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תמצית

אנשים של קבוצה ברוקדייל וג'וינטמכון ג'וינטישראל הזמינו ,1993 בינואר
בן לימודי בסמינר להשתתף מדיניות וקובעי חוקרים חברתיים, בשירותים העובדים
נועד הסמינר שון. ודונלד רוזנפלד יונה הפרופסורים של בהנחייתם ימים, שלושה
ללמוד המשתתפים יוכלו שבאמצעותה משותפת, ולימודית מחקרית חוויה להיות
איננו שעניינן חדשניות, תכניות פיתחו אשר מקצוע אנשי של ההצלחות מן בצוותא
זכו לא אז שעד בישראל ולמשפחות לילדים ממשית עזרה של הגשתה אלא האיתור,
תיאורים מציג הסצר מן ביציאה בסיכון"). ("ילדים השירותים ממערכת מספיק לסיוע
העיקריים מרכיביהם של ניתוח כולל הסמינר, שבהםהתמקד הפרויקטים שמונת של

הדיונים. במהלך הסמינר משתתפי הגיעו שאליהן ומסקנות ותובנות

שלשכות משפחות (א) אוכלוסיות: סוגי ארבעה המשרתים פרויקטים כלל הסמינר
בעל ילד שלהן משפחות (ב) אוריון); הקן, (יחדיו, אותן לשרת התקשו הרווחה
חמורה אלימות שבהן משפחות (ג) שפירא); איזי בית (קשר, התפתחותית מוגבלות
הילד); שלום בירושלים, מוכות לנשים במקלט לילד (המרכז בילדים התעללות או
המשפחה לקידום (העמותה מאתיופיה לארץ לאחרונה שעלו משפחות (ד)

בישראל). והילד האתיופית

ולאנשי הללו, לפרויקטים האם לבחון היה הסמינר של המרכזיים היעדים אחד
לשימוש ולהפיצם לבודדם שניתן פעולה ואופני שיטות אותם, הפעילו אשר המקצוע
המקצוע אנשי של העבודה צורת בין ההבדל שרב שבעוד התברר בדיעבד יותר. נרחב
בעמדות המקבילות ורבות הדמיון רב המקובלים, העבודה דפוסי לבין האלה
מקבילות בסיס על מציע, הסצר סן ביציאה סייעו. שלהן המשפחות כלפי ובגישות
להצליח ניתן שבאמצעותה נראה אשר מקצועית" לעבודה חלופית "שיטה אלה,
השירותים באמצעות פתתן להן נמצא לא זמן לאותו עד אשר למשפחות ולסייע

המקובלים.

שאינה מחויבות היה הפרויקטים מנהלי לכל המשותף ביותר הבולט הגורם
האישי בקשר מעוגנת זו מחויבות המטופלות. למשפחות פנים לשתי משתמעת
ולניסיונותיה משפחה לכל ובאהדתם ובמסירותם הילדים, ועם ההורים עם שפיתחו

מצוקותיה. עם להתמודד
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על להתגבר נדרשים האלה שהפרויקטים בכך ההכרה היתה נוספת משותפת נקודה
המקצוע אנשי לבין הללו המשפחות בין ביחסים איהצלחות של ארוכה שורה
/p על הדדיים. ולאיאמון לחשדנות הביאו אשר איהצלחות שירותים, המספקים
להן שיש תיווכחנה שהן כך המשפחות, עם לעבוד עצמם על לקחו הפרויקטים מנהלי
הגדירו עצמן שהן כפי המשפחות לצורכי התייחסות עלידי זאת, לסמוך. מי על

עצמן. המשפחות של והרצונות הדעות הם אותם שמנחה מה כאשר אותם,

אם ובין האלה בפרויקטים אם בין לעובדים, לספק ניסיון נעשה לכך, במקביל
ליצור להם יאפשרו אשר עבודה ותנאי הדרכה הכשרה, מידע, אחרים, בשירותים
המשפחה של לחוזק דווקא פונות אשר דרכים  חדשות בדרכים המשפחות עם קשר

שלה. התורפה נקודות את מבליטות ואינן

עבודה דפוסי בפיתוח הראשון הצעד את המהווים פעולה, עקרונות אחדעשר גובשו
את מציגים אנו אין אלה. אוכלוסיות לשרת מחויבותם שעיקר לעובדים המתאימים
שהן סברו מהעובדים רבים למעשה, "חדשה"; למקצועיות כמצע הללו העקרונות
שהיתה כפי במיטבה, הקהילתית או הסוציאלית העבודה את למעשה, משקפות,

הם: העקרונות ומתמיד. מאז

המשפחה שבני כך ועקבי, רציף באופן המשפחה לרשות עומדים העובדים (1

אותה. ולנצל נוכחותם על לסמוך יכולים

ופועלים להם, מאמינים אומרים, המשפחה שבני למה מקשיבים העובדים (2

וצריכים. מרגישים חושבים, שהם אומרים שהם למה בהתאם

המשפחה את מעדכנים הם המשפחה. בשביל החלטות מקבלים אינם העובדים (3

עליה. ביותר המקובלת להחלטה להגיע לה ומסייעים ברשותם, הנמצא בידע

זמן. ולאורך הרבה לתת הצורך, כשמתעורר מוכנים, העובדים (4

את מאתרים המשפחה, של הנוכחי למצבה מעבר מסתכלים העובדים (5
לממשו. המשפחה לבני ומסייעים בה הגלום הסמוי הפוטנציאל

בגלוי. בכך ומודים יודעים, שאינם במה מכירים העובדים (6

מסוים. כיוון לכפות מבלי שינוי, של בתהליך המשפחות את מלווים העובדים (7
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קונבנציונאליות. לא בדרכים לפעול מוכנים העובדים (8

המפגשים. של ולצורה לתכיפות לזמן, למקום, הנוגע בכל גמישים העובדים (9

כיוון את לשנות לו ומאפשרים המשפחות, מן למשוב מקשיבים העובדים (10
שלהם. הפעולה

לגלות להם ומסייעים זמן פסק לקחת המשפחה לבני מאפשרים העובדים (11
חדשות. מבט נקודות

עם החלופית העבודה שיטת את המפעילים הפרויקטים ולגדול, לשרוד כדי
מערכת ובתוך עם לפעול עלמנת שונות באסטרטגיות השתמשו המשפחות
ומערכות מכאן, המשפחות של יחסיהם עם להתמודד כדי הכוללת. השירותים
האסטרטגיות מן אחת כל ונבדלות. שונות א00ר0ניות ארבע ננקטו מכאן, השירותים
ולאור הפרויקטים, בפני מעמידות שהן הספציפיים האתגרים לאור ונבחנת מוצגת

אלה. אתגרים עם התמודדו הם שבהן הדרכים

היו: האסטרטגיות
הקיימת; השירותים מערכת במסגרת למשפחות שירותים מתן

ניסיון תוך הקיימת, השירותים למערכת מחוץ למשפחות שירותים מתן
בה; להשתלב

נפרד; מימון בעל חלופי, שירות באמצעות למשפחות שירותים מתן
תיווך תוך הקיימות, השירותים למערכות והן למשפחות הן שירותים מתן

ביניהן.

הפרויקטים מנהלי נאלצו שעמן דילסות של ארוכה שורה חשפו בסמינר הדיונים
ולעתים עזים, ברגשות שעוררו בסוגיות מדובר זמן. של רצף פני על להתמודד

להלן: מתוארות שכאלה דילמות שלוש העובדים. של מנוגדים,
להורה; תמיכה לעומת לילד עזרה

"מקצועיות"; על שמירה לעומת משפחות עם אישי קשר יצירת
הצלחתו. את המבטיח הגרעין על שמירה לעומת הפרויקט, הרחבת

אם לפתרון, ניתנים הם למעשה אך בדילמות, נתפסו אשר מצבים יש כי מסתבר
קיימות שבהם יותר רחבים בהקשרים שינויים בעקבות ואם בתפיסה שינוי באמצעות
בסיסיים לשינויים קפיצה קרש לספק יכול הללו הדילמות הצגת עצם לכן, הדילמות.

השירותים. של בהיערכותם ושיטתיים

*



ג'וינטמכון של ומחויבותם נוספות, עבודות ושל זה ספר של פרסומו כי לומר ניתן
ביטוי נותנים נוספת, ללמידה הזדמנויות ליצור ג'וינטישראל ושל ברוקדייל
מחקר ארגון, פרקטיקה, אנשי של והולך גדל מספר של המשותפים למאמצים
וילדים שמשפחות כדי דיים" טובים "שירותים של לקידומם המחויבים ומדיניות,

ממצריהם. יצאו

1

1

yi ....



תודה דברי

וברצוננו פעולה, שיתוף של תוצר המצר מן ביציאה של הכתיבה היתה תחילתה, מאז
בתהליך. מעורבים שהיו הרבים לשותפים להודות

לב באומץ עמנו חלקו אשר הפרויקטים, למנהלי מודים אנו ובראשונה בראש
ההערות בעבור גם להם מודים אנו שלהם. הפרויקטים ואת חוויותיהם את ובנדיבות
ביטוי לתת יכולתנו כמיטב השתדלנו הדרך. כל לאורך לנו שהציעו והתמיכה
שלהם. לתרומה הודות בעיקר זה הרי בכך, הצלחנו ואם עבודתם, של למורכבות
ועזרו הניתוח בחידוד במיוחד לנו סייעו קודמות לטיוטות בנדור ניצה של הערותיה

בשטח. המציאות של למורכבויות נאמנים להישאר לנו

הסמינר, של ההכנה צוות על שנמנו ורדי, ולדינה נמיר לאורה גם להודות ברצוננו
תיאורי להכנת הפרויקטים, מנהלי עם ביחד שותפות, היו שתיהן תרומתן; על
הסמינר. אחרי גם בה ולתמוך עבודתנו את ללוות המשיכה נמיר ואורה הפרויקטים

תרומתה ובעבור לו ותרומתה בסמינר השתתפותה בעבור שור לליזבת נתונה תודתינו
הרלבנטיות על המצביעה ההקדמה וכתיבת זו עבודה של קודמת טיוטה בקריאת

האמריקני. לקהל הספר של

ברוקדייל, וג'וינטמכון ג'וינטישראל של לתמיכה הודות לאור יוצא זה ספר
תודה הצוות. של עבודתו המשך את מימן ג'וינטישראל הסמינר. נערך שבחסותם
לארנון ברוקדייל, ג'וינטמכון מנהל וכיום לשעבר ג'וינטישראל מנכ"ל חביב, לג'ק
בעבור בסיכון, ילדים תחום מתאמת כץ, ולחנה היום, ג'וינטישראל מנכ"ל מנטבר,

רעיונות. והחלפת המקצועיות תשומותיהם

לתוכן בנוגע והערותיהם הספר, של קודמת טיוטה קראו סייקס ומלווין ארונין היידי
של העריכה ליחידת תודתנו יותר. רבה ולבהירות ניכרים לשינויים הביאו ולסגנון
רבות ושיפרה הספר של האנגלית הגירסה את שערכה בנינגה לטרי ברוקדייל: מכון
לעברית הספר את שתרגמו רוזנפלד ולג'ני אלון לבלהה החומר; הצגת את
רב. בכישרון ההדפסה עבודות את שעשתה שיזגל ולאילנה ובנאמנות; במקצועיות
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הקדמה
שור ליזבת מאת

ביותר. נדירים הינם המוצהרת מטרתם את להשיג מצליחים אשר רווחה שירותי
המרכיבים אותם את מוצלחות תכניות מתוך לבודד ניסיונות הינם יותר עוד נדירים
להישג הגיעו מבוסס, הוא שעליו והסמינר שלפנינו, הספר להצלחתם. האחראיים
לא מעתה, להגדירם. קשה שכה מצליחה עבודה של המאפיינים איתור מרשים:
ביטויים מאחורי להסתתר מבחוץ, המתבוננים או המשתתפים, העובדים, ייאלצו
ניתנת שאיננה תחושה "זאת או אותו" רואה כשאני הגורם את מזהה "אני כגון

להצליח. מסוים לשירות גורם מה להסביר בבואם להסבר",

במחשבה שצברו, הרב בניסיון שימוש עשו בזאת מתוארת שעבודתם המקצוע אנשי
של חלופית תפיסה ולהגדיר לפתח כדי בצוותא, שבילו ובזמן זה, לנסיון שהקדישו
איש בין אמון כגון חמקמקים מושגים בבהירות מתארים הם מקצועית. עבודה
גמישות משותפת, החלטות קבלת למטופל, מקצועית מחויבות למטופל, המקצוע

אישיים. וגם מקצועיים גם שהם יחסים לכונן וכיצד איןספור, בצורות

בארה"ב, ליישום ניתנת זה בספר המתוארת הרווחה בשירותי המקצועיות תפיסת
לאומיות, במסגרות הסוציאליים השירותים בתחום מקצוע אנשי בישראל. כמו
שהם לניסיון מתאימות אשר גישות ספק, ללא יזהו, שונות, ותרבותיות פוליטיות
מכבלי משוחררים כשהם לעבוד שאיפותיהם על עונות ואשר צברו עצמם
והילדים המשפחות של צורכיהם על לענות חופשיים ולהיות הביורוקרטיה,
אנשי על כלכך המקשים לאילוצים ישירות מתייחס הספר בנוסף, שבטיפולם.
המימון, כללי את להתאים יש למעשה. הלכה כאלה בצעדים לנקוט המקצוע
מעבר ביותר המועילה העבודה את להרחיב ברצוננו אם והפיקוח, הארגוני המבנה
המקצוע אנשי של ומוריהם המדיניות קובעי שהמממנים, חשוב לכן החממה. לתנאי

עצמם. המקצוע אנשי כמו המידה באותה הללו, התובנות את יבינו

אינן ביותר הדחופות הפנים שבעיות ההכרה כיום גוברת לדוגמה, בארצותהברית,
רוב, פי שעל ברור, לכת. מרחיקי ארגוניים שינויים יתרחשו לא אם לפתרון ניתנות
תשובה מספקות ואינן מועילות אינן ותמיכה שירותים למתן המקובלות הדרכים
נוספות ומדינות שארצותהברית למרות אבל, מנגד. תלוי שעתידם אלה של לצרכים
יותר רב דגש שימת למשפחה, יותר אוהדים ומדיניות שירותים לקראת מתקדמות
אינו ברטוריקה שינוי תלות, ולא העצמה המעודדת שירותים ומערכת מניעה, על

ix



את לשבור ניסיון כל מספיק. אינו לבדו משאבים בהקצאת שינוי אפילו מספיק.
איאמון של רבות שנים של השפעתן את בחשבון לקחת חייב והיאוש העוני מעגל
כפי למשפחות. השדה עובדי בין השירותים, למקבלי הציבוריים המוסדות בין הדדי
כדי כאחד ובמשפחות בעובדים אינטנסיבית בהשקעה צורך יש זה, בספר שמוסבר
יתקשו השירותים שבלעדיו הבסיסי, האמון את כנו על ולהחזיר כיוון לשינוי להביא

הרצויה. לתוצאה להגיע

כולל יותר, מועילים שיהיו כך התכניות ואת המדיניות את לשפר המעוניינים כל
שפניהם השדה, עובדי או הפרויקטים מנהלי המדיניות, קובעי המממנים, המדריכים,
חיונית תשתית מהווה זה בספר המוגש שהחומר ימצאו ולחידושים, לשינויים

למאמציהם.

x
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מבוא :1 פרק

של קבוצה ברוקדייל ג'וינטמכון עם בשיתוף ג'וינטישראל הזמין ,1993 בינואר
בסמינר להשתתף מדיניות וקובעי חוקרים, חברתיים, בשירותים העובדים אנשים
על בצוותא ותהרהר תדון הקבוצה ימים, שלושה שבמשך היה הרעיון לימודי.
"מעבר פעלו אשר הסמינר, לפני עוד ותועדו שנבחרו פרויקטים, שמונה של ההצלחות
השירותים שמערכת במשפחות ולנוער לילדים שסייעו שירותים וסיפקו לאיתור"

להם. לסייע הצליחה לא הרגילה

במינו. יחיד היה לא שירותים של ליעילותם התורמים הגורמים על ללמוד הניסיון
תכניות של מאפייניהן את שור ליזבת איתרה ,(1988) Within our Reach בספרה כבר
"עמותת להקמת הדרך את סלל בהולנד ב1990 שנערך דומה סמינר מוצלחות.
מכל ולנוער לילד השירותים בתחום מקצוע אנשי של עמותה  הבינלאומית" היזמה
עגול שולחן נערך ב1993 חדשניות. בשיטות ועובדים אחד, בראש שחושבים העולם
ופקידי חוקרים אחד גג תחת איחד אשר הילד, רווחת בתחום בסוגיות שדן בינלאומי
.(Pires, 1993) הילד רווחת בתחום עתידיות ברפורמות לדיון רבות מארצות ממשל

ולימודית מחקרית כחוויה אותו ראו הסמינר, יוזמי שון, ודונלד רוזנפלד יונה
האלה, לפרויקטים האם לבחון היה הסמינר של העיקריים היעדים אחד משותפת.
לבודדן ניתן אשר משותפות עבודה שיטות היו אותם, שהקימו המקצוע ולאנשי

יותר. נרחב ליישום ולהפיצן

ל"מקרים שנחשבו למשפחות לעזור שהצליחו בפרויקטים התמקדות של הרעיון
המסורתית לשליחות רוזנפלד של השנים ארוכת מחויבותו של תולדה היה אבודים",
אינם בחברה אחרים שגורמים אוכלוסיות אותן את לשרת  הסוציאלית העבודה של
לאחרונה אצלו שהתעורר העניין לכך התוסף .(Rosenfeld, 1964,1983,1993) משרתים
בפיתוח רבות שנים שעסק שון, .(Rosenfeld, 1989) ההצלחה מן למידה של בנושא
מקצועות במספר (practicegenerated knowledge) מעשית עבודה מתוך המופק ידע
מדיניות ולקובעי לחוקרים שדה, לעובדי שתאפשר מסגרת הציע ,(Schon, 1983,1991)

אלה. אוכלוסיות עם עבודה לשיטות הנוגעות סוגיות על יחדיו להרהר

הפרויקטים של אופיים את לתאר לסייע (א) כפולה: מטרה היתה לתכנית
בפני העובדים פעולת את לחשוף (ב) בהם; העובדים של מומחיותם ואת המוצלחים
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להשתלב יוכלו אשר  ומדריכים חוקרים,/3>ממנים החלטות, מקבלי  אחרים
שזוהו. העבודה דרכי של ולתרום/להפצתן מהפרויקטים, למידה של בתהליך

משפחות (א) אוכלוסייה: קבוצות ארבע שירתו בסמינר שנכללו הפרויקטים שמונת
מוגבלות בעל ילד שלהן משפחות (ב) אותן; לשרת התקשו הרווחה שלשכות
משפחות (ד) בילדים; התעמרות או חמורה אלימות שבהן משפחות (ג) התפתחותית;

מאתיופיה. לארץ לאחרונה שעלו

היו הדיונים ולחקירה. לדיון מוקד הפרויקטים מן אחד כל היווה הסמינר, במשך
ספקי עם הגומלין ביחסי הפרויקטים; של ספציפיים בהיבטים והתמקדו חופשיים,
בין ובשוני בדמיון המממנים; הגורמים ועם הביורוקרטיות עם אחרים, שירותים
ובתהליך אחרות; במדינות מקבילות תכניות לבין בינם בהשוואות הפרויקטים;

המשותף. הלמידה

ערך לעבודתם כי המשותף, מן הרבה היה האלה לעובדים כי התברר מהרה עד
חשובה תרומה לתרום פוטנציאל להם יש כקבוצה וכי בספק, מוטל שאינו חברתי
הפרויקטים, מנהלי עם בשיתוף שנערך זה, פרסום ובעולם. בישראל השדה לעבודת

יותר. נרחב קהל של לידיעתו תרומתם להבאת ראשון צעד מהווה

חלקים: לשלושה זה בפרסום המופיע החומר את לחלק ניתן מושגית, מבחינה
2 בפרק מובא החומר, פותח שבאמצעותו המשותף, והלימודי המחקרי התהליך
בסיס שימשו אשר הפרויקטים, מן אחד כל של הייחודיים סיפוריהם ("שיטות").
הלקחים לבסוף, .(103 (פרקים הפרויקטים בתיאורי מובאים בסמינר, לדיונים
השונים הפרויקטים בין והשוני הדמיון כולל הדיונים, במשך שהושגו והמסקנות

.1411 בפרקים מוצגים פעולה, עקרונות וסדרת

עבודת של בלבליבה הטמון הרעיון על מצביע המצר" מן "ביציאה זה, ספר של שמו
ולעובדי מנשוא, קשה במצוקה הנתונות למשפחות לאפשר הפרויקטים: מנהלי
בלתי הכשרה עקב זאת לעשות מסוגלים אינם אך להן לעזור הרוצים רווחה
הנפרדות מועקותיהם של המצר מן לצאת ביותר, קשים עבודה ותנאי מתאימה

חדשות. בדרכים זה את זה ולפגוש והמשותפות,

ובנכונות בפתיחות המאופיינים חלוציים פרויקטים באמצעות הושגו אלה הישגים
שאפשרה מקצועית ובגמישות וצורכיהן, רצונותיהן על עצמן מהמשפחות לשמוע
שעוזרות עבודה שיטות פיתוח ובאמצעות אלה; וצרכים רצונות על לענות להם
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הושגה זו הצלחה אלה. בשיטות לעבודה עובדים והכשרת למעשה, הלכה למשפחות
תנאי את לעובדים שיאפשר המימון לגיוס ליאות חסרי מאמצים באמצעות גם
להדרכה והזדמנויות מתאים עבודה היקף כולל  להצליח כדי הנדרשים העבודה

וללמידה.

התנאים יינתנו שאם הוא, הללו הפרויקטים מן העולה ביותר החשוב שהלקח ייתכן
רבות, למשפחות לעזור יהיה ניתן אזי הנכונות, בשיטות שימוש ייעשה ואם הנחוצים
גם ומפיקים נהנים העובדים כן, על יתר להן. לעזור ניתן שלא ככאלה נחשבו שבעבר
הנמצאים שהאנשים היא תקוותנו המשפחות. לבין בינם שנוצר הקשר מן הם
אוזן להטות יוכלו  שירותים מנהלי מפקחים, מדיניות, קובעי  מפתח בעמדות
לתמורות לתרום יוכלו יחדיו, אז, העולם. ברחבי ועמיתיהם בישראל המקצוע לאנשי
למשפחות השירותים את כיום המאפיינות העבודה ובשיטות היסוד בהנחות
לטפל האחריות מוטלת שעליה שהחברה, כך לידי להביא ניתן זו בדרך ולילדים.
צורכיהם. את ותואם נדיב מועיל, יהיה זה שטיפול תבטיח אלה, ובילדים במשפחות
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הלימודי בסמינר שהופעלו שיסות :2 פרק

הפרויקס'ם בחירת א.

פרויקטים של ההצלחות" מן "ללמוד היתה זה בספר המתואר הסמינר של מטרתו
כאלה אחרים בעיני שנתפסו צעירים ילדים עם משפחות ולמען עם שהופעלו ייחודיים
יזמה כלפי פעם לא שהופנו שאלות שתי במפתיע, שלא לכן, להם. לעזור ניתן שלא
ולא אלה בפרויקטים בחרתם "מדוע הצלחה?" מגדירים אתם "כיצד היו: זו

1 באחרים?"

בסיס על נבחרו לא בסמינר שהשתתפו שהפרויקטים מלכתחילה, כבר לומר, יש
שירותי מערכת של קודם ידע בסיס על נבחרו הפרויקטים כלשהי. רשמית הערכה
וכמה ויעילות, איכות של סובייקטיבית תחושה נרחבת, קשרים רשת הרווחה,
אלה שפרויקטים לקבוע ניסיון כאן אין מנחים. קווים ששימשו כלליים קריטריונים

אותם. לכלול היה שראוי היחידים שהם או בישראל, ביותר הטובים הם

הפרויקטים את לבחור בבואם הסמינר מארגני את הנחו הבאים הקריטריונים
בסמינר: שנכללו

ומשפחות. ילדים עם הדדי אמון של יחסים מערכות לבנות ששאפו פרויקטים (1

והיו מניסיון, לימוד של היומיומית בהתמודדות מעורבים שהיו פרויקטים מנהלי (2

זה. לימודי בתהליך להמשיך כדי אחרים בפני עבודתם את לחשוף מוכנים
להם ושהיתה זמן, לאורך חיותם את שהדגימו הצלחתם, את שהוכיחו פרויקטים (3

שליליות להשפעות עדות ללא זאת וכל  עבדו עמן לאוכלוסיות חיובית תרומה
שירתו. שאותן האוכלוסייה על

שונים אוכלוסייה מגזרי להציג היה חשוב לגוון. רצון מתוך נבחרו התכניות (4

כלל דרום, מרכז, (צפון, שונים גיאוגרפיים אזורים עולים); ערבים, (יהודים,
מיוחד, חינוך סוציאלית, (עבודה מגוונים ותיאורטיים מקצועיים תחומים הארץ);
שונה מעורבות ומידת מגוונים; מימון מקורות שונים; היקפים קהילתי); פיתוח

הממשלה. של

ממדים. שבעה לפי שנכללו, הפרויקטים שמונת את מציג 1 לוח



המשתתפים הפרויקטים של סקירה :1 לוח

הילד שלום אוריון הקן שפירא איזי בית מעון יחריו אתיופים' קשר

ז 1989 1988 1988 1981 1981 1985 1985 1988 תאריך
ההתחלה

פי על הוקם Hany Bieman ;Home Stan באופן התפתח באופן התפוזח וילדים הורים באופן התפתח באופן התפתת המקור
דומות תכניות St. Maria Aarts; אנגליה אורגני אורגני ;(PATC) יחדיו עם אורגני אורגני למודל
המתוארות הולנד ארצותהברית מקרן הדרכה
בספרות ליר ואן ברנרד

המקצועית
ילדים עם משפחות עם אמהות עם משפחות קורבנות נשים עם משפחות משפחות של הורים אוכלוסיית

הסובלים צעירים ילדים צעירים ילדים הסובלים ילדים אלימות צעירים ילדים שעלו אתיופיות צעירים ילדים היעד
בלתי מיחס בעיות עם הנמצאות  ממוגבלויות משפחתית לשכות בטיפול לארץ צרכים בעלי

הולם בתקשורת או במצוקה התפתחותיות עד וילדיהן  הרווחה לאחרונה מיוחדים
ומשפחותיהם לשכות בטיפול מבודדות 11 לגיל הנמצאות

הרווחה מבחינה או במצוקה
חברתית מבודדות

מבחינה
חברתית

232 150 35 355 63 261 1,200 285 מס'
המשפחות
המשורתות

ו ב1992

רב צוות עובדים אמהות רבתחומי צוות עובדים עובדים פרה עובדים מנהלת ספקי
תחומי סוציאליים אחרות סוציאליים, סוציאליים מקצועיים הפרויקט, השירותים

מלשכת מתנדבות דין, עורכי מלשכת אתיופיה יוצאי עובדת
הרוורוה אום מהעיר הגיל עובדי הרווחה סוציאלית

אלפאחם אנשים הרך, ומזכירה
מהיישוב

קרנות העבודה משרד משרד פרטיים, תורמים תורמים העבודה משרד ואן ברנרד קרן פרטיות קרנות מקורות
פרטיות, והרווחה העבודה הקצבות פרטיים, והרווחה קרנות ליר, מימון
משרד והרווחה, ממשלתיות הקצבות ארורות פרטיות

העבודה אום עיריית ומוניציפליות ממשלתיות
והרווחה, אלפאחם ומוניציפליות

חיפה עיריית
גמיש במקום; בבית מרכז בבית,  גמיש במקום; המעון, מרכז הבית, משתנה  גמיש רוב פי על מקום
הצורך פי על הקן בהתאם משתנה מוסדות קהילתי בהתאם גמיש בטלפון; הפעילות

לפרויקט בקהילה לפרויקט לצורך בהתאם

בישראל. והילד האתיופית המשפחה לקידום האגודה 1

בירושלים. מוכות לנשים במעון לילד המרכז 2
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הערכה הפרויקטים, תוצאות של חיצונית בהיעדר'הערכה מגבלה לראות ניתן כי אף
מלא פעולה לשיתוף זוכה היתה לא שהיא משום למיטב, בעייתית להיות עשויה כזו
לשיפוטים המקצועיים חייהם במהלך התרגלו אשר  בפרויקטים העובדים מצד
מהם. ללמוד אחרים של במוכנות התנסו רחוקות ולעתים עבודתם, כלפי ולביקורות
רבי במשאבים וראייתם ניסיונם הערכת ושל פעולה שיתוף של מעמדה אליהם פנייה
להערכה היסודות את הניחה כזו פנייה כמוכן נדירות. למידה הזדמנויות יצרה ערך,

בעתיד. אפשרית משותפת

הפרויקסים תיעוד ב.

אלה תיאורים .103 בפרקים מובאים הסמינר לדיוני מוקד שהיוו הפרויקטים תיאורי
שלושת עלידי חוברו התיאורים הסמינר. לפני שבועיים המשתתפים לכל הועברו
בסיס על הפרויקטים, שמונת מנהלות עם יחד הסמינר בצוות שנכללו המתעדים
הפרויקטים, של קיימים כתובים תיאורים הבאים: המקורות של כלשהו שילוב

הפרויקט. עבודת על ותצפיות והמטופלים, הפרויקט צוות עם ראיונות

לכך להגיע היתה והכוונה הפרויקטים תיאורי לכתיבת אחראים היו המתעדים
מכאן במדויק. מתוארים שלה הפרויקט ואת עצמה את תראה פרויקט שמנהלת
הקיים התיעוד את ובדקו צפו ריאיינו, המתעדים במשותף: עוצב הסופי שהמוצר
 אותה ותיקנה הטיוטה את קראה הפרויקט מנהלת ראשונית; טיוטה והכינו
של זה תהליך הפרויקט. את היא תפיסתה פי על  מחקה או הוסיפה הבהירה,

הסופי. המוצר להשגת עד נמשך וחזור הלוך מעבר

על יחדיו ולהרהר לדון יכלו המקצוע שאנשי היה זה שבתהליך העיקרי היתרון
מאוד רבה מקצועית מיומנות בעצמם. בכתובים אותה לתעד שיצטרכו בלא עבודתם
או הכישורים הזמן, את חסרים שהעובדים משום אם מתועדת ובלתי סמויה נשארת
מאשר בעשייה יותר טובים שהם משום או כתיבה, לשם הנדרשים הנפש שלוות

אלה. מכשולים לעקוף אפשרה פעולה שיתוף של השיטה העשייה. בתיאור
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הפרויקסים תיאורי ג.

הוחלט שעליו חלקים שלושה הכולל ייחודי במבנה אורגנו הפרויקטים תיאורי
נצפה. ומידע הפרויקט תיאור פורמלית, הצגה מלכתחילה:

מנהלי לראיית בהתאם שהוכנסו בשינויים הבא, המידע את מכילה הפורמלית ההצגה
והמתעדים: הפרויקטים

ודמוגרפיים; סוציוכלכליים מאפיינים כולל השירות, של היעד אוכלוסיית 

השירות; לקבלת הזכאות תנאי 
השירותים; מאורגנים שסביבם מצוקה, תחומי בעיות, סוגיות, 

על לעמוד כדי להשתמש נוטים בו ומידע השירות, של צפויות תוצאות או מטרות 

התוצאות; של השגתן
ותכיפותו; השירות משך 

להצלחה עדויות כולל מוצלחת, נחשבת התכנית שלפיהן העיקריות המידה אמות 
זו; מעין

מנהל עלידי מתוארות שהן כפי השירות, במסגרת המתקיימות מרכזיות פעילויות 
השירות;

ליחידת ביחס התקציב התקציב, כל סך והרכבו, הצוות גודל חסות, נותני גופים 

השירות. ותק שירות,

על הושם מיוחד דגש התפתח. הוא וכיצד בפרויקט, לנעשה מתייחס הפרו'קס ת'אור
שנמצאו. היצירתיים והפתרונות הפרויקט, של פיתוחו במהלך שעלו המכשולים
משקף התיאור הפרויקט מנהלת בעיני כאשר הוא פרויקט של טוב תיאור של מבחנו
את מכירים שאינם לאנשים גם ברור הוא וכאשר שלה, הפרויקט את במדויק

הפרויקט.

היתה השאיפה והמטופלים. העובדים עם וראיונות קיים תיעוד פי על חובר התיאור
התנאים את דהיינו,  העובדים של הפעולה תיאוריית את שניתן ככל לזהות
התוצאות את להם ייחס שהמנהל הפרויקט את ששימשו הפעולה ואסטרטגיות
זו. פעולה תיאוריית של מפורש ניסוח כלל לא התיאור נתונה. לאוכלוסייה הרצויות

בפועל שהתרחשו הדברים של מהצגות או מוחשיים מתיאורים הורכב הנצפה הס'דע
מגוון לבש זה מידע ולמשפחות. לילדים הפרויקט עלידי השירותים הספקת במהלך
איסוף במהלך וכו'). ראיונות המתעד, של רשימות בוידיאו, מוקלט (חומר צורות
בסיס לספק נועד המידע מוחשיותה. ועל ההצגה עושר על דגש הושם הנתונים
הפרויקט. של בפעילותו הטבועה הפעולה תיאוריית את להפיק יהיה ניתן שממנו
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הלימודי הסמינר משתתפי ד.

הבאות: מהקטיגוריות יותר) (או אחת בין התחלקו הלימודי בסמינר המשתתפים
לתיאור הבסיס את מהווה שעבודתם הפרויקטים ומנהלי העובדים  (9) מציגים

ביחד. הרהרו עליו ולניתוח
המציגים. עם הדיאלוג לניהול האחראים  (2) מנחים

עמם ושיתפו הפרויקטים, מנהלי עם במשותף הפרויקט את תיעדו  (3) הסמינר צוות
הסמינר. דיוני במשך גם פעולה

על לפקח או לממן לקדם, להם איפשרה שעמדתם תפקיד בעלי  (5) השער שומרי
ולמשפחות, לילדים השירותים בתחום פעולה, ומחקרי הכשרה תכניות, על מדיניות,

הלימודי. הסמינר של הימים שלושת בכל להשתתף להתחייב נכונים ושהיו
של מניסיונם ללמוד מעוניינים שהיו נלווים, בתחומים הפעילים אנשים  (25) צופים

בפועל. העובדים האנשים

פעיל באופן מעורבים והיו אחד לשולחן מסביב המשתתפים כל ישבו לצופים, פרט
מוגבלת אפשרות להם וניתנה הפנימי למעגל מחוץ ישבו הצופים הלמידה. בתהליך

בדיונים. להשתתף

הסמינר ה.

הפרויקטים. שמונת על משותפת לחשיבה הוקדש הימים שלושת בן הלימודי הסמינר
לדיונים נורמות לקבוע בניסיון ("קשר") הראשון לפרויקט הוקצו וחצי שעתיים
לחשיבה זמן הוקצה בנוסף וחצי. שעה הוקצו הפרויקטים לשאר בהמשך. שיבואו
הראשון, הפרויקט לאחר  שנלמדו הלקחים ועל הלמידה תהליך על משותפת

השלישי. היום של ובסופו השני, היום באמצע

חלק לקחת התבקשו כולם לימוד. כקבוצת נתפסו הלימודי בסמינר המשתתפים
ובמהות הצלחתו במידת  פרויקט בכל בפועל שהתרחשו הדברים ובניתוח בתיאור
תהליך על ללמידה גם שותפים היו הקבוצה חברי כל להצלחה. תרם ומה ההצלחה,
לבדוק וכיצד השערות, ולבחון לנסות כיצד נתונים, להוציא כיצד דהיינו,  הלמידה

סיבתיות. של שונים ייחוסים
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שלהן. הפרויקטים בחקר הפרויקטים מנהלות פעיל באופן שותפו הסמינר במסגרת
שתרם הדבר היה ומה באמת, עשו שהן מה לגבי סקרנותן את לעורר בכוונה זאת,
מכריעות, לא אך חשובות, כתשומות התקבלו המציגות של השגותיהן לעבודתן.

בדיון.

לפני תיאוריהם את קראו המשתתפים שכן רשמי, באופן הוצגו לא הפרויקטים
של תמצית בקצרה להביא המציגות התבקשו זאת, במקום הלימודי. הסמינר
המשותפת. החשיבה באמצעות אותן ללמוד עניין להן שהיה העיקריות הסוגיות
הדיון. בתחילת אלה קטעים הוצגו וידיאו, קטעי כלל הנצפה שהמידע במקרים
בעלות שנראו הפרויקט של פעילויות לאותן הדיון את המנחים כיוונו מכן לאחר

ועניין. חשיבות

הלמידה: תהליך בהנחיית המנחים את שימשו מנחים קווים מספר
את לשחזר היתה המטרה הנצפה. המידע על המסתמכת עבודה על דגש הושם (1

לפעולה אסטרטגיות אילו הפרויקט: מפעילויות הנגזרת שבשימוש" "התיאוריה
כדי פעלו הם וכיצד להשיג, רצו בעצם הם מה בפועל? הפרויקט צוות עלידי ננקטו
הנחות אילו השוטפות? פעילויותיהם את הדריכו ערכים אילו זאת? להשיג
עצמם) של המשפחות, עם הגומלין יחסי של משפחות, (של מודלים או בסיסיות

שלהם? הפעולה אסטרטגיות את הנחו
אלו ובדיקתם. דומשמעותיות, סוגיות ושל פתורים בלתי מתחים של מכוון חיפוש (2

להשלים צורך ושיש בעבודה, הטבועים מתחים על המצביעים כתמרורים נתפסו
מהם. ללמוד יהיה שניתן כך אותם ולבחון עמם

הלימוד. את לקדם יכולות שאלה הנחה תוך התחושות בעוצמת שימוש נעשה (3
הפרויקטים לתוכן הקשורות תחושות היו ראשית, רמות: בשתי התרחש הדבר
שתוארו). קיצוניות אנושיות מצוקות של מצבים על בתגובה קרובות (לעתים
גלם חומר הסמינר משתתפי של הרגשיות התגובות שימשו אלה, במקרים
היתה שנית, בפרויקט. העובדים של ההתמודדות לגבי אינטלקטואלית לחשיבה
סוגיות בקבוצה. המשתתפים בקרב העלה בסוגיות שהדיון לרגשות התייחסות גם

מתאימה. לימודית אווירה להבטיח כדי ועובדו זוהו אלו
המשתתפים ביטחון. של תחושה והן ביקורתית חשיבה הן לקדם מאמץ נעשה (4

את שהביעו או שתקו ולכן המציגים, כלפי ביקורת להביע לפעמים היססו
ביניהם להתחלק התבקשו הקבוצה חברי מנומסות. הערות של במסווה ביקורתם
של אווירה הזמן במשך לבנות עלמנת ובגלוי, בכנות האמיתיות במחשבותיהם

הלמידה. את ולהגביר המבוכה, את לצמצם אמון,
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המעקב ו.

במהלך שעלו העיקריות בסוגיות ולדון להמשיך הוזמנו הלימודי הסמינר משתתפי
וכמה הפרויקטים מנהלות כל את שכללה זו, קבוצה שוטף. לימודי בפורום הסמינר
הסמינר רישומי את בדקו המחברים מאז. שונות במסגרות נפגשה השער, משומרי
אלה המשתתפים. מדברי בציטוטים מעוגנות שהיו הניתוחים של טיוטות והכינו
הניתוח תהליך עליהם. ולהעיר לאמתם יוכלו שהם כדי הקבוצה חברי בין הועברו
המפתח סוגיות הקבוצה. של אופטימלית דעים אחדות שיקפה שהטיוטה עד נמשך
לכולם, או הפרויקטים, לרוב משותפות ושהיו הלימודי הסמינר במהלך שעלו

.1411 בפרקים מובאות
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קשר :3 פרק

פורמלית הצגה א.

לילדים להורים וסנגור תיווך ייעוץ, מידע, המספקת ירושלמית תכנית היא "קשר"
באשר המודאגות למשפחות והדרכה מידע מציעה התכנית מיוחדים. צרכים בעלי
ובית הגן בגיל ילדים עם ולמשפחות הפעוט, או התינוק, העובר, של להתפתחות
"קשר" התפתחותיות. מבעיות או כרוניות, ממחלות ממוגבלויות, הסובלים הספר
לבעיות פתרונות למצוא כדי קצרתטווח אינטנסיבית מקצועית עזרה מספקת
לשירותים אלה משפחות הפניית באמצעות בעיקר ספציפיות, משפחתיות
כדי קיימים קהילתיים שירותים עם בתיאום פועלת "קשר" הרלוונטיים. הקהילתיים

האינדיבידואליים. המקרים מטופלים בה הדרך את לשפר

ארגונית ח0ות
של כפרויקט לפעול התחילה תשלום, ללא מוצעים ששירותיה "קשר", תכנית
לאחר אמריקנית. מקרן 40,000$ של תרומה עם ולנוער לילדים הירושלמית המועצה

■ רוטשילד. מקרן 21,000$ של נוספת תרומה התקבלה שנתיים

היעד אוכלוסיית
לעזרה פניות גם מקבלת אבל ירושלים, מאזור משפחות בעיקר משרתת "קשר"
מכל מגיעות הבקשות לשנה. פניות בכ500 מטפלת "קשר" אחרים. מאזורים
ומשפחות לשעבר מבריתהמועצות עולים החרדים, כולל החברה, של המגזרים
מפנים למשפחות, וייעוץ מידע המספקים השונים, הסוציאליים השירותים ערביות.
המוסד הוא העיקרי המפנה הגורם ל"קשר". לקוחותיהם את לפעמים הם אף

לאומי. לביטוח

הצוות
סוציאלית עובדת סוציאלית/מרכזת, מעובדת מורכב הצוות 1992 אוקטובר מאז

משרה. בחצי כולן העובדות ומזכירה,
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הפעולה דרך
באמצעות: פועלת התכנית

שנה במשך (לפעמים התערבויות מידע, הפצת לעזרה, פניות פתוח: טלפון קו (1

הטלפון. באמצעות מנוהלים ומעקב שלמה),
(כגון מתווך באתר או הפונים, בבתי במשרד, נערכות הפגישות אישיות: פגישות (2

הפונה. לצורכי בהתאם בתיחולים), רווחה, לשכות
ועם וסנגור) תיווך (למטרת השונים השירותים עם התכתבות נוהלה התכתבות: (3

שוטפים). עדכונים עם חודשי ידיעון כולל מידע, (להפצת המקצוע ואנשי ההורים
האחרון. המגע מאז רב זמן חלף אם נשלחים מעקב מכתבי

צורכי את שוקל הצוות המשפחה. עם במשותף מתקבלת הפעולה דרך על ההחלטה
המועילה הדרך את לקבוע כדי קיימים, שירותים על שבידיה המידע ואת המשפחה
פנייה כל הטיפול. של מראש קבועה הגדרה או זמן הגבלת אין לה. לסייע ביותר

הייחודי. לאופייה ובהתאם האפשר כמידת מטופלת

עיקריות פעילויות
הן: היחידה צוות עוסק בהן העיקריות הפעילויות

עליהן ולענות לשאלות להאזין (1

כל קודם להם מסייעים הצוות חברי לפעמים. מבולבלים עזרה המחפשים ההורים
את מספק הצוות מכן, לאחר בידיהם. יש שכבר המידע ואת מחשבותיהם את לארגן

הראשונית. הבדיקה במהלך שנתגלו הספציפיים הצרכים לפי הנחוצה העזרה

ס'דע נותן (2
הקשורים בירושלים הקיימים השירותים על ומעודכן מפורט מידע מספק הצוות
המסופק המידע ולמשפחותיהם. ממוגבלויות, הסובלים בילדים ולטיפול לאבחון
ורפואת רפואה שירותי הפנאי, ולשעות טיפוליות חינוכיות, תכניות על מידע כולל
וכללארציים מקומיים ומוסדות ארגונים מקצועי, לייעוץ מקורות נופשונים, שיניים,
מידע גם מספק הצוות ותחבורה. כספיות, והטבות בחוק הקבועות זכויות מיוחדים,
ארגוני יום, (מרכזי טיפול ומספקים המאבחנים וציבוריים פרטיים ארגונים על
הנחות מקופותהחולים; זמינה עזרה ההורים; זכאים להן גימלאות הורים);
חנייה הסדרי השונים; הממשלה ממשרדי סיוע וכי; טלפון ארנונה, בתשלומי
קרנות בהשאלה; רפואי ציוד להשיג ניתן בהם מקומות למוגבלים; מיוחדים
טיפול של קונבנציונליות בלתי שיטות המספקים מקומות כספית; עזרה המציעות
מופץ המידע וכר. מידע, מרכזי סוסים), על רכיבה אלטרנטיבית, רפואה (כגון
ולאנשי להורים הנשלח חודשי ידיעון ובאמצעות לקריאה קלות חוברות באמצעות

המקצוע.
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הזמינים באמצעים להשתמש כיצד להורים סיוע (3

לבחור כיצד ^זרה; מבקשים הם כאשר יעילים להיות כיצד למשל, לומדים, ההורים
עם העבודה את ולשפר להבין וכיצד לילדיהם; המתאימה החינוכית המסגרת את

ההשמה. ועדות

מיוחדים צרכים עם ילדים ולהקנות לאתר העובדים מודעות העלאת (4

על אותם לידע כדי וחינוך רווחה שירותי במגוון עובדים עם נפגש "קשר" של הצוות
נערכות לדוגמה, מיוחדים. צרכים עם בילדים מוקדמים וטיפול הפניה של החשיבות
ועובדים קליטה, במרכזי עלייה קליטת עובדי יום, מרכזי מנהלי עם פגישות

היהודית. הסוכנות של עלייה לקליטת במחלקה סוציאליים

לשירותים המשפחות בין התקשורת שיפור (5

עלידי צורכיהם, את לנסח להורים ומסייע והשירותים המשפחות בין מתווך הצוות
השונים השירותים וספקי המקצוע אנשי של הפעולה וקווי המדיניות הסברת

ביותר. להם המתאים לשירות ההורים הפניית ועלידי להורים,

למשפחות ייעוץ מתן (6

איהבנות, בשל אם להן, הנחוץ הסיוע את קיבלו שלא למשפחות מייעצת "קשר"
צורכי של לדחיפותם המערכת של מודעות חוסר בשל או ביןמשרדית, פוליטיקה

המשפחה.

שהתקבלו הפניות אחרי מעקב (7

נערך הולם. פתרון מוצאים שהם עד המשפחה ובני ההורים את ומכוון מלווה הצוות
קיים, עדיין הצורך אם או, נפתרה, הבעיה אם לוודא במטרה פנייה כל אחר מעקב
להתייחסות הזוכות אחרות, סוגיות לעתים, עולות, מעקב בשיחות בטיפול. להמשיך

החדש. לצורך בהתאם ולטיפול

אחר גורם עלידי מסופל'ם שאינם בסקרים התערבות (8

טופלו שלא משפחות הן אלה שנים. שלוש במשך ל"קשר" קשורות היו משפחות כ15
שאמור הגוף עם בקונפליקט נמצא שההורה משום אם קהילתיים, גורמים עלידי
בצרכיו מכירה אינה שהמערכת מפני או המוצהרת, המדיניות עלפי לו לסייע
ולכן אלה לקשיים פתרון שיימצא עד לעבור עלול רב זמן בשירותים. אותו כמזכים

הביניים. בתקופת אלה למשפחות שוטפת תמיכה מספקת "קשר"
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הפרויקס תיאור ב.

התכנית בהתפתחות שלבים
; רב צוות עלידי הניתן כשירות מלכתחילה "קשר" נתפסה ,1986 משנת הצעה עלפי
מגבלות עם ילד של לידתו לאחר משפחות של בבעיותיהן שיטפל תחומי

 היא ,1988 בפברואר הפרויקט מנהלת מונתה גולדמן מאיה כאשר התפתחותיות.
. , כמה של שהות ביקשה מאיה ואולם, המוצע. הפרויקט את מיד להפעיל התבקשה

פועלים, הם כיצד אלה, למשפחות ניתנים כבר שירותים אלו לקבוע כדי חודשים
למפקחים הבכירים, לעובדים פנתה מאיה מענה. מקבלים אינם צרכים ואלו
היא לדעתם. החסר ועל הנעשה על מידע לה שנתנו השונים, בשירותים ולמנהלים
שהדבר לה נאמר אולם פגועים, פעוטות של הורים עם להיפגש לה לאפשר ביקשה

המקצועית. לאתיקה מנוגדת המשפחות של כזי שחשיפה משום אפשרי, אינו

. ולברר הפגועים והפעוטות התינוקות למשפחות להגיע בדעתה נחושה היתה מאיה
ילדים עם רגילים ילדים המשלב גן "הרמוני", גן מנהלת המיוחדים. צורכיהן על אצלן

; מאיה ההורים. לבין מאיה בין פגישה לבסוף, הסדירה, מיוחדים, צרכים להם שיש
אלה: מהורים הרבה למדה

על ידעו לא הם הזמינים. השירותים על למידע ביותר מוגבלת גישה יש להורים (1

במקרה. אליהם הגיע בידיהם, שהיה המידע ורוב השונות האפשרויות

השונים השירותים עובדי על לסמוך תמיד יכולים שהם הרגישו לא ההורים (2

השירות של מהאינטרס המשוחרר ובאופן לטובתם, ייעשו אכן שהחלטותיהם
במסגרתו הילדים את להחזיק עניין יש שירות שלכל חשו ההורים הספציפי;
החלופה אכן שזו משוכנעים היו לא עצמם ההורים כאשר אפילו הוא,
של לעצה זקוקים היו שהם חשו ההורים שלהם. הילד לגבי ביותר המתאימה

אובייקטיבי. שלישי גורם

את "להעליב" החשש בגלל למשנהו, אחד משירות לעבור התקשו ההורים (3 "
חופשיים עצמם הרגישו לא ההורים מצדו. פעולה שיתוף וחוסר הנעזב השירות
בעניינם. המטפל המקצוע באיש יפגעו שהם מחשש נוספת הערכה לקבל
לא נוסף, גורם עם להתייעץ ביקשו הם כאשר במפורש, להם נאמר אף לפעמים
מאוד. נפגעו ספציפי בשירות העובדים אחרות, בפעמים המטפל. לגורם לחזור
הראשון. בשירות אימון אי כהבעת נתפסה חלופי לשירות שפנייה חשו ההורים
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ללמוד צריכים אחרים מקצוע ואנשי הסוציאליים שהעובדים חשו ההורים (4

שהם וטענו שלהם והבלבול המצוקה בתקופות נזכרו הם אחריהם. "לחזר"
שיעזרו נתתי שלא "חבל בשיחה: אמרו ההורים רוצים. הם מה ידעו לא עצמם
יודעים לא אנחנו לפנות, לנו "קשה לקבל", יכולתי ולא זקוקה הייתי "כמה לי",
ההורים לפנות". לאן יודעים לא לכן וזקוקים, מוצפים כה כשאנחנו צריכים מה
באותה התנגדותם אף על להם לסייע הצליחו לא המקצוע שאנשי שחבל אמרו

עת.

גוף יהיה השירות שירות. של חדש סוג חזתה מאיה ההורים, עם אלה שיחות סמך על
השירות מהימן. מידע מתן באמצעות להורים לסייע חזק רצון היחיד שעניינו נייטרלי
כבד. כבר שמשאם ההורים כתפי על עומס יוסיפו שלא גמישות פעולה דרכי ינקוט
או טפסים למלא כדי השירות ניתן בו המקום אל לבוא עוד יצטרכו לא ההורים
יינתן השירות ספציפית. עזרה לקבל כדי במלואו סיפורם את ושוב שוב לספר
מביתם ההורים את להטריח צורך יהיה שלא כדי בטלפון נרחב שימוש באמצעות

שאלותיהם. על תשובות לקבל כדי מרחקים לנסוע ולאלצם

של החריג לילד הוועדה לישיבת מסקנותיה את גולדמן מאיה הגישה 1988 במארס
לטפל מסוגלת הנוכחית שהמערכת טענה היא ולנוער. לילדים הירושלמית המועצה
בלתי מנגישות יותר נובעות הן בעיות, יש אם הילד. התפתחות של השלבים בכל
השירותים עובדי של מצידם רגישות ומחוסר השונים השירותים על למידע מספיקה

שירותים. מהעדר ולא 

וזמין נגיש שיהיה כ"מתווך", שיפעל בשירות צורך שיש הרעיון את העלתה מאיה
לספק יכול כזה ששירות אמרה מאיה השונים. לשירותים והן להורים הן מיידית
המשפחות בין יתווך החלטות, לקבל כדי להן הנחוץ המידע את למשפחות
עלידי מטופלים אינם המשפחות צורכי כאשר ויתערב הצורך, במקרה והשירותים

כלשהו. קיים שירות

וביצירת נתונים באיסוף מ*יה החלה הוועד, עלידי התקבלה שההצעה לאחר
לפרוייקט התנגדו מהשירותים חלק של מנהליהם הקיימים. השירותים עם קשרים
ביקורת לה יש שאם וטענו עלבון, הביעו אחרים כזו. בתכנית צורך שאין וטענו החדש
אץ אבל בעצמם, לתקן דרכים מוצאים היו הם ואז זאת לומר עליה היה עבודתם על

התנגדות. בשל נחסמה "קשר" הפעלת כפולים. בשירותים צורך
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עם קשור יהיה שלא נייטרלי גוף של בחשיבותו משוכנעת היתה גולדמן מאיה
נוסף, שירות שזהו היתה הפרויקט כנגד שהובאה הטענות אחת הקיימים. השירותים
המקורית ההצעה לפי הילד. של נוספת אבחנה שיספק בכך נוסף בלבול שיגרום
התפתחותי, פסיכולוג ילדים, רופא בצוותה לכלול אמורה היתה התכנית 1986 משנת
המקורית האבחנה אם יקרה מה היתה השאלה סוציאלי. ועובד פיזיותרפיסט
מאפשרות הוטרדה מאיה גם התכנית? צוות של המקצוע מאנשי אחד עלידי תידחה
לתת כדי ישמש לא הרבמקצועי שהצוות אמרה היא רבה. מחשבה לכך והקדישה זו
קשה המקצוע שלאנשי היא הבעיה ההורים. את וירגיע יסביר אלא נוסף אבחון
התפקיד בהגדרת התקשתה מאיה אחרים. עלידי שנעשו אבחנות להסביר מאוד

בפרויקט. השתתפותם את יצדיק אשר אלה מקצוע אנשי של הספציפי

כדי רבמקצועי צוות בתכנית לכלול צורך שאין למסקנה מאיה הגיעה לבסוף
יושגו שמטרותיה הבינה היא בפניה. הביאו שהמשפחות לצרכים פתרונות למצוא
מייעץ צוות במקומו ותעסיק רבמקצועי, צוות של הרעיון על תוותר אם יותר טוב
השירותים עלידי "קשר" של קבלתה הקלת של היתרון יתוסף לכך יותר. קטן

השונים.

רבה. חשיבות בעלת היתה האחרים השירותים של הפעולה שיתוף הבטחת זה, בשלב
הארגונים של נציגים הזמינה היא מייעצת. ועדה להקים החליטה מאיה כך, לשם
את וקבעו לתכנית היגוי ועדת מינו ויחד התכנית, כלפי ביותר ספקנים שהיו השונים
שחברי כדי די בחודש, פעם נפגשה ההיגוי ועדת הפרויקט. של ההפעלה מדיניות

"קשר". של למטרותיה ומחויבות טובים עבודה קשרי יפתחו הוועדה

הודיעה ולנוער לילדים הירושלמית המועצה מרכזת התכנית. אושרה 1988 ביוני
לשימושם עיני" ב"בית משרד נבנה ואמנם המועצה בתוך נוסף חדר שייבנה לנוכחים
הפרויקט. את לפרסם הדרכים על הוחלט שלאחריה בפגישה התכנית. עובדי של
ולילד, לאם במרפאות שנתלתה גדולה מודעה גבי על הופיע המקורי הפרסום
יום, במרכזי לאומי, לביטוח המוסד במשרדי במתנ"סים, קופותהחולים, במרפאות

וכר. בבתיחולים במעונות,

להצלחתה שתרמו התכנית מאפ"נ'
הם: "קשר" להצלחת שתרמו המאפיינים

הדבר וגבולותיו. השירות של ברורה הגדרה עם גמישות של שילוב יש ב"קשר" (1

היא ההתמקדות בעייתו. את ההורה של תפיסתו את לזהות הוא ביותר החשוב
לעזור. בקהילה הזמינים השירותים יכולים וכיצד ההורה של המיידי בצורך

לעזרה. זקוקות הן עוד כל בהם מטפלת אלא משפחות, "אוגרת" אינה "קשר" (2
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בשירותים המינהל ואנשי העובדים עם פעולה שיתוף יחסי על שומרת "קשר" (3
הרלוונטיים. הקהילתיים

שניתן מה כל לעשות חופשיים העובדים מגבילה. ביורוקרטיה אין ב"קשר" (4
בלא המשפחות, צורכי על ביותר הטוב המענה את לתת כדי לדעתם, לעשות,
אישורים בהשגת צורך אין כן, על יתר רשמיים. הליכים או מתקנות לחשוש

בעיה. פתרון לשם צעדים נקיטת לפני רשמיים
בטלפון. נרחב שימוש (5

לקבל רק מבקשת "קשר" הכל". את "לספר אליה מהפונים דורשת אינה "קשר" (6
הבעיה. לפתרון להתערב שתוכל כדי הנחוץ המידע את

השוטף לניהול מסייעים ב"קשר" משתמשים בהם הפנימיים והתיקים הטפסים (7

באופן הצוות חברי בין מידע להעביר שניתן כך מתועדת, שיחה כל העבודה. של
ומדויק. יעיל

הפונים כתוצאה, הבעיות. לפתרון עד הפניות כל אחר מעקב עורכים ב"קשר" (8

בעתיד, נוספת לעזרה יזדקקו הם ושאם טובות בידיים נמצא שעניינם חשים
מעבירים לא "סגורים". ובתיק "פניות" בתיק מחזיקה "קשר" זמינה. תהיה היא

מלאה. בדיקה ללא "סגורים" לתיק מקרה שום
את ומתאימות גמישות שעות עובדות "קשר" בפרויקט הסוציאליות העובדות (9

להתגייס להן מאפשר הדבר הפונים. של המיוחדים לצרכים שלהן היום סדר
כשאין פנאי משעות וליהנות לחץ, יש כאשר רבות שעות ולעבוד התנופה במלוא

בעבודה. עומס
המשפחה בני של יוזמתם פעולה. שיתוף של גישה היא פתרונות למציאת הגישה (10

לעידוד. זוכה יצירתיים פתרונות במציאת בשירותים והעובדים
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הנצפה המידע ג.

ב"קשר בוקר
היא מאיה. של לחדרה מיד הוכנסתי איתי, דיברה שהמזכירה אחרי למשרד. נכנסתי
שכתבה משהו חיפשה שאשב, כיסא על הצביעה אך טלפון שיחת באמצע היתה
לוח היה השולחן על אחכה. אני לשוחח, שתמשיך אותה הרגעתי לי. והגישה
תינוק של היתה הראשונה התמונה תינוק. של תצלומים מודבקים עליו מקרטון
בן "עכשיו כתוב השני לתצלום מעל אחד. קילוגרם של במשקל באינקובטור
תינוק מראה חודשים כמה לאחר שצולמה אחרת תמונה קילוגרמים". ושני חודשיים
יכולים שלי שההורים חושב "אני  התצלום מעל כתוב  "עכשיו" הוריו. בידי מחייך
קשים. בזמנים הליווי על בתודה למאיה מוקדשים כולם התצלומים לבד". כבר

עיתונות קטעי מודעות, מלא לוח לצד הקירות על ילדים של תמונות בחדר. הבטתי
נעשה אכן העבודה ממהלך חלק בטלפון. משוחחת עדיין מאיה ותצלומים.
שלה מהצורך מקולה, קולטת שאני מהמסירות מתרשמת ואני הטלפון, באמצעות
בין הקרועה מאיה של מההתלבטות גם זאת מבינה אני ולהרגיעה. האם עם להיות
להמשיך חופשיה עצמה שתראה ביקשתי כאשר וההקלה לריאיון, לקבלני הצורך
אותם תשאלי "את הוא בשיחה שחוזר משפט מחכה. שאני בזמן הטלפון בשיחת
אותך, שירגיעו תשובות תשובות. שתקבלי כדי אותך, שמטרידות השאלות את
בשיחת "נכון" הרבה שומעת אני הראש". את רק ולא הלב את שיספקו תשובות
עם יחד המשוחחת חיזוק הקו. של השני בצד המדברת של חיזוק הרבה הטלפון.
ניסיון ואז רבה הקשבה לכך, הזמן ומתן התמסרות הרגעה, להתלבטויותיה, מקום
עד ששמעה מה לעצמה לארגן מנסה מאיה את שומעת אני כלשהו. ביניים לסיכום
אפילו טלפון להרים תהססי אל ראשון. ביום גם כאן "אני אומרת: מכן ולאחר כה

סתם..." בשביל

רואה אני חמה. שתייה לנו להכין סמוך לחדר וניגשה הטלפון את סגרה מאיה
מאיה, אומרת "מסכנה" הטלפון. שיחת על ושואלת אליה ניגשת שהמזכירה
המזכירה. אל יותר מוקדם שהגיעה הפנייה על למאיה המזכירה בין שיחה ומתנהלת
קולה את שמעתי ואז משהו ענתה ומאיה המזכירה שאלה לוועדה?" הולכת "היא
"יופי, רגשות: החלפת ואחרכך מילים מספר ושוב אותה". להבין גם "אפשר שוב:
רגשות עם הזדהות הבעת וגם אינפורמציה החלפת לפחות". שנרגעה שמחה אני

כלפיה. אכפתית מאוד אווירה הפונה.
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שהאם שראתה "תצפית" גן מנהלת דרך ל"קשר" שהגיעה אמא של בפנייה מדובר
יפנה ששירות שיקרה: שרצינו מה של השיא "זה ל"קשר". אותה והפנתה חרדה מאוד
בבוקר הגיעה זו שפנייה מספרת מאיה אומרת. מאיה  ההורה" לטובת אלינו
פרט כל של שוטף רישום קיים הכל. ורשמה הפנייה את שקיבלה זו היא והמזכירה
מקרוב לעקוב יהיה שניתן כדי  נרשמים והטריוויאליים הגדולים הדברים  קטן
תהיה הפונים כלפי וגם הצוות אנשי בין האינפורמציה שהעברת כדי פנייה, כל אחרי
"קשר" צוות מטלפן בפנייה הטיפול תום לאחר הפניות: כל אחר מעקב נערך מרבית.

לפנייתם. מענה קיבלו ההורים אם לשאול

ברישום: לשימוש דוגמה מביאה מאיה

ואז נרשם הדבר לילדה. בדיקה תיערך הבא שבשבוע מספרת אשה
הבדיקה? היתה איך לשאול: ויכולה התיק את פותחת אני הבאה בפנייתה
לב. שמים או ושזוכרים התייחסות שיש ההורים את מרגש מאוד הדבר
ספציפיות. בפניות בטיפול ולרצף ב"קשר" הצוות לעבודת תורם גם הרישום
כלשהו, בנושא לטפל והתחייבתי לעזרה הבקשה את קיבלתי אני אם
אחר צוות שאיש הרי במשרד, נמצאת לא אני כאשר מתקשרת והפונה
ועשתה ל... צלצלה שהיא כאן כתוב אבל נמצאת לא "מאיה לענות. יכול
שהפנייה הרגשה מעבירה כזאת התייחסות עם..." פגישה וקבעה וכך.. כך
מדברים בה אחת משפחה הוא שהצוות כראוי, ומטופלת ברצינות נלקחת

עליהם. לסמוך בהחלט ושניתן ועוקבים, הדברים על

החדשה הפנייה על המידע כל את קיבלה היא למשרד הבוקר הגיעה כשמאיה
מספרת: מאיה האם. עם קשר ויצרה מהמזכירה

שאמרת". מה כל לי מסרה והיא ויקי עם דיברתי מאיה. "שמי לה: אמרתי
להתחיל תצטרך ולא בסיפורה להמשיך הפונה תוכל תרצה, אם כזו בצורה

מההתחלה.

מסבירה: מאיה

למקום ממקום מטורטרים ההורים מפוצלים. שירותים מאוד הרבה יש
עם הם שלהם. פנייה בכל פעמים, המון הסיפור את לספר צריכים והם
הבעיה על רק ההורה עם לדבר יהיה שניתן רציתי אני ובלבול. חרדה המון
צריך לא ההורה ל"קשר" לפנות כדי כרגע. אותו שמעסיקה הספציפית
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יודעים כשלא לפנות ניתן הזה המקום אל לשאול. רוצה הוא מה לדעת
לי", "קשה מרגיש ההורה כאשר אליו לפנות ראשון מקום זהו לפנות. לאן

אבל..." בעיה לא זו "אולי לי", "רע

הבוקר: של הפנייה על ומספרת ממשיכה ומאיה

אליה. להגיע יכולה גם אני אך בטלפון, לשוחח יכולות שאנחנו אמרתי
לי נשמע שלה לי" אכפת ה"לא שתבואי". לי אכפת לא "זה אמרה היא
של הצורך שזה מפני ולא אותי לרצות כדי זה את אומרת היא כאילו
התרגשות עם שעה, מחצי יותר של שיחה בטלפון. לדבר התחלנו לכן האם.
של ההיסטוריה על אותי מעניינים דברים המון כזאת שיחה במהלך ובכי.
ההורים איך רק שואלת אני כרגע. לעניין לא שזה יודעת אני אבל הילד,
ביחס האם מרגישה מה לדעת כדי בגן, מתקדם הילד כיצד מתמודדים,
כשאני בבוקר, חמישי ביום עכשיו ממני רוצה היא מה לדעת רציתי לילד.
להשימו האם להחליט לילד השמה ועדת מתקיימת ראשון שביום יודעת

"תצפית". בגן

ביותר הטוב את רוצה שהיא היה ואמרה חזרה שהאם הדברים אחד
בשבילו הולם פתרון הוא "תצפית" שגן יודעת היא בשכלה הילד. בעבור
רציונלית שהאם הבנתי בלב?" צובט "מה שאלתי לה. צובט הלב אבל
עם ויכוח כאן שאין כלומר "תצפית", לגן יושם שהילד נכון שזה וחושבת
נורא יודעת אני מההחלטה. חרדה מלאת שהיא אבל המערכת, החלטת
כך על לדבר לעודדה רציתי אותה. שמטריד מה על הלכתי הילד. על מעט
עם בסדר לא משהו שכאשר לך אגיד כאמא "אני אישית: דוגמה ונתתי
שכך אמרה האם כהורים". פישלנו שבטח מחשבה תמיד יש שלנו הילדים

אותה. מטריד מה לומר והחלה מרגישה באמת היא

תשובות לחפש צריכה שהיא לאם אומרת מאיה את שמעתי הטלפון שיחת במהלך
שתוכל כדי לילד. ותומך נכון מסר להעביר שתוכל כדי אותה שמטרידות לשאלות
שזה ירגיש הילד ואז "תצפית" לגן לעבור בשבילו נכון .שזה המסר את לילד להעביר
בסדר לא וזה עובר הוא פעם עוד שהנה למשל, שונה, מסר יקבל הילד אם בסדר.
היא אם עצמה, את להרגיע יכולה היא אם "תצפית". בגן גם בסדר לא יהיה הוא
מאיה לכן חזק. מסר עם הילד את להעביר תוכל היא  עצמה את לחזק יכולה
ליבה. את שירגיעו השאלות כל את לשאול כדי השמה בוועדת שתשתמש מציעה
עצה "תצפית", בגן ילד להן שיש אחרות אמהות עם קשר שתיצור לה הציעה מאיה

הגן. ממנהלת שקיבלה
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אומרת: מאיה

נמצאת: כבר היא בה במערכת להשתמש יכולה היא איך לאם הראיתי
ירגיע שבאמת מה לליבך, תשובות שיספקו במערכת שם אנשים "תשאלי
"אם נרגעה. קצת שהיא לה, עזרה מאוד שהשיחה אמרה האם אותך".
טובה. יותר תהיה לגן הילד של "הכניסה  אומרת מאיה  נרגע" ההורה
ומה אותו מטריד מה חשוב צודק. לא או צודק ההורה אם לי אכפת לא

בו." ולתמוך להרגיעו יעזור

פעילויות של דוגמאות
מידע לקבל בבקשה פניות

טלפון מספר לקבלת רק פנייה יש לפעמים אינפורמציה. במתן רק שכרוכות פניות יש
עם יחד כללי מידע ניתן ואז יש" "מה על כלליות פניות ישנן מסוים. מקום של
 קיימים ושירותים ארגונים אודות מידע ניתן בו. להשתמש איך וייעוץ הכוונה
כגון אחרים עזרה מקורות ועל ומוסדות, יום מסגרות וטיפול, אבחון מרכזי לדוגמה,
להלן המתאימים. לגורמים מופנות הפניות וכד'. נהלים זכויות, מיוחדים, הסדרים

דוגמאות. שתי

בעיות עם ילדה יש שלה שבגן שחושבת טור באבו ילדים בגן גננת התקשרה (1

של כתובות שתי לה נתנו אותה. להפנות לאן יודעת לא היא התפתחותיות.
במעקב לפנות. איך ייעוץ עס ביחד הערבית, לאוכלוסייה אבחון אפשרויות
טובה. בצורה הסתדר והכל לאבחון הובאה שהילדה התברר שבועיים לאחר

זכויות אלו לדעת הרוצה מסוימת, פגיעה עם לילד מהורה פנייה מגיעה (2

טיפול, אפשרויות שלו, הזכויות את ההורה בפני פורשים אנו לו. יש ואפשרויות
עם בטלפון ניתן המידע הפנאי. לשעות ופעילויות הורים קבוצות של אפשרויות
הטפסים כולל בכתב מידע הפונה לבית נשלח כלל ובדרך נושא כל על הסבר

הנחוצים.

הפונים למען סנגור
של הן הבאות הדוגמאות המשפחות. של כמסנגרת פועלת "קשר" מסוימים במקרים

הפונים. למען לסנגור שהפכו למידע פניות
הטלפון חשבון על הנחה לקבל בבקשה ל"בזק" פנו נכים ילדים של הורים (1

מסוים טופס מהפונים לקבל "בזק" תובעת ההנחה את לקבל כדי שלהם.
אינו זה שטופס ומצאו העניין את לברר התחילו ב"קשר" הלאומי. מהביטוח
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מחלקות ממנהלי מכתב לחילופין, דורשת, ש"בזק" להם נודע למעשה. קיים
טענו מחלקות מנהלי מספר הילד. של הנכות אחוזי את הקובע בבתיחולים
באמצעות הבריאות משרד רק רשאי? מי נכות. אחוזי לקבוע רשאים אינם שהם
מטריד ביורוקרטי, תהליך הוא המיוחדת הוועדה כינוס אבל מיוחדת, ועדה

כסף. ועולה

ועדת שתהיה להם שהודיעו עד "בזק" עם ארוכות התכתבויות ערך "קשר" צוות
מספר לאחר הטלפון. בשירותי ההנחה לקבלת חדשה דרך לקבוע החלטה
הטלפון בחשבון הנחה לקבל יכול נכה היום החדשות: ההוראות יצאו חודשים
לאומי. בביטוח קיים זה אישור  £ל100 של נכות קיצבת קבלת על האישור עם

והם 10096 נכה בת להם יש הבא: הסיפור עם ל"קשר" פנתה חדשה, עולה אם, (2
מימון באמצעות נרכשה הפרטית מכוניתם נכה. רכב של חנייה לתו זקוקים
דרך שנרכש לרכב רק ניתן שהתו להם הסבירו הלאומי בביטוח עולה. זכויות
ולקנות המכונית את למכור שעליהם כך הלאומי הביטוח של הניידות קיצבת
אל ופנתה מגוחכת שהדרישה חשבה האם הלאומי. הביטוח באמצעות אחרת

שקיבלה. המידע אימות לצורך "קשר"

לגב' אותם שהפנו הלאומי לביטוח פנו הנדרשים: בבירורים החל "קשר" צוות
לגב' אותם הפנו משם הרישוי. למשרד אותם שהפנתה הבריאות ממשרד ביטון
גב' הנדסה. לשירותי מהמחלקה לקס למר אותם שהפנתה כלל בבניין להט
שוב צחי, יפה לגב' אותם והפנתה לפנייתם הגיבה תימרור ממדור מנדלוביץ
את סוף סוף קיבלו ושם הרישוי, למשרד בחזרה אותם הפנו מכאן כלל. בבניין
הגיעו וטלפונים התכתבויות של שנה ולאחר דבר של בסופו הדרוש. המידע
ניתן ביותר. פשוט הוא שהתהליך התברר ואז הנכון, ולאדם הנכון למקום
"קשר" צוות מוגבלים. לילדים הורים של בבעלותם רכב לכל חניה תו לקבל
מה את לקבל רבים נזקקים להורים כמובן, איפשר, זה ופרסום זה, מידע פרסם

להם. שמגיע

מקום נמצא לא שבו מיוחד לחינוך לגן הופנה שילדה אם של הוא אחר מקרה (3

כבר שישנם התברר הגן מנהלי עם ובשיחה המקרה את בדק "קשר" צוות לילד.
"קשר" צוות עדיפות. יש אלה ושלילדים הגן, של ההמתנה ברשימת ילדים שישה
הילדים ששת להורי ישירות להתקשר להם שהתיר החינוך משרד עם התקשר
ומשביע סביר פתרון מצאו שהם אמרו האלה ההורים כל ההמתנה. שברשימת
הודיעו "קשר" הלימודים. שנת תחילת מאז שעברו החודשיים במהלך רצון
חינוכיות למסגרות התקבלו האחרים הילדים שששת הילדים גן למנהלת
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אמרה המנהלת פתרון. בעבורו נמצא שטרם אחד ילד רק ישנו ושכעת אחרית
הילד מכך וכתוצאה התערבנו, שלמענו הילד את תקבל היא כזה שבמקרה

לגן. התקבל

פורמליות בלתי החלסות בקבלת עזרה
מהדוגמאות לראות שניתן כפי פורמליות, בלתי החלטות בקבלת גם מסייעת "קשר"

הבאות:
ורצתה "רגילים" ילדים בין ונהנה הסתדר השלוש בן שבנה לב שמה אם (1

לה אמרו בגן משולב. לגן ולהעבירו שהה הוא בו מיוחד לחינוך מהגן להוציאו
אלא לה, שמעו שלא רק לא תעשה. כך אם בו ותפגע לילד עוול תעשה שהיא

במצוקה. היתה והיא לילד נזק בגרימת האשימוה אף

הילד של מצבו את האם תפיסת האם לברר צורך היה ל"קשר". פנתה האם
או רגיל, ילד יהיה שהילד משאלותיה פרי ראייה זוהי האם מציאותית: היא
האם לילד? להתאים שעשויה כאופציה לבדוק ששווה משהו רואה שהיא
תוכל שלפיהם הסימנים לגבי הילד ועם עצמה עם זאת לבדוק איך ייעוץ קיבלה
הועבר הילד זה, במקרה יכשל. או יצליח הילד את לשלב הניסיון האם להחליט

רגילה. בלתי הצלחה היתה וזו משולב לגן לבסוף

בן בנם את לאבחן כדי בביתחולים למרפאה הורים זוג הופנה אחר במקרה (2
עדינה במוטוריקה קלות בבעיות שהבחינה הגננת, של המלצה בעקבות השלוש
יש שלילד להם נאמר ההורים עם המרפאה צוות של סיכום בפגישת ובשפה.
ישיבה באותה מיוחד. לחינוך זקוק ושהוא שאובחנו בתחומים קשות בעיות
להביא יהיה שניתן כדי סודיות ויתור טופס על בדחיפות לחתום בהורים דחקו
הגיעו ההורים הקרובה. בפגישתה ההשמה ועדת בפני הילד של מקרהו את
המיוחד. בחינוך בנם לשילוב חזקה התנגדות וביטאו מאוד מבוהלים ל"קשר"
הילד של שמצבו חשבו ולא הקשה מהאבחנה הופתעו הגננות גם לדבריהם,
 ההורים עם שיחות מספר קיים "קשר" צוות המיוחד. לחינוך העברתו מצריך
ומבינים מכירים הם שאין הסתבר אלה שיחות במהלך בבית. ואצלם במשרד
מהלחץ למעשה נובעת התנגדותם המיוחד. בחינוך הקיימות המסגרות את כלל
את הרגענו "בשיחות סודיות. ויתור טופס על מהר" "לחתום עליהם שהופעל
השמה, ועדת זאת מה נינוחה ובאווירה לחץ בלי להם להסביר יכולנו ההורים.
על להם סיפרנו בתהליך. ההורים של חלקם הוא ומה פועלת היא איך
משולב מיוחד לחינוך בגן ההורים של ביקור והסדרנו הקיימות המסגרות
סודיות. ויתור על לחתום והסכימו נרגעו ההורים בנם. של לצרכים שהתאים
המשולב בגן הלימודים שנת תחילת לאחר חודשיים "קשר" צוות של במעקב

החדש." מהגן רבה שביעותרצון ההורים ביטאו
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בקהילה והילד המשפחה לקידום העמותה :4 פרק
בישראל האתיופית

פורמלית הצגה א.

הוקמה שבע בבאר בישראל האתיופית בקהילה והילד המשפחה לקידום העמותה
לאחרונה שעלו עולים  ייחודית אוכלוסייה של הצרכים את ולפתור להבין במאמץ
את לתאר ביותר הטובה הדרך ביותר. קשה מעבר בתקופת הנמצאים  מאתיופיה
יחדיו המהוות שונות תכניות של כתלכיד לתארה היא ארגונית מבחינה העמותה
לאחרונה שהגיעו לעולים לסייע כדי כולן תוכננו הללו התכניות אחד. מכלול
מסתמכות כולן בישראל. לחיים ההסתגלות תהליך של השונים בהיבטים מאתיופיה
עם ישירות העובדים בעמותה, שהוכשרו אתיופיה, עולי סמךמקצועיים עובדים על

לחיקוי. מודל ומהווים המשפחות

צעירים ילדים עם למשפחות העמותה תכניות
משפחות עם ורק אך העובדות ארבע ישנן העמותה עלידי המנוהלות התכניות בין
המשפחה. חיי של אחר בהיבט מתמקדת תכנית כל צעירים. ילדים להן שיש
הן חיובי. שינוי לקדם כדי זו את זו ומחזקות חופפות שהן כך עוצבו התכניות

כוללות:
בנפרד מתקיימות הפגישות ביתספר. בגיל לילדים להורים הורים, קבוצת (1

בשבוע; אחד ערב ולאבות, לאמהות
שלוש במשך בשבוע פעמיים מתקיימות הפגישות אמהותתינוקות. קבוצות (2

הפגישות; בעקבות בית ביקורי מקיימת והעובדת שעות,
הגן, בגיל לילדים הלימודים, שאחרי לשעות תכניות באמצעות הילד העשרת (3

שעות; שלוש במשך בשבוע, פעמיים המתקיימות
קופותהחולים. ובמרפאות המשפחה לבריאות בתחנות אתיופים בריאות יועצי (4

של בהסתגלותן קריטיים בסיסיים תחומים בארבעה לטפל מיועדים השירותים
התפתחות (2) בריאות; סוגיות (1) הישראלית: בחברה לחיים האתיופיות המשפחות

תזונה. ו(4) במשפחה; שינויים (3) הילד;
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וכוח כישורים לרכוש למשפחה לסייע היא אלה תכניות של הכללית מטרתן
כך על דגש יש הישראלית. בחברה עצמאי באורח לתפקד שתוכל כדי מספיקים
שהשינויים הציפיה רב, זמן ייארכו התכניות חותרות לקראתם שהשינויים שהיות
העולים. של הסתגלותם לתהליך להזיק הארוך, בטווח עלולה, במהרה יתרחשו

התכנית מסרות
כוללות: התכנית של הייחודיות מטרותיה

להשתמש נטייה ישנה באתיופיה ההורים: של המילוליים הכישורים פיתוח (1

הבנה לפתח היא המטרות אחת וקונקרטיות. מעשיות למטרות בעיקר בשפה
הישראלית בתרבות המתקיימת ביןאישית תקשורת של השונים הסוגים של

השפה; באמצעות
הקיים המזון על בהתבסס נכונה ולתזונה למזון הקשורות מיומנויות פיתוח (2

בישראל;
במערכת הנכון והשימוש הבריאות, על לשמירה הקשורים כישורים פיתוח (3

הבריאות; שירותי
השפה, פיתוח בתחומי החסרים על לפצות כדי הגן בגיל ילדים של העשרה (4

יוכלו האתיופיים שהילדים כך חברתיים, וכישורים גיל, אותו בני בין תקשורת
הישראלים; גילם בני עם יותר שווה בסיס על לימודיהם את להתחיל

באתיופיה, מהחיים השונים חיים בתחומי להתמודדות הוריות מיומנויות פיתוח (5

הסוגיות על חשיבה דילמות, של לקיומן מודעות רכישת על מיוחדת הדגשה תוך
המשפחה. בתוך קונפליקטים ופתרון הסוף, עד

הצלחה של מדדים
מדדים מספר נאספו כבר זאת עם תכניותיה. כל של בהערכה כיום עוסקת האגודה

התכניות: של ההצלחות של
בקרב תתתזונה מקרי בהיארעות צמצום על בריאות ממרפאות דיווחים (1

לא אך דיים אכלו הילדים זה, בנושא התכנית של התערבותה לפני הילדים.
הנכונים; המזון מסוגי מספיק

בכיתותיהן; הילדים של יותר טוב שילוב על מהגננות דיווחים (2

להמשיך או דירות, לקנות עבודה, למצוא מתחילים שהם מההורים דיווחים (3
בלימודים;

ופחות פחות נזקקים אשר ההורים, בקרב והולכת גדלה לעצמאות דוגמאות (4

לעבר; בהשוואה הרווחה שירותי מעובדי לעזרה
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הדומה באשקלון, האתיופית הקהילה עם שנערט פורמליות בלתי השוואות (5

רבים אונים וחוסר תלות סימני על מצביעות שבע, בבאר לאוכלוסייה במוצאה
באשקלון. האתיופית הקהילה בקרב יותר

מימון
והתמיכה הנחוץ המימון את לפרויקט ליר ואן ברנרד קרן סיפקה מההתחלה,
על עולה שאינה לתקופה תכניות לממן כלל בדרך מעדיפמ מקרן פי אף המקצועית.
לאחרונה והסכימו העמותה, של במקרה זה מנוהג חרגו מנהליה שנים, חמש
בחיפוש פעילה העמותה בובזמן נוספות. שנים לחמש חלקי במימון להמשיך
כמה בשביל ג'וינטישראל, כולל חליפים, ושותפויות מימון מקורות ובפיתוח

שלה. מהפרויקטים

הפרויקס תיאור ב.

המרכזית המשימה
חדשה, בארץ וקליטתם עלייתם בעת בקשיים נתקלים החדשים העולים כל כידוע,
 ביותר יציבה מבודדת, אגררית, מסביבה שבאו  מאתיופיה היהודים זאת, ועם
תעשייתיות מארצות עולים בפני שעומדים מאלה גדולים אתגרים בפני עומדים
משפחתי ומבנה תרבות ישראל ביתא קהילת פיתחה בשנים מאות במשך מודרניות.
על מבוסס המשפחה מבנה באתיופיה. הסביבה לתנאי היטב המותאמים וקהילתי,
כמשאב בה נתפסים שהילדים מורחבת משפחתית רשת פטרנליזם, ועל היררכיה
עבדו והם מבוגרים, כאל היה שש או חמש בני לילדים היחס לעבודה. כלכלי
לא וכתוב קרוא שידיעת מכיוון כן, על יתר אחרים. מבוגרים או הוריהם בהשגחת
את אפילו פיתחו לא אתיופיה מיהודי רבים בסביבתם, מוצלחים לחיים נחוצה היתה
העולים מבין בלבד כ596 שהיא. שפה בכל וכתיבה קריאה של הבסיסיים הכישורים

תיכונית. השכלה בעלי היו שלמה במבצע

החיים לתנאי במיוחד פגיעה האתיופית הקהילה את הותירו אחרים וגורמים אלה
האורבנית, המערבית, בסביבה לחיים להסתגל ולצורך בישראל שונים הכלכך
צריכים שהם רק לא הישראלית, בחברה להשתלב כדי ישראל. של מאוד המורכבת

כתובה. שפה ללמוד כיצד ללמוד גם עליהם אלא חדשה, דיבור שפת ללמוד
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על לוותר לחדש: הישן בין הנכון האיזון את למצוא הוא בפניהם העומד האתגר
jmruon תוך כיום, מתאימים שאינם הראשונית, בהסתגלותם הקשורים היבטים
שמירה תוך בישראל, החדשים לחייהם להסתגל במורשתם; והגאווה הזהות בחוש
וקהילתם משפחתם של המשותפת בהיסטוריה המושרשת ההמשכיות תחושת על

באתיופיה.

בו לנווט הכישלון של תוצאותיו ואת ומוכרות, ידועות במעבר הטמונות הסכנות
כולל מבוגרים, יותר. הוותיקה האתיופית הקהילה בקרב לראות ניתן בהצלחה
וחוסר אונים חוסר תחושת עלידי קרובות לעתים משותקים צעירים, לילדים הורים
הוחלפה ההורים, של סמכותם עלידי ונתמכה שנבנתה הישנה, המסגרת תקווה.
לסיפוק האחריות של הארי חלק את עצמן על לקחו אחרות רשויות שבה במסגרת
נראית מוצלחת השתלבות של המשימה המשפחות. של הבסיסיים מהצרכים כמה
ההורית סמכותם על מרצונם מוותרים רבים עולים שהורים כך כדי עד קשה כה
הכרחיים וצרכים דיור מזון, המספק החדש הממסד נציגי בידי אותה ומוסרים

החיים. של אחרים

הם בעצמם להסתגל בנסותם קרובות. לעתים מתבלבלים הילדים מכך כתוצאה
את לומדים שהם מכיוון כן, על יתר להם. לעזור מסוגלים אינם שהוריהם מגלים
הם מהוריהם, יותר מהר הישראלית התרבות של אחרים והיבטים העברית השפה
אלה ילדים יוצאים קרובות, לעתים להוריהם. "הורות" של במצב עצמם מוצאים
מסוגלים אינם החינוך מערכת והן הוריהם הן שכן שליטה, מכלל דבר של בסופו

כהלכה. בהם לטפל

העמותה של פתרונותיה
המסר עמד שלה הגישה ביסוד לגמרי. שונה בצורה זה מצב על הגיבה העמותה
אחד אף ולילדיכם. לחייכם אחריות לקחת צריכים "אתם להורים: העבירה שהיא
שהוריהם לילדים קורה מה וראו סביבכם הסתכלו בשבילכם. זאת יעשה לא אחר
לעבוד להתחיל עליכם כאן, יצליחו שילדיכם רוצים אתם אם סמכויותיהם. על ויתרו
לעשותו. אפשר אבל וקשה, איטי תהליך זהו קשה. שזה ברור עכשיו. עצמכם על
הישירה). בעבודה העוסקים הסמךמקצועיים הוותיקים (האתיופים עלינו הסתכלו
תצליחו." אתם שגם להבטיח כדי לרשותכם עומדים ואנחנו זה. את עשינו אנחנו

נתנו שהתכניות עוד מה שונות. ובדרכים שונות במסגרות ונשנה שחזר מסר זה היה
התכניות היו בהכרח אחריות. עצמם על לקחת להם שאיפשרו הכלים את לעולים
אמהותתינוקות בקבוצת לדוגמה, בוזמנית. משימות במגוון וטיפלו רבותפנים,
למדו בשבוע פעמיים שעות שלוש במשך קרוואנים) (אתר הקליטה במרכז שנפגשה
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לקנות יש מזונות אלו להן הראו בתחילה תזונה. של היסוד עקרונות את האמהות
ירקות מרק לדוגמה, הכינו, הן אחרכך אותם. ולהכין תפריט מהם להרכיב וכיצד
הבריאות במערכת להשתמש כיצד למדו הן יותר. מאוחר לאכול יוכלו שהילדים
בטיגרית, או האמהרית בשפה בתחילה נעשו אלה פעילויות ילדיהן. עם לשחק וכיצד
מהר ללמוד תוכלנה שהן כדי בעברית שימוש שייעשה כך על עמדו האמהות אבל
סמך עובדת בידי ונוהלו ידידותית, רגועה, באווירה התרחשו הפעילויות כל יותר.
כאשר לאמהות. חיקוי דגם ושימשה הכשרה שקיבלה מאתיופיה עולה מקצועית
לקחת מתבקשים הם אלא לעשות, מה להורים נאמר לא הילדים, עם בעיות צצו

ילדיהם. לטובת לעשות יכולים הם מה ובלמידה בחשיבה חלק

רבים מקרים באותם במיוחד רבים, בהקשרים עולה הורית אחריות של הסוגייה
למשל, הקליטה. לפקידי או להורים שייך האחריות תחום האם ברור לא בהם
צריך מי מבוגר. עלידי מלווה להיות צריך מהגן הילדים את המחזיר האוטובוס
תיעשה? שהעבודה להבטיח אחראי מי סדיר. באופן הגן את לנקות יש זאת? לעשות
אורז הילדים אחד הביא אחד יום אוכלים. אינם שהם יבש לחם מקבלים הילדים
במקרה הולם? מזון יקבלו שהילדים יבטיח מי בהתלהבות. עליו התנפלו הילדים וכל
כך אחד שקל האמהות נתנו יום מדי משלהם. לפתרון בעצמם ההורים הגיעו זה
במקום הביאה והיא כסף היה לא האמהות לאחת יום. כל אורז יהיה שלילדיהן
להורים עידוד ניתן כאלה במצבים הילדים. לתזונת תתרום היא שגם כדי ביצה, זאת
שהם במקרה התוצאות על לחשוב  הקבוצתיות בפגישות או בית ביקורי במהלך 

ילדיהם. לטובת לפתרון להגיע עצמם משל דרכים ולמצוא באחריות, נושאים אינם

והקהילה הזהות שמירת לעומת שילוב מרכזית: דילמה
להצליח שיוכלו עלמנת מהם הנדרש העדין לאיזון מאוד רגישים בעמותה העובדים
המשפחתי התרבותי, המבנה כלפי אמיתי כבוד יחושו שהם צריך במשימתם.
העולים את לעודד צריכים הם בזמן ובו העולים. של ההיסטוריה וכלפי והקהילתי,
בישראל. לחיים יותר המתאימות חדשות פעולה דרכי לעצמם לסגל להם ולאפשר
הגברים של המתחלפים התפקידים את למשל, כוללים, בהם לטפל שיש התחומים
והתפקידים הוריםילדים; ויחסי הילדות תקופת הילדים, של אחרת תפיסה והנשים;

והקהילה. המורחבת המשפחה של המשתנים

של פרגמטית בבדיקה לעולים מצטרף שהוא בכך האיזון במעשה מצליח הצוות
אבות של קבוצות עם שעבד אתיופי סמךמקצועי עובד חנוך, ההווה. ושל העבר
באמת היה זה "איך קרובות: לעתים האבות את שואל ביתספר, בגיל לילדים
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זה איך טוב? כלכך לא היה מה טוב? היה מה שם? לגדול היה זה איך באתיופיה?
רוצים אתם מה אז זה, ככה לא, אם בין בעינינו חן מוצא זה אם בין טוב, כאן?
בהן, לדון יוכלו שהאבות כדי פתוחות נשארות אלה שאלות לכך?" בקשר לעשות
של השאלה תמיד נמצאת ברקע עצמם. משל פתרונות להעלות עידוד מקבלים והם

ילדיהם. בשביל טוב הכי מה

שתהליך ההכרה הוא העמותה של עבודתה במרבית השני כחוט העובר יסודי רעיון
הדרכים על ויתור גם אלא חדשות, דרכים של קבלתן רק לא דורש ההסתגלות
 הישן על להתאבל מקום מותירים אם רק ביעילות זאת לעשות אפשר הישנות.
לגלות ניתן אז רק האישית. משמעותו ואת ערכיו את לכבד והרע, הטוב את לעבד
אז רק מהישן. משאבים המשלבות אבל לחדש, המסתגלות חדשות תגובה דרכי
בצורה ולחשוב שהיא, כפי אותה ולראות העכשווית המציאות על להסתכל אפשר
יודרך הוא אם יותר להצליח עשוי זה תהליך לתגובה. אפשריות דרכים על מעשית
מישהו  העולים בפני העומדות הדילמות של המורכבויות את המכיר אדם עלידי

והצליח. תהליך אותו את שעבר

האתיופית הקהילה של המשאבים ופיתוח נ'צול
כסוכני לפעול בקהילה החברים שבעידוד החשיבות את מאוד מדגישה העמותה
משאבים יש שלאתיופים הוא החבוי המסר משפחותיהם. ולמען הם למענם שינוי
כדי לעשות צריכים שהם מה את לעשות להם המאפשרים עצמם בהם הטמונים
יכולת (1) בולטים: הללו המשאבים מבין שניים בישראל. עתידם את להבטיח
לראות ורצון לילדיהם חזקה אהבה (2) חיקוי; באמצעות ללמוד ביותר מפותחת

בהצלחתם.

(modeling) חיקוי באמצעות למידה
מצטיינים מהם, המבוגרים לצד עבודה באמצעות למדו מסורתם פי שעל האתיופים,
התנהגותם חיקוי עלידי ומהיר טבעי באופן לומדים הם חניכות. באמצעות בלמידה
אחרים אנשים פני על יתרון להם נותן זה למידה שאופן מטלות ישנן אחרים. של

ובכיתה. ספרים בעזרת ללמוד הרגילים

העובדים בהכשרת מרכזי היבט ראשית, דרכים. בשתי זה יתרון ניצלה העמותה
העובדים אחרות, במלים מקצועיים. צוות אנשי עלידי חניכתם היה הסמךמקצועיים
כיום, מקצוע. אנשי של לצידם ועבודה התבוננות מתוך רבה במידה למדו האתיופים
ומיומנים. עצמי ביטחון בעלי הבעה, בהירי הם בעצמם הסמךמקצועיים העובדים
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מבצעים הם התכנית. פעילויות על אחריות ונוטלים עצמאי באורח עובדים הם
ומתכננים לתכנית, פוטנציאליים משתתפים לגייס כדי שכונות סורקים בית, ביקורי
פעילויות מתכננים הם התכנית. במסגרת המוגשות לארוחות מזינים תפריטים
המתאימים התיאורטיים הנימוקים את לצטט ומסוגלים היטב, ומתוכננות מגוונות
של לזו דומה מקצועית ברמה נמצאים הם מקצועית מיומנות של במונחים לכך.
האתיופים של יכולתם על מעידים האלה ההישגים כל אתיופים. שאינם עמיתיהם
באמצעות ללמוד התרבותית יכולתם סביב חינוכם שבארגון החשיבות ועל ללמוד,

חיקוי.

הסמך העובדים של חשיבותם את מבליט חניכות באמצעות למידה על הדגש שנית,
שוב מעירים בפרויקט הצוות חברי לעולים. חיקוי דגם המהווים האתיופים מקצועיים
יוכלו אותו מודל של קיומו הוא תכניתם להצלחת ביותר החשוב שהמפתח ושוב

ללמוד. לעולים שמאפשר זה הוא החיקוי ותהליך  לחקות העולים

לילדיהם אהבה
הנהוגה לנורמה בהשוואה באתיופיה מאוד שונים היו לילדים ההורים בין היחסים
ילד כל חשוב. כלכלי משאב נחשבו הילדים שכן רבים ילדים ילדו האמהות בישראל.
הילד לחייו. הראשונות השנתיים או השנה במהלך אמו עם עמוק רגשי קשר יצר
המחזור בימי או הלידה שלאחר בתקופה אותה וליווה אמו גב על תמיד נישא
הילד הועבר שלאחריו, הילד נולד כאשר ואולם, מהקהילה. בנפרד חיה היא כאשר
מועטה ישירה תשומתלב וקיבל המורחבת, המשפחה של לטיפולה בעיקר הקודם
אחריות עם תורם, "מבוגר" היה כבר הילד שש או חמש לגיל בהגיעו מאמו. ביותר

משלו.

דאגה על בעיקר התבסס אבל מאוד, חזק היה לילדיהם ההורים של קשרם
קיום של התפיסה מתאימה. להתנהגות הציפיה ועל ולרווחתם, הפיזי לביטחונם
להכיר ולומד הילד עם משחק ההורה שבמסגרתה ילדים, עם הדדית יחסים מערכת

האתיופית. לתרבות זרה אותו,

שבו האופן עלידי מוכחת לילדיהם האתיופים ההורים אהבת של עוצמתה ואולם,
ילדיהם. עם שייטיבו חדשות דרכים ללמוד להם שניתנו ההזדמנויות על הגיבו
למדו הם לילדים. ממוקדת תשומתלב שבמתן החשיבות את והפנימו למדו ההורים
הם ממנו. לומדים ושהם ממשחק נהנים שהילדים ילדיהם של החיובית מהתגובה
של לחינוכם מקום לפנות ושעליהם כאן, להצלחה המפתח הוא שביתהספר הבינו

הילדים.
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רב משאב ילדיהם לעתיד ודאגתם ההורים של באהבתם לראות שניתן מכאן
את מהווה קרובות שלעתים היא היא זו אהבה בפרויקט. שימוש בו שנעשה חשיבות
החדש מצבם את לקבל בצורך האתיופים ההורים את ששכנע העיקרי המניע הכוח
ויחסים ציפיות של שנים מאות בני תרבותיים דפוסים ולשנות פיו, על ולפעול
עלידי מונעים שהם מפני רק אלה מאמצים מתאפשרים קרובות לעתים משפחתיים.

ילדיהם. בשביל יותר טוב עתיד לבנות הרצון

מסובכים פוליס"ם בהקשרים כיוון שמירת
האפשרית ההרסנית ההשפעה היתה העמותה בפני שעמדו העיקריות הסכנות אחת
מאמצי  החיצונית והפוליטיקה האתיופים, בקרב  הפנימית הפוליטיקה של

כוח. בסיסי לבנות כדי העולים את לנצל הישראליות הפוליטיות המפלגות

גונדר, יוצאי לבין טיגריי יוצאי בין ברור באופן מחולקת עצמה האתיופית הקהילה
שונות. שפות ודיברו שונות, לקהילות השתייכו אתיופיה, של שונים מאזורים שבאו
שהוא טיגריי יוצאי כלפי עליונות וחשים יותר משכילים הם העירוניים גונדר יוצאי
הסתכלו מצידם טיגריי יוצאי תרבות. חסרי באיכרים ראו אותם יותר, כפרי אזור
עבודה של משמעותה יודעים שאינם דעת, קלי כפקידים גונדר יוצאי על מלמעלה
את טיגריי יוצאי נטלו ולאחרונה באתיופיה, בזו זו נלחמו אלה קבוצות שתי מהי.
אין אחת, כמקשה האתיופים על לחשוב היא הנטייה אם שגם כך במדינה. השלטון
המיקום של תוצאה היו לעיל המוזכרים שההבדלים לציין, חשוב כך. הדבר
רקע על בעיקר הם בארץ ושהמתחים נורמלים, היו היהודים בין והיחסים הגיאוגרפי
במרכזי העמותה של עבודתה על במיוחד הקשתה הזו הסוגייה הגיור. סוגיית
שרובה אוכלוסייה עם עבדו גונדר יוצאי סמךמקצועיים עובדים שם הקרוואנים,

מטיגריי. הגיעה

של סיפורו היא הפרויקט על להשפיע החיצונית הפוליטיקה יכולה בה לדרך דוגמה
במשותף הקליטה ממרכזי באחד לעבודה שנשכר הסמךמקצועיים העובדים אחד
ראש ממנו ביקש הבחירות, במהלך קרובה. מקומית רשות ועלידי הפרויקט עלידי
סירב העובד וכאשר במפלגתו, לתמיכה מאתיופיה עולים של מצעד לארגן העיר
מעבודתו. לפטרו העיר ראש איים פוליטית, ולא חינוכית היא שעבודתו באומרו

הפרויקט. מנהיגות של הכרחי מרכיב לפוליטיקה הרגישות הפכה מכך כתוצאה
של שמסלולו לאפשר לא מאוד שחשוב הדגישה העמותה, מנהלת לוין, חסיה
העובד אם שבין הבהירה היא חיצונית. או פנימית מפוליטיקה יושפע הפרויקט
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מפלגת חבר מטיגריי, או מגונדר הוא בתכנית המשתתף העולה או הסמךמקצועי
לכולם, פתוחות התכניות עליו. להילחם שיש נושא זה יהיה לא הליכוד, או העבודה
השכילה שהיא מרגישה חסיה יחדיו. לעבוד דרך למצוא חייבים המצטרפים וכל
ואקדמית חינוכית יזמה בפרויקט שראתה בכך פוליטיות מהסתבכויות להימנע

פוליטיות. ליריבויות מחוץ להיות החייבת

לעתיד אתגרים
הרחבת התפתחותה: של זה בשלב העמותה בפני עומדים עיקריים אתגרים שני
במסגרות הסמךמקצועיים העובדים של קבלתם וקידום הארץ לרחבי פעולתה

רגילות.

הניכר הצורך עם יחד זאת, הארץ. ברחבי והן בקהילה הן להכרה זכתה העמותה
רבות דחופות לפניות הביא שלמה", "מבצע במסגרת האחרון העלייה מגל שנובע
להרחבת ופרטיים, ציבוריים וארגונים מקומיות מועצות מקומיות, מרשויות מאוד
כ"מטריה במומחיותם ושימוש ייעוץ שירותי חדשות, תכניות להוספת תכניותיה,

שונים. קהילתיים לפרויקטים ארגונית"

של תפקיד לקבלת אחת, בעיר העובד יחסית קטן פורמלי בלתי מארגון המעבר
ובקשיים. בסכנות כרוך תכניות, של רחב מגוון בפיתוח ושותף ארצי מומחה
על הקפדה תוך נוספות, ושותפויות אחריות עצמה על לקחת הסכימה העמותה
שלה הדגם את להפיץ מניסיונות במיוחד חוששת העמותה הייחודי. אופיה שמירת
שעבודת העיקרון על תמיד ולשמור הולם, בקצב הרחבה כל לבצע יש עיוורת. בצורה

הכשרה. לכך שקיבלו אתיופים סמךמקצועיים עובדים עלידי תיעשה השדה

הסמךמקצועיים העובדים של בעתידם קשור זה בשלב השני העיקרי האתגר
גברים של קבלתם את לקדם דרכים למצוא מקווים הפרויקטים מנהלי האתיופים.
שילוב של המטרה את ישיג הדבר הישראליות. המקצועיות במערכות אלה ונשים
שיתחילו נוספים אתיופים סמךמקצועיים לעובדים מקום יפנה זמן ובאותו מלא

בסולם. מעלה לנוע
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פורמלית הצגה א.

זנוחות למשפחות שנים שלוש בת ופרטנית קבוצתית התערבות שיטת היא "יחדיו"
עלמנת ההורות יכולת את לקדם מטרתה בסיכון. שהתפתחותם רכים ילדים עם
עובדים עלידי מיושמת התכנית התקינה. התפתחותם ולאפשר הילדים סיכון למנוע

הרווחה. בלשכות סוציאליים

25 ומנתה שכונות) 18) ערים ב15 פעלה 1992 בסוף ב1985. לפעול החלה "יחדיו"
ילדים. ו714 אמהות 212 שכללו קבוצות

היעד אוכלוסיית
חשש שיש חושדים או יודעים הסוציאליים העובדים כאשר לתכנית מופנות משפחות
שנים. עשר עד שנתיים בני ילדים של הרגשית ו/או ההתפתחותית הפיזית, לרווחתם

כי: עולה המשפחות של מהאבחונים
בשל מחמיר ומצבן רבות, שנים מזה המשפחות את מאפיינים והייאוש העוני (1

בהווה. או בעבר רגשית ו/או פיזית ובהזנחה בדחייה ונשנית החוזרת התנסותן
מהטיפול שהתייאשו הרווחה לשכות לעובדי רב זמן מזה מוכרות המשפחות (2

בהן;
בני עם מועט וקשר השירותים, עם קשר כל להן אין מבודדות: המשפחות (3

בקהילה. או המורחבת המשפחה

התכנית של מסרותיה
למען ביותר בטוב רוצה הורה שכל האמונה על מבוססות "יחדיו" של פעולותיה
זו בנקודה מתחילה "יחדיו" עברתי". שאני מה את יעברו שילדי רוצה "אינני ילדו:

ואמון. הדדי כבוד סובלנות, בסבלנות, זו, משאלה להגשים דרכים ומחפשת

בתהליך ישתתפו אלה במשפחות שהאמהות לכך להביא היא "יחדיו" של מטרתה
לתפקד והיכולת הכוח את להן ויתן הפנימיים, משאביהן את לפתח להן שיעזור

לשביעותרצונן.
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הן: האמהות למען "יחדיו" של הייחודיות מטרותיה
העצמית; הערכתן את לשפר (1

שלהן; ההוריים הכישורים את לפתח (2

הוריות; במטלות לשאת ויכולת עצמאות לפתח (3
זכאיות. הן להם הרווחה בשירותי להשתמש כיצד ללמוד (4

הפעלה עקרונות
(Nurtuirng) טיפוח

מישהו כיום, להן אין וגם בעבר, היה תמיד לא בתכנית המשתתפות הנשים לרוב
להאזין לטפל, חייבות עדיין הן זאת ועם בהן. ויתמוך להן יקשיב בהן, שיטפל
וטיפוח אכפתיות מציעה היא זו: מנקודה להתחיל מנסה "יחדיו" באחרים. ולתמוך

אלה. לנשים

בפגישות ואכפתית. חמה אווירה יצירת על דגש הושם התכנית, תחילת מאז
בוקר. ארוחת שמבינות קבוצות יש ועוגות. קפה מוגשים הבוקר בשעות שנערכות
עם מתחילה פגישה כל הולדת. ימי וחגיגות פיזי, מגע מזון, על מושם רב דגש
הזדמנות מספקת הרגועה כשהאווירה קפה, כוס על פורמלית בלתי התקבצות

ולהיפתח. להשתחרר

(Empowerment) העצמה
חברות הן. במעלותיהן ולהשתמש להכיר לנשים לאפשר דרכים מחפשות המנחות
שלהן. הקבוצה תכניות הגדרת של מתמשך בתהליך לדוגמה, משתתפות, הקבוצה

של לשיתופן דוגמאות כמה מביאה "יחדיו", של הארציות הרכזות אחת פקר, פנינה
ההפעלה: שיטות בחירת על בדיונים האמהות

כל דעותינו את לשנות מסוגלות להיות צריכות מקצוע, כאנשי אנחנו,
המטופלות בשביל טוב מה יודעות שאנחנו לחשוב רגילות אנחנו הזמן.
אומרת אני שונים נושאים לגבי מהססות הקבוצה מנחות כאשר שלנו.
גם הנשים. את תשאלו בעצמכן. תחליטו אל בטוחות? לא "אתן להן:
רגשית מבחינה לעובדות מאוד קשה זה היה לומר". מה יש לאמהות
הן לא פעולה. לשיתוף מפטרנליזם יחסן את לשנות וקוגניטיבית,
הן אלא למשל, קפה, לבית לצאת לנשים כיף זה שיהיה שמחליטות
בכל הנשים את לשתף לומדות אנו לעשות. רוצות הן מה אותן שואלות
בשבילן. טוב הכי מה יודעות הן ביותר. פשוטים בעניינים אפילו החלטה,
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דיברנו לעבוד, התחיל שהוא לפני סוציאלי. עובד מנחה הקבוצות באחת
עם הנושא את לבדוק החלטנו זו. לקבוצה גבר מנחה של המשמעות על
אותן שאלנו ובנוכחותו "יחדיו" קבוצת עם לפגישה אותו הבאנו הנשים.
חיובית היתה תגובתן בקבוצה? מנחה יהיה הוא אם תרגשנה הן כיצד
הייתי אם היטב. מסתדרים והדברים קבוצה של מנחה הוא כיום ביותר.
איאפשר או שאפשר חיקוי מודל של המקצועית בסוגייה רק מתחשבת
השיפוט סמך על זו לקבוצה טוב הכי מה מחליטה והייתי איתו להזדהות
שהנשים מרגישה אני לפעמים מתגשם. היה לא זה שדבר ייתכן בלבד, שלי

חדשים. לרעיונות מאיתנו יותר פתוחות

חווייתיים באמצעים עצמי ביסוי
ולהתחלק ללמוד לנשים המאפשרת משותפת חוויה יצירת על בנויה פגישה כל
ועוד. הקלטות סיפורים, ציור, משחקים, כוללים הננקטים האמצעים מעצמן. במשהו
איום. או חרדה לחוש בלי אישיים נושאים על לדבר לנשים מאפשר "חימום" תרגיל
עצמן על ביחד להרהר ולהתחיל שלהן החיים בניסיון להשתמש הדרך נסללת מכאן

חייהן. ועל

הראשונה החוויה על אשה דיברה בחולון, "יחדיו" מקבוצות אחת של סיום במפגש
הקבוצה: עם במפגש שלה

לנו אמרו הם איתנו. משחקים שהם כאילו מוזר, שזה חשבתי בתחילה
לא זה זה. כל מאחורי מחשבה שהיתה הבנתי אחרכך ולחתוך. להדביק
אחת כל הביתה. זה את ולקרות משהו להדביק גן לילדי שאומרים כמו
היה מה לנתח וניסינו בתמונה, רואה שהיא מה על לדבר יכולה מאיתנו
להיות התחיל וזה בשבילנו? המשמעות מה שעשינו, מה מאחורי באמת

מעניין.

(Reaching out) האמהות אחר חיזור ן

ברצון צורך יש לכן בעברן. אירועים בגלל באחרים אמונן את איבדו הנשים מרבית
יחסים מערכת ובניית קשר יצירת עמן. קשר וליצור יד להושיט העובד של אמיתי

הדרך. כל לאורך אמיתי עניין להראות מהעובד דורשים אמיתית

מבקרים חולה, כשאשה הדרך: כל לאורך נמשכים הנשים אל והיציאה החיזור
אותה מבקרות ויורדת, הולכת למפגשים האשה של הגעתה תכיפות כאשר בביתה.



המצר \n ביציאה 40

אינן הן אליה מתקשרות או מבקרות הן כאשר אליה. מטלפנות או בביתה המנחות
אחת הגיעה לא רב זמן במשך לנו". חסרה "את אומרות: אלא קרה?" "מה שואלות:
ואמרה הדלת את פתחה היא לבקרה המנחות באו כאשר הקבוצה; לפגישות הנשים

לכן". "חיכיתי בהתרגשות:

פעולה שיסות
עבודה לבין קטנות, תמיכה בקבוצות האמהות עם עבודה בין משלבת "יחדיו"
מלשכות סוציאליות עובדות הן הקבוצות מנחות ומשפחותיהן. האמהות עם פרטנית
 הלשכה למשרדי מחוץ וחצי לשעה בשבוע פעם נפגשות הקבוצות הרווחה.
עד וכשבע מנחות שתי יש קבוצה בכל וכר. המשפחה לבריאות בתחנות במתנ"סים,
קפה, כוס על פורמלי בלתי מפגש דומה: הפגישות כל מבנה משתתפות. שתיםעשרה
ועיבודן, בחוויות התחלקות האחרונה, בפגישה שנבחר בנושא חווייתית התנסות

הבא. המפגש נושא ובחירת סיכום

התכנית שלבי
שלבים: שלושה על ומתבססת שנים שלוש נמשכת התכנית

וטיפוח גיבוש  אי שלב
נערכות שבועיות פגישות הקבוצה. וגיבוש האמהות אחר חיזור איתור, כולל זה שלב
המשמשת קבועה קבוצה נוצרת הזמן כשעם  ועוגה קפה כוס על רגועה באווירה
מכוונות הראשונה השנה במהלך הקבוצה פעילויות ורגשית. חברתית תמיכה קבוצת
זה בשלב הפעילויות בידודן. על ולהקל הנשים של העצמי הדימוי את לשפר
ומהן צרכיי מהם אדם? וכבן כאשה אני מי אני? מי הבאות: בסוגיות מתמקדות

אחרים? על רק ולא עצמי על לחשוב לי מותר האם מעלותיי?

הורות  ב' שלב
השנה של לאלה דומים קווים פי על נבנות הפגישות הארגונית. המסגרת נשמרת
של משמעותה מה אני? אם מין איזה בהורות: כעת מתמקדות אך הקודמת,

בילדיי? יותר טוב לטפל אוכל כיצד בשבילי? האמהות

והדדית עצמית עזרה  ג' שלב
אנו יכולות כיצד אנחנו? מי של: בסוגיות ועוסקת לעצמאות עצמה מכינה הקבוצה
כיצד לנו? הקרובים ובאלה בעצמנו יותר טוב לטפל ככלל) והקבוצה כפרט אשה (כל
האחרונה השנה במהלך מסביבנו? אחרים של ובכוחם ביתרונותינו להשתמש נלמד

מהנשים. אחת לכל אישית תכנית מתוכננת
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עצמאי באורח ממשיכות אחרות זה. שלב לאחר התכנית את שמסיימות קבוצות יש
קהילתיות. לתכניות מצטרפות אחרות וקבוצות עצמית. לעזרה כקבוצות

הצלחה של מדדים
של ההצלחה מממדי כמה מתאר (1993 וקרמרנבו, (נוביק "יחדיו" על שנערך מחקר

: התכנית.

לילדים הסיכון צמצום
בסיכון. לילדים כאמהות הוגדרו הן "יחדיו", בתכנית להשתתף נבחרו הנשים כאשר
קיבלו יום במעונות ששהו שהילדים עולה שנתיים לאחר מורות עם שנערכו מראיונות
ושלושה עשרים הצוות. עם הדוק קשר על שומרות כשהאמהות הולם, טיפול ככלל
דיווחו המורים מיוחד. לחינוך במסגרות למדו ביתספר בגיל מהילדים אחוזים
להזנחה הוכחות נמצאו ושלא כלל, בדרך סדירה היתה הילדים של שהשתתפותם
הגנו שהן ילדיהן, של בבתיהספר מעורבות יותר הפכו שהאמהות הדגישו הם פיזית.
דיווחו זאת, עם הלימודים. לתכנית יוכנסו העשרה שתכניות ודרשו ילדיהן זכויות על
מהם ולכמה נמוכים לימודיים הישגים הראו עדיין מהילדים גבוה ששיעור המורים,

במשפחותיהם. למתחים הנראה ככל קשורים שהיו רגשיים, קשיים היו

שהדגישו בהן היו ילדיהן. בשביל ותכניות תקוות להן שיש בראיונות אמרו האמהות
תשומת להם מעניקות ושהן בילדיהן לטיפול זמן עכשיו מקדישות שהן העובדה את
בביתהספר ביקור ילדיהן: למען עסקו שבהן הפעילויות את תיארו הן יותר. רבה לב
או המורה עם פגישה המתאים, לגן יתקבל שהילד כך על עמידה הילד, של
הישגיהם את מאוד העריכו אלה נשים הילד. התקדמות על לעמוד כדי הפסיכולוג
הן המצוקה. למעגל מחוץ אל לפריצה אמצעי בהשכלה וראו ילדיהן, של הלימודיים
על דיברו הן ילדיהן. לצורכי פתרונות למצוא כדי לפעול וצריכות יכולות שהן למדו
הקשורות בעיות ועם כלליים משפחתיים קשיים עם להתמודד למדו שבה הדרך
בגידול הכרוכים הקשיים ועל חולשותיהן על להצביע יכלו הן הילדים. לגידול
ילדיהן את היכו שהן בכך שהודו נשים גם היו עזרה. לבקש כיצד ידעו והן הילדים,
לקרוא למדו שהן כך על שדיברו נשים היו עוד. כך עושות אינן שהן אמרו אבל בעבר,

בביתהספר. לילדיהן לעזור שיוכלו כדי ולכתוב

העצמית ההערכה שיפור
הנשים ערך. ובעלי "שווים" אדם כבני עצמן לראות למדו שהן בראיונות אמרו הנשים
שהן למדו הן בו מקום להירגע, יכולות מקובלות, הן בו מקום "יחדיו" בתכנית ראו
על התענגו בעבר, מאשר בודדות פחות הרגישו הן באחרים. מבטחן לשים יכולות
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את העריכו הן ההדדיים. ומהעזרה הפעולה משיתוף ונהנו אחרות, נשים של חברתן
יותר להן שהיתה הרגישו הן כאחד. וסביל פעיל באורח מזו, זו ללמוד ההזדמנות
פעולה שיתוף באמצעות הרווחה, משירותי עזרה לבקש למדו ושהן חייהן על שליטה

מאבקים. באמצעות במקום

TiTzin צמצום
הקהילה בתוך אחרות בפעילויות ועיסוקן לקבוצה שבהצטרפותן כך על דברו הנשים

ובידוד. בדידות של ממצב יצאו הן

חדשות מטרות הגדרת
יזמה ונקטו חדשות מטרות לעצמן הנשים הגדירו בתכנית השתתפותן במהלך
לעסוק שאיפה ביטאו הן בחברה. השולי למעמדן מחוץ אל לפרוץ רצו הן לקידומן.
פעילויות של דוגמאות ילדיהן. חיי ואיכות חייהן איכות את שישפרו בפעילויות
העבודה לכוח הצטרפות היו: הישראלית לחברה הכניסה כרטיס את להן שיעניקו

שלהן. העברית ושיפור

מצוקה של הקסמים ממעגל יציאה לקראת קדימה צעדו אלה נשים לסיכום,
צמצמו בחייהן הכניסו שהן השינויים ילדיהן. לעתיד יותר טובות הזדמנויות ופתיחת

ילדיהן. להתפתחות הסכנות את

להצלחתה שתרמו התכנית מאפ"ני
"יחדיו": של להצלחתה תרמו הבאים המאפיינים

עמדותיהם על לוויתור הסוציאליים העובדים את מוליכה ■יחדיו של המסגרת (1

של לבעיותיהם בפתרונות אותם מצייד שמקצועם התפיסה ועל הסמכותיות
האמהות שני, מצד אלה. נשים ולכבד להעריך לומדים הם אחרים. אנשים
מגיבות הן מכך וכתוצאה הראוי לכבוד זוכים ורגשותיהן שחרדותיהן רואות
באות עזרה לקבל בעבר רבות פעמים שסירבו נשים מופחתת. בתוקפנות
הקהילתיים. והשירותים הסוציאליים העובדים כלפי יחסן את ומשנות לפגישות
אבל מפלצות, הם הסוציאליים העובדים שכל "חשבנו אמרה: הנשים אחת

אחרת". להיות יכולה שהמציאות למדנו ב"יחדיו"

העובדים על הן ומשפיע הדדיים, ולטיפוח להעשרה מוביל הקבוצתי התהליך (2

והתפתחות שינוי מאפשר ההדדי המפגש האמהות. על והן הסוציאליים
הקבוצה שבה הדרך את שתיארו הקבוצה מנחות מסוים, בשלב אמיתיים.
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מטפלות שהן בדוח להזכיר שכחו הראשונים, החודשים במהלך מתפקדת
אצל רק מתרחש שהשינוי כביכול, היה, שנראה למרות בעייתית. באוכלוסייה

המנחות. אצל גם מידה באותה התרחש הוא הנשים,

של קבוצה לכל אפשרויות. מספר פותח "יחדיו" של בקבוצות הגמישות יסוד (3

של האינדיבידואליים והמאפיינים מיקומה לפי לה, ייחודי אופי יש "יחדיו"
גמישה גם היא מובנית, מסגרת יש שלתכנית למרות משתתפיה. ושל מנחיה
יכולה היא לה; שמתאים באופן בתכנית להיעזר אשה לכל ומאפשרת מאוד,
הדרך את מוצאת אשה כל והאזנה. שתיקה לבין פעילה השתתפות בין לבחור

מהתכנית. המיטב את להפיק שלה

לקיימה יהיה שאפשר כך בנויה התכנית התכנית. של ההמשכיות הוא חשוב גורם (4
רצינית תשומתלב שניתנת התחושה את לנשים מקנה זו ועובדה שנים שלוש
הארץ רחבי בכל לקבוצתן הדומות אחרות קבוצות שישנן הידיעה לצורכיהן.

שלהן. וההמשכיות השייכות תחושת את היא אף מגדילה

עצמה ומתאימה הזמן כל ומתפתחת המשתנה דינסית תכנית היא "יחדיו" (5
יצירתית. חשיבה ומאפשרת שונים ולצרכים לקהילות

הפרויקס תיאור ב.

התכנית בהתפתחות שלב'ם
(PACT) יחדיו וילדים הור'ם

הנקראת אמריקנית תכנית בישראל ליישם בניסיון הוא "יחדיו" תכנית של מקורה
קוצמן, ארלין הגב' הזו, התכנית של נציגה .(Parents and children Together) pact
לשירותי והמחלקה ירושלים עיריית עם ולעבוד לישראל לבוא 1985 בשנת הוזמנה
סוציאליים עובדים להכשיר התבקשה היא והרווחה. העבודה במשרד משפחה
לאחר בארץ. הדגם את להפעיל אמורים היו אלה כאשר pact בתכנית לעבודה
אמהות של קבוצה בירושלים יעקב בנווה הרווחה בלשכת הוקמה הראשון הקורס
לאחר חודשים מספר הקבוצה. התפזרה פעילות של שנה כחצי לאחר יחידות. הורות
יש שבה הדרך על עבודה ניירות הכינה היא לארצותהברית. קוצמן גב' חזרה מכן
ילד" לכל "בית וארגון והרווחה העבודה משרד הקימו זה בשלב התכנית. את לנהל

התכנית. את שתפתח היגוי ועדת
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לדרך יוצאת "יחדיו"
שעבדה פקר, ופנינה הנפש, בריאות בתחום בעבודה ניסיון שצברה קמפמאיר, מריאן
בשלבים אותה לבנות החליטו הן התכנית. את לרכז נתבקשו הילד, הגנת בתחום
ידענו שלא הרגשתי "תמיד פקר: פנינה המטופלים. אוכלוסיית עם עובדות שהן תוך
הזה לתפקיד אותי כשראיינו לעזרה... שזקוקים מאלה לרבים לעזור באמת כיצד

חדש." משהו לבנות שלי ההזדמנות שזוהי הבנתי

סוציאליים עובדים עם ביחד ופנינה, מריאן הראשונים החודשים שלושת במשך
לאחר החדשות. לקבוצות מנחות שימשו אביב, ובתל בירושלים הרווחה מלשכות
מנחים. של צוותים להכשיר והמשיכו הקבוצות, עם ישיר ממגע עצמן ניתקו הן מכן
עם למעורבות להיכנס אותם ועודדו מהלשכות, צוותים עם עבדו ופנינה מריאן
והקימו אחרת ללשכה ומריאן פנינה עברו אחת קבוצה שפתחו לאחר אלה. קבוצות
בתל וחמש בירושלים, "יחדיו" של קבוצות ארבע פעלו שנה בתוך נוספת. קבוצה

אביב.

תכנים בפיתוח ולהתרכז חדשות קבוצות להקים להפסיק החליטו הן זה בשלב
רבקה החוקרת לצוות הצטרפה זו בנקודה הקיימות. בקבוצות ומעשיים תיאורטיים
הפרט לרווחת השירות מנהל מדינה, שלמה מר החליט יותר, מאוחר נוביק.
רווחה ללשכות "יחדיו" תכנית את להרחיב והרווחה, העבודה במשרד והמשפחה
החלטות לקבל ופנינה מריאן את אילצה זו החלטה אביב. ותל לירושלים מחוץ

חדשות:

היינו "לשחרר". ללמוד עלינו היה מחדש. להתארגן אותנו אילצה ההרחבה
להתרחבות אותן ולהתאים שלנו העבודה שיטות את לשנות צריכות
בכל התכנית של לכשלונה להוביל היה ועשוי קשה היה השינוי התכנית.
סמכות יותר הרווחה ללשכות להאציל מאיתנו דרש זה שהיא. נקודה

התכנית. ועל הקבוצות על ואחריות

לחיזוק כאמצעי "יחדיו" בתכנית "שחרור" של התהליך על מדברת פקר פנינה
שעד סמכויות, להאציל עכשיו עלי שיהיה "הבנתי בלשכות: הסוציאליים העובדים

התכנית". להצלחת מרבית חשיבות בעל היה הדבר בידי. בלעדית היו כה

ו
ו

1
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קבוצות מנח1 Tportr הרווחה בלשכות הסוציאליים העובדים להכשרת קורסים
יסמיכו ובכך כמנחים, הסוציאליים העובדים את שיכשירו קורסים להקים הוחלט
קמפמאיר ומריאן פקר פנינה בנוסף, בלשכותיהם. "יחדיו" של קבוצות להקים אותם
תהיה ההכשרה קורס מסגרת המנחים. את ידריכו בתורם, ואלה, רכזים יכשירו
ועבודה. חווייתית התנסות באמצעות למידה עצמה: "יחדיו" תכנית של לזו דומה

לפי ההכשרה, קורסי בפיתוח שותפים הינם המנחים "יחדיו", של העקרונות פי על
הרווחה: ללשכות מועבר זה מסר בעבורנו". דיו מומחה הינו שלומד ש"מי התפיסה
במומחיותכם מכירים אנו ומופלא, חדש משהו ללמדכם המנסים מומחים אנו אין

אותה. ומכבדים

פי על שינויים הכנסת מאפשרת אך כלליים, עקרונות של למערכת נצמדת "יחדיו"
מריאן: קבוצה. לכל הייחודיים המאפיינים

את לנהל יש כיצד שיסביר בכתב תדריך שנכין לפעמים ביקשו המנחים
שבה הדרך על הם חותמם את ישאירו שהם רוצות אנחנו אבל הקבוצות,

שבחולון. מ"יחדיו" שונה בדימונה "יחדיו" קבוצה. כל לנהל יש

הם: הנלמדים הנושאים פגישות. משמונה המורכב הכשרה קורס נערך שנה כל
"יחדיו"; תכנית עם היכרות

היעד; אוכלוסיית עם היכרות
קבוצתית; עבודה של התפתחותי מודל

האוכלוסייה; של אבחון על המבוססת תומכת עבודה
יצירתיים; וכלים חווייתית עבודה

הורות;
משותפת. הנחיה

חלק לקחת ומוזמנים בשבועיים פעם קבוע באופן הדרכה מקבלים העובדים
השנה. במהלך שונות בסדנאות

ומתגמל. מעשיר ניסיון עוברים "יחדיו" לתכנית המצטרפים הסוציאליים העובדים

הנשים. של המיוחדים לצרכים באשר הרווחה בלשכות המודעות את הגבירה "יחדיו"
הצליחה "יחדיו", מטעם כרכזת הלשכות באחת שעבדה הסוציאליות, העובדות אחת
"אנו אומרת: פקר פנינה התכנית. את לאמץ הועברה אליה שנייה לשכה לשכנע
באשר איתם אותם לוקחים והם הסוציאלים העובדים בקרב הזרעים את זורעות

ילכו".
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שהעובדת לאשה לסייע עצמה על נטלה הסוציאליות העובדות אחת לדוגמה,
היא בתכנית. להשתתפותה כהכנה מדי, עמוסה היתה לה שהוקצתה הסוציאלית
כהכנה זו אשה למען השחורה" "העבודה את ולעשות להתרוצץ רשות ביקשה
עם להזדהות החלו ב"יחדיו" הסוציאליות העובדות "יחדיו". בקבוצת להשתתפותה
בעיות לפתור שיש להבין והחלו בקיומן הבחינו שלא כמעט עתה שעד נשים
לומדות שהן תוך טבעי באופן התרחש הדבר באחרות. לטפל שניתן לפני מסוימות
תקנות לפי בהם לטפל שיש כמקרים רק ולא אדם, כבני אלה נשים להכיר

ביורוקרטיות.

פקר: פנינה

סוציאלית בעבודה עוסקות שהן מרגישות הסוציאליות העובדות ב"יחדיו"
במקצוע. לעבוד התחילו הן כאשר בה שיעסקו קיוו שהן עבודה "אמיתית",
פגשו הן קשובות. אוזניים ועם פתוח ראש עם יצירתית בצורה פעלו הן
כלפי שלהן באכפתיות נזכרו הן כאנשים. אלא כ"מקרים" לא נשים

להשפיע. יכולות שהן שלהן ובתקווה האנשים

קהילתית ועבודה "יחדיו"
יזמה עם קהילתית שעובדת לאחר נוספת פריצה חלה ההכשרה, לקורסי בנוסף
והצליחה לאות ללא עבדה זו עובדת שלם. בכפר "יחדיו" לצוות הצטרפה רבה אישית
דירה הוקצתה "יחדיו". לתכנית השכונות שיקום פרויקט תקציב כל את לנתב
אי מואץ. בקצב לזוז התחילו והדברים "יחדיו" קבוצות את לאכלס כדי בשכונה

מרכז את הקימה היא העובדות צוות עם ביחד הזו. העובדת את לעצור היה אפשר
שנועדו למידה קבוצות הוקמו לחלוטין. מקומית ביזמה פרויקט  שלם בכפר "יחדיו"
ופעילויות משחקים, ומלאכותיד, אומנויות וכתוב, קרוא  האוכלוסייה את ללמד
את גם ששימש מקצועי שיקום פרויקט הוקם הנשים. לבקשת כמענה אחרות, רבות
תדמור, למלונאות לביתהספר נשים נשלחו מהפרויקט כחלק "יחדיו". בוגרי
ל"יחדיו" שהעניק אלה, נשים בפני נפתח חדש עולם וכר. תמלילים בעיבוד לקורסים

מאוד. עד אותו שחיזק קהילתי ממד

עמן וסבלה הללו הנשים עם הזדהתה היא הקהילתית, העובדת נשחקה הזמן במשך
בה. תלויות שהפכו מהנשים כמה של מצידן זעם בגל לוותה עזיבתה עזבה. ולבסוף
המשיכו והן והעובדות הנשים את לעצור כדי דיו חזק היה לא זה זעם גל ואולם

חלף. שהמשבר לאחר בעבודתן
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והן קהילתית עובדת הן בו עובדות פעילויות. של רחב מגוון כיום מציע המרכז
לבין "יחדיו" בין הקשר לקבוצה. ויועצת בית אם מעין שמשמשת שכונתית, עובדת
חמש כיום יש במרכז חדש. מסוג פעיל שכונתי מרכז להקמת הוביל קהילתית עבודה
"יחדיו" לפגישות בנוסף עצמאי). באורח פועלות מתוכן (שתיים "יחדיו" קבוצות
קבוצות ולמלאכותיד; לאומנויות קבוצה במרכז: אחרות רבות פעילויות מתקיימות
השפה לימוד קבוצת המקומיים; התושבים בקשת פי על שהוקמו משלים לחינוך
הכשרה לעבודה; לצאת שרוצות לנשים תמיכה קבוצת מקצועית; הכוונה האנגלית;
מקצועית; להכשרה בקורסים המשתתפות לנשים פרטיים שיעורים מקצועית;
המקומית המרכזת את שכללה היגוי ועדת הוקמה לסטודנטים. התנדבות ופרויקט
בתכנית), מאוד מעורבת (שנהייתה המקומית הרווחה לשכת מנהלת "יחדיו", של
קהילתית, עובדת שלם, בכפר הפועלות הקבוצות חמש כנציגות שנבחרו אמהות

קבוצתיות. מנחות ושתי הבית) (אם שכונתית עובדת

וצוות הקהילתית העובדת של במאמציהן נעזר עצמה, הקהילה מתוך צמח המרכז
המקום. תושבי צורכי את ומבטא הלשכה

ארגוניות סוגיות
הרווחת לשכות של השגרתיות בפעילויות התכנית שילוב

רבים. ובמאמצים בתכנון במחשבה, כרוכה היתה הרווחה ללשכות "יחדיו" הכנסת
במסגרת לעבוד שהתכנית לכך שהביאה מאשליות, התפכחות של תקופות היו
התכנית של היעד שאוכלוסיית ברור היה זאת, עם ונזנחה. כמעט הרווחה לשכות
למען פותחה "יחדיו" הלשכות. של בטיפולן שנמצאות משפחות ככולה רובה מהווה
עזרה לקבל זכו לא רבות שנים במשך אשר גדולה, במצוקה הנמצאים אנשים
העבודה ממסד של הספקנות על להתגבר לכן צורך היה הסוציאליים. מהעובדים
החלפת תיאום, על דגש הושם צוות. בעבודת שימוש עלידי הושג הדבר הסוציאלית.
הפרטניים, הסוציאליים והעובדים הקבוצתיים המנחים עלידי הטיפול והערכת מידע
להצטרף אשה הזמינו המנחים כאשר משפחותיהן. ואת הנשים את לשרת שהמשיכו
עם הראשוני ההסכם שלה. הסוציאלית העובדת עם בתיאום זאת עשו הם לקבוצה \

והעובדת הקבוצה מנחות בין ותיאום פעולה שיתוף של קיומם את הבטיח "יחדיו"
הפרטנית. הסוציאלית

באנו ללמד, הנה באנו "לא מסר: הועבר הרווחה ללשכות התכנית הוכנסה כאשר
נלמד הבה איך. יודעים לא אנחנו האוכלוסייה. עם יחד נעבוד בואו רעיון. עם לכאן

ביחד." ונחשוב ביחד נעבוד הבה ביחד. זה את
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הגדולה הארגונית המסגרת
ילד'', לכל "בית עמותת מרכיביה שבין מורכבת ארגונית במסגרת התפתחה התכנית
כל בקרב התכנית של מקומה מהו המקומיות. והרשויות והרווחה העבודה משרד
מספק והרווחה העבודה משרד אבל העמותה, עם יחד עובדת היא הללו? המשרדים
אביב ולתל לירושלים המקומיות. הרווחה בלשכות מתבצעת והעבודה המימון, את
הנדרש המאמץ ובשל המעורבות השונות הדמויות בשל במיוחד. חזקות עיריות יש
הערים בשתי למדי שונה בצורה התכנית התפתחה טובות, יחסים מערכות לבנות כדי
של החוקים את ללמוד וארגון, משרד כל של התפקוד את ללמוד צורך היה הללו.
עקרונות את להקריב בלא "יחדיו" של במטרותיה תמיכתם את ולהשיג מערכת כל
"העובדה הפוליטית. במציאות לטפל כדי מאמץ בהרבה צורך היה שלה. הפעולה
פשוט בהם זמנים היו כי אף לנו. סייעה איום, מהווה שאינו נייטרלי גוף שאנו
וכך כוח, במאבקי להתעסק מעוניינים אנו שאין הבהרנו במעגלים. הסתובבנו

הצלחנו."

"יחדיר בתכנית משתתפת עם ריאיון  הנצפה המידע ג.

השנייה בשנתה מהנשים אחת עם נוביק רבקה עלידי שנערך ריאיון מובא להלן
מספרת בהם קטעים השמטת תוך הריאיון מובא הפרט, צנעת מפאת בתכנית.

ילדיה. ועל עצמה על האשה

יכולה את הטייפ. את לסגור יכולה את משהו, שאקליט רוצה לא את אם שאלה:
את לקבל כדי אחת, לכל זה את אומרת אני זה". על לדבר רוצה לא "אני לומר
ללמוד "יחדיו", על ללמוד היא שלנו שהמטרה בקבוצה גם לכן אמרתי הסכמתן.
כמובן, אז, מכן. ללמוד אחרים, במקומות לפתח כיצד הלאה, זה את לפתח כיצד

חושבת? את מה "יחדיו", על משהו לי תספרי היא: הראשונה השאלה

מההתחלה? לשמוע רוצה את תשובה:

כמובן. כן, שאלה:

שזהו מפני הראשונה, בפעם לקבוצה כשהגעתי מההתחלה אומרת זאת תשובה:
מאז. השתפרתי אני איך מתכוונת אני זה; לפני שקרה מה חשוב, הכי הדבר בעצם
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לא עצמי, עם דבר שום עשיתי לא ל"יחדיו", ללכת שהתחלתי שלפני היא האמת
אני לאן יודעת אני  רוצה אני מה יודעת אני עכשיו רוצה. אני מה בעצם ידעתי
נהנים שהם למשחקייה הולכים שהם מפני שלי, בילדים שיפור גם ישנו הולכת.

באמת. ממנה

תתארי. בואי שאלה:

את האלה, המשתנים הרוח מצבי את לי אין כל קודם בעצמי אני תשובה:
משברים הרבה לי היו לבד. שהייתי מפני פעם כל מדוכאת נהיית הייתי הדיכאונות.
אבל בעצמי. הבעיה עם להסתדר לי קשה היה בעייתי. ילד לי יש שלי. הילדים עם
אז שלי, מהבעיות גרועות יותר שהיו בעיות על שמעתי לקבוצה, ללכת כשהתחלתי
הקבוצה המשחקייה. בגלל מאוד השתנה שלי הילד מזה, חוץ יותר. טוב שלי אמרתי

עליהם. ידעתי שלא דברים על מידע הרבה לי נתנה

למשל? שאלה:

לעשות כיצד לעשות, מה שלי, הדרך את למצוא כיצד כלל, בדרך החיים על תשובה:
המון, לי שנתנו שיחות שמעתי בקבוצה. האחרות מהבנות המון למדתי זה. את
רגועה מרגישה כשאני מפה יצאתי יודעת, לא אני עליהם. ידעתי לא שבאמת דברים

מאוד.

לקבוצה? באה וכשאת שאלה:

עוזבת שאני אחרי ואז מדוכאה, ממש שאני ימים יש לקבוצה, באה כשאני תשובה:
ביחד, שלנו הפעילויות שלנו, השיחות באמת. טוב, מרגישה אני הקבוצה את
לא פעם שאף דברים הם האלה הדברים כל עושות. שאנחנו הדברים הטיולים,
ללכת הזמן מגיע וכאשר כיף, באמת פה, להיות כיף ושזה להיות, שיכולים חשבתי
מה יודעת אני היום, שבוע. כל יהיה שזה רוצה הייתי לזה, מחכה אני לקבוצה

השכלה. לקבל ללמוד, צריכה אני עצמי, עם לעשות

אף את דברים, אותם את עושה הזמן כל הילדים ועם עצמך, עם נמצאת את תשמעי,
להישען גב לך אין עזרה, לך שאין מפני לבד, כשאת בעצמך משהו עושה לא פעם

עצמך... על הרבה ללמוד שתוכלי כך מאחרים שומעת לא את עליו,

לקבוצה? להצטרף הגעת איך שאלה:
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נפתחת 'תשמעי, לי: אמרה והיא אביב בתל פה סוציאלית עובדת לי היתה :roiwn
אני אבוא, אני מה, יודעת 'את לה: אמרתי אז להצטרף'. רוצה את אם קבוצה,
לא אני באנשים. בטחתי כלכך לא ואני חברות אז לי היו שלא מפני אבדוק',
אם לי. מתאים זה אם אראה אני אבדוק, 'אני לה: אמרתי אני אחד. באף בטחתי
עזבתי, לא ומאז הלכתי אז לבוא'. אמשיך אני כיף, לי יהיה אם בעיני, חן ימצא זה

צריכה. שהייתי מה בדיוק שזה מפני

מתכוונת? את למה שאלה:

אבל פסיכולוגית, עם שיחות לי היו בטיפול, הרבה הייתי שאני היא האמת תשובה:
כאשר בקבוצה, להיות כמו לא זה כל, קודם זה כי איתה. מאוד קשה לי היה
זה שלך. הבעיות על הזמן כל מדברת לא ואת זו את או זו את שומעת את לפעמים
של בעיות על שומעת שאת ברגע בעיות. לה שיש זו היא את תמיד שלא עליך מקל
לך נותן זה אבל  טוב נשמע לא שזה יודעת אני  אוטומטי באופן אז אחר, מישהו
כבר מה אז משלי, גדולות יותר צרות יש לעצמך, אומרת את טוב. יותר להרגיש
דבר. שום זה לעצמי, אומרת רק אני נסגרת. שאני לא זה דבר. שום שלי הבעיה
להיות לי נתן גם זה בשבילי. הרבה עשה שזה מתכוונת, אני לזה להתמודד. אפשר

עצמי. על חבית בעלת

בשבילך? הקבוצה מהי אז שאלה:

לילדים אהבה החיים, של אהבה להמשיך, חשק חום, לנו נותנת הקבוצה תשנבה:
כיף. זה מהחוץ. אנשים עם לעבוד אהבה שלנו,

קורה? זה איך שאלה:

לזה. מאמינה היית לא בהתחלה אותנו רואה היית אם תשובה:

הייתן? איך שאלה:

ואז מהשנייה. האחת מתביישות היינו מדברות. ולא נפגשות היינו כל קודם תשובה:
לעניין, דיברו לא פעם אף הן בהתחלה לדבר. רצתה מאיתנו אחת כאשר ימים היו
וגם נפתחות, לא הן  מתביישת היתה האחרת ואחרכך זו קודם שבהתחלה מפני
על היה יודעת, את חוץ, כלפי עצמן את מבטאות היו שהן הדרך להתבטא. ידעו לא
הפכתי לא פעם אף אני עצמי. על מדברת לא אני צעקות. עלידי קללות, ידי

שרציתי. מה את וקיבלתי בשקט דיברתי תמיד אני שולחנות,
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מדוכאות. היו הן קיללו, הן צעקו, הן יפה, לא מתבטאות שהיו בקבוצה בנות יש

לקרוא. יודעות לא ושהן מלומדות, היו לא שהן שלהן הפנים על לראות היה אפשר
היו שהן איך להאמין איאפשר עכשיו, אותן ותראי בואי המון; להן נתנה הקבוצה
כל על להסתכל יכולה היית שהיום כך ממש, בהתחלה לבוא צריכה היית בהתחלה.
בשביל חיה שהיא עכשיו יודעת אחת כל משהו. באמת היא הזו הקבוצה  מהן אחת
כל בוכות היו הזמן, כל ללשכות ללכת רגילות היו הן חוץ. כלפי רק לא עצמה,
עובדות, לומדות, מהן כמה עובדות, הן היום לי." "אין הזמן כל אומרות היו הזמן,

עשו. לא פעם אף שהן דברים עצמן, עם דברים הרבה עושות

החוצה, יצאנו מפגשים. שמונה במשך למדנו  קורס בדיוק לא  קורס גם עשינו
שאני האמנתי לא פעם אף אני תראי, נחמד. ממש היה זה משפחות, עם נפגשנו
לא פרטים. לתוך ואכנס שלהן הילדים על אשאל שאני משפחות, של לבתים אכנס

זה. את לעשות מסוגלת שאני מאמינה הייתי

משפחות? עם נפגשת שאת מתכוונת את למה שאלה:

שהיו משפחות מיני לכל להיכנס צריכות היינו אז משחקייה, לפתוח רצינו תשובה:
הולכות שהיינו כך מקרוב הבעיות את מכירות אנחנו עכשיו, כמונו. יותר או פחות
יותר היו אבל הסוציאלית העובדת בפני להיפתח מוכנות היו שלא למשפחות
דברים היו מסתגרת. המשפחה ומיד באה שהעובדת כמו לא זה  אלינו פתוחות
מספרות הן חופשיות, יותר הבנות למשל, איתי, מהם. להוציא יכלה לא שהעובדת

משהו. לי עשה זה הכל. הכל, לי

כוח? כזה לאנשים שנותן בקבוצה קורה מה הקבוצה? של הסוד מה שאלה:

השנייה; את אחת עוזבות לא אנחנו בקבוצה, אצלנו לשנייה. עוזרת אחת כל תשובה:
לעזוב. אין :

הזאת? הידידות נוצרת איך שאלה: ו

בקבוצה. פה מיוחד משהו זה יודעת. לא תשובה:

דיברה? לא אחת אף שבהתחלה אמרת את שאלה:

דיברו. לא תשובה:
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לדבר? שהתחילו קרה זה איך שאלה:

שאת שברגע מפני בשנייה, האחת אמונה יש בקבוצה אצלנו כל, קודם תשובה:
כבר לך יש אז החוצה. יצא לא שזה רואה ואת שלך, הבעיות ועל עצמך על מדברת
עצמך על משהו מספרת שאת ברגע אבל כמשפחה. מרגישה את אז בקבוצה אמונה
ושוב עצמך בתוך נסגרת פשוט את אז יודעת, והשנייה יודעת, שזאת רואה ואת

זה. את אין אצלנו קטע. באותו נמצאת

החשוב הגורם היתה היא אולי הרבה. לנו נתנה המנחה גם האמת, את לך אגיד אני
שלנו... המנחה היתה לא היא אם אולי ביותר.

בה? יש מה אז שאלה:
(

במקומה. אחת כל את להעמיד איך יודעת שהיא בגלל טובה; שהיא בגלל תשובה:
שהיא וחלילה, חס אומרת, לא אני אותנו. להחזיק ואיך איתנו לדבר איך יודעת היא
מה שזה להיות יכול עצמנו. בשביל להחליט לנו נותנת היא לעשות. מה לנו אומרת
דברים לעשות לנו נותנת היא וככה. ככה תעשו תשמעו, אומרת, לא היא לנו. שעוזר

עשתה. לא אחת שאף משהו וזהו לבד,

את אותן; מאלצת שאת כאילו זה לקבוצה, כמנחה באה שאת ברגע כלל, בדרך
רק מדברות הן אז ביטחון, כבר אין לבנות אז לדבר, מה על אולטימטום להן נותנת
מה על תקבעו אתן מנחה, לא "אני אומרת שהמנחה ברגע אבל רוצה. שאת מה על
עצמאיות. להיות לנו שנתן מה זה התשובה. כל את לך נותן זה לדבר", רוצות אתן

משהו. לכן נתנה שהיא אומרת את אז שאלה:

חזקות, להיות בנו, היה לא שכנראה מה את יודעת, לא אני לנו, נתנה היא תשובה:
"אין ולהגיד הזמן כל לבכות לא מבינה, את לבד. דברים לעשות עצמאיות, להיות
דברים לעשות צריכה את זה. לא זה תשמעי, לך. שיעזור אחר מישהו על לסמוך לי",
כל זהו, חיזוק. לנו, נתנה שהיא מה זה החיזוק, את לנו, נתנה שהיא מה זה אז לבד.

מדברות. אנחנו הנושא, את פותחות אנחנו עכשיו. עצמאית אחת

פותחות? אתן נושאים אלו שאלה:
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אותה פותחת היא אז בעיה, בקבוצה למישהי יש אם למשל, נושא. כל תשובה:
אנחנו לה, לתת יכולות שאנחנו משהו לנו יש אם כי לה, עוזרות כולנו ואנחנו
יש אם כי כמובן, ביחד, כולן לא אחר, נושא על מדברות אנחנו פעם כל אז נותנות.
יושבות שאנחנו המעטות השעות ביחד. זה על נדבר כולנו אז באמת, רצינית בעיה לי
אחרות, קבוצות בהרבה קורה לא וזה הזו, האחת הבעיה על מדברות אנחנו ביחד
אותן ראיתי אני לדבר. לזאת נותנת לא שזאת או לשנייה, מפריעה אחת ששם מפני

כמונו. דבר אותו בדיוק לא

הבנות, עם להזדהות ואז עצמה היא להיות צריכה המנחה כל שקודם אומרת אני
אחת כל כמעט בקרוב. תראי את לקבוצות. המון לתרום המון, לתת שיכול מה ושזה
אולי רוצה. היא מה בדיוק יודעת והיא כלשהו בשלב שלה המקום את מצאה

מאיתנו. יצא מה תראי את יותר מאוחר

יצא? מה שאלה:

ללמוד רצתה היא הצליחה. כבר אחת מפה. כבר יצאו בנות הרבה כל קודם תשובה:
עכשיו אותי. משמח זה כל תשמעי, דבר. כל או לקרוא ידעה לא והיא משק ניהול
שהיא דברים למדה ספרים, קנתה היא למדה; היא המפרץ במלחמת התקבלה. היא
היא נהדרת. מורה היתה היא איתה. ישבה כאן המורה זוהר, חשבון. כמו ידעה לא
בלילות. בבית איתה ישבה עזר, שיעורי לקחה היא בה, השקיעה איתה, ישבה
לעבוד הזמן כל רצתה היא זמן. הרבה לקח לא וזה אותה קידמה היא תשמעי,
והנה נכשלה. והיא לבחינות הזמן כל הלכה היא הצליחה. לא והיא משק, בניהול

מסודרת. היא היום הצליחה. היא

מצליחות? הבנות את רואה את אז שאלה:

כן. תשובה:

עצמך? ואת שאלה:

גם. תשובה:

שלך? החלום מה שאלה:
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אוהבת אני קשישים. עם אפילו אנשים, עם ציבור, עם לעבוד הוא שלי החלום תשובה:
רק לעבוד לא לתרום, יכולה שאני למישהו, עוזרת שאני להרגיש רוצה אני לעזור.
לעשות יכולה אני איך על חושבת אני הכסף. על חושבת לא כבר אני הכסף. בשביל

למדתי. שאני מה פי על אחרים ולבנות עצמי, את לבנות ואיך זה את

שלך? הילדים על חולמת את ומה שאלה:

אני יודעת, לא אני יהיו, לא הם אם אפילו יצליחו. שהם כמוני, יצאו שהם תשובה:
יגיעו שהם מקווה אני עכשיו. שאני כמו רוצים, שהם מה בדיוק ידעו שהם מקווה
שיהיו מאחלת לא אני להם. מאחלת שאני מה זה הרבה. יסבלו שלא מוקדם, יותר
שבה לנקודה יגיעו הם אם מספיק אבל קדימה. כלכך חושבת לא אני פרופסורים;
שטוב עוד כל טוב. להם שיהיה מאמינה ואני טוב להם שיהיה  עכשיו נמצאת אני

להם. טוב אז לי

מדוכאת? אשה לא את אז שאלה:

לוקחת אני מדוכאה לא אני אבל בעיות, המון לי יש עכשיו גם לא. בכלל תשובה:
את לעזור. מנסה צוחקת, מטופחת, מסודרת, באה הזמן כל אני בקלות. זה את
כל הן שלה שהבעיות בגלל בוכה בקבוצה מהבנות אחת את שומעת כשאת יודעת,
נמצאת. שאת איפה לה מראה את איתה, יחד לבכות מתחילה את אם קשות, כך
שאת ברגע לה. לעזור שתוכלי כדי החזקה, להיות צריכה תמיד את אומרת, זאת
אני ההיפך, אני, לי' לעזור יכולה לא היא אז איתי, מזדהה והיא תחשוב: היא בוכה

אותן. לחזק להן, לעזור מנסה

אני חזקה. יותר נעשית אני אבל לי, כואב לי, כואב לא שזה לא זה מה, יודעת את
אחרת' ברירה לך אין חזקה, להיות צריכה את יותר, גרוע היה 'מצבי לה: אומרת
יכולה אני לעשות. מה לה להגיד וחלילה, חס לא, אותה. להדריך מנסה תמיד ואני
זה לפרטים. נכנסת לא אני היום. מרגישה אני ומה הרגשתי אני מה לה להגיד
כמו להקשיב, יכולה ואני לגמרי להיפתח יכולה היא מעצמה, היא מדברת, שהיא
שעות אדם בן עם לשבת יכולה אני אלי. סבלנות היתה שלך כמו לי, הקשבת שאת

לעזור... יכולה אני אם לשבת גם נהנית אני בכיף ולהקשיב.

שלך? העתיד את רואה את איך שאלה:
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לא אני תראי, אופטימית. באמת העתיד, כלפי אופטימית שאני היא האמת תשובה:
מכשולים יהיו שעוד העובדה את בחשבון לוקחת תמיד אני ורוד. שהכל לך אגיד
אני עברתי, שאני מה כל שעם מפני זה, את לעבור יכולה שאני רואה אני אבל בדרך,

משהו. ממני שיצא אבל יעבור. שהכל רואה

ממך? שיצא רוצה את מה שאלה:

רוצה ואני תעודה להוציא ללמוד, רוצה אני אומרת זאת לעבוד. רוצה אני תשובה:
מעצמי. משהו לעשות

למדתי חשובה. מאוד שיחה היתה שזו לומר מוכרחה אני לך. רבה תודה שאלה:
לומר, לך שיש מה לשמוע שוב, איתך לדבר אצטרך אני שאם מקווה אני המון. ממך
לחייך. שתמשיכי הצלחה. לך מאחלת באמת אני איתי. להיפגש הזמן את תמצאי

לילדייך. דבר אותו מאחלת אני

אני רואה, את לי. גם עזרה הזו השיחה רבה. תודה ממש רבה. תודה תשובה:
זה רוצה, שאני מה להגיד יכולתי להתבטא, שיכולתי העובדה דיברתי. אני שוחחתי,
לעשות. מסוגלת שאני מה יודעת אני אני. מי יודעת אני עכשיו, אז הרבה. לי עשה גם
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הקן :6 פרק

פורמלית הצגה א.

בודדות לאמהות שירותים הנותנת מתנדבים, על המסתמכת תכנית היא "הקן"
דומים פרויקטים משלושה אחת היא זו תכנית באוםאלפאחם. במצוקה ולאמהות
נבנתה התכנית ב1988. שהוקמו ובאשקלון) אביב בתל מתקיימים האחרים (השניים
התאמה של דוגמה זוהי באנגליה. בלסטר שפותחו Home Start תכניות פי על
שבאה מקומית אוכלוסייה של לצרכיה קיים תכנית דגם של ויצירתית מוצלחת
אלה של ומהניסיון מהרקע קיצוני באורח שונים חיים ומניסיון ותרבותי דתי מרקע
תכניות מתגבשות התכנית הצלחת בעקבות במקורה. התכנית נוצרה שלמענם

בישראל. אחרות ערביות בערים ליישומה

היעד אוכלוסיית
28,000 המונה הארץ בצפון ערבית עיר באוםאלפאחם, אמהות משרתת התכנית
רשמית השכלה להן ויש נמוך סוציוכלכלי מרקע מגיעות האמהות רוב תושבים.
אחרת בעיר כפועל כלל בדרך עובד הוא בבית, אב יש כאשר בכלל. אם מועטה
בבית. שוהה הוא בהן המעטות השעות במשך עייף שהוא כך במידתמה, המרוחקת
שכיחה. בלתי אינה בבית אלימות הילדים. בגידול כלל מעורב אינו הוא למיטב
נוטה המורחבת והמשפחה קרובות, לעתים וצפופים ביותר עלובים המגורים תנאי

ביותר. מוגבל מחייה במרחב להצטופף

מכך; צעירים או חמש בני ילדים יש לאם (1) היו: בתכנית להשתתפות הזכאות תנאי
הקהילה משאבי עם או המשפחה עם ומגעיה חברתית, מבחינה מבודדת האם (2)

רגשית. ממצוקה סובלת האם ו(3) בכלל; אם מצומצמים

לטפל האם של הנוכחית אייכולתה הבאים. לנושאים סביב מאורגנים השירותים
אייכולתה במיוחד  הולם בלתי בריאותי טיפול ובילדיה; בעצמה מספקת במידה
במערכת האם של הצורך הנחוצים; החיסונים את יקבלו הפעוטים שילדיה להבטיח
תשומת להעניק האם של יכולתה חוסר רגשית; הקלה ועל אמון על הבנויה יחסים
יחסים ולפתח לשחק, והרגשיים, הגופניים צורכיהם את לספק לילדיה, מרוכזת לב
או בילדים התעללות מסוימים, ובמקרים הזמינים; בשירותים מועט שימוש עימם;

הזנחתם.
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התכנית של יעדיה
בצרכיה להכיר האם של יכולתה את לשפר התכנית מיועדת יותר הכללית ברמה
להגיב יכולתה את במיוחד  ילדיה עם יחסיה את לשפר עליהם; ולהגיב היא
משחק; באמצעות לילדיה ולהתייחס הילדים של והרגשיים הגופניים לצורכיהם

והרווחה. הבריאות בשירותי עושה שהיא השימוש את ולשפר

למשפחות התכנית של האינדיבידואליות המטרות את קובעת ההיגוי ועדת
בשלב לתכנית. המצטרפת אם עם במגעים מתחילה שהמתנדבת לפני עוד ספציפיות
אמותהמידה ונקבעות אלה מטרות להשיג כדי שיידרש הזמן של אומדן מבוצע זה

ההתקדמות. להערכת

המגעים זמן. פני ועל למשפחה ממשפחה משתנים והיקפם השירותים מתן תקופת
התחושה עוד כל ונמשכים משבר, בתקופות יום מדי או שבוע מדי להתקיים עשויים

צורך. בהם שיש היא

להצלחה מדדים
והנוער הילד לשירותי האגף עלידי רשמי באופן הוערכה היא התכנית, תחילת מאז
שאלונים ממלאות והמשתתפות המתנדבות היו פעם מדי והרווחה. העבודה במשרד
שהתרחשו השינויים את תפיסתן ועל בתכנית התנסותן של שונים היבטים על מובנים

ממעורבותן. כתוצאה

על מצביעים הממצאים התכנית: הצלחות על מצביעים אלה מהערכות ממצאים
הנשים בעמדות שינויים חלק; הנוטלות ומשפחות מתנדבות של והולך גדל מספר
של והולכת גדלה אוטונומיה בקהילה; אחרים אנשים ולגבי ילדיהן לגבי עצמן, לגבי
לאמהות תכניות לקידום נפרדת עמותה של הקמתה עלידי שהוכח כפי המתנדבות
בשימוש ושיפור בקהילה; היום מרכזי בשירותי ובשימוש בזמינות עלייה ולילדים;
המקומיים. הבריאות ושירותי הרווחה לשכות של מדוחות שעולה כפי בשירותים

עיקריות פעילויות
פגישות הפרויקט. במרכז או האם של בביתה האמהות עם זמן בילו המתנדבות
היתה קרובות לעתים  לו שאיכפת מישהו עם לדבר הזדמנות לאמהות נתנו אלה
שהיו לרגשות פורקן ולתת  כזה מסוג בקשר התנסתה שהאם הראשונה הפעם זו
שהאמהות לכך שתורמת רשמית בלתי קבוצתית מסגרת הוקמה במרכז בהן. עצורים
עזרה מציעות המתנדבות בנוסף, תמיכה. ומקבלות ונותנות זו, כלפי זו נפתחות
האמהות את מעודדות הן מהבית; לצאת עזרה או בבית עזרה כולל מעשית,
לבין האמהות בין מקשרות והן משחק; באמצעות ילדיהן עם קשר ליצור להתחיל

תומכים. קהילתיים שירותים
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ארגונית ח0ות
והרווחה העבודה במשרד והנוער הילד לשירותי מהאגף תקציבו את מקבל הפרויקט
מרכזת של העסקתה את מכסה התקציב .(2596) אוםאלפארום ומעיריית (7596)
מרכז וכדומה. משחקים, חומרים, לכיבוד, שוטפות והוצאות משרה בחצי הפרויקט

העירייה. בבעלות חדרים בשני ממוקם "הקן"

לבריאות מהתחנה אחיות ילדים, רופא שכללה היגוי ועדת פיקחה הפרויקט על
הרך הגיל מרכזת קהילתית, סוציאלית עובדת היום, ממרכזי מרכזות המשפחה,
בגיוס מעורבת ההיגוי ועדת "הקן". פרויקט ומרכזת הרווחה שירותי מנהלת במתנ"ס,
של הכוללת ההנחיה ועל משפחה, לכל היעדים על ומחליטה ומשתתפות, מתנדבות

הפרויקט.

או (אישית השוטפת ההדרכה על השאר, בין ישירות, אחראית הפרויקט מרכזת
בעיות, של בפועל פתרון ועל שבוע, מדי כלל בדרך הנעשה המתנדבות, של קבוצתית)

האמהות. עם המתנדבות עבודת במהלך שצצים רבים וקשיים סוגיות

של העבודה כוח גרעין את מהוות והן וחמש, שלושים כיום מונות המתנדבות
הפרויקט.

הפרו'קס תיאור ב.

ברגע בו. הבחין לא שאיש כך מקום, בכל היה הכלום אבל כלום; היה לא
אליו מקום בכל אותו לראות החלו הן בכלום, לגעת החלו שהנשים
כדי הניתן ככל ולעשות שונים, יהיו שהדברים לרצות החלו והן הסתכלו.

זאת. לעשות
הפרויקט מנהלת מסלחה, רגדה

Home Start של הדגם
כוונתה אנגליה. בלסטר, שפותחה Home start תכנית של הדגם פי על בנוי "הקן"
לסייע כדי בהם ולהשתמש מתנדבים להכשיר היתה המקורית התכנית של הכללית
בקווים מאופיינות Home start תכניות קשיים. להן שהיו קטנים ילדים עם למשפחות

הבאים:
צעירים; ילדים עם במשפחות התמקדות (1
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במסגרות צעירות משפחות עם העובדים מקצוע מאנשי המורכבת היגוי ועדת (2

שונות; קהילתיות
האמהות; עם ישירות העובדים במקום, שהוכשרו במתנדבים השימוש (3

הן המשפחות, עלידי הן המקובלת הפרויקט, לניהול שמונתה פרויקט מרכזת (4
את לה ושיש הרשות, מטעם העובדים עלידי והן המתנדבות, עלידי

הנחוצים; הארגוניים והכישורים הידע ההתלהבות,
המתנדבים. של ולתמיכה להתאמה להכנה, לגיוס, תשומתלב (5

או חמש בני קטנים ילדים להן שהיו משפחות עם שהו Home start התכנית מתנדבי
עמם מביאים אלה מתנדבים רגשית. ובמצוקה בבידוד כמתנסות שזוהו פחות,
להן ונותנים האמהות, עם אמון קשרי מפתחים הם וידידות. אופטימיות איכפתיות,
לעתים אותן. שמעסיקים דברים על ולדבר רגשותיהן את לבטא ההזדמנות את
בנוסף, עליהן. המעיק הרגשי מהעומס לחלק פורקן לתת הדבר להן מסייע קרובות
עוזרים או בבית, עוזרים הילדים, עם משחקים הם מעשית: עזרה מגישים המתנדבים
של והמעשית הרגשית העזרה קרובות לעתים לבית. מחוץ לצאת לאמהות
על נכונות ביתר ולהגיב בילדיה מחודש עניין לגלות לאם מאפשרת המתנדבים
המשאבים לבין המשפחה בין מקשרת חוליה משמש המתנדב בנוסף, צורכיהם.

שימוש. בהם עשתה לא המשפחה כה שעד הקהילתיים

להגדיל בסיסי, ידע להם להעניק המיועדת אינטנסיבית הכשרה עוברים המתנדבים
כלל בדרך ההתנדבות. של ההדדי האופי את להם ולהבהיר ביטחונם, את
אישית הדרכה תחת ועובדים שתיים, או אחת למשפחה מוקצים המתנדבים

הפרויקט. ממרכזת וקבוצתית

אוםאלפאחם
28,000 בה ויש לחדרה מזרחית הנמצאת ערבית מוסלמית עיר היא אוםאלפאחם
אחר בחלק אחת כל הממוקמות נפרדות, שכונות לארבע מחולקת העיר תושבים.
האחרונות בשנים אחרת. בחמולה אחת כל ומאוכלסות העיר, בנויה שעליו ההר של
שיעור שכללו החברתיות, בעיותיה חומרת בשל בעיקר אוםאלפאחם התפרסמה
אלימות פעילים), משתמשים 700600) ואלכוהוליסטים בסמים משתמשים של גבוה

לבריאות. ציבוריים וסיכונים אבטלה קיצוני, עוני תנאי ניכרת, משפחתית

כי אף בולט. באופן הולמים בלתי באוםאלפאחם הרווחה שירותי היו רב זמן
שבאום הרי ,1:1,000 הוא לאוכלוסייה סוציאלי עובד של המקובל היחס בישראל
מספר לפני עד עמדה שבראשה המקומית, המועצה .1:7,500 הוא היחס אלפאחם
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לתשלומי מקור הרווחה בלשכת תקופה באותה ראתה הקומוניסטית, המפלגה שנים
על בשמירה מעוניינים היו העיר ראשי הלשכה, עובדי לדברי מכך. יותר ולא סעד
של החברתיות הבעיות לפתרון לפעול באפשרות התעניינו לא וכמעט הסטטוסקוו
באותה בעיר התנאים את השוותה הרווחה בלשכת בכירה סוציאלית עובדת העיר.

בקש". המכוסה ל"מזבלה תקחופה

מקומית מועצה בעיר הוקמה שנים, מספר לפני המקומיות לרשויות הבחירות לאחר
חדשה מנהיגות הפגינה הנוכחי, הצוות לדברי האיסלמית. המפלגה בראשות חדשה
שלעתים הסוציאליות, בעובדות וראתה העיר של החברתיות בבעיות יותר רב עניין זו
התנאים את לשפר במאמץ שותפות בעצמן, מאמינות מוסלמיות היו קרובות
והרווחה העבודה משרד עלידי הניתן התקציב על מוסיפה העירייה כיום במקום.
התאפשרה מכך כתוצאה חברתיים. בשירותים הקהילה צורכי את לפתור לסייע כדי
צוות על המפקחות האוניברסיטה בוגרות סוציאליות עובדות שתי של העסקתן

באוםאלפאחם. קיים היה לא כה שעד תפקיד  הסוציאליות העובדות

חדש. וריהוט מרווחים משרדים עם ומודרני חדש בבניין כיום נמצאת הרווחה לשכת
ישנם בו כמקום ויותר יותר האוכלוסייה עלידי נתפסת הלשכה העובדים, לדברי

לסייע. ושיכולים להם שאיכפת אנשים

"הקן" פרוי7ן0

Home1 הייעוץ במשרד אוםאלפאחם של הרווחה מלשכת צוות חבר ביקר ב1988
הלשכה של החלטתה לאחר התכנית. על הלשכה לצוות דיווח ובשובו באנגליה, Start
מונתה לפרויקט. מרכזת ונבחרה מתנדבים, מרכז האיש הפך התכנית, את להפעיל
של פתיחתה פרטים). לעיל (ראה למשפחות זכאות קריטריוני ונקבעו היגוי ועדת
של הקריטריונים על שיענו משפחות ואיתור מתנדבים גיוס הצריכה התכנית

הפרויקט.

הנשים שבקרב מפני בעיקר בהצלחה, זכו לא מתנדבות לגיוס הראשוניים המאמצים 1

את תעזוב שאשה הזה כדבר נשמע לא התנדבות. של מסורת היתה לא המקומיות
נתקל הרעיון כלשהי. בדרך הקהילה את לשרת עלמנת הפנוי בזמנה הבית
את למלא לנשותיהם יפריעו לבית מחוץ שפעילויות שחשו הגברים של בהתנגדותם
השכונה נשות עם לשבת רגילות שהיו הנשים של ובהתנגדותו הבית, בתוך חובותיהן

ולרכל. מעש בחוסר
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להיות שעשויות נשים על להמליץ התבקשו המשפחה לבריאות בתחנות האחיות
זו היתה  הסכימה הומלץ עליהן מהנשים אחת רק להתנדבות. טובות מועמדות
בפנייה שראתה פנוי, זמן לה והיה יותר מבוגרים היו שילדיה הבינוני מהמעמד אשה
זו היתה עצמה על קיבלה שהיא המחויבות מהרעיון. והתלהבה מחמאה אליה
להכשרת והקורס נוספות, נשים ארבע הביאה היא התכנית. את להזיז שהחלה
עוד עליו שמעו התחיל, שהקורס לאחר המשפחה. לבריאות בתחנה נפתח מתנדבים

אליו. והצטרפו נשים

בתכנית. חלק שיטלו משפחות ולגיוס לאיתור רציניים מאמצים ננקטו מכן לאחר
למועמדות אותן חשבו שהם בקהילה משפחות רשימת הרכיבו ההיגוי ועדת חברי
אספה משפחה, אחר משפחה ובדקה הרשימה על עברה הפרויקט מרכזת מתאימות.
הקריטריונים פי על המשפחות את והעריכה משפחה, כל על זמין שהיה המידע את

המוגדרים.

התחנה אחיות אלה. אמהות למצוא כדי הזמין המידע לניצול נוספת שיטה פותחה
לבוא שצריכים תינוקות של רשימות הפנים ממשרד מקבלות המשפחה לבריאות
את להביא עליהן מתי הודעה לאמהות שלחה האחות חיסונים. לקבל לתחנה
שכלל צוות לביתן נשלח שנייה, הודעה לאחר באו לא האמהות אם לתחנה. התינוק
כלל בדרך הפרויקט. ומרכזת מתנדבת המשפחה, לבריאות התחנה אחות את

התכנית. של לקריטריונים אלה אמהות התאימו

ייהקןןי מרכז
הבעיה עדיין נותרה לתכנית, אמהות ובקבלת המתנדבות בהכשרת שהוחל לאחר
בדרך מבקרים המתנדבים Home Start של הדגם פי על הצדדים. שני בין להפגיש כיצד
המשפחה של כבודה על ולהגן לכבד שניתן "היכן הן, בבתיהן המשפחות את כלל
מכיר. שאינך אנשים של לביתם להיכנס נהוג לא באוםאלפאחם אבל זהותה". ועל
אלה שבתים מכיוון בעיות, עם משפחות של לבתיהן כניסה על טאבו יש במיוחד

הבית. בדלת שנכנס מי לכל להידבק עשוי אשר קלון אות כנושאי נתפסים

מכך מאושרות היו לא עצמן הבודדות הנשים גם הפוטנציאליות, למתנדבות בדומה
כלפי חשדניות והיו מצבן בשל בושה חשו הן קרובות לעתים לבתיהן. ייכנסו שזרים

להן. לעזור כרוצה שנראה מי כל

יחסים ולהתפתח להיווצר יוכלו שבו נייטרלי שטח יצירת יצירתי: פתרון נמצא לכך
העירייה שבבעלות בבניין שנפתח המרכז "הקן". מרכז  לאמהות המתנדבים בין
יותר. קטן פנימי וחדר מהרחוב היישר נכנסים אליו גדול חדר  חדרים שני כולל
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ואחרות האמהות, אחת עלידי צוירו חלקן תמונות, מכוסים הגדול בחדר הקירות
פתוח, גדול מרחב במידתמה, רשמי החדר של מראהו מהילדים. כמה עלידי צוירו
לכך, בניגוד הרצאות. מתקיימות בהם בערבים לשימוש לקירות מסביב כיסאות עם
האמהות מתכנסות זה במרחב מזרנים. מרופד מטבח, גם שמכיל הפנימי, החדר
חייהן. בסיפורי ומתחלקות המזרנים, על בנוחיות יושבות טבעי, באופן והמתנדבות

ומרכזת במרכז, פורמלית לא בצורה אלה עם אלה נפגשות והאמהות המתנדבות
שהאם לאחר רבים במקרים הקשרים. של טבעית התפתחות מעודדת הפרויקט
היא זו, מאיימת ובלתי חמימה במסגרת אישי, באופן המתנדבת את להכיר לומדת
הכניסה על טאבו עוד אין זו את זו הכירו שהן לאחר לביתה. המתנדבת את מזמינה
פחות חוששות הן הנשי, הקשר את מבססות שהמתנדבות ולאחר האם; של לביתה

האמהות. לבתי הקשור הקין מאות

התכנית התפתחות
(לא מתנדבות וחמש שלושים יש כיום המריאה. התכנית איטית, התחלה לאחר
שלוש המשיכו). לא שונות ומסיבות משפחה עם עבודתן את שסיימו מתנדבות כולל
מ יום כל פתוח המרכז כאמהות. בתכנית בהתחלה השתתפו הללו מהמתנדבות
מפגש מקום הפך הוא קרובות. לעתים מלא והוא בצהריים, 1:00 ועד בבוקר 9:00
אינו המקום שונה. סוציוכלכלי מרקע הבאים הצעירים ולילדיהן לאמהות טבעי

הרווחה. ללשכת כשייך הקהילה חברי עלידי נתפס

יותר התמקד הפרויקט בבתיהן, האמהות עם להיפגש המשיכו המתנדבות כי אף
מעיניים המרחק שם במרכז, המיוחדת מהאווירה בחלקו נבע הדבר במרכז. ויותר
ולהירגע. להיפתח לנשים איפשרו איכפתית, נשית שבחברות והנוחיות בבית צופיות
לכך המתנדבות של מבעליהן כמה של המתמשכת מההתנגדותם הדבר נבע ובחלקו

"בעייתיות". משפחות של בבתים זמנן את תבלינה שהן

ארבעה לה שיש בפרויקט, מתנדבת היתה שבמקורה בית, אם מעסיק המרכז כיום
היא נוח. להן שיהיה ובודקת קל כיבוד לאמהות מגישה היא משלה. ילדים
עם קשריהן את ולפתח בחוויות להתחלק לדבר, האמהות את מעודדות והמתנדבות
מספק המרכז עמם. ומשחק לילדים מרוכזת תשומתלב הקדשת באמצעות ילדיהן
גם ישנם אלה. יחסים על להקל כדי ילדים וספרי למלאכתיד חומרים משחקים,

הילדים. של בידורם לשם ווידיאו טלוויזיה
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לכותלי מחוץ האמהות עם נרחבים קשרים מפתחות המתנדבות קרובות לעתים
מפתחות שהן ככל הדדיים בית ביקורי יערכו שהנשים שכיח בלתי זה אין המרכז.
קשרים נוצרו מקרים בכמה זו. של בביתה זו לבקר ביותר טבעי שבה יחסים מערכת
בשל יותר קלה הפכה ביניהם נפרדת יחסים מערכת יצירת כאשר הבעלים, בין גם

נשותיהם. בין הקשר

העמותה
לנשים היתה הפרויקט לפני ואוטונומיה. יזמה בעלות ויותר יותר הפכו המתנדבות
הישארותן על בעליהן, נשות היותן על בעיקר נבנו חייהן מזערית. עצמית זהות אלה
כאשר בעליהן את לשרת ההמתנה ועל שכנותיהן, עם רכילות על הילדים, עם בבית
בפעם להן, העניק "הקן" ארוך. עבודה יום לאחר עייפים הביתה חוזרים הם
קהילה של תחושה לחוות להן ואיפשר עצמן, משל וזהות קיום בחייהן, הראשונה
ובאמצעות לאחרים, לעזור להן איפשר "הקן" להן. הדומות אחרות אמהות עם

בעצמן. להיעזר זו נתינה

די בו היה לא לבדו שהפרויקט להרגיש המתנדבות החלו האחרונה השנה במהלך
קבוצה עצמן, משל עמותה הקימו הן לכן בקהילה. האמהות של בצרכים לטפל כדי
את ולשפר האמהות של כוחן את לחזק האתגר את עצמה על שנטלה גרעינית
עלידי שניתנו "הקן" במרכז הרצאות ארגנה העמותה בילדים. הטיפול
המעסיקות השאלות על לענות כדי ורופאים, אחיות פסיכולוגים, קוסמטיקאיות,

אותן.

שקטה מהפכה
התנהגות של חדשות נורמות באוםאלפאחם לקהילה הביא "הקן" פרויקט
"שלהן", במשפחה רק לא מעורבות ופיתחו שהתנדבו הנשים ובחברה. במשפחה
האמהות כל כלפי קהילתית אחריות של וחוש חברתית מודעות פיתחו גם אלא
ברחוב שהלכה מוטרדת לאם עדה היתה המתנדבות אחת קשים. בתנאים הנאבקות
לעזור יכולה היא אם אותה שאלה אליה, ניגשה היא הצעירים. ילדיה שלושת עם
של זו פעולה קבועה. משתתפת כיום היא זו אם למרכז. לבוא האם את והזמינה
הופכת הפרויקט, לפני הנשים של דעתן על מתקבלת היתה שלא הזולת, אל יציאה

ויותר. יותר שכיחה היום

שהן לרעיון ויותר יותר פתוחות והופכות העצמית תפיסתן את משנות המתנדבות
גדולה מודעות פיתחו הן לבית. מחוץ פעילויות באמצעות עצמן את להגשים יכולות
הן לעצמן זמן מקדישות הן שכאשר גילו הן בעצמן. לטפל שלהן הצורך לגבי יותר

הן. במשפחותיהן כולל באחרים, יותר טוב לטפל מסוגלות
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בכמה נוכחו, לבית, מחוץ זמנן את יבלו שנשותיהן לרעיון התנגדו שבתחילה הבעלים
בהתנדבות עוסקות הן כאשר בבית יותר טוב למעשה מתפקדות שהנשים מקרים,
של בפעולותיהן תומכים אחרים אבל להתנגד, שהמשיכו בעלים היו לו. מחוצה

נשותיהם.

שימשו המתנדבות קיימים. רווחה שירותי של יותר טוב לניצול גם הובילה התכנית
הקשר את סיפקו הן השונים. הגורמים לבין המשפחות בין חיונית מקשרת חוליה
איכפת שבאמת אנשים שיש אמונן את לפתח להן ועזרו האמהות, עם חשוב הכה
בהם העובדים ולאנשים לגופים גם ניתן זה מאמון חלק להן. לעזור ורוצים מהן להם
אמהות הקודם, ובידודן חששותיהן לחשדותיהן, בניגוד המתנדבות. המליצו עליהם
עזרה לקבל כדי השונים לגורמים לפנות יותר נוטות מתנדבות עם קשר שיצרו

השונים. הגופים בשירותי פעיל באופן ומשתמשות

הן הרכים. ילדיהן צורכי את תופסות האמהות שבה בדרך חל ניכר שינוי לבסוף,
של ולחשיבות אחרים, ילדים ועם ההורים עם לקשר הילדים לצורכי יותר מודעות
עד שפעל היחיד למרכז חדשים יום מרכזי שני נוספו הפרויקט פתיחת מאז המשחק.
בכך מכירות הן ילדיהן. את לשם שולחות עובדות שאינן אמהות ואפילו אז,
לבית; מחוץ מאורגנות במסגרות מקבלים שהם מהגירויים מרוויחים רק שהילדים
טוב לטפל מסוגלות הן בעצמן, לטפל זמן לוקחות הן שכאשר מהניסיון למדו והן

בילדיהן. יותר

הנצפה המידע ג.

רגדה עם שנערכו מראיונות נלקח שתיאורן קצרות תמונות משלוש מורכב זה פרק
הפרויקט. מרכזת מסלחה,

1 תמונה
הבעל לומדים. אינם ביתספר בגיל מהם ששלושה ילדים עשרה עם משפחה זוהי
אחד. בחדר כולם חיים המשפחה בני שניםעשר ביניהם. מסתדרים אינם והאשה
לו היה לא הלילה. ועד מהצהריים המרכזית האוטובוסים בתחנת כשומר עבד האב

בבית. תפקדה לא האם הילדים. עם קשר כל



המצר מן ביציאה 66

מהתכנית, ומתנדבת המשפחה לבריאות מהתחנה האחות עם לבית כשנכנסתי
והחזיקה לאם נצמדה שלוש בת ילדה הגיבה. לא והאם במיטה, צרח התינוק
היה לא פשוט הצלחה. ללא הבית, את לסדר ניסתה ח' בכיתה הילדה בשמלתה.

חפצים. מלא היה הבית לכולם. מקום

נשרו הגדולים שהילדים אפילו ידענו לא חיסונים. קיבל לא וחצי השנה בן הילד
וישנם בלבד אחד סדיר ביקור קצין ישנו שבאוםאלפאחם מכיוון מביתהספר

רבים. נושרים

שני לה שלחה שהיא כך על האם עם שוחחה המשפחה לבריאות התחנה אחות
נבוכה היתה האם עצמנו; את הצגנו אנחנו הילד. את לחסן הצורך לגבי מכתבים
המתנדבת את להציג צורך היה לא הפרויקט. על לה סיפרתי "מבולגן". היה שביתה

טובה. כאם בשכונה היטב וידועה קרוב גרה שהיא מכיוון

להתערב ולא הבית, למראה לב לשים להם שאסור למתנדבים מדגישים אנחנו
החשיבות את מדגישים אנו הראשון בשלב קשים. במצבים אפילו בילדים, בטיפול
בה שמגלה אשה נמצאת שכאן להרגיש האם על אמון. ופיתוח קשרים יצירת של

חסרונותיה. על אותה שופטת ושאינה עניין

לדון יכולה היא זו במסגרת וקבוצתית. אינדיבידואלית הדרכה מקבלת המתנדבת
היא בבעיות; מוצפת שהיא ומרגישה לבית נכנסת היא עליה. שעוברים בדברים
יכולה שהיא דבר שום אין רבות פעמים קל. לא זה דבר. שום לעשות לא מודרכת
הדרך על גם הדרכה מקבלת היא משהו. לעשות רוצה היתה היא אם אפילו לעשות

המתאימים. לשירותים האם את מפנה היא וכיצד לאם, מסייעת היא שבה

וביקשו הרווחה ללשכת הגיעו ובעלה האם הראשוני המגע לאחר אחת שנה
השלוש בת הבת הכושלים. בנישואיהם לטפל להם לעזור הסוציאלית מהעובדת
הבכור והבן אליו חזרו מביתהספר שנשרו מהילדים שניים יום. למרכז נשלחה

יותר. מסודר נראה הבית לעבוד. התחיל

בין מאוד חזק קשר שנוצר יודעת אני אבל קרה, מה בדיוק להסביר יכולה לא אני
ביקרו ובעלה והאם האם, את ביקרה המתנדבת הדדיים. היו הביקורים הנשים. שתי

יחסים. מערכת נוצרה הבעלים בין גם המתנדבת. בבית
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2 תמונה
אחת גדולה, שלגים סופת התרחשה שבו הבקרים באחד חורפים, כמה לפני
בסערה, יחד מצטופפים קטנים ילדים שלושה ומצאה החוצה יצאה מהמתנדבות
ענו הם הולכים, הם לאן אותם שאלה היא כאשר מקור. רועדים והם דל לבושם

"לביתהספר".

בשום לימודים יתקיימו לא כזה שביום ידעו בעיר התושבים וכל אשה אותה עכשיו,
אותם ושלחה השלג אל החוצה אותם דחפה אלה ילדים של אמם אבל תנאי.
בינתיים לעשות. עליה מה שוקלת שהיא תוך לביתה אותם לקחה המתנדבת מהבית.

אותם. לחמם כדי ואמבטיה חמה בוקר ארוחת להם הכינה היא

חמורות לפגיעות עדות ראתה לאמבטיה, הבן, הילדים, אחד את מכינה בעודה
לך?" קרה זה "איך שאלה: היא גופו. של שונים באזורים

אותי." נשך "חתול
בתמהוןמה. שאלה היא "חתול?"

כלב". "אולי אמר ואז מעט, גמגם הילד

משהו לעשות ושיש להתעללות קרבן היה שהילד בבירור המתנדבת הבינה זה בשלב
היא האפשר ככל ושמוקדם לביתם, הילדים את להחזיר החליטה היא בנידון.
האם, עם קצר מגע יצרה היא הילדים את החזירה כשהיא לעשות. מה איתי תתייעץ
ההתעללות. סימני את כלל הזכירה ולא האפשר, ככל ידידותית היתה היא שבו

ללשכת המוכרת משפחה שזוהי הבנתי בפני המשפחה את תיארה היא כאשר
והילדים האם כלפי אלים שהאב היה ידוע הלשכה. עם קשריה את שניתקה הרווחה
באשר חקירה נערכה אנונימי" "דיווח על בהסתמך התערבות. לכל ומתנגד
לשיפור רבות תרמה לא זו עובדה מהבית. זמני באופן שנלקח בילד, להתעללות
האם. עם יחסיה את בעדינות טיפחה המתנדבת בינתיים כלפינו. המשפחה של יחסה

המתנדבים. ועל המרכז על "הקן", על לאם סיפרה היא הבשיל הזמן כאשר

חשדנותה ולכן ללשכה. כמשתייך "הקן" את תופסת אינה שהקהילה לזכור יש כעת,
בפרויקט. אותה לערב המתנדבת של יכולתה על השפיעה לא כלפינו האם של
האם קורה, מה שהבנו ולפני האם, את הדביקה מ"הקן" המתנדבת של התלהבותה
אותה אימצה מתנדבת אותה בעצמה. בו מעורבת להיות והחלה במרכז ביקרה

השנייה. במשפחתה



המצר מן ביציאה 68

הכל ככלות יכול המרכז שבהן מהדרכים כמה להבין החלה האם מה זמן לאחר
שההתעללות אחרכך סימנים עוד היו ולא לבית הבן הושב זה בשלב לה. לסייע
חלק על לעבוד להתחיל כדי לטיפול, ללשכה הגיעו ובעלה האם נמשכת.

מבעיותיהם.

ההורים הראשוני. למצב עוד דומה זה אין אבל כמובן, רבות, בעיות ישנן עדיין
רוצים ושהם להם שאכפת בהצלחה שהדגימו אנשים אחרים, אנשים עם מעורבים
להתעכב בוחרת היתה לא מתנדבת אותה אם מתרחש היה לא מזה דבר לעזור.

דבר. שום מושלג. יום באותו בדרכה

3 תמונה
זו מול זו וגרות אחים לשני נשואות בפרויקט חלק הנוטלות האמהות מתוך שתיים
דיברו לא פעם אף הן ב"הקן" להשתתף החלו שהן לפני זאת, עם הרחוב. צידי משני
ביניהן. להפריד עלמנת שביכולתה כל עשתה חמותן מה משום השנייה. עם האחת

ובשתיקה. לבד וסבלו הילדים גידול עם לבד התמודדו ששתיהן כך

חמותן, של הבוחנות מעיניה הרחק שם, "הקן". במרכז לראשונה באמת נפגשו הן
את זו מחבבות שהן גילו הן אשה. מול אשה זו, את זו להכיר ההזדמנות להן ניתנה
בבית: לשנייה האחת לעזור דרכים לגלות החלו הן המשותף. מן הרבה להן ושיש זו

הילדים. עם משותפת יציאה הילדים, על שמירה זו, של למענה זו קניות

משלם של שכספו כך על בעירייה התלוננה היא התלהבה. לא כמובן, החמות,
מאוחר. היה כבר זה בשלב אבל ומזיק. תועלת חסר פרויקט על "מתבזבז" המסים

חזרה. דרך היתה ולא זו את זו גילו כבר הנשים

ראתה הראשוני הבית ביקור במהלך שלוש. בן ילד היה הנשים משתי לאחת
צרח הוא לרגע, אפילו אותו עזבה היא אם לאמו; הזמן כל נצמד שהילד המתנדבת
שהילד לב שמה המתנדבת פעמים, מספר למרכז באה שהאם לאחר הפסק. ללא
יום. במעון יפה מסתדר הילד כיום לשחק. הסמוך לחדר בעצמו והולך אימו את עוזב
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פורמלית הצגה א.

התפתחותיות מוגבלויות בעלי בילדים לטיפול בקהילה מרכז הוא שפירא איזי בית
למשפחות מידע ולהפצת בהם שיטפלו מקצוע אנשי להכשרת ומשפחותיהם,
בקהילה. חריגים ילדים של האתגר עם להתמודדות דרכים על מעוניינים ולאנשים

שהקדיש אפריקה, דרום יוהנסבורג, יליד ז"ל, שפירא איזי של שמו על נקרא המרכז
הרבים הקשיים הבנת מתוך ושכליות. גופניות נכויות בעלי ילדים לעזרת חייו את
שפירא איזי הפך המודרנית, בחברה שלהם היומיום בחיי אלה ילדים נתקלים בהם
הזה. היום עד כדגם המשמש לנכים, מיוחד מוסד ביוהנסבורג הקים הוא למגינם.
הפתאומי מותו לאחר והמוגבל. הנכה למען בפעילותו המשיך לישראל עלייתו עם
הוא שפירא איזי בית לזכרו. זו, במשימה להמשיך עצמה על משפחתו נטלה ב1981,
לשירות חזונו בהגשמת מופת ומשמש ולפעילותו זה ונמרץ רגיש לאדם חיה עדות

בקהילה. הנכה

והחברה החינוך השיקום, הטיפול, בתחום שירותים מגוון מספק שפירא איזי בית
ובני ילדים לכ450 ישיר טיפול ניתן עת בכל ולמבוגרים. לילדים לתינוקות,

יותר. לרבים ועוזר הארגון משפיע כמובן, עקיף, באופן משפחותיהם.

השירותים מגוון
של אמיתיים לצרכים כמענים דינמית, בצורה התפתחו שפירא איזי בבית השירותים

אותם. ביטאו שהם כפי ומשפחותיהם, נכויות עם ילדים

השירותים: פירוט להלן
שמתמחים וגנים פעוסון הכוללת לו, דה אהרון מרכז  הרן לגיל יוסית תכנית (1)
עיכוב עם חודשים, 18 מגיל החל הרך, בגיל ובילדים בפעוטות בטיפול
תכנית שהיא לפעוטות 0יפולית מועדונית התכנית כוללת כמוכן התפתחותי.

חינוכית במסגרת הפרהרפואיים הטיפולים כל את המרכזת מיוחדת
וחצי שנתיים עד שנה לבני מיועדת התכנית אחרהצהריים. בשעות חברתית

בהתפתחות. עיכוב עם
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עם לילדים תכנית המספק המיוחד לחינוך סרכז גם פועל לו דה אהרון במרכז
מיוחדות וטיפול חינוך תכניות מעניק המרכז .9 עד 4 מגיל שכלי פיגור
עמוק, עד בינוני פיגור עם לילדים אישית רבמקצועי צוות עלידי המותאמות

תקשורת. ובעיות התנהגותיים קשיים שלחלקם

המאפשר אחרהצהר"ם לשעות מועדון ובהן: שונות לאוכלוסיות טיפוליות תכניות (2)
כגון העשרה פעילויות מגוון לילדים ומספק הטיפול, שעות את להאריך
הכולל בסים ושיקום לטיפול סרכז והתעמלות. מוסיקה תנועה, אומנויות,
ללימוד ועד מהידרותראפיה מגוונות טיפול שיטות טיפולית, שחייה בריכת
עם בילדים המטפל חוץ לטיפול' סרכז "סנוזלןי. נר"ה0נ0ורסוטורי סרכז שחייה.
שיניים טיפול המעניקה מרפאתשיניים יחסית. קלים וקשיים התפתחות בעיות
של המיוחדים הצרכים על העונים כללית בהרדמה טיפולים כולל מלא,
לסופי מקצועיות מטפלות עלידי שניתנים טפשוןוש'רות1שמרטפות המטופלים.

השבוע. באמצע בלילות או שבוע

לאנשים מיוחדת שיקום תכנית  מקצועית הכשרה כוללות: למבוגרים תכניות (3)
העבודה, למעגל כניסתם לקראת פסיכיאטריים, ולמשתקמים קל פיגור עם
מקיים  לבונר'ם חברת מועדון סוציאלית. לעבודה סטודנטים בהדרכת
רגילים ולנערים פיגור עם נוער לבני משותפים שבועיים חברתיים מפגשים

מהקהילה.

ולסטודנטים מקצוע לאנשי מקצועית להעשרה המיועד הכשרה סרכז (4)
שונים. אקדמיים מתחומים

ויישומיהם פעולה עקרונות
השנים, במהלך שפירא איזי בית של השירותים בפיתוח המנחים העקרונות

הם: חזונו, ועל ז"ל שפירא איזי של המורשת על המבוססים

פונקציה וזוהי יפחד, שלא בתנאי השונה, את לקבל היכולת טמונה אדם בכל (1)
וידע. חינוך של

קביעת באמצעות הסטנדרטים ואת הניתנים השירותים פני את לשנות ניתן (2)

לחיקוי. הראוי קהילתית להתערבות מודל דהיינו  בשטח עובדות

המשפחות. של מורגשים אמיתיים לצרכים מענה שיהא שירותים פיתוח (3)
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עם במשפחה ולתמוך לפתח לטפל, ניתן הקהילה. בתוך לחיות הזכות אדם לכל (4)

מתוך זאת הקהילה, במסגרת פשרות עליה שאין ברמה נכויות עם ילדים
הללו המשפחות את ולהכליל לטפח לקלוט, כוחות לקהילה שיש אמונה

בקרבה.

הבאות: בצורות שלו מאמין" ה"אני את מיישם שפירא איזי בית

קהילתי טיפול באמצעות בהתערבות לטיפול כמודל שהוקם שפירא איזי בית (1)
מגיע ילד ושלכל קשות, נכויות עם ילדים לקדם שניתן לכך דוגמה מהווה
תכניות באמצעות שפירא איזי בבית נעשה הדבר ביותר. הטוב הטיפול

ילד. לכל אינדיבידואליות

לילד, מתייחסת שפירא איזי בית של המערכת והמשפחה: ההורים עלידי טיפול (2)

מתייחסים שתוכננו השירותים ומתפקד. חי הוא בה ולקהילה למשפחתו
הטיפולית, בתכנית לשיתופם הילד, של הצרכים בקביעת ההורים של למקומם
והמתרימה, הנותנת המפתחת, במערכת בנעשה גם כשותפים ולתפקודם

המשפחות. של לכוחות התייחסות כלומר,

החברה בתוך הילד של למקומו מתייחסת שנבנתה התכנית והכללה: שילוב (3)
ילדים, גני כגון רגילים ילדים עם אינטגרטיביים שירותים הקמת  הרגילה
לקהילה המאפשרת פתוחה" "דלת של הגישה וכן נוער, תנועות מועדונים,
עם משותפות מסיבות מעורבת, בריכה למשל, הנעשה, בכל חלק לקחת

ועוד. במקום, הרגילה הקהילה

בריכה, נופשון, מועדונים, כגון קהילתיים שירותים הקים שפירא איזי בית (4)

כל על ועונים למשפחה ומשענת תמיכה המהווים ואחרים, שיניים מרפאת
להחזיק המשפחה של שיכולתה העובדה את המחיש בכך הילד. של הצרכים

התומכים. השירותים של פונקציה היא בבית הילד את

 הקשות הנכויות לשטח להיכנס מקצועות של עידוד רבמקצועיים; טיפולים (5)

תוך לסטודנטים הכשרה תכניות בפיתוח האוניברסיטאות עם שנעשתה העבודה
את ממחישה לימוד, וכשדה מעשיר כגוף שפירא איזי בבית הסתייעות כדי
חלק מהווה היא ולכן ולמשפחה לילד לתרום מה יש המקצועות שלכל הגישה

המערכת. של המקצועי מהמסלול
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את וממחישה גבוהה וברמה מכובדת בצורה הנושא עם למגע מגיעה הקהילה (6)

לכך. ההזדמנות את לה ניתן אם  לתרום מה לקהילה שיש האמונה

הפרו'קס תיאור ב.

בקהילה בשירותים הצורך
שלא כמעט הקהילה במסגרת התפתחותיות נכויות עם ילדים לשלב שניתן הרעיון
בנק עלידי 1977 בשנת שנכתב דוח למרות זאת, .1980 לשנת עד בישראל נשמע
במוסדות הקשה המצב על הצביע אשר בינלאומי, מומחה שהוא מיקלסון,

בקהילה. זו אוכלוסייה לשלב והמליץ בישראל, למפגרים פנימייתיים

המפגר באדם לטיפול השירות  השונים אגפיו על והרווחה העבודה משרד מדיניות
ונכויות שכלי פיגור עם לאנשים שירותים למתן אחראים שהיו השיקום, ואגף
אצלם שהתעורר לאנשים מוסדיים סידורים להעדיף היתה  אחרות התפתחותיות
סידור של ההעדפה אף שעל לציין, חשוב בקהילה. מיוחד סיוע מתן פני על הצורך
כל את לקלוט הדרוש המקומות מספר את לספק המערכת יכלה לא מוסדי,

המועמדים.

נכויות עם ילדים עם רבות משפחות בפני נותרה לא במקום, המחסור בגלל
לרשימת אותם ולהכניס בבית, ילדיהם את להחזיק אלא ברירה, התפתחותיות
לקבל כלל, בדרך ההורים, זכו לא ההמתנה תקופת שבמשך יצוין ארוכה. ממתינים
בפניהם, הציב בילד שהטיפול מהדרישות מותשים ההורים, מקצועי. סיוע
אכן הילד, של צרכיו לכל בעצמם לדאוג הצורך בגין עליהם שנכפתה ומהבדידות
כך על אשם רגשי הרגישו אחד מצד מעורבים. ברגשות פנימייתי למוסד אותם מסרו
כשניתנה כלל ובדרך הקלה, חשו שני ומצד כראוי, בילדיהם לטפל "הצליחו" שלא

מיד. למוסד הילדים את העבירו ההזדמנות להם

של לפנייתו הביאה המתארכים התורים לבעיית חלופיים פתרונות למצוא הצורך
איזי של לזכרו שפירא משפחת עלידי (שהוקמה אבי לעמותת למפגר השירות
עצמה על קיבלה שפירא, איזי של ביתו סטוצינר, נעמי קהילתי. שירות לפתח שפירא)

היזמה. לניהול אחריות
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המרכז הקמת
אקסטרניים שמונה מהם ילדים, 16 נכנסו למרכז המרכז. נפתח 1981 ביולי ב1

היתה ושהממשלה במרכז לטיפול שיועדו אינטרניים ושמונה בקהילה לטיפול שיועדו
משלא שנה לאחר ואולם במוסדות. מתאימים מקומות בשבילם למצוא אמורה
הרגישה סטוצ'ינר נעמי האינטרניים, לילדים מתאימים במוסדות מקומות נמצאו
היחידה את לסגור והחליטה ההורים, אצל שווא ציפיות לעודד הוגן שלא
להסתמך ולא הטיפול שיטות מגוון את להרחיב שיש לה נראה כמוכן האינטרנית.

לטיפול. יחידה כשיטה התנהגות עיצוב על

פיגור בעלי לילדים טיפולי יום כמעון אקסטרנית במתכונת לתפקד המשיך המרכז
להחזיק להורים איפשר הדבר התנהגותיים. מליקויים גם הסובלים קשה עד בינוני
עזרה והעדר מצוקה בגלל למוסדות אותם לשלוח נאלצו אז שעד ילדיהם, את בבית

מסבירה: סטוצ'ינר נעמי בקהילה. מתאימה

מעבר גם תמיכה זה צריכה שהמשפחה מה אז בבית נשארים הם אם
המאפשר הצהריים אחר מועדון פתחנו לכן הטיפולי, היום מעון לשעות
המשפחות פעילויות. מגוון לילדים ומספק היומי הטיפול שעות הארכת
אחים וקבוצות משפחתיים, טיפולים לספק החלטנו אז להתמודד התקשו
כקשה תיארו שההורים הדברים אחד וסבתות. סבים וקבוצת ואחיות,
שאינם עד המפגר בילד לטיפול כלכך כבולים שהם העובדה זוהי מאוד
שיספק נופשון, לפתוח החלטנו אז  לחופש לצאת לעצמם להרשות יכולים
שיאפשרו השבוע אמצע ללילות או שבוע לסופי שמרטפות שירותי

הנכה. בילדם האינטנסיבי מהטיפול זמן" "פסק לקחת למשפחות

אז אבל עשר. עד ארבע בני לילדים מלכתחילה תוכנן שלנו הטיפולי הגן
תכניות לפתח החלטנו אז יותר מוקדם בגיל לילדים להגיע שחשוב הרגשנו
בסיכון הנמצאים שנה, חצי מגיל תינוקות לקבל לנו שיאפשרו הרך לגיל

גבוה.

בעבר לוותה בהרצליה מגורים בשכונת שכור למבנה שפירא איזי בית של כניסתו
היתה שמטרתו ממושך משפטי מאבק שניהלו השכונה תושבי של חריפה בהתנגדות
זה במאבק התושבים "כשלון" לאור בשכונתם. המרכז הפעלת את לאפשר לא
יומיומי ומגע בשכנות חיים של המציאות  בהמשך לו. שיועד במקום המרכז הופעל
גרמה בהרצליה, שפירא איזי בבית שטופלה לאוכלוסייה השכונה תושבי בין
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הראשוניות העמדות לשינוי הביאה ואף "החריגים" הילדים של יותר קרובר! להיכרות
לילדים חם יחס פיתחו השכונה מתושבי חלק הילדים. כלפי לתושבים שהיו
תושבים פנו בהם מקרים גם היו במרכז. בהתנדבות עבדו אף וחלקם המטופלים
הגדרתו אף על שפירא, איזי בבית ילדיהם בעבור ספציפי שירות לקבלת מהשכונה

חריגים. בילדים לטיפול כמרכז

כי הראה דומות מסגרות של העבר וניסיונות בהרצליה שפירא איזי בית של הניסיון
האוכלוסייה על מספיק ידע מחוסר רבים במקרים נובעת התושבים התנגדות
עקב ולילדיהם לתושבים להיגרם שעלול לנזק באשר קדומות ומדעות המטופלת

השכונה. בתוך "החריגים" של הימצאותם

מסוים שינוי תיצור בשכונה הקבע למבנה שפירא איזי בית של הכניסה כי ברור היה
לשינוי המתנגדים הכוחות את ותעורר והחברתיפסיכולוגי) (הפיזי השכונתי באקלים
שפירא איזי בית של הכניסה את להכין שיש הוחלט זאת לאור בקהילה. הקיימים

שעיקרה: מתוכננת בצורה ברעננה שז"ר בשכונת הקבע למבנה
השכונה; של הדמוגרפי המבנה הבנת (1

והכוחות הכוח מוקדי איתור בשכונה, הפועלים הכוחות מערכת הבנת (2
לשינוי; המתנגדים

על להם שיש המידע ומידת שפירא איזי בית כלפי התושבים עמדות בדיקת (3
שפירא; איזי בבית המטופלת האוכלוסייה

איזי בבית שירות לקבל המיועדת הילדים אוכלוסיית על אינפורמציה מתן (4
המרכז; פעילות ואופי שפירא

עשוי טיפוליקהילתי כמרכז שפירא איזי שבית צרכים  בקהילה צרכים בדיקת (5
מענה; להם לתת

הקהילה חיי לאיכות שתהיינה מההשפעות התושבים לחששות התייחסות (6

בשכונה. "חריגים" בילדים לטיפול מסגרת של מהימצאותה כתוצאה

ה7ןבע למבנה בכניסה תהליך
שכורים מבנים בארבעה שפירא איזי בית פעל שנים) (כשש 1987 ספטמבר עד
המסגרות כל פעילות את יאחד אשר הקבע מבנה הקמת לקראת וברעננה. בהרצליה
מגורים שכונת בלב החדש המרכז את למקם שיש תפיסה נתגבשה הטיפוליות,
ללמוד הקהילה ועל בקהילה החריג הילד של שמקומו אמונה מתוך זאת רגילה.

עמו. לחיות
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למתן כדי קהילתית, הסוציאלית העבודה של ובמיומנויות בידע להיעזר יש זה לצורך
המתלווים החששות את ולהפיג לשינוי המתנגדים כוחות אותם את שאפשר כמה עד

הקהילה. על שעובד השינוי למצב

הפעולה תכנית
עיקריים: שלבים שני כללה הפעולה תכנית

הקהילה. בחיי המעורבים והקהילתיים המוניציפליים הגורמים עם מפגשים א': שלב
השכונה, של הדמוגרפי המבנה על הנתונים ואיסוף התושבים עם מפגש ב': שלב
החדש במרכז שיטופלו "החריגים" הילדים אוכלוסיית כלפי התושבים עמדות
התושבים ציפיות שכונתם, בלב המרכז להקמת התושבים של יחסים בשכונה,

החדש. מהמרכז

יישום
החדש במבנה בילדים ולטפל לקלוט והחל התכנית פי על נפתח שפירא איזי בית
המרכז פתיחת לפני כשבועיים .(1988) תשמ"ח הלימודים שנת בתחילת ברעננה
התארגנו התושבים בשכונה. מגורים בנייני שני בין שעברה למבנה גישה דרך נסללה
את יסכן שהדבר בטענה הכביש לסלילת והתנגדו לבית המתנגדים אחד ביזמת
גם שותפו בו השכונה ועד עם שנעשה משאומתן לאחר השכונה. ילדי של ביטחונם
אחר מסלול ונקבע השכונה בתי בין ייסלל לא הכביש כי סוכם רעננה, עיריית נציגי
בצורכיהם להתחשב המרכז כנכונות זאת קיבלו התושבים למבנה. לכניסה

השכונתי. הוועד של ובהצלחה

ביזמת השכונה וילדי המרכז לילדי משותפת מסיבה התקיימה חנוכה חג לקראת
בליווי חלקם השכונה, מילדי כ150 הגיעו למסיבה שפירא. איזי ובית השכונה ועד
לבית השכונה שבין הקשר לחיזוק ותרמה עצומה הצלחה היתה המסיבה הוריהם.
להגיע החלו במסיבה שפירא איזי בית ילדי עם מהמפגש כתוצאה שפירא. איזי

במרכז. ולסייע להתנדב שביקשו מהשכונה ילדים

השכונה. תושבי גם הוזמנו ואליו החדש למרכז מרשים פתיחה טקס נערך בהמשך
מנוף חלק המרכז היות עובדת את מקבלים התושבים כי לנו הוכיחו אלו מפגשים
יותר צורך אין כי לנו התברר אלו מפגשים לאחר כך. על שמחים אף וחלקם קהילתם
החדשה. לשכנות תושבים התנגדות עם להתמודד שנועדו מצידנו יזומות בפעילויות
ליהנות ואף בשלום עמה לחיות שניתן לעובדה הפך השכונה בלב שפירא איזי בית

קיומה. מעצם ולהיתרם
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הנצפה המידע ג.

הראשון שפירא. איזי בית של מהפרקטיקה סיפורים שני על יתבסס הנצפה המידע
השירותים. פיתוח תהליך את ידגים והשני ובמשפחה, בילד הטיפול דרך את ידגים

בוק משפחת
בה היו שלא בפרברים, הגרה הבינוני המעמד מן ישראלית למשפחה נולדה קרן
הלידה. תהליך גם וכך תקין היה ההריון התפתחותיות. נכויות של קודמים מקרים

מקצוע. בעלי הם ההורים שני במשפחה. השנייה הילדה היא קרן

את והשוותה חברתה עם בפארק נפגשה האם הלידה, לאחר שבועות עשרה
הראש את החזיק כבר יוסי החברה. של בנה יוסי, של לזו קרן של התפתחותה
זאת, לעומת קרן, הנעים. העצים אל סביבו והביט אמו של לחיוך הגיב למעלה,
לקחה למחרת דבר. בשום התמקדו לא עדיין לרווחה הפתוחות ועיניה בעגלה שכבה
למכון הילדה את להפנות הציע קרן את שבדק הרופא חלב. לטיפת קרן את האם
להמתין תצטרך שהיא האם גילתה שם הקרוב, בביתהחולים הילד להתפתחות

חודשים. מספר לתורה

נודע, לבלתי בחרדה ציפו ההורים המשפחה. של הטראומה התחילה זה ברגע
לאם אמר המשפחה של הילדים רופא נוספים. אנשים עם להתייעץ החליטו ובינתיים
את תרם בתורו, אחד כל וידידים, משפחה בני מלבה. דאגה ושתסיר תקין שהכל

לנהוג. איך על שלו הפרטית העצה

ילדים עם בעבודתו הידוע שפירא, איזי לבית לפנות להם הציע המשפחה מידידי אחד
קשר וליצור זמן, להפסיד שלא החליטה המשפחה קשות. התפתחותיות נכויות עם
הוזמנו ימים שלושה תוך ה"אינטייק". בשלב העוסקת הסוציאלית העובדת עם

שלהם. הראשון לריאיון ההורים

הורים הכרת ומתוך הילד, להתפתחות בתחנה המקצועי האבחון קביעת לפני עוד
מגוון את הסוציאלית העובדת בפניהם סקרה דומים מצוקה במצבי אחרים
תכנית את זה. בשלב כבר להציע יכול שפירא איזי שבית והתמיכה השירותים
בטרם עוד קרובות לעתים שפירא איזי בבית לבצע מתחילים הראשונה הטיפול
שתי להשיג עלמנת וזאת הילד, להתפתחות בתחנה הסופית האבחנה נקבעת
האפשר ככל מוקדם טיפולית מערכת לתוך הילד את להכניס ראשית, מטרות:
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ניצול באמצעות ההורים חרדות את לשכך שנית, בלבד), מונעת שתהיה (בתקווה
היקר. הזמן

התכנית להורים הוצעה וההידרותרפיה הפיזיותרפיה צוות עלידי נבדקה שקרן לאחר
במים. השרירים חיזוק על בינתיים איתה לעבוד במטרה בבריכה, טיפול הראשונה,

שכלי, לפיגור בנוסף מוחין בשיתוק לוקה שקרן שהראתה האבחנה קבלת עם מיד
המשיכה קרן צעד. אחר צעד המשפחה, עם הארוכה הדרך את הצוות אנשי תכננו
תחת לקבל לה איפשרה אשר הרך, לגיל היומית לתכנית והתקבלה בהידרותרפיה
לעתיד. ותקווה למשפחה תמיכה וכן הדרושים, הטיפולים כל את אחת גג קורת

השיניים מרפאת חדשים: שיחודם פ'וםיו
המצב האוכלוסייה. כלל בקרב בעיה מהווה חריגויות עם לאנשים שיניים טיפול
וכן השיניים ניקיון על איהקפדה לקוי, מונע טיפול בעקבות בעייתי הוא הבסיסי

נכויות. עם באנשים שוטף בטיפול ליקוי

חירום טיפולי מדרוםאפריקה שיניים רופאי שני העניקו רבות שנים במשך
האלה השיניים רופאי שלהם. הפרטיות במרפאות שפירא איזי בית לילדי בהתנדבות
הוקמה שפירא. איזי בית לילדי מיוחדת שיניים מרפאת להקים הרעיון את שהגו הם
שיניים לרפואת מביתהספר מרצה המתנדבים, הרופאים שני את שכללה היגוי ועדת
בתהליך מעורב להיות שרצה הקהילה מן מתנדב יזם אביב, תל שבאוניברסיטת

שפירא. איזי בבית הצוות ובארגון המרפאה הקמת

לבדוק כדי שפירא, איזי בית במסגרת טיפול אז שקיבלו הילדים להורי שאלון נשלח
לא מעולם מהילדים ש7096 התגלה בקהילה. ילדיהם מקבלים שיניים טיפולי אלו

שיניים. רופא אצל ביקרו

לא המשפחה של השיניים שרופאי התברר לכך הסיבה את לגלות שנועדה בבדיקה
שיניים במרפאת הצורך הפרטית. במרפאתם נכויות עם בילדים לטפל מוכנים היו

ספק. ללא ביותר, ממשי להיות הפך

הזה. הצורך על לענות יכולים בקהילה אחרים שירותים האם לבדוק היה הבא הצעד
משרד זאת, עם הסף. על ידיהם על נדחתה ולממשלה השונות לקופותהחולים פנייה
זה. רשיון למתן התנאים את והציג מרפאה תוקם אם רשיון לתת הסכים הבריאות
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כדי שיניים לרפואת לביתהספר לפנות הוחלט מתאים. צוות למצוא היה הבא הצעד
רופאי שני מיוחדת. אוכלוסייה עם לעבודה הנחוצה מיוחדת הכשרה מתן להבטיח
שעשויים בפוטנציה, מתנדבים שיניים רופאי של רשימה הכינו המתנדבים השיניים
בטיפול הכשרה שקיבלו לאחר אלה, שיניים רופאי שכזה. לתהליך להצטרף לרצות
העובדים מתנדבים של לקבוצה הבסיס את יצרו מיוחדים, צרכים עם בילדים שיניים

תורנויות. של בסיס על במרפאה

להקים שפירא איזי בית של המנהלים מועצת עלידי שנתקבלה ההחלטה סמך על
להקמת שיספיקו כספים לגייס עלמנת משאבים, גיוס ועדת הוקמה כזאת, מרפאה
בהשתתפותה אורנים", "גן של הנשפים באולם פגישה התקיימה ותפעולו. השירות
כדי כספים לגיוס הדרך להימצא עשויה מידה באיזו לבדוק כדי הבעלים, אלמנת של
את לגייס כדי גדול התרמה נשף לערוך הסכימה היא לזכרו. המרפאה את להקים

לפרויקט. הכסף

העונה בישראל הראשונה כמרפאה 1989 בשנת נפתחה שמו, את הנושאת המרפאה,
שונות. התפתחותיות נכויות עם אנשים למען בקהילה הפה לבריאות הצרכים על
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פורמלית הצגה א.

כל בישראל. הפועלים מקלטים מארבעה אחד הינו בירושלים מוכות לנשים המקלט
הוא בשיטתו פועל מהם אחד כל אולם מוכות, לנשים הגנה מציעים המקלטים
ארגוני עלידי הוקמו הארבעה כל משלו. נפרדים ומינהל מימון מנגנוני באמצעות

תרומות. בגיוס תלוי וקיומם מתנדבים

הנשים רוב החברתיות, השכבות בכל פוגעת במשפחה האלימות תופעת כי אף
משפחות ולאלימות. לעוני שלישי אפילו או שני מדור באים למעון המגיעים והילדים
של בעליהן למשל, כך, לסמים. והתמכרות פשע מתמדת, באבטלה מאופיינות אלו
האחרונה המשפחה לסמים. מכורים היו 1992 בנובמבר במעון ששהו הנשים מחצית
ללא מזון, ללא  ריק בית תיארו המשפחה בני ממש; מורעבת היתה למעון שהגיעה

ספרים. ללא בגדים, ללא חשמל,

מבעלים מקלט המחפשות נשים 1210 לשכן ניתן בירושלים מוכות לנשים במקלט
חלק אותו הינו הילדים בית הצעירים. ילדיהן את עמן מביאות האמהות אלימים;
הילדים לחדר אותו משווה העובדות אחת ימיהם. את הילדים מבלים שבו מהמקלט
בבית מתמקד זה פרק בקיבוץ. ילדים לבית  האחרת גדולה; משפחה של בביתה
עם שנערכו ופגישות שיחות על מבוסס הפרק כיום. ופעולותיו התפתחותו  הילדים

מוכות. לנשים המקלט מנהלת ביאלר, רחל גב' ועם הילדים בבית העובדים

בירושלים מוכות לנשים המקלס
לנשים המקלט את בקצרה לתאר כל קודם צורך יש הילדים, בית את לתאר כדי
מאלימות הסובלות לנשים מחסה לספק הן המקלט של העיקריות מטרותיו מוכות.
באותו הנמצאות אחרות נשים להן להכיר ביטחון, של תקופה להן לספק בעליהן,
לאשה לתת ובכך  במקלט והמתנדבים המקצועי הצוות עם אותן ולקשר מצב,
עתיד ועל עתידה, על עצמאיות להחלטות ולהגיע מצבה על לחשוב הזדמנות המוכה

ומשפחתה. ילדיה
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לאשה''. "אשה בשם רווח למטרת שלא עמותה עלידי ב1981 נוסד המקלט
המעון של פיתוחו להבטחת האחריות בעיקר נושאות בעמותה המתנדבות
במקלט, התנדבות ובארץ, בחו"ל תרומות גיוס באמצעות זאת עושות הן ולאחזקתו.
המקלט של פעולותיו ואכן המקלט. של המנהל ובוועד ההיגוי בוועדת וחברות

ובמוסדות. הרווחה בשירותי היטב מוכר והוא התרחבו

1992 בשנת עמד הילדים, בית של התקציב את הכולל המקלט, של השנתי התקציב
תשלומים עלידי מכוסה המקלט של השנתי מהתקציב משליש פחות .280,000$ על
מותיר זה עניינים מצב לנפש. הקצאה על ומבוסס עירוניים וממקורות מהממשלה
מכאן במקלט. והעובדים המתנדבים כתפי על משאבים גיוס של העיקרי הנטל את
המקלט של זכותו ארוך. לטווח המקלט של פעולותיו את לתכנן ניתן שלא גם נובע

להכרה. זכתה טרם קבוע ציבורי למימון

סוציאליות עובדות משלוש מורכב אחד צוות  צוותים שני עלידי מופעל המקלט
עובדים מארבעה מורכב האחר הצוות הנשים. עם בעיקר העובדות דין ומעורבת
במקלט עובדים כמוכן, הילדים. בבית הילדים עם העובדים החינוך, מתחום
פרטני באופן הנשים עם עובד המקלט צוות ומתנדבים. תרומות מגייסת מזכירה,
המקומיים בשירותים ענייניהן את מקדם משפחותיהן, לבין בינן מתווך ובקבוצה,
מהנשים אחת כל ההתקדמותשל אחר ועוקב משפטיים וייצוג סעד מספק בקהילה,

המקלט. את עוזבות שהן לאחר

שתיםעשרה עד עשר להתאכסן יכולות קומות שתי בן בבניין הממוקם במקלט
בכל ושירותים. מקלחת עם אחד כל שינה, חדרי שישה יש הכניסה בקומת נשים.
מידות רחב חדר אל כולם נפתחים החדרים ילדיהן. עם נשים שתי לאכסן ניתן יחידה

וכורסאות. טלוויזיה בו שיש היטב ומואר

וכר, וכביסה ניקיון אוכל, והכנת קניות עריכת כגון משקבית, ניהול של במונחים
לביצוע באחריות הנושאות הנשים עלידי המנוהל משותף כמשקבית המקלט פועל
של נוכחותם ללא בעצמן מסתדרות שהנשים הוא דבר של משמעו הבית. עבודות כל
בימיו כבר גובש אשר זה, עיקרון ובחגים. שבוע בסופי בלילות, הצוות חברי
ומוכשרים פעילים אדם בני שהן לנשים מבהיר בירושלים, המקלט של הראשונים
למקרי "בתורנות" תמיד נמצאת צוות חברת בית. לאם או למנהלת זקוקים שאינם

חירום.
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נע הוא לחיזוי; ניתן ואינו לאשה מאשה שונה במקלט הנשים שוהות בו הזמן משך
.1992 במהלך במעון שהו נשים ושמונה חמישים חודשים. למספר ימים ממספר
ביותר הארוכה התקופה ימים, לשלושה הגיעה ביותר הקצרה השהייה תקופת

חודשים. עשרה נמשכה

בעליהן, את לעזוב שהחליטו נשים מתגוררות שבהן מעבר דירות גם מפעיל המקלט
ליווי יש המעבר בדירות עצמאיים. חיים בניית של בתהליך עדיין נמצאות אך
המקלט, עם קשר על שומרות שעוזבות, רבות נשים המקלט. עובדי צוות של ותמיכה
לבקר] באות הן  גירושין בתהליך מתחילות הן אם ובין לבעליהן חוזרות הן אם בין

מקלט. שוב לבקש כדי חוזרות ולפעמים מטלפנות,

לפעוטים, מעונות  השונות החינוך במסגרות כולם נמצאים למקלט שבאים הילדים
היה לא ברורה, במצוקה היו כולם אלה ילדים כי אף יסודיים. בתיספר או גנים
לגן או לביתהספר התקשר מהמקלט שעובד עד אליהם לבו וישים שיעצור מישהו

חזרתו. את לתאם או הילד על ללמוד כדי

הילדים בית
אמהותיהם. עם למקלט המגיעים 12 גיל עד הילדים כל את קולט הילדים בית
הולכים הילדים בבוקר הנוער. בני את גם בו לקלוט אפשרי זה אין שונות, מסיבות
זה אין הילדים. לבית באים שבהם והצעירים שבשכונה, היסודי לביתהספר או לגן
ואמו שהילד עד רב זמן עובר ולפעמים המקומיות, החינוך למסגרות ילד להכניס קל
הקבוצות מכך כתוצאה הילד. את לקלוט מוכנים שבתיהספר או לכך, מוכנים
ילדים של לצידם "ותיקים" ומילדים שונים, גילים מבני תמיד מורכבות הילדים בבית

עתה. זה שהגיעו

גילם לפי בו, הנמצאים לילדים יומו סדר ואת פעילויותיו את מתאים הילדים בית
להרכב הפעילויות התאמת גמישות, הוא המרכזי הרעיון אחרים. מאפיינים ולפי
בית של יומו שסדר הסיבה זוהי בקבוצה. ילד כל של ולמצבו הנוכחי הקבוצה
ולמצבו הקבוצה של תמיד המשתנה להרכב ומותאמים גמישים ופעולותיו הילדים

ברזל". כללי שאין הוא שלנו הברזל "כלל ילד. כל של

בחדר בצוותא צהריים ארוחת והילדים האמהות הצוות, אנשי אוכלים בצהריים
הבוגרים הילדים גם הילדים לבית מצטרפים אחרהצהריים בשעות הגדול. האוכל
בפעילויות לעסוק יכולים שהילדים כך נפרדים חדרים יש הגיל קבוצות לשתי יותר.

לאלה. אלה להפריע בלא שונות
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ויציאות יחדיו אוכל הכנת מוזיקה, ממשחקים, כלל בדרך מורכבות הקבוצה פעולות
טובים משחקים מגרשי כמה נמצאים המקלט בקרבת למקלט. מחוץ אל רבות
לפתח הקטנים הילדים יכולים כך קרובות. לעתים אותם מנצלים והילדים והצוות
בחוץ השהייה לחץ. ולשחרר לשחק  המבוגרים והילדים מוטוריים, כישורים
את או עבודותיהם את אלה הורסים הילדים שבהם המצבים את מצמצמת

מריבות. לעורר כדי בהן שאין פעילויות ומעודדת אלה, של משחקיהם

בית בפעילויות להשתתף ממשיכים המעבר לדירות אמהותיהם עם שעוברים הילדים
עובדת האם כאשר במיוחד מביתהספר, ובחופשות אחרהצהריים בשעות הילדים
ולמחנות לקייטנות אלה ילדים מצטרפים בקיץ בשבילם. אחר סידור כל לה ואין

הילדים. בית מארגן אותם קיץ

זו. למטרה מלכתחילה שתוכננו מחוברים חדרים כמה בתוך פועל הילדים בית
וחדר שירותים קטן, אוכל חדר מטבחון, גם ישנו היטב. ומצוידים מרווחים החדרים
הכולל טלוויזיה חדר ישנו המשחקים, לחדרי בנוסף מגודרת. לחצר ויציאה אמבטיה
כולם ממוקמים אלה חדרים האמהות. בשביל נשים ועיתוני ספה ומשחקים, וידיאו
חדר כללי, אוכל חדר מטבח,  המשותפים החדרים לשאר בנוסף המרתף, בקומת

וכר. כביסה

בשתי שעובדים מתנדבים ומספר מקצוע אנשי ארבעה כולל הילדים בית צוות
המאוחרות. הצהריים אחר שעות עד ומהצהריים הצהריים עד מהבוקר משמרות.
ששום היא המדיניות מתאפשר. הדבר אם ומתנדב, עובדים שני יש משמרת בכל
מגיע שלב בכל מעטים. ילדים במקום נמצאים כאשר אפילו לבדו, עובד אינו עובד

לכחמישהעשר. הילדים של הממוצע מספרם

העיקרית המסרה
דאגה אהבה, טיפול, הרבה לילדים להעניק היא הילדים בית של העיקרית המטרה
קרובות ולעתים אלימות במשפחות גדלו אלה ילדים האפשר. במידת  לב ותשומת
למקלט מגיעים הללו הילדים כאשר בעתיד. ישתנה זה מצב האם ברור לא עניות.
אימפולסיבית ייאוש ופעולת בבית אלימה התפרצות בעקבות כלל בדרך קורה הדבר
ביתספר, חברים, בית,  מוכרת מסביבה נקרעים הם פתאום לפתע האם. של

שכונה.

יוכלו בה בטוב; לחוש יוכלו בה סביבה אלה לילדים ליצור שואף הילדים בית
איסורים עם עולם ליצור  המיטב את ממנו ולהוציא החדש למצבם להסתגל
סדירות חינוכיות למסגרות להכניסם זמן, מספיק נשארים הילדים ואם מעטים;

מקום. בקרבת
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מוכרים עמם, מביאים שהילדים והמבוכה הפחדים והטראומות, הקשים חזכרונות
להיות שעשוי ואמין בטוח יציב, קשר לילדים מציעים העובדים לעובדים. היטב
ושל קבלה של העובדים, עלידי הנוצרת האווירה הצעירים. בחייהם מסוגו הראשון
דיאלוגים  תקשורת של חדשות לדרכים הילדים את לחשוף גם מכוונת השתתפות,

כעס. וביטויי קרבות במקום לאאלימים

תלויים להיות לא בזמן ובו אמהותיהם בקרבת לשהות לילדים מאפשר הילדים בית
לארגן שיוכלו כדי חופש של למידתמה הזקוקות לאמהות חשוב זה דבר בלבד. בהן
וזקוקים מביתם פתאום שנעקרו לילדים גם וחשוב לעשות; מה ולהחליט עצמן את

הנוכחי. הזמני מצבם עם להתמודד שיוכלו כדי וטיפול תשומתלב להרבה

האווירה ואת הילדים בית של פעולותיו את המנחים והיעדים המטרות הם אלה
לשלושה או ימים לשלושה זה אם בין הילד, של שהותו כל במשך בו השורה

חודשים.

וסוגיות דילמות
אבל גדולה. משפחה של בביתה הילדים לחדר הילדים בית את להשוות נהוג כיום
לעתים וילדיהן. מוכות נשים של מקרית מקבוצה מורכבת זה בבית "המשפחה"
אלים. ילד לפעמים הוא המוכה הילד אלימות; אמהות הן המוכות הנשים קרובות
להיות לא שחיוני חשים הצוות חברי מרכזית. בעיה מהווה אלימה שהתנהגות מכאן
תוקפנים שהינם ילדים על לכעוס לא מידה ובאותה האמהות, כלפי ביקורתיים
כל מנצלים הם לכעוס; אותנו להכריח מנסים שהילדים חושבת אני "לפעמים מאוד.

גבולות". יודעים אינם והם התנגדות, להביע הזדמנות

לבתיהן חוזרות מהאמהות רבות דאגה. של מרכזי תחום הוא הילדים של עתידם
הטוב. במקרה למדי קלוש הללו הילדים בחיי לטובה לשינוי הסיכוי ולבעליהן.
של בזמינותם תלויים לילדים לעזור יוכלו המקומיים שהשירותים הסיכויים
גורם וכר. האמהות של ביוזמתן לשטח, לצאת העובדים של ביכולתם השירותים,
צוות רב. זמן זה אין השנה, מחצית במקלט הילד יישאר למרב בעייתי. הוא הזמן
לילדים ואהבתו דאגתו את לבטא כדי ופעילות הזדמנות כל לנצל צריך הילדים בית

וילדיה. אם של פתאומית עזיבה בשל תסכול תחושת עם להתמודד ובובזמן

האמהות לאמהותיהם. בהשוואה וצורכיהם הילדים של מצבם היא נוספת סוגייה
שעברה ובטראומה בצורכיהן שקועות והן לעצמן, מקלט המוצאות מוכות נשים הן
או  חופשיות בקושי הן עכשיו". לעשות "מה בשאלה לחלוטין עסוקות הן עליהן.
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אלימות מוקף שגדל לילד הורה במיוחד כהורה, תפקידן עם להתמודד  מסוגלות
על חושבת אני  האמהות במיוחד במקלט, הנשים על חושבת "כשאני ומחסור.

בבטן". גדול חור להן שיש מור הנרי (הפסל) של דמויותיו

תהליך לתכנן אפשר "אי הילדים. קבוצת של יציב הבלתי הרכבה היא נוספת סוגייה
והם חדשים ילדים מגיעים הזמן שכל מפני לנורמה, או רצוי לדפוס בהמשך שיוביל

להתקדם". התחילו שכבר הילדים את לאחור מסיגים

הצלחה של מדדים
יכולים וסוגיות דילמות עם בהתמודדות והצלחות ועקרונות, מטרות של יישומם
עולם ביצירת הצוות חברי של הצלחתם את כולל הדבר הצלחה. של מדדים לשמש
פרטנית תשומתלב בעקביות להעניק יכולתם לילדים; מועטים איסורים ישנם שבו
באכילת או החוצה, שביציאה התענוג במעון; שהותם זמן כל במשך לילדים ואהבה
הקשר באמצעות לאיטו שנבנה והאמון הילדים, שחווים היחד ביחד; שנאפו עוגות
לדבר שלומדים תוקפנים, פחות שהופכים בילדים שינויים לראות ניתן הצוות. עם
הצוות מחברי אחת בטוחים. יותר ושחשים פחות מתוחים שהינם לצרוח, במקום

אומרת:

שם; העובדים של באמינותם ונגמרת מתחילה הילדים בית של תמציתו
ליכולתם משנית הינה הילדים בית של ומבנהו פעולותיו של החשיבות

ומקסימלי. אותנטי באופן לילדים לתת העובדים של ולנכונותם

כאשר לחלוטין סגור שהיה ילד, כיצד רואה כשאני סיפוק מקבלת אני
לצעוד ומסוגל זקוף שעומד ילד רואה כשאני כלפינו, לאיטו נפתח הגיע,
מעגל וזהו יכולתה); בחוסר (או אמו של ביכולתה תלוי פחות בעצמו,
ומתחזקת גאה היא יותר, חזק שילדה רואה האם שכאשר מפני חיובי,

בעצמה.

כדי ולצרחות למכות רגיל שהיה הוא  בילד השינויים את רואה את
צורח "אני כאילו התנהג הילד יותר. שקט הוא עכשיו רצונו, את להשיג
יכולים העובדים דיאלוג. לנהל מסוגל הוא ועכשיו קיים", אני משמע 

בשבילם. לכוח מקור וזהו השינויים, את לראות
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הפרויקט תיאור ב.

הילדים בית בהתפתחות שלבים
לאשה". "אשה העמותה עלידי ב1981 נוסד בירושלים מוכות לנשים המקלט
המוכות לנשים להעניק היה תפקידו חברתי. ומסר חברתי תפקיד היו למקלט
לאף "מגיע" לא היה: המקלט של החברתי המסר אלימות. מפני הגנה ולילדיהן
החברה של אחריותה שזוהי למרות בכבוד. לחיות זכות להן יש אלימות; אשה
התייחסו הרווחה ושירותי החברתיות העמדות שלמעשה הרי זו, זכות להבטיח
העיקרי המסר הטוב. במקרה משפחתיים בעימותים כשותפות מוכות לנשים
מגיעה אחר; אחד מאף שונות "אינכן הוא: עצמן המוכות לנשים מעביר שהמקלט

כלפיכן". האלימות של והפסקתה הגנה לכן

מחצית עוני. בשכונת ממוקם שהיה חדרים וחצי שניים בן קטן בבית נפתח המקלט
היה המקום ולילדיהן. לנשים הוקצו האחרים החדרים ושני משרד שימשה החדר
האלימה ההתנהגות היום. כל במשך מעש בחוסר בו שהו והילדים ביותר צפוף
עצמם לבין בינם הילדים ושל ילדיהן, כלפי האמהות של התכופה והאגרסיבית
בתהליך האמהות את להעסיק מאוד קשה גם היה מנשוא. קשים היו זו בסביבה

משמעות: לו שתהיה

אז הילדים, את ולעניין להעסיק לנו יסייעו הצעצועים שאולי חשבתי
התברר מיד. נעלמו הם ומשחקים. צעצועים של ערימות הבאתי
לאריזותיהם המשחקים את הכניסו הצעצועים, את ארזו שהאמהות
להגיע יוכלו לא שהילדים כך הארונות, גבי על הכל את ואחסנו
אף או בו, לעסוק שיוכלו משהו לילדים לתת שהרעיון הבנו אליהם.
וכרוך לחלוטין להן זר היה הילדים, עם לשחק האמהות את לעודד

לתלונותיו. או הילד לבכי להאזין רק. מאשר מאמץ יותר בהרבה

שעות. כמה במשך מאמהותיהם הילדים את להפריד דרך לחפש החלו העובדות
לפתוח ניסו הן המקלט. בקרבת לילדים מתאים מקום לחפש היה הראשון הפתרון
במהרה המקלט. ילדי עם יחד השכונה ילדי את שישמש הקרוב במתנ"ס משולב גן
מהמקלט הילדים את להביא צריכות היו האמהות טוב. אינו זה שפתרון התברר
הלכו הקטנים הילדים רבות פעמים כך. לשם להתארגן יכלו לא והן למתנ"ס
שהיה רבים כבישים בדרך היו מהמקלט רחוק היה לא שהמתנ"ס למרות בעצמם.
שלנו "הילדים מכך. העובדות של לחרדתן שותפות היו לא האמהות לחצות. צורך
שנתיים בן ילד לראות היה אפשר במקלט נכון: היה זה אמרו. הן עצמאיים" מאוד

לחם. סכין בעזרת לחם פורס
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בגדים מספיק היו לא פשוט במקלט לילדים מתאים. ביגוד היתה אחרת בעיה
נשאר היה הוא מצונן או חולה היה ילד ואם בחורף. במיוחד ללבוש, מתאימים
שמרטפות שירותי סיפק במתנ"ס המשולב" "הגן לבסוף, הגן. את ומחסיר "בבית"
בסכום המקלט את חייב המתנ"ס שכן מדי יקר היה והשירות המקלט, לילדי בלבד

מאוד. גבוה

קטנים חדרים שני היו זו בדירה המקלט: בקרבת דירה נשכרה כאשר עלה שני פתרון
מאוד, וישן קטן בבניין המקלט ליד שכנה הדירה מגודרת. קטנטונת וחצר ביותר
היו אבל ביותר. מוזנח היה המקלט, כולל ברחוב, האחרים הבניינים לכל שבדומה
של מתאימים, בגדים של ויציאה, כניסה של הבעיות את פתרה היא יתרונות: גם לה
לקבוע למקלט איפשרה גם היא בפעילויות. להשתתף חולה לילד אפשרות מתן

הילדים. עם שיעבוד צוות ולבחור מטרות

קריטית: היתה הילדים בבית לעבוד המתאימים האנשים בחירת של הסוגייה

ממנו, לו שאכפת מבוגר אדם שם מוצא הילדים לבית שבא הילד
אפילו אולי  איתו שמשחק איתו, שמדבר לו, שמקשיב אותו, שמחבק
האוריינטציה לא זו חשוב שבאמת מה הילד. של בחייו הראשונה בפעם
ליבו, בכל לילד להתייחס העובד של יכולתו אלא המקצועית

ביותר. הטוב ובאופן באותנטיות

בית את המקלט פתח זו, למטרה במיוחד שהוקצתה מיוחדת תרומה בעזרת וכך,
הרך; בגיל לילדים החינוך בתחום שהוכשרה מ' עלידי נפתח הבית שלו. הילדים
באותה הילדים. עם ישירה לעבודה חלקית במשרה סוציאלית עובדת הצטרפה אליה
כיאות, וטופלו נבדקו שצורכיהם ביותר, הקטנים לילדים בעיקר נועד הבית תקופה
ומכינים כרוניים מצינונים סבלו הילדים בחייהם. הראשונה בפעם לוודאי קרוב
יצרו ולא מאוד שקטים היו הילדים מסודרים. בלתי היו המועטים בגדיהם בשערם.

ביותר. ותוקפניים צעקניים שהיו או קשר

כל ניצלה איתם, דיברה הרבה, אותם חיבקה וחיבה, אהבה עליהם הרעיפה מ'
במיוחד רגישה היתה היא ואמון. ביטחון של תחושה לילדים לתת הזדמנות
בכמה ולהתחלק לבטא יוכלו שבהן דרכים וחיפשה שלהם ולטראומות לפחדיהם

אלה. וזכרונות תחושות
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לדפוסי האמהות את לחשוף כהזדמנות הילדים בית את לנצל מעוניינת היתה מ'
את בבוקר יביאו שהאמהות דרשה היא למשל, כך, שה?ירו. מאלו שונים הורות
קשה היה גלוי. באופן יעזבו השעה וכשתגיע מה, זמן במשך עמם יישארו ילדיהן,
בית את ראו שהאמהות מפני והן טכניות מסיבות הן זה, נוהג להפעיל מאוד

ותולא. לילדיהן כשמרטף הילדים

הבוגרים הילדים את גם ולכלול אחרהצהריים בשעות גם לעבוד החלו העובדות שתי
הצריך הדבר משחקים; למגרשי למוזיאון, החיות, לגן הילדים את לקחו הן יותר.
מתקנים ללא ומוזנחת מבודדת בשכונה ממוקם היה המקלט באוטובוסשכן נסיעה

מקום. בקרבת כלשהם ציבוריים

הושפעה היא נשחקה. היא לעזוב. חייבת שהיא מ' הרגישה שנים כמה לאחר
כה באכזריות אליהם שהתייחס בעלאב לאותו ילדיהן עם שחזרו מאמהות במיוחד
לבית הגיעו כאשר היו שבו למצב ייסוגו לוודאי וקרוב יחזרו שהילדים הידיעה רבה.

שחיקתה. בלב היתה הילדים

הצוות חברים. שלושה כלל השני הצוות הילדים. בית של השנייה התקופה החלה וכך
לאפשר כדי  יותר וחשוב יותר, יעילה בצורה הארוך היום את לכסות כדי הורחב
הילדים. בבית מהעבודה אינטגרלי כה חלק שהיה הרגשי במשא להתחלק לעובדים

העובדים בצוות גבר לכלול ההחלטה ומגנן. מגננת ממורה, הורכב החדש הצוות
חשו במקלט העובדים המקלט. של ובהפעלה באידיאולוגיה בסיסי שינוי שיקפה
שתהיה גברית דמות להכיר ללמוד כאחד ולאמהות לילדים יהיה שטוב כעת

לברוטליות. שוותערך בהכרח אינה שגבריות לראות וכן ואכפתית, מתחשבת

היומית השגרה והישגיות. התפתחות המקדמות פעילויות להדגיש ניסה הצוות
לסיפור חופשיות, לפעילויות למשחקים, קבועים זמנים עם יום, סדר לפי תוכננה
הילדים שלמעשה כך מהמקלט הצהריים ארוחת הובאה בצהריים וכר. סיפורים
ומאורגן ארוך יום סדר על לשמור קל היה לא הילדים. בבית היום כל את בילו
ביטחון, של תחושה לילדים העניק הדבר כי אף מסוימת. קשיחות כך לשם ונדרשה
מאוד כך על הקשו היום, משעות שעה בכל לצפות יכולים הם למה ידיעה של
הכל ובסך מאידך, הילדים, של ומאפייניהם מחד, הצפופים, הקטנים החדרים

"מבולגן". תמיד נראה המקום
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זה צוות גם הגיע הראשון, הצוות של מאלו שונות היו זה צוות של שתפיסותיו אף
תסכול מהאמהות. מאוד מתוסכל והיה הילדים של מצוקתם עם מוחלטת להזדהות
ניסו והשני, הראשון הצוותים, שני האמהות. כלפי ביקורתית לתפיסה הפך זה

ביותר. רבה רגשית אנרגיה צרך המאמץ אך האמהות, כלפי כעסם על לכסות

ניסיון בעלי היו במקומם שנכנסו העובדים בצוות. חברים שני עזבו הזמן במשך
האמהות. לבין הצוות בין היחסים את במידתמה ושיפרו אמהות עם בעבודה קודם

ועובדים נפרד מקום להקצות שההחלטה חשו הילדים ובבית במקלט הצוותים
עצמם משל מקום וקיבלו לטיפול זכו הילדים מוצדקת. היתה לילדים נפרדים
והן הנוכחי ולמצבם לעצמם הן יותר טוב להסתגל יכלו שבו מקום היום, במהלך
ובעתיד בעבר בהווה, יותר פעיל באופן לעסוק חופשיות היו האמהות לעברם.
בית לבין המקלט בין שהפריד המועט שהמרחק חשו הצוותים שלהן. המורכבים

יותר. טוב והסתגלו פחות בכו יותר, בטוחים נראו הילדים מועיל: היה הילדים

עבר המקלט כאשר 1991 בחורף התחילה הילדים בית של השלישית התקופה
רחב לבית והמוזנחים הצפופים מהתנאים "המעבר לעיל). (כמתואר כיום למקומו
של הרף את להעלות איפשרו החדשים התנאים עדן". לגן לכניסה דומה היה ומחודש
בלבד; ילדים תשעה עד שבעה לאכלס היה ניתן הישן במקלט ומספרם. הילדים גיל
הישן המקלט נתון. זמן בכל ילדים חמישהעשר לאכלס היה ניתן החדש במקלט
שניםעשר או לאחדעשר הילדים גיל את הגביל החדש שבע; לגיל הילדים את הגביל

שנים.

תחת כעת חסה הכל הילדים. ובית המקלט של המבנים בין ההפרדה גם הסתיימה
הילדים בית של הדלת נעילת באמצעות הפרדה על לשמור ניסו הצוותים אחד. גג
ונעדרות נוכחות היו האמהות שבו זה מהסדר מבולבלים היו שהילדים גילו אבל

זמן. באותו

הצוות מחברי אחת שוב; הילדים בית צוות התחלף החדש, לבית המעבר לאחר מיד
אלה הם החדשים החברים לעבודה. לחזור לא והחליטה ילדה והשנייה התפטרה
עבר הדלתות. את לפתוח היתה החדש הצוות של הראשונה ההחלטה כיום. שעובדים
הילדים מבית נפרד בלתי לחלק הפכה פתוחה" "דלת של זו שמדיניות עד מה זמן

ולפעולותיו. הנוכחי הילדים לבית חוזרים אנו וכך קרה. זה אבל ומהמקלט,
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הילדים בית של פעולתו אופן

להראות מנסים הם הראשונה, בפעם למקלט מגיעים הילדים "כאשר
משהו, לוקחים שהם לפני רשות מבקשים הם  שלהם הטוב הצד את
ומראים משתחררים הם שלושה, יומיים לאחר ומנומסים. שקטים הם
חפצים סוחבים הם הבחן; ללא מכים הם  בפנים באמת נמצא מה
ללמדם צורך יש ביותר. מועטה העצמית שליטתם אחרים, מילדים

גבולות."

וקורי שבאים יש מגיעים. יותר המבוגרים הילדים כאשר מתחיל הילדים בבית היום
הם לפעמים לישון; הלכו בהם הבגדים את לובשים אחדים פניהם; על עדיין השינה
עובדת א' לו. שקדם ביום או האתמול ביום שלבשו בגדים אותם את לובשים
לה. מחכים שכבר ילדים יש תמיד אבל מאוד, מוקדם באה היא הבוקר. במשמרת
מעוררת בצורה מוגשת הארוחה הילדים; של האוכל בחדר בוקר ארוחת מכינה היא
לראות מאוחר המתעוררות מהאמהות כמה באות בינתיים, ביותר. ואסתטית תאבון
את אוכלים שהילדים בזמן הפעוטות. את עמן מביאות אחרות בעוד ילדיהן, את
העובדות הבוקר, ארוחת לאחר אמהות. כמה אליהם מצטרפות בוקר ארוחת
בדרך ביחד, החוצה יוצאים כולם ואחרכך להם, מקריאות הילדים, עם משחקות

בשכונה. הציבוריים המשחקים ממגרשי לאחד כלל

ומאיהסדר מהרעש התרחקות גם משמעותה החוצה היציאה
ש"יתרוצצו מבלי ביחד או לבד לשחק לילדים מאפשרת היא שבמקלט.
תשומתלבם על להתחרות שלהם הצורך את מצמצמת הרגליים"; בין
צעצועיהם את הורסים הילדים שבהם מצבים ומונעת העובדים; של
שאיננו מפני עלינו, מקילה גם היציאה אלה. של אלה ומשחקיהם
בחוץ הפיזיות הפעילויות בילדים. לגעור או "לא" לומר צריכים
היציאה כמוכן, אותם. מרגיעות הן אנרגיה; להוציא לילדים מאפשרות
הילדים. עם אינדיבידואליות לשיחות טובה הזדמנות מספקת לחוץ

כבישים. חציית בזמן עליהם בהשגחה הוא החוצה הילדים בהוצאת הקשיים אחד
מתמדת: לתשומתלב זקוקים הילדים

כמו נראה הוא הכביש; לתוך לרוץ הזמן כל שניסה ילד זוכרת אני
להיות צריכים הילדים בית צוות חברי המוות. עם שמשחק מישהו
פעוט, להחזיק בוכה, ילד לנחם זמנית: בו רבים דברים לעשות מסוגלים
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מתקוטטים, ילדים בין להפריד לומר, מנסה אחר שילד מה לשמוע
ועוד זאת כל בכביש. התנועה לתוך קדימה רץ אינו אחד שאף לוודא

זמן. באותו מתרחש

לגן שהולכים הילדים הצהריים. ארוחת שעת מגיעה למקלט חוזרים הם כאשר
קרוב הגדול האוכל בחדר נאספים כולם הם. אף חוזרים בשכונה יסודי ולביתספר
הופכת יחדיו האכילה עובדים. ילדים, נשים,  ביחד הארוחה את ואוכלים למטבח

משותפת: חוויה

לאמהות. במיוחד הנשים, לכל ביותר המוכר המשותף הניסיון זהו
בהכרח (לא בוחרים שהם מי ליד יושבים הילדים מתערבבים, אנשים
דרכים להדגים לנו מאפשרת קרבה של זו שאווירה חשים ואנו האם)
העובד  למשל מאוימות. יחושו שהאמהות בלי התנהגות של חדשות
זר הינו זה דבר סלט; עוד רוצה הוא האם לידו היושב הילד את ישאל
לא פעם ואף הילד צלחת על מזון המערימות לאמהות, לחלוטין
את שואלת אני לאו. אם האוכל את אוהב הוא האם אותו שואלות
בזרועותיו מרים שעובד או בביתהספר; היה איך לידי שיושב הילד
אמו. אותו הושיבה שבו בכיסא קפוא יושב להשאירו במקום פעוט,
 לדוגמה החדשות. האמהות פני על במיוחד ההפתעה, את רואה אני
מאוד הן מהמטבח לחם עוד להביא כדי קם שלנו העובד כאשר
שזוהי מרגישות הנשים בסה"כ אותן. משרת שגבר לראות מופתעות
על סכינים אין כאן שלהן. "האורחים" ושאנחנו שלהן הטריטוריה
משתמשים הם סכינים; בלי לאכול רגילים והילדים האמהות השולחן.
במטבח מסתובב צוות איש כלל בדרך לראות שניתן כך בכפות. בעיקר

לנו. אותו נותן ואחרכך סכין ומחפש

עם לנוח ללכת ניתן ביותר הקטנים לילדים הצוות. מתחלף הצהריים ארוחת לאחר
שיעורי הכנת  למדי מגוונות הפעילויות הילדים. לבית חוזרים האחרים אמהותיהם,
מצטרפים הקבועים הצוות חברי אל וכר. החוצה יציאה משחק, לביתהספר, בית
מתנדבים מעדיף במקלט הצוות פעילויות. של כזה מגוון לקיים העוזרים מתנדבים

חיובית. גברית דמות עם משמעותית היכרות לפתח יוכלו שהילדים כדי גברים

בפעילויות עיסוק כדי תוך לדוגמה, בעייתיות. הן הבית בתוך הפעילויות לפעמים
ולהתנהג לכעוס שליטה, לאבד הילד עשוי הדבקה, או צביעה כגון שיגרתיות
על לשמור צריכים והעובדים הקבוצה לכל מתפשטת כזאת התנהגות בתוקפנות.
עם לעבוד הוא זו לבעיה אפשרי פתרון לכשעצמו. בעייתי דבר שהוא משמעת,
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אספו הילדים עטיפה. חומרי עם פרויקט לעשות "החלטנו נייר. כגון יבשים חומרים
לספרים,  עטיפות של שונים סוגים לעשות כיצד ולמדו נייר של סוגים מיני כל

וכר." למחברות

נשארות הדלתות אחד. פתוח מרחב בתוך כיום פועלים והמקלט הילדים בית
אל במדרגות לעלות פשוט יכול אותה, לראות ורוצה לאמו שמתגעגע וילד פתוחות,
יחזרו ואחרכך למשרד יעלו העובדים לאחד ציור להראות שרוצים הילדים חדרם.
כמה ובו חדר  פתוח הילדים מבית חלק נשאר שבוע ובסופי בערב הילדים. לבית
 נשים עיתוני כמה וידיאו, טלוויזיה, ספה, פעם), מדי מחליפם (שהצוות משחקים

ביחד. זמן לבלות יוכלו והילדים שהאמהות כך

לעודד מנסים הצוות אנשי הילדים. בית את לנקות כדי בתורנות עובדות האמהות
עזרה לטיולים, הצטרפות עלידי לדוגמה, הילדים, בבית פעיל באופן להשתתף אותן
הזדמנות שזוהי מרגישים העובדים למשחקים. הצטרפות או למסיבות, בהכנות
הן בכך. מעוניינות אינן האמהות כלל בדרך אבל כאחד. ולילדים לאמהות חשובה
דואגות חייהן, של הקשיים ואת הטראומות את מחדש חיות בעצמן, מאוד עסוקות
לקבל. עליהן שיהיה ואחרות משפטיות החלטות לגבי מבולבלות העתיד, לגבי
נהנות הן ואז הצגה, או סרט לראות יוצאים כאשר לילדיהן מצטרפות האמהות

מאוד.

לבוא מנסים אינם העובדים בעייתי: הוא הילדים בית לעובדי האמהות בין הקשר
והמתעלמות האדישות העמדות עם להשלים מתקשים הם אבל האם, של במקומה

ילדיהן: כלפי אמהות כמה נוקטות בהן

לבד; אותו משאירה כבר שאמו חודשים 11 בן תינוק עכשיו יש במקלט
הילד זה. את להסתיר מנסה לא אפילו והיא בו מטפלת אינה היא

בוכה. לא כבר הזה

חשה אני האמהות; של האונים חוסר את לראות זה בשבילי קשה הכי
נותנת אני שאולי ביודעי אותן, מחליפה שאני בכך נוחיות חוסר
או עלי, כועסות שהן בטוחה אני נותנות. שהן ממה יותר הרבה לילדיהן
עלידי כך על להתגבר מנסים אנחנו "פריירית"... שאני חושבות הן אולי
בארוחת איתן שיחה באמצעות אולי האמהות, עם קשר פיתוח
האם את מזמינים אנחנו ספונטניות. פגישות של ניצול או הצהריים,
שהמקלט היחד תחושת את להדגיש מנסים אנחנו הילדים. לבית לבוא

מעודד.
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הנמצאות האמהות של הילדים גידול דפוסי בין התאמה חוסר שיש זאת, עם ברור,
הצוות: חברי של אלה לבין במקלט

להאכיל אותם, לרחוץ  בילדיהן לטיפול אחריות חשות האמהות
יצורי כאל לילדים מתייחסות אינן הן אבל לרווחתם. לדאוג אותם,
המוכות הנשים בה לדרך המקבילה עמדה זוהי עצמם. בזכות אנוש
הדרך זוהי כלל בדרך עצמן. משל זכויות להן אין  עצמן על חושבות
האלימות באמצעות אליהן המועבר המסר זהו גדלו; עצמן הן שבה
עצמן, לפצות מנסות הן כמבוגרות כלפיהן. שהופנו והתוקפנות
בהכרח לא להן, שמתחשק משהו לפעמים קונות שהן בכך לדוגמה,

לו. זקוקים וילדיהן שהן משהו

של תחושותיו על האם עם לדבר מנסה עובדת כאשר גם מתבטא זה התאמה חוסר
אותו: מכה היא כאשר הילד

את מה "על ואומרת: בהפתעה עלי מסתכלת האם קרובות לעתים
שאני מהמכות לי יש צלקות אלו תראי מכות? נקרא זה מדברת?
יותר מאוחר בהשוואה". כלום הוא שלי לילד עושה שאני מה קיבלתי.
מישהי ישנה ותמיד זה, על ביניהן מדברות האמהות את שומעת אני

האחרות. את ומצחיקה אותי שמחקה

יותר: המבוגרים הילדים של במקרה מורכבות יותר הבעיות

הוריהם; בין שמתרחש למה יותר מודעים הם יותר, מבוגרים שהם ככל
המצב הוריהם. בין בעימות עמדה לנקוט שעליהם מרגישים הם ואז
אביו דמות את בו רואה היא לבנה. אם בין קורה ביותר הגרוע
משתדלים אנחנו כאלה במקרים לבן. האב תכונות את ומעבירה

האפשר. ככל מהר לביתהספר הילד את להכניס

לילדים לאפשר זמן ובאותו לבעלים גם להתייחס כללי מאמץ במקלט נערך היום
צוות חברי וכר. טלפונים מכתבים, כתיבת באמצעות אבותיהם עם קשר על לשמור
עם האינדיבידואליים קשריהם באמצעות זו, במגמה מעורבים היו הילדים בית
מסרבת היא אם האם. של הפעילה בהשתתפותה זאת לעשות שעדיף כמובן הילדים.
העובד: בכך יסייע קשר, עמו ליצור מעוניין הילד אבל בעלה עם קשר על לשמור
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ואלים, ברוטלי אדם הוא כאשר אפילו מהאב, שהפרידה מבינים אנחנו
לאם. נאמנות מתוך האב על מלדבר נמנעים הילדים פשוט. דבר אינה
פתוח נושא כיום מהווה האב אליו. מתגעגעים זאת בכל הם אבל
הילד של שזכותו מרגישים אנחנו הילדים. ובקרב העובדים עם לשיחה
ואמנם בעלה. כלפי אמו בעמדת ורק אך תלויה להיות צריכה אינה

ההורים. אחד בידי משחק כלי יהיה שהילד אסור

בתי עם יוצרים הילדים בית שעובדי הקשר האב, עם המגע הפתוחה, הדלת מדיניות
הצוות: של מתמדת בהערכה הנמצאות סוגיות הן אלה כל  בסביבה הספר

מה לפי ומחליטים עושים שאנחנו הדברים את הזמן כל בודקים אנחנו
שום אבל ההחלטה; את נאמץ  פועל זה אם עכשו. מתאים שנראה
הזה המקום של המורכבות רב. זמן למשך מעמד מחזיק אינו חוק
שהגורמים מרגישים אנחנו לפעמים מתוכננים. פתרונות פוסלת
השאר כל העבודה. ושעות הקירות הם בעבודתנו היחידים היציבים
תלויים אנחנו כאשר עימותים לפתור מאוד וקשה הרף, ללא משתנה
להסתמך שיכולנו תיאוריות כמה לנו היו לו טוב היה בגמישות; כלכך

עליהן.

הנצפה המידע ג.

הילדים בבית מתוכנן בלתי ביקור
של קבוצה עם הבוקר משמרת עובדי שני את מצאתי מתוכנן הבלתי ביקורי בזמן
זה היה קבועה. מתנדבת גם איתם נמצאה הקרוב. המשחקים במגרש ילדים שישה
גדר מוקף קטן, היה המשחקים מגרש למדי. קר זאת ועם ובהיר שמשי חורף יום
לרשות כולו עמד המקום ופרחים. שיחים כמה גדול, חול ארגז ספסלים, כמה ושער,

הילדים.

איתה לעשות אותי הזמינה ומיד קודמים מביקורים אותי זכרה ארבע, בת אושרית,
ביותר. שבעתרצון ונראתה לעשות מה מפורטות הוראות לי נתנה היא חול. עוגיות

נע חופשי, באופן הולך הוא גילו. לפי מאוד מפותח חודשים, וחמישה שנה בן אלעד,
שותה מיומנת, בצורה מטפס הוא לעוצרו. צורך ויש השער לכיוון בשקט תמיד
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מה את מדגים הוא בהתנהגותו מאוד. שקט גם הוא עצמאי. ומאוד המים ממזרקת
מגיל מאוד עצמאיים הם  במעון הנמצאים הילדים רוב לגבי העיר העובדים שאחד

מוקדם.

יוצאים כשהם קטנים כה פעוטות לוקחים אינם הם כלל שבדרך לי הסבירו העובדים
מכיוון גבס. לה ויש הרגל את שברה אמו הכלל. מן היוצא הוא אלעד אבל החוצה,
"אנחנו מדי. מהר ללכת או לכת להרחיק יכולים אינם הם לקבוצה צורף שהוא
שלנו האחריות זוהי דופן, יוצא מהם אחד ואם הילדים, קבוצת כל על אחראים

יטופלו". הקבוצה צורכי והן צרכיו שהן לכך לדאוג

החול בארגז בשקט משחקת היא אלעד. של אחותו היא וחצי. ארבע בת היא שרית
התנהגה לא בוודאי היא מילה; אף דיברה לא היא למעון הגיעה "כששרית לבדה.
מאוד שקועה נראתה היא מוזרה." פחות ונראית מדברת היא היום גילה. לפי

במשחקה.

לו יסדר שמישהו עכשיו ודורשת גדול חילזון מצאה היא שמונה. כבת נראית יפית
יחפשו הן למעון יחזרו הן שכאשר לה מבטיחות ות', א' העובדות, שתי קופסה.
אבל ברגליה ורוקעת מייללת היא עכשיו. קופסה רוצה יפית אבל מתאימה, קופסה
היא אם רע כל יאונה לא שלחילזון בסבלנות לה מסבירים כולם מוותרת. אינה
שעל קטן, דלי על מתפשרת היא לבסוף מתעקשת. היא אבל בזהירות, אותו תחזיק
מייבבת עדיין אבל הדלי, את להכין עוזרת היא דשא. עלי וכמה חול רצפתו

בית. צריך שלה שהחילזון

זמן. לו מודדת שהיא תוך המשחקים למגרש סביב לרוץ 12 בן יניב את מעודדת א'
אומרת רץ" כשהוא מסורבל הוא כמה "תראי למדי. כבדה בריצה זאת עושה הוא
אותו לעודד שחשוב מפני לרוץ אותו מעודדת אני אבל טוב. לא במצב "הוא א'
שכן, אומרת א' השתפר. זמנו האם לדעת מאוד סקרן הוא חוזר. יניב הישגי". להיות
ממשיך הוא להמשיך. צריך הוא אבל קודם, מאשר זמן בפחות לרוץ הצליח הוא
יניב של האחרון יומו הוא שהיום לי מספרת א' זמן. לו מודדת שוב וא' לרוץ

לפנימייה. עוזב הוא ושמחר במקלט

לרוץ רוצה שהיא מחליטה אבל מסכימה יפית לריצה; שתצטרף ליפית קוראת א'
אחד כשכל שרית, אפילו אושרית,  זה אחר זה מצטרפים האחרים הילדים לבדה.

הזמן. כל משתפר שהוא מפני מאושר יניב יימדד. שזמנו רוצה מהם
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יפית כלל. מוחים אינם הילדים הצהריים. לארוחת בזמן להגיע כדי לעזוב הזמן הגיע
של ידה את מחפשת ואז ידי את ותופסת אלי ניגשת שרית שלה; החלזון את מרימה
נבהלת שרית הידראולית. מקדחה להפעיל פועלים שני מתכוננים ביציאה ת'.
מהילדים כמה פוגשים אנו ראשי. כביש לחצות צורך יש למקלט בדרך לת'. ונצמדת

שלום. לברכת מונפות וידיים קריאות נשמעות הסמוך. מביתהספר שחוזרים

בביקוריי ראיתי אותה רוסיה, ילדה קירה, את רואה אני ביתהספר ילדי בין
האופיינית בכבדות מדברת היא האוזניים. בשתי שמיעה מכשירי לה יש הקודמים.
שהעובדים למרות לביתהספר ללכת עכשיו התחילה היא שמיעה. לכבדי
הרגיל בביתהספר להשתלבותה באשר מאוד מודאגים היו במקלט הסוציאליים

בביתהספר. בחזרה להיות ומאושרת היטב מצליחה שהיא נראה אבל החדש.

שלה שאמא ליפית ות' הסוציאלית העובדת מספרות למקלט, מגיעים כשאנחנו
מסוים לביתספר תלך שיפית רצתה שהאם מתברר לביתספר. אותה רשמה
מקום. שאין לה נאמר יפית את לרשום ניסתה העובדות אחת וכאשר בסביבה,
היא כך לביתהספר. ישירות תפנה שהאם הצעה הועלתה התעקשה, שהאם מכיוון
מאוד התרגשו כולם יפית. את לקבל ביתהספר את לשכנע והצליחה עשתה
ת' שלה. לחילזון קופסה לחפש רצתה יפית אבל יפית. של אמה של מ"נצחונה"
היא נואשת. יפית אבל הצהריים לארוחת יחד למטה לרדת צריכות שהן לה אומרת
אחר קופסה לסדר ומבטיחה בסבלנות איתה מדברת ת' שלה. לחילזון בית רוצה
אחר במשמרת שעובד ס' נכנס זה בשלב מתעקשת. יפית אבל הצהריים ארוחת

כי שאף רואה ואני ביתהספר, ועל יפית של אימה על לס' מספרת ת' הצהריים.
וס' החילזון לגבי מסבירה ת' מקשיבה. זאת בכל היא בחילזון מרוכזת עדיין יפית
החלזון את ביחד ישימו שהם ליפית מציע הוא הטיפול. את עצמו על לקחת מציע
קופסה. יחפשו הם ואז הארוחה את תגמור שיפית עד הדלת את ינעלו במטבחון,

מסכימה. יפית

הילדים בבית עובדת ת1 עם שיחה
או מסלולים, חמישה על מדברת היא שנה. מחצי יותר הילדים בבית עובדת ת'
מהחוץ צוותים עם המעון; צוות עם האמהות; עם הילדים; עם עבודה: של רמות,
פועלים הפעילות תחומי חמשת כל עצמם. לבין ובינם וכו') מוסדות גנים, (בתיספר,

השני. על האחד ומשפיעים הדדית
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ילדה היא אביבה אביבה. על לי מספרת היא האמהות עם לעבודתה כדוגמה
ילדים שני יש לאם שנים. שבע לפני לישראל הגיעה אמה וחצי. שלוש בת אתיופית
היא שלה. הבית על לוותר שתצטרך ייתכן לקבלם שכדי גירושין בפני עומדת והיא
היא נמרה". כמו ילדיה של הישרדותם למען ו"נלחמת מאוד קשה תקופה עברה
לה יש זאת, עם יחד העובדים. עלידי ולא הנשים עלידי לא במקלט, מקובלת אינה

בילדיה. "להשקיע" אותה שמעודדים הילדים, בבית הצוות עם טוב קשר

רגיל, ילדים לגן ללכת צריכה שאביבה חשבו הילדים בית שבצוות לי מספרת ת'
אמה פתאומי. באופן השליטה את לאבד לפעמים ועשויה מדי שתלטנית שהיא מפני
שלא להבין כדי האם עם דיונים כמה נערכו בחריפות. זו להצעה מתנגדת אביבה של
הילדים בית עלידי נדחית שאביבה התרשמותה אלא בעדה, שמעכב הוא המחיר
לאם אמרו הן אביבה; על התלוננו האחרות שהאמהות מתברר הרחק. ונשלחת
לרחובות". "ותצא ילדיה את תיקח שהיא אמרה והאם לכולם, מפריעה שהילדה

ההחלטות על ודיברו האם עם יחד ישבו המקלט של הסוציאלית והעובדת ת'
לוותר תצטרך שהיא פחדיה על הגירושין, במהלך בקרוב לעשות עליה שיהיה הקשות
אבל בכולם. כאן, בנשים בבעלך, אמונך את איבדת "את לה: אמרה ת' הכל. על
עומדת שאת פעם עוד שתגידי רוצים לא אנחנו איתך. אנחנו שלך. בצד כולנו אנחנו
לפני תכניותיך ואת מחשבותיך את לארגן לך לעזור רוצים אנחנו לרחובות. לצאת
טוב יהיה זה לגן, תלך אביבה שאם חושבים אנחנו המשפט. בבית בגירושין הדיון

משפטך." את ולתכנן בשקט לחשוב לך יאפשר וזה בשבילה,

אמרו האחרות שהאמהות להם אמרה היא זו. משיחה מאוד התרגשה האם
והאם כך, חושבת היא גם האם אותה שאלה ת' מאביבה. להפטר רצה שהמקלט

ממנה. להפטר כדי אביבה את לשלוח שרצו חושבת לא היא לא, אמרה

ביציאות בארוחות, בשיחות,  האמהות עם זמן לבלות מאוד שחשוב אומרת ת'
כלפי מרגישה שהיא התסכול עם להתמודד לת' מסייע במשותף הזמן בילוי וכר.

האמהות.

העובדת לבין הילדים בית צוות בין הפעולה שיתוף את גם מדגים אביבה של סיפורה
התייחסותם של זרז  החמישי המרכיב לגבי ת' את שאלתי במקלט. הסוציאלית
של פגיעותו את לכבד יוכל עובד שכל שחשוב מרגישה ת' העובדים. של ההדדית
הילדים עם לעבוד מעדיפה למשל, א', אם כצוות. יחד לעבוד צריכים ושהם האחר,
תעבוד היא וסדר, מבניות פחות מעדיפה ת' ואם זה, את מכבדת ת' יותר, הצעירים
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לחלק וכן ביניהם, העבודה את לחלק יכולים שהם טוב יותר. המבוגרים הילדים עם
קטנות. לקבוצות הילדים את

הילדים בית על כותבים הילדים
לתאר צריכים שהם להם אמרנו הילדים. בית על חיבור לכתוב ילדים מכמה ביקשנו

ציטוטים: כמה להלן אותו. מכיר שלא למישהו הילדים בית את

:7 בן ויקטור

את ואוהבת הילדים על משגיחה א' יפה. מקום הוא הילדים בית
הכי היא (מתנדבת) אינז לברוח. שמנסה מי כל אחרי רץ וס' כולם.
לגזור לנו ועוזרת רוצים, שאנחנו פעם כל אותנו מנדנדת היא טובה,
יותר מרגיש אני עכשיו חולה. הייתי בהתחלה הנה כשבאתי ולהדביק...
של לדלת יבוא ואבא ילדים. הרבה כאן שיש זה את אוהב אני טוב...
אבא אם יותר שמח הייתי אני לדבר. רחוק איתו נלך ואנחנו המקלט
לבגדים וגם בבית, שלי לצעצועים מתגעגע אני במקלט. כאן איתנו היה
אעזוב אני וכאשר וללמוד. החדש לביתהספר ללכת אוהב ואני שלי.
ושאני מהר כבר ייגמר שהכל רוצה אני פרידה. מסיבת אעשה אני

הביתה. אחזור

לעזוב: ועומדת חודשים תשעה במקלט שהתה וחצי; שש בת אורה,

העובדות וגם נחמדות. הן הגננות כיף. כאן כי להישאר רוצה הייתי אני
נחמד דני לפעמים נחמדים. מהילדים כמה האמהות. וגם הסוציאליות.
סלט, אוהבת אני לי. טעים כלכך לא האוכל לי. מרביץ הוא ולפעמים
אני לכאן. באתי כאשר מאשר עכשיו טוב יותר מרגישה אני נקניקיות...
אולי כאן; אעזוב אני כאשר יהיה זה איך דואגת אני יותר. מאושרת

לביקור. יבואו וכולם אתקשר אני

אוהבת שהיא העובדים כל את כל קודם רושמת אביבה וחצי; שמונה בת אביבה,
ואחרכך:

את אוהבת אני מקומות... מיני לכל הולכים כשאנחנו מתרגשת אני
להם מציעה ואני במקלט. הילדים כל את אוהבת ואני שלי החדר
שאני הראשונה הפעם וזוהי האמהות כל את אוהבת אני ממתקים.
אני יפה. ולהתלבש יום כל בעצמי להתרחץ אוהבת אני הזה. במקלט
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אמא אותי. להלביש רוצה שלי שאמא כמו ולא בעצמי להתלבש רוצה
אותו. לפגוש רוצה אני לאבא. מתגעגעת אני כאן. מאושרת מאוד
פה להיות מתרגשת מאוד אמא הבא. בשבוע אותו לראות נלך אנחנו
אני זמן. הרבה הרבה פה להישאר רוצה הייתי אני הראשונה. בפעם
שלי אמא על קצת לכעוס לי גורם הזה המקום כאן. בטוחה מרגישה

שכאן. המשפחה כל את אוהבת ואני זה. על מצטערת מאוד ואני

יפה:

מרגישה אני לביתהספר. אלך ושאני כאן ילדים בית שיש שמחה אני
עוזרים הם ביתהספר אחרי כיף. זה הילדים; ובבית בביתהספר טוב
אוהבת אני לטיול... הולכים אנחנו ואז שלי השיעורים את לעשות לי
להיות שמחה שאמא חושבת אני כאן. שלי והאחים שלי שאמא זה את
העובדים כל רשימת באה (כאן טוב... להרגיש גם לי גורם וזה כאן,
מאושרת באמת אני לטייל הולכים שאנחנו פעם כל טובים)... שהם
וילך פעם אף יעזוב לא כאן שפגשתי מי שכל מקווה אני מאוכזבת. ולא
מרגישה אני לגננות. לילדים, לאמהות, לכולם, מתכוונת אני מפה.
זה מכאן. שלי האח את שלקחו כאילו יהיה זה עוזבת מורה שאם
והוא אותו, אוהבת לא אני יעזוב. שס' רוצה הייתי עצוב. באמת

אותי. מעצבן
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פורמלית הצגה א.

הנעזרת ואינטנסיבית, קצרה בהתערבות שימוש העושה פרויקט הינו "אוריון"
ההורות. איכות את ולשפר המשפחה בקרב חיובית תקשורת לעודד כדי בוידיאו,
הפגינה התכנית בהולנד. במקורה שפותחה התערבות תכנית פי על בנויה התכנית
כולל בתקשורת, חמורות בעיות להן שיש משפחות עם בעבודה הצלחתה את
אחרות. למסגרות מילדיהן אחד את להעביר האפשרות ברצינות שנשקלה משפחות

היעד אוכלוסיית
הנמוך למעמד ומשתייכות עירוניות הן "אוריון" עלידי המשורתות המשפחות רוב
משפחות אם. עומדת ובראשן חדהוריות הן המשפחות של רובן רוב בינונינמוך. עד
ומיכולתן מהמשפחות נואשו אלה אך הרווחה מלשכות שירותים בעבר קיבלו רבות

להיעזר.

לזכאות אמותמידה
שש בן שהוא לפחות אחד ילד בהן שיהיה צריך ל"אוריון" יופנו אלו שמשפחות כדי
בין בתקשורת ברורה בעיה שתהיה שצריך היא העיקרית אמתהמידה פחות. או
בסיכון. הילד את בעתיד, שתעמיד צפוי או מעמידה, זו ושבעיה לילדים, הורים

סיכון: של רמות שלוש הוגדרו
הנחשבות ההוריםילדים ביחסי בעיות נצפו בהן משפחות אותן  פגיעות (1

חמורות. בעיות יפתח עצמו שהוא בסכנה הילד את להעמיד כדי דיין חמורות
גנים יום, מרכזי המשפחה, לבריאות התחנות עלידי מופנות אלה משפחות

וכר.

חמורים כה בקשיים נתקלות בהן הורהילד שיחסי משפחות אותן  בסיכון (2

כך כדי תוך במוסד. השמתו ונשקלת "בסיכון", כנמצא נתפס שהילד עד
(כגון בקהילה בשירותים שימוש באמצעות הבעיות על להקל מאמצים נעשים
אומנה במסגרת השמה אחרהצהריים, לשעות מועדון יום, לטיפול הסדרים

וכוי). היום, במשך
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שהילדים עד בעייתיים כה הם בהן הורהילד שיחסי משפחות אותן  בסכנה (3

להשימם ושעמדה "בסכנה", נמצאים שהם המגדירה החלטה לוועדת הופנו
האחרון כסיכוי ל"אוריון" לפעמים מופנות אלה משפחות לבית. מחוץ

בבית. הילד את להשאיר

ההתערבות מבנה
בבתי וחצי שעה בנות שבועיות פגישות של במסגרת כלל בדרך נערכת ההתערבות

חודשים. שלושה עד חודשיים במשך המטופלים,

ארגונית ח0ות
על ב1987 בישראל ניזומה התכנית והרווחה. העבודה משרד עלידי ממומן "אוריון"
במשרד אימוץ ושירותי קהילה שירותי על הארצית המפקחת קדם, עליה ידי
מהן אחת כשבכל הגדולות, בערים רק ל1991 עד יושמה "אוריון" והרווחה. העבודה
קדם. לעליה ישירות ודיווחה ההולנדי, הצוות עלידי שהוכשרה מקומית, רכזת היתה

רבות קטנות בערים והן הערבי במגזר הן הפרויקט ביישום הוחל ב1992 ואולם
של תפקידים נוספו מחדש. בהתארגנות צורך היה מכך כתוצאה ישראל. ברחבי
אזוריים רכזים ושל שליזנגר; חולה מונתה לו תפקיד לפרויקט, כללארצית מנהלת
רכזים ובהכשרת בגיוס עוסקים האזוריים הרכזים הארץ. ברחבי אזורים בשבעה
רווחה בלשכות סוציאלים עובדים ולהדריך להכשיר בתורם שיוכלו מקומיים

לפרויקט. שמצטרפים

מהרכזים וכמה שלזינגר חולה קדם, עליה את כוללת "אוריון" של ההיגוי ועדת
העברית מהאוניברסיטה מאס מילי מראשיתו. בפרויקט שמשתתפים האזוריים
פיתוח ועל התכנית על אחראית ההיגוי ועדת לוועדה. מקצועית יועצת משמשת

הפרויקט. של הישראליים התקנים

התכנית הערכת
עם בשיתוף שנערך שוטף הערכה למחקר נושא התכנית היתה מראשיתה
על התבסס המחקר .(Wiener, Kuppermint, and Guttman, 1994) חיפה אוניברסיטת
לאחר וחצי ושנה הטיפול בסוף הטיפול, לפני משפחות 52 על מובנית תצפית
באותן מהאוניברסיטה. צוות עלידי נערכו אלה משפחות על התצפיות הטיפול.
שקיבלו משפחות של ביקורת קבוצת על גם תצפית נערכה זמן נקודות שלוש
על התצפיות "אוריון". בפרויקט השתתפו לא אך הרווחה מלשכות אחרים שירותים
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מעורבים היו שלא מהלשכות סוציאליים עובדים עלידי נערכו הביקורת קבוצת
"אוריון". בפרויקט

הפרויקס תיאור ב.

תקשורת לקדם ומטרתו והרווחה העבודה משרד בחסות מתקיים "אוריון" פרויקט
מלשכות סוציאליים בעובדים משתמש הפרויקט לילדיהם. הורים בין יותר חיובית
האוכלוסייה בקרב וידיאו קלטות על המבוססת התערבות ליישם כדי הרווחה
יחסי על להתמקד כיצד הכשרה מקבלים העובדים הרווחה. שירותי עלידי המטופלת
להורים עוזרים הם עלידם. המטופלות במשפחות ועכשיו כאן המתרחשים גומלין
של דפוסים ליישם כיצד וללמוד היטב, עושים כבר שהם הדברים אותם את לזהות

כיום. אצלם החסרים חיובית תקשורת

ומריה בימן הארי עלידי 1970 מאז בהולנד המופעלת תכנית פי על בנוי "אוריון"
שהושמו צעירים ילדים של לאיחודם להביא ממאמציהם כחלק וצוותם. ארטס
בסיסיים כישורים הורים ללמד שיטות ההולנדי הצוות פיתח הוריהם, עם במוסדות
את הציגו הם הורהילד. של היחסים במסגרת מתבטאים שהם כפי  תקשורת של
בנושא ב1987 ישראלהולנד בינלאומית חילופין תכנית במהלך עבודתם
ממשרד קדם עליה כאשר לביתם". מחוץ נוער ובני ילדים להשמת "אלטרנטיבות
את לספק ההולנדי הצוות אנשי הסכימו בתכנית, עניין הביעה והרווחה העבודה
אותה סוף לקראת בחיפה חלוץ פרויקט של להפעלתו הדרושה הראשונית ההכשרה
הארץ. ברחבי נרחב בהיקף מופעל והוא הפרויקט התרחב שנים חמש תוך שנה.

חיובית תקשורת של דפוסים שמונה
בשמונה המטופלות המשפחות של שיטתית הכשרה על מבוססת "אוריון" תכנית
המאפיינת השלילית" ל"תקשורת מנוגדים אלה חיובית". "תקשורת של דפוסים
בדרכים פוגעים ו/או ביקורתיים כועסים, סבלנות, חסרי מזניחים, שהם הורים
הן: ואלה ההתערבויות. לכל יסוד אבני משמשות אלה אמותמידה שמונה אחרות.
במילים הילד של מעשיו את מלווה ההורה מעודדת: בנימה מילולי ליוו' (1

בנימה. והן בתוכן הן עידוד של מסר המעבירות
אחד לכל אחרות, במילים נתון. מצב בכל פעיל חלק נוטל משתתף כל תורים: (2

משוב. באמצעות תגובות ולקבל עצמו את לבטא הזדמנות יש
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הנמצא ילד שכל להבטיח האחריות מוטלת ההורה על החלשה: החוליה pirn (3
"חוליה מזהה ההורה אם משוב. ולקבל עצמו לבטא הזדמנות יקבל במקום
מקבל שאינו או עצמו, את לבטא מנסה שאינו תור, קיבל שלא (ילד חלשה"

זו. חוליה לחזק אחראי הוא משוב),
הזמן. כל ולמעשיו הילד של למקומו ומודע לב שם ההורה ליווי: (4

ובהצעת חיוביים בהיגדים שימוש באמצעות הילד את מדריך ההורה כן: להניד (5

חיוביות. אלטרנטיבות
ותומך עצמם, משל ביוזמות לנקוט הילדים את מעודד ההורה ביחסות: תסיכה (6

זאת. עושים הם כאשר בהם
של איכותה על האחראי כגורם עצמו את תופס ההורה מנהיגות: לקיחת (7

בבית. שמתרחש מה לכל כללי ובאופן ילדיו, עם התקשורת
של במצבים שיתוף של העצומה לחשיבות מודעים ההורים בהנאה: התחלקות (8

את מילולי באופן לבטא דואגים גם הם ילדיהם. עם הדדית הנאה
ביחד". בכיף מבלים "אנו ביחד: הנעים לבילוי באשר תחושותיהם

ההתערבות תהליך
(לא בלשכה סוציאלית עובדת הרווחה. לשכות באמצעות לתכנית מופנות המשפחות
המשפחה את לפגוש כדי בית ביקור עורכת הפרויקט) במסגרת שעובדת זו בהכרח
להשתתף, מסכימה המשפחה אם מהם. ידרוש הוא ומה הפרויקט את בפניה ולתאר
נדרשת ובה  וידיאו מצלמת עם  לבית באה הפרויקט עובדת שבה פגישה מאורגנת
יחסי של המצולם לתיעוד מיוחסת רבה חשיבות המשפחה. בני כל של נוכחותם
בבית מתבצעת כולה העבודה ולכן הטבעית בסביבתם המשפחה בני בין הגומלין

עצמה. המשפחה

לחוש המשפחה לבני לסייע היא הראשונה הפגישה של ביותר החשובה המטרה
להיות שעשוי תהליך  אותם ומנתחים מצלמים שזרים מהעובדה שניתן ככל בנוח
חימום, של ההתחלתי השלב לאחר הראשונה, הפגישה במהלך מאוד. חודרני
שעשיתם"). מה את לעשות תמשיכו ("פשוט בפעולה המשפחה את העובדת מצלמת
שמתבקשים המשפחה, בני בפני הסרט את מקרינים צילום, של דקות כמה לאחר
ונחסמים העובדת, עלידי ניתוחים כל נערכים לא זה בשלב מההצגה. ליהנות פשוט
ביותר כמסייע הוכח זה קצר תרגיל ביקורת. להעביר המשפחה בני של ניסיונותיהם
להאמין לומדים המשפחה כשבני הראשוניים. לפחדיה מעבר המשפחה בהובלת
אופיו לגבי חשדנים פחות הופכים הם ותומך, חיובי ניסיון יהיה בוידיאו שהשימוש

החודרני.
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וידיאו סרט באותו יחדיו אחרכך צופות שלה והמדריכה הסוציאלית העובדת
את מחפשות הן יחדיו המשפחה). עם מפגש כל אחרי נערכים כאלה (מפגשים
הבאה. להתערבות פעולה תכנית ומתכננות החיוביים התקשורת דפוסי שמונת
לעבוד, יש התנהגות דפוסי אלו ועל חיובי באופן לחזק ניתן התנהגות איזו למשל,

סדר? ובאיזה

המשפחה של חיובי בחיזוק כל קודם מתחילה היא למשפחה, חוזרת העובדת כאשר
אם (אלא בסרט שנמצאו הקודם מהמפגש חיובית תקשורת של הדפוסים כל לגבי
הוא הזה המשוב לעתים). שקורה כפי חיוביים, התנהגות דפוסי נמצאו לא כלל
הסרט את ועוצרת המשפחה עם יחד בסרט צופה העובדת וספציפי: קונקרטי מאוד
את ומלמדת הצורך, במקרה הלאה, ממשיכה העובדת המשוב. עולה מהן בתמונות
(לפי המשפחתית בתקשורת נמצאו שלא חיובית תקשורת של הספציפיים העקרונות
דידקטי1 באופן אלה עקרונות מלמדת העובדת המפקחת). עם יחד שנקבע הסדר
ונשנה חוזר וכך גומלין יחסי של נוספת מערכת מצלמים קונקרטית. בצורה ומדגימה

התהליך.

הצוות הכשרת
חמישים בן הכשרה קורס עוברות "אוריון" בתכנית חלק הנוטלות סוציאליות עובדות
משרה בחצי המועסקת המקומית הפרויקט רכזת עלידי מועבר הקורס שעות.
בשלושה מיומנות לפתח לעובדות לעזור מתוכנן הקורס עובדות. עשר על ואחראית
טכניקות (ב) חיובית); תקשורת של (הדפוסים התכנית תוכן (א) עיקריים: תחומים

האורקולי. הציוד את להפעיל הדרושים טכניים כישורים ו(ג) תראפיה; של

ואמונות עמדות מספר של ההפנמה חשובה מהכישורים, פחות לא זאת, עם
ביותר. הבעייתיות באוכלוסיות אפילו משפחה, לחיי בקשר בסיסיות

הג1וב את לעשות רוצים ההורים שכל מאליו כמובן לקבל מעודדות העובדות ראשית,
מסוגלים שהם מפני זה ההיפך, את בעושים נראים הם אם ילדיהם. בשביל ביותר
להניח יש חוו. עצמם שהם מה את ורק לעשות למדו עצמם שהם מה את רק לעשות
תקשורת של יותר ויעילים יותר טובים דפוסים ללמוד הזדמנות יקבלו ההורים שאם

זו. הזדמנות ינצלו הם שלהם, ההורות כישורי את לשפר כדי

מאז, .1993 בינואר הסמינר, בזמן נכונה היתה כאן המתוארת העבודה דרך 1

פחת הדידקטית בגישה השימוש וכיום התפתחויות חלו הסמינר, ובעקבות
בהרבה.
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בין בתקשורת סבעית תופעה הם השליליים הגומלין שיחסי העובדות את מלמדים שנית,
ורק אך זה במצב שאין הוא ההורות מצב של שמטבעו הוא הרעיון לילדים. הורים
יחסי בין היחס את לשנות היא ההורים ושל העובדות של משימתם חיובית. תקשורת
(בפרויקט רוב יהפכו החיוביים הגומלין שיחסי כך לשליליים, חיוביים גומלין
אם שלילית, תקשורת של קיומה אידיאלי). יחס 6ל£20980 של היחס נחשב ההולנדי

הורהילד. ביחסי בסדר לא שמשהו לסמן כדי בה אין כן,

במשפחה. נמצאים שכבר והכוחות המשאבים את לראות מודרכים העובדים לבסוף,
לעתים חושפים ביותר הבעייתיות במשפחות אפילו שצילמו הוידיאו בסרט קטעים
רב חינוכי ניסיון זהו מהן. להתעלם היה ניתן שבקלות חיוביות התנהגויות קרובות
המשפחה בקרב משאבים של בקיומם שאמונתה הסוציאלית העובדת של עוצמה
למשפחות לגשת אותן מוביל הדבר יסוד. להנחת מקלישאה קרובות לעתים הופכת
הופכות שהן בכך קרובות לעתים מגיבות והמשפחות יותר, רבים כבוד רגשי מתוך

הלמידה. לתהליך פתוחות ויותר נינוחות יותר

להצלחה שתורמים התכנית של מאפיינים
"אוריון": של להצלחתה תרמו מאפיינים כמה

והמודלים השיטות רוב ביותר. מוחשי תקשורת אמצעי הוא הוידיאו (1

הסוציאלי מהעובד הן  כלל בדרך דורשים לומדים הסוציאליים שהעובדים
קרובות לעתים יש בכך ניכרים. ומושגיים מילוליים כישורים  מהלקוח והן
שלה ההמשגה שיכולת מטופלים אוכלוסיית עם עובדים כאשר קושי משום
תקשורת, כאמצעי הוידיאו של שממשיותו מתברר דיה. מפותחת אינה
חיובית, תקשורת של בדפוסים התמקדות עם משולב הוא כאשר במיוחד
לשימוש לכן, להורים. העובדת בין יותר טובה תקשורת על רבה במידה מקלה
המטופלים ואת הסוציאליים העובדים את לחזק פוטנציאל יש בוידיאו נכון

כאחד.
ההתנהגויות את להם מראים כאשר מואץ המטופלים של הלימוד כושר (2

עצמם שלהם בהתנהגות להשתמש אז יכולים והם בוידיאו, שלהם החיוביות
כדגם.

שעות). (חמישים יחסית קצרה הכשרה תקופת דורש הפרויקט (3

של הראשונים בשלבים כבר מסוימת יעילות הפרויקט מדגים קרובות לעתים (4

חודשים) שלושה עד שניים כלל (בדרך יחסית קצרה בתקופה ומשיג הפעלתו,
מטרותיו. את
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העובדות העובדות. שחיקת על בהקלה או במניעה יעיל נמצא הפרויקט (5

יעילות להיות להן המאפשרים חדשים התערבות כישורי לומדות הסוציאליות
של לחלוטין חדש בשטח לעבוד הזדמנות להן יש בנוסף, מבעבר. יותר
ביותר אותן מחזק זה בפרויקט ניסיונן קרובות, לעתים אורקולית. תקשורת

אחרים. מטופלים עם עבודתן את מרענן וכן
כוחותיה בראיית מוחשית התנסות לעובדות מעניקה בפרויקט ההשתתפות (6

ולא בריאות מצבי אחר לחפש ויותר יותר מסוגלות העובדות משפחה. של
יותר רב בכבוד להתייחס להן מאפשר זה ודבר מטופליהן, אצל חולי
כוחותיהן, בשל בכבוד למשפחות מתייחסות העובדות כאשר למטופלים.

זו. בדרך עצמן לראות הן אף המשפחות לומדות
מכלי לומדות המדריכות רבה. במידה ההדרכה תהליך את מייעל הוידיאו (7

והמשוב המשפחות, עם הסוציאליות העובדות של הגומלין יחסי על ראשון
עצום שיפור זהו הוידיאו. מסרט לתמונות ישירות ומתייחס מוחשי הוא
על מאוד מעט אך להעביר ניתן שבהם המפגשים על מילוליים דיווחים לעומת

המשפחות. עם הגומלין יחסי
התנאים ליצירת אחריות לקחת העובדות לומדות ההדרכה תהליך באמצעות (8

את ללמוד מצליחות אינן המשפחות אם ללמוד. למשפחות שיאפשרו
זאת המדריכה תייחס ביותר נדירות לעתים רק ללמד, התכוונה שהעובדת
בדרך פגומה היתה שההוראה מניחים זאת במקום המטופלים. על לבעיות
ניתן שבהן דרכים העובדות את ללמד כדי מעולה כלי הוא הוידיאו כלשהי.
משתפרת גם כך משתפרים, שכישוריהן שככל לומדות הן עבודתן. את לשפר

ההתערבות. של יעילותה

למחשבה סוגיות
לאזכור: שראויות נוספות סוגיות מספר ישנן

בלשכות סוציאליות עובדות על במיוחד "אוריון" מסתמך הפרויקט להפעלת (1

ביותר. מלחיצים בתנאים עובדות כבר אלה סוציאליות עובדות הרווחה.
אחת במשפחה אינטנסיבית השקעה דורשות "אוריון" של הפעולה שיטות
לעתים (כחודשיים). קצרה זמן תקופת במשך שבועית) והדרכה הכנות (כולל

למדי. לחוצה שמלכתחילה עובדת על נוסף לחץ להוות הדבר עלול
לה יגרום משפחות עם יחסים של חדש בסוג העובדת של זו שהתנסות ייתכן (2

בהולנד הלשכה. עבודת של אחרים היבטים בשל יותר רבות תסכול לתחושות
כלל בדרך הוכיח בישראל הניסיון ואולם קרה. אמנם כך שלפעמים התברר
כל עם לעבודתן יחסים של הזה החדש הסוג את העבירו העובדות ההיפך: את

עבודתן. את רעננו כל ובסך המשפחות
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עם ומתמודדת מחדש, וארגון הרחבה של בשלב היום נמצאת "אוריון" (3

כיצד המיוחד. לאופיר. נאמנות על שמירה כדי תוך התרחבות של הסוגייה
הופך הפרויקט כאשר גם וההתרגשות, החידוש תחושת את לשמר ניתן יהיה

ב"ממסד"? יותר עמוק ונטוע יותר נפוץ יותר, היררכי

הנצפה המידע ג.

של אחרת לקטיגוריה מתייחסת אחת שכל תמונות, משלוש מורכב זה חלק
בהתאמה. ו"בסכנה", "בסיכון" "פגיעות",  המשפחות

פגיעות :1 תסונה
לבדה גרה היא השביעי. בחודש בהריון והיא שנתיים בן לילד יחידה הורה היא א'
שלושה. עד יומיים איתה ונשאר שבוע כל מגיע הילדים ואבי בןזוג), או הורים (ללא

זמן באותו למעון. יתקבל שלה שהילד ביקשה א' כאשר התקיים הראשוני המגע
מתקשה שהיא וסיפרה השני הילד של הלידה לקראת רצינית חרדה ביטאה היא
לא שהיא מחרדתה נבעה במעון הילד להשמת בקשתה הראשון. לילד גבולות להציב
כיצד הראשון, לילד הוקדש זמנה שכל מכיוון ילדים. שני עם לבדה להסתדר תוכל

נזנח? ירגיש הגדול שהילד מבלי בתינוק לטפל מסוגלת תהיה

יימצא האב שגם בשעות ייערכו שהפגישות הומלץ ב"אוריון". להשתתף לא' הוצע
היתה שהתחושה מכיוון הלידה, לאחר ימים כמה יתחילו שהפגישות הוסכם בבית.
תהיה זו שכן הילדים, בשני חיובי באופן לטפל ללמוד להורים לעזור יותר שחשוב

והלאה. מעתה המשפחתית המסגרת

אייכולתה עם יחד הגדול, הילד את לפצות א' של הצורך התבררו הטיפול בתחילת
שהיה זה הוא האב וחזק. רב זמן בכתה זו כן אם אלא  התינוקת לצורכי להגיב
רבים יקרים צעצועים הגדול הילד על הרעיפה האם הבוכה. בתינוקת לטפל ניגש
לבנה, מאוד ארוך תור נתנה היא "אוריון": של במונחים לו. זמנה כל את והקדישה

התינוקת. לבתה כלל תור נתנה ולא

התקופה במהלך וחצי. שעה בנות שבועות פגישות 12 כללה המשפחה עם העבודה
של העקרונות על העובדת של הסבריה באמצעות דברים כמה ההורים למדו הזו
לבסס כיצד הילדים: עם העובדת של הישירה ההדגמה ובאמצעות חיובית, תקשורת
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בין טבעי באורח זמנם את לחלק כיצד הילדים; שני עם בריאה יחסים מערכת
את "ליטול כיצד הערכה"; "מילות באמצעות ילדיהם את לעודד כיצד הילדים;
צעצועים, איסוף ואסור, מותר של תקנות שינה, שעות (כגון יומיום במצבי ההובלה"
וכר. גבולות הצבת כולה); המשפחה ובמסגרת הילדים עם לבילוי ומשותף נפרד זמן

והנאה מיומנות תחושת על ההורים דיווחו מכן לאחר השנה מחצית שנערך במעקב
זה. דיווח אישרה אכן הילדים ובגן בבית שנערכה ותצפית ילדיהם, עם ביחסיהם

בסיכון :2 תמונה
באה האם בסמים, משתמש האב הרווחה. בלשכת היטב מוכרת ב' משפחת
שנים, ארבע בני ילדים שלושה להם יש יחד בפנימיות. בעיקר וגדלה קשה ממשפחה
עם סבלנות חסרת שהיא התלוננה האם עובדים. אינם ההורים שני ושנה. שנתיים
העובדת האמצעי. הבן את במיוחד אותם, מכה גם היא שלפעמים ודיווחה הילדים
ישתתפו שהם המליצה היא "אוריון". פרויקט במסגרת גם עבדה במשפחה המטפלת
טיפלה עובדת אותה הילדים. עם יותר טוב להתמודד להם שתסייע כדרך בפרויקט
בעוד הרווחה לשכת במסגרת ותעסוקה מסמים גמילה כגון האחרים בצרכים

המשפחה. בבית נערכה "אוריון" שתכנית

האב כאשר שחלו הפסקות (בגלל שנה חצי של בתקופה שנערכו מפגשים 16 לאחר
יותר וחיובית בריאה יחסים מערכת להקים כיצד ההורים למדו בביתהסוהר), שהה
לבן (כולל שלו "התור" את ילד לכל לתת כיצד למדו הם במיוחד ילדיהם. עם
בזמן בעיקר בעייתיות, בתקופות חלופות ולספק גבולות להעמיד האמצעי),
ו"שיתוף לילדים; ולאמילולי מילולי עידוד מתן  הערכה" "מילות והשינה; הארוחות
מהכיף הנאה של וביטויים חיבוק חיוך, באמצעות ביחד" שמבלים הנעימים ברגעים

הילדים. עם שבבילוי

יותר יעילה בצורה להתמודד כוח להורים נתן ילדיהם עם ההורים של תפקודם שיפור
והמשיכה לעבוד, האם החלה הטיפול בתקופת שלהם. האחרות מהבעיות כמה עם
בו לגמילה. המתנה ברשימת נמצא האב חודשים. חמישה במשך בעקביות לעבוד
החודשים שלושת ובמהלך אנונימיים נרקומנים של בקבוצה משתתף הוא בזמן
בעבודות עבד ואפילו עבודה מחפש הוא גם בסמים. השתמש לא האחרונים

מזדמנות.
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בסכנה :3 תמונה
ושלושה שלהם המוקדמות השלושים בשנות הורים נפשות: חמש מונה ג' משפחת
קבועה עבודה יש לאב וחצי. ושנה שלוש בנות ילדות ושתי שש בן ילד  ילדים
בסדר. היו ההורים בין היחסים קרובות. לעתים מהבית הרחק נמצא הוא שבגללה
לשכת של היחיד המגע שהוא. סוציאלי שירות כל עלידי טופלה לא המשפחה
בגלל נדחתה יום למעון ילדם את לקבל בקשתם כאשר היה המשפחה עם הרווחה

בכך. צורך נמצא שלא

באופן פצועה כשהיא לגן הגיעה השלוש בת שהבת היתה הנוכחית להפניה הסיבה
פנתה הגננת אמה. עלידי נגרמו שהפצעים לגננות אמרה היא בראש). (כולל חמור
הועברה הילדה הנוער. לחוק הסעד לפקיד שהתקשרה הסוציאלית לעובדת מיד
מציאותן את אישרו הבדיקה תוצאות הילדים. במחלקת נבדקה שם לביתהחולים
הועלתה הביתה. להחזרתה באשר דאגה ביטא המחלקה ומנהל חבלות של

זה. למהלך התנגדו ההורים מהבית. להוציאה האפשרות

לביתה, מביתהחולים תוחזר הילדה פיה שעל טיפול תכנית קבעה ההחלטה ועדת
הביעה שבתחילה לציין יש "אוריון". במסגרת מיד בטיפול להתחיל המשפחה ושעל
המשפט. בית בצו עליה נכפה והטיפול ב"אוריון", להשתתפות התנגדות המשפחה

"הצד את המדגיש דגם הצגת עלידי הראשון במפגש הפרויקט מוצג כלל בדרך
מאוד ברור היה ה"חולה" הצד הזה במקרה זאת, עם המשפחה. חיי של הבריא"
בשלבים לפחות הטיפול, כן על אשר משפטית. בכפייה נעשתה למשפחה והכניסה
רמת היו אלה מסיבות המשפחה. של המלאה בהסכמתה לווה לא הראשונים,
ללמוד מיכולתה מאוד שגרע דבר ביותר, חזקות ההתגוננות ותחושות החרדה

תקשורת. של חדשים דפוסים

בחלקה וההתגוננות. החרדה רמות להפחתת ככולו רובו הוקדש הראשון המפגש
של העיקריים הממצאים המשפחה. על קצרה תצפית נעשתה הפגישה של האחרון
(2) האם; של מאלה יותר חיוביים היו האב של התקשורת דפוסי (1) היו: התצפית
הבכור בנה כלפי ילדיה: כלפי תקשורת דפוסי שני מראה שהאם היה נראה
האמצעית הבת כלפי ושליליים; חיוביים דפוסים של תערובת הפגינה היא והתינוקת

ממנה. התעלמה שהיא או שליליים תקשורת דפוסי בעיקר הפגינה היא

הגננת דיווחה חודש לאחר טיפוליים. מפגשים שמונה נערכו חודשים שלושה במשך
פסקו. האלימות ושסימני בגן, יותר טוב תפקדה התעללו) (שבה האמצעית שהבת
התקשורת בדפוסי משמעותיים שינויים שהתרחשו ברור היה הטיפול תקופת סוף עד
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הטיפול שבסוף לציין יש האם. של תפקודה השתפר במיוחד ילדיהם; עם ההורים של
בשלבים קרובות לעתים קורה כך אבל במידתמה, מאולצת התנהגות האם הפגינה

חדשות. חלופיות התנהגויות אימוץ של המוקדמים

עוד ראתה לא היא הטיפול שמאז הבת של הגננת דיווחה הטיפול לאחר שנה
במסגרת היתה הילדה של ושההתנהגות הילדה על אלימות של כלשהם סימנים
הרווחה, שירותי עם היא מיוזמתה קשר עוד היה לא למשפחה הנורמלי. הטווח
וידיאו קלטות שכזה. לקשר זקוקה היתה לא שהמשפחה התברר מעקב ובמהלך
כל עוד היתה שלא אחד פה שהסכימו ביתהחולים צוות אנשי בפני הוצגו מהטיפול
השתפרה שהיא האם מהתנהגות שוכנעו הם מביתה. תוצא שהילדה לבקש סיבה

משמעותי. באופן
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פורמלית הצגה א.

מוכים, בילדים ולטיפול לאבחון רבמקצועית יחידה היא הילד לשלום היחידה
כפרויקט 1989 בנובמבר הוקמה היחידה ובמשפחותיהם. מינית, ומנוצלים מוזנחים
המרכז של הילד להתפתחות חושי חנה ומכון חיפה בעיריית הרווחה אגף של משותף

רוטשילד). ביתחולים (לשעבר ציון בני הרפואי

היעד אוכלוסיית
יותר) מבוגרים ילדים גם  הסעד פקידי עם ובתיאום ,60 (בני ילדים משרתת היחידה
פיזית, התעללות של או הזנחה של קורבנות שהם חשד שיש או קורבנות, שהיו
חלק אחר. מישהו עלידי או משפחה בן עלידי אם שבוצעה מינית, או רגשית
או בריאות בעיות למידה, קשיי התפתחותיים, מעיכובים גם סובלים מהילדים

מוגבלויות.

ששת במהלך חיים. קרית כולל חיפה תושבי את לשרת היחידה יועדה במקורה
נוספים יישובים תשרת שהיחידה בקשה הגיעה להפעלתה, הראשונים החודשים
לאזור מחוץ שחיים ילדים עם גם לעתים עובדת היחידה רשמי, לא באורח בצפון.

המיועד.

לחוק סעד פקידי (כולל רווחה שירותי מקורות: מגוון עלידי ליחידה מופנים הילדים
הנפש, לבריאות מרפאות מרפאות, בתיחולים, המשפחה, לבריאות תחנות הנוער),
המחוזיים, המשפט בתי רבניים, דין בתי לנוער, בתימשפט ילדים, חוקרי משטרה,

פרטיים. ואנשים החינוך מערכת ;

הפעילות היקף
מעניק הצוות ילדים. כ500 חיים בהן משפחות 260 היחידה אל הופנו 1993 ינואר עד
שלושה (עד אינטנסיבי טיפול מקיף; רבמקצועי אבחון הבאים: השירותים את
רווחה לשירותי הדרכה הרווחה; לשירותי והמלצות כללית הערכה בשבוע); מפגשים
המשפחות כל לא המשפט. למערכת דעת וחוות מומחה עדות אחרים; ולשירותים

השירותים. מגוון כל את מקבלות
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פקידי עלידי המופנים הילדים במספר מתמדת עלייה קיימת היחידה הקמת מאז
חוות לשם ביתהחולים של המיון לחדר נוער חוקרי או שוטרים הנוער, לחוק סעד

רפואית. דעת

הפעולה דגם
הילד, להתפתחות חושי חנה במכון הקיים המודל על מבוסס ההתערבות מודל
מוערכת הילד של התנהגותו התפתחותית/משפחתית/קהילתית: גישה המקנים
נתפסים והמשפחה הילד מוכרים; התפתחותיים לתהליכים השוואה תוך ומטופלת
שתפקוד ומכיוון וביןדוריים; הדדיים משפחתיים תהליכים המקיימת כיחידה
הרחבה, הקהילה עם ומקשריה מיחסיה גם קריטי באורח מושפע המשפחה
שירותים עם פעולה שיתוף תוך הקהילתי, ההקשר במסגרת ההתערבות מתבצעת

הקהילתיים. והיוזמות המשאבים במלוא ושימוש קהילתיים,

עיקריות מסרות
עיקריות: מטרות ארבע הילד לשלום ליחידה

מיני, וניצול מהתעללות מהזנחה, הסובלים בילדים ישיר וטיפול הערכה (1

ובמשפחותיהם;
בשטח; מקצוע באנשי ותמיכה הדרכה ייעוץ, (2

הרחב הציבור ובקרב המקצוע אנשי בקרב המודעות הגדלת לשם מידע הפצת (3

ילדים; כלפי והזנחה התעללות של לבעיות
אלה. תופעות של והקליניים האפידמיולוגיים ההיבטים חקירת (4

בילדים ישיר ובטיפול בהערכה קשורות כיום היחידה של הפעילויות רוב
היא מחקר פעילות מידע. והפצת אחרים מקצוע באנשי תמיכה ומשפחותיהם,

ביותר. מינימלית

הצוות
שעובדים סוציאליים עובדים מחמישה המורכב רבמקצועי בצוות מאוישת היחידה
ובשני מלאה במשרה העובדים פסיכולוגים ארבעה המשרה; ושליש משרות בשתי
עובדים בסה"כ משרה. בחצי ומזכירה משרה; בחצי בעיסוק מרפאה משרה; שלישים
והתפתחותיים רפואיים וטיפולים אבחונים מלאות. משרות בחמש צוות חברי 11

חושי; חנה מכון מצוות תקשורת וקלינאיות פיזיותרפיסטים רופאים, עלידי ניתנים
במרכז לילדים המיון בחדר הרופאים עלידי מבוצעות חתם בשעת רפואיות בדיקות

הרפואי.
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לא ותרפיות מיוחד חינוך פסיכולוגיה, סוציאלית. לעבודה בסטודנטים נעזר הצוות
או סומכות, בית, מטפלות כגון סמךמקצועיים עובדים ובמתנדבים. מילוליות,
נכללים הרווחה, מערכת עלידי משולמת שמשכורתם בילדים, מטפלות חונכות

היחידה. של ההתערבות מצוות כחלק לפעמים

מימון
תרומות בעזרת הוקמה היחידה ש"ח. ל230,000 מגיע היחידה של השנתי תקציבה
היחידה ידידי ואגודת חיפה עיריית של הרווחה אגף אלקן, אגודת דורון, מקרן
העבודה משרד עלידי במלואה ממומנת היחידה ,1992 מינואר בלונדון. הילד לשלום

העירייה. ובהחזקת בבעלות בדירה משוכנת היחידה חיפה. ועיריית והרווחה

הפרו'קס תיאור ב.

התעללות קורבנות בילדים לסיפול מיוחדת ביחידה הצורך
פעיל באופן מעורבים הילד התפתחות בתחום מומחים מספר היו השנים, במהלך
לנושא במסירותם ידועים אלה מומחים בחיפה. לילדים שירותים ובהפעלת בפיתוח
השירותים בתחום שלהם האקטיביסטית ובאוריינטציה ורווחתו, הילד התפתחות
מוסדות מספר של ובעזרתם אלה אנשים של למאמציהם הודות נזקקים. לילדים
כללו אלה בחיפה. שירותים מספר הוקמו ג'וינטישראל, כגון גדולים פילנתרופיים
להתפתחות חושי חנה מכון את הבריאות, משרד של הילד להתפתחות התחנה את
חנה מכון עובדי לעוורים. לימודי גן  "עופרים" ואת ציון בני הרפואי במרכז הילד

הילד. לשלום היחידה של הרעיון את הגו חושי

חמש, גיל ועד מלידה ילדים המקבלת הילד להתפתחות מרפאה הוא חושי חנה מכון
רב צוות עלידי מופעל המכון וטיפול. אבחון לשם התפתחותיים, מקשיים הסובלים
והפסיכוסוציאלי. הפרהרפואי הרפואי, בתחומים מקצוע אנשי הכולל מקצועי
חברי עלידי שזוהו בילדים ולטיפול לאבחון פניות התקבלו המכון, הקמת מאז
והמוגבלויות בהתפתחות העיכובים הזנחה. או התעללות של כקורבנות הצוות
או ההתעללות לפעמים מהזנחה. או מהתעללות לפעמים, נגרמו, להפניה, שהובילו
מזערי, אובייקטיבי ליקוי בעל היה הילד ולפעמים הילד, קשיי על תגובה היו ההזנחה

ועתידו. התפתחותו את סיכנו ההתעללות או ההזנחה אך
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ובני הילדים ביותר; תובענית היא יחסית, קטנה היא זו ילדים שקבוצת למרות
הזמן במשך הצוות. אנשי של ומתשומתלבם מזמנם ניכר חלק תפסו משפחותיהם
עם להתמודד מצליח אינו המכון של הסטנדרטי המרפאתי שהמבנה התברר
בעבודה מיוחדת מומחיות בעל בגוף צורך שיש נראה אלה. משפחות של מצוקותיהן
את עצמו על שייטול והזנחה, התעללות מקרי בהן שמתרחשים משפחות עם
לספקי והן למשפחות הן משאב ושיהווה זה, לנושא הקהילתית האחריות
היחידה, לפיתוח הנחוצים המשאבים לאיסוף במערכה פתח המכון צוות השירותים.

שנים. תשע שנמשכה מערכה

התקבל היחידה, נפתחה בה השנה ב1989, כאשר יותר אף דחוף הפך ביחידה הצורך
התרבו זו מחקיקה כתוצאה בילדים. התעללות על דיווח המחייב לחוק, תיקון
ילדים. של והזנחה התעללות מקרי על להגיב הרווחה שירותי ממערכת הדרישות
לחוק סעד פקידי חיפה בעיריית רווחה לשירותי האגף העסיק החוק העברת לפני
הערבי. למגזר הוקדשה מת^ משרה וחצי מלאות, משרות וחצי בשתיים הנוער
והזנחה התעללות מקרי על הדיווחים במספר מהיר גידול חל הועבר שהחוק לאחר

הסעד. פקידי משרות במספר מהיר וגידול ילדים, של

דינמית התפתחות
מודעות כללו הגיוס פעילויות הצוות. בגיוס והוחל הכסף איסוף הושלם 1989 באביב
מתחומים עמיתים בקרב חיפוש מקצוע, בעלי קשר ואנשי חברים עם מגעים בעיתון,
מועמדים. משכו בעיתון שפורסמו המשרות כל לא מועמדים. עם וראיונות נלווים
שאר אך הסוציאלית, והעובדת המזכירה משרות למילוי רבות פניות הגיעו אמנם
רופאי הציבור, בריאות אחיות כגון מקצועות בעלי בקרב עניין עוררו לא המשרות

ופסיכולוגים. ילדים של פסיכיאטרים הילד, בהתפתחות המתמחים ילדים

על לענות כדי שנוצרו מהמשרות כמה הצוות. מאנשי חלק רק נשכרו הקיץ עד
את להניע הוחלט זאת למרות ריקות. עדיין היו היחידה של הרבתחומית התפיסה
ושהיו הילד ברווחת נרחב ניסיון עם סוציאלית עובדת בנדור, ניצה קדימה. הפרויקט
לעבוד התבקשה חושי, חנה במכון הצוות מחברי כמה עם קודמים עבודה קשרי לה

היחידה. כמרכזת

וניסחו המימון את ריכזו היחידה, הקמת את שיזמו חושי חנה במכון הצוות חברי
ביצוע. שלבי לפי יעדים הגדרת כולל להפעלה דגם כללו החוזים המממנים. עם חוזים
אינן ביצוען, שלבי ובמיוחד אלו, שמטרות חשו ביחידה לעבוד שנשכרו הצוות חברי
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של הכלליות המטרות את יקדמו לא ושהן המקומיים לתנאים לגמרי מתאימות
ופיתחו המקורית ההצעה את מחדש עיבדו הם לכן ביותר. היעילה בדרך היחידה
באופן ותועד המממנים, עם במלואו תואם זה תהליך חלופית. פעולה תכנית

ועקבי. שוטף מאורגן,

ולהפצת אזורי קוחם לפתיחת תכניות כללו למימון המקוריות הבקשות לדוגמה,
חשו הם בשטח, הצורך את העריכו הצוות שאנשי לאחר המקצוע. לבעלי מידע עלון
על להגיב שיוכל טיפול שירות ללא  מזיק לא אם  יעיל בלתי יהיה שקוחם
והרווחה הבריאות שירותי עם ראשוניים מגעים לאחר לכך, בדומה הטלפונים.
להתפרש עשויה ביחידה אמון שנוצר לפני המקצוע לאנשי מידע עלון שהפצת הובהר
יחסיה ואת היחידה עתיד את שתסכן להתנגדות לגרום ואפילו יהירות של כביטוי

השירותים. עם

הכשרתם צוות, אנשי גיוס יהיה היחידה בהקמת הראשון שהצעד הוחלט לכן
ולאחר האחרים, השירותים עם במגעים הצוות אנשי יתחילו מכן לאחר וגיבושם.
ומעקב. טיפול אבחון, לאיתור, תהליכים ינסחו פעולה ושיתוף אמון של בסיס בניית
להיבט יוקדש מהם אחד שכל עמודים, ארבעה יהיו לאור, ייצא בכלל אם בעלון,

השירות. של אחר

ההפעלה. במהלך תמורות הן אף עברו היחידה תשוכן בו המקום לעיצוב התכניות
ואולם, ביתהחולים. בקרבת שכורה בדירה תשוכן שהיחידה תוכנן המקורי בתקציב
זמן, באותו ביתהחולים. באזור הדירות שכר להכפלת בינתיים גרם העלייה גל
משוכנת בה הדירה מביתהחולים. הרחק לא דירה ליחידה הציעה חיפה עיריית
אחד שבכל טיפולים חדרי שלושה כוללת שהיא כך והותאמה שופצה כיום היחידה
היתה לא זה מסוג שהתאמה ברור האזנה. ואמצעי חדכיוונית מראה יש מהם

שכורה. בדירה ממוקמת היתה היחידה אם אפשרית

עיקריות פעילויות
מהתעללות/הזנחה הסובלים ילדים יעד: אוכלוסיות לשתי מכוונות היחידה פעילויות
הניתנים הישירים השירותים הרלוונטיים. בשירותים המקצוע ואנשי ומשפחותיהם,
לבעלי השירותים וייעוץ. טיפול אבחון, הערכה, כוללים ולמשפחותיהם לילדים
המשפט, לבתי דעת וחוות מומחה עדויות למטפלים, וייעוץ הדרכות כוללים המקצוע
אלה. פעילויות של מורחב תיאור יובא להלן, ולאחרים. למטפלים מידע והפצת
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ומשפחות 'לד'ם של הערכה
ובדיקה כללי אבחון ראשונית, הערכה הערכה: סוגי שלושה מתבצעים ביחידה
שמתקבל הראשוני המידע את בכיר צוות חבר מעריך הראשונית בהערכה רפואית.
רמת מה כן, ואם היחידה עלידי תטופל המשפחה האם ומחליט ומשפחתו הילד על

הראשון. בשלב ההתערבות

מצביע ההפניה, במהלך נאסף או נמסר אשר החומר כאשר מתבצע הכללי האבחון
להיות יצטרך היחידה שצוות או היחידה צוות עלידי יטופל שהילד האפשרות על
המשפחה של פסיכוסוציאלית הערכה כולל האבחון אינטנסיבי. באורח מעורב :

פגישות גם האבחון כולל קרובות לעתים הילדים. של רפואית/התפתחותית ובדיקה
להוסיף ניתן הצורך במקרה הילדים. של החינוך במסגרות ו/או המשפחה בבית
וקלינאי פיזיותרפיסט בעיסוק, מרפא פסיכולוג, כגון אחרים מומחים גם לאבחון

רנטגן. צילומי או מעבדה בדיקות וכן תקשורת,

התעללות או גופנית התעללות להזנחה, חשד יש כאשר נערכת הרפואית הבדיקה
תוצאות על בהסתמך הסעד. פקידי בקשת פי על מיידית מבוצעת הבדיקה מינית.

הכללי. לאבחון הילד את להפנות ניתן הזו הראשונית הבדיקה

סיפול
הבאות: בנקודות מתאפיין ביחידה הניתן הישיר הטיפול

עם קרובות לעתים שבוע, כל הנערכים שלושה עד אחד מפגש כלל בדרך  אינטנסיבי
אחד. ממטפל יותר

מטפלים עלידי מבוצעים הישיר, הטיפול גם ולפעמים הייעוץ האבחון,  רבתחוסי
ומקרה. מקרה בכל הצרכים פי על שונים, מתחומים

השותפים אחד. משירות יותר של מעורבות נדרשת המקרים בכל  רבשירות1

הסעד ופקידי הרווחה לשכות כולל הרווחה שירותי הם: הטיפול בתכניות העיקריים
וקציני נוער חוקרי בתימשפט, משטרה, כולל החוק, אכיפת מערכת הנוער; לחוק
בריאות ושירותי בתיחולים הנפש, לבריאות מרפאות כולל הבריאות מערכת מבחן;

החינוך. ומערכת הציבור;
לסייע כדי במלואם הקהילתיים במשאבים משתמשות ההתערבויות  קהילתי
יוזמות לקדם כדי בשיטתיות פועלים היחידה צוות אנשי בנוסף, ולילד. למשפחה

בקהילה. נוספים שירותים לפיתוח
נאות ושימוש אמפתיה משלבת למשפחות המטפלים של גישתם  ואספתי סמכותי

בסמכות.
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טיפול דגמי על בעיקר המסתמכות טיפוליות טכניקות  אקלקסית טיפולית גישה
ותרפיה הורהילד טיפול משפחתית, תרפיה של בכלים המשולבים פסיכודינמיים,
השימוש כי אף שונים. משפחתיים בהרכבים או בנפרד מתקיימים המפגשים לילד.
את בעתיד להרחיב תכניות ישנן כה, עד מינימלי היה קבוצתיות טיפול בשיטות

טיפול. של הזה ההיבט

וייעוץ הדרכה
אחרים בשירותים למטפלים היחידה צוות עלידי כלל בדרך מסופקת ההדרכה
כלל בדרך ניתנים הייעוץ שירותי היחידה. עלידי שאובחנו משפחות עם העובדים
להעלות ניתן הצורך, לפי ביחידה. מטופלות שלא משפחות עם העובדים למטפלים
טיפול של אפילו או הדרכה של לדרגה ייעוץ שירותי של מדרגה המעורבות דרגת את

ולהיפך. ישיר,

היחידה צוות חברי  שוטף ייעוץ (1) צורות: בשתי כלל בדרך ניתנים וההדרכה הייעוץ
לייעץ כדי שבועיים, או שבוע מדי סדיר, באורח השונות הרווחה ללשכות מגיעים
בכל ייעוץ מבקשים הנוער לחוק סעד פקידי או עובדים  בקשה לפי ייעוץ (2) לצוות;

היחידה. בתרומת להיעזר יכולים שהם מרגישים שהם פעם

על אחת הדרכה מפגישת החל  ניכרת בצורה משתנה ההדרכה של האינטנסיביות
חדפעמי. בייעוץ וכלה  חודשים כמה במשך טיפולי מפגש כל

המשפס) (מערכת האכיפה למערכת 0'וע
הנוער, לחוק הסעד פקידי עלידי התבקשו הפסיכולוגים, ובמיוחד היחידה, צוות
לתרום דיינים, או שופטים עלידי ואפילו והתביעה, הסניגוריה מטעם עורכידין
עדות היו הסוגיות והתעללות. הזנחה של בתביעות הקשורים משפטים למהלך
סיכון של במצבים ראייה סדרי הורית, מסוגלות בילדים, פגיעות במקרי מומחה

דין. לגזירת כרקע בטיפול פעולה ושיתוף בנפרד חיים כשההורים ילדים

מעקב
לאמוד כדי במסגרתה, טופלו לא אך שאובחנו משפחות אחרי מעקב עורכת היחידה

המלצותיה. יושמו בה המידה את
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vitd הפצת
ובמסגרות וסטודנטים, מקצוע אנשי של שונים קהלים לפני מופיעים הצוות חברי
מהתעללות/הזנחה הסובלים ילדים בנושא מידע להפיץ במטרה שונות, הוראה
עובדים יש השומעים קהל בין וכר. סדנאות הרצאות, סמינרים, עיון, ימי במסגרת
גננות, מורים, אחיות, רופאים, ובמשפחה, בילד מטפלים פסיכולוגים, סוציאלים,
מתנדבים, מסמים, לנגמלים שיקום עובדי ומועדונים, מעונות עובדי משטרה, אנשי

לעיל. המקצועות מכל וסטודנטים הקוהחם צוות

פעולה שיתוף של יחסים פיתוח
עם הן פעולה שיתוף יחסי בפיתוח הצורך את היחידה עובדי הבינו פעולתה מתחילת
בשטח. שירותים המספקים עצמם הגופים עם והן השונים בשירותים המקצוע אנשי
תלויה הצלחתה ורבשירותית, רבמקצועית גישה דורשת היחידה שעבודת מכיוון
לקדם תוכל שהיא וכמוכן ומסייע, חיוני כשירות אחרים עלידי תוכר שהיא בכך

יחדיו. לעבוד רגילים היו שלא מקצוע אנשי בקרב פעולה שיתוף

ביותר הטובה בצורה למדידה אולי ניתנת במאמציה היחידה הצליחה שבה המידה
ובתי  המשטרה החינוך, הרווחה,  המקומיים השירותים של תגובתם עלידי

להלן: משתקפים שהם כפי היחידה, של לפעילויותיה המשפט,
וטיפול; אבחון לשם ליחידה ההפניות במספר גידול (1

לייעוץ; בקשות של והולך גדל מספר (2

והרבניים האזרחיים בתיהמשפט אל הנוער לחוק סעד פקידי של פניות (3

וטיפול; הערכה לשם היחידה אל ומשפחות ילדים להפנות
של התערבות תכניות בצווים שאישרו המשפט בתי של פסיקות מספר (4

היחידה;
הספקת על והרווחה העבודה משרד עם במשאומתן היום נמצאת היחידה (5

להיות שעתיד בסיכון, שנמצאים הרך בגיל לילדים החירום למקלט שירותים
חיפה. של הצפוני במחוז מוקם

הנצפה המידע ג.

לאחד מתייחסת מהן אחת שכל תמונות, משלוש מורכב הנצפה המידע על הפרק
טיפול (ב) אינטנסיבי, אבחון (א) בהתאמה: היחידה, של העיקריים מהתפקידים

ייעוץ. (ג) אינטנסיבי
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אינטנסיבי אבחון :1 תמונה
ביטאה זו רופאה אחרת. בעיר בכירה ילדים מרופאת טלפון שיחת קיבלה היחידה
מבוגר אדם של להתעללות קורבן היא חמש בת עולים למשפחת שבת חזק חשד
בה דירה באותה אשתו עם התגורר למיטה, ורתוקה נכה שאשתו זה איש יותר.
במשך הילדה על השגיח האיש .(7 (בן ובן בת אם, שכללה העולים משפחת התגוררה
את שהטריד הסימפטום עבודתה. במקום נמצאה אמה בעוד יום מדי שעות כמה
הרטבה של תקופה לאחר תחתוניה את ללכלך החלה שהילדה היה הרופאה
בצורה בה שנוגעים כך על כלום אמרה לא הילדה ברור. הסבר כל ללא במיטה,
דרגת בגלל היטב. לתפקד מסוגלת שהיא היה נראה הדיווח ולפי הולמת בלתי
הסימפטום, של והמרומז הקיצוני האופי המפנה, הרופאה כלפי הגבוהה האמון
לילדה, האיש בין השגחה ללא נרחב מגע התקיים שבמסגרתם המגורים תנאי
"חשד שישנו הוחלט כ"נוגע", ידוע שהוא האיש של המורחבת מהמשפחה ודיווחים
על לתגובה גם הסימפטום את לייחס היה אפשר זאת, למרות להתעללות. סביר"
לישראל, עלייה כולל בהם, התנסו ומשפחתה זו שילדה מאוד הקשים המעברים

מהאב. ופרידה ההורים גירושי

הראשונית, ההערכה את לבצע מתבקשת היתה היא בחיפה, גרה היתה הרופאה אם
אבל, בסיסי. מידע מהם להוציא לה לאפשר היה עשוי למשפחה שלה הקשר שכן
מוכרים היו לא והמשפחה שהילדה ומכיוון חיפה, תושבת היתה לא שהיא מכיוון
משום הרווחה מערכת עם בתיאום עצמה, על זו מטלה היחידה נטלה לשירותים,

בדיווח. חייבת שהתלונה

סוציאלית בעובדת לפעמים (שלווה פסיכולוג נפגש האינטנסיבי מהאבחון כחלק
ביקר יחד; והן בנפרד הן והבת, האם ועם המשפחה, כל עם בעיסוק) במרפאה ו/או
התקיימו שבועיים במהלך דירה. באותה הגר המבוגר הזוג עם ונפגש הילדים; בגן

מפגשים. תשעה בסךהכל

הגן. במסגרת ומתפקודה מהבת מהאם, ביותר חיובית בצורה התרשמו העובדים
ילדתה לגבי רבה דאגה הבעת תוך חיובית, בצורה מעורבותם על הגיבה האם
כה שעות שבילתה משום במיוחד מודאגת, היתה עצמה היא פעולה. לשתף ונכונות
היא האחת ברמה רמות: בשתי מתפקדת שהילדה לעובדים התברר בעבודה. רבות
האחרת ברמה היטב; והסתגלה ובגן, גילה בני אחרים ילדים בקרב פופולרית היתה
בצואה התלכלכה בהם מקרים והיו לאביה התגעגעה לעצבות, נוטה נראתה היא

בצרכיה. שלטה לא כאילו
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אך רגשית, מבחינה ופוגע נעים בלתי אדם היה החשוד שהאדם העריכו הצוות חברי
כך על דיווחים אמנם שמעו הם מינית. בהתעללות לחשוד מספקת סיבה מצאו לא
שהוא כך על ישירים דיווחים כל היו לא אך הולמת, בלתי בצורה בנשים נוגע שהוא

זו. בילדה נגע

חמורים קשיים רקע על במצוקה נמצאת שהילדה היתה הצוות של מסקנתו .

הראשונה שההתערבות הומלץ לכך אי בפרט. אמה, עם ויחסיה בכלל, במשפחה,
והילדה, האם במצב שינויים מספר הכנסת באמצעות הילדה של מצבה שיפור תהיה
השהות הפסקת בעצמה; עוברת שהיא הקשה בתקופה לאם רגשית תמיכה כגון
קבוצתית במסגרת סידורה באמצעות הפוגע האדם בחברת הילדה של הממושכת
לעמוד שתוכל הרווחה למערכת האם בין קשר ויצירת אחרהצהריים בשעות

בפניה. שעמדו שונים לקשיים פתרונות למצוא כדי לרשותה

מסוגלת בהחלט שהיא והראתה ההמלצות, ועל ההערכה על היטב הגיבה האם
אחרהצהריים, לשעות לתכנית הבת את רשמה היא ילדתה. על אחריות לקחת
נחלש, הסימפטום עבודתה. למקום עמה הילדה את לקחה בכך צורך היה וכאשר

חיובי. היה פעם מדי שנערכו ממעקבים שעלה והרושם

אינטנסיבי 0יפול :2 תמונה
המליץ ההתפתחותית המרפאה מנהל כאשר התקיים המשפחה עם הראשוני המגע
בן בנה ר', ביחידה. לטיפול המשפחה את להפנות הרפואי במרכז הילדים למחלקת
הראשון החודש את ובילה זמנו טרם חודש נולד המשפחה, של החודשים ארבעת
ארבע אושפז הוא לביתו שוחרר שהילד מאז ביילודים. נמרץ לטיפול במחלקה לחייו
ואנשי וביד בפנים נפיחות עם התינוק הופיע הרביעי באשפוז שונות. מסיבות פעמים
שברים חשפו הבדיקות התעללות. של במקרה שמדובר לחשוד החלו הילדים מחלקת

התינוק. של גופו בכל מוסברים בלתי וחדשים ישנים

לא שההורים לאחר במיוחד בתינוק, מתעללת שהאם חשדו ביתהחולים צוות אנשי
התינוק את לשחרר סירב ביתהחולים לממצאים. הגיוני הסבר שום לתת יכלו
אנשי עם קהילתית" "פגישה נערכה ולמשטרה. הרווחה לרשויות ודיווח לביתו,
מוכרת היתה לא שהמשפחה מכיוון המצב. את לבחון כדי המעורבים המקצוע
המצב את יבררו בשכונה הסוציאליים שהעובדים הוחלט המקומית, הרווחה בלשכת
הסעד פקיד החליט הבירור לאחר בביתהחולים. יישאר התינוק ובינתיים בבית,
בניגוד לו), שמורה ההשמה בנושא הסופית ההחלטה (שזכות הנוער, לחוק
בתנאי אבל הביתה, לחזור יכול שהתינוק ביתהחולים, של התקיפות להמלצות
תקבל ושהמשפחה פסיכולוגיים, מבחנים תעבור שהאם במשפחה, סומכת שתסודר

הילד. לשלום ביחידה טיפול
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הם ב'. השנתיים בת ואחותו ר' התינוק ק', האב ט', האם את כוללת המשפחה
להם שיאפשר היחיד שהסיכוי שידעו מפני רק בולט, רצון בחוסר לטיפול הגיעו
רוצים מה מושג כל להם היה לא פעולה. ישתפו אם הוא בבית תינוקם את להשאיר
שהיה רק שלא וחמות טובות ממשפחות טובים, כאנשים עצמם הציגו הם מהם.
על נרדפים גם שהם אלא בנם של הגרועה שבבריאותו הקושי עם להתמודד עליהם

וכועסת. מרירה נראתה ט' האם המערכת. ידי

המשפחה. של האבחון בתהליך החל ולאה, רונית ניצה, מטפלים, שלושה בן צוות
(לאחר החדכיווני הראי מאחורי שהתה והשלישית המשפחה, עם בחדר שהו שתיים
נוסף תנאי שהיו הפסיכולוגיים שהמבחנים הוחלט המשפחה). בפני שהוצגה
והתנגדותה האם של רוחה מצב שכן זה, בשלב יועברו לא לביתו, התינוק להחזרת
ניצה: של במילותיה מהימנות. תוצאות לקבלת מתאים רקע נראו לא להתערבות,

שעתיים במשך מונח שהיה אדיש תינוק ראינו הזה הראשון במפגש
שמו לא הוריו אלה שעתיים במשך הוריו. אל כלל שפנה בלא בסלקל
הפסיביות בעצמם. מדי עסוקים היו ששניהם מפני כלל לבם את אליו
חששנו התפתחותית. בדיקה הסדרנו ואנו דאגה, בנו עוררה התינוק של
רופא עלידי שנעשתה הבדיקה ודיכאון. אורגני נזק כולל דברים, מכמה
ביחסי ברורות והפרעות משמעותי התפתחותי פיגור הראתה הילדים
המטפל. לצוות יצורף הילד בהתפתחות שמומחה הומלץ והילד. האם

על בניהזוג עם עבודה (1) מקבילים: מישורים בשני העבודה המשיכה זו מנקודה
טיפול (2) הבן; סביב ובמאורעות במשפחתיות בזוגיות, בהורות, הקשורות סוגיות
מסוימת לתקופה ועד זו מנקודה השניים. שבין הגומלין ביחסי שהתמקד ובילד באם
למפגשיהם בנוסף להתפתחות, המומחה עם לפגישה בשבועיים פעם ההורים הגיעו

המטפלים. עם השבועיים

לאישיות המשותפים, לחייהם נגעו הזוג עם המפגשים במהלך השיחות
אלה יכלו כיצד במיוחד  שלהם העצמי ולדימוי מהם, אחד כל של
ניסינו אלינו. אותם שהביאו ולמאורעות בתינוק, להתעללות להביא
את ולהדגיש לקשיים להוביל היו שעשויים הגורמים על ביחד להרהר

נולד. עתה שזה לתינוקם שקרה למה המשותפת אחריותם

מגרעות על או כלשהו קושי על לדבר אפשרי בלתי כמעט היה בהתחלה
להכיר ההורים שני הסכימו בהדרגה רק המשפחה. בתפקוד כלשהן
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המעורבות של יחסית מתקדם בשלב ורק כלשהם, קשיים של בקיומם
הילד כלפי בהתנהגותה היבטים על אחריות לקחת האם הסכימה שלנו

לאמא. מתאימים היו שלא

המומחית של הראשונה הפגישה על תצפית במהלך לדוגמה,
מתייחסת המומחית כיצד לב שמה ניצה המשפחה, עם להתפתחות,
איתו ושיחקה בתינוק נגעה היא ביקורת. וללא באמפתיה לאם
ועוררה נעימה היתה לילד ההתייחסות איכות ובטבעיות. במומחיות
שאף הצהירה האם המפגש סוף לקראת זאת, ועם ללמוד. רצון בצופות
למדה לא בעצם היא מאמציה, על למומחית תודה אסירת היא כי
הדברים כל את ועושה יודעת כבר שהיא מכיוון חדש, דבר שום ממנה
היא האם: של עמדתה את שיקפה זו הערה לה. הראתה שהמומחית
שיש כך עם להשלים מוכנה היתה לא שהיא מאוימת כלכך חשה
אם היותה למרות וזאת הורות, על ממנה יותר לדעת שעשוי מישהו

רגשית. מבחינה בנה את המזניחה

חזית תמיד הציגה היא האחת ברמה רמות. בשתי הזמן כל פעלה ט'
זאת, ועם ממנה. רוצים האנשים מה מבינה לא ושהיא בסדר שהיא
ובתקופות הפגינה, שהיא בחזית סדקים צצו והולכת, גדלה ובתכיפות
כלפיה, חשדניים להיות הפסקנו זמןמה לאחר ללמוד. יכלה היא אלה
היא כמה עד לנו שהתברר ככל במיוחד כלפיה. אמפתיה בעיקר וחשנו
חייה, רוב במשך ילדותה, מאז ומתגוננת, מפוחדת מקופחת, עצמה

נישואיה. מאז ובוודאי

סבבו המשפחה של חייה כל לכולם. מאוד קשה היתה לטיפול הראשונה התקופה
מספר בבית ביקרה סומכת מאוד, חודרני היה הטיפול והטיפול. התינוק סביב
טיפול לקבלת בשבוע פעמיים ליחידה מגיעה היתה המשפחה בשבוע. פעמים
במשך חודשים. ארבעה כל נוספים ומומחים התפתחותי רופא עלידי נבדק והתינוק
(שנכנסה הסומכת ועם הרווחה עובדות עם אינטנסיבי קשר נשמר הזה הזמן כל

ניכר). ומאמץ רב זמן לאחר רק לעבודה

ניכר שיפור על הילדים רופאת דיווחה חוזרת, גופנית/התפתחותית בדיקה לאחר
ניצה ואז ואופטימיות. הקלה הרגישו הכל לאמו. הילד בין ביחסים שיפור ועל בילד,

חדשה. חבלה עם שוב אושפז שהתינוק מביתהחולים טלפון קיבלה
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הגבנו לא כלשהי, בדרך שכולנו, חשתי נכשל. שהטיפול היה נראה
לנסיגה אחראית הייתי ושאני מצוקתה, ועל האם של צרכיה על נכונה
לשכוח לעצמי הרשיתי להירגע, החלו העניינים כאשר שאולי דאגתי זו.
חברי ושל שלי ושהאמפתיה ההפניה, בעת פגוע היה הילד כמה עד
למעשה כאשר בסדר היו שהדברים לחוש בטעות לי גרמה האם כלפי

כך. היו לא הם

בחיי ביותר הקשים הרגעים אחד זה היה לביתהחולים כשהגענו
וכחול שחור היה פיו  מזעזע היה התינוק של פניו מראה המקצועיים.

כלשהו. מחפץ או מאגרוף מכה קיבל שהוא ברור לי היה לגמרי. ונפוח

של מיטתה על הילדים שני עם שיחקה היא שכאשר לנו סיפרה האם
כשהילדה בגן. שלמדה "גלגול" לה להראות רצתה הבת הגדולה, הבת
פיו על בעוצמה היכתה מהן ואחת מטה כלפי רגליה נזרקו הסתובבה
ניסתה האם בתפרים. צורך והיה נוראה נפיחות נגרמה התינוק. של
נוצרה וכתוצאה בקרח המקום שפשוף באמצעות הנפיחות את להוריד

קור. כוויית

מסוגלת שהיתה או יכלה שהיא חשבנו לא שלה. לסיפור האמנו
שקיבל הרופא עם התייעצתי וחדפעמי. מסובך כלכך סיפור להמציא
בהחלט יכלה הילד בפני שהחבלה אישר והוא לאשפוז התינוק את
מדברי התברר כמוכן אחר. מילד שבאה כזו ממכה כתוצאה לנבוע
עדיין היתה הנפיחות כאשר מיד, לביתהחולים הגיעו שההורים הרופא
מחכים היו ודאי משהו, להסתיר מנסים היו אילו הראשוניים. בשלביה

זמן. יותר

את אבחנו שהם משום כעסו בביתהחולים הצוות אנשי ואולם,
שהאמינו אלה לשניים: נחלק הטיפול צוות חוזרת. כהתעללות הפגיעה
שחשבו ואלה הילד) (שלום מתאונה כתוצאה נגרמה שהפגיעה לאם
ביתהחולים). (צוות מכוונת אלימה מפעולה כתוצאה נגרמה שהפגיעה
עם הילד את להשאיר האם בסוגייה גם נחלק הצוות מכך כתוצאה
הפרדתו עלידי יוגן שהילד דרשו בביתהחולים הצוות אנשי אמו.

מאמו.
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עלולה האם עם התינוק של שהשארתי הפחד היה מרוד, בדילמה. הייתי
שהחלו היחסים שלאור הפרוד היה ומאידך, מדי, מסוכנת להיות
לגרום מאמו התינוק הפרדת עלולה יפה, כה בצורה ביניהם להתפתח
התאונה את למנוע היה שאפשר שלמרות האמנו הפיך. בלתי נזק לו
ביחד. הילדים שני עם שיחקה האם כאשר להתרחש יכלה היא הזו,
בהכרח שלא וודאי בעבר, שקרו ממקרים מאוד שונה היה המצב
המשחק פעילות כן, על יתר בילד. עדיין מתעללת שהאם כך על הצביע
כדי תוך למדה שהאם הפעילויות מסוג היתה תיארה שהיא הילדים עם

עמנו. העבודה

ובמיוחד ילדיה, עם ביחסיה איכותית התקדמות ראינו הטיפול במהלך
שרצתה בה לחשוד מספקת סיבה שהיתה חשנו לא לכן התינוק. עם
לא שהיא הערכנו בזמן, בו במודע. שלא או במודע בתינוקה לפגוע
גם הילדים; שני עם המשחק בשעת מספיקים זהירות בצעדי נקטה
(הנחת התאונה לאחר הלחץ במצב מתאימה והבלתי הסוערת תגובתה
צעדים נקיטת על לחשוב מספקת סיבה היו  הזיקה רק שלמעשה קרח)

הילד. של שלומו את להבטיח כלשהם

במעון יבקר שהילד שונות, אפשרויות הועלו הולמים? יהיו צעדים אלו היתה השאלה
שאביו לאחר רק הביתה ויחזור אחרהצהריים בשעות אומנת ובמשפחה בבוקר יום

היום. שעות לרוב באומנה יסודר שהילד או הביתה; מגיע

ועד הביתה חוזר שהוא ומהרגע יום, במעון יסודר שהתינוק הציע האב
את שכנעתי ואני אותי, שכנע הוא אחר. מישהו איתו יהיה ההשכבה

זו. תכנית לאמץ הוועדה,

ארבע לשעה ועד בבוקר עוזב שהאב מהזמן במעון שהה התינוק לפיו הסדר נמצא
הילדים כאשר בערב, שבע עד מארבע בבית שתהיה אשה ונשברה אחרהצהריים,

לישון. הלכו

החשד את בילד, לטפל איהצלחתה את לשאת מאוד התקשתה ט'
מהאנשים כמה של העוינות ואת בילד, התעללה שהיא החוזר
כמוכן, ומתוחה. דאגנית מאוד גדולה, במצוקה היתה היא בסביבתה.
ילדיה בשני לטפל לבדה אותה להשאיר טעות זו שתהיה היה נראה
כלפינו פיתחה שהיא החלקי האמון זאת, עם יחד הנפשי. מצבה בשל
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תכנית נבנתה שבה המהירות ביחד, עבדנו בהם הקודמים בחודשים
איתנו, מפגשים במסגרת המאורע של המהיר והעיבוד החדשה, הטיפול

מאוד. מהר להתאושש לה איפשרו

הנורמה את השיג ר' וחצי שנה בגיל לפרוח. התינוק החל זה מאורע לאחר קצר זמן
עזרה ולבקש להתעניין, ללמוד, מסוגלת שהיא הוכיחה ט' לגילו. ההתפתחותית
את למנוע יותר מעט הצליחה היא אליה. משגר שתינוקה לסימנים בהתייחסותה
הצליחה ואף לצרכיו, אמפתי יותר קצת באופן שהגיבה בכך ר' של ההתפרצויות

התרחשו. כאלה מקרים כאשר להרגיעו

והילד, האם ביחסי נפלאים שינויים התרחשו השנייה, לשנתו נכנס כשהטיפול
לשחק יותר נכונה היתה פעיל, באורח פעולה שיתפה ט' בר'. מפתיעה והתקדמות
ביחידה הסתובב הוא ופעיל. רגיל לפעוט היה ר' וליהנות. להתלוצץ מסוגלת ואפילו
מבנה, ליהנות למדה אימו הצוות. חברי עם בשמחה ושיחק ובביטחון, בחופשיות
הבדיקה כאשר הסתיים הטיפול בהישגיו. ולהתגאות פעיל באופן איתו לשחק

נוספים. שיפורים הראתה שנתיים בן בהיותו לר' שנערכה

מקצוע לאנשי "עוץ :3 תסונה
פעמים מספר פרטי באופן תלמידים המלמדת טיפולית, ממורה טלפון שיחת קיבלנו
הסובלת שבע בת ילדה שלה, לתלמידה בקשר איתנו להתייעץ רצתה היא בשבוע.
בכיתה ולמדה רגילה אינטליגנציה בעלת היתה הילדה חמורים. למידה מקשיי

בשבוע. פעמים מספר הטיפולית המורה עם ונפגשה רגילה

למורה לספר הילדה התחילה מוחלטת סודיות לתלמידה הבטיחה שהמורה לאחר
האלימות כלפיה. ובמיוחד אמה, כולל המשפחה בני כל כלפי האב של אלימותו על
זו בצורה אותה והשליך בשערותיה אותה תפס הוא לאחרונה וקללות. מכות כללה
עבדה האם והידרדר. הלך המשפחה של הכלכלי והמצב מובטל היה האב מהחדר.

המשפחה. של היחידה ההכנסה את היווה הזעום ושכרה מלאה במשרה

היו לא הם ממנו. פוחדים ושהם אלים כאדם ידוע שהאב מסר, ביתהספר צוות
עליה כיצד בטוחה היתה לא המורה עליו. לדווח ופחדו לפעול דרך באיזו בטוחים

סודיות. לילדה הבטיחה היא שכן לפעול

ושחובתה התעללות של פנים, לשתי משתמע שאינו ברור, מקרה שזהו למורה נאמר
היא שכאשר לה ולהסביר הילדה עם לדבר למורה הומלץ חוק. עלפי עליו לדווח
שהילדה עכשיו לה. תספר שהילדה מה ידעה לא היא סודיות על לשמור לה הבטיחה
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לדווח חוק פי על מחויבת המורה לה, שעושים הנוראים הדברים על לה סיפרה
התנהגות את להפסיק היחידה שהדרך מאמינה והיא לה לעזור רוצה היא עליהם.
ניתן מה הילדה עם יחד ולחשוב לנסות למורה נאמר כמוכן עליה. לדווח היא האב

מהדיווח. יינזקו לא האחרים המשפחה ובני שהילדה כדי במשפחה לעשות

לה יעצנו האם. עם לדבר צריכה שהמורה למסקנה יחדיו הגיעו והמורה התלמידה
לה יש יגיבו, הסעד שפקידי שעד לאם ולהגיד האם בפני הנושא את להציג כיצד
לפנות יכולה היא לטיפול. ילכו אליו השירות את ולבחור בעלה עם לדבר הזדמנות

משפחתי. טיפול המציע אחר לשירות או הילד" ל"שלום

לבית הגיע הסעד שפקיד עד המורה. עם השיחה על ביותר חיובי באופן הגיבה האם
באחת בטיפול החלה כבר המשפחה יותר, מאוחר שבועות שלושה המשפחה

העירייה. של משפחתי לטיפול המרפאות
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ששירותי וילדים משפחות משרת הקודמים בפרקים שתוארו מהפרויקטים אחד כל
החדשים המשעולים את שנבחן לפני להן. לסייע מתקשים המסורתיים הרווחה
היחסים, של הדינמיקה את להבין חיוני ,(12 (פרק הללו הפרויקטים עלידי שנפרצו
הגורמים לבין הללו המשפחות בין בעבר שהתקיימו הדדית, בחשדנות המאופיינים

להן. שירותים מתן על הפקידה שהחברה

ועלייה, מוגבלות אלימות, כרונית, אבטלה עוני, מצבי עם המתמודדות משפחות
חסרי חשים הם וכיצד קשה משימה היא בסיסית הישרדות אפילו כיצד מגלות
תמיד כרוכים יהיו שחייהם להם מתברר הזמן עם חייהם. במסגרות ולכודים אונים
של וחוזרת נשנית הצלחה אי בשל מתחזקת זאת ותחושה ובכאב, בקשיים

יותר. טובים חיים ולהשיג לנסות מאמציהם

תמיכה לקבל זוכות שאינן רק לא אלה משפחות קרובות שלעתים אלא בלבד, זו לא
פוגע ואף שלילי, ביחס נתקלות הן שלפעמים אלא  אותן הסובבת מהחברה
את להטיל נוטים המשפחות עם במגע הבאים האנשים קרובות לעתים כלפיהן.
יותר, טובות היו הן שאם אומרים היו כאילו הן: כתפיהן על למצוקתן האחריות
מצליחות והיו הזה, במצב נמצאות היו לא הן אז כי יותר, מתאימות יותר, אחראיות

אמר: בסמינר המשתתפים אחד חייהן. עם יותר טוב משהו לעשות

שהן בסיכון ילדים להן שיש למשפחות תמיד אומרת שהחברה בעוד
שיש המיטב את עושות רק הן בילדיהן, שלהן הטיפול בדרכי טועות

אותן. מבינים שלא תחושה תוך בעולמנו, לשרוד כדי ביכולתן

הרווחה לגופי רבות פעמים ופונות בדחיפות לעזרה זקוקות אלה משפחות
את לשכנע צריכים הם עזרה לקבל שכדי מכיוון אבל בהן. טיפול על המופקדים
ביותר הקפדניות הביורוקרטיות בתקנות עומדים אכן שהם השירותים עובדי
משאביהם הצנעת תוך כך עצמם את להציג צריכים הם זכאותם, את הקובעות

הסמינר: ממשתתפי אחד שציין כפי מצוקותיהם. והקצנת

לא שהם אפס, שהם להראות צריכים הם לשירות פונים כשהם
לספר חייבים הם כסף. להם שאין לילדיהם, או לעצמם לעזור מסוגלים

העניינים. השתבשו מדוע שתסביר בצורה חייהם תולדות את
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עצמם של חיוניים היבטים אותם של הסתרה או הכחשה במחיר רק מגיעה העזרה
הם בו הספציפי העובד על לאיים שעלולים אינטליגנציה) עוצמה, יאוש, זעם, (למשל,

תלויים.

את הקובעים השירותים קרובות שלעתים מפני מיוחד קושי בפני עומדות המשפחות
הדגשה חסרונותיהם, של ההדגשה וכך, הילד. הגנת על גם אחראים הזכאות
המשפחה שלמות את ומעמיד סיכון עליהם מטילה עזרה, שיקבלו המבטיחה
כפי השירותים, עם קשר כל המנתקות משפחות שיש כן, אם מפתיע, זה אין בסכנה.

הסמינר: במסגרת שהועלה הבא בסיפור שקרה

זמן מזה הרווחה ללשכת מוכרת היתה איתן שעבדנו המשפחות אחת
במסגרת ולהשימם מהמשפחה ילדים שני להוציא ניסיון נעשה מה.
תשגיח שזו כדי סומכת למשפחה להביא גם ניסתה הלשכה פנימייתית.
ייפלא לא הילדים. עם לעשות מה ותחליט במשפחה שמתרחש מה על
כל פחדו שהם מפני הלשכה, עם קשר לכל מוכנה היתה לא שהמשפחה

ילדיהם. את מהם תיקח שהלשכה הזמן

שזקוקים לאלה שירותים לספק שאמורים החברה, מחויבות את המייצגים הגופים
הכוח בידיהם שניתן חברתי, פיקוח של כסוכנים יותר המשפחות אצל נתפסים להם,
בתוקף מאמינות המשפחות להן. שיש המעט את מהן לקחת או למשפחות להזיק
שותפות עזרה, לקבל סיכוי שום שאין פיקוח, הוא מבחוץ לבוא שיכול היחיד שהדבר

תמיכה. או

למקצועם קרובות לעתים המגיעים בשירותים, העובדים הם מתוסכלים פחות לא
העובדים המקצועית, והכשרתם לימודיהם במהלך לנזקקים. לעזור רצון חדורי כשהם
כלל שבדרך מודלים  תיאורטיים מודלים דרך הללו המשפחות את לראות לומדים
למנוע שמכוונות ביורוקרטיות תקנות ודרך אלה, למשפחות מתאימים אינם

הולם. בלתי מיחס ילדיהן על ולהגן ציבורית, עזרה של יתר ניצול מהמשפחות

לכל וכמתנגדות מחד, כנצלניות, המשפחות את לראות לומדים העובדים כתוצאה,
בשל חריף תסכול חווים שהם אלא בלבד, זו לא מאידך. להן, לעזור המאמצים
קרובות ולעתים המשפחות, של המתמשכים הקשיים לעומת שלהם האונים חוסר
במשפחות, לפגמים קודמיהם של כשלונותיהם ואת הם כשלונם את מייחסים הם

עזרה. לכל כמעבר אכן נתפסות אשר
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כשלון של אלה יחסים ביצירת אשמים העובדים ולא המשפחות שלא לומר צריך
מתנאים המטב את להוציא יכולתן כמיטב עושות הקבוצות שתי הדדיים. ותסכול
בהגבלת יותר שמעוניינת חברתית מדיניות עלידי המוכתבים אפשריים בלתי
שיש לאנשים לסייע במאמצים נדיבה בהשקעה מאשר הציבור משאבי של ההוצאות

ילדיהם. חיי ואת חייהם את לשפר היכולים במשאבים אמיתי צורך להם

נופל אלה למשפחות עזרה של הנטל מספיק, אינו הממשלתי שהמימון מכיוון
של המימון בעול לשאת מתלהבים תמיד שלא פרטיים, גופים על קרובות לעתים
עם להשלים התחילו רבים גופים כן, על יתר הממשלה. שבאחריות הרווחה שירותי
כסף לזרוק ששים אינם כן ועל עזרה לכל מעבר באמת הן אלה שמשפחות התפיסה

תחתית". ללא "לבור

בכוחאדם; ממחסור כלל בדרך סובלות הרווחה תכניות היטב: ידועה התוצאה
רחוקות ולעתים מדי, מועט שכר ומקבלים מדי רבות שעות עובדים שישנם העובדים
אחת בעמלם. פרי לראות להם שיאפשרו התנאים או ההזדמנות להם ניתנים
בניסיון משתקפת משפחות עם לעבודתם אלה תנאים עושים מה של הדוגמאות

"יחדיו": של הבא

והובטחו בה להתחיל עמדו רבות שתכניות בשכונה עבדנו פעם
אני התממש. לא זה מכל דבר שום אבל רבות, הבטחות לתושביה
העובדות אנחנו, אם לראות כדי רק אלינו באו נשים שכמה זוכרת
שוב "יה, אומרות היו הן שהגענו פעם וכל באנו. אמנם הסוציאליות,

הפתעה". איזו כאן! אתן

המקצוע לאנשי והן למשפחות הן המשותפים והיאוש האונים חוסר האמון, חוסר
הפרויקטים של בדרכם מכשולים מהווים למשפחות, שירות מתן על המופקדים
שבעזרתן מהדרכים כמה מתעדים הבאים הפרקים שלושת שליחותם. את להגשים

להם. יכלו אף  מקרים ובכמה אלה במכשולים הפרויקטים מנהלות נאבקו
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מקצועית

בשיטת הצורך ויתואר לעבודתם המקצוע אנשי של מחויבותם תיבחן זה בפרק
כל בהסכמת שגובשה פעולה, עקרונות סדרת תוצג לבסוף, חלופית. מקצועית עבודה
עבודת של במרכזה עומדים אלה עקרונות בסמינר. הדיונים בסיס על המשתתפים,
מקצועית לעבודה כבסיס ומוצעים בסמינר הפרויקטים את שהציגו המקצוע אנשי

המתוארות. האוכלוסיות עם מוצלחת

למשפחות היא שמחו'בותם המקצוע אנשי א.

שירותים שנותני ולילדים, להורים לעזור הצליחו בסמינר שהשתתפו המקצוע אנשי
שעמדו הרציניות המכשלות למרות וזאת להם, לעזור ניתן שלא האמינו אחרים
מרצונם, עצמם, את העמידו הם זה, לצורך הקודם. בפרק תוארו אשר בדרכם,
עצמן. המשפחות של למצבן בדומה פתרון, חסרי ולכאורה מתח, מלאי במצבים

עם ביחד ולצאת, תקווה, חסר פניו על שנראה למצב עצמם לחשוף אותם הניע מה
מחויבותם היה אותם שהניע שמה נראה סלולה?" לא "בדרך למסע המשפחות,
הללו. המשפחות בחיי שינוי שיחול לכך לדאוג והתעקשותם שבטיפולם, למשפחות

מופשט. מושג איננה  אלה מקצוע אנשי עלידי נתפסת שהיא כפי  "מחויבות"
עם והן ההורים עם הן לאדם אדם של יחסים עלידי מאופיינת לשיטתם, מחויבות,
ניסיונן ועם המשפחות עם להזדהות שלהם היכולת ועלידי שבטיפולם, הילדים
כפי שבדיוק ההכרה עלידי הונחו אף אלה מקצוע אנשי מצוקותיהן. עם להתמודד
זקוקים אחרים גם כך קיבלוה, ואף חייהם במשך לעזרה זקוקים היו עצמם שהם

מסלחה: רגדה בסמינר שציינה כפי כזו. לעזרה וראויים

לפעמים אחרים. ומעצבנת מתעצבנת אני לי. כשקשה בעצמי מתבוננת אני
אצל כך לא זה האם בהם. מתביישת אני שאחרכך דברים עושה אני
מאבדים הם כאשר המטופלים, את להבין לנו קשה כלכך למה אז כולם?

שצריך"? "כמו מתנהגים ואינם העשתונות את
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להורים מאפשר אשר החברתי, הצדק לחוסר מאוד רגישים היו המקצוע אנשי
אפילו לילדיהם לספק אמצעים אין שלאחרים בעוד הכל, לילדיהם לתת מסוימים
יש האלה להורים שגם למדו הם מקרוב, המשפחות הכרת מתוך בסיסיים. דברים
כדי שביכולתם כל לעשות מחויבים חשו הם כך משום ילדיהם. עבור ותקוות חלומות

סטוצ'ינר: נעמי כדברי הורים. להיות הזדמנות האלה להורים לספק

הייתי ולא לילדי, נותנת שאני מה על להתפשר מסכימה הייתי לא
לתת רוצים שהם מה על להתפשר עובדת אני שעמם ההורים מן מבקשת

ביותר. הטוב רק  הילדים בשביל לילדיהם.

אחרים? מקצוע אנשי עם העובדים יחסי על למשפחות זו מחויבות השפיעה כיצד
להבין אפשר הקודם, בפרק תואר אשר השירותים, לנותני המשפחות בין הנתק לאור
נאלצו הם בעיה. בפני העובדים את העמידה המשפחות, עם וההזדהות זו, שמחויבות
משלנו (אתה המשפחות. לבין למקצוע חבריהם בין  כפולה נאמנות עם להתמודד
כלפי יותר ביקורתיים ולהיות עמיתיהם עם להזדהות בחרו אם משלהם?) או
היו כזה, במקרה המשפחות. עם המיוחד הקשר באובדן הסתכנו הם המשפחות,
אמון. בו לתת שאין מקצוע איש עוד   "מהם" מישהו שוב בהם רואות המשפחות

אלה מקצוע אנשי של הטבעית הנטייה למשפחות, שלהם העמוקה המחויבות לאור
באיבוד הסתכנו הם חסרונות. היו לכך גם אך המשפחות. לצד לעמוד היתה
ולתמיכה למשאבים הגישה איבוד מכך, וכתוצאה המקצועית, הקהילה של התמיכה

למטופליהם. לעזור כדי זקוקים הם שלה וארגונית מקצועית

המנהלות של ביכולתן רבה במידה תלויה היתה ופרויקט פרויקט כל של הצלחתו
למשפחות, עדיפות לתת המשפחות: לבין השירותים בין זה דמדומים באזור לנווט
לעבוד להם המאפשרים המשאבים שבידיהם אלה עם קשר על שמירה כדי תוך

לטובתן.

המקצועית בעבודה חלופיות בדרכים הצורן ב.

סדרת יישום הינה גסה, בהכללה סוציאליים, עובדים אצל הנהוגה השכיחה השיטה
שבטיפולם. הספציפית האוכלוסייה לטובת להתערבות ומודלים תיאוריות
מפתחים אשר וחוקרים, אקדמאים עלידי מופקות מסורתי, באופן התיאוריות,
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הללו, המודלים לפי הנדרשים הכישורים את לומדים העובדים עבודה. של מודלים
ארגונים של האילוצים במסגרת רוב פי על  מטופליהם עם בעבודה אותם ומפעילים

פורמליים.

מתיאוריות שהופקו מודלים על המבוססת השירותים, של הארגונית ההיערכות
מתן את להבנות הצורך על המושתתים ביורוקרטיים ותקנות חוקים ועל מופשטות,
ולדרכי לעיל שתוארו המשפחות של חייהן למורכבויות רגישה איננה השירות,
המשפחות את הרואים המקצוע, אנשי לחייהן. לתרום העשויות המקצועית העבודה
במה להבחין לעתים, מסוגלים, אינם והתקנות, המודלים שמציבים למסך מבעד
כמעט עצמן המשפחות של קולן להגיב. עשויות הן מה ועל המשפחות את שמייחד
להן לעזור יכול מה על שדעתן כאילו להן ניתן והשירות זה, בתהליך כלל נשמע ואינו

לשרתן. האמורים אלה של המקצועית לעבודה רלבנטית בלתי הינה

בסיס על התפתחו הפרויקטים בשמונת המקצוע אנשי עלידי שגובשו העבודה דפוסי
המקצוע אנשי שבו האופן את לשנות שאפו העובדים ראשית, עיקריות: שאיפות שתי
את להפוך שאפו הם שנית, אלה. אוכלוסיות של ולפגיעויות לצרכים מתייחסים
שתי המקצועית. עבודתם של המוצא לנקודת המשפחות של ותפיסותיהן מצבן

מסלחה: רגדה של בדבריה היטב מתועדות הללו השאיפות

העובדים מהבית. ילדים בהוצאת שדנה החלטה בוועדת חברה הייתי בעבר
"אני המלצתם: את כותבים היו ובסוף הילד, על מדווחים היו הסוציאליים
מסתכלת הייתי אומנת." למשפחה או לפנימייה הילד את להכניס ממליץ
לו? יעזור זה איך מהבית? הילד את להוציא צריך "למה ואומרת: עליהם
אבל הילד. את מזניחה שהאם אמרו הם לפעמים יפתור?" זה בעיה איזו
מוכה, אם היא מובטל. שבעלה רואים כולה, המשפחה על מסתכלים אם
להבין ננסה שלא מדוע הכנסה. מקור לה ואין גרוע, הכלכלי שמצבה אם
פשוט במקום לה לעזור ננסה שלא למה הקשה? מצבה את ולהבין אותה,

הילד? את לה לקחת

להן לעזור מחויבים ושהיו מקרוב, המשפחות את שהכירו המקצוע שאנשי מכאן,
שאיננה שיטה חלופית, עבודה שיטת "להמציא" נאלצו בעיותיהן, על להתגבר
בין אמיתי מפגש על מושתתת אלא והפעלתו, טיפול מודל בחירת על מבוססת

לעובדים. המשפחות
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את האלה, האנשים את. מקרוב להפר העובדים על היה המשפחות, עם להצליח פדי
ולשנות  ביותר הקטנים גם ולו  ניסיונותיהם ואת משאביהם את חייהם, מורכבות

בגישתה: שחל השינוי את כך תיארה פקר פנינה בכבוד. ולחיות מצבם את

למצוא וצריך שפה, יש האלה. הנשים עם לתקשר כיצד ללמוד עלי היה
אישי בסיס על קשר ליצור כבוד, להן ולתת טוב להקשיב צריך אותה.
ושהן נפלא הומור חוש להן שיש ראיתי שלהן, השפה את כשלמדתי יותר.
מן הרבה לנו שיש לכך. הזדמנות להן יש אם הרבה, לצחוק אוהבות
בשבילי היתה זו בפנינו, ליבן את כשפתחו וכאמהות... כנשים המשותף

ומרגשת. מפתיעה מאוד חוויה

היה לשירותים, המשפחות שבין ביחסים הארוכה הכשלונות שורת לאור מכל, יותר
היה המשפחות. של לאמונן ראויים שהם ספק, לכל מעל להוכיח, העובדים על
את עצמם על ולקחת סיבה, יש המשפחות של שלחשדנות בכך להכיר עליהם
המשפחה בצורכי יטפלו שהן כך על לסמוך שאפשר זמן, פני על להוכיח, המשימה
יעשו ושהם אותם, מגדירים שהשירותים כפי ולא אותם, רואה עצמה שהמשפחה כפי

עצמה. המשפחה של והרצונות הרעיונות עלידי המונעת בצורה זאת

מקצועית לעבודה החלופית השיסה עקרונות ג.

בעוד הפרויקטים. של עבודתם מתוך העולים עקרונות אחדעשר יש כי נמצא
כולם אין הפרויקטים, כל של משולבת תמונה מייצגים להלן, המתוארים העקרונות,
המחברים עלידי צוינו אלה עקרונות ופרויקט. פרויקט בכל בהכרח מתקיימים
כל להציג הוקפד הפרויקטים. ממנהלי שהתקבל משוב בסיס על שופצו מכן ולאחר

בשטח. לעבודה מעשית בהכוונה עיקרון

מהעובדים רבים "חדשה"; למקצועיות כמצע הללו העקרונות את מציגים אנו אין
הקהילתית או הסוציאלית העבודה את למעשה, משקפות, אלה שהנחיות סברו
לעקרונות דומים אלה שעקרונות לראות ניתן ומתמיד. מאז שהיתה כפי במיטבה,
Gowdy, Rapp, Sl Poertner, (למשל דומה בדעה שהיו אחרים מחברים עלידי שהוצעו
דוקטרינת או מקיפה רשימה שזוהי טוענים אנו אין כמוכן .(1993; Nelson, 1993

להמשיך שיש שטח של ראשוני כמיפוי יותר אלה עקרונות לראות יש סופית. פעולה
צפונותיו. את ולגלות
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להסביר בהם יש אשר הסמינר, משתתפי מפי דברים הוספנו העקרונות מן אחד לכל
פעולתו. דרכי את להדגים או העיקרון את

ל0מוי יכולים המשפחה שבנ. p ,עקב. רציף בא.פ, המשפחה לו""ת עומדים העובדים (1
אותה. ולנצל נוכחותם על

לנו זקוקות הן כאשר המשפחות לרשות לעמוד יכולתנו כמיטב משתדלים אנו
אחראי להיות שאמור הסוציאלי העובד את להשיג קשה מדי, קרובות לעתים
המתנה לאחר רק תשובה מחזיר הוא הודעות לו משאירים ואם למשפחה,
אנו אבל הזמן. כל לרשותם לעמוד יכולים שאיננו כמובן בכלל. אם  ארוכה
עדיפות שלהם לצרכים נותנים ואנו אותנו, להשיג יוכלו שהם כך על מקפידים
שחשובים כמי בהם לנהוג עלינו באמונם, לזכות רוצים אנו שאם משום זאת,

אותנו. כשצריך שם שנהיה עלינו לסמוך שיכולים וכמי לנו,

למה בהתאם ופועלים להם. מאמינים א.סרים. המשפחה שבני למה מקשיבים הע1בדים (2
וצריכים. מרגישים חושבים, שהם אוסרים שהם

אין שלנו בצוות ולעובדים זכות, אין לי דבר. בכל שלנו שותפים הם ההורים
הטובים המורים הם לילדיהם. בנוגע זקוקים הם למה להורים להגיד זכות,
ההורים מה לשמוע הוא הדרך כל לאורך אותנו שהניעו הדברים אחד ביותר.
על להקל כדי לעשות יכולים שאנו ביותר החשובים הדברים הם אלה אומרים.
בזאת, מכירים שאנו בגלל מפיגור. הסובל או נכה ילד עם לחיות ההורים

מידע. לנו מספקים שהם בכך לנו מסייעים ההורים

הינם שבהם הקשים למצבים להגיב לא ב"הקף המתנדבים את הכשרנו
להקשיב, למדו הם הרגשתם. את שישפר פתרון ולכפות לנסות לא נתקלים,
האלה הנשים של בחייהן הראשונה הפעם היתה זו הנשים. עם לבלות ולמדו
שעודדו הראשונה הפעם היתה זו עליהן. שעובר במה להתעניין טרח שמישהו
בעל הוא עליהן שעובר מה שכל עצמן, בזכות אדם כבני עצמן את לראות אותן

חשיבות.

בידע המשפחה את מעדכנים הם המשפחה. בשביל החלסות מקבלים אינם העובדים (3

עליה. ביותר המקובלת להחל0ה להגיע לה 1ס0"עים בדשותם, הנמצא
לענות הנכונות הוא בעיקר אותי שמרשים מה "קשר", פרויקט על שומע כשאני
והם שאלות, לשאול אותם ומעודדים זמן להורים מקדישים שאלות. על
להחלטות להגיע כדי לו זקוקים שהם מידע מקבלים הם תשובות. מקבלים
ההחלטות, קבלת מתהליך חלק להיות יותר נוטים ההורים כך להם. הנוחות
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החלטה היא לדעתם אשר אחר מישהו של החלטה עליהם שתיכפה במקום
גרועה.

להצליח יכולת להם שיש ייווכחו מאתיופיה החדשים שהעולים מעוניינים אנו
כשמדובר בעיקר הישראלית, בחברה לפעול מסוגלים ושהם בעצמם ולטפל
מידע בפניהם מציגים אנו לעשות. מה להם אומרים אנו אין אבל בילדים.

להחלטות. בעצמם להגיע אותם ומעודדים ואפשרויות,

זסן. ולאורן הרבה לתת הצורן, כשמתעורר סוכנים, העובדים (4

להציע מספיק זה אין זמן. לאורך מצטברים מחסכים סובלות רבות משפחות
ליצור צורך יש לעצמם". לעזור להם "לעזור שמטרתן קצרותטווח התערבויות
על לגבור להם שיסייעו באופנים להם ולהעניק הילדים ועם ההורים עם יחסים

אלה. חסכים

הסמוי הפוסנציאל את מאתרים המשפחה, של הנוכחי למצבה מעבר מסתכלים העובדים (5

לממשו. המשפחה לבני ומסייעים בה הגלום
בקרב כישורים של סמויים אזורים לאתר יכולת מפתחים העובדים ב"אוריון",
משאביהם את פעיל באורח מחפשים הם עליהם. ולבנות המטופלות המשפחות

בפתולוגיות. בהתמקדות זמן מבזבזים ואינם וכוחותיהם,

פעם, של המלאכה לבתי בדומה כסדנאות, הפרויקטים את לראות ניתן
אינן החיים של היומיומיות הבעיות האנושי. הפוטנציאל למימוש המוקדשות
מתייחסים אלא להיות, יכול הוא ומי האדם מיהו להגדיר בסיס משמשות
בו. הגלום ידוע הלא הפוטנציאל עבר אל מסע של התחלה נקודת כאל אליהן

בגלוי. pn ומודים יודעים, שאינם במה מכירים העובדים (6

שאינני יודע, שאינני העובדה את לקבל יכול שאני היא להם שלי התרומה אם
חוסר את יותר רבה בקלות לקבל יכולים הם אזי בעניינים, שאינני בטוח,
יודע. כן שאני דברים שיש לעובדה קשור זה אין חולשתם. ואת שלהם האונים

לדעת. לא בסדר שזה הוא יודע שאני הדברים אחד

מסוים. כיוון לכפות סבלי שינוי, של בתהליך המשפחות את מלווים העובדים (7

לשנות או משהו לעשות ממהרים איננו המטופלים. עם רב זמן מבלים אנו
או פחות שקובעים, אלה והם להבנה, להקשבה, זמן מקדישים אנו דברים.

משהו. לעשות צורך יש אם יותר,
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רבים מקלטים בעלה. עם שלה החיים מן בורחת היא למקלט, באה כשאשה
בחיים ולהתחיל בעליהן, את לעזוב הנשים את המעודדת פעילה עמדה נוקטים
ולתמוך לו, זקוקות שהן התהליך את לעבור לנשים לסייע מנסים אנו עצמאיים.

מקבלות. עצמן שהן ההחלטות בביצוע בהן

קונבנציונאליות. לא בדרכים לפעול מוכנים העובדים (8

גם להם אמרתי למרכז. הנשים מבתי בוקר של לקפה המפגש מקום את שינינו
הקישואים או האורז את להביא יכולה בישולים, או הכנות לה שיש שמי
שאת חושבת את "מה בלשכה: התנגדות הרבה לכך היתה במרכז. ולהכין
לעשות. רוצות שהן מה זה אבל לתכנית?" אורז מביאות הנשים ממתי עושה?
עם מתקדמות ואינן זמן מבזבזות שהן דואגות הן אחרת כך. להן נוח יותר

הבית. עבודות

לצורכי להיענות שכדי מוצאים כאלה בתכניות העובדים המקצוע אנשי
שנחשב ממה חורגות קרובות שלעתים בדרכים לפעול עליהם המשפחות,

המקצוע. איש של כתפקידו

המפגשים. של ולצורה לתכיפות לזמן. לס7ןום. הנוגע בכל גמישים העובדים (9
להם שיש אנשים להטריד לא כדי מאוד נוח כאמצעי בטלפון משתמשת אני
יבואו שהם במקום לטיפול. הזקוקים אחרים וילדים בבית חולה או נכה ילד
אני שלי, לביקור להתכונן כדי הבית את ויסדרו שינקו ובמקום למשרד, עד
ובתחושת בבושה גס מתחשבת זו עבודה צורת בטלפון. אתם מדברת פשוט

אנונימיות. על לשמור ובהעדפתם אלה, אנשים של ההשפלה

כל עם העבודה באופן מרבית גמישות תהיה שלצוות כך תוכנן הילד" "שלום
לא אולי אחת למשפחה שתורם שמה בכך מכירים הם ומשפחה. משפחה
יציב, המצב כאשר מסוימת למשפחה שמספיק ומה אחרת, למשפחה יתאים

משבר. בעתות לה יספיק דווקא לאו

שלהם. הפעולה כיוון את לשנות לו ומאפשרים המשפחות, סן למשוב מקשיבים העובדים (10

נערכים חדשה, סוגיה לפתוח מוכנות שהן האמהות, מן איתות כשמקבלים
מחדש, חושבים לעשות?". אפשר מה "עכשיו, ואומרים: מתקבצים, מחדש.
שומעים שהם לסיפורים להגיב חופשיים הם כך הוודאות. באי לעמוד מוכנים

האמהות. מן
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אם אחר". משהו "נסה בביטוי: נזכרתי כאן, להצגות שהקשבתי הזמן כל במשך
נסה שצריך, כמו עובד לא שמשהו עקיף, או ישיר מסר, לך מעבירות המשפחות
מחדש להתבונן לך, אומרות שהמשפחות למה להקשיב מוכן היה אחר. משהו

חדשים. לכיוונים ולהתקדם עושה, שאתה במה

מבס נקודות לגלות להם ומסייעים זמן פסק לקחת המשפחה לבני מאפשרים העובדים (11

חדשות.
מן מוגבל זמן פסק לנשים מספק הוא זמן. פסק למעשה הוא המקלט
ותמיכה ביטחון להן יש שבו מקום חייהן, של מנשוא הכבדות הדרישות
להמשיך ברצונן כיצד להחלטות ולהגיע מצבן את לבחון להן המאפשרים

חייהן. את ולחיות

היא שבו המצב עקב עצות אובדת כלל בדרך היא ל"קשר", מגיעה אשה כאשר
להגיע שתוכל כדי זקוקה היא שלו המידע את לה לתת מנסים אנו נתונה.
ולא מצבה על לחשוב קצר, לזמן ולו תוכל, שבו מקום וליצור מיודעת, להחלטה

לו. להגיב רק

העקרונות של היישום גבולות ד.

הטוב את לעשות רוצה הורה שכל ההנחה על מבוססים לעיל שתוארו העקרונות
מחוסר נובע שהדבר היא ההנחה כך, עושים אינם הם כאשר ילדו. למען ביותר
לגבור יצליחו ושאם מתאימה, בעזרה ממחסור או הורות, בכישורי מהעדר הבנה,

כהורים. יותר טוב יתפקדו אלה, כל על

הנובעת ההטיה את להצדיק או זו הנחה להצדיק זו במסגרת מתכוונים אנו אין
עם בהצלחה לעבוד המאפשרת היא זו שהנחה הוא לומר שניתן מה כל ממנה.

להן. לעזור ניתן שלא לכאלה נחשבו שבעבר רבים הורים

בפרויקטים העבודה מן חלק פועלת. איננה זו הנחה שבהם מקרים שיש ספק אין
יכולות. אינן ואלו עבודה, של זה לסוג להיענות יכולות משפחות אלו לאתר היה
עם משפחות עם בעבודתם הילד. בשלום הצוות אנשי של הניסיון היא לכך דוגמה
סימון היתה ביותר הרבה ההתלבטות מהזנחה, או מהתעללות הסובלים ילדים

ישימים. אינם שוב אלה עקרונות להם שמעבר הגבולות
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היו וההזנחה ההתעללות המקרים שברוב עבודתם, במהלך מצאו, הצוות אנשי
להסיק ניתן זאת רעה. מכוונה נבעו ולא משפחתיות, או סביבתיות בעיות של תולדה
את ניצלו להזנחה או להתעללות אחראים שהיו ההורים רוב הזמן, שעם מכך
בכל הילדים. עם שלהם היחסים את לשפר וניסו להם, סיפקה ההזדמנויותשהיחידה
לעיל. שתוארו לעקרונות בהתאם הצוות אנשי עבודת היתה הללו, למשפחות הנוגע

הגיבו שתמיד משום אם הועילה, לא הזו הגישה שלגביהם הורים גם היו ואולם
לנהוג מסוגלים היו שלא משום ואם בהכחשה, ההזנחה או ההתעללות לגילויי
אי כאלה במקרים שכלי). מפיגור או קשה נפש ממחלת שסבלו הורים (כגון כהורים

בסכנה. היה הילד של ושלומו טיפול, בעזרת להתקדם היה אפשר

שיטת החליפו הם הללו, המקרים משני באחד שמדובר השתכנעו העובדים כאשר
לילד בטוח מקום מציאת כזה, במקרה הילדים. על להגנה קדימות ונתנו עבודה,
הצורך, כשהתעורר כן, על יתר המשפחה. שלמות על לשמירה קודמת לביתו מחוץ
וחוסר חשדנות מתוך ופעלו  לעקרונות גמור בניגוד לפעול היססו לא הצוות אנשי

ומשפטית. מקצועית בסמכות השתמשו ואף ההורים, כלפי אמון

סיכום ה.

אפקטיבית. שהיא מצאו שהעובדים עבודה שיטת משקפים לעיל שהוצגו העקרונות
מקצוע אנשי של מעבודתם בלבד אחד בהיבט מתמקדים עצמם שהעקרונות למרות
שמשתקפות וההנחות הגישות אותן כי להדגיש יש  המשפחות עם היחסים  אלה

עבודתם. של ההיבטים שאר את גם מאפיינות הללו בעקרונות

של משמעותה שותפות. על המבוססת עבודה לשיטת הבסיס את מהווים העקרונות
אנשי נוספים, מקצוע אנשי המשפחות,  אחרים הזמינו שהעובדים היא השותפות
שניתן הראו הם זו. עבודה שיטת של ביישומה אליהם להצטרף  ביורוקרטיה
ולהגיע פתרון, חסרות לכאורה שנראות ומצוקות מטלות עם במשותף להתמודד

בעבר. שהועלה פתרון מכל ערוך לאין טובים שהם מוסכמים לפתרונות ביחד
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העיקריים המרכיבים עם קשרים לו שיהיו צריך להתקיים, יוכל שפרויקט כדי
אחת שירותים. להספקת הנחוצים והמשאבים מיומן, כוחאדם לקוחות, שבסביבתו:
לראות היא בסמינר שתוארו פרויקטמערכת היחסים התפתחות על לעמוד הדרכים
וכוי) מממנים ביורוקרטיה, שירותים, משפחות, (כולל הכוללת המערכת את
כדי מתאימה פינה לו למצוא חייב בה ומשתתף משתתף שכל אקולוגית כמערכת

לשרוד. שיוכל

לשרוד ברצונם אם כזו, פינה לעצמם ליצור כלל בדרך צריכים חדשניים פרויקטים
תפוס לשטח נכנסים החדשניים הפרויקטים ראשית, סיבות. כמה לכך ישנן ולצמוח.
המשרתים פרויקטים שנית, לאחרים. כבר והוקצו מוגבלים בו שהמשאבים
טבעם, מעצם מייצגים, להן, לסייע הצליחו לא השירותים שמערכות אוכלוסיות
יש הטוב במקרה ההחלטות. קבלת בתהליכי נשמע ולא כמעט שקולן משפחות
סניגורים במערכת, שונים במקומות בלבד מעטים סניגורים אלה לאוכלוסיות

ביותר. מוגבל שכוחם

שירותים של מוצלחת להספקה הנחוצות הפעולה שדרכי רק לא שלישית,
העבודה מדרכי שונות להן לסייע הצליחו לא השירותים שמערכות לאוכלוסיות
משאבים של יותר רבה השקעה גם דורשות הן קרובות שלעתים אלא הסטנדרטיות,
קיים הרווחה בשירותי קיצוצים של בתקופה במיוחד הרגילות. לתכניות בהשוואה
של עמיתיהם מבטאים קרובות, לעתים ולבסוף, שכאלה. תכניות לממן ניכר אירצון
ככאלו נתפסו שבעבר למשפחות לעזור יכולים שהפרויקטיםשלהם שטוענים עובדים,
שהם למשל, עליהם, אומרים אלה עמיתים כלפיהם. חשדנות להן, לעזור ניתן שלא

מקצועיים". "לא או "שטחיים", האחרון", לשיגעון "נתפסים "יהירים",

לפינה כניסה של מהמותרות נהנה לא בסמינר שנידונו מהפרויקטים אחד לא אף
יכולת אף רבים ובמקרים הפרויקטים, שמונת של ההישרדות יכולת שמורה.
יותר. הגדולה המערכת במסגרת מקום לעצמם ליצור להצלחתם עדות היא צמיחתם,
שונות: משימות מספר על להשתלט פרויקט כל על היה בכך, להצליח כדי
לצורכי בתגובה דינמי באופן להתפתח מסוגלים להיות צריכים היו הפרויקטים
להן שיסייעו משפחות עם עבודה דרכי לפתח השירות; של ולמציאות המשפחות
מקצועות בעלי עם פעולה שיתוף של יחסים ולפתח שוטף; מימון להשיג באמת;

בתחום. אחרים

1
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לחצוב כדי הפרויקטים מנהלות עלידי שהופעלו שונות אסטרטגיות ארבע זיהינו
שתוארו הפעולה דרכי פי על אלה משפחות לשרת יוכלו שבמסגרתה גומחה לעצמן
עצמם את הפרויקטים מיקמו בה בדרך מזו זו שונות אלה אסטרטגיות .12 בפרק
שאימוץ נראה מאידך. הקיימים, השירותים ולעומת מחד, המשפחות, לעומת
(כולל היוזמים הקבוצה או האיש של והמניעים, הזהות פי על נקבע האסטרטגיה
של הצרכים את הערכתם פי ועל לה); מחוצה או המערכת בפנים הוותק מידת

הן: האסטרטגיות ארבע לשרת. שרצו המשפחות
("הקן", הקיימת השירותים מערכת במסגרת למשפחות שירותים מתן (1

"יחדיו"); "אוריון",
ניסיון תוך הקיימת השירותים למערכת מחוץ למשפחות שירותים מתן (2

הילד); לשלום היחידה הילדים, (בית אליה להצטרף
איזי (בית נפרד מימון בעל חלופי שירות באמצעות למשפחות שירותים מתן (3

בישראל); האתיופית בקהילה והילד המשפחה לקידום העמותה שפירא,
ביניהם תיווך תוך הקיימים לשירותים והן למשפחות הן שירותים מתן (4

("קשר").
להלן. מתוארת מהאסטרטגיות אחת כל

הקיימת השירותים מערכת במסגרת למשפחות שירותים מתן :1 א00רטגיה
בכך השירותים לבין המשפחות שבין הפער על מגשרים ו"הקן" "יחדיו" ""אוריון"",
אלה פרויקטים .(1 תרשים (ראה הקיימים השירותים מערכת מתוך עובדים שהם
שנוטים והרווחה העבודה במשרד בכירים גורמים אותם עלידי ונתמכו ניזומו
הפרויקטים למנהלי המספקים כפטרונים פעלו אלה יזמים ולחדשנות. ליזמות
וליישמם המערכת, בתוך חלופיים שירותים דגמי להתאים או לפתח הזדמנויות
של הסוציאליים העובדים את שהעסיקו המקומיות הרווחה לשכות אותן במסגרת
על ושהשגיחו חדשים באופנים למשפחות שירותים לתת אותם שהכשירו הלשכה,

התקדמותם.

הזקוקות למשפחות הן גישה של במונחים במיוחד גדולים, יתרונות יש זה להסדר
השירותים. להספקת הנחוצים משאבים שבידיהם לאלה והן לשירותים, מאוד
לצורכי כלל בדרך מודעים הרווחה בלשכות שהעובדים מהעובדה נהנים הפרויקטים
יתר בקלות. אותן לאתר ומסוגלים להן, לעזור ביכולתם היה שלא רבות משפחות
 הארצית ברמה להפצה הדרך להצליח, יכולתו את הדגים שפרויקט לאחר כן, על
ועם "אוריון" עם היה כך בפניו. פתוחה היתה  והרווחה העבודה משרד באמצעות

בישראל. שונים באזורים רבות רווחה בלשכות שיושמו "יחדיו",
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הקיימת השירותים מערכת במסגרת למשפחות שירותים מתן :1 תרשים

זמן למימון, הקשורים מיוחדים אתגרים כמה מעלה מבפנים העבודה זאת, ועם
עם פעולה ולשיתוף המשפחות, של מצידן ראשונית לחשדנות גם כמו ואוטונומיה,

אחרים. מקצוע אנשי

לעתים דורשים המסגרת בתוך הפועלים חדשניים שפרויקטים הוא הראשון האתגר
תחרות מתקיימת עליהם תקציבים ממשלתיים, תקציבים השקעהמשמעותיתשל קרובות
של המשימה את עצמם על הנוטלים הביורוקרטיה, בתוך הנמצאים האנשים ניכרת.
שנתקל רעיון רעיון, מאשר יותר לא עם מתחילים למערכת, אלה פרויקטים הכנסת
לגבי שלזינגר חולה של בהערתה היטב משתקף זה דבר בהתנגדות. קרובות לעתים

הסמינר: במסגרת "אוריון"

שהיא בטוח לא הממסד, של ביוזמתו מתחילה תכנית כאשר אפילו
אדם של חזונו מאשר יותר לא עם מתחיל החידוש לשרוד. תצליח
בכלל אין בהתחלה יותר. טוב משהו לעשות ניתן כיצד אחד
ואימוץ, קהילה שירותי ארצית, (מפקחת קדם עליה תקציבים.
ביוזמתה לישראל ""אוריון"" את הביאה והרווחה) העבודה משרד
בהולנד התכנית את שפיתחה האשה עם קשר יצרה היא היא.
ללמד כדי חופשתה חשבון על לישראל לבוא הסכימה זו ואשה
לשום ולא להכשרה, אותה, לארח תקציב כל היה לא אותנו.
אותי הכשירה והיא בביתה אותה אירחה עליה אחרת. פעילות
כשהתחלנו איתה. הביאה שהיא במצלמה והשתמשה שלי, בבית
שהיו רק לא הממונים של תגובותיהם בשטח, הפרויקט את להפעיל

S
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עם סוציאליות "עובדות זלזול: של גם אלא אמון חוסר של תגובות
וידיאו?!" מצלמת

כדי ובאוטונומיה בזמן הצורן הוא בסמינר שתוארו הפרויקטים בפני שעמד השני האתגר
שירותים למתן יעילות דרכים ולפתח להמציא דרכם, את למצוא מסוגלים להיות
את נוגד צפויה בלתי בצורה להתפתח הפרויקטים של הצורך אלה. למשפחות
סובלנית אינה כלל שבדרך המערכת עלידי המופעלות בתכניות הנהוגות הנורמות
הביורוקרטיה, מתוך בתומכיהם תלויים הפרויקטים היו כך בשל גם איודאות. כלפי
של הצלחתו מרב את לייחס ניתן זקוקים. היו לו המרחב על פעיל באופן שהגנו
שציינה כפי התכנית. בפיתוח המדיניות קובעי של השוטפת למעורבות "יחדיו"

ולמשפחה: לפרט השירות מנהלת סגנית בראון יהודית

שאף משום נשמתם שנפחו אחרים נחמדים פרויקטים מכירה אני
האמין ולמשפחה לפרט השירות הזדמנות. להם נתן לא אחד
לו נחוצים שהיו והמרחב הזמן את לו ונתן מההתחלה, זה בפרויקט
שלב בכל פעיל באופן מעורבים היינו אורגנית. בצורה לגדול כדי
את לפרויקט לספק השתדלנו מכך וכתוצאה הפרויקט, של ושלב

זקוק. היה הוא להם הארגונית התמיכה ואת התקציב

של תכניותיה כלפי חשדניות להיות נוטות שהמשפחות מהעובדה נובע שלישי אתגר
ולרכוש שלהן הראשוני האסון אי עם להתמודד הפרויקטים על לכן והבטחותיה. הלשכה
המוצגות ההזדמנויות את לנצל נכונות יהיו לא המשפחות כן, לא שאם אמונן. את
הפעולה עקרונות של ליישומם הודות מתאפשרת זה אתגר עם ההתמודדות לפניהן.

.12 בפרק המתוארים

ללשכות: בפועל הזדמנות יוצרת המשפחות בעיני הפרויקטים של הצלחתם
שבאמת אחת תכנית נמצאת הלשכה במסגרת שאם לאפשרות נפתחות המשפחות
לעזור הן אף עשויות האחרות הזמינות השירותים תכניות אולי, אז, להם, עוזרת

באוםאלפאחם: "הקן" פרויקט על דיברה בסמינר המשתתפות אחת להם.

את לראות האמהות התחילו "הקן" מתנדבות עם הניסיון לאחר
הלשכה של הדימוי את שינתה "הקן" אחרת. בצורה הלשכה
האם השאלה עם להתמודד נאלצו הלשכה עובדות אז או בעיניהן.
של בתפיסתן שחלה התמורה לפי עצמן את לשנות מוכנות הן

המשפחות.

י י י וי
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שיתוף של יחסים לפתח היה פרויקטים מנהלי בפני העומד והאחרון תרביע' האתגר
מהמערכת שהתקבלה התמיכה הרווחה. בלשכות השציאלים העובדים עם 9עולה
הפרויקטים מנהלי המקומית. ברמה יצליחו אכן שהפרויקטים הבטיחה לא הארצית
מהם תבע הדבר ולשכה. לשכה לכל כניסתם על ומתן משא לנהל צריכים היו
את הן שתתגמל בדרך הפרויקט ועיצוב העובדים של לצורכיהם מיוחדת רגישות
פקר פנינה של הבאים בדבריה מודגמת זו גישה העובדים. את והן המשפחות

"יחדיו": מפרויקט

שהיה מידה באותה הסוציאליים לעובדים לעזור לנו חשוב היה
עובדים בלשכה הסוציאלים שהעובדים הבנו למשפחות. לעזור חשוב
סוציאליות עובדות אלה היו קרובות לעתים במיוחד. קשים בתנאים
כמאה על אחריות קיבלו הן לימודיהן. את סיימו עתה שזה צעירות
לעזור משהו לעשות תוכלנה שהן היתה מהן והציפייה משפחות,
מצב זהו מספקת. הדרכה ללא קרובות לעתים אלה, למשפחות

אפשרי. בלתי

כשאנו שניתן ככל פתוח ראש עם הסוציאליות לעובדות לבוא ניסינו
שם להיות באמת ניסינו ביחד". משהו נעשה "בואו אומרות:
יחד לעבוד הצענו אותן. לטפח אותן, להדריך להן, להקשיב בשבילן,
רק ולא המעשיות מהתנסויותיהן ללמוד להן ולעזור איתן,

מהתיאוריה.

כאחת נתפסת מהלשכה הסוציאלים העובדים עם פעולה בשיתוף לעבוד זו נכונות
תכניות של החיובית התרומה בגלל ו"אוריון". "יחדיו" של להצלחתם הפינה מאבני
למכור כדי קשה לעמול נאלצו שפעם הפרויקטים מנהלי הסוציאלים, לעובדים אלה
מוזמנים היום עצמם מוצאים המקומיות, הרווחה ללשכות שלהם הפרויקטים את

הלשכןת. בחסות שלהם הפרויקטים את ליישם כדי הלשכות עלידי
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תוך הק"מת השירותים למערכת מחוץ למשפחות שירותים מתן :2 א0סרסג'ה
אליה להצכורף ניסיון

בירושלים מוכות לנשים במקלט הילדים ובית הילד לשלום היחידה להקמת היזמה
להקמת היזמה הממשלה. לחסות יועברו שהם מפורשת מטרה מתוך עצמאית היתה
הכרה מתוך בביתחולים, הילד להתפתחות מהיחידה באה הילד לשלום היחידה
בילדים ההתעללות עם להתמודדות הנחוצים והכספים המומחיות את ביחידה שאין
בירושלים המקלט להקמת היזמה עלידם. המטופלות במשפחות שנצפו והזנחתם

מוכות. בנשים לתמיכה עצמן שהקדישו נשים מקבוצות באה

מגופים פעולה ושיתוף עזרה בתחילה הפרויקטים מנהלי ביקשו המקרים, בשני
נאלצו פעילה תמיכה קיבלו שלא מכיוון בסירוב. נתקלו אבל ממשלתיים ומפקידים
כדי עצמאי במימון הזמני הצורך עם משלימים בעודם דוכיוונית: אסטרטגיה לפתח
זו היא שהממשלה הזמן כל טענו הם הפרויקט, בהפעלת להתחיל יהיה שאפשר
מנהלי כך, בעשותם .(2 תרשים (ראה יזמו שהם השירותים הספקת על שאחראית
את אחריותה על לקבל הממשלה שבשכנוע האתגר עם התמודדו רק לא הפרויקטים
ניתן יותר שמאוחר כך שלהם הפרויקט את לעצב ביקשו גם אלא המקומי, הפרויקט

כולה. במערכת להפיצו יהיה

כדי הממסד תמיכת את מלכתחילה דורש שאינו הוא שכזה הסדר של יתרונו
קשה החדשניים לפרויקטים אם שלו. הגדול האתגר גם טמון כאן זאת, עם להצליח.
לפרויקט קשה וכמה כמה אחת על המערכת, בתוך מקומם את ולמצוא להשתרש
ממנה. כחלק ולהתקבל בה לפעול לתוכה, לחדור למערכת מחוץ שניזום חדשני

הוא כלשהי מסיבה כאשר כזה לשירות שקורה למה דוגמה הוא הירושלמי המקלט
בסמינר תואר זה מצב הממשלתית. המערכת של חסותה תחת להיכנס מצליח אינו

ורדי: דינה עלידי

מנדט המעניקה החברה או  שהממסד שירות הוא המקלט
משמעות להפעלתו. האחריות את עצמו על לוקח אינו  לממסד
מי גם הם בילדים לטפל שצריכים צוות אנשי שאותם היא הדבר
את לכסות כדי כסף מספיק שיהיה להבטיח בלעדית שאחראים
של משכורותיהם וכן מים חשמל, תחזוקה, על הבסיסיות ההוצאות
התורמים אמיתית. למלכודת אותם מכניס זה דבר העובדים.
של לעלויות מגיע זה כאשר אבל מיוחדים, פרויקטים לממן מוכנים
להיות צריך זה הממשלה? "איפה אומרים: הם שוטפת פעילות

שלה". באחריות
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במקלט ולילדיהן מוכות לנשים שירותים לתת המחויבים עובדים אחרות, במלים
איום תחת נמצאים ושהם הממשלתיים הגופים עלידי ננטשו שהם חשים הירושלמי
שהם חשים הם קרובות לעתים למטופליהם, בדומה ייפסק. שהמימון מתמיד

תקווה. חסר הישרדות במאבק כלואים ושהם בודדים,

חלק להפוך בניסיונותיה יותר רבה להצלחה זכתה שני, מצד הילד, לשלום היחידה
על שתוארו ראשוניים תסכולים למרות הממוסדת, השירותים ממערכת נפרד בלתי

בסמינר: בנדור ניצה ידי

לתרום דורון קרן לבסוף הסכימה חיפושים שנות חמש לאחר
שתרומה בכך תרומתם הותנתה זאת עם היחידה. להקמת כספים
לקבל ישראלי גוף של ובהתחייבות ישראלי, גורם עלידי תינתן זהה
עיריית ואמנם יסתיים. שהמענק לאחר בעתיד, הפרויקט על אחריות
בלבד שנתיים שתוך בתנאי זו התחייבות עצמה על נטלה חיפה
לספק מסוגלת ושהיא בשירותיה ברור צורך שקיים היחידה תוכיח

יעילה. בצורה שירותים

אינה שהעיר חיפה עיריית מראש מסר קיבלנו השנייה השנה בסוף
ואז בנו. צורך יש שבאזור שהוכחנו למרות  אותנו לממן יכולה
על ונדחינו גדולים ולתורמים השונים הממשלה למשרדי שוב פנינו

כולם. ידי

עבודה עלידי הזמן כל השירות את קידמו הילד לשלום היחידה וצוות בנדור ניצה
ההערכה שירותי של מוצלחת הפעלה באמצעות ראשית, בוזמנית. מישורים בשלושה
המשפחות עלידי נוצלה ושהיא נחוצה היתה כזו שיחידה הראו הם שלהם והטיפול

עצמן.

לאנשי זמין והדרכה ייעוץ מידע, כמקור שלהם היחידה את שפיתחו בכך שנית,
שהיחידה הראו הם החוק, ואכיפת החינוך הבריאות, הרווחה, בתחומי מקצוע
מהתעללות שסבלו לילדים שירות לתת כדי הנאבקים מקצוע לאנשי לתרום עשויה

ולמשפחותיהם.

את להעלות שכוונו שכנוע ובמאמצי בייעוץ רבה אנרגיה השקיעו הם שלישית,
מקבלי את ולשכנע ומהזנחה, מהתעללות שסובלים הילדים לצורכי הציבור מודעות
פעלו הם ולמשפחותיהם. אלה לילדים השירותים של לחשיבותם באשר ההחלטות
התקשורת, באמצעי ראיונות כולל שלהם, המסרים את להעביר כדי כיוונים במספר

מסגרות. של נרחב מגוון בפני והרצאות והעירייה, הכנסת ועדות בפני הצגות
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הקיימת, השירותים רמערכת מחוץ כמשפחות שירותים מתן :2 תרשים
בה נהשתלב ניסיון תוך

2 טיב 1 שרב
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של מיקומה את שינו לעיל המתוארות האסטרטגיות שלוש של המשולבת ההשפעה
הראשונות הבקשות כי אף הממוסדת. השירותים מערכת כלפי הילד לשלום היחידה
הסמינר, של קיומו שבעת הרי ממשלתיים, גופים עלידי ושוב שוב נדחו למימון שלה
לקראת ומתן משא והתקיים ממשלתיים, ממשאבים היחידה של מימונה עיקר הגיע
כמשתתפת הוכרה והיחידה ישראל, בצפון אזורי לשירות היחידה של הפיכתה

זה. באזור בסיכון לילדים שירותים ופיתוח תכנון של בתהליך חשובה

עצמאי חלופי שירות באמצעות למשפחות שירותים מתן :3 א00ר0גיה
הם שפירא איזי ובית בישראל האתיופית בקהילה והילד המשפחה לקידום העמותה
.(3 תרשים (ראה עצמאי חלופי שירות באמצעות משפחות המשרתים פרויקטים שני
השירותים של באחריותם הבחינות מכל שהן אוכלוסיות משרתים הפרויקטים שני
צורכי לבין הניתנים השירותים בין פער ראו הפרויקטים מנהלי הממשלתיים.
פתרון שייתן מקומי שירות עצמאי באופן לפתח ומסוגלים נכונים והיו המשפחות,

יותר. מועילה בצורה אלה לצרכים

נפרד מימון בעל חלופי, שירות באמצעות למשפחות שירותים מתן :3 תרשים

/
r

] np'na I
I cninn) j

הגדול היתרון פרטי. במימון בעיקר עצמאי, באורח פועלים הללו הפרויקטים שני
אין מהם שלרבים ממשלה פקידי של בהחלטות איתלותם הוא זה הסדר של ביותר
כאלה. פרויקטים של הפעלתם מעצם הנדרשים במערכת, שינויים בהכנסת עניין
לקדם חזונם, פי על שלהם הפרויקטים את לבנות חורין בני הם הפרויקטים מנהלי
פי על שירות לפתח  מימון שהשיגו ולאחר פוטנציאליים, תורמים בקרב זה חזון

ממשלתיות. בתקנות שנקבעו אלה פי על ולא שלהם הסטנדרטים
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לספק כדי מחירותו המרב את שמיצה חדשני לפרויקט דוגמה הינו שפירא איזי בית
הסובלים ילדים למען חדשניים שירותים ולפרוח להתפתח יכולים שבה סביבה
ממשלתיים גופים של סירובם למרות התפתחה זו יזמה התפתחותיים. מקשיים
למשפחות מסופקים מכך, כתוצאה ממנה. ללמוד או בה להכיר בעבודה, לתמוך
השירותים במערכת השירותים בהפצת קושי יש אבל למופת, שירותים רבות

הממוסדת.

לפיתוח הדרוש המימון את להשיג הצורך כמובן הינו זו באסטרטגיה מרכזי אתגר
בשל התאפשרה שפירא איזי בית של הצלחתו ולאחזקתם. איכותיים שירותים
סטוצ'ינר נעמי תרומות. לגייס סטוצ'ינר נעמי מנהלתו של רגילה הבלתי יכולתה
עולים כאשר לפנות יכולה היא שאליהם נרחבת בינלאומית תורמים רשת הקימה

לדבריה: חדשים. לפרויקטים רעיונות

מאיכות ומתרשמים שפירא איזי בבית מבקרים אנשים כאשר
היו "אם ואומרים: קרובות לעתים מגיבים הם והצוות, המתקנים
לנו אין הדבר". אותו את עושים היינו לכם שיש המשאבים את לנו
משהו שנקים כדי כטף לנו השאיר ז"ל שאבי לא זה משאבים.

לזכרו...

לעשות יכולה לא שאני אמרתי לא פעם אף זה? את עשיתי איך
עניין זה תמיד כסף. אין תמיד כסף. לי שאין מפני ערך בעל משהו
ואז המימון? את למצוא נוכל וכיצד תשובה, לו לתת שיש צורך של

המימון. את מוצאים היינו

בישראל האתיופית בקהילה והילד המשפחה לקידום העמותה של פעולתה
קרן של למימון טווח ארוכת התחייבות על שפירא, איזי לבית בניגוד התבססה,
העניק שנים לחמש הראשוני המענק בהולנד. ליר ואן ברנרד קרן אחת, בינלאומית
הקריטיות ההתפתחות שנות את לעבור כדי זקוקה היתה לו הביטחון את לעמותה
חלופיים מימון מקורות למצוא הצורך להישרדותה. באשר מדי גדולה דאגה ללא
שהעמותה הקרן קיוותה בו המועד  לקצן התקרבו השנים שחמש ככל קריטי הפך

גדול. בקנהמידה הפצה על לחשוב החלו וכאשר  עצמה ברשות תעמוד
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תוך הקיימות השירותים למערכות והן למשפחות הן שירותים מתן :4 א00ר0ג'ה
ביניהן תיווך

גולדמן מאיה עלידי מוצגת למשפחות שירותים למתן הרביעית האסטרטגיה
רבתחומי. צוות עם עצמאי כשירות בתחילה נתפס "קשר" "קשר".  שלה בפרויקט
הצרכים את כל קודם ללמוד התעקשה היא הפרויקט את לנהל נשכרה מאיה כאשר

אלה. לצרכים שיתאים תכנית דגם לפתח אז ורק בתחום האמיתיים

התפתחותיות מוגבלויות עם לילדים שירותים של שפע כבר שיש מצאה מאיה
יותר אף ויגדיל השירותים בין לתחרות יוסיף רק נוסף טיפולי ששירות לה והתברר
להתמודד שיש מרכזית שבעיה הבינה היא המטופלות. המשפחות של מבוכתן את

המשפחות. לבין המקצוע אנשי בין תקשורת קשיי היא עמה

לבין המשפחות בין התקשורת את לשפר המשימה את עצמה על נטלה מאיה לכן
הן להורים מספק "קשר" .(4 תרשים (ראה שירותים להן הנותנים המקצוע אנשי
יכולים הם שבה מסגרת והן מתמודדים, הם עמן הבעיות על מעודכן למידע גישה
היא הקשה. מצבם בשל שנגרמת נמנעת הבלתי הרגשית מהמצוקה חלק לעבד
במגעיהם להם ומסייעת ילדיהם, ובשביל בשבילם טוב מה להחליט להורים עוזרת

בילדיהם. לטיפול האחראים השירותים עם

"קשר": לגבי בסמינר המשתתפים אחד שאומר כפי

אומרים המקצוע אנשי כאשר שני. הגנה קו מעין מהווה "קשר"
נכנסים הם כלשהי, בעיה יש שלהם שלילד שייתכן בהתחלה להורים
ודרך חלופית התייחסות מסגרת להם מציעה "קשר" להלם.
שירותים המספק נייטרלי גוף שהוא ב"קשר" הבעיה. עם להתמודד
יכולים אינם הראשון בקו המקצוע שאנשי דברים לעשות ניתן
אלא  טובות בכוונות חוסר או כישורים חוסר בגלל לא  לעשות

סבוך. הוא טבעו מעצם שהמצב מפני

למשפחות. והן לשירותים הן הזדמנות יוצרת ל"קשר" הדומה יחידה של הקמתה
שכאלה, קשים במצבים שמטפלת כזו במיוחד שירות, מערכת שבכל להניח סביר
ובלתי פגועות מאוכזבות, נעלבות, שחשות משפחות  נושרים של מסוים שיעור יהיה
ושני להיכשל מועדים לשירותים המשפחות בין היחסים בטיפול. להמשיך מסוגלות
תיאר רוזנפלד שיונה כפי למסלול. היחסים את להחזיר כדי לייעוץ זקוקים הצדדים

הסמינר: במהלך זאת
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לא כפויה. הורות של סוג מין זהו מוגבל, ילד נולד להורים כאשר
לשירותים, באים כשההורים אהבה. של לקשר הקשר הופך בקלות
להם שאמרו מפני לשם הולכים הם  כפויים לנישואים דומה הדבר
מה כן. יעשו לא הם אם מהתוצאות פוחדים שהם מפני כך, לעשות
לנישואין כפייה מתוך נישואין להפוך הוא לדעתי, עושים, שאתם
נכונות עם בחירה, מתוך הורים הופכים ההורים אהבה. מתוך

הורים. להיות מחודשת

היו שהורים כמו לילדים: הורים בין המתרחש את גם משקף זה דבר
היה השירות גם כך רצו, שלא ילד מקבלים אך אחר, ילד מעדיפים
מעדיף היה וההורה לעבוד יוכל איתם הורים של אחר סוג מעדיף
להם מאפשרים שאתם הוא לדעתי, עושים, שאתם מה אחר. שירות

שונה. בדרך יחד להתחבר

לסוג מתאימה פינה ביצירת קשור היה "קשר" של בפיתוחה ביותר הגדול האתגר
ליצור וכן מימון, להשיג צורך היה זאת לעשות כדי לכן. קודם מוכר היה שלא שירות
הפרויקט להקמת המימון המקצוע. אנשי עם והן המשפחות עם הן יחסים מערכת
שהיא השינוי אף על נמשך והוא לעבודה נשכרה שמאיה לפני עוד קיים היה המקורי
ביותר הגדולה הבעיה ההתחלתיים, שלביו במהלך הפרויקט. של בכיוון הכניסה
מאיה: של לדבריה בשירותים. המקצוע אנשי של אמונם את להשיג קושי היתה

לפתח רצוננו היתה שלנו הפרויקט בהפעלת ביותר הגדולה הבעיה
היה לעשות שרציתי מה השירותים. עם מאוד הדוק פעולה שיתוף
הן שמהם ולשירותים לגופים עבדנו איתן המשפחות את להחזיר
הרחוק. בטווח למשפחות ביותר שיסייע הדבר שזה חשנו התנתקו.
רוצה שאני להם ואמרתי הגופים לכל הלכתי שאני היה שקרה מה
מרכז רווחה, לשירותי מייעצת מועצה מעין חם, קו להקים
אמרתי שלהם. הפעולה לשיתוף זקוקה ואני כזה, משהו התערבות,
האפשר. ככל מוקדם אליהם יחזרו שהמשפחות רוצה שאני להם
 לפני זה את להם אמרו כבר אמון. ובחוסר בחשש הגיבו הם
 המקומית ברשות בתיחולים, בכמה הילד, להתפתחות במרכז
היו לא הם שלהם. המטופלים את להם שגנבו היה שקרה ומה

פעם. עוד להתרחש לזה לתת מוכנים
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את הזמינה היא לכל, ראשית כפולים. היו יעילים שנמצאו מאיה של העשייה כיווני
של ההיגוי בוועדת חלק לקחת ביותר החריפים מתנגדיה בין שהיו המקצוע אנשי
הדדי. אמון ולבנות יחד לעבוד ומתנגדיה מאיה יכלו באו שהם לכך הודות הפרויקט.
ומחזקת. מכבדת מסייעת, בדרך עבדה איתם המקצוע אנשי אל התנהגה היא שנית,

אומרת: שהיא כפי

שאנחנו לטובתם, אנחנו שגם להבין להם לגרום זמן הרבה לקח
מידע לקבל רבות פעמים אלינו טלפנו המקצוע אנשי לעזור. רוצים
את לשלוח לא להם אמרתי כאשר מופתעים היו והם הדרכה או
אתן אני ההורים. עם עובדים "אתם להם: אמרתי אלינו. ההורים

להורים". אותו לתת יכולים ואתם המידע את לכם

קיבלנו צעצועים. של גדולה תרומה קיבלנו כאשר קרה דומה דבר
כדי הרווחה בלשכת הסוציאלית לעובדת אותם ונתנו הצעצועים את
הגיעו שהם להזכיר צריכה היתה לא היא אותם. תחלק שהיא
להאמין מאוד התקשתה הסוציאלית העובדת אבל מ"קשר".
נבקש לא ושאנחנו להורים, לעזור לה לעזור רצינו באמת שאנחנו

כלשהו. תגמול ממנה

"קשר" זמן. לאורך המימון בתחום היה "קשר" בהתפתחות השני העיקרי המכשול
בצוות בלבד אנשים שלושה של העסקתם את הדורש נמוך, תקציב עם פרויקט הינו
רציניים בקשיים נתקלה מאיה זאת, ועם ומזכירה. סוציאלית עובדת מנהלת, 

בסמינר. תיארה אותו הבא למצב הוביל זה דבר מימון. במציאת

אני מימון. עוד מקבלת אינה "קשר" (1993 (ינואר מהחודש החל
לי יש  קצת משונה להרגיש לי גורם הדבר בהתנדבות. כיום עובדת
לא אפילו ואני מאוד נחמד משוב שמקבל מאוד מצליח פרויקט

בפברואר. אותו להמשיך נוכל אם יודעת

סניף פתח ואפילו לפעול "קשר" המשיך מימון בהשגת הנמשכים הקשיים אף על
המערכת האם היתה בסמינר שעלתה חשובה שאלה השרון. באזור נוסף
שירות בקרבה ולשלב לאמץ יכולה ממשלתיים שירותים של הגדולה הביורוקרטית
כובלות. ביורוקרטיות תקנות ללא לפעול סמכות לו נותנת שהיא תוך ל"קשר", דומה
זעזועים כבולמי לפעול יכולים היו "קשר" דמויי גופים אזי אפשרי, היה הדבר אם

שירות. תחומי של נרחב ובמגוון שלמות במערכות
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העבודה בעת העולות דילמות :14 פרק

דילמות. מגוון בפני עומדות הפרויקטים שמנהלות התברר התקדם, שהסמינר ככל
לפרויקטים ייחודיות היו אחרות בעוד לכולן משותפות היו הדילמות מקצת

הפרויקטים: לכל המשותפות דילמות שלוש בוחן הנוכחי הפרק מסוימים.
בהורה; תמיכה לעומת לילד עזרה (1

"מקצועיות"; על שמירה לעומת המשפחות עם אישי קשר יצירת (2

הצלחתו. את המבטיח גרעין על שמירה לעומת הפרויקט הרחבת (3

הדילמות את מחדש המנסחים הסמינר מתוך בציטוטים ילוו אלו בדילמות הדיונים
האנשים. איתן התמודדו שבהם דרכים על מצביעים או

בהורה תמיכה לעומת לילד עזרה :1 דילמה
אלה את אלה משלימים והילדים ההורים של והאינטרסים הצרכים רבים במקרים
הרחב המגוון את בחלקו, מסביר, זה דבר לשני. עוזר אתה לאחד עוזר אתה אם 

את ריכזו למשל, ו"הקן", "יחדיו" הפרויקטים. עלידי שנבחרו התערבות יעדי של
במצוקה הנמצאות צעירים לילדים לאמהות תמיכה במתן מאמציהם מרבית
לילדים. תועיל ההורות ועם חייהן עם להתמודד לאמהות שעזרה בהנחה ומבודדות,
של הטבעית ההתערבות יחידת הורהילד; תקשורת על ישירות עובד מאידך, "אוריון",
והילד האתיופית המשפחה לקידום העמותה בשלמותה. המשפחה היא זה פרויקט
זו, את זו המשלימות לילדים, לאבות, לאמהות, תכניות של מודל פיתחה בישראל
לילדים משפחות עם שפירא איזי ובית "קשר" של בעבודתם הורהילד. גומלין וליחסי
כדי בעבודה כשותפים ההורים את מגייסים הם התפתחותיים, מקשיים הסובלים

ילדיהם. של המיוחדים הצרכים עם להתמודד יכולתם את להגביר

ביחס נוקטים ההורים כאשר זאת, לעומת מצטמצם, להתערבות האפשרויות מגוון
לדרוש ניתן מידה באיזו בסכנה. נמצאים שהם כך כדי עד הילדים, כלפי הולם בלתי
שהם פוסק, בלתי לחץ תחת נמצאים או קורבנות היו עצמם שהם שייתכן מהורים,
תמיכה בין כאלה במקרים המתאים המשקל שיווי מהו הורותם? על אחריות יקבלו
של שהתנסותם בעוד שני? מצד לילדים, ועזרה הגנה לבין אחד, מצד בהורים,
לנשים במקלט העובדים של התנסותם דומה, היתה הפרויקטים בכל העובדים

ביותר. חריפה היתה זו בדילמה הילד לשלום וביחידה בירושלים מוכות
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שירות כאשר המתרחשת הדינמיקה של טובה דוגמה מספק הירושלמי המקלט
רחל ביניהם. המתח את לפתור בלי הדילמה של הצדדים שני עם להתמודד מנסה

אומרת: המעון, מנהלת ביאלר,

לנשים מקלט זהו  האשה היא שלנו העיקרי שהלקוח יודעים אנחנו
לעזור בחרנו אנחנו אבל בהם. שהתעללו לילדים מקלט אינו זה מוכות.
רב לכאב גורמת היא זו, בחירה שנקטנו שמחים שאנחנו ואף לילדים, גס
בין לוהטים וויכוחים דיונים יש קרובות לעתים אצלנו. שעובדים אלה לכל
אלה הילדים. עם שעובדים אלה לבין האמהות עם שעובדים העובדים
כועסים והם הילדים את להציל שעליהם מרגישים הילדים בבית שעובדים
אבל אלה. אמהות של גרועה כהורות תופסים שהם מה בשל האמהות על
מתביעות האמהות על להגן צורך שיש מרגישים במקלט שעובדים אלה
אמיתית דילמה זוהי שלהן. האישי התהליך את לעבור תוכלנה שהן כדי

התכנית. לתוך המובנית

היה יכול משבר, בזמן מוכה אשה צורכי על לענות שמיועד שירות שהוא המקלט,
המקלט צוות אנשי זאת, במקום הילדים. של ממצוקתם להתעלם בפשטות להחליט
 לילדים גם דיור לספק האחריות את עצמם על נטלו הילדים בצורכי גם שהכירו
של הצדדים שני עם התמודדות של הקשה המשימה את עצמם על לקחו ובכך

הורהילד. הדילמה

של יותר המוגבלת להתערבות בניגוד מלאים, דיור תנאי מספק שהמקלט היות
שליד הילדים בית אינטרסים. לניגודי הזמן כל העובדים חשופים אחרים, פרויקטים
העבודה התפתחות כדי תוך נוצר בניין, באותו צמוד במתחם ממוקם המקלט
המתמיד במאבק הכרוכים מהייסורים מנוחה לצוות לספק מיועד היה ולמעשה
הוחצנה יותר מאוחר בשלב ההורה. של לטובתו הילד טובת בין הדילמה במסגרת
והשנייה לנשים, שירותים נותנת האחת נפרדות: צוות יחידות שתי והוקמו הדילמה

לילדים. 

שעמה בדילמה הקשורים הייסורים שדווקא שייתכן הרעיון הועלה בסמינר
של פונקציה רבה במידה הם ישיר כה באופן במקלט הצוות אנשי מתמודדים

שון: דונלד שהעיר כפי יותר. הרחבה במערכת בשירותים מחסור

אחר שירות היה אס למשל, יותר. הגדול במבנה משהו כאן שחסר נראה
החיים קשיי עם בהתמודדות אלה לילדים לסייע במיוחד המיועד
זה לשירות אותם להפנות היה ניתן משפחתית, אלימות של במציאות
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היה אם באמהות. לתמוך ממשיך שאתה בעוד עזרה מקבלים שהם ולדעת
יותר עם תקוע אתה אזי לא, אם כזה. שירות להקים יכול היית כוח, לך
זה הוא אתה מדוע שני, מצד עצמך. על לקרות למעשה יכול שאתה ממה
המערכת שאר אידיאלי, באופן האחרים? השירותים את להקים שצריך
אופטימלי באופן לפעול לכם המאפשר במקום כבר להימצא צריכה היתה

כמקלט.

שהמקלט בעוד אחר. מהיבט אבל דומה, דילמה בפני עומדת הילד לשלום היחידה
לקבל לא אבל ותמיכה, מחסה לקבל החופשי מרצונן שבאות מוכות בנשים מטפל
לכך עדויות שיש במשפחות מעורבת הילד לשלום היחידה שלהן, בהורות עזרה
קרובות לעתים הזנחה. או חמורה התעללות בשל בסכנה נמצאים שלהן שהילדים

הטיפולי. בתהליך סרבנים שותפים הם ההורים

אומרת: בנדור ניצה

לאחר אבל הילדים. של לצידם כל קודם עומד הילד לשלום היחידה צוות
מחוץ השמתם באמצעות הוריהם מפני הילדים על ההגנה זה, את שאמרנו
השירות הרחוק, בטווח הילד. בשביל מאוד בעייתי פתרון מהווה לבית
על אחריות יקחו חיצוניים שגופים הוא לילדים לתת שניתן ביותר הטוב
שיהיו כך ולהכשירם שלהם, הבעיות עם להתמודד להורים עזרה מתן

יותר. טובים הורים

בבתיהם. להישאר לילדים לאפשר כדי שונים מישורים בכמה לכן עובדת היחידה
ההורים שלהם. הטראומה את לעבד להם לעזור כדי פרטני טיפול מקבלים הילדים
בו שלהם, ההורות טיב על אחראים נחשבים הם שבמסגרתו לטיפול לבוא נקראים
כפרטים,  הם חייהם את לשפר כדי עצמם על לעבוד סיוע מקבלים שהם בזמן
ביצירת לסייע כדי בקהילה גורמים עם עבודה נעשית לכך בנוסף כמשפחות. כזוגות,

הולמת. בדרך בילדיה לטפל שתוכל כדי המשפחה זקוקה לה התמיכה

היא הראשונה העדיפות חמורים, סיכונים בפני עומדים שהילדים מכיוון ואולם,
צורך יש להם, המוצעות ההזדמנויות על מגיבים אינם ההורים אם עליהם. להגן
שניתן ככל תמיכה מקבלים ההורים כאלה במקרים מבתיהם. הילדים את להוציא
לילדיהם. יותר טוב בית לספק מסוגלים יהיו בו הזמן לקראת עצמם על שיעבדו כדי
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"מקצועיות" על שמירה לעוסת המשפח1ת עם אישי קשר יצירת :2 דילמה
במקצועות אלה מקצוע אנשי שהפגינו מהמסורת, ביותר הקיצונית שהחריגה ייתכן
שתואר כפי משרתים. הם אותן המשפחות עם יוצרים שהם היחסים סוג היא שלהם,
המסורתיים המקצועיים הגבולות את לפרוץ נכונות הראו המקצוע אנשי ,12 בפרק
עדים היו המקצוע אנשי אישי. בסיס על המשפחות עם מפגש לקיים שיוכלו כדי
התהומי האמון בחוסר וראו יותר, המסורתיות העבודה דרכי של למגבלותיהן
הם שונה. בדרך אליהן להגיע צורך שיש לכך עדות השירותים כלפי חשו שהמשפחות
יוכלו לא הדילמה, של המקצועיהמסורתי הצד לטובת יכריעו הם שאם בכך הכירו

המשפחות. של אמונן את לרכוש

מעבר להן, להוכיח חייבים המשפחות, עם להצליח שכדי הבינו אלה מקצוע אנשי
איתן. קורה מה אדם, כבני להם, שאכפת ספק, לכל

המקצוע שאנשי היא כלכך אישית בהתייחסות טמונה להיות האמורה הסכנה
הזדהותם בגלל המשפחות כלפי המקצועית אחריותם את לעתים לשכוח עלולים
הם יותר, גרוע אף או, מהחברים" אחד ל"עוד להפוך עשויים הם איתן. החזקה
צרכים לספק כדי לכך) מודעים להיות מבלי (אפילו המשפחות את לנצל עשויים

שלהם. אישיים

באופן והן אישי באורח הן להתנהג יכולים כאן המתוארים המקצוע שאנשי נראה
אישיים יחסים יצרו הם הדילמה. עם להתמודד דרך מצאו שהם ומכאן מקצועי,
כלפיהן. המקצועית אחריותם את תמיד זכרו בבד בד אך משפחות, עם ואכפתיים
במשרד האימוץ שירותי כמנהלת תקופה באותה שכיהנה ליאון אביבה שאמרה כפי

והרווחה: העבודה

הגבולות את לפרוץ זו בנכונות חשובים גורמים שני שיש חושבת אני
כלפי אמיתית דאגה יותר חש המקצוע שאיש ככל ראשית, המסורתיים.
אין אם אפילו  באמת לעזור דרכים למצוא יותר ישתדל הוא המשפחה,
בטוח יותר מרגיש שהוא ככל שנית, אותו. שלימדו הדרכים אלה
לדוגמה, המטופל, של לצידו לעבוד לו יהיה קל יותר הוא, במומחיותו

נחוץ. שהכי מה זה אם קניות בעריכת או בניקיון לו לעזור
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של בדבריה הוצגה המקצועיות המטרות של בשירותן אישית להתייחסות דוגמה
הילד: לשלום מהיחידה בנדור ניצה

מתלוצצת היתה היא הפגישה ובסוף מתכונים, לי ונתנה ישבה הזו האשה
"דיברנו אומרת היתה היא חדש. מתכון שלמדתי לצוות להגיד יכולה שאני
אורז על הדיבור מזה. מאושרת כלכך היתה היא אבל היום", אוכל על רק
זה, את עושה כשאני מאוד כנה אני שלי. המקצועיים מהכלים אחד הוא
האורז, על לדבר מסכימה אני כאשר הילד. על שנדבר מחכה אני אם גם
את מסביר וזה האחרות, הסוגיות על לדבר מחכה שאני יודעת ודאי היא

המפגש. בסוף התנצלותה

לכך התייחס שון דונלד מקצועית. התנהגות של בתפיסה שינוי מהווה זה מכל חלק
הנצפה המידע על בסעיף המתוארת בנדור ניצה של העבודה לגבי הבאה בהערה

הילד: שלום פרויקט בתיאור

להסיק איודאות, של בתנאים הנתונים את לקרוא יכולתה זו היתה
אלה כישורים גמישה. בצורה ולהגיב הנתונים, על המבוססות מסקנות
של במובן לא מקצוע" "איש אומר אני מיומן. כה מקצוע איש אותה עשו
לפתור היכולת של במובן אלא מראש, האמת את ולדעת מומחה להיות

נתון. במצב הבעיות את

של תהליך שמאמץ כמי זו דילמה הפותר המקצוע איש את מתארת שור ליזבת
היא אותו תהליך מקצועיות", שמכונה מה של ההגדרה שיפור או הרחבה, "הגדלה,

בארצותהברית: דומים פרויקטים על ממחקריה מכירה

כלכך מתקשים אלה מפרויקטים שרבים הסיבות שאחת חושבת אני
מוצאים המקצוע שאנשי היא המסורתיים המוסדות במסגרת לתפקד
טמון לכך ההסבר שלהם. התפקיד תיאורי גבולות את מרחיבים עצמם
ובגמישותם. העובדים של התגובה ביכולת העבודה; של הרבפני באופי
שכדי מגלים אלה בתכניות העובדים המקצוע אנשי שרוב חושבת אני
נחשב כלל שבדרך מה של לגבולות מעבר אל לנוע יש להגיב שיוכלו

"מקצועי".

אם של לביתה המגיעה משפחה עובדת על סיפור מספרת אני בספרי
יש "אם ואומרת בכניסה אותה פוגשת האם איתה. לעבוד אמורה שהיא
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שתגיד סוציאלית עובדת עוד זה שלי בחיים לו זקוקה לא שאני אחד דבר
הזה". הבית את לנקות זה לעשות צריכה שאני מה כל לעשות. מה לי
להתחיל רוצה את "האם שאלה היא זו עובדת של הכשרתה בגלל
שיחה ניהלו הן וחצי שעה במשך במטבח ביחד עבדו שהן לאחר במטבח?"

הבעייתי. הבן על נפלאה

לפסיכולוגיה פרופסור לי אמר הזה הסיפור את פעם כשסיפרתי
חושבת אני מקצועית. בלתי היתה הסוציאלית העובדת של שהתנהגותה
צריך מקצועי, להיות שכדי שאומר מקצוע הוא כאן לכם שיש שמה
הן אנשים של בחייהם והערבוביה המורכבות לכל מלהתייחס להימנע
תוכלו לא שלכם, המקצועיות זאת שאם מגלים אתם בפועל. והן בהשאלה

האנשים. של צורכיהם על לענות

הצלחתו את המבטיח גרעין על שמירה לעומת הפרו'קס הרחבת :3 דילמה
הפרויקטים כל מתמודדים ואיתה צמיחה, של דילמה היא השלישית הדילמה
סוגיות שתי להפצתם. או להרחבתם לדרישה הובילה קטן מידה בקנה שהצלחתם
על לוותר הקושי היא האחת הפצה. בפני העומדים לפרויקטים בנוגע עולות עיקריות
שלאחר האמיתית הדאגה היא השנייה רבה. במידה עמו מזוהה שהצוות פרויקט
מפני אלא טוב שאינו מפני לא  יותר יפעל לא הפרויקט הדגם, של ברבים הפצתו
ועשויים טוב, להיות לו גורם מה להבין שלא עלולים אותו שמאמצים שאלה

יעיל. בלתי יהיה שהוא כך אותו לדלל או אותו ל"שווק"

שיתוף תוך כלל בדרך יותר, נרחבת לאוכלוסייה להגיע כדי  ברבים להפצה ההיענות
עשוי שהוא משום זאת, הפרויקט. את מסכנת  הממסדית המערכת עם פעולה
שלא עשוי ברבים המופץ הפרויקט תיגרע. איכותו אך יותר רבים לאנשים להגיע
ההדרכה, ואיכות זמן מטופלים, מכסת  החיוניים מהיבטיו שרבים מפני עוד לעבוד
עלידי יאומץ שהפרויקט עד ידוללו או יסולקו  משאבים ביישום, גמישות

תועלת. עוד בו שתהיה מבלי הביורוקרטיה

להביא עשויה  שהוא כפי הפרויקט על שמירה  השנייה באופציה בחירה שני, מצד
עלידי המוצעים השירותים לסוג גישה תהיה מהנזקקים קטן לשיעור שרק לכך

הפרויקט.
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לוין חסיה של בדבריה ביותר רהוט ביטוי קיבלו לפתרונה, והאסטרטגיות זו, דילמה
שהיה ארגון בישראל, האתיופית בקהילה והילד המשפחה לקידום מהעמותה

הסמינר. עריכת בזמן תכניותיו, להרחבת הממשלה עם דיונים של בתהליך

תכנון על לדבר וכדי הספציפי הגיאוגרפי לתחום מחוץ אל להתרחב כדי
וציבוריים ממשלתיים גופים אצל עזרה לחפש צורך יש ארוך, לטווח
שלי, הניסיון לבין מחד, זה, בין תמיד היתה התנסיתי בה הדילמה אחרים.
האב תכנית פי על שירותים הספקת להעדיף נוטים שהמוסדות שני, מצד
כל בעצם אין אז זו אב לתכנית עצמך להתאים מוכן אתה אם שלהם.
כמה עד או, זה. את לעשות מוכן באמת אתה האם היא השאלה בעיה.
כאשר בו, מאמין שאתה מה את או שפיתחת, מה את להקריב מוכן אתה

זו. אב לתכנית מתאים אינו הוא

מה רואים "אנחנו ואמר: שלנו התכניות על הסתכל הקליטה משרד כעת,
הדרך הוא עושים שאתם שמה חושבים אנחנו שלכם. בתכניות קורה
הארץ". ברחבי שלכם התכניות את להפיץ רוצים ואנחנו לעבוד, הנכונה
התכניות בהפצת לנו לעזור המשרד והצלחת למשרד לעזור שלנו ההצלחה
מוכנים אנחנו כמה עד הוא האחד דברים. בכמה לדעתי, תלויות, שלנו,
אפשר שאי השלישי והדבר להתפשר, מוכנים הם כמה ועד להתפשר

המימון. הוא ממנו להתעלם

המודל משניים. חלקים ארבעה עם מודל להציג הוא לעשות שבחרנו מה
תוך שונים מכיוונים ולאב לילד לאם, להגיע המיועדת שלמה כיחידה מוצג
המשפחה עם בהצלחה לעבוד כדי בסיסיים. רעיונות באותם שימוש
לעתים שקורה מה אחת. כשלמות המודל כל על להסתכל יש כמשפחה
אנחנו בסדר, ואומר: המודל על ומסתכל גוף אלינו שבא הוא קרובות
שעולות השאלות אחת זוהי הילד. ושל האם של החלק את רק רוצים

לא? אומרים פשוט או מתפשרים, אנחנו האם לדיון:

מעבר הסתכלות של בחשיבות שהתמקדה שור, ליזבת של דבריה את נביא לבסוף,
עשוי בעתיד אשר הממסד שינוי לקראת עבודה ושל הקיים, הממסד של למגבלותיו

בסמינר. שהוצגו הפרויקטים סוגי כלפי פניו להאיר

על דיברנו שלא הוא כה עד שלנו הדיונים במסגרת ביותר לי שחסר הדבר
המערכות במסגרת הללו התכניות את להפעיל ניתן שבהן הדרכים כל
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ארגונים של שהתנהגותם מניחים שאנו חושבת אני יותר. הגדולות
אבל אמת של רבה מידה בכך שיש חושבת אני עקבית. היא ביורוקרטיים
וייתכן טוענים, שאתם כפי מקובעת כלכך לא להיות עשויה זו התנהגות
כך הממסד את לשנות יהיה ניתן בה לדרך קשור ביותר החשוב שהאתגר
עליהם. מדברים שאנחנו הדברים לסוג יותר אוהדת סביבה לספק שיוכל

וכושר מחשבה יצירתיות, של ביותר גדולה מידה לכן שדרושה חושבת אני
תצטרכו כן, תעשו לא אם זו. סוגייה עם להתמודד עלמנת המצאה,
שהם חושבים שאנו מהסוג משירותים יהנו מעטים שאך כך עם להשלים
השירותים את לקבל ימשיכו המשפחות של רובן רוב כאשר חיוניים,

יותר. המסורתיים

תוצר הינה איכות על שמירה לבין הרחבה או הפצה בין הדילמה אחרות, במלים
תלווה ההפצה כזו במערכת ביורוקרטית. מערכת של מסוים סוג של מלאכותי
כאשר המציאות. מחויב זה אין אבל ומידלדלת. הולכת באפקטיביות תמיד כמעט
להתייחס צורך שיש אלא למשפחות, לעזור שניתן מהפרויקטים תלמד המערכת
הביורוקרטי ההחלטות קבלת תהליך את לשנות יהיה ניתן חדשות, בדרכים אליהן
למשפחות, הקשורים בפרויקטים שיתמוך וכדי עצמן, במשפחות יותר שיתמקד כדי 

בסמינר. חלק שנטלו הפרויקטים כגון

מסקנות
בלתי מתחים ושל עמימות של בתחומים שהתמקדו הסמינר, במסגרת הדיונים
באופן עמן להתמודד הצטרכו הפרויקטים שמנהלי דילמות סדרת האירו פתורים,
בתחומים מדובר כי ברור היה אולם לעין. גלויות היו לא אלו דילמות בזמנו שוטף.

ודלים. מועטים להם שהפתרונות מנוגדות, לעתים חזקות, תחושות המעוררים

קרובות לעתים הפרויקטים. מעבודת נפרד בלתי חלק הן שהדילמות מתברר
הבהרת כלשהי. אישית לבעיה סימן בהן לראות ונטו בכך, הכירו לא העובדים
בהן, הכרוכה הרגשית מהמעמסה מחלק העובדים את משחררת הדילמות
עם התמודדות של חלופיות דרכים אובייקטיבי באורח לבדוק להם ומאפשרת

הדילמות.

הם כאשר מצבים לפתור לפעמים שניתן היא ביותר החשובה שהמסקנה ייתכן
הקשרה בראיית שינויים עלידי ואם תפיסה שינויי באמצעות אם בדילמות, נתפסים
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הדילמה על ניכרת במידה להקל יהיה שניתן סביר למשל, הדילמה. של יותר הרחב
נוספים שירותים יפותחו כאשר בירושלים המקלט מתמודד עמה הורה/ילד של
כמוכן ביתית. לאלימות עדים שהיו ילדים של בצורכיהם במיוחד שמטפלים
אחרת. בצורה תובן המקצועיות כאשר להיפתר יוכלו האישיות/מקצועיות הדילמות
ביורוקרטים ארגונים כאשר בעייתית פחות תהיה איכות לעומת הרחבה של הדילמה
יותר קשובים להיות ומוכנים מסוגלים יהיו שירותים הספקת על האחראים גדולים

כאן. שתוארו העבודה לדפוסי

בהכרח אינה השירותים על השפעתן אינהרנטיות, הן הדילמות כי אף בסיכום,
עמוקה להבנה הזדמנויות לספק יכולות הן במלים אותן מסבירים כאשר שלילית.
בסיסיים לשינויים קפיצה כקרש ולפעול המקצועית העבודה של המורכבות של יותר

השירותים. של ההיערכות בדרכי ושיטתיים
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לאחור בסב0 הסמינר

שינוי שתעודד מסגרת ליצור ניסיון היווה זה לפרסום בסיס ששימש הלימודי הסמינר
בכך הוא השינוי של ליבו מעשה. אנשי לבין חוקרים בין ההידברות בדרכי
על איתם יחד ללמוד אלא בשטח העובדים את ללמד באים אנו אין שבחוקרים

שלנו. הקהל ולא שלנו השותפים יהיו שהם ביקשנו עבודתם.

לתת שהצליחו פרויקטים אותם של מנהלותיהן היו שלנו העיקריים השותפים
המשותף שהלימוד בהנחה זאת פתרון, להן נמצא שלא במצוקה למשפחות שירותים

בעבודתם. ולאחרים להן שיועילו תובנות להניב עשוי עמן

אלה עבודתם. במהלך שצברו והידע המעשי ניסיונן של התיאורים היו לכך הבסיס
הדיונים במסגרת עבודתן על משותף (reflection) להרהור הבסיס את וסיפקו היוו
הפרויקטים מנהלות של בעבודתן היבטים אותם נבדקו הדיונים במהלך בסמינר.
את לאתר כדי יודעות, אינן ומה יודעות הן מה לאתר כדי ברורים, היו שלא
והשונה המשותף את להבין וכדי עמן התמודדותן דרכי ואת בפניהן שעמדו הדילמות

המשפחות. עם בעבודתן

כולן חוו שבעבר הפרויקטים, שמנהלות ברור היה הסמינר ימי שלושת בסיום
ובשותפות כחברות זו את זו ולהעריך להכיר למדו מקצועי, בידוד של תחושות
זו מעשית ועזרה ידע אישוש, שקיבלו חשו כולן דומים. ובנושאים במצבים שנאבקו
יצר שהסמינר להרגשה בסיס יצרה זו משותפת תחושה הסמינר. ומצוות מזו

ומחדשת. שונה הזדמנות

אחידות את המייצגים (פרקטיקות) פעולה עקרונות סדרת מציגים אנו 12 בפרק
הזה. הסוג מן בפרויקטים עבודתן דרכי לגבי הפרויקטים מנהלות הגיעו אליה הדעים
ו"מה מאליהם" "ברורים שהם שטענו היו שונות. תגובות עוררו אלה פעולה עקרונות
ביניהם. אבחנה בלא אחד כגוש הצגתם על שהעירו והיו עושים", ממילא שאנחנו
ושככל הכלל, מאשר מהכלל היוצא יותר הוא בפועל שיישומם שהתרשמנו מאחר
שמנו אלה, למשפחות לסייע היטיבו הם בעבודתם, העקרונות את יישמו שהעובדים
הרלוונטיות בחינת תוך הנוסף, לפיתוחם בסיס אלה בעקרונות לראות למטרה לנו

ייחודיות. עבודה ולמסגרות לאוכלוסיות שלהם הדיפרנציאלית
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של עקרונות לזיהוי דרכים ללמוד ראשית, פעולה: כיווני ארבעה נגזרים זאת ממגמה
צורות את ולעדן לפתח שנית, מתאימה; בשפה והצגתם העשייה מן הנגזרים פעולה
תרמו אשר הסביבתיים הגורמים עם להתמודד שלישית, בסמינר; ששימשו הלמידה
ורביעית, אלה; ולמשפחות לילדים דיין תורמות שאינן פרקטיקות של להשתרשותן
ההערכה שיטות את ואף המדיניות סוגי הארגוניות, הסביבות את ולחקור לזהות

אותן. ומקדמות אלה מפרקטיקות הנגזרות והחקר

לסטודנטים, יאפשר הסצר מן ביציאה של העברית הגרסה של שפרסומה מקווים אנו
מניסיונם להפיק בישראל ההחלטות ולמקבלי שירותים, למנהלי המקצוע, לאנשי

לאלה. מעבר ואף מהסמינר שנבעה ומהלמידה הפרויקטים, של

נוספות הזדמנויות יצירת ובאמצעות נוספות, ועבודות זה ספר של פרסומו באמצעות
ג'וינט ברוקדייל, מכון של המשותפים המאמצים את לקדם מקווים אנו ללמידה,
המחויבים ומחקר מדיניות ארגון, פרקטיקה, אנשי של והולך גדל ומספר ישראל
ברוח ממצריהם. יצאו וילדים שמשפחות כדי דיים" טובים "שירותים של לקידומם
אלה. במאמצים אלינו להצטרף שירצה קורא כל עם פעולה לשיתוף נשמח זאת
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והשותפים המחברים :1 נ90ח

בתרפיה מוסמכת עובדת סוציאלית, ובעבודה הרוח במדעי בוגרת ביאלך, רחל
מוכות לנשים המקלט את כיום מנהלת רחל משפחתית. ובתרפיה באמנות
שלום", ב"מועדון כמרפאה שנים מספר במשך עבדה זה תפקידה לפני בירושלים.
חירשים ילדים עם שנים כמה ובמשך נפש, תשושי של לשיקומם מרכז שהוא

ומשפחותיהם.

מנהלת לפסיכותראפיה, ביתהספר ובוגרת סוציאלית, בעבודה מוסמכת ניצהבבדור,
ובריאות הרווחה בשירותי ניצה עבדה בעבר בחיפה. הילד לשלום היחידה את כיום
חיפה, ובאוניברסיטת סוציאלים עובדים להכשרת במכון מלמדת היא לילד. הנפש
יועצת שימשה בפסיכותראפיה. שני ולתואר ראשון לתואר סטודנטים ומדריכה

בפסיכותראפיה. פרטי באופן עובדת היא כמוכן ילדים. המשרתים למוסדות

של הארצית המנהלת היא כיום מאיה סוציאלית. בעבודה מוסמכת גולדסן, סאיה
משפחות עם מיוחד לחינוך מסגרות במספר ממושכת תקופה עבדה היא "קשר".
ומכשירה מדריכה היא האחרונות השנים בשבע ממוגבלויות. הסובלים לילדים
ומנחה כפסיכותרפיסטית, פרטי באופן עובדת היא בנוסף, זה. בתחום סטודנטים

מוגבלויות. בעלי לילדים הורים קבוצות

סוציאלית עבודה של בקריירה החלה סוציאלית. בעבודה מוסמכת ורדי, דינה
לפיתוח פעלה מאז מעבר. במחנות חדשים עולים עם בעבודה ב1951 בירושלים
במסגרת בישראל הראשונה הסוציאלית העובדת היתה לעוורים; שיקום שירותי
במשרד ולשיקום ממושכות למחלות במחלקה הארצית המפקחת סגנית תעשייתית;
כלליים. בבתיחולים הסוציאלית העבודה שירותי פיתוח את וקידמה הבריאות;
ע"ש סוציאלית לעבודה בביתהספר סטודנטים והדריכה לימדה 19951965 בשנים

העברית. באוניברסיטה ברוואלד, פאול

לגיל המרכז את כיום מנהלת בחינוך, ומוסמכת הרך לגיל בחינוך בוגרת לוץ, ?von
המשפחה לקידום העמותה את חסיה ניהלה 19951985 בשנים שבע. בבאר הרך
היתה כן לפני ישראל". "ביתא בתחילה שנקראה בישראל האתיופית בקהילה והילד
ליישובים באופקים ליר ואן ברנרד קרן של החינוכי הפרויקט הפצת על אחראית

הסמוכים.
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לימודים של הסופיים בשלבים ונמצאת סוציאלית, בעבודה בוגרת מסלחה, רגדה
בלשכת עבדה העברית. באוניברסיטה סוציאלית בעבודה מוסמכת תואר לקראת
נערות עם בקהילה ועבדה "הקן" פרויקט כמנהלת באוםאלפאחם הרווחה
הממוקם אונס לנפגעי סיוע במרכז ותיקה מתנדבת היא רגדה במצוקה. מתבגרות
היא כיום בנצרת. נשים נגד אלימות למניעת העמותה בהקמת וסייעה בנצרת,

בטירה. הרווחה לשכת מטעם במצוקה לנערות ח"ן פרויקט מרכזת

"בית למען ואבחונים מחקרים מבצעת התפתחותית), (פסיכולוגיה ד"ר נוביק, רבקה
של ההיגוי בוועדת וחברה "יחדיו" את העריכה היא זה בתפקידה ילד". לכל
מרכזי כולל רבות, במסגרות צוות ואנשי הורים ילדים, עם עבדה רבקה הפרויקט.
פסיכולוגיה גם מלמדת היא כיום מיוחד. ולחינוך רגילים ובתיספר ילדים, גני יום,

העברית. באוניברסיטה מ.א. לתלמידי התפתחותית

והורים ילדים עם מסגרות בכמה עבדה סוציאלית. בעבודה מוסמכת נסיר, אורה
ברוואלד פאול ע"ש סוציאלית לעבודה בביתהספר ראשון לתואר סטודנטים ולימדה
בג'וינטמכון ולנוער לילדים המרכז בצוות עובדת כיום העברית. באוניברסיטה

ברוקדייל.

מרכז שפירא, איזי בית ומנהלת מייסדת סוציאלית, בעבודה בוגרת 00וצ'ינר, נעמי
מדרום לארץ עלותה מאז התפתחותיות. מוגבלויות בעלי בילדים לטיפול קהילתי
מתאמת אביב; בתל עוני בשכונות קהילתית סוציאלית כעובדת שימשה אפריקה,
ומנהלת ברעננה; שלוותה הפסיכיאטרי במרכז הנפש לבריאות הקהילתית ביחידה
סאלד הנרייטה ע"ש סוציאלית לעבודה השנתי בפרס זכתה שפירא. איזי בית של

בישראל. וכלכלית חברתית מנהיגות לפיתוח המכון של הפועל בוועד וכיהנה

כעורך, בעבר עבד משפחתי. ובטיפול ארגונית בהתנהגות מוסמך 0יי7ן0, י. ישראל
בקהילה הנפש לבריאות שונות במסגרות משפחתי ומטפל ארגוני יועץ מתרגם,
שעברו במבוגרים בטיפול התמחה האחרונות בשנים פסיכיאטריים. ובבתיחולים
המרכז בצוות עובד כיום זה. בתחום כיועץ ומשמש בילדותם חמורה התעללות

ברוקדייל. ג'וינטמכון של ולנוער לילדים

"יחדיו" של ארצית כמנהלת כיום מכהנת סוציאלית, בעבודה מוסמכת פקר, פנינה
לפני ב1986. אביב בתל "יחדיו" כמרכזת לעבוד החלה קמפמאיר), מריאן עם (יחד
"אלי" בייסוד חלק שנטלה לפני שנים, כמה במשך הנוער לחוק סעד פקידת היתה כן
בחברה מודעות בפיתוח מרכזי תפקיד לו שהיה ארגון  הילד להגנת העמותה 

והשפעותיה. בילדים ההתעללות שכיחות כלפי הישראלית
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עם (יחד "יחדיו" של ארצית מנהלת סוציאלית, בעבודה מוסמכת קספסא'ר, מריאן
פסיכיאטריות מסגרות בכמה ומדריכה סוציאלית עובדת היתה מריאן פקר). פנינה

ב1985. בירושלים "יחדיו" למרכזת שהיתה לפני

סוציאלית, בעבודה בראון גורדון ע"ש (בדימוס) פרופסור ד"ר, רוזנפלד, מ. יונה
באוניברסיטה ברוואלד פאול ע"ש סוציאלית לעבודה ביתהספר של לשעבר והמנהל
atd Fourth World Movement של ההצלחות את תיעד יונה בירושלים. העברית
Emergence from Extreme) החברה בשולי החיות מרודות עניות משפחות עם בעבודה
,From impasse to Action שני, ספר בכתיבת פעולה כיום איתם ומשתף (Poverty, 1989
עניות. משפחות אותן למען חברתיות מערכות עם בעבודה הצלחותיהם את המתעד
לבריאות התחנות במסגרת חדשני פרויקט של בפיתוחו חלק נטל הוא לאחרונה
ילדים להורי לאפשר הציבור בריאות לאחיות לסייע שנועד בישראל, והילד האם
ולמרכז לג'וינטישראל יועץ משמש הוא כיום דיים". טובים "הורים להיות בסיכון

ברוקדייל. בג'וינטמכון ולנוער לילדים

הוא המקצועי. והחינוך המקצועי הידע אופי על עבודתו בזכות ידוע ד"ר, שון, דונלד
Educating the Reflective Practitioner1 (1983) The Reflective Practitioner של המחבר
Theory in Practice: Increasing Professional ארגיריס כריס עם ויחד ,(1987)
ללימודים המחלקה ראש שימש 1992 עד .Effectiveness and Organizational Learning
Ford Professor הוא וכיום ,Massachusetts Institute of Technology! ותכנון עירוניים

זו. במחלקה בכיר ומרצה Emeritus

בקבוצת חברה הרווארד, באוניברסיטת חברתית ברפואה מרצה היא שור נ. ליזבת
Project on Effectiven ומנהלת הרווארד אוניברסיטת של הרך הגיל על עבודה
כלל כסמכות בארצותהברית ידועה שור ליזבת הרווארד. אוניברסיטת של Services
במשותף חיברה והיא ומשפחותיהם, בסיכון ילדים של עתידם שיפור בתחום ארצית
Within Our Reach: Breaking the Cycle of הספר את שור דניאל העיתונאי בעלה עם

.(1988) Disadvantage

ובשלבים סוציאלית, ובעבודה ובסוציולוגיה, עברית בספרות בוגרת ,uu'trw rtfm
המנהלת היא סוציאלית. בעבודה מוסמכת תואר לקראת לימודים של הסופיים
חיפה בעיריית מחלקה הקימה חולה ו"הקן". "אוריון" הפרויקטים של הארצית
נבחרה זה בתפקידה הרך. בגיל להתפתחות תכניות ותיאום פיתוח על האחראית
מעורבת להיות והמשיכה "אוריון", של הראשון החלוצי הפרויקט את לנהל

הפרויקט. של ההיגוי בוועדת וכחברה וכחונכת, כמפקחת
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בסמינר נוספים משתתפים :2 נספח
ו

סוציאלית בעבודה מוסמך לתואר תלמידה אלטר עדנה
ברוקדייל ג'וינטמכון מחקר, עוזרת

והמשפחה הפרט לרווחת השירות מנהל סגנית בראון יהודית
והרווחה העבודה משרד

atd Fourth World דבוט ברונו
Family Development Project Housing Estate

צרפת ,NoisyleGrand

ATD Fourth World דבוט פסקל
Family Development Project Housing Estate

צרפת ,NoisyleGrand

ולנוער לילדים המרכז  המחקר מנהלת דולב טלל
ברוקדייל ג'וינטמכון

סוציאלית לעבודה ביתהספר בכירה, מרצה ויינר אניטה
חיפה אוניברסיטת

בסיכון ילדים תחום ראש כץ חנה
ג'וינטישראל

הסמינר) (בעת הילד למען השירות מנהלת ליאון אביבה
ונוער ילדים שירותי

והרווחה העבודה משרד

החלטה ועדת מרכזת קדם עליה
ונוער ילד שירות

והרווחה העבודה משרד

המשפחה של ולימוד לחקר המרכז מנהל שרלין שלמה
סוציאלית לעבודה ביתהספר

חיפה אוניברסיטת



מהוו בחקד"ל ג'וינטמכון י ^"'^\
האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי ^רכז . . £] )

ב974ו. שהוקם בישראל, חברתית ורווחה : \ 1 1 ./
הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון :

ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג'וינט עם בשיתוף :

עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות :

חברתיות בסוגיות יישומי למחקר :

הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות .

מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת \

השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע :

רווחה. תכניות וביישום בתכנון :

ביןתחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר :

עיקריות: יחידות חמש במכון :

זיקנה ♦ :

בריאות מדיניות ♦ :

עלייה קליטת ♦ .

מוגבלות ♦ :

ולנוער לילדים המרכז ♦ :



שנערכו הדיונים את ומסכם מתעד זה ספר
מקצוע אנשי שבו לימודי סמינר במסגרת

מדיניות, וקובעי חוקרים הרווחה, משירותי

פרויקטים שמונה ולנתח לבחון יחד חברו

לילדים הרווחה שירותי בתחום חדשניים

פועלים אלה פרויקטים ולמשפחותיהם.

ומצליחים הסטנדרטיות, למסגרות מעבר

המסורתיים הרווחה שירותי שבו במקום
במצוקה המשפחות בפני סללו הם נכשלים.

דרכים הרווחה בשירותי המקצוע ואנשי

אלה. עם אלה להיפגש יוכלו שבהן חדשות
היה ניתן שבמסגרתו פורום סיפק הסמינר

את המסבירים הגורמים את ולזהות לבחון
במטרה הפרויקטים, שמונת של הצלחתם

יותר. נרחב ליישום ולהפיצם לבודדם

מבוסס הוא עליו והסמינר שלפנינו "הספר

שכה המאפיינים איתור מרשים: להישג הגיעו

חדשה פעולות סדרת של להגדירם, קשה

את לשפר המעוניינים כל שדה. בעבודת
כולל תכניות, ושל מדיניות של האפקטיביות

מנהלים מדיניות, קובעי מממנים, מדריכים,

בספר המוגש שהחומר ימצאו שדה, עובדי או

רפורמה." לכל חיונית תשתית מהווה זה

לספר שלה ההקדמה מתוך שור, ליזבת

המצר מן ביציאה

בסיכון, ילדים בתחום מומחית
הרווארד |^^^^K*f2^^KV^^Vאוניברסיטת


