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תקציר

רקע
משפחות המצויות במשבר גירושין בעצימות גבוהה מעסיקות רבות את מערכות הרווחה והמשפט בארץ ובעולם כולו. ספרות 
המחקר שהצטברה במשך השנים מצביעה על השפעות שליליות ארוכות טווח של משבר זה על הילדים וההורים במשפחות אלו. 
הוועדה לבחינת מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-ביתיות ונושא 
הסדרי ראייה )ועדת סילמן( הצביעה על מחסור במענים הולמים עבור משפחות אלו, והמליצה על הפעלתה של תוכנית הפיילוט 
הניסיונית “תיאום הורי”, אשר פועלת ברחבי העולם. תוכנית “תיאום הורי” מופעלת בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ומטרתה לתת 
מענה טיפולי הולם למשפחות אשר עוברות משבר גירושין בעצימות גבוהה. כמו כן הומלץ על ליווי הפיילוט במחקר הערכה. בשנת 
2016 פנתה ג’וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך הערכה מעצבת לפיילוט, אשר הופעל בשש 
תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ברחבי הארץ. המחקר הנוכחי נערך בשנים 2019-2016 וכלל הבניה של מודל לוגי אשר התווה את 

דרך הפעלת התוכנית, הערכה מעצבת לבחינת הפיילוט והערכה מסכמת לקראת הרחבתו בתחנות נוספות. 

מטרה
ההערכה המעצבת נערכה במטרה לסייע למובילי הפיילוט בהתאמתו למשפחות בישראל, לבחון את אופן יישומו ותוצאותיו ולסייע 

למקבלי החלטות בשיפור התוכנית ובקבלת החלטות הנוגעות להפצתה ברחבי הארץ. 

שיטה
ההערכה כללה רכיב כמותי ורכיב איכותני. כלי המחקר ברכיב הכמותי היו: שאלון למילוי עצמי להורים בטרם התיאום ההורי; 
ריאיון טלפוני עם ההורים שישה חודשים לאחר סיום ההתערבות; ושאלון למילוי עצמי למתאמים )מטפלים זוגיים ומשפחתיים 
מוסמכים או עו”ס לעניין סדרי דין( בנוגע לכל משפחה, אשר מולא מייד בתום מפגשי התיאום ההורי. כלי המחקר ברכיב האיכותני 
היו: ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים בשלבים שונים של הפעלת הפיילוט; קבוצות מיקוד של מתאמים; ומידע משלוש 

שאלות פתוחות שההורים נשאלו בראיונות הטלפוניים עימם, כחצי שנה מסיום ההתערבות. 

ממצאים
ממצאי הרכיב הכמותי מצביעים על כך שהפיילוט הצליח, במרבית המקרים, לגייס את שני ההורים הנמצאים במשבר גירושין 
בעצימות גבוהה להגיע באופן תדיר וסדיר למפגשים משותפים. נוסף על כך, נמצאו הישגים חיוביים ומובהקים במדדי התוצאה 
הרצויים בקרב ההורים שהשתתפו בפגישות התיאום: 87% מן המשפחות הצליחו לגבש הסכמות לפחות מסוג אחד במהלך 
התיאום ההורי; חל שיפור בהיבט של הוצאת הילדים מן העימות הזוגי; חל שיפור בדרכי התקשורת בין ההורים בנושאים הנוגעים 
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לגידול ילדיהם, ובו בזמן חלה ירידה בתקשורת השלילית בין ההורים, בעמדות שליליות זה כלפי זה ובהתנהגויות מזיקות ואלימות 
ביניהם וכלפי הילדים. כמו כן חלה הפחתה ניכרת בפניית ההורים לתביעה בבתי המשפט ובבתי הדין הדתיים, וכן חלה הפחתה 
במעורבות של עובד סוציאלי )עו”ס( לעניין סדרי דין לאחר התיאום. נמצא כי הגורמים המנבאים את הצלחת התיאום הם: השתתפות 
בתהליך התיאום ללא השהייתו; מספר מיטבי של פגישות עם שני ההורים )כ-15 פגישות(; סיום התיאום בעת השלמת התהליך, 

על פי תפיסת המתאמים; ועצימות עימות גבוהה שאינה חמורה. 

לצד הישגי הפיילוט, נמצאו גם אתגרים אשר הקשו על תהליך התיאום ועל השגת התוצאות הרצויות: ב-69% מן המקרים תקופת 
ההכנה של ההורים לתיאום הייתה ארוכה מן המתוכנן וב-76% מן המקרים, הסתיים התיאום בטרם השלמתו, על פי תפיסת 
המתאמים. 42% מן המשפחות הפסיקו את התיאום בעקבות השהיית תהליך ו-82% מהן לא חזרו לתיאום. כדי לבחון את הקשר 
שבין עצימות העימות בין ההורים ובין הצלחת התיאום, נבנה מדד ‘רמת עצימות עימות גבוהה’ קליני וסטטיסטי המייצג שלוש 
דרגות של עצימות עימות גבוהה )מתונה-גבוהה, אינטנסיבית וחמורה(. זאת, בהתבסס על נקודת המוצא כי על אף שכלל ההורים 
המגיעים לתיאום מצויים בעימות בעצימות גבוהה, ישנן דרגות עצימות הנבדלות בחומרתן. נמצא קשר הפוך מובהק בין רמת 
עצימות עימות גבוהה ובין הצלחת התיאום על פי מדדי התוצאה הרצויים. כלומר, ככל שעצימות העימות ההורי הייתה גבוהה 

וחמורה יותר בטרם התיאום, השיפור במדדי התוצאה הרצויים היה נמוך יותר. 

ממצאי הרכיב האיכותני מצביעים על כך שעל פי תפיסת אנשי המקצוע בתוכנית, הפיילוט הצליח להגיע גם להורים שנראה שלא 
ניתן לטפל בהם. הצלחה זו מיוחסת לכך שהתוכנית אינה מתמקדת בעימות הזוגי עצמו. הגורמים שצוינו על ידי אנשי המקצוע 
כמסייעים בהשגת מטרות התוכנית הם: היות התוכנית מובנית וממוקדת, בעלת נהלים ברורים, וכן שימוש בכלים מגוונים לפיתוח 
תקשורת הורית מכבדת ובכלים של גישור ופתרון בעיות. אתגרים מרכזיים שעלו מן הראיונות התייחסו לכך שלפי תפיסת אנשי 
המקצוע, חלק מן המשפחות המשתתפות בתוכנית דורשות התייחסות דיפרנציאלית והתאמה של מטרות התיאום. כמו כן תפקיד 
המתאם ההורי נתפס כשוחק ותובעני מבחינה נפשית ועבודתם של המתאמים ב”קוֺ” )co( עשויה אף היא להיות מושפעת באופן 
שלילי מן העימות ההורי העולה בפגישות התיאום. מניתוח השאלות הפתוחות בשאלוני ההורים עולה כי חלק מן ההורים הביעו 
שביעות רצון מתהליך התיאום אשר שויכה, בין היתר, למקצועיות המתאמים וליכולתם ליצור שיח מכבד וממוקד בילדים, וחלקם 
הביעו חוסר שביעות רצון מתהליך התיאום אשר שויך, בין היתר, לעלּות התיאום, לחוסר יכולת המתאמים לאכוף החלטות והסכמות 

שמתקבלות בתיאום, להתמקדות רק בילדים ולחוסר בפגישות אישיות עם ההורים. 

המלצות 
לפעול לצמצום השהיות התהליך והנשירה מן התוכנית. 1

לבחון התאמה דיפרנציאלית של מטרות התוכנית ומהלכה לסוגים שונים של משפחות, לרמות עימות שונות ולמשכי תיאום שונים. 2

לפעול ליישום מלא יותר של התוכנית על פי המודל המתוכנן. 	

לפעול לחיזוק המתאמים ולמניעת שחיקתם. 4

לערוך מחקר המשך על הטמעת התוכנית ויישומה על פי מסקנות דוח זה . 5
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תמצית מנהלים 

רקע
משפחות המצויות במשבר גירושין בעצימות גבוהה מעסיקות רבות את מערכות הרווחה והמשפט בארץ ובעולם כולו. עימות 
בעצימות גבוהה מתבטא באלימות נפשית ו/או פיזית בין ההורים, בסרבנות יום-יומית לקיים את פרטי ההסכם ביניהם, בתביעות 
חוזרות ונשנות לבית המשפט ובפגיעה בילד הכוללת “שימוש לרעה” בו על ידי אחד ההורים או שניהם לצרכים משפטיים, כלכליים 
או רגשיים שלהם. ספרות המחקר שהצטברה במשך השנים מצביעה על השפעות שליליות ארוכות טווח על הילדים וההורים 
במשפחות אלו. הוועדה לבחינת מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-
ביתיות ונושא הסדרי ראייה )ועדת סילמן( בחנה את השירותים הקיימים לאוכלוסייה זו, והצביעה על מחסור במענים הולמים. 
הוועדה המליצה על הפעלתה של תוכנית הפיילוט הניסיונית “תיאום הורי” )להלן: התוכנית(, אשר פועלת ברחבי העולם, ועל ליוויה 
במחקר הערכה. בשנת 2016 פנתה ג’וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך הערכה מעצבת לתוכנית.

תוכנית “תיאום הורי” מופעלת בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ומטרתה לסייע להורים בהפחתת עצימות העימות ביניהם; לשפר 
את דרכי התקשורת ביניהם; להפחית את האלימות הנפשית/הפיזית ביניהם; ולהפחית את עומס העבודה מן העובד הסוציאלי 

)עו”ס( לעניין סדרי דין וממערכת המשפט. 

התוכנית פעלה בשנים 2019-2016 במתכונת פיילוט בשש תחנות ברחבי הארץ )ירושלים, נתניה, חיפה, נצרת, בני ברק ומבואות 
חרמון( ולוותה בהערכה מעצבת. לאחר סיום ההערכה, המשיכה התוכנית לפעול והורחבה לאזורים נוספים בארץ. במסגרת 
התוכנית ההורים משתתפים בעד 20 מפגשים משותפים עם שני מתאמים )מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים או עו”ס לעניין 
סדרי דין(. השירות כרוך בתשלום לכל הורה, על פי מבחן הכנסות. בכל מפגש עולה נושא הקשור לילדים ובסופו ההורים חותמים 

על ההסכמות שהגיעו אליהן. הפיילוט נערך בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וג’וינט ישראל-אשלים.

המחקר הנוכחי כלל הבניה של מודל לוגי אשר התווה את דרך הפעלת התוכנית, הערכה מעצבת לבחינתה והערכה מסכמת 
לקראת הרחבתה בתחנות נוספות. 

מטרת המחקר
ההערכה המעצבת נערכה במטרה לסייע למובילי התוכנית בהתאמתה למשפחות בישראל, ולבחון את אופן יישומה ותוצאותיה 
בקרב אנשי המקצוע ומקבלי השירות המשתתפים בה. תוצאות ההערכה נועדו לתרום לשיפור יישום ההמלצות שנוסחו על ידי 

ועדת סילמן וועדות המשנה שלה, ולהוות בסיס לקבלת החלטות בנוגע להטמעת התוכנית ברמה הארצית. 
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שיטת המחקר
המחקר התבסס על שני רכיבים עיקריים:

רכיב כמותי אשר הסתמך על שני מקורות מידע )הורים ומתאמים( ושלושה כלי מחקר: 

איסוף נתונים מ-204 שאלונים למילוי עצמי אשר הועברו להורים בטרם התיאום ההורי.. 1

ראיונות טלפוניים מובנים עם מדגם של 142 הורים אשר הסכימו להשתתף במחקר ומילאו את השאלון הראשוני. . 2

1	1 שאלונים אשר מולאו על ידי המתאמים בנוגע לכל משפחה שהייתה בטיפולם, בתום מפגשי התיאום ההורי. השאלונים . 	
מולאו על כלל המשפחות אשר טופלו בתוכנית הפיילוט.

רכיב איכותני אשר כלל כמה כלי מחקר ומקורות מידע: 

ראיונות עומק חצי מובנים עם עשרה בעלי תפקידים. הראיונות נערכו בשלוש נקודות זמן לאורך שלוש שנות הפעלת התוכנית, . 1
בשלבים שונים של הפעלתה. 

שאלות פתוחות בריאיון הטלפוני להורים, כחצי שנה מסיום ההתערבות.. 2

שתי קבוצות מיקוד של מתאמים. . 	

ממצאים מרכזיים

ממצאי הרכיב הכמותי: 
נמצאו הישגים חיוביים ומובהקים במדדי התוצאה הרצויים: 	

הצלחה בגיבוש הסכמות הנוגעות להורות המשותפת: 87% מן המשפחות הצליחו לגבש הסכמות במהלך מפגשי  	
התיאום ההורי.

שיפור בהוצאת ילדים מן העימות הזוגי בין ההורים: חל שיפור ביכולת ובמכוונות של ההורים לפעול בהתאם לצורכי  	
הילדים; חל שיפור בהבנה ובמודעות של ההורים לצורכי הילדים; וחל שיפור ביכולת להפריד בין העימות הזוגי לעימות ההורי.

שיפור ברמת התקשורת והיחסים בין ההורים: חל שיפור בדרכי התקשורת בין ההורים בנושאים הנוגעים לגידול ילדיהם ובו  	
בזמן חלה ירידה בתקשורת שלילית ביניהם; חלה ירידה בעמדות שליליות של ההורים זה כלפי זה; וחלה ירידה בהתנהגויות 
מזיקות ובאלימות פיזית בין ההורים וכלפי הילדים. התוכנית מצליחה, במרבית המקרים, לגייס את שני ההורים להגיע 

באופן תדיר וסדיר למפגשים משותפים. 

הפחתה ניכרת בפניית ההורים לתביעות בבתי המשפט/בתי הדין הדתיים ובמעורבות עו”ס לעניין סדרי דין.  	

עלו אתגרים אשר הקשו על תהליך התיאום ועל השגת התוצאות הרצויות:  	

תקופת ההכנה של ההורים לתיאום: ב-69% מן המקרים, תקופת ההכנה לתיאום הייתה ארוכה מן המתוכנן )חודש ויותר(. 	

מועד סיום התיאום: ב-76% מן המקרים התיאום הסתיים לפני השלמתו, על פי תפיסת המתאמים.  	
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דרכי סיום התיאום: הסיבות העיקריות להפסקת התיאום היו הפרת הסכם או פרישה של אחד ההורים או שניהם. 42%  	
מן המשפחות הפסיקו את התיאום בעקבות השהיית התהליך ו-82% מהן לא חזרו לתיאום.

השפעת רמת העימות על הצלחת התיאום: נמצא קשר מובהק בין רמת עצימות עימות גבוהה ובין הצלחת התיאום על  	
פי מדדי התוצאה הרצויים. כך, ככל שרמת העימות הייתה גבוהה וחמורה יותר בטרם התיאום, השיפור במדדי התוצאה 

הרצויים היה נמוך יותר. 

נמצאו ארבעה משתנים המסייעים להשגת תוצאות טובות יותר בתיאום ההורי:  	

השתתפות בתיאום ללא השהיית התהליך . 1

מספר מיטבי של פגישות עם שני ההורים )כ-15 פגישות(. 2

סיום התיאום בעת השלמת התהליך, על פי תפיסת המתאמים . 	

עצימות עימות גבוהה שאינה חמורה. 4

ארבעת משתנים אלו הם גורמים מנבאים להצלחת התיאום במדדי התוצאה הרצויים. כך, ככל שתהליך התיאום התקיים באופן 
רצוף, ללא השהיות, במספר מיטבי של פגישות, הסתיים כמתוכנן, על פי התרשמות המתאמים, וככל שעצימות העימות לא הייתה 

חמורה מאוד, כך הצלחת התיאום הייתה גבוהה יותר. גורמים אלו הם בסיס להמשך טיוב התוכנית ותוצאותיה. 

ממצאי הרכיב האיכותני: 
התאמת תהליך התיאום לאוכלוסיית היעד:  	

חלק מן המשפחות דרשו התאמה דיפרנציאלית של תהליך התיאום ומטרותיו. מן הראיונות עלה כי התוכנית עשויה להיות  	
מועילה ביותר עבור הורים שהעימות ביניהם הוא “מצבי” כלומר, שאיננו כרוני, עבור הורים הנמצאים בתחילת העימות, בטרם 
החרפתו, ועבור הורים המסוגלים לראות גם את צורכי הילדים. אנשי המקצוע ציינו כי תוכנית התיאום ההורי מתקשה לתת 
מענה להורים עם מחלות נפש, להורים עם הפרעות אישיות ולהורים מכורים או אלו המתנהגים באלימות או בעבריינות. 
כמו כן כאשר להורים יש סכסוך בנושאים כספיים או בנושא הסכמי משמורת זמנית, או כשכבר החל תהליך של ניכור הורי, 

יש סיכויים נמוכים יותר להפיק תועלת מן התוכנית. 

כדי לעודד הפניית משפחות מתאימות לתוכנית, סיפרו חלק מן המרואיינים כי הצוות המפעיל את התוכנית עורך “מפגשי  	
חשיפה” לשופטים ולעו”סים לעניין סדרי דין, ובהם מוצגים מטרות התוכנית, דרכי העבודה, סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהם 
להצלחת התוכנית והתנאים שבהם ניתן וכדאי להפנות משפחות לתוכנית. מפגשים אלה תורמים לשיפור שיתוף הפעולה, 

אולם יש צורך להמשיך ולפעול לחיזוק ממשקי העבודה עם אנשי המקצוע המטפלים באוכלוסייה זאת. 

התוכנית הניסיונית בנצרת נתקלה בקשיים בהפעלתה ולכן פרשה מן הפיילוט לפני סיומו. מבירור שנעשה לאחר סגירת  	
התוכנית בנצרת ומן הראיונות בנושא עלה כי ישנם קשיים דתיים ותרבותיים בהפעלת התוכנית במתכונת שבה פעלה 

באוכלוסיות שאינן יהודיות, כגון האוכלוסייה הערבית. 
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תפקיד המתאם ההורי: 	

המתאם ההורי צריך להיות עובד סוציאלי בעל רקע של טיפול זוגי או משפחתי.  	

תהליך ההכשרה לתפקיד המתאם כולל למידה על מטרת התוכנית, רכישת כלים ומיומנויות ייחודיים לתוכנית והתנסות  	
במשחקי תפקידים. ההכשרה מסייעת להבחין בין שיטות העבודה השגורות בתפקידו המקביל של המתאם כמטפל זוגי/
משפחתי או כעו”ס לעניין סדרי דין ובין שיטות העבודה בתוכנית זו. מן הראיונות עלה כי לאנשי מקצוע שלהם אין הכשרה 
בטיפול משפחתי יש צורך בהשלמת ההכשרה בתחום זה לצורך הצלחה בתפקיד. עוד צוין בראיונות כי ההכשרה לתפקיד 

לבדה אינה מספיקה, וכי נחוץ תרגול רב, התנסות והדרכה על ההתנסות. 

תפקיד המתאם ההורי הוא תפקיד קשה מבחינה רגשית, בשל החשיפה לעימות בעצימות גבוהה, הוא תובע מחיר נפשי  	
ועשוי להוביל לשחיקה נפשית ומקצועית. 

במסגרת התוכנית ניתנת הדרכה קבוצתית למתאמים הוריים אחת לשבועיים למשך שעה וחצי; במפגשים הקבוצתיים  	
משתפים בדילמות מקצועיות ומקבלים הדרכה. לצד שביעות רצון מן ההדרכה הקבוצתית צוין כי בשל התפקיד הקשה 
והשוחק מבחינה רגשית ומקצועית ישנו צורך מהותי בהדרכה פרטנית לכל אחד מן המתאמים ההוריים ואף צורך במתן 

תגמול נוסף.

לפי תפיסות אנשי המקצוע שרואיינו, העבודה ב’קוֺ’ )co( של שני מתאמים הוריים היא הכרחית ויתרונותיה הם הנשיאה  	
המשותפת בנטל הרגשי והאפשרות לדון יחד על כל מקרה. אף על פי שאין זה מחויב המציאות, הובעה תפיסה ברורה הן 
על ידי אנשי המקצוע הן על ידי ההורים כי רצוי שהמתאמים ההוריים יהיו גבר ואישה, כדי להדגים להורים דיאלוג בריא 
בין גבר לאישה, כדי שלכל אחד מן ההורים תהיה דמות להזדהות עימה וכדי לספק איכויות טיפול גבריות ונשיות, אשר 
משלימות זו את זו. עם זאת, לצד היתרונות הרבים שצוינו לעבודה בקו, צוין כי לעיתים היא מורכבת ולא פשוטה בשל 
השונות בין התפיסות המקצועיות בין מתאמים הוריים מרקע מקצועי שונה, בשל חילוקי דעות שעשויים להיות ביניהם 
ומכיוון שהסכסוך בין ההורים יכול לחלחל למערכת היחסים ביניהם. לכן, הוצע כי מתאמים הוריים העובדים בקו יקבלו 

הדרכה ייעודית על עבודתם בדרך זו. 

תוכנית התיאום ההורי: 	

מדבריהם של אנשי המקצוע עלתה כחוט השני נחיצותה של תוכנית זו בתוך רצף השירותים להורים גרושים המצויים  	
בעימות בעצימות גבוהה. 

חוזקות התוכנית יוחסו לכך שהתוכנית אינה מתיימרת לטפל בעימות הזוגי עצמו ואף ישנו ניסיון מכוון להסיט את המוקד מן  	
העימות הזוגי ולהתמקד רק בילדים, בהורות וביישום התוכנית ההורית. עם זאת, חשוב לציין כי היו הורים שראו בכך דווקא 
חולשה של התוכנית. לדברי המרואיינים חוסר ההתמקדות בעימות הזוגי מתאפשר מכיוון שהתוכנית מובנית, ממוקדת, 
עתירת נהלים ומציעה שימוש בכלים מגוונים לפיתוח תקשורת הורית מכבדת ושימוש במיומנויות של גישור ופתרון בעיות. 
ואכן, תוארו מקרים שבהם התיאום ההורי הניב שיתוף פעולה בין ההורים לטובת הילדים, וזאת בניגוד להתרשמות קודמת 

שהייתה בנוגע למשפחות אלה, שלא ניתן לטפל בהן.
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אנשי המקצוע תיארו הצעות לייעול ולשיפור התוכנית במקרים שבהם התוכנית לא מצליחה להשיג את יעדיה ולהניב שיתוף  	
פעולה בין ההורים. חלק מן המרואיינים הציעו דרכים שונות לצמצום העימות הזוגי בד בבד עם התיאום ההורי כדי להגדיל 
את היתכנות ההצלחה של התוכנית. אחת ההצעות הייתה להגביל את יכולתם של ההורים לפנות לבית המשפט במהלך 
התיאום ההורי; הצעה נוספת הייתה להיעזר באנשי מקצוע אחרים, במיוחד כאשר העימות מתגבר ונראה כי התהליך 
נמצא במבוי סתום; והצעה אחרונה, שעלתה גם מדברי ההורים, הייתה לתת טיפול פרטני לכל אחד מן ההורים במקביל 

לתיאום ההורי, שיספק מקום לעיבוד האובדנים והכעס הנלווים לגירושין. 

מדיווחי ההורים בשאלונים עולה כי חלקם שבעי רצון מתהליך התיאום בשל מקצועיות המתאמים, יכולות ההכלה וההרגעה  	
שלהם ויכולתם ליצור שיח מכבד וממוקד בילדים וכן בשל המרחב המאפשר להתבטא ומלמד אותם להקשיב ולתקשר 
זה עם זו. לצד זאת, חלק מן ההורים ציינו את חוסר שביעות רצונם מתהליך התיאום בשל מחיר התיאום היקר עבורם, 
חוסר הסמכות והיכולת לאכוף החלטות והסכמות שמתקבלות בתיאום, התמקדות רק בילדים ולא בתמונה הכללית, חוסר 
בפגישות אישיות עם ההורים ושעות שאינן גמישות. כמו כן הורים ציינו כי התיאום אינו מתאים למקרים שבהם יש אלימות 

במשפחה והתקשורת מלווה בפחד להיפגע. 

מסקנות והמלצות
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהתוכנית אכן תורמת למשפחות בהיבטים הרצויים: גיבוש הסכמות בין ההורים בנוגע להורות 
המשותפת, הוצאת הילדים מן העימות הזוגי, שיפור ברמת התקשורת והיחסים בין ההורים וכן הקלה על מערכת הרווחה והמערכת 
המשפטית. שינויים אלו מאפשרים למשפחות הנתונות בעימות בעצימות גבוהה להפחית את ההשפעות השליליות של העימות 

עליהם ועל ילדיהם וכן להקל על המערכת המשפטית והטיפולית המסייעת להם. 

לצד זאת, עולות ההמלצות שלהלן:

מומלץ לפעול לצמצום השהיות התהליך ונשירה מן התוכנית: כדי לצמצם את שיעורי הנשירה הגבוהים מתהליך התיאום  	
יש לבחון את הגורמים להשהיות התהליך ולפתח אסטרטגיות לצמצומן. כמו כן כדי לסייע להורים לסיים את תהליך התיאום 
ולחזור אליו גם לאחר השהיה, חשוב לפעול להגברת ממשקי שיתוף הפעולה בין מערכות המשפט )בתי המשפט, בתי הדין 
הדתיים ועו”ס לעניין סדרי דין( ובין התיאום ההורי. נוסף לכך, מומלץ לבחון מאפיינים של תיאומים שהסתיימו כמתוכנן על פי 

המתאמים וללמוד מהצלחותיהם, וכן לחדד את ההגדרה בנוגע ל”סיום כמתוכנן” של משפחות בתיאום.

מומלץ לבחון התאמה דיפרנציאלית של מטרות התוכנית ומהלכה: 	

התאמת התוכנית למשכי תיאום שונים: לנוכח שיעורי הנשירה הגבוהים בתוכנית, מומלץ לפתח מערך תיאום הורי “קצר- 	
טווח” להקניית כלים ראשוניים להתמודדות עם עימותים עבור הורים המתקשים להתמיד בהליך התיאום לאורך זמן.

התאמת התוכנית לסוגים שונים של משפחות: מן הראיונות עולה כי ישנו צורך להתאים את התוכנית לאוכלוסיות ‘קצה’  	
שהתוכנית מתקשה לתת להן מענה, כגון הורים עם מחלות נפש, מכורים, משפחות הסובלות מאלימות, משפחות הסובלות 
מעימות כרוני וחמור, משפחות המאופיינות במחלוקות מתמשכות על נושאים כספיים, משפחות עם הסכמי משמורת זמניים 
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ומשפחות עם ניכור הורי. כמו כן מבירור שנעשה לאחר סגירת התחנה בנצרת במהלך הפיילוט, ומן הראיונות בנושא, עלה 
גם כי מומלץ לפעול להתאמת התוכנית למאפיינים תרבותיים ודתיים כדי לקדם את התוכנית גם בקרב אוכלוסיות שאינן 

יהודיות, כגון האוכלוסייה הערבית.

התאמת התוכנית לרמות עימות שונות: בשל ממצאים המראים קשר מובהק בין רמת עצימות עימות גבוהה ובין סיכויי  	
ההצלחה בתיאום, מומלץ לפתח אסטרטגיות לזיהוי רמת עצימות העימות בתחילת התוכנית ובמהלכה ולהתאים את 
מטרות התוכנית לרמה זו. כמו כן בהסתמך על המלצות אנשי המקצוע שרואיינו, מומלץ להציע טיפול פרטני לכל אחד מן 

ההורים במקביל לתיאום ההורי, כדי לפעול להפחתת עצימות העימות הזוגי. 

מומלץ לפעול ליישום מלא יותר של התוכנית על פי המודל המתוכנן: מומלץ להקפיד על כך שתקופת ההכנה לתוכנית לא  	
תימשך יותר מן הנדרש על פי תדריך התיאום – עד חודש ימים. נוסף על כך, כדי להגיע לתוצאות מיטביות על פי יעדי התוכנית 
מומלץ לפעול למתן התערבות ממושכת יותר, המותאמת למודל התוכנית – כתשעה חודשים וחצי בממוצע. על פי ממצאי 
ההערכה, מומלץ לשאוף להגיע ל-20-15 פגישות עם שני ההורים. מומלץ גם להקפיד על שילובן של משפחות העומדות בתנאי 
הכניסה לתוכנית, כלומר משפחות שלהן תוכנית הורית שמאושרת על ידי בית המשפט, ואשר מעורבותה של עו”ס לעניין סדרי 

דין בעניינם הסתיימה. 

מומלץ לפעול לחיזוק המתאמים ההוריים ולמניעת שחיקתם: מומלץ להעניק למתאמים הדרכה פרטנית ותגמולים שונים,  	
וכן לספק הדרכה על העבודה המשותפת )ב’קו’( לצורך התמודדות עם השפעות העימות ההורי על היחסים בין המתאמים. 

מומלץ להמשיך ללוות את התוכנית במחקר: לצורך המשך טיוב התוכנית מומלץ לערוך מחקר המשך על הטמעת התוכנית  	
ויישומה בהתאם למסקנות דוח זה. 
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תודה חמה כמובן להורים שהשתתפו בתוכנית התיאום ההורי, שהקדישו מזמנם והשתתפו במחקר בטרם התיאום ולאחריו. 



תוכן עניינים
11. מבוא

	2. סקירת ספרות
10	. תוכנית התיאום ההורי בישראל

110.	 מטרות התוכנית
211.	 אוכלוסיית היעד של התיאום ההורי

11	.	 הפעלת פיילוט תוכנית התיאום ההורי
411.	 דרכי העבודה

512.	 תשומות הפיילוט
	41. המחקר

	4.11 מטרות המחקר
	4.21 אוכלוסיית המחקר

514. מערך המחקר
5.114 המודל הלוגי

5.214 הרכיב הכמותי
17	.5 הרכיב האיכותני

5.417 אתיקה
619. ממצאים

6.119 מאפייני אוכלוסיית המחקר
6.221 תוצאות התיאום ההורי

8		.6 יישום תהליך התיאום ההורי במהלך הפיילוט
	6.44 הצלחת התיאום ההורי

6.547 תפיסות אנשי המקצוע וההורים בנוגע לתוכנית התיאום ההורי
758. מגבלות המחקר

859. סיכום, מסקנות והמלצות
8.159 סיכום

8.260 מסקנות
	6	.8 המלצות

66עוד פרסומים של המכון בנושא
67מקורות



72נספחים
72נספח א: המודל הלוגי למחקר

	7נספח ב: כלי המחקר ברכיב הכמותי
נספח ג: ניתוח הגורמים )factor analysis( עם רוטציית ורימקס בפריטי מדד ‘רמת עצימות עימות 

75גבוהה’
78נספח ד: מהימנות מדדי הבדיקה בשאלוני ההורים

80נספח ה: מתאמי קשר בין סוגי ההסכמות ובין הצלחת התיאום

רשימת לוחות
16לוח 1: היקף משתתפי המחקר במדידות השונות על פי מגדר וייצוג משפחתי

20לוח 2: המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של משתתפי המחקר במדידה הראשונה, על פי מגדר
24לוח 	: מודל רגרסיה לניבוי גיבוש הסכמות באמצעות מאפייני התיאום ההורי

26לוח 4: מדדי תוצאה בתחום הוצאת הילדים מן העימות, דיווח המתאמים
28לוח 5: מדדי תוצאה בתחום התקשורת, דיווח המתאמים ההוריים

28לוח 6: מדדי תוצאה בתחום התקשורת בטרם התיאום ההורי ולאחריו, מדיווח ההורים 
29לוח 7: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדים ובפריטים של תקשורת שלילית

0	לוח 8: מדדי תוצאה בתחום עמדות ההורים זה כלפי זה, מדיווח ההורים
0	לוח 9: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדי עמדות ההורים זה כלפי זה

1	לוח 10: שינוי בעמדות ההורים הנוגעות לחשש מאלימות ההורה השני, דיווח ההורים
לוח 11: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי עמדות ההורים הנוגעות לחשש 

1	מאלימות ההורה השני
2	לוח 12: מדדי תוצאה בתחום מאפייני היחסים בין ההורים, מדיווח המתאמים

2	לוח 	1: מדדי תוצאה בתחום אפיון היחסים בין ההורים, מדיווח ההורים
		לוח 14: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי מאפייני היחסים בין ההורים

4	לוח 15: מדדי תוצאה בתחום התנהגויות מזיקות של ההורה האחר, מדיווח ההורים
לוח 16: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדי התנהגויות מזיקות של ההורה 

5	האחר
6	לוח 17: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי הדיווח על אלימות, מדיווח ההורים

לוח 18: מודל רגרסיה לניבוי הצלחת התיאום ההורי כתוצאה ממאפיינים אישיים, ממאפייני התיאום 
44ההורי ומרמת עצימות העימות



רשימת לוחות בנספחים
	7לוח ב1: פירוט כלי המחקר, עיתוי המדידה ותחומי המדידה

74לוח ב2: כלי המחקר המרכיבים את שאלון ההורים בתחילת ההתערבות
78לוח ד1: מהימנות מדדי הבדיקה בשאלוני ההורים

רשימת תרשימים
תרשים 1: שיעור ההסכמות שאליהן הגיעו ההורים במהלך התיאום ההורי בחלוקה לפי סוגי 

	2ההסכמות. דיווח המתאמים ההוריים
4	תרשים 2: דיווח ההורה על התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפיו או כלפי הילדים 
5	תרשים 	: דיווח האבות והאימהות על אלימות של ההורה השני כלפיהם וכלפי הילדים

7	תרשים 4: שיעור ההורים שהשתמשו במערכת המשפט, על פי דיווחי ההורים והמתאמים
9	תרשים 5: התפלגות מקורות ההפניה לתיאום ההורי

40תרשים 6: התפלגות משך זמן ההכנה של המשפחות לתיאום ההורי
40תרשים 7: התפלגות המשפחות על פי משך התיאום ההורי

42תרשים 8: פירוט הסיבות לסיום התיאום ההורי בטרם השלמתו, על פי דיווח המתאמים



1

1. מבוא
בשנים האחרונות ישנה הכרה גוברת בהתרחבות תופעת הגירושין, שבה ההורים מצויים בעימות בעצימות גבוהה, ובהשפעותיה 
השליליות על רווחתם הנפשית של ילדים והורים. למרות זאת, יש מחסור במענים טיפוליים הולמים ונגישים עבור משפחות אלה. 
בניסיון להתגבר על מחסור זה, הומלץ על ידי הוועדה לבחינת מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא 
הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-ביתיות ונושא הסדרי ראייה )ועדת סילמן(1, לפתח שירותים ייעודיים וזמינים עבור המשפחות 
)דוח ועדת סילמן, 2014(. בכלל זה, הומלץ כי שירות פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים ואישיים2 במשרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( וג’וינט ישראל-אשלים יפעילו פיילוט של התוכנית לתיאום הורי )להלן: הפיילוט(, 

שיובאה מחו”ל. כמו כן הומלץ ללוות את הפיילוט בהערכה מעצבת.

הפיילוט פעל בין השנים 2019-2016 בשישה יישובים: ירושלים, בני ברק, מבואות חרמון, חיפה, נתניה ונצרת. הוא אפשר למשפחות 
במשבר גירושין בקונפליקט גבוה לקבל מענה טיפולי הולם במהלך המשבר, ומטרותיו היו: להוציא את הילדים מן העימות ההורי 
ולאפשר קשר מיטיב בינם ובין כל אחד מן ההורים; לסייע להורים ביישום התוכנית ההורית שנקבעה על ידי בית המשפט )למשל 
על ידי קביעת הסכמות וכללים לניהול חיי היום-יום(; ולסייע להורים בהפחתת עצימות העימות ההורי. מבחינה מערכתית, מטרת 
הפיילוט הייתה להנחות לשימוש מושכל יותר ומופחת במערכת המשפט ובעובדים סוציאליים )עו”ס( לעניין סדרי דין. עובדים 
סוציאליים לעניין סדרי דין )בשמם הקודם פקידי סעד לחוק הסעד סדרי דין( מועסקים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות 
המקומיות בפיקוח השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה. מרבית העבודה שלהם היא בתיקי פירוד וגירושים שבהם 
מעורבים ילדים. תפקידם הוא להגיש חוות דעת מקצועית והמלצות )תסקיר( לערכאות משפטיות בהסתמך על ביקורי בית ושיחות 

אישיות עם כל בני המשפחה לרבות הילדים. 

בשלוש שנות הפיילוט טופלו בתוכנית 		1 משפחות )266 הורים(. המשפחות הגיעו אל הפיילוט באמצעות הפניה מחייבת של 
בתי המשפט או של עו”ס לעניין סדרי דין או על ידי פנייה וולונטרית של המשפחות לקבלת תיאום הורי. התוכנית הניסיונית בנצרת 
נתקלה בקשיים בהפעלתה ולכן פרשה מן הפיילוט לפני סיומו. התוכנית בבני ברק פרשה לאחר שלוש שנים, וכיום )שנת 2020( 

הורחב הפיילוט לשש תחנות נוספות שלא נכללו במחקר הנוכחי. 

בשנת 2016 פנתה ג’וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך הערכה מעצבת לפיילוט. ההערכה בוצעה 
במטרה לסייע למובילי התוכנית הניסיונית בהתאמתה למשפחות בישראל, לבחון את אופן יישום הפיילוט ותוצאותיו ולסייע למקבלי 
ההחלטות בשיפור התוכנית ובקבלת החלטות לקראת הפצתה ברחבי הארץ. בשל מחסור בולט במחקרים בתחום התיאום ההורי, 

הוועדה הוקמה על ידי שר הרווחה ביולי 2014, בראשותו של יוסי סילמן, מנכ”ל המשרד דאז.   1

כיום אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה, במינהל לשירותים חברתיים ואישיים.  2



2

אשר בוחנים את עמדותיהם של הורים ומתאמים וכן את תוצאות התוכנית, מחקר זה הוא מחקר חלוצי בתחומו, והוא משמש 
משאב ידע חיוני וייחודי בתחום הטיפול באוכלוסיית המשפחות במשבר גירושין בעצימות גבוהה בארץ ובעולם. 

הדוח נפתח בהצגת סקירת הספרות בתחום. לאחריה יוצגו מטרות המחקר, שיטות המחקר והדרך שבה נותחו הנתונים. לאחר 
מכן יוצגו הממצאים המסכמים את הפיילוט ולבסוף, יוצגו המלצות למפעילי התוכנית המתרחבת. הנספח מתאר את סיכום תהליך 

בניית המודל הלוגי עבור התוכנית והמחקר. 
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2. סקירת ספרות
רקע

העלייה בשיעור הגירושין היא אחד השינויים הדרמטיים שחלו בתחום חיי המשפחה בחמישים השנים האחרונות. כתוצאה מן 
העלייה החדה בשיעור הגירושין, חלה מדי שנה עלייה גם במספר הילדים הנאלצים להתמודד עם השינויים בחייהם, הנובעים 
מגירושי הוריהם. יותר ממחצית מקרי הגירושין מערבים ילדים מתחת לגיל 18 )לוי-שיף, 2018(. הספרות המקצועית מתייחסת אל 
גירושין כאל משבר המשנה את מסלול החיים של כל בני המשפחה ומשפיע עליהם במגוון מישורים כגון המישור הכלכלי, המשפטי, 
הרגשי, החברתי, וכן במישורים של מערכות היחסים וההתנהגות היום-יומית )Amato, 2000; Pam & Pearson, 1998(. בעקבות 
הגירושין, מרבית הזוגות נפרדים, ממשיכים בחייהם ומגלים התנהגויות המאפשרות מעבר מוצלח ממערכת יחסים מסוכסכת 

 .)Saini, 2012( למערכת יחסים שבה הם מסוגלים להתמקד ברווחתם האישית וברווחת ילדיהם

משבר גירושין בעימות בעצימות גבוהה 
נמצא כי בכ-75%-80% ממקרי הגירושין, ההורים מסוגלים לעבור את השינויים הרגשיים ולהגיע ליציבות בתוך שנתיים עד שלוש 
שנים )Levite & Cohen, 2012(. עם זאת, עבור חלקם, העימות אינו מסתיים והזוגות וילדיהם נלכדים במשבר מתמשך. משבר 
זה מוגדר – משבר גירושין בעימות בעצימות גבוהה )high-conflict divorce(. במצב כזה, תהליך הגירושין נמשך שנתיים ויותר, 
מאופיין ברמה גבוהה של כעס, עוינות וחוסר אמון של ההורים זה בזה, בהתדיינות אינטנסיבית בנושא משמורת, בקושי מתמשך 
בתקשורת בנוגע לטיפול בילדיהם ובשיעורים גבוהים מן הרגיל של אי תשלום דמי מזונות )Cohen & Levite, 2012(. קבוצה זו של 
הורים מתקשה מאוד לקיים את התוכנית ההורית שעליה הוסכם במערכת המשפט בעת הגירושין, וההתנהלות ביניהם מאופיינת 
 .)Sarrazin & Cyr, 2007( בשימוש תדיר בזירה המשפטית ובסמכויותיו של עו”ס לעניין סדרי דין לפתרון חילוקי הדעות ביניהם
התהליך המשפטי הנלווה לגירושין אלו עשוי להגביר עוד יותר את העימות הבין-הורי באמצעות “תרבות ההתדיינות” הדורשת 
נימוקים ופירוט הטענות בתביעה )Cronin et al., ,2017(. נוסף על כך, נמצאו גם השפעות שליליות על התפקוד ההורי במהלך 
העימות. כך למשל, נמצא כי הורים אשר היו מצויים בעימות בעצימות גבוהה היו זמינים פחות לילדיהם, הראו פחות חום הורי, 
פחות אמפתיה וגילו יכולת נמוכה יותר להציב גבולות הולמים לילדיהם )	Dalton et al., 200(. הורים אלה נוטים לחשוף את 
ילדיהם לעימות הזוגי המתמשך, ולעיתים אף לאלימות נפשית או פיזית שלהם האחד כלפי השני )Johnston et al., 2009(. מקרים 
אלה יכולים להתאפיין גם ב”שימוש לרעה” בילד על ידי אחד ההורים או שניהם לצרכים משפטיים, כלכליים או רגשיים שלהם, 
בניגוד לטובתו. פגיעה זו בילדים יכולה להגיע לכדי הפרת זכות בסיסית לקשר תקין עם שני ההורים, הסתה של הילד כנגד ההורה 
השני עד לגרימת “סרבנות קשר”, ואף ניסיון חטיפה או חטיפה בפועל של ילד/ים למדינה אחרת, כפי שמוגדר באמנת האג	 )אילון 

וצימרין, 1990; נזקקויות ומאפיינים בקובץ נתוני יסוד, 2014(. 

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_092.htm .1991 – ראו חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים( התשנ”א  	

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_092.htm
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השפעות משבר גירושין בעצימות גבוהה על התפקוד המשפחתי ועל הסתגלות הילדים 
ככל שעצימות העימות ההורי גבוהה יותר, כך ההשפעות האפשריות נמצאו כארוכות טווח, קשות במיוחד ואף הרסניות לילדים, 
להורים ולמשפחה המורחבת )Cummings & Davies ,2010(. נמצא כי במשפחות שבהן הגירושין מתקיימים בעימות בעצימות 
 Demby,( גבוהה, ישנה אווירה מתעמתת המצמצמת מאוד את יכולתם של ההורים להציע לילדיהם תחושות של ביטחון ושל הגנה
2016(. ספרות המחקר על הסתגלות של ילדים במשפחות המתמודדות עם עימות בעצימות גבוהה מראה בבירור שחשיפה לעימות 
זה ומעורבות בו הם גורמי סיכון חזקים מאוד המשפיעים באופן שלילי על הסתגלותם הפסיכולוגית של הילדים ועל התפתחותם 
)	Stover ,201(. ממחקרים על ילדים שנחשפו לעימות בעצימות גבוהה בין הוריהם בנושאי משמורת ומחלוקות אחרות, עלה כי 
הילדים העריכו את איכות חייהם כנמוכה )Sorek, 2019( וכי הם חוו בסבירות גבוהה יותר טראומה משמעותית, דחק, דיכאון, בידוד 
חברתי, אתגרים אקדמיים, נטיות אובדניות, התנהגויות אגרסיביות ופגיעה עצמית )	Kelly & Emery, 200(. גם להליך המשפטי 
עצמו היו השפעות מזיקות הן על ההורים המעורבים הן על ילדיהם. כך, כמחצית מן הילדים הראו בעיות הסתגלות ניכרות מייד 

 .)Bream & Buchanan, 200	( לאחר הליכים משפטיים, והשפעות אלו לעיתים נשארו גם לאחר כמה שנים

מעורבות המדינה והשירותים עבור משפחות החוות עימות בעצימות גבוהה
כדי להבטיח את שלומם הפיזי והנפשי של ילדים ואת רווחתן של משפחות בתהליכי פרידה וגירושין, בשנים האחרונות התפתחה 
מודעות לצורך של מדינות להתערב בשלבים השונים של הגירושין וכן במצבי פרידה של משפחות שבהן בני-הזוג לא נישאו, וזאת 
כדי למנוע או לצמצם את החרפת העימות ואת השפעותיו השליליות על כל בני המשפחה. נוסף על ההשפעות השליליות על 
רווחתם של הורים וילדים השרויים במשבר זה, עולה כי בעקבות עוצמת העימות ותדירותן של התביעות ההדדיות המתמשכות 
 .)Elrod, 2001( בין ההורים, בתי המשפט עוסקים ב-90% מזמנם ב-10%-20% של מקרי גירושין שבהם עימות בעצימות גבוהה
כך, על אף שמקרי הגירושין שבהם עימות בעצימות גבוהה הם מיעוט מכלל מקרי הגירושין, הם היקרים ביותר במונחים של דיונים 

.)Haddad et al., 2016( משפטיים, משאבים, זמן בית משפט ועלויות כספיות

מן הספרות המקצועית בתחום עולה כי משפחות המצויות בעימות בעצימות גבוהה אינן מפיקות תועלת מן השירותים הבסיסיים 
המסופקים לזוגות גרושים, כגון תוכניות הדרכה להורים, גישור וייעוץ לזוגות בגירושין )	Jaffe et al., 200(. בעקבות המחסור במענים 
הולמים, חוקרים אחדים העלו בעבר את הצורך בגישות שונות או מיוחדות למקרים אלו )Johnston, 2006( ובשנים האחרונות, 

 .)Haddad et al., 2016( מרבית המחקרים בתחום זיהו צורך ברפורמה במערכת הטיפול הנוכחית במשפחות אלו

דרכי טיפול בעימות בעצימות גבוהה
ניתן להבחין בין התערבויות שונות המוצעות להורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה בשלבים השונים של העימות: התערבויות 

בטרם ההליך המשפטי, התערבויות במהלך ההליך המשפטי והתערבויות לאחר סיום ההליך המשפטי. 

התערבויות בטרם נקיטת הליכים משפטיים לקראת גירושין: התערבויות אלה כוללות סיוע נרחב להורים בשלבים המוקדמים 
של הליך הגירושין כדי ליצור בסיס להידברות ולעריכת הסכם מחוץ לכותלי בית המשפט, כמו גם לכיבוד ההסכם ולצמצום 
 הצורך להתמודד בהמשך עם הפרתו. תוכניות אלה כוללות חלופות לניהול הסכסוך המשפחתי בשיטה האדוורסרית )יריבנית( – 
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)ADR( Alternative Dispute Resolution. נמצא כי פתרון סכסוך זה, באמצעים חלופיים להליך המשפטי )ADR(, משפיע על 
 )Gamache, 2005( גירושין בשיתוף פעולה ,)הפחתת עצימות העימות. חלופות אלה כוללות גישור ופישור )ענבר ואח’, 2008
 .)Murphy & Singer ,2016( ותוכניות פסיכו-חינוכיות כגון הדרכת הורים, והן ניתנות במסגרת בית המשפט או במסגרת ציבורית
כך למשל, באוסטרליה ישנו חוק המחייב את המשפחה לנסות הליך ליישוב סכסוך, כגון גישור, בטרם נקיטת הליכים משפטיים 
בסכסוכים העוסקים בילדים )Kaspiew et al., 2009(. גם בניו-זילנד, הגישור במצבים של סכסוך זוגי או הורי הוא מנדטורי. הליך 
משפטי בבתי משפט למשפחה מתקיים רק לאחר מיצוי הליך הגישור על ידי מטפלים במרכז ייעוץ נישואין, או על ידי אנשי מקצוע 
פרטיים שנבחרו על ידי בית המשפט )www.justice.govt.nz(. בדומה לכך, מדינות שונות בארצות הברית כדוגמת קליפורניה 
וניו-יורק, דורשות מן המשפחות לעבור תהליכי גישור לפני הדיון המשפטי, כדי לפתור מחלוקות בנושאי משמורת והסדרי ביקורים 
בין הורים לילדיהם )Kitzmann et al., 2012(. בישראל, עד לשנת 2014, לא היה כל חוק אשר חייב מתגרשים או גרושים לפנות 
לשירותים טיפוליים מתווכים בזמן מחלוקות על ניסוח או על מימוש של הסדרי שהות ומשמורת )משה, 	201(. חוק המהו”ת – 
מידע, הערכה ותיאום )החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע”ה-2014( מייצג הרחבה מסוימת של מעורבות מדינת 
ישראל באופן הניהול של הסכסוך המשפחתי. החוק נשען על תפיסה הרואה חשיבות בקיום מערכת טיפולית לצד המערכת 
המשפטית לצורך ניהול מיטבי של הסכסוך המשפחתי. כך, לראשונה בישראל, הצדדים מחויבים בהליך מקדים של מפגשי מהו”ת 
עם עו”ס מיחידות הסיוע שליד הערכאה השיפוטית )להלן, יחידות הסיוע(4 בטרם פתיחה בהליך של תביעות זה כנגד זה. רק לאחר 
מפגשי המהו”ת יכולים הצדדים להחליט אם להגיש תביעה לערכאה שיפוטית או ליישב את הסכסוך בהסכמה בכלים שאינם 
משפטיים-אדוורסריים )החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע”ה-2014(. עם זאת, בשונה ממדינות כמו אוסטרליה 
וניו-זילנד, מפגשי המהו”ת אינם תהליך של גישור וחוק המהו”ת אינו מחייב את הצדדים לנהל את הסכסוך מחוץ לכותלי בית 

המשפט )באייר-טופילסקי ושורק, 2019(. 

התערבויות במהלך ההליך המשפטי: התערבויות אלה כוללת בדרך כלל סיוע משפטי לבני הזוג להגעה להסכם ביניהם על זמני 
השהות, דמי המזונות וחלוקת הרכוש. מרבית המדינות מחייבות את ביצועו של מהלך זה דרך בית המשפט. בארצות הברית, בשנים 
 .)Salem et al., 201	( האחרונות בתי המשפט יצרו מערך של תוכניות הדרכת הורים הזוכות לרמה גבוהה של תמיכה ציבורית
תוכניות אלה מוצעות ב-46 מדינות ומדינות אחדות אף מחייבות בצו השתתפות בהדרכה כזו בתנאים מסוימים. התוכניות מוצעות 
ברמת אינטנסיביות שונה בהתאם לצורך של המשפחה ולרמת עצימות העימות. חלקן מציעות מידע על קבלת החלטות התואמת 
את רווחת הילד, חלקן מתמקדות בבניית כישורים לקידום רווחת הילד ומניעת עימות וחלקן כוללות התערבות אינטנסיבית להפחתת 
 High( נוסף על תוכניות הדרכת הורים הוקם בסן דייגו המכון לעימות בעצימות גבוהה .)Cronin et al., 2017( הנזק עבור הילד
Conflict Institute( המציע מגוון התערבויות ייחודיות למשפחות בעימות כזה: ייעוץ, מפגשי אימון פרטניים או משותפים כהכנה 
לקראת גישור, תהליך גישור וקורס הדרכה אינטרנטי. השירותים ניתנים לאחר הפניה של בית משפט כחלק מהפעלת סמכויות 
https://www.highconflictinstitute.( פיקוח על ההורים, או באמצעות הפניית אנשי מקצוע ואף בפנייה עצמית של המשפחות
com(. בישראל, ישנם כמה גופים אשר מסייעים למשפחות במהלך ההליך המשפטי. במקרים שבהם הורים מתחילים תהליך של 

 https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Divorce/Pages/TM_02_01.aspx ראו יחידות הסיוע  4
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התדיינות ואין הסכמה ביניהם על הסכמי משמורת והסדרי ראייה, בית המשפט יכול למנות עו”ס לעניין סדרי דין לצורך אבחון 
מצב המשפחה והילדים ומתן חוות דעת והמלצות )להלן: תסקיר(. התערבותה של העו”ס במהלך עריכת התסקיר היא התערבות 
טיפולית סמכותית כשעיקרון טובת הילד הוא העיקרון המנחה את העבודה בתחום ואת ההמלצות בתסקיר. במסגרת הטיפול 
במשפחות במצבי פרידה וגירושין, תפקידה של עו”ס לעניין סדרי דין הוא להבטיח את שלום הקטין ואת טובתו ולהגן על זכויותיו 
כאשר אין להוריו היכולת לעשות זאת. לעיתים, במקרים שבהם אין הסכמה בין ההורים, יופעלו על ידי בתי המשפט סמכויות של 

פיקוח עו”ס לעניין סדרי דין לקבל החלטות בעניינם של הקטינים. 

התערבויות לאחר סיום ההליך המשפטי: התערבויות אלו כוללות לעיתים קרובות טיפול במחלוקת על כוונת הכתוב בהסכם, טיפול 
בבעיות במימוש ההסדרים שנקבעו בהליך הפורמלי וטיפול בהפרת ההסכם. ההתערבויות נעשות במסגרת של תוכניות לתיאום 
הורי, מרכזי קשר, כתיבת תסקירים וסיוע משפטי. גם בשלב זה ניתן לראות בשנים האחרונות התבססות של שיטות חלופיות 
ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט )ADR(, כגון גישור ופישור בסיוע של גורמי טיפול ומשפט מחוץ למסגרת המשפטית. 
ישנן גם התערבויות שונות לטיפול בתופעת הניכור ההורי, כמו למשל התערבות סמכותית או סדנאות לחידוש קשר בין הורה 
לילד )להרחבה ראו בר-און ומזא”ה, 2019(. בישראל, לא הוצעו עד היום מענים למשפחות בגירושין המצויות בעימות בעצימות 
גבוהה. הורים יכולים להסתייע בשירותי תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי, בהדרכות הורים או במטפלים, דרך שירותי הרווחה או באופן 
פרטי, רק אם יש הסכמה ביניהם על כך. חשוב להדגיש כי בקרב משפחות המצויות בעימות בעצימות גבוהה ההליך המשפטי לא 
מסתיים והורים נוטים לחזור לבתי משפט בשל מחלוקות על החלטות משמורת והסדרי ראייה וקושי ביישום התוכנית ההורית. 
במקרים שבהם אין הסכמה בין ההורים אך לא מופעלות סמכויות פיקוח על ידי בתי המשפט ויש תוכנית הורית שקיבלה תוקף 

של החלטה בבית המשפט, תוכנית התיאום ההורי מאפשרת מתן מענה ייחודי למשפחות אלו. 

לסיכום, מן הסקירה המשווה בין מודלים הנהוגים בעולם עולה כי ההתמודדות עם סכסוכים משפחתיים הופכת לטיפולית יותר. 
במדינות רבות מושם דגש על הצורך לחייב הורים מתגרשים לקבל ייעוץ בשלבים שונים של המשבר )לפניו, במהלכו ולאחריו(. 
כמו כן ניכרת השקעה גוברת של מדינות בשירותים להורים מתגרשים שניתנים בתהליך הגירושין עצמו מתוך הכרה בכך שמניעת 
החרפת הסכסוך ויצירת מערכת יחסים הבנויה על הידברות יתרמו למימוש ההסכם המשפטי ולצמצום ההשפעות השליליות של 

העימות על הילדים וההורים. 

מודל התיאום ההורי בעולם
על רקע התגברות התופעה של התדיינות מתמשכת בקרב הורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה, תביעות הדדיות חוזרות 
ונשנות והבנה שהכרעות שיפוטיות לרוב אינן מצליחות ליישב סכסוך הורי כזה, פותחו ברחבי העולם מודלים שונים של התערבות, 
 parenting( ”המודל לתיאום הורי“ .)שמטרתם לסייע למשפחות ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט )ענבר ואח’, 2008
coordination( הוא מודל ייחודי שפותח באמצע שנות השמונים של המאה העשרים, בקולורדו ובקליפורניה, על ידי עורכי דין 
ואנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. מדובר במודל התערבות פסיכולוגי-משפטי ממוקד-ילד אשר התרחב עם השנים בתגובה 
להתבססות ממצאים מחקריים על אודות השפעתו המזיקה של עימות מסוג זה על הסתגלות קצרת טווח וארוכת טווח של ילדים 
)Kelly, 2014(. במהלך השנים התפתחו וריאציות שונות למודל זה מבחינת רכיבי התפקיד של המתאמים ההוריים, מידת הסמכות 

שלהם ומקורה ודרכי העבודה בבתי המשפט השונים.
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מטרות התוכנית: על אף מגוון המודלים לתיאום הורי ברחבי העולם, לכולם מטרה משותפת של סיוע להורים ביישום התוכנית 
 American( ההורית שנקבעה על ידי בית המשפט והפחתת הנזק הנפשי הנגרם לילדים כתוצאה מחשיפה לעימות בין ההורים
Psychological Association [APA], 2012(. בראשית הפעלתה התמקדה התערבות התיאום ההורי בהפחתת עצימות העימות 
ההורי ובשינוי היחסים בין ההורים מיחסים קונפליקטואליים ליחסים שיתופיים. לאחר שנים מספר של יישום הפרקטיקה, הותאמו 
מחדש מטרות התיאום ההורי למטרות מציאותיות יותר ובנות השגה, מאחר שנמצא כי התערבות התיאום ההורי אינה פותרת 
את העימות הבין-אישי או את הגורמים המובילים אליו, אלא מסייעת בניהול ובבלימה של העימות ההורי )Demby, 2016(. מטרות 
נוספות של התיאום ההורי הן: הפחתה של הישענות ההורים על פתרון מחלוקות באמצעות מערכת המשפט והפחתת תדירות 
ההפניה שלהם לבית המשפט במחלוקות הוריות )כגון משמורת וזמני שהות( )Demby, 2016(; סיוע להורים לשמור על יחסים 
בטוחים ובריאים עם ילדיהם באמצעות בנייה ויישום של תוכנית הורית; ניטור ההיענות להוראות בית המשפט; יישוב מחלוקות 

.)McHale et al., 2020( מתמשכות הנוגעות לילדים והקניית מיומנויות תקשורת וקבלת החלטות

הפעלת התוכנית ודרכי העבודה: תוכנית התיאום ההורי בעולם נותנת מענה להורים אשר הופנו אליה על ידי בתי המשפט או 
אנשי המקצוע ולהורים אשר פנו אליה בעצמם. התוכנית מופעלת באמצעות שני מתאמים, שהם אנשי מקצוע בתחום המשפט או 
בריאות הנפש, אשר עברו הכשרה אינטנסיבית וקיבלו סמכויות מבית משפט לטיפול בהורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה. 
פרקטיקת התיאום ההורי כוללת כמה פגישות עם שני ההורים יחד, ובסופן מנסים ההורים להגיע להסכמות משותפות. בכך, 
משלבת הפרקטיקה היבטים של הדרכה, הערכת עצימות העימות בין ההורים והשלכותיו על הילדים, ניהול מקרה, קידום משא 

 .)Deutsch et al., 2018( ומתן, פתרון קונפליקטים וגישור

בשנים האחרונות, תיאום הורי מבוצע ביותר מ-0	 מדינות ובהן קנדה, ארה”ב, קולומביה, שוודיה, איטליה, סינגפור והונג קונג 
 Deutsch( בארה”ב, יותר ממחצית המדינות חוקקו חוקים או הסמיכו בתי משפט להורות על מפגשי תיאום הורי .)Demby, 2016(

 .)et al., 2018

המחקר הקיים בתחום התיאום ההורי
לצד התפשטות נרחבת של תוכנית התיאום ההורי ברחבי העולם, נערכו רק מעט מחקרים בנושא זה, ועולה צורך דוחק במחקרים 
אמפיריים הבוחנים את המנגנונים והיעילות של התיאום ההורי )McHale et al., 2020(. מסקירת המחקרים בתחום עולה התמקדות 

:)Deutsch et al., 2018( בשלושה נושאים מרכזיים

תפיסות המתאמים ואנשי המקצוע בתחום בנוגע לתפקידם ולתהליך התיאום ההורי. 1

התפיסות והחוויות של ההורים בתהליך התיאום ההורי. 2

תוצאות התיאום ההורי ויעילותו . 	

להלן נפרט את הממצאים העיקריים אשר עלו בתחומי המחקר השונים:

תפיסות המתאמים ואנשי המקצוע בתחום בנוגע לתפקידם ולתהליך התיאום ההורי: מחקרים רבים שעסקו בתוכניות לתיאום הורי 
התמקדו בנושא זה. מספר המשתתפים במחקרים אלו עמד על בין 2 ל-79 מתאמים )במחקרים שבהם השתתפו מעט מתאמים, 
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נבדקו גם אנשי מקצוע אחרים בתחום כגון שופטים ועורכי דין(. חלק מן המחקרים נעשו בשיטות מחקר איכותניות באמצעות 
ראיונות וניתוח תרחישים )ויניאטות( )כגון Beck et al.,2008; Hayes, 2010( וחלקם בשיטות כמותיות באמצעות סקרים ושאלונים 
)כגון Hayes et al., 2012; Fieldstone et al., 2011(. מסיכום הממצאים הנוגעים לתפיסת תפקיד המתאמים עולה כי מתאמים 
 Beck( תפסו את עצמם כדמויות בעלות סמכות וכדמויות חינוכיות עבור ההורים והשתמשו בעיקר במודל התערבות של גישור
et al., 2008(. בין התפקידים העיקריים של המתאמים צוינו: סיוע להורים ביישום התוכנית ההורית בבית המשפט ופתרון סוגיות 
שוטפות )Hayes et al., 2012(. לפי תפיסות המתאמים הפרקטיקה הטובה ביותר )best practice( מתאפיינת בזיהוי כוחות 
ההורים וחולשותיהם, בהערכת מיומנויות של הורות משותפת, בהקניית מיומנויות תקשורת יעילות, בהעברת מידע על הצרכים 

 .)Belcher-Timme et al., 201	( ההתפתחותיים של ילדיהם ועל השפעות העימות על הילדים

נוסף על כך, שופטים ועורכי דין, תפסו את התיאום ההורי ככלי יעיל במקרים של עימות הורי בעצימות גבוהה והתייחסו לתוכנית 
באופן חיובי יותר ככל שהיה להם ידע רב יותר עליה )Fieldstone et al., 2012(. שופטים גם ראו בתיאום ההורי כלי המסייע 
בתפקוד המשפטי ובהפחתת היקף העבודה של בתי המשפט הנמצאים בעומס בשל תביעות חוזרות של המשפחות. הנושאים 
אשר עלו כדורשים שיפור כללו: חוסר תקשורת עם המתאמים, חוסר קבלת מידע על התהליך של המשפחות וחוסר מעקב לאחר 
התיאום ההורי )D‘Abate et al., 2019(. עוד נמצא כי כדי שתיאום הורי יצליח, גורמים שונים, כגון מערכת המשפט, עורכי דין ואנשי 

 .)Armbruster, 2012( מקצוע אחרים המעורבים בטיפול במשפחה, חייבים לתמוך בתהליך

לסיכום, מספרות המחקר עולה כי אנשי המקצוע )שופטים, עורכי דין ומתאמים( הביעו דעה חיובית בנוגע לתיאום ההורי ככלי 
המסייע למשפחות בעימות ולמערכת המשפט. 

התפיסות והחוויות של ההורים בתהליך התיאום ההורי: מעט מחקרים בחנו את תפיסות ההורים ואת חוויותיהם בתהליך התיאום 
ההורי בשל הקושי הכרוך בגיוס ההורים למחקר בטרם התהליך ולאחריו. המחקרים שכללו הורים, דיווחו על מדגמים קטנים 
מאוד )בין 16 ל-42 הורים( ועל קושי להגיע למובהקות בתוצאות )McHale et al., 2020(. מסיכום תוצאות המחקרים הללו עולים 
ממצאים שאינם אחידים. במחקר כמותני של 7	 הורים, אשר מילאו שאלונים אנונימיים, מרבית ההורים דיווחו על חוסר שביעות 
 Mandarino( רצון מתהליך התיאום ההורי. יש לציין כי רק 18 הורים הסכימו לענות על שאלות פתוחות הנוגעות לשביעות הרצון
et al., 2016(. במחקר נוסף, מרבית ההורים העידו כי התיאום ההורי לא הפחית את עצימות העימות עם ההורה השני ולעיתים אף 
החמיר אותו )D‘Abate et al., 2019(. בין הסיבות לחוסר שביעות הרצון של הורים מן התיאום ההורי עלו: היעדר ברית טיפולית, 
סוגיות של תיאום זמן, מחיר התיאום ההורי והיעדר סמכות של המתאמים בקבלת החלטות )Mandarino et al., 2016(. כמו כן עלו 
היבטים של חוסר זמינות המתאם, צורך בהבהרות מפורטות יותר בנוגע לתהליך התיאום ההורי, משך תיאום קצר מדי והאשמת 
ההורה השני או המתאם בכישלון )D‘Abate et al., 2019(. עם זאת, לצד חוסר שביעות הרצון, ההורים במחקרים אלו הצביעו 
גם על תוצאות חיוביות בעקבות התיאום ההורי כגון תקשורת טובה יותר, פחות איבה כלפי ההורה השני, פנייה מופחתת לבית 
 Polson,( צוינו גם יכולת גישה טובה יותר לילדים .)D‘Abate et al., 2019( המשפט ויכולת להגיע להסכמות בחלק מן המחלוקות

 .)Mandarino et al., 2016( ושינוי במודעות ההורה להכיר בטובת הילד )2014



9

תוצאות התיאום ההורי ויעילותו: יעילות התיאום ההורי נבחנה בשני היבטים: )1( יעילות בהפחתת העומס על מערכת המשפט; )2( 
יעילות בשיפור התקשורת בין ההורים והפחתת עצימות העימות ביניהם. להלן יפורטו ממצאי המחקרים הקיימים בשני היבטים אלו:

יעילות בהפחתת העומס על מערכת המשפט: המחקרים התמקדו בעיקר בבחינה כמותית של מספר הפניות לבית המשפט  	
ותשומות הזמן שהושקעו במשפחות לפני תהליך התיאום ההורי ולאחריו. מן המחקרים בתחום עולה כי נמצא קשר מובהק בין 
השתתפות בתיאום ההורי ובין הפחתה בעומס העבודה של בתי המשפט והקטנת המשאבים שבהם השתמש בית המשפט 
לטיפול בעניינם )Scott et al., 2010(. כך, עולה כי בקרב הורים שהשתתפו בתיאום ההורי, חלה הפחתה ניכרת )75%( בפנייה 
לתביעה בנושאי הילדים לאחר התיאום ההורי ועלייה במקרים שנפתרו ללא הליך משפטי )Henry et al., 2009(. כמו כן תיאום 
 Brewster et al.,( הורי הפחית את מספר הגורמים המטפלים במשפחה וסייע בקבלת החלטות לטווח ארוך עם המשפחה
2011(. במחקר נוסף אשר בחן שיעורי פנייה לבית משפט בקרב הורים שהשתתפו בתיאום הורי לעומת בקרב הורים בעלי 
מאפיינים דומים שלא עברו תיאום הורי, נמצא כי קבוצת המשתתפים בתיאום ההורי פנתה פחות באופן ניכר לבית המשפט 

.)D‘Abate et al., 2019( באופן כללי ובפרט בבקשות לשינוי הסדרי המשמורת על הילדים

יעילות בשיפור התקשורת בין ההורים והפחתת עצימות העימות ביניהם: מספרות המחקר עולה חוסר בולט במחקרים  	
הבודקים יעילות ותוצאות של התיאום ההורי מבחינת התקשורת בין ההורים והפחתת עצימות העימות ביניהם. מחקרים אלו 
 Deutsch( דורשים גיוס של ההורים הן לפני התיאום ההורי הן לאחריו. גיוס זה נמצא כמאתגר במיוחד עבור חוקרים בתחום
et al., 2018(. עד כה אותרו שני מחקרים בלבד שבחנו היבט זה במערך מחקר מסוג זה. גם במחקרים אלו נכללו מדגמים 
קטנים מאוד )בין 17 ל-42 הורים( וכמעט שלא התקבלו ממצאים מובהקים. כך, בסקר שבחן שיפור במדדי תוצאה )התקשורת 
בין ההורים, עוינות, תיאום הורי והתנהגויות של הילדים( בקרב 42 הורים )21 משפחות( בטרם התיאום ההורי ולאחריו, נמצא 
שיפור מובהק רק בדיווחי האבות על בעיות רגשיות ולחץ פוסט טראומטי של הילדים. בשאר מדדי התוצאה לא נצפו הבדלים 
 Scott et al.,( מובהקים. מעט הורים סיימו את שאלוני המעקב לאחר התיאום ההורי ומרביתם לא ענו על השאלות הפתוחות
2010(. במחקרי התוצאות והיעילות עולה גם קושי לבחון במשולב שיפור בקרב שני הורים מאותה משפחה ובקרב המתאמים 
אשר טיפלו בהם. במחקר חלוצי בתחום, אשר הצליח לגייס 12 הורים )6 משפחות( ואת המתאמים שטיפלו בהם, עולה כי 
מתאמים דירגו את ההתערבויות כמוצלחות יותר מאשר ההורים וכי ישנם פערים בין אבות לאימהות בהערכת יעילות התיאום 
ההורי. כלל הצדדים ציינו הפחתה בעוינות ההורים לאחר התיאום ההורי ויותר שיתוף פעולה הורי. בשל גודל המדגם הקטן, 

 .)McHale et al., 2020( לא היה ניתן לבחון את מובהקות התוצאות

לסיכום, מסקירת ספרות המחקר בתחום עולה כי על אף שמספר מועט של מחקרים בחנו יעילות ומדדי תוצאה של תיאום הורי, 
ממצאים חיוביים מצטברים מציעים כי תהליכי תיאום הורי הם יעילים וחיוניים מנקודת המבט של מתאמים הוריים, בתי המשפט, 
סוכנויות חיצוניות והמשפחות עצמן )Deutsch et al., 2018(. עוד עולה כי מרבית המחקרים הקיימים בתחום מוגבלים בשיטת 
המחקר שלהם )מדגם מצומצם, הערכה מוגבלת והיעדר הקצאה מקרית וקבוצת ביקורת( ועל כן יש קושי בהכללת הממצאים. 
בשל כך, עולה כאמור צורך דוחק במחקרים במדגמים גדולים יותר, המשלבים הורים ומתאמים שטיפלו בהם, אשר יבחנו את 
תהליך התיאום ויזהו רכיבי הצלחה בתיאום ההורי )McHale et al., 2020(. לכן, המחקר הנוכחי מוסיף לפיתוח הידע המחקרי 

והיישומי על אודות היישום והמועילות של תוכניות לתיאום הורי בארץ ובעולם. 
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3. תוכנית התיאום ההורי בישראל
ברחבי הארץ פועלת התוכנית הן במגזר הפרטי הן במגזר הציבורי מטעם המדינה. השירותים במגזר הפרטי מוצעים ידי מגוון אנשי 
מקצוע ומכונים5 וקבלתם תלויה בהסכמה משותפת של ההורים. השירותים שונים אלו מאלו בהכשרתם המקצועית, בגישתם 
הטיפולית ובסגנון ההתערבות. לעומת השירותים הפרטיים, פיילוט התיאום ההורי של משרד הרווחה מספק שירות ציבורי הפועל 
על פי סטנדרטים אחידים של הכשרה מקצועית ודרכי עבודה הכוללים גם הדרכה ופיקוח. הפיילוט מבוסס על מודל שפותח 
במכון )The Cooperative Parenting Institute )CPI 6 בארה”ב והותאם לצרכים הייחודיים בארץ על ידי עידית הוניגמן, אשר 
ממונה על מערך ההכשרה וההדרכה של המתאמים במסגרת התוכנית. בעת עריכת המחקר הפיילוט פעל בשש תחנות לטיפול 
זוגי ומשפחתי ולייעוץ בחיי הנישואין בארץ: בחיפה, בנתניה, בבני ברק, בנצרת, בירושלים ובמבואות חרמון. תחנות אלה פועלות 
במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים. הטיפול בתחנה עוסק ביחסים בתוך המשפחה, בזוגיות, בהורות ובקשרים הבין-דוריים 
וכולל מפגשים קבועים עם בני משפחה בהתאם לתוכנית ההתערבות )וייסברג ואח’, 2014(. החל מפברואר 2020 הורחב הפיילוט 

לאזורים נוספים בארץ.

3.1 מטרות התוכנית
בהתחשב בהשפעות השליליות הידועות של עימות בעצימות גבוהה בין ההורים על רווחתם של הילדים הן בטווח הקצר הן 
בטווח הארוך, מטרות תוכנית התיאום ההורי בארץ, בדומה לכל תוכניות התיאום ההורי בעולם, הן: להוציא את הילדים מן העימות 
ההורי ולאפשר קשר מיטיב בינם ובין כל אחד מן ההורים; לסייע להורים ביישום התוכנית ההורית שנקבעה על ידי בית המשפט 
)למשל על ידי קביעת הסכמות וכללים לניהול חיי היום-יום(; לסייע להורים בהפחתת עצימות העימות ההורי; לסייע להורים ללמוד 
לנהל הורות משותפת לאחר הפרידה; ולהגביר שיתוף פעולה הורי ויכולת להסכים על החלטות הוריות. מבחינה מערכתית, מטרת 
התוכנית היא להנחות לשימוש מושכל יותר ומופחת בעו”ס לעניין סדרי דין ובמערכת המשפט. להפחתה זו ישנה תועלת רגשית 
לנוכח עדויות אשר מראות כי עימות אדוורסרי )יריבני( מגביר את עוצמת העימות )Cronin et al., 2017( וכן עשוי לגרום להשפעות 
שליליות על הילדים בטווח הקצר והארוך )	Bream & Buchanan, 200(. נוסף על כך, להפחתת העומס על הזירה המשפטית 
ישנה תועלת כלכלית הן למדינה )אשר משקיעה משאבים רבים בכוח אדם של סדרי דין, במטפלים ברווחה ובבתי המשפט לטיפול 
במשפחות אלו( והן למשפחות עצמן, אשר לעיתים עשויות להגיע למצוקה כלכלית בעקבות ריבוי הוצאות על עורכי דין ובתי משפט. 

 https://www.pcisrael.co.il/ :לפירוט המקומות שבהם מופעלות תוכניות תיאום הורי כשירות פרטי ר’ אתר תיאום הורי בישראל  5

 https://cooperativeparenting.com/  6

https://www.pcisrael.co.il/
https://cooperativeparenting.com/
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3.2 אוכלוסיית היעד של התיאום ההורי
תוכנית התיאום ההורי פותחה עבור הורים גרושים המצויים בעימות בעצימות גבוהה אולם היא יכולה לשמש גם הורים המצויים 
בעימות ברמות עצימות נמוכות יותר. התוכנית מיועדת לאוכלוסיית הורים שיש להם הסכם על תוכנית הורית שהתקבלה בהחלטה 
שיפוטית, אך הם מתקשים לקיימה. כמו כן ההשתתפות מותנית בסגירת ההליכים המשפטיים בין ההורים ובסיום ההתערבות של 
העו”ס לעניין סדרי דין. יש לציין כי עו”ס לעניין סדרי דין ממלא תפקיד טיפולי ופיקוחי ייחודי בארץ, אשר אין כמותו, למיטב ידיעתנו, 
במדינות אחרות )כגון ארצות הברית ומדינות אירופה(. העו”ס מתבקש על ידי בתי המשפט, במקרה הצורך, לבצע התערבות 
טיפולית ו/או פיקוחית בקרב המשפחה ולהכין תסקיר עם המלצות אשר מציבות את טובת הילד במרכז. ההפניה לתיאום ההורי 
יכולה להתבצע על ידי כמה גורמים וביניהם בית משפט לענייני משפחה, בתי הדין הדתיים, עו”ס לעניין סדרי דין, עו”ס יחידת 

הסיוע ועוד. כמו כן ההורים יכולים לפנות בעצמם ולהשתתף בתוכנית מרצון.

3.3 הפעלת פיילוט תוכנית התיאום ההורי
הפיילוט פעל בתוך התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי המופעלות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים והיה חלק ממארג כולל של 
שירותי משרד הרווחה עבור משפחות בגירושין המצויות בעימות בעצימות גבוהה ובכללם יחידות הסיוע ועו”ס לעניין סדרי דין. 
המתאמים ההוריים הם עובדים סוציאליים, בעלי הבנה בתהליכי גירושין, אשר עברו הכשרה בתיאום הורי. בכל תחנה עובדים 
כמה מתאמים הוריים בחלקיות משרה ומתאם שנוסף על עבודתו בתיאום, מרכז גם את כל תהליכי התיאום ההורי בתחנה, החל 
מקבלת ההפניות לתיאום, דרך הכנת ההורים לכניסה לתיאום )באמצעות קשר טלפוני עימם, קשר עם העו”ס המטפלת ועם בית 
המשפט המטפל בעניינם( ועד לסיום תהליך התיאום. הפיילוט נוהל על ידי מנהלת לפיילוט מטעם ג’וינט ישראל-אשלים, ופוקח 

על ידי האגף לשירותים אישיים וחברתיים, השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה.

3.4 דרכי העבודה
במפגשי התיאום ההורי השתתפו שני ההורים ושני מתאמים הוריים בו-זמנית. כלי ההתערבות בפיילוט הם כלים ייחודיים אשר 
פותחו במסגרת התוכנית הפועלת ברחבי בעולם לעבודה עם הורים גרושים בעימות מתמשך, ומתמקדים בעקרונות ההתערבות 
האלה: שמירה על תקשורת הורית מכבדת; החזרת האחריות ההורית להורים; מיקוד בצורכי הילדים ושימוש במיומנויות של 
גישור ופתרון בעיות )Boyan & Termini, 2004(. התיאום ההורי אינו כולל טיפול באדם ובזוגיות, אינו כולל מתן ייעוץ משפטי ואין 
בסמכותם של המתאמים ההוריים לשנות את החלטות בית המשפט או לקבל החלטות חדשות בענייני משמורת. התהליך חסוי 
בפני בית המשפט באופן חלקי, כך שלא מוגשים דוחות לבית המשפט, אך הוא מיודע אם ישנה התנגדות להתחיל את התהליך 
או שהוחלט להפסיקו באמצע. השירות כרוך בתשלום מדורג בהתאם למצבם הכלכלי של ההורים, ובתשלום עבור כל התערבות 
נוספת כגון ייעוץ טלפוני או ייעוץ בדוא”ל. בנוסף לכך, נקבעו נהלים הנוגעים לדרכי העבודה ביישום תוכנית התיאום ההורי במהלך 

הפיילוט ובהם תנאי הכניסה לתיאום, משך ההכנה לתיאום, משך התיאום והדרכים לסיומו:
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תנאי הכניסה לתיאום: התנאי לכניסה לתהליך תיאום הורי, על פי התדריך של משרד הרווחה, הוא סיום ההליכים המשפטיים  	
הקשורים להחלטות בנוגע למשמורת וזמני שהות וסיום מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין.

משך ההכנה לתיאום: לאחר ההפניה לתיאום ההורי מתבצע תהליך של בדיקת התאמת ההורים לתיאום ההורי והכנתם  	
לקראתו )נקרא גם “תקופת הבישול”(. תהליך זה, על פי תדריך התיאום ההורי, הוא חלק בלתי נפרד מן התיאום ההורי וכרוך 
בקשר טיפולי משמעותי המתקיים בין רכז התיאום ההורי בתחנה המיועדת ובין ההורים באמצעות שיחות טלפון. מטרות 
תהליך ההכנה הן למסור להורים מידע על התיאום ההורי ומטרותיו ולעודד אותם להגיע לפגישה אישית. נוסף על כך, השיחות 
מאפשרות להורה לשתף בקשייו ובחששותיו מכניסה לתהליך ומעבירות לו מסר של בחירה אישית ואחריות. על פי התדריך, 

יש להגביל את תהליך ההכנה למשך של חודש. 

משך תהליך התיאום: תהליך התיאום ההורי מתחיל מפגישה פרטנית ראשונה עם כל אחד מן ההורים ולאחריה המשך  	
פגישות משותפות. על פי המודל הלוגי אשר נבנה בטרם התחלת הפיילוט )נספח א(, התיאום ההורי אמור להימשך בממוצע 
כ-9.5 חודשים וכל משפחה מיועדת לעבור עד 20 פגישות בממוצע, אחת לשבועיים. מספר זה נקבע על פי הניסיון המקצועי 

והקליני בתחום התיאום ההורי בארץ.

התנאים להשהיית תהליך התיאום: השהיה מוגדרת כהפסקה זמנית של הטיפול המתרחשת באחד או יותר מן המקרים  	
האלה: חוסר רצון של אחד ההורים או שניהם להגיע לתיאום הורי; פנייה של אחד ההורים או שניהם לערכאות שיפוט; פנייה 
של אחד ההורים למשטרה; דיווח על סיכון לילדים, לעו”ס חוק נוער או לעו”ס לעניין סדרי דין; החלטה של המתאמים שיש 
לסיים את התיאום ההורי, בדרך כלל בשל חוסר שיתוף פעולה. במצבים אלו, למעט במקרים של חוסר התאמה של ההורים 
לתיאום, התיאום ההורי מופסק, נשלח עדכון לבית המשפט המבקש להשיב את ההורים לתהליך התיאום ההורי, והתהליך 

מוגדר כמצב של השהיה.

התנאים לסיום מפגשי התיאום: בשלב הבניית התוכנית הוחלט כי ‘סיום כמתוכנן’ יתבצע לאחר 20 מפגשי תיאום הורי או  	
כאשר מתקיימים שני התנאים האלה: )1( ההורים הצליחו לנהל ביניהם דיאלוג ללא גורם חיצוני; )2( ההורים הצליחו להגיע 

להסכמות ביניהם ולקבל החלטות גם מחוץ למסגרת התיאום.

3.5 תשומות הפיילוט 
במהלך המחקר כללו הקצאת משרה מלאה של מנהל ארצי לתוכנית שפעל באמצעות ג’וינט ישראל-אשלים; הקצאת משרה 
מלאה של עו”ס מתאם הורי לכל תחנה, שחולקה בין שני מתאמים הוריים לפחות )כך שהיו שני מתאמים לכל משפחה(; ומינוי 
מרכז תיאום הטיפול בכל תחנה )כחלק מן התקן של מתאם הורי לכל תחנה או במימון הרשות המקומית(. ישנן תחנות גדולות 
אשר קיבלו יותר מתקן אחד. בפיילוט, כל זוג מתאמים שעבדו בחצי משרה קיבלו שבעה זוגות הורים לתיאום בכל פעם. כמו כן 
המתאמים בתוכנית נדרשו להכשרה )15 שעות(, פרקטיקום )20 שעות( והדרכה שוטפת. ההדרכה השוטפת נערכה בכל תחנה 
אחת לשבועיים למשך שעה וחצי במשך שנה; נוסף על כך, נעשו פעולות הסברה על ידי המתאמים לכל העו”סים לעניין סדרי דין 

באזור וכן לשופטים במידת הצורך. 
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4. המחקר
4.1 מטרות המחקר

מטרת העל של המחקר היא לבחון את אופן יישום הפיילוט ואת תוצאותיו בקרב אנשי המקצוע ומקבלי השירות המשתתפים 
בו, ולסייע למובילי הפיילוט בפיתוחו באופן המותאם לצורכי האוכלוסייה בארץ ובהתאם לממצאי המחקר. זאת, כבסיס לקבלת 

החלטות בנוגע להטמעת התוכנית ברמה הארצית. שאלות המחקר הן: 

מהם רכיבי המודל הלוגי אשר יכולים לסייע בהבניית התוכנית ובהפעלתה: מאפייני אוכלוסיית התוכנית, צורכי האוכלוסייה, . 1
תשומות, תפוקות ותוצאות רצויות.

מהם מאפייני המשפחות המשתתפות בתוכנית: מה המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים? מהי מידת יישום התוכנית ההורית שנקבעה . 2
בבית המשפט? ומהם מאפייני התקשורת והיחסים ביניהם הנוגעים להורות המשותפת שלהם? 

מהן דרכי העבודה של אנשי המקצוע השונים המעורבים בפיילוט )מתאמים הוריים, מנהל התוכנית, עו”ס לעניין סדרי דין ועוד(? . 	

מהן תפיסותיהם ועמדותיהם של אנשי המקצוע ושל ההורים בהתייחס לדרכי העבודה של הפיילוט ותרומותיו: חוזקות, קשיים . 4
ונקודות לשיפור. 

מהן התוצאות הראשוניות של הפיילוט עבור המשפחות והילדים שהשתתפו בו על פי תפיסת מקבלי השירות ועל פי תפיסת . 5
המתאמים ההוריים. באופן מפורט יותר:

האם נקבעו הסכמות במהלך התיאום ההורי, בהתבסס על התוכנית ההורית שנתקבלה בצו בית משפט )כמו למשל א. 
קביעת כללים לניהול חיי היום-יום(? מה מספר ההסכמות, מה נושאי ההסכמות, האם הן מיושמות ומהי שביעות הרצון 

של ההורים מהן?

באיזו מידה חל שינוי בהתנהגות ההורים בתחומים האלה:ב. 

הפחתת עירובם של הילדים בעימות ההורי 	

שיפור בדרכי התקשורת בין ההורים  	

הפחתת האלימות הנפשית/הפיזית בין ההורים, במקרים שבהם הייתה אלימות  	

שימוש מושכל או מופחת יותר בזירה המשפטית ובסמכויותיו של עו”ס לעניין סדרי דין  	

4.2 אוכלוסיית המחקר
שלוש קבוצות נכללו באוכלוסיית המחקר:

ההורים שהשתתפו בפיילוט במהלך תקופת איסוף הנתונים במחקר. נכללו הורים שהשתתפו לפחות בפגישה משותפת אחת . 1
ושהשלימו את תהליך התיאום ההורי המלא או שעבורם הופסק התהליך באמצע. 

המתאמים ההוריים אשר טיפלו בהורים במסגרת התוכנית. . 2

בעלי תפקידים הקשורים להפעלת התוכנית וליישומה )מנהלות תחנות, עו”ס לעניין סדרי דין ומדריכת התוכנית(. . 	
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5. מערך המחקר
המחקר התבצע במשך שלוש שנים )2019-2016( וכלל שלושה רכיבים מרכזיים:

הבניית מודל לוגי לתוכנית ההתערבות בטרם הפעלתה. המודל נבנה בשיתוף עם מובילי התוכנית ועם מומחים נוספים . 1
ובהסתמך על סקירת הספרות בתחום )ראו את המודל הלוגי בנספח א(. על בסיס המודל פותחו כלי מדידה מתאימים.

רכיב כמותי אשר הסתמך על שני מקורות מידע ועל שלושה כלי מחקר: שאלון בסיס לכל אחד מן ההורים בטרם התיאום . 2
ההורי, שאלון מעקב טלפוני להורים כחצי שנה מסיום התיאום ההורי ושאלון לזוג מתאמים הוריים בתום התיאום ההורי על 

אודות תהליך התיאום ההורי ותוצאותיו. 

רכיב איכותני אשר כלל ראיונות עומק חצי מובנים עם מתאמים ובעלי תפקידים שונים בתוכנית במהלך שנות עריכת המחקר, . 	
קבוצת מיקוד )בשנה השנייה למחקר ולתוכנית( ושאלות פתוחות בריאיון הטלפוני להורים, כחצי שנה מסיום ההתערבות. 

בסעיפים הבאים יתוארו בפירוט הרכיבים השונים, הליך איסוף הנתונים וכלי המחקר.

5.1 המודל הלוגי 
הליווי המחקרי של הפיילוט החל באוגוסט 2016, כשלושה חודשים לפני הפעלתו. בשלב זה נבנה המודל הלוגי המשמש כלי עבודה 
חזותי מובנה, ומסייע לתהליך ארגון המידע ולתכנון ההתערבות. במסגרת הבניית מודל הפיילוט נעשה מיפוי של הרכיבים האלה: 

מאפייני אוכלוסיית התוכנית – התנאים הנדרשים לצורך הכללת ההורים בתוכנית. 	

צורכי האוכלוסייה – מיפוי מוקדי ההתערבות והצרכים ברמת המשפחה וברמה המערכתית.  	

תשומות – המשאבים הנדרשים ממפעילי התוכנית. 	

תפוקות – הפעולות ומסגרות הפעילות האמורות לקדם את השינוי המתוכנן במסגרת התוכנית. 	

תוצאות – התוצאות הרצויות לתוכנית: תוצאות ביניים ותוצאות סופיות.  	

סיכום תהליך הבניית המודל הלוגי לפיילוט מוצג בנספח א. מודל זה שימש כבסיס לגיבוש מערך המחקר וכלי המחקר. כמו כן 
בתום הליווי המחקרי של הפיילוט המודל מסייע להערכת תרומות התוכנית בהתאם למטרותיה. 

5.2 הרכיב הכמותי
הנתונים שנאספו התייחסו למאפייני האוכלוסייה המטופלת וצרכיה, לתשומות, לתפוקות ולתוצאות ההתערבות. לצורך כך, התבצע 
מעקב אחר המשפחות המשתתפות בפיילוט בשלוש נקודות זמן: מייד עם הכניסה של המשפחות לתוכנית, בעת סיום ההתערבות 

וכשישה חודשים לאחר סיום ההתערבות. 
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חשוב לציין כי מכיוון שהמשפחות המשתתפות בפיילוט לא הצטרפו לתוכנית באותו מועד, איסוף המידע מכלל ההורים נעשה 
במדורג, בהתאם למועד תחילת ההתערבות ולסיומה )לפירוט הנושאים המרכזיים אשר נבחנו בכל מדידה, וכלי המחקר שבהם 

נעשה שימוש ראו לוח ב1 בנספח ב(.

כלי המחקר השונים מבוססים על כלים קליניים קיימים, פרה-טסט שבוצע בטרם התחלת המחקר, בדיקת מהימנות כעקיבות פנימית, 
ניתוח גורמים ובדיקת שופטים )בעלי תפקידים בשטח(. ניתוח הממצאים משלוש המדידות בוצע באמצעות התוכנה SPSS, גרסה 
24. נערכו ניתוחי סטטיסטיקה תיאורית ובדיקות הבדלים מובהקים בעזרת המבחנים χ2 ובעזרת מבחני t למדגמים בלתי תלויים. 
כלל ההבדלים המתוארים בדוח המחקר הם הבדלים מובהקים ברמת מובהקות של 0.05. נוסף על כך, נערכה רגרסיה לינארית 
רב-משתנית לצורך בניית מודל לניבוי תוצאות התיאום ההורי. לצורך הערכת תוצאות ההתערבות משאלוני ההורים נעשה שימוש 
במדדי שיפור אשר בחנו את ההפרשים בין דיווחי ההורים במדידה הראשונה ובין דיווחיהם במדידה השנייה. מדדי השיפור נבנו 
הן על סמך פריטים בודדים והן על סמך מדדים אשר נבנו בהסתמך על בדיקת עקיבות פנימית אלפא קרונבאך. שינויים במדדים 

בין המדידות יוצגו בפרק הממצאים. בנספח ד מוצגים המדדים השונים שנבנו ומהימנותם.

שאלון להורים 1 – בתחילת ההתערבות – המאפיינים והצרכים של המופנים לתוכנית
כל אחד מן ההורים, אשר הסכים להשתתף במחקר, מילא שאלון ידני למילוי עצמי. כלי המחקר הורכב משישה שאלונים )ראו 

לוח ב2 בנספח ב(:

שאלון נתוני הרקע של ההורים )פיתוח של צוות המחקר(. 1

2 .)Goldsmith, 1980 ;1992 ,כהן( )communication between parent and "visiting" parent( ”שאלון תקשורת הורה/ הורה “מבקר

	 .)Boyan & Termini, 1999( )parent coordination assessment forms( שאלון הערכת התיאום ההורי

שאלון תפיסת עצימות העימות ההורי )לומר, 1998(. 4

שאלון מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין )פיתוח של צוות המחקר(. 5

שאלון יישום התוכנית ההורית )פיתוח של צוות המחקר(. 6

איסוף הנתונים בשלב זה החל בנובמבר 2016 והסתיים באוגוסט 2018. ברמת הפרט )ההורה(, מתוך 262 ההורים אשר השתתפו 
בפגישות התיאום ההורי, 204 הורים )78% היענות( הסכימו למלא שאלון עצמי במדידה הראשונה. ברמת המשפחה )אחד ההורים 
או שניהם( שיעורי המילוי גבוהים יותר. כך, מתוך 1	1 המשפחות אשר הגיעו לשלב הפגישה המשותפת7, מיוצגות במחקר 122 
משפחות )92% מן המשפחות( )ראו פירוט הרמות השונות בלוח 1(. בעת מילוי השאלון, התבקשו ההורים לתת את הסכמתם 
להשתתף במחקר ולהתראיין במסגרת סקר המעקב. בקרב הורים אלו נכללים הורים שהחלו את ההתערבות בתוכנית ופרשו 

באמצע התיאום ההורי. 

בפועל, השתתפו 		1 משפחות בפגישות התיאום. שתי משפחות לא סיימו את התיאום בתום תקופת המחקר ולכן הוסרו מן המחקר.   7
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שאלון להורים 2 – סקר מעקב טלפוני כחצי שנה מסיום ההתערבות: תוצאות ההתערבות
כחצי שנה מסיום ההתערבות נערך ריאיון טלפוני עם כל אחד מן ההורים אשר הסכים להשתתף במדידה הראשונה. כדי לבחון 
את תוצאות התוכנית בעיני ההורים, נעשה שימוש במרבית השאלות שנשאלו במדידה הראשונה )למעט השאלות על מאפיינים 
סוציו-דמוגרפיים, ראו לוח ב1 בנספח ב(. כמו כן צוות המחקר פיתח שאלונים נוספים המתייחסים לחוויות ההורים בתיאום 
הורי ולמצבם לאחר התיאום ההורי. שאלונים אלו כללו התייחסות ליישום התוכנית ההורית שאושרה על ידי ערכאה שיפוטית, 
התמודדות עם מחלוקות וקשיים לאחר התיאום, הגעה להסכמות במהלך התיאום ההורי ותפיסת תרומתן. לבסוף, נשאלו ההורים 
בשאלות פתוחות על חוויותיהם בהתערבות, על הקשיים והחוזקות ועל ההבדלים בין התערבות מסוג זה להתערבויות אחרות 

שקיבלו סביב הסכסוך ההורי. 

איסוף הנתונים בשלב זה החל בספטמבר 2017 והסתיים ביולי 2019. סך הכול רואיינו 142 הורים בשלב זה מתוך 204 הורים 
שמילאו שאלון במדידה הראשונה )70% היענות(. 

שאלון ממוחשב למתאמים בסיום ההתערבות: תפוקות ההתערבות, תוצאותיה וסוגיות ביישומה 
בתום ההתערבות מילאו המתאמים ההוריים שאלון ממוחשב )שאלון אחד לכל משפחה(. השאלון פּותח לצורך מחקר זה בהסתמך 
על מטרות התוכנית והמודל הלוגי. השאלון כולל פריטים הבודקים את מאפייני ההתערבות במשפחה )התפוקה( כגון מספר 
הפגישות, תדירות ומשך, נוכחות ההורים, מאפייני מערכת היחסים בין ההורים בתקופת התיאום ההורי, תשלום ההורים וכו’. כמו 

כן נשאלו המתאמים ההוריים על תוצאות ההתערבות לפי תפיסתם, בכלל זה ציינו המתאמים אם הטיפול הופסק או הסתיים.

איסוף המידע בכלי זה החל בינואר 2017 והסתיים בספטמבר 2019. סך הכול מולאו 1	1 שאלונים על ידי המתאמים ההוריים על 
כל אחת מן המשפחות בתיאום ההורי )אשר נגעו ל-262 הורים אשר השתתפו בתיאום ההורי(. שיעור המילוי לאורך כל תקופת 
המחקר עמד על 100% ובתום המחקר עמד על 98% בשל שתי משפחות אשר נותרו בתיאום הורי לאחר סיום תקופת איסוף 

הנתונים למחקר. 

בלוח 1 מפורט היקף משתתפי המחקר בהתאם לכלים ולעיתוי המדידה.

לוח 1: היקף משתתפי המחקר במדידות השונות על פי מגדר וייצוג משפחתי )במספרים מוחלטים(    

יחידות משפחתיותסך הכול יחידיםההורה
סך הכול משפחות 

מיוצגות במדידה
יחידיםזוג הוריםאימהותאבות

 שאלון הורים
941102048240122בטרם התיאום ההורי

 שאלון הורים 
5699	68741424לאחר התיאום ההורי

1	2621שאלון מתאמים
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5.3 הרכיב האיכותני
ראיונות עומק חצי מובנים: לצורך השלמת מידע ולמידה לעומק על הציפיות של בעלי התפקיד השונים מן התוכנית, כמו גם 
על סוגיות העולות מיישום התוכנית, בוצעו עשרה ראיונות עומק חצי מובנים עם אנשי המקצוע ובעלי התפקידים המעורבים 
בהפעלת הפיילוט. ביצוע הראיונות התבצע בשלוש נקודות זמן כדי ללמוד על תהליך היישום לנוכח הניסיון המצטבר: בסבב 
הראשון, בשנת 2016, בוצעו שני ראיונות עם מנהלת תחנה ועו”ס לעניין סדרי דין. בסבב השני, בשנת 2017, בוצעו שני ראיונות 
נוספים אף הם עם מנהלת תחנה ועו”ס לעניין סדרי דין )מאזור אחר(. בסבב השלישי והאחרון, בשנים 2019-2018, בוצעו שישה 
ראיונות עם מתאמות ומתאמים מן התחנות השונות ועם מדריכת התוכנית. כלל המרואיינים נשאלו על ניסיונם בהפעלת התוכנית 

לתיאום הורי ועל תפיסתם את חוזקות התוכנית ואת אתגריה. 

קבוצת מיקוד: כדי ללמוד על תהליך היישום של התוכנית והסוגיות העולות מן היישום, נערכה קבוצת מיקוד עם מתאמים הוריים 
הפועלים במסגרת הפיילוט בתחנות השונות. קבוצת המיקוד נערכה בשנת 2017 והשתתפו בה שבע מתאמות הוריות. במסגרת 
הקבוצה נשאלו המתאמות על דרכי העבודה בתוכנית, על הסוגיות העולות בהפעלתה, על האתגרים, על שביעות הרצון מן 

התוכנית ועל הצעות לשיפור. 

שאלות פתוחות להורים בריאיון הטלפוני עימם: כדי ללמוד על נקודת מבטם של ההורים ועל תפיסותיהם את התוכנית הם 
נשאלו בריאיון הטלפוני עימם, כחצי שנה מסיום ההתערבות, מה לדעתם החוזקות והחולשות של תוכנית התיאום ההורי? מה 

ייחודה לעומת תוכניות אחרות? והאם היו ממליצים למכרים במצב דומה לפנות אליה? 

התשובות הפתוחות של ההורים בראיונות הטלפוניים, הראיונות שנערכו פנים אל פנים עם אנשי המקצוע וקבוצת המיקוד 
הוקלטו, תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר בגישת הניתוח התמטית האיכותנית )שקדי, 2011(. הראיונות קודדו לקטגוריות 
שחלקן הוגדרו מראש והתבססו על מדריך הריאיון וחלקן האחר עלה באופן חופשי מן הטקסט. במהלך הקידוד נוצרו רמות של 
 Strauss & ;2011 תת-קטגוריות בתוך קטגוריות-העל, כך שכל קטגוריה כללה כמה תת-קטגוריות בהתאם לתמות שעלו )שקדי

 .)Corbin, 1998

5.4 אתיקה
הסכמה המבוססת על רצון חופשי: במפגש הראשון עם ההורים במסגרת מפגשי התיאום ההורי הוסבר להורים על המחקר 
ומטרותיו והוצע להם להצטרף למחקר. הובהר להם כי ההשתתפות היא על בסיס התנדבותי בלבד וכי הם אינם מחויבים להשתתף 
בו. נוסף על כך, צוין כי ההורים יכולים לא לענות על שאלות מסוימות, ללא כל תוצאות שליליות. כלל ההורים בתקופת המחקר 
יודעו כי ימולא בנוגע להם שאלון על ידי המתאמים ההוריים וכי מדובר בפיילוט המלווה במחקר. קבלת שירות מפגשי התיאום 

ההורי לא הותנתה בהשתתפות במחקר.

הסכמה מדעת: הורים אשר הסכימו להשתתף במחקר מילאו טופסי הסכמה מדעת ונתנו הסכמתם להעברת פרטי הקשר שלהם 
לצוות המחקר לצורך יצירת קשר טלפוני עימם בתום התיאום ההורי. כתבי ההסכמה תיארו את מטרת המחקר והדגישו כי 
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ההשתתפות היא וולונטרית. בראיונות העומק, ביקש צוות המחקר מן המרואיינים רשות להקליט אותם, לטובת תמלול מלא של 
דבריהם שישמש רק את צוות המחקר בתהליך הניתוח, אך ציין כי ניתן יהיה לבקש לעצור את ההקלטה בכל עת שירצו, וצוות 

המחקר מתחייב לכבד את הבקשות ולעשות זאת. 

שמירה על פרטיות ואנונימיות: נתוני השאלונים מן המדידה הראשונה הועברו לחוקרים באופן מוצפן וכללו שמות פרטיים לצורך 
עריכת הסקר במדידה השנייה וקוד מזהה למשפחה. לאחר מכן, פרטיהם המזהים של המשתתפים הופרדו מן הנתונים הגולמיים 

והם אינם נחשפים בדוח המחקר. 
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6. ממצאים
בפרק זה נציג את ממצאי המחקר בחלוקה לפי הנושאים שלהלן: מאפייני אוכלוסיית המחקר; תוצאות התיאום ההורי: הן תוצאת 
הביניים הן התוצאות הסופיות; מאפייני תהליך התיאום ההורי; הצלחת התיאום ההורי; והתפיסות של אנשי המקצוע וההורים 

את תוכנית התיאום ההורי.

6.1 מאפייני אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה את כלל המשפחות אשר הופנו לתיאום הורי והחלו את התהליך בתקופת המחקר )נובמבר 2016 ועד 
לאוגוסט 2018(. בתקופה זו נכנסו לתוכנית 148 משפחות שבהן שני ההורים השתתפו בפגישת אינטייק עם המתאמים ההוריים. 
מהם, טופלו בפועל 		1 משפחות )90%(, כלומר, נערכה פגישה משותפת אחת לפחות בין שני ההורים ובין המתאמים ההוריים. 
בקרב 15 משפחות )10%(, הטיפול בתחנה הסתיים לאחר פגישת האינטייק הראשונה בשל חוסר הצלחה לתאם פגישה משותפת 
בין ההורים. הורים אלו הוגדרו “נושרים” ונתוניהם לא נכללו במחקר. הנתונים בסעיף זה מתבססים על נתוני המדידה הראשונה 

מן השאלונים למילוי עצמי אשר מולאו על ידי 204 הורים בפגישת האינטייק הראשונה. 

6.1.1 מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
גיל ההורים שהשתתפו בתיאום ההורי נע בין 27 ל-68, כאשר הגיל הממוצע הוא 42.5 )סטיית תקן 6.4(. 61% מן ההורים הם בני 
5	-45, 12% בני 5	 או פחות ו-27% בני 45 ויותר. 95% מן ההורים יהודים, %	 ערבים-מוסלמים ו-2% משתייכים לדת אחרת )כגון 
נוצרים(. 84% ילידי הארץ. שיעור הנשים במדגם הוא 54%. 71% מן ההורים בתיאום הורי גרושים, 11% נשואים או פרודים שאינם 
חיים יחד, %	 נשואים שמתגוררים יחד, 10% פרודים שחיו יחד ללא נישואים ו-5% בסטטוס אחר )כגון ידועים בציבור(. 60% מן 
ההורים בעלי תואר אקדמי. 57% חילונים. ל-77% יש עד שני ילדים משותפים, ל-20% שלושה ילדים ול-%	 – ארבעה ילדים או 
יותר. מחצית מן האבות נמצאים בזוגיות חדשה )52%( ומתגוררים עם בת הזוג החדשה )50%(. לעומתם, שליש מן האימהות 
)5%	( נמצאות בזוגיות חדשה ו-%		 מתגוררות עם בן הזוג החדש. כשליש מן האבות )2%	( ומן האימהות )5%	( נישאו מחדש 
או ידועים בציבור. 61% מן הנשים דיווחו על השתכרות מתחת לממוצע לעומת 45% מן הגברים. למרות זאת, 42% מן הגברים 
דיווחו כי לפי תפיסתם מצבם הכלכלי קשה עד קשה מאוד לעומת 20% בלבד מן הנשים )ב-%	7 מן המקרים נמצאו אחד ההורים 

או שניהם זכאים להנחה במימון מפגשי התיאום ההורי על בסיס הכנסות( )לוח 2(. 

כדי ללמוד על אוכלוסיית היעד של התוכנית נעשתה השוואה בין מאפייני ההורים שהשתתפו בפיילוט למאפייני אוכלוסיית 
הגרושים הכללית בישראל וכן גם למאפייני האוכלוסייה הכללית באותו חתך גילים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
)הלמ”ס, 2019(. מהשוואת התפלגות רמת הדתיות במדגם נמצא כי אוכלוסיית המדגם דומה בהתפלגות רמת הדתיות להתפלגות 
האוכלוסייה הכללית באותם הגילים וכן להתפלגות אוכלוסיית המתגרשים בגילים אלו. נוסף על כך, לנוכח השיעור הגבוה של 
בעלי ההשכלה הגבוהה במדגם נעשתה השוואה דומה של רמת ההשכלה. נמצא כי אוכלוסיית המדגם משכילה יותר מאוכלוסיית 
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המתגרשים ומן האוכלוסייה הכללית. כך, בעוד באוכלוסיית המדגם 60% הם בעלי השכלה אקדמית, באוכלוסיית המתגרשים 
שיעור זה עומד על 29% ובקרב האוכלוסייה הכללית על 44%. 

לוח 2: המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של משתתפי המחקר במדידה הראשונה, על פי מגדר )N=204( )באחוזים(

)N(
 גברים 

)94(
 נשים 
 )110(

 סך הכול 
 )204(

 גיל
	5-27 
45-	5 

45 ויותר

5
59
	6

17
64
19

12
61
27

השכלה
סיימו 12 שנ”ל או פחות )ללא בגרות(

תעודת בגרות    
הכשרה מקצועית על-תיכונית

תואר ראשון
תואר שני/שלישי        

18
10
21
		
18

7
5

21
42
25

12
7

21
	8
22

דת
יהודי

מוסלמי
אחר

96
	
1

94
	
	

95
	
2

רמת דתיות
דתי מאוד/חרדי   

דתי
מסורתי-דתי

חילוני
אחר

9
9

22
56
4

1	
9

18
57
	

11
9

20
56
	

ארץ לידה
ישראל

ברה”מ לשעבר
ארה”ב/מערב אירופה

אחר

88
	
7
2

80
9
9
2

84
6
8
2
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)N(
 גברים 

)94(
 נשים 
 )110(

 סך הכול 
 )204(

רמת השתכרות
הרבה מעל הממוצע

מעל הממוצע
ממוצע

מתחת לממוצע
הרבה מתחת לממוצע

1	
26
16
22
2	

	
19
18
	5
25

8
22
17
29
24

תפיסת המצב הכלכלי
טוב מאוד

טוב
בינוני
קשה

קשה מאוד

7
16
	5
29
1	

2
19
59
15
5

4
18
48
21
9

הערות:
)1( דת – אחר: נוצרי/בלי דת

)2( רמת דתיות – אחר: חילוני שומר מצוות/מאמין/אגנוסטי
)	( ארץ לידה – אחר: אריתראה/צ’ילה/אתיופיה

6.2 תוצאות התיאום ההורי
תוצאות התיאום ההורי מתייחסות לשינויים אשר מיועדים להתחולל אצל ההורים, לקוחות התוכנית, בכל המישורים המופיעים 
בחלק הצרכים במודל הלוגי של התוכנית )נספח א(, ואלה הם: קושי בניהול תקשורת מכבדת ביניהם; קושי להפריד בין העימות 
ההורי ובין העימות הזוגי; שימוש בהתנהגויות אלימות או בשפה אלימה בין ההורים; היעדר מודעות ומכוונות לצורכי הילדים; עירוב 
הילדים בעימות ההורי; ושימוש מרובה בזירה המשפטית ובסמכויותיו של עו”ס לעניין סדרי דין כחלק מן המאבק בין ההורים. 
המודל הלוגי מבחין בין תוצאות ביניים רצויות ובין התוצאות הסופיות. תוצאות הביניים מתייחסות לתוצאות שהן אבני דרך להשגת 
התוצאות הסופיות. תוצאות אלו הן תנאי להשגת התוצאות הסופיות. התוצאות הסופיות מתארות את תמונת המצב הרצויה 

בתום ההתערבות, או בסוף תהליך השינוי. בתוכנית הפיילוט הוגדרו התוצאות המרכזיות שלהלן: 
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תוצאת ביניים: 

גיבוש הסכמות לניהול חיי היום-יום בהתאם לתוכנית ההורית שהוחלט עליה בבית המשפט  	

תוצאות סופיות: 

הפחתת עירוב הילדים בעימות בין ההורים  	

שיפור דרכי התקשורת בין ההורים והפחתת תקשורת שלילית ואלימה ביניהם 	

שיפור בעמדות ההורים זה כלפי זה ובאפיון היחסים ביניהם  	

הפחתה או הפסקה של התנהגויות מזיקות ואלימות כלפי ההורה האחר וכלפי הילדים 	

הפחתת שימוש ההורים במערכת המשפט ובעו”ס לעניין סדרי דין  	

להלן יוצגו תוצאות הפיילוט בהיבטים השונים על פי שני מקורות מידע: 

דיווח ההורים: בחינת סוגי השינויים )שיפור/ללא שינוי/החמרה( ושיעורם בהשוואה בין שתי נקודות זמן: עם התחלת 
התוכנית ולאחר סיומה. לצורך בחינה זו, נבנה לכל שאלה בשאלון ההורים מדד של הפרשים אשר בדק את מידת 
השינוי בתשובות ההורים לאחר התיאום ההורי לעומת תשובותיהם לפני התיאום, את כיוון השינוי ואת מובהקותו. 

בהסתמך על מבחני מהימנות אלפא קרונבאך, נוצרו מדדים לתחומי התוצאה השונים אשר יוצגו בהמשך סעיף זה.

דיווח המתאמים ההוריים: בחינת סוג השינויים )שיפור/ללא שינוי/החמרה( ושיעורם לאחר התיאום ההורי. תוצאות 
התיאום ההורי בשאלון המתאמים נבחנו באמצעות 18 פריטים המבטאים התנהגויות ויכולות רצויות של ההורים 
במהלך מפגשי התיאום ההורי כגון “היכולת להפריד בין הסכסוך הזוגי ובין הסכסוך ההורי” או “הבנה ומודעות של 
ההורים לצורכי הילדים”. הפריטים נעים על סקאלה בין 1 )חלה הרעה ניכרת בתחום זה בהורות המשותפת( ל-5 )חל שיפור ניכר 
בתחום זה בהורות המשותפת(. ציון 	 שיקף חוסר שינוי בפריט. תוצאות התיאום ההורי נבדקו בהתייחס לכל אחד מן הפריטים 
בפני עצמו וכן נבנה מדד מסכם המשקלל את ממוצע כלל הפריטים הללו ונקרא “הצלחת התיאום ההורי” )ראו לוח ד1 בנספח ד(. 

6.2.1 תוצאות ביניים

6.2.1.1 גיבוש הסכמות במהלך התיאום ההורי 
משפחות המצויות בעימות בעצימות גבוהה ידועות בקושי שלהן להסכים על דברים וליישם אף החלטות שנקבעו בבית המשפט. 
על פי תפיסת תוכנית התיאום ההורי, הדרך העיקרית להסיט את ההורים משימוש בשפת המאבק ומעימות אדוורסרי במערכת 
המשפט היא הקניית כלים לפתרון בעיות וקבלת החלטות באופן עצמאי תוך התמקדות בצורכי הילד. מתוך כך, תוצאה ראשונה 
רצויה בתוכנית נוגעת ליכולת ההורים לגבש הסכמות לניהול חיי היום-יום בהתאם לתוכנית ההורית שהוחלטה בבית המשפט. 

תחום התוצאה הנוגע לגיבוש ההסכמות במהלך התיאום ההורי מתייחס למידה שבה, על פי דיווחי המתאמים, 
הצליחו ההורים, במהלך התיאום ההורי, לגבש הסכמות ביניהם. במהלך הבניית המודל הלוגי לתוכנית נעשתה 

הבחנה בין ארבעה סוגים של הסכמות:
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הסכמות הנוגעות לכללי התנהגות ואינטראקציה בין ההורים, כגון אי העברת מסרים דרך הילדים, קיום תקשורת בעזרת  	
מסרונים או מיילים, שיחה בשפה עניינית ולא רגשית וכדומה. 

הסכמות נקודתיות, חד-פעמיות ותלויות מצב, כגון סידורי חופשה בחופש הגדול, שינוי זמנים בהסדרי שהייה בתקופת קייטנה,  	
סידורים סביב יום ההולדת של הילדים וכדומה. 

הסכמות על כללים לניהול חיי היום-יום, כגון ליווי הילדים לטיפול, הסכמה על חוגי העשרה לילדים, הסדרת הקשר עם המסגרת  	
החינוכית וכדומה. 

הסכמות על נושאי קצה מהותיים, כגון הגירה, מעבר מגורים, בחירת זרם חינוכי וכדומה.  	

משאלוני המתאמים עולה כי 87% מן ההורים הגיעו להסכמה כלשהי במהלך התיאום ההורי ואילו רק %	1 לא הגיעו כלל להסכמות. 
בשאלות הפתוחות שנשאלו ההורים על עמדותיהם בנוגע לתוכנית, התייחסו ההורים לתרומתה של התוכנית בהיבט זה. 

זו הייתה הזדמנות מצוינת בשבילנו שלא נפגשים כמעט – להיפגש ולדבר. זה שונה בזה שזה לא משפטי “
בכלל, אין פה עניין של הוכחות וראיות צידוקים. זאת שיחה חופשית ולא מוגבלת על ידי צו, וזה מה שאפשר 

לנו להגיע להסכמות” )אב שהשתתף בתוכנית(

מאוד תרם לנו, לשיח בינינו, כל אחד שחרר והעלינו דברים שהפריעו לנו, והמתאמים ההוריים, גבר ואישה “
שנותנים לנו את חוות הדעת שלהם ומסבירים לנו, לשמוע צד שלישי שמחדד את הדברים, זה מתפרש אחרת. 

]...[ וככה הגענו להסכמות” )אם שהשתתפה בתוכנית(

בתרשים 1 מוצגת התפלגות שיעור ההסכמות שאליהן הגיעו ההורים במהלך מפגשי התיאום ההורי בחלוקה לפי סוגי ההסכמות. 

תרשים 1: שיעור ההסכמות שאליהן הגיעו ההורים במהלך התיאום ההורי בחלוקה לפי סוגי ההסכמות. דיווח המתאמים 
ההוריים )N=131( )באחוזים( 
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מן הנתונים עולה כי במהלך התיאום ההורי, מרבית ההורים הצליחו להגיע להסכמות התנהגות ואינטראקציה ולהסכמות על כללים 
לניהול חיי היום-יום )64% ו-72% בהתאמה(, יותר ממחצית מן ההורים הגיעו להסכמות נקודתיות חד-פעמיות ותלויות מצב )59%( 
וכרבע מן ההורים הגיעו להסכמות על נושאי קצה מהותיים )26%(. יש להניח כי זה נובע מכך שנושאים אלה רווחים פחות ומכך 

שההורים מתקשים להגיע להסכמות בנוגע להם בשל היותם מהותיים. 

גיבוש הסכמות כאמור הוא אחת ממטרותיו של תהליך התיאום ההורי. כמו כן גיבוש הסכמות נמצא במתאם חיובי מובהק 
סטטיסטית עם המדד המרכז של הצלחת התיאום ההורי )לפירוט המדדים ראו לוח ד1 בנספח ד ולפירוט מתאמי הקשר בין סוגי 
ההסכמות להצלחת התיאום ראו נספח ה(. לצורך ניבוי של גיבוש הסכמות, לכל סוג של הסכמה נבנה מודל רגרסיה ליניארית 
רב-משתנית באמצעות מאפייני התיאום ההורי, ובו מספר המפגשים עם שני ההורים, סדירות המפגשים וסיום התיאום ההורי 

כמתוכנן. לוח 3 מציג את תוצאות הרגרסיה.

לוח 3: מודל רגרסיה לניבוי גיבוש הסכמות באמצעות מאפייני התיאום ההורי 

גיבוש הסכמות 
התנהגות 

ואינטראקציה

 גיבוש הסכמות
נקודתיות חד-

פעמיות ותלויות 
מצב

גיבוש הסכמות על 
כללים לניהול חיי 

היום-יום

גיבוש הסכמות 
על נושאי קצה 

מהותיים

מקדמים )ס”ת(מקדמים )ס”ת(מקדמים )ס”ת(מקדמים )ס”ת(מנבאים

)024.( 091. ***)046.( 255. ***)	04.( 75	. ***)078.( 	41. ***מספר הפגישות עם שני ההורים

)	25.( 7	1.)495.( 7	2.-)455.( 26	.)829.( 029.סדירות הפגישות

)49	.( 	22.)682.( 70	.)626.( 921.)1.141( 750.סיום התיאום ההורי כמתוכנן

)242.( 	14.-)474.( 795.)5	4.( 2	9.-)	79.( 295.-גיבוש הסכמות )קבוע(

11.202	08.569.	R². )שונות מוסברת(

p<0.01***

מלוח 	 עולה כי המודלים לניבוי גיבוש הסכמות הוריות באמצעות מאפייני התיאום ההורי מצליחים לנבא בין 20% ל-57% מן 
השונות של גיבוש ההסכמות. כך, מאפייני התיאום ההורי מסבירים 20% מן השונות של גיבוש ההסכמות על נושאי קצה מהותיים, 
1%	 מגיבוש ההסכמות על כללים לניהול חיי היום-יום, 57% מגיבוש ההסכמות הנקודתיות החד-פעמיות ותלויות המצב ו-1%	 
מגיבוש ההסכמות בנושא התנהגות ואינטראקציה הורית. כמו כן נראה כי מספר פגישות התיאום ההורי מנבא באופן עקיב 
את גיבוש ההסכמות מכל הסוגים. בבחינת מגמת הקשר על פי סוגי ההסכמות עולה כי ישנה שונות בין סוגי ההסכמות לאורך 
מפגשי התיאום. כך, נמצא כי מספר ההסכמות הנקודתיות החד-פעמיות עולה באופן עקיב לאורך כל המפגשים. לעומת זאת, 
מספר ההסכמות מסוג התנהגות ואינטראקציה והסכמות על כללים לניהול חיי היום-יום עלה מן הפגישה הראשונה ועד הפגישה 
העשירית. לאחר מכן, חלה התמתנות בעלייה. נוסף על כך, נמצא כי מספר ההסכמות בנושאי הקצה המהותיים, החל לעלות 
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רק החל מן הפגישה החמישית ובאופן ניכר יותר, מן הפגישה ה-15. מכאן, שישנו הבדל בין סוגי ההסכמות לאורך התיאום. שאר 
מאפייני התיאום ההורי בעודם תורמים למודל, אינם מנבאים את גיבוש ההסכמות באופן מובהק סטטיסטית. 

לסיכום, בחלק זה נבחנה המידה שבה הצליחו ההורים לגבש הסכמות ביניהם במהלך התיאום ההורי. מניתוח הנתונים 
עלה כי:

87% מן ההורים הגיעו להסכמה כלשהי במהלך התיאום ההורי.  	

מרבית ההורים הצליחו להגיע להסכמות על התנהגות ואינטראקציה ולהסכמות על כללים לניהול חיי היום-יום;  	
יותר ממחצית מן ההורים הגיעו להסכמות נקודתיות חד-פעמיות ותלויות מצב; וכרבע מן ההורים הגיעו להסכמות 

על נושאי קצה מהותיים. 

מניתוח מודלים של רגרסיה ליניארית רב-משתנית לניבוי הסכמות בנוגע לכל סוג של הסכמה עולה כי מאפייני  	
התיאום ההורי מצליחים לנבא בין 20% ל-57% מן השונות של גיבוש ההסכמות. 

עוד עולה כי מספר פגישות התיאום ההורי מנבא באופן עקיב את גיבוש ההסכמות מכל הסוגים. נמצאה הבחנה בין  	
כמות ההסכמות ובין מספר הפגישות. באופן כללי, ככל שמספר הפגישות היה גדול יותר, כך הורים הגיעו למספר 

רב יותר של הסכמות. 

6.2.2 תוצאות סופיות

6.2.2.1 הוצאת הילדים מן העימות ההורי 
מספרות המחקר בתחום עולה כי עימות בעצימות גבוהה גורם להורים להתמקד בעימות ולהזניח את צורכי הילדים וטובתם. ההורים 
 Johnston et( נוטים לחשוף את ילדיהם לעימות הזוגי המתמשך, ולעיתים אף לאלימות נפשית ו/או פיזית שלהם אחד כלפי השני
al., 2009(. מקרים אלה עשויים להתאפיין גם ב”שימוש לרעה” בילד על ידי אחד ההורים או שניהם לצרכים משפטיים, כלכליים 
או רגשיים שלהם, שלא לטובתו. פעמים רבות הילדים משמשים כלי לניגוח של ההורים זה בזה והסתה של הילד כנגד ההורה 
השני. הספרות על הסתגלות של ילדים במשפחות המתמודדות עם עימות בעצימות גבוהה מראה בבירור שחשיפה לעימות כזה 
ומעורבות בו הם גורמי סיכון חזקים מאוד המשפיעים באופן שלילי על הסתגלותם הפסיכולוגית של הילדים ועל התפתחותם 
)	Stover ,201(. חשוב לציין גם שיש חשש בקרב אנשי המקצוע הסמכותיים )שופטים ועו”ס לעניין סדרי דין( כי ברגע שיוסרו 
הסמכויות המפקחות על ההורים על פי סעיפים 19 ו-68 בחוק הכשרות המשפטית8 תחול החמרה בעימות ובמצבם של הילדים 

הנמצאים בלב הסערה, כפי שקורה פעמים רבות בקרב משפחות אלו. 

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm 1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב  8

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm
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מתוך כך, תוצאה רצויה של התיאום היא יכולת ההורים להוציא את הילדים מן העימות ההורי ומניעת החמרה במצב העימות 
לאחר הסרת סמכויות פיקוח )כאשר היו כאלה(. לשם כך, מופעלים כלים רבים ואסטרטגיות טיפוליות כגון הצבת תמונה של הילד 

במהלך הטיפול על השולחן. המוקד של התיאום מסית את הדיון מנושאי העימות לצורכי הילד, רגשותיו וטובתו. 

מן התשובות הפתוחות להורים על עמדותיהם בנוגע לתוכנית התיאום ההורי עלה כי אחת החוזקות של התוכנית היא ההתמקדות 
בטובת הילדים והסיוע בהוצאתם מן העימות ההורי. 

התוכנית הזאת עוזרת לנו להבין שהכי חשוב זה הילד, ואז הבעיות נפתרות. התוכנית גרמה לי לראות את “
הילד יותר מאשר את האגו. אין אגו, ואין מה שאני חווה אלא מה שחשוב לילד. התוכנית מיקדה אותי ונתנה 

לי לראות את המצב מראות עינו של הילד” )אב שהשתתף בתוכנית(

תחום תוצאה זה, המתייחס להוצאת הילדים מן העימות ההורי, נוגע למידה שבה לאחר התיאום ההורי חל שיפור 
באופן שבו ההורים מבינים את השפעת העימות על ילדיהם וחלה עלייה במודעותם לצורכי ילדיהם. נוסף על כך, 
נבחנת המידה שבה העימות נבלם ונמנעה החמרה בעצימותו. היבט זה נמדד מדיווחי המתאמים אשר התבקשו 

לציין עד כמה חל שינוי בהיבטים של הוצאת הילדים מן העימות. לוח 4 מציג את הממצאים בתחום זה מדיווחי המתאמים. 

לוח 4: מדדי תוצאה בתחום הוצאת הילדים מן העימות, דיווח המתאמים )N=131( )באחוזים(

המשתנה הנמדד
שיפור/שיפור 

ללא שינויניכר
החמרה/ 

החמרה ניכרת
-1	69הבנה ומודעות של ההורים לצורכי הילדים

-5	65יכולת ומכוונות של ההורים לפעול בהתאם לצורכי הילדים
71	62יכולת ההורים לשתף פעולה לטובת גידול הילדים

81	61הבנת החשיבות של נוכחות ההורה האחר בחיי הילדים
54442הוצאת ילדים מן העימות

נכונות ההורים להתגמש בהתאם לצורכי ההורה האחר, בנוגע לתוכנית 
-47	5הקשר עם הילדים

52462היכולת להפריד בין העימות הזוגי לעימות ההורי
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לסיכום, מן הראיונות עם ההורים ומדיווחי המתאמים על אודות השינוי באופן שבו ההורים מבינים את השפעת העימות 
על ילדיהם ובמודעותם לצורכי ילדיהם עולה כי: 

היו הורים שאמרו כי אחת מן החוזקות של התוכנית היא הסיוע להוצאת הילדים מן העימות ההורי. הם ציינו כי  	
ההתערבות ממוקדת בטובת הילד ולא בטובתו או בזכויותיו של כל אחד מן ההורים.

בין 52% ל-69% מן ההורים הראו שיפור עד שיפור ניכר ביכולתם להוציא את הילדים מן העימות בהיבטים השונים:  	
למשל בקרב 69% מן ההורים חל שיפור בהבנה ובמודעות לצורכי הילדים, בקרב 65% מן ההורים חל שיפור ביכולת 
ובמכוונות לפעול בהתאם לצורכי הילדים ובקרב 62% מן ההורים חל שיפור ביכולתם לשתף פעולה לטובת גידול הילדים. 

בקרב כשליש עד כמחצית מן המקרים לא חל שינוי במצבם של ההורים בתחום זה. דבר המצביע על שימור המצב  	
הקיים ומניעת התדרדרותו. 

בכל ההיבטים, ההחמרה הייתה מזערית או שכלל לא הייתה החמרה. מכאן, שהעימות נבלם ולא התעצם, על אף  	
היות ההורים ללא סמכויות פיקוח. 

6.2.2.2 דרכי התקשורת בין ההורים 
התקשורת בין הורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה מאופיינת בתוקפנות רבה, במחלוקות בלתי פוסקות ובקושי לתקשר 
זה עם זה בדרך מכבדת ומקדמת. מתוך כך, מטרת התוכנית היא להביא להפחתה או להפסקה של שפה אלימה ותוקפנית בין 

ההורים, לניהול דיאלוג הורי פורה ולניהול תקשורת מכבדת. 

בשאלות הפתוחות להורים היו הורים שציינו לטובה את עצם האפשרות ליצור תקשורת עם ההורה השני, שלא הייתה קיימת 
לפני כניסתם לתוכנית. הורים אחרים סיפרו כי התוכנית סייעה להם בשיפור התקשורת כך שתהיה יותר מכובדת ועניינית. 

עזרו לנו מאוד והפכו לנו את החיים. בזכות התוכנית הכול התהפך והסתדר. הגרוש שלי אדם קשה לא היה “
מקשיב לי, ופתאום היה צד שלישי )מתאמי הטיפול( שידעו להעביר לו את המסר שלי והוא התחיל להקשיב 

ולהבין, משהו בו נפתח” )אם שהשתתפה בתוכנית( 

רק בזכות התוכנית הגענו למצב של היום. לפני כן היינו בוויכוחים יום יום. משטרה וכל מה שאפשר. “
זה היה כמו לעשות שלום עם פלסטין. בתוכנית למדתי לדבר איתו. זה עזר לנו לנרמל את הקשר” )אם 

שהשתתפה בתוכנית(

בלוח 5 מוצגים הממצאים בתחום זה מדיווחי המתאמים.
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לוח 5: מדדי תוצאה בתחום התקשורת, דיווח המתאמים ההוריים )N=131( )באחוזים(

המשתנה הנמדד
 שיפור/

ללא שינוישיפור ניכר
 החמרה/ 

החמרה ניכרת
42	64יכולת להגיב בחיוב זה לדברי זה

61		6יכולת להקשיב זה לזה
57412שימוש בשפת המאבק בחיי היום-יום

מדיווחי המתאמים ההוריים עולה כי בקרב בין 57% עד 64% מן המקרים חל שיפור עד שיפור ניכר ברמת התקשורת 
בין ההורים, בקרב בין 4%	 ל-41% מן המקרים לא חל שינוי וכמעט שלא חלה החמרה בתחום. 

כדי לבחון הלימה בין ממצאים אלו ובין התהליך שעליו דיווחו ההורים בשאלוני ההורים, נבחנו שיעורי השיפור 
בדיווחי ההורים, בין המדידות שנערכו בטרם התיאום ההורי ולאחריו. לוח 6 מציג שיעורים אלו מדיווחי ההורים.

לוח 6: מדדי תוצאה בתחום התקשורת בטרם התיאום ההורי ולאחריו, מדיווח ההורים )N=142( )באחוזים(

לאחר התיאום ההוריבטרם התיאום ההורירמות המדד^המשתנה הנמדד

רמת תקשורת חיובית
4	16גבוהה
2614בינונית
5852נמוכה

חשיפה לאיומים
529ללא חשיפה

8265חשיפה בינונית 
6	1חשיפה גבוהה

 ^ רמת תקשורת חיובית )נמוכה – 2.49-1, בינונית – 2-1.01, גבוהה – 45.	-5(; רמת חשיפה לאיומים )ללא חשיפה – 1, חשיפה בינונית – 
49-1.01.	, חשיפה גבוהה – 5.	-5(.

כפי שעולה מלוח 6, בחלוקה קטגוריאלית של המדדים לרמות, נמצא כי בטרם התיאום ההורי, שיעור ההורים אשר דיווחו על 
רמת תקשורת גבוהה, יותר מהכפיל עצמו לאחר התיאום ההורי. מכאן, שחלה עלייה ניכרת בשיעור ההורים אשר לפי הדיווח 
שלהם הצליחו לנהל תקשורת ביניהם ברמה גבוהה בתחומים החיוניים להורות המשותפת. בדומה, נמצא כי חלה הפחתה ניכרת 
בחשיפת ההורים לאיומים של ההורה האחר. כך, בטרם התיאום ההורי, 95% מן ההורים דיווחו על חשיפה לאיומים )ברמה גבוהה 
ובינונית(. לאחר התיאום ההורי, שיעור זה ירד ל-71% מן ההורים. שיעור ההורים שדיווחו כי אינם חשופים לאיומים הוכפל כמעט 
פי 6 לאחר התיאום ההורי. כדי לבחון את כיוון השינוי הכללי במדגם בין המדידות בתחום התקשורת ואת מובהקותו, נערך מבחן 

t להפרש ממוצעים במדגמים מזווגים. לוח 7 מסכם ממצאים אלו. 
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 )N=142( לוח 7: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדים ובפריטים של תקשורת שלילית

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

)N=142( ההורי
מדידת הורים לאחר התיאום 

)N=142( הבדלההורי
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

2.06 *2	.1.072.651	2.4מדד מסכם רמת תקשורת
8	.8- ***2.580.921.890.86מדד מסכם חשיפה לאיומים

ההורה האחר נעשה קולני ואלים 
5.87- ***8	.2.191		.2.941מילולית

-70.	 ***1.162.851.56	2.1קיומם של ויכוחים בין ההורים
p<0.001***  p<0.05*

מדיווחי ההורים עולה כי לאחר תוכנית התיאום ההורי חל שיפור ברמת התקשורת בין ההורים, חלה ירידה ברמת 
החשיפה לאיומים של ההורה השני, חלה ירידה בתקשורת קולנית ואלימה בין ההורים וחלה עלייה בקיומם של 
ויכוחים בין ההורים. נמצא כי בטרם התיאום ההורי 12% מן ההורים דיווחו על קיומם של ויכוחים ביניהם ברמה 
גבוהה )בדרך כלל או תמיד(, ולאחר התיאום ההורי, שיעור זה שילש עצמו ל-6%	. ניתן להסיק כי חילוקי הדעות בין ההורים לא 
פחתו, אך דרך התקשורת הקולנית ביניהם פחתה. כמו כן ייתכן כי העלייה בשיעורי הדיווח קשורה לעידוד ההורים לתקשר ביניהם 
באופן תדיר במסגרת התיאום ההורי – מציאות המזמנת יותר אינטראקציות של שיח, וייתכן שהתהליך אף מאפשר להורים להסב 

תחושות או התנהגויות קשות לכדי דיבור, אף אם בדרך של ויכוח. 

לסיכום, בחלק זה בחנו את המידה שבה לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה או הפסקה של תקשורת שלילית ותוקפנית 
בין ההורים ואת המידה שבה ההורים הצליחו לנהל תקשורת מכבדת ודיאלוג הורי פורה זה עם זה. מניתוח הנתונים 

עולה כי:

מן התשובות הפתוחות של ההורים בריאיון הטלפוני עימם עלה כי היו הורים שסברו שאחת מתרומותיה של התוכנית  	
היא שהתחילו לתקשר ביניהם ושלמדו לתקשר זה עם זה בדרך מכובדת ועניינית. 

על פי דיווחי המתאמים, בקרב מעל מחצית מן המקרים חל שיפור עד שיפור ניכר ברמת התקשורת בין ההורים,  	
בשליש לערך מן המקרים לא חל שינוי וכמעט שלא חלה החמרה בתחום. 

מדיווח ההורים עולה כי בטרם התיאום ההורי, שיעור ההורים אשר דיווחו על רמת תקשורת גבוהה, יותר מהכפיל  	
עצמו לאחר התיאום ההורי. מכאן, שחלה עלייה ניכרת בשיעור ההורים אשר, לפי הדיווח שלהם, הצליחו לנהל 

תקשורת ביניהם ברמה גבוהה בתחומים החיוניים להורות המשותפת. 

ממבחן t להפרש ממוצעים במדגמים מזווגים עולה כי לאחר תוכנית התיאום ההורי חל שיפור מובהק ברמת התקשורת  	
בין ההורים, חלה ירידה ברמת החשיפה לאיומים מצד ההורה השני, חלה ירידה בתקשורת קולנית ואלימה בין 
ההורים וחלה עלייה בקיומם של ויכוחים בין ההורים )הנובעת ככל הנראה מעידוד ההורים לתקשר ביניהם באופן 

תדיר במסגרת התיאום ההורי, ובדרך זו מזדמנות יותר אינטראקציות של שיח(. 
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6.2.2.3 עמדות ההורים זה כלפי זה ואפיון היחסים ביניהם 
תחום זה מתייחס למידה שבה לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה בעמדות שליליות של ההורים זה כלפי זה, חלה 
התגברות של עמדות חיוביות זה כלפי זה וחלה התגברות של אפיון היחסים בין ההורים כחיובי. לוח 8 מציג את 

הממצאים בתחום זה מדיווחי ההורים.

לוח 8: מדדי תוצאה בתחום עמדות ההורים זה כלפי זה, מדיווח ההורים )N=142( )באחוזים(

החמרהללא שינוישיפורהמשתנה הנמדד
424711מדד עמדות שליליות זה כלפי זה
275122מדד עמדות חיוביות זה כלפי זה

מבחינת שיעורי השיפור בדיווחי ההורים בין המדידות שנערכו בטרם התיאום ההורי ולאחריו נמצא כי לאחר התיאום ההורי חל 
שיפור בדיווחיהם של 42% מן ההורים במדד העמדות השליליות זה כלפי זה , ושל 27% מן ההורים במדד העמדות החיוביות זה 

כלפי זה. בשני המקרים, שיעור ההורים שלא חל שינוי בדיווחיהם עמד על כמחצית מן ההורים. 

כדי לבחון את כיוון השינוי הכללי במדגם בין המדידות בתחום עמדות ההורים ואת מובהקותו, נערך מבחן t להפרש ממוצעים 
במדגמים מזווגים. לוח 9 מסכם ממצאים אלו.

)N=142( לוח 9: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדי עמדות ההורים זה כלפי זה

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

ההורי 
מדידת הורים לאחר התיאום 

הבדלההורי 
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

6.85 ***	140.712.581.0.	מדד מסכם עמדות שליליות זה כלפי זה
0	.11.15-0	.	280.72.	מדד מסכם עמדות חיוביות זה כלפי זה

p<0.001***

מן הנתונים עולה כי לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה מובהקת בעמדות השליליות של ההורים זה כלפי זה אך לא חל שינוי 
מובהק בעמדות החיוביות של ההורים זה כלפי זה. עם זאת, כיוון השינוי במדגם נמצא חיובי. כמו כן עולה כי הורים לאחר התיאום 

ההורי דיווחו על פחות עמדות ואמונות שליליות זה כלפי זה. 

היבט נוסף שנבדק מתייחס לשינוי בחששות ההורים מפני אלימות ההורה השני כלפיהם וכלפי ילדיהם. לוח 10 מציג ממצאים אלו. 
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לוח 10: שינוי בעמדות ההורים הנוגעות לחשש מאלימות ההורה השני, דיווח ההורים )N=142( )באחוזים(

החמרהללא שינוישיפורהמשתנה הנמדד

921	40הילדים נמצאים בסכנה כלשהי כשהם עם ההורה השני

19	84	ההורה השני מסוכן עבורי מבחינה פיזית

285814ההורה השני עלול לחטוף את הילדים

הנתונים, מדיווחי ההורים, מצביעים על כך שחל שיפור בדיווחיהם של בין 28% ל-40% מן ההורים בחששותיהם 
מפני אלימות של ההורה השני כלפיהם וכלפי ילדיהם. לצד זה, לפי דיווח ההורים היו גם שיעורי החמרה בתחום 
זה בקרב 14% עד 21% מהם. לבחינת מובהקות השינוי בהיבטים אלו בין המדידות בכלל המדגם נערך מבחן t להפרש 

ממוצעים במדגמים מזווגים. לוח 11 מסכם ממצאים אלו.

לוח 11: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי עמדות ההורים הנוגעות לחשש מאלימות ההורה השני 
)N=142(

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

ההורי 
מדידת הורים לאחר התיאום 

הבדלההורי 
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

ההורה השני מסוכן עבורי מבחינה 
	4.	 **2.400.122.040.12פיזית

הילדים נמצאים בסכנה כלשהי 
2.29 *1.981.24	2.251.2כשהם עם ההורה השני

ההורה השני עלול לחטוף את 
2.02 *1.041.550.95	1.7הילדים

 p<0.01**  p<0.05*

מן הנתונים עולה כי לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה מובהקת בחשש ההורים מאלימות ההורה השני כלפיהם או כלפי ילדיהם, 
בנוגע לכל אחד מסוגי החששות. 

היבט תוצאה זה נבחן גם מדיווחיהם של המתאמים. המתאמים התבקשו לציין באיזו מידה חל שינוי במאפייני 
היחסים בין ההורים. לוח 12 מציג את דיווחי המתאמים על שיפור בתחום היחסים בין ההורים. 
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לוח 12: מדדי תוצאה בתחום מאפייני היחסים בין ההורים, מדיווח המתאמים )N=131( )באחוזים(

המשתנה הנמדד
 שיפור/

ללא שינוישיפור ניכר
 החמרה/ 

החמרה ניכרת
התנהגות מכבדת ומקבלת זה כלפי זה במהלך פגישות 

2	554התיאום ההורי 
רמת המתח והעוינות בין ההורים במהלך פגישות התיאום 

55414ההורי
42562יכולת לסמוך על האחר כהורה 

7621	הבנה ומודעות של ההורים לצורכי ההורה האחר

מדיווחי המתאמים עולה כי בקרב יותר ממחצית מזוגות ההורים היה שיפור עד שיפור ניכר בהתנהגות מכבדת ומקבלת זה כלפי 
זה וחל שיפור ברמת המתח והעוינות בין ההורים. שיפור מעט נמוך יותר, של כ-40%, חל בהיבטי יחסים מורכבים יותר, ובהם 

היכולת לסמוך על ההורה האחר ולהבין את צרכיו. בכל היבטי היחסים, ההחמרה הייתה מזערית. 

אפיון היחסים בין ההורים: ההורים התבקשו לציין באיזו מידה היחסים ביניהם מאופיינים בידידות, בכבוד הדדי, בענייניות, במתיחות, 
בכעס ובנתק )בסולם של 1 – כלל לא, עד 5 – במידה רבה מאוד(. לוח 13 מציג את השינויים שחלו בדיווחיהם של ההורים.

לוח 13: מדדי תוצאה בתחום אפיון היחסים בין ההורים, מדיווח ההורים )N=142( )באחוזים(

החמרה/ החמרה ניכרתללא שינוישיפור/ שיפור ניכרהמשתנה הנמדד
616	48מתיחות

916	45נתק
917	44כעס

	2	44	כבוד הדדי
206812ידידות

מבחינת ההבדל בדיווחי ההורים בין המדידות שנערכו בטרם התיאום ההורי ולאחריו נמצא כי חל שיפור בדיווחיהם 
של בין 44%-48% מן ההורים בנוגע לאפיון היחסים ביניהם באופן שלילי )מתיחות, נתק וכעס(. כ-40% מן הדיווחים 
בתחום זה נותרו ללא שינוי, וחלה החמרה בכ-16% מן הדיווחים. לעומת זאת, בדיווחי ההורים על אפיון יחסים חיובי 

)כבוד הדדי וידידות( חל שיפור קטן יותר של בין 20%-4%	. 

כדי לבחון את כיוון השינוי הכללי במדגם בין המדידות בתחום אפיון היחסים בין ההורים ואת מובהקותו, נערך מבחן t להפרש 
ממוצעים במדגמים מזווגים. לוח 14 מסכם ממצאים אלו.
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)N=142( לוח 14: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי מאפייני היחסים בין ההורים

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

ההורי 
מדידת הורים לאחר התיאום 

הבדלההורי 
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

	4.5 ***291.46.	961.24.	מתיחות
91.	 ***151.42.	4	.711.	כעס
0	.4 ***	121.6.	6	.781.	נתק

80.871.440.82-0.68	.1ידידות
1.891.052.041.17-1.48כבוד הדדי

p<0.001***

מן הנתונים עולה כי לאחר תוכנית התיאום ההורי חל שיפור במאפייני היחסים השליליים ולא חל שינוי מובהק במאפייני היחסים 
החיוביים בין ההורים. כך, מדיווחי ההורים עולה כי היחסים ביניהם אופיינו לאחר התיאום ברמות נמוכות יותר של מתיחות, כעס ונתק. 

לסיכום, בחלק זה בחנו את המידה שבה לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה בעמדות שליליות של ההורים זה כלפי זה, 
חלה התגברות של עמדות חיוביות זה כלפי זה וחל שיפור בתפיסת ההורים את היחסים ביניהם. מתוך ניתוח הנתונים 

עולה כי: 

לאחר התיאום ההורי חל שיפור בדיווחיהם של 42% מן ההורים במדד העמדות השליליות זה כלפי זה, ושל 27%  	
מן ההורים במדד העמדות החיוביות זה כלפי זה. בשני המקרים, שיעור ההורים שלא חל שינוי בדיווחיהם עמד על 

כמחצית מן ההורים. 

במבחן t להפרש ממוצעים במדגמים מזווגים נמצא כי חלה הפחתה מובהקת בעמדות השליליות של ההורים זה  	
כלפי זה אך לא חל שינוי מובהק בעמדות החיוביות של ההורים זה כלפי זה. כלומר, הורים לאחר התיאום ההורי 

דיווחו על פחות עמדות ואמונות שליליות זה כלפי זה. 

מבחינת השינוי בחששות ההורים מפני אלימות ההורה השני כלפיהם וכלפי ילדיהם עלה כי לאחר התיאום ההורי  	
חלה הפחתה מובהקת בחשש ההורים מאלימות ההורה השני כלפיהם או כלפי ילדיהם.

על פי דיווחי המתאמים, לאחר התיאום, בקרב יותר ממחצית מזוגות ההורים היה שיפור עד שיפור ניכר ביכולת  	
לשתף פעולה לטובת גידול הילדים, בהתנהגות מכבדת ומקבלת זה כלפי זה וחל שיפור ברמת המתח והעוינות 
בין ההורים. שיפור מעט נמוך יותר, של כ-40%, חל בהיבטי יחסים מורכבים יותר, ובהם היכולת לסמוך על ההורה 

האחר ולהבין את צרכיו. 

מדיווחי ההורים עולה כי היחסים ביניהם אופיינו לאחר התיאום ברמות נמוכות יותר של מתיחות, כעס ונתק. עם  	
זאת, לא נמצא שינוי חיובי מובהק בהיבטים של כבוד הדדי וידידות. 
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6.2.2.4 התנהגויות מזיקות ואלימות של הורה אחד כלפי ההורה האחר וכלפי הילדים 
מאחר שהורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה נוקטים זה כלפי זה פעמים רבות באלימות נפשית ו/או פיזית המשפיעה על 

הילדים, חלק ממטרות התוכנית היו לצמצם ואף להביא להפסקת התנהגויות מזיקות ואלימות בין ההורים וכלפי הילדים.

במהלך המחקר, נשאלו ההורים על קיומן של התנהגויות מזיקות ואף אלימות של ההורה השני כלפיו וכלפי הילדים. 
השיפור בתחום זה מתייחס למידה שבה לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה בדיווח על התנהגויות מזיקות ואלימות 

כלפי ההורה האחר וכלפי הילדים. בלוח 15 מוצגים הממצאים כפי שעלו מדיווחי ההורים.

לוח 15: מדדי תוצאה בתחום התנהגויות מזיקות של ההורה האחר, מדיווח ההורים )N=142( )באחוזים(

החמרהללא שינוישיפורהמשתנה הנמדד
מדד התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי הילדים

מדד התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי ההורה המדווח
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מדיווחי ההורים בין המדידות שנערכו בטרם התיאום ההורי ולאחריו נמצא כי בקרב כמחצית )51%( מן ההורים חלה הפחתה 
בדיווח על התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי הילדים )ר’ פירוט המדדים בנספח ד(. בדומה, כמחצית מן ההורים )45%( 
דיווחו כי לא היה שינוי ושיעורים בודדים דיווחו על החמרה. השיפור בהתנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי ההורה המדווח 
היה נמוך יותר ועמד על 8%	 ושיעורי ההחמרה היו מעט גבוהים יותר ועמדו על כ-9%. השינויים בדיווחי ההורים על קיומן של 

התנהגויות מזיקות כלפיהם או כלפי ילדיהם בטרם התיאום ההורי ולאחריו מופיעים בתרשים 2. 

תרשים 2: דיווח ההורה על התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפיו או כלפי הילדים )N=142( )באחוזים(
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 ישנן התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי ההורה המדווח ישנן התנהגויות מזיקות של ההורה השני כלפי הילדים

%

 לאחר התיאום בטרם התיאום

כדי לבחון את כיוון השינוי הכללי במדגם בין המדידות בתחום ההתנהגויות המזיקות ואת מובהקותו, נערך מבחן t להפרש ממוצעים 
במדגמים מזווגים. לוח 16 מסכם ממצאים אלו.
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 )N=142( לוח 16: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו במדדי התנהגויות מזיקות של ההורה האחר

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

ההורי 
מדידת הורים לאחר התיאום 

הבדלההורי 
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

מדד התנהגויות מזיקות של ההורה 
9.55 ***1.780.72	2.410.8השני כלפי הילדים

מדד התנהגויות מזיקות של ההורה 
11.72 ***1.700.80	0.8	2.5השני כלפי ההורה המדווח

p<0.001***

מן הנתונים עולה כי לאחר התיאום ההורי חל שיפור מובהק בדיווחי ההורים בהיבטים של התנהגויות מזיקות של ההורה השני 
הן כלפי הילדים והן כלפיהם. 

חשיפה לאלימות: באופן ספציפי יותר, המחקר ביקש לבחון מהי מידת החשיפה של ההורים והילדים לאלימות ועד 
כמה, לאחר התיאום ההורי, חלה הפחתה בשיעורי חשיפה זו. כל אחד מן ההורים התבקש לדווח האם ההורה 
השני נעשה אלים פיזית כלפיו. כמו כן כל הורה התבקש לדווח האם ההורה השני נעשה אלים כלפי הילדים )ללא 

פירוט בנוגע לסוג האלימות(. תרשים 3 מציג את הממצאים בהיבט זה כפי שעלו מדיווחי ההורים. 

תרשים 3: דיווח האבות והאימהות על אלימות של ההורה השני כלפיהם וכלפי הילדים )N=142( )באחוזים( 
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מן הנתונים עולה כי בטרם התיאום ההורי, כמחצית מן הנשים וכשליש מן הגברים דיווחו על אלימות מצד ההורה השני. נוסף 
על כך, 40% מן ההורים דיווחו כי ילדיהם חווים אלימות כלפיהם מצד ההורה השני. לאחר התיאום ההורי, חלה הפחתה ניכרת 
בדיווחים אלו. כך, ההפחתה הגבוהה ביותר בדיווח על אלימות חלה בקרב האבות – הפחתה של 77%. לאחריה, חלה הפחתה של 
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71% בקרב הנשים והפחתה בדיווחי ההורים על אלימות כלפי הילדים של 60%. כדי לבחון את מובהקות השינויים הללו במדגם 
נערך מבחן t להפרש ממוצעים במדגמים מזווגים. לוח 17 מסכם ממצאים אלו.

)N=142( לוח 17: הבדלים בין המדידות בטרם התיאום ההורי ולאחריו בפריטי הדיווח על אלימות, מדיווח ההורים

משתנה
מדידת הורים בטרם התיאום 

ההורי 
מדידת הורים לאחר התיאום 

הבדלההורי 
tסטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע

אם הילדים נעשית אלימה פיזית 
2.72**	1.160.7	1.520.8כלפיי )אבות(

ההורה השני נעשה אלים כלפי 
4.55***40.90	.1.751.061הילדים

אבי הילדים נעשה אלים פיזית כלפיי 
5.64***01.290.88	.2.061)אימהות(

p<0.001***  p<0.01**

מן הנתונים עולה כי לאחר התיאום ההורי חל שיפור מובהק בכלל הדיווחים של הורים בהיבטים של אלימות פיזית כלפיהם מצד 
ההורה השני או ושל אלימות ההורה השני כלפי הילדים. 

לסיכום, בחלק זה בחנו את דיווח ההורים על קיומן של התנהגויות מזיקות ואף אלימות של ההורה השני כלפי ההורה 
המדווח וכלפי הילדים. מניתוח הנתונים עולה כי: 

בטרם התיאום ההורי, כמחצית מן הנשים וכשליש מן הגברים דיווחו על חשיפה לאלימות מצד ההורה השני. כמו  	
כן 40% מן ההורים דיווחו כי ילדיהם חשופים לאלימות כלפיהם מצד ההורה השני. 

לאחר התיאום ההורי, חלה הפחתה ניכרת בדיווחים אלו. ההפחתה הגבוהה ביותר חלה בדיווח האבות בנוגע  	
לאלימות של האימהות כלפיהם )77%(. לאחריה, חלה הפחתה של 71% בדיווח האימהות על אלימות האבות כלפיהן 

והפחתה של 60% בדיווחי שני ההורים על אלימות ההורה השני כלפי הילדים. 

לאחר התיאום ההורי חל שיפור מובהק בכלל הדיווחים של הורים בהיבטים של אלימות פיזית כלפיהם מצד ההורה  	
השני או של אלימות ההורה השני כלפי הילדים. 
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4.2.2.5 שימוש הורים במערכת המשפט ומעורבות עו”ס לעניין סדרי דין 
שימוש הורים במערכת המשפט: כפי שצוין בסקירת הספרות, הורים המצויים בעימות בעצימות גבוהה מאופיינים בסרבנות 
יום-יומית לקיים את פרטי ההסכם ביניהם ובתביעות חוזרות ונשנות לבית המשפט. בספרות מצוין כי מדובר בכ-10% מאוכלוסיית 
המתגרשים התופסים כ-90% מזמנם של בתי המשפט לענייני משפחה )Elrod, 2001(. מתוך כך, מטרת התוכנית בהקשר זה היא 
לצמצם ולהפחית פנייה לבית המשפט בתביעות. היבט זה נבחן הן באמצעות שאלוני המתאמים והן באמצעות שאלוני ההורים. 

תרשים 4 מציג את הממצאים הנוגעים לשימוש ההורים במערכת המשפט בשלבי התיאום השונים. 

תרשים 4: שיעור ההורים שהשתמשו במערכת המשפט, על פי דיווחי ההורים )N=142( והמתאמים )N=131( )באחוזים(
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 )לאחר התיאום(דיווחי הורים  )במהלך התיאום(דיווחי מתאמים  )בטרם התיאום(דיווחי מתאמים 

%

 פנייה של ההורים בתביעות חוזרות לבית המשפט

על פי דיווחי המתאמים, %	9 מן ההורים הופנו לתיאום על ידי מערכת המשפט )71% מבתי המשפט, 14% מבתי 
הדין הדתיים, 5% מעו”ס לעניין סדרי דין ו-%	 מיחידות הסיוע(. המשפחות המאופיינות בעימות בעצימות גבוהה 
מופנות לתיאום על ידי מערכת המשפט בעקבות חוסר הסכמה על נושאים מהותיים הנוגעים להחלטות על משמורת 
הילדים וזמני השהות ובעקבות ריבוי תביעות זה כלפי זה. מכאן, ש-%	9 מן ההורים השתמשו בוודאות במערכת המשפט בטרם 
הגעתם לתיאום. נוסף על כך, המתאמים נשאלו במהלך התיאום האם המשפחות פנו בתביעה משפטית במהלך התיאום ההורי. 
מדיווחיהם עולה כי 29% פנו במהלך התיאום בתביעה לבית המשפט. יש לציין ולהזכיר כי פנייה שכזו למערכת המשפט במהלך 

התיאום ההורי כרוכה בהפסקת התיאום ההורי והשהייתו עד לגמר ההליכים המשפטיים.

מדיווחי ההורים כחצי שנה מסיום התיאום עולה כי 48% מן ההורים פנו בתביעה במקרה של מחלוקת. מכאן, 
שחלה הפחתה בקרב כמחצית מן המשפחות בפנייה בתביעה לבית המשפט. 
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בדומה לממצאים אלו, וכפי שפורט לעיל בסקירת הספרות, סקירת המחקרים הקיימים בתחום העלתה כי בקרב הורים שהשתתפו 
בתיאום ההורי, חלה הפחתה ניכרת )75%( בפנייה לתביעה בנושאי הילדים לאחר התיאום ההורי ועלייה במקרים שנפתרו ללא 
הליך משפטי )Henry et al., 2009(. במחקר נוסף אשר בחן שיעורי פנייה לבית משפט בקרב הורים שהשתתפו בתיאום הורי 
לעומת הורים בעלי מאפיינים דומים שלא עברו תיאום הורי, נמצא כי קבוצת המשתתפים בתיאום ההורי פנתה באופן ניכר פחות 

.)D‘Abate et al., 2019( לבית המשפט באופן כללי

מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין: בבתי המשפט מופעל ומעורב, לפי הצורך, עו”ס לעניין סדרי דין, לצורך הגשת תסקיר או לצורך 
הפעלת סמכויות פיקוח וקבלת החלטה במקרים שבהם אין הסכמה בין ההורים הנוגעת לטובת הילד. מטרת התוכנית, בין היתר, 

הייתה לסייע להורים לפתור מחלוקות ביניהם, ללא פנייה לערכאות שיפוט או מעורבות של עו”ס לעניין סדרי דין. 

מן הנתונים עולה כי על פי דיווחי ההורים, בטרם התיאום, 88% דיווחו על מעורבות פעילה של עו”ס לעניין סדרי דין 
ואילו לאחר התיאום ההורי, שיעור זה פחת ל-28%. מכאן, שחלה הפחתה ניכרת, של 60%, בשיעורי ההיעזרות 
במעורבות של עו”ס לעניין סדרי דין. חשוב לציין בהקשר זה, כי תנאי הכניסה לתוכנית התיאום ההורי מחייב הפסקה 

מוחלטת של מעורבות כלשהי של עו”ס לעניין סדרי דין למשך כל תקופת ההשתתפות בתוכנית.

לסיכום, בחלק זה בחנו האם לאחר התיאום ההורי חלה הפחתה בפנייה של ההורים אל מערכת המשפט )בתי המשפט 
לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים( ואל עו”ס לעניין סדרי דין. מניתוח הנתונים עולה כי: 

חלה הפחתה משמעותית של 50% בשיעורי הפנייה של הורים בתביעה לבית המשפט.  	

במהלך התיאום ההורי, שיעור הפניות של הורים למערכת המשפט עמד על 29%. פנייה שכזו למערכת המשפט  	
במהלך התיאום ההורי כרוכה בהפסקתו ובהשהייתו עד לגמר ההליכים המשפטיים.

חלה הפחתה משמעותית של 60% בשיעורי ההיעזרות במעורבות של עו”ס לעניין סדרי דין לאחר התיאום ההורי.  	

6.3 יישום תהליך התיאום ההורי במהלך הפיילוט
יישום תהליך התיאום ההורי שיוצג להלן נבחן מנקודת מבטם של המתאמים אשר טיפלו במשפחות, על פי ממצאי 
השאלון הממוחשב שמילאו בתום התיאומים )1	N=1(. יוצגו מאפייני הפניית ההורים לתוכנית והכנתם לתהליך 

התיאום ההורי, משך התהליך, מאפייני הפגישות ומאפייני סיום התהליך. 

6.3.1 הפניית ההורים לתוכנית והכנתם לתיאום ההורי 
ההפניה לתוכנית התיאום ההורי יכולה להתבצע על ידי כמה גורמים, כגון בית משפט לענייני משפחה, בית הדין הדתי )רבני, 
שרעי, דרוזי(, עו”ס יחידת הסיוע, עו”ס לעניין סדרי דין ועוד. כפי שניתן לראות בתרשים 5, נתוני המחקר מצביעים על כך שמרבית 

ההפניות לתיאום הורי )85%( התבצעו על ידי מערכת המשפט )בתי במשפט לענייני משפחה או בתי הדין הדתיים(. 
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תרשים 5: התפלגות מקורות ההפניה לתיאום ההורי )N=131( )באחוזים(

71

14

5
5 2 3

 אחר יחידות הסיוע הפנייה עצמית ס לעניין סדרי דין"עו בית דין בית משפט

כאמור, התנאי לכניסה לתהליך תיאום הורי, על פי התדריך של משרד הרווחה, הוא סיום ההליכים המשפטיים הקשורים להחלטות 
בנוגע למשמורת וזמני שהות וסיום מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין. מנתוני המחקר עולה כי תנאים אלו התקיימו במרבית המקרים 
אך לא בכולם. כך, 42% מן ההורים דיווחו על מעורבות פעילה של עו”ס לעניין סדרי דין בשלב הכניסה לתיאום ההורי ו-%	1 מן 
ההורים דיווחו כי אין תוכנית הורית מאושרת על ידי בית המשפט. מבדיקה עם מפעילי התוכנית עולה כי ייתכן שההורים היו 
בשלבי סיום של הליכים משפטיים הנוגעים לאישור התוכנית ההורית או של מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין וכי נעשית בדיקה 

קפדנית המיועדת לוודא את קיומם של תנאים אלו.

לאחר ההפניה לתיאום ההורי מתבצע תהליך של בדיקת התאמת ההורים לתיאום ההורי והכנתם לקראתו )נקרא גם “תקופת 
הבישול”(. על פי התדריך, יש להגביל את תהליך ההכנה למשך של חודש )ראו פירוט דרכי העבודה בסעיף 4.	(. משך ההכנה 
לתיאום ההורי נמדד כתקופת הזמן שעברה מתאריך הפניית המשפחה ועד פגישת התיאום ההורי הראשונה. תרשים 6 מציג את 

התפלגות משך זמן ההכנה של המשפחות בפיילוט. 
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תרשים 6: התפלגות משך זמן ההכנה של המשפחות לתיאום ההורי )N=131( )באחוזים( 
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הנתונים מצביעים על כך שבקרב שני שליש מן המשפחות הליך ההכנה לתיאום ההורי ארך יותר מחודש. 1%	 מן המשפחות 
נדרשו לחודשיים עד ארבעה חודשים ו-%	1 מן המשפחות נדרשו לארבעה חודשים ויותר. במרבית המקרים )87%(, תקופת ההכנה 
לתיאום ההורי נמשכה עד 4 חודשים. ממוצע תקופה זו עמד על 1.8 חודשים )סטיית תקן 	.2(. לסיכום, במרבית המקרים, הליך 

ההכנה לתיאום הורי בתוכנית הפיילוט ארך זמן ממושך יותר מן המתוכנן. 

6.3.2 משך תהליך התיאום ההורי 
תהליך התיאום ההורי מתחיל בפגישה פרטנית ראשונה עם כל אחד מן ההורים ולאחריה המשך פגישות משותפות. משך התיאום 
ההורי נמדד כתקופת הזמן שעברה מתאריך הפגישה הראשונה עם אחד ההורים ועד הפגישה האחרונה עימם. תרשים 7 מציג 

את התפלגות המשפחות על פי משך זמן תהליך התיאום בפיילוט.

תרשים 7: התפלגות המשפחות על פי משך התיאום ההורי )N=131( )במספרים(
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הנתונים מצביעים על כך ש-72% מכלל המשפחות אשר השתתפו במפגשי התיאום ההורי טופלו לתקופה של עד תשעה חודשים. 
מנתוני הפיילוט עולה כי משך התיאום ההורי היה בין שלושה שבועות לכל הפחות ועד ל-20 חודשים לכל היותר. כחמישית מן 
התיאומים )18%( נמשכו עד חודשיים ו-28% מהם התארכו מעל ל-9 חודשים. משך התיאום ההורי הממוצע למשפחה עמד על 6.5 
חודשים )סטיית תקן 	.5(, כאשר בקרב כמחצית מן המשפחות הליך התיאום ההורי ארך 5 חודשים ופחות. על פי המודל הלוגי 
אשר נבנה בטרם התחלת הפיילוט )נספח א(, התיאום ההורי אמור להימשך בממוצע כ-9.5 חודשים. כלומר, משך זמן התיאום 

ההורי הממוצע בפיילוט היה קצר יותר מן הרצוי. 

6.3.3 מאפייני פגישות התיאום ההורי 
כפי שתואר, תהליך התיאום ההורי מתחיל בפגישות נפרדות לכל הורה וממשיך בפגישות משותפות. על פי המודל הלוגי לתוכנית 
)נספח א(, כל משפחה מיועדת לעבור עד 20 פגישות בממוצע, אחת לשבועיים. מספר זה נקבע על פי הניסיון המקצועי והקליני 
בתחום התיאום ההורי בארץ. מדיווחי המתאמים בפיילוט עולה כי בקרב כלל המשפחות שטופלו התקיימו בין 	 פגישות לכל 
הפחות ל-29 פגישות לכל היותר. ממוצע הפגישות למשפחה עמד על 10 פגישות )סטיית תקן 6.4( וזאת כמחצית מן הממוצע 
הרצוי על פי המודל הלוגי. מחצית מן ההורים היו ב-9 פגישות ופחות. מרבית הפגישות )66%( התקיימו אחת לשבועיים. כמו כן 
67% מן הפגישות התקיימו באופן סדיר ולעומתן %		 מן הפגישות היו כרוכות בביטולים תדירים. המתאמים דיווחו כי הביטולים 
נבעו בכמחצית מן המקרים )47%( מסיבות מוצדקות וקשיים אובייקטיביים של ההורים ובכמחצית מן המקרים )%	5( מהתנגדות 
או חוסר שיתוף פעולה של אחד מן ההורים או שניהם. לסיכום, ממוצע הפגישות בפיילוט היה קטן מן המתוכנן ומרבית הפגישות 

התקיימו באופן סדיר. 

6.3.4 השהיית תהליך התיאום ההורי וסיום התהליך 
השהיית התיאום: מדיווחי המתאמים עולה כי ב-42% מן המקרים הושהה תהליך התיאום ההורי. מן הנתונים עולה כי מרבית 
המשפחות אשר יצאו להשהיה )82%( לא חזרו לתיאום ההורי. מבין אלו שחזרו, 80% חזרו לתיאום ההורי בהוראת בית משפט 
או בית הדין הדתי ו-20% חזרו מרצונן. מכאן, שמרבית המשפחות אשר הושהו, לא הוחזרו לתיאום על ידי בתי המשפט או מרצונן 

החופשי ועל כן לרוב, יציאה להשהיה הובילה לסיום תהליך התיאום. 

סיום תהליך התיאום: בתום התיאום, המתאמים נדרשו לענות על השאלה: “האם התיאום הסתיים במועד המתוכנן או הופסק 
לפני השלמתו?”. השלמת הפגישות מתייחסת למצבים שבהם המתאמים וההורים הגיעו להסכמה לסיים את התיאום. המתאמים 
דיווחו כי כרבע מן המשפחות )24%( סיימו טיפול ‘כמתוכנן’. לעומתן, 76% מן המשפחות סיימו את התיאום ההורי בטרם השלמתו. 
יש להדגיש כי על אף התנאים לסיום התיאום ‘כמתוכנן’ המועברים למתאמים בהכשרה ובהדרכות )כמפורט בסעיף 4.	(, עדיין 
תפיסת ‘סיום כמתוכנן’ תלויה בפרשנות סובייקטיבית המשתנה בין המתאמים. תרשים 8 מציג את הסיבות בגינן הסתיים התיאום 

ההורי בטרם השלמתו, על פי דיווחי המתאמים. 
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תרשים 8: פירוט הסיבות לסיום התיאום ההורי בטרם השלמתו, על פי דיווח המתאמים^ )N=96( )באחוזים( 
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^ייתכנו כמה סיבות לאותה משפחה ועל כן ההתפלגות אינה מסתכמת ב-100%

מן הנתונים עולה כי הסיבה השכיחה ביותר לסיום התיאום הייתה פרישה של אחד ההורים או שניהם ממפגשי התיאום ההורי 
)48%(; הסיבה השנייה בשכיחותה הייתה הפרת הסכם של אחד ההורים או שניהם, אשר התקיימה לרוב כאשר אחד ההורים 
או שניהם פנו בתביעה לבית המשפט )8%	(; %	1 מן המשפחות סיימו את התיאום בגין ‘חוסר התאמה’. חוסר התאמה תואר 
על ידי המתאמים במגוון מקרים שבהם חשו שלא ניתן להתקדם בתהליך התיאום )כגון חוסר בשלות של ההורים לתהליך, רמת 
עצימות גבוהה מדיי של העימות, חוסר מחויבות של ההורים לתהליך(. ב-5% תוארו סיבות אחרות, כגון מצב הבריאות של אחד 
ההורים, מעבר דירה של אחד ההורים, הורים אשר דיווחו על תקשורת ישירה ביניהם או הורים שחשו שמיצו את התהליך או 

שיש ביניהם שיתוף פעולה מספק. 

לסיכום, בחלק זה נבחנו מאפייני תהליך התיאום ההורי בפיילוט. מניתוח הנתונים עולה כי: 

מרבית ההפניות לתוכנית התיאום ההורי נעשו על ידי מערכת המשפט.  	

בהתייחס לדרכי העבודה אשר נקבעו במודל הלוגי לתוכנית )נספח א( ובתדריך התיאום ההורי של משרד הרווחה,  	
הליך ההכנה לתיאום ההורי ארך לרוב זמן ממושך יותר מן המתוכנן. לעומת זאת, משך התיאום ההורי הממוצע 

היה קצר ולא אפשר את השלמת התהליך. 

מספר הפגישות עם שני ההורים היה נמוך מן הרצוי, אך במרבית המקרים הצליחה התוכנית לגייס שני הורים בעימות  	
בעצימות גבוהה להגיע באופן תדיר וסדיר למפגשים משותפים. 

ביותר משליש מן המקרים הושהה תהליך התיאום ההורי ומרבית המשפחות אשר יצאו להשהיה לא חזרו, או  	
הוחזרו לתיאום ההורי על ידי בתי המשפט. 
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במרבית המקרים, דיווחו המתאמים ההוריים על נשירה של ההורים בטרם השלמת התיאום ההורי ובכרבע מן  	
המקרים בלבד דיווחו המתאמים על סיום התיאום בעת השלמת התהליך. 

הסיבות השכיחות ביותר לסיום התיאום היו הפרת הסכם של אחד ההורים או שניהם או פרישה ממפגשי התיאום  	
ההורי של אחד ההורים או שניהם. 

6.4 הצלחת התיאום ההורי
בחלק זה נציג ממצאים בנוגע להצלחת התיאום ההורי. במטרה לבחון אילו מאפיינים מסייעים לתוצאות טובות יותר של התוכנית, 
נבנה מדד המסכם את רכיבי ‘הצלחת התיאום ההורי’. מדד זה הורכב משקלול ממוצעי 18 פריטים הנוגעים לדיווח המתאמים על 
מידת השיפור או ההחמרה בהתנהגות ההורים במגוון תחומים, כגון תקשורת, שיתוף פעולה הורי, התנהגות ויחסים בין ההורים 
ומידת עירוב הילדים בעימות. בכלל המדגם, ממוצע ‘הצלחת התיאום ההורי’ עמד על 68.	 )ס”ת 0.58( בסקאלה של 1 )חלה הרעה 

ניכרת בהורות המשותפת( ועד 5 )חל שיפור ניכר בהורות המשותפת(. 

לצורך ניבוי ‘הצלחת התיאום ההורי’, נבנה מודל רגרסיה לינארית רב-משתנית בשלושה שלבים. השלב הראשון בחן מודל המבוסס 
על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וכלכליים ובהם מגדר, גיל, רמת דתיות, רמת השכלה קטגוריאלית )12 שנות לימוד או פחות, השכלה 
תיכונית עם בגרות, הכשרה מקצועית על-תיכונית והקטגוריה להשוואה – השכלה אקדמית( ומצב כלכלי )הכנסה מתחת לממוצע 
והכנסה ממוצעת ומעלה(; בשלב השני נוספו למודל מאפייני תהליך התיאום ההורי ובהם תקופת ההכנה לתיאום ההורי, מספר 
פגישות עם שני ההורים, סדירות הפגישות האלו וסיום התיאום ההורי כמתוכנן; ובשלב השלישי נוסף למודל המשתנה ‘רמת 

עצימות עימות גבוהה בטרם התיאום ההורי’ )ר’ פירוט בניית המדד בסעיף 	.6.4(. בלוח 18 מוצגים ממצאי הרגרסיה.
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לוח 18: מודל רגרסיה לניבוי הצלחת התיאום ההורי כתוצאה ממאפיינים אישיים, ממאפייני התיאום ההורי ומרמת עצימות העימות 

שלב 	שלב 2שלב 1

מאפיינים אישיים
מאפיינים אישיים ומאפייני 

התיאום ההורי

מאפיינים אישיים, מאפייני 
התיאום ההורי ורמת עצימות 

העימות

מקדמים )ס”ת(מקדמים )ס”ת(מקדמים )ס”ת(מנבאים

)087.( 002.-)085.( 046.)111.( 	22.**מגדר )גברים(

)006.( 002.)006.( 000.)008.( 001.-גיל

רמת השכלה

)141.( 190.)141.( 7	1.)181.( 170.-21 שנות לימוד או פחות^

)	14.( 271.-*)144.( 290.-**)190.( 477.-**השכלה תיכונית עם בגרות^
הכשרה מקצועית על 

)102.( 8	0.-)101.( 	08.-)4	1.( 079.-תיכונית^

מצב כלכלי

)087.( 096.-)086.( 2	1.-)112.( 	22.-**הכנסה ממוצעת ומעלה^^

מאפייני התיאום ההורי
תקופת ההכנה לתיאום 

)8	0.( 004.-)8	0.( 002.--ההורי
מספר פגישות עם שני 

)008.( 024.***)008.( 024. ***-ההורים

)087.( 046.-)088.( 050.--סדירות הפגישות

)122.( 650.***)	12.( 667.***-סיום התיאום ההורי כמתוכנן

)080.( 167.-** --רמת עצימות עימות גבוהה
הצלחת התיאום ההורי 

)44	.( 865.	)281.( 	44.	)47	.( 798.	)קבוע(
R².081.500.518 )שונות מוסברת(

 p<0.01 ***  p<0.05 **  p<0.1*
^קטגוריית השוואה – השכלה אקדמית

^^ קטגוריית השוואה – הכנסה פחות והרבה פחות מהכנסה ממוצעת 
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מן הנתונים עולה כי השלב הראשון של מודל ניבוי הצלחת התיאום ההורי המתבסס על המאפיינים האישיים של ההורים בתיאום 
מצליח להסביר 8% בלבד מן השונות של הצלחת התיאום ההורי. מכאן, שלא ניתן לנבא את הצלחת התיאום באמצעות המאפיינים 

האישיים של ההורים. 

הוספת מאפייני התיאום ההורי מגדילה את השונות המוסברת של הצלחת התיאום ההורי באופן ניכר )ומובהק סטטיסטית(, כך 
שבשלב השני מסביר המודל 50% משונות הצלחת התיאום ההורי. בשלב השלישי, הכולל גם את רמת עצימות העימות ההורי, 

מסביר המודל כ-52% מן השונות של הצלחת התיאום ההורי.

בחינת מודל הרגרסיה המלא )שלב שלישי( מעלה כי למעט בעלי השכלה תיכונית, אשר יגיעו להצלחה פחותה של התיאום ההורי 
לעומת בעלי השכלה גבוהה, המאפיינים האישיים אינם מנבאים את מידת ההצלחה בהליך התיאום ההורי. 

6.4.1 מספר הפגישות עם ההורים 
מן המודל עולה כי מספר הפגישות בהליך התיאום ההורי משמש הסבר וגורם מנבא להצלחת התיאום ההורי, כאשר עם כל 
פגישה נוספת גדל הסיכוי להצלחת התיאום ההורי )בהתאם למודל הלוגי של התוכנית אשר ממליץ על 20 פגישות תיאום הורי 

להליך תיאום הורי מיטבי(.

 rp=.595( נוסף על כך, נמצא כי הקשר החיובי בין מספר פגישות להצלחת תיאום הורי הוא קורבי-לינארי. כך, מגמת הקשר החיובית
p<.001( בין מספר הפגישות להצלחת התיאום ההורי נשמרת עד לפגישה ה-14 ואילו החל מהפגישה ה-15 הקשר מתמתן. ההצלחה 

הגבוהה ביותר הייתה ברמה של 12-	1 פגישות. מכאן, שמספר הפגישות המיטבי להשגת הצלחה בתיאום הוא כ-15 פגישות.

6.4.2 סיום התיאום בעת השלמת התהליך
מן המודל עולה כי סיום תהליך התיאום ההורי בעת השלמת התהליך על פי תפיסת המתאמים, הוא הסבר וגורם מנבא להצלחת 
התיאום ההורי. חשוב לציין כי ‘סיום כמתוכנן’ בעת השלמת התהליך כפי שדווח על ידי המתאמים ההוריים בסיום התיאום ההורי, 
נתון לפרשנות סובייקטיבית שונה של כל אחד מן המתאמים ההוריים. ההדרכה הרשמית מתייחסת ל’סיום בעת השלמת התהליך’ 
כסיום המתקיים בשני תנאים: )1( הורים מצליחים ליצור תקשורת ביניהם ללא גורם חיצוני; )2( הורים מצליחים לגבש הסכמות 

ביניהם. למרות זאת, עולה מן השטח כי תפיסת הסיום עדיין איננה אחידה בקרב המתאמים ההוריים. 

6.4.3 רמת עצימות עימות גבוהה
 כדי לבחון את השפעת עצימות העימות בין ההורים על סיכויי ההצלחה בתוכנית התיאום ההורי, נבנה מדד קליני ‘רמת עצימות 
עימות גבוהה’ בסיוע של מדריכת התוכנית, עידית הוניגמן. זאת, בהתבסס על נקודת המוצא כי על אף שכלל ההורים המגיעים 
לתיאום מצויים בעימות בעצימות גבוהה, ישנן דרגות עצימות הנבדלות בחומרתן. מתוך כך, מדד זה מייצג שלוש דרגות שונות של 

עצימות עימות גבוהה: מתונה-גבוהה, אינטנסיבית וחמורה.

 factor( במטרה לבנות סולם מאוחד שיהווה מדד פשוט לבחינת עצימות העימות בין ההורים, נעשה שימוש בניתוח גורמים
analysis( אשר אפשר לזהות קשרים בין המשתנים ולקבץ לגורמים )ראו פירוט בנספח ג(. לאחר יצירת המדד, הוכנס המשתנה 
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‘רמת עצימות עימות גבוהה’ למודל הרגרסיה לניבוי הצלחת התיאום. ממודל הרגרסיה עולה כי נמצא קשר מובהק בין רמת עצימות 
העימות ובין הצלחת התיאום של ההורים שהשתתפו בתוכנית. מכאן, שככל שרמת עצימות העימות הייתה אינטנסיבית וחמורה 

יותר בטרם התיאום, כך השיפור במדד הצלחת התיאום היה נמוך יותר. 

6.4.4 יציאה להשהיה וחזרה מהשהיה 
 tכדי לבחון האם יש הבדל מובהק בין אוכלוסיית ההורים שיצאו להשהיה ובין אוכלוסיית ההורים שלא יצאו להשהיה, נערך מבחן
למדגמים בלתי תלויים ונמצא כי משפחות שלא יצאו להשהיה הגיעו לתוצאות טובות יותר במדד ‘הצלחת התיאום’, באופן מובהק 
סטטיסטית )p<0.05 t=2.50(. נוסף על כך, כדי לבחון האם יש הבדל במדד הצלחת התיאום בין המשפחות שיצאו להשהיה וחזרו 
ממנה ובין משפחות שלא חזרו ממנה, נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים ונמצא כי משפחות במדגם שיצאו להשהיה וחזרו 

לתיאום הגיעו לתוצאות טובות יותר במדד ‘הצלחת התיאום’9.

לסיכום, בחלק זה בחנו אילו משתנים עשויים לנבא את ‘הצלחת התיאום’ באמצעות מודל הרגרסיה. מממצאי הניתוח 
עולה כי ישנם כמה מאפיינים התורמים להצלחה רבה יותר של התיאום ההורי: 

צמצום ומניעה של הוצאת משפחות להשהיה – משפחות שלא יצאו להשהיה הגיעו לתוצאות טובות יותר ממשפחות . 1
שיצאו להשהיה. 

הגדלת מספר הפגישות עם שני ההורים יחד עד למספר הפגישות המיטבי – ככל שמספר הפגישות היה גבוה יותר . 2
ועד ל-15 פגישות, הצלחת התיאום הייתה רבה יותר. 

החזרת הורים לתהליך התיאום לאחר השהייה – משפחות במדגם שיצאו להשהיה וחזרו או הוחזרו לתיאום על . 	
ידי מערכת המשפט, הגיעו לתוצאות טובות יותר ממשפחות שלא חזרו מהשהיה.

סיום התיאום ההורי בעת השלמת התהליך – משפחות אשר המתאמים דיווחו בנוגע להן ש’סיימו בעת השלמת . 4
התהליך’ הגיעו לתוצאות טובות יותר במדד ‘הצלחת התיאום’, ממשפחות שסיימו את התיאום ‘בטרם השלמתו’.

מידת עצימות העימות – נמצא כי ככל שרמות עצימות העימות ההורי בטרם התיאום היו גבוהות יותר, כך ההצלחה . 5
בהליך התיאום ההורי על פי מדד ‘הצלחת התיאום’ הייתה נמוכה יותר.

מתוך כך, עולה כי ככל שהתיאום ההורי יסתיים במועד המתוכנן ללא השהיות, יפעל להחזרת הורים מהשהיה, יכלול 
יותר פגישות )עד ל-51 פגישות( ויתאים עצמו לעצימות העימות, כך סיכויי ההורים להראות הצלחה במדדי התוצאה 

הרצויים, גבוהים יותר.

בשל גודל המדגם הקטן, רמת הביטחון עומדת על p<0.09( 91%( ועל כן איננה מובהקת סטטיסטית.  9
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6.5 תפיסות אנשי המקצוע וההורים בנוגע לתוכנית התיאום ההורי
בחלק זה יוצגו תפיסותיהם של אנשי המקצוע ושל ההורים בנוגע לתוכנית התיאום ההורי, כפי שעלו מראיונות העומק ומקבוצת 
המיקוד שנערכו במחקר ומן התשובות הפתוחות של ההורים בריאיון הטלפוני עימם. ראשית יוצגו התפיסות בנוגע לאוכלוסיית 
היעד המתאימה לתוכנית, לאחר מכן יוצגו תפיסות בנוגע לתפקיד המתאם ההורי ולעבודה בקוֺ )co(, ולבסוף יוצגו התפיסות בנוגע 
לדרכי העבודה. כמו כן יובא סיכום התובנות שעלו מדברי המרואיינים בנוגע לחוזקות התוכנית, לקשיים שלה והצעות לשיפורה. 

להלן מוצג פירוט התמות והקטגוריות שעלו מן הניתוח התמטי של ראיונות העומק ושל קבוצת המיקוד:

תפיסות בנוגע להתאמת התוכנית לאוכלוסיות יעד שונותתמה ראשית
המשפחות שעבורן התוכנית עשויה להיות תת-קטגוריות

המועילה ביותר
משפחות אשר סיכוייהן להפיק תועלת מן 

התיאום נמוכים יותר 
קטגוריות משנה 

בתוך תת-הקטגוריות
מאפייני ההורים )בריאות הנפש, התמכרויות, משפחות שהעימות שלהן מצבי

אלימות(
עיתוי העימות: בתחילתו וכאשר ההורים מסוגלים 

לראות את צורכי הילדים
סוג העימות )נושאים כספיים או הסכמי משמורת 

זמנית(
העימות מתאפיין בפחות פתולוגיה

תפיסות בנוגע לתפקידי המתאמים ההורייםתמה ראשית
תפיסת העבודה בקוֺ של שני מתאמים הורייםתפיסות בנוגע לתפקיד המתאם ההוריתת-קטגוריות

קטגוריות משנה 
בתוך תת-הקטגוריות

העבודה בקו היא הכרחית/יש לה יתרונות רביםתפיסות בנוגע להכשרה לתפקיד
רצוי כי העבודה בקו תהיה של גבר ואישהתפקיד תובעני מבחינה רגשית

עבודה בקו היא מורכבת/רצוי לתת הדרכה צורך בהדרכה שוטפת
ייעודית לעבודה בקו

שביעות רצון של ההורים מתפקוד המתאמים 
ההוריים

שביעות רצון של ההורים מן העבודה בקו של 
המנחים

קושי של ההורים עם הניטרליות של המתאמים
קושי של ההורים עם היעדר סמכות של 

המתאמים לחייב המשך של תהליך התיאום 
שנפסק בגלל אחד הצדדים



48

תפיסות בנוגע לדרכי העבודה בתוכנית התיאום ההוריתמה ראשית
הצעות לחיזוק מודל התיאום ההורייתרונות וחוזקות של התוכניתתת-קטגוריות

קטגוריות משנה 
בתוך תת-הקטגוריות

התוכנית נחוצה וממלאת ִריק במערכת 
השירותים/מספקת מענה שונה מאלה הקיימים

הגבלת יכולתם של הורים לפנות לבית המשפט 
במהלך התיאום ההורי

התוכנית אינה מטפלת בעימות ההורי/מתעלמת 
ממנו

כאשר העימות ההורי מתעצם, רצוי שהמתאמים 
ההוריים יעזרו באנשי מקצוע אחרים שהיו בקשר 

עם ההורים
התוכנית מציעה שימוש בכלים מגוונים לפיתוח 

תקשורת הורית מכבדת
מתן טיפול פרטני לכל אחד מן ההורים בד בבד 

עם התיאום
התאמה תרבותית של התוכנית לרמת הדתיות 

ולאוכלוסייה הערבית 

6.5.1 תפיסות בנוגע להתאמת התוכנית לאוכלוסיות יעד שונות
אחד הקשיים הדומיננטיים שעליהם הצביעו המרואיינים הוא העובדה שישנה נשירה מן התוכנית ומקרים שבהם ההתערבות 

מתקשה להשיג את תוצאותיה. 

משפחות שעבורן התוכנית עשויה להיות המועילה ביותר 
על אף שהמאפיין הבסיסי המשותף לכל המשפחות בתיאום הוא קיומו של עימות זוגי דומיננטי, צוין כי הורים שעשויים להפיק 

תועלת רבה יותר מן התיאום ההורי הם אלה שהעימות ביניהם הוא “מצבי” כלומר, שאיננו כרוני.

יש אנשים שאצלם באמת זה מסלים מאוד מהר ואחר כך עם הזמן הם מצליחים להירגע ולהתווסת ולהכניס “
את העניינים לפרופורציות – זה קונפליקט מצבי שיושב על פרק זמן והוא לא הופך להיות כרוני” )עו”ס לעניין 

סדרי דין(

נוסף על כך, צוין כי העיתוי המתאים ביותר לשילוב ההורים בתוכנית הוא בתחילת העימות, בטרם החרפתו, אז האפשרות להשפיע 
על הדינמיקה ההורית גבוהה יותר, ועדיין ישנה פחות מורכבות שקשורה לזוגיות ולהקמת משפחה נוספת. 

אני חושבת שהכי נכון לקבל משפחות כשהקונפליקט מתחיל. כשהוא בשנה הראשונה שלו. לא מייד “
כשמתגרשים ויש את ההלם ואת הכעס, אלא בשלב הזה אחרי שהכעס הנורמטיבי שוכך. אני חושבת שלא 
נכון לחכות חמש שנים ואז לשלוח אותם אלינו לתיאום הורי. כי באמת הם מגיעים מוכים, חבוטים, כועסים, 
זועמים. לפעמים מתקשים עוד יותר לוותר על השפה הזו. ואז היכולת שלנו לעזור להם היא מאוד מוגבלת” 

)מתאמת הורית(

היו מגיעות משפחות אחרי הרבה מאוד שנים ואז יש כבר זוגיות ויש כבר פרק ב’ והיריון, אז זה הופך “
להיות קשה. אז נכנסים עוד גורמים לזירה. ולכן חשוב לנסות להביא את המשפחות כמה שיותר מהר” 

)מתאמת הורית( 
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חשוב לציין כי בעקבות דברים אלה, נבחן הקשר בין הצלחת התיאום ובין משך הזמן מן הגירושין ונמצא כי אין קשר מובהק ביניהם.

עוד נאמר כי העיתוי המתאים להשתלבות בתוכנית הוא כאשר ההורים מסוגלים, בתוך העיסוק האינטנסיבי שלהם בעימות ביניהם, 
לראות גם את צורכי הילדים. 

יש הורים שמאוד עסוקים בפגיעות שלהם, וכל מה שנוגע לילד לא על הפרק. צריכה להיות מידה מסוימת “
של הסתגלות לפרידה, שהם פחות עסוקים בהאשמות הדדיות ברמה האישית ויש מסוגלות לראות את צורכי 

הילד ולשוחח עליו” )עו”ס לעניין סדרי דין(

גם מדברי ההורים עצמם עלה כי יש חשיבות מכרעת לכך שההורים יהיו פנויים לעסוק בטובת הילדים. 

התיאום לא מתאים כאשר לא רואים את הילדים. פה המטרה שנבוא ונתגמש ונתחשב אחד בשני אבל לא “
היינו במקום הזה, אנחנו במקום של נקמה. הוא רוצה לפגוע בי, לא מענייו אותו הילדים. ניסו לשים את הילדים 
במרכז להתמקד בהם, שמו לנו תמונה שלהם. לא עזר כלום. כל מפגש שומעים את זה שהוא קורבן ועסוק 

בנקמה, ואת מרגישה שאת מבזבזת את הזמן שלך”. 

נוסף לעיתוי, ציינו המרואיינים כי ככל שההורים מתאפיינים בפחות פתולוגיה כך הסיכויים שההתערבות תהיה מועילה הם 
גבוהים יותר. 

כאשר ההורים בחרדות מאוד גבוהות או היסטריים, זה יותר קשה ]...[ ככל שהחדר יותר שפוי ורמת התפקוד “
פחות פתולוגית, כך יש יותר סיכוי להתייעלות התא המשפחתי” )מתאם הורי( 

משפחות אשר סיכוייהן להפיק תועלת מן התיאום נמוכים יותר 
מבחינת מאפייני ההורים שלהם סיכויים נמוכים יותר להפיק תועלת מן התוכנית תוארו בעיקר הורים המתמודדים עם מחלות 

נפש קשות, הפרעות אישיות, הורים מכורים לחומרים מסוכנים )אלכוהול וסמים( והורים המתאפיינים באלימות ובעבריינות. 

אנחנו מקבלים גם אנשים עם הפרעת אישיות מאוד קשה, כשאין לנו את הכלים לטפל בהפרעת האישיות. “
וזה לא פשוט ככה לטפל באנשים האלו. אני חושבת שהסיכוי לשינוי אצלם הוא נמוך. אז זה פרופיל שהוא 

פחות מתאים” )מתאמת הורית( 

לפעמים יש מקרים עם סמי-עבריינות, צווארון אפור, לא שמים על אף אחד. אלה גם מקרים שלא צלחו” “
)מתאם הורי(

גם הורים שהשתתפו בתוכנית ציינו כי לדעתם התוכנית מתקשה לתת מענה במקרים עם אלימות במשפחה.

לדעתי זה פחות מתאים לאנשים שחשים אלימות מהצד השני, הרגשתי לא בטוחה לידו. הוא היה צועק “
ומטיח האשמות, הרגשתי בפגישות שאני חווה את הכול מחדש וזה היה מעבר לכוחות שלי. העדפתי לא 
להמשיך את הפגישות כי גם ככה זה לא עזר לי. לא הסכים על כלום, כאילו לדבר לאוויר, לא הסכים לשום 

דבר ממה שאני רוצה” )אם שהשתתפה בתוכנית(
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במצב כזה טעון ומורכב שיש בו הרבה אלימות ופחד זה לא מתאים. זה לא עובד טוב, כי את מפחדת ולא “
אומרת את מה שאת רוצה להגיד. אני הרבה פעמים פחדתי להגיע לשם. לא הרגשתי בטוחה, זה היה בערב 
ולא הייתה נפש חיה. ביקשתי להיכנס אחריו ולצאת לפניו. הם לא יכלו לתת לי את ההגנה שהייתי צריכה” 

)אם שהשתתפה בתוכנית(

מבחינת סוג העימות נאמר כי התוכנית מתקשה לסייע להורים שלהם עימותים בנושאים כספיים או בנושא הסכמי משמורת זמנית, 
כיוון שמדובר בנושאים מאוד טעונים שהדיון בהם עלול להוביל ל”פיצוץ” ולהפסקת התהליך. עוד צוין כי התוכנית אינה מתאימה 

למשפחות שבהן התחיל כבר תהליך של ניכור הורי, מכיוון שאין בה שימוש בכלים לטיפול בניכור הורי10. 

כדי לעודד הפניית משפחות מתאימות לתוכנית, סיפרו חלק מן המרואיינים כי הצוות המפעיל את התוכנית עורך מפגשי חשיפה 
לשופטים ולעו”סים לעניין סדרי דין, ובהם הם מציגים את מטרות התוכנית, את דרכי העבודה, את סוג שיתוף הפעולה הנדרש 

מהם להצלחת התוכנית ואת התנאים הנדרשים להפניית המשפחות לתיאום. 

 )co( ’6.5.2 תפיסות בנוגע לתפקיד המתאם ההורי והעבודה ב’קו

תפיסות בנוגע לתפקיד המתאם ההורי 
המתאם ההורי אחראי לתהליך התיאום ההורי יחד עם מתאם הורי נוסף. מן המחקר עלה כי המתאמים ההוריים הגיעו לתפקידם 
מרקע מקצועי של טיפול זוגי ומשפחתי ו/או מעבודה כעו”ס לעניין סדרי דין. כולם קיבלו הכשרה לתפקיד במהלך שלושה 
מפגשים – כל מפגש נמשך חמש שעות )סך הכול 15 שעות הכשרה(. במסגרת ההכשרה הם למדו על מטרת התוכנית, רכשו 
כלים ומיומנויות ייחודיים לתוכנית והתנסו במשחקי תפקידים. מן הראיונות עלה כי ההכשרה מסייעת להבחין בין שיטות העבודה 

השגורות בתפקידם המקביל ובין שיטות העבודה בתוכנית זו. 

ההכשרה הבסיסית שעשינו, היה הלם כזה. היה איזה סוויץ’ מאוד מאוד גדול בין הכובע של המטפלת “
הדינמית, הזוגית והמשפחתית לבין הכובע של המתאמת. שזה שתי שפות שונות. למדנו איך נעים בתוך זה 
ואיך החלק הטיפולי מתגייס להיות בתוך התהליך של התיאום ההורי. אז היה לא פשוט לנוע בין הכיסאות, 

זה היה מעבר לא פשוט עד שמצאתי איזון” )מתאמת הורית( 

היו מרואיינים שציינו כי לאנשי מקצוע שאין להם הכשרה בטיפול משפחתי יש צורך בהשלמת ההכשרה בתחום זה כדי להצליח 
בתפקיד התיאום ההורי. עוד צוין בראיונות כי ההכשרה לתפקיד לבדה אינה מספיקה, וכי נחוץ תרגול רב, התנסות והדרכה על 
ההתנסות. ואכן במסגרת התוכנית ניתנת הדרכה קבוצתית למתאמים הוריים אחת לשבועיים למשך שעה וחצי, ובמהלכה הם 

משתפים בדילמות מקצועיות ומקבלים הדרכה בנוגע להן. 

כדי ללמוד על דרכי התערבות מתאימות במקרים של ניכור הורי ראו: בר-און ומזא”ה, 2019.  10
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הדילמות שהם מעלים קשורות למשפחות שנכנסים איתן למבוי סתום, לתוך הדינמיקה ביניהן. הנקודות “
הבעייתיות זה ההתמודדויות והמניפולציות של האנשים והקושי שלהם להתמקד בילדים. או המעבר הזה 
)בין התפקיד המקביל לתפקיד התיאום ההורי( שהם לפעמים לא יודעים לעשות אותו” )המדריכה בתוכנית(

בסך הכול הביעו המרואיינים שביעות רצון מן ההדרכה הקבוצתית. אולם נאמר כי היא אינה מספיקה. 

במהלך ההדרכות אנחנו מביאים מקרים. אבל אין את המרחב לשבת על מקרה אחד בשעה שלמה. יש מחיר “
להדרכה קבוצתית. לא נוגעים בכולם. וזה לא פשוט. עבודה עם קונפליקט גבוה היא עבודה לא פשוטה” 

)מתאם הורי(

בראיונות עלה כי תפקיד המתאם ההורי הוא תפקיד קשה מבחינה רגשית וכי הוא תובע מחיר נפשי. 

זה תפקיד מאוד מאוד מאוד מעייף. מאוד מאוד מתיש. כי אתה עובד בסכסוך כל הזמן. כל הזמן יש לך רעשים “
של אנשים בקונפליקט. וזה מחלחל לך לתוך העולם שלך” )מנהלת תחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי(

זה קשה. פרויקט נורא קשה. בעיקר רגשית. נפשית, רגשית. זה גוזל המון המון כוחות. ]...[ זה פוגש אותי “
בכל מיני מקומות. לא יעזור בכלום. כשאתה מתעסק בחרא הידיים שלך מתלכלכות בחרא” )מתאמת הורית( 

בהמשך לכך, עלה מן הראיונות צורך מהותי בהדרכה פרטנית לכל אחד מן המתאמים ההוריים, לצד ההדרכה הקבוצתית. 

ההדרכה הפרטנית היא קריטית. פשוט קריטית. אי אפשר בלי. צריך את ההולדינג. שיהיה עוד מקום “
לוונטילציה. שנוכל לצאת מאין מוצא. ממבוי סתום. אחרת מהר מאוד יהיו אנרגיות של שחיקה ותשישות 

מהתפקיד” )מתאם הורי(

היו מרואיינים שהעלו אף צורך במתן תגמולים וחיזוקים למתאמים ההורים לנוכח הקשיים בתפקיד.

אני חושבת שזה תפקיד כל כך קשה שצריך שהעובדים יתוגמלו על זה באיזשהו אופן. הם זקוקים לפניות “
לעבודה, לשכר, מערכת תומכת, בשעות נוספות. זה נכון שיש יתרונות, זהות, תפקיד, למידה. אבל זו עבודה 
סיזיפית, שוחקת. הייתי נותנת פעם בחצי שנה יום שמשחרר, יום שמוציא מהסכסוך. גוף-נפש, יום בטבע. 
באמת. כי אדם לא יכול לעסוק רק בהרעלה. כשאדם לוקח כדור מרעיל עושים לו שטיפת קיבה ונותנים לו 
סוכריה. אתה לא יכול. אדם יוצא מפה וצריך ללכת לביתו באיזושהי החזקה. שיבוא מחר בבוקר עם ברק 
בעיניים. אחרת הוא ייגמר. הוא גם צריך צוות לוונטילציה. להוציא תסכולים וקשיים. ]...[ סכסוך מטבעו, יש לך 

חוויה נורא מאכלת. אוכלת” )מנהלת שירות שבו מופעלת תוכנית התיאום ההורי(

כאמור, ההורים נשאלו בריאיון הטלפוני עימם על עמדותיהם בנוגע לתוכנית התיאום ההורי. בלטה בדבריהם שביעות הרצון שלהם 
מעבודתם של המתאמים ההוריים. הם שיבחו את המקצועיות שלהם ואת יכולות ההכלה וההרגעה, כמו גם את יכולתם ליצור 

שיח מכבד ולנווט אותו כך שיהיה ממוקד בילדים.
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האנשים שעוסקים בזה הם אנשים אמפתיים ואכפתיים ונותנים תחושה שזה לא עניין של מה בכך מבחינתם. “
הם נותנים את המקום להתבטא ולהיות אתה עצמך ולהגיד מה אתה חושב. הם ממש שמרו עליי שם. הייתי 

מאוד מרוצה מהם” )אב שהשתתף בתוכנית(

הייתי מרוצה מהדרך הרגועה שבה זה התנהל, המנחים הקרינו הרבה נינוחות ורוגע וזה עזר למפגשים להיות “
שלווים, הם מאוד כיוונו אותנו, מיקדו אותנו שטובת הילדים חשובה, וכל אחד שם את האגו שלו בצד” )אם 

שהשתתפה בתוכנית(

היו הורים שביטאו קושי עם הניטרליות של המתאמים ההוריים ומכך שהם לא מביעים עמדות נוקבות ביחס להתנהגות ההורה 
השני, או מכך שאין להם סמכות להכריע בעניינם. 

הם יותר מקשיבים ולא נותנים את האמת בפנים. יותר מידי רכים. לא נוקטים עמדה. לא מובילים. אני מרגיש “
שאני מדבר לקיר. אין מה שירתיע, שיאיים, הכול נשאר פרווה. זוגות מגיעים עם הרבה מטענים, וזה לא עובד 

ככה” )אב שהשתתף בתוכנית(

מן התשובות הפתוחות של ההורים בלטה במיוחד האכזבה מכך שלעיתים תהליך התיאום ההורי נפסק בגלל היעדר שיתוף 
פעולה של אחד הצדדים, ומכך שלמתאמים ההוריים אין סמכות לחייב אותו להשלים את התהליך. 

התוכנית מעולה. אבל זה יותר משהו שהוא פסיכולוגי ומכיל, אין לו תוקף משפטי, לא מחייב או בודק שניישם “
את זה. חבל שהתוכנית לא התבצעה אצלנו כי האימא סירבה להמשיך. לתוכנית אין שיניים ואין לה כוח 

להכריח את הצד שלא רוצה להשתתף וזו החולשה שלה” )אב שהשתתף בתוכנית(

תפיסות בנוגע לעבודה ב’קו’
המרואיינים נשאלו מהן תפיסותיהם בנוגע לעבודה בקו של המתאמים ההוריים. מדבריהם עלה כי היא הכרחית וכי יתרונותיה 

הם הנשיאה המשותפת בנטל הרגשי והאפשרות לדון יחד בכל במקרה. 

התחושה הזו שאתה לא מחזיק לבד, היא נוסכת המון ביטחון. אתה יכול לפעמים להתעייף או להתעצבן ויש “
מישהו אחר שלוקח את האחריות. והיכולת הזאת להחזיק את כל התוקפנות ביחד. החשיבה המשותפת 

לפני וגם אחרי. לשחרר קיטור. לחשוב. לדבר. לנתח. זה חשוב להתמודדות” )מתאמת הורית(

תפיסה ברורה נוספת שעלתה מדברי המרואיינים היא כי רצוי שהמתאמים ההוריים יהיו גבר ואישה, וזאת מכמה סיבות: כדי 
להדגים להורים דיאלוג בריא בין גבר לאישה, כדי שלכל אחד מן ההורים תהיה דמות להזדהות איתה וכדי לספק איכויות טיפול 

גבריות ונשיות, אשר הן משלימות. 

אני חושבת שזה יתרון מאוד גדול כשיש מודלינג של גבר ואשה שיכולים להסתדר ביניהם כשיש קונפליקט “
ואי הסכמות. בלתי אפשרי שזה יהיה בכל תיאום הורי אבל האפשרות הזו עדיפה לדעתי. ]...[ זה מודלינג 
מאוד משמעותי וחשוב. למשל, יש לי זוג מתואמים בקונפליקט מאוד גבוה. יצריים מאוד עם המון שנים של 
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מאבק. והגבר אוהב כדורגל אז זה דברים שנכנס ככה, הומור או פן אישי, ויכול להתחבר למתאם ומשהו 
מתרכך קצת. תחושה שיש לו מקום. יש שם קול גברי שהוא משמעותי” )מתאמת הורית( 

ככה אנחנו מנכיחים איכויות טיפוליות משלימות. בהיותי גבר אני רואה צורך בסמכות, בגבולות, במסגרת. בדרך “
כלל אני מוביל את זה בקו. שומר על הביטחון ועל השפה. וממול חשוב שתהיה רכות והכלה” )מתאם הורי(

לצד היתרונות הרבים שצוינו לעבודה בקו, צוין כי לעיתים היא מורכבת ולא פשוטה. למשל, חלק מן המרואיינים אמרו כי יותר 
קשה להם לעבוד עם מתאם/מת הורי/ת בעל רקע מקצועי שונה, בשל השונות בין התפיסות המקצועיות. עוד נאמר כי לעיתים 
ישנם חילוקי דעות בין המתאמים ההוריים בנוגע להיבטים שונים בתהליך התיאם ההורי. נוסף על כך, לעיתים הסכסוך בין ההורים 

מחלחל גם למערכת היחסים בין המתאמים ההוריים העובדים בקו ואף “מרעיל” אותה. 

כשאתה עובד עם אוכלוסייה כל כך קשה, כל כך תוקפנית, ונמצאת בסכסוך כל כך גבוה. אז זה מחלחל לתוך “
הקו. ואם הקו לא מסתדרים ביניהם כמו שצריך זה יכול להשפיע על התיאום. הקו צריך להיות מאוד מאוד 

טוב. כי אחרת המורכבות של הזוג נכנסת ביניהם” )מתאמת הורית(

לכן, הוצע כי מתאמים הוריים העובדים בקו יקבלו הדרכה ייעודית על העבודה שלהם בקו. 

אני חושבת שזה נכון לטפל בעצמנו. אם אנחנו הולכים לטפל בקו ההורי. אנחנו אנשים שונים עם קולות שונים “
והסתכלות אחרת. אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על עצמנו. איפה נקודות החיכוך. מהן אי ההסכמות. ואיך 

אפשר לקיים את הקו ביחד עם זה, ולתת מקום לקולות השונים” )מתאמת הורית( 

ההורים שיבחו גם את העבודה בקו של המנחים. היו הורים שציינו כי בתוכניות אחרות יש רק מנחה אחד וכי קיומם של שני 
מתאמים הוריים יוצר איזון, ונותן תחושה שאין הטיה לטובת אחד מן ההורים. כמו אנשי המקצוע, גם ההורים היו מרוצים במיוחד 

מעבודה בקו של גבר ואישה. 

טוב שהיו שני מטפלים גם גבר וגם אישה. לא מצדדים בגבר או באישה. היו מדברים על טובת הילדים. היו “
שיחות נעימות בתוך החדר, הרגשתי בטוחה” )אם שהשתתפה בתוכנית(

6.5.3 תפיסות בנוגע לדרכי העבודה בתוכנית התיאום ההורי 
אנשי המקצוע שרואיינו נשאלו מהן תפיסותיהם בנוגע לתוכנית התיאום ההורי. מדבריהם עלתה כחוט השני נחיצותה של תוכנית 
זו בתוך רצף השירותים להורים גרושים הנתונים בעימות בעצימות גבוהה. נאמר כי עבור חלק לא מבוטל מן המקרים השירותים 
הקיימים לטיפול בעימות זוגי בעצימות גבוהה )טיפול זוגי ומשפחתי; טיפול של עו”ס יחידת הסיוע/ עו”ס לעניין סדרי דין( אינם 

מועילים וכי נחוץ מענה מסוג אחר. 

לפי תפיסתם של חלק מן המרואיינים, החוזק של התוכנית טמון בכך שהיא אינה מתיימרת לטפל בעימות הזוגי עצמו. אפילו 
להיפך מכך, ישנו ניסיון מכוון להתעלם מן העימות הזוגי ולהתמקד רק בילדים ובהורות. 
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היה לי ניסיון בהתמודדות עם משפחות כאלה בטיפול זוגי. ההבדל )בין תיאום הורי לבין טיפול זוגי( הוא ממש “
חושך ואור, לילה ויום. כשמטפל זוגי מקבל קונפליקט הוא מנסה לטפל בקונפליקט. ופה המיקוד הוא מאוד 
ילדים, ילדים, ילדים. לא לגעת בקונפליקט. לא לגעת בהגנות. לא לגעת בפירושים. כלום. אפס. מאוד מאוד 
מדויק. כירורגי. ואני מוצא את זה מאוד יעיל כאשר הקונפליקט הוא כל כך בעייתי. כל כך יושב על אישיות, 
על חסכים. אין עם מי לדבר שם. אתה לא תשכנע אותם להפסיק. ]...[. דווקא הספציפיקציה הזאת היא 
משחררת. כאילו שייכנסו עם כל הרזומה שלהם, עם כל הפתולוגיה, עם כל רשימת הסעיפים הנפשיים. אני 
לא מתכוון לגעת בשום דבר. כי יש בחדר השתלטות. יש בחדר פתולוגיה הורית. יש כאן קטסטרופה באופן 
שבו הם מנהלים את ההורות, ויש כאן זוגיות נוראית. יש אלף ואחד נושאים שבוקעים ומצפצפים וקוראים 

לעזרה. והמיקוד הוא אך ורק בנושא מסוים כאילו אין בעיות אחרות” )מתאם הורי(

תפיסה זו הדהדה גם בדברי חלק מן ההורים שרואיינו. 

בשירותים אחרים כל הזמן דיברו איתנו על העבר, על הכעסים, ופה זה שונה, ביקשו שנביא תמונה של הילד “
לפגישות וזה הוביל את השיחה אל העתיד, מסתכלים לעתיד, זו תזכורת לנו כל הזמן בשביל מה אנחנו פה, 

בשביל הילד, האגו והוויכוחים, זה לא מעניין” )אב שהשתתף בתוכנית(

עם זאת, היו הורים שראו בהתעלמות מן העימות הזוגי ובהתמקדות בילדים דווקא חיסרון.

אני חושבת שהחולשה – לא מטפל בסכסוך בין ההורים, לא רוצים לגעת בזה, אז זה להתעלם מדבר גדול. “
אומרים שזה לא המקום. ושנלך למקום אחר. הם מטפלים רק במה שקשור לילד. אבל זה היה קצת פרווה. 

לא היה תהליך שנכנס לעובי הקורה” )אם שהשתתפה בתוכנית(

לדברי אנשי המקצוע שרואיינו, האפשרות להתמקד בהורות ובילדים בעיצומו של העימות הזוגי ולהתעלם מן העימות עצמו נובעת 
במידה רבה מכך שהתוכנית מובנית וממוקדת ועתירת נהלים.

יש הרבה נהלים בתוכנית. ואנחנו יודעים מאוד ברור מה צריך לעשות. התוכנית מאוד ברורה ומוגדרת. ]...[ כל “
הנהלים עם מחשבה. זה מאוד משרת וזה אפילו קריטי שזה יהיה מובנה בגלל כל האמוציות והקונפליקט 

והמורכבות של המקרים” )מתאם הורי(

יתרון נוסף של התוכנית הוא שהיא מציעה שימוש בכלים מגוונים לפיתוח תקשורת הורית מכבדת ושימוש במיומנויות של גישור 
ופתרון בעיות. כלי ההפעלה המגוונים שהיא מציעה מסייעים לקדם את התהליך הנמצא לעיתים במבוי סתום בשל ההשתלטות 

של שיח העימות. 

יש לתוכנית כל מיני הפעלות שיכולות לעזור ברגעי משבר. ]...[ יש הפעלות שיוציאו קצת מלב הקונפליקט, “
יעשו איזה הסתה או הסחה ודרך ההפעלה יהיה אפשר לגייס את ההורים לשיתוף פעולה ולאיזה הבנה. זה 

מאפשר לחזור ולעלות על המסלול של התיאום ההורי” )מתאמת הורית(
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ואכן, תוארו מקרים שבהם התיאום ההורי הניב שיתוף פעולה בין ההורים לטובת הילדים, וזאת בניגוד להתרשמות קודמת שהייתה 
בנוגע למשפחות אלה, שלא ניתן לטפל בהן. נטען כי הצלחת ההתערבות נעוצה באופי הממוקד של התוכנית.

היכולת למקד את ההתערבות בהורות, בילדים ולא להישאב לשאר הדברים שצפים בחדר עושה מן קסם “
כזה שממיס את כל החסמים שהקשו עליהם לשתף פעולה. לא באופן מיידי. לא לוקחים להם שום דבר. הם 
ממשיכים לתעב זה את זה. אבל הם מצליחים לשתף פעולה עבור ילדיהם וזה הישג מאוד גדול” )מתאם הורי(

יש הרבה קשיים אבל יש גם הצלחות מרגשות. מה שהחזיק אותנו היה הקטעים המרגשים. היו משפחות “
שהגיעו ועזבו ולא קרה כלום, ומצד שני ראינו משפחות שבהן הילדים היו בשדה הקרב והתיאום ההורי 
עשה עבודה אחרת. זה סגנון עבודה אחר, אתה נכנס ממקום אחר לבני הזוג וראינו שצורת העבודה הזו 
מצליחה להגיע לאנשים שהרימו איתם ידיים. זה מעודד כשמצליחים לעזור” )מנהלת שירות שבו מופעלת 

תוכנית התיאום ההורי(

ואולם, כאמור, לא בכל המקרים התוכנית מצליחה להשיג את יעדיה ולהניב שיתוף פעולה בין ההורים. חלק מן המרואיינים הציעו 
דרכים שונות לצמצום העימות הזוגי במקביל לתיאום ההורי במטרה להגדיל את היתכנות ההצלחה של התיאום ההורי. אחת 

ההצעות הייתה להגביל את יכולתם של ההורים לפנות לבית המשפט במהלך התיאום ההורי. 

יש מצבים שההורים יכולים לפנות לבית המשפט בנושאים אחרים. לא משמורת ומזונות. אבל מעצם זה שיש “
להם אפשרות לפנות אז האבק נכנס מכל פתח אפשרי. אני חושבת שבתקופה של התיאום ההורי אסור 
להם לפנות לבית המשפט בשום נושא. אלא אם כן בנושאי חירום כמו אלימות כלפי הילדים” )מתאמת הורית(

אחד מעקרונות העבודה בתוכנית התיאום ההורי הוא כי למתאמים ההוריים לא יהיה קשר עם אנשי מקצוע שטיפלו בהורים לפני 
כן, כדי שלא יושפעו מעמדות בנוגע לאחד ההורים, כדי להבטיח איזון וכדי לרכוש את אמונם של ההורים. עם זאת, היו מרואיינים 

שסברו כי לעיתים רצוי להיעזר באנשי מקצוע אחרים, במיוחד כאשר העימות מתגבר ונראה כי התהליך נמצא במבוי סתום. 

לא יכולים להיות יחסים סטריליים, כי אני מחזיקה מידע שיכול מאוד לעזור לתהליך הזה. אני חושבת שכשתיאום “
הורי נקלע לאיזה קונפליקט צריך להיות קשר עם סדרי דין, כי לפעמים הוא יכול מתוך ההיכרות שלו עם 

המשפחה להציל את התהליך, שנייה לפני שהוא נחרב” )עו”ס לעניין סדרי דין(

הצעה אחרת לצמצום העימות הזוגי היא מתן טיפול פרטני לכל אחד מן ההורים בד בבד עם התיאום ההורי. 

שכל אחד מההורים יהיה מטופל. זו אחת ההמלצות שלי. אני חושבת שזה מקום שיפחית. אה, יש כל כך “
הרבה כעס וזעם ושנאה. הם גם צריכים לעבד את האובדנים שלהם. אובדן המסגרת, אובדן הזוגיות. ואם 
יהיה אפשר להתמקד בתיאום ההורי בילדים ולכל אחד יהיה את המקום שלו בחוץ ששם הוא יכול לעבד 

את האבל או לתאר את כל הזעם והשנאה – זה יכול לתרום מאוד לתהליך” )מתאמת הורית(
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אני חושבת שצריכים איזשהו משהו פרטני להורים שיחזיק את זה. ברגעי משבר שיהיה איזה קול שאומר “
להורה ‘רגע. בוא נחשוב מה אתה מפסיד’. משהו יותר פרטני להורה. יותר טיפולי. היו הורים די בהתחלה, 
בשנה הראשונה, שנניח האימא עברה דירה והאבא פנה לבית משפט והכול התפוצץ וזה היה מאוד חבל 
כי עבדו מאוד יפה ביחד. אם היה מישהו שמרגיע אותו ומסביר לו. אולי זה לא היה קורה. צריך יותר החזקה 

ברגעי משבר” )רכזת תיאום הורי(

מעניין לציין כי הצעה זו עלתה גם בדברי חלק מן ההורים עצמם. 

מה שיכול לתרום – שיהיה זמן גם לי לבד איתם ולו לבד איתם, היכרות מעמיקה של כל אחד מהצדדים “
עם צוות התיאום, לתת תמיכה אישית יותר וכלים כדי להתמודד יותר טוב. זה יכול לתרום להצלחה” )אם 

שהשתתפה בתוכנית(

הצעה נוספת שעלתה מן ההורים התייחסה לדרכי קבלת ההחלטות בתיאום כדרך למנוע השהייה. 

צריך שתיאום ההורי יהיה לו סמכויות, וכשצריך והזוג לא מצליח להחליט ומישהו מושך לרעה אז שיקבלו “
את ההחלטה או ימנו מישהו שיקיים את ההחלטה, לפחות בנושאים דחופים. כי זה יכול להפוך ליותר מזיק 
ממועיל. הדברים שקרו אצלי היו כל כך חמורים שקשה אפילו לתאר. אני מציג תמונה כל כך עגומה ובא 
בבקשה פשוטה, מישהו ניטרלי שיקבל החלטות, ואז אני מבקש להמשיך את התהליך ולא מסכימים, זה 

ממש עצוב” )אב שהשתתף בתוכנית(

מן הראיונות עלה גם הקושי של התוכנית בעבודה עם אוכלוסייה שאינה יהודית וצורך בהתאמה דתית ותרבותית. כך למשל, עלה 
מדבריה של רכזת התוכנית בתחנה בנצרת, אשר נסגרה כשנה לאחר התחלת הפיילוט. 

משפחות בגירושין בחברה הערבית מושפעות גם מבחינה תרבותית וגם דתית. מבחינה תרבותית, האוכלוסייה “
הערבית בנצרת עדיין לא פונה למערכות פורמליות כדי לצרוך ולבקש טיפול. הם מבקשים פתרונות, אבל לא 
באים לעשות תהליך ולראות על עצמם את החלק שלהם. מבחינה דתית, חל איסור על שני גרושים להיפגש 
בחדר אחד על פי הדת האיסלמית. זה לא מקובל על המשפחה המורחבת ובטח כשיש בת זוג חדשה. זה 

אחד הדברים שמעכבים ופוגעים בהצלחה של התיאום. אולי יש מקום ליותר מפגשים נפרדים”

לסיכום, בחלק זה בחנו את חוזקות התוכנית, את הקשיים ואת ההצעות לשיפור לפי תפיסת אנשי המקצוע וההורים. 

חוזקות התוכנית: החוזקה המרכזית שעליה הצביעו אנשי המקצוע היא יכולתה לגרום להורים ליישם את התוכנית 
ההורית גם במקרים שנראה היה כי לא ניתן לטפל בהם. לפי תפיסתם של המרואיינים הצלחה זו מושגת מכיוון 
שהתוכנית אינה מתיימרת לטפל בעימות הזוגי עצמו ואפילו הפוך, יש ניסיון מכוון להתעלם מן העימות הזוגי ולהתמקד 
רק בדיון בילדים ובהורות וביישום התוכנית ההורית. נקודת חוזק נוספת היא היותה מובנית, ממוקדת ועתירת נהלים, 
אשר מציעה שימוש בכלים מגוונים לפיתוח תקשורת הורית מכבדת ובכלים של גישור ופתרון בעיות. אלה מסייעים לה 
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להשיג את מטרותיה בהצלחה. חוזקות שעלו מתשובות ההורים בשאלונים, התייחסו למקצועיות המתאמים וליכולת 
ההכלה וההחזקה שלהם את ההורים ואת הסיטואציה המורכבת ביניהם. 

קשיים מרכזיים: הקשיים המרכזיים שצוינו בנוגע לתוכנית הם היות תפקיד המתאם ההורי שוחק ותובעני מבחינה 
נפשית; העובדה שייתכנו חילוקי דעות בין המתאמים ההוריים ואף מתח ביניהם עקב השפעתו המרעילה של הסכסוך 
ההורי עליהם; והעובדה שישנה נשירה מן התוכנית ומספר לא מועט של מקרים שבהם ההתערבות אינה משיגה את 

תוצאותיה, מה שתורם לתחושה כי התפקיד הוא סיזיפי. 

הורים העלו קשיים הנוגעים לעלות התיאום היקרה עבורם, לחוסר הסמכות והיכולת של המתאמים לאכוף החלטות 
והסכמות שמתקבלות בתיאום, להתמקדות רק בילדים ולא בתמונה הכללית, לחוסר בפגישות אישיות עם ההורים 
ולשעות שאינן גמישות. כמו כן הורים ציינו כי התיאום אינו מתאים למקרים שבהם יש אלימות במשפחה והתקשורת 
מלווה בפחד להיפגע. לבסוף, מבירור שנעשה בתחנה שנסגרה בנצרת עולה כי יש צורך בהתאמת התוכנית למאפיינים 

תרבותיים ודתיים כדי לקדמה גם בקרב אוכלוסיות שאינן יהודיות כגון האוכלוסייה הערבית. 

הצעות לשיפור ולחיזוק ההצלחה בתוכנית:

לפעול להתאמת התוכנית למשפחות שונות המגיעות לתיאום. לפי תפיסת המרואיינים, במתכונת הנוכחית של  	
התיאום, הורים שיכולים להפיק יותר תועלת מן התוכנית הם הורים שהעימות ביניהם הוא “מצבי” ולא כרוני, הנמצאים 

בתחילת העימות ומסוגלים לראות גם את צורכי הילדים. 

לפעול ליצירת שיתוף פעולה פורה יותר עם השופטים במהלך התיאום ההורי, באופן שימנע את הנשירה מן  	
ההתערבות. 

לספק למתאמים ההוריים הדרכה פרטנית ואף שירותי אוורור ונופש או תגמול אחר, כדי להתמודד עם השחיקה הנפשית.  	

לספק למתאמים ההוריים הדרכה על העבודה בקו, כדי להתמודד עם חילוקי דעות ומתח ביניהם.  	

לפעול לצמצום העימות הזוגי בכלים אחרים, כגון הגבלת יכולתם של ההורים לפנות לבית המשפט במהלך התיאם  	
ההורי, או מתן טיפול פרטני לכל אחד מן ההורים במקביל לתיאום ההורי, שיספק מקום לעיבוד האובדנים והכעס 

הנלווים לגירושין, זאת כדי להתמודד עם הנשירה של הורים מן התוכנית.

הורים הציעו להוסיף מפגשים פרטניים עם כל הורה בנפרד כדי להעמיק את ההיכרות עימם ולהכין אותם טוב יותר  	
למפגשים הזוגיים. כמו כן הציעו לאפשר למתאמים לקבל החלטות ולהכריע בין ההורים במקרים דחופים שבהם 

אין הסכמה בין ההורים, כדי למנוע פנייה לבית המשפט שיכריע )ובכך גם ייפסק התיאום(. 

להביא בחשבון מגבלות דתיות ותרבותיות של אוכלוסיות שאינן יהודיות המקשות על מפגשים משותפים של  	
ההורים לאחר הגירושין, ולהתאים את התוכנית באופן שיאפשר גם לאוכלוסיות אלו להפיק תועלת מן התיאום. 

כמו למשל, לקיים עם ההורים מפגשים נפרדים. 
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7. מגבלות המחקר
למחקר זה תרומה רבה ויתרונות מתודולוגיים שונים, ובהם: עיצוב התוכנית והמחקר בהסתמך על מודל לוגי אשר נבנה עם אנשי 
המטה והשטח; איסוף מידע ממגוון מקורות בנקודות זמן שונות; ושילוב בין שיטות מחקר איכותניות וכמותיות. עם זאת, יש 

למחקר גם כמה מגבלות. 

המחקר החל עם התחלת הפיילוט, בשלבים מאוד ראשוניים של יישום התוכנית ועל כן הושפע מקשיים המאפיינים תהליכי התנעה 
של תוכניות פיילוט, כמו למשל קשיים ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים משיקים וקושי בגיוס משפחות לתוכנית. כמו כן בפיילוט 

השתתפו לרוב מתאמים לאחר הכשרה ראשונית וללא ניסיון קודם בתיאום. 

שיעור ההשתתפות של הורים בשאלון המעקב לאחר התיאום עמד על 70% מכלל ההורים אשר הסכימו להשתתף במחקר, חתמו 
על טופסי הסכמה והסכימו לשתף פעולה גם לאחר סיום הליך התיאום. ייתכן כי הבחירה לפנות להורים בשאלון טלפוני לאחר 
6-4 חודשים ולא מייד לאחר סיום הליך התיאום, השפיעה על נכונותם להשתתף. זהו זמן ממושך ועל כן ייתכן שגורמים נוספים 

מלבד התוכנית השפיעו על דיווחי ההורים בשאלון המעקב. 

מאפייני המדגם אומנם דומים ברובם למאפייני אוכלוסיית ההורים הגרושים בישראל, אולם בשונה מהם, רוב ההורים במדגם זה 
הם יהודים, ושיעור גבוה יותר מהם בעלי השכלה גבוהה. כמו כן המדגם של ההורים במחקר, על אף היותו גדול יחסית למדגמים 
שנמצאו בספרות המחקר בתחום בעולם, הוא עדיין קטן מבחינת היכולת לבחון השפעות סטטיסטיות בין גורמים. כך למשל, הוא 

אינו מאפשר בחינת הבדלים ופערים בין דיווחי נשים וגברים באותה יחידה משפחתית. 
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8. סיכום, מסקנות והמלצות

8.1 סיכום
משפחות המצויות במשבר גירושין בעימות בעצימות גבוהה מאופיינות בתהליך גירושין ממושך המאופיין ברמה גבוהה של כעס, 
עוינות וחוסר אמון של ההורים זה בזה ובקושי מתמשך בתקשורת בנוגע לטיפול בילדיהם )Cohen & Levite, 2012(. קבוצה זו של 
הורים מתקשה מאוד לקיים את התוכנית ההורית שעליה הוסכם במערכת המשפט בעת הגירושין, וההתנהלות ביניהם מאופיינת 

.)Sarrazin & Cyr, 2007( בשימוש תדיר בזירה המשפטית ובסמכויותיו של עו”ס לעניין סדרי דין לפתרון חילוקי הדעות ביניהם

בספרות המחקר נמצאו השפעות שליליות של משבר זה הן על התפקוד ההורי במהלך העימות והן על מצבם של הילדים. כך 
למשל, נמצא כי הורים אשר היו מצויים בעימות בעצימות גבוהה היו זמינים פחות לילדיהם, הראו פחות חום הורי, פחות אמפתיה 
וגילו יכולת נמוכה יותר להציב גבולות הולמים לילדיהם )	Dalton et al., 200(. הורים אלה נוטים לחשוף את ילדיהם לעימות 
הזוגי המתמשך, ולעיתים אף לאלימות נפשית או פיזית שלהם האחד כלפי השני )Johnston et al., 2009(. מקרים אלה יכולים 
להתאפיין גם ב”שימוש לרעה” בילד על ידי אחד ההורים או שניהם לצרכים משפטיים, כלכליים או רגשיים שלהם, בניגוד לטובתו 
)אילון וצימרין, 1990(. פעמים רבות הילדים משמשים כ’כלי לניגוח’ של ההורים זה בזה ולהסתה של הילד כנגד ההורה השני. 
נוסף לכך, הספרות על הסתגלות של ילדים במשפחות המתמודדות עם עימות בעצימות גבוהה מראה בבירור שחשיפה לעימות 
 .)Stover ,201	( זה ומעורבות בו היא גורם סיכון המשפיע באופן שלילי על הסתגלותם הפסיכולוגית של הילדים ועל התפתחותם
ככל שעצימות העימות ההורי גבוהה יותר, כך ההשפעות האפשריות נמצאו כארוכות טווח, קשות במיוחד ואף הרסניות לילדים, 
להורים ולמשפחה המורחבת )Cummings & Davies ,2010(. גם להליך המשפטי עצמו היו השפעות מזיקות הן על ההורים 

 .)Bream & Buchanan ,200	( המעורבים והן על ילדיהם בטווח הקצר ואף בטווח הארוך

נוסף על ההשפעות השליליות על רווחתם של הורים וילדים, ישנן השפעות גם על המערכת המשפטית והטיפולית במשפחות 
אלו. כך, על אף שמקרי הגירושין שבהם עימות בעצימות גבוהה הם מיעוט מכלל מקרי הגירושין, הם היקרים ביותר במונחים של 

.)Haddad et al., 2016( דיונים משפטיים, משאבים, זמן בית משפט ועלויות כספיות

תוכנית הפיילוט הניסיונית “תיאום הורי” הופעלה בעקבות מחסור במענים הולמים עבור משפחות אלו ובמטרה למנוע או לצמצם 
את החרפת העימות והשפעותיו השליליות על שלומם הפיזי והנפשי של ילדים ועל רווחתן של המשפחות. מטרת התוכנית 
הייתה גם להפחית מעומסי העבודה הרבים של בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הדתיים ועו”ס לעניין סדרי דין המטפלים 

באינטנסיביות במשפחות אלו. 

המחקר הנוכחי בחן את אופן יישום הפיילוט ואת תוצאותיו בקרב אנשי המקצוע ומקבלי השירות המשתתפים בו, במטרה לסייע 
למובילי הפיילוט בפיתוחו באופן המותאם לצורכי האוכלוסייה בארץ ובהתאם לממצאי המחקר. זאת, כבסיס לקבלת החלטות 

בנוגע להטמעת התוכנית ברמה הארצית. 
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הממצאים מצביעים על הישגים חיוביים ומובהקים במדדי התוצאה הרצויים בקרב ההורים שהשתתפו בפגישות התיאום: 87% 
מן המשפחות הצליחו לגבש הסכמות לפחות מסוג אחד במהלך התיאום ההורי; חל שיפור בהיבט של הוצאת הילדים מן העימות 
הזוגי; חל שיפור בדרכי התקשורת בין ההורים בנושאים הנוגעים לגידול ילדיהם, ובו בזמן חלה ירידה בתקשורת השלילית בין 
ההורים, בעמדות שליליות זה כלפי זה ובהתנהגויות מזיקות ואלימות ביניהם וכלפי הילדים. כמו כן חלה הפחתה ניכרת בפניית 

ההורים לתביעה בבתי המשפט ובבתי הדין הדתיים, וכן חלה הפחתה במעורבות של עו”ס לעניין סדרי דין לאחר התיאום.

לממצאים אלו עשויה להיות משמעות וחשיבות רבה לרווחת הילדים וההורים הן בטווח הקצר )בעקבות חשיפה מופחתת לעימות 
אדברסרי, חשיפה מופחתת לאלימות וכדומה( והן בטווח הארוך )בצמצום נזקים ארוכי טווח אשר עולים מתוך המחקרים בתחום(. 
נוסף על כך, ממצאים אלו מצביעים על פוטנציאל של התוכנית להפחית מן העומס והמשאבים הרבים המושקעים על ידי המדינה 
במשפחות אלו )בתי משפט, בתי דין דתיים, גורמים מטפלים ברווחה, גורמי סיוע משפטי, גורמים למניעה וטיפול באלימות וכדומה(. 

בשל חשיבותה של תוכנית התיאום ההורי כתוכנית ייחודית עבור משפחות במשבר פרידה וגירושין המצויות בעימות בעצימות 
גבוהה, ובשל פוטנציאל התרומה שלה לטווח הקצר והארוך, מומלץ להמשיך ולעצב את הפיילוט בהתאם למסקנות ולהמלצות 

המופיעות בפירוט בסעיפים הבאים. 

8.2 מסקנות
אוכלוסיית המשתתפים בפיילוט דומה במרבית מאפייניה הסוציו-דמוגרפיים למאפייני אוכלוסיית הגרושים בישראל אך היא . 1

נבדלת בהיותה יהודית ברובה ומשכילה יותר: מן המחקר עולה כי ההורים שהשתתפו בתוכנית התיאום ההורי מתאפיינים 
בכך שגילם הממוצע הוא 42.5, 95% מהם יהודיים, יותר ממחציתם )57%( חילוניים, מרביתם )84%( ילידי הארץ, ומעל מחציתם 
)60%( בעלי תואר אקדמי. ההבדל העיקרי בין אוכלוסיית המשתתפים בתוכנית הפיילוט ובין אוכלוסיית הגרושים בישראל 
הוא השיעור הגבוה יותר של יהודים ושל בעלי תואר אקדמי. מכאן, שאוכלוסיות מיעוטים שאינם יהודים או אוכלוסיות בעלות 
השכלה נמוכה יותר נטו פחות להגיע לתוכנית זו. בהקשר זה חשוב לציין כי בשלב הפיילוט לא היה מענה מקיף לאוכלוסייה 

שאינה יהודית. 

התוכנית הצליחה במרבית המקרים להשיג את יעדיה בהשגת תוצאות הביניים הרצויות )ראו המודל הלוגי בנספח א(: . 2

גיבוש הסכמות לניהול חיי היום-יום בהתאם לתוכנית ההורית שהוחלטה בבית המשפט: 87% מן המשפחות הגיעו  	
להסכמה כלשהי במהלך התיאום ההורי: מרביתן הגיעו להסכמות על התנהגות ואינטראקציה ולהסכמות על כללים לניהול 
חיי היום-יום, יותר ממחציתן הגיעו להסכמות נקודתיות חד-פעמיות ותלויות מצב וכרבע מהן הגיעו להסכמות על נושאי 
קצה מהותיים. בהתחשב בכך שמשפחות אלו ידועות בקושי שלהן להגיע להסכמות וליישם אף החלטות שנקבעו בבית 
המשפט וכן בקושי של ההורים לנהל דיאלוג הורי פורה, מדובר בהישג משמעותי של התוכנית אשר מסייעת להורים 
לרכוש כלים לפתרון בעיות ולקבלת החלטות באופן עצמאי, תוך התמקדות בצורכי הילד על פני התמקדות בעימות הזוגי. 

שיפור במודעות ובמכוונות של ההורים לצורכי הילדים: ב-69% מן המקרים דווח על ידי המתאמים על שיפור עד שיפור  	
ניכר ביכולת ובמכוונות ההורים לפעול בהתאם לצורכי הילדים וב-65% דווח על שיפור עד שיפור ניכר בהבנה ובמודעות 
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של ההורים לצורכי הילדים. יש לציין גם כי בשאר המקרים )כשליש מן המשפחות( לא חל שינוי בהיבטים אלו, אך לצד 
זאת, גם לא חלה החמרה. בהתחשב בכך שספרות המחקר על הסתגלות של ילדים במשפחות המתמודדות עם עימות 
בעצימות גבוהה מראה בבירור שחשיפה לעימות זה ומעורבות בו מהווים גורמי סיכון חזקים מאוד המשפיעים באופן 
שלילי על הסתגלותם הפסיכולוגית של הילדים ועל התפתחותם )Stover ,2013(, ובהתחשב בכך שיש חשש בקרב אנשי 
המקצוע הסמכותיים )שופטים ועו”ס לעניין סדרי דין( כי ברגע שיוסרו הסמכויות המפקחות על ההורים על פי סעיפים 
19 ו-68 בחוק הכשרות המשפטית תחול החמרה בעימות ובמצבם של הילדים הנמצאים בלב הסערה, נראה כי תוכנית 
התיאום ההורי מצליחה להביא לשיפור עד שיפור ניכר במרבית מן המקרים, ובשאר המקרים לשימור המצב ולמניעת 

החמרתו, ובכך עשויה לצמצם את הנזק האפשרי עבור הילדים החשופים לעימות בין הוריהם. 

התוכנית הצליחה להשיג באופן חלקי אך מובהק את יעדיה בהשגת התוצאות הסופיות הרצויות )ראו המודל הלוגי בנספח א(: . 3

שיפור בדרכי התקשורת בין ההורים והפסקת תקשורת שלילית ואלימה ביניהם: מדיווח המתאמים, בכ-60% מן  	
המשפחות חל שיפור עד שיפור ניכר ברמת התקשורת בין ההורים וחלה הפחתה בשימוש בשפת המאבק בחיי היום-יום. 
בכשליש מן המקרים, לא חלו שינוי או החמרה בתקשורת בין ההורים. מדיווחי ההורים, השיפור ברמת התקשורת, הירידה 
ברמת החשיפה של ההורה לאיומים מצד ההורה השני והשיפור בתקשורת קולנית ואלימה בין ההורים נמצאו מובהקים 
סטטיסטית. לצד זאת, יש לציין כי על פי דיווחי ההורים, בכמחצית מן המקרים לא חלו שינוי או החמרה ברמת התקשורת 

וברמת החשיפה לאיומים מצד ההורה השני. 

הפחתה בעמדות שליליות של ההורים זה כלפי זה: על פי דיווחי ההורים, חלה ירידה מובהקת בעמדות ובאמונות השליליות  	
של ההורים זה כלפי זה וחלה ירידה מובהקת בחששות ההורים מפני אלימות ההורה השני כלפיהם או כלפי הילדים. לצד 

זאת, לא חל שינוי מובהק בעמדות ובאמונות חיוביות כלפי ההורה השני. 

הפחתה בהתנהגויות מזיקות ואלימות בין ההורים וכלפי ילדיהם: על פי דיווחי ההורים, חלה ירידה מובהקת בהתנהגויות  	
מזיקות בכלל ובאלימות בפרט של ההורה השני כלפי ההורה המדווח וכלפי הילדים. בכמחצית מן המקרים חל שיפור 
בדיווחי ההורים בתחום זה ובשאר המקרים, לא חלו שינוי או החמרה. יש לציין במיוחד ירידה ניכרת בדיווחי ההורים על 
אלימות פיזית כלפיהם מצד ההורה השני )ירידה של 77% בדיווחי האבות ושל 71% בדיווחי האימהות( וכן ירידה של 60% 
בדיווחי ההורים על אלימות ההורה השני כלפי ילדיהם. ממצאים אלו מקבלים חיזוק גם מדיווחי המתאמים על שיפור ביותר 

ממחצית מן המקרים ברמת התוקפנות בין ההורים ובהתנהגות מכבדת יותר בין ההורים במהלך הפגישות. 

הפחתה בעירוב הילדים בעימות בין ההורים: על פי דיווחי המתאמים, בקרב מעל מחצית מן המשפחות חל שיפור ביכולת  	
של ההורים להפריד בין העימות הזוגי לעימות ההורי ובהוצאת ילדיהם מן העימות הזוגי. בשאר המקרים, לא חל שינוי 
בתחום זה וכמעט שלא חלה החמרה. נוסף על כך, מתאמים דיווחו על שיפור בקרב כ-60% מן ההורים ביכולתם לשתף 

פעולה לטובת גידול הילדים. 

הפחתה בפניית ההורים לבית משפט והפחתה במעורבות עו”ס לעניין סדרי דין: מדיווחי ההורים עולה כי חלה הפחתה  	
ניכרת של יותר מ-50% בפניית ההורים בתביעה לבית משפט או בית הדין הדתי במקרה של מחלוקת בתקופה של כחצי 
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שנה לאחר סיום התיאום ההורי. נוסף על כך, חלה גם הפחתה ניכרת של 60% בשימוש המשפחות בעו”ס לעניין סדרי 
דין לאחר התיאום. 

עלו אתגרים אשר הקשו על תהליך התיאום והשגת התוצאות הרצויות: . 4

כניסת משפחות לתוכנית בטרם סיום המעורבות של מערכת המשפט בעניינן: התנאי לכניסה לתיאום הורי, על פי התדריך  	
של משרד הרווחה, הוא סיום ההליכים המשפטיים הקשורים בילדים וסיום מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין. מנתוני המחקר 
עולה כי תנאים אלו התקיימו במרבית המקרים, אך לא בכולם. כך, 42% מן ההורים דיווחו על מעורבות פעילה של עו”ס 
לעניין סדרי דין בשלב הכניסה לתיאום ההורי ו-%	1 מן ההורים דיווחו כי אין תוכנית הורית מאושרת על ידי בית המשפט. 
מבדיקה עם מפעילי התוכנית עולה כי ייתכן שההורים היו בשלבי סיום של הליכים משפטיים הנוגעים לאישור התוכנית 

ההורית או למעורבות של עו”ס לעניין סדרי דין וכי נעשית בדיקה קפדנית המיועדת לוודא את קיומם של תנאים אלו.

תקופת הכנה ארוכה מן המתוכנן של ההורים לתיאום: חרף העובדה שלפי מודל התוכנית תקופת ההכנה של המשפחות  	
)תקופת ה”בישול”( אמורה להיות קצרה ולהימשך עד חודש ימים בלבד, בקרב 69% מן המשפחות תקופת ההכנה הייתה 

ממושכת יותר מן המצופה והיא נמשכה בטווח זמן שנע בין חודשיים לשנה. 

סיום התיאום בטרם השלמתו: בקרב 42% מן המקרים הושהה תהליך התיאום ההורי, כלומר הייתה הפסקה זמנית של  	
הטיפול בגלל חוסר רצון להגיע לתיאום, חוסר שיתוף פעולה של אחד ההורים או שניהם, או בגלל פנייה לגורם חיצוני. ברוב 
המקרים )82%(, המשפחות אשר יצאו להשהיה לא חזרו לתיאום ההורי. בסך הכול, בקרב כלל המשפחות אשר טופלו 
בתיאום הורי הייתה נשירה גבוהה – 76% מן המשפחות סיימו את התיאום ההורי בטרם השלמתו. הסיבות העיקריות 

להפסקת התיאום על פי דיווחי המתאמים היו הפרת הסכם או פרישה של אחד ההורים או שניהם. 

נמצאו גורמים המסייעים להשגת תוצאות טובות יותר בתיאום: נמצא כי השתתפות בתיאום ללא יציאה להשהיה, מספר . 5
פגישות מיטבי עם שני ההורים, סיום התיאום ‘בעת השלמת התהליך’ על פי תפיסת המתאמים ועצימות עימות שאינה חמורה 
הם גורמים מנבאים להצלחת התיאום במדדי התוצאה הרצויים. כך, ככל שתהליך התיאום התקיים באופן רצוף, ללא השהיות, 
עד למספר הפגישות המיטבי )כ-15 פגישות(, הסתיים ‘כמתוכנן’ להתרשמות המתאמים וככל שעצימות העימות לא הייתה 

חמורה מאוד, כך הצלחת התיאום הייתה גבוהה יותר. גורמים אלו הם בסיס להמשך טיוב התוכנית ותוצאותיה. 

חוזקות התוכנית לפי תפיסת אנשי המקצוע שרואיינו בשלבי המחקר השונים ותפיסת ההורים:. 6

לתפיסת ההורים התוכנית מצליחה להשפיע על יצירת תקשורת בין הורים שלא הייתה תקשורת ביניהם ועל תקשורת  	
הורית מכבדת ועניינית. 

התוכנית מצליחה לגרום להורים ליישם את התוכנית ההורית גם במקרים שנראה היה לנותני שירותים אחרים כי לא ניתן  	
לטפל בהם. לפי תפיסת אנשי המקצוע וחלק מן ההורים שרואיינו הצלחה זו מושגת מכיוון שהתוכנית אינה מתיימרת 
לטפל בעימות הזוגי עצמו ואפילו הפוך, יש ניסיון מכוון להתעלם מן העימות הזוגי ולהתמקד רק בדיון בילדים ובהורות 

וביישום התוכנית ההורית. 
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מדובר בתוכנית מובנית, ממוקדת ועתירת נהלים, אשר מציעה שימוש בכלים מגוונים לפיתוח תקשורת הורית מכבדת  	
ובכלים של גישור ופתרון בעיות. אלה מסייעים בהשגת מטרות התוכנית. 

חלק מן ההורים ביטאו שביעות רצון רבה מתהליך התיאום אשר שויכה ליכולת ההכלה וההרגעה של המתאמים ההורים,  	
ממקצועיותם ומיכולתם ליצור שיח מאוזן הממוקד בילדים. 

הקשיים המרכזיים בתוכנית לפי תפיסת אנשי המקצוע שרואיינו בשלבי המחקר השונים ותפיסת ההורים:. 7

התוכנית איננה מתאימה במתכונתה הנוכחית לכלל המשפחות אשר מגיעות אליה )כגון משפחות עם מחלות נפש, אלימות,  	
התמכרות וניכור הורי(. 

שיעורי הנשירה מן התוכנית ושיעור המקרים שבהם לא חל שיפור במדדי התוצאה הרלוונטיים הם גבוהים יחסית.  	

תפקיד המתאם ההורי שוחק ותובעני מבחינה נפשית. 	

לעיתים העבודה של המתאמים ההוריים בקוֺ עשויה להיות מאתגרת וייתכנו חילוקי דעות ואף מתח ביניהם כתוצאה  	
מהשפעתו המרעילה של הסכסוך ההורי עליהם.

לתפיסת חלק מן ההורים העובדה כי התוכנית אינה מטפלת בעימות הזוגי עצמו וכי היא רק מתמקדת בילדים היא חולשה  	
של התוכנית.

לתפיסת חלק מן ההורים העובדה שלמתאמים ההוריים אין סמכות ויכולת לחייב את הצדדים להתערבות גם היא חולשה  	
של התוכנית.

מבירור בתחנה שנסגרה בנצרת עולה כי יש צורך בהתאמת התוכנית למאפיינים תרבותיים ודתיים כדי לקדמה גם בקרב  	
אוכלוסיות שאינן יהודיות כגון האוכלוסייה הערבית.

8.3 המלצות 
לפעול לצמצום השהיות ונשירה מן התוכנית. 1

מומלץ לבחון יותר לעומק את הסיבות והגורמים להפסקת התיאום ההורי בגין השהיה ולפתח אסטרטגיות לצמצום ההשהיות. 	

כדי לסייע להורים לסיים את תהליך התיאום גם לאחר השהיה ולמנוע נשירה מן התוכנית, מומלץ לחזק הסברה, קשרים  	
ושיתופי פעולה עם בתי המשפט ועו”ס לעניין סדרי דין.

בהסתמך על המלצות אנשי המקצוע וההורים אשר התראיינו במחקר, מומלץ להציע טיפול פרטני לכל אחד מן ההורים  	
במקביל לתיאום ההורי, כדי לתת להם מקום לעיבוד האובדנים והכעס הנלווים לגירושין, וכדי לפעול בדרך זו לצמצום 

עצימות העימות הזוגי. 
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מומלץ לבחון מאפיינים של תיאומים שהסתיימו ‘כמתוכנן’, על פי תפיסת המתאמים, ללמוד מהצלחותיהם ולחדד את  	
ההגדרה המוסכמת של ‘סיום כמתוכנן’ ואת התנאים המגדירים סיום שכזה. זאת, כדי שתהיה אחידות רבה יותר בתפיסת 

המתאמים את סיום התיאומים ויכולת לנהל מעקב ובקרה לאורך זמן אחר שיעורי סיום התיאום כמתוכנן ותוצאותיו. 

לבחון התאמה דיפרנציאלית של מטרות התוכנית ומהלכה. 2

התאמת התוכנית למשכי תיאום שונים: לנוכח שיעורי הנשירה הגבוהים בתוכנית הפיילוט, מומלץ לפתח מערך תיאום הורי  	
“קצר-טווח” להקניית כלים ראשוניים להתמודדות עם עימותים עבור הורים המתקשים להתמיד בהליך התיאום לאורך זמן.

התאמת התוכנית לסוגים שונים של משפחות: מן הראיונות עולה כי יש צורך להתאים את התוכנית לאוכלוסיות ‘קצה’  	
שהתוכנית מתקשה לתת להן מענה, כגון הורים עם מחלות נפש, מכורים, משפחות הסובלות מאלימות, משפחות הסובלות 
מעימות כרוני וחמור, משפחות המאופיינות במחלוקות מתמשכות על נושאים כספיים, משפחות עם הסכמי משמורת 
זמניים ומשפחות עם ניכור הורי. כמו כן בעקבות סגירת התחנה בנצרת במהלך הפיילוט, ומתוך הראיונות בנושא, עולה 
גם כי מומלץ לפעול להתאמת התוכנית למאפיינים תרבותיים ודתיים כדי לקדם את התוכניות גם בקרב אוכלוסיות שאינן 

יהודיות כגון האוכלוסייה הערבית.

התאמת התוכנית לרמות עימות שונות: בשל ממצאים המראים קשר מובהק בין רמת עצימות העימות ובין סיכויי ההצלחה  	
בתיאום, מומלץ לפתח אסטרטגיות לזיהוי רמת עצימות העימות בתחילת התוכנית ובמהלכה ולהתאים את מטרות התוכנית 

לרמה זו. 

לפעול ליישום מלא יותר של התוכנית בהתאם למודל המתוכנן. 	

להקפיד על כך שתקופת ההכנה לתוכנית לא תימשך מעבר לנדרש על פי תדריך התיאום )עד חודש ימים(.  	

כדי להגיע לתוצאות מיטביות על פי יעדי התוכנית, מומלץ לפעול למתן התערבות ממושכת יותר, המותאמת למודל התוכנית:  	
כתשעה וחצי חודשים בממוצע. על פי ממצאי המחקר, מומלץ לשאוף להגיע ל-15 ועד 20 פגישות עם שני ההורים. 

חשוב להקפיד על שילובן של משפחות העומדות בתנאי הכניסה לתוכנית, כלומר משפחות שלהן תוכנית הורית שמאושרת  	
על ידי בית המשפט, ואשר מעורבותו של עו”ס לעניין סדרי דין בעניינם הסתיימה.

לפעול לחיזוק המתאמים ההוריים ולמניעת השחיקה שלהם. 4

מומלץ להציע למתאמים ההוריים הדרכה פרטנית, ואף שירותי אוורור ונופש או תגמול אחר כדי למנוע את השחיקה  	
הגבוהה בתפקיד. 

מומלץ להציע למתאמים ההוריים העובדים בקו הדרכה על עבודתם המשותפת כדרך להתמודדות עם חילוקי דעות ואף  	
עם מתח השורר ביניהם כתוצאה מן ההשפעה המזיקה של העימות. 

המשך ליווי במחקר . 5

לצורך המשך טיוב התוכנית, מומלץ לערוך מחקר המשך על הטמעת התוכנית על פי מסקנות הדוח הנוכחי. 	
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ניתן להיעזר במחקר לצורך בחינת סוגי התביעות בטרם התיאום ולאחריו, לצורך בחינת צורכי ההורים לאחר התיאום  	
בסוגיית קבלת החלטות משותפת ועצמאית ולצורך בחינת המקרים המובילים לפנייה בתביעה לבתי המשפט, במטרה 

לנסות ולצמצם פנייה זו ולהקל על מערכת המשפט. 

ניתן להיעזר במחקר כדי לפתח כלי אבחון וזיהוי של רמות עצימות העימות לאנשי המקצוע המטפלים בשדה באופן  	
שיאפשר התאמה של משך התיאום ומטרותיו לרמות עימות שונות ויגדיל את היתכנות ההצלחה של המשפחות בתוכנית. 

למחקר הנוכחי היו מגבלות שונות אשר נבעו מכך שהפיילוט החל בשלבים ראשוניים מאוד של יישום התוכנית, מכך  	
שהמתאמים השתתפו בפיילוט לאחר הכשרה ראשונית וללא ניסיון קודם בתיאום, מכך ששיעור השתתפות של הורים 
בשאלון שלאחר התיאום היה מוגבל ומכך שמדגם ההורים היה מצומצם יחסית ולא ייצג אוכלוסייה שאינה יהודית ואינה 
משכילה. בשל כך, במחקרים שיבחנו תוכניות לתיאום הורי בעתיד, מומלץ להתחיל לבחון את התוכנית כמה חודשים לאחר 
תחילת הפעלתה, להוסיף מדידה של ההורים מיד עם תום ההתערבות כדי לבחון את השפעתה של התוכנית לאורך זמן 

וכן לשאוף להגיע גם לאוכלוסיות שאינן יהודיות ושאינן בעלות השכלה גבוהה. 



66

עוד פרסומים של המכון בנושא
באייר-טופילסקי, ט. ושורק, י. )2019(. יישום חוק המהו”ת ביחידות הסיוע – מחקר ארצי. דמ-19-792

באייר-טופילסקי, ט., סבו-לאל, ר. ובלוך, ש. )2016(. המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הורים ילדים. דמ-1	16-7

באייר-טופילסקי, ט., סבו-לאל, ר. ומנור, א. )2015(. יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה – מחקר הערכה ארצי. דמ-15-702

פאס, ה., נבות, מ. וצדקה, ה. )2014(. מרכזי קשר הורים-ילדים: מחקר הערכה ארצי. דמ-	14-66

שורק, י. וריבקין, ד. )2010(. הערכת התוכנית הניסיונית לשיתוף ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני 
משפחה. דמ-10-599

בן רבי, ד. ושמעיה-ידגר, ס. )2000(. יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה: מחקר הערכה. דמ-67	-00

brookdale.jdc.org.il :את הפרסומים אפשר להוריד ללא תשלום מאתר המכון

https://brookdale.jdc.org.il/


67

מקורות
אילון, ע. וצימרין, ח. )1990(. ילדות כואבת. ספרית פועלים.

באייר-טופילסקי, ט, ושורק, י. )2019(. יישום חוק המהו”ת ביחידות הסיוע – מחקר ארצי. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. דמ-19-792.

בר-און, ע, ומזא"ה, י. )2019(. ניכור הורי – סקירת ספרות. אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה ומנהל שירותים אישיים וחברתיים, 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

דין וחשבון הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-ביתיות ונושא הסדרי ראייה )ועדת סילמן(. 
)פברואר 2014(. מדינת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2019(. שנתון סטטיסטי לישראל 2019 - מספר 70. 
aspx.70-אוכלוסייה-שנתון-סטטיסטי-לישראל--2019מספר/https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019

וייסברג נקאש, נ., אשכנזי, ש. ודגן, ל. )2014(. משפחות עם קשיים ביחסים ובתפקוד. בתוך: סקירת השירותים החברתיים, 	201. 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה התשע"ה 2014, ספר החוקים 2485, דצמבר 2014, 119-116.

כהן, א. )1992(. משפחה חד הורית – תפיסת תפקיד מין, דרכי התמודדות ותחושת רווחה של אבות ואימהות גרושים המגדלים 
ילדיהם בעצמם. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. אוניברסיטת בר-אילן.

לוי-שיף, ר. )2018(. השפעות קצרות וארוכות טווח של גירושין על ילדים. פסיכואקטואליה )אפריל, 2018(, 27-15. 

לומר, ד. )1998(. הקשר בין אופי היחסים הרומנטיים של בנים ובנות להורים גרושים בבגרות הצעירה לבין תפיסת הגירושין, הקשר 
עם ההורים, קונפליקט הורי, מין הילד וגילו בזמן הגירושין. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן. 

משה, נ. )	201(. מבחר נתונים על גירושין בישראל. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

נזקקויות ומאפיינים בקובץ נתוני יסוד: רשימה ומקרא. )2014(. אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים, מדינת ישראל.  

ענבר, ע., נבו, ח. ולהמן, ס. )2008(. יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה – עשור לפעילותן. משפחה במשפט, 2, 51-25. 

שקדי, א. )2011(. המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני – הלכה למעשה. הוצאת רמות.

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/אוכלוסייה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2019-מספר-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/אוכלוסייה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2019-מספר-70.aspx


68

Amato, P. R. )2000(. The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62, 
1269-1287.

American Psychological Association )APA(. )2012(. Guidelines for The Practice of Parenting Coordination. American 
Psychological Association, 67)1(, 6	-71. 

Armbruster, K. M. )2012(. An exploration of parenting coordination as a form of alternative dispute resolution with 
high conflict parents: A qualitative study )Doctoral dissertation, Capella University(.  

Beck, C. J., Putterman, M. D., Sbarra, D. A., & Mehl, M. R. )2008(. Parenting coordinator roles, program goals and 
services provided: Insights from the Pima County, Arizona program. Journal of Child Custody, 5)1-2(, 122-1	9.  

Belcher-Timme, R. O., Shorey, H. S., Belcher-Timme, Z., & Gibbings, E. N. )201	(. Exploring best practices in parenting 
coordination: A national survey of current practices and practitioners. Family Court Review, 51)4(, 651-665.  

Boyan, S.B. , & Termini, A.M. )1999(. Cooperative parenting and divorce. Atlanta, GA: Active Parenting Publishers.

Boyan, S., & Termini, A.M. )2004(. The psychotherapist as parent coordinator in high-conflict divorce: Strategies 
and techniques. Taylor Publishers.

Bream, V., & Buchanan, A. )200	(. Distress among children whose separated or divorced parents cannot agree 
arrangements for them. British Journal of Social Work, 		)2(, 227-2	8. 

Brewster, K. O. H., Beck, C. J., Anderson, E. R., & Benjamin, G. A. H. )2011(. Evaluating parenting coordination programs: 
Encouraging results from pilot testing a research methodology. Journal of Child Custody, 8)4(, 247-267.  

Cohen, O., & Levite, Z. )2012(. High-conflict divorced couples: Combining systemic and psychodynamic perspectives. 
Journal of Family Therapy, 	4, 	87-402. 

Cummings, E. M., & Davies, P. T. )2010(. Marital conflict and children: An emotional security perspective. The 
Guilford Press.

Cronin, S.E., Becher, E., McCann, E., McGuire, J.K., & Powell, S. E. )2017(. Relational conflict and outcomes from an 
online divorce education program. Evaluation and Program Planning, 62, 49-55. 

D‘Abate, D. A., Cyr, F., & Quigley, C. )2019(. Implementation of a parenting coordination pilot project in Montreal, 
Canada: What did we learn?. Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology, 49)	(, 164-170.  

Dalton, C., Carbon, S., & Olesen, N. )200	(. High conflict divorce, violence, and abuse: Implications for custody and 
visitation decisions. Juvenile and Family Court Journal, 54)4(, 11-		.



69

Demby, S. L. )2016(. Parenting coordination: Applying clinical thinking to the management and resolution of  
post-divorce conflict. Journal of Clinical Psychology, 72)5(, 458-468.  

Deutsch, R., Misca, G., & Ajoku, C. )2018(. Critical review of research evidence of parenting coordination‘s effectiveness. 
Family Court Review, 56)1(, 119-1	4. 

Elrod, L. D. )2001(. Reforming the system to protect children in high conflict custody cases. William Mitchell Law 
Review, 28)2(, 495–551. 

Fieldstone, L., Carter, D. K., King, T. & McHale, J. P. )2011(. Training, skills, and practices of parenting coordinators: 
Florida statewide study. Family Court Review, 49)4(, 801-817. 

Fieldstone, L., Lee, M. C., Baker, J. K., & McHale, J. P. )2012(. Perspectives on parenting coordination: Views of 
parenting coordinators, attorneys, and judiciary members. Family Court Review, 50)	(, 441-454.  

Gamache, S. )2005(. Collaborative practice: A new opportunity to address children‘s best interest in divorce. 
Louisiana Law Review, 65, 1455- 1485. Available at: http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol65/iss4/7 

Goldsmith, J. )1980(. Relationships between former spouses: Descriptive findings. Journal of Divorce, 4)2(, 1-20.  

Haddad, L., Phillips, K. D., & Bone, J. M. )2016(. High-conflict divorce: A review of the literature. American Journal 
of Family Law. 29)4(, 24	-258.  

Henry, W. J., Fieldstone, L., & Bohac, K. )2009(. Parenting coordination and court relitigation: A case study. Family 
Court Review, 47)4(, 682-697.  

Hayes, S. W. )2010(. ”More of a street cop than a detective“: An analysis of the roles and functions of parenting 
coordinators in North Carolina. Family Court Review, 48)4(, 698-709.  

Hayes, S., Grady, M., & Brantley, H. T. )2012(. E-mails, statutes, and personality disorders: A contextual examination 
of the processes, interventions, and perspectives of parenting coordinators. Family Court Review, 50)	(, 429-440.  

Jaffe, P., Lemon, N., & Poisson, S. E. )200	(. Child custody and domestic violence: A call for safety and accountability. 
Sage Publications. 

Johnston, J. R., Roseby, V., & Kuehnle, K. )2009(. In the name of the child: A developmental approach to understanding 
and helping children of conflicted and violent divorce. )2nd ed.( Springer.  

Johnston, J. R. )2006(. A child-centered approach to high-conflict and domestic-violence families: Differential 
assessment and intervention. Journal of Family Studies, 12)1(, 15-	5. 

http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol65/iss4/7


70

Kaspiew, R., Gray, M., Weston, R., Moloney, L., Hand, K., Qu, L., & the Family Law Evaluation Team. )2009(. Evaluation 
of the 2006 family law reforms.  Australian Institute of Family Studies.  

Kelly, J. B. )2014(. Origins and development of parenting coordination. In S. A. Higuchi & S. L. Lally )Eds.(, Parenting 
coordination in postseparation disputes )pp. 1	–	5(. American Psychological Association. 

Kelly, J. B. & Emery, R. E. )200	(. Children‘s adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. 
Family Relations, 52, 	52–	62. 

Kitzmann, K. M., Parra, G. R., & Jobe-Shields, L. )2012(. A review of programs designed to prepare parents for custody 
and visitation mediation. Family Court Review, 50)1(, 128-1	6. doi:10.1111/j.1744-1617.2011.014	4.x 

Levite, Z., & Cohen, O. )2012(. The tango of loving hate: Couple dynamics in high-conflict divorce. Clinical Social 
Work Journal, 40, 46–55. 

Mandarino, K., Kline Pruett, M., & Fieldstone, L. )2016(. Co-parenting in a highly conflicted separation/divorce: Learning 
about parents and their experiences of parenting coordination, legal, and mental health interventions. Family 
Court Review, 54)4(, 564-577.   

McHale, J. P., Carter, D. K., Miller, M., & Fieldstone, L. )2020(. Perspectives of mothers, fathers, and parenting 
coordinators concerning the process and impact of parenting coordination. Family Court Review, 58)1(, 211-226. 

Murphy, J. C., & Singer, J. B. )2016(. Moving family dispute resolution from the court system to the community. Maryland 
Law Review Endnotes, 75)9(, 8-14. 

Pam, A., & Pearson, J. )1998(. Splitting up: Enmeshment and estrangement in the process of divorce. The Guilford Press. 

Polson, T. A. )2014(. Parenting coordination: An intervention for high-conflict separating/divorcing families. )Doctoral 
dissertation(. Retrieved from: http://scholarworks.smith.edu/theses/	80 

Salem, P., Sandler, I., & Wolchik, S. )201	(. Taking stock of parent education in the family courts: Envisioning a 
public health approach. Family Court Review, 51)1(, 1	1-148.  

Sarrazin, J. & Cyr, F. )2007(. Parental conflicts and their damaging effects on children. Journal of Divorce and 
Remarriage, 47)1-2(, 77-9	. 

Saini, M. )2012(. Reconceptualizing high-conflict divorce as a maladaptive adult attachment response. Families 
in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 9	)	(, 17	–180. 



71

Scott, M., Ballard, F., Sawyer, C., Ross, T., Burkhauser, M., Ericson, S. & Lilja, M. )2010(. The parenting coordination 
)PC( project implementation and outcomes study report. Child Trends, American Psychological Association. 

Sorek, Y. )2019(. Children of divorce evaluate their quality of life: The moderating effect of psychological 
processes. Children and Youth Services Review, 107, 1045		. 

Stover, C. S. )201	(. Commentary: Factors predicting family court decisions in high-conflict divorce. Journal of 
the American Academy of Psychiatry and the Law, 41)2(, 219–22	. 

Strauss, A., & Corbin, J. )1998(. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded 
theory. Sage Publications.

 



72

נספחים

נספח א: המודל הלוגי למחקר
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נספח ב: כלי המחקר ברכיב הכמותי

לוח ב1: פירוט כלי המחקר, עיתוי המדידה ותחומי המדידה

 מדידה 1 
שאלון להורים 1

 מדידה 2 
שאלון למתאמים

 מדידה 3
שאלון להורים 2

שאלון להורים )מילוי עצמי ידני כלי המחקר
לכל אחד מן ההורים(. שימש 
כבסיס להשוואה לנתוני סקר 

המעקב בקרב ההורים.

שאלון ממוחשב למילוי עצמי על 
ידי אחד המתאמים ההוריים: 
סיכום ההתערבות – תפוקות 

ותוצאות.

סקר מעקב טלפוני בקרב 
ההורים.

כחצי שנה מסיום ההתערבותבסיום ההתערבותבתחילת ההתערבותעיתוי המדידה

הנושאים 
המרכזיים במדידה

מדדי תקשורת והורות משותפת 
בין ההורים: מעורבות הורית, 

מאפייני התקשורת בין ההורים, 
השיתוף ההורי, עמדות חיוביות 

ושליליות זה כלפי זה, התנהגויות 
מזיקות בדיווח על עצמי ובדיווח 
על ההורה השני ואפיון מערכת 

היחסים. 

יישום התוכנית ההורית שנקבעה 
בבית המשפט. 

נתונים סוציו-דמוגרפיים. 

 מאפייני הפונים,
 תפוקות התוכנית, 

 תוצאות ההתערבות, 
מאפייני ההסכמות שהתקבלו. 

מדדי תקשורת והורות משותפת 
בין ההורים: מעורבות הורית, 

מאפייני התקשורת בין ההורים, 
השיתוף ההורי, עמדות חיוביות 

ושליליות כלפי ההורה השני, 
התנהגויות מזיקות בדיווח על 

עצמי ובדיווח על ההורה השני 
ואפיון מערכת היחסים. 

יישום התוכנית ההורית שנקבעה 
בבית המשפט.

שביעות רצון מהן הסכמות ומן 
התוכנית. 

מעורבות עו”ס לסדרי דין ופנייה 
בתביעה לבית משפט במקרה 

מחלוקת.
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לוח ב2: כלי המחקר המרכיבים את שאלון ההורים בתחילת ההתערבות

מידע על הכליכלי
שאלון נתוני רקע 

של ההורים
השאלון נבנה על ידי צוות המחקר לצורך מחקר זה והוא כולל:

משתנים דמוגרפיים, כגון גיל, מגזר, השכלה, מצב כלכלי אובייקטיבי וסובייקטיבי.  	
פרטים הקשורים למצב הבריאות, כגון מגבלה פיזית, בעיה בתחום בריאות הנפש והתמכרויות.  	
פרטים הקשורים לסטטוס הקשר בין ההורים, כגון סטטוס משפחתי נוכחי, משך זמן הנישואין, הזמן  	

שעבר מאז הפרידה. 
פרטים הקשורים במערכות יחסים אחרות של ההורים, כגון זוגיות חדשה, נישואים נוספים, מגורים  	

עם בן/בת זוג אחר.
פרטים הנוגעים לילדים המשותפים, כגון מספר הילדים, משמורת על הילדים, גיל, מגדר ומצב הבריאות  	

של הילדים. 
תקשורת הורה/ 

 הורה “מבקר” 
)כהן, 1992(

כלי לבדיקת התקשורת בין ההורים לאחר הגירושין ובין ההורה לילד לאחר הפרידה. עוסק בארבעה 
עולמות תוכן: מידת ההשתתפות בגידול הילד; מידת התקשורת בין ההורים לאחר הפרידה; מידת 

השיתוף בהורות ביום-יום; רמת העוינות בין ההורים. השאלון הוא שאלון לדיווח עצמי על סולם של 5 
דרגות. מ-1 )לעולם לא( עד 5 )תמיד(. 

השאלון המקורי של גולדסמיט )Goldsmith, 1980( מונה 46 פרטים. השאלון הנוכחי תורגם והותאם 
לארץ על ידי כהן )1992(. השאלון מונה 2	 היגדים, אלפא קרונבך 0.96. במחקר זה נעשה שימוש רק 

ב-25 שאלות. 	1 פריטים שעסקו בתקשורת בין ההורים בנושאים שאינם קשורים לגידול הילדים הוצאו 
מן המחקר. בשאלון המקור סולם התשובות היה של תדירות )אף פעם – תמיד( ובמחקר זה הוא שונה 

לסולם של מידתיות )כלל לא – במידה רבה מאוד( לצורך אחידות עם שאר חלקי השאלון. לצורך חישוב 
הציון נעשתה הפיכה של פריטים 27,26,25. ציון גבוה מצביע על תקשורת טובה בין ההורים ועל קשר 

טוב הורה-ילד. 
שאלון הערכת 

 תיאום הורי
 Boyan &(

)Termini,1999

שאלון זה עוסק בשישה עולמות תוכן: הערכה עצמית; הערכת ההורה האחר; הערכת העימות; הערכת 
היחסים; הערכת הילד; הערכת התנהגות הילד. השאלון הוא שאלון לדיווח עצמי ויש לסמן בו את 

מידת ההסכמה עם הפריטים. במחקר זה נעשה שימוש ב-45 פריטים מתוך השאלון המקורי של בויאן 
וטרמיני )Boyan & Termini, 1996(: 14 פריטים הנוגעים לאמונות על ההורה האחר )בחלק ההערכה 

העצמית(, 26 פריטים הנוגעים להתנהגויות קונפליקטואליות )בחלק הערכת העימות(, ו-5 פריטים 
הנוגעים לאפיון מערכת היחסים בין ההורים )בחלק הערכת היחסים(. 

שאלון תפיסת 
עצימות העימות 

 ההורי 
)לומר, 1998(

כלי לבדיקת תפיסת עצימות העימות בעת מילוי השאלון. הכלי של לומר )1998( כולל עשרה פריטים, 
אלפא קרונבאך 0.85. במחקר זה נעשה שימוש בפריט אחד אשר בוחן עד כמה ההורים נתקלו בבעיות 

לוגיסטיות בניהול חיי היום-יום של הילדים, בסולם תדירות של 1 )אף פעם לא( עד 5 )תמיד(. 

שאלון מעורבות 
עו”ס לעניין סדרי דין

השאלון נבנה על ידי צוות המחקר לצורך מחקר זה והוא כולל 8 פריטים הבודקים את קיומה של 
מעורבות עו”ס לעניין סדרי דין בעבר ובהווה, תדירות המעורבות וטיפולים קודמים בשירות התיאום ההורי. 

שאלון יישום 
התוכנית ההורית 

השאלון נבנה על ידי צוות המחקר לצורך מחקר זה והוא כולל 26 פריטים הבודקים את קיומה של 
תוכנית הורית ואת יישום הסכמי המשמורת וזמני השהות שנקבעו בבית המשפט.
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נספח ג: ניתוח הגורמים (factor analysis) עם רוטציית ורימקס בפריטי מדד ’רמת 
עצימות עימות גבוהה‘

יצירת מדד ‘רמת עצימות עימות גבוהה’ באמצעות ניתוח גורמים: במטרה לבנות סולם מאוחד שיהווה מדד פשוט לבחינת 
עצימות העימות בין ההורים, נעשה שימוש בניתוח גורמים אשר אפשר לזהות קשרים בין המשתנים ולקבץ לגורמים. נעשה שימוש 
בפריטים אשר נבחרו קלינית בסיוע של מדריכת התוכנית – עידית הוניגמן. פריטים אלו נלקחו ברובם משאלון ההורים בטרם 
התיאום ופריט אחד נלקח משאלון המתאמים. הפריטים סודרו לפי עוצמת הטעינות שלהם כשקריטריון המינימום הוגדר על 0.45. 
הטעינות מבטאת את המתאם של כל פריט לגורם שלו. ככל שהערך המספרי גבוה יותר, כך הפריט מסביר אחוז גבוה יותר בגורם 
שבו הוא רשום. לאחר סינון גורמים בעלי רמת טעינות נמוכה מן הרצוי, אותרו 10 גורמים וחושב ממוצע משוקלל למדד המסכם 

על בסיס המשקלות של כל גורם באמצעות רוטציית ורימקס. להלן פירוט הגורמים והפריטים המרכיבים אותם:

טעינות גורמים

פריטמספר
גורם 

1
גורם 

2
גורם 

3
גורם 

4
גורם 

5
גורם 

6
גורם 

7
גורם 

8
גורם 

9
גורם 

10
עד כמה את ואבי הילדים מתקשרים ביניכם, כאשר 

יש בכך צורך? 
68.כאשר יש צורך בתיאום ביניכם11
73.החלטות יום-יומיות 12
53.צרכים כספיים של הילדים	1
74.אירועים מיוחדים 14
79.הישגי הילדים והתקדמותם בלימודים15
84.בעיות בבית הספר / גן16
78.עניינים רפואיים של הילדים17
86.בעיות אישיות של הילדים18
בעיות והתלבטויות בנוגע לחיים החברתיים של 19

הילדים
.82

האם את פונה לאב כדי לעזור או להיעזר בגידול 22
הילדים?

-.49

אני מאמינה שאבי הילדים חושב שזה חשוב עבור 1	
ילדינו לשמור על קשר קבוע ויציב איתי

.86

אני מאמינה שאבי הילדים חושב שזה חשוב עבור 2	
ילדינו לשמור על קשר עם משפחתי

.82

אני מאמינה שאבי הילדים מנסה להרחיק את ילדינו 8	
ממני

.74
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טעינות גורמים

פריטמספר
גורם 

1
גורם 

2
גורם 

3
גורם 

4
גורם 

5
גורם 

6
גורם 

7
גורם 

8
גורם 

9
גורם 

10
אני מאמינה שאבי הילדים חושב שזה חשוב 48

עבור ילדינו לשמור על קשר קבוע ויציב איתי ועם 
משפחתי המורחבת ללא תלות במה שהוא חושב 

עליהם

73.

אני מאמינה שאבי הילדים מעריך את התרומה 4	
ההורית שלי

67.

.66אבי הילדים מחבל בקשר של הילדים איתי74
.54אני מאמינה שאבי הילדים מניפולטיבי ביותר9	
עד כמה האפיונים הבאים מתארים את מערכת 81

היחסים שלך עם אבי הילדים: כעס 
.84

עד כמה האפיונים הבאים מתארים את מערכת 80
היחסים שלך עם אבי הילדים: מתיחות

.83

70.-האם יש עוינות בינך ובין אבי ילדייך?26
60.-האם ישנם ויכוחים בינך ובין אבי ילדייך?25
האם אחרי שיחה בינך לאבי ילדייך את מרגישה 27

“לחוצה”?
-.59

אני מאמינה שאבי הילדים הופך את ההורות 7	
המשותפת לבלתי אפשרית

.50

האם אתם נתקלים בבעיות לוגיסטיות בחיי היום-28
יום של הילדים )הבאת הילדים הלוך וחזור בין 
הבתים, הסעות, קביעת שעות לאיסוף הילדים 

וכדומה(?

-.47

אני מאמינה שהילדים שלנו נמצאים בסכנה כלשהי 45
כשהם עם אביהם

.73

64.אני מאמינה שאבי הילדים לא יציב מבחינה רגשית40
אני מאמינה שאבי הילדים מסוכן עבורי מבחינה 44

פיזית
.60

58.אבי הילדים נעשה אלים כלפי הילדים60
58.אני מאמינה שאבי הילדים כשיר כהורה5	
אני מאמינה שחשוב לילדיי לשמור על קשר עם 0	

המשפחה של אביהם
.86
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טעינות גורמים

פריטמספר
גורם 

1
גורם 

2
גורם 

3
גורם 

4
גורם 

5
גורם 

6
גורם 

7
גורם 

8
גורם 

9
גורם 

10
אני מאמינה שחשוב לילדיי לשמור על קשר קבוע 47

ויציב עם אביהם ועם משפחתו )למשל סבא 
וסבתא( ללא תלות במה שאני חושבת עליהם

.85

אני מאמינה שחשוב לילדיי לשמור על קשר קבוע 29
ויציב עם אביהם

.78

אבי הילדים מתווכח איתי בטלפון כאשר הילדים 52
יכולים לשמוע את השיחה

.89

82.אבי הילדים מתווכח איתי לפני ילדינו50
68.האם האב מסייע לך בגידול הילדים באופן מספק?	2
האם האב מוכן להתגמש בהתאם לצרכים האישיים 24

שלך בתוכנית הקשר עם הילדים?
.68

בתקופת הבישול, מה הייתה רמת הנכונות של האב 12
להשתתף בתוכנית ההורית?

.55

76.אבי הילדים נעשה אלים פיזית כלפי58
69.אבי הילדים נעשה קולני ואלים מילולית56
45.אבי הילדים נעשה קולני ודרשני54
77.אבי הילדים מפסיק ביקורים70
76.אבי הילדים מאיים להפסיק ביקורים68
האם את מצדדת בילדים ומקבלת את עמדתם, 21

כאשר יש להם תלונות נגד האב?
.68

אני מאמינה שאבי הילדים מעורב מדיי )קשור מדיי( 6	
בחיי ילדינו

-.65

53.אני מאמינה שלאבי הילדים באמת אכפת מילדינו		
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נספח ד: מהימנות מדדי הבדיקה בשאלוני ההורים

)N=204( לוח ד1: מהימנות מדדי הבדיקה בשאלוני ההורים

מהימנות טווח הערכיםדוגמה לפריטטיפול במדדשם המדד
אלפא 

קרונבאך
שאלוני הורים
יצירת מדד מסכם משקלול רמת תקשורת

ממוצעי 9 פריטים הנוגעים 
לתקשורת בין ההורים

עד כמה אתה ואם הילדים 
מתקשרים ביניכם, כאשר יש 

צורך בכך? 

אנא השב בהתייחס לכל אחד 
מהנושאים הבאים: 

בעיות בבית הספר/בגן. 

1 )כלל לא( עד 6 
)במידה רבה מאוד(

α=0.91

יצירת מדד מסכם משקלול חשיפה לאיומים
ממוצעי 5 פריטים הנוגעים 

לדיווח ההורה על איומים של 
ההורה האחר

אב הילדים מאיים לפנות לבית 
משפט

1 )אף פעם( עד 5 
)תמיד(

α=0.70

עמדות חיוביות זה 
כלפי זה

יצירת מדד מסכם משקלול 
ממוצעי 9 פריטים הנוגעים 

לעמדות חיוביות זה כלפי זה

אני מאמין שלאם הילדים 
באמת אכפת מילדינו

1 )כלל לא מסכים(

עד 5 )מסכים 
במידה רבה מאוד(

α=0.81

עמדות שליליות זה 
כלפי זה

יצירת מדד מסכם משקלול 
ממוצעי 11 פריטים הנוגעים 

לעמדות שליליות זה כלפי זה

אני מאמינה שאב הילדים 
מניפולטיבי ביותר

1 )כלל לא מסכימה(

עד 5 )מסכימה 
במידה רבה מאוד(

α=0.81

התנהגויות מזיקות של 
ההורה האחר כלפי 

הילד

יצירת מדד מסכם משקלול 
ממוצעי 5 פריטים הנוגעים 

לדיווח ההורה על התנהגויות 
מזיקות של ההורה השני כלפי 

הילדים

1 )אף פעם( עד 5 אם הילדים מפסיקה ביקורים
)תמיד(

α=0.70

התנהגויות מזיקות של 
ההורה האחר

כלפי ההורה המדווח

יצירת מדד מסכם משקלול 
ממוצעי 9 פריטים הנוגעים 

לדיווח ההורה על התנהגויות 
מזיקות של ההורה השני כלפי 

ההורה המדווח

1 )אף פעם( עד 5 אבי הילדים נעשה קולני ודרשני
)תמיד(

α=0.81
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מהימנות טווח הערכיםדוגמה לפריטטיפול במדדשם המדד
אלפא 

קרונבאך
עימות בעצימות 

גבוהה
יצירת מדד מסכם משקלול של 

10 גורמים הכוללים משתנים 
של מאפייני הורות בעימות

הגורמים נקבעו לאחר ניתוח 
גורמים )ר’ פירוט בפרק 
הממצאים סעיף 	.4.4(

1.41 )עימות 
בעצימות בינונית( 

עד 4.21 )עימות 
בעצימות גבוהה 

מאוד(

α=0.74

שאלון מתאמים
הצלחת התיאום 

ההורי
יצירת מדד מסכם משקלול 
ממוצעי 18 פריטים הנוגעים 

לדיווח המתאמים על שיפור או 
החמרה 

היכולת להפריד בין העימות 
הזוגי לעימות ההורי

1 )חלה הרעה ניכרת 
בתחום זה בהורות 
המשותפת( עד 5 

)חל שיפור ניכר 
בתחום זה בהורות 

המשותפת( 

α=0.95
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נספח ה: מתאמי קשר בין סוגי ההסכמות ובין הצלחת התיאום

מובהקות הקשרעוצמת הקשר
rp=.520p<0.001קשר בין הצלחת התיאום לגיבוש הסכמות בנושא התנהגות ואינטראקציה הורית

2p<0.001	rp=.4קשר בין הצלחת התיאום לגיבוש הסכמות נקודתיות חד-פעמיות
rp=.419p<0.001קשר בין הצלחת התיאום לגיבוש הסכמות על כללים לניהול חיי היום-יום

50p<0.001	rp=.קשר בין הצלחת התיאום לגיבוש הסכמות על נושאי קצה מהותיים




