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 תמצית המחקר

 ליווי המשפחות תכניתא. 
 פדרציותהו, מגידו עיריית יקנעם, המועצה האזוריתיחד לאחר כעשר שנים של שותפות הובילו 

עזור מהלך אסטרטגי, שעיקרו מיקוד המאמצים ל ריתהב-צותשבאר לואיס-היהודיות באטלנטה וסנט

דרך עבודה , ממעגל המצוקה והתלותהמתמודדות עם קשיים בתחומים רבים לצאת משפחות ל

 . על כוחות המשפחה כוללנית המבוססת

אזורית ה המועצן ה, ממשפחות 200-משרתת קרוב ל 2006-לליווי משפחות שהחלה לפעול ב תכניתה

 תכניתהשתתפו בתיופיה אשר משפחות עולות מאהן ביקנעם משפחות כמחצית מה .מגידו ומיקנעם

יג את יעדיהן מסייעת למשפחות להשליווי המשפחות  תכנית .ישראל-עצמאות של ג'וינטדרך פרויקט 

 ;יחסים במשפחה ותפקוד הורישיפור  ;)עוליםבקרב ( עברית לימוד ;תעסוקההשגת : בתחומים שונים

וצמצום  ;הילדיםבקרב חברתי ורגשי שיפור מצב לימודי,  ;ילדיםה לימודיהגדלת מעורבות ההורים ב

 . בני הנוערבקרב  התנהגויות סיכון

 :שני מרכיבים מרכזייםיש תכנית ל

 ,יעדיהלממש את  העוזר לשנפגש עמה באופן קבוע, ו משפחה בתכנית ממונה מלווה משפחה,לכל  .1

עובדים סוציאליים הם  םהמלווי מרבית ,coaching)בשיטות של "אימון אישי" ( תוך שימוש

 מקצועיים-או עובדים סמךהם בעלי מקצועות אחרים ומיעוטם  ;במחלקת הרווחה של הרשות

 . בתחומים אחרים

תעסוקה, פרויקט חונכות  לעידוד תכניתכגון  ,פרויקטיםמגוון ב ףהשתתלמוצע לבני המשפחה  .2

תכניות הרגילות ה לע ומוצעים בנוסףמתקיימים במימון התכנית  האל , או סדנת הורות.לילדים

  .במקום הקיימות

 מחקר ההערכהב. 
ולקבלת החלטות ביחס להפעלתה  ,כבסיס לשיפור התכנית לספק מידעהייתה  ההערכה מטרת

  :ות של ההערכה הןספציפי. מטרות ולפיתוחה

  תכניתהתשומות ועל דרכי העבודה של ה לספק מידע על .1

  להביא את משוב המשתתפים על התכנית .2

  .להעריך את מידת התקדמותן של משפחות המשתתפות בתכנית .3

  ואיסוף המידע מחקרה כלי

 תכניתבשנה הראשונה של השאלונים בשתי נקודות זמן, הות ענאספו נתונים באמצ - שאלונים 

על ההשתתפות ו והילדיםכללו שאלות על מצב המשפחה . השאלונים )2008יה (י) ובשנה השנ2007(

ועל תפיסות ביחס למרכיבים שונים  ,תכנית, על התקדמות בתחומים שונים בהם פועלת התכניתב

  :תכניתשל ה
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 (מילוי עצמי) עבודתוה ואודות המשפחעל מלווה שאלון ל .1

  )טלפוני ןאיויר( אימהותשאלונים ל .2

 (ריאיון טלפוני) 16-13 גילאישאלונים ל .3

 שלבים הראשונים שלב 2006-בוצעו ארבע פעמים, בפעם הראשונה ב מיקוד וקבוצות ראיונות 

 :2009, ובפעם האחרונה בסתיו תכניתהתארגנות ה

  ראיונות עם אנשי מפתח בתכנית .1

 עם המלווים קבוצות מיקוד .2

 תכניתקבוצת מיקוד עם מובילי ה .3

 ינו ההורים, המלווה, ירוא במסגרתם ,משפחות 7-ביחס לנערכו חקרי מקרה  2009-ב - חקרי מקרה

  .ואיש מקצוע נוסף שעבד עם המשפחה

 ,משפחות 187השתתפו בה  2008ועד לדצמבר  2006באוקטובר  תכניתמתחילת ה :אוכלוסיית המחקר

לאחר  תכניתמשפחות חדשות, שהצטרפו ל 37לא נכללו במחקר  .במחקרתוכן השתתפו מ 125-כו

 226במשפחות אלה הכל היו -בסך. 2008משפחות שסיימו את השתתפותן לפני יוני  25-, ו2007דצמבר 

 או פחות. 18 איילדים גיל

אלוני שמ נקודות הזמןמשפחות אשר התקבלו לגביהן נתונים בשתי  לערק מציג ממצאים דוח ה

-ביחס ל 16-13גילאי שאלוני ממהות, ויא 81-מהות ביחס לישאלוני אממשפחות,  87-מלווים ביחס לה

 בני נוער.  42

שנים. במהלך המחקר במשך שלוש וחצי  תכנית, וליווה את ה2006המחקר החל בסתיו  מהלך המחקר:

ועם  תכניתדונו עם מפעילי הי, אשר נהכל)-(ארבעה בסך ביניים ותוחד סראמ-בפברוארמדי שנה  והוגש

 ותולהתמודדק התכנית וזיסיפק צוות המחקר משוב שוטף לח אלהבמסגרת דיונים נציגי הפדרציות. 

  .עם קשיים

 יש מספר מגבלות: מחקרל

השינויים לכן ניתן היה למדוד את , ותכניתלא ניתן היה לאסוף מידע על המשפחות לפני כניסתן ל .1

  .שהתבצעה מספר חודשים לאחר הצטרפותןבהשוואה למדידה  רק

יקנעם, אך המדידה במשפחות הכחצי שנה לפני להשתתף בתכנית מגידו התחילו במשפחות ה .2

עבור שתי בשונה  נקודות הזמןהראשונה התבצעה בו זמנית, ולכן משמעות ההשוואה בין שתי 

  .הקבוצות

  .המשפחותכל על  שהמידע הנדרכל לספק את  התקשומלווים ה .3

לקבלת  אפשרותהמקטין את , מה ששלוש קבוצות, ונחלקת ליחסית אוכלוסיית המחקר קטנה .4

  .תוצאות מובהקות
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בקרב המשפחות  במשך הזמןשחלו שינויים את הדאות ובולייחס לא ניתן היעדר קבוצת ביקורת ב .5

 השתתפותן בתכנית. ל

 תכניתמאפייני המשפחות בג. 
  :, בעלות מאפיינים שוניםשל משפחות קבוצותשלוש משתתפות  תכניתב

  .אזורית מגידוהמועצה ב יבוצים ובמושביםמתגוררות בקהמשפחות  .1

 .רותים חברתייםי, רובן מוכרות שנים רבות למחלקה לשביקנעם )לא עולותותיקות (פחות מש. 2

קשיים הקשורים עם  אתיופיה עולילתכנית נבחרו  .ביקנעםהמתגוררות  האתיופיעולות ממשפחות  .3

  :לא התמודדו עם קשיים קיצונייםהמשפחות להסתגלות לחיים בישראל, אך 

 ות ביקנעם הוותיקות, שיעור זה גבוה במיוחד בקרב המשפחות הורי-חד הן כשליש מהמשפחות

)48% .( 
 3.4-כהיה  בכל הקבוצות מספר הילדים הממוצע במשפחה . 

. שיעור ןכלכליים, והתקשו להתארגן לשיפור מצבשלוש הקבוצות סבלו מקשיים כל המשפחות ב

תיקים ביקנעם. ו, והנמוך ביותר בקרב הוהתעסוקה הגבוה ביותר היה בקרב משפחות עולות מאתיופיה

לא קיבלו את כל הזכויות מהם העובדים הרוויחו שכר נמוך וחלק ניכר  ,שלוש הקבוצותכל ב

 הסוציאליות. 

 כמהאין תעודת בגרות או הכשרה מקצועית.  ם מאתיופיה,, במיוחד לעולילחלק גדול מן ההורים 

 עברית.  דוברים םאינהאלה עולים מה
  ההורים בלימודים של הילדים, של מעורבות היעדר היו  התמודדו עמםהמשפחות שקשיים נוספים

 ים נמוכים של הילדים, וקשיים רגשיים וחברתיים של הילדים ושל בני הנוער. יהישגים לימוד

 היעדים של המשפחותד. 
הסיוע של המלווה בקביעת היעדים שהמשפחה מעוניינת  ואים החשובים של התכנית הטבהיאחד ה

שיפור התעסוקה כיעד בחרו ב מכלל המשפחות המשתתפות בתכנית שבעים וארבעה אחוזים. להשיג

 ,ילדיהם מסגרות הלימוד שלעצמאות כלכלית. הרחבת מעורבות ההורים בבחרו ב 60%-, ולהתערבות

 העולים מאתיופיהבקרב הרוב המכריע של בחרו כיעדים ושיפור עצמאות ההורים מול השירותים, נ

בתחום שיפור יו ר ההשכיחים ביותכש ,ולבני הנוערגם ביחס לילדים  הוגדרו יעדיםבשניהם).  79%(

הילדים  קרבבמיוחד בשכיח הוגדר כיעד לימודי שיפור ). 61%) ובתחום הלימודי (64%רגשי (-החברתי

 .  )91%ממשפחות העולים מאתיופיה (

יעד זה  .יעד של שיפור יחסים במשפחהמשפחות שבחרו את המספר האיננו יכולים לספק נתונים על 

ינו בחקר יכל המשפחות שרואעם זאת, רק בהמשך.  תכניתל ףהתווסנכלל בשאלון מכיוון ש לא

ההורות.  כישוריההורים ושיפור חסים בין שיפור היהן בו ןקבעו לעצמהמקרים סיפרו על מטרות ש

, למשל, מעבר מיעדים חומריים התכניתתוך כדי השתנו מטרות ציינו שלפעמים ה הוריםים והוהמלו

  .היחסיםשיפור  וא תאישיהההתפתחות  ליעדים בתחום ,כגון שיפוץ דירה
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 ה. ליווי המשפחות
. תכניתבמהלך ה ההתפתחאשר  החדשהתערבות וגישת  תכניתמרכזי ברכיב ליווי המשפחות היווה 

ה שכיחהתדירות הכאשר יתה שונה בין הקבוצות ישל המלווים עם המשפחות ה פגישותתדירות ה

י מלוומ במסגרת פרויקט עצמאותליווי קיבלו ומאתיופיה  שעלובקרב המשפחות  הייתהביותר 

כדי עבודתם  ני הקהילה האתיופית, אשר הוכשרו לתפקיד תוךבצעירים אקדמאים  - המשפחה

פסיכולוגים חינוכיים,  יואחרים ה ;עובדים סוציאלייםהיו  המלוויםרוב . במסגרת ההדרכה בתכנית

ליוו את המשפחות במסגרת עבודתם השוטפת, מורים. אנשי מקצוע אלה  או מטפלים ביצירה והבעה

 הועמדש הזמןמ זמן לליווי המשפחותפחות לרשותם עמד ו ,מבלי שנגרעו מהם תפקידים אחרים

מכלל  32%רק  פעם בחודשלפחות וה ונפגשו עם המל 2007-ב .עצמאותפרויקט ב הרכזים לרשות

, סיפרו 2009-. בראיונות העומק שנערכו שנה לאחר מכן, ב55%-ל 2008-עלה בש, שיעור המשפחות

שהמשפחה ככל  .רצון המשפחותתדירות המפגשים, על פי שוב בהמשך ירדה המלווים והמשפחות כי 

 זקוקה פחות לליווי אינטנסיבי. היא  ,עצמאית יותר יתנעש

 הספר-ביתהקשר של ההורים עם ), 70%-כ(תעסוקה היו ביותר בשכיחות הגדולה שנידונו  יםהנושא

מרבית הפגישות עם המשפחה נערכו  ).51%( ושימוש בשירותי הרווחה) 51%תפקוד ההורים (), 60%(

 תכניתמהמקרים נערכו בבית המשפחה. למרות שהובחלק  ,במחלקת הרווחה או במשרד עצמאות

נכחו  אימהותההוריות, -. במשפחות דובלבד מהותילכל המשפחה, מרבית הפגישות היו עם הא היועד

הייתה השתתפות רבה יותר של  העולים מאתיופיהבקרב . 36%-ברק נכחו האבות ומהמפגשים  82%-ב

  .האבות

. תכניתשוטפת בשנה הראשונה של ההדרכה  , וכן)coaching"אימון אישי" (המלווים עברו הכשרה ב

המלווים כי ההדרכה ענתה על צורכיהם כמלווי המשפחה. מהמלווים  77% דיווחו ,2008-ראיונות בב

 תנעומו המשפחה ידי-עלראו באימון האישי שיטה הממקדת את ההתערבות במטרות המוגדרות 

, כן-כמו. כפי שקורה לעתים קרובות בעבודתם הרגילה בבעיות השוטפות וב"כיבוי שריפות",רק עיסוק 

לבנות לעצמה ובכוחות שיכולים לסייע רוצה האימון האישי ממקד את תשומת הלב בעתיד שהמשפחה 

תה להצלחת ההתערבות. ואת מחויב לידמגשלה המשפחה בהגדרת המטרות  שיתוףלה להגיע אליו. 

 משתתפותשאינן אחרות עם משפחות ון האישי גם הם משתמשים בכלי האיממלווים ציינו כי מרבית ה

 . בתכנית

שהם חשים סיפוק  ;)78%המשפחות (מרבית מתאימים לעבוד עם  "כלים"כי יש להם דיווחו המלווים 

הביעו הם ו ;)72%ושהם מרוצים מעבודתם כמלווים של המשפחה ( ;)76%( ותמהעבודה עם המשפח

עם  על הצלחות ועל שינויים בקרב המשפחות.גם דיווחו הם  .התכניתשל לעקרונות ו לחזוןרבה  ההערכ

הרגילות, במיוחד כשלא  יהםבנוסף למטלותהמשפחות הם דיווחו גם על קושי לבצע את ליווי  ,זאת

, ומהי קדימותו ביחס למשימות המשפחות כמה זמן הם אמורים להקדיש לליוויבבירור היה מוגדר 

שיש להסדיר את תהליך הליווי ולהתמודד עם למסקנה בשתי הרשויות הגיעו עם הזמן האחרות. 

 : במגידוהוחלט  שנה השלישיתבהעומס שהוא יוצר. 

 את המשפחות בצורה מאוזנת יותר בין המלווים, מחדש לחלק  .1
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ככל שהמשפחה , בהדרגהיצטמצם אשר  לליווי הנחוץ לכל משפחהלהגדיר את מספר השעות  .2

 תתקדם,

להעסיק עובדת סוציאלית שתעסוק בליווי מספר גדול של משפחות באחד המושבים. הפתרון  .3

 15 ולהציע לכל משפחה ,תכניתצמצם את מספר המשפחות בהיה ל בשנה השלישית ביקנעם אומץש

  .להשיג המשפחה מעוניינתאותה  במטרה מסוימת עם המלווה כדי להתמקדמפגשים 

בשתי השנים) ומהקשר  92%מעבודת המלווה ( ותמרוצהיו האימהות רוב : משוב המשפחות על הליווי

נכונות המלווה מ שהיו מרוצותהאימהות  בשיעורירידה  הייתה. עם זאת, )90%ה (האישי עם המלוו

המפגשים עם  שכיחותירדה שביעות הרצון מכן ו ,2008-ב 78%-ל 2007-ב 88%-מ ,לעזור למשפחה

עולים בקנה אחד עם דברי המלווים, שהם חשים סיפוק  אלה ממצאים. 56%-ל 85%-מ -המלווה 

 . העבודה שלהם מתקשים לבצע אותה בגלל עומסחשים תסכול וומשמעות בעבודת הליווי, אך 

ברוב המקרים הם  ;משמעותיכן וינו את הקשר האישי עם המלווה כקשר יההורים צבחקרי המקרים 

ניתן להתייעץ ולהתלבט עמו לגבי הבעיות. ההורים ציינו שהמלווה שו ,חשו שהמלווה קשוב לבעיותיהם

 עבורם בשעת צרה. ההורים הביעו רגשות מעורבים ביחס לשימוש של המלווים בכלי האימוןבזמין 

היה להם חשוב גם עבודה על פי מטרות מוגדרות, פי לכ שהמשתתפים חשו . לצד ההערכההאישי

 בעיות דחופות. התעוררו כאשראת העבודה המובנית  ח בצדהנילויהיה מוכן גמיש  שהמלווה יהיה

 ו. הפרויקטים 
. ילדיםורים או ה -השונים  משפחהבני הלהמיועדים פרויקטים הוצעו מגוון  תכניתמשתתפים בל

הילדים. בכמחצית  עוסקים בתחומים שונים, כגון הורות, ניהול תקציב, ולימודי הפרויקטים

. שיעור זה היה גבוה במיוחד בפרויקט אחד לפחותהשתתף ש לפחות ילד אחדהיה  תכניתמשפחות במה

ם קנעיות בותיקוההמשפחות ), ונמוך במיוחד בקרב 73%בקרב משפחות עולים מאתיופיה ביקנעם (

או הורה אחד רק בחמישית מן המשפחות  -השתתפות ההורים בתכנית הייתה נמוכה בהרבה ). 22%(

 ,מהמשפחות בפרויקטים 41%-תתפו הורים מבין מגידו, בה השבפרויקט. ניכר הבדל  פוהשתתשניהם 

לפי היו חסרים פרויקטים מהמשפחות. תחומים בהם  10%רק בפרויקטים השתתפו לבין יקנעם בה 

ר סֶ חֶ וביקנעם,  ותותיקמשפחות עבור בהתעסוקה וההורות  בתחוםהיו  ,משתתפיםהמלווים והדיווח 

  .במגידו וביקנעם למבוגריםפנאי ולימודים בלתי פורמליים  תכניותב

 ז. סיום ההשתתפות בתכנית 
מן המשפחות  חלק. 2009-10עד  2006-7-מם, משפחות היו צפויות להשתתף בתכנית במשך שלוש שניה

ומיעוטן, לאחר  ;ן שהשיגו את מטרותיהןוכיומ: רובן, יימו את השתתפותן בתכנית מוקדם יותרס

 תכניתבשנה השלישית להשתתפות המשפחה ב יםועם המלוו אימהותבראיונות עם ה. תכניתשנשרו מה

המשפחה סיימה את ד, ולא היה ברור האם והפגישות פחתה מאכי תדירות חלק מן המקרים ב נאמר

השנה השלישית, מפעילי  סוףכנן סיום מסודר. לקראת וולא ת כתנמש האם התכניתאו התכנית 

התלבטו ביחס לדרך הנכונה לסיים את הליווי עם כל אחת מן המשפחות, לאור הצרכים  תכניתה

משפחות ישמשו תומכים ל" תכנית"בוגרי השאפשרות ההייחודיים שלהן. הצוות במגידו סיפר על 

 . תכניתשמתחילות את החדשות 
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אתיופיה בעזרת עולי ליווי המשפחות את ביקנעם הוחלט לסגור את פרויקט עצמאות ולהמשיך 

, המורכב מעובדות סוציאליות רותים חברתייםיבמחלקה לשבמיוחד למטרה זו שהוקם  במסגרת צוות

 . מקצועיים, כשחלק מחברי הצוות בעצמם עולים מאתיופיה-ומעובדים סמך

 תכניתח. שינויים בקרב משפחות ה
 . בתחום התעסוקה 1

ביקנעם, אחוז האבות הוותיקים  -יש הבדלים ניכרים בין הקבוצות בתחום זה  :התעסוקהשיעור 

בקרב גברים בגילאים הכללי בישראל , בשעה ששיעור התעסוקה 91%-ל 73%-המועסקים עלה מ

וירד ) 95%( 2007-מקבילים לא השתנה. אחוז האבות העולים מאתיופיה המועסקים היה גבוה מאוד ב

ה בשיעור התעסוקה בקרב כלל עולי אתיופיה בין שתי יד למגמת העליבניגו ,זאת .2008-ב 84%-ל

). 63%( 2008) לבין 71%( 2007בין מעט בירד המועסקות הכולל של אחוז ה אימהותבקרב ההשנים. 

-ל 77%שיעור התחלתי גבוה של התעסוקה, מ שיעורירידה מובהקת ב הייתהמאתיופיה  עולותהבקרב 

-ל 11%-המועסקות במשרה מלאה מ אימהותביקנעם עלה שיעור התיקות והו אימהותבקרב ה .58%

21% .  

המרוויחות  אימהותשיעור ה - המועסקות אימהותיה משמעותית בשכר היחלה על 0F1:מהותיהא שכר

מוסברת בכך הזו ה י. העלי77%-ל 44%-וביקנעם מ 87%-ל 53%-עלה במגידו מלחודש ₪  2,000מעל 

 אימהותקרב העולות מאתיופיה אחוז הבשחלק מן הנשים הגדילו את היקף המשרה שבה עבדו. 

 . 78%-ל 89%-מ - מעטב, וירד מלכתחילההיה גבוה יותר בקרב המועסקות ₪  2,000המרוויחות מעל 

מהתנאים הסוציאליים המקובלים שנהנו שיעור האימהות  :של המועסקות תנאים סוציאליים

 אימהותה יבמיוחד, עלו שיעור .2008-ב 87%-ל 2007-ב 67%-מ עלהידי המעסיקים -הניתנים על

שמקבלות ימי חופשה ומחלה בתשלום והפרשת המעביד לקרן פנסיה, תנאים להם זכאים העובדים על 

 פי חוק. 

 תשלוםקשיים כלכליים, כגון ניתוק חשמל ומים בשל אי נשאלו ביחס להאימהות  :יםכלכלי קשיים

ים, מרבית מועסקהורים , או חוסר יכולת לחמם את הבית בחורף. למרות שמרבית החשבונות

 ).87%( 2008-) וב91%( 2007-בשיים כלכליים חוו קכי  ווחוידהאימהות 

 ידי-על תהירידה בתעסוקה ובשכר של עולי אתיופיה מוסבר חסמים לשילוב עולי אתיופיה בתעסוקה:

 דדים:מספר חסמים עמם הם מתמו
 רבים להכשרה מקצועית בעברית שמונעים קבלה לקורסים דלה עדר השכלה פורמלית ושליטה יה

 תםת השכלים אהשללו עברית הם צריכים ללמוד כןל ;משרד התעסוקה, המסחר והתעשייהשל 

מרבית המשתתפים מתקשים שתארך זמן רב וכאשר הכשרה מקצועית שיתחילו בעוד לפני 

  .עם אופק כה ארוך תכניתלהתחייב ל

                                                   
-הם רואיינו ישירות רק בכיוון שמאבות, סוציאליים של ההתנאים לנים ביחס לשכר ואין אנו מציגים נתו  1

 .ולתנאים הסוציאליים של אבות מעטים בלבדשכר ביחס להאימהות סיפקו נתונים  2007-ב .2008
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  רבים גם בשעות אלה משום שהצהריים ובערב -אחר בשעות הכשרותבקושי להשתתף בקורסים או

  .עובדיםמהם 

 עלויות גבוהות של טיפול בילדים. 

 חשש להחליף מקום עבודה. 

דורשי עבודה חסמים העומדים בפני  אלה העולים צריכים להתמודד גם עםהחסמים כל הבנוסף ל

 , ובמיוחד בפריפריה. רחבי ישראלאבטלה ב -נוספים שאינם עולים 

להתמודד עם החסמים הללו:  כדי כמה צעדיםבביקנעם נקט  האתיופייוצאות צוות ליווי המשפחות 

הוחלט להעניק את הסיוע בתעסוקה באופן דיפרנציאלי, על פי קבוצות גיל והשכלה, כשמרב 

, המיועדים לעבודה לימוד שנות 12 שסיימו אנשיםב או, 30 גיל עד אנשיםהמאמצים יושקעו ב

 לימוד שנות 12 סיימו שלא 45-30 בנישל . המאמצים בהשמה לפתיחת עסקים עצמאייםמקצועית או 

מקום עבודה  מציאתכגון ניקיון וייצור, כשהמטרה היא להגיע ל ,מקצועיות-בלתיבעבודות מוקדו 

בהם היא לתמוך  ויותר 50 בניבעבור  המטרה. טבות סוציאליותוה משביעי רצוןקבוע עם תנאים 

ניסיוני  פרויקט, החקלאית בחווה למשל, בעבודה הקיימת, אם ישנה, או להפנות לעבודה התנדבותית

 בעקבותכן, -כמוידי יוצאי אתיופיה, המגדלים בה גידולים אורגניים בשיטות מסורתיות. -המופעל על

 ליכולת בהתאם, אישיים הכשרה במסלולי המאמציםאת  למקד הוחלטסיון שהצטבר, יהנ

 . קבוצתיים בקורסיםבמקום  המשתתפים של ולמוטיבציה

 הורות ויחסים במשפחה . 2
השאלונים לא כללו שאלות שיעריכו את השיפור בהורות וביחסים המשפחתיים מכיוון כאמור, 

 יםחשוב וה נמצאאל יםזאת, נושאעם  של התכנית. יםכיעד וה לא הוגדראל יםשמלכתחילה נושא

מחקרי השינויים בתחומים הללו בתכנית בשלב מאוחר יותר. לפיכך, למדנו על  ולמשפחות ולכן שולב

ווחו יהורים דהמלווים וה כפי שנעשה בתחומים אחרים. ,ולא מהנתונים ההשוואתיים יםהמקר

עם המלווה שיחות ב שקיבלושהם ייחסו לסיוע  ילדים-על שיפור ביחסי הוריםבראיונות הפתוחים 

ביחסים . השיפור הורות וקבוצות להורים סדנאותולהורים בלבד, או יחד עם הילדים), שיחות עם ה(

ההורים והילדים חשו טוב יותר לגבי עצמם והיו  - תכניתשל הכללית ההשפעה המגם  ,לדעתם ,נבע

ניכר בהורות וביחסים במשפחה תמיכה רגשית או טיפול. השינוי קבלת מצב רגשי טוב יותר, בעקבות ב

ת הילדים נוכונבשיפור התקשורת של ההורים עם הילדים, ביכולת ההורים להציב גבולות לילדים, ב

 לקבל את סמכות ההורים, ובהפחתת המריבות והאלימות בבית. 

 - קשורת בין בני הזוגתה ו אתשיפרכי השיחות עם המלווה  הזוגות הנשואים דיווחו, מרבית כן-כמו

שינוי בבית.  לפעול לקראת בני הזוגשני  ועודדו את ,בין בני הזוגטובה יותר ת עימותים ותקשורת ופח

ביכולתן לנהל את היחסים וגרושיהן  כלפיביחסן  ראוי לציוןשינוי  דיווחו על נשים הגרושותמהחלק 

 את המתח.שהפחיתה את העימותים וצורה ב

 עצמית ודימוי עצמימסוגלות . 3

ביטחון עצמי, בדימוי העצמי ואף במראה החיצוני. שיפור בעל בראיונות הפתוחים בני המשפחה דיווחו 

וציינו כי הליווי  ,לאחר גירושין או אלימות במשפחה ,משבר הצטרפו לתכנית בשעתחלק מהמשתתפים 
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יכולת טובה יותר, לרבות ניהול עצמי  משפחות סיפרו על יכולתהעזר להם לחזור למסלול חיים רגיל. 

, שלהם הרשת החברתיתשל וחיזוק רחבה על ה רומשתתפים סיפה, כן-כמו. המשפחה תקציבאת לנהל 

 נמצאו בבידוד חברתי. שעבור משפחות בהחשובה במיוחד 

 בקרב בני הנוערשינויים . 4

 42 ידי-שאלונים שמולאו עלנבחנו באמצעות  תכניתשתתפו בהשהשינויים במצב בני הנוער במשפחות 

 . 2008-בשוב ו 2007-, ב16-13 בגילאיםבני נוער 

. בשתי השנים 2008-בו 2007-בני הנוער ביהם דיווחו עלציונים ממוצעי הלא חל שינוי ב :מצב לימודי

מבני  מחציתדיווחו בשתי השנים  .ומעלה 75-מ ן ממוצעציודיווחו על  )78%-80%(מרבית בני הנוער 

על  וווחיד מהתלמידיםשלישים -כשני. בתעודה האחרונהאחד ציון שלילי כי היה להם לפחות הנוער 

שתי בשיעור זה נשאר יציב  .בית וכד') יות, הכנת שיעורנוכח( הספר-ביתבעיה בעמידה בדרישות 

  השנים.

וצים שהיו מר התלמידיםשיעור בולט במיוחד . הספר-ביתעמדות בני הנוער כלפי חל שיפור בעם זאת, 

. כן בולטת הספר-ביתשייכות לתחושת שחשו  מתייחסים אליהם, ושיעור אלה מוריהם מהדרך בה

-ב 78%-(מ העלייה בשיעור התלמידים המרגישים כי הם יכולים לקבל עזרה ממוריהם בעת הצורך

 ). 2008-ב 93%-ל 2007

 חברתית, בהשוואהמבני הנוער על מצוקה רגשית או  29%דיווחו  2008בשנת : רגשי-מצב חברתי

השתתפו  )76%(בני הנוער רוב ). p.>05( 2007-ב שנה קודם לכן מבני הנוער )50%( יותר שיעור גבוהל

 .השנים בשתיאו התנדבו  ,מתנ"סבתנועת נוער, ב, ים)חוגהצהריים (-פעילויות בשעות אחרב

הרגשי -החברתימצבם יחס לבכן ו הספר-ביתכלפי בני הנוער שיפור בעמדות ממצאים ביחס לה

שבני הנוער ככל שהמראים  ם ממחקרים אחרים בתחום החינוךממצאימשמעותיים במיוחד לאור 

 .הספר-מבית ניכורמתבגרים, הם נוטים לחוש יותר 

 ט. הערכת המלווים והמשתתפים את התקדמות המשפחות 
ה בתחומים שונים בהם התערבה התכנית. התחום התקדמנשאלו האם המשפחה  והאימהות המלווים

יחסים בין הורים לילדים ההיה  כמצביע על שיפור המלוויםידי -שצוין בשכיחות הגבוהה ביותר על

שני  .תכניתה בתחילת מקוריותהות מטרה את אחת על אף שתחום זה לא היווה מלכתחילה ,)59%(

) 51%(יניה יבדאגה לענעצמאות של המשפחה  תחום שלשצוינו בשכיחות גבוהה היו התחומים נוספים 

רק  ,להערכת המלוויםהמצב הכלכלי השתפר, ). לעומת זאת, 43%( ההוריםיחסים בין תחום של הו

מן האבות  24%-ו אימהותמה 31%-שמן המשפחות, והדבר עולה בקנה אחד עם הערכתם  19%בקרב 

 התקדמו בתעסוקה. 

הן עם יחסי דיווחו על שיפור היו אימהותשל הרב ביותר מספר השני התחומים בהם מלווים, בדומה ל

שלוש הקבוצות. כל דומים בהיו שיעורים ה). 38%( בהסדרת ענייניה) ועצמאות המשפחה 45%ילדיהן (

בשכיחות ביישוב אחרים עם אנשים יחסים משופרים העולות מאתיופיה דיווחו על אימהות ה, בנוסף
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היה  כי חל בהם שיפור כוהערישהתחומים בהם שיעור האימהות גם בדומה למלווים, . הגבוהה ביותר

. , ייתכן אולי משום שרוב האימהות כבר עבדו בתחילת התכנית)18%הם תעסוקת האם ( יותרבנמוך ה

בשכיחות הגבוהה התקדמו. השיפורים עליהם דיווחו הם בהם שנשאלו ביחס לתחומים  הנוער בניגם 

 ברים והורים. עם מורים, ח ביחסיםהיו ביותר 

 לפעולהכיוונים י. נקודות חוזק ו
 נקודות חוזק

משפחות במצוקה, התכנית עבודה עם בהתאם לפרקטיקה המומלצת ביחס ל :כוללנית תכנית .1

צרכים בתחומים שונים,  לעהמשפחה. היא כללה מענים כל יחסה למכלול הצרכים והבעיות של יהת

כגון תעסוקה, ניהול כספים, חינוך, הורות ויחסים במשפחה, וכן מענים לבני המשפחה השונים, 

 .  ולמשפחה כיחידה אחת

זמה ו, המהוות "פרויקטים" זמניים, המופעלים ביאחרות בניגוד לתכניות רבות תכנית אורגנית: .2

חינוך ורווחה שירותי יושמה בתוך מערכות קיימות של לליווי משפחות  תכניתהשל גופים חיצוניים, 

הדבר הגדיל את הסיכוי של התכנית לקיימות, ומעבר לכך, הגדיל את  .תות המקומייורשוב

 שאר משימותיהם.הקשר לההשפעה שלה על דרכי העבודה והחשיבה של אנשי המקצוע והמנהלים ב

, איש א פיתוח תפקיד ה"מלווה"והאחד ההישגים של התכנית  :האישי האימון לי"מלווה" וכה .3

שנמצא בקשר קרוב ורציף עם המשפחה ועוזר לה להשיג את יעדיה בתחומי החיים השונים.  מקצוע

ר ילהגדכדי לעזור למשפחות  )coaching(האישי ן האימוהמלווים נעזרו בדרכי עבודה מתחום 

  .אותן גיהשלמטרות ו

 אחד-על-מפגשי אחדהן  -התכנית נתנה מענה לבני המשפחה  :וקבוצתיים פרטניים מענים שילוב .4

בסדנאות ובקבוצות  -ה קבוצברמת הוהן  ;בשיחות אישיות עם המלווה, ובהתערבויות פרטניות

 . וסייעו לענות על צרכים חברתייםהשתייכות לקהילה תחושת ה, שתרמו לפרט את נותמגוו

שובים היו קשובים במשך כל יהתכנית בשני הימנהלי  :תכניתה לשיפור מתמדת וחשיבה גמישות .5

 ,לצרכים שעלו מצוות התכנית, ומן המשפחות, ולמשוב שהתקבל מן ההערכה מחקרהת תקופ

את היחסים במשפחה  שפרלמשל, כאשר עלה הצורך לוהכניסו שינויים בתכנית כדי לשפר אותה. 

 . בתחום זה ותלהתערבחדשים פרויקטים  הוסיפה תכניתה

, וביחסים ןאת חייה נהלל ןביכולת דיווחו על שיפור בביטחון העצמי פחותהמש :שפחותלמתוצאות   .6

תנאי נרשם שיפור ב ,, ובתוך המשפחה, בעקבות ההתערבות של התכנית. על פי הנתוניםההוריםבין 

  רגשית של בני נוער.ה תם רווחבוכן משתתפים, העבודה של ה

 כיוונים לחיזוק התכנית
משימותיהם  לעלאו תפקיד זה בנוסף יאנשי המקצוע ששימשו כמלווים מ :המלווה תפקיד הבניית .1

רוב כעובדים סוציאליים. בשלבים הראשונים של התכנית לא הוגדר כמה זמן -פי-הרגילות, על

, והדבר יצר עומס תפקידם כמלוויםלתת ליש עליהם להקדיש לליווי המשפחות, ואיזו קדימות 

ולתעדף את צו המלווים למשפחות בצורה מציאותית, . יש צורך להגדיר את הזמן שיקכבד

 שיש להגשים.משימות ה
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כל ם זאת, עהיו צרכים בתחום התעסוקה. ביקנעם למשפחות רבות  :ביקנעם התעסוקה תחום .2

עבור הורים במאתיופיה. יש צורך לפתח תכנית תעסוקה  יםעוללו בתחום זה היו רק עהמענים שהוצ

 נוספים ביקנעם. 

על פי התפיסה של התכנית, יש צורך לעבוד עם כל המשפחה ולגייס את כולם  :השתתפות אבות .3

מהות שהיו מעורבות בתהליך יהאהיו אלה , ברוב המשפחות עם זאת להגדרת יעדים והשגתם.

 .תכניתאבות בהמעורבות של הת א ריהגבלכדי הליווי. יש צורך למצוא דרכים 

עבור חלק גדול מן המשפחות לא הוגדר תהליך סיום מסודר, ולא היה ב :בתכנית ההשתתפות סיום .4

אופן ומועד תכנון . יש לתת את הדעת לאם לאו אם ההתערבות הסתיימההברור להן או למלווים 

עבור בהמשך יצירת מסלול כן, יש חשיבות ל-. כמותכניתההשתתפות של המשפחות בסיום 

המשפחות בוגרות  ה במגידו, היא של גיוסמשפחות, הזקוקות למעקב. אפשרות אחת שנשקל

  .קהילהמען הללתכנית  התכנית

על מנת שמשרדי לנצל את הניסיון שהצטבר בתכנית הנוכחית יש  :תיעוד והפצה של המודל .5

 דומות.  תכניותיוכלו לפתח  ,ותממשלה, רשויות מקומיות ופדרציות יהודיות נוספ
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 דברי תודה
 בביצוע המחקר הנוכחי.לנו שסייעו היקרים ברצוננו להודות לכל האנשים 

לשרית  ;יו"ר התכנית להעצמת משפחותלאברהם אזולאי,  :במועצה האזורית מגידו תכניתלמובילי ה

רכזת לשעבר , קינן ללילך ;יועצת בתכניותשטרן, לקרין  ;ת משפחותהתכנית להעצממנהלת  ,תאנה

  ולכל חברי הצוות המוביל. ;, רכזת התעסוקהבן שלום הגר; לתכנית ליווי המשפחות

לשושי  ;מנהלת מחלקת הרווחה ,תמי ראשל ;המקומיתמתאמת גל דקל, הל :ביקנעם תכניתלמובילי ה

  .מנהלת פרויקט עצמאותאסתר יאסו, ל ;, מנהלת תכנית העצמת משפחותבגים

מזמנם היקר וסייעו רבות באיסוף המידע ובגיוס המשפחות רבות הקדישו המשפחות, ש למלווי

 . להשתתפות במחקר

 . בישראל ןנציגתליעל שפירא מיוחד וב לואיס,-יהודיות באטלנטה ובסנטהות לפדרציות תוד

-מאיירס ילדים ונוער; ולפרופ' ג'ק חביב, מנהל מכוןמרכז אנגלברג למנהלת נבות, -כהןתודות למרים 

לעוזרי המחקר : במחקרשסייעו בעבר ובהווה, לכל עמיתינו במכון ברוקדייל . מכון ברוקדייל-ג'וינט

בת שחר ת עבודת השדה ורכזול ;תמיר-צוקמנהלת יחידת עבודת השדה חן ל ;ליאור רוזנברג וקרן סגל

, לנעמי הלסטד שתרגמה את תמצית המחקר את הדוח כהשער בלהה אלוןל .גולדברג ואלהאור אסקל

 על ההפקה וההבאה לדפוס.וללסלי קליינמן  לאנגלית
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 . הפרויקטים9

 28 2009-ב תכנית ליווי המשפחותב שפעלו הפרויקטים רשימת: 14 לוח
 



 

 

 השתתפות בפרויקטים  9.1
 , קבוצה לפי, 2008-ב בפרויקטים השתתפו הילדים או ההורים שבהן המשפחות: 15 לוח

 29 המלווה דיווח פי על 
 

 שינויים בתחום התעסוקה והכלכלה 11.1
 32 המלווים דיווח פי על, קבוצה לפי, התעסוקה היקף פי על האבות התפלגות: 16 לוח

 
 33 המלווים דיווח פי על, קבוצה לפי בתכנית האימהות תעסוקת התפלגות: 17 לוח

 

 33 האימהות דיווח פי על, קבוצה לפי האימהות בקרב השכר התפלגות :18 לוח
 

 34 האימהות דיווח פי על, קבוצה לפי, העובדות האימהות של ההעסקה תנאי: 19 לוח
 

 36 האימהות דיווח פי על, קבוצה לפי, כלכליים מקשיים שסבלו המשפחות: 20 לוח
 

 שינויים בקרב ילדים ובני נוער 11.4
 40 הנוער בני דיווח פי על, קבוצה לפי 16-13 גילאי הנוער בני של ציונים: 21 לוח

 
 

  פי על, קבוצה לפי הספר-בבית שונות בעיות על שדיווחו 16-13 גילאי הנוער בני: 22 לוח
 41 הנוער בני דיווח 
 

 42 הנוער בני דיווח פי על, קבוצה לפי הספר-בית כלפי 16-13 גילאי נוער בני עמדות: 23 לוח
 

  פי על, קבוצה לפי הנוער וחברתיות רגשיות מצוקות שביטאו 16-13 גילאי הנוער בני: 24 לוח
 43 הנוער בני דיווח 
 

  פנאי ופעילויות פורמלי בלתי חינוך של בפעילויות שהשתתפו 16-13 גילאי הנוער בני: 25 לוח
 43 הנוער בני דיווח פי על, קבוצה לפי מאורגנות 
 

 . הערכת המלווים והמשתתפים את ההתקדמות של המשפחות בתחומים השונים12
  דיווח פי על, לתכנית הצטרפותן מאז שונים בתחומים שיפור אצלן שחל המשפחות: 26 לוח

 44 2008, המלווים 
 

  הצטרפותן ממועד השונים בתחומים במשפחתן שחל השיפור את האימהות הערכת: 27 לוח
 45 האימהות דיווח פי על, קבוצה לפי, לתכנית 
 

 הערכת ההתקדמות של הילדים ובני הנוער 12.1
 45 2008-ב המלווים דיווח פי על, קבוצה לפי שונים בתחומים שהתקדמו הנוער ובני הילדים: 28 לוח

 
 הערכת בני הנוער את התקדמותם 12.2
  המשפחה הצטרפות מאז שונים בתחומים שיפור על שדיווחו 16-13 גילאי הנוער בני: 29 לוח

 46 2008, לתכנית  
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 סקירת ספרות  - מבוא. 1

 בעיות מרובות משפחות של מאפיינים 1.1
 משפחות הן מהן רבות), 2008, לאומי לביטוח(המוסד  עניות משפחות 420,100 בישראל היו 2008 בשנת

עם בעיות בתחומים גם כי אם  ,עונימתמודדות לא רק עם ה, וממושכת קשה מצוקה עם המתמודדות

 הזוגי בתפקוד קשיים רבים, בהם מצב כלכלי קשה, חוסר השכלה וחוסר תעסוקה, בעיות דיור,

 נבו-; קרומר1998שונות ופעילויות אנטי חברתיות (דורון,  התמכרויות, הילדים בחינוך בעיות, וההורי

 ). 2002, ואחרים

תופעה ששורשיה נעוצים  היאבעיות  מרובותמשפחות  כי חוקרים הבחינוהמאה העשרים,  אמצעבכבר 

של המשפחות  יכולת חוסרבואישי וחברתי  חוסר סדרב גם אלא, ירודיםכלכליים  בתנאיםלא רק 

 לידי באיםה אונים חוסרבו בעצמן אמונה בחוסר מתאפיינות אלה משפחות. חייהן את ולתכנן לארגן

משפחות בילדים רבים מן הזאת ועוד,  ).Rosenfeld, 1989( שונים םחיי בתחומי קשות בבעיות ביטוי

 המוצא שלהם הופכים בהתבגרם לדור שני למצוקה וסובלים מאותן בעיות שאפיינו את משפחות אלה

 קשרים, תעסוקה, הורות הם קשיים חוות המשפחות בהםמרכזיים ה התחומים). 1994, ואחרים (כץ

 בעוני החיות משפחות, למשל, יש כך). 1991ושמאי,  שרלין( ובריאות דיורוקשר עם מוסדות,  חברתיים

 מסגרות משפחות שאין להן ;ההורית הסמכות בהגדרת מתקשים ההוריםבהן דיור ירודים,  ובתנאי

, ואחרים כץאו התעללות ( אלימות, התמכרויות של מצביםמתגלים גם  ולעתים ;תומכות חברתיות

1994.(  

 Minuchin et(בעיות  בריבוי במיוחדמתאפיינות מהגרות המשפחות הכלל משפחות המצוקה,  במסגרת
al., 1967 .(היא קרקע פורה להיווצרות משפחות מצוקה, אך גם לפיתוח ידע  ,מהגרים תישראל, כמדינ

 ).1991ושמאי,  להתמודדות אפקטיבית עם משפחות אלה (שרלין

  בעיות מרובותפעולה עם משפחות  עקרונות 1.2
ניית בבהמשך בהחל מן ההגעה אל המשפחות ו, אתגריםהעבודה עם משפחות מרובות בעיות כרוכה ב

חוסר האמונה של איש . קושי נוסף הוא )2002נבו ואחרים, -הקשרים בינן לבין שירותי הרווחה (קרומר

קיים גם קושי להתאים את  רבים במקריםשל תהליך ההתערבות והמקצוע ושל המשפחה בהצלחתו 

כמה עקרונות מרכזיים  יםשודגספרות מב). 1991תהליך ההתערבות ַלמשפחות (שרלין ושמאי, 

 לעזור למשפחות להתמודד עם מגוון בעיותיהן: שאמורים 

תהליך בו איש המקצוע יוצר קשר עם המשפחה תוך שהוא מגיע אל בית המשפחה  :Reaching out .א

או אל מסגרות אחרות בהן המשפחה או אחד מבני המשפחה נוכחים. פעמים רבות ההתערבות 

נעשית בבית המשפחה כדי להקל את תהליך יצירת הקשר או על המשפחה בהתארגנות למפגש 

)Rabin et al., 1982 .( 

תוך שיתוף פעולה בין המחלקה לשירותים חברתיים לבין שירותים נוספים  משבר בשעת התערבות .ב

 ). 1991בהם נעזרת המשפחה, וליווי של העובד הסוציאלי (שרלין ושמאי, 
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חיזוק הקשרים של המשפחה עם הקהילה ותיווך בין המשפחה לבין  :הקהילה עם הקשרים חיזוק .ג

למצות את זכויותיה ולקיים קשר רציף עם גורמי  שירותים רלוונטיים בקהילה, מתן עזרה למשפחה

 ). 1991טיפול מתאימים (שרלין ושמאי, 

שימוש בטכניקות ממוקדות, יצירתיות ואקטיביות עם מטרות ברורות  :ייחודיות עבודה טכניקות .ד

), טכניקות 1991טכניקה בה המטפל הוא דמות מדריכה והורית (שרלין ושמאי,  כוללוזמן מוגבל, 

וכן מתן מידע, תמיכה והדרכה למשפחות  ;)Modeling( התפקידים, לימוד מדוגמשל משחק 

  ).1986(בנבנישתי ויקל, 

שיחות של איש מקצוע עם המשפחה המעודדות דיון בנושאים טעונים  :תקשורת מיומנויות פיתוח .ה

 ). 1991במטרה ללמד את המשפחה התמודדות באמצעות תקשורת (שרלין ושמאי, 

יצירת כלים להתערבות ומניעה גם לילדי המשפחה  :הצעירים הילדים עבורב ניעהמ תכניות פיתוח .ו

  ).1991כדי שיהיו חלק מתהליך ההתערבות הכולל (שרלין ושמאי, 

משפחה, הכולל קבלה והכלה של המשפחה, בין היש צורך ביצירת קשר אישי בין איש המקצוע ל

הקשר ורכישת האמון של המשפחה הוא ארוך חמימות, הבעת עניין ומעורבות רגשית. תהליך יצירת 

לעולמם של  וכדי להקל עליו מומלץ להתקרב ;)1986ונמשך לאורך מספר פגישות (בנבנישתי ויקל, 

 ).2002, ו ואחריםנב-קרומרשותפות (ותחושה של  שיפוטיות חוסריה, תאמפלהביע הפונים, 

ישה הכוללנית המדגישה את כוחות מעבר לעקרונות הפעולה שהוזכרו לעיל, ניתן להצביע גם על הג

תחומית, מתוארת -המשפחה, כמרכזית בעבודה עם משפחות מרובות בעיות. הגישה האקולוגית הרב

כתורמת ליצירת שותפות בין המטפל למטופל וליעילות הטיפול. על פי גישה זו המשפחות מתמודדות 

ה זו מתוארת כבעלת גישפולי. עם בעיותיהן באמצעות חשיבה חיובית ויצירת מעורבות בתהליך הטי

 Dorinaועם משפחות עם ילדים בסיכון בפרט ( ,תרומה רבה לעבודה עם משפחות מרובות בעיות בכלל
et al., 2000 .( 

  בעיות מרובות למשפחות התערבות תכניות 1.3
של  ווהרכב וגודל ;על פי אוכלוסיית היעדזו מזו מובחנות  בעיות מרובותתכניות ההתערבות למשפחות 

 התערבות כוללות חלקןודרכי הפעולה, ; תחומי ההתערבות ;מטרות ההתערבות ;הצוות המטפל

  .אחדבתחום  התערבות מדגישות אחרות ואילו ,חיים תחומי במספר

 גוןפונות לכלל המשפחה אך מתמקדות בבני משפחה מסוימים (כתכניות מסוימות  :ת יעדאוכלוסיי

ופועלות על פי ראייה זו.  ההתערבות יחידתאת  במשפחה רואות אחרות ואילו ,)הילדים או האם

התפיסה המנחה תכניות אלה היא הרצון לכלול בהתערבות ולשתף בלקיחת האחריות את כלל 

; 1990(פקר ואחרים,  חברתיים לשירותים במחלקות בפועל רהשקו כפי, בלבד האם את ולא המשפחה

). תפיסה זו היא הבסיס לגישות התערבות מערכתיות הרואות במשפחה מערכת 1991ושמאי,  שרלין

  ).1986שלמה אחת (בנבנישתי ויקל, 

תכניות ההתערבות למשפחה כוללות התערבות במספר תחומים או בתחום  :מספר תחומי ההתערבות

ה, תעסוקה או חינוך ת בקהילונבחר אחד. תחומי התערבות אפשריים הם: משפחה, זוגיות, מעורב
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)Minuchin, et al., 1967; Minuchin, 1974למשל, במסגרת תכנית "דרור" ניתנת למשפחה הכשרה  ,). כך

ותמיכה בהורות, ביחסי זוגיות, בחינוך הילדים, בהכשרה תעסוקתית ובקשר עם הרשויות (ארם, 

 קה בלבד. מציעה מענים קהילתיים המכוונים לתעסו "מעברים"), ואילו תכנית 1999

תכניות התערבות עם משפחות מרובות בעיות נבחנות גם על פי מטרותיהן. ניתן  :מטרות ההתערבות

, ספר-בתיקהילה (ב רלוונטיים מוסדות עם התקשרות דרכי משפחות ללמדלהבחין בתכניות שמטרתן 

 ,Rosenfeld( המשפחתי והתפקוד הארגון רמת את להעלותלשכת רווחה, שירותים רפואיים וכו'), או 
 המערכת חיזוקהיא שיפור היחסים בתוך המשפחה, למשל,  שמטרתן תכניות למצוא ניתן). 1989

 ). 1991בין בני המשפחה (שרלין ושמאי,  תקשורת מערכת פיתוח , אוההורית או הסמכות הזוגית

לשירותים חברתיים ביישוב.  מחלקהההתערבות בתכניות רבות מתרחשת ב :מקום ההתערבות

של המשפחה  הקושיבתכניות אחרות מפגשי ההתערבות נערכים בבית המשפחה, במטרה להתגבר על 

). כך,  ;1984Rabin et al., 1982, ואחרים ; יקל1989אנשי המקצוע (רבין ואחרים, אצל  להגיע לטיפול

נערכות בבית המשפחה (ריבקין  " לבני נוער בסיכון ולמשפחותיהם הפגישותמעטפתלמשל, בתכנית "

" לליווי משפחות עולים במעבר תרבותי, המפגשים נערכים גם עצמאותואילו בתכנית " ,)2010וסומך, 

בבית המשפחה וגם במשרדי התכנית. השיקול לערוך את המפגשים במשרד התכנית נובע מהרצון של 

 פרעות של בני משפחה נוספים.טרלי ללא היני פגש במקוםיולה ןחלק מהמשפחות לשמור על פרטיות

ועם משפחות מרובות בעיות בפרט,  ,תכניות התערבות עם משפחות בכלל :גודל והרכב הצוות המטפל

מובחנות גם בהרכב ובגודל הצוות המטפל. בחלק מהתכניות מדובר בצוות רב מקצועי רחב ואילו 

המורכב מאנשי מקצוע שונים  למשל, ישנן תכניות בהן צוות טיפול ,באחרות מדובר במטפל יחיד. כך

; 1991, יתרון בהתערבות עם משפחות מרובות בעיות (שרלין ושמאי ההעובדים יחד עם המשפחה מהוו

Seitz et al., 1985משפחה ומעניקים תמיכה זוג הורים, או ל), משום שהם מספקים מודל לחיקוי ל

 ,לעומת זאת ).1984, ואחרים ; יקל1989, ואחרים הדדית בהתמודדות עם בעיות המשפחה, (רבין

), האחראי על התיווך בין case managerתכניות אחרות מציעות מודל המשלב מנהל טיפול יחיד (

המשפחה לבין מוסדות שונים במטרה להפחית את תלות המשפחה במחלקה לשירותים חברתיים 

  ).1991(שרלין ושמאי, 

 תחומיות -רבתכניות התערבות הטמעת  1.4
כדרך לעזור  גוברת והולכתלאהדה תחומיות -רבתכניות התערבות זכו רים האחרונים בשני העשו

תחומיות מציעות כי לתכניות אלו -רבמשפחות מרובות בעיות. עדויות העולות מן הספרות על תכניות ל

) בחנה את הערכתן של תכניות התערבות לילדים בגיל הרך Farran  )2000השפעה ארוכת טווח.יש 

. נמצא כי לתכניות 1997-ו 1977בין השנים  הברית-ארצותב נמוך כלכלי-חברתיהבאים מרקע 

שהתעלמו מההקשר הסביבתי של המשפחות (למשל, תעסוקה, הכנסה, דיור, וכו') לא הייתה השפעה 

יותר להשיג רב למאפיינים אלה, שהיו בעלות סיכוי ארוכת טווח, בהשוואה לתכניות שהתייחסו 

  .)Farran, 2000 ;Seitzl et al., 1985השפעה יציבה לאורך זמן בתפקוד הכולל של המשפחה והילד (
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 כמה תכניות, בהן "יחדיו", "אוריון", "הקן" ו"קשר" (רוזנפלד תחומית-הרבבישראל פועלות בגישה 

רויקט ממק"ע (משפחות במצוקה קשה ועמוקה) (שרלין ושמאי, ), ובמידה מסוימת גם פ1996, ואחרים

עובדים  צמדתחומית במסגרתה מלווים -רב). תכנית "דרור" היא דוגמה לתכנית התערבות 1991

 לע ).1999סוציאליים את המשפחה ומעניקים לה הכשרה ותמיכה בתחומים שונים של החיים (ארם, 

נותרות בגדר תכניות מיוחדות ("פרויקטים")  שהןהרי , בתיעוד צלחותהכמדווחות  שהתכניות אף

המצויות מחוץ לשגרת דרכי ההתערבות המקובלות בטיפול באוכלוסייה זו בלשכות לשירותים 

דרכים חברתיים. תכניות אלו אינן מצליחות לחלחל לזרם המרכזי של דרכי התערבות ולהביא לשינוי ב

  ).2002נבו ואחרים, -(קרומר אלה

 סיכום 1.5
משפחות מרובות בעיות מתמודדות עם קשיים הנוגעים לתחומי חיים שונים. תכניות ההתערבות 

שונות זו מזו במטרותיהן, בתחומי ההתערבות, בהיקף ההתערבות  ,הקיימות למשפחות מרובות בעיות

ובמאפיינים נוספים. למרות שהעבודה עם משפחות מרובות בעיות כרוכה בקשיים, כאשר תהליך 

וכשהוא  ,ותאם לצורכי המשפחה, כשאנשי המקצוע והמשפחה מאמינים בהצלחת התהליךהטיפול מ

נעשה בצורה ממוקדת מטרה ומדגיש את כוחות המשפחה, ניתן להבחין בתוצאות חיוביות. כדי לענות 

 יםהתאלגמיש ולהגישות שונות שיאפשרו  המכת הבעיות כדאי להשתמש בועל צורכי המשפחות מרוב

תחומיות בעבודה עם -רבשל תכניות בספרות המדווחת ה. על אף ההצלחה המענים למשפח את

מחלקות משפחות מרובות בעיות, הן עדיין לא קנו להן אחיזה בשגרת העבודה עם משפחות אלה ב

 לשירותים חברתיים. 

מגידו, המבטאת כמעט את כל עקרונות הפעולה -המשפחות של יקנעםליווי הבא תתואר תכנית  בפרק

מגידו מודגשים -יתיות. בתכנית יקנעםיבע-בספרות העוסקת בהתערבות עם משפחות רבהמומלצים 

איש מקצוע; חיזוק הקשרים בין המשפחה לקהילה; ושימוש לבין וקשר משמעותי בין המשפחה  יישוג

מגידו הם: פיתוח מיומנויות -בטכניקות ייחודיות וממוקדות. היבטים שבלטו פחות בתכנית של יקנעם

תיות, הינו יבעי-קרון נוסף המומלץ בהתערבות עם משפחות רביערבות בשעת משבר. עתקשורת והת

מגידו מכוונת משאבים רבים -גיסא, תכנית יקנעם-התערבות מניעה בקרב ילדים צעירים. מחד

גיסא, היא לא התערבה כמעט בקרב -קרון זה, אך מאידךישמת עילהתערבות בקרב ילדים, ובכך מי

 קרון זה יושם בתכנית. יקשה לקבוע אם עילדים בגיל הרך, כך ש

 המשפחות ליווי  תכניתאור ית. 2

 רקע 2.1
לואיס מקיימות שותפות ממושכת עם עיריית יקנעם ועם המועצה -הקהילות היהודיות באטלנטה וסנט

" של הסוכנות היהודית. הקהילות יצרו קשרים 2000האזורית מגידו במסגרת תכנית "שותפות 

סייעו הקהילות במימון  2005-וממלאות תפקיד מרכזי בפיתוחו. עד ל ,האזורמשמעותיים עם 

פרויקטים שונים בשתי הרשויות. לאחר כעשר שנים של שותפות הובילו הקהילות היהודיות יחד עם 

המתמודדות עם ביישובים מהלך אסטרטגי, שעיקרו מיקוד המאמצים במשפחות ם שירותיהמנהלי 

 גיבוש תכנית כוללנית למתן מענים למשפחות אלה. בו ,בתחומי חיים רביםבעיות 
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משפחות עזור לנו ליתה הוהיא תולדה של מהלך זה, כאשר החזון המנחה א תכנית ליווי המשפחות

פועלת על  תכניתה. , דרך עבודה כוללנית המבוססת על כוחות המשפחהממעגל המצוקה והתלותלצאת 

מייחסת האקולוגית גישה ה. בראייה מערכתית ורחבה, שרואה תופעות חברתיות הגישה האקולוגיתפי 

מדגישה את הקשר  תכנית ליווי המשפחותבהתאם לכך  .לסביבתהושל המשפחה  מקומהחשיבות ל

מערכתית ושיתוף פעולה בין -רבה י, ונעזרת בראישבין המשפחה לבין המשאבים המצויים בסביבתה

 רותי הרווחה והחינוך הנרתמים לעזרת המשפחה. יש

מגידו, הלכה וגברה המודעות במשרד  מועצה אזוריתביקנעם וב תכניתלציין, כי במקביל לפיתוח היש 

רותים חברתיים בתחומים שונים ית המחלקות לששינוי בעבודלצורך ברותים החברתיים יוהשהרווחה 

, אשר המליצה על רפורמהמנכ"ל המשרד משפחות במצוקה. ועדה שמינה וביניהם, בעבודתן עם 

החיות בעוני, בהדרה חברתית עדיפות למשפחות נתן ימסגרת הרפורמה תב לצאת לדרך בקרוב. עומדת 

-כמועל מנת לסייע להן להיחלץ ממצבן. שונות התערבויות טיפוליות וקהילתיות תופעלנה ו ,ובאבטלה

מומחיות של עו"ס משפחה שיוכשר להתערבות עבודת העו"ס תתנהל ברמת המשפחה, ותפותח כן, 

, אשר הוצגה מגידו-של יקנעם ליווי המשפחות תכניתעומדים בבסיס . שני העקרונות הללו מסוג זה

 . הרפורמה תכניתשגיבשה את  הועדהבפני 

 אוכלוסיית יעד 2.2
שהן עם בעיות במספר תחומים, , 18-6נועדה למשפחות בהן ילדים בגילאים  תכנית ליווי המשפחות

ושאינן נמצאות במצבי הסיכון והמצוקה החריפים ביותר. המשפחות נבחרו  ,בעלות פוטנציאל לשינוי

אנשי מקצוע (צוותים חינוכיים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים) שנערך בעזרת מיפוי  ידי-על תכניתל

התבקשו לדווח על כל משפחה אותה הם במגידו מקצוע ה. אנשי שוביבי המכירים את המשפחות

ניתנה עדיפות למשפחות שלגביהן דיווחו  תכניתבהפניה לו/או בסיכון. מכירים המצויה במצוקה 

ולפחות בשני תחומים. ביקנעם נבחרו המשפחות בעיקר על סמך  ,לפחות שני אנשי מקצוע על סיכון

 70, מתוכן משפחות 170-נועדה ל תכניתהומפרויקטים שונים הפועלים בעיר.  הספר-בתימידע מ

ותיקות בארץ הן מתוכן  משפחות 50-ש משפחות מיקנעם 100-גידו ואזורית מה המועצן המשפחות מ

-ג'וינטבהפעלת עצמאות דרך פרויקט  תכניתהשתתפו באשר  ,תיופיהמשפחות עולות מאהן  50-ו

  .ישראל

אך לכל בתחום התעסוקתי, המשפחתי והחברתי, מתמודדות עם קשיים המשפחות שלוש קבוצות 

מתגוררות (להלן תושבי מגידו)  מועצה האזורית מגידוהמשפחות חודיים: יאחת מהן כמה מאפיינים י

גבוהה יותר בהשוואה למשפחות המתגוררות  . למרות שרמת ההשכלה שלהןבקיבוצים ובמושבים

משפחות ה .סוקה, חלקן על רקע הפרטת הקיבוצים, הורים רבים מתקשים בתחום התעביקנעם

מצוקה כלכלית עם בעיות בתחומים מאופיינות ב(להלן יקנעם ותיקים)  המתגוררות ביקנעםות הוותיק

במחלקות הרווחה תקופה ארוכה מטופלות ורובן כגון הורות ובעיות לימודיות של הילדים,  ,שונים

מתמודדות עם בעיות שונות (להלן יקנעם יוצאי אתיופיה)  עולות מאתיופיה ביקנעםהמשפחות ה בעיר.

נמנות עם המשפחות המתקשות ביותר בקרב , אך הן אינן ם בישראללחיי הקשורות להסתגלות

  הקהילה האתיופית.
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  תכנית ליווי המשפחותמטרות  2.3
תוך הרחבת עצמאותה  לנסות למנוע ולצמצם את העברת המצוקה מדור לדורהיא  מטרת התכנית

  :בתחומים שוניםספציפיות היא פועלת להשגת מטרות . לשם כך הכלכלית והחברתית של המשפחה

 :העלאת מוטיבציה לחיפוש עבודה; הרחבת שעות העבודה; הכשרה  תעסוקה בקרב ההורים

 ורכישת מקצוע; העלאת יכולת ההשתכרות; העלאת שביעות הרצון מהעבודה; פיתוח קריירה. 
 :הגדלת מידת ההיכרות של המשפחה עם זכויות המגיעות לה ועם השירותים  עצמאות המשפחה

שיפור יכולת המשפחה לנהל את תקציבה; הרחבת מידת המעורבות של המשפחה הקיימים; 

 בגיבוש הפתרונות המוצעים לה; חיזוק יכולת המשפחה לקבל החלטות בעלות משמעות בחייה.
 :חיזוק תחושה של קשר לחברה ולקהילה והגדלת  קשר של בני המשפחה עם החברה והקהילה

 בות בפרויקטים, פעילי קהילה וכדומה).מעורבות המשפחה בקהילה (התנדבות, מעור
  שיפור מיומנויות בשפה העברית :עוליםשיפור שפה בקרב.  
 הספר-בית(כולל קשר עם צוות  הגדלת מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם(. 
  :הוריהם (שיחה, יישוב לשיפור יחסים ותקשורת בין ילדים יחסים במשפחה ותפקוד הורי

יש לציין שמטרות אלה לא הוגדרו מראש ( והזנחה מצד הורים קונפליקטים); וצמצום התעללות

 .ונוספו בהמשך באופן לא רשמי) תכניתבין מטרות ה
 :שיפור התנהגויות למידה (למשל, הספר-ביתשיפור הישגים לימודיים ב השכלה בקרב ילדים ;

תוח נוכחות, הגעה בזמן, הבאת ציוד נדרש והכנת שיעורי בית); שיפור השתלבות בכיתה; פי

שאיפות לעתיד ומוטיבציה להצליח; השתתפות בהעשרה ופעילויות מחוץ לתכנית הלימודים; 

 סמויה ופיתוח יכולת למידה עצמאית.גלויה והפחתת נשירה 
 :פיתוח קשרים עם קבוצת השווים, פיתוח הערכה עצמית  תפקוד חברתי ורגשי של הילדים

 חיובית.
 :ובקהילה; צמצום  ספר-ביתצמצום התנהגויות סיכון ב התנהגות נורמטיבית של בני נוער וילדים

 התנהגות עבריינית; והגדלת מספר המשרתים בצבא או בשירות לאומי.

 דרכי הפעולה של התכנית  2.4
עם המשפחה עובדת רותי הרווחה והחינוך, והיא ישובית בשיתוף פעולה בין שימופעלת ברמה יהתכנית 

 והשתתפות בפרויקטים.  המשפחהבשני מישורים מקבילים: ליווי 

 מלווה משפחהא. 

לכל משפחה המשתתפת בתכנית ממונה מלווה משפחה, המסייע לה להגדיר את יעדיה ולגבש תכנית 

לממש את התכנית, עוקב אחר  העוזר לנפגש עם המשפחה באופן קבוע, בהתאם לצרכיה. המלווה 

ם יוים הם עובדים סוציאליבפרויקטים. מרבית המלולהשתתף ביצוע ומעודד את בני המשפחה ה

במחלקת הרווחה של הרשות, אך חלקם הם בעלי מקצועות אחרים (למשל, אנשי חינוך או 

והם השתמשו בה ), coachingבשיטה של אימון אישי (הוכשרו המלווים  תכניתבמסגרת הפסיכולוגים). 

ליוו את  מסגרתובקיבלו הכשרה ו הרכזים שהועסקו במסגרת פרויקט עצמאות בעבודה עם המשפחות.

  .המשפחות העולות מאתיופיה
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 הפרויקטיםב. 

למשפחות בהתאם לצורכיהן. רותים" ישסל "כעשרה פרויקטים המשמשים נבחרו בכל רשות מקומית 

חלקם פרויקטים  ;וחלקם ייחודיים לכל יישוב למועצה האזורית מגידו וליקנעם,חלקם משותפים 

הרשות המקומית או  ידי-עלביישוב  מופעליםחדשים וחלקם פעלו כבר קודם לכן באזור. הפרויקטים 

כללה התכנית  ביקנעםהפרויקט הלאומי לעולי אתיופיה. או ישראל -כגון ג'וינט גורמים שונים ידי-על

תושבים פרויקטים משרתים הרוב  , כגון קרן רש"י.גורמים אחרים ידי-עלגם פרויקטים הממומנים 

 . להלן כמה דוגמאות: תכנית ליווי המשפחותלמשפחות המשתתפות ברק מיועדים ואינם נוספים 

  "נועד לקדם את נושא התעסוקה במגזר הכפרי באמצעות הדרכה בחיפוש  )מגידו("מעברים בעמק

עמדת מאגר וה ,עבודה, הכוון וייעוץ תעסוקתי, מתן קורסים והכשרת עובדים בהתאם לצרכים

 מידע ממוחשב לדורשי העבודה.

  "ביטחון עצמי,  פתחל ;הגשים מטרות אישיותמסייע לילדים ל )ומגידו יקנעם("פותחים עתיד

השירותים הקיימים  הנגשתו ;באמצעות עבודה פרטנית עם חונך כישורים חברתיים ולימודייםו

 שוב לילדים שזקוקים להם. יבי
  "מציעה מענה לילדים הזקוקים למסגרת טיפולית אחרי שעות  )מגידו(מועדונית "מרכז עוצמה

-ה, כולל ארוחה חמה, עזרה בשיעורי בית, חוגי העשרה, הוראה מתקנת וטיפול פרהספר-בית

ההורים בקבוצות טיפוליות משותפות או בקבוצות הדרכת  רפואי. העבודה מתבצעת בשילוב

 הורים. 
 דגש המשפחהתקציב וניהול ים ללימוד תכנון מפגש שמונה :)יקנעם("ניהול תקציב"  סדנאות .

מלווה בילד  הההור - הוריות-או במקרה של משפחות חד ,מיוחד ניתן להשתתפות שני בני הזוג

 כדי לאפשר את הטמעת השינוי בבית.  ,בוגר
  כלים לניהול טוב יותר של חייהן האישיים  לומדותמשתתפות ה )מגידו(סדנת העצמה לנשים

מטרות לטווח קצר , וקביעת במשימות אימוןוהתנסות  הכרה בכוחותיהן באמצעותוהתעסוקתיים 

 וארוך בדרך ליצירת החיים שהן מעוניינות לחיות. 
 לגשר על הפער הנוצר עם העלייה ארצה בין כדי לעזור  (יקנעם)עצמאות פרויקט סדנת הורות ב

ם מקבלים הנחיה כיצד ליצור ההורי ה. בסדנהגדלים בישראל ילדיהםבין ל ילידי אתיופיה ההורים

  ילדיהם.קשר עם הילדים ולהפוך להורים מעורבים ומשפיעים בחייהם הפרטיים והלימודיים של 

 ההערכה מחקר .3
מכון ברוקדייל לערוך -ג'וינט-התבקש מאיירס תכנית ליווי המשפחותכחלק מתכנון, פיתוח ויישום  

  בקרב המשפחות.שחלו שינויים מחקר הערכה שיבחן את אופני הפעולה שלה ואת ה

 מטרות מחקר ההערכה 3.1
עלי העניין בה, כבסיס לשיפור התכנית לבמתכנני ומפעילי התכנית ול היא לספק מידע ההערכה מטרת

, ההערכה תהווה בסיס לשיתוף בידע על המודל כן-כמוולקבלת החלטות ביחס להפעלתה ולפיתוחה. 

, ברמה הארצית מקומיות נוספות בישראל, קובעי מדיניותהמיושם ביקנעם ובמגידו, עם רשויות 

 . מהתפוצות נוספים בישראל ופדרציות יהודיות נוספות מגזר שלישי ארגוני
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 : ות של ההערכהספציפימטרות 

 :לספק מידע על  
 הניהול והתיאום הכולל של התכנית -
 דרכי עבודה של התכנית -
שינויים בתפיסות ובדרכי עבודה המנחות את אנשי המקצוע ביקנעם ובמגידו בעבודתם עם  -

 המשפחות 
 :להביא את משוב המשתתפים על אודות התכנית 

 שביעות רצון מן המלווים ומן הפרויקטים -
 באיזו מידה ובאילו תחומים מסייעת התכנית למשתתפים  -
 קשיים בהם נתקלות המשפחות בהשתתפות בתכנית -
 ידי התכנית -יע באיתור צרכים שלא טופלו עללסי 

  ,להעריך את מידת התקדמותן של משפחות המשתתפות בתכנית בתחומים בהם ממוקדת התכנית

  :כגון
 השתלבות בתעסוקה -
 הישגים לימודיים -
 רגשי של ילדים ובני נוער-תפקוד חברתי -
  צמאות המשפחהע -

 השיט 3.2
 .2009ועד  2007-המחקר נערך במשך שלוש שנים, מ

  מחקר כליא. 

   כמותייםכלי מחקר  
 ).2008ה (י) ובשנה השני2007( תכניתשאלונים מולאו בשנה הראשונה של הה

, השתתפות העל מאפייני המשפחנשאלו המלווים  :אודות המשפחה והליווי על מלווהשאלון ל

של המלווה עם המשפחה, תעסוקה של ההורים, מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם הקשר , פרויקטיםב

 המלווים באופן עצמאי. ידי-עלוהמצב הלימודי של ילדי המשפחה. השאלונים מולאו 

לאחר שהמלווה קיבל את עמן  יםראיונות טלפונימולאו ב האמהות שאלוני אימהות:שאלונים ל

מקצועית, ברווחה כלכלית, בקשרים חברתיים, בקשר עם עסק בתעסוקה, בהכשרה  שאלון. הןאישור

נערכו העולים מאתיופיה הילדים, בהשתתפות בפרויקטים ובקשר עם המלווה. הראיונות עם 

 נקודת הזמןב( באמהרית, הם קצרים יותר ואינם כוללים חלק מן השאלות בשל רגישות תרבותית

  ).שאלון לאבות ה הועבר גםיהשני

מילוי השאלון ל בני הנוערנוצר קשר עם ה, לאחר קבלת אישור ההור :16-13בגיל  הנוערבני שאלונים ל

עם ההורים ועם חברים,  ים, בקשרהספר-ביתב בני הנוערעסק במצב שאלון . האיון טלפונייבר
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בהתנהגויות סיכון, בבריאות נפשית, בפעילויות לאחר שעות הלימודים, בהשתתפות בפרויקטים 

  ובקשר עם המלווה.

. הנתונים של יקנעם מוצגים גם בנפרד ביחס יקנעםול מגידול יחסנפרד במוצגים בבדוח הנתונים 

  .וביחס למשפחות יוצאות אתיופיה ותהוותיקלמשפחות 

  כלי מחקר איכותניים 
בשלבים הראשונים של  2006-ראיונות וקבוצות מיקוד בוצעו ארבע פעמים, בפעם הראשונה ב

 ., בסוף שנתה השלישית2009ובפעם האחרונה בסתיו , תכניתהתארגנות ה

של חלק  םמנהלי התכנית ומנהלי עםראיונות בכל שנה נערכו  :ראיונות עם אנשי מפתח בתכנית

פנים, היו חצי מובנים וכללו שאלות פתוחות תוך אפשרות -מול-פרויקטים. הראיונות נערכו פניםמה

  כלפי התכנית ודרכי פעולתה.להעלות נושאים חדשים והתייחסויות נוספות 

. קבוצות במגידו וביקנעם בכל שנה נערכו קבוצות מיקוד עם המלווים קבוצות מיקוד עם המלווים:

 המיקוד כללו דיון מונחה בנושאים רלוונטיים. 

, תכניתקבוצות מיקוד עם מובילי ה 3בשנה האחרונה התקיימו  :תכניתת מיקוד עם מובילי הוקבוצ

רותים חברתיים ביקנעם, ואחת עם הצוות שעובד עם יעם הנהלת המחלקה לש אחת במגידו, אחת

 המשפחות העולות מאתיופיה ביקנעם

שנדגמו מבין משפחות  7-) בוצעו חקרי מקרה ביחס ל2009בשנה האחרונה של המחקר ( :חקרי מקרה

 2-אתיופיה ועולות ממהן  2 :יקנעםמשפחות מ 4-ו ;משפחות ממגידו 3(המשפחות המשתתפות 

מנקודות מבט עברה המשפחה אודות התהליך שעל יחס לכל משפחה בעומק נערך  ריאיון. )ישראליות

ת נו ההורים, המלווה, ואיש מקצוע נוסף שעבד עם המשפחה, כגון מנחה סדנירואישונות. לשם כך 

 הורות או רכזת תעסוקה. 

 אוכלוסיית המחקר ב. 
שלב השני של איסוף המידע במסגרת לועד  2006אוקטובר ב תכניתהמתחילת  :תכניתאוכלוסיית ה

לפחות  תכנית(שהיו ב משפחות ממשיכות 102 :משפחות 187 השתתפו בה ,2008דצמבר המחקר ב

 תכניתמן הסיימו או נשרו אשר משפחות  48-, ו(שהצטרפו בשנה האחרונה) משפחות חדשות 37, שנה)

 בנספח).  1(לוח 

משפחות ממשיכות, שהצטרפו לפני דצמבר  102: משפחות 125במחקר השתתפו  :אוכלוסיית המחקר

. )2008לפחות עד יוני  תכניתנשארו בהמשפחות שאותן מהמשפחות המסיימות (רק  23, ועוד 2007

  .18ילדים עד גיל  226במשפחות אלה היו 

ת השתתפותן שפחות שסיימו א, ומ2007אחר דצמבר ל תכניתמשפחות שהצטרפו ל לא נכללו במחקר

  .2008לפני יוני 
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בכל אחד מכלי המחקר.  )2008ה (יבמדידה השניהשאלונים שהתקבלו  ימספר יםרטומפ 1לוח ב

  .2008-וגם ב 2007-הנתונים עובדו והוצגו רק ביחס למקרים בהם מולא שאלון גם ב

 ענותימספר השאלונים שהתקבלו ואחוז הה: 1לוח 

 

 
 

 הכל-סך
ענות יהאחוז ה

  2008-ב

נים שאלומספר ה
-בשהתקבלו גם 

  2008-ב וגם 2007

ענות יאחוז הה 
 2007-החוזרת (ב

 )2008-וגם ב

ית יאוכלוסהמשפחות ב הכל-סך
 2008-מחקר בה

 

125 

  
 

 70%  87  80% 100 2008-ב התקבל שאלון מלווה

 65%  81  65%  81 2008-ב עם האם ריאיוןבוצע 

 16-13גיל בבני הנוער  הכל-סך
 2008-המחקר ב במשפחות

 

90  
  

 

 47%  42 61%  55  2008-ב בני הנוערעם  ריאיוןבוצע 

 

מספר המשפחות ומספר השאלונים שהתקבלו במדידה החוזרת במגידו וביקנעם  מפורטים 2לוח ב

 .(ותיקים ויוצאי אתיופיה)

 , לפי קבוצותחות ושאלונים מלאים במדידה שנייהמספר משפ: 2לוח 
  

-סך
 הכל

 
 

 מגידו

 יקנעם

  
 הכל -סך

 
 ותיקים

יוצאי 
 אתיופיה

 35 33 68 57 125 מחקרמשפחות המשתתפות בה
      2008-וגם ב 2007-גם ב מספר השאלונים שהתקבלו

 27 33 60 27 87  שאלוני מלווים
 21 30 51 30 81 שאלוני אימהות
 14 18 32 10 42 שאלוני בני נוער

 
 עיבוד הנתונים . ג
 מובהקות למציאת הבדלים בין קבוצותמבחני  

למדגמים  tכדי לבחון האם ההבדל בין המדידות ביחס למשתנה מסוים הוא מובהק, נערכו מבחן 

. זאת, למעט המקרים בהם נבחנו הבדלים בין Wilcoxon) ומבחן Paired-samples t-testמזווגים (

). הדיווח לגבי מבחני Independent-sample t-testלמדגמים בלתי תלויים ( tהקבוצות, אז נערך מבחן 

 למדגמים מזווגים, אלא אם כן צוין אחרת. לכל אורך הדוח מובהקות מתייחס 

 איכותניניתוח  

ובקבוצות מיקוד נעשה באמצעות ניתוח תוכן של הטקסט. העומק ניתוח הנתונים שנאספו בראיונות 

לכלל הראיונות. הנושאים החוזרים עלו מטרת ניתוח התוכן היא מציאת נושאים חוזרים המשותפים 

 מן הטקסט באופן חופשי מבלי שהוחלו עליהם קטגוריות ניתוח שהוגדרו מראש.
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 המחקר תפוקות 3.3
מדי שנה  ו. במהלך המחקר הוגשבמשך שלוש וחצי שנים תכנית, וליווה את ה2006המחקר החל בסתיו 

  .ועם נציגי הפדרציות תכניתביניים אשר נדונו עם מפעילי ה ותדוח 4 סראמ-בפברואר

עסק בהתארגנות התכנית בתחילת דרכה, והתבסס על ראיונות וקבוצות מיקוד  )2007הדוח הראשון (

 . ועם המלווים תכניתעם מובילי ה

שאלונים , על פי המשפחות בתחילת השתתפותן בתכנית 132נתונים על הציג את ה )2008דוח השני (ה

חסו למצבן של המשפחות יהנתונים התיבני הנוער. עם ו אימהותה ועל פי הראיונות עםלמלווים, 

 . קשר עם המלווהוהשתתפות בפרויקטים כגון  ,ל יישום התכניתונים שבטים שיהרכיהן, ולוולצ

ממדידה חוזרת של אותן משפחות, על מנת לאמוד את השינויים נתונים  הוצגו )2009השלישי ( בדוח

 נה שחלפה.במצבן וביישום הפרויקט במהלך הש

קבוצות מיקוד עם מובילי מבנוסף למידע הכמותי, כללו הדוח השני והשלישי מידע שנאסף מראיונות ו

  שובים.י, עם מנהלי פרויקטים, ועם מלווים בשני היתכניתה

, כפי משפחות 7-צג מידע איכותני נוסף על סמך חקר מקרים ביחס למו )2010 סראמ(הרביעי דוח ב

התהליך העמיק בהבנת פרשנות ולאת המחקר, לספק להעשיר  מידע זה נועד שתואר בסעיף למעלה.

 .במסגרת התכנית שעוברות המשפחות

  .הדוחות הקודמיםכל עיקרי הממצאים מ מוצגים, ובו )2010דוח מסכם (יולי הדוח הנוכחי הינו 

 המחקרמגבלות  3.4
המשפחות לפני כניסתן  לא ניתן היה לאסוף מידע על :היעדר מדידה לפני ההצטרפות לתכנית .1

הנתונים מן המדידה הראשונה משקפים את מצב אמון שלהן במלווים. לכן, ה, ולפני שנרכש תכניתל

מכניסתן לתכנית. משמעות הדבר היא כי ייתכן שכבר בנקודת איסוף בממוצע המשפחות כחצי שנה 

שנעשו לאחר  הנתונים הראשונה הייתה להתערבות התכנית השפעה אשר אינה משתקפת במדידות

 מכן. 

כחצי שנה  תכניתהמשפחות במגידו הצטרפו ל המשפחות לתכנית:של במועד הצטרפות פערים  .2

בזהירות הראויה מגידו ויקנעם המשפחות ביקנעם. לפיכך, יש להתייחס להשוואה בין לפני בממוצע 

ה, ולא נראה יחל שיפור במצב המשפחות ביקנעם בין המדידה הראשונה לשני(למשל, במקרים בהם 

לפני בתחילת הדרך ההישגים המשמעותיים אירעו כי הסיבה לכך היא שתכן ימגידו, יבשיפור דומה 

 ). התמתנוובהמשך הם  המדידה הראשונה 

לאו את ילא מ משפחות במגידוהמלווי מ חלקה ימדידה השניב :מלוויםקשיים בקבלת מידע מן ה .3

ליוו ים הסבירו שהדבר נבע מעומס עבודה, מכך ש. המלוולאו אותם באופן חלקייהשאלונים, או שמ

השאלונים היו חלק מן המשפחות, ומכך ש לא ידעו פרטים רבים לגבי, שמספר גדול של משפחות

 ארוכים ומתישים. 
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לגבי רק נתונים בדוח מובאים ומשפחות,  125ת המחקר מונה יאוכלוסי קטנה: אוכלוסיית מחקר .4

פי מקום משפחות אלה נחלקות ל. 2008-בגם ו 2007-בגם תקבלו ה ןמשפחות שהנתונים לגביה 87

אלה מקשים על יכולת מספרים קטנים  מגידו, יקנעם ותיקים ויקנעם יוצאי אתיופיה.מגוריהן: 

 על יכולת ההכללה של הממצאים על אוכלוסיות דומות.וההשוואה בין הקבוצות 

בקרב המשתתפים בתכנית הגם שהמחקר בוחן את השינויים שהתרחשו  היעדר קבוצת ביקורת: .5

לעצם השתתפותן של דאות ובולייחס שינויים אלה לא ניתן בתקופה נתונה, בהיעדר קבוצת ביקורת 

 המשפחות בתכנית. 

  תכנית. מהלך ה4

 2007-2006 שנת 4.1
, יחד עם ביקנעם תכניתאת ה הובילה ראש העיר ידי-עלחינוך אשר מונתה -רווחה תכניותמתאמת 

מנהל מחלקת החינוך והרווחה עם ועדת  ידי-עלבמגידו הונהגה  תכניתועדות. ה מערכת עירונית של

 . השונים במועצה האזורית רותי החינוך והרווחהיהיגוי שהורכבה ממנהלי ש

צרכים של המשפחות אשר ישתתפו ה לעבשתי הרשויות נבחר סל של פרויקטים שנועד לתת מענה 

גורמים אחרים, כגון קרן רש"י. ידי -עלנוספים שמומנו  הצטרפו לפרויקטים תכניותביקנעם ה. תכניתב

 ידי-על יםאלו הממומנ לעמגידו לא היו כמעט פרויקטים נוספים בנוסף  מועצה אזוריתלעומת זאת, ב

 :מקצוע החל תהליך של איתור משפחות בעזרת אנשי בחירת הסל. לאחר תכניתההפדרציות במסגרת 

מקצוע לדווח על האנשי התבקשו במגידו  .יאליים ופסיכולוגים, עובדים סוצמורים, יועצים חינוכיים

שלגביהן דיווחו הופנו משפחות  תכניתלכל משפחה אותה הם מכירים המצויה במצוקה ו/או בסיכון. 

לפחות שני אנשי מקצוע על סיכון ולפחות בשני תחומים. ביקנעם נבחרו המשפחות בעיקר על סמך 

מספר המשפחות  ומפרויקטים שונים הפועלים כבר בעיר. לפי התכנון המקורי, הספר-בתימידע מ

. מחצית משפחות מיקנעם 100-משפחות ממועצה אזורית מגידו ו 70, מתוכן 170המיועד לתכנית היה 

  .ישראל-תכנית עצמאות של ג'וינטופנו להוהן  ,משפחות יוצאות אתיופיההמשפחות ביקנעם היו 

מלווה, אשר יעריך עמה את צרכיה, יפנה את בני נחוץ למסקנה שלכל משפחה שני הצוותים הגיעו 

רחב והוגדר כאדם שנמצא והמשפחה לפרויקטים, ויעודד אותם להשתתף בהם. תפקיד המלווה ה

בקשר קרוב ורציף עם המשפחה ומסייע לה בהשגת מטרותיה. על מנת שיוכלו למלא תפקיד זה, הוחלט 

, יםסוציאלי יםוים עובדו). במגידו מונו כמלcoachingמון אישי" (להעניק למלווים הכשרה ב"אי

רותים במחלקת החינוך יפסיכולוגים חינוכיים, מרפאות בעיסוק, מטפלות באמנות. גם מנהלי הש

משפחות העולות ל) רכזות עצמאות 1: מלוויםוהרווחה ליוו משפחות. ביקנעם, היו שלוש קבוצות של 

) עובדות 3-של קרן רש"י, ו "מלווי נוער" תכניתני נוער במסגרת שליוו ב ) מורים2מאתיופיה, 

, בני הנוערלא רק ל מלוויםשהם ישמשו כ הייתהסוציאליות ממחלקת הרווחה. לגבי המורים, הכוונה 

אלא לכל המשפחה, אולם הם התקשו למלא את שני התפקידים, שנתפסו לעתים כסותרים, וניסיון זה 

 הייתהממחלקת הרווחה, אך  יםסוציאליה יםעובדהווים מקרב נעשה מאמץ לגייס מלהופסק. 

, וכן נדרש תכניתון שלטענתן לא שותפו בעיצוב הוכימהתנגדות לכך מצד מנהלת המחלקה והעובדות, 
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עומס העבודה שלהן שגם כך הוא גדול, ללא תגמול נוסף. בשל כך, המשפחות ביקנעם  לעמהן להוסיף 

 בשלב מאוחר יותר מאשר המשפחות במגידו.  תכניתנכנסו ל

 2008-2007 שנת 4.2
עזבה והחליפה אותה מנהלת חדשה. מנהל פרויקט עצמאות חלה ביקנעם מנהלת מחלקת הרווחה 

ונעדר תקופה ארוכה מן העבודה, ובסופו של דבר עזב. המנהלת שהחליפה אותו הוחלפה לאחר זמן 

עבור כל המשפחות בעצמאות. המשרה של מתאמת בחדשות טיפול  תכניותקצר במנהלת חדשה. גובשו 

של שירותי החדשה מנהלת הועדות העירוניות הצטמצמה. והעירונית צומצמה, ופעילות ה תכניותה

, ובהדרגה התגייסו אליה והחלו בליווי תכנית, עובדות המחלקה שותפו בתכניתהרווחה נרתמה ל

 משפחות.

, פוצלה ,יזרעאל אזוריתהמועצה לה ולמשותפת של המועצה האזורית מגידו שהייתה מחלקת הרווחה 

חולקו  תכניתמנהלת המחלקה וחלק מן העובדות הוחלפו. הסתיימה הדרכת המלווים. המשפחות בו

ל"אינטנסיביות" (ליווי תכוף), ו"אקסטנסיביות" (ללא ליווי תכוף). בפועל חלק מן המשפחות לא היו 

בקרב המלווים. בעקבות משוב של ההערכה החלה לדעוך  תכניתההתלהבות מן הה. ובקשר עם המלו

בצורה ברורה יותר, להעסיק עובדת סוציאלית  מלווה, הוחלט להבנות את תפקיד התכניתלמובילי ה

  .מלוויםשובים, ולחדש את ההדרכה ליעודית לליווי משפחות באחד הייי

  2009 שנת 4.3
העבודה עם משפחות עולות מאתיופיה מפרויקט עצמאות למחלקת חלט להעביר את וה ביקנעם

ים סוציאליים . הצוות מורכב מעובדהרווחה, והוקם במחלקה צוות שהחל ללוות משפחות אלה

משפחות קיבלו ליווי על פי  60-כ מקצועיים, יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה.-ועובדים סמך

הנותנים פרויקטים מעקב בלבד ולמשפחות נוספות הופנו ל 60-, ותכנית ליווי המשפחותשל המודל 

עם שאר המשפחות לפרק זמן מוקצב  בוד, הוחלט לעכן-כמו ללא ליווי צמוד.מענה לצרכים שהוצפו, 

 פגישות הממוקדות במטרה אותה בוחרת המשפחה לקדם.  15של 

חזרה ליציבות לאחר המשבר של השנה הקודמת. חלק מן המשפחות הראשונות סיימו  תכניתבמגידו ה

עבור משפחות אלה, שעשוי לכלול פעילות למען באת השתתפותן, והחלה חשיבה על מסלול "בוגרים" 

  הקהילה או חניכה של משפחות אחרות.

1Fסיפורי המשפחות בחקר המקרים. 5

2 
2Fתקווה מהרט

3 

הצטרפות ה בעתומתגוררת ביקנעם.  1991-ילדים. היא עלתה מאתיופיה בתקווה נשואה ואם לחמישה 

שני ההורים עבדו, האב בשמירה והאם בניקיון. ההורים התמודדו עם קשיים בשפה עצמאות לתכנית 

עבירות ואף נעצר ל, והוא הידרדר לשוטטות והספר-ביתהעברית, לבן הבכור היו בעיות בלימודים וב

                                                   
 נשים בפרק זה הם שמות בדויים.אשמות ה    2
 המלווה שלה.על פי ראיונות עם תקווה ועם   3
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בשל שעות העבודה הארוכות של האב, תקווה השתתפה לבדה במפגשי הליווי.  מספר פעמים.

המפגשים עסקו בתעסוקה, ביחסים עם הבן הבכור ובמצבו. במסגרת התכנית נמצאה לבן עבודה 

במפעל, תקווה השתתפה בסדנת הורות ובאולפן להשלמת השכלה, ושתי הבנות הצעירות שולבו 

שיעורי בית וחוגים. תקווה מציינת כי בסדנת ההורות למדה  במועדונית שם הן קיבלו סיוע בהכנת

גם פן חברתי חשוב שחַסר לה. היה כיצד לגשר על פערי השפה והתרבות בתוך המשפחה וכי לסדנה 

בסיוע התכנית היא מצאה עבודה במפעל ועזבה את עבודת הניקיון. בעקבות השתתפותה באולפן 

 על למחלקה טובה יותר. העברית שלה השתפרה, וכך היא התקדמה במפ

3Fגליה שלום

4 

שתי ילדות יש לגליה המתגוררת ְבמושב במועצה האזורית מגידו.  30כבת הורית -חד גליה היא אם

. הקשר עם המלווה גליה התגרשה שנות נישואים אלימות 10לאחר  , אחת עם הפרעת קשב.11-ו 6בנות 

ליווי לתכנית " עם הצטרפותהחב ובהמשך הור ,בעמק" מעבריםפרויקט התעסוקה "החל במסגרת 

נמוך ומתחים רבים בקשר עם בנותיה היו לגליה קשיי תעסוקה, דימוי עצמי  באותה תקופה. "משפחות

זוג לשעבר. הקשר עם בן בבתעסוקה, הורות ו הליווי עסקו . פגישותעל רקע המתח ביחסים עם אביהן

קיבלה סיוע במציאת  במסגרת התכנית גליהבקשר עם עובדת סוציאלית. גם  הייתה בנוסף ַלליווי, גליה

הבת  .סיוע בהכנת שיעורי ביתוארוחת צהריים במסגרתה קיבלו שתי הבנות שולבו במועדונית  ,עבודה

בחוג קרמיקה המשמש קבוצה טיפולית שולבה הקטנה וחיים קיבלה טיפול בעזרת בעלי הגדולה 

סבלנית יותר ביחסה אל  דווחות כי היאלאחר תקופה של שנתיים גליה והמלווה מלהורים ולילדים. 

בעצמה  כי כעת היא מאמינהמציינת  טובה. גליה האווירה בביתוכי  , שיש ביניהן אמוןהבנות

מסוגלת להתמודד טוב יותר  ,היא חזקה יותרהיום  היא מעידה כי עלה. העצמי וביטחונה ,וביכולותיה

 .בן זוג חדשעם בעלה לשעבר וכי יש לה 

4Fיניוורק מולא

5 

 בנות שתי היש לו, מתגוררת ביקנעם 1998, שעלתה מאתיופיה בשנת 28הורית בת -יניוורק היא אם חד

נישואים אלימים מאוד אב  במהלךעובדת בניקיון במשרה חלקית בשעות הערב.  יניוורק. 8-ו 6 גילאי

 ההצטרפות בעת. בעקבות פנייה של עובדת סוציאלית המשפחה הצטרפה לתכנית. המשפחה התאבד

במשפחה  תעסוקה, ביחסיםב ים שונים:מתחוקשיים בועם המשפחה התמודדה עם מות האב,  לתכנית

בביטחון העצמי הירוד  ,ילדותה מצב הלימודי שלבמפגשי הליווי עסקו  ובלימודים של הבת הבכורה.

ברצונה ללמוד. יניוורק קיבלה עזרה כספית והשתתפה בסדנת הורות, והבת הבכורה קיבלה ושל האם 

עלה ביטחונה העצמי  ,יוע פרטני בלימודים. לאחר כשנתיים, ובעקבות השתתפותה בסדנת ההורותס

בילדיה. בעקבות התגבור הלימודי והשינוי שחל רב יותר של יניוורק והיא החלה לגלות אחריות ועניין 

 השתפר.  הספר-ביתבאם תפקוד הילדים ב

                                                   
 על פי ראיונות עם גליה ועם המלווה שלה.  4
 על פי ראיונות של יניוורק מולא, המלווה ומנהלת תכנית עצמאות.  5
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5Fשרה ברוש

6  

, המתגוררת בקיבוץ במועצה האזורית מגידו. לשני 9ובן  10הורית עם שני ילדים, בת -שרה היא אם חד

למידה. מליקוי והבת  ותהיפראקטיביסובל מהפרעת קשב עם הבן  - הפרעת קשב וריכוזיש הילדים 

בעת ההצטרפות לתכנית לפני  התגרשה. שרה, מצד בן הזוג לאחר שנים של אלימות מילולית קשה

ועם בעיות על רקע הסדרי ראייה  ,הנפשיום הכלכלי מיתמודדה עם קשיים בתחוכשנתיים, היא ה

הוריות הפועלת בשיטת האימון -וביחסים עם הילדים. שרה השתתפה בסדנת העצמה לנשים חד

האישי. בנוסף, הילדים שולבו בטיפול רגשי לאחר שחוו בגיל צעיר מאוד גירושים קשים. הבת 

, קיבלו הילדים תגבור כן-כמוקה והבן מקבל טיפול בבעלי חיים. השתתפה יחד עם האם בסדנת קרמי

מחשב המשפחה קיבלה חונכת. קיבל והבן  "פותחים עתיד",במסגרת  חונכתקיבלה לימודי, הבת 

בעקבות הליווי וההדרכה מדווחת כי  התכנית במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד". שרה באמצעות

ובמצב הרגשי, המתבטא ביותר רוגע, סבלנות וביטחון חל אצלה שינוי בתפיסה העצמית שקיבלה 

. היא מציינת את השינוי שחל ביחסיה, הן עם בן זוגה לשעבר והן עם הילדים, ואת ההתקדמות עצמי

מנחת סדנת העצמה  . תחום נוסף בו מורגש שינוי הוא במצב הרגשי של הילד הצעיר.שעשתה בעניין

עם הן עול על פי התפיסות שלמדה בסדנה, הן עם ילדיה ולמדה לשנות את גישתה ולפ שרהמדווחת כי 

  ה לעבודה.ימבוגרים הקרובים לה כמו בן זוגה לשעבר, אביה או עמית

6Fמיכל גלעד

7 

 19הבכור בן הבן  :לה שלושה ילדיםיש המתגוררת ביקנעם, ו 40כבת ת הורי-חדמיכל היא אם 

במהלכן חוותה מצד בעלה אלימות  שנות נישואים 20-. מיכל התגרשה לאחר כ10תאומות בנות הו

היא הצטרפה לתכנית לפני כשנתיים בעקבות פנייה של עו"ס המשפחה. בעת  קשה, פיזית ומילולית.

נמוך משכר מינימום. היה ההצטרפות לתכנית, מיכל עבדה במשרה חלקית כסייעת לקשישים ושכרה 

יכל מדווחת כי השיחות עם מ המשפחה התמודדה עם בעיות כלכליות ועם קשיים ביחסים במשפחה.

וכן ברצונה של מיכל ללמוד ולהיות אחות  ,עסקו לרוב ביחסים עם הבן, בנושא הזוגיות המלווה

מספרת כי בעקבות השיחות עם  היאלחלק מהמפגשים יחד עם בנה. מיכל הייתה מגיעה מוסמכת. 

עוד המלווה וההדרכה שקיבלה ממנה חל שינוי ביחסיה עם בנה ויש אצלה שיפור בסמכות ההורית. 

עבורה בשעת משבר ושהשיחות עמה מהוות מקום לפריקת הקשיים בהיא מספרת שהמלווה זמינה 

 ומציאת דרכי התמודדות. 

7Fמשפחת פורז: ענת ויוסי

8  

. הבן הבכור אובחן כסובל מהפרעות קשב 11-ו 6שני בנים בני  הםליש ביקנעם ומשפחת פורז מתגוררת 

קשיים בלימודים. המשפחה הצטרפה לתכנית לפני כשנתיים. בעת ההצטרפות ל מותגורוריכוז ה

 לתכנית התמודדה המשפחה עם קשיים כלכליים וצורך בעזרה במימון תגבור לימודי וחוגים לילדים.

מקבלת קצבת נכות. במפגשי ואפילפסיה ב החול . היאת וענת היא עקרת ביתיוסי עובד כאיש מכירו

השתתפה בעיקר ענת. במסגרת התכנית עסקו בהורות ובקידום הילדים מבחינה לימודית שהליווי 

                                                   
 על פי הראיונות עם שרה ברוש, המלווה והעובדת הסוציאלית של המשפחה.   6
 .יקנעםוהאחראית על התכנית בעיריית על פי ראיונות של מיכל גלעד, המלווה שלה   7
 על פי ראיונות של ענת פורז, המלווה שלה ומנחה סדנת ניהול תקציב.  8
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השתתפו בני הזוג בסדנה לניהול תקציב. הבן הבכור קיבל חונכת, שהגיעה אליו הביתה במשך שנה 

קיבלה המשפחה תלושים  כן-כמורגשי. -ולחזק אותו בתחום החברתיבמטרה לסייע לו בלימודים 

עבור הבן הבכור. לאחר שנתיים בתכנית המשפחה השתפרה בניהול התקציב ב הספר-ביתוציוד ל

המשפחתי, החלה עלייה בביטחון העצמי של ענת שאפשרה שיפור ביחסים המשפחתיים, והיה שיפור 

ענת ציפתה כי במסגרת התכנית תקבל יותר עזרה ותמיכה וחשה עם זאת, בתפקוד הלימודי של הבן. 

 מאוכזבת ממה שהיה לתכנית להציע. 

8משפחת גלבוע: שושי ומשה F

9 
יש . לאם 11-ו 14 ותשתי בנות גילאייש משפחת גלבוע מתגוררת ְבמושב במועצה האזורית מגידו, ולזוג 

ורר בבית המשפחה ואינו עובד והבת . הבן מתג21ובן  24קודמים, בת  םשני ילדים בוגרים מנישואי

ת המטפלת בילד. משה עצמאי ולאחרונה החלה שושי לעבוד כעובדת מטבח במושב הורי-חדהיא אם 

באזור. עו"ס המשפחה הפנתה את המשפחה להשתתף בתכנית בעקבות בעיות כלכליות קשות, 

ג יחד והם שוחחו בעיקר על עימותים בין בני הזוג. המלווה נפגשה עם שני בני הזולשהובילו למתחים ו

המתח שנוצר ביניהם. במסגרת התכנית הצוות תיווך בבקשה להפחתת חוב, שתי הבנות השתתפו 

בפעילות המועדונית, כאשר הצעירה יותר שולבה בסדנת הקרמיקה הנלווית. בעקבות ההשתתפות 

בבית נעשתה  בתכנית הבת הבכורה השתפרה בלימודים, היחסים בין בני הזוג השתפרו והאווירה

  רגועה יותר.

9Fתכניתדמוגרפיים של המשפחות ב-מאפיינים סוציו. 6

10 
-חדהן משפחות  52%ות, במיוחד ביקנעם ותיקים שבה הורי-חדחלק גדול מהמשפחות הינן משפחות 

 . )3(לוח  ותהורי

  (באחוזים) הוריות-משפחות חד: 3לוח 
 יקנעם  
 יוצאי אתיופיה ותיקים הכל-סך מגידו 

 34 50 84 48 הכל במספרים-סך
 100 100 100 100 באחוזים הכל-סך

 72 48 58 69 משפחה עם שני הורים
 28 52 42 31 תהורי-חדמשפחה 

 מקור: שאלוני הורים

 ממוצע ילדים במשפחה ומשפחות מספר  :4לוח 
 ילדים ממוצע הכל משפחות-סך 

 3.3 48 מגידו
 3.4 50 ותיקים יקנעם

 3.5 34  מאתיופיהעולים  -יקנעם 

 מקור: שאלוני מלווים

                                                   
 ניתוח ראיונות עם שושי ומשה, עם המלווה ועם העו"ס של המשפחה.  9

 הנתונים בפרק זה מתייחסים לכל המשפחות לגביהן נאסף מידע במדידה הראשונה.  10
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סובלים מבעיה  תכניתממשתתפי ה 38%גבוהה יותר בקרב האבות ביקנעם, שבה בעיות השכיחות 

 . )5(לוח  מגבלה פיזית או נפשית הייתהמגבילה. הבעיה השכיחה ביותר 

 1(באחוזים)התמכרויות  והורים עם מגבלות, מחלות, א: 5לוח 
 יקנעם ותיקים            מגידו                  
 אבות אימהות  אבות אימהות 

N 44 35  46 26 
 15 15  11 9 מוגבלות או מחלה כרונית

 23 2  3 16 2הפרעה נפשית
 38 17  20 16 בעיה אחת לפחות

 מקור: שאלוני הורים
  הרגיש הנחשבשאלה השהיות עולים מאתיופיה אודות העל אין מידע   1
 כולל דיווחים לא מוכחים   2
 

מההורים אין תעודה כלשהי. באופן כללי, רמת  36%-) אין תעודת בגרות, ול83%-73%לרוב ההורים (

 ההשכלה גבוהה יותר במגידו. 

 (באחוזים) 2,1רמת ההשכלה של ההורים: 6לוח 
 יקנעם ותיקים             מגידו                
 אבות אימהות  אבות אימהות 

 26 46  35 44 הכל במספרים-סך
 100 100  100 100 באחוזים הכל-סך

 22 17  27 24 בגרות מלאה
 17 38  23 31 בגרות חלקית או תעודה אחרת

 33 34  23 36 אין תעודה
 28 11  27 9 ו/לא השיביםלא יודע

 מקור: ראיונות עם ההורים
 לא נשאלו שאלה זו.ים העולים מאתיופיה ההור 1
 יותר שלם בלוח זה ובלוחות בהמשך. אימהותאודות העל רוב עם האם, לפיכך, המידע -פי-הראיונות נערכו על 2

 

 היעדים של המשפחות. 7
 על פי דיווחי .ל המלווה עם המשפחה הוא קביעה של יעדים להתערבותשאחד הצעדים הראשונים 

 74%-והעצמאות הכלכלית של המשפחה. להתעסוקה בתחומי ביותר היו שכיחים היעדים ה, מלוויםה

שיפור התעסוקה. בשיעורים נמוכים אך נקבע כיעד להתערבות  ,מכלל המשפחות המשתתפות בתכנית

) נקבע למשפחות יעד לשיפור העצמאות הכלכלית. עוד ניתן לראות כי הרחבת מעורבות 60%מעט (

השירותים, נקבעו כתחומים בהם  ילדיהם ושיפור עצמאות ההורים מול מסגרות הלימוד שלההורים ב

שיפור יש לציין כי . )7(לוח  בשניהם) 79%( העולים מאתיופיהיש לפעול בקרב הרוב המכריע של 

נושא זה ביחסים במשפחה לא הופיע בשאלון בין המטרות שניתן היה לסמן, מכיוון שבתחילת התכנית 

       לא נכלל בין מטרותיה.
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 המלווים על פי דיווחלפי קבוצה,  ,תכניתבתחילת השונים יעדים נקבעו  ןהמשפחות לגביה: 7לוח 
 (באחוזים)

 

 
 

 הכל-סך

 
 

 מגידו

 יקנעם

 
 ותיקים הכל-סך

עולים 
 מאתיופיה

 33 25 58 27 85 המשפחות כל-סך
 82 76 79 63 74 שיפור בתעסוקה
 67 64 66 48 60 עצמאות כלכלית

הלימודים  הרחבת מעורבות ההורים במסגרות 
 ילדיהםשל 

 

53 
 

41 
 

59 
 

32 
 

79 
 79 20 53 33 47 עצמאות ההורים מול שירותים

 52 20 38 19 32 הרחבת מעורבות בקהילה
 

-ילדים ובני הנוער הם בתחום החברתיהעבור בהיעדים הבולטים תחומי יעדים לילדים ובני הנוער: 

ממשפחות העולים הילדים  קרבסומן במיוחד ב). התחום הלימודי 61%) ובתחום הלימודי (64%רגשי (

(לוח  ם התנהגויות סיכוןוצמצ לשמהילדים ובני הנוער במגידו הוצב יעד  37%. בקרב )91%מאתיופיה (

8( . 

 על פי דיווחלפי קבוצה,  ,תכניתבתחילת השונים יעדים הילדים ובני הנוער לגביהם נקבעו : 8לוח 
 (באחוזים) המלווים

 
 מגידו הכל-סך

 יקנעם
 

 ותיקים הכל-סך
עולים 

 מאתיופיה
 25 33 58 27 85 מספר הילדים 

 64 48 57 78 64 רגשי-שיפור בתחום החברתי
 91 32 66 52 61 שיפור בתחום הלימודי

 61 16 41 33 39 הרחבת מעורבות בקהילה
 27 20 24 37 28 צמצום התנהגויות סיכון

 
היחסים במשפחה, בין בני בשיפור להם מטרות שהנו בחקר המקרים סיפרו על יכל המשפחות שרואי

, וכן שיפור מצבם רווחה כלכליתמטרות נוספות עליהם סיפרו ההורים היו הזוג או בתחום ההורות. 

והמשפחות סיפרו על שינוי במטרות תוך כדי  מלוויםהין היה שימענלדיהם. של י רגשיהלימודי ו/או ה

יקר יעדים שבתחילת התהליך היעדים שהציבה לעצמה היו בעסיפרה אחת האימהות למשל, התהליך. 

בהמשך, כתוצאה מהשיחות עם המלווה והשתתפות בסדנה למודעות חומריים כמו שיפוץ הבית. 

 :האישי ובתחום היחסים עם המשפחהבתחום עצמית, הגיעה למסקנה כי היא מעדיפה להציב מטרות 

אני מרגישה שהדברים האלה יבואו. יש לזה  .ית זה לא מה שחשוב"...בעיניי כרגע שיפוץ הב 
את הזמן שלו. אני כרגע לא מוכנה לזה. אני צריכה לעבוד על עצמי ולא על דברים חיצוניים. 

 כשאהיה מוכנה אז הדברים האלה יגיעו, אני אעבוד עליהם יותר".
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 תהמשפחוליווי . 8
, אשר הלכה והתגבשה במהלך ניתוכן התערבות חדש, תכניתליווי המשפחות היווה תשומה מרכזית ב

 . תכניתה

 תדירות המפגשים 8.1
השנים. תדירות במהלך בין הקבוצות ו מאודתדירות הקשר של המלווים עם המשפחות השתנתה 

בקרב המשפחות העולות מאתיופיה שקיבלו ליווי מרכזי פרויקט  הייתההגבוהה ביותר הקשר 

לשם כך. יתר המלווים, רובם עובדים סוציאליים, ליוו את המשפחות במיוחד עצמאות, אשר הועסקו 

במסגרת עבודתם השוטפת, מבלי שנגרעו מהם תפקידים אחרים ויכלו להקדיש פחות זמן לליווי 

-ה יותר מפעם בחודש, שיעור זה עלה בומכלל המשפחות נפגשו עם המלו 32%רק  2007-המשפחות. ב

-ל 2007-ב 22%-יותר מפעם בחודש מ מלווהשפחות עמן נפגש השיעור המה לביקנעם ע. 55%-ל 2008

-מאחת לחודש לפחות  מלווהשיעור המשפחות שנפגשו עם ה דרי לעומת זאת, במגידו. 2008-ב 68%

ביחס  4בפרק נתונים אלה עולים בקנה אחד עם התהליכים שתוארו  .2008-ב 26%-ל 2007-ב 55%

 התחזקה ביקנעם, ונקלעה לתקופת משבר במגידו.  תכניתה 2008-, כשבתכניתלהתפתחות ה

 תכיפות הקשר של המשפחות עם המלווה במהלך שלושת החודשים האחרונים   :9לוח 
 המלווים (באחוזים) על פי דיווח, ולפי שנים (כולל שיחות טלפון), לפי קבוצה            

 
 

 מגידו הכל-סך

 יקנעם

 ותיקים הכל-סך
עולים 

 מאתיופיה
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

 33 27 60 27 87 מספר המשפחות
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 הכל באחוזים-סך

יותר  -הכל -סך
 מפעם בחודש

 

32 
 

55^^ 
 

55 
 

26 
 

22 
 

68^^ 
 

8 
 

44^^ 
 

33 
 

88^^ 
 24 0 0 0 13 0 0 0 9 0 פעמים בחודש 3+

 46 0 33 4 40 2 11 30 31 10 בחודשפעמיים 
 18 33 11 4 15 20 15 26 15 22 פעם בחודש

 12 67 56 92 32 78 74 45 45 68 פחות מפעם בחודש
 ^^ 01 .< p  לפי מבחןt 

סיפרו המלווים והמשפחות כי תדירות המפגשים , 2009-שנערכו שנה לאחר מכן, ב בראיונות העומק

מרצון המשפחות לקבל ליווי צמוד וכן מזמינות המשפחה גם ומושפעת  ,משתנה לאורך תקופת הליווי

וישנן  ,לתהליך. המלווים מספרים כי ישנן משפחות שמעדיפות וזקוקות לליווי צמוד ואינטנסיבי

 ותמעדיפ ותובשאר הזמן המשפח ,לסיוע ותמשפחות שפונות לליווי בעיקר בתקופות בהן הן זקוק

ככל עם הזמן, ישנו תהליך של התמעטות המפגשים חלק מהמשפחות  אצל, כן-כמות. ולהישאר עצמאי

  :אינטנסיבי. אחת המלוות מספרתפחות ליווי זקוקה להיא עצמאות רוכשת שהמשפחה 

יש תקופה שאנחנו בקשר והיא משתפת ומצליחה לארגן את הזמן ויש  -"זה לא קבוע 
ואז נעלמת לחודש. בתקופות שאנחנו בקשר  -תקופות שהיא נעלמת. נפגשת פעם בשבועיים 
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בחורה עם המון כוחות ועם חיים לא קלים. יש תקופות שהיא מנהלת  אני כתובת להכל ...

 ולפעמים צריכה יד נוספת". -את זה לבד 

 :מספרת אימהותואחת ה

ווי היה הרבה יותר י"אין ספק שהיום אני פחות צריכה ממה שהייתי צריכה בהתחלה. הל

 .#אותו עדיין צריכהמרגישה שאני אני צמוד, הרבה יותר אינטנסיבי, אבל 

 עם המשפחות מלוויםהנושאים עליהם שוחחו ה 8.2
נושאים ותחומים הרלוונטיים על במהלך עבודת המלווה עם המשפחות, נערכו שיחות עם בני המשפחה 

ביחס לכל נושא הם התבקשו , ורשימה של נושאיםהוצגה  מלוויםבשאלון לליעדים שנקבעו למשפחה. 

 תשובותיהם. מוצגות 10בלוח לציין האם הם שוחחו לגביו עם ההורים בחודש האחרון. 

, ולפי שנים לפי קבוצהה על נושאים שונים בחודש האחרון, המלווהמשפחות ששוחחו עם   :10לוח 
 (באחוזים) המלווים על פי דיווח

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם
 

 הכל-סך
 

 ותיקים
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 31 9 40 24 64 מספר המשפחות
 71 81 89 78 75 80 54 63 67 73 תעסוקה

קשר של ההורים עם 
 הספר-בית

 
61 

 
60 

 
65 

 
56 

 
59 

 
62 

 
50 

 
38 

 
61 

 
68 

תקציב וניהול 
 הוצאות המשפחה

 
38 

 
56^ 

 
42 

 
46 

 
35 

 
63^^ 

 
56 

 
89 

 
29 

 
55^ 

 36 19 89 56 ^48 28 57 65 51 41 תפקוד כהורים
יצירת קשר עם 

 מוסדות אחרים
 

20 
 

51^ 
 

17 
 

38 
 

22 
 

60^^ 
 

50 
 

17 
 

16 
 

68^ 
בדיקת שיעורי הבית 

 של הילדים
 

10 
 

27^ 
 

5 
 

14 
 

13 
 

34^ 
 

14 
 

14 
 

13 
 

39^ 
 0 0 38 63 3 8 ~57 87 ~12 32 בעיות בקרב הילדים

^  05 .< p  
 ^^ 01 .< p  לפי מבחןt 

~  05 .< p  לפי מבחןWilcoxon 
 

-67%(עם מספר המשפחות הרב ביותר הוא נושא התעסוקה תי השנים הנושא עליו שוחחו המלווים בש

-60%דיון והוא עלה בקרב שכיחותו בנמצא כנושא השני ב הספר-ביתהקשר של ההורים עם  .)73%

בקרב כמחצית מן המשפחות הם תפקוד  2008-נושאים נוספים אשר עלו לדיון ב .המשפחות מן 61%

המשפחות עמן שוחחו המלווים אחוז עלה משמעותית  ).51%) ויצירת קשר עם מוסדות (51%ההורים (

. הבדל זה ניכר במיוחד ביקנעם 2008-ב 56%-ל 2007-ב 38%-מעל תקציב וניהול הוצאות המשפחה 

ם סדנה לניהול תקציב למעניוצאות אתיופיה, ככל הנראה משום שהופעלה ב משפחות ובעיקר בקר

 להורים.



 

21 

  ני המשפחה המעורבים בתהליך הליוויב 8.3
ובחלק מהמקרים נערכו  ,מרבית הפגישות עם המשפחה נערכו במחלקת הרווחה או במשרד עצמאות

מרבית הפגישות היו עם אך  א המשפחה כולה,וביקורים בבית המשפחה. קהל היעד של התכנית ה

 . )11(לוח  אימהותה

 1המלווים על פי דיווחלפי קבוצה, בני המשפחה השונים,  כחונ םעם המלווים בה מפגשיםה:  11לוח 
 )2(באחוזים 2008-ב

 
 

 מגידו הכל-סך
 יקנעם

 עולים מאתיופיה ותיקים הכל-סך
 96 27 123 33 156 3מפגשים/שיחות טלפוןמספר ה

 77 96 64 85 82 השתתפההאם 
 45 26 32 18 36 האב השתתף

 15 7 10 0 10 הילדים השתתפו
 .)מפגשים 156 הכל-סך(ב מלווההראשונים עליהם דיווח ה מפגשים/טלפונים 4על פי   1
 ן שבחלק מן המפגשים נכח יותר מבן משפחה אחד.וכיומ 100%-האחוזים אינם מצטברים ל  2
 .הוריות-חדלא נכללו משפחות   3

  
מהם.  10%-והילדים ב 36%-מהמפגשים, האבות ב 82%-נכחו ב אימהותהוריות ה-במשפחות דו

ההתערבות נעשית רק עם , על כך שלפעמים כאשר קושי לשלב את האבות בתהליךמלווים סיפרו על 

 אימהותאחת ה נתקלת בהתנגדות מצד בן הזוג. עתיםהאם היא מתפקדת כ"סוכנת השינוי" בבית ול

 סיפרה על ההחמצה בכך שבן הזוג לא הגיע לפגישות עם המלווה:

פעמיים עשה מאמץ להגיע  ,בערב ואין לו זמן לבוא. פעם 18:30-19:00 דבעלי עובד ע"
למלווה, ולא יותר. זה לא שווה שאני הולכת לבד והוא לא איתי. חייבים ששני בני הזוג יהיו 

ת זה, אז זה לא שווה. זה מה שהולך לי בבית. הורס א בעלייחד. אם אני אגיד מילה לילד ו

 מבולבלים." מאודהילדים שלי 

, ורק אימהותההתערבות המיועדות למשפחות יש השתתפות רבה יותר של  תכניותיש לציין שבמרבית 

העולים בקרב שבהן מושם דגש מיוחד על מעורבות של אבות מצליחות לצמצם פער זה.  תכניות

לאבות  אימהות, היה פער קטן יותר בין עצמאות ווים במסגרת פרויקטנפגשו עם המלמאתיופיה ש

  . גם שיעור הילדים שנכחו בפגישות היה גבוה יותר בקבוצה זאת.במעורבות במפגשים

 כלי האימון האישי  8.4
 הכשרה והדרכה בכלי האימון האישיא. 

, המלווים עברו לימוד השיטהצורך ). לcoachingעל כלי של "אימון אישי" ( העבודת הליווי נשענ

כי ההדרכה ענתה על ם מלווימה 77% דיווחו 2008-ב. מאמנת בכירהמתמשכת עם הדרכה הכשרה ו

בשתי ההדרכה לא סיפקה מענה הולם. השיבו כי הנותרים  23%-צורכיהם כמלווי המשפחה, ו

בליווי  האימוןכלי שימוש בציינו לטובה את ההדרכה שקיבלו באימון אישי ו מלוויםה הרשויות,

בשתי הרשויות היה ניסיון להפסיק את ההדרכה, מתוך התרשמות שהצוות "רווי", אך המשפחות. 

כלי חדש עדיין , שהוא להטמעת כלי האימון האישיהכרחית  אכי ההדרכה השוטפת היעלה הראיונות מ
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בין הפרקטיקה עזרה לעובדים הסוציאליים בגישור . במיוחד צוינה חשיבות ההדרכה במלוויםעבור הב

 עבודה סוציאלית לבין זו של האימון האישי. שבה הם רגילים לעבוד ב

 , לפי המלוויםתרומת כלי האימון האישיב. 

סיפרו, כי יתרונו של האימון האישי בכך שהוא גורם לתהליך  מלוויםה הכלי ממקד את ההתערבות:

המלווה  ידי-עלעבודה על פי מטרות שמוגדרות במשותף בזכות ה ,זאת ההתערבות להיות ממוקד.

מביא ועיסוק בבעיות העכשוויות שהמטופל  "תפזרותה"כלי האימון האישי מנע והמשפחה. השימוש ב

פשר להם לעבוד בצורה שונה מהרגיל ולהבנות את תהליך הכלי ִא . עמו לפגישה וב"כיבוי שריפות"

 ההתערבות. 

לטפל בבעיה דחופה, עזבו המלווים את כלי האימון האישי וחזרו  עם זאת, במקרים בהם היה צורך

גם העובדת הסוציאלית של  עתיםלשיטות טיפול מוכרות יותר, בעיקר ביקנעם שם המלווה היא ל

 מדברי מלווה:המשפחה. 

"פגישות של ליווי גלשו לפעמים קצת ל"התבחבשות" ו"טופסיאדה" אז זה הלך לשם. אין 
ילד, ופתאום -פגש לגבי שיפור קשר הורהילה. אם קבענו שהיום נמה לעשות זה הצורך ש

הייתה תביעה משפטית שהיא חייבת לטפל בה אז ברור שנטפל בתביעה המשפטית. זאת 

 , תמיד". coaching-שריפות קדם להאומרת: כיבוי 

כלי האימון האישי ממקדת את תשומת הלב בעתיד עם העבודה התמקדות בעתיד ובכוחות המשפחה: 

לעתיד מחייב את המשפחה להתבונן בכוחות מבט . העבור עצמהבשאותו המשפחה רוצה לבנות 

 מהשיכולים לסייע לה להגיע למטרותיה. המלווים מציינים כי העבודה עם כלי האימון האישי גר

וכן למלווה להכיר בכוחות המשפחה ולהשתמש בהם כגורם מדרבן  ,למשפחה להכיר בכוחותיה

 לפעילות. 

המלווה והמשפחה.  ידי-עלבמשותף נעשית הגדרת המטרות  ורם למחויבות המשפחה:הכלי ת

 סבורים שברגע שהמשפחה שותפה לתהליך הגדרת התהליך, היא הופכת מחויבת להצלחתו. המלווים 

ם למדו העבודה עם כלי האימון האישי ה באמצעותחלק מהמלווים סיפרו כי  המלווים: קרבשינוי ב

מלווים ציינו האישיות. מרבית ה םבצורה שונה ולהעריך את כוחותיהם ויכולותיהגם את עצמם להכיר 

עם וכראיה לכך הם משתמשים בכלי האימון האישי גם  ,הם הטמיעו את הכלי בעבודתם השוטפתכי 

ות משפחהכלי האימון אינו מתאים לכל טענו שעם זאת, המלווים . בתכנית משתתפותמשפחות שאינן 

לסגל לעצמה.  יכולהכן הוא דורש מיומנויות ורבליות ואחרות שלא כל משפחה ש תכניתמשתתפות בה

 מדברי מלווה:בכלים אחרים עם חלק מן המשפחות. משתמשים גם לפיכך, הם 

לא בדיוק כמו אימון  , וגם העבודה עם המשפחות היאלא מתאים לכל מטופלמון יכלי הא" 

 -ליווי ה תכניתבאלה שמשפחות לאו דווקא הם כלל עהסתכלות את המשנה אבל היא רגיל, 

אי  אבל מאוד מאמינה בתכנית ובאימון.אני  –ללמד אותם להסתכל על הכוחות על החיובי 

שילבתי ככה  -אי אפשר להגיד לא לדבר על הבעיות  -אפשר לעשות רק את זה עם מטופלים 

נתן לי כלי חשוב  - מאוד נהניתי -חלק ולימדתי אותם להסתכל חיובי, ונתן להם הרבה כוח 

 בעבודה".
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 : בתכנית מלווהפסיכולוגית, המשמשת  מדבריו

 םא. איתם עובדת שאני הכלים של מרפרטואר כחלק, אצלי לפחות - הוטמע אימון של הכלי"

 מרפרטואר לי שיש הנוסף הכלי עם חההמשפ עם זורמת אני. מתאים זה חההמשפ לכל לא כי

 שאני משהוזה .  החדשה חהלמשפ קונקרטיים יעדים בהצבת למשל לי עוזר זה. שלי הכלים
 ".הפסיכולוגית בעבודה עושה לא

 עמדות המלווים ביחס לליווי 8.5
מוצגות   12בלוח על עמדותיהם בנוגע לעבודתם עם כל אחת מן המשפחות,  2008-המלווים נשאלו ב

 תשובותיהם. 

 המלווים (באחוזים) על פי דיווח ,קבוצה, לפי 2008-: עמדות המלווים כלפי עבודת הליווי ב12לוח 

 הכל-סך 
 

 מגידו

 יקנעם

 ותיקים הכל-סך
עולים 

 מאתיופיה
 33 23 55 27 82 מספר המשפחות

בוד כמלווה מרגיש שיש כלים מתאימים לע
 של המשפחה

 

78 
 

70 
 

82 
 

68 
 

91 
 82 82 82 63 76 עם המשפחה העבודהחש סיפוק מ

 78 74 76 63 72 מהעבודה כמלווה של המשפחה הזאת מרוצה
 

), שהם חשים סיפוק 78%המשפחות (מרבית כי יש להם כלים מתאימים לעבוד עם מרגישים המלווים 

תמיכה לכך  ).72%עבודתם כמלווים של המשפחה () ושהם מרוצים מ76%( ותמהעבודה עם המשפח

אשר הביעו את הערכתם הרבה לעקרונות ולחזון עולה מראיונות עומק שנערכו עם מלווי התכנית, 

התכנית. המלווים ציינו כי הם מאמינים בתכנית וביכולתה לעזור למשפחות, ודיווחו על הצלחות ועל 

  שינויים שהם רואים בקרב המשפחות אותן הם מלווים.

 קשיים בעבודת הליווי

 עומס העבודה של המלווים 

אשר הועסקו במשרה מלאה כמלווי משפחות, יתר  כאמור, למעט הרכזים בפרויקט עצמאות,

המלווים, רובם עובדים סוציאליים, ליוו את המשפחות במסגרת עבודתם השוטפת, מבלי שנגרעו מהם 

תפקידים אחרים. הדבר יצר עומס רב על המלווים. הדבר בלט במיוחד במגידו, שבה חלק מהם קיבלו 

ליווי (בלתי אינטנסיבי). תחושת העומס נבעה גם משפחות ל 15ת, ואחרים קיבלו משפחות ללוו 7-6

עבור המלווים, ולא היה ברור להם כמה זמן הם אמורים להקדיש במכך שלא הוגדר סדר עדיפויות 

לליווי, ומהי קדימותו ביחס למשימות האחרות. שביעות הרצון הנמוכה יותר בקרב המלווים במגידו 

קיים דיון בנושא עם מובילי  . צוות ההערכה2008-ב תכניתין את הימבטאת מצב זה, שאפ )12(לוח 

לחלק את המשפחות בצורה מאוזנת יותר בין המלווים, להגדיר את  ואשר החליט התכנית במגידו

, וכן להעסיק עובדת אשר יתחיל באינטנסיביות גבוהה אשר תרד בהדרגה מספר השעות הנדרש לליווי

הפתרון שנמצא ביקנעם, היה באחד המושבים. סוציאלית שתעסוק בליווי מספר גדול של משפחות 

ולהציע אפשרות  , אותה תבחר המשפחה,סביב מטרה מוגדרתמפגשים  15-לתחום את משך הטיפול ל



 

24 

מהתהליך. זאת למספר משפחות מצומצם שתוכלנה להערכת העובדות הסוציאליות להפיק תועלת 

  מספר המשפחות למלווה נקבע על פי אחוזי המשרה של המלווה.

עלה כי למרות שבשתי הרשויות הפחיתו את העומס ) 2009( שיחות עם מלווים בשנה שלאחר מכןמ

כי מוטל עליהם עומס בעבודה וזאת משום  ושמוטל על כל מלווה בתכנית, מיעוט מהמלווים עדיין חש

וכן עבודה על פי תכנית עבודה מובנית. ממצאים  ,שהליווי מצריך קשר אינטנסיבי וצמוד עם המשפחה

בקרב צוות ההערכה לגבי התשומות הנוספות הנדרשות לצורך יישום מיטבי של  ותמחשב ועלהאלו 

להיות כוח אדם ייעודי שתפקידו מוגדר ללוות משפחות באופן  , למשל,הפרויקט. תשומה נוספת יכולה

הורידה משמעותית את עומס העבודה מהמלווים  ,סדיר. הוספת כוח אדם, כפי שנעשתה במגידו

  רה להמשיך ולהפעיל את התכנית על כל היבטיה.פשוִא 

  קושי לשלב את עבודת הליווי עם העבודה הסוציאלית 

בערכיה הבסיסיים לאימון האישי, ובמהלך הכשרתם לומדים העובדים העבודה הסוציאלית דומה 

תם למצוא את הכוחות לעזור ווללמד א ויעדים, ל פי מטרותם הלקוחות עהסוציאליים לעבוד ע

בעבודתם היומיומית נדרשים עובדים סוציאליים פעמים רבות לספק מענים לבעיות  אולם, .לעצמם

עובדות הלדברי שירותים שונים כמו ביטוח לאומי ובתי משפט. בין דחופות או לתווך בין המטופלים ל

אך מחד אל העבודה הסוציאלית "האמיתית"  ןבעזרת אימון החזירה אותליווי משפחות סוציאליות, ה

המשפחה מודעת לכך סיפרו כי ן ה התנגשה לפעמים עם טיפול בבעיות הדוחקות באופן שגרתי.מאידך 

בעיות דוחקות וצרכים חומריים, שאינם  ןעלה בפניהומ ן,שלה תוסוציאליה תוובדעהדיין ע ןשה

 אחת המלוות מספרת: קשורים בהכרח ל"תמונת העתיד" ולמטרות שהגדירו לעבודה ביחד. 

עובדת סוציאלית  מבינים מה ההבדל ביןהם זמן עד שלהם "לפעמים יש כאלה שלוקח 
. זה לא היה נקי  ניהםאני מסבירה להם מה ההבדל. לפעמים יש בלבול בי. תכניתומלווה ב

לתכנית. מסיטים את הסירה כוון אותם , ניסיתי ל'הצפה' הייתהאלא גם וגם. כש י'ליוו'

 לכיוון שרוצים".

 שפחות על הליווימשוב המ 8.6
 והי. הרוב המכריע של האימהות ביחס למלווה של משפחתן אימהותעמדות ה מובאות 13בלוח 

-ב 90%-ו 2007-ב 89%בשתי השנים) ומהקשר האישי עם המלווה ( 92%מעבודת המלווה ( ותמרוצ

) 78%-ל 88%-ירידה בהערכת האימהות את נכונות המלווה לעזור למשפחה (מ הייתה). עם זאת, 2008

נתונים . 2008-ב 56%-ל 2007-ב 85%-מ -ובמיוחד ירדה שביעות הרצון ממספר המפגשים עם המלווה 

אלה עולים בקנה אחד עם דברי המלווים, שהם חשים סיפוק ומשמעות בעבודת הליווי, אך מתקשים 

העולות  אימהותההמרוצות מעבודת המלווה בקרב  אימהותאחוז הלבצע אותה בגלל עומס. 

אחוז המרוצות בהשוואה ל), 65%( ךה נמו) היעצמאות (אשר קיבלו ליווי במסגרת פרויקט מאתיופיה

 91%-ו 94%( ות ביקנעםהוותיק אימהותבקרב המגידו ו אזוריתהמועצה מה אימהותמן הליווי בקרב ה

  ).בהתאמה

 האימהות (באחוזים) על פי דיווח: שביעות רצון ההורים מעבודת המלווה, לפי קבוצה, 13לוח 

 
 מגידו הכל-סך

 יקנעם
 

 הכל-סך
 

 ותיקים
עולים 

 מאתיופיה
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 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
 20 21 41 18 59 מספר האימהות

אני מרוצה מעבודת 
 המלווה 

 
92 

 
92* 

 
88 

 
94 

 
- 

 
- 

 
95 

 
91 

לא 
 נשאלו

 
65 

אני מרוצה מהקשר 
 האישי שלי עם המלווה

 
89 

 
90 

 
88 

 
94 

 
90 

 
90 

 
95 

 
95 

 
82 

 
82 

המלווה שלי מגלה 
נכונות ומאמצים לעזור 

 לי ולמשפחתי 
 

88 
 

78 
 

94 
 

89 
 

85 
 

73 
 

100 
 

86 
 

70 
 

60 

מספר המפגשים עם 
 המלווה מספיק לנו

 
85 

 
56 

 
94 

 
65 

 
80 

 
51 

 
80 

 
50 

 
80 

 
53 

עולים מאתיופיה לכלל המשתתפים -למדגמים בלתי תלויים נערכה השוואה בין יקנעם t** באמצעות מבחן 
  p. > 05שאינם מפרויקט עצמאות בשביעות הרצון מעבודת המלווה, ההבדל נמצא מובהק 

 

ופתוח המשפחות תיארו את הקשר האישי בין המשפחה למלווה כקשר משמעותי  הקשר האישי:

שתרם להצלחת תהליך ההתערבות. ההורים מציינים כי היכולת לדבר עם המלווה ולשתף אותו 

ההורים חשו שהמלווה ברוב המקרים להם ללמוד כיצד להתמודד עם הקשיים.  הבבעיותיהם עזר

 מאילגבי דרכי פעולה לפתרון הבעיות. למשל, אקשוב לבעיותיהם וניתן להתייעץ ולהתלבט עמו 

 מספרת על המלווה: 

בעצם על איך אני רואה את הדברים, איך אני מתמודדת איתם, מה  ,מדברות עלי"...אנחנו 
 אםאני עושה. אני במצב אחר לגמרי היום ממה שהייתי אז. אני מאושרת הרבה יותר, גם 

, טוב מאוד לי עשתה פנימה שלי התעסקות עצם ,זאת בכל אבל .לכלום הגעתי לא כאילו

 איך עצות הרבה, ממנה הכוונה הרבהקיבלתי . נהדר והיה. בזה אותי הדריכה מאוד והיא
 אז, טוב לא היה משהו םא :כותל כמו לפעמים בשבילי הייתה גם היא . עזר מאוד וזה, לגשת

 זה. חשוב מאוד היה שזה. בעצמי התשובה את למצוא לי עזרה, יעצה, שמעה, הקשיבה היא

 ". עזר מאוד, חשוב מאוד

 עולה מאתיופיה:אם 

לנו בתרגום עוזרת  הייתהאם יש בעיות היינו מספרים לה.  .לנו פגישות עם המלווה ו"הי
 הייתי באה אליה"שבאה אלי הביתה או  הייתהבמשרדים, בבית משפט. היא 

, ההורים מציינים לטובה את העובדה שהם ידעו שניתן לסמוך על המלווה כן-כמו זמינות המלווה:

הזכירו את נושא הזמינות בעבודת ם ביקנעם ובמגידו ם בשעת צרה. מרבית ההורילהשיהיה זמין 

  לקשיים שעלו. לטובה את העובדה שיכלו לפנות בבעיות דחופות ולקבל עזרה מיידית המלווה וציינו
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 :המלווהמא מספרת על יא

 מסגרות, שלי הבנות עם זה אם, בדרך שהיה מכשול כל. עבודה למצוא המון לי עזרה"היא 
 איזשהו לי יש. ממש אותי הרימה במשבר כשהייתי ...מקומות מיני לכל אותי כיוונה, וכאלה

... מבחינתי התכנית לעזור ותוכל הזמן כל שם היא. אליה טלפון להרים יכולה שאני שקט
היא שידעתי שהמלווה שלי שם כל הזמן, אפילו מעבר לשעות העבודה שלה.  ,מאודטובה 

 "ור לי, תפנה אותי, היא יודעת מה לעשות. היא עקשנית. בחורה נדירה.תחזור אליי, תעז

 :מא נוספתיוא

אמרתי לה שאני חנוקה והגעתי ובבוקר  7:30-מאוד מרגיעות. התקשרתי באיתה "השיחות 
לפעמים יש לי  -אליה. היא מעודדת, מדברת, מרגיעה. אני מדברת איתה על הבית, על עצמי 

 " משברים.

לצד ההערכה לשיחות עם המלווה, שביעות הרצון של ההורים מן המלווה  רותים:יסיוע בהסדרת ש

עבורם עזרה שהיו זקוקים לה. בבמידה רבה במידה שבה הצליח להשיג  ותתלוי והיוההערכה כלפיו 

שחוותה תסכול מכך שהשיחות עם המלווה לא מספרת מא שהשתתפה בפרויקט עצמאות, ילמשל, א

 ה:הובילו לעזרה שהיא ביקש

"אנחנו קובעים מתי להפגש, והיא באה הביתה ואני מסבירה לה. אבל לא עבדו על זה חזק, 
שמים את זה בצד. רק אומרים. לא עשו הכשרה מקצועית, רושמים ואני מספרת להן והם 

. כל פגישה חצי שעה או יובסוף הם עזבו. עם המלווה נפגשתי פעם בחודש, לא היה כזה רצינ

יתה על מקצוע, על הילדים, להכניס אותם למועדון, ללמוד. בסוף הם שעה. הייתי מדברת א

לא מצאו. שום דבר. אפילו רציתי עוזרת שתעזור לי ללמד ילדים בבית. אומרים בסדר. אבל 

 "לא קרה כלום.

 :המלווה את העזרה שביקשהמאחרת, שהתאכזבה מכך שלא קיבלה מא יטאה איתחושה דומה ב

. תגבור יאמרה שלא מגיע ל כך-אחרו ,כסףבאמרה שזה  המלווה. הדרכת הורים"ביקשתי 
ואומרת מסתכלת על ההכנסות שלי ושל בעלי היא כל פעם  .היא אמרה שלא, לימודי ביקשתי

עזרה את התנו לי  .הגעתי לליווי משפחות ,הראיתי נוכחות. . מנערת אותי'אין תקציב לעזור'

שואלת ו, לי דפיםה אימוצ הייתה) מפגשים?מה הייתן עושות ב (ש: .ולילד שלילי  השמגיע

מה ... (ש: ילדים בעתיד ,מעגלים בעתידמדברת איתי על ?', את עצמך בעתיד 'איך תראי

שנתנה מכל  מרפאה בעיסוקחשבתי שזה יעזור לי אבל חוץ מ?) דעתך על זה? על כלי העבודה

ורק נעלמת . חוזרת הייתהולא  'אני אבדוק'אומרת לי  הייתהלא קיבלתי. היא  ,הלב לילדים
  "אחרי חודשיים חוזרת אליי.

 אימהותשימוש של המלווים בכלי האימון. אחת הההורים הביעו רגשות מעורבים ביחס ל :כלי האימון

  עזר במלווה בזכות הגמישות שלה:ימדברת על כך שהיא יכלה לה

גם שום דבר לא זז, "עשינו הגדרת מטרות, אבל זנחתי את בשלב מסוים כי זה לא התאים לי. 
, וגם כי זה פשוט לא התאים. הייתי כנראה בכיוון אחר, והיא זרמה איתי היא הלכה איתי

ולא הרגשתי התנגשות. והרגשתי שיש לי כאילו שותפה לדרך. מבחינתי לא הייתי צריכה 
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יותר. אני לא חושבת שהיא צריכה לעשות לי את העבודה. אני חושבת שאני צריכה לעשות 

ודה בעצמי אחרת אני לא אשיג כלום, לא אלמד כלום. אז ככה זה היה ממש טוב את העב
 " לא חושבת שהייתי מסתדרת איתה בצורה אחרת.אני מההתחלה. 

 על פי המטרות:איתה מא אחרת דווקא מעריכה את זה שהמלווה התעקשה לעבוד יא

"נכון שבהתחלה הגעתי לשם והיא רשמה לי דף עם מטרות בחיים וישבה לי על הראש כדי 
שהן יושגו. נכון שלא כל המטרות הושגו, אבל היום אני אדם אחר. בגלל השיחות שהלכו גם 

  "היא לא ויתרה לי.ושלמקום אחר 

 מא אחרת מבטאת רגשות מעורבים לגבי כלי האימון:יא

יושבת איתי: לאן את רוצה להגיע? איך  הייתהעם דפים כאלה ש "היא דחפה אותי כל הזמן
אבל הילדים? מה המטרה? לא שזה היה עוזר לי אי אי אי. כל הזמן דיבורים ודרבונים. 

 באיזה שהוא שלב זה דחף אותי לעשות אותם."

 הפרויקטים . 9
להם להשיג את ים פרויקטים שונים שנועדו לסייע עמוצ תכניתהמשתתפים בלמשפחות ולילדים 

עוסקים בתחומים שונים, והם  ,יםמטרותיהם. הפרויקטים מכוונים לרמת המשפחה, ההורים או הילד

חלק מן הפרויקטים הם מקומיים ואילו אחרים פועלים גם . םכגון הורות, ניהול תקציב, ולימודי

ושל מגידו  הרשויות המקומיות של יקנעם ידי-עלחלק מן הפרויקטים מופעלים  .נוספיםבמקומות 

  והג'וינט. , הסוכנות היהודיתכגון קרן רש"יוארגונים עמותות  ידי-עלוחלקם מופעלים 

המשפחה ועליהם מדברים בשיחות הליווי מקבלים מענה  ידי-עלמובנית כך שתכנים המועלים  תכניתה

עם מומחים בתחומים השונים כמו הורות, וניהול תקציב. בשיחות  ידי-עלבפרויקטים שמאוישים 

המלווים ועם המשפחות הם ציינו שהשילוב של הליווי והפרויקטים יצר רצף התערבות. בנוסף, חלק 

 מן הפרויקטים הם קבוצתיים ותורמים לחיזוק הרשת החברתית של המשפחות.

במגידו הפרויקטים. מרבית בראיונות פתוחים, הביעו מנהלי התכנית במגידו וביקנעם שביעות רצון מ

לפרויקט "מעברים בעמק" בתחום התעסוקה והרווחה הכלכלית במגידו, במסגרתו  ,למשל ,התייחסו

המשפחות המלוות שזקוקות לסיוע בתחום התעסוקה, מופנות לרכזת תעסוקה שמסייעת להם 

לניהול  סדנאותלפעולתן של בהערכה התייחסו אנשי המקצוע ביקנעם להשתלב בעבודה מתאימה. 

לטובה היו קבוצות להורים וקבוצות להורים וילדים במרכז  תקציב. פרויקטים נוספים שהוזכרו

במגידו. כן הביעו המרואיינים שביעות רצון מפרויקטים חיצוניים, למשל, פרויקט להשלמת  "עוצמה"

היו גם פרויקטים בודדים פרויקט עצמאות. בשנות לימוד וקורס יזמות עסקית למשפחות  8-השכלה ל

 מ"ן במגידו (התנדבות בני נוער).ע, פרויקט והופסקו, למשל תכניתשלא ענו על הצרכים של משפחות ה

  .שני פרויקטים שבלטו בסיפורי המשפחות בראיונות בחקר המקרים יתוארו בקצרהלהלן 
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  2009-ב תכנית ליווי המשפחותשפעלו בפרויקטים הרשימת : 14לוח 
 מספר המשתתפים  היכן פעלה שם הפרויקט

 74 יקנעם  ENP -עזרה בלימודים לילדים יוצאי אתיופיה 

 לא ידוע יקנעם ENP -יוצאי אתיופיה  קבוצות הורים

 137 יקנעם תיכון פרס-תקול התקווה עזרה לימודית בי

 25 יקנעם לבני נוער  תכנית"אחרי" 

 30 יקנעם לילדים בסיכון תכנית -בית חם 

 100 יקנעם העצמת נוער ישראלי ואתיופי ,בית רימון

 33 יקנעם קבוצת כדורגל ילדים ונוער הפועל יקנעם

 33 יקנעם תגבור לימודי לילדים אתיופים סוכנות יהודית

 145 יקנעם ילדיםלקייטנות מסובסדות 

 504 יקנעם תרבותי -רבמרכז נוער 

 משפחות 10-5 יקנעם תעסוקתית, קרן רש"י  תכנית

 מגידו 15יקנעם,  15 יקנעם ומגידו  ספר-בתימניעת נשירה מ -מל"א 

 מגידו 30יקנעם,  70 יקנעם ומגידו אימון אישי לילדים  -פותחים עתיד 

 15 מגידו ועדונית עוצמה לילדים בסיכון מ

 30 מגידו תעסוקתית  תכנית -"מעברים" 

 7 מגידו סדנת העצמה לנשים

 הורים  30ילדים,  49 מגידו וילדיםקבוצות הורים 

 

במגידו פעלה קבוצת נשים להעצמה בשיטת האימון האישי במטרה : מגידו - סדנת העצמה לנשים

מהראיונות עם מנחת  ללמד את הנשים כלים באמצעותן יוכלו להיות אקטיביות ויוזמות בחייהן.

הקבוצה ועם משתתפת בקבוצה עולה כי קבוצה זו תרמה לדימוי העצמי של המשתתפות ולצורה בה הן 

עבורה מקום במנהלות את חייהן. משתתפת בסדנת ההעצמה לנשים ציינה כי המפגש הקבוצתי היווה 

העלאת המודעות לצרכיה האישיים. לותרם רבות להעלאת הביטחון העצמי ו ,ללמידה ולשיפור עצמי

 מספרת אחת המשתתפות: 

נשים, עברנו כל מיני תהליכי אימון. היו לנו משימות, חלק היה לי קל  7"היה מדהים. היינו 
וחלק היה לי טיפה יותר קשה. אבל זה נותן עוד נקודת מבט, עוד צורת ראייה. גם לשמוע 

ות. גם בנות שהולכות לעבוד, ודברים שאני בנות אחרות, איך הן היו מתמודדות, מה הן עוש
זוכרת  כך-כלכבר עברתי, איך אני יכולה לעזור להן. דיברנו הרבה על להיות נשים. אני לא 

, זה מאוד דיבר אלי. מאוד נגע בי איפה 'לבוא ממקום אחר לדברים'איך היא קראה לזה, 

ה שלוש שעות נחמדות מהניסיון של כל אחת. זה היין לשמוע יד מענוהיה מאשהוא. וגם 

 מאוד."

, משפחתי תקציב ניהולל הסדנהאחד הפרויקטים שזכה לתהודה היה  :יקנעם - לניהול תקציב הסדנ

סיפר  המנחה הסדנלמשפחות יוצאות אתיופיה ולמשפחות שאינן יוצאות אתיופיה. נפרד ב ההועברש

כי ההורים לומדים בה כיצד לחשב ולכלכל את הוצאותיהם השונות וכן כיצד להתמודד עם בקשות 
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ת, מעודדים את האם הורי-חדמשתתפים שני בני הזוג, ואם מדובר במשפחה  סדנההילדים למימון. ב

קורס הולשינוי ההתנהגויות המשפחתיות.  בביתהכלכלי שותף לשינוי להזמין ילד בוגר, כדי שיהיה 

של המשפחה בתחום  ההתנהגות דפוסי את לשנות שהצליח כקורס המשתתפות אחת ידי-על הוזכר

 . ליוויה בתהליךהכלכלי במהלכו השתלב בעלה לראשונה 

לשישה מפגשים. המנחה היה בחור זהב, מותק. ₪  50"על הפרויקט של ניהול תקציב שילמנו 
שם. הייתי המומה. רצה לחסוך והתחיל  נדלק עלינו מהרגע הראשון. בעלי שיתף פעולההוא 

 זוג שעשה צעד בכלכלת משפחה".הלצמצם בהוצאות. היינו 

 השתתפות בפרויקטים 9.1
רק בחמישית מן המשפחות השתתף הורה מן המשפחה בפרויקט כלשהו. ניכר הבדל בין מגידו בה 

 10%-מ רקהורים לבין יקנעם בה השתתפו  ,מהמשפחות 41%-הורים מבפרויקטים השתתפו 

השתתף ילד אחד לפחות בפרויקט. שיעור זה היה גבוה  תכניתמשפחות בהמהמשפחות. בכמחצית מ

ים הוותיק), ונמוך במיוחד בקרב שכניהם 73%במיוחד בקרב משפחות עולים מאתיופיה ביקנעם (

 הרבות לילדים יוצאי אתיופיה זכו להערכה בקרב הוריהם. מספרת אימא: תכניות). ה22%(

הבנות הקטנות הלכו למועדונית, קיבלו עזרה בשיעורי בית. הקטנה קיבלה חוג "שתי 
 ועזרו לנו בתשלומים לחוג." אלקטרוניקה והגדולה חוג בלט

דיווח פי על לפי קבוצה,  ,2008-ב יםבפרויקטהשתתפו או הילדים שבהן ההורים המשפחות : 15לוח 
  (באחוזים) ההמלוו

 מגידו הכל-סך 
 יקנעם

 עולים מאתיופיה ותיקים הכל-סך
 33 27 60 27 87 הכל במספרים-סך

 9 11 10 41 20 1הורים השתתפו בפרויקטים

 73 22 50 59 53 2ילדים השתתפו בפרויקטים
 לפחות אחד ההורים השתתף בפרויקט אחד לפחות  1
 לפחות אחד הילדים במשפחה השתתף בפרויקט אחד לפחות  2

 
במסגרת פרויקט עצמאות ביקנעם הוצעו פרויקטים ייחודיים למשפחות  :אתיופיה ייוצא הורים

. יוצאות אתיופיה בתחומים של השלמת השכלה למבוגרים, הורות, תרבות ישראלית, ניהול תקציב

ים, ההשתתפות הוותיקלמרות שהיצע הפרויקטים להורים יוצאי אתיופיה היה גדול מאשר להורים 

יש צורך להורים יוצאי אתיופיה הרכזים ועם ההורים הוסבר כי בראיונות עם  נמוכה. הייתהשלהם 

קיון יבנבעבודות בלתי מקצועיות  עובדים ההורים מרביתהם. פנאי מועט להשתתף בבפרויקטים, אך 

במצב זה, כמעט . במשמרותאו  במספר עבודות, וחלקם עובדים שעות ארוכות במשךה יאו בתעשי

ו יכולים לשפר את , שהיהשלמת השכלהאין להם אפשרות להשתתף בפרויקטים לשיפור העברית או ש

 מצבם התעסוקתי. 

בהן  סדנאותעל מספרת קטים, הפיקו תועלת. למשל, אם עולה מאתיופיה יהורים שהצליחו להגיע לפרו

 השתתפה: 
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מתקשרת ועשינו  של עצמאותלא הבנו מה זה. לאט לאט הבנו. הרכזת  ,"בהתחלה לא ידענו

קבוצה. יש בעיות ולפני זה לא דיברנו, לא יצאנו, היינו כל הזמן בבית. עשינו קבוצה 
לדבר, צחוקים וזה, כולם היו מבסוטים וחיכינו שיגיע שבוע הבא למפגש.  ,וממהרים ללכת

אפילו שהיא לא  כך-אחרעל הכל.  -מדברים על הכל, חדשות בבית, לומדים, עבודה  ,נפגשים

רה היו מגיעים בזמן. זה עשה לנו טוב. היה לימודים בנושאי הורות ויחסים עם התקש

הילדים. איך אנחנו נתנהג אליהם? פה זה תרבות אחרת. וילדים לא מכירים תרבות שלנו. 

  "בגיל התבגרות פה קצת שונה.

  פרויקטיםתחומים בהם היו חסרים  9.2
במסגרת פרויקט  בתחום ההורות סדנהביקנעם פעלה  :ותיקים ביקנעםלוות תחום ההורפרויקטים ב

כזכור, אחת המשתתפות ביקנעם ות. הוותיקעבור המשפחות בעצמאות, אך לא היה מענה דומה 

וזאת משום שלמרות שהוצעו לה  ,סיפרה על אכזבה מסוימת שהיא חשה מהשתתפותה בתכנית

בתחילה תכניות מרובות, בסופו של דבר הן לא נפתחו והיא לא השתתפה בהן. האם ציינה כי היא 

 הייתה מעוניינת לקבל הדרכה ועזרה בתחום ההורות לילדים עם ליקויי למידה. 

גרת משפחות עולות מאתיופיה קיבלו מענה במס: ותיקים ביקנעםלו בתחום התעסוקהפרויקט 

לפעול בשלב מאוחר,  עבור משפחות ותיקות החלבפרויקט התעסוקה ביקנעם פרויקט עצמאות, אך 

תחום התעסוקתי הוא שיפור בהמלווים כי עמם, הדגישו בראיונות ועם מספר קטן של משפחות. 

  כפי שאומרת אחת המלוות: משפחה להתקדם ולצאת ממעגל המצוקה.לקריטי 

תעסוקתי זה הכי חשוב. רוב ההורים אצלנו מגיעים מחוסרי "כל מה שקשור לשיקום 

שנות לימוד. גם אם הם רוצים נורא לעבוד,  12הכשרה מקצועית, חסרי השכלה, ואין להם 
איזה עבודות מחכות להם? למה שהם יתמידו בהן הרבה שנים? אני לא יודעת כמה אפשר 

לתחושה העצמית. נראה לי ששיקום  לנקות חנויות בקניון, ואיזה ערך יש לזה, ואיך זה תורם

 תעסוקתי ייצור אצלם מוביליות פנימית וחיצונית"

הן היו זקוקות כדי שמשפחות יוכלו לנצל הזדמנויות תעסוקתיות,  :ביקנעם מסגרות תומכות עבודה

 אומרת אותה מלווה: .לילדים וצהרונים יוםות השתתפות במימון מעונ , כגוןשירותים תומכי עבודהל

 .זאת אחת המטרות '.צאי תעבדי'אומר לה ו שלושה ילדים עם תהורי-חדמא יא לא"אתה ב
קשה  מאודיהיה לה  ,אם היא לא תקבל סיוע במימון לזה ,והיא רוצה לצאת לעבוד. מצד שני

 לצאת לעבוד. ". 

שכן מרבית העבודות של ההורים משפחות האתיופיות לבמיוחד הצורך במסגרות תומכות עבודה חשוב 

. כתוצאה מכך, לילדיםהן כאלה שהשכר בהן הוא שכר מינימום ואין באפשרותם לממן מסגרות 

ימהות רבות מעדיפות להישאר בבית ולגדל את ילדיהן במקום לצאת לעבודה. במסגרת פרויקט א

 אימהותלאפשר ל ות כדיהורי-חדעצמאות סובסדו עלויות מסגרות הטיפול בילדים לכמה משפחות 

 לצאת לעבודה. 

הצורך בהוספת העלו את במגידו וביקנעם  המלווים והמשתתפים בתכנית :למבוגריםהעשרה  תכניות

בפרויקטים  משתתפות בתכנית הביעו רצון להשתתףוכן מענים למבוגרים. אחת המלוות במגידו 
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. אלא בפיתוח אישי שלהם צורכי ההורים בתחומים שאינם קשורים בהורות לענוספים שייתנו מענה 

 :מלווה מדברי

 למענה מקום עוד יש. לנשים עצמההה סדנת בסגנוןפרויקטים  עוד שצריך חושבת אני" 

 בפעם. פחות יש להורים. מענים המון יש לילדים. כאנשים אלא כהורים רק לא ,להורים

 ".לגברים העצמה סדנתצריך  הבאה

 השתתפות בתכנית הסיום . 10
סיימו את השתתפותן בתכנית ם, אך חלקן צפויות להשתתף בתכנית במשך שלוש שנימשפחות היו ה

את ההתערבות לקצר  2009-הוחלט בביקנעם  10F11.ובמקומן נכנסו משפחות אחרות מוקדם יותר

מפגשים הממוקדים במטרה אותה תבחר המשפחה, עם אפשרות להמשיך את  15-הבסיסית ל

 פגישות נוספות סביב יעד אחר.  15-ההתערבות ל

סיום הליווי. התלבטו ביחס ל מגידו וביקנעםהמלווים ואנשי המטה בלקראת סיום השנה השלישית, 

 ,אופן סיום הליווישל ה מערכתית של משך הליווי והגדר עדריהמבחלקו בע נהקושי לסיים את הליווי 

זקוקה זמן כי ישנו קושי להגדיר מראש לכמה  סיפרוחלקו מהשוני בצורכי המשפחות. המלווים בו

משפחות סיימו לדבריהם, חלק מהיהיה תהליך הפרידה הנכון ממנה. תי ומה ומ תכניתבהמשפחה 

מודל ביקנעם השינוי לקראת להמשך ליווי. זקוקות , ואחרות תהליך ומוכנות לסיים את התכנית

מפגשים  15-התהליך ל מתחימתחשש  יםפגישות סביב מטרה ממוקדת, הביעו המלוו 15לסדרות של 

, מאודועם המלווות ניכר כי בחלק מן המקרים תדירות הפגישות פחתה  אימהותבראיונות עם הבלבד. 

נעשה תכנון סיום מסודר. בשיחות עם מטה ולא היה ברור האם הליווי הסתיים או שהוא נמשך ולא 

המשך, במידת הצורך. הצוות  תכניתהעלה צוות ההערכה את הצורך בהגדרת סיום הליווי, ו תכניתה

" לתמוך במשפחות שמתחילות תכניתעבור "בוגרי הבבמגידו סיפר על אפשרויות שונות שנשקלות 

 . תכניתעכשיו את ה

עם סגירת פרויקט עצמאות ביקנעם הופסקה : ת ביקנעםסיום השתתפות המשפחות בפרויקט עצמאו

עבודת הרכזים שליוו את המשפחות. סיום זה, בהתרעה קצרה, הותיר את משתתפי התכנית 

מאוכזבים. לטענת אחת המשתתפות, סיום הפרויקט הותיר אותם ללא עזרה אליה הורגלו, והם נותרו 

מספרות בראיונות כי לא נערך תהליך סיום עם תחושה כי אין ביישוב גורם שדואג להם. המשפחות 

, עבר זמן ממועד סגירת הפרויקט כן-כמולקראת הפסקת הפרויקט.  ותלא היו מוכנ ןוה ןמסודר עמ

עובדת סוציאלית סיפרה ן. שלהועד התארגנות מחלקת הרווחה לקליטת המשפחות להמשך הליווי 

 הרווחה: ממחלקת 

 אכזבה. עצמאות מסיום אכזבה, אמון רחוס, המשפחות בקרב ספקנות הרבה מצאתי"

 ". הפרויקטים מסיום

                                                   
לא  5, השיגו את מטרותיהןמשפחות  9תכנית: משפחות שסיימו את ה 19-התקבל מידע ביחס ל 2008-ב  11

הפסיקה לאחר שהמלווה סיים לעבוד ולא  1-עזבה את האזור, ו 1ביקשו לסיים,  3שיתפו פעולה בתכנית, 
 נמצא לו מחליף. 
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 :על האכזבה מא מספרתיא

. אחרי זה הלכו. הילדות לא ממשיכות בחוגים. עוד ק שנה אחת"עזרו לנו בתשלומים לחוג. ר
 -אחרי שעזבו זהו  -לא מטעם עצמאות אבל  ספר-ביתלא. לקטנה יש עדיין מועדונית אחרי 

 אף אחד לא עוזר לי." -אף אחד לא מסתכל עלינו. עכשיו אני משלמת לבד 

 תכניתבקרב משפחות השינויים  .11
בין על משתתפיה. זוהי משימה לא פשוטה,  תכניתה פעתאחת המטרות של המחקר היא לבחון את הש

הסיבות שנמנו בפירוט שיטת המחקר: לא ניתן לדעת מה היה מצב המשפחות לפני  בשל השאר

מספר  ;ההתערבות; לא ניתן לקבל מידע שלם ומהימן על חלק מן הנושאים כגון מצב לימודי או שכר

מכסה את ואינו צר הזמן שעבר בין המדידות ק ;לשלוש קבוצות נפרדותן מתחלקות טן והפחות קהמש

לא התראיינו למחקר ואין נשרו, ואחרות הצטרפו, אחרות ; חלק מן המשפחות ותתקופת ההתערבכל 

, לא דר קבוצת ביקורתעי, בהכן-כמואם לאו.  ,דאות אם הן דומות למשפחות שהתראיינוולדעת בו

או מסיבות אחרות, ומה היה קורה  תכניתניתן לדעת אם השינויים שנצפו נובעים מן ההשתתפות ב

 . תתכנילמשפחות אלמלא ה

 כלכלההתעסוקה וים בתחום היושינ  11.1
מן  87%כפי שניתן לראות, . 2008-וב 2007-היקף התעסוקה של האבות במובאים נתונים על  16בלוח 

יש . 67%-ל 78%-, אך שיעור המועסקים במשרה מלאה ירד מבשתי השנים האבות היו מועסקים

-ים המועסקים עלה מהוותיקביקנעם, אחוז האבות  -הבדלים ניכרים בין הקבוצות בתחום התעסוקה 

אחוז . מקבילים לא השתנהה, בשעה ששיעור התעסוקה בקרב גברים יהודים בגילאים 91%-ל 73%

בניגוד  ,זאת .2008-ב 84%-ל וירד 2007-ב) 95%( מאודהיה גבוה האבות העולים מאתיופיה המועסקים 

  11F12.בין שתי השנים ה בשיעור התעסוקה בקרב כלל עולי אתיופיהילעלי

 המלווים (באחוזים) על פי דיווחלפי קבוצה, על פי היקף התעסוקה, תפלגות האבות : ה16לוח 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם
 

 ותיקים הכל-סך
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 19 11 30 15 45 הכל במספרים-סך

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 באחוזים הכל-סך
 79 90 55 64 70 80 60 73 67 78 משרה מלאה

 5 5 36 9 17 7 27 13 20 9 משרה חלקית

 16 5 9 27 13 13 13 13 13 13 אינו מועסק

 

                                                   
ונשאר בלא  83%היה  2007-שהיו מועסקים ב 50-30על פי נתוני הלמ"ס שיעור הגברים היהודים גילאי   12

-ב 72%-לעומת זאת, בקרב גברים עולי אתיופיה בגילאים אלה, זינק שיעור המועסקים מ. 2008-שינוי ב
  (סקר כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד של מכון ברוקדייל). 2008-ב 83%-ל 2007
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 אימהותבקרב ה. )63%( 2008) לבין 71%( 2007בין  האימהות המועסקותירד מעט אחוז , 17לוח על פי 

 .58%-ל 77%שיעור התחלתי גבוה של ירידה מובהקת בהיקף התעסוקה, מ הייתההעולות מאתיופיה 

 . 21%-ל 11%-המועסקות במשרה מלאה מ אימהותות ביקנעם עלה שיעור ההוותיק אימהותבקרב ה

 המלווים (באחוזים) על פי דיווחהתפלגות תעסוקת האימהות בתכנית לפי קבוצה, : 17לוח 

 מגידו להכ-סך 

 יקנעם
 

 להכ-סך
 

 ותיקים
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 ^31 19 50 25 75 הכל במספרים-סך
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 באחוזים הכל-סך

 42 58 21 11 34 40 40 36 36 39 משרה מלאה

 16 19 37 42 24 28 32 40 27 32 חלקית משרה

 42 23 42 47 42 32 28 24 37 29 אינה מועסקת
 ^05 .< p  לפי מבחןt 
 

 שכר  א.

 םחס אליהי, ולכן יש להתי2008-וב 2007-אשר היו מועסקות ב אימהות 37-נתוני שכר התקבלו רק מ

  12F13.הנתונים מוצגים 18לוח בבערבון מוגבל. 

 הייתהיה י. העל2008-ב 81%-ל 2007-ב 62%-בחודש עלה מ₪  2000שהרוויחו מעל  אימהותהאחוז 

מרשימה במיוחד  הייתהות ביקנעם, שם הוותיק אימהותבמגידו ובקרב ה אימהותמובהקת בקרב ה

נשים הגדילו את היקף המשרה שבה כך שחלק מהה בשכר מוסברת בכך שי). העלי77%-ל 44%-(מ

-מ -₪  2000המרוויחות מעל  אימהותלות מאתיופיה ירד מעט אחוז הקרב העובעבדו. לעומת זאת, 

 . 78%-ל 89%

 האימהות (באחוזים) על פי דיווחהתפלגות השכר בקרב האימהות לפי קבוצה,  :18לוח 

 05 .< p  לפי מבחןWilcoxon 

                                                   
 האימהות סיפקו 2007-ב, ו2008-הם רואיינו ישירות רק בכיוון שמאין אנו מציגים נתון זה ביחס לאבות,   13

 .נתונים מעטים לגבי שכר האבות

  
 הכל-סך

 
 מגידו

 יקנעם
 עולים מאתיופיה ותיקים

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים
 ~9 ~13 ~15 37 הכל במספרים-סך
 100 100 100 100 100 100 100 100 הכל באחוזים-סך

 22 11 23 46 13 47 19 38 בחודש₪  2000-פחות מ
  78 89 77 44 87 53 81 62 בחודש₪  2000-יותר מ

 2001-4000  ₪ 35 62 33 53 46 62 22 78 
 4001-6000  ₪ 24 19 20 33 8 15 56 0 
 0 11 0 0 0 0 0 3  ₪ 6001-יותר מ 
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 תנאים סוציאליים ב.

 האימהות (באחוזים) על פי דיווחתנאי ההעסקה של האימהות העובדות, לפי קבוצה, : 19לוח 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם

 ותיקים הכל-סך
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 10 16 26 19 45 אימהות  הכל-סך
המשכורת שולמה 

 100 100 100 100 100 100 100 94 100 98 בזמן

תשלום על ימי 
 *מחלה

 
87 

 
94 

 
87 

 
93 

 
- 

 
- 

 
100 

 
92 

 
- 

 
38 

 63 25 91 100 79 68 88 75 83 71 ימי חופשה בתשלום
החזר הוצאות נסיעה 

 **או הסעה
 

90 
 

83* 
 

92 
 

85 
 

- 
 

- 
 

88 
 

77 
לא 

 נשאלו
 

100 

תשלום לפנסיה/קופת 
  67 71 62 88 69 78 65 גמל

75 
 

56 
 

67 
עבודה בתנאים 
  100 69 89 88 82 77 86 פיזיים סבירים 

75 
 

70 
 

60 
תשלום שנתי על 

 ביגוד והבראה
63 71 69 85 59 64 64  

64 
 

50 
 

63 
רוב התנאים 

 7-4הסוציאליים (
 תנאים)

 
67 

 
87^^ 

 
74 

 
90 

 
62 

 
85~ 

 
81 

 
88 
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80~ 

 עולות מאתיופיה אימהות 4* השיבו רק 
 2007-**העולים מאתיופיה לא נשאלו ב

 ^^01 .< p לפי מבחן t 
 ~05 .< p לפי מבחן Wilcoxon 

של תנאים הסוציאליים ובתנאי ההעסקה תלויה גם בהכלכלית של המשפחה והיציבות רווחה ה

גם , כגון ימי מחלה, ימי חופשה, תשלום לפנסיה או החזר הוצאות נסיעה. םבמקום עבודתהורים ה

 . לעיל) 19אימהות (לוח ביחס לתחום זה התקבלו נתונים רק ביחס ל

-תנאים), מ 7-4מרוב התנאים הסוציאליים המקובלים (שנהנו מובהקת בשיעור האימהות  יהיחלה על

שמקבלות ימי חופשה ומחלה בתשלום,  אימהותה יבמיוחד, עלו שיעור .2008-ב 87%-ל 2007-ב 67%

 תנאים להם זכאים העובדים על פי חוק.  - והפרשת המעביד לקרן פנסיה

 אתיופיה בתעסוקה עולי שילוב חסמים ל ג.

לגבי שיפור במצב התעסוקתי ציפיות גבוהות  היו יוצאי אתיופיה ביקנעם לעלצוות הרווחה האחראי 

 תכניתעל ירידה בתעסוקה של משתתפי ה, שהצביעו אי המחקרמצממשל המשתתפים, והוא התאכזב 

הפנה מיפוי תעסוקתי של המשפחות בתכנית וערך  הצוות יוצאי אתיופיה, ועל ירידה בשכר הנשים.

הראיונות שנערכו בקנה אחד עם  ותעול חלק מהמשתתפים לאבחון תעסוקתי. מסקנות המיפוי
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מכון  ידי-עלבמקביל ערך נ, שעצמאותהארצי של פרויקט מחקר ההערכה ממצאים מהביקנעם, ועם 

  ברוקדייל.

 מן  79%מן ההורים מתקשים לדבר בעברית;  68% :ושליטה בעברית עדר השכלה פורמליתיה

מן  18%מן האבות מתקשים או אינם מסוגלים לקרוא בעברית. מעבר לכך, רק  86%-ו אימהותה

שנים לפחות, שזהו סף הכניסה למרבית קורסי ההכשרה של  11מן האבות למדו  9%-ו אימהותה

 עברית. שליטה במקצועית על העובדים לרכוש  העבור לעבודלשיוכלו די התמ"ת. כ

  וזאת, עוד לפני שמתחילה  ,השקעה לטווח ארוךהשלמת ההשכלה ולימודי השפה דורשים

ומתקשים  יינים בתוצאות בטווח הקצרמרבית המשתתפים מעונההכשרה המקצועית עצמה. 

  עם אופק כה ארוך. תכניתלהתחייב ל
  ועושות את משתכרות שכר מינימום, נשים ש עבורב גבוהות של מסגרות טיפול בילדיםעלויות

 שירותים תומכי עבודה. ללא , אימהותעבור בי משתלמת תעבודה לבללהיציאה 
  רבים מהם עבודהאחרי שעות הלהשתתפות בקורסים או הכשרות  פנאי מועטלמשפחות אלו יש .

 .הצהריים בניקיון משרדים, או במפוצל, כך שגם לימודי ערב אינם מתאימים להם-עובדים אחר
  גם תמורת עבודה שעשויה להיות טובה יותר.חוששים להחליף מקום עבודהאנשים , 
  יפריה. פרישובי היבמשק, ובמיוחד ב אבטלה הייתהבאופן כללי 

 דרכי התמודדות עם החסמים: 

 צוות ליווי המשפחות האתיופיות ביקנעם נקט כמה צעדים להתמודד עם החסמים הללו. 

תעסוקה באופן בסיוע להעניק את ההוחלט  :קבוצות על פי פוטנציאל הקידום התעסוקתי

  כדלקמן: ,והשכלהגיל דיפרנציאלי, על פי קבוצות 

ת או מקצועיעבודה לקבוצה זאת מיועדת  :שנות לימוד 12שסיימו  , או אנשים30 אנשים עד גיל .1

 רב המאמצים להכשרה והשמה ממוקדים בקבוצה זאת. מֵ . תעסקייזמות ל

מקצועיות -בלתימיועדים להשמה בעבודות אנשים אלה : שנות לימוד 12שלא סיימו  45-30בני  .2

  קבוע עם תנאים טובים. מטרה היא להגיע להעסקה במקום עבודה, כשהצוריקיון ויינגון כ

 , למשלעבודה התנדבותיתלהפנות לאו המטרה היא לתמוך בעבודה הקיימת, אם ישנה, : +50בני  .3

 חקלאית. בחווה ה

יוצאי אתיופיה, המגדלים בה  ידי-עלהחווה החקלאית היא פרויקט ניסיוני המופעל : החווה החקלאית

, מאודגידולים אורגניים בשיטות מסורתיות. לדברי הצוות, המתנדבים מתמידים בעבודה ונהנים 

ה ומחבר למקורות ונוצרה ביניהם לכידות כקבוצה. השימוש בשיטות המוכרות מאתיופיה מעורר גאו

 כוח.

צלח עם קורסים קבוצתיים, הוחלט לאחר הצטברות של ניסיון לא מו הכשרות אישיות ולא קבוצתיות

 בהתאם ליכולת ולמוטיבציה של המשתתפים השונים. למקד את המאמצים במסלולי הכשרה אישיים, 
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 מצב כלכלי ד.

קשיים כלכליים אפשריים,  לעלשם הערכת השינוי ברווחתן הכלכלית של המשפחות, נשאלו האימהות 

יכולת לחמם את הבית בחורף. למרות שמרבית כגון ניתוק חשמל או מים בשל אי תשלום, או חוסר 

) 91%( 2007-גם ב יםכלכלין חוותה קשיים על כך שמשפחתווחו ידהאימהות רוב , יםמועסקהורים ה

 ).87%( 2008-וגם ב

 (באחוזים)האימהות  על פי דיווח, 1לפי קבוצה ,כלכלייםהמשפחות שסבלו מקשיים : 20לוח 

 מגידו הכל-סך 
 יקנעם

 ותיקים
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

 28 28 56 אימהותהכל -סך
לפחות פריט ציוד בסיסי אחד חסר/לא תקין (דוד 
 מים חמים, מקרר, תנור בישול או מכונת כביסה)
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40 
 

44 
 

37 
 

50 
 

43 
 56 56 36 36 46 46 הבית אינו מחומם מספיק בחורף 

 37 48 29 36 33 42 סך ההכנסות לא מספיק לצרכים הבסיסיים 
במהלך השנה החולפת נותקו הטלפון או החשמל 

 בגלל אי תשלום
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29 
 

21 
 

11 
 

56 
 

52 
 93 93 80 88 87 91 לפחות מדד אחד של מצוקה כלכלית

 לא נשאלו העולים מאתיופיה  1
 

 יחסים במשפחה בהורות ושינויים ב 11.2
יחסים ההורות, הזוגיות והיפור בין מטרותיה את ש תכנית ליווי המשפחותמלכתחילה, לא כללה 

באופן לא רשמי "מן השטח", מתוך הצרכים של המשפחות.  תכנית. מטרות אלה התווספו לבמשפחה

בשנה השלישית  ;שותפותמשיחות התחומים אלה בבחסו לבעיות יהתיהמלווים בשנתיים הראשונות 

אשר בחנו את מצב המחקר כלי ון שוכימ. הורות סדנאותהתערבות בתחום זה, כגון  תכניותהופעלו גם 

יחס לא כללו שאלות בהם , בתחילתהעל פי המטרות שהוגדרו  הוכנו תכניתהמשפחות בתחילת ה

 נאמרולו מתבססת על דברים שלכן, הערכת השינויים בתחומים הל, ויחסים במשפחהללהורות ו

  .בראיונות הפתוחים

 ילדים-שיפור ביחסי הוריםא. 

 :מספר גורמיםמיוחס ל, הילדים-שיפור ביחסי הוריםורים הם מדווחים על עם מלווים והשיחות ב

  .שיחות עם המלווה, לבד, או יחד עם הילדים .1

 .וקבוצות להורים הורות סדנאות .2

ת רבה יותר ורוגע עם יּונִ תחושה יותר טובה של ההורה עם עצמו ועם התנהלותו בחיים מאפשרת פְ  .3

 .הילדים

, "פותחים עתידרגשית או טיפול (למשל, דרך "תמיכה תר אצל הילדים, בעקבות מצב רגשי טוב יו .4

 טיפול בבעלי חיים). או 
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, לילדיםלהציב גבולות ההורים עם הילדים, ביכולת של ההורים ניכר בשיפור התקשורת  השינוי

 מלווה מספרת עלובהפחתת המריבות והאלימות בבית. ההורים, סמכות את ביכולת הילדים לקבל 

 : תכניתמא שמשתתפת ביא

. הרמה תכניתהיא בנות מאז שחי"אני מזהה יכולת תפקודית גדולה יותר בבית מכל הב
חל שיפור  -מקללות אותה ואיך שהן פונות אליה והדרך שהיא מתמודדת עם זה  בנותשה

גדול. הן היו שולטות ומנהלות את החיים שלה. היום יש לה כוחות להתמודד עם הדברים. 

. אני מקווה שהטיפול של הילדה הקטנה ירגיע אותה יתמקבלות מרות וסמכות הורהבנות 

לטיפול שהאם גם מסגרת ושיהיו תוצאות  נוושהמועדונית וכיתה א' לילדה הגדולה ית

 -מא יאנו מדברים על שנתיים שהן בטיפול. ילדות שהיו עדות לאלימות בין אבא לא .עוברת

 "פךימא מכשפה ולהישומעות מסבתא כמה א

 :יהבנותביחסים עם השינוי על העזרה, ועל  ריאיוןסיפרה ב ,המלווה חסהיליה התיא, שמאיגם הא

, שיחות המוןהמון היו לי עם המלווה  .לי המון בעיות עם הבנות כתוצאה מהגירושים היו" 
. עכשיו מטעם התכנית קיבלו המון טיפוליםגם הן . עם הבנות מכשולים מיני כלקשר לב

 חדר, בית שיעורי מכינות, טובה םיצהרי ארוחתוכלות א, לשם מגיעות ןהשתיהן במועדונית. 

הילדה  במועדונית שעברה שנהב. אליו הפנתה המועדוניתש לחוג הולכת הדהיל עכשיו. מחשב

דברים  נרגעו. לה עזר מאוד וזה להיפתח מאוד לה קשה. חיים בעלי עם טיפול עברה הגדולה

 ...המלווהנכנסתי לדיכאון מזה. הייתי בטראומה. כל השיחות עם שבבית. ממש. היה 

הבנות סומכות עליי הרבה יותר  .השיחות נתנו לי יותר סבלנות. כשיש בך את יכולה גם לתת
ה לי תייה יותר. לא היאת השני תאחהואני עליהן. בגדול זה מה שהשתנה. למדנו איך להכיר 

יש לי הדרכת הורים, פעם בשבוע שיחות עם פסיכולוגית.  עכשיו .מריבותסבלנות. המון 

 ".שלי תקבל שיחות עם הפסיכולוגית. כבר יש אישור הבתעכשיו גם 

 הוריםשינוי בתקשורת בין ב. 

ילו לשינוי בתקשורת בין בני מרבית המשפחות מספרות כי השיחות עם המלווה בנושא זוגיות הוב

 . ביניהםבהפחתת העימותים , והזוג

. שינוי זה ניכר ביכולתן לנהל גרושיהןות אל הורי-חד אימהותבחלק מהמשפחות ניכר שינוי ביחסן של 

וירה ושיפר את האהפחית את המתח ושינוי זה  באסרטיביות שהפחיתה את העימותים. את היחסים

 .בבית

"הגרוש שלי הוא ענן שחור מעל החיים שלנו. הם עזרו לי גם איתו. אין שינוי עם הגרוש אבל 
יש שינוי ביני לבין עצמי. פעם הייתי לוקחת ללב את ההודעות והאיומים שלו. נלחצת, 

הודעות מהבוקר, לא קוראת אותן. כמעט כל יום  6מתמוטטת. היום לא. קיבלתי ממנו 
ת, היום לא רואה את זה. פעם אם רציתי להכניס את הבנות איומים. פעם הייתי נלחצ

למסגרת של גן אז הוא איים ומיד הוצאתי אותן. היום הן במסגרת והוא מאיים ולא אכפת 

לי, הן במסגרת.  הוא בן אדם אלים מאוד. בן אדם מסוכן. המלווה דחפה אותי, והוצאתי 

עשות כלום וזה עבד. היום אני בזוגיות נגדו צו הרחקה. היא לימדה אותי לתת לו לנבוח ולא ל
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אני מתחתנת. הבנות מתרגשות. משהו בבית פרח. היום  ...חדשה, זוגיות טובה שלא האמנתי

 "יש שלווה.

 :מא עולה מאתיופיהיומספרת א

י"ב. המלווה לקחה אותי ואת הבן -לי תקופה של משבר כשהיה בכיתה י"א הייתה"עם הילד 
איפה אתה?  :טובה, אבל נכנסת לי לווריד. כל שעה, חצי שעהמא שלי ילשיחה. הוא אמר 'א

אמרה לי לא להציק לו. לקח לה זמן לעבוד עלי, שאני לא אציק לו. המלווה מתי אתה חוזר?'. 

 "עכשיו ירדתי מזה מזמן.

 מסוגלות עצמית ודימוי עצמי 11.3
 : בתכנית האימהות אחת של ההתקדמות על מספרת בתכנית מלווה

 הוא שלה העצמי הדיווח אבל. כלכלית רווחה יותר לה אין, עזרות פחות מקבלת לא היא"

 במדדים. הילדים עםו, עצמה עם טוב יותר מרגישהשהיא , עצמי ביטחון יותרלה  שיש
, שלה באישיות שינוי יש אבל, הרווחה במערכת תלותית פחות לא היא. שינוי אין - קשיחים

 ".רוחנית העצמה יש

 עצמי, ביטחון עצמי, הערכה עצמית ובתפיסת מסוגלות עצמית שיפור בדימויא. 

המשפחות והמלווים מדווחים על ביטחון עצמי גבוה יותר, שיפור בדימוי העצמי ואף במראה החיצוני, 

שבאים לידי ביטוי גם בשינוי בסוג המטרות שהוצבו, ממטרות חומריות למטרות פנימיות המוכוונות 

תתפים החלו את הליווי בשלב משברי לאחר גירושין או אלימות לשיפור האדם עצמו. חלק מהמש

 במשפחה וציינו כי הליווי עזר להם לחזור למסלול רגיל הכולל עבודה ותחזוקת הבית. 

 :בתכנית משתתפת מדברי

 חומריים דברים על דיברנו להשיג רוצה שאני דבריםכשהיא שאלה אותי בהתחלה על "
 בנוסף גם אבל ,איתה גם .יותר הרבה הרוחני לכיוון פניתי הזה התהליך במשך .מאוד

,  החומרני העניין כל עכשיו .לגמרי מטמורפוזה עשיתי .רוחניים מעגלים מיני בכל השתתפתי

  לא שהם לא, האלה הדברים וכל נהיגה רשיון ולעשות הבית את לשפץ ,להשיג רוצה אני מה

 " .בחוץ לחפש מאשר לתוכי נכנסתי ויותר, יותר הרבה שנייםמ תלהיו נהפכו הם אבל חשובים

 מדברי משתתפת בתכנית:

 אפילו. ברצפה עצמי ביטחון עם הייתי כשהתגרשתי. עלה מאוד שלי העצמי הביטחון גם"
 ".אפשר שכן לי הראתה היא. לעשות מסוגלת הייתי לא בית משק

 שיפור בניהול העצמי ובהגדרת סדרי עדיפויותב. 

בעקבות הליווי הצליחו המשפחות לארגן ולנהל טוב יותר את חייהן. אחת  המלווים והמשפחות, על פי

בעקבות  ועל שיפור ביכולת המשפחה לנהל תקציבטובה יותר ניהול עצמי  יכולתעל דיווחה  אימהותה

אם שנייה סיפרה כי היכולת לנהל את חייה בצורה טובה יותר היא  .השתתפות בסדנה לניהול תקציב

 . המלווה כתוצאה מהמפגשים עם
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  :מדברי משתתפת בתכנית

 הפך - ממנו התרשם בעלי. מעולה היה - צפריר עם בית כלכלת של מפגשים 6-ל הגיע בעלי"
 נתן ממש .קפה לכוס מגיע .שואלים .הבית עד מגיע משהו צריכים אם, לבית בא ,חבר להיות

  ".תואי מתייעצים - צעד עושים אם, היום. בחשמל לצמצם - דחיפה

 יצירת רשת חברתיתג. 

והמלווים מספרים על  סדנאותפיתוח חיי חברה וקהילה. משתתפי הל תרמה סדנאותהשתתפות בה

הקשרים שהתפתחו בין חברי הסדנה ועל ההנאה ששאבו מהמפגש ומהשיתוף של אחרים בנושאים 

 תמיכה משארקבלת ושימשה מקור ל ,התייעצותל. הקבוצה סיפקה מקום לפורקן ואותםהמעסיקים 

 עתיםעבור משפחות הנמצאות לבבמיוחד  ותחשוב הוחיזוקהרשת החברתית  תהגדלהמשתתפים. 

הגדלת הרשת החברתית חשובה גם  משפחות שעברו טראומה של גירושין.לאו  ,בבידוד חברתי

שהשתתפו בפרויקט עצמאות כי  אימהותבראיונות העומק סיפרה אחת ה .משפחות יוצאות אתיופיהל

לפני הפרויקט הקשרים החברתיים בין המשפחות היו מועטים בשל עומס העבודה והפנאי המועט. אם 

המשפחה מתארת כי במפגשי הפרויקטים נוצרו קשרים חברתיים והקבוצה היוותה מקום בו יכלו 

 את מצוקותיהם וקשייהם המשותפים כעולים.  "פרוק"המשתתפים לשתף ול

 :דברי משתתפת בפרויקט עצמאותמ

היינו ממש  כך-אחראחד את השני. לפני זה היינו רואים ברחוב ולא מכירים.  כרנוִה " 
מדברים מה צריך לעשות. עכשיו  ,מתייעצים ,מדברים -מחוברים. היה לנו טלפון של כולם 

חד בא א -רקו לנו אותה. לעשות לבד קבוצה זה בעיה יפ -לא בקשר. מי יעשה לנו קבוצה 

משמרות. נותנים לנו מהתכנית  -כולם מסדרים את העבודה  -ביום שיש מפגש  -אחד בא 

מכתב לעבודה שיתנו לנו לצאת. מה שיש להם על הלב היו מדברים. בגיל שלי כולם היו. זה 

 "חשוב. אם זה מעורבב זה יהיה קצת בעיה. בקבוצה היו בגיל שלי.

 ובני נוער ילדיםקרב בשינויים  11.4
 בני הנותרים  90-ו 13מתחת לגיל  )136, רובם (18ילדים עד גיל  226היו בתכנית שהשתתפו משפחות ל

השינויים שחלו בקרב הילדים ובני הנוער של המשפחות במהלך השנה שבין  ורטופיזה  חלקב. 18-13

מצבם הרגשי, החברתי והלימודי של  :, בהתאם ליעדים השונים שסומנו להתערבות2008-ו 2007

42ראיונות חוזרים עם  :הילדים ובני הנוער. הנתונים בחלק זה של הדוח נאספו משני מקורות מידע 13F

14 

 .18-6, ומידע שנאסף באמצעות שאלוני מלווים על ילדים ובני נוער גילאי 16-13בני נוער גילאי 

 חליםההתפתחותיים ש ינוייםעל רקע הש תכניתבבקרב בני הנוער שחלו השינויים  את יש להבין ולסייג

-רב מחקר ידי-עלאלה נבחנו  מגמותבבני נוער בגילים אלה באופן כללי ושאינם קשורים בתכנית. 

) העוסק HBSC - Health Behaviors in School-aged Childrenלאומי של ארגון הבריאות העולמי (

. )2002(הראל ואחרים,  י'-בני נוער בכיתות ו'ברווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון בקרב 

של בני נוער בישראל יורדת עם  הספר-ביתכי תחושת השייכות ב עולהאחרים ממחקרים מחקר זה ומ

                                                   
 .2007-בני הנוער שרואיינו גם ב 42-בני נוער. המידע מוצג ביחס ל 55רואיינו  2008-ב  14
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 בנילבני נוער צעירים,  בהשוואהעולה כי  כןעולה.  הספר-ביתוכי כמות הבעיות שלהם ב ,העלייה בגיל

שלהם עם הוריהם  מהקשר פחותהשביעות רצון ו, הספר-ביתמ פחותהנוער בוגרים חשו שביעות רצון 

 . )1997(הראל ואחרים,  סיכון התנהגויותב עסוקבעלי סיכוי גבוה יותר ל היוו

ממשפחות  16-13 גילאיבני נוער  42ראיונות חוזרים עם  על , כאמור,להלן מבוססיםהמובאים  הנתונים

 . 2008-וב 2007-, שנערכו בתכניתשתתפו בהש

 הלימודי של בני הנוערהמצב א. 

כדי לעמוד על השינוי שהתרחש במצבם הלימודי של בני הנוער במהלך התקופה בה השתתפה המשפחה 

, הספר-ביתב במספר מדדים: ציוניהם של בני הנוער 2008-ו 2007בתכנית, נערכה השוואה בין השנים 

הציונים מובאים נתונים על  21בלוח . הספר-ביתועמדות בני הנוער כלפי  הספר-ביתבעיות בני הנוער ב

ציונים דיווחו על , מרבית בני הנוער בלוח כפי שניתן לראותשל בני הנוער על פי דיווחיהם בראיונות. 

 ). 80%( 2008-) וב78%( 2007-ומעלה, כך ב 75-מ

 בני הנוער (באחוזים) על פי דיווחלפי קבוצה,  16-13ציונים של בני הנוער גילאי : 21לוח 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם

 הכל-סך
 

 ותיקים
 עוליםילדי 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 12 18 30 10 40 הכל במספרים-סך
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 באחוזים הכל-סך
 33 33 17 39 23 37 50 60 30 43 ומעלה 85
 67 67 50 22 57 40 30 20 50 35 85עד  75
 0 0 28 33 17 20 20 20 16 20 75עד  65

 0 0 6 6 3 3 0 0 3 3  65-פחות מ
 

בתעודה האחרונה, אחד ציון שלילי כי היה להם לפחות דיווחו מבני הנוער  מחצית ציונים שליליים:

לחמישית מהם  :). יוצאים מן הכלל לעניין זה הם בני הנוער במגידו48%( 2008-) וב45%( 2007-כך ב

 בשתי השנים). 20%בלבד היה ציון שלילי (

 הספר-ביתבעיות בני הנוער בב. 

יקנעם ותיקים ב ).68%( 2008-) וב64%( 2007-ב הספר-ביתעל בעיות ב וים מבני הנוער דווחשליש-שניכ

-ב 28%-ל 2007-ב 6%-אינם מכינים שיעורי בית או מתכוננים למבחנים (מאחוז המדווחים שעלה 

 .)22(לוח  )39%-ל 22%-ללא סיבה מוצדקת (מ הספר-ביתמשיעור הנעדרים ו ,)2008
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בני  על פי דיווח, 1לפי קבוצה הספר-ביתווחו על בעיות שונות בישד 16-13בני הנוער גילאי : 22לוח 
 הנוער (באחוזים)

 ותיקים יקנעם מגידו הכל-סך 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 18 10 28 בני הנוער כל-סך
 ללא סיבה לגיטימית  הספר-ביתנעדרו מ

 בחודש האחרון
 

29 
 

39 
 

40 
 

40 
 

22 
 

39 
 22 33 10 10 19 27 מצפים כי ייכשלו לפחות בתחום אחד בשנה זו

 מתכוננים למבחנים ו עושים שיעורי בית
 ת או אף פעם לאלעתים נדירו

 

11 
 

21 
 

20 

 

10 
 

6 
 

28 
 22 28 10 10 18 21 אחד בשנה שעברההושעו לפחות ליום 
 78 72 50 50 68 64 הספר-ביתלפחות בעיה אחת ב

 רגישות שאלות נחשבו הן כיוון שמלא נשאלו שאלות אלה,  עולים מאתיופיה-בני הנוער של יקנעם  1

 
 הספר-ביתעמדות בני הנוער כלפי ג. 

מוגדרת כהרגשתם שהם מקובלים, מכובדים, מוכלים  הספר-ביתתחושת השייכות של התלמידים ל

. תחושה זו היא הכרחית לתהליכים חינוכיים רבים הספר-ביתונתמכים בסביבה החברתית של 

סדרה של היגדים לגבי עמדותיהם כלפי  לבני הנוער ולהתנהגות התלמידים. כדי ללמוד על כך, הוצגה

 ת תשובותיהם.מוצג 23בלוח ם עם כל אחד מהם. , והם ציינו עד כמה הם מסכימיהספר-ביתהמורים ו

 2008-הן חיוביות, ואף נעשו חיוביות יותר ב הספר-ביתמן הלוח עולה כי כלל עמדות בני הנוער כלפי 

). בולט במיוחד הוא הקשר החיובי של התלמידים עם מוריהם ותחושת p.>01( 2007-בהשוואה ל

יעור התלמידים המרגישים כי הם יכולים לקבל . כן בולטת העלייה בשהספר-ביתהשייכות שלהם ל

 ). 89%-ל 72%-(מ ותיקיםוביקנעם  ,)100%-ל 70%-עזרה ממוריהם בעת הצורך, במגידו (מ
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 בני הנוער (באחוזים) על פי דיווחלפי קבוצה,  הספר-ביתכלפי  16-13עמדות בני נוער גילאי : 23לוח 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם

 ותיקים הכל-סך
 עולים

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 12 18 30 10 40 הכל בני נוער-סך
המחנך שלי לא מדבר אליי 

 בצורה מעליבה*
 

98 
 

98 
 

90 
 

90 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
-ביתאני מרגיש שייך ל

 שלי הספר
 

88 
 

98 
 

100 
 

100 
 

83 
 

97 
 

83 
 

94 
 

83 
 

100 
המורים שלי מתייחסים 

 אליי בצורה הוגנת
 

93 
 

93 
 

100 
 

100 
 

90 
 

90 
 

94 
 

94 
 

83 
 

83 
אני יכולה לקבל עזרה 

 כשאני צריךנוספת ממורים 
  אותה

 

 

78 

 

 

93 

 

 

70 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

72 

 

 

89 

 

 

92 

 

 

92 
המורים שלי מעודדים אותי 

 לומר את דעותיי בכיתה 
 

88 
 

90 
 

100 
 

100 
 

83 
 

87 
 

78 
 

89 
 

92 
 

83 
המחנך שלי מתעניין בי 

 כאדם
 

83 
 

90 
 

90 
 

90 
 

80 
 

90 
 

83 
 

89 
 

75 
 

92 
אין מורים שמדברים אליי 

 בצורה מעליבה* 
 

80 
 

85 
 

80 
 

70 
 

80 
 

90 
 

67 
 

83 
 

100 
 

100 
-ביתהחוקים והכללים ב

שלי הוגנים כלפי  הספר
 התלמידים

 

 

75 

 

 

78 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

73 

 

 

77 

 

 

78 

 

 

67 

 

 

67 

 

 

92 
המורים שאינם המחנך שלי 

 מתעניינים בי כאדם
 

60 
 

60 
 

60 
 

50 
 

60 
 

63 
 

61 
 

50 
 

58 
 

83 
השיב בחיוב על שמונה 

 פריטים ומעלה
 

50 
 

4^^ 
 

50 
 

70 
 

50 
 

75^ 
 

44 
 

72~ 
 

57 
 

79 
^   05 < .p  

 ^^01 .< p  לפי מבחןt 
 ~ 05 .< p  לפי מבחןWilcoxon 
 ערכי המשתנים, נעשתה פעולת היפוך לערכים בפריטים אלהכדי לשמור על אחידות  * 

 
 רגשי של בני הנוער-מצבם החברתיד. 

הלוח מ. 24תשובותיהם מוצגות בלוח ובני הנוער נשאלו סדרה של שאלות בנושא בריאותם הרגשית 

מבני  50%-מבני הנוער דיווחו על מצוקה רגשית או חברתית, בהשוואה ל 29% רק 2008ה כי בשנת עול

באחוז בני הנוער אשר הביעו חוסר ביטחון בעצמם הירידה ). ניכרת במיוחד p.>05( 2007-הנוער ב

 . 10%-ל 30%-וביכולותיהם, מ
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 על פי דיווחשביטאו מצוקות רגשיות וחברתיות הנוער לפי קבוצה,  16-13 גילאי: בני הנוער 24לוח 
 בני הנוער (באחוזים) 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם

 הכל-סך
 

 ותיקים
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 12 18 30 10 40 בני הנוער הכל-סך
 8 17 17 33 13 27 10 20 12 25 אינני מרגיש מאושר

אין לי ביטחון בעצמי 
 8 17 ~17 39 ^13 30 ~0 30 ^^10 30 וביכולות שלי 

הורי אינם מבינים 
 0 17 29 6 17 10 10 10 15 10 דברים שמטרידים אותי

 8 25 17 28 13 27 10 40 13 30 אין לי מספיק חברים
 14 43 44 56 31 50 20 50 ^29 50 לפחות בעיה אחת מהנ"ל 

 ^  05 .< p  
 ^^01 .< p  לפי מבחןt 
 ~ 05 .< p  לפי מבחןWilcoxon 
 

. 25בני הנוער נשאלו על הפעילות החברתית שלהם לאחר שעות הלימודים. תשובותיהם מובאות בלוח 

. 2008-וב 2007-באחת הפעילויות לגביהן נשאלו בלפחות מבני הנוער השתתפו  76%מן הלוח עולה כי 

-שהשתתפו בתנועות נוער, מ ותיקיםעם זאת, הייתה ירידה משמעותית בשיעור בני הנוער ביקנעם 

 ). p. > 05( 2008-ב 6%-ל 2007-ב 28%

שהשתתפו בפעילויות של חינוך בלתי פורמלי ופעילויות פנאי  16-13בני הנוער גילאי : 25לוח 
 לפי קבוצה, על פי דיווח בני הנוער (באחוזים)מאורגנות 

 מגידו הכל-סך 

 יקנעם

 הכל-סך
 

 ותיקים
עולים 

 מאתיופיה
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 שנים

 12 18 30 10 40 בני הנוער הכל-סך
 75 75 50 39 60 53 20 70 50 58 חוגים

 17 17 ~6 28 10 23 60 50 23 30 תנועת נוער 
ביקור במתנ"ס 

 67 83 39 22 50 47 10 30 40 43 חודש האחרוןב
 17 8 22 22 20 17 50 30 28 20 התנדבות

 86 79 67 67 75 72 80 90 76 76 לפחות פעילות אחת 
 ~05 .< p  לפי מבחןWilcoxon 

 

יקנעם ים בהוותיקובקרב , הספר-ביתם בהלא חל שינוי בציונידיווחים של בני הנוער העל פי לסיכום, 

עמדות . לעומת זאת, הספר-ביתשאינם מכינים שיעורי בית או שנעדרים מם התלמידי עלה שיעוראף 

שיעור התלמידים המרגישים כי הם יכולים במיוחד , נעשו חיוביות יותר הספר-ביתבני הנוער כלפי 
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השיפור  .מצוקה רגשית או חברתיתדיווחו על אשר בני הנוער ירד שיעור . בנוסף, לקבל עזרה ממוריהם

ה בגיל כרוכה יהעליבקרב בני נוער במצבם של בני הנוער משמעותי במיוחד על רקע הממצא הארצי, כי 

 ומן הקשרים במשפחה.  הספר-ביתובירידה בשביעות הרצון מ הספר-ביתה בכמות הבעיות ביבעלי

פחות ההתקדמות של המשהערכת המלווים והמשתתפים את  .12
 מים השונים בתחו

באילו תחומים מעריכים המשתתפים והמלווים שהם תחומית, מענין לבחון -רב תכניתבבדיקת 

במשפחה המלווים והאימהות התבקשו להעריך את השינוי שהתרחש . התקדמו יותר או פחות

ת הערכת המלווים לגבי התקדמות מובא 26לוח בהצטרפות לתכנית. המאז בתחומים שונים, 

 . םמנקודת מבטהמשפחות 

, על פי דיווח המלווים, תכניתמאז הצטרפותן ל שוניםהמשפחות שחל אצלן שיפור בתחומים : 26לוח 
 (באחוזים) 2008

  
 הכל-סך

N=68 
 מגידו
N=25 

 יקנעם

 הכל -סך
N=43 

 ותיקים
N=22 

עולים 
 מאתיופיה

N=21 
 79 68 73 36 59 יחסים בין הורים וילדים

 52 64 58 38 51 המשפחהרמת העצמאות של 

 54 53 54 21 43 יחסים בין בני זוג 

 56 36 45 22 37 רמת המעורבות החברתית של המשפחה

 33 27 30 32 31 מצב תעסוקתי של האם

 33 29 31 13 24 מצב תעסוקתי של האב

 25 18 21 14 19 מצבה הכלכלי של המשפחה

 
ביחסים בין הורים לילדים (על אף שתחום זה לא מן המשפחות התקדמו  59%-העריכו ש מלוויםה

שני תחומים נוספים בהם העריכו כי משפחות רבות התקדמו  ).תכניתהיווה מלכתחילה מטרה של ה

מן  19%). לעומת זאת, רק 43%) וביחסים בין בני זוג (51%היו ברמת העצמאות של המשפחה (

בר עולה בקנה אחד עם הערכתם שרק הכלכלי, והד ןבמצב ,המשפחות התקדמו, להערכת המלווים

 מן האבות התקדמו בתעסוקה.  24%-ו אימהותמה 31%

להעריך האם חל שיפור במצב המשפחה בתחומים שונים מאז הצטרפותה אף הן האימהות התבקשו 

שני התחומים . לגבי התקדמות המשפחות מנקודת מבטן האימהות הערכת מובאות 27לוח ב לתכנית.

) 45%הרב ביותר העריכו כי התרחשה ההתקדמות הם הקשר שלהן עם ילדיהן (בהם מספר האימהות 

). שיעורים דומים התקבלו בשלוש הקבוצות. עם זאת, 38%ועצמאות המשפחה בביצוע סידורים (

בשכיחות  )60%קשר עם האנשים ביישוב (העולות מאתיופיה דיווחו על ההתקדמות באימהות ה

כי חל בהם  כוהעריאימהות של שיעור הנמוך ביותר ההתחומים בהם בדומה למלווים, . הגבוהה ביותר

 ). 14%) ומצבה הכלכלי של המשפחה (18%שיפור, הם תעסוקת האם (
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הערכת האימהות את השיפור שחל במשפחתן בתחומים השונים ממועד הצטרפותן לתכנית, : 27לוח 
 האימהות (באחוזים) על פי דיווחלפי קבוצה, 

 
 מגידו הכל-סך

 יקנעם

 עולים מאתיופיה ותיקים הכל-סך
N 74 29 45 25 20 

 45 48 41 52 45 חל שיפור בקשר שלי עם ילדיי
חל שיפור במידת העצמאות שלנו 

 בביצוע סידורים לבד
 

38 
 

36 
 

39 
 

46 
 

45 
יש לנו יותר קשר עם אנשים 

 ישוב שבו אנחנו גריםיב
 

27 
 

14 
 

35 
 

24 
 

60 
 5 28 18 18 18 התעסוקתי  יחל שיפור במצב

 20 4 10 21 14 חל שיפור במצבנו הכלכלי
 

ו בחקר המקרים. אמרהמשפחה תואמים במידה רבה את הדברים שנ תהנתונים על הערכת התקדמו

בתחומים שקשורים ביחסים ובעצמאות של  חללפי הממצאים הכמותיים, השינוי המשמעותי 

 המשפחה ופחות בהקשר של תעסוקה.

 הילדים ובני הנוערשל תקדמות ערכת ההה 12.1
המלווים נשאלו האם להערכתם חל שיפור בחיי הילדים ובני הנוער בתחומים השונים בהם נקבעו להם 

 יעדים להתערבות. 

 2008-ב לפי קבוצה, על פי דיווח המלווים התקדמו בתחומים שוניםובני הנוער שהילדים : 28לוח 
 (באחוזים)

 
 מגידו הכל-סך

 יקנעם

 עולים מאתיופיה ותיקים הכל -סך
 38 19 57 33 90 הכל במספרים-סך

 42 33 41 33 39 םלימודישיפור ב
 55 40 50 27 39 צמצום התנהגויות סיכון

 37 21 32 39 34 רגשי-שיפור חברתי
  חס רק לילדים אשר נקבע להם יעד בתחוםימתי * 
 

השתפרו  אכןהמלווים מעריכים כי כשליש מהילדים ובני הנוער שנקבע להם יעד כלשהו להתערבות, 

 בו. 

 הערכת בני הנוער את התקדמותם 12.2
. בני הנוער נשאלו אם הם מרגישים שחל שיפור בתחומים שונים מאז הצטרפה משפחתם לתכנית

ביותר  יםהשכיח יםעיה בתחום). השיפורב הייתהר השיבו כי לא (הנתונים אינם כוללים בני נוער אש

 עם מורים, חברים והורים.  ביחסיםם הבחוויה של בני הנוער 
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מאז הצטרפות המשפחה  שיפור בתחומים שוניםדיווחו על ש 16-13בני הנוער גילאי : 29לוח 
 (באחוזים) 2008, תכניתל

N 26 
 72  הספר-ביתאני מסתדר יותר טוב עם המורים ב

 67 יותר טוב מבחינה חברתיתאני מרגיש 
 63 אני מרגיש יותר טוב בקשר שלי עם ההורים שלי

 52 השתפרו הספר-ביתהציונים שלי ב
 46 פחות משעמם לי בזמן הפנוי

 43 יש לי תחביבים ועיסוקים חדשים שאני אוהב/ת לעסוק בהם
 42 הספר-ביתאני יותר אוהב/ת ללכת ל

 

 לחיזוק התכניתנקודות חוזק וכיוונים . 13

 נקודות חוזק
יחסה יהת תכניתבהתאם לפרקטיקה המומלצת ביחס למשפחות במצוקה, ה :כוללנית תכנית .1

למכלול הצרכים והבעיות של המשפחה. היא כללה מענים לצרכים בתחומים שונים, כגון תעסוקה, 

 וד.  חביחד ולניהול כספים, חינוך, הורות ויחסים במשפחה, וכן מענים לבני המשפחה השונים, 

זמה של גופים ורבות, המהוות "פרויקטים" זמניים, המופעלים בי תכניותבניגוד ל אורגנית: תכנית .2

ברשויות המקומיות. הדבר רווחה החינוך והיושמה בתוך מערכות קיימות של  תכניתהחיצוניים, 

י העבודה לקיימות, ומעבר לכך, הגדיל את ההשפעה שלה על דרכ תכניתהגדיל את הסיכוי של ה

 והחשיבה של אנשי המקצוע והמנהלים גם בשאר משימותיהם.

א פיתוח תפקיד ה"מלווה", איש מקצוע וה תכניתאחד מן ההישגים של ה :האימון לי"מלווה" וכה .3

שנמצא בקשר קרוב ורציף עם המשפחה ועוזר לה להשיג את יעדיה בתחומי החיים השונים. 

כדי לעזור למשפחות להגדיר  )coachingן האישי (האימוהמלווים נעזרו בדרכי עבודה מתחום 

 מרכזית ביצירת תהליך השינוי במשפחות.  עם המשפחותמטרות ולהשיג אותן. עבודת המלווים 

נתנה מענה לבני המשפחה ברמות שונות, ובמערכות  תכניתה :וקבוצתיים פרטניים מענים שילוב .4

מענה קבוצתי,  הן ;וה, ובהתערבויות פרטניותמענה פרטני, בשיחות אישיות עם המלו הן -שונות 

 מענה חברתי. הן בסדנאות ובקבוצות למיניהן, שתרמו לפרט את ההיבט של השתייכות לקהילה ו

מנהלי התכנית בשני במשך כל התקופה שנבחנה  :תכניתה לשיפור מתמדת וחשיבה גמישות .5

 ,ומהמשפחות, ולמשוב שהתקבל מן ההערכה תכניתשובים היו קשובים לצרכים שעלו מצוות היהי

למשל, כאשר עלה הצורך להוסיף את היחסים במשפחה כדי לשפר אותה.  תכניתוהכניסו שינויים ב

 . בתחום זה ות, ונוספו פרויקטים להתערבגמישות מספקת לעשות כן נתגלתה בתכניתכמטרה, 
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יפור בביטחון העצמי המשתתפים דיווחו על ש: המשתתפים בקרבהביאה לתוצאות  תכניתה .6

. תכניתביכולת לכוון את חייהם, וביחסים בין בני זוג, ובתוך המשפחה, בעקבות ההתערבות של ה

  רגשית של בני נוער.ה תם רווחוכן בתנאי העבודה של המשתתפים, על פי הנתונים נרשם שיפור ב

 כיוונים לחיזוק התכנית
לאו תפקיד זה בנוסף למשימותיהם ימ ,כמלוויםאנשי המקצוע ששימשו  :המלווה תפקיד הבניית .1

לא הוגדר כמה זמן  תכניתרוב כעובדים סוציאליים. בשלבים הראשונים של ה-פי-הרגילות, על

העבודה שלהם, והדבר  תכניתבתוך  יוליועליהם להקדיש לליווי המשפחות, ואיזו קדימות לתת ל

 אתלמשפחות בצורה מציאותית, ו יקצויצר עומס ולחץ. יש צורך להגדיר את הזמן שהמלווים 

 .יכללו בזמן הזהשימשימות 

ם זאת, עהיו צרכים בתחום התעסוקה. ביקנעם למשפחות רבות  :ביקנעם התעסוקה תחום .2

תעסוקה  תכניתהמענים שהוצאו בתחום זה היו רק למשפחות עולות מאתיופיה. יש צורך לפתח 

 עבור הורים נוספים ביקנעם. ב

, יש צורך לעבוד עם כל בני המשפחה ולגייס את כולם תכניתהתפיסה של העל פי  :השתתפות אבות .3

מהות היו אלה שהיו מעורבות בתהליך ילהגדרת יעדים והשגתם. בפועל, ברוב המשפחות הא

 תכנית.אבות בהמעורבות של ההגברת הליווי. יש צורך למצוא דרכים ל

דר תהליך סיום מסודר, ולא עבור חלק גדול מן המשפחות לא הוגב: תכניתב ההשתתפות סיום .4

תכנון אופן היה ברור להן ו/או למלווים אם ההתערבות הסתיימה או לא. יש לתת את הדעת ל

עבור ביצירת מסלול המשך כן, יש חשיבות ל-תכנית. כמוומועד סיום ההשתתפות של המשפחות ב

לה . אפשרות אחת שנשקתכניתמשפחות ממשיכות, הזקוקות למעקב או לקשר מסוים עם ה

  .לאחר הסיוםהתכנית עבור המשפחות בוגרות בשל תרומה לקהילה  תכניתבמגידו, היא של גיוסן ל

ולהעמידם לרשות  תכניתיש מקום לתעד את הדברים שנעשו במסגרת התיעוד והפצה של המודל:  .5

יוכלו לפתח  ות,הציבור, על מנת שמשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ופדרציות יהודיות נוספ

 הנוכחית.  תכניתשל ה ניסיוןדומות על סמך ה תכניות
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