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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
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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: 
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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, 



 

v 

 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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 תודות

 להודות לאנשים שסייעו בתכנון המחקר, בביצועו ובהכנת דוח זה: יברצונ

חקר: ד"ר אסי אהרונוב, ד"ר שלמה אלישר, גלית גבע ודינה בן לביא לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המ

תודה  .שסייעו בקידום המחקר , ולצוותי משרדיהםני ממשרד הבריאותדממשרד הרווחה, וד"ר הדר יר
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 , 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 
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