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 תמצית המחקר

 מבוא

 הורים -מרכז ילדים .א

ם של ילדים בסיכון ושל הרכיולענות על צ המיועדחדשני -שירות קהילתי הואהורים -ילדים מרכז

בעיות רגשיות  להםיש ש היסודי הספר בית בגיל ילדיםעם  משפחותהוריהם. המרכזים מיועדים ל

לשפר את מצב הילדים בתחום  כדיוהתנהגותיות שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי. המרכזים פועלים 

ההורים יחסם של הרגשי, החברתי וההתנהגותי, לשפר את היחסים בין הילדים וההורים ולשפר את 

 לאפשר המשך גדילתם בחיק משפחתם.  כדילילדיהם, 

 חברתיים לשירותים המחלקות ידי ועל הרווחה במשרד ונוער לילד השירות ידי על מופעלים כזיםהמר

מקצועי. הוא מעוצב כבית -רב צוות מפעיל המרכז את. מפעילות ועמותות אשלים, המקומיות ברשויות

ומשך הטיפול בו הוא כשנה.  ,ילדים והורים 300-ופועל בעיקר בשעות אחר הצהריים. מטופלים בו כ

נערכות יות משותפות לילדים ולהורים וחלקן פעילוההורים והילדים מגיעים יחד למרכז. חלק מה

לטיפול בילדים בסיכון והוריהם  . עקרונות הפעולה של המרכזים מבוססים על גישות חדשותבנפרד

השתתפות המשפחה  ילד; ראיית המשפחה כיחידה שלמה;-וכוללים: טיפול ממוקד בקשר הורה

תיים; חלוקת יבעיצוב הטיפול; תכנית ייחודית לכל משפחה; שימוש בכלים טיפוליים יצירתיים וחווי

לקה לשירותים חברתיים; קשר קבוע בין המרכז לבין בית הספר והמשך חאחריות בין המרכז למ

 סיום הטיפול במרכז. בחברתיים  לשירותיםהטיפול במחלקה 

הורים. -ילדיםבחיפה, וכיום פועלים ברחבי הארץ כחמישים מרכזי  3778-ב נפתח הראשון המרכז

תוח מודלים חדשים בפי יםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשותפות עם אשלים, ממשיכ

 הורים נייד.-ילדיםשונים וביניהם מרכז ו

 הורים נייד -מרכז ילדים. ב

קטנים בפריפריה, שבכל אחד מהם  מספר שובים יילא היו נגישים ל ילדים-בעבר, מרכזי הורים

הזקוקים למענה קטן מדי להפעלת מרכז משלהם, ואין הם קרובים ליישוב שבו מופעל מרכז. כדי 

ים, הוחלט להקים המשאבים הנדרש קטנים בפריפריה וכדי לאגם אתשובים ירות לייהש להנגיש את

 . הסמוכים זה לזה שוביםיי מרכז נייד לילדים ולהורים המעניק שירות לארבעה או לחמישה

המודל  הפעלת עלביטוח הלאומי )הקרן למפעלים מיוחדים( ואשלים החליטו ל מוסדמשרד הרווחה, ה

שובים ישרון ביה ובאזורהארץ ביישובים ערביים בגליל,  בצפוןאזורים:  בשניניסוי  במתכונתהנייד 

 הוחלט. 0004וא החל לפעול בספטמבר ובשרון ה 0004הנייד בצפון החל לפעול בינואר  המרכזיהודיים. 

רשויות כמה כי עמותה תפעיל את המרכז, מכיוון שלא ניתן להעסיק את עובדי המרכז באמצעות 

נוער במשרד הרווחה; כל להשירות לילד ו , כמקובל, על ידיעשהנ מקומיות יחד; הפיקוח על המרכז

במרכז  הפועליםמקצוע הוע; אנשי קצה חדר או מבנה מיוחד לעבודה עם המשפחות ליום בשבמיישוב 

בין  עליהם להתניידוועוד(  ויצירה הבעה, מטפלים בסוציאליים בדים)מנהל, עוהם צוות קבוע 

  הכול סךבש כךמטופלים,  04-00 פנה למרכזמימי הפעילות בכל אחד מהם; כל יישוב לפי היישובים 

ועדת היגוי  הוקמה; הבסיס במודלהורים -ילדיםנפשות במקביל, כמו במרכזי  300-מדובר בטיפול ב
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נוער במשרד הרווחה, לרות לילד ויאת נציגי הש הכוללתפועל המרכז,  שבהםלכל היישובים משותפת 

  .המוסד לביטוח לאומי ואשלים ואת נציגי שירותי הרווחה ביישוב

מטפלים בהבעה ממטפלים משפחתיים ומעובדים סוציאליים, רכב מ, המוצוות הגרעין המקצועי

שוב בשאר יואם הבית או המדריך החברתי, פועלים בכל י ביום קבוע ליישוב מגיע אחת לשבוע ,ויצירה

יותר מאשר להפעלת  משאבים רבים הנייד מצריכההורים -מודל מרכז ילדים ימות השבוע. הפעלת

 העלות .המתנייע בין היישוביםבמודל הבסיס, בעיקר למימון הצוות המקצועי  הורים-ילדיםמרכז 

בהשוואה  (3.3.30-, מעודכן לחודשנפש לל₪  406)₪  303,300 היא נייד הורים-ילדים מרכז של השנתית

 לנפש לחודש(. ₪  547) למרכז הפועל במודל הבסיס₪  440,800-ל

 מחקר ההערכה

(.  בעקבות הפעלת המרכזים הניידים, 0007-בעבר ביצע המכון מחקר הערכה למודל הבסיס )פורסם ב

מידע  השירותלקובעי המדיניות ולמפתחי  ספקל הנועדההערכה  להעריך גם מודל זה. התבקש המכון

תהליכי את הן  בחןהנייד ולקבל החלטות לגבי פיתוחו ופריסתו. המחקר  ודלאת המ עצבלשיסייע 

תוצאותיהם בעבור הילדים וההורים. המחקר התייחס לאפיון את יישום המרכזים והפעלתם והן 

האופן בו  ינתלבח; םהרכיוצ ןולאפיהניידים;  הורים-ילדיםהילדים והמשפחות המטופלים במרכזי 

משתלבים המרכזים הניידים במערך השירותים המקומיים וחלוקת התפקידים בינם לבין המחלקות 

-ילדיםמרכיבים חיוניים וייחודיים במרכזי  ויהילז; ינוךרותי החילשירותים חברתיים ובינם לבין ש

 ניידים כבסיס להמשך פיתוח מרכזים ניידים דומים בשני המגזרים. הורים

 המידע נאסף באמצעות מגוון כלים שכללו:

מאפייני המשפחה ותכנון הטיפול,  אודות הורים-ילדים/ת במרכז למטפלהתחלת טיפול שאלון  .3

 . 0007-0003ילדים, שהחלו את הטיפול במרכזים בין  338-ו משפחות 40-שמולא ביחס ל

כלל גם הועבר ביחס לאותן משפחות וש ,הורים-ילדיםשאלון סיום טיפול למטפל/ת במרכז  .0

 9ילדים )לא התקבלו  77-משפחות ו 56-התייחסות לתוצאות הטיפול. השאלון מולא ביחס ל

 טופסי סיום מהמרכז בשרון(.

באשלים, מנהלים ועובדים ועם אנשי מפתח בשירות לילד ונוער מיקוד ראיונות עומק וקבוצות  .6

, אימהות, הורים-ילדיםסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים, מנהלים וחברי צוות במרכזי 

  אבות וילדים שטופלו במרכזים.

 ממצאים

 ח האדםוהמבנה הארגוני של המרכז הנייד וכא. 

 הניידים המרכזים של הכוללת בהתארגנות המפעילות העמותות של תפקידן

לשירותים חברתיים, ולא עם מחלקות  כמהעובדים עם  הוריםול ילדיםהניידים ל םמרכזיהשכיוון 

תהיינה שותפות דומיננטיות העמותות בהפעלת המרכזים הוחלט כי מחלקה אחת, כמו במודל הבסיס, 

הניידים הביעו את שביעות הרצון שלהן מן תסייענה בהתארגנות הכוללת. מנהלות המרכזים יותר ו

ת העמותות המפעילות ודיווחו כי לאחר התבססות עבודתם של המרכזים, והליווי של נציג

 אינטנסיביות הליווי פחתה.
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 הוועדות המלוות 

ועדת היגוי מחוזית, ועדת היגוי מקומית הוקמו ועדות מלוות משלושה סוגים:  הניידים םמרכזיצד הל

, המרכזים להפגיש את הגורמים הרבים המעורבים בהפעלת עדות נועדווהו. וועדת ביצוע שובילכל י

דיון ההתמקד עדת ההיגוי המחוזית ווב. הםבסוגיות העומדות בפני ולדון ןיהלעדכן אותם בפעילויות

 ;כגון מאפייני אוכלוסיית היעד ושילוב העבודה הקבוצתית במרכז ,המרכזים עקרונות הפעלתב

ועדת ו; ובשוב המסויםיבסוגיות הרלוונטיות להפעלה בי התקיימו דיונים מקומיתהגוי היהעדת ווב

בלי להתייחס נקודתית לכל  ,בוועדה המחוזית לפעולות בשטח ההמדיניות שנקבע הרגמות ביצועה

 הרכב כוח אדם, דרכי חלוקת טיפולים בהבעה ויצירה ועוד. , כגוןבעיות טכניותעסק בשוב. הדיון יי

 כיום .הראשונות להפעלת המרכזים נפגשו הוועדות המלוות בתדירות קבועה, שהלכה ופחתהשנתיים ב

תדירות על ולהן המתאים  מבנההעל  ,ועדותושל ה ןאודות תפקידעל עולה צורך בדיון מחודש 

  .להן ההרצוי המפגשים

 במיוחדים מורכב הנייד יםהמרכז של לוהינתפקיד ה

ושונים זה  שהוא מצריך קשר עם גורמים רבים משום ,במיוחדמורכב המרכז הנייד של ל והינה תפקיד

לפיכך, . מצד אחרובהתנדבות,  גדול העובד לפי חלקיות משרהוניהול צוות עובדים  ,מצד אחד מזה,

המרואיינים את שביעות רצונם ביטאו תפקיד המנהל מורכב יותר מאשר במודל הבסיס. אף על פי כן, 

  לות המרכזים הניידים.עבודתן של מנהממתפקודן ו

 הנייד מורכב יותר המרכז תומזכירתפקידן של 

 המרכז של במשרד עובדת והיא כמזכירה גם משרה ברבע מועסקת הבית-מאימותמרכז נייד אחת  בכל

תפקידה היא מנהלת מערכת התקשרויות ותיאומים עם המטופלים, אשר  במסגרת. היישובים באחד

 הורים במודל הבסיס. -ילדיםהניידות היא מורכבת יותר מזו שבמרכזי  מרכיבבגלל 

 מאשר במודל הבסיס ח האדם במודל המרכז הנייד היא בהיקף נרחב יותרוהקצאת כ

המרכז הנייד הוקצו משרות בהיקף נרחב יותר מאשר במודל הבסיס, בגלל הצורך בזמן נוסף  במודל

רך קיום מפגשים וישיבות צוות שתאפשרנה העברת מידע העובדים בין היישובים וגם לצו להתניידות

ח אדם וכמרכז בשרון, הועסק ובמיוחד ב בשני המרכזים,בין העובדים וגיבוש תורה טיפולית אחידה. 

ח אדם זה והעסקתו של כ .שאינו נכלל בהקצאת המשרות במודל, מתנדבים ומתמחים, טיפולי נוסף

 . היקפואת  האת מגוון הטיפול המוצע במרכזים ומגדיל המעשיר

 מקצועי: מספר ימים בשבוע -הצוות המקצועי: יום בשבוע בכל יישוב והצוות הסמך

ומטפלים  מטפלים בהבעה ויצירה ,כולל עובדות סוציאליותהנייד, ההמרכז המקצועי של צוות ה

בבתי  מבקריםהמדריך החברתי ו הבית-אימותבכל יישוב.  עובד יום אחד בשבוע ,משפחתיים

הדרכה הורית למשפחות רבות, פעילויות משותפות במטבח הטיפולי וגינון טיפולי.  ונותניםהמשפחות 

 על פי מידתהמרכז ואותם משרת ש םמגורים ביישובי על פי הבית-אימותבמרכז הנייד בצפון נבחרו 

הדגישו בצפון גם כדי שתשמשנה מגשרות תרבותיות לעובדי המרכז.  ,על אוכלוסיית הכפר ןמקובלות

 .של משפחות טיפלו ביותרוהן  עם המשפחות מאשר בשרון הבית-אימותעבודתן של  יותר את
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  צפוןמאשר ב יצירהבבהבעה ויותר טיפול  הייתה אפשרות לתתבמרכז הנייד בשרון 

מרכז לעומת העל ידי תרפיסטים שהוכשרו לכך  יצירהבבהבעה ובמרכז הנייד בשרון ניתן יותר טיפול 

אשר כאלה ו בכלל, דוברי ערביתבהבעה ויצירה  תרפיסטים קשה לגייסשבצפון  . זאת מפניהנייד בצפון

שילבו  בדים הסוציאלייםבפרט. עם זאת, לדברי מנהלת המרכז, העו ,מתמחים בטיפול משפחתי

בעבודתם טכניקות טיפוליות שונות מתחום הטיפול בהבעה ויצירה. במרכז הנייד בשרון, לעומת זאת, 

היצע גדול יותר של  ישש משוםבהבעה ויצירה גדול יותר  טיפולהיקף הצוות המקצועי המתמחה ב

ייד , מיקום המרכז הננוסף לכךמטפלים דוברי עברית ובגלל מיקומו של השירות במרכז הארץ. 

בסמיכות למוסדות רבים להשכלה גבוהה מאפשר גיוס סטודנטים שיעבדו בו בהתנדבות לצורך 

 ההתמחות שלהם. 

 דגש רב על הדרכה והשתלמויות לעובדי המרכז בכל הרמות 

בדות ואינטנסיבית. העו מעמיקה בכל הרמות להדרכה זוכים העובדים הניידים המרכזים בשני

בדות והמדריך החברתי מקבלים הדרכה מהעו הבית-אימות ;נהלותמקבלות הדרכה מהמ הסוציאליות

הצוות הרב מקצועי מקבל הדרכה בישיבות הצוות מהמנהלות וממדריכה חיצונית  ;הסוציאליות

 מתהליך מתרשמים הם כי השונים אמרו והמנהלות מקבלות גם הן הדרכה חיצונית. המרואיינים

ממצאי  לאור במיוחד חשובה זו מקבלים. סוגיה שהם ההדרכות בזכות העובדים של םהתמקצעות

המקצועי הייתה  לצוות מספקת הדרכה להעדר מהם עולה כי בשפרעם הורים-ילדים מרכז הערכת

עסבה -)אבו אנשי הצוות של גבוהה תחלופהל , דבר שהובילעל שביעות הרצון שלהםשלילית השפעה 

 .(0007ושות', 

 משוב חיובי על הצוות המטפל ועל שיתוף הפעולה הפורה בין חבריו 

 הפעולה ולשיתוף הצוות לחברי הערכתם את המטפל הצוות חברי ביטאו הניידים המרכזים לשני בנוגע

 .מקצועיות בהתלבטויות אמיתי שיתוף המאפשרת אינטימית אווירה נוצרה כי וציינו ביניהם הפורה

 המרכז הנייד וקשיים ואתגרים ביישומוהיבטים ביישום מודל ב. 
 נייד היה כמתוכנן במודלהבמודל  הורים-ילדיםמשך זמן הטיפול שניתן במרכזי 

ך משרות אמור להיות שנה עם אפשרות להארכה לשנה וחצי. ימשך זמן הטיפול במרכז על פי מודל הש

גה במשך הטיפול במרכז חודשים וכמעט שלא הייתה חרי 36.9הטיפול הממוצע במרכזים הניידים היה 

מהמשפחות במודל הבסיס שטופלו מעבר לשנה וחצי )ריבקין,  50%לעומת זאת  מעבר לשנה וחצי.

במודל הבסיס נאסף סמוך לתחילת  הורים-ילדים(. מכיוון שהמידע על מרכזי 0004-, נתונים מ0007

-ילדיםמודל מרכזי המודל הנייד על שיפור כללי ביישום מממצאי הפעלתם ייתכן כי ניתן ללמוד 

 . הורים

 חל שיפור בהקצאת המבנים אותם משרת המרכז הנייד ובתחזוקה שלהם במהלך הזמן, 
עולה  מדיווח המטפלים במרכזים. וחמה ביתית, נעימה הייתה במרכז האווירה סך הכולב שרואיינו כי ההורים

עבור המרכז באתגר  היא הורים במודל הבסיס,-ביתי ונעים, כמקובל במרכזי ילדיםיצירת מבנה  כי

מיקום , בגלל הצורך בהקצאת מיקום בכל אחד מן היישובים במבנה של שירות אחר. בהתחלההנייד 

ורועשת ועקב העדר  אחרים היה מלווה בקשיים עקב הפעילות בסביבה הומה המרכזים בשירותים

 ע לשני המרכזים היהשצוין בנוג נוסף פרטיות מספקת, כפי שדיווחו חלק מהמטפלים ומההורים. קושי
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 הפיזיים השתפרו התנאים הזמן , עםםהמקומית, אך מדיווח המרואייני הרשות בידי המבנים תחזוקת

 . רובן המוחלט של המשפחותל יםהם היו נגישעוד אמרו . המרכזים פעלו שבהם

עם המחלקות לשירותים חברתיים במתן שירותים באופן כללי ובטיפול פרטני שיתוף פעולה נבנה 
 במשפחות

 מרכזיםהעובדי בין שיתוף פעולה  קשה ליצורבתקופה הראשונה להקמת המרכזים הניידים היה 

מנהלי המחלקות שנקטו צעדים בוני אמון . עם הזמן חל שיפור, בין היתר, בזכות מחלקותעובדי הל

עבודתם ים כחלק משעות שילוב עובדי המחלקות בטיפול פרטני במרכזמדובר ב .מנהלות המרכזיםו

הפעלה בוהשתלמויות מקצועיות במרכז בשרון שילוב עובדים סוציאליים מהמחלקות בב ;במחלקה

, נוסף לכךשאינם חלק מאוכלוסיית המרכז. למטופלים בצפון גם  משותפת של קבוצות טיפוליות

לא אחריהן  והמעקב ןעליהדפוסי הפניית המשפחות, הדיווח בתחילת פעילותם של המרכזים הניידים 

 רפרנטים עובדים סוציאלייםמונו  אלה, קשיים על להתגבר כדי. ו בקשייםהיו מגובשים ולּו

 גובשו דפוסי עבודה ונוצר הזמן עם כי עולה המחלקות המרכזים ועובדי עובדי מדיווח. מהמחלקות

מממצאי המחקר עולה שמעורבותם של העובדים . עבודה עם המשפחותשל פורה  פעולה שיתוף

יתה גבוהה יותר בשלב תכנון הטיפול ונמוכה יותר במהלך הטיפול עצמו. יבמחלקות ההסוציאליים 

סוגיית התהליך הממושך של בניית שיתוף הפעולה וגיבוש דפוסי עבודה משותפים עם מחלקות 

מהערכת  (.0007)ריבקין ואחרים, במודל הבסיס  הורים-ילדיםהרווחה עלתה גם בהערכת מרכזי 

משך הזמן עד לביסוס שיתוף פעולה פורה היה קצר יותר ובמובן זה, נראה כי המודל הנייד נראה כי 

 נרכש ניסיון בהפעלת השירות באופן כללי. 

 דגש על קשר עם בתי הספר ולא עם מחלקות החינוך

 םמרכזיהקשר עם מחלקות החינוך בעירייה. כיוון שהדגש מובמודל הבסיס  הורים-ילדיםבמרכזי 

מעט מחלקות חינוך, ובכל מחלקה לחינוך רשומים רק  כמהעובדים עם  הוריםול ילדיםהניידים ל

לומדים הילדים. בהתחלה  שבהםקשר עם גורמים בבתי הספר הילדים המטופלים במרכז, הודגש 

. הקשר עם בתי הספר הבית-אימותהקשר עמם היה מינימלי ובהמשך הוא התהדק בזכות עבודתן של 

תיאום הטיפול הניתן  שםסיוע להורים בקשר עם גורמים בבית הספר, ל שםנעשה למטרות שונות: ל

 הפעלת תכנית טיפולית משותפת. שםבמקביל בבית הספר ובמרכז ול

 מודל המרכז הנייד עובד טוב יותר בארבעה יישובים מאשר בחמישה יישובים 

ם, בגלל מיעוט מודל המרכז הנייד בצפון ישרת חמישה יישובי כי בשלב התכנון של המודל הוחלט

המרכז בחמישה יישובים מורכבת רכי האוכלוסייה. בפועל התברר שהתנהלות ורותים שם וריבוי ציהש

 על קשיים דיווחובחמישה יישובים  בצפון הנייד המרכז של בהפעלתוו שתתפשה המרואייניםמדי. 

 השקעתעובדה שוב שונות רווחה מחלקות חמש עם בהתמודדות יותר, בצורך רבה דותיבהתני הכרוכים

לדעתם  כי ציינו רגונית. המרואייניםפעילות אול צוות לישיבות זמן מותירה לא יישוב בכל בשבוע יום

בעקבות משוב זה, מאז ינואר . הטיפול ותיעילמ גורע יישובים בחמישה מעבודה כתוצאה שנוצר העומס

מרכז הנייד בשרון החל לפעול מכיוון שה הנייד בצפון עובד בארבעה יישובים. הורים-ילדיםמרכז  0030

 מאוחר יותר, הוחלט מראש כי הוא יסופק לארבעה יישובים, כדי להבטיח את יעילות השירות.
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 יתרונות וחסרונות של רכיב הניידות 

היו מטפלים,  חיסרון:. ומבודדים קטנים ליישובים מנגיש את השירות הנייד המרכז מודליתרון: 

 יהם,על להקל כדי. היציבות של העובדים מתחושת גורעתניידות הציינו כי ש בעיקר במרכז בצפון,

 בלבד יישובים בשני קבוע באופן עובד צוות תת שכל כך ;בשני המרכזים לשניים המטפלים חולק צוות

 . קבועים ובימים

 קשיים בכך שהצוות המקצועי עובד רק יום בשבוע בכל יישוב 

בכל בלבד  טיפול מקצועי ביום מסוים בשבועהתקשו במתן המשפחות המטופלות והצוות המקצועי 

 עבודה מיום יותר שנחוץ שאמרו מטפלים והיו בשבוע אחד ממפגש שרצו יותר משפחות יישוב. היו

 מסוימים היה העובדה שבשבועות צויןקושי נוסף ש. בעבודתם באותו יישוב העומס בגלל, ביישוב אחד

 לקבוע ניתן מכיוון שלא. מיוחדים חגים או אירועים לבגל לטיפול להגיע יכולות לא המשפחות

עלולות אף להפסיד מספר מפגשים  הן את המפגש וכך מפסידות הן שבוע באותו חלופי מועד למשפחות

 מהיישוביםשניים ב הוסיפו, קשיים אלו על להתגבר כאמור, כדי. לאורך השנה ללא אפשרות להשלימם

 . שישי יום - נוסף עבודה במרכז הנייד בצפון יום

 הטיפול במרכז הניידג. 
 מאפייני הילדים וההורים שטופלו במרכזים הניידים

הממוצע . גיל הילדים של אוכלוסיית היעד של המרכזים 30-4ים מרבית הילדים היו בטווח הגיל

במשפחה בתחילת הטיפול היה גבוה יותר במודל הנייד מהגיל הממוצע שנמצא במחקר על מודל 

שנים, בהתאמה. כשליש מהמשפחות  3.7לעומת שנים  8.9( 0004-, נתונים מ0007 )ריבקין,הבסיס 

קרב האוכלוסייה היהודית שטופלה בשרון גבוה יותר ן בשיעור משפחות שבהן הורה אחד;שטופלו היו 

בקרב האוכלוסייה הערבית שטופלה בצפון וזה שבשרון קרוב יותר לשיעורן במרכזים במודל ן משיעור

ארבעה ילדים ויותר גבוה יותר בצפון  שלהןילדים בממוצע. אחוז המשפחות  6.6למשפחות  ס.הבסי

מהמשפחות המטופלות במרכזים  ים, בהתאמה. כשני שליש33%לעומת  43%שרון: ב לעומת השיעור

מצבן הכלכלי של המשפחות במרכז הנייד בצפון קשה יותר. בקרב כרבע  .סובלות מקשיי פרנסה

 :לפחות מהבעיות הבאות אחד ההורים לפחות מאחתסובל לו בשני המרכזים מהמשפחות שטופ

התמכרות לסמים או לאלכוהול, עבריינות או זנות, מחלת נפש/הפרעה נפשית מאובחנת ופיגור 

  33%לעומת ממחלה כרונית אחד ההורים ( מהמשפחות בצפון סבל 40%מאובחן. בקרב כמחצית )

לי המוגבלות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל גבוה מהשיעור ייתכן ששיעור בעבשרון. מהמשפחות 

בקרב  39%-בהשוואה ל 03%הוא  0003-0006המקביל באוכלוסייה היהודית: האחוז הממוצע לשנים 

כשליש מהמשפחות בשרון דווח קרב בו מהמשפחות בצפון יםבקרב כשני שליש(. 0007היהודים )נאון, 

מהמשפחות בשני המרכזים דווח  93%-בנוגע לההורים, ו על קיום אלימות מילולית/נפשית בין

. לא דווח על קיום אלימות פיזית בין "בכלל לא טובים"או  "לא כל כך טובים"שהיחסים בין ההורים 

 ההורים. 

 תכנון הטיפול

השתתפות המשפחה ומעודד משפחה בהורים מחייב תכנון של הטיפול -מודל העבודה של מרכז ילדים

מצדה על הצלחת אחריות לקיחת שיתוף פעולה וכדי להבטיח הגדרת יעדי הטיפול  בשלבים של

ושיעור נמוך יותר של אבות היו מעורבים בתכנון הטיפול. גם  אימהותרוב המכריע של הה. הטיפול
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שטופלו במרכז בצפון שיתופם של הילדים  מרבית הילדים היו מעורבים בכך. במיוחד הושם דגש על

פול. בעבור רוב המשפחות הוצבו יעדים מסוג של חיזוק הקשר הרגשי בין ההורים בפגישת תכנון הטי

בצפון, בהשוואה לשרון, הוצבו בעבור שיעור גבוה יותר של משפחות יעדים  .תחיזוק ההורוולילדים 

חיזוק רגשי של הילדים בנפרד וחיזוק רגשי של ההורים בנפרד. יתכן שגם נתון זה מתקשר  מסוג של

רותים טיפוליים אחרים בצפון, ולעובדה שהטיפול במרכז משמש הזדמנות לטיפול גם למחסור בשי

 בבעיות שאינן קשורות רק ליחסים בין ההורים לילדים. 

 תשומות הטיפול

אם הבית ומשפחות טופלו בשיחות עם בני המשפחה ההמכריע של  ןרוב מממצאי המחקר עולה כי

במרכזים יצירה. כאמור, במרבית המשפחות טופלו בהבעה ומהמשפחות. שיעור גבוה הייתה בקשר עם 

נוסף קבוצתי. הטיפול בצפון הדגישו יותר את הובהבעה ויצירה  הפעילות בשרון הדגישו יותר את 

 משפחותההשתתפו רוב  שבהם, לרכיבים הטיפוליים, קיימו שני המרכזים אירועים מיוחדים

רכז בשרון וכחמישית מן הילדים שטופלו בצפון כמחצית מהילדים שטופלו במ. המטופלות במרכזים

היצע השירותים הרחב יותר עובדה המשקפת את  ;מחוץ למרכזשהופנו במהלך הטיפול לשירותים 

 . השרון באזור

 מעורבות אבות בטיפול 

 הרגשי במצבם שיפור שםל חשובה בטיפול האבות של מעורבותם לפי תפיסת המרכזים הניידים,

 ובמהלכו הטיפול בתכנון מעורבים פחות היו האבות כי עולה המחקר מממצאי. הילדים של והתפקודי

 עד עובדים מהם שרבים משום הן, לשרון בהשוואה מעורבים פחות עוד היו בצפון .האימהות מאשר

 חלה הזמן במהלך. בכך רוצים שאינם משום או מגוריהם ממקום במרוחק, יום מדי מאוחרות שעות

 הטיפול את להמשיך למשפחות ואפשרו בצפון הנייד במרכז בטיפול האבות למעורבות ביחס גמישות

 לטפל מצליחים הם כי מרגישים שהם שאמרו בצפון הנייד במרכז מטפלים היו. האימהות עם רק

 בשניים, לכך נוסף. לבעליהן במרכז שספגו המסרים את מעבירות אשר, האימהות באמצעות גם באבות

 .לטיפול אבות הגעת לאפשר כדי, שישי ביום גם לפעול החלו מהיישובים

  במרכז הטיפול סיוםעם במשפחה יפול קושי בהבטחת המשכיות לט

מעקב ל הזקוקותלהפנות משפחות  ניתן הםאלי בשירותיםדווח על חסך  הניידיםשני המרכזים ב

מדווחות על עומס עבודה  חברתיים לשירותיםמחלקות ה. במרכז הטיפול סיום עםהמשך טיפול לו

 ההתנתקות עקב ילדיהם ושל שלהם קושי על שדיווחו הורים היותכנית המשך.  להפעילוקושי 

 עלה זה שנושא לציין ראוי. אחר טיפולי לגורם הפנייה כללה ולא הדרגתית הייתה שלא, מהמרכז

 (.0004-מ נתונים, 0007)ריבקין,  הבסיס מודל על במחקר גם בעייתית כסוגיה

 פי דיווח המטפלים-שינויים במצב הילדים וההורים עלד. 
 מצבם של הילדים השתפר

המטפלים מילאו שאלונים אודות מצבם של הילדים בעת ההפניה לטיפול ובסופו. שאלונים אלה 

המתייחסים לבעיות הבאות: בעיות רגשיות, בעיות  (,CBCL=)כוללים מדדים משאלון אכנבך 

חברתיות, בעיות התנהגות אנטי חברתית, חוסר התעניינות הילד בסביבתו, דימוי עצמי וביטויים 

מהשוואת דיווחי המטפלים על מצב הילדים בתחילת הטיפול ובסופו ניתן לראות כי סומטיים. -פסיכו
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, נוסף לכךלדים שסבלו מבעיות בתחומים השונים. חלה ירידה מובהקת בשיעור היבשני המרכזים 

נשאלו המטפלים האם להערכתם חלה התקדמות אצל הילדים בתחומים הרגשי, ההתנהגותי, 

, ואף החברתי, ביחסים בין ההורים וביחסים בין האחים במהלך תקופת הטיפול במרכזהלימודי, 

 התקדמות בכל התחומים הנ"ל. הערכות אלה מצביעות על 

 בטיםישיפור בתפקוד ההורים בחלק מן ההחל 

ביחס לארבעה היבטים: )בעת ההפניה לטיפול ובסוף הטיפול( בשתי מדידות  ןמצבם של ההורים נבח

ליקויים בטיפול היום יומי בילדים, קשיים בקשר של ההורים עם מסגרת החינוך, קשיים בקשר הרגשי 

תנהגות של הילד. מן הממצאים עולה כי חלה בין ההורים לילד, קשיים בהקפדת ההורים על כללי הה

של ההורים בילדים, בשיעור הילדים שהוריהם היומיומי ירידה משמעותית ומובהקת בבעיות הטיפול 

אופיינו בקשיים רגשיים בקשר עמם, ובשיעור הילדים שהוריהם מתקשים להקפיד על כללי 

 ההתנהגות. 

  



 

ix 

 תודות

 לנו בביצוע המחקר ובהכנת הדוח.  להודות לכל אותם אנשים שעזרו ברצוננו

בשני מזכירות המטפלים וצוות הלוהמרכזים, רנא זועבי בצפון וורד לוי קלר בשרון  למנהלותתודה 

 . םמרכזיה

 ןובחוויותיה ןבמחשבותיהשיתפו אותנו ו ןשטופלו במרכזים, שהקדישו מזמנלמשפחות תודה 

 . ןבמסגרת הראיונות הפתוחים עמ במרכזיםמהטיפול 

מכון ברוקדייל, -ג'וינט-תודה לדורי ריבקין ולתרצה מרגולין ממרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירס

לפאתנה ו מכון מסארצוות ל ,ח'אלד אבו עסבהד"ר ל שביצעו את השלב הראשון של המחקר, וכן

אשר סייעה בעבודת נסאר את ור'לתתודה שלב הראשון של המחקר. הלביצוע  יםשותפו היתאח שישר

 . של המחקר בשלב השני צפוןה באזורהשדה 

להנאא עבד אלרחמאם שעזרה ומכון ברוקדייל -ג'וינט-, מנהלת יחידת עבודת שדה במאיירסצוקלחן 

 בקידוד הטפסים. 

תודה , מכון ברוקדייל-ג'וינט-אנגלברג לילדים ולנוער במאיירסמרכז נבות מנהלת -למרים כהןתודה 

עריכת על העזרה ב סטנטינובנקולוצ'סלב ושעזרה בעבודת השדה  סומךלסמדר  -ן לחברינו במכו

  .עיבודיםה

מיכל . תודה לביטוח הלאומיקרן למפעלים מיוחדים במהמוראי -ץיטלטניה ליף ולשרית ביתודה 

 ממשרד הרווחה.  ורד רוטפוגללאמירה מנסור וול ,אשליםאטינגר ולשחר שומן מ

תודה גם לענת ברבריאן על עריכת הדוח.



 

 

 תוכן עניינים

 3  מבוא

 3 הורים-ילדים מרכזי

 3 ניידים הורים-ילדים מרכזי
 

 6 ההערכה מחקר

 6 המחקר ושאלות המחקר מטרת

 6 שיטה
 

 5 הניידים המרכזים פועלים שבהם היישובים

 3 בצפון הנייד המרכז יישובי

 3 בשרון המרכז יישובי
 

 9 המרכז של הארגוני המבנה

 7 מלוות ועדות

 30 המפעילות העמותות

 33 הנייד המרכז מנהלת
 

 30 אדם כוח

 35 הנייד המרכז צוות

 38 צוות וישיבות השתלמויות, הדרכה
 

 37 הרווחה מחלקות עם המשותפת העבודה

 37 השירות ברמת הנייד למרכז המחלקות בין פעולה שיתוף

 00 המשפחה ברמת למרכז המחלקה בין פעולה שיתוף
 

 06 החינוך מערכת עם קשר

 06 ביישובים החינוך למחלקות המרכז בין קשר

 06 הספר בתי עם קשר
 

 05 המרכזים פועלים שבהם המבנים

 03 אליהם להגיע המשפחות אפשרויות מבחינת המרכזים נגישות

 03 במרכזים שטופלו והילדים המשפחות מאפייני

 03 המשפחות של רקע מאפייני

 08 הילדים של והלימודי החברתי, רגשיה מצבם

 07 מהוריהם מקבלים שהילדים הטיפול

 60 למרכז המשפחה להפניית הסיבות
 

 63 במרכז הטיפול

 63 הטיפול תכנון

 60 המשפחות אצל הטיפול יעדי

 66 הטיפוליות התשומות

 64 נוספים טיפוליים בשירותים במרכז ולהטיפ השלמת

 63 במרכז שטופלו וההורים הילדים במצב השינויים/במרכז הניתן הטיפול תוצאות

 50 טיפול תכנון והמשך הטיפול סיום



 

 

 

 50 הנייד הורים-ילדים מרכז של בהפעלתו ייחודיות סוגיות

 50 הניידות מרכיב

 50 יישוב בכל אחד עבודה יום

 56 שונות רווחה מחלקות חמש-ארבע עם עבודה
 

 55 ביבליוגרפית רשימה
 

 54  נספחים

 53 ובשרון בצפון הניידים במרכזים הנכללים היישובים תיאור - 3 נספח

 של שונים מסוגים, שסבלו חשד שהיה או, שסבלו הילדים לאחוז ביחס מסכמים מדדים - 0 נספח
 57 לקוי הורי תפקוד

 40 (מסכמים מדדים) המטופלים הילדים של העיקריות הבעיות - 6 נספח
 

 רשימת לוחות

 4 כלכלי-חברתי ומצב תושבים מספר לפי, במרכזים השותפים היישובים: 3 לוח

 30 *הבסיס מודל לעומת הניידים למרכזים שהוקצה אדם כוח: 0 לוח

 36 בפועל המשרות מספר לעומת שהוקצו המשרות מספר -הנייד במרכז אדם כוח: 6 לוח

 00 הטיפול במהלך הרווחה בלשכת אחרים וגורמים המשפחה של ס"העו עם הקשר: 5 לוח

 03 וגיל מין לפי, במרכז המטופלים הילדים התפלגות: 4 לוח

 09 עיקריים משפחות מאפייני :3 לוח

 09 במרכזים המטופלות המשפחות של הכלכלי המצב: 9 לוח

 08 ההורים בתפקוד עיקריות בעיות :8 לוח

 07 מסכמים מדדים – והחברתי הרגשי בתחומים המטופלים הילדים של העיקריות הבעיות: 7 לוח

 60 מסכמים מדדים – הילדים ובחינוך בטיפול ההורים התערבות: 30 לוח

 60 למרכז ההפניה סיבות: 33 לוח

 63 הטיפול תחילת - הטיפול בתכנון המשפחה בני מעורבות: 30 לוח

 60 מסכמים מדדים. במשפחה העיקריים הטיפול יעדי: 36 לוח

 64 ?למרכז מחוץ נוספים שירותים, במרכז הטיפול במהלך, קיבל הילד האם: 35 לוח

 63 ובסופו הטיפול בהתחלת – המטופלים הילדים של העיקריות הבעיות: 34 לוח

 , הטיפול מתחילת הבאים בתחומים הילדים אצל התקדמות חלה האם: 33 לוח

 69 המטפלים הערכת לפי              

  ובסופו הטיפול בהתחלת – המטופלים הילדים של בלימודים הישגים: 39 לוח

 68 (באחוזים, המועדים בשני הספר בבית שלמדו ילדים בקרב רק)             

 68 הטיפול ובסוף בהתחלה( מסכמים מדדים) הילדים ובחינוך בטיפול ההורים בעיות תחומי :38 לוח

 50 במרכז הטיפול אורך: 37 לוח


