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 תמצית המחקר

 רקע

שנה עד שלוש שנים עם מוגבלויות קשות )פיזיות, שכליות חצי בני לפעוטות יים מיועדים נות יום שיקוממעו

המעונות מופעלים כיום מתוקף חוק, בשיתוף פעולה בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים . או חושיות(

נים האופייניים לכלל המעונות לפעוטות, נית, טיפול אישי והעשרה שירותי על נוסף ומשרד הבריאות.

, וכן לפעוטות רפואיים )פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת(-טיפולים פרה גםאלו במעונות 

 הדרכה וייעוץ להוריהם.  

מעונות ילדים.  0,000-כ מבקרים מעונות יום שיקומיים בכל רחבי הארץ, ובהם 84-( פועלים כ0034כיום )

האוטיסטי, פעוטות עם ליקויי ראייה על הרצף וטות פעלמשל, מסוימת, אוכלוסייה -מעטים מיועדים לתת

מוגבלויות  :כגון ,יםהתפתחותי קשייםמשרתים ילדים עם מגוון מרביתם ופעוטות עם ליקויי שמיעה, אך 

התנהגות. הפעוטות שוהים  קשיי, עיכוב התפתחותי או התפתחותית שכלית ותחושתיות, מוגבלות מוטוריות

 החולים.   קופות רפואיים הם מקבלים בו במימון-ת הטיפולים הפרהשעות ביום, וא 8-במעון במשך כ

 מטרת המחקר

את תפיסות כדי לבחון ברוקדייל לערוך סקר -ג'וינט-משרד הרווחה והשירותים החברתיים ביקש ממאיירס

ההורים שילדיהם מטופלים במעונות,  את תרומת המעונות לטיפול בילדים ואת סיועם, ישירות ובעקיפין, 

 :הסקר בוחן מפורטים להלןשרים לטפל בילדיהם ולתפקוד התא המשפחתי. הנושאים העיקריים להו

  לרבות איכות הטיפול הכללי בומכלול התנאים ולילדיהם במעון בטיפול בנוגע לתפיסת ההורים ,

 רפואיים, מיקום המעון והתנאים הפיזיים בו.-בפעוט והיחס אליו, הטיפולים הפרה

 אל המעון וממנו – ממערך ההסעות ריםשל ההו שביעות הרצון . 

 .תפיסת ההורים בנוגע להדרכה ולייעוץ שהם מקבלים במעון 

 בנוגע לתרומת המעון לתפקוד השוטף של המשפחה )יציאה לעבודה, התפנות לטיפול  תפיסת ההורים

 ביתר ילדי המשפחה, התמודדות עם עומס וכו'(.

  מסופקים על ידו.איתור צרכים בתחום הפעילות של המעון, שאינם 

 אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר

 שנמצאים באחריות אגף המטופלים בכל מעונות היום השיקומיים,  הסקר בוצע בקרב הורים לפעוטות

מעונות ייעודיים לילדים לא נכללו בו  פעוטות. 3,700-מעונות ובהם כ 35סך הכול  – השיקום

  .אגףהבספקטרום האוטיסטי, שאינם באחריות 

 שהיו  פעוטות 534, ובסך הכול ך הסקר נדגמו אקראית עד שמונה פעוטות מכל אחד מהמעונותלצור

 57-פעוטות המטופלים ב 046הוריהם של בפועל רואיינו . 0035רשומים במעונות בחודש נובמבר 

משפחות שבהן רואיין  –משפחות שבהן רואיינו שני ההורים, והיתר  370מעונות בכל רחבי הארץ )

 בלבד, לרוב האם(.  הורה אחד
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 ביקורים ותצפיות בשלושה מעונות יום  בטרם הוכן שאלון המחקר, התבצע שלב מקדים שכלל

, וכן שיקומיים, ראיונות עם מנהלות המעונות הללו ועם עובדות סוציאליות ואנשי צוות נוספים בהם

עם ללימוד הנושא  כן התקיימו פגישות .עם שבע אימהות לפעוטות המטופלים במעונותעומק ראיונות 

 הבריאות, ועם נציגי הנהלות המעונות ונציגי הורים. במשרד אנשי מקצוע במשרד הרווחה ו

 מצאים עיקרייםמ

 מאפייני הילדים והמשפחות

 בנות.  67%-בנים ו 33% :מין 

 בני שלוש עד ארבע,  59%בני שנתיים עד שלוש;  67%בני שנה עד שנתיים; היו מן הפעוטות  36% :גיל

  1עברו את גיל ארבע. %3-ו

 בשנה  05%-השנייה, ו הבשנ 58%במעון; שלהם הראשונה ה בשנהיו מן הפעוטות  08% :ותק במעון

 השלישית. 

  :גם ניתנת לעתים קרובות שאבחנה (, 56%) עיכוב התפתחותי יתההי ההלקות השכיחסוגי לקויות

מוגבלות , (37%לקות שמיעה )ו לקויות שכיחות נוספות הי. לפעוטות שאין להם עדיין אבחנה ברורה

 (. 30%( ולקות ראייה )33%שכלית התפתחותית )

 מן הילדים יש יותר מסוג לקות אחד. 03%-ל -

  עם הורה יחיד.  7%-ילדים חיים עם שני הורים, ומן ה 73% :משפחתיהרכב 

 3-5 מהן 09%-ילדים, ב 6-0 מהן 53%-במשפחות ילד אחד, מן ה 35%-ב :ילדים במשפחהמספר ה 

 ילדים.  35-9 יש 36%-ילדים, וב

מעון יום בטופלו או שעדיין מטופלים מכלל המשפחות יש לפחות עוד ילד או ילדה ש 34%-ל -
 שיקומי. 

 שפה אחרת.   8%-ערבית, ו 63%מן המשפחות דוברות עברית כשפה עיקרית,  33% :שפה מדוברת בבית 

 התנאים הפיזיים והטיפול בילדים במעונות

ד של שביעות רצון מהתנאים הפיזיים במעונות ומאיכות הטיפול הניתן וידה רבה מאההורים הביעו מ

 לילדיהם שם: 

 74% בט המסוים של י, בהתאם לה73%-78%ההורים תיארו את התנאים הפיזיים במעון כטובים )ן מ

מן  85%התנאים הפיזיים: ניקיון, מבנה, אוכל וחימום/קירור המעון(. שביעות רצון נמוכה במעט )

מן האבות( נמצאה באשר למידת המרחב הפיזי במעון )נראה שמקצת מן המעונות  89%-האימהות ו

 נתפסים בידי ההורים כצפופים מדי(.

 76% רפואיים שילדיהם -מן האבות הביעו שביעות רצון מאיכות הטיפולים הפרה 87%-מן האימהות ו

ספים, מעבר לאלה שניתנים להם מן הפעוטות מקבלים טיפולים נו 09%מקבלים במעונות. עם זאת, 

                                                   

  .המעונותשעבורו מיועדים המוצהר שלושה ילדים במדגם היו בני ארבע בעת הריאיון, גיל שחורג מטווח הגיל  1



 

iii 

במעונות, אם בשל תפיסת ההורים שיש לילדיהם צורך בתדירות טיפולים גבוהה יותר או בשל רצון 

 לתת להם סוגי טיפול שאינם ניתנים במעון(.

 78% 75%-מן ההורים שבעי רצון מהטיפול הפיזי שילדיהם מקבלים מהגננות והמטפלות במעון, ו 

 פעילות ההעשרה במעונות.מהחינוכית ו הפעילותן שבעי רצון מ

 להורים הקשר בין המעון 

עדכונים שוטפים מצוותי המעונות, באמצעות מחברת קשר, טלפון,  ות( מקבל87%רובן הגדול של המשפחות )

 בעדכונים אלה.שהן מקבלות מאיכות המידע מהן מרוצות  70%-אמצעים נוספים. למעלה מבדוא"ל או 

 79% 75%-77%מן האבות השתתפו לפחות בפגישה אישית אחת עם צוות המעון.  85%-מן האימהות ו 

 בטים שונים של פגישות אלו. ימהם הביעו תחושות חיוביות באשר לה

 ( ו300%כל האימהות )-מן האבות ציינו כי קיבלו הדרכה או ייעוץ מצוות המעון באשר לטיפול  93%

 מועילה.סברו שהייתה ה שקיבלו הדרכ 73%-מן האימהות ו 74%בילדים בביתם. 

  מן ההורים שבביתם  93%.  מן המשפחות 43%נציגים מצוותי המעונות הגיעו לביקורי בית בבתיהן של

 היה מועיל.הוא כי סברו התקיים ביקור כזה 

 87%  .83%מן האימהות ציינו כי התקיימו מפגשים קבוצתיים בהשתתפות הורים במעון של ילדיהן 

 השתתפו במפגש מסוג זה.מהאבות  56%רק לעומת זאת, . לפחותש אחד מן האימהות השתתפו במפג

 תרומת המעונות להורים 

  בהם צוינה התרומה שהורים העידו על תרומתו של המעון להם עצמם בתחומים שונים. התחומים

 בידי הורים רבים במיוחד היו: 

 מן האבות. 73%-ות ומן האימה 87% –האפשרות להתפנות לעיסוקים אחרים, כגון עבודה ומשפחה  -

  מן האימהות 87% –עזרה בהפחתת עומס שקשור בצורך לקחת את הילדים לטיפולים ולבדיקות  -

 מן האבות. 80%-ו

 תהליך קבלת הזכאות להכנסת הילדים למעונות

 99% (06%יתר המשפחות ) המשפחות ציינו כי לא נתקלו בקושי מיוחד בתהליך קבלת הזכאות.ן מ 

 שי בתהליך זה.יינו כי נתקלו בקוצ

 תחבורה למעון וממנו 

 ( 60%מן ההורים )אימהות ואבות כאחד( הגדירו את המרחק של המעון מהבית כסביר; היתר ) 90%-כ

יצוין כי מאז ביצוע הסקר, נפתחו ברחבי הארץ מעונות חדשים, מעון רחוק מדי מביתם. חשבו שה

 חלק מן הילדים.  וייתכן שהדבר סייע בקיצור זמן הנסיעה למעונות, לפחות של

 89% מצא י, כשבכל רכב הסעות אמור להמן הפעוטות מגיעים למעונות וחוזרים מהם בהסעה מאורגנת

. יצוין כי ההסעות הן באחריותה הבלעדית של הרשות המקומית מלווה שאחראי על שלומם של הילדים

ההסעות נשמעה  ביחס למערךשבה מתגורר הילד, ולא באחריות משרד הרווחה או משרד הבריאות. 

ציינו כי נתקלו לפחות בסוג  שילדיהן נוסעים בהסעה כזומהאימהות  59%ביקורת רבה מצד ההורים: 



 

iv 

מלווים, של הולם של נהגים או -, כגון איחורים תכופים, יחס בלתיאחד של בעיה הקשורה בהסעות

 . אף בעיות בטיחות של ממשקשיי תיאום מול הרשות המקומית ו

 דגשים לסיכום

 התמונה הכללית העולה מן הסקר היא של שביעות רצון גבוהה  – יעות רצון גבוהה מאוד מן השירותשב

ולפחות מנקודת מבטם  –מאוד מן המעונות בכלל, וממרבית ההיבטים הספציפיים בפרט. מבחינה זו 

 מדובר בשירות מוצלח מאוד. שביעות הרצון הזו בולטת בכל תחומי הליבה של פעילות –של ההורים 

רפואי, בתחום הקשר בין ההורים למעונות, -פיזי, חינוכי ופרה –המעונות: בתחום הטיפול בפעוט 

 ובתחום התרומה הממשית של המעונות לתפקוד המשפחות וליכולתן לטפל כראוי בילדיהן. 

 עלו מספר נושאים שראויים לבחינה מחודשת: 

  59%ההסעות למעונות ומהם.  התחום הבעייתי ביותר הקשור בשירות זה הוא תחום –הסעות 

מהמשפחות סיפרו כי נתקלו בבעיות הקשורות בהסעות, ונראה שזו נקודת התורפה. חלקן תיארו 

בעיות הקשורות בעמידה בלוח זמנים, באיכות השירות, והיו מי שאף התייחסו לסכנות בטיחותיות 

, אשר הזמין את של ממש. האחריות הישירה לנושא זה אמנם אינה בתחומו של משרד הרווחה

המחקר, אבל מבחינת המשפחות, שבמקרים רבים מתגוררות הרחק מהמעונות, מדובר בחלק חשוב 

ובלתי נפרד מן השירות שהן מקבלות. מומלץ לבחון דרכים לעבודה מול הרשויות המקומיות לטיפול 

 בנושא זה.

 קצת הפעוטות נאלצים מהמשפחות סבורות שהמעון רחוק מדי מביתן. מ 60% – הביתן מרחק המעון מ

להיגרר בדרכים שעתיים ויותר מדי יום )בשני הכיוונים במצטבר(. ייתכן שמספר הפעוטות הנזקקים 

לשירות במקומות מסוימים אינו 'מצדיק' פתיחת מעונות קרובים יותר לבתיהם, אך מומלץ לתת את 

צוא דרכים אחרות לקצר לנושא זה ולבחון מעת לעת האם ניתן להקים עוד מעונות או למבאשר הדעת 

מאז ביצוע הסקר, נפתחו  כאמור, הפעוטות הללו ואת היגררותם בדרכים מדי יום. את זמן הנסיעה של

ברחבי הארץ מעונות חדשים, וייתכן שהדבר סייע בקיצור זמן הנסיעה למעונות, לפחות של חלק מן 

 הילדים. 

 ות צפופים מדי. ייתכן כי מדובר בתפיסתם מדיווחי ההורים עולה הרושם כי מקצת מן המעונ  – צפיפות

מקצועית של ההורים, אולם כדאי לשים לב לכך ולבחון את המצב בכל אחד -הסובייקטיבית והלא

מהמעונות; כמו כן יש לבחון האם יש צורך במעבר למבנה מתאים יותר או בביצוע שיפורים במבנה 

 הקיים במעונות שיימצאו צפופים מדי.

 ת ההורים מעוניינים בהארכת שעות הפעילות של המעונות, כדי להתאים את מקצ – שעות פעילות

 שעת הסיום באופן מיטבי לשעות עבודתם. מומלץ לבחון אפשרות זו.

 הורים הביעו תקווה כי יורחב טווח הגיל שבו יטופלו ילדיהם  –  טווח הגיל ומעבר למסגרת המשך

למסגרת אחרת בעתיד, וכי לאחר המעבר חשש  במעונות. ייתכן שהדבר נובע בעיקר מחששם מן המעבר

ואף  5זה יפוג. עם זאת, כדאי לשקול אפשרות ליצירת רצף ארוך יותר של הפעילות במעונות, עד גיל 

למעלה מכך. יצוין כי, למעשה, בחלק מהמעונות אלו הם פני הדברים כבר כיום, משום שהם פועלים 

 ולעתים קיים באותו מקום גם בית ספר לחינוך מיוחד. במסגרת רחבה יותר שבתוכה מופעלות כיתות גן, 
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 בחלק מן המעונות נהוגים ביקורי בית של צוות המעון אצל משפחות הילדים. מתיאורי   – ביקורי בית

מכלל המשפחות(, עולה כי ביקורים אלה  43%ההורים, שבבתיהם קיימו צוותי המעונות ביקורים )

תר להורים והן כבסיס ליצירת קשרי אמון טובים בין הצוותים חשובים מאוד, הן לשם הדרכה יעילה יו

 והמשפחות. מומלץ לבחון את האפשרות להנהיג ביקורים כאלה בכל המעונות.

 מהסקר עולה שאבות רבים מתמצאים מאוד במתרחש במעונות ומעורבים  – מעורבות האבות

ידת מעורבותם נמוכה יחסית בפעילויות בו, בעיקר ברמה של מפגשים פרטניים עם הצוות; אם כי מ

מהאימהות(.  83%-מהאבות בהשוואה ל 56%לזו של האימהות, במיוחד במפגשים קבוצתיים )

מדבריהם של אבות רבים ניתן להסיק כי ניתן לפעול להגברת המעורבות הזו וחשוב לעשות זאת. קושי 

לרוב, ממפגשים  ,ספציפי צוין בהקשר של מעורבות אבות במעונות במגזר החרדי, שבהם נמנעים

 קבוצתיים לנשים וגברים במשותף, וקורה שלאבות לא ניתנת די הזדמנות להיות יותר מעורבים יותר. 

 הפעוטות הוגדרו בידי הוריהם כמי שיש להם ן מ 06% – מענה לילדים עם בעיות רפואיות מורכבות

ים כראוי להתמודד עם בעיות רפואיות מורכבות. אמנם ההורים של מרביתם ציינו כי המעונות ערוכ

מכלל הפעוטות שיוצגו בסקר(, שלגביהם נאמר כי המעונות אינם  0%בעיות אלה, אך היו מעטים )

ערוכים לכך. מאחר שמדובר לעתים בעניינים של חיים ומוות, חשוב לשוב ולבחון את היערכות 

כיצד להתמודד  המעונות לטיפול בהם: נוכחות אחות, ציוד מתאים ו/או הדרכה מקצועית לצוותים

 עם מצבים רפואיים קיצוניים. 

 היו הורים שסברו כי ילדיהם אינם מקבלים במעונות את  – רפואיים וסוגיהם-כמות הטיפולים הפרה

כל כמות הטיפולים שהם זקוקים לה או את כל סוגי הטיפולים הנדרשים להם. מקצתם לוקחים את 

מממנים אותם מכיסם. מומלץ לבחון האם אכן הילדים לטיפולים נוספים בשעות אחר הצהריים ואף 

מדובר בצורך של ממש להתפתחותם המיטבית של הפעוטות ובאילו מקרים, ולבדוק האם ניתן לספק 

טיפולים אלה למי שזקוקים לכך במסגרת המעונות, וכיצד אפשר לעשות זאת. זאת, כדי למנוע 

פליה לרעה של הפעוטות הזקוקים גם יומית, כמו גם א-מההורים עול כספי ועומס בהתנהלותם היום

 הם לטיפולים אלה, אך הוריהם אינם מסוגלים לספקם להם. 

 היו הורים שהדגישו את רצונם לקבל יותר מידע והדרכה, הן באשר לטיפול בפעוטות  – מידע להורים

 בבית והן באשר לזכויות שונות.  

 נמצא כי בהם התרומה הייתה בחינת דרכים אפשריות להגברת התרומה של המעונות בתחומים ש

כגון עזרה ביצירת קשר עם הורים אחרים, שלהם ילדים עם קשיים דומים, וכן עזרה  – מועטה יחסית

 בהתמודדות עם תגובות הסביבה לקשיי הילדים.
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תודה  .שסייעו בקידום המחקר , ולצוותי משרדיהםני ממשרד הבריאותדממשרד הרווחה, וד"ר הדר יר

הנתונים של דגימת הילדים למחקר מתוך קובצי שמחון, סטטיסטיקאית משרד הרווחה, על -למירי בן

 , הניה מרמורשטייןבועז הרמןאלעד ארנפלד, ונציגי ההורים:  נהלת המעונותלנציגי ועד ההמשרד. תודה 

במשוב על טיוטת בתכנון מהלך המחקר ועל חלקם ליוליה בן משה מעמותת קול הזכויות, ו ואורן סלע

בהם ערכנו תצפיות וראיונות ללימוד שלמנהלות ולאנשי צוות נוספים במעונות היום השיקומיים  .השאלון

 –שלוחה של בית איזי שפירא  –ון טף לטף במודיעין עלית, מעון מש"י בירושלים והמעון הנושא: מע

בקלנסווה. תודה לאימהות לילדים במעונות אלה שניאותו להתראיין ותרמו בכך להבנה מעמיקה של 

 שסייעו מעונות  57תודה למנהליהם של הסוגיות הקשורות במעונות, ובכך להכנת שאלון רלוונטי ומועיל. 

אימהות ולאבות להסקר לא היה יוצא כלל לדרך. תודה מיוחדת . ללא סיוע זה, ביצירת הקשר עם המשפחות

   . מזמנם ולהתראיין במסגרת הסקרלייחד לנו הרבים שניאותו 

תודה לעמיתים ממכון ברוקדייל: לליטל בר לב קוטלר על חלקה בהכנת הצעת המחקר ועל תרומתה לבסוף, 

, , לדורי ריבקין על ליווי הסקר ועל עצותיה והערותיה המועילות לכל אורך הדרךלו בשלביו המוקדמים

הלשכה המרכזית צדיק על סיועו בניתוח מידע השוואתי מסקר כוח האדם של -לאברהם וולדה

רכז בן שלומי פון שטראוס, ולצוות ר, ליתמ-מנהלת יחידת עבודת השדה, חן צוק, ללסטטיסטיקה

נעמי לעל עריכת הלשון של הדוח, ענת ברבריאן אדוה ימיני ונוהא עבאס. תודה ל המראיינות: חני אברהמי,

 על תרגום תמצית המחקר לאנגלית וללסלי קליינמן על הפקת הדוח והבאתו לדפוס.הלסטד 



 

 

 ענייניםהתוכן 

 3 מבוא. 3
 3 היום מעונות של והמענה המיוחדים הצרכים עם הילד משפחת 3.3

 0 חקרהמ ומערך הסקר מטרות .0
 0 המחקר ושיטת העיקריות המחקר שאלות, הסקר מטרת 0.3

 6 הסקר אוכלוסיית 0.0

 6 המחקר שיטת 0.6

 5 הסקר מגבלות 0.5

 5 ממצאים .6
 4 הפעוטות מאפייני 6.3

 4 המשפחות מאפייני 6.0

 3 אליו והתחבורה המעון מיקום 6.6

 9 למעון הכניסה תהליך 6.5

 8 לילדיהם בהם הניתן ומהטיפול במעונות מהתנאים םההורי רצון שביעות 6.4

 33 והמעון ההורים בין הפרטני הקשר 6.3

 39 התייחסות נוספת של ההורים למעונות 6.9

 37 לסיכום דגשים 6.8

 03 מקורות

 00 בסקר שננקטה העבודה שיטת ועל הדגימה על נוסף מידע: נספח

 

 לוחותרשימת ה

 שיטת המחקר 3.2 פרק

 5      בסקר להשתתף וההיענות הדגימה תהליך תיאור :3 לוח

 הפעוטותמאפייני  2.1פרק 

 4       דיווחי ההוריםעל פי  הלקויות בקרב הפעוטות: 0 לוח

    מאפייני המשפחות 2.3פרק 

 3          במשפחה הילדים מספר: 6 לוח

 3         ההורים של התעסוקתי מצבם: 5 לוח

 חבורה אליומיקום המעון והת 2.2פרק 

 9   הבעיות במערך ההסעות למעונות על פי דיווח האימהות, לפי סוג הבעיה: 4 לוח

 תהליך הכניסה למעון 2.3פרק 

 8     על בחירת המעון, על פי תפיסתן מידת השפעתן של האימהות: 3 לוח

  



 

 

 שביעות רצון ההורים מהתנאים במעונות ומהטיפול הניתן בהם לילדיהם 2.3פרק 

  רפואיים-פרה טיפולים מקבלים ילדיהם ידיעתם למיטב כי שציינו ההורים: 9 לוח
 7           שונים מסוגים            

 7    רפואיים הניתנים לילדים על פי הערכת ההורים-טיפולים הפרה: 8 לוח

 הקשר הפרטני בין ההורים והמעון 2.3פרק 

 30    שה עם צוות המעוןההורים שדיווחו על תחושות שונות בעקבות הפגי: 7 לוח

 35      המפגשים הקבוצתיים שבהם השתתפו ההורים: 30 לוח

 33    שונים בתחומים" רבה במידה" להם סייע המעון כי שציינו ההורים: 33 לוח

 



 

1 

 מבוא. 1

קשות )פיזיות, שכליות או עם מוגבלויות שנים  שנה עד שלושחצי  בניל יםמיועד מעונות היום השיקומיים

בשיתוף פעולה רגיל,  יום מעון של במתכונתמופעלים . הם (0035 ם,החברתיי)סקירת השירותים  ;ת(חושיו

 העשרההאישי והטיפול ה שירותי על נוסף בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות.

כים צר עם לפעוטות ייעודיים טיפולים גםניתנים אלה הבמעונות  כלל המעונות לפעוטות,הניתנים ב

 מיוחדים, וכן הדרכה וייעוץ להוריהם.  

של פיזיותרפיסטים,  טיפולים של המעון משולבים היום בסדר .בכיתה ילדים 30-3, במעונות קטנות הכיתות

רחבי הארץ, כל מעונות יום שיקומיים ב 84-כ פועלים( 0034כיום ) קלינאי תקשורת.של מרפאים בעיסוק ושל 

האוטיסטי, ברצף  פעוטותלמשל, לאוכלוסייה מסוימת, מיועדים  מיעוטםילדים.  0,000-ומבקרים בהם כ

כגון  ,קשייםמשרתים ילדים עם מגוון מרביתם פעוטות עם ליקויי ראייה ופעוטות עם ליקויי שמיעה, אך 

 .התנהגות קשייאו  , עיכוב התפתחותיהתפתחותית שכלית ותחושתיות, מוגבלות מוטוריות מוגבלויות

אגף  ו שלפועלים תחת אחריותלה המיועדים רק לפעוטות בספקטרום האוטיסטי, המעונות, פרט לא

רפואיים הם מקבלים בו -שעות ביום, ואת הטיפולים הפרה 8-. הפעוטות שוהים במעון במשך כהשיקום

 החולים.   קופות במימון

, (0000-ס"התש ,שיקומיים יום )חוק מעונות "שיקומיים יום מעונות חוק" מתוקף פועלים המעונות כיום,

 בכנסת אושרש ,חוקה .אשר נועד להבטיח לפעוטות עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה

הוריו, ותוך מתן  מבית סביר במרחק, שיקומי יום במעון מקום 2זכאי פעוט לכל מבטיח ,0003 באפריל

גם לפני חקיקת החוק,  נות פעלומקצת המעו .שירותי הסעה לילדים המתגוררים במרחק רב יחסית מהמעון

 עמותות, רשויות מקומיות המעונות מופעלים בידי גורמים שונים: אך הם קיבלו תנופה לאחר חקיקתו.

 . וחברות פרטיות

 היום מעונות של והמענה המיוחדים הצרכים עם הילד משפחת 1.1

ממחקריהם . במשפחההאיזון  תגם בהפרוה הוא מלּופעם  כרוך בקשיים רבים, ולאילד עם מוגבלות  גידול

מן הרגע שבו מתעורר החשד שיש  ,כי במקרים רביםעולה ( ואחרים 3779(, שטנגר )3779שיף ושולמן )-לוישל 

; שכן חווה משבריםהמשפחה  במהלך שלבי ההתייעצות והאבחון, , וגםליקוי בהתפתחותו של הילד

שהילד זקוק להם ולשירותים עצמה  וגבלותהחששות מפני העתיד, ולא פעם גם הקושי לקבל מידע באשר למ

קשייו  שֹונּותו ועם וההתמודדות עם גם מאמצי הטיפול השוטף בילד .של ממש, גורמים לזעזוע וזכאי לקבלם

הורים רבים נאלצים לוותר על יציאה לעבודה או להפחית : על התא המשפחתימכבידים יום -היוםבחיי 

כמו כן, . ול בילד, והדבר פוגע במצבה הכלכלי של המשפחהשיוכלו להתמקד בטיפ כדימהיקף עבודתם, 

העיסוק הרב בענייניו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, כמו גם ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך והחשש 

מגביר עוד יותר את שחיקתם הנפשית ; דבר שפעם לוויתור על פעילויות פנאי-מסטיגמה חברתית, גורמים לא

                                                   

 ית על ידפעוט המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מי שהוכר כילד עם מוגבלות שכלית התפתחותי 2
אלה, יש מסלול נוסף המאפשר למשרדים לאשר כניסת ילד למעון השיקומי גם אם על ועדת אבחון. יצוין כי בנוסף 

לגמלה או עבר ועדת אבחון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד  לא הוכר כזכאי
 הרווחה.
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דאגה לגורלו של הילד. חשים וים מצוקה רגשית, תסכול, אכזבה ו, הורים רבים חוֹ בעקבות זאתשל ההורים. 

 נחלתם של הורים לילדים עם מוגבלות.  הם פעם-אלה מתגברים לעתים גם עקב רגשות אשם, שלא

עה את היחסים שבין ההורים עצמם, ואף משפיעה על ילדים מר  במשפחה המצוקה המתפתחת , לעתים

בעקבות , קשיים מיוחדים, כגון רגשות של אבדן ובדידות  במקרים רבים חוויםם אלו . ילדיאחרים במשפחה

הלב המוגבלים שהם מקבלים מהוריהם הטרודים בטיפול בילד עם המוגבלות. נמצא גם כי -הזמן ותשומת

-לויאחיהם ואחיותיהם של הילדים עם המוגבלות עלולים להתנסות בקשיים תפקודיים ורגשיים שונים )

 (.3779; שטנגר, 3779שולמן, שיף ו

יתר -הגנתבהתעללות או בהזנחה, בלרעה, מצבם ילדים עם מוגבלויות נתקלים בניצול יש לציין עוד כי 

 (. 0000ילדים ללא נכויות )מרום, עוזיאל ונאון, לעומת בשכיחות גבוהה יותר )לעתים, גם מצד הוריהם( 

ום השיקומיים, אשר נועדו לא רק לטפל בפעוט עם , ברורה חשיבותם של מעונות היהאמור לעילעל רקע 

לסייע כדי  מיטבי, אלא גםההצרכים המיוחדים, על מנת לקדמו ולאפשר לו לתפקד ולהתפתח באופן 

. המעונות הלהתמודד עם קשיי –מיוחדים המצויה בתחילת דרכה בגידול ילד עם צרכים  –למשפחתו 

, ול שיםודרהטיפולים את העשויים לא רק לתת הם בכך במקום אחד, ובפעוט זים רבים מהטיפולים ּכמר  

לטיפולים שונים במקומות נפרדים. הפעוט הורים שנאלצים לקחת את האלא גם להפחית מהלחץ המוטל על 

, זאת ועודפגיעה ביכולת העבודה של ההורים וביתר עיסוקיהם השגרתיים.  –או לצמצם  –הדבר עשוי למנוע 

עונות עשויים להקל את המתח והחרדה שחווים ההורים ולסייע להם הייעוץ וההדרכה הניתנים במ

הוא במחיצתם, ואולי  אף לשמר את האיזון  כאשרלהתמודד בעצמם עם המצב, וללמוד כיצד לטפל בפעוט 

 במשפחה.

 מטרות הסקר ומערך המחקר . 2

 ושיטת המחקר העיקריותשאלות המחקר , מטרת הסקר 2.1

בקרב הורים שילדיהם  סקרלערוך ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסביקש מתיים משרד הרווחה והשירותים החבר

 ההישיר) תרומת המעונותתפיסותיהם בנוגע לקבל תמונה מקיפה, ככל הניתן, הן על מטופלים במעונות ול

 . , והן על שביעות רצונםהתא המשפחתי ו שלתפקודשיפור ול םהלטיפול בילדי (ההעקיפ

 את תפיסות ההורים בנוגע לנושאים אלו:שאלות המחקר העיקריות בחנו 

 הטיפול ומכלול התנאים במעון, לרבות איכות הטיפול הכללי בפעוט והיחס אליו, הטיפולים הפרה-

  .רפואיים שהילד מקבל בו, מיקום המעון, והתנאים הפיזיים בו

  .שביעות הרצון ממערך ההסעות שבאמצעותו מגיעים הפעוטות למעונות וחוזרים מהם 

 במעון.שניתנים להורים יעוץ יה והההדרכ 

 ילדי המשפחה, ביתר טיפול התפנות להשוטף של המשפחה )יציאה לעבודה,  התרומת המעון לתפקוד

 התמודדות עם עומס וכו'(.  

  .איתור צרכים בתחום הפעילות של המעון, שאינם מסופקים על ידו 
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 אוכלוסיית הסקר  2.2

שנמצאים באחריות אגף בכל מעונות היום השיקומיים,  המטופלים הורים לילדיםאוכלוסיית הסקר היא 

מעונות ייעודיים לא נכללו בו פעוטות.  3,700-מעונות ובהם כ 35בסך הכול  –השיקום במשרד הרווחה

   .אגףה, שאינם באחריות האוטיסטי ברצף לילדים

 שיטת המחקר  2.3

 שיקומיים של אגף השיקוםמכל אחד ממעונות היום ה שמונה פעוטותעד אקראית נדגמו  – המדגם 

 30%)מהם,  0035בחודש נובמבר  פעוטות שהיו רשומים במעונות 534בסך הכול נדגמו  .ברחבי הארץ

הועברו לצוות ית על פרטיותם, ּבתוך שמירה מר   ,. כדי ליצור קשר עם הורי הפעוטותבנות( 50%-בנים ו

א התנגדו להשתתף בסקר, לאחר רק פרטיהן של המשפחות של , בסיועם של מנהלי המעונות,המחקר

 3שהוסבר להן כי אינן חייבות להשתתף בו.

 שאלון כמותי מובנה באמצעותהסקר התבסס על ראיונות טלפוניים שאלון להורים:  – כלי המחקר .

 חלקים: השאלון כלל שני 

למאפיינים שונים של המשפחה ושל הפעוט התייחסות וכלל  ,החלק הראשון נועד לאם המשפחה -

ולהיבטים נוספים של השפעת רצון השביעות ל ,שימוש בשירותי המעון השוניםלל במעון, המטופ

  המעון על המשפחה.

 רצוןבתפיסות, בשביעות ה שעסקושאלות האת אותן כלל  נועד לאב המשפחהשהחלק השני  -

לבחון אם קיימים הבדלים  תהיהיעל השאלות מטרת החזרה . ובהשתתפותו בפעילויות השונות

השתדלנו, ככל הניתן, לראיין שני הורים בכל . אבותהאלה של בין אימהות להיסות של בין התפ

 4משפחה.

  והוא כללבטרם הוכן שאלון המחקר, התבצע שלב מקדים 

  ביקורים ותצפיות בשלושה מעונות יום שיקומיים, ראיונות עם מנהלות המעונות הללו ועם עובדות

 סוציאליות ואנשי צוות נוספים

 ם שבע אימהות לפעוטות המטופלים במעונותראיונות ע 

  המטופלים בהם.לפעוטות מפגש עם נציגי הנהלות המעונות ועם נציגי הורים 

 33מכלל  57) 80%-, הגיע לנדרש כדי ליצור קשר עם ההוריםשיעור ההיענות של מנהלי המעונות, שסיועם 

בסופו  ,בסך הכול רואיינו (.הדגימהשבהם היו רשומים ילדים במרשמי משרד הרווחה בעת ביצוע  המעונות

מכלל הפעוטות הרלוונטיים למחקר מאותם מעונות  95%פעוטות, המהווים  046הוריהם של  ,של דבר

                                                   

ות הנדגמים ועל יצירת הקשר עם הורי הפעוטות ראו לפרטים נוספים על שיטת הדגימה, על השמירה על פרטי 3
 בנספח שבסוף דוח זה. 

כבסיס לריאיון  'שאלון האם'מא מתפקדת במשפחה, ניתנה האפשרות להשתמש ביבהם אין אשבמקרים נדירים  4
 אחר המשמש הורה פעיל. זאת על מנת לקבל מידע מקיף על הפעוט ומשפחתו.   עם האב או עם בן משפחה
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 046בסך הכול בוצעו . ששיתפו פעולה עם המחקר )ללא פעוטות שכבר לא היו במעונות בעת ביצוע הסקר(

 בפועל.  המשפחות שרואיינוואת מספר הדגימה  תהליךאת  מסכם 3לוח ראיונות אב.  370-ראיונות אם ו

 תיאור תהליך הדגימה וההיענות להשתתף בסקר: 1לוח 

 מספר הפעוטות     השלב

 534 *מעונות 33-נדגמו מפעוטות שסך ה

 636 **מעונות שמנהליהם סייעו בהגעה למשפחות 57-פעוטות ב :מהם

 650 ***בפועל בתקופה בה בוצע הסקרפעוטות שעזבו את המעונות או לא היו בהם  03בניכוי 

 650 ***פעוטות שנפטרו לפני ביצוע הסקר 0בניכוי 

 668  ***פעוטות שלדעת המנהלים הוריהם אינם כשירים להתראיין 0בניכוי 

 075 משפחות שהתנגדו להעברת שמותיהם לצוות המחקר*** 55ללא 

  046  ****המחקר( מכלל המשפחות שפרטיהן נמסרו לצוות 83%רואיינו בפועל )
הפעוטות שהיו מדווחים במערכות המידע של משרד הרווחה כרשומים במעונות  3,303מכלל  50%דגימה זו מהווה  *

 מעונות שבהם היו רשומים פעוטות באותה עת(.  33)בסך הכול  0035של אגף השיקום בחודש נובמבר 
 שמנהליהם לא סייעו ביצירת הקשר עם המשפחות. מהמעונות 00%מהפעוטות שנדגמו היו רשומים באותם  00%* *

 הועברו לצוות המחקר לביצוע ראיונות. לא *** פרטיהם של הורים אלה 
לא אותרו גם לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים ליצור עמם קשר טלפוני, או לא שיתפו פעולה בעת  ,35% ,יתרה**** 

 הסכמתם להכלל במחקר. -המעונות על אי שהמראיינים פנו אליהם, על אף שלא הודיעו מראש למנהלי

 קרסמגבלות ה 2.4

את ו תפיסת ההורים את המעונות על ,ככל הניתן ,מטרת הסקר הייתה לקבל תמונה מקיפהכאמור, 

בטים שונים של עבודת המעונות. בשל אחוזי ההיענות ים מהרצונשביעות מידת עמוד על לו ,השפעתם

מייצגת את התפיסות בכלל האוכלוסייה.  אכן בדוח זהורט להלן הגבוהים, יש להניח כי תמונת המצב שתפ

 עם זאת, יש להיות מודעים לנקודות הבאות:

אופן הדגימה נועד לספק למשרדי הרווחה והבריאות ולגורמים רלוונטיים נוספים תמונת מצב ארצית  .1

ס איתן, משום תהיה ממילא חסרת בסי כזוכוללת, ולא לאפשר השוואה בין המעונות השונים. השוואה 

מבחינת סוגי המוגבלויות של הפעוטות ושקיימת שונות רבה בין המעונות, מבחינת הרכב האוכלוסייה 

 המטופלים בהן ודרגות המורכבות שלהן. 

ולפיכך הורי הילדים מכלל המעונות,  00% על אף המאמצים הרבים, לא זכינו לשיתוף פעולה של .3

 .המטופלים בהם לא נכלל בסקר

 ממצאים. 3

שוני בין תפיסותיהם של ההורים משני המינים את העל דמיון וה, בין היתר, על נעמודבתיאור הממצאים 

הפעוטות המטופלים במעונות ואת בטים השונים של עבודת המעונות. תחילה נתאר את מאפייני יהה

שירותים כפי שאלה עולים מתשובות ההורים, ולאחר מכן נעסוק בממצאים באשר ל, מאפייני משפחותיהם

שימוש בהם ובשביעות הרצון מידת השניתנים במעונות השונים, כפי שהם משתקפים בדברי ההורים, ב

 .  יהםאת תרומת המעונות לפעוטות ולמשפחותבאופן כללי בו תופסים ההורים שהם. לבסוף נעסוק באופן מ
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 הפעוטות מאפייני  3.1

 מבחינה זו, נמצא שהמדגם מייצג ושהחלוקה  בנות. לפחות 67%-הפעוטות הם בנים ו 046-מ 33% – מין

 בהתאמה(.  53%-ו 47%כמעט זהה לזו שבכלל אוכלוסיית המחקר )

 שנים 5-חודשים ל 34(, נע בין 0034)אביב בתקופת עריכת הראיונות טווח הגילים של הפעוטות,  – גיל :

 3%-שלוש עד ארבע, ו בני 59%בני שנתיים עד שלוש;  67%מן הפעוטות היו בני שנה עד שנתיים;  36%

  5.עברו את גיל ארבע

 יו ה 05%-, ובוהיו בשנתם השנייה  58%הראשונה במעון; בשנתם יו הפעוטות הן מ 08% – ותק במעון

 שנה השלישית. ב

 לפעוטות שנדגמו מגוון רחב של סוגי לקויות. לחלקם יש יותר מסוג אחד של לקות.  – סוגי הלקויות

 . 0בלוח מפורטת דיווחי ההורים,  שכיחות הלקויות השונות, לפי

 *(באחוזים) פי דיווחי ההורים לע( N=253) הלקויות בקרב הפעוטות: 3לוח 

  הלקות

 56 עיכוב התפתחותי**
 00 פיזית
 37 שמיעה

 33 שכלית התפתחותית
 30 ראייה

 5 בספקטרום האוטיסטי***
 0 יםנהגותיו/או הת יםרגשי קשיים
 00 אחרת

 03%-)לפי דיווחי ההורים, ל מהפעוטות יותר מסוג לקות אחד חלק משום של 300%-כמים ביותר מ* המספרים מסת
 מהילדים יש לפחות שני סוגי לקויות מבין אלה המצוינים בלוח(.

 ** "עיכוב התפתחותי" מהווה קטגוריה נרחבת בקבוצת גיל זו, שבה במקרים רבים עדיין לא ניתנת אבחנה ברורה.
שלא נכללו בו מעונות יום שיקומיים משום  טרום האוטיסטי מיוצגות בסקר זה בשכיחות נמוכה*** לקויות בספק

 נמצאים במעונות של אגף השיקום. שזו אבחנתם מעטים יחסית ילדים ו, זוה ייעודיים לאוכלוסי

 מאפייני המשפחות 3.2

 הפעוטות ן מ 4%המשפחות שרואיינו זוג הורים חי יחד; הוריהם של ן מ 73%-ב – מצב משפחתי

מן נוספים  0%; הוריות(-האימהות רווקות )משפחות חדן מ 0%גרושים או עברו לחיות בנפרד; 

לאדם שאינו  ,, לעתים בשניתאימהות שנשואותלמשל, המשפחתי כ"אחר" )מצבם הגדירו את ההורים 

שר קבוע הורים אינם חיים יחד נמסר כי האב אינו בקההמשפחות שבהן ן מ 36%-ב אביו של הפעוט(. 

 מכלל המשפחות שרואיינו במסגרת הסקר(.  4%עם הפעוט )

 ערבית;  63%המשפחות דוברות עברית כשפה עיקרית בביתן; ן מ 33% – עיקרית במשפחההשפה ה

עיקרית בבית )בסדר יורד מבחינת הדיבור ה תמהמשפחות נהוגה שפה אחרת כשפ 4%-רוסית; וב 6%

 ינית, ספרדית ואמהרית(.  שכיחות: יידיש, אנגלית, צרפתית, גרוז

                                                   

  .המעונותשעבורו מיועדים המוצהר ילדים במדגם היו בני ארבע בעת הריאיון, גיל שחורג מטווח הגיל  שלושה 5
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 הפעוטות במעונות, שהוריהם רואיינו בסקר, הם ילדים יחידים ן מ 35% – ילדים נוספים במשפחה

 34%-. ל6ילדים בסך הכול, בשכיחויות המפורטות בלוח  35-ל 0במשפחתם. ביתר המשפחות יש בין 

 ון יום שיקומי. מכלל המשפחות יש לפחות עוד ילד או ילדה שהיו או נמצאים גם הם במע

 ; )באחוזים((N=253) מספר הילדים במשפחה: 2לוח 

  מספר הילדים במשפחה

 111 הכול-סך
3 35 
0 03 
6 00 
5 39 

3-4 30 
7-9 7 
 5 (35או  36, 30ומעלה ) 30

 

 המשרה.  פיהיק, כולל על תעסוקת שני ההורים על האימהות נשאלו – תעסוקתי של ההוריםהמצב ה

)תעסוקה במשרה חלקית לפחות( ושל האימהות  37%שיעור התעסוקה של האבות הוא  .(5 לוח )ר'

45%. 

 )באחוזים( ;(N=243; אבות: N=253: )אימהות *מצבם התעסוקתי של ההורים: 3לוח 

 אבות אימהות  מצב תעסוקתי

 111 111 הכול-סך
 47 07 במשרה מלאה עבודה
 30 04 במשרה חלקית עבודה 

 63 53 לא עובדים
 לא כולל ערכים חסרים *

  שיעור כלל 0033לשם השוואה, לפי נתוני סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת ,

במשרה חלקית. לכאורה,  34%-במשרה מלאה ו 40% :34%המועסקות הוא  5-0האימהות לבני 

 אוכלוסייה הכלליתמהשוואה זו מסתמן פער ניכר בין האימהות לפעוטות במעונות לבין מקבילותיהן ב

  6בשיעורי התעסוקה של האימהות בכלל, ובשיעורי התעסוקה במשרה מלאה בפרט.

 מיקום המעון והתחבורה אליו 3.3

 ( מתגוררים במרחק נסיעה של פחות מחצי 48%יותר ממחצית הפעוטות ) – בית למעוןהזמן ההגעה מ

נאלצים לנסוע למעון במשך  6% צריכים לנסוע בין חצי שעה לשעה אל המעון; 67%שעה מהמעון; 

                                                   

"ס אינם מאפשרים השוואה לקבוצת גיל של הפעוטות החופפת במדויק את זו יש לתת את הדעת שנתוני הלמ 6
שבשנים אלה חלה מגמה של  שבמעונות היום השיקומיים. זאת, נוסף על הפער בשנים בין שני הסקרים, ולעובדה

עלייה מתונה בשיעורי התעסוקה של נשים במשק, שינוי שעשוי גם הוא להקשות את ההשוואה. אופן ריכוז הנתונים 
 האבות לאלה שבאוכלוסייה הכללית.  בסקר כוח האדם גם לא אפשר כלל השוואה דומה של שיעורי תעסוקת
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)כלומר, למעלה משעתיים בדרכים בכל יום,  , ובחזרה ממנו אחר הצהרייםיותר משעה מדי בוקר

 . (במצטבר

 המרחק של אמרו שההורים )אימהות ואבות כאחד( ן מ 90%-כ – תפיסת ריחוקו של המעון מהבית

ן כי מאז ביצוע הסקר נפתחו ברחבי יצוי. אמרו שהמעון רחוק מדי( 60%) יתרההמעון מהבית סביר; 

 הארץ מעונות חדשים, וייתכן שהדבר סייע בקיצור זמן הנסיעה למעונות, לפחות של חלק מן הילדים. 

 ההסעות למעונות ומהם הן באחריותה הבלעדית של הרשות המקומית שבה מתגורר הילד,  – תחבורה

שלומם למצא מלווה שאחראי יור להולא באחריות משרד הרווחה או משרד הבריאות. בכל הסעה אמ

מן הפעוטות מגיעים למעונות וחוזרים מהם בהסעה מאורגנת מטעם הרשות  89%של הילדים. 

( מובאים בידי הוריהם. האימהות, שילדיהן נוסעים בהסעות, נשאלו האם 36%המקומית; היתר )

מציג את  4לוח  ת.ציינו בעיה מסוג אחד לפחומהם  59%נתקלו בבעיות בהסעות למעונות ומהם. 

 שכיחות הבעיות שצוינו.

 (םבאחוזי), לפי סוג הבעיה *(N=215) פי דיווח האימהותעל  : הבעיות במערך ההסעות למעונות3לוח 

 שכיחות באחוזים סוג הבעיה

 39 **קורה שהמלווה לא מתאים/ה
 33 ההסעה מאחרת לעתים קרובות
 36 קורה שרכב ההסעה אינו מתאים

 36 ראויה של נהגים או מלווים כלפי ההוריםהתייחסות לא 
 30 בעיות בתיאום ההסעות מול הרשות המקומית

 30 הקפדה על בטיחות )כגון חגירה לא מתאימה(-אי
 9 קורה שאין מלווה בהסעה

 5 התייחסות לא ראויה של נהגים או מלווים כלפי הילדים
 06 בעיות אחרות*** 
 46 לא ציינו בעיות

 . 300%-, ולכן המספרים מסתכמים ביותר מהאימהות ציינו יותר מסוג בעיה אחדמקצת רכים חסרים. לא כולל ע *
אימהות ציינו תחלופה רבה של מלווים, מלווים שקשה לסמוך עליהם, מלווים שאינם מכירים את התפקיד או  **

 שלא מתייחסים כראוי לילדים, מלווים שמתקשים להרים את הפעוטות. 
 ח לא טוב ברכב, מיזוג חזק מדי, מוזיקה לא מתאימה בנסיעה וכיוצא באלה. רילמשל:  ***

 תהליך הכניסה למעון  3.4

גורם רפואי מוסמך, ובמרבית המקרים גם עליו להיות מאובחן על ידי במעון יום שיקומי,  שלב פעוטכדי ל

יש מסלול חריג י אם כאישור של המוסד לביטוח לאומי לזכאות לגמלת ילד נכה )בעבורו לקבל צריך 

ממחלקת לקבל אישור צריך  ,שבאמצעותו ניתן לשלב במעונות גם פעוטות שלא הוכרו כזכאי גמלה(. לאחר מכן

עשוי והוא תהליך מורכב מאחר שה .במעוןהרווחה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררת המשפחה לשיבוץ 

 קלו בקשיים מיוחדים בתהליך זה. נת לבחון במסגרת הסקר האם ההורים היה חשובחודשים, כמה להימשך 

 תהליך קבלת הזכאות מהות השיבו כי לא נתקלו בקשיים בימן הא 99% – קשיים מול הרשויות

ציינו כי התקשו לקבל אישור להכנסת ילדיהן למעונות. ( 06%הנותרות )האימהות  .לכניסת הילד למעון

בקבלת ההכרה מהביטוח הלאומי או כגון: קשיים או עיכובים ניכרים  ,קשיים ביורוקרטייםהן מנו 

ילד נכה(; קשיים בקבלה למעון  גמלתהפעוטות אינם זכאים לבהם שממשרד הרווחה )במקרים 

רצו האימהות עבור ילדיהן; קשיים הכרוכים בקבלת אישור להכנסת הפעוט למעון שאותו המסוים 
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ות הנובעות מכך השוכן בתחומה של רשות מקומית אחרת מזו שבתחומה מתגוררת המשפחה; בעי

; חוסר מקום פנוי מורכבתאחות רפואית צמודה, בשל בעיה רפואית  שיש בושהפעוט זקוק למעון 

 .ועוד במעון הרלוונטי; עיכובים בקבלת האבחנה הרפואית

 המעון שאליו ייכנסו ילדיהן.  בחירתהאימהות נשאלו האם הייתה להן השפעה באשר ל – חופש בחירה

 הן. מפרט את תשובותי 3לוח 

 (באחוזים) על בחירת המעון, על פי תפיסתן (N=247מידת השפעתן של האימהות ): 3לוח 

 שכיחות באחוזים התשובה

 111 הכול-סך
 54 "היו כמה אפשרויות והתחשבו בדעתי"

 38 "היו כמה אפשרויות אך לא נתנו לי לבחור"
 69 "לא רלוונטי. זה המעון היחיד באזור שבו אנו גרים"

  

 שביעות רצון ההורים מהתנאים במעונות ומהטיפול הניתן בהם לילדיהם 3.5

התנאים הפיזיים במעונות ומהיבטים שונים של הטיפול הניתן בהם ן ם מנשביעות רצועל ההורים נשאלו 

 לילדיהם. תשובותיהם תפורטנה להלן.

 התנאים הפיזיים במעון 2.3.1

 ן נשאלו על מידת שביעות רצונם הכללית מ ההורים – הפיזיים התנאיםן שביעות רצון כללית מ

המבנה, החצר והציוד המצוי בהם(. נמצא כי רוב מוחלט של ההורים  :כגון) התנאים הפיזיים במעונות

מהאבות תיארו את התנאים הפיזיים  73%-מהאימהות ו 74%התנאים הפיזיים הללו: ן שבעי רצון מ

מכלל  39%-מכלל האימהות ו 96%" )מאוד או כטובים, עם נטייה בולטת ל"טובים מאודכטובים 

  ציינו כי התנאים לא טובים או כלל לא טובים. מההורים  4%-האבות(. רק כ

 ההורים נשאלו לאחר מכן שאלות מפורטות יותר באשר  – בטים שונים של התנאים הפיזייםיה

במעון;  האם המעון מספיק נקי; האם המבנה מתאים; האם יש מספיק מרחב  – לתנאים הפיזיים

כל בנוגע להאם הציוד מתאים; האם האוכל מתאים לילדים; האם יש חימום ומיזוג במידה מתאימה. 

מן המרחב הפיזי . אחוזים מהמשיבים ציינו כי התנאים טובים 78%-ל 73%בין אחד מן ההיבטים, 

זי במעון האבות ציינו כי המרחב הפין מ 89%-האימהות ון מ 85% :פחותה במעטשביעות הרצון הייתה 

 מספק. 

  היה  להשיב על שאלות מסוימותלא ידעו האבות ששיעור  – אימהותההערכת לעומת אבות ההערכת

מכלל ספורים חרג מאחוזים במרבית המקרים הוא לא , אך גבוה מעט מן השיעור בקרב האימהות

ל, ובמידת אימהות, נמנעו מלהתייחס בעיקר לאיכות האוכן האבות, בשיעור גבוה במעט מההמשיבים. 

; )הדבר בלט בעיקר באשר לאיכות המזון מה גם להתאמת הציוד ולתנאי החימום והקירור במעונות

. ייתכן שהדבר משקף מעורבות פחותה של מקצתם מהאבות נמנעו מלהשיב( 00%נושא שלגביו 

של המעונות. בתחומים הנוגעים לתשתית הפיזית של המבנה עצמו, הם היו יומית -היוםבהתנהלות 

 77%לעומת האבות השיבו על שאלות אלו, ן מ 76%-73%בשיעור קרוב לזה של האימהות )בעלי דעה 

 האימהות(. ן מ
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 המרחב  נושאים האלה: הגדלתל בעיקרהתייחסו שציינו נקודות לשיפור ההורים  – נקודות לשיפור

איכות ו התאורה, האוורור; שיפור הניקיון ; שיפורציוד חסר; השלמת במבנה או בחצר –ן במעוהפיזי 

מקום יחסית ל, מיקום המעון, שנתפס בעיניהם כבעייתילשפר את  ישכי ציינו ש הוריםהיו האוכל. 

 .  מגוריהם

 רפואיים-הטיפולים הפרה 2.3.3

-מקצוע בתחומים הפרה ותפולים מבעלההורים נשאלו האם למיטב ידיעתם ילדיהם מקבלים במעון טי

. מאחר שאין בידינו דיווחים ממקור אחר על הטיפולים 9תשובותיהם מפורטות בלוח  7רפואיים השונים.

פעוטות מקבלים בפועל, קשה לדעת האם העובדה שלא כל ההורים ציינו קבלת טיפול מסוג מסוים הש

מקבל  כלל אינומקרים, גם מצב שבו פעוט מבטאת רק חוסר מודעות באשר לקבלתו או אולי, בחלק מה

, ואמורים ת התחומיםטיפולים מכל שלושאינם זקוקים להפעוטות חלק מן טיפול מסוג זה )יש לציין כי 

(. עם זאת, יש הם אינם זקוקים ולשתחום ה, על חשבון דמקצועי אחתחום לקבל תוספת שעות טיפול מ

באשר לסוגי  האבות ת מבטא מודעות פחותה שללשער שהפער בין תשובות האבות לאלה של האימהו

 הטיפולים שילדיהם מקבלים. 

    רפואיים מסוגים שונים-: ההורים שציינו כי למיטב ידיעתם ילדיהם מקבלים טיפולים פרה7וח ל
 (באחוזים)

 (N=192אבות ) (N=253אימהות ) סוג הטיפול

 89 75 ריפוי בעיסוק
 84 70 פיזיותרפיה

 73 73 קלינאות תקשורת
 

 ההורים נתבקשו להעריך האם לדעתם מקבלים ילדיהם את כמות הטיפולים שהם זקוקים להם.

 .8תשובותיהם מפורטות להלן בלוח 

)פחות מדי, בכמות  על פי הערכת ההורים רפואיים הניתנים לילדים-:  הטיפולים הפרה8לוח 
 (באחוזים)מדי(;  רהמתאימה, יות

 (N=191אבות ) (N=253אימהות ) , לדעת ההוריםהיקף הטיפולים שהילד/ה מקבל/ת

 111 111 הכול-סך
 38 38 מקבל/ת פחות מדי טיפולים

 38 95 מקבל/ת טיפולים בכמות מתאימה
 0 0 מקבל/ת יותר מדי טיפולים

 35 8 מתקשה לענות / לא יודע/ת להעריך

 
 רפואיים -נות טיפולים פרהכי ילדיהם מקבלים במעוסברו מרבית ההורים  – טיפולים הניתנים במעון

שילדיהם זקוקים ליותר טיפולים משהם מקבלים סברו מכלל ההורים  38%בהיקף מתאים. עם זאת, 

בפועל. מן הצד השני, איש מההורים אינו סבור כי הילדים מקבלים במעונות טיפולים עודפים. בולטת 

                                                   

בתחומים המקצועיים השונים, הן נשים. לשם נוחות, נעשה שימוש  נראה כי מרבית אנשי הצוות העובדים במעונות, 7
 בדוח זה בדרך כלל בלשון נקבה לתיאור אנשי הצוות השונים, הגם שבמקצת המקרים מדובר בעובדים גברים. 
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ך עד כמה מתאים היקף העובדה ששיעור גבוה יותר של אבות, מאשר של אימהות, מתקשה להערי

 הטיפולים הניתן לילדיהם. 

 רפואיים -האימהות ציינו כי ילדיהן מקבלים טיפולים פרהמן  09% – טיפולים נוספים מחוץ למעון

. בין אלה נמנו טיפולים מסוגים שאינם ניתנים במעונות, נוספים, מעבר לאלה שהם מקבלים במעון

אייה ופלדנקרייז. עם זאת, ישנם ילדים שמקבלים גם כגון הידרותרפיה, רכיבה טיפולית, הדרכת ר

היו טיפולים מאותן קטגוריות שניתנות גם במעונות ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקלינאות תקשורת. 

 הסבירו זאת בכך שילדיהן זקוקים לתדירות גבוהה יותר של טיפולים כדי להתקדם.שאימהות 

 האבות הביעו שביעות רצון מאיכותם ן מ 87%-מהות והאין מ 76%  – שביעות רצון מהטיפולים במעון

רפואיים. הפער בהערכה נובע מפער בשיעור ההורים משני המינים -המקצועית של הטיפולים הפרה

 4%האבות(. רק ן מ 3%האימהות לעומת ן מ 0%שציינו כי אין להם דרך להעריך את איכות הטיפול )

 שביעות רצון מאיכות הטיפולים.  ההורים, בקרב שני המינים, הביעו חוסר כלל מ

 רפואיים. -ההורים נשאלו האם יש דברים שלדעתם כדאי לשפר בטיפולים הפרה  – נקודות לשיפור

צורך בהתאמה טובה ; שיש צורך בתוספת שעות טיפול ו/או ציודשיש  ו להדגישקשביש היו הורים 

טיפולי הידרותרפיה במסגרת קבלו שילדיהם ישהם רוצים יותר של שעות הטיפול לצורכי הילדים, וכן 

 המעון. 

 רפואיים(-בידי צוות המעון )מלבד הטיפולים הפרהטיפול ה 2.3.2

 בידי הגננות, ההורים, משני המינים, סבורים כי הטיפול הפיזי הניתן לילדיהם ן מ 78%  – טיפול פיזי

 70%  -" מאודטוב עם נטייה בולטת להעריכו כ") מאודטוב או טוב הוא הסייעות ומטפלות במעון 

 מהאבות(. 80%-מהאימהות ו

 מצוות  מאודהאבות סבורים כי ילדיהם מקבלים יחס טוב או טוב ן מ 77%-האימהות ון מ 78% – יחס

 מהאבות(. 73%-מהאימהות ו 75% –" מאודהמעון )עם נטייה בולטת ל"טוב 

 מאודצים או מרוצים מההורים, משני המינים, ציינו כי הם מרו 75% – פעילות חינוכית והעשרה 

 83% – מאודמהפעילות החינוכית ומפעילות ההעשרה במעון )גם כאן, עם נטייה לשביעות רצון גבוהה 

 האבות(. ן מ 37%-האימהות ון מ

 הצעות לשיפור הפעילות החינוכית  2.3.3

בעלי חיים, ההורים נשאלו האם יש להם הצעות לשיפור הפעילות החינוכית. היו שהציעו להוסיף פעילות עם 

  8או להדגיש יותר את השימוש בשפה.ריתמיקה, שירים, ציורים 

 התאמת המעון לילדים עם בעיות רפואיות מורכבות 2.3.3

 עיות רפואיות מורכבות ביש הפעוטות מן  06%-נמצא כי ל – שכיחות הילדים עם הבעיות המורכבות

יוחד, בעיות נשימה וצורך באינהלציה, שמצריכות טיפול מיוחד )כגון, צורך בהזנה באמצעות מכשור מ

                                                   

היה אב שציין כי התכנים רדודים מדי לטעמו. אחדים ציינו קושי בתחום זה אשר נובע מכך שמדובר באוכלוסייה  8
נית המשולבת במסגרת חרדית, או להיפך.  אחד האבות ביקש "לעשות את המקום ליותר גן ופחות בית חולים חילו
 יותר פעילויות של ילדים".  –
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ה המחייבת תזונה ייחודית או נטייה להקאה שמחייבת יאפילפסיה, בעיות לב, נטייה לפרכוסים, אלרג

 השגחה צמודה(. 

 הוריהם של ילדים אלה ציינו כי המעונות ערוכים בצורה מספקת מ 70% – היערכות המעונות

מכלל  30%ילדים, המהווים  3הוריהם של  ם. עם זאת,ם הרפואיים של ילדיההרכיולהתמודדות עם צ

הנסקרים עם הבעיות הרפואיות המורכבות, ציינו כי המעונות אינם מספקים את המענה המתאים 

באחות רפואית צמודה שאינה בנמצא )או לפחות בהדרכה מתאימה לצורכי ילדיהם: מדובר למשל 

שאינו בנמצא במעון. אחד האבות ציין כי בשל צורך במכשור מיוחד בלצוות מידי אחות מוסמכת( או 

היערכות לא מתאימה, במעון "מפחדים מטיפול בילד. על כל דבר מזמינים אמבולנס, וקדימה לבית 

שיתאימו את התזונה לפעוטות עם צרכים מיוחדים  ,אחר ציין צורך ב"מומחים לאוכל"אב חולים". 

 בתחום זה.

 המעונות בילדיםשביעות רצון כללית מהטיפול של  2.3.3

 78% מהאבות מרוצים באופן כללי מהטיפול של המעונות בילדיהם. רובם הגדול  73%-מהאימהות ו

 מהטיפול.  מאודמכלל האבות( ציינו שהם מרוצים  80%-מכלל האימהות ו 83%)

 מעוןוהבין ההורים הפרטני הקשר  3.6

קשר הדעת חשיבות רבה להצלחת הטיפול. לטיב הקשר בין ההורים ובין המעונות שבהם מטופלים ילדיהם נו

בדרכים שונות: בהעברת מידע שוטף להורים על התקדמות ילדיהם במעון, על קשייהם ועל מתבטא זה ה

מטרות הטיפול בפעוטות  נדונותבקיום פגישות בין ההורים לצוות המעונות, שבהן הטיפולים שהם מקבלים; 

כך שהטיפול בבית ובמעון ; פול מתאים בילדיהם בביתודרכי הטיפול; ובמתן הדרכה להורים באשר לטי

 בקידום אותן מטרות. מסיבה זו יוחדו שאלות רבות בסקר לבחינת קשר זה.יסייע 

 העברת עדכונים שוטפים להורים 2.3.1

למעון באמצעות הסעות,  יםהילדים מגיע מרבית, במיוחד לנוכח העובדה שחשובים מאודאלה העדכונים ה

העדכונים כוללים הן מידע אישי והן הודעות לעתים רחוקות למדי. פוגשים את הצוות  צמםע ולפיכך ההורים

 עולה:ההורים מתשובות ארגוניות כלליות של צוות המעון להורים. 

 מצוות המעון באמצעות  ת עדכונים שוטפיםומקבל מן המשפחות 87% – אמצעי קשר ושכיחותם

מעון ומאפשרת כתיבת הערות והבין הבית  פעוטמחברת קשר )מחברת שנשלחת מדי יום עם ה

עדכונים באמצעות הדואר  ותמקבל 36%עדכונים טלפוניים;  ותמקבל 84%ועדכונים משני הצדדים(; 

, קבוצות פייסבוק או SMSמקבלות עדכונים בדרך אחרת )מסרוני מן המשפחות  57%-האלקטרוני, ו

ת, במקרה של הורים שמביאים את ילדיהם רשמיו-כולל פגישות לא –פנים -ווטסאפ, פגישות פנים אל

את הילדים  םלמעונות בעצמם, מכתבים, דפי מידע, דוחות תקופתיים או תמונות וסרטונים שמתעדי

 בעת שהם במעון(. רבות מהמשפחות מקבלות עדכונים ביותר מדרך אחת.

 ספקים להם מהאבות ציינו כי העדכונים השוטפים מ 70%-מהאימהות ו 73% – שביעות רצון מהמידע

 את המידע שחשוב להם לקבל. 

 הסבירו כי אינם  יחסית שאינם שבעי רצון מהמידע המועבר להם ההורים המעטים – נקודות לשיפור

במעון, מפירוט לא מספק של הטיפולים  'מחברת קשר'שימוש בהמרוצים מתדירות העדכונים, מהעדר 
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במעון )מה עשה, מה אכל וכדומה(.  שניתנו ושל התקדמות הפעוט או מהעדר מידע על התנהלותו

 אחדים ציינו כי אינם מקבלים כלל עדכונים שוטפים מן הצוות. 

 פגישות עם צוות המעון 2.3.3

מטרות  ותעם ההורים. בפגישות אלה נדונ פרטניותמלבד עדכונים שוטפים, נוהגים המעונות לקיים פגישות 

יחה מקיפה ולתיאום ציפיות מסודר בין צוות המעון הטיפול בפעוט ודרכי הטיפול בו, וזו גם הזדמנות לש

 וההורים.

  ציינו כי השתתפו לפחות שרואיינו מן האבות  85%-מן האימהות ו 79% – בפגישותהורים השתתפות

-ב. מכלל האבות( היו ביותר מפגישה אחת 90%-מכלל האימהות ו 70%בפגישה אחת שכזו. מרביתם )

 ם יחד, שני ההורים השתתפו בפגישות כאלה.מהמשפחות שבהן שני ההורים חיי 96%

 יהןמתשובותמהות נשאלו מי מצוות המעון השתתף בפגישות. יהא – נוכחות נציגות הצוות בפגישות 

רפואיות משתתפות בפגישות אלה בשכיחות הגבוהה -ות ומטפלות פרה, גננותסוציאלי ותעולה כי עובד

כל אחת מבעלות המקצוע הללו, לפחות באחת מהאימהות ציינו השתתפות של  70%-ביותר )למעלה מ

מהאימהות, והשתתפות של  80%הפגישות בהן הן נכחו(. השתתפות של מנהלות המעונות צוינה בידי 

מהאימהות ציינו השתתפות של בעלות תפקידים  03%מהאימהות.  55%מטפלות וסייעות צוינה בידי 

שמסייעת  רה מקדמת או בת שירות לאומיאחרים: מזכירה, סגנית מנהלת, פסיכולוגית, רופאה, מו

 . במעון

 .7ההורים נשאלו על תחושותיהם באשר להיבטים שונים של הפגישות הפרטניות. תשובותיהם מפורטות בלוח 

 *(באחוזים) פגישה עם צוות המעוןהתחושות שונות בעקבות דיווחו על : ההורים ש9לוח 

 (N=161אבות ) (N=246אימהות ) התחושה

 78 78 ות היה קשוב לדברי ההוריםחשו שהצו

 79 77 חשו שהצוות הסביר להם דברים שהיה חשוב להם לשמוע

 73 73 שהילדים זקוקים לו טיפול בנוגע לחשו שהצוות התחשב בדעתם 

 77 77 חשו שהפגישות התנהלו באווירה מכבדת

 79 75 חשו שהפגישות הועילו לטיפול בילדים

" ו"כן, קצת" ביחס לתחושה מאודפרים מציינים את אחוז ההורים שהשיבו "כן, המסלא כולל ערכים חסרים.  *
 " ורק בודדים השיבו "כן, קצת". מאודעליה נשאלו. בכל התחומים, ללא יוצא מן הכלל, כמעט כולם השיבו "כן, ש

 של ההורים מן הפגישות הפרטניות, בכל מאודניתן לסכם כי מצטיירת תמונה של שביעות רצון גבוהה 

 ההיבטים עליהם נשאלו.

 הורים העלו גם הצעות לשיפורים אפשריים חלק מן העל אף שביעות הרצון הרבה,  – נקודות לשיפור

בפגישות. להלן דוגמאות בולטות להצעות הללו: רצון לשמוע יותר על דברים חיוביים ולא רק על 

לא רק בשעות ; גבוהה יותר תדירות יותר, בפגישה ממושכת יותר  וב מידע מפורטלקבל קשיים, רצון 

הישירה גם את המטפלת  לפגישות לצרף. היו הורים שביקשו הבוקר )שאינן נוחות להורים העובדים(

שציינו כי הורים שהצוות יגיע גם עם מידע כתוב לפגישה. היו גם היו הורים שהציעו  ; פעוטשל ה

 להיפגש". לעדכן לגביו[, אין צורך לדעתם הפגישות אינן מועילות, ואב שאמר כי "אם אין משהו חדש ]
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 הדרכה להורים באשר לטיפול בילדים בביתם 2.3.2

 גם להדריך את ההורים כיצד לטפל בילדיהם בביתם. על המעוןטיפול בפעוטות במעונות, מלבד ה

 עוץ בתחום זה ימהאבות ציינו כי קיבלו הדרכה או י 93%-( ו300%כל האימהות ) – קבלת הדרכה

 מצוות המעון. 

 ציינו  39%האימהות ציינו כי ההדרכה עזרה להן בטיפול בילדיהן )מן  74% – שביעות רצון מההדרכה

כי ההדרכה "עזרה"(. בקרב האבות שציינו כי קיבלו הדרכה הגיע שיעור אלה  08%-" ומאודכי "עזרה 

 , בהתאמה(.09%-ו 35%) 73%  –שחשו כי ההדרכה סייעה להם דומה למדי 

  ההורים סיפקו דוגמאות להדרכה מועילה שקיבלו מהצוות. לדוגמה: – ההדרכהדוגמאות ליעילות 

 "אם הילדה עצבנית, איך לעשות לה עיסויים ]בכדי להרגיע אותה[" -

 "איך להגיב על התנהגויות לא ראויות" -

 לים חדשות, ולא לדבר אתה רק בשפת הסימנים"י"איך ללמד אותה לדבר מ -

 "איך לעזור לה בהליכה" -

 הדרכה לגבי תרגילים שעושים לו בבית" –יה בפיזיותרפ" -

 "ייעצו להתאים צעצועים שמתאימים לשלב ]ההתפתחותי[ הזה" -

כך להשמיע את הקול, -מה המשחק שמתאים לגיל שלו ואיך לשחק עם אחיו, ולהראות לו תמונות ואחר"

 ואחר כך ללמד אותו להגיד מילים".

 ביקורי בית 2.3.3

ע לביקורי בית אצל משפחות הפעוטות. ביקור כזה נועד לסייע בחיזוק הקשר המעונות נוהגים להגין בחלק מ

בין ההורים ובין צוות המעון, מאפשר לצוות המעון להתרשם מהסביבה הביתית של הפעוט ולהדריך את 

הוריו באשר להתאמתה, הן מבחינה בטיחותית והן באופן שיסייע בהתפתחות הילד בצורה מיטבית, ומספק 

ריך את ההורים בסביבה מוכרת, וייתכן שבאווירה יותר נינוחה מאשר בפגישה קצרה במעון הזדמנות להד

 עצמו.

 ציינו שהיה ביקור  50%האימהות ציינו שמישהו מצוות המעון קיים ביקור בביתן: מן  43% – שכיחות

 י בית.מהבתים לא התקיימו כלל ביקור 55%-ציינו שנערך בביתן יותר מביקור אחד. ב 33%-אחד כזה, ו

 האבות, שבביתם התקיים ביקור בית, ציינו כי הביקור ן מ 99%-האימהות ון מ 93% – שביעות רצון

 ם.היה מועיל מבחינת

 הדגימו את התועלת שהפיקו מהביקור  משני המינים ההורים – דוגמאות לתרומתם של ביקורי הבית

 כגון אלה:  תיאוריםב

יל אותם בסביבה הביתית"; "הדריכו ברחיצה "הדריכו כיצד לטפל בילדים, לשחק אתם ולהפע -

 .נכונה של הילד"
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; "עצם ההרגשה שמתעניינים ""ככה העובדת הסוציאלית יודעת איך הבית נראה. זה נותן לה רקע -

 .במשפחה ובבית. הילדים עצמם שמחו"

חשוב לשמוע את הדברים בניחותא, בצורה נעימה, ולא על  מאוד –קודם כל יחס אישי, ושנית " -

 אחת".  רגל

 מפגשים קבוצתיים  2.3.3

מרבית המעונות נוהגים לקיים מפגשים קבוצתיים שונים. חלק מהמפגשים הללו מיועדים להורים בלבד 

. אחרים הם מפגשים משותפים להורים ולילדיהם, ולעתים בנושאים שוניםשיחות והרצאות בעיקר וכוללים 

. מפגשים אלה עשויים , ואף לסבים וסבתותותגם לאחיהם ולאחיותיהם של הפעוטות המטופלים במעונ

 לכלול מסיבות, טיולים או פעילויות פנאי אחרות, בתוך המעון או מחוצה לו.

 האימהות ציינו כי התקיימו מפגשים קבוצתיים במעון בו מטופליהם ילדיהן. ן מ 87% – קיום מפגשים 

 המפגשים ן חד או יותר מבאבפועל ציינו כי השתתפו  מכלל האימהות 83%– השתתפות במפגשים

אבות השתתפו במפגשים כאלה בהיקף נמוך  מהמשתתפות( ביותר ממפגש אחד. 85%הללו; רובן )

 השתתפו ביותר ממפגש אחד.  39%בלבד השתתפו במפגש אחד או יותר. מתוכם,  56% –בהרבה 

 .30. תשובותיהם מפורטות בלוח בהם השתתפושההורים נשאלו על סוגי המפגשים 

  *(באחוזים) בהם השתתפו ההוריםש: המפגשים הקבוצתיים 11לוח 

 (N=83אבות ) (N=181אימהות ) סוג המפגש

 90 90 "מפגשי הורים" )בעיקר אספות הורים קבוצתיות(
 48 39 מסיבה משותפת להורים ולילדים

 50 53 הרצאות
 39 60 פעילות בחוץ או טיול להורים ולילדים

 38 65 מפגש קבוצתי אחר**
 הורים רבים השתתפו במפגשים מסוגים שונים. מכלל המשיבים שהשתתפו במפגש אחד לפחות.  *
לדוגמה: פעילות משותפת עם סבים וסבתות, הדרכה להורים, סדנה להתמודדות עם קושי, פעילות יצירה  **

 לאימהות, קבוצות תמיכה, ערב מיוחד לאבות בלבד. 
 

 על אף שציינו כי מפגשים כאלה ולו במפגש אחד אימהות שלא השתתפו – השתתפות-סיבות לאי ,

; עומס ןזמני מפגש שלא מתאימים לה אלה:באופנים ההשתתפותן -נימקו את אי התקיימו במעון,

פעילות המוצעת; מרחק רב של המעון מהבית. אצל אבות בבעבודה, בלימודים או בבית; חוסר עניין 

בגלל שזה מעון חרדי, הפעילויות הן לאימהות ; "נוספו הסברים ייחודיים: "כי שלחתי את אשתי"

  בלבד" ]משיקולי צניעות[. 

 ההורים שהשתתפו במפגשים קבוצתיים נשאלו על מידת שביעות רצונם  – המפגשיםן שביעות רצון מ

או  מאודמן האבות ציינו כי היו מרוצים  70%-מן האימהות ו 79%בו השתתפו. שמהמפגש האחרון 

מכלל האבות  33%-מכלל האימהות ו 99%) מאודיינו כי היו מרוצים מרוצים מהמפגש. רובם צ

 שהשתתפו במפגש אחד לפחות(. 
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 הורים משני המינים נתנו דוגמאות רבות לתרומה חיובית של המפגשים.  – תרומת המפגשים

מהציטוטים המייצגים שיובאו להלן ניתן ללמוד כי הורים רואים במפגשים הללו כתורמים באופנים 

במידע, בצבירת חוויות משפחתיות ובתחושה של שותפות גורל ויצירת קשר עם הורים אחרים  – שונים

 : מדבריהם על תרומת המפגשיםלהלן מבחר שמתמודדים עם חוויות חיים דומות. 

 .כרות עם הצוות"י"המשך ה -

 "אווירה נעימה ולדעת שאתה לא לבד" -

ם עם צרכים מיוחדים מתקשים לשתף מפגש עם הורים. יכולת לשתף ולהיחשף... הורים לילדי" -

ומכאן , חברים אחרים. אין ציפייה ]שיבינו חוויות של הורים לילד שהיה כמעט שנה בבית חולים

 החשיבות של הזדמנות להכיר הורים שעברו חוויות דומות[".

 "הזדמנות לשאול שאלות... בכל מפגש היה משהו חדש ומעניין..." -

דו אותנו הכול. כל מה שאנחנו יודעים על המוגבלות ]של "הם ]צוות המעון, במפגשים[ לימ -

  הילד[".

"זה עוזר להורים להבין את האווירה בגן ]=במעון[ ולהרגיש את האווירה במשפחות אחרות";  -

 ."זמן איכות עם הילד"

 "דרך הפעילויות האלה מפחיתים לחצים".  -

 שו לציין גם דברים שכדאי לדעתם לצד התרומה החיובית של המפגשים, הורים נתבק – נקודות לשיפור

 הללו. ההמלצות הבולטות כללו: במפגשיםלשפר 

 ; "משהו מצחיק".פעילות יותר אינטראקטיבית ופחות הרצאות, "כי בערב עייפים" -

 "להראות לנו מה עושים עם הילדים ולהראות את הילדים בפעילות". -

 מפגשים עם אנשי מקצוע חיצוניים, ולא רק מצוות המעון. -

ם פעילויות לגברים )נאמר מצד אימהות במעונות חרדיים, שבהם מקפידים על הפרדה בין לקיי -

אחת האימהות הדגישה כי  המינים בפעילות קבוצתית, ולעתים חסרה פעילות המיועדת לאבות(.

 האבות "זקוקים לזה לא פחות". 

 "שיהיו יותר מפגשים".  -

ת יותר תוכן. אם כבר יוצאים מהעבודה היה אבות שחשו שמדובר בניצול לא טוב של הזמן: "קצ -

ומבזבזים זמן..."; והיה גם מי שסבור שהמפגשים מיותרים: "מה שחשוב זה שיתמקדו יותר 

 בילדים ובצורכיהם". 

 תרומת המעון להורים 2.3.3

הן טיפול פיזי כללי, הן  –להעניק טיפול כולל לפעוטות מעונות היום השיקומיים מיועדים בראש ובראשונה 

רפואיים -ילות התפתחותית ופעילות העשרה כללית, והן )וזה הרי ייחודה של מסגרת זו( טיפולים פרהפע

הינו גם לתת להוריהם של הפעוטות שירותי ייעוץ שהם זקוקים להם. עם זאת, תפקידם של המעונות 

רכים והדרכה, ובכך לסייע להם להתמודד בצורה מיטבית עם האתגרים הכרוכים בטיפול בילדים עם צ
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באמצעות מתן מידע שוטף, בפגישות פרטניות,  –מיוחדים. עזרה זו ניתנת באמצעים השונים שנסקרו לעיל 

, כמו גם בעצם העובדה בהרצאות ובמפגשי הוריםבמעון או בבית המשפחה,  רשמיות ובלתי רשמיות,

חלק רם משחרלמן ושהפעוטות נמצאים במעונות ומקבלים בהם טיפול מקיף, באופן שעשוי לפנות להורים ז

. לכן, ביקשנו להעריך את תרומתם הכוללת של המעונות להורים בתחומים שונים, ממטלות הטיפול בילדים

 מפרט את תשובותיהם.   33כפי שהיא נתפסת בעיניהם. לוח 

 )באחוזים( *בתחומים שונים"במידה רבה" : ההורים שציינו כי המעון סייע להם 11לוח 

אימהות  
(N=251) 

 אבות
(N=190) 

 73 87 (הימצאות הילד במעון סייעה להתפנות לעיסוקים אחרים )כגון עבודה ומשפחה

 80 87 לטיפולים ולבדיקות /העזרה בהפחתת העומס שקשור בצורך לקחת את הילד

 85 84 סיוע בהפחתה של תחושת העומס באופן כללי

 90 86 עזרה לדעת איך להתמודד יותר טוב עם בעיות של הילד/ה

 99 98 עזרה לדעת איך לטפל טוב יותר בילד/ה

 33 33 סיוע בקבלת מידע על זכויות ושירותים לילד/ה 

 48 33 סיוע בקבלת מידע על המוגבלות או הקושי של הילד/ה

 67 46 עזרה ביצירת קשר עם הורים אחרים שלהם ילדים עם קשיים דומים

 40 43 עזרה בהתמודדות עם תגובות הסביבה לקשיי הילדים

 00 08 סיוע בדרך אחרת**

  .סייע להן בו במידה רבהכי המעון מספר האימהות שציינו התחומים סודרו כאן בסדר יורד של  * 
לדוגמה: במגע עם גופים ביורוקרטיים שונים, כגון ועדות השמה; בתמיכה וסיוע בעת שילדים היו בבית החולים;  **

וע בארגון חונכת לילד; בסיוע במידע לקראת מעבר למסגרת המשך; סיוע בהפגת חרדות; בסיבבשיחות תמיכה ו
 בתחושה שהצוות מוכן להכיל רגשית את המשפחה כולה; בקיום פעילויות לאחים, ועוד. 

 בולטת העובדה שהורים מעריכים במיוחד את תרומת המעונות לפינוי זמן ולהפחתת  – תרומה עיקרית

 לאיכות הטיפול בילדים גם בבית, מחוץ לכותלי המעון. המעונות  תרומת, בולטת מלבד זאתעומס. 

 תרומת המעונות בתחומים של קבלת מידע, יצירת קשר עם הורים אחרים  – תרומות נוספות

גם היא, אולם ניכר שהיא פחותה מהתרומה חשובה הילדים  לקשייוהתמודדות עם תגובות הסביבה 

 בתחומים שנמנו לעיל. 

 הקשר בין המעון וההוריםשביעות רצון כללית מ 2.3.7

אחרי ההתמקדות בהבטים מסוימים של הקשר בין המעון ובין ההורים ומתרומתו להם, נתבקשו ההורים 

מן  70%-מן האימהות ו 74%להעריך את שביעות הרצון הכללית שלהם מטיב הקשר שבינם ובין המעונות. 

-מכלל האימהות ו 99%) מאודצים ממנו ציינו כי הם מרוצים מהקשר הזה; רובים ציינו כי הם מרוהאבות 

 מכלל האבות(.  34%

צאו הבדלים במידת שביעות הרצון, מהטיפול בפעוטות או מהקשר עם ההורים, בין משפחות מיצוין כי לא נ

שילדיהם חדשים יחסית במעון )כלומר, שרואיינו במהלך שנתם הראשונה במעון( ובין משפחות שילדיהם 

   שנייה או השלישית. מטופלים במעון זו השנה ה
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  התייחסות נוספת של ההורים למעונות 3.7

ניתנה להורים הזדמנות לציין לטובה משהו במעון, לציין דברים שכדאי לשפר בו, הריאיון סיום לקראת 

להתייחס לשירותים שכדאי לדעתם להוסיף או להרחיב במעונות, וכן להוסיף, אם רצונם בכך, אמירה 

זאת, באופן חופשי, ולא בהתייחסות להבט מסוים של עבודת המעונות, כפי שנעשה כללית על המעון. כל 

 בחלקיו הקודמים של השאלון. דוגמאות מייצגות של דברי ההורים תובאנה להלן. 

 דברים שחשוב להורים לציין לחיוב  2.7.1

 :דוגמהם רבים ציינו את המקצועיות ואת ההישגים של המעון בקידום הילד. להורי

 מקצועי. יש בו כל מה שצריך, והצוות מדהים". מאודן "מעו 

 ."יש שם יחס מעולה לילד. הילד 'קפץ' בהתפתחות שלו בצורה מעולה" 

 :דוגמההיו הורים שהדגישו את היחס החם, ואת הנכונות של הצוות לעשות מעבר לנדרש. ל

 ."הם עושים את זה כעבודת קודש ולא כדי לצאת ידי חובה. כהקרבה מהלב" 

 "פתוח. תמיד אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות בהרבה סבלנות ואהבה". מאודס יח 

  חימם את הלב". מאוד"אבא שלי נפטר, והצוות במעון בא לנחם, וזה 

 :דוגמהחלק מההורים הדגישו את שיתוף הפעולה בין הצוות להורים, ל

 משמחים אותנו...  אודמ"יוזמה של הגננת לדבר אתי פעם בשבוע. ]היא שולחת[ עדכונים ותמונות ש 

 ולראות את הילד מתקדם...".

 מתחשבים בהורים. קובעים תכנית ]טיפול[, וחשוב להם לשמוע את דעתם של ההורים, למרות  מאוד

 שאנחנו לא מקצועיים, ]באשר ל[מה לפתח אצל הילד".

 דברים שרצוי לשפר במעון ושירותים שמומלץ להוסיף או להרחיב 2.7.3

 ציפייה לשיפור בתשתית הפיזית של מבנה המעון, לדוגמה:היו הורים שהעלו 

 .הפחתת הצפיפות הפיזית במבנה 

 לצורך מתן טיפולי הידרותרפיה.  הוספת בריכה טיפולית 

  ."לשפץ את המעון. שיהיה יותר צבעוני" 

 היו הורים שהעלו ציפיות להארכת שעות הפעילות של המעון ו/או הארכת גיל הזכאות לטיפול במעון:

 ישות רבה יותר של שעת הסיום במעון. היו הורים שציינו כי שעה נוספת תתאים טוב יותר לשעות גמ

 העבודה שלהם. 

  .הארכת השהות במעון עד גיל ארבע לפחות, או אף עד גיל הכניסה לבית הספר 

 היו הורים שביטאו ציפייה להרחבת השירותים הניתנים במעון, לדוגמה: 

 התמודדות עם תגובות של הסביבה. ם כגוןהורית, בנושאי יותר הדרכה 
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 .הוספת סדנאות לאבות 

 .קבלת יותר מידע על זכויות במסגרת המעון, וכן סיוע במגע עם רשויות רלוונטיות 

 .השאלת ציוד רפואי במסגרת המעון 

 רפואיים מסוגים שלא ניתנים כיום )כגון הידרותרפיה(. -טיפולים פרה 

  מעונות רגילים. הוספת פעילות משולבת עם גנים או 

 היו הורים שהעלו נושאים נוספים, כגון: 

 .הקפדה על מתן מזון בריא לפעוטות 

 .)הפחתת התחלופה של כוח האדם בצוות )ובכלל זה, הקפדה על כוח אדם מיומן כאשר הגננת בחופש 

  .הפחתת לחץ על הורים שאינם מעונינים, או לא יכולים, להגיע למפגשים קבוצתיים 

 לסיכוםעל המעון כללית  אמירה 2.7.2

 ,כשניתנה להם האפשרות לעשות זאת שהחליטו להוסיף אמירה כללית , משני המינים,כמעט כל ההורים

 שיבחו את המעונות בכל פה. להלן מספר ציטוטים לדוגמה:

 בכי  –ל כך חששנו . כתה ההחלטה הכי טובה שעשינו, לשלוח את ]שם הילד[ ל]שם המעון[י"זו הי

ות ופחדים טבעיים כאמא צעירה, וזאת הייתה ההחלטה הכי טובה וחכמה, וחבל שלא וחרדות וחשש

 הרווחנו עוד שנה נוספת ]במעון[ לפני ]כן[".

  אני מוקסמת מהעבודה שלהם. הם מיוחדים ועובדים קשה ברצון ובאהבה, והילד שלי מרגיש כמו"

 נסיך שם".

 ."הייתי שמח אם בכל עיר היה מעון כזה" 

 תי יכולה להשאיר את הילד שלי עוד שנה ]במעון[. יש שם צוות מדהים". "הלוואי שהיי 

  ."עכשיו הילדה צריכה לעזוב, ואנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להם ]לצוות המעון[ המון" 

 אבות אחדים בחרו לציין דברים שליליים: 

 ואחד , הנסיעה, הן באופן התנהלותן והן באשר למרחק ציינו בעיות הקשורות בהסעות למעוןהיו ש

 מהם ציין כי בגללן עומדת המשפחה להוציא את הילד מהמעון. 

  אב אחד תיאר זלזול בהורים מצד צוות המעון ואווירה של חשדנות. הוא טען כי הוא מעדיף להעביר

רפואיים באופן עצמאי בשל אווירה זו. לדבריו, אין -ולקחת אותו לטיפולים הפרה את ילדו למעון רגיל

 יו מעון שיקומי אחר שאליו יוכל לשלוח את הילד.באזור מגור

 המעון כלפי מחלקת הרווחה המקומית, ולדבריו "את  תיאר אווירה של מרמור מצד הצוותהיה אב ש

 המרמור מוציא הצוות על הילדים". 
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 דגשים לסיכום 3.8

  רצון גבוהה התמונה הכללית העולה מן הסקר היא של שביעות  – מן השירות מאודשביעות רצון גבוהה

 מבטםנקודת מולפחות  –בטים הספציפיים בפרט. מבחינה זו ימן המעונות בכלל, וממרבית הה מאוד

תחומי הליבה של פעילות . שביעות הרצון הזו בולטת בכל מאודמדובר בשירות מוצלח  –של ההורים 

, מעונותלים רפואי, בתחום הקשר בין ההור-פיזי, חינוכי ופרה – פעוט: בתחום הטיפול בהמעונות

 . וליכולתן לטפל כראוי בילדיהן משפחותתפקוד השל המעונות ל תהממשי תרומהובתחום ה

 נושאים שראויים לבחינה מחודשת: עלו מספר 

 59%תחום ההסעות למעונות ומהם. הוא התחום הבעייתי ביותר הקשור בשירות זה  – הסעות 

. חלקן תיארו ראה שזו נקודת התורפה, ונמהמשפחות סיפרו כי נתקלו בבעיות הקשורות בהסעות

התייחסו לסכנות בטיחותיות מי שאף בעיות הקשורות בעמידה בלוח זמנים, באיכות השירות, והיו 

משרד הרווחה, אשר הזמין את בתחומו של לנושא זה אמנם אינה הישירה של ממש. האחריות 

ות, מדובר בחלק חשוב המחקר, אבל מבחינת המשפחות, שבמקרים רבים מתגוררות הרחק מהמעונ

. מומלץ לבחון דרכים לעבודה מול הרשויות המקומיות לטיפול שהן מקבלות ובלתי נפרד מן השירות

 בנושא זה.

 מקצת הפעוטות נאלצים . מביתן מדי שהמעון רחוק סבורותמהמשפחות  60% – מרחק המעון מהבית

הנזקקים  פעוטותייתכן שמספר ה .(במצטבר)בשני הכיוונים  גרר בדרכים שעתיים ויותר מדי יוםילה

מעונות קרובים יותר לבתיהם, אך מומלץ לתת את  פתיחת 'צדיק'מ לשירות במקומות מסוימים אינו

קצר הקים עוד מעונות או למצוא דרכים אחרות להאם ניתן למעת לעת נושא זה ולבחון באשר להדעת 

מאז ביצוע הסקר נפתחו כאמור,  ם.בדרכים מדי יו יגררותםואת ה הללו את זמן הנסיעה של הפעוטות

ברחבי הארץ מעונות חדשים, וייתכן שהדבר סייע בקיצור זמן הנסיעה למעונות, לפחות של חלק מן 

 הילדים. 

 מדיווחי ההורים עולה הרושם כי מקצת מן המעונות צפופים מדי. ייתכן כי מדובר בתפיסתם  – צפיפות

ולבחון את המצב בכל אחד  שים לב לכךכדאי ל מקצועית של ההורים, אולם-הסובייקטיבית והלא

האם יש צורך במעבר למבנה מתאים יותר או בביצוע שיפורים במבנה ; כמו כן יש לבחון מהמעונות

 .במעונות שיימצאו צפופים מדי הקיים

 שעות הפעילות של המעונות, כדי להתאים את בהארכת  מעונייניםההורים  מקצת – שעות פעילות

 זו.אפשרות ן מיטבי לשעות עבודתם. מומלץ לבחון שעת הסיום באופ

 הורים הביעו תקווה כי יורחב טווח הגיל שבו יטופלו ילדיהם  – ומעבר למסגרת המשך טווח הגיל

במעונות. ייתכן שהדבר נובע בעיקר מחששם מן המעבר למסגרת אחרת בעתיד, וכי לאחר המעבר חשש 

ואף  5רצף ארוך יותר של הפעילות במעונות, עד גיל  אפשרות ליצירתלשקול זה יפוג. עם זאת, כדאי 

, משום שהם פועלים הדברים כבר כיוםאלו הם פני חלק מהמעונות ב , למעשה,למעלה מכך. יצוין כי

 שבתוכה מופעלות כיתות גן, ולעתים קיים באותו מקום גם בית ספר לחינוך מיוחד. רחבה יותר במסגרת 

 מתיאורי וגים ביקורי בית של צוות המעון אצל משפחות הילדים. בחלק מן המעונות נה – ביקורי בית

, עולה כי ביקורים אלה מכלל המשפחות( 43%) ההורים, שבבתיהם קיימו צוותי המעונות ביקורים
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, הן לשם הדרכה יעילה יותר להורים והן כבסיס ליצירת קשרי אמון טובים בין הצוותים מאודחשובים 

 אפשרות להנהיג ביקורים כאלה בכל המעונות.והמשפחות. מומלץ לבחון את ה

  במתרחש במעונות ומעורבים  מאודאבות רבים מתמצאים עולה שמהסקר  – אבותהמעורבות

 יחסיתנמוכה  םמעורבות; אם כי מידת עם הצוות ו, בעיקר ברמה של מפגשים פרטנייםפעילויות בב

. מהאימהות( 83%-ואה למהאבות בהשו 56%) במפגשים קבוצתיים במיוחד, אימהותלזו של ה

קושי . וחשוב לעשות זאת מדבריהם של אבות רבים ניתן להסיק כי ניתן לפעול להגברת המעורבות הזו

מעורבות אבות במעונות במגזר החרדי, שבהם נמנעים לרוב, ממפגשים ספציפי צוין בהקשר של 

 . יותר ות יותר מעורבים, וקורה שלאבות לא ניתנת די הזדמנות להיבמשותף נשים וגבריםקבוצתיים ל

 מהפעוטות הוגדרו בידי הוריהם כמי שיש להם  06% – מענה לילדים עם בעיות רפואיות מורכבות

בעיות רפואיות מורכבות. אמנם ההורים של מרביתם ציינו כי המעונות ערוכים כראוי להתמודד עם 

אמר כי המעונות אינם מכלל הפעוטות שיוצגו בסקר(, שלגביהם נ 0%בעיות אלה, אך היו מעטים )

ערוכים לכך. מאחר שמדובר לעתים בעניינים של חיים ומוות, חשוב לשוב ולבחון את היערכות 

המעונות לטיפול בהם: נוכחות אחות, ציוד מתאים ו/או הדרכה מקצועית לצוותים כיצד להתמודד 

 עם מצבים רפואיים קיצוניים. 

 כי ילדיהם אינם מקבלים במעונות את שסברו ורים ההיו  – רפואיים וסוגיהם-כמות הטיפולים הפרה

את  יםלוקחמקצתם או את כל סוגי הטיפולים הנדרשים להם.  לה הם זקוקיםשכל כמות הטיפולים 

. מומלץ לבחון האם אכן מכיסםאותם מממנים הילדים לטיפולים נוספים בשעות אחר הצהריים ואף 

ולבדוק האם ניתן לספק  ובאילו מקרים, ותמיטבית של הפעוטה םלהתפתחותשל ממש מדובר בצורך 

למנוע כדי . זאת, , וכיצד אפשר לעשות זאתבמסגרת המעונות למי שזקוקים לכך טיפולים אלה

, כמו גם אפליה לרעה של הפעוטות הזקוקים גם יומית-היום םמההורים עול כספי ועומס בהתנהלות

 הם לטיפולים אלה, אך הוריהם אינם מסוגלים לספקם להם. 

 יותר מידע והדרכה, הן באשר לטיפול בפעוטות  רצונם לקבלאת  והדגיששהורים היו  – מידע להורים

 בבית והן באשר לזכויות שונות.  

  בחינת דרכים אפשריות להגברת התרומה של המעונות בתחומים שנמצא כי בהם התרומה הייתה

דים עם קשיים דומים, וכן עזרה כגון: עזרה ביצירת קשר עם הורים אחרים, שלהם יל – מועטה יחסית

 בהתמודדות עם תגובות הסביבה לקשיי הילדים.
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 מקורות

-אוחזר ב http://www.nevo.co.il/law_html/law01/278_001.htm. 0000-ס"תש, שיקומיים יום חוק מעונות

00-9-34 

. "משפחות עם ילד הסובל מנכות התפתחותית; תפקוד הורי, זוגי ומשפחתי". 3779. 'שולמן, ש'; שיף, ר-לוי

. הורות ונכות התפתחותית בישראל. 3779רמות, א. )עורכים(.'; רימרמן, א'; חובב, מ'; דבדבני, א :בתוך

 מאגנס, ירושלים. –ג'וינט ישראל 

ביטחון סוציאלי ם נכויות במצבי סיכון: סקירת ספרות". . "ילדים ע0000'. , דןנאו'; עוזיאל, ל'; מרום, מ

38-64:36. 

 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד. 3113 החברתיים השירותים סקירת

. "מתח בתפקיד הורי והיענות לילד בקרב הורים לילדים עם מומים פיסיים מולדים: סקירת 3779. 'שטנגר, ו

 התפתחותית ונכות הורות. 3779(.עורכים. )'א, רמות.; א, מרמןרי; 'מ, חובב; 'א, ספרות". בתוך: דבדבני

 .ירושלים, מאגנס – ישראל וינט'ג. בישראל

 

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/278_001.htm
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 נספח: מידע נוסף על הדגימה ועל שיטת העבודה שננקטה בסקר 

מאחר שהנחיות משרד הרווחה אינן מאפשרות העברה של פרטים מזהים של המטופלים במסגרותיו לצוות 

  משרד הרווחה.על ידי אגף המחקר של יך הדגימה המחקר, בוצע תהל

 להלן שלביו העיקריים של תהליך זה:

הופקה ממערכות המידע של המשרד רשימה של מספרי הזהות של הפעוטות אשר  0034בחודש ינואר  (1

( כרשומים במעונות היום השיקומיים שבאחריות אגף 0035דווחו כחודשיים לפני כן )בנובמבר 

פעוטות  3,303ילדים עם פרטי רישום שגויים או חסרים, שמנעו זיהוי ודאי, נמנו  בניכוי 9.השיקום

  10מעונות שונים. 33-כאלה, שנכללו בדיווחים של חודש נובמבר שכבר עודכנו, ואלה היו רשומים ב

)מתוך ציפייה שנצליח  פעוטות 534פעוטות, ובסך הכול נדגמו בשיטה זו  8מכל מעון נדגמו אקראית  (3

( בנות. יצוין כי 50%) 385-( בנים ו30%) 083, מהם פעוטות( 040-לבסוף את הוריהם של כלראיין 

פעוטות או פחות מכך, ובמקרים אלה נכללו  8, 0035במעונות מעטים היו מדווחים, נכון לחודש נובמבר 

בדגימה כל הפעוטות הרשומים במעון. החלוקה בין המינים במדגם נמצאה מייצגת כמעט במדויק את 

 בנות.  53%-בנים ו 47%החלוקה בקרב כלל האוכלוסייה: 

משרד הרווחה שלח לכל מעון את רשימת מספרי הזהות של הפעוטות שנדגמו. מנהלי המעונות נתבקשו  (2

להכלל ברשימת המרואיינים. בקש שלא להעביר להורי הילדים מכתב הסבר על המחקר ולאפשר להם ל

המחקר את פרטי הקשר העדכניים של המשפחות, מלבד אלו  בסיום תהליך זה, העבירו המעונות לצוות

שביקשו שלא להכלל בסקר . מרבית המעונות, אך לא כולם, שיתפו פעולה באורח מלא עם תהליך זה. 

(. בניכוי משפחות שסירבו 80%המעונות ) 33מכלל  57-בסך הכול נתקבלו רשימות נדגמים מסודרות מ

 משפחות.    075, כללה רשימה זו ואחדים שנפטרו ים את המעונותלהכלל בסקר, וכן מעטים שעזבו בינתי

 046-. בסך הכול רואיינו הורים מ0034יוני  –הראיונות הטלפוניים התקיימו בין החודשים אפריל  (3

משפחות שבהן רואיין הורה אחד, לרוב  36-משפחות שבהן רואיינו שני הורים, ו 370משפחות, מהן 

מכלל  %83משפחות אלו מהוות  11ל רחבי הארץ וממגזרים שונים.מעונות שונים בכ 57-האם, מ

                                                   

הסיבה העיקרית להפקת הרשימה בהתבסס על מצב הרישום בחודש נובמבר הייתה כדי למנוע מצב בו ירואיינו   9
ד בטרם ביצוע הראיונות, וברור שלא יספיקו לצבור די התרשמות הורים לפעוטות שנכנסו למעונות זמן קצר מא

, הספיקו לקוחותיהם החדשים ביותר 0034מהמעון ותובנות לגביו. כך, בעת שהחלו הראיונות, בחודש אפריל 
 חודשים לפחות.  4שנכללו במדגם לצבור בהם ותק של 

( נובע מסיבות 3,700-פלים מדי שנה במעונות )כהסיבות לפער בין מספר זה לבין המספר הכולל של הפעוטות המטו 10
שונות. מלבד הפעוטות, שפרטי הזיהוי שלהם לא היו מספיקים להכללתם בבסיס הדגימה, הסיבות המשוערות 
העיקריות הן: איחורים בדיווחים על חלק מהפעוטות למערכת המידע של משרד הרווחה, וכן העובדה שהמעונות 

שנת הלימודים כולה, כך שחלק מן המטופלים בהם עדיין לא נקלטו בהם בחודש קולטים פעוטות חדשים במהלך 
 נובמבר, ששימש בסיס לדגימה. 

בשתי משפחות רואיין אב בשאלון האם המלא )במקרה אחד מדובר באב שהוא ההורה המשמורן במשפחה בה  11
ות לשתף פעולה(. במשפחה ההורים גרושים, ובמקרה אחד האם טענה שאינה מעוניינת להתראיין, אך האב ניא

שלישית רואיינה הסבתא, שמשמשת משפחת אומנה של הפעוט, מאחר שלשני ההורים יש מוגבלות שכלית ונמסר 
מהמעון כי הם אינם כשירים למלא את כל תפקידי ההורות, וכי אינם מסוגלים להתראיין בריאיון מסוג כזה. 

ל מכלל ראיונות האם, ולכן משקלם הסטטיסטי זניח. הכו-בסך 3%-מדובר במקרים בודדים, המהווים ביחד כ
 046מכלל  040-לפיכך, נכללו ראיונות אלה בעיבוד הסטטיסטי כ"ראיונות אם", על אף שבפועל רואיינו אימהות ב
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הראיונות בוצעו המשפחות שאת פרטיהן קיבלנו. מדובר בשיעור היענות גבוה יחסית לסקרים דומים. 

 בעברית או בערבית, בהתאם להעדפותיהם של המרואיינים. 

ש תמונה מייצגת של עמדות בכדי לגממצאי הראיונות קובצו יחד ועובדו סטטיסטית באופן אנונימי,  (3

 מעונות בראייה ארצית כוללת. בנוגע לההורים 

 

                                                   

המעונות רואיינו בין משפחה אחת לשמונה  57-ה"אימהות" שלהן התייחסנו בפרק הממצאים. מכל אחד מ
חות מכל מעון(. מגזרים שונים: חלק מהמעונות מתאפיינים באוכלוסייה ממגזר משפ 4-משפחות )בממוצע, כ

  מסוים באוכלוסייה, כגון ערבים או חרדים, בעוד שבמעונות אחרים מטופלים יחד ילדים ממגזרי אוכלוסייה שונים.


