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תקציר

הרקע למחקר 
"אימוץ עם קשר" הוא מודל שמיועד לילדים שטרם האימוץ היה להם קשר עם המשפחה הביולוגית שלהם ונמצא כי שימור 
הקשר מיטיב איתם. בשנים האחרונות שופטים נוטים לאשר הן יותר מקרים של אימוץ שיש בו קשר בין המאומצים להוריהם 
הביולוגיים והן יותר מפגשים ביניהם )עד 12 בשנה(. כמו כן חל שינוי במאפייני המקרים שבהם בית המשפט קובע לפעול לפי 
המודל. השירות למען הילד ואגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פנו אל צוות 

המחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר על יישום המודל בישראל ועל הדרכים לשפרו.   

מטרת המחקר
מטרת-העל של המחקר היא ללמוד לעומק על יישומו לאורך זמן של המודל “אימוץ עם קשר” בישראל ועל עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית, על פי הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות במקרים החלוציים. נבחנו ניסיונם של המאומצים, של המאמצים ושל ההורים 
והאחאים הביולוגיים ואף ניסיונן של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, המלוות מקרי “אימוץ עם קשר” בישראל. המטרה היא שהמידע 

מן המחקר יסייע לקובעי המדיניות בגיבוש קווים מנחים ותורה מקצועית שתתמוך ביישום מיטבי של המודל בישראל. 

שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטה האיכותנית וכלל:

שלושה ראיונות רקע עם נשות מקצוע במטה השירות למען הילד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הראיונות  	
נעשו במתכונת מקוונת בחודשים פברואר-מארס 2020. 

חקר מקרים שעסק במקרים מן המחקר שערך מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בשנים 2011-2010י1 )המחקר הראשון( על אודות  	
11 מאומצים, שנולדו ל-8 משפחות ביולוגיות ואומצו על-ידי 10 משפחות מאמצות. נעשו 31 ראיונות עומק מובנים למחצה, 

רובם במתכונת מקוונת ומיעוטם פנים אל פנים, בחודשים פברואר עד נובמבר 2020. 

שתי קבוצות מיקוד: האחת של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים העוסקות בפיתוח שירותים תומכי אימוץ, והשנייה של עו”סיות  	
המלוות מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”. המפגשים נעשו במתכונת מקוונת, ביוני 2020.

1  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”: חקר מקרים. אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. מאיירס-

ג’וינט-מכון ברוקדייל. 
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הראיונות ודברי המשתתפים בקבוצות המיקוד תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל על פי שיטת הניתוח 
התמטית האיכותנית. הניתוח בחקר המקרים הורכב מכמה רבדים: החל מניתוח כל ריאיון בנפרד, עבור בהשוואה בין המקרים, 

וכלה בהשוואה בין הראיונות מהמחקר הראשון לראיונות מהמחקר הנוכחי. 

ממצאים
דוח המחקר מתאר היבטים שעלו בחקר המקרים ובוחן אם חל בהם שינוי בעשור שחלף מאז ביצוע המחקר הראשון. נוסף על 

כך הוא מתאר את תפיסות המרואיינים על אודות המודל “אימוץ עם קשר” על פי שלושה מקורות המידע. 

מדברי המרואיינים עלה כי ל”אימוץ עם קשר” ישנם יתרונות; כי הוא אינו מתאים לכל מאומץ/ הורה מאמץ/ הורה ביולוגי; וכי הוא 
כרוך במחירים מבחינת צלעות האימוץ )ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגיים(. 

עוד מציג המחקר את תפיסות המרואיינים על דרכים לשיפור המודל. חלקן מתיישבות עם מאפייני הפרקטיקה המיטבית באימוץ 
פתוח בעולם, כפי שעלו מסקירות בין-לאומיות2, וחלקן מתייחסות לדרכי העבודה הייחודיות לישראל. 

מסקנות והמלצות
כדי לשפר את יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל רצוי להתאים את דרכי העבודה לעקרונות הפרקטיקה המיטבית שנמצאו 
בסקירות הבין-לאומיות. כך למשל רצוי לפעול למתן ליווי כוללני יותר למאומצים, להורים המאמצים ולבני המשפחה הביולוגית 
שעימם יש קשר לאורך השנים, ובמיוחד עם השילוב באימוץ, בגיל ההתבגרות של המאומץ ועם הגיעו לגיל 18. כמו כן מומלץ 
לפעול להתאמת הליווי לעידן שבו ניתן לאתר בקלות אנשים ברשתות החברתיות. נוסף על כך, רצוי לפעול לשיפור דרכי העבודה 
בישראל: לגישור על הפערים בתפיסות המקצועיות בין בתי המשפט לענייני משפחה ובין שירותי האימוץ; לשיפור מפגשי הקשר 
מבחינת התדירות והסביבה שבה הם מתקיימים; וכן להרחבת התקינה של העו”סיות לחוק האימוץ ולהדרכתן השוטפת, כדי 

שתוכלנה להתמודד היטב ולאורך זמן עם האתגרים במודל “אימוץ עם קשר”. 

2  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. מסמך רקע לתוכנית “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”. מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל; שורק, י. וניג’ם-

אכתילאת, פ. )2019(. אימוץ פתוח: סקירת ספרות. אגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף מכון 
מאיירס-ג’וינט- ברוקדייל. 
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תמצית מנהלים

רקע למחקר
השירות למען הילד ואגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה( פנו 
לצוות המחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר על יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל וללמוד כיצד רצוי 
לשפרו. בשנת 2020 ערך המכון את המחקר המבוקש. ייחודו בהתבססותו על חקר מקרים מהשנים 2011-2010. מקרים אלו היו 
מקרי ה”אימוץ עם קשר” החלוציים בישראל, ומהיחידים שבהם המאומצים התבגרו מעבר לגיל 18. בגיל זה המאומץ הופך לבוגר 
על-פי חוק ותם תוקפו של הצו השיפוטי ולכן מסתיימים גם מפגשי הקשר בין המאומצים לבני משפחתם הביולוגית בחסות השירות 
למען הילד. מחקר זה ייחודי באפשרות שהוא נותן ללמוד על יישום המודל “אימוץ עם קשר” מנקודת מבטם של מאומצים צעירים.

לפי הנחיות השירות למען הילד במשרד הרווחה, "אימוץ עם קשר" הוא מודל שמיועד לילדים שהיה להם טרם האימוץ קשר עם 
בני המשפחה הביולוגית ונמצא כי שימור הקשר מיטיב איתם. הקשר עם המשפחה הביולוגית במודל "אימוץ עם קשר" יכול לנוע 
על רצף של תדירות וחוזק, החל מהעברת מידע באמצעות מכתבים ולעיתים גם תמונות וכלה במפגשים תחת פיקוח פעמים 
אחדות בשנה. בשנים האחרונות אנו עדים לנטייה של שופטים להחליט על יותר ויותר מקרים של אימוץ שיש בו קשר עם ההורים 
הביולוגיים ולאשר מספר רב יותר של מפגשים בינם ובין ילדיהם שאומצו, עד 12 מפגשים בשנה. משנת 2016 שיעור האימוצים 
לפי המודל “אימוץ עם קשר”, מתוך כלל האימוצים, עלה במידה ניכרת. בעת ביצוע המחקר של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, 

ב-2011-2010 )להלן: המחקר הראשון(, עמד שיעורם על 11%, ובעת ביצוע מחקר זה עמד שיעורם על 30%.

מטרת המחקר
מטרת-העל של המחקר היא ללמוד לעומק על יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל לאורך זמן וכן על עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית על סמך הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות: הן ניסיונם של המאומצים, המאמצים ובני המשפחה הביולוגית במקרים 
החלוציים של “אימוץ עם קשר”, והן ניסיונן של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות, המלוות מקרים של “אימוץ עם קשר” 
בישראל. המידע מן המחקר נועד לסייע לקובעי המדיניות בגיבוש מדיניות ותורה מקצועית כדי לתמוך ביישום מיטבי של מודל 

זה בישראל. 

שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטה האיכותנית וכלל:

שלושה ראיונות רקע עם נשות מקצוע במטה השירות למען הילד במשרד הרווחה. הראיונות נערכו בחודשים פברואר-מארס  	
2020 במתכונת מקוונת. 
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חקר מקרים שעסק במקרים מן המחקר הראשון3 על אודות 11 מאומצים, שנולדו ל-8 משפחות ואומצו על ידי 10 משפחות.  	
נעשו 31 ראיונות עומק חצי מובנים; רובם במתכונת מקוונת ומיעוטם פנים אל פנים, בחודשים פברואר עד נובמבר 2020. 

שתי קבוצות מיקוד: האחת של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים העוסקות בפיתוח שירותים תומכי אימוץ, והשנייה של עו”סיות  	
המלוות מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”. המפגשים נעשו במתכונת מקוונת, ביוני 2020.

הראיונות ודברי המשתתפים בקבוצות המיקוד תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל על פי שיטת הניתוח 
התמטית האיכותנית. הניתוח בחקר המקרים הורכב מכמה רבדים: החל מניתוח כל ריאיון בנפרד, עבור בהשוואה בין המקרים, 

וכלה בהשוואה בין הראיונות מהמחקר הראשון לראיונות מהמחקר הנוכחי. 

ממצאים עיקריים

1. חקר המקרים: היבטים שבהם חל שינוי והיבטים שבהם לא חל שינוי
חל שינוי במערכות היחסים של המאומצים עם ההורים המאמצים והביולוגיים: במחקר הראשון מצבם של רוב המאומצים 
היה טוב, הקשרים שלהם עם המשפחות המאמצות היו קשרים חמים, אם גם מורכבים, והם היו בקשר סדיר עם בני משפחה 
מהמשפחה הביולוגית. במחקר מ-2020 תוארה שונות רבה בין המאומצים. לחמישה מהם היו קשיי התמדה במסגרות, חמישה 
אחרים היו מנותקים רגשית מהוריהם המאמצים )מי שהיו מנותקים רגשית שולבו באימוץ בגילים 10-5, ועברו בין סידורים חוץ-
ביתיים רבים עד שילובם באימוץ(. חלק מן המאומצים ניתקו את הקשר עם בני המשפחה הביולוגית. אף לא אחד מן המרואיינים 
הצביע על המודל “אימוץ עם קשר” בתור הגורם הישיר שהשפיע על התמדת המאומצים במסגרות או על מידת החיבור הרגשי 
אל ההורים המאמצים. לעומת זאת, מדברי המרואיינים עלה שייתכן כי בחלק מן המקרים הבחירה לנתק את הקשר מן המשפחה 
הביולוגית קשורה לדרכי העבודה ב”אימוץ עם קשר”. חשוב לציין כי נמצא שכל מקרה שונה במאפייניו מן האחר ומושפע ממגוון 

רחב של גורמים.

עוד חשוב לציין כי תיאור מצבם של המאומצים ומאפייני הקשר שלהם עם הוריהם המאמצים והביולוגיים מתייחס לנקודת הזמן 
 emerging( שבה נערך המחקר וייתכן כי הוא קשור לעובדה שהם נתונים בשלהי גיל ההתבגרות, בתקופת הבגרות הצומחת
adulthood( – תקופה המתאפיינת בחקירה עצמית, בלבול בהתנהלות וסערת רגשות אצל חלק מן הצעירים בגילים 30-18 בעולם 
המערבי. כלומר, ייתכן שזהו מאפיין זמני וכי בעוד כמה שנים, כשיגיעו לשלב הבגרות, יתאפיינו ביותר יציבות והתמדה במסגרות 

ובקשרים חמים יותר עם הוריהם המאמצים והביולוגיים. 

לא חל שינוי בגישה של ההורים המאמצים ושל ההורים הביולוגיים ל"אימוץ עם קשר": ההורים המאמצים שהתקשו עם רכיב 
הקשר באימוץ במחקר הראשון, רובם חשוכי ילדים, ביטאו קושי עם רכיב זה באימוץ גם כעבור כעשור, בעת ביצוע המחקר 

3  שורק, י. וניג’ם-אכתילאת, פ. )2012(. “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ”: חקר מקרים. אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. מאיירס-

ג’וינט-מכון ברוקדייל. 
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הנוכחי, וגם לאחר שילדיהם התבגרו ועברו את גיל 18; ההורים המאמצים שהרגישו נוח עם רכיב הקשר באימוץ, רובם הורים 
גם לילדים ביולוגיים, ביטאו שוב את אותה תחושה מן המחקר הראשון. בדומה, הורים ביולוגיים שלפני כעשור, במחקר הראשון, 
הביעו השלמה עם האימוץ, הביעו השלמה איתו גם בעת ביצוע מחקר זה; ההורים שלצד ההשלמה עם אימוץ ילדם הביולוגי 

ביטאו במחקר הראשון תקווה שהילד “יחזור אליהם” בבגרותו, ביטאו שוב, במחקר הנוכחי, את אותה תקווה. 

2. תפיסות על “אימוץ עם קשר”
ל”אימוץ עם קשר” יש יתרונות: המאומצים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים סברו כי ל”אימוץ עם קשר” ישנם יתרונות, 
ואלה הם: הוא מאפשר למאומצים להתוודע אל שורשיהם; הוא מַפנה את המאומצים להתפתחות עצמית מיטבית ולהתמסרות 
לאימוץ; הוא מעודד שיח פתוח יותר על האימוץ ועל הקשר עם המשפחה הביולוגית; עם המעבר לבגרות הוא מאפשר יצירת 
קשר רציף בין המאומצים לבין בני המשפחה הביולוגית; והוא נותן מרגוע לדאגותיהם של ההורים הביולוגיים ומרפא לגעגועיהם. 

“אימוץ עם קשר” אינו מתאים לכל ילד מאומץ, הורה מאמץ או הורה ביולוגי: במחקר נמצא כי “אימוץ עם קשר” מתאים פחות 
לילדים ככל שהם קשורים יותר להוריהם הביולוגיים, ככל שעברו בין סידורים חוץ-ביתיים רבים יותר וככל שהיו גדולים יותר 
והתקשו בהתקשרות ובמתן אמון בעת שילובם באימוץ; הוא מתאים פחות להורים מאמצים ככל שהם מתקשים יותר לקבל את 
קיומם של ההורים הביולוגיים; והוא מתאים פחות להורים ביולוגיים ככל שהם מתקשים יותר במתן “ברכת הדרך” לילד ובפעולה 
במסגרת הגבולות של “אימוץ עם קשר”, וככל שהם יציבים פחות בחייהם. “אימוץ עם קשר” מתאים יותר למי שמתאפיין ביותר 
יציבות רגשית ואף בהחלטה נחושה לדבוק בו – ילדים ומבוגרים כאחד. מהמחקר עלה גם שחשוב לשים דגש על שילוב מוצלח 
בין שלוש צלעות האימוץ – ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגיים – מבחינת המידה שבה כל אחד מהם משלים 

עם המודל “אימוץ עם קשר”. 

לאימוץ עם קשר יש מחיר: ל”אימוץ עם קשר” עלולים להיות מחירים גבוהים מהתועלת: בלבול בזהות של המאומצים, אשר עלול 
לגרום להם לקושי להתמסר לאימוץ, לביטחון עצמי נמוך ואף לרגשות של נאמנות חצויה. נוסף על כך, המפגש עם בני המשפחה 
הביולוגית עלול להזכיר למאומץ מחדש את חוויות הנטישה הראשוניות שחווה בילדותו ולהגביר אצלו תחושות של כאב ואובדן, 

ובמיוחד אם ההורים הביולוגיים מודיעים ברגע האחרון על ביטול הגעתם למפגשים. 

3. תפיסות על דרכים לשיפור יישום “אימוץ עם קשר” בישראל
מן הראיונות, חקר המקרים וקבוצות המיקוד עלו תפיסות על דרכים לשיפור יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל: גישור על 
הפערים בתפיסות המקצועיות בין בתי המשפט לענייני משפחה ובין השירות למען הילד; תפיסות על דרכים לשיפור מפגשי הקשר; 
תפיסות על דרכים לשיפור הליווי של צלעות האימוץ; תפיסות על שיפור בהיבטים של כוח אדם בשירות למען הילד; ותפיסות על 

שיפור במתן שירותים תומכי אימוץ. פירוט התפיסות האלה מופיע בהמלצות המחקר וכיווני הפעולה.
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המלצות וכיווני פעולה במחקר 
את המלצותינו להלן ביססנו על צירוף בין מאפייני הפרקטיקה המיטבית ותפיסות המרואיינים. 

השיקול המרכזי: טובת הילד. 1

אין לבחור ב”אימוץ עם קשר” בהינתן לפחות אחד המצבים האלה – ההורים הביולוגיים לא היו בקשר עם הילד לפני א. 
האימוץ; הם אינם מעוניינים בקשר; הם התעללו בילד נפשית או פיזית; הם התנגדו לאימוץ; הם מתקשים בשמירה על 

גבולות; המפגש מעורר בילד תסמינים פוסט-טראומטיים.

“אימוץ עם קשר” מתאים במיוחד – לילדים צעירים יחסית; לילדים שחוו פחות חוויות של נטישה, פחות מעברים בין ב. 
סידורים חוץ-ביתיים זמניים ופחות קשיים בהתקשרות ושהיו להם פחות קשיי התפתחות או התנהגות; להורים מאמצים 
שמרגישים נינוחות עם הקשר באימוץ; ולהורים ביולוגיים המתאפיינים ביותר השלמה עם הוויתור על הילד ועם האימוץ 

וביותר אכפתיות ודאגה לילד. 

רצוי להקפיד על שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, המאומצים וההורים הביולוגים – מבחינת המידה שבה הם ג. 
משלימים עם הקשר באימוץ. 

הליווי והתמיכה לצלעות האימוץ. 2

דרוש ליווי אישי להורים המאמצים, למאומצים ולהורים הביולוגיים – חשוב שכל אחת משלוש צלעות האימוץ תקבל ליווי א. 
אישי עד הגיעו של המאומץ לבגרות: הכנה רגשית למפגשים; סיוע בתכנונם ובפיקוח עליהם; אוורור רגשי לאחר המפגשים; 
עיבוד משמעות הקשר באימוץ בכלל; בחינת הצרכים המשתנים בקשר ובשינויים. למאומצים נחוץ סיוע במיוחד בתחושות 
של בלבול זהות ונאמנות חצויה; להורים המאמצים נחוץ אוורור רגשי, ונחוצה תמיכה מוגברת למי שאימצו ממניע של הגשמת 
ההורות; ולהורים הביולוגיים נחוץ סיוע בעיבוד רגשות של אשמה, כאב ואובדן מצד אחד, ולצורך תיאום ציפיות והבנה 
שמשמעות האימוץ היא שהילד לא יחזור אליהם בבגרותו מצד שני. נוסף על כך, נחוץ ליווי מוגבר בתקופות חיים מורכבות 
בחיי הילד: עם השילוב באימוץ, בגיל ההתבגרות ובמיוחד לקראת גיל 18 ובתקופת הבגרות הצומחת. זאת, בין השאר לצורך 
הגנה על המאומצים ועל המאמצים אם בני המשפחה הביולוגית מנסים ליצור קשר באמצעות פלישה למרחב האישי וכן 
לצורך סיוע בניהול המורכבות הכרוכה בניהול הקשר הפתוח, דהיינו סיוע בתיאום ציפיות על אופי הקשר המתאים והמשך 
עיבוד רגשי של משמעותו. ללא ליווי ותמיכה, על פני שנים גדלים הסיכויים לקשר מכאיב ופוגעני. לכן חשוב להקפיד על 

מתן ליווי כוללני לכל אחת מצלעות האימוץ ועל יכולת ומוכנות שלהן להיעזר בליווי ובתמיכה.

יש להתאים את הליווי לעידן של איתור אנשים ברשתות חברתיות – בחלק מהמקרים לבני המשפחה הביולוגית היה מידע ב. 
מזהה על המאומצים עוד לפני שהמאומצים הגיעו לגיל 18, והם יצרו איתם קשר טלפוני או ברשתות החברתיות ולעיתים 
אף פגשו אותם ללא תיווך )החל מגיל 16(. לפעמים היו המפגשים עם בני משפחה שעימם נאסר שימור הקשר באימוץ, 
וקרה גם שבעת המפגשים האלה נמסר מידע חסוי. לקשר הלא מתּווך היו לעיתים השלכות קשות על מצבם הנפשי של 
המאומצים. ואולם הליווי מטעם השירות למען הילד לא כלל התייחסות לאפשרות של איתור הדדי ברשתות החברתיות 

ושל יצירת קשר פתוח. מהמחקר עלה כי חשוב שהליווי יכלול התייחסות לאפשרות זו.
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חשוב לתת ליווי כוללני יותר לצלעות האימוץ: תמיכה רגשית שוטפת, רגישות לצרכים המשתנים, עיבוי הליווי בתקופות ג. 
חיים מסוימות – הליווי של העו”סית לחוק אימוץ ילדים התמקד בתיאום מפגשי הקשר. כל המרואיינים סברו כי נחוץ ליווי 
מקיף יותר סביב מפגשי הקשר, וליווי אישי למאומצים, להורים המאמצים ולהורים הביולוגיים. המרואיינים הסכימו שאין 
תחליף לתפקיד העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בעיבוד הרגשי של משמעות הקשר באימוץ ובתיווך בין צלעות האימוץ, גם 

אם לעיתים מופנים כלפיהן כעס או אשמה.

צריך להוסיף ולפתח את המומחיות של העו”סיות בליווי – רצוי לפעול ליצירת תהליך למידה מתמשך שיתרום לפיתוח ד. 
המומחיות של העו”סיות ויעסוק באפיון רגיש של ילדים, של הורים מאמצים ושל הורים מולידים שמתאים למודל “אימוץ 
עם קשר”. כמו כן רצוי לפעול לגיבוש קווים מנחים להמלצות על אימוץ מתאים מבחינת השילוב בין ההורים המאמצים 
להורים הביולוגיים, על תדירות המפגשים המתאימה בכל מקרה וכדומה. תהליך למידה זה עשוי לסייע בגיבוש המלצות 

לבית המשפט.

חשוב להמשיך להפנות לשירותים תומכי אימוץ; לספק שירותים תומכי אימוץ על ידי אנשי מקצוע עם מומחיות באימוץ; ה. 
לקיים יותר סדנאות משותפות למשפחות מאמצות ב"אימוץ עם קשר" – חשוב שהמאומצים וההורים המאמצים יקבלו 
שירותים תומכי אימוץ בשנות התבגרות המאומצים. מחקר המקרים עלה כי בעבר הם הופנו לשירותים תומכי אימוץ שכללו 
טיפול רגשי חיצוני על ידי פסיכולוג, מטפל באומנויות או פסיכיאטר, וכי היו שבעי רצון מן ההפניה, מהמימון ומזמינות 
השירות שקיבלו. הומלץ כי ישתתפו לעיתים קרובות יותר בסדנאות משותפות למשפחות מאמצות, ובמיוחד למשפחות 
הפועלות לפי המודל “אימוץ עם קשר”. עם זאת, נאמר כי חסרים אנשי מקצוע )עו”סים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים( עם 
מומחיות באימוץ והומלץ כי בעת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה תינתן הכשרה מעמיקה יותר לאנשי המקצוע לעתיד 

בסוגיות שקשורות לאימוץ.

דרכי העבודה בישראל. 3

מומלץ להגדיל את התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים – רצוי להגדיל את התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים א. 
כך שתאפשר להן אחריות למספר מצומצם יותר של מקרים; ליווי אינטנסיבי יותר לכל מי שבאחריותן; הפעלת שיקול דעת 

באשר לצורך בשינוי תדירות הקשר במקרים מסוימים; והעמקת המומחיות. 

חשוב לגשר על הפערים בתפיסות המקצועיות בין השירות למען הילד ובין בתי המשפט לענייני משפחה – העו”סיות ב. 
תיארו פערים בתפיסות המקצועיות בינן ובין בתי המשפט לענייני המשפחה, למשל מבחינת תדירות המפגשים ומאפייני 
ההורים הביולוגיים שהמודל מתאים להם, והן הציעו דרכים לגישור על פערים אלה: השופטים יכירו במומחיות העו”סיות 
לחוק אימוץ ילדים ובהיכרותן עם המשמעויות הפרקטיות של הקשר וייתנו לחוות דעתן משקל רב יותר משהם נותנים לחוות 
הדעת של מומחים חיצוניים; לשופטים ולעוזרים המשפטיים יוקנה ידע על עולם האימוץ; תונהג למידה הדדית מתמשכת 
שתסייע בצבירת מומחיות, ביצירת שפה מקצועית משותפת ואף בקבלת החלטות המשרתות טוב יותר את טובת הילד. 

יש להגביל את תדירות מפגשי הקשר ל-4-1 מפגשים בשנה – במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר” תדירות המפגשים ג. 
עם בני המשפחה הביולוגית הייתה 4-1 פעמים בשנה. המאומצים דיווחו שתדירות זאת אפשרה להם להיקלט במשפחה 
המאמצת. חלק מן ההורים המאמצים העדיפו תדירות נמוכה יותר בגלל נסיגה בהתנהגות ילדיהם לאחר המפגשים או בגלל 
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מתח שלהם עצמם סביב המפגשים. ההורים הביולוגיים העדיפו כי התדירות לא תהיה גבוהה יותר בגלל קושי להתמודד 
עם כאב האובדן שהציף אותם לאחר המפגשים. מלבד חלק מן ההורים הביולוגיים אף לא אחד מן המרואיינים ביטא רצון 
בהגברת תדירות המפגשים. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תמכו במפגשים פעם עד ארבע פעמים בשנה ואמרו כי נחוצה 

למידה מתמשכת לגיבוש קווים מנחים לשיקול הדעת לשם המלצה על תדירות זו או אחרת בכל מקרה לגופו. 

כדאי להפקיד את האחריות לשינוי תדירות הקשר בידי העו”סיות – בשנים האחרונות מתקבלות בבתי המשפט החלטות ד. 
המגדירות את מפגשי הקשר בתור חובה. משמעות הדבר היא כי רצון בשינוי תדירות מצריך פנייה לבית המשפט והוכחת 
נחיצות השינוי. ואולם המרואיינים הסכימו כי שינוי באמצעות בית משפט אינו משרת את טובת הילד, במיוחד כי צפוי צורך 
בשינויים על פי הצרכים המשתנים ובשל העובדה שלעיתים מצב ההורים הביולוגיים אינו יציב והמפגשים התכופים איתם 
עלולים להכביד על הילדים. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים הסכימו כי רצוי שהמפגשים יוגדרו זכות ולא חובה וכי ההחלטות 
על השינויים במתכונת הקשר יהיו נתונות לסמכותן ולא לסמכות בית המשפט. זאת בשל הליווי שלהן לאורך זמן והיכרותן 
עם הדינמיקה של הקשר וכן המידע והניסיון המקצועי שלהן שמאפשר להן קבלת החלטות מושכלת לטובתו של הילד. 

שינוי תדירות המפגשים בסמכותן עשוי גם להקל על המאומצים לבקש שינוי בהתאם לצורכיהם המשתנים. 

חשוב לקיים את מפגשי הקשר בסביבה מתאימה – חלק מעו”סיות האימוץ סברו כי קיום מפגשי הקשר במשרדי השירות ה. 
למען הילד אינו מותאם דיו למצב הרגיש המאפיין את מפגשי הקשר. לפיכך המליצו על קיום המפגשים בסביבה מותאמת 
יותר ובמרחב ייעודי, בשירות למען הילד או בסמוך אליו. כמו כן הומלץ כי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תשמשנה הגורם 

המלווה, המתווך והמפקח במפגשים. 
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דברי תודה
הצלחתה של עבודת המחקר מחייבת שיתוף פעולה פורה. תודותינו שמורות לאנשי ונשות המקצוע שליוו את המחקר מראשיתו 
ובמהלכו וקידמו את יישומו: רקפת עצמון, מנהלת השירות למען הילד )אימוץ( במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; 
אורנה הירשפלד, מנהלת לשעבר של השירות למען הילד )אימוץ(; אביגיל סגל, עו”ס ראשית לחוק אימוץ ילדים; אביגיל וייס, מפקחת 
ארצית – אימוץ בין ארצי; עורכת דין מיכל ברגר, הייעוץ המשפטי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; ויוסף )אסי( 
אהרונוב, מנהל אגף מחקר, באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה. תודה לכל העובדות הסוציאליות לחוק אימוץ ילדים שהשתתפו 

בקבוצות המיקוד, שהקדישו לנו מזמנן וששיתפו אותנו בתובנות מניסיונן המקצועי. 

תודה מיוחדת למאומצים ולבני המשפחות המאמצות והמשפחות הביולוגיות אשר פתחו את ליבם ושיתפו בחוויות מחייהם 
האישיים, באתגרי היום-יום ובמערכות היחסים שלהם במשפחה; וכן לכל העובדות הסוציאליות לחוק אימוץ ילדים בשירות למען 

הילד, שמלוות את הילדים המאומצים, המשפחות המאמצות והמשפחות הביולוגיות לאורך שנות האימוץ.

תודה לד”ר לייה מורן-גלעד עמיתתנו ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על הקריאה וההערות הבונות, ולרות טוקטלי, פרקטיקנית 
במכון, על הסיוע בתהליכי גיבוש הדוח הסופי. 
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1. מבוא 
“אימוץ עם קשר” הוא אימוץ הכולל מפגשים של הילד המאומץ עם אנשים מבני משפחתו הביולוגית )בדרך כלל ההורים ובמקרים 
מסוימים למשל אחים או סבים(, בהשגחת השירות למען הילד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד 
הרווחה(. לאורך הדוח, כאשר נביא ממצאי מחקרים ממדינות העולם, נדבר על מודל של “אימוץ פתוח”, וכאשר נביא ממצאים 
מישראל, נדבר על המודל “אימוץ עם קשר”. לפי הנחיות השירות למען הילד, “אימוץ עם קשר” הוא מודל שמיועד לילדים שטרם 
האימוץ היה להם קשר עם בני משפחתם הביולוגית ושנמצא כי טוב שהקשר יישמר. הקשר עם המשפחה הביולוגית יכול לנוע 
על רצף של תדירות )כמה פעמים בשנה( וכן על רצף של חוזק )החל מהעברת מידע באמצעות מכתבים ותמונות לבני המשפחה 

הביולוגית וכלה במפגשים(. 

בשנים האחרונות אנו עדים לנטייה של שופטים להחליט על יותר ויותר מקרים של “אימוץ עם קשר”, ויש גם אישור מספר רב 
יותר של מפגשים בין הילדים שאומצו להוריהם הביולוגיים, עד 12 מפגשים בשנה. אם בעבר ברירת המחדל הייתה אימוץ סגור 
והיה צורך להוכיח למה רצוי שיהיה קשר בין המאומץ למשפחתו הביולוגית, כיום העניין נבחן עוד טרם האימוץ. מבחינת המגמות 
העיקריות שהתרחשו באימוץ בעשור האחרון עולה כי משנת 2016 שיעור האימוצים עם קשר מתוך כלל האימוצים עלה במידה 
ניכרת. בשנים 2011-2010 ערך מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל מחקר בסוגיה זו )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2012ב( )להלן: המחקר 
הראשון(. בעת ביצוע המחקר הראשון שיעור יישום המודל “אימוץ עם קשר” עמד על 11% מכלל האימוצים, ובעת ביצוע המחקר 

הנוכחי הוא עומד על 30% )סגל ואח’, 2020(. 

המגמה להרחבת השימוש במודל “אימוץ עם קשר” צברה תאוצה בעשור האחרון, וקיבלה עידוד גם בדוח הוועדה לבחינת חוק 
אימוץ ילדים התשמ”א – 1981 והליכי אימוץ ילדים בישראל )2016(, בראשות כבוד השופט (בדימוס( יהושע גרוס, אשר הוגש 
לשרת המשפטים הגב’ איילת שקד ולשר העבודה והרווחה מר חיים כץ בספטמבר 2016: הוועדה המליצה שהשירות למען הילד 
יִלמד עוד את הנושא ויפתח תוכניות של תמיכה באימוץ עם קשר. כמו כן המליצה הוועדה שהשירות למען הילד יפעל לגיוס 
הורים המיועדים לשמש הורים מאמצים שמוכנים מלכתחילה לקבל את הילד במתווה “אימוץ עם קשר”. עוד צוין בדוח כי הוועדה 
סבורה שיש לעודד קשר עם אחים ועם בני משפחה אחרים במקרים שבהם הוחלט ששמירה בסוד של זהות ההורים הביולוגיים 
היא לטובת הילד, ויש להקפיד שלא להפר את הסודיות בעניין זה. על פי התקנות הנוכחיות של סדר הדין האזרחי, דרכי קשר בין 
הילד להוריו הביולוגיים נקבעות בעת ההכרזה שילד הוא “בר אימוץ”. הוועדה המליצה לאמץ תקנות אלו, אלא אם בית המשפט 

הדן בצו האימוץ יחליט שלא לקבל את ההחלטה שקיבל קודמו.

לאחרונה קבעה הפסיקה כי יתקיים קשר באימוץ בין קטין לבין הוריו הביולוגיים גם במקרים שבהם לפני האימוץ לא התקיים 
קשר כזה. לאור החדשנות בפסיקות בית המשפט והעיסוק בעניין בדוח הוועדה לבחינת חוק אימוץ ילדים התשמ”א – 1981 והליכי 
אימוץ ילדים בישראל )2016( עלה צורך בלמידה ובאיסוף מידע מחקרי ומעשי מהארץ ומהעולם כדי לגבש את התורה המקצועית 

ואת נוהלי העבודה שיסייעו ביישום מיטבי של המודל “אימוץ עם קשר” בישראל. 
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עקב כך, בשנת 2018, ביקשו השירות למען הילד במשרד הרווחה ואגף באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה מצוות 
המחקר במכון ברוקדייל לערוך סקירת ספרות על המודל “אימוץ עם קשר” ברחבי העולם ולהצביע על עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית ליישומו )ר’ שורק וניג’ם-אכתילאת, 2019(. ואולם, מסקירת הספרות עלה כי חלק מדרכי העבודה הנוגעות לאימוץ ילדים 
במדינות אחרות שונות מאלה הנהוגות בישראל ואינן רלוונטיות לסוגיות המעסיקות את קובעי המדיניות בישראל, כך למשל, 
בארצות הברית בית המשפט נותן רק אישור עקרוני לאימוץ הפתוח. ההחלטה על קיום הקשר ומתכונתו נעשית באמצעות הסכם 
הבנות בלתי רשמי; וההורים המאמצים יכולים להחליט החלטה חד-צדדית על הפסקת הקשר. רק בחלק מן המדינות בארצות 
הברית ניתן לעגן את הסכם הקשר בחוזה משפטי. נוסף על כך, רבים מהאימוצים מוסדרים על ידי סוכנויות פרטיות ולא על ידי 

גוף ציבורי כמו בישראל. לפיכך נדרש מידע נוסף לצורך גיבוש התורה המקצועית בישראל. 

בשנת 2019 שבו ופנו השירות למען הילד ואגף בכיר למחקר תכנון והכשרה במשרד הרווחה אל צוות המחקר במכון ברוקדייל 
בבקשה לערוך מחקר על יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל, וללמוד כיצד רצוי לשפרו על בסיס הניסיון שהצטבר בשנים 
האחרונות: הן בקרב המאומצים, המאמצים ובני המשפחה הביולוגית במקרים של אימוץ עם קשר, והן בקרב נשות המקצוע 

המלוות מקרים של “אימוץ עם קשר” בישראל. 

ייחודו של המחקר בביסוסו על חקר המקרים מהשנים 2011-2010 )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2012ב(. מקרים אלו הם המקרים 
החלוציים של “אימוץ עם קשר” בישראל, ומהיחידים בארץ שבהם המאומצים התבגרו מעבר לגיל 18, הגיל שבו המאומץ הופך 
לבוגר על-פי חוק ותם תוקפו של הצו השיפוטי ולפיכך גם מסתיים הקשר בין המאומצים לבין בני המשפחה הביולוגית במתכונת 
המפגשים המפוקחים על ידי השירות למען הילד. מחקר זה ייחודי אפוא באפשרות ללמוד על יישום המודל “אימוץ עם קשר” 

מנקודת מבטם של מאומצים צעירים. 

1.1 אימוץ בישראל ועבודתו של השירות למען הילד
מוסד האימוץ מבוסס על תפיסה חברתית שלפיה חובת המדינה לאפשר לילד לגדול בחיק משפחתו; ואם הדבר אינו אפשרי, 
זכותו של ילד לגדול בחיקה של משפחה אחרת – מיטיבה, מחויבת, יציבה וקבועה. האימוץ ממלא גם את הצורך להסדיר את 
מעמדם של ילדים במשפחות מיוחדות, למשל במצבים שבהם ההורה המגדל הוא בן הזוג של ההורה הביולוגי/הגנטי. האימוץ 
מקנה להורים המאמצים את כלל הסמכויות )זכויות וחובות( המוקנות להורה בנוגע לילדו. למשפחה המאמצת אפיונים ייחודיים 
הקשורים לנסיבות היווצרותה, לרקע הילד טרם האימוץ ולהתמודדותם של בני המשפחה עם האימוץ במהלך כל חייהם. כל אלה 

מחייבים ללוות את המשפחה בכלל ואת המאומץ בפרט במשך שנות האימוץ )סגל ואח’, 2020(.

השירות למען הילד במשרד הרווחה הוא שירות טיפול ממלכתי, והיחיד המוסמך לפעול בנושא אימוץ. השירות פועל מכוח 
החוקים שלהלן:

חוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981 – החוק קובע כי קטין יימסר לאימוץ רק בידי עובד סוציאלי )להלן: עו”ס( לחוק אימוץ ילדים,  	
אם הסכימו הוריו לאימוצו או אם הכריז בית המשפט שהקטין “בר-אימוץ”. עוד קובע החוק כי עובד סוציאלי לחוק אימוץ ילדים 
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ישמש אפוטרופוס לקטין מרגע שהופנה לאימוץ עד למועד קבלת צו אימוץ. החוק קובע כי צו אימוץ וכל החלטה אחרת לפי 
חוק זה יינתנו אם בית המשפט נוכח שהם משרתים את טובתו של המאומץ.

תיקון לחוק משנת 1996 )חוק אימוץ ילדים ]תיקון מס’ 2[, התשנ”ו-1996( הסדיר את האימוץ הבין-ארצי, וקבע כי יבוצע באמצעות  	
עמותות הכפופות לפיקוח הרשות המרכזית לאימוץ בין-ארצי, הרי היא עו”ס ראשית לחוק אימוץ ילדים.

תיקון משנת 2010 )חוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981 ]סעיף 1: טובת המאומץ }תיקון מס’ 8{ תשע”א-2010[( 	

"בעת בחינת טובת המאומץ בהחלטות בהליכי אימוץ יובאו בחשבון זכויות הילד, צרכיו והאינטרסים שלו,  
לרבות זכותו ליציבות ובכלל זה צמצום העברתו ככל הניתן בין מסגרות או בין משפחות; ככל שהמאומץ 

מסוגל להבין בדבר, יובאו בחשבון גם רצונו ודעתו לגבי אותו עניין ]...[” 

בתיקון גם הוסדרו הדרך לקבלת חתימת הורה על הסכמתו לאימוץ, הדרך לקבלת הסכמה מחוץ לישראל והדרך לקבלת  	
הסכמת קטין )סעיפים 9א ו-9ב לחוק(, וכן נקבע כי החתימה על ההסכמה תינתן בפני עובד סוציאלי לחוק ומשפטן )סעיפים 

8, 9 ו-10 לחוק(, וכן נקבעו סייגים להסכמת ההורה )סעיף 10 לחוק(.

תיקון משנת 2017 )חוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981 ]סעיף 34: איסור גילוי }תיקון מס’ 10{ תשע”ז-2017[( מגדיר את התנאים  	
לפרסום פרטים ומידע הנוגעים לאימוץ, לרבות פרסום מידע על אודות מאומץ, מאמץ, הורה ביולוגי ומועמד לאמץ, כל זאת 

מבלי לחשוף צד אחר באימוץ ללא הסכמה. 

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( תשנ”ו-1996 )המוכר כ”חוק הפונדקאות”(, ַמּתיר היריון באמצעות  	
ֵאם נושאת )אם פונדקאית( לזוג הורים מיועדים. החוק קובע את התנאים והדרכים להסדרת ההסכם בין הצדדים ולהעברת 

הקטין מייד לאחר לידתו מן הֵאם הנושאת אל ההורים המיועדים.

אוכלוסיית היעד של השירות למען הילד כוללת את הגורמים שלהלן:

ילדים טרם אימוצם, ילדים מאומצים וילדים לאחר אימוצם, בשנות התבגרותם ועד הגיעם לגיל בגרות 	

מאומצים בוגרים, בכל הנוגע לפתיחת תיק אימוץ, לקבלת היתרי נישואין ולמימוש זכויות יורש  	

הורים המבקשים למסור את ילדם לאימוץ ומשפחות שילדיהן גדלים במשפחות מאמצות 	

 משפחות מועמדות לאימוץ בישראל ומשפחות מאמצות באימוץ בישראל ובאימוץ בין-ארצי  	

אוכלוסיות ייחודיות: נערות ונשים בהיריון מחוץ למסגרת הנישואין, אימהות נושאות והורים מיועדים בהליך פונדקאות בישראל,  	
ובני זוג של הורה השותפים בגידול ילד ומבקשים להסדיר את מעמדם המשפטי כלפיו. 

השירות למען הילד אחראי לשלושה סוגים עיקריים של אימוץ ילדים: 

אימוץ )קלסי(. אימוץ קטין בידי משפחה שאין לה קרבה משפחתית ראשונה אליו. אימוץ מסוג זה כולל גם אימוץ בידי משפחה  	
שהייתה משפחה אומנת של הקטין

אימוץ קרובים וצווי הורות פסיקתיים. בן זוג או בת זוג של הורה ביולוגי/גנטי המבקשים לכונן יחסי הורות עם ילדי ההורה הביולוגי 	
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	  Hague Conference on Private International Law( 1993 אימוץ בין-ארצי. אימוץ המוסדר באמצעות אמנת האג משנת 
HCCH[, 1993[( בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בין מדינות בתחום האימוץ הבין-ארצי, שנועד לאפשר לילידי מדינות 
שבהן אין להם פתרון של בית קבוע באמצעות אימוץ או אומנה להימסר לאימוץ במדינה זרה בתהליכי אימוץ בין-ארצי )גם 

במקרים אלו אין קרבה משפחתית בין המאמצים לילד המאומץ(.

על פי מדיניות השירות למען הילד, אלה הילדים הנמסרים לאימוץ קלסי בישראל: תינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים, ללא מצבים 
ייחודיים )הם נמסרים לזוגות חשוכי ילדים או להורים לילד מאומץ אחד – “מסירת ילד שני למשפחה”(; וכן תינוקות במצבים 
מיוחדים וילדים מגיל שנתיים ומעלה. בקבוצה זו נכללים תינוקות במצבים מיוחדים, כגון מצב בריאותי לא תקין של התינוק, שייכות 

לקבוצת אחים, מחלות נפש של ההורים הביולוגיים וקשיי השמה אחרים, וכן ילדים מגיל שנתיים או יותר. 

בעשור האחרון חל שינוי ניכר במאפייני הילדים הנמסרים לאימוץ. עד שנת 2011 נמסר אחוז גבוה יותר של תינוקות לאימוץ, ואילו כיום 
אנו עדים למגמה הפוכה של ירידה באחוז התינוקות הנמסרים לאימוץ ועלייה באחוז הילדים הנמסרים לאימוץ )סגל ואח’, 2020(.

מקרי האימוץ שנבחנו במחקר זה הם מהסוג של אימוץ קלסי. 

1.2 מודל האימוץ הפתוח בעולם
מודל האימוץ הפתוח, שבו מתקיים קשר כלשהו בין הילד המאומץ )ולעיתים רחוקות גם עם ההורים המאמצים( ובין בני המשפחה 
הביולוגית, הוא חדש יחסית. מאז שאימוץ ילדים הוסדר בחוקיהן של מדינות רבות במאה השנים האחרונות, הגישה הרווחת 
הייתה שכאשר ילד מועבר למשפחה מאמצת יש לנתקו ניתוק גמור ומוחלט ממשפחתו הביולוגית ואין לאפשר כל קשר בינה 
ובין משפחתו המאמצת, קרי יש לאמצו “אימוץ סגור”. זאת על בסיס תפיסה שילד לא יוכל לבנות מערכת יחסים ראשונית עם 
משפחתו החדשה כל עוד משפחתו הביולוגית ממשיכה להיות חלק מחייו. לפי גישה זו, הצלחת האימוץ תלויה בהתקשרות של 

הילד רק עם זוג הורים אחד )גוטליב, 1998(. 

בשנות ה-50 של המאה ה-20 החל בארצות הברית מאבק ליצירת אימוץ פתוח, ביוזמת מאומצים בוגרים שתרו אחר שורשיהם. 
בשנות ה-70 צבר מאבקם תאוצה ואף הועצם על ידי גורמים אחדים, כגון ירידה תלולה במספר התינוקות שהוצעו לאימוץ ובחינה 
מחודשת של אנשי המקצוע במדינות אחדות בעולם את כל הקשור להשפעות האימוץ הסגור והאימוץ הפתוח על הילדים. בעקבות 
בחינה זו היו אנשי מקצוע שסברו כי במקרים אחדים ובנסיבות מוגדרות יעלה האימוץ הפתוח בקנה אחד עם טובת הילד וכי יש 

.)Avery, 1998( בעקבות זאת החל פיתוח מודלים של אימוץ פתוח .)Lifton, 1994( להעדיפו מלכתחילה על אימוץ סגור

מודל האימוץ הפתוח רֹווֵַח בארצות הברית, באנגליה, בקנדה, באוסטרליה ובניו זילנד. חשוב לציין כי בין מדינות אלו יש שונות: 
בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה מודגש שילובם של ילדים בבית קבוע. אם ההחלטה לשלבם באימוץ מתקבלת ללא הסכמת 
ההורים הביולוגיים )כמו בישראל(, האימוץ יהיה סגור. באוסטרליה המערבית ובניו זילנד, לעומת זאת, מודגשת הגנת הילד, ושילובם 
של ילדים באימוץ בכלל מתאפשר רק אם ההורים הביולוגיים נתנו הסכמתם לכך, והאימוץ יהיה פתוח. גם במדינות אחרות בעולם 
המערבי מודגשת הגנת הילד, אך בשונה מאוסטרליה ומניו זילנד, בטיפולם של שירותי הרווחה כמעט אין ילדים המשולבים באימוץ, 

 .)Gilbert, 2012; Gilbert et al., 2011( ורובם המכריע משולבים באומנה ובפנימיות
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לפי מודל האימוץ הפתוח הרווח במדינות שצוינו, ההורים המאמצים וילדם המאומץ חולקים עם ההורים הביולוגיים )שלוש 
צלעות אלו ייקראו להלן: צלעות האימוץ( או עם בני משפחה אחרים מידה כלשהי של מידע על מצבו של הילד, ועשויים להיות 
איתם בקשר במינון זה או אחר )Reamer & Siegel, 2007(. כפי שמופיע בתרשים 1 )Siegel, 2003(, רמת הפתיחות באימוץ נעה 
בטווח רחב. בקצה האחד של הטווח נמצא האימוץ הסגור, המאופיין בנתק בין הילד והמשפחה המאמצת ובין בני המשפחה 
הביולוגית. בהמשך הטווח יש “אימוץ פתוח מתּווך” )mediated adoption(, הכולל העברת מידע מוגבל מההורים המאמצים 
להורים הביולוגיים – ישירות או דרך סוכנות האימוץ, עובדים סוציאליים או עורכי דין – בלי להסגיר את זהות המשפחה המאמצת 
להורים הביולוגיים. אימוץ מסוג זה כולל העברת מכתבים, תמונות, דואר אלקטרוני ושיחות טלפון בין ההורים המאמצים להורים 
הביולוגיים – חד-צדדיים או הדדיים. לילדים אין מעורבות בקשר, ומבחינתם האימוץ סגור )Siegel, 2003(. בהמשך הרצף נמצא 
האימוץ הפתוח, הכולל מפגשים במקום ניטרלי ובהשגחת שירותי האימוץ, כמה פעמים בשנה. באימוץ פתוח מסוג זה, המכונה 
בישראל “אימוץ עם קשר”, הילד נפגש לרוב עם בני המשפחה הביולוגית ללא בני המשפחה המאמצת, אך לעיתים המפגשים כוללים 
גם את ההורים המאמצים. יש לציין כי שני הדגמים האחרונים שפורטו )“אימוץ פתוח” מתּווך ו”אימוץ עם קשר”( הם הרווחים כיום 
בישראל. בקצהו האחר של הטווח נמצא אימוץ פתוח, שבו הילד, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים נפגשים ללא השגחה 
 Wrobel( וללא הגבלת מספר הביקורים לאורך השנה. מודל זה רווח במדינות אחדות אם הילדים מאומצים בידי קרובי משפחה

et al., 2006(, והוא אינו קיים בישראל. 

 )Siegel, 2003( תרשים 1: טווח הפתיחות באימוץ

1.2.1 אימוץ פתוח – היתרונות והקשיים השכיחים בקרב צלעות האימוץ 
בחלק זה נציג את היתרונות והקשיים השכיחים בנוגע לאימוץ פתוח, כפי שעלו ממחקרים במדינות שבהן נהוג מודל זה של 
אימוץ. בהקשר זה חשוב לציין כי בארצות הברית, חלק מן הילדים באימוץ פתוח הם ילדים שאומצו באמצעות שירותי הרווחה; 
אחרים אומצו באמצעות סוכנויות פרטיות. בכל המקרים שילובם של ילדים באימוץ פתוח הוא בהסכמת ההורים, כמו בישראל.

היתרונות והקשיים לילד. היתרונות המרכזיים של האימוץ הפתוח לילד הם היכרותו עם שורשיו וחיזוק תחושת ההמשכיות 
שלו בחייו )Fratter, 1996; Howe & Feast, 2003(; צמצום ההאשמה העצמית )Thoburn, 2004(; צמצום חוויית הנטישה; הבנה 

ביקורים הדדיים קבועים 
ללא השגחה

 מפגשים עם השגחה 
כמה פעמים בשנה

העברת מכתבים, דוא”ל 
ותמונות בין המאומצים 

להורים הביולוגיים 

 נתק בין הילד 
למשפחה הביולוגית

אימוץ פתוחאימוץ פתוח מתּווך )אימוץ עם קשר( אימוץ סגור
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טובה יותר של הנסיבות שהובילו לאימוץ וגיבוש תפיסה מציאותית יותר על ההורים )Smith et al., 2020(, כמו גם דימוי חיובי 
על ההורים הביולוגיים שמסרו אותו לאימוץ מדאגה לצרכיו )Brodzinsky, 2005; Sykes, 2001(. הקשיים המרכזיים שהילד עלול 
לחוות הם הכבדה רגשית עקב חשיפה מתמדת למצבם של ההורים הביולוגיים )Macaskill, 2002; Neil, 2002( וצורך להתמודד 
עם התנהגות בעייתית שמקורה בבעיות פסיכו-חברתיות שלהם )Del Pozo de Bolger, et al., 2018; Neil, 2002(; וכן תחושות 

 .)Brodzinsky, 2005; Cocozzelli, 1989( של נאמנות חצויה, בלבול וביטחון עצמי נמוך

היתרונות והקשיים להורים המאמצים. אחד היתרונות המרכזיים של האימוץ הפתוח הוא הגברת הביטחון של ההורים המאמצים 
בתפקידם בתור הורי הילד לכל החיים, לנוכח ההיכרות הטובה יותר שלהם עם ההיסטוריה שלו ועם הקשר שלו עם הוריו 
הביולוגיים )Child Welfare Information Gateway, 2013(. עוד יתרון הוא האפשרות לשיח פתוח עם הילד על מורשתו ועל 
האימוץ, שבזכותה יכולים ההורים המאמצים להעביר לילד מסרים חיוביים על הוריו הביולוגיים )Neil, 2010; Sykes, 2000(. הקשיים 
העולים מן האימוץ הפתוח להורים המאמצים הם הקושי להכיל את הקשר באימוץ, כלומר לקבל את הילד המאומץ כילדם לכל 
דבר ועם זאת לא להתכחש לעובדה שלא נולד להם )Brodzinsky et al., 1998(; והקושי לנהל איתו תקשורת כנה ופתוחה כפי 

 .)Jones & Hackett, 2007( שהיו רוצים ולדבר איתו בחופשיות על הקשיים שלו עם הוריו הביולוגיים

היתרונות והקשיים להורים הביולוגיים. היתרונות לבני המשפחה הביולוגית יכולים להיות סיוע בעיבוד האבל על אובדן הילד 
)Henney et al., 2007( והפחתת תחושות חוסר הוודאות, האשמה והחרדה בכל הנוגע לגורלו. הם עשויים להרגיש אף גאווה 
 .)Neil, 2010; Young & Neil, 2004( בהתפתחותו הטובה וסיפוק מהעובדה שבוויתור על ההורות אפשרו לילד חיים טובים יותר
מנגד, אחד הקשיים המרכזיים עלול להיות שבגלל המפגשים עם הילד לאורך השנים ההורים הביולוגיים אינם מפנימים את הפרידה 

ממנו. במקרים אלו הילד “נוכח נפקד” בחייהם, והם מצפים לאיחוד מחדש איתו בהגיעו לגיל בגרות )שורק ואח’, 2016(. 

1.2.2 תנאי סף ושיקולים להמלצה על אימוץ פתוח
בספרות המקצועית נמצא רק פירוט של תנאי סף, כלומר של המצבים שבהם האימוץ הפתוח אינו יכול להתקיים בשום אופן. 
זאת על בסיס התפיסה המתבטאת במנטרה ”No one size fits all" – אי אפשר לגבש נהלים אחידים להמלצה על אימוץ פתוח. 
ההמלצה על אימוץ פתוח צריכה להיות מותאמת לצרכים, למשאלות, לחוזקות ולמאפיינים הייחודיים של כל פרט בצלעות האימוץ 
ולשילוב המיוחד שביניהן, ובעת ההמלצה יש להסתמך על הרגישות ועל הניסיון המקצועי של העובדים המלווים את המקרה 

 .)Grotevant et al., 2005, 2007(

השיקול המרכזי להמלצה על אימוץ פתוח הוא טובת הילד. לפי עקרונות הפרקטיקה המיטבית חשוב שההמלצה לא תינתן 
משיקולים זרים, למשל הקלה על מצפונם של העובדים המתקשים לנתק את ההורים מילדם או כתמריץ להורים הביולוגיים 

 .)De Rosnay et al., 2016; Reamer & Siegel, 2007( בתמורה לוויתור מרצון על זכויות ההורות

המצבים שבהם אימוץ פתוח אינו מתאים. הספרות המקצועית מצביעה על המצבים הבסיסיים שבהם אימוץ פתוח אינו מתאים כלל 
ועיקר, וכן על מאפייני הילדים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים שלהם האימוץ הפתוח מתאים. מידע זה יכול לספק לאנשי 
המקצוע קווים מנחים בהחלטה אם אימוץ פתוח מתאים בכל מקרה ומקרה ובקביעת מתכונת הקשר המתאימה לו. מן הספרות 



7

עולה כי אין להמליץ על “אימוץ עם קשר” בהינתן לפחות אחד מהמצבים האלה: בני המשפחה הביולוגית לא היו בקשר עם הילד 
לפני האימוץ; הם אינם מעוניינים בקשר עם הילד; הם התעללו בילד נפשית או פיזית; הם המשיכו להתנגד לאימוץ ולמשפחה 
המאמצת גם לאחר מתן צו האימוץ; הם מתקשים בשמירה על גבולות בקשר עם הילד; המפגש עם בני המשפחה הביולוגית 
.)Child Welfare Information Gateway, 2013; Del Pozo de Bolger et al., 2018( מעורר אצל הילד תסמינים פוסט-טראומטיים

מאפייני צלעות האימוץ ש”אימוץ עם קשר” מתאים להן במיוחד. מחקרים זיהו את המאפיינים או את הגישה של הילדים, ההורים 
המאמצים ובני המשפחה הביולוגית שהאימוץ הפתוח התאים להם במיוחד:

מאפייני הילדים. ממחקרים עולה כי ככל שהילדים היו צעירים יותר כשהוצאו מן הבית כך השתלבו טוב יותר באימוץ   
פתוח )De Rosnayet al., 2016(. עוד נמצא כי אימוץ פתוח התאים במיוחד לילדים עם פחות קשיי התפתחות או התנהגות ולילדים 
שהקשר שלהם עם הוריהם המאמצים היה טוב יותר והתאפיין בפתיחות תקשורתית )communicative openness( רבה יותר 

.)Young & Neil, 2004(

מאפייני ההורים המאמצים. מחקרים מעידים על חשיבות הגישה החיובית של הורים מאמצים לרכיב הקשר באימוץ   
)Grotevant, et al., 2013; Sorek et al., 2020(. למשל, ממחקר אורך של גרוטבנט ושותפיו עלה כי גישה חיובית לרכיב הקשר 
הייתה מקושרת במובהק עם פחות קשיי התנהגות של המאומצים )Grotevant et al., 2013(. עוד מעידים מחקרים על התכונות 
של ההורים המאמצים המקושרות עם התוצאות הטובות ביותר של אימוץ פתוח. חשוב לציין כי תכונות אלה ייחודיות להורות 
באימוץ פתוח, כלומר ייתכן שהורים מאמצים טובים ככלל לא יהיו אידיאליים לגידול ילדים בסיטואציה המורכבת של אימוץ פתוח. 
מן הספרות עולה עוד כי הורות מסוג זה מצריכה שילוב בין מחויבות, יציבות ויכולת להצבת גבולות, לצד גמישות, יכולת גבוהה 
לאמפתיה, ענווה, נכונות לתקשורת פתוחה ושוטפת עם הילד על היותו מאומץ וגישה רחומה ולא שיפוטית כלפי ההורים הביולוגיים 

 .)Neil et al., 2011; Sykes, 2000(

מאפייני ההורים הביולוגיים או בני המשפחה הביולוגית. מחקרים מצביעים גם על מאפייני ההורים הביולוגיים ובני   
המשפחה הביולוגית המקושרים עם תוצאות טובות של אימוץ פתוח. עולה מהם כי ככל שבני המשפחה הביולוגית משלימים עם 
אימוצו של הילד – כלומר ככל שהם נכונים להשלים עם ויתורם על ההורות, לקבל את ההורים המאמצים כהוריו החדשים של 
הילד, לתמוך בהשתלבות הילד במשפחה המאמצת ולעבוד בשיתוף פעולה עם הוריו המאמצים – האימוץ הפתוח מוצלח יותר 
)Logan & Smith, 2004; Neil, 2009; Neil et al., 2011(. עוד נמצא כי ככל שבני המשפחה הביולוגית מפגינים יותר אכפתיות 
ודאגה לילד והשלמה עם האימוץ, כך הילדים לכודים פחות בקונפליקט נאמנויות )Fratter, 1996; Neil et al., 2011(. חשוב לציין 
כי במרבית המקרים ההורים המאמצים מדווחים שקל להם יותר באימוץ פתוח שבו הקשר נשמר עם סבים או עם אחים מאשר 
 Child( באימוץ שבו הקשר נשמר עם ההורים הביולוגיים, ובמקרים אלה הם נוטים לדווח שהקשר באימוץ מזיק פחות לילדים

.)Welfare Information Gateway, 2013

מלבד מאפייני צלעות האימוץ שנמצאו מקושרים לאימוץ מוצלח, נמצא גם כי ככל שהמבוגרים באימוץ הפתוח )בני המשפחה 
המאמצת והביולוגית) מסוגלים יותר לשתף פעולה ביניהם וככל שהקונפליקט ביניהם נמוך יותר, גוברים הסיכויים לאימוץ פתוח 

 .)Grotevant, 2009; Macaskill, 2002; Neil, 2009( מוצלח
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שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, המאומץ וההורים הביולוגיים. חשוב לשים דגש על שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, 
המאומץ וההורים הביולוגיים מבחינת המידה שבה כל אחד מהם משלים עם האימוץ הפתוח. למשל, רצוי שהורים מאמצים 
 Child Welfare( המתקשים יותר להכיל קשר של ילד עם הוריו הביולוגיים יאמצו ילד שהקשר שלו באימוץ הוא עם אחים או סבים

 .)Information Gateway, 2013

1.2.3 השפעת האימוץ הפתוח על צלעות האימוץ לאורך זמן 
מרבית המחקרים שבחנו את השלכות האימוץ הפתוח על צלעות האימוץ מלמדים כי חרף המורכבות והמאמץ הרגשי הכרוך באימוץ 
הפתוח, אם הוא מנוהל נכון ואם הליווי הוא בעצימות גבוהה במשך השנים, שלושת הצדדים שבעי רצון ממנו ויש לו השפעה 
 Child Welfare Information( חיובית על היחסים במשפחה, על התפקוד ועל תהליכי גיבוש הזהות העצמית של המאומצים

.)Gateway, 2003; 2013

השפעת האימוץ הפתוח על האימהות הביולוגיות.1 אימהות ביולוגיות שקיימו קשר קבוע ומתמשך עם ילדים שנולדו להן ואומצו 
 Cushman( דיווחו על פחות צער, חרטה ודאגה ועל שקט נפשי רב יותר לעומת אימהות ביולוגיות שילדיהן שולבו באימוץ סגור
et al., 1997; Henney et al., 2007(. כמו כן ככל ששביעות הרצון של האימהות הביולוגיות מן הקשר עלתה כך הן דיווחו פחות 

.)Grotevant et al., 2013( על יגון וצער לא פתור 10 עד 12 שנים לאחר האימוץ

השפעת האימוץ הפתוח על ההורים המאמצים. ממחקרים עולה כי בסך הכול הורים המאמצים ילדים באימוץ פתוח מרגישים 
נוח עם רכיב הקשר עם המשפחה הביולוגית )Grotevant et al., 2005; Siegel, 2008(, אף שחלקם חווים לחץ סמוך למפגשי 

 .)Neil, 2012( הקשר – בהיזכרם כי יש לילד עוד משפחה או בשל חוויות של חציית גבולות מצד בני המשפחה הביולוגית

שביעות הרצון של ההורים המאמצים מן האימוץ הפתוח ומזהותם כהורי הילדים גבוהה יותר כאשר הילדים הם מתבגרים 
)Grotevant et al., 2007( ובוגרים צעירים )Farr et al., 2014(. הוריהם של ילדים עם פחות בעיות התנהגות מוחצנות, הן 
בהיותם מתבגרים והן בהיותם בוגרים צעירים, היו מרוצים יותר מן הפתיחות באימוץ )Grotevant et al., 2011(. עוד עולה כי 
באימוץ פתוח שבו ההורים המאמצים, הילד המאומץ וההורים הביולוגיים נפגשים ללא השגחה וללא הגבלת מספר הביקורים 
בשנה, חששם של ההורים המאמצים מפני דרישה של ההורים הביולוגיים להחזיר להם את ילדם היה מועט מחששם של הורים 
באימוץ פתוח מתּווך או סגור )MacDonald & McSherry, 2011; Siegel, 2012(. יתר על כן, ככל שהאימוץ פתוח יותר, ההורים 
המאמצים חשים אמפתיה רבה יותר כלפי ההורים הביולוגיים ויכולים לנהל עם ילדיהם תקשורת פתוחה יותר בעניין האימוץ 

 .)Grotevant et al., 2005; Siegel, 2008(

השפעת האימוץ הפתוח על המאומצים. מחקרים שבחנו את השפעת האימוץ הפתוח על המאומצים התמקדו בבחינת שביעות 
רצונם, בהשפעות על תפקודם ובהשפעות על זהותם העצמית ועל יחסיהם במשפחה, כמפורט להלן:

1  ספרות המחקר על אימוץ פתוח בעולם מצומצמת למדי. המחקרים שנמצאו בנוגע להשפעת האימוץ הפתוח על צלעות האימוץ עסקו רק באימהות 

ביולוגיות ולא באבות ביולוגיים או בבני משפחה אחרים. 
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 Berge et al., 2006;( שביעות הרצון. מאומצים שאומצו באימוץ פתוח מביעים שביעות רצון מסוג זה של אימוץ  
Grotevant et al., 2007; Wrobel et al., 1996(. עם זאת, הם מתארים גם אתגרים שונים, כגון מאמץ רגשי שהקשר תובע מהם, 
קושי בתקשורת בינם ובין בני המשפחה הביולוגית ורכיבים של מידע חסר על נסיבות אימוצם, המותירים אותם עם שאלות פתוחות 
בשנות התבגרותם )Neil, 2012(. מחקרים מראים כי ככל שהילדים גדלים, שביעות רצונם מן האימוץ הפתוח גבוהה יותר. רמות 
שביעות הרצון הגבוהות ביותר נמצאו בקרב מתבגרים )Grotevant et al., 2007( וצעירים בני 25-18 )Farr et al., 2014(. ממחקר 
שעקב אחר מאומצים באימוץ פתוח במשך עשרים שנה עלה כי ככל שהוריהם המאמצים מרוצים יותר מן האימוץ הפתוח, כך 

 .)Siegel, 1993, 2003, 2008, 2012( גם שביעות רצונם של המאומצים עצמם גבוהה יותר

המישור התפקודי. במחקרים נמצא כי המפגשים עם בני המשפחה הביולוגית לא נקשרו לבעיות התנהגות מוחצנות   
בטווח הארוך. במקרים שבהם נמצאו קשיים רגשיים או תפקודיים אצל צעירים הם הושפעו ממגוון גורמים לפני השילוב באימוץ 

 .)Grotevant et al., 2011; Neil, 2012( ואחריו, ולאו דווקא מן המפגשים עם המשפחה הביולוגית

  הזהות העצמית. ממחקרים עולה כי אם מתקיימים תנאי הסף לאימוץ פתוח, אזי ככל שצלעות האימוץ מתאימות יותר 
לסוג כזה של אימוץ, כך הוא מסייע למאומצים לגבש זהות עצמית לכידה יותר. מחקרים מצאו למשל שרכיב הקשר עם המשפחה 
הביולוגית באימוץ מעודד שיח פתוח על סוגיות הנוגעות לאימוץ ושיח זה מסייע למאומצים לגבש זהות של אימוץ שהיא לכידה 
וקוהרנטית יותר )Luu et al., 2018; MacDonald & McSherry, 2011; Von Korff & Grotevant, 2011(. עוד נמצא כי מאומצים 
באימוץ פתוח חשו פחות מחלוקת פנימית ורגשות של נאמנות חצויה לעומת מאומצים באימוץ סגור )Neil, 2003(. כמו כן נמצא כי 
להורים המאמצים תפקיד מרכזי בהתפתחות של זהות עצמית בריאה בקרב המאומצים: ככל שהם מאפשרים דיון חופשי ופתוח 
יותר על זהות הילדים בתור ילדים מאומצים, לאורך התבגרותם, גם זהותם העצמית של הילדים המאומצים בריאה ולכידה יותר 

 .)Berge et al., 2006; De Rosnay et al., 2016; Grotevant et al., 2007; Neil et al., 2014; Von Korff & Grotevant, 2011(

ממחקרים שבחנו את תפיסותיהם של מתבגרים על האימוץ הפתוח עולה כי לדעתם אחד מיתרונותיו המרכזיים הוא הגישה למידע 
גנטי ורפואי, המאפשר להם לזהות מאין הגיעו המאפיינים האישיים שלהם, וכן למידע – ולו חלקי – על נסיבות אימוצם. מידע כזה 
 Berge et al., 2006; Grotevant et( עשוי להפחית תחושות של נטישה ולהגביר את תחושות השייכות אל המשפחה המאמצת

 .)al., 2007; Wrobel et al., 1996

יחסי המשפחה. נמצא במחקרים כי ככל שיש יותר קשר בין הילד ובין בני משפחתו הביולוגית, גם הדיון בקרב בני המשפחה   
המאמצת על זהותו של הילד בתור אדם מאומץ רווח יותר, והשפעתו על פיתוח זהות עצמית לכידה ובריאה של הילד רבה יותר 
)Berge et al., 2006; Grotevant et al., 2007; Neil, 2012; Von Korff & Grotevant, 2011(. בדרך כלל, מכיוון שהאבות אינם 
ידועים, בחנו המחקרים את הקשר של המאומצים עם אימהותיהם. מבחינת השפעת האימוץ הפתוח על רגשות המאומצים כלפי 
אימותיהם הביולוגיות עלה כי מתבגרים שהאימוץ הפתוח שלהם כלל מפגשים עם אימותיהם דיווחו על רגשות חיוביים כלפיהן, 
ולא דיווחו על בלבול בקשר לזהות הוריהם או לתפקידם ההורי )Grotevant et al., 2007(. מאומצים שנפגשו עם אימהותיהם 
הביולוגיות דיווחו על רמות שביעות הרצון הגבוהות ביותר בקשר לפתיחות באימוץ, לעומת מאומצים שרכיב הפתיחות באימוץ 
לא כלל מפגשים עם אימהותיהם ולעומת מאומצים שהיו בקשר עימן והקשר נפסק. מאומצים אלו דיווחו על רמות שביעות הרצון 
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הנמוכות ביותר והסבירו אותן ברצונם ביותר קשר עם אימהותיהם הביולוגיות )Berge et al., 2006(. ממחקר שעקב אחר מאומצים 
באימוץ פתוח במשך עשרים שנה עלה כי מאומצים שחוו אירועים מכאיבים עם המשפחות הביולוגיות המשיכו לתמוך בעיקרון 
הפתיחות באימוץ וראו באירועים המכאיבים הזדמנויות לעבוד על רגשותיהם כלפי האימוץ, להתמודד עם העובדות, לגבש את 
זהותם ולחזק את יחסי המשפחה שלהם )Siegel, 1993, 2003, 2008, 2012(. בסיום מחקר אורך זה ניסחו החוקרים את בקשות 
המרואיינים )מאומצים באימוץ פתוח( מאנשי המקצוע ומקובעי המדיניות. לדבריהם, הבקשות הופיעו כחוט השני בראיונות איתם 

 :)Siegel, 2012( לאורך השנים

אפשרו לנו לגדול באימוץ פתוח. אל תנתקו אותנו מהמשפחות הביולוגיות שלנו. אל תיתנו לנו לחכות עד “
גיל 18 כדי לגלות מי אנחנו, מאיפה באנו, או כדי לקבל תשובות לשאלות שלנו”.

תנו לנו קול והקשיבו לנו. אל תחליטו בשבילנו. תהיו שם כדי לשמור עלינו, להדריך אותנו כשאנו מעצבים “
את הדרך שלנו. עזרו לנו להרחיב את הקשר ולהתרחק ממנו כאשר אנחנו צריכים”.

1.3 המודל ”אימוץ עם קשר“ בישראל
בישראל, על פי חוק אימוץ ילדים תשמ”א-1981, השיטה שהייתה נהוגה היא העדפת האימוץ הסגור, שבו אין קשר בין הקטין 
המאומץ לבין בני משפחתו הביולוגית. עם זאת, סעיף 16)1( לחוק קובע כי בית המשפט יכול להחליט על “צמצום תוצאות האימוץ” 
כך שייוותר קשר כלשהו בין המאומץ ובין מי ממשפחתו הביולוגית במסגרת “אימוץ עם קשר”. אופי הקשר עם המשפחה הביולוגית 
מוגדר על פי טווחים של תדירות וחוזק – מהעברת מידע באמצעות מכתבים ולעיתים גם תמונות לבני המשפחה הביולוגית וממנה 

ועד מפגשים כמה פעמים בשנה.

בפועל, עד תחילת שנות האלפיים, יישומו של סעיף 16)1( בחוק התבטא על פי רוב במפגשים עם אחאים ועם סבים. במקרים יוצאי 
דופן היה קשר באמצעות העברת מכתבים או דיווחים להורים הביולוגיים, אך היה מיעוט של מקרים שכללו מפגשים עם ההורים 
הביולוגיים. עובדים סוציאליים לחוק אימוץ ילדים נמנעו מלהמליץ על “אימוץ עם קשר” בשל חששות ותפיסות עבודה הרואות 
את יתרונות האימוץ הסגור משום שבמציאות היה קושי לגייס משפחות מאמצות שתתאמנה ותסכמנה לו. במקרים שבהם כן 
המליצו על “אימוץ עם קשר”, לרוב התנגד לכך בית המשפט )מימון, 1994(. ִמפנה בהתייחסות לאימוץ הפתוח בפסיקה חל לאחר 
מתן פסק הדין ע”א 2169/98 פלוני נגד היועץ המשפטי לממשלה – אימוץ פתוח )נדחתה בקשה למעבר מאימוץ סגור לאימוץ 
פתוח ]21 ביוני 2006[(. פסק דין זה ערער על המצב הקיים וטען כי שאלת האימוץ הפתוח צריכה להיות נידונה בשלב הראשון 
של ההליך המשפטי, שלב הכרזת הילד “בר-אימוץ”, שבו ניטלות זכויות ההורות מן ההורים הביולוגיים. בית המשפט העליון קרא 
להסדרת סוגיה זו בחוק. בעקבות זאת הותקנו בשנת 2000 תקנות שלפיהן חובה על עו”ס לחוק אימוץ ילדים לציין בתסקיר לבית 
המשפט בשלב הראשון של ההליך המשפטי אם ועם מי מבני המשפחה הביולוגית, אפשר שהילד ישמור על קשר גם באמצעות 

מפגשים. כך למעשה ניתן מקום נרחב יותר לבחינת “אימוץ עם קשר” בתהליך המסירה לאימוץ. 
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בשנים האחרונות אנו עדים לנטייה של שופטים לאשר יותר ויותר מקרים של אימוץ פתוח; ובמסגרת “אימוץ עם קשר” יש גם 
מספר רב יותר של ביקורים, עד 12 ביקורים בשנה. אם בעבר ברירת המחדל הייתה אימוץ סגור והיה צורך להוכיח למה רצוי 
“לצמצם את תוצאות האימוץ” ולפתוח אותו, כיום העניין נבחן מתחילת הדרך. מבחינת המגמות העיקריות שהתרחשו באימוץ 
קלסי בעשור האחרון עולה כי בשנים 2015-2009 שיעור האימוצים במודל “אימוץ עם קשר” נשאר יציב פחות או יותר, ועמד על 
סביבות 15% מן האימוצים, ואילו משנת 2016 ואילך שיעורם הוכפל ועמד על סביבות 30%. על פי הערכת אנשי המקצוע, הגידול 
בשיעור ה”אימוצים עם קשר” נובע מפיתוח הלמידה והמחקר בתחום ומעליית המודעות בתחום, הן בקרב עובדי המחלקות 

לשירותים חברתיים והמחוזות, הן בקרב עובדי השירות למען הילד והן בקרב גורמים שונים בבית המשפט )סגל ואח’, 2020(. 
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2. המחקר

2.1 מטרות המחקר
מטרת-העל של המחקר היא ללמוד לעומק על היישום לאורך זמן של המודל “אימוץ עם קשר” בישראל ועל עקרונות הפרקטיקה 
המיטבית ליישום מודל זה, על פי הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות: הן ניסיונם של המאומצים, המאמצים ובני המשפחה 
הביולוגית במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר”, והן ניסיונן של נשות המקצוע המלוות מקרים של “אימוץ עם קשר” בישראל. 
המטרה היא שהמידע מן המחקר יסייע לקובעי המדיניות בגיבוש מדיניות ותורה מקצועית שתומכת ביישום מיטבי של מודל זה 

בישראל. להלן שאלות המחקר: 

מהם השינויים וההתפתחויות שחלו במקרי האימוץ מאז המחקר הראשון שנערך ב-2011-2010?. 1

מהן התפיסות על היתרונות והמחירים של מודל “אימוץ עם קשר” בישראל?. 2

כיצד מומלץ לחזק ולדייק את יישום המודל “אימוץ עם קשר” בישראל?. 3

2.2 מערך המחקר 
המחקר נערך בשיטה האיכותנית. הוא כלל ראיונות עומק עם הצוות המקצועי המוביל בהנהלת השירות למען הילד במשרד 

הרווחה; חקר מקרים; ושתי קבוצות מיקוד עם עו”סיות לחוק אימוץ ילדים. להלן פירוט רכיבי המחקר:

ראיונות רקע עם נשות מטה השירות למען הילד במשרד הרווחה: בחודשים פברואר-מארס 2020 בוצעו ראיונות עומק חצי 
מובנים עם שתי עו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה השירות למען הילד ועם אשת מקצוע מן הייעוץ המשפטי של משרד הרווחה, 
כדי ללמוד מהן על השינויים שהתחוללו בהיבט של יישום המודל “אימוץ עם קשר” בעשור האחרון ועל הצורך במחקר הנוכחי. 

חקר מקרים: בוצע חקר מקרים על אותם מקרים שבהם עסק המחקר הראשון, בשנת 2011-2010 )שורק וניג’ם-אכתילאת, 
2012ב(, ובמסגרתו נעשו ראיונות עומק חצי מובנים. הרציונל לבחירת אותם המקרים לביצוע חקר המקרים היה היותם המקרים 
החלוציים של “אימוץ עם קשר” בישראל ומהיחידים שבהם המאומצים התבגרו ועברו את גיל 18, הגיל שבו המאומץ הופך לבוגר 
על פי חוק ותם תוקפו של הצו השיפוטי ולכן גם מסתיים הקשר בין המאומצים לבין בני המשפחה הביולוגית במתכונת המפגשים 
המפוקחים על ידי השירות למען הילד. בחירה זו מאפשרת ללמוד מהצעירים שהתבגרו כיצד חוו על פני שנים מודל זה של אימוץ, 
והיא גם מאפשרת השוואה בין ממצאי המחקר הראשון לממצאי המחקר הנוכחי ולמידה על ההתפתחויות במודל זה של אימוץ. 

מבחינה מתודולוגית, הסיבה לבחירה בחקר מקרים היא ששיטת מחקר זו מאפשרת להסתכל במבט מעמיק ומקיף על מודל עבודה 
בהקשר שבו הוא מיושם ומזוויות הסתכלות אחדות, כלומר מנקודת מבטם של בעלי עניין שונים )Yin, 2017(. היא מאפשרת לכל 
השותפים להביע את תפיסת העולם שלהם בנוגע לנושא הנחקר אל מול נקודות מבט נוספות ומגוונות )Tellis, 1997(, כך אפשר 
להבין ולגלות היבטים מרובים של המודל )Baxter & Jack, 2008(. חשוב לציין שהמשתתפים בחקרי מקרה אינם נבחרים באקראי 

 .)Stake, 1995( אלא בכוונה תחילה, בגלל הידע שלהם העשוי לתרום לנושא הנחקר
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חקר המקרים במחקר זה היה של 11 מאומצים, שנולדו ל-8 משפחות ביולוגיות ואומצו על ידי 10 משפחות מאמצות. בשני מקרים 
אחים מאותה משפחה ביולוגית אומצו על ידי שתי משפחות שונות. בסך הכול נערכו 31 ראיונות עומק חצי מובנים עם 8 מאומצים 
מתוך 11 )6 מאומצים היו מעל גיל 18(, 13 הורים מאמצים )מתוך 16, שכן חלק מן המשפחות המאמצות הן חד-הוריות(, 7 בני 
משפחה ביולוגית )5 הורים מתוך 8 הורים שעימם נשמר הקשר ו-2 אחים ביולוגיים. נוסף על כך, באחד המקרים נשמר קשר עם 
הסבתא, שמאז המחקר הקודם נפטרה(. שאר המרואיינים שהחוקרות פנו אליהם סירבו להתראיין )9 מרואיינים: 3 מאומצים, 3 
הורים מאמצים, ו-3 הורים ביולוגיים(. במקרים שבהם חלק מצלעות האימוץ סירבו להתראיין והיה צורך ביותר מידע, רואיינה גם 
העו”סית לחוק אימוץ ילדים שליוותה את המקרה; ובסך הכול רואיינו במסגרת זו 3 עו”סיות. בסופו של דבר התקבל מידע בנוגע 

לכל המקרים שנכללו במחקר הקודם. 

התכנון המקורי היה לקיים ראיונות פנים אל פנים, אולם בשל מגפת הקורונה, מרבית הראיונות נעשו במתכונת מקוונת באמצעות 
הזום. הראיונות נערכו בין פברואר לנובמבר 2020, וכל ריאיון נמשך בין 40 ל-120 דקות. הראיונות התנהלו על פי ‘מדריך ריאיון’ 
)Rabionet, 2011( )ר’ נספח א( מותאם למרואיין )למאומצים/ להורים מאמצים/ לבני משפחה ביולוגית( ועסקו בנושאים שהוסכם 
בוועדת ההיגוי של המחקר כי הם מהותיים, למשל מתכונת הקשר באימוץ, הליווי של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים לאורך זמן 

ומשמעות ההתבגרות מעבר לגיל 18. 

קבוצות מיקוד: ביוני 2020 כונסו שתי קבוצות מיקוד במתכונת מקוונת, באמצעות הזום: קבוצת מיקוד אחת של עו”סיות לחוק 
אימוץ ילדים העוסקות בפיתוח שירותים תומכי אימוץ )“שירותי פוסט-אימוץ”( וקבוצה אחת של עו”סיות לחוק אימוץ ילדים 
המלוות מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”. בכל קבוצה השתתפו עשר עו”סיות לחוק אימוץ ילדים. בקבוצות המיקוד התבקשו 
נשות המקצוע להצביע על החסמים ליישום מיטבי של המודל “אימוץ עם קשר” ולתאר מניסיונן מה רצוי לעשות כדי לחזק את 

המודל הייחודי בישראל. 

2.3 אתיקה במחקר
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. במסגרת המחקר ובעת קבלת הסכמת המרואיינים ננקטו 

פעולות אחדות:

הובהר למרואיינים כי ההשתתפות היא על בסיס התנדבות בלבד וכי הם אינם מחויבים להשתתף במחקר. 	

צוין כי החוקרות מתחייבות לשמור בסודיות מלאה על תוכן השיחות וכי בדוח המחקר לא יצוינו פרטים מזהים על המרואיינים. 	

הובהר כי ניתוח החומר וכתיבת התובנות בדוח יעסקו גם בראיונות שייערכו עם מרואיינים נוספים וכך לא יאפשרו זיהוי  	
של המרואיינים.

הובהר כי המרואיינים יכולים להפסיק את הקשר עם צוות המחקר בכל עת שירצו או שלא לענות על שאלות מסוימות ולא  	
יהיו לכך כל השפעות שליליות.
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צוות המחקר ביקש מן המרואיינים רשות להקליט אותם לטובת תמלול מלא של דבריהם, שנועד לשמש רק את צוות המחקר  	
בתהליך הניתוח, אך צוין כי המרואיינים יכולים לבקש לעצור את ההקלטה בכל עת וצוות המחקר התחייב לכבד את הבקשות 

ולעשות כן. למרואיינים הובטח שההקלטות ותמלילי הראיונות יישמרו שמירה מאובטחת במכון ברוקדייל.

הייעוץ המשפטי של משרד הרווחה הגיש לבתי המשפט לענייני משפחה בקשה לאישור עריכת המחקר על ידי צוות המחקר, 
בהתאם לכללי האתיקה שצוינו לעיל )ר' נספח ב(. בתאריך 18 בנובמבר 2019 התקבלה החלטה על ידי כבוד השופט פלקס להתיר 

את חשיפת המידע בפני צוות המחקר בתנאים של שמירת סודיות וחיסיון.

2.4 שיטת ניתוח הנתונים 
ראיונות העומק החצי מובנים שנערכו עם גורמים במטה השירות למען הילד )3(, ראיונות העומק החצי מובנים שנערכו במסגרת 
חקרי המקרים )31( והפרוטוקולים של פגישות קבוצות המיקוד שנערכו עם העו”סיות לחוק אימוץ ילדים )2( נותחו בגישת הניתוח 
התמטית האיכותנית )שקדי, 2011(. הראיונות והפרוטוקולים קודדו לקטגוריות שעלו באופן חופשי מן הטקסט. במהלך הקידוד 
נוצרו רמות של תת-קטגוריות בקטגוריית-העל, כך שכל קטגוריה כללה כמה תת-קטגוריות, ואלה כללו קטגוריות משנה, על פי 

.)Strauss & Corbin, 1998 ;2011 ,התמות שעלו )שקדי

הניתוח התמטי בחקר המקרים הורכב מכמה רבדים )Yin, 2017(. הרובד הראשון כלל ניתוח תמטי של כל ריאיון בנפרד ואז של 
כל מקרה לגופו, כלומר של כל קבוצת ראיונות המקושרת לאותו מקרה: המאמצים, המאומצים, בני המשפחה הביולוגית והעו”ס 
לחוק אימוץ ילדים, אם רואיינה באותו מקרה. רובד הניתוח השני כלל ניתוח רוחבי של המקרים – לאיתור סוגיות, נקודות דמיון 
ונקודות שוני )Yin, 2017(. הרובד השלישי של הניתוח כלל בחינת התפיסות המשתנות של המרואיינים על ציר הזמן, בהשוואה 

בין הראיונות שבוצעו במחקר הראשון שנערך ב-2011-2010 לבין הראיונות שבוצעו במחקר הנוכחי.

2.5 הצגת המידע בדוח
המידע על המקרים שנכללו במחקר הוא מידע סודי ורגיש ביותר. לנוכח הרגישות הרבה הטמונה בחומר, ומכיוון שחלק מפרטי 
המידע חסויים בפני האנשים המעורבים במקרה, הוחלט שלא להציג תיאור מפורט של המקרים, אפילו לא בטשטוש פרטים 

מזהים, מחשש לזיהוים ודוח המחקר כולל תיאור כללי שלהם. ראו הפירוט להלן.

מאפייני רקע על המקרים 
בעת ביצוע המחקר הראשון ב-2011-2010 טווח הגילים של הילדים נע בין 5 ל-17 שנים.

המאומצים היו בגיל לידה עד 6 כשהוצאו לראשונה לסידור חוץ-ביתי. רובם יצאו לסידור חוץ-ביתי כשהיו בני 4-3, ובמקרים יוצאי 
דופן היו בגיל לידה או בגיל 6. הילדים היו בני 10-4 בעת שילובם באימוץ. הגיל הרווח שבו שולבו הילדים ב”אימוץ עם קשר” הוא 
6-5. המקרה שנכלל במחקר, שבו אומצה ילדה בגיל 10, הוא מקרה נדיר, והוא נובע משילוב שני אחיה הצעירים של הילדה, 

לפניה, ב”אימוץ עם קשר”. 
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6 ילדים אומצו על ידי משפחות שלא נולדו להן ילדים, ו-5 ילדים אומצו על ידי משפחות שלכל אחת מהן נולדו כבר 6-3 ילדים. 
8 ילדים אומצו כל אחד על ידי זוג הורים, ו-3 ילדים אומצו כל אחד על ידי אישה חד-הורית.

בני המשפחה הביולוגית שעימם היה למאומצים קשר היו – במקרה אחד זוג ההורים הביולוגיים, בשישה מקרים אחד ההורים, 
ובמקרה אחד היה קשר רק עם הסבתא. לשניים מן המאומצים היה קשר גם עם אחים מן המשפחה הביולוגית שלא אומצו. 

תדירות הקשר במפגשים נעה בין פעם אחת לארבע פעמים בשנה. 

ההורים הביולוגיים התקשו בגידול ילדיהם וגרמו להזנחתם. הם התאפיינו במוגבלות שכלית התפתחותית קלה, במחלות נפש או 
בהפרעות נפשיות ו/או במסוגלות הורית גבולית ובמחסור בכוחות ובמוטיבציה לגידול הילדים. במקרה שבו המאומצים )אחים 
מאותה משפחה ביולוגית( נפגשו עם שני ההורים הביולוגיים, היה הורה דומיננטי, שבזכות מעורבותו נשמר הקשר באימוץ, והורה 
פסיבי, שעימו נשמר הקשר בזכות ההורה הדומיננטי. במקרים שהמאומץ נפגש רק עם אחד מההורים הביולוגיים, הסיבות שלא 
נפגש עם ההורה השני היו שהורה זה היה מכור לסמים או לאלכוהול; שהתנגד למסירתו של הילד לאימוץ; שהיה מרוכז בעצמו ולא 
היה מסוגל לגלות אמפתיה ורגישות כלפי הילד; או שלא היה מעוניין בקשר עם הילד. קשר עם סבים התקיים במקרה שהסבתא 

היוותה דמות משמעותית בעבור הילד.

כנהוג לפי המודל “אימוץ עם קשר”, ברוב המקרים המפגש לא התקיים בין ההורים המאמצים ובין בני המשפחה הביולוגית, ורק 
בארבעה מקרים התקיים מפגש כזה, לרוב ביוזמת העו”סית לחוק אימוץ ילדים. 

בעת ביצוע המחקר הנוכחי בשנת 2020 גילם של המאומצים נע בין 14 ל-27 שנים: 3 היו צעירים מגיל 18, ו-8 היו בני 18 ויותר. 
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3. ממצאים 
פרק הממצאים כולל שלושה חלקים. החלק הראשון מציג את מצב המאומצים ואת הקשר שלהם עם המשפחות המאמצות ועם 
המשפחות הביולוגיות בעת ביצוע המחקר; החלק השני מציג את תפיסות המרואיינים על המודל “אימוץ עם קשר”; והחלק השלישי 
מציג את תפיסות המרואיינים על דרכים לשיפור היישום של “אימוץ עם קשר” בישראל. הממצאים שיוצגו מבוססים על חקר 
המקרים, על הראיונות עם נשות המקצוע במטה השירות למען הילד ועל קבוצות המיקוד לעו”סיות לחוק אימוץ ילדים. בכל פרק 
יש תשומת לב מיוחדת לנקודות הראות של צלעות האימוץ ולעמדות של נשות המקצוע. נוסף על כך, בכל פרק, לצד הממצאים 
ממחקר זה מובאים ממצאים גם מן המחקר הראשון של מכון ברוקדייל ב-2011-2010, בדגש על ההתפתחות שחלה מאז עריכתו. 

3.1 מצב המאומצים והקשר שלהם עם המשפחות המאמצות והביולוגיות
ממצאי חלק זה מבוססים על חקר המקרים. בין 11 המאומצים שבהם התמקד חקר המקרים הייתה שונות רבה מבחינת מצבם, 
מבחינת ההתמדה שלהם במסגרות ומבחינת מאפייני הקשר שלהם עם ההורים המאמצים ועם ההורים הביולוגיים. נראה כי 

השונות נובעת ממגוון רחב של גורמים ומן התמהיל ביניהם: 

3.1.1 התמדה במסגרות 
מבחינת מצבם של המאומצים בעת ביצוע המחקר וההתמדה שלהם במסגרות תוארה שונות רבה. בנוגע לשישה מאומצים תוארה 
התמדה במסגרות ואף מצוינות במגוון זירות החיים. מנגד, בנוגע לחמישה מאומצים תוארו קשיים בהתמדה במסגרות כגון בית 
ספר, צבא או שירות לאומי, עבודה והשכלה גבוהה, ושניים מתוכם התאפיינו בהתמכרויות ובעבריינות ואף נאסרו לפרקים. אף 

לא אחד מן המרואיינים הצביע על המודל “אימוץ עם קשר” בתור הגורם הישיר למצבו. 

3.1.2 הקשר של המאומצים עם הוריהם המאמצים
במחקר הראשון, שנערך כעשור לפני המחקר הנוכחי, תוארו בכל המקרים יחסים משפחתיים חמים בין ההורים המאמצים לבין 
המאומצים, גם אם בחלקם היו מורכבים. במחקר הנוכחי שישה מאומצים תיארו או שתואר בקשר להם חיבור רגשי אל משפחתם 

המאמצת ותחושה כי הם בני משפחה: 

יש לי הורים, אבא שלי ואימא שלי, ההורים שאימצו אותי הם ההורים שלי במובן של הרגש הכי עמוק. “
כשאני חושב על אימא אני לא חושב ‘אממ... יש לי אימא ביולוגית ויש לי זה...’ זה אפילו לא חולף לי בראש” 

)מאומץ צעיר(

לעומת זאת, היו חמישה מאומצים שהם או הוריהם המאמצים סיפרו על אודותיהם כי הם חשים נתק רגשי ואף ניכור כלפי 
המשפחה המאמצת, למשל:
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מבחינתי הם )ההורים המאמצים( לא הורים. אני מבחינתי כאילו סוג של, סוג של איבדתי את זה כאילו. “ 
איבדתי את היכולת להרגיש ולקבל כל מה שנקרא הורות טובה”. )מאומץ צעיר(

ההורים המאמצים של מאומצים אלו סיפרו שעם השנים התקשורת ביניהם לבין המאומצים התמעטה והתמקדה במישור 
אינסטרומנטלי. ככל שעבר הזמן הם ידעו מעט מאוד על מה שמתרחש בחייהם או מתחולל בנפשם, למשל: 

החיים שלו קשים והיה לו מאוד קשה ברגע שנכנסים אליו בפנים. זה היה אפשרי רק לעיתים רחוקות. “
לפעמים היה איזה חלון שנפתח, לכמה דקות, ואז נסגר לגמרי עוד פעם. והחלון הזה הלך ופחת. היה דקה, 

חצי דקה, כמה שניות עד שלגמרי נסגר.” )אב מאמץ(

היו הורים מאמצים שביטאו כאב רב לנוכח היחסים המרוחקים ואף המנוכרים:

אני לא יכולה להגיד בוודאות שהיא חשה משפחתיות. אני יכולה להגיד כמעט בוודאות שהיא חשה מחויבות. “
אבל לא בגלל שהיא מבינה שזה חלק מהמשפחה, שיש פה הדדיות. היא יותר מרגישה את הכורח. כורח 

המציאות.” )אם מאמצת(

והיום, אחרי כל כך הרבה ניסיונות להתקרב ולבנות משהו אני מרגישה ממש רווקה עם ילד. פעם הרגשתי “
משפחה. היום אני לא מרגישה משפחה, ואני עצובה מאוד מזה. עצובה זה לא מילה, שבורת לב”. )אם מאמצת(

ההורים המאמצים של חמשת המאומצים האלה סיפרו כי תהליך ההתרחקות והניכור מהם החל בגיל ההתבגרות:

ביום שהיא הפסיקה להיות ְמַרצה, הבנתי את גודל הזוועה”. )אם מאמצת(“

ביקשנו להבין מההורים המאמצים מדוע לדעתם התרחשו תהליכים אלו של התרחקות. הסברה הרווחת הייתה 
שיש קשר הן לשילוב הילדים באימוץ בגיל מבוגר יחסית והן לחוויות נטישה ולמעברים רבים בין סידורים חוץ-ביתיים שהתרחשו 
בילדותם המוקדמת של המאומצים וגרמו להם לקשיים בהתקשרות ובמתן אמון במבוגרים אחרים. המאומצים שרואיינו התקשו 

להביע עמדה על כך. אחד המאומצים אמר כי ההתרחקות נובעת מבחירה לא נכונה בהורים מאמצים. מאומץ אחר אמר:

כדי שהאימוץ יצליח, זה לא מספיק שההורים יבחרו לאמץ את הילד. הוא צריך להחליט לאמץ גם אותם”. “
)מאומץ צעיר(

בהשראת עמדה זו, שמרואיינים רבים הסכימו איתה, יש מקום להניח כי לעיתים היעדר החיבור נובע מהעובדה שהמאומץ לא 
קיבל החלטה נחושה “לאמץ את הוריו”. 

חשוב לציין כי המאומצים שהיו מרוחקים מהוריהם המאמצים היו בני 10-5 כאשר שולבו באימוץ, וכולם התאפיינו במעברים רבים 
בין סידורים חוץ-ביתיים לפני שילובם באימוץ. עוד נציין כי אף לא אחד מן המרואיינים הצביע על המודל של “אימוץ עם קשר” 

בתור הגורם הישיר שהשפיע על ההתרחקות והניכור שנוצרו. 
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3.1.3 הקשר של המאומצים עם הוריהם הביולוגיים
מפגשי הקשר בין הילדים לבין בני המשפחה הביולוגית במתכונת שנקבעה על ידי בית המשפט, מתקיימים או שהתקיימו בכל 
המקרים עד לגיל 18 של המאומצים. זאת, מלבד מקרה אחד שבו המאומצת לא רצתה בקשר והוא הופסק עוד לפני שהגיעה לגיל 
18, בהסכמת כל הצדדים. לאחר גיל 18, המאומצים יכולים לפתוח את תיק האימוץ. משמונת המאומצים הבגירים שעל אודותיהם 
נערך חקר המקרים רק שניים פתחו את תיק האימוץ. המאומצים האחרים הסבירו שלא חשו צורך לפתוח את תיק האימוץ, בין 
השאר כי הרגישו שהם יודעים מספיק על נסיבות אימוצם, ומכיוון שכבר היו להם פרטי קשר מלאים של בני המשפחה הביולוגית 
עוד לפני שמלאו להם 18 שנה. שניים מן המאומצים הבגירים עברו להתגורר עם הוריהם הביולוגיים לתקופה של כמה חודשים. 
אחד מהם ממשיך בקשר שוטף איתם אך מתגורר עם משפחתו המאמצת, והשני החליט להתנתק מהם. בעת ביצוע המחקר 

חמישה מאומצים בגירים היו מנותקים מהוריהם הביולוגיים ושלושה היו בקשר איתם מעת לעת. 

המאומצים וההורים המאמצים נתנו כמה הסברים לניתוק הקשרים עם בני המשפחה הביולוגית: אחדים מהמאומצים בחרו לנתק 
את הקשר בגלל אכזבות שהיו להם מן ההורים הביולוגיים שביטלו את הגעתם למפגשי הקשר ברגע האחרון; היו שחשו כי מיצו 
את הקשר; אחרים העידו על מבוכה וחשש לנהל קשרים מורכבים ופתוחים ללא כל ליווי ותיווך של אנשי מקצוע, במיוחד לאחר 

שהורגלו במשך שנים לתיווך של השירות למען הילד.

חשוב לציין כי המאומצים שתואר כי הם מתקשים בהתמדה במסגרות אינם בהכרח אותם מאומצים שמתאפיינים בניתוק מההורים 
המאמצים או הביולוגיים, וכל מקרה שונה במאפייניו מן המקרה האחר ומושפע ממגוון רחב של גורמים. נוסף על כך, חשוב לציין 
כי תיאור מצבם של המאומצים ושל מאפייני הקשר שלהם עם הוריהם המאמצים והביולוגיים עוסק בנקודת הזמן שבה נערך 
 emerging( המחקר וייתכן כי הוא קשור לעובדה שהילדים המאומצים נתונים בשלהי גיל ההתבגרות או בתקופת הבגרות הצומחת
adulthood( – תקופה המתאפיינת בחקירה עצמית, בלבול בהתנהלות וסערת רגשות אצל חלק מן הצעירים בגילים 30-18 בעולם 
המערבי )Wood et al., 2018(. כלומר, ייתכן שזהו מאפיין זמני וכי בעוד כמה שנים, כשיגיעו לשלב הבגרות, יתאפיינו ביותר יציבות 

והתמדה במסגרות ובקשרים חמים יותר עם הוריהם המאמצים והביולוגיים. 

3.1.4 היעדר קשר בין ההורים המאמצים להורים הביולוגיים 
כמו במחקר הראשון, גם במחקר הנוכחי נמצא כי להורים המאמצים לא היה קשר עם ההורים הביולוגיים. הם לא נפגשו איתם 
או הכירו אותם, מלבד במקרים אחדים שבהם נערך מפגש אחד ביוזמת העו”סית. בעת ביצוע המחקר לא היה להורים המאמצים 

עניין להכיר את ההורים הביולוגיים ולהיות בקשר איתם. 

3.2 תפיסות על המודל ”אימוץ עם קשר“ בישראל
ממצאי חלק זה מבוססים על חקר המקרים וקבוצות המיקוד. גם במחקר מ-2011-2010 וגם במחקר זה עלה מגוון רחב של תפיסות 
על המודל בישראל – הן תפיסותיהם של ההורים המאמצים, של המאומצים ושל ההורים הביולוגיים והן תפיסותיהן של העו”סיות 
לחוק אימוץ ילדים. הייתה הסכמה גורפת בין המרואיינים משלוש צלעות האימוץ כי המודל “אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב ויש 
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לו יתרונות. עם זאת עלה כי זהו מודל מורכב ולא פשוט ליישום, כי הוא אינו מתאים לכל מאומץ, הורה מאמץ או הורה ביולוגי וכי 
עלולים להיות לו מחירים שיש להביא בחשבון כשמחליטים אם האימוץ יהיה במודל “אימוץ עם קשר”.

3.2.1 ל”אימוץ עם קשר” יש יתרונות 
המאומצים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים נשאלו אם לדעתם “אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב ואם יש לו יתרונות. מעניין 
לציין כי כל המרואיינים ללא יוצא מן הכלל הביעו עמדה חיובית ואמרו כי “אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב וכי יש לו יתרונות 
ניכרים. גם במחקר זה וגם במחקר הראשון הם הצביעו על יתרון של ממש: המודל מאפשר למאומץ התוודעות אל השורשים שלו, 
המשכיות והימנעות מחוויית “החור השחור” בגלל הלא נודע בנוגע לזהותו העצמית, תחושה שמאפיינת מאומצים רבים באימוץ 

סגור )העליון, 2010(. 

זה לא מעסיק אותו כל הזמן בראש. מה ההיסטוריה שלי? מי אני? מאיפה אני? כאילו מאיפה אני מגיע ומה “
הגנים שלי? וזה. מה עם ההורים שלי היום? הם חיים? הם מתו? יש סיפור, ועם סיפור כזה אני חושבת 
שיותר קל לחיות ביום-יום, להתמודד, אתה יודע למה הוציאו אותך מהבית. אתה יודע שזה לא באשמתך, 

לא כי לא אהבו אותך או לא רצו אותך, כי לא יכלו”. )אם מאמצת(

תמיד למאומצים, אני מרגיש, יש את השאלה הזאת של ה-למה? איך? מה, מו, מי? כאילו מי המשפחה שלי “
ומי זה? אני ידעתי. אני הלכתי לישון בלילה רגוע. ידעתי שהמשפחה שלי אוהבת אותי, ברוך ה’, כאילו במקרה 

שלי, ידעתי שהמשפחה שלי בריאה ברוך ה’. זה נותן סוג של נחת”. )מאומץ צעיר(

תשובה זו עלתה גם מפי מאומצים שהיו בנתק מהוריהם הביולוגיים בעת ביצוע המחקר, ובהם המאומץ שעוד טרם הגיע לגיל 18 
בחר להפסיק את הקשר. ומעניין במיוחד כי העמדה ש”אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב ויש לו יתרונות הייתה משותפת הן להורים 
מאמצים שהתקשו רגשית עם רכיב הקשר באימוץ והן להורים מאמצים שלא הביעו קושי רגשי בנוגע אליו )ר’ בהמשך 3.3.3, ב(. 

יתרון נוסף שתיארו מאומצים והורים מאמצים הוא הּפניּות הרגשית שהוא מאפשר למאומצים ושיכולה להיות מנותבת להתפתחות 
עצמית מיטבית ולהתמסרות לאימוץ:

המשמעות של ‘אימוץ עם קשר’ בשבילי הייתה מכרעת. אני הכרתי את ההורים הביולוגיים. אהבתי אותם “
מאוד. חלק מאוד גדול ממני ומהאישיות שלי הוא המקום הזה כילד. אני חושב שאם לא הייתה לי את 
האפשרות להיפגש איתם, האימוץ לא היה מצליח. זה שלא היה לי את “החור השחור” הזה, זה מאוד פינה 
אותי רגשית, מאוד מאוד. זה היה חלק מאוד, מאוד, מאוד גדול בהצלחה של האימוץ ושל מי שאני היום.” 

)מאומץ צעיר(

יתרון נוסף שציינו הורים מאמצים שהיו הורים גם לילדים ביולוגיים, הוא ש”אימוץ עם קשר” מאפשר ליצור שיח חופשי ופתוח 
יותר עם ילדיהם המאומצים על עובדת היותם מאומצים ועל הקשר שלהם עם בני משפחתם הביולוגית. לדבריהם ייתכן כי היו 

פחות סיכויים לשיח פתוח כזה אילו האימוץ היה סגור.
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יתרון נוסף למודל “אימוץ עם קשר” לפי חלק מן המרואיינים היה שהוא מאפשר יצירת קשר רציף יותר בין המאומצים לבין בני 
משפחתם הביולוגית עם המעבר לבגרות:

באופן כללי אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי. אנשים רואים ויודעים, ולא נגיד פתאום בגיל 20 ומשהו “
נזכרים ‘אני רוצה לדעת מה המקור שלי’. כבר לא יוכלו למצוא, או שימצאו זה כבר יהיה כל כך רחוק מהם 
שהם כבר איבדו את האופציה ואת ההזדמנות. כי כשאתה יוצר את זה מגיל צעיר, זה משהו שהוא שלך. 
ככל שאנחנו מתבגרים, פחות פתוחים לשינויים. לכן זה נותן הזדמנות יותר אמיתית לקשר, זה נותן את 

המרווח, ומקסימום תסגור אותו”. )מאומץ צעיר(

עוד יתרון שבלט בדבריהם של בני המשפחה הביולוגית שרואיינו הוא ש”אימוץ עם קשר” טוב להם מכיוון שהוא נותן מרגוע 
לדאגותיהם ומרפא לגעגועיהם: 

אימוץ פתוח היה מצוין, היה מצוין. אנחנו רואים את הבריאות, לפחות שאתה בריא, שאני בריא, שהכול “
בסדר. לא לחשוב אולי ‘איפה הילד?’ כמו בסרטים. ‘איפה הילד נעלם?’. אז לפחות אני רואה שהוא בקו 
הבריאות, שאני רואה שהכול בסדר. שהוא לומד, הוא אומר לי את כל התהליכים שהוא עובר. שהמשפחה 

שלו בסדר. אז זה מרגיע.” )אב ביולוגי(

3.2.2 “אימוץ עם קשר” אינו מתאים לכל ילד מאומץ/ הורה מאמץ/ הורה ביולוגי
לצד העמדה הרווחת בקרב המאומצים, ההורים הביולוגיים וההורים המאמצים כאחד, שהמודל “אימוץ עם קשר” טוב ויש לו 
יתרונות, צלעות האימוץ וגם העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תיארו מודל מורכב ולא פשוט ליישום, מודל שאינו מתאים לכל ילד 
מאומץ, לכל הורה מאמץ ולכל הורה ביולוגי. כך למשל נאמר כי “אימוץ עם קשר” הולך ופוחת בהתאמתו לילדים ככל שעברו בין 
סידורים חוץ-ביתיים רבים יותר וככל שהיו גדולים יותר והתקשו יותר בהתקשרות ובמתן אמון בעת שילובם באימוץ. נאמר גם 
כי “אימוץ עם קשר” אינו מתאים להורים מאמצים ככל שהם מתקשים יותר לקבל את קיומם של ההורים הביולוגיים ולהורים 
הביולוגיים ככל שהם מתקשים יותר במתן “ברכת הדרך” לילד ובפעולה במסגרת הגבולות של “אימוץ עם קשר” וכן ככל שהם 

יציבים פחות בחייהם. 

מדברי חלק מן המרואיינים עולה כי “אימוץ עם קשר” טומן בחובו מורכבות רגשית עמוקה, מזמן סערות נפשיות, ולכן מחייב יציבות 
רגשית מסוימת ואף החלטה נחושה של צלעות האימוץ לדבוק בו:

אימוץ הוא ‘הדאתנה’. ‘הדאתנה’ בהודית זו החלטה נחושה. זו החלטה לא מתפשרת; וברגע שאתה מתחיל “
קצת לזגזג אז הוא לא יעבוד.” )מאומץ צעיר(

מסר דומה עלה גם מדבריו של אב מאמץ:

זה מרתון. זו דרך נורא נורא ארוכה. לא ליניארית בכלל. יש תקופות כאלה ותקופות כאלה. עליות וירידות “
ושינויים דרמטיים. כי הילדים האלה עוברים את כל הטלטלות האלה, ואתה נאלץ לעבור את זה יחד איתם. 

אז כדי להצליח לעבור את זה איתם, אתה צריך להיות עקבי.” )אב מאמץ(
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ברוח דברים אלה אמר אב מאמץ אחר כי תכונות נדרשות להורים מאמצים הן סבלנות ואמונה: 

אני חושב שצריך שלפחות אחד מההורים המאמצים יהיה עם סבלנות אינסופית ואמונה אינסופית ביכולת “
של הילד לצאת מ... להתקדם בכל זאת. עם כל הייאוש שיש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא לאבד את 

התקווה, את האמונה שיכול להיות יותר טוב.” )אב מאמץ(

בחינה באמצעות חקר המקרים העלתה כי במצבים מסוימים נראה שלכל צלעות האימוץ יש מאפיינים המתאימים ל”אימוץ עם 
קשר”. כך למשל, אחד המאומצים הצעירים מסביר כי במקרה שלו “אימוץ עם קשר” היה מוצלח בגלל היציבות וההחלטה הנחושה 

של כל צלעות האימוץ לדבוק באימוץ, ואף בגלל האופן שבו נהגה כל אחת מצלעות האימוץ כלפי האחרות.

אצלנו זה התאים כי אני מספיק רציתי את זה, וההורים המאמצים היו מספיק בוגרים בשביל להכיל את “
זה שיש לי הורים ביולוגיים שאני קשור אליהם, שאני אוהב אותם ולא יכולים לעשות נתק כזה, וההורים 
הביולוגיים היו מספיק בוגרים בשביל לא לטפטף מסרים שיכולים לפגוע כמו ‘אל תשכח שאנחנו ההורים 

שלך’, ‘אל תשכח שזה זמני’”. )מאומץ צעיר(

העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות אמרו שבכל מקרה נדרשת למידה מתמשכת בתוך השירות למען הילד – גם איך 
לעשות אפיון רגיש של הילדים, של ההורים המאמצים ושל ההורים הביולוגיים, וגם איך לגבש קווים מנחים לשיקול דעת בעניין 
השילוב בין ההורים המאמצים, ההורים הביולוגיים והילד המאומץ. תהליך למידה זה עשוי לסייע בגיבוש המלצות לבית המשפט 

על ההתאמה של כל מקרה למודל זה של אימוץ. 

3.2.3 ל”אימוץ עם קשר” יש מחיר 
מי שרואיינו – המאומצים, ההורים המאמצים ובני המשפחה הביולוגית – העידו אומנם כי “אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב עם 
יתרונות, אך הצביעו גם על מחירים לא מבוטלים שעלולים להיות לו, במיוחד עבור המאומצים. בחלק מן המקרים, נאמר, המחירים 
אף עלולים להיות גבוהים מהתועלת, ויש לבחון את מידת האיזון שבין היתרונות לבין המחירים שהקשר באימוץ עלול לגבות. אחד 

המחירים שתוארו הוא הבלבול בזהות שהמאומצים עלולים לחוות: 

אימוץ זה כמו השתלה. אנחנו שמים בעצם איבר בתוך גוף ורוצים שהוא יהיה חלק ממנו, כדי שתהיה לו “
תחושת שייכות. זה הדימוי הכי חזק שאני יכולה לתת. וכדי שזה יעבוד, צריך נורא לחזק סביב. ויש לא מעט 

מקרים שהמפגשים יכולים להיות משהו שפועל ככוח מתנגד”. )עו”סית לחוק אימוץ ילדים( 

מדברים אלה ניתן להבין כי אחד המחירים שעלול להיות למפגשי הקשר באימוץ הוא בעיכוב תהליך גיבוש תחושת השייכות 
והזהות עם המשפחה המאמצת. גם אם התחילו תהליכי גיבוש אלו, נראה כי לעיתים מתרחשת נסיגה מהם לאחר מפגשי הקשר 

עם בני המשפחה הביולוגית. 

אחד המאומצים הצעירים במחקר תואר כמי שמתאפיין באופן קיצוני בבלבול זהות. הוריו המאמצים תיארו שהוא חי עם פיצול 
פנימי בין שתי זהויות ושלפיצול זה היה גם ביטוי חיצוני:
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כל פעם שהוא נוסע למשפחה הביולוגית הוא דואג להסתפר לפני כן ולעשות את התסרוקת הזאת של “
המוהק. ואני רואה שהוא כבר מתחיל לדבר ולהתנהג אחרת.” )אם מאמצת(

אותו מאומץ מספר כי בלבול הזהות שלו משפיע על התחושות שלו של נאמנות חצויה: 

רגע, עכשיו הייתי עם אימא שלי הביולוגית; בביקור קראתי לה ‘אימא’ ואז חזרתי לרכב שאספו אותי מהבית “
לביקור וקראתי לאימא שלי המאמצת גם ‘אימא’. אז מי בעצם, את מי אני צריך לכבד יותר? את מי אני צריך 

לאהוב יותר?”. )מאומץ צעיר(

לדברי חלק מן המרואיינים בלבול הזהות משפיע על הקושי להרגיש שייכות למשפחה המאמצת ואף על הקושי להתמסר לאימוץ. 
ביטוי לכך מופיע בדבריו של אותו מאומץ צעיר שאצלו היה הביטוי הקיצוני ביותר של בלבול זהות ושהתקשה בתפקוד במסגרות:

כשהייתי קטן אמרתי ‘איזה מזל שזה אימוץ פתוח’. היום אני אומר ‘כמה זה חבל’. כי אני מוצא את עצמי “
מתבלבל בתוך זה וחושב לעצמי ‘מי אני? לאיפה אני שייך?’ ]...[ מה היה קורה אם זה לא היה ביקורים 
פתוחים, אם זה לא היה אימוץ פתוח, אז אולי הייתי יותר יציב היום? אולי הייתי בוחר ודבק יותר במשפחה 

המאמצת שלי?” )מאומץ צעיר(

בלבול כזה אף עלול להתעצם אם המאומצים נפגשים עם הורים ביולוגיים שלא השלימו עם האימוץ ושמבטאים תקווה שהילדים 
יחזרו אליהם בבגרותם, כמו שאכן קרה במקצת המקרים )להרחבה ר’ בהמשך 3.3.3, ב(. במפגשי הקשר הילדים אינם מקבלים 
תמונה מלאה על יכולותיהם של ההורים הביולוגיים ועל אורח חייהם. היו מאומצים שאף ציינו כי היעדר המסוגלות ההורית לא היה 
מוחשי להם במפגשים )למשל, אם לא ניכר על ההורים הביולוגיים שהם מכורים או עם מוגבלות נפשית( והיה בכך כדי להעצים 

אצלם את הבלבול. במצבים כאלה עלולות להתפתח ציפיות שווא בנוגע לאיחוד הרמוני מחודש עם בני המשפחה הביולוגית. 

הסידור הזה הוא בעצם השאיר לה אלטרנטיבה. זאת אומרת, היא תמיד חשבה שיש לה אלטרנטיבה ולא “
יכלה להתמסר בשום שלב. וזו הייתה באמת החוויה הכי חזקה שלנו בהקשר הזה, שתמיד היה משהו שם 
בצד שחשבה שקיים ומחכה לה; ורק היא תגיע לגיל 18 אז הכול שמה יסתדר. וזה מאוד מאוד הפריע לה 

לאמץ אותנו או להתמסר לקשר הזה ולסמוך עלינו.” )אם מאמצת(

מחיר נוסף שעליו הצביעו מקצת המרואיינים, הוא שהמפגש עלול להזכיר למאומץ מחדש את חוויות הנטישה הראשוניות שחווה 
בילדותו ולהגביר אצלו תחושות של כאב ואובדן. 

זו חוויה מאוד מטלטלת. ילד שהוא חושב שהוא חי את החיים והוא ממשיך הלאה ואז כל פעם הוא חוזר “
אחורה, והפצע נפתח מחדש. ‘רגע, אבל למה נטשו אותי? ולמה אני פוגש אותם? אם הם כל כך זה ואני 

יכול לפגוש אותם, אז למה אני לא חי איתם?’” )אם מאמצת(

חלק מן ההורים המאמצים סיפרו כי תחושות של כאב, של דחייה ושל נטישה התעצמו במיוחד במצבים שההורים הביולוגיים 
הודיעו על ביטול הגעתם למפגש ברגע האחרון. 
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היה מקרה שהאבא צלצל לשירות והודיע להם ‘אני לא בא. אני לא יכול, אני חולה’. ואנחנו היינו כבר ממש “
קרובים. כשאמרתי את זה לבן שלי, היינו באמצע הרחוב, הוא נפל על הרצפה, התחיל לבכות ולא עניין אותו 
בכלל איפה הוא נמצא ומה חושבים עליו, הוא התחיל לצרוח. אחר כך הייתה לו רגרסיה נוראית ותקופה של 

תהומות ייאוש, תהומות. אז אמרתי לעצמי, מבחינתי עדיף שזה לא יהיה בכלל.” )אם מאמצת(

עמדה דומה נשמעה גם מפי עו”סית לחוק אימוץ ילדים:

במקרים האלה שההורה הביולוגי לא מגיע למפגשי הקשר, אז בעצם ההורה ממשיך להיות נוכח בחיים “
של הילד. כלומר המורכבות והבעייתיות שלו ממשיכה להיות נוכחת בחיים של הילד, ואני שואלת את עצמי 

‘האם זה לטובתו?’” )עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

ואכן, לביטול ההגעה למפגשים הייתה השפעה על הבחירה של חלק מהמאומצים לנתק את הקשר עם הוריהם הביולוגיים אחרי 
גיל 18. היו הורים ביולוגיים שהניחו שזו הייתה הסיבה לניתוק הקשר מהם והביעו חרטה עמוקה על ביטול המפגשים ברגע האחרון. 

במחקר תוארו גם מחירים שעלולים להיות למודל “אימוץ עם קשר” עבור ההורים המאמצים ובני המשפחה הביולוגית, אולם ֶּתמה 
זו הייתה נוכחת פחות בדברי המרואיינים. מחיר מסוים שמשלמים ההורים המאמצים שהיו חשוכי ילדים ושמניע מרכזי לאימוץ היה 
אצלם הגשמת ההורות, הוא המתח שחוו סביב מפגשי הקשר והקושי שלהם לשאת את קיומם. מחירים אחרים שתוארו נוגעים 
לקשיים במצבם של חלק מהמאומצים ולניתוק הרגשי מהם, אולם אלו כאמור לא יוחסו למודל “אימוץ עם קשר”. המחיר המרכזי 
שההורים הביולוגיים משלמים במודל זה, כפי שעלה מדבריהם ומדברי עו”סיות לחוק אימוץ ילדים הוא רגשות של אשמה, בושה, 
כאב ואובדן שמציפים את חלקם במפגשים. מחיר נוסף שעלה ממחקר זה הוא האכזבה ואף שברון הלב שעלול להיות להורים 

ולאחאים הביולוגיים, אם הילדים שאומצו, אחרי שהם מגיעים לגיל 18, בוחרים לנתק את הקשר איתם. 

3.3 תפיסות על דרכים לשיפור יישום ”אימוץ עם קשר“ בישראל
חלק זה מבוסס על שלושת רכיבי המחקר: ראיונות, חקר מקרים וקבוצות מיקוד. מחקר המקרים עלו תפיסות בנוגע לדרכי העבודה 
במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר”, ואילו מראיונות העומק עם העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות עלו תפיסות 
בנוגע לדרכי העבודה במקרים החדשים יותר של “אימוץ עם קשר”, שהם שונים בחלק מן ההיבטים. את התפיסות על הדרכים 
לשיפור המודל נציג בחלוקה לחמישה נושאים: תפיסות על דרכים לגישור על פערי התפיסות המקצועיות בין בתי המשפט לענייני 
משפחה ובין השירות למען הילד; תפיסות על דרכים לשיפור מפגשי הקשר; תפיסות על דרכים לשיפור הליווי של צלעות האימוץ; 

תפיסות על שיפור בהיבטים של כוח אדם בשירות למען הילד; ותפיסות על שיפור במתן שירותים תומכי אימוץ. 

3.3.1 תפיסות על דרכים לגישור על פערי התפיסות המקצועיות בין בתי המשפט ובין השירות למען הילד 
העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות אמרו כי בשנים האחרונות ישנם יותר ויותר פערים בתפיסות המקצועיות בין בתי 
המשפט לענייני משפחה ובין השירות למען הילד. למשל, לעיתים השופטים מאשרים “אימוץ עם קשר” עם הורים ביולוגיים שלא 
היה להם קשר עם הילד לפני האימוץ, כמו למשל במקרה שהתגלתה זהותו של “אב לא ידוע” לאחר שהתבצעה בדיקת רקמות. 
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לפי התפיסות של השירות למען הילד החלת המודל “אימוץ עם קשר” על מקרים אלו אינה משרתת את טובתו של הילד, הן משום 
שהמודל עלול להקשות עליו להתמסר לאימוץ והן משום שהתועלת של היכרות עם שורשיו שולית ביחס לתועלת שיפיק מהשתייכות 
מלאה יותר למשפחתו המאמצת. כך לדוגמה, השופטים עשויים לאשר מספר רב של מפגשי קשר בשנה, עד 12 מפגשים, אף על 
פי שלתפיסות העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תדירות זו גבוהה מדי, היא מאפיינת את סידור האומנה הזמני אך אינה מאפשרת 
התמסרות מלאה לאימוץ. פער נוסף בעמדות המקצועיות שתואר נוגע למאפייני ההורים הביולוגיים שאיתם מתאים לשמר את 
הקשר באימוץ. כך למשל, השופטים עשויים לאשר שימור קשר עם הורים המתאפיינים באי-יציבות נפשית גבוהה אף שהעו”סיות 
לחוק אימוץ ילדים סבורות ששימור קשר במקרים כאלה עלול לערער את הילד יותר מאשר להועיל לו. המרואיינות אמרו כי מצב 
זה של פערים בתפיסות מקצועיות קשה במיוחד בעבורן, שכן הן האחראיות ליישום ההחלטות ולניהול המפגשים לאורך השנים. 

אם בעבר, ובמקרים החלוציים, המקרים יותר נבחרו בפינצטה וביותר תיאום ושיתוף פעולה איתנו, היום זה “
קורה פחות, וההתמודדות שלנו עם זה היא לא פשוטה.” )עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות העלו כמה הצעות כדי לסייע בהתמודדות עם הפערים בתפיסות המקצועיות. 
הצעה מרכזית הייתה שהשופטים יכירו במומחיות של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים ובהיכרות שלהן עם המשמעויות הפרקטיות 
של הקשר ויתנו משקל רק יותר לחוות דעתן בתהליכי קבלת החלטות, בניגוד למצב הרווח בעת ביצוע המחקר, של מתן משקל 

רב יותר לחוות דעת של מומחים חיצוניים. 

יש לי המון ידע. יש לי 40 מקרים, ואני פוגשת אותם ביום-יום. מכל מקרה למדתי המון, ויש לי המון תובנות. “
אנחנו באמת גוף ידע. אבל הם [השופטים] לא מתייחסים אלינו ככה. ומי שנותן חוות דעת על מסוגלות 
הורית לבית משפט ובית משפט מסתמך עליו יותר הם פסיכולוגים שנחשבים מומחים. אבל הוא לא באמת 
מומחה. הוא פוגש באופן נקודתי את ההורה המאמץ ואת ההורה הביולוגי ואת הילד אבל הוא לא ממשיך 
אחר כך את הליווי, הוא לא פוגש את המורכבויות, הוא לא יודע מה זה אימוץ, הוא לא פוגש את כל זה. לי 

יש אינטגרציה של הרבה דברים לאורך שנים.” )עו”סית לחוק אימוץ ילדים( 

עמדה זו עלתה גם אצל עו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה השירות למען הילד. הן סברו כי לעו”סיות לחוק אימוץ ילדים יש הבנה 
מעמיקה של מורכבות המודל “אימוץ עם קשר”. מסיבה זו רצוי לדעתן שהשופטים יתייעצו איתן בתהליכי קבלת החלטות על 

מקרים חדשים ובתהליכי קבלת החלטות חוזרים במקרים הוותיקים שבליווין. 

דרך נוספת להתמודדות עם פערי התפיסות בין בתי המשפט לשירותי האימוץ שעלתה בדברי המרואיינות היא להקנות לשופטים 
ולעוזרים המשפטיים ידע הקשור לעולם האימוץ, כגון המושג “התקשרות” או המשמעות של חשיפה לטראומה בגיל הינקות. 
לדעת עו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה, רכישת ידע זה עשויה להשפיע על קבלת החלטות המשרתות טוב יותר את טובת הילד. 
נוסף על כך, הציעו המרואיינות לקיים מפגשים קבועים עם השופטים ולשקף להם כיצד ההחלטות שהם מקבלים משפיעות 
על הילדים ועל המשפחות בטווח הארוך. לתפיסתן, למידה הדדית מתמשכת תסייע בצבירת מומחיות וביצירת שפה מקצועית 

משותפת, והיא גם עשויה לסייע בקבלת החלטות מושכלת יותר במקרים בעתיד. 
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3.3.2 תפיסות על דרכים לשיפור מפגשי הקשר 

א. הגבלת תדירות מפגשי הקשר ל-4-1 פעמים בשנה 
במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר”, תדירות המפגשים עם בני המשפחה הביולוגית נעה בין 1 ל-4 פעמים בשנה. בסך הכול 

המאומצים הביעו שביעות רצון מתדירות זו ואמרו שהייתה מתאימה לדעתם. 

פעמיים בשנה זה היה טוב. זה אפשר לי להיקלט. זה אפשר לי להאמין באמת ובתמים שיש לי משפחה ]...[ “
ולא השליתי את עצמי שההורים הביולוגיים הם המשפחה שלי.” )מאומץ צעיר(

מאומצים אחרים אמרו גם במחקר הראשון וגם במחקר הנוכחי כי היו מעוניינים בתדירות נמוכה יותר של מפגשים. עמדה זו 
התבטאה ביתר שאת ביחס לתדירות של ארבע פעמים בשנה. העו”סית שליוותה את המקרה וההורים המאמצים אמרו כי 
התדירות הגבוהה הקשתה על הסתגלותו מחדש של הילד המאומץ למשפחה המאמצת במרווחי הזמן הקצרים בין מפגש למפגש. 
גם במקרים האחרים, שבהם נקבעה תדירות קשר נמוכה יותר, חלק מן ההורים המאמצים ומן ההורים הביולוגיים העדיפו כי 
תדירות המפגשים תהיה נמוכה יותר. ההורים המאמצים הסבירו זאת בנסיגה בהתנהגות ילדיהם לאחר המפגשים או במתחים 
שהם עצמם היו נתונים בהם סביב המפגשים והקושי שלהם לשאת את קיומם. ההורים הביולוגיים הסבירו זאת בקושי להתמודד 
עם כאב האובדן שהציף אותם בכל פעם מחדש במפגשים. מלבד חלק מן ההורים הביולוגיים איש מן המרואיינים לא ביטא רצון 

בהגברת תדירות המפגשים. 

גם העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות סברו כי תדירות הקשר באימוץ הפתוח אמורה להיות נמוכה, ולכלול 4-1 
מפגשים בשנה. 

מפגשים של ‘אימוץ עם קשר’ הם מאוד מכאיבים לכל הצדדים. ומאוד קשה לעשות את זה בתדירות “
גבוהה כשזה מאוד מאוד מכאיב. כי אתה שוב פעם פוגש את מה שלא יהיה. לא תהיה המשפחה הזאת. 
זו משפחה שאתה לא תחיה איתה. אתה פוגש את ה-לא. אתה פוגש את הצער, פוגש את הכאב אבל גם 
פוגש שורשים, ואי אפשר לפגוש את זה הרבה פעמים בשנה. אפשר לפגוש את זה פעם בשנה אבל אי 
אפשר לפגוש את זה, לא שש פעמים בשנה ואפילו לא ארבע פעמים בשנה. זה משהו שהוא מאוד קשה." 

)עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

העו”סיות לחוק אימוץ ילדים סיפרו כי נחוצה עוד למידה קבוצתית מתמשכת כדי לגבש קווים מנחים לשיקול הדעת באילו מקרים 
מתאים להמליץ על מפגש אחד בשנה ובאילו מקרים מתאים להמליץ על שני מפגשים, שלושה או ארבעה. 

כאמור, בשנים האחרונות ישנה נטייה של שופטים לאשר מספר גדול יותר של מפגשי קשר בשנה. בדרך כלל הדבר מנוגד לתפיסות 
ולעיתים גם להמלצות המקצועיות של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בדבר טובת הילד.

אם את מכניסה אי שקט בקיום המון ביקורים בשנה, אז בעצם זה חותר תחת התכלית של האימוץ במובן “
הרגשי והמהותי. במצב כזה האימוץ הוא כבר לא התרופה ליציבות ולקביעות שרצית לתת.” )אשת מקצוע 

ממטה השירות למען הילד(
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העו”סיות לחוק אימוץ ילדים שרואיינו סיפרו כי אישור מספר גדול יותר של מפגשים בשנה מציב קושי למאומצים, להורים המאמצים 
ולבני המשפחה הביולוגית אך הוא מקשה גם עליהן בעבודתן, משום שתפקידן מצריך רתימת כל צלעות האימוץ לשיתוף פעולה 
מלא עם מפגשי הקשר בהתאם לתדירות שנקבעה בבית המשפט, אף שהן עצמן סבורות לעיתים כי תדירות זו אינה משרתת 

את טובתו של הילד. 

ב. העברת האחריות לייזום מפגשי הקשר ולשינוי תדירותם בעת הצורך לעו”סיות לחוק אימוץ ילדים 
במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר”, מפגשי הקשר בין הילדים המאומצים לבני משפחה ביולוגית היו בבחינת זכות ולא 
חובה, והם התקיימו בתנאי שאחד הצדדים יזם אותם: ההורים הביולוגיים, המאומץ או בני המשפחה המאמצת. במקרים שאחד 
הצדדים או שניהם לא יזמו מפגש קשר הוא לא התקיים במועד הקבוע בתוכנית הקשר, או שכלל לא התקיים, וכך נערכו פחות 
מפגשים בשנה ממספר המפגשים שהוחלט עליו בבית המשפט. לכן, הומלץ במחקר הראשון לשקול אם כדאי לכלול במסגרת 

תפקידן של עו”סיות האימוץ פיקוח על קיום הצו השיפוטי ועל מפגשים בנקודות זמן קבועות. 

חלק מהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות אמרו במחקר הראשון כי מצד אחד חשוב להשאיר את האחריות לקיום הצו 
השיפוטי בידי ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים, אך מצד שני רצוי שהעו”סית לחוק אימוץ ילדים תפקח על היוזמה לתיאום 

מועדי המפגשים בעיתם, שכן לעיתים היעדר יוזמה מצד צלעות האימוץ נובע משיקולים זרים ולא משיקולים של טובת הילד.

בשנים האחרונות יש יותר ויותר החלטות שיפוטיות המגדירות את מפגשי הקשר בתור חובה שהצדדים צריכים למלא. משמעות 
הדבר היא ששינוי התדירות מצריך פנייה לבית המשפט, פתיחת הליך משפטי והוכחת נחיצות השינוי. מבחינה זו, ישראל יוצאת 
דופן לעומת מדינות אחרות שבהן נהוג אימוץ פתוח. כך למשל, בארצות הברית ובקנדה תפקידו של בית המשפט מתמצה במתן 
אישור עקרוני לקיום של “אימוץ עם קשר”. הקביעה של תדירות הקשר ועם מי יישמר נעשית בשותפות עם צלעות האימוץ ובסיוע 
סוכנויות האימוץ הציבוריות או הפרטיות )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2019(. בקרב המרואיינים בחקר המקרים הייתה הסכמה רחבה 

כי עדיף שיהיה מנגנון גמיש לשינוי תדירות המפגשים. 

מאוד חשוב שיהיה אפשר לשנות את גזר הדין. אם הילד מדבר עם ההורים המאמצים ורוצה שהאימוץ “
יהיה אחר, אז שיוכלו לשנות לו את גזר הדין, שבית המשפט יחליט כמה נפגשים אבל שתהיה לו אופציה 

לשנות”. )מאומץ צעיר(

עמדה זו התבטאה ביתר שאת בדבריהן של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות בהתייחסותן למקרים חדשים יותר:

בעצם כשמחליטים על ילד בן 4, מחליטים עליו עד הגיעו לגיל 18. אבל ביקורים של ילד בן 4 הם לא כמו “
ביקורים של ילד בן 10. גם מפאת הגיל של הילד והמצב ההתפתחותי שלו, אבל גם בגלל שיכולים לקרות 
כל מיני דברים לשותפים. זה יכול להיות להורים הביולוגיים, זה יכול להיות להורים המאמצים. יכולים להיות 
כל מיני דברים שקשה לנבא אותם מראש ומה יהיו ההשלכות שלהם, ולכן צריכה בעצם להיות גמישות 

לאורך כל הדרך.” )אשת מקצוע ממטה השירות למען הילד(
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בקרב נשות המקצוע מכל הדרגים הייתה הסכמה רחבה כי יצירת שינויים בתדירות הקשר באמצעות הליך משפטי אינה משרתת 
את טובת הילד:

אנחנו מוצאים את עצמנו עם פסקי דין שאומרים 4 ביקורים, 5 ביקורים, 12 ביקורים, בלי אפשרות לסטות “
מזה אלא באישור של בית המשפט. אבל זה ברור שנהיה חייבים לפנות לבית משפט. נגיד קבעת 4 מפגשים 
בשנה, האימא חזרה להשתמש בסמים או שהיא בהתקף פסיכוטי קשה, ואי אפשר לעשות את זה בתדירות 
כזו; אז אני אפנה לבית משפט עוד פעם ונתחיל מהתחלה להביא ראיות שהיא מסוממת, ועוד פעם ייכנס 
מומחה לתוך המשפחה ויראה מה המצב של הילד. איפה זה מאפשר לילד להיות ילד רגיל ולהיקשר 

למשפחה?!” )אשת מקצוע ממטה השירות למען הילד( 

נשות המקצוע סברו כי רצוי שקבלת ההחלטות על השינויים במתכונת הקשר תיעשה בסמכותן לפי הנסיבות, מכיוון שהן מלוות 
את צלעות האימוץ לאורך זמן ומכירות את הדינמיקה המורכבת של הקשר, ומכיוון שיש להן מידע וניסיון מקצועי שמאפשר קבלת 
החלטות מושכלות לטובתו של הילד. שינוי מתכונת הקשר בסמכותן עשוי גם להקל על צלעות האימוץ, ובמיוחד על המאומצים, 

לפנות ולבקש להתאים את מתכונת הקשר לצרכים המשתנים. 

ג. קיום מפגשי הקשר בסביבה מותאמת יותר 
מחקר המקרים שנערך במחקר הראשון עלה כי ברוב המקרים התקיימו מפגשי הקשר במשרדי השירות למען הילד. במהלך 
המפגשים עצמם הילדים ובני המשפחה הביולוגית שיחקו, שוחחו, ביטאו גילויי חיבה פיזיים, לעיתים הם אכלו יחד ולעיתים הייתה 
ביניהם חליפת מתנות. עם זאת, חלק מן המאומצים או ההורים הביולוגיים אמרו כי לא הרגישו בנוח במפגשים, והם הביעו ביקורת 

על המקום הפיזי שנקבע להם. 

למה שלא יהיה לנו מפגש עם הילדים ככה פתוח?! אני הייתי רוצה לברוח. היה לי קשה. הייתי בא לחדר, “
הדלת נעולה. הייתי נחנק. רוצה שתיגמר השעה. לצאת לאוויר כאילו. ההורים צריכים את האוויר, את הגן 

עדן הזה בשעה שלהם, לשחק עם הילדים בנדנדות.” )אב ביולוגי(

במקרים יוצאי דופן, לאחר המפגש בשירות התקיים טיול בחוץ או בקניון בליווי מרוחק של העו”סית לחוק אימוץ ילדים ובפיקוח 
הדוק פחות. אופי המפגש היה תלוי לרוב בשיקול הדעת של העו”סיות המלוות את המקרה. במחקר זה הציעו צלעות האימוץ 
שהמפגשים יתקיימו במקום ניטרלי ללא אנשים מוכרים בסביבה, ובשילוב של מקום סגור ומפוקח ומקום פתוח המאפשר טיול 

או פעילות אחרת. 

אשר לפיקוח על המפגשים, הדעות של צלעות האימוץ שרואיינו במחקר זה היו חלוקות. היו מאומצים שאמרו שהפיקוח נותן להם 
ביטחון וכי הוא נחוץ כדי להגן עליהם מניסיונות ההורים הביולוגיים לחצות את הגבולות בקשר, כמו למשל, לבקש פרטים מזהים 
של הילדים שאומצו )למשל שם משפחתם החדש, כתובת מגוריהם או שם בית הספר שבו הם לומדים(. לעומתם, היו מאומצים 

והורים ביולוגיים שאמרו כי הפיקוח במפגשי הקשר העיק עליהם ואף היה מקומם בעיניהם והם המליצו על הפחתת הפיקוח. 



28

נראה כי ההמלצות אינן ישימות, מכיוון שבמקרים החדשים יותר של “אימוץ עם קשר” הוגבלה האפשרות לקיים חלק מהמפגש 
מחוץ למשרדי השירות למען הילד ובפיקוח הדוק פחות. זאת, בין השאר כדי למנוע ניסיונות לחצות את גבולות הקשר המותר 
במפגשי הקשר, למנוע מצב שבו יימסרו פרטים מזהים של הצדדים וכדי שלא ייווצר מצב שההורים הביולוגיים יספרו לילד דברים 
שעלולים להכביד עליו מבחינה רגשית. ההגבלות התהדקו בשל ההבנה שקיבלה תוקף גם בשני המחקרים, שלעיתים מזומנות 
ישנם ניסיונות של חלק מההורים הביולוגיים לחצות חלק מגבולות הקשר, למשל כדי לצלם את הילד ללא רשות או להקליט את 

השיחות איתו. 

אשר לקיום מפגשי הקשר במשרדי השירות למען הילד, חלק מהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים סברו כי המקום אינו מותאם דיו 
למצב הרגיש המאפיין את מפגשי הקשר וכי צריך לפעול להתאמה טובה יותר שלו. אחת ההצעות שעלו בראיונות היא לקיים את 
מפגשי הקשר במרכזי קשר אך בתיווכן של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, ולא בתיווך ובפיקוח של עובדי המרכזים, מכיוון שאין 
להם אותה מומחיות והיכרות עמוקה עם המורכבות הכרוכה באימוץ. הצעה נוספת שעלתה היא לבנות מרחב ייעודי בתוך משרדי 

השירות למען הילד או בסמוך אליהם שיותאם לקיום מפגשי הקשר בחסות שירותי האימוץ. 

אני חושבת שצריך להקים מרכזי קשר של השירות למען הילד. זו דיסציפלינה שלמה של איך לעשות את “
זה. הסטינג צריך להיות מסוים, הכניסה, האבטחה כדי לשמור על החיסיון. הכול צריך להיות הרבה יותר 
child oriented. זה צריך להיות מקום שמתאים לחוויה שהיא טובה. וגם זה דורש הכנה לפני, הכלה ועיבוד 
אחרי, זה מטרייה בפני עצמה, וכדי שזה יצליח בשביל הילדים, צריך לתת לה הרבה הרבה יותר משאבים.” 

)אשת מקצוע ממטה השירות למען הילד(

3.3.3 תפיסות על דרכים לשיפור הליווי של צלעות האימוץ

א. מתן ליווי הכולל התייחסות לאפשרות לאתר בקלות אנשים ברשתות החברתיות 
עיצוב המודל “אימוץ עם קשר”, הכולל מפגשים עם ההורים הביולוגיים, התרחש עוד לפני שהפעילות ברשתות החברתיות הייתה 

רווחת כמו שהייתה בעת ביצוע המחקר הנוכחי. הפעילות התעוררה שנים מעטות לאחר שיושם המודל לראשונה. 

בזמנו כשדובר על 4-3 מפגשים בשנה, לא היה את כל הווטסאפ והפייסבוק וכל התקשורת הכל כך אינטנסיבית “
שהפכה את האימוץ הפתוח לפרוץ לגמרי. וכשהוא היה בתיכון זה היה קשה מאוד.” )אם מאמצת(

במחקר הראשון עלה כי היו מקרים בודדים שנוצר קשר בין הילד ובין בני המשפחה הביולוגית באמצעות הפייסבוק וכי התקיים 
ביניהם קשר גם ללא פיקוח. באחד המקרים, הקשר הפתוח בלי פיקוח הגביר תחושות של נאמנות חצויה וערער את מצבו הנפשי 

של הילד המאומץ. 

במחקר הנוכחי עלה כי בנוגע למחצית מהמאומצים היה לבני המשפחה הביולוגית מידע מזהה, כגון כתובת המגורים שלהם 
ושם בית הספר שבו הם לומדים, שהשיגו באמצעות הרשתות החברתיות )לרוב לא השתמשו במידע זה(. היו מקרים שהתקיים 
קשר טלפוני או קשר פתוח ברשתות החברתיות ולעיתים אף התקיימו מפגשים פנים אל פנים ללא תיווך, עוד לפני הגיעם של 
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המאומצים לגיל 18 )החל מגיל 16(. לעיתים נמסר בשיחות ובמפגשים האלה מידע שהיה חסוי ומידע מכביד רגשית, ולעיתים היו 
להם השפעות נפשיות קשות על המאומצים: 

המשבר הכי גדול היה בכיתה ז’. היא הייתה כמה שבועות טובים בדיכאון, היא לא יצאה מהמיטה. היא לא “
יודעת שאנחנו יודעים אבל אחר כך הסתבר לנו שהאבא הביולוגי אמר לה באחת מהשיחות הטלפוניות ‘אני 

חושב לבטל את האימוץ’. היא נכנסה לדיכאון נוראי, זה מטלטל נורא.” )אב מאמץ(

בחלק מן המקרים היו למאומצים הורים ביולוגיים שאיתם לא נשמר הקשר באימוץ משיקולים למיניהם, למשל בגלל התמכרויות 
שלהם, דחייה של הילד או התנגדות לאימוץ. בשלושה מקרים מסוג זה, הורה ביולוגי שאיתו נשמר הקשר באימוץ הפגיש את 
המאומץ עם ההורה הביולוגי שלא הורשה בשימור הקשר. מפגשים אלה התקיימו ללא ידיעת השירות למען הילד, וכמובן גם ללא 

פיקוח. בכל המקרים היו למפגשים אלו השפעות קשות על מצבם הנפשי של המאומצים. 

מן הראיונות שנערכו בחקר המקרים עלה כי הליווי מטעם השירות למען הילד לא כלל התייחסות לאפשרות של חציית גבולות 
ואיתור הדדי ברשתות החברתיות. אך חלק מן המרואיינים סברו כי לא ניתן להתעלם מהיבטים אלו במסגרת הליווי שניתן:

לחשוב שבית המשפט יקבע מפגשים פעמיים בשנה ותישמר הסודיות זו אשליה. אם לפחות צד אחד ירצה “
יותר, הם ימצאו אחד את השני בלי בעיה.” )אב מאמץ(

מחקר המקרים עם צלעות האימוץ, ובעיקר מקבוצות המיקוד עם העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, עלה הצורך שהשירות למען הילד 
יביא בחשבון שכיום ניתן בקלות לאתר אנשים ברשתות החברתיות. הומלץ כי ליווי צלעות האימוץ יכלול את הכנתן לאפשרות 
שאחד הצדדים או אפילו שהם עצמם ירצו לחצות את גבולות הקשר המותר באימוץ. עוד הומלץ כי ליווי צלעות האימוץ יכלול 

הדרכה כיצד להתמודד עם מצבים אלו ואל מי אפשר לפנות לעזרה. 

ב. מתן ליווי כוללני יותר לצלעות האימוץ, ובו תמיכה רגשית שוטפת
ליווי המשפחות המאמצות, המאומצים והמשפחות הביולוגיות על ידי העו”סית ב”אימוץ עם קשר” אמור לכלול הכנה למפגש 
הקשר, ליווי ופיקוח בעת המפגש, שיחות לעיבוד רגשי לאחר המפגש, תמיכה רגשית שוטפת והפניה לטיפול מקצועי. מן המחקר 
הראשון עלה כי בפועל, רק בחלק מן המקרים העו”סיות הכינו את ההורים הביולוגיים והמאמצים לפני מפגשי הקשר ושוחחו 
איתם אחריהם. שיחות כאלו נעשו בעיקר בנוגע לאירועים מסוימים שבהם עלה קושי סביב המפגש. המצב הרווח יותר התאפיין 
בקשר של העו”סית עם המשפחות לצורך תיאום בלבד של מפגשי הקשר. לדברי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים שרואיינו במחקר 
הראשון, הליווי המצומצם יחסית נבע מעומס עבודתן, והיו בהן מי שהביעו תסכול מהיעדר הפניּות לליווי ולמתן תמיכה שוטפת. 

מן המחקר הנוכחי עלה כי אופי ליווי המקרים על ידי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים נותר כשהיה במחקר הראשון וכי הוא התמקד 
בעיקר בתיאום מפגשי הקשר. באשר להפניה לשירותים תומכי אימוץ, דהיינו לטיפול רגשי חיצוני על ידי פסיכולוג, מטפל באומנויות 
או פסיכיאטר, ההורים המאמצים והמאומצים הביעו שביעות רצון רבה מאיכותם, מהמימון ומהזמינות שלהם. לצד שביעות הרצון 
הרבה מן ההפניה לטיפולים רגשיים חיצוניים עברה כחוט השני בדברי ההורים המאמצים, בדברי המאומצים ובדברי ההורים 
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הביולוגיים העמדה כי אין תחליף לתפקיד העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בעיבוד הרגשי של משמעות הקשר באימוץ ובתיווך 
בין צלעות האימוץ וכי גם אם לעיתים מופנים כלפיהן כעס או אשמה, בכל זאת הן נתפסות בתור הגורם המתאים ביותר לכך. 

ליווי אישי למאומצים – המאומצים שרואיינו אמרו כי היו רוצים שהעו”סיות יבדקו מעת לעת מה שלומם. 

אף אחד לא בודק את תהליך האימוץ שקורה בפנים. לא באו ושאלו אותי במהלך הילדות שלי: ‘איך אתה “
מרגיש בגיל 14? מה אתה אומר? הכול טוב לך? איך הולך לך בדברים הבסיסיים?’ זה משהו שחסר. שידברו 
עם הילד עצמו, לא עם ההורים, כי הילדים נוטים להסכים תמיד עם ההורים; אם האבא יגיד לילד ‘תשקר’, 
הילד ישקר. אני מאמין שקורה שאנשים מאמצים ילד אבל לא הכול מסתדר בבית. וזה לגיטימי, אבל שהילד 

לא יספוג את כל החרא הזה לבד”. )מאומץ צעיר(

נוסף על כך אמרו כי היו מעוניינים שהעו”סית תקיים איתם שיחות לאוורור ולעיבוד רגשי של משמעות הקשר באימוץ בכלל, ובסמוך 
למפגשי הקשר במיוחד. זאת כדי לסייע להם להתמודד עם המורכבות הרגשית הכרוכה במודל זה של אימוץ.

שיסבירו לך, וישאלו אותך: ‘איך היה אצל המשפחה הביולוגית? או-קיי. עכשיו אני לוקחת אותך למשפחה “
המאמצת, אתה חוזר אליהם, אתה בעצם הבן שלהם בכלל. ביקרת. אתה לוקח איתך את המתנות, לדעתי 
צריך איזה משהו שיאזן ]...[. ואחרי הביקור חשוב שהעובדת הסוציאלית תזכור לשאול: ‘מה שלומך? איך 
היה לך?’ לפתוח שיחה כמו חברה שאומרת, ‘אנחנו כאן בין לבין. בין הביקור לבין השילוב שלך במשפחה 
המאמצת’. זה משהו שלדעתי חשוב. שיהיה מישהו שמסביר לו שהכול טוב. הכול טוב. ואם לא הכול טוב, 

אז אוזן קשבת. זה משהו שהוא מאוד חשוב.” )מאומץ צעיר(

היו מאומצים שאמרו כי היו מעוניינים שהליווי והשיחות האישיות עם העו”סיות לחוק האימוץ יתחילו עוד לפני השילוב באימוץ. 
בהקשר זה מעניין לציין כי באחד המקרים הקושי של המאומצת להתמסר לאימוץ נבע לתפיסתה מן העובדה שלא שוחחו איתה 

לפני שילובה באימוץ. 

היא אומרת ‘כשאני הייתי בבית ילדים עשו לי שטיפת מוח שזה מה שאני רוצה. אני רוצה. ללכת לאימוץ. אני “
לא באמת רוצה, לא רציתי באמת ללכת לאימוץ.’ זאת אומרת אם היום תשאלי אותה יכול להיות שהיא תגיד 
לך שאם זה היה תלוי בה היא לא הייתה הולכת לאימוץ. היא הייתה רוצה להמשיך במשפחה הביולוגית. אז 
זה משהו אחד שלדעתי הוא מאוד השפיע להבנה שלה על היכולת שלה להתמסר לאימוץ”. )אם מאמצת(

היו גם הורים מאמצים שאמרו כי נחוץ ליווי נפרד למאומצים, במיוחד לצורך התמודדות עם היבטים למיניהם של האימוץ, שהם 
עצמם, כמי שמהווים צלע מצלעות האימוץ, אינם יכולים לסייע בהם.

הוא ממש שומר על הספליט הזה, וזה מאוד רע למקום ההתפתחותי שלו. עד שהוא לא יעשה את החיבורים “
בנפש שלו, יהיה לו מאוד קשה עם עצמו. וצריך מישהו חיצוני שינהל את זה, כי אנחנו בצד אחד והם בצד 
אחר. אנחנו לא יכולים גם להיות באותו צד וגם לעשות את הגשר. צריך מישהו מהשירות למען הילד, מישהו 

ניטרלי, שיעבוד איתו על זה.” )אם מאמצת(
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ליווי אישי להורים המאמצים ועיבוי הליווי למי שאימצו ממניע של הגשמת ההורות – בדומה למאומצים שרואיינו, גם מרבית 
ההורים המאמצים שרואיינו הביעו צורך בליווי אינטנסיבי יותר שיכלול עיבוד רגשי של משמעות הקשר באימוץ: 

חשוב שיהיה ליווי, שיהיה מקום לרפלקציה, להוציא כל אחד באמת את מה שהוא מרגיש, שאני לא ארגיש “
ייסורי מצפון שאני חשה כך או אחרת. כדי שאוכל לבוא הכי נקי לילד שלי אחר כך”. )אם מאמצת(

נוסף על כך, היו עו”סיות לחוק אימוץ ילדים שאמרו שליווי מתמשך להורים שאימצו ילדים גדולים צריך להיות כמו באימוץ סגור, 
בשל המורכבות הכרוכה בו: 

ילד מגיע לאימוץ אחרי שהוא עבר טראומות. אחרי שהוא עבר פרידות. אחרי שהוא עבר הרבה דברים. יש “
לו צלקות בנפש, יש לו קשיים, והאימוץ הוא בעצם המעטפת שתאפשר לו את השיקום הרגשי שלו, הנפשי 
שלו, הפיזי שלו. האימוץ הוא לא המטרה. האימוץ הוא התחלה של תהליך, ואנחנו צריכים להיות שם בשביל 

ההורים האלה, כדי לעזור להם לתת את המעטפת הזו.” )עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

נוסף על כך, הודגש במיוחד בקבוצת המיקוד לעו”סיות לחוק אימוץ ילדים, כי רצוי לתת ליווי נוסף וייחודי להורים מאמצים שהיו 
חשוכי ילדים לפני האימוץ ושאימצו ממניע עיקרי של הגשמת ההורות. זאת, מכיוון שלרוב הם מבטאים יותר קושי עם רכיב הקשר 
באימוץ. חיזוק לתובנות האלה עלה גם מן המחקר הראשון: הורים שאימצו ממניעים של הגשמת ההורות ביטאו בעוצמה רבה 
יותר חששות שהם “חולקים” את הילד עם הורים נוספים, והדבר התבטא בין השאר בהגבלת השיח החופשי על בני המשפחה 
הביולוגית בבית, בהגבלת הנגישות לתמונות של ההורים הביולוגיים ולמאכלים ומתנות שהתקבלו מהם במפגשים. לעומתם, 
ההורים המאמצים שבחרו לאמץ ממניע מרכזי של סיוע לילד בסיכון, רובם עם ילדים שנולדו להם, ביטאו פחות חששות וקושי 
רגשי עם רכיב הקשר באימוץ. הם היו נינוחים יותר ואף הייתה להם תקשורת חופשית יותר ופתוחה עם ילדיהם על עובדת היותם 

 .)Sorek et al., 2020( מאומצים

בדקנו אם הגישה של המאמצים לרכיב הקשר באימוץ כפי שעלתה במחקר הראשון נשארה בעינה לאורך זמן, או שחל בה שינוי. 
היה מעניין לגלות כי ההורים המאמצים שבמחקר הראשון התקשו רגשית עם רכיב הקשר באימוץ ביטאו קושי עם רכיב זה גם 
כעבור כעשור, בעת ביצוע המחקר הנוכחי, וגם כשילדיהם עברו כבר את גיל 18. לחלופין, ההורים המאמצים שהרגישו נוח בכל 
הקשור ברכיב הקשר באימוץ, ואף עודדו אותו, ביטאו שוב בראיונות עימם את אותה גישה. ייתכן אפוא שיש בכך כדי להעיד על 
יציבות התחושות הראשוניות של ההורים כלפי רכיב הקשר באימוץ, במיוחד אם אין ליווי מתמשך ועיבוד רגשי של משמעות הקשר. 

ממצא מעניין נוסף שעלה במחקר הנוכחי הוא שאף שבני המשפחות הביולוגיות לא נפגשו עם הורים מאמצים )פרט לשלושה 
מקרים שבהם העו”סית לחוק אימוץ ילדים יזמה מפגש חד-פעמי ביניהם ולא הייתה אחריו המשכיות לקשר(, היו בהם שידעו 
להבחין אם ההורים המאמצים מתקשים עם רכיב הקשר באימוץ או שהם מרגישים נוח איתו. כך קרה שההמלצה לחיזוק התמיכה 
ומתן ליווי ייחודי להורים מאמצים שהתקשו עם רכיב הקשר באימוץ הגיעה גם מן העו”סיות לחוק אימוץ ילדים וגם מבני המשפחה 

הביולוגית. להלן דוגמה להמלצה על ליווי מותאם יותר לאם המאמצת שנתנה אחות )מן המשפחה הביולוגית(:
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ואני חושבת שהיה צריך לתת לה הרבה יותר תמיכה, לאם המאמצת. היה צריך שם מישהו לבוא ולעזור “
בפחד הזה שעלה מהצד שלה. היה מישהו שצריך להראות לה אולי את נקודת המבט שלנו וגם להסביר לה 
שבסך הכול אנחנו רוצים את טובתו כמו שהיא רוצה את טובתו. אנחנו לא מתחרים בה, לא במקום שלה, 

ולא מנסים לקחת אותו ממנה.” )אחות(

ליווי אישי להורים הביולוגיים – חלק מההורים הביולוגיים השלימו עם האימוץ, וחלקם המשיכו להרגיש, גם בחלוף השנים, כי 
הם ההורים של ילדיהם שאומצו. כלומר לא תמיד הייתה חפיפה בין תפקידם כלפי הילד לפי ההגדרה המשפטית ובין תפיסת 

התפקיד שלהם כלפיו והתחושות שנשאו בליבם: 

הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אני אבא שלה. הם לא יכולים להחליף את המקום שלי אף פעם. זה אני “
מבין טוב מאוד, זה דם מדמי, אי אפשר לקחת אותה ממני, זה לא יעזור שום דבר.” )אב ביולוגי(

חלק מבני המשפחה הביולוגית ומהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים שהשתתפו בקבוצות המיקוד סברו שייתכן כי יותר שיחות עם 
ההורים לצורך עיבוד רגשי של משמעות הקשר באימוץ היו עוזרות ליצור אצלם יותר הלימה בין תפקידם כלפי הילד לפי ההגדרה 
המשפטית ובין תפיסת התפקיד שלהם מבחינה רגשית. אומנם האחריות לליוויים היא של המחלקה לשירותים חברתיים שבה הם 
מטופלים, אולם מן הראיונות עלה כי ליווי ותמיכה מהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים הם האופציה הטובה ביותר, משום שהעו”סיות 

מכירות את המורכבות הייחודית הטמונה בוויתור על ההורות ובשימור על קשר עם הילדים שאומצו. 

חלק מבני המשפחה הביולוגית אמרו כי הם זקוקים לעיתים להכנה למפגשים ולעיבוד רגשי אחריהם, בשל הרגשות הקשים 
המציפים אותם, כגון אשמה, בושה, כאב ואובדן. עו”סית לחוק אימוץ ילדים מתארת את סוגי הקושי שעלולים להציף את ההורים: 

המפגש הזה הוא לא פשוט לאף הורה ביולוגי. זאת אומרת, מצד אחד יש בזה משהו מנחם, ‘אני רואה את “
הילד שלי, אני יודע מה קורה איתו’. מצד שני כל מפגש כזה יש בו משהו שמאוד חושף את הפצע, את הפצע 
הזה של ‘החברה אמרה לי, בית משפט אמר לי, שאני לא יכול לגדל את הילד שלי, והילד שלי הוא מאוד 
מוצלח אולי, אבל הוא אצל מישהו אחר שעושה אותו מוצלח, שעושה כאילו משהו שאני לא יכול לעשות. 
אז כאילו מי אני? אז אנחנו צריכים להיות במקום הזה של לעזור להם לפצח את ה ‘מי אני?’ או ה’מה אני?’ 

ו’מה המשמעות שלי בשביל הילד’?” )עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

הם מגיעים למפגש עם געגוע גדול. והגעגוע הוא קשה, ואני מכינה אותם גם לפרידה; שזה מפגש של שעה “
ואחר כך הם ייפרדו. וזה נורא קשה לפגוש את הילד ואחר כך גם להיפרד ממנו. זה משחזר את התלישה 
הזאת, את ההרגשה ש’המדינה לקחה לי את הילד, זה נכון שאני הסכמתי אבל עדיין כואב לי’.” )עו”סית 

לחוק אימוץ ילדים(

גם מדברי העו”סיות וגם מדברי בני המשפחה הביולוגית עלה כי הם מרגישים שמבין כל צלעות האימוץ הם ה”צלע” הכי שקופה. 
רשמית אומנם, מתן תמיכה להורים הביולוגיים לא אמור להיות נתון לאחריות השירות למען הילד, אלא לאחריות שירותי הרווחה 
בקהילה; אך מדברי בני המשפחות הביולוגיות במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר” עלה כי לרוב הם מרגישים שהם נזנחים 

ואינם מקבלים את הליווי המקצועי הנחוץ להם בהקשר של האימוץ: 
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יש פה משולש שהרבה פעמים שכחו אחת מהצלעות שלו. יש את הקודקוד שזה המאומץ, ויש את הצלע “
של המשפחה המאמצת, אבל יש גם את הצלע של המשפחה הביולוגית. ואני לא מרגיש שראו את המקום 
של הצלע הזאת מספיק. אני חושב שהיו צריכים לתת לי גם ליווי. תמיכה. אוזן קשבת. אני חושב שהסתכלו 
עליי ואמרו ‘כן, שיתמודד לבד. שיגידו תודה בכלל’, או ש’זה בעיה שלהם’. לא הייתה תמיכה. התמודדתי לבד 

לחלוטין ויכולתי להתמודד הרבה יותר טוב אם הייתה לי גם את האוזן הקשבת.” )אח(

העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בקבוצות המיקוד אמרו שהעיבוד הרגשי של משמעות הקשר באימוץ חשוב להורים הביולוגיים, 
ובמיוחד להורים הביולוגיים המפתחים ציפיות כי ילדיהם שאומצו “יחזרו אליהם” בגיל 18. בהקשר זה מעניין לציין כי ההורים 
הביולוגיים מהמחקר הראשון שהביעו השלמה עם האימוץ לפני כעשור הביעו השלמה איתו גם בעת ביצוע מחקר זה; וההורים 
שלצד ההשלמה ביטאו תקווה שהילד יחזור אליהם בבגרותו, ביטאו שוב במחקר הנוכחי את אותה גישה )לעיתים ביטאו אכזבה 

שהתקווה לא התממשה(. 

צורך מיוחד עלה בליווי אלו מבני המשפחה הביולוגית שאיתם לא התקיים הקשר באימוץ; לעיתים היו אלה ההורים הביולוגיים 
ואחים מן המשפחה הביולוגית. הצורך הועצם בייחוד אם התקיים קשר שוטף עם בני משפחה ביולוגית אחרים. במקרים אלה, עם 
השנים גברה הקנאה מצד בני המשפחה הביולוגית שלא התקיים קשר איתם וגברו ציפיותיהם לחידוש הקשר. בשלושה מקרים 
אף התקיימו מפגשים לא מתּווכים איתם עוד לפני שהילד הגיע לגיל 18, לעיתים ביוזמת בני המשפחה שעימם הקשר היה מותר. 
בשלושת המקרים, למפגשים אלו ולמידע הרגיש והחסוי שנמסר בהם היו השפעות קשות על מצבם הנפשי של המאומצים. 
במקרים מסוג זה המליצו חלק מהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים שהשתתפו בקבוצות המיקוד להיות בקשר יזום מדי פעם עם בני 
משפחה אלו או לשקול מראש אם שילובו של ילד ב”אימוץ עם קשר” מסוג כזה הוא לטובתו. כך למשל אומרת אם מאמצת, שבנה, 

בן פחות מ-18, נפגש עם אימו הביולוגית, שאיתה לא היה אמור להיות לו קשר, ושהמפגש נערך ללא תיווך: 

עם הזמן האימא הביולוגית הצליחה כנראה להיגמל. ממקום שהוא יותר חזק, יותר אימהי, וכאילו והגעגוע, “
היא ניסתה להחזיר משהו שלא היה לה שליטה עליו. וזה יוצר כאבים, את מבינה? ]...[ אז במקום שהשירות 
למען הילד יעשו איתה שיחה ויסבירו שזה לא טוב לו, ושככה זה. אז הכול התפוצץ. היא הציפה אותו 
בטלפונים, אין סוף. ועכשיו הוא מאוד כועס על כל הניסיונות האלה ולא רוצה לראות אותה. לא עכשיו, ולא 
בגיל 18. ואז מה שקרה זה שהיא פגעה בעצמה. אז אני אומרת, אולי נדרשת יותר הכוונה בצד ההוא, לבדוק 
מה קורה איתם מדי פעם, לבדוק איפה הסיטואציה נמצאת עכשיו, מה השתנה. אני חושבת שהשירות צריך 

להיות יותר פרואקטיבי מול המשפחות האלה.” )אם מאמצת(

ג. עיבוי הליווי בתקופות חיים מסוימות: בתחילת האימוץ, בגיל ההתבגרות וסביב גיל 18
לצד ההסכמה שמומלץ כי הליווי לכל צלעות האימוץ ב”אימוץ עם קשר” יהיה כוללני יותר לאורך זמן הצביעו המרואיינים גם על 

צורך בעיבוי הליווי בתקופות חיים מסוימות: 
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עיבוי הליווי לפני השילוב באימוץ ובשנה הראשונה – הצורך בעיבוי הליווי מייד בהתחלת האימוץ עלה בראיונות עם חלק 
מההורים המאמצים ועם חלק מן המאומצים. היו הורים מאמצים שסיפרו שהיו להם ציפיות לקראת האימוץ שחלקן היו לא 
מציאותיות, ולכן בהמשך הם חוו אכזבה גדולה. לדבריהם, מוטב היה לו קיבלו הכנה טובה ומדויקת יותר לקראת האימוץ. כך 

למשל עלה מדבריה של אם מאמצת: 

העו”סית אמרה לנו ‘הילדים מאוד מאוד מחכים לאימוץ, למשפחה’. ]...[ אז בדיעבד הסתבר לנו, הרבה יותר “
מאוחר, שהילדים לא עברו איזה שהוא תהליך של פרידה, של עיכול, של שיחה. .... וכשאת רואה את הילד 
בוכה ומתגעגע את מבינה שזה אבא וזה אימא, לא יעזור בית דין. אני זוכרת שבאחת הפעמים שהיה לנו 
יום נהדר ונפלא, אז לקראת זה שהולכים למיטה הילד פורץ בבכי, כזה בכי קורע לב. הילד מתגעגע לאבא 
שלו. אני באותו רגע פשוט רציתי לשמוט אותו. ‘מה אני עושה פה? האם זה נכון בכלל מה שהם עשו?’ אני 
זוכרת שבאתי לבעלי ואמרתי לו: ‘אני חושבת שיש כאן טעות. אני לא חושבת שצריכים אימוץ פה’. ממש. 

וזה כי לא הייתה לי אז את התמונה הכוללת. הרי בית משפט לא קובע סתם.” )אם מאמצת(

ההורים תיארו תהליך הסתגלות איטי וממושך למדי ל”אימוץ עם קשר”, במיוחד אם הילדים גדולים יחסית והיו רגילים לראות 
את הוריהם הביולוגיים לעיתים קרובות יותר לפני השילוב באימוץ. מדבריהם עלה כי התקופה הראשונה היא רגישה ושברירית 

ונדרשת יותר החזקה ותמיכה במהלכה.

צורך מסוים בתמיכה, שעליו הצביעו המאומצים, במיוחד בתקופת ההסתגלות שלהם למשפחה המאמצת, הוא צורך בהתייחסות 
אל מעברי הזהות הנוספים שחוו חלקם, כמו למשל מעברים מחילוניות לדתיות, מעברים בין-עדתיים ומעבר ממרכז הארץ לפריפריה. 

עיבוי הליווי בגיל ההתבגרות – לדברי חלק מההורים המאמצים שלב נוסף שבו רצוי לתת יותר תמיכה והחזקה לכל צלעות 
האימוץ, הוא גיל ההתבגרות. עלה הצורך בחשיבה מחדש על האופי המתאים למפגשים, שהוא שונה במהותו מאופי המפגשים 
עם ילדים בגיל הרך ובגיל בית הספר היסודי, המתמקד במשחק או ביצירה משותפת. צורך נוסף עלה גם סביב משברי זהות 

שעלולים להתפתח בגיל ההתבגרות: 

ככל שהיא התבגרה, אז התחילו יותר המשברים. גם לפני זה לא הכול הלך חלק, אבל היא ריצתה, עד הגיל “
הזה של כיתה ח’ ט’ היא עשתה מה שציפו ממנה ולא בהכרח מה שהיא רוצה.” )אם מאמצת(

ההורים המאמצים שרואיינו תיארו שבגיל ההתבגרות החל אצל ילדיהם משבר זהות ניכר שהיה מלווה אצל חלקם בירידה ברווחה 
הנפשית ובהיעדר התמדה במסגרות. אחת האימהות המאמצות מסבירה מדוע לדעתה למאומצים בכלל, ובייחוד למאומצים 

ב”אימוץ עם קשר”, יש משבר זהות מורכב כל כך בגיל ההתבגרות:

כשהוא היה ילד, זה היה הבית שלו. בגיל ההתבגרות הוא הרגיש שהוא צריך לבחור מחדש. כל ילד בגיל “
ההתבגרות בוחר את ההורים שלו מחדש: ‘אני רוצה לקחת מהם את זה, ואת זה לא’. בסוף יש איזה השלמה. 
רק צריך להגיד: ‘אלה ההורים שלי, לטוב ולרע’. אבל באימוץ פתוח זה הרבה יותר מורכב ועולה השאלה 

אם אלה בכלל ההורים שלי.” )אם מאמצת(
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המרואיינים הדגישו בדבריהם את הצורך הקריטי בחיזוק התמיכה להורים המאמצים ולמתבגרים המאומצים בתקופת חיים 
מאתגרת זו. 

עיבוי הליווי לקראת הגיעם של המאומצים לגיל 18 ובתקופת הבגרות הצומחת – המעבר של המאומצים לגיל 18 במודל “אימוץ 
עם קשר” תואר כצומת חיים רווי ציפיות, אכזבות ובלבול עבור שלוש צלעות האימוץ. מניתוח המקרים, שהיו כאמור מהראשונים 
של “אימוץ עם קשר” שבהם המאומצים התבגרו ועברו את גיל 18, עלה צורך בליווי מוגבר לכל צלעות האימוץ לקראת המעבר 

.)emerging adulthood( לגיל 18 ובמהלך תקופת הבגרות הצומחת

בגיל 18 המאומצים יכולים לבחור לפתוח את תיק האימוץ שלהם, לקבל את פרטי הקשר של בני המשפחה הביולוגית )בתנאי 
שהמשפחה נתנה את הסכמתה( ולהחליט אם הם רוצים להיות בקשר איתם )אם הקשר לא נעשה עוד קודם פתוח לגמרי, כמו 
שקרה בחלק מן המקרים(. צורך בסיסי שתואר הוא בהכנת בני המשפחה הביולוגית לאפשרות שהמאומץ יבחר לנתק איתם את 

הקשר. כאמור, חלק מהם מפתחים לאורך השנים ציפיות שהילד שאומץ “יחזור אליהם” בבגרותו: 

אני מחכה לגיל 18 כדי שאוכל למשוך אותו אליי בחזרה. שאלתי אותו באחד המפגשים איפה הוא רוצה לגור “
כשיהיה בן 18 והוא אמר לי ‘אצלך’. את לא מבינה איך הוא הפתיע אותי עם התשובה, ולא חשבתי שהוא 

רוצה לבוא לגור אצלי. דמעות היו לי בעיניים. כמעט בכיתי מולו”. )אב ביולוגי(

במצבים כאלה הבחירה של המאומצים לנתק את הקשר עשויה לגרום לבני המשפחה הביולוגית לשיברון לב ולמשבר נפשי עמוק. 
בגלל ציפיות שווא שהילד שאומץ “יחזור” אל המשפחה הביולוגית ללא ליווי ותיאום ציפיות, בני המשפחות הביולוגיות שידעו 
היכן המאומץ מתגורר, בשני מקרים שאינם קשורים זה לזה, באו לחצר ביתו והתיישבו בה שעות ארוכות בציפייה שהמאומץ 
יצא אליהם, ישוחח איתם וכי בעקבות זאת, יתחיל ביניהם קשר פתוח. מצב זה גרם למאומצים ולהוריהם המאמצים לאי-נעימות, 
להרגשה של פלישה למרחב האישי ואף לתחושת היעדר מוגנות. מן הראיונות איתם עלתה ציפייה כי שירותי האימוץ שתיווכו 

בקשר עד גיל 18 יסייעו בתיווך ואף בהגנה עליהם גם בעת הזו: 

מה שראינו זה בעצם שבגיל 18 הכול היה פרוץ והם פשוט ידעו איכשהו את הכתובת. אז הם הגיעו אלינו, “
התנחלו. הוא לא רצה לראות אותם, אבל לא היה ממש עם מי לדבר, זו הייתה ממש אוזלת יד. העניין הוא 
שלאורך כל הדרך הם חוצים קווים אדומים, הם כביכול עוברים על החוק, וזה מעמיד אותנו בסיטואציה לא 
פשוטה. כי מצד אחד את לא רוצה להגיש תלונה במשטרה, כי אולי זה יפגע באיזה שהוא סיכוי שבעתיד הבן 
שלי ירצה להיות איתם בקשר; מצד שני הם פולשים לך למרחב האישי, ויש בזה משהו מאיים.” )אם מאמצת(

בעת ביצוע המחקר, חמישה2 מאומצים בגירים היו בנתק מבני המשפחה הביולוגית ושלושה היו איתם בקשר פתוח. הסבריהם של 
המאומצים או של הוריהם המאמצים לניתוק הקשרים נקשרו בין השאר למבוכה ולחשש לנהל קשרים מורכבים כל כך ופתוחים 

ללא כל ליווי ותיווך, במיוחד לאחר שהורגלו במשך שנים לתיווך של השירות למען הילד במפגשי הקשר:

2  אחד המאומצים היה קודם לכן בקשר אינטנסיבי עם המשפחה הביולוגית ואף התגורר אצלה לפני שבחר לנתק את הקשר. 
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צריכה להמשיך להיות שם עוד דמות מקצועית שמכירה את כולם ומנסה לראות אם יש צורך מבחינת הילד “
המאומץ להמשיך להיות בקשר עם המשפחה הביולוגית. כי אחרי גיל 18 יש איזשהו ואקום כזה, אין יותר 
מפגשים, אין מישהו שמנהל את המפגשים יותר. ואז מה? מה קורה? ברגע שזה ילד סך הכול בן 18, כמה 
הוא יכול לנהל סיטואציה כזאת מורכבת לבד? מול המשפחה המאמצת, מול המשפחה הביולוגית? והוא 
צריך תיווך בדבר שהוא מאוד מאוד רגיש ומורכב כזה. אולי רק בגלל זה אנחנו לא בקשר היום, את יודעת? 

רק בגלל זה.” )אחות(

חלק מן המאומצים רמזו שייתכן כי היו בוחרים להמשיך את הקשר אילו היו מרגישים שיש מי שיסייע להם בניהול המורכבות 
הכרוכה בקיום הקשר, לפחות בתחילת הדרך. 

המאומצים שבחרו להיות בקשר מעת לעת עם בני המשפחה הביולוגית אמרו כי הם מרגישים בחסרונו של ייעוץ מקצועי וליווי 
לכל צלעות האימוץ, כיצד להתמודד עם המצב המורכב הזה. המאומצים הביעו רצון בסיוע ביצירת תיאום ציפיות בין כל צלעות 
האימוץ על אופי הקשר המתאים והמשך עיבוד רגשי של משמעות הקשר בשלב הבגרות הצומחת. הודגש כי יש צורך במיוחד 

בליווי מקצועי ממי שמכירים את כל צלעות האימוץ ושהיו חלק מן “המסע המשותף” במודל “אימוץ עם קשר”: 

אני חושב שהיום, כשאני גדול, צריך להיות ליווי ברמת המשפחה, כולנו. כי בניגוד לעבר שהמציאות הייתה “
מאוד ברורה ושהיינו מצליחים לדבר על הדברים כמשפחה, היום אנחנו כבר לא מצליחים. ויש פערי ציפיות, 
יש. אני יודע שהיום המון מהבחירות שאני עושה, אני נורא מבולבל כי אני לא בהכרח יודע איך זה ישפיע על 
ההורים שלי )המאמצים( ואולי הם נפגעים כשאני הולך לפגוש אותם )ההורים הביולוגיים(? זה קצת לוט 
בערפל וחסר ]..[. אם יבואו להורים שלי ויגידו ‘תקשיבו, זה קורה הדברים האלה, וזה טבעי שירצה להכיר 

את.. וזה לא אומר ש...’. אני חושב שזה יכול ממש לעזור.” )מאומץ צעיר(

3.3.4 תפיסות על דרכים לשיפור בהיבטים הנוגעים לביצוע תפקידן של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים

א. המשך פיתוח המומחיות בליווי מקרי “אימוץ עם קשר”
במחקר הראשון עלה צורך בהמשך פיתוח הידע והמומחיות ב”אימוץ עם קשר”, שיכלול שיתוף כלל עובדות השירות למען הילד 
בניסיונותיהן המצטברים ליצור מדיניות מגובשת כדי להתוות קווים מנחים לשיקול הדעת של העובדות במקרים למיניהם. ראוי 
לציין כי ב-2018 כונסה קבוצת למידה על “אימוץ עם קשר”. אחת ממסקנותיה הייתה שאין נוסחה אחידה שיכולה לכוון את 
העו”סיות לחוק האימוץ בעניין המלצות לבית המשפט בסוגיות עם מי מן המשפחה הביולוגית רצוי שיישמר הקשר ומה תדירות 
המפגשים הנכונה בכל מקרה. הוסכם כי ניתן רק לנסח את השאלות שרצוי לשאול בתהליך שיקול הדעת קודם להמלצה ואף כי 
רצוי שחוות הדעת תהיה מנומקת ותכלול את הבהרת החלופות ואת ההתלבטות שקדמה להמלצה. לדברי עו”סיות לחוק אימוץ 

ילדים ההבנה שאין נוסחה אחידה גרמה לחלקן לתסכול. 

ההמלצה להוסיף ולפתח את המומחיות בליווי מקרי “אימוץ עם קשר” עלתה בעוצמה רבה יותר במחקר הנוכחי, במיוחד לנוכח 
המגמה הגוברת לאשר יותר ויותר את יישום המודל ובגלל השינוי שהתרחש בסוגי המקרים שהוחלט כי “אימוץ עם קשר” יוחל 
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עליהם. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות אמרו שנדרשת למידה קבוצתית מתמשכת בשירות למען הילד כדי לאפיין 
ברגישות את הילדים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים שמתאימים למודל מורכב זה וכדי להמשיך בגיבוש השאלות שרצוי 
לשאול והקווים המנחים שכדאי לקבוע לשם שיקול דעת בנוגע לשילוב בין צלעות האימוץ ובנוגע לתדירות המפגשים הרצויה בכל 
מקרה ומקרה. תהליך זה של פיתוח מומחיות עשוי לסייע בגיבוש המלצות לבית המשפט על ההתאמה של כל אחד מן המקרים 
למודל. העו”סיות לחוק אימוץ ילדים סברו כי למידה קבוצתית מתמשכת והשקעה בפיתוח המומחיות יסייעו גם למתן ליווי רגיש 

ומותאם יותר לצלעות האימוץ ובמיוחד בתקופות החיים ובצמתים שבהם הליווי נדרש במיוחד. 

חשוב לציין כי לאחרונה עבר השירות שינוי מבני, ושלא כמו במצב שהיה בעת ביצוע המחקר הראשון – אז העו”סיות לחוק אימוץ 
ילדים עסקו במגוון תפקידים לצד ליווי מקרים בודדים של “אימוץ עם קשר” – בעת ביצוע המחקר הנוכחי מונו עו”סיות ייעודיות 

לליווי מקרים של “אימוץ עם קשר”, וכך מתאפשרים ביתר קלות למידה קבוצתית ופיתוח מומחיות בצוותא. 

ב. ליווי להורים המאמצים ולהורים הביולוגיים על ידי אותה עו”סית לחוק אימוץ ילדים
במחקר הראשון וגם במחקר הנוכחי הציעו חלק מן המרואיינים כי עו”סית אחת לחוק אימוץ ילדים היא שתלווה את המשפחה 
הביולוגית ואת המשפחה המאמצת. לדבריהם, היתרון הטמון בהיכרות העמוקה שתהיה לה עם שני הצדדים הוא ביכולתה להעביר 

מסר מרגיע לכל משפחה בנוגע למשפחה האחרת:

מה שנכון לעשות זה שתהיה עובדת סוציאלית אחת שהיא בקשר גם עם המשפחה הביולוגית וגם עם “
המאמצת. כי אם אנחנו מפצלים, אז מפספסים פה את המטרה. צריך שהיא תכיר את שני צידי המתרס. שהיא 
תוכל לתווך ביניהם. למשל אם האימא המאמצת אומרת לעובדת הסוציאלית: ‘לא, אבל האימא הביולוגית 
היא בטח מנסה לעשות כל מיני דברים והיא פוגעת בילד’ ... אז היא תבוא והיא תגיד לה: ‘אני הייתי במפגש. 
וזו לא הייתה הכוונה. גם ברגע שאמרנו לה לא להגיד משהו מסוים היא הפסיקה. וכל מה שהיא רוצה זה 
רק את טובתו’... אז זה יכול להרגיע את האימא המאמצת ולגרום לה לשחרר או להיות בטוחה יותר.” )אחות(

עם זאת, לא הייתה הסכמה רחבה בנושא זה בין המרואיינים. גם במחקר הראשון וגם במחקר הנוכחי הועלו חסרונות אפשריים של 
ליווי ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים על ידי אותה עו”סית. היו עו”סיות שאמרו כי אם ישנה מחלוקת בין ההורים הביולוגיים 
להורים המאמצים, העו”סית לחוק אימוץ ילדים עלולה לחוש הכבדה רגשית ולהיתפס על ידי אחד הצדדים כמי שתומכת בצד 

האחר, ובכך עלול להיפגע האמון שלו בה. 

ג. הגדלת התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים ומתן הדרכה שוטפת
העו”סיות לחוק אימוץ ילדים במטה ובמחוזות הסכימו כי יש צורך בהגדלת התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים כדי לאפשר 
לכל אחת מהן להיות אחראית לפחות מקרים אך לספק להם ליווי בעצימות גבוהה ואף להגביר את העצימות בתקופות חיים 

ובצמתים מסוימים.

עם זאת, לצד ההסכמה הרחבה כי נחוץ ליווי בעצימות גבוהה יותר, אמרו חלק מהעו”סיות כי הוא עלול להכביד עליהן רגשית 
ולהיות שוחק מבחינה נפשית:
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הן עושות את זה בהרבה רגישות. אבל הן משלמות על זה מחיר כבד. המחיר של המעמסה הרגשית.” )אשת “
מקצוע במטה השירות למען הילד(

אנחנו עובדים עם המון עוצמות. אבל מפגשים עם קשר באמת, יש בהם עוצמות שאי אפשר לתאר במילים. “
אז תארי לך מה לי כעובדת קורה? אני בטוחה שזה העברה. זה משהו שאני מרגישה שהאימא מחזיקה 
שהיא מפקידה אותו אצלי. היא מפקידה את הכאב שלה אצלי, והמאומץ מפקיד את הבלבול שלו אצלי, 
וההורה המאמץ את הפחד הזה אצלי. כולם מפקידים אצלי כעובדת את הדברים העוצמתיים שלהם, ואני 
אחר כך לא נושמת. כאילו אין לי אחזקה. ואז אני מגיעה הביתה, כאילו אף אחד לא יכול לדבר איתי, אני 

מפורקת לגמרי”. )עו”סית לחוק אימוץ ילדים(

עקב כך הציעו העו”סיות כי תינתן להן הדרכה טיפולית שוטפת לצורך אוורור והפחתת המעמסה הרגשית. 

3.3.5 תפיסות על שיפור במתן שירותים תומכי אימוץ 

א. מתן שירותים תומכי אימוץ על ידי אנשי מקצוע עם מומחיות באימוץ
מחקר המקרים עלה כי ההורים המאמצים וכן המאומצים הופנו במהלך השנים לשירותים תומכי אימוץ, כגון טיפול רגשי חיצוני על 
ידי פסיכולוג, מטפל באומנויות או פסיכיאטר, וכי הם היו שבעי רצון מן הטיפולים, ממימונם ומזמינותם. עם זאת, חלק מן ההורים 
המאמצים וחלק מן המאומצים שרואיינו אמרו כי ככלל חסרים אנשי מקצוע )עו”סים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים( עם מומחיות בנושא 
של אימוץ, וכי בלט שההתייחסות לנושאים הקשורים לאימוץ לוקה בחסר. לפיכך הציעו לפעול להרחבת המומחיות של אנשי 
המקצוע נותני השירותים בסוגיות הקשורות לאימוץ ילדים, למשל באמצעות הכשרה מעמיקה יותר בלימודי עבודה סוציאלית, 

פסיכולוגיה ופסיכיאטריה במוסדות להשכלה גבוהה.

ב. קיום יותר פעילויות משותפות למשפחות מאמצות ב”אימוץ עם קשר”
המאומצים וההורים המאמצים שרואיינו שיתפו בתחושות דומות שמלוות אותם עם השנים, ובמיוחד סיפרו כי הם מרגישים שהחוויות 

שהם עוברים שונות מאוד מן החוויות המשפחתיות של אנשים בסביבתם. חוויות חיים אלה גרמו להם לעיתים להרגיש שונים. 

כמעט בכל הראיונות סיפרו המרואיינים כי השתתפו פעם אחת בסדנאות משותפות למשפחות מאמצות, וכי ההשתתפות בהן 
עזרה להם להתוודע להיותם חלק מקבוצת אנשים שחווים חוויות דומות. המרואיינים היו שבעי רצון מהשתתפותם בסדנאות, 

ולפיכך הציעו רובם לקיים יותר פעילויות משותפות למשפחות ב”אימוץ עם קשר”. 

זה יוצר הרבה מקום של ‘אני לא לבד. אני לא היחיד. זה נורמלי’. אני יכול לשמוע עוד ילדים אחרים ולראות “
שבסדר, אתה לא שונה מכולם. לדעתי זה מקום שמאוד מאוד יכול לחזק ולתת את הביטחון.” )מאומץ צעיר(

ואפשר להביא גם מאומצים בוגרים שיש להם סיפורים. זה דבר שכל כך יכול ליצור דברים חיוביים ולפתור “
שאלות שכאילו אין את מי לשאול, שאלות שמבחינתם היו אסורות לפני זה.” )מאומץ צעיר(
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4. מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך 
חקר המקרים במחקר מתמקד במקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר” בארץ. ואולם, לא ניתן להכליל מהם על מאפייני המקרים 
החדשים יותר, שהם שונים מעט ומתאפיינים באימוץ תינוקות וילדים שכמעט לא היה להם קשר קודם עם הוריהם הביולוגיים 

וגם לא היו להם מפגשי קשר בתדירות של יותר מארבע פעמים בשנה.

כמו כן חקר המקרים עוסק בדרכי העבודה שגובשו בתחילת דרכו של המודל “אימוץ עם קשר”. ייתכן כי מאז חלו שינויים. עם 
זאת, חשוב להזכיר כי המחקר עוסק גם בדרכי עבודה חדשות יותר באמצעות קבוצות המיקוד וראיונות העומק החצי מובנים עם 

נשות המקצוע במטה השירות למען הילד. 

בתור חלק ממחקר האורך מומלץ לערוך מחקר המשך למחקר זה בעוד כעשור, כדי ללמוד על מצבם של המאומצים ועל 
הפרספקטיבה שלהם על המודל “אימוץ עם קשר” בהיותם מבוגרים. כמו כן במחקרי המשך מומלץ לערוך השוואה בין מאומצים 
ב”אימוץ עם קשר” לבין מאומצים באימוץ סגור, כדי לבחון את השפעות מודל האימוץ על חייהם של המאומצים לפי תפיסותיהם. 
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5. סיכום, דיון והמלצות
לוח 1 שלהלן, מציג את הניתוח התמטי של דברי המרואיינים לפי מיון לקטגוריות, לתת-קטגוריות ולקטגוריות משנה.

לוח 1: מפת ֶתמות

מצב המאומצים והקשר שלהם עם המשפחות המאמצות והביולוגיותֶּתמה ראשית

הקשר של המאומצים עם התמדת המאומצים במסגרותתת-קטגוריות
הוריהם המאמצים

הקשר של המאומצים עם הוריהם 
הביולוגיים

קטגוריות משנה 
בתוך תת-

הקטגוריות

חיבור רגשי אל המשפחה התמדה במסגרות
המאמצת

קשר מעת לעת עם ההורים 
הביולוגיים/ קשר שוטף ואינטנסיבי 

הכולל המגורים עם ההורים 
הביולוגיים )מאומצים בגירים(

נתק רגשי/ניכור כלפי המשפחה קשיים בהתמדה במסגרות
המאמצת

ניתוק מההורים הביולוגיים 
)מאומצים בגירים(

התדרדרות להתמכרויות 
ולעבריינות

תפיסות צלעות האימוץ על המודל “אימוץ עם קשר” בישראלֶתֵמה ראשית

ל”אימוץ עם קשר” יש יתרונותתת-קטגוריות
“אימוץ עם קשר” לא מתאים 

לכל ילד מאומץ/ הורה מאמץ/ 
הורה ביולוגי

ל”אימוץ עם קשר” יש מחירים

קטגוריות משנה 
בתוך תת-

הקטגוריות

יתרונות עבור המאומץ: 
התוודעות אל שורשיו; פניּות 

למי הוא לא מתאים?רגשית להתמסרות לאימוץ
למאומצים: בלבול בזהות

יתרונות עבור הורים מאמצים: 
מעודד לשיח פתוח על האימוץ

למאומצים: במפגשים עלולים לחוות 
שחזור חוויית הנטישה הראשונית

יתרונות להורים הביולוגיים: 
מרפא לדאגות ולגעגועים; 

מאפשר קשר טבעי בבגרות

למי הוא מתאים במיוחד?

רצוי לפעול להמשך פיתוח 
מומחיות לאפיון רגיש של 

צלעות האימוץ ש”אימוץ עם 
קשר” מתאים/לא מתאים להן

מחירים להורים המאמצים: מתח 
רגשי )התמה פחות נוכחת בדברי 

המרואיינים(
מחירים להורים הביולוגיים: מציף 

רגשות של אשמה ובושה, כאב 
ואובדן )התמה פחות נוכחת בדברי 

המרואיינים(
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תפיסות על דרכים לשיפור יישום “אימוץ עם קשר” בישראלֶּתמה ראשית

תת-קטגוריות

תפיסות על דרכים 
לגישור על פערי 

התפיסות המקצועיות 
בין בתי המשפט ובין 

השירות למען הילד

שיפור מפגשי 
הקשר

שיפור הליווי 
לצלעות האימוץ

שיפור בהיבטים 
הנוגעים לביצוע 

תפקידן של 
העו”סיות לחוק 

אימוץ ילדים

שיפור במתן 
שירותים תומכי 

אימוץ

קטגוריות משנה 
בתוך תת-

הקטגוריות

הכרה במומחיות 
של העו”סיות לחוק 

אימוץ ילדים ובהיכרות 
שלהן עם המשמעויות 
הפרקטיות של הקשר

תדירות נמוכה 
של מפגשים

התייחסות 
לאפשרות 

לאתר בקלות 
אנשים ברשתות 

החברתיות

המשך פיתוח 
מומחיות בליווי 

מקרים של 
“אימוץ עם קשר”

מתן שירותים על 
ידי אנשי מקצוע 

עם מומחיות 
באימוץ

הקניית ידע לשופטים 
ולעוזרים המשפטיים 
בנוגע לעולם האימוץ

העו”סיות 
אחראיות לייזום 

המפגשים ולשינוי 
תדירותם

ליווי כוללני יותר 
לכל צלעות 

האימוץ

ליווי להורים 
המאמצים 

ולבני המשפחה 
הביולוגית על ידי 

אותה עו”ס

ב”אימוץ עם 
קשר” – יותר 

פעולות משותפות 
למשפחות 

מאמצות

מפגשים משותפים 
קבועים בין השופטים 

והעו”סיות לחוק אימוץ 
ילדים וצבירת מומחיות 

משותפת

סביבה מותאמת 
למפגשים

עיבוי הליווי 
בצמתים/

בתקופות חיים 
מסוימות

הגדלת התקינה 
של העו”סיות 

לחוק אימוץ 
ילדים ומתן 

הדרכה שוטפת

5.1 חקר מקרים: היבטים שבהם חל שינוי והיבטים שבהם לא חל שינוי 
ראיונות העומק המובנים למחצה שנערכו במסגרת חקר המקרים העלו:

5.1.1 חל שינוי: מערכות היחסים של המאומצים עם ההורים המאמצים והביולוגיים 
מן המחקר הקודם, שבו כל המאומצים היו קטינים, עלה כי התפקוד של רובם היה טוב, הקשרים שלהם עם המשפחות המאמצות 
היו קשרים חמים, אם כי גם מורכבים, והם היו בקשר סדיר עם בני המשפחה הביולוגית. במחקר זה תוארה שונות רבה בין 
המאומצים. לחלקם היה קושי בהתמדה במסגרות, חלקם היו מנותקים רגשית מהוריהם המאמצים )מי שהיו מנותקים רגשית 
שולבו באימוץ בגילים 10-5, ועברו בין סידורים חוץ-ביתיים רבים עד שילובם באימוץ( וחלק מהמאומצים שעברו את גיל 18 ניתקו 
את הקשר עם בני משפחתם הביולוגית. איש מן המרואיינים לא הצביע על המודל “אימוץ עם קשר” בתור הגורם הישיר שהשפיע 
על מצב המאומצים, על ההתמדה שלהם במסגרות או על מידת החיבור הרגשי שלהם אל ההורים המאמצים. לעומת זאת ייתכן 
כי בחלק מן המקרים הבחירה לנתק את הקשר מבני המשפחה הביולוגית קשורה לדרכי העבודה ב”אימוץ עם קשר” בישראל. 
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הקשר של המאומצים עם הוריהם הביולוגיים התקיים עד גיל 18, והוא מוסיף ומתקיים בכל המקרים, מלבד במקרה אחד שבו 
הוחלט בהסכמת כל הצדדים להפסיק אותו עוד טרם הגעתו של המאומץ לגיל 18. משמונה המאומצים שעברו את גיל 18 – שניים 
פתחו תיק אימוץ ושניים עברו להתגורר עם הוריהם הביולוגיים לתקופה של כמה חודשים. בעת ביצוע המחקר חמישה מאומצים 
בגירים היו מנותקים מהוריהם  הביולוגיים ושלושה היו בקשר איתם מעת לעת. המאומצים וההורים המאמצים סברו כי ניתוק 
הקשרים נבע מאכזבות שהיו למאומצים אם ההורים הביולוגיים ביטלו את הגעתם למפגשי קשר ברגע האחרון, משום שחשו 
שמיצו את הקשר או בגלל מבוכה וחשש לנהל קשרים מורכבים ופתוחים ללא כל ליווי ותיווך של אנשי מקצוע, במיוחד לאחר 

שהורגלו במשך שנים לתיווך של השירות למען הילד.

חשוב לציין כי המאומצים שעל פי התיאור מתקשים בהתמדה במסגרות ואף בתפקוד נורמטיבי אינם בהכרח אותם מאומצים 
שמתאפיינים בניתוק מההורים המאמצים או הביולוגיים, וכל מקרה שונה במאפייניו מן האחר ומושפע ממגוון רחב של גורמים.

כמו כן חשוב לציין כי תיאור מצבם של המאומצים ומאפייני הקשר שלהם עם הוריהם המאמצים והביולוגיים מתייחס לנקודת הזמן 
 emerging( ”שבה נערך המחקר, וייתכן שהוא קשור לעובדה שהם נתונים בשלהי גיל ההתבגרות או בתקופת “הבגרות הצומחת
adulthood( – תקופה המתאפיינת בחקירה עצמית, בבלבול בהתנהלות ובסערת רגשות אצל חלק מן הצעירים בגילים 30-18 
בעולם המערבי. כלומר, ייתכן כי המצב המתואר הוא מצב זמני וכי בעוד כמה שנים, כשיגיעו לשלב הבגרות, הם יתאפיינו ביותר 

יציבות והתמדה במסגרות ובקשרים חמים יותר עם הוריהם המאמצים והביולוגיים. 

5.1.2 לא חל שינוי: הגישה של ההורים, המאמצים והביולוגיים, ל”אימוץ עם קשר”
הורים מאמצים שבמחקר הראשון התקשו רגשית עם רכיב הקשר באימוץ – רובם חשוכי ילדים – ביטאו קושי עם רכיב זה גם 
כעבור כעשור, בעת ביצוע המחקר הנוכחי, וגם לאחר שילדיהם התבגרו ועברו את גיל 18. מנגד, הורים מאמצים שהרגישו בנוח 
עם רכיב הקשר באימוץ, ואף עודדו אותו – רובם הורים גם לילדים ביולוגיים – ביטאו שוב בראיונות עימם את אותה תחושה. 
בדומה, הורים ביולוגיים שבמחקר הראשון, לפני כעשור, הביעו השלמה עם האימוץ, הביעו השלמה איתו גם בעת ביצוע מחקר 
זה, והורים שלצד ההשלמה ביטאו תקווה שהילד “יחזור אליהם” בבגרותו, ביטאו שוב את אותו הלך רוח, ולעיתים את האכזבה 
שתקוותם לא התממשה. חשוב להזכיר כי הורים מאמצים והורים ביולוגיים אלו היו המקרים החלוציים של “אימוץ עם קשר” ולא 
קיבלו ליווי ותמיכה כוללניים לצורך עיבוד משמעות הקשר באימוץ. ייתכן כי היה חל שינוי מסוים בגישה שלהם עם השנים לו היו 

מקבלים ליווי אישי הכולל התייחסות לסוגיות אלו. 

5.1.3 לא חל שינוי: המשפחות המאמצות אינן בקשר עם המשפחות הביולוגיות
במחקר הראשון, המשפחות המאמצות לא היו בקשר עם המשפחות הביולוגיות ואף לא נפגשו איתן, למעט במקרים אחדים 
)ביוזמת העו”סית(. מצב זה נשאר דומה במחקר הנוכחי. לאף אחת מן המשפחות המאמצות לא היה קשר או אפילו היכרות 

ראשונית עם המשפחות הביולוגיות והן לא הביעו עניין בכך. 
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5.2 תפיסות על ”אימוץ עם קשר“

5.2.1 ל”אימוץ עם קשר” יש יתרונות
המאומצים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים סברו כי “אימוץ עם קשר” הוא מודל טוב וכי יש לו יתרונות של ממש, ואלה 
הם: הוא מאפשר למאומצים להתוודע אל השורשים שלהם ומאפשר להם להיות פנויים מבחינה רגשית להתפתחות עצמית 
 Fratter, 1996; Howe( מיטבית ולהתמסרות לאימוץ. עמדות אלו של צלעות האימוץ נמצאו רווחות גם במחקרים ממדינות אחרות
Feast, 2003; Siegel, 2012 &(. יתרון נוסף של “אימוץ עם קשר” הוא בעידוד שיח חופשי ופתוח עם הילדים על היותם מאומצים 
ועל הקשר שלהם עם ההורים הביולוגיים, כלומר הוא מעודד ‘פתיחות תקשורתית’ )communicative openness( בסוגיות 
שנוגעות להיותו של הילד מאומץ. חיזוק ליתרון זה נמצא בכמה מחקרים: הפתיחות התקשורתית של ההורים המאמצים בעניין 
האימוץ נמצאה מקושרת עם רווחה נפשית גבוהה יותר של מאומצים, הערכה עצמית גבוהה יותר והתפתחות של זהות חיובית 
 Berge et al., 2006; De Rosnay et al., 2016; Grotevant et al., 2007; Jones( בריאה ולכידה יותר במהלך ילדותם ובבגרותם
 Von( וכן עם שביעות רצון גבוהה יותר שלהם מן האימוץ )& Hackett, 2007; Neil et al., 2014; Von Korff & Grotevant, 2011
Korff & Grotevant, 2011(. יתרונות נוספים שעלו במחקר הם שעם המעבר לבגרות, “אימוץ עם קשר” מאפשר יצירת קשר רציף 
יותר בין המאומצים ובין ההורים הביולוגיים, וכפי שעלה גם ממחקרים אחרים הוא נותן מרגוע לדאגותיהם של ההורים הביולוגיים 

 .)Henney et al., 2007; Neil, 2010; Young & Neil, 2004( ומרפא לגעגועיהם

5.2.2 “אימוץ עם קשר” אינו מתאים לכל ילד מאומץ/ הורה מאמץ/ הורה ביולוגי  
לצד יתרונות המודל, מן המחקר עלה גם כי הוא אינו מתאים לכל הורה מאמץ, לכל מאומץ ולכל הורה ביולוגי. נמצא כי ככל שילדים 
עברו בין סידורים חוץ-ביתיים רבים יותר וככל שהיו גדולים יותר והתקשו יותר בהתקשרות ובמתן אמון בעת שילובם באימוץ, כך 
המודל התאים להם פחות. מחקרם של יאנג וניל )Young & Neil, 2004( הראה גם כי רצוי שילדים המשולבים ב”אימוץ עם קשר” 
יהיו ילדים שיש להם פחות קשיי התפתחות או התנהגות. אשר להורים המאמצים נמצא במחקרים כי “אימוץ עם קשר” מתאים 
להם פחות ככל שהם מתקשים יותר לקבל את קיומה של המשפחה הביולוגית: המחקרים הראו כי חשוב שההורים המאמצים 
יתאפיינו ביכולת גבוהה לאמפתיה כלפי המאומץ ומשפחתו הביולוגית )Neil et al., 2011; Sykes, 2000(. עוד נמצא כי “אימוץ 
עם קשר” מתאים פחות להורים ביולוגיים ככל שהם מתקשים יותר במתן ברכת הדרך לילד ובהתנהלות במסגרת הגבולות של 
“אימוץ עם קשר” וככל שהם יציבים פחות בחייהם. המחקרים הראו כי רצוי שההורים הביולוגיים יתאפיינו בהשלמה עם הוויתור 
על הילד, בהשלמה עם האימוץ ובאכפתיות ודאגה לילד, מכיוון שגישה זו מגינה על הילדים מהילכדות בקונפליקט נאמנויות 

 .)Fratter, 1996; Neil et al., 2011(

מחקרנו הראה כי “אימוץ עם קשר” טומן בחובו מורכבות רגשית עמוקה ומזמן סערות נפשיות, ולכן הוא מתאים יותר למאומצים, 
להורים מאמצים ולהורים ביולוגיים ככל שהם מתאפיינים ביותר יציבות רגשית ואף בהחלטה נחושה לדבוק בו. ממצא נוסף שעלה 
 Child Welfare Information( מן המחקר וכן ממאמר על עקרונות הפרקטיקה המיטבית של האימוץ הפתוח בארצות הברית
Gateway, 2013( הוא שחשוב לשים דגש על שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, המאומץ וההורים הביולוגיים מבחינת השלמתם 
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עם “אימוץ עם קשר”. נוסף על כך, נמצא כי במקרים שנראה כי “אימוץ עם קשר” הוא המודל המתאים, ההמלצה עליו צריכה 
להיות מותאמת לצרכים, למשאלות, לחוזקות ולמאפיינים הייחודיים של כל פרט בצלעות האימוץ ולשילוב המיוחד ביניהן וכי בעת 
 .)Grotevant et al., 2005, 2007( ההמלצה יש להסתמך על הרגישות ועל הניסיון המקצועי של העובדים המלווים את המקרה

5.2.3 ל”אימוץ עם קשר” יש מחיר
ממצאי המחקר הראו כי למודל “אימוץ עם קשר” עלול להיות מחיר עבור המאומצים, לעיתים אף גבוה מן התועלת. אחד המחירים 
שעלו ממחקר זה וממחקרים נוספים הוא הבלבול בזהות של המאומצים. בלבול כזה עלול להשפיע על היכולת להרגיש שייכות 
 .)Brodzinsky, 2005; Cocozzelli, 1989( למשפחה המאמצת ולהתמסר לאימוץ וכן על הביטחון העצמי ואף לגרום לנאמנות חצויה
מחיר אפשרי נוסף שעלה ממחקר זה הוא שהמפגש יעורר מחדש במאומץ את חוויות הנטישה הראשוניות שחווה בילדותו ויגביר 
אצלו תחושות של כאב ואובדן, במיוחד במצבים שההורים הביולוגיים מודיעים על ביטול הגעתם למפגש ברגע האחרון. קשיים 
נוספים שעלו מהמחקר הראשון וממחקרים אחרים הם הכבדה רגשית על הילד בעקבות חשיפה מתמדת למצבם של ההורים 
הביולוגיים )Macaskill, 2002; Neil, 2002( ובשל הצורך להתמודד עם התנהגות בעייתית שמקורה בבעיות פסיכו-סוציאליות 

 .)Neil, 2002( שלהם

מחקרנו תיאר גם מחיר שעלול להיות למודל “אימוץ עם קשר” עבור ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים, אולם ֶּתמה זו הייתה 
נוכחת פחות בדברי המרואיינים. מחיר מסוים ששילמו הורים מאמצים חשוכי ילדים, שהמניע המרכזי שלהם לאימוץ היה הגשמת 
ההורות, הוא מתח סביב מפגשי הקשר וקושי לשאת את קיומו של הקשר )Sorek et al., 2020(. בדומה לכך, ממחקרים בעולם 
עולה כי הורים מאמצים חווים קושי בהכלת הקשר עם ההורים הביולוגיים, כלומר קבלת הילד המאומץ כילדם לכל דבר בלי 
להתכחש לעובדה שלא נולד להם )Brodzinsky et al., 1998( וכן קושי בניהול תקשורת כנה ופתוחה עם הילד, כפי שהיו רוצים, 
ובין השאר אפשרות לשוחח איתו בחופשיות על קשייו עם הוריו הביולוגיים )Jones & Hackett, 2007(. מחירים אחרים שתוארו 
במחקר זה נוגעים לקשיי התפקוד של חלק מהמאומצים ולניתוק הרגשי של המאומצים מההורים המאמצים. אולם כאמור, קשיים 

אלו לא יוחסו למודל של “אימוץ עם קשר”. 

המחיר המרכזי שחלק מן ההורים הביולוגיים משלמים במודל זה, כפי שעלה מדבריהם ומדברי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, הוא 
הצפה של רגשות אשמה, בושה, כאב ואובדן בעת המפגשים. מחיר כבד נוסף שדווח במחקר זה הוא האכזבה ואף שיברון הלב 

שחוו הורים ביולוגיים שילדיהם שאומצו בחרו לנתק את הקשר איתם אחרי גיל 18. 

5.3 תפיסות על דרכים לשיפור היישום של ”אימוץ עם קשר“ 

5.3.1 תפיסות שעולות בקנה אחד עם מאפייני הפרקטיקה המיטבית 
הדיון בחלק זה מתמקד בתפיסות המרואיינים על דרכים לשיפור היישום של “אימוץ עם קשר” בישראל שנמצא כי הן עולות בקנה 
אחד עם מאפייני הפרקטיקה המיטבית. נדון בדרכים המרכזיות שהוצעו לעומת ממצאי מחקרים נוספים ותובנות נוספות שעלו מהם.

ליווי גם בעידן של איתור אנשים ברשתות חברתיות – במחקר הראשון, ויותר מכך במחקר זה, עלה כי בחלק מהמקרים לבני 
המשפחה הביולוגית היה מידע מזהה על המאומצים כבר כשהיו בני פחות מ-18, היה קשר טלפוני איתם או קשר ברשתות 
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החברתיות ולעיתים בני המשפחה הביולוגית אף נפגשו עם המאומצים ללא תיווך כשהמאומצים כבר הגיעו לגיל 16. במפגשים 
השתתפו לעיתים בני משפחה שהקשר איתם נאסר באימוץ )הורה ביולוגי שני או דודים( ולעיתים נמסר בהם מידע חסוי. לקשר 
הלא מתּווך היו השפעות קשות על מצבם הנפשי של המאומצים. ואולם, הליווי מטעם השירות למען הילד לא כלל התייחסות 

לאפשרות של חציית גבולות ואיתור הדדי ברשתות החברתיות. 

הן מן המחקר הן מסקירת הספרות על מאפייני הפרקטיקה המיטבית )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2019( עלה כי חשוב שהליווי 
לשלוש צלעות האימוץ יכלול הכנה לאפשרות שבני המשפחה הביולוגית או הילדים המאומצים יאתרו אלה את אלה ברשתות 
החברתיות ויקיימו קשרים ללא תיווך והגנה )Fursland, 2011; Greenhow et al., 2017; MacDonald & McSherry, 2013(. הוצע 
לדון יחד ביתרונות ובחסרונות של שמירה על קשר באמצעים אלו ולחשוב על דרכי תגובה אפשריות ליצירת קשר על ידי הצד השני 
ועל דרכים להצבת גבולות. אם יש עניין הדדי בהמשך הקשר, רצוי להנחות את צלעות האימוץ להיפתח זו לזו בזהירות ובתהליך 

.)Greenhow et al., 2017; Neil et al., 2011; Ogden et al., 2012( איטי של בניית אמון ולהיעזר ככל האפשר בתיווך ובתמיכה

ליווי מקיף יותר לצלעות האימוץ: תמיכה רגשית שוטפת, רגישות לצרכים המשתנים, עיבוי הליווי בתקופות חיים ובצמתים 
מסוימים – מחקר המקרים עלה כי הקשר של העו”סית לחוק אימוץ ילדים עם המשפחות, המאמצת והביולוגית, התמקד בתיאום 
מפגשי הקשר. רק בחלק מן המקרים העו”סיות הכינו את ההורים לפני מפגשי הקשר ושוחחו איתם אחריהם. ליווי מסוג זה ניתן 
בעיקר בקשר לאירועים מסוימים שבהם עלה קושי סביב המפגש. ההתנהלות הזאת נבעה מעומס העבודה של העו”סיות לחוק 
אימוץ ילדים. היו עו”סיות שהביעו תסכול מן המצב. הן העו”סיות לחוק אימוץ ילדים הן המאומצים, ההורים המאמצים וההורים 
הביולוגיים שרואיינו סברו שנחוץ ליווי כוללני יותר לכל אחת מצלעות האימוץ בנפרד: הכנה למפגשי הקשר, תיווך בין הצדדים, עיבוד 
רגשי של החוויה במפגש ועיבוד רגשי של משמעות הקשר באימוץ בכלל. כמו כן סברו כי למאומצים נחוץ ליווי אישי לפני השילוב 
באימוץ וסיוע מיוחד בתחושות של בלבול זהות ונאמנות חצויה; להורים המאמצים נחוץ אוורור רגשי ונחוצה תמיכה מוגברת למי 
שאימצו ממניע של הגשמת הורות )Sorek et al., 2020(; ולהורים הביולוגיים נחוץ לעיתים סיוע לצורך עיבוד רגשות של געגועים, 
אשמה, כאב, אבל ואובדן מצד אחד, ולצורך תיאום ציפיות והבנה שמשמעות האימוץ היא שהילד לא יחזור אליהם בבגרותו, מצד 
שני. המרואיינים הביעו הסכמה רחבה שאין תחליף לתפקיד העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בעיבוד הרגשי של משמעות הקשר 

באימוץ ובתיווך בין צלעות האימוץ, גם אם לעיתים מופנים כלפיהן כעס או אשמה. 

המלצות אלו שעלו מן המחקר מתיישבות עם עקרונות הפרקטיקה המיטבית הידועים מן העולם, ולפיהם כדי להבטיח את יעילותו 
של המודל “אימוץ עם קשר” לילד המאומץ וכדי להתמודד עם המורכבות ועם הקשיים הכרוכים בשמירה על קשר במפגשים, יש 
 Child Welfare Information Gateway, 2003, 2013; Smith et( הכרח בליווי כוללני ומקיף לשלוש צלעות האימוץ, על פני שנים
al., 2020(. על פי עקרונות הפרקטיקה המיטבית רצוי שהעו”סיות המלוות את המקרים יעמדו בקשר שוטף עם צלעות האימוץ 
 Neil( לאורך זמן ויסייעו בהכנה הרגשית למפגשים, בתכנון חוויה חיובית בהם ובפיקוח עליהם, כדי למנוע פגיעה אפשרית בילדים
 MacDonald &( באוורור רגשי לאחר המפגשים; בבחינת הצרכים המשתנים בקשר ותיווך המשא ומתן לשינויים ;)et al., 2011
McSherry, 2011(; וכן בליווי מוגבר סביב תקופות חיים מסוימות וצמתים מורכבים בחיי הילד, שהעיקריים שבהם הם השילוב 
באימוץ, גיל ההתבגרות וגיל Child Welfare Information Gateway, 2003, 2013( 18(. במחקרים על העיתוי הרווח של צורך 
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בליווי אישי מוגבר עלו צמתים נוספים: כניסת הילדים לבית הספר )Wind et al., 2007(; אירוע טראומטי או משבר שאינו נוגע 
בהכרח לאימוץ, למשל גירושין של ההורים המאמצים, מוות במשפחה המאמצת או התמודדות המשפחה המאמצת עם הרעה 

 .)Barth et al., 2001; Mandeep et al., 2007( במצב הכלכלי

ממחקר זה עלה צורך מיוחד ובולט בליווי של כל צלעות האימוץ לקראת גיל 18 של המאומץ ובשנים הראשונות של הבגרות 
הצומחת, ובמיוחד בהכנת ההורים והאחאים הביולוגיים לאפשרות שהמאומץ יבחר לנתק את הקשר; בהגנה על המאומצים 
ועל המאמצים אם בני המשפחה הביולוגית מנסים ליצור איתם קשר באמצעות פלישה למרחב האישי שלהם; ובסיוע בניהול 
המורכבות הכרוכה בניהול הקשר הפתוח, דהיינו סיוע בתיאום ציפיות בין כל צלעות האימוץ בכל הקשור באופי הקשר ובהמשך 

עיבוד רגשי של משמעותו. 

המשך פיתוח מומחיות העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בליווי מקרי “אימוץ עם קשר” – במחקר הראשון המליצו העו”סיות על 
המשך פיתוח הידע והמומחיות בכל הקשור ב”אימוץ עם קשר” ועל שיתוף הידע והמומחיות שהצטברו מניסיונן של כלל עובדות 
השירות למען הילד כדי ליצור מדיניות מגובשת וקווים מנחים לשיקול הדעת במגוון המקרים. ב-2018 כונסה קבוצת למידה על 
“אימוץ עם קשר”. אחת ממסקנותיה הייתה כי אין נוסחה אחידה שיכולה לכוון את העו”סיות לחוק האימוץ בנוגע להמלצות 
שיש לתת לבית המשפט אלא ניתן רק לנסח את השאלות שרצוי לשאול בתהליך שיקול הדעת הקודם להמלצה. לדברי חלק מן 

העו”סיות לחוק אימוץ ילדים, הבנה זו גרמה להן לתסכול. 

במחקר זה ההמלצה להמשיך בפיתוח המומחיות של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים עלתה בעוצמה רבה יותר לנוכח השינוי 
שהתרחש בסוגי המקרים, ולפיה רצוי שהעו”סיות תהיינה שותפות לתהליך של למידה מתמשכת למען אפיון רגיש של הילדים, 
ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים, בין השאר כדי לאתר את המתאימים למודל המורכב של “אימוץ עם קשר” וכדי לגבש 
קווים מנחים לשיקול דעת בעניין השילוב בין צלעות האימוץ בכל אחד מן המקרים ותדירות המפגשים המתאימה. תהליך למידה 
זה עשוי לסייע בגיבוש המלצות לבית המשפט על ההתאמה של כל אחד מן המקרים למודל זה של אימוץ. נוסף על כך, הוצע כי 

העובדות תגבשנה מומחיות לליווי בתקופות חיים ובצמתים מסוימים ובשינוי תדירות הקשר. 

ההמלצה על המשך פיתוח מומחיות העו”סיות מתיישבת עם עקרונות הפרקטיקה המיטבית שעלו מסקירת ספרות של סיגל 
וסמית )Siegel & Smith, 2012(: רצוי שעובדי האימוץ יפתחו מומחיות לליווי האימוץ הפתוח, ועל כן חשוב לספק להם הכשרה 
ייעודית לתפקיד. הכשרתם לתפקידם המורכב בעבודה עם בני המשפחה המאמצת, הילדים המאומצים ובני המשפחה הביולוגית, 
אמורה לכלול הקניית ידע ורגישות בכל הקשור בחוויותיו וברגשותיו של הילד המאומץ – אובדן, בלבול זהות ועוד; ובחוויותיהם 
 Atkinson( ורגשותיהם של ההורים המאמצים – חוסר ביטחון ביכולות ההוריות שלהם, מורכבותה של הדינמיקה המשפחתית, ועוד

 .)& Gonet, 2007; Child Welfare Information Gateway, 2005; Smith et al., 2020

המשך הפנָיה לשירותים תומכי אימוץ; שירותים תומכי אימוץ מאנשי מקצוע עם מומחיות באימוץ; קיום יותר סדנאות משותפות 
למשפחות מאמצות ב”אימוץ עם קשר” – מן המחקר וגם מסקירת הספרות של ליווינגסטון סמית )Livingston Smith, 2014( על 
מאפייני הפרקטיקה המיטבית עלה כי חשוב שצלעות האימוץ יקבלו שירותים תומכי אימוץ בשנות ההתבגרות של המאומצים. 
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הרציונל במתן שירותים אלו נובע בין היתר מן העלייה במספר הילדים משירותי הרווחה המועמדים לאימוץ שיש להם קשיים רבים 
במישורי החיים למיניהם )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2012א(. בארצות הברית ובאנגליה, המדינות שבהן ננקטת מדיניות המעודדת 
אימוץ ילדים משירותי הרווחה והרואה בה פתרון מועדף על פני אומנה, מוענקים השירותים תומכי האימוץ המפותחים ביותר: 
מתן מידע על שירותים שניתן להסתייע בהם; תמיכה חומרית, תמיכה נפשית קבוצתית ופרטנית; הפניה אל שירותים בקהילה 
שאינם ייחודיים למשפחות מאמצות, כגון ריפוי בעיסוק ותמיכה לימודית, ומימונם; וכן הכשרת אנשי מקצוע לעבודה עם המשפחות 

 .)Barth et al., 2001; Mandeep et al., 2007 ;המאמצות )שורק וניג’ם-אכתילאת, 2012א

מחקר המקרים במחקר זה עלה כי נהוג להפנות את המאומצים ואת ההורים המאמצים לשירותים תומכי אימוץ שכוללים טיפול 
רגשי חיצוני על ידי פסיכולוג, מטפל באומנויות או פסיכיאטר, וכי המאומצים והוריהם המאמצים היו שבעי רצון מן ההפניה לטיפולים, 
מהמימון ומהזמינות שלהם. עם זאת, נאמר כי ככלל חסרים אנשי מקצוע )עו”סים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים( עם מומחיות באימוץ 
והומלץ לתת במסגרות של לימודי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ופסיכיאטריה שבמוסדות להשכלה גבוהה, הכשרה מעמיקה 
יותר בסוגיות שקשורות לאימוץ. במיוחד הומלץ על השתתפות תדירה יותר בסדנאות משותפות למשפחות מאמצות, בדגש על 

משפחות “אימוץ עם קשר”. 

5.3.2 תפיסות ייחודיות לדרכי העבודה בישראל 
נוסף על תפיסות בכל הקשור בדרכים לשיפור היישום של “אימוץ עם קשר” שעולות בקנה אחד עם מאפייני הפרקטיקה 
המיטבית, עלו מן הראיונות ומקבוצות המיקוד גם תפיסות על דרכים לשיפור היישום של המודל בהתאמה לדרכי העבודה 
בישראל: שיפור העבודה עם בתי המשפט לענייני משפחה – גישור על הפערים המקצועיים בין בית המשפט ובין שירותי 
האימוץ; שיפור מפגשי הקשר – הגבלת תדירות המפגשים ל-4-1 בשנה, מתן האחריות לשנות את תדירותם לעו”סיות לחוק 
אימוץ ילדים, וקיום מפגשי הקשר בסביבה מותאמת יותר; שיפור בהיבטים שונים הנוגעים לביצוע תפקידן של העו”סיות לחוק 
אימוץ ילדים – ליווי להורים המאמצים ולבני המשפחה הביולוגית על ידי אותה עו”סית, הגדלת התקינה של העו”סיות לחוק 

אימוץ ילדים ומתן הדרכה שוטפת לעו”סיות. 

5.4 המלצות וכיווני פעולה 

5.4.1 הפרקטיקה המיטבית

א. המלצה על “אימוץ עם קשר”
טובת הילד – ההמלצה על “אימוץ עם קשר” צריכה להתבסס על שיקולי טובת הילד ולא על שיקולים זרים, כגון הקלה על מצפונם 

של מקבלי ההחלטות או בתור תמריץ להורים הביולוגיים בתמורה לוויתור מרצון על זכויות ההורות. 

לא תמיד “אימוץ עם קשר” הוא המודל המתאים – אין להמליץ על “אימוץ עם קשר” בהינתן לפחות אחד המצבים האלה בקשר 
להורים הביולוגיים: הם לא היו בקשר עם הילד לפני האימוץ; הם אינם מעוניינים בקשר עם הילד; הם התעללו בילד נפשית או 
פיזית; הם המשיכו להתנגד לאימוץ ולמשפחה המאמצת גם לאחר מתן צו האימוץ; הם מתקשים בשמירה על גבולות בקשר עם 

הילד; המפגש עימם מעורר בילד תסמינים פוסט-טראומטיים.



48

מאפיינים מתאימים ל”אימוץ עם קשר” – המודל “אימוץ עם קשר” הוא מודל מורכב ומאתגר, ולכן רצוי שהילדים המשולבים בו 
יהיו צעירים יחסית, וכאלה שמתאפיינים בפחות חוויות של נטישה ושל מעברים בין סידורים חוץ-ביתיים זמניים, בפחות קשיים 
בהתקשרות ובפחות קשיי התפתחות או התנהגות. אשר להורים המאמצים, מומלץ לשים דגש על בחירתם, מכיוון שלגישה שלהם 
כלפי האימוץ וכלפי בני המשפחה הביולוגית וכן לתפקודם עשויה להיות השפעה על תוצאות האימוץ. אשר להורים הביולוגיים, 
רצוי שיתאפיינו בהשלמה עם הוויתור על הילד ועם האימוץ ובאכפתיות ודאגה לילד. גישה זו מגינה על הילדים ממצב שבו יהיו 

לכודים בקונפליקט נאמנויות. 

שילוב מוצלח בין ההורים המאמצים, המאומץ וההורים הביולוגיים – חשוב לשים דגש על בחירת שילוב מוצלח בין ההורים 
המאמצים, המאומץ וההורים הביולוגיים מבחינת מידת השלמתם עם “אימוץ עם קשר”. 

התאמה לצרכים הייחודיים – בשל מורכבות המקרים, אי אפשר לגבש נהלים אחידים להמלצה על “אימוץ עם קשר” בכלל ועל 
מאפייני הקשר בפרט )“No one size fits all”(. חשוב שההמלצה תהיה רגישה לכל מקרה על מגוון מאפייניו, ושתותאם לצרכים, 
למשאלות, לחוזקות ולמאפיינים הייחודיים של כל פרט בצלעות האימוץ ולשילוב המיוחד ביניהן. המלצה זו אמורה להסתמך בעיקר 
על רגישותם ועל מומחיותם של העובדים המלווים את המקרה ועל ניסיונם המקצועי. לפיכך רצוי להקפיד על למידת קבוצתית 

מתמשכת לפיתוח המומחיות )ר’ המלצה מפורטת בהמשך(. 

ב. ליווי ותמיכה בצלעות האימוץ
ליווי ותמיכה בצלעות האימוץ חשובים מאוד להצלחת האימוץ – יש לתת את הדעת לעובדה שבשל המורכבות של “אימוץ עם 
קשר”, ליווי ותמיכה בצלעות האימוץ גורליים להצלחתו. ללא ליווי ותמיכה של השירות למען הילד לאורך זמן, הסיכויים שהקשר 
יהיה מכאיב ואף פוגעני לצלעות האימוץ גדלים. לכן חשוב מצד אחד להקפיד על מתן ליווי כוללני לכל אחת מצלעות האימוץ )ר’ 

המלצה בהמשך( ומצד שני חשוב לוודא שצלעות האימוץ יכולות ומוכנות להיעזר בליווי ובתמיכה. 

הכשרת ההורים המאמצים וההורים הביולוגיים להתמודדות עם אתגרי האימוץ הפתוח – הגישה של ההורים הביולוגיים, אך 
במיוחד של ההורים המאמצים, כלפי האימוץ הפתוח משפיעה על תוצאותיו, ולכן חשוב לספק להם הכשרה ייחודית, ובה הקניית 
אסטרטגיות לכינון מערכות יחסים מוצלחות, לדיון פתוח וחופשי על העובדה שהילד מאומץ ולהתמודדות עם אתגרי האימוץ 
הפתוח לאורך זמן. כמו כן חשוב לעבוד עם שתי הצלעות ההוריות על העמקת האמפתיה ועל הבנת נקודת המבט של הצד האחר. 
אצל הורים שהיו חשוכי ילדים ואימצו ילד ממניע של הגשמת ההורות חשוב להשקיע מאמץ מיוחד בשימוש באסטרטגיות האלה 

ובהכשרה, מכיוון שלעיתים הם מתקשים במיוחד להשלים עם רכיב הקשר באימוץ.

ליווי אישי ומותאם – רצוי שהילד המאומץ, ההורים המאמצים, ובני המשפחה הביולוגית יקבלו ליווי אישי לאורך כל שנות האימוץ, 
מותאם לצורכיהם הייחודיים הן מבחינת תוכני הליווי הן מבחינת עצימותו. כך למשל רצוי שהילד המאומץ יקבל ליווי אישי סביב 
גיבוש הזהות המורכבת שלו. על ההורים המאמצים לקבל ליווי המותאם למאפייניהם )למשל, קושי רגשי או נינוחות(, ורצוי לעבות 
את הליווי להורים המתקשים ברכיב הקשר באימוץ. גם להורים הביולוגיים רצוי לתת ליווי המותאם לגישה שלהם לאימוץ )למשל, 
השלמה עם הוויתור על ההורות או ציפייה שהילד יחזור אליהם בגיל 18(, ורצוי להגביר את הליווי להורים המצפים שהילד יחזור 

בגיל 18 וכי הליווי יכלול תיאום ציפיות מתמשך.  
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ליווי סביב מפגשי הקשר – רצוי שהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים תסייענה בהכנה רגשית למפגשים; בתכנון חוויה חיובית 
במפגשים, בין היתר כשיש מידה כלשהי של זרות; בתכנון המפגשים ובפיקוח עליהם, כדי למנוע פגיעה אפשרית בילדים במהלך 
המפגשים; באוורור רגשי לאחר המפגשים; בעיבוד משמעות הקשר באימוץ בכלל; בבחינת הצרכים המשתנים בקשר ובתיווך 

המשא ומתן לשינויים. 

ליווי מוגבר סביב תקופות חיים מורכבות וצמתים בחיי הילד –

עם השילוב באימוץ: לצורך תיאום ציפיות וסיוע בהסתגלות למצב, וכן לשם הסתגלות של המאומצים למעברים במישורי  	
זהות נוספים; 

בגיל ההתבגרות: לצורך חשיבה משותפת על אופי המפגשים המתאים בתקופת חיים זו ובעת משברים סביב עיצוב הזהות; 	

לקראת הגיעו של המאומץ לגיל 18: לצורך תיאום ציפיות מחודש סביב שימור הקשר עם בני המשפחה הביולוגית, ניהולו או  	
תיווכו בשלבים הראשונים וכדי לפעול למען עיבוד רגשי של משמעות הקשר ואף כדי להגן על המאומצים במצבים של פלישה 

למרחב האישי; 

בעת משברים במשפחה המאמצת כגון גירושין או מוות של קרוב משפחה. 	

תמיכה וסיוע בעידן של איתור אנשים ברשתות החברתיות – מומלץ כי הליווי לשלוש צלעות האימוץ יכלול הכנה לאפשרות 
שבני המשפחה הביולוגית או הילדים המאומצים יאתרו אלה את אלה באינטרנט ויקיימו קשרים ללא תיווך והגנה. בהכנה זו יש 
לדון ביתרונות ובחסרונות של שמירה על קשר באמצעים אלו ולחשוב על דרכי תגובה אפשריות ליצירת קשר על ידי הצד השני 
ועל דרכים להצבת גבולות. אם יש עניין הדדי בהמשך הקשר, רצוי להנחות את צלעות האימוץ להיפתחות זהירה ולתהליך איטי 

של בניית אמון, ולהיעזר ככל האפשר בגורמים לתיווך ולתמיכה.

הפניה לשירותים תומכי אימוץ – חשוב שהעו”סיות יפנו את צלעות האימוץ לשירותים תומכי אימוץ, כגון קבוצות תמיכה וטיפול 
פרטני. במיוחד מומלץ על הפניה למטפלים שלהם מומחיות באימוץ ועל קיום עוד מפגשים וסדנאות למשפחות ה”אימוץ עם קשר”.

5.4.2 דרכי העבודה בישראל
הגדלת התקינה של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים ואספקת הדרכה שוטפת – רצוי להגדיל את התקינה של העו”סיות כדי שתאפשר 
להן להיות אחראיות למספר מצומצם יותר של מקרים, לתת ליווי כוללני יותר לכל מי שבאחריותן, להפעיל שיקול דעת אשר לצורך 
בשינוי תדירות הקשר במקרים מסוימים ולהעמיק את המומחיות בתחום של “אימוץ עם קשר”. יש לעודד אותן ללמידה משותפת 
מתמשכת של המקרים הקיימים ושל אפיון רגיש לצלעות האימוץ כדי לאתר את המקרים המתאימים ל”אימוץ עם קשר” לצורך 
גיבוש מומחיות בליווי המקרים בתקופות חיים ובצמתים מסוימים, ובהם במצבים שנדרש שינוי בתדירות הקשר. נוסף על כך, בגלל 
ההכבדה על העו”סיות הצפויה בעקבות הגברת הליווי שיעניקו לצלעות האימוץ, מומלץ לתת להן הדרכה טיפולית שוטפת, כדי 

לסייע באוורור ובצמצום של המעמסה הרגשית.

גישור על הפערים בתפיסות המקצועיות בין השירות למען הילד לבתי המשפט – בשל פערים בתפיסות המקצועיות בין בתי 
המשפט לענייני משפחה ובין שירותי האימוץ – המתבטאים למשל בהחלטות שלעיתים אינן מתיישבות עם התפיסות המקצועיות 
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של העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בדבר טובתו של המאומץ ומקשות על העו”סיות לפעול וליישם את ההחלטות שהתקבלו – רצוי 
לפעול כך: 

מומלץ לפעול להכרה של בית המשפט שהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים הן הגורם המקצועי המומחה והמשפיע ביותר על המודל  	
“אימוץ עם קשר”, שכן העו”סיות מתמקדות בליווי מקרים רבים של “אימוץ עם קשר”, ובכל מקרה הן מכירות את צלעות האימוץ 
ואת הדינמיקה המורכבת של הקשר ביניהן לאורך זמן. מומלץ כי השופטים ייתנו משקל רב יותר לשיקול הדעת המקצועי של 
העו”סיות לחוק אימוץ ילדים בתהליכי קבלת החלטות )במקרים חדשים וישנים כאחד( ושייחסו פחות משקל לחוות דעת של 

מומחים חיצוניים. 

מומלץ להקנות לשופטים ולעוזרים המשפטיים ידע על מושגים מעולם האימוץ. ידע זה עשוי לסייע בקבלת החלטות שתשרת  	
טוב יותר את טובת הילד.

מומלץ שהעו”סיות לחוק אימוץ ילדים תקיימנה מפגשים קבועים עם השופטים ותשקפנה להם כיצד החלטותיהם משפיעות  	
על הילדים ועל המשפחות בטווח הארוך. למידה הדדית מתמשכת תסייע בצבירת מומחיות אצל שני הצדדים וביצירת שפה 

מקצועית משותפת, והיא אף עשויה לסייע בקבלת החלטות מושכלת יותר בעתיד. 

שיפור מפגשי הקשר: תדירות נמוכה וסביבה מותאמת יותר – רצוי שתדירות הקשר באימוץ תהיה נמוכה ומוגבלת ל-4-1 מפגשים 
בשנה. תדירות זו מאפשרת הן שימור הקשר הן מרפא לגעגועים ולדאגות, היא אינה מערערת את המאומצים יתר על המידה והיא 
מַפנה אותם מבחינה רגשית ומאפשרת להם להתמסר לאימוץ. נוסף על כך, רצוי שמפגשי הקשר יתקיימו בסביבה מותאמת ובמרחב 
ייעודי, בשירות למען הילד או בסמוך אליו, וכי העו”סיות לחוק אימוץ ילדים תשמשנה הגורם המלווה, המתווך והמפקח במפגשים. 

העו”סית היא האחראית לשינוי תדירות המפגשים – רצוי שבקשה לשינוי תדירות המפגשים לא תהיה כרוכה בפנייה לבית 
משפט ובהוכחת נחיצות השינוי. כמו כן רצוי שההחלטות על שינוי תדירות המפגשים יהיו נתונות לאחריות העו”סיות לחוק אימוץ 
ילדים, משום שהן מכירות מקרוב את הדינמיקה הייחודית של הקשר בכל מקרה ומקרה והן ידאגו שהשיקול המרכזי לשינוי 

תדירות הקשר יהיה טובתו של המאומץ. 
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נספחים 

נספח א: מדריכי ריאיון שהשתמשנו בהם במחקר

מדריך ריאיון: מאומצים בוגרים שגדלו באימוץ עם קשר

על אופי מדריך הריאיון- הריאיון יתבצע כשיחה פתוחה והשאלות לא צריכות להישאל בהתאם לסדר בו הן רשומות או על פי 
הנוסח המדויק בו רשומות. יש לציין כי כל מקרי האימוץ נכללו במחקר הקודם וכי לחוקרות ישנם פרטי רקע על מקרי האימוץ, 
שיסייעו להן בבחירת השאלות הרלבנטיות. מדריך הריאיון הינו דינאמי ומתעדכן במהלך הראיונות בהתאם לסוגיות שעולות 
במהלכם כך שיכולות להתעצב, להתווסף או להצטמצם שאלות בתחומי תוכן מסוימים. במידה ויעלה צורך לשנות את מדריך 

הריאיון באופן מהותי תתבצע פנייה חוזרת לוועדת האתיקה. 

שאלות פתיחה

ספר לי את סיפור האימוץ הפתוח שלך. 1

מה הייתה משמעות הקשר באימוץ עבורך? )למשל, האם עזרה לך להבין את נסיבות האימוץ?(. 2

תאר לי שינויים בתפיסות ובעמדות שלך לגבי האימוץ פתוח שהיו לאורך השנים?. 3

מה לדעתך הרווחת ומה הפסדת מכך שהאימוץ היה פתוח?. 4

ספר לי על אירוע מכונן שהיה לך לאורך השנים/על מפגש קשר משמעותי, שאתה זוכר . 5

נושאי תוכן שרצוי להתייחס אליהם בראיון 

נבקש לקבל ממך התייחסות לנושאים הבאים שקשורים ל”אימוץ עם קשר”, שעלו גם במחקר הקודם )לשאול במידה ולא . 1
עלה באופן ספונטני בשאלות הפתוחות(

מתכונת הקשר- מה המחשבות שלך לגבי תדירות הקשר, המיקום, עם מי היה הקשר, הפיקוח במפגשי הקשור. מה אתה  	
מציע לשמר? כיצד אתה מציעה לשפר?

האם עלה אצלך צורך בשינויים במתכונת הקשר לאורך השנים? למה? כמה הרגשת שיש לך שליטה על מתכונת הקשר?  	
כמה הרגשת שנוח לך להקדים או לדחות את המפגשים? מה היו דרכי ההתמודדות? מה הן המלצותיך בנוגע לסוגיה זו?

איך ההורים המאמצים שלך הרגישו לאורך זמן עם הקשר באימוץ? האם שיתפו אותך בכך? האם קרה שהרגשת  	
קונפליקט נאמנויות שהקשה עליך בשימור הקשר עם בני המשפחה הביולוגית?

מה אתה חושב ומרגיש לגבי הסוגיה של אימוץ אחים על ידי משפחות מאמצות שונות/שילוב אחים בסידורים שונים:  	
חלק באימוץ וחלק באומנה/פנימיות )לשאול במידה וזה רלבנטי(
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ישנם מאומצים שעם האימוץ שלהם חוו מעברים במישורי זהות נוספים, כמו למשל מבחינת דת/רמת הדתיות/מבחינה  	
עדתית/אופי היישוב/סגנון החיים של המשפחה. יש כאלה שחוו פערים מסוימים בין המשפחה לבין המשפחה המאמצת. 
ספר לי איך זה היה אצלך? מה היו מחשבותיך ורגשותיך לאורך השנים ואיך התמודדת עם זה? מה הן המלצותיך בנושא 

זה? )לשאול במידה וזה רלבנטי(

הליווי והתמיכה לאורך זמן מצד עו”סיות האימוץ – תאר את הקשר שהיה לך ולמשפחה שלך עם עו”סיות האימוץ לאורך  	
ילדותך )לצורך תיאום מפגשי הקשר, הכנה רגשית, עיבוד וונטילציה לאחר המפגשים(? מה היו השינויים בליווי לאורך זמן? 

– מה היה מוצלח? מה היה פחות מוצלח או חסר? מה הן הצעותיך לשיפור הליווי והתמיכה באימוץ עם קשר? 

מעבר לבגרות- תאר מה קרה במקרה שלך של אימוץ עם קשר, לאחר שהגעת לגיל 18 – האם הקשר נשמר או נפסק?  	
שתף אותי במחשבותיך ובתחושותיך על צומת זו בחייך. האם פתחת את תיק האימוץ? למה? האם העובדה שהיית בקשר 
עם ההורים במהלך ילדותך השפיעה על הרצון או הצורך שלך לפתוח את תיק האימוץ? תסביר למה. מה הן המלצותיך 

לשיפור דרכי העבודה סביב המעבר של מאומצים באימוץ פתוח - לבגרות, וסביב פתיחת תיק האימוץ. 

אימוץ עם קשר נחשב מאתגר במיוחד בעידן האינטרנט – האם קרה לך שיצרת קשר או שיצרו אתך קשר לא פורמאלי  	
באינטרנט ללא פיקוח וליווי? תאר את החוויה. מה חשבת ומה הרגשת? מה היו דרכי ההתמודדות? מה הן המלצותיך 

בנושא זה?

האם אתה מדבר עם אנשים באופן גלוי על היותך מאומץ, או שזה סודי מבחינתך? 	

שאלות לסיכום

מה הם לפי תפיסתך היתרונות/החוזקות באימוץ עם קשר, באופן כללי?. 1

 מה הם החסרונות/הקשיים/האתגרים?. 2

מה היית מציע לשנות בדרכי העבודה שקשורות ל”אימוץ עם קשר”? אילו שינויים אתה מציע לעשות?. 3

האם בסך הכל היית ממליץ לאחרים על אימוץ עם קשר כחלופה לאימוץ סגור? מדוע?. 4

מה ניסיון החיים שלך לימד אותך?. 5

האם יש נושאים נוספים שהיית רוצה להעלות בהקשר לראיון?. 6

אני מודה לך מאוד על הריאיון. למדתי ממך רבות. אני מאחלת לך בהצלחה!
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מדריך ריאיון: הורים מאמצים

על אופי מדריך הריאיון- הריאיון יתבצע כשיחה פתוחה והשאלות לא צריכות להישאל בהתאם לסדר בו הן רשומות או על פי 
הנוסח המדויק בו רשומות. יש לציין כי כל מקרי האימוץ נכללו במחקר הקודם וכי לחוקרות ישנם פרטי רקע על מקרי האימוץ, 
שיסייעו להן בבחירת השאלות הרלבנטיות. מדריך הריאיון הינו דינאמי ומתעדכן במהלך הראיונות בהתאם לסוגיות שעולות 
במהלכם כך שיכולות להתעצב, להתווסף או להצטמצם שאלות בתחומי תוכן מסוימים. במידה ויעלה צורך לשנות את מדריך 

הריאיון באופן מהותי תתבצע פנייה חוזרת לוועדת האתיקה. 

שאלות פתיחה

ספר לי את סיפור האימוץ הפתוח של הילד/ים שלך. 1

תאר באיזה שלב בתהליך ההמתנה שלך לאימוץ שמעת על האפשרות של אימוץ עם קשר? מה היו הציפיות שלך מאימוץ . 2
עם קשר כשהסכמת לכך, ומה היו השינויים בתפיסות ובעמדות שלך לגבי האימוץ פתוח לאורך השנים?

מה לדעתך הרווחת ומה הפסדת מכך שהאימוץ היה פתוח?. 3

ספר לי על אירוע מכונן שהיה לך לאורך השנים שקשור לאימוץ עם קשר . 4

נושאי תוכן שרצוי להתייחס אליהם בראיון 

נבקש לקבל ממך התייחסות לנושאים הבאים שקשורים לאימוץ עם קשר, שעלו גם במחקר הקודם )לשאול במידה ולא עלה . 1
באופן ספונטני בשאלות הפתוחות(

מתכונת הקשר- מה המחשבות שלך לגבי תדירות הקשר, המיקום, עם מי היה הקשר, הפיקוח במפגשי הקשור. מה דעתך  	
על ההתנהלות במפגשי הקשר- האופן שבו השירות למען הילד פיקח על כך שלא ייווצר קשר בין המשפחה המאמצת 

לביולוגית. מה אתה מציע לשמר בכל מה שקשור למתכונת הקשר? כיצד אתה מציע לשפר?

האם עלה צורך בשינויים במתכונת הקשר לאורך השנים? האם יכולת להשפיע על השינויים? ידעת למי אפשר לפנות?  	
מה הן המלצותיך בנוגע לסוגיה זו?

איך הילד/ים שלך חווה לאורך השנים את האימוץ הפתוח? איך שימור הקשר השפיע על הנרטיב האישי של הילד )כמו  	
הבנת נסיבות אימוצו(? לעתים ישנם הבדלים סוציו-דמוגרפיים/תרבותיים בין המשפחה הביולוגית למשפחה המאמצת – 

במידה והיו, איך זה השפיע על הילד/ים שלך?

הליווי והתמיכה לאורך זמן מצד עו”סיות האימוץ – תאר את הקשר שהיה לך עם עו”סיות האימוץ עד שהילד הגיע לגיל  	
18 )לצורך תיאום מפגשי הקשר, הכנה רגשית, עיבוד וונטילציה לאחר המפגשים(? מה היו השינויים בליווי לאורך זמן? – 

מה היה מוצלח? מה היה פחות מוצלח או חסר? מה הן הצעותיך לשיפור הליווי והתמיכה באימוץ עם קשר? 

מעבר לבגרות- תאר מה קרה במקרה שלך של אימוץ עם קשר, לאחר שהילד שלך הגיע לגיל 18 – האם הקשר נשמר או  	
נפסק? האם ילדך פתח את תיק האימוץ? מה הן המלצותיך לשיפור דרכי העבודה סביב המעבר של מאומצים באימוץ 

פתוח - לבגרות, וסביב פתיחת תיק האימוץ. 
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שאלות לסיכום

מה הם לפי תפיסתך היתרונות/החוזקות באימוץ עם קשר, באופן כללי? ומהם ביחס אליך? מהם ביחס לילדיך המאומצים? . 1
מהם ביחס לילדים האחרים שמשפחה )ילדים ביולוגיים/בסידורים מסוג אחר(?

 מה הם החסרונות/הקשיים/האתגרים?. 2

מה היית מציע לשנות בדרכי העבודה שקשורות לאימוץ עם קשר? אילו שינויים אתה מציע לעשות?. 3

האם בסך הכל היית ממליץ לאחרים על אימוץ עם קשר כחלופה לאימוץ סגור? מדוע?. 4

מה ניסיון החיים שלך לימד אותך?. 5

האם יש נושאים נוספים שהיית רוצה להעלות בהקשר לראיון?. 6

אני מודה לך מאוד על הריאיון. למדתי ממך רבות. אני מאחלת לך בהצלחה!
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מדריך ריאיון: הורים ביולוגיים/אחאים 

על אופי מדריך הריאיון- הריאיון יתבצע כשיחה פתוחה והשאלות לא צריכות להישאל בהתאם לסדר בו הן רשומות או על פי 
הנוסח המדויק בו רשומות. יש לציין כי כל מקרי האימוץ נכללו במחקר הקודם וכי לחוקרות ישנם פרטי רקע על מקרי האימוץ, 
שיסייעו להן בבחירת השאלות הרלבנטיות. מדריך הריאיון הינו דינאמי ומתעדכן במהלך הראיונות בהתאם לסוגיות שעולות 
במהלכם כך שיכולות להתעצב, להתווסף או להצטמצם שאלות בתחומי תוכן מסוימים. במידה ויעלה צורך לשנות את מדריך 

הריאיון באופן מהותי תתבצע פנייה חוזרת לוועדת האתיקה. 

שאלות פתיחה

ספר לי את סיפור האימוץ של .... )שם הילד/ים(. 1

תאר לי מה היו הציפיות שלך מאימוץ עם קשר כשהסכמת לכך? ומה היו השינויים בתפיסות ובעמדות שלך לגבי האימוץ . 2
פתוח לאורך השנים?

מה התפיסה שלך לגבי התפקיד שלך/המקום שלך בחיי הילד? מה אתה בשבילו ומה הוא בשבילך?. 3

מה לדעתך הרווחת ומה הפסדת מכך שהאימוץ היה פתוח?. 4

מה לדעתך היתרונות והחסרונות של האימוץ הפתוח עבור הילד?. 5

ספר לי על אירוע מכונן שהיה לך לאורך השנים שקשור לאימוץ עם קשר . 6

תאר משברים שהיו לאורך הדרך, ואיך התמודדתם איתם. 7

נושאי תוכן שרצוי להתייחס אליהם בראיון 

נבקש לקבל ממך התייחסות לנושאים הבאים שקשורים לאימוץ עם קשר, שעלו גם במחקר הקודם )לשאול במידה ולא עלה . 1
באופן ספונטני בשאלות הפתוחות(

מתכונת הקשר- מה המחשבות שלך לגבי תדירות הקשר, המיקום, עם מי היה הקשר, הפיקוח במפגשי הקשור. מה דעתך  	
על ההתנהלות במפגשי הקשר- האופן שבו השירות למען הילד פיקח על כך שלא ייווצר קשר בין המשפחה המאמצת 

לביולוגית. מה אתה מציע לשמר בכל מה שקשור למתכונת הקשר? כיצד אתה מציע לשפר?

האם עלה צורך בשינויים במתכונת הקשר לאורך השנים? האם יכולת להשפיע על השינויים? ידעת למי אפשר לפנות?  	
מה הן המלצותיך בנוגע לסוגיה זו?

הליווי והתמיכה לאורך זמן מצד עו”סיות האימוץ – תאר את הקשר שהיה לך עם עו”סיות האימוץ )לצורך תיאום מפגשי  	
הקשר, הכנה רגשית, עיבוד וונטילציה לאחר המפגשים(? מה היו השינויים בליווי לאורך זמן? – מה היה מוצלח? מה היה 

פחות מוצלח או חסר? מה הן הצעותיך לשיפור הליווי והתמיכה באימוץ עם קשר? 

תאר איך חווית את העובדה שהילדים אומצו על ידי משפחות שונות/ חלקם מאומצים וחלקם בסידורים חו”ב אחרים.  	
מה הן המלצותיך לשימור ולשיפור בנוגע לכך? )לשאול במידה ורלבנטי(
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מעבר לבגרות- תאר מה קרה במקרה שלך כשהילד/ים הגיע/ו לבגרות )גיל 18( – האם הקשר נשמר או נפסק? האם הילד  	
פתח את תיק האימוץ? שתף אותי במחשבותיך ובתחושותיך. מה הן המלצותיך לשיפור דרכי העבודה סביב המעבר של 

מאומצים באימוץ פתוח - לבגרות, וסביב פתיחת תיק האימוץ. 

שאלות לסיכום

מה הם לפי תפיסתך היתרונות/החוזקות באימוץ עם קשר, באופן כללי? ומהם ביחס אליך? מהם ביחס לילד/ים? . 1

 מה הם החסרונות/הקשיים/האתגרים?. 2

מה היית מציע לשנות בדרכי העבודה שקשורות לאימוץ עם קשר? אילו שינויים אתה מציע לעשות?. 3

האם בסך הכל היית ממליץ לאחרים על אימוץ עם קשר? מדוע?. 4

מה ניסיון החיים שלך לימד אותך?. 5

האם יש נושאים נוספים שהיית רוצה להעלות בהקשר לראיון?. 6

אני מודה לך מאוד על הריאיון. למדתי ממך רבות. אני מאחלת לך בהצלחה!
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נספח ב: בקשת אישור מבית המשפט לעריכת חקר מקרים חוזר

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

תיק אימוץ 19/ קשור לתיק אימוץ 12/10

בבקשת:  היועץ המשפטי לממשלה

באמצעות ב”כ במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רח’ קפלן 2, ת”ד 915, קריית הממשלה, ירושלים 91008

טל: 02-6752338, 02-6752898 פקס: 02-5085580 

ובעניין: חוק אימוץ ילדים התשמ”א – 1981 

בקשה לקבלת היתר לפי סעיף 34 לחוק אימוץ ילדים, התשמ”א - 1981

כבוד בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להתיר לשירות למען הילד לחשוף בפני חוקרות מטעם מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל 
)להלן: המכון( העורכות מחקר אורך ומשלים בנושא אימוץ ילדים עם קשר: משפחות מאמצות, בגירים מאומצים, משפחות ביולוגיות 
שילדיהם נמסרו לאימוץ וכן עו”סיות לחוק האימוץ, המלוות את המשפחות הביולוגיות, ההורים המאמצים ומאומצים הבגירים, 
ולהיחשף למידע מתוך תיקי אימוץ של המאומצים המצויים בארכיב השירות למען הילד )להלן- תיקי האימוץ( זאת לצורכי המחקר 

בלבד ותוך שמירה על אמצעי הזהירות והחיסיון כמפורט להלן. 

ואלה הם, בין היתר, נימוקי הבקשה:

בשנת 2010 הוגש לבית המשפט הנכבד בקשה לעריכת מחקר מקיף בנושא אימוץ ילדים, אשר נעתר לבקשה זו לנוכח . 1
החשיבות של המחקר )תיק אימוץ 12/10(.

מצ”ב העתק החלטה מיום 12.8.10, מסומן “א”

השירות למען הילד )להלן: השירות( בשיתוף המכון מתכנן לערוך מחקר אורך ומשלים בנושא האימוץ עם קשר בישראל. . 2
המחקר המוצע הינו מחקר איכותני שאמור לספק מידע עבור השירות, ללמוד לעומק ולאורך זמן על יישום אימוץ עם קשר 

בישראל ועל עקרונות הפרקטיקה המיטבית, זאת כדי לסייע בגיבוש התורה המקצועית הנוגעת ליישום מודל זה בישראל. 

המחקר יבחן את המודל של אימוץ עם קשר בישראל לאורך זמן על רקע השינויים שהתחוללו בו מנקודות המבט השונות של . 3
המאומצים, ההורים המאמצים, ההורים המולידים והעו”סיות לחוק האימוץ, וזאת על רקע החדשנות בפסיקות בית המשפט 
והתייחסות דו”ח הוועדה לבחינת חוק אימוץ ילדים התשמ”א-1981 והליכי אימוץ ילדים בישראל )וועדת גרוס( לנושא יישום 

המודל בארץ. 
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יצוין כי קולם של המאומצים אשר נשמע במחקר הראשון )12/10 הנ”ל( אומנם נשמע, אך היה מינורי מאוד, בגלל שהיו צעירים, . 4
וההורים אישרו את השתתפותם במחקר של מועטים בלבד. למחקר הנוכחי יהיה ערך מוסף ייחודי בלמידה שלו לעומק מן 

הצעירים הראשונים שהתבגרו וסיימו את הקשר הפורמאלי עם משפחותיהם המולידות במסגרת האימוץ הפתוח. 

המחקר יערך על ידי חוקרות המכון: ד”ר יואה שורק, פידא ניג’ם- אכתילאת, וענת גלעד )להלן-החוקרות(. כולן חוקרות מנוסות . 5
שערכו מחקרים בעבר בתחומים רגישים של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. יצוין, כי שתיים מחוקרות אלו 
ערכו גם את המחקר אשר אושר בשנת 2010 ופורסם בשנת 2012 )דוח מחקר: “מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ, חקר מקרים: 

אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות”(.

על פי התוכנית המוצעת ייערך חקר מקרים שיתייחס לשלושת “צלעות האימוץ”, בנוגע ל- 13 מקרים: 8 מקרים שנבחנו במחקר . 6
הקודם שנערך בשנים 2011-2012, ו-5 מקרים נוספים של משפחות ביולוגיות שלהן היו מספר ילדים שאומצו כל אחד על ידי 
משפחה מאמצת אחרת )שניים מן המקרים במחקר הראשון היו של קבוצות אחים שאומצו על ידי משפחות מאמצות שונות(. 

הצעת המחקר, מצ”ב ומסומן “ב”

המשפחות הנוספות ידגמו מתוך טבלאות שיוכנו על ידי השירות, והשירות ייתן קוד לכל מקרה והרשימה של הקודים מול . 7
פרטי המקרה תהיה חסויה מפני החוקרות. 

השרות למען הילד יפנה למרואיינים, כדי לקבל את הסכמתם העקרונית להשתתף במחקר, ובפגישה עם החוקרות יחתמו . 8
על טופס הסכמה מדעת שבו יוסבר להם כי השתתפותם במחקר היא על בחירתם וכי הם רשאים להחליט להפסיק את 

השתתפותם במחקר בכל עת. 

לפני תחילת המחקר חוקרות המכון יפנו לוועדת האתיקה של המכון לקבלת אישור כמקובל. . 9

החוקרות ייערכו עד 80 ראיונות עומק מובנים למחצה עם: המאומצים, לפחות אחד ההורים המאמצים, ולפחות אחד . 10
ההורים הביולוגיים.

כמו כן, החוקרות מעוניינות לערוך קבוצות מיקוד: האחת תתקיים עם העו”סיות לפי חוק המלוות את ההורים הביולוגיים, . 11
השנייה, עם העו”סיות לפי החוק המלוות את ההורים המאמצים והמאומצים.

אמצעי הזהירות שינקטו:. 12

המידע הרלבנטי מתוך תיקי האימוץ אודות המאומצים והמשפחות יוכן על ידי עובדות השירות ויועבר במרוכז לאחר בדיקה  	
על ידי העו”ס הראשית לחוק האימוץ, אביגיל סגל.

המידע שיועבר לחוקרות יהיה רק מידע רלוונטי למחקר ומצומצם ככל האפשר- מבלי לפגוע ביכולת לקיים את המחקר. 	

התחייבות בכתב של החוקרות לסודיות מוחלטת לכל מידע שיגיע אליהן במסגרת המחקר וכי לא ייעשה שימוש במידע  	
אלא לצורך המחקר.

התחייבות בכתב של החוקרות לא להעביר תוכן ראיונות למרואיינים אחרים. 	

במסגרת דיווח ממצאי המחקר, לא יצוינו פרטים מזהים של המרואיינים, לרבות שם ומקום מגורים. המרואיינים יוצגו בשמות  	
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בדויים ופרטיהם האישיים יטושטשו. כמו כן, יובאו תובנות כלליות ולא סיפורים אנקדוטיים מיוחדים כלשונם, הכול כדי 
שלא ניתן יהיה לזהות או לקשר בין שלושת “צלעות האימוץ”.

יצוין כי משרד הרווחה והשירותים החברתיים מכיר הן בחשיבותו היישומית של המחקר המשלים לגורמי הטיפול השונים . 13
והמשפחות המאמצות והן בחשיבותו התיאורטית המחקרית.

עפ”י סעיף 34 לחוק האימוץ, חל איסור על גילוי ופרסום, בלא רשות של בית משפט, פרטי מאמץ, מאומץ או הורה של מאומץ, . 14
או דבר העשוי להביא לזיהוים וכן תכנם של מסמכים שהוגשו לבית המשפט.

לאור עקרונות אלו, ועל רקע חשיבותו הרבה של המחקר לגורמים השונים, בית המשפט הנכבד מתבקש להתיר לשרות . 15
למען הילד )באמצעות עו”ס ראשית לחוק, הגב’ אביגיל סגל, המלווה את המחקר( לחשוף בפני החוקרות: משפחות מאמצות, 
מאומצים בגירים, משפחות ביולוגיות וכן עובדים סוציאליים שטיפלו או מטפלות במשפחות אלו, וכן להיחשף למידע מתוך 

תיקי אימוץ, הכול תוך נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים לעיל.

למען הסדר הטוב, יודגש כי מאחר ולא מדובר בבקשה לעיון בתיקי בית המשפט אלא בחשיפה למידע בתיקי אימוץ המוחזקים . 16
על ידי השירות למען הילד, הרי שאין הנושא נופל בגדר סמכות הנהלת בתי המשפט לקבלת אישורם.

מצ”ב לבקשה זו תצהיר מטעם הגב’ אביגיל סגל וטפסי ההתחייבות על שמירה על סודיות ונקיטת אמצעי זהירות.. 17
תצהיר מטעם הגב’ אביגיל סגל, מצ”ב ומסומן “ג”

טפסי התחייבות על שמירה על סודיות, מצ”ב ומסומן “ד”
מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.. 18

ליאורה אברמוביץ, עו”ד

ב”כ היועץ המשפטי לממשלה

   23 אוקטובר 2019 

כ”ד תשרי תש”פ
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