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  מחקר תמצית

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

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

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

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

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

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

  . תומכת למשפחות ולקשר בין המשפחה לשירותים בקהילה

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

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

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

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

  .ר במשרד החינוך ועמותת אשלים"חש

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

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

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

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

  .נוספים שטיפלו במשפחה כגון טיפת חלב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                   
  :למשלראו  1

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

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

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

  .הטווח של התכנית-התרומה ארוכת

  עיקרי הממצאים
  אוכלוסיית היעד. 1

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

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

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

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

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

  . אלימות במשפחה וכדומה

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

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

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

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

  מאפייני המשפחות המשתתפות בתכנית. 2

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

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

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

 מהמשפחות אף אחד מההורים לא עבד 21%-ב. 

 18%  שנות לימוד 12מהאמהות לא סיימו. 

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

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

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

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

   ).עבריינות

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

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

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

  ). 53%(והיעדר הקפדה על כללי התנהגות 

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

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

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

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

  : כלכלי של משפחות באתרים השונים-חברתיניכרים במצב ה

 הוריות-במרום הגליל לא היו משפחות חד . 

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

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

 . נווה יעקבשל קשיים דווח ב

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

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

  ס"שילוב התכנית במתנ. 3

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

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

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

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

  נוכחות בפעילויות . 4

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

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

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

  . ין קטןהיה עדי

  ילדים-קבוצת הורים. 5

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

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

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

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

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

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

   .לקחת חלק פעיל במפגש

  ילדיםהקבוצת . 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ארוחת ערב. 8

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

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

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

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

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

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

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

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

    התערבויות פרטניות עם משפחות. 9

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

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

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

  יחס הצוות להורים ולילדים. 10

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

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

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

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

  . המדריכים סייעו להן בפתרון בעיות, מהאמהות

  סיום התכנית. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .)ההתנהגות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    .מעטות תמיכה תכניות היום קיימות שבעבורן נמוכה סיכון ברמת

   בתכנית טיפוליים רכיבים. 2

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

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

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

   .הרווחה שירותי במסגרת נתןילה צריכים אלה שמענים

   בתכנית החיוניים הרכיבים הערכת. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

  . תוך צמצום עלויות

  בתכנית אבות של השתתפות. 4

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

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

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

   התכנית לסיום המשפחות הכנת. 5

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

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

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

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

    .עצמאית
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*****  

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

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

  . ברחבי הארץ

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

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



 

  דברי תודה

  . ברצוננו להודות לכל אותם אנשים שהיו מעורבים וסייעו בביצוע הערכה זו

, לרכזות ולחברי צוות התכנית בקריית מנחם, המנהלת המקצועית של התכנית, סייקס- לנאוה זוהר

  . בשכונת התקווה ובמרום הגליל, בנווה יעקב

למנהלות ולאחיות , םלמנהלים ולעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיי, לאנשי המטה

   .סים ולאגפי הרווחה החינוכית ביישובים אלה"למנהלי מתנ, טיפות חלב

על שהקדישו מזמנם ושיתפו אותנו במחשבותיהם , תודה מיוחדת להורים המשתתפים בתכנית

  .לא הייתה מתקבלת תמונה כה מלאה ועשירה, ללא נקודת המבט שלהם. ובחוויותיהם לגבי תכנית זו

, דבורה פריד ומימי אקרמן -לשותפותינו באשלים , מוטי וינטר -נו בשירות לילד ולנוער תודה לשותפ

אשר , סים דוד שלומי"לשותפינו ברווחה החינוכית קובי טוויל ואבי בר כוכבא ולשותפנו בחברה למתנ

  . סייעו ותרמו בכל שלב ושלב, יזמו

רכזות עבודת השדה , צוק-על ולחן תמירלמיכל אל : מכון ברוקדייל-וינט'ג-תודה לחברותינו במאיירס

מנהלת המחקר במרכז אנגלברג , לטלל דולב; שהיו אחראיות על איסוף המידע וארגונו, במחקר

; סיוען בעריכה ובעיצוב של דוח זה לטלי שלומי ולחגית סלע על ;בזמן עריכת המחקר לילדים ולנוער

  .הבאה לדפוסלמטי מויאל על עריכת הדוח וללסלי קליינמן על ההפקה וה
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   מבוא. 1

מודעות מתוך פותחה התכנית . היא תכנית תמיכה למשפחות עם ילדים בגיל הרך" משפחות"תכנית 

  ומתוך הבנה כי , בישראל לילדים בגיל הרך ולמשפחותיהםרותי מניעה יגוברת למחסור בש

 ולעתים קרובות ,רותיםיילדים בגיל הרך שעדיין לא הגיעו לגיל חינוך חובה אינם מוכרים לש, 

  .הקשיים שלהם אינם מאותרים

 פעולה בגיל הרך עשויה למנוע בעיות חמורות יותר בעתיד. 

 תנאים שונים מן או שגדלו ב, במיוחד אם לא זכו להורות מיטיבה, הורים צעירים זקוקים להדרכה

  . הקיימים היום

 העדר גישה לתמיכהמאמהות המטפלות בילדים קטנים סובלות לעתים קרובות מבדידות ו.  
  

מחקרי הערכה בעולם מצאו כי תכניות מניעה לילדים בגיל הרך אפקטיביות במניעת התעללות 

הפועלת לקידום  .תה בין ההתערבויות הראשונות מסוג זה בישראליתכנית משפחות הי 1.והזנחה

עידוד אינטראקציה : התכנית פועלת באמצעים שונים. הורות תקינה ולמניעת אלימות כלפי ילדים

יצירת מסגרת חברתית תומכת ; מתן מידע והדרכה בתחום ההורות; חיובית בין הורים לילדיהם

ההורים והתייחסות לצורכיהם האישיים של ; קישור המשפחה לשירותים נוספים בקהילה; למשפחות

  . לצד התייחסות לצורכיהם בתפקידם כהורים

בשעה . ס פעמיים בשבוע למשך שלוש שעות בשעות אחר הצהריים"פועלת במתנ" משפחות"תכנית 

כל קבוצה מקבלת חדר והם מחולקים לשלוש קבוצות לפי גילם . הראשונה נערכת פעילות לילדים

בשעה השנייה הילדים נשארים עם . פתההורים מצטרפים אל אחד מילדיהם לפעילות משות .משלה

בהנחיית הרכזת והעובדת  ,המדריכים לפעילויות העשרה והנאה וההורים משתתפים בקבוצת הורים

בשעה השלישית והאחרונה כל המשפחות . הסוציאלית של התכנית או בהנחיית אנשי מקצוע חיצוניים

, טיולים: פעילויות מיוחדות מתקיימות במסגרת התכנית, בנוסף. אוכלות יחד ארוחת ערב חמה

המשפחות . התכנית כוללת גם פגישות פרטניות עם חלק מן ההורים, כמו כן. חגיגות וימי כיף, מסיבות

  .משתתפות בתכנית במשך שנתיים

בשיתוף החברה ) להלן קריית מנחם(ס קריית מנחם בירושלים "במתנ 1998-התכנית החלה לפעול ב

אגף , אגף הרווחה והמחלקה לבריאות הציבור בעיריית ירושלים, המשרד העבודה והרווח, סים"למתנ

פרויקט שיקום שכונות והאגף לחינוך , תכנית קרב למעורבות בחינוך, ר במנהלת החינוך ירושלים"שח

, אתרים נוספים התרחבה פריסת התכנית לארבעה 2000החל משנת . מבוגרים במשרד החינוך

השירות לילד ולנוער במשרד , ר במשרד החינוך"ף שחאג, סים"החברה למתנ, באמצעות אשלים

                                                   
  :ראו למשל 1

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

High-Risk Families. Chicago: National Committee for Prevention of Child Abuse.  
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התכנית הופעלה גם בשכונת נווה יעקב . הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות

  .במרום הגליל ובעכו, )להלן שכונת התקווה(אביב -בתל בשכונת התקווה, )להלן נווה יעקב(בירושלים 

. 2002ועד קיץ  2000מסתיו : ל שתי שנות פעילותבמהלכן ש נערך" משפחות"מחקר להערכת תכנית ה

ההערכה נועדה לספק לקובעי המדיניות ולמפעילי התכנית מידע שיסייע להם לקבל החלטות לגבי 

כחלק משירותי המניעה לילדים , פריסתה של התכנית ושל תכניות דומות בקהילות שונות בארץ

ת לגבי אופן יישום התכנית ולהערכת ההערכה כוונה ללמידה ולהסקת מסקנו. המועדים לסיכון

ההערכה התמקדה באפיון האוכלוסייה המשתתפת . תוצאותיה בקרב ילדים ומשפחות המשתתפים בה

שינויים ב, וכן, בבחינת דרכי הפעלת התכנית ובבדיקת תרומת התכנית לילדים ולמשפחות, בתכנית

  . במערכת היחסים בין הורים לילדיהם ובמיומנויות ההוריות

ידי הגורמים השונים המעורבים בהקמתה -לתו של הדוח הנוכחי בתפיסת מטרות התכנית עלתחי

בוחן את החמישי הפרק . מאפייני הילדים והמשפחות שהשתתפו בתכניתיוצגו , לאחר מכן. ובהפעלתה

, מידת העניין בפעילות, מספר המשתתפים בה, ס"מיקום התכנית במתנ: דרכי הפעלת התכנית

מתאר השישי הפרק . ות למשתתפי התכנית וסוגיות מרכזיות ביחס לדרכי הפעלתההיחסים בין הצו

מציג ממצאים האחרון והפרק , ההורים והילדים את תרומת התכנית למשפחות ושינויים שחלו בקרב

  . הטווח של התכנית-משיחות מעקב עם אמהות לאחר שנה על התרומה ארוכת

  מערך מחקר ההערכה . 2

  המחקר אוכלוסיית 2.1
בנווה יעקב ובקריית מנחם " משפחות"המחקר מתייחס לכל הילדים והמשפחות שהשתתפו בתכנית 

   .2002-20002במהלך השנים , אביב ובמרום הגליל-בשכונת התקווה בתל, בירושלים

  המחקר כלי 2.2
  : במסגרת ההערכה נאסף מידע ממספר מקורות מידע

  בדים סוציאליים שעבדו בתכנית מדריכים ועו, רכזות התכנית -צוות התכנית 

  הורים המשתתפים בתכנית 

 רותי הרווחה יעובדות סוציאליות בש 

  אחיות טיפת חלב 

 סים "רכזי הגיל הרך במתנ  

  : כלי המחקר כללו

 הרכזות מילאו שאלון זה בחודשים הראשונים להפעלת  :שאלון לרכזת התכנית על המשפחה

, בתפקוד החברתי של ההורים והיחסים ביניהם, השאלות נגעו במצב המשפחה. התכנית ובסיומה

בסיבות ההפניה , בשירותים הניתנים לילדים ולמשפחות, בקשר עם השירותים החברתיים

                                                   
 .ולא נכללה בהערכה, הופעלה בדגם שונה בעכו" משפחות"תכנית  2
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התכנית על תפקוד ההורים בהשתתפות המשפחה בתכנית ובשינויים שחלו בעקבות , לתכנית

 - ובסיומה ) ילדים 95(משפחות  54מולאו בתחילת התכנית שאלונים לגבי , בסך הכול. והילדים

   ).ילדים 93(משפחות  53לגבי 

 אנשי הצוות מילאו טפסים אלו המתארים את הפעילויות שהתקיימו  :פסי תיעוד פעילותוט

מידת העניין של הורים ושל הילדים , עילויותתוכני הפ, סגנון ההפעלה, מספר המשתתפים: בתכנית

ימי פעילויות בשנת הפעילות  168: ימי פעילות 288התקבל מידע לגבי . בפעילות והקשיים בהפעלה

 2001ספטמבר (שנת הפעילות השנייה לגבי טפסים  119-ו) 2001אוגוסט  - 2000נובמבר (הראשונה 

  ).2002מאי  -

  ֵיינו האמהות המשתתפות בעת כניסתן לתכנית ובסיום באמצעות שאלון זה רוא :םשאלון א

על תפיסת , על רשתות התמיכה החברתיות, השאלון כלל שאלות על מצב המשפחה. התכנית

על תפיסות לגבי חינוך הילדים ועל היחסים , על ציפיותיהן מהתכנית, האמהות ביחס להורות

על שביעות הרצון , תתפותן בתכניתבסיום התכנית נשאלו האמהות גם על הש. ביניהן לבין ילדיהן

 108-המתייחסים ל(שאלוני אם בתחילת התכנית  63מולאו , בסך הכול. שלהן ועל תרומת התכנית

    ).ילדים 80-המתייחסים ל(בסיום התכנית  - 53-ו) ילדים

 קבוצות המיקוד התקיימו בשבועות  :קבוצות מיקוד עם הורים וקבוצת מיקוד עם צוות התכנית

המשתתפים בקבוצות התבקשו ). 2002מאי (האחרונים להפעלת התכנית בכל אחד מהאתרים 

    .לתאר כיצד התכנית תרמה לאמהות ולילדים ומה ניתן היה לשפר בה

 ראיונות נערכו עם מנהלי : ראיונות טלפוניים עם בעלי תפקידים המעורבים בהפעלת התכנית

המרואיינים . אחיות טיפת חלב ועובדות סוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים, סים"מתנ

והם חיוו דעתם לגבי . התייחסו לציפיות שלהם מהתכנית ולקשר של השירות שלהם עם התכנית

  .2002יוני -הראיונות בוצעו בחודשים אפריל. דרכי הפעלת התכנית ותרומתה למשפחות

 2003אוגוסט -יולי(שנה לאחר סיום התכנית  :התכנית ראיונות מעקב עם אמהות ועם רכזות (

. הטווח של התכנית-בוצעו ראיונות עומק עם אמהות ועם רכזות במטרה ללמוד על התרומה ארוכת

   .רואיינו עשר אמהות מארבעה אתרים, בסך הכול

  תפיסת הגורמים השונים את מטרות התכנית. 3

תכנית מניעה האמורה : ן סוגיית האופי שלהעלתה לדיו, "משפחות"בתקופת ההקמה של תכנית 

לתמוך במשפחות ולמנוע מצבי סיכון או תכנית טיפולית המיועדת למשפחות שכבר התגלו אצלן 

מדריכים בתכנית ראו , וכן, רותי הרווחהיבש, בטיפות חלב, סים"בעלי תפקידים בחברה למתנ. בעיות

וונה בתחום ההורות ולחיזוק הקשר בין בה תכנית תמיכה למשפחות צעירות הזקוקות להדרכה והכ

וליים למשפחות עם עובדי רווחה ביישובים שבהם חסרים מענים טיפ, לעומת זאת. ההורים לילדים

  . ציפו שהתכנית תספק מענה טיפולי למשפחות אלו ילדים בגיל הרך

מתן ; יצירת קשרים חברתיים כמענה לבדידות: המרואיינים השונים ציינו מטרות נוספות לתכנית

עידוד ; איתור ומעקב אחר תפקוד המשפחה ואחר מצב הילדים; פסק זמן להורים מהטיפול בילדיהם

  . סים"פורמלית במתנ-באמצעות חשיפת ההורים לפעילות בלתי צריכת תרבות פנאי
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משאלון הרכזות ושאלון האמהות בעת הפנייה עולה כי משפחות הופנו או פנו לתכנית כדי לקבל 

חלק מהאמהות . בתחום ההורות וכדי לתת מענה לבדידות החברתית של האמהותתמיכה והדרכה 

  . דיווחו גם על צורך ביציאה מהבית לשם אוורור והנאה

מראיונות חוזרים עם בעלי תפקידים המעורבים בהפעלה ותכנון התכנית אנו למדים כי קיימת כיום 

נועדה להיות תכנית תמיכה " שפחותמ"מוסכם כי תכנית . תפיסה מגובשת יותר לגבי מטרות התכנית

או , ואשר יש להן, החסרות מערכות תמיכה חברתיות או משפחתיות, למשפחות צעירות בתחילת דרכן

  . קשיים בהורות, צפויים להן

  מאפייני הילדים והמשפחות שהשתתפו בתכנית . 4

  היעד אוכלוסיית 4.1
רכזות התכנית , מנהלות טיפת חלב, ותמנהלי לשכ(בין מפעילי התכנית והגורמים המפנים לתכנית 

  :שוררת הסכמה לגבי מאפייני המשפחות המתאימות לתכנית) סים"ומנהלי מתנ

 הזקוקות להכוונה , משפחות צעירות עם ילדים מלידתם ועד גיל ארבע בעת הצטרפות לתכנית

 . והדרכה בתחום של הורות

  סר מיומנות בגיוס ווח ןמגוריההיעדר מקורות תמיכה של רשת חברתית או משפחתית באזור

 . שירותים מהקהילה

חלק . מפעילי התכנית היו מעוניינים להגיע גם למשפחות שאינן מוּכרות למחלקות לשירותים חברתיים

מהגורמים המפנים מהמחלקות לשירותים חברתיים ומטיפות חלב חשבו שהתכנית מיועדת למשפחות 

   .בעלות משאבים כלכליים ואישיים מועטים

  :המשפחות המתאימות לתכנית הן, אחות טיפת חלב בנווה יעקבדעתה של ל

משפחות עם קשיים כלכליים ודלות מבחינת הידע , כלכלי נמוך-משפחות במצב חברתי"
יום שלא תמיד -משפחות קשות; חסרות ידע כיצד לגייס שירותים מהקהילה, שלהן

; הן את הכלים לטפל בילדיםואין ל, שולחות את הילדים למעונות כי האמהות לא עובדות
משפחות שלא יקנו לילדים משחקים מתאימים או הורים שיש להם השכלה מאוד 

... כבר נמצאים בסיכון ןשילדיה, התכנית איננה מיועדת למשפחות הכי קשות. מצומצמת
, אפנה לתכנית. אפנה משפחות צעירות הזקוקות להדרכה ולהכוונה בתחום של הורות

היא צריכה יותר . לה עשרים פעם לא להשאיר תינוק לבד על שידה שאמרתי, אמא, למשל
    ."הדרכה והכוונה ממה שאפשר לספק בטיפת חלב

  : רותי הרווחה אמרהיעובדת סוציאלית בש

בחורה שיש לה אמא ואבא . צריך להפנות בחורות שאין להן שום תמיכה משפחתית"
עדיף לשלוח בחורה . מקור תמיכהכי יש לה , הייתי שמה בעדיפות שנייה, שזוכרים אותה

שמגדלות ילדים , בנות שלא מאמינות בעצמן, שהיא לבד או עם בעל שלא עוזר ולא תומך
  ."משפחות חסרות משאבים, בודדות חברתית, בתנאים קשים
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משפחות עם : קיימת הסכמה בין הגורמים המפנים לתכנית גם לגבי משפחות שאינן מתאימות לתכנית

  . מחלות נפש והפרעות אישיות ואלימות קשה במשפחה, כגון התמכרויות, םקשיי תפקוד חמורי

  והתאמתן ליעדי התכנית בתכניתהמשתתפות  המשפחות הרכב 4.2
הגורמים המפנים משפחות לתכנית התלבטו בסוגיה האם ליצור קבוצה הומוגנית של משפחות ברמת 

נטען כי השתתפות מגוון רחב , מחד: הוצגו שתי דעות. תפקוד דומה או שיש ליצור קבוצה הטרוגנית

מעלה את יוקרת התכנית והופכת אותה לפחות , לרבות משפחות מבוססות ויציבות יותר, של משפחות

אלא כתכנית לגיטימית יותר המכוונת לספק , התכנית לא תיחשב כתכנית של הרווחה, וכך. סטיגמטית

ם יותר בתכנית יוכלו לתת דוגמה אישית ההורים החזקי, בנוסף. הדרכה והעשרה בתחום ההורות, ידע

    .להורים המתפקדים פחות) מודלינג(

הגבוהים אינם  ההורים בעלי המשאבים והיכולות: הוצגו גם החסרונות של קבוצה הטרוגנית, מאידך

הם חשים  ,ולכן ,יש להם צרכים אחרים, בנוסף. תופסים את יתר חברי הקבוצה כקבוצת התייחסות

  . והם נושרים ממנה, שהתכנית אינה עונה על צורכיהם ואינה תורמת להם

הגורמים המפנים תמימי דעים כי אין לשלב בקבוצות הקיימות אוכלוסיות בעלות מאפיינים , עם זאת

אלה יוכלו לדעתם להיעזר בתכנית לאחר . עובדים זרים, עולים, משפחות חרדיות: כגון, ייחודיים

  ). הפרדה בין גברים לנשים וכדומה, כשרות, שפה(רכיהם הייחודיים שתותאם לצו

. מציג את מספר המשפחות שהשתתפו בהערכה בכל אחד מהאתרים בעת ההפניה ובסיום 1לוח 

  . הניתוח שיוצג להלן מבוסס על מאפייני משפחות אלו

   1)במספרים מוחלטים(מידע לפי מועדי איסוף ה, המשפחות והילדים בתכנית: 1לוח 
   

 כ"סה
 -שאלון רכזת 

 הפניה
 –שאלון רכזת 

 2סיום
 -ם שאלון ֵא 
 פנייה

 -ם שאלון ֵא 
 סיום

 53 545363 83 המשפחות
 80 9593108 137 הילדים 

ילדים יש  56רק לגבי . אין חפיפה מלאה בין המשפחות שהשתתפו בעת ההפניה לתכנית ובסיום התכנית   .1
   .משני המועדיםנתונים 

  . בסיום התכנית הגלילאין נתונים לגבי ילדים ממרום בשאלון הרכזת  .2

  מאפייני הרקע של המשפחות .א

ניתן לראות כי מחצית . מתאר את מאפייני המשפחות שהשתתפו בתכנית באתרים השונים 2לוח 

לפחות אחד  ,)79%(וכי בקרב רוב המשפחות , המשפחות מוּכרות למחלקות לשירותים חברתיים

 שישה עשר אחוזים .שנות לימוד 12מהאמהות סיימו לפחות  82%, לגבי השכלה. ההורים עובד בשכר

  . הוריות-מהמשפחות שהשתתפו בתכנית הן חד

: אקונומי של המשפחות בין ארבעת האתרים- הנתונים בלוח מצביעים על שונּות גדולה במצב הסוציו

עורים גבוהים יותר של משפחות מוּכרות במחלקות בשכונת התקווה ובקריית מנחם נמצאו שי

- בנווה יעקב ובמרום הגליל השתתפו משפחות חזקות יותר מבחינה חברתי. לשירותים חברתיים

שיעור נמוך מהמשפחות מוּכרות ; שנות לימוד לפחות 12כמעט לכל האמהות השכלה של : כלכלית
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בעוד שבשלושת האתרים , הוריות-היו דוכל המשפחות , במרום הגליל. במחלקות לשירותים חברתיים

  . הוריות-מן המשפחות היו חד 21%-27%האחרים 

  *1)באחוזים( לפי אתר, דמוגרפיים של משפחות המשתתפות בתכנית-מאפיינים סוציו: 2לוח 
מרום 
  הגליל

(N=17) 

שכונת 
  התקווה

(N=9) 

קריית 
  מנחם

(N=11)  

  נווה
  יעקב 

(N=17)  כ "סה  
0 21 27 24 16  הורית -משפחה חד

10 50 27 6 21 2אף אחד מההורים אינו עובד בשכר

5 57 18 0 שנות לימוד 12הֵאם לא סיימה  18
25 89 75 35 48 הרווחה שירותיהמשפחה מוּכרת ב

  . הנתונים מתייחסים להורים החיים עם הילדים באותו משק בית  .1
  .שני ההורים לא עובדים - הורית -דו במשפחה, ההורה אינו עובד -הורית -במשפחה חד   .2

 *  0.01<P  

המשפחות שהשתתפו בתכנית חזקות מאלה של ילדים המופנים לוועדות , דמוגרפית-מבחינה סוציו

, הוריות בנווה יעקב-אחוז המשפחות החד: אך חלשות יחסית לכלל האוכלוסייה, החלטה או לפנימיות

, )8%לעומת , בממוצע 24%(בכלל האוכלוסייה בשכונת התקווה ובקריית מנחם הוא גבוה מהאחוז 

גם ). 34%(הוריות בקרב משפחות שהובאו לוועדות החלטה -נמוך יותר משיעור המשפחות החד, אך

שיעור המשפחות שבהן אף אחד מן ההורים אינו עובד נמוך מהשיעור המשפחות שנדונו בוועדות 

) 50%(המשפחות בהן אף הורה אינו עובד רק בשכונת התקווה היה שיעור ). 72%לעומת , 21%(החלטה 

  .דומה לשיעורן בקרב המשפחות שנדונו בוועדות החלטה

  מאפייני הילדים. ב

הן משפחות ) 17%(השאר ). 42%(או שניים ) 41%(במרבית המשפחות המשתתפות בתכנית יש ילד אחד 

פעוטות  -מחציתם , שנההיו כרבע מן הילדים תינוקות עד גיל , בעת הכניסה לתכנית. עם שלושה ילדים

 38%-ו) 82%( 3-2מרבית גילאי , 6-4כל הילדים גילאי ). 6-4בני (ילדים בגיל הגן  -ורבע מהם  3-2בני 

    ).3לוח (מהילדים עד גיל שנה היו במסגרת 

  )N=87) (באחוזים(ילדים הנמצאים במסגרת יומית  :3לוח 
נמצאים במסגרת יומית  קבוצת הגיל

38   1-0גילאי 
82   3-2גילאי 

100   6-4גילאי 
  

  התפקוד החברתי של ההורים. ג

משתייכים למשפחות שבהן אחד ההורים לפחות סובל מבעיה בתפקוד המציג את אחוז הילדים  4לוח 

כפי שניתן . עבריינות או מאסר, התמכרות, ניסיון התאבדות, הפרעות אישיות, מחלת נפש: החברתי

  .כים מהילדיםמדובר באחוזים נמו, לראות בלוח
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  1(N=95)) באחוזים(לפי אתר , הילדים שאחד מהוריהם לפחות סובל מבעיה בתפקוד החברתי :4לוח 
 בעיה בתפקוד החברתי  אחוז הילדים

מחלת נפש או הפרעת אישיות מאובחנת 1
ניסיון התאבדות, הפרעת אישיות, בעיה נפשית לא מאובחנת 13

התמכרות לסמים או לאלכוהול 3
זנות או מאסר  ,עבריינות 3

19 
  

 בעיה אחת לפחות
  מתייחס רק לבעיות של הורים החיים עם הילדים . 1

  היחסים בין ההורים. ד

באף אחד מהמקרים לא דווח על אלימות . הרכזות התבקשו לדווח על בעיות ביחסים בין ההורים

כמחצית הילדים נחשפים למריבות בין , 5כפי שניתן לראות בלוח . חיים ביחדההורים זוג פיזית בין 

מחצית הילדים חיים במשפחות בהן היחסים בין ההורים . מהם מעורבים במריבות 30%-ההורים ו

  . מוגדרים כבעייתיים או כבעייתיים מאוד

  )באחוזים(הילדים המשתייכים למשפחות עם בעיות בין ההורים : 5לוח 
בעיות ביחסים בין ההורים ילדיםאחוז ה

(N=50) 1ת בין ההוריםומריבות מילולי 56

(N=50) 1ילדים המעורבים במריבות 30

(N=80) 2יחסים בעייתיים או בעייתיים מאוד בין ההורים 49
  ילדים החיים עם שני ההוריםגבי ל. 1
  כל הילדיםלגבי . 2

  טיפול ההורים בילדים. ה

הרכזות התבקשו להעריך לגבי כל ילד האם קיימות במשפחה בעיות בטיפול שהם מקבלים מהוריהם 

  . כל אחד מתחומי הטיפול ההורי נבחנו באמצעות סדרת פריטים המופיעה בנספח. בתחומים שונים

אחוז קטן , פי דיווח הרכזות בתחילת התכנית-על :התעללות או חשד להתעללות פיזית או מינית

לא דווח על . מהילדים היה חשד להתעללות פיזית 7%ולגבי , )4%(ם סבלו מהתעללות פיזית מהילדי

  . התעללות מינית או על חשד להתעללות מינית לגבי אף ילד

שיעורים נמוכים מבין הילדים סבלו , פי דיווח הרכזות-על :)6לוח ( הזנחה ובעיות בקשר הרגשי

או מהיעדר ) 6%(מהעדר השגחה מתאימה  ,)3%(הזנחה פיזית מ ,כלומר, יומי-מליקויים בטיפול היום

י היו בעיות בקשר הרגשי בין הילדים הבעיות השכיחות ביותר בטיפול הוִר ). 4%(דאגה לחינוך פורמלי 

נתונים אלו מלמדים כי מאפייני ). 53%(והיעדר הקפדה על כללי התנהגות עקביים ) 66%(להוריהם 

ואת אוכלוסיית היעד שלה לפי " משפחות"את מטרות תכנית  המשפחות שהשתתפו בתכנית תאמו

  . הרווחת ההתפיס
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  )באחוזים( 1הילדים הסובלים מבעיות בטיפול ההורים בתחומים שונים: 6לוח 
 בעיות בטיפול הורי אחוז הילדים

 הזנחה פיזית  3
היעדר השגחה מתאימה  6
היעדר דאגה לחינוך פורמלי 4

היעדר עידוד לעצמאות מתאימה  28
 התעללות רגשית  18
היעדר הקפדה על כללי התנהגות  53
בעיות בקשר הרגשי עם הילד  66

  לפחות בעיה אחת  1

מהיעדר השגחה , שיעור הילדים הסובלים מהזנחה, בהשוואה לילדים המובאים לדיון בוועדות החלטה

בקרב ילדים שנידונו בוועדות , לדוגמה. או מהיעדר דאגה לחינוך פורמלי בתכנית היו נמוכים יותר

  . בקרב הילדים המשתתפים בתכנית 3%לעומת , סבלו מהזנחה פיזית 43%, החלטה

  ניתנים למשפחות ולילדיםהשירותים ה .ו

, "משפחות"תכנית מעבר ל. כמחצית המשפחות בתכנית מוּכרות למחלקות הרווחה, לפי דיווח הרכזות

שיחות , השירותים השכיחים היו סיוע חומרי .הרווחה שירותימ ים נוספיםהמשפחות מקבלות שירות

  . להורים או שיחות משפחתיות

השירותים הנפוצים ביותר ". משפחות"שהו בנוסף לתכנית רבע מן הילדים בתכנית קיבלו שירות כל

ייעוץ : ילדים ספורים קיבלו שירותים אחרים כגון). 20%(לילדים היו מעונות יום או משפחתונים 

    .רפואי או תכנית אתגר-טיפול פרה, פסיכולוגי

*****  

כלכלי של המשפחות בתכנית הנו טוב -המצב החברתי, שכונת התקווה מלבד, בכל האתרים, לסיכום

  . יותר מאשר מצבם של משפחות הילדים שהופנו לוועדות החלטה

). הפרעות נפש מאובחנות, עבריינות, התמכרויות(לא נמצאו כמעט הורים עם בעיות בתפקוד החברתי 

והבעיות השכיחות ביותר הן בעיות  שיעור ההזנחה וההתעללות הפיזית בקרב ילדים בתכנית הנו נמוך

כרבע מהמשפחות . בקשר הרגשי בין הורים לילדיהם והיעדר הקפדה על כללי התנהגות עקביים

נמצאה שונות גדולה . הרווחה שירותיומחציתן מוּכרות ל )מלבד במרום הגליל(הוריות -הן חדבתכנית 

וב התקבלו משפחות בעלות בכל ייש. במאפייני המשפחות המשתתפות בתכנית באתרים השונים

לא הופעלה מערכת . בהתאם לצורכי האוכלוסייה המקומית ולתפיסת המפעילים, מאפיינים שונים

  .קריטריונים אחידה בכל האתרים
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  דרכי הפעלת התכנית . 5

את , את הקשר עם גורמים מפנים לתכנית, ס"בפרק זה נבחן את הפעלת התכנית והשתלבותה במתנ

את דרכי ההתערבות בתכנית ואת שביעות הרצון של , לויות השונות בתכניתמשתתפים בפעיהמספר 

   .המשתתפים מהפעילויות השונות ומהיחס של הצוות

  ס"במתנ התכנית הפעלת 5.1
כל המרואיינים תמכו בהפעלת התכנית . ס"אחד מעקרונות התכנית הוא הפעלתה במסגרת המתנ

תוק משירותי הרווחה מאפשר למשפחות שלא היו הני. בהיותו מקום ניטרלי ולא סטיגמטי, ס"במתנ

המקום נתפס כמתאים הן משום שהוא מרכזי . רוצות להיות מזוהות עם הרווחה להשתתף בתכנית

ס הוא "יתרון נוסף למיקום התכנית במתנ. והגישה אליו נוחה והן משום שהוא מכובד ומטופח

ל לתת שירותי ניקיון ושירותי אחזקה ציוד וכוח אדם שיכו, מתקנים, חדרים: נגישותם של המשאבים

  . שוטפת

התכנית מחייבת הקצאת . ס"סים ציינו גם חסרונות למיקום התכנית במתנ"שניים ממנהלי המתנ

, )פועלת פעמיים בשבוע במשך שלוש שעות(היא אינטנסיבית . משאבים ושירותי תמיכה, חדרים רבים

כל אלה ). ת אחר הצהריים המוקדמותהחל משעו(סים "מתקיימת בשעות השיא של פעילות המתנ

  .ס בשעות הפעלת התכנית"מחייבים צמצום פעילויות אחרות של המתנ

היו מוכנים להשקיע , ולכן, סים"סים ראו בתכנית כשייכת לחברה למתנ"כי מנהלי המתנ חשוב לציין

אנשי הציגו אותה , לעומתם .בה משאבים ולהיות מעורבים בהפעלתה ובפורום המוביל את יישומה

  . ס"הרווחה וטיפת חלב כתכנית של הרווחה המופעלת במתנ

ס תגביר את "סים הביעו ציפייה כי חשיפת המשפחות לפעילויות המתקיימות במתנ"מנהלי המתנ

בשיחות שקיימנו עם מספר אמהות שנה לאחר השתתפותן בתכנית . ס בעתיד"צריכת שירותי המתנ

הן אינן צורכות את שירותיו עקב , אולם, ס"המתקיימות במתנלמדנו כי הן מכירות את הפעילויות 

   .עלויות החוגים או המרחק ממקום המגורים

  לתכנית המפנים הגורמים עם קשר 5.2
או שהן ) 28%(ובידי אחיות בטיפת חלב ) 40%(הרווחה  שירותיהמשפחות הופנו לתכנית בידי עובדות 

בשכונת : לים בין האתרים בגורם המפנה לתכניתנמצאו הבד). 32%( יםפנו בעצמן או בהמלצת חבר

בנווה יעקב ובמרום . התקווה ובקריית מנחם הופנו יותר משפחות דרך המחלקות לשירותים חברתיים

חבר נמצא בהמלצת השיעור הגבוה ביותר של פנייה עצמית או . הגליל הופנו משפחות דרך טיפת חלב

  .בנווה יעקב

ם דיווחו על קשר שוטף עם רכזת התכנית לגבי משפחות עובדות במחלקות לשירותים חברתיי

הן קיבלו מהרכזת דיווח על מצבן של המשפחות ונתנו . הנמצאות בטיפולן ואשר השתתפו בתכנית

  . מענה לצורכיהן השוטפים
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אחרות ; חלקן רק מפנות משפחות לתכנית: אחיות בטיפות חלב מעורבות בדרגות שונות בתכנית

כגון שיעורים בעזרה ראשונה והחייאה והתאמת  ,ת פעילויות העשרה להוריםמגיעות לתכנית ומספקו

מספר אחיות ציינו בפנינו כי הן לא היו מעורבות בגיבוש התכנית ובחשיבה . משחקים לגיל הילדים

ואף לקבל משוב על מצב , לגבי דרכי הפעלתה והיו מעוניינות להיות יותר מעורבות בעיצוב התכנית

  . המשפחות

   בתכנית תתפותהש 5.3
 83השתתפו בתכנית בארבעת האתרים , בסך הכול. התכנית נועדה לשלושים משפחות בכל אתר

מתיעוד הפעילות עולה כי מספר המשפחות שהשתתפו בתכנית בכל אתר היה . ילדים 137משפחות עם 

 25-שלושה אבות ו, אמהות 11בפעילות ממוצעת בתכנית השתתפו בממוצע : מהמתוכנן נמוך יותר

  . ילדים

מפתחי התכנית קיוו כי שני . היא תכנית משפחתית המיועדת לילדים ולהורים" משפחות"תכנית 

, פי ממצאי ההערכה- על. ההורים ישתתפו באופן פעיל בתכנית ויהיו שותפים לתהליך המתרחש בה

אחוז האבות של , גרים עם שני ההורים) 85%(אף שמרבית הילדים בתכנית : פייה זו לא התממשהיצ

  ). 35%(או השתתפו לעתים רחוקות ) 39%(ם לא השתתפו בתכנית הגדול מ

 בממוצע ארבעה אבות(האחוז הגבוה ביותר של ילדים שאבותיהם השתתפו בתכנית דווח בנווה יעקב 

בכל האתרים השתתפו אבות נוספים . בשאר האתרים נכחו בפעילויות אב אחד או שניים). בכל פעילות

לקבוצת הורים ולפעילויות מיוחדות , לעתיםו, ם הגיעו יותר לארוחת הערבה. באופן לא קבוע

   ).סוף שבוע במלון, טיולים(ס "שהתקיימו מחוץ למתנ

פי -על. וגם הם לא באופן סדיר ,בשכונת התקווה ובמרום הגליל הגיעו אבות מעטים, בקריית מנחם

ח בחברת האמהות ולא נטו לחזור לא חשו בנו, אלה שכן הגיעו, הראיונות עם משתתפים ועם הצוות

נוצרו קשרי חברות ביניהם והם החלו , בנווה יעקב הגיעו מספר אבות בקביעות, לעומת זאת. לתכנית

הקשרים החברתיים שנוצרו בין האבות בתכנית התקיימו גם מחוץ . להגיע לתכנית גם כדי להיפגש

  .לשעות הפעילות של התכנית

בעלי תפקידים . קבוצת אבות נפרדת, לתקופה מסוימת, בנווה יעקב ובקריית מנחם התקיימה

במחלקות הרווחה ומדריכים בתכנית שיערו כי קבוצת אבות נפרדת חיונית להעלאת נושאים שאבות 

יוזמה זו הגדילה את מספר האבות . ואמהות אינם נוטים לדון בהם בקבוצת הורים משותפת

  . יין היה מספרם מצומצםאך עד, המשתתפים

הם אינם יכולים כי הם , אולם, מרבית האבות היו מעוניינים להצטרף לתכנית, פי דיווח האמהות-על

חשוב לציין כי לא הייתה דרישה מצד צוות התכנית שאבות יגיעו . עובדים בשעות הפעלת התכנית

ואף הייתה תחושה , ויבו להגיעאך הם לא ח, חברי הצוות היו אמנם מעוניינים שאבות יגיעו. לתכנית

מספר . בקרב חלק מהצוות שאמהות לא יוכלו להעלות נושאים מסוימים בקבוצה משותפת עם האבות

מאחר שהן סוכנות השינוי שיוכלו להטמיע בבית את  ,מדריכים טענו כי יש להתמקד באמהות

   .ההתנהגויות ואת התפיסות החדשות שנרכשו בתכנית
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   יותהקבוצת הפעילויות 5.4
נציג את שביעות הרצון של המשתתפים מכל . כוללת רכיבים קבוצתיים ופרטניים" משפחות"תכנית 

. נבחן את הפעילויות הקבוצתיות, ראשית. פעילות ואת הסוגיות העיקריות שעלו לגבי כל אחת מהן

  . להן צהיוצגו הפעילויות הפרטניות שנעשו במסגרת שעות הפעילות ומחו, בהמשך

  קבוצתית עם ההורים והילדיםפעילות  .א

פעילות זו נועדה לעודד  .ילדים לפי קבוצות גיל-בשעה הראשונה של התכנית התקיימה פעילות הורים

הורים אינם : צוות התכנית דיווח על קשיים מרכזיים בפעילות זו. יחסי גומלין בין הורים לילדיהם

המדריכים התלבטו באיזו מידה  .פעילותמגיעים באיחור או יוצאים באמצע ה, מביעים עניין בפעילות

הם ציינו כי בפעילויות החופשיות . 3ילדים צריכה להיות חופשית או מכוונת ומובנית-פעילות הורים

לשוחח , לשבת ולצפות בילדם - אלא נטו להיות פסיביים, הורים לא יזמו פעילות משותפת עם הילדים

וות התלבט האם וכיצד הוא אמור להדריך את הצ. עם הורים אחרים או לנהל שיחות בטלפון נייד

המדריכים דיווחו כי בשנה הראשונה של הפעלת . ההורים ולהעיר להם על התנהגותם ביחס לילדים

הורים ציפו שהמדריכים יעסיקו את . התכנית היה פער בתפיסת תפקיד המדריכים בין ההורים לצוות

ילדים ויצאו החוצה -ילדיהם בקבוצת הוריםהורים השאירו את . ילדיהם ויספקו להם פסק זמן מהם

צוות התכנית התלבט האם וכיצד להבהיר להורים מהן מטרות התכנית ומהן . לעשן או לשוחח

יש לציין כי . מבלי לפגוע ביחסים איתם ומבלי להיתפס כשיפוטיים או כביקורתיים, הציפיות מהם

  . ובהיעדר ניסיון אישי בהורות שאלה זו עלתה גם לאור גילם הצעיר של חלק ניכר מהמדריכים

המדריכים דיווחו . לצוות התכנית עמדה ברורה יותר בסוגיה זוהייתה , בסיום שנת הפעילות השנייה

בעקבות היכרות . הם הרגישו יותר בטוחים בתפקידםכי ו ברר תפקידם ביחס להוריםוכי עם הזמן ה

ותר חופשיים לפנות להורים ולהעיר חשו המדריכים י, מעמיקה יותר ויחסי הקרבה שנוצרו ביניהם

הצוות נעזר גם . ומכבדת המדריכים סיפרו כי הם למדו להעיר להורים בצורה חברית. להם בעת הצורך

גם הורים ציינו כי הם . כדי להבהיר להורים כיצד להתנהג עם הילדים") מודלינג("בדוגמה אישית 

הצוות . ו המדריכים מתייחסים לילדיהםלמדו על קיומן של דרכי חינוך אחרות מצפייה באופן שב

הורים פחות יוצאים להפסקות עישון ופחות : דיווח על שינוי בהתנהגות של ההורים בשנה השנייה

    .משוחחים ביניהם ויותר מעורבים בפעילויות משותפות עם ילדיהם

מאוד  מרוצים או מרוצים) 90%(וילדיהן ) 98%(כי הן , מרבית האמהות דיווחו בסיום התכנית

ילדים הוא גיוון -השינוי המרכזי שאמהות ביקשו לבצע בפעילות הורים. ילדים-מפעילות הורים

  . הפעילויות

  קבוצת הילדים. ב

. המדריכים מעבירים פעילות העשרה לילדים בלבד בקבוצות לפי גיל, בשעה השנייה של התכנית

חלק מהאמהות . קבוצת הילדיםמרוצים או מרוצים מאוד מ) 86%(מרבית הילדים , להערכת האמהות

. שילדיהן היו במעון או בגן בשעות הבוקר הביעו פחות שביעות רצון מהפעילויות עם הילדים בתכנית

                                                   
ילדים -מדריכים שילבו בפעילות הורים, מניתוח טופסי תיעוד פעילות ניתן לראות כי במרבית הפעילויות   3

  .פעילות חופשית לצד פעילות מכוונת
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הוצגה . פעילויות ההעשרה של המדריכים לא היו מספיק מגוונות וחזרו על תכנים שניתנו בגן, לטענתן

  .ם מפעילים חיצונייםציפייה שהתכנית תציע פעילויות העשרה מיוחדות לילדים ע

חלקם בעלי השכלה פורמלית בתחום : צוות התכנית כלל מדריכים בעלי הכשרה מקצועית מגוונת

מדריכים ללא הכשרה פורמלית בעלי ניסיון רב או מועט בטיפול בילדים או , וחלקם, החינוך לגיל הרך

השונים באיכות הפעילויות הפערים בהכשרת המדריכים יצרו הבדלים בין האתרים . בגידול ילדים

בקבוצות המיקוד עם הצוות העלו חלק מהמדריכים צורך בהדרכה ובהשתלמות . בקבוצות הילדים

המדריכים חשבו שהיו יכולים להסתייע במאגר של פעילויות או . נוספת בפעילויות העשרה לילדים

לויות עם ההורים במפגשים עם בעלי מקצוע או עם מדריכים באתרים אחרים כדי לגוון את הפעי

  .והילדים במשותף ועם הילדים בנפרד

  קבוצת ההורים. ג

רכזות . התקיימה קבוצת פעילות נפרדת להורים, במקביל לקבוצות הילדים, בשעת הפעילות השנייה

כפי שניתן לראות בלוח . התכנית התבקשו לציין בטופסי התיעוד את תוכני הפעילויות בקבוצת ההורים

מהפעילויות עסקו  23%; ות בקבוצת הורים התקיימו שיחות בנושא הורותבשליש מהפעילוי, 7

לגבי . פעילות יצירה או פעילות חופשית, היו פעילות חווייתית 20%-בנושאים אישיים ופסיכולוגיים ו

הנחו הרכזת או העובדת  69%-ו, מהן הועברו בידי גורמים חיצוניים 31%, הנחיית הפעילויות

  . יתהסוציאלית שעבדה בתכנ

    )באחוזים(לפי טופס תיעוד פעילות , תוכני הפעילויות בקבוצות הורים: 7לוח 
  אחוזים

 תוכן הפעילות 
100 כ"סה

 )הצבת גבולות, גמילה מטיטולים, פרידה, כגון( שיחה בנושא הורות 32
שיחה בנושאים אישיים ופסיכולוגיים 23
שיחה לגבי התהליכים בקבוצה 13

עם איש מקצוע מפגש חווייתי 6
 פעילות יצירה 8
 משחקים חופשיים 6

אחר 12
  

 המנחים 
100 כ"סה

עובדות סוציאליות/רכזות 69
 תכניתגורם מחוץ ל 31

  

הם נתרמו במיוחד במפגשים שעסקו , לדבריהם. הורים הביעו שביעות רצון גבוהה מקבוצת ההורים

מחשבים (הורים פחות נהנו ממפגשים שכללו העשרה . בתחום ההורות שבהם רכשו מיומנויות הוריות

  ומהפעילויות החופשיות ) וקרמיקה
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רבה מאד מהפעילויות השונות  הילדים שאימותיהם ציינו שנתרמו במידה רבה או במידה : 8לוח 
 (N=80) )באחוזים( בקבוצת ההורים

 אחוזים הפעילות
 97) הורות, מודעות עצמית, תנועה(סדנאות בנושאים שונים 

 94מנחה/מפגשים עם הרכזת
 83מפגשים עם מרצים אורחים

 67 פעילות חופשית
 61 קרמיקה 
 42 מחשבים

  

שלא היה להן קשר עם אמהות , אמהות בודדות: רכזות סיפרו כי התרחשו בקבוצה תהליכים טיפוליים

למדו לתת אמון ולקבל תמיכה , אחרות במקום מגוריהן והתקשו לתת אמון בחברי הקבוצה או בצוות

 ואף יצרו קשרים, הן פיתחו תחושת שייכות לקבוצה. וחיזוקים מצוות התכנית ומחברותיהן לקבוצה

  . חברתיים עם חברות הקבוצה במסגרת המפגשים ומחוצה להם

  ארוחת הערב. ד

 בתקופת ההפעלה. בשעת הפעילות השלישית בתכנית הוגשה ארוחת ערב חמה לכל המשפחות

הניחו הגורמים המפנים לתכנית כי ארוחת הערב תהווה אחד המניעים , הראשונית של התכנית

  . להצטרפות לתכנית

הורד מהם נטל הכנת ארוחת ערב בבית : בוצת המיקוד לתרומת ארוחת הערבהורים התייחסו בק

ציינו , באתרים שגם אבות השתתפו בתכנית או הגיעו לארוחת ערב. לאחר החזרה מפעילות התכנית

ארוחת הערב , בעבור חלק מהמשפחות. הורים כי הארוחה היוותה הזדמנות לאכול כל המשפחה יחד

צוות התכנית ציין כי ארוחת הערב סיפקה להם . משפחתי חדשהמשותפת בתכנית יצרה דפוס 

   .הזדמנות לשוחח עם הורים בנושאים שעלו בשעות הפעילות ולגבי אירועים בתכנית

דיווחו אמותיהן של מרבית הילדים כי הן נתרמו במידה רבה , בראיונות עם אמהות בסיום התכנית

כאשר שאלנו אמהות על אילו רכיבים בתכנית . מארוחת הערב) 22%(או רבה ) מהאמהות 68%(מאוד 

במקומות . העדיפו אמותיהן של מרבית הילדים שלא לוותר על ארוחת הערב, כדאי לוותר כדי להוזילה

אמהות . פחות אמהות נטו לוותר על ארוחת הערב, שבהם המצב הכלכלי של המשפחות היה קשה יותר

שם גם אבות , המרחק והנסיעה הארוכה הביתה בשל, נטו יותר לוותר על ארוחת הערב במרום הגליל

להתמודד עם התקשו הרו לחזור הביתה לבן זוגן וגם יאמהות אלו מ. לא השתתפו כמעט בתכנית

אף על פי שהמדריכים ישבו בעת הארוחה לידן , ארוחת ערב ללא סיוע מבן זוגן בהאכלת הילדים

   .וסייעו להן להאכיל את ילדיהן

נראה כי . עולה כי אחוז נמוך מאוד מן הילדים סבלו מבעיות בטיפול פיזי מסקירת מאפייני המשפחות

למרבית המשפחות ארוחת הערב לא הייתה חיונית מבחינה תזונתית וכי היא שימשה בעיקר אפיק 

    .רבה משפחתיתנוסף לתמיכה וליצירת ִק 
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   פרטניות התערבויות 5.5
אחד הרכיבים בתכנית . למשפחות בתכנית מציג את שכיחות ההתערבויות הפרטניות שניתנו 9לוח 

ביצע צוות , פי שאלון הרכזת-על. הוא התערבויות פרטניות בזמן המפגש ומחוצה לו" משפחות"

, )86%(שיחות פרטניות עם ההורים בזמן המפגש : התכנית התערבויות בקרב אחוז גבוה של משפחות

גם המדריכים ). 64%(א בזמן המפגש ושיחות פרטניות של) 77%(שיחות טלפון , )86%(ביקורי בית 

עובדת , את ביקורי הבית ערכו הרכזת. ניהלו שיחות פרטניות עם בני המשפחה בזמן הפעילות

  . סוציאלית של התכנית וסטודנטים

    (N=93)) באחוזים(לפי דיווח הרכזת , מספר ההתערבויות הפרטניות למשפחות בתכנית: 9לוח 

 התערבויותמספר 
שיחה אישית 

 גשבמפ
שיחה אישית 
 שיחות טלפון ביקורי בית מחוץ למפגש

 100 100100100כ"סה
 60 563928 פעמים ויותרארבע 

 17 302558 עד שלוש פעמים
 23 143614 לא התקיים

  

רכזת או עובדת סוציאלית של התכנית : כי הרכיב הפרטני ניתן למשפחות בהתאם לצורכיהן, יש לציין

, אחת לשבוע אצל מספר קטן של משפחות שהיו זקוקות לליווי ולסיוע אינטנסיבי ביצעו ביקורי בית

צוות התכנית . וקיימו ביקורי בית מועטים יותר בקרב משפחות שהיו פחות זקוקות להדרכה צמודה

השכיחה ביניהן היא שיחת , יזם מגוון של פעולות לעידוד השתתפות סדירה של המשפחות בתכנית

  ).10לוח (טלפון עם ההורים 

 )באחוזים( לפי דיווח הרכזת, הפעולות שנקט הצוות לעידוד השתתפות סדירה בתכנית: 10לוח 
)93=N(1   

 אחוזים 
 50 שיחות טלפון 
 18 ביקור בית

 14 הזמנה לשיחה פרטנית
 6 )הסעה לתכנית, צהרון(הצעת פתרונות לקושי של ההורים להגיע 

 3הרווחהייה לעובדת סוציאלית במחלקת פנ
  ניתן היה לענות על יותר מסעיף אחד .1

  קשר עם שירותים נוספים מחוץ לתכנית.א

הרווחה לגבי  שירותיצוות התכנית היה בקשר בממוצע חמש פעמים בשנה עם עובדת סוציאלית ב

לגבי צוות התכנית היה בקשר עם גורם מקצועי אחר , מהילדים 31%עבור . מחצית הילדים בתכנית

   .גן ומרכז טיפולי לגיל הרך, טיפת חלב, תחנה לבריאות הנפש: גוןכ, משפחהה

  איתור בעיות בקרב ילדים שהשתתפו בתכנית . ב

צוות התכנית איתר . היא איתור מוקדם של בעיות בקרב ילדים" משפחות"אחת הפעולות של תכנית 

בעיות בהתפתחות : הבעיות השכיחות שאותרו הן. מהילדים בעיות הדורשות טיפול 34%בקרב 

, )55%(בקרב כמחצית הילדים שאותרו . איחור ברכישת שפה ובעיות רגשיות והתנהגותיות, מוטורית
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פנו לטיפול שני שלישים מהילדים שאותרו הו. הבעיה לא הייתה ידועה לשירותים אחרים קודם לכן

פעולות נוספות שעשו חברי הצוות בעקבות ). מהילדים שהשתתפו בתכנית 23%(בשירותים שונים 

   .הרווחה ודיווח למסגרת החינוכית שירותידיווח ל, שיחות עם ההורים: איתור הבעיה

  למשתתפים הצוות בין היחסים 5.6
מחייבת של הצוות כלפי -מכבדת ובלתי, אחד העקרונות של הפעלת התכנית הוא התייחסות תומכת

במסגרת קבוצות המיקוד עם הורים ובראיונות עם אמהות דווח על . המשפחות המשתתפות בתכנית

הצוות אינו , לדבריהם. שביעות רצון רבה מהיחס של המדריכים ושל הרכזת כלפיהם וכלפי הילדים

  : אם אחת מספרת. חם ומכבד, ריחוק ומעניק להם ולילדיהם יחס אישי שומר על

  ."ממש כמו בית אחד קטן, כך אוהב-כל, הצוות שם היה כל כך חם"

גם , הם ציינו כי הרכזת מוכנה להשקיע מזמנה. המדריכים כמחויבים ומסוריםההורים תיארו את 

האמהות ציינו כי הרכזת עזרה להן  כמעט כל. מעבר לשעות הפעילות בתכנית ולבקר בבתי משפחות

אישיים שאינם בעניינים הורים ציינו שהם יכולים לשתף את הרכזת וגם את המדריכים . לפתור בעיות

גם בקבוצות המיקוד עם חברי הצוות הודגשה התייחסות חמה ומכבדת כלפי . קשורים להורות

  .ההורים

  )באחוזים(ים אליהן ואל ילדיהן האמהות שהביעו שביעות רצון מהיחס של המדריכ: 11לוח 

 שביעות רצון מהיחס של המדריכים
  כלפי הילדים

(N=80)
  כלפי האמהות

(N=80) 
 9998 התייחסות מכבדת 

 9796פנויים לעזור בעת הצורך
 9084 סיוע בפתרון בעיות

 9998 יחסות בהבנההתי
 9698מהקשר האישי שביעות רצון 

  
  מהתכנית כללית רצון שביעות 5.7

ורובן  הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאוד מהתכנית באופן כללי) 96%(האמהות של רוב הילדים 

מעניין לציין כי להערכת  ).12לוח (העריכו כי הילדים היו מרוצים מהתכנית באופן כללי אף ) 88%(

שביעות רצון  81%(שביעות רצונן מהתכנית הייתה גבוהה יותר משביעות הרצון של הילדים , האמהות

   ).מהילדים 65%לעומת , רבה מאוד בקרב האמהות

  )באחוזים(שביעות רצון כללית מהתכנית של הילדים ושל האמהות : 12לוח 

 שביעות רצון כללית מהתכנית 
  הילדים
(N=80)

  האמהות
(N=80) 

 6581 במידה רבה מאוד
 2315 במידה רבה

113 במידה מועטה
11 בכלל לא
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 בהתאמה, 87%-ו 98%: ילדים מאשר מפעילות ההורים-אמהות היו יותר שבעות רצון מפעילות הורים

  . הן היו ממליצות לאמהות אחרות להצטרף לתכנית, לדברי כל האמהות). 13לוח (

לפי , שביעות רצון גבוהה של האמהות ושל הילדים מהפעילויות השונות שהתקיימו בתכנית: 13לוח 
   ) *באחוזים(דיווח האמהות 

 הפעילויות 
  אמהות
(N=80)

  )על פי הערכת האם( ילדים
(N=80) 

 9890 ילדים-פעילות הורים
 81- פעילות הילדים
 -87 קבוצת הורים 

 -80 ארוחת ערב 
  שבעי רצון כמעט תמיד או לעתים קרובות * 

הרכיב המוביל היה  .לגבי כל משפחה נשאלה הרכזת על הרכיבים העיקריים בתכנית שתרמו לאמהות

הפעילויות המשותפות עם ; שסיפקה להן תמיכה ואוורור מתפקידן ההורי) 33%(קבוצת ההורים 

   ).14לוח ) (20%(והעזרה המקצועית מהצוות ) 20%(התמיכה של הצוות ; )30%( הילדים

   )N=93) (באחוזים( 1לפי דיווח הרכזת, שתרמו להורים הרכיבים בתכנית: 14לוח 
 ההורים הנתרמיםאחוז  

 33תמיכה ובילוי עם קבוצת הורים 
 30 פעילות הורים וילדים

 20 תמיכה של הצוות 
 20 עזרה מקצועית מהצוות

 6 קבוצה חברתית 
  .ניתן היה לענות על יותר מתשובה אחת -שאלה פתוחה  .1

  השינויים שחלו במשפחות ובילדים. 6

כדי למנוע מצבים של אלימות ושל הזנחה , הורות תקינהמטרת התכנית היא לסייע להורים לפתח 

התכנית מספקת להורים ידע . בקרב הילדים וכדי לשפר את רווחת הילדים בתחום החברתי והרגשי

והעשרה בתחום זה ומקנה להם מיומנויות הוריות לשיפור תפקודם והתייחסותם לילדים ולשיפור 

   .מערכת היחסים ביניהם לבין ילדיהם

באיזו מידה מצליחה התכנית בהקניית מיומנויות הוריות : ההערכה נבחנו השאלות האלהבמסגרת 

תפקודם ודימוים העצמי של , בשיפור רווחתם, בשיפור מערכת היחסים בין ההורים לילדים, תקינות

   .שיפור רווחת הילדיםבההורים ו

נים לתכנית מעריכים את צוות התכנית וגורמים המפ, להלן נסקור את האופן שבו המשתתפים בתכנית

  . את השינוי בתפקוד ההורים וביחסיהם לילדיהם, תרומת התכנית להורים ולילדיהם

  :במשפחות ובילדים שהשתתפו בתכנית נבחן במספר כלים כמותיים ואיכותניים השינוי

  . שאלונים שמילאו האמהות והרכזות בעת ההפניה לתכנית ובסיומה .1
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  .ת התכנית בכל אתר בסיום התכניתקבוצות מיקוד עם הורים ועם צוו .2

 . ראיונות עומק עם אמהות ועם רכזות שנה אחרי סיום התכנית .3

כפי . רכזות התכנית התבקשו להעריך בסיום התכנית את מידת התועלת שאמהות הפיקו מהתכנית

הפיקו  15%, מהילדים הפיקו תועלת רבה 65%אמותיהם של , להערכתן, 15שניתן לראות בלוח 

  . כך הפיקו תועלת מהתכנית-מהמשפחות לא כל 19%ילו וא, תועלת

  ) באחוזים( להערכת הרכזת בסיום התכנית, אמהות הפיקו מהתכניתמידת התועלת שה  : 15לוח 
 אחוז האמהות מידת התועלת
65 תועלת רבה

15 הפיקו תועלת 
19כך הפיקו תועלת -לא כל

1 ו תועלת לא הפיק

  
מן הראיונות ובקבוצות המיקוד עם צוות התכנית ועם ההורים עלו שלושה תחומים עיקריים שבהם 

  : התכנית תרמה למשפחות

  התפקוד ההורי  .1

  רווחת ההורים .2

  רווחת הילדים .3

  ההורי התפקוד 6.1
  שינוי בהבנת התפקיד ההורי. א

נקודת המבט של הילד אמהות רואות יותר את , הרכזות ציינו בסיום התכנית כי בעקבות התכנית

מהאמהות  54%בקרב  חל שיפור, להערכת הרכזות בסיום התכנית. ומבינות יותר את צרכיו הרגשיים

  : רכזת מספרת .בהבנת התפקיד ההורי

מאוד ניסו ליישם . האם והאב לקחו דברים לתשומת לּבם. הגישה החינוכית השתנתה" 
 -בנושא מכות , למשל. יום שלהם-ולשנות ולהכניס דברים שדיברנו עליהם לחיי היום

הייתה שיחה קשה בקבוצה סביב הנושא של  -בתרבות המשפחתית זה מאוד מקובל 
  ." האב אמר לי בשיחה אישית שהוא משתדל לא להגיע לזה. הם לקחו מזה. מכות

  ." לראות אותם מהמקום של הילדים. האמא למדה להסתכל על הילדים בצורה אחרת"

  :אחד האבות מספר .שינוי בגישתם ביחס להורות גם ההורים דיווחו על

ופה לומדים ... לכעוס עליו קצת, שרק צריך להאכיל אותו, הורה חושב שהילד גדל מעצמו"
ילד צריך . צריך להשקות אותו מגיל קטן. שהילד הוא עולם בפני עצמו -שזה לא ככה 

  ."פרגון ואהבה מגיל צעיר
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  :אב אחר סיפר

אתה . המצב הכלכלי משפיע נורא. פשוט מחוסר ידע, לקיצוניות יש המון הורים שמגיעים"
זה . בלגאנים, אלא עונש וכעס, לא מדבר בנחת, עצבני ומוציא על הילדים את העצבים

  ." מוביל לרצח וילד מגיע לפקיד סעד

  :אם אחת דיווחה

 צריך להתייחס אליו. הבנו שהילד הוא גם בן אדם. נפקחו לנו העיניים בהרבה תחומים"
הוא לא איזה . אבל צריך לדעת איך להתנהג אליו, הוא יותר נמוך מאיתנו, אמנם. ברצינות

  ." צעצוע קטן שתשימי אותו בצד

  : אמא אחרת סיפרה

אז את יכולה . שהילד מטריף אותו, שאדם מגיע למצב שמאבד את השליטה, לפעמים"
איך לדבר עם הילדים  תאנחנו צריכים לדע! וזו הטעות', מפגר, טיפש': להגיד לו, לצעוק
אז בסוף הילד יהיה ככה והביטחון העצמי שלו ', אתה טיפש': אם נגיד לילד כל הזמן. שלנו
. בזלזול) לילדים(הורים שמים לב שמדברים אליהם . ואז הוא ירגיש מי אני בכלל, ירד

לא יודע , אמנם הוא ילד קטן. בתכנית ממש מחזקים את זה שבסך הכול הוא בן אדם
אם אנחנו רוצים שהוא בסוף , אבל צריך לכבד אותו, את עצמו ואת הרצונות שלו להביע

היום אני מבינה שהשיטה . והכול את מקבלת בחזרה, הכול צריך להיות הדדי. יכבד אותנו
אבל . שזה פשוט עבר אלינו ואנחנו לא שמים לב, כך פגומה-של ההורים שלנו הייתה כל

  .ושהילדים שלנו יתחנכו בצורה טובה, הילדים שלנוהיום אנחנו רוצים את הטוב בשביל 

אין לך עם מי , את לא יכולה. אפשר להגיד שזה פתח לי את העיניים בנושא של הילדים"
זה חינוך ילדים . זה לא חינוך ילדים כמו של פעם, אם אני אתייעץ עם אמא שלי. להתייעץ
, מקצועיים שהיו שמהאז האנשים ה. זה מתקדם בהרבה יותר מאשר של פעם. של היום

  ." הכניסו לנו למודעות מה שיכול להיות ומה צריך לעשות. הם ממש קידמו את ההורים

  רכישת ידע ומיומנויות בתחום הורות. ב

הורים דיווחו בקבוצת המיקוד ובראיונות בסיום התכנית כי הם רכשו ידע ומיומנויות בתחום ההורות 

  .שתרמו להם מאוד

מאנשי מקצוע , מהמדריכים, ת כי המענה שקיבלו לשאלותיהם מהרכזתהורים הדגישו בראיונו

 ,הצבת גבולות ופרידה מהילדים, גמילה מטיטולים :כגון ,סייעו להם בפתרון בעיות, ומהורים אחרים

  :מדברי ההורים. ואפשרו להם לתפקד בצורה טובה יותר כהורים

 הרכזת מקשיבה לי ונותנת לי. יש למי לפנות. זה נתן לי משענת בהתמודדות עם הילדים"
  ."עצות בהרבה תחומים

יש , את יכולה ללכת להתייעץ, אם יש לך בעיה, בכל דבר. ממש כמו בית ספר, מאוד עוזר" 
 אלא, לא צריך תמיכה כספית או כלכלית, לפעמים. וזה עוזר המון, שם עובד סוציאלי

   ."נותן כוח להמשיך עם הילדים, זה עושה הכול. תמיכה נפשית
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הייתי מתקשרת אליה כל הזמן ושואלת אותה מה . למדתי הרבה מהשיחות עם הרכזת"
כל , רופא, אחות טיפת חלב, הביאו שיננית. למדתי בקבוצת הורים על חינוך ילדים. לעשות

, אישה-בעל, ילד-יחסי אבא -היה מרצה שהרצה לנו על הכול . הכול. מה שקשור בילדים
   ."זה מאוד תרם לי. הכול

. וכל אחד היה נותן עצות, כל אחד מעלה בעיה. רים בקבוצה דיברו על הילדים שלהםההו"
. אני למדתי הרבה מאחרים. ומה היא עושה, אמא אחת סיפרה שילדה שלה עושה ככה

לא , ילד ראשון זה קשה. היום אני הרבה יותר יודעת איך להתמודד ומה לעשות עם הילדה
איך לשכנע את , אמהות סיפרו לי מה הן עושות. הכול היה לי חדש. יודעת מה לצפות

  ."וזה עזר לי מאוד ;'אל תתרגשי', 'אל תדאגי': אמרו לי. הילד

  :ס מסכם את תרומת התכנית"מנהל מתנ

לטפל במשפחות עם ילדים קטנים זה להוציא . הגיעו משפחות שמסוגלות היום להיבנות"
ילדים הולכים לחינוך מיוחד וממשיכים בדורות : שאחר כך קשה להוציא אותם מהלופ
, מאפשרת להם יותר מעורבות, התכנית מסוגלת להאיר ולהעיר את ההורים. של מצוקה

אם אפשר היה לשכפל את התכנית להרבה . מלמדת איך להתייחס לילדים ולטפל בהם
  ." זה היה מונע מצוקה, משפחות

  לדיםיכולת להיפרד מן הי. ג

אחד המצבים שבו בלט השינוי בהתמודדות ההורים הוא בפרידה מן הילדים בשעה השנייה של 

מדריכים והורים תיארו קשיים , בתחילת התכנית. כאשר ההורים נכנסו לקבוצת ההורים, התכנית

ההורים והמדריכים ציינו כי בשנה השנייה של התכנית היה תהליך הפרידה . בפרידה מצד שני הצדדים

  : מדריכה מספרת .ל יותרק

למדה , היום. אמא שהייתה ממררת בבכי כשהייתה צריכה ללכת לקבוצת הורים"
  ." ולא לבכות, להיפרד

  הצבת גבולות וחיזוק הביטחון העצמי כהורה . ד

רכזות ואמהות דיווחו על עלייה בביטחון של חלק מהאמהות ביכולותיהן להציב גבולות לילדים 

  : אמא מספרת .םולעמוד מול דרישותיה

  ."איך להתמודד יותר נכון איתם. לא -ומתי , מתי לוותר. למדנו איך להתייחס לילדים"

  :רכזת מספרת על אחת האמהות

. בחופש יכלה להיות איתם. עם הרבה יותר ביטחון, היא מתפקדת היום אחרת כאמא"
לה טוב  סיפרה שהיה, כשחזרה מהחופש. קודם פחדה שלא תסתדר והייתה תלויה בבעלה

דיברה אחרת לילדים . קיבלה ביטחון והצליחה להסתדר עם שני הילדים. עם הילדים
  .זה משהו שהתפתח במהלך התכנית. והבינה אותם אחרת

, קיבלה הדרכה סביב זה. הייתה בעיה לקלח את הילדה ,הילדה לא רוצה לישון לבד"
היא יותר רגועה עם . מאהיום יש לה ביטחון ביכולותיה כא. והיום מצליחה לעשות את זה



20 

היא פחות חווה . משחקת עם הילדים ואוכלת עם ילדיה ארוחת ערב בצורה רגועה. הילדים

הטיפול בהם הפך למטלה נעימה יותר ופחות . ויותר פנויה לטפל בהם, את הילדים כנטל

   ."מעיקה

  תשומת לב וטיפול הורי מתאים , חיזוקים. ה

מעניקות להם יותר , וכן, דים יותר מרחב ועצמאות מתאימהרכזות דיווחו כי אמהות נותנות ליל

  :אחת האמהות סיפרה .תשומת לב וחיזוקים

לחבק , כל הזמן לחזק אותו לעודד אותו. בתכנית למדתי לא להוריד לילד את הביטחון"
  ."אותו

  שינוי ביחסי הגומלין בין ההורים לילדים. ו

אמהות ציינו כי . ביקשנו מההורים ומהצוות לתאר את השינויים שחלו ביחסים בין ההורים לילדים

הן עסוקות בעבודות הבית ובטיפול , לרוב. בזכות התכנית התאפשר להן לבלות זמן איכותי עם הילדים

ילדיהן התכנית סיפקה להן הזדמנות להיות עם כל אחד מ. ואינן מתפנות למשחק איתם, הפיזי בילדים

  :שתי אמהות מספרות, לדוגמה. מבלי שיהיו עסוקות בדברים אחרים, בנפרד

. אין לך זמן להיות עם הילדים. הסיגריה והשכנה, בבית אתה נמצא כל היום בין הטלפון"
  ." כאן יש את הזמן נטו איתם

י בל', תפסיק, די': בלי להגיד לו. והייתי נטו עם הילדים, פעמיים בשבוע יצאתי מהבית"
  ."לעשות כביסה או כלים

מעניקים להם יותר יחס אישי ותשומת לב אישית , רבה לילדיהםִק  ,הורים דיווחו כי הם חשים יותר

  .גם מחוץ לפעילות, ומדברים ומשחקים איתם יותר

בשנה הראשונה הורים היו יוצאים , כאמור. מדריכים תיארו שינוי בהתנהגות ההורים בזמן הפעילות

. לעשן או לשוחח עם הורים אחרים, כדי לשוחח בטלפון, ילדים-ימה פעילות הוריםמהחדר שבו התקי

ההורים הקדישו יותר . ילדים-בשנה השנייה היו ההורים יותר מעורבים בפעילויות בקבוצת הורים

הקריאו להם סיפור או עשו יחד איתם עבודות , דיברו איתם, שיחקו איתם: תשומת לב לילדיהם

  :זת סיפרה על אחת האמהותרכ, לדוגמה .יצירה

, הייתה זקוקה לקטע חברתי. ילדים-לאמא היה קשה לשחק עם הילדים בקבוצת הורים"
, בהתחלה. והיה צריך להחזיר אותה לפעילות עם הילדים, יכלה לגלוש לשיחות חברתיות

  . ולקראת הסוף הייתה מסוגלת לשבת עם הילדים ולשחק איתם, זה קרה הרבה מאוד

  ." ילדים להיות איתם-האמא יותר פנויה בקבוצת הורים, בעקבות התכנית"

מדריכים . הורים ומדריכים דיווחו על שינוי בהתנהגות של הורים לילדיהם גם מחוץ לשעות המפגש

כיצד , הם למדו כיצד להעסיק את ילדיהם: דיווחו כי הורים רכשו מיומנויות חדשות בתחום ההורות

, דווח כי אמהות רכשו חומרי יצירה, כמו כן. ם פעילויות מתאימות לגילםלשחק איתם ולספק לה

  :אמא אחת סיפרה. והחלו ליצור בבית עם ילדיהן
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הקצב של הסיפור , הטונים עולים: הפסיכולוגית לימדה אותנו איך לספר סיפור לילד"
 דיל -אמרה לנו איך שאת מספרת ... לענות לו על למה, לחבר סיפור בעצמנו. משתנה
עושה את זה . היום אני מתלהבת לספר לה. התלהבתי לספר לה סיפורים, אחר כך. מרותק

  ."היום בבית עם הילדה גם

  :אבא מספר

בזכות החוג נבנתה ביני ובין הילד שלי מערכת . זה נתן לנו פידבק חיובי כלפי הילדים"
אל שהייתה לי אני אומר תודה ל. לא הייתי לומד דברים, אם לא היה החוג. יחסים חברית

. אנחנו אוהבים אחד את השני. וכל מה שיש לי עם הילדים זה בזכות החוג הזה, הזדמנות
, תכניסי את הילד לחדר: הייתי אומר לאשתי. זה היה שונה, לפני כן. כל פרידה זה טקס
  ."היום אני אומר לילדים שאני חייב לצאת. אני חייב לברוח

  : לדברי אחת המדריכות

היום רואים את . אבל לא שיחקה איתה, רבה חום ואהבה לתינוקתאמא שנתנה ה"
היום יש . היא לא ידעה שאפשר לעשות משהו עם הילדה. היא הבינה את החשיבות. השינוי

היא יושבת איתה . היא ראתה שאפשר לשבת ולעשות איתה דברים. יותר מלל עם הילדה
  ." תרואים שהילדה מאוד מפותח. גם בבית ועושה איתה יצירות

  :אמא תיארה

עוקבת בגן מה , היום אני הולכת לגן. ולראות, החוג הזה פתח לנו הראש ואת העיניים"
אני רוצה לדעת מה עושים עם הילד . זכותי המלאה כי זה ילד שלי. עושים עם הילד שלי

  ." מה את חושבת, מה יש לבת שלי, מתקשרת לגננת ושואלת איך הבת שלי. שלי בגן

  : הרווחה מספרות שירותיעובדות ב

היא למדה לנטרל את המתחים ולהתקרב . ראו את ההתקדמות בקשר שלה עם הילדים"
בשביל מה אני צריכה את ': בזמן ההיריון היא אמרה לי. היא נקשרה לילדים. אליהם
  ." זה שיפור עצום' .הוא החיים שלי': היום היא אומרת' .התינוק

. יום היא יותר מתעניינת במה שקורה בגןה. פעם הייתה שמה את הילד בגן והולכת"
  ."ומוכנה גם לעשות איתו דברים בבית, שואלת את הגננת על מה עובדים איתו בגן

בשאלון לרכזת בסיום התכנית ביקשנו מהרכזות להעריך כיצד התכנית השפיעה על היחסים בין הורים 

בין . מהם 66%שיפור רב בקרב מהילדים ועל  17%הרכזות דיווחו על שיפור רב מאוד בקרב . לילדים

ההורה יותר סובלני ומקשיב לילדיו ; )38%(ההורה יותר מודע לצורכי הילדים : תחומי השיפור שצוינו

  ).22%(ההורה יודע להציב גבולות בהתאם לגיל ; )24%(

פעילות משותפת עם : ביקשנו מהרכזות להעריך גם את ההתקדמות של האמהות בתחומים נוספים

פי דיווח -על). 16לוח (התייחסות רגשית לילדים והקניית כללי התנהגות , נת צורכי הילדיםהב, הילדים

) 77%(בהבנת צורכי הילדים , )82%(אמהות הראו התקדמות רבה בהתייחסות רגשית לילדים , הרכזות
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נראתה פחות התקדמות בתחום הקניית כללי , להערכת הרכזות). 70%(ובהתייחסות רגשית לילדים 

  .תחום זה כמוקד בתכניתמיוחד בדגש נתן יש לציין כי הצוות לא ). 51%(ות לילדים התנהג

  ) באחוזים(הערכת הרכזת את מידת התקדמות ההורים בתחומים שונים : 16לוח 

 התחומים
התקדמות 

 רבה
התקדמות 

 חלה הרעה לא חל שינוי מועטה
 3 8296פעילות משותפת עם הילדים 

 0 77185 הבנת צורכי הילדים 
 0 70246התייחסות רגשית לילדים
 3 51415 הקניית כללי התנהגות

  

בעת ההפניה ובסיום : אספנו מידע מרכזות התכניות על תפקוד האמהות בשתי נקודות זמן, בנוסף

, לטיפול הרגשי בילד, כל רכזת התבקשה לדרג פריטים המתייחסים לטיפול הפיזי בילד. התכנית

לקשר של ההורים עם המסגרת החינוכית , לעידוד לעצמאות מתאימה, וסדר יוםלהקפדה על כללים 

טיפול הורי  - 4, טיפול הורי פחות טוב -1: 4-1הפריטים דורגו בין . ולקיום פעילויות משותפות עם הילד

השוואת הטיפול . בכל תחום קיבל כל הורה ציון ממוצע בעת הפנייה וציון ממוצע בסיום. 4הכי טוב

בנווה יעקב ובקריית , ילדים בשכונת התקווה 56בהתחלה ובסיום התכנית התאפשרה לגבי ההורי 

    5.שהתקבלו לגביהם שאלוני רכזת גם בעת הפנייה לתכנית וגם בסיום התכנית, מנחם

בסיום התכנית בהשוואה ) 17לוח (תנו האמהות לילדים פור מובהק בתחום הטיפול הרגשי שנחל שי

הורים מתפקדים טוב יותר בהתנהגויות המרכיבות את התחום של הים כי הנתונים מרא. לתחילתה

מביעים , מביעים יותר עניין בילד ובגדילתו, משבחים יותר את הילד על התנהגות טובה: טיפול רגשי

יש יותר , הם מגיבים ומתייחסים בצורה מתאימה לרגשות הילד, כמו כן. יותר גאוה בילד ובהישגיו

  .נטראקציה מילולית ועוסקים יותר בפעילויות משותפותמגע פיזי מתאים ואי

הקפדה על כללים , פיזי טיפול: פול ההורייבניתוח לא נמצאו הבדלים מובהקים בתחומים אחרים בט

ופעילויות משותפות ; קשר של ההורים עם מסגרות חינוכיות; עידוד לעצמאות מתאימה; וסדר יום

הציון , )קשר בין ההורים למסגרות חינוכיות, טיפול הפיזיה(יש לציין כי במספר תחומים . ילד- הורה

  .הממוצע היה גבוה כבר בעת ההפניה ולא נותר מקום רב לשיפור

                                                   
 .רשימת הפריטים מופיעה בנספח 4
 .התכנית לא מולאו שאלוני רכזת בעת סיום הגלילבמרום  5
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 ציונים(להערכת הרכזת , ובסיומה התכנית תחילתהטיפול ההורי בתחומים שונים ב  : 17לוח 
  1)ממוצעים

 ממוצע בסיום התכנית תחילת התכניתממוצע ב   הטיפול ההורי
 2.322.68  *יחס רגשי
 3.893.86   טיפול פיזי

 3.183.34 עידוד לעצמאות מתאימה
 3.243.03 הקפדה על כללים וסדר יום
 3.583.60ילד-פעילויות משותפות הורה

 3.863.87קשר בין הורים למסגרות חינוכיות
 *0.005<P  
 טיפול הורי הכי -4 ;טיפול הורי פחות טוב -1( 4-1בסולם בין ,הציון הממוצע מעבר לכל הפריטים בתחום . 1

  .רשימת הפריטים מופיעה בנספח. )טוב

ולכן לא ניתן לדעת אם חלו שינויים שלא , חשוב לציין כי המחקר הנוכחי אינו כולל קבוצת ביקורת

  .ובאיזה כיוון, בעקבות ההשתתפות בתכנית

  ההורים רווחת 6.2
  חוויית אוורור ויציאה מהבית . א

התכנית סיפקה . ורים ציינו כי ההשתתפות בתכנית הייתה בעבורם הזדמנות לצאת מהבית ומהשגרהה

קבוצת ההורים סיפקה להורים שעה חופשית פעמיים בשבוע . להם תעסוקה לשעות אחר הצהריים

  . האמהות היו פנויות לעצמן, בשעה זו. מהטיפול בילדים

  : אמהות מספרות

. התכנית ממלאת לי את הזמן. לצאת קצת מהבית -לי נפשית זה עזר . אני כל היום בבית"
  ."נותן לי משהו להישען עליו

, ]הביטחוני[ 'המצב, 'החום, אני בעצבים. לא יוצאת. אני הולכת לעבודה וחוזרת הביתה"
  ."לא כל הזמן שידור חוזר. פה יוצאים ובאים. ואין מה לעשות איתם בבית

את יושבת  .אין לך חברות, אין למי ללכת, אף אחד לא מכירה, את נמצאת כל הזמן בבית"
כל הזמן את מרגישה שאת תקועה בבית . עצבנית, כל הזמן עם עצמך בין ארבעה קירות

יוצאת עם הילדים מרגישה שאת . אז שם את מרחיבה אופקים. זה מתסכל, עם ילדים
ף כל יושבים ואוכלים ביחד בסו. את יושבת עם חברה ומכירה חברות, עושה משהו
  ." המשפחה

  תמיכה רגשית מהורים ומהצוות. ב

גם במצבים קשים כמו אבל , הקבוצה והצוות מהווים מקור לתמיכה רגשית עבורם, לתחושת ההורים

לאחר . אמהות ציינו כי המפגש עם אמהות אחרות היווה הזדמנות לבטא מתחים ותסכולים. או מחלה

 .הן חשו הקלה והיו רגועות יותר עם ילדיהן, להןשהן סיפרו לחברות הקבוצה על הדברים שהפריעו 

  : אמא אחת סיפרה

  ."את מרגישה יותר רגועה. יש לך ללכת עם מי לדבר -משהו קשה לך "
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אמהות הבינו שהבעיות . הורים ציינו שמאוד עזר להם לדעת שיש עוד הורים שנתקלים בבעיות דומות

   .שלהן אינן יוצאות דופן ומשותפות לאמהות אחרות

  יצירת רשת תמיכה חברתית וקשרים חברתיים. ג

חלק . אחת המטרות המרכזיות של התכנית היא יצירת רשת תמיכה חברתית למשפחות בודדות

הם לא . מההורים שהשתתפו בתכנית ציינו כי לא היו להם חברים או בני משפחה באזור מגוריהם

נוצרו קשרים , בזכות התכנית, פי דיווח הצוות וההורים-על. הכירו אפילו את השכנים שלהם

  . חברתיים

  :אמהות סיפרו

כל , החוג הזה עזר לי גם להכיר את הסביבה שלי. רק עברתי לפה. אני לא מכירה אף אחד"
  ." הכרתי אנשים. מי שגר סביבי

זה חיבר , אחרי שהכרנו בתכנית. היו אמהות שלא אמרנו שלום בשכונה כי לא הכרנו"
אומרים שלום ומדברים , כשנפגשים בגן משחקים. תכניתהיה קשר גם מחוץ ל. בינינו

, לפני כן. בנות מהתכנית נוסעות ביחד, ס"כשיש אירוע במתנ. זה מחבר. שיחות אישיות
  ."לא היה לי קשר

מרבית  .חברית ומשפחתית וציינו כי הם חשים בנוח בקבוצה, רוב ההורים תיארו אווירה טובה

אמהות דיווחו על . בקבוצת ההורים) 55%(או טובה מאוד ) 39%(וירה טובה והאמהות דיווחו על א

  . ועל כך שנעים להם להיות ביחד, שפה משותפת עם הורים אחרים

  : אבא סיפר

  ." נעים לנו ביחד. וקטעים, יש צחוקים... אווירה כייפית... מרגישים חופשיים"

  ." אנחנו חברים טובים. התגבשנו. אני נהנה פה"

שם , ווירה הטובה בלטו במיוחד בקבוצות בנווה יעקב ובשכונת התקווההקשרים החברתיים והא

  :סיפרו הורים כי הם נפגשים גם מחוץ לימי הפעילויות

עושים על , הלכתי לבית של מי שחגגה יום הולדת]. ס"המתנ[יש חיים אחרי בית דני " 
 - יום  ,כן -נפגשים יום . ועם הזמן נוצרה ִקרבה, בהתחלה היה ריחוק. ערב גבינות, האש
  ." לא

גם אחרי סיום , הורים בנווה יעקב ובשכונת התקווה הביעו רצון לשמור על קשר עם חברי הקבוצה

חלק מהאמהות ציינו כי חברות : חברי הקבוצה סיפקו גם רשת תמיכה וסיוע חברתית. התכנית

בעל רכב מסיע דווח כי הורה , למשל. גם מחוץ לשעות הפעילות, מהקבוצה סייעו להן בדרכים שונות

אמהות ממרום הגליל ומקריית מנחם ציינו , לעומת זאת. הורה אחר שאין לו רכב לתכנית או לעבודה

  . כי הן לא בטוחות שישמרו על קשר עם חברות הקבוצה בסיום התכנית
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אמהות ציינו כי הן שמחות על . דווח על יצירת חברויות ספציפיות בין חברות הקבוצה במרום הגליל

חלק מן האמהות . לא דווח על ליכוד וגיבוש קבוצתי בקבוצה זו, אולם. לפגוש אמהות אחרות הזדמנות

המורכב , האווירה במושב, לדברי הרכזת. בנות מושב וחלקן הגיעו אליו לאחר שנישאו לבן המושב

סביבה זו יצרה תחושת . איננה מאפשרת יצירת קשרים אישיים ופתיחות, מקרובי משפחה רבים

   .מיוחד בקרב אמהות הנשואות לבן מושבב, בדידות

  לילדים התכנית תרומת 6.3
מעניין לציין כי . התבקשו הרכזות והאמהות להעריך כיצד התכנית תרמה לילדיהם, בשאלונים

ויותר התמקדו , הורים פחות התייחסו לתרומה הישירה של התכנית לילדים, בקבוצות ההורים

 .עבורםבבתרומת התכנית ליחסיהם עם הילדים ולתפקודם כהורים ובתרומה האישית של התכנית 

מן ההשתתפות בתכנית ) 55%(או תועלת רבה ) 27%(הרכזות דיווחו כי רוב הילדים הפיקו תועלת 

או במידה רבה ) 69%(כמעט כל הילדים נתרמו במידה רבה מאוד , להערכת האמהות". משפחות"

  ". משפחות"כל ההורים הדגישו כי הילדים מאוד אוהבים להגיע לתכנית . מהפעילות לילדים) 25%(

  וקה והעשרה לילדיםתעס. א

, יציאה ופעילויות שלא היו מתאפשרות להורים, הורים רבים ציינו כי התכנית סיפקה לילדים תעסוקה

). ריבוי פיגועים בזמן האינתיפאדה(עקב המצב הכלכלי והביטחוני , אם התכנית לא הייתה פועלת

ות אלו מגיעות משפח. ממצא זה בלט במיוחד בקרב משפחות המשתתפות בתכנית במרום הגליל

מרכז מסחרי או מקומות , אין חוגים או מגרשי משחקים, ממושבים שבהם אין פעילויות חברתיות

התכנית סיפקה לילדים אלו הזדמנות בלעדית למלא את שעות אחר הצהריים בפעילויות . בילוי

   .מעשירות ומגוונות

  :אמא במרום הגליל

 - הפעולות . ס פגשה חברים"במתנ. שהוכבר הנסיעה עשתה לה מ. זה היה משהו -לילדה "
  . מאוד אהבה לבוא. היה לה כיף. והיו לה חברים חדשים, נראו לה חדשות

כי הם , הם מצפים לזה?' אמא יש חוג היום? אמא יש חוג היום': הילדים היו אומרים"
אין לי תקציב לקנות את . יודעים שאמא לא תשב איתם לעשות את מה שהם עושים שם

, יש כל כך הרבה, ןכל המדבקות למיניהם והפאזלים למיניה, מו שיש שםהמשחקים כ
  ." מחשב וחומר

חלק מהאמהות במרום הגליל טענו שהפעילויות לילדים אינן מספיק , בשנה השנייה להפעלת התכנית

ומתאימה , שנמצאים בגן, מגוונות ואינן עונות לציפיות שלהן כתכנית העשרה לילדים היותר בוגרים

הורים הביעו שביעות רצון רבה מן , לעומת זאת, באתרים האחרים. ילדים צעירים יותריותר ל

התכנית חשפה את ילדיהם לגירויים מתאימים וסיפקה להם משחקים  הפעילויות לילדים והדגישו כי

יש לציין כי באתרים אחרים היה קל יותר לגייס צוות מדריכים בעל ניסיון . ומרחב שאין להם בבית

  .בגיל הרךוהשכלה 
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  שיפור בהתנהגות הילדים. ב

מעבר להתפתחות , ביקשנו מהרכזות לציין אלו שינויים חלו אצל הילדים במהלך השתתפותם בתכנית

הרכזות דיווחו על שיפור אצל הילדים במספר , 18כפי שניתן לראות בלוח . הצפויה בשל גדילת הילד

 ,)31%(פיהם -כללי המסגרת ופועלים עלוהם יותר מקבלים את , התנהגותם רגועה יותר: תחומים

הילדים יודעים יותר כיצד להביע את רגשותיהם ואת צורכיהם כלפי , )30%(שיפור בתפקוד החברתי 

חשוב ). 14%(יש שיפור ביכולתם של הילדים להפרד מהוריהם , )21%(הצוות וילדים אחרים בקבוצה 

זו הייתה התנסות ראשונית בעבורם במסגרת לציין כי חלק מהילדים לא היו במסגרות חינוכיות וכי 

   .נפרדת מן ההורים

שאלה (לפי דיווח הרכזת , תחומים שבהם חל שינוי משמעותי בילד בפגישות של התכנית: 18לוח 
  )פתוחה

 אחוזים תחומי השינוי 
31קבלת כללים, התנהגות יותר רגועה

30 שיפור התפקוד החברתי
21יכולת להביע רגשות וצרכים

14שיפור הפרידה מההורים 
8 יטחון עצמישיפור ב

  

הילדים רגועים ומרוכזים : גם המדריכים וההורים דיווחו על שיפור בהתנהגות של הילדים במפגשים

  . יותר בפעילויות כגון שעת סיפור וביצירות ומפגינים יותר ביטחון עצמי

  התכנית סיום. 7

שנתיים של פעילות פעמיים בשבוע ובשנה : שניםתוכננה לפעול במשך שלוש " משפחות"תכנית 

, םיבעקבות אילוצים תקציבי. השלישית תוכנן ליווי ומעקב אחר המשפחות במתכונת מצומצמת יותר

השתתפו פחות , שהצטרפו לתכנית במהלך הפעלתה, וחלק מהמשפחות, פעלה התכנית שנתיים בלבד

המדריכים התקיימו בשבועות האחרונים הראיונות הקבוצתיים עם הורים ועם . משנתיים בתכנית

  . להפעלת התכנית

יקטע את , סיום התכנית בשלב זה, להערכת הצוות. הצוות וההורים הביעו אכזבה רבה מסיום התכנית

כיוון שההורים עדיין לא הפנימו את השינויים שהחלו ליישם , תהליך השינוי שחל בקרב המשפחות

, לדבריהם. גורמים מפנים לתכנית ציינו אף הם הסתייגות מהפסקת התכנית. בחודשים האחרונים

ס אינו פשוט ודורש "בחשבון שתהליך הטמעת התכנית במתנ מביאהפסקת התכנית בשלב זה אינה ה

  . השקעת משאבים ואורך זמן רוב

הוא הציע . יצירת תכנית המשך למשפחותשבחשיבות הס במרום הגליל הדגיש את "מנהל המתנ

יפעילו מרכז  ס אחת לשבוע ובמקביל"שהמשפחות שהשתתפו בתכנית ימשיכו להגיע לתכנית במתנ

המרכז יהיה פתוח . שעת סיפור ויצירה, הכולל הפעלות להורים כגון משחקיה, להורים ביישוב שלהם

 - ובהמשך , ס"להורים נוספים מהיישוב ויופעל בשלב הראשוני בהנחיה של רכזת לגיל הרך מהמתנ

  . בצורה עצמאית בידי ההורים
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ה רבה מסיום התכנית ושאלו מה הם יכולים הביעו אכזב ,למעט הורים ממרום הגליל, כל ההורים

, לחתום על עצומות, חלק מההורים אמרו שהם מוכנים לשלם יותר כסף. לעשות כדי שהתכנית תימשך

הורים ציינו כי הם למדו רבות מהתכנית . להתארגן ולפנות לגורמים שונים כדי שהתכנית תימשך

הם קיבלו בתכנית תמיכה ועזרה . הםנפרד מסדר היום שלהם ושל ילדי-ושהיא הפכה לחלק בלתי

  .והם חשו שהתכנית תחסר להם ולילדיהם מאוד, בגידול ילדם

  : מדברי ההורים

אני לא . היא ממש אוהבת את זה. ס"הילדה שלי כל פעם שואלת מתי הולכים למתנ"
  ."היא תקבל את זה קשה. יודעת מה להגיד לה לגבי שנה הבאה

  ." זה הרבה תמיכה? ני אמשיךאיך א .זה עזר לי בגידול הילדים"

חלקן הביעו אכזבה . אמהות במרום הגליל הביעו בראיונות הקבוצתיים השלמה עם סיום התכנית

התכנית הייתה פחות מעניינת ופחות מושכת עקב , לדבריהן. מהאופן שבו התכנית פעלה בשנה השנייה

. ס"פחות יציאות מחוץ למתנופחות מרצים חיצוניים : ירידה בהיקף הפעילויות הייחודיות בתכנית

  .אמהות חשו שהתכנית פחות אטרקטיבית לילדיהם הגדולים יותר

ההודעה על סיומה הגיעה להורים . כי לא הייתה להורים הכנה טובה לסיום התכנית, ראוי לציין

עקב , בפתאומיות והיא התרחשה תוך פרק זמן קצר מאוד וכללה צמצום התכנית עוד במהלך הפעלתה

היה צורך בתהליך של הכנת המשפחות לקראת סיום . פי תכנית מוקדמת-ולא על, תקציביים אילוצים

  . עבורןבוחשיבה על מסגרות המשך 

  בתכנית שינויים ביצוע. 8

הצגנו בפני הורים בסיום התכנית מספר הצעות לשינויים בתכנית כדי , בעקבות קשיים במימון התכנית

ויתור על שיחות פרטניות , התכנית בתדירות של פעם בשבוע הפעלת, הגדלת המימון העצמי: להוזילה

מציג את תשובותיהן של  19לוח . עם רכזת או עובדת סוציאלית בתכנית וויתור על ארוחת הערב

  .אמהות לשאלה זו

שיעור גדול יותר מההורים היו מוכנים להגדיל את המימון העצמי ולהפעיל את התכנית בתדירות 

הורים : נמצאו הבדלים בין אתרי התכנית, באשר לכך. ר על ארוחת הערבנמוכה יותר מאשר לוות

להפעיל את התכנית בתדירות של , בנווה יעקב ובמרום הגליל היו יותר מוכנים לוותר על ארוחת הערב

בהם היה , בשכונת התקווה ובקריית מנחם, לעומת זאת. פעם בשבוע ולהגדיל את המימון העצמי

ליותר אמהות היה חשוב , הוריות-חות במצוקה כלכלית ושל משפחות חדשיעור גבוה יותר של משפ

הבדלים אלו מלמדים על כך . שבועית של התכנית-להשאיר את ארוחת הערב ולשמר את המתכונת הדו

פי מאפייני -שהתכנית עונה לצרכים שונים של משפחות והתאמת התכנית לתקציב יכולה להעשות על

 . המקום וצורכי המשתתפים
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 אחוז(לפי אתר , כדי שתהיה זולה יותר בתכניתשהאמהות היו מוכנות לבצע שינויים ה: 19 לוח
  ) הילדים

   
  כ"סה

(N=80)

  נווה
  יעקב

(N=26)

קריית 
  מנחם

(N=21) 

שכונת 
  התקווה
(N=17) 

מרום 
  הגליל

(N=16) 
 69 41 544662הגדלת גובה ההשתתפות 

 75 0 496943*להפעיל את התכנית פעם בשבוע
 לוותר על שיחות פרטניות עם 

 50 65 52 31 48 ס "העו/הרכזת
 50 12 373943להחליף ארוחת ערב חמה בכריכים
 19 53 292324לוותר על הזמנת מרצים חיצוניים

 38 24 293124לוותר על ארוחת הערב לגמרי
 19 29 241238לוותר על יציאות מחוץ לתכנית
 0 0 6814לצמצם את כמות המדריכים

 *0.005<P  

   מצב המשפחות לאחר סיום התכנית. 9

ועם  מובנים עם חלק מהאמהות שהשתתפו בתכנית-שנה לאחר סיום התכנית בוצעו ראיונות עומק חצי

רואיינו עשר , בסך הכול .האמהות נבחרו באופן אקראי מתוך רשימת המשתתפות. חלק מהרכזות

" משפחות"נתבקשו האמהות לחוות את דעתן כיום על תכנית בראיונות הללו . אמהות ועשר רכזות

הן נשאלו האם הן עדיין ממשיכות לבצע דברים שלמדו במסגרת . ולציין במה תרמה להן התכנית

הן נשאלו האם הם משתתפים , לגבי ילדיהן. התכנית והאם הן משתתפות כיום בתכנית כלשהי

    .בחוגים

  בסיומה מתאימה הכנה והיעדר לתכנית געגועים 9.1
כל האמהות שרואיינו תיארו את התכנית כחוויה משמעותית מאוד בעבורן ובעבור ילדיהן וציינו כי 

הן הרגישו שהתכנית היוותה בעבורן מקור תמיכה . התכנית תרמה להן ולילדיהן במידה רבה מאוד

מתגעגעות לתכנית בראיונות עם האמהות בלט כי הן מאוד . משמעותי הן בפן הרגשי והן בפן החברתי

הן ציינו כי גם ילדיהן חשים בחסרונה של . ומתרפקות על הזיכרונות הטובים שנותרו להן מהתכנית

  . התכנית בחייהם

אמהות ורכזות ציינו . אמהות חשו כי התכנית הסתיימה באופן פתאומי וציינו כי הן לא התכוננו לכך

שהשאיר חסר , ות חוות את הסיום כמשברהאמה. כי לא היה תהליך מובנה של הכנה לסיום התכנית

  . גדול בחייהן ובחיי ילדיהן

  : אמהות סיפרהאחת ה

פתאום עוזבים . אני חושבת שזה נורא פגע בי. כאב לי. כך מהר נגמר-הצטערתי שזה כל"
הייתי , אם היה ממשיך. אפשר לעשות כלום-אם אין כסף אז אי, מה לעשות, אבל. ככה
?' יש משהו, יש משהו? שמעת משהו': ס"היא עובדת במתנחברה ש, שואלת חברים. רצה

   .נורא מחכה שזה יהיה שוב-ני נוראא' .אין. לא': אז היא אומרת לי
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, ס"כל פעם שאנחנו עוברות ליד המתנ' .ס"אמא מתי נלך למתנ': יוני היה שואל אותי"
כל . שםמאוד אהב לבוא ל. מתי יפגוש את החברים שלו? מתי יהיה לו חוגים, הוא שואל

  ." זה חסר. ס"יום שני ורביעי ידע שהולכים למתנ

חלק מהאמהות דיווחו כי הן משתתפות כיום בתכניות אחרות בקהילה כגון קבוצת הורים וקבוצה 

, "משפחות"שתי אמהות משכונת התקווה ציינו כי הן המשיכו להשתתף בתכנית . הוריות-לאמהות חד

     .ת מתכנית זואבל הן אינן מרוצו, בגרסה מצומצמת שלה

, ציינו כי התכניות בהן השתתפו לא נתנו מענה כוללני, כל האמהות שהשתתפו בתכנית כלשהי בהמשך

קבוצת הורים סיפקה ידע בתחום ההורות : אלא מענה חלקי בלבד, "משפחות"כמו שניתן להן בתכנית 

ולא נתנה " משפחות"בתכנית אבל לא כללה את החברויות ואת יחסי האמון שנוצרו בין חברי הקבוצה 

הקבוצה בשכונת התקווה כללה פעילויות לילדים בלבד וחסרה מפגשי העשרה והדרכה . מענה לילדים

    .להורים וארוחת ערב

  :אמא שהשתתפה בתכנית במתכונת מצומצמת סיפרה

לדוגמה אין טיולים ודברים  ,אבל יש פחות דברים ממה שהיה, היום זו אותה תכנית"
הייתי . חבל לי. אין מפגש עם אמהות אחרות. עכשיו רק משחקים איתם. אוכל אין, כאלו

  ."אבל זה חסר, שווה -מה שעושים . רוצה שהכול יהיה אבל הבנתי שלא מוכנים

  : אחת האמהות המרואיינות אמרה

אבל אני  ,התעניינתי בחוג. לא מצאנו מסגרת אחרת, מאז שהפסקתי להגיע לתכנית"
כאן . כי זה יהיה רק חוג לילד, ימלא את החלל של המסגרת הזוחושבת ששום חוג לא 

זה יהיה , עד כמה שהיא לא תהיה מעניינת, כל מסגרת. הרגשתי שזה בפירוש גם בשבילי
  ." משהו אחר ושונה

שתי אמהות השתתפו בוועדות שכונתיות כפעילות בתחום , "משפחות"מעניין לציין כי בעקבות תכנית 

  . חשו כי הן יכולות לתרום גם לאחרים אמהות אלו. של חינוך

כמעט כולן דיווחו כי , תכנית המשךבעל אף שחלק מהאמהות ציינו כי הן משתתפות בתכנית אחרת או 

. וכי הן אינן יודעות למי לפנות כאשר יש להן בעיות או שאלות אין להן היום מקורות תמיכה והכוונה

  :לדוגמה מדברי האמהות

אין לי עם מי . אין לי למי לפנות. לא יודעת מה לעשות. הראשלפעמים אני תופסת את "
  ." אז הייתה רכזת שהייתי יכולה להתייעץ איתה. וזה קשה מאוד, לדבר

או  ,אני מדברת עם הקירות. אין עם מי לדבר, כשאני עוברת תקופה של קשיים ,היום"
 - מישהו שיכול לתדרך אותך , אין הקשבה. שאני מתחילה לבכות או שאין לי התמודדות

  ." זה מה שכואב .אין

אין לי גורם שאני יכולה לפנות אליו ולהגיד . אני לא יודעת לאן לפנות, אחרי החוג, היום"
 אחד אבל בתכנית זה היה ממש, חוץ מגננת', יש לי בעיה כך וכך עם הילד שלי, שמע': לו
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הם היו . בתכנית זה היה ממש בשיתוף פעולה מלא. הגננת לא תבוא אליי הביתה. על אחד
  ." באים ועוזרים ובהרבה דברים

שטענה כי אינה זקוקה לסיוע בתחום , למעט אחת, כל האמהות היו מעוניינות להמשיך בתכנית 

  . ד נוסףהיא טענה כי תשמח להשתתף בתכנית כשתלד יל, עם זאת. ההורות בשלב זה

אבל הן לא עשו , ס"כל האמהות דיווחו כי הן היו מעוניינות לרשום את ילדיהן לפעילויות העשרה במתנ

אמהות במרום הגליל . זאת עקב העלות הגבוהה של החוגים או כי לא מצאו חוג מתאים בקרבת הבית

    ".משפחות"הדגישו כי אין ביישוב תחליף לתכנית 

. אבל זה המון כסף, ס לראות אם יש חוגים"לכתי למתנה, אחרי שעזבנו את התכנית"
  ." ואני לא יכולה להרשות לעצמי לרשום מספר ילדים לחוג, מאוד יקר

  בתכנית שנרכשו והרגלים תכנים הפנמת 9.2
בשיחות עם אמהות נאמר כי תכנים והרגלים שנרכשו בתכנית הופנמו בידיהן וכי הן ממשיכות ליישם 

מהות ציינו כי הן ממשיכות לקיים ארוחות משפחתיות משותפות ולבצע א, למשל. אותם גם כיום

  . פעילויות משותפות עם הילדים

למה את חושבת שיש בבית . לעשות להם מסגרת בבית של לשבת ולאכול] בתכנית[למדתי "
   ."ורצו את זה גם בבית] בתכנית[בגלל שהם ראו את זה שם ? מפה ופינת אוכל

להשתמש בחומרי  ןלצורך של ילדיההן מודעות יותר " משפחות"תכנית אמהות ציינו כי בעקבות 

גם היום הן צובעות עם הילדים בגואש ומשחקות איתם : יצירה ובמשחקים ונענות לצורכיהם

   .בעוד שבעבר נמנעו מלעשות זאת כדי לא ללכלך, בפלסטלינה

הן חשות שבזכות הכלים והידע . אמהות סיפרו כי הן מרגישות היום יותר ביטחון כאמהות, כמו כן

  : הן יודעות להתמודד עם בעיות עם הילדים ולתת מענה נכון יותר לצורכיהם, שרכשו בתכנית

ולא להתעצבן  ,נתנו הרבה טיפים למיניהם בשביל שאנחנו נלמד איך להתנהג עם הילד"
היום יש לי הרבה . גם אותי אישית זה הרגיע. ולא יודעת מה, יל לצעוקולא להתח, ישר
אז בתכנית נתנו לי את , כמו שהיום אני לא יכולה לנסוע בלי לנהוג וללמוד תמרורים. כלים

ואני , כשאני עוד אביא, ולהבא, כל התמרורים שאני אוכל לנסוע הלאה עם שאר הילדים
אני כבר יודעת איך . ות שיש כל מיני קשיים בדרךלמר, כי יש לי את התמרורים ביד, אדע

. ולא תמיד אפשר, כי תמיד יש רצון, שנצליח. לנסוע איתם בדרך הנכונה והטובה ביותר
  ."אין מה להגיד, הרבה דברים עזר

  : אמא סיפרה

ולא , צריך לדעת איך להעניש וכמה זמן. במכות ובעונשים, למדתי לא לדבר בצעקות"
איזה ] בתכנית[הסבירו לי . לא במכות -ומה שבטוח , ר סגורבחדר חשוך ולא בחד

מה ילד אמור לעשות בכל גיל ואיך לזהות בעיות התפתחות , משחקים מתאימים לכל גיל
  ." זה עוזר לי לזהות את הבעיות ולא צריכה לחכות שיגידו לי בטיפת חלב. של הילד



31 

  מהתכנית אמהות עם החברתיים הקשרים המשך 9.3
, מתוך עשר נשים. אמהות אם יש להן קשר עם אמהות אחרות בתכנית שנה לאחר סיומהשאלנו את ה

לאמהות האחרות אין קשר קבוע עם . שתיים בלבד עדיין שומרות על קשר עם חברות מהתכנית

  : אבל לעתים הן פוגשות אותן במקרה בשכונה, אמהות שהכירו בתכנית

, לא רואים את האנשים. ממש קשרעם השאר אין . יש אמהות שיש איתן קשר טלפוני"
   ."אין לנו מסגרות משותפות שאנחנו יכולים להיפגש

  "משפחות"סוגיות ואתגרים בתכנית . 10

  ?גבוה בסיכון לילדים התכנית את לייעד כדאי האם 10.1
 תמיכה מערכת וללא ההורות בתחום קשיים להן שיש הרך בגיל ילדים עם למשפחות יועדה התכנית

 וחברתית כלכלית ממצוקה סובלות והמשפחות אינן בסיכון ילדים הילדים אינם אם גם, מספקת

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

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

 ברמת למשפחות גם אותה לייעד שכדאי או גבוה בסיכון לאוכלוסיות בעיקר התכנית את לייעד כדאי

    .מעטות תמיכה תכניות היום קיימות שבעבורן נמוכה סיכון

   בתכנית טיפוליים רכיבים 10.2
 הקבוצתיים המפגשים בזמן ,למשפחות פרטניים והדרכה ייעוץ של טיפוליות תשומות כללה התכנית

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

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

   .הרווחה שירותי במסגרת להינתן צריכים אלה שמענים

   בתכנית החיוניים הרכיבים זיהוי 10.3
 התעל ,לתכנית מימון מקורות במציאת הקושי לאור .מהאתרים אחד בכל יושמו התכנית רכיבי כל

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

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

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

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

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

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

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

  . תוך צמצום עלויות

  בתכנית אבות של השתתפות 10.4
באופן קבוע וחלקם  רק מספר קטן של אבות השתתפו בפעילויות, על אף שהתכנית יועדה למשפחות

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

   .ולאפשר להם לעשות זאת םיש לשקול את הצעדים לעידוד השתתפות, היא נתפסת כחיונית
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   התכנית לסיום המשפחות הכנת 10.5
ד כמה התכנית הייתה משמעותית בעבור משיחות עם אמהות שנה לאחר סיום התכנית אנו למדים ע

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

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

ו הכנת הקבוצה להמשך פעילות מציאת מסגרות מתאימות א, דהיינו, הסיום ולבנות תשתית לעתידן

   .עצמאית
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  המדד לטיפול ההורי בילד: נספח

בעזרת סדרת פריטים ולציין לגבי , רכזות התכנית התבקשו להעריך את הטיפול ההורי שניתן לילדים

    .לעתים רחוקות או אף פעם לא, לעתים קרובות, כל פריט אם הוא מופיע תמיד

  .טיפול הוריהפריטים שייכים למספר תחומים של 

   פיזי טיפול. 1

 הילד מקבל מזון מתאים  

 הילד לבוש בהתאם לעונה  

 הילד נראה נקי  

 הילד מקבל טיפול רפואי בשעת הצורך  

 הילד נמצא בהשגחה מתאימה לגילו ולצרכיו  

  הילד נשאר לבדו במשך שעות רבות  

  רגשי טיפול. 2

 ההורה והילד עוסקים בפעילויות משותפות  

  בצורה מתאימה לרגשות שמביע הילדההורה מתייחס ומגיב  

 יש אינטראקציה מילולית בין ההורה לילד  

 ההורה מבטא התעניינות בילד ובגדילתו  

 ההורה משוחח עם הילד על נושאים החשובים לו  

  יש מגע פיזי מתאים בין הילד להורה  

 ההורה מבטא גאווה בילד ובהישגיו  

 ההורה משבח את הילד על התנהגות טובה  

  התנהגות כללי על הקפדה. 3

 ההורה מקפיד על כללי התנהגות עקביים  

 ההורה דואג לסדר יום קבוע  

  מתאימה לעצמאות עידוד. 4

 מאפשר לילד פעילות עצמאית בהתאם לגילו ההורה  

 ההורה מאפשר לילד לפתח קשרים חברתיים מתאימים  


