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מבוא .1
הנו ילדים של שעתידם משום יותר. טובה לחברה היסוד מאבני אחד הנו דיה הטובה ההורות נושא
הרווחה שירותי שעל נובע, מכאן גדלים. הם שבה הסביבה ועם הוריהם עם יחסיהם של יוצא פועל
הקריטיות בתקופות בפרט וילדים, הורים של לימינם לעמוד החובה מוטלת הבנים בדור המטפלים
דרכים למצוא האפשר ככל להם ולסייע זאת, במשימה המתקשים הורים לאתר עליהן ההורות. של

דיים. טובים הורים לילדיהם יהיו כי שיבטיחו

בפרט, צעירים ילדים ושל בכלל ילדים של להוויתם הציבורית המודעות גוברת האחרונות בשנים
ניתן הלב תשומת מוקד אולם, .(Stevenson, 1992) וסיכון" סכנה "מצבי שמכונה במה הנתונים
לומר ניתן מעטות. בהם טיפול להציע המסוגלות התכניות ואילו אלה, ילדים של ולזיהוים לאיתורם
החברה, מצד אלה בילדים (abuse) התעמרות מעין מהווה באיתור ההסתפקות מסוימת במידה כי
למען חברתיות תכניות של ובהפעלתן בהמצאתן הצורך מכאן שאותרו. לאחר בהם מטפלת שאינה

בהם. שפוגעים בתנאים החיים ילדים

הנמצאות הרך, בגיל ילדים של למשפחות מופנות אשר תכניות של לחשיבותן רחבה הסכמה יש
לילדים לתרום כדי רצויים. בלתי הורות דפוסי התבססו וטרם הורהילד יחסי מתהווים שבו בשלב
כי להבטיח יש זו; לאוכלוסייה ונגישה רצויה באכסנייה אותן להציע עדיפות יש אלה, ולמשפחות
טיפול הוא העיקרי מקצועשעיסוקם אנשי עלידי ומוצעות ליישום וניתנות אפקטיביות אלה תכניות

ובמשפחותיהם. בילדים

אלה עקרונות של לאורם לפעול ניתן כיצד ללמוד שאפה אשר למידה תכנית כאן תתואר זאת ברוח
ארצית. בתכנית הטמעתה לקראת 19961991 בשנים חלב] [טיפות המשפחה לבריאות בתחנות

לתכנית האכסנ"ה .2
בתחנות אחיות לבין הורים בין השותפות פיתוח שעיקרה פעילה", למידה "תכנית הוצעה זה רקע על
ניתן הוא ונגיש: שוויוני אוניברסלי שירות מספקות אלה תחנות חלב). (טיפות המשפחה לבריאות
בו משתמשות בישראל המשפחות ורוב הארץ רחבי בכל האוכלוסייה סוגי לכל שווה באופן
טיפול של מסורת לתחנות יש כמוכן, התינוק. להולדת הראשונות ובשנים הלידה שלאחר בתקופה
גדילה אחרי מעקב חיסון, בריאותי: מטיפול החל המוקדמת, הילדות בתקופת רבים בתחומים
מצוקה, במצבי בטיפול וכלה התערבות, הדורשת תקינים בריאות ממצבי סטייה ואיתור והתפתחות
הורים של הראשון המפגש כי יצוין וילדיהם. הורים בין היחסים תחום כולל השונים, היבטיהם על
אחיות שהן הציבור, בריאות אחיות ועם אלה, בתחנות לרוב הוא הממוסדת החברתית המערכת עם
של חותם המשפחות על להטביע שלא נכונותן הוא עבודתן של ההיכר מסימני אחד מוסמכות.

חדשות. עבודה דרכי ולנסות לגלות אלא נזקקים
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דרכי עמן לפתח כדי בהן, הפועלות הציבור בריאות אחיות על זו אכסנייה נבחרה אלה משיקולים
ילדים של משפחות עם עבודה דרכי לפתח בניסיון מדובר בקלות. לישמן שניתן מועילות עבודה
אופטימי מוקדם, בשלב תפקידן, מילוי כדי תוך להפעיל תוכלנה האחיות אשר וסיכון, סכנה במצבי
לדפוס לילדים ההורים בין הקשיים מערך את להפך עלול הוא בטרם זאת הילדים. בחיי ואופטימלי
במהלך דברים שני לעשות לאחיות לאפשר באה הלמידה תכנית כך לשם לשנותו. שקשה קבע של
לילדים ההורים בין היחסים שבהן המשפחות את לאתר א. המשפחות: עם השוטפת פעילותן

כ"חסומים"; או מספקים כבלתי האחות ידי על נחוו או אובחנו האחיות לבין בינן והיחסים
המשפחות. עם וחיובית פעילה לשותפות או להידברות דרך למצוא ב.

זינוק נקודת עמם, להתמודד התקשו שהאחיות מצבים בגדר שהן ה"חסימות", שימשו זאת בתכנית
אחרת. לדרך

ומסרות הנחות הלמידה: תכנית .3
1990 בשנת בירושלים העברית האוניברסיטה של לרשותה ברודי סילביה ד"ר העמידה אלה לתכניות
רוזנפלד יונה .(Brody and Axelrad 1970) וילדים אבהות אמהות, בתחום עבודתה ברוח לפרויקט קרן
בירושלים) האוניברסיטההעברית ברוואלד, פאול ע"ש סוציאלית לעבודה הספר בבית פרופסור (אז
יזמו הבריאות) במשרד הציבור, בבריאות בסיעוד ארצית מפקחת אחות בתפקיד (אז לוי שבע ובת
מטעם פורמלי בלתי באופן שמש בבית 1991 בשנת תחילה נוסתה התכנית הלמידה.1 תכנית את
שלב ונוסתה שלפנינו, התכנית גובשה הניסוי בעקבות הבריאות. ומשרד העברית האוניברסיטה
בסיכון ילדים תחום ישראל, ג'וינט בחסות גם והפעם הארץ במרכז אחרות בתחנות גם שלב אחר

ברודי. סילביה קרן של ובתמיכתה ולנוער לילד המרכז ברוקדייל, ג'וינטמכון ובשיתוף

היסוד הנחות
יסוד: הנחות שלוש על מבוססת התכנית

הצביעה הארבעים בשנות הוריו. לבין בינו היחסים דפוסי מתגבשים התינוק הולדת עם א.
זה עצמם להתאים עליהם שבו מפגש כעל והתינוק, האם בין הדיאדה על (1941) Middiemoer
בשוני להכרה כמפתח אמהות של דפוסים על (1956) Brody הצביעה החמישים בשנות זה. אל
במשימה הורהילד. יחידת לכל וייחודית אישית היא ההתאמה דרך כי נגזר מכאן אמהות. בין

ולסיוע. לתמיכה לליווי, לעתים ההורים זקוקים זו
במסגרת תינתן כי עדיף כזאת עזרה להוריהם. עזרה מחייבת הילדים לטובת המכוונת עזרה ב.
ולהתפתח לגדול היכולת היא "הורות אכן, קהילתם. ובתוך ההורים על המקובלים השירותים

.(1979 (הוק נאותות" להזדמנויות זקוקה והיא הילדים עם יחד

בתחום מניעה לתכניות אכסניה שימשו  חלב טיפת  המשפחה לבריאות התחנות כי לציין הראוי מן 1

יונה של הניסיון על נשענה הנוכחית התכנית רבות. שנים זה צעירות ממשפחות ילדים של הנפש בריאות
המרכז החמישים. שנות בתחילת הדסה של והמשפחה הילד להדרכת לסקר מרכז במסגרת רוזנפלד
בפרסומים למצוא ניתן עבודתו על וחומר בירושלים, בתחנות אז פעל קפלן ג'רלד פרופ' של בהנהלתו

.Rosenfeld and Brand 1954; Caplan 1951 ;1954 קפלן ;1979,1976 הוק שונים:
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שאין ומאחר ,(Brody and Axelrad 1970) לילדיו דיו" טוב "הורה להיות רוצה הורה שכל מאחר ג.
הממשית. חייהם במציאות לילד ההורה בין לקשר לתרום ניתן כזה, הורה להיות אחת דרך רק
כל עושה הוא כי אמונה ומתוך שיפוטית בלתי היא ההורה עם לקשרים המוצא נקודת כלומר
הגישה את נוגדת זו הנחה העכשווית. החיים במציאות דיו" "טוב הורה להיות כדי שביכולתו
מהמצוקות להתעלם והנוטה אחידה, נורמטיבית דרישה מהורים לדרוש ניתן כי הגורסת
עצם כי בחשבון להביא שיש אלא בלבד, זו ולא עמן, להתמודד שיש והאחרות הריאליות

לשינוי. פתח להיות עשויה למצוקות ההתייחסות

להורים להציע ניתן למשפחות הסיוע על האמונים החברתיים לשירותים כי מניחה הלמידה תכנית
לבחור, ויוכלו ירצו כי הסיכויים גדולים ושאז מאמציהם, את המכבדת באווירה נוספות ברירות

ילדיהם.2 ועם עימם שייטיבו אחרים הורות דפוסי ולאמץ לפתח
התכנית. מטרות גם נגזרות מכאן

התכנית מסרות
עמם. לפעול כה עד התקשו האחיות אשר הורים עם עבודה שתאפשר גישה לפתח .1

יוכלו שבאמצעותן דרכים למצוא המשפחה לבריאות בתחנות האחיות של כושרן את לשפר .2

בין ה"חסימות" בהתרת לעזור ואף משפחות, עם שלהן היחסים במערכות "חסימות" להתיר
במישרין. ובין בעקיפין בין לילדיהם, ההורים

ההורה של הסמויות ו/או הגלויות במשאלותיו והכרה אמון כדי תוך לפעול לאחיות לאפשר .3

דיו". טוב "הורה להיות
טבעי למרכיב להפוך ושעשויה האחיות לעבודת אורגנית שהיא בדרך לפעול הזדמנות ליצור .4

עבודתן. של
התפתחותה. ועל עבודתן על משותפת חשיבה האחיות בקרב לעודד .5

האחרות. התחנות בצוותי אחיות בקרב והטמעתם הייחודיים והגישות הידע לביסוס לפעול .6

התכנית של היעד אוכלוסיית .4
יש המשפחה. לבריאות בתחנות התכנית מופעלת אלה, וממטרות היסוד מהנחות יוצא כפועל
שלהן המשפחות רבות אלה באזורים המצוקה. באזורי בעיקר זו תכנית להפעיל מיוחדת חשיבות
מקיימות אלה משפחות כי להניח סביר ההורות. בתחום רק ולא חייהן של רבים בתחומים מצוקות
המשפחות ורבות השירות מערכות רבות אלה בקשרים וכי רבות, חברתיות עזרה מערכות עם קשרים
כאשר כי ייפלא לא כן, על .(1993 (רוזנפלד הדדית "מובסות" של במצב עצמן את המוצאות
הן משפחות, לבין ביניהן בקשרים ב"חסימות" נתקלות המשפחה לבריאות בתחנות האחיות
שם גם שתהיינה וסביר מאחר האחרות, השירות למערכות המשפחות את להפנות אם מפקפקות

"חסימות".

מן הנגזרות עבודה דרכי להפעיל יש שלגביהם הורים יש כי האפשרות את שוללת אינה זו מוצא נקודת 2
החברתית. והסמכות החוק
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בין במפגש התמקדות תוך איתה, להתמודד ולנסות זו מציאות לבדוק מבקשת הלמידה תכנית
המשפחה. לבריאות בתחנה האחות לבין המשפחה

הלמידה תכנית בהפעלת השלבים .5
ופעולה פעולה כדי תוך למידה של שילוב על מבוססת טוב" הורה "להיות הפעילה הלמידה תכנית
השלב של והכנה למידה מהווה שלב וכל בשלבים, התכנית מבוצעת כך משום למידה. כדי תוך
השירות הנהלת עם חוזר והיזון מעקב פגישות התקיימו התכנית של אורכה לכל אחריו. הבא

שלבים: בארבעה כה עד הופעלה התכנית והפיקוח.
.(1991/2) שמש בית בתחנת הגישוש שלב .1

.(1993 (פברואריולי הארץ במרכז תחנות בחמש אי שלב .2

הקודמות התחנות עם ומעקב המשך ובפגישות הארץ במרכז נוספות תחנות בחמש בי שלב .3
(1994 (ינואריולי

בדרום תחנות עשרה ובחמש (199495) וחדרה חיפה באזור בצפון תחנות בחמש הפריסה שלב .4

.(1996) ואופקים נתיבות באזור ולבסוף ,(1995) באשדודאשקלון ,(1995) שבע באר באזור

אחות בהשתתפות דושבועיות, פגישות 1510 של סדרה במסגרת התכנית פעלה וב' א' בשלב
ובכל אחרת, בתחנה פעם בכל התקיימו הפגישות התחנות. מחמש אחת מכל נוספת ואחות ראשית
השתתפו בפגישות אזוריות. מפקחות גם ולעתים המארחת התחנה אחיות שאר השתתפו פגישה
הקבוצות כל וילד. אם לתחום האחראית הארצית והמרכזת והמחוזיות האזוריות המרכזות לעתים
שאפשרה שלהם, המשלימה אך השונה המומחיות ניצול תוך לתכנית, האחראים שני עלידי הונחו
של ומומחיותן בעבודתן התמצאות ושל ומשפחות ילדים של רווחתם בנושא וניסיון ידע של שילוב

הציבור. בריאות אחיות

(19921991) שמש בית  גישוש שלב
יונה התכנית, שמובילי בכך החלה היא ב1991. גישוש בצעדי החלה דיו" טוב הורה "להיות התכנית
שהיתה לוי שבע ובת המשפחה, לבריאות בתחנות הלמידה תכנית בפיתוח התעניין אשר רוזנפלד
ניסיונית לתכנית הצעתם את ויזמו יחד חברו הציבור, בבריאות הסיעוד של הארצית המפקחת

ראשונה.

לבריאות מהתחנות באחת התכנית את לנסות הוחלט הארץ במרכז בתחנות גישוש ביקורי לאחר
מיקומה ומבחינת התכנית של היעד אוכלוסיית את המשרתת תחנה זוהי שמש. בבית המשפחה

למנחים. מתאימה נמצאה הגיאוגרפי

רופאת ביישוב, אחרות תחנות משתי אחיות ואף שנבחרה התחנה אחיות כל השתתפו בתכנית
רוזנפלד יונה בהנחיית פגישות 14 התקיימו המחוזית. המפקחת ולעתים האזורית המפקחת התחנה,

לוי. ובתשבע
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הצלחתה הסמוכות. בתחנות גם גלים ועוררה האחיות חיובייםבקרב להדים זכתה שמש בית תכנית
וביותר יותר רחב גיאוגרפי באזור  והפעם בהפצתה, להמשיך הפיקוח ואת המנחים את עודדה
באזור התכנית הפעלת על מפקחות, אחיות עם מפגש לאחר הוחלט, 1992 בסוף אחד. מאזור

המשפחה. לבריאות תחנות בחמש המרכז

(1993 (פברואריולי הארץ במרכז תחנות חמש  אי שלב
פגישות תשע התקיימו בסיכון, ילדים תחום ישראל, ג'וינט במסגרת והפעם 1993 יולי עד מפברואר
אלה תחנות ברק. ובני גן רמת תקוה, פתח לוד, בתים, הצבור: לבריאות תחנות מחמש אחיות עם
האחות קבוע באופן השתתפו בפגישות התחנה. בקרבת מצוקה באזורי החיות משפחות משרתות
שאר הצטרפו לדיונים התחנות. מחמש אחת בכל האחיות מצוות נציגה ועוד בתחנה האחראית
הציבור. בבריאות קורס בוגרות מוסמכות אחיות ככולן, רובן הן, שגם המארחת, התחנה אחיות
אלה וילד. אם לתכניות אחראיות אחיות וגם האזורית המפקחת האחות בפגישות השתתפו לעתים
ברעם, נירה רצופה. היתה לא השתתפותן לתחנה מתחנה הנדודים מפאת אולם בדיונים, השתלבו
התכנון בשלבי שותפה היתה וילד, אם בנושאי בעיקר העוסקת ארצית מפקחת לאחות סגנית
שלב תכנית מתעדת הרך, בגיל ילדים בתחום מפקחת שטנר, שרי הפגישות. ברוב ונכחה והביצוע

התכנית. צוות בישיבות גם השתתפה א',

נרגשות. ואף אוהדות היו לתכנית האחיות תגובות דיונים. של סדרה נערכה זה פגישות סיבוב בתום
מספקת שהתכנית העובדה ואת חשיבותה את והדגישו התכנית של קיומה המשך על המליצו הן
יעל עם ובהתייעצות החיוביות, התגובות לאור זה. עבודה בתחום האחיות של חשוב לצורך מענה
ולהמשיך נוספת אחיות לקבוצת המפגשים את להמשיך הוצע השירות, מהנהלת ברעם ונירה דוידזון

התכנית. בתיעוד

אחיות עשר אותן עם נוספות חודשיות פגישות ארבע לערוך הוחלט הסיכום פגישת בעקבות
יולי ועד 1993 מנובמבר החל דושבועיות, פגישות עשר של וסידרה הקודמת, בתכנית שהשתתפו
כל של הקבועה ובהשתתפותן צעירות ואחיות אחראיות אחיות של שלישית קבוצה עם ,1994

התחנה. של האזוריות המפקחות

עם ומעקב המשך ופגישות הארץ במרכז נוספות תחנות חמש  בי שלב
(1994 (ינואריולי הקודמות התחנות

מעקב פגישות התקיימו הנוספות, לתחנות הכניסה ולקראת התכנית של התאמתה את לאשש כדי
הגישוש. משלב האחיות קבוצת עם גם יותר ומאוחר הראשונה הקבוצה עם

נמיר. אורה עלידי תועדו אלה פגישות

(19961994) ולדרום לצפון הפריסה שלב
ובדרום (מחיפהחדרה) בצפון נוספות קבוצות עם פגישות לקיים אז הוחלט אתהתכנית לפרוס כדי

והסביבה). ואופקים נתיבות ואשקלון, אשדוד שבע, (באר
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סוגי האוכלוסייה, מבחינת התחנות של והייחודיות השונות על לעמוד גם היה ניתן זאת בדרך
לתכנית. ההיענות מבחינה ואף וחומרתן החסימות

במשך די כי שחשבו אחיות שיש מפני מפגשים, בארבעה נפגשה הקבוצות מן אחת זה, בשלב
וידס שושנה עלידי תועדו האלה הפגישות אחת. כל פעמים ל15 10 בין והיתר יותר קצר פגישות

המנחים. עלידי ובחלקן

(19951994) והפיקוח ההנהלה עם כולל חוזר והיזון מעקב פגישות
שהשתתפו ואחיות ההנהלה הפיקוח, עם ודיון דיווח פגישות התכנית שנות כל לאורך התקיימו

בתכנית.

במרכז נוספות תחנות בחמש ואחיות צוותים ראשי עם פגישות עשר נערכו 1994 יולי עד מינואר .1

המפקחות. של יותר קבועה בהשתתפות והפעם הארץ,
ברמה היו הדיונים בתכנית. הוותיקות האחיות עם פגישות ארבע נערכו 1994 אפריל עד מינואר .2

לבריאות בתחנה דיה" "הטובה האחות של התפקיד גבולות את להגדיר בניסיון הכללית
קשות דילמות הועלו החינוך. ובשירותי הרווחה בשירותי המקצועיים לעובדים ביחס המשפחה,
בתחנות זו עבודה דרך בהפצת המשכיות ביצירת הצורך הועלה הסיכום ובשיחת בעבודה

הארץ. ברחבי המשפחה לבריאות
לקבל כדי שמש בבית המשפחה לבריאות בתחנה חוזר ביקור המנחים ערכו 1994 באפריל .3

מ1991. התכנית תוצאות על משוב
רישומה ניכר עדיין שנתיים של הפסקה לאחר כי והתברר מלא בהרכב לפגישה הגיע הצוות
ציינו הן הלמידה. בתכנית שנדונו המשפחות עם קשריהן המשך על סיפרו האחיות התכנית. של
משפחות עם גם התכנית ברוח פעלו כי דיווחו והן מיוחדת להשקעה זכו אלה שמשפחות

אחרות.
נירה דוידזון, יעל בהשתתפות הציבור בריאות שירותי הנהלת עם פגישה נערכה 1994 ביוני .4

לראשונה הועלתה בפגישה נמיר. ואורה לוי שבע בת רוזנפלד, יונה אפל, דורית ברעם,
ההצעה הועלתה כולה. בארץ בתחנות האחיות בין קבע בדרך התכנית הטמעת של האפשרות
אזורים בשלושה האחיות מקרב  השירות בלשון "רפרנטיות"  לתכנית מנחות הכשרת של
בעתיד. נוספות אחיות בין התכנית את להנחות שיוכלו כדי והדרום, המרכז הצפון, גיאוגרפיים:
התחנות מפקחות של פגישה ברעם, ונירה דוידזון יעל של ביזמתן נערכה, 1995 באוקטובר .5

(כארבעים הניסיונית הלמידה בתכנית שהשתתפו האחיות מבין ונציגות הציבור לבריאות
תחנות להן שגם החולים קופות מטעם מפקחות לראשונה השתתפו כן, כמו משתתפות).
התכנית של הניסיון תקופת של התוצאות הערכת היתה הפגישה מטרת המשפחה. לבריאות

הצבור. בריאות במערכת התכנית להטמעת כבסיס ,(19951992)
האחיות צוות למפגשי ביחס שנלמדו, ולמושגים לתכנים ביחס התכנית הישגי צוינו בפגישה
זו פנימית הערכה המשפחות. עם האחיות למפגש וביחס בקשייהן דנו שבהם עצמן לבין בינן
לקיים הוחלט זו הערכה בסיס על .(1995 (דצמבר, רוזנפלד ויונה לוי שבע בת ידי על תועדה
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ובאשקלון באשדוד מכן ולאחר שבע באר באזור קודם הארץ, בדרום פגישות של סידרה
הציבור, בריאות במערכת התכנית הטמעת לקראת ולהיערך ואופקים, נתיבות באזור ולבסוף

ההטמעה. תכנון בתהליך כעת נמצא התכנית החולים. בקופות כולל

מכעשרים אחיות כ250 הזאת הלמידה לתכנית נחשפו התכנית שנות בחמש כי לומר ניתן לסיכום
את ויצרה ייצגה זאת חשיפה והגליל. הגדולות הערים את להוציא  הארץ חלקי מרוב תחנות

כולה. המערכת במסגרת ובהנחלתה בתכנית המשפחה לבריאות התחנות מערכת של העניין

למגע" "מנתק ופתיחתן: בקשרים חסימות .6
השותפים מן אחד לכל כאשר אנשים, בין בקשרים (fixity) וקבעון איתזוזה היא (impasse) "חסימה"
הציבור בריאות אחות בין בקשרים בחסימות עסקנו כה עד אם השני. על השפעה אין לקשר
אלה חסימות בין מקבילה יש האם היא ללמוד, מבקשת שהתכנית הסוגיות מן אחת הרי להורים,
בין בקשרים החסימות האם האחת, פנים: שתי זו לסוגייה והילדים. ההורים בין החסימות לבין
האם והשנייה, להוריו; הילד בין חסימות של קיומן על המורים אינדיקטורים הן להורים האחיות
להתמודדות "מנוף" מהווים מחדש ועיצובם להורים האחות בין בקשרים החסימות ההתמודדותעם

ההורות. ביחסי חדשה להערכות והזדמנות ילדיהם עם בקשריהם החסימות עם ההורים

ניתן קיומה לעצם סימוכין אמפירית, בדיקה של בדרך רק למצוא ניתן זו לסוגייה שתשובה בעוד
הילד. בגידול הקשורים בביקורים לאחות ההורה בין במפגש למעשה הלכה שקורה במה למצוא

ונתונה הילד נמצא שבהם שונים מצבים עם מתמודד הוא האחות אל בא הורה כאשר כי לומר ניתן
עם הקשר דיו", טוב "הורה הוא כי בטוח אינו אשר בהורה מדובר זה במעמד כאשר ההורות.
לאיהענות ביטוי האחות עם בקשרים בחסימה רואה שההורה שבעוד אלא לחסימה. מועד האחות

פעולה. שיתוף לחוסר כביטוי איההענות את "מאבחנת" האחות הבנתוהוא, עלפי לצרכיו

אמיתי מפגש של אוירה שביצירת החשיבות את מדגישה דיו" טוב הורה "להיות הלמידה תכנית
וחיובית. גמישה באוירה ההורה לבין האחות בין (אותנטי)

הפורמלי, הנוהלי, התפקודי, למפגש מעבר אמיתיים, אנשים בין משמעותי מפגש הוא אמיתי מפגש
נתקל ההורה לבין האחות בין הקשר כאשר נדרשת וחיובית גמישה אווירה והרשמי. המקרי
הורה עם בקשר הועילו לא אשר השגרתיות לדרכים חלופית דרך לבחור צורך יש וכאשר במחסום,

מסוים.
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ואשר להורה והן לאחות הן הנאמנה חיובית, מפגש נקודת אחר לחפש ניתן כזאת באווירה
"הורה של המסר זה במובן ושוב. שוב בו ולהתחפר הכישלון את למצוא שלא לשניהם מאפשרת

3.(1989) winnicott של המקורי המושג של הצרה למשמעות מתייחס אינו דיו" טוב

להיות, ביכולתו שיש ביותר הטוב ההורה להיות הדרכים את מחפש הורה שכל היא כאן ההנחה
זו עמדה אותו. הכובלים שונים מסוגים באילוצים נתקל הוא חייו, של אחר או זה בהקשר אולם
זאת תהיה אשמה, בחיפוש ההתעסקות מן אותם משחררת ילדיהם בגידול המתקשים הורים כלפי
פותחת מאלה השתחררות אותם. אחרים של בשיפוט או שלהם העצמי בשיפוט הכרוכה האשמה

דיו. טוב הורה להיות ושונות רבות דרכים שישנן לגלות פתח

חסימות: "פתיחת היא הפעילה הלמידה תכנית את המנחה הדומיננטית המטפורה כי לומר ניתן
זה למצב הביטויים ההורה. לבין האחות בין בקשר בחסימה מאופיין נתק של מצב למגע". מנתק

הם:
בהורותו. חיוביים אספקטים כל בו שאין כאילו אותו רואה שהאחות שחש כמי נוהג ההורה .1

הדדי. כבוד ועל אמון על מבוססים אינם האחות לבין בינו שהיחסים שחש כמי נוהג ההורה .2

(יחס ואמיתיים ישירים אינם האחות לבין בינו היחסים שמערכת שחש כמי נוהג ההורה .3

ולדוקטרינות. להוראות לנהלים, מעבר חורגים אינם וכאילו "אניאתה"), מכנהו שבובר

ביטויים: מספר לכך ויש בקשר חסימות בפתיחת מאופיין ההורה לבין האחות בין סגע של תהליך
חייו. של המסובך בהקשר דיו" טוב כ"הורה בהורה חיוביות נקודות מחפשת האחות .1

האנושית. מצוקתו עם התמודדותו יכולת כלפי והערכה הבנה מקום, להורה מעניקה האחות .2

ואינם שניהם את משרתים שהנהלים כמי ונחווית להורה, אישית לבתברית הופכת האחות .3
שרירותי. ציות המחייבים לצווים הופכים

שירותיהם על הסמוכה לאוכלוסייה שייכים מהם שרבים  בהורותם המתקשים ההורים מן זה נתק
נתק להפוך כדי כן על אלה. מערכות לבין שביניהם הנתק על חוזר  החברתיות הרווחה מערכות של
סמכות מול ולא בתברית מול ניצבים שהם המסר את להורים להעביר האחות על חיובי, למגע זה
גם ישנם התרחשות ש"בכל כותבים (1991) ובןצבי בראון כישלונם. את רק הרואה שיפוטית
הצדדים שנעלמו אומר לא זה לגלותם. נצליח היטב, נחפשם שאם יותר, חיוביים נוספים, אספקטים

חיוביים." היבטים גם נתגלו אולם נעימים, והלא הבעייתיים

קשרים לקיים להם ומאפשר ההורים על מקל אוהד, חברתי שירות של כנציגה האחות, עם הקשר
יצירה המאפשר מתווך מקצוע איש של להיותו אישור אחרים. בשירותים מקצוע אנשי עם נוספים
(1993) ונבו נוביק לאחרונה מצאו עמוקה ממצוקה הסובלות אמהות של נוספים קשרים של

"יחדיו". תכנית על במחקרם

"טובה התאמה אלא מושלמת, אמהות של סוג אינו לחינוך וחיוני שנחוץ "מה כך: על מדבר winnicott 3
Winnicott 1989,) תינוקה" עם זמנית הזדהות מזדהה האם שבה וחיונית חיה משותפות חלק שהיא דיה",

.(p. 44
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כישלון ושל הורי כישלון של סיטואציה להמיר הזדמנות ליצור באה הלמידה תכנית כך לשם
עושה ההורה שאכן האמונה מן הנגזר החיובי בהיבט מעוגן זה חיפוש הורה. מול בעמידתה האחות
דרך של וליצירה החסימה של להתרה דרכים חיפוש תוך דיו", טוב "הורה להיות שביכולתו כל
מול אל עצמה את האחות מצאה בו הסתום מהמבוי היציאה זו ברוח זורמים. יחסים של חלופית
וההורה האחות את מחלצת זו דרך דיה". טובה "אחות ולהרגיש להיות לאחות גם מאפשרת ההורה
ולפלס חיוביים פרות להניב שעשויה חלופית, דרך אל ביחד אותם ומובילה בכישלון ההתחפרות מן

התקדמות.4 שמאפשר מוצא

האחיות עם הפגישות אופי .7
ומתעדת המנחים שני האחיות, הקהל. קבלת שעות בתום התקיימו המארחת בתחנה הפגישות
עמהן. לעבוד מתקשות שהן משפחות להציג הוזמנו האחיות שולחן. סביב או במעגל ישבו התכנית
התערה בהמשך ידיים", "להרים האחות את שהביאו ככאלה תוארו אלו משפחות שבתחילה בעוד

בקשרים". "חסימות של הביטוי

שימשו המנחים פורמליים. בלתי היו בקבוצה האחיות ולבין עצמם לבין המנחים בין היחסים
לגלות המצאתן ולכושר לכישוריהן ביטוי לתת לאחיות ומאפשרים שמסייעים מי של בתפקיד
להתייעצות הוקדש הפגישות עיקר כך, לשם ל"חסימות". מעבר אל שבילים ההורה עם בקשריהן
בין ובפרט המשפחה בתוך היחסים מהות ואת המשפחה את להכיר במטרה משותפים ולדיונים
ההדדיים היחסים בנושא התמקדות כדי תוך זאת עמה. לעבודה חלופות ולהציע והילדים ההורים
תוך אחרות, שירות מערכות עם וכן עצמה המשפחה בתוך ולמשפחה, לאחות התחנה, בין

והילדים. ההורים בין למתרחש התייחסות

היא שעמה משפחה הציגה אחת אחות שבו בדיון למצא ניתן הפעילה הלמידה לרעיון דוגמה
את ולהכיר להבין לניסיון שותפה הייתה כולה האחיות וקבוצת השוטפת, בעבודתה התקשתה
זאת, כל למשפחה. סייעו לא כה שעד עבודה דרכי לאותן חילופיות דרכים אחר ולחפש המשפחה,
אשר בבעיות והן ברגשות הן להתמקד ניסיון תוך חסימות, לפתוח ניתן כיצד האחות עם לשקול כדי

מעשי. פיתרון תבעו

הצגה דגם שנקבע מבלי חופשי, באופן שתיים או אחת משפחה עם עבודתה את הציגה אחות כל
המשפחה עם שלה החסימה נקודת את האחות הביאה המפגשים סדרת של בראשיתה אחיד.
לצאת למשפחה לעזור האחות, של ובקשייה מכאן המשפחה של במצבה התמקד הדיון לקבוצה.
שהיה אתגר עם בהתמודדות האחות את הקבוצה ליותה הבאות בפגישות מוצא. ללא ממצב

.(1994) Schon 8l Rein של בלשונם (Reframing) מחדש" ל"מיסגור כדוגמה זה שינוי על להסתכל ניתן 4

והחלה לאבחון בנה עם ללכת האם על ללחוץ האחות פסקה שם 8 בפרק למצא ניתן לכך דוגמה
פנתה רב, לא זמן לאחר זאת, בעקבות אחותה. למען ולמאבקים בתה עם האם של ליחסה להתייחס

לאבחון. האם
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של המהיר לגיבושה תרמה זו משותפת מטרה מחבריה. אחת ולכל כולה ולקבוצה לה משותף
ופיתוח התייעצות למידה, של תהליך אפשרה אשר ואמון, פתיחות של אוירה וליצירת הקבוצה

וכישורים. מיומנויות

ובהתלבטויות, ברגשות אחרים לשתף האחיות עידוד הזה, הפתוח הדיון של קיומו עצם כי נמצא
לנסות ואתגר עניין יוזמה, של למקור ידיים" "הרמת הופך וליצירתיות, למקוריות העידוד גם כמו

המשפחות. עם בעבודה מחודשת 'זרימה' לידי ולהביא חסימות של למצב מעבר ולעבור

שחלו השינויים על לעמוד היה ניתן הדיונים ובמהלך מפעמיים יותר לדיון הועלו המשפחות רוב
בין הגומלין יחסי של התפתחותם עם כי התברר בה. המתרחש אחר ולעקוב המשפחה עם בעבודה
על קרבה המאפשרת שותפה, להיות הפכה והאחות ביניהם, הניתוק צומצם למשפחה, האחות

אמון. בסיס

שיריה במשפחת שחלו והשינויים העבודה דרכי .8
שינויים לידי תביא והאחיות המנחים בין משותפת שעבודה הוא התכנית של עיקרה כאמור,
את תחילה נציג זאת להדגים כדי חסומים. היו עימהן שהקשרים משפחות עם האחיות של בעבודתן
העבודה מן הדגמה בעזרת והן העבודה עקרונות של בלשון הן וזאת והאחיות המורים של עבודתם
שחלו השינויים ומה משפחה אותה עם האחות עבדה כיצד נדגים מכן לאחר שיריה. משפחת סביב

למשפחה. האחות בין חסימות פתיחת של במושגים

והאחיות המנחים עבודת א.
הם כי שנראה למידה של לעקרונות להגיע היה ניתן והאחיות המנחים של העבודה ניסיון פי על
עלידי למעשה הלכה פעל זה כיצד להדגים ניתן כן כמו האחיות. על והן המנחים על הן מקובלים

.3 סעיף ב' בנספח למצוא ניתן דיוקנה שאת שיריה משפחת סביב העבודה מן הדגמה

העבודה עקרונות .1

כשדרכי העובדים, תפקידי לגבי מוסכמות קיימות אחר, שירות כבכל המשפחה, לבריאות בתחנות
העובד. של האישי סגנונו ובשילוב השירות בנוהלי מותוות פעולתם

המקצועי, הידע תשתית לגבי שוני יש כן כמו רב. הוא המשפחה לבריאות בתחנות השירותים מגוון
הפיקוח. דרישות עלידי המונחים וההדגשים (האחות) העובד על המוטל העומס בעבודה, הניסיון
המטופלות האוכלוסיות למרבית המתאימים המוכרים העבודה דפוסי במשותףאת יוצרים אלה כל

בתחנות.

ומקוריות מוכרות בלתי ושיטות גישות למצוא מחייבת ייחודית אוכלוסייה עם העבודה זאת, לעומת
חדשות. דרכים של ניסוי המאפשרות

10



שבפיתוח החשיבות את הדגישו התכנית מנחי הקיימים, עבודה דפוסי של בערכם הכרה תוך
יש להורים כמו לאחיות מכאן. הבחירה יכולת ובהרחבת מכאן, אחרות ומגוונות רבות אפשרויות
בין ביחסים החסימות ביסוד הם אלה דימויים לבצוע. ניתן בלתי או שניתן מה לגבי דימויים
הכושר את למנוע או להקפיא עלולים ואלה לילדים, ההורים בין כמו המקצוע אנשי ובין המשפחות

חלופיות. פעולה דרכי למצוא והתושייה

הזדמנויות שייצרו חדשים אפיקים להציע ולעתים לגלות הוא המנחים של עבודתם מוקד כן, על
אין של הרגשה יש שלגביהן במשפחות מיוחדת משמעות חילופיות דרכים של למציאתן חדשות.
מעבר כי הנחה תוך יצירתית, חשיבה ועל אלתור על המבוססת דרך מוצעת אלה מול אל מוצא.
מיומנות דורש חברתיים שירותים במתן שיפור המקצוע, אנשי את המשמשות הרגילות למיומנויות

מתמדת. למידה של

הסיכום: בפגישת זאת ביטאה האחיות אחת
למדנו עבורה. יעילות אינן הקונבנציונליות שהדרכים לאוכלוסייה כאן התייחסנו "אנחנו
להסתייע נוטים ברפואה גם כיום אלטרנטיביות. דרכים למצוא צריך זו אוכלוסייה שעבור
שהדרכים מי עבור אלטרנטיבית עבודה צורת שזו לומר אפשר האלטרנטיבית. ברפואה

לו". עוזרות אינן הקונבנציונליות

כי ואמונה פטרונות, על ויתור שווים, כאל התייחסות מחייבת האפשרויות של ברבגוניות אמונה
אדם שלכל היא התכנית תפיסת אחרים. עם יחסיו במערכת ביטויו את מוצא אדם של וערכו ייחודו
ודרכן האחות של והאותנטי המקורי "הקול" השמעת את התכנית במהלך עודדו והמנחים "קול", יש
הטוב "ההורה את בקרבו למצוא ההורה של הצורך את הדגישה התכנית ההורים. של קולם את גם
ביניהם המפגש עצם כי בהנחה זאת דיה". הטובה "האחות את בעצמה למצוא האחות ושל דיו"

שביניהם. ביחסים חסימות בהתרת לשותפות הזדמנות נותן

חוסר של במצב כי נמצא אינוחות. ושל אונים אין של הרגשה על לרוב לדווח האחיות נטו בתחילה
העימות שדה את ולהמיר להעשות", כ"חייב היה שנראה ממה להרפות עדיף המשפחה, כלפי אונים
להבהיר התלבטויותיה, במהלך האחות את לעודד ניסו המנחים משותפת. עבודה המאפשר למרחב
בעקבות בה שמתעוררות החופשיות לאסוציאציות ולאפשר למשפחה האישי יחסה את במשותף
בעיקר שעסקה מהתייחסות מעבר על אחיות דיווחו העבודה במהלך ביטויין. את למצוא המפגש
הדיונים, כדי ותוך מכך כתוצאה המשפחה. ובחיי בהורים להתמקדות גם ובצורכיהם, בילדים

ובהערכה. אישי בעניין בהבנה, המשפחה כלפי והביקורתיות התסכול הוחלפו

למשפחות. שהוצמדו כינויים או תוויות למשל לחסימה, שתרמו הדפוסים על להצביע ניסו המנחים
זאת ותחת לניסיונההיא, דיה פתוחה אינה המשפחה עם בעבודתה האחות כאשר בעיקר קורה זה
האחיות נטו הראשונות בפגישות למשל כך מבחוץ. להן שניתנות תוויות למשפחות מדביקה היא
"מוזרה". נפש", "חולת "מפגרת", "שקרנית", "מניפולטיבית", כמו: בכינויים האמהות את לכנות
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הופיעו להבינן, הניסיון בעקבות ביחסן שינוי שחל לאחר יותר, מאוחרות בפגישות זאת, לעומת
כל המוגבלות בדרכים להתמודד ולכושרן למאמציהן והערכה המשפחות קשיי עם הזדהות ביטויי

לרשותן. שעומדות כך

ותעודד שתאפשר פתוחה, באווירה צוות עבודת לעודד המנחים של בניסיון גם השתקפה זאת גישה
להמיר המנסה אוירה שותפות, תוך התייעצות והן האישיות ולתחושות לניסיונות הדדית חשיפה

והמפתיע. החדש עם מפגש אחר בחיפוש ומקובעת, מקובלת שיפוטיות

דוגמה .2
של ב' בשלב והמפקחות האחיות קבוצת עם הראשונה הפגישה מן חלק של תיאור להביא בחרנו
מארחת, בתחנה נערכת הפגישה ברעם. נירה הראשית, המפקחת סגנית של ובהשתתפותה התכנית,

הפגישה. את הנחו לוי שבע ובת רוזנפלד יונה משתתפים. 15 בפגישה

הקשר ובהבהרת בסיכון ילדים של בנושא הג'וינט כיועץ עצמו בהצגת הפגישה את פתח רוזנפלד יונה
קיימת בילדים, התעללות של בנושא עיסוק של אופנה לאחרונה "יש חלב: לטיפות שלו האישי
שירותים מדי מעט אך בתופעה רבה התעניינות ישנה התעללות, של הבעיה בזיהוי מרובה התעסקות

להורים". לעזור

שמתייחס ויניקוט, האנגלי הפסיכיאטר של במושג ההורים לימין לעמוד הצורך את הדגיש הוא
לראות היא המטרה כאשר דיו", טוב "הורה שתרגמנו  "good enough mother" דיה: הטובה לאם
למידה, כפרוייקט זו תכנית רואה הוא ההורים. עם ביותר המתאימה בצורה לעבוד אפשר איך

הילדים. עם להורים קורה ומה האחיות עובדות כיצד ללמוד ולניסיון לתיעוד כלומר

למשל? סוציאליים, עובדים להזמין לא למה האחרים? השירותים עם מה השאלה: "נשאלת
הכניסה נקודת בחוץ. ידע בלי גם דיין, יעילות להרגיש לאחיות לעזור צריך כי היא שלי המחשבה

חלב". בטיפת האחיות של מזו שונה למשפחות הסוציאליים העובדים של

אחיות: ידי על שמנוהלת מערכת בהיותה ייחודית היא חלב, טיפת מערכת כי ציינה לוי שבע בת
אחות הרפואי. בממסד יתר תלות תלויות ואינן עצמאיות, והן המדיניות את קובעות אחיות
עצמה. היא הם שלה העבודה כלי ואילו יותר מפותחת לאישה ניסיונה במהלך הופכת מתחילה
ידיים"? "מרימים שלגביו באוכלוסייה, חלק אותו לגבי מנוצלות אלה יכולות מידה באיזו "השאלה
רק אולי אלא בעיות, כליל לפתור או לשנות מתיימרים אנו אין להשפיע? כדי לעשות ניתן ומה

ושותפות". ליצירתיות משמעות יש לדיון, פורום של קיומו בעצם משהו. להזיז

את לבודד יודעות תמיד ולא רבים דברים עושות אנחנו הקודמת. בקבוצה "השתתפתי ברעם: נירה
לא ואשר שעשינו דברים שישנם לנו הסתבר קודם. לנו קרו שלא דברים קרו כאן שהשפיעו. הדברים
ושלא לעשות שניתן לדברים מודעות ועולה ערך, בעלי זאת בכל והם כ"מקצועיים" אותם החשבנו

אליהם". לב שמנו כך כל
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בקצרה ועמדו שהושמעו לדברים הגיבו והאחיות דבריהן, את להשמיע האחיות מן ביקש .miרוזנפלד
ציפיותיהן: על

עושים אינם כביכול אשר כספיים ומשאבים מקצועי ידע בעלי הסוציאליים, העובדים על כעס ■

די.
חשדנות גם מעורר זה אבל שקיבלו, המחמאות אף על לתחנות בחזרה נוסף עומס לקבל חשש ■

כלפיהן.
צרכים אצלן שמזהים משפחות יש אחת לכל פעולה, שמשתפות משפחות עם לעבוד "נהנות ■

מאוד וזה לקבל רוצה לא והמשפחה לכוון רוצות אנו כמונו. הצרכים את רואה לא והמשפחה
אחריות הרגשת לנו יש אך זכותם, זו טוב. לא הולכים דברים איך העיניים מול לראות מתסכל

אלו". משפחות עם לעבוד כלים לקבל מצפות ואנו ותסכול
3 (משפחה שיריה במשפחת בוחרת והיא משפחה על לספר מעוניינת היתה האחיות אחת ■

ברחה אמה אלים, אב בעייתית: במשפחה גדלה היא צעיר. בזוג "מדובר כלשונה: ב'). בנספח
היכרות לאחר להריון נכנסה הקטנים. אחיה את גידלה האשה האם. עם רופף קשר מהבית.
עם נולד הוא וחצי. שנים שלוש בן הילד כיום האב. בבית גרו הזוג .21 בגיל נישאה פעמית. חד
הבעל חולים. בבית חודשיים מאושפז היה וזיהום). נשימה (בעיות ובריאותי משפחתי סיכון
קשה איחור היה "שיריה", שנקרא לתינוק, משלהם. בדירה גרים כיום במעצר. והיה עבד לא
באיןאונים. האם עצמו. את ומסכן היפראקטיבי הוא עמו. להתמודד קשה במעון גם בדיבור.
וזה נכה כאשה נמצאה והפסיכולוגית הלכה, אמנם האם הילד, להתפתחות למרכז הופנו
ויש מרכזי מאוד מקום היא התחנה הילד. את גם מפחיד שזה שאמרה האם, את הפחיד
"תעשו צורך עם באה האם קטן, דבר כל על להתייעץ באים אומרת. שהאחות למה משקל

האבחון. את מסיימת לא היא מייעצים. שאנו מה עושה לא אך משהו"
חום יש ולה לילד יפה מתייחס נראה האב בסדר". לא "אתם במעון סקנדלים עושה האם
טיפול הדורשת בעיה מזהה אני איתו. לעשות מה יודעת אינה אך אותו, דוחה היא אין כלפיו.

משפחתי".

חושב אני אונים. חסר אני אשם מרגיש אני אם הזמן. כל אשמה מרגישה זו "אשה רוזנפלד: יונה
מרגישה לא הבת עם נישואיה. לפני הבן עם להריון שנכנסה על אשמה גם מרגישה שהיא

ולכאן". לכאן רצה לעשות, מה יודעת לא היא אשמה.

הילד". את לאבד פוחדת באמהותה המעורעת האשה "אולי בי: אדוות

לומר כמו זה אבחנה לקבל כאילו נשמע חשוב. מאוד בעיניי אומרת, שאת "הדבר רוזנפלד: יונה
זאת!" לשמוע רוצה לא אני לעזאזל, אז  כך זה אם אשמה. שהיא לה

התינוק". את לא אותה, בוחנת שאני מרגישה האם לילד, אבחון עושה "כשאני אחות:
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של קיום כי בעיה, להם שיש לדעת זה רוצים שהם האחרון שהדבר אנשים "יש רוזנפלד: יונה

בסדר". לא שאני אומר בעיה

מחוץ להריון נכנסה (אבחון). הילד לגבי סופית תשובה לקבל מוכנה לא "האם לוי: שבע בת
אבחון אדירה. שלה האשמה והיפראקטיבי. לדבר לומד אינו והילד קשה הלידה לנישואין,

מיד". לאבחון אותה לשלוח שמוכרחים בטוחה לא אני החשבון. את לה ישלח

ועדיין שנישאה לפני נולד הילד שונות. ההתחלות לילדה? הילד בין ההבדל "מה רוזנפלד: יונה
אולי הקודם. הבית של הסיפור בלי שלהם החדש בבית כבר נולדה הילדה האב, של בביתו
"שיריה". לו קראה למה אותה תשאלי לעולם? בא כשהילד היה זה איך מהאם לשמוע כדאי

לשמות עצמו שלו השיגעון איך מספר הוא משמעות. פעם לא יש שלשמות מציין רוזנפלד יונה
השם יגאל. נקראו שהופנו הילדים מן הרבה השחרור, מלחמת אחרי חלב בטיפת כשעבד החל.
של בשמו היא תחינתה ואת סיפורה את מספרת האם כי וייתכן טעון, שם הוא שיריה

התינוק".

עצמה. עם רע פחות תרגיש היא הילדה, על חיזוקים תקבל שהאם שככל מעירה, לוי שבע בת

מחכה. הייתי אני כרגע. ההיפראקטיבי הילד עם להתמודד מנסה הייתי לא "אני רוזנפלד: יונה

שלה. באמהות משהו לה שנתפס במישהי מדובר הצואר, לה שנתפס במישהי כאן מדובר לא
את לגדל ניסיון לה היה שכן שלה, והניסיון היכולת את לציין צריך כאן. יעזרו לא תרופות
נגד לא אני משהו. ותמציא האמהיים כישוריה את תגייס כבר היא העידוד ועם שלה, האחים
אומר הייתי החוץ. מן בהצעות להשתמש תוכל ולא במילכוד היא כרגע אבל פתרונות, לתת
בואי הלכה. שלא הראשונה לא את הלכת. לא  הלכת לא האבחון. מעניין נרד בואי לה:
אם שלה לילד מקום לתת יכולה אם עצמה. שלה לסיפור מקום ולתת לפתוח מציע אני נדבר.

עצמה. משל מקום לה יש
עוררה הזאת האשה (צחוק). בשטף ידבר הילד הבאה שבפעם נחשוב ולא כך, זאת נשאיר בואו
יותר לו יש אהדה מעורר מישהו אם מאד. גדול נכס וזה אהדה, הרבה בקבוצה כאן וגם אצלי
נותנים ביניהם היחסים יתומים. קצת הזוג בני שני אולי אותנו. המרתיע לאדם מאשר סיכוי

לטובה". להיות עשוי בהם חן מוצא משהו שיש וזה טובה, הרגשה

האחיות בין שיחות יש החדש. בבית המשפחה אצל בית ביקור לעשות מציעה אחת אחות
לעשות הצעה יש "פה האחות: של הצעתה על וחזר הקבוצה את השקיט רוזנפלד יונה בקבוצה.

כך?" על דעתכן מה בית. ביקור

לכך". סיבה שום אין זה במקרה לכך. סיבה יש כאשר בית ביקור "עורכים אי: ארוות
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אולי בכך. צורך יש אם לביקור, שאבוא מעוניינת היא אם אשה לשאול נוהגת "אני בי: אחות
אותה". לשאול כדאי

יכולה בבית לביקור הצעה גם מביקורת. חרדה האשה טוב. רעיון שזה חושבת לא "אני גי: אחות
בסדר". לא משהו כאילו הרגשה אצלה לעורר

כך". זאת נשאיר בואו לתחנה. טיבעי באופן באה "היא רוזנפלד: יונה

שיריה משפחת  שחלו השינויים ב.
פתיחת של במושגים והן שיריה משפחת עם האחות של עבודתה בדרג הן ניכרים שחלו השינויים

למשפחה. האחות בין בקשרים החסימות

הדגמה  המשפחה עם האחות בעבודת שינויים .1
תועד והוא ב' שלב של הראשונה בפגישה האחות עלידי נמסר המשפחה של הראשון התיאור

הקודם. בסעיף
ללכת מהאם הלחץ את לעזוב מהקבוצה ההצעה את אימצתי "אני האחות: סיפרה מה זמן לאחר
היא ולכמה לילדה רק התייחסתי כך. על דיברתי לא כשנפגשנו הילד. להתפתחות במרכז לאבחון
תזדקק אם פעם, עוד תבוא שהאם בקבוצה כאן לי אמרו המון. מקבלת שהיא ושנראה מפותחת
צהריים בשעת הופיעה באמת היא אחד יום להפתעתי אבל האמנתי. לא ואני לחץ בלי גם
והיא שלומה. מה שאלתי ואני שיריה. עם יהיה מה בתוקפנות ושאלה סערה כרוח נכנסה מאוחרת,
ולא בכלל הילד להתפתחות המרכז על שאלתי לא אני מהלב. לה ירדה אבן כאילו לענות התחילה
אחותה. כלפי אלים מאוד ושהוא להינשא עומד שלה שאבא סיפרה היא שיריה. של לנושא חזרתי
אמרה היא לאחותה. לעזור מאודה בכל מנסה ושהיא נרקומן מחבר נפרדה שאחותה סיפרה היא
במקומה. בבית התפקידים את למלא בבית אחותה את השאירה כי אשמה מרגישה שהיא
להוסיף. משפט איזה על חשבתי השוטף. מדיבורה וגם הנאה מהופעתה גם והתרשמתי הקשבתי
הלכה. והיא אחותה. בשביל במצוקה נערות עם רווחה בשירותי לעובדת אותה הפניתי להגיב. איך
עם אליי באה היא לספר. למי לה אין כנראה לדבר. רצתה פשוט היא ממנה. שמעתי לא יותר
עומד האב לה. מציק שבאמת מה על לדבר והמשיכה ועזבה, שיריה? עם יהיה מה הזה: המשפט
והיא להתדרדר שלא נאבקת אחותה אחותה, כלפי אלים הוא חדשה, אשה עם הבית את לעזוב
אמרה והיא ברווחה העובדת את שאלתי אחותה. כלפי אחריות מרגישה שהיא יפה זה לה. עוזרת
מהמרכז שמעתי זמן כמה אחרי אליה. הגיעה לא היא אך הנערה את לתפוס מנסה שהיא

שיריה." עם לשם פנתה שהיא הילד להתפתחות

למשפחה האחות בין החסימה פתיחת של במושגים השינויים .2
החסימה ביסויי

אלה שהצעות למרות לאבחון, הילד עם האם את לשלוח להציע ממשיכה האחות: של חסימה .1

האם. של התנגדותה מעוררות
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הילד. להתפתחות במרכז לאבחון שיריה עם לפנות מלכתחילה התנגדה האם: של חסימה .2

האבחון. את לסיים מסרבת היא ומאז הנכה מהפסיכולוגית נבהלה היא לבסוף פנתה כאשר

האחות עלידי המשפחה בתיאור ביטוי לידי שבא כפי החסימה תיאור
אביה. בבית אחיה גידול של בתפקיד משמשת עדיין כשהאם אביאימו, משפחת לתוך נולד שיריה
ומבולבלת חרדה היתה האם אביה. לבית בןזוגה את והביאה נישאה בטרם להריון נכנסה האם
אם היא שאין כך על יצביע שיריה של שהאבחון חששה והיא כתינוק, שיריה עם קשיים הרבה והיו
הזוג בני כששני משלהם, בבית אחרת: במערכת כבר נולדה התינוקת זה, לעומת עבורו. דיה טובה
שיריה עם דיה, טובה אם להרגיש מצליחה האם הבת שלגבי בעוד מסודרת. עבודה יש ולו נשואים
מהאחות התחמקה האם בלבול. על מראה אליו ויחסה כישלון להרגיש ממשיכה כנראה היא
הדרישה רבים. ייסורים בה עוררה זו ששאלה משום שיריה של האבחון על הזמן כל אותה ששאלה

לחסימה. בכך ותרם גדולים כישלון ותחושת אשמה בה עורר לבנה, ביחס לאבחון לפנות

אלה חסימות להתיר הדרכים
זאת. ולכבד להפנייה להיענות האם לסירוב משמעות שיש להבין

בלבד. זה לנושא לאם האחות בין המפגשים את להגביל ולא לאיבחון ללכת מהלחץ להרפות
באם להתעניינות בילד הטיפול על מביקורת לאם האחות בין המפגש מוקד את להעביר

ובשלומה.
שלה. לתינוקת דיה טובה אם היותה סביב מפגש לאם לאפשר

אותה. שמעסיק מה על לדבר לה ולאפשר האם את להכיר

הלמידה בתכנית שהושג זו משפחה עם בעבודה השינוי
אם היותה והדגשת דיה טובה שאינה אם היותה הרגשת את באם שעורר מהנושא הלחץ הרפיית
הטיפול את שהעבירה על מתייסרת שהיא לאחות לספר לאם אפשר התינוקת, עם דיה טובה
מאיהליכתה המוקד העברת לאחותה. לעזור מאמציה ועל לאחותה אביה בבית שלה באחים
שוב וללכת כאבה משמעות את לחשוף לה אפשר כנראה בשלומה, לדרישה שיריה את לאבחן

לה. המתאים בזמנה שיריה, עם הילד להתפתחות למרכז

חסימות פותחות דרבים
דרכים של לבחירה אפשרות ומתן החוסמות הדרכים זיהוי באמצעות נעשה והתרתן חסימות זיהוי

באמצעות במקומן, פותחות
להכיר רצון התעניינות, הקשבה, 

שונות ראייה מנקודות המצב וראיית התוויות מקיבוע הימנעות 

הכוחות ובראיית החיוביים בדברים בחירה 

האחות של עצמית זהות ועל עמדה על שמירה 

נהלים על לוותר ולדעת הרגשיות לתגובות התייחסות 

שמקובל למה מהיסחפות והימנעות המשפחה עם דיאלוג עדוד 

מראש תשובות להן שאין פתוחות שאלות שאילת 

ולשאיפותיהן המשפחות של לבקשות התייחסות 
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לתכנית והמפקחות האחיות תגובות .9
דרכים ולמצוא לאתר הציבור בבריאות לאחיות שתסייע גישה לפתח היתה התכנית מטרת כאמור,
במערכות חסימות בשל ומתפתח, פתוח קשר עמהם ליצור התקשו שבעבר הורים עם לעבודה
לאפשר היתה זו מטרה להשגת שהותוותה הדרך מכאן. האחיות ועם מכאן ילדיהן עם היחסים
לעבודת אורגנית בדרך דיים" טובים "הורים להיות הסמויות ו/או הגלויות למשאלותיהם התייחסות

ומפתחת. משותפת לחשיבה הזדמנות יצירת עלידי האחיות,

בתכנית. המשתתפות של וחשיבתן תגובותיהן היו מה נציין להלן

התכנית של משותפת הערכה במהלך האחיות תגובות
ואלה בתכנית העבודה על להגיב המשתתפות קבוצת נתבקשה פגישות של סדרה כל סיום לקראת

מהשגותיהן. חלק הם

כלל א.
אמון חמימות, של ומשוב הרגשה ומקוריות, ביצירתיות עדוד והנאה, גאווה ידע, הקנו הפגישות ■

והקשבה.
עצמי שימוש כאחיות, עצמי ערך הרגשת חיזוק בעבודה, המוטיבציה על השפיעה התכנית ■

ובעיקר רעיונות חיזקו מחשבות, כיונו הפגישות אחת. כל של האנושיות באינטואיציות ושימוש
הן ולמשפחה. להורים החשובים הדברים לעיקרי גישה וסימנו לטפל עיקר בין להבחין לימדו
דווקא מתחייב שאינו קשר יצירת לקראת ושיפוטיות למשפחה כעס רגשות להפחית הצליחו

מיידיות. בתוצאות
כביכול ידיים" "הרמת של במצבים מטופלים. עם לשותפות נדבר", ל"בוא חיזוק נתנו הפגישות ■

שימוש במקום והדדיות שותפות והשגת הגומלין ביחסי שינויים חלו משפחות עם ביחסים
ושיפוטיות. בסמכותיות

גיבוי ותחושת הדדית תמיכה התייעצות,  האחיות בין להידברות חיזוק נתנו הפגישות ■

להבהיר. שרוצים בנושאים והתמקדות שאלות הצגת להתייעצות, לגיטימציה ניתנה מהקבוצה.
שונות מבט נקודות בחינת הדדית, בהפרייה האחראית לאחות עבודה מודל היוו הפגישות ■

בעיות. לפתרון משותפת וחשיבה
צעירות. באחיות ובטיפול בקליטה משמעותי מודל הפכו הפגישות ■

למערכת. מחוץ גם אחרים תפקידים נושאי של והבנה לפתיחות הביאו הפגישות ■

הצוות עבודת של בחשיבותה ההכרה היתה הלמידה תכנית של ביותר הבולטת התפוקה ■

הקבוצה. מן שקיבלו הגיבוי ותחושת
ולחשוב זמן פסק לקחת חיוני כי מצאו התכנית. במתכונת צוות פגישות התארגנו בתחנות ■

רפרטואר והועשר גדל אישית, לחשיבה מרחב נוצר לפעולה. החלטות קבלת לפני ביחד
להתמודדות. הרעיונות
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ההנחיה ב.
של תחושה מתוך למשפחה חוזרות הפניות עודד אשר נפש, שלוות הקרין המנחה הצוות ■

סובלנות.
רעננה. רוח והתאפשרה "דשדוש" נמנע כך למערכת. מחוץ המנחים של בהיותם יתרון היה ■

סיכום במפגש המפקחות תגובות
תרומת את להעריך שנועד הציבור, בבריאות המפקחות האחיות של מפגש נערך 1995 באוקטובר
של ובהפצתה בהרחבתה לדיון בסיס לשמש נועד המפגש .(19951992) התכנית של הניסיוני השלב

התכנית.

הבריאות במשרד הציבור בריאות בשירותי מפקחות אחיות הינן במספר, כ40 במפגש, המשתתפות
השלב במסגרת בתכנית שהשתתפו אחיות של קבוצות חמש של נציגות וכן החולים, ובקופות

היהודית. האוכלוסייה עם העובדות אלה בעיקר הניסיוני,

המפקחת ברעם, ונירה הציבור, בריאות אחיות על הראשית המפקחת דוידזון, יעל הכינו המפגש את
והילד. האם לבריאות הראשית

התכנית. של שונים היבטים לגבי פה ובעל בכתב שהוצגו הדברים עיקרי להלן

והישגיה התכנית 'עדי א.
"משפחות ה"מובסות", המשפחות את לשרת בדרכים לדון האחיות עבור הזדמנות ליצור ■

באמצעות בעוני), החיות החברה בשולי (משפחות הרביעי" העולם "משפחות במצוקה"
בילדים התעמרות על או הזנחה על ולא המשפחות על היה הדגש עמיתים. בין התייעצות

בלבד.
בתחום, ולעבוד מנהיגות לפתח המשפחה לבריאות בתחנות אחרים ולעובדים לאחיות לאפשר ■

תמיכה. קבוצת ולקיים שלהם הרגשות את לזהות ניכרת נכונות תוך
שירות. של ושונה נוסף דפוס ולעצב ליצור לאחיות הזדמנות סיפקה התכנית ■

הפגישות על השגות ב.
הרמות בכל פתיחות של באווירה התנהלו שהם ומלמדים, מעניינים היו שהמפגשים דיווחו האחיות
סיפקו אף המפגשים "לטייח". ניסיון כל נעשה ושלא מעשיות) אחיות ראשיות, אחיות (מפקחות,
טענו כן כמו המארגנים. ומן לעבודה מעמיתים ועידוד משוב ולקבלת עמיתים" ל"ביקורת הזדמנות
משותפת. שפה במהלכם נוצרה וכי בעבודתן, להרהר זמן" "פסק להן נתנו שהמפגשים האחיות
אחרים, ממרכזים האחיות עם הקשר את נוסף כרווח וציינו הישגיהן את לראות הופתעו האחיות

חדשה. לפרספקטיבה להגיע כלומר המקומי, לקונצנזוס מעבר לראות להן שאפשר

18



הקהילה האחיות, המשפחות, על ההשפעה ג.

להלן עצמן. ועליהן הקהילה ועם המשפחות, עם עבודתן על התכנית להשפעת התייחסו האחיות
בדיונים: שהועלו דברים

המשפחות מול האחיות
חלופות מגוון בפניהן הציג המפגש
ולהקשיב לחייך האחיות את עודד

מאיים מקור להוות שלא והקפידו המשפחות עם" "ללכת בחרו הן
המשפחות את לחייב במקום למשפחות הנוחים לזמנים עצמן להתאים נוטות האחיות כעת

האחיות נוחות פי על שרירותיות בשעות לבוא
להיענות יכולתן את לפעמים משתקת המשפחות של הקיצונית שמצוקתן מבינות האחיות

יעיל באופן
המטופלים את בחשבון מביאות או וזוכרות במטרה דבקות הן  "נתקעות" כשהאחיות

שירותים לקבל ומזומנות מוכנות היו "הקשות" המשפחות רוב
רבות תקוות יש שלמשפחות גילו האחיות

יותר. רב בכבוד אליהן מתייחסות ושהמשפחות גדלה כלפיהן שההערכה הרגישו האחיות

הקהילה סול האחיות
על חיות. הן שבה הקהילה את להכיר ללמוד רצוי בהצלחה המשפחות עם לעבוד מנת על
המטפלים העובדים עם דיאלוג ולקיים שלהן ובאמת בעמדתן שאת ביתר לדבוק האחיות
את יותר ההולמת בצורה ולהופיע להתנהג למדו האחיות אחרים. בשירותים אלה במשפחות

דתית. בקהילה במכנסיים ולא בשמלה מגיעה לדוגמה  עובדת היא שבה הקהילה

האחיות של כלליים לקחים
ויחידה אחת סדורה" "משנה שלהן לעבודה אין
בשורשיה ולא עצמה במצוקה להתמקד מותר

ושעליהן תפקידן בביצוע להן מסייעת הכללות לעשות שהיכולת למסקנה הגיעו האחיות
עושות שהן מה את שיבטאו מילים למצוא

לכך שלהן הלמידה יכולת את להתאים צריכות האחיות  רחב כה הוא המגוון
המשפחה" "אחות יש המשפחה" "רופא שיש שכמו ראו האחיות

שהתרחשו שינויים ד.
היו שבמפגשים ברגע האחיות עם ממפגשים לברוח הפסיקו ה"כרוניות" המשפחות מן חלק

כלפיהן. וביקורת תקלות פחות
אלה משפחות עם בעבודתן בכלל אותן המשמש האמון, את האחיות לידי החזיר המפגש

השתפרה. התקשורת יכולת ולפיכך באינטראקציה צד להיות  הבסיסי בכלי בפרט,
"מעבר לעבוד לגיטמציה וקבלו קונבנציונלי לא סיעוד של חדשה לרמה הגיעו האחיות

ולמומחיות". לסמכות
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הטמעה לקראת ה.
והשגתן העבודה מטרות בהבהרת העניין הגברת

למשפחה והן לאחות הן התורמת זו היא המשפחות עם טובה" "עבודה
קליני לדיון בדומה  מ"מקרים" ללמידה הזדמנויות ניצול

ו"המתנדנדות" "הקשות" במשפחות להתמקד שראוי סברו האחיות
אחרים מקצועות בעלי עם הקשרים ושל מקצועי ייעוץ של מקומו על חשיבה פיתוח

קיצוניים ממקרים שנלמד מה את וליישם ללמוד ניתן
הערבית באוכלוסייה הזאת העבודה את לפתח הראוי מן

מענה הדורשות סוגיות ו.

החוקית האחריות
התיעוד חשיבות
במחקר הצורך
ההכשרה סוג

הדרוש ה"ליווי" סוג
נחוץ? פיקוח איזה

התכנית תוצאות הערכת לקראת .10
בהמשך תעשה זו התכנית. של והתרומות התוצאות של שיטתית הערכה היתה לא זה בשלב

והמשפחות. האחיות המנחים, עם במשותף
תחומים: בשלושה תתמקד התכנית הערכת

חסימות"). ("התרת בדיונים שהועלו המשפחות עם האחיות של העבודה בדפוסי שחלו שינויים .1

אלה. משפחות משתייכות שאליה האוכלוסייה עם האחיות של העבודה בדפוסי שחלו שינויים .2

וחומרתן). החסימות" "התרת של (במושגים שהוצגו במשפחות ההורות בדפוסי שחלו שינויים .3
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המשפחה לבריאות התחנות א: נספח

משרד עלידי בעיקר שמנוהל הציבור, בבריאות ייחודי שירות הנן המשפחה לבריאות התחנות
בכל שמפוזרות חלב"), "טיפת גם (המכונות המשפחה לבריאות תחנות כ850 קיימות הבריאות.
קהילתית במערכת פועלות התחנות ובנפות. במחוזות המשרד, של השירות באזורי הארץ רחבי
מתנדבים וארגונים שיקום, חינוך, רווחה, כגון: בקהילה, אחרים גורמים ובשיתוף בתיאום אזורית,

..■....■.. למיניהם.

הפעולה תחומי
קשישים תלמידים, פעוטות, תינוקות, הרות, נשים כגון: בסיכון, בקבוצות מתמקדת הפעילות

הנתונה. באוכלוסייה מיוחד בסיכון אחרות וקבוצות
הם: התחנות פעילות את המנחים העקרונות

וכד'). יישוב, פרבר, (שכונה, ומוגדר סביר גיאוגרפי תחום בתוך שירות
הכול. את בשווה ומשרת לכול פתוח שוויוני, שירות

ידם. ובהישג הקהילה לתושבי ומיועד לןרוב נגיש, שירות
התושבים. צורכי את התואם זמין שירות

יחסי של מערכת על מבוססת אליה ההתייחסות הבסיסית. הטיפול יחידת הינה המשפחה
לקהילה. המטפל הצוות בין גומלין

לסוגיהם. למטופלים הענות תוך ומופעלת קבועים נהלים בסיס על מתנהלת הפעילות

המניעה שלבי בתחום עקרונות
הסביבה איכות וקידום הדרכה, חינוך, באמצעות  בריאות קידום

חיסונים) (כגון ספציפיים מניעה שירותי הענקת
והתפתחות גדילה אחר מעקב

תקין בריאות ממצב סטייה של מוקדם איתור
שיקום

נוספת הכשרה שלהן מוסמכות, אחיות ברובן הציבור, בריאות אחיות עלידי מופעלות התחנות
ובתחום וכד'), שירותים ארגון החיים, מדעי (אפידימולוגיה, הציבור בריאות בתחום משלימה
בעבודתן נעזרות האחיות ובקרה). פיקוח ההתנהגות, מדעי סעודיות, תכניות (הפעלת הסיעוד
הבריאות מקצועות ושאר ילדים רופאי מיילדים, רופאים כגון: שונים, ייחודיים בנושאים במומחים

לסוגיהם. והחברה
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ההיססוריים ומקורותיו השירות ייחוד
בשנת "הדסה" מדיצינית הסתדרות עלידי לראשונה בארץ הופעלו המשפחה לבריאות התחנות
הועברו המדינה הקמת עם כולה. הארץ פני על בהמשך והתפשטו בירושלים העתיקה בעיר 1921

הכללית, קופ"ח בעיקר החולים, קופות ידי על גם ניתן השירות בעיקר. הבריאות למשרד מ"הדסה"
הטיפוליות. המרפאות בתוך במשולב,

הבריאות מוסדות התפתחות ומנהגיהן, העדות מגוון הגדלה, האוכלוסייה צורכי השירות, התרחבות
וכך, עבודה, דפוסי בפיתוח וליצירתיות ליזמות תרמו אלה כל בפרט, מונעת וברפואה בכלל בארץ

בו. המטופלים של לרווחתם רב ערך כבעל המקובל ייחודי, לשירות

הלידה.5 ולאחר לפני המשפחות מן £ל90 המלווה שירות הוא המשפחה לבריאות התחנות שירות
טובה הורות לקראת להכוונה חברתית מחוייבות של ביטוי התחנה נותנת בעבודתה כי לומר ניתן

דיה.

הציבור בבריאות האחיות לעבודת הבולטים ההכר סימני כי לומר ניתן שחלו, השינויים כל עם
הם: התקופות בכל בתחנות

של ומסורת ופעוטות תינוקות ולידה, הריון דהיינו הפוריות, בתקופת למשפחות רחבה נגישות
לקראתן. לבוא נכונות

וקידומה. הבריאות בתחום ותמיכה ייעוץ מידע, העברת על אמונה האחות שבו שירות

את להעביר שלא הוחלט זה בשלב הממלכתי, הבריאות ביטוח של הפעלתו עם כי לציין הראוי מן
החולים. קופות של למרפאות זאת באוכלוסייה הטיפול

(157 עמ' ,1995 בישראל (ילדים נמ1כה הכנסה שלתושביהם במחוזות יותר רב זה בשירות השימוש 5
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המשפחות דיוקן בי: נספח
הקושי איתן. לעבוד התקשו שהאחיות כמשפחות הוצגו שבתחילה במשפחות עסקה התכנית

באחיות. להעזר סירוב ובכעין חוזרות, להזמנות איהענות בתחנה, ביקורים במיעוט התבטא

או ב"נתק" הרגישו שהאחיות זאת זולת שהוצגו, המשפחות בבחירת הכוונה כל היתה לא
לרוב אופיין ה"נתק" חיובית. פעילה לשותפות או להידברות דרך למצוא בניסיונותיהן ב"חסימה",

ההורים. לימין לעמוד וממחויבותה האחות של מניסיונותיה המשפחה בהתעלמות

באחת האחיות עם בפגישות לראשונה שהוצגו כפי משפחות שבע של דיוקנן את נביא זה בנספח
הקבוצות: מן

במשק עובדת אמהותה. למימוש שירותים של מגוון מגייסת מוכר, לא ובעל בנות לשלוש אם .1

כמופרעת נחשבת שם. אותן משאירה ולעתים למעון נקיות לא מגיעות הילדות לעתים בית.
בין נעה האחות נהיגה. רשיון רוצה היא כי לפסיכיאטר, ללכת ומסרבת נפש) חולת (אמה

לאהדה. נואשות

אוטיסטי כנראה אחר ילד ראייה. בעיות מהילדים לשניים חרדי. ביישוב ובהריון לשישה אם .2
של הראייה מבעיות ומתעלמת בביתה מסוגרת האם המטפלים. הגורמים מפני בבית מוסתר

האוטיסט. הילד ומאבחון ילדיה,

גידלה אביה. ואת אותה שנטשה לאם בת עצמה היא ותינוקת. יתר פעילות עם בן לשניים: אם .3

להתפתחות במכון לאבחון הילד את להביא חוזרות מפניות מתעלמת היא אחיה. חמשת את
הילד.

ילד הולדת עם המטפלים, ומהגורמים מהתחנה עצמה שניתקה בתשובה, חוזרת לשישה, אם .4

דאון. תסמונת עם

בטיפולו חמישתן החמישית. כבבת בה נוהג שהאב ופסיבית, כנועה האם  בנות לארבע הורים .5

האם. עם קשר אין לאחות אך סבירים, התחנה עם יחסיו אשר האב, של הבלעדי ^""

דיה מפותחת אינה כנראה האם האישה. הורי עלידי הנתמכים ילדים, לחמישה הורים .6

ואז הבאה, הלידה ועד מלידתו בתורו, ילד לכל אומנים בצרפת הסבים שכלית. מבחינה
לאחר סוציאלי" ב"אשפוז ואושפזה לידה לפני האם אומנה. למשפחות הילדים מועברים
בדפוס התערבה לא התחנה אז עד בגירושין. איים והאב הסיוע הפסקת על הודיעו שהסבים

הזה. ההורות
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מרבנים, שנתקבל היתר אף על חרשים. הצעירים וארבעת ילדים, שמונה דתיים להורים .7

עזר, במכשירי החרשים הילדים את לצייד מפניות התעלמה היא ובלידות. בהריונות המשיכה
המטפלים. בגורמים ולהיעזר

הפגישות לאורך נדונו הן הצגתן, לאחר משפחות. משלושים בלמעלה התמקדו בפגישות הדיונים
במשפחות. מתאים טיפול שמנעו וחסימות, מכשולים ולהסרת לגישה דרכים לגבש כדי הקבוצה של
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