
דמ-20-849

יואה שורק   פידא ניג'ם-אכתילאת   ענת גלעד

מאיירס ג׳וינט
ברוקדייל

 חקר מקרי 
"אימוץ עם קשר" בישראל

מחקר אורך



המחקר הוזמן על ידי אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה והשירות למען הילד במינהל שירותים 
חברתיים ואישיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם 

מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל
ת”ד 3886 ירושלים 9103702

טלפון: 02-6557400
brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

ירושלים | טבת תשפ"א | דצמבר 2020

עריכת לשון: רעיה כהן
תרגום לאנגלית )תקציר(: נעמי הלסטד

עיצוב גרפי: אפרת ספיקר

mailto:brook%40jdc.org?subject=
http://brookdale.jdc.org.il


i

תקציר

הרקע למחקר 
"אימוץ עם קשר" הוא מודל שמיועד לילדים שטרם האימוץ היה להם קשר עם המשפחה הביולוגית שלהם ונמצא כי שימור 
הקשר מיטיב איתם. בשנים האחרונות שופטים נוטים לאשר הן יותר מקרים של אימוץ שיש בו קשר בין המאומצים להוריהם 
הביולוגיים והן יותר מפגשים ביניהם )עד 12 בשנה(. כמו כן חל שינוי במאפייני המקרים שבהם בית המשפט קובע לפעול לפי 
המודל. השירות למען הילד ואגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פנו אל צוות 

המחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר על יישום המודל בישראל ועל הדרכים לשפרו.   

מטרת המחקר
מטרת-העל של המחקר היא ללמוד לעומק על יישומו לאורך זמן של המודל “אימוץ עם קשר” בישראל ועל עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית, על פי הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות במקרים החלוציים. נבחנו ניסיונם של המאומצים, של המאמצים ושל ההורים 
והאחאים הביולוגיים ואף ניסיונן של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, המלוות מקרי “אימוץ עם קשר” בישראל. המטרה היא שהמידע 

מן המחקר יסייע לקובעי המדיניות בגיבוש קווים מנחים ותורה מקצועית שתתמוך ביישום מיטבי של המודל בישראל. 

שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטה האיכותנית וכלל:

שלושה ראיונות רקע עם נשות מקצוע במטה השירות למען הילד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הראיונות  	
נעשו במתכונת מקוונת בחודשים פברואר-מארס 2020. 

חקר מקרים שעסק במקרים מן המחקר שערך מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בשנים 2011-2010י1 )המחקר הראשון( על אודות  	
11 מאומצים, שנולדו ל-8 משפחות ביולוגיות ואומצו על-ידי 10 משפחות מאמצות. נעשו 31 ראיונות עומק מובנים למחצה, 

רובם במתכונת מקוונת ומיעוטם פנים אל פנים, בחודשים פברואר עד נובמבר 2020. 

שתי קבוצות מיקוד: האחת של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים העוסקות בפיתוח שירותים תומכי אימוץ, והשנייה של עו”סיות  	
המלוות מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”. המפגשים נעשו במתכונת מקוונת, ביוני 2020.

1  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”: חקר מקרים. אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. מאיירס-

ג’וינט-מכון ברוקדייל. 
 



ii

הראיונות ודברי המשתתפים בקבוצות המיקוד תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל על פי שיטת הניתוח 
התמטית האיכותנית. הניתוח בחקר המקרים הורכב מכמה רבדים: החל מניתוח כל ריאיון בנפרד, עבור בהשוואה בין המקרים, 

וכלה בהשוואה בין הראיונות מהמחקר הראשון לראיונות מהמחקר הנוכחי. 

ממצאים
דוח המחקר מתאר היבטים שעלו בחקר המקרים ובוחן אם חל בהם שינוי בעשור שחלף מאז ביצוע המחקר הראשון. נוסף על 

כך הוא מתאר את תפיסות המרואיינים על אודות המודל “אימוץ עם קשר” על פי שלושה מקורות המידע. 

מדברי המרואיינים עלה כי ל”אימוץ עם קשר” ישנם יתרונות; כי הוא אינו מתאים לכל מאומץ/ הורה מאמץ/ הורה ביולוגי; וכי הוא 
כרוך במחירים מבחינת צלעות האימוץ )ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגיים(. 

עוד מציג המחקר את תפיסות המרואיינים על דרכים לשיפור המודל. חלקן מתיישבות עם מאפייני הפרקטיקה המיטבית באימוץ 
פתוח בעולם, כפי שעלו מסקירות בין-לאומיות2, וחלקן מתייחסות לדרכי העבודה הייחודיות לישראל. 

מסקנות והמלצות
כדי לשפר את יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל רצוי להתאים את דרכי העבודה לעקרונות הפרקטיקה המיטבית שנמצאו 
בסקירות הבין-לאומיות. כך למשל רצוי לפעול למתן ליווי כוללני יותר למאומצים, להורים המאמצים ולבני המשפחה הביולוגית 
שעימם יש קשר לאורך השנים, ובמיוחד עם השילוב באימוץ, בגיל ההתבגרות של המאומץ ועם הגיעו לגיל 18. כמו כן מומלץ 
לפעול להתאמת הליווי לעידן שבו ניתן לאתר בקלות אנשים ברשתות החברתיות. נוסף על כך, רצוי לפעול לשיפור דרכי העבודה 
בישראל: לגישור על הפערים בתפיסות המקצועיות בין בתי המשפט לענייני משפחה ובין שירותי האימוץ; לשיפור מפגשי הקשר 
מבחינת התדירות והסביבה שבה הם מתקיימים; וכן להרחבת התקינה של העו”סיות לחוק האימוץ ולהדרכתן השוטפת, כדי 

שתוכלנה להתמודד היטב ולאורך זמן עם האתגרים במודל “אימוץ עם קשר”. 

2  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. מסמך רקע לתוכנית “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”. מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל; שורק, י. וניג’ם-

אכתילאת, פ. )2019(. אימוץ פתוח: סקירת ספרות. אגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף מכון 
מאיירס-ג’וינט- ברוקדייל. 
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תמצית מנהלים

רקע למחקר
השירות למען הילד ואגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( פנו 
לצוות המחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר על יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל וללמוד כיצד רצוי 
לשפרו. בשנת 2020 ערך המכון את המחקר המבוקש. ייחודו בהתבססותו על חקר מקרים מהשנים 2011-2010. מקרים אלו היו 
מקרי ה”אימוץ עם קשר” החלוציים בישראל, ומהיחידים שבהם המאומצים התבגרו מעבר לגיל 18. בגיל זה המאומץ הופך לבוגר 
על-פי חוק ותם תוקפו של הצו השיפוטי ולכן מסתיימים גם מפגשי הקשר בין המאומצים לבני משפחתם הביולוגית בחסות השירות 
למען הילד. מחקר זה ייחודי באפשרות שהוא נותן ללמוד על יישום המודל “אימוץ עם קשר” מנקודת מבטם של מאומצים צעירים.

לפי הנחיות השירות למען הילד במשרד הרווחה, "אימוץ עם קשר" הוא מודל שמיועד לילדים שהיה להם טרם האימוץ קשר עם 
בני המשפחה הביולוגית ונמצא כי שימור הקשר מיטיב איתם. הקשר עם המשפחה הביולוגית במודל "אימוץ עם קשר" יכול לנוע 
על רצף של תדירות וחוזק, החל מהעברת מידע באמצעות מכתבים ולעיתים גם תמונות וכלה במפגשים תחת פיקוח פעמים 
אחדות בשנה. בשנים האחרונות אנו עדים לנטייה של שופטים להחליט על יותר ויותר מקרים של אימוץ שיש בו קשר עם ההורים 
הביולוגיים ולאשר מספר רב יותר של מפגשים בינם ובין ילדיהם שאומצו, עד 12 מפגשים בשנה. משנת 2016 שיעור האימוצים 
לפי המודל “אימוץ עם קשר”, מתוך כלל האימוצים, עלה במידה ניכרת. בעת ביצוע המחקר של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, 

ב-2011-2010 )להלן: המחקר הראשון(, עמד שיעורם על 11%, ובעת ביצוע מחקר זה עמד שיעורם על 30%.

מטרת המחקר
מטרת-העל של המחקר היא ללמוד לעומק על יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל לאורך זמן וכן על עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית על סמך הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות: הן ניסיונם של המאומצים, המאמצים ובני המשפחה הביולוגית במקרים 
החלוציים של “אימוץ עם קשר”, והן ניסיונן של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות, המלוות מקרים של “אימוץ עם קשר” 
בישראל. המידע מן המחקר נועד לסייע לקובעי המדיניות בגיבוש מדיניות ותורה מקצועית כדי לתמוך ביישום מיטבי של מודל 

זה בישראל. 

שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטה האיכותנית וכלל:

שלושה ראיונות רקע עם נשות מקצוע במטה השירות למען הילד במשרד הרווחה. הראיונות נערכו בחודשים פברואר-מארס  	
2020 במתכונת מקוונת. 
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חקר מקרים שעסק במקרים מן המחקר הראשון3 על אודות 11 מאומצים, שנולדו ל-8 משפחות ואומצו על ידי 10 משפחות.  	
נעשו 31 ראיונות עומק חצי מובנים; רובם במתכונת מקוונת ומיעוטם פנים אל פנים, בחודשים פברואר עד נובמבר 2020. 

שתי קבוצות מיקוד: האחת של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים העוסקות בפיתוח שירותים תומכי אימוץ, והשנייה של עו”סיות  	
המלוות מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”. המפגשים נעשו במתכונת מקוונת, ביוני 2020.

הראיונות ודברי המשתתפים בקבוצות המיקוד תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל על פי שיטת הניתוח 
התמטית האיכותנית. הניתוח בחקר המקרים הורכב מכמה רבדים: החל מניתוח כל ריאיון בנפרד, עבור בהשוואה בין המקרים, 

וכלה בהשוואה בין הראיונות מהמחקר הראשון לראיונות מהמחקר הנוכחי. 

ממצאים עיקריים

1. חקר המקרים: היבטים שבהם חל שינוי והיבטים שבהם לא חל שינוי
חל שינוי במערכות היחסים של המאומצים עם ההורים המאמצים והביולוגיים: במחקר הראשון מצבם של רוב המאומצים 
היה טוב, הקשרים שלהם עם המשפחות המאמצות היו קשרים חמים, אם גם מורכבים, והם היו בקשר סדיר עם בני משפחה 
מהמשפחה הביולוגית. במחקר מ-2020 תוארה שונות רבה בין המאומצים. לחמישה מהם היו קשיי התמדה במסגרות, חמישה 
אחרים היו מנותקים רגשית מהוריהם המאמצים )מי שהיו מנותקים רגשית שולבו באימוץ בגילים 10-5, ועברו בין סידורים חוץ-
ביתיים רבים עד שילובם באימוץ(. חלק מן המאומצים ניתקו את הקשר עם בני המשפחה הביולוגית. אף לא אחד מן המרואיינים 
הצביע על המודל “אימוץ עם קשר” בתור הגורם הישיר שהשפיע על התמדת המאומצים במסגרות או על מידת החיבור הרגשי 
אל ההורים המאמצים. לעומת זאת, מדברי המרואיינים עלה שייתכן כי בחלק מן המקרים הבחירה לנתק את הקשר מן המשפחה 
הביולוגית קשורה לדרכי העבודה ב”אימוץ עם קשר”. חשוב לציין כי נמצא שכל מקרה שונה במאפייניו מן האחר ומושפע ממגוון 

רחב של גורמים.

עוד חשוב לציין כי תיאור מצבם של המאומצים ומאפייני הקשר שלהם עם הוריהם המאמצים והביולוגיים מתייחס לנקודת הזמן 
 emerging( שבה נערך המחקר וייתכן כי הוא קשור לעובדה שהם נתונים בשלהי גיל ההתבגרות, בתקופת הבגרות הצומחת
adulthood( – תקופה המתאפיינת בחקירה עצמית, בלבול בהתנהלות וסערת רגשות אצל חלק מן הצעירים בגילים 30-18 בעולם 
המערבי. כלומר, ייתכן שזהו מאפיין זמני וכי בעוד כמה שנים, כשיגיעו לשלב הבגרות, יתאפיינו ביותר יציבות והתמדה במסגרות 

ובקשרים חמים יותר עם הוריהם המאמצים והביולוגיים. 

לא חל שינוי בגישה של ההורים המאמצים ושל ההורים הביולוגיים ל"אימוץ עם קשר": ההורים המאמצים שהתקשו עם רכיב 
הקשר באימוץ במחקר הראשון, רובם חשוכי ילדים, ביטאו קושי עם רכיב זה באימוץ גם כעבור כעשור, בעת ביצוע המחקר 

3  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”: חקר מקרים. אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. מאיירס-

ג’וינט-מכון ברוקדייל. 
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הנוכחי, וגם לאחר שילדיהם התבגרו ועברו את גיל 18; ההורים המאמצים שהרגישו נוח עם רכיב הקשר באימוץ, רובם הורים 
גם לילדים ביולוגיים, ביטאו שוב את אותה תחושה מן המחקר הראשון. בדומה, הורים ביולוגיים שלפני כעשור, במחקר הראשון, 
הביעו השלמה עם האימוץ, הביעו השלמה איתו גם בעת ביצוע מחקר זה; ההורים שלצד ההשלמה עם אימוץ ילדם הביולוגי 

ביטאו במחקר הראשון תקווה שהילד “יחזור אליהם” בבגרותו, ביטאו שוב, במחקר הנוכחי, את אותה תקווה. 

2. תפיסות על “אימוץ עם קשר”
ל”אימוץ עם קשר” יש יתרונות: המאומצים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים סברו כי ל”אימוץ עם קשר” ישנם יתרונות, 
ואלה הם: הוא מאפשר למאומצים להתוודע אל שורשיהם; הוא מַפנה את המאומצים להתפתחות עצמית מיטבית ולהתמסרות 
לאימוץ; הוא מעודד שיח פתוח יותר על האימוץ ועל הקשר עם המשפחה הביולוגית; עם המעבר לבגרות הוא מאפשר יצירת 
קשר רציף בין המאומצים לבין בני המשפחה הביולוגית; והוא נותן מרגוע לדאגותיהם של ההורים הביולוגיים ומרפא לגעגועיהם. 

“אימוץ עם קשר” אינו מתאים לכל ילד מאומץ, הורה מאמץ או הורה ביולוגי: במחקר נמצא כי “אימוץ עם קשר” מתאים פחות 
לילדים ככל שהם קשורים יותר להוריהם הביולוגיים, ככל שעברו בין סידורים חוץ-ביתיים רבים יותר וככל שהיו גדולים יותר 
והתקשו בהתקשרות ובמתן אמון בעת שילובם באימוץ; הוא מתאים פחות להורים מאמצים ככל שהם מתקשים יותר לקבל את 
קיומם של ההורים הביולוגיים; והוא מתאים פחות להורים ביולוגיים ככל שהם מתקשים יותר במתן “ברכת הדרך” לילד ובפעולה 
במסגרת הגבולות של “אימוץ עם קשר”, וככל שהם יציבים פחות בחייהם. “אימוץ עם קשר” מתאים יותר למי שמתאפיין ביותר 
יציבות רגשית ואף בהחלטה נחושה לדבוק בו – ילדים ומבוגרים כאחד. מהמחקר עלה גם שחשוב לשים דגש על שילוב מוצלח 
בין שלוש צלעות האימוץ – ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגיים – מבחינת המידה שבה כל אחד מהם משלים 

עם המודל “אימוץ עם קשר”. 

לאימוץ עם קשר יש מחיר: ל”אימוץ עם קשר” עלולים להיות מחירים גבוהים מהתועלת: בלבול בזהות של המאומצים, אשר עלול 
לגרום להם לקושי להתמסר לאימוץ, לביטחון עצמי נמוך ואף לרגשות של נאמנות חצויה. נוסף על כך, המפגש עם בני המשפחה 
הביולוגית עלול להזכיר למאומץ מחדש את חוויות הנטישה הראשוניות שחווה בילדותו ולהגביר אצלו תחושות של כאב ואובדן, 

ובמיוחד אם ההורים הביולוגיים מודיעים ברגע האחרון על ביטול הגעתם למפגשים. 

3. תפיסות על דרכים לשיפור יישום “אימוץ עם קשר” בישראל
מן הראיונות, חקר המקרים וקבוצות המיקוד עלו תפיסות על דרכים לשיפור יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל: גישור על 
הפערים בתפיסות המקצועיות בין בתי המשפט לענייני משפחה ובין השירות למען הילד; תפיסות על דרכים לשיפור מפגשי הקשר; 
תפיסות על דרכים לשיפור הליווי של צלעות האימוץ; תפיסות על שיפור בהיבטים של כוח אדם בשירות למען הילד; ותפיסות על 

שיפור במתן שירותים תומכי אימוץ. פירוט התפיסות האלה מופיע בהמלצות המחקר וכיווני הפעולה.
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המלצות וכיווני פעולה במחקר 
את המלצותינו להלן ביססנו על צירוף בין מאפייני הפרקטיקה המיטבית ותפיסות המרואיינים. 

השיקול המרכזי: טובת הילד. 1

אין לבחור ב”אימוץ עם קשר” בהינתן לפחות אחד המצבים האלה – ההורים הביולוגיים לא היו בקשר עם הילד לפני א. 
האימוץ; הם אינם מעוניינים בקשר; הם התעללו בילד נפשית או פיזית; הם התנגדו לאימוץ; הם מתקשים בשמירה על 

גבולות; המפגש מעורר בילד תסמינים פוסט-טראומטיים.

“אימוץ עם קשר” מתאים במיוחד – לילדים צעירים יחסית; לילדים שחוו פחות חוויות של נטישה, פחות מעברים בין ב. 
סידורים חוץ-ביתיים זמניים ופחות קשיים בהתקשרות ושהיו להם פחות קשיי התפתחות או התנהגות; להורים מאמצים 
שמרגישים נינוחות עם הקשר באימוץ; ולהורים ביולוגיים המתאפיינים ביותר השלמה עם הוויתור על הילד ועם האימוץ 

וביותר אכפתיות ודאגה לילד. 

רצוי להקפיד על שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגים – מבחינת המידה שבה הם ג. 
משלימים עם הקשר באימוץ. 

הליווי והתמיכה לצלעות האימוץ. 2

דרוש ליווי אישי להורים המאמצים, למאומצים ולהורים הביולוגיים – חשוב שכל אחת משלוש צלעות האימוץ תקבל ליווי א. 
אישי עד הגיעו של המאומץ לבגרות: הכנה רגשית למפגשים; סיוע בתכנונם ובפיקוח עליהם; אוורור רגשי לאחר המפגשים; 
עיבוד משמעות הקשר באימוץ בכלל; בחינת הצרכים המשתנים בקשר ובשינויים. למאומצים נחוץ סיוע במיוחד בתחושות 
של בלבול זהות ונאמנות חצויה; להורים המאמצים נחוץ אוורור רגשי, ונחוצה תמיכה מוגברת למי שאימצו ממניע של הגשמת 
ההורות; ולהורים הביולוגיים נחוץ סיוע בעיבוד רגשות של אשמה, כאב ואובדן מצד אחד, ולצורך תיאום ציפיות והבנה 
שמשמעות האימוץ היא שהילד לא יחזור אליהם בבגרותו מצד שני. נוסף על כך, נחוץ ליווי מוגבר בתקופות חיים מורכבות 
בחיי הילד: עם השילוב באימוץ, בגיל ההתבגרות ובמיוחד לקראת גיל 18 ובתקופת הבגרות הצומחת. זאת, בין השאר לצורך 
הגנה על המאומצים ועל המאמצים אם בני המשפחה הביולוגית מנסים ליצור קשר באמצעות פלישה למרחב האישי וכן 
לצורך סיוע בניהול המורכבות הכרוכה בניהול הקשר הפתוח, דהיינו סיוע בתיאום ציפיות על אופי הקשר המתאים והמשך 
עיבוד רגשי של משמעותו. ללא ליווי ותמיכה, על פני שנים גדלים הסיכויים לקשר מכאיב ופוגעני. לכן חשוב להקפיד על 

מתן ליווי כוללני לכל אחת מצלעות האימוץ ועל יכולת ומוכנות שלהן להיעזר בליווי ובתמיכה.

יש להתאים את הליווי לעידן של איתור אנשים ברשתות חברתיות – בחלק מהמקרים לבני המשפחה הביולוגית היה מידע ב. 
מזהה על המאומצים עוד לפני שהמאומצים הגיעו לגיל 18, והם יצרו איתם קשר טלפוני או ברשתות החברתיות ולעיתים 
אף פגשו אותם ללא תיווך )החל מגיל 16(. לפעמים היו המפגשים עם בני משפחה שעימם נאסר שימור הקשר באימוץ, 
וקרה גם שבעת המפגשים האלה נמסר מידע חסוי. לקשר הלא מתּווך היו לעיתים השלכות קשות על מצבם הנפשי של 
המאומצים. ואולם הליווי מטעם השירות למען הילד לא כלל התייחסות לאפשרות של איתור הדדי ברשתות החברתיות 

ושל יצירת קשר פתוח. מהמחקר עלה כי חשוב שהליווי יכלול התייחסות לאפשרות זו.
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חשוב לתת ליווי כוללני יותר לצלעות האימוץ: תמיכה רגשית שוטפת, רגישות לצרכים המשתנים, עיבוי הליווי בתקופות ג. 
חיים מסוימות – הליווי של העו”סית לחוק אימוץ ילדים התמקד בתיאום מפגשי הקשר. כל המרואיינים סברו כי נחוץ ליווי 
מקיף יותר סביב מפגשי הקשר, וליווי אישי למאומצים, להורים המאמצים ולהורים הביולוגיים. המרואיינים הסכימו שאין 
תחליף לתפקיד העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בעיבוד הרגשי של משמעות הקשר באימוץ ובתיווך בין צלעות האימוץ, גם 

אם לעיתים מופנים כלפיהן כעס או אשמה.

צריך להוסיף ולפתח את המומחיות של העו”סיות בליווי – רצוי לפעול ליצירת תהליך למידה מתמשך שיתרום לפיתוח ד. 
המומחיות של העו”סיות ויעסוק באפיון רגיש של ילדים, של הורים מאמצים ושל הורים מולידים שמתאים למודל “אימוץ 
עם קשר”. כמו כן רצוי לפעול לגיבוש קווים מנחים להמלצות על אימוץ מתאים מבחינת השילוב בין ההורים המאמצים 
להורים הביולוגיים, על תדירות המפגשים המתאימה בכל מקרה וכדומה. תהליך למידה זה עשוי לסייע בגיבוש המלצות 

לבית המשפט.

חשוב להמשיך להפנות לשירותים תומכי אימוץ; לספק שירותים תומכי אימוץ על ידי אנשי מקצוע עם מומחיות באימוץ; ה. 
לקיים יותר סדנאות משותפות למשפחות מאמצות ב"אימוץ עם קשר" – חשוב שהמאומצים וההורים המאמצים יקבלו 
שירותים תומכי אימוץ בשנות התבגרות המאומצים. מחקר המקרים עלה כי בעבר הם הופנו לשירותים תומכי אימוץ שכללו 
טיפול רגשי חיצוני על ידי פסיכולוג, מטפל באומנויות או פסיכיאטר, וכי היו שבעי רצון מן ההפניה, מהמימון ומזמינות 
השירות שקיבלו. הומלץ כי ישתתפו לעיתים קרובות יותר בסדנאות משותפות למשפחות מאמצות, ובמיוחד למשפחות 
הפועלות לפי המודל “אימוץ עם קשר”. עם זאת, נאמר כי חסרים אנשי מקצוע )עו”סים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים( עם 
מומחיות באימוץ והומלץ כי בעת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה תינתן הכשרה מעמיקה יותר לאנשי המקצוע לעתיד 

בסוגיות שקשורות לאימוץ.

דרכי העבודה בישראל. 3

מומלץ להגדיל את התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים – רצוי להגדיל את התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים א. 
כך שתאפשר להן אחריות למספר מצומצם יותר של מקרים; ליווי אינטנסיבי יותר לכל מי שבאחריותן; הפעלת שיקול דעת 

באשר לצורך בשינוי תדירות הקשר במקרים מסוימים; והעמקת המומחיות. 

חשוב לגשר על הפערים בתפיסות המקצועיות בין השירות למען הילד ובין בתי המשפט לענייני משפחה – העו”סיות ב. 
תיארו פערים בתפיסות המקצועיות בינן ובין בתי המשפט לענייני המשפחה, למשל מבחינת תדירות המפגשים ומאפייני 
ההורים הביולוגיים שהמודל מתאים להם, והן הציעו דרכים לגישור על פערים אלה: השופטים יכירו במומחיות העו”סיות 
לחוק אימוץ ילדים ובהיכרותן עם המשמעויות הפרקטיות של הקשר וייתנו לחוות דעתן משקל רב יותר משהם נותנים לחוות 
הדעת של מומחים חיצוניים; לשופטים ולעוזרים המשפטיים יוקנה ידע על עולם האימוץ; תונהג למידה הדדית מתמשכת 
שתסייע בצבירת מומחיות, ביצירת שפה מקצועית משותפת ואף בקבלת החלטות המשרתות טוב יותר את טובת הילד. 

יש להגביל את תדירות מפגשי הקשר ל-4-1 מפגשים בשנה – במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר” תדירות המפגשים ג. 
עם בני המשפחה הביולוגית הייתה 4-1 פעמים בשנה. המאומצים דיווחו שתדירות זאת אפשרה להם להיקלט במשפחה 
המאמצת. חלק מן ההורים המאמצים העדיפו תדירות נמוכה יותר בגלל נסיגה בהתנהגות ילדיהם לאחר המפגשים או בגלל 
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מתח שלהם עצמם סביב המפגשים. ההורים הביולוגיים העדיפו כי התדירות לא תהיה גבוהה יותר בגלל קושי להתמודד 
עם כאב האובדן שהציף אותם לאחר המפגשים. מלבד חלק מן ההורים הביולוגיים אף לא אחד מן המרואיינים ביטא רצון 
בהגברת תדירות המפגשים. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תמכו במפגשים פעם עד ארבע פעמים בשנה ואמרו כי נחוצה 

למידה מתמשכת לגיבוש קווים מנחים לשיקול הדעת לשם המלצה על תדירות זו או אחרת בכל מקרה לגופו. 

כדאי להפקיד את האחריות לשינוי תדירות הקשר בידי העו”סיות – בשנים האחרונות מתקבלות בבתי המשפט החלטות ד. 
המגדירות את מפגשי הקשר בתור חובה. משמעות הדבר היא כי רצון בשינוי תדירות מצריך פנייה לבית המשפט והוכחת 
נחיצות השינוי. ואולם המרואיינים הסכימו כי שינוי באמצעות בית משפט אינו משרת את טובת הילד, במיוחד כי צפוי צורך 
בשינויים על פי הצרכים המשתנים ובשל העובדה שלעיתים מצב ההורים הביולוגיים אינו יציב והמפגשים התכופים איתם 
עלולים להכביד על הילדים. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים הסכימו כי רצוי שהמפגשים יוגדרו זכות ולא חובה וכי ההחלטות 
על השינויים במתכונת הקשר יהיו נתונות לסמכותן ולא לסמכות בית המשפט. זאת בשל הליווי שלהן לאורך זמן והיכרותן 
עם הדינמיקה של הקשר וכן המידע והניסיון המקצועי שלהן שמאפשר להן קבלת החלטות מושכלת לטובתו של הילד. 

שינוי תדירות המפגשים בסמכותן עשוי גם להקל על המאומצים לבקש שינוי בהתאם לצורכיהם המשתנים. 

חשוב לקיים את מפגשי הקשר בסביבה מתאימה – חלק מעו”סיות האימוץ סברו כי קיום מפגשי הקשר במשרדי השירות ה. 
למען הילד אינו מותאם דיו למצב הרגיש המאפיין את מפגשי הקשר. לפיכך המליצו על קיום המפגשים בסביבה מותאמת 
יותר ובמרחב ייעודי, בשירות למען הילד או בסמוך אליו. כמו כן הומלץ כי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תשמשנה הגורם 

המלווה, המתווך והמפקח במפגשים. 



ix

דברי תודה
הצלחתה של עבודת המחקר מחייבת שיתוף פעולה פורה. תודותינו שמורות לאנשי ונשות המקצוע שליוו את המחקר מראשיתו 
ובמהלכו וקידמו את יישומו: רקפת עצמון, מנהלת השירות למען הילד )אימוץ( במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; 
אורנה הירשפלד, מנהלת לשעבר של השירות למען הילד )אימוץ(; אביגיל סגל, עו”ס ראשית לחוק אימוץ ילדים; אביגיל וייס, מפקחת 
ארצית – אימוץ בין ארצי; עורכת דין מיכל ברגר, הייעוץ המשפטי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; ויוסף )אסי( 
אהרונוב, מנהל אגף מחקר, באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה. תודה לכל העובדות הסוציאליות לחוק אימוץ ילדים שהשתתפו 

בקבוצות המיקוד, שהקדישו לנו מזמנן וששיתפו אותנו בתובנות מניסיונן המקצועי. 

תודה מיוחדת למאומצים ולבני המשפחות המאמצות והמשפחות הביולוגיות אשר פתחו את ליבם ושיתפו בחוויות מחייהם 
האישיים, באתגרי היום-יום ובמערכות היחסים שלהם במשפחה; וכן לכל העובדות הסוציאליות לחוק אימוץ ילדים בשירות למען 

הילד, שמלוות את הילדים המאומצים, המשפחות המאמצות והמשפחות הביולוגיות לאורך שנות האימוץ.

תודה לד”ר לייה מורן-גלעד עמיתתנו ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על הקריאה וההערות הבונות, ולרות טוקטלי, פרקטיקנית 
במכון, על הסיוע בתהליכי גיבוש הדוח הסופי. 
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