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תקציר 

הרקע למחקר
בשנים האחרונות נעשה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן, משרד הרווחה( תהליך של ארגון מחדש, ובמהלכו 

ולמבוגרים עם מוגבלות.  וארגוני גם בתחום שירותי האומנה לילדים  זה הוביל לשינוי מערכתי  הוקם “מינהל מוגבלויות”. תהליך 

בעקבות השינוי עלה צורך בפיתוח שירותי האומנה לאוכלוסייה זאת וכן בהתאמה טובה יותר של המענים הקיימים הניתנים לה 

ובטיובם. ג’וינט ישראל-אשלים והשירות למשפחה, קהילה ואומנה — אגף בכיר קהילה במינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, מובילים מהלך לשיפור שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות. מהלך זה כלל פנייה למכון מאיירס-ג’וינט-

ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיספק מידע עדכני ושיסייע באיתור כיווני פיתוח חדשים. 

מטרת המחקר
המחקר נועד לתאר את מערך התפקידים ואת דרכי העבודה בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ולסייע באיתור כיווני פיתוח 

חדשים שלהם. 

שיטת המחקר
מערך המחקר כולל שלושה רכיבים מרכזיים:  	

משפחותיהם  	 מאפייני  את  בישראל,  באומנה  המשולבים  מוגבלות  עם  והמבוגרים  הילדים  מאפייני  את  שבוחן  כמותי  סקר 

האומנות ואת מאפייני משפחותיהם המולידות, וכן היבטים שונים הנוגעים לאומנה שבה הם שוהים ולקשר בין צלעות האומנה; 

ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים במערך האומנה לילדים עם מוגבלות ועם משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות;  	

מידע מקבוצות דיון שכונסו ביום למידה שג’וינט ישראל-אשלים ארגנה, ועסק בליווי ילדים עם מוגבלות באומנה. 

ממצאים 
עם  והמבוגרים  הילדים  מאפייני  על  מוגבלות,  עם  ולמבוגרים  לילדים  האומנה  שירותי  על  עדכנית  מצב  תמונת  מספק  המחקר 

המשולבים  בין  הקשר  על  מידע  וכן  המולידות,  ומשפחותיהם  האומנות  משפחותיהם  מאפייני  ועל  באומנה  המשולבים  מוגבלות 

ומבוגרים  ילדים  לאומנת  ייעודיות  יחידות  פותחו  המפעילים  הגופים  שבכל  נמצא  למשל,  המולידות.  משפחותיהם  לבין  באומנה 

עם מוגבלות ובראשן עומדת רכזת/רפרנטית ייעודית; בשירותי האומנה לאנשים עם מוגבלות משולבים בעיקר ילדים וצעירים עד 

גיל 21; גילם של כחמישית מהמשולבים הוא יותר מ-22; למשולבים באומנה מגוון סוגי מוגבלות ורמות תפקוד; תפקיד המשפחות 

משיעורן  גבוה  והחרדיות  מאוד  הדתיות  האומנה  משפחות  של  שיעורן  מרובה;  והשקעה  מסירות  פניּות,  ודורש  מורכב  האומנות 

באוכלוסייה הכללית; והמשפחות המולידות מוחלשות יותר מן המשפחות האומנות.
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מסקנות
במחקר זוהו שתי תת-קבוצות שרצוי לתת להן מענה ייחודי ולפתח מומחיות בנוגע לליווין: )1( מבוגרים עם מוגבלות המשולבים 

באומנה; )2( ילדים ומבוגרים המשולבים באומנת קרובים.

נוסף על כך זוהו במחקר שבעה תחומים בשירותי האומנה לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות שכדאי לתת עליהם את הדעת במיוחד: 

)1( פיתוח והנגשה של גוף ידע על מוגבלויות, זכויות ושירותים; )2( חיזוק הליווי והתמיכה הניתנים למשפחות האומנות ילדים עם 

חלופית  תומכת  בדרכי תקשורת  פיתוח השימוש   )4( מוגבלות;  עם  לילדים  האומנה  הגיוס של משפחות  דרכי  טיוב   )3( מוגבלות; 

עם ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה; )5( שיפור הקשר בין הילד עם מוגבלות המשולב באומנה ובין משפחתו המולידה; )6( 

הבטחת מעבר של ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה, לסידור מיטבי בבגרותם; )7( הבניה של מערך תפקידים ייעודי בשירותי 

האומנה לילדים עם מוגבלות וחיזוק ההכשרה לרכזות ומנחות האומנה.

תחומים אלו שלובים זה בזה, והם משפיעים ומושפעים הדדית. לכן מומלץ להשקיע מאמצים בפיתוח כולם בעת ובעונה אחת. 
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תמצית מנהלים

הרקע למחקר
בשנים האחרונות נעשה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן, משרד הרווחה( תהליך של ארגון מחדש, ובמהלכו 

לכן  קודם  אחראים  שהיו  אגפים  שלושה  של  האחדה  כלל  התהליך  מוגבלויות(.  מינהל  )להלן,  במוגבלויות  לטיפול  מינהל  הוקם 

לטיפול באנשים עם מוגבלות. שינוי ארגוני זה הוביל לשינוי מערכתי וארגוני גם בתחום שירותי האומנה למי שגילם עד 21 )להלן, 

ילדים( עם מוגבלות ולמי שגילם 22 ויותר )להלן, מבוגרים( עם מוגבלות. בעקבות השינוי עלה צורך בפיתוח שירותי האומנה לילדים 

ולמבוגרים עם מוגבלות, בהתאמה טובה יותר של המענים הניתנים להם ובטיובם. ג’וינט ישראל-אשלים והשירות למשפחה, קהילה 

שירותי  לשיפור  מהלך  מובילים  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  מוגבלויות, משרד  במינהל  קהילה  בכיר  אגף   — ואומנה 

זה כלל פנייה למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר  ילדים ומבוגרים עם מוגבלות בישראל. מהלך  האומנה עבור 

שיספק מידע עדכני ושיסייע באיתור כיווני פיתוח חדשים. 

מטרת המחקר
המחקר נועד לתאר את מערך התפקידים ואת דרכי העבודה בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ולסייע באיתור כיווני פיתוח 

חדשים שלהם. לשם כך נוסחו שאלות מחקר אחדות:

מהו המבנה הנוכחי של מערך שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות?. 1

מהם המאפיינים המרכזיים של הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה, של משפחותיהם האומנות ושל משפחותיהם . 2

המולידות?1 

מהם הקשיים והאתגרים המרכזיים של מערך שירותי האומנה המיועדים לילדים עם מוגבלות? . 3

מהם התחומים המרכזיים שבהם נחוץ פיתוח ייחודי של שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וכיצד רצוי לפתחם? . 4

שיטת המחקר 
המחקר כולל שלושה רכיבים: סקר כמותי, ראיונות עומק חצי מוְבנים וקבוצות דיון ביום למידה ארצי. 

האומנים  הוריהם  באומנה,  מוגבלות המשולבים  עם  האנשים  מאפייני  על  מרוכז  מידע  נאסף  ביצוע המחקר  בעת   — כמותי  סקר 

והוריהם המולידים. המידע נאסף ממנחות אומנה מחמשת הגופים המפעילים את שירותי האומנה בישראל, באמצעות שאלונים 

והן  101 מנחות,  הופצו בקרב  2019. השאלונים  יולי  בוצע בחודשים אפריל עד  נמל”ה. הסקר  אינטרנטיים אשר מוחשבו בתוכנת 

כאמור, מחקר זה מתמקד בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ובתחומים המרכזיים שנחוץ לפתחם. עם זאת, הוא כולל מידע גם על מאפייני המבוגרים   1

עם מוגבלות המשולבים באומנה. 
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התבקשו למלא מידע בנוגע ל-731 ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שדווח כי היו באומנה באותה עת. 86 מנחות מילאו שאלונים בנוגע 

ל-542 ילדים ומבוגרים המשולבים באומנה ונמצאים בטיפולן. ניתוח הממצאים בוצע באמצעות התוכנה SPSS, גרסה 24. 

מוגבלות,  עם  לילדים  האומנה  שירותי  לפיתוח  כיוונים  על  לעומק  ולמידה  מידע  השלמת  לצורך   — מוְבנים  חצי  עומק  ראיונות 

ערך צוות המחקר בסך הכול תשעה ראיונות עומק חצי מובנים עם 11 אנשים )עשר נשים וגבר; שניים מהראיונות נעשו עם שני 

ואומנה במשרד הרווחה; חמש  יחד(: שתי מפקחות אומנה לילדים/מבוגרים עם מוגבלות מהשירות למשפחה, קהילה  מרואיינים 

מנחות  בתור  גם  מוגבלות העובדות  רכזות תחום האומנה לאנשים עם  או  אומנה  — מנהלות  הגופים המפעילים  מן  נשות מקצוע 

בוצעו במהלך החודשים מארס-מאי  מוגבלות. הראיונות  לילדים עם  ושתי משפחות אומנה  מוגבלות;  ילדים עם  אומנה שמלוות 

2019. כל ריאיון נמשך 90-40 דקות. הראיונות לוו במדריך ריאיון שהותאם לתפקידו של המרואיין. הם תומללו, נותחו ועובדו בגישת 

.Narralizer הניתוח התמטית האיכותנית ובעזרת תוכנת

ילדים עם מוגבלות  יום למידה במטרה ללמוד על סוגיות בליווי  יזמה וארגנה  ג’וינט ישראל-אשלים   — קבוצות מיקוד ביום למידה 

באומנה. נכחו נציגים מג’וינט ישראל-אשלים; מהשירות למשפחה, קהילה ואומנה במשרד הרווחה; מן הגופים המפעילים; וממשפחות 

האומנה לילדים עם מוגבלות. המשתתפים התכנסו לקבוצות דיון על רכיבים עיקריים בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות בישראל 

שנדרש בהם פיתוח של דרכי עבודה בנושאים שלהלן: ליווי משפחת האומנה לילדים עם מוגבלות, ידע והכשרה של מנחות האומנה 

מן  שעלה  ידע  על  התבססה  הנושאים  בחירת  האומנה.  סיום  ותהליך  המולידה  המשפחה  עם  קשר  מוגבלות,  עם  ילדים  המלוות 

הראיונות עם הגורמים השונים המפעילים את שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות שנעשו במסגרת המחקר, והחוקרות היו שותפות 

לקביעת הנושאים. צוות מחקר מחטיבת המשפחה במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל היה ממונה על תיעוד מפגשי קבוצות הדיון. הצוות 

ניתח את החומרים שנאספו ביום הלמידה לפי גישת הניתוח התמטית האיכותנית, יחד עם ניתוח ראיונות העומק.

ממצאים מרכזיים 
בחלק זה מוצגים הממצאים המרכזיים שעלו מן המחקר, בחלוקה לפי חמישה נושאים עיקריים, וכן המלצות וכיווני פעולה.

א. שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות

משפחה, . 1 שירות  של  בהנחיה  מוגבלות,  עם  ומבוגרים  לילדים  המיועדת  לאומנה  ייעודיות  יחידות  פותחו  המפעילים  בגופים 

קהילה ואומנה במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה. בראש כל צוות עומדת רכזת/רפרנטית או ראשת צוות, והיא מדריכה את 

הצוות בנושאים הקשורים למוגבלויות. 

בכל הגופים המפעילים, מנחות האומנה מטפלות בד בבד גם בילדים ומבוגרים עם מוגבלות וגם בילדים ללא מוגבלות. באחד . 2

הגופים המפעילים את שירותי האומנה פותח צוות ייעודי המטפל רק באוכלוסיית המשולבים באומנה עם מוגבלות. 

האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות היא ארוכת טווח ויציבה למדי.. 3

הסיבה השכיחה ביותר לשילוב של ילדים עם מוגבלות באומנה היא קשיים בתפקוד ההורי שהתעצמו סביב הטיפול בילדים. . 4

כחמישית שולבו באומנה בגלל בחירת ההורים שלא לקחת את הילד מבית החולים לאחר לידתו, וכחמישית בגלל פטירת אחד 

ההורים או שניהם. קרוב לשני שלישים שולבו באומנה בהסכמת ההורים, ויותר משליש שולבו בה בצו בית משפט. 
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ב. מאפייני הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה

)מי . 1 מבוגרים  הם  מהמשולבים  כחמישית  מוגבלות.  עם   )21 עד  הוא  שגילם  )מי  ילדים  בעיקר  משולבים  האומנה  בשירותי 

שגילם 22 ויותר( עם מוגבלות. 

המשולבים באומנה הם עם מגוון סוגי מוגבלות ורמות תפקוד. רובם עם סוג מוגבלות אחד ומיעוטם עם 3-2 סוגי מוגבלות. . 2

כמחציתם ברמת תפקוד גבוהה, וכחמישית ברמת תפקוד נמוכה/סיעודיים. 

אומנת . 3 משפחה  באותה  שמשולבים  אחים  ישנם  לחמישית  באומנה.  שמשולבים  ממשפחתם  היחידים  הם  הילדים  רוב 

ולעשירית ישנם אחים המשולבים במשפחה אומנת אחרת.

21 עם . 4 גיל  לעומת קבוצת הילדים עד  ייחודיים  מאפיינים  22 עם מוגבלות המשולבים באומנה  גיל  לקבוצת המבוגרים מעל 

מוגבלות המשולבים באומנה. למשל, שיעור המשולבים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקרבם גבוה יותר. בקרב המשולבים 

סיעודיים  או  סיעודיים  ברמות תפקוד המוגדרים  אנשים  יותר של  גבוה  ישנו שיעור  ה”שיקום”2  מוגבלות מסוג  עם  באומנה 

לחלוטין. רובם המוחלט שולבו באומנה בהסכמת ההורים. לשיעור גבוה יותר אין קשר עם בני משפחותיהם המולידות. ניתן 

להניח כי אחת הסיבות לכך היא שככל שהנמצאים באומנה מבוגרים יותר, כך ההיתכנות שהוריהם נפטרו גבוהה יותר.

ג. מאפייני משפחות האומנה

תפקיד משפחות האומנה מורכב ודורש פניּות, מסירות והשקעה מרובה. המשפחות מתאפיינות בתחושת שליחות יוצאת דופן . 1

ובמסירות ומחויבות גבוהות. 

מצבן החברתי-כלכלי של מרבית משפחות האומנה ממוצע, ושל כחמישית נמוך, ושיעור המשפחות החד-הוריות בקרבן גבוה . 2

ביחס לשיעורן באוכלוסייה הכללית. כמו כן, בקרב המשפחות שדווח כי מצבן החברתי-כלכלי נמוך העריכו מנחות האומנה כי 

רק למחציתן לערך התשומות הכלכליות שהן מקבלות מספיקות. 

מרבית משפחות האומנה הן משפחות יהודיות, שיעור זה גבוה מחלקן היחסי באוכלוסייה הכללית.. 3

שיעור משפחות האומנה הדתיות מאוד והחרדיות גבוה משיעורן באוכלוסייה הכללית, הן במקרים של המבוגרים המשולבים . 4

באומנה והן במקרים של אומנת קרובים.

שליש מן הילדים/המבוגרים המשולבים באומנה משולבים באומנת קרובים. עם השנים שיעור אומנת הקרובים גדל, ובעקבות . 5

זאת שיעורן של המשפחות שזהו עבורן ניסיון האומנה היחיד גדל גם הוא. 

ידי קרובים. כך למשל, בקרב . 6 ייחודיים לעומת אומנה שלא על  אומנת קרובים לאנשים עם מוגבלות מאופיינת במאפיינים 

גבוה  המוסלמיות  המשפחות  של  שיעורן  יותר;  גבוה  אוטיזם  עם  האנשים  שיעור  יותר;  גבוה  הבנות  שיעור  בה:  המשולבים 

יותר; ושיעורן של המשפחות הדתיות מאוד והחרדיות נמוך יותר. שיעור גבוה יותר ממשפחות אומנת הקרובים הן חד-הוריות 

ושיעור גבוה יותר הן במצב חברתי-כלכלי נמוך. נוסף על כך, נמצא כי שיעורן של משפחות האומנה באומנת קרובים שזהו להן 

ניסיון האומנה היחיד — גבוה יותר. 

בהגדרה זו נכללות מוגבלויות מסוג נכות פיזית או חושית, לקויות למידה, תפקוד שכלי גבולי או עם טווח רחב של מוגבלויות תפקודיות ותסמונות תורשתיות.   2
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ד. דמיון ושוני בין מאפייני המשפחות המולידות ובין מאפייני המשפחות האומנות

נמוך משיעורן באוכלוסייה הכללית. שיעורן . 	  — והן המולידות  המשפחות המוסלמיות והנוצריות — הן האומנות  שיעורן של 

גבוה יותר וקרוב יותר לחלקן באוכלוסייה בקרב המבוגרים מגיל 22 המשולבים באומנה ובמקרים של אומנת קרובים.

המצב החברתי-כלכלי במשפחות המולידות טוב פחות מזה שבמשפחות האומנה והן מוחלשות יותר. שני שלישים מהן במצב . 2

חברתי-כלכלי נמוך, כשליש מהן חד-הוריות. ייצוג זה של המשפחות החד-הוריות גבוה כמעט פי שלושה מייצוגן באוכלוסייה 

הכללית. נוסף על כך, כחמישית מהמשפחות המולידות הן משפחות של עולים, רובן מברית המועצות לשעבר.

אין חפיפה מלאה בין מאפייני המשפחות המולידות והאומנות מבחינת רמת הדתיות. למשל, שיעורן של המשפחות המולידות . 	

מרב  נעשים  כי  נאמר  המיקוד  ובקבוצות  העומק  בראיונות  החילוניות.  האומנה  משפחות  של  משיעורן  גבוה  החילוניות 

המאמצים לשלב ילדים במשפחות אומנה מאותם לאום/דת/רמת הדתיות, אולם לעיתים ילדים משולבים במשפחות אומנה 

בעלות מאפיינים שונים, בהתאם למשפחות האומנה הזמינות במאגר המשפחות או מכיוון שהמשפחות המולידות מבקשות 

שהילדים ישולבו במשפחות מקבוצות חברתיות אחרות. 

ה. הקשר בין הילד או המבוגר עם המוגבלות ובין המשפחה המולידה

קשר עם המשפחה המולידה. הסיבה לכך היא חוסר עניין של ההורים המולידים בקשר, . 	 בכשליש מן המקרים לא מתקיים 

למשל בגלל קשיי התקשורת הנובעים מהמוגבלות או בגלל רתיעתם מן המראה החיצוני של ילדם. סיבה נוספת להיעדר קשר 

היא איסור על מפגש בין ההורים לילד עם המוגבלות מחשש פגיעה של ההורים המולידים בילדיהם המשולבים באומנה. 

במקרים שבהם מתקיים קשר חלה עלייה בתדירותו של הקשר זאת לעומת נתוני מחקר קודם על שירותי האומנה שנערך . 2

2	20. בשליש מן המקרים המפגשים מתקיימים בבית ההורים האומנים, ומכאן שמתקיים קשר בין ההורים האומנים  בשנת 

נוספים הם מתקיימים  ובין ההורים המולידים. בשליש מן המקרים המפגשים מתקיימים בבית ההורים המולידים, ובמקרים 

במקומות ציבוריים, במרכזי קשר ובמקומות אחרים. 

המלצות וכיווני פעולה 

א. המלצות הקשורות למאפייני האוכלוסייה 

מומלץ לפתח מומחיות בליווי מבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה בשל מאפייניהם הייחודיים, ומכיוון שעל פי רוב . 	

הוריהם האומנים נמצאים בתהליך הזדקנות. 

רוב . 2 פי  על  ומכיוון שמדובר  שלה,  הייחודיים  בשל המאפיינים  קרובים  אומנת  של  מקרים  בליווי  מומחיות  לפתח  מומלץ 

במשפחות מוחלשות יותר. 

ב. המלצות ליישום כיווני הפיתוח המרכזיים שזוהו במחקר

שבעת  של  הקביעה  מוגבלות.  עם  ולמבוגרים  לילדים  האומנה  בשירותי  לפתחם  שרצוי  מרכזיים  תחומים  שבעה  זוהו  במחקר 

התחומים מבוססת על: )	( ניתוח הקשיים המרכזיים בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות, שעלו מראיונות העומק ומקבוצות הדיון 
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ביום הלמידה; )2( כיווני הפיתוח החדשים שהציעו המרואיינים והמשתתפים ביום הלמידה; )3( יוזמות ראשוניות שנמצאו מועילות 

של חלק מן הגופים המפעילים. מצאנו כי תחומים אלו שלובים זה בזה וכי הם משפיעים ומושפעים הדדית. מומלץ אפוא להשקיע 

מאמצים בפיתוח כולם בעת ובעונה אחת. להלן פירוט ההמלצות בחלוקה לפי שבעת כיווני הפיתוח המרכזיים שזוהו במחקר. 

פיתוח והנגשה של גוף ידע על מוגבלויות, זכויות ושירותים. 1

▫ מומלץ כי נציגי הגופים המפעילים ונציגי הפיקוח יפעלו יחדיו לצורך איתור גופי הידע הקיימים בגופים מקבילים העובדים 	

עם אנשים עם מוגבלות ולצורך גיבוש גוף ידע אחד רחב, מקיף וסדור אשר ישמש את שירותי האומנה.

▫ מומלץ לגבש מידע על: 	

סוגי המוגבלות: התסמינים, התפתחויות אפשריות, רמות התפקוד השונות, רמות ההבנה הקוגניטיבית והרגשית ודרכי  	

טיפול אפשריות;

הזכויות של ההורים האומנים ושל הילדים המשולבים באומנה;  	

השירותים הזמינים בכל אזור בארץ והמתאימים לכל סוגי המוגבלות. לצורך זה ניתן להיעזר במפקחי קהילה במשרד  	

הרווחה. 

▫ יש להקפיד על הנגשת המידע לכל המעורבים במתן שירותי האומנה: בעלי התפקידים בשירותי האומנה, משפחות האומנה 	

והמשפחות המולידות. 

▫ יש להקפיד על הנגשת המידע במגוון אמצעים, כמו למשל באופן מקוון ובעותקים קשיחים, ולהקפיד על הפצה תדירה 	

ובמגוון דרכים.

▫ ולמשפחות 	 האומנה  למשפחות  מוגבלות,  עם  לילדים  האומנה  למנחות  מידע  להנגשת  קבועים  כנסים  לארגן  מומלץ 

המולידות, להציג בהם מידע עדכני, ולעודד שימוש במאגרי המידע הקיימים.

חיזוק הליווי והתמיכה הניתנים למשפחות האומנות ילדים עם מוגבלות. 2

▫ הזכויות 	 המוגבלויות,  על  רלוונטי  מידע  בה  ולהקנות  האומנה  משפחות  של  המקדימה  ההכשרה  לשיפור  לפעול  מומלץ 

באומנה,  הילד  של  הספציפית  למוגבלות  המשפחות  של  ההכשרה  את  להתאים  מומלץ  בסביבתן.  הזמינים  והשירותים 

לכוחות ולאתגרים של המשפחות. 

▫ רצוי לפעול להגברת עצימות )אינטנסיביות( הליווי של מנחות האומנה בגלל תפקידן המחייב מעורבות אינטנסיבית, ובייחוד 	

בצמתים שונים כמו עם הכניסה של המשפחות לתפקיד, עיתות משבר ולקראת סיום האומנה. 

▫ מומלץ לפעול לחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות האומנה, מלבד הליווי שניתן להן על ידי מנחות האומנה, בדרכים אחדות:  	

מתן תמיכה מקצועית מוגברת על ידי הפעלת מערך זמין של אנשי מקצוע מתחום הרפואה ומקצועות הבריאות, כדי  	

לאפשר למשפחות ולילדים עם מוגבלות השוהים באומנה קבלת ייעוץ נקודתי או קבלת טיפולים שונים באופן חד-

פעמי, גמיש ותדיר, בהתאם לצורכיהם הדינמיים והמשתנים תדיר; 
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טיפולים  	 הסעות,  מימון  לצורך  ובייחוד  המיוחדות,  ההוצאות  סל  הגדלת  ידי  על  למשל  הכלכלית  התמיכה  הגברת 

שהתשומות  להבטיח  כדי  נמוך  החברתי-כלכלי  שמצבן  אומנה  במשפחות  הכלכלית  התמיכה  הגדלת  וכן  וחונכות; 

הניתנות למשפחה מספיקות לה;

נוספת להעניק  	 כדרך  ולאחים במשפחות האומנה  להורים  ידי הפעלת קבוצות תמיכה  הגברת התמיכה הרגשית על 

למשפחות אלו תמיכה רגשית וחברתית, בשל תפקידן האינטנסיבי והמורכב במיוחד;

למשפחות  	 לתת  כדי   — ועוד  לילדים  חונכים  העסקת  נופשונים,   — האומנה  למשפחות  אוורור”  “שירותי  הצעת 

הזדמנויות לצבירת כוחות מחודשים ולמנוע את שחיקתן. 

טיוב דרכי הגיוס של משפחות האומנה לילדים עם מוגבלות. 3

▫ הצורך 	 את  להפיץ  כך  ובתוך  הציבורי,  בשיח  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  של  לקיומה  המודעות  להעלאת  לפעול  מומלץ 

וכינוסים  ניתן לעשות זאת באמצעות מערכת החינוך, כלי התקשורת ובאירועים  במשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות. 

ששירותי האומנה מארגנים. 

▫ מומלץ להציע למשפחות שבחרו לשמש משפחות אומנה לילדים מהשירות לילד ולנוער, לשמש משפחות אומנה לילדים 	

עם מוגבלות. 

▫ עולם 	 והיכרות קודמת עם  זיקה  מוגבלות בקרב אנשים עם  לילדים עם  לגיוס משפחות אומנה  מומלץ להפנות מאמצים 

המוגבלויות. 

▫ מיון, 	 בחירה,   — )במ”ה  לאומנה  ההכשרה  בקורסי  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  תפקיד  הצגת  לשיפור  לפעול  רצוי 

הדרכה(, שנערכים בכל הגופים המפעילים. מומלץ להציג מידע רחב על מגוון סוגי המוגבלות ורמות התפקוד, ועל מגוון 

המשפחות  של  איתור  יאפשר  אך  אחד,  מצד  להתנדב  משפחות  שיעודד  באופן  האפשריות,  וההצלחות  ההתמודדויות 

לאוכלוסיות  תרבותית  מותאמים  יהיו  הקורסים  מן  חלק  שני.  מצד  עבורן,  מדי  קשה  תהיה  לא  זו  שמשימה  המתאימות, 

ייחודיות )חרדים, ערבים(, כדי להגדיל את ההיתכנות לגיוס משפחות אומנה גם מקרבן. 

▫ חשוב להציע למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות תמיכה מקצועית, כלכלית ורגשית מוגברת. 	

שיפור התקשורת . 4

▫ את 	 ולהכשיר  באומנה  המשולבים  מוגבלות  עם  ילדים  עם  חלופית  תומכת  תקשורת  בדרכי  השימוש  את  לפתח  מומלץ 

המנחות, את משפחות האומנה ואת המשפחות המולידות להשתמש בדרכי תקשורת אלו עם הילדים עם מוגבלות שאינם 

יכולים לדבר, כדי להבטיח שהם מממשים את זכותם המעוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד )סעיף 12( להביע 
את רצונותיהם, רגשותיהם, דעותיהם ועמדותיהם ולהישמע בחופשיות, בכל עניין הנוגע להם.3

▫ רצוי לפעול להטמעת גישה מקצועית המעודדת שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות בכל רמת תפקוד שהיא.	

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx :האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד  3
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שיפור הקשר בין ילד עם מוגבלות המשולב באומנה ובין משפחתו המולידה . 5

▫ רצוי לבחון ולהסדיר בקביעות ובשיטתיות את קיום הקשר, היתכנותו והיקפו ולפעול להסדרתו בתוכנית הטיפול של כל ילד.	

▫ יש לבחון את האחריות ליצירת הקשר והמשכיותו, ולפעול גם להידוק הקשר בין העובדות הסוציאליות )להלן, עו”סיות( 	

במחלקות לשירותים חברתיים ובין מנחות האומנה בגופים המפעילים בנושא זה. 

▫ אחרות 	 דמויות  עם  קשר  לשימור  אפשרות  לבחון  יש  המולידים,  הוריו  ובין  באומנה  הילד  בין  קשר  מתאפשר  לא  אם 

מהמשפחה המולידה, למשל עם דודים או סבים.

▫ מומלץ שבהכשרה ובהדרכה השוטפות למשפחות האומנה יושם דגש על חשיבות סוגיה זו — בין השאר מכיוון שהמשפחה 	

האומנת יכולה להשפיע על יצירת הקשר, על הידוקו ועל טיבו, ובמקרים שהקשר אינו מתאפשר, היא עשויה להשפיע על 

הנכחת המשפחה המולידה בחיי הילד, למשל באמצעות שיחה עליה והתבוננות בתמונות.

▫ 	 — זו לעו”ס המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים ולמשפחות המולידות  רצוי לספק הכשרה, הדרכה ותמיכה בסוגיה 

הכולל  הליווי  כי  רצוי  כן  כמו  הילד.  בחיי  להיות מעורבים  אופן הם מעוניינים  באיזה  לבחון עם המשפחה המולידה  רצוי 

של  בתיאום  תמיכה  מלבד  ישירה,  לתקשורת  חלופיות  במיומנויות  והכשרה  הדרכה  רגשית,  תמיכה  גם  יכלול  למשפחות 

המפגשים ושל מקום המפגש. 

▫ רצוי להפעיל את התוכנית מימ”ד )מרכזים ייעודיים דינמיים לאומנה( שמטרתה לפעול להידוק הקשר בין הילד ומשפחתו 	

האומנת מצד אחד ובין המשפחה המולידה מן הצד השני, ולבחון התאמות נדרשות לאומנה של ילדים עם מוגבלות. מימ”ד 

אינה מוגבלת רק לילדים ללא מוגבלות, אבל בפועל רק מקרים מעטים של אומנה לילדים עם מוגבלות משולבים בה.

▫ יש צורך באיתור דרכי עבודה מיטביות לחיזוק הקשר בין הילד להוריו המולידים במקרים שבהם הילדים משולבים באומנת 	

קרובים אצל דודים או סבים אשר אינם מעודדים שימורו של הקשר ממגוון סיבות.

הבטחת מעבר של ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה לסידור מיטבי בבגרותם. 6

▫ חשוב לגבש קווים מנחים לקביעת השלב המתאים לסיום האומנה, תוך שמירה על גמישות והתייחסות לכל מקרה לגופו.	

▫ במקרים שנמצא כי הגיע הזמן לסיום האומנה, רצוי לבצע תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד לדיור בקהילה, שיכלול: 	

הכנה רגשית למשפחות האומנה ולצעירים המשולבים באומנה; עצימות )אינטנסיביות( גבוהה יותר של ליווי משפחות  	

האומנה והצעירים המשולבים בה )“עיבוי ליווי”(. 

הצגת כל החלופות האפשריות לדיור בקהילה, יתרונותיהן וחסרונותיהן וקבלת החלטה משותפת בנוגע לסוג הסידור.  	

▫ במקרים של אי-הסכמות על סוג הסידור רצוי להיעזר במפקחת המחוזית על האומנה. 	

▫ יש לפעול להרחבת הידע של מנחות האומנה על מסגרות דיור רלוונטיות לבוגרים עם מוגבלות. לצורך זה רצוי לפעול גם 	

להידוק הקשר בין מנחת האומנה לבין העובדת הסוציאלית ברשות המקומית, המכירה מענים ומסגרות דיור בקהילה עבור 

בוגרים עם מוגבלות.
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▫ מומלץ שמשפחות האומנה תישארנה במכסת המשפחות שבטיפולה של מנחת האומנה כשלושה חודשים לאחר סיום האומנה. 	

▫ מומלץ שמעמדה של משפחת האומנה ישתנה למעמד של “משפחה מארחת” לאחר סיום האומנה, כדי לאפשר לבוגר עם 	

מוגבלות זכויות שיסייעו לו להתנייד ולהגיע לביקורים אצל משפחת האומנה.

הבניית מערך תפקידים ייעודי בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וחיזוק ההכשרה לרכזות ומנחות האומנה. 7

▫ הגופים 	 מן  אחד  בכל  מוגבלות,  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לליווי  וייעודי  מובחן  תפקידים  מערך  בבניית  להעמיק  רצוי 

המפעילים את שירותי האומנה.

▫ מומלץ למנות בכל גוף מפעיל רכזת אומנה לילדים או מבוגרים עם מוגבלות. הרכזת תשמש למנחות האומנה כתובת מרכזית 	

למידע בתחום; היא תספק להן הכשרה והדרכה וגם ייעוץ שוטף בסוגיות שבהן הן נתקלות בחיי היום-יום. 

▫ מומלץ להמשיך בעיצוב ובהתאמה של הפרופסיה של מנחת אומנה לילדים עם מוגבלות ולפעול למען:	

והמומחיות של מנחות האומנה בסוגי המוגבלויות, בזכויותיהם של הילדים עם מוגבלות והמשפחות  	 העמקת הידע 

ובשירותים הרלוונטיים; 

הכשרת מנחות האומנה לפעול ליצירת הקשר בין הילד המשולב באומנה ובין המשפחה המולידה וכן להידוק הקשר  	

ושימורו;

הדרכת מנחות האומנה בדרכים מותאמות ליצירת תקשורת עם המשולבים באומנה עם מוגבלות;  	

הכשרת מנחות האומנה לניהול תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד למסגרות המשך בקהילה בבגרותו.  	

▫ רצוי לפעול לצמצום מספר המקרים שבטיפולן של מנחות האומנה.	
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הקדמה
מטרתו  אשר  האומנה,  חוק  חוקק   2016 בדצמבר  האחרונים.  העשורים  בשני  רבות  תמורות  עבר  ישראל  במדינת  האומנה  מערך 

לעגן את זכויותיהם של ילדים באומנה ואת חובת המדינה להבטיח את טובתם ואת זכויותיהם בהתאם לאמנה הבין-לאומית בדבר 

זכויות הילד ומתוך הכרה בפגיעותם הייחודית ובזכותם להגנה ולעזרה מיוחדות וכן בלי לגרוע מאחריות הוריהם, מחובתם ומזכותם 

להבטיח את טובת ילדיהם ואת זכויותיהם. בד בבד החל במשרד הרווחה תהליך הקמת מינהל מוגבלויות, ובמסגרתו תחום שירותי 

האומנה לילדים ובוגרים עם מוגבלות אוחד )מהאגפים השונים( והועבר לאחריות השירות למשפחה, קהילה ואומנה, באגף קהילה. 

שינוי ארגוני זה הצריך ארגון מחדש, פיתוח ושדרוג של תהליכי עבודה בשירותי האומנה בתחום המוגבלויות והפיקוח עליהם, כולל 

התאמה טובה יותר של המענים הניתנים במסגרתם.

לעלייה  עדים  אנו  בשנים האחרונות  מוגבלות.  עם  ומבוגרים  ילדים  כ-750  ילדים, מהם  כ-4,000  באומנה  בישראל משולבים  כיום 

הדרגתית במספרם. מערך האומנה פועל באמצעות ארגונים ועמותות מהמגזר השלישי האחראים לאיתור משפחות האומנה, לליווי 

מקצועי שלהן לאורך כל תהליך האומנה ולמתן מענים לילדים עצמם. 

ונוער, בפיתוח כלים לליווי אומנה מיטבית ולעבודה עם משפחות  ג’וינט ישראל-אשלים, בתחום ילדים  לאורך שנים רבות שותף 

יבחן מקרוב את  יזומה לאשלים בבקשה לבצע מחקר אשר  פנייה  נעשתה  וההורים. בעקבות הקמת מינהל המוגבלויות  האומנה 

תחום אומנת המוגבלויות, המאפיינים הייחודיים לתחום, פרופיל משפחות האומנה, משפחות המושמים, דרכי טיפול, ליווי וכדומה, 

כל זאת לצורך למידה, היכרות מקרוב, שיפור השירות ונתינת מענה מיטבי ומותאם לצורכי אוכלוסיית היעד. לשמחתנו אשלים נתנו 

הסכמתם לביצוע המחקר, ויחד יצאנו לדרך בהובלת מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. תוצאותיו והמלצותיו המרכזיות של המחקר 

מובאות בדוח שלפניכם. מחקר זה יתרום הן להבניה מדויקת יותר של מערך האומנה במינהל מוגבלויות והן לפעולות הנדרשות כדי 

לדייק ולהבנות שירותים מיטביים לילדים ולאנשים עם מוגבלות המשולבים באומנה, להוריהם ולמשפחות האומנה.

אנו מודות לצוות המחקר של מכון ברוקדייל: לד”ר יואה שורק, לענת גלעד ולאניה גרסימנקו, לרכזות האומנה בארגונים המפעילים, 

ישראל-אשלים, אשר  בג’וינט  סוציאלית  לעבודה  סטודנטית  אייזיק,  לרותם  וכן  מוגבלויות  במינהל  המחוזיות  האומנה  למפקחות 

ריכזה את המחקר ואת יום הלמידה שהתקיים במהלכו.

בברכה,         

גלית גבע                                                                     מיכל גולן 

מנהלת השירות למשפחה, קהילה ואומנה                    מנהלת תחום ילדים ונוער עם מוגבלות            

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים          בג’וינט ישראל-אשלים       



2

1. מבוא

1.1 הרקע למחקר 
מחדש,  ארגון  של  תהליך  הרווחה(  משרד  )להלן,  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  נעשה  האחרונות  בשנים 

ובמהלכו הוקם מינהל מוגבלויות. לפני השינוי הארגוני, תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות היה מפוצל בין שלושה אגפים: האגף 

הארגוני  השינוי  במסגרת  אוטיזם.3  עם  באדם  לטיפול  והשירות  אגף השיקום2  מוגבלות שכלית התפתחותית,1  עם  באדם  לטיפול 

אוחדו שלושת האגפים. בעת כתיבת הדברים אוכלוסיית היעד של המינהל כללה אנשים עם מוגבלות פיזית, אנשים עם הנמכה 

זה  ואנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. שינוי  ושמיעה, אנשים על רצף האוטיזם  ראייה  קוגניטיבית, אנשים עם מוגבלות 

הוביל לשינוי מערכתי וארגוני גם בתחום שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, ואלו ניתנים במסגרת השירות למשפחה, 

קהילה ואומנה, אשר כפוף לאגף בכיר קהילה במינהל מוגבלויות. השינוי הארגוני שהתרחש במשרד הרווחה הצריך פיתוח שירותים, 

התאמה טובה יותר של המענים הניתנים במסגרתם וטיובם. 

במסגרת זו, ג’וינט ישראל-אשלים והשירות למשפחה, קהילה ואומנה, אגף בכיר קהילה במינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים מובילים מהלך לשיפור שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות בישראל. מהלך זה כלל פנייה למכון 

מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיסייע באיתור כיווני פיתוח חדשים של שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות. זהו 

מחקר שני שצוות מחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל עושה בנוגע לשירותי האומנה בישראל המיועדים לילדים עם מוגבלות. 

מחקר קודם נערך בשנת 2012 על שירותי האומנה לילדים שהופנו משירותים ואגפים שהיו קיימים טרם השינוי הארגוני במשרד 

הייתה לספק  ב-2012  ומאגף השיקום. מטרת המחקר  למוגבלות שכלית-התפתחותית  מן האגף  ולנוער,  לילד  הרווחה: מהשירות 

והמענים הניתנים במסגרתם. מטרה  ידי הגופים המפעילים, כבסיס לשיפור השירות  מידע על אופן הפעלת שירותי האומנה על 

נוספת הייתה לבחון את דפוסי השימוש בשירותי האומנה בשנים 2012-2000 )ר’ שורק, סבו-לאל ובן סימון, 2014, 2018(. המחקר 

הנוכחי מתמקד באוכלוסיית מי שגילם הוא עד 21 )להלן, ילדים( עם מוגבלות ובשירותי האומנה בעבורם וכן בתחומים המרכזיים 

שנחוץ לפתחם, אך הוא כולל גם מידע על מאפייני בני ה-22 ויותר )להלן, מבוגרים( עם מוגבלות המשולבים באומנה )להלן נשתמש 

במונח “משולבים” הן בעבור ילדים באומנה, הן בעבור מבוגרים באומנה(. 

חוק הסעד בישראל )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית( התשכ”ט-1969 מגדיר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית כך: “אדם שמחמת   1

חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול”.

אגף זה היה מופקד על ילדים ובוגרים, מלידה ועד גיל 64, עם נכות פיזית או חושית, לקויות למידה, תפקוד שכלי גבולי או עם טווח רחב של מוגבלויות   2

אלו  )מוגבלויות  מורכבים  אורגניים  ליקויים  עם  נוער  ובני  ילדים  של  פוסט-אשפוזית  אוכלוסייה  על  מופקד  אף  האגף  תורשתיות.  ותסמונות  תפקודיות 

ייקראו להלן מוגבלויות השיקום(.

אוטיזם הוא שם כולל לקשת של הפרעות נוירולוגיות-התפתחותיות המתבטאות בקשיי תפקוד ניכרים בשני מישורים: תקשורת ואינטראקציה חברתית;   3

ודפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם ותחומי עניין ופעילויות מצומצמים. המונח המקצועי המשמש לתיאור קשת הפרעות אלו הוא ״הפרעה על ספקטרום 

.Autism Spectrum Disorder (ASD) ,האוטיזם״
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1.2 שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות במדינות המערב ובישראל
 Pecora Whittaker, Maluccio, Barth,( אומנה היא מתן טיפול משפחתי חלופי לילדים שאינם יכולים להמשיך לגדול עם הוריהם

Plotnick, 2000 &(. מטרת האומנה קשורה ישירות לסיבה שבעטייה הילד הוצא מביתו, והיא יכולה לכלול יעדים לטווח הקצר 
שונים  סוגים  יש  אחיד;  אינו  באומנה  הניתן  הטיפול  בהורים.  הקשורים  ויעדים  באומנה  המשולבים  בילדים  הקשורים  הארוך,  או 

 Pecora et al., 2000; Fisher, Burraston, & Pears, 2005; Biehal, 2007;( של אומנה, עם מטרות שונות ולטווחי זמן שונים

עם  אחת  בכפיפה  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  שירותי  ניתנים  בישראל  וגם  המערב  במדינות   .)Thoburn & Courtney, 2011
שירותי האומנה לילדים שעל פי ההגדרה הם ללא מוגבלות. הן ילדים משולבים עם מוגבלות והן מבוגרים משולבים עם מוגבלות 

מוגבלות. אחת  להם  יותר מאשר משולבים שאין  כלכליים(,  ומשאבים  שונים  לצרוך שירותים  )אפשרות  מגוון תשומות  מקבלים 

המשמעויות של הסדר זה היא שהעובדים הסוציאליים המלווים את משפחות האומנה במדינות המערב הם לרוב בעלי מומחיות 

.)Baginsky, Gorin, & Sands, 2017; The Fostering Network, 2018( בתחום הכללי של אומנה, ולא בתחום המוגבלויות

שירותי האומנה בישראל - שירותי האומנה בישראל הם חלק חשוב במערך השירותים של משרד הרווחה. מערך זה נועד לענות 

על צורכיהם של ילדים ובני נוער עם מוגבלות ובלעדיה, מגיל לידה עד גיל 18 או עד גיל 21 )סיום מערך החינוך המיוחד( שאינם 

יכולים להמשיך לגדול בבית הוריהם מסיבות שונות, ובהן קשיים בתפקוד ההורי, כגון התעללות או הזנחה )שורק ואח’, 2014(. 

של  החלקית  הפרטתם  תהליך  החל   2001 בשנת  בישראל.  האומנה  שירותי  במערך  דרמטיים  שינויים  חלו  האחרונים  בעשורים 

שירותי האומנה לילדים שהשירות לילד ולנוער הפנה לאומנה. האחריות להספקת שירותי האומנה הועברה מהמחלקות לשירותים 

חברתיים ברחבי הארץ לידי גופים לא ממשלתיים )אופק, 2005(. במסגרת תהליך ההפרטה החלקית, האחריות המקצועית לגיוס 

משפחות האומנה, להכשרתן לקליטת הילד ולליווי הנדרש במהלך שהותו אצל המשפחה ניתנה לארבעה גופים מפעילים ברחבי 

למשפחות(  הכספיים  וההחזרים  החודשית  הִקצבה  )העברת  השירותים  למימון  האחריות  מדיניות,  לקביעת  הסמכות  הארץ.4 

והפיקוח על איכותם נשארו בידי הממשלה. הישגיה המרכזיים של ההפרטה החלקית היו הגדלת מספר הילדים החיים במשפחות 

אומנה ומספר משפחות האומנה, פיתוח המומחיות והידע המקצועי בתחום האומנה ושיפור הליווי והמענים הניתנים למשפחות 

האומנה ולמשולבים באומנה )כורזים-קורושי, ליבוביץ’ ושמיד, 2005; שורק ואח’, 2014; 2018(. 

טרם השינוי הארגוני: מאגף  מוגבלות  עם  באנשים  האגפים שטיפלו  מן  לילדים שהופנו  האומנה  גם שירותי  הופרטו   2006 בשנת 

השיקום, מן האגף למוגבלות שכלית ומן השירות לטיפול באדם עם אוטיזם. עד אותה עת ניהלו אגפים אלו את שירותי האומנה 

ילדים  האומנות  משפחות  בליווי  עיקריים  שינויים  שני  חלו  החלקית  ההפרטה  בעקבות  במחוזות.  האומנה  מפקחות  באמצעות 

ומבוגרים עם מוגבלות. מחד גיסא גדל מספר מנחות האומנה העובדות עם משפחות אלה, ומאידך גיסא, בניגוד למצב לפני ההפרטה 

וניסיון ספציפיים בתחומי המוגבלויות, ועקב כך מתעוררים לעיתים  החלקית, מאז ההפרטה בדרך כלל אין למנחות אלו הכשרה 

קשיים במתן מענים מסוימים )שורק ואח’, 2014; 2018(. 

בראשית התהליך שירותי האומנה הופעלו על ידי ארבעה גופים, ובעת ביצוע המחקר הופעלו על ידי חמישה גופים.   4
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שינוי דרמטי נוסף במערך שירותי האומנה בישראל היה חקיקת חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2016, במארס 2016. עד אותה שנה, 

 .)14.2 ,8.2 האומנה בישראל לא הייתה מעוגנת בחוק, ועיקר ההוראות הנוגעות לה הופיעו בתקנות העבודה הסוציאלית )תע”ס 

וזכויותיהם,  ילדים באומנה ולהסדיר את חובות המדינה בהבטחת טובתם, שלומם  זכויותיהם של  החוק נחקק במטרה לעגן את 

ילדים  של  זכויותיהם  הגדרת  את  כולל  הוא  השאר  בין  לכן.  קודם  הפעולה  לדרכי  ביחס  משמעותיים  חידושים  כמה  כולל  והוא 

הנמצאים באומנה או בתהליך השילוב באומנה, לרבות את זכותם להישמע בחופשיות ולהביע את רצונותיהם ודעותיהם; דרישה 

מוגבלות;  עם  ילדים  עבור   21 גיל  עד  באומנה  השהות  משך  הארכת  אומנה;  למטרת  בילד  טיפול  לצורך  פורמלי  רישיון  לקבלת 

הסדרת אחריותם וסמכויותיהם של ההורים האומנים; והרחבת מנגנון הפיקוח והבקרה על נותני השירות )גופים מפעילים, מנחי 

אומנה ומשפחות אומנה(. כמו כן החוק קובע )סעיף 38( כי יש להעדיף שקרובי משפחה ישמשו משפחת אומנה, הסדר המוגדר 

בחוק “אומנת קרובים”. זאת ועוד, החקיקה מרחיבה את ההגדרה של “קרוב משפחה” לעניין זה וכוללת נוסף על דוד או דודה גם 

אח, אחות, סב ו/או סבתא. 

וא.ד.נ.מ.  גופים את שירותי האומנה בישראל: אור שלום, עמותת מטב, מכון סאמיט, שחר,  בעת ביצוע המחקר הפעילו חמישה 

חלוקת האחריות לשירותי האומנה מתבססת בעיקר על חלוקה לאזורים גיאוגרפיים. 

ארגון אור שלום מטפל בילדים ובבני נוער בסיכון, מלידה ועד גיל 27, אשר הוצאו מבתיהם. משנת 1980 הרחיב הארגון את רשת 

המסגרות הטיפוליות שלו במטרה לתת מענה למצוקה של יותר ילדים בסיכון. הארגון פועל בשלושה סניפים; מפעיל את שירותי 

https://orr-( מוגבלות  עם  ילדים  כ-186  מהם  באומנה,  ילדים  בכ-800  ומטפל  אומנה  משפחות  בכ-560  המרכז  במחוז  האומנה 

/shalom.org.il(. צוות האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות בארגון כולל את ראש אשכול המוגבלויות וראשת צוות האחראית 
לתשע מנחות אומנה רק לילדים ומבוגרים עם מוגבלות וכן מנהלת אדמיניסטרטיבית.5

ייחודיות. בשנת  1973, והוא עוסק בקידום ובשיקום של צעירים נפגעי נפש באמצעות מסגרות טיפול  מכון סאמיט הוקם בשנת 

2003 זכה המכון במכרז של משרד הרווחה להפעלת השירות לאומנה וקלטי חירום במחוזות ירושלים והדרום. מכון סאמיט מפעיל 

את מערך שירותי האומנה במחוז ירושלים ובמחוז דרום בארבעה סניפים )ירושלים, באר שבע, קריית מלאכי ואילת( ומטפל בעת 

פועל  במכון סאמיט   .)https://www.summit.org.il/( מוגבלות  עם  ילדים  כ-180  מהם  באומנה,  ילדים  בכ-1,300  הדברים  כתיבת 

בעיקר  שמלוות  מנחות  ותשע  התוכנית  רכזת  הן  הצוות  חברות  הדברים.  כתיבת  בעת  שנים  כחמש  כבר  מוגבלויות,  אומנת  צוות 
ילדים ומבוגרים עם מוגבלות. הצוות נפגש ליום למידה, אחת לחודש וחצי.6

עמותת מטב הוקמה בשנת 1958 והיא מספקת שירותים לקשישים, שירותי סיעוד ושירותים בתחום הרווחה. לעמותה שני סניפים 

 .)https://matavomna.org.il/( להפעלת אומנה במחוז הצפון, והיא מטפלת בכ-850 ילדים באומנה, מהם כ-244 ילדים עם מוגבלות

לעמותה צוות ייעודי לאומנת ילדים ומבוגרים עם מוגבלות. בצוות שתי ראשות צוותים אשר מדריכות צוות משותף לאוכלוסיות 

מתוך מידע שהועבר על ידי ארגון אור שלום ביום הלמידה שארגן ג’וינט ישראל-אשלים.  5

מתוך מידע שהועבר על ידי מכון סאמיט ביום הלמידה שארגן ג’וינט ישראל-אשלים.  6
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היהודית והערבית ו-11 מנחות אומנה שמלוות ילדים ומבוגרים עם מוגבלות, ונוסף עליהן ישנן מנחות אומנה שמלוות גם ילדים 
ללא מוגבלות המשולבים באומנה.7

ארגון שחר הוקם בשנת 2002 במטרה לספק שירותי רווחה ושיקום בתחומי המשפחה והחברה. הארגון מפעיל מסגרות המעניקות 

)ובהם אשקלון ואשדוד(. בסניף של  וירושלים  מענה שיקומי וטיפולי לאוכלוסיות שבטיפול משרד הרווחה, במחוזות צפון, מרכז 

עם  ילדים  כ-80  מהם  באומנה,  ילדים  בכ-330  ומטפל  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  שירותי  את  מפעיל  הארגון  ירושלים,  מחוז 

צוות  ורכזת  הטיפולי  המרכז  מנהלת  המחוז,  מנהלת  את  כולל  בארגון  המוגבלויות  אומנת  צוות   .)http://shahar.org.il/( מוגבלות 
צרכים מיוחדים המלווה 14 מנחות שמלוות גם ילדים משולבים, עם מוגבלות.8

ארגון א.ד.נ.מ. פועל כשלושים שנה ומעניק סיוע לכלל הילדים הזקוקים לסיוע, מלידה ועד גיל 18 )או 21 בחינוך המיוחד(. לארגון 

ארבעה סניפים, ומשנת 2015 הוא מפעיל את שירותי האומנה במחוזות צפון ומרכז ומטפל ב-354 ילדים באומנה, מהם 44 ילדים עם 

מוגבלות )/http://www.ednm.org.il(. צוות אומנת המוגבלויות בארגון כולל את מנחות האומנה המלּווות על ידי שתי רפרנטיות, 
אחת לכל מחוז, ואלו מלּווות על ידי ראש הצוות שלהן. מנחות האומנה מלוות הן ילדים עם מוגבלות והן ילדים בלי מוגבלות.9

בעוד בעבר לא הייתה חפיפה גיאוגרפית בין הגופים המפעילים את האומנה )ר’ שורק ואח’, 2014; 2018(, בשנת 2019 נמצאה בעת 

ביצוע המחקר חפיפה גיאוגרפית בין ארגון שחר למכון סאמיט במחוז ירושלים, בין עמותת מטב לבין ארגון א.ד.נ.מ. במחוז צפון, 

ובין ארגון אור שלום לארגון א.ד.נ.מ. במחוז מרכז. חפיפה זו גרמה ליותר תחרותיות ולפחות שיתוף פעולה בין הגופים המפעילים 

את האומנה. 

בפרקים הבאים מוצג המחקר כולל תיאור שיטת המחקר, מטרותיו ממצאיו וכיוונים מרכזיים לפיתוח. 

מתוך מידע שהועבר על ידי עמותת מטב ביום הלמידה שארגן ג’וינט ישראל-אשלים.  7

מתוך מידע שהועבר על ידי ארגון שחר ביום הלמידה שארגן ג’וינט ישראל-אשלים.   8

מתוך מידע שהועבר על ידי ארגון א.ד.נ.מ. ביום הלמידה שארגן ג’וינט ישראל-אשלים.  9
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2. המחקר

2.1 מטרת המחקר ושאלות המחקר
המחקר נועד לתאר את מערך התפקידים ודרכי העבודה בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ולסייע באיתור כיווני פיתוח חדשים 

בתחום. לשם כך, נוסחו כמה שאלות מחקר:

מהו המבנה הנוכחי של מערך שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות?. 1

ושל . 2 האומנות  משפחותיהם  של  באומנה,  המשולבים  מוגבלות  עם  והמבוגרים  הילדים  של  המרכזיים  המאפיינים  מהם 

משפחותיהם המולידות?10 

מהם הקשיים והאתגרים המרכזיים של מערך שירותי האומנה המיועדים לילדים עם מוגבלות? . 3

מהם התחומים המרכזיים שבהם נחוץ פיתוח ייחודי של שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וכיצד רצוי לפתחם?. 4

2.2. אוכלוסיית המחקר
ארבע קבוצות נכללו באוכלוסיית המחקר:

ובהם מנהלות תחום . 1 הגופים המפעילים,  מן  והן  הרווחה  הן ממשרד  מוגבלויות:  לילדים עם  בעלי תפקידים במערך האומנה 

האומנה, רכזות האומנה לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות ומנחות אומנה;

ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שהיו משולבים באומנה בעת ביצוע המחקר; . 2

משפחות האומנה של הילדים והמבוגרים שנכללו באוכלוסיית המחקר;. 3

המשפחות המולידות של הילדים והמבוגרים שנכללו באוכלוסיית המחקר. . 4

2.3 מערך המחקר, מקורות המידע וכלי המחקר
מערך המחקר כולל שלושה רכיבים מרכזיים: 

סקר כמותי שבוחן את מאפייני הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה בישראל, מאפייני משפחותיהם האומנות  	

ומאפייני משפחותיהם המולידות והיבטים שונים הנוגעים לאומנה שבה הם שוהים ולקשר בין צלעות האומנה; 

ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים במערך האומנה לילדים עם מוגבלות ועם משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות;  	

מידע מקבוצות דיון שכונסו ביום למידה שג’וינט ישראל-אשלים ארגנה, ועסק בליווי ילדים עם מוגבלות באומנה.  	

כאמור, מחקר זה מתמקד בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ובתחומים המרכזיים שיש לפתחם. עם זאת, הוא כולל מידע גם על מאפייני המבוגרים   10

עם מוגבלות המשולבים באומנה. 
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בסעיפים הבאים יתוארו בפירוט רכיבי המחקר: חשיבותם למענה על שאלות המחקר, תיאור כלי המחקר ואופן איסוף הנתונים.

2.3.1 סקר כמותי

והמבוגרים עם מוגבלות הנמצאים באומנה בישראל נאסף מידע מרוכז ממנחות האומנה בחמשת  לצורך בחינת מאפייני הילדים 

הגופים שבעת ביצוע המחקר הפעילו את שירותי האומנה בישראל. המידע נאסף באמצעות שאלונים אינטרנטיים אשר מוחשבו 

בתוכנת נמל”ה )ר’ שאלון בנספח א(. הסקר בוצע בחודשים אפריל עד יולי 2019. השאלונים הופצו בקרב כל מנחות האומנה לילדים 

עם  והמבוגרים  הילדים  לכל  בנוגע  מידע  בשאלונים  למלא  התבקשו  המנחות  מנחות.  ל-101  הכול  ובסך  מוגבלות,  עם  ומבוגרים 

מוגבלות שדווח כי היו באומנה באותה עת. בסך הכול נדרשו המנחות למלא שאלונים על אודות 731 ילדים ומבוגרים עם מוגבלות.

86 מנחות מילאו שאלונים בנוגע ל-542 ילדים ומבוגרים המשולבים באומנה ונמצאים בטיפולן. כלומר, אחוזי ההיענות לסקר היו 

גבוהים: בסקר נאסף מידע על אודות 85% מן המנחות ו-74% מן המשולבים באומנה )ר’ לוח 1(. מבין המשולבים — 423 הם ילדים 

וצעירים עד גיל 21, ו-119 הם מבוגרים בגילים 79-22, רובם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

לוח 1: התפלגות המשולבים באומנה שעל אודותיהם מילאו מנחות האומנה שאלונים, והתפלגות מנחות האומנה שמילאו 
שאלונים, בחלוקה לפי הגופים המפעילים*

מספר 
המשולבים 

בסה”כ11

מספר 
המשולבים 

שבנוגע להם 
מולאו שאלונים

אחוז המשולבים 
שבנוגע להם 

מולאו שאלונים 
מספר המנחות 

בסה”כ*

מספר המנחות 
שמילאו 
שאלונים

אחוז המנחות 
שמילאו 

שאלונים 

73154274%1018685%סה”כ

גוף מפעיל

24418576%312581%מטב

18016290%353189%סאמיט

18613774%10990%אור שלום

773140%10770%שחר

442761%151493%א.ד.נ.מ.

* על פי הדיווח שהתקבל מהגופים המפעילים

ורמת התפקוד שלהם, על  והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה, על סוג המוגבלות  המידע שנאסף כלל רקע על הילדים 

נוספות, ללא חובת מענה, עסקו בשביעות  ועל מאפייני הקשר שלהם עם משפחתם המולידה. שאלות  נסיבות שילובם באומנה 

על פי הדיווח שהתקבל לקראת יום הלמידה שארגן ג'וינט ישראל-אשלים ועסק באומנה לילדים עם מוגבלות.  11
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על  ההשבה  אחוז  הסקר,  על  המשיבים  מקרב  המולידות.  והמשפחות  האומנה  משפחות  ובמאפייני  הניתנות  מהתשומות  הרצון 

שאלות הרשות נע בין 66% ל-91%. 

ניתוח הממצאים בוצע באמצעות התוכנה SPSS, גרסה 24. נערכו ניתוחי סטטיסטיקה תיאורית ובדיקות הבדלים מובהקים בעזרת 

המבחנים χ2 ובעזרת מבחני t למדגמים בלתי תלויים. בדיקות הבדלי מובהקות בוצעו לפי שתי חלוקות: השוואה בין קבוצות גיל 

)עד גיל 21 ומגיל 22( והשוואה בין סוגי האומנה )אומנת קרובים לעומת אומנה שאינה על ידי קרובים(. כלל ההבדלים המתוארים 

בדוח המחקר הם הבדלים מובהקים ברמת מובהקות של 0.05 ומטה. 

2.3.2 ראיונות עומק חצי מוְבנים

לצורך השלמת מידע ולמידה לעומק על כיוונים לפיתוח שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ועל מודלים ייחודיים לליווי שהוחל 

בפיתוחם בישראל, צוות המחקר ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בשיתוף סטודנטית בפרקטיקום שריכזה את המחקר מטעם ג’וינט 

ישראל-אשלים ערך בסך הכול תשעה ראיונות עומק חצי מובנים עם 11 אנשים:

2 מפקחות אומנה לילדים/מבוגרים עם מוגבלות מהשירות למשפחה, קהילה ואומנה במשרד הרווחה;  	

בתור  	 גם  העובדות  מוגבלות  עם  לאנשים  האומנה  תחום  רכזות  או  האומנה  מנהלות  המפעילים:  הגופים  מן  מקצוע  נשות   5

מנחות אומנה שמלוות ילדים עם מוגבלות; 

2 משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות )ריאיון אחד עם אם אומנה וריאיון שני עם אם ואב יחד — במשפחת אומנה(.  	

עם  לילדים  אומנה  שירותי  במתן  ניסיון  בעלי  שיהיו  היה  במחקר  לראיונות  והמשפחות  התפקידים  בעלי  בבחירת  המנחה  הקו 

מוגבלות ושיהיו להם מאפיינים מגוונים. להלן אופן בחירת מאפייניהם של בעלי התפקידים, לצורך ראיונות במחקר: 

מתפקידי הפיקוח נבחרו שני מחוזות שונים זה מזה מבחינה גיאוגרפית ומבחינת מאפייני האוכלוסייה הכללית.  	

נשות המקצוע מן הגופים המפעילים )מנהלות, רכזות המשמשות גם בתור מנחות( נבחרו מגופים בעלי ניסיון מועט שנים במתן  	

שירותי אומנה לילדים עם מוגבלות לצד גופים בעלי ניסיון עשיר, ובהן היו בעלות תפקידים חדשות וותיקות — נבחר ייצוג לכל 

גוף מפעיל. 

מקרב משפחות האומנה נבחרו משפחות שלכל אחת מהן ניסיון שונה באומנה: משפחה אחת שימשה כאומנת קרובים; שתי  	

כל  ילדים;  שני  ובשנייה  אחד  ילד  משולב  היה  אחת  במשפחה  מזו;  זו  שונות  מוגבלויות  עם  ילדים  גידלו  האומנה  משפחות 

המשפחות  שתי  מוגבר;  ליווי  קיבלה  והשנייה  המקובל  במינון  ליווי  קיבלה  אחת  משפחה  אחר;  מגוף  ליווי  קיבלה  משפחה 

היהודית  לאוכלוסייה  והשנייה  החילונית  היהודית  לאוכלוסייה  אחת  הישראלית:  בחברה  שונות  לאוכלוסיות  משתייכות 

החרדית; בין המשפחות היה הבדל גם מבחינת משך התקופה שהמשפחה שימשה באומנה וגם מבחינת הגיל שבו שולב הילד 

באומנה — גיל ינקות לעומת גיל מבוגר יותר ועוד. 

הראיונות בוצעו בחודשים מארס-מאי 2019. כל ריאיון נמשך 90-40 דקות. הראיונות לוו במדריך ריאיון על נושאי המחקר העיקריים 

הנושאים  בחירת   .)Rabionet, 2011( בישראל  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  שירותי  פיתוח  לצורך  מהותיים  לחוקרות  שנראו 
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התבססה על סקירת הספרות, על ניסיון החוקרות בתחום המחקר החברתי-יישומי של שירותי האומנה, על הדיונים בוועדת ההיגוי 

שליוותה את המחקר ועל המשוב שקיבלו מחברי הוועדה. 

לשיפור  ולנקודות  תפקידם  לתפיסת  להתייחס  המרואיינים  התבקשו  השאר  בין  המרואיין.  של  לתפקידו  הותאם  הריאיון  מדריך 

סיפקו  שניתנו  השירותים  שבהם  למקרים  דוגמאות  נתנו  המרואיינים  בישראל.  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  בשירותי  ולשימור 

מענה הולם או חלקי.

ניתוח   .)2011 ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל בגישת הניתוח התמטית האיכותנית )שקדי,  ועובדו על  נותחו  הראיונות תומללו, 

הנתונים נערך בעזרת תוכנת Narralizer לניתוח נתונים איכותניים )שקדי, 2003(. הראיונות קודדו לקטגוריות שחלקן הוגדרו מראש 

בתוך  תת-קטגוריות  של  רמות  נוצרו  הקידוד  במהלך  הטקסט.  מן  חופשי  באופן  עלה  האחר  וחלקן  הריאיון  מדריך  על  והתבססו 

 .)Strauss & Corbin, 1998 ;2011 קטגוריות-העל, כך שכל קטגוריה כללה כמה תת-קטגוריות בהתאם לתמות שעלו )שקדי

2.3.3 יום למידה על סוגיות בליווי ילדים עם מוגבלות באומנה 

נערך יום למידה במטרה ללמוד על סוגיות בליווי ילדים עם מוגבלות באומנה. יום הלמידה אורגן על ידי ג’וינט ישראל-אשלים. צוות 

ישראל- מג’וינט  נציגים  נכחו  ביום הלמידה.  דיוני הקבוצות  במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל תיעד את  מחקר מחטיבת המשפחה 

אשלים, מהשירות למשפחה, קהילה ואומנה במשרד הרווחה ומן הגופים המפעילים את האומנה — מנהלות האומנה, רכזות תחום 

האומנה לילדים עם מוגבלות, מנחות אומנה לילדים עם מוגבלות וכן נציגים ממשפחות האומנה לילדים עם מוגבלות. צוות המחקר 

מודלים  וכן  ומאפייניה  היקפה  עבודתם,  את  הציגו  המפעילים  מהגופים  נציגים  הספרות.  סקירת  מתוך  עיקריים  ממצאים  הציג 

חדשניים שפיתחו לליווי ילדים עם מוגבלות באומנה ולהכשרת המנחות. המשתתפים התכנסו לקבוצות דיון על רכיבים עיקריים 

בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות בישראל ועל רכיבים שנדרש בהם פיתוח של דרכי עבודה: ליווי משפחת האומנה לילדים 

עם מוגבלות, ידע והכשרה של מנחות האומנה המלוות ילדים עם מוגבלות, קשר עם המשפחה המולידה ותהליך סיום האומנה. 

בחירת הנושאים התבססה על הראיונות במסגרת המחקר שקוימו קודם לכן עם הגורמים המפעילים את שירותי האומנה לילדים 

עם מוגבלות. החומר שנאסף במהלך יום הלמידה על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל נותח בגישת הניתוח התמטית האיכותנית 

)שקדי, 2011(. 

2.3.4 סקירת ספרות 

מוגבלות  עם  ילדים  לליווי  מודלים חדשניים  ועל  על שירותים  גם סקירת ספרות  לערוך  מזמיני המחקר  ביקשו  זה  לצורך מחקר 

באומנה. ואולם בפועל נמצא מעט מאוד מידע על נושאים אלו. המחקרים הקשורים בהם עוסקים במאפייני הילדים ובצורכיהם. 

מעטים מהם מתמקדים בשירותי התמיכה הקיימים, וכמעט לא נמצאו מחקרים המתארים מודלים לליווי משפחות אומנה לילדים 

בבחינת  אפוא  התמקדה  הספרות  סקירת  המולידות.  משפחותיהם  עם  באומנה  המשולבים  של  קשריהם  ולהידוק  מוגבלות  עם 

מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  משפחות  של  הליווי  בצורכי  האומנה,  במשפחות  מוגבלות  עם  ילדים  של  והצרכים  המאפיינים 

עם  במשולב  זה  בדוח  מופיעה  והיא  בשנים האחרונות,  חומרים שנכתבו  על  המולידות. הסקירה התבססה  ובמאפייני המשפחות 

ממצאי המחקר.
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3. ממצאים
פרק הממצאים כולל שני חלקים עיקריים. החלק הראשון מציג תמונת מצב עדכנית על אודות שירותי האומנה לילדים ולמבוגרים 

עם מוגבלות בישראל, על מאפייני משולש צלעות האומנה ועל היבטים הנוגעים לאומנה. בחלק השני מוצגים הצרכים, הקשיים 

המרכזיים של שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וכיווני פיתוח חדשים שנגזרו מהם ושיש בהם ראשיתו של מתן מענה.

3.1 שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות: תמונת מצב 
מערך  מתואר  בתחילתו  בישראל.  מוגבלות  עם  ומבוגרים  לילדים  האומנה  שירותי  אודות  על  עדכנית  מצב  תמונת  מציג  זה  חלק 

התפקידים בשירותי האומנה. בהמשך מתוארים מאפייני הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה, מאפייני משפחותיהם 

האומנות, מאפייני משפחותיהם המולידות והיבטים הנוגעים לאומנה. לבסוף מוצגים הנתונים בהשוואה על פי קבוצות גיל )עד גיל 

21 ומגיל 22( ובהשוואה על פי אומנת קרובים או אומנה שאינה אומנת קרובים.

3.1.1 מערך שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות

ואומנה במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, פותחה בכל אחד מן הגופים המפעילים  בעקבות הנחיה של שירות משפחה, קהילה 

ילדים ומבוגרים עם מוגבלות, ובראשה עומדת רכזת/רפרנטית או ראשת צוות אשר מדריכה את  ייעודית לאומנת  יחידה  אומנה 

הצוות בנושאים הקשורים למוגבלויות. באחד הגופים המפעילים את שירותי האומנה פותח צוות ייעודי המטפל רק באוכלוסיית 

משולבים עם מוגבלות. בשאר הגופים מנחות האומנה מטפלות בד בבד גם בילדים ומבוגרים עם מוגבלות וגם בילדים ללא מוגבלות. 

להלן תיאור תפקידם של אנשי המקצוע במערך שירותי האומנה:

שונים מעט  ואלו  כמה תחומי אחריות,  כולל  — תפקידה  בגופים המפעילים  לילדים עם מוגבלות  אומנה  רכזת/רפרנטית תחום 

בכל אחד מן הגופים: היא מהווה את הסמכות המקצועית, הדמות שאיתה מתייעצים באירועים חריגים או מורכבים במיוחד; היא 

מדריכה את ראשות הצוותים ומנחות האומנה לפני כניסתן לתפקיד ובאופן שוטף; היא עובדת בצמוד לרכזת ההשמה שתפקידה 

לחבר בין ילדים עם מוגבלות לבין משפחות האומנה; והיא מספקת מידע על המענים של משרד הרווחה וגופים נוספים המיועדים 

לילדים שמשולבים באומנה, ובפרט לילדים עם מוגבלות. רכזת תחום אומנה לילדים עם מוגבלות כפופה למנהלת תחום האומנה 

בגוף המפעיל. 

מנחות אומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות — תפקיד המנחה ללוות את הילד או המבוגר ואת משפחתו האומנת. נוסף על כך, על 

המנחה לעמוד בקשר שוטף עם כל המסגרות שהילד משולב בהן ועם כל מטפליו, ובהם החונך, מורה העזר, הרופאים, המטפלים 

הָּפרה-רפואיים והמטפלים הרגשיים. 

מממצאי הסקר עולה כי מנחת אומנה מלווה בממוצע 6.2 משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות. חוץ מבארגון אור שלום, המנחות 

המפעילים  הגופים  בין  מאוד  רבה  שונות  ישנה   ,2 מלוח  לראות  שניתן  כפי  באומנה.  המשולבים  מוגבלות  ללא  ילדים  גם  מלוות 

מבחינת ממוצע המשפחות האומנות לילדים עם מוגבלות אשר בטיפולן של מנחות האומנה.
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לוח 2: המספר הממוצע של ילדים עם מוגבלות בטיפולה של מנחה אחת — לפי הגופים המפעילים ולפי הסקר

הממוצע בסקר הממוצע לפי הגופים המפעילים

7.26.2סה”כ

גוף מפעיל

18.615.2אור שלום

7.97.4מטב

5.15.2סאמיט

7.74.4שחר

2.91.8א. ד. נ. מ.

הערה: הממוצע באוכלוסייה חושב לפי מספר הילדים ומספר המנחות שעליהם דיווחו הגופים המפעילים. הממוצע בסקר חושב לפי מספר המנחות שמילאו 

את השאלונים ולפי מספר הילדים שעל אודותיהם דיווחו. 

ההסבר לשונות בין הגופים במספר הילדים הממוצע שבהם מטפלת כל מנחה הוא שעל פי רוב מנחות האומנה מלוות בד בבד ילדים 

עם מוגבלות וילדים ללא מוגבלות, כך שלמרות מספר דומה של ילדים שמנחה מלווה, ישנם הבדלים ביחס של הילדים עם מוגבלות 

מכלל הילדים שמנחה מלווה.

מפקחות האומנה במינהל מוגבלויות — השינוי במערך שירותי האומנה, שבמסגרתו אוחדו האגף למוגבלות שכלית, אגף השיקום 

כתיבת  לזמן  נכון  מוגבלות.  עם  לילדים  האומנה  שירותי  על  הפיקוח  במבנה  לשינוי  הוביל  אוטיזם,  עם  באדם  לטיפול  והשירות 

זו שייכת לצוות הפיקוח על הקהילה במחוז.  ייעודית על שירותי האומנה לאנשים עם מוגבלות. מפקחת  הדברים ישנה מפקחת 

נדרש  מצד אחד, השינוי הארגוני מאפשר למפקחות ראייה של רצף המוגבלויות והתמקצעות בעבודה השיקומית, אך מצד שני 

תהליך התמחות והתמקצעות של המפקחות במוגבלויות שנוספו לתחום אחריותן וכן בתחומים נוספים, כגון זמינותם של טיפולים, 

משאבים ומסגרות רלוונטיות. למפקחות יש קשר שוטף עם רכזות תחום האומנה לילדים עם מוגבלות בגוף המפעיל או עם מנהלת 

רלוונטית, ואם מתעורר הצורך — גם עם מנחות האומנה עצמן.

תפקידן של המפקחות על שירותי האומנה: 

ותוטמע מדיניות משרד הרווחה בתחום הטיפול והשיקום של  	 לפעול בקרב צוותי האומנה בגופים המפעילים כדי שתיושם 

ילדים ומבוגרים עם מוגבלות המשולבים במשפחות אומנה; 

לבצע תהליכי פיקוח ובקרה סדורים בעבודת צוותי האומנה: בקרת תיקים, ביקורי בית מדגמיים, מעקב אחר אירועים חריגים;  	

לבצע תהליכי פיקוח ובקרה סדורים בתוכניות הטיפול הפרטניות בתהליכי המימוש והמיצוי של תקציבי ההוצאות המיוחדות  	

ובהתערבויות בשעת משבר; 

לתעד בשיטתיות ובאופן מסודר את תהליכי הפיקוח;  	
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לתת ייעוץ וליווי לעובדים הסוציאליים בארגוני האומנה בכל הקשור לאוכלוסיית מינהל המוגבלויות, לתוכניות ודרכי טיפול  	

מקצועיות ולמימוש זכויות והטבות; 

על  	 לממונה  ולתת  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לשמש  המיועדות  המשפחות  אבחוני  את  האומנה  מארגוני  לקבל 

הרישוי המלצה על התאמתן, על פי חוק האומנה. 

מוגבלות שמשולבים  עם  לאנשים  המיוחדות  ההוצאות  סל  של  ההפרטה  את  הכולל  מ-2013,  האומנה  בשירותי  ההפרטה  תהליך 

באומנה, השפיע על תחומי עבודתן של המפקחות. כך למשל, נכון לזמן כתיבת הדברים, הגופים המפעילים מאשרים הוצאות עבור 

משפחות האומנה בהתאם לקריטריונים שקבע משרד הרווחה ועל פי סל ההוצאות המיוחדות. הגופים המפעילים מקבלים תקציב 

מתפקידי  אחד  הילדים.  בין  התקציב  בחלוקת  להתגמש  יכולים  והם  מלווים,  שהם  באומנה  המשולבים  הילדים  למספר  בהתאם 

המפקחת הוא לוודא כי סל השירותים לילד ממומש לפי תוכנית הטיפול בו. נוסף על כך, בסמכותן של המפקחות לאשר נופשונים, 

העברה בין משפחות אומנה, שילוב ילד במשפחת אומנה קיימת, מתן אישורים למשפחות אומנה חדשות והמלצה עליהן לממונה 

על רישוי, יציאות לחו”ל, חתימה על טפסים וכדומה. לצד תחומי אחריות אלו, כוחה הייחודי של המפקחת הוא ביצירת הקשרים 

לליווי  האחראיים  המפעילים  הגופים  ובין  המולידות  המשפחות  לליווי  האחראיות  חברתיים  לשירותים  המחלקות  בין  והתיווך 

הילדים באומנה.

3.1.2 המשולבים באומנה: מאפיינים והיבטים 

בחלק זה מתוארים מאפייני הילדים והמבוגרים המשולבים באומנה, כפי שעלו מן הסקר, מראיונות העומק ומקבוצות הדיון. תחילה 

מתוארים מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים, סוגי המוגבלות שלהם, מורכבות המוגבלות ורמות התפקוד בכל סוג מוגבלות. לאחר מכן 

מתוארים היבטים הנוגעים לשילובם באומנה: נסיבות השילוב באומנה, סוג השילוב באומנה )בהסכמה או בצו בית משפט( ומשך 

השהות המתוכנן באומנה. 

א. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים 

המגדר והגיל של המשולבים באומנה — 54% מן המשולבים באומנה הם בנים ו-46% הן בנות. גילם הממוצע הוא 16.8 שנים וסטיית 

התקן היא 12.7. טווח הגילים נע בין גיל לידה ל-79 שנים. 

בעת שילובם באומנה: 

גילם הממוצע היה 7.2 שנים, וסטיית התקן הייתה 11.2.  	

טווח הגילים נע בין גיל לידה ל-61 שנים.  	

בהתאם לכך, משך השהות הממוצע באומנה לאנשים עם מוגבלות בישראל הוא 9.6 שנים; סטיית התקן שווה ל-8.2 שנים. 

מרבית המשולבים באומנה נחשבים ילדים )גילאי לידה עד 21( )78%(; וכחמישית נחשבים מבוגרים )גילאי 22 ויותר( )22%(. מבחינת 

מאפייני המשולבים באומנה בחלוקה לשתי קבוצות הגיל, נמצא כי גילם הממוצע של הילדים הוא 11.3 שנים וסטיית התקן היא 
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5.0, וגילם הממוצע של המבוגרים הוא 36.3 שנים וסטיית התקן היא 12.5 )ר’ השוואה בין מאפייני הילדים עם מוגבלות למאפייני 

המבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה בפרק 3.1.7(. 

יכלו המנחות לסמן בשאלון כמה מוגבלויות, בחלוקה לפי הסוגים הכלליים  — עבור כל אדם המשולב באומנה  סוגי המוגבלויות 

שטופלו בעבר על ידי האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אגף השיקום והשירות לטיפול באנשים עם אוטיזם. 

נמצא כי המוגבלויות הרווחות ביותר הן מוגבלות שכלית-התפתחותית )54%( ומוגבלויות השיקום )47%(, )ר’ לעיל הערת שוליים 5(. 

עוד נמצא כי 11% מן המשולבים באומנה הם עם אוטיזם ו-1% הוגדרו כנמצאים בתהליכי אבחון )ר’ תרשים 1(. 

תרשים 1: התפלגות המשולבים באומנה בחלוקה לפי סוגי המוגבלות )N=542(, )באחוזים(^

^ האחוזים אינם מסתכמים ל-100% מפני שאפשר היה לסמן כמה מוגבלויות.

ביקשנו ללמוד עם כמה סוגי מוגבלויות מתמודדים המשולבים באומנה, בחלוקה לפי סוגי המוגבלויות שטופלו בעבר באגפים שונים: 

)1( מוגבלות שכלית-התפתחותית; )2( המוגבלויות שטופלו לשעבר באגף השיקום; )3( אוטיזם. מצאנו כי רוב המשולבים — 87% — 

מתמודדים עם סוג מוגבלות אחד ו-13% מתמודדים עם יותר מסוג מוגבלות אחד: 12% עם שני סוגי מוגבלות ו-1% עם שלושה סוגי 

מוגבלות. מצבים אלה, שבהם ישנן כמה מוגבלויות, ובכל מוגבלות רמת התפקוד אחרת, הם מורכבים ומצריכים התאמה של חליפה 

טיפולית אישית וייחודית לכל אדם. ביטוי לשונות הרבה בין המשולבים באומנה עם מוגבלות אפשר למצוא בדברים אלו:

“...כשאומרים צרכים מיוחדים, זה מגוון, כי יש את החבר’ה המתקשים, ויש את החבר’ה שאפשר לנהל איתם שיחה והכול ]...[ 
נגיד בפיגור, יש כאלה שאי אפשר לנהל איתם שיחה.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

הילדים  מן  אחד  כל  רמת התפקוד של  על  כללית  הערכה  לתת  האומנה התבקשו  מנחות   — בכל אחד מסוגי המוגבלות  רמת התפקוד 

והמבוגרים עם מוגבלות שהן מלוות. תרשימים 4-2 מתארים את הערכותיהן של מנחות האומנה בנוגע לרמת התפקוד, לפי כל סוג מוגבלות. 

או קלה-בינונית  כי כמחצית מן המשולבים באומנה עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הם ברמת תפקוד קלה  2 עולה  מתרשים 
)51%(, 29% הם ברמת תפקוד בינונית ו-19% ברמת תפקוד בינונית-קשה או קשה.12

המונחים “קלה” ו”קשה” בהקשר זה הם המונחים שבהם השתמשו בשאלונים, ולפיכך השתמשנו בהם גם כאן. הכוונה היא לרמת תפקוד גבוהה או נמוכה,   12

בהתאמה. 
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תרשים 2: המשולבים באומנה, עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לפי רמת התפקוד )N=276(, )באחוזים( 

מתרשים 3 עולה שכמחצית מן המשולבים באומנה עם מוגבלות שטופלו בעבר על ידי אגף השיקום הם עצמאים )51%(, כשליש 

עצמאים חלקית )33%( וכ-15% סיעודיים או סיעודיים לחלוטין.

תרשים 3: המשולבים באומנה, עם מוגבלות השיקום, לפי רמת התפקוד )N=251(, )באחוזים(

מתרשים 4 עולה כי כמעט מחצית מן המשולבים באומנה עם אוטיזם הם ברמת תפקוד גבוהה )48%(, כרבע ברמת תפקוד בינונית, 

וכרבע ברמת תפקוד נמוכה. 
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תרשים 4: המשולבים באומנה, עם אוטיזם, לפי רמת התפקוד )N=57(, )באחוזים( 

נוסף על מורכבות הנובעת מריבוי סוגי המוגבלויות וממגוון רמות התפקוד יש מורכבות נוספת בטיפול בילדים ומבוגרים באומנה 

המוגבלות  סוגי  לעיתים  כי  עלה  הלמידה  ביום  הדיון  ומקבוצות  הראיונות  מן  המוגבלות.  באבחון  מהקושי  הנובעת  מוגבלות,  עם 

ורמות התפקוד מתגלים זמן מה לאחר השילוב באומנה, עם התפתחותו של הילד. מצבים אלו רווחים יותר ככל שהילדים שולבו 

באומנה בגיל צעיר יותר. 

בחלק מן המקרים, בעת ההפניה לאומנה מהשירות לילד ולנוער, הילדים מוגדרים ילדים ללא מוגבלות, ורק לאחר אבחון מתברר 

שיש להם מוגבלויות מסוגים שונים. במצבים אלו הם משויכים למינהל מוגבלויות לצורך קבלת ליווי ומענים מותאמים, לפי צורך. 

ב. מאפיינים הנוגעים לאומנה

 ,5 נסיבות השילוב באומנה — ביקשנו לבדוק מהן הסיבות העיקריות לשילוב ילדים עם מוגבלות באומנה. כפי שעולה מתרשים 

הסיבה השכיחה ביותר היא היעדר מסוגלות הורית )58%(, ולאחריה — הזנחה )24%( או בחירת ההורים שלא לקחת את ילדם מבית 

החולים לאחר לידתו )20%(. 10% מן המשולבים באומנה שולבו בה בגלל התעללות פיזית, רגשית או מינית. 

תרשים 5: נסיבות השילוב באומנה )N=542(^ )באחוזים(

 ^ ניתן היה לסמן כמה אפשרויות תשובה. 

 ~ פטירת אחד ההורים 9%, יתמות 7%.

~ התעללות פיזית 5%, התעללות רגשית 3% והתעללות מינית 2%. 
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מהשוואה עם ממצאי המחקר על שירותי האומנה מ-2012 עולה כי נתונים אלו יציבים לאורך זמן. כך למשל, גם במחקר מ-2012 

עלה כי היעדר מסוגלות הורית, הזנחה והשארה בבית החולים היו הסיבות העיקריות לשילוב באומנה של ילדים שהיו מטופלים אז 

באגף למוגבלות שכלית-התפתחותית ובאגף השיקום )שורק ואח’, 2014(.

באומנה  מוגבלות  עם  ילדים  של  לשילוב  המרכזית  הסיבה  בתור  בעולם  גם  מוכרים  והזנחה  התעללות  ההורי,  בתפקוד  קשיים 

)Lightfoot, Hill, & LaLiberte, 2011(. הקושי בגידול ילד עם מוגבלות מועצם כאשר הורים מתמודדים עם בעיות משלהם, כגון 

התמכרות והפרעה נפשית )Slayter & Springer, 2011(, ועם מחסור בשירותי תמיכה זמינים הנחוצים להתנהלות ראויה ביום-יום 

 .)Simmel, Morton, & Cucinotta, 2016(

בראיונות עם אנשי המקצוע במסגרת המחקר עלה כי היו הורים שהשאירו את ילדיהם בבית החולים בגלל קושי רגשי בהתמודדות 

עם המוגבלות שלהם וחשש מהתמודדות איתה לאורך זמן. כך למשל תוארו הדברים במקרה של ילד שנולד עם מראה פנים מעוות 

הנגרם מתסמונת טריצ’ר קולינס. 

“נולד ילד שהוא מיד הבהיל את כל הרופאים כשהוא יצא, כי פניו היו... אתן ראיתן את ‘פלא’ הסרט? אז ילד פלא, אותו דבר. 
ההורים לא עמדו בזה, והשאירו אותו בבית חולים.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

— ביקשנו לבחון מה שיעור המשולבים באומנה בהסכמת ההורים המולידים לעומת  שילוב באומנה בהסכמה/ בצו בית משפט 

שיעורם של המשולבים בצו בית משפט, בניגוד להסכמת ההורים. מן הנתונים עולה כי קרוב לשני שלישים מן הילדים והמבוגרים 

עם מוגבלות )62%( שולבו באומנה בהסכמה, ומעט יותר משליש )38%( שולבו על פי צו של בית המשפט. 

השהות המתוכננת באומנה — ברוב המוחלט של המקרים )95%( דווח כי משך השהות המתוכנן הוא לטווח ארוך, וב-5% מן המקרים 

דווח כי משך השהות המתוכנן הוא קצר. כלומר, במרבית המקרים, האומנה לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות אמורה להיות יציבה, 

קבועה ולטווח ארוך. 

שכלית- מוגבלות  עם  הם  המבוגרים  רוב  מבוגרים.  הם  וכחמישית  ילדים,  הם  מוגבלות  עם  באומנה  המשולבים  מרבית  לסיכום, 

התפתחותית. גם בקרב כלל המשולבים באומנה, מעט יותר ממחציתם הם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, וקרוב למחציתם הם 

עם מוגבלויות מן הסוגים שטופלו בעבר באגף השיקום. רק כעשירית מאובחנים עם אוטיזם. אוכלוסיית המשולבים באומנה שלהם 

יותר מסוג מוגבלות  מוגבלות מתאפיינת במגוון רחב של סוגי מוגבלות ורמות תפקוד. רובם עם סוג מוגבלות אחת ומיעוטם עם 

עם  המשולבים  בקרב   —  15% בין  הוא  הנמוכה/סיעודיים  התפקוד  רמת  בעלי  של  חלקם  גבוהה.  תפקוד  ברמת  כמחציתם  אחד. 

מוגבלות השיקום, ל-26% — בקרב המשולבים עם אוטיזם. לעיתים, רק במהלך שהותם של הילדים באומנה נערך אבחון ומתקבל 

מידע בנוגע לסוגי המוגבלות ולרמות התפקוד. 

מבחינת ההיבטים הנוגעים לסידור האומנה — הרוב שולבו בה בגלל קשיים בתפקוד ההורי: היעדר מסוגלות הורית, הזנחה והתעללות. 

אחד  פטירת  בגלל  לחמישית  וקרוב  לידתו,  לאחר  החולים  מבית  ילדם  את  לקחת  שלא  ההורים  בחירת  בגלל  בה  שולבו  כחמישית 

ההורים או שניהם. כמחצית מן הילדים שולבו באומנה בהסכמת ההורים, וכמחציתם שולבו בה בצו בית משפט. משך השהות המתוכנן 

אצל הרוב המוחלט של המשולבים הוא לטווח ארוך, ופירושו של דבר, שעבור מרביתם, האומנה אמורה להיות יציבה וקבועה. 



17

3.1.3 משפחות האומנה: תפיסות על תפקידן, מאפייניהן והיבטים הנוגעים לאומנה

בחלק זה מתוארות משפחות האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, כפי שעלו מראיונות העומק, מקבוצות הדיון ביום הלמידה 

ומן הסקר הכמותי. ראשית מתוארות התפיסות על אודות תפקידן של משפחות האומנה מנקודות מבטם של בעלי תפקידים שונים 
ושל המשפחות עצמן. לאחר מכן מתוארים מאפייניהן הסוציו-דמוגרפיים של המשפחות,13 כפי שדווחו על ידי מנחות האומנה.14 

באומנה  למשפחות  שיש  הקודם  הניסיון  קרובים,  באומנת  המשפחות  של  שיעורן  לאומנה:  הנוגעים  היבטים  מתוארים  בהמשך 

וההערכה של מנחות האומנה אם התשומות הניתנות למשפחה האומנת מספיקות.

א. תפיסות על תפקידן של משפחות האומנה 

הוא תפקיד מורכב  לילדים עם מוגבלות  כי תפקידן של משפחות אומנה  עולה  ביום הלמידה  ומקבוצות הדיון  מראיונות העומק 

הדורש פניּות, מסירות והשקעה מרובה. הן נדרשות לטיפול אינטנסיבי יום-יומי בילדים — בהיבטים הפיזיים, הרגשיים, החברתיים 

והלימודיים. הן נדרשות גם לקחת את הילדים לטיפולים רבים ולהבטיח שיקבלו מענה על מכלול צורכיהם. בתוך כך הן נדרשות 

לתהליכים מורכבים של מיצוי זכויות ולמעקב תדיר אחר התפתחותם של הילדים ואחר השינויים בצורכיהם, ועליהן גם להתריע 

של  מתפקידן  יותר  מורכב  אף  האומנה  משפחות  של  תפקידן  כי  עולה  המרואיינים  מדברי  הטיפול.  תוכנית  בשינוי  צורך  יש  אם 

משפחות שמגדלות את ילדיהן עם המוגבלות. ביטוי לכך אפשר למצוא בדברים אלו:

“הדבר הראשון שצריך ממשפחה אומנת ]...[ קודם כול זה הרצון, אחרי זה זו הפניּות וההבנה שזה דורש השקעה. זה דורש 
מהם השקעה גם של זמנם הפנוי וגם של כספים אישיים שלהם ושאנחנו דורשים מהם להיות מושלמים. מה שהורים ביולוגיים 

 יכולים לעשות, הורי אומנה לא יכולים לעשות. הדרישות מהורי אומנה הן הרבה יותר גבוהות מהורים ביולוגיים.” 
)אשת מקצוע בגוף מפעיל(

התפקיד המורכב והדרישות הגבוהות ממשפחות האומנה לילדים עם מוגבלות גורם לחיים ברמת מתח גבוהה ולשחיקה: 

“ההורות הזאת היא כל הזמן תחת כאילו, בדריכות. באמת, כי אתה לא יכול לשחרר, אתה צריך כל הזמן לדאוג, כל הזמן לבדוק 
 שהכול קורה כמו שצריך. למשל, הם לא יכולים להישאר עם אף אחד אחר. אין מצב לצאת. כאילו, זה לא משהו שאפשרי.” 

)אם אומנה( 

ובין  ולנוער  לילד  לאומנה מהשירות  לילדים שהופנו  הורים  בין  בהשוואה  כי  עולה  בישראל  האומנה  שירותי  על  ממחקר שנערך 

הורים אומנים לילדים עם מוגבלות, שיעור גבוה יותר של הורים אומנים לילדים עם מוגבלות דיווחו על קשיים בהתמודדות עם 

האומנה, כגון קשיים הנוגעים למוגבלות של הילד, קושי להיעזר בשירותים וקושי להתמודד עם צרכיו החברתיים של הילד )שורק 

ואח’, 2014(. במחקרים מן העולם נמצא כי הורי האומנה לילדים עם מוגבלות מדווחים על קשיים נוספים, ובהם ניווט מבלבל בין 

מערכות שירותים, הדרה חברתית, קבלת אבחונים לא ברורים, בעיות התנהגות, בעיות בריאות ובעיות בבריאות הנפש של הילד 

.)Welch, Jones, Stalker, & Stewart, 2015(

כפי שצוין לעיל, השאלות על מאפייני משפחות האומנה והמשפחות המולידות היו שאלות רשות.  13

הדיווחים על מידת הדתיות, סוג יישוב המגורים והמצב החברתי-כלכלי היו על פי תפיסת המנחות.  14
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מתאפיינות  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  משפחות  כי  המרואיינים  מדברי  עלה  חוות  האומנה  שמשפחות  הקשיים  לצד  ואולם, 

גבוהות. חלקן בחרו לשמש משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות בגלל היכרות מוקדמת  ומחויבות  ובמסירות  בתחושת שליחות 

עם עולם האומנה ו/או עם עולם המוגבלויות, וחלקן בחרו בכך בהמלצת הגופים המפעילים את האומנה. עוד נאמר כי מה שמייחד 

תפקיד זה הוא המחויבות לטווח ארוך, ולעיתים אף לכל החיים:

“התהליך הזה הוא לא של יום-יומיים. התהליך הזה הוא לא תהליך של שנה-שנתיים. זה תהליך של כל החיים ויש לו השלכות 
לכל החיים. על שני הצדדים, בעצם על כל המשפחה.” )אב אומנה(

ואכן, תוארו משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות המשמשות באומנה לטווח ארוך ומתייחסות אל הילדים שבטיפולן כחלק טבעי 

ואורגני מהמשפחה:

“מבחינתנו זו המשפחה שלנו, אין אצלנו הפרדה. אנחנו גם מעט מאוד מציגים את עצמנו כמשפחת אומנה, כי זה הטבעי שלנו, 
זה המשהו הרגיל שלנו.” )אם אומנה(

עוד עלה כי תחושת השליחות הגבוהה של המשפחות האומנות מתבטאת גם ברצון של חלק מהן לשמש משפחת אומנה לכמה 

ילדים עם מוגבלות: 

“יש משפחות שלוקחות יותר מילד אחד עם מוגבלות. כי בתפיסה שלהן אם הם כבר יודעים מה זה ילד עם תסמונת דאון, אז 
 אפשר לקחת גם עוד אחד. הן גם מאוד רוצות שלילד האומנה הקיים תהיה עוד דמות התייחסות בדמותו.” 

)אשת מקצוע בגוף מפעיל(

המסירות והמחויבות הגדולה של משפחות האומנה לטיפול בילד עם מוגבלות באומנה משנה חיים הלכה למעשה, ולעיתים אף 

מקצה לקצה:

“הילד הזה כבר היום הוא בן יותר מ-15, גדל אצלה, היא זאת שבזכותה, היא זו שרצה בכל העולם הייתי אומרת, כדי לעשות לו 
ניתוחים בפנים וכדי לבנות לו אוזניים, לא היו לו אוזניים — חורים, בנו לו אוזניים, בנו לו עצמות לחיים, בנו לו את הפנים, תיקנו לו 

 את כל השמיעה. הוא היה בחינוך מיוחד, היום הוא בחינוך רגיל, ילד עם השקעה — זה באמת אין דברים כאלה.” 
)אשת מקצוע בגוף מפעיל( 

ב. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של משפחות האומנה 

דת המשפחה האומנת — מרבית המשפחות האומנות הן יהודיות, וכעשירית הן מוסלמיות. שיעור המשפחות הנוצריות הוא אחוז 

על  נמוך במחצית לערך משיעורן באוכלוסייה הכללית, העומד  מן האוכלוסייה הערבית  כלומר שיעור משפחות האומנה  אחד.15 

20.9% )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ]הלמ"ס[, 2018ב(. ככל הנראה, הסיבה שייצוגן של משפחות האומנה הערביות נמוך היא 

שפחות מקובל באוכלוסייה הערבית לשלב ילדים באומנה. 

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 90%.  15
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מידת הדתיות — יותר משליש ממשפחות האומנה )36%( הן משפחות דתיות מאוד או חרדיות. כחמישית דתיות )21%(, כחמישית 

מסורתיות )22%( וכחמישית חילוניות )22%(.

נראה כי ישנה עקביות במשך שנים בשיעורן של משפחות האומנה הדתיות מאוד והחרדיות. מממצאי המחקר על שירותי האומנה 

מ-2012 עלה כי 38% ממשפחות האומנה היו מהאוכלוסייה הדתית או החרדית )שורק ואח’, 2014(. 

מהשוואת רמת הדתיות על פי דת נמצאו הבדלים מובהקים. למשל, נמצא כי שיעורן של משפחות האומנה הדתיות מאוד והחרדיות 

גדול יותר בקרב יהודים משיעורן של המשפחות המוסלמיות הדתיות מאוד )40% לעומת 7% בהתאמה(. נמצא גם כי שיעורן של 

משפחות האומנה החילוניות גדול יותר בקרב יהודים מאשר בקרב מוסלמים )23% לעומת 2% בהתאמה( )ר’ תרשים 6(. 

תרשים 6: התפלגות רמת הדתיות לפי דתות )N=407(, )באחוזים(

מהשוואת התפלגות רמת הדתיות לאוכלוסייה הכללית בישראל עולה כי שיעור משפחות האומנה הדתיות מאוד והחרדיות גבוה 

משיעורן  ונמוך  בהתאמה(   ,30% לעומת   40%( הכללית  היהודית  באוכלוסייה  והחרדיות  מאוד  הדתיות  המשפחות  של  משיעורן 

נמוך   )22%( החילוניות  האומנה  משפחות  שיעור  2018א(.  )הלמ”ס,  בהתאמה(   ,38% לעומת   7%( הכללית  הערבית  באוכלוסייה 

משיעור המשפחות החילוניות באוכלוסייה היהודית הכללית )45%(.

 .)76%( הורים  שני  יש  מהמשפחות  רבעים  בשלושה  חד-הוריות.  הן   )24%( האומנות  המשפחות  מן  רבע   — חד-הוריות  משפחות 

)שאלה על כך הייתה שאלת רשות; 91% אחוזי היענות(.

שיעורן של משפחות האומנה החד-הוריות )24%( כפול משיעור המשפחות החד-הוריות באוכלוסייה הכללית )12%(, כפי שפורסמו 

על ידי הלמ"ס )ציונוב, אנג’ל-זאבי, נהיר ואינהורן-גרברצ’יק, 2017(. מהשוואה עם נתונים מן המחקר על שירותי האומנה מ-2012 

נמצא כי שיעורן של המשפחות החד-הוריות בקרב משפחות האומנה עלה מ-17% ב-2012 ל-24% בעת ביצוע מחקר זה )ר’ שורק 
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ואח’, 2014(. אולם יש לפרש בזהירות ממצאים אלו, שכן ב-2012 אוכלוסיית המחקר כללה גם משפחות אומנה לילדים שטופלו 

אז על ידי השירות לילד ולנוער. בהקשר זה חשוב לציין כי על פי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, משפחה המבקשת לשמש 

באומנה אינה מחויבת לכלול זוג הורים. 

 21% גדולות,  בערים  מתגוררות   28% בינוניות,  בערים  מתגוררות  האומנה  ממשפחות   )34%( משליש  יותר   — המגורים  יישוב  סוג 
בערים קטנות ו-17% מתגוררות ביישובים קטנים או בקיבוצים.16

המצב החברתי-כלכלי של משפחות האומנה — מנחות האומנה התבקשו להעריך את מצבן החברתי-כלכלי של משפחות האומנה. 

הן  ו-15%  בינוני  חברתי-כלכלי  במצב  הן   )67%( שלישים  כשני  נמוך,  חברתי-כלכלי  במצב  הן  האומנה  ממשפחות   18% להערכתן 

במצב חברתי-כלכלי גבוה.

ג. היבטים הנוגעים לאומנה

אומנת קרובים או אומנה שאינה על ידי קרובים — בשליש )33%( מן המקרים, ילדים או מבוגרים עם מוגבלות משולבים באומנת 

קרובים. מהשוואה לנתונים שנאספו ב-2012 ניתן לראות כי שיעורם של המשולבים באומנת קרובים עלה: ב-2012 הוא עמד על 

24% מן הילדים שטופלו בעבר באגף השיקום ועל 15% בלבד שטופלו אז באגף למוגבלות שכלית-התפתחותית. ניתן לשער ששינוי 

זה נובע מכניסתו לתוקף של החוק )חוק האומנה לילדים, התשע”ו-2016(, שאחת ממטרותיו היא להגדיל את שילובם של ילדים 

ומבוגרים באומנת קרובים. לצורך זה הרחיבה החקיקה את ההגדרה של קרוב משפחה: חוץ מדוד או דודה יכולים לשמש באומנת 

קרובים אח, אחות, סב ו/או סבתא. ואכן, מנחות האומנה דיווחו בשאלה פתוחה כי הילדים והמבוגרים המשולבים באומנת קרובים 

נמצאים אצל סבים, דודים או אחים ואחיות. 

היחיד. 44% משולבים במשפחות  הניסיון  להן  אומנה שזהו  הילדים משולבים במשפחות   )56%( יותר ממחצית   — ניסיון באומנה 

שבהן שולבו בעת מילוי השאלון או קודם לכן — ילד אחד נוסף או יותר. 

מהשוואה עם נתונים מ-2012 עולה כי ישנן יותר משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות שזהו עבורן ניסיון האומנה היחיד: 56% מן 

ולעומת  המשפחות בעת מילוי השאלון לעומת 48% מן המשפחות לילדים שטופלו בעבר באגף למוגבלות שכלית-התפתחותית 

42% מן המשפחות לילדים שטופלו אז באגף לשיקום )שורק ואח’, 2014(. ככל הנראה, הבדל זה נובע מן העלייה בשיעור המשולבים 

באומנת קרובים בשנים אלו בעקבות חקיקת חוק האומנה )חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2016( ומן העובדה שהמשפחות לא ביקשו 

לשמש משפחות אומנה בכלל, אלא כאומנה לקרוב משפחה מסוים. 

התשומות הניתנות למשפחות האומנה — מנחות האומנה העריכו כי התשומות הניתנות למשפחה מספיקות במידה רבה עד רבה 

מאוד לכשני שלישים )66%( ממשפחות האומנה )ר’ לוח 3(. בקרב המשפחות שדווח כי מצבן החברתי-כלכלי נמוך העריכו מנחות 

האומנה כי רק ל-52% מהן התשומות הניתנות מספיקות במידה רבה עד רבה מאוד. 

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 90%.  16
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לוח 3: להערכת מנחות האומנה, באיזו מידה מספיקות התשומות הניתנות למשפחות האומנות )N=488(^ )באחוזים(

אחוז

26במידה רבה מאוד

במידה רבה

במידה בינונית

במידה מעטה

כלל לא

40

25

9

0

^ 90% אחוזי היענות

לסיכום, תפקידן של משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות הוא תפקיד מורכב הדורש פניּות והשקעה מרובה. המשפחות מדווחות 

וגם  דופן  יוצאת  כי הן מתאפיינות בתחושת שליחות  ואולם, לצד הקשיים שהן חוות, מדברי המרואיינים עלה  על תחושת דחק. 

במסירות ובמחויבות גבוהות. 

מבחינת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים שלהן — מרבית המשפחות האומנות הן יהודיות. למשפחות האומנה המוסלמיות והנוצריות 

יותר  באומנה.  ילדים  לשלב  אלה  באוכלוסיות  פחות  שמקובל  משום  הנראה  ככל  הכללית,  באוכלוסייה  מייצוגן  יותר  נמוך  ייצוג 

נמצא  פי דת  הן משפחות חילוניות. מהשוואה על  וכחמישית  או חרדיות,  הן משפחות דתיות מאוד  משליש ממשפחות האומנה 

כי שיעורן הן של משפחות האומנה היהודיות הדתיות מאוד והחרדיות והן של משפחות האומנה המוסלמיות הדתיות מאוד, כמו 

גם שיעור המשפחות החילוניות, גדול בקרב יהודים מאשר בקרב מוסלמים. עוד נמצא בקרב היהודים כי שיעור משפחות האומנה 

הדתיות מאוד והחרדיות גבוה יותר משיעור המשפחות הדתיות מאוד והחרדיות באוכלוסייה היהודית הכללית ושיעור משפחות 

האומנה החילוניות נמוך לעומת שיעורן באוכלוסייה היהודית הכללית. כרבע מן המשפחות האומנות הן חד-הוריות. מאז המחקר 

הקודם על שירותי האומנה מ-2012 חלה עלייה במספר משפחות האומנה החד-הוריות, ובעת כתיבת הדברים שיעורן כפול משיעור 

המשפחות החד-הוריות באוכלוסייה הכללית. יותר משליש ממשפחות האומנה מתגוררות בערים בינוניות, פחות משליש מתגוררות 

בערים גדולות, כחמישית בערים קטנות ופחות מחמישית מתגוררות ביישובים קטנים או בקיבוצים. להערכת מנחות האומנה, מצבן 

החברתי-כלכלי של כחמישית ממשפחות האומנה נמוך ושל כשני שלישים — בינוני. 

מבחינת היבטים הנוגעים לאומנה — בשליש מן המקרים, משולבים עם מוגבלות נמצאים באומנת קרובים. יותר ממחצית הילדים 

משולבים במשפחות אומנה שזהו להן הניסיון היחיד. מהשוואה לנתונים מן המחקר שנערך על שירותי האומנה ב-2012 עולה כי 

ניסיון האומנה  וכי שיעורן של משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות שזהו עבורן  גדל  שיעורם של המשולבים באומנת קרובים 

לתוקף  כניסתו  בעקבות  אלו התרחשו  מגמות  כי  להניח  יש  קרובים.  באומנת  הגידול  הנראה בהשפעת  ככל  הוא,  גם  גדל  היחיד 

של חוק האומנה ב-2016 )חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2016(, שאחת ממטרותיו היא להגדיל את שילובם של ילדים ומבוגרים 

באומנת קרובים. 
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בנוגע לכשני שלישים ממשפחות האומנה העריכו מנחות האומנה כי התשומות הניתנות למשפחה מספיקות במידה רבה עד רבה 

מאוד. בקרב המשפחות שדווח כי מצבן החברתי-כלכלי נמוך העריכו מנחות האומנה כי רק למחציתן לערך התשומות מספיקות 

במידה רבה עד רבה מאוד. 

3.1.4 המשפחות המולידות: מאפיינים והיבטים הנוגעים לקשר שלהן עם ילדיהן 

העומק  מראיונות  הכמותי,17  בסקר  האומנה  מנחות  של  מדיווחיהן  שעולה  כפי  המולידות,  המשפחות  מתוארות  זה  בחלק 

ומקבוצות הדיון. ראשית, מתוארים המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של המשפחות, ולאחר מכן מובאים נתונים בנוגע לקשר בינן 

לבין ילדיהן באומנה.

א. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים 

)2%(.18 שיעורן של  נוצריות  או   )11%( ומיעוטן מוסלמיות  יהודיות  הן   )87%( רוב המשפחות המולידות   — דת המשפחה המולידה 

המשפחות המולידות המוסלמיות או הנוצריות נמוך משיעורן באוכלוסייה הכללית )20.9%( )למ"ס, 2018ב(. 

מידת הדתיות — שיעור המשפחות המולידות החרדיות דומה לשיעור המשפחות המולידות החילוניות )36% ו-35% בהתאמה(. 17% 

מהמשפחות המולידות הן מסורתיות ו-12% בלבד דתיות )ר’ לוח 4(. 

לוח 4: מידת הדתיות של המשפחות המולידות )N=407(^ )באחוזים(

אחוז

36דתיים מאוד/ חרדים

דתיים

מסורתיים

חילוניים

12

17

35

^ 75% אחוזי היענות

משפחות עם שני הורים/חד-הוריות — כשליש מן המשפחות המולידות הן משפחות חד-הוריות )35%(. שיעור זה גבוה כמעט פי 

שלושה משיעור המשפחות החד-הוריות באוכלוסייה הכללית )12%( )למ”ס, 2017(. השאלה בעניין זה הייתה שאלת רשות, והשיבו 

עליה 76% ממנחות האומנה. 

שמשולבים  ממשפחתם  היחידים  הילדים  הם   )72%( הילדים  רוב   — באומנה  המשולבים  נוספים  ביולוגיים  אחים  יש  לילד  האם 

באומנה. ניתן לשער אם כך שהקשיים בתפקוד ההורי שהובילו להשמה חוץ-ביתית נובעים בעיקר מן ההתמודדות עם המוגבלות 

יש לזכור כי הדיווחים על מידת הדתיות, סוג יישוב המגורים והמצב החברתי-כלכלי היו על פי תפיסת המנחות.  17

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 78%.  18
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ולעוד 9% ישנם אחים המשולבים  )19%( מהילדים באומנה ישנם אחים שמשולבים באותה משפחה אומנת  של הילד. לחמישית 

במשפחה אומנת אחרת.19 לא בדקנו אם לאחים המשולבים באומנה יש מוגבלות. ניתן להניח כי שילובם של כמה אחים באומנה 

מעיד בעיקר שנסיבות הוצאתם מן הבית קשורות לקשיים בתפקוד ההורי. 

בערים  ו-26%  בינוניות  בערים  מתגוררות   35% הגדולות,  בערים  מתגוררות  המולידות  המשפחות  מן   38%  — המגורים  יישוב  סוג 
קטנות או ביישובים קטנים.20 

מצב חברתי-כלכלי של המשפחה המולידה — על כשני שלישים מן המשפחות המולידות )62%( דיווחו מנחות האומנה שהן במצב 
חברתי-כלכלי נמוך, ועל כשליש )34%( שהן במצב חברתי-כלכלי בינוני. רק 4% מן המשפחות המולידות הן במצב חברתי-כלכלי גבוה.21

האם ההורים המולידים הם עולים חדשים — שאלה זו הייתה שאלת רשות, והשיבו עליה 67% ממנחות האומנה. מדיווחיהן עולה 

כי כחמישית )19%( מהמשפחות המולידות הן משפחות עולים.22 רובן עלו ממדינות ברית המועצות לשעבר ומיעוטן מאתיופיה או 

מארצות הברית. מהשוואה לממצאי המחקר על שירותי האומנה מ-2012 עולה כי שיעור הילדים ממשפחות עולים גבוה במעט, 

בעת כתיבת הדברים, משיעורם בשנת 2012 )16%(23 וכי נמשכת מגמת העלייה באחוז הילדים להורים עולים המשולבים באומנה, 

שתועדה משנת 2000 ועד שנת 2012 )שורק ואח’, 2014(. 

ב. היבטים הנוגעים לקשר בין המשפחות המולידות לבין ילדיהן באומנה

בסעיף 9 לחוק אומנה לילדים, תשע”ו-2016 נכתב: “זכותו של ילד לדעת מיהם הוריו, להכיר את הוריו ואת בני משפחתו, ולשמור 

של  זהותו  לגיבוש  חשוב  המולידות  משפחותיהם  ובין  מוגבלות  להם  שיש  באומנה  משולבים  בין  הקשר  עמם”.  אישי  קשר  על 

הילד, לשמירה על רצף הן בחייו והן בקשר בין שתי המשפחות, ולעיתים הוא חשוב גם כדי שהילד יוכל לשוב בעתיד לחיות עם 

משפחתו המולידה. 

הילד  בין  קשר  אין  המקרים  מכלל  ב-30%  כי  עולה  המחקר  מממצאי   — המולידות  למשפחות  באומנה  המשולבים  בין  הקשר 

ב-44%  קבוע.  איננו  הוא  אך  קשר  יש  המקרים  מן  וב-26%  המולידה,  משפחתו  ובין  באומנה  המשולב  המוגבלות  עם  המבוגר  או 

מהמקרים יש קשר קבוע )ר’ תרשים 7(. ממצאים דומים בנוגע להיעדר קשר בין ילדים עם מוגבלות באומנה ובין הוריהם המולידים 

עלו גם במחקר על שירותי האומנה מ-2012. עוד עלה במחקר מ-2012 כי שיעורם של ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה שאין 

להם קשר עם משפחותיהם המולידות גבוה משיעור הילדים שהופנו אז לאומנה מהשירות לילד ולנוער )13%( )שורק ואח’, 2014(. 

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 78%.  19

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 75%.  20

שיעור ההיענות בשאלה בעניין זה היה 66%.  21

מכיוון שהשאלה לא כללה מידע על ותק בארץ ומכיוון שבמשרדי ממשלה ובמוסדות שונים יש הגדרות שונות לעולים חדשים, לא ניתן להשוות בין נתון   22

זה לנתון של כלל האוכלוסייה.

הנתונים מתייחסים לילדים מהשירות לילד ולנוער, האגף למוגבלות שכלית-התפתחותית ואגף השיקום.  23
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תרשים 7: הקשר בין המשולבים באומנה לבין משפחותיהם המולידות )N=542(, )באחוזים(

ובין  המולידה  המשפחה  בני  בין  הקשר  להיעדר  אפשריים  הסברים  התפקידים  בעלי  העלו  הדיון  ובקבוצות  העומק  בראיונות 

המשולבים באומנה: ההורים אינם מעוניינים בקשר, למשל בגלל קשיי התקשורת הנובעים מהמוגבלות, בגלל רתיעתם מן המראה 

כי  הראיונות  מן  עלה  עוד  באומנה.  בילדיהם המשולבים  ההורים  מפגיעה של  ביניהם מחשש  מפגש  על  איסור  בגלל  או  החיצוני 

לעיתים הקשר הולך ומתרחק או שהוא מתנתק עם הזמן אף שניתן היה לפעול לשימורו או להידוקו )ר’ הרחבה בתת-פרק 3.2.5(. 

8 מוצג פילוח של תדירות המפגשים של כלל  תדירות הקשר בין המשולבים באומנה לבין משפחותיהם המולידות — בתרשים 

מוגבלות  עם  ילדים  עם  גבוהה  בתדירות  נפגשות  המולידות  נמצא שהמשפחות  באומנה עם משפחותיהם המולידות.  המשולבים 

המשולבים באומנה לעומת נתונים שנאספו ב-2012 )שורק ואח’, 2014(. תדירות מפגש של פעם בשבוע-שבועיים במחקר הנוכחי 

שכלית-התפתחותית  למוגבלות  האגף  משולבי  בקרב   17% ב-2012:  שנמצאה  התדירות  לעומת  מהמשולבים24   50% אצל  נמצאה 

פעם  מפגשים  תדירות  של   )24%( יותר  נמוכים  שיעורים  נמצאו  הנוכחי  במחקר  בהתאמה,  השיקום.  אגף  משולבי  בקרב  ו-38% 

בחודש, לעומת התדירות שנמצאה ב-2012: 46% בקרב משולבי האגף למוגבלות שכלית-התפתחותית ו-38% בקרב משולבי אגף 

 2012 של  במחקר  ולעומתה   ,26% של  בשיעור  הנוכחי  במחקר  נמצאה  פחות  או  בחודשיים  פעם  של  מפגשים  תדירות  השיקום; 

נובעים  אלו  ממצאים  הנראה  ככל  השיקום.  באגף  ו-24%  שכלית-התפתחותית  למוגבלות  באגף   37% הייתה  שנמצאה  התדירות 
מהעלייה בחלקה היחסי של אומנת קרובים, שהתרחשה לאחר כניסתו לתוקף חוק האומנה.25 

שיעור זה כולל את תדירות המפגשים פעם בכמה ימים, פעם בשבוע ופעם בשבועיים.  24

אחת ממטרותיו של חוק אומנה לילדים, תשע”ו-2016 היא להגדיל את שילובם של ילדים ומבוגרים באומנת קרובים.  25



25

תרשים 8: תדירות המפגש של המשולבים עם המשפחות המולידות )N=363(^ )באחוזים(

^ 67% אחוזי היענות

עם  באומנה  המשולבים  בין  מפגשים  המקרים  מן  בשליש   — המולידה  משפחתם  לבין  באומנה  המשולבים  בין  המפגש  מקום 

מוגבלות ובין משפחותיהם המולידות נערכים בבית ההורים האומנים )33%(, ופירושו של דבר הוא כי יש קשר בין ההורים האומנים 

נערכים  המפגשים  נוספים  במקרים  המולידים.  ההורים  בבית  נערכים  המפגשים  המקרים  מן  ב-32%  המולידים.  ההורים  לבין 

במקומות ציבוריים )15%(, במרכזי קשר )11%( ובמקומות אחרים )בבתיהם של קרובי המשפחה, במסגרות החינוכיות של הילדים 

ובמסגרות התעסוקתיות של הורים( )ר’ תרשים 9(.

תרשים 9: מקום המפגש בין המשולבים באומנה ובין משפחותיהם המולידות )N=510(^ )באחוזים(

^ ניתן היה לסמן כמה אפשרויות תשובה 
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בהשוואה לממצאי המחקר שנערך ב-2012 )ר’ שורק ואח’, 2014( עולה כי ישנה הלימה עם ממצאי המחקר הנוכחי, מלבד ההבדל 

דיווח המחקר מ-2012 היה 46%  לפי  כזה  נערך בבית המשפחה המולידה. שיעורו של מפגש  בין שיעור המקרים שבהם המפגש 

לעומת זה שדווח עליו במחקר הנוכחי — 26.32% אולם יש לסייג ולומר כי במחקר שנערך ב-2012 נכללו גם ילדים שהופנו לאומנה 

מהשירות לילד ולנוער, ואילו במחקר זה נכללו רק משולבים באומנה עם מוגבלויות. 

לסיכום, מבחינת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים — רוב המשפחות המולידות הן יהודיות ומיעוטן מוסלמיות או נוצריות. מעט יותר 

משליש הן חרדיות ומעט יותר משליש חילוניות. מיעוטן מסורתיות או דתיות. כשליש מן המשפחות המולידות הן משפחות חד-

הוריות. הייצוג של משפחות חד-הוריות גבוה כמעט פי שלושה מייצוגן באוכלוסייה הכללית. רוב הילדים הם היחידים ממשפחתם 

המולידה שמשולבים באומנה. 

ישנם אחים במשפחה  ולעשירית  אומנת  באותה משפחה  ישנם אחים  לאומנה, לחמישית מהמשולבים  הנוגעים  היבטים  מבחינת 

אומנת אחרת. יש להניח כי שילובם של כמה אחים באומנה מעיד בעיקר על קשיים בתפקודם של ההורים המולידים. יותר משליש 

או  קטנות  בערים  וכרבע מתגוררות  בינוניות  בערים  יותר משליש מתגוררות  גדולות,  בערים  המולידות מתגוררות  מן המשפחות 

ביישובים קטנים. על כשני שלישים מן המשפחות המולידות דווח כי הן במצב חברתי-כלכלי נמוך, ועל כשליש שהן במצב חברתי-

כלכלי בינוני. רק בודדות הן במצב חברתי-כלכלי גבוה. כחמישית מהמשפחות המולידות הן משפחות של עולים. רובן עלו ממדינות 

ברית המועצות לשעבר ומיעוטן מאתיופיה או מארצות הברית. מהשוואה לממצאי המחקר על שירותי האומנה מ-2012 עולה כי 

נמשכת מגמת העלייה באחוז הילדים עם מוגבלות, שהם בני עולים, המשולבים באומנה, כפי שתועד מאז שנת 2000. 

מבחינת היבטים הנוגעים לקשר בין המשפחות המולידות לבין ילדיהן באומנה — מממצאי המחקר עלה כי בפחות משליש מכלל 

המקרים אין קשר בין המשולב ובין משפחתו המולידה, וברבע מן המקרים יש קשר אך הוא איננו קבוע. בראיונות העומק ובקבוצות 

הדיון העלו בעלי התפקידים הסברים אפשריים: ההורים אינם מעוניינים בקשר, למשל בגלל קשיי התקשורת הנובעים מהמוגבלות, 

בילדיהם  הורים  של  מפגיעה  מחשש  הילד  לבין  ביניהם  מפגש  על  איסור  בגלל  או  הילד  של  החיצוני  המראה  מן  רתיעתם  בגלל 

היה לפעול לשימורו  ניתן  וכי  הזמן  או מתנתק עם  ומתרחק  הולך  כי לעיתים הקשר  מן הראיונות  עוד עלה  המשולבים באומנה. 

או להידוקו. מבחינת תדירות המפגשים עולה כי כמחצית מן ההורים המולידים נפגשים עם ילדיהם בתדירות של פעם בשבוע-

שבועיים. מהשוואה לנתונים מ-2012 עולה כי בסך הכול תדירות המפגשים עלתה. נראה כי ממצאים אלו נובעים מהעלייה בחלקה 

היחסי של אומנת קרובים. מגמה זו התרחשה מאז כניסתו לתוקף של חוק האומנה )חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2016(. בשליש 

מן המקרים מפגשים בין המשולבים באומנה לבין משפחותיהם המולידות נערכים בבית ההורים האומנים, ופירושו של דבר הוא כי 

יש קשר גם בין ההורים האומנים לבין ההורים המולידים. בשליש מן המקרים המפגשים נערכים בבית ההורים המולידים. במקרים 

נוספים המפגשים נערכים במקומות ציבוריים, במרכזי קשר ובמקומות אחרים. 

במחקר הקודם הנתונים מתייחסים לילדים מהשירות לילד ולנוער, האגף למוגבלות שכלית-התפתחותית ואגף השיקום.  26
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3.1.5 השוואה בין מאפייני המשפחות האומנות למאפייני המשפחות המולידות 

מהשוואה בין מאפייני המשפחות האומנות למאפייני המשפחות המולידות עולים שני הבדלים עיקריים: 

המוסלמיות . 1 האומנה  משפחות  של  משיעורן  יותר  גבוה  מעט  והנוצריות  המוסלמיות  המולידות  המשפחות  של  שיעורן 

והנוצריות: 13% לעומת 10% בהתאמה.

שיעורן של המשפחות המולידות החילוניות גבוה משיעורן של משפחות האומנה החילוניות: 35% לעומת 22% בהתאמה.. 2

רמת  או  הדת  מהלאום,  אומנה  במשפחות  ילדים  לשלב  המאמצים  מרב  נעשים  כי  נאמר  המיקוד  ובקבוצות  העומק  בראיונות 

דתיות  או רמת  דת  אומנה מלאום,  ילדים משולבים במשפחות  סיבות,  לעיתים, ממגוון  אולם  הדתיות של המשפחות המולידות. 

שונה. השילוב תלוי למשל במידת הדחיפות לשילוב ובמידת הזמינות של המשפחות האומנות. במקרים אחרים קורה שהמשפחה 

המולידה מבקשת שהילדים ישולבו במשפחה מקבוצה חברתית אחרת:

"אנחנו לא עושים ערבובים, זה לא מצליח. אומנה זה גם ככה קשה. ילד מוסלמי צריך לגדול לפי התרבות שלו, לפי הדת 
שלו — במשפחה מוסלמית או נוצרית; ויהודים — אצל יהודים. אנחנו עושים גם חתכים מאוד מאוד מדויקים, שאם זה ילד חרדי 

אנחנו נכניס אותו לחסידות המתאימה — אשכנזים ספרדים, גור, סאטמר. ממש עושים, מאוד מאוד מדייקים בדבר הזה, כדי לא 
להכשיל — לא את הילד ולא את המשפחה על הרקעים האלה. אבל לפעמים הם דווקא מבקשים להיות במשפחה מרקע אחר. 
הייתה לי הפניה אחת לאחרונה של ילדות מוסלמיות שביקשו שהן יהיו במשפחה יהודית. בדרך כלל אנחנו לא מסכימים, אלא 

אם כן זאת בקשה חד-משמעית, כמו שהיה במקרה הזה." )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

הבדל מרכזי נוסף שנמצא בין המשפחות המולידות ובין משפחות האומנה נוגע למצבן החברתי-כלכלי: משפחות מולידות שמצבן 

החברתי-כלכלי נמוך גבוה ביותר מפי שלושה משיעורן בקרב משפחות האומנה — 62% לעומת 18% בהתאמה. נוסף על כך שיעור 

המשפחות המולידות החד-הוריות גדול יותר משיעורן בקרב משפחות האומנה. 

המולידות  המשפחות  של  שיעורן  כי  עולה  המולידות  המשפחות  למאפייני  האומנות  המשפחות  מאפייני  בין  מהשוואה  לסיכום, 

המוסלמיות, הנוצריות והחילוניות גבוה משיעורן של משפחות האומנה בעלות מאפיינים אלה. בראיונות העומק ובקבוצות המיקוד 

נאמר כי נעשים מרב המאמצים לשלב ילדים במשפחות אומנה שהלאום, הדת ורמת הדתיות שלהן הם כמו אלה של המשפחות 

מכיוון  או  המשפחות  למצאי  בהתאם  שונים,  מאפיינים  בעלות  אומנה  במשפחות  משולבים  ילדים  לעיתים  אולם  המולידות; 

שהמשפחות המולידות מבקשות שהילדים ישולבו במשפחות מאוכלוסיות אחרות. נוסף על כך, שיעורן של המשפחות המולידות 

המשפחות  של  שיעורן  וגם  מצב,  באותו  האומנה  משפחות  של  משיעורן  שלושה  מפי  ביותר  גבוה  נמוך  החברתי-כלכלי  שמצבן 

המולידות החד-הוריות גדול משיעורן בקרב משפחות האומנה. 
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3.1.6 השוואה בין קבוצות הגיל של המשולבים באומנה: ילדים לעומת מבוגרים

כאמור, מרבית המשולבים באומנה הם גילאי לידה עד 21 )78%( וכחמישית הם גילאי 22 ומעלה )22%(. בחנו את מאפייני המשולבים 

באומנה בחלוקה לשתי קבוצות הגיל. נמצא כי:

גילם הממוצע של הילדים הוא 11.3 שנים, וסטיית התקן היא 5.0. 	

גילם הממוצע של המבוגרים הוא 36.3 שנים, וסטיית התקן היא 12.5.  	

10 מתוארת התפלגות לפי סוג המוגבלות, בהשוואה בין הילדים ובין המבוגרים. מן התרשים עולה כי שיעור גבוה יותר  בתרשים 

של מבוגרים מאשר ילדים הם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית: 87% לעומת 45% בהתאמה. לעומת זאת, שיעור נמוך יותר מן 

 53%( הילדים  בקרב  לעומת שיעורם   )4%( אוטיזם  ועם   )28%( באגף השיקום  בעבר  הסוג שטופל  מן  מוגבלות  עם  הם  המבוגרים 

ו-13% בהתאמה(.

תרשים 10: התפלגות המשולבים באומנה, לפי סוג מוגבלות: ילדים לעומת מבוגרים^ )באחוזים(

^ ניתן היה לסמן יותר מסוג מוגבלות אחד

ביקשנו לבדוק את רמת התפקוד בנוגע לכל סוג מוגבלות ובחלוקה לפי שתי קבוצות הגיל. לא נמצאו הבדלים מובהקים אצל מי 

ואצל מי שיש להם אוטיזם. לעומת זאת, נמצאו הבדלים מובהקים אצל מי שיש להם  שיש להם מוגבלות שכלית-התפתחותית 

11(. מן הממצאים עולה כי שיעור גבוה יותר מן המבוגרים הם ברמת  )ר’ תרשים  מוגבלות מן הסוג שטופל על ידי אגף השיקום 

תפקוד סיעודית או סיעודית לחלוטין לעומת ילדים: 35% לעומת 13% בהתאמה.
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תרשים 11: התפלגות המשולבים באומנה, עם מוגבלות השיקום, לפי רמות תפקוד: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים(

בלוח 5 מוצגת השוואה בין קבוצות הגיל בחלוקה לפי סוג ההשמה: השמה בצו והשמה בהסכמה. ממצאי המחקר מראים כי מרבית 

המבוגרים המשולבים באומנה )94%( שולבו בה בהסכמה, לעומת כמחציתם בלבד של הילדים )53%(. 

לוח 5: התפלגות המשולבים באומנה, לפי סוג ההשמה — בצו או בהסכמה: ילדים לעומת מבוגרים*** )באחוזים(

 )N=423( 21 עד גיל)N=119( 22 מגיל 

100100סה”כ

5394הסכמה

476צו בית משפט

p<0.001***

גבוה משיעורן בקרב הצעירים: 45%  כי שיעורן של משפחות האומנה החד-הוריות למבוגרים המשולבים באומנה  6 עולה  מלוח 

לעומת 17% בלבד, בהתאמה. הבדל זה נובע ככל הנראה מן השיעור הגבוה יותר של אומנת קרובים בקרב המשולבים המבוגרים, 

ומכך שמדובר, ככל הנראה גם במשפחות מבוגרות יותר, שבהן ההיתכנות שאחד ההורים נפטר גבוהה יותר. 

לוח 6: שני הורים במשפחות האומנות: ילדים לעומת מבוגרים*** )באחוזים( 

 )N=377( 21 עד גיל)N=115( 22 מגיל

8355שני הורים

1745משפחה חד-הורית

p<0.001***



30

מתרשים 12 עולה כי שיעורן של המשפחות המוסלמיות והנוצריות האומנות מבוגרים גבוה משיעורן של המשפחות המוסלמיות 

המולידות  והמשפחות  האומנה  משפחות  של  הדתיות  רמת  )פילוח  בהתאמה  בלבד   8% לעומת   18% ילדים:  האומנות  והנוצריות 

מופיע בנספח ב(. 

תרשים 12: דת המשפחות האומנות: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים( 

של  לדתן  בנוגע  לממצאים  בדומה  המולידות.  המשפחות  של  הדת  לפי  בחלוקה  הגיל  קבוצות  בין  השוואה  מציג   13 תרשים 

המשפחות האומנות, מן התרשים עולה כי שיעורן של המשפחות המולידות המוסלמיות של המבוגרים המשולבים באומנה גבוה 

הרבה יותר משיעורן של המשפחות המולידות המוסלמיות של הילדים המשולבים: 22% לעומת 8% בהתאמה. 

תרשים 13: דת המשפחות המולידות: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים( 
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לוח 7 מראה כי לחלק גבוה יותר של ילדים משולבים באומנה יש אחים באומנה מאשר למבוגרים שמשולבים באומנה: 21% לעומת 

11% בהתאמה. 

לוח 7: אחים נוספים באומנה: ילדים לעומת מבוגרים* )באחוזים(

 )N=331( 21 עד גיל)N=90( 22 מגיל

כן, באותה משפחה אומנת

כן, במשפחה אומנת אחרת

21

10

11

4

6984לא 

p<0.05*

לוח 8 מראה כי יש יותר מבוגרים משולבים באומנת קרובים )50%( מאשר ילדים שמשולבים באומנת קרובים )29%(.

לוח 8: אומנת קרובים: ילדים לעומת מבוגרים*** )באחוזים( 

 )N=423( 21 עד גיל)N=119( 22 מגיל

2950כן

7150לא

p<0.001***

החד- המולידות  המשפחות  משיעור  גבוה  המבוגרים  המשולבים  של  החד-הוריות  המולידות  המשפחות  שיעור  כי  מראה   9 לוח 

הוריות של ילדים משולבים: 55% לעומת 29%, בהתאמה.

לוח 9: חד-הוריּות במשפחות המולידות: ילדים לעומת מבוגרים*** )באחוזים(

 )N=326( 21 עד גיל)N=86( 22 מגיל

7145שני הורים

2955משפחה חד-הורית

p<0.001***
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תרשים 14 מראה כי לשיעור גבוה יותר של משולבים מבוגרים לעומת ילדים אין קשר עם בני משפחותיהם המולידות: 46% לעומת 

26%, בהתאמה. ייתכן כי ההסבר לכך הוא שככל שהמשולבים באומנה מבוגרים יותר, כך ההיתכנות שהוריהם נפטרו גבוהה יותר. 

תרשים 14: הקשר עם המשפחה המולידה: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים( 

לסיכום, גילם הממוצע של הילדים המשולבים באומנה הוא 11.3 שנים, וגילם הממוצע של המבוגרים המשולבים באומנה הוא 36 

שנים. לאוכלוסיית המבוגרים המשולבים באומנה ישנם מאפיינים שונים מאלה של הילדים: שיעור גבוה יותר מהם הם עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית; שיעור גבוה יותר מאלה מהם שעם מוגבלויות השיקום הם ברמות תפקוד "סיעודית" או "סיעודית לחלוטין"; 

רובם המוחלט שולבו באומנה בהסכמת ההורים המולידים. 

הילדים:  שונים מאלה של  ישנם מאפיינים  באומנה  המבוגרים המשולבים  לאוכלוסיית   — האומנות  למאפייני משפחותיהם  בנוגע 

שיעור גבוה יותר מהן הן מוסלמיות או נוצריות; שיעור נמוך יותר מהן דתיות מאוד או חרדיות; ושיעור גבוה יותר מהן חד-הוריות. 

נוסף על כך, שיעורם של המבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנת קרובים גבוה יותר. 

של  ושיעורן  יותר,  נמוך  והחרדיות  מאוד  הדתיות  המשפחות  שיעור   — המבוגרים  של  המולידות  משפחותיהם  למאפייני  בנוגע 

המשפחות החד-הוריות גבוה יותר. לשיעור גבוה יותר מאשר בקרב הילדים אין קשר עם בני משפחותיהם המולידות. 

3.1.7 השוואה בין אומנת קרובים ובין אומנה שאיננה אומנת קרובים

באומנת  המשולבים  מאפייני  בין  השוואה  ביצענו  זה  לצורך  קרובים.  אומנת  של  המאפיינים  על  יותר  רב  לעומק  ללמוד  ביקשנו 

קרובים ובין מאפייני המשולבים באומנה שלא על ידי קרובים. 

10, נמצא כי באומנת קרובים שיעורן של הבנות גבוה משיעורן באומנה שלא על  מגדר המשולבים באומנה — כפי שמוצג בלוח 

גבוה  הבנים  קרובים שיעורם של  אומנת  באומנה שאיננה  זאת,  לעומת  לעומת 42%, בהתאמה.  על 55%  עומד  והוא  קרובים,  ידי 

משיעורם באומנת קרובים ועומד על 58% לעומת 45%, בהתאמה. 
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לוח 10: מגדר המשולבים באומנה: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים** )באחוזים(

 )N=181( אומנת קרובים)N=361( אומנה שאיננה על ידי קרובים

זכר

נקבה

45

55

58

42

 p<0.01**

סוגי המוגבלות של המשולבים באומנה — הבדלים מובהקים נמצאו רק בנוגע לילדים ומבוגרים עם אוטיזם: באומנת הקרובים, 

שיעור המשולבים עם אוטיזם גבוה כמעט פי שניים משיעורם באומנה שאיננה על ידי קרובי משפחה: 17% לעומת 9%, בהתאמה. 

גבוה במידה  כי באומנת קרובים שיעורם של המשולבים בהסכמה  ניתן לראות   11 — בלוח  שילוב בהסכמת המשפחה המולידה 

ניכרת משיעורם באומנה שאיננה על ידי קרובי משפחה: 72% לעומת 58%, בהתאמה.

לוח 11: שילוב באומנה בהסכמה או בצו בית משפט: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים ** )באחוזים( 

 )N=181( אומנת קרובים)N=361( אומנה שאיננה על ידי קרובים

7258הסכמה

2842צו בית משפט

p<0.01**

— באומנת קרובים, ב-78% מן המקרים מדובר בניסיון האומנה היחיד לעומת אומנה  האם זהו ניסיון האומנה היחיד במשפחה? 

שאיננה אומנת קרובים, שבה רק ב-44% מן המקרים מדובר בניסיון האומנה היחיד )ר’ לוח 12(. ייתכן שמשמעותו של ממצא זה 

כללי לשמש  רצון  בגלל  ולא  בבן משפחה מסוים,  רצון לטפל  אומנה מתוך  בחרו לשמש משפחת  היא שמרבית קרובי המשפחה 

משפחת אומנה. 

לוח 12: האם זהו ניסיון האומנה היחיד של המשפחה? אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים*** )באחוזים(

 )N=171( אומנת קרובים)N=321( אומנה שאיננה על ידי קרובים

7844כן

2256לא

p<0.001***
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משפחות האומנה — סוגיות של דת — בתרשים 15 מוצגת ההתפלגות של דת משפחות אומנה. ניתן לראות כי שיעורן של המשפחות 

המוסלמיות באומנת קרובים גבוה משיעורן בקרב משפחות אומנה שאינן של קרובי משפחה: 17% לעומת 5%, בהתאמה. 

תרשים 15: דת המשפחות האומנות — אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים )באחוזים(

בתרשים 16 מוצגת ההתפלגות של רמת הדתיות במשפחות אומנה של קרובים לעומת משפחות אומנה שאינן על ידי קרובים.

גבוה  קרובי משפחה  ידי  על  אומנה שאיננה  והחרדיות בקרב משפחות  כי שיעורן של המשפחות הדתיות מאוד  עולה  מהנתונים 

כמעט פי שניים משיעורן באומנת קרובים: 43% לעומת 22%, בהתאמה. 

תרשים 16: רמת הדתיות של המשפחות האומנות: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים )באחוזים( 
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חד-הוריּות במשפחת האומנה — כפי שאפשר לראות בלוח 13, מבחינת המצב המשפחתי עולה כי במקרים של אומנת קרובים שיעור 

גבוה יותר של משפחות אומנה הן חד-הוריות לעומת שיעורן במקרים של אומנה שאיננה אומנת קרובים: 40% לעומת 15%, בהתאמה. 

לוח 13: שני הורים או הורה אחד במשפחות האומנה: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים*** )באחוזים(

 )N=171( אומנת קרובים)N=321( אומנה שאיננה על ידי קרובים

6085שני הורים

4015משפחה חד-הורית

p<0.001***

מצב חברתי-כלכלי במשפחת האומנה — כפי שניתן לראות בתרשים 17, באומנת קרובים שיעור גבוה יותר מן המשפחות הן במצב 

 ,11% לעומת   31% קרובים:  אומנת  אינה  בהן  שהאומנה  נמוך  חברתי-כלכלי  במצב  המשפחות  שיעור  לעומת  נמוך  חברתי-כלכלי 

בהתאמה. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים מן העולם, המראים שהמשפחות האומנות קרובים עניות 

יותר )ר’ עמיאל ושורק, 2014(.

תרשים 17: המצב החברתי-כלכלי של המשפחות האומנות: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים )באחוזים(
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אחים ביולוגיים במשפחת האומנה — מתרשים 18 ניתן לראות כי במקרים של אומנת קרובים, שיעור גבוה יותר של ילדים/מבוגרים 

משולבים אצל אותה משפחה אומנת עם אחיהם הביולוגיים לעומת מקרים שאינם של אומנת קרובים: 24% לעומת 16%, בהתאמה. 

תרשים 18: שילובם של אחים ביולוגיים נוספים באותה משפחת אומנה: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים 
)באחוזים( 

— ניתן לראות כי שיעור גבוה יותר מן המשפחות המולידות שילדיהן משולבים באומנת  המשפחות המולידות — סוגיות של דת 

קרובים )17%( לעומת באומנה שאיננה על ידי קרובים )7%( הן מוסלמיות )ר’ תרשים 19(. השיעור של משפחות מולידות מוסלמיות 

שילדיהן משולבים באומנת קרובים דומה לשיעורן של משפחות מוסלמיות )17%( שהן משפחות של אומנת קרובים. 

תרשים 19: דת המשפחות המולידות: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים )באחוזים(
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של  במקרים  האומנות,  המשפחות  בקרב  לשיעורן  בדומה  וחרדיות,  מאוד  דתיות  הן  המולידות  המשפחות  מן   24% רק  כי  נמצא 

אומנת קרובים; ולעומת זאת במקרים שאינם של אומנת קרובים, שיעורן של המשפחות המולידות הדתיות מאוד והחרדיות הוא 

בין  זה מלמד על ההלימה שיש  20(. ממצא  )ר’ תרשים  ועומד על 43%, בדומה לשיעורן בקרב המשפחות האומנות  כמעט כפול 

מאפייני משפחות האומנה למאפיינים של המשפחות המולידות מבחינת מידת הדתיות. 

תרשים 20: רמת הדתיות של המשפחות המולידות: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים )באחוזים(

חד-הוריּות במשפחה המולידה — לוח 14 מראה כי במקרים של אומנת קרובים יש שיעור גבוה יותר של משפחות מולידות שהן 

חד-הוריות לעומת מקרים של אומנה שאיננה אומנת קרובים: 46% לעומת 28%, בהתאמה. 

לוח 14: שני הורים או הורה אחד במשפחות המולידות: אומנת קרובים לעומת אומנה שאיננה אומנת קרובים*** )באחוזים( 

 )N=152( אומנת קרובים)N=260( אומנה שאינה על ידי קרובים

5472שני הורים

4628משפחה חד-הורית

p<0.001***
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לבין  מוגבלות  עם  המבוגרים  או  הילדים  בין  הקשר  דפוסי  של  ההתפלגות  מוצגת   21 בתרשים   — המולידה  המשפחה  עם  קשר 

משפחותיהם המולידות. נמצא שבאומנת קרובים, לשיעור גבוה יותר של המשולבים יש קשר קבוע עם משפחותיהם המולידות 

)54%( לעומת השיעור במקרים שאינם של אומנת קרובים )39%(. 

תרשים 21: התפלגות דפוסי הקשר בין המשולבים עם מוגבלות לבין משפחותיהם המולידות: אומנת קרובים לעומת אומנה 
שאיננה אומנת קרובים )באחוזים(

המולידות,  משפחותיהם  לבין  מוגבלות  עם  והמבוגרים  הילדים  בין  הקשר  דפוסי  של  ההתפלגות  את  מציג  ג,  בנספח  ג1,  תרשים 

בהשוואה לפי אומנת קרובים ולפי גיל.

לאומנת קרובים של אנשים עם מוגבלות ישנם מאפיינים ייחודיים לעומת אומנה שאיננה על ידי קרובים. שיעור הבנות  לסיכום, 

ילדים  של  יותר  גבוה  שיעור  וכן  יותר  גבוה  הוא  גם  בה  המשולבים  אוטיזם  עם  אנשים  של  שיעורם  יותר,  גבוה  בה  המשולבות 

ומבוגרים משולבים אצל אותה משפחת אומנה עם אחיהם הביולוגיים. 

האומנה  משפחות  של  ושיעורן  קרובים  באומנת  יותר  גבוה  המוסלמיות  המשפחות  של  שיעורן  האומנות:  המשפחות  מאפייני 

הן  יותר  גבוה  ושיעור  הן חד-הוריות  קרובים  באומנת  האומנה  יותר ממשפחות  גבוה  יותר. שיעור  נמוך  והחרדיות  הדתיות מאוד 

במצב חברתי-כלכלי נמוך; כמו כן נמצא כי שיעורן של המשפחות האומנות שזהו להן ניסיון האומנה היחיד הוא גבוה יותר. 

מאפייני המשפחות המולידות, שיעור גבוה יותר מהמשפחות באומנת קרובים הן חד-הוריות. 

מבחינת הקשר בין המשולבים באומנה ובין משפחותיהם המולידות נמצא כי במשפחות שאומנות קרובים, לשיעור גבוה יותר יש 

קשר קבוע עם משפחותיהם המולידות. 
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3.2 שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות: צרכים, קשיים וניסיונות התמודדות איתם
בחלק זה מוצגים שבעה תחומים מרכזיים שלפי מחקר זה כדאי לפתחם בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות, במענה לשאלת 

)ר’ פרק 2.1(. הבחירה בשבעת התחומים מבוססת על ניתוח הקשיים המרכזיים בשירותי האומנה לילדים עם  המחקר השלישית 

והמשתתפים  הפיתוח החדשים שהציעו המרואיינים  כיווני  על  ביום הלמידה,  הדיון  ומקבוצות  מוגבלות שעלו מראיונות העומק 

ביום הלמידה ואף על יוזמות ראשוניות של חלק מן הגופים המפעילים שנמצאו מועילות. בנוגע לכל אחד מן התחומים נתאר את 

הקשיים וכן את היוזמות הראשוניות בגופים המפעילים, אם ישנן. לסיכום כל חלק נביא את ההמלצות המרכזיות לפיתוח שעלו 

מתוך ניתוח כלל המידע שנאסף למחקר. חשוב לציין כי התחומים שמוצע לפתח אינם נפרדים זה מזה; כלומר, הם משפיעים זה על 

זה, ולכן מומלץ כי פיתוח שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות ייעשה בכל אחד משבעת התחומים המוצגים להלן. 

3.2.1 פיתוח והנגשה של גוף ידע על מוגבלויות, זכויות ושירותים

למוגבלויות,  בנוגע  מגובש  ידע  בגוף  האומנה  הורי  ושל  התפקידים  בעלי  של  הצורך  השני  כחוט  עלה  הדיון  ובקבוצות  בראיונות 

לזכויות של משפחות האומנה ושל המשולבים באומנה ולשירותים הזמינים והרלוונטיים. להלן תיאור מפורט של הצרכים שעלו 

בדברי המרואיינים.

התסמינים,  	 הפרוגנוזה,  תהליך  השונים,  המוגבלות  סוגי  אודות  על  מידע  חסר  כי  דווח   — מוגבלויות  על  במידע  מחסור 

ההתפתחויות האפשריות, הבדיקות הייחודיות, סוג ההבנה הרגשית והקוגניטיבית של ילדים עם מוגבלות מסוגים שונים וברמות 

תפקוד שונות, דרכים אפשריות לטיפול ועוד. כאמור, ישנו מגוון רחב של מוגבלויות ושילובים בין מוגבלויות וכן רצף של רמות 

תפקוד. ואולם, חסר מידע מפורט, רגיש ונגיש אשר מותאם לכל מקרה. ביטוי לכך מופיע בדבריהן של שתי נשות מקצוע:

“תראי, אני ]...[ באמת הגעתי בלי יותר מדי ידע והבנה בצרכים מיוחדים ובמוגבלויות לתפקיד שלי ]...[. הייתי שמחה לדעת יותר 
מה זה תסמונת דאון, מה המורכבויות, מה התסמינים — על אוטיזם, בכל הדרגות שלו, על שיקום. זאת אומרת, ממש להבין יותר 

לעומק. גם רכזת האבחונים שלי, שהיום מקבלת חומר, היא נוברת בחומר ומנסה ללמוד דרך הגוגל. קיבלנו נגיד הפניה של 
תסמונת פראדר-ווילי ו]הרכזת[ ממש חפרה מה זה אומר, מה התסמינים, מה המורכבויות, מתי הוא אוכל, מתי הוא לא אוכל 

]...[ חסר ידע — לי חסר ידע, לצוות שלי חסר ידע.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

“אני אימא לילדה שכרגע מוגדרת עם מוגבלות מסוימת, עיכוב התפתחותי, כרגע במעון שיקומי. כהורה זה דבר מאוד גדול שיש 
בו הרבה סימני שאלה והרבה חוסר ודאות, ומעבר לתחושות הרגשיות שהן לא פשוטות להתמודדות, גם כל המידע הוא מפוזר 

אז אני חושבת על משפחות אומנה שזה כאילו, לקחו את זה על עצמם ומתמודדות עם כל מיני, אז תביאו לנו את הידע הזה, 
לפחות את זה...” )אשת מקצוע בגוף מפעיל, שהיא גם אם לילדה עם מוגבלות(

במחקרים בעולם נמצא כי הצורך של הורי האומנה במידע ובהדרכה בתחום המוגבלויות הוא צורך בסיסי, משמעותי וקריטי 

כך   .)Brown, 2007; Brown, Moraes & Mayhew, 2005( בנוגע למוגבלות הספציפית של הילד באומנה  ובפרט  בעבורם, 

למשל הביעו ההורים צורך בהבנת הכללים ומערכות היחסים של המסגרת שבה הם משתתפים: כיצד הילדים רואים את עצמם 

ואחרים; כיצד היחסים בין ההורים האומנים, הילדים, בני משפחת האומנה ובני המשפחה המולידה תורמים לרווחה האישית של 

.)Brown, 2007( הילד ועוד
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מוגבלות  	 עם  ילדים  של  זכויותיהם  ועל  האומנה  משפחות  זכויות  על  נגיש  במידע  צורך  עלה   — זכויות  על  במידע  מחסור 

במישורי החיים השונים, שאותן יוכלו למצות במשרדי הממשלה ובגופים אחרים, כגון המוסד לביטוח לאומי וחברת החשמל.

“אני חושבת שאין משהו ברור, שלמשל משפחת אומנה מגיע להם בעירייה הנחה, בחשמל אני חושבת, יש במים, יש כמה 
דברים שמגיע ]...[ הכללים לא כל כך ברורים.” )אם אומנה(

ייעודיים לילדים עם מוגבלויות מסוימות: על  	 כי ישנו מחסור במידע על שירותים  מחסור במידע על שירותים — עוד נטען 

שירותים בקהילה, כגון מרכזים למשפחה, שירותים רפואיים, שירותי חינוך וכן על מסגרות דיור בקהילה שאליהן אפשר לעבור 

בבגרות. נאמר גם כי חסר מידע על “ועדות זכאות ואפיון” )“ועדות השמה” לשעבר( לצורך השילוב בשירותי חינוך מיוחדים 

שיתנו מענה לצרכים של הילדים: 

“אתה צריך למצוא איזה בית ספר מתאים, איפה ]...[, לאן. אתה צריך לעשות את כל עבודת השטח הזו לבד ]...[ אין לך מקום 
באמת למצוא את המידע הזה ]...[ זה מידע שכאילו חסר, חסר ואין מספיק.” )אם אומנה(

חיזוק לדברי האם עלה גם מן הספרות המחקרית על שירותי אומנה לילדים עם מוגבלות. הומלץ להתאים את ההכשרה של 

משפחות האומנה למוגבלות הספציפית של הילד באומנה וכן לכוחות ולאתגרים של המשפחות ולספק להן מידע מפורט על 

 .)Brown, 2007; Brown et al., 2005( השירותים הרלוונטיים הזמינים בסביבתם

הגורמים  לכל  תרבותית,  מבחינה  מותאמים  אמצעים  במגוון  הידע,  שבהנגשת  החשיבות  הודגשה  הדיון  ובקבוצות  בראיונות 

הרלוונטיים למתן שירותי האומנה: 

“ושיהיה גם, אני חושבת חוברת, או משהו שהוא מידע. היום הכול נגיש באינטרנט, אבל נגיד יש לנו הרבה משפחות חרדיות שאין 
 להן בכלל גישה לאינטרנט, אז את יודעת, משהו כזה שמתאים לכל אחד שרוצה לקבל מידע.” 

)אשת מקצוע בגוף מפעיל(

המלצות וכיווני פעולה

עם . 1 העובדים  מקבילים  בגופים  הקיימים  הידע  גופי  לאיתור  יחדיו  יפעלו  הפיקוח  ונציגי  המפעילים  הגופים  נציגי  כי  מומלץ 

אנשים עם מוגבלות, ולגיבוש לכדי גוף ידע אחד רחב, מקיף וסדור אשר ישמש את שירותי האומנה.

מומלץ לגבש מידע על: . 2

▫ סוגי המוגבלות: התסמינים, התפתחויות אפשריות, רמות התפקוד, רמות ההבנה הקוגניטיבית והרגשית ודרכי טיפול אפשריות;	

▫ הזכויות של ההורים האומנים ושל הילדים המשולבים באומנה; 	

▫ קהילה 	 במפקחי  להיעזר  ניתן  זה  לצורך  המוגבלות.  מסוגי  אחד  לכל  והמתאימים  בארץ  אזור  בכל  הזמינים  השירותים 

במשרד הרווחה. 

יש להקפיד על הנגשת המידע לכל המעורבים במתן שירותי האומנה: בעלי התפקידים בשירותי האומנה, משפחות האומנה . 3

והמשפחות המולידות.
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יש להקפיד על הנגשת המידע במגוון אמצעים, למשל באופן מקוון ובעותקים קשיחים, ולהקפיד על הפצתו בדרכים שונות, . 4

ולעיתים קרובות.

המולידות, . 5 ולמשפחות  האומנה  למשפחות  מוגבלות,  עם  לילדים  האומנה  למנחות  קבועים  מקצועיים  כנסים  לארגן  מומלץ 

להציג בהם מידע עדכני ולעודד שימוש במאגרי המידע הקיימים.

3.2.2 חיזוק הליווי והתמיכה הניתנים למשפחות האומנה לילדים עם מוגבלות

יותר  מותאמת  הכשרה  מתן  ידי  על  האומנה  משפחות  בחיזוק  הוא  הלמידה  וביום  העומק  בראיונות  שעלה  נוסף  מרכזי  צורך 

לתפקידן, הגברת עצימות )אינטנסיביות( הליווי הניתן להן על ידי מנחות האומנה וחיזוק התמיכה השוטפת בהן — תמיכה מקצועית, 

כלכלית ורגשית. מחקרים שנערכו בעולם הדגישו את החשיבות של התמיכה שמקבלת משפחת האומנה להצלחת השילוב באומנה 

)Brown et al., 2005(. להלן תיאור הצרכים שעלו:

צורך בהכשרה מותאמת לתפקיד — עלה צורך בטיוב ההכשרה לתפקיד המורכב של אומנה לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות,  	

שתכלול מידע רלוונטי על המוגבלות הספציפית, על הזכויות ועל השירותים הרלוונטיים הזמינים בסביבתם.

בעיקר  	 מתקיים  האומנות  למשפחות  האומנה  מנחות  בין  הקשר   — האומנה  מנחות  ידי  על  הליווי  עצימות  בהגברת  צורך 

בביקורי בית ושיחות טלפון. לפי חוק האומנה )חוק אומנה לילדים, התשע”ו-2016(, תדירות הליווי אמורה להיות לפחות של 

מפגש בחודש, בבית המשפחה האומנת. כפי שדווח במחקר מ-2012, ב-90% מן המקרים תדירות הליווי של מנחות האומנה 

הייתה אחת לחודש, ללא הבדל בין אומנה לילדים שטופלו בעבר על ידי השירות לילד ולנוער לבין אומנה לילדים עם מוגבלות 

)שורק ואח’, 2014(. מן המחקר הנוכחי עלה צורך בהגברת עצימות ליווי משפחות האומנה לילדים עם מוגבלות, בגלל תפקידן 

האינטנסיבי במיוחד. צוין כי לעיתים, חלק מן הגופים המפעילים יוזמים בעצמם את הגברת הליווי של המשפחות. 

“אני עושה את זה לפנים משורת הדין, זאת אומרת אנחנו נותנים כי צריך, כי יש משבר ואנחנו לא נייבש — לא את המשפחה ולא 
את הילד. אבל אם היה בהגדרה של משרד הרווחה שאומַנת מוגבלויות מקבלת יותר, אז בעצם היינו נותנים מענה שהוא יותר 

נכון.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

המשפחות  כניסת  בעת  למשל  שונים,  בצמתים  הכרחית  אך  בכלל,  רצויה  הטיפול  עצימות  הגברת  כי  הודגש  בראיונות 

לתפקיד, בעיתות משבר ולקראת סיום האומנה. הציטוט להלן ממחיש את הצורך בעיבוי הליווי סמוך לכניסתה של ילדה עם 

מוגבלות לאומנה.

“עכשיו משפחה שאני הולכת לגייס אותה על נושא של ילדה שהיא בת חמש בערך, היא לא מדברת, היא ספק אוטיסטית ספק 
לא יודעים בדיוק מה, היא לא מתקשרת, ועם חוויות מאוד קשות של פגיעה והתעללות, נמצאת שנתיים במרכזי חירום, ואנחנו 

מנסים למצוא לה משפחה. משפחה לא תוכל להיכנס בלי הדרכה הורית צמודה ובלי סיוע מאוד מאוד אינטנסיבי, בטח לא 
בהתחלה וגם אחר כך ]...[ כדי לתת למשפחה הזדמנות באמת לקדם אותה.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(
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בחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות האומנה, מלבד  	 רב  צורך  — עלה  צורך בחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות האומנה 

התמיכה הבסיסית הניתנת להן במפגשים ובשיחות עם מנחת האומנה. המרואיינים ציינו צורך בתמיכה מסוגים שונים: תמיכה 

מקצועית בכל הקשור לנושא המוגבלויות, תמיכה כלכלית ותמיכה רגשית, כפי שיתואר להלן. 

▫ צורך בתמיכה מקצועית — הגברת הזמינות של אנשי מקצוע מן התחום הרפואי וממקצועות הבריאות: הטיפול בילדים עם 	

מוגבלות המשולבים באומנה עשוי להיות דינמי ומשתנה ולהתאפיין בצורך תדיר לקבל ייעוץ נקודתי או טיפולים חד-פעמיים. 

כדי להתמודד עם הצורך באלה, ומכיוון שייעוץ מקצועי רפואי או ממקצועות הבריאות אינו בתחומי הכשרתן וסמכותן של 

מנחות האומנה, הוצע להפעיל מערך זמין של אנשי מקצוע מתחום הרפואה והפרה-רפואה לשירותן של המשפחות.

“אז אני חושבת שלמשפחות עם צרכים מיוחדים צריך להיות איזה מערך קצת יותר... מסודר, אנשי מקצוע שאפשר יהיה 
לפנות אליהם. כי נתקלים בהמון המון דברים — שאלות, על טיפולים, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה... יש המון המון דברים 

שהילדים האלה צריכים, טיפול רגשי, וצריך שתהיה כתובת, שיהיה איזה שהוא מערך מסודר יותר של אנשי מקצוע, זמין 
יותר, מובן יותר. באמת נגיש יותר.” )אם אומנה(

▫ הניתנות 	 לדעתן התשומות  אם  האומנה  מנחות  נשאלו  בסקר   — המיוחדות  ההוצאות  סל  הגדלת  כלכלית:  צורך בתמיכה 

למשפחות האומנה מספיקות. כאמור, לתפיסתן, כשליש מהמשפחות מקבלות מענה שמספק את צורכיהן ברמה בינונית 

ומטה. בקרב משפחות אומנה במצב חברתי-כלכלי נמוך, מנחות האומנה העריכו כי רק 48% מהן מקבלות מענה שמספק 

את צורכיהן ברמה בינונית ומטה בלבד. חיזוק לממצאים אלו נמצא גם בראיונות העומק. עלה מהם צורך מרכזי בהגדלת סל 

ההוצאות המיוחדות לצרכים שונים, ובעיקר למימון של הסעות, טיפולים וחונכות. 

“הפן הכספי מאוד בולט. הוא מאוד מאוד בולט. אני כן חושבת שהוא באמת לוקה בחסר. ]...[ המדינה — ]...[ אם היא שמה 
ילדים במשפחה אומנת, היא צריכה לתת מענה מתאים. וכן, יש לנו בצרכים המיוחדים הרבה הוצאות מעבר לילד ונוער 
בנושא של כל הטיפול הפרה-רפואי; נסיעות כי הם לא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית ולא לכולם יש רכב, אז יש המון 

הוצאות על נסיעות במוניות ספיישל; ]...[ הם צריכים גם הרבה חונכויות בצרכים מיוחדים, כי ההתמודדות היא באמת 
לפעמים לא פשוטה להיות איתם, עם הילדים האלה, כל הזמן בבית. ואני כן, נורא עצוב לי שאני לא יכולה לתת למשפחות 

האלה כל מה שהם צריכים.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

“אני חושבת שענייני הליבה של אומנת מוגבלויות, שזה הצרכים הרפואיים, נסיעות וחונכות, צריכים להיות על חשבון 
המדינה ולא בהפרטה. כל היתר יכול להיות בהפרטה. כן קייטנה-לא קייטנה, יותר ימים-פחות ימים — זה בסדר. אבל שלושת 

ענייני הליבה לא יכולים להיות מופרטים. אי אפשר לשאול אותי — אם ילד מקבל פעם בשבוע התקף אפילפטי מי ישלם את 
האמבולנס? כל פעם צריך לפנות אותו, זו לא שאלה בכלל. זה צריך לחזור להיות כמו שהיה.”27 )מפקחת אומנה(

בספטמבר 2007 הופרט סל ההוצאות המיוחדות למשפחות אומנה. במסגרת ההפרטה נבנה סל חודשי ממוצע המועבר לגופים המפעילים, והם המממנים   27

את השירותים הדרושים לילד, על פי תוכנית הטיפול שנקבעה עבורו.
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▫ צורך בתמיכה רגשית — הפעלת קבוצות תמיכה להורים ולאחים במשפחות האומנות: צוין כי נוסף על התמיכה הרגשית 	

ממנחות האומנה רצוי לספק גם תמיכה רגשית באמצעות הפעלת קבוצות תמיכה. נאמר כי לעיתים נדירות מוצע להורים 

כי  צוין  עוד  ידי מנחת האומנה.  על  הליווי שניתן להם  נוסף על  ולאחים במשפחות האומנות להשתתף בקבוצות תמיכה 

משמעותית  הזדמנות  היא  נוספת  תמיכה  ולקבלת  דומות  חוויות  חולקים  אשר  נוספים  אנשים  עם  לשיתוף  ההזדמנות 

בעבורם, במיוחד מפני שתפקידם מורכב כל כך. 

“הייתה קבוצת אחיות שהבת שלנו הלכה פעם בשבוע — רק של אחיות באומנה ]...[ פתאום יש עוד אנשים כמוה. בגיל 
ההתבגרות, נראה לי, אתה מחפש את קבוצת השווים הזאת, והיה טוב גם לשמוע סיפורים אחרים ולהבין מה קורה אצלה 

]...[ באמת התמיכה הזאת פתאום באחים של האומנה, שהם אלו שהכי נזנחים באיזשהו שלב, כי באמת הם נורא מחויבים 
והם אחים לכל דבר, אבל אין מה לעשות, יש להם אחים שדורשים תשומת לב יותר. אז זה טוב שאפשר להציע להם תמיכה 

כזאת.” )אם אומנה(

מדברי המרואיינים עלה צורך בהפעלת יותר קבוצות תמיכה מסוג זה. 

“כל הנושא הזה של קבוצות תמיכה הוא מאוד חסר — קבוצות תמיכה לילדים, אבל גם להורים ולאחים של הילדים ]...[ — 
כמעט לא נוגעים בו בתור משהו מוסדר. ובטח המשרד לא מתקצב את זה ולא מדבר על זה כמשהו שחייבים לעשות אותו.” 

)מפקחת אומנה(

▫ בשל 	 למשפחות,  הפגה  שירותי  במתן  בסיסי  צורך  על  גם  הצביעו  המרואיינים  למשפחות:  אוורור  שירותי  במתן  צורך 

כך  מחודשים,  כוחות  לצבירת  הזדמנויות  יותר  האומנה  למשפחות  שיינתנו  ככל  לדבריהם,  והשוחק.  האינטנסיבי  תפקידן 

מוגבר למשפחות  סיוע  למתן  ולפעול  באומנה  מוגבלות  עם  הילדים  בעבור  נופשונים  להפעיל  הוצע  פחות.  תישחקנה  הן 

באמצעות חונכים לילדים המשולבים באומנה. 

תחומי התמיכה שהמשפחות זקוקות להם — ליווי אינטנסיבי, הדרכה מקצועית, תמיכה כלכלית ורגשית וכן שירותי הפגה — עלו 

גם במחקרים על משפחות אומנה לילדים בלי מוגבלות. צורכי תמיכה נוספים היו בהתאמת סביבת המגורים לצורכי הילד ובתמיכה 

קהילתית )Brown et al., 2005(. בדומה לכך, באחד הראיונות צוין שישנם מקרים מורכבים שבהם ניתנת עדיפות למשפחה אומנת 

המתגוררת ביישוב קהילתי, בגלל הציפייה שהקהילה תהווה עבור המשפחה מקור לתמיכה וסיוע. 

 המלצות וכיווני פעולה

הזכויות . 1 המוגבלויות,  על  רלוונטי  מידע  בה  ולהקנות  האומנה  משפחות  של  המקדימה  ההכשרה  לשיפור  לפעול  מומלץ 

והשירותים הרלוונטיים הזמינים להן. מומלץ להתאים את ההכשרה של המשפחות למוגבלות הספציפית של המשולב באומנה 

וכן לכוחות ולאתגרים של המשפחות.

כגון . 2 ובמיוחד בצמתים שונים,  בגלל תפקידן האינטנסיבי מאוד  ידי מנחות האומנה,  על  הליווי  רצוי לפעול להגברת עצימות 

הכניסה של המשפחות לתפקיד, עיתות משבר ולקראת סיום האומנה.

מומלץ לפעול לחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות האומנה, מלבד הליווי שניתן להן על ידי מנחות האומנה, באמצעות: . 3
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▫ כדי 	 הבריאות  ומקצועות  הרפואה  מתחום  מקצוע  אנשי  של  זמין  מערך  להפעיל  מומלץ  מוגברת:  מקצועית  תמיכה  מתן 

טיפולים חד-פעמיים,  או  ותדיר  גמיש  נקודתי  ייעוץ  באומנה לקבל  מוגבלות המשולבים  ולילדים עם  לאפשר למשפחות 

בהתאם לצורכיהם, שהם דינמיים ומשתנים תדיר. 

▫ הגברת התמיכה הכלכלית: חשוב לפעול להגדלת סל ההוצאות המיוחדות, ובייחוד –	

למימון הסעות, טיפולים וחונכות: רצוי לפעול להגדלת התמיכה הכלכלית במשפחות אומנה שמצבן החברתי-כלכלי  	

נמוך ולהבטיח כי התשומות הניתנות למשפחה מספיקות לה. 

להגברת התמיכה הרגשית: רצוי להפעיל קבוצות תמיכה להורים ולאחים במשפחות האומנות כדרך נוספת להעניק  	

להם תמיכה רגשית וחברתית, בשל תפקידם האינטנסיבי והמורכב במיוחד.

האומנה  	 למשפחות  לתת  כדי  האומנה,  לילדי  חונכים  העסקת  למשל  או  נופשונים  כגון  אוורור:  שירותי  לאספקת 

הזדמנויות לצבירת כוחות מחודשים ובכך למנוע את שחיקתן. 

3.2.3 טיוב דרכי הגיוס של משפחות האומנה לילדים עם מוגבלות

מרואיינים שונים דיווחו על קושי מרכזי שהגופים המפעילים את האומנה מתמודדים איתו — הקושי לגייס משפחות אומנה לילדים 

עם מוגבלות. 

“לאתר משפחה לילד ‘רגיל’ זאת משימה קשה: להתראיין, טלוויזיה-לא טלוויזיה, עושים הכול בקטע של לנסות לאתר משפחות, 
וזה קשה מאוד. אבל לאתר לילדים עם צרכים מיוחדים זה הרבה יותר קשה. מעט מאוד משפחות מוכנות בסופו של דבר 

להתגייס למשימה הזאת. ואלה שמתגייסות הן משפחות באמת מאוד מיוחדות.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

בניגוד  מוגבלות,  ולמבוגרים עם  לילדים  אומנה  קיומה של  על  הרחב  בציבור  אי-הידיעה  הוא  אחד ההסברים הבסיסיים שהוצעו 

לידיעה על קיומה של אומנה לילדים להורים עם קשיים בתפקוד ההורי או לנפגעי התעללות והזנחה. הסבר נוסף שהוצע לקושי 

כפי שתואר בהרחבה  ואף שוחק,  הוא העובדה שמדובר בתפקיד מורכב, אינטנסיבי  לילדים עם מוגבלות  לגייס משפחות אומנה 

בפרק 3.1.3. 

ואולם היו מרואיינים שציינו כי הקושי בגיוס המשפחות נובע גם מחסמים בדרכי הגיוס. חלק מן המרואיינים סברו כי תהליך הגיוס 

וההערכה של המשפחות הוא בירוקרטי ומסורבל. מרואיינים אחרים ציינו כי התכנים שמועברים בקורסי ההכשרה לאומנה )במ”ה 

— בחירה, מיון, הדרכה( על ידי כל הגופים המפעילים, מרתיעים ואף מאיימים יתר על המידה.

“הם עשו את זה כל כך שחור, ואנחנו ממש ממש ממש היינו כל הזמן בדעה הזאת שבעצם כשאתה לוקח ילד, ואתה מוכן לזה, 
אז הוא הופך בעצם לילד שלך, וגם לילד שלך יכולות להיות בעיות ויכולים להיות קשיים... אמרנו את זה כמה פעמים שהם נורא 

נורא מרתיעים.” )אם אומנה(

אחד ההסברים לתכנים הקשים המועברים בקורסי במ”ה הוא הצורך לאתר מראש את המשפחות שלהן ההתמודדות עם המשימה 

תהיה קשה מדי ולכן אינן מתאימות לתפקיד. 
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קושי נוסף שעלה הוא איך להציג בבהירות את הדרישות ממשפחות האומנה לילדים עם מוגבלות ואת החוויה הצפויה להן, על 

אתגריה והצלחותיה, לנוכח מגוון המוגבלויות ורמות התפקוד. בהקשר לכך נאמר כי חשוב לפעול לפיתוח קורסי במ”ה מותאמים, 

שבהם יוצג מידע רחב ומאוזן של מגוון ההתמודדויות האפשריות, באופן לא מרתיע מדי, שיעודד משפחות להתנדב. 

מגבלה נוספת בגיוס משפחות האומנה שעלתה מדברי המרואיינים קשורה להיעדר ההתאמה התרבותית של קורסי במ”ה לקבוצות 

אוכלוסייה ייחודיות, ובהן חרדים וערבים. למשל, צוין כי הקורסים אינם מותאמים לאוכלוסייה החרדית משום שאין בהם הפרדה 

מגדרית והם מתקיימים בשעות הלימוד בישיבה. התאמה תרבותית עשויה לסייע להגדיל את מספר המשפחות שתהיינה מוכנות 

להיות משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות.

דוגמאות ליוזמות של גופים מפעילים לשיפור הגיוס של משפחות האומנה 

ידי הגופים המפעילים את האומנה.  יוזמות לשיפור הגיוס של משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות על  בשנים האחרונות היו 

להלן תיאורן:

הגופים  	 מן  בחלק  ולנוער:  לילד  מהשירות  לילדים  באומנה  שהתעניינו  למשפחות  גם  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  הצעת 

המפעילים הוחלט להציע למשפחות שהתעניינו באומנה לילדים מהשירות לילד ולנוער, לשמש אומנה לילדים עם מוגבלות. 

והיו משפחות שאכן בחרו לשמש משפחה אומנת  זו היה מוצלח  כי לעיתים השימוש באסטרטגיה  מדברי המרואיינים עלה 

לילד עם מוגבלות. מעניין לציין כי ניסיונות דומים לגייס משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות נעשו על ידי גופי אומנה שונים 

 Beek & Schofield, 2004; Burge & Jamieson, 2009; Gould, 2010;( זו הייתה מועילה  ונמצא כי אסטרטגיה  בעולם 

 .)Orme, Cherry, & Kreck, 2013

הצעת תמיכה מוגברת למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות, כבר בשלבי הגיוס: בשני גופים מפעילים מציעים מראש ליווי  	

מוגבר למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות, כדי לעודד את הבחירה באפשרות זו. הגופים המפעילים מצאו שהאסטרטגיה 

מועילה לעיתים בתהליך שכנוע המשפחות לשמש אומנה לילדים עם מוגבלות. נמצא שגם בעולם משתמשים באסטרטגיה זו, 

.)Orme et al., 2013( והוכח שהיא מועילה לגיוס משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות

 “...היכולת לתת להם איזשהו מענה הרבה יותר נכון ]...[ מאפשרת פה משהו שהוא באמת בכל הרבדים, גם בגיוס, גם בליווי 
נכון יותר, זה מקרים שלא בטוח שהמשפחות היו נענות לאתגר הזה בלי כל המערכת הזאת של התמיכה...” )אשת מקצוע 

בגוף מפעיל(

המלצות וכיווני פעולה

הצורך . 1 את  להפיץ  כך  ובתוך  הציבורי,  בשיח  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  של  לקיומה  המודעות  להגברת  לפעול  מומלץ 

ובכנסים  וכן באירועים  כלי התקשורת  זאת באמצעות מערכת החינוך,  ניתן לעשות  לילדים עם מוגבלות.  במשפחות אומנה 

המאורגנים על ידי שירותי האומנה. 

מומלץ להציע למשפחות שבחרו לשמש אומנה לילדים מהשירות לילד ולנוער, לשמש אומנה לילדים עם מוגבלות.. 2
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והיכרות . 3 המוגבלות  לעולם  זיקה  עם  אנשים  בקרב  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לגיוס  מאמצים  להפנות  מומלץ 

קודמת איתו. 

סוגי . 4 מגוון  על  רחב  מידע  להציג  מומלץ  במ”ה.  בקורסי  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  תפקיד  הצגת  לשיפור  לפעול  רצוי 

המוגבלויות ורמות התפקוד ועל מגוון ההתמודדויות וההצלחות האפשריות, באופן שיעודד משפחות להתנדב מצד אחד, אך 

יאפשר לאתר משפחות מתאימות, כאלו שמשימה זו לא תהיה קשה מדי בעבורן, מצד שני.

מומלץ לערוך התאמות תרבותיות לאוכלוסיות שונות )חרדים, ערבים(, כדי להגדיל את ההיתכנות לגיוס משפחות אומנה . 5

גם מקרבן. 

חשוב להציע למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות תמיכה מוגברת, כמו למשל על ידי הגברת עצימות הליווי וחיזוק התמיכה . 6

את  בחיוב  לשקול  לעודד משפחות  עשויה  כזו  תמיכה   .)3.2.2 בפרק  הרחבה  )ר’  ורגשית  כלכלית  — מקצועית,  בהן  השוטפת 

האפשרות לשמש אומנה לילדים עם מוגבלות. 

3.2.4 פיתוח השימוש בדרכי תקשורת תומכת חלופית עם ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה 

המשולבים  הילדים  של  זכויותיהם  הגדרת  הוא  התשע”ו-2016(  לילדים,  אומנה  )חוק  לילדים  האומנה  חוק  של  מחידושיו  אחד 

באומנה. בסעיף 11 א’ לחוק מצוין: “זכותו של ילד להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות, בכל עניין הנוגע 

ובצרכיו המיוחדים.” חשוב  בגילו, בכשריו המתפתחים  והכול בהתחשב   ,13 לו מידע כאמור בסעיף  זה, לאחר שניתן  לפי חוק  לו 
לציין כי זכות זו נחשבת לאחת מזכויות היסוד באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד, והיא מעוגנת בסעיף 12 שלה.28 

ולא הסתפקה  באומנה,  הילדים  מן  עם 64%  הבית  בביקורי  שוחחה  האומנה  מנחת  כי  דווח  מ-2012  האומנה  שירותי  על  במחקר 

בשיחה עם הוריהם בלבד29 )שורק ואח’, 2014(. יצוין כי באותה עת, לפי הנחיות תע”ס )תע”ס 8.2, 2011(, לא הייתה ציפייה שמנחת 

כי מנחת  האומנה תשוחח עם כל הילדים, אלא שתתמקד בליווי המשפחות האומנות. אחת ממטרות חוק האומנה היא להבטיח 

האומנה תשוחח ישירות עם כל הילדים המשולבים באומנה, כדי להבטיח את זכותם הבסיסית להשתתפות בתהליכי קבלת החלטות 

הנוגעים לחייהם, המעוגנת בסעיף 12 לאמנה הבין-לאומית לזכויות הילד.30 על מנחת האומנה לשמוע את רצונותיהם, רגשותיהם 

ועמדותיהם בכל שלבי התהליך: בעת השילוב באומנה, לאורך השהות בה ועם סיומה. עליה להבטיח כי הקשבה להם תיעשה באופן 

בלתי אמצעי ובלתי תלוי בגורמים אחרים, ולא תתבסס רק על איסוף מידע מגורמים המטפלים בילדים. מן הראיונות עלה שישנה 

הבנה הולכת וגוברת לחשיבות הדיבור הישיר עם הילד המשולב באומנה.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx :האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד  28

ממצאי המחקר הם בנוגע לילדים שהופנו לאומנה הן מהשירות לילד ולנוער, הן מן האגף למוגבלות שכלית-התפתחותית והן מאגף השיקום. הם מוזכרים   29

כאן באופן גורף מכיוון שלא נמצאה שונות בהיבט זה בין האגפים המפנים ילדים לאומנה. 

שם )הערה 28(  30
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“צריך לדייק את היכולת לדבר עם הילד, את היכולת להבין מה הוא עובר. לפעמים זה גם יושב על הדעות שלנו... האימא יכולה 
לשבת, לדבר עליו, להגיד ‘הוא ככה וככה’. ומנחה אומרת ‘רגע, חלק הוא גם מבין’. לפעמים ]...[ נדמה לי שהוא מבין שמדברים 

עליו ולא איתו... אז צריך לכבד אותו, ולעשות כל מאמץ לדבר איתו ישירות.” )מפקחת אומנה(

ואולם בפועל התקשורת עם חלק מן הילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה מאתגרת במיוחד, ואנשי המקצוע חשים כי חסר להם 

ידע פרקטי על דרכי תקשורת עם אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים. ביטוי לכך אפשר למצוא בדברי אחת ממפקחות האומנה:

“אני גם שומעת את זה מהארגונים: חסרים להם כלים פרקטיים — איך מדברים עם ילד שיש לו קשיי דיבור, אני לא מדברת על 
]...[ נגיד ילד בן 10 שיכול להיות ברמה של ילד בן 3. עכשיו גם ילד בן 3 מדבר, אבל אתה צריך להתאים את זה, כי אתה צריך 

להבין במה הוא דומה לילד בן 3 ובמה הוא דומה לבן 10 ]...[ אז פה חסר כלים ]...[, פה זה משהו שאין מענה טוב. ]...[ גם מנחת 
אומנה, כמה שתהיה קרובה, אני חושבת שהיא מוגבלת ביכולות שלה עם הילדים שיותר פגועים, עם הילדים שיש להם קשיי 

תקשורת, ויש הרבה כאלה.” )מפקחת אומנה(

עוד נאמר כי אף שפותחו דרכי תקשורת תומכת חלופית )תת”ח( עם אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים, לא נעשה בהן די שימוש 

בשירותי האומנה. 

“יש כל מיני סוגים של תקשורת, אם זה כל מיני כלים מעשיים שיכולים לתת, משחקים שמתאימים או תיווך דרך טאבלט; יש כל 
כך הרבה סוגים של איך מתקשרים, במיוחד עם אוטיזם למשל. זה תחום שאני ממש ממש אין לי היכרות איתו ]...[ צריך לבדוק 

אז איך מתקשרים נכון ובאופן יעיל ואפקטיבי עם ילדים כאלה.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

צרכים מרכזיים שעלו בראיונות ובקבוצות הדיון הם אפוא בהכשרת מנחות האומנה בדרכי תקשורת תומכת חלופית וכן בהטמעת 

גישה מקצועית המעודדת שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות, בכל רמת תפקוד, וזאת כדי להבטיח שנעשו כל המאמצים לאפשר 

את מימוש זכויותיהם. חשוב לציין כי ישנם גופים מפעילים שכבר זיהו את הצורך בהכשרה של המנחות בחשיבות השיח הישיר 

עם אנשים עם מוגבלות ובדרכים תומכות חלופיות לתקשורת ישירה. גופים אלו פנו לאנשי מקצוע ולמרכזים שלהם יש מומחיות 

עם  אלקטרונית  תקשורת  לוחות  או  תקשורת  לוחות  או  כרטיסיות  באמצעות  בתקשורת  הכשרה  לצורך  למשל  אלה,  בנושאים 

לילדים  יותר  עוד  גוף, שימושית  מחוות  באמצעות  לילד. תקשורת  אישית  המותאמים  ושמיעתית  חזותית  לתקשורת  אפשרויות 

הצליחו  האומנה  מנחות  שבהם  מקרים  המרואיינים  תיארו  בראיונות  לילד.  ילד  בין  משתנה  והיא  בתקשורת,  מאוד  המתקשים 

לראשונה לתקשר עם ילדים שלא האמינו שניתן ואפשרי לדבר איתם. רגעים אלו היו מרגשים במיוחד בעבורן.

“זה ילד עם משהו מאוד נדיר שלא מדבר ]תסמונת יללת החתול[. בעצם כל הקול שלו זה משהו שהוא נשמע ככה כמו יללה 
של חתול, וילד כזה בקלות הולך לאיבוד ]...[ והוא בן 15, הוא כבר לא ילד ]...[ זאת דוגמה סופר-משמעותית, כי אחרי ‘בית נועם’ 

]...[ פתאום היא ]המנחה[ אומרת ‘אפשר’ ו’אני יכולה לדבר, אני יכולה למצוא את הכלים’. הוא היה בלי יכולת לדבר. היום היא 
מבינה אותו והוא מבין אותה, והוא יכול להעביר לה מסרים ודברים בדרך שלו.” )משיחה עם שתי נשות מקצוע בגוף מפעיל(
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נוסף על כך, צוין גם כי לחלק ממשפחות האומנה אין הכשרה בדרכי תקשורת תומכות חלופיות עם הילדים, והדבר מקשה עליהן 

במתן טיפול מיטבי. מסקירת הספרות עלה כי חסמים לתקשורת עלולים להשפיע לרעה על איכות הקשר בין ההורים האומנים 

לבין הילד המשולב אצלם באומנה. למשל, נמצא שהאינטראקציה בין ההורה האומן לילד עם מגבלה המשולב באומנה יכולה להיות 

מאופיינת בהיעדרן של אינטימיות רגשית וקבלה פסיכולוגית, בהיעדר הרמוניה, בסמכות הורית מועטה ובשביעות רצון לא מספקת 

ממערכת היחסים. כמו כן, מצב זה עלול לגרום להורים שלא להעריך כראוי )הערכת-חסר( את המצב הפיזי והרגשי של ילדיהם 

.)Aslamazova, Yurina, Khakunova, & Kochenkova, 2016( האומנים — אחיהם האומנים של הילדים המשולבים באומנה

עם  הקשר  על  לוויתור  הסיבות  אחת  להיות  עלול  ואף  מקשה,  זה  מסוג  הכשרה  היעדר  המולידות,  המשפחות  בקרב  גם  כי  צוין 

הילד המשולב באומנה. כל אלה הובילו את המרואיינים להצביע על חשיבותה של הכשרה בדרכי תקשורת תומכות חלופיות גם 

למשפחות האומנות וגם למשפחות המולידות.

המלצות וכיווני פעולה 

כדי . 1 לדבר,  יכולים  שאינם  מוגבלות  עם  ילדים  עם  חלופית  תומכת  לתקשורת  בדרכים  האומנה  מנחות  את  להכשיר  חשוב 

— להביע את רצונותיהם, רגשותיהם,  זכויות הילד  זכותם המעוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר  להבטיח שהם מממשים את 

דעותיהם ועמדותיהם ולהישמע בחופשיות, בכל עניין הנוגע להם. 

מוגבלות המשולבים במשפחתם . 2 הילדים עם  רצוי להכשיר את המשפחות האומנות בדרכים לתקשורת תומכת חלופית עם 

שאינם יכולים לדבר, כדי להבטיח מתן טיפול איכותי יותר ומיטבי.

באומנה . 3 המשולבים  מוגבלות  עם  ילדיהם  עם  חלופית  תומכת  לתקשורת  בדרכים  המולידות  המשפחות  את  להכשיר  רצוי 

שאינם יכולים לדבר, כדי לאפשר קשר איכותי יותר ביניהם ואף כדי לגרום לרבים יותר להיות בקשר עם ילדיהם. 

רצוי לפעול להטמעת גישה מקצועית המעודדת שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות בכל רמת תפקוד שהיא.. 4

3.2.5 שיפור הקשר בין הילד עם מוגבלות המשולב באומנה ובין משפחתו המולידה

ילד לדעת מיהם הוריו, להכיר את הוריו  “זכותו של  לילדים, התשע”ו-2016( מצוין:  )חוק אומנה  9 לחוק האומנה  כאמור, בסעיף 

ואת בני משפחתו, ולשמור על קשר אישי עמם”. בראיונות העומק הדגישו המרואיינים את החשיבות בשימור הקשר בין הילדים 

המשולבים באומנה ובין משפחותיהם המולידות: 

“הקשר הזה נותן לילד תחושה שלא נטשו אותו, נותן לו את החיבור לשורשים שלו.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(
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נאמר כי למרות מגוון רמות ההבנה הקוגניטיבית והרגשית של חלק מן המשולבים באומנה, עדיין ניכר בהם צורך, ולעיתים צורך 

במה  למצוא  אפשר  לכך  ביטוי  שלהם.  השורשים  אל  להתוודע  רק  אפילו  או  המולידות,  משפחותיהם  עם  בקשר  להיות  עמוק, 

שסיפרה אחת מנשות המקצוע:

“גם ילד עם צרכים מיוחדים עסוק ב’מי ההורים שלי, מאיפה הגעתי, מה הרקע שלי’ ]...[ ילדים צמאים לזה. היה לי נער עם 
תסמונת דאון שליוויתי, שהיה מאוד עסוק בסיפור החיים שלו. זה ילד שננטש בבית חולים, לא היו שום הורים בתמונה. לא היה 

לנו אפילו כלום. חלק מהעבודה איתו הייתה לבנות סיפור חיים מכלום. המנחה הלכה לצלם את האחות שליוותה אותו, את החדר 
שהוא היה בו ]...[ זה עשה לו משהו נפשית, מדהים, פתאום הוא הבין שיש לו שורשים, שיש משהו.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

ואולם, צוין כי שלא כמו במקרים של אומנה לילדים ללא מוגבלות, במקרים של אומנה לילדים עם מוגבלות, שימור הקשר מורכב 

יותר. מורכבות זו נובעת בין השאר ממקרים שבהם ההורים בחרו להתנתק ואינם מעוניינים בקשר עם ילדיהם. כאמור, כחמישית מן 

המשולבים באומנה ננטשו בבית חולים.

“יש לי משפחה שאני מלווה שההורים של הילד, לא רק שהם החליטו שהם לא יכולים לגדל, הם לא רוצים שום קשר, זה סוד, 
כאילו ]...[ הם סיפרו למשפחה שהילד מת בלידה. אז שם בכלל אין לילד קשר, וגם אין סיכוי לקשר.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל( 

במקרים כאלה, צוין שרצוי למצוא דמויות אחרות במשפחה, למשל הסבים והסבתות, הדודים והדודות, שאיתן אפשר יהיה לשמר 

את הקשר.

המורכבות נובעת גם ממוטיבציה נמוכה של ההורים בשימור הקשר עם ילדיהם בגלל הקושי שלהם להתמודד עם העובדה שהביאו 

לעולם ילד עם מוגבלות, בגלל הקושי שהם חווים ביצירת תקשורת עם הילד או אף בגלל רתיעה מסוימת ממנו. נאמר כי קיומו של 

הקשר תלוי במידה רבה בעידודו על ידי גורמים אחרים, ובהם אנשי המקצוע או הורי האומנה. 

“עכשיו זה לא מקרה של ילד בצו, שמגיעים לבתי משפט וההורים נלחמים, הרבה פעמים לצערי, אם אנחנו לא נילחם על הקשר 
הזה, הוא לא יקרה. ואני חייבת להגיד שכשאנחנו כן נלחמים על הקשר הזה, הוא הרבה פעמים קורה ונמצא.” )אשת מקצוע 

בגוף מפעיל(

“היא ]אם האומנה[ לא ויתרה לאימא הביולוגית ולהורים הביולוגיים, שאגב הם אנשים נורמטיביים לחלוטין, מה שנקרא ‘כמוני 
כמוך’, ובעצם דאגה לחידוש הקשר ]...[ והיום, בזכותה יש היכרות, הילד יודע מי הם, יודע את שני העולמות שבהם הוא חי. ילד 

שהיה יכול להיות נטוש לגמרי.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

עוד נאמר כי קיומו של הקשר תלוי במידה רבה גם בעבודה עם ההורים המולידים על קבלת הילד עם המוגבלות, על עיבוד האבל 

שהם חווים ועל הכשרה שלהם ליצור תקשורת עם הילד בדרכים מותאמות או חלופיות.

במחלקות  העו”סיות  של  היא  המולידה  משפחתו  לבין  באומנה  המשולב  הילד  בין  הקשר  לשימור  האחריות  רשמית,  מבחינה 

לשירותים חברתיים. עם זאת, לפי תפיסת אנשי המקצוע שרואיינו עולה כי העו”סיות המלוות את המשפחות המולידות לא תמיד 

פועלות ליצירת קשר זה ולעידודו ממגוון סיבות. 
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“לא תמיד לשכות הרווחה איתנו. זה המקרים הרדומים יותר, כי זה לא המקרים האלה שההורים מגיעים לבית משפט ונלחמים 
על הילדים שלהם, והן חייבות להגיש תסקיר או משהו. זה המקרים היותר רדומים, אז אנחנו צריכות להרים את זה, המנחות 

צריכות להיות הרבה יותר על זה.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

הוריהם  ובין  באומנה  המשולבים  הילדים  בין  הקשר  את  ומקדמות  יוזמות  אשר  אומנה  מנחות  ישנן  כי  עלה  הראיונות  מן  ואכן, 

המולידים, משום שהן מבינות את חשיבותו ואת חשיבות הצורך לסייע לילדים ביצירת לכידות רבה יותר בחייהם.

“יש פיצול נורא גדול. הילדים הם חיים כל הזמן עם פיצול מהמשפחה הזו והמשפחה הזו, וכשיש את החיבור הזה בין שני 
העולמות, אצלנו ]בגופים המפעילים את האומנה[, זה עוזר גם לאחות את הפיצול אצל הילדים.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

הקשר  להידוק  לפעול  שמטרתה  לאומנה(  דינמיים  ייעודיים  )מרכזים  מימ”ד  תוכנית  מופעלת  הרווחה  במשרד  כי  לציין  חשוב 

כדי לפעול לחיזוק התפקוד ההורי  גם  בין השאר  ובין המשפחה המולידה מן הצד השני,  ומשפחתו האומנת מצד אחד  בין הילד 

ובין  הילדים  בין  את הקשר  מיטיבה  זו  תוכנית  כי  העריכו  המרואיינים  בילד.  בטיפול  מעורבותם  ולהגברת  המולידים  ההורים  של 

המשפחות המולידות שלהם ומשיגה את יעדיה. ואולם הם ציינו כי משתתפים בה יחסית מעט ילדים עם מוגבלות וכי היא מספקת 

לאוכלוסיית  גם  התוכנית  את  להרחיב  רצוי  כי  הדגישו  המרואיינים  באומנה.  משולבים  אשר  מוגבלות  ללא  לילדים  בעיקר  מענה 

הילדים עם מוגבלות מן הסיבות שנמנו לעיל. 

נוסף על כך עלה צורך באיתור דרכי עבודה מיטביות לחיזוק הקשר בין הילד להוריו המולידים, במקרים שבהם הילדים משולבים 

של  קיומן  בגלל  השאר  בין  שונות,  מסיבות  הקשר  של  שימורו  מעודדים  אינם  אשר   — סבים  או  דודים  אצל   — קרובים  באומנת 

מערכות יחסים סבוכות ואף מסוכסכות בתוך המשפחה, כמו למשל אם יש סכסוך ואי-אמון בין הסבים של הילד המשמשים הוריו 

האומנים לבין אחד ההורים של הילד, שהוא הבן או הבת שלהם.

המלצות וכיווני פעולה

רצוי לבחון בקביעות ובשיטתיות את קיום הקשר, היתכנותו והיקפו, ולפעול להסדרתו בתוכנית הטיפול של כל ילד.. 1

מומלץ לבחון מחדש את נושא האחריות ליצירת הקשר עם המשפחה המולידה ולהמשכיותו ולספק הכשרה מקצועית לבעל . 2

התפקיד האחראי.

מומלץ לפעול לקידום שיתוף הפעולה בין העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים ובין מנחות האומנה בגופים . 3

המפעילים, הן בנוגע ליצירת הקשר בין הילד עם המוגבלות לבין המשפחה המולידה והן בנוגע להמשכיות הקשר. 

במקרים שבהם לא מתאפשר קשר בין הילד באומנה לבין הוריו המולידים, יש לבחון אפשרות לשימור קשר עם דמויות אחרות . 4

מהמשפחה המולידה, למשל דודים או סבים.

משפחתו . 5 עם  הילד  של  הקשר  חשיבות  על  דגש  יושם  האומנות  למשפחות  הניתנת  השוטפת  ובהדרכה  שבהכשרה  מומלץ 

המולידה ועל מתן כלים לקידום הקשר, בין השאר מכיוון שהמשפחה האומנת יכולה להשפיע על יצירת הקשר, על הידוקו ועל 

טיבו, ובמקרים שבהם הקשר אינו מתאפשר, היא עשויה להשפיע על הנכחת המשפחה המולידה בחיי הילד, למשל באמצעות 

שיחה עליה והתבוננות בתמונות.
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רצוי לספק הכשרה, הדרכה ותמיכה בקשר עם הילד — לעובדות הסוציאליות של המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים וכן . 6

למשפחות המולידות. רצוי לבחון עם המשפחה המולידה באיזה אופן היא מעוניינת להיות מעורבת בחיי הילד. רצוי שהליווי 

בתיאום  תמיכה  מלבד  ישירה,  לתקשורת  חלופיות  במיומנויות  והכשרה  הדרכה  רגשית,  תמיכה  גם  יכלול  למשפחות  הכולל 

המפגשים ומקום המפגש. 

רצוי להפעיל את תוכנית מימ”ד ולבחון התאמות נדרשות שלה לאומנה של ילדים עם מוגבלות. תוכנית מימ”ד אינה מוגבלת . 7

רק לילדים ללא מוגבלות, אבל בפועל, רק מקרים מעטים של אומנה לילדים עם מוגבלות משולבים בה.

יש צורך באיתור דרכי עבודה מיטביות לחיזוק הקשר בין הילד להוריו המולידים במקרים שהילדים משולבים באומנת קרובים . 8

אצל דודים או סבים אשר אינם מעודדים שימורו של הקשר מסיבות שונות.

3.2.6 הבטחת מעבר של ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה לסידור מיטבי בבגרותם 

שהתבגרו  הילדים  רבים  במקרים  ואולם   .)21 עד  לידה  )מגיל  ילדים  בעבור  בעיקר  נועדו  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  שירותי 

אלו,  במקרים  המשך.  דיור  במסגרות  משולבים  אינם  והם   ,22 לגיל  הגיעם  לאחר  האומנות  משפחותיהם  עם  להתגורר  ממשיכים 

לעיתים ישנה החלטה שמשפחת האומנה תהיה סידור קבוע ורשמי, בהתאם לשיקול הדעת של מפקחות האומנה. 

לאפשר  עשוי  הוא  התפקוד(:  וברמות  המוגבלות  בסוג  )תלוי  מוגבלות  עם  בוגרים  בעבור  יתרונות  להיות  עשויים  בקהילה  לדיור 

לבוגרי האומנה לחוות סביבה חדשה נוסף על הסביבה שבה גדלו, להכיר אנשים חדשים ולפתח עימם קשרים חברתיים וכן לפתח 

מיומנויות של עצמאות. אומנם גם להמשך השהות במשפחות האומנה עשויים להיות יתרונות, אולם יש להביא בחשבון שהורי 

האומנה לא יוכלו להמשיך לטפל בבוגר האומנה כל חייו וביום מן הימים הם יהיו זקנים מכדי להמשיך ולטפל בו. משתתפי המחקר 

ציינו שרצוי לשלב את בוגר האומנה בדיור בקהילה עוד בשלב שבו השינוי יכול להיטיב עימו ולפני שהוריו האומנים יזדקנו ויגיעו 

למצב שבו יידרש מעבר מיידי למסגרת חירום. 

המרואיינים מנו כמה סיבות שבגללן בוגרי אומנה רבים אינם משולבים במסגרות דיור בקהילה:

הפכו  	 באומנה  אצלם  שהיו  הילדים  כי  מרגישים  רבים  הורים  לשחרר”:  בצעיר/”קושי  לטפל  להמשיך  המשפחות  של  רצון 

לחלק טבעי ממשפחתם, והם מביעים רצון להמשיך ולטפל בהם בעצמם ולדאוג למכלול צורכיהם. 

“המשפחה רוצה שהם יישארו. מבחינתם זה הבית. שם הם גרים. למה אחרי 20 שנות אומנה או אפילו יותר, לעשות להם שינוי 
למרות שברור שהדודה הזאת לא תחיה לעד?!” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

מן  	 בוגרים עם מוגבלות  ישנה תפיסה תרבותית המתנגדת להוצאתם של  והערבית  נורמות תרבותיות: באוכלוסיות החרדית 

הבית ולשילובם במסגרות חיצוניות. 

“יש המון משפחות כאלה, בעיקר מהמגזר הערבי ]...[ ששם הם יותר שומרים אותם בבית. ממה שאני הבנתי זה עניין שהם 
מתביישים או שהם לא רוצים שזה יפגע בשידוכים ]...[ מתביישים להוציא אותם החוצה אז פשוט מחביאים אותם בבית, ואז הם 
ממשיכים להיות משפחות אומנה. אז כאילו האחים הופכים להיות האומנה כי ההורים כבר מבוגרים, או הדודים, כל מיני, יש שם 

כבר אנשים בני 50-40 ברמה כזאת, שפשוט לא יוצאים למסגרות-חוץ.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(
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היצע מצומצם של מסגרות לבוגרים עם מוגבלות: היצע המסגרות הקיים בסביבת המגורים של האדם עם מוגבלות מצומצם  	

ואינו מותאם דיו לשונות הרבה בין אנשים עם מוגבלות או למגוון הרקע התרבותי-דתי שלהם. 

היכרות מועטה בלבד: המנחות ומשפחות האומנה אינן מכירות די מסגרות ומענים לבוגרים עם מוגבלות ברשויות המקומיות,  	

ועקב כך יש חרדה וחשש מחוסר ההיתכנות לשילובם של ילדים במסגרות המשך. 

היעדר תהליך תכנון מובנה לסידור הילד בבגרותו: לעיתים, המעבר נמנע או מתעכב בגלל היעדר תכנון מראש לעידור הילד  	

זה  נראה שמצב  בין מנחת האומנה והמשפחה בקשר למסגרת המתאימה לסידור כזה.  בבגרותו או שמתגלעות אי-הסכמות 

משתתפי  בבגרותו.  הילד  של  ההשמה  לתכנון  ניתנת  מדי  מועטה  לב  תשומת  וכי  מוגבלות  עם  לילדים  האומנה  את  מאפיין 

המחקר ציינו כי תכנון מראש של המעבר לבגרות והסתגלות הדרגתית אליו יסייעו לקדם את המעבר למסגרת דיור בקהילה 

.)Thoburn & Courtney, 2011(

“]...[ יש לי משימה להנגיש לצוות שלי הרבה יותר את המענים החיצוניים, שהם ידעו גם להנגיש אותם למשפחות. אני חושבת 
שהיום מכוח האינרציה הילדים האלה נשארים, כשברור שמשפחות האומנה לא יוכלו לעד, ואז צריך לדעת מה יהיה ביום הבא 

ולהתכונן אליו. כי לא קל להוציא ילד בן עשרים ומשהו ממשפחת אומנה שגידלה אותו מגיל חמש ולהגיד לו ‘עכשיו אתה חי 
בדיור בקהילה, ואתה תוכל לבוא לבקר אותם, אבל זה לא יהיה הבית שלך כבר’.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

שבסיום  הקושי  והוא  אחר,  מסוג  קושי  על  דווח  אלו  במקרים  בקהילה.  דיור  במסגרות  משולבים  כן  האומנה  בוגרי  לעיתים 

הליווי ששירותי האומנה מספקים למשפחות ולמשולבים. מראיונות העומק עלה שבתהליך הפרידה משירותי האומנה חווים 

חלק מבוגרי האומנה וחלק מן המשפחות חוויית נטישה. בעוד הבוגר והמשפחה זקוקים להמשך הליווי בתקופה שלאחר סיום 

האומנה, בפועל הם אינם יכולים לקבלו, מכיוון שמנחות האומנה מקבלות מקרים חדשים לטיפולן ואינן פנויות לליווי משפחה 

והמשולבים בה שהאומנה שלהם הסתיימה. 

“אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ככה סתם, וזה גם אחת הבעיות באומנה ]...[ ברגע שמסתיימת האומנה מסיבה כזו או אחרת, 
אז כאילו זהו, נפסקת העבודה, זהו. אנחנו אומרים להם שלום ולא להתראות?! הרבה פעמים הם ממשיכים להיות המשפחה 

עבורו וזה מאוד קשה להם.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל( 

בראיונות ובקבוצות הדיון ביום הלמידה בלט הקושי להבטיח מעבר של ילדים עם מוגבלות מן האומנה לסידור מיטבי בבגרותם. 

נציגי הגופים המפעילים תיארו יוזמות שאפשר לשאוב מהן השראה לשיפור תהליך המעבר לבגרות.

באחד הגופים המפעילים למשל, מנחות האומנה למדו על התהליכים הרגשיים  	 התמקצעות המנחות בנושא סיום האומנה: 

של הילדים ומשפחותיהם האומנות בסיום האומנה וכיצד מוטב ורצוי להכין אותם לסיום הליווי.

מנחות  	 של  ביקור  נערך  המפעילים  הגופים  באחד  מוגבלות:  עם  לבוגרים  ומענים  מסגרות  על  המנחות  של  הידע  הרחבת 

האומנה במסגרות דיור בקהילה לבוגרים עם מוגבלות, והוא סייע למנחות בהעמקת ההיכרות עם המסגרות ועם יתרונותיהן 

וחסרונותיהן ובמסירת הידע שרכשו למשפחות האומנות.

תמיכה וגיבוי של הפיקוח: צוין כי במקרים קיצוניים של אי-הסכמות בין מנחות האומנה למשפחות האומנה בקשר למסגרת  	

המתאימה לבוגר האומנה, המפקחת יכולה לעזור, שכן יש לה ראייה מקצועית ורחבה.
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חשוב לגבש קווים מנחים לקביעת השלב המתאים לסיום האומנה, תוך שמירה על גמישות והתייחסות לכל מקרה לגופו.. 1

במקרים שנמצא כי הגיע הזמן לסיום האומנה, רצוי לבצע תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד לדיור בקהילה, ובו:. 2

▫ הכנה רגשית למשפחות האומנה ולצעירים המשולבים באומנה;	

▫ עצימות גבוהה יותר של ליווי משפחות האומנה והצעירים המשולבים בה )=”עיבוי ליווי”(;	

▫ הצגת כל החלופות האפשריות לדיור בקהילה, יתרונותיהן וחסרונותיהן וקבלת החלטה משותפת על סוג הסידור. 	

במקרים של אי-הסכמות על סוג הסידור, רצוי להיעזר במפקחת המחוזית על האומנה. . 3

גם . 4 לפעול  רצוי  זה  לצורך  מוגבלות.  עם  לבוגרים  רלוונטיות  דיור  מסגרות  על  האומנה  מנחות  הידע של  להרחבת  לפעול  יש 

להידוק הקשר בין מנחת האומנה לבין העובדת הסוציאלית ברשות המקומית, משום שלה יש היכרות עם מענים ומסגרות דיור 

בקהילה לבוגרים עם מוגבלות. 

מומלץ שמשפחות האומנה תישארנה במכסת המשפחות של מנחת האומנה כשלושה חודשים לאחר סיום האומנה. . 5

עם . 6 לבוגר  לאפשר  כדי  האומנה  סיום  לאחר  “משפחה מארחת”  למעמד של  ישתנה  האומנה  מומלץ שמעמדה של משפחת 

מוגבלות זכויות שיסייעו לו להתנייד ולהגיע לביקורים אצל משפחת האומנה.

3.2.7 הבניית מערך תפקידים ייעודי בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וחיזוק ההכשרה 

שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות נתונים בתהליך פיתוח והתמקצעות. כאמור, פותחו יחידות ייעודיות לאומנת ילדים ומבוגרים 

במשרד  מוגבלויות  במינהל  ואומנה  קהילה  משפחה,  שירות  של  הנחיה  בעקבות  האומנה,  את  המפעילים  בגופים  מוגבלות  עם 

הרווחה. בראשן של יחידות אלה עומדת רכזת/רפרנטית או ראשת צוות אשר מדריכה את הצוות בנושאים הקשורים למוגבלויות. 

בכל הגופים המפעילים, מנחות האומנה מטפלות באותה עת גם בילדים ומבוגרים עם מוגבלות וגם בילדים ללא מוגבלות. באחד 

הגופים המפעילים את שירותי האומנה פותח צוות ייעודי המטפל רק באוכלוסיית המשולבים עם מוגבלות. 

של  ליוזמות  דוגמאות  להלן  מוגבלות.  עם  לילדים  האומנה  שירותי  לטיוב  מקומיות  יוזמות  פותחו  המפעילים  הגופים  מן  בחלק 

הגופים המפעילים שנועדו להכשרת מנחות האומנה ולהעמקת המקצועיות שלהן עם עולם המוגבלות: 

בתקשורת  	 במרכזים המתמחים  סיירו  שונים  בעלי תפקידים  המפעילים,  הגופים  מן  בחלק  נותני שירות:  ביקורים במרכזים 

מותאמת/חלופית, במרכזים למשפחה, במרכזים המקיימים פעילויות וקבוצות לילדים עם מוגבלות וכן במרכזי דיור לבוגרים 

עם מוגבלות כדי להעמיק את היכרותם עם שירותים רלוונטיים בקהילה.

“עשינו לפני חצי שנה סיור מרתק ב’שלווה’. הצוות לאט לאט נחשף לכל מיני מענים ודברים, ודרך זה גם לומד. יש לנו גם ילדים 
שמשולבים ב’שלווה’, אז אם הצוות נחשף למה שקורה ב’שלווה’, אני פותחת איזשהו מענה נוסף למנחות שהילדים שלהן לא 

משולבים שם.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(
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התמקצעות.  	 בהם  שנחוצה  קבעו  שהם  בתחומים  סדנאות  הופעלו  המפעילים  הגופים  מן  בחלק  מקצוע:  אנשי  עם  סדנאות 

למשל, ישנם גופים מפעילים שנעשו בהם סדנאות בנושאים של תקשורת מותאמת/חלופית, מיניות של אנשים עם מוגבלות, 

אבחונים ועוד. 

“עשינו ישיבה מאוד גדולה עם נציגות רצינית מהמרכז אבחון ]...[. אני רואה את ההפניות לאבחונים כבר ממקום אחר, הדברים 
האלה ניכרים בשטח, ומנחה שמפנה היום לאבחון כבר מבינה מה היא יכולה להסיק ממנו. היא מבינה שזה תהליך שהיא עושה 

עם משפחה, היא מבינה שהיא מנסה לקדם תהליך מסוים וזה אחד מהכלים.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל(

למידה עצמאית ולמידת עמיתים: בחלק מן הגופים המפעילים התקיימו תהליכי למידה עצמאיים בצוותים שמלווים ילדים  	

עם מוגבלות, בנושאים הקשורים למוגבלויות. בגופים מפעילים אחרים נבנתה תוכנית לימודים שנתית עם נושא מרכזי שנלמד 

במהלך אותה שנה. תהליכי הלמידה אפשרו למנחות האומנה לקדם התאמות נוספות, כגון הנגשה של נציבות תלונות הילדים 

לילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה והתאמה של טפסים בנושא פגיעות מיניות.

“למשל ביום אחד עסקנו בנושא של פגיעות מיניות. בא מומחה בתחום, והצוות עשה עבודה סביב זה. שהמטרה הייתה באמת 
לתת לצוות יותר כלים וגם באמת להתכונן לאומנות האלה.” )אשת מקצוע בגוף מפעיל( 

ואולם, מן הראיונות וקבוצות הדיון עלה כי היוזמות שהוחל בפיתוחן עדיין אינן מספיקות וכי ישנו צורך להמשיך ולהעמיק בתהליך 

בניית מערך התפקידים המובחן והייעודי לליווי משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות ובעיצוב הפרופסיה של מנחת אומנה לילדים 

וההתמחות.  ההכשרה  מהלך  תכנון  בעת  סוגיות  לשתי  הדעת  את  לתת  יש  בראיונות,  שבלט  בהכשרה  הצורך  לצד  מוגבלות.  עם 

הסוגיה הראשונה היא החשש של מנחות האומנה והגופים המפעילים מעומס העבודה שייווצר בשל הרחבת ההכשרות. הוא עלול 

לדבריהן לפגוע בעבודה השגרתית, למשל בביקורי בית, בביקורים בבתי הספר ובכתיבת דוחות. עקב כך הציעו חלק מן המרואיינים 

לצמצם את עומס העבודה של מנחות האומנה ואת מספר המקרים שהן מלוות. הסוגיה השנייה נגעה להשפעה שיש לתחלופה 

התכופה של המנחות על שימור הידע בארגון ועל התמחותו. הוצע להסמיך רכזת אומנה לילדים עם מוגבלות בכל גוף מפעיל כדי 

שתהיה הדמות המקצועית והמנוסה שתספק מענה מיידי ושוטף לצרכים העולים מן העבודה היום-יומית.
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הגופים . 1 מן  אחד  בכל  מוגבלות,  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לליווי  וייעודי  מובחן  תפקידים  מערך  בבניית  להעמיק  רצוי 

המפעילים את שירותי האומנה.

מומלץ למנות רכזת אומנה לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות בכל גוף מפעיל. הרכזת תשמש למנחות האומנה כתובת מרכזית . 2

למידע בתחום. היא תספק להן הכשרה והדרכה וגם ייעוץ שוטף בסוגיות שבהן הן נתקלות מדי יום ביומו. 

מומלץ להמשיך בעיצוב הפרופסיה של מנחת אומנה לילדים עם מוגבלות, ולפעול לקראת:. 3

▫ העמקת הידע והמומחיות של מנחות האומנה בסוגי המוגבלויות השונים, בעניין זכויותיהם של הילדים עם מוגבלות ושל 	

המשפחות וכן להעמקת ההיכרות עם השירותים הרלוונטיים; 

▫ הכשרת המנחות לפעול ליצירת הקשר בין הילד המשולב באומנה לבין המשפחה המולידה, להידוק הקשר ולשימורו;	

▫ הדרכת מנחות האומנה בדרכים מותאמות וחלופיות ליצירת תקשורת עם המשולבים עם מוגבלות; 	

▫ הכשרת מנחות האומנה לניהול תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד למסגרות המשך בקהילה בעת בגרותו. 	

עצימות . 4 להגברת  פנויות  שתהיינה  כדי  מוגבלות,  עם  לילדים  האומנה  מנחות  שמלוות  המקרים  מספר  לצמצום  לפעול  רצוי 

הליווי בצמתים שונים וכדי שתוכלנה להתמודד עם הצרכים הרבים מאלה שמנחות אומנה לילדים בלי מוגבלות מתמודדות 

איתם, ובהם צורכי ההדרכה השוטפת והצורך המתמיד לצבור מומחיות ומידע. 
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4. מגבלות המחקר והמלצות למחקרים עתידיים
לצד תרומתו של המחקר לפיתוח שירותי האומנה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות היו לו גם כמה מגבלות. אחת מהן נוגעת להיקף 

המצומצם יחסית של שאלות על מאפייני הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה. אחרת נוגעת לעובדה שהשאלות על 

מאפייני ההורים האומנים וההורים המולידים היו שאלות רשות, ושיעורי ההשבה עליהן היו נמוכים. מגבלה נוספת היא שהמידע על 

הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה נמסר מדיווח מנחות האומנה או מגורמים אחרים המעורבים בהפעלת שירותי 

נוספים של הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה ושל  האומנה. במחקרים עתידיים מומלץ אם כן לבחון מאפיינים 

הוריהם המולידים והאומנים וכן לחייב מתן תשובה על השאלות העוסקות באוכלוסיות האלה. נוסף על כך, במחקרים הבאים מומלץ 

לשאול ישירות את הילדים והמבוגרים על מאפייניהם וכן על עמדותיהם ותפיסותיהם בנוגע לשירותי האומנה שהם מקבלים.
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בחלק זה מוצגים המלצות וכיווני פעולה שעלו מן המחקר ושמכוונים למאפייני האוכלוסייה ולצרכים ולקשיים שדורשים פיתוח, 

ממצאי  מתוך  נגזרים  המובאים  הפעולה  וכיווני  ההמלצות  והרביעית.  השלישית  המחקר  לשאלות  ובהתאם  במחקר  שזוהו  כפי 

המחקר בנוגע למבנה מערך שירותי האומנה; המאפיינים של הילדים והמבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה, של המשפחות 

האומנות ושל המשפחות המולידות; והאתגרים המרכזיים של מערך שירותי האומנה למשולבים עם מוגבלות.

5.1 המלצות הקשורות למאפייני האוכלוסייה

פיתוח מומחיות בליווי מבוגרים עם מוגבלות המשולבים באומנה  	

רוב  פי  שעל  ומכיוון  הייחודיים,  מאפייניהם  בשל  באומנה,  המשולבים  מוגבלות  עם  מבוגרים  בליווי  מומחיות  לפתח  מומלץ 

הוריהם האומנים נמצאים בתהליך הזדקנות. 

פיתוח מומחיות בליווי אומנת קרובים  	

רוב  פי  על  שמדובר  ומכיוון  שלה,  הייחודיים  המאפיינים  בשל  קרובים,  אומנת  של  מקרים  בליווי  מומחיות  לפתח  מומלץ 

במשפחות מוחלשות במיוחד. 

5.2 המלצות ליישום כיווני הפיתוח המרכזיים שזוהו במחקר
בשבעת  הבחירה  מוגבלויות.  עם  ולמבוגרים  לילדים  האומנה  בשירותי  לפתחם  שרצוי  מרכזיים  תחומים  שבעה  זוהו  במחקר 

התחומים מבוססת על ניתוח הקשיים המרכזיים בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות שעלו מראיונות העומק ומקבוצות הדיון 

חלק  של  ראשוניות  יוזמות  על  ואף  הלמידה  ביום  והמשתתפים  המרואיינים  שהציעו  החדשים  הפיתוח  כיווני  על  הלמידה,  ביום 

מן הגופים המפעילים שנמצאו מועילות. מצאנו כי התחומים שלובים זה בזה וכי הם משפיעים ומושפעים הדדית. מומלץ אפוא 

להשקיע מאמצים בפיתוח כולם בעת ובעונה אחת. להלן ההמלצות בחלוקה לפי שבעת כיווני הפיתוח המרכזיים שזוהו במחקר 

)לסיכומן המתומצת ר’ לוח 15(. 
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לוח 15: סיכום צרכים וקשיים שעלו במחקר לצד המלצות לפעולה 

המלצות לפעולהצרכים/קשייםרכיב לפיתוח

פיתוח והנגשה 
של גוף ידע על 

מוגבלויות, זכויות 
ושירותים

מחסור במידע על מוגבלויות )תסמינים, . 1
התפתחויות אפשריות, רמות תפקוד/הבנה 

קוגניטיבית ורגשית, דרכים לטיפול(

מחסור במידע על זכויות של ההורים האומנים . 2
ושל הילדים המשולבים באומנה

מחסור במידע על שירותים ייעודיים לילדים . 3
עם מוגבלות מסוימת: שירותים בקהילה 

ומסגרות דיור שאליהן יוכלו לעבור בבגרות

לאתר גופי ידע קיימים ולגבש אותם לכדי גוף . 1
ידע רחב, מקיף וסדור אשר ישמש את שירותי 

האומנה

לגבש מידע על סוגי המוגבלות, הזכויות של . 2
ההורים האומנים ושל הילדים המשולבים 

באומנה והשירותים הזמינים בכל אזור בארץ 
והמתאימים לכל סוגי המוגבלות

להקפיד על הנגשת המידע במגוון אמצעים . 3
לכל המעורבים במתן שירותי האומנה

לארגן כנסים מקצועיים קבועים למנחות . 4
האומנה.

חיזוק הליווי 
והתמיכה 

במשפחות האומנה 
לילדים/מבוגרים 

עם מוגבלות

צורך בטיוב ההכשרה לתפקיד המורכב של . 1
אומנה לילדים/מבוגרים עם מוגבלות, שתכלול 

מידע רלוונטי על המוגבלות הספציפית, 
הזכויות והשירותים הרלוונטיים הזמינים 

בסביבת המשפחה

צורך בהגברת עצימות הליווי של מנחות . 2
האומנה, במיוחד בצמתים מרכזיים

צורך בתמיכה מקצועית וביצירת זמינות של . 3
אנשי מקצוע מן התחום הרפואי וממקצועות 

הבריאות

צורך בתמיכה כלכלית, במיוחד למימון הסעות . 4
וחונכות, ולמשפחות אומנה במצב חברתי-

כלכלי נמוך

צורך בתמיכה רגשית באמצעות הפעלת . 5
קבוצות תמיכה להורים ולאחים במשפחות 

האומנות

צורך של המשפחות באוורור . 6

לפעול לשיפור ההכשרה המקצועית המקדימה . 1
של משפחות האומנה

לפעול להגברת עצימות הליווי שמנחות . 2
האומנה מספקות

לפעול לחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות . 3
האומנה באמצעות:

▫ מערך זמין של אנשי מקצוע מתחום 	

הרפואה ומקצועות הבריאות

▫ הגדלת סל ההוצאות המיוחדות 	

▫ קבוצות תמיכה להורים ולאחים במשפחות 	
האומנות

▫ שירותי אוורור	
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המלצות לפעולהצרכים/קשייםרכיב לפיתוח

טיוב דרכי הגיוס 
של משפחות 

האומנה לילדים/
מבוגרים עם 

מוגבלות

ישנו קושי בגיוס משפחות אומנה לילדים עם 
מוגבלות, בשל:

היעדר מודעות לקיומה של אומנה לילדים  	
ומבוגרים עם מוגבלות בישראל

המורכבות, האינטנסיביות והשחיקה שבתפקיד 	

בירוקרטיה וסרבול של תהליך גיוס המשפחות 	

תכנים מרתיעים ואף מאיימים בקורס במ"ה 	

היעדר התאמה תרבותית לאוכלוסיות ייחודיות  	

בקורסי הבמ"ה 

לפעול להעלאת המודעות בשיח הציבורי . 1
לקיומה של אומנה לילדים עם מוגבלות 

ולהפיץ את הצורך במשפחות אומנה בעבורם 

להציע למשפחות שבחרו לשמש אומנות, יהיו . 2
אומנות לילדים עם מוגבלות

להפנות מאמצים לגיוס משפחות אומנה . 3
לילדים עם מוגבלות בקרב אנשים עם זיקה 

והיכרות עם העולם הזה

לפעול לשיפור הצגת תפקיד האומנה לילדים . 4
עם מוגבלות בקורסי במ"ה, תוך התאמה 

תרבותית

להציע למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות . 5
תמיכה מוגברת, כדי להסיר את החסם הכלכלי

פיתוח השימוש 
בדרכי תקשורת 

תומכת חלופית עם 
ילדים עם מוגבלות, 
המשולבים באומנה

היעדר היכרות/ניסיון בדרכי תקשורת תומכת . 1
חלופית

קושי בניהול שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות . 2
ונטייה לדבר "מעל לראשם"

להכשיר בדרכים לתקשורת תומכת חלופית . 1
עם ילדים עם מוגבלות את: מנחות האומנה, 
המשפחות האומנות והמשפחות המולידות 

לפעול להטמעת גישה מקצועית המעודדת . 2
שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות בכל רמת 

תפקוד 
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המלצות לפעולהצרכים/קשייםרכיב לפיתוח

שיפור הקשר 
בין הילד עם 

המוגבלות, 
המשולב באומנה, 

ובין משפחתו 
המולידה

קושי ביצירה ובשימור של הקשר בין הילד עם . 1
המוגבלות לבין משפחתו המולידה, בשל:

▫ מוטיבציה נמוכה יותר של ההורים בשימור 	

הקשר בגלל: )א( העובדה שלילדם יש 
מוגבלות; )ב( הקושי שלהם ביצירת 

תקשורת עם הילד; )ג( רתיעה מן הילד; )ד( 
לפעמים איסור הרשויות על מפגשים

▫ פעילות מעטה מדי של אנשי המקצוע 	

מסיבות שונות, למשל היעדר שיתוף פעולה 

מספק בין העו"סיות במחלקות לבין מנחות 

האומנה

קושי בשמירה על קשר מיטיב בין הילד להוריו . 2
המולידים במקרים מורכבים של אומנת קרובים 

שאינם מעודדים שימור הקשר, למשל בגלל 
מערכות יחסים סבוכות/ מסוכסכות בתוך 

המשפחה

לבחון את קיום הקשר, היתכנותו והיקפו באופן . 1
שיטתי ותקופתי

לבחון מחדש את האחריות ליצירת הקשר עם . 2
המשפחה המולידה ולהמשכיותו

לפעול לקידום שיתוף הפעולה בין העו"סיות . 3
במחלקות לשירותים חברתיים ובין מנחות 
האומנה בגופים המפעילים בנוגע ליצירת 

הקשר בין הילד למשפחה המולידה ובנוגע 
להמשכיותו 

אם לא מתאפשר קשר בין הילד להוריו . 4
המולידים, לבחון שימור קשר עם דמויות 

אחרות מהמשפחה המולידה

בהכשרה ובהדרכה השוטפת למשפחות . 5
האומנות לשים דגש על חשיבות הקשר של 
הילד עם משפחתו המולידה ועל מתן כלים 

לקידום הקשר

לספק לעו"ס המשפחה במחלקות לשירותים . 6
חברתיים ולמשפחות המולידות הכשרה, 

הדרכה ותמיכה בקשר עם הילד

להפעיל את תוכנית מימ"ד ולבחון התאמות . 7
נדרשות בה 

באומנת קרובים — לאתר דרכי עבודה מיטביות . 8
לחיזוק הקשר בין הילד להוריו המולידים 
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המלצות לפעולהצרכים/קשייםרכיב לפיתוח

הבטחת מעבר של 
ילדים עם מוגבלות, 

המשולבים 
באומנה, לסידור 
מיטבי בבגרותם

קושי בשילוב הבוגרים במסגרות דיור בקהילה, . 	
בשל:

▫ עמימות בנוגע לשלב המתאים לסיום 	
האומנה

▫ היעדר תהליך תכנון מסודר ואי-הסכמות 	
על הסידור המתאים

▫ היעדר מידע על מסגרות דיור רלוונטיות 	

קושי בסיום הליווי של שירותי האומנה. 	

לגבש קווים מנחים לקביעת השלב המתאים . 	
לסיום האומנה

במקרים שבהם נמצא שהגיע הזמן לסיום . 	
האומנה, רצוי לבצע תהליך תכנון מסודר 

במקרים של אי-הסכמות על סוג הסידור, . 	
להיעזר במפקחת המחוזית על האומנה 

לפעול להרחבת הידע של מנחות האומנה על . 	
מסגרות דיור רלוונטיות 

להשאיר את משפחות האומנה במכסת . 	
המשפחות של מנחת האומנה כ-	 חודשים 

לאחר סיום האומנה

לאחר סיום האומנה, לשנות את מעמד משפחת . 	
האומנה ל"משפחה מארחת" 

הבניית מערך 
תפקידים ייעודי 

בשירותי האומנה 
לילדים/מבוגרים 

עם מוגבלות וחיזוק 
ההכשרה 

צורך בפיתוח מערך התפקידים הייעודי לליווי . 	
ילדים עם מוגבלות

צורך בחיזוק ההכשרה של בעלי התפקידים . 	
העוסקים בליווי של ילדים עם מוגבלות 

באומנה

חשש מעומס עבודה שיגבר בעקבות הרחבת . 	
ההכשרות, אשר עלול לפגוע בעבודת מנחת 

האומנה 

להעמיק בבניית מערך תפקידים מובחן וייעודי . 	
לליווי משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות, 

בכל גוף מפעיל

למנות רכזת אומנה לילדים/מבוגרים עם . 	
מוגבלות, בכל גוף מפעיל

להמשיך בעיצוב הפרופסיה של מנחת אומנה . 	
לילדים עם מוגבלות

לפעול לצמצום מספר המקרים שמנחות . 	
האומנה מלוות
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פיתוח והנגשה של גוף ידע על מוגבלויות, זכויות ושירותים 	

מומלץ כי נציגי הגופים המפעילים ונציגי הפיקוח יפעלו יחדיו לאיתור גופי הידע הקיימים בגופים העובדים עם אנשים עם א. 

מוגבלות ולגיבושם לכדי גוף ידע אחד רחב, מקיף וסדור אשר ישמש את שירותי האומנה.

מומלץ לגבש מידע על: ב. 

▫ ודרכי 	 והרגשית  הקוגניטיבית  ההבנה  רמות  התפקוד,  רמות  אפשריות,  התפתחויות  התסמינים,  המוגבלות:  סוגי 

טיפול אפשריות

▫ הזכויות של ההורים האומנים ושל הילדים המשולבים באומנה 	

▫ קהילה 	 במפקחי  להיעזר  ניתן  זה  לצורך  המוגבלות.  סוגי  לכל  והמתאימים  בארץ,  אזור  בכל  הזמינים  השירותים 

במשרד הרווחה 

והמשפחות ג.  האומנה  משפחות  האומנה,  בשירותי  התפקידים  בעלי  המעורבים:  לכל  המידע  הנגשת  על  להקפיד  יש 

המולידות.

יש להקפיד על הנגשת המידע במגוון אמצעים, למשל הן באופן מקוון והן בעותקים קשיחים, ולהקפיד על הפצתו במגוון ד. 

דרכים ולעיתים קרובות.

מומלץ לארגן כנסים מקצועיים קבועים למנחות האומנה לילדים עם מוגבלות, למשפחות האומנה ולמשפחות המולידות, ה. 

להציג בהם מידע עדכני ולעודד שימוש במאגרי המידע הקיימים.

חיזוק הליווי והתמיכה למשפחות האומנות ילדים עם מוגבלות 	

הזכויות א.  המוגבלויות,  על  רלוונטי  מידע  בה  ולהקנות  האומנה  משפחות  של  המקדימה  ההכשרה  לשיפור  לפעול  מומלץ 

והשירותים הזמינים למשפחה. מומלץ להתאים את ההכשרה של המשפחות למוגבלות הספציפית של הילד באומנה וכן 

לכוחות ולאתגרים של המשפחה. 

רצוי לפעול להגברת עצימות הליווי על ידי מנחות האומנה בגלל תפקידן האינטנסיבי יותר, ובמיוחד בצמתים שונים, כגון ב. 

הכניסה של המשפחות לתפקיד, עיתות משבר ולקראת סיום האומנה. 

מומלץ לפעול לחיזוק התמיכה השוטפת במשפחות האומנה, מלבד הליווי שניתן להן על ידי מנחות האומנה, באמצעות: ג. 

▫ תמיכה מקצועית מוגברת: מומלץ להפעיל מערך זמין של אנשי מקצוע מתחום הרפואה ומקצועות הבריאות כדי 	

לאפשר למשפחות ולילדים עם מוגבלות הנמצאים באומנה לקבל ייעוץ נקודתי או טיפולים חד-פעמיים, בהתאם 

לצורכיהם הדינמיים והמשתנים תדיר. 

▫ הגברת התמיכה הכלכלית: חשוב לפעול להגדלת סל ההוצאות המיוחדות, ובייחוד לצורך מימון הסעות, טיפולים 	

כי  ולהבטיח  נמוך  החברתי-כלכלי  שמצבן  אומנה  במשפחות  הכלכלית  התמיכה  להגדלת  לפעול  רצוי  וחונכות. 

התשומות הניתנות למשפחה מספיקות לה. 
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▫ הגברת התמיכה הרגשית: רצוי להפעיל קבוצות תמיכה להורים ולאחים במשפחות האומנות כדרך נוספת להעניק 	

להן תמיכה רגשית וחברתית, בשל תפקידן האינטנסיבי והמורכב במיוחד.

▫ להן 	 לתת  כדי  חונכים,  ידי  על  ילדיהן  העסקת  או  נופשונים  כגון  אוורור  שירותי  האומנה  למשפחות  לספק  יש 

הזדמנויות לצבירת כוחות מחודשים ולמנוע את שחיקתן. 

טיוב דרכי הגיוס של משפחות האומנה לילדים עם מוגבלות 	

מומלץ לפעול בשיח הציבורי להעלאת המודעות לקיומה של אומנה לילדים עם מוגבלות וכן להפיץ את הצורך במשפחות א. 

ששירותי  ובכנסים  ובאירועים  התקשורת  כלי  החינוך,  מערכת  באמצעות  זאת  לעשות  ניתן  מוגבלות.  עם  לילדים  אומנה 

האומנה מארגנים. 

מומלץ להציע למשפחות שבחרו לשמש אומנה לילדים מהשירות לילד ולנוער — לשמש אומנה לילדים עם מוגבלות. ב. 

עולם ג.  עם  קודמת  והיכרות  זיקה  עם  אנשים  אל  מוגבלות  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לגיוס  מאמצים  להפנות  מומלץ 

המוגבלויות. 

סוגי ד.  מגוון  על  רחב  מידע  להציג  מומלץ  מוגבלות.  עם  לילדים  האומנה  הצגת תפקיד  לשיפור  במ”ה  בקורסי  לפעול  רצוי 

המוגבלות ורמות התפקוד ועל מגוון ההתמודדויות וההצלחות האפשריות באופן שמצד אחד יעודד משפחות להתנדב, אך 

מצד שני יאפשר איתור של המשפחות שמשימה זו לא תהיה קשה מדי בעבורן.

מומלץ לערוך התאמות תרבותיות לאוכלוסיות שונות )חרדים, ערבים( כדי להגדיל את ההיתכנות לגיוס משפחות אומנה ה. 

גם מקרבן. 

חשוב להציע למשפחות אומנה לילדים עם מוגבלות תמיכה מוגברת, כמו למשל על ידי הגברת עצימות הליווי למשפחות ו. 

וחיזוק התמיכה השוטפת בהן: המקצועית, הכלכלית והרגשית.

פיתוח השימוש בדרכי תקשורת תומכת חלופית עם ילדים עם מוגבלות המשולבים באומנה 	

יכולים לדבר, כדי א.  ילדים עם מוגבלות שאינם  חשוב להכשיר את מנחות האומנה בדרכים לתקשורת תומכת חלופית עם 

להבטיח שהם מממשים את זכותם המעוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד להביע את רצונותיהם, רגשותיהם, 

דעותיהם ועמדותיהם ולהישמע בחופשיות, בכל עניין הנוגע להם. 

רצוי להכשיר את המשפחות האומנות בדרכים לתקשורת תומכת חלופית עם ילדיהם עם מוגבלות שאינם יכולים לדבר, ב. 

כדי להבטיח מתן טיפול מיטבי ואיכותי יותר. 

רצוי להכשיר את המשפחות המולידות בדרכים לתקשורת תומכת חלופית עם ילדיהם עם מוגבלות שאינם יכולים לדבר, ג. 

כדי לאפשר קשר איכותי יותר בין ההורים המולידים לילדיהם ואף כדי לגרום לרבים יותר לשמור על קשר עם ילדיהם. 

רצוי לפעול להטמעת גישה מקצועית המעודדת שיח ישיר עם אנשים עם מוגבלות בכל רמת תפקוד שהיא.ד. 
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שיפור הקשר בין הילד עם המוגבלות, המשולב באומנה, ובין משפחתו המולידה 	

רצוי לבחון בקביעות ובשיטתיות את קיום הקשר, היתכנותו והיקפו ולפעול להסדרתו בתוכנית הטיפול של כל ילד.א. 

יש לבחון את האחריות ליצירת הקשר ולהמשכיותו ולפעול להידוק הקשר בין העובדות הסוציאליות במחלקות ובין מנחות ב. 

האומנה בגופים המפעילים. 

במקרים שבהם לא מתאפשר קשר בין הילד באומנה ובין הוריו המולידים, יש לבחון אפשרות לשימור קשר עם דמויות ג. 

אחרות מהמשפחה המולידה, למשל עם דודים או סבים.

מומלץ שבהכשרה ובהדרכה השוטפת למשפחות האומנות יושם דגש על חשיבות הקשר של הילד עם משפחתו המולידה ד. 

— בין השאר מכיוון שהמשפחה האומנת יכולה להשפיע על יצירת הקשר, על הידוקו ועל טיבו; ובמקרים שבהם הקשר אינו 

מתאפשר, היא עשויה להשפיע על הנכחת המשפחה המולידה בחיי הילד, למשל באמצעות שיחה עליה והתבוננות בתמונות.

ותמיכה בקשר עם הילד לעובדת הסוציאלית של המשפחה במחלקות לשירותים חברתיים ה.  רצוי לספק הכשרה, הדרכה 

וכן למשפחות המולידות. רצוי לבחון עם המשפחה המולידה באיזה אופן היא מעוניינת להיות מעורבת בחיי הילד. רצוי 

תמיכה  רק  ולא  ישירה,  לתקשורת  חלופיות  במיומנויות  והכשרה  הדרכה  רגשית,  תמיכה  גם  יכלול  למשפחות  שהליווי 

בתיאום המפגשים ומקום המפגש. 

רצוי להפעיל את תוכנית מימ”ד. יש לבחון התאמות נדרשות של התוכנית לאומנה של ילדים עם מוגבלות.ו. 

יש לאתר דרכי עבודה מיטביות לחיזוק הקשר בין הילד להוריו המולידים במקרים שבהם הילדים שוהים באומנת קרובים ז. 

אצל דודים או סבים אשר ממגוון סיבות אינם מעודדים את שימורו של הקשר.

הבטחת מעבר של ילדים עם מוגבלות, המשולבים באומנה, לסידור מיטבי בבגרותם 	

לכל מקרה א.  והתייחסות  גמישות  על  בבד לשמור  ובד  לסיום האומנה  קווים מנחים לקביעת השלב המתאים  לגבש  חשוב 

לגופו.

במקרים שנמצא כי הגיע הזמן לסיום האומנה, רצוי לבצע תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד לדיור בקהילה:ב. 

▫ הכנה רגשית למשפחות האומנה ולצעירים המשולבים באומנה;	

▫ הגברת עצימות ליווי משפחות האומנה והצעירים המשולבים בה )“עיבוי ליווי”(;	

▫ הצגת כל החלופות האפשריות לדיור בקהילה, יתרונותיהן וחסרונותיהן, וקבלת החלטה משותפת בנוגע לסוג הסידור; 	

במקרים של אי-הסכמות על סוג הסידור, רצוי להיעזר במפקחת המחוזית על האומנה. ג. 

יש לפעול להרחבת הידע של מנחות האומנה על מסגרות דיור רלוונטיות לבוגרים עם מוגבלות. לצורך זה רצוי לפעול גם ד. 

להידוק הקשר בין מנחת האומנה לבין העובדת הסוציאלית ברשות המקומית, משום שלה יש היכרות עם מענים ומסגרות 

דיור בקהילה בעבור בוגרים עם מוגבלות. 

מומלץ שמשפחות האומנה תישארנה במכסת המשפחות של מנחת האומנה כשלושה חודשים לאחר סיום האומנה. ה. 
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מומלץ כי מעמדה של משפחת האומנה ישתנה למעמד של “משפחה מארחת” לאחר סיום האומנה, כדי לאפשר לבוגר עם ו. 

מוגבלות זכויות שיסייעו לו להתנייד ולהגיע לביקורים אצל משפחת האומנה.

הבניית מערך תפקידים ייעודי בשירותי האומנה לילדים עם מוגבלות וחיזוק ההכשרה 	

מן א.  אחד  בכל  מוגבלות,  עם  לילדים  אומנה  משפחות  לליווי  והייעודי  המובחן  התפקידים  מערך  בניית  את  להעמיק  רצוי 

הגופים המפעילים את שירותי האומנה.

כתובת ב.  האומנה  למנחות  הרכזת תשמש  מוגבלות.  עם  למבוגרים  או  לילדים  אומנה  רכזת  גוף מפעיל  בכל  למנות  מומלץ 

מרכזית למידע בתחום. היא תספק למנחות הכשרה, הדרכה וייעוץ שוטף בסוגיות שבהן הן נתקלות בחיי היום-יום. 

מומלץ להמשיך בעיצוב הפרופסיה של מנחת אומנה לילדים עם מוגבלות, ולפעול באמצעות:ג. 

▫ העמקת הידע והמומחיות של מנחות האומנה בסוגי המוגבלויות, בזכויותיהם של הילדים עם מוגבלות ושל המשפחות 	

ובהיכרות עם השירותים הרלוונטיים; 

▫ וכן להידוק הקשר 	 לבין המשפחה המולידה  בין הילד המשולב באומנה  ליצירת קשר  הכשרת מנחות האומנה לפעול 

ושימורו;

▫ הדרכת מנחות האומנה איך לעבוד בדרכים מותאמות/חלופיות כדי ליצור תקשורת עם המשולבים עם המוגבלות; 	

▫ הכשרת מנחות האומנה לניהול תהליך תכנון מסודר של מעבר הילד למסגרות המשך בקהילה בבגרותו. 	

רצוי לפעול לצמצום מספר המקרים שמלוות מנחות האומנה לילדים עם מוגבלות, כדי שתהיינה פנויות להגברת עצימות ד. 

מוגבלות  להן  שאין  לילדים  האומנה  שמנחות  מאלה  רבים  צרכים  עם  להתמודד  שתוכלנה  וכדי  שונים  בצמתים  הליווי 

צריכות להתמודד איתם, ובהם צורכי ההדרכה השוטפת והצורך המתמיד לצבור מומחיות ומידע. 
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נספחים

נספח א: שאלון בנושא האומנה בתחום המוגבלויות
מנחה יקר/ה,

משרד הרווחה וג’וינט-אשלים מבקשים לבחון את נושא האומנה לילדים עם מוגבלות. תהליך זה מלווה על ידי מחקר בהובלתו של 

צוות ממכון ברוקדייל. מטרת המחקר היא לספק מידע שיתמוך בהתאמת העבודה בתחום האומנה לילדים עם מוגבלות.

חשוב  אומנה.  במשפחות  מוגבלות המשולבים  עם  הילדים  מאפייני  על  במידע  ועוסק  האומנה  בתחום  למנחות  מיועד  זה  שאלון 

להדגיש, כי המידע יישמר בסודיות לצורכי המחקר, ובדיווח הממצאים לא יזוהו ילדים, משפחות או מנחי האומנה. אנחנו מבקשים 

למלא את השאלון על פי המידע הקיים על הילד, על המשפחה האומנת ועל המשפחה המולידה.

לכל שאלה או הערה לגבי השאלון ניתן לפנות לחוקרת אנה גרסימנקו בטלפון 054-6562737.

תודה על שיתוף הפעולה!

צוות המחקר

מכון ברוקדייל

1. עמותה:

  אור שלום

  סאמיט

  מטב

  שח”ר

  א. ד. נ. מ.

2. אנא הקלד/י את קוד הילד/ה. הקוד יורכב מראשי תיבות של שם פרטי ושם משפחה של הילד, ו-3 ספרות אחרונות של תעודת 

זהות של הילד. 

למשל, דוד כהן ת.ז. 123456789 ייקרא דכ789.

_____________________________________________



70

3. גיל הילד בעת השילוב באומנה: ________

4. גיל הילד כיום: ________

5. מין הילד

  נקבה

  זכר

כןלאסוג המוגבלות של הילד:

6. אוטיזם

7. מוגבלות שכלית-התפתחותית

8. שיקום

9. מוגבלות חושית

10. הילד בתהליך אבחון )לקראת מעבר לאומנת מוגבלויות מילד ונוער(

רמת תפקוד — אוטיזם

11. רמת תפקוד

  תפקוד נמוך

  תפקוד בינוני

  תפקוד גבוה

  אחר

רמת תפקוד - מוגבלות שכלית-התפתחותית

21. רמת תפקוד:

  קלה

  קלה-בינונית

  בינונית

  בינונית-קשה

  קשה

  אחר
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רמת תפקוד — שיקום

31. רמת תפקוד:

  עצמאי

  עצמאי באופן חלקי

  סיעודי

  סיעודי לחלוטין

  אחר

14. נסיבות השילוב באומנה )ניתן לסמן כמה אופציות(:

  הזנחה

  התעללות מינית

  התעללות פיזית

  התעללות רגשית

  חוסר מסוגלות הורית/ העדר הורה מסוגל לטפל

  יתמות

  בחירה לא לקחת מבית חולים בבית החולים

  פטירת אחד ההורים

  אחר

15. סוג השילוב באומנה

  שילוב בצו בית משפט

  שילוב בהסכמה

16. משך השהות המתוכנן:

  שהות זמנית

  שהות לטווח ארוך
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מאפייני הקשר עם המשפחה המולידה

17. אופן הקשר עם המשפחה המולידה: 

  העדר קשר

  קשר לא קבוע

  קשר קבוע

18. תדירות המפגשים עם המשפחה המולידה:

  אין מפגשים

  פחות מפעם בחודשיים

  פעם בחודשיים

  פעם בחודש

  פעם בשבועיים

  פעם בשבוע

  פעם בכמה ימים

19. היכן מתקיים המפגש )ניתן לסמן כמה אופציות(

  אין מפגשים

  בית ההורים האומנים

  בית ההורים המולידים

  במסגרת הגוף המפעיל את האומנה

  מקום ציבורי

  מרכז קשר

  אחר

20. האם הילד משולב באומנת קרובים?

  כן. פרט/י קרבה משפחתית:

  לא
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 לפנייך מספר שאלות העוסקות בתשומות הניתנות באומנת מוגבלויות וברקע של משפחת האומנה והמשפחה המולידה. 

מקטע זה אינו חובה למילוי. אולם, מידע זה עתיד לסייע לנו בהבנת הצרכים והמענים הניתנים לאוכלוסייה זו ועל כן נודה לך על 

תרומתך.

21. באיזו מידה התשומות שניתנות כיום למשפחה מספיקות לדעתך?

  במידה רבה מאוד

  במידה רבה

  במידה בינונית

  במידה מועטה

  כלל לא

מאפייני משפחת האומנה

22. האם זהו ניסיון האומנה היחיד במשפחה )האם שולבו בעבר או משולבים כיום ילדים נוספים במשפחה(?

  כן

  לא

23. דת:

  יהודים

  נוצרים

  מוסלמים

  אחר

24. מידת דתיות:

  דתיים מאוד/ חרדים

  דתיים

  מסורתיים

  חילוניים

25. האם יש שני הורים?

  כן

  לא )משפחה חד-הורית(
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26. מספר הילדים במשפחה:

_____________________________________________

27. סוג יישוב המגורים:

  עיר גדולה )ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע(

  עיר בינונית

  עיר קטנה

  יישוב )מושב/ יישוב קהילתי(

  קיבוץ

28. מצב סוציו-אקונומי:

  נמוך

  בינוני

  גבוה

29. דת:

  יהודים

  נוצרים

  מוסלמים

  אחר

30. מידת דתיות:

  דתיים מאוד/ חרדים

  דתיים

  מסורתיים

  חילוניים

31. האם יש שני הורים?

  כן

  לא )משפחה חד-הורית(
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32. מספר הילדים במשפחה:

_____________________________________________

33. האם לילד יש אחים ביולוגיים נוספים המשולבים באומנה?

  כן, בקרב אותה משפחה אומנת

  כן, בקרב משפחה אומנת אחרת

  לא

34. סוג יישוב המגורים:

  עיר גדולה )ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע(

  עיר בינונית

  עיר קטנה

  יישוב )מושב/ יישוב קהילתי(

  קיבוץ

35. מצב סוציו-אקונומי:

  נמוך

  בינוני

  גבוה

36. עולים חדשים:

  כן

  לא

37. ארץ לידה של האב:

_____________________________________________

38. ארץ לידה של האם:

_____________________________________________

39. האם יש לך דבר מה נוסף להגיד?
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נספח ב: רמת הדתיות של משפחות האומנה והמשפחות המולידות, בהשוואה לפי 
קבוצות גיל

בתרשים ב1 מוצגת השוואה בין קבוצות הגילים בחלוקה לפי רמות הדתיות של משפחות האומנה. מן התרשים עולה כי שיעורן של 

משפחות אומנה שבהן משולבים ילדים )משולבים עד גיל 21( שהן דתיות מאוד או חרדיות )40%( וגם חילוניות )23%( גבוה משיעורן 

של המשפחות ברמת דתיות כזו )24% ו-17% בהתאמה( שבהן משולבים מבוגרים )משולבים שגילם 22 ויותר(.

תרשים ב1: רמת הדתיות של המשפחות האומנות: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים(

בתרשים ב2 מוצגת השוואה בין קבוצות הגילים בחלוקה לפי רמות הדתיות של המשפחות המולידות. עולה ממנו כי שיעורם של הילדים 

)משולבים עד גיל 21( שמשפחותיהם המולידות דתיות מאוד או חרדיות )39%( ואלו שמשפחותיהם המולידות הן חילוניות )39%( גבוה 

בהרבה משיעורם של המבוגרים )משולבים שגילם 22 ויותר( שרמת הדתיות של משפחותיהם המולידות היא כזו )23% ו-19% בהתאמה(.

תרשים ב2: רמת הדתיות של המשפחות המולידות: ילדים לעומת מבוגרים )באחוזים(
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נספח ג: דפוסי הקשר בין המשולבים עם מוגבלות ובין משפחותיהם המולידות, לפי גיל 
ולפי אומנת קרובים 

בתרשים ג1 מוצגת ההתפלגות של דפוסי הקשר בין המשולבים עם מוגבלות לבין משפחותיהם המולידות, בהשוואה לפי אומנת 

הקרובים ולפי קבוצות גיל. 

בקרב הילדים )משולבים עד גיל 21(: באומנת קרובים, לשיעור גבוה יותר יש קשר קבוע עם משפחותיהם המולידות )55%( לעומת 

השיעור במקרים שאינם של אומנת קרובים )40%(. 

בקרב המבוגרים )משולבים שגילם 22 ויותר(: באומנת קרובים, לשיעור גבוה יותר יש קשר קבוע עם משפחותיהם המולידות )52%( 

לעומת השיעור במקרים שאינם של אומנת קרובים )29%(. 

תרשים ג1: דפוסי הקשר בין המשולבים עם מוגבלות ובין משפחותיהם המולידות: השוואה לפי סוג האומנה ולפי קבוצות גיל 
)באחוזים(




