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 מבוא. 1

החברתית הרגשית, הפיזית,  והתפתחותלמניחה את היסודות הגיל הרך בשלב הילד התפתחות 

הזדמנות פז להשפעה נתפסות כילדים בגיל הרך עם הנעשות ת יועל בסיס תובנה זו, התערבו .והקוגניטיבית

לארבעה סוגים, שניתן לראותם ת נחלקות יוהתערבוה .חייו על התפתחות תקינה ובריאה של הילד בהמשך

 כמצויים על רצף:

 עבודה של איש מקצוע עם הילד עצמו, במסגרת אישית או קבוצתית. – התערבות ישירה .1

תכניות העוסקות באופן בלעדי  נכללותקטגוריה זו ב –עבודה עם הורה או הורים  :התערבות עקיפה .2

ילד -או עבודה דיאדית הורהעבודה ישירה מול ההורה  ובהם באופנים שונים בשיפור תפקודי ההורות

 לצד תכניות של העצמה אישית, סיוע ברכישת השכלה או תעסוקה ועוד. ,הדרכת מדריךב

שיטה מורכבת וחדשה יחסית,  החותרת להשגת יעדים  – (two-generation)דוריות" -"דוהתערבויות  .3

עם הילדים  הנעשיתהתערבות ישירה בין מציעות שילוב אלה תכניות הן עבור הורים הן עבור ילדים. 

עם שלושה רכיבי מפתח: התערבות  על פי רוב , והן כוללותעם הוריהםנעשית הישירה  התערבותבין ו

עצמה )למשל תכנית לפיתוח האוריינות, להשלמת השכלה  להורותישירות בתחום שאינו קשור הורים 

התערבות בתחום הקשור להורות )למשל סדנאות לרכישת  ;או לרכישת מיומנויות מקצועיות(

עבודה דיאדית משלבת הבמסגרת ובין הורים בלבד עבודה עם ה, בין במסגרת של מיומנויות הוריות

או אפילו  ההילדים )למשל שיעורי פיתוח מיומנות שפהנעשית עם והתערבות ישירה  ;(ילדים-הורים

 & St. Pierre, Layzer)בשלב הזה השימוש בתכניות אלו מצומצם, אם כי מתפתח  מעון יום(.השמה ב

Barnes, 1995;King, Smith & Glover, 2011). 

קהילה היא להעניק -מטרתן העיקרית של תכניות מבוססות –קהילתית עבודה  :התערבות עקיפה .4

אלה תכניות תמיכה ומידע, ובכך לסייע להורים להעלות את רמת המסוגלות שלהם ואת יכולותיהם. 

תחומים מסוימים באמצעות חינוך תפקודה בואת של קהילה שלמה  יחסותיהתנועדו לשפר את ה

  מתן חיסונים.ו פעילות גופנית ,ן תזונה בריאהכגו ,והגברת מודעות לסוגיות הקשורות לגיל הרך

הנעשית מעגל הפעולה ומעבר מהתמקדות בהתערבות ישירה הרחבת בשנים האחרונות ניכרת מגמה של 

 & Trivette) הקהילהעם עבודה עם ההורים או של רכיב הילדים להתערבויות הכוללות גם )או רק( עם 

Dunst, 2005) .  

 ממצאים הרך בגיל לילדים הוריםל ההתערבות תכניות בתחום עוסקיםלציג לה היא וז סקירה מטרת

 כלומר, אנליזות-מטה המהווים מאמרים נסקרו כך לצורך. בעולםזה  בתחום ממחקרים שעלו ותובנות

וכן  רבות לתכניות המשותפים רוחב ממצאיבסקירה יוצגו אפוא . נקודתיים מחקרים שלנרחב  סיכום

  .("?what works")על בסיס גישה של התערבות תכניות של  ןרכיבים שנמצאו תורמים להצלחת

של התערבות הרעיון  העומדות בבסיסותפיסות עולם  הנחות עבודה. 2

  ילדים בגיל הרךלהורים ל

  בעתיד  להתפתחותו קריטית היא הרך בגיל הילדבה מתפתח שהדרך 

 משמעותית כתקופה הילד של בחייו הראשונות השנים ן שלחשיבות על מצביעים רבים מחקרים      

 אישיותו לעיצוב, בעתיד שירכוש ולהישגים שונות למיומנויות בסיס מפתח הוא בהש, להתפתחותו
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, רוזנטל-סובלמן;  ;Bijou, 1974; Karoly, Kilburn & Cannon, 2005 ) תהקוגניטיבי ולהתפתחות ובעיקר

וכן חוויות אירועים סביבתיים וביולוגיים על כן ו, גדילה מואצתגדל המוח בתקופה זו  .(0222

עם שלו מקבל וההתקשרות שהוא באמצעות הטיפול  ילדף האליהם נחששגירויים אמוציונליות ו

 & ,Schonkoff) והמשך תהליך התפתחותעל השפעה עמוקה, מכרעת וייחודית  משפיעיםהמטפל 

Philips, 20000222, ; שמעוני).  

 מצבםעל הילדים ו התפתחותהשפעה מכרעת על הורים ל  

-Bronte))הורים משפיעים על הצלחת ילדיהם דרכים עיקריות שבאמצעותן כמה העלו מחקרים 

Tinkew & Calkins, 2001: 

 הורות לקיים עליהם מקשה הורים של לקויה נפשית בריאות – ההורה של נפשית בריאות 

 . ילדיהם עלוהיא משפיעה השפעה שלילית , מיטיבה

 גבוה בסיכון נמצאים חווים עומס נפשי גבוה יותר, נמוכה הכנסה בעלי הורים – מצוקה כלכלית 

 יותר לחוות עלוליםך. הם נמו עצמי ערךלונמוך  עצמי ביטחון, לתונפשי ותמצוקל ,לדיכאון יותר

  .השלכותיהם עם להתמודד מנת על משאבים בפחות מצוידים ולהיות, שליליים חיים אירועי

 פרקטיקות על כמשפיעים נתפסים הורים של ואמונות עמדות, ערכים – הוריות ועמדות אמונות 

, חמורה ענישהלו נוקשה הורותל מקושרים מסוימים ואמונות ערכים. ילדים גידולעל ו הורות

  .אצל הילדים פסיכולוגיות הפרעותל ואף, הילדיםן מ מציאותיות לא ציפיותל

 שההורה מעניק לילד משפיעה על התפתחותו. התמיכה הרגשית 

 קשורות להתפתחות ילדים ולמצבם:אסטרטגיות הורות נמצאו  – הורות סגנון 

, נמצאה מתן גבולותובד בבד אוטונומיה והמאפשרת עצמאות  ודמוקרטית סמכותית הורות -

 בתחומים שונים. בקרב ילדים, לתוצאות חיוביות  קשורה

ומאפשרת מעט עצמאות ואוטונומיה  נוקשה גבולות תבוהצ פיקוח הכוללת סמכותנית הורות  -

היעדר מוטיבציה להישגים לימודיים פחותים ונמצאה קשורה ל, תומכת(ו )גם אם היא חמה

 .ש אתגרים חדשיםופילח

ה מוגברת של נטייל נמצאה קשורהה יתרהכוללת מתן אוטונומיה ועצמאות  מתירנית הורות -

 .להצלחה פחותה מוטיבציהלכן נורמטיבית ו הילדים לקחת חלק בפעילות לא

 לסביבת הלמידה הביתית קשר הדוק להתפתחות הקוגניטיבית של  – הביתית הלמידה סביבת

אליו שמידת הגירוי הקוגניטיבי לרמת ההשכלה של האם נמצאה כמנבא משמעותי  .ילדים

 . ילדיהנחשפים 

 סביבת המגורים , ובהםמצבועל רכיבים כלליים יותר יכולים להשפיע על התפתחות הילד ו גם 

 .בטים פיזיים הקשורים לבטיחותיהו שההורים מספקים

 שירותים מערך הובה ל – למדינהו ,לכל ההורים יש זכות וחובה להיות מעורבים בגידול ילדיהם

גנה על מהתמקדות בהשינוי חל השנים האחרונות עשרים במהלך יש חובה לתמוך בהם.  – חברתייםה

זכויות ללאומית -ןהבי האמנה עולה בקנה אחד עםהתפיסה קידום רווחת הילד, התמקדות בהילד ל

תפיסה של במעבר הביא לשינוי זה  .מטפחתולגדול בסביבה בטוחה הבסיסית הזכות עם הילד ובעיקר 

מגמה השואפת ועד מיטבי אופן אינם מתפקדים ב'הצלתם' של ילדים בסיכון מהורים שמ ,רווחת הילד

עולה התובנה כי את הוריו. בתוך כך ו של הילד, את משפחתויומית -וםלחזק את סביבתו הטבעית הי
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הגישה התומכת יעוץ. ימידע וקבלת  ,תמיכה, הכלההדורשת משימה קשה ומורכבת  אהיהורות ה

ההנחה היא שסיוע ו ,ועבודה עמם צוברת תאוצהבשילוב הורים, שיתופם בהתערבויות למען ילדיהם 

 .(Cerezo, Dasi & Ruiz, 2013 ;White, Taylor & Moss, 1992)יעד בפני עצמו הוא להורים 

  עבודה עם הורים כסוכני שינוי תשפיע על מצב הילד לטווח ארוך 

שיש לעבודה ישירה עם הילד בטווח הקצר, השפעה לטווח הצלחה הרבה יחסית השלצד ההנחה היא 

להורות מקודמות  . בבריטניה, למשל, תכניות(Raikes et al., 2006) אצל ההורהגם הארוך מחייבת שינוי 

אשר תועלת גבוהה להתמודדות עם בעיות התנהגות של ילדים, -במסמכי מדיניות כאמצעי בעל עלות

חברתית -התנהגות אנטיובהן ארוכות הטווח של בעיות אלה, ו יותעתידביכולתו למנוע הוצאות 

 . (Stevens, 2012) ועבריינות

   
 

מרבית התכניות ; להשפעות חיוביותהורים לילדים בגיל הרך יש לכי לתכניות התערבות ככלל, נראה 

לעתים קרובות נמצאו אפקטים חיוביים משמעותיים יותר עם זאת  .ת כלשהיחיוביהייתה השפעה שנסקרו 

 השפעה חיובית, כפי שיפורט בהמשך, ולא ספציפייםתוצאה מדדי לרכיבים מסוימים בתכנית או ל ביחס

 Gomby, 2005; Layzeret al., 2001; Puma et al., 2010; The National) בכל תחומי ההתערבות תגורפ

Evaluation of Sure Start (NESS) Team, 2010) . 
 

 ילדים עםהנעשות  ישירות להתערבויות בהשוואה בפרט, ועקביות חותכות עדויות לכך למצוא שקשהאף 

(Layzeret al., 2001; The National Evaluation of Sure Start (NESS) Team, 2010) , ספרות המחקר תומכת

ילדים בגילים בקרב  בפרטו, ילדיהם בתפקודשונים  היבטים עלחיובית  השפעה הורים עם שלעבודה כךב

 תופעות של שכיחותן צמצוםעל ו, שלהם חברתי-הרגשי התפקודעל (, Moran et al., 2004צעירים יותר )ה

 להביא עשויה המוקדמים בשלבים והזנחה התעללות של מניעה כי הבנה יש זה בהקשר. והזנחה התעללות

  .(Guterman, 1999) בהמשך הילד על ההגנה מתחום בהתערבויות הצורך לצמצום
 

את בט המתודולוגי ויבחשבון את ההלהביא , חשוב הוריםלשל תכניות התערבות  השפעותת בחינבעת 

והדינמיות הרבה המאפיינת  צעירים העובדה כי לאור הממדים הרבים המשפיעים על תפקודם של ילדים

בין השפעות ושלב חיים זה, קיים קושי מחקרי בביסוס קשר ישיר של השפעה בין התערבויות בגיל הרך 

בשלבים מאוחרים יותר, כגון הצלחה בבית הספר.  וילד ועל מדדי תפקודהעל התפתחות  ארוכות טווח

בוחנים את  (The National Evaluation of Sure Start (NESS) Team, 2010)המחקרים ן , חלק מלכך נוסף

. אך ילדיהם, מתוך הנחה ששינויים אצל הורים יובילו לשינויים רצויים אצל הורים לערבות עההת השפעת

 התנהגותב םלא ברור באיזו מידה הן מיתרגמות לשינוייעדיין גם כאשר נמצאות השפעות על עמדות הורים, 

 .(al., 2008 et Moran et al., 2004; Wyatt Kaminskiet)ולהשפעה על הילד  ההורה
 

 המשפחות הנמצאים במוקד ההתערבות? של של הילדים ו צרכיםמהם ה. 3

ילדים ושל הוריהם ה. הצרכים של כוללת רכיבים רביםילדים בגיל הרך  שלהתפתחות תקינה ומוצלחת 

)או שילוב הצרכים ן כל אחד מ. אוכלוסיות בסיכוןבקרב כלל האוכלוסייה ובפרט בקרב הם מרובים, 

, בין המנסים לתת מענה לצרכים הםתוכני התערבות שכיחים במוקד ההתערבות. עמוד ביניהם( עשוי ל

 , אלה: היתר
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 בריאות ותזונה 

 העשרה קוגניטיבית והכנה לאוריינות 

 מניעת הזנחה והתעללות 

 של הילד צרכים רגשיים 

 ל הילדש צרכים התפתחותיים 

  כישורי הורות 

  מערכות יחסים משפחתיות 

 הורה תפקוד כללי של ה 

 
, צרכים ייחודיים, כגון ילדים בעלי מוגבלויות שונות שלהןקבוצות ל יועדותמהתכניות יש נוסף לכך 

התכנים כוללים מענה לצרכים  ים אלהבמקר .מהות בגיל העשרהיאאו  רקע תרבותי שונהממשפחות 

  ועוד.   דרכי התמודדות, תיווך לשירותים שוניםכמו ייחודיים, 

 

 ?להורים לילדים בגיל הרך תיוהתערבושל  רצויותהתוצאות המהן . 4

תכניות התערבות נמצא כי  ,נובעות ישירות ממטרות התכנית. כךהתערבות השל רצויות ה יהאותתוצ

תהליך של מעקב אחר השגת  , וכן קיימוןופותחו באופן ייעודי להשגת/ות שהיו ממוקדות מטרהלהורים 

  .(Moran et al., 2004)יותר  ותטובתוצאות הצליחו להניב  ,המטרות והפקת לקחים בהתאם

פיתח, על בסיס  (Corporation) DCCYIT DC Children and Youth Investment Trustבשם אמריקאי איגוד 

מידת אשר אצל הורים ואצל ילדים, התערבויות, של תאורטי ופרגמטי, מערך של תוצאות רצויות אפשריות 

תכנית. בטווח הקצר והבינוני ניתן לצפות לתוצאות בקרב השל  ההצלחההשגתן עשויה להעיד על מידת 

אצל הוות גשר לתוצאות רצויות ההורים, ואילו בטווח הארוך התוצאות המושגות בקרב ההורים עשויות ל

מדידתן של רבות מן התוצאות האפשרויות שהוגדרו נבדקה והן נמצאו כמדדים מהימנים ותקפים  .םהילדי

 . (Bronte-Tinkew & Calkins, 2001)טיבן של תכניות אמידת ל

מודעות ידע ובבהורים עשויות לכלול עלייה  אצל והבינוני בטווח הקצרתוצאות 

 אלה:הבתחומים 

 חשיבותה של התנהלות נכונה בתקופת טרום הלידה 

 נקודות ציון בהתפתחות הילד 

 כישורי הורות  

  :מעשירות נוספות אורייניות ביצוע פעילויותחשיבות הקראה לילד וה חשיבותאוריינות ופיתוח שפה 

 חיסונים ותזונה נכונה(ילד )כגון הם בריאותיים של צרכי 

  בביתבטיחות 

  עבור הילד ותטיפול איכותימסגרות חשיבותן של 

 בקהילה השירותים הזמינים לילד ולמשפח. 
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 :עשויות לכלול הורים אצל טווח הבינוני והארוךתוצאות התנהגותיות ב

  ללידת תינוק בריא יותרהמעלה סיכוי  ,סדיר הריוןמעקב קיום 

 תכנון משפחה עקבי ויציב 

  מחלות נפשבהיעזרות בשירותים לטיפול בהתמכרויות ו באמצעות פיזיתהמנטלית והבריאות השיפור, 

 צריכת שירותי בריאותו קהילהן המתמיכה קבלת 

 הורות תומכת  ביסוס דפוסי 

  סביבה ביתית חיובית ומטפחתקיום 

  ללא הזנחה והתעללות בילדביתית סביבה קיום 

 היעזרות בנותני שירותים.  

 

 :הן ילדים אצלתוצאות 

  של: עידוד/הגברה/העשרה

 התפתחות קוגניטיבית 

 התפתחות שפתית 

 התפתחות חברתית ורגשית  

 בריאות פיזית והתפתחות מוטורית. 

 

 עשויות לכלול:ילדים בקרב הארוך יותר בטווח תוצאות 

 למידה(גישות לפיתוח ד הספר )הכוללת את הרכיבים שצוינו לעיל לצ-מוכנות לבית 

 'כבסיס להתקדמות בהמשךהישגים משופרים בתחומי הלימוד בסיום הגן וכיתה א ,. 

 

 השונים העניין בעלי של במטרות רבה במידה תלויהרצויות התוצאות ה תהגדר כי לזכור יש ,עם זאת

 של רחב מגוון ותמקיפתוצאות שהוצגו הממטרות התכנית.  ובציפיותיהםלהם  החשובים בדגשים, בתכנית

תוצאות  להגדיר רצוי ואף ניתןעל כן ו, האפשרויות כלל אתות מכס ןאינ כי מובן אך, בשטח הפועלות תכניות

תוצאות ביניים לדוגמה, תכניות יכולות לקבוע לעצמן . בה צורכי המשתתפיםכל תכנית על פי ל ייחודיות

דיור, תעסוקה, פרנסה ושיפור התקשורת הזוגית, כרכיבים  –כלכלי והאישי של המשפחה השל שיפור המצב 

 עבורעשויות לקבוע תוצאות בטווח הארוך אף ההתנהגות ההורית. תכניות שיפור הביא לי לששיפורם עשו

 התוצאות לאוראישי וירידה בקשיי התנהגות. הוהחוסן  ןתחושת הביטחובילדים, כמו שיפור במצב הרגשי, 

 .יישומה אופןאת ו הרכיבי אתלתכנן  ניתן התכניתן מ הרצויות
 

הורים לילדים ל נקודות מפתח המאפיינות תכניות התערבות מוצלחות .5

 בגיל הרך 

 התכנית של מסוימים לממדים ייחודיים חלקם. רבים היבטים משפיעים תכניות של ההצלחה מידת על

 מוצלחותהתערבות  תכניות של ולניהול לבנייה מפתח נקודותומהווים  יותר רחביםואחרים , רכיביהשל ו

 , כמפורט להלן: בתחום
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  מיקוד (Wyatt, Kaminskiet et al., 2008) 

 ההתערבות עבור ממוקד תוכן עולם של הגדרה -

 משותפים ומאפיינים צרכים בעלת לאוכלוסייה פנייה -

 מוגדרות מטרות לאור פעילות -

 ל ברורדכניות בעלות בסיס תאורטי חזק ומושימוש בת (Moran et al., 2004) 

 יםולצרכ היעד תיאוכלוסיל ומיקומה ההתערבות סוג, הצוות אנשי הרכב, המטרות התאמת 

 ;.Karoly, L.A.; Kilburn, M.R מראש השהוגדראוכלוסייה העל פי  משתתפיםקבלת ו ,לה הייחודיים

Cannon, J.S. 2005. 

 שיוכל כך, ויכולות כלים של והקנייה ההורה העצמת – בתהליך משתתףאל כ להורה התייחסות 

 (Trivette & Dunst, 2005) המקצוע באיש תלות וללאעצמאית  לתפקד

 ההשפעה מגבלות של הבנה וכן ,ריאליות לתוצאות המקצוע אנשי ושל ההורים של הציפיות התאמת 

 (2Daro, 200) תכניתה של

 רכיביהלו שלה היעד קהלל, התכנית של העל-למטרותבהתאמה  המקצוע אנשי הנחיית (Moran et al., 

2004 )    

 ההשפעבפעילות נמצאה  יותרבקרב הורים שנכחו  , שכןבתכנית המשתתפים של רציפה נוכחותדאגה ל 

   .(St. Pierre, Layzer & Barnes, 1995) התחומים בכליותר,  משמעותיות

 (?what works) מה עובד? – תכניות ואופני יישומןהרכיבי . 6

כני והיעד, ת אוכלוסיית: בממדי יישומן יל הרך נבדלות זו מזוגם בהורים לילדילתכניות התערבות 

על התערבות יכולה להתבסס  .בו פועלת התכניתשההתערבות, סוג ההתערבות, מתכונת העבודה והמרחב 

ה מאפייניתכנון ובחירת הבעת שאלו. מובן  ממדיםהשייכים ל מאפייניםכמה שילוב של על  מאפיין אחד או

כי מאחר שנוכחות רציפה יותר יודגש  .רכי המשתתפיםולהתחשב הן במטרות ההתערבות הן בציש 

להצלחה רבה יותר, יש להקנות חשיבות לאמצעים נמצאה קשורה ואינטנסיבית יותר של הורים בפעילות 

 עותית.יש לנקוט כדי להגביר את הסיכוי להשתתפות משמבהם ש

 

מאפיין תכניות ם האיזה מויצוין ייסקרו המאפיינים האפשריים,  ממדכל בחמשת הממדים יוצגו להלן. 

במסגרת זאת יובאו עקרונות  .(what worksכלומר: מה עובד? ) –ובאילו נסיבות  שזכו להצלחה יחסית

 Moran et al., 2004; Wyatt) ואופני פעולה שנמצאו מוצלחים במחקרים מקיפים שונים שנערכו בנושא

Kaminski et al., 2008; Odom & Wolery, 2003).  

 היעד אוכלוסיית א. 

 תממוקדאוכלוסייה הלהיות האוכלוסייה הכללית )תכנית אוניברסלית(,  ההיעד עשויאוכלוסיית 

הורים  צרכים ייחודיים משותפים, כגוןבעלת או אוכלוסייה  (קהילה מסוימתבאו בשכונה גאוגרפית )

 לילדים עם צרכים מיוחדים.
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 מה עובד?

 התכנית את להתאים חשובהן באימוץ תכניות קיימות בפיתוח תכניות חדשות הן הממצאים עולה כי ן מ

  :הולמאפייני היעדאוכלוסיית  רכיולצ

  רצף המתון ההורות, בקצה הבתחום התמודדות עם בעיות רווחות לתכניות אוניברסליות מתאימות

קבוצות אוכלוסייה מובחנות או להתערבויות ממוקדות יותר יחסית של קשיים הוריים, בעוד ש

רות יחידים הנמצאים בסיכון נמצאו מתאימות להתמודדות עם קשיים מורכבים יותר בתחום ההול

 .(Moran et al., 2004) וכן עם בעיות חמורות

  עם זאת, יש לשים לב כי בחירה מראש של משתתפים בעלי גורמי סיכון קיצוניים עלולה להביא

 ,Guterman)אינה מתאימה להתמודדות עם מקרים אלו שהתכנית , במידה פחות לתוצאות טובות

1999). 

  הורים לילדים בעלי מוגבלותלתרונות יחסיים לתכניות הפונות לאוכלוסיות מובחנות, ובפרט ינמצאו 

(Layzer et al., 2001). 

 

 כני ההתערבותותב. 

בהתאם לצרכים שצוינו  ,גיל הרך עוסקות במגוון תחומי חייםב םלילדי הוריםהמיועדות לדה תכניות עבו

לא רק  ,הורהההורות והעצמת הילד, אסטרטגיות -קשר הורההו, התפתחותהילד, בריאות בתחומי  לעיל

 בהקשר ההורי.
 

 מה עובד?

  התמקדות בתכנים ספציפיים )בניגוד להתפרסות על פני תחומים רבים(. שילוב של תכנים שונים

לפגוע שעלול עומס של רכיבים שאינם קשורים ישירות לליבת התכנית, דבר מביאים ל והיעדר מיקוד

 . (Duch, 2005) בהשגת התוצאות הרצויות

  חברתי, ופחות בתחום הקוגניטיבי-על ילדים בתחום הרגשירבה יותר לעבודה עם הורים יש השפעה 

(Layzer et al., 2001). 

 השפעה בעלות הן עצמית  תכניות שיש בהן רכיב של התפתחות אישית של ההורים או של עזרהנמצא ש

 (Layzer et al., 2001)על שינוי התנהגות ההורים יותר  הגבוה

  יש יתרון בשילוב של תוכן "אוניברסלי" )למשל שיפור כדי להימנע מסטיגמה בנוגע לתכנית, לעתים

העל שלה היא מתן מענה לבעיות ממוקדות -מוכנות ללימוד קריאה לילדי גן( במסגרת תכנית שמטרת

 .(Moran & Ghate, 2005)יותר )כגון הקניית מיומנויות הוריות להתמודדות עם בעיות התנהגות( 

  ההתערבותומתודות אסטרטגיות ג. 

 :אופני הפעולהוהם נבדלים בקיימים סוגים שונים של התערבויות, 

 הקניית מידע וידע 

 ,על ידי הגורם המטפל הדרכה והכוונה ייעוץ 

  טיפול(therapy) 

 הפנייה לשירותים חיצוניים ותיווך מול נותני שירות (Case Management) 

 בהורים רגשית כהתמי 
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ובהן תרגול מעשי של מיומנויות הוריות, שימוש  ,תכניות שונות נעשה שימוש במתודות עבודה שונותב

  בתחומים שונים.  תאורטיבמודלינג, מתן הנחיות וכן מתן מידע 
 

 מה עובד?

  בעיקר בנוגע להשפעות לטווח ארוךילדים -התערבות הוריםנמצא כי כשבודקים את השפעת תכניות ,

ילד על פני -קשר הורהל הנוגעיםבהן עיסוק ישיר בתכנים יש עדיפות לתכניות ש נמצאה ילדים,העל 

ועל פני השתתפות ההורה בקבוצת תמיכה  Case Managementתיווך והפנייה לשירותים באמצעות 

יות המחקרים תכניות שעסקו בהקניית מיומנון . בתוך כך, בלטו בחלק מ(Layzer et al., 2001) חברתית

 .(Layzer et al., 2001) ילד-של יצירת קשר חיובי הורה

 להורים רגשית תמיכה ומתן הורית הדרכה של שילוב ,והזנחה התעללות למניעתתכניות נמצא כי ב 

, כלומר העברת יידע וכלים להתנהגות לצד הכלה רגשית והתייחסות לצרכים ההתערבות במסגרת

  .(Guterman, 1999) הלהצלח הכרחי תנאיהן  הרגשיים של ההורה

  ,הקניית ידע וכישורי הורות, יש צורך בתמיכה  לצדבעבודה עם הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 .(Odom & Wolery, 2003) בהורים אנשי המקצועשל  רגשית

 הן אלה: מתודות עבודה מוצלחות עם הורים  

  שיטת הנחיה הכוללת תרגול מעשי של האינטראקציה בין ההורה והילד במסגרת המפגשים

שיטות עבודה אחרות )כגון לעומת יותר על מיומנויות הוריות  ה)עבודה דיאדית בקבוצה( השפיע
 (מבוגרים רק השתתפו בהםש תפקידים משחקיאו  בבית לעבודה הנחיות מתן, במודלינגשימוש 

(Wyatt Kaminski et al., 2008).  

  ילד, תזונה ובריאותהכמו התפתחות מסוימים כרכיב עצמאי, להקניית מידע להורים בנושאים, 
ידע באים לידי הכי יתרונותיה של הקניית השפעת התכנית. עם זאת, ייתכן  לחיזוקתרומה אין 

מתן כלים יישומיים. למשל, תוך כדי מתן כלים להתמודדות עם לצד ביטוי כשהיא נעשית 

התפתחות הקוגניטיבית העוסקים בלשלב תכנים תאורטיים אפשר  התפרצות זעם של בן שנתיים

 .(Wyatt Kaminski et al., 2008)והרגשית של ילד בגיל זה 

 

  מתכונת ההשתתפותד. 

מתכונות הרכב המשתתפים משתנה בין תכניות ואף בין רכיבים שונים בתוך אותה תכנית. בתוך כך, 

 :ות הןנפוצהשתתפות הה

 פרטנית משפחתית  / עבודה פרטנית 

 הורים / איש מקצוע והורה 

 וילד הורה ,איש מקצוע 

 איש מקצוע וכל המשפחה 

 איש מקצוע וילד   

  עבודה במסגרת קבוצתית 

 איש מקצוע וקבוצת הורים 

 איש מקצוע וקבוצת הורים וילדים 

 איש מקצוע וקבוצת ילדים 

 (דוריות-וד תכניות) ילדים עםלצד עבודה  הורים עם עבודה. 
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 מה עובד?

  ,לשיפור התפקוד הקוגניטיבי, שיפור האוריינות והמוכנות להתמודדות עם דרישות בית בנוגע כאמור

 ,.Layzer et al., 2001; Puma et al) יותר עם ילדים יש השפעות ניכרותהנעשית הספר, לעבודה ישירה 

2010; Currie, 2001)1 

  גם רכיבים של עבודה עם ילדים )לאו דווקא יחד עם הוריהם( היו הכוללות הורים לתכניות התערבות

כמו כן, נמצא יתרון לעבודה של איש מקצוע מול הורה וילד, הכוללת תרגול של  .מוצלחות יותר

 .(Moran et al., 2004) המקצועהמיומנויות הנלמדות בנוכחות איש 

  באופן "פומבי", וכאשר בו עבודה עם הורים בקבוצות עדיפה כאשר העיסוק הוא בתוכן שניתן לדון

עדיפה כאשר הבעיות פרטנית עבודה . קבוצהבההיבט החברתי שבעבודה ן תרם מיההורים יכולים לה

 .(Moran et al., 2004)מציפות, או כאשר ההורים אינם בשלים לעבודה בקבוצה הן חמורות או 

  עבודה בקבוצה עשויה להתפתח לכדי קבוצת תמיכה משמעותית עבור הורים, שאף תורמת

 .(Whittaker & Cowley, 2010)תם בתכנית ושארילה

  עם יחד תכניות התערבות השתתפותם בלצד הורים מהגרים בתכניות ללימוד שפה או אוריינות שילוב

ובילה לציפיות גבוהות האף הבנה תרבותית של מסגרת בית הספר, ש יצירתלנמצא אפקטיבי  ילדיהם

  .(Crosnoe, 2010) ילדים בתחום זהן היותר מ

 מרחבי ההתערבותה. 

 בתי ,סים"מתנ, קליניקות) יםיציבור מרחבים הם להוריםבתכניות  הרווחים ההתערבות מרחבי שני

. בית ביקורי במסגרת, המשפחות ובתי( ייעודיים לגיל הרךתכליתיים -רבמרכזים  – ובאופן מיוחד ,חולים

שונים. הבחירה בין ביצוע התערבות  מציבה אתגרים וב, והעבודה שונים יתרונותהמרחבים ן מ אחד לכל

בין ביצועה בבתי המשפחות )או שימוש בביקורי בית כרכיב מרכזי בה( צריכה ומרחב ציבורי במסגרת 

יצוין כי  עליהן היא נועדה לענות.שצרכים לאוכלוסיית היעד שלה ולמטרות התכנית, בהתאם ללהתבצע 

  .סוגי המרחביםיש תכניות המשלבות פעילות בשני 

 במרחבים ציבורייםהתערבות 

ד, כמרחב ציבורי תכליתיים לגיל הרך בלב-ציבוריים במרכזים רב במסגרת סעיף זה יעסוק הדיון במרחבים

 Head Startהן  ,סיוע להורים לילדי הגיל הרךל ,רות והגדולות בעולםהמוכ תכניותהשתי . פופולרי

רבות אחרות שהיקפן מצומצם יותר( מופעלות כמו הבריטית. תכניות אלה ) Sure Start-האמריקאית ו

בהן מתגוררות אוכלוסיות היעד. מרבית העבודה נעשית דרך שוקמים בתוך שכונות מבמרכזים המ

 המרכזים, אך יש גם הפנייה לשירותים שונים בקהילה. 

 :עיקריים מנחיםהעבודה במרכזים מושתתת על שני עקרונות 

                                                   
עם הורים ונמצאו בהן נעשתה עבודה יחד עם זאת, תכניות לשיפור האוריינות והמוכנות לבית הספר ש  1

(, המנחות family literacyבמידה מוגבלת(, היו תכניות ממשפחת "האוריינות המשפחתית" )כאפקטיביות )אם כי 
 .(Van Steensel et al., 2011) את ההורים להקראת סיפורים ולקריאה משותפת עם ילדיהם
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 כך מתאפשרת וים מנחים כלליים. וקפועל באופן אוטונומי, בכפוף לכל מרכז : וך הקהילהעבודה בת

וכן נגישות של אוכלוסיית היעד רצונותיה לושל התכנית לצורכי הקהילה המקומית גמישות והתאמה 

 (The National Evaluation of Sure Start (NESS) Team, 2010)לצריכת השירותים 

 מכתיבה את הניסיון ראייה כזו  :תוראייה הוליסטית של הטיפול בילד, בפני עצמו וכחלק ממשפח

 ,הוריםעבור הכתובת שתהווה אחת, הרך תחת קורת גג בגיל  םלריכוז כלל השירותים הנוגעים לילדי

  .עבור כלל השירותים הקשורים לילדיהם

 

מרכזים הם חתירה להתאמה תרבותית של המרכז לקהילה בעקרונות נוספים המנחים את תפיסת העבודה 

הנוגעות בתהליכי קבלת החלטות על ידי שיתופם הורים של האותה הוא משרת, וניסיון ליצירת מעורבות ש

עידודם להשתתף בוועדות ניהוליות ו במרכז קידים שוניםותפ משימות, שילובם במילוי לפעילויות המרכז

 .(Puma et al., 2010; Department for Education and Skills, 2007) שונות

 

  :בהםעיקריים ואלה הם ה, מגוונים לרוב שירותים יםבמרכזים מוצע

 מתן מידע, ייעוץ וסיוע על בסיסCenter  Drop-In  

  להם ולילדיהם מחוץ למרכז, תוך הפיכת עובד המרכז ל מתאימיםהפניית הורים לקבלת שירותים-

Case Manager,  ועוקב אחר קבלתם הניתנים לילד ולמשפחתוהשונים השירותים בין המתאם 

  הורים לייעוץ ותמיכה, סדנאות 

  מעונות יום 

 השכלה להשלמת ותכניות ,בתעסוקה בהשתלבות להורים סיוע שירותי (Duch, 2005; Department for 

Education and Skills, 2007). 

  

   ?מה עובד

בהם שבאנגליה בוצעה על מנת לבחון את האופנים השונים  תהפועל  Sure Startתכניתבדיקה מעמיקה של 

ככלל, נמצא שככל שהמרכז מיישם את  ילדים.הורים והעל הה תהשפעמיושמת במרכזים שונים, ואת היא 

בקרב תוצאות ההתכנית באופן מקיף יותר ונאמן יותר למודל בשלמותו, הוא אפקטיבי יותר מבחינת 

רכיבים כמה בתוך כך, . (The National Evaluation of Sure Start (NESS) Team, 2010) ההורים והילדים

   : (Anning et al., 2007) המרכז תורמים לאפקטיביות שלנמצאו שיושמו במרכזים 

  השטחן , בהתאם לצרכים העולים מוביצירת שירותיםהשירותים יצירתיות בשיפור 

  מזמינה, לא רשמית אך מקצועיתאוירה יצירת 

 חתירה להעצמת ילדים, הורים ואנשי מקצוע 

 של ילדים והורים העשויים להפיק תועלת משירותים ייחודייםמוקדם איתור השקעת מאמצים ב, 

 רלוונטייםוהפנייתם למומחים 

 בקרה ; והובלתלו המרכז ניהולל קיימא ובני שיטתיים ניהוליים מבנים יצירת :ניהוליה מנגנוןה

 מתמדת ותגובה לסדרי עדיפויות קהילתיים 
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 התמודדות ו גיוס, הכשרה ופריסת נותני שירות בעלי כישורים ותכונות מתאימות :עובדיםה צוות

תחת קורת שבהם פועלים . מטבע הדברים, מרכזים שירותי-רבמוצלחת עם המורכבות שבעבודת צוות 

 תפיסות עולם ותפיסות עבודה שונות. מרכזמביאים לביטוי תחומים מכמה גג אחת נותני שירותים 

מצליח לשמר את הפרספקטיבה המקצועית של כל איש סגל לצד יצירת גישה הוא זה שבמיטבו 

 .(Anning et al., 2007)אינטגרטיבית לטיפול 

 בתי המשפחות(מרחב הפרטי )ביקורי בית בבהתערבות 

התערבות א ומרכזים או במנותק ממנו הבמודל של עבודה לצד עשוי להתקיים ש ףנוס מרחב התערבות

ידי  יכולים להתבצע על ידי איש מקצוע )כגון אחות( או עלאלה  .בבתי המשפחות ביקורי ביתבאמצעות 

ביקורי בית הם  בשנים האחרונותריון. יגורם המוסמך במסגרת התכנית, ועשויים להתחיל עוד בשלב הה

מדי שנה משתתפות המדינה משפחות ברחבי חצי מיליון הברית, וכ מסגרת ההתערבות הרווחת בארצות

 . (Daro, 2009) בתכניות של ביקורי בית

 מחקרספרות המצאים סותרים, העלתה מהמדדים בחלק מן  השל תכניות כאל מידת ההצלחהבדיקת שאף 

 התעללות והזנחהשל  הניעומצמצום של החשוב תחום ב השפעות חיוביותכך שלביקורי בית תומכת ב

(Guterman, 1997). התערבות תכניות של  ההצלחמידת הכמו כן, נראה כי קיימת מגמה של שיפור ב

בנוגע מעידה על תהליך למידה והתמקצעות בתחום, לצד פיתוח הבנה וזו ביקורי בית, המתבססות על 

 .(Daro, 2006)הצלחה ייחשב מה לו הסבירות מתכניות אלהציפיות ל

עקרונות העומדים כמה למנות ביקורי בית יש שונות רבה, ניתן המתבססות על תכניות הבין למרות ש

 בבסיס מרביתן:

 שכן הם  ,ביקורי הבית נתפסים כבעלי יתרון עבור ההוריםמצד אחד,  :עבור ההורים נוחות מרבית

העבודה. היבט זה עם שעות לחוסר תיאום סידורי שמירה לילדים ולאינם צריכים לדאוג לתחבורה, 

)שהן לרוב המשפחות בעלות הקשיים הרבים  מאפשר גם למשפחות שלא היו מגיעות בעצמן למרכזים

. מנגד יש לציין כי בדומה לתכניות אחרות, יש (Sweet & Appelbaum, 2004) להגיע אליהם (ביותר

ממצאים המעידים על כך שמשפחות המתמודדות עם בעיות רבות נוטות פחות לשתף פעולה עם 

 .(Raikes et al., 2006; Gomby, 2005) בהן מעורבותאו להיות התכניות מפעילי 

 ירות מותאם בבית אוריינטציה כלל משפחתית, שהנערכת התערבות ל :פרסונליזציה של התכנית

. היבטים אלו נתפסים הן עם בני המשפחה ובניית קשר בלתי אמצעי אישית, תשומת לב מלאה

 & Sweet) והן כאמצעי להגברת מידת ההתמדה של המשפחות בתכניתכשלעצמם כמסייעים 

Appelbaum, 2004)והתקשורת השוטפת בסביבה הטבעית מאפשרים עבודה הרציף  . כמו כן, הקשר

 .(0202אליצור, סומך וסרקיס, וחיזוק ההורים כצוות הפועל בשיתוף פעולה בבית )  co parentingעל

  עבודה במסגרת מאשר יותר, הוריםב ישירה מאפשר תמיכה אישיהיחס ה :להוריםתמיכה רגשית 

להתמקד בעבודה כאלה תכניות נטו  בעבר. עבודה טיפולית במרחב שאינו הביתבמסגרת בקבוצות או 

 .(Sweet & Appelbaum, 2004) הנטייה היא לעבוד עם שני ההורים עם האם, אך כיום

  ?מה עובד

 בכלייחודיים  ורמיםוג, כללית אסטרטגיההם  ביקורי ביתש בבחינה של "מה עובד" יש להביא בחשבון

 של האפקטיביות מידת על עשויים להשפיע (בבית מבקרמדריך הה אישיות)למשל תכנים או  תכנית
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ידע  ,שיפור מיומנויות הוריות, ובהן המשפחהבעיקר תרומות עבור ספרות המחקר העלתה האסטרטגיה. 

בית בטוח עבור על פעילות שנוקטות אמהות כדי לשמור בועל התפתחות הילד, שינויים בתפיסת ההורות 

התכניות נמצאו אפקטיביות בעיקר עבור  ,הילדים. בסוגיות הקשורות לבריאות או להתפתחות הילדים

. (Gomby, 2005) גים וילדים עם עיכוב התפתחותיפ – ילדים שמלכתחילה אובחנו כבעלי צרכים ייחודיים

 כאמור, התערבויות שכללו רכיב מרכזי של ביקורי בית נמצאו אפקטיביות במיוחד בצמצום מקרים של

פרקטיקות כמה עם זאת, ניתן לזהות . (Guterman, 1999; Sweet & Appelbaum, 2004) והזנחה התעללות

 שנמצאו כמוצלחות:

 פעמים ארבע תכניות ארוכות טווח שבמסגרתן מתקיים ביקור בית  – גבוהה באינטנסיביות תכניות

 פחות תכופיםבית  יביקורנערכים מצליחות יותר מתכניות לאותו פרק זמן שבהן  ,לפחות חודשב

(Kahn & Moore, 2010). 

 עם ההוריםשל אנשי מקצוע )כגון מטפלים ועובדים סוציאליים( עבודה ישירה  – הורות כישורי לימוד, 

 .(Kahn & Moore, 2010)להצלחת התכנית  מתתור, כישורי הורותעל הקניית 

  תכניתעיקרי של ולא כבסיס  יותר רחבה תכנית בתוך כרכיבשילוב של ביקורי בית (Gomby, 2005; 

Layzer et al., 2001).  הכוללת ביקורי בית של תכנית במסגרת המצויים הורים גם שתצוין בהקשר זה

 ;Guterman, 2009ודל משולב נותן מענה גם לצורך זה )מבעוד שבלבד חסרים את התמיכה הקבוצתית, 

Guterman, 2012). 

  ועל ידי כך הרחבת מנעד הטיפול מחוץ  חיצוניים לשירותים לתיווך כפלטפורמהשימוש בביקורי הבית

אימוץ גישה של "מעטפת" המחברת את המשפחה לצריכת שירותים ולקבלת  –לות התכנית ולגב

 (Daro, 2006) להם היא זקוקהשמענים 

 על  של אנשי מקצועמוקדמת ומתמשכת הדרכה בשל העובדה שהתכניות מתקיימות במרחב הפרטי, ל

 Gomby, 2005; Sweet)ה תלהצלח חשיבות מכרעת המפגשיםכני ומטרות התכנית והבנייה של ת אודות

& Appelbaum, 2004).  

הניצבים בפני המתכננים והמפעילים של תכניות  קשיים ואתגרים. 7

 הורים לילדים בגיל הרךלהתערבות 

לפגוע גם באפקטיביות ועקב כך , בתכניותם השתתפותעבודה עם הורים ובלפגוע בואתגרים עלולים קשיים 

 אלה יפורטו להלן. שלהן. 

 מם קשיים בגיוס הורים ובעבודה ע

בשלושה  ,לגייסםאחת הבעיות המשמעותיות בתכניות לתמיכה בהורים היא הקושי  :הורים קשיים בגיוס

  .מישורים: כניסה לתכנית, התמדה בתכנית ונוכחות אקטיבית הנדרשת לצורך יצירת השפעה

 ככלל, בעוד שהמשתמשים בשירותי המרכזים נטו לחזור ולצרוך  זמנים: לוחות מאילוצי הנובעושי ק

ביא לא הצליחו לה שגרתיתוהיו שבעי רצון מהם, השירותים שהוצעו בשעות פעילות  נוספים שירותים

ובעלי הכנסה  משפחות השייכות למיעוטים אתניים והורים עובדים הןלהגעה של אוכלוסיות רבות, וב

 ;Wyatt Kaminski et al., 2008)או למצוא סידור השגחה לילדיהם יחד להגיע שניהם המתקשים  נמוכה
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Whittaker & Cowley, 2010).  אבות להשתתפות בתכניות ולצריכת  לגייסקיים קושי לכך, נוסף

 . (Moran et al., 2004) פתרוןעבורו  מאפיין תכניות רבות ונראה כי טרם נמצא . קושי זהשירותים

  פולשניות, לא רלוונטיות או תובעניות מדיהן כי תחושה עקב  הורים מכניסה לתכניותהימנעות 

(Whittaker & Cowley, 2010). 

 רבדים, אך כדאי מתבטא בכמה קושי ה: ברורה תאורטית ומסגרת וקונקרטיות ברורות מטרות היעדר

הורים שהתכנית אליה עלולים להיות מופנים  ,לציין כי אם הגורם המפנה אינו בקי בתוכן התכנית

 .(Whittaker & Cowley, 2010) אינה רלוונטית עבורם

 קושי זה יכול לנבוע ממגוון סיבות:  :בתכנית שנרכשו הגישות או הכלים קושי של ההורים ביישום

של להתנגדות משפחתיות הקשורות -מאופן ההתערבות ודרכי העברת התכנים ועד לסיבות אישיות

 .(Whittaker & Cowley, 2010) התפיסות המוצגות במסגרתלהסכמתו -ובאיאחד ההורים 

 לעתים התאמה תרבותית של התכנית לאוכלוסיית היעד. חוסר אלו יכולים לנבוע מ :תרבותיים חסמים

 & Whittaker) בא מאותה תרבות שממנה הגיעו ההוריםמנחה התכנית אם  להתמתןעשוי תרבותי חסם 

Cowley, 2010). 
 

 התכניתלצוות קשיים הקשורים 

 תשומת על כן,  ה.התכנית בפועל משפיעה על איכותמעבירי עדר הכשרה של י: המספקת הכשרה היעדר

בתכניות עם  ביותר החשובים ההכשרה מרכיבי אחדנתן להכשרה בתחום, כאשר יצריכה להמרבית לב 

  .(Whittaker & Cowley, 2010) קבוצה בנייתלו קבוצות הנחייתל יכולתה הוארכיב קבוצתי 

 קושי עולהשירותים תחת קורת גג אחת כמה במרכזים המאגדים : מקצועי-רב צוות עבודה עם 

 אף שבהגברת .שונים לשירותים המשתייך מקצועי-רב צוותבמן העבודה הנובע  ,בהפעלת התכנית

, עבודה זו מציבה אתגרים בהיבט של רבים יתרונותגלומים ובראייה ההוליסטית  הנגישות לשירותים

העוברים עובדים מקצועיים , שונות. כך לדוגמאשילוב בין דרכי עבודה של מידע ואפקטיבי של שיתוף 

בו הם רגילים ששינויים בתפקידם ובמרחב הפיזי לנוכח יכולים לחוש איום לעבוד במסגרת מרכז 

 העבודה מערכי ולמ השונים אחר אספקת השירותים ואחיד ניהול מעקב שיטתיהוא קושי נוסף לעבוד. 

 תוצאות במדידת קושי יש, לכך בהתאם. השונים השירותים מורגלים אליהםש התחום ממוקדי

 והן, השטח אנשי של העבודה במוקדתמיד  ואינ מדידהנושא הש וןומכי הן, וילדים הורים על והשפעות

 הארגונים של השונות העבודה שיטות מול הצלחה למדידת דומים קריטריונים לאגד הקושי בשל

 בשיתוף לעבודה אוניברסליים םה אלה כי קשיים לציין חשוב. אחת גג קורת תחת העובדים השונים

  .2(Anning et al., 2007) להורים למרכזים ייחודיים ואינם שירותים בין פעולה

 

 סיכום. 8

כולל תכניות רבות ושונות מאוד ו, רחב מאודוא ההורים לילדים בגיל הרך ל תהתערבותכניות של תחום ה

לעמוד על מודל או דגם עבודה שביכולתו קשה מסיבה זו הצלחה ביישומן. המידת הנבדלות גם בזו מזו, 

לצד זאת, הקולות מן השטח, התפיסות הרווחות כיום בעולם ההתערבויות, להניב השפעה חיובית גורפת. 

                                                   
ממצאים דומים נמצאו גם בבדיקה של מרכזי נוער העובדים תוך שיתוף פעולה של שירותים מרכזיים לנוער   2

 (.0222סיקרון, -סטרב'צינסקי וואזן-)כאהן
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מפתח הכרחי גורם  םההורים המלמדים כי גיון הבריא, יהה אףעקביים, והצנועים אך הממצאים ה

   לטובת ילדיהם בגיל הרך. להתערבויות
 

המעידים על הצלחת תכניות בהשגת מטרות שונות הנתפסות כשלב בדרך ספרות המחקר מעלה ממצאים 

בתוך כך, ניתן לזהות רכיבים וגורמים התורמים  להשפעה על התפתחותם הבריאה והמוצלחת של ילדים.

 ל כך.ליישום תכניות ולמידת הצלחתן וכן גורמים המקשים ע
 

את עבורה מתבצעת ההתערבות ושה יצורכי האוכלוסי אתבכל תכנון של תכנית התערבות יש לבחון 

להסיק אלו ניתן תכנית. מתוך מן ההתוצאות הרצויות המצופות  את םמאפייניה הייחודיים, ולהגדיר לאור

למקד את העשייה. חשוב לזכור כי במה כדאי יש לשים דגש ועל מה רכיבים נדרשים להתערבות, מהם ה

 להצלחה.מכריע גורם הוא  ןרכיבי התכנית סביבשל מיקוד במטרות וביסוס 
 

 ם בגילהורים לילדילתכניות התערבות  לבחון פיהם אפשרעל שמדים השונים המום להלן מוצג סיכ טבלהב

  .הרך
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 כני ההתערבותות היעד אוכלוסיית ממדים
ומתודות אסטרטגיות 
 מרחב ההתערבות ההשתתפותמתכונת  ההתערבות

מה 
 קיים?

 ל האוכלוסייהלכ, 
 תכנית אוניברסלית

   אוכלוסייה ממוקדת
מיקוד גאוגרפית )

בשכונה/קהילה 
 (מסוימת

  מיקוד באוכלוסייה
בעלת מאפיינים 

או צרכים משותפים 
 משותפים

 מגוון תחומי חיים:

 התפתחות הילד 

 בריאות ותזונה 

  פיתוח מיומנויות הוריות
וגישות להורות: מיומנויות 

תקשורת, אסטרטגיות משמעת, 
יצירת חוקים וגבולות 

והתמודדות עם קונפליקטים 
 באופן לא אלים

  הורההקשר המשפחתי וקשר-
 ילד

  פיתוח מיומנויות קוגניטיביות
 ואורייניות בקרב ילדים

 העצמת ההורים כבוגרים 

 הקניית מידע וידע 

 על  ייעוץ, הדרכה והכוונה
 ידי גורם מטפל

 תרגול מעשי 

 רגשית  תמיכה 

  טיפול והפנייה לשירותים
חיצוניים ותיווך מול נותני 

 case managementשירות, 

 

  עבודה פרטנית/פרטנית משפחתית 

o איש מקצוע והורה/הורים 

o איש מקצוע והורה וילד 

o איש מקצוע וכל המשפחה 

o איש מקצוע וילד 

  עבודה במסגרת קבוצתית 

o איש מקצוע וקבוצת הורים 

o איש מקצוע וקבוצת הורים וילדים 

o איש מקצוע וקבוצת ילדים 

  עבודה מקבילה ונפרדת עם הורים
 דוריות(-דווילדים )תכניות 

 

 בתי  ם ציבוריים )קליניקות , מתנ"סים,מרחביהתערבות ב
 תכליתיים( -חולים, מרכזים רב

 (ביקורי בית בבתי המשפחותמרחב פרטי )התערבות ב 

 

תכניות אוניברסליות   מה עובד?
מתאימות 

להתמודדות עם 
בעיות רווחות בתחום 
ההורות, בקצה הרצף 

 המתון

  קבוצות להתערבויות
חידים בסיכון ליאו 

מתאימות 
להתמודדות עם 

קשיים מורכבים 
וחמורים יותר, אך 

כדי להגיע לתוצאות 
טובות התכנית חייבת 

להיות מותאמת 
 למאפייני הסיכון

 התמקדות בתכנים ספציפיים 
ולא התפרסות על פני עולמות 

 תוכן רבים

  לעבודה עם הורים יש יותר
השפעה על ילדים בתחום 

חברתי, ופחות בתחום -הרגשי
 הקוגניטיבי

  עם זאת, תכניות המנחות את
ההורים להקראת סיפורים 

ולקריאה משותפת עם ילדיהם 
נמצאו אפקטיביות )אם כי 

 במידה מוגבלת(

  תכניות שבהן רכיב של
 ישית של ההוריםהתפתחות א

נמצאו   עצמית עזרהאו של 

  תרגול מעשי של
 ילד-אינטראקציה הורה

  והנחיות מתן כלים ישימים
 להתמודדות עם מצבים

  הקניית ידע  אינה
אסטרטגיית התערבות 

מוצלחת בפני עצמה, אלא 
צריכה לבוא כחלק מתהליך 

הקניית כלים יישומיים 
 להתמודדות עם הילד

  בתכניות ספציפיות למניעת
התעללות וכן בתכניות 

לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים עלה הצורך 

בשילוב של הדרכה הורית 

 עבודה  – טיבייבתחום השיפור הקוגנ
 ישירה עם ילדים 

  שילוב רכיב של התערבות ישירה עם
 הוריםל, בתכניות התערבות ילדים

  יתרון לעבודה של איש מקצוע מול
 הורה וילד

  כאשר עוסקים בתוכן אוניברסלי
שניתן לעסוק בו בפומבי, עדיפה 

 עבודה קבוצתית עם הורים

  של הורים בקבוצה עשויה עבודה
ליצור קבוצת תמיכה חברתית, 

התורמת להתמדה של הורים 
 בתכניות

 (תכליתיים-רב מרכזיםמרחב הציבורי )ב: 

o הורים במטרה ליצור שיפור עבודה לאור העיקרון של חיזוק ה
 הילדיםבקרב 

o  בהתאם לצרכים  יצירתיות בשיפור וביצירת שירותים
 השטחן העולים מ

o ירה מזמינה, לא רשמית, אך מקצועיתוא 

o  מקצועחתירה להעצמת ילדים, הורים ואנשי 

o  איתור מוקדם של ילדים והורים העשויים להפיק תועלת
 והפנייתם למומחים רלוונטיים משירותים ייחודיים

 מנגנון ניהולי:

o  יצירת מבנים ניהוליים שיטתיים ובני קיימא 

o  בקרה מתמדת ותגובה לסדרי עדיפויות קהילתיים 



16 

  יתרון לתכניות
הפונות לקהל יעד 

 ממוקד

  הצלחות בתחום
הנעשית ההתערבות 

עם הורים לילדים 
 בעלי צרכים מיוחדים

 

 

בעלות השפעה גבוהה על שינוי 
  ההוריםבקרב התנהגות 

  "שילוב תוכן "אוניברסלי
במסגרת תכנית שמטרת העל 

שלה היא מענה לבעיות 
ממוקדות יותר, כאמצעי 

ליצירת תכנית שאינה 
 סטיגמטית 

 

מיכה רגשית עם מתן ת
 להורים

 

 

  כאשר עוסקים בתוכן אישי ורגיש, יש
 לעבוד עם הורים באופן פרטני

  עבור הורים מהגרים, השפעה של
השתתפות בתכניות לשיפור אוריינות 

)במקביל להתערבות עם ילדיהם( 
 הבנת מסגרת בית הספרתרמה ל

 הילדיםן יזוק הציפיות מחלו

 צוות עובדים:

o נותני שירות בעלי כישורים ותכונות  העסקתגיוס, הכשרה ו
  מתאימות

o שבעבודת צוות רב תהתמודדות מוצלחת עם המורכבו-
 שירותי

  ביקורי בית( פרטיהבמרחב(  : 

o לפחות( חודשפעמים ב ארבע) תכניות באינטנסיביות גבוהה 

o לימוד ישיר של כישורי הורות על ידי בעלי מקצוע 

o  רחבה יותרשילוב של ביקורי בית כרכיב בתוך תכנית 

o  שימוש בביקורי הבית כפלטפורמה לתיווך לשירותים
 חיצוניים

o  הדרכה של אנשי מקצועי בהתאם למטרות התכנית והבנייה
 כני מפגשיםושל ת
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