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  תמצית המחקר

  מבוא. 1
המשפחה . הפרה משמעותית של האיזון במערכת המשפחתיתמביאה בעקבותיה לידת ילד עם מוגבלות 

. במהלך שלבי ההתייעצות והאבחון ובעת קבלת האבחנה, חווה משברים מרגע שמתעורר החשד לליקוי

היקף על , שיטות טיפולהמשפחה צריכה לקבל החלטות על  ,רבכל שלב התפתחותי ובכל שלב מעב

סיוע מקצועי , מידע על זכויות ושיטות טיפול, לכן .הטיפול ועל המסגרות הטיפוליות המתאימות

את , יכולים לשפר באופן משמעותי את רווחת המשפחה תחושת קבלה והכלהוהענקת , כוללני ותומך

עלולים הקשיים  ,בלא מערכת תמיכה וסיוע. ד עם המוגבלותחוסנה ואת כוחה לספק את צרכיו של היל

  . למצבי סיכוןהילד  גרור אתלהכריע את המשפחה ול

מה ניתן ) ב(? לאומית-מה ניתן ללמוד מתוך הספרות הבין) א: (התמקד בשתי  שאלותהמחקר הנוכחי 

הספקת הספרות מדגישה את החשיבות של ? ללמוד מתוך יוזמות שונות הקיימות היום בשטח

כמו כן הספרות ממליצה על הספקת מגוון של שירותים . שירותים לכל המשפחה ולא לילד בלבד

כדי . קבלת ההחלטות כיעזרה ותמיכה בתהלי, סנגור וליווי ולייעוץ, שירותי תיווך כגון, למשפחות

ירוניים נערך מיפוי מקיף של שירותים ממשלתיים וע, לעמוד על יוזמות שונות הקיימות כיום בישראל

  . וכן אלו המופעלים בידי עמותות שונות

  שיטת המחקר. 2
בארץ העוסקים במתן שירותים לבני , ובפועל היחידים, המובילים הגופיםבמיפוי רואיינו נציגיהם של 

  :משפחה

  מרכזי משפחה המיועדים לילדים עם סוגי לקויות שונים המספקים שירותים שלארגונים, 

  יהםמשפחותאו לעם לקות ספציפית  מיועדים לילדיםהארגונים,  

 רשויות מקומיותמחלקות שיקום ב . 

שירותים המיועדים לבני משפחתם של ילדים עם צרכים : שלושה נושאים עיקרייםעסקו בראיונות ה

פיתוח להמלצות לקידום וו ;כוח אדםמבנה ו, םיזמי, תולדות ההקמה: כולל ,הארגוןמבנה ; מיוחדים

   .תחום שירות זה בעתיד

  ממצאים עיקריים. 3
רוב  .מספקות שירותים רק לסוג אחד של מוגבלות) במספר 13(רובן  –יוזמות רלבנטיות  19אותרו 

בעלי  לבני נוערילדים ולפיתוח מערך השירותים לשם ידי הורים בהוקמו המרכזים הייחודיים האלה 

המרכזים ברוב  יםמהווהם משפחות הילדים התווספו לאחרונה ולהשירותים . לקויות ספציפיות

- ממומנים עלהללו רוב הארגונים  .ילדיםלתוספת שולית למערך השירותים המפותח יותר הייחודיים 

כמה מודלים גם אותרו , יחד עם זאת .גיוס תרומות מגורמים פרטייםחלקם עוסקים בו ,ידי הממשלה

אזורי למחסור -יישוביכפתרון  בשנתיים האחרונותשפותחו , לקותית-חדשניים הפועלים בגישה רב

מציבים את המשפחה במרכז ועובדים לפי מודל אלה  )לקותיים-רב(כלליים מרכזים . בשירותים



 

ii 

חלק . מעבר לייחודיות של לקות מסוימת ,המשפחותבין והמדגיש את המשותף בין ההורים 

לילד גם  -משפחה של הילד עם המוגבלות וחלקם השירותים רק לבני מציעים  יםכללימרכזים המה

  .כל מרכז עוסק בגיוס תרומות כמקור מימון. עצמו

קשר עם , העצמה, תמיכה, ייעוץ והדרכה, הם העברת מידעבמרכזים השירותים הנפוצים ביותר 

   .ובני משפחה אחרים שאינם הורים ושירותים לאחים משפחות מרקע דומה

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה. 4
עלייה בד בבד עם , ההצעות שהעלו המרואיינים להקמת מרכזים מצביעות על מחסור בשירותים

  . ם להתמודד עם הנושאנכונות מצדו אנשי מקצוע והוריםבקרב  םדעות לחשיבותמּוב

הן  ,מרכזים כללייםיש להעדיף , שרואיינומנהלי המרכזים ושירותי הרווחה פי חוות דעתם של -על

ם להעשרה מתותרו איכות השירותיםהן בשל ו, ריכוז משאבים וחיסכון כספי כגון, סיבות פרגמטיותמ

מרכזים  כי של נציגי שירותי הרווחה תםהעריש לחזור ולציין את .  הוריהםשל הדדית של הילדים ו

של שירותים לפי הרבה בניגוד לשונות  ,ללא קשר לסוג הלקות ,שירות שוויוני הוותלים יכולים כללי

ידע ספציפי והתמקצעות בבעיות ייחודיות שבשמירת חשיבות ותיהם סויגו בהמלצ, זאתעם  .סוג לקות

במקום  יםהמרכזאת מקם המרואיינים הציעו ל.  הצורךבעת הצעת שירותים נפרדים וב לכל סוג לקות

נובעת נראה כי הצעתם . ותממסגרות יישוביות כללי נפרדבמרכזי ביישוב ולהימנע מהקמת מסגרות 

  .יישובית ומראייה של יעילות במשאבים-הילתיתמתפיסה ק

מתוך בדיקה מעמיקה של דפוסי ההפעלה ושל נקודות החוזק והתורפה של מרכזים אלה ניתן להגיע 

לתובנות חשובות שיסייעו לפיתוח נרחב של כיוון זה לטובת משפחותיהם של ילדים עם מוגבלות 

מפתחים שירות , משרדית-ביחד עם ועדה בין ,אשלים, המוצגים בדוח זהממצאים העל בסיס . בישראל

לקותיים למשפחה אשר ישקף את מיטב העקרונות שנלמדו מתוך -ארצי של מרכזים רב-חדשני כלל

, על היחידיםוובפ, מרכזים אלה הם המקומות המובילים. לאומית-הניסיון בשטח והספרות הבין

   .העוסקים במתן שירותים לבני משפחה של ילדים עם מוגבלויות

  .אשליםקרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות ועל ידי ידי -המחקר מומן על
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