי

   נמצאו מובהקי�מחלקההבדלי� בי� מרכז ל  ה*
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  איסוף המידע בכלי המחקר השונים: נספח ג
  

 מילוי�מספר המשפחות לגביה� מולאו כל אחד מסוגי השאלוני� במחקר והסיבות לאי: �1לוח ג
  השאלוני� 

מנהל  
 טיפול

  שאלו� א
 בעת ההפניה

ס "עו
 הפניה

ס "עו
 סיו

ס "עו
 מעקב

אמהות 
 מעקב

 153 153 153 153 153 153  הכל�ס�
 49 95 109 145 135 139  מולא שאלו�
        מילוי שאלו��הסיבות לאי

נשירה מהטיפול במרכז אחרי 
 פגישות ספורות

  
14 

  
0 

  
0 

  
15 

  
17 

  
17 

 33 33 15 0 0 0 יפול מחלקהבטהמשפחה לא 
 4 4 1 0 0 0 לא הושל עקב סיו המחקר

 4 0 4 0 0 0 סירוב
 7 0 0 0 0 0 טלפו� שגוי

המרכז לא פנו אל הא /המחלקה
  *בבקשה להתראיי�

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
39 

 0 4 9 8 18 0   אחר
  

� ביצוע המעקב ע� התפלגות המשפחות על פי מש� הזמ� בי� סיו� הטיפול במרכז לבי: �2לוח ב
 ס וע� הא�"העו

  א  ס מחלקה"עו  

N  95  49  
  100  100  הכל�ס�

  9  10  עד חצי שנה
  25  39  חצי שנה עד שנה

  41  33  שנה עד שנה וחצי
  7  7  שנה וחצי עד שנתיי

  11  7  שנתיי עד שנתיי וחצי
  7  4  יותר משנתיי וחצי
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 התקבל מידע בסיום הטיפול בחינת מאפייני המשפחות והילדים שלגביהם: נספח ד
  לפי מקור המידע, במרכז ובעת המעקב בהשוואה לכלל הילדים

ס "שאלו� לעו  
חלקות במ

לשירותי� 
   חברתיי�

  בעת ההפניה

ס "שאלו� לעו
חלקות במ

   לשירותי� חברתיי�
בסיו� הטיפול 

  במרכז

ס "עושאלו� ל
חלקות במ

לשירותי� 
 חברתיי�

  מעקבבעת ה

  
שאלו� 

אמהות ל
  בעת 

  מעקבה
          מאפייני משפחות

N 145  109  95  49  
  64  56  54  54  הורית�משפחה חד

  45  44  44  43   שני בטיפול המחלקה5מעל 
  קשר ע המחלקה לפחות פע בשבוע 

       בשנה שקדמה לטיפול במרכז
  

44  
  

49  
  

47  
  

42  
  14  18  17  17  בעיה בתפקוד חברתי הורי

  בעיה חמורה במסוגלות ההורית לפי 
  ס מפנה"הערכת עו     

  
26  

  
27  

  
26  

  
18  

  45  47  49  53  �2001�2000התחילו טיפול במרכז ב
  *65  *63  *63  57  הורי התמידו בטיפול

  *17  *22  *26  29  טיפול פחות משנה
  משפחה הפיקה תועלת מהטיפול 

  )לפי מנהל טיפול במרכז     (
  

78  
  

79  
  

81  
  

91*  
  ס מחלקה מעורבת בתכנו� "עו

  סיו המרכז     טיפול ב
  

59  
  

70**  

  

72**  

  
63  

          מאפייני ילדי�
N 304  202  190  110  

�  *30  19  20  16  ביתי� נשקלה הפניה לחו
  23  30  27  26  ילד בטיפול פקיד סעד

   תחומי �2 בעיות רגשיות אצל הילד ב
       או יותר

  
54  

  

65**  

  

66**  

  

73*  
  75  70  71  69   תחומי לפחות�2 בעיה בטיפול ההורי ב

   ילד הופנה לפנימייה או פנימיית יו
       בסו� הטיפול

  
6  

  
5  

  
7  

  
0  

*  p<0.05  
** p<0.001  
  

 לא נמצא הבדל בי� הילדי� לגביה� התקבל מידע בסיו� הטיפול ובמעקב לבי� כלל הילדי� במחקר

הטיפול בסיו�  ס" העוהתקבל מידע מ�בקרב הילדי� שעליה� , ע� זאת. במרבית המאפייני� שנבדקו

  :  היה שיעור גדול יותר שלובמעקב

 משפחות בה� ההורי� התמידו בטיפול .1

 משפחות שטופלו יותר משנה .2

 ס הייתה מעורבת בתכנו� הטיפול שלה� בסיו� הטיפול במרכז"משפחות שהעו .3

 ילדי� ע� בעיות רגשיות רבות יותר בעת ההפניה .4
  

  :ל יותר של היה שיעור גדומ� האמהות במעקבבקרב הילדי� שעליה� התקבל מידע 

 משפחות בה� ההורי� התמידו בטיפול .1



 

 56

 משפחות שטופלו יותר משנה .2

 להערכת המטפל במרכז , משפחות שהפיקו תועלת מהטיפול במרכז .3

 ילדי� ע� בעיות רגשיות רבות יותר בעת ההפניה .4

 לפני ההפניה למרכז, ביתי�ילדי� שלגביה� נשקל סידור חו� .5
  


