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  תמצית המחקר

  התכנית. 1
  Wraparound תכניתעל פי המודל של " מעטפת" תכניתוהשירותים החברתיים יזם את  הרווחהמשרד 

בני נוער  ם שלשירותים למניעת הוצאתהיא לפתח " מעטפת"של מטרתה . בארצות הברית תהפועל

למצוא מענים  יון האחרוןהניסהיא " מעטפת"תכנית , הלמעש. ביתיות-בסיכון גבוה למסגרות חוץ

 תכניתה. נוסוכבר כל דרכי ההתערבות שלאחר  ,בקצה רצף הסיכון יםהמצוינוער ה בניעבור בקהילה ּבַ 

נים ּכמַס ש 18-13ני בני נוער במתמקדת בהיא  .2006ובחיפה בשנת  2001שנת באר שבע בבהחלה לפעול 

לא נמצאה להם מסגרת שו רגשיות קשותו התנהגותיות בעיות שיש להם ,את עצמם או את סביבתם

תוך הבטחת שלומם ושלום , המשפחה בבית להישארלבני נוער אלה לאפשר  שואפת תכניתה. מתאימה

בין ו ביישוב סיכוןבפעולה בין כל הגורמים המטפלים בנוער העל שיתוף  נשענת תכניתה. משפחתם

ער והנ ם של בנייהתואת משפח מציבוא הו ראייה קהילתית הכוללייחודי מודל " מעטפת"ל. המשפחות

  . כל משפחהשל  הרכיומתבססת על צהיא ואינה מובנית  תכניתה. ההתערבות מוקדב

  דרכי הפעולה של התכנית 1.1

  ַדרך נציג שירות האחראי על " מעטפת"ל מופנים בסיכוןומשפחותיהם  בני הנוער. תכניתה ליָ הפנ

  . לכך משפחתם הביעו את הסכמתםבני או  הםבאופן ישיר ובתנאי ש םשלומ

 םומהוריההמשתתפים נדרשת מ תכניתבתהליך ההצטרפות ל. התחייבות לשיתוף פעולה 

 . העבודה תכניתהתחייבות לשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי ולביצוע 

  הוא האחראי על תיאום כל הפונקציות והשירותים המטפלים בבני  1אםהמָת . "מעטפת"מתאמי

וכן את שיתוף  המתאם מנחה ומוביל את מפגשי ההתערבות". מעטפת"הנוער והמשפחה במסגרת 

 .הפעולה עם השירותים המקצועיים שבקהילה

  לכל משפחה מוקם צוות ליווי שנפגש בבית המשפחה אחת לשבוע. )מ"צל(צוות ליווי משפחתי .

, מהרשת החברתית ונציגיםהמורחבת ו המשפחה הגרעיניתבני , או הנערה הנער מ משתתפים"בצל

צוות הליווי . עובדים סוציאליים ומורים, מבחןקציני , כגון ,ואנשי מקצוע "מעטפת"מטעם ם מתא

הצרכים והכוחות , על בסיס זיהוי הדאגות משפחהעם ה" מעטפת"על תכנון  מופקד המשפחתי

 . המשפחהנער או הנערה והייחודיים של 

 משפחותיהםלבני הנוער ולאת המענים קובעת מטרות ויעדים ומתאימה  תכניתה. מ"צל תכנית . 

מענה  "תפירת"מדובר בובעיקר  ,חומרייםסוגי סיוע טיפוליים ו, משאביםמגוון המענים כוללים 

  .יצירתי וייחודי למשפחה שבמרכז ההתערבות

 מ"לדון ביישום תכנית צל כדי, המשפחה אחת לשבועמ נפגש בבית "צוות צל. ההתערבות מהלך ,

  . בהתקדמות הנער או הנערה ובבעיות שצצות במהלך השבוע

                                                   
על פי רוב בגוף הדוח אנו מתייחסים לממלאי התפקיד שהן . בתיאור תפקיד המתאם השתמשנו בלשון זכר 1

  .מתאמות
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  בה משתמשים שבשפה  משתקפת של התכנית התפיסה הטיפולית. "דאגות"כ" בעיות"הגדרת ה

בט ימייצגת את הה" בעיות" ".דאגות"מילה משתמשים ב" בעיות"מילה ה במקום :מקצועהי שאנ

הנחתם של אנשי המקצוע . מדגישה את הציפיות לגבי העתיד "דאגות"המילה ו, המתייג השלילי

את  וישתפומתויגים כבעייתיים  לא יחושו בני המשפחה ,"דאגות"במילה כאשר משתמשים היא ש

  .אנשי המקצוע בנושאים המדאיגים אותם

אגף , "אשלים"עמותת : גורמים אלות על ידי ניסיוניבמתכונת  תכניתה הופעלה 2009-2001בשנים 

שביל "אגפי הרווחה בחיפה ובבאר שבע ועמותת , רות לילד ונוער במשרד הרווחהין והשקֹוהָת 

התכנית על ארבעה עד שישה בני נוער ומשפחותיהם במשך שלוש שנים הוחלה בכל יישוב ". הקהילה

 22 תכניתעד היום השתתפו ב. )במשך שלוש שנים בשני היישובים בני נוער 12 ך הכולס(לכל משפחה 

  . )בני נוער 5 בנוסף להם נשרו מן התכנית( בחיפה 9-באר שבע וב 13 – בני נוער

  ושיטת המחקרמחקר ההערכה . 2
- בוצע על ידי מאיירס ואוה" אשלים"עמותת  א מיוזמתה שלוה "מעטפת" תכנית ה שלהערכמחקר ה

ולעמותת אשלים  והשירותים החברתיים למשרד הרווחהלסייע  באהמחקר . ברוקדיילמכון -וינט'ג

, תכניתדרכי הפעלתה של ה בחינת. א :באמצעות ,ובשיפור דרכי עבודתה ביישומה, תכניתהבפיתוח 

התחומים על האופנים ומשוב המשתתפים על  בחינת. ב; יחסותיסוגיות הדורשות התהתוך איתור 

  .בהם היא מועילהש

ראיונות עם אנשי מפתח ועיון בתיעוד שנערך , החקרי מקר: אלום מקורות המידע הו איכותניהמחקר 

 יםשתי. 2008-2006 םישנב "מעטפת" תכניתשהשתתפו בארבע משפחות  עלעשה נמקרים החקר . תכניתב

באחת המשפחות , n=5( נוערהבני נים למחצה עם ְב נערכו ראיונות עומק מּו. מחיפה ושתיים מבאר שבע

שליוו אותם במהלך  מקצוע נוספיםאנשי המתאמות ועם ו )n=6( הוריהםעם , )השתתפו שתי נערות

  מפתחראיונות עם אנשי כן נערכו . 2008, ספטמבר-הראיונות בוצעו בחודשים יולי .)n=7( תכניתה

   .)n=2( ברמה הארצית

  ממצאים. 3

  תכניתבחינת דרכי הפעולה של ה 3.1
  המשפחות לקבלתקריטריונים . א

 ;הסיכון קצה רצףהנער או הנערה בהימצאות  .א: םה" מעטפת"לה של משפחה תייהקריטריונים להפנ

ולהתחייב לעבודה עם הגורמים  תכניתלהשתתף ב )של הצעירים ושל בני משפחתם(נכונות  .ב

של יבציה מוטיש להעדיף ש סבורים תכניתמקצוע שהשתתפו באנשי ה ,עם זאת. הרלוונטיים בקהילה

התכנית תועיל למשפחות בעלות מוכנות , לטענתם .רצף סיכון קצה הימצאות על על פניהמשפחה 

שאינם מעוניינים  בני נוער יהם שלבמיוחד בקרב משפחות תנכונות המשפחה לשינוי חיוני. לשינוי

  . בהתערבות
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 עבודה לטווח ארוך תכנית קביעת יעדים ובניית . ב
הוא זיהוי משותף של ולמשפחה לנערה , לנער הצעד חיוני בהבניית, תכניתכפי שהוגדר בתיאור ה

עבודה  תכנית ה משותפת שלבנייוכן , יעדים מדידים להצלחהמטרות וגזירת  ,הדאגות העיקריות

קביעת מטרות במשותף בין אנשי הצוות המקצועי והמשפחה תורמת למחויבותם של  .לטווח ארוך

 מקצוערבית אנשי המ, למרות זאת. הנערה לתהליך ההתערבות והשינוישל המשפחה ושל הנער או 

במקרים . טווח הארוךפעולה לַ יעדים לִ של מצביעים על העדר הגדרה ברורה ומסודרת של דאגות ו

במהלך נושאים שעלו בהתאם ל ,תהליך גמיש ונזילב, הוגדרו יעדים לטווח הקרוב בלבדאחרים 

  . המפגשים

  בבית המשפחה מ"תרומת המודל של מפגשי צל. ג

 המשפחה הגרעיניתאת , הנערהאת או  הנער את כלל הוא .ליווי משפחתיצוות  נקבעלכל משפחה 

התקיימו אחת לשבוע בבית ש ,מ"מפגשי צלב. שירותיםומהמהרשת החברתית נציגים המורחבת וו

 חשורוב המשפחות . והמשפחה או הנערה מתרחש בחיי הנערב דנו, באווירה לא פורמלית המשפחות

 חששה שהמפגשים יפגעוש המשפח יתהאך הי, טיפוללַ  ןלמחויבותתרמה במפגשים והיא אינטימיות 

בהתחשב בזמינות  ,מחיר שהמשפחה מוכנה לשלםחשש זה ּכַ הוצג , בדיעבדחשוב לציין כי  .הפרטיותב

  .מפגשיםב הנערהשל הנער או  של

 םיכולתל מהתר כבלתי פורמלי המשפחה עם אנשי הצוות בני של הקשר  יתחוויכי  עולההראיונות מ

 תרמהבין המשפחה לאנשי המקצוע ת האינטימיות והחברּותחושת  וכי להיפתח ולהתקדם בטיפול

, מהראיונות עולהעוד . ולמעורבות הנער או הנערה במפגש עצמו תהמקצועיהתערבות של ה הליעילות

תחושת הקבלה מ, בבית ובמפגשיםהנערה של או  נערה נבעה מזמינותם שלכי השפעה חיובית זו 

ה על תהערכמתוך , האמון שרוחשת המשפחה לאנשי הצוותמתוך  וכןלהם עניק מוההכלה שהצוות 

נשפטים על אינם כי הם  משום שבני המשפחה חשיםבמיוחד ו, המאמץ שנעשה להגיע לביתם מדי שבוע

  .ידי הצוות

  תשומות התכנית. ד

היצירתית של מענים " תפירה"הוא התשומות הייחודיות וה "מעטפת"אחד ממאפייניה העיקריים של 

, )n=22( 2001התשומות שניתנו למשתתפי התכנית מאז בחינת . לנער ולנערה ולבני משפחה אחרים

שיחות חונך או , למשל, ייעוץ ועזרה מקצועית: תשומותסוגים עיקריים של בחמישה העלתה כי מדובר 

נפגש עם הוא  ."מעטפת"ועסק בחיפה עובד סוציאלי מטעם במשך תקופה מוגבלת ה. אצל פסיכולוג

, למשל, עזרה בלימודים; חלק מהמשתתפים באופן פרטני והופעלה קבוצת תמיכה לאימהות בתכנית

 :תשומות חומריות; חדר כושר או חוג טיפוס על קירות :חוגים או פעילויות; במרכז למידההשתתפות 

תשומות ; שגים בלימודיםיייה לחג או מחשב כתגמול על התווי קנ, ח"ש 200מתנת יום הולדת בסך 

או יצירת , למציאת דירה גדולה יותר" עמידר"תיווך בין המשפחה לחברת , למשל, שעיקרן הוא תיווך

, ים או למרביתםצעירחלקן של התשומות ניתנו לכלל ה. לתרומה של ריהוט" יחדיו"קשר עם עמותת 

כמו מחשב , לו אחרות ייחודיות וניתנו למשתתף אחד בלבדואי; בהן מתנת יום הולדת וחדר כושר

   .אחות לסיוע בהזרקת אינסוליןשגים בלימודים או יכתגמול על ה
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  םוהמתא הרב מקצועיעבודת הצוות . ה

העבודה של הצוות  דרכיעל  פיעהששבו השתתפו נציגי שירותים שונים  מ"ייחודי של צלהמבנה ה

 סייעהשונים הרותים ישהמ מקצועהאינטראקציה בין אנשי ה. ועל תהליך ההתערבות המקצועי

כמועילים מבחינת תוארו המפגשים ו, יחד לטובת המשפחה פעלוהצוות חברי  :לתהליך ההתערבות

 לדעתש ,ריבוי נקודות המבט, עם זאת .והעול הרגשי חלוקת האחריות המקצועיתוההפריה ההדדית 

התקין של  כהבמהל לעתים פגע, משפחההו או הנערה נערהת להבנ היה בו כדי לתרוםאנשי המקצוע 

התקיימו , מ"תית בצוות צלִמ לצורך בניית שותפות אֲ . ברור כיוון עדרוהֶ בשל חילוקי דעות  ,ההתערבות

העדר , אנשי המקצוע ם שלהערכתפי  לע, עם זאת. כל המפגשים בנוכחות הנער או הנערה ומשפחתם

 נוערהבני מ והעדר מפגשים פרטניים בין אנשי המקצוע ל"צלמחוץ למפגשי בין אנשי המקצוע  םמפגשי

  . תהליך ההתערבות מיעילותו של חיתוהפ

 נראה כי ההגדרה .וון  מוביל ומכעדר ראש צוות הֶ  היההמודל הרב מקצועי העיקריים של  הקשייםאחד 

עובדים בתפקיד זה  הועסקווב רלָ שכן  ;מספיקה לא הייתהמ "צל של מובילהרשמית של המתאם ּכַ 

וביל את ישכדי סיון ומיומנות יבעל נ יש צורך באיש מקצועואילו בפועל , מקצועיים-צעירים סמך

העסקת , זאת ועוד .הרשויות בעבודה עםועצמם מפגשים ּבַ  כוון את העבודה הטיפוליתיו המפגשים

אשר פגעו התכופים של המתאמות חילופים מקצוע ותיקים עשויה למנוע את ה בעלימתאמים 

  .ליכי העבודה של הצוותתהבומשפחותיהם ו בני הנוערשל  םמחויבותב

  "מעטפת"מסגרת הפעילות של . ו

לא קיימו קשר שוטף עם הצוות מרביתם ו, מ"פגשו את אנשי המקצוע בעיקר במפגשי צל נוערהבני 

עובד  במידה מסוימת עסק בכךבחיפה  .עבודהגע בפ זהמן הראיונות עולה כי ו, המקצועי בין המפגשים

, יתרה מכך. תכניתלליווי בני הנוער והמשפחות המשתתפות ב "מעטפת"סוציאלי שהועסק במסגרת 

וביל ליצירתיות רבה הו טוב ועקבי שיתוף הפעולה בחיפה בין אנשי המקצוע והשירותים היה

במפגשי ההתערבות התמקדה , לעומת זאת ,בבאר שבע. המענים הייחודיים לכל משפחה "תפירת"ב

  .למפגשים בנוסףבקהילה נוספים יפוש מענים ונעשו פחות שותפויות לח, מ"צל

 הקשר עם בית הספר. ז
לכן הקשר עם ו, יותעיקרה הדאגותהתחום הלימודי כאחת את " מעטפת"משתתפי הגדירו  ,על פי רוב

 במפורש כולל" מעטפת" שמודל אף, עם זאת. ַּבהתערבות חיוני היה בוהחינוכי  הסגל ועם הספר בית

הקשר עם בית הספר היה , כשעולה הצורך בכך מ"ספר במפגשי צלהבית מהשתתפותו של גורם  את

למרות ניסיונות ההתקשרות של אנשי הצוות  :בעייתיים בהתערבות של כל המשפחותאחד הרכיבים ה

המורים . מפגשיםבבאופן משמעותי גורם מבית הספר לא השתתף בכל חקרי המקרה , עם בית הספר

  . לשעות הלימודים מחוץכיוון שהן נערכות מ "אינם יכולים להשתתף בפגישות צלהם  הסבירו כי

  נקודת מבט מערכתית. ח

עדר הֶ  היההקושי הראשון  :בהפעלת הפיילוט עיקרייםשני קשיים היו מנקודת המבט המערכתית 

צוות תוך דרכי עבודה ב היה קושי לגבש ,עדר מנגנון זהיבה. הולפיתוח התכניתמנגנון מרכזי להכוונת 

לא היו תכניות הטיפול , ברורים לא היוהלי העבודה ונ .ועם השירותים המקצועיים בקהילהמ "צל

שהמתאמות קיבלו  אף. ההתקדמותשל ההתערבות ושל , התכניותתיעוד עקבי של  לא היהו מוגדרות



v 

של של המתאמת ו וממוקדתיותר מעמיקה חסרה הדרכה , הדרכה מאנשי מקצוע באגף הרווחהמפגשי 

שירותים המקצועיים עבודת הצוות עם הלצורך , עבודת הצוות השוטפתלצורך  יםהמקצועי יםהצוות

מוביל הצוות בעבודתו הטיפולית כתפקיד המתאם כמנחה ועיצוב של חסרה הדרכה ובעיקר  שבקהילה

   .ועם הקהילה

. תכניתבנוגע ליישום הביישוב  החינוךוהרווחה  מחלקותבין מצומצם שיתוף פעולה היה הקושי השני 

שכן , בחייהם של בני הנוער משמעותי מאוד  גורםהוא שבית הספר  חשוב משוםזה הפעולה השיתוף 

. המסגרת החינוכיתעל על התחום הלימודי ו אלא משליכות גםבעיותיהם אינן נותרות בגבולות הבית 

הצוות המקצועי ל שיתוף הפעולה בין משפיע לרעה ע המחלקותי תבין שהמצומצם פעולה השיתוף 

  .סגל בית הספרל

    2חקרי המקרהסיכום ארבעת  3.2
   סיכום ארבעת חקרי המקרה. א

  .הממצאים מארבעת חקרי המקרהלהלן פירוט 

, 14בן , ס בני נוער בשל קשיים שהיו לדני"על ידי עו "מעטפת"ה לתהופנהמשפחה : של דני המקרה

צוות הליווי . בתחום היחסים במשפחה ובתחום הפלילי, הלימודי בתחום, התנהגותי-בתחום הרגשי

במסגרת . קצין מבחן ועובדת סוציאלית, להוריו ולמתאמת, בנוסף לדני, כלל) מ"צל(המשפחתי 

שולב בחוג תיאטרון וקיבל עזרה בלימודים , חונךקיבל , דני השתתף בקבוצת כדורגל תכניתה

אישית של דני ופחתה -ניכר שיפור בתקשורת הבין" מעטפת"לאחר כשנה במסגרת . מסטודנטית

לקראת . חל שיפור בתפקודו בבית הספר והתנהגותו העבריינית פחתה משמעותית; התנהגותו האלימה

הורגשה אצל דני נסיגה מסוימת שבאה לידי ביטוי בעלייה בהפרות  תכניתתום השנה הראשונה ב

עם . מ"בירידה בשיתוף הפעולה במפגשי צלבירידה בקבלת הסמכות ההורית ו, המשמעת בבית הספר

דני  ובהמשך, תכניתתפקודו בתחומים אלה היה עדיין טוב יותר מאשר בתקופה שלפני ההפניה ל, זאת

  .שב והשתפר בכל אחד תחומי הדאגה שסומנו לו בתחילת ההתערבות

 17.5ובנות ( יתתכנבעת ההפניה ל 13-ו 15בנות , המשפחה של רונית ורויטל: של רונית ורויטל המקרה

בתחום  הנערות הן שלבשל קשיי, סית"ס נערות וקב"הופנתה על ידי עו, )בעת עריכת הראיונות 15.5-ו

, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . תחום היחסים במשפחהשל וב התנהגותי-הלימודי ובתחום הרגשי

במסגרת . ועובדת סוציאליתסית "קב, אחיהן הבכוראת , את אמן, לרויטל ולמתאמת, בנוסף לרונית

; מתנדבת עזרה לאח הבכור ולאב במציאת עבודה; גויסה מתנדבת לתמיכה בבנות ובמשפחה תכניתה

העמידה " עמידר"חברת ; )אך היא סירבה לכולם(הוצעו לאם קורסים תעסוקתיים ואפיקי התנדבות 

. תלושי קנייה לחגיםוהמשפחה קיבלה ; שרוהטה בסיוע עמותות, לרשות המשפחה דירה גדולה יותר

והחלו מקבלות את , הנערות חדלו לשוטט ולישון מחוץ לבית" מעטפת"לאחר כשנתיים וחצי במסגרת 

בעקבות המעבר לדירה הגדולה ניתנה ; הביקורים בבית הספר הפכו סדירים יותר; סמכות ההורים

ור ביכולת המשפחה וחל שיפ, האם למדה להציג עמדה סמכותית יותר; פרטיות לבני המשפחה ולנערות

לאחר כשנתיים מתחילת ההתערבות . בבית אבות ייהשחזר למשפחה לאחר מאסר ושה, לקבל את האב
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שהדבר נתפס על ידי אנשי המקצוע שהשתתפו  אף על פי. הבת הבכורה נכנסה להיריון וילדה בת

לה בתקופה האחרונה ח. שהיא מטפלת היטב בתינוקת דיווחוהם , כשל של ההתערבותמ כ"בצל

  . רגרסיה במצב האב ועלה חשש לשימוש חוזר בסמים

מאחר שלא הושג שיפור , ידי מרכז ילדים הורים על "מעטפת"ה לתהופנהמשפחה : של יונתן המקרה

בתחום היחסים במשפחה , )כולל הפרעת אכילה(התנהגותי -בתחום הרגשי, 13בן , במצבו של יונתן

, בנוסף ליונתן ולמתאמת, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . )נשירה מבית הספר( ובתחום הלימודי

במסגרת ". מעטפת"סית ועובד סוציאלי מטעם "שונות גם קבתקופות במשך וסבתו את , את אמו

ויונתן , "מעטפת"אמו השתתפה בקבוצת תמיכה של אימהות  ,יטיפול פסיכולוגל הופנה יונתן תכניתה

הוא קיבל  –יונתן הופנה לפעילות ספורטיבית , כמו כן. חונךה וקיבל ארבע שעות שבועיות במרכז למיד

חודשי וכרטיסייה -כרטיס חופשי, )במימון האם(חוג כדורעף , קירותעל חוג טיפוס , מנוי לחדר כושר

אם יסיים את שנת הלימודים ללא ציונים  ח"ש 3,500ליונתן הובטח מחשב בעלות של . כהלברֵ 

לו ציבה היונתן נשמע יותר לדברי אמו והיא עצמה " מעטפת"לאחר כשנה וחצי במסגרת . שליליים

בתחום הלימודי יונתן חזר לבקר בבית . האכילה ויונתן הרחיב את מעגל חבריו הפרעתפחתה ; גבולות

, כמו כן. ספר באולימפיאדת מתמטיקההבית את  יצגואף י, ללא ציונים שליליים' סיים כיתה ח, הספר

וטען , מ"בתהליך במפגשי צלחוסר עניין  הפגיןיונתן , עם זאת .ספרהמשחק כדורעף בנבחרת בית יונתן 

  .שעשה את המאמצים לשיפור התנהגותו לשם קבלת תגמולים חומריים בלבד

 המלצת העובדת הסוציאליתבבעקבות בקשת האם ו "מעטפת"הופנה ל, 17בן , רוני: של רוני המקרה

- בתחום הרגשילרוני היו קשיים . בה שהה במשך שמונה שניםשה מייינאת הפעזב מיוזמתו לאחר ש

, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . בתחום הפליליו משפחהיחסים בב, בתחום הלימודי, התנהגותי

פגישות גם התקיימו  תכניתבמסגרת ה. קצינת מבחן ועובדת סוציאלית, למתאמת ולאמו, בנוסף לרוני

מסגרת לבני נוער  –ר "רוני שולב במית. "מעטפת"מטעם  סוציאליהעובד ה לביןרוני והאם  ביןאישיות 

כמו כן . שולב בחוג לתיאטרון וקיבל חונך" סיכויים"ובמסגרת פרויקט , שאינם לומדים בבית הספר

האם הופנתה לקבוצת תמיכה . תהקיבל מנוי לחדר כושר והמשפחה קיבלה ארונות ומיטות דרך עמו

חל שיפור ניכר בביטחונו העצמי של רוני " מעטפת"לאחר כשנה במסגרת ". מעטפת"בלאימהות 

ר "הוא השתלב במית; ל"הוא למד לשלוט בכעס והחליט לא לדחות את גיוסו לצה, וביכולתו להיפתח

והוא מכבד יותר , בין אמופחתו בעיות התקשורת בין רוני ל; תעסוקתית וחברתית, מבחינה לימודית

  . רוני לא היה מעורב בארועי אלימות ועבריינות; את סמכותה

  התכנית השפעת בחינת 3.3
במצב : דאגותלגביהם סומנו שבתחומים  כלשהוחל שיפור  לעיל הצעירים שתוארוכל בקרב , כאמור

במסגרת המחקר . במצב הרגשי וההתנהגותיכן קבלת הסמכות ההורית ובביחסים במשפחה ו, הלימודי

גם ו, )n=22( 2001מאז  תכניתבשהשתתפו  בני הנוער ומשפחותיהםתהליכי ההתערבות של גם תועדו 

בתחומי הדאגות שסומנו בתחילת חל שיפור אצל מרבית בני הנוער . תמונה דומה מצטיירתממקור זה 

יחסים בתוך המשפחה ב, במצב החברתי ,בתחום ההתנהגותיחל שיפור בקרב מרביתם . ההתערבות

, שתועדו 22-מבין ה למעט נער אחד. נוערהבני סמכות ולהתמודד עם בעיות  פגיןלהוביכולת ההורים 

בית הספר באופן סדיר יותר וחלקם אף להם החלו להגיע , םבלימודימסוים שיפור חל אצל כולם 
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בקרב . דאגות אף בתחום הפליליזוהו  תכניתב נוערהבני שלושה מתוך כלל גבי ל. םהציוני את שיפרו

 תכניתהעזרה לחלק מהמשפחות . הפחתה משמעותית של ההתנהגות העברייניתהייתה שניים מהם 

בחלק עזרה חומרית הובילה מחקרי המקרה עלה כי . בשיפור תנאי הדיור והתנאים הכלכליים

תן הבטחת מחשב תרמה לשיפור במקרה של יונ, למשל, לשינויים חיוביים בתחומים אחריםמהמקרים 

   .להפסקת השוטטות םבלימודים ובמקרה של רונית ורויטל המעבר לדירה גדולה יותר תר

ם שתועדו הצעירימ בקרב חלק, חשוב לציין כי למרות השינויים החיוביים שהתרחשו בקרב בני הנוער

עלייה בהפרות , למשל. בנושאים מסוימים בנקודות זמן שונות נסיגה הורגשה המקריםבארבעת 

עם  .תכניתבמהלך ה ושהתרחש דניהמשמעת בבית הספר וירידה בקבלת סמכות הורית שנצפו אצל 

את התהליך הכולל ופחות מכך את הדגישו אנשי המקצוע שהשתתפו בצוותי הליווי המשפחתי , זאת

לבני " מעטפת"את התרומה של מרות הנסיגה יש לבחון ל ,להבנתם. בנקודת זמן מסוימת התוצאות

בתהליך  בנושאים שונים בנקודות זמן שונות שכן נסיגה, שיפור הנראה לעיןשאיננה רק  הנוער ככזו

  . היא טבעיתההתערבות והטיפול 

  נוערהבני של ההורים ושל  םנקודת מבט

וציינו כי ההשתתפות בה  תכניתהביעו שביעות רצון מן ה, כאחד בני נוערהורים ו, מרבית המרואיינים

חשו רצויים ומקובלים מעצם  בני הנוערנראה כי  .הדאגות בתחילה שבהם סומנותרמה להם בתחומים 

 , כמו כן. לשינוי נוערהבני של  םלמידת מחויבותכתורמת תחושה זו הוצגה . מ"במפגשי צל םהשתתפות

נתנה ו הצוותעם  לילדיהם דאגההיכולתם לחלוק את ל ,ותרבלהם  התרמ" מעטפת"ההורים דיווחו כי 

  .דפוסי תקשורת במשפחהליצירת ו םהוריכולהעצמתם  םחיזוק סמכותלים ממשיכלים להם 

  נוערהבני למיומנויות התקשורת וההתנהגות של " מעטפת"תרומת 

של מיומנות שהשתתפו בה היא ה נוערהבני ל" מעטפת"ביותר של המשמעותיות מתרומותיה אחת 

ציינו ההורים ואנשי הצוות , בני הנוער. שרכשו במהלכה שליטה בכעסאישית ושל -בין תקשורת

על התחום הלימודי , על מערכת היחסים במשפחההשיפור בתחומים אלה השפיע לטובה ש בעקביות

הזדמנות לדיון בבעיות במשפחה עם אנשי תמיד יש מ "מפגשי צלבעוד הם ציינו ש. על התחום החברתיו

  . בין המפגשים חיובית בביתלשמור על תקשורת  גם אפשרוכך המקצוע 

  לכלל המשפחה" מעטפת"תרומת 

של המשפחה  ורכיהלצמענים  תתל "מעטפת"ביכולתה של רואים  המקצועההורים ואנשי , נוערהבני 

- רבהצוות ה, צבת במוקד ההתערבותכיוון שהמשפחה כולה מּו .ייםעיקרה יהיתרונותמאת אחד כולה 

 עזרה לבני המשפחה האחרים לא זו בלבד ש .משפחההני בכלל של  יהםבעיותל לתת מענה יכול מקצועי

במרכז  היומלכתחילה ש ,לנערהנער או ל להם להפנות משאבים מאפשרת אלא היא, םמקלה עליה

נער או לסייע ל העשויגם  ,מענים לכלל בני המשפחהמתן המאפשר  ,גמישותו של המודל .ההתערבות

  .הוריםעל המתוך הקלה , בעקיפין לנערה
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   דיון. 4

  נקודות חוזק
 "נרשמו שינויים  תכניתבמסגרת ה: תרמה משמעותית לבני הנוער ולמשפחותיהם" מעטפת

 .תחומי הדאגות שסומנומרבית בני הנוער ב כלחיוביים אצל 
 אנשי  הזמינות שלמובמיוחד מן הקשר האישי ו תכניתהמשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מן ה

 .המקצוע
 כלפי הצוות פתיחות ואמון מצד המשפחה, מ בבית המשפחה יצר אינטימיות"קיום מפגשי צל. 
 פשרה נקודות מבט שונותרותים שונים ִא ישותפות בין אנשי מקצוע מש. 
 בדומה למשאבים  .ולמשפחות בני נוערבקהילה לסיוע ל משאבים ןבמגוו השתמשה תכניתה

לבני הנוער ולמשפחותיהם על ידי מתן מענה ישיר  םהחומריים תרמשאבים השימוש ב, הטיפוליים

 . או עקיף לצרכיהם
 "העצימה אותם ונתנה בידיהם כלים , תםנטל דאג מעליהם אתלה הֵק  –תרמה להורים " מעטפת

  .ולחיזוק הסמכות ההוריתעם מצבם להתמודדות 
  בני תרמו בעקיפין גם לאשר , מענים לכלל בני המשפחהלתת  הפשרגמישות מודל ההתערבות ִא

 . נוער

  וסוגיות לדיון אתגרים
 שהשתתפו בצוותי הליווי המשפחתיים בתכנית  אנשי המקצוע. מידת המוטיבציה של המשפחות

לטענת . יש להעדיף את קריטריון המוטיבציה על פני מיקום המשפחה על רצף הסיכוןשסבורים 

לשינוי בלבד ואילו החלתה ללא מוטיבציה התכנית תועיל לבעלי מוטיבציה ונכונות , אנשי הצוות

אנשי הצוות המקצועי מזהים גורם זה כהכרחי בהגדרת  .עלולה להתברר כבזבוז של משאבים

שבהיעדר נכונות של הנער או הנערה יש צורך , על אחת כמה וכמה. הקריטריונים לבחירת משפחה

 .במשפחה בעלת רצון ומוטיבציה גבוהים להשתתף בתכנית
בני נוער  ,על פי רוב. בני נוער במצבים קשיםשל משפחות שהתכנית מיועדת ל צייןש לי ,עם זאת

יש , בהתאם לכך. אלה אינם בעלי מוטיבציה גבוהה לשיתוף פעולה עם השירותים המקצועיים

  . לבחון את הכשרתם של אנשי המקצוע לעבודה עם בני נוער בעלי מוטיבציה נמוכה

 ה הייתלא  ,המשפחהעם ו או הנערה בתכנון ההתערבות עם הנער, על פי רוב. קביעת יעדים ומטרות

זאת למרות , מדידים וישימיםהגדרה אופרטיבית של מטרות ארוכות טווח ושל יעדי ביניים 

נראה כי יש צורך . השוטפיםהיעדים נקבעו לרוב בתהליך גמיש במפגשים . עקרונות התכנית

 כדי. וכן על מעקב אחר ההתקדמות בהשגתם, והיעדים בהקפדה על קיום תהליך קביעת המטרות

כך שיכלול גם הערכה  ,נות את התהליךְב יש להַ , הגמישות של התכניתעיקרון על גם לשמור 

 . בהתאם להתפתחויות תכניתלצורך עדכון השל ההתקדמות תקופתית 
  ים סמך מועסקים בתפקיד המתאם עובד ,על פי רוב. מקצועי-רבתפקיד המתאם ועבודת צוות

וביל אמור להבלו על חסרונו של ראש צוות מקצועי ומנוסה שָק אנשי המקצוע . מקצועיים צעירים

האפשרות להעסקתם של את רצוי לבחון . את עבודת הצוות וגם בעבודה מול הרשויותכוון לו
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הדרכתו של המתאם כמוביל וכמנחה של צוות מסוג זה עובדים סוציאליים בתפקיד המתאם ואת 

 אנשי של הדרכתם אתיש לבחון  כן. הטיפולית ועם השירותים המקצועיים שבקהילה בעבודתו

 . מקצועי רב בצוות לעבודה הצוות
 בני ושל מפגשים פרטניים בין אנשי הצוות ל בנפרד מהמשפחה חסרונם של מפגשים מקצועיים

שיתוף . עם בני המשפחהמ המשותפים "מפגשי צלנעשים באנשי המקצוע של מפגשים כל ה .נוערה

לאנשי המקצוע אינו מאפשר  ךא, לשותפות עם המשפחה ולשקיפות התהליךזה תורם רבות 

מ במתכונתם "מפגשי צל, כמו כן .לתאם את המשך העבודה ולתכנן אותה, להתייעץ זה עם זה

בפורום דיון נושאים רגישים שאינם מתאימים למשפחה להעלות בני להנוכחית אינם מאפשרים 

 מקצועיים מפגשיםלבחון קיומם של  יש. פרטני באופן הנוער בני עם להיפגש הצוות לאנשי או, חבר

   .מפגשים פרטניים כאשר עולה הצורך בכךושל מ "מחוץ למפגשי צל

 יש חשיבות , בהמשך פיתוח התכנית והפצתה. הולפיתוח תכניתהמנגנון מרכזי להכוונת  חיזוק

ריכוז , עם השירותים בקהילהו יםעבודה בתוך הצוותהיבוש דרכי גל שיהיה אחראימנגנון ל

   .ההכשרה וההדרכה בתכנית

 של  משמעותית מעורבותנראה כי . ביישובים החינוךבין מחלקות הרווחה ושיתוף פעולה  חיזוק

על במיוחד ו, השונות להתערבותעל האפשרויות  לטובהפיע שעשויה לה ,ביישוביםהחינוך  תומחלק

  . החיונית לשיפור מצבם של בני הנוער, בתהליך בית הספרשל  ומעורבות

  כיוונים לעתיד     
סיונית יעם סיום ההפעלה הנעת כתיבת הדוח וב. ממצאי המחקר הוצגו בפני יוזמי התכנית ומוביליה

משרד הרווחה שוקל , ובשיתוף עיריות חיפה ובאר שבע "אשלים"עמותת  במימוןשל התכנית 

דרכים להמשך השימוש במודל זה כדי לענות על צורכיהם של בני נוער בסיכון והשירותים החברתיים 

 ,ערים בארבענראה כי שירות המבחן לנוער יפעיל את התכנית  דוח זה כתיבתבעת לפי המצב . גבוה

. ביתי-חוץסידור ל  ממתינים בני נוער רבים אלהערים ב. באר שבעבחיפה וב, אביב-בתל, ירושליםב

זאת בתנאי שהמשפחה של , זמנית-בכל מחזור של התכנית יטופלו כעשרים בני נוער בו, בשלב הראשון

   .הנערים היא בעלת מוטיבציה לשתף פעולה ונכונות להשתתף בתכנית
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  דברי תודה

  :חובה נעימה לנו להודות לכל אלה שתרמו לביצוע מחקר ההערכה

ואנשי " מעטפת"מתאמות , בני המשפחה המורחבת, הוריהם, בני הנוער – תכניתלכל משתתפי ה

  .הצוות המקצועי שליוו את המשפחות

מנהלת העמותה המפעילה , לעליה קדם ;משרד הרווחה, אגף תקוןמנהלת , תודה מיוחדת לרחל שרביט

ולמיכל ; "אשלים"מטעם עמותת " מעטפת"לשעבר מנהלת תכנית , לענת גולדשטיין; תכניתויוזמת ה

  .על הסיוע הרב בכל שלבי המחקר, "אשלים"מטעם עמותת " מעטפת" תכניתמנהלת , אטינגר

תודה ליואה . על הרגישות והאמפתיות שהפגינה בעת עריכת הראיונות, ידגר-תודה לסמדר שמעיה

 במכון ועמיתותינ, מתוק-ולרויטל אביב נבות-למרים כהן, בהירי-לשירה ריבנאי, לקרן סגל, שורק

לעמיתותינו במחלקת  ברצוננו להודותכן . מחקר ובהכנת הדוחשתרמו וסייעו בביצוע ה, קדיילברו

לאנגלית  תקצירהתרגום על  אוולין אייבלל ,של הדוחלענת ברבריאן על העריכה הלשונית , העריכה

  .וללסלי קליינמן על ההפקה
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  רקע. 1

  מבוא 1.1
 הפרעות התנהגותיותטיפולית המיועדת לבני נוער בסיכון בעלי  היא תכנית התערבות" מעטפת"תכנית 

ביתית -ה להשמה חוץחלופהתכנית מהווה . אשר לא נמצאה להם מסגרת מתאימה, ורגשיות קשות

   . קהילהומטרתה היא להשאיר את בני הנוער עם משפחתם ּבַ 

  נוער בסיכוןלקהילה -חשיבות של תכניות התערבות מבוססות

ות או התנהגות ת אלימתהמאמצים להפחש  גורסותקהילה לנוער בסיכון -מבוססותתכניות התערבות 

אך אינם מטפלים , הנוער מן הקהילהבני ביתית אמנם מרחיקים את -פלילית באמצעות השמה חוץ

במוסד חוזרים בני הנוער אל אותה סביבה או  ייהשִה הַ לאחר תקופת , שכן. נושאים שהובילו לבעיותּבַ 

לא זו בלבד ). Carney and Buttell, 2003(תרמה להן שאשר מלכתחילה יצרה את הבעיות או , קהילה

שכך אלא , בגורמים בקהילה המחזקים את הבעיות אין כדי לטפל הנוער מן הקהילהבני הרחקת שב

שעשויים לתקן את ההתנהגות  בקהילה הנערה מן הגורמים החיובייםאת את הנער או  יםמרחיק

קהילה לטיפול בנוער בסיכון והן רווחות -מבוססותעל רקע זה צמחו תכניות . המסוכנת והמסכנת

שהתנהגות מסוכנת ומסכנת היא פועל  גורסותתכניות אלה  .90-ה שנותבמדינות העולם המערבי מסוף 

יחסים עם חברים ובני , כגון תפקוד המשפחה, פועלות בכיוונים שוניםהן יוצא של גורמים רבים ולכן 

היא תכנית התערבות לנוער בסיכון " מעטפת. "ייםשגים לימודינוכחות בבית הספר וה, קבוצת הגיל

  . המבוססת על תפיסה זאת

  התפתחות התכנית 

גרסאות מוקדמות , בריטניה וארצות הברית, בהן אוסטרליה, ות שונותמדינפעלו ב 1960שנת החל מ

היה בשנות " מעטפת"פיתוח ראשוני של התפיסה של ). Kaleidoscope, UPLIFT, למשל" (מעטפת"של 

 Kaleidoscopeבשיקגו במסגרת התכנית  1975והמשכו בשנת , Brownsdaleבקנדה במסגרת תכנית  60-ה

מענים ייחודיים  "תפירת"עיקר הגישה הוא תהליך ). Burnes, 1999; Wyles, 2007, למשל אצל(

השם הגנרי לגישה , "Wraparound"המונח . על מגוון השירותים שבקהילה המתבססים, למשפחה

בארצות הברית על ידי לינור ביהר  80-הוצע לראשונה בתחילת שנות ה, המתבססות עליהולתכניות 

)Lenore Behar( ,כדי לתאר תהליך זה .  

 בני נוערבה ש 60-צמחו כתגובה למציאות הטיפולית שרווחה בשנות ה" מעטפת"תכניות מסוגן של 

, רון אחיד לבעיות מורכבותמשבר המתמקדים במציאת פת-ונימכּו, בסיכון קיבלו שירותים חלקיים

). Malysiak,1997(בהגדרת הקשיים ובמטרות ההתערבות  או הנערה בלי לערב את משפחת הנער

רווחה של מדינות רבות ההחל יישום רחב היקף של התכנית בשירותי  80-במחצית השנייה של שנות ה

אומצה התכנית  1985בשנת . אשר תרו אחר דרכים לספק שירותים שבסיסם בקהילה, בארצות הברית

ובאמצעותה הצליחו להשיב את , בריאות הנפש והחינוך של מדינת אלסקה, על ידי מחלקות הרווחה

 30-הניסיון של אלסקה יושם ביותר מ. אל הקהילהמהמוסד  - מוסדותשהיו ברוב בני הנוער באלסקה 

בהם , ן ובתחומים שוניםתכניות דומות לבני נוער על פני כל רצף הסיכופיתחו והן , ב"מדינות בארה
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לתכניות השונות מספר ). Burchard et al., 2002-ו 1999, קדם, למשל אצל(חינוך ורווחה , בריאות הנפש

  :והם מפורטים להלן )Malysiak, 1997; Dalder, 2006; Walker and Burns, 2006(עקרונות משותפים 

 היא במרכז ההתערבות  או של הנערה המשפחה של הנער 

 המשפחהשל ו נער או הנערה ה של כוחותהההתערבות על  ביסוס 

 מעורבות של בני המשפחה המורחבת ושל מעגל החברים הקרובים 

 בסיכון והן של המשפחה או של הנערה הן של הנער, בנייה ושימור של חיים נורמטיביים 

 ולמשפחה בקהילה או לנערה התאמה אישית של שירותים מקצועיים לנער 

  ה תההתערבות לתרבות המשפחה ולקהילהתאמה של 

 או בנערה שימוש במשאבים המצויים בקהילה ואיגום תקציבים של הגורמים המטפלים בנער 

 בקהילה  

התפתחו תכניות דומות בתחומים , בתחום נוער בסיכון" מעטפת"במקביל לצמיחתה ולהטמעתה של 

 Personal-ו Person Centered Planningבתחום המוגבלויות התפתחו תכניות כדוגמת , למשל. אחרים

Futures Planning ,כך גם בתחום הפשיעה. שנועדו לענות על צורכיהם של בעלי קשיים התפתחותיים ,

  ). Van Den Berg, et al., 2003(התפתחו תכניות שנועדו לשיקום נערים צעירים ולהשארתם בקהילה 

, גורסת כי יש לתת שירותים בצורה אחידהנעשה מעבר הדרגתי מהגישה ה 20- עד לשלהי המאה ה, כך

ומאבחון מקצועי פטרנליסטי , גישה הגורסת כי יש לתת שירותים הנושאים אופי אינדיווידואלילַ 

- בתחילת שנות ה). Malysiak, 1997(כוחות בשיתוף המשפחה -מבוססלתהליך אבחון , קשיים-מבוסס

. של בני נוער בסיכון במוסדות חוץ תםלהשמהרווחת ה חלופלַ  Wraparoundהפכה הגישה של  90

, ית הן היותה ידידותית יותר לבני הנוער ולמשפחותיהםבית-חוץעל פני השמה  של שיטה זו  יתרונותיה

בגישה טוענים כי דווקא באמצעות ים דוגלהשכן  ;ית ואף זולה יותרבית-חוץהשמה מאפקטיבית יותר 

 Burt, et al., 1998; Moon, et, אצל, למשל(ית יקרה בית-חוץתערבות בקהילה ניתן להימנע מהשמה הה

al., 1997.(  

  מהויישו התפתחות התכנית

לא הייתה הגדרה ברורה ואחידה של תהליכי  ,השונותבמדינות   Wraparoundשל הבמהלך פיתוח

בשלבים הראשונים של התהליך היו , למשל ,כך. עניין אשר הוביל לשונות רבה ביישומה ;העבודה

תכניות  בהן ,שלא ענו על העקרונות הבסיסיים של הגישה אף Wraparoundהתערבות אשר כונו תכניות 

, או תכניות שאמנם כללו איגום תקציבים, אשר לא הותירו מקום להורים בתהליך קבלת ההחלטות

פער נפוץ נוסף בין עקרונות התכנית ליישומה היה הפעלה . אך העניקו פתרונות אחידים לכל המשפחות

 לטיפולחלופה שאחת ממטרות הגישה היא ליצור על אף זאת  ;ייםבית-חוץבמוסדות  Wraparoundשל 

   ).Burchard et al., 2002(י בית-חוץ

ומן הפערים שנוצרו בין המודל לבין  Wraparoundעדר הגדרות ברורות של מודל כתוצאה מהֶ 

יים עיקרהב כנס שמטרתו הגדרת הרכיבים "נערך באוניברסיטת דיוק שבארה 1998בשנת , הפרקטיקה
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 Van Den Berg et(מתאמים ואנשי מחקר , מדריכים, משפחותנציגי בין משתתפי הכנס היו . של הגישה

al., 2003 .( יבים חיוניים המהווים את הבסיס הפילוסופי הגדרה של עשרה רכ הןתוצאותיו של כנס זה

 Van Den Berg(ואן דן ברג וגריליש  כפי שניתן לראות אצל, Wraparoundואת התנאים המינימליים של 

and Grealish, 1996 (גולדמן אצל ו)Goldman, 1999 :(  

  התכנית מתבססת על שימוש בשירותים הפורמליים  –בסיס השירותים המקצועיים הוא בקהילה

 . והבלתי פורמליים הקיימים בקהילה של בני הנוער ומשפחותיהם

  שיתוף פעולה בין השירותים המקצועיים בקהילה 

  השירותים המקצועיים והתמיכה צריכים להיות מותאמים לצרכים של בני הנוער ושל

 . של מסגרות נותני השירותיםולא להיבחר על פי סדרי העדיפות , משפחותיהם

 עיקרון בסיסי של הגישה הוא העצמת ההורים  – על ההורים להיכלל בכל אחד משלבי ההתערבות

 . והכללתם כחלק מצוות ההתערבות

  הנער, על תהליך ההתערבות להתבסס על עבודת צוות הכולל את המשפחה –צוות -מבוססתהליך 

העובדים יחד , ואנשי מקצוע) חברי המשפחה, חבתבני משפחה מור(תומכים טבעיים , או הנערה

 .ליישם ולהעריך את תכנית ההתערבות הייחודית, להגדיר

 יש לשנות את , אם צורכי בני הנוער והמשפחה משתנים – מתן דיפרנציאלי של שירותים

 .השירותים שניתנים ולא להעביר את בני הנוער למסגרת אחרת

 העל תוצאות ההתערבות להיות ברות מדיד. 

  בהתאם לצורכי , חומרייםטיפוליים ו, שימוש גמיש במשאבים –גמישות בהקצאת תקציבים

 . המשפחה

  יש לבנות ולתכנן את ההתערבות על בסיס הכוחות –על ההתערבות להיות רגישה תרבותית ,

 . הערכים והמרקם החברתי והתרבותי הייחודיים של בני הנוער והמשפחה

ה טוענים כי היום עדיין יש ב הדוגלים, נעשו מוְבנים ומובחנים יותר "מעטפת"שעקרונות אף על פי 

 ,Van Den Berg(הפרמטרים של הפרקטיקה החדשנית של צורך בהגדרה ברורה יותר של הסטנדרטים ו

et al., 2003; Walker and Schutte, 2004.(  

  השפעת התכנית 

חוקרים רבים את בחנו , בעולםותכניות דומות לה מיושמות  Wraparoundבמהלך השנים שבהן 

כבעלת יתרונות רבים " מעטפת" מוצגת קצועיתבספרות המ. תוצאותיה ואת מידת האפקטיביות שלה

 ,.Burns et al, אצל, למשל(ביתית -חוץהשמה  לעומתתכניות התערבות אחרות בקהילה וכן  לעומת

2006; Pullmann et al., 2006; Burt, et al., 1998; Moon, et al., 1997; .(  השוו בין בני היו שהמחקרים בין

בפרקי זמן שבין שישה חודשים לבין , נוער שהשתתפו בתכנית לבין בני נוער שטופלו בשירותים אחרים

מרבית המחקרים מצביעים על שיפור רב יותר בקרב משתתפי התכנית בהשוואה לבני הנוער . שנתיים

 ,.Pullmann et al., 2006; Reay et alאצל, למשל( הפשיעה והלימודים, בתחומי ההתנהגות, האחרים

2003; Myaard et al., 2000; Clark et al, 1996( . ההתנהגות העבריינית  הפחתאצל משתתפי התכנית

ההתנהגות בבית , העלממוצע הציונים , הביקור בבית הספר הפך סדיר יותר, ירדו ושיעורי הפשיעה
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 ;Burns et al., 2006אצל , למשל( טיבי בבית ובחברה השתפרהספר הייתה טובה יותר והתפקוד הנורמ

Carney and Buttell, 2003; Hyde et al., 1996( .יותר לאט היא התרחשה , כאשר הייתה נסיגה, כמו כן

 ,.Pullmann et al,אצל, למשל(בני הנוער שלא השתתפו בתכנית מאשר בקרב בקרב משתתפי התכנית 

מחקר של בו) Evans, et al, 1998(מחקר של אוואנס ואחרים בהם ב, דבמחקרים מעטים בלב. ) 2006

הבדלים משמעותיים בתוצאות בקרב בני נוער בעלי  מצאונלא ) Bickman et al., 2003(ביקמן ואחרים 

שהושמו , לבין בני נוער בעלי הפרעות דומות Wraparoundהפרעות נפשיות שהשתתפו בתכנית 

  .  םבמשפחות אומנה או שקיבלו שירותים קונבנציונליי

  תכנית מעטפת בישראל

לאחר שבמשרד , 90-עם שירותי הרווחה בישראל החל בשלהי שנות ה Wraparoundהקשר של תכנית 

לגביהם מתן , יותרהרווחה עלה הצורך לפתח שירותים לבני נוער במצבים הקיצוניים והקשים ב

למנוע את הוצאתם של בני נוער למסגרות  כדיבתגובה לכך ו. לא צלח תשירותים בצורה קונבנציונאלי

, בהתאם לכך. את התכנית לישראל ,בראשות עליה קדם ,"שביל הקהילה"עמותת ייבאה , יותבית-חוץ

נקראה בעברית  אשר, בישראל Wraparoundהוחל ניסיון ראשוני ליישם את  2000בתחילת שנת 

, בהן פועלת התכנית בישראלששנים  8-לאחר כ, כיום .על פי הרכיבים הייחודיים לגישה ,"מעטפת"

המצביעים על , זוכה להדים חיוביים ולתמיכה רבה בקרב אנשי מפתח בתחום הרווחה והחינוך היא

  . עקרונות התכנית כאפקטיביים וכמתאימים לטיפול בבני נוער בסיכון

כי יש קושי מערכתי לאייש משרות  עולהבחינת המענים המוסדיים לבני נוער בסיכון מ, במקביל לכך

לפי דוח מבקר המדינה . המשפיע על התפוסה בפועל של המוסדות קושי; יתבית-חוץבמוסדות להשמה 

נות החל במעו(מעונות  59רשות חסות הנוער אחראית להפעלת , )2009, מבקר המדינה( 2008ב לשנת 59

אין כיום במעונות , עם זאת. בני נוער 908בעלי פוטנציאל קליטה של ) נעולים וכלה במעונות פתוחים

המחסור בכוח האדם המקצועי . הרשות מספיק תקנים להעסקת עובדים סוציאליים ומדריכי נוער

 ממספר המקומותשליש בכבמעונות גרם לכך שבמרבית המעונות הממשלתיים התפוסה בפועל נמוכה 

אשר אינם מקבלים , 3בני נוער בסיכון 570-כתוצאה מכך היום ממתינים להשמה במעונות כ. המוצע

יש לזכור כי בני נוער אלה עונים על הקריטריונים של אוכלוסיית היעד של תכנית . מענה הולם

   .מענה מספק ואף עדיף על סידור מוסדיחלקם  ויש להניח שהתכנית יכולה להוות בעבור, "מעטפת"

  "מעטפת" תכניתתיאור  1.2
 .אמריקניתה Wraparound  תכניתמתבססת על ) "לפי מידה תכנית" בעבר נקראהש( "מעטפת" תכנית

, ת ורב ממדיותבֹומורּכ, רגשיות קשותו בעלי הפרעות התנהגותיות 18-13מיועדת לבני נוער גילאי יא ה

 היא תכניתמטרת ה. מתאימההמסכנים את עצמם או את סביבתם ואשר לא נמצאה להם מסגרת 

להם או לאפשר , יות שאינן מתאימות להםבית-חוץבני נוער שנמצאים במסגרות  לקהילהלהחזיר 

 "םעטיפת"באמצעות , זאת. תםתוך הבטחת שלומם ושלום משפח, בביתם עם משפחתם להישאר

ברמה הארצית הם האגף  תכניתהשותפים ל. ובקהילה ת הספרבבי, בשירותים המותאמים להם בבית

רות ילד ונוער ואגף נוער צעירים ושירותי התקון במשרד העבודה יש –לשירותים קהילתיים ואישיים 

                                                   
 חודשים להשמה במעונות הממשלתיים 8-ל 6בני נוער בין  570-המתינו כ 2008באוגוסט , על פי מבקר המדינה 3
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 בשיתוף הרשויות המקומיותפועלת  תכניתה. "אשלים"עמותת ו "הקהילה שביל"עמותת , והרווחה

  .2006ובחיפה מאז שנת , 2001בבאר שבע מאז שנת 

פעולה בין כל הגורמים המטפלים בנוער בסכנה ביישוב ועל איגום המשאבים  על שיתוףת נשענ תכניתה

  תכניתמתאמת טיפול ניטרלית מטעם ה הּפמַמ  ,גיבושו של שיתוף פעולה זהשם ל .יעודיים לנוער זהיה

 "מעטפת". בעיר ופועלת לגיוסם פרטייםהו ייםציבורה םגורמיאת הוהעמותות את  ,כל השירותים את

לגיוס רשת התמיכה המשפחתית ולהקמת צוות פועלת ועל כן המתאמת , מציבה את המשפחה במרכז

, צוות הליווי המשפחתי כולל בני משפחה מהמשפחה הגרעינית והמורחבת. מ"צל –ליווי משפחתי 

 תכניתהיחדיו על  מופקדיםאשר  ,ואנשי מקצוע מתאמת, נציגים מהרשת החברתית של המשפחה

, לדיון, צוות הליווי המשפחתי נפגש בבית המשפחה אחת לשבוע .מימושהעל המתאימה למשפחה ו

מ היא תנאי הכרחי "הסכמת המשפחות להשתתפות בצל. ולמעקב לתיאום ההתערבות ,לתכנון

  .תכניתלהשתתפות ב

ה נערנער או הזיהוי הכוחות של המדובר ב. של מהלך ההתערבות כוללת תכנון מדוקדק "מעטפת"

זיהוי התוצאות הרצויות ב, עות על ידי כל הגורמיםּבוהדאגות המּו אבחון הצרכיםבו המשפחהו

לכל משפחה . תוך תכנון תגובות למשברים ומניעתם, בחירת הדרכים המתאימות להשגתןבלמשפחה ו

 .תכניתהשתתפותה ב למשךהתקציב עומד לרשות המשפחה . הרכיומוקצב תקציב ייחודי בהתאם לצ

הכוללת , ייחודית למשפחה תכנית "תופר") מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . גמיש ומידי בוהשימוש 

  .משאביםמגוון שימוש ב

 באמצעותקשים ביותר ה מצביםבני נוער ּבַ ִּב גם בקהילה ניתן לטפל " מעטפת"של  על פי הגישה

 תכניתה .תוך תמיכה ארוכת טווח במשפחה ,יקרים לתקופה מצומצמתלא פתרונות לא ממוסדים ו

סומנו התוצאות הרצויות , בהתאם לכך. אינה מובנית ואינה ניתנת להעתקה, ייחודית לכל משפחה

  :תכניתהבאות להשתתפות ב

  מעון נעול או פתוח או מסגרת , יה טיפוליתיכפנימ(מתן מענה חלופי להוצאה מהבית למסגרת

 .או לסביבה/בסיכון גבוה לעצמו ו או נערה עבור נערב) פסיכיאטרית ארוכת טווח
 הכשרה מקצועית המתבטאת בביקור או , עבודה, במסגרת לימודים או הנערה השתלבות הנער

השנה  מחציתשגים בהתאם ליכולות לאורך ייה בהיעלבו במסגרת שנבחרה תפקוד סבירב, סדיר

  .לפחותלטיפול האחרונה 

  או לסביבה /ירידה ברמת הסיכון לעצמו ועל  של הנער או של הנערהדיווח מהמשפחה ומהמסגרת

 ).'סמים וכו, עבריינות, בגילויי תוקפנות(
  ה יעלי; אחריות גדולה יותרת קבל: האו הנער הנערשל בני המשפחה ול שגילוי סממני התעצמות

; יה בלכידות המשפחתיתיעל; תםמוסדות הקהילה ושיתוף פעולה ִא בעזרות ברשויות ויההביכולת 

 . המשפחהשל ה ואו של הנער הנערל שסממני ארגון החיים חיובי בוכן שינוי 

ה או הנער נמצאה כלא מתאימה והוחלט על הוצאת הנער, נוסתה "מעטפת" תכניתבהם שבמקרים 

 ויחשביה והמשפחה לקראת ההוצאה מהבית או הנער המשך הליווי והכנה טובה של הנער -מהבית 

 ."מעטפת"כהצלחת 
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  תכניתהיקף פעילות ה

 2006מאז . בכל יישוב בשנה בני נוער חלת על ארבעההייתה אמורה להיות מּו תכניתה ,לפי התכנון

 תכניתהשתתפו ב 2001 שנת מאז. בשנה בכל יישוב בני נוערהוחלט להעלות את היקף הפעילות לשישה 

, )יושמה על יותר מנער אחד תכניתמהמשפחות ה 3בקרב (בני נוער  13משפחות בהן  8אר שבע בב

משפחות  9 תכניתבחיפה השתתפו ב 2006 מאזו; תכניתשנשרו מה בני נוער 5משפחות בהן  4מתוכן 

   .)הספירה כוללת את המשפחות הנושרות( בני נוער 22בהן  ,משפחות 17ל ובסך הכ. בני נוער 9בהן 

  מערך מחקר ההערכה. 2

  מטרות ההערכה 2.1
בפיתוח רעיוני " אשלים"ולעמותת והשירותים החברתיים למשרד הרווחה מטרת המחקר היא לסייע 

   :באמצעות, ובשיפור דרכי עבודתה תכניתויישומי של ה

 תוך איתור סוגיות הדורשות התייחסות, תכניתבחינת דרכי הפעלתה של ה  

  האופנים על השפעת התכנית ועל  בתכנית ואנשי המקצוע המעורבים בה משוב המשתתפיםבחינת

 מועילה  היאוהתחומים בהם 

  שיטה 2.2

  אוכלוסיית המחקר ושיטת איסוף המידע  2.2.1
כללה משפחות היא ו, בבאר שבע ובחיפה, תכניתבהם מופעלת השההערכה התבצעה בשני היישובים 

העוסקים  ואנשי מפתחאת אנשי המקצוע שליוו אותן , שעדיין מטופלותמשפחות , שטופלו בעבר

המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני ולכן המידע על . וביישומה התכנית ברמה הארציתבפיתוח 

  :לפי הפירוט הבא, מחקר איכותנייםנאסף באמצעות כלי  תכניתה

הנוכחיות  "מעטפת"עם מתאמות  נערכו ראיונות עומק מובנים למחצה :ראיונות עומק מובנים למחצה

   .ועל דרכי הפעלתה תכניתדי ללמוד על רציונל הכ, מפתח ברמה הארציתהוהקודמות וכן עם אנשי 

התועלת ל שו "מעטפת" תכניתתהליכי העבודה במסגרת ל שהבנה מעמיקה יותר  לשם :מקריםהחקר 

שתי משפחות , "מעטפת"שטופלו במסגרת  משפחות ארבע נערך חקר מקרה לגבי ,שלה לבני הנוער

מ "נערכה תצפית במפגש צל 2008ספטמבר -יוליבמהלך החודשים  .מבאר שבע ושתי משפחות מחיפה

או עם  הנער ראיונות עומק מובנים למחצה עם ערכוכן נ. של נער אחד בחיפה ושל נער אחד בבאר שבע

או  בנער ושטיפל יםשירותה ינציגעם , )מ"צל(בצוות הליווי המשפחתי  פושהשתת עם ההורים, הנערה

קציני מבחן , מתאמותבהם (לצוות הליווי המשפחתי  פיםשות והישאו  "מעטפת"ה במסגרת בנער

ה לפני או הנער הראיונות התייחסו למצב הנער". מעטפת"מתאמת ועם  )ועובדות סוציאליות

לתהליך ההתערבות עצמו ולרכיביו השונים ולהשפעה , "מעטפת"לסיבה ולאופן ההפניה ל, ההתערבות

ומשך , 18-13בני  בני הנוער היוהראיונות בעת עריכת  .והמשפחה או הנערה על הנער תכניתשל ה

לציין ששניים מבני הנוער סירבו לשתף פעולה עם  חשוב. היה שנה לפחות תכניתהשתתפותם ב

  .הניבו מידע מוגבלהראיונות , אף שהיא ניסתה לדובב את בני הנוער. המראיינת
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כל בני על נאסף מידע , ועל היקף פעילותה תכניתכדי לקבל תמונה מקיפה על ה :תכניתעיון בתיעוד ה

התיעוד כלל . כולל בני נוער שנשרו כעבור זמן קצר, המאז תחילת "מעטפת" תכניתהנוער שהשתתפו ב

דרכי ההתערבות , מטרות ותחומי ההתערבות, תכניתל עם הצטרפותםשל בני הנוער  םמצב עלמידע 

באמצעות עיון בתיעוד שערכו  אסףהמידע נ. טופסי התיעודבעת מילוי או  תכניתבסיום ה םומצב

 תכניתשכן התיעוד במסגרת ה, מידע זה הוא חלקי בלבד. על מהלך ההתערבות" מעטפת"מתאמות 

הקודמות " מעטפת"ואילו חלק מהמקרים תועדו על ידי מתאמות , היה חלקי ולא במתכונת אחידה

  . ם את התיעוד שלהןלהשליולא ניתן היה 

  תוניםשיטת ניתוח הנ 2.2.2
מטרת ניתוח התוכן היא מציאת נושאים חוזרים . באמצעות ניתוח תוכן של הטקסט ותחונהנתונים 

הנושאים החוזרים עלו מן הטקסט באופן חופשי מבלי שהוחלו עליהם . המשותפים לכלל הראיונות

  .קטגוריות ניתוח שהוגדרו מראש

  ממצאי מחקר ההערכה. 3

  תיאור חקרי המקרה 3.1
ארבע בהורים  עם ו בני נוער נערכו ראיונות עם , 2008ספטמבר - במהלך החודשים יולי, כאמור

המפרטים , ים ארבעת חקרי המקרהתוארלהלן מ. לשמש לחקרי המקרה במחקר זה בחרומשפחות שנ

את תהליך , )מ"צל(צוות ליווי המשפחה מפגשי את , ושל משפחותיהם הנערים והנערותאת הרקע של 

של בני מצב התן וכן את הדרכים להתמודדות ִא את יות ועיקרפירוט הדאגות האת , תכניתההפניה ל

  . בתום התכנית או לקראת סיומהשל המשפחות ו הנוער

  של דני קרההמ
  פרטי רקע

עם אביו ודני מתגורר עם . 'בכיתה ח, 14בהיותו בן  תכניתל הוא הצטרף .במרכז ההתערבות נמצא דני

, אמוילדיה של , נוספיםושלושה אחים  אשת אביושני אחים חורגים מצד  לדני. מו החורגתא

עם . ולא סדיר רופף הביולוגייםעם אמו הביולוגית ועם אחד מאחיו הקשר של דני  .תהִא המתגוררים 

  .כשנה וממשיכה בתהליך תכניתת במשתתפאיון המשפחה יבעת הר .אינו בקשרדני  הנוספים אחיושני 

  ותיאור הדאגות "מעטפת"תהליך ההפניה ל

. תכניתלו הצטרפשרים לשירותי הרווחה ולשירות המבחן כשנה וחצי לפני ּכָ מּוהיו דני ומשפחתו 

בשל בעיות וקשיים שהיו לדני  ,בני נוערס "על ידי עו "מעטפת"להמשפחה ה תהופנ 2007באוקטובר 

האונים שחשו ההורים בשל חוסר . תגובת המשפחה והנער להפניה הייתה מורכבת. במספר תחומים

דני עצמו סיפר שהסכים רק מתוך . הם לא ידעו במה מדובר, שלדבריהם אף, הם קיבלו את ההצעה

  : בהם זוהו הדאגותשהתחומים להלן מפורטים . מן הבית צאשיּויום ִא ה
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 ,כך. כעס שלולשלוט ב התנהגותו של שדני הייתה אלימה והוא התקשה. התנהגותי-בתחום הרגשי

 24. תואי אפשר היה לדבר ִא "  :"מעטפת" לפניבבית ששרר ם החורגת את המצב הֵא ארה ית, למשל
   ."שעות רק קללות וצעקות וכל הזמן תיק במשטרה

, לא תפקד. ווחים מבית ספר קודםיהיו ד": את התנהגותו של דני גם מחוץ לביתו תיארההמתאמת 
בעיות , הוא הופנה עקב בעיות חריפות. לא קיבל סמכות של הורים ומורים, משוטט, מגיע באיחור

   ".משמעת ובעיות התנהגות

בעקבות זאת עבר לבית ספר . דני לא תפקד כתלמיד ולא קיבל את סמכות המורים, בתחום הלימודי

, כך. וח על פער של ארבע שנים בלימודיםבבית הספר החדש דּו. תכניתלתו הצטרפוחדש זמן קצר לפני 

  :דני את בעיותיו בבית הספרמתארים ההורים של , למשל

, היה יום בבית ספר ואז מקבל טלפון שהוא מושעה לשלושה ימים –בבית הספר הקודם " 
ההורים . בואו תמצאו פתרון, יש ילד בעייתי. בית הספר לא עזר בכלל. וככה כל השנה

אז הוא ? שהוא מושעה מה קורהכ. תעזרו לו? לדרוך עליו. תזרקו את הילד. סתומים
אם דני טרק את . אנחנו בעבודה. משוטט עם חברים. שעיםהיו לו עוד חברים מּו. ברחוב

פחדתי שיהיה . שמחנו שעזב. מתקשרת למשטרה, קצינההמורה ַמ , הדלת בבית הספר
  ."עבריין בגלל בית הספר

שרצתה להציב לו , דני לא קיבל את סמכות הוריו ובמיוחד לא את סמכות אמו החורגת, במשפחה

  : היא מספרת. ך חששה מתגובתו ואף נתקלה בהתנגדות האב לכךא, גבולות

אבא אומר לו . לא קיבל שום סמכות. 'את לא קיימת? מי שואל אותך'. היו קללות בבית"
  ". לא סופר אותי או את אבא שלו. והוא יצא' אתה לא יוצא'

ני חש מהיחסים עם אביו מתאר את האכזבה שד. דני דחוי על ידי אמו הביולוגיתהרגיש , לכך בנוסף

  : אמו

היה לדני בר מצווה והאימא לא . תו ולא מגיעההיא קובעת ִא . הוא מרגיש דחוי על ידה"
. והיא לא מגיעה, תו והוא מחכה לה בחוץקובעת ִא . אפילו לא משהו סמלי. קנתה לו מתנה

   ".הכי חשוב לילד זה להרגיש שאימא רוצה אותך. משם הכעס הגדול

אותן שאלימות בבית הספר רות עבֵ ורבות רות רכוש ה דני לשירות המבחן עקב עבֵ הופנ בתחום הפלילי

  : קצין המבחן. מגיל צעיר ולאורך זמן, לדברי קצין המבחן, ביצע

גם שוד וגם תקיפה , בחלקן קשות. הוא נחשב לנער שמעורב בהרבה אלימות בבית ספר"
. נמצא כיום בתהליך משפטי .רותנחשב לנער בסיכון גבוה להמשך עבֵ . בנסיבות מחמירות
. מגיל צעיר לאורך זמןת רובֵ עביצע הרבה . לתכנית לראות איך מגיב – .זה עוד לא הסתיים

  . "בסיכון ממשי, רותעבֵ  עוברי חוק שביצעו בני נוערהסתובב עם . חלקן בקבוצה

   .הנער היה עדיין בהליך משפטי, 2008באוגוסט 
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  מ"מפגשי צל

ס "עו, קצין מבחן, אמו החורגת, אביו, נערכו בבית המשפחה אחת לשבוע השתתפו דנישמ "מפגשי צלב

השתתף ', שבאותה עת למד בכיתה א, אחד מאחיו החורגים של הנער. "מעטפת"ומתאמת  בני נוער

למפגשים  ולהגביר את מחויבות כדי. דני במפגשים בצורה פסיבית בלבדנכח בתחילה . במספר מפגשים

 .בין העובדת הסוציאלית לבין דני ובין המתאמת לבין דניגם התקיימו שיחות  ,ואת מידת השתתפותו

עם הזמן . מהיום הראשון לא דיבר": גם מדברי האב עולה כי דני נזקק לזמן כדי להיפתח במפגשים
   ".נפתח

לפעולה גם עת היעדים והבניה של תהליך קביפי הלהופנתה גם כהתנגדותו של דני בתחילת המפגשים 

  :מספרת המתאמת. פגעה בגיבושה של תכנית סדורההיא  ולכן, הנגזרת מהם

בהתחלה דני לא היה מוכן . קל לכתוב חוקים וקשה לממש. מנסים לעבוד על החוקים" 
אבל בנינו את זה בשיתוף ; אבל הוא הבין שצריך להתגמש, שנקבע חוקים שמחייבים אותו

יש תחושה שמשהו נבנה אתם . א כמשהו מוכתב מלמעלהשל דני ועם ההורים ול
  ". בהסכמתם וזה נתן אופטימיות

- למטרותנקבעו לטווח הקרוב בלבד וללא התייחסות  תכניתמדברי המרואיינים כי היעדים לכן עולה 

בהתאם לנושאים העולים במהלך , המתאמת מתארת הצבת יעדים לטווח הקרוב, למשל ,כך. על

. לתחום לו יעד. התחלנו לדבר על מה עשינו עד עכשיו ולהציג יעדים לתקופה הקרובהואז ": המפגשים
תיאור זה של קביעת יעדים לטווח . "לקבוע יעד ולתחום אותו בזמן כדי שיהיה קל יותר להגיע אליו

י נלתכנון מוקדם ומובנה של מטרות ויעדים מדידים וב תכניתבניגוד למתחייב מהגדרת ה הקרוב עומד

  .השגה

בעיסוק הנער , רות בבית הספרבנושא העבֵ , למשל, מ נערכו בנושאים שונים"הדיונים במפגשי צל

. גורם מבית הספר למפגשים לצרףהוחלט , בשל הבעיות של הנער בבית הספר. בכדורגל וביחסים בבית

סה נתפנוכחותה , זאת עם .ספרהולכן צורפה אליהם יועצת בית , להשתתף במפגשים יכלההמחנכת לא 

היא מעדיפה  וטענו כי, הנער והוריו חשו כי היועצת אינה פועלת לטובתו –כמעכבת את ההתערבות 

, תיארה את נוכחותה של היועצת במפגשים כמעכבתגם העובדת הסוציאלית . שלא ילמד בבית הספר

   :כך היועצת, ואף דיווחה כי היא לא הגיעה באופן קבוע ומחויבותה לא הייתה מלאה

המחנכת שמקבלת דיווחים וגם מכירה אותו היא זו שצריכה . לשנות את זהביקשתי "
היועצת אמורה להיות . מ"חשוב שהמחנכת ולא היועצת ישתתפו בצל. מ"להיות בצל

אז פספסנו אותה  ,מ"ם היא מציגה דברים שליליים בצלִא . הדמות החיובית המחבקת
פגישה ותציג את הצד השלילי של כי היא תסתור אותו ּבַ  ,פנה אליההוא לא יִ . בבית ספר
   ".זה דבר שלילי. בית ספר

  צעדי ההתערבות

" ידידים"ארגון , עלייההזמת המשרד לקליטת ובי(לבלימת עבריינות נוער " סיכויים"כחלק מפרויקט 

יים בקבוצת התאטרון ִּב . בקבוצת כדורגל ושולב בחוג תאטרוןשיחק , חונךדני קיבל , )ושירות המבחן

סטודנטית שתסייע לו דני קיבל , "יחדיו"ביוזמת המתאמת ובמימון עמותת . ובושיחק סרט 
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לשימוש גררות ימניעת הבשעוסקת בתרבות המועדונים ו( .D.J תכניתהוא ויתר על , עם זאת. מודיםיבל

לפני , בתחום המשפחתי. רכיבה על סוסים לטובת השקעה בקבוצת הכדורגלעל ו) אלכוהולבסמים וב

  . ההורים היו בטיפול זוגי ,כן בעת המפגשיםו תכניתתחילת ה

  "מעטפת"לאחר תקופה במסגרת 

הובילה  "מעטפת" ,לדעתם ,אנשי המקצוע וההורים כידיווחו  תכניתלאחר כשנה של השתתפות ב

  : בהם סומנו הדאגותשבתחומים , לשינוי חיובי בהתנהגותו של דני

ניכר שיפור  "מעטפת"במהלך תקופת ההשתתפות ב – בתחום ההתנהגותי והיחסים במשפחה. 1

הייתה הפחתת  ושמשמעות ,בתחום התקשורת הבין אישיתהעיקרי היה השיפור . בהתנהגותו

על שיפור בתקשורת  וווחיד, ואנשי מקצוע, הורים, כל הסובבים את דני. של הנער ההאלימ התנהגותו

שליטה רבה ב, בטון דיבור נעים יותר תבטאההדבר . עם אנשי מקצוע ועם הסביבה, של הנער עם הוריו

לא רב ": מתאר דני כך. ניסיון להידברותבקבלה טובה יותר של סמכות וב, פחות קללות, בכעסיותר 
 גם קצין. "פחות להגיע לוויכוחים, למדנו לא להגיע לוויכוחים. אין ויכוחים עם ההורים, עם ההורים

  : המבחן רואה שיפור בתקשורת וביחסים

. בתקופה שהיה בנסיגה דני אפילו החסיר מפגש .דברים שאתה יכול לראות שיפוריש "
רואה כמה המשפחה . הפנים שלו קורנים –בשבועות האחרונים . סגור. היה כעוס במפגש

   ".משהו יותר זורם וחם בינו לבין ההורים. איזה יופי :ההורים אומרים. חשובה לו

שמאפשרת לו  התמסרות. א התמסרותו למשחקי כדורגלשל הנער הו ועניין בולט נוסף בהתנהגות

 .הכדורגל מילא את זמנו הפנוי, כמו כן. שאינם קשורים לחברה העבריינית בני נוערעם להיפגש 

  : מנקודת מבטו של האב, למשל, כך. העבריינית וופחתה התנהגותחדל לשוטט בעקבות זאת 

להיות במקום . הכול בשביל כדורגלהוא מוותר על . זה מחזיק אותו. הנער מתאמן המון"
והוא מבסוט , זה מעסיק אותו ,לעשות משהו שהוא אוהב. חיובית אהאז יש תוצ ,שטוב לו

   ".ואז לא עושה שטויות

בהן , השעות הרבות שהקדיש לכדורגל מנעו ממנו השתלבות בפעילויות תומכות נוספות, עם זאת

   ").יםסיכוי"במסגרת פרויקט (מפגשים סדירים עם החונך 

וצוות מורים מבית הספר  "מעטפת"לאחר פגישה שנערכה בין הצוות של  – בתחום הלימודי. 2

חל שיפור בתפקוד של דני בבית הספר וביחס של , נושאים חיובייםהודגשו בה שו, דניהשתתפות ב

  : המתאמת מתארת את השינוי. הסגל אליו

זה התקיים  .ספר ודניההמתאמת הקודמת יזמה פגישה בבית הספר עם צוות בית "
אחרי הפגישה הזו חל שינוי בתפקוד של דני ושל צוות בית ספרי ביחס . 2007בדצמבר 

קיבל  ודני דני שמע שאוהבים ומעריכים אותו .המורה בכיתה סיפרה על קשר. לדני
מפגישה זו יש שינוי משמעותי . הרגיש שנותנים בו אמון והזדמנות. הזדמנות נוספת
בבית  דני מתפקוד, ההורים ודני מדווחים על שביעות רצון מבית הספר. בתפקוד של דני
   ".וכן מיחס המורים לדני, הספר ומציוניו
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וח על שיפור משמעותי דּו, לצוות בית הספר "מעטפת"בין צוות  2008בפגישה נוספת שנערכה בינואר 

בעיות , עם זאת. עוריםכולל הבאת ציוד בית ספרי והפחתה בהפרעות בשי, בתפקוד של דני בבית הספר

  . האיחורים ופערי הלימוד נותרו בעינם

הליך התנהל נגדו  2008סוף שנת ברות והנער נחשב לנער בסיכון גבוה להמשך עבֵ  – בתחום הפלילי. 3

, תכניתאך בעקבות השתתפותו ב, עבריינים בני נוערבעבר נהג להתרועע עם . משפטי שטרם הסתיים

גרמה לשירות המבחן לראות  תכניתנראה כי מעורבותו של דני ב. משמעותיהתנהגות זו באופן פחתה 

בהם אלימות כלפי נער שנזקק ( חריגיםוהגם שבבית הספר היו אירועי אלימות , אותו באור אחר

  : קצין המבחן מתאר את השינוי מנקודת מבטו. לא הוגשו נגדו תלונות ,)לאשפוז

היום רואים אותו . צעו עברות בסיכון ממשיעוברי חוק שבי בני נוערהסתובב עם  בעבר"
יש שיפור . יש שיפור בנושא זה תכניתמאז ה. בעניין הזה היה שיפור. בצורה אחרת

   ".אבל לא הוגשה תלונה נגדו ,אירועים חריגים אמנם היו. משמעותי

העברייניות והאלימות  תווח על ירידה משמעותית בשיעור ההתנהגויויד תכניתשצוות ה אף, עם זאת

  . שטרם התרחשהמוחלטת של התנהגויות אלה  הפסקהלהציפייה היא , של הנער

  ההתערבותקשיים שעלו במהלך 

בתום השנה , עם זאת, התנהגותו של דניהשתפרה במהלך השנה הראשונה להתערבות , כאמור

התבטאה נסיגה זו . ובהתנהגותבלימודים בעיקר , מסוימתנסיגה אנשי המקצוע על  וווחיד הראשונה

תנה את הישארותו של בית הספר הַמ  עמדתהקשיחה את אשר , עלייה בהפרות המשמעת בבית הספרב

ספר יש לו הבתקופה האחרונה של בית ": בני נוערס "כך מתארת עו. בשיפור התנהגותו הנער
ת אלו לא ושהתנהגויות עברייניהתנהגויות עברייניות ולא הצלחנו לגרום לו להבין , התנהגויות קשות
: תארת את מקומו של דני בבית הספר בנקודת זמן זו של ההתערבותבתוך כך היא מ ."מקובלות עלינו

מרגיש לא שייך רואה את בית ספר , וזה המקום שבו דני נמצא, נער בתהליכי פרישה מבית הספר"
   ."דני רואה את בית הספר כמסגרת מפריעה .ןיכעו

חברה העבריינית כפי שמקובל ּבַ  ענידת עגילים, למשל(ה מרֶא הנסיגה ּבַ  התבטאה ההתנהגותיבתחום 

תופעות . חוסר קבלת סמכות הורית –עם הוריו  דני שלם יקודמההתקשורת דפוסי חזרה לוב )בסביבה

תף יבהם דני שש, מ"גם למפגשי צל החלחלאווירה זו . אווירה קשה וויכוחים רבים בביתאלה יצרו 

החל לאחר הנסיגה שיתוף הפעולה של דני , לתחושתה של העובדת הסוציאלית .פעולה פחות ופחות

  :מידה מספקת של נכונות אותנטית ללא ,"אינסטרומנטלי" להיות

לא עשה קשר לפעולות . שייחשב לו בבית משפט? מה המניע של הנער להשתתף בפגישות"
עכשיו . 'מ"עשיתי את שלי בעצם זה שאני משתתף בצל' –מבחינתו . לחוות דעת ,שלו

  ".תכניתמבינים שהילד לא באמת מחויב ל

חל שיפור משמעותי  תכניתשבעקבות השתתפותו ב, דיווחי הצוות והורי הנער מצביעים על כך, לסיכום

לרבות (ההתנהגותי , הלימודי :הדאגות סומנובהם שיים עיקרההתחומים  תבשלושבהתנהגותו 

החל לחזור בשעות מוקדמות , ציוד מתאים לבית הספר להביאהוא החל . והפלילי) היחסים במשפחה

שיפר את התקשורת עם הוריו והסביבה והשקיע , האלימה והעבריינית והפחית מהתנהגות, יותר לביתו
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הורגשה נסיגה , ההערכה לקראת תום תקופת, עם זאת. אליה הצטרףשמאמצים בקבוצת הכדורגל 

בעלייה בהפרות המשמעת  נסיגה זו התבטאה .בעיקר בתחום הלימודי וההתנהגותי, בהתנהגות של דני

  . 4מ"בירידה בקבלת הסמכות ההורית ובירידה במידת שיתוף הפעולה שלו במפגשי בצל, בבית הספר

  של רונית ורויטל המקרה
  פרטי רקע

הבת ) נשוי ובשנות העשרים המוקדמות לחייו(הבן הבכור , האב, האם: המשפחה מונה שש נפשות

במרכז ). 2008הנתונים נכונים לסוף (' והאח הצעיר הלומד בכיתה ד) 15.5(הבת רויטל , )17.5(רונית 

. אשר נהגו להיעדר מבית הספר ומביתן ולשוטט בשעות הערב והלילה, ההתערבות הבנות רונית ורויטל

. ההתערבות על כל המשפחההוחלה  ולכןעברה משברים וקשיים רבים ניכר כי כלל המשפחה , עם זאת

מאסרו בכלא ואשפוזו במעון , קשיים שחוותה המשפחה סומנו התמכרותו לסמים של האבּבַ 

המשפחה נמצאת . סמכות הוריתחסרת ם וֵא ; קשיים כלכליים; לאוכלוסייה מבוגרת בעקבות מחלה

  .ובעת הריאיון הייתה בתהליך סיום תכניתכשנתיים וחצי ב

  ותיאור הדאגות "מעטפת"תהליך ההפניה ל

תגובת ההורים להפניה . סית"ס נערות ברווחה וקב"על ידי עו 2006 ארסבמ תכניתהמשפחה הופנתה ל

: תחושה של בזבוז זמן והצקה דיווחו עלתגובת הבנות הייתה מסויגת והן , לעומתם. הייתה חיובית

רונית הייתה בת , לפני כשנתיים וחצי, בתחילת ההתערבות ".חשבתי שיהיה מעיק. סתם. לא רציתי"

הן חוו קשיים ובעיות בשני תחומים . 15.5-ו 17.5ובעת עריכת הראיונות הן היו בנות  13ורויטל בת  15

ברמת הידרדרות הנערות לא ביקרו באופן סדיר בבית הספר וחלה  – בתחום הלימודי: עיקריים

, הבת הבוגרת, רונית. נרשמו בעיות התנהגות ושוטטות – התנהגותי-ובתחום הרגשי, הלימודים

לא באתי . התחלתי להתדרדר בלימודים" :תכניתת המשפחה להצטרפומתארת את המצב שקדם ל
   ".ואחרי זה התחלתי לישון מחוץ לבית. הייתי עצלנית. ללימודים

. מסגרת חסות לנערות במצבי סיכון ומצוקה – "צופיה"הישלח לבעקבות זאת הנערות היו מועמדות ל

 :מספרת רוניתכפי ש, תכניתבעיקרי להשתתפותן המניע ההיה בתחילה " צופיה"האיום של סידור ב

לא היינו . זה היה על ריק. דאגנו אז בגלל זה התחלנו ללמוד. לא רצינו. צופיה היה איום תמיד"
  . "רק איום] זה היה[, עברייניות

 .,ירודיםשלה היו דיור הותנאי ובתחום המשפחתי אישי למשפחה היו בעיות בתחום הכלכלי , לכך נוסף

זמן קצר לאחר שהשתחרר . את המשפחההשתמש בסמים ונטש בעבר ריצה האב מאסר בכלא לאחר ש

בעקבות מחלתו הוא אושפז במעון לאוכלוסייה ). 2007בתחילת (ומצא עבודה לקה בלבו ובאירוע מוחי 

שפחה התקשתה המ. אך בעקבות אירועי אלימות שהיה מעורב בהם חזר לבית המשפחה, מבוגרת

הוא מצא . כשהאבא השתחרר מהכלא, היה משבר": המתאמת מתארת, לתפקד לאחר מחלת האב
בתיווך להגיע למקום ] למשפחה[היה צריך לעזור להם . עבודה ואז לקה בלבו ועבר אירוע מוחי

                                                   
פרה בכל דווח כי התנהגותו של דני חזרה והשת, 2009שנערכה במהלך " מעטפת"בוועדת ההיגוי בנושא תכנית  4

 תחומי הדאגות שסומנו
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נגמל , שבעבר השתמש בסמים, האח הבוגר החל למלאשל האב את מקומו חשוב לציין כי  ".שיקומי

  . ילדי המשפחהוכיום הוא דמות סמכותית ל

  מ"מפגשי צל

מרבית בני המשפחה ובאווירה לא  בהשתתפות, התקיימו אחת לשבוע בבית המשפחה מ"צלפגישות 

 בנוכחותם נאמרים והדברי ,יחדיושבים  כאשר כל בני המשפחה, בסלון רכוהשיחות נע( פורמלית

אמה (סבתא , )אחות האם(דודה , האם, המפגשים בפורום רחב בנוכחות הנערותנערכו בתחילה  ).כולם

, הבוגר האח. ס מרכז קשב ויועצת השכבה של רונית בבית הספר"עו, ס נערות"עו, מתאמת, )של האם

והיה שותף , בת זוגו עםהצטרף בשלב מסוים למפגשים , דמות משמעותית בעבור הבנות הואשכאמור 

וגם בפיקוח על יציאת הנערות מחוץ  יבל על עצמוגם מבחינת מידת האחריות והסמכות שק, פעיל בהם

היה לי ": ם מתארת את תרומתו הרבה של הבן הבכור להתערבותהֵא , למשל, כך. לבית המשפחה
יותר לקח  תכניתלפני כן גם היה לוקח אחריות אבל עם ה. לא הרשה להן לצאת. כמו האבא. חשוב

מ היו קצינת ביקור סדיר שהגיעה למספר "משתתפים נוספים במפגשי צל. "לא נתן להן לצאת. אחריות

הקשר עם בית . שהגיעה לשתי פגישות אך מסיבות טכניות חדלה מלהגיע, ה של רוניתפגישות והמורָ 

דיווחה לה ויועצת בית הספר הייתה בקשר שבועי עם המתאמת ו ,הספר של רויטל היה רציף

, למשל, כך. במפגשים תה נוכחות של גורם מבית הספרילא הי ,עם זאת. כשהתרחשו מקרים חריגים

  : מתארת המתאמת את הקשיים שעלו בניסיונות לצרף גורם מבית הספר למפגשים

עובדי . קשה לגייס אנשים שיגיעו בערב. המפגש בערב. בחינוך עושים בעיות, לגבי היועצת"
רות יזה בשעות עבודה וגם בש ;אז אפשר לתאם ביום ,צ"אחה' יום גרווחה עובדים 

  . "כי המפגשים לא בשעות עבודה, קשה יותר להביא אותם -אבל בחינוך, המבחן

 ,מ"הפסיקה את השתתפותה במפגשי צלס הנערות "עו: במהלך ההתערבות צומצם הרכב המפגשים

. קה את השתתפותה בשל ניתוח שעברהואילו הסבתא הפסי, שמרה על קשר טלפוני עם המתאמת אך

  .ס נערות"התחלפו שתי מתאמות ועו תכניתחשוב לציין כי במהלך ההשתתפות של המשפחה ב

לאחר . אך במרכז ההתערבות היו הנערות, כמיועד לכלל המשפחההטיפול הוגדר  "מעטפת"במסגרת 

תיעוד של ( אגות ומעניםדף דוהעבודה נעשתה אל מול  העיקריותבירור עם ההורים הוגדרו הדאגות 

היעדים העיקריים שנקבעו לגבי הנערות היו . )אפשריות לענות עליהםהדרכים של הצורכי המשפחה ו

לגבי כלל המשפחה הוצבה המטרה של שיפור . שיפור ציונים ומניעת שוטטות, ביקור סדיר בבית הספר

מציאת עבודה לאם ושיפור התפקוד המשפחתי בעקבות מחלת האב , התנאים הכלכליים ותנאי הדיור

   .המשפחה אבכהמחודשת בעיקר קבלתו  –

  ההתערבותצעדי 

המשפחה ; תחייבו לבקר בבית הספר ולישון בביתההן  .נערך הסכם בין אנשי הצוות והמשפחה לנערות

הנערות החלו לנהל יומן מעקב אחר ; שנו בביתהתחייבה לעקוב אחר הנערות ולפעול לכך שיִ מצדה 

 "מוריה בית"גויסה מתנדבת מ; איחורים ותלבושת, נוכחותרישום הכולל , התנהגותן בבית הספר

משק יומית של -םלסיוע ולתמיכה בהתנהלות היו) ארגון המפעיל פרויקטים בתחומי רווחה וחינוך(

המתנדבת עזרה אף לאח ; )שוחחה אתן ויצאה אתן מן הבית( הנערות בפרטשל המשפחה בכלל והבית ו

אך היא סירבה בטענה שהיא , לאם הוצעו קורסים תעסוקתיים ואפיקי התנדבות. הבוגר למצוא עבודה
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העמידה לרשות המשפחה דירה  היא .תיווך בין המשפחה לבין חברת עמידר תכניתצוות ה. טיפוס ביתי

, ארונות, כיסא, שולחן(ה סיפקו ריהוט לדירה החדש" בית מוריה"ו" יחדיו"עמותת ; גדולה יותר

  .קיבלה המשפחה תלושי קנייה לחגים, כמו כן; )תנור ווילון, מיטות לבנות

  "מעטפת"לאחר תקופה במסגרת 

בהם סומנו ש חל שיפור במספר תחומים, תכניתהמשפחה ב השתתפהבהן שלאחר כשנתיים וחצי 

ת הרתה הבת הבכורה רונית במהלך תקופת ההתערבוחשוב לציין כי  ,זאת עם .דאגות בראשית הדרךה

הוצג , אחד דצמ: ריון היה אמביוולנטייכלפי הלידה וההשל אנשי המקצוע היחס . שלה וילדה בתלחבר 

בעת הצוות לטובה מהתנהגותה של רונית התרשם  צד אחרומ, של ההתערבות חוסר הצלחההעניין 

עם טוביםזוגיות יחסי וניהלה  אכפתיות כלפי התינוקתו גילתה אחריות רונית. אחר הלידהלההיריון ו

אך שיתפה , רונית בבית המשפחה כאם חד הוריתהתגוררה , נכון לעת סיום ההערכה. אבי הילדה

  . פעולה עם אב התינוקת בגידולה

   :להלן תיעוד השינויים שהתרחשו במשפחה

הנערות התקשו , בתחילה: מניעת שוטטות ושינה בבית, ביקור סדיר בבית הספר – לגבי הנערות .1

עם מעבר המשפחה לדירה גדולה יותר וכן בשל היריון ולידה של הבת הבכורה . אלולעמוד ביעדים 

מתארת האם את השיפור שחל בנערות , למשל, כך. החלו לישון בבית המשפחה באופן סדירהן , )רונית(

  : תכניתבעקבות ההשתתפות ב

 'מעטפת' תכנית. הייתי מודאגת. י לא היו מגיעות לבית ספר והמורה הייתה מתקשרתלפנֵ "
כשהיו ] קודם. [הולכות לבית ספר, תן וראיתי שזה עוזרהמתאמת הייתה מדברת ִא  –

ישנות  – 'מעטפת'אחרי . 'מעטפת'לא היו ישנות בבית לפני . יוצאות היו מגיעות מאוחר
   ".הלך לאט. זה לא קרה מיד. הולכות לבית הספר, בבית

שכן הנערות  ;אך מטרה זו טרם הושגה במלואה, הפכו סדירים יותרהם , אשר לביקורים בבית הספר

מסקנותיה על פי  .הוקמה בעניינן ועדת החלטה 2007במאי , בעקבות זאת. עדיין מחסירות כיום בשבוע

אחריות  ניתנה לההתערבות מחלקת הרווחה בנושא תפקוד הבת הבכורה רונית בבית הספר והופסקה 

על אף זאת (ך להיות כפופה לחוק הנוער ותיחשב לקטינה בהשגחה תחת זאת רונית תמשי .אישית

שכן היא נבחנה  ;רונית לשדיווחי המתאמת מציגים תמונה חיובית , עם זאת). 18כבר עברה את גיל ש

אכפתיות ויכולת לטפל , מתכננת להיבחן בשאר הבחינות ומראה אחריות, בחלק מבחינות הבגרות

  : בבתּה

, מספרת על אחריות. לא חוסכת מהילדה. חוויה מתקנת. אחראית. היא אימא נהדרת"
גילינו . פעיל בגידול. גדול בשנה. בן גילה, יש לה בן זוג לחיים. אכפתיות כלפי הילדה, דאגה

חיה . לא מגיע למפגשים הבן זוג. תכניתהיא לא נחשפה במשך ה. רק לאחרונה את זהותו
   ".מא חד הוריתיאנשארת כ. גרה בבית. ִאתותו אבל לא גרה ִא 

. המשך מעקב אחר תפקודה בבית הספר ובביתעל הוחלט על אבחון נוסף ו, הבת הצעירה, אשר לרויטל

צמצמה , היא מבקרת באופן סדיר בבית הספר, חל שיפור ניכר בהתנהגותה של רויטל בשני התחומים
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, לכך בנוסף. וריהנה בבית ומקבלת את סמכות היֵש , את עבודתה בניקיון ומבצעת את המוטל עליה

  : תרמה לה רבות תכניתמספרת כי ההיא ס נערות ו"רויטל יצרה קשר טוב עם עו

. מאז עברנו בית. התחלנו לחשוב על הלימודים אחרת. פתח לי את העיניים. עזר לי"
וזה החזיק . 'תלמדי'היו עומדים לי על הראש אומרים לי . התחלתי להיות בבית הספר

  ".אותי

בעקבות . רכיהוכיום המשפחה מתגוררת בדירה גדולה יותר המתאימה לצ: תנאי דיורמצב כלכלי ו. 2

, כך. הבית מרוהט ומאפשר פרטיות לבני המשפחה ובעיקר לנערות המבלות בו זמן רב יותר תכניתה

המתאמת מתארת את השפעת התרומה הכלכלית והחומרית על המארג המשפחתי בכלל ועל , למשל

  : התנהגות הבנות בפרט

. מבית קטן ומוזנח, המשפחה עברה למקום מגורים מרווח יותר תכניתבמסגרת ה"
לא צריכות . יש להן פינה. פשר לבנות לישון בביתזה ִא . המתאמת עשתה תיווך עם עמידר

  ".בלו סיוע של ריהוטיק) בהתנדבות( 'בית מוריה'ו 'יחדיו'דרך עמותת . לשוטט

יא למדה כיצד יש לנהוג עם הילדים ולהציג עמדה מדיווחי האם עולה כי ה: תפקוד המשפחה. 3

  : כך מתארת האם. סמכותית ואסרטיבית יותר

. הרגשתי שהם עוזרים לי עם הבנות. חונתן לי כ. אמרתי זה יעזור מבחינת הבנות"
הייתי . שואלת אם רויטל הגיעה לבית ספר ואז מעבירה לי. המתאמת מתקשרת למורה

, הן רוצות לצאת' :המתאמת הייתה אומרת לי. תר לחוצהלפני כן הייתי יו. יותר רגועה
אמרה לי לתת להן . 'הן צריכות אותך חזקה. אל תתנו להן מה שהן רוצות. תהיי קשה

   ".גבולות

במסגרות לפעול בקורסים או ף להשתת תכניתם עדיין אינה עובדת ודחתה הצעות ההֵא , עם זאת

המתאמת מדווחת על קבלה והבעת רצון מצד המשפחה , המשפחה את האב אשר לקבלת .התנדבות

  : להישארותו

והיום הם ... תישארו אתנו עוד קצת –ביקשו . לא ידעו איך לקבל אבא שחזר מבית אבות"
שיעסיקו אותו רק במשך ... יש נכדה. רואה אותנו' – ררואים שהם רוצים שהאב יישא

הייתה . עברו תהליך. תכניתהיו אומרים את זה בלי הלא יודעת אם  .'זה הבית שלו. היום
  ". תםשיחה על הנושא הזה ִא 

אך הצוות המקצועי החל לחוש ברגרסיה במצבו ועלה חשש , בנקודת זמן זו האב החל לעבוד כמסגר

  . הנושא נמצא בבירור, למרות הכחשות האב. שחזר לשימוש בסמים

  ההתערבותקשיים שעלו במהלך 

, חי אנשי המקצוע על התערבות מוצלחת שחיזקה את המשפחה מבחינה רגשית וחומריתלמרות דיוּו

היה חוסר הגמישות בשעות העבודה של  בולטקושי . תוארו קשיים מסוימים במהלך ההתערבות

  . גורם מבית הספר מ"במפגשי צלקשה לכלול היה  ,משום כך .המורים
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כי  התברר. המשפחה דיווחי ענייןם בצוות בתחושת חוסר האמון שעלתה מפעם לפע היהנוסף  קושי

אירועי האלימות של האב במעון , למשל(המשפחה לא שיתפה את המתאמת באירועים חשובים 

). בסמים לשימוש האב של חזרתולגבי  החשדאו , בעקבותיהם מהמעוןלאוכלוסייה מבוגרת וסילוקו 

 המשפחה לטענתם שכן, המשפחה כלפי מסוים אמון חוסר חשוכי הם  דיווחואנשי המקצוע , כמו כן

מתארת המתאמת את , למשל, כך. יועדו מאשר שונים לצרכים חומריים בתגמולים להשתמשציפתה 

 נזקקו לא הבנותבעוד שבפועל , ולתווי קנייה לכרטיסיותהחוזרת של בני המשפחה  תםדריש

   :יגודב עללמזון  שנועדו התלושיםהוציאה את  והמשפחה נסיעות לצורך לכרטיסית

עיכבתי את הבנות עם קבלת כסף . רגילים לקבל ולא עושים בשביל זהש משפחהקיבלנו "
אם אתן לא הולכות . תביאו כרטיסיות מנוקבות'אמרתי להן . עבור כרטיסיות בכוונה

בחג פסח קיבלו . זה אקט חינוכי. שילמדו. ?'איך אני אתן לכן כסף לכרטיסיות, לבית ספר
הלבשה והנעלה על יתי שמוציאים כשבאתי לתת להם רא' יחדיו'תלושים דרך עמותת 

  ...".באלפי שקלים

דה וסיום רֵ יתה בתהליך ּפיההיא ובעת הראיונות , כשנתיים וחצי תכניתהמשפחה ב, לסיכום

המתאמת תישאר בקשר טלפוני עם המשפחה ובמעקב עם בתי הספר לקראת ש נקבע. ההתערבות

השוטטות . חומרית ורגשית, יותר חזקההמתאמת מתרשמת כי כיום המשפחה . לימודיםהתחילת שנת 

אך עדיין אינה מבקרת , של רויטל פסקה והיא צמצמה את עבודתה בניקיון לטובת השקעה בלימודים

שנות  12האח הבכור מועסק בעבודה קבועה והאחות הבוגרת רונית סיימה . באופן סדיר בבית הספר

אנשי המקצוע מספרים על . נותהבגרות ומתכננת להיבחן בשאר הבחיבחינות נבחנה בחלק מ, לימוד

. מעון לאוכלוסייה בוגרת לאחר מחלה ואירועי אלימותמהשמחה כעת בחזרת האב  ,משפחה מלוכדת

  : כך מתארת המתאמת את המשפחה בתום ההתערבות

משפצים בכוחות עצמם (מתרשמת שהיום עוזבים משפחה מחוזקת רגשית וחומרית "
  ". בבית –האבא . ית מקבלת השלמת הכנסההבן הבכור עובד ורונ). קנו מחשב. מטבח

חוסר הצלחה של מוצג כ, תכניתשהתרחש בתקופת ההתערבות והליווי של ה, ההיריון של הבת הבוגרת

   .הבגרות שהבת ובן זוגה מפגינים בטיפול בבתםמיש שביעות רצון מהאחריות ו אך ההתערבות

  של יונתן המקרה
  פרטי רקע

יונתן עלה עם . 13בהיותו בן  2007בסוף ינואר  תכניתצטרף לה הוא .במרכז ההתערבות נמצא יונתן

בתחילת  3.5בת (אחותו הקטנה עם והוא מתגורר כיום עם אמו ו, ת המועצות לשעברמשפחתו מברי

אנשי הצוות . היהסדרי ראיבקשר עם אביו  יש לוהוריו של יונתן גרושים ו. ובסמוך לסבתו) ההתערבות

הסיבה לגירושי ההורים נעוצה . מ"מדווחים כי האב אינו מעורב בחייו של יונתן ואינו מגיע למפגשי צל

 תכניתהמשפחה נמצאת ב. ד ואשר הופנו כלפיו באופן חלקילהם יונתן היה עֵ שבאירועי אלימות קשים 

  .כשנה וחצי
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  ותיאור הדאגות "מעטפת"תהליך ההפניה ל

מרכז למניעת ב, משפחהבבתחנה לטיפול המשפחה  טופלה, "מעטפת"גישות בתקופה שקדמה לפ

מאחר שלא . לא התמיד להגיע למפגשים הטיפוליים יונתן". בית רותם"הורים -ובמרכז ילדים אלימות

תגובת האם ". בית רותם"עובדת סוציאלית מידי  על "מעטפת"להמשפחה ה תהופנשיפור במצבו  חל

היא חששה מפני כניסת אנשי המקצוע אל  אך ,אזלת יד ה שלמתוך תחוש ,להפניה הייתה חיובית

במשך השתתפותו ואף התמיד בגישתו השלילית  תכניתיגותו מהייונתן את הסתהביע לעומתה . ביתה

הובטח לו מחשב בתמורה לשינוי שמאחר  תכניתהוא התמיד בשיונתן הצהיר על כך . "מעטפת"ב

  .במצבו בלימודים

יונתן הפגין , התנהגותי-בתחום הרגשי: סומנו דאגות ובעיות במספר תחומים" מעטפת"בעת ההפניה ל

 ,כך. עצבנות וחוסר אכפתיות ובילה את רוב זמנו בצפייה בטלוויזיה ובמשחקי מחשב, הסתגרות

יונתן לא יוצא לבית " :יונתן בתקופה שקדמה להתערבות כלפיתיארה האם את אזלת ידה , למשל
 אני עצובה, הוא עצוב. לא יכולה לעשות שום דבר. אני לא יכולה להזיז אותו. שוכב במיטה .ספר

שהתבטאה הפרעת אכילה מ סבליונתן , בנוסף לכך ". אמרו שזה שינוי מצבי רוח. וחושבת רק על זה

  . בצום ובהקאות

. נהג באלימותבחלקם יונתן אף , היו חיכוכים רבים בין יונתן לבין אמו במערכת היחסים במשפחה

  : לדברי המתאמת. יונתן הפגין חוסר משמעת והרבה להציק לאחותו הקטנה

לאור . ובמרכז לטיפול באלימות לא חל שיפור בהתנהגותו' בית רותם'למרות שהיה ב"
  ". אמרו שיכול להיות מסוכן לאחותו –דאגה גוברת גם עבר אבחון פסיכולוגי 

  : תמונה אלימה מצטיירתגם מדברי האם 

הולך . יונתן לא ידע לאיזה כיוונים לפנות. הרגיש שדאגתי רק לאחותו] יונתן. [אבא עזב"
 –כל תמונה . כל הזמן עם כדור לקירות. או זורק כדור על הקירות, בבית כמו אריה בכלוב

  ". אקווריום שבורים, שעון, הפוך

. ונכשל במספר מקצועות ררבה לאחֵ ִה , יונתן נעדר מבית הספר במשך כמה חודשים ,בתחום הלימודי

   :המתאמתמציינת , למשל ,כך

ולכן קצינת ביקור סדיר  ,ארבעה חודשים בבית הספר- לא היה שלושה' בסוף כיתה ז"
חודש אחרי סיום השביתה חזר . הייתה שביתה' כשהתחיל כיתה ח. הייתה מעורבת

  . "מודיםילל

  מ"מפגשי צל

מתאמת , סבתו, מוִא , יונתן בהשתתפותאחת לשבוע , מ התקיימו בבית המשפחה"מפגשי צל

אשר  ,קצינת ביקור סדיר. ס משפחה שתפקדה אף כפקידת סעד"ועו) במהלך ההתערבות שהתחלפה(

חדלה מלהגיע כשחזר , של יונתן מבית הספר ממושכתההייתה נחוצה במפגשים בעת היעדרותו 

השלילי של יונתן  יחסוב ץסית נעו"הסבר אחר להפסקת השתתפותה של הקב. ללימודים באופן סדיר

  : ראה בה דמות כוחניתהוא ם לדברי הֵא  .כלפיה



18 

ם ִא 'אמרה . היא לא אהבה איך שיונתן מתנהג. סית"הקב– "מעטפת"הפסיקה לבוא ל"

אני רוצה שתשב יפה בפגישות או שאני , ורצתי במיוחד לכאן, אתה לא מכבד אותי פה

הרגיש  ,סית"אחרי שהלכה הקב ,יונתן. היא עזבה ואז הייתי בקשר טלפוני אתה. 'עוזבת

   ."היא הייתה כוחנית. הקלה

פקד ואשר ִת , ומשפחות בני נוערהמלווה מספר  התכניתבמספר מפגשים נכח גם עובד סוציאלי מטעם 

ניסיונות לצרף גורמים ה. ככל הנראה בשל בעיות תקציב, עבודתו הופסקה, עם זאת. כחונך ליונתן

ון ששעות עבודתה לא חפפו את שעות וכי ,חדלהכת הגיעה פעם אחת ומחנשכן ה ;מבית הספר נכשלו

 ,מפגשהרוח בלא התאים את התנהגותו להלך , למפגש אחדעף שהגיע  ה לכדוראילו המורו, המפגשים

  . קשה שלא יוזמן יותריולכן ב ,"עשה צחוק מכל הסיפור" ,ולדברי האם

, למשל ,כך. עט לשתף פעולהיהמתרחש במפגשים ומיונתן עצמו גילה חוסר עניין וחוסר אכפתיות כלפי 

  : לזכות באמונו ובשיתוף הפעולה שלו המתארת המתאמת את ניסיונותי

אני זוכרת . כך היה גם עם המתאמת הקודמת, זה הדפוס שלו ;התנגדויותיונתן ְּב "
לא מעניין , לא אכפת לי'להוציא אותו מה, תושעשיתי חשיבה עם עצמי איך לעבוד ִא 

הבאתי הומור ואני מדברת ? אלך עם ההתנגדות ואפרק אותה? איך אשבור אותו. 'אותי
   ".כמו שאני מדברת עם אחי הקטן, תו בצורה חברית וצוחקת אתוִא 

תדירות פחתה , ית ובבית הספרּבשיפור מסוים בהתנהגותו של יונתן ּבַ חל כאשר , בשלב מסוים

   .בחודשפעם בשבועיים עד לפעם למפעם בשבוע הפגישות 

  צעדי ההתערבות

תחום ּבַ : היעדים העיקריים להתערבות קבעונ, בהם הוגדרו הדאגות לעילשמ "לאחר דיונים במפגשי צל

להיענות לסמכות האם  ,על יונתן לפתח קשרים אישיים עם המשפחה ועם חברים – ההתנהגותי

את שנת  לסייםנתן יועל  – בתחום הלימודי; ולהפסיק התנהגויות אלימות והצקה לאחותו הקטנה

כי בשל התנגדותו , חשוב לציין. הנוכחית ללא שליליים ולהמשיך לשנת הלימודים הבאה הלימודים

   .הובטח לו מחשב בתמורה לסיום שנת הלימודים ללא ציונים שליליים, להתערבות

  : נערכו הצעדים הבאים להתערבות תכניתבהתאם לכך ובמסגרת ה

 וובשל קשיי" מעטפת"בעצת העובד הסוציאלי שהוקצה מטעם  :התערבות טיפולית ולימודית. 1

. יטיפול פסיכולוגלבנוער ובמשפחה , תחנה לטיפול בילדל 2008 ארסבמהופנה הוא , של יונתןהרגשיים 

כמו . מדיטציה קבוצתהפכה להיא עם הזמן ו, "מעטפת"באמו השתתפה בקבוצת תמיכה של אימהות 

אתו ש ח"חונך פרלצמצום הפערים הלימודיים ו" מרכז למידה"ות בניתנו ליונתן ארבע שעות שבועי, כן

  .נפגש על בסיס משתנה

ביטחון הק וזיחוג טיפוס קירות לח, מנוי לחדר כושר ההתערבות כללה תכנית: התערבות חומרית. 2

כרטיסייה לברכה ומתנת , חודשי- כרטיס חופשי, )םידי הֵא -מומן עלאשר (חוג כדורעף , של יונתן עצמיה

ח כתגמול על שיפור מצבו "ש 3,500ליונתן מחשב בעלות של הובטח , כמו כן .ח"ש 200יום הולדת בסך 

  . בלימודים



19 

  "מעטפת"לאחר תקופה במסגרת 

 "מעטפת"כי  אנשי המקצוע והאם סבורים, תכניתהמשפחה ב השתתפותה שלללאחר כשנה וחצי 

  : דאגות בראשית הדרךהובילה לשיפור בהתנהגותו של יונתן בתחומים אשר סומנו כ

 ,יונתן נשמע יותר לדברי אמו. התנהגותו של יונתן בבית השתפרה: והיחסים במשפחה התנהגותה. 1

המתאמת מייחסת את השינוי שחל ביונתן . יותר גדולה כהורה ההיא עצמה מציבה לו גבולות וסמכות

  :לשינוי שחל באם עצמה, וביחסים שבינו לבין אמו

, התחזקה אהי. הנובע מהשינוי שחל ב והשינוי ב .עשתה תהליך -אימא שלו  -המשפחה "
אימא שלו נעשתה דמות יותר ברורה וסמכותית . יודעת להתייעץ אתנו, הגבולות ברורים
. צוחקים ונהנים ביחד. פחות מריבות, יחסים ביניהם השתפרההמערכת . ופחות חלשה

   ".שינוי של ההורים שינוי בילדים זה בעקבות. יונתן עשה שינוי

 לא צפויה עודאחת מתוצאותיו הייתה ש .יונתן ללכת לטיפול פסיכולוגיהסכים , לאחר שסירב לכך

בעניין זה האם והסבתא מתארות כי . כן ניכר שיפור בהפרעת האכילה של יונתן. באחותו שיפגעסכנה 

  : המשפחה כלים להתמודד עם הבעיהקיבלה  תכניתּבַ 

תשאלי . פוגע אותי. לא רוצה –מוציאה לו אוכל . גם עם יונתן. זה משהו שלימדו אותי"
לאכול עם . מפה לבנה. אמרו לאכול ביחד. שומעים משהו וזה עוזר. אותו מה הוא רוצה

   ".זה טוב. ילדים

ם יונתן הרחיב את מעגל חבריו ואינו מבודד עוד שכן לדברי הֵא , אף מבחינה חברתית חל שיפור

  . חינה זומב

' סיים כיתה ח הוא. יונתן התחיל לבקר בבית הספר באופן סדיר וציוניו השתפרו: בתחום הלימודי. 2

 .ספרהמשחק כדורעף בנבחרת בית ו ספר באולימפיאדת מתמטיקההבית את יצג י, "נכשל"ללא ציוני 

  : מתארת המתאמת את מצבו של יונתן בבית הספר לקראת סיום ההתערבות, למשל, כך

יונתן מגיע בקביעות לבית הספר ונעזר . חל שינוי 'מעטפת'במהלך התקופה שהנער ב"
בלי אף ' היום סיים כיתה ח. פור בתחום הלימודיםיחל ש 2007-נכון ל. במרכז למידה

חק כדורעף בנבחרת מַש . באולימפיאדת מתמטיקה ספרהייצג בית , 70ב הציונים ור, נכשל
  ". עוזר באמונים של נבחרת של בנות, בית ספר

  ההתערבותקשיים שעלו במהלך 

במשך . עלו קשיים, לאורך ההתערבות וכן בסופה, על הצלחתה של התכניתם למרות דיווחי הצוות והֵא 

 ,כך .חוסר עניין ואכפתיות כלפי המתרחש הפגיןכאדיש והנער הצטייר , ריאיוןבתצפית וב, המפגשים

  : היה מרוחק ועסק בענייניו הוא, "מעטפת"בעת תיעוד מפגש , למשל

גם . קורא את העלון שיש בו הצעות מחיר למכירת מחשבים, במשך כל המפגש, יונתן"
   ".כשפונים אליו ישירות הוא מביט בעלון ובהצעת המחיר
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  : המתאמת את התרשמותה מניסיונות העבודה עם הנערתיארה , בדומה לכך

לא ': מתנגד לכול', לא-דובי לא'בפגישות הראשונות היה קשה לעבוד עם יונתן הוא "

אבל לא  ,הדגיש שבפגישות הוא שומע! קשה teenager', תעשו מה שאתם רוצים', 'אכפת לי

  ". אוזן שנייה הכול נכנס דרך אוזן אחת ויוצא דרך. מקשיב

צים לשיפור התנהגותו ומצבו בלימודים לשם מדברי המרואיינים עולה כי יונתן עושה מאמ, זאת ועוד

אני ": ענה תכניתכשנשאל אם הוא מרוצה מה, יונתן עצמו, למשל ,כך. קבלת תגמולים חומריים בלבד
   ".אחר כך אפרוש. מקבל מחשב

וגם לאחר שהסכים הוא רואה את הטיפול , כי בתחילה יונתן סירב ללכת לטיפול פסיכולוגי, עוד עולה

כך מתארת האם את דאגתה מסירובו של הבן להמשיך את הטיפול . נו נורמליכמעיד עליו שאי

ההתנהגות שלו משפיעה גם על אחותו שהיא מחקה אותו ושאמר לה שהוא משוגע כי ": הפסיכולוגי
  ".הולך לטיפול

זה שנה וחצי ומדווחת על שיפור בהתנהגותו של יונתן ובהתנהלותה  תכניתהמשפחה נמצאת ב, לסיכום

מרמזים על כך שייתכן כי השינוי נובע רק , מובהם הנער וִא , עם זאת דברי המשתתפים. מולו של אמו

נעלם אף מעיני אמו וסבתו  לאעניין זה . מרצון הנער להשיג תגמולים חומריים וכי הוא אינו אותנטי

הוא שכן להבנתן השינוי שנעשה , גם בתנאים אלה, תכניתהמדווחות על שביעות רצון מה, הנערשל 

   .חשוב פחותוהמניע לשינוי חיוני 

  של רוני המקרה
  פרטי רקע

בן  עם, עם אמורוני מתגורר  .17היה בן הוא  2007- ב תכניתעם תחילת ה .רוניבמרכז ההתערבות נמצא 

בן  ילד, "ארזים"בפנימיית השוהה  12בת  ילדה, ילדיהםשלושת עם ו) עם פיגור קלישראלי -ערבי(זוגה 

למועד  ןגיל הילדים נכו( אינטליגנציה גבולית ולו' בכיתה אהלומד  6נוסף בן  וילד בינוניעם פיגור  9

השמועות  .ומאז לא היה עמו בקשר 4אביו של רוני עזב בהיותו בן . )תכניתת המשפחה להצטרפו

כאלימה  "מעטפת"ם עצמה מתוארת על ידי אנשי צוות הֵא . עסיק את אמו של רוני בזנותהמספרות ש

האב החורג . ילדיהלתמוך ב כבעלת נכונותאך  ,תקשה בתפקוד הוריכמ, רגשיים באמצעים דלהוכ

מערכת היחסים בין רוני לבין  .משכורתועובד אך מהמר על הוא  .בעייתיתמצטייר אף הוא כדמות 

הם מתייחסים אליו  .רוניעדר גבולות ברורים בין ההורים לבין הוריו מוצגת כלקויה ומאופיינת בהֶ 

בתוך כך אנשי הצוות מתארים את . בבעיותיהם הכלכליות והאחרות הם משתפים אותו :מבוגרכאל 

 תכניתבעת הריאיון המשפחה נמצאת כשנה ב. רוני כנושא העיקרי בעול הטיפול באחיו הצעירים

  .וממשיכה בתהליך

  ותיאור הדאגות "מעטפת"תהליך ההפניה ל

את יוזמתו בלאחר שעזב  ,המלצת העובדת הסוציאליתבהאם ו דאגתבעקבות  "מעטפת" לארוני הופנה 

תו ייבעת שה .אחת חינוכית חלופיתמסגרת לא ב אףולא השתלב בה שהה כשמונה שנים שה מייינהפ

שיקול נוסף להמלצה . בפנימייה נשפט על אלימות כלפי אחת המדריכות ונחשד במקרה אלימות נוסף

ם הנחשבת למסוכנת ובעלת פוטנציאל הנעוץ בסביבת מגורי "מעטפת"לצרף את המשפחה אל 
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אל העובדת  פנתההאם (אנשי הצוות מתארים כי תגובת המשפחה להפניה הייתה חיובית . לעבריינות

  .תכניתאף רוני עצמו הביע נכונות להשתתף ב. וכי המשפחה הראתה נכונות לשינוי) הסוציאלית

 נהג רוני, התנהגותי-בתחום הרגשי: במספר תחומים דאגותסומנו  תכניתשל רוני לבעת ההפניה 

ס "כך לדברי עו, יולשלוט בכעס הוא מתקשהכי על עצמו העיד אף ו ,פיזית ומילולית באלימות

  : המשפחה

הוא אמר לי שהוא . הנער דיבר על כך שיש לו קושי לשלוט בכעס והיה רוצה לשלוט על זה"
   ."ות אליםלא רוצה להי, לא רוצה להתדרדר, רוצה להגיע למקום טוב יותר

מסגרת  לארוני לא השתלב באף , אחרי הפנימייה נסגרבו למד שלאחר שבית הספר , בתחום הלימודי

לו והיה צורך למצוא אחרים  נדחה משני בתי ספר, הוא נפלט מבית ספר נוסף. אחת חלופית חינוכית

  : כך לדברי האם .מסגרת מתאימה

 היה, לא הגיע לבית ספר. לא היה הולך. ניסינו לשלב אותו בבית ספר עמל והוא לא רצה"
. היינו בפגישה עם יועץ בבית הספר. אומר לי שהוא הולך לבית הספר ומגלים שלא הלך

   ."וצריך מסגרת שיהיה לו טוב, הבנו שלא טוב לו. רצו להעיף אותו

הם נטו לשתף אותו בבעיותיהם  .התקשו בתפקוד ובהצבת גבולותשל רוני הוריו , משפחהמסגרת הב

רוני הרבה . תפקיד הורי כך שציפו ממנו למלא כלפיהם, אחיו המוגבליםולהטיל עליו אחריות לטיפול ב

  : לדברי המתאמת .מוזנח ודחוי על ידי אמו וחשכלפי הוריו  ולהפגין אלימותלכעוס 

ית מוטיבים יש בב. אחרת הם עושים דברים מסוכנים ,האחים צריכים כל הזמן השגחה"
  ". רוני יכול לנעול את האחים שלו בחדר. אלימים ויש מכות

ואף נחשד , בה שההש מדריכה ונער צעיר בפנימייהשתקף לרוני נפתח תיק פלילי על  ,בתחום הפלילי

ליווי של קצינת מבחן חויב בותקיפת המדריכה  על נשפט הוא. גנבה שביצע בחופשת הקיץבאיומים וב

   .שעות 40רות בהיקף של עבודות שיבביצוע ו

  מ"מפגשי צל

, רוניהפורום היה מצומצם וכלל רק את תחילה ב .מ התקיימו בבית המשפחה אחת לשבוע"מפגשי צל

  :ס המשפחה"כך לדברי עו. מפורום רחב יותרחשש רוני ש משום, את העובדת הסוציאליתו אמואת 

כעסנו שהוא . מרגיש מותקףהיה . היה מבוהל מההורים. בהתחלה לרוני הייתה התנגדות"
מא יוהוא שתק וא ,הרגיש מותקף. הסתבך עם החוק. ברח מהבית. לא הולך לבית הספר

   ".היה קשה. שלו צעקה

של לטפל בבעיות שמתוקף תפקידה  ,קצינת המבחן .מתאמת וקצינת מבחן מ"לצל הצטרפועם הזמן 

תה תרומוהיא חשה כי , ה לא נדרשהנוכחותשיתף פעולה ולכן  ואהציינה כי , החוקרשויות  עםהנער 

  ): פרויקט סיוע לילדים( "סיכויים"ביכולתה לצרף אותו לו, בדיוןהייתה  העיקרית

אצל . נער לא משתף פעולה ואז משתמשים בסמכות של שירות המבחן בהםשיש מקרים "
לא הרגשתי שאני חשובה בקטע . הנער הזה הייתה מוטיבציה ונכונות לעשות שינוי
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התרומה שלי הייתה לדיונים הכלליים ובכך שיכולתי לצרף אותו . שליהסמכותי 
   ."'סיכויים'ל

וכי היעדים  ,עבודה מראש ולטווח הארוך תכניתס עולה כי לא נקבעה "מדברי קצינת המבחן והעו

  : הוגדרו אחת לשבועיים במהלך המפגשים עצמם

זה  –המטרות  .מדברות עם המתאמת רק מתי שנפגשים. ביחד קובעים את המטרות"
. לא חשבנו מראש על התכנית... המטרות קובעים ביחד. מאיאהעולה בשיחה עם הנער ו

ושוב הייתה עצירה , ואז חשבנו מה הכיוון הכללי שלנו, הייתה רשימת כללית של דאגות
  ".וחשיבה על המטרה 

הודגש ובשלבים מתקדמים יותר , אמולרוני  ביןבשיפור הקשר הדיונים במפגשים הראשונים התמקדו 

 ביןהתקיימו פגישות אישיות , בבית המשפחה "מעטפת"למפגשי בנוסף . תפקודו של רוני בבית הספר

בדת עו, כמו כן. לצורך ייעוץ ותמיכה רגשית, תכניתהמועסק מטעם ה סוציאליהעובד לבין הרוני והאם 

במרבית , פרט לאם. מ"י צלמפגשאחד מלהגיעה , לבני נוער נושרים תכנית, ר"יתממטעם  סוציאלית

משפחה העם השכנים ו י ידידותקשר ןאימשפחה לכן ש ;לא היה נציג נוסף מהמשפחה מ"מפגשי צל

 ,אות להשתתףימשנ. במפגשיםרב האב להשתתף יסבתחילה . באזורים מרוחקיםחבת מתגוררת המור

פחתה , ההתערבותסיום לקראת . בשל התפרצויותיו וחוסר יכולתו להקשיבהשתתפותו הופסקה 

  .שלושה שבועותתדירות המפגשים לפעם ב

  צעדי ההתערבות

במישור אחד עם רוני בלבד ובמישור השני עם . נערכו צעדי התערבות בשני מישורים תכניתבמסגרת ה

  : כלל המשפחה ובעיקר עם האם

יומית  תכנית –ר "שולב רוני במית, במסגרת החיפוש אחר מסגרת לימודים: התערבות יחידנית. 1

חינוך ונמצאים ללא מסגרת חינוכית הת ערכמממכילה ומגוננת המיועדת לבני נוער שנשרו  קצרת טווח

באמצעות . לעבוד במפעל להכנת כריכיםרוני ר התחיל "במסגרת עבודה מוגנת במית. או תעסוקה

כן קיבל . ונךבמסגרתו השתתף בחוג לתאטרון וקיבל חו" סיכויים"צורף לפרויקט הוא קצינת המבחן 

  . מנוי שנתי לחדר כושר" מעטפת"רוני מ

" מעטפת"במסגרת זו נערכו שיחות פרטניות בין העובד הסוציאלי מטעם : התערבות כלל משפחתית. 2

האם הופנתה לקבוצת תמיכה לאימהות המטופלות במסגרת . מצאה אוזן קשבתהיא בהן ו, ובין האם

  ". סיכויים"מיטות דרך עמותת קיבלה המשפחה ארונות ו, כמו כן. "מעטפת"

  "מעטפת"לאחר תקופה במסגרת 

  :שיפורעל  דיווחורוני ואמו , אנשי הצוות, תכניתלאחר כשנה וחצי במסגרת ה

המתאמת וקצינת המבחן מעידות על שיפור ניכר בביטחונו העצמי של : התנהגותי-בתחום הרגשי. 1

  : רוני וביכולתו להיפתח בפניהן

התחיל . הקשר עם הצוות יותר טוב. הקשר עם ההורים, החברתייםהשתפרו הקשרים "
רואה את השיפור  ...שיחק מאוד יפה. גם בחוג תיאטרון עלה הביטחון. לקבל ביטחון

  ."יש חור שקשה למלא אבל כל דבר הוסיף לו. בדימוי העצמי ובהערכה העצמית שעולה
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. בה השתתף רונישהן מציינות כי בסוף שנת הלימודים הועלתה הצגה במסגרת קבוצת התיאטרון 

רוני ואמו . כשחקן בתפקיד הראשי הורוני הציג יכולת מרשימ נוערהבני ההצגה נכתבה ושוחקה על ידי 

הוא למד לשלוט  "מעטפת"עצמם מעידים כי בעקבות שיחותיו עם העובד הסוציאלי והדיונים ב

תו ִא יותר משתף פעולה . מאז היה פחות רע ואפשר לדבר אתו. היה עצבני": כך מתארת האם. יובכעס
   ."יותר שיתוף פעולה... מדבר אתו ,אם יש משהו. ובמפגש] העובד הסוציאליעם [

  .ל כפי שהתכוון"מ רוני החליט לא לדחות את גיוסו לצה"כן עולה כי בעקבות מפגשי צל

שולב , התלבטויות וניסיונות רבים למצוא לרוני מסגרת חינוכית מתאימהבתום : בתחום הלימודי. 2

. ל"עד לגיוסו לצהבה נן להישאר ושם הוא לומד ועובד במסגרת מוגנת ומתכ, ר"רוני במסגרת מית

כי הוא משתלב  ,ר לגבי רוני חיובית ומדיווחי המתאמת אף עולה"חוות הדעת של אנשי המקצוע במית

   :חברתית ועוזר לאחרים

השתלב . עוזר לאחרים, 'קליםָת 'אין  .חברתית, חוות הדעת עליו חיובית. פורח שם"
  ".בחוקים שם

ואף , רועי אלימות ועבריינותירוני לא היה מעורב בא, לקראת תום ההתערבות: בתחום הפלילי. 3

העיד על עצמו שהוא חש שליטה עצמית גבוהה בסביבה של נוער עבריין ומרגיש בטוח ביכולתו שלא 

  : להיגרר

. הלכתי אתם ולא נגעתי בזה... הכרתי הרבה חברים שעישנו סמים, כשנכנסתי לפנימייה"
   ".יש לי רצון חזק

, אצל רוני הייתה היענות": תוף פעולה מצד הנער ואמובעניין זה קצינת המבחן מעידה אף היא על שי
  ".לא היה צריך לזרז אותם. המשפחה גילתה נכונות. רצון ונכונות לעשות שינוי. מוטיבציה

מכבד  הואהיחסים ביניהם השתפרו ו, פחתו בעיות התקשורת בין רוני לבין אמו: בתחום המשפחתי. 4

  : אליה לעזרה לפנותהחל הוא מציינת כי בעקבות השיחות השבועיות  יאה. יותר את סמכותה

בלי הפגישות . תגיד לי ,מה רע, מה טוב. אני פתוחה לכול. ייגם כשאין פגישות הוא בא אל"
ר ולא ּפלא היה נפתח ומַס . תוהייתי מגיעה למצבים של חיכוכים ִא . תילא היה מדבר ִא  -

  ". זה עזר – 'מעטפת'דרך . הייתי יודעת מה יש לו

  ההתערבותקשיים שעלו במהלך 

הגם שאין מידע כיצד הם השפיעו  ;רוניל ש על מצבו הרגשישני אירועים השפיעו במהלך ההתערבות 

בה התרחשו מפגשי שבתקופה . חזרתו הפתאומית של האב הביולוגי, האחד. על תפקודו בהמשך

אין בידינו מידע . חזר לחייו במפתיע, ארבע גילאותו לא ראה מאז שאביו הביולוגי של רוני , "מעטפת"

אירוע שני הוא . אשר התרחש לאחר ביצוע הראיונות, אופי המפגש בין רוני לבין אביו הביולוגי לגבי

 עובדת ושל האם של משותפת בהחלטה. יתבית-חוץ למסגרת רוני של הצעירים אחיו שני הוצאת

 ההחלטה. של מסגרת החינוך המיוחד לפנימיות הוצאוהקטנים של רוני  אחיו שני, ברווחה משפחה

 להוצאת הסיבות. של תהליך בן שנה של התלבטות וחיפוש אחר מסגרות מתאימות תוצאה היא

התקשתה להתמודד עם שני , לבית מחוץ ארוכות שעות שעבדההאם , מגוונות הן הבית מן האחים
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יותר  טובה בצורה ייענו דיםהיל צורכיכי  סברה ואףקטנים בעלי צרכים מיוחדים בבית  ילדים

האם כי  של לחששה שתרם עניין, האב מצד אלימות חוו האחים, לעתים. במוסדות לחינוך מיוחד

זה חשוב לציין כי אחותו של רוני שוהה במסגרת פנימייה  בעניין. המסגרת הביתית לא מתאימה להם

 הוצאתם כי המקצוע אנשי חששו, היה תפקיד חשוב בטיפול באחיו הקטנים שלרוניהיות . זה זמן

  .מעורבים רגשות אצלו לעורר עלולה לאחריותו ומחוץ מהבית

שחזר , במרכז ההתערבות נמצא הבן הבכור רוני. שנה וחצי "מעטפת"ב משתתפתהמשפחה , לסיכום

בתום ההתערבות עולה כי . של שמונה שנים במסגרת פנימייה ולא השתלב במסגרת חינוכית ייהמשה

אנשי הצוות והמשפחה . במידה רבה והושגהיעדים שסומנו בכל אחד מהתחומים בתחילת הדרך 

נמצאה לרוני מסגרת חינוכית , מדווחים על התנהגות רגועה ועל יכולת שליטה גבוהה יותר בכעס

המשפחה מדווחת על שיפור ניכר ביחסים בין האם לבין , כמו כן. ות והאלימות פסקוואירועי העבריינ

אנשי המקצוע חששו כי חזרתו המפתיעה של האב הביולוגי אל חייו של רוני והוצאת , עם זאת. רוני

   .בו רגשות מעורבים יעוררו אחיו הקטנים מן הבית

  תכניתבחינת דרכי הפעולה של ה 3.2
אנשי עם וראיונות עם מתאמים ו םעל פי חקר המקרי "מעטפת"פרק זה מתאר את דרכי הפעולה של 

מאז  תכניתבשהשתתפו  בני הנוער 22 תיעוד של ההתערבות עם כלמידע נוסף התקבל מן ה .מפתח

2001.  

  קריטריונים לבחירת המשפחות 3.2.1
וכן לפי הנוסח המקורי של ) 2007ינואר " (מעטפת" תכניתל' לפי נספח א, "מעטפת"ה של תמטר

 ההחזראו /ה מהבית והוצא מניעת" :היא, )2002, נובמבר" (אשלים"כפי שהוגש ל "לפי מידה תכנית"

מתן כלים לנער  ל ידיע לקהילה ובמצוקה עמוקהסכנה בשאין להם מסגרת מתאימה והם  בני נוער של

בני אוכלוסיית היעד שהוגדרה לשם כך היא  ."הקהילהבמסגרת כך שיוכלו לתפקד , ולבני משפחתו

 תכניתהקריטריונים להפניה של משפחה ל, בהתאם לכך. בסכנה ומשפחותיהם 18-13י גילֵא  נוער

רצף זה מתאר את . המצויים על קצה רצף הסיכון בני נוערהוגדרו כמאפיינים של משפחות ו" מעטפת"

למאפיינים ולהגדרות של רצף (מידת הסיכון לשלומו ולרווחתו של הילד ולהתפתחותו העתידית 

להשתתף  המשפחשל הוהנערה של של הנער או  הסכמתם, כמו כן). 2003, פרימק, למשל ,ראו, הסיכון

: תכניתלפי הקריטריונים להפניה ל ,כך. כרחיתהוגדרה כה ולעבוד עם הגורמים הרלוונטיים תכניתב

והמשפחה להתחייב לעבודה אינטנסיבית ומשותפת עם כל הגורמים  הנערקיימת מוכנות אצל "

  ".המטפלים בקהילה

 הסכמההמחייב  ,קריטריון לבחירת המשפחותחוץ מהכי  ,אנשי הצוות המקצועיטענו , בהתאם לכך

. ביעדים תןלמען עמיד הולפעול תכניתב פותוטיבציה להשתתלהציג מידה מסוימת של מ יהןעל, כללית

לשם כך הוא מציע . קצין המבחן של דני סבור כי צריכה להיות היתכנות מסוימת להצלחה, למשל ,כך

  : לבחון כל מקרה בנפרד

אבל אי אפשר לקבל את כל  ,אני גם הולך על מקרים קשים :אני בזהירות אומר"
ם יש כוחות לצד הקשיים הִא  –להעריך מראש  ...אבל כשלוקחים משפחה... המשפחות
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צריך להחליט מול ... אולי קרוב לזה, לא לצרף משפחה בקצה הרצף? לנער ולמשפחה
אולי עם הניסיון ... אבל מרגיש שיש פה משהו ,ייתכן מקרה שנראה קשה –מקרה מסוים 
  ."משפחה אחרת לקחת ואז עדיף  ,מי הסיכוי קטן אצלמי יכול ווהזמן לראות 

משפחות שיש בהן לכלול  צריכיםהצוות המקצועי מזהה כי הקריטריונים לבחירת משפחה , בתוך כך

עשויה להתברר כשימוש  "מעטפת" תכניתולא כאלה שבעבורן , כוחות ומוטיבציה לשנות את הקיים

  : אחת העובדות הסוציאליות מסבירה. לריק במשאבים

משפחות בקצה . אבל לא בקצה הרצף, משפחות במצב מאוד קשה "מעטפת"כדאי לצרף ל"
אחרת זה יתסכל את . לעשות איפה שאפשר להצליח. חבל על האנרגיות של כולם –הרצף 
  ".כולם

המוטיבציה  המדגישות את, העובדת הסוציאלית וקצינת המבחן של רונידברים דומים אומרות 

   :העובדת הסוציאלית מספרת. משפחתושל הגבוהה של רוני ו

האימא משתפת פעולה  .כי זו משפחה עם כוחות ומשאבים, משפחהחשבתי שיתאים לַ "
  ".ורוני נער חיובי שיוכלו לעבוד אתו

ד בניגו ,זאת. המשפחה לשינוישל  ההמציינת לחיוב את נכונות, מוסיפה על כך קצינת המבחן של רוני

  : עמן עמדה בקשר מקצועי ואשר לגביהן נדרשה התערבות של בית משפטשלמשפחות אחרות 

משתפים , ואם נער לא משתף פעולה ,יש מקרים בשירות המבחן שזה מאוד משמעותי"
אצל רוני . ]העדר שיתוף פעולה ישפיע על התסקיר של שירות המבחן, כלומר[ בסמכות

לא היה . המשפחה גילתה נכונות. רצון ונכונות לעשות שינוי, מוטיבציה, הייתה היענות
  ".להכריחבלי שהיה צריך , צריך לזרז אותם

כוללים משפחה המצויה על קצה " מעטפת"המשפחה המתאימה להפניה ל ה שלהקריטריונים להגדרת

 הנערהסכמה של ו, ו מסגרת מתאימה בקהילהשלא נמצאה ל בסיכון גבוה או נערה נער, רצף הסיכון

יתרה . ולהתחייב לעבודה עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה תכניתלהשתתף ב םומשפחת או הנערה

 –גורם נוסף כחיוני בהגדרת הקריטריונים לבחירת משפחה ציינו אנשי הצוות המקצועי  ,מזאת

הטענה היא כי יש להעדיף את קריטריון , זאת ועוד. שינוי הקייםוהנכונות של המשפחה לְ  המוטיבציה

תועיל  תכניתלטענת אנשי הצוות המקצועי ה, שכן. המוטיבציה על פני מיקום המשפחה על רצף הסיכון

לבעלי מוטיבציה ונכונות לשינוי בלבד ואילו החלתה על משפחות הנעדרות רכיבים אלה עלולה 

   .להתברר כבזבוז משאבים

  תכניתלהשתתפות ב ההמשפחהמוטיבציה של ת רמ 3.2.2
ושל המשפחה להשתתף  הנערהשל או  נחוצה נכונות של הנער, על פי הקריטריונים להשתתפות בתכנית

ו להשתתף נכונות את הביעהוא היחיד מבין הנערים והנערות ש רוני. להתערבותבתכנית ולהתחייב 

ורק לאחר מכן נתנו את , הבתחיל תנגדואחרים ההנערות השתי נערים וה שני ;לכתחילהמ "מעטפת"ב

נראה איך זה , אמרתי. לא שללתי בפעם הראשונה. מתאים לי. הציעו לי": כך רוני. הסכמתם המסויגת
אם זה . ננסה ונראה איך זה': אז אמרתי לה, אמרה לי שזה שיחות כאלה. אימא סיפרה לי על זה. יהיה
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ניתנה לאחר ששוכנעו לכך על  ניתתכלהשתתף ב הסכמתן של רויטל ורונית. "'לא אהיה –לא מתאים 

ות עלול הן היו, "מעטפת"ללא הסכמתן להשתתף בכי  ,חשוב לזכור, עם זאת. סית שלהן"ידי הקב

אחרי , לקראת הסוף. אם לא היה את האיום הייתי מפסיקה": כך רויטל. למסגרת פנימייה להישלח
  ". התרגלתי לזה ...שנתיים

וציין כי אינו זוכר מדוע הצטרף , במהלכהאף ו תכניתיונתן הביע חוסר נכונות לשיתוף פעולה לפני ה גם

השיב בצורה לקונית והבהיר את , במפגשים הוא שתק ".לא יודע. לא זוכר": מלכתחילה תכניתל

. וכן את השימוש שהוא עושה בה להשגת תגמולים חומריים, והטיפול תכניתעמדתו השלילית כלפי ה

אחרי שיקבל את ] על הסכמה להשתתף בתכנית[יונתן אמר שלא יחתום ": המראיינת מספרת
   ".המחשב

 ,למשל. שאינם מעוניינים בהתערבות בני נוערבמיוחד בקרב משפחות ל תנכונות המשפחה לשינוי חיוני

  : תכניתאשר הראתה נכונות למרות ההסתייגות של הנער מן ה, של דני תומשפח

דני לא . יחסית למשפחות אחרות ,קום לא רעָמ היא ּב. שעוד מאמינה בטיפולזו משפחה "
  . "לא ידע למה בא. אבל הייתה הסכמה שלו לצד ספקנות ,התחיל עם מוטיבציה עמוקה

חוזרת ועולה מדברי רבים מאנשי הצוות המקצועי שרואיינו לצורך העמדה שנכונות המשפחה חיונית 

בתחילת הדרך כמשפיעה על  נוערהבני המוטיבציה של  רמת לבחון אתיש , לדבריהם. מחקר זה

כוחות  נחוציםמשפחה ל, נמוכה נוערהבני  של המוטיבציהכאשר . נכונותם לשינויעל מחויבותם ו

 תכניתאינה עולה בקנה אחד עם כך שהיש לתת את הדעת לכך שעמדה זו , עם זאת. גבוהים נכונותו

בני נוער אלה הם בעלי מוטיבציה נמוכה לשינוי  ,על פי רוב. קשים סיכון מיועדת לבני נוער במצבי

  . ולעבודה עם השירותים המקצועיים

 עבודה לטווח ארוך  תכניתקביעת יעדים ובניית  3.2.3
  עבודה לטווח הארוך תכניותהעדר קביעת  .א

צעד חיוני בהבנייתה , )2007ינואר , "מעטפת" תכניתל' נספח א, למשל, 'ר( תכניתכפי שהוגדר בתיאור ה

עבודה לטווח  תכניתגזירת יעדים ופרמטרים מדידים להצלחה ובניית , הוא זיהוי הדאגות העיקריות

מרבית אנשי הצוות המקצועי מצביעים על העדר הגדרה ברורה ומסודרת של יעדים , למרות זאת. ארוך

הוגדרו יעדים לטווח , ה במקרה של דניכפי שעול ,למשל, במקרים אחרים. לפעולה לטווח הארוך

לתכנון  תכניתמהגדרת המתחייב ה על אףזאת , הקרוב בלבד בהתאם לנושאים שעלו במהלך המפגשים

  . י השגה ומדידהנמוקדם ומובנה של מטרות ויעדים ב

את  מעכבעבודה מסודרת לטווח הארוך  תכניתעדר כי הֶ  ,העובדת הסוציאלית של דני סבורה, כך

  : תההתערבו

אין . הפריע לי לאורך כל התקופה שאין הובלה נכונה של המפגשים ומה עושים בין לבין"
ת זרתיּווזה יצר מריחה של הזמן וחֲ , מטרות וזמן להשגת מטרה, קביעת יעדים עם זמנים

  ."וסתם להתעסק בסתם דברים
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  : עוד עולה מדבריה כי העדר ההבניה פוגם במחויבות ובקידום ההתערבות

! תיתִמ כי זה לא יוצר מחויבות אֲ  ,אבל זה לא מקדם ,נפלאות באוויר תכניותעושים "
וזה נשאר תקוע  ,אין מטרות ויעדים. וכל אחד חוזר לפינה שלו ,רים אבל נגמרת השעהּבמדַ 

  . "באוויר

  הגדרה משותפת של יעדים ומטרות לטווח ארוך כתורמים למחויבות לתהליך .ב

 מערכיםמתארים שני  םמרבית, על הגדרה של מטרות ויעדים מדבריםהמקצועי  אנשי הצוותכאשר 

הבניה של  –זה שמתחייב מההגדרה הרשמית של תהליכי העבודה הוא האחד : של תהליכי עבודה

 המערך; אינו מתקיים בפועלשזה כמעט  תהליך עבודה. יעדים ותכנית עבודה לטווח ארוך, מטרות

בו המטרות נקבעות שדהיינו תהליך גמיש , כפי שהתרחשו בפועל השני מתייחס לתהליכי העבודה

קביעת מטרות במשותף בין . מתהווה בתהליך ההתערבות ובמשותף עם המשפחהומשתנות בהתאם לַ 

של המשפחה ו ם שלזוהתה כתורמת למחויבות )השניהעבודה  תהליך( אנשי הצוות המקצועי והמשפחה

  : מתאר קצין המבחן של דני, למשל, כך. לתהליך ההתערבות והשינוי או הנערה הנער

אבל הוא הבין שצריך  ,בהתחלה דני לא היה מוכן שנקבע חוקים שמחייבים אותו"
יש . ולא כמשהו מוכתב מלמעלה ,בנינו את זה בשיתוף של דני ועם ההורים. להתגמש

   ".וזה נתן אופטימיות ,תחושה שמשהו נבנה אתם בהסכמתם

  : ריה של העובדת הסוציאלית של רוניעולה אף מדב, כנון יעדים משותף לטווח הקרובת

לכל אחד . מה כל אחד עושה וחתימות של כל אחד, חודש קרוב, שבועיים, תכננו לשבוע"
   ".זה היה טוב. הייתה אחריות שצריך למלא

גם , הנערהשל או  הנער מחויבות שלשהגדרה משותפת של מטרות ויעדים תורמת לַ  אףכי , חשוב לציין

הוריו של דני מכירים בחשיבותה , למשל, כך. הגדרה מראש של מטרות הוצגה כחיונית למחויבות זו

. ולכן דרשו הגדרה ברורה וכתובה של יעדים וחוקים, של דני לתהליך ושל בהירות המטרות למחויבות

   : כך מתארת המתאמת

לגבש החלטות . ובדים על זה כמה מפגשיםע. הבנתי שיש צורך לעשות תקנון חוקים לבית"
אבא . 'ר נניסוּפֶ 'כמו ב. לקבוע שעות חזרה מבילוי של דני, למשל. שמקובלות על כולם

זה יהיה יותר ברור  ,ם זה יהיה כתובביקש שִא . ככלי עזר להסתדר עם דני ,ביקש תקנון
  ."גיבשנו החלטות ביחד. לדני

למעשה אין פריטה אופרטיבית של הדאגות למטרות , כפי שעולה מדבריהם של אנשי הצוות המקצועי

 אנשי הצוות, במקום זאת. כפי שתוכנן בפיתוח התכנית םישימיו םימדידארוכות טווח וליעדי ביניים 

ונה נושא זה מציג תמ. קביעה משותפת של יעדיםהמדגישים  חלופייםהמקצועי נוקטים תהליכי עבודה 

של הצוות לפעול קונקרטית להשגת  ועל יכולתלטובה  פיעמשהעדר ההבניה  ,צד אחדשכן מ ;מעורבת

קביעת יעדים  ,צד אחרמ ;להתערבות או הנערה הנערשל המשפחה ו ם שלהעל ואף על מחויבות-מטרות

 בני המשפחהומאפשרת השתתפותם של  ,כאשר יש בכך צורך ,דינמית מאפשרת גמישות ושינוי

  . בתהליך זה
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  מ"צל מפגשי 3.2.4
מ כולל את בני "צל. מ"צל –בכל התערבות יוקם צוות ליווי משפחתי , "מעטפת"להנחיות  בהתאם

המורחבת  מהמשפחה להםאנשים משמעותיים , חברי המשפחה הגרעינית, הנער או הנערה –המשפחה 

 השירותים נציגי את, וכן את נציגי השירותים שנבחרו על ידי המשפחה, ומהרשת החברתית שלהם

, "מעטפת" לתכנית' אנספח " (מעטפת" ומתאם חוקית מבחינה האו הנער הנער שלום על האחראיים

שפחה או הנערה והמ הנער בחיי המתרחש על לדיון הזדמנותמ נועדו לספק "צלמפגשי ). 2007ינואר 

 צוותחברי  ובהשתתפותהמשפחה  בביתלשבוע  אחתעל המפגשים להתקיים . מ"צל תכניותולבניית 

  . התכנית התחלת במועד משפחה לכל ייחודי באופן שיוגדר כפי, הליווי

מ הנער או "צלהשתתפו במפגשי , )n=22(שתועדו מאז החלה התכנית לפעול  ההתערבויות במרבית

בני המשפחה שהשתתפו . נוער בניס "ס משפחה או עו"המתאמת ועו, בני המשפחה הגרעינית, הנערה

לעתים רחוקות (ולעתים גם אחים שאינם צעירים מדי או הסבתא , היו לרוב ההורים או האם בלבד

 ביקור קצין, הצורך השתתפו גם קצין מבחן במקרה). בלבד השתתפו גם בני משפחה מורחבת אחרים

, הספר מביתהיה רצוי שתהיה נוכחות של גורם  לרוב). על פי הדאגות המסומנות( סעד פקידתאו  סדיר

הקשר עם בית "על כך בהמשך בסעיף (נמוכה  הייתה במפגשים הופעתו תדירות, המקרים במרבית אך

  ").הספר

עלו מספר נושאים , יהצוות המקצוע אנשי ועם משפחתם בני עם, הנוער בניהשיחות שנערכו עם  מתוך

 אנשי עם המשפחה של הקשר, המשפחה בבית המפגשים של קיומם ובהם, מ"צל למפגשי המתייחסים

 שיתואר כפי. עצמם לבין המקצועי הצוות אנשי בין שנרקמה היחסים ומערכת המקצועי הצוות

  . ועל תהליך ההתערבות התכנית של פעולתה דרך על השפעה אלה מנושאים אחד לכל, בהמשך

  בבית המשפחה  המפגשים. א

בני המשפחה ואנשי הצוות  בהשתתפות, אחת לשבוע בבית המשפחה, על פי רוב, נערכומ "צל מפגשי

, כלל ועיקר וויאליקיומו של מפגש רב משתתפים עם אנשי מקצוע בבית המשפחה אינו טרי. המקצועי

המפגש בבית  קיוםנראה כי . השירותים במשרדי כלל בדרך מתקיימים מקצוע אנשי עם מפגשים שכן

 של תחושההיא  האחת: לשתי תגובות עיקריות והוביללאווירה בלתי פורמלית  תרםהמשפחה 

 אנשי שהשקיעו במאמץ להכרה, המשפחה לטיפול של למחויבותה תרמה אשר ומשפחתיות אינטימיות

; הנערה ולנגישות אנשי הצוות המקצועי או הנער לזמינות, לנוחות, לביתה בהגעתםהצוות המקצועי 

  .לפרטיות חדירה מפני חשש היא השנייה התגובה

אחת המתאמות . הטבעית של בית המשפחה תוארה כתורמת ליצירת אמון ומחויבות הסביבה

  : מתארת

בסביבה הטבעית המחויבות גדולה . תחושת המחויבות של המשפחה גדולה יותר, בעיקר"
  ". מאשר במסגרת מחוץ לבית לפגישהיותר של הנער 
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תחושה של איום ותרם לתחושה של  הסירקיום המפגשים בבית המשפחה  כי סיפרה דני של המתאמת

  : אינטימיות

. כי זה אצלם בבית, המפגש לא מאיים. ההורים וגם דני מחכים לפגישה השבועית"
זה שובר . ולחןפותחים להם ש, מרגישות יותר אורחות] המקצוע אנשי[הדמויות שמגיעות 

רואים את הצד האנושי של . יום-ליום גולשים, ]את המשפחה[מרגיע אותם . קרח
  ". המטפל

 בכך זאת מסביר הוא. המשפחה בבית המפגשים לקיום עליונה חשיבות רואה דני של המבחן קצין גם

 – בתור איש מקצוע": קצין המבחן מספר. חשה את המאמץ שנעשה כדי לעזור לה המשפחה שלדעתו
כי זה , אבל אצלם בבית זה נכון, השונים שירותיםּבַ , אפשר היה לקיים את הפגישה בכל מיני מקומות

לפעמים יש תחושה שהנער . וכולם עושים מאמץ לבוא אליהם, חשובים ודנותן להם תחושה שהם מא
 שאנחנו המאמץ את מרגישים הם. בשבילה שהתאמצו המשפחה בקרב תחושה יש. להתאמץ לארגיל 
. "אינטימיות של אווירה יוצר וגם עבורם מאמץ עושה שהמערכת תחושה להם נותן זה. עושים

מרגיש שלאנשים . שדואגים לו מרגיש] דני"[: קצין המבחן נתמכות על ידי אמו של דני של הערכותיו
  ."אבל אוהבים אותך, טובים דברים שישמע רק לא... לו חשוב זה. חשוב שהוא לו הראו. אכפת ממנו

מ בבית המשפחה "צלקיום מפגשי  את המתארות, דני ושל רוני של, ורויטל רונית של למשפחות בניגוד

עולה כי קיום  םמדיווחי הֵא . המשפחה של יונתן מציגה עמדה שונה, כמעורר אינטימיות ופתיחות

המפגשים בבית המשפחה והצורך לכלול אנשים ממעגל המשפחה המורחבת יצרו תחושת אי נעימות 

  : כך מספרת האם. דירה לפרטיותוח

 שתשמע רציתי לא בהתחלה. מסודר לא והבית, הכול ורואים הביתה שבאים נוח לאזה "
יש לי חברה  –לא היה לי נוח להביא חברה . כי תספר לדודה אז חצי עולם יודע, ]הסבתא[

ביקשתי מאחותי . אבל לא היה לי נוח לבקש ממנה לבוא כל שבוע, שמספרת לה הרבה
  ". שלא יכלה ואז אמרה שלא רוצה

 המפגש קיום של ביתרונות בהתחשב לשלם מוכנה שהמשפחה כמחיר הוצגה הנעימות אי, זאת עם

קשה , כאשר פגישות נערכות במשרדיהם של אנשי המקצוע .הנער של זמינותו בהם, המשפחה ביתב

עניין זה חשוב . בעוד שבבית הנערים זמינים הרבה יותר, יותר להביא את הנער או הנערה אל הפגישה

 להגיע אל הרשויות, במיוחד לאור רמת המוטיבציה הנמוכה של בני הנוער המצויים במרכז ההתערבות

 הופֹ' בית רותם'ליונתן לא תמיד רצה לצאת ": כך מתארת אמו של יונתן. ואל אנשי המקצוע השונים
 . "נמצא תמיד הוא בבית

של יונתן  אמו. המפגש בבית המשפחה תורם גם לתחושה שאנשי הצוות המקצועי זמינים ונגישים קיום

  : מספרת

עד שפותרת , עד שמגיעה אליה לוקח הרבה זמן –] פקידת הסעד[ס "הפקאת  הכשרוצָ "
 –' מעטפת'ב. קשה להשיג אותה. אין אותה באותו רגע. יש לי עוד עשר בעיות, בעיה אחת

של כולם ויכולתי להתקשר למתאמת ולעובד  ַנייד מקבלת. אליה לפנות אפשר, כאן היא
לתי להשיג אותם ולקבל עצה או כמעט באותו רגע יכו. סית"הפקהסוציאלי ולדבר עם 

  ". עזרה
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. המקצוע ואנשי המשפחה בני בין אמון לבניית תורםהמשפחה  בביתמ "צלשל מפגשי  קיומם, כאמור

 על השפיע המקצועי הצוות באנשי המשפחה בני של האמון מתן כי מלמדים הראיונות, מזאת יתרה

קצינת המבחן של רוני מספרת כי בזכות , למשל, כך. אחרים מקצועיים בגורמים אמון לתת יכולתם

מקצוע  לאנשי אפשרה והיא המבחן שירות כלפי תיפחות חשדנ הייתה המשפחה, תכניתההשתתפות ב

  : בביתה לבקרנוספים 

יש הרבה . הם נפתחו. הגביר את הנכונות של המשפחה לשתף פעולה' מעטפת'פרויקט "
בגלל . פחות חשדנות ויש אמון. ותימכירים א. הגעתי אליו הביתה. חשדנות לשירות מבחן

ביטחון  כשיש; שהיינו שם בבית והכירו אותנו וראו מה אנחנו רוצים והייתה התקדמות
 המתאמת את הכירו. חונך, רכזת', סיכויים'פרויקט : אז אפשר להכניס עוד אנשים

  ". אז פתחו את הדלת עוד ועוד קצת, וראו שאנשים באים כדי לעזור, בהתחלה

כי אם גם , לציין כי קיום המפגש בבית המשפחה תורם לא רק למחויבות המשפחה ולפתיחותה מעניין

 להיותיכול  שהיה, ההתערבות להמשך המשמעותי, נוסף מידע לקבלליכולת של אנשי הצוות המקצועי 

 בביקורכשהייתי ": כך מספרת אחת המתאמות. מעיניהם לו היו המפגשים נערכים במקום אחר נסתר
  . "הבית בלי זה את מגָלה הייתי לא. דברים הרבה ואיםר, בית

 המשפחה בני בין היחסים עלתמונה מעמיקה יותר  נותניםבבית המשפחה  המפגשים, מיוחד באופן

   :המבחן קצין כך. הילד של בחייו הפועלות הנפשות ושל

 ַּבשירות היה המפגש ִאם. המשפחה את יותר טובה היכרות נותן, בבית האווירה אתמכיר "
ואת ' על חי'לא הייתי רואה דברים . לא היו מביאים את בני משפחה האחרים, עצמו

. לא הייתי חי את המשפחה, את החברים שבאים הביתה, הדינמיקה בתוך המשפחה
  ". ההיכרות יותר מעמיקה עם המשפחה כשהמפגש בביתם

  עם אנשי הצוות המקצועי לתהליך המשפחה של הקשר תרומת.  ב

בני המשפחה עם אנשי הצוות  של קשרנחווה ההשבועי בבית המשפחה  המפגשבזכות קיומו של 

, למשל, כך. התהליך ליעילות תחיוני תרומה בעלהוצג כ הקשר של זה מאפיין. פורמלי כלאהמקצועי 

  : הוריו של דני מתארים את תחושת החברות בין קצין המבחן לדני כמשמעותית ותורמת

יש גם . נוצר קשר ביניהם. חבר שלו. מסר נכון. אוהב אותך כבני] יאנ[הוא אמר לו "
היה לו . אנשי מקצוע צריכים להגיע לילד... הוא חבר טוב. מצאו אחד עם השני, ייהכימ

  ". לא מזלזלים בו. התרגש. הביאו לו מתנה –יום הולדת 

 מידת על גם לטובה משפיע, או הנערה הנער לבין המקצועי הצוות אנשי שבין הקשר אופיכי , עולה כן

כך מספרת המראיינת שערכה את התצפית על . מ עצמם"צלשל בני הנוער במפגשי  מעורבותם

  : המפגשים

 בכל מעורב דני. בחופשיות מדבר הוא, מרגיש הוא מה לומר זכות לו יש. לדנימקשיבים "
אלא , עליו רמדב ולא לדני ישירות פונה הצוות. ולהוריו לצוות דעתו את אומר. שנאמר מה
  ". כל אחד מעלה את רגשותיו –פורה  מאוד ושיח חיוכים. טובה ודיש אווירה מא. אתו
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 שמעניק וההכלה הקבלה תחושת מתוך מתאפשרת זו חיובית השפעה כי מציינים דני של ההורים

  :לנער הצוות

שומעים את הרע ולא . מקבלים אותו. לא שופט אותו. קיבל אותו יפה' מעטפת'בהצוות "
  ". שופטים אותו

מציינת כי אחד הממדים החיוניים לקביעת טיב הקשר בין הצוות למשפחה הוא  יונתן של אמו גם

בני המשפחה תופסים  שבהמידת האמון שרוחשת המשפחה לאנשי הצוות המקצועי ובמיוחד המידה 

  : היא מתארת. כי אינם נשפטים על ידי הצוות

אבל אתו היה לי את זה , אמון צריכה. קשה זה דברים הרבה ולספר אדם לבנילהיפתח "
סיפרתי לו ... לא בא לשפוט אותי. הבנו אחד את השני והיה כיף. ביחד ייההייתה כימ. מהר

  ". דברים שלא סיפרתי

 ככלי ובהומור לבינו בינה שנוצר קשרב שימוש עושה אמוהמתאמת של יונתן מציינת כי , כך בתוך

  .פעולה לשיתוף שלו ההתנגדות על להתגבר

  המשפחתי הליווי צוות גודל. ג

את אנשי המקצוע , כוללים את בני המשפחה) צוות ליווי משפחתי(מ "צלמפגשי , לעיל כאמור

 צוות לגודל. משמעותיים מן הקהילה נציגיםי משפחה מורחבת ומתאמת ולעתים גם בנ, הרלוונטיים

, כך. ככלל ועל בני משפחה שונים בתוך אותה משפחה המשפחותשונה על  השפעה יש המשפחתי הליווי

. אך איים על רוני עצמו, העובדת הסוציאלית של רוני מציינת כי הפורום הגדול היטיב עם האם, למשל

  : היא מספרת

אחרי כן גם עם המתאמת והעובד . נפגשתי רק עם האימא ורוני הראשונותבפגישות "
, היה לה קהל. לאימא הצוות הגדול עשה טוב. בהתחלה לא היה פורום ענק. הסוציאלי

  ". שותק פגישה שלמה, בהתחלה מגיע. לרוני זה היה מאיים. הייתה זקוקה לזה

של  יעילותה על וכן המקצועי הצוות נשיא את המשפחה של קבלתה על להשפיע עשוי הצוות גודל, כך

, עשוי לעזור) ולו לתקופה קצובה(מ "צלניתן לשער כי שילוב מפגשים פרטניים בצד מפגשי . ההתערבות

הפתיחות שנוצרה במפגשים הפרטניים שבין רוני לבין העובד , ואכן. כאשר צוות גדול נתפס כמאיים

  : כך מתארת המתאמת. חביםמ המור"צלהסוציאלי הועתקה מאוחר יותר למפגשי 

 הרשה -אתו . היה היחיד שהצליח להגיע אליו ולפתוח אותו' מעטפת'מהעובד הסוציאלי "
  ". היו כמה מפגשים משותפים עם העובד הסוציאלי ורוני וגם נפתח אליי. לעצמו לדבר

 שלומ תרומה רבה לתחושת המחויבות והנכונות של המשפחה "צלניתן לראות כי למפגשי , לסיכום

קיום המפגשים בבית המשפחה יצר אינטימיות והוביל לפתיחות . או הנערה לתהליך ההתערבות הנער

לקיים  כדיבני המשפחה העריכו את המאמץ שנעשה בעבורם . הנוער בניולמחויבות מצד המשפחה ו

 מקצועיים גורמים כלפי ואף המקצוע אנשי כלפי אמון אצלם עורר והדבר, בביתם המפגשים את

 בנישל  םונגישות זמינותם היא המשפחה בבית המפגשים קיום של וחיונית נוספת תרומה. נוספים

 אנשי אללהגיע אל הרשויות ו הנוער בני את לחייבאין צורך : ושל אנשי הצוות המקצועי הנוער
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קיום , עם זאת. קבועים ובמועדיםואנשי המקצוע עצמם נגישים לבני המשפחה , המקצוע השונים

ם בבית המשפחה עלול להוביל לתחושה של חדירה לפרטיות בקרב משפחות מסוימות המפגשי

   .ולאיים עליהם הנוער בניהרב של המשתתפים עלול להרתיע את  ומספרם

  מקצועי- הרב צוות ההתערבות 3.2.5
נציגי שירותים , או הנערה והמשפחה למעט הנער, כולל) מ"צל(משפחתי הליווי הצוות , כאמור לעיל

הגדרת יחסי העבודה בין אנשי , מ"של צל מקצועי-רבמבנה הצוות ה. ומתאם שנבחרו על ידי המשפחה

ו על תהליך עיפלו הורגלו בעבר והדינמיקה הייחודית של הצוות הששסגנון העבודה , הצוות המקצועי

קצועי התרומות והקשיים של מבנה הצוות המ פירוטלהלן . תרמו לו והקשו עליו בו זמנית, ההתערבות

  .ושל הדינמיקה בין אנשיו לתהליך העבודה

  מקצועי-רביתרונות הצוות ה. א

. במפגש עם המשפחה לכל אחד מאנשי הצוות המקצועי תפקיד ותשומות הייחודיים לו ולמקצועו

כמספקות זוויות ראייה שונות האינטראקציה בין אנשי הצוות המקצועי וחלוקת העבודה מתוארות 

קצין המבחן של דני מדווח על מערכת יחסים תומכת וזורמת , למשל, כך. עיתכמפרות מבחינה מקצוו

  : בין אנשי הצוות המקצועי הפועלים יחד לטובת המשפחה והנער

אין מישהו שמנסה לכפות את דעתו או איש . כל אחד יכול להתבטא. המפגש מתנהל טוב"
כל  .שונהראייה , המשפחה מרגישה שלכל אחד יש תפקיד שונה. מקצוע דומיננטי במיוחד

  . "בני נוערבעבודה עם  ומביא למפגשים את הניסיון שלאחד 

  : קצין המבחן מתאר. רגשית כאחדהפריה ההדדית מתוארת כמעצימה מבחינה מקצועית וה תחושת

מיד את המידע ולא צריך  מקבלים ]תכניתהשל [ במודל. זה מפרה ,הרבה אנשי מקצוע"
זה כמו . מקבל עוד זוויות ראייה, הטוב בעבודת צוות זה זרימת אינפורמציה. לחפש אותו

כן לא מו. זה משהו שנותן תחושה של ערך לעבודה שלי. תזמורת בדרך כלל מתוזמרת טוב
   ".נותן משמעות לעבודה שלי וגם מרגיש שפה עושים משהו נורא חשוב. לוותר על זה

תחושה של אחריות משותפת ומפחית מהקושי ל תורם מקצועי-רבהיות הצוות הראיונות מלמדים כי 

  : קצינת המבחן של רוני, למשל, כך. שבהתמודדות המקצועית של היחיד עם בעיות המשפחה

אם . אז זה כיף ,חלוקת אחריות ואנשים שאפשר לסמוך עליהם גם יש. למדתי הרבה"
קטע הזה הואין  ,אז זה נהדר. יש חלוקה בהתאם לתפקיד, עליך לתטיל משימה זה לא ייפו

כיף  –משפחות כאלה  ]בעבודה עם[. אלא נכונות של כל אחד, "תעשה את זה" –של לזרוק 
   ".אתה יכול לנשום. שאת לא לבד

אחד מקציני , למשל, כך. תורם אף לחלוקת העול הרגשי הטמון בעבודה מעין זו מקצועי-רבהמודל ה

  : המבחן

אפילו במשהו . 'ביחד'ויש לזה כוח של ה. גם כשיש משברים אתה לא לבד 'מעטפת'ב"
   ".מתחלק עם עוד אנשים בעול. לחלוק תסכולים, רגשי
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הן מן הבחינה  ,תורמת לאנשי הצוות המקצועי מקצועי-רבכי העבודה בצוות , מהראיונות כך עולה

צוות מספקת מקום להפריה הדדית ולחלוקת נטל  תעבוד. המקצועית והן מן הבחינה הרגשית

שכן  ;תרומה נוספת נעוצה בהיבט הרגשי .בעיות-מרובותהאחריות המקצועית שבעבודה עם משפחות 

ו של וכך התמודדות, משפחות בסיכוןהבעיות הקשות של הבעול נושאים במשותף אנשי הצוות כולם 

  . קלה יותר כל אחד מהם

  מקצועי- רבאתגרים במודל הצוות ה .ב

מתוך ריבוי , למשל, עלולה להיות אף השפעה שלילית על התהליך מקצועי-רבלצוות , לצד היתרונות

, יבמקרים מסוימים אנשי הצוות המקצועי משכו כל אחד לכיוונו המקצוע. נקודות המבט המקצועיות

כך מספרת אחת מהעובדות . עדר מטרות ברורות הדבר הוביל להצפת בעיות ללא מציאת פתרונותיובה

  : הסוציאליות

היו . כל אחד אמר את דברו. זה הקשה, הרבה אנשים בצוות. צוותהאין הובלה נכונה של "
בחלק מהמקומות כל אחד לוקח את זה לעולם ... דיברנו על דאגות. מאבקים ולא הובלה

  . "משתתק –דיבורים והנער . שלו ולעולם שלו בלבד בלי עשייה בפועל

מאנשי הצוות המקצועי  למודל הרב צוותי עלולה להיות השפעה אף על התפקוד האישי של כל אחד

שדיווחו מי היו . אנשי הצוות הן של עבודה פרטניתשל שכן מרבית הפרספקטיבות המקצועיות , בנפרד

כך מתארת אחת . היו רגילים במפגשים הפרטניים שאליהעל תסכול בשל ההפחתה בהשפעה 

  : מהעובדות הסוציאליות

התסכול שלי יצר . ת הענייניםלא יכולה לנהל א. הרגשתי שאני מפספסת את התפקוד שלי"
. תכניתכעס שלי ורצון לעזוב את ה. איך אפשר לשנות את הדברים. שיחות עם המתאמת

. תיתִמ כי זה לא יוצר מחויבות אֲ  ,אבל זה לא מקדם ,נפלאות באוויר תכניותעושים 
  . "רים אבל נגמרת השעה וכל אחד חוזר לפינה שלומדּב

  תפקיד המתאם והיעדר ראש צוות .ג

שנבחרו לתפקיד המתאמות , זאת עם .מ"המתאם להנחות ולהוביל את מפגשי צל נבחרמתוקף תפקידו 

בעל שהוא בלט במיוחד העדרו של ראש צוות  בהתאם לכך. מקצועית-הן צעירות ובעלות הכשרה סמך

  : שיוביל את המפגשים תיק ומנוסהו ,י בטיפולמקצוערקע 

חשוב שמי שמוביל את זה יהיה . פחות רלוונטיזה ? מי אנשי המקצוע הספציפיים בפגישה"
   ".שיצליח להזיז גלגלים ולהציב מטרות ;דמות חזקה

מנקודת מבטה . המתאמת של רונית ורויטל מתייחסת אף היא לתפקידו ולסמכויותיו של המתאם

כבעלת תפקיד רשמי במערכת  היא מדגישה את החסך בסמכויות, כמתאמת שאינה אשת מקצוע

  : ברווחה

אם צריך . כי אני לא עובדת סוציאלית ,העובדת הסוציאלית עושה ,רוקרטייםודברים בי"
כשכתבתי דוחות צריכה . צריכה אישור מעובדת סוציאלית ,חתימה של עובדת סוציאלית
  . "אישור של עובדת סוציאלית
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 השפיעו לרעה עלוהם , בין מתאמות םהראיונות מלמדים כי אצל חלק מהמשפחות היו חילופי

המתאמת האחרונה . יונתן ומשפחתו הביעו חשדנות כלפי המתאמת החדשה, למשל, כך. התהליך

  : םמספרת על השפעת החילופי

הייתה . הרגשתי שהייתה תקופת היכרות. זו נקודת התחלה... הכרתי אותם בקושי"
  . "אני לא עובדת כמו המתאמת הקודמת. תקופת היכרות לבדוק אם אני אמינה. רגרסיה

  : כך מספרת המתאמת. משפחהב לטפלעל היכולת של המתאמת לתפקד בתוך הצוות ו פיען זה השעניי

יותר . הדרך שלי שונה. לא מיד קיבלו את הנוכחות שלי... לקח למשפחה לא מעט זמן"

נדה 'באתי עם אג. זה שונה להם מהמתאמת הקודמת. לא רק כתבתי. מעורבת, ורבלית

  ". מקצועית

  מ "העדר מפגשים של אנשי הצוות המקצועי מחוץ למפגשי צל. ד

ם גרע מיכולת זההראיונות מלמדים כי . אנשי המקצוע נפגשו כצוות מקצועי אך ורק בבית המשפחה

אחת . לתאם ציפיות ולבחון את הנושאים מנקודות המבט המקצועיות השונות, להתכונן למפגש

  : המתאמות

כשנכנסות  ,סית מדברות לפעמים"אני והפק. מ"לאנשי מקצוע לא מדברים מעבר לצ"
   ".כמעט ולא מדברות בין הפגישות בינינו. שיוצאותכביחד למפגש או 

   :לשם התייעצות מקצועית מפגשים הנפרדיםב הצורךאת מתארת קצינת מבחן 

היינו נפגשים קצת לפני . כדי לראות איפה אנחנו, יכול להיות שצריך לעשות את זה"
, אולי כדאי היה לקבוע מפגש של אנשי מקצוע. ומדברים מה כל אחד חושב שעלינו לדירה

   ".להיפגש ולדבר על הדברים –רבעון , אחת לחודשיים

מתוך , מ"אחת המתאמות מצדדת בהעדר קיום של מפגשים מקצועיים בנוסף למפגשי צל, לעומת זאת

  : הצורך בשקיפות כלפי המשפחה

חשוב לי שיש שקיפות עם ? מקצוע בין הפגישותהאם זה טוב שאין חשיבה בין אנשי "
ההחלטות מתבצעות ביחד עם המשפחה ולכן לא נכון שאנחנו אנשי מקצוע . המשפחה

   ".נחליט ביחד ונגיד למשפחה

  "מעטפת"העדר המפגש הפרטני במודל  .ה

מפגשי . בסכנה יםנוער הנמצאבני נשענת על שיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים ב" מעטפת"

מאנשי הצוות  חלקל, עם זאת. מ הוגדרו כמקום לדיון של נציגי השירותים השונים עם המשפחה"צל

  : מתאר קצין המבחן, למשל, כך. בנפרד נער או את הנערההלהכיר את היה חשוב המקצועי 

 'מעטפת'הכרתי את דני משתי שיחות פרטניות וכבר יצאנו ל, אחרים בני נוערבשונה מ"
מכיר את הנער טוב כך אני מבחינתי היה טוב יותר אם יש היכרות יותר מעמיקה . דביח
   ".יותר
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מוצג לא רק כגורע מן בין הנער או הנערה לאנשי המקצוע שכן העדר המפגש הפרטני , לא זו בלבד

, כך. אלא אף כפוגע בתהליך ההתערבות והשינוי, או הנערה ההיכרות של אנשי המקצוע עם הנער

  : קצין מבחן, למשל

הטוב ביותר היה שלצד . זה לא חייב להיות ככה. וכמודל זה חבל ,החלק הפרטני יורד"
החלק הפרטני היה מקבל משקל יותר גדול אבל קשה לי לעמוד , "מעטפת"מפגשי 
  . "ל אין מפגשים פרטנייםאב ,אז לפעמים קצת לפני המפגש אני מדבר איתו. בשניהם

נושאים רגישים המהווים גורם  צריך לבחוןבמיוחד כאשר חשוב  ,תפרטני התערבות במסגרתב הצורך

קצין , למשל, כך. בפורום צוותי שיחהואשר אינם מתאימים ל, הנערהשל או  חשוב בבעיות של הנער

  : האם הביולוגית של דני כנושא שיש לדון ולטפל בו בפורום פרטניהקשר עם את  מצייןהמבחן 

בטיפול פרטני זה היה . איך מרגיש עם אימא ביולוגית ,יש לו רגישויות. חסר קטע פרטני"
אולי . נושא זה לא עלה לעומק רק הוזכר. וכאן יש זהירות לטפל בזה בפורום הזה, עולה

תנו ייקח או שאחד מִא  עם כולםלהעלות  משפחה אולי אפשרהעכשיו כשיש פתיחות מצד 
   ".את זה לשיחות פרטניות

אז הוא הוצע ככלי עזר , רעיון שילוב המפגשים הפרטניים עלה גם במקרה של רוני, כפי שתואר לעיל

ניתן לאפשר חשוב לציין כי  .אשר גודל הצוות היווה בעבורו איוםכ, בהגברת מידת הפתיחות שלו

  . עם איש מקצוע שאינו חלק מצוות הליווי המשפחתיאך , כחלק מתשומות התכניתשיחות פרטניות 

  מ"מפגשי צלמלבד  בני הנוער ליוויהעדר  .ו

ליווי של איש צוות או קיבלו ומרביתם לא , מ"פגשו את אנשי המקצוע בעיקר במפגשי צל נוערהבני 

גע הראיונות עולה כי זה פמן . או שקיבלו ליווי מועט בלבד בין המפגשים איש מקצוע כלשהו

לט במיוחד בחקרי המקרה בבאר ב הליוויהעדר . מ"למפגשי צל מחוץלשינוי נוער השל בני  םבמחויבות

אך , "מעטפת"בחיפה את הפונקציה הזו מילא במידה מסוימת עובד סוציאלי שהוקצה מטעם  .שבע

הנוער והמשפחות המשתתפות העובד הסוציאלי ליווה את בני . שלא היה חלק מצוות הליווי המשפחתי

 ליווי, שיחות אישיותהמפגש כלל  .כמועיל מבחינות רבות מותיארו את המפגש עוהן  בתכנית בחיפה

מסיבות תקציביות ואחרות העובד , עם זאת. להיפתח ולפרוק כעסים ִאפשר להםו, מ"מחוץ למפגשי צל

  : יותכך מתארת אחת העובדות הסוציאל. תכניתהסוציאלי נאלץ להיפרד מה

הרבה ממשפחות אלו צריכות ליווי צמוד וזה לא מתאפשר . יצר קשר אישי. הוא היה טוב"
  . "פונקציה משמעותית. הוא מאוד הוסיף. גם כשבאים פעם בשבוע אין את זה. ַּברווחה

הייתה שונה במפגשים  ומחויבות כןש, בולט במיוחד במקרה של דני ליווי בין המפגשיםההעדר 

העדר הקשר השוטף ממקד את , של העובדת הסוציאלית של דני לדברי. להם התנהגותו מחוץמ

  : יום- ואין העברה של התובנות שהושגו במפגש אל חיי היום ההתערבות במפגשים בלבד

מה קורה . לא טובה לדני ושצריך לפרק את זה 'מעטפת'עד לאחרונה הייתי אומרת ש"
לא "הגננת אומרת . ם לו טיטולזה כמו ילד שלא עושה בשירותים בגן ושמי? מ"בצל

אבל הגננת לא אומרת לאימא מה כן צריך לעשות כדי ! זה לא עוזר לאף אחד. "הצליח
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תנסי גם את ' :במקום להחזיר לילד את הטיטול צריך שהגננת תגיד לאימא. שזה כן יצליח
  . "דיברנו –מ "זה מה שקרה בעצם בצל. 'בבית ותגידי לי מה קורה

כחיוני וכהכרחי  הליווימדגישים את  יום-הנערים בין המפגש לבין חיי היוםשל התנהגות הפערי 

  : האם מספרת. כפי שעולה מתיאור המקרה של רונית ורויטל, להצלחת ההתערבות

קונה לה , רוניתמוציאה את  ,הייתה באה. רוניתהייתה בקשר עם . מתנדבת, הייתה אחת"
  . "...להצגה ]רוניתעם [הולכת אתה , הייתה גם עם רויטל. ומפנקת אותה

, למרות זאת. חשיבות רבה יש מ"מפגשי צלחוץ מ ,הנערהשל או  ליווי המקצועי של הנערלַ , כאמור

ווה בקרב מלַ הוביל לכך שלא היה  "מעטפת"כחלק אינטגרלי של מודל  מלווהשל  העדר הקצאה קבועה

משפיע לרעה על ההתערבות ועל מחויבות הנער " מעטפת"העדר פונקציה זו במודל . חלק מהמשפחות

   .מ"שעות מפגשי צלבנוסף ללשינוי או הנערה 

 הקשר עם בית הספר 3.2.6
המשתתפים  כיוון שמרבית. חלק חשוב מחייהםלהיות  יםאמור פרהסת עבור בני נוער הלימודים בבי

הקשר עם הסגל החינוכי חיוני , אינם מבקרים בבית ספר או שאינם מבקרים בו באופן סדיר בתכנית

עם סגל בית " מעטפת"בלמרות ניסיונות ההתקשרות של אנשי הצוות המקצועי , עם זאת. להתערבות

בכך , מעשייםהיעדרות זו הוסברה בטעמים . על פי רוב הגורם הבית ספרי נעדר ממפגשים אלה, הספר

מתארת , למשל ,כך. המפגשים אחר הצהריים ובערב בהן התקיימו החינוך אינם עובדים בשעות שאנשי

  : המתאמת של רונית ורויטל

עובדי . קשה לגייס אנשים שיגיעו בערב. המפגש בערב. בחינוך עושים בעיות, לגבי היועצת"
בשירות אחר הצהריים אז אפשר לתאם ביום זה בשעות עבודה וגם ' רווחה עובדים יום ג

  . "כי המפגשים לא בשעות עבודה, המבחן אבל בחינוך קשה יותר להביא אותם

  : רונית מתארת. נעדרה מן המפגשיםש ,המחנכתרונית עצמה הביעה צורך בנוכחותה של 

יש לה ילדים . אבל לא יכולה לבוא ,ה הייתי בקשר והייתי רוצה שתבואתִא , המחנכת"
. זה היה באחת, המפגש. באה פעמיים. בית ספראחרי בבית שהיא צריכה להיות איתם 
  ".לא התאים למורה. אחר כך עבר לשעות אחרי צהריים

וגורסת שזו אחת , מ לבין בית הספר"אף העובדת הסוציאלית של דני מדווחת על ניתוק בין מפגשי צל

  : העובדת הסוציאלית מספרת. הסיבות לכך שהשיפור בתחום זה בחייו של דני מתון

לא . תכניתלראות איך בית ספר נכנס ל ,אמורה לקדם מעבר למפגשים תכניתה מבחינתי"
לעשות חיבור יותר טוב עם המורה ועם . 'לא מספיק. אתה מנסה'יועצת יושבת ואומרת 

חשוב שהמחנכת . מ ואז לא מתקדמים"ההורים ולא להישאר במסגרת המצומצמת של צל
  . "מ"ולא היועצת ישתתפו בצל
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האם מתארת כי התקשורת בינה לבין בית . ר עם בית הספר מוצג כבעייתי ולא עקביגם אצל יונתן הקש

של אנשי הצוות המקצועי היא הגורם המתווך היחיד בינה לבין בית  םה וכי התערבותויהספר לק

  : הספר

לא הייתי יודעת מה  'מעטפת'בלי . פרה לי מה קורה בבית ספריקצינת ביקור סדיר ס"
הוא עושה טובה שהוא הולך  :סיות"קב. נכת אומרת הכול טובהמח. קורה בבית הספר

  . "לבית ספר

מורה שהגיע אף הפריע הו, הנוכחות של גורם בית ספרי במפגשים היה מוגבל, היא מציינת, עם זאת

   :להתערבות

, הגיע מורה לכדורעף. פעם אחת באה ואחר כך לא יכלה, מחנכת הגיעה –באו מורים "
הגיע פעם אחת . הזמנו אותו. הוא היה משמעותי לו. ליונתן גבר זה לא אישה. המאמן שלו

  . "עשה צחוק מהפגישה. עשה צחוק מכל הסיפור -

מזמינים , מ"הקשר עם בית הספר והנזק שבהיעדרות של גורם בית ספרי ממפגשי צל, כאמור לעיל

יש להבינם על רקע , מעשייםלמרות הצגת הדברים כנובעים מאילוצים . התייחסות ברמה מערכתית

  . הילד עבורב "מעטפת"לתכנית  המחויבות הבית ספרית

   התכנית תשומות 3.2.7
 חלק. הםולמשפחותיהם בהתאם לצרכי נוער לבני ייחודיות תשומות מתן מגדירה" מעטפת" מסגרת

וחלקן היו ייחודיות ) אחת נערהאחד או  מנעראו ליותר ( אחת ממשפחה ליותר ניתנו מהתשומות

 מאז בתכנית שהשתתפו ומשפחותיהם הנוער בנילכלל  התכנית תשומות תיעוד. נערה או נער, למשפחה

2001 )22=n ( תשומות של עיקריים סוגים חמישהמצביע על:   

 נובני משפחותיהם ניתללבני הנוער או ; חונך ניתן הנוער מבני לחלק. מקצועית ועזרה ייעוץ 

; שיחות וטיפול פרטני אצל פסיכולוג ניתנו לאחת האימהות; פגישות ייעוץ או מתנדבים לתמיכה

 פגישות; הנערים לאחד - פסיכולוגי טיפול; לאחת האימהות ניתנהתכנית טיפול לגמילה מסמים 

  . ולבנה לאם תנוני "מעטפת" מצוות שאיננו סוציאלי עובד עם שבועיות

 במרכז להשתתף הזדמנות ניתנה, תמיכה בלימודים נהנית בני הנוערמלחלק . בלימודים עזרה 

 . לסיוע מתנדבים או, למידה

 חוג, לספרייה מנוי, פעילות בקבוצת כדורגל, לחדר כושר מנוילבני הנוער ניתנו . ופעילויות חוגים 

בילוי  ,ְלמשפחהכיף בברכה  יום, ְלאם בטן ריקודי חוג ניתן כן. אגרוף חוגו קירות על טיפוס

 . משפחה גיבוש לצורך במסעדהערב  וארוחתמשפחתי חד פעמי בסרט 

 לחלקם ניתנו כרטיסיות , ח"ש 200בני הנוער ניתנה מתנת יום הולדת בסך  לכל. חומריות תשומות

קיבלה  אחת המשפחות, לאחד הנערים ניתן מחשב כתגמול על הישגים בלימודים, חודשי- חופשי

 ."מוריה בית"תווי קנייה לחג ומשפחה אחרת נכנסה לסבב חלוקת המזון מטעם 

 לבית בריהוט, המשפחות לאחת" עמידר"מיותר  דירה גדולה השגתב תיווך" מעטפת" צוות. תיווך 

 לסיוע מתנדבת בהשגת ,אינסולין להזרקת אחות שירותי בהשגת, "יחדיו" תשנתרם על ידי עמות
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הבית ולהדרכת האם מטעם  ולתחזוקת לניקוי וסייעת "מוריה בית"במשפחה מטעם  ולתמיכה

 .הרווחה מחלקת

חומריות  בתשומות" מעטפת"שנעשה ב השימוש, לתשומות שאינן חומריות בדומהלהדגיש כי  חשוב

 הצטרפותו, למשל. אם בצורה ישירה ואם עקיפה, על הצרכים ועל הדאגות של בני הנוער לענות מטרתו

הבטחת ; את התנהגותו האלימה והפלילית להפחית נועדה משמעותיתשל דני לקבוצת הכדורגל 

המעבר של המשפחה של רונית ורויטל ; 5בלימודים מצבוריץ לשיפור להיות תמ נועדההמחשב ליונתן 

להן פרטיות והמעיט משמעותית עד הכחיד  אפשר ובפועל הצפיפות על להקל נועדלדירה גדולה יותר 

  .את בעיית השוטטות והלינה מחוץ לבית אצל שתי הנערות

  נקודת המבט המערכתית 3.2.8
העדר מנגנון מרכזי להכוונת : מזהים שני קשיים עיקריים ברמת המערכת תכניתאנשי מפתח ב

ברמה  חינוךוההרווחה  מחלקותוהעדר שיתוף פעולה בין ; ולפיתוח הפרויקט ברמה הארצית

בהתייחס לקושי , כך. בצורה המיטבית תכניתשני קשיים אלה מעכבים את הפעלת ה. היישובית

פועלת ללא פרויקטור  תכניתהוענת כי ט" אשלים"מותת מטעם ע" מעטפת" תכניתמנהלת , הראשון

לו  ,להבנתה .ולכן מתנהלת מעצמה) אדם מטעם העמותה שיוביל וינהל את התכנית ברמה הארצית(

את מערך ההדרכה לַפֵתח , על-ראיית פעיל את גלגלי התכנית מתוךהוא היה יכול לההיה פרויקטור 

מנהלת גם . את התכנית במערך הרווחה הארצי כחלק מתפיסת העולם של אנשי המקצועולהטמיע 

חד של מנגנון מרכזי מַאהחיובית מדגישה את ההשפעה ו ,סבורה כך תכניתהעמותה המפעילה ויוזמת ה

  .רשויותהשיתוף הפעולה בין על 

שיתוף הפעולה  .שוביתברמה היי חינוךוההרווחה  מחלקותהעדר שיתוף פעולה בין הקושי השני נובע מ

עניין זה מקבל ". מעטפת"בין הרשויות והשירותים השונים זוהה כאחת הפונקציות החשובות ביותר ב

חשוב במיוחד הוא שיתוף הפעולה בין  .על ההתערבות עצמה פיעכיוון שהוא מש ,חשיבות רבה במיוחד

, מ"נוצר חוסר בגורם חינוכי במפגשי צל ווך ביישובים השונים אשר בלעדינמחלקות הרווחה והחי

יש מנהלת העמותה סבורה כי , בהתאם לכך. אל בית הספר מחלחלתוההשפעה של ההתערבות לא 

  . עגנם בצורה ממסדיתללאגם את תקציבי החינוך והרווחה ו

  תכניתבחינת השפעת ה 3.3
  : והמשפחות התייחסנו לשני סוגי נתונים נוערהבני על  "מעטפת" תכניתהשפעתה של  לשם בחינת

 חיי משפחה ובחיי הנתונים עובדתיים המתייחסים לשינויים שהתרחשו בפועל בתחומים שונים ב

 .או הנערה נערה

 ושל  תכניתה של התהשפעאת בני משפחותיהם ואנשי הצוות המקצועי , נוערהבני של  ההערכה

 .הביאה לשינוי םהתהליכים באמצעות

                                                   
  יונתן קיבל את המחשב שהובטח לו 2009במהלך  5
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 תכניתשינויים שהתרחשו בעקבות ההשתתפות ב 3.3.1
כי התוצאות הרצויות מעצבי התכנית  הגדירו, )לעיל 1.2סעיף (" מעטפת"כפי שמצוין בתיאור תכנית 

, במסגרת לימודים או הנערה השתלבות הנער; מתן מענה חלופי להוצאה מהביתהן  ,להשתתפות בה

דיווח על ; במסגרת שנבחרהשגים ייה בהיועל ירתפקוד סב ,ביקור סדיר ;הכשרה מקצועיתאו , עבודה

לשם כך נעשו . האו הנער גילוי סממני התעצמות אצל בני המשפחה והנערו; סיכון התנהגויותבירידה 

במסגרת . הפלילי וביחסים בתוך המשפחה, בתחום הלימודי, צעדים בתחומים הרגשי התנהגותי

תיעוד זה . תועדו תהליכי ההתערבות של המשפחות שהשתתפו במחקר, "מעטפת" תכנית הערכת

בכל אחד מתחומי הדאגות שסומנו בתחילת  נוערהבני מלמד על שינויים חיוביים בהתנהגות 

   .ובהתאם לתוצאות הרצויות שהוגדרו לעיל ההתערבות

   6התנהגותי-בתחום הרגשי

הקשיים בתחום . התנהגותי-סומנו דאגות בתחום הרגשילכל אחד מבני הנוער בארבעת חקרי המקרה 

ההתנהגות בבית הספר וכן על , זה משפיעים על מגוון תחומים אחרים בהם התקשורת בתוך המשפחה

 :כפי שמתואר להלן, רמת האלימות של בני הנוער
 דני . בעיקר בתקשורת הבין אישית ובשיעור ההתנהגויות האלימות, ניכר שיפור בהתנהגותו של דני

שאינם קשורים לחברה  בני נוערובכך הידק את קשריו עם  שלוהתמסר לקבוצת הכדורגל 

הזמן הרב שהקדיש , עם זאת. את השוטטות והפחית את ההתנהגות העבריינית פסיקה, העבריינית

לאחר כשנה מתחילת התכנית חלה . מנו השתלבות בפעילויות נורמטיביות נוספותלכדורגל מנע מ

בירידה , בעלייה בהפרות המשמעת בבית הספרמסוימת בהתנהגות של דני שבאה לידי ביטוי  נסיגה

מהלך ב, זאת עם .מ"צלבמידת שיתוף הפעולה שלו במפגשי  בקבלת הסמכות ההורית ובירידה

 . כי הוא שב והשתפר בכל תחומי הדאגות שסומנו לו המתאמת של דני דיווחה 2009
  עם מעבר המשפחה לדירה גדולה יותר החלו רונית ורויטל לישון בבית באופן סדיר והן מקבלות

אנשי . וילדה בתרונית כשנתיים לאחר תחילת ההתערבות הרתה , עם זאת. את סמכות ההורים

הם מזהים אצל רונית , הדבר עשוי להיתפס כמעידה במונחי התכניתעל אף שהצוות מדווחים ש

 . אכפתיות ואחריות מרשימות כלפי התינוקת וכלפי עצמה

 יונתן . הורית רבה יותרה היונתן נשמע יותר לדברי אמו והיא עצמה מציבה לו גבולות וסמכות

לסכנה מצדו לפגיעה שאחת ממסקנותיו הייתה שאין עוד לצפות , הסכים ללכת לטיפול פסיכולוגי

 . והרחיב את מעגל חבריובצורה טובה  הפרעת האכילהעם  החל להתמודדהוא , באחותו

 הוא החל להיפתח בפני הצוות המקצועי ולמד לשלוט בכעסיו, ביטחונו העצמי של רוני השתפר .

רוני החליט לא לדחות את . רוני הצטרף לקבוצת תיאטרון והציג יכולות מרשימות כשחקן ראשי

  . ל"גיוסו לצה

                                                   
עיינו בתיעוד המקרים , בנוסף לארבעת המקרים המופיעים בדוח זה, כדי להבין את התכנית בצורה המיטבית 6

חשוב לציין כי התיעוד של כלל ). n=22( 2001של כלל בני הנוער ומשפחותיהם שהשתתפו בתכנית מאז 
עיון זה מעלה כי לארבעה בני נוער . ערים היה חלקי וכך גם המידע שהתקבל ושיובא כאן ביחס אליהםהנ

מתוך שלושה בני נוער ששמו להם למטרה לשפר . הוצב יעד למניעת שוטטות והוא הושג בקרב שלושה מהם
  שניים השיגו את היעד, את מצבם הרגשי והחברתי
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  7בתחום הלימודי
בהתאם . אינם מבקרים בבית הספר או שמבקרים בו בצורה לא סדירהבני הנוער המשתתפים בתכנית 

 . נעשו צעדים להשגת היעדים בתחוםמבני הנוער בהתערבות של כל אחד לכך 

 זאת עם. הוא החל להביא ציוד ומיעט להפריע בשיעורים, חל שיפור בתפקודו של דני כתלמיד ,

, והוא הראה עלייה בהפרות המשמעת בבית הספר וכשנה מתחילת ההתערבות חלה נסיגה אצל

מלמד על שיפור  2009דיווח המתאמת משנת , כאמור. לשיעורים ופערי הלימוד נותרו גדוליםחר יא

 .בהתנהגותו של דני בתחום זה

 רונית . מחסירות כיום בשבוע אך הן עדיין, רונית ורויטל החלו לבקר בבית הספר באופן סדיר יותר

 . נבחנה בחלק מבחינות הבגרות ומתכננת להיבחן בשאר הבחינות, שנות לימוד 12סיימה 

 ללא ציוני נכשל' סיים כיתה חהוא , יונתן התחיל לבקר בבית הספר באופן סדיר וציוניו השתפרו ,

  .ספרהמשחק כדורעף בנבחרת בית ואף  ספר באולימפיאדת מתמטיקההבית את יצג י

  ל"שם הוא לומד ועובד במסגרת מוגנת עד לגיוסו לצה, ר"במסגרת החינוכית מית השתלברוני .

 . ר לגבי רוני חיובית ואף עולה כי הוא משתלב חברתית"חוות הדעת של אנשי המקצוע במית

   8בתחום הפלילי

ינית ובאירועי שני הנערים היו מעורבים בפעילות עברי. לדני ולרוני סומנו דאגות בתחום הפלילי

 .אלימות קשים

 לא הוגשו נגדו תלונות למרות אירועי ו ,יינית של דני פחתה באופן משמעותיההתנהגות העבר

 . האלימות החריגים שהתרחשו בבית הספר

 ואף העיד על עצמו , רועי אלימות ועבריינותירוני לא היה מעורב בא, כשנה מתחילת ההתערבות

 . יבה של נוער עברייןשהוא חש שליטה עצמית גבוהה בסב

 לרונית ולרויטל לא סומנו דאגות בתחום הפלילי, ליונתן.  

  בתחום היחסים במשפחה
 וכאמור  עם זאת. ובעיות התקשורת ביניהם התמעטו המערכת היחסים בין דני להוריו השתפר

 2009-ב. בקבלה של דני את סמכות הוריו מסוימת חלה נסיגה תכניתלאחר כשנה מתחילת ה, לעיל

 .דיווחה המתאמת כי שוב חל שיפור בהתנהגותו של דני
 סמכותה את יותר מכבד ורוני השתפרו ביניהם היחסים, התקשורת בעיות פחתו אמו לבין רוני בין 

הקטנים של רוני  אחיוהוחלט ש, האם ובהסכמת ההתערבות מתחילת וחצי כשנה לאחר. כהורה

לדים צרכים מיוחדים והטיפול בהם במסגרת לשני הי, שהוזכר כפי. יותבית-חוץ למסגרותצאו יֵ 

                                                   
מעלה כי שניים מבני הנוער שהשתתפו בתכנית החלו לבקר באופן  עיון בתיעוד המקרים של כלל המשפחות 7

   ואחד הנערים נשר מבית הספר בו למד, אחד הנערים שיפר את התנהגותו בבית הספר, סדיר בבית הספר
 
עולה כי לנער אחד סומנה דאגה בתחום  2001מתוך עיון בתיעוד כלל המקרים שהשתתפו בתכנית מאז  8

אצל נער אחד , לשני בני נוער סומן יעד של גמילה מסמים. מהתנהגותו העבריינית והוא לא הפחית, הפלילי
  הושג היעד במלואו ואילו אצל הנער השני הוא הושג באופן חלקי
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ביתיות של החינוך המיוחד הייתה קשה -למסגרות חוץ להוציאם ההחלטה. בבעיות לווההבית 

 . שבסופה סברה האם כי טובתם של הילדים אינה במסגרת הביתית, וגררה התלבטות ארוכה
  ציג עמדה סמכותית ואסרטיבית יותרולה בנותיהאמן של רונית ורויטל למדה כיצד יש לנהוג עם .

בנסיגה הצוות חש , עם זאת. נעשה שינוי חיובי ביכולת המשפחה לקבל את האב לאחר מחלתו

 . בסמיםשהאב חזר להשתמש במצב האב ובתום התיעוד עלה חשש 
  כי ו, ביחס ליונתן ואחותו כאחד כי סמכותה כהורה השתפרה משמעותיתאמו של יונתן מדווחת

  . חיובית יותרשל יונתן התנהגותו 

   של המשפחה הכלכליהתעסוקה והמצב בתחום 

המצב הכלכלי הירוד של , שכן. מצב כלכלי ירוד סומן כדאגה בולטת במיוחד במקרה של רונית ורויטל

  . המשפחה השפיע לרעה גם על התנהגותן בתחומים אחרים

המשפחה של רונית ורויטל עברה  "עמידר"חברת ויצירת הקשר עם  תכניתבעקבות התערבות ה

הבית רוהט וכעת מאפשר פרטיות לבני המשפחה . להתגורר בדירה גדולה יותר המתאימה לצרכיה

  . הבן הבכור והאב החלו לעבוד. ולנערות

  " מעטפת"של  הערכת המשתתפים את התרומה 3.3.2
כיצד , לה להם ואם כןהועיהיא  להערכתםהאם , "מעטפת"השתתפותם ב עלוהוריהם נשאלו  נוערהבני 

בני הורים ו, מרבית המרואיינים, ככלל. על חייהם ועל חיי משפחותיהם תכניתב םהשפיעה השתתפות

וציינו כי ההשתתפות בה תרמה להם בתחומים השונים  תכניתהביעו שביעות רצון מן ה, כאחד נוער

  : ההורים של דני מתארים את התהליך, למשל, כך. בהם סומנו הדאגות בתחילהש

עזרו . לראות את זה קטן. זה עוזר לנו לרדת לעומק הבעיה. הבעיה מתגמדת' מעטפת'עם "
דני עולה על . לא היו לנו כלים. הצילו משפחה שלמה. הצילו את הילד. לי להציל את הילד

ממליצה לעוד  –' וייםסיכ'ופרויקט ' מעטפת'. 'מעטפת'הרצון שלו טמון ב! דרך המלך
   ".במשפחה חדשה, זוכים בדור חדש. ילדים

מדברי . תכניתהעידו על תרומת ה, למחקר זה ראיונות האישייםשהתקשו להתבטא ברוני ודני גם 

  : רוני

רוצים . הם יודעים מה הם עושים. רוצים לטובתך. לא לשלול ]לנער[הייתי אומר לו "
. לא ידעו איך לעזור לך ,אם לא תגיד כלום. כי יודעים על מה מדברים ,שווה לך. לעזור לך

הייתי ממשיך עם  ]תכניתאם לא הייתי ב[ ...יש מצב שיעזרו לך. תנסה להיות אתם חיובי
  ".בטוח שכן. האלימות

זה . כדאי לך להשתתף] הייתי אומר לו"[ :דומהבאופן  תכניתגם דני הביע שביעות רצון מהשתתפותו ב
   ."זה רק יעזור לך ובסוף תגיד לכולם תודה. כי זה עוזר לך, יותר חשוב מלצאת עם חברים
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  : תכניתבעקבות ה קיבלשבחירה החוויה של אפשרות את הדני ביטא בתוך כך 

גם אחרי השיחות ... תנסה לפתור אותם במקום לצאת עם חברים. תקשיב לבעיות שלך"
. זה לטובתך. אבל פחות, יוצא. ואני קבעתי לעצמי שאני לא יוצא, אתה תבחר פחות לצאת

  . "רוצים לעזור לך שאתה תצליח

  המשתתפים בני הנוערתהליכים שתרמו לשינויים בקרב  3.3.3
  ת יצירת תחושה של מקובלּו .א

תחושה זו . תכניתב םפותחשו רצויים ומקובלים מעצם השתת בני הנוערמן הראיונות עולה כי מרבית 

  : דני מתאר. םולמחויבות םתרמה לפתיחות

. הרגשתי טוב. מציעים דברים, רוצים לעזור, מקשיבים. היה רגוע. היה תמיד טוב"
   ".רציתי להוכיח להם שאני יכול ואז הגעתי בזמן. עזרה לי תכניתה. שרוצים לעזור

  : תכניתל ולשלומו כבסיס למחויבותדאגה לואף הוריו של דני התייחסו לעניין שהביע הצוות בדני 

חושב שלא רצוי ופתאום רואה שצריך . מרגיש שלאנשים אכפת ממנו. מרגיש שדואגים לו"
הראו לו . נותנים לו אהבה. קיבלו אותו איך שהוא. יש אנשים טובים. שרוצים אותו, אותו

  . "זה חשוב לו. שהוא חשוב

ציינה , למשל ,כך. מ"השפעה מעבר לגבולות מפגשי צליש  רבני הנועת של לּונראה כי לתחושת המקוּב

סגל בית אף היא הרגישה כי  כלפיה ,"מעטפת"בהצוות המקצועי  של אנשירויטל כי בנוסף לאכפתיות 

  : "מעטפת"הספר שינה את התנהגותו כלפיה בזכות ההשתתפות ב

התייחסו אליי אחרת . הרגשתי שזה מחזיק אותי. דואגים לי, גם עזר לי ששואלים עליי"
  . "'את משתדלת ,כל הכבוד' :אמרו לי. בבית הספר

   הקניית מיומנויות תקשורת ושליטה בכעס. ב

ולמשפחותיהם  נוערהבני ל" מעטפת"ביותר של  המשמעותיות יהתרומותמהראיונות מלמדים כי אחת 

ההורים ואנשי , הנוערבני . וליכולתם לשלוט בכעס בני הנוערלמיומנויות התקשורת של  תרומתההיא 

הצוות המקצועי סבורים כי שיפור במיומנויות התקשורת משפיע הן על מערכת היחסים בתוך 

המתאמת , למשל ,כך. בבית ומחוצה לו בני הנוערהן על התחום הלימודי והן על התנהגות , המשפחה

  : של דני מדווחת

לעבוד על שיח בבית  צריך. קשור לתקשורת לקויה שיש בבית. התקשורת הייתה לקויה"
מדווחים שהתקשורת השתנתה ... אימא ואימא ביולוגית, בגלל קשר מורכב עם אבא

. יכלו ליצור מציאות נורמטיבית, הורים רוצים לעזור לדני. היום פחות מתפוצץ. בבית
כי דני כן המתאמת מספרת . "משהו בשפה השתנה. קטעתי אותך, למדו להגיד סליחה
   .פשר לו לעשות את זהבוד לא ִא בעבר ּכָ . וא יכול לעצור ולהתנצלעצמו ציין כי היום ה

  : המתאמת מספרת. שינויים אלה בשיח המשפחתי עולים גם בקרב המשפחה של רונית ורויטל

היה שיח נורמטיבי ועל . בהתנהלות של המשפחה השתנה... בנורמליזציה... משהו בשיח"
  . "זה שינוי חשוב, תמידַמ , בודה קבועהעצם זה שהאח הבכור בע –בסיס זה משהו מונחל 
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  : גם רוני מייחס את יכולתו לשלוט בכעס לשיחות

אמר לי דברים . הוא עזר לי. למדתי איך לשלוט על הכעסים. היו לי הרבה כעסים"
וזה לא קורה  ;שלוש - פעמיים ביום. כל יום יתי רב עם אחותילפני כמה שנים הי. רציניים

או יורד , עם עצמי. סוגר דלת ,הולך לחדר –כי עכשיו אני יודע איך לשלוט על העצבים  ,לי
   ."ומעשן וחוזר

  או הנערה על הנער האחרים בני המשפחהל מציאת המענים השפעת. ג

 של הגמישות. שזורות בבעיות משפחתיות רחבות יותר או הנערה של הנער יהםבעיות ,על פי רוב

דוגמה . בעקיפין או עם הנערה להיטיב עם הנער העשוי, לכלל בני המשפחהמענים  ספקתהמ "מעטפת"

לא בתחילת התהליך האח צרך סמים ו. טובה לכך היא העזרה שניתנה לאחיהן הבכור של רונית ורויטל

בעת ההתערבות האח . מצא עבודה הואצוות ההאח נגמל מסמים ובעזרת " מעטפת"בתיווך צוות . עבד

ודמות נורמטיבית  ובות והמשמעותיות ביותר בחיי הנערות ובשינוי שהן עברואחת הדמויות החש היה

  . ומשמעותית בחיי כלל המשפחה

ולכל אחד  מרובת בעיותמשפחתו של רוני היא , כזכור .מקרה של רונידוגמה נוספת לכך ניתן למצוא ב

 "לתפור"ניסיון דיווחה כי במהלך ההתערבות היה העובדת הסוציאלית . מבני המשפחה קשיים ודאגות

שני אחיו הקטנים של  והוצא בתוך כך. השונות של כל אחד מבני המשפחהפתרון שיענה על הבעיות 

  : כמענה לצורכיהם המיוחדים, רוני מן הבית לפנימיות של החינוך המיוחד

. שאר בפנימייהלשכנע את הבת שתי: במהלך השנה נוצרו פתרונות שונים לכלל המשפחה"
אז פנתה בבקשה להוציא אותם ומצאנו  ,תםהאם לא ידעה להתמודד ִא  –ילדים קטנים 

   ".אי אפשר רק לטפל ברוני, הכול קשור בכול. יתבית-חוץמסגרת 

אף באפשרות לתרום לבני משפחה נוספים שאינם מצויים במרכז  נהטמו" מעטפת"גמישותו של מודל 

התשומה המקצועית  את ביקשהולפיכך , אמו של רוני עצמה חשה צורך בטיפול, למשל, כך. ההתערבות

פשר את מתן תשומת הלב והטיפול ִא  מקצועי-רבקיומו של צוות . לעצמה של אנשי הצוות המקצועי

זו ממחישה את גמישותה של  הדוגמ. אבים לטיפול בנערובכך התפנו המקום והמש, הנחוץ לאם

. את ההתערבות לכל משפחה לפי מידתה "לתפור"ואת האפשרויות הרבות הטמונות בה  תכניתה

  : העובדת הסוציאלית מספרת

רצתה את המקום . היה צריך להזיז אותה הצדה. 'עטופה'היה לה למי לפנות והיא "
. הוא ניקז את מה שעברה. הסוציאלי עזר לה העובד. היה מאבק על המקום. בשבילה

   ."זה היה מקום רק בשבילה. מרימה טלפון שיגיע אליה

  חלוקת נטל הדאגה עם צוות הליווי המשפחתי –הקלה על ההורים  .ד

להם כהורים היא נטילת הדאגה מידיהם  תכניתההורים מציינים כי אחת התרומות החשובות של ה

ההורים של דני מתארים את תחושת אזלת היד , למשל, כך. וחלוקת נטל האחריות בינם לבין הצוות

וכן את הכוחות המחודשים שהפיחה בהם , תכניתואפיסת הכוחות מהדאגה לדני בתקופה שלפני ה

  : ההשתתפות בה
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אני נופלת מעצבים ופוחדת . נו אבל ירדנו ממנודאג. אנחנו נגדו והוא נגדנו ]תכניתלפני ה["
החזירו לנו את הכוח  – 'מעטפת'. ואז הרמתי ידיים. התעייפתי. 'מעטפת'לפני שהייתה 

   ".לחזור

מספרת אף היא כי ההתערבות הפכה אותה לרגועה יותר ביחס לבנותיה ונתנה של רויטל ורונית  ןמִא 

  : כוחות להתמודד איתן ועם הדאגה להן

. היה לי קשה 'מעטפת'לפני . תמיד עשיתי מה שהן רצו, מה הגיעו למצב הזהודעת לָ לא י"
. הרגשתי שהם עוזרים לי עם הבנות. נתן לי כוח. אמרתי זה יעזור מבחינת הבנות. דאגתי

   ".לפני כן הייתי יותר לחוצה. הייתי יותר רגועה

  .להתמודד עם הבעיות של ילדיהםכי חלוקת נטל הדאגה נתנה להורים כוחות מחודשים , כך עולה

  העצמת ההורים ומתן כלים לחיזוק הסמכות ההורית . ה

כי אחת התרומות ההורים מדווחים , חלוקת נטל הדאגה לבני הנוער בין ההורים לאנשי הצוותבנוסף ל

הכלים שניתנו להם במפגשים תרמו לחיזוק . המשמעותיות של התכנית להם כהורים היא העצמתם

  : כך אימא של דני. משמעת טילהלרים וליכולתם סמכותם כהו

היום דני . לא ידעתי איך עושים. לא היו לי כלים. היינו עושים דברים. מושיע 'מעטפת'"
לא הייתי  'מעטפת'בלי , ]אם אני מרשה לו לעשות משהו שהוא רוצה[ אמר שאני אגיד לו

  ".מגיעה לזה

  : ועל השינוי ביחסים שבינה לבין יונתן כתוצאה מכך אמו של יונתן אף היא מדווחת על העצמתה כאם

אומר . לא שומע. היה מתפרץ – 'מעטפת'היה "] מעטפת"במפגשים הראשונים של [ קודם"
. ואז הם שמו אותו במקום. 'את לא תתערבי לי, מה'. מתפרץ כלפי כולם. יפה משהו לא

, ו עם הקטנהאפיל, חלק מהדברים שלמדתי למשל. למדתי מהם לשים אותו במקום
הולכים לישון . שימי שעון חול' :אמרו לי. וצריכה לגרור אותה' בואי לישון' :אומרת

   ".לימדו אותי לשים גבול. גם עם יונתן. זה משהו שלימדו אותי. 'כשהשעון נגמר

תרמו במידה רבה לשיפור שחל , ניתן לראות כי העצמתם של ההורים והשיפור בסמכותם מול ילדיהם

לשינוי שחל אצלו מייחסת את השיפור יונתן המתאמת של כך ניתן לראות כי . ר עצמםבבני הנוע

  : מוִא ב

 .האימא התחזקה. אימאּבָ השינוי ביונתן נובע מהשינוי שחל . המשפחה עשתה תהליך"
וסמכותית  יותראימא שלו נעשתה דמות ברורה . יודעת להתייעץ אתנו, הגבולות ברורים

  ". אימאשינוי ּבָ  –סיבת ההצלחה . יונתן במקום טוב. ופחות חלשה

  ה או הנער שימוש בתמריצים לשינוי התנהגות הנער. ו

ליונתן הובטח מחשב . הוזכרו תמריצים לשינוי ההתנהגות שבמחקר הארבעהמבין מקרים בשלושה 

נתפסה  "מעטפת"ההשתתפות ב, אצל דני ;שנת הלימודים ללא ציונים שלילייםאם יסיים את 

ההשתתפות כדרך להימנע הוצגה , ואצל רונית ורויטל, כמבטיחה חוות דעת חיובית לבית המשפט

  ). מעון סגור לנערות" (צופייה"יה למהפנַ 
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הפוך לסיבה העיקרית של השתתפות הנער או הנערה ל עלולמסוג זה  ץבתמרישימוש החשש הוא כי 

ליונתן הוצגה על ידו כמניע העיקרי ואף היחיד  תכניתהתרומה החומרית של ה, למשל ,כך. בתכנית

וכי אין , לכתחילה תכניתמן השיחה עולה כי יונתן לא רצה להשתתף ב. להסכמתו לשתף פעולה

העובדת הסוציאלית של דני גם . להשתתף בה לאחר שיקבל את המחשב שהובטח לו להמשיךבכוונתו 

. ללא מחויבות אמתית ,ככלי לשינוי תדמיתו אל מול בית המשפט "מעטפת"כי הוא משתמש ב העריכה

  : כך היא מספרת

עשיתי את 'מבחינתו . חשב לו בבית משפטישי? להשתתף בפגישות? מה המניע של נער"
  . "'מ"שלי בעצם זה שאני משתתף בצל

, יבה לשינוי החיוביבין אנשי הצוות היו שציינו כי אין זה משנה מה היא הסחשוב לציין כי , עם זאת

הפסיק , כדי להשיג את מטרותיו החומריות, למשל. וכי השינוי הוא המדד היחיד שהוא בעל חשיבות

שיפר את ציוניו ואף ייצג את , החל להתמיד בביקוריו בבית הספר, את התנהגותו האלימה בבית יונתן

  ". מתוך שלא לשמה בא לשמה"בבחינת  ;בית הספר באולימפיאדת מתמטיקה

שבעי , ההורים ואנשי הצוות המקצועי, בני הנוערמלמדים כי  תכניתהראיונות עם משתתפי ה, לסיכום

 תכניתה. ועל משפחותיהם בני הנועראותה כבעלת השפעה חיובית על  ומעריכים תכניתרצון מה

על היחסים במשפחה , על המצב החברתי, על המצב הלימודי, מתוארת כמשפיעה לטובה על ההתנהגות

הגורמים שנתפסים כמסייעים הם יצירת תחושה של רציות . ל הפחתת האלימות והעבריינותוע

ומתן מענה לבעיות אחרות  התקשורת במשפחה, חיזוק ההורים, הנער או של הנערהומקובלות של 

  . במשפחה
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