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 תודות

 בפתיחותתודה למרואיינים שהשתתפו במחקר זה, אשר הסכימו להקדיש מזמנם ולשתף 

זה של  בתהליךבתחושותיהם, תפיסותיהם וחוויותיהם הנוגעות לנושאים רגישים ומורכבים 

כל אחד מהמרואיינים תרם את חלקו האישי,  לרווחת הילד. (קד"םקבוצת דיון משפחתית )להלן: 

 אשר סייע בהרכבת ארבעה סיפורים משפחתיים, עליהם הייתה לי הזכות לבסס מחקר זה.

 

תודה והוקרה מעומק הלב נתונה לד"ר ארנה שמר על הנחייה מקצועית, ליווי, תמיכה ואמונה 

בהתוויה של כתיבת מחקר זה. תודה שאפשרו לי מרחב רב של התנסות אישית לצד הכוונה ודיוק 

המענה המהיר לכל שאלה, התלבטות ובקשה, שהיו כה משמעותיים עבורי. תודה על על הזמינות ו

על יצירת חיבורים לתהליכים שקורים בשטח ובאקדמיה, ועל מעיינות שופעים של ידע מעשי, 

 וקר וכאיש מקצוע.מחקרי ותאורטי. הנחייתך אפשרה לי לצמוח ולהתפתח במסע האישי שלי כח

 

סטריאר על פתיחת דלת ויצירת חיבור אישי ל"חממת נבט" -תודה מיוחדת לפרופ' דורית רואר

ולעולם המחקר האיכותני. תודה על הנחייתך המקצועית שנסכה בי ביטחון ואופטימיות לאורך 

ציאל הדרך, ופיתחה את כיווני המחשבה והידע בו השתמשתי שעיצב עבודה מחקרית זו, לה פוטנ

 להשפעה משמעותית על המדיניות והפרקטיקה של קד"ם, וגם על ההתמקצעות האישית שלי.

 

למחקר זה לעמוד בסטנדרטים  ואפשרשוהתמיכה,  העזרהתודה רבה למר יאן סרדצה, על 

 בינלאומיים של כתיבה אקדמית. 

 

ין עמיתים, תמיכה, הזדהות, תודה לחברי קבוצת המחקר על שותפות בדרך, התייעצויות ב

 וחשיבה משותפת לאורך כל התהליך אותו עברנו יחד.

 

תודה לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד שסייע במימון 

 המחקר!

 

תודה לבני משפחתי, לחבריי היקרים אביחי, יותם ועמית, ולבת זוגתי יעלה, שהיו שם עמי לאורך 

תמיכה, הכלה, עידוד, דאגה והכוונה. גם ברגעים קשים, באמצעות אמונתכם בי  הדרך. תודה על

, בהובלה ובכתיבה של כתיבת הנתוניםוביכולותיי, הצלחתי לעשות כברת דרך משמעותית באיסוף 

 המחקר, והשלמת פרק זה במסע ההתפתחות המקצועית שלי. אוהב, מעריך ומוקיר. 
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 תקציר

התוכנית "עולים לדרך" המופעלת בישראל מבוססת על עקרונות מודל קד"ם )קבוצת דיון 

משפחתית( ונבחנת כחלופה לדיון בוועדות תכנון, טיפול והערכה במחלקות לשירותים חברתיים. 

מטרתו של מודל קד"ם היא לאפשר למשפחות שיש בהן ילדים שאובחן כי הם נמצאים במצבי 

רווחה להיות שותפות ומובילות בתכנון הטיפול בילדיהן. מחקר זה הוא סיכון על ידי מערכת ה

חלק ממחקר רחב הבוחן את הפעלת היישום של תוכנית "עולים לדרך" בכמה יישובים בישראל, 

למחקר והכשרה מודעי הקשר בבית הספר לעבודה סוציאלית  –ונערך במסגרת חממת "נבט" 

 ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית.

ל קד"ם פותח בניו זילנד בשנות השמונים של המאה העשרים בעקבות מחאה של מוד

מאורים טענו כי הטיפולים שסיפקו להם מערכות המשום ש שקמה קבוצת המיעוט המאורית

 –הרווחה המקומיות לוקים באי התאמה תרבותית. מודל זה מתבסס על עבודתם של מתאמים 

רווחה הפועלים יחד עם בני המשפחה ועם אנשי בעלי תפקיד חיצוניים למשפחות ולמערכת ה

מקצוע במערכות החינוך ובשירותי הרווחה. בתוך כך הם נוקטים פרקטיקה שיתופית וריבונית 

 כדי לאפשר למשפחות ליטול אחריות ולהוביל את תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לילדיהן. 

פגשים עם בני המשפחה, המתאמים נ ,בתהליך ההכנה (1למודל שלושה שלבים עיקריים: )

עם תומכים מהקהילה שהמשפחה משתייכת אליה, עם בני המשפחה המורחבת ועם אנשי מקצוע 

( מפגש היוועדות 2) ;כדי למפות את הכוחות של בני המשפחה ולהעלות את הדאגות ביחס אליהם

מכן שלב שבו נדונים במשותף הכוחות של בני המשפחה והדאגות שמופו בשלב הקודם. לאחר  –

אנשי המקצוע ובני המשפחה חושבים במשותף על המענים לדאגות האלה, בדגש על הילדים 

הנמצאים במרכז. במהלך ההיוועדות מקצים לבני המשפחה זמן פרטי, בו הם נשארים רק עם 

מתוך אלה שהוצעו התומכים כדי לכתוב יחד עימם את התוכנית המשפחתית ולבחור את המענים 

ת אנשי המקצוע מצטרפים לדיון ולאחר הסכמת כלל המשתתפים על תוכנית . בתום ההיוועדולהם

בארגון התוכנית  למשפחההמשפחה, העובדת הסוציאלית )עו"ס( ממערכת הרווחה מסייעת 

פגישות נוספות קיימים ובו מ( לאחר גיבוש התוכנית מתקיים שלב המעקב והניטור, 3) ;וביישומה

 ישימותה.לבדוק את תוכנית והעו"סית כדי להטמיע את לבין המשפחה בין בני 

המחקר הנוכחי מתמקד בשני השלבים הראשונים של הפעלת המודל בישראל בקרב שתי 

משפחות שעלו מברית המועצות לשעבר ושתי משפחות שעלו מאתיופיה. בהתחשב בכך 

המאפיינים  שהמשפחות הללו שייכות לקבוצות מיעוט נדרש לגלות מודעות להקשרים השונים

 אותן כאשר נותנים את הדעת על הפרקטיקה השיתופית עימן.

מהן תפיסות הסיכון והמוגנות של משתתפי המחקר )ילדים,  (1): ן המחקר השאלות 

( כיצד לתפיסת ההורים והילדים שהשתתפו 2) הורים, מתאמים, תומכים ועובדות סוציאליות(?

פות בתוכנית זו על הקשר שלהם עם מערכת בתוכנית "עולים לדרך" השפיעה חוויית ההשתת

( מהן תפיסותיהם של משתתפי המחקר ביחס לפרקטיקה השיתופית של תוכנית 3הרווחה? )

( מהם 4"עולים לדרך", ובפרט לגבי השתתפותם של הילדים בקבלת ההחלטות הנוגעות לחייהם? )

י ברית המועצות האתגרים ומהן התרומות בהתאמת תוכנית "עולים לדרך" לאוכלוסיית עול

 לשעבר ועולי אתיופיה?

 Context-Informed) מחקר זה נערך בפרדיגמה האיכותנית, ובגישה מודעת הקשר 

Perspective גישה זו מתייחסת להתבוננות רחבה בהקשרים השונים המשפיעים על הפרט .)

שרת בתחומים שונים בחייו, בתפיסת עולמו ובבחירותיו ובקשר ביניהם. כמו כן היא מאפ
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להתייחס באופן ייחודי למשתתפי המחקר, בהתאם לכל פרט או משפחה ולהקשרים הרבים בחייה 

תרבותיים, משפחתיים, חברתיים, פוליטיים, היסטוריים וכד'. כמו כן במחקר זה יושמו  –

פרדיגמות ומתודולוגיות המכוונות להבנת חוויותיהם, תפיסותיהם ותחושותיהם הסובייקטיביות 

 ם.של המשתתפי

מובנים עם המשתתפים -בשלב איסוף הנתונים נערכו תשעה עשר ראיונות עומק חצי 

 בארבעה תהליכי קד"ם שנערכו בקרב ארבעת המשפחות שהוצגו לעיל. 

חזרו על שתחילה זיהוי אינדוקטיבי של קטגוריות מרכזיות בשלב ניתוח הנתונים התבצע  

 תמות שנבחרו-תתיפי התבצע ניתוח דדוקטיבי לעצמן בדבריהם של משתתפי המחקר. לאחר מכן 

בתוכנה  אך גם עלו באופן מובהק מהממצאים. בהמשך נעשה שימוש בהתאם לשאלות המחקר,

MAXQDA  כדי לחלק את הממצאים שעלו מהראיונות לארבעה סיפורים משפחתיים, וכל אחד

על עצמן: תפיסות תמות מרכזיות שחזרו -התמות שנבחרו. מתוכן, ארבע תתי-מהם התחלק לתתי

תפיסות של חוויית ההיוועדות, תפיסות של הדאגות כלפי המשפחה, של תהליך ההכנה להיוועדות, 

בסיפור אחד , תפיסות של התוכנית המשפחתית ותפיסות של הקשר עם הרווחה. נוסף על כך

 תפיסות של ההקשר התרבותי.  שלתמה -תתהופיעה 

של פרק הדיון הופיע מענה לשאלות  בהתאם לממצאים שעלו מן המחקר, בתחילתו

המחקר, ולאחר מכן הוצגה הרחבה המתייחסת לממצאים המרכזיים העונים על שאלות המחקר. 

בתוך כך הושם דגש על שלושה נושאים מרכזיים: הראשון התייחס לפרקטיקה השיתופית של 

( השתתפות 1ההורים וילדיהם במודל קד"ם לרווחת הילד בישראל והוצג בשני תתי נושאים: )

נושא זה נמצא כי בזמן ההיוועדויות, -בתת –ההורים בקבלת החלטות בעלות השפעה על חייהם 

שמטרתן לאפשר שותפות והובלה של ההורים בקבלת ההחלטות, ההורים נטלו חלק פעיל בזמן 

הפרטי שהוקצה למשפחה כדי לכתוב את התוכנית המשפחתית, ובחרו מענים שהוצעו להם על 

רווחה. עם זאת, בזמן שבו נכחו בהיוועדות הן המשפחות והן אנשי המקצוע קולם של בשירותי ה

ההורים כמעט לא נשמע. על כן עולה תהיה ביחס להבנת הדינמיקה של יחסי הכוחות בין 

( 2המשפחות לבין אנשי המקצוע. ייתכן כי היא גרמה לדומיננטיות יתר של אנשי המקצוע. )

נושא זה נמצא כי לעיתים -בתת –ת בעלות השפעה על חייהםהשתתפות הילדים בקבלת החלטו

קולות הילדים לא נשמעו במלואם עקב חוסר התאמה אפשרית של המודל לצרכיהם ולקשיים 

שהם מתמודדים עימם, דוגמת נוכחות של משתתפים מרובים הנמצאים בעמדת כוח וסמכות 

בקבלת ים להשתתף התאפשר לילדבהם שבמקומות ביחס אליהם בהיוועדות. עם זאת, 

 של הילדים נשקלו בכובד ראש וקיבלו מענה.  אמירותהההחלטות, 

החלק השני של הדיון עסק באימוץ גישה מודעת הקשר במודל קד"ם לרווחת הילד 

נושאים בהתאם להקשרים המרכזיים שעלו מממצאי -בישראל. בחלק זה הוצגו שלושה תתי

הרצון של בני המשפחה להתחשבות בהיבטים עולה ממנו כי  –( ההקשר התרבותי 1המחקר: )

תרבותיים משתנה מבן משפחה אחד למשנהו. על כן עולה השאלה כיצד יובילו בני המשפחה את 

התהליכים השונים כך שיתקיימו בהתאם להעדפותיהם התרבותיות ולזכותם להגדרה עצמית של 

תנו בו את הדעת על מענים עולה ממנו כי שיח הדאגות הורחב ונ –( ההקשר המשפחתי 2תרבותם. )

לכלל בני המשפחה, כולל ההורים ואחים של הילדים הנמצאים במרכז ההיוועדות. כך התאפשרה 

חשיבה הוליסטית ביחס לכלל בני המשפחה והיא פעלה לטובת גיוס הילדים ולקידום טובתם 

נו כי יש עולה ממ –( הקשר יחסי הכוחות בין אנשי המקצוע לבין המשפחה 3במסגרת התהליך. )

ביטויים גלויים וסמויים של יחסי כוחות ששוררים בין אנשי המקצוע לבין המשפחות במסגרת 
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( 4תהליך קד"ם. כך למשל מי שאחראי לתכלול התוכנית המשפחתית הוא העו"ס ולא המשפחה. )

כל המשפחות שהשתתפו במחקר חיות בעוני. הקשר זה מתייחס לדרכים שנדרשות  –הקשר העוני 

מן העו"סיות כדי לאמץ את מרכיבי הפרקטיקה "עבודה סוציאלית מודעת עוני" ולהבדלים בין 

 פרקטיקה זו הפרקטיקה המקובלת במודל קד"ם והמכוונת להעברת הכוח מהעו"סיות למשפחה.

מעבר לשיח ב"שפת קד"ם" בתוכנית "עולים לדרך". החלק השלישי של הדיון מתייחס ל

שיח זה מביא עמו פרדיגמה מקצועית חדשה שלפיה המשלבת את "גישת הכוחות" הגורסת כי לכל 

אדם יש כוחות ומשאבים. כמו כן בשיח זה המונח "דאגות" מחליף את המונח "סיכון". בתוך כך 

פחה ומתאפשר להבין ביתר שאת את המשתתפים בהיוועדות מעלים את הדאגות ביחס לבני המש

הגורמים הנתפסים ככאלה המסכנים את מוגנות הילד או מערערים אותה ומתאפשר לחשוב על 

מענים המותאמים לדאגות אלה באמצעות ניסיון לקיום פרקטיקה שיתופית בין אנשי המקצוע, 

 התומכים ובני המשפחה הגרעינית והמורחבת. 

ברובד הידע התיאורטי והן ברובד המדיניות. כמו כן, למחקר זה תרומות והשלכות הן  

 המחקר כולל המלצות לפרקטיקה של הפעלת מודל קד"ם בישראל.

אשר  לתרומת המחקר לגוף הידע התאורטי, המחקר הינו ייחודי משום שהוא מלווה  

פיילוט שלא נחקר עד כה בישראל. המחקר מתייחס לקשר בין המשפחות לבין גורמי הרווחה 

עים להלן: תיווך של מתאמים, השתתפות הילדים בקבלת ההחלטות, אימוץ גישה מודעת באמצ

הקשר ושימוש בפרדיגמה המאפיינת את העבודה לפי מודל קד"ם, המאפשרת להתמקד 

בכוחותיהם של בני המשפחה, ליצור  יחסי אמון ותמיכה בין בני המשפחה לבין אנשי המקצוע, 

 יהם והתאמת מענים לדאגות האלה.מיפוי הדאגות ביחס להורים ולילד

אשר לרובד המדיניות, המחקר הוא  חלק מקבוצת מחקרים שנבחנים בהם היבטים  

שונים של יישום מודל קד"ם בישראל. ממצאיו משולבים בדו"ח הערכה מעצבת המוגש לקובעי 

 המדיניות ולמבצעי התהליך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. על כן הממצאים

 שעלו ממחקר זה משפיעים על מדיניות הטמעת מודל קד"ם בישראל.

אשר להמלצות לפרקטיקה, המחקר מתייחס להיבטים הבאים: תיאום ציפיות עם  

יצירת סביבה  ;העו"סיות, חשיבה על הקצאת תקנים לעו"סיות נוספות לצורך ביצוע התוכנית

אימוץ גישה מודעת הקשר בקרב המתאמים  ;המאפשרת השתתפות מרבית של הילדים

 והעו"סיות והנחלת שפה מתאימה המבטאת את העקרונות של מודל קד"ם במערכות הרווחה. 
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 מבוא

בוחן את תפיסותיהם של המשתתפים המחקר זה הנו מחקר איכותני המהווה חלק ממחקר רחב 

לרווחת הילד  )להלן "קבוצת דיון משפחתית"( "עולים לדרך" המתבססת על מודל קד"םבתוכנית 

ילדים שהוגדרו כנמצאים במצבי סיכון והופנו  מציאת מענים עבורבישראל. מטרת התוכנית הנה 

זאת בכדי להפחית דאגות ביחס . ויישומם בהובלת בני המשפחה לתוכנית על ידי מערכת הרווחה

פועל באמצעות פרקטיקה שיתופית וריבונית שמטרתה מודל קד"ם וגנותם. לילדים ולשפר את מ

לאפשר לבני המשפחה הגרעינית לקחת אחריות על הובלת תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות 

מטעם התוכנית, אשר מקיימים תהליך הכנה בעלי תפקיד  –לילדים. זאת באמצעות המתאמים 

ואנשי  ,מהקהילה ומהמשפחה המורחבת בני המשפחה, תומכיהםבמהלכו הם נפגשים עם 

לקיים שיח המתמקד בכוחותיהם של  . מטרת המפגשים הנההמקצוע ממערכות החינוך והרווחה

, בדגש על הילדים. בתום תהליך ההכנה מתקיימת בני המשפחה, ומעלה את הדאגות ביחס אליהם

תוכנית אותה  היוועדות שמטרתה למצוא מענים לדאגות שהועלו ולהוציאם לפועל באמצעות

 מהמחלקה לשירותים חברתיים.  העובדת הסוציאלית )עו"ס(בעזרת  מובילה המשפחה

המחקר הרחב יותר במסגרתו מתבצע מחקר זה, כולל חקר של תהליכי קד"ם רבים  

 המתרחשים בחמישה יישובים שונים. 

חממה למחקר והכשרה  –חממת המחקר "נבט" המחקר מתקיים במסגרת  

 'מודעי הקשר' בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית.

המחקר הנוכחי מבקש לבחון את תפיסותיהם, חוויותיהם ותחושותיהם של המשתתפים  

לשעבר  )בריה"מ( המועצות-בקרב אוכלוסיות של עולים מברית "עולים לדרך"בתוכנית 

 תתוצג סקירת ספרות המתייחסת למונחים התאורטיים העומדים בליב בהתאם,ומאתיופיה. 

, כשירות הקשר המבוססת על מודל קד"ם: גישת מודעת "עולים לדרך"העשייה של תוכנית 

המוגדרים על ידי למשפחות להן ילדים המשך הסקירה מתייחסת ופרקטיקה שיתופית.  תרבותית

במצבי סיכון, ובפרט בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ועולי אתיופיה. מערכות הרווחה כילדים 

 מודל קד"ם והעקרונות להפעלתו בארצות שונות.יוצג  בחלק האחרון של הסקירה

תוצג שיטת המחקר בה יתוארו משתתפי המחקר, החוקר, שיטת  סקירת הספרותלאחר  

 וכן הסוגיות האתיות המלוות אותו.  ,סוגיות הנוגעות לאמינות המחקרו יתוחםאיסוף הנתונים ונ

השתתפו שמשפחות סיפורים של תהליכי קד"ם בקרב  הבפרק הממצאים יוצגו ארבע

שאלות המחקר. ל בהתאם תמות שנבחרו-סיפור יתחלק למספר תתי. כל "עולים לדרך"בתוכנית 

ון. לבסוף יוצגו מגבלות ואתגרי המחקר, תרומותיו עיקריות מתוך ממצאים אלו יעלו בדי סוגיות

לתאוריה ולמדיניות, והמלצות לפרקטיקה הנוגעת להפעלתו של המודל של המחקר והשלכותיו 

בישראל. למחקר פוטנציאל רב בתרומה לגוף הידע המקצועי, משום שהוא חלק מסדרת מחקרים 

רומתו הפוטנציאלית נוגעת הראשונים החוקרים את תוכנית הפיילוט המופעלת בישראל. ת

לבחינת הנושאים של הפעלת מודל קד"ם, סיכון ומוגנות בקרב ילדים, פרקטיקה שיתופית 

בעבודה עם משפחות וילדים בקבלת ההחלטות הנוגעות לעניינם, הקשר בין הפונים לרווחה 

 הקשר. ואימוץ גישה מודעת
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 סקירת ספרות

הקשר,  גישה מודעת :מחקרהפרדיגמות התאורטיות המנחות את ה בסקירת הספרות יוגדרו

, בדגש בישראלבסיכון ובני נוער . בנוסף יוצג רקע על ילדים כשירות תרבותית ופרקטיקה שיתופית

לאחר מכן, . ומשפחות של עולים מהקהילה האתיופית על משפחות עולי ברית המועצות לשעבר

 עקרונותיו ודרכי הפעולה עליהן מושתת. –יוצג מודל קד"ם 

  הקשר מודעת גישה

מתייחסת להתבוננות רחבה על השפעתם  (Context-Informed Perspective)קשר ֶ ה גישה מודעת

(. ההתבוננות 2016סטריאר, -של ההקשרים השונים על האדם, ועל הקשר בין הקשרים אלה )רואר

אינה שיפוטית ומתייחסת לכלל הממדים המרכיבים את חייו של האדם, תפיסת עולמו ובחירותיו. 

 אמיות. גישה זו מאפשרת הבנה של מורכבות, שילוביות )היברידיות( ודינ

, ה. ככזאיש המקצוע נתפס כתלמיד או חוקר הקשר, בהתייחס לעבודה סוציאלית מודעת

(. 2016סטריאר, -את ההקשרים השונים והשפעותיהם על חייו )רואר הפונהדרך עיני  הוא יבחן

הנו ייחודי ולא אוניברסלי, בהתאם לכל  לפונהחברתי שנוצר בין איש המקצוע -השיח הטיפולי

פי גישה זו, התרבות הנה ישות מתפתחת והתיאוריות שיוצרים בני האדם כדי חה. על פרט או משפ

סטורי, וכד'. יחברתי, פוליטי, ה - להסביר את עולמם מושפעות מהקשרים רבים המקיפים אותם

מתקיים ו כוחותיונעשה באופן אנושי ופתוח כך שישנה הכרה וקבלה של  לפונה העובדהשיח בין 

הגישה אינה  דיון ביחסי כוח, שונות והדרה.מתוך כך, ו ו,, הקשריהפונהלימוד משותף של זהויות 

 נעשה ממקום אמפתי, פתוח ונכון לשינויים. לפונה העובדפתולוגית וממוקדת בעיות, והשיח בין 

אליהם מתייחסים  "בעיות"מחליף את מונח ה "אתגרים"ח המונהקשר  מודעת בגישה

 זוגישה . (2016סטריאר, -)רואר הגירהוהקשרים דוגמת גזענות, אפליה, במהלך עבודה מתוך 

נוספות  לקטגוריותקטגוריות לאומיות, אתניות, תרבותיות וגזעיות מהתמקדות ה מעבירה את

 האתגרים ,. הבנת ההקשרים)דוגמת מגדר, דת, נטייה מינית, ועוד(, ולמשמעות השילוב ביניהן

מטרות ההתערבות, אשר בהכרח תהיה מערכתית,  תכוון את הגדרת, ביחס ללקוחות והדאגות

. בתחום הגנת צורך תמיכה בלקוחות ומשפחותיהםדרך מיפוי וגיוס המערכות השונות לותתבצע 

עם קבוצות מיעוט מוחלשות עליהן פועלים כוחות חברתיים וממסדיים ה ייחוד בעבודהילד, ב

 להקשרים השונים בהערכת סיכון, הזנחה והתעללות למודעות דכאניים, ישנה רלוונטיות

. כך מתאפשרת יצירת דרכי מניעה, טיפול והגנה על ילדים עבור כמו כן, (.2017ונדה, -)אינגדאו

ילד באופן פרטיקולרי, בהתייחס להקשרים השונים המרכיבים את חייו התייחסות מקצועית לכל 

 ובהתחשב בהם בעת יצירת התערבות המותאמת לכל ילד ולמשפחתו. 

(, בשונה מרוב הספרות בישראל העוסקת במונח כשירות 2016סטריאר )-לפי רואר

הקשר  ת מודעתספציפיות, עבודה סוציאלי האוכלוסייבטיפול בקבוצות  שיוסבר להלן, תרבותית

מכוונת ליציאה מתבניות המתייחסות לתרבות באופן מכליל וסטטי ולהתייחס להבנה של 

, בעבודה עם קהילות אתניות שונות יש לכלול בנוסףהיברידיות ומורכבות בהקשר של תרבות. 

מונח המתייחס לריבוי מרכיבי  – (Intersectionality) "הצטלבות מיקומי שוליים"התייחסות ל

 אקונומי, מגדר, גזעיות, רוחניות, נטייה מינית, גיל, מסוגלות נפשית ועוד-זהות דוגמת מצב סוציו

של ורבים אלו הם ממדים שונים  (.Nadan, Spilsbury, & Korbin, 2015 ;2016סטריאר, -)רואר

ההקשר הפוליטי לעתים קרובות נעדר (, 2016סטריאר )-לפי רואר .קטגוריות וזהויות שונות זו מזו

( 2016סטריאר )-. על כן, רואר"כשירות תרבותית"מהשיח הטיפולי בארץ ואינו מוצג בספרות על 

הכולל התייחסות ( 444 " )עמ'הקשר-כשירות לעבודה סוציאלית מותאמת"מציעה את המונח 
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ומאפיינים ייחודיים של משפחות, והרחבת הטיפול המשפחתי  ותלראייה פוליטית של יחסי כוח

 אל מערכות תמיכה נוספות, תוך שימוש בביקורת ורפלקטיביות של אנשי המקצוע.

להקשר  מודעיםלהיות  המקצוע אנשי הקשר מכווינה את בהתאם לכך, גישה מודעת

למרחב שנוצר  ועיולהתאים את הקשר המקצ ,עובדים הם והן של האדם עמו שלהם, הן התרבותי

להכיר בפערי העוצמה, הסמכות והשליטה, שיוצרים תחושות תלות, פגיעות  עליהם. ביניהם

לקדם קבלה, פתיחות, למידה הדדית, דיאלוג  ישולעתים אף פחיתות ערך בקרב הלקוחות. לכן 

יש לנקוט בפרקטיקה של אסטרטגיות ומיומנויות המתאימות למאפיינים האישיים , וושיתוף

 (. 2009תרבותי של הלקוחות )שמר, -קע החברתיולר

 תרבותית כשירות

בארצות שונות ישנה התייחסות נרחבת לאימוץ בספרות המחקרית הדנה ביישום מודל קד"ם 

 & Adams)אנשי המקצוע על ידי  (Cultural Competence) "כשירות תרבותית"פרקטיקה של 

Chandler, 2002; Barn & Das, 2015; Calton-LaNey & Weil, 2004; Waites, Macgowan, 

Pennell, Calton-LaNey, & Weil, 2004; Roby, Pennell, Rotabi, Bunkers, & Ucles, 2014 .)

שילוב של כ כשירות תרבותיתספרות המתארת עבודה עם קהילות אתניות שונות מתייחסת למונח 

שאנשי מקצוע מפתחים בתהליכי למידה מתמשכת  פרקטיות, עמדות ומדיניות ידע, מיומנויות

, שפות, מעמדות, רקעים להיטיב את השירות אותו הם נותנים לאנשים מתרבויות שונותבכדי 

אתניים, דתות, רקעים של הגירה וגורמים מגוונים נוספים, באופן שמכיר בערך של יחידים, 

זוהי גם . (NASW, 2015 ;2016שניר ושמר, -)אגמון כבודםמשפחות וקהילות, ומשמר ומגן על 

ישות מקצועיות, היערכויות ארגוניות גאמונות והנחות, ערכים,  התנהגויות, מערכת של

רגיש,  ומאפשרות לאנשי המקצוע לעבוד באופן שמרכיבות מערכות שונות מדיניותפרקטיקות של ו

נעשה שימוש במושג בהקשר של עבודה  ,כמו כןתרבות. -במצבים חוצי אפקטיביו מותאם

אחד מהעקרונות . סוציאלית עם קהילות על רקע מאפיינים משותפים דוגמת דת, גיל ומגדר

 & Adams & Chandler, 2002, Barn) הנו רגישות תרבותית מודל קד"םהעומדים בבסיסו של 

Das, 2015ב לפי התבניות התרבותיות של המשפחה והגורמים פי עיקרון זה, התהליך יעוצ-(. על

 מהקהילה המעורבים בו, באופן בו הן מפורשות על ידי בני המשפחה.  

 והשתתפות  שותפותשיתוף,  -פרקטיקה שיתופית 

המכיל בתוכו את המונחים מונח כוללני  ( הנו9(, מערכת יחסים שיתופית )עמ' 2019שמר )לפי 

שונים  הקשריםו"השתתפות". מכיוון שהשימוש במונחים אלה מופיע ב"שיתוף", "שותפות" 

". לפרקטיקה של מודל קד"ם, בחרתי לאגדם תחת המונח "פרקטיקה שיתופיתהמתייחסים 

 זהו נושאכיוון ש "השתתפות ילדים" הנושא של אשים דגש על בחלק זה של סקירת הספרות,

 לרווחת הילד. ם"קדמודל במרכזי 

שיתוף הנו מונח המבטא הזמנה של מקבל שירות לקחת חלק בתהליך שישפיע על חייו. 

הזמנה זו ניתנת על ידי הגורמים ממוקמים במעלה ההיררכיה )דוגמת אנשי מקצוע, גורמי סמכות 

ומנהיגים קהילתיים( לערב אחרים בקבלת ההחלטות בנוגעות לחייהם הנעשית על ידי גורמים 

 תהליך ולא פעולה נקודתית.  יתוף הנו(. הש2019)שמר, אלה 

השתתפות מתייחסת ליוזמתם של אנשים הנמצאים בעמדות היררכיות נמוכות יותר 

)דוגמת מקבלי שירות, אנשים שחיים בעוני וילדים( להשפיע על הגורמים הממוקמים בעמדה 

צ'מן וסדן, היררכית גבוהה מהם )דוגמת אנשי המקצוע( ובכך ליצור שינוי במציאות חייהם )צ'ר

לכל פרט ישנה הזכות להשפיע על תהליכי קבלת , (2009אריה )-קושר ובןעל פי (. 2019שמר,  ;2003
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ההשתתפות הנה זכות אזרחית לפיה על כן, ההחלטות במערכות הקהילה המשפיעות על חייו. 

מאבני היסוד האדם יכול להביע את דעותיו והשקפות עולמו על תהליכים אלה. כמו כן, זוהי אחת 

שהתקבלה באו"ם ואושררה  (1989) זכויות הילדבדבר באמנה . (Bessell, 2011) של זכויות הילד

"הזכות להשתתפות", קובע ש"ילד המסוגל להביע דעה משלו יוכל  - 12סעיף  ,1991-בישראל ב

דת להביעה בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמי

בגרותו. כמו כן, יוכל להישמע בכל הליך שיפוטי או מנהלי הנוגע לו, באמצעות נציג או גוף מתאים, 

( גורסים כי על פי 2009אריה )-(. קושר ובן228-227עמ' בהתאם לסדרי הדין שבדין הלאומי." )

ההשפעה היא מתן יכולת אלא  –התייעצות עם הילד להאמנה, השתתפות הנה מעבר להקשבה ו

. ילדים יכולים להשתתף בתהליך זה גם הנוגעות אליו לילד להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות

במעורבות  -גם בהחלטות ציבוריות וגם כקבוצה. בנוסף, הם יכולים להשתתף באופן פרטני

בהחלטות יומיומיות בסיסיות )לדוגמה, מה לעשות בשעות הפנאי(, וגם בקבלת החלטות רחבה 

  חי.הוא הקהילה, הארגונים בהם הילד חבר או החברה בה הנוגעת לחיי 

פרדיגמה  זוהי (.2019מתייחסת למערכות יחסים בהן ההדדיות רבה יותר )שמר,  שותפות

 , המבוסס בין השאר עלידע המגיע מהםבאמצעות ה פוניואיש המקצוע עובד יחד עם  לפיה

. זאת מתוך נקודת לאותם האנשיםים מתאימופתרונות בכדי לפתח פרקטיקה  ,ניסיונם האישי

קבלת שוטרום המפגש עמם,  לוצורות עזרה רלוונטיות אשר ידועות  והנחה כי אין באמתחת

 (.2006שמר ושמיד,  ;1993)רוזנפלד,  והפוניםהמקצוע  ישההחלטות נעשית באופן שוויוני על ידי א

תוך כדי  הפוניםהמקצוע מן  אישמתרחשת באמצעות למידת הרווחה  למערכתשותפות בין הורים 

-כמקור לידע מקצועי ופיתוח מיומנות שעיקרה קו הפוניםפיתוח מערכת יחסים זו, תפיסת 

 (.1993ו )רוזנפלד, פרודוקציה של צורות עזרה המתבססות על ידע וניסיון אל

ועדות תכנון, טיפול והערכה, בהן מקבלים החלטות ביחס לילדים ובני נוער ו עלמחקרים ב

עמדותיהם ם של אבות הנוכחים בוועדות וותיהישנה התייחסות דלה לעמדנמצא כי במצבי סיכון, 

 והדרכה הכשרהמתן מקום להעדפות בני המשפחה, ומחסור בזמן, -הורים הנעדרים מהן, אישל 

, מרמור ;2018נבו, -גל וסלונים-בן) בוועדות םילדי של שיתוף שרלאפ בכדי סוציאליות לעובדות

של  את ההשתתפותלקדם  אנשי המקצוע(, על 2009אליבא דקושר ובן אריה )  .(2017לוין וכץ, 

ותענה  ילדים בעיצוב מדיניות חברתית, שתהיה מותאמת והולמת יותר לצורכיהם ולרצונותיהםה

שדה, -לב)מסיבות אלה ואחרות, בישראל מתרחשת רפורמה במערכת הרווחה . על זכותם לכך

2012; Gotfried & Ben-Arieh, 2017חס למערך חשיבה מחודשת בי מתקיימת ה( במסגרת

ביתיות, כך שתתאפשר שותפות בין ההורים -הטיפול במשפחות וילדים בקהילה ובמסגרות החוץ

זו הנה כי המשפחה  רפורמה עולם המנחה ה והילדים וכלל הגורמים המטפלים בהם. תפיסת

יש לפעול לשיתוף מלא ושקוף מכאן שנמצאת במרכז, ובני המשפחה יודעים מה טוב ונכון עבורם. 

הפיילוט של (. 2019אמון )קשי, של בני המשפחה בתוכנית הטיפול בכדי למנוע חשדנות ולבנות 

י סיכון בו עוסק המחקר הנוכחי, הפעלת תהליכי קד"ם בישראל בקרב משפחות להן ילדים במצב

 משמש כחלופה אפשרית לדיון בוועדות לתכנון, טיפול והערכה.

 במצבי סיכון בישראל והנוער אוכלוסיית הילדים

בדבר לאומית -מבוססת על האמנה הבין לההגדרה הבסיסית לילדים ובני נוער בסיכון בישרא

לפיה, ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה נמצאים במהלך חייהם, במשפחתם  (1989) זכויות הילד

כתוצאה מכך, גם מימוש זכויותיהם נפגע באחד או יותר . מסכנים אותםשובסביבתם במצבים 

מהתחומים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות 
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ת והשתתפות חברתית והגנה מפני אחרים ומפני רגשית, השתייכוחיים, רווחה ובריאות 

 .התנהגויות מסכנות שלהם עצמם

איננו אחיד ונקבע על פי קריטריונים שונים המתייחסים לתפיסות  "ילדים בסיכון" המונח

נוסף על כך,  (.2007)רומי, של הילדים ומשפחותיהם של הגורמים המטפלים וכן ההקשר התרבותי 

תרבותיות, תרבות הממסד הנה התרבות ההגמונית השולטת -בחברה הישראלית המאופיינת ברב

פער  ישנוכי  ההספרות מגל(. 2019ילדים )קרני, ן בקרב והאמונה על קביעת הגדרות למצבי סיכו

נקודת מבטם של ההורים . מצבי הסיכון בקרב הילדיםלבין אנשי המקצוע לבין ההורים בהגדרות 

שונה מזו של אנשי  ועל כן היא על מה שהנחילו להם במסגרת תרבותם וביתם,לרוב נשענת 

  אינן לוקחות בחשבון מודעות להקשרים נוספים, הגדרות אלה בנוסף .(2009המקצוע )שמר, 

 המודעתעו"ס (. 2019דוגמת סגנונות הוריים והקשרם הסביבתי, הדרה חברתית ועוני )קרני, 

מצבים שונים על פי אמות המידה של  תבחן ,מחד ,להקשרים המשפיעים על חיי הילד ומשפחתו

. ותוך מודעות להקשרים השונים המאפיינים אוכלוסייה זו ה הספציפיתיתרבות האוכלוסי

אינן עומדות תחת הצדקה תרבותית )נדן שאו מגינות  מסכנות להתנהגויות הער תהא ,מאידך

התייחסות לילדים  תוצגבהתאם לכך ובהקשר לאוכלוסייה הנחקרת, בחלק הבא (. 2015וקורבין, 

 למשפחות של עולים מבריה"מ לשעבר ומשפחות של עולים מאתיופיה בישראל.

 ילדים במצבי סיכון בקרב עולי ברית המועצות לשעבר בישראלעם מאפייני משפחות 

לשעבר בישראל לדורותיהם, ניתן להתייחס  מבריה"מבכדי לאמוד את גודל אוכלוסיית העולים 

 , בישראל חיו2015בסוף שנת  . לפיהם,(2016) לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, ושיעורם 2015-1990ים נמכלל העולים בין הש 77%לשעבר, המהווים  מבריה"מעולים  000755,כ

ל בסוף והכ-בסך כמו כן, .2000, כשמרביתם הגיעו עד שנת 9% היהה בישראל ימכלל האוכלוסי

לשעבר, כולל ילדים שנולדו  בריה"מאזרחים שארץ מוצאם הנה  985,600-כ חיובישראל  2015שנת 

משרד מטעם ה( 2012סטרבצ'ינסקי, עמיאל, לוי וקונסטנטינוב ) -במחקרם של כאהן. לעולים

לקליטת עלייה, יוצאי בריה"מ לשעבר מאופיינים בתא משפחתי קטן יחסית. בהתייחסות לנושא 

השפה, בני העולים אופיינו בכך שהם מדברים גם בעברית נוסף לשפת האם, ואילו הוריהם 

העולים ציינו כי השפה הרוסית יותר דומיננטית בחייהם. נמצא כי במצבים רבים, העיסוק 

של ההורים אינו רלוונטי לישראל ועל כן ישנו שינוי במעמדם הקודם הגורם לאי  המקצועי הקודם

 (.2015)יכניץ', ומצוקה יכולת להתפרנס והתפתחות של מצבי עוני 

לשעבר לישראל, אוכלוסיית  "ממבריהתרבותי -במעבר הבין( נמצא כי 2006בדו"ח שמיד )

המדינה ולמענים הולמים, מטעם  קתמספ אינה זוכה להתייחסות בריה"מ לשעברהילדים יוצאי 

 מבריה"מ העולים(, אצל רוב 2003לפי שור ) .ביחס לתקציבים והשירותים המותאמים לצרכיה

ישנה הבחנה בדפוסי חייהם בין ההתנהגות בהקשר הציבורי וההתנהגות בהקשר  לשעבר

קיימות תפיסות  העוליםכי בקרב  ( נטען2003במאמר של לשם ) המשפחתי והחברות האינטימית.

הסביבה החיצונית נשלטת בידי מגמות תועלתניות, מניפולטיביות וכוחניות והם מתנהגים  לפיהן

בחייהם הפרטיים הם מגלים התנהגות  . אולם,כלפיה בחשדנות, סגירות, איפוק ונוקשות

  .המאופיינת בחום, מחויבות ונאמנות

ותמיכה מרובה מצד ההורים עקב כך, מחד משפחות אלה מאופיינות בדאגה לילדיהן 

והסבים, אשר יכולות לשמש כגורמי מוגנות עבור הילדים. מאידך, לעתים נוצרות מערכות יחסים 

צרכים של הילדים, לעם נכונות מועטה להתייחסות לרצונות ו ,סמכותיות בין ההורים לילדיהם

ה בציפיות סובלנות נמוכה להתנהגות הנתפסת כ"שלילית" ולכישלונות של הילדים בעמיד



 9                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

ישנו שיתוף מועט של הילדים בקבלת ההחלטות על עתידם ונכונות רבה יחסית בנוסף, ההורים. 

אף לענישה פיזית ונפשית של הילדים. כך ילדים אלה עלולים להימצא במצבי סיכון ולפתח 

במחקר נמצא כי  מנגנונים של הסתרת רצונותיהם האמיתיים מהוריהם כדי לעמוד בציפיותיהם.

אשר התחנכו בשירותי חינוך ובריאות  -ות שהיגרו מבריה"מ לשעבר מ"הדור הראשון" אימה

, מאמינות כי חינוך לעצמאות תפקודית, הקניית ידע ולמידה מובנית ממשלתיים בברית המועצות

 בריה"מנמצא כי מתבגרים עולי , (. בנוסף2001סטריאר ורוזנטל, -יגרמו להתפתחות ילדיהן )רואר

עקב הגירה לישראל  , חשים ניכור כלפי החברה הישראליתמצוקה נפשית גבוההלשעבר מבטאים 

 גולצמן ופרוג, ועבריינות )פלילים התנהגויות סיכון, מעורבים יותר בוופרידה מארץ מולדתם 

חשש  עקב (.2004נבו וישראלוביץ', -סלונים ;2012, ואחריםסטרבצ'ינסקי -כאהן ;2010

לשעבר לא פיתחו את יכולת הפניה לגורמים טיפוליים בעת מצוקה,  מבריה"מ עוליםמהשלטונות, 

  (.2008ונוטים לפתור בעיות בתוך המשפחה המצומצמת )שרגה, 

אלה  –התראיינו הורים השייכים ל"דור אחד וחצי" של הגירה , (2015במחקרה של יונה ) 

אשר היו ילדים או בני נוער בעת עלייתם ארצה ומחזיקים בזהות היברידית המורכבת מהשפעות 

גורמים ממערכת ביחס להתערבות תרבותיות מארץ המוצא ומישראל, הארץ הקולטת. כשנשאלו 

אמביוולנטיות ומאופיינות בפחד שלא ידעו  היוהתפיסות כלפי עובדות סוציאליות  ,הרווחה

ן נכון ויוציאו ילדים מהבית במשגה, ודאגה לכך שכשיגלו שישנה ענישה פיזית )אשר להעריך סיכו

 ביתית.-(, יפעלו להוצאה חוץלאלשעבר, ואילו בישראל  בבריה"מהייתה מקובלת כדרך חינוך 

פתרון קיצוני מדי, כ נתפסת על ידםביתיות -כי הוצאה למסגרות חוץ חלק מהמשתתפים טענו

זאת בהתבסס על כך שהפנימיות עיקריים של הילדים שייך להוריהם. תפקיד המטפלים המשום ש

 בתרבות זו, חסרהכי  משתמע לשעבר נחשבו למסגרות לא מיטיבות עבור הילדים. בבריה"מ

לתחומי  ישנה מודעות מעטהרפואה, ו-לאנשי מקצוע שאינם מתחום הרפואה והפרה מודעות

צורך  ישהעידו כי  אלהיחד עם זאת, הורים  (.2015הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית )יונה, 

שירותיהם לצורך הסברה,  וצריכתבתחומים הטיפוליים  לאנשי מקצוע במודעותכמעט הכרחי 

כך מוצג במחקר זה רצון מצד ההורים לפיתוח גורמי קבלת ידע הכרחי ומניעת בעיות עתידיות. 

 מוגנות נוספים עבור ילדיהם.

 בישראל מאתיופיהעולים ילדים במצבי סיכון בקרב עם מאפייני משפחות 

תושבים עולים ממוצא אתיופי  148,700כ בישראל חיו 2017, בסוף שנת (2018)נתוני הלמ"ס לפי 

-מרבית העולים עלו בשנות ה ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה. מתוכם הנם 61,700כאשר כ

ע שלמה"(, כאשר בשנים האחרונות העלייה )"מבצ 90-)בגל העלייה "מבצע משה"(, ובשנות ה 80

בקרב  הוריות-החד. אחוז המשפחות 1.69%הצטמצמה. שיעורם מכלל האוכלוסייה בישראל היה 

הוריות -של משפחות חד, כשהאחוז 26%-ממוצא אתיופי גבוה באופן יחסי ומהווה כ המשפחות

-(, עולי2012) ואחריםסטרבצ'ינסקי -כאהןמחקר של לפי . 12%כלל האוכלוסייה בישראל הנו כב

הם מהעולים שהשתתפו במחקר טענו כי  65%במשפחות גדולות. לרוב וילדיהם חיים  תיופיהא

 טענו כך.  48%משתמשים בשפת האם בחיק משפחתם. לעומת זאת, בקרב ילדיהם רק 

-שוליים מבחינת מצבן הסוציו-משפחות רבות מהקהילה האתיופית ממוקמות במיקומי

ייצוג בעמדות -אקונומי ומתגוררות בשכונות ומתחמים ללא התארגנות קהילתית, מאופיינות בתת

(. מבנה 2008, בוסטין ;2017 ונדה,-אינגדאו)השפעה בחברה הישראלית, וסובלות מגזענות 

עם העלייה לישראל, חלו  אך המשפחה המסורתי של בני הקהילה האתיופית הנו פטריארכלי

נשים מהקהילה האתיופית רוכשות השכלה גבוהה ומפתחות קריירה  .פחהשינויים בחיי המש
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פרנקוביץ', -מוצלחת ומעמדן עובר שינוי מתלות בגברים לעצמאות ואסרטיביות )אייזיק ואלנבוגן

בכך נוצר מצב בו הגבר מורחק מעמדת הבכירות המסורתית שלו ו (. עקב כך,2008בוסטין,  ;2017

היחסים הזוגיים מתערערים וחיי המשפחה נפגעים. שינוי נוסף המאפיין את עולי יש משפחות בהן 

הנו התפרקות המשפחה המורחבת ליחידות גרעיניות עקב תהליך ההגירה, כך שעל  אתיופיה

 (.2008המשפחה הגרעינית לתפקד לראשונה ככזאת ללא דמויות הזדהות, חיקוי ולמידה )בוסטין, 

יארכלי של בני הקהילה האתיופית מבוסס על היררכיית מבנה המשפחה המסורתי הפטר

סמכות ברורה לפי קריטריונים של גיל ותפקיד עדתי. על הצעיר לשרת את המבוגר ממנו ובכך 

לתת לו כבוד כנורמה המתבטאת בתחומי חיים רבים. כיום, ישנן עדויות של שינוי מעמד הילד 

למבוגרים, ולעתים חל היפוך תפקידים כך בקהילה האתיופית בכך שהילדים נותנים פחות כבוד 

מסייע ואף נוצרת בו תלות כיוון שהוא שהילד המכיר טוב יותר את השפה והחברה הישראלית 

 (. 2017פרנקוביץ', -בתקשורת בין ההורה לבין הממסד )אייזיק ואלנבוגן

(, אשר חקרה תפיסות של הורים מהגרים מאתיופיה ביחס 2019במאמרה של קרני )

ילדים בקהילה לגורם הסיכון המשמעותי ביותר נמצא שסיכון ומוגנות של ילדיהם,  למצבי

. טיפול לקוי זה בא לידי ביטוי בהיבט הפיזי של מחסור , להגדרתההאתיופית הנו טיפול הורי לקוי

הצבת גבולות והיעדר תפקוד לפי סדר יום ובהיבט הפסיכולוגי -בסיפוק צרכים בסיסיים, אי

י רגשות כלפי הילדים, תמיכה, תשומת לב ושיח, ואף השפלתם של הילדים. הכולל חסך בביטו

אינן מהוות מקום שנוסף על כך, רוב משתתפי המחקר ציינו כי קשיים כלכליים ושכונות המגורים 

בטוח לגידול הילדים, גם הם מהווים גורמי סיכון משמעותיים עבורם. כמו כן, התייחסו לבית 

שאינו מאופיין בתחושת קבלה ושייכות מצד בני החברה הישראלית הספר כגורם מסכן עקב כך 

הוותיקה וישנו קושי של מערכת החינוך להכיל את הילדים והוריהם על רקע בעיות בתקשורת 

אף על (. 2019קרני,  ;2017ונדה, -אינגדאועקב פערי שפה ופערים בהבנת תרבות יוצאי אתיופיה )

ציינו כי למערכת החינוך ואנשי החינוך ישנו  (2019במאמרה של קרני ) מהמרואיינים, רבים פי כן

 . הילדיםחשוב במניעת מצבי סיכון והגנה על  תפקיד

ישנו ריבוי של פניות בקרב יוצאי אתיופיה לטיפול (, 2017ונדה )-בנוסף, לפי אינגדאו

סי בין ההורים לבין אנשי במחלקות לשירותים החברתיים, אך לצד זאת ישנו חוסר אמון בסי

אותה חשים  גזענות הנה דוגמה לאחת הסיבות לכךהרווחה וממערכת החינוך. מערכת המקצוע מ

בזלזול, אפליה והפניות מרובות לחינוך מיוחד  תמצד גורמי טיפול שונים המתבטא ההורים

 את מצבם של הילדים. מותאמת ולפסיכיאטרים שלא מאבחנים בצורה 

נטען כי לעתים ישנה גישה פטרונית מצד ( 2017ונדה )-של אינגדאובמאמרה כמו כן, 

לפי  אתיופיה ולא מתקיימת שותפות אמיתית עמם.-העובדים הסוציאליים אל הפונים יוצאי

לעתים אין מענים מספקים המוצעים בוועדות תכנון, טיפול והערכה עבור הילדים המאמר, 

תקציב, העדר מסגרות מתאימות בקהילה והתנגדויות מקהילת יוצאי אתיופיה. זאת עקב חוסר 

ביתיות שמנתקות ילדים בגיל הרך -של ההורים לתוכניות המוצעות. לרוב מוצעות מסגרות חוץ

של שינוי ושיפור השירות במערכת  שנו תהליךיש, נאמר כיאם . מאימהותיהם ואינן מיטיבות עמם

 ם בהחלטות ביחס לילדיהם. הרווחה וישנה התכווננות למתן מקום משמעותי להורי

ם בדגש הבהתייחסות לגורמי מוגנות, נטען כי ההורים מהווים גורם מרכזי בהגנה על ילדי

(. 2019על ההיבטים הפיזיים והפסיכולוגיים שהוזכרו לעיל, כשלאם תפקיד משמעותי יותר )קרני, 

, מניעת מצבי סיכוןבנוסף בהתייחסות לקשר בין ההורים לאנשי המקצוע נטען כי הוא משמעותי ב

הזנחה והתעללות. נאמר כי על הילד להיות במסגרת חינוכית מגיל צעיר, וכי לאנשי החינוך 
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אחריות לטפל בבעיות של ילדים כדי למנוע מהם מצבי סיכון. כמו כן, נמצא כי הורים רבים 

תופסים את המסגרות החינוכיות כמקום בטוח עבור הילדים. בהתייחסות לאנשי המקצוע 

מערכת הרווחה הומלץ לייצר שקיפות של המערכת לגבי המענים וההשלכות של כל החלטה מ

כדמות חיובית ויהיה ניתן להגיע להחלטות  העו"סשתתקבל, כך המטופלים יוכלו להפנים את 

 (. 2017ונדה, -בשותפות עם ההורים )אינגדאו

יתר דרמטי ולא פרופורציונאלי של -(, ניתן לראות כי ישנו ייצוג2017ונדה )-לפי אינגדאו

. זאת ניתן והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, ילדים יוצאי אתיופיה בפנימיות של משרד 

להבין דרך מודעות להקשרים שונים ומורכבים כמו גזענות והיבטי מדיניות של הפרדת תלמידים, 

ד. עקב כך, חוסר האמון של ההורים בשירותי הרווחה הפניה לפנימיות, הסללה בחינוך ועו

והתנגדותם לשיתוף פעולה מתעצמים וההגנה על הילדים נחלשת. על כן, מומלץ לאמץ דרכי טיפול 

דוגמת גיוס המשפחה המורחבת לעזרה במצבי מצוקה,  ,המשלבות עבודה עם ערכים מסורתיים

שאבים קהילתיים קיימים. דוגמה למענה ולפתח מענים נוספים בתוך הקהילה שיעצימו ערכים ומ

מסוג זה, אשר נמצא בשלבי פיתוח בשיתוף עם שירותי הרווחה בישראל, הנו מודל קד"ם לרווחת 

 עליו מפרט החלק הבא.העומד במרכזו של מחקר זה והילד 

 קבוצת דיון משפחתית – קד"םמודל 

ת דאגות יהפחל הנו מודל שמטרתו הנה (Conference Group Family - FGC)ם מודל קד''

המודל . המוגנות של ילדים שהוגדרו כנמצאים במצבי סיכון על ידי מערכת הרווחה ולהגדיל את

העברת הריבונות בקבלת פרקטיקה שיתופית בין בני המשפחה לאנשי המקצוע ודוגל ב מושתת על

Sundell, VinnerlIjung ;& Walker, 2007 Barnsdale, ) ההחלטות ביחס לילדים לבני המשפחה

1200 & Ryburn, .)של המאה הקודמת, מתוך מחאה  שמוניםזילנד בשנות ה המודל התפתח בניו

של הקבוצה המאורית, קבוצת מיעוט באי, בדבר בעייתיות בהתאמת הטיפול במשפחות 

המודל בעיקר  מופעל ארץ. בבעולםמדינות נוספות  30מעל לתרבותם. בהמשך התפתח המודל ל

לרווחת  קד"םמודל , ואילו (2015, אזרחי, רוזינר, חסידה, חן ולבד) נוער עובר חוקשל בתחום 

, בהתבסס על מודלהזו ארחיב על  בסקירהכמעט בספרות העברית.  לא מוכר נחקר כאןה הילד

 מחקרים שנעשו במדינות שונות בהן מיושם.

מודל קד"ם מושתת על התפיסה כי בני משפחה הנם פרקטיקות מרכזיות במודל קד"ם.  

מסוגלות לקבל החלטות ביחס לעצמם, במידה ויש בידיהן את המידע והמשאבים הנחוצים  יבעל

גישה זו מאפשרת לאנשי מקצוע ומשפחות לעבוד יחד בכדי להתאים  .(Barn & Das, 2015)לכך 

על פי ם. המענים אותם בוחרים בני המשפחה עבור הדאגות המיוחסות אליהם, בדגש על ילדי

ם במענים אשר מתאימים בצורה הטובה ביותר להקשרים עמם הם בני המשפחה דניהמודל 

מתמודדים בכדי לבנות תוכנית משפחתית המתייחסת לדאגות ומענים אלה. בני המשפחה 

 , ואנשי המקצוע תומכים בתוכנית זו במידת הצורךומובילים את יישומה חולקים את התוכנית

(Metze, Abma, & Kwekkeboom, 2015.)  

בתחום רווחת הילד, המודל מכוון להגדיל את רשתות התמיכה של המשפחות באמצעות  

פרקטיקה שיתופית בקבלת ההחלטות אשר נמצאת במרכז המודל. במסגרתו, הורים, ילדים, 

נפגשים  לשירותים חברתייםמשפחה מורחבת, גורמים מהקהילה ואנשי מקצוע מהמחלקות 

) ,Corwin, Maherלדאגות הקשורות להגנה על הילדים באירוע ההיוועדות שמטרתו לתת מענים 

Merkel-Hologuin, Allan, Hollinshead, & Fluke, 2019 .) 
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עידוד פרקטיקה מרכזית נוספת במודל המבוססת על גישה המתמקדת בכוחות, הנה 

לפיה ההחלטות נלקחות, ותוכנית הפעולה  ,המשפחה בקרב בני (Empowerment)העצמה 

ידיהם, כך שהם יכולים להגשים את מטרותיהם האישיות ולפעול להגדלת מורכבת ומובלת על 

התוכנית  זאת ועוד, .(Frost, Abram, & Burgess, 2012; Metze, et al., 2015)איכות חייהם 

אישיים להתרחש ולגרום לבני המשפחה המשתתפים בה -אישיים ובין-מאפשרת לתהליכים תוך

 ערך עצמי, מוכנים לשתף בבעיותיהם ולקבל עזרה מאחרים. יכולות ולהרגיש שהם בעלי 

לפי עקרונות . כפי שתוארה לעילכשירות תרבותית,  פרקטיקה נוספת בה דוגל המודל הנה 

הנגשה והתאמה שפתית של המודל לתרבות של בני המשפחה לפי הצורך, ואף יש לערוך  המודל,

יהיה בעל בסיס דומה של תרבות ושפה במידת הצורך. המתאמים מתאם מומלץ לדאוג לכך שה

מכירים בתרבות כדינמית ומשתנה, ובצורך לספק שירותים שהנם רגישים תרבותית. בנוסף ישנה 

 חשיבות לגישה גמישה וביקורתית ביחס לנושא התרבותי. 

נושא של הצטלבות המיקומים, כאשר ישנו מספר רב של בנוסף, המודל מתייחס ל

כוח, -, כגון: אתניות, דת, מגדר, יחסיבעבודה עם המשפחות שונים אליהם יש להתייחס קומיםמי

 . (Corwin et al., 2019) שוויון ואפליה-אי

השותפים לתהליך לוקחים על עצמם את התפקידים הבאים, תפקידים במודל קד"ם. 

 (: ,l, 2004lenneP; & Christiansen, 2014 Havnen; 2005Connoly)עליהם מבוסס המודל 

הכשרה ייעודית לפי מודל קד"ם. תפקידו הוא להכין את הגורמים  רהמתאם עובמתאם. 

ישנה  להוביל את מהלך ההיוועדות בשותפות עם המשפחה.בהמשך המשתתפים להיוועדות ו

ממערכות החינוך ולאנשי המקצוע  לקהילהיהיה חיצוני למשפחה, המתאם שמשמעות לכך 

  מקצועית. על ניטרליות כדי לשמור, והרווחה

נמצאים במרכז התוכנית, בדגש על הילדים. תפקידם הנו להחליט מיהם בני משפחה. 

התומכים מהמשפחה המורחבת ומהקהילה שייקחו חלק בתהליך ולגייסם בעזרת המתאם, לארגן 

את ההיוועדות, לקבל החלטות משותפת עם אנשי המקצוע ביחס לתוכנית המשפחתית, ולקחת 

 .לשירותים חברתייםמהמחלקה  את התפקיד המרכזי בהובלתה בעזרתה של העו"ס

אחראית להפניית המשפחה לתוכנית, כאשר המשפחה הנה אחת עובדת סוציאלית. 

נוכחת  העו"סמהמשפחות בהן היא מטפלת, בה יש ילדים הנמצאים במצבי סיכון. בנוסף, 

בהיוועדות, ובעלת האחריות לביטחונם של הילדים, העלאת דאגות כלפיהם, ולעזרה במציאת 

אישור מקבלת את ההחלטה ביחס ל זו אשר היא ,לבסוף .טעם המערכת לרווחת הילדמענים מ

 ומסייעת לבני המשפחה בשלב היישום של התוכנית. המשפחההוצאה לפועל של תוכנית ה

בהתאם לעיקרון השותפות, בני המשפחה מגייסים באמצעות המתאם תומכים תומכים. 

מהמשפחה המורחבת, חברים וגורמים מהקהילה ללקיחת חלק בהיוועדות וביישום תוכנית 

 הכוללים אחריות על מענים הניתנים עבור המשפחה. םלוקחים תפקידילרוב . התומכים המשפחה

קד"ם המופעל בישראל. הגדרת התפקיד הנה המלווה הנו תפקיד ייחודי למודל מלווה. 

הפעלת המודל. לרוב המלווה הנו בעל ההתנסות בראשונית ומתהווה בהתאם לניסיון הנלמד מ

רקע תרבותי דומה לרקע ממנו מגיעים בני המשפחה. בשל הבנתו את השונות התרבותית של בני 

מיצוי זכויות, ובתיווך המשפחה, תפקידו הנו לספק להם תמיכה וללוותם בהליכים הנוגעים ל

למערכת החינוך, מערכת הרווחה והרשויות. המשפחה הנה בעלת הזכות לבחור באיזה שלב לצרף 

 את המלווה לתהליך, בכדי לסייע ביישום התוכנית המשפחתית.
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תפקידי מפתח אלו משתלבים בליווי המשפחה בשלבים המוצגים בפרק הבא, בהתאם 

המודל אשר תוארו לעיל. שלבים אלו מהווים את המסגרת התהליכית של המודל,  לפרקטיקות

 השונים. הרגישות להקשרישאיפה ל ועוברים התאמה לכל משפחה תוך

ממערכת  העו"סמוצעת למשפחה על ידי ההשתתפות כניסה לתוכנית: שלבי מודל קד"ם. 

לאחר מכן, המשפחה לאחר הסכמת המשפחה, נוצרת הפנייה למתאם של קד"ם.  .הרווחה

Christiansen, 2014 avnenH & ;) מתחילה את התהליך, אשר מורכב מהשלבים המופיעים להלן

 ;Schmid & Pollack, 2009;Heimonen, 2014-Natland & MalmergHuntsman, 2006; 

, 2001et al.Sundell, .)  

לאחר בשלב זה המתאם מבצע הכנה של כלל הגורמים להיוועדות.  .שלב ההכנה

לרבות עם  יוצר המתאם קשר עם המשפחה קד"םהסכמתה של המשפחה לקחת חלק בתהליך 

כאלו כעליהם מצביעה המשפחה מהקהילה והמשפחה המורחבת וכן עם כלל הגורמים  הילד,

 נפגש עם אנשי מקצוע נוספים אהובהסכמת המשפחה, , . בנוסףיכולים לתמוך בה )ה"תומכים"(ש

 כדי להתקדם בעזרתם הדאגות ביחס אליהם ואת כוחות בני המשפחה,  מתוך מטרה להכיר את

  .אליה הם עוברים הכנה ל הגורמים מוזמנים להשתתפות בהיוועדות. כלאל עבר מציאת מענים

 . ההיוועדותבשותפות עם בני המשפחה על ידי המתאם מונחהשלב זה . שלב ההיוועדות

שהמשפחה בוחרת )לדוגמה, מרכז  ניטרליבמקום מתרחשת ו ,לרוב עשויה להמשך מספר שעות

לקנות ולהכין את  באפשרותהיש המשפחה מארחת את ההיוועדות, ו ברוב המקרים,. קהילתי(

 להיוועדות שלושה חלקים:. נוחה ככל האפשרו פורמאלית-בלתי לייצר אווירה בכדיהאוכל, 

מציאת  –סיבת ההתכנסות בתחילת ההיוועדות מתאר המתאם את התכנסות ודיון. 

 מציג את סדר ההתנהלותים. לאחר מכן הוא /מענים לדאגות עבור בני המשפחה בדגש על הילד

מעלים  אנשי המקצוע בהמשך, .וכללי הדיבור ולעיתים ההורים מודים ומברכים את המוזמנים

בני כעת יכולים המענים אותם הם מציעים. את דאגות ביחס לבני המשפחה והכוחות ואת ה

לבני כך שמתבצע דיון מעמיק בנוגע  ,ולשאול שאלות התומכים להוסיף דבריםהמשפחה ו

 מהחדר. פורשים אנשי המקצוע והמתאם בסיום שלב זה . המשפחה בדגש על הילדים

היא  כשהמטרה המוצבת בפניה, המשפחה נשארת עם התומכים שלה. למשפחהזמן פרטי 

לבחור את המענים לדאגות אותם היא מעוניינת לאמץ. בזמן זה על המשפחה  המענים בחירת

. ךמי הם האחראים לביצוע כל משימה ומהם לוחות הזמנים לכ שעלו כלפי הילדים, להחליט

 מפורטת להעלאת המוגנותתוכנית פעולה  באופן זה נכתבת

המתאם ואנשי המקצוע חוזרים אל החדר ושומעים את התוכנית  תכנית המשפחה.אישור 

שהמשפחה הכינה. המתאם בודק האם משתתפי התוכנית מבינים את משמעות התוכנית 

התוכנית מסוכמת ומתועדת, וסיכום . של המשפחה העו"סומקבל את הסכמת  ומסכימים עליה

הוסיפה סל " עולים לדרך"תוכנית כמו כן, של כלל ההחלטות ניתן או נשלח לכלל המשתתפים. 

למודל קד"ם המקורי, כך שהמשפחה יכולה לקבל מימון למענים אשר נבחרו  מענים גמיש

 בתוכנית, דוגמת הסעות לבתי הספר של הילדים.

בכדי  תלויה מאוד במעקב אחרי הפעולות שנעשו כניתוהת הצלחת וניטור. מעקב

לבדוק האם הפעולות  בכדיפגישות נוספות  מתואמות להטמיעה ולבדוק את ישימותה. לכן,

 . והאם יש צורך בקביעת התאמות מותיושמשנקבעו בהיוועדות 

שבועות  בין ארבעה לשישה נמשך לרוב , הכולל את השלבים לעיל,לפי הספרות, תהליך זה

(Barnsdale & Walker, 2007.) .האתגרים אשר מאפיינים תהליך זה מפורטים להלן 



 14                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

אתגרים מרכזיים שזוהו ביחס לפרקטיקת המודל הנם קושי בארגון ההיוועדות  אתגרים.

עקב  משפחהקושי במעקב והטמעת תוכנית הועקב הזמן הרב שנדרש לתיאום בין כלל הגורמים, 

יכולה  משפחההטמעה של תכניות -בנוסף, אי .(Huntsman, 2006שינויים בצוות עם חלוף הזמן )

שירותים שנועדו לתמוך במשפחה. אתגר משמעותי נוסף הנו העברת בלנבוע ממחסור במשאבים ו

מפיקוח על המשפחות המטופלות על ידי הרווחה , העו"סהמתבטא בעבודת  ,תפקיד המדינה

(. נוסף על כך, עבודה עם Adams & Chandler, 2002לשותפות עמן, ומתן מנדט חוקי לכך )

 –כשירות תרבותית פעולות של הנה מאתגרת ודורשת עבודה מודעת להקשר ו מיעוטים אתניים

ויצירת שותפויות עם ארגונים ואנשי  הפוניםהנגשה שפתית, הכרות מעמיקה עם התרבות של 

 (. Barn & Das, 2015מקצוע להבנת תרבות המשפחה והקונטקסט של הקהילה ממנה מגיעה )

התהליך אותו עוברים על עם אתגרים אלה ו תמודדותהמחקר זה יכול לשפוך אור על ה

 דרך ההצגה של תפיסותיהם וחוויותיהם מהשתתפותם בו. שותפים לקד"םה

 שאלות המחקר

מתאמים, מהן תפיסות הסיכון והמוגנות של משתתפי המחקר )ילדים, הורים,  .1

 (?עובדות סוציאליותתומכים ו

השפיעה חוויית  "עולים לדרך"כיצד לתפיסת ההורים והילדים שהשתתפו בתוכנית  .2

 הקשר שלהם עם מערכת הרווחה? על השתתפות בתוכנית זוה

)מהן תפיסותיהם של משתתפי המחקר ביחס לפרקטיקה השיתופית של תוכנית  .3

"עולים לדרך", ובפרט לגבי השתתפותם של הילדים בקבלת ההחלטות הנוגעות 

 לחייהם?

מהם האתגרים ומהן התרומות בהתאמת תוכנית "עולים לדרך" לאוכלוסיית עולי  .4

 ברית המועצות לשעבר ועולי אתיופיה?

 שיטת המחקר

 מודל תוכנית "עולים לדרך" המבוססת על נמנה עם קבוצת המחקרים המלווים את מחקר זה

 ,ולהפחית את הדאגות ביחס לילדיםלהעלות את המוגנות שמטרתה  קד"ם לרווחת הילד בישראל,

 על ידי מערכת הרווחה. מצבי סיכוןב ככאלה אשר נמצאיםאשר הוגדרו 

מחקר זה נערך בפרדיגמת המחקר האיכותני, המבוסס על הנחה לפיה המציאות הנה  

תלוית הקשר, ועל כן מיקוד המחקר הוא במציאות כפי שהיא נתפסת באופן סובייקטיבי על ידי 

וך העמקה ומיקוד בתוכן המועלה על ידי המשתתפים, מבקש מחקר זה לחשוף את משתתפיו. מת

 (. 2003המשמעויות הנמצאות מאחורי תוכן זה )שקדי, 

 משתתפי המחקר

. שתי בהן מופעלת תוכנית "עולים לדרך" משני ישובים המחקר מתרכז בחקר ארבע משפחות

מאתיופיה. המשפחות הנן שתי משפחות של עולים שעלו לישראל מבריה"מ לשעבר ומשפחות 

 . עבור רובםביתית -משפחות בהן ישנם ילדים במצבי סיכון ונשקלה האפשרות של הוצאה חוץ

מחלקות מה העו"סיותבהמלצת המשפחות נבחרו  .שיטתי מדגם הנו שנערך המדגם

 של המחקר הדגימהסוג  .תוכנית "עולים לדרך"והגורמים המפעילים את  לשירותים חברתיים

לפי קריטריונים המגדירים את אוכלוסיית מראש  המשתתפים נבחרו –"דגימה מכוונת"  הנה

  .(2003שקדי, היעד )



 15                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

המטפלת במשפחה  עו"סהורה, ילד/ה, תומך של המשפחה,  בכל משפחה רואיינו:

ת. לצורך בחירת המרואיינים ומלווי משפח 2את התהליך. בנוסף, רואיינו גם  תיאםוהמתאם ש

בראש המשפחה  העומדתיחידניות, האם עם אימהות מכל משפחה, מכיוון שמדובר במשפחות 

, באישור של המשפחתיותנבנו התוכניות שעבורם הילדים  עם . בנוסף נערכו ראיונותנההוזמ

. בחירת התומך מתוך סך התומכים עצמם להשתתף במחקרהוריהם, ונכונות הילדים והילדות 

 . האם ובהסכמת בכל משפחה נעשתה בהמלצת המתאם שליווה משפחה זו

ראיונות מוצגים בממצאים. ריאיון שממצאיו לא  19. מתוכם ראיונות 21 הכל-בסך נערכו

ניגש שלתת ביטחון וניסיון לחוקר לפני ייתה שמטרתו ה עם מתאמת נכללו בתזה הנו ריאיון גישוש

ריאיון נוסף שלא מופיע  .(2003)שקדי,  לשטח, ולהתאים את הראיונות הבאים במידת הצורך

חלק בו המחקר אינו  -בממצאים הנו ריאיון עם מלווה שהצטרפה לתהליך לאחר ההיוועדות 

יות שאינן ידועות באחת מן המשפחות האם וביתה לא הסכימו להתראיין מסיבות אישמתמקד. 

לחוקר. אחד מהראיונות התבצע בשפה הרוסית עקב קושי של האם לדבר בעברית, ובאמצעות 

מהקהילה האתיופית התבצע באמצעות תיווך  אםעם  ריאיוןהשליטה של החוקר בשפה זו. כמו כן, 

 .'(אנספח  להלן )ראהבשפה העברית  תשולט שאינהעקב כך  הגדול הבנותרגום של 

 החוקר

במחקר האיכותני, החוקר משמש ככלי המחקר ולו היכולת לקלוט את המורכבות, העדינות 

זאת, ישנה הכרה בסובייקטיביות של  (. לצד2003המתמדת )שקדי, והשתנות החוויה האנושית 

החוקר משום שפירוש התנהגות הנחקרים והממצאים שנאספו מושפעים מהערכים, האמונות, 

  .(Palaganas, Sanchez, Molintas, & Caricativo, 2017)ו שלהניסיון והעניין 

שאינו נכלל בתוכנית  ארץישוב בבשירותים חברתיים לבמחלקה  עו"סהחוקר הנו 

, 1991לשעבר בשנת  מבריה"ממשפחה שעלתה בן ל . בנוסף הנוהפיילוט של "עולים לדרך"

. חוויות אלה היו ההגירהו המעבר התרבותי והתמודדה עם קשיים ומורכבויות סביב נושא

התמודדויותיו עם  , אךבהיותו ילד בגן הילדים ובבית הספר היסודי משמעותיות לו  בעיקר

י החוקר ומשפחתו מעולם לא נעזרו בשירות באות לידי ביטוי עד היום באורח חייו. ןהשלכותיה

הרווחה, ולאחר מספר שנים של קליטה בישראל, הצליחו לצאת ממעגלי עוני עמם התמודדו עם 

אך מחזיק במקצוע, שפה ובסיס של אינו חלק מאוכלוסיית המחקר,  החוקר עלייתם. על כן,

התנסויות דומות אותם הוא חולק עם חלק ממרואייני המחקר. על בסיס זה, משמש כחוקר 

מן המרואיינים, בדגש  עבור חלק( Berger, 2015; Dwyer & Buckle, 2009)( "Insider"מבפנים  )

ועל בני המשפחה והתומכים העולים מבריה"מ  לשירותים חברתייםמהמחלקות  העו"סיותעל 

לשעבר. לעומת זאת, במפגש עם המרואיינים האחרים, דוגמת עולי הקהילה האתיופית, מתאמי 

פנימית וחיצונית, עלולות  -. לכל עמדה "Outsider")קד"ם והילדים, החוקר הנו חוקר מבחוץ ) 

יתן להתמודד עם מורכבות זו מוצג להיות השפעות על תוצאות המחקר ועל אמינותו. האופן בו נ

 בהמשך בפרק הסוגיות האתיות.

 בירושלים תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העבריתנוסף על כך, החוקר בוגר 

המחקר  הוכשר בקורסים שונים במחקר איכותני. . במסגרת התואר,במסלול "טיפול ישיר"

הנוכחי נערך במסגרת "חממת נבט", תחתיה נערכים מחקרים בנושא רווחת הילד המתאפיינים 

הקשר. חברי הצוות של חממת נבט ליוו את החוקר תוך שימוש במומחיותם -בהיותם מותאמי

במחקרים הנוגעים בנושא זה. זאת ועוד, החוקר לקח חלק בקבוצת מחקר בה השתתפו חוקרים 
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. שותפות מחקרית זו עזרה בניתוח הנתונים "עולים לדרך"ת יישומה של תוכנית נוספים שבחנו א

 ואפשרה לחוקר להתנהל בתוך מסגרת מחקרית רחבה.

 נתוניםהשיטת איסוף 

ישנה התמקדות  , לפיה(2007" )שלסקי ואלפרט, חקר מקרה"במתודולוגיית  המחקר התבצע

תפי תהליך משת -. במקרה זה פהמעמיקה ביחידות מעטות, במערכת סגורה ומוגבלת בהיק

ותיהם ותפיסותיהם ק את חוויומלהבין לע מאפשרמקרה החקר  .של קד"ם ההיוועדותו ההכנה

, אותם מייצגים המרואייניםהבנה של תופעות ותהליכים ש . באמצעותשל המשתתפים בתוכנית

   .ךפעלתו בהמשהשלכות המחקר על הו ם"קדמודל  לאפקטיביות של ביחסהגיע לתובנות ניתן ל

לאחר  הראיונות במחקר הנוכחי תוכננו להיערך בנקודת זמן אחת שתוכננה כשבועיים

, כיוון שעסקו בחוויית ההכנה להיוועדות ובהיוועדות. בפועל, לעיתים לקח זמן ההיוועדותקיום 

 לתאמם, וחלקם נערכו בטווח זמן שבין שבועיים לחודש לאחר ההיוועדות. 

על ידי  ותומללואשר הוקלטו  מובנים-באמצעות ראיונות עומק חצי מחקר זה נעשה

מאפשרים למרואיינים לבחון את הנושאים לפי תפיסותיהם  ראיונות מסוג זה. החוקר

 תהליךשאלות התמקדו בחוויית המשתתפים את השלבים של . ה (Longhurst, 2003)םוחוויותיה

ההכנה, ההיוועדות, הכנת תוכנית המשפחה. כמו כן, שאלות נוספות ביקשו ללמוד על  –קד"ם 

הקשר בין המשפחות למערכת הרווחה, תפיסות הסיכון של משתתפי המחקר, וההקשר התרבותי 

של התוכנית. לשם כך, נכתב מדריך ראיון ובו קווים מנחים לחוקר לצד שאלות פתוחות. השאלות 

 . '(ו-'ב)ראה להלן נספחים צות המשתתפים במחקר הותאמו לכל אחת מקבו

, ת המחקרולבני ובנות המשפחה הסבר קצר על מטר ניתןכחלק מתהליך יצירת הקשר, 

 (. לאחרט'-'זלהשתתפות )ראה להלן נספחים מהם הסכמה מדעת  והתקבלההנהלים  הוסברו

 .פירוט נוסף על הליך המחקר נתןקבלת ההסכמה להשתתף במחקר, החוקר 

ביחס  הידע הקודםלגשר על הפער בין  בכדיראיון גישוש עם מתאמת  התקיים, יתר על כן

(, לתת 2003מבקשים לדעת מהשטח )שקדי,  נו, לבין מה שאשהוצג בסקירת הספרות למודל

  ניגש לשטח, ולהתאים את הראיונות הבאים במידת הצורך.שביטחון וניסיון לחוקר לפני 

קר השתתפה בתצפית על היוועדויות קד"ם של אחת בנוסף לראיונות, מנחת המח 

מהמשפחות, בה השתתפו חלק מהמרואיינים. התצפית מהווה אמצעי נוסף לאיסוף מידע משלים, 

 .(Jamshed, 2014)מממצאי המחקר ויכולה לאשש חלק 

כמו כן, התוכניות המשפחתיות שנכתבו בהיוועדויות הכוללות פירוט ביחס לדאגות  

 בהתאם לכל בן משפחה נקראו על ידי החוקר והמידע שולב בהצגת הממצאים. והמענים שנבחרו

 נתוניםהניתוח 

ניתוח הראיונות התקיים באמצעות חלוקת המידע שעלה לקטגוריות משמעות שונות, וארגונן 

 .(2003)שקדי,  את חוויותיהן של המשתתפים המציגותתמות -מחדש לכדי תמות ותתי

קטגוריות מרכזיות אשר חזרו על עצמן בדברי של אינדוקטיבי  זיהוי התבצע תחילה, 

תמות שהתחלקו לפי -תתי מספרעל ניתוח דדוקטיבי לפי , הוחלט בהמשך לכךהמרואיינים. 

 םנושאים שהתכתבו עם שאלות המחקר, אך גם עלו באופן מובהק מהנתונים, וחזרו על עצמ

גות כלפי המשפחה, במהלך הראיונות: תפיסות של תהליך ההכנה להיוועדות, תפיסות של הדא

תפיסות של חוויית ההיוועדות, תפיסות של תוכנית המשפחה, תפיסות של ההקשר התרבותי 

של הממצאים העולים מן  פירוק השלב הבא בניתוח כללותפיסות של הקשר עם הרווחה. 

 תמות אלה,-ך תתי. מתו"MAXQDA" באמצעות תוכנת המחשב  האל תמות-לתתי הראיונות
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 משפחה ארבעה סיפוריכתיבת לכדי  ורוכז ,קודד שנאסףני של הנתונים. המידע המבנה הפרש נוצר

, אלה סיפורי משפחה תארבעמוצגים באמצעות משפחות שהשתתפו במחקר. הממצאים ה של

המידע אותו סיפקה  (.2010 , תובל משיח וזילבר,)ליבליך שזוהומרכזיות התמות ההמאורגנים לפי 

 התמות בפרק הממצאים.-התצפית והתוכניות המשפחתיות שולב בתמות ותתי

 אמינות המחקר

)צבר בן יהושע, מהווה תחליף למושגים "תוקף" ו"מהימנות"  "אמינות"במחקר איכותני המושג 

דאגה, המחקר האיכותני טומן בחובו ריבוי קולות בטקסט, אחריות אישית, אתיקה של . (2001

במחקר זה  דיאלוג עם הנחקרים ושאיפה להבנה ומתן ביטוי מרבי להשקפת עולמו של הנחקר.

על ידי ייצוג החוויות של משתתפי  ראויים לאמינות,להציג ממצאים אשר יהיו  החוקר שואף

סיונות יתוך התייחסות להטיות האפשרויות והנ ," המבוססת על מודל קד"םעולים לדרך"תוכנית 

  .(Lincoln & Guba, 1985) ליהןלהתגבר ע

 את יוכלו לבחוןהמחקר  יקוראשלכך  כיוון החוקר ,כדי לאפשר את אמינות המחקר

בתחילתה,  הדרך אשר עד כמה שניתן. לשם כך מתוארת בפירוט  באופן עצמאי ולפרשםהנתונים 

התבצע זיהוי אינדוקטיבי של קטגוריות מרכזיות אשר חזרו על עצמן בדברי המרואיינים. בהמשך 

תמות שהתחלקו לפי נושאים שהתכתבו עם -לכך, הוחלט על ניתוח דדוקטיבי לפי מספר תתי

בנוסף, שאלות המחקר, אך גם עלו באופן מובהק מהנתונים, וחזרו על עצמם במהלך הראיונות. 

הראיונות המוקלטים . המעידים על התכנים שנאמרו ציטוטים של המשתתפיםוב מבוסס על הכת

 ארבעהשמדובר בחקר של כיוון  מתחזקת, האמינות כמו כן לצורך תיעוד. נשמרו והמתומללים

 .הבוחנים את אותם הנושאים מקרים

בקרב  , אךעם מערך דומהנוסף מחקר בקבוצת המחקר במקביל למחקר זה, התקיים   

)אלקיים,  סיכון מהמגזר החרדימצבי משפחות לילדים ב –אוכלוסיית יעד עם רקע תרבותי שונה 

במשוב הדדי על  ,לדוגמה בכתיבת סקירת הספרות -באמצעות שיתוף פעולה בין החוקרים  .(2019

, ניתן להגביר את אמינות המחקר. כמו כן, שני והתדיינות בממצאים אופן עריכת הראיונות

, הכוללת "עולים לדרך"תוכנית של הרים האיכותניים הנם חלק מקבוצת מחקר רחבה יותר החוק

 יים. נהתזה והחוקרים הכמות יאת מנח

 סוגיות אתיות

הספרות העוסקת בסוגיות אתיות במחקר האיכותני מבוססת על ההנחה אובייקטיביות. 

. מתוך כך עולה (Peled & Leichtentritt, 2002) כי מחקר מקורו במערכת יחסים בין החוקר לנחקר

 פרשנותולהציג את ממצאי המחקר כך שהקורא יוכל לבצע הבחנה בין  יכול החוקרכיצד  -הדילמה 

מבלי שפרשנות זו תשתלט על דברי הנחקרים אך עדין תבטא את  ,האישית לבין דברי המשתתפים

 , בו( ,1988Ricoeur)החוקר השתמש בכתיבתו במודל של ריקר לשם כך  .לבינם בינוהקשר הנוצר 

 קיבלכל אחד משלבים אלו  .שני פרשנותבו ,בראשון הסבר .מתבצעת הבנת הטקסט בשני שלבים

 יבנוסף, לכל אורך שלבי המחקר החוקר התייעץ עם מנח .והדיון ביטוי נפרד בכתיבת הממצאים

 שיבה משותפת ביחס לפרשנות האירועים.התזה בנוגע לממצאים שעלו מן השטח ונעשתה ח

 עו"ס היות החוקרעל אף שמחקר זה אינו מוגדר כמחקר אתנוגרפיה עצמית, מעורבות. 

ביחס  של החוקר המיקומיותמעלה את סוגיית  לישראל, אשר חווה עליהדובר השפה הרוסית, ו

עלולה לייצר בלבול של החוקר בכל  הייתה . סוגיה זו(Insider-Outsider) בפנים ובחוץ -למחקר

בין היותו חוקר ניטרלי שמגיע מבחוץ, להיותו חלק מפלח מאוכלוסיית הנחקרים  ,והנוגע למיקומ

-עקב כך, היו עלולות להיווצר אי ועולה מבריה"מ לשעבר. עו"סבכך שחולק עמם מאפיינים של 
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 (.Ellis, 2007) מכךכתוצאה  ותסכולביניהם מערכת היחסים לנוגע בבקרב משתתפי המחקר הבנות 

אחת עבודה  מול הראשון, . ערוצי תקשורתבשני  עבודה החוקר ביצעעל מנת למנוע בלבול מסוג זה 

 & Bourdieu)וחוויותיו  על עמדותיו רפלקציה אישית של החוקר באמצעותהתזה  ימנחמ

Wacquant, 1992 ות ברור הכולל את יבדרך של תיאום ציפ ,אל מול הנחקרים היה(. המישור השני

  . שהתרחשההתייחסות גם לשיח הבלתי פורמאלי 

, ות הסוציאליות)גם אוכלוסיית העובד מצומצםמכיוון ששדה המחקר הינו סודיות. 

(, סוגיית בריה"מ לשעבר ואוכלוסיית העולים מהקהילה האתיופיתאוכלוסיית עולי וגם  המתאמים

חיסיון המרואיינים רכזית במחקר זה. בכל הנוגע לשמירה על פרטיותם, הסודיות ושמירתה הינה מ

והמשתתפים חתמו על "טופס הסכמה מדעת" מראש בו מפורט עניין השמירה  לפני הריאיון הובטח

מופיעים בשמות בדויים ונעשה טשטוש המשתתפים כולם  (.ט'-ז')ראה להלן נספחים  על הסודיות

 נשמרו הראיונות והתמלולים ,בנוסף היבטים שיכולים לזהות אותם.של פרטי בני המשפחה ושל 

הוחלט על ידי כמו כן, נגישים לכלל הציבור.  ואינםיסמאות במחשבים בתיקיות המוגנות בס

ם של משתתף או עלולים להביא לחשיפתככאלה אשר  שנמצאו נתוניםהתזה, כי  יומנח החוקר

  לא יכללו במחקר. משתתפת במחקר,

 ממצאים

המתארים את חוויית פרק הממצאים מתחלקות לארבעה סיפורים משפחתיים בהתמות 

. כל תמות-תתימחולקים לפי  . סיפורים אלההמרואיניםקד"ם מעיניהם של השתתפות בתהליך ה

אותו עברה המשפחה הכולל מידע תיאורי על בני  סיפור משפחתי מתחיל בתקציר תהליך קד"ם

ת, ההיוועדות, הכוחות, הדאגות והמענים אשר עלו בתהליך. המשפחה, תהליך ההכנה להיוועדו

הפרטים המזהים שונו כך שלא ניתן יהיה לזהות את בני השמות המצוינים להלן הנם בדויים ו

של ארבעת המשפחות: גורביץ', דוידוב, טספו וקבדה. התמות המשפחה. להלן שמותיהן הבדויים 

תפיסות של הדאגות כלפי  (2) ;ההכנה להיוועדות תפיסות של תהליך( 1)שחוזרות על עצמן הנן: 

תפיסות של  (5) ;תפיסות של תוכנית המשפחה (4) ;תפיסות של חוויית ההיוועדות (3) ;המשפחה

בתהליך קד"ם של משפחת דוידוב מופיעה תמה נוספת המתייחסת לתפיסות  הקשר עם הרווחה.

של ההקשר התרבותי, משום שהייתה התייחסות נרחבת לכך מצד המרואיינים. בתהליך קד"ם 

של משפחת טספו, לא מופיעה תמה של תפיסות של הדאגות כלפי המשפחה, לה לא הייתה 

  התייחסות נרחבת בקרב המרואיינים.

 של משפחת גורביץ' סיפור קד"ם

, סבטלנה, אםאת ה מונה גורביץ' משפחת. משפחת גורביץ' תקציר תהליך קד"ם של

 בן, דני – נוסף וילד, בת שמשרתת בצבא , בן מבוגר נוסף,בעל משפחה בן מבוגר – ילדים ארבעה

 . ם"קד תהליך של ההיוועדות מוקד את והיווה סיכון מצבי עם כמתמודד הוגדר אשר, 15

. בחברת ניקיון עובדת האם. לשעבר המועצות מברית 1994 בשנת לארץ עלתה המשפחה

 בעיקר, רבים בחסמים ונתקלת העברית השפה קשיי עם מתמודדת מאז שהגיעו לארץ, היא

ויכולת מוגבלת ליצירת קשר עם  שונים גופים מול תשלומים הסדרת, קרי. ומוסדיים בירוקרטיים

 דיור של וצפופה קטנה בדירה הארץ במרכז בעיר מתגוררים ודני סבטלנה. הספר בית וצוות העו"ס

להיות  לו שקשה בראיון אמר דני הילד. המקצוע אנשי לדעת" למגורים ראויה אינה"ש ציבורי

 קיבלה האם כה ועד רבות שנים מזה לרווחה מוכרת המשפחה. בחוץ להיות מעדיף והוא בבית
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 של וקושי, לעיל המתוארים הקשיים עקב. הדיור בנושא זכויות למיצוי תוכנית באמצעות מענה

 ."עולים לדרך" לתוכנית הופנתה המשפחה, הרווחה ממערכת עזרה לקבלת בפנייה האם

 המשפחה בני עם המתאמת נפגשה במהלכו. שנה כחצי ארך להיוועדות ההכנה תהליך

, נוער בתנועת דני של ךמדרי, האם של חברות, דוד של האם וביתו, האם אחות: נוספים וגורמים

 . הספר בית וצוות לשירותים חברתייםמהמחלקה  סוציאליות עובדות, קהילתי מרכז מנהל

 על משותפת לחשיבה להיוועדות הגיעו איש 20-כנמצאו תומכים רבים לבני המשפחה ו 

 חוזק מראהש סבטלנההתומכים הציגו את כוחותיה של , שתוארו לעיל הקשיים אף על. םטובת

 להתנהגותם ביחס לילדיה מאד ודואגת רבות שעות במשך במסירות שעובדת בכך וחוסן

 המסגרת של התאמה-אילמשל  הנן למשפחה ביחס שעלו דאגות. במסגרות ולהשתלבותם

דאגות . באלימות מתפרץ ולעתים סדיר באופן מגיע לא, שייכות חוסר שמרגיש דניל החינוכית

 ופערים, הרגשי במצבו התדרדרות, ופחדים חרדות עם מתמודד דניך שכנוספות הצביעו על 

 . הללו הסיבות עקב שנוצרו רבים לימודיים

. מקצועי ספר לבית דני את להעביר לבחון הוחלט בהיוועדות שנידונו המענים במסגרת

 הוא, סדיר באופן ויגיע במידה. השמה ועדת ואחריו דיאגנוסטי-פסיכו אבחון יעבור הוא כך לשם

 בנוסף. והרגשי הלימודי בתחום לחיזוק פרטני טיפול ויקבל בחוגים לפי תחומי העניין שלו ישתתף

 תוכנית דרך תוחלף ועבודתה תעסוקתית הכשרה תעבור האם. בשבוע פעמיים במשך חונכות יקבל

 . ם"קד של המלווהמבמיצוי זכויות  ליווי תקבלהיא , בנוסף. לשירותים חברתייםמטעם המחלקה 

מטעם  המלווה חיילים בשירות צבאיתוכנית ל תצטרף ה, הוחלט כיהגדול לבת ביחס

 האם של הדוד הנם התוכנית ביצוע על האחראים הצוות ואנשי המרכזיים התומכים. הרווחה

, לשירותים חברתייםהמחלקה  צוות, ובתו, חברים של האם ומדריכים מתנועת הנוער של הילד

 .ולילד לאם והתארגנות בליווי תעזורש ם"קד מטעם והמלווה, ספר בית צוות

בתמה זו אציג את תהליך ההכנה להיוועדות של . תפיסות של תהליך ההכנה להיוועדות

משפחת גורביץ' דרך דבריהן של המרואיינות. תחילה אתייחס לסיבות לבחירת המשפחה על ידי 

ולשיתוף הפעולה שנרקם בינה לבין המתאמת של קד"ם  לשירותים חברתייםמהמחלקה  העו"ס

ה של המתאמת את ובהיקשרות של בני המשפחה אל המתאמת. לאחר מכן אציג את תפיסת

התהליך ואת התקשורת שנוצרה בינה לבין המשפחה שהייתה מלווה בתמיכה באם ובבנה 

בהתמודדויותיהם. בהמשך אתייחס לתפיסתה של סבטלנה האם את המתאמת של קד"ם ואת 

התהליך עצמו. לבסוף, אציג את תפיסותיה של התומכת שהתגייסה לתהליך ביחס למתאמת, לאם 

 ה. וההכנה אותה עבר

היא גייסה בתחילה . הובילה המתאמת גורביץ'של משפחת  להיוועדות את תהליך ההכנה

, אשר התקשתה לחשוב על אנשים בהם תוכל להיעזר, אך באמצעות האם תומכים עבור המשפחה

שנמצאו היו  תומכים מן הקהילהבין ה. עם התעקשות מצד המתאמת, הן הצליחו להרכיב רשימה

המשמשת כמעין "אחות גדולה" עבור הילד, אותה ראיינתי. בתמה זו אציג בת הדודה של האם 

, המתאמת, אימו של הילד והתומכת. במשפחה זו, הריאיון עם הילד היה העו"סאת התפיסות של 

 דל במידע. על כן, במרבית התמות נקודת מבטו אינה מופיעה.

נתבקשה  לשירותים חברתייםמן המחלקה  הסוציאליתהעובדת  נועה,בראשית התהליך, 

בו האוריינטציה לתוכנית קד"ם, כפי שהוגדר ביום  מודללבחור משפחה בעלת פרופיל שמתאים ל

ילד מתמודד עם מצבי דני הלתפיסת גורמי הרווחה, נבחרה עקב כך ש גורביץ'השתתפה. משפחת 
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, למרות ניסיונות חוזרים נועהקושי ביצירת אמון בסיסי עם האם מצד  היהמהסיבה שוסיכון, 

 , עקב התנגדות מצד האם. ניתן לראות זאת באמירתה של נועה:ונשנים ליצירת קשר וליווי מצידה

  -גם הבית ספר, גם הרווחה -יש תחושה שהיא אנטי נגד כל המערכת, כל הממסד, כל ה

  .פת לו ולא דואגאנחנו לא עושים כלום, אף אחד לא אכ

מדבריה לעיל עולה כי נועה מתוסכלת עקב הקושי ביצירת הקשר עם האם. מאמירות 

נוספות של האם ניתן להבין כי היא מחפשת עזרה פרקטית במיצוי זכויות אותה התקשתה לקבל. 

 כיוון שהיה לעו"ס חשוב לאפשר לאם לחוות חוויה מתקנת היא הפנתה אותה לתוכנית.

ותה במסגרת תוכנית למיצוי זכויות להחלפת דיור, אך לא הצליחה להביא במקור האם לו

בהתאמה  ראתה ערך העו"ס. ושפתיים את הטפסים הרלוונטיים ונתקלה בחסמים בירוקרטיים

מתאמת אנה החיברה את האם להיא כך, . "עולים לדרך"תוכנית שמציעה  להקשר התרבותי

מחיבור זה ומהקשר  רצון רבההביעה שביעות העו"ס  . נועהדוברת השפה הרוסיתמטעם קד"ם 

שאנה יצרה עם כל השותפים לתהליך. בניגוד לקושי אותו חוותה האם קודם לכן בתוכנית בה 

נועה תיארה  השתתפה, וההתנגדות עמה הגיעה, המתאמת הצליחה לאפשר לה לחוות חוויה שונה.

יב מתן המענים למשפחה. מדבריה, שנוצר בינה לבין אנה סב מקשר העבודהשביעות רצון רבה 

ניכר כי היא העריכה את היסודיות בה אנה עבדה ואת יכולתה לגרום לבני המשפחה להיקשר 

 האם. עםאינה מובנת מאליה, עקב ניסיון העבר הלוקה בחסר בעבודה  . היקשרות זואליה

משפחת אכן הצליחה ליצור יחסי אמון עם , "עולים לדרך"אנה המתאמת מתוכנית 

היווה את אחת  רת השפה הרוסית,השפתי, עליו אנה התגברה בזכות היותה דוב חסםה'. גורביץ

 . אנה מתייחסת לכך בדבריה:הסיבות העיקריות שזוהו כקושי ביצירת הקשר עם גורמי הרווחה

אז המשפחה, זאת אומרת, הם דוברים עברית, הם מתשעים ושבע בארץ... אבל יש את 

 לא מבינים כל מילה, ולא שואלים, מתביישים.-החסמים האלה של ה

המשפחה, בדגש על האם, מאופיינת  ,אנה מציגה כי מלבד החסם השפתיבציטוט לעיל, 

בקושי בבקשת עזרה בתרגום לשפה הרוסית הנובע מבושה ועל כן הפערים בהבנה וביכולת ליזום 

 וליצור קשר משתמרים כאשר מדובר באינטראקציה בשפה העברית.

בתחילת התהליך המתאמת חוותה על אף הקשר החזק שנוצר בין המשפחה והמתאמת, 

 :גיוס תומכיםאיתור ולידי ביטוי בניסיון ל הבקשת עזרה הבאיוזמה של את הקושי של האם ב

'אנשים עכשיו, כאילו יבואו בשבילי, ויפנו זמן.' היה לה קשה.  –היא כל הזמן אמרה 

חושבת שהיא יצרה איזושהי בדידות. אז בכל זאת  התאכזבה מאנשים בחיים שלה. אני

לא. זה בסדר, זה בהסכמה מלאה, אני לא  –אמרתי 'תני לי לנסות לדבר. יגידו לא 

 .ווהבת של דוד שלהמכריחה אף אחד.' ואז היא נתנה באמת שם של 

האם יצרה בהנחיית המתאמת, לאחר שכדי להקל על הקושי אותו מתארת האם בציטוט, 

עם האנשים שיכולים לתמוך במשפחה, המתאמת ערכה פגישות  ראשוני בטלפוןאת הקשר ה

 אישיות עמם. כך אט אט נטוותה רשת של תומכים עבור המשפחה.

עם התקדמות התהליך, נוצר קשר משמעותי בין המתאמת לאם ולבנה, אף מעבר לגבולות 

שפחה ולעתים ם כמעט החשיבה אותה לחלק מהמאההרגישה ש. אנה סיפרה שהתיאום תפקיד

תחומי אחריותה. לדוגמה, ליוותה את הילד לפגישות בבית שאינם בהיא ליוותה אותם במצבים 

הספר ודיברה עם הצוות החינוכי, לא רק סביב ההכנה להיוועדות. בזמן תהליך ההכנה המתאמת 

 הרגישה חיבור עמוק למשפחה, ולא הפסיקה לחשוב עליהם, גם מעבר לשעות העבודה שלה:

היו לפני כמה חודשים אזעקות, והדבר הראשון שחשבתי אחרי שהילדים שלי בסדר, זה 
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'איך  –עכשיו. אז סימסתי לאמא באיזה עשר וחצי בלילה [עם הילד]מה קורה איתו 

 אתם?'. היא אמרה שהוא נכנס מתחת למיטה שלה, ולא הסכים לצאת כל הלילה.

המתאמת הילד וגם על ידי המתאמת, על אף הקשר הרגשי המיוחד שנחווה על ידי האם ו

היה ארוך מדי ולא ממוקד מספיק. במהלכו, תהליך ההכנה שנמשך כחצי שנה הרגישה ש

, כשהיועצת של בית הספר דיווחה על כך למשל. לעו"סהתקיימה העברת מידע רבה בין המתאמת 

 היעדרות הילד מהמסגרת למתאמת, היא העבירה את המידע לרווחה. מנקודת מבטה של

" את המשפחה, והתעקשה להיות מתאמת הטיפול. על כן )זום( Zoom"שמה ב העו"סהמתאמת, 

, ובכך בתקופה זו זה ייצר לה עבודה רבה, על אף שהמתאמת אמרה לה שהיא יכולה "לשחרר"

 זמן אותן משקיעה בתהליך. ומשאבילהוריד מעצמה תחומי אחריות 

שאב ממנה. בדומה לדבריהם של  התהליךש אלה מרובים זמןהתייחסה למשאבי אנה 

ממנה זמן רב  הכלכלית וגזל תמתגמל עבודה זו אינהטענה כי היא מתאמים נוספים שרואיינו, 

האפשרות "ליצור מציאות  היא בתהליך שבא על חשבון זמנה האישי. לדבריה, מה שהוביל אותה

כך שלמרות חסרונות אלה, אנה הייתה ועודנה מאד מגויסת ומאמינה  אחרת" עבור המשפחה.

 מתמודדות עם קשיים משמעותיים. שבתוכנית אשר מצליחה לקדם משפחות רבות 

הבינה כי היא נבחרה להשתתף בתוכנית  אותה ראיינתי בשפה הרוסית,האם סבטלנה, 

בנה, אשר מתמודד עם  עם "שפה משותפת"עקב כך שישנו קושי שלה במציאת  "עולים לדרך"

הגדילו את כמות התלמידים בכיתה בה הוא למד וכך שבכל פעם  לדבריה,בבית הספר.  קשיים

 היה רעש, היה לו קשה להתרכז, והתנהגותו התדרדרה. 

וסיפרה  כפי שתיארה המתאמת, כך גם סבטלנה, מצידה, נקשרה אליה מאד, ,באופן הדדי

ראתה בה דמות מתווכת  סבטלנה, דיבר איתה והקשיב לה. בנוסף, לאנהשגם בנה מאד התחבר 

 מולה חשה לעתים חוסר אונים: אל מערכת הרווחה

הילדה  כל פעם שהיו בעיות היא הגיעה. הייתה נוסעת לפה, לא רק בטלפון. חכמה כזאת,

שאני לא מבינה משהו, אני לא יודעת מה  ,הזאת, מסבירה כל כך טוב. היו כאלה רגעים

 לעשות עם העובדים הסוציאליים ההם.

בדברים של סבטלנה ניתן לראות כי בנוסף ליכולת לבאר את השיח והתקשורת עם 

לבית  העובדים הסוציאליים, היא העריכה את זמינותה ומסירותה של אנה שהתבטאה בהגעה

 המשפחה בכל פעם שעלה צורך מצידם. 

ציינה כי המרכיב  אשר נעשה בשותפות עמה, שהביעה שביעות רצון מתהליך ההכנה ,האם

היחיד שחסר לה הנה בדיקה רפואית של הילד אשר לדבריה סובל מטראומות, כך שיוכלו 

אי שלו אבד זאת לאור כך שהתיק הרפו והנפשי. להתאים לו גם עזרה לייצוב מצבו הרפואי

 מצבו הנפשי והפיזי השפיע ישירות על התנהגותו.ובחווייתה, 

מתפקודה של המתאמת שבעת רצון , גם היא הייתה האם בת דודה שלהתומכת, נינה, 

 כשנשאלה על תפקוד האםעמה.  שלה מהקשר המשפחה בתהליך ההכנה להיוועדות וגם עם

. עם יטיב עם המשפחההתהליך לא בטוחה שכי הייתה לחוצה ו סבטלנה, טענה כי בתהליך ההכנה

היא נרגעה ושיתפה פעולה. ביחס זאת, עקב הקשר שנוצר בין האם למתאמת שנסכה בה ביטחון 

 סיפרה: נינה לספקות שהיו לה בנוגע לתוכנית,

אני חשבתי שזה רק דיבורים. כי אתה נתקל בזה לא פעם ולא פעמיים. תמיד מדברים 

ומרים לך 'אנחנו באים לעזור, אנחנו רוצים רק את טובת הילד.' אבל ברוך איתך, וא

 השם, הנה. אחרי ההיוועדות הזאתי באמת הבנתי שזה מאד עוזר.
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דבריה של נינה מתחברים לשיח שהתקיים עמה בריאיון על קושי במתן אמון בעובדים 

אפשרה לה  "עולים לדרך" סוציאליים מהם חוותה חוויות שליליות בעברה. יחד עם זאת, תוכנית

 לעבור חוויה מתקנת ולקחת חלק בעזרה לדני הילד אליו היא מחוברת ורוצה בטובתו. 

מלבד נינה, גם דודה של סבטלנה הגיע כתומך להיוועדות. בנוסף אנה נפגשה עם חברות 

והצוות , מדריכים מתנועת הנוער שלו מרכז קהילתי אליו הולך הילדנוספות של האם, מנהל של 

 משפחהשל בית הספר בו הוא לומד. לדבריה, כולם הביעו דאגות ביחס לתנאים הפיזיים בהם ה

. רוב התומכים טענו כי על הילד לעבור לפנימייה, עד להיוועדות בה הבינו שניתן תמתגורר

 להתאים תוכנית בקהילה עבורו, כך שיוכל להישאר לגור עם אימו. 

יצירת קשר עם האם וילדיה על ידי  ההכנה היההמוקד בתהליך לסיכום תמה זו, 

המתאמת דוברת השפה הרוסית שהצליחה להבנות יחסי אמון ולשמש כמתווכת אל העו"ס 

גורמי הדאגות כלפי המשפחה מכלל ו הכוחות מיפוי . בנוסף נערךלשירותים חברתייםמהמחלקה 

התהליך נמשך הרבה , שנעשה בצורה יסודית ומעמיקה. יחד עם זאת, התמיכה ואנשי המקצוע

וגורמי  דניבו צוות בית הספר דיווח על התדרדרות במצבו של שמעבר לזמן המוגדר. היה שלב 

הרווחה ביקשו מהמתאמת לזרז תהליכים בכדי להתחיל לפתח את המענים. התייחסות לדאגות 

  מוצגת בהרחבה בתמות הבאות. בה נעשתה חשיבה על המענים, ולהיוועדות עצמה

בתהליך ההכנה נערך מיפוי מקיף של כלל הדאגות ביחס . הדאגות כלפי המשפחהתפיסות של 

. עיקר הדאגות נסובו סביב המצב הפיזי , כפי שמופיעות בפירוט בדף המשפחהלסבטלנה וילדיה

של דירת הדיור הציבורי בה הם מתגוררים, קשיי ההתנהגות ואי התאמתו של דני למסגרת 

. דניטיפול במחסור בכלים להקושי במיצוי זכויותיה ו לסבטלנה עלה. ביחס החינוכית בה נמצא

לאחותו הגדולה של דני המשרתת בצבא דווח לצוות כי היא נפקדת משום שאינה מרוצה  ביחס

בתמה זו יוצגו ה. לסייע כלכלית לבני משפחתה מאוחר הביתה ולא יכולמתפקידה כי היא מגיעה 

אשר העסיקו את המרואיינות ועליהן הן  'גורביץחת ביחס לבני משפ נבחרות דאגות עיקריות

  החליטו לשים את הדגש.

אחת הדאגות  –ועם גורמי הרווחה  דנינפגשה עם הצוות החינוכי של כשאנה המתאמת 

המרכזיות שעלו היא שהמסגרת החינוכית אינה מתאימה לילד שמתמודד עם הפרעת התנהגות. 

בית הספר כדי להבין מנקודת מבטם את בעלי תפקידים בהמתאמת נפגשה עם  כהכנה להיוועדות,

היה ההתדרדרות בתפקודו במסגרת. לאחר שהעלו מספר דאגות, כהכנה אל הצגתן בהיוועדות, 

 יא, ה"מוזנח ומסריח"שהילד  שנאמרינוסחו ב"שפת קד"ם". לדוגמה, כ ןשה לאנה חשוב

 :"שפת הדאגות"התעקשה מול מנהלת בית הספר שהניסוח יהיה ב

שהוא עובר איזשהו משבר נפשי או משבר אישי שבא לידי ביטוי  היא הדאגה שלך

אם את מציגה את זה  –אמרתי לה  'בחיצוניות שלו, בהידרדרות, בנראות שלו, בהיגיינה.

 בצורה כזאת, הילד מבין.

בציטוט לעיל אנה מתארת כיצד לשנות את השיח מניסוח הדאגה בצורה אשר יכולה 

להיפגע לניסוח הכולל אמפתיה למצבו של הילד ולמשבר שהוא עובר שגורם  לגרום לילד ולאמו

 לדאגה כלפיו, כך שיוכל להבין. 

בשיח זה עם התומכים, עם גורמי בית הספר וגורמי הרווחה, אנה סיפרה כי כולם הסכימו  

על כך שדאגה מאד משמעותית הנה ביחס לבית בו גרים סבטלנה ודני, המתמודדים עם הקשר של 

 יים בעוני, וגרים בדיור ציבורי הניתן לסבטלנה מתוקף היותה עולה חדשה:ח
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יודעת איך לחיות בבית כזה,  לאאתה תיכנס אליו, ותראה שהוא קטן ועמוס, ואין מקום. 

בדיור ציבורי, במצב מאד מאד לא טוב. נוזל מהתקרה ורטיבויות, ואין חשמל בחלק 

 ראשונה, יצאתי עם כאב ראש.מהמקומות. כשיצאתי משם פעם 

בציטוט זה אנה מתארת את חווייתה מדירתם של סבטלנה ודני. ניתן להסיק מדבריה כי 

יצאתי עם חוויה דומה  ,ביקרתי בדירתם )החוקר( גם ברמה האישית, היא מאד מודאגת. כשאני

חלל קטן ללא אפשרות לפרטיות עבור הילד, עם עומס של  צפיפות ותחושת מחנק. ראיתי של

  ., ותקלות רבותרהיטים וכלי בית משומשים

בהמשך לשיח על הדירה, בבית הספר סיפרו כי דני נמצא בחרדות מכך שהתקרה של  

הבית תקרוס עליו, עקב הנזילות שיש ממנה. אנה אמרה שהיא גם חושבת שזו חוויית חיים 

שאמור להיות בטוח בשבילך אינו מספק הגנה. היא אמרה שהתומכים  בעייתית כאשר המקום

יהיה לחיות בפנימייה. אף על פי כן, בהתאם לעקרונות דני טענו כי הם חושבים שהכי טוב עבור 

למצות את כלל האפשרויות בקהילה, ורק במידה  שאפשרשל תהליך קד"ם, אנה הובילה קו 

 אישש דאגה זו:דני הילד ון הפנימייה. , תהיה חשיבה על פתרוהתוכנית לא תצליח

סתכל את המצב. אני 'חצי מהזמן אני בחוץ, אני לא בבית. אני לא אוהב להיות בבית כי 

 לא אוהב את הבית בכלל. ברחתי הרבה פעמים מהבית. אני לא אוהב את הבית.

בדבריו, דני מנסח בשני משפטים שלוש פעמים שאינו אוהב להיות בבית. מתוך כלל  

 יאיון עמו שהיה דל במידע, אמירה זו בלטה מאד והעידה על המצוקה בה נמצא.הר

מתייחס , כפי שמיושם בישראל, במרכז השיח, עקב כך שמודל קד"ם היותו של דנימלבד 

התמקדות גם באם וחשיבה על מצבה בשותפות עמה. ביחס נעשתה למשפחה באופן הוליסטי, 

, בנהלדאגות כלפיה, המתאמת תיארה כי דובר על כך שהיא במצב רגשי קשה, עקב הבעיות עם 

 והמסגרת התעסוקתית בה עובדת אינה מתאימה לה בגלל קושי פיזי. 

ה איששה את דברי המתאמת ביחס לעבודתה, ודיברה רבות על קשיי השפסבטלנה האם 

עמם מתמודדת. בנוסף היא תיארה בראיון את הרקע לבעיות ההתנהגות של דני מראות עיניה. 

-הוא היפר , לדבריהנמצא בטראומה עקב כך. כמו כןעבר תאונת אופניים בגיל צעיר, סיפרה כי 

בבית הספר. היא סיפרה שכעת אין מענה מותאם מספיק עבורו  ולכן מתקשה לתפקד אקטיבי

טלנה העלתה את נושא דמות האב הנעדרת, והתלבטות ביחס לדפוס ההורות לצרכים אלו. סב

 שלה עקב התבגרותו של דני:

אנחנו משפחה שאין בה אבא. והוא לא התרגל לזה כנראה, אולי בגלל זה על הנושאים 

הוא אף פעם לא רוצה לדבר איתי. ואני לא ממש  [הערה: לאן הולך ומה עושה] האלה

, אני מניחה שהוא קטן והוא בכל מקרה גבר, ולי אין זכות ללחוץ מנסה, כי מהצד שלי, נו

נו מה הוא אחר כך יימצא בחורה, שתלחץ לו ככה על המוח כי לזה הוא  –לו על המוח, כי 

 התרגל. שאמא שלו מוציאה לו את המוח. וצריכה להיות לו איזושהי עצמאות.

מאידך, ניכר כי שליטה זו מדבריה עולה כי מחד, היא לא מנסה להבין היכן מסתובב. 

בפרטים חשובה לה. בהמשך לדברים אלה, האם תיארה תחושת "איבוד שליטה" וסיפרה כי פעם 

אחת המשטרה הביאה את דני הביתה בלילה בטענה שהסתובב בחוץ מאוחר מדי והיא דאגה מכך 

קוט שאינו שיתף אותה במקום הימצאו. נראה כי היא אינה בטוחה ביחס לאופן בו עליה לנ

 האם עליה לפעול להשגת השליטה על מעשיו, או "לא ללחוץ לו על המוח".  –בתקשורת עם בנה 

נועה העובדת בהמשך לשיח על הסתובבותו של דני ברחוב בשעות לא מותאמות, 

להגביר לדבריה העלולה  ,'לשכונה בה מתגוררת משפחת גורביץ בדאגות , התייחסההסוציאלית
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גם היא העידה על בעיות התנהגות  בנוסף,שוטטות, שימוש בחומרים ממכרים ונשירה מבית ספר. 

 משמעותיות אצל הילד בבית הספר והוסיפה כי הוא נמצא במעקב אצל פסיכיאטרית ילדים. 

על האם אמרה נועה שהיא לא הצליחה לקדם תהליכי מיצוי זכויות עקב קושי בהתנהלות 

תה מצידה. נועה סיפרה כי המטרה הייתה לעזור לה להחליף דירה, אך וחוסר כוחות אותו חוו

 האם לא הצליחה להביא טפסים מסוימים במשך כשנה וחצי והתהליך לא התקדם. 

של סבטלנה, גם היא טענה כי יש בין האם לבנה חוסר תקשורת,  דודה בת, נינה התומכת

ל דני את קולה, ואומרת לו כל הזמן על אף שהם אוהבים זה או זו. היא אמרה שסבטלנה מרימה ע

רוצה לצאת מהבית, וזה לא עוזר. כך, על אף שמנסה להציב לו גבולות, הוא פועל על הוא "לא", כש

 בו. ורגיתם צפוף מאד, ולכן אי אפשר לכי בפי דעתו. גם היא הזכירה 

כמאששת את דברי המתאמת ביחס לדעתם של התומכים, נינה אמרה שהיא חושבת שדני 

יך ללכת לפנימייה, משום שהוא יוצא מהבית בו לא מסוגל לשהות, ומסתובב עם חברה צר

, דניעבריינית שמדרדרת אותו. נינה סיפרה כי אין לה קשר טוב עם האם והיא בעיקר דואגת ל

 והתייחסה להתנהגות האם אותה תופסת כבעייתית בכך שאינה מציבה גבולות לבנה היכן שצריך:

בדברים שלא צריך. לא הולך לבית ספר? תענישי. לא כי הלך ועשה איזו את מענישה אותו 

את צריכה לשים גבולות, אז תשימי איפה שצריך. לא יודע לקרוא? , שטות. זאת אומרת

הילד בכיתה ד' והוא לא יודע לקרוא? למה הוא  'אה, הכל בסדר, הוא לא יודע.'אל תגידי 

 , זה הכל קשור. גם הבית.אז כן. לא יודע לכתוב? לזה תשימי גבולות

תפקודו הבעייתי של דני בבית הספר, מרוכזות בנינה דאגותיה של ניתן לראות בדבריה כי 

ואת הקושי שלו להישאר בבית כדאגות ממעלה ראשונה, אל מול האם שלו את קשיי האוריינות 

 אשר בעיקר מנסה להציב לו גבולות בעניין השוטטות.

כי דאגות רבות עולות סביב קשיי ההתנהגות של דני אשר  לסיכום, ניתן ללמוד מתמה זו

ואם אשר דואגת לו מאד אך מתקשה להציב לו גבולות.  ,מתמודד עם טראומה, מחסור בדמות אב

הוגדר כדאגה מרכזית בה יש לטפל. נושא הוצאתו של דני חזר ובנוסף, מצבה של הדירה בה גרים 

ד עם זאת, ההיוועדות אשר תוצג בתמה הבאה גרמה לפנימייה עלה ממספר תומכים, כולל נינה. יח

 לשינוי ביחס לחשיבה על המענים בדגש על נושא המעבר לפנימייה אל מול ההישארות בבית.

תוארה כחוויה חיובית על  'ההיוועדות של משפחת גורביץ. תפיסות של חוויית ההיוועדות

משתתפים ותוך כדי התקדמותה מירב הנוכחים  20-כידי המרואיינות. בתחילתה היא כללה 

התנצלו ופרשו כך שלבסוף נשארו מעט תומכים מהמעגלים הקרובים למשפחה. אחותו של דני 

סיפר מנקודת מבטו  דני הילד נכחה בהיוועדות וקיבלה התייחסות, אך לא הייתה במוקד השיח.

שם. עם זאת, הוא אמר שנשאר שכשהגיעו כל כך הרבה אנשים להיוועדות הוא נלחץ ורצה ללכת מ

אותו הכינה אימו. ביחס לנוכחותו של  –לכל אורכה, כשש שעות, ונהנה מאד מהחלק של האוכל 

החליטו לפצל את  לשירותים חברתייםסיפרה שהיא ונועה העו"ס מהמחלקה  אנה המתאמתדני, 

ישאר או לצאת. כך שיוכל לנכוח בסבב הכוחות, ובזמן סבב הדאגות יבחר אם רוצה לה –הסבבים 

ברגישות כלפי דני, ובהתאם למודל קד"ם שמטרתו לאפשר את השתתפות הילדים, נעשה מאמץ 

להתאים את האירוע לכך שהם מתקשים לשבת לאורך זמן. אנה הכינה את דני מראש לכך שיוכל 

לסמן לה כשירצה לצאת, ואת נינה התומכת שתצא אתו, לבקשתו. בהיוועדות עצמה, דני ביקש 

אר בסבב הדאגות. נועה סיפרה שהוא לא דיבר הרבה, אלא בעיקר הגיב לדבריהם של להיש

האחרים. כשהוצעו לו מענים הוא נתן את הסכמתו או סירב. כך התאפשר שיתוף שלו בקבלת 
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ההחלטות ביחס אליו. לדברי נועה העו"ס, לא ניתן לדעת איך דני הרגיש במהלך ההיוועדות כי 

 חושותיו.הוא לא מדבר ולא משתף בת

החלה בלספר על כך שהאירוע התקיים במועדון אליו דני הולך לפעילות סבטלנה האם 

אחר הצהריים. את המקום אירגן להם מנהל המועדון בו לדבריה הרגישה נוחות. היא סיפרה על 

של דני מתנועת הנוער אליה מאד מחובר, גורמים מבית ספרו, גורמים מן  מדריך –הנוכחים 

, התומכים ואנשים נוספים אותם הזמינה בהנחייתה של המרכז הקהילתי הרווחה, מנהל

 המתאמת. סבטלנה הייתה אסירת תודה וחשה כי כולם רצו לסייע לה והעריכה כל מידה של רצון: 

כל אחד איך  - הרבה אנשים. יצא שכולם נמצאו, כולם הגיעו, כולם בשמחה רצו לעזור

 שהוא יכל, בשביל שיהיה טוב.

סבטלנה הופתעה שמורתו של דני הגיעה כי היא חשבה שצוות בית הספר כועס עליו. היא  

שמחה לספר שבהיוועדות הם לא כעסו ונוכחותם הייתה נעימה עבורה. בכלליות, תיארה תחושת 

אופוריה הנובעת מכך שכולם הגיעו בשביל לתמוך בבנה, ולא בכדי להעביר עליו ביקורת. ביחס 

ושל בנה בהיוועדות סיפרה שהתקשתה לתפקד ולקחת אחריות על האירוח, למקום האישי שלה 

 ככל הנראה עקב התרגשותה, ודני זיהה קושי זה ולקח את האחריות על עצמו כדי להקל עליה: 

גם בשבילי זה היה נעים שהוא נזכר  .הוא ראה שהיה כמו אחראי, יכל לתת להם אוכל

ישבתי שם ולא ידעתי מה לעשות.  .נית כל כךבזה. אני בכלל שכחתי מזה. אני הייתי עצב

 ל נכבה אצלי והוא דווקא נזכר.ומשום מה הכ

בנוסף לתמיכה משמעותית זו של בנה, ציינה לטובה גם את הנוכחות של אנה בסבבי  

 הכוחות והדאגות שישבה לידה ודיברה עמה בצורה מרגיעה.  

חה שנכחו מאד התרשמו שהובילה את ההיוועדות סיפרה שגורמי הרוואנה המתאמת  

מכך שכל מי שהגיע ישב עם דפים והכל היה מוכן ומסודר. היא סיפרה שהקדישה זמן רב לארגון 

חוויה אינטנסיבית ומייגעת עבורה. עם זאת, היא הייתה מרוצה מהתוצר. סיפרה על -ההיוועדות 

של קד"ם בכך שבהיוועדות  –המשמעות והשוני מן הוועדות אליהן רגילים גורמי הרווחה 

המשפחה מארחת את האירוע. בני המשפחה בוחרים את הזמן ואת המקום, מזמינים את 

התומכים ומכינים את הכיבוד שנקנה מתקציב שמתקבל מקד"ם. את ההזמנה היא והאם הכינו 

ותירגמו אותה לרוסית. בני המשפחה קישטו אותה, והיא נשלחה לכל התומכים. כלל  –יחדיו 

 הגיעו באישור של סבטלנה.  מתוכנית "עולים לדרך",ריכה של אנה המוזמנים, כולל המד

תפקידה של אנה היה להנחות את ההיוועדות ולהיות אחראית על כך שהמשתתפים 

מציאת מענים לדאגות שעלו. על  –יקפידו על כללים של שיח שמקדם את מטרת ההיוועדות 

 אנה סיפרה:ה חווייתה האישית כמנח

בתור מתאם, להרגיע את הרוחות. ואם אתה חש במתח אז להגיד אתה כל הזמן צריך 

מורכב לחלק מהמשתתפים, אבל  , וזה באמת מעמד אולי'אני מרגישה שיש כאן מתח'ש

 בסופו של דבר, אנחנו פה למטרה אחת, וכל הזמן להחזיר אותם למטרה. של לעזור.

עדות על מנת שתוכל אנה מתארת חוויה של ערנות מוגברת לכל מתח שעולה במהלך ההיוו 

 לנטרלו ולגרום לאווירה של רוגע, כבוד הדדי, שיתוף פעולה ושיח מקדם בין המשתתפים. 

אנה תיארה חוויה של התרגשות לצד תחושת אחריות גדולה לכך שהתוכנית המשפחתית 

למענים עליהם ידובר. כמנחת ההיוועדות סיפרה שהייתה צריכה למקד  תסכיםוהמשפחה  תיכתב

ל הנם דפים מסודרים ורים ולנהל את הדיון. אלמנט שעזר לה להירגע ולזכור את הכאת הדוב

הכוללים את המידע הנחוץ להנחיה. רגע משמעותי לדבריה היה כשהאם אמרה שמרגישה שאינה 
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לבד, שכל הזמן חשבה שהבעיות הן רק שלה, וכעת היא מרגישה שיש לה "גב" ואנשים להם 

 נה דמעה בחלק זה וריגשה את כלל המשתתפים. איכפת ממנה. לדברי אנה, סבטל

לחץ גדול פרה שהייתה בסילשירותים חברתיים המחלקה מנועה, העובדת הסוציאלית  

. היא צפתה מראש שדני ירצה הצליחה להתרכז לבסוףמכך שתאבד ריכוז במהלך ההיוועדות, אך 

לדברי כלל המרואיינות, תיארה להישאר בכל ההיוועדות וכי שמיעת הדאגות תעניין אותו. בדומה 

התרגשות גדולה. היא אמרה שסבטלנה נראתה שמחה מכמות התמיכה שהיא קיבלה ת חווי

 נהיה מאופיין באמון רב יותר. עמהמהאנשים שהגיעו. שלאחר מכן, גם הקשר שלה 

 אך בתומההוסיפה לתיאור כי תחילה הייתה כמות גדולה של אנשים נינה התומכת  

ה. לטענתה, יחס זה מצד אלה שלא נכחו היה חסר כבוד. תיאור זה חוזר בקרב נשארו רק חמיש

כלל ההיוועדויות עליהן נכתב במחקר וניתן לומר כי מאפיין אירוע זה אשר אורך בממוצע כשש 

 שעות. בעת סבב הדאגות, נינה הציגה את עמדתה ביחס לכך שבעיניה דני צריך לעבור לפנימייה:

ייה. שהוא לא צריך להישאר במקום שהוא נמצא בו כרגע בגלל אני רציתי שיהיה בפנימ

. הטלוויזיהבית שלו. שלא תהיה התדרדרות בגלל שהוא נמצא בחוץ. אין לו מחשב, אין לו 

אין לו דברים שילד צריך להתפתח איתם. אז הוא יוצא בחוץ. כי הוא צריך את הבחוץ. 

ות עם עצמו וזה בסדר. אני זאת אומרת הוא מחפש את החברים, הוא מחפש משהו לעש

 .עד היום רואה את זה ככה. פנימייה תעזור לו מאד. הוא לא רצה

בכך שהתייחסה לתגובתו של דני, היה לה חשוב להדגיש כי רצון הילד קובע ולכן חשבו על  

מעבר לבית ספר אחר והשתתפות בחוגים. ניתן לראות כי נינה כיבדה את  –מענים בקהילה 

הרצונות של דני ואימו, על אף שבאה נחושה עם החשיבה על נושא הפנימייה. ניתן לראות בכך 

ביטוי למאפיין מרכזי במודל קד"ם בו ישנה השתתפות של האם ובנה בקבלת ההחלטות. ניתנה 

רותו של דני בבית ובקהילה, כך שאנשי המקצוע והתומכים להם ההזדמנות להחליט ביחס להישא

 יגבו החלטה זו וינסו למצוא את המענים הטובים ביותר עבורם. 

לסיכום, ההיוועדות אפשרה למגוון גורמים להעצים את האם ובנה בתיאור כוחותיהם, 

ולהציף את הדאגות שתוארו לעיל באופן מרוכז. האם הייתה לחוצה במהלך ההיוועדות 

עמה ועם דני תוכנית  יחד והתקשתה לדבר. עם זאת, האנשים השונים שנכחו הצליחו לבנות

משפחתית לה הסכימו כולם. חווייתה של האם שהתנגדה בתוקף להוצאתו של בנה מהבית הייתה 

חיובית. היא הרגישה שכולם בצד שלה ורוצים לעזור, על אף שבתהליך ההכנה חלק ניכר מן 

 יישאריהיה לדני לעבור לפנימייה. אף על פי כן, לבסוף הוחלט כי הוא  המשתתפים חשבו שנכון

 בבית וחלוקת התפקידים בין התומכים ששיתפו פעולה עם ההחלטה באופן מלא נעשתה בהתאם.

ראש  לשירותים חברתיים, העו"ס מהמחלקהלאחר הסבבים, . תפיסות של תוכנית המשפחה

עם המתאמת והמלווה של קד"ם לאישור התוכנית הצוות שלה והתומכים העיקריים נותרו יחד 

לבני המשפחה ועזר  הצטרףמתנועת הנוער של דני  מדריךשנכתבה בזמן הפרטי של המשפחה. 

על האם שהתמודדה עם קושי  הקללהם לגבש את התוכנית ולכתוב אותה בצורה מסודרת ובכך 

והעו"ס חתמה ונתנה את המשפחה הציגה את התוכנית  בתום הזמן הפרטי, שפתי בכתיבה.

הכינה טבלה שמרכזת את הדאגות והמענים, ומאפשרת חלוקת אחריות אנה המתאמת הסכמתה. 

בפירוט. לאחותו של דני שנפקדה מהצבא,  וילדיהבין התומכים. התוכנית התייחסה לסבטלנה 

 מענים נוניתבמרכז, . עבור דני שהיה המלווה חיילים בשירות צבאיניתן מענה של שילוב בתוכנית 

 :, כפי שמתארת אנהמרובים

טיפול כזה, וטיפול כזה, וזה... צריך לדעת לעשות את זה הדרגתי. אני חושבת שזה כן 
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יהיה קצת חבל, כי אני מרגישה שהדאגה המרכזית של המסגרת  .מוציא אותו מסיכון

 החינוכית לא קיבלה מענה ראוי. זאת אומרת, שלא הצלחנו להביא להחלפת מסגרת.

מדבריה של אנה לעיל ניתן להסיק כי לצד שביעות רצונה מהתוכנית, היא מתארת תחושה 

ש"מרוב עצים לא רואים את היער". כלומר, נמצאו מענים רבים עבור הילד, אך לא הייתה 

תממן  לשירותים חברתייםהתייחסות מעשית לדאגה המרכזית. עם זאת, הוחלט כי המחלקה 

דני, כך שאחריו תהיה ועדת השמה, וניתן יהיה לראות האם  דיאגנוסטי עבור-אבחון פסיכו

המסגרת מתאימה לו, או שיש להחליפה. לאחר כתיבת התוכנית, בסיום ההיוועדות, המתאמת 

יצאה מהתהליך בתקווה שהתוכנית תיושם ותנותב בצורה הנכונה. לצורך כך, מלווה מטעם קד"ם 

 ם הטכניים והבירוקרטיים של התוכנית.עתידה להצטרף לצוות ולעזור לבני המשפחה בחלקי

תיארה תחושת מותשות עקב האינטנסיביות  נועה העו"סלאחר כתיבת תוכנית המשפחה 

להשקיע בה  הוהיא נדרש מטפלת,בהן  60-. זוהי משפחה אחת מתוך כהטיפול במשפחהשל 

 . "עולים לדרך"בתוכנית משאבי זמן מרובים, על אף שהמשפחה נמצאת 

הביעה שביעות רצון רבה. היא לקחה נינה התומכת וכנית המשפחתית, כשנשאלה על הת

על עצמה לבדוק מסגרת של כושר גופני עבור דני, ולהמשיך להיות שם עבורו כדמות בוגרת 

 משמעותית עמה יכול להתייעץ. 

הייתה מרוצה מכך שהתוכנית כוללת חוגים, בתקווה שבנה יהיה עסוק  סבטלנה האם

רחוב. עם זאת, ציינה שניתן יהיה שוטטות בלפחות במהלך מחצית מהיום, כך שזה ירחיק אותו מ

  לדעת אם התוכנית עובדת רק בעוד מספר חודשים במידה ובנה ישתף פעולה.

 שגם המתאמת וגם המלווה השמחבהתייחסות להקשר התרבותי של התוכנית, סבטלנה 

הן דוברות רוסית. אנה המתאמת עשתה מאמץ בכדי להתאים את כל  שתיכנס לליווי המשפחה

התוכנית מבחינה שפתית ותרגמה את כל המסמכים הכוללים את כללי ההיוועדות והתוכנית 

 המשפחתית לרוסית, וגם דאגה להביא מתורגמנית להיוועדות שישבה ליד סבטלנה ותרגמה לה

את שנאמר במהלכה. בנוסף התאפשר שיח של תומכים דוברי רוסית בשפתם שתורגמה לאחר מכן 

לעברית. כך כל הנוכחים יכלו להתבטא בשפה הנוחה להם. כמו כן, בכל פעם שסבטלנה לא הבינה 

משהו במהלך ההיוועדות, יכלה לפנות לאנה בשפה הרוסית. ביחס למיצוי זכויות עבור סבטלנה 

פחתית, אנה דאגה לבדוק במשרד הקליטה ביחס להטבות של עולים, אך עקב כך בתוכנית המש

 שעלתה לפני זמן רב יחסית נמצאה שאינה זכאית. 

הכוללת מספר רב של  וילדיהלבסוף נכתבה תוכנית משפחתית בשיתוף מלא של האם 

התומכים לעיל. עיקר היישום של התוכנית נשען על בתקציר התהליך מענים עבורם, כפי שמפורט 

שתפקידה לתכלל  לשירותים חברתייםמהמחלקה  העו"סמהקהילה, על המלווה מטעם קד"ם ועל 

אותה. עם זאת, לא התקבלה החלטה ברורה ביחס להחלפת מסגרת חינוכית עבור דני, אך נעשו 

מאמצים רבים להשאירו בקהילה ולכך שלאורך רוב שעות היום ייקח חלק במסגרות שונות. כפי 

 , את תוצאות התוכנית ניתן יהיה לראות רק עם חלוף הזמן. שאמרה האם

מהמחלקה  העו"סלעיל, הקשר בין נועה  בהתאם לתיאור. תפיסות של הקשר עם הרווחה

לבין סבטלנה האם החל ממקום של חשדנות מצד האם. עם כניסתה של אנה  לשירותים חברתיים

מגיעה מרקע תרבותי דומה ודוברת המתאמת לתמונה, נוצר קשר משמעותי בינה לבין סבטלנה ש

את אותה שפה. אנה הצליחה לרכוש את אמונה ולתווך בינה לבין נועה וגורמי הרווחה הנוספים, 

 כך שנוצר אמון ושיתוף פעולה בין כולם.

מבחינת הקשר שלה עם העו"ס וראש הצוות שלה, היא סיפרה כי המתאמת, לדברי 
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 ספק בתוכנית מעצם היותה תוכנית חיצונית וחדשה:בחשדנות והטלת  לווהתהליך יצירת האמון 

ים בתחילת התהליך. כאילו, נתנו אמון, אבל מצד שני היו מאד כזה יכולם היו מאד סקפט

חשדנים, ומאד לא האמינו בזה. לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה, אבל בכללי הרווחה 

 היא מאד עם אגו. ומאד כאן, קשה להם לשחרר.

"עולים בציטוט אנה מציגה יחס חשדני וקושי של גורמי הרווחה בלאפשר לצוות של 

להוביל. ככל הנראה, יחס זה נבע גם מכך שהיו שלושה תהליכי קד"ם ביישוב זה שהחלו  לדרך"

ושניים מתוכם הפסיקו, כך שהיה צורך להבנות את יחסי האמון בתוכנית. עם הזמן, אנה תיארה 

 שר מעמיק יותר בינה לבין העו"ס. שנוצרו יחסי אמון וק

סיפרה שכשנועה הציעה לה את התוכנית, היא הסכימה משום שלא ידעה מה סבטלנה 

ספרית. היא תיארה תסכול מכך שלפני -לעשות ביחס לילד שלה שלא תיפקד במסגרת הבית

ועה התהליך, החליפו עו"ס כל כמה חודשים והיא לא קיבלה את העזרה אותה הייתה צריכה. את נ

היא אמרה שהיא מעריכה וחושבת שהיא אישה נעימה עם רצון טוב. ניתן לראות בדבריה של 

 לקחה זמן והקשר שלה עם נועה תווך בידי אנה: בתהליך קד"םכי בניית האמון  להלן סבטלנה

אנחנו דיברנו ומה אז? מה המשמעות של כל זה? לא יודעת, בהתחלה היא מגיעה, ומה? נו 

והיא הולכת. אני התקשרתי  'טוב, הכל.' 'יך הוא בזה, איך הוא בזה?א'אנחנו מדברים: 

אנחנו מתכוננים '. את מגיעה ואת אומרת: 'למה היא מגיעה?'אח"כ לאנה ואמרתי לה: 

 ועדה יתחילו להבין.ועדה, בוותמיד הייתה לי שם מטרה. שאח"כ תהיה ו 'ל...

שהשתתפו במחקר, ניכר כי האם תופסת את הקשר  בדומה לתפיסות של משפחות נוספות

הייתה מטרה, לא הצליחה לא עם העו"ס כמאופיין במתן עזרה קונקרטית ומעשית. כשהרגישה ש

 להבין מדוע הן נפגשות. באמצעות התיווך של אנה, היא הבינה את המטרות ושיתפה עמן פעולה.

הרווחה שאופיין תחילה הקשר עם  וחיזוקתמה זו, עם התקדמות התהליך -לסיכום תת

שיתוף פעולה מצד האם, סבטלנה הבינה לבסוף את -בחשדנות, קושי בקבלת עזרה ואי

המשמעויות של התוכנית ואף הובילה את המהלך ביחד עם המתאמת. אנה הייתה דמות מאד 

לשירותים דומיננטית ועשתה תהליך משמעותי של הבניית תוכנית ותיווך בין המשפחה למחלקה 

לבין האם כך שיוכלו להמשיך לקדם את  העו"ס. אירוע ההיוועדות חיזק את האמון בין םחברתיי

. לדבריה של אנה היא התקשתה מאד לסיים את תפקידה, 'התוכנית שנקבעה עבור משפחת גורביץ

 ולהשאיר את ביצוע התוכנית בידי המשפחה, המלווה, התומכים והעו"ס.

תחושותיהן ותפיסותיהן של המרואיינות אשר לסיכום, תמה זו מציגה את חוויותיהן,  

עברה כברת דרך שכללה כחצי שנה  '. משפחת גורביץ'לקחו חלק בתהליך קד"ם של משפחת גורביץ

הצליחה להחזיר את  "עולים לדרך"של הכנה במהלכה האם, באמצעות המתאמת של תוכנית 

רמי תמיכה שהתבטאה האמון שלה במערכת הרווחה. כמו כן, למדה לקבל עזרה משמעותית מגו

בשיא של התרגשות באירוע ההיוועדות מכמות הנוכחים שרוצים להיטיב עמה ועם ילדיה, 

והרכבת תוכנית משפחתית מרובת מענים. חרף הדעה הרווחת של התומכים כי יש להוציא את דני 

דני,  מביתו לפנימייה, רצון האם ורצונו הכריעו והוחלט לבנות עבורם תוכנית להשארתו בקהילה.

ניתן להבין מן הראיון עמו ומדברי  שהיה במרכז ההיוועדות שיתף פעולה באירוע עצמו, אך לא

המרואיינות האם ישתף פעולה עם המענים שנבחרו. עם זאת, המעטפת התמיכתית שנוצרה עבור 

 המשפחה נועדה לגרום לתוכנית לצאת לפועל בשותפות עמם. כפי שאמרה המתאמת:

תוכנית טובה. צריך באמת שיהיה מישהו שיבדוק שהיא מיושמת, ומנותבת זו  לדעתי

  בצורה נכונה.
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 סיפור קד"ם של משפחת דוידוב

משפחת דוידוב מונה אם, אניה, וארבעה ילדים . משפחת דוידוב תקציר תהליך קד"ם של

שנמצאים בפנימייה, ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית שנמצא במסגרת חוץ ביתית  בן ובת –

, אשר הוגדרה כילדה בסיכון והיוותה את מוקד ההיוועדות של תהליך 14תואמת, ואסתי, בת 

קד"ם. מטרת התהליך הייתה למצוא מענים לדאגות שעלו בהקשר לאסתי ואימה. בני המשפחה 

 .קווקזיהנם ממוצא 

מגבלה מתמודדת עם  האםמוכרת למחלקה לשירותים חברתיים שנים רבות. המשפחה 

. שלושת ילדיה הנוספים הוצאו מן הבית למסגרות חוץ משום שהתקשתה לטפל בהם. ניתן נפשית

להתרשם כי אסתי היא ילדה אינטליגנטית, בעלת יכולות אומנותיות ויכולת מרשימה ליצירת 

ה, דואגת לה מאד ומבקשת לרכוש כלים לטיפול בה. אישיים. אימה מחוברת אלי-קשרים בין

בשביל לאפשר רשת תמיכה נוספת, כך שאסתי " עולים לדרך"הסכימה להשתתף בתוכנית  האם

 זאת באמצעות גיוס גורמים מהמשפחה והקהילה שיתמכו בכך. תוכל להישאר לגור עמה.

עם בני  תהליך ההכנה להיוועדות ארך חמישה חודשים. במהלכו נפגשו המתאמות

המשפחה וגורמים נוספים בסביבתם: מנהלת בית הספר של אסתי, גורמי רווחה, רכזת תנועת 

הנוער של אסתי ואחיה של אניה ובני משפחתו. כמו כן נעשה ניסיון לחבר את המשפחה לקהילה 

בעיר, אך ללא הצלחה. היה קושי רב בלגייס תומכים עבור המשפחה שנמצאת במצב  הקווקזית

 ת חברתית. יחד עם זאת, אנשי צוות בית הספר, הרווחה ותנועת הנוער הגיעו להיוועדות.של בדידו

דאגות שעלו בהיוועדות ביחס לאסתי הנן שיש לה קשיים בריאותיים, בעיות התנהגות, 

קשיים בלימודים והיעדר מסגרת חינוכית לשנה הבאה. בנוסף נאמר כי התרופות אותן היא 

הובעה דאגה כי האבחון הקיים המתמודד עם מגבלה לוקחת אינן מתאימות לה. ביחס לאחיה 

 אח זהישנה בעיית אלימות כלפיה.  השני, הגדול ממנה,צל אחיה למצבו אינו מתאים, ואילו א

כי כמו כן, נאמר  .נמצא לקראת גיוס לצה"ל. ביחס לאניה, דובר על קושי בניהול משק הבית

 אינה מותאמת לצרכי המשפחה.  בה מתגוררת הדירה

הצהריים לאסתי. במסגרת בית הספר הוחלט -בהיוועדות הוחלט על מציאת מסגרות אחר

 ל טיפול רגשי, חונכות ושיעורי עזר. עוד סוכם כי גורמי הרווחה והחינוך יבחרו לה מסגרת המשך. ע

של אסתי גם הם יקבלו מענים בצורת הכוונה מהמחלקה  ואחותה בנוסף שני אחיה

מצד אחיה של האם. האם תקבל סומכת שתעזור בהתנהלות של  הותמיכ לשירותים חברתיים

בנושא הדיור הציבורי ובדיקה של החלפת הדירה. לצורך התמודדות  "סהעוהבית, יהיה טיפול של 

 עם עניין הבדידות והקניית כלים להדרכה הורית, האם תירשם לסדנאות הורים ופעילות חברתית. 

הוחלט כי העו"ס תדאג ליישום התוכנית המשפחתית בתמיכת אחיה של האם וגורמי 

ובים יש מורכבות ביישומה. לשם כך, נמצאה החינוך. מכיוון שזוהי משפחה ללא תומכים מר

למסגרות וקביעת התורים לקופת חולים.  הילדים טיפול ברישוםשתסייע במלווה לתוכנית 

 עבור אסתי.ינותב לטובת השיעורים הפרטיים, האבחונים, ומימון הסעות  של התוכנית התקציב

את תהליך ההכנה להיוועדות של משפחת דוידוב . של תהליך ההכנה להיוועדותתפיסות 

. הן ערכו מיפוי מקיף של כוחות ודאגות "עולים לדרך"הובילו במסירות שתי מתאמות מתוכנית 

בקרב בני המשפחה וגורמי החינוך והרווחה. התומך המרכזי שגויס לטובת המשפחה הנו אהרון, 

, אשר הגיעה להיוועדות אך לא דתהדוהצעיר של אניה האם. נעשה ניסיון לגייס את  דודה-בן

בנוסף  של האם אמרו שישתתפו בהיוועדות אך לא הגיעו. האחיםשני לקחה על עצמה תפקידים. 

חברתה של האם התגייסה לתמוך. תהליך ההכנה אופיין במיפוי של דאגות מרובות ביחס 
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ציאת למשפחה על ידי המתאמות )עליהן יפורט בהמשך(, אל מול הקושי של המתאמות במ

 תומכים אשר ייקחו אחריות על המענים עבור דאגות אלה.

עבודתה על תהליך ההכנה ביחד עם אורלי המתאמת השנייה סיפרה כי דנה המתאמת 

בני תחקיר מעמיק, נפגשו עם  הן ערכוהיא אמרה שתה כהתנסותה הראשונה בתפקיד זה. והיו

. הכוחות של המשפחה, והדאגות ביחס אליהבכדי להבין מהם  המשפחה וגורמים מקצועיים,

מהמחלקה העו"ס לקח זמן עד שהצליחו לייצר יחסי אמון עם המשפחה ועם לדברי דנה, 

 :לשירותים חברתיים

, אני חושבת שהתחקיר הזה הרתיע אותה קצת, כי זה הצריך ממנה בדת הסוציאליתהעו

זמן הזה כדי להבין בדיוק איך. למשפחה זה זמן וזה היה לה לא פשוט להקדיש לנו את ה

 , אורלי ואני.[האם]היה מאוד חשוב, באיזשהו שלב הפכנו לכתובת לאניה 

 בהתחשב הייתה "מעמיקה מדי" אותה עשו העבודהיחד עם זאת, המתאמת תהתה האם 

בתהליך  כפי שהן השקיעו לאחר ההיוועדות במשפחהזמן להשקיע  העו"סיכולתה של בחוסר 

-ולהכניס את אסתי למועדונית בשעות אחר במהלכו, המתאמות החליטו לערוך התערבות. ההכנה

פקידן. דנה טענה כי התפנה מקום וקף תזה לא היה מת מעשה הצהריים, על אף שלדברי דנה

התערבות זו מדגישה את במועדונית והן לא רצו להמתין להוצאה לפועל של התוכנית המשפחתית. 

 רצון המתאמות לספק מענים לדאגות שעלו לפני שהן "יוצאות מן התמונה".

הביעה בריאיון הערכה ביחס  לשירותים חברתייםמהמחלקה מאיה, העובדת הסוציאלית 

מקום לה אותן תיארה כמקצועיות, מקסימות וככאלה אשר נתנו  ,לשיתוף הפעולה עם המתאמות

משפחות,  80-בהתחשב בכך שהיא מטפלת בכיחס למשפחה.  עם זאת, ידע שלה בב להשתמש

 עליה להשקיע: אותםהזמן  משאביבמסירות אך הופתעה מכמות  עבודתהעשתה את  מאיה

כניות והם ואנחנו מפנים לתש כניות בעצםוכנית תרוץ. כי יש הרבה תואני חשבתי לתומי שהת

אבל אני  ,טלפון, הודעות, כורח הנסיבות –יחידות זמן רצים. אבל לא כך, וזה דרש ממני המון 

 לא תיארתי לעצמי שזה מה שזה יגזול ממני כל כך הרבה יחידות זמן.

נוספות שרואיינו למחקר,  עו"סיותמתכתבים עם דבריהן של אשר של מאיה,  אלו בדברים

פנות משפחות כתוכנית אליה ניתן לה "עולים לדרך"לראות פער בין ציפיותיה מתוכנית  ניתן

 לקבלת מענה שיפחית את מעורבותה, אל המציאות בה נדרשה להשקעה של זמן רב במשפחה זו. 

. אהרון סיפר כי אהרוןשל האם,  דודה-בן, המתאמות גייסו את התומכיםכחלק מתהליך גיוס 

תוכנית שמלווה את ה עלהמתאמות הגיעו אליו הביתה, ישבו אתו במשך שעתיים והסבירו לו 

חוגים אחרי בית הספר, ובתקציב קטן ולימודים  - לאסתי במה שהיא צריכההמשפחה ועוזרת 

בצורה יסודית. ביקשו ממנו  עבור המשפחה. הן סיפרו לו על ההיוועדות והכינו אותו לקראתה

האם וארבעת ילדיה, ואז הסבירו לו כיצד  -לספר על הקשר שלו עם כל אחד מבני המשפחה 

תחילה רצה לקחת על עצמו מספר רב . הוא נרתם לעזור, והתגייס כתומך מרכזי. עובדת התוכנית

של תפקידים, אך המתאמות אמרו לו שלא יעמוד בעומס עקב מחויבויותיו לתעסוקה וללימודים. 

 הוא קיבל את דבריהן והחליט להתמקד בתפקיד שניתן לו בהיוועדות עליו ייכתב בהמשך.

המודעות  עובדת במפעל מוגן. לדברי נשות המקצועש אשה עם מוגבלות , הנההאם, אניה

מסוגלות הורית, ומאד חשוב לה שילדיה יקבלו טיפול ראוי וישתלבו במסגרות  לאניה, להקשר זה

היא לדברי המתאמת,  ."עולים לדרך"עמם. היא שמחה על ההזדמנות להשתתף בתוכנית  שיטיבו

-נמצאים במסגרות חוץש, לעומת אחיו ר את יעקב בביתתוכנית זו תאפשר לה להשאישהבינה 

 מטרה זו:המטפלות לועם המסגרות  עמה. אניה אפשרה למתאמות ליצור קשר משמעותי ביתיות
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היו אצל  ןה .היו בבית הספר ןדנה ואורלי קודם כל הלכו לכל הגורמים. זאת אומרת, ה

נושא של ההיו גם ברווחה. דיברו עם כולם. דיברו על  ןהיו אצלי בעבודה. ה ןה. ההורים שלי

 . המועדונית ואיך אפשר לעזור, והנושא של השנה הבאה, המסגרת לשנה הבאה.ההילד

ניתן לראות בציטוט זה את בקיאותה של אניה בתהליך ההכנה אותו עשו המתאמות, ומכך  

  .ניתן להסיק כי הפגישות נעשו בשיתוף שלה

הציגה בראיון הבנה חלקית של , 14ה תב ביתה, אסתיאניה בפרטים, לעומת בקיאותה של 

הספר, ובהיעדר מסגרת  שלה במסגרתמהות התוכנית אשר עסקה בלימודיה, בקשיי התנהגות 

עבורה אחרי שעות הלימודים. היא חוותה שדואגים לה ורוצים לעזור לה. כמו כן, סיפרה שאמרו 

 לה שהיא צריכה להיות שחקנית תיאטרון. לדבריה, הייתה מטרה ברורה לבחירה בה: 

 מראיין: מה הסיבה שמאיה העובדת הסוציאלית בחרה בך?

 : בגלל הלימודים.אסתי

 שמה בלימודים?מראיין: 

 : היא רוצה לעזור לי.אסתי

הכירה את הקשיים שלה בבית הספר,  מדבריה, ניתן להסיק כי אסתי הבינה שהעו"ס 

ובחרה בה לתוכנית בכדי לעזור לה להתמודד עמם, אך לא ידעה להרחיב ביחס לתמונה הכוללת 

של הדאגות שתוארו לעיל. ממצא זה מעיד על כך שהבנתה את מטרת התוכנית הייתה חלקית 

 והיא לא יודעת להציג את הדאגות המרובות שנוסחו ביחס אליה.

הדאגות כלפי המשפחה, הכוחות ו המוקד בתהליך ההכנה היה מיפויתמה זו, -לסיכום תת

כמו כן, נוצרה תחושה של אמון בין בצורה יסודית ומעמיקה.  נערךמכלל הגורמים, אשר 

 תוכנית המשפחה להוצאתלאחר מכן, נעשה ניסיון לגייס תומכים המשפחה.  לבנותהמתאמות 

עבדו בשיתוף פעולה אך עלה מתח  והעו"סהמתאמות  .לפועל, אך לבסוף נמצאו תומכים בודדים

ביחס להשקעת משאבי זמן מרובה מצד המתאמות אל מול משאבי הזמן המוגבלים של העו"ס 

 בנותאשר התקשתה לתת מענה למשפחה באותה המסירות ואותו ההיקף בהם פעלו. מבחינת 

ה לתהליך, ידעה והכווינה את המתאמות לפגישות עם הגורמים האם הייתה שותפ –המשפחה 

הקשורים למשפחה בקהילה ובמשפחה המורחבת. הילדה אשר היוותה את מוקד ההיוועדות 

 התייחסות הייתה לעזור לה בלימודים.ה מבחינתשהבינה את מטרת התהליך באופן חלקי 

 .הבאה מוצגת בתמה שעלו בתהליך ההכנה ובהיוועדות לדאגות מורחבת

על הדאגות  ההשקעה המרובה באיסוף המידע תוך כדי. דאגות כלפי המשפחהה שלתפיסות 

 .ןומיפו אות ןהתבוננו בה המתאמותדאגות רבות ביחס לכלל בני המשפחה. גם , הועלו כלפי אסתי

כפי שתואר לעיל, הועלו דאגות ביחס לבעיות התנהגות וקשיים לימודיים אצל אסתי בבית הספר. 

, הועלו דאגות בנוגע לאי התאמה של אליו, עלתה דאגה בנוגע לאלימות מצד אחיה. ביחס בנוסף

, עלה צורך באבחון לאח השניהמסגרת בה נמצא והכוונה בתחום הגיוס לצה"ל עבורו. ביחס 

מתמודדת עם בידוד חברתי, וישנם היא דיאגנוסטי נוסף. ביחס לאניה האם נאמר כי  -פסיכו

הדיסוננס סיפרה על  דנה המתאמת הבית והתאמת הדירה לצורכי המשפחה.קשיים בניהול משק 

  לאחר מיפוי יסודי זה:בין כמות הדאגות שדורשות מענים לבין היכולת לספק אותם בפועל, 

חלק שיותר . יש פה משהו יפה בתהליך הזה שאתה מסתכל על המשפחה, על מה שהיא צריכה

 ים את זה? בטח כשזו משפחה בלי תומכים.איך פותר -נו יקשה לי אתו זה אחרי שראי

תת מענה לכלל התוכנית תוכל להבינו כי בכדי שהמתאמות כי  הסיקניתן למציטוט זה 

בתנועת הנוער  ת, רכזדודה של האם-בן כללה אתתומכים, שהרשת רחיב את להיש הדאגות שעלו, 
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 העו"סמקצוע:  ותנש ןשגויסו הנ תומכותוחונך שגויס למטרת התוכנית. כל שאר ה של אסתי,

לשירותים המחלקה וחונכת רגשית מטעם  אסתיבמפעל של האם, מנהלת בית הספר של 

 . דנה ציינה זאת כקושי מרכזי במימוש תוכנית המשפחה עליה ייכתב בהמשך.חברתיים

ההזדמנות למיפוי נתרמה מ, רבות ניםשמכירה את המשפחה מזה ש העובדת הסוציאלית

הדאגות ביחס לכלל המשפחה ולאפשרות לגעת במורכבויות בהן לא הצליחו לגעת קודם לכן, כי 

 :. ניתן להסיק זאת מדבריהלצורך כך לא היה להם מספיק כוח אדםלתפיסתה, 

שאנחנו לא לוקה בחסר והיא צריכה עזרה. זה דברים שלדוגמה נושא של היגיינה של האמא 

ממש לזרוק  .והצוות של קד"ם היה לו את הפניות להתייחס לכל המכלול הגענו אליהם באמת

 את כל הדאגות שעולות ממש מתוך כל מה שהם ואנחנו העלינו.

מדברים אלה של מאיה עולה כי היא תופסת את היכולת שלה להקדיש משאבי זמן לצורך 

לת כמוגבלת ושהצוות של קד"ם שממוקד הבנת קשיים יומיומיים של המשפחות בהן מטפ

 במשפחה זו מצליח לגעת בנושאים אלה, וניתן לפתח חשיבה רחבה יותר ביחס למענים.

 אסתי רבות אתשנים מכיר , דודתו, כאחד האנשים הקרובים ביותר למשפחתה של אהרון

ה את תראוחיים לא קלים  העבר אסתיהמשפחתי המורכב. הוא סיפר על כך ש הסיפוראת ו ביתה

לקושי ולסלידה שלו ממה שקורה בבית הספר של אסתי נפרדים ורבים. בנוסף התייחס  ההורי

ותפיסתו ביחס להשפעות השליליות אותן היא סופגת מהאלימות הפיזית והמילולית שקיימת שם. 

 שנותנת מענה לכל צרכיה בבית: אימהזאת לעומת חינוכה של 

 היא חוזרתשיסלחו לי. אבל גועל נפש. ילדים רצים, מקללים, מרביצים אחד לשני בחוץ. 

ואומרים שהחינוך  ,קללות שאני לא מכיר. וזה לא קללות מהבית חס וחלילהה ומכיר

 שהיאכל מה  להלית שכולה תכלת והיא נותנת ט שלהמגיע מהבית. שטויות במיץ. אמא 

. אני האבל אני הייתי כמה פעמים בבית ספר של ,טלית שכולה תכלת שאסתירוצה. לא 

 לא אשים שם את הילדים שלי בחיים.

 הספר בבית הילדים עם אסתי של במפגש רואה אהרון כי להסיק ניתן זה מציטוט

 כאחת הוגדרו אשר תמתמודד עמן ההתנהגות לבעיות הסיבה את זו במסגרת הקיימת והסביבה

 לצד זאת, הוא מוקיר את החינוך של אימה של אסתי אותו תופס כחסר דופי. .המרכזיות הדאגות

רואה  היא, ניתן היה לראות כי האםעם בראיון בהמשך לשיח על החינוך של אסתי, 

, מודאגת מכך שלביתה ישנם קשיי התנהגות וקשיים בלימודיםבחינוך ילדיה חשיבות עליונה, 

 :הקל עליה בהתמודדותה עמםלהזדמנות  "עולים לדרך"ורואה בתוכנית 

איך לעזור  .עם בעיות התנהגות. אז, בחרו כל מיני תוכניות הא ילדיה אסתיאניה: בעצם 

 ותוך כדי להקל עליי. כאילו, אני פשוט... הל

 ל על הכתפיים שלך, אז צריך שיעזרו.ו: קשה לך לקחת את הכמראיין

 אניה: כן.

לפיכך ניתן לראות כי האם מוקירה את התמיכה אשר התאפשרה עבורה ועבור ילדיה דרך 

 וההזדמנות לבניית תוכנית שתיתן מענה לדאגות שעלו.  ,"עולים לדרך"תוכנית 

תמה זו ניתן לראות כי נעשה תהליך מיפוי יסודי ביחס לדאגות כלפי האם -לסיכום, בתת

החינוכיות אליהן הם הולכים. העו"ס שמחה על כך המתמודדים עם קשיים במסגרות  ילדיהו

של אניה הביע התומך דודה -בןשמעורבותן של המתאמות אפשרה להבין קשיים אלה לעומק. 

בצורה ברורה דאגה מרכזית ביחס למסגרת הבית ספרית בה נמצאת אסתי, אשר משפיעה עליה 

לרעה. אניה האם שמחה על ההזדמנות לקבל עזרה ולסייע לביתה. אופני הסיוע נבחנו בהיוועדות 
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 שבסופה הוחלט על מענים, כפי שיתואר בתמות הבאות.

. המשפחה בני מארחים אותו כאירוע נערכה  דותההיווע. ההיוועדותחוויית תפיסות של 

 לכל הוחילק ,ההזמנה את עיצבה בהתאם לעיקרון שיתוף הילדים שמאפיין את קד"ם, אסתי

 בו, מכונן כאירוע והתומך המקצוע נשות ידי על נתפסה שעות חמש ארכהש ההיוועדות. הנוכחים

 לתת יהיה שניתן כך, ןכלפיה הדאגות על" זרקור" והושם, ילדהוה האם של ןכוחותיה הוצגו

 על לקחו כולם ולא ,באמצע יצאו חלקם. אנשים 10-כ לוהכ בסך הגיעו להיוועדות. ים בהתאםמענ

 . ורצינית מכובדת התייחסות ותמקבל שהן הרגישו בנות המשפחה, זאת עם. תפקידים עצמם

של  והמלווה המתאמות שתי את שכלל ם"קד צוות, הרווחה גורמי היו בהיוועדות המשתתפים

 בנה(, תפקיד עצמה על לקחה לא לבסוף אשר) האם של דודתה שהם בודדים ותומכים, המשפחה

 האחי. הספר מבית אסתי של והמנהלת האם, עובדת בו מהמפעל העו"ס, האם של חברה, אהרון

האלימה התנהגותו  עקב הנראה ככל, יגיע שלא הביקשהיא ש משום השתתף לא של אסתי הגדול

 זה אירוע אפשר אותה ההעצמה מחוויית מאד התרגשו בהיוועדות המשתתפים כלל. כלפיה

תיארה דנה המתאמת  ומכבדת.להתייחסות עוטפת  זכו בנות המשפחה כי ניכר. דוידוב למשפחת

 מנקודת מבטה:

. יש לי דמעות ןישמעו מה אומרים עליה ואסתיההיוועדות הייתה שווה בשביל שאניה 

כשאני נזכרת בזה ואני לא בחורה רגשנית. הרגע הזה שיושבת המשפחה והעובדות 

הסוציאלית מדברות על הכוחות של האמא, על המחויבות שלה, כולי בצמרמורת, זה היה 

היו  ן. ההוהסטודנטית ועל הכוחות של העו"ס השהמורה מדברת עלי אסתיחזק, וגם 

. הפרעות קשב השיש ל הא ילדיה אסתיאת הדאגות. ו לשמוע ותאחרי זה מאוד פתוח

 פעולה.  פהשלוש וחצי שעות, שית הישב ההילד

 וביתהממילותיה של דנה ניתן להבין כי השיח על הכוחות בהיוועדות נתן מענה עבור האם  

. דנה התרגשה באופן יוצא דופן כשחוותה את האם בסיטואציה בה מציגים את ןוחיזק אות

 ותשמיעת הדאגות והכלתן על ידי בנ. נוסף על כך, שמיעת הכוחות הקלה לאחר מכן על חוזקותיה

להיוועדות. כדי לאפשר את השתתפותה של הילדה הן  נערכו היטב ןסיפרה שהדנה המשפחה. 

 הביאו משחק קלפים עבורה במידה והיא תתקשה להישאר מרוכזת, כך שתוכל לצאת ולשחק.

, והדגישה מענה בפני עצמו עבור המשפחהכההיוועדות את ה גדירההעובדת הסוציאלית 

 לשיח הסובב סביבן: כי בנות המשפחה היו שותפות מרכזיות

וכן מחזיר להורים ולמשפחה את המקום הזה  ,אני חושבת שהוא מאוד מבורך ,הרעיון

אנחנו סביבם ופה בשבילם ולא אנחנו המנהלים, מה שבדרך כלל העמדה,  .שהם במרכז

 והם צריכים להתארגן ולבוא בדרך אחרת.

את חוויית ההיוועדות כשונה מוועדות אחרות אותן מקיימים  בציטוט זה מאיה מתארת

 בהן אנשי המקצוע הם מובילי השיח ומקבלי ההחלטות.  לשירותים חברתייםבמחלקה 

ומההכרה בכוחותיה. ניכרת  אניה דודתוהתרגש מאד מהמעמד אותו קיבלה  אהרון התומך

 :האכפתיות שלו כלפיה והקשר העמוק ביניהם

אני בכיתי. היה לי דמעות ממש. באמת. היא באמת חברה טובה. היא באמת תומכת ועוזרת 

רעיפו אחוז מעצמה כל הזמן בעבודה. וזה יפה לשמוע. כי ה 200וכל פעם שצריך, והיא נותנת 

 .עליה מחמאות, באמת. ווואלה, זה ריגש אותי. ממש ריגש אותי

שנמצאת שם עבורו ובה הגיע לתמוך.  דודתו עםו בדבריו לעיל אהרון מדגיש את החברות של

כמו כן ציין את השקעתה בעבודה שמבטאת את המסירות שלה, עליה דובר גם ביחס לרצון שלה 
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עבור ילדיה. אהרון ציין את סבב הכוחות כהרעפת מחמאות, אשר ריגשה אותו מאד.  "להיות שם"

 לדודתונוצרה להעניקן ככל הנראה, הוא רואה מחמאות אלה כמוצדקות ומוקיר את ההזדמנות ש

 , בני משפחה ותומכים. נשות מקצועבנוכחות 

בדומה להורים . בעת ההיוועדות עצמה הציגה מורכבות בחווייתהאניה יחד עם זאת, 

. זאת עקב לחץ הנובע מכמות האנשים היא סיפרה שלא הצליחה לדברהנוספים שרואיינו במחקר, 

מה בראיון לדבר במקומה. כשנשאלה המתאמת נתנה לדנה לדבריה היא  שבאו לשמוע אותה.

מילדה נמצאים  לושהבביתה, כשש תשנמצא הרצתה להגיד, אמרה שרצתה שיעזרו לה עם הילד

. היא אמרה שלעומת הילדים האחרים, אסתי צריכה להישאר בבית משום שיש לה בפנימייה

ששה שיוציאו אותה מן הבית בעיות רפואיות והיא זקוקה לבית חולים בקרבת מקום. על כן ח

 ורצתה לקבל עזרה במסגרת הבית והקהילה. 

, משום חברותאליה  נהמזמייתה כי לא הי הסיפרהיא  על ההיוועדות הנשאל ההילד כשאסתי

א יקשה לשבת כל כך הרבה זמן, וה ההיה ל -ה חנוק ההרגישכי היא שזהו מפגש של מבוגרים, ו

לצד זאת, היא סיפרה שאמרו שהיא לומדת יפה בבית  ב.באותו ער שהתקיימהמצווה -לבת האיחר

הספר ומקשיבה ועוזרת לילדות אחרות. מעניין לראות כי חוויית הלחץ הנובעת מהחשש לאחר 

 בשותפות עם המשפחה. מנשות המקצוע שארגנו את האירוע הזה המצווה לא עלתה-לבת

זמן רב ובנוכחות תומכים רבים. סבב הכוחות זכור על ידי ההיוועדות נמשכה לסיכום, 

כמענה בפני עצמו. יחד עם  – העו"סהמרואיינים כאירוע מרגש ומעצים עבור המשפחה. לטענת 

המשפחה לזמן  בנותהתכנסו  והיו לחוצות במהלך האירוע. לבסוף, התקשו לדבר וביתההאם זאת, 

 צגת בתמה הבאה.משותף, בכדי לבנות את "תוכנית המשפחה" המו

לתוכנית שנכתבה עבור משפחת  המרואיינים התייחסוכאשר . תפיסות של תוכנית המשפחה

מצוי בין הבין הרצוי ל יםפערשאופיינו ב הם הדגישו מספר היבטים דוידוב בתום ההיוועדות,

תפיסות  בתמה זו יוצגו . יכולת לספק להן מעניםוה לדאגות שעלו כלפי המשפחהביחס 

  לתוכנית המשפחה.במחקר ביחס המשתתפים 

ביחס לתוכנית כמספקת מענה החיובית הציגה בריאיון את עמדתה העובדת הסוציאלית 

 :היא הדגישה את הממד הפרקטי של התוכנית, שיוכל לקדם את האם .רחב עבור המשפחה

על המשפחה מכל הכיוונים ולוקחים בחשבון את הכוחות,  "מתלבשים"אני חושבת שבאמת 

ונותנים מענה לכל הדברים המשמעותיים. אז המשפחה בעצם יכולה לעמוד על את החולשות 

צריכה  [האם]הרגליים עם הזמן ובסך הכל אלו דברים פרקטיים ולא הדרכה דינאמית שהיא 

לתוכנית ]הה הן יכולות להיכנס להבין לבד. גם אם המשפחות הן לא ברמת אינטליגנציה גבו

 תופרים את החליפה בהתאם. –, וזה אחד היתרונות  ["עולים לדרך"

קונקרטיים ועזרה  ציטוט זה מעיד על היכולת של העו"ס להכיר את הצורך של האם במענים

עמה מתמודדת, היא אינה מסוגלת לעשות תהליך דינאמי  המגבלה הנפשיתכאשר לאור  בקידומם

שמאפשרת  "עולים לדרך"בו מקבלת הדרכה ומבינה לבד כיצד עליה לנהוג. הגמישות של תוכנית 

   גישה זו, מקדמת את המשפחה באופן משמעותי.

ביקשה לערוך הפקת לקחים, עקב הקושי במציאת תומכים למימוש  המתאמתעם זאת, 

. בהסתכלות של דאגות אשר עלו רבה, שאמורה לתת מענה למספר התוכנית שנכתב

 :טוענת כי אולי הן היו צריכות לאמץ גישה ממוקדת יותר דנהרטרוספקטיבית, 

זו בכלל שאלה אם היינו צריכים לפתוח כל כך הרבה דאגות או לטפל בעניין קונקרטי. אולי 

שלוש בעיות ולפתור אותן ואולי אחרי זה לעשות עוד היוועדות, -היה נכון להתמקד בשתיים
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 עשר דאגות לכל העולם לא היה נכון.-לא בהכרח זה שפתחנו פה עשר חמש

. הוא סיפר שכל המענים שהעלו ת תוכנית המשפחהלקח חלק משמעותי בהכנ אהרון התומך

ההחלטות והיו  בקבלת פהאם זה עזרה לימודית או חוגים. אסתי השתת -היו חיוניים עבור אסתי

גם דברים אליהן היא לא הסכימה דוגמת הליכה לתנועת נוער. בנוסף עלה מן הריאיון כי אהרון 

שלה בבית הספר. הוא רואה את אסתי  מביע עניין בהתנהגותה היומיומית של אסתי והתפקוד

הנו  תפקיד אותו הוא לקחכילדה אינטליגנטית ומובילה בסביבתה החברתית, ודואג לה מאד. ה

 התרגל לבצע גם באופן שוטף לפני ההיוועדות: ה, אותאסתיחונכות לימודית ל

'איך הבית ספר? מה עשיתם? לא עשיתם? יש לך שיעורי  אותה, אני שואל איתהאני יושב 

 את המחברות, אני רוצה לבדוק.' יאת התיק, תביא יבית? תביא

לקח על עצמו את החונכות הלימודית לזמן קצוב  הואכי  הביןניתן ל עם אהרון איוןימן הר

 יו האקדמיים.לימודעקב עיסוקים נוספים אליהם עליו להתפנות המאפיינים את בני גילו, דוגמת 

שמחה על הפתרונות שנמצאו. בנה הגדול קיבל מענה במסגרת תוכנית מן הרווחה אניה האם 

 נכתחוההחלטה על הבאת אכזבה מתסכול והביעה היא שתעזור לו עם גיוסו לצבא. עם זאת, 

 םהא. אינה מתמידה במפגשים ולעתים אף מנתקת קשר ולא עונה לטלפון, אשר ת לאסתימבוגר

היא  כבר אינן בתפקיד,יה להגיד על כך למתאמות. נראה כי גם בהתחשב בעובדה שהן אמרה שעל

 . "עולים לדרך"ניתנו במסגרת תוכנית שרואה בהן את הכתובת המקצועית למענים 

לסיכום, ניתן לראות את הפער בין שאיפותיהן של המתאמות אשר ערכו תחקיר מעמיק בכדי 

שכלל הדאגות יקבלו מענים קונקרטיים, לבין המציאות בה מדובר במשפחה כמעט ללא תומכים, 

כשהתומך העיקרי עתיד לסיים את תפקידו והחונכת שנמצאה עבור הילדה אינה מגיעה. כמו כן, 

, האם . נוסף על כךינה יכולה לאפשר בכוחות עצמה מתן מענים לכלל הדאגותא "סעונאמר כי ה

 עדיין רואה במתאמות כתובת רלוונטית עבורה, על אף שהן סיימו את תפקידן.

 רגיש באופן ערךיאמורה להקד"ם  מודלהעבודה במסגרת . תפיסות של ההקשר התרבותי

ראיונות עלו ניסיונותיהן ב התרבותי.ומודע להקשרים השונים של בני המשפחה, ובפרט להקשר 

 ממנה מגיעים בני המשפחה.  הקווקזיתשל המתאמות לספק מענים מותאמים לתרבות 

, אך ללא בעיר מגוריה הקווקזיתסיפרה על ניסיונה לחבר את האם לקהילה המתאמת 

שאינה ממוצא אתני זהה למוצא של  מלווהנבחרה  כתיבת התוכנית של המשפחה,הצלחה. לאחר 

אמרה שהיא מאמינה שאם הייתה מאותו מוצא ודוברת את אותה העובדת הסוציאלית המשפחה. 

 :להקשר לעבודה שנעשית במודעות ורגישותשפה, היה נוצר קשר אחר. בנוסף, התייחסה 

יה של עוני, במקרה הזה המשפחה לא ענייה אבל הם לא חיים מי יודע מה. אז יש ילמשל הסוג

כלכלית שהיא אחרת. יכול להיות שזה באמת משהו תרבותי. או שכן או שלא. שם התנהלות 

עם חברות מסוימות אתה לא יכול להגיד את זה 'על השולחן', בשונה מהחברה ה'ישראלית 

צברית' בה אתה יכול לומר דברים, להעלות קשיים. פה זה היה ממש ברגישות, גם סביב 

אבל כן היינו מכווננים גם  ,שאנחנו יודעים מגבלה נפשיתל יש איזושהי והאמא. בסך הכ

 כשאנחנו בשיח ואיך שאומרים לה את הדברים וגם לתת לה המון מקום.

מדבריה לעיל, ניכר כי דנה מכירה את הרגישות של בני המשפחה, שאינם מעוניינים ביחס 

חיים  –מיוחד. אף על פי כן, ישנה מודעות להקשרים השונים שמרכיבים את הזהות המשפחתית 

 ככל הנראה, הניסיון לחבר אותה אם,ביחס לבעוני והמוגבלות של האם, והתחשבות רגישה בהם. 

 לא היה משמעותי עבורה, משום שכשנשאלה על כך טענה כי לא היה ניסיון כזה. קווקזיתלקהילה 
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, נטול סטריאוטיפים ליחס שוויוני רצוןהתומך הביע  אהרון כשנשאל על ההקשר התרבותי,

 אמות הנוגעות להשתייכותו לתרבות מסוימת:ללא הת

. כאילו, יש קווקזים. סבבה. אני מרגיש הרבה פעמים שיש גזענות לקווקזים"אנחנו  אהרון:

ככה.' לא משנה, גדלתי  קווקזיםככה,  קווקזיםככה,  'קווקזיםסטראוטיפ.  –איזה משהו כזה 

לכל דבר ועניין. הייתי קצין, לוחם בצבא. עשיתי כל מה שצריך לעשות.  קווקזיפה, אני צבר. 

אם ההורים שלי מרגישים קצת? וואלה לא יודע, לא. הם בסדר. למדו את השפה. ברור שקצת 

 קשה להם, לא יודעים הכל. אבל הם בדיוק כמו עולים מאתיופיה. אותו דבר, אחד לאחד."

נוגע להתאמות התרבותיות המאפיינות את קד"ם. בדברים לעיל מוצגת עמדתו של אהרון ב

 אופן כללי בתוכנית.מיוחדות בתרבותיות לא צריך לעשות התאמות ש הוא הוסיף ואמר

לסיכום, אצל משפחה זו, בלט הרצון של אהרון ואחותו לקבל יחס שוויוני ולא להתייחס 

מנטים הקשורים . עקב כך, אלהקווקזיתאליהם באופן שונה עקב כך שהם מגיעים מהתרבות 

תפיסות  יוצגובתמה הבאה לתרבות המקור של המשפחה לא באו לידי ביטוי במהלך ההיוועדות. 

   של המרואיינים עם מערכת הרווחה.שונות של כלל המרואיינים ביחס לקשר 

על המרואיינים בתמה זו ניתן לראות נקודות מבט שונות של . תפיסות של הקשר עם הרווחה

 העו"סורמי הרווחה: המתאמת האמונה על תהליך ההכנה ועל ההיוועדות, מסגרת הקשר עם ג

ולתכלל  תוכנית המשפחהשל שתפקידה לקחת חלק פעיל בשלבים הראשונים  נציגת הרווחה

, ובני המשפחה הנמצאים בקשר ישיר עמה, שהחל מספר שנים לפני השתתפות המשפחה אותה

 ."עולים לדרך"בתוכנית 

 גם הייתה מלאת הערכה לעבודת העומק שנעשתה על ידי המתאמות, אך העובדת הסוציאלית

 :מודעת למגבלותיה ביחס להטמעת התוכנית לאחר שהמתאמות סיימו את תפקידן

ארבעה חודשים -ת מגיע, עושה עבודה אינטנסיבית ויוצא מהר, שלושהאני חושבת שזה שהצוו

בהגדרה, אני מרגישה שזה מהר מדי. אולי לעשות תהליך קצת יותר, קצת למשוך את זה לעוד 

 זמן כדי שזה יוטמע לגמרי ולא רק להשאיר את זה כי בכל זאת זה גם עומס, כן.

נה אותה עשו המתאמות ומקיום ניתן להבין מתוך דבריה כי היא מרוצה מעבודת ההכ

 ההיוועדות, אך חוששת מהרגע שיצאו מן התהליך. 

 הציגה את הערך המוסף של תהליך ההכנה בשביל גורמי הרווחה דנה המתאמת ,דומה באופן

תיארה את התסכול אותו הרגישה  לצד זאת, .תחקיר העומק אותו היא ושותפתה ערכוב שמתבטא

 מכך שלא ניתן לתת מענים לכלל הדאגות, עקב היות המשפחה )כמעט( ללא תומכים: 

ראו את המשפחה בצורה מאוד  [לשירותים חברתייםמהמחלקה  העו"סיות] ןקודם כל ה

משפטים קצת מייאשים או עצובים  ןקיבלו תמונה. היו לה ןעמוקה. שזה מאוד משמעותי שה

, טוב זו המשפחה' כי גם הן [את  הילד לפנימייה]ה של אחרי של 'טוב עוד שנתיים נוציא בפגיש

  חשות את התסכול מהעובדה שלא היו תומכים להרים את התהליך. לא פשוט להיות עו"ס.

המתאמת מתוסכלת כי  שערהאם ניתן לבעקבות דברים אלה ניתן לתהות על השאלה הבאה: 

  התוכנית אמורה להוות אלטרנטיבה עדיין מונחת על השולחן? ביתית לה-מכך שההוצאה החוץ

 העו"סעם  דודתובריאיון עם התומך, הוא הציג פרספקטיבה רבת שנים של הקשר שלו ושל 

המלווה באמביוולנטיות של הערכת עבודתה לצד ביקורת על אופן קבלת  שמלווה את המשפחה

 :ההחלטות שלה ביחס לפונים

עובדת הסוציאלית הזאת , האיכשהו קבעו שכולם צריכים כדורים. מכיתה ד' אני בפנימייה

לא תלמד אותי איך זה להיות עם ילדים. אני מאד מתחבר לכל הנושא של החינוך ולפעמים 
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מאד קלה על ההדק. רק בגלל שזה אניה. אומרים לה משהו, היא אומרת כן.  אני רואה אצבע

היא לא מנסה לחפש משהו אחר כי היא גם לא יודעת, וגם הם קובעים לה את הדרך. אני לא 

בא אליהם בטענות. חס וחלילה, הם עושים עבודת קודש. אבל צריך לחשוב גם מעבר. לפתוח 

 .. הקונצרטהלאסתישזה מה שהרס  כדורים.לאת הראש. לא להיות מקובע 

ניכר כי הוא תופס  מורכב ומלא ביקורת. העו"סעם אהרון  נראה כי הקשר שלמדברים אלה 

ומתן פתרונות מהירים עבור  דודתואת עבודתה כמאופיינת בקבלת החלטות שאינה בשיתוף עם 

הרווחה את  הוא רואה בגורמי, הילדה בצורת טיפול תרופתי שאינו מיטיב עמה. יתר על כן

ובתה. עבור האם  האחראים על אי הטיפול בהחלפת דירת הדיור הציבורי שלדבריו אינה מותאמת

, לצד זאת לדבריו, האם משתפת פעולה כי אינה יודעת מהי הדרך הנכונה ונענית לסמכות העו"ס.

  .תשפיע על הקשר לטובה "עולים לדרך"הוא מעריך את עבודתה ומאמין כי תוכנית 

 ביחסים טובים , המאופייןכקשר יציב וארוך שנים העו"סתיארה את הקשר עם  האם

 בעזרה במסגרת גבולות היכולת שלה: ו

 מאיה, אני מכירה אותה שנים מאז שהילדים נולדו.אניה: 

 מראיין: איך הקשר שלך איתה בכלל?

 : בסדר. לא היו מקרים שהיה מגיע למצב קיצוני.אניה

משהו בקשר עכשיו איתה השתפר אחרי שהיה את קד"ם את מראיין: אוקיי. אבל 

 הוועדה? או שזה אותו דבר?

: תראה. היחסים שלי עם מאיה תמיד טובים. לא הייתי רבה איתה. לא הייתי אניה

 מתווכחת איתה. היא גם בן אדם, היא גם עושה מה שאפשר.

 מראיין: נשמע שאת מעריכה אותה.

 ת מה שהיא יכולה.: כן. אני יודעת שהיא עושה אאניה

ניתן לראות באמירתה של האם כי העו"ס "עושה מה שאפשר" שאינה יוצאת מגדרה  

ה כי לא היו מקרים שהגיעו למצב תמבחינת העזרה אותה נותנת. ניתן לראות רמיזה בכך באמיר

קיצוני. משמע, העו"ס נמצאת שם במצבים הקיצוניים אך לא מעורבת יתר על המידה במהלך 

ראה כי באמירת האם שהיא לא מתווכחת ולא רבה עם העו"ס שהיא לא שבעת רצון השיגרה. נ

 מהמצב אך משלימה עמו.

 העו"ס עם קשרים תפיסות אודות התמה זו מציגה תפיסות שונות ביחס ל-תתלסיכום, 

שנים עם מערכת זו, -כאשר מובן כי המשפחה נמצאת בקשר רב ,לשירותים חברתייםמהמחלקה 

 , הקשר התעצב בהתאם. "עולים לדרך" ועם כניסתה של המשפחה לתוכנית

משפחת דוידוב עברה תהליך הכנה מושקע ומעמיק בו נעשה ניסיון למפות לסיכום תמה זו, 

את כלל הדאגות והמשאבים העומדים לרשותה במסגרת המשפחה והקהילה, על ידי המתאמות 

לדברי  המשפחה היוותה אירוע מכונן ות. ההיוועדות בה הוצגו הכוחות והדאגות של בנוהעו"ס

ם ה לשבת שתהתקש ההילדשאם לא הצליחה לדבר ועל אף שה. זאת והתומך שרואינוהמתאמת 

. לבסוף, נכתבה תוכנית משפחתית המתמקדת בדאגות ספציפיות ב תחושת לחץ אותה הרגישהקע

ככל זאת  .תומכיםנעדרת והוקצו לה משאבים במסגרת היכולת של משפחה זו, אשר כמעט 

מענים למספר רב ביחס לאפשרות לתת  הנראה בשונה מציפיותיהן הראשוניות של המתאמות

  הן השקיעו עבודה מרובה בתהליך ההכנה. ןיותר של דאגות אשר בהעלאת
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 סיפור קד"ם של משפחת טספו 

שלוש , מיסנש – אם אלמנהמשפחת טספו מונה . משפחת טספו תקציר תהליך קד"ם של

לפני שש שנים והבת הגדולה נפטרה כשנה  נפטר האב. המשפחה מקהילת יוצאי אתיופיה. בנות ובן

, נשואה ביישוב אחר תגרה ועובד ,27בת גדולה בת הליך קד"ם. הילדים: תלפני כניסת המשפחה ל

 ולטפל באחיותי םעובד, גר בבית ועוזר לא פגש המראיין, ואות 24 ןב ףנוס ן, ביצחקעם ילדים. 

, לומדת וגרה 16הנה בת איינה שהתרהאחות  ,הדס. מבין הילדות הקטינות, וממנ הקטנות

. המשפחה הייתה מוכרת למחלקה בבית ספר יסודי תהלומד הצעיר ישנה בת . כמו כןבפנימייה

 העו"ס. הבת הבוגרתבעבר, אך הקשר נותק וחודש לאחרונה עקב פטירת  לשירותים חברתיים

 וי במצבניסתה לקדם פתרונות של תמיכה עבור המשפחה, אך לדבריה היה קושי בקידום שינ

 ."עולים לדרך"לתוכנית  הועקב כך הוחלט להפנות

תהליך ההכנה לקראת ההיוועדות נערך ביסודיות על ידי מתאם שעשה "עבודת שטח"  

 נסע למקומות שונים מחוץ לעיר המגורים של המשפחה ופגש את המשפחה המורחבת.  –מעמיקה 

בני  30-ההיוועדות, שנערכה בה תצפית עבור המחקר, התקיימה בפורום רחב של כ 

משפחה, אנשי מקצוע ותומכים. המתאם הוביל את השלב הראשון בהיוועדות. את השלב השני של 

ממסגרת בה היה בעבר. תחילה דובר על  יצחקשהכירו את הובילו שני תומכים  -הזמן המשפחתי

אצילות נפש, סבלנות, דאגה ב נאמר כי יש היא מאופיינת אםה. על ההמשפח ישל בנ םכוחותיה

אופיינו בלכידות משפחתית,  יםויכולת לקבל עזרה ופתיחות לשינוי. כלל הילד יהילדרבה ל

 . ואת ז הק זודאגה ורצון לחז האםנעימות, הוקרה של כבוד כלפי 

כיוון שהדירה הנוכחית לעבור לדירה אחרת  ההן רצונ לאםדאגות עיקריות שעלו בקשר 

 -להתמודד. בנוגע לילדות הקטינות  עליה, וחובות כלכליים עמם שנפטרה את הבת להמזכירה 

דובר על קשיי תפקוד בלימודים, על כך שהן מופנמות, ושעליהן לפתח את חייהן החברתיים. על 

  ליציאה ללימודים גבוהים. באחיותיולהתפנות מעזרה בטיפול  הגדול נאמר כי עליוהאח 

לתוכנית  "עולים לדרך"המענים אשר עלו בהיוועדות התרכזו במעבר של המשפחה מ 

הטיפול במשפחה יעבור לעו"ס  ,ולפיכך והשירותים החברתיים הרווחההעבודה,  נוספת של משרד

 האםמתוכנית זו. במסגרת התוכנית ניתן סל מענים חומרי רחב ומענים רגשיים ולימודיים. עבור 

דובר על דרכים לקידום לימודים  יצחקדובר על טיפול רגשי, ליווי תעסוקתי ומיצוי זכויות. עבור 

דובר על  להדסבלימודים. ביחס  סוכם על אימון אישי ושיעורי עזרהבת הצעירה אקדמאיים. עבור 

מעבר לפנימייה, וטיפול רגשי עבורה. כחלק ממתן מענה לדאגות הכלליות ביחס למשפחה, נמצא 

יעזור עם הסדר תשלומים וחובות. תומכים שעורך דין בהתנדבות על ידי התומכים המרכזיים 

והם יעזרו בגיוס  אלה חיים בקיבוץ ומחוברים לרשת חברתית הדוגלת בהתנדבות למען הקהילה,

שיהיה אחראי לתכלול  התוכנית, נמצא מלווה למשפחה מטעם בנוסףכספים ובגיוס מתנדבים. 

 עזרה קונקרטית בעניינים בירוקרטיים וטכניים הקשורים לקידומה של המשפחה. למתן ו שלה

עולים "נבחרה להשתתף בתוכנית  משפחת טספו. תפיסות של תהליך ההכנה להיוועדות

את המשפחה היא גליה העובדת הסוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים. על ידי  "לדרך

בחרה משום שהכירה את כוחותיהם מקשר שהתקיים עמם בעבר והתחדש עקב שני המשברים 

 הבת, בעקבות תגובה היההגיעה מהמסגרת בה  לשירותים חברתייםאותם עברו. פניה למחלקה 

שלה לאובדן שהתבטאה בפגיעה בתפקוד, הסתגרות וחוסר תקשורת. היא הופנתה על ידי היועצת 

ניסו  לשירותים חברתייםתקשרה עם המטפלת. לאחר שגורמים מהמחלקה אך לא לטיפול רגשי 
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. גליה "עולים לדרך", נעשתה הפניה לתהליך סיועכונן ליצור קשר עם המשפחה ולא הצליחו ל

 מהעבודה המעמיקה של המתאם ומשיתוף הפעולה ביניהם:עות רצון הביעה שביהייתה 

אין מילים, יסודי, אחראי, מהרגע הראשון  .היה לנו מתאם מדהים מדהים מדהים, ממש

עבדנו במשותף,  .היינו בקשר עד שזה הגיע למצב שהיה בשל להיוועדות. לאורך כל הדרך

]המתאם[ בגדול . העלינו אותו וחשבנו יחדכל פעם שיש רעיון חדש אז . בקשר כל הזמן

 .עשה עבודה יסודית, הגיע למשפחה, לידידים, לכל מיני אנשים שיכלו לתת כתף במשבר

כך, כפי שצוטט, עיקר  .בדבריה של גליה ניכרת הערכתה למסירות בה עבד המתאם

ת . לדבריו, כשקיבל על עצמו להכין אאברהם המתאםהעבודה בתהליך ההכנה הייתה של 

בני המשפחה המורחבת. הוא סיפר  30-כהמשפחה להיוועדות, הוא נסע ברחבי הארץ בכדי לפגוש 

חשיבותו של כי תחילה חווה חשדנות מצידם, שלדבריו מאפיינת את קהילת יוצאי אתיופיה, ולכן 

 תמוך במשפחה. היוועדות להמפגש "פנים מול פנים". בזכות פגישות אלה, הם הגיעו ל

לקבל עזרה, אך לאחר מכן  התקשו הםכי בהתחלה  המתאם המשפחה הגרעינית אמרעל 

אמון בתהליך היה תרומה כספית  םויצר אצל םשיתפו פעולה עימו. לדעתו, מעשה שגייס אות

, באמצעותה שיפצו למשפחה את המטבח והחליפו השרואיינמהפנימייה בה מתחנכת הדס, הילדה 

 . "עולים לדרך". מעשה זה התרחש כחלק משיתוף הפעולה עם הצוות של םאת התאורה בבית

אברהם החליט לא לשתף את בני המשפחה המורחבת בדאגות שעלו מאנשי המקצוע תוך כדי 

 תהליך ההכנה, אלא להכינם להיוועדות, בה ייחשפו אליהן. 

ל קיבוץ זה אברהם סיפר כי הוא מצא גורמי תמיכה משמעותיים בקיבוץ באזור. הקהילה ש

הגדול, במסגרת חינוכית בה  ן, הביצחקהחליטה לאמץ את המשפחה עקב היכרות קודמת עם 

התנדב. שני אנשי חינוך מקהילה זו שתמכו בבני המשפחה בעת המשבר האחרון הצטרפו לתוכנית 

וסוכם עמם כי הם יהוו תומכים מרכזיים וינהלו את החלק השני של ההיוועדות.  "עולים לדרך"

 הם ישב עמם לשיחה ארוכה והנחה אותם לקראת המפגש.אבר

 יצחקפגשתי לריאיון. הוא סיפר על היכרותו הקודמת עם גדעון, את אחד מהתומכים האלה, 

באמצעות מתן מלגה ללימודים גבוהים.  ובמסלול חיי וולקדמ נפטר כשאביו לוועל הניסיון לעזור 

פגש את ידידו  הואבמשך מספר שנים עד אשר  ולדברי גדעון, הניסיון לא צלח, והם לא ראו אות

 בבקשה לעזרה: ופנה( מהקיבוץרפי )התומך השני 

 ך'רפי אני צרי :ואומר לו 'סנטרהום 'ב  פוגש את רפי יצחקיום אחד  ,לפני איזה חצי שנה

וגם את העדה לא  ו. לא מאפיין אות..עזרה' זה אירוע ךגיד 'אני צרייא ושה ,עזרה'. קודם כל

 .כל כך

גדעון מציג בדבריו תפיסה דומה לתפיסתו של אברהם המתאם ביחס להקשר התרבותי של 

הקהילה האתיופית הנוגעת לקושי בבקשת עזרה מגורמים חיצוניים. כשבקשה זו נעשתה הוא 

 ורפי הבינו שהמשפחה פתוחה לכך והתגייסו במלוא המרץ. 

המשפחה נפשית, וגם עזרו  יבתגובה תמכו בבנוהם  האבסיפר על מחלת  שיצחקגדעון פירט 

 בהתאם לצורך, המשפחה ממקום למקום י. גדעון ורפי עזרו להסיע את בנמבחינה כלכלית םלה

 האם, גם סייעו לתאם את הלוויה. גדעון סיפר שאט אט נוצר אמון עם פטירת האבובהמשך, עם 

זמן מה, אברהם התומך התקשר אליהם וביקש לתאם  בעברית. לאחר שלהלמרות קשיי השפה 

פגישה ולגייסם לתהליך קד"ם. אברהם הציג להם תוכנית גרנדיוזית שמלווה בגיוס כלל המשפחה 

 המורחבת. הם הסכימו לשתף פעולה על אף שתחילה היו ספקנים ביחס למימושה.
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לפני ההיוועדות. הוא גויס לליווי המשפחה כשבוע וחצי  מטעם "עולים לדרך"עמית המלווה  

הגיע לביקור בית ביחד עם אברהם וידע להצביע על כך שהבית זקוק לצביעה. כך לדבריו ערכו של 

 הרוצה להמשיך ולגור בבית זה משום שהוא מזכיר ל הכי אינ נהטע שהאםהבית יעלה. הוא סיפר 

 . עמית החל לקדם את צביעת הבית ומכירתו עוד לפני ההיוועדות.  האת הטרגדיות אותן עבר

לא  ששמיסנשנכח לידי, משום  יצחקראיינתי דרך הטלפון עם תרגום של  םהא מיסנשאת 

הניבו ריאיון שהיה  םלפגישה שקבענו. המגבלה הטלפונית והשפתית וחוסר הפניות של הא ההגיע

 שהם נפגשו עם אברהם: הא סיפרידל בפרטים. ביחס לתהליך ההכנה ה

אמר שנביא את המשפחות שלנו, והם  [המתאם]הוא ' (:וימשל אה )מתאר את תשובת יצחק

שנעשה כל מה שיוכל  הגם ייתנו יד ויעזרו, ונעשה פגישה כזאתי ונארגן ככה. הוא אמר ל

 ': 'בסדר'.האמר [םהא] יאא שלי, וזהו, המככה אברהם לא הלעזור. הוא אמר ל

"שמחה גדולה"  הלקראת המפגש ובעת ההיוועדות חש הא לא דאגישה הואמר פההוסי מיסנש

 שכל האנשים הגיעו לתמוך. 

שהשתתפה בהיוועדות יחד עם בני משפחתה, סיפרה שלדעתה בחרו בהם  הדס, הילדה

להשתתף בתוכנית כי המשפחה מלוכדת וחזקה, ויש ביניהן הרבה עזרה הדדית. בפגישה עם 

יא התבקשה על ידו לדבר בפתיחות בהיוועדות, ולשתף ברגשותיה ביחס אברהם המתאם ה

, כי כאב לה לאמהוכך השתדלה לעשות. היא גם הוסיפה שדאגה מאד  ה,למשפחתה במהלכ

 להתמודד. אמה תמשיךלראות את המצב בו הם נמצאים ולא ידעה איך 

נפגש עם גורמים רבים שלסיכום, נערך תהליך הכנה מעמיק על ידי אברהם המתאם, 

תהליך המשפחה.  לבניקהילה בכדי למפות את הכוחות והדאגות ביחס המו המורחבת המשפחהמ

ביותר עם המשפחה ובגיוס יוצא דופן של תומכים בעיקר  םאופיין ביצירת קשר מרשי הכנה זה

שיתוף פעולה טוב עם  . כמו כן התקייםהגיעו פיזית להיוועדותמהמשפחה המורחבת שבהמשך גם 

בהלימה לתיאום הציפיות עם צוות התוכנית, העו"ס אפשרה לו  .לשירותים חברתייםהמחלקה 

להוביל והעבירה אליו דיווחים שהגיעו מבית הספר בעת הצורך. כשאברהם הכיר את התומכים 

, התהליך אופיין בהתערבויות שהתקיימו בנוסףמהקיבוץ הוא גייס אותם כמובילים ומרכזיים. 

המשפחה לצורך  ביתבמקום, דוגמת שיפוץ -טרם ההיוועדות בכדי לתת מענים לדאגות שעלו בו

 ובמערכת הרווחה.מכירתו. התערבויות אלה תרמו ליצירת האמון של המשפחה בצוות התוכנית 

ניתן ללמוד כי להיוועדות  ,ההיוועדותמתצפית שנערכה על . תפיסות של חוויית ההיוועדות

אנשים והיא נמשכה כחמש שעות. ההיוועדות התקיימה במבנה ששייך לרווחה בעיר  30-הגיעו כ

כוחות ומראש הוכנו כיסאות עליהם נתלו שמות המשתתפים. בנוסף בריסטולים לתיעוד ה

צוע פרשו אך נתלו על הקירות מבעוד מועד. לאחר השלב הראשון, מספר אנשי מק והדאגות

ממצא ייחודי ביחס להיוועדויות  –מרבית התומכים מהמשפחה נשארו והיו פעילים עד לסופה 

נכחו בהיוועדות מתחילתה ועד  הילדים. כל יוםהאחרות בהן נשאר קומץ מועט של אנשים בס

סופה. מלווה המשפחה נכח לאורך כל ההיוועדות. ההיוועדות החלה בכך שהמתאם ביקש 

 האת הוקרת ההביע היאבאמהרית ם הא הברך את הנוכחים. בברכה שנשאתש םהאמיסנש מ

 בריאיון: יצחק הציגהעמוקה כלפי הנוכחים, אותה 

שאחות המשפחות שתמכו פה בזה  שהשם יברך אותם על זה שהם פה ועזרו וגם כל האמר היא

 .הנתנו למודה להם על כל יד תומכת שהם  היא. ובאמת, ה, והם היו שם בשבילשלי נפטרה

הוא ערך  האםסיפר שהכין את ההיוועדות עם כל המשפחה. את מפגשיו עם אברהם המתאם 

על כל הפרטים הצפויים בהיוועדות. תוך מודעות להקשר  עמהעם מלווה מתורגמנית ועבר 
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ומשתתפים  םהאהמשפחה, במהלך ההיוועדות דאגו לתרגום לאמהרית עבור  בניהתרבותי של 

 נוספים. ביחס לכיבוד אברהם סיפר:

היה שם את הלחם שלהם. זה לחם מיוחד. צילמתי אותו. היה את הטקס שלהם של הבונה 

והיה כיבוד שהמשפחה הביאה מעצמה, ולא חמש  [,טקס אתיופי מסורתי של שתיית קפה]

מאות שקל שנתנו להם מקד"ם אלא הרבה יותר. אמרו לי 'אל תתערב, זה אירוח שלנו', וזה 

 בסדר. אני מאד כיבדתי את זה ולא נכנסתי לזה.

בהמשך לציטוט זה, מן התצפית ניתן ללמוד כי בנוסף לטקס הבונה, אכן הכיבוד בהיוועדות 

" וכלל ארבעה שולחנות עמוסי עוגות, פירות ופיצות. ניכר בדבריו של אברהם כי היה "כיד המלך

 הוא "לקח צעד אחורה" ונתן לבני המשפחה להוביל חלק זה שגרם להם להיות מארחי האירוע.

נשארו מתחילתה של ההיוועדות ועד סופה  ם, אברהם סיפר שההילדיםבאשר להשתתפות 

, הייתה צמודה לאחיה הגדולשחששה לדבר מול כולם הקטנה הבת  ולקחו חלק פעיל בשיח.

ידעה להנהן ובהמשך גם קצת לדבר ולהגיד אם היא מסכימה או לא מסכימה  דיברו עליה,וכאשר 

 .למענים שהוצעו

תיארה חוויה של התרגשות גדולה  לשירותים חברתייםגליה העובדת הסוציאלית מהמחלקה 

 .הילדיםבמהלך האירוע, ואמרה שלדעתה ההיוועדות הייתה חוויה מדהימה עבור כל 

אם לא יינתן מענה  לאשר את תוכנית המשפחהאמרה שיהיה לה קשה  שהעו"סאברהם סיפר 

 םלהתייחס קודם כל לדבריה. הא ישאברהם אמר שלכן מקצועי לטיפול המשפחתי הכולל ו

המשפחה. יחד עם זאת, ניתן ללמוד מן התצפית כי עקב הקושי  יכל בנ הובעקבותי מההסכי

בשפה העברית, ואנשי  עם יצחק הבן הגדול השולטבעיקר , ההחלטות התקבלו םהשפתי של הא

אברהם ציין לטובה את התומכים מהקיבוץ שמצאו  .האםאל ישירות התייחסו פחות המקצוע 

 .תםאופנים באמצעות גיוס מתנדבים מקהיל דרכים לסייע למשפחה בכל מיני

הנערה תיארה את חווייתה מההיוועדות. היא סיפרה שהיועצת מבית ספרה ליוותה  הדס

אותה, במקום להביא חברה, משום שאמרו לה להביא מלווה. היא בחרה בה מפני שלא רצתה 

זמנית גם לחץ -שחברותיה ייחשפו לדברים אישיים שלה. בעת ההיוועדות היא סיפרה שהרגישה בו

מסביבה והתבלבלו לה המילים, כך שהיה לה קשה להגיד את  וגם תמיכה. היו הרבה אנשים

שבוער בה כי כולם הסתכלו עליה. לבסוף היא הצליחה להגיד שהיא רוצה שיהיה טוב למשפחה 

 וחשוב לה שימצאו את הדרך להמשיך הלאה בחייהם כמשפחה. 

חגיגי. סיפר שהוא הצטרף בחלק השני של ההיוועדות, והרגיש שהגיע לאירוע גדעון התומך 

הוא הופתע לראות את בני המשפחה המורחבת. סיפר שהעלו את הדאגות, הכוחות והמענים על 

לוחות גדולים ועברו בין כל בני המשפחה, וזו הייתה גם הזדמנות לפגוש את כל האנשים המהווים 

 מעטפת עבורם, שלפניכן הוא הכיר את חלקם רק דרך הטלפון.

בהיוועדות. בראיון עמו הוא סיפר שהוא זה שהעלה את האפשרות שאחת נכח עמית המלווה 

 הנערות עליה נכתב לעיל תעבור לפנימייה. לדבריו, מעבר כזה יכול מאד להיטיב עמה:

 תמבוגר האמא. סתדרת שהאמא הרגשה לה נתנו. שלה לאמא בדאגה הייתה הזמן כל היא

צמה ואם היא רוצה להצליח בחיים היא צריכה לחשוב על ע .בסדר והכל תומתפקד תועובד

ולקבל את כל סל המענים לטובת העניין ולשקם את עצמה. בן רגע היא החליטה: 'אתם 

ל ויודעים מה, אני מוכנה לבוא לפנימייה'. באותו רגע עשיתי טלפון... גם דאגנו לה לעבודה. הכ

 בהיוועדות. זה היה משהו מדהים, לא להאמין.
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עמית, אדם יהודי דתי, הדגיש כי על אף שקד"ם זו תוכנית שאמורה לאפשר לילדים להישאר 

בבית ובקהילה, פנימיות יכולות להיות פתרון טוב משום שמספקות מסגרת חברתית, אפשרות 

להתמקד בלימודים ומענים כמו טיפול נפשי וסיוע לימודי. זאת אל מול הישארות בבית שתגרום 

 וביל למצב של זימה.לשעמום שיכול לה

לסיכום, הממצאים מלמדים כי המשפחה נערכה להיוועדות מבחינת כיבוד עשיר ואירוח 

להשתתף ולומר  להםהמשפחה באופן שוויוני ואפשרה  בנימסורתי. ההיוועדות התנהלה סביב כל 

ה ההיוועדות נחוותה באופן מרגש ואפקטיבי. הוצגו הכוחות והדאגות, ונערכ .ליבםאת אשר על 

 חשיבה על מענים במסגרת התוכנית המשפחתית אשר תוצג בתמה הבאה.

למשפחה סייע שיש ל סוכם, גליה העובדת הסוציאלית לדברי. תוכנית המשפחהתפיסות של 

 ליצחקהוחלט לעזור . היא נמצאתבו הכפול להתגבר ולצמוח מן המשבר  יהכוחות למצוא את

שהוא , ולצאת לחיים עצמאיים ובוגרים. סוכם שבשעות ולהשתחרר מן העול של הטיפול באחיותי

בטיפול. כמו כן, גליה סיפרה על ההוצאה של אחת הילדות למסגרת  אותויחליף  ומישה לא נמצא

חוץ ביתית, ביחד עם טיפול רגשי הנלווה לכך. ההחלטה נבעה מבקשה של הילדה עצמה שהייתה 

ה בקבלתה. ביחס לתפקיד שלה, גליה אמרה שכעת הוא הסתיים משום שהמשפחה שותפה מלא

עתירת משאבים. גליה הביעה דאגה הנובעת מן ההיכרות  ,עוברת לטיפול של עו"ס מתוכנית אחרת

 :שלהם, ביחס לשיתוף הפעולה בני המשפחה וההקשר התרבותי ממנו הם מגיעיםשלה עם 

בראש אבל אחר כך קשה להם  'כן ,כן ,כן: 'ומרים לךשבעדה האתיופית יש קטע כזה שא בגלל

בעצם להצליח כן  - אז השיתוף פעולה וכל ההיוועדות וההחלטות שהתקבלו ,באמת לבצע

זה ממש שינוי באורח החיים ואני מקווה  מבני המשפחה. קבענו תוכנית שלחלק ליישם אותן

 ימצאו כוחות לעשות את זה. שהם

הסכימו עם התוכנית מתוך מקום של  שבני המשפחהבדברים אלה גליה מציגה חשש מכך 

לצורך המעבר לתוכנית  להתקשות למצוא את הכוחות לממשה. הם עלוליםריצוי, ושבפועל 

 החדשה, נעשה גיוס של מתנדבים ומשאבים מטעם התומכים מהקיבוץ, אותם ציינה לטובה.

ך סיפר שהם עזרו למקד את המענים ולהציע רעיונות התומגדעון כנציג של תומכים אלה, 

, הם החליטו לעזור במיצוי זכויות בנושא הירושה של המשפחה ומצאו מתנדב כך למשלמעשיים. 

בתהליך של חזרה למעגל  יצחקשהוא עורך דין שיעזור בכך. בנוסף סיפר שהוא עוזר להכווין את 

. גדעון ציין שהוחלט בהיוועדות שהם יובאחיותבכדי לטפל  עזבהלימודים האקדמאיים אותם 

לחזור למעגל העבודה. בנוסף, הם גייסו כספים עבור המשפחה לקניית מצרכי מזון.  םיעזרו לא

למשפחה להיות המזמינה וזאת שלוקחת את  המאפשרגדעון ציין לשבח את מודל קד"ם, 

באמת ייקחו הזדמנות זו, מה  שהםהאחריות. יחד עם זאת, בדומה לגליה, אמר שהוא מקווה 

שניתן יהיה לראות רק עם חלוף הזמן. בסוף הריאיון עמו, גדעון הראה לי הודעת טקסט מרפי, 

 ועדות:התומך השני מהקהילה. ההודעה הייתה מיועדת לאברהם, לאחר ההיו

 הייתי ספקן .כשפגשתי אותך לראשונה הייתי ספקני מאוד לגבי השיטה ,אברהם היקר

לגבי היכולת לגייס כל כך הרבה אנשים לערב מסוים ולרתום. אתמול כשהייתי בכינוס המכובד 

 .שעשית הוסרו בבת אחת כל מסכי הספק והציניות

 צי ממה שתוכנן יתממש.  גדעון אמר שמקווה שהתוכנית תצליח ולפחות חבהמשך לכך, 

ציין לטובה את התומכים מהקיבוץ. הוא סיפר שהוא גילה  מהצד שלו,אברהם המתאם, 

על התוכנית של הרווחה אליה העבירו את המשפחה בתום ההיוועדות במקרה, בעת דפדוף 

לקבל  העל התוכנית סרב האחראיתבאינטרנט, והבין שהיא מגיעה עם תקציב גבוה מאד. תחילה 
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אישור לכך וזה  הא קיבליאת המשפחה עקב האזור הגיאוגרפי בו היא נמצאת אך לאחר מכן ה

הסתדר. העו"ס של התוכנית הוזמנה להיוועדות והשתתפה בה משום שהוחלט מראש כי המשפחה 

גדעון ורפי . בנוסף אמר ש"עולים לדרך"שהמענים בה ישולבו עם מעני תוכנית ותעבור לתוכנית זו 

הסכימו להיות הכתובת של המשפחה בליווי של התוכנית ובהמשך שלה, מלבד המלווה שעוזר 

 בנושאים טכניים ובירוקרטיים. לסיכום הוא אמר:

אבל אתה  .ולא צריכה להיות בעיה התוכניתאת  ןלגבי המשפחה הזו אני שקט כי יש לה

וסופסוף יש טיפת אמון ברווחה  מבין, זה לא פשוט. כי אתה נוטע הרבה ציפיות במשפחה

 .המשבר יותר גדול אחר כך ,זה לא יוצא לפועלאם ובמוסדות ובממסד ו

המשפחה להניע את  ליכולתם של בניבציטוט לעיל, בשונה מהחשש של גליה ביחס 

יתאכזבו מיכולתם של המוסדות האמונים על  שהםהתוכנית, אברהם מביע בדבריו חשש מכך 

ממצא זה מעיד על הציפיות  במידה ולא יצליחו לעשות זאת. והמשבר יגדל ,םהתוכנית לקדם אות

  הרבות שתוכנית זו עוררה.

המשפחה  לבניביחס לתוכנית המשפחה כי מטרתה היא לתת כלים  הדגישעמית המלווה 

, כך שכעבור מספר שנים יוכלו לצאת לעצמאות. הוא אמר שתפקידו קשייהםלהתמודדות עם 

 כיצד עושים זאת: אותםמטלות, והוא יוכל להנחות  להםיהיה לתת 

המטרה לא לתת ולתת אלא שיידעו שבעוד שנה שנתיים עמית לא יהיה, קד"ם לא תהיה. 

ייתה רוצה 'זהו, לכו תתמודדו.'. חוץ מזה אני חושב שמשפחה שנמצאת רשומה ברווחה ה

 לצאת מהמקום הזה, מהסטיגמה הזו של כל הזמן 'נותנים לי ונותנים לי.'

לא  םה – זכויותיהםולדעת ולדרוש את  הכנסתםעמית טען שברגע שידעו להגדיל את 

משפחה מדהימה אשר "יצטרכו תמיכה זו, אלא רק במקרים דחופים. לדבריו, משפחה זו הנה 

 ", ולעזור לעצמה.יודעת למנף את התמיכה אותה מקבלת

 היאעוד לא התפתחה, אך  "עולים לדרך"בריאיון שהעזרה מטעם ה אמר םהא מיסנש

 היאוכך  מילדותיהרואה את התמיכה בכך שמדברים עם העו"ס של כל בית ספר של כל אחת 

כמה עזרה זו חשובה.  נהה את ההיוועדות, הביתיותר. בנוסף כשרא הלהבין את ילדותי המצליח

 תלושים לרכישת מזון. בריאיון תגם מקבל והיא הלטפל בחובות שיש ל השעוזרים ל הסיפר היא

 :המשפחה מצבם הרגשי של בניגם לתרומה של התוכנית לשיפור  ההתייחס

התוכנית, מקווה שתעזור מאד ותצליח ותיתן באמת. זה עזר בחלק מהדברים לפרוק את כל 

 מחלות. מייצריםאת זה בתוך הבטן שלנו אנחנו  שומריםכי אם אנחנו , מרגישיםמה שאנחנו 

בציטוט לעיל ניתן לראות כי האם משתמשת בביטוי תרבותי המשקף את הערכתה הרבה 

 להתמודד, וככל הנראה מונעת את החמרתו של המצב בו נמצאת המשפחה.לתוכנית, אשר עוזרת 

 היארוגע ותחושת הקלה כי כעת  לאמהאמרה שלדעתה התוכנית נתנה  בתה של מיסנשהדס 

בבית בזמן  מתכננת להישארשהם יכולים להמשיך בחייהם. לגבי עצמה שיתפה שהיא לא  תיודע

בתוכנית שמלווה מהרווחה תעזור לה למצוא.  לעבודה שהוחלט ללכתשהיא לא בפנימייה, אלא 

חזקה. בראיון עמה ו אישיות הרבה במשפחה, ושיש ל תומך שהואאמרה  יצחק לאחיהביחס 

 על התמיכה הרגשית שהתוכנית נתנה לה: הסיפר

. זה נתן לי כוחות. ממש כוחות. זה הרים תבחדר ומיואש הזה מה שעזר לי. בלי זה הייתי סגור

הכי למטה, אבל מנסה  ה, בתוכי אני מרגישתנורמלי יתלמעלה. אפילו שאני נראאותי מלמטה 

 להרים אותי למעלה.
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בדבריה לעיל הדס מתארת מאבק פנימי אשר מתחולל בתוכה המתייחס ליכולת עליה דיברה 

 פעמיים להרים את עצמה למעלה. היא מציינת –גליה קודם לכן שהיא מקווה שהמשפחה תפתח 

איתרה את הקושי עמו מתמודדת, על אף  מלמטה למעלה, ושהתוכנית – ל שינויתנועה לכיוון ש

  זוהי עדות לתקווה שהתוכנית עוררה ולכוחות אותם נתנה להדס. .שהוא לא נראה כלפי חוץ

 שהשתמשהלסיכום תמה זו, ניתן לראות כי תוכנית משפחה מפורטת נכתבה עבור משפחה זו 

בכדי להתמודד עם המשבר הכפול אותו  "עולים לדרך"מתוכנית  קיבלהמשאבי התמיכה אותם ב

אליה עברה  התוכניתעברו, לצמוח ולהתפתח. עיקר התמיכה מתוכננת להתבצע באמצעות 

 למימושה. זאת בשיתוף עםותספק מענים טיפוליים ותקציב  עו"סהמשפחה שתתוכלל על ידי 

מהקיבוץ שילוו את והמתנדבים  ,זור בתחום המעשי והבירוקרטייעש "עולים לדרך"המלווה של 

כי בני המשפחה המורחבת לקחו על עצמם תפקידי תמיכה  עלה. מדברי המרואיינים, לא המשפחה

משמעותיים מלבד נוכחותם בהיוועדות. כלל המרואיינים העידו כי על בני המשפחה להוביל את 

 .תהליכיםה את ת על כוחותיהם ויכולתם להניעהתוכנית ולשתף עמה פעולה משום שהיא נשענ

והוא עבדו בשיתוף פעולה  העו"סגליה אברהם המתאם, לדברי . תפיסות של הקשר עם הרווחה

הוא העריך את האמפתיה שלה למשפחה.  ביניהם.פנים אל פנים טוב שכלל קשר טלפוני ומפגשים 

ביחס למשפחה אמר שהם מאז ומתמיד נעזרו במערכת הרווחה, וכעת הם מרגישים שהמערכת 

 הרווחה על בחירת המשפחות לתהליך קד"ם, הוא אמר:של מערכת הזו לטובתם. ביחס לאחריות 

ים של . אם יש משפחות שיש שם קשיחושב שצריך לברור טוב טוב את המשפחות [אני]

אלימות או כל מיני דברים כאלו ואין להם משפחה חזקה ותומכת באמת, שים אותם בצד, כי 

שאומרים 'יאללה, נזרוק לקד"ם שישברו  –יש מקרים שאני לפחות שמעתי, לא שנתקלתי בזה 

 את הראש שם, העיקר שירדו מאיתנו.'

התמיכה של המשפחות , אברהם מדגיש את חשיבות המוטיבציה, הכוחות ומעגלי ובדברים אל

על ידי הרווחה, אשר במידה והם דלים, הוא אינו ממליץ  "עולים לדרך"שנבחרות לתוכנית 

 אלה.משפחתיים לרווחה להפנותן לתוכנית שמסתמכת על משאבים 

חיזקה את דבריו בכך שאמרה שהמשפחה מעריכה ומוקירה תודה גליה העובדת הסוציאלית 

על כל מה שעושים ונותנים להם ושזה מאד נדיר, כיוון שבדרך כלל הגישה של הפונים המגיעים אל 

 אינה מאופיינת בהוקרת תודה.  לשירותים חברתייםהמחלקה 

אשר הגיע  עמית המלווהכשנשאל על תפיסותיו ביחס לקשר בין קד"ם למערכת הרווחה, 

מלווה משפחות בהתנהלותן הכלכלית, טען כי לדעתו כלעבודה זו לאחר ניסיון תעסוקתי בתוכנית 

משפחות. הוא אמר  130-תוכנית זו היא "מתנה" עבור העו"סיות אשר כל אחת מהן אחראית על כ

 שכמלווה מטעם התוכנית, הוא מוריד את הנטל מעל העו"סיות:

כולוג וגם עובד סוציאלי וגם טיפול הוליסטי וגם איך אומרים, אני גם פסי .אני מעבר למלווה

בשלב יותר מאוחר פונים  את תוכנית אחרת.בקיצור הכל מכל וכל. משפחת טספו שם בגלל שז

 ., בהתחלה פונים רק אליתהסוציאלי תלעובד

הוא תאר כמוגבלים בזמן  ,שלל התפקידים שעמית תופס שהוא ממלא עבור המשפחה את

הקשר של בני המשפחה עם הרווחה  "עולים לדרך"סיפר שבעקבות תוכנית  הוא טרה.וממוקדי מ

אך גם להתאמץ יותר  ,יכולים לקבלהם הם הבינו שעליהם לפתח מודעות לעזרה אותה  –השתנה 

בכך עמית מבטא את העיקרון המרכזי ולקחת אחריות. לא רק לקבל תמיכה מגורמי הרווחה. 

 לאחריות שהמשפחה לוקחת לייצר תוכנית לקידום המוגנות של הילדים.בתוכנית באשר 
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אמר שהוא כאזרח לא מבין איך מערכת הרווחה עובדת, ושלהבנתו אם לאדם   גדעון התומך

ברווחה, לא נראה כי הוא יכול להיעזר בשירותיה. לדבריו, במהלך ההכנה להיוועדות  "תיק"אין 

 ובהיוועדות עצמה הוא התקשה להבין מהי חלוקת האחריות בקרב אנשי המקצוע מן הרווחה. 

, גורמים הסיעו את בני המשפחהכי כשמתנדבים מהקיבוץ  בביקורתיות גדעון הוסיף

, מפאת שמירה על שלהםסכימו לתת לו לפניכן פרטי קשר לא ה לשירותים חברתייםמהמחלקה 

. כמו כן, המתנדבים רצו להקים קרן חוקית לגיוס כספים עבור המשפחה, סודיות פרטי המשפחה

. הוא אמר שהם "לא הרימו את הכפפה", על אף שיש עם יוזמה זו והמחלקה לא שיתפה פעולה

 אצלם בקהילה אנשים שמחוברים למעגלים עם כסף רב. 

בין גורמים רבים. את התהליך של תמיכה לסיכום, ביחס למשפחה זו נוצר שיתוף פעולה 

הוביל המתאם שהצליח לגרום לתכנון והרכבה של תוכנית משפחתית עתירת משאבים ותומכים 

בני המשפחה המורחבת  מצאים במרכז. עם זאת,מסורים בעלי חיבור עמוק לבני המשפחה שנ

כולם הסכימו כי רק עם הזמן ניתן  לקחו על עצמם תפקידי תמיכה. שנכחו בהיוועדות כמעט ולא

יהיה לראות האם בני המשפחה, מהם נדרש להוביל, ליזום ולקחת אחריות, יצליחו להוציא לפועל 

 :הדס האת כל אשר תוכנן עבורם תוך יציאה משני המשברים הקשים שפקדו אותם, וכמו שאמר

 , ולזכור שאנחנו לא לבד."עבר מאחורינולהמשיך אבל לא להשאיר את ה ,בקיצור"

 סיפור קד"ם של משפחת קבדה

משפחת קבדה מונה אם, אלמז, ושלושה ילדים. . קבדהמשפחת  תקציר תהליך קד"ם של

האם עלתה מאתיופיה בצעירותה. כיום, היא גרושה ואינה מקבלת דמי מזונות, ולכן משמשת 

 .10-ו 14לאלמז שתי בנות, בנות גר בבית ומשרת בצבא.  20-כמפרנסת יחידה. הבן הגדול בן ה

תהליך ההכנה לקראת ההיוועדות נערך על ידי שתי מתאמות שאחת מהן מהקהילה  

היה ארוך במיוחד וארך כשבעה חודשים עקב קושי ביצירת אמון עם האם.  התהליךהאתיופית. 

הושמו  ילדותיההחלטה של מערכת הרווחה,  לפני שהצטרפה ל"עולים לדרך", עקבש משוםזאת 

 ביתית. -והחלטה שבמידה ולא ישתלבו במסגרות יועברו להוצאה חוץ בקהילה תחת צו פיקוח

הערכה' בזמן תהליך ההכנה ונאמר לאם כי ילדותיה נמצאות  כמו כן, נערכה 'ועדת תכנון, טיפול ו

תחת צו זה ובמידה וקשיי הילדות יחמירו אז יוציאו אותן מביתה. יחד עם זאת נאמר לה  

שהשתתפותה בתהליך קד"ם יכולה לאפשר את השארתן בבית, ותוכנית המשפחה תאפשר מציאת 

 מענים עבור הילדות לכך.

בני המשפחה הכוללים את  –משתתפים  20-ת ונכחו בה כההיוועדות נערכה כשש שעו 

בנות שירות לאומי והתומכת  והתוכנית,ת החינוך, הרווחה ואחותה של האם, אנשי מקצוע ממערכ

, המתאמות הובילו את השיח את המשתתפים שהגיעו חברתה של האם. לאחר שהאם בירכה

ם והיכולת שלה לעבוד שעות מרובות בהיוועדות. תחילה נערך סבב הכוחות בו הוצג החוסן של הא

ילדיה ולדאוג לצרכיהם הבסיסיים. במהלך הסבב העוקב הוצגו דאגות  שלושתבכדי לכלכל את 

. עבורןבבית הספר והעדר תעסוקה בשעות אחר הצהריים  הילדותביחס לבעיות בתפקודם של 

, שר שוטף עם בית הספרביחס לבן הגדול נאמר כי אין לו מקצוע. כמו כן, דובר על כך שלאם אין ק

קשה להשיגה בטלפון ושהיא אינה פנויה בשעות הערב לילדיה עקב עבודתה. נאמר כי יש לעבוד על 

מערכות יחסים מורכבות בין בני המשפחה )דוגמת שימוש האח הגדול באלימות מילולית כלפי 

 אחותו והפעלת סמכות שאינה מותאמת(, וקושי בהתנהלות כלכלית נכונה אצל האם.

הוחלט כי המשפחה תצטרף לתוכנית עתירת תקציב של הרווחה בסיכום ההיוועדות  

. המענים בתוכנית יהיו באחריות בני המשפחה, המלווה, העו"ס "עולים לדרך"במקביל להיותה ב
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, תומכת שאחראית על האם בעבודתה, יועצת בית הספר ובנות שירות אליה הופנו מהתוכנית

יכללו אבחונים, עזרה של המלווה בדאגה לכך שיגיעו בבוקר לבית  הילדותלאומי. המענים עבור 

בבית, חוגים, שיעורי עזר, וטיפולים  ןהספר, משחקים לשעות אחר הצהריים שישאירו אות

. סוכם כי כלל המשפחה לעשות קורס לרכישת מקצועלו רגשיים. ביחס לאח הגדול הוחלט לעזור 

, האם תקבל הדרכה הורית, ליווי בהתנהלות כלכלית ומיצוי זכויות. התומכתוכי  תקבל טיפול

תדאג לסדר את משמרותיה בעבודה כך שתוכל להיות חברתה שאחראית עליה במקום עבודתה 

 ת ערב אחת לחודש.בבית בערב. זאת ועוד, המשפחה תקיים ערבי גיבוש וארוחו

תהליך ההכנה להיוועדות הובילו שתי  את. להיוועדותתפיסות של תהליך ההכנה 

שיר, העובדת הסוציאלית מהמחלקה מתאמות. ההפניה של המשפחה לתוכנית נעשתה בידי 

. שיר סיפרה על חוסר הרצון של האם להיעזר בשירותיה של המחלקה עקב לשירותים חברתיים

 הגיעה, מניסיון קודם:חוסר אמון עמו 

היא הגיעה עם חוסר אמון במערכות בכלל וברווחה בפרט. היה מאוד קשה לגייס אותה 

 .היא כל הזמן הדפה אותי, אמנם בנימוס אבל היא לא רצתה כלום - רק אפילו להיכרות

 כלום. ,כלום ,כלום .לא רצתה שנעזור לה, לא רצתה קשר, לא רצתה שיחות

דיון בבית המשפט בעניין ילדיה של האם, היא לא הגיעה עד  בהמשך לכך, כאשר נערך

אשר חויבה בצו. הקשר של שיר עם האם התחיל להיווצר כאשר השופט הורה על כך שיש לעשות 

והמתינה  לשירותים חברתייםדיאגנוסטי לאחת מבנותיה. האם הגיעה למחלקה -אבחון פסיכו

החלה ליצור עמה קשר. לדבריה של שיר,  בזמן שביתה ביצעה את האבחון. כך, בזהירות, שיר

ולפרנס הסיבה לחוסר שיתוף הפעולה היא משום שהאם נמצאת בהישרדות עקב כך שעליה לגדל 

 נאלצת לעבוד מספר רב של שעות. היא כך משום את ילדיה לבד, ללא דמי מזונות מהאב הנעדר. 

שוטטות והזנחה. הצהריים והגיעו דיווחים על -ילדותיה שולבו במסגרות אחרבעבר, 

הילדות יהיו תחת פיקוח והומלץ להוציאן למסגרות ש מסיבה זו, הוחלט על ידי מערכת הרווחה

. שיר תיארה כי עברה לגור בשכונה אחרתביתיות. האם לא הסכימה לביקורי בית מטעמם ו-חוץ

פעלו בשכונה הנוכחית  לשירותים חברתייםעוד לפני הפניית המשפחה לתוכנית, צוות המחלקה 

באופן שונה והצליחו ליצור אמון עם האם באמצעות הבעת אמפתיה למקום ההישרדותי בו 

נמצאת. מבית הספר הגיע דיווח של קושי בשיתוף פעולה עם האם שלא עונה לטלפונים ולא מגיעה 

פות הורים. ילדותיה שולבו במועדוניות של הרווחה תחת פיקוח, ולאם הוצע להשתתף ילאס

האם הסכימה, למעשה, . שיאפשר מציאת מענים לילדיה במסגרת הבית והקהילה בתהליך קד"ם

 ביתיות. -למסגרות חוץ הוצאתן של ילדותיהמתוך הבנה ששיתוף הפעולה שלה יכול למנוע את 

לאורך תהליך ההכנה היה לה קשר טוב עם המתאמות הבא לידי סיפרה כי העו"ס שיר 

ודרך הטלפון בין נשות הצוות. בנוסף  "WhatsApp"ביטוי בעדכונים שוטפים באפליקציית ה

סיפרה כי המתאמות הכינו אותה להיוועדות תוך הצפת הכוחות, הדאגות והמענים האפשריים 

 פי שיפורט בהמשך.וחלוקת התפקידים אשר יתקיימו בהיוועדות עצמה, כ

משתייכת לקהילת יוצאי אתיופיה.  ,אותה ראיינתישרה, המתאמת מטעם קד"ם 

" עולים לדרך"בהתייחסות לעבודתה מתוך ההקשר התרבותי, היא סיפרה כי הצטרפה לתוכנית 

עקב היכרותה עם הנתון לפיו ישנם אחוזים גבוהים בקהילה האתיופית של  מתוך מניע ערכי,

חוץ למשפחה. לטענתה, התוכנית יכולה לפעול להשארת הילדים בביתם, ילדים שהוצאו מ

שרה סיפרה כי  ולהכניס את בני המשפחה המורחבת לתפקידי תמיכה במשפחה הגרעינית.

בתחילת תהליך ההכנה, היא ונטע המתאמת השנייה לא הצליחו ליצור קשר עם האם באמצעות 
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מפגשן תמיד נדחה. לאחר שבועות של "חיזור" זה שלא  טלפונית הטלפון, וגם כשחזרה אליהן

מתוך ההבנה כי ישנה  צלח, החליטה לעשות פעולת יישוג ולפגוש את האם במקום עבודתה

 :היתכנות שההזדהות התרבותית של האם עם שרה תעזור ביצירת הקשר הראשוני

, שתהיה 'איפה את עובדת? אני אגיע אלייך רק שתראי אותי לרבע שעה :שאלתי אותה

גם בגלל שאני בת הקהילה, לא אמרתי לה את  .איזושהי התחלה של לראות את הפנים'

.. אולי משהו יתרכך. זה מה שהיה.חשבתי שזה במפורש אבל ברגע שהיא תראה אותי אז 

 [עמה]. עבדתי המון שנים שזו שהייתה אחראית עליה היא גם בת הקהילה...הכי מדהים 

'כן' ואז היא  :איתה את נפגשת שרה?' אמרתי לה ,'מה :היא אמרהוסייעתי לה, ואז 

  .''עכשיו יהיה לך טוב :לה ההלכה ואמר

בהתייחסות לעבודה מתוך ההקשר התרבותי, שרה טוענת כי עצם היותה בת הקהילה, 

ואמירה מעודדת זו של אבבש האחראית על האם במקום עבודתה, שלימים נהייתה התומכת 

הגורמים שעזרו ליצור את הקשר. לאחר מכן נפגשו עם המשפחה, העיקרית בתהליך, הם שני 

תחת צו הפיקוח. את האח  ותהנמצא לקטינותוהבינו כי יש לתת מענה לכלל הילדים ולא רק 

כדי לעזור לו לרכוש  לשירותים חברתייםחיברו לתוכנית לצעירים בסיכון במחלקה  20-הגדול בן ה

בדומה לתהליכים אחרים שתוארו  ,עוד בזמן התהליך הכשרה מקצועית בזמן שירותו הצבאי,

כך שכשהגיע להיוועדות כבר עבר כברת דרך של עבודה שנעשתה עמו. בשלב זה הועלו . לעיל

את הכוחות, בדגש על יכולתה של האם לעבוד מספר רב של שעות באופן אינטנסיבי בכדי לכלכל 

המשפחה, והדאגות אשר יתוארו בהמשך. לדבריה, בשונה מן האם עמה לקח זמן ליצור אמון, 

עם המתאמות. מענה נוסף שניתן כבר בתהליך ההכנה הוא  ןהילדות דיברו בפתיחות על דאגותיה

 הצהריים השייכות לרווחה.-הסעות עבור הילדות למסגרות אחר

האחת רוקדת,  –לילדות יש כוחות מרשימיםתוך כדי השיח על הכוחות, התגלה כי 

 והשניה מוכשרת מאד בציור. שרה ספרה כי צוות בית הספר לא היה מודע לכך:

 .כניתובית ספר לא ראה את זה. ראה רק את הקשיים. אני חושבת שזו הייחודיות של הת

זקות? לא מה הקושי, קודם כל נתחיל ומקצוע אמרנו 'מה החהבשיחות עם אנשי 

 .וזה מאתגר אבל שווה את זה ,שזו שפה אחרת ,ת' וזה היה ממש לעבוד על שפהזקוומהח

מאפשר לאנשי  למודל קד"םניתן לראות בציטוט זה כיצד השיח בשפה הייחודית 

 על חוזקותיהן, ולא רק דרך גורמי הסיכון.  –המקצוע לראות את הילדות בצורה הוליסטית יותר 

היא הייתה מדהימה "ביחס לקשר עם שיר העו"ס בזמן תהליך ההכנה, שרה סיפרה כי 

שרה תיארה כי שיר לא הייתה פנויה באופן מלא עבורן, אך זה היה להן  "ומאד מחויבת לתוכנית.

מעבר לשעות העבודה  משפחות. עם זאת, תיארה השקעה 100מובן עקב היותה אחראית למעל 

 שכללה התכתבות באמצעות הודעות טקסט בשעות הערב, ושיחות ועידה בימי שישי. 

המתאמות נפגשו פנים אל מול פנים עם כל התומכים והכינו אותם להיוועדות. שרה טענה  

היא גם כי עבודה זו הייתה מרובה אך השתלמה כי ההיוועדות התנהלה כמתוכנן, ללא הפתעות. 

לא ציפתה שתהליך ההכנה יהיה כה ארוך, ולדעתה יש לעשות תיאום ציפיות ברור כי  הוסיפה

 יותר עם המתאמים ביחס לכך בתהליכים נוספים.

חברתה של האם והאחראית עליה במקום עבודתה, שימשה כתומכת המרכזית אבבש,  

שתתף בתהליך. אבבש מכירה את האם מספר שנים וסיפרה כי ברגע שהמתאמות הציעו לה לה

בתוכנית היא שמחה על ההזדמנות לקדם את המשפחה, מפני שהיא הכירה את מצוקותיה של 

האם. אבבש מתארת שתחילה חששה משום שאינה נוהגת להתערב בחייהם הפרטיים של אנשים, 
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אך לאחר מכן הסכימה לעזור במה שיכולה. היא תיארה בהערכה מרובה את נכונותה של שרה 

 :המצב ההישרדותי בו המשפחה נמצאת והקושי של האם, לנוכח לסייעהמתאמת 

איכשהו כשראיתי את שרה אמרתי שבאמת, מלאך הגיע לעזור לה. כי המשפחה הייתה 

ממש במצב מאד מאד קשה. עד כדי שלא היה להם אוכל בבית. הבחורה ממש הסתירה 

אתה מגלה שאתה  אז היא שתקה. אבל לאט לאט ,את זה. לא נעים לה שאנשים יידעו

לפני שבת עושים  –נכנס לבתוך הבית אתה רואה מה הילדים אוכלים. גם לפי הקניות 

 .קנייה. לא קנייה מצומצמת. אז לפי זה גם אתה יודע שהמצב בבית באמת קשה

ציטוט זה מעיד על הערכתה של אבבש לשרה המתאמת. ניכר כי היא דאגה מאד לחברתה 

רה בביתה והצליחה לראות את ההקשר של העוני עמו היה עליה והייתה קרובה אליה, כך שביק

 להתמודד, אף על פי שהאם לא שיתפה במצוקותיה ולא פנתה בבקשת עזרה. 

אבבש סיפרה כי לאחר שהתגייסה לטובת האם ובנות משפחתה שאת מצוקותיהן הכירה 

דבריה, שליטתה של היטב, שרה ונטע הסבירו לה כיצד הולכת להתנהל ההיוועדות על כל שלביה. ל

 שרה בשפה האמהרית עזרה להבהיר ולהסביר את העניינים כך שכולן הבינו ושיתפו פעולה. 

לסיכום, תהליך ההכנה להיוועדות של משפחת קבדה ארך זמן רב והיה מלווה בקשיים 

, עקב חוויות או מגורמים אחרים לקבלת עזרה ממערכת הרווחה התנגדההאם תחילה ש משום

היא נעימות מכך שאנשים יידעו כי -עקב אי בנוסף,כך שתאבד את ילדותיה. עבר וחשש מ

עוני. כמו כן, בעקבות שעות עבודה מרובות, לא הייתה פנויה ליצירת קשר עם  חיימתמודדת עם 

הגעתה של המתאמת מן הקהילה האתיופית אל מקום  עםגורמים חיצוניים. יחד עם זאת, 

האם הסכימה להשתתף בתהליך שאפשר לה לקבל מענה עבודתה והמלצתה של חברתה הטובה, 

שישאיר את ילדותיה בבית. תוך כדי התהליך ניתנו מענים לבן הבכור ולילדות ונערכה הכנה 

מדוקדקת להיוועדות. בזכות השימוש בשפה של קד"ם, התגלו כוחות רבים לראשונה בקרב בנות 

 ו ביחס אליה.משפחה זו, אשר דאגות רבות, המתוארות בתמה הבאה, נוסח

כפי שנכתב לעיל, המתאמות ערכו סדרה ארוכה של . דאגות כלפי המשפחהה שלתפיסות 

נפגשו עם נשות מקצוע במערכת החינוך הן מפגשים אישיים עם האם, ילדותיה ובנה. נוסף על כך, 

על מנת למפות בצורה מקיפה את הדאגות המיוחסות למשפחה זו  לשירותים חברתייםובמחלקה 

תמה זו תתמקד בדאגות העיקריות עליהן -על כלל חבריה, כפי שמפורטות בדף המשפחה. תת

 המרואיינות שמו את הדגש.

 הנה המצוקה ההישרדותית בה נמצאת אלמזהתומכת, אבבש, הדאגה העיקרית אותה ניסחה 

 שעות מרובות: , הגורמת לה לעבוד במשךהאם

והיא יחידה. אי אפשר להגיד נגיד שהיא  ילדות קטנות,היא בחורה שעובדת רק.. משמרות. יש 

 ות, זה להכין שיעורי בית, אתה לא יודע איפה הילדןיישבו. זה לקלח אות ןעובדת ערב אז ה

 בשעות כאלה. אז יש את הבעיה הזאתי, עדיין יש את הבעיה הזאתי.

בציטוט ניתן לראות כי מלבד השעות המרובות בהן האם נעדרת עקב עבודתה, בעיה נוספת 

עליה מצביעה אבבש הנה השוטטות של ילדותיה של האם בשעות הערב ברחובות. לטענתה, 

נהיו מעורבים, בעיה זו פחתה, אך עדיין  םלשירותים חברתיילאחרונה, מאז שגורמים מהמחלקה 

לא הבינו  ,ברווחה ובבנק –מתקיימת. בנוסף, אבבש סיפרה שהאם טענה שבמוסדות הציבוריים 

 נכנסה לתמונה.  שרה המתאמת של קד"םאותה ואת מצוקותיה, עד אשר 
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ק שרה סיפרה כי דאגות רבות עלו בתהליך ההכנה ובהיוועדות עצמה. התגלה כי חשבון הבנ

לפועל. היא ידעה לתת מעט רקע ולספר על -של האם מעוקל והיא נמצאת בחובות רבים בהוצאה

 כך שהאם עברה קשיים מרובים מאז שהתחתנה:

שנה  11-12היא בסך הכל  .יש להם סיפור חיים מאוד מורכב, גירושין לא פשוטים שהיא עברה

הייתה כבר נשואה  13 [בתכשהייתה ] היא התחתנה בגיל מאוד צעיר שם באתיופיה, .בארץ

. באמת היא אישה מאוד 80כאילו היא בת  ,אתה תשמע את הסיפור חיים .37כאילו היא בת 

  .אני חושבת שהאמונה נותנת לה הרבה מאוד כוח .מאוד חזקה. מאמינה מאוד גדולה

 בדבריה שרה מציגה מודעות להקשרים השונים המאפיינים את התמודדויותיה של האם:

, אלמז, ההגירה וההקשר הדתי. לצד הקשיים של והיגרושין - הנישואין המוקדמיםהקשר 

המתאמת מציינת בציטוט זה את אמונתה של האם כמשאב אשר נותן לה כוחות רבים. שרה 

 עצמה תיארה את אמונתה שלה ביכולת של האם להתקדם באמצעות התוכנית. 

שלא תצליח לעלות כיתה משום כשנשאלה על דאגותיה, אחת הבנות אמרה שהיא חוששת 

שהיא לא ברמה של שאר התלמידים. מבית הספר דווח כי לילדות ישנם פערים לימודיים 

הקושי של הבנות להתארגן ולהגיע בזמן ובאופן סדיר  יאמשמעותיים. דאגה נוספת שעלתה ה

ית הוא יוצא כל יום מהבסיס בו משרת ומתגורר בבכי לבית הספר. בנוגע לאח הגדול נאמר 

שנות לימוד מבית הספר, ואין  12המשפחה. כעת נמצא לקראת שחרור מהצבא, אין לו תעודת 

. ביכולתו או ביכולת אימו לממן לו השלמת השכלה או הכשרה מקצועית, על אף שמעוניין בכך

בנוסף נאמר על ידי אחת הילדות שהוא לוקח את תפקיד האב בבית, נותן לה הוראות, מונע ממנה 

צה ומשתמש באלימות מילולית כלפיה. תחילה ביקשה מהמתאמות לשמור זאת בסוד, יציאה החו

 בהמשך שיתפה את יועצת בית הספר, ולאחר מכן אמרה שאולי תצליח לומר זאת בהיוועדות.

הוסיפה כי מלבד עניין ההקשר של  לשירותים חברתייםשיר העובדת הסוציאלית מהמחלקה 

בגדים חדשים עבור הילדים, לאם יש בהגורם למחסור באוכל ו ,העוני עמו המשפחה מתמודדת

 קושי לשים גבולות לילדותיה, וזו אחת הסיבות לקושי שלהן להגיע לבית הספר באופן סדיר.

, ניתן לראות כי הרקע המורכב ממנו מגיעה האם אשר המתרכזת בדאגות תמה זו-לסיכום תת

עוני, שעות עבודה  יחידנית, גורם להתמודדות שלה עם מצביעברה גירושין קשים ומתפקדת כאם 

 מרובות אליהן נדרשת, עומס בטיפול בבנותיה שלעתים אינו מתאפשר וקושי בהצבת גבולות.

קשיים אלה גורמים לילדות לשוטטות, צבירת פערים לימודיים וקשיים בהגעה למסגרות. כמו כן, 

עושה זאת בצורה שאינה מותאמת וחסר כלים , אך מטפל באחיותיו כשנמצא בביתהבן הגדול 

לכך. חלק מהמענים לדאגות ניתנו בזמן תהליך ההכנה תוך החלטה של המתאמות, אך החשיבה 

 המעמיקה על המענים והתאמתם נעשתה בהיוועדות, המתוארת בתמה הבאה.

ות אנשים: מחנכ 20-ההיוועדות נערכה כשש שעות ונכחו בה כ. תפיסות של חווית ההיוועדות

ויועצות ממערכת החינוך, דודה של הילדות, אבבש התומכת, שלוש עו"סיות מהמחלקה 

, נציג ממשרד הרווחה, המלווה, שתי המתאמות ובני המשפחה. בדומה לשירותים חברתיים

. מהלכהלהיוועדויות נוספות אותן מלווה המחקר, במהלך ההיוועדות אנשים התנצלו ויצאו ב

של המשפחה בלבד.  והעו"סבסוף, בחלק של הצגת התוכנית המשפחתית, נשארו המתאמות 

 המחנכות ביקשו להתעדכן בתוכנית שתיבנה לאחר מכן.

המתאמות תיארו למשפחה כיצד היא הולכת  –למעשה -מבחינת הכנה להיוועדות הלכה 

ן על טקס הכנת המשפחה, ביקשו מן המשפחה להתארג שללהיערך ובהתאם להקשר התרבותי 

קפה של הקהילה האתיופית, כדי שבנות המשפחה ירגישו שההיוועדות היא שלהן ועבורן. בפועל 
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האם לא הספיקה להתארגן, אך הייתה התכווננות מצידה לכך. ההזמנות להיוועדות הוכנו על ידי 

 להשתתפות, שמתייחסת המתאמת שרהחילקו אותן למחנכותיהן. לפרשנותה של אשר הילדות 

אמרו למחנכות שהן מזמינות אותן לעזור להן למצוא פתרונות בעצם הילדות בהובלת התהליך, הן 

 לדאגות שהן העלו דרך מעשה זה. כך התאפשרה חוויית הכנה ואירוח חיובית ומעצימה עבורן.

סיפרה כי האם בירכה בתחילת ההיוועדות אך לא הייתה מאד אקטיבית בתגובותיה שרה 

אולי הן היו צריכות לפנות יותר אל האם. כמו כן, הוצע תרגום לאמהרית אך במהלכה. לתחושתה, 

לבסוף ההיוועדות התנהלה בעברית, סיבה נוספת לכך שהאם התקשתה להשתתף, לדבריה של 

, השפה בה שרה. הפתיחה, בה הזמינה את הנוכחים לאכול מהכיבוד נאמרה על ידיה באמהרית

 . לאחר מכן המעיטה במילים אך כן אמרה את דאגותיה ביחס לילדיה. מרגישה נוח להתבטא

למרות מורכבויות אלה, שרה תיארה את ההיוועדות כחוויה המלווה בהתרגשות רבה 

וכאירוע בו נוצרה אווירה תומכת ומאפשרת. הילדה אשר סיפרה על התנהגותו של אחיה העזה 

 שנערך לאחר סבב הכוחות:דאגה מולו בנוכחות כולם, בסבב הדאגות שיתפה בו

'אני לא מאשימה אותך כי – גישותראמרה את זה ופנתה אליו ב]הילדה[ , היא 'תקשיב'

זו הדמות שראית אצל האבא, אין לך כלים אחרים  .באמת לא ראית משהו אחר

היא הייתה מאוד . ' וזה היה עצמתי ומרגש וכולנו בכינו. היא גם בכתה.להשתמש בהם

'אני עשיתי את זה מאהבה ומדאגה, לא כדי להכאיב לך  :אמר לה[ ]אחיהוהוא  ,אמיצה

ולא כדי להשפיל אותך. אני לא יכול להתמודד עם מה שיקרה לך ברחוב, אני יודע באיזו 

 .שכונה אנחנו נמצאים'. זה משהו שהם לא יכלו לעשות בתוך המשפחה בלי התהליך הזה

הקשבה ודיאלוג בהיוועדות  חווהכי הוא ניכר מתגובתו של האח המצוטטת לעיל, 

דיאלוג זה אפשר לו לבטא את . הסמכותית והאלימה לו להסביר את המניע להתנהגותו ושאפשר

אותה הוא מכיר. זו הייתה הנוקשה להציב לה גבולות בדרך דאגתו ואחריותו, שהביאו אותו 

תיארה גם היא את השיח שיר העובדת הסוציאלית ביניהם.  זההפעם הראשונה בה התאפשר שיח 

בכדי לראות האם האירוע  איתםהזה בריאיון ואמרה שהתרגשה מאד, ושלאחר מכן היא דיברה 

 . לבסוף שיח זה השפיע לטובה על היחסים וכעת התנהגות זו מצידו פסקה.יםעורר חששות נוספ

גיעה עם ציפיות נמוכות להיוועדות וחוותה הפתעה לטובה יא השיר סיפרה שה

בנוסף, היוועדות התקיימה לאחר משבר ביחסים של  .התומכים ,סות של אנשי המקצועמההתגיי

 נשות המקצוע עם האם עליו יפורט בתמה של התפיסות ביחס לקשר עם הרווחה. 

יכעס על כך שהיא הוציאה שאחיה הגדול של הילדה  סיפרה שהיא חששהאבבש התומכת 

א מבין שאם טעה, הוא יתקן את טעותו. סיפור אישי זה החוצה, אך התרשמה מכך שאמר שהו

אבבש התעצבה כששמעה את אחת הילדות מספרת במהלך ההיוועדות על המצב הקשה עמו 

 מתמודדת עקב העוני בו נמצאת המשפחה:

להיות כמו החברות שלה,  -שאמא שלה אין לה כסף לקנות אוכל, או שמה שרוצה הילדה

יש את האפשרות לעזור לילדים לפי  מידתלא  .'לא היום'פחות או יותר, ואמא אומרת 

שהיא סיפרה שלא היה אוכל  היכולת. כשהילדה סיפרה את הסיפור זה קרע לי את הלב.

 בבית. הייתה לי צמרמורת בכל הגוף כשראיתי אותה שהיא התחילה לבכות.

קושי רגשי עקב הבנה של מצוקתה של הילדה הבעת ניתן לראות בדברים אלה של אבבש  

תנאי קיום בסיסי  –ואף סובלת ממחסור במזון בביתה  להיות כמו חברותיהאינה יכולה אשר 

  אותו אין ביכולתה של האם לספק.
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 אלמזביחס לתפקידה בתוך ההיוועדות סיפרה אבבש כי היה עליה לספר על התפקוד של 

עבודה, והיא שמחה להציג את כוחותיה כאם אמיצה, עליה היא גם אחראית במקום ה ,חברתה

כיוון שילדיה  –שמגיעה בבוקר בזמן אלא אם כן היא לא מספיקה להביא את ילדיה לבית הספר 

 משקיעה את כוחותיה קודם כל. היא בעדיפותה הראשונה ובהם  הם 

 םם האות עמם מתמודדים בני המשפחה ותרבדאגות לסיכום, ניכר כי ההיוועדות הציפה  

 את.זיכלו לשתף, אך אפשרה לעשות זאת באווירה תומכת עם אנשי מקצוע שידעו להכיל 

שיח שאינה שיפוטית, במטרה לתת מענה לכלל הדאגות שעלו בשיתוף -סביבת נוצרה תהיוועדוב

כך שרק  ,, נראה כי ההיוועדות הייתה ארוכה מדי בשביל רוב הנוכחיםעם זאתמלא של המשפחה. 

הצוות המוביל נשאר לשלב של הצגת התוכנית המשפחתית, אותה יש לתווך לאחר מכן לתומכים 

 ולצוות בית הספר ועליה יפורט בתמה הבאה.

משפחה כשהגיעה העת להצטרף ל ,המתאמתשרה לדברי . תוכנית המשפחהתפיסות של 

, המלווה והתומכת ניהלו את הדיון על הדודהראו כי  יא והמתאמת השנייה, הלאחר הזמן הפרטי

שסיימו לכתוב אותה בשיתוף עם הילדות, כל ילדה חתמה ליד  כאשרהתוכנית המשפחתית. 

שרה אמרה שהתרגשה משיח זה, שלדעתה לא מתקיים בבית  בה מופו הדאגות והמענים.הטבלה 

חוגים שהן האם לרשום את הילדות ל –המשפחה ונתנה דוגמה ביחס להחלטה בנוגע לדילמה 

 רוצות, גם אם זה על חשבון הגעתן למועדונית של הרווחה:

האלו  לילדותאי אפשר כי זו מועדונית רווחה ואי אפשר לוותר ': אז באמת העו"ס העלתה

אבל בשעה הזו של החוג  ,'תקשיבו, לא נוותר על המועדונית '.אז זה אתגר, זו דילמה.

בסיום אותה ומחזיר  אחותי'אני לוקח את  .האח הגדול אמר .',כשהוא מתקיים אני יכול

 .ראה עד כמה זה חשוב לוההחוג למועדונית' שזה מאוד מרגש כי הוא 

בציטוט זה ניתן לראות כיצד האח הגדול מתגייס לטובת המשפחה ומוצא פתרון יצירתי  

ללכת לחוג  הילדה תצליחתהיה מרוצה מכך שאחיו לא יפסיד את המועדונית, וגם  העו"סכך שגם 

ללכת. כך, לדברי שרה, עברו  עליהקבל ליווי של מבוגר אחראי למרחק אותו תו אותהשמעניין 

 מדאגה לדאגה ומצאו מענה. 

תמשיך לעזור היא הוחלט כי  שהצטרפה בזמן תהליך ההכנה  ביחס לתפקיד של המלווה

תעזור בקריאה ובהבנה של האבחונים ובבוקר לבית הספר,  הילדותהסדירה של  הגעתן לדאוג

לאחר שיתקבלו. לדבריה של שרה, המלווה הנה פונקציה חשובה מאד על מנת שהתוכנית תצליח 

 על תפקודה של המלווה.נסמכת משום שהרבה מן התוכנית 

להיות מעורבת בפן  סיפרה כי התפקיד אותו היא לקחה על עצמה הואאבבש התומכת 

במידה ויש משהו חשוב  באותו יום. היא אמרה מהעבודה התעסוקתי, ולשחרר את האם 

כי שהתוכנית המשפחתית נתנה לילדים כלים להתמודד עם המצב ועם קשייהם. אבבש סיפרה 

 :ולפנות לעזרה לדרוש את זכויותיה כוחות  האם קיבלהבעקבות התוכנית 

אם היא לא הייתה שם ולא הייתה מעודדת אותה, זה לא היה קורה. גם ככה היא  ,שרה

ל. אבל התוכנית הזאתי עזרה לה, שעכשיו כאילו ובחורה מאד סגורה. היא לא מספרת הכ

היא תדרוש את זה.  ,.. אם זה ללכת לרווחה. היא תלךא.להתבט –היא יותר יכולה להגיד 

 חוזרת. אז היא לא הייתה דורשת. היא הייתה

ניתן לראות מדברי התומכת כי האם עוברת שינוי משמעותי באמצעות יכולתה של 

 המתאמת שיצרה עמה קשר מיטיב לעודד אותה לעשות כך.
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ציינה כי התוכנית נכתבה  לשירותים חברתייםשיר העובדת הסוציאלית מהמחלקה 

ט ששימח אותה במיוחד . פרותומכיהם באופן מקיף ונעשתה חשיבה יצירתית על ידי בני המשפחה

 –היה רצון לקיים ארוחה משפחתית אחת לחודש. בנוסף נתנה דוגמה למענה עבור הילדה הקטנה 

 קניית משחקים שיהיו בבית בכדי שתשוטט פחות בחוץ. 

הייתה צריכה לדאוג להדרכה הורית, מפגשים במרכז היא ביחס לתפקידה, סיפרה כי 

ולהיות בקשר עם המלווה כדי לוודא שהתוכנית עובדת. לדבריה, הורים וילדים עבור האם, 

בהמשך, הוחלט לשלב את המשפחה בתוכנית נוספת של הרווחה המיועדת לבני הקהילה 

האתיופית, והטיפול במשפחה עבר לעו"ס מתוכנית זו, בה יש משאבים רבים יותר מבחינת תקציב 

 , היא סיפרה:מנהבני המשפחה עקב הפרידה מ. ביחס למשבר אותו חוו "עולים לדרך"מאשר ב

בהתחלה המשפחה מאוד שמחה, אבל כשהם הבינו שהם צריכים לעבור לעו"ס אחר אז 

ולא רוצה לעבור  ,אמרה שהיא מוכנה לוותר על זה [האם] היה להם מאוד קשה והיא

וזה היה מאוד מרגש אבל הזמנתי אותה לשיחה יחד עם העו"ס של התכנית  ,ממני

לה שאנחנו נעשה את זה בהדרגה ואני נשארת בתמונה עד שהיא תרגיש בטוחה  ואמרתי

 .ועד שזה לא יקרה היא תמשיך איתי ,לעבור אליו

שיר שמחה לשמוע עד כמה היא משמעותית עבור האם שהגיעה עם חוסר אמון לאחר 

דה שחוותה חוויות מורכבות מול מערכת הרווחה, ושכעת העו"ס של התוכנית עושה מולה עבו

משמעותית. שיר אמרה שהיא מקווה שהתהליך שהגיע לנקודת שיא בהיוועדות לא ילך וידעך 

 ועקב הליווי של המלווה והצוות של התוכנית החדשה המשפחה תצליח להתקדם.

תמה זו, ניתן לראות כי ההיוועדות אפשרה למשפחה לבצע שיח מקרב -לסיכום תת

ית בקרב בני המשפחה. בנוסף, נעשתה חשיבה ותמיכה הדד זמן משפחתי משותףשהעלה רצון ל

מעמיקה על מענים והרווחה ביצעה איגום של משאבים וחיברה את המשפחה לתוכנית המיועדת 

מתקציב משמעותי  ו, כך שבני המשפחה ייהנ"עולים לדרך"לקהילת יוצאי אתיופיה שתשתלב עם 

מערכת הרווחה עבר שינויים יותר וליווי מקצועי נוסף. הקשר של המשפחה )בדגש עם האם( עם 

 רבים במהלך השתתפותה בתהליך קד"ם. על כך ייכתב בתמה הבאה.

שאחת שרה המתאמת של קד"ם עמה, סיפרה בריאיון . תפיסות ביחס לקשר עם הרווחה

הסיבות בגללן הגיעה לעבוד כמתאמת הנה הרצון לעבוד ביחד עם גורמי הרווחה ולעזור להם 

להאמין שוב במשפחות אשר התוכנית מכוונת להחזיר אליהן את האחריות. לדבריה, ההתנסות 

הקודמת של האם עם מערכת הרווחה הייתה מאד לא מוצלחת ועוררה חשדנות רבה. להבנתה, 

בחרה במשפחה זו משום שהאמינה שהתוכנית יכולה  שירותים חברתייםלהעו"ס מהמחלקה 

 להחזיר לבני המשפחה את האמון שאבד.

לתוכנית של נוצר חיבור של הבן הבכור  ,במהלך הקשר דרך הדאגות שזיהו המתאמות

. כמו כן, הילדות הופנו למועדוניות של הרווחה. הקשר הרווחה שעוזרת למשרתים בשירות צבאי

 , וזאתהמתאמות והעו"ס היה שוטף וכלל העברת מידע והתייעצויות, כפי שתואר לעילבין שתי 

 למרות העומס בו העו"ס נתונה.

, אותו לשירותים חברתייםפרט נוסף משמעותי הנוגע ליחסיה של האם עם המחלקה 

בזמן  'ועדת תכנון, טיפול והערכה'תיארה שרה כהתגמשות מצד מערכת הרווחה הוא שנערכה 

תחת צו פיקוח בקהילה. נאמר כי במידה וקשיי  בנותיה נמצאותההכנה ונאמר לאם כי  תהליך

הילדות יחמירו אז יוציאו אותן מביתה. יחד עם זאת נאמר לה כי אחת ההחלטות בכדי לאפשר 

התוכנית המשפחתית שתיבנה יה שיציפבתהליך קד"ם, והשתתפותה היא  הילדותאת הישארות 
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גיבתה החלטה זו ושיתפה פעולה עם המתאמות סביב הנושא.  העו"סתהיה אחד הפתרונות לכך. 

כך מערכת הרווחה אפשרה סנכרון ושיתוף פעולה בין התוכנית הפנימית הנוגעת לטיפול במשפחה 

 , ובהמשך באמצעות תיווך המשפחה לתוכנית נוספת."עולים לדרך"לבין תוכנית 

שערער את האמון שהחל להיבנות אצל האם דרמטי בזמן תהליך ההכנה, התרחש אירוע 

 במערכת עקב התנהלות בלתי מקצועית של מדריכה ממועדונית אליה הולכות הילדות:

הייתה מדריכה של מועדונית הרווחה שהגיעה לעבודה של האמא כי היא לא הצליחה 

אמרה לה 'אם לא תגיעי לוועדה ניקח לך  ]והיא[לתפוס אותה כדי שתוכל להגיע לוועדה, 

. האמא התמוטטה שם. זה היה כל כך לא מקצועי, כל כך נוראי. האמא את הילדים'

איך א' באים אליי למקום העבודה, אנשים שומעים התקשרה אליי אחרי כולה בוכה. '

 .'!אותה. ב' להגיד שייקחו לי את הילדים

שלאחר מקרה זה, כל העבודה שהן עשו כדי שרה אמרה שהן דיברו עם העו"ס ואמרו לה 

הסכימה שנעשתה טעות גדולה. היא שיר העובדת הסוציאלית לייצר את הקשר איתה נהרסה. 

סיפרה שלאחר שהאירוע קרה, היא הגיעה לביתם והתחננה לסליחת האם. היה לה חשוב לייצג 

בכבוד את המחלקה, להתנצל בשמה, ולהסביר לאם כי הם אינם מתנהלים כך ולא התכוונו לאיים 

עם ההיוועדות. בהוצאת הילדות מהבית. שיר סיפרה שלאחר מכן חששה שהאם לא תשתף פעולה 

 אולם לבסוף, האמון שוקם וההיוועדות הייתה מוצלחת. 

ניתן היה לראות את היקשרות האם וילדיה לשיר, והאמון שנתנו בה למרות משבר זה, 

כנציגת מערכת הרווחה בקושי שהם הביעו כשהיו צריכים להיפרד ממנה. נוסף על כך, ניתן לראות 

הדרגתי ומסודר. שיר סיפרה בטוח, הליך פרידה את המקצועיות בה התנהלה שיר שעשתה ת

"אני לא מאמינה שהגעתי בביקור הבית:  וכי האם אמרה ל אמרשהעו"ס של התוכנית החדשה 

שהיא לא חלמה על כך שתגיע לרמה כזאת גבוהה של קשר, , למה שהגעתי עד עכשיו עם הרווחה."

לשירותים התנהלות של המחלקה יכולת לבקש סיוע, ושיתוף פעולה. בנוסף, ציינה לטובה את ה

 בכך שהצוות נתן מקום לאם ולמצוקותיה. חברתיים 

 לשירותים חברתייםתמה זו ניתן לראות כי המפגש של האם עם המחלקה -לסיכום, בתת

יצר הזדמנות לחוויה מתקנת מהקשר שהיה לה עם המערכת בעבר, בו הייתה נתונה תחת פיקוח 

לשירותים ת ילדיה מן הבית. העו"ס וצוות המחלקה תמידי וחשה מאוימת מכך שיוציאו א

בביתה ובקהילה  בנותיהאשר עובד כעת מול האם הראו רצון לעזור לאם להשאיר את  חברתיים

בה גרה דרך הפנייתם לתוכנית קד"ם ובהמשך לתוכנית הנוספת. זאת תוך גמישות רבה ושיתוף 

לבין  והערכה', טיפול ,תכנון'וועדה ל יהילדותפעולה בין התוכנית ההתחלתית שכללה צו פיקוח על 

תוכנית קד"ם. נוסף על כך, כשנציגה של מערכת הרווחה יצרה משבר אמון ואיימה על האם 

. הרווחה שייקחו את ילדיה, העו"ס ידעה לבקש את סליחתה של האם ולשקם את האמון במערכת

כמו כן, ידעה להפנות את המשפחה לתוכנית עתירת משאבים המיועדת לבני הקהילה האתיופית. 

 ."עולים לדרך"כל זאת תוך קשר שוטף הכולל דיווחים והתייעצויות עם הצוות של תוכנית 

לסיכום תמה זו, ניתן לאפיין את תהליך קד"ם של משפחת קבדה בזמן הכנה ארוך אשר  

ת הקשר עם האם, לה קושי במתן אמון בגורמי רווחה. עם זאת, המתאמת נסב בעיקר סביב יציר

שהגיעה מרקע תרבותי דומה הצליחה לגייסה לתוכנית באמצעות פעולת יישוג במקום עבודתה. 

האם הבינה שהתוכנית יכולה לשמש כמוצא עבור בנותיה, לכך שיישארו בבית ויקבלו מענים 

שו בהיוועדות ובכתיבת תוכנית המשפחה ליצירת שיח בקהילה. הילדות שיתפו פעולה ואף השתמ

משפחתי בנוכחות אנשי מקצוע, שעזר לפתור קשיים. לכל אורך הדרך העו"ס מהמחלקה -תוך
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הייתה מעורבת וגם כשאירע משבר עקב התנהגות לא מותאמת של מדריכת  לשירותים חברתיים

ם המחלקה. לבסוף המשפחה רווחה, היא לקחה אחריות ושיקמה את הקשר של האם ע-מועדונית

הצטרפה לתוכנית ליוצאי הקהילה האתיופית. נעשה תהליך פרידה מסודר ו"העברת שרביט" 

 . "עולים לדרך" והמלווה של התומכיםלעו"ס שיטפל במשפחה זו, בשיתוף 

 דיון

מחקר זה מתמקד בארבעה תהליכים של הפעלת התוכנית "עולים לדרך", המבוססת על מודל 

דיון משפחתית( לרווחת הילד בישראל, והוא חלק ממחקר רחב שנבחן בו כיצד  קד"ם )קבוצת

המחקר עוסק בחוויותיהם ותפיסותיהם  מיישמים בכמה יישובים בישראל את התוכנית הזאת.

מהמחלקות לשירותים חברתיים,  עו"סיותשל מתאמים ומלווים מטעם תוכנית "עולים לדרך", 

תומכים מהקהילה והמשפחה המורחבת של הנוטלים חלק בתוכנית ובני משפחה שהשתתפו בשני 

המחקר, שהוצגו ההיוועדות. מממצאי ו תהליך ההכנה –השלבים הראשונים של הפעלת התוכנית 

לעיל בסיפורים של כל אחת מארבע המשפחות שהשתתפו בו, עלו שש תמות מרכזיות. הן המחישו 

את תפיסותיהם של משתתפי המחקר השונים ביחס לתהליך הייחודי שעברה כל אחת מארבע 

המשפחות הנזכרות לעיל: ההכנה להיוועדות, הדאגות כלפי המשפחה, חוויית ההיוועדות, תוכנית 

 שפחה, ההקשר התרבותי והקשר עם הרווחה.המ

בתחילת הפרק יינתן מענה לשאלות המחקר, ולאחר מכן ינותחו בהרחבה הממצאים 

המרכזיים העונים על שאלות המחקר. בתוך כך יושם דגש על הנושאים להלן: הפרקטיקה 

וכנית לשיח ב"שפת קד"ם" בתהקשר ומעבר  אימוץ גישה מודעתהשיתופית עם ההורים וילדיהם, 

"עולים לדרך". בסוף הפרק יוצגו מגבלות המחקר ואתגריו, תרומות המחקר והשלכותיו לגוף 

 והמלצות להכשרה ולפרקטיקה של מודל קד"ם לרווחת הילד. ,הידע התאורטי והמעשי ולמדיניות

 להלן פירוט הממצאים שעלו בנוגע לכל אחת מארבע שאלות המחקר שהוצגו לעיל:

מחקר, נמצא כי ההתייחסות למונח ה משתתפילתפיסות הסיכון והמוגנות של אשר ב. 1

אפשרה הרחבה של גורמי הסיכון עליהם דיברו  ,כחלק מהפרקטיקה של המתאמים, ה"דאגות"

אנשי המקצוע כשהפנו את המשפחות לתוכנית. בתהליכים המוצגים במחקר זה, נעשתה חשיבה 

הקשר הרלוונטי לשיפור מוגנות הילד, ולא רק ביחס על הדאגות ביחס לכל המשפחה הגרעינית ב

 ישיר וממוקד לילדים הנמצאים במרכז ההיוועדות. 

את תפיסות המוגנות ניתן לראות באמצעות המענים שניתנו לדאגות, שנבחרו על ידי בני 

המשפחה ואנשי המקצוע. באופן זה, בהתאם להרחבת הדאגות, נמצא כ הורחב גם מצאי המענים 

לכלל בני המשפחה הגרעינית. ממצא זה מבטא גישה הוליסטית הרואה בכך  ,מוגנותהמספקים 

שהרחבת מתן המענים תגרום לשיפור מוגנותם של בני המשפחה, ובכך גם תעלה את מוגנותם של 

הילדים הנמצאים במרכז. ממצא משמעותי שעלה מתוך ניתוח הראיונות ותוכניות המשפחה הנו 

 בהם הפיזיים לתנאים דרך התייחסות הילדים מוגנות על בהכי במספר מקרים הייתה חשי

. כמו כן, לא תמיד התקיימה הלימה בין התפיסות של בתיהם מספקים אותו והביטחון מתגוררים

 לקחו לפי ות, אך לבסוף ההחלטביחס לבחירה במענים העו"סיות לתפיסותיהן של המשפחות

 ביתיות. -בני המשפחה, כמו למשל החלטות גורליות בדבר יציאת הילדים למסגרות חוץ רצונם של

.ביחס למשמעות של חוויית ההשתתפות בתוכנית "עולים לדרך" בנוגע לקשר בין 2

שהשתתפותם ההורים והילדים שרואיינו לבין מערכת הרווחה, עלה ממצא משמעותי, והוא 

לבסס את הקשר בין המתאמים לבין המשפחות ובין  . כדיקשר זהבאופן חיובי על  בתוכנית

הקשר תוך כדי תהליכי  שירותי הרווחה לבין המשפחות נקטו המתאמים גישה שיתופית ומודעת
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הכנה ארוכים. בזכות גישה זו לרוב הצליחו ליצור מערכת יחסים המבוססת על אמון. כמו כן 

כמו למשל  -מודל קד"ם שפה בה משתמשים בים השתמשו במונחים האופייניים למהמתא

בזכות  .בשיח עם אנשי המקצוע–, ו"דאגות" )מונח שהחליף את המילה "סיכון"( "כוחות"

 חשו המשפחות שהשתתפו במחקר חוויית קשר שונה עם חלק מהעו"סיות השימוש בשפה זו

במחלקות לשירותים חברתיים. נוסף על כך, העבודה של המתאמים גישרה על מחסור במשאבי 

זמן וחוסר הנגשה של שירותים מצד העו"סיות, כמו גם על חשדנות ועל הימנעות מקבלת עזרה 

עקב תפיסות של בני המשפחה בנוגע לשירותי הרווחה. תפיסות שלרוב נוצרו בשל ניסיונות 

 ם. קודמים ולא מוצלחי

אשר לעו"סיות שהשתתפו במחקר זה, הן הביעו הערכה רבה לעבודת המתאמים. לדעתן 

שיח על הכוחות ועל ה באמצעותמשפחות בני הבזכות המתאמים התאפשר להן להתייחס ל

. כמו כן, בחלק מן המקרים התוכנית םואת צרכיה סיפוריהם, ולהכיר לעומק את שלהם הדאגות

מונתן ביכולות של בני המשפחה להוביל את התהליכים לשיפור אפשרה לעו"סיות להגדיל את א

 .על ידי מערכת הרווחה בסיכון במצבי מצוייםשהוגדרו כהמוגנות של ילדיהם 

. בהתייחס לתפיסותיהם של משתתפי המחקר ביחס לפרקטיקה השיתופית של תוכנית 3

ים העלו ובפרט לגבי השתתפותם של הילדים בקבלת ההחלטות, הממצא "עולים לדרך"

שפרקטיקה זו הצליחה לחזק את השותפות בין בני המשפחה שרואינו לבין מערכת הרווחה ולמֶתן 

ביניהם באמצעות אירוע ההיוועדות. עם זאת, נמצא במחקר כי עדיין יש נושאים  ותאת יחסי הכוח

שונים שלא זכו להתייחסות הראויה ושהמודעות אליהם יכולה לקדם את הפרקטיקה השיתופית. 

אחד מהם שראוי לציין הוא הקושי של האימהות להביע את דעתן במסגרת הזמן המשותף עם 

אנשי המקצוע במהלך ההיוועדויות של קד"ם. לדבריהן קושי זה הוא תוצאה של פחד קהל ושל 

בקבלת ההחלטות הנוגעות  פערי שפה, והוא יצר חסם להשתתפותן. אשר להשתתפות הילדים

י לעיתים היו חסמים להשתתפות מלאה ומשמעותית שלהם, כמו לחייהם, מן המחקר עולה כ

למשל אי הנוחות שחשו בשלב ההיוועדות עקב ריבוי המשתתפים בו. עם זאת, כשהשתתפותם של 

הילדים אכן התאפשרה, ניתנה להם במה לפתרון קונפליקטים במשפחתם והתאפשר להם לבחור 

 במענים המתאימים להם במסגרת התוכנית המשפחתית.

. ביחס לנושא האתגרים והתרומות בהתאמת מודל קד"ם לעולים מבריה"מ לשעבר 4

הקשר בהתאמת התוכנית לנושא  ומאתיופיה, נמצא כי יש חשיבות לנקיטה בגישה מודעת

התרבותי. לפי גישה זו התרבות הנה דינמית ולכל אוכלוסייה יש זכות להגדרה עצמית של 

ת תרבותיות", דוגמת הנגשה לשונית, התממש אצל תרבותה. אפשר לראות כי הרצון ל"התאמו

משפחות אחדות. עם זאת, היה גם קול שביטא רצון להתייחסות נטולת סטריאוטיפים שאינה 

שמה דגש על תרבות המקור של המשפחה. עוד עלה מן המחקר כי יש הקשרים נוספים שחשוב 

חבת הדאגות כלפי בני להתייחס אליהם בהתאמת התוכנית לכל משפחה ומשפחה, כמו למשל הר

 המשפחה הנוספים, יחסי הכוחות המתקיימים במודל וההקשר של חיים בעוני.

בסעיפים הבאים של פרק זה תוצג התייחסות נרחבת לנושאים הנזכרים לעיל. לשם כך 

 ייערך דיון בממצאים ובספרות התאורטית והמחקרית בנוגע לממצאים אלו.

 חת הילד בישראלהפרקטיקה השיתופית במודל קד"ם לרוו

ו מונחים המבטאים מערכות יחסי כוחות שונות בפרקטיקה השיתופית, בסקירת הספרות הוצג

שיתוף, שותפות , והם: עולםרחבי הוב שירותי הרווחה בישראל הנמצאת על סדר היום של



 56                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

 ;2009אריה, -קושר ובן ;2006שמר ושמיד,  ;1993רוזנפלד,  ;2017)מרמור ואחרים, והשתתפות 

 . "עולים לדרך"בתוכנית במיוחד משמעותיים מונחים אלו Bessel, 2010).  ;2019שמר, 

הגברת הפרקטיקה מתבצעת רפורמה למען שיפור השירות, בעזרת בשירותי הרווחה 

-)אינדגאוות הזקוקים לשירותים אלו בני המשפח -בין הפונים השיתופית בין אנשי המקצוע ל

. לשם כך נדרש להגביר את האמון בין המשפחות הללו (2019קשי,  ;2012שדה, -לב ;2017ונדה, 

ולהגביר את האמון של אנשי המקצוע בכוחות וביכולות של בני המשפחות.  לבין שירותי הרווחה

על פי מודל זה, שנועד (. 2019קד"ם )קשי, שנועדו לממש את הנזכר לעיל הוא אחד המודלים 

לפתרון בעיותיהם תוכנית ים המשפחה בונבני  ,בוועדות תכנון, טיפול והערכה חלופה לדיון וותלה

של מודל זה עיקרון מנחה המוביל את יישומו מסייעים להם ותומכים בהם.  אנשי המקצועו

הגורמים השונים הנוטלים חלק בבניית התוכנית למען השותפות בין עיקרון נו יבמדינות שונות ה

 , וזאתורים וילדיהם, המשפחה המורחבת, הגורמים בקהילה ואנשי המקצועהההמשפחות: 

-Adams & Chandler, 2002; Merkelלחייהם של הילדים )בנוגע לצורך קבלת ההחלטות 

Holguin, Schab-Reese, Drury, Allan, & Hollinshead, 2019; Swain & Ban, 1997.) 

הם שירותי ל קד"ם לרווחת הילד בישראל מוד בהתייחס לנזכר לעיל, יש לציין כי יוזמי

ת ואחראיעולה כי העו"סיות מהמחלקות לשירותים חברתיים  ממצאי מחקר זההרווחה. כמו כן מ

סיוע ביישום התוכנית במקרים מסוימים לו ות שישתתפו בתוכנית "עולים לדרך",בחירת המשפחל

כדי שמצבן של המשפחות המשתתפות  ,. על כןשל קד"ם בהיוועדותעליה הוחלט המשפחתית 

בין בין בני המשפחה לטוב ומבוסס אמון קשר בתוכנית זו זה ישתפר, יש חשיבות רבה לבניית 

השתתפות הילדים בקבלת החלטות בעלות השפעה על חשוב לציין כי , על כך גורמי הרווחה. נוסף

המדינות החתומות על ו ,(1989לאומית לזכויות הילד )-ןעל באמנה הבי-חייהם עוגנה כעיקרון

בהתאם לסקירת . תוקף משפטיאמנה זו, ביניהן ישראל, חייבות לממש עיקרון זה כי יש לו 

 מודל קד"ם יש את הכלים לממש זכות זו.ל, ממחקר זה הספרות והממצאים

לפרקטיקה שעלו מממצאי המחקר בנוגע חלק זה של הדיון יתמקד בשתי סוגיות 

המבוססת על מודל  ",עולים לדרך"שהשתתפו במחקר בתוכנית  השיתופית של ההורים וילדיהם

השתתפות הילדים  (2) ;בקבלת החלטות בעלות השפעה על חייהם ההוריםהשתתפות  (1)קד"ם: 

 להלן פירוט של הסוגיות הללו. ;חייהםעל  בעלות השפעהבקבלת החלטות 

הספרות העוסקת במודל מן  .חייהם על השפעה בעלות ההחלטות בקבלת ההורים השתתפות

קד"ם עולה כי אחד העקרונות החשובים בו הוא השתתפות בני המשפחה בקבלת ההחלטות בנוגע 

(. יתר Barnsdale & Walker, 2007; Sundell et al., 2001לשיפור רווחתם ומוגנותם של ילדיהם )

 ,Clarijs, Clarijs, & Malmberg, 2012; Lupton)על כן, ממחקרים שנערכו בבריטניה ובהולנד 

 עולה כי מודל זה דוגל בהעברת השליטה והריבונות בתהליך קבלת ההחלטות למשפחה. (1998

עולה כי כמה מן ההורים שהשתתפו בו גילו  המחקר הנוכחיבהתייחס לנזכר לעיל, מממצאי 

לפי שירותי הרווחה וניסו להימנע מהם, אולם בזכות השתתפותם בתוכנית "עולים חשדנות כ

לדרך", יחסם לשירותי הרווחה השתפר והקשר בין המשפחות לבין שירותי הרווחה התחזק. שינוי 

זה חל בזכות המתאמים שתיווכו בין ההורים לבין העו"סיות מהמחלקות לשירותים חברתיים, 

יחסי אמון בין הגורמים הנזכרים לעיל. כבר בתהליכי ההכנה שיתפו את ובתוך כך יצרו המתאמים 

ההורים בקבלת ההחלטות ביחס לילדיהם. לדוגמה, החלטה משותפת על מימון ההסעות 

למסגרות שבהן נמצאים הילדים לאחר שעות הלימודים. יתר על כן, בעת כתיבת התוכנית 

ההחלטות בנוגע לילדים ולכלל בני  המשפחתית בשלב ההיוועדות, השתתפו האימהות בקבלת
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המשפחה הגרעינית, ובחרו במענים שהציעו להן אנשי המקצוע. לדוגמה, בדרך זו הוצע להעניק 

לילדים טיפול רגשי ולשלבם במועדוניות רווחה. כמו כן, אחת מן האימהות שהשתתפו במחקר 

 הקהילה האתיופית. ביקשה לקבל הדרכה הורית ושתי משפחות הצטרפו לתוכנית המיועדת לבני

עבור ה המיטבי מענההמרחב הנכון למציאת וא המשפחתי התא לפי עקרונות מודל קד"ם ה

 ,Olsonלשם כך חיוני שהוריהם ייטלו חלק פעיל בקבלת ההחלטות בנוגע לילדיהם )הילדים, ו

שבו הוענקה למשפחות פרטיות זמן בעולה כי  המחקר הנוכחימממצאי (. בהתייחס לכך, 2009

בשלב ההיוועדות, ניתנה להורים הזדמנות נוספת להביע את דאגותיהם בנוגע לילדים. כמו כן 

 ללא השתתפות אנשי המקצועבשלב זה הם הצליחו לחשוב על בחירת המענים המתאימים להם 

קצוע ובני נכחו אנשי המשבו זמן עם זאת, עולה מהממצאים כי ב .ולכתוב תוכנית בהתאם לכך

לא הביעו מעורבות או לא ו כמעט שהשתתפו במחקרהורים כל ה בשלב ההיוועדות, המשפחה יחד

פחד מדיבור מול קהל וחסם , התרגשות שאחזה בהם –מסיבות שונות נטלו חלק פעיל בתהליך 

)על אף שהיה שימוש במתורגמנים בהיוועדויות, ניכר כי השפה  פסיביותללמבוכה ו שגרם שפתי

אנשי המקצוע סיפרו כי ההורים לא הן ההורים וכמו כן, הן . הייתה עברית( בהן ננטיתהדומי

ההיוועדות לא ממצא זה, עולה השאלה האם בשלב בעקבות  חסמים אלו.הצליחו להתגבר על 

 .ניתנה להורים הזדמנות מספיקה כדי להביע את קולם

הפרקטיקה ברוב המקרים ניתן לראות בממצאי המחקר הנוכחי כי  יחד עם זאת,

בין המשפחות שהשתתפו בה ורואינו את הקשר  השיתופית שהתקיימה במסגרת התוכנית קידמה

 . ירותים חברתייםמן המחלקות לש העו"סיותעליהם אמונות שהרווחה השונים, לבין שירותי 

זילנד, תפקידם של המתאמים מוגדר -לפי המודל המסורתי של קד"ם שמקורו בניו

העזרה לבני המשפחה בגיוס רשת התומכים והכנת המשפחות וגורמי התמיכה להיוועדות בגבולות 

(Metze et al., 2015 בשונה מכך, מהמחקר הנוכחי עולה כי המתאמים קיבלו תפקיד מרכזי .)

תוך תקשורת רציפה ועמוקה  לעו"סיותבבניית האמון עם המשפחות ובתיווך בין בני המשפחה 

 ך בארצות הנורדיות בו נבחנו עמדותיהם של מתאמים במודל קד"םעמן. בדומה למחקר שנער

(Natland & Malmberg-Heimonen, 2014)החזיקו בידע רב יותר מאשר  , ניכר כי המתאמים

ביחס לבני המשפחה. באופן ייחודי להפעלת המודל בישראל, בהסכמת בני המשפחה,  העו"סיות

דוגמה לכך ניתן לראות רך חשיבה על טובתם. לצו העו"סיותהמתאמים יכלו לתווך בינם לבין 

חכמה כזאת, מסבירה כל כך טוב. היו רגעים, שאני באמירה של אחת האימהות ביחס למתאמת: "

 ".לא יודעת מה לעשות עם העובדים הסוציאליים

כמו כן, בקרב המשפחות שרואינו, התרחשו תהליכי הכנה ארוכים מהרגיל, שנמשכו בין 

, התהליכים. בתום המשפחות , במהלכם המתאמים ביססו יחסי אמון עם ארבעה לשישה חודשים

התקיימו ההיוועדויות שמטרתן לאפשר לגורמים השונים יצירת שותפות בקבלת ההחלטות ביחס 

קבלת ההחלטות למשפחה, לפי עקרונות ל, ואף בהעברת הכוח לבני המשפחה בדגש על הילדים

הפרקטיקה השיתופית לא התקיימה  עידים כימ לעיל שהוזכרו הממצאים. עם זאת, המודל

 במלואה, ולעתים מעורבות אנשי המקצוע אף החלישה את יכולת ההורים להוביל את התהליך.

בין  ותכוחהיחסי יש להבין היטב את הדינמיקה השוררת ב(, 2006לפי שמר ושמיד )

, משום שיש להם תפקיד מרכזי בתהליך זה. תהליך השותפותבהגורמים השונים הנוטלים חלק 

קשר בין גורמי יחסים אלו ב רבדים גלויים וסמויים שלעוד לדברי החוקרים הללו חשוב לבחון 

באופן ביקורתי  "שותפות"להתייחס למושג . יש הרווחה לבין המשפחות שהשתתפו בתהליך קד"ם

, כאשר שותפות אמת השונים פיםלממדים הגלויים, הסמויים והחבויים של השותולהיות מודעים 
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הכרה ערכית ניכרת בשמיעת קולם של כלל השותפים ובליבת השותפות  .הנה קשה להשגה

 והובלה של ההורים לאפשר שותפות ן, שמטרתלמרות זאת, בהיוועדויות בדעתם.ופרקטית 

אנשי המקצוע האמונים המשותף עם קולם של ההורים בזמן כמעט לא נשמע בקבלת ההחלטות, 

השאלה האם עולה בעקבות ממצא זה . עבור המשפחות על סיפוק המענים ואישור התוכנית

שהשתתפו בשלב  יתר של אנשי המקצוע בהיוועדות גרמה לדומיננטיות ותהנוכחות של יחסי הכוח

להניח כי גם השתתפות הילדים בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לחייהם בהיוועדויות ניתן . זה

 .של פרק זה בחלק הבאועל כך יורחב , חותכוהושפעה מיחסי 

לפי עיקרון השתתפות . השתתפות הילדים בקבלת החלטות בעלות השפעה על חייהם

ילד כ"אדם שצריך להיות חלק אינטגרלי ומרכזי בתהליכי קבלת כל הילדים, יש להתייחס ל

לת ההחלטות ההחלטות הנוגעות לענייניו, וכמי שרצונותיו, טובתו ונקודת מבטו חיוניים לקב

לו הזכות שיש (. כלומר הילד נתפס כאובייקט אוטונומי 15, עמ' 2019כהן,-העוסקות בו" )פולק

 (. 2019כהן, -)פולק אליולהישמע בכל הליך שיפוטי או מנהלי הנוגע 

עולה כי  עולםרחבי המודל קד"ם לרווחת הילד בהמתמקדת בספרות המחקרית גם מן ה

 בעניינםההחלטות בתהליך קבלת הילדים ם של עליונה להשמעת קולחשיבות יש לייחס 

(Holland & O'neil, 2006; Merkel-Hologuin et al., 2019 .) בתכנון משתתפים הילדים על כן

כך למשל בבריטניה נערך מחקר זמן להביע את דעותיהם. במהלכה מקצים להם ההיוועדות, ו

ועולה ממנו שכדי להגביר את מעורבות הילדים שהתמקד בהשתתפות הילדים בתהליכי קד"ם, 

וכדי לעזור להם להשמיע את קולם בשלב ההיוועדות, חשוב ביותר להקצות להם תומך שעבר 

 (. Horan & Dalrymple, 2008) (Advocate)הכשרה ייעודית 

בישראל, ההיוועדות של קד"ם במסגרתה נעשה ניסיון לתת מקום מרכזי לקולם של 

 מחקרמ (.2019)קשי,  וועדות תכנון, טיפול והערכהלשמש כחלופה אפשרית לדיון בהילדים, נועדה 

עולה כי מטרתן המוצהרת של הוועדות הללו היא לנסות לשקם את  (2017) ואחרים מרמורשערכו 

הנזכרת לעיל לא  חייהם של הילדים. אולם מדבריהם של משתתפי מחקרם עולה כי במטרה

. בפועל, יוצא זמן, הכשרה והדרכה לשם כךאין די  לעו"סיותבה שמציאות נותנים את הדעת על 

 . מתקיימות כאירוע בודד ולא כתהליך כפי שמומלץ שרוב הוועדות האלה

טווח של הכנת -כאלטרנטיבה לכך, ההיוועדות של קד"ם מהווה שיא לתהליך ארוך

מהרגע  שיתפו את הילדים בתהליךבמחקר הנוכחי הילדים לקראתה. המתאמים שרואיינו 

במונחים מקצועיים הראשון והכינו אותם ואת המשתתפים לאירוע ההיוועדות בו יעשה שימוש 

נוסף על כך שיח מכיל ולא שיפוטי. ים )נושא שיורחב בהמשך(, המאפשר כמו "כוחות" ו"דאגות"

את דאגותיהם ביחס לעצמם להביע המתאמים עודדו את הילדים להשמיע את קולם בהיוועדות ו

הכינו את  כמו כן הילדיםמם להיוועדות. יהילדים בחרו את מי להביא עשפחתם, ומולבני 

"הן ]הילדות[ בעצם אמרו למחנכות שהן  ובכך, כפי שאמרה אחת המתאמות: ,ההזמנות לאירוע

 מזמינות אותן לעזור להן למצוא פתרונות לדאגות שהן העלו דרך מעשה זה". 

ערכו מחקר בוויילס בנוגע  (Holland & O'neil, 2006)הולנד ואוניל בהתייחס לנזכר לעיל, 

להשתתפות הילדים בתהליכי קד"ם. עלה ממנו כי לעיתים ילדים נמנעו מכניסה לעימות משום 

שחששו שהמשתתפים השונים בתהליכים אלו יתייחסו אליהם באופן שלילי ויתנגדו לדעתם בשל 

עתידיים. עם זאת, עולה מן המחקר היבטים כמו התנהגותם )של הילדים( בעבר או רצונותיהם ה

הזה כי ברגע שהתרחשו עימותים, לעיתים הם הובילו לפיוס בין בני המשפחה. בהלימה לכך, אחת 

מן הילדות שהשתתפו במחקר הנוכחי חששה להביע את הקושי שלה עם התנהגותו הסמכותית של 
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עודדו אותה להביע  אחיה בביתם, התנהגות שלעיתים התבטאה באלימות מילולית, אך המתאמות

קושי זה בהיוועדות. לבסוף היא הסכימה, ולאחר שאמרה את הדברים הקשים הוסיפה ואמרה 

לאחיה ברגישות: "אני לא מאשימה אותך כי לא ראית משהו אחר. זו הדמות שראית אצל האבא. 

אין לך כלים אחרים להשתמש בהם." בעקבות אמירה ענה לה אחיה כי התנהג כפי שהתנהג 

בה אליה ודאגה כלפיה ולא כדי להכאיב לה ולהשפילה. המתאמת אמרה שאלמלא תהליך מאה

 קד"ם, שיח זה לא היה מתקיים. 

מלבד הנזכר לעיל, כאשר הילדים משתתפים בתוכנית קד"ם יש לתת את הדעת על 

המבוגרים השותפים לקבלת של דעות העו לא יעלו בקנה אחד עם יישמהם דעות שהשהעובדה 

שרואינו אחד מהילדים כך למשל . (Holland & O'neil, 2006) נוגע לעתיד הילדיםההחלטות ב

לדעתם שרוב התומכים אמרו כי פי על אף כי הוא רוצה להישאר בבית אימו, במחקר הנוכחי אמר 

אינה ראויה למגורים. ש בשל הדירה הרעועה בה הוא ואימו מתגוררים, עליו לעבור לפנימייה

תוכנית עבורם ואימו להישארותו בבית ונבנתה של הילד  ותיהםבקשנתנו את הדעת על לבסוף 

שעלתה בממצאי המחקר הכוללת שיפוץ או מעבר לדירה גדולה יותר. דוגמה לבקשה הפוכה 

בה רצונה של אחת הנערות לעבור לפנימייה לאחר שהבינה שהמסגרת החברתית יא ההנוכחי, 

לפעול להשארת הילדים יש מודל קד"ם בהתאם לעקרונות של שאף על פי ויה להיטיב עמה. עש

כך עלה כי בהתאם לפרקטיקה  לה בכך.נתנו את הדעת על רצונה של נערה זו וסייעו בביתם, 

 השיתופית של המודל הקשיבו היטב לבקשות הילדים ופעלו למימושן.

ים את המענים מהמבוגרים הנמצאים שהילדים מקבללכך  להתייחסאף על פי כן, יש 

להשתתף בהחלטות עלולה להיות הילדים  תחושת החופש שלעל כן  .בעמדות כוח ביחס אליהם

ייתכן כי זוהי (. Holland & O'neil, 2006, Merkel-Hologuin et al., 2019) מצב זהמושפעת מ

נטלו חלק ילדים לא תים היהמצביעים על כך שלע ם מן המחקר הנוכחי,סיבה אפשרית לממצאיה

בשיח אלא בעיקר נשארו לאורך כל ההיוועדות והסכימו או סירבו למענים שהוצעו להם. פעיל 

 נוהג להגיעשאינו  אף על פילאחד מהילדים נבנתה תוכנית עמוסה במסגרות חינוך ופנאי, 

ילדים גורמים שהקשו על הנוסף על כך היו עוד . אליהן מחויבשהוא למסגרות החינוך הבסיסיות 

, דוגמת הלחץ הנובע מכמות המבוגרים הרבה שנכחו בה. בהיוועדות להביע את דעתם בחופשיות

העיד כי רצה ללכת משם עקב היותו בלחץ, אך לבסוף נשאר. ילדה אחרת שרואינו אחד מהילדים 

היא והאירוע, מצווה אחרי  להגיע לבתה עליה "חנק" במהלך ההיוועדות. היחשה כי  תיארה

ד ו"התבלבלו לה המילים", אך ולחוצה מחשש שתאחר. ילדה נוספת סיפרה שהתרגשה מאהייתה 

 רוצה שימצאו את הדרך להמשיך בחייהם כמשפחה.  כי היא לבסוף הצליחה לומר 

הקשרים שונים משפיעים על האנשים שיוצרים את המבנה השיתופי. כך  (2019לפי שמר )

שאנשי מקצוע עשויים תממש משום א להל הילדים בקבלת החלטות עלול השתתפותלמשל 

ילדים הנמצאים במצבי עלולים להיות קשים ופוגעניים עבור מידע מסירת שיתוף או כי לחשוש 

כך למשל, אם ילד חושף פרטים דיסקרטיים על משפחתו בפורום רחב של (. 2019כהן, -סיכון )פולק

יש לתת את הדעת על  ו. בשל כךהוא עלול להיפגע עקב כעס של הורי ,להאנשים שחלקם חיצוניים 

זכותם להגנה, זכותם הזכויות ועל הצרכים של הילדים כדי למנוע מהם פגיעה מעצם השיתוף: 

, עולה מורכבות ביחס כךסיוע לאורך התהליכים השונים. עקב בלפרטיות והצורך בליווי ו

 . לפרקטיקה השיתופית הנוגעת לילדים בתהליך קד"ם

תהות על הצורך בקיום תהליכי חשיבה מעמיקים ביחס ניתן ללאור הנזכר לעיל, 

כיצד לשאול בתוך כך, ניתן בקרב אנשי המקצוע ובני המשפחה. במסגרת התוכנית, לפרקטיקה זו 
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. בהם הם נמצאיםשנוגע למצבי סיכון במידע רגיש שבו הילדים יוכלו לשתף בלקדם שיח שיתופי 

זכותם מבלי לפגוע במענים הולמים ים הללו יש להבין כיצד להעניק לילד, שיח כזה מתאפשראם 

 ביטחונם. את מוגנותם ובאופן אשר יחזק את  ,לפרטיות

לסיכום חלק זה, מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי למרות הפרקטיקה הדוגלת 

בשיתופיות ובהעברת הריבונות בקבלת ההחלטות למשפחה, לעיתים קולות ההורים וילדיהם לא 

נשמעו במלואם עקב חוסר מודעות מלאה להקשרים שונים עימם הם מתמודדים. לכן כאשר 

ט מוחלשות המתמודדות עם כוחות חברתיים קבוצות מיעומטפלים במשפחות הנמנות עם 

חשוב , ורוצים להגן על ילדיהן –זה  במחקרשהשתתפו דוגמת המשפחות  – וממסדיים דכאניים

סטריאר, -)רואר ובני משפחתםהללו ואת מודעות להקשרים המאפיינים את הילדים ביותר לגלות 

יש לתת ששלו טים שונים ולהיבזה התייחסות מעמיקה לנושא  (.2017ונדה, -אינדגאו ;2016

 את הדעת במודל קד"ם תופיע בחלק הבא של הדיון. עליהם 

 אימוץ גישה מודעת הקשר במודל קד"ם לרווחת הילד בישראל

בארצות שונות ישנה התייחסות לאימוץ פרקטיקה של בספרות המחקרית הדנה ביישום התוכנית 

 Adams & Chandler, 2002; Barn & Das, 2015; Roby) "כשירות תרבותית" על ידי המתאמים

et al., 2014; Waites et al., 2004 .)ליים הביןאמונח זה מוגדר על ידי איגוד העובדים הסוצי-

כתהליך בו אנשי המקצוע מגיבים לאנשים מתרבויות, מעמדות, רקעים  (NASW, 2015) אומיל

באופן שמכיר בערך של יחידים, משפחות גורמים נוספים, מגוון אתניים, דתות, רקעים של הגירה ו

וקהילות, ומשמר ומגן על כבודם. זהו סט התנהגויות, גישות ופרקטיקות של מדיניות שמרכיבות 

 תרבות. -מערכות שונות ומאפשרות לאנשי המקצוע לעבוד באופן אפקטיבי במצבים חוצי

ה התייחסות במחקר המתייחס לגישה רגישת תרבות בהפעלת מודל קד"ם בבריטניה, ישנ

לעבודה בשותפות עם בני המשפחה וקבלת החלטות בתוך הקונטקסט התרבותי והמשפחתי 

זה, אשר שם את עבודת המתאם של קד"ם  . מחקר(Barn & Das, 2015)משפחה הייחודי לכל 

וישנו מגוון תרבותי, בהן מאפייני דת, מגדר, שפה,  במרכז, מתייחס לכך שתרבויות הנן דינאמיות

גזע ולאום מצטלבים אחד עם השני בדרכים מורכבות. לפי ממצאי המחקר הבריטי, אתניות, 

המתאמים היו מוכנים לבוא במגע עם המשפחות כדי להבין מה נכון עבור בני המשפחה המסוימת, 

והשתמשו בגישה של הבנת הצטלבויות של מיקומים ביחס אליהם. במאמר הודגש כי יש לאפשר 

ל קד"ם כל עוד עקרונותיה הבסיסיים נשמרים ומוחלים על גמישות, ולהשתמש במתודה ש

שוויון ואפליה, -ההקשרים השונים. בנוסף הודגש כי יש להתייחס גם לדינמיקות של יחסי כוח, אי

 בעבודה עם משפחות אלה. מצד המתאמים מעורבות ולמידה מתמדת ולדאוג לרפלקציה עצמית, 

הבסיסי של "כשירות תרבותית" בתוך המודל  המושג ממצאי מחקר זה תומכים בהרחבת

( אשר לוקחת בחשבון הקשרים רחבים 2016סטריאר, -הקשר" )רואר ל"גישה מודעתשל קד"ם 

, אפיונים ייחודיים של משפחות, הרחבת הטיפול ותיותר הכוללים ראייה פוליטית של יחסי כוח

ית ורפלקטיבית בתוך ביקורת ממסגרת המשפחה אל מערכות התמיכה, ונקיטה בגישה חוקרת

יש לקחת בחשבון כי תרבות הנה  לפי גישה זו, פנים המשתנה באופן תדיר. כמו כן-מציאות רבת

דינמית ומשתנה מאדם לאדם ואינה ניתנת להכללה על חברים של קבוצה מסוימת וישנן וריאציות 

בותיות שונות באותה תרבות הנובעות מהקשרים שונים. בהתחשב בכך, יש ליצור התאמות תר

 מובחנות, אישיות ומותאמות למשפחה הספציפית. 

על כן, במחקר הנוכחי עולות התייחסויות להקשרים שונים מצד המרואיינים אשר 

ישנה חשיבות רבה להכרה בהקשרים אלה, להם  הבולטים מהם מוצגים בחלק זה של הדיון.
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לתרבויות השונות  השפעות חשובות לצורך הבנת המורכבות, הדינמיות והשוני בהתייחסות

המאפיינות את בני המשפחה. פיתוח מודעות להקשרים השונים הנה משמעותית במידה ויש רצון 

להוביל לשיפור המודל, כך שהמענים שינתנו למשפחות המשתתפות ב"עולים לדרך" יהיו 

ה מותאמים ומדויקים יותר עבורן. כמו כן, ישנה חשיבות להכרה ולשיח הנוגע בממדים של היררכי

המרכיבים את בהקשר המקצועי, ומודעות להצטלבויות של מיקומים נוספים  ותויחסי כוח

 (.Nadan et al., 2015זהויותיהם של בני המשפחה )

לאור הנזכר לעיל, כאשר מטפלים במשפחות במסגרת התוכנית "עולים לדרך" יש לתת 

מישור , להתייחס להקשרים הבאים לידי ביטוי בכול ראשיתאת הדעת על ההיבטים הבאים: 

 מתמודדת םאו נפשית מוגבלות להאם דוגמאות להקשרים כאלה שעלו במחקר הזה הם: האישי. 

של מרכיבי הזהות ית, יש להתייחס להקשרים המאפיינים את שנ ה;בתשל ו בעלהשל אובדן עם 

עיצוב המיקומים בהשפעות של מבנים חברתיים, מדיניות וחקיקה  –בני המשפחה ברמת המקרו 

חיים בעוני, הגירה, דיכוי כאלה שעלו במחקר זה הם: החברתיים של בני המשפחה. הקשרים 

לבויות של הקשרים אלו, המרכיבים את . בחינה ומודעות להצטות עם אנשי מקצועיחסי כוחו

זהויותיהם של כלל בני המשפחה, מאפשרת פיתוח של ראייה הוליסטית וביקורתית בקרב אנשי 

המקצוע. ראייה זו מרחיבה את השיח המתמקד במצבי הסיכון, הדאגות והמענים האפשריים 

ויותיהם שיוחסו לילדים הנמצאים במרכז, להסתכלות על בני המשפחה הנוספים עם זה

 המורכבות, ויחסי הגומלין ביניהם.

מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי צוות התוכנית "עולים לדרך"  .ההקשר התרבותי

השקיע מאמצים כדי לערוך התאמות תרבותיות למשפחות שהשתתפו בתוכנית זו. לפי הספרות 

המחקרית, במידה ולמתאם של קד"ם תהיה מערכת יחסים עם הקהילה של המשפחה והוא יזוהה 

כמו של בני המשפחה, ישנו סיכוי גבוה עמה באופן כלשהו, ואף יהיה בעל אותו רקע תרבותי 

כן, לעיתים חסם שפתי עלול  . כמו(Waites et al., 2004)בתוכנית להגברת רצונם להשתתפות 

להקשות על התקשורת עם בני משפחה שמשתתפים בתוכנית, לכן חשוב להתאים למשפחה 

יאלי הנו הנתקלת בחסם זה מתאם שמבין את שפתה כדי לקצור הצלחה מהתוכנית. מצב איד

כאשר יש מתאם שדובר את שפת האם של בני המשפחה ואת השפה הרשמית במדינה. כך ניתן 

 להימנע מן הצורך במתורגמנים, המקשים על תקשורת ישירה. 

במחקר הנוכחי נבחרו שתי מתאמות שהרקע התרבותי שלהן זהה לרקע התרבותי של 

אמות בשפת האם של המשפחות המשפחות אותן ליוו, וממצאי המחקר עולה כי שליטת המת

ממצא משמעותי שעלה בהקשר זה ניכר  .הקלה על האימהות ותרמה רבות ליצירת הקשר בינן

בדבריה של מתאמת מהקהילה האתיופית. היא ציינה כי לא הצליחה ליצור קשר עם אם בת 

הקהילה עד אשר הגיעה פיזית לפגוש אם זו במקום עבודתה. לטענתה של מתאמת זו, אחד 

ורמים להצלחה ביצירת הקשר עם האם היה ראיית האם את המתאמת באופן מוחשי וזיהויה הג

 כבת הקהילה האתיופית.

כן נושא השפה עלה גם בהקשר להיוועדות אליה נכתבו הזמנות ברוסית כשעלה צורך, ו

לרוסית, לאמהרית ולעברית בהתאם לכל משפחה ותומכיה.  – בהיוועדויותהשתמשו במתורגמנים 

התקשתה במחקר שהשתתפו למרות מאמצי התרגום, אחת האימהות ולעיל זכר את, כפי שנעם ז

ממצא נוסף  .הייתה עבריתבשלב זה  שהשפה הדומיננטית משוםבהיוועדות להביע את עצמה 

עקב הקושי  .של משפחה מהקהילה האתיופית היוועדותשעלה בנוגע לחסם שפתי מתייחס ל
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התקבלו שההחלטות של האם ממשפחה זו אנשי המקצוע בקושי התייחסו אליה ישירות ו השפתי

 אף על פי שהיה מתורגמן.  ,השולט בשפה העברית בנוגע למשפחה תואמו בעיקר בתיאום עם בנה

נוסף על הנזכר לעיל, ממצאי מחקר זה עולה כי לאחת מן המשפחות שהשתתפו בו ניתנה 

ברך בתחילת ההיוועדות בהתאם למסורת שלה. הקנייה וההכנה האפשרות לארגן את הכיבוד ול

של הכיבוד גרמה לבני המשפחה להרגיש שהם המארחים ושהאירוע הוא שלהם ובהובלתם. אחת 

מהמשפחות הביאה אוכל מסורתי וערכה טקס "בונה" אתיופי של שתיית קפה. שניים ממסריו 

 ם והזמנה לפתרון בעיות במשפחההאפשריים של טקס זה הם הזמנה לבקשת ברכות ואיחולי

. המתאם של משפחה זו ציין כי ביקשו ממנו "לא להתערב" באירוח, והוא כיבד (2017)טסמה, 

 זאת ואפשר לבני המשפחה להוביל חלק זה.

עם זאת, כשבן דוד של אחת מן האימהות שהשתתפו במחקר ושמוצאה מקווקז נשאל על 

אמר בתוקף כי הוא מעוניין ביחס שוויוני נטול ההנגשה התרבותית של התוכנית, הוא 

סטריאוטיפים כלפי התרבות הקווקזית, שהגיע ממנה, ללא התאמות תרבותיות מיוחדות. הוא 

הוסיף ואמר כי לעיתים מרגיש שיש גזענות והתייחסות ייחודית אל אלה שעלו לארץ מקווקז ואין 

על כך, כשהמתאמות ניסו לחבר את  הבדל בין העולים מקווקז לבין העולים מאתיופיה. נוסף

דודתו של משתתף מחקר זה לקהילה הקווקזית, היא לא הייתה מעוניינת בכך ואף לא זכרה 

 ניסיון זה כשנשאלה עליו בריאיון שנערך לצורך המחקר.

על פי העקרונות של הגישה מודעת ההקשר עולים יכולים להגדיר את עצמם כרצונם 

 Roer-Strier & Nadan, inשך השנים או בהתאם לנסיבות )ולשנות את הגדרתם העצמית במ

press מכך ניתן ללמוד כי נקיטה בגישה המודעת להקשר התרבותי במסגרת מודל קד"ם הנה .)

קריטית משום שיש להתחשב בכך כי מה שמתאים לבן משפחה אחד לא בהכרח מתאים לשני, 

ות בסיסיים במודל קד"ם בני משפחה וחשוב להגיע להסכמות משותפות. בהתאם לכך על פי עקרונ

יכולים לתכנן תוכניות לשיפור מצבם ברגישות וברפלקטיביות כלפי תרבותם, משום שלעיתים 

 ,Lupton)לבני משפחה אלו יש מידע חיוני שאינו נגיש לאנשי המקצוע האמורים לסייע להם 

על כן נשאלת השאלה כיצד לאפשר לבני המשפחה להוביל תהליכים שונים לשיפור מצבם (. 1998

בהתאם להעדפותיהם התרבותיות ולידע האישי שלהם על תרבותם ועל מרכיבי הזהות שלהם, 

ובתוך כך לגלות מודעות למורכבויות של הפרקטיקה השיתופית בכל הנוגע לקבלת ההחלטות בידי 

 נשי המקצוע. בני המשפחה, התומכים וא

מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי הפרקטיקה של "עולים לדרך",  .ההקשר המשפחתי

המושתתת על מודל קד"ם, מוכוונת לחשיבה על ההקשר המשפחתי הרחב ולהגדלת המענים של 

התוכנית המשפחתית כדי שיתאימו לפתרון הדאגות של כלל בני המשפחה ולא רק לדאגות כלפי 

כנמצא בסיכון ושצריך לדאוג לרווחתו. זאת כשרווחת הילדים אשר סומנו  ילד ספציפי שהוגדר

מראש ושנמצאים במרכז ההיוועדות מונחת מול עיניהם של בני המשפחה ושל אנשי המקצוע. 

ממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם ממצאים שעלו בספרות המחקרית הדנה ביישום מודל קד"ם 

ת זו העבודה לפי מודל קד"ם מתמקדת בדאגות כלפי ברחבי העולם. מן הממצאים שעלו בספרו

הילדים הספציפיים שהוגדרו כמצויים בסיכון בלבד, ובני משפחתם המורחבת צריכים לגלות 

 & Adamsתמיכה בילדים אלו כדי לקדם את המוגנות שלהם ולשפר את איכות חייהם )

Chandler, 2002; Corwin et al., 2019; Skaale & Christiansen, 2014 .) 

להלן דוגמאות בולטות להרחבת המענים עבור המשפחות שהשתתפו במחקר זה: אימהות 

; שתי אימהות שגרות ןת ליכולותיהושקיבלו ליווי תעסוקתי כדי שיוכלו לעבוד בעבודות המותאמ
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בדירות שאינן מותאמות לצורכי המשפחה קיבלו עזרה במיצוי זכויות להחלפת דיור; אם 

ה נפשית נרשמה לסדנאות מותאמות של הדרכה הורית כדי שתרכוש כלים שמתמודדת עם מגבל

הוחלט על נוספים לטיפול בילדיה; אחות גדולה הופנתה לתוכנית המלווה חיילים בשירות צבאי ו

טיפול משפחתי כולל עבור אחת המשפחות. מן הדוגמאות לעיל אפשר לראות כיצד מיישמים את 

בתוכנית "עולים לדרך" תוך כדי התייחסות להקשר  התוכניות שנבנו למשפחות המשתתפות

המשפחתי הרחב בחייהם של הילדים הנמצאים במרכז ההיוועדות. באופן זה אפשר להתאים את 

המענים לכל משפחה להקשרים שבני המשפחה הנוספים, מלבד הילדים, מתמודדים עימם 

 ושאותם הגישה מודעת ההקשר מביאה למודעות. 

רוצים לשפר את מצבם של ילדים השייכים לקבוצות מיעוט שעוברות ( אם 2009לפי שמר )

תהליכי השתלבות בחברה, יש לכבד את דעותיהם של ההורים ואת תרבותם כדי שיחוו שייכות 

ושיש אכפתיות כלפיהם. כך, פרקטיקה כוללנית זו מאפשרת חשיבה הוליסטית המתייחסת למתן 

לדים הממוקמים בלב התהליך. עם זאת, דיון זה מענים לכלל בני המשפחה ולקידומם לטובת הי

מעלה שאלות הנוגעות לבחירת המענים והפרקטיקה השיתופית בקבלת ההחלטות, כאשר 

במסגרת תוכנית קד"ם באים לידי ביטוי יחסי הכוחות השוררים בין אנשי המקצוע לבין בני 

 התייחסות לכך ניתן לראות בסעיף הבא.. המשפחה

(, Doolan, 2012)לפי דולן  הכוחות בין אנשי המקצוע לבין בני המשפחה.יחסי הקשר 

(. 16." )עמ' "תמיד יש חוסר איזון משמעותי ביחסי הכוח בין הרשויות לבין אלה המתנגדים אליהן

בהתאם לכך חלק מן האימהות שהשתתפו במחקר זה גילו בתחילת התהליך של "עולים לדרך" 

תי הרווחה ואף נמנעו מאינטראקציה עימם עקב חשש כי אנשי חוסר אמון וחשדנות כלפי שירו

המקצוע בשירותים אלו יקבלו החלטות בנוגע לעתיד הילדים בלי להתחשב בבקשותיהן. מודל 

קד"ם נועד לתת מענה למצב זה. המודל ביסודו קורא תיגר על הגישה הפטרנליסטית, שלפיה אנשי 

ים בהן בלי להתעניין ולהתחשב במיוחד המקצוע מחליטים על מענים למשפחות שהם מטפל

קריאת התיגר על הגישה הפטרנליסטית  .(Merkel-Hologuin, 2004) בדעותיהן של משפחות אלו

 מחזיר וכן מבורך מאוד הרעיון" הזאת עולה בדבריה של אחת מהעו"סיות שהשתתפו במחקר זה:

, המנהלים אנחנו ולא בשבילם ופה סביבם אנחנו. במרכז שהם הזה המקום את ולמשפחה להורים

תייחסות נוספת ליתרון של ה". אחרת בדרך ולבוא להתארגן צריכים והם, העמדה כלל שבדרך מה

 כימודל קד"ם ביחס לגישה זו ניכרת בדבריה של מתאמת מהקהילה האתיופית. היא ציינה 

ביתיות, -ת חוץהצטרפה לתוכנית עקב הייצוג הלא פרופורציונלי של ילדים יוצאי אתיופיה בהשמו

 ,Nadan ;2017ונדה, -זאת בהתאמה לעולה מן הכתוב בספרות המחקרית בנושא זה )אינגדאו

Roer-Strier, Gemara, Engdaw-Vanda, & Tener, 2018 לדבריה, תוכנית קד"ם פועלת .)

להשארת הילדים בביתם כדי שבני משפחתם ייטלו על עצמם תפקיד משמעותי בנוגע לקבלת 

ההחלטות על העתיד של ילדיהם. כך מתמתנים יחסי הכוחות בין אנשי המקצוע לבין בני המשפחה 

 ומתכווננים לקראת העברת השליטה על קבלת ההחלטות לבני המשפחה.

לצד זאת, על אף הניסיון למעבר מיחסים פטרנליסטיים מצד מערכת הרווחה ליחסים של 

בין בני נוצרים יחסי כוחות  וועדות של קד"םההישלב בשיתופיות עם בני המשפחות, עדיין 

עם אנשי מקצוע של בני המשפחה מפגש שב אחת הסיבות לכך היאאנשי המקצוע. בין המשפחה ל

 ,Darlington, Healyהעומס הרגשי שחשים בני המשפחה גובר ) המייצגים מערכות שונות

Yellowless, & Bosly, 2012) . לכך בתיאורים של  אפשרי ביטויבמחקר הנוכחי, ניתון לראות
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נדרשו לדבר מול קהל רחב של משתתפים הכולל כאשר שנאלמו דום במהלך ההיוועדות  האימהות

 שיש להם יכולת השפעה על קבלת ההחלטות בנוגע לעתיד המשפחה.  אנשי מקצוע רבים

לילדיהם. , כמה עקרונות במודל קד"ם מתייחסים ליכולת של ההורים לדאוג יחד עם זאת

על פי עקרונות אלו היכולת הזאת הולכת וגוברת כאשר מעניקים להם הזדמנות, כלים ומידע 

תכננו  בני המשפחהכאשר  . כמו כן (Lupton, 1998)רלוונטי לקבלת החלטות בנוגע לעתיד ילדיהם

מגבירות את מצבי הסיכון של אלו אינן תוכניות ו, ובחרו את המענים בהתאם לצרכים שלהם

זאת משום שאם אנשי המקצוע מעניקים לבני  .גדל הסיכוי שתגבר המוגנות של הילדים דים,היל

, בני משפחה אלו חשים העצמה הנוגעת אליהם על התוכניתהמשפחה את הכוח לקבל החלטות 

  (.Clarijs, et al., 2012; Lupton, 1998) אמיתית ושנותנים בהם אמון.

בין בני המשפחה בתוכנית "עולים לדרך", אשר ליחסי הכוחות בין אנשי המקצוע ל

אמורים להיות מהמשפחה המורחבת  תומכיםקד"ם, על פי עקרונותיה המודל המבוססת על 

ומהקהילה של בני המשפחה הגרעינית, והם אחראים למימוש התוכנית המשפחתית. עם זאת, 

שעולה מן לתכלול התוכנית אחראית העו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים, ולעיתים, כפי 

המלווה מטעם התוכנית. היות שבהתנהלות זו אנשי המקצוע הם  גם הממצאים, אחראי לכך

האמונים על ההטמעה ועל ההובלה של התוכנית המשפחתית בשלביה הראשונים, גם כאשר 

מדובר במשפחות שיש להן מספר רב של תומכים, ייתכן כי משתמרים אלמנטים רבים של יחסי 

 ים. כוחות בלתי שוויוני

 –גלויים וסמויים  –בהמשך לכך, בתוכנית "עולים לדרך" אפשר לראות ביטויים רבים 

ליחסי כוחות. ייתכן כי חלקם הכרחיים כדי לקדם את המוגנות של הילדים ולנקוט לשם כך 

פרקטיקה המאפשרת מתן מענים לדאגות המיוחסות לילדים אלו. על כן, ההקשר של יחסי 

ין את מודל קד"ם ומלווה את אנשי המקצוע ואת בני המשפחה הנוטלים הכוחות כנזכר לעיל מאפי

חלק בתוכנית "עולים לדרך". לפיכך חשוב לנהל דיון רפלקטיבי וביקורתי ביחס להקשר זה בשיח 

 על עבודה לפי מודל קד"ם. 

אוניברסיטת אוקספורד ותנועת "העולם מחקר עדכני שנערך מטעם מהקשר העוני. 

ממדים  ישעולה כי לעוני  (Bray, De Laat, Godinot, Ugarte, & Walker, 2019)הרביעי" 

שציינו מרכזיים ממדי עוני . בעקבות הממצאים שעלו ממנו לראשונה ווגדר. כמה מהם הרבים

כאשר לאנשים משתתפי המחקר ושעלו במחקר הנוכחי הם: חוויות ליבה של שלילת כוח, 

הרשויות, דוגמת מענים של דיור  על ידי עבורםבחירות שנעשו אפשרות להביע את קולם בנוגע ל

לחץ הישרדותי יומיומי הכולל פחד  –סבל בגוף ובלב  ;ציבורי שאינם מותאמים לבני המשפחה

כך למשל תיארה ממד זה תומכת שהיא חברה של אחת האימהות שהשתתפו  ,להיחשף בעוניים

במחקר: "המשפחה הייתה במצב מאד קשה. לא היה להם אוכל בבית. לא נעים לה ]לאם[ 

 -מאבק והתנגדות להשפעות של הסבל שנגרם על ידי הרשויות  ;שאנשים יידעו, אז היא שתקה."

אל מול אנשי המקצוע והרשויות כי דירות הדיור לו ניתן לראות ביטוי באמירות המרואיינים 

ובמעבר של אם שחוותה יחס כוחני מצד מערכת  ,הציבורי אותן קיבלו אינן מתאימות למגורים

ההגדרה לעוני מתייחסת לכך שיש אנשים שאומנם חיים בעוני אך מקווים הרווחה לשכונה אחרת. 

ק לאתר ההזדמנויות כדי לשפר את מצבם להעניק לילדיהם חיים טובים יותר ומגלים כוח רצון חז

בדומה למשפחות שהשתתפו במחקר  . זאת(Bray et al., 2019ואת המצב של הקרובים אליהם )

 הנוכחי ושנבחרו ובחרו להשתתף בתוכנית "עולים לדרך". 
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עוני במחלקות  פרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעתבישראל מיושמת לאחרונה 

יא . מטרתה ה(2019שלוין, -תימור ;2015נבו, -קרומר ;2019וי ומלול, ל-ברנד) שירותים חברתייםל

ברמת מיקרו ות האסטרטגיות פעולה ברמולנקוט לשם כך שינוי חברתי ברמת המדיניות לחולל 

(. כדי לנקוט פרקטיקה זו אנשי 2015נבו, -ואסטרטגיות קהילתיות ופרטניות )קרומר מאקרוה

כדי להעלות בקרבם את המודעות העצמית והקהילתית המקצוע צריכים לחבור לבני המשפחה 

שוויון הגורמים למצוקותיהם, וזאת כדי שהם יצליחו להשתחרר -למצבים חברתיים של אי

. כדי ליישם פרקטיקה זו יש אלה מתחושות כישלון ואשמה ויוכלו להגביר את מאבקם במצוקות

לתת מענה להיבטים החומריים והרגשיים של הפונים ולזהות את ההזדמנויות המוצעות להם 

ההיבטים החומריים מקבלים במסגרת שירותי הרווחה, . (2019נקש, -נבו, מאיר, וויסברג-)קרומר

ם בין שירותים עבור מענה באמצעות סל מענים תקציבי ומיצוי זכויות אקטיבי. כמו כן, נערך תיאו

הפונים למחלקה לשירותים חברתיים ומתקיימת פרקטיקת מדיניות לשם תיקון ועיבוד של מצבי 

מחסור בהון סימבולי. כלומר יצירת יחסים מיטיבים עם הפונים החיים בעוני, הכרה באנושיותם 

רקטיקה ומעורבות בהקשר חייהם הממשי. תוכנית "עולים לדרך" מתבססת על כמה עקרונות מפ

זו. מוצעת בה תמיכה חומרית למשפחות, והיא מתבטאת בתקציב גמיש שמעניקים לבני המשפחה 

ובסיוע של המתאמים, המלווים והעו"סיות למיצוי זכויות אקטיבי של בני המשפחה. דוגמה 

 למימוש תקציב זה הנה מימון אבחונים לילדים לצורך התאמת המסגרות החינוכיות עבורם. 

"עבודה סוציאלית מודעת עוני" קוראת ליצירת יחסי קרבה והתייצבות  הפרקטיקה של

של העו"סיות לצד בני המשפחה הפונים בליווי אינטנסיבי של מפגשים על בסיס שבועי, לצורך 

-יצירת תהליכי שינוי אצל פונים שחוו לאורך חייהם מעברים ופגיעות הכרוכות בנטישה )קרומר

על פי הפרקטיקה של מודל קד"ם ברחבי העולם יש להעניק לבני  (. לעומת זאת,2019נבו ואחרים, 

המשפחה את הזכות לאוטונומיה מחודשת על חייהם ולהעביר לידיהם את הריבונות והשליטה על 

הובלת התוכנית המשפחתית שאמורה לתת להם מענה לצורכיהם, ובתוך כך להפחית את 

 . (Clarijs, et al., 2012; Lupton, 1998)מעורבותם של אנשי המקצוע 

בהקשר זה ובהתאם לממצאים שעלו מן המחקר הנוכחי נשאלת שאלה ביחס למיקומן 

. מצד אחד, הן ציינו כי הן חשות מעמסת עבודה ואחריות שלא מאפשרות שרואינושל העו"סיות 

להן להעניק מענה רציף ואינטנסיבי יותר למשפחות שהן מטפלות בהן. מצד שני, בהתחשב בהצפת 

ם המוצעים על ידיהן המוצגת בתוכניות המשפחתיות, מתעוררת התהייה עד כמה הן, וכלל המעני

אנשי המקצוע השותפים להיוועדויות, מאמינים שאנשים החיים בעוני יכולים ליטול לידיהם את 

 מלוא השליטה על יישום התוכניות המשפחתיות ועד כמה מאפשרים להם לעשות זאת.

מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי יש חשיבות לאימוץ גישה מודעת  ,לסיכום חלק זה

הכוללת מודעות להקשר התרבותי של המשפחות, כדי להעניק להן את מלוא האפשרות  –הקשר 

לבחור את ההתאמות התרבותיות הנדרשות להן, ובתוך כך להתחשב ברצונן לקבל יחס שוויוני 

ודעות את ההקשר של יחסי הכוחות הנוצרים בנוסף, הממצאים מביאים למנטול סטריאוטיפים. 

. כמו כן, ניתן לתהות בהיוועדות המונעים מבני המשפחה להשתתף באופן מלא בקבלת החלטות

עוני על ידי העו"סיות ועל ההבדלים בין פרקטיקה זו -על אימוץ מרכיבים של פרקטיקה מודעת

  לפרקטיקה המאפיינת את מודל קד"ם הדוגלת בריבונות המשפחה.

המשלבת התייחסות  כחלק מהפרקטיקה של מודל קד"ם, ישנו שימוש בפרדיגמה כמו כן,

 לכוחות בני המשפחה והצגת הדאגות כלפיהם על ידי המתאמים ואנשי המקצוע, שפותחת פתח
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בישראל  לפרדיגמה זו . התייחסותםוהדדית יותר על מענים עבורהוליסטית  חשיבה משותפתל

 מופיעה בחלק הבא.

 ב"שפת קד"ם" בתוכנית "עולים לדרך" מעבר לשיח

מהרגע שמשפחה נכנסת לתוכנית "עולים לדרך" המבוססת על מודל קד"ם, המתאם נפגש עם 

הגורמים העתידים להשתתף בהיוועדות, ומכינם אליה באמצעות מיפוי הכוחות של בני המשפחה 

 Adams & Chandler, 2002; Frost)והדאגות ביחס אליהם, כדי לאפשר חשיבה על כך במהלכה 

et al., 2012; Schmid & Pollack, 2009.)  תוך כדי התהליך לקראת ההיוועדות מתנהל שיח

המבוסס על קירבה ואמון. לשם כך, וכדי לראות את הצרכים של בני המשפחה ובייחוד של 

ללת הילדים, משתמשים בשיח זה בשפה הייחודית לעבודה על פי מודל קד"ם )"שפת קד"ם"( הכו

 ,Comptonשימוש במונחים "כוחות" ו"דאגות", וניתן לאפיינה כ"שפה המזמינה להשתתפות" )

Galaway, & Cournoyer, 2005, pp. 90-91 אשר מתייחסת לראיית צרכיהם של הילדים ובני )

בית ספר ראה רק את המשפחה. הגישה הזאת זכתה להתייחסות בדבריה של אחת המתאמות: "

וזה היה ', ת שזו הייחודיות של התוכנית. אמרנו 'מה החוזקות? לא מה הקושיהקשיים. אני חושב

 "ממש לעבוד על שפה, שזו שפה אחרת, וזה מאתגר אבל שווה את זה.

 כבר בתהליך ההכנה לקראת ההיוועדות שמים דגש על שימוש נרחב ב"שפת הכוחות

(Strengths)גמות להימנעות מתיוגים ", שפה המקדמת מעבר מעיסוק בבעיות פתולוגיות ובסטי

)כהן, ולאמונה שבכל אדם יש כוחות ומשאבים שאפשרו לו לשרוד, להתמודד ולהגיע עד הלום 

2003; Saleebey, 1996 .) דוגמאות בולטות לכוחות המאפיינים את משתתפי המחקר שהוצגו על

ת לילדיה ידי המרואיינים הנן: אם שלמרות הימצאותה במצב של הישרדות כלכלית מגלה מחויבו

אם המגלה אצילות נפש וסבלנות רבה לילדיה, דאגה להם ויכולת  ;ועובדת במשך שעות מרובות

שתי  ;ילדה שמקבלת על עצמה מנהיגות חברתית בסביבתה ;לקבל עזרה ולהיות פתוחה לשינוי

 אחיות בעלות יכולות אומנותיות מפותחות, אחים שדואגים זה לזה ועוד. 

מהווה אלטרנטיבה  (Concerns)פת קד"ם המונח "דאגות" נוסף על הנזכר לעיל, בש

למונח "סיכון". כך, בעת מיפוי הדאגות כלפי כלל בני המשפחה על ידי המשתתפים, מתאפשרת 

כמו כן . )berg, 1998)öSjהתייחסות למרכיבים רגשיים הכוללים הבעה של אחריות ואכפתיות 

 בעתציינו אנשי המקצוע שהרחבה לגורמי הסיכון  בזכות השימוש במונח "דאגות" מתאפשרת

. דוגמה הממחישה זאת ניכרת במפגש של מתאמת עם מנהלת בית לתוכנית ותהפניית המשפח

הספר של הילד שליוותה. המנהלת אמרה שהילד מגיע "מוזנח ומסריח" לבית הספר. כתגובה 

התעקשה המתאמת שיש להתנסח ב"שפת הדאגות", כפי שהיא הסבירה בראיון עימה, ואלה 

עובר איזשהו משבר נפשי או משבר אישי שבא לידי ביטוי  הדאגה שלך היא שהוא'"דבריה: 

אם את מציגה את זה בצורה ' בחיצוניות שלו, בהידרדרות, בנראות שלו, בהיגיינה.' אמרתי לה

. ניתן לראות בהבעת דאגה זו, הכוללת אמפתיה ורגישות כלפי מצבו הנפשי של "'כזאת, הילד מבין

בכך שאנשי מקצוע נותנים את אבחנותיהם ביחס הילד, מעבר משפה פתולוגית, המאופיינת 

הגורמת לבני המשפחה להרגיש שרואים את מצוקותיהם, דואגים להם,  ( לשפה2003)כהן,  לילדים

 רוצים לעזור, ולמצוא פתרונות בשותפות עמם. 

לאחר מיפוי הכוחות והדאגות בתהליך ההכנה להיוועדות, המשתתפים בהיוועדות 

תחילה מציגים את הכוחות ולאחר מכן  –גות הללו בשני סבבים עוקבים מציגים את הכוחות והדא

את הדאגות. מן הממצאים עלה כי לאחר שבני המשפחה שמעו מפי המשתתפים בהיוועדות על 

כוחותיהם, הם חשו מחוזקים והצליחו להיות קשובים לדאגות שהביעו ביחס אליהם. כמה 
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ות כאירוע מעצים ומרגש עד דמעות. כדי ממשתתפי המחקר ציינו כי הם חוו את סבב הכוח

להמחיש זאת ראוי להזכיר אירוע שתואר לעיל, ובו אחת הילדות סיפרה בסבב הדאגות כי 

התנהגותו של אחיה פוגעת בה ולאחר מכן היא פנתה אליו ברגישות רבה. השיח הזה התאפשר 

ת בני המשפחה. אווירה פתוחה ובטוחה שהעצימה א –בזכות האווירה שנוצרה בסבב הכוחות 

עם הפרעת  תשמתמודד הממצא נוסף שעלה במחקר זה וממחיש את הנזכר לעיל ניכרת אצל ילד

 הונשאר המפי המשתתפים בהיוועדות על הכוחות של השמע היאקשב וריכוז. בסבב הכוחות 

 במשך שעות ארוכות לאחר מכן.  תומרוכז תנוכח

המענים לדאגות שהובעו ועל כתיבת לאחר שני הסבבים האלה אפשר לתת את הדעת על 

התוכנית בזמן הפרטי של המשפחה שמשתתפת בהיוועדות. בסוף ההיוועדות בני המשפחה ואנשי 

. Holland & O'neil, 2006)המקצוע מקבלים יחדיו החלטות על המענים המתאימים למשפחה )

רקמים בין אישיים הנ-( בפרקטיקה השיתופית יש ממד חשוב ליחסים הבין2019לפי שמר )

הצדדים היבטים רגשיים המאפיינים את היחסים האלה יכולים לחזק שיתופיות ולהגביר את 

התנודתיות בה. רגשות חיוביים ואמון בין המשתתפים ייצרו שיתופיות שונה מזו שיש בה רגשות 

שליליים. על כן ניתן להניח כי אם משתמשים בשפת קד"ם, הולך וגובר הסיכוי לחזק את 

ות, משום ששפה זו שמה דגש על הכוחות ועל ממדים רגשיים של אכפתיות ואחריות השיתופי

 הבאים לידי ביטוי בהבעת הדאגות, ובכך היא מעוררת רגשות חיוביים בקרב המשתתפים.

בישראל לסיכום, אף על אף פי שהשיח בשפת הכוחות אינו חדש בעבודה הסוציאלית 

, השילוב של השפה המזמינה להשתתפות, החשיבה על הכוחות, (2005כהן ובוכבינדר,  ;2003)כהן, 

הדאגות והמענים אליהן, מביא עמו פרדיגמה מקצועית חדשה. הטמעת שפה זו במערכות השונות 

לתוכנית "עולים לדרך", ואנשי המקצוע שאינם מעורבים  תייחודי שהיאמאתגרת ביותר, מפני 

בתוכנית זו ונמצאים בממשקים עם המשפחות, ממשיכים להשתמש במונחים המקצועיים 

המוכרים להם. אי לכך אפשר ניתן להסיק כי אם המשפחה שהופנתה לתוכנית "עולים לדרך" 

 להם, השינוי לא יתאפשר במלואו. נפגשת עם גורמים נוספים שהשיח של שפת קד"ם זר 

לסיכום, בחלק זה של פרק הדיון הוצגו: הפרקטיקה השיתופית של בני המשפחה 

גישה מודעת הקשר המתייחסת להקשר המשפחתי, כמו גם להקשר יחסי הכוחות בין  ;והילדים

לאחר מכן הוצג השימוש בשפת קד"ם, הכוללת  ;אנשי המקצוע לבין המשפחות ולהקשר העוני

ונחים מקצועיים כמו "כוחות" ו"דאגות". נושאים אלו באים לידי ביטוי בתוכנית "עולים לדרך" מ

בישראל, המבוססת על מודל קד"ם. הדיון בהם מלמד על התבססות המודל במערכת הרווחה ועל 

 משמעותו למשפחות שהשתתפו במחקר זה. 

 מגבלות ואתגרי המחקר

כתיבתו ועריכתו של מחקר זה לוותה במגבלות ואתגרים עליהם יש לתת את הדעת בהתייחסות 

 לממצאי המחקר, תרומותיהם והשלכותיהם. 

 מתיימראיננו  מקרה בפרט, יוחקרבכלל  כמו יתר המחקרים האיכותניים ,מחקר זה

 ,(. בנוסףStake, 1995) על כלל האוכלוסייה להגיע לכדי יכולת הכללה של המקרים הנחקרים

 משתתפים במסגרת ארבעה תהליכי 19כולל הם דגשל המ ההכללה לא מתאפשרת עקב היקפו

קד"ם בהם לקחו חלק שתי משפחות מקרב עולי בריה"מ לשעבר ושתי משפחות של עולים 

מהקהילה האתיופית, כך שהמדגם מצומצם והטרוגני מבחינת הרקע התרבותי והתפקידים 

 , תומכים, הורים וילדים(. עו"סיותהשונים של אוכלוסיות היעד )מתאמים, 
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שהשתתפו בתוכנית. עם הילדים במהלך המחקר נערכו ראיונות לחלק מן הילדים 

הצעירים יותר, בגילאי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים, הראיונות היו דלים במידע. לצד זאת, 

השיח על השתתפותם נכח בכלל הראיונות שנערכו, וניתן היה ללמוד רבות מדברי המרואיינים 

שית. גם ביחס אליה מגבלה נפ עםהנוספים. ראיון נוסף שהיה דל במידע היה עם אם המתמודדת 

 המשתתפים האחרים בתוכנית ידעו לספר ולאפשר נקודות מבט נוספות על השתתפותה.

מגבלה נוספת הינה אי הסכמתה של האם ממשפחת קבדה להתראיין, חרף ניסיונות 

חוזרים ונשנים לקביעת ריאיון עם האם על ידי החוקר, המתאמת ומנחת המחקר. כשנעשה ניסיון 

שמלווה אותה, היא לא הסכימה לכך מסיבה  העו"סר לראיין את ביתה דרך לבקש מהאם אישו

 שלא הוסברה על ידיה. לכן חסר מידע חשוב הנוגע לתהליך זה בפרק הממצאים.

 "עולים לדרך"מגבלה נוספת נובעת מכך שמחקר זה בחן את תחילת הפעלתן של תוכניות 

עקב כך, הממצאים מייצגים את  המבוססות על מודל קד"ם במסגרת הפיילוט הראשון בארץ.

הניסיונות הראשונים להפעלתו מהם נעשתה הפקת לקחים ונערכו התאמות למשפחות הבאות, 

דוגמת צירוף המלווים כבר בתחילת התהליך ולא רק לאחר או במהלך ההיוועדות. על כן, המחקר 

 בארץ. אינו מתיימר להציג את התמונה העדכנית של מודל קד"ם כפי שהוא מתבצע כיום

אתגר משמעותי אשר עלה במחקר הנוכחי, הקשור במיקומו של החוקר הנו השוני 

התרבותי בין מוצאו של החוקר לבין בני המשפחה מהקהילה האתיופית שהשתתפו במחקר. 

יש לחוקרים שמשתייכים לתרבות מסוימת ורוצים לחקור אותה יתרונות בספרות עולה כי 

לשאול שאלות משמעותיות והבנה של מהי הגישה הנכונה הכוללים הבנה של התרבות, יכולת 

 ,Dwyer & Buckle) "(Outsider). עקב היות החוקר "חיצוני (Shah, 2004)ביותר למשתתפים 

לתרבות זו, לצורך התמודדות עם אתגר זה החוקר רכש ידע וכלים בנושא של עבודה  (2009

 עם אוכלוסיית המשתתפים.  והיכרות( 2016סטריאר, -הקשר )רואר סוציאלית מודעת

עולים מבריה"מ לשעבר המשתייך ל"דור אחד בן ל הואשהחוקר הנו אתגר נוסף נוגע לכך 

(, כך שחווה קשיים של הגירה דרך חוויותיהם של הוריו, ובהיותו ילד. 2015וחצי של הגירה" )יונה, 

שי והמקצועי נחלקים על ידי באגף רווחה. שני מרכיבי זהות אלה, האי עו"סבנוסף, החוקר הנו 

לאוכלוסייה הנחקרת, הוא חולק עמן מרכיבי  (Insider)כ"פנימי" החוקר עם חלק מן המרואיינים. 

  (.Berger, 2015; Dwyer & Buckle, 2009זהות, שפה ובסיס של התנסויות )

החוקר יחד עם זאת, הקירבה עלולה לגרום להשפעה של רצייה חברתית על הממצאים ורצון 

למקצוע בצורה חיובית. לצורך התמודדות עם אתגר זה,  עמיתיואת להציג את בני תרבותו ו

 החוקר ניהל יומן מחקר שאפשר רפלקסיביות עצמית וצמצום ההטיות הפוטנציאליות. 

 תרומות והשלכות המחקר

תרומתו של מחקר זה הנה בפיתוח הידע התאורטי והמעשי של מודל קד"ם ויישומו בישראל. 

הנה תוספת למערך הנוגע לרווחת הילד ויכולה להוות חלופה לדיון בוועדות " עולים לדרך"תוכנית 

 תכנון, טיפול והערכה. מחקר זה יכול לשפוך אור על היבטים הנוגעים לשינוי המדיניות בתחום זה. 

מחקר זה הנו ייחודי עקב כך שהוא מלווה פיילוט . ומות והשלכות לגוף הידע התאורטיתר

ויישומיה בקרב קהילות של עולים  "רךעולים לד"אשר לא נחקר עד כה בישראל, של תוכנית 

מבריה"מ לשעבר ומקהילת העולים מאתיופיה. תחומי הידע התאורטי בהם המחקר יכול להוות 

, השתתפות הילדים השתתפות ההורים בקבלת ההחלטות בתוכניתתרומה משמעותית הנם: 

 התוכנית, ההוצאה לפועל של, אימוץ גישה מודעת להקשר בעת החלטות בתוכניתבקבלת ה

בעת יישום התוכנית באינטראקציה עם משתתפיה השונים. המחקר נשען על בשפת קד"ם שימוש ו
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מודל קד"ם ברחבי העולם, תאוריות  המבוססות עלשל תוכניות  להפעלתןידע קיים הנוגע 

 ומושגים שפותחו בארץ וחיבורם לממצאים העולים מן המפגש עם המרואיינים.

הנו חלק מקבוצת מחקרים רחבה החוקרת היבטים המחקר . תרומות והשלכות למדיניות

שונים של יישום מודל קד"ם בישראל. ממצאי המחקר משתלבים בדו"ח הערכה מעצבת המוגש 

האמונים על  והשירותים החברתיים הרווחה העבודה, לקובעי המדיניות ומבצעי התהליך במשרד

 ות ההטמעה של התוכנית. הפעלת התוכנית. על כן, ממצאי המחקר הנם בעלי השפעה על מדיני

המפגש בין ממצאי המחקר לידע התאורטי והמעשי מניב מספר . המלצות לפרקטיקה

 המלצות לפרקטיקה של הפעלת המודל בישראל, המתוארות להלן.

העובדות הסוציאליות מהמחלקות לשירותים  תיאום ציפיות ביחס לתפקידן של

והמתאמים של קד"ם התאפיין  לשירותים חברתייםמהמחלקות  העו"סיותהקשר בין . חברתיים

חשבו שהן מפנות את המשפחה לתוכנית  העו"סיותלעתים בתיאום ציפיות לוקה בחסר, במסגרתו 

ר שהן נדרשו להשקעת בה המתאמים לוקחים על עצמם את הטיפול בבני המשפחה. בפועל התבר

לכן. לצורך כך, מומלץ לערוך -משאבי זמן מרובים במשפחות, אף יותר מכפי שזה היה קודם

. עקב היות המתאם גורם מתווך המחזק מהעו"סיותתיאום ציפיות ברור ביחס לתפקיד הנדרש 

את האמון של בני המשפחה במערכת הרווחה, יש משמעות רבה לשיתוף פעולה זה ביניהם בעת 

תהליך ההכנה בכדי לאפשר להם להמשיך את הטיפול במשפחה לאחר ההיוועדות. עם זאת, יש 

של  להוספת תקן ייעודי, ולבדוק אפשרות העו"סיותלקחת בחשבון את העומס עמו מתמודדות 

 ."עולים לדרך"במשפחות שמופנות לתוכנית  המטפלות לעו"סיותמשרה 

מומלץ לפעול ליצירת סביבה מאפשרת במסגרתה . שיתוף הילדים קידום וחיזוק של

הילדים יוכלו לבוא לידי ביטוי. לדוגמה, כדאי לקחת בחשבון את יחסי הכוח הנוצרים בהיוועדות 

עקב נוכחות של מבוגרים להם תפקיד בחייהם של הילדים ולפעול בכדי למתנם. יש לעשות זאת 

, יש להתחשב בסדר כמו כןר זה. באמצעות פיתוח מודעות אנשי המקצוע ובני המשפחה להקש

היום של הילדים בבחירת המיקום והעיתוי של ההיוועדות, והתומכים המוזמנים אליה. בנוסף, יש 

מראש ובמהלך שלבי ההיוועדות. לכך לעזור להם לקחת חלק בקבלת ההחלטות באמצעות הכנתם 

הילדים יהיו בעלי כמו כן, בדומה להמלצה במחקר שהתבצע בבריטניה יש לשקול לדאוג לכך ש

, בכדי לקדם את מעורבותם ולעזור להם (Advocate)גישה לתומך שעובר הכשרה ייעודית 

 (.Horan & Dalrymple, 2008)להשמיע את קולם במהלך ההיוועדות 

ניכר כי במסגרת עבודתם של המתאמים . אימוץ גישה מודעת להקשר בקרב המתאמים

תרבותית אך לעתים חסרה המודעות להקשרים הנוספים עמם הם פועלים בגישה של כשירות 

 מתמודדים משתתפי התוכנית. לצורך כך יש להכשיר את המתאמים לעבוד בגישה מודעת הקשר.

שפה המאפיינת הבהתאם לעולה מן הממצאים, במערכת הרווחה.  ת קד"םהנחלת שפ

מודל קד"ם, מאפשרת יצירת יחסי אמון ותמיכה,  העצמה של בני המשפחה, הרחבה באת העבודה 

של מצבי הסיכון באמצעות השיח על הדאגות, והתאמה של מענים הולמים לדאגות אלה. 

בהתחשב בכך שיש שימוש שגור ב"שפת הכוחות" בתחום העבודה הסוציאלית, השילוב של שיח 

מה ייחודית למודל קד"ם. הרחבתה לשירותי רווחה הכוחות, הדאגות והמענים מהווה פרדיג

 נוספים עשויה להוסיף להתמקצעות בעבודה עם פונים ומשפחותיהם. 

חוויותיהם את כפי שנכתב לעיל, המחקר הנוכחי בחן . המלצות למחקרי המשך

מתהליך ההכנה ועד  –ותפיסותיהם של המשתתפים במסגרת השלבים השונים של התוכנית 

ו כן, המחקר בחן את תפיסות המשתתפים ביחס לקשר עם מערכת הרווחה להיוועדות. כמ
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ולהקשרים השונים המאפיינים את המשפחות שממוקמות במרכזו. על כן, חשוב להמשיך ולחקור 

את שלב היישום של התוכניות המשפחתיות ולבחון את יעילותם של תהליך ההכנה וההיוועדות 

 ול והערכה, ואת תוצאותיה של התוכנית.כאלטרנטיבה לדיון בוועדות תכנון, טיפ

המודל ההולנדי של קד"ם עליו מבוסס המודל הישראלי, דוגל בגישה כי אם אדם כמו כן, 

יכול לקחת אחריות על התוכנית אותה הגה, בתמיכה של רשת חברתית ובאמצעות מידע אשר 

תוכנית ולקבל תמיכה על המשמעותית יותר בעלות סופק לו על ידי אנשי המקצוע, הוא יוכל לפתח 

את  מניח קד"ם מודל. (Metze et al., 2015)אשר תואמת את צרכיו ונסיבות חייו הייחודיות 

אותה באמצעות השותפות עם  ומאזןהובלת התהליך בידי בני המשפחה והרשת החברתית שלהם, 

להסתמך המשתתפים יוכלו ש ורשתותיהם, כךהעצמה של בני המשפחה  עידוד אנשי המקצוע תוך

על משפחותיהם ולא להיות תלויים באנשי מקצוע שבאופן בלתי נמנע, יצטרכו לקחת צעד אחורה 

לשירותים מהמחלקה  שעו"סלעומת זאת, הפרקטיקה הישראלית דוגלת בכך  בשלב מסוים.

עולים "תתכלל את התוכנית המשפחתית, ביחד עם בני המשפחה ומלווה מתוכנית  חברתיים

ו ראיינתי אף סיפר כי הוא עושה את רוב עבודת התכלול בעצמו ודואג לכך . המלווה אות"לדרך

שבני המשפחה יקבלו את המענים עליהם הוחלט בתוכנית. מעניין יהיה להשוות בין מודל זה כפי 

עוברת באופן מלא לבני  והריבונות שמיושם בישראל, למודלים בארצות אחרות, בהם האחריות

קטיביות של שני אופני פעולה אלה ביישום יעדי התוכנית המשפחה, ולראות את מידת האפ

 המשפחתית עליה מחליטים המשתתפים בהיוועדות. 

במידה ותיערך הכשרה לפרקטיקה מודעת הקשר למתאמים המתייחסת לחשיבה על 

כוחות, דאגות ומענים ביחס לבני המשפחה, תוך מודעות להקשרים השונים שעלו בממצאים 

(, ניתן יהיה לחקור ולבחון והקשר העוני התרבותי, ההקשר המשפחתי, הקשר יחסי הכוח)ההקשר 

ואף  האם נוצרת מגמת שיפור בקידום השתתפות בני המשפחה בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם

 .העברת הריבונות להובלת התוכנית לבני המשפחה
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 מקורות
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(. תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות 2019לוי, א., ומלול, מ. )-ברנד

, 106ביטחון סוציאלי, עוני. -לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע 
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 'אנספח 

 שהשתתפו במחקר טבלת המרואיינים

 /מספר 

 כותרת

שם 

ת /המרואיין

 )בדוי(

שם המשפחה  עיסוק ארץ מוצא גיל

)בדוי( אליה 

נמצא  /משתייך 

 מולה בתפקיד

תפקיד 

במסגרת 

 התוכנית

מתאמת  רוסיה 29 אנה 1

 בקד"ם

 מתאמת גורביץ'

עובדת  ישראל 33 נועה 2

סוציאלית 

 ברווחה

עובדת  גורביץ'

 סוציאלית

 אם –הורה  גורביץ' עובדת בניקיון אוקראינה 55 סבטלנה 3

תלמיד  ישראל 15 דני 4

 בחטיבת ביניים

 ילד גורביץ'

בת  –תומכת  גורביץ' עובדת מכירות אוקראינה 26 נינה 5

 דודה של האם

עורכת דין  ישראל 42 דנה 6

ומתאמת 

 בקד"ם

 מתאמת דוידוב

עובדת  ישראל 34 מאיה 7

סוציאלית 

 ברווחה

עובדת  דוידוב

 סוציאלית

עובדת במפעל  קווקז 40 אניה 8

 מוגן

 אם -הורה  דוידוב

תלמידה  ישראל 14 אסתי 9

 בחטיבת ביניים 

 ילדה דוידוב

סטודנט  אוזבקיסטן 24 אהרון 10

במכינה קדם 

 אקדמית

בן  –תומך  דוידוב

 דוד של האם

מנהלת תוכניות  אתיופיה 44 שרה 11

בארגון 

 מתאמת קבדה
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ומתאמת 

 בקד"ם

אחראית  אתיופיה 41 אבבש 12

 משמרת בסופר

 תומכת קבדה

עובדת  ישראל 40 שיר 13

סוציאלית 

 ברווחה

עובדת  קבדה

 סוציאלית

מגשר ומתאם  ישראל 66 אברהם 14

 בקד"ם

 מתאם טספו

עובדת  ישראל 45 גליה 15

סוציאלית 

 ברווחה

עובדת  טספו

 סוציאלית

מורה בבית  ישראל 52 גדעון 16

 ספר

 תומך טספו

 אם -הורה טספו עובדת במפעל אתיופיה 52 מיסנש 17

תלמידה  ישראל 16 הדס 18

בחט"ב 

 בפנימייה

 ילדה טספו

 מלווה קבדה, טספו מלווה בקד"ם ישראל 44 עמית 19
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 'בנספח 
 

 תדריך ראיון איכותני למתאמ/ת התהליך )עד שבועיים מההיוועדות(

 

 קוד המשפחה: __________________

 שם המראיין:__________________

 

 מבוא

 _____________ )שם המתאמת(,שלום

אני _______________) שם  המראיינת( ואני חלק מצוות המחקר הלומד את התהליך שנעשה 

 בקד"ם. אשמח לשמוע כיצד אתה הרגשת בתהליך ומה חשבת לגביו. 

אני מודה לך על שהסכמת להקדיש זמן ולהתראיין. ראיון זה מהווה חלק מסדרת ראיונות שיש 

י ומשלים את השאלון הכמותני עליו גם אבקש ממך סביב משפחה זו: עם הורה, ילד ועובד סוציאל

 לענות. כל הפרטים נשמרים בסודיות גמורה ואף שם לא יוזכר בתהליך העבודה על הנותנים.

חשוב לי שתעלה נושאים שחשוב לך לדבר עליהם. אין כאן תשובות נכונות או לא נכונות. יש חשיבות 

 רבה למחשבות, לרגשות, לחוויות ולתובנות שלך. 

 

 סודיות, הקלטה, יכולת להפסיק את הראיון וכו'.  –להחתים על טופס הסכמה ולהסביר בעל פה 

 נתחיל במספר פרטים כלליים ולאחר מכן נעבור לשיחה פתוחה יותר.

 

 שם מלא של המתאמת__________________ •

 תאריך התחלת התהליך: _____________________ •

 _________________תאריך ההיוועדות:  •

 שם המראיין____________________ •

 תאריך הראיון: ____________________ •

 

 .הנחיה למראיינ/ת

במידה והריאיון זורם ניתן לאפשר זאת ולהתקדם עם השאלות על פי סדר הנושאים שהמרואיין 

 יוצר. חשוב להתייחס לתחומי התוכן.

י לב לדבר בשפה מותאמת למגדר, לסיטואציה, להקשר ולשפה שהוא/היא מדבר/ת. יש לפשט /שימ

 שאלות שלא ברורות. 

 רצוי לבקש דוגמאות מהמרואיין.
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 .שאלות מנחות

 אשמח להכיר אותך, לשמוע מה הביא אותך להיות מתאמת בקד"ם,  היכרות.

 מה הציפיות שלך מתהליכי קד"ם.....

 

על פי הבנתך מה לדעתך גרם לעובדת הסוציאלית להציע  .עם המשפחהתפיסת ראציונל הקשר 

 למשפחה להשתתף בתהליך זה? 

 מה היו הפתרונות שהם ניסו קודם?

מה אתה יכול לספר לי על תהליך ההכנה שעברת מבחינת החוויה שלך )תפיסות, . תהליך ההכנה

 הרגשה אישית(

 והתומכים? עם אנשי המקצוע?מהי חווית הקשר שלך עם המשפחה 

איך התנהלו הפגישות? )מי השתתף בפגישות, על מה דיברתם, על מה חשבת כששמעת את מה 

 שדיברו(

 האם הצלחת לקדם תהליך של חשיבה מחודשת על המצב? 

 מה קידם ומה חסם זאת? 

 מה היו הלבטים שלך? 

 איך חווית את מערכת הרווחה בתקופה זו של הכנה? 

 

 כיצד ועם מי הכנת את מפגש ההיוועדות? היוועדות.

 האם ההיוועדות התנהלה באופן אפקטיבי ומקדם להערכתך? תני דוגמאות.

 איך לדעתך הרגישו ההורים במפגש ומה תרמו? תני דוגמאות.

 איך הרגיש הילד ומה תרם? תני דוגמאות.

 התומכים ואנשי המקצוע ומה תרמו? תני דוגמאות. איך הרגישו

 מה היו האתגרים שלך במפגש ההיוועדות? 

כיצד המשפחה התמודדה בשלבי ההיוועדות השונים? )העלאת הדאגות, זמן פרטי להכנת התוכנית, 

 הצגת התוכנית(?

 

 מה דעתך על התוכנית עליה הוחלט? לאחר ההיוועדות. 

 האם לדעתך היא תיצור שינוי חיובי בחיי הילד והמשפחה? 

 האם הילד יצא מהסיכון בעקבות תוכנית זו? מה יאפשר את העלאת המוגנות שלו?

 מה היית משנה בתהליך? .ביקורת
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כיצד את/ה מאפיין את הקשר שלך עם העובדת הסוציאלית ומערכת הרווחה   .קשר עם גורמי רווחה

 לאורך התהליך? 

 ו השתנה בעקבות התהליך בקרב גורמי הרווחה?האם משה

 כיצד אתה תופס את מעורבותו? –משפחה בתהליך -האם היה מלווה

 האם היית בקשר עם גורמים אחרים? 

 מה היתה תרומתם?  

האם לדעתך עשיתם מאמץ להתאים את התהליך להקשרים השונים של  .עבודה מתוך הקשר 

 וני, של הגירה? תני דוגמאות. למשל הקשר תרבותי, מצב של ע –המשפחה 

 מה עוד ניתן לשפר בתחום זה?

 

 מה עוד חשוב שאדע על התכנית? מסקנות? רעיונות ומחשבות שיש לך?מחשבות נוספות. 

 

 אני מודה לך על  כל מה שסיפרת לי ושיתפת אותי. 

 

 מראיין, לאחר כל ראיון אנא כתוב פסקה רפלקסיבית והערות לגבי ההקשר שבו נערך הראיון
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 נספח ג'

 תדריך ראיון איכותני לאחד מההורים )עד שבועיים לאחר ההיוועדות(

 קוד המשפחה:____________

 שם המראיין: _____________

 

 .מבוא

 _____________ )שם ההורה(,שלום

 –אני _______________) שם  המראיינת( ואני חלק מצוות הלומד את התהליך שנעשה בקד"ם 

קבוצת דיון משפחתית. הכוונה לתהליך ההכנה ולהיוועדות שעברת ולתוצאות שלו. זאת על מנת 

לעצב ולשפר את תהליך קד"ם כך שיעשה בצורה מיטבית, הוגנת ויעילה עבור משפחות נוספות. 

 שצברת חשוב לנו לשמוע כיצד אתה הרגשת בתהליך ומה חשבת לגביו. לאור הניסיון 

אני מודה לך על שהסכמת להקדיש זמן ולהתראיין. ראיון זה מהווה חלק מראיון נוסף עם שאלות 

סגורות שמופיע כשאלון, ושאלונים נוספים שניתנים גם לעובדת הסוציאלית, לילד שלך )באישורך 

והגיעו להיוועדות. כל הפרטים נשמרים בסודיות גמורה ואף שם כמובן( ולאחד התומכים שבחרת 

 לא יוזכר בתהליך העבודה על הנתונים.

חשוב לי שתעלה נושאים שחשוב לך לדבר עליהם בהקשר למצב שהביא לתוכנית קד"ם ועל התהליך 

של ביצוע קד"ם. אין כאן תשובות נכונות או לא נכונות. יש חשיבות רבה למחשבות, לרגשות, 

 חוויות ולתובנות שלך. ל

 

 סודיות, הקלטה, יכולת להפסיק את הראיון וכו'.  –להחתים על טופס הסכמה ולהסביר בעל פה 

 נתחיל במספר פרטים כלליים ולאחר מכן נעבור לשיחה פתוחה יותר.

 שם מלא של ההורה__________________ •

 מצב משפחתי : חד הורי/נשוי •

 גיל______________________ •

 מספר ילדים: ______________ •

 ישוב_____________________ •

 מוצא: ________________ •

 שם המראיין____________________ •

 תאריך הראיון: ____________________ •

 מיקום הראיון:______________________ •
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 משך הראיון:________________________ •

 _________________ תאריך ההיוועדות: •

 

 .הנחיה למראיינ/ת

במידה והריאיון זורם ניתן לאפשר זאת ולהתקדם עם השאלות על פי סדר הנושאים שהמרואיין 

 יוצר. חשוב להתייחס לתחומי התוכן.

י לב לדבר בשפה מותאמת למגדר, לסיטואציה, להקשר ולשפה שהוא/היא מדבר/ת. יש לפשט /שימ

 שאלות שלא ברורות. 

 רצוי לבקש דוגמאות מהמרואין.

 

 .שאלות מנחות

 מה לדעתך חשוב לדעת עליך.  –אשמח להכיר אותך, לשמוע עליך . היכרות

 איך הגעת לתכנית קד"ם?  .תפיסת ראציונל התוכנית

 מה לדעתך גרם לעובדת הסוציאלית להציע לך להשתתף בתהליך זה? 

 מה היו הפתרונות אותם ניסיתם קודם?

 

 מה אתה יכול לספר לי על תהליך ההכנה שעברתם?  .תהליך ההכנה

 מי השתתף בפגישות? 

 על מה דיברו? 

 על מה חשבת כששמעת את מה שדיברו? 

 האם הצלחת לבטא את עצמך? וכו'

 זו היה לך קשר עם העו"ס? מה היתה מעורבותה בתהליך?האם בתקופה 

 משפחה? מה היתה מעורבותו בתהליך?-האם בתקופה זו היה לך קשר עם מלווה

 

 כיצד הכנתם את מפגש ההיוועדות? מה היה חלקך בהכנה? היוועדות.

 איך הרגשת במפגש עם כל השותפים? מדוע? תן דוגמאות. 

איך הרגשת בשלבי ההיוועדות השונים? )העלאת הדאגות, זמן פרטי למשפחה, הצגת תוכנית 

 המשפחה(

 ממי הרגשת הכי הרבה תמיכה בפגישות שהיו? 

 מה התמיכה שקיבלת? דוגמאות
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 מה היו הדברים החיוביים?

 מה היו הקשיים?

 נית משפחה שהתקבלה?מה חשבת על התוכ

 

עד כה )ההכנה להיוועדות וההיוועדות( מה הושג מבחינתך? ובזכות מה? )לאחר שיענה  תוצאות.

אפשר לברר היבטים כמו: הערכת "סיכון" הילד, רשת תמיכה של המשפחה, דרכי התמודדות, 

 יחסים במשפחה, מיצוי זכויות...(

 

 מה היית משנה בתהליך?ביקורת. 

 

 האם לדעתך היה סיכון )או: דאגות( כלשהו עבור הילד שלך שבגללו הופנית לקדם?   הסיכון.תפיסת  

 התחזק?  -האם הוא הופחת

איזה גורמים לתפיסתך מספקים הגנה טובה לילד שלך? )רווחה, קהילה, משפחה, גורמים 

 רוחניים...( 

 מה מאפיין הגנה זו?

מה היו השיקולים  –לא הוצא/כן הוצא( )במידה והיתה חשיבה על הוצאת הילד מהבית והוא 

והפתרונות הנוספים שעלו בהקשר להוצאתו מהבית והאם הם נכונים עבורו ועבורכם כמשפחה 

 לדעתך? 

 

כיצד אתה מאפיין את הקשר שלך עם העובדת הסוציאלית ועם   קשר בין המשפחה לגורמי רווחה.  

 גורמי רווחה נוספים? 

 האם משהו השתנה בעקבות התהליך?

 

האם לדעתך קיבלת יחס של הבנה ופתרונות המותאמים לתרבות של המשפחה עבודה מתוך הקשר.  

 מדוע? דוגמאות? –שלך? כן/לא 

 

 חשוב שאדע על התכנית? מסקנות? רעיונות ומחשבות שיש לך? מחשבות נוספות. 

 אני ממש מודה לך על  כל מה שסיפרת לי ושיתפת אותי. 

 .תוב פסקה רפלקסיבית והערות לגבי ההקשר שבו נערך הראיוןמראיין, לאחר כל ראיון אנא כ
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 נספח ד'

 

 תדריך ראיון איכותני לעובדת הסוציאלית )עד שבועיים לאחר ההיוועדות(

 קוד משפחה: __________

 שם המראיין: ____________

 

 .מבוא

 _____________ )שם הע"ס(,שלום

אני _______________) שם  המראיינת( ואני חלק מצוות המחקר הלומד את התהליך שנעשה 

 בקד"ם. לאור הניסיון שצברת חשוב לנו לשמוע כיצד אתה הרגשת בתהליך ומה חשבת לגביו. 

אני מודה לך על שהסכמת להקדיש זמן ולהתראיין. ראיון זה מהווה חלק מראיון נוסף עם שאלות 

כשאלון אותו נשאל אותך, ושאלונים נוספים שניתנים גם להורה, לילד ולמתאם, סגורות שמופיע 

ובמספר מיקרים גם לאחד התומכים שנבחרו להגיע להיוועדות. כל הפרטים נשמרים בסודיות 

 גמורה ואף שם לא יוזכר בתהליך העבודה על הנתונים.

תוכנית קד"ם ועל התהליך חשוב לי שתעלי נושאים שחשוב לך לדבר עליהם בהקשר למצב שהביא ל

של ביצוע קד"ם. אין כאן תשובות נכונות או לא נכונות. יש חשיבות רבה למחשבות, לרגשות, 

 לחוויות ולתובנות שלך. 

 

 סודיות, הקלטה, יכולת להפסיק את הראיון וכו'.  –להחתים על טופס הסכמה ולהסביר בעל פה 

 חה פתוחה יותר.נתחיל במספר פרטים כלליים ולאחר מכן נעבור לשי

 

 שם העובדת הסוציאלית: __________________ •

 תפקיד: _______________________________________ •

 מקום עבודה: ________________________________ •

 שם המשפחה: ______________________ •

 ישוב_____________________ •

 מוצא: ________________ •

 המראיין____________________שם  •
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 תאריך הראיון: ____________________ •

 תאריך ההיוועדות: _________________ •

 

 .הנחיה למראיינ/ת

במידה והריאיון זורם ניתן לאפשר זאת ולהתקדם עם השאלות על פי סדר הנושאים שהמרואיין 

 יוצר. חשוב להתייחס לתחומי התוכן.

למגדר, לסיטואציה, להקשר ולשפה שהוא/היא מדבר/ת. יש לפשט שימ/י לב לדבר בשפה מותאמת  

 שאלות שלא ברורות. 

 רצוי לבקש דוגמאות מהמרואיינת.

 

 .שאלות מנחות

 אשמח להכיר אותך, לשמוע על התפקיד שאת עושה. .היכרות

  ?כמה זמן את בתפקיד

 עם מה ועם מי התפקיד מפגיש אותך.... 

 

 ? םאיך נחשפת לתכנית קד" .תפיסת ראציונל התוכנית

 מה חשבת על התוכנית? 

 מה גרם לך להציע להורים להשתתף בתהליך זה? 

 מה היו הפתרונות אותם ניסיתם קודם?

 

  ?מה את יכולה לספר לי על התכנית .תהליך ההכנה 

 כיצד חווית את המפגש שלך עם המתאמת? 

 מה היה תהליך ההכנה שעברה המשפחה לפי הידוע לך? 

 ומדוע? -מה היה מקומך בתהליך זה? כיצד חווית מיקום זה 

 

 איזה הכנה עברת לקראת ההיוועדות? .היוועדות

 איך התנהלה ההיוועדות? 

 מה דעתך על התהליך? 
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  איך הייתה החוויה שלך במפגש הזה זה?

 חוו את ההיוועדות?  –כיצד לדעתך המשפחה, כולל הילד/ה 

 מה מחשבותייך על ההחלטות שהתקבלו בהיוועדות? תני דוגמאות. 

 

 מה יהיה תפקידך/חלקך בתוכנית עליה החלטתם?  .אחר ההיוועדותל

 כיצד מתנהל כעת הקשר שלך עם המשפחה? 

 איזה דברים טובים יקרו להערכתך בתהליך זה?

 אתגרים וקשיים יהיו בדרך?איזה 

משפחה( ממה שראית, מה היתה לדעתך תרומתו של המלווה לתהליך זה? מה -)במידה והיה מלווה

 איפשר או איתגר את הקשר שלו עם המשפחה? כיצד התנהל ביניכם הקשר לגבי המשפחה?

 

כת עד כה מה הושג מבחינתך בתכנית? )לאחר שתענה אפשר לברר היבטים כמו: הער .תוצאות

 "סיכון" הילד, רשת תמיכה של המשפחה, דרכי התמודדות, יחסים במשפחה, מיצוי זכויות...( 

 בזכות מה הושגו הישגים אלו לדעתך?

 

 מה היית משנה בתהליך?ביקורת. 

 

 עבור הילד לפני שהגיע לתכנית? )או: הדאגות( מה היה לדעתך הסיכון . תפיסת הסיכון

 ומה לגבי הסיכון כעת?  

איזה גורמים לתפיסתך מספקים הגנה טובה לילד/ה )רווחה, קהילה, משפחה, גורמים רוחניים...( 

 מה מאפיין הגנה זו?

מה היו השיקולים  –במידה והיתה חשיבה על הוצאת הילד מהבית והוא לא הוצא/כן הוצא 

 כונים עבורו להערכתך? והפתרונות הנוספים שעלו בהקשר להוצאתו מהבית והאם הם נ

 

כיצד את מאפיינת את הקשר שלך עם המשפחה לאורך כל . למשפחה קשר בין גורמי רווחה

 התהליך? 

 האם משהו השתנה בעקבות התהליך?
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האם לדעתך נעשה מאמץ להתאים את התהליך להקשרים השונים של . עבודה מתוך הקשר

 למשל הקשר תרבותי, מצב של עוני, של הגירה? תן דוגמאות.  –המשפחה 

 מה עוד ניתן לשפר בתחום זה?

 

 חשוב שאדע על התכנית? מסקנות? רעיונות ומחשבות שיש לך? מחשבות נוספות.

 אותי.  אני ממש מודה לך על  כל מה שסיפרת לי ושיתפת

 מראיין, לאחר כל ראיון אנא כתוב פסקה רפלקסיבית והערות לגבי ההקשר שבו נערך הראיון
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 נספח ה'

 

 תדריך ראיון איכותני לתומכ/ת )עד שבועיים לאחר ההיוועדות(

 קוד משפחה: _________________

 שם מראיין:______________________

 

 .מבוא

 _____________ )שם התומכת(,שלום

 –אני _______________) שם  המראיינת( ואני חלק מצוות הלומד את התהליך שנעשה בקד"ם 

קבוצת דיון משפחתית. הכוונה לתהליך ההכנה ולהיוועדות שעברת ולתוצאות שלו. זאת על מנת 

שפחות נוספות. לעצב ולשפר את תהליך קד"ם כך שיעשה בצורה מיטבית, הוגנת ויעילה עבור מ

 לאור הניסיון שצברת חשוב לנו לשמוע כיצד אתה הרגשת בתהליך ומה חשבת לגביו. 

אני מודה לך על שהסכמת להקדיש זמן ולהתראיין. ראיון זה מהווה חלק מראיונות נוספים שאנו 

שואלים את ההורה, את הילד/ה, העובדת הסוציאלית  ולאחד התומכים שבחרת והגיעו להיוועדות. 

 ל הפרטים נשמרים בסודיות גמורה ואף שם לא יוזכר בתהליך העבודה על הנותנים.כ

חשוב לי שתעלה נושאים שחשוב לך לדבר עליהם בהקשר למצב שהביא לתוכנית קד"ם ועל התהליך 

של ביצוע קד"ם. אין כאן תשובות נכונות או לא נכונות. יש חשיבות רבה למחשבות, לרגשות, 

 . לחוויות ולתובנות שלך

 

 סודיות, הקלטה, יכולת להפסיק את הראיון וכו'.  –להחתים על טופס הסכמה ולהסביר בעל פה 

 נתחיל במספר פרטים כלליים ולאחר מכן נעבור לשיחה פתוחה יותר.

 

 שם המשפחה בתוכנית קד"ם: __________ •

 שם התומכת: __________________ •

 התומכת:______________מין  •

 מקום מגורים: ______________ •

 מוצא: ____________________ •

 תעסוקה: ________________________ •

 קשר למשפחה: _______________________________________ •

 זמן היכרות עם המשפחה: ________________________________ •

 ישוב_____________________ •



 92                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

 הראיון: ____________________תאריך  •

 תאריך ההיוועדות: _________________ •

 

 .הנחיה למראיינ/ת

במידה והריאיון זורם ניתן לאפשר זאת ולהתקדם עם השאלות על פי סדר הנושאים שהמרואיין 

 יוצר. חשוב להתייחס לתחומי התוכן.

היא מדבר/ת. יש לפשט /שימ/י לב לדבר בשפה מותאמת למגדר, לסיטואציה, להקשר ולשפה שהוא

 שאלות שלא ברורות. 

 רצוי לבקש דוגמאות מהמרואיין.

 

 .שאלות מנחות

 אשמח להכיר אותך, לשמוע מה את עושה בדרך כלל, מה הקשר שלך למשפחה בדרך כלל? .  היכרות

 

 איך נחשפת לתכנית קד"ם?  .תפיסת רציונל התוכנית 

 מי פנה אליך? 

 מה חשבת על התוכנית? 

 מה גרם לך להסכים להשתתף בתהליך זה? 

 מה ידעת על המצב של המשפחה? 

האם לפני קד"ם היה לך קשר עם המשפחה בהקשר של ההתמודדות שלה עם המצב/עם הדאגות 

 של הילדים?

 

 מה את יכולה לספר לי על תהליך ההכנה שעברת עם המתאמת? תהליך ההכנה.

 פגש ההיוועדות? כיצד הכינו אותך למ

 כיצד חווית את המפגש שלך עם המתאמת? 

 מה התהליך הזה איפשר לך? 

 במה הוא איתגר אותך? 

 

 איך התנהלה ההיוועדות?  .ההיוועדות

 מה דעתך על התהליך? 
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 איך את/ה הרגשת במפגש זה? מדוע? 

 האם השפעת לדעתך על מה שהתרחש והוחלט בהיוועדות? 

 חוו את ההיוועדות?  –כיצד לדעתך המשפחה, כולל הילד/ה 

 מה מחשבותייך על ההחלטות שהתקבלו בהיוועדות? תני דוגמאות. 

 

 מה יהיה תפקידך/חלקך בתוכנית עליה החלטתם?  לאחר ההיוועדות.

 כיצד מתנהל כעת הקשר שלך עם המשפחה? 

 מדוע?  –את שבעת רצון מההחלטות לגבי חלקך בתהליך? האם 

 מהם האתגרים שאת צופה? 

משפחה( ממה שראית, מה היתה/תהיה לדעתך תרומתו של המלווה לתהליך -)במידה והיה מלווה

 זה? מה איפשר או איתגר את הקשר שלו עם המשפחה?

 

היבטים כמו: הערכת  מה הושג עד כה מבחינתך בתכנית? )לאחר שיענה אפשר לבררתוצאות. 

 "סיכון" הילד, רשת תמיכה של המשפחה, דרכי התמודדות, יחסים במשפחה, מיצוי זכויות...(

מה היו השיקולים  –)במידה והיתה חשיבה על הוצאת הילד מהבית והוא לא הוצא/כן הוצא(  

 והפתרונות הנוספים שעלו בהקשר להוצאתו מהבית והאם הם נכונים עבורו להערכתך? 

 

 מה היית משנה בתהליך? ביקורת. 

 

מה היה לדעתך הסיכון )או: המצב המדאיג( עבור הילד בתחילת התהליך ומה לגבי .  תפיסת הסיכון 

 הסיכון כעת? 

 איזה גורמים לתפיסתך מספקים הגנה טובה לילד/ה )רווחה, קהילה, משפחה, גורמים רוחניים...( 

 מה מאפיין הגנה זו?

 

מה את/ה חושבת על גורמי הרווחה שהיו  -במידה ויש לך מידע בענין   .קשר עם גורמי רווחה

 מעורבים בתהליך? האם משהו השתנה בקשר בינם לבין המשפחה בעקבות התהליך?
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האם לדעתך נעשה מאמץ להתאים את התהליך להקשרים השונים של עבודה מתוך הקשר. 

 ן דוגמאות. למשל הקשר תרבותי, מצב של עוני, של הגירה? ת –המשפחה 

 מה עוד ניתן לשפר בהקשר זה?

 חשוב שאדע על חלקך בתכנית?  מה עודמחשבות נוספות. 

 מסקנות? רעיונות ומחשבות שיש לך?

 

 אני ממש מודה לך על  כל מה שסיפרת לי ושיתפת אותי. 

 

 מראיין, לאחר כל ראיון אנא כתוב פסקה רפלקסיבית והערות לגבי ההקשר שבו נערך הראיון
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 נספח ו'

 

 תדריך ראיון איכותני לילד/ה )עד שבועיים לאחר ההיוועדות(

 קוד משפחה: _________________

 מראיין____________________שם ה

 

 ה(,\_____________ )שם הילדשלום

ל _______________) שם  המראיינת(. קיבלתי אישור מההורים שלך לדבר איתך קצת עאני 

המפגשים שנעשו כדי ליצור בבית חיים יותר נעימים ובטוחים, על המפגש הגדול בו התכנסו הרבה 

מה  –אנשים שאכפת להם מהמשפחה שלכם )ההיוועדות(, ועל מה שקורה איתך מאז אותו מפגש 

   אתה מכיר את השם הזה? אתה יודע על מה אני מדבר? ם."שנקרא תוכנית קד

התפקיד שלי הוא לשמוע מכל מי שקשור לתכנית כמו הורים וילדים, איך הוא או היא מתרשמים 

 מהתכנית  ומה ההצעות שלהם איך לשפר אותה.

 ת/מדבר ילכל מי שאנ ה/מבטיח י. אנילשמוע את דעתך על כל דבר שתבחר לספר ל יחשוב ל מאוד

שכח, אבל ההקלטות זה רק אמה שאתה אומר שלא  ה/מקליט יתו סודיות. זאת אומרת שאנאי

. אנחנו כותבים את הנושאים שעולים בלי שמות על , הצוות שלומד איך לשפר את התוכניתבשבילנו

מנת שמי שמדבר איתנו ירגיש נוח לספר לנו וידע שאנחנו רק מתייחסים למה שאומרים ולא למי 

 אמר. 

  וצים ללמוד ממי שיש לו ניסיון בתכנית.אנחנו ר

אתה לא חייב לענות על השאלות ויכול להפסיק בכל רגע אם זה לא נוח לך. אני גם אשמח אם בסוף 

 תגיד לי איך היה לך בשיחה.שהשיחה שלנו 

 אתה מסכים לדבר איתי?

 אם לא למה לא?

עכשיו, ואני גם חותמת  אם כן תחתום בבקשה על הדף הזה שאומר שהסברתי לך מה אנחנו נעשה

, מקריאים -שאני מבטיחה לשמור על סודיות. ) חותמים על טופס הסכמה מדעת. אם לא קורא

 .(הקליטומבקשים הסכמה ל מסבירים

 :ראייןהנחיות נוספות למ

 יש לוודא כי יש לכם פרטיות ונוחות ולביצוע הראיון.  -

 שהוא מדבר.שים לב לדבר בשפה מותאמת למגדר, לגיל הילד ולשפה  -

הצמדות למילים המדויקות שהילד הזכיר במהלך הראיון מצמצמת את ההתערבות  -

 בתהליך ההזכרות שלו ומקטינה את הסיכוי להתערבות חיצונית של המתשאל.

 כדאי לבקש להוסיף דוגמאות למה שנאמר  -

 רצוי לשאול שאלות יותר ממוקדות. –עם ילדים צעירים  -
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במהלך הריאיון יש לוודא לפחות פעמיים שהילד מרגיש בנוח. לברר איתו: איך אתה מרגיש  -

 עד עכשיו בשיחה שלנו? האם מתאים לך שנמשיך? וכו'

 שם מלא של הילד__________________

 גיל_________

 ישוב_____________________

 הראיון_________________ משך

 תאריך____________________

 ם הראיון ___________________________מיקו

 הראיון נעשה בנוכחות ___________/ לבד

 .שאלות

האם יש לו עם מי כייף לו להיות, תספר לי קצת על עצמך )להרחיב לגבי מה אוהב לעשות,  .1

 משהו שרוצה לעשות בעתיד(חלומות/

 להתחבר לכך( –)במידה והזכיר את הליך קד"ם  ם?"הגעת לתכנית קד למה .2

לפני הפגישה הגדולה )ההיוועדות(   התהליך שעברתםעל    -מה אתה יכול לספר לי על התכנית .3

? )אם צריך לעזור לילד אפשר שאלות מנחות כמו: מי השתתף בפגישות, על מה ואחריה

, מה לדבר תה הזדמנותידיברו, על מה חשבת ששמעת את מה שדיברו, האם גם לך הי

 ...(השתנה מבחינתך מאז אותה פגישה

 איך הרגשת שהגיעו הרבה אנשים למפגש המשותף? .4

ממי אתה מקבל כעת   ממי הרגשת הכי הרבה תמיכה בפגישות שהיו? מה התמיכה שקיבלת? .5

 לשאול על הקשר עימו( –תמיכה? )במידה ויש מלווה במשפחה 

 מה היו הדברים החיוביים?  .6

 מה הושג בתכנית? .7

 ?בכל התהליך מה היית משנה .8

 מה אתה חושב יקרה מעכשיו? .9

כדאי  –)במידה ויש התייחסות למושג זה קודם לכן ? "בסיכון ים/ילדמה זה בעיניך " .10

 להקדים את השאלה(

 מה מגן על ילדים? מה ומי מגן עליך? .11

 למי תספר כשקורה לך משהו שמח או עצוב? .12

 התכנית? יך ועלאדע עלאני עוד חשוב ש מה .13

 אני ממש מודה לך על  כל מה שסיפרת לי ושיתפת אותי. 

 איך היה לך בשיחה שלנו?

 

  מראיין, לאחר כל ראיון אנא כתוב פסקה רפלקסיבית והערות לגבי ההקשר שבו נערך הראיון
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 'זנספח 

 טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

 שלום רב,

שהסכמת להשתתף במחקרינו העוסק בהערכת תוכנית "עולים לדרך" הלומדת אנו מודים לך על 

 כיצד נתפס הליך קד"ם )קבוצת דיון משפחתית( ומה הן השלכותיו על הלוקחים בו חלק.

 אנו מודים לך על השתתפותך ועל תרומתך.

ברצוננו להדגיש כי תהליך המחקר כולו יתבצע תוך הקפדה על שמירת סודיות, כך שפרטים 

 שיים יוסוו והראיונות/השאלונים ינותחו באופן שלא יאפשר לזהות אותך. אי

במידה ותרצי/ה להפסיק את השתתפותך במחקר מכל סיבה שהיא, הנך רשאי/ת לעשות זאת בכל 

עת. הדבר לא יפגע כלל בהליך השתתפותך בקד"ם ובמענים שאתה זכאי להם. כמו כן שמורה לך 

 ת על שאלות שלא תרצי/ה לענות עליהן.הזכות ונתונה לך הרשות שלא לענו

  

במידה ועדיין נותרו לך שאלות או אם ברצונך לקבל הבהרות נוספות לגבי המחקר, הינך מוזמנ/ת 

 לפנות לחוקרים.

כמו כן, במידה ותרגיש/י שבעקבות הראיון תרצה/י להתייעץ עם גורם מקצועי, ניתן לפנות לד"ר 

חלבי בביה"ס לעבודה סוציאלית, -או לד"ר יסמין עבוד סטריאר-ארנה שמר, לפרופ' דורית רואר

 האוניברסיטה העברית ירושלים.

 ornashemer4@gmail.com, או במייל 054-4919723ד"ר ארנה שמר, טלפון 

-dorit.roerאו במייל  054-8033569סטריאר, טלפון -פרופ' דורית רואר

strier@mail.huji.ac.il 

 jaboud@campus.haifa.ac.ilאו במייל  054-3117117חלבי, טלפון -ד"ר יסמין עבוד

 בברכה,

 סטריאר וד"ר יסמין עבוד חלבי-ד"ר ארנה שמר, פרופ' דורית רואר

 חממת המחקר נבט,

 בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

 קראתי את תיאור המחקר לעיל, וכן הוסברו לי פרטי המחקר על ידי המראיינת.

 השתתף במחקר זה, בתנאים המפורטים לעיל.אני מסכימה/ים ל

  

 תאריך__________________

 חתימה_________________________

 שם ושם משפחה _______________________________________
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 כתובת דואר אלקטרוני___________________________________

 נייד____________________ טלפון טלפון _________________  

  

 במחקר דרך הטלפון

אני מצהיר כי למרואיין הוקרא טופס ההסכמה והוא אישר בעל פה את הסכמתו להשתתף 

 במחקר

 תאריך__________________

 שם ושם משפחה _______________________________________

 אלקטרוני___________________________________כתובת דואר 

 טלפון נייד____________________ טלפון _________________  

 חתימת המראיין ____________________

 

  



 99                                   לשעבר ומאתיופיה מבריה"מחקר מקרה בקרב עולים  –קד"ם למשפחות עם ילדים בסיכון 

 
 

 'חנספח 

 טופס הסכמה מדעת ברוסית

 

Бланк согласия на участие в научном исследовании 

 

Уважаемые участники программы! 

Мы благодарим вас за согласие на участие в  нашей  программе "В путь !".Это  

исследование  включает в себя проведение дискуссий семейных групп "Кедэм" 

и изучение эффекта ,оказываемого  этим процессом на его участников. 

Мы заранее благодарим вас за участие и оказание содействия в этом проекте. 

Мы также хотим подчеркнуть,что весь процесс  полностью анонимный.Так что 

,все личные данные   и материалы  интервью не подлежат  разглашению и не 

позволяют установить личность участника. 

В случае если вы захотите прекратить своё участие в исследовании, по какой 

бы-то ни было причине,вы сможете сделать  это в любое время и это  ни в коем 

случае  не повлияет на получение  вами услуг от "Кедэм".Также вы имеете  

право  не отвечать на вопросы, на которые вы не хотите отвечать. 

По всем дополнительным вопросам и уточнениям обращайтесь к сотрудникам 

программы.Также ,если вы почувствуете потребность в профессиональной 

консультации, можете обратиться к доктору Орна Шемер, профессору Дорит 

Роер-Страйер или доктору Ясмин Абуд-Халаби на кафедру социальной работы 

Еврейского Университета  в Иерусалиме.  

Их данные: 

Ясмин Абуд-Халаби: 

054-3117117 

jaboud@campus.haifa.ac.il 

 

П-р Дорит Роер-

Страйер: 

054-8033569 

E-Mail: droit.roer-

strier@mail.huji.ac.il 

Д-р Орна Шемер: 

054-4919723 

E-Mail: 

ornashemer4@gmail.com 

 

mailto:jaboud@campus.haifa.ac.il
mailto:droit.roer-strier@mail.huji.ac.il
mailto:droit.roer-strier@mail.huji.ac.il
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С уважением Д-р Орна Шемер, П-р Дорит Роер-Страйер, Д-р Ясмин Абуд-

Халаби.  

Центр исследований Нават.  

Еврейский университет. Иерусалим.  

 

 

Мною прочитано описание исследования ,а также мне обьяснены  все 

подробности  сотрудником проводящим исследование.  

Я согласен (а) на участие в этом  проекте на условиях, описанных выше.  

Дата:__________________ 

Подпись:_________________ 

Имя и фамилия: _________________ 

Адрес  электронной почты: _______________ 

Номер телефона:_________________ 

 

Для исследования по телефону: 

Я подтверждаю, что ознакомил участника исследования со всеми условиями и 

он дал  устное согласие на участие в проекте . 

 

Дата: _______________ 

Имя и фамилия: _________________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

Номер телефона: ________________ 

Подпись проводящего опрос:____________ 
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 נספח ט'

 לילדים להשתתפות במחקרטופס הסכמה מדעת 

 שלום רב,

אנו מודים לך על שהסכמת לספר לנו על ההשתתפות שלך בתוכנית "עולים לדרך". אנחנו  לומדים 

איך תכנית קד"ם )קבוצת דיון משפחתית( עובדת ואיך היא משפיעה על מי שמשתתף בה. מאד 

בתכנית. זה יעזור לנו לשפר את חשוב לנו לשמוע את דעתך ודעה של ילדים נוספים שמשתתפים 

 התכנית.

חשוב לנו להבטיח לכל מי שמדבר איתנו שאנחנו שומרים על סודיות, כך שאף אחד לא ידע 

שדברים שאמרת קשורים אליך. כשאנחנו מספרים מה למדנו מהשאלות שלנו ונותנים דוגמאות 

לבחור את השם  אנחנו משתמשים בשמות בדויים )לא בשם האמיתי שלך( ואתה אפילו יכול

 שנראה לך. 

אם בשיחה שלנו תרגיש שאתה לא רוצה לענות על שאלה מסוימת או רוצה להפסיק את השיחה 

 מכל סיבה שהיא, זה בהחלט בסדר ומותר. זה לא ישנה שום דבר לגבי השתתפות שלך בקד"ם.

במשהו או יעוץ לך שאלות או אם תרצה לקבל הסברים נוספים לגבי המחקר, או עזרה אם יהיו 

 אתה מוזמן לשאול אותי ואני אענה או אפנה אותך לשותפים שלי.

כמו כן, במידה ותרגיש/י שבעקבות הראיון תרצה/י להתייעץ עם גורם מקצועי, ניתן לפנות לד"ר 

חלבי בביה"ס לעבודה סוציאלית, -סטריאר או לד"ר יסמין עבוד-ארנה שמר, לפרופ' דורית רואר

 ת ירושלים.האוניברסיטה העברי

 ornashemer4@gmail.com, או במייל 054-4919723ד"ר ארנה שמר, טלפון 

 dorit.roer-strier@mail.huji.ac.ilאו במייל    054-8033569סטריאר, טלפון  -פרופ' דורית רואר

 jaboud@campus.haifa.ac.ilאו במייל  054-3117117חלבי, טלפון -ד"ר יסמין עבוד

 בברכה,

 סטריאר וד"ר יסמין עבוד חלבי-פרופ' דורית רוארד"ר ארנה שמר, 

 חממת המחקר נבט, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

 

 קראתי את תיאור המחקר, וכן הוסברו לי פרטי המחקר על ידי המראיינ/ת.

 אני מסכימ/ה להשתתף במחקר זה, בתנאים המפורטים לעיל.

 תאריך__________________

 _____________________חתימה____

 שם ושם משפחה _______________________________________
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 כתובת דואר אלקטרוני___________________________________

 טלפון נייד____________________ טלפון _________________  

  

 במחקר דרך הטלפון 

 אישר בעל פה את הסכמתו להשתתף במחקראני מצהיר כי למרואיין הוקרא טופס ההסכמה והוא 

 תאריך__________________

 שם ושם משפחה _______________________________________

 כתובת דואר אלקטרוני___________________________________

 טלפון נייד____________________ טלפון _________________  

 __חתימת המראיין __________________
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Abstract 

The current study examines the pilot stage of the program “Olim La’Derech” which is based 

on the FCG (Family Group Conference) model operating in Israel and is examined as an 

alternative for the discussion in "Planning, treatment and assessment" committees in social 

services departments. The aim of the model is to allow families with children considered at 

risk to collaborate and lead the planned treatment of their children. This study is a part of a 

wider ranging study examining the implementation of the “Olim La’Derech” program in a 

number of communities in Israel and is conducted as part of the Nevet – Greenhouse of 

Context-Informed Research at the School of Social Work and Social Welfare in the Hebrew 

University of Jerusalem.  

The FGC model originated in New Zealand during the 1980’s and stemmed from a 

Mauri protest against the cultural maladjustment of the treatment provided to them by the local 

welfare services. The model is based on the work done by coordinators (who are external to the 

welfare services), family members and education and welfare service professionals, using a 

collaborative and autonomic practice with the goal of allowing the families to take 

responsibility and lead the decision-making process concerning their children.  

The model has three primary phases: (1) During the preparation phase, the 

coordinators meet with family members, supporting members from the community and 

extended family and professionals, with the goal of mapping the family members’ strengths 

and raising relevant concerns; (2) The conference, where the family’s strengths and concerns, 

mapped out in the previous stage, are discussed. Furthermore, a collaborative thinking takes 

place, regarding responses to these concerns, chosen previously by the family members and 

professionals, with an emphasis on the kids. During the conference there is a part where the 

family members remain with the supporters in order to write a plan for the family and choose 

the responses offered in the previous stage, so the plan will answer the concerns raised. At the 

end of the conference the professionals join the discussion and after a mutual agreement by all 

participants on the family plan, the social worker from the welfare system supports the family 

members in organizing and implementing the plan; (3) Subsequent to executing the family 

plan, there is a stage of supervision and monitoring, where additional meetings with the family 

and social workers are held in order to implement the program and examine its applicability.  

The current study focuses on the two first stages of the model’s implementation with 

two immigrant families from the former U.S.S.R and two immigrant families from Ethiopia. 

Since the families are part of minority groups, this raises the need for awareness to the various 

contexts characterizing them, while thinking about the collaborative practicality.  

The research was guided by the following questions: (1) What are the risk and 

protection perceptions of the study’s participants (children, parents, coordinators, supporters 

and social workers?) (2) How was the relationship with the welfare system of parents and 

children participating in the program influenced by their experience in the program “Olim 

La’Derech” (3) What are the study’s participants perceptions regarding the collaborative 

practice of the “Olim La’Derech” program, and in particular the participation of the children in 
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decision making regarding their lives? (4) What are the challenges and benefits in adapting the 

“Olim La’Derech” program regarding Ethiopian and former U.S.S.R. immigrant populations? 

This research is based on the qualitative methodology and Context-Informed 

Perspective approach, relating to a wide examination of the influence of various contexts on 

the person, with all the various elements constituting his life, his world view and choices and 

the context between them. Using this method allows to deal in a unique way with the 

participants of the study, corresponding to every subject or family, and the various contexts 

surrounding them – cultural, familial, social, political, historical etc. The research uses various 

paradigms and methodologies aimed at understanding the participants experiences, 

perceptions and subjective feelings.  

The data gathering process was done by conducting 19 semi-structured in-depth 

interviews with the four families presented above who participated in the "Olim La'Derech" 

program.  

During the data analysis phase, initially, an inductive identification of the main 

categories which were repeated by the interviewers was done. Then a deductive analysis of the 

sub-themes was done, chosen in accordance with the research questions, but which were also 

clearly observed in the data. Then a use of the MAXQDA program was done in order to 

separate the interview findings into four family stories, each divided into the chosen sub-

themes. Out of these, four main sub-themes repeated themselves: Perceptions about the 

preparation process for the conference, Perceptions about the conference experience, 

Perceptions about the family program and Perceptions about the relationship with the welfare 

system. Furthermore, in three of the stories a subtheme of Perceptions of the concerns for the 

family, and in one of the stories a theme of Perceptions relating to cultural context.  

In accordance with the findings, the beginning of the discussion chapter presents 

answers to the research questions, followed by a wider presentation relating to the central 

findings answering the research questions, focusing on its three main parts: 

 The first part relates to the collaborative practice of the parents and children in the 

FGC model for child welfare in Israel through the following two sub-criteria: (1) Parent 

participation in life affecting decisions – in this sub-category it was found that during the 

meetings, whose purpose was to allow collaboration and leadership by the parents in decision 

making, the parents took an active part during the private family time in writing the program 

and chose responses offered by the welfare system.  However, during the shared time with 

professionals, their voices were rarely heard which gives rise to the question relating to the 

power dynamics which could have caused over domination by the professionals; (2) Children 

participation in life affecting decisions – in this subcategory it was found that at times the 

children’s voices were not fully heard due to a possible lack of compatibility by the model to 

their needs and difficulties, such as the presence of many participants in power and authority 

positions over them in the meeting. However, in places where their participance in decision 

making was allowed, their opinions were seriously considered and received a response.  
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The second part of the discussion dealt with adopting a context-informed perspective 

in the FGC model for child welfare in Israel. This part dealt with the three sub-categories 

presenting the central context stemming from the findings of the study: (1) The cultural context 

– it was found that the wishes of the family for consideration of cultural aspects varied from 

one family member to another. Given that, the leadership of family members in various 

processes could be considered, so it is in accordance with their cultural preferences and their 

right of cultural self-definition; (2) The familial context – it was found that an expansion of the 

discourse of the concern to the entire nuclear family was done, and thought was given to 

responses concerning the whole family, including parents and siblings of the kids at the center 

focus of the conference. This allowed for a holistic thought process concerning the entire 

family which acted in favor of integrating the kids and furthering their welfare during the 

process; (3) The power relationship between professional and family members – this context 

relates to the fact that there are explicit and implicit manifestations of the power relationship 

present during the FGC process, for example the integration of the family program by the 

social worker and not by the family; (4) The poverty context – all the families participating in 

the study live in poverty. This context presents a reference to adopting elements of poverty-

aware practices by the social workers and the difference between this practice and FGC’s 

practice aimed at empowering the family. 

The third part of the discussion deals with the transference of the discussion to “FGC 

language” in the program “Olim La’Derech”. This discussion brings forth a new professional 

paradigm that integrates "The Strengths Perspective", which maintains that every person has 

inner strengths and resources. Furthermore, the discussion deals with raising "Concerns" 

regarding to family members which expands the understanding of factors that are perceived as 

dangerous – or – undermining to the child’s protection and allows for thinking concerning 

responses tailored to these concerns. This is done through an attempt for a collaborative 

practice between welfare professionals, supporters and members of the nuclear and extended 

family. 

This research has contributions and implications both in the theoretical and policy 

levels. Also, the research includes practice recommendations regarding implementation of the 

FGC model in Israel. 

In regard to the theoretical body of knowledge, this study is unique since it covered a 

pilot that had not been studied until now in Israel. The study relates to the relationship between 

families and welfare authorities mediated by coordinators, the children’s participation in 

decision making, adopting a context-aware approach, and the use of language that 

characterizes FGC model workflow, allowing for emphasis on the strengths and abilities of the 

family members, creating trust and support relationship, mapping the concerns regarding the 

parents and children and tailoring the responses to these concerns.  

In regard to the policy aspect, the study is part of a group of other studies investigating 

various aspects of the FGC model implementation in Israel. Its findings are incorporated in an 

evaluation report submitted to the policy makers and implementors in the Ministry of Labor, 
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Welfare and Social Services. Given this, the findings affect the policy of integrating the 

program in Israel.  

As far as practice recommendations, the study relates to aspects of expectation 

management with social workers, considering allocating resources for additional social 

workers for implementation of the program; creating an enabling environment for maximal 

children participation in the processes; adopting a context-informed approach among 

coordinators and social workers; and incorporating appropriate language that reflects the 

principals of the process in welfare systems.  
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