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דבר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותי החברתיי
משרד הרווחה והשירותי החברתיי פיתח לאור השני מעני עבור ילדי שאותרו
במצבי סיכו וסכנה שוני .חלק מהילדי מטופלי במסגרות השונות בקהילה וחלק
במסגרות חו -ביתיות.
מדיניות המשרד היא לאפשר ולעודד תו כדי בקרה ,טיפול והתערבות את המש הקשר
בי הילד השוהה במסגרת החו -ביתית למשפחתו הביולוגית .למרות זאת ,חר*
המאמצי שנעשי על ידי אנשי מקצוע ,יש עדיי ילדי אשר אינ יכולי מסיבות
שונות ולעיתי בפרקי זמ משתני להמשי את הקשר ע ההורי והמשפחה
הביולוגית.
למרות היותה של הפנימייה תחלי* לבית עבור החניכי השוהי בה ,ולמרות חובתה
לדאוג לה לאור כל ימות השנה ,המשרד מעודד קשר בי החניכי אשר אינ יכולי
לצאת לבתיה ולמשפחותיה הביולוגיות לבי משפחות המארחות ומלוות אות בזמ
חופשות .הרעיו לאפשר לילדי המוגדרי כחסרי עור* משפחתי להתארח בחופשות
בחיק משפחה מלווה ,יש בו יתרונות משמעותיי.
על פי נתוני הר* ,כעשרה אחוזי מילדי הפנימיות זקוקי לאירוח מלא או חלקי
במשפחות מלוות .מחקרי רבי מצביעי על חשיבות דמות בוגרת ויציבה בחיי של
הילד .יוזמה זו עשויה להביא לתמיכה במצבו הרגשי ויש לכ השפעות חיוביות על
התנהגותו ועל יכולת השתלבותו התקינה במסגרת הפנימייה ובמסגרת החינוכית.
יוזמה זו של אירוח ילדי במשפחות נעשית במש השני על ידי פנימיות השירות.
ביוזמת המשרד" ,ילדי בסיכוי" ו"אשלי" ,נכתבה תורה מקצועית המסדירה ומעגנת
את הקשר החשוב בי החני בפנימייה לבי המשפחה המלווה ,כאשר צוות הפנימייה
אחראי לעקוב וללוות את החני ואת המשפחה בכל שלבי הקשר.
ליציאת החני למשפחה מלווה יתרונות רבי .אחד היתרונות הוא שבמסגרת זו מקבל
הילד חסר העור* המשפחתי הזדמנות לחוות חוויות משפחתיות שחסרות לו במסגרת
הפנימייה ,בדומה לחבריו הזוכי לצאת למשפחותיה ,דבר המפחית את תחושת
החריגות והשונות שלו.
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אול ,יש לזכור :יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת מיו ובחירת המשפחות ולהיות
רגישי למשוב שהילד המתארח מביא עמו בשובו לפנימייה .כמו כ ,על הפנימייה לטפח
את הקשרי ע המשפחות המלוות ,לעודד אות וא* להפעיל תכנית להענקת תעודות
הערכה והוקרה למשפחות אלה .יש להזכיר שהמשפחה המלווה זכאית לתשלו  -א*
שהוא סמלי ,הוא חשוב ואמור לכסות הוצאותיה של המשפחה בגי האירוח.
ברצוני לבר ולהוקיר את העושי במלאכה להצלחת התכנית החשובה :את המנהלי
והמפקחי בשירות ילד ונוער ,את המנהלי וצוותי הפנימיות ,את חברי עמותת "ילדי
בסיכוי" ואת עמותת "אשלי" על הליווי והפיתוח המקצועי.

בברכה,
נחו איצקובי-
מנכ"ל משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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דבר מנהלת שירות ילד ונוער -
משרד הרווחה והשירותי החברתיי
ללוות את הילד בשלבי התפתחותו ,להיות בשבילו אוז קשבת ,משענת ,רשת תמיכה,
מקו המכיל את הכאב ואת האושר ,כישלונות והצלחות ,מודל משפחתי ,חו ,אהבה,
חיבוק גדול ...כל מה שילד זקוק ואי לו במשפחתו מסיבות שונות – לש כ נמצאת
המשפחה המלווה.
הילדי חסרי העור* המשפחתי או בעלי עור* משפחתי חלש ,אשר אינ יכולי לשהות
בבית מפני שאי לה בית או שהבית אינו יכול לספק את צרכיה הבסיסיי או מסוכ
עבור ,בדר כלל מושמי במסגרות חו -ביתיות  -פנימיות או משפחות אומנה.
אלו הנמצאי בפנימיות ,א לא תימצא לה משפחה מלווה ,יבלו את כל שלבי
התפתחות בתו כתלי הפנימייה שכמה שתהיה איכותית ,מטופחת ומכילה ,אינה יכולה
להוות תחלי* מלא למודל משפחתי רגיל של אבא ,אמא ,אח ו/או אחות.
השירות לילד ונוער במשרד הרווחה והשירותי החברתיי יוז ומעודד פיתוח תכניות
שיבטיחו שמירה על איכות חייה של חניכי הפנימיות ,מוגנות וביטחו אישי.
פיתוח מעני עבור ילדי חסרי עור* משפחתי הינו יוזמה ברוכה וחשובה .בשני
האחרונות ,פותח על ידי "ילדי בסיכוי" בשיתו* חלק מפנימיות השירות  ,מאגר של
משפחות יקרות מהקהילות השונות באר ,-המתנדבות לארח בסופי שבוע ,חגי
וחופשות ילדי אלו ,וא* ללוות אות בחוויות היומיומיות שלה בזמ שהות
בפנימייה .לש כ נבנה א* מנגנו השתתפות כספית באירוח.
פיתוח מאגר המשפחות ,ליווי והדרכת ,היה חלק מעבודת השוטפת של הפנימיות
באר .-מאחר שהבעיה הייתה שונה בעוצמתה מפנימייה לפנימייה ,נוכחנו שג דר
ההתמודדות של כל פנימייה הייתה שונה ולעיתי הדבר עמד בעוכריו של הילד.
מתו ראיית הקושי והבנתו ,יז המשרד בשיתו* ע "אשלי" וע "ילדי בסיכוי",
פיתוח של מאגר המשפחות המלוות והדרכת ,ואכ חל שיפור דרמטי בהיק* המשפחות
המלוות.
אול ,בניית המאגר וקיומ של המשפחות המתנדבות לארח וללוות ילדי חש* רק את
קצה הקרחו של סוגיות ודילמות מורכבות ,למשל:
• מה נכלל במושג " אירוח" או "ליווי"?
• כיצד תותא משפחה לילד? עפ"י אילו קריטריוני?
• מה הכלי העומדי לרשות המשפחה בהתמודדות ע הילד וקשייו?
• מעמדה המשפטי של המשפחה המלווה וההשלכות.
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•
•

ההיקשרות של הילד למשפחה ומשמעויותיה לטווח הארו.
ועוד....

יחד ע הסוגיות והקשיי ,אנו נוכחי שהמשפחות המלוות מחבקות את הילדי,
מעורבות בחייה ,מהוות בסיס אית להתפתחות תחושת שייכות ואמו ומהוות קרש
קפיצה לחיי.
אנו מביני יותר ויותר את החשיבות שתופסת דמות המבוגר המיטיב בחייה של
הילדי בשלבי ההתפתחות הקריטיי המעצבי את עתיד .יש לעשות הכול שכל ילד
בפנימייה יזכה לקשר מיטיב ע דמות בוגרת ,מלווה ואחראית ,שכ יש לה השפעה
חשובה על עתיד חייו.
החוברת שבפנינו הינה פרי עמל של צוות חשיבה רציני ומגוו שכלל נציגי מהפנימיות
השונות של השירות והמינהל לחינו התיישבותי ,צוות הפיקוח וצוות "ילדי בסיכוי".
העבודה החשובה שבפנינו מדגישה את הצור בהגדרה ,במיסוד ובפיתוח המודל של
המשפחה המלווה ,הקשר שבי החני ,המשפחה המלווה ,הפנימייה ,ולעיתי הקשר של
כל אלה ע המשפחה הביולוגית.
אני בטוחה שצוותי הפנימיות בליווי ובעידוד מפקחי השירות ,יעשו הכול על מנת
להבטיח הטמעת דרכי עבודה סדירות ונכונות ע משפחות מלוות.
כדי להתמודד ע הסוגיות והדילמות שהועלו לעיל ואחרות ,יזמה "ילדי בסיכוי" הקמת
קבוצת למידה בשותפות ע שירות ילד ונוער ו"אשלי" ,וכמו בכל "חברותא" טובה,
דיוני העומק והרוחב הובילו לפיתוח מסמ זה ,הבא להיות הלפיד המאיר את הדר ואב
שואבת לידע שנצבר אצל כול.
תודתי נתונה לכל השותפי; ל"ילדי בסיכוי" על ההובלה רבת השני בפיתוח הנושא
והחסות לקבוצת הלמידה ,ל"אשלי" על השותפות לאור כל הדר בנושא זה ובנושאי
אחרי ועל הפקת החוברת ,למוריה לוי על הובלת קבוצת הלמידה וליוסי וקני ,המפקח
הארצי ,על ייצוג מטה הפנימיות ושירות ילד ונוער בתכניות "ילדי בסיכוי" בכלל
ובתכנית זו בפרט.
בטוחתני ,שחוברת זו תשרת את אנשי המקצוע בפנימיות לטובת פיתוח השירות החשוב
כל כ של משפחות מלוות לילדי הזקוקי לכ ,ובכ תתאפשר השתלבות והסתגלות
טובי יותר בחברה בעתיד.
שלכ,
דליה לב שדה
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דבר מנכ"ל "אשלי "
אמנת האו" בדבר זכויות הילד מציינת" :על הילד ,לצור התפתחות מלאה והרמונית
של אישיותו ,לגדול בסביבה משפחתית ,באווירה של אושר ,אהבה והבנה."...
הדאגה להתפתחות תקינה של ילדי ,הגשמת העצמית והשתלבות המועילה בחברה,
מוטלת באופ טבעי על ההורי הביולוגיי .אלה אמורי לספק לילדיה יציבות וקשרי
רגשיי מספקי ,מודל להבנת דר התנהגות מקובלת בתרבות ,תמיכה ,הדרכה
והשגחה .במקרי בה ההורי אינ מסוגלי למלא את תפקיד ,אמורה החברה לקחת
על עצמה אחריות לטיפול בילד במסגרות חלופיות.
סוגיית הילדי חסרי העור* המשפחתי בפנימיות עלתה לסדר היו בעיקר בשני
האחרונות ,מתו הבנה כי זו אוכלוסייה ייחודית בעלת צרכי דומי וכי יש למצוא מעני
למגוו הקשיי בה ה נתקלי.
"אשלי" ביחד ע משרד הרווחה ו"ילדי בסיכוי" הובילה את הפיתוח של התכנית
הראשונה לחסרי עור*  -תכנית "גשר לבוגרי חסרי עור* משפחתי" .תכנית זו נותנת
מענה לבוגרי פנימיות אשר מוצאי עצמ ללא כתובת לחזור אליה ע סיו הפנימייה.
כיו ברור כי יש להתחיל את הטיפול בסוגיה זו עוד בזמ שהות של הילדי בפנימיות.
חוברת זו ,שנוצרה דר תהלי של קבוצת למידה ,הינה דוגמה נפלאה ללמידה לעומק
של הסוגיה וליצירת תוצרי אשר ישמשו את העוסקי במלאכה.
פיתוח ידע הינו תהלי משמעותי וחשוב לכל ארגו מקצועי הרוצה להטביע את חותמו
בשדה מעורבותו" .אשלי" חרתה על דגלה הובלת תהליכי פיתוח ידע בנושאי השוני,
מתו הבנה כי גיבוש ידע לכלל תורה מקצועית יעזור בשדרוג העבודה המקצועית
והשירות הנית למשפחות ולילדי.
אול ידע כתוב אינו מספיק .ללא תהליכי הטמעה של הידע ,העלאת המודעות לנושא
ותהליכי הכשרה מקיפי ,הידע לא יצליח לעבור מהמילה הכתובה לשפת המעשה.
לש זאת ,פיתחה "אשלי" ביחד ע משרד הרווחה ו"ילדי בסיכוי" את תכנית
"משפחות מלוות לילדי חסרי עור* משפחתי בפנימיות" .התכנית מיועדת כדי להעלות
את הנושא על סדר היו של הפנימיות ,להעלות את המודעות של הצוותי למענה
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המשפחות המלוות ולהכשיר את הצוותי להפעלת המענה בצורה המיטבית .אני תקווה,
כי התכנית תוביל תהליכי משמעותיי ותאפשר יישו של ממצאי הלמידה וההטמעה
של הידע שגובש בצורה הטובה ביותר.
חוברת זו לא הייתה יוצאת לאור ללא מעורבות ופעילות הנמרצת של שותפינו
במשרד הרווחה וב"ילדי בסיכוי -המועצה לילד החוסה" ועל כ ,תודה.
תודה מיוחדת לד"ר מוריה לוי ,מנכ"ל חברת "רו" ,אשר בדרכה הייחודית ,האלגנטית
והאינטליגנטית ,משכילה פע אחר פע לחל -את הידע המצוי בשדה ולהפו אותו
לתורה כתובה ומעשית.
תקוותי היא ,כי כל ילד חסר עור* משפחתי החי הפנימייה יזכה במקביל לדמויות הוריות
מיטיבות ,תומכות ומכילות אשר ילוו אותו במהל חייו.
ד"ר רמי סולימני
מנכ"ל "אשלי"
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דבר מנכ"ל "ילדי בסיכוי"
בשנה האחרונה הובלנו ביחד ע הרבה שותפי תהלי ארו ,רציני וחשוב בנושא
משפחות מלוות .הרבה דברי למדנו מתהלי זה .אני רוצה לשי את הדגש על שני
דברי מרכזיי שאני לוקח מהתהלי.
הראשו ,החשיבות העצומה עבור ילדי הפנימיות בהימצאות וקיומ של משפחות
מלוות .והרי משפחות אלו נמצאות כבר הרבה שני בתו המערכת בפנימיות ,וג אנחנו
ב"ילדי בסיכוי" וג פנימיות רבות באופ עצמאי השתמשו בכלי זה ,אז מה חדש ?
כמו כל דבר שקיי הרבה זמ ,החשיבות מפע לפע הינה לבחו שוב את הרלוונטיות
שלו למציאות המשתנה .קבוצת העבודה שהתקיימה במש כשנה שלמה והייתה
מורכבת מכל הגורמי הרלוונטיי ביותר לנושא ,החל מהמדרי ,דר העובד הסוציאלי
ומנהל הפנימייה ,צוות הפיקוח" ,אשלי" ,אנשי עמותת "ילדי בסיכוי" ,משפחות
מלוות ,וכמוב ילדי פנימייה ,חיזקו והעצימו את הידיעה וההבנה בחשיבות הנושא.
כולנו יודעי שאחת הבעיות הקשות ביותר ,א לא הקשה מכול של כל ילדי הפנימיות,
הינה תפיסת דמות הבוגר הנורמטיבי בחייה ,וכל זה הרי נובע מהדמות הכי חשובה
שקיימת לכולנו והיא דמות ההורי .הדמות שאמורה הכי לשמור עלינו ,להג ,לפנק,
לאהוב ,לתת ביטחו .וברור לכולנו שאולי לא נית א* פע כמעט להחלי* דמות זאת.
אבל על הרצ* נית ,וזאת אנחנו יודעי ממקרי רבי וניסיו העבר ,להקל על הפגיעה
והחוסר שחווי בתוכ ילדי הפנימיות ,ובעיקר חסרי העור* המשפחתי ,בקיו של בוגר
נורמטיבי אחר בחייה ,תו תיקו ,א כי לא מושל של הפגיעה.
השנה ,שהקבוצה עבדה ודנה לעומק בכל אות סוגיות רבות שמקיפות ומשפיעות על
הנושא מכל זווית אפשרית ,היא זאת שנתנה לי את החיזוק והידיעה עכשיו ולא מתו
הישענות על העבר ,על החשיבות העצומה של הנושא.
החשיבות במשפחה ,באנשי חיצוניי שלאט-לאט ,תו כדי תהלי מובנה ועדי,
נכנסי לתו עולמו של ילד ,ותו כדי מערכת שיודעת עליות ומורדות ,בונה "כביש
עוק*" ללבו ונפשו של הילד ונותנת לו אולי בפע הראשונה בחייו ,לחוות רגשות עמוקי
של מחויבות ,ביטחו ואהבה.
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אי ספק ,שיש בנושא הרבה שאלות ,דילמות ,בעיות וסוגיות מורכבות ולא פשוטות.
)אני ,דר אגב ,לא מכיר כמעט שו דבר שהוא מושל ואי לגביו דעות כאלו או אחרות(
ואני ג אומר בוודאות שלא נמצא תשובות לכול.
זה מוביל אותי לדבר המרכזי השני שאני לוקח מהתהלי שעברנו.
החיפוש ביחד אחרי התשובות והפתרונות.
כל כ הרבה חוכמה וידע היו בקבוצת העבודה .כל כ הרבה ניסיו אמיתי מתו השטח,
מתו החיי .כל תפקיד והידע והחוכמה שלו .כל תפקיד והזווית שלו .ומכל זווית אתה
רואה עוד משהו שנסתר מעיני קוד .ממש  360מעלות שנותנות ל אפשרות אמיתית
לבדוק שאלות ,תופעות ,מקרי מתו המציאות היומיומית ולא איזה ריחו* מלמעלה,
רחוק מהשטח.
מה שהמדרי רואה לא רואה העובד סוציאלי ,והפו ,ומה שרואה ושואל הפיקוח לא
רואה מנהל הפנימייה ,והפו ,ומה שרואה הילד לא רואה המשפחה המלווה ,והפו,
וכמוב ,אנחנו ו"אשלי" וכל חיתו אחר שנרצה לשי.
ורק הביחד נות לנו תמונה הכי קרובה למציאות .כי רק הביחד יצליח ג להטמיע את
התכנית בעול הרחב והמורכב כל כ שאנחנו נמצאי בתוכו .שכ ,כל העבודה עד עכשיו
נעשתה כדי שנוכל ביחד ללכת לשטח ולהגיד כי ביחד חשבנו ,ביחד בנינו וביחד אנחנו
רוצי להעביר את זה הלאה.
אני רוצה להודות לדליה לב שדה ,ליוסי וקני ולכל צוות אג* ילד ונוער שהיה שות*
לקבוצה וראה את החשיבות של הנושא ,לשרית מוסרי ו"אשלי" על שותפות ארוכה
ועמוקה כל כ בכלל ובתחו זה בפרט ,לכל צוות קבוצת הלמידה ,לד"ר מוריה לוי על
הובלה מבריקה וחכמה של כל הקבוצה ,לצביקה הויזלי ,לעדנה גלבוצקי ולאיה גליקמ
מ"ילדי בסיכוי" שהובילו ,ריכזו וניווטו את כל הקבוצה הגדולה הזאת לחו* מבטחי.
שלכ,
ירו בראו
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משפחות מלוות
משפחות מלוות הינ הסדר לילדי חסרי עור* משפחתי הגדלי בפנימיות .מטרתו לייצר
לילד עור* יציב על ידי יציאתו למשפחה קבועה בשעה שילדי אחרי יוצאי לחופשות
בבתיה .מסמ תורה מקצועית זה עוסק בתהלי ובדר ניהולו המיטבי .מתו העיסוק
בתהלי ,הוב עד כמה הש "משפחה מארחת" ,שהיה נהוג עד כה ,אינו משק* את
תפקידה של המשפחה .הש החדש" ,משפחה מלווה" מלמד על:
• תהלי והמשכיות ולא משהו חד
פעמי )בתהלי גדילתו וצמיחתו של
הילד(;

•

הקשר של קירבה;

• קשירת התהלי ג לפנימייה ולא
רק לילד עצמו.

• הקשר של מחויבות;
מרכיביו המרכזיי של הליווי כוללי:
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איגו הידע הקיי ופיתוח התורה המקצועית התבססו על סדרת מפגשי למידה בחסות
"ילדי בסיכוי" ,השירות לילד ונוער ו"אשלי" .מטרתו של המסמ להוות כלי עזר
לעוסקי במלאכה ,כדי להבטיח התנהלות מיטבית של משפחות מלוות בעת פעילות,
והמש סידור זה מש זמ רב ככל שנדרש ליצירת העור* היציב לילד.
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הליווי
לא כל ילד המתחנ בפנימייה הוא בעל עור* משפחתי .התפיסה המקצועית המשמשת
הנחת יסוד לפעילותנו היא שטובת הילד חסר העור* המשפחתי שתינת לו אפשרות
לליווי הקשר ע המשפחה המלווה .משפחה קבועה שתלווה אותו לאור זמ ,כל עוד
שהוא חסר את העור* המשפחתי ובמצב המאפשר את הסידור )פירוט בהמש(.
לא כל משפחה יכולה להיות משפחה מלווה .משפחה יכולה לשמש משפחה מלווה רק
לאחר שעברה תהלי של מיו והתאמה ,וחובה על צוות הפנימייה לעבוד עמה כדי
להבטיח את התנהלותו המיטבית של סידור זה ואת המשכיותו ,כל עוד הוא נדרש
ומתאי לילד.
עקרונות מובילי בעבודת צוות הפנימייה מול המשפחה המלווה:
 .1משפחה קבועה לילד .הקביעות חשובה ,ג כאשר ישנו קושי להתמודד ע ילד
מסוי.
 .2הנחיית המשפחה לגבי דרכי התנהגות מתאימי וליוויה לכל אור הדר בתהלי.
 .3הכרה כי משפחה מלווה אינה מפצה את הילד על תחושות החסר הקיימות ,א
כי נותנת מענה חלקי ,ותמיד יהיה צור להשלימו בתמיכה נוספת בילד ובקשייו.
 .4משפחה מלווה אינה תחלי* למשפחה ביולוגית.
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הילד
הילדי החיי בפנימיות ,יוצאי מעת לעת לחופשות .רוב יוצא הביתה להתרעננות
וביקור במשפחה ,אול ישנ ג ילדי חסרי עור* משפחתי .ילדי אלו אינ יכולי
לצאת למשפחת הביולוגית במרבית חופשות השנה.
פנימיות רבות נותנות מענה של  365יו בשנה ,א לא כל מסגרת יכולה לתת מענה
שכזה ,וג מסגרות בה יש מענה כולל ,מבקשות לאפשר לילדי לצאת מהפנימייה
לחופשות ,למע רווחת הנפשית.
לא כל ילד מתאי לצאת למשפחה מלווה.
ילדי שבאופ טבעי לא יתאימו ליציאה למשפחה מלווה ,מתאפייני ב:
.1

ילדי ע קשיי התנהגות חמורי.

.2

ילדי שאינ בשלי למורכבות של שהות במשפחה מלווה )נאמנות כפולה ,קושי
קיצוני באינטימיות וכו'( .קריטריוני המסייעי לבחינת בשלות זו:
א( היכולת של הילד ליצירת קשרי בתו הפנימייה ובבית הספר
)ילדי ומבוגרי(.
ב( היכולת של הילדי להתמודד ע מורכבות רגשית בכלל.
ג( היכולת לעבוד על גיבוש זהות אישית.
ד( ניסיו חיובי ביכולת ליווי רגשי של הילד בכלל.

ג ילדי שנמצאו מתאימי ליציאה למשפחה מלווה יתניידו ,כפי הנראה ,על הרצ* בי
הפנטזיה של משפחה מלווה לבי הכלת הקושי בהיבטי השוני )בדידות ,שייכות
חלקית ,נאמנות כפולה ,זמניות ,אי ודאות ,ציפייה מתמדת מה לאסירות תודה ועוד(.
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דרכי מוצעות להתמודדות ע הקושי של הילד לגבי מורכבות הקשר:

•

הבנה שלא כל ילד בשל למורכבות של משפחה מלווה )הסבר לעיל(.

•

תיאו ציפיות ע הילד לפני צאתו למשפחה מלווה.

•

הדרכת הצוות לגבי המורכבות הקיימת אצל הילד כתוצאה מהליווי.

•

נתינת מקו לילד להביע את הקשיי בפניה הוא ניצב.

•

עבודה וליווי קבוע של הילד ,לגבי הקושי בשייכות החלקית ובכל המורכבות
שתוארה לעיל.

•

יצירת שיח קבוצתי קבוע מונחה של ילדי חסרי עור* משפחתי ,המאפשר
לה לדבר כקבוצת תמיכה זה ע זה ,לגבי הקשיי בכלל והקשיי
בהתמודדות ע הליווי בפרט .עצ השיח יכול לשפר את דר התמודדות של
הילדי/מתבגרי ע המצב.
מניסיו) ,פרויקט המובל על ידי עמותת כ"חוט השני"( כדאי לקיי קבוצות
שכאלו לקבוצות גיל דומות.
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המשפחה המלווה
הורי במשפחה המלווה:
הורי המחליטי לקחת על עצמ להיות משפחה מלווה עושי עבודת קודש.
פעמי רבות ,מעבר לרצו לעזור לזולת ,ישנ מניעי נוספי התומכי בהחלטה ,אול
הרצו לעזור הינו ראשו במעלה ,והוא נקודת היסוד.
לא כל משפחה מתאימה להיות משפחה מלווה ,ובפרק ההתחלה מתוארי קריטריוני
להתאמת משפחות לסידור.
ע זאת ,יש לזכור שיכולותינו להערי את הצלחת הקשר אינה עומדת פעמי רבות
בציפיות שלנו )לשני הכיווני( ,ולכ כדאי לקחת את הקריטריוני השוני בחשבו ,א
לסמו מאוד ג על תחושות הצוות לגבי רמת ההתאמה האפשרית.
יש לתת מעמד והכרה להורי המלווי  ,למרות שה אינ בעלי מעמד פורמאלי.
המלצות:
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יש להבטיח שקיפות מול ההורי ועדכונ בקשיי ע הילד )וגניבות שלו
לדוגמה מחו -למשפחה המלווה( ג א הילד אינו מעוניי בכ.



יש לאפשר להורי המלווי להיות שותפי בקבלת ההחלטות )למרות שאינ
בעלי מעמד חוקי בעיני המדינה( ,במידת האפשר.



יש להבהיר כי קשר ע הילד כולל ברמה מסוימת ג קשר ע משפחתו
הביולוגית )במקרי בה קיימת משפחה ,והילד נמצא בקשר עימ(.

ילדי במשפחה המלווה:
הילדי במשפחה המלווה ,מהווי גור חשוב להצלחתו של הליווי וליכולתו של הילד
להשתלב במשפחה ובסביבה הקרובה.
ברוב ניכר של המקרי ההורי ה שיוזמי ודוחפי ליצירת הסדר הליווי .הילדי ,ייתכ
ומסכימי ,ייתכ ואפילו נלהבי ,אול הדבר אינו מתחייב.
יתר על כ ,ג א עודדו את התהלי או הסכימו לו ,ה יכולי למצוא את עצמ זוכי
לפחות תשומת לב במהל הליווי ,לריב ע הילד המתארח ואפילו לקנא ולחשוב שאהבת
הוריה וזמנ מושקעת בילד המתארח על חשבונ .תחושות שכאלו יכולות להוביל
לדרדור תפקודי או התנהגות מתנשאת/מתנגדת כלפי הילד המתארח ,ומכא לחוסר
השתלבותו של הילד במשפחה.
ישנ ג מקרי רבי בה הילדי אינ מביעי חוסר שביעות רצו ,אול ההורי
חשי שהסידור הינו "על חשבו" ילדיה הביולוגיי ,ומחליטי בעקבות זאת לסיי את
הסידור.
ולהיפ ,כאשר ילד במשפחה המלווה משמש כחבר לילד המתארח ,משחק איתו,
משוחח איתו ועובר עמו חוויות חיוביות ,הסידור פורח.
בגלל כל אלו ,נקל להבי עד כמה קריטי לתת את הדעת על האחי במשפחה הביולוגית
והשתלבות החיובית בהסדר הליווי.
בפרק הכלי נמצא מאגר אתגרי והמלצות לסיוע ,למניעה ולהתמודדות ע האתגרי
השוני.
בכל מקרה ,יש לברר את רצונותיה של הילדי בבית המלווה והבנת את המשמעות
לפני תחילת הליווי ,כאשר הבירור נעשה מול הילדי ישירות )לא להסתפק במה
שאומרי ההורי לגבי מוכנות הילדי(.

19

המשפחה הביולוגית
להרבה מהילדי השוהי בפנימייה יש משפחה ביולוגית ,ג א זו לא יכולה לשמש
כעור* יציב עבור ילדיה .בחלק מהמקרי הילדי מבקרי בבתיה ,א לעיתי רחוקות
יותר ,במקרי אחרי ,ה אינ יכולי לבקר בבית כלל.
בי כ ובי כ ,המשפחה הביולוגית ,כל עוד קיימת ,וג א אינה מתפקדת ,היא
המשפחה הראשונית של הילד ,וכ הילדי אכ חשי.
הקונפליקט מקורו בכ שלמשפחות המלוות לא קל להכיר במשפחה הביולוגית
ובמקומה בנפשו של הילד .יש משפחות מלוות הרואות בליווי שלב להסדר מחייב יותר
)אומנה או אימו (-ולכ מרגישות אי נוחות לתת מקו למשפחה הביולוגית; משפחות
אחרות כועסות על המשפחה הביולוגית שאינה דואגת לצור של הילד/ה ,ועל כ לא
מוכנות להכיר בה.
יש לקחת בחשבו שלעיתי במשפחות חד הוריות ,יש מעורבות של ב זוג שמשנה את
כל האיזו בקשר של הילד ע ההורה וע המשפחה המלווה; יוצר קונפליקטי ואפילו
מביא לנקודות קיצו.
על הצוות המקצועי לעבוד ע המשפחה המלווה להכרה במקומה של המשפחה
הביולוגית:
מראש -בתיאו ציפיות;
תו כדי הליווי -בוידוא כי המשפחה המלווה מכירה במקומה של המשפחה הביולוגית,
אינה מנסה לדחוק אותה ממקומה ,א יש קשר מעשי ,ואינה מעבירה לילד מסרי
שיכולי לחבל בקשר בי הילד להוריו מולידיו.
יש לתת את הדעת על כ ,שלעיתי המשפחה המלווה יוצרת תחרות ע המשפחה
הביולוגית ,הגורמת דווקא לחיזוק הקשר מצד ע הילד.
המלצות במאגר האתגרי וההמלצות.
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צוות הפנימייה
צוות הפנימייה המטפל בילד אחראי עליו ונמצא עמו במגע רוב שעות היממה .באופ
טבעי ,נוצרי קשרי רגשיי בי אנשי הצוות לבי הילדי.
יש לתת את הדעת ,כי לעיתי ,כאשר מוציאי ילד לסידור של משפחה מלווה ,ישנה
קינאה ,במידה מסוימת ,של אנשי הצוות במשפחה המלווה וביחס הח שנוצר בינ לבי
הילד.
יש להיעזר באנשי צוות ההדרכה הנמצא במגע ישיר ע הילד ,בתהלי בחינת ההתאמה
של משפחה מלווה לילד מסוי ,שכ ה מכירי את הילד מקרוב ויכולי לסייע ליצירת
התאמה טובה.
בהמש ,יותר מתאי לנהל את הקשר המרכזי דר העו"ס ,שיכול להוות ג גור מתוו
בי המשפחה המלווה והצוות .כמוב ,יש מקו לחיבורי אישיי בי אנשי צוות
ספציפיי להורי ,ואז מעורבות העו"ס קטנה.
ישנה התלבטות הא אנשי הצוות הפעילי מתאימי להוות משפחות מלוות .הדעות
חלוקות ,אול א מחליטי לאמ -אסטרטגיה זו ,יש לנהל את הסיכוני הכרוכי בכ,
ולבחור אנשי צוות שידעו להתמודד ע הקונפליקטי הקשורי.
בכל מקרה ,אנשי צוות לשעבר הינ אוכלוסייה מועמדת נהדרת היכולה לשמש
כמשפחות מלוות .מומל -לטפח את הקשר ע העוזבי ,בי היתר ,כדי לאפשר מימוש
פוטנציאל זה.
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המלצות:
 הדרכת הצוות לגבי מורכבות סידור הליווי )כפיתרו של שייכות חלקית וקשיי
רבי( והכלת הילד על קשייו.



הדרכת אנשי הצוות לגבי הקושי שלה לחוות את משמעות הקשיי
הסובייקטיביי של המשפחות המלוות ,שלעול ה שוני מהקושי
האובייקטיבי כפי שמביני אותו אנשי הצוות.

 הבנה כי נדרש לעבוד ג ע ההורי .בחירת אנשי צוות ,שיודעי לעבוד ע
משפחות ומבוגרי ,לצור העבודה מול ההורי.
 למרות יכולת הבנת את הילדי וההורי ,לא נכו לתת לאנשי צוות פעילי )עד
לאחר תקופת צינו( להיות משפחות מלוות .ה צריכי את המרחב כדי לצבור
כוחות לטיפול בילדי בפנימייה .ובנוס* ,שלא ייווצר מצב שבחרו ילד מסוי על
פני קבוצה שלמה לה היו מחויבי.
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גורמי רווחה ברשות
הקשר והשותפות ע עו"ס המשפחה במחלקה לשירותי חברתיי בקהילה:
 .1לפני הפניית ילד לפנימייה על ידי גורמי הרווחה -בדיקת המער המשפחתי התומ
המורחב היכול לשמש כעור* משפתחתי ,בעת שהות הילד בפנימייה.
 .2ע הגעת הילד לפנימייה  -בניית תכנית טיפול משותפת לילד )על ידי הגורמי
האחראי במחלקה וצוות הפנימייה( ,כאשר נושא המשפחה המלווה צרי להיבח
כחלק מתכנית הטיפול ובשיתו* ע המשפחה הביולוגית.
החלטה משותפת ,הא משפחה מלווה הינה פתרו מתאי לילד ,מתי )בהינת
וזקוק לתקופת הסתגלות לפני הכניסה למשפחה( ואי מחפשי משפחה שכזו/
דגשי מתאימי.
הבנה שיש ילדי עבור מתקשי/מתעכבי במציאת המשפחה ,ויש לגבש
במשות* פתרו ביניי.
ג א הילד לא הגיע על ידי גורמי הרווחה -עדכו יזו של הפנימייה את גורמי
הרווחה ויצירת תהלי משות* )כמפורט בפרק זה( ,כאשר מגיע ילד חסר עור*
משפחתי.
 .3כאשר הילד מופנה למשפחה מלווה:
 הודעה לעו"ס הקהילה על מציאת המשפחה המלווה.
 החלטה משותפת לגבי אופי הקשר של הילד ע המשפחה הביולוגית )איפה
ה מקבלי ביטוי; הא בכלל יוצא לביתו הביולוגי וכו(.
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 .4באופ שוט*:
 עבודת עו"ס המחלקה לשירותי חברתיי ע המשפחה הביולוגית על
הסכמה וקבלת הסידור .אחריותו על התקשורת הכוללת למשפחה הביולוגית
לגבי הליווי.
 עירוב הפנימייה את המחלקה כאשר נחווי קשיי בקשר ע המשפחה
הביולוגית )בי א הילד נמצא במשפחה מלווה ,ובי א לא(.
 עדכו הפנימייה את המחלקה בדו"חות השוטפי )דו"חות סיכו שנה או
דו"חות לביהמ"ש(.
בנוס* :הסתייעות ביחידות המתנדבי של הרשות המקומית באיתור משפחות מלוות.
כאשר מדובר בפנימייה של מינהל החינו ההתיישבותי ,לא תמיד יש עו"ס קהילה
בתמונה )לאחר גיל  .(12במידה והוחלט כי נכו להסדיר לילד משפחה מלווה ,יש לשקול
הא הנ"ל סמ לכ שיש לערב את רשויות הרווחה בטיפול בילד וצרכיו.
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ההתחלה -לפני תחילת הליווי
לפני תחילת הליווי נדרש לבצע את הפעילויות הבאות:
 .1לבחור משפחות המתאימות להיות משפחות מלוות
 .2להתאי משפחה מלווה וילד.
 .3לתא ציפיות.
בחירת המשפחות מתואר בנספח לקוב -זה -בחירת משפחות מלוות.
ההתאמה של המשפחה והילד
התהלי יתבסס על מספר פרמטרי:
•

הסכמה של הילד לסידור בכלל; הסכמה של הילד למשפחה ספציפית זו.

•

ילד נוס* בבית ,עדי* מאותו מי .יותר קשה )א כי לא בלתי אפשרי( לחוות ע
הילד המתארח את קשיי גידולו והתבגרותו כאשר זו חוויה דומה ראשונה של
ההורי.

• פרמטרי נוספי שחשובי לילד; מומל -לשאול לדעתו ולהבי ממנו מה
חשוב לו בבחירת המשפחה .יש ילדי שמתאי לה יותר משפחה ע מעט
ילדי ,או ללא ילדי בבית בכלל ,ש יזכו לתשומת לב רבה אישית .אחרי
ירגישו בנוח בבית ע ילדי רבי ,ש יוכלו להתחבר ע האחי והסביבה.
לאחר ביצוע ההתאמה על ידי הצוות ,יש לאפשר להורי המלווי ולילד להיפגש ,כדי
לבחו הא ה אכ מתאימי .אי להתחיל סידור של ליווי ללא מפגש מקדי פני אל
פני.

25

 המלצה :נית לשקול לבצע מפגש זה ללא ידיעתו של הילד )כביכול ,במפגש טבעי(
כדי להקל על הילד את המפגש ולהקטי את האכזבה ,במידה ואי התאמה .נית
לנצל מסיבות ואירועי אחרי של הפנימייה בה מוזמני אורחי רבי )מסיבת
חנוכה ,למשל( כדי לייצר את המפגש האקראי כביכול.
יידוע:
יש ליידע את הגורמי הבאי לפני תחילת הליווי:
• עו"ס המחלקה לשירותי חברתיי של החני.
• א רלוונטי :עו"ס לחוק הנוער.
• הורי ביולוגיי /אפוטרופוס )יש לקבל הסכמתו מראש לסידור(.
תיאו ציפיות:
יש לבצע תיאו ציפיות ה מול ההורי ,ה מול הילד וה מול הצוות .נית להיעזר בנספח
"אתגרי" המפרט דרכי מניעת משברי ,בי היתר ,בתחילת הליווי .רשימת תיוג תיאו
ציפיות בתחילת הליווי כוללת רשימת נושאי עליה יש לתת את הדעת במקרה זה.
בנוס* ,יש לתת דגשי ספציפיי תלויי הקשר.
כמו כ ,יש לבצע שיחת הכנה ע הילדי במשפחה המלווה.
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ההתחלה -ע תחילת הליווי
תחילת הליווי צריכה להיות הדרגתית.
במידת האפשר ,ייפגש הילד ע המשפחה המלווה מספר פגישות ,בהתחלה –בפנימייה
או בסמו לה ,לאחר מכ יתארח הילד בבית המשפחה למספר שעות )בחלק
מהפנימיות -ע העו"ס( ,ובאופ הדרגתי במהל חודש עד חודשיי ,ילכו הליוויי
ויתארכו ,עד הגעה לסו* שבוע מלא.
יש להדגיש את חשיבות ההדרגתיות ולא לשלוח את הילד לאחר מפגש אחד או שניי
לסו שבוע של או אפילו לינה בבית שעדיי זר עבורו.
לאחר המפגש הראשו מומל -לבצע הפקת לקחי לגבי דר ההתנהלות ואופי הקשר
שיעוצב.
המלצות:
 יש להימנע מהתחלת ליווי עקב חיפוש פיתרו מיידי ולוח -למשפחה מלווה.
 יש להימנע מהשמה ראשונית במשפחה מלווה בליווי לחופשה ארוכה.
 כאשר שולחי ילדי למשפחה מלווה ,ובוודאי בפעמי הראשונות ,יש לאפשר
למשפחות אליה הגיעו להתגאות בה .לכ כדאי לרכוש לה בגדי חדשי
ולשלוח אות מסודרי ,נקיי ומסופרי.
 יש לזכור שהתקופה הראשונה מתאפיינת פעמי רבות כתקופת "ירח דבש" ,ויש
לתת לצדדי ליהנות מתקופה זו ,א להיות מוכני לכ שמדובר בתופעה מוכרת
שלאו דווקא תאפיי את הקשר לטווח הרחוק.
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ליווי שוט
הליווי השוט* למשפחה המלווה נראה לעיתי קשה למימוש ,בגלל העומס בו נתו
הצוות המקצועי ,ונראה שנית לוותר עליו ,א הוא ליבת השימור והוא שיכול למנוע,
בהשקעה קטנה יחסית ,משברי שידרשו משאבי רבי וילוו בצער רב עוד יותר.
להל המלצות לליווי ומעקב שוטפי:
• ליווי להורי המלווי -
א( כל יו ראשו לאחר ליווי  -שיחה ע המשפחות המלוות; טלפוני כל מספר
ימי בחופשות ארוכות.
ב( אחת לתקופה )אחת לשלושה חודשי( -מפגש ע קבוצת הורי מלווי )א
קיימת קבוצה מגובשת שכזו( .במידה והפנימייה קטנה ואי מספיק משפחות
מלוות לקיו קבוצה שכזו ,נית לחבור לפנימיות סמוכות אזורית.
ג( ייזו פגישות במסגרת ע הצוות המקצועי הישיר המלווה את הילד.
ד( תמיכה כספית לליווי )על פי הנוהל( ,תמיכה מוגברת בעת חופשות ,וידוא כי
הכספי מועברי בזמ וביוזמת הפנימייה ללא צור בבקשה או תזכור של
המשפחה.
ה( תמיכה בעת התלבטויות  -ג טלפונית וג בעת מפגשי של המשפחות המלוות
ע הילד בפנימייה  -ייחוד זמ למפגש ע העו"ס.
ו( תמיכה בעת משבר ,בעת הצור .ג א המשבר טר פר ,-שקילת הורדת
תדירות המפגשי כדי למנוע סיו .נית לשקול כלי זה ,ג א טר פר -משבר,
ונראה כי א לא יבוצע שינוי דחו* ,יפרו -משבר  /יסוכ הסידור כולו.
ז( מפגשי להורי המלווי ,פע עד פעמיי בשנה .ערב הוקרה שנתי לפעילות.
המשפחות המלוות משתנות ברמת הקשר שה מעוניינות/צריכות .יש להתאי
לכל משפחה את המתאי לה ,וע זאת לאז כדי לחלק את משאבי הצוות באופ
נכו .רמת הצור משתנה ע הזמ.
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• ליווי לצוות המטפל –
על העו"ס האחראי על הקשר לוודא כי לא מתעוררי חיכוכי משמעותיי בי ההורי
המלווי לצוות הפנימייה .במידה ומתעוררי חיכוכי שכאלו ,באחריותו להשקיט
ולהמשי לעקוב עד רגיעה.
• ליווי לילדי במשפחה המלווה-
הזמנת לאירועי הכי* אחת לתקופה )טיולי ומסיבות(.
• ליווי לילד )בהקשר לליווי( -
ליווי שוט* על ידי הצוות המטפל ,מדריכי ,רכזי ,עו"ס מטפל )ברוב המקרי הילד
מקבל טיפול רגשי -היות שהוא ללא עור* משפחתי(.
המלצות כלליות בעת יציאת הילד לחופשה:




מומל -לוודא כי הילד לוקח עמו את כל הנדרש לליווי.
מומל -לשלוח מתנות /כרטיסי ברכה לחגי ולאירועי ,ולדאוג שהילד הוא
שימסור את המתנה.

המלצות כלליות להורי המלווי :




הפגנת חו )קשר רגשי(.
התעניינות בילד ג בתקופת שהותו בפנימייה )טלפוני ,ביקורי וכד'(.

התמודדות ע אתגרי
ע כל הרצו הטוב של המשפחה וע כל יכולותיה להיטיב ע הילד ,האתגרי הרובצי
לפתחה של משפחה מלווה רבי.
אתגר הילדי במשפחה המלווה הינו משמעותי ביותר ,ותואר על כ בהרחבה בנפרד
)פרק המשפחה המלווה לעיל(.
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אירועי שוטפי
חלק מהשגרה השוטפת כוללת אירועי :פנימיות מקיימות ימי הולדת לחניכי הפנימייה
ונוהגות לזמ את הורי הילדי .בנוס* מזמינות הפנימיות את הורי הילדי לימי הורי
ואסיפות הורי ,לעיתי קרובות ג בשילוב בתי הספר וחלוקת תעודות .כמו כ ,ישנ
אירועי ייחודיי ברמת הפנימייה כולה וברמת הקבוצות אליה מוזמני הורי הילדי,
כולל :מופעי הצגות ,מוסיקה ולהקות זמר וריקודי ,חגי ,מסיבות בר ובת מצווה ועוד.
שילוב ההורי באירועי אלו הינו חיוני למעורבות בחיי ילדיה בפנימייה ולצמצו
תחושת הניתוק בי חיי הפנימייה וחיי המשפחה .השיתו* באירועי מהווה נדב חשוב
בקידומ של הילדי וכ בהכנה לחזרת לבית בעתיד.
באירועי אלו ,חשופי הילדי חסרי העור* המשפחתי לקושי .ה חשי יותר מתמיד
את הבדידות המתמשכת והיות ילדי של א* אחד .צוות הפנימייה אמור להיער
במיוחד לקבוצה זו ,ולעיתי להחלי* את ההורי שחסרי במהל האירועי.
כחלק מתפקידה של המשפחה המלווה מצופה ממנה להיער ,להגיע ולקחת חלק בכל
האירועי בפנימייה אליה מוזמני הורי ילדי בפנימייה וללוות את הילדי בהיעדר
של הוריה וקרובי משפחת.
יש לציי ,שבחלק מהאירועי השוטפי הקשורי לפנימייה יהיו נוכחי רק בני
המשפחה המלווה ,א ישנ אירועי ,ובפרט כאלו הקשורי באופ פרטני לילד עצמו
)יו הולדת ,מסיבת בר-מצווה( ,שבה יהיו נוכחי ג בני המשפחה הביולוגית וג בני
המשפחה המלווה.
קריטי שהמשפחה המלווה תיקח חלק באירועי;
כאשר מדובר באירועי בה מגיעות שתי המשפחות ,יש לוודא תיאו הדדי ,הסכמות
משותפות והכנות קפדניות למניעת קונפליקטי בי המשפחות )הטבעית והמלווה(.
מאגר אתגרי והמלצות כולל הצעות לדרכי למניעת הקונפליקטי הקשורי לאירועי
ודרכי לטיפול בה ע התרחשות.
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ניהול משברי
סידור של משפחה מלווה הינו סידור משלי ואינו סידור תחליפי להורי ביולוגיי עבור
הילדי ,ואינו מקביל לטיפול בילדי הביולוגיי עבור המשפחה המלווה.
הנחת היסוד ,על כ היא ,שבכל משפחה מלווה עלולי להיווצר משברי ,עקב מורכבות
הקשר.
פרק "הכלי" מכיל מאגר אתגרי והמלצות ,בו פירוט אי נכו להתנהל כדי להימנע
ממשברי ,א ג דרכי התמודדות בעת משברי.
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סיו
סיו הסדר של משפחה מלווה יכול לנבוע מ:
.1

רצו הילד לסיי את הסידור.

.2

רצו המשפחה המלווה לסיי את הסידור )בכלל ,או בהקשר לילד המסוי(.

.3

התהוות עור* יציב )קבוע או זמני( במשפחה הביולוגית.

.4

התנגדות המשפחה הביולוגית להמש הסידור.

.5

סיו לימודי )לעיתי ימשי הקשר ג אחרי -א לא בהכרח(.

בכל אחד מ המקרי ,בי א הסיו יזו ,מוסכ ורצוי על ידי כל הצדדי ,ובי א לאו,
מומל -לבצע פרידה מסודרת בי הילד והמשפחה המלווה ,מפגש שיהיה לא יותר מחודש
לאחר סיו הסידור בפועל.
יש לשאו* לסיו ההסדר בסו* שנת הלימודי ,שכ תקופת הקי -הינה תקופה בה
הילדי רגילי למעברי :התחלפות מדריכי ,מורי ועוד .יקל על תחושות הצדדי.
במקרה שבו הפסקת הסידור הינה בגלל התהוות עור* במשפחה הביולוגית ,יש לנסות
ולהגיע ע המשפחה להסדר בו תוכל להמשי להיפגש ע הילד ,ג א לעיתי יותר
רחוקות ,בבחינת קרובי משפחה רחוקי .זאת ,ג כדי לא לקטוע את הקשר שנוצר ,וג
כדי להוות רשת ביטחו נוספת למקרה שהמשפחה הביולוגית שוב לא תוכל לשמש
כעור* זה.
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משאבי
ניהול משפחות מלוות מחייב משאבי של הפנימייה.
בעלי תפקידי מרכזיי:
• "ילדי בסיכוי" -פונקציה מרכזית ארצית/מחוזית  -אחראית לבניית המאגר
ולשיווק הפעילות ועידוד משפחות לפנות ולהציע מועמדות .אחראית לקבלת
המשפחות וסינונ באופ ראשוני .פרטי המשפחות שנמצאו מתאימות תעבורנה
לפנימיות לטובת בדיקת התאמה עקרונית ובדיקת התאמה ספציפית לצרכי של כל
פנימייה.
• מנהל פנימייה או נציג מטעמו  -אחראי לקשר שוט* ע "ילדי בסיכוי" .אחראי
לסיוע ,על פי הצור ,לשיווק הפעילות ,אחראי לוידוא עמידה בלו"ז כאשר מועברות
משפחות לבדיקה ,ואחראי לקידו הפעילות כולה בפנימייה.
• אחראי פנימייתי  -אחראי לקשר הכללי ע המשפחות המלוות .מומל -שיהיה איש
צוות העובד ע הילד ומכירו ,א לא המטפל הרגשי של הילד ,למניעת כפל נאמנויות.
מדובר בפונקציה ברמת הפנימייה כולה ,מעבר לעו"ס ,שתנחה קבוצה של משפחות
מלוות אחת למספר חודשי ,שתיצור רשימת קשר של מיילי ,כ שהמשפחות
המלוות תוכלנה להיות בקשר זו ע זו ,שתשלח ברכות/מתנות קטנות לחגי וכו'.
• עו"ס  -אחראי לקשר הספציפי ע משפחה מלווה מסוימת .אחראי לקשר ע עו"ס
הילד )א לא אותה פונקציה( ,אחראי לקשר ע המדריכי הישירי של הילד
בפנימייה ,אחראי לקשר ע עו"ס המשפחה הביולוגית  /עו"ס לחוק הנוער ,כאשר יש
אירועי חריגי.
כל פנימייה תחליט הא מדובר בבעל תפקיד ייעודי ,או הפעילות מתחלקת בי
עו"סי שוני.

*

יש להכליל את נושא העבודה ע משפחות מלוות כחלק מהאוריינטציה של בעלי
התפקידי בפנימייה.
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נספח-תהלי #בחירת משפחות מלוות והתאמת
בחירת משפחות מלוות והתאמת אינה תהלי פשוט.
בעצ הצעת סידור של משפחה מלווה ,נוצרות ציפיות אצל הילד/ה למשפחה חמה
שתת מענה לצרכי רגשיי חסרי ,ואי זה נכו וראוי להביא את הילד/ה להתנסות
במשפחות בזו אחר זו ,עד שיימצא סידור מתאי .כל אי הצלחה מהווה אכזבה לילד )כמו
ג למשפחה( ,ויש על כ לעשות את כל המאמצי כדי לבצע התאמה מיטבית
מלכתחילה.
כדי להגיע להתאמה מיטבית הוגדרה תפיסה אחידה שתשרת את כלל הפנימיות ואת
"ילדי בסיכוי" באופ אחיד ומקצועי .להל התפיסה על פיה מבוצעות הבחירה
וההתאמה של משפחות מלוות.
מודל  -תפיסת הבחירה וההתאמה
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התחלה
ישנ שני שלבי תפיסתיי מרכזיי בהחלטה על משפחות מלוות:

•

בחירה :החלטה עקרונית א משפחה מועמדת מתאימה להיות משפחה מלווה.

•

התאמה :החלטה הא לשד בי משפחה מלווה וילד/ה מסוימי.

ייתכנו מגוו מצבי :
תיתכ משפחה שלא מתאימה כלל לשמש כמשפחה מלווה.
לדוגמה :משפחה שאחד ההורי חולה בסרט והטיפול האקטיבי במחלה מונע אפשרות
לפניות וטיפול בילד הנדרש ממשפחה מלווה.
תיתכ משפחה שמתאימה באופ עקרוני ,וע זאת לא מתאימה לצור של ילד מסוי.
לדוגמה :משפחה שיש לה מספר רב של ילדי ,והילד הספציפי נדרש למשפחה שקטה
ללא ילדי ,או ע ילד אחד לכל היותר ואפשרות למקו שקט ורגוע,
וכו'.
ההחלטה העקרונית על בחירת משפחה תהיה סטנדרטית )אחידה( ויחידה לכל המסגרות
השונות:
חלקה הראשו יבוצע על ידי "ילדי בסיכוי" )פרק " -2הסינו הראשוני"(.
חלקה השני יבוצע על ידי הפנימייה הראשונה שתבקש לבחו התאמת משפחה ספציפית
)פרק " -5מפגשי"(.
הערה :ההחלטה העקרונית של פנימייה תהיה לטובת כלל הפנימיות בהתא לסטנדרט
האחיד שנקבע.
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פנייה דר #האתר /פנייה טלפונית
פניית הורי המעונייני להתנדב תהיה דר אתר "ילדי בסיכוי" באמצעות שאלו.
רשימת השאלות בשאלו זה באתר מטרתה לסייע בתהלי הסינו על שלביו השוני.
פירוט השאלות מצור* להל ברשימת שאלות לבדיקת משפחה מועמדת
במידה והייתה פנייה טלפונית ,תתבקש המשפחה להיכנס לאתר ולהשלי את השאלו
דר האתר.
במקרי חריגי ,יינת סיוע למשפחה למילוי דנ.

סינו ראשוני
"ילדי בסיכוי" תהיה אחראית לסינו הראשוני של המשפחות המועמדות .שלב זה הינו
החלק הראשו בבדיקת ההתאמה העקרונית של משפחות לתפקיד משפחות מלוות.
הקריטריוני שייבחנו על ידי "ילדי בסיכוי" יכללו:
בחינת התאמה
קריטריו
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 .1מודל משפחתי

מודל זוגי מסורתי )אב וא( או משפחה חד הורית
הנמקה :החניכ/ה מגיעי ע מורכבות גבוהה .יקשה עליו/ה
לקבל מורכבות נוספת.

 .2הורות

הורי לילדי או בעלי ניסיו בעבודה.

 .3עבר פלילי

יש לבקש אישור משטרה לכ שאי לאב המשפחה ולגברי
בני  18ומעלה במשפחה המלווה ,עבר של פגיעות מיניות.
יש לבקש משני ההורי הצהרה על אי עבר פלילי.

 .4ממליצי

הסכמה למת שמות ממליצי.

 .5תנאי פיזיי

מיטה
מד* בארו
יכולת ניוד ע הילד הנוס*
קיו הכנסה קבועה.

 .6שימוש בסמי
ואלכוהול

היעדר סמי.
היעדר סיכו לילדי עקב שימוש באלכוהול.

 .7הסכמה

הסכמת שני ההורי להתנדבות; אי התנגדות הילדי
להתנדבות.

 .8רקע רפואי
ונפשי

היעדר מחלות כרוניות ו/או נפשיות היכולות להוות גור
מעכב משמעותי ליכולת התפקודית ו/או לפניות ההורי.

בחינת הקריטריוני תהיה על פי הנכתב ,ובמידת הצור תלווה בשיחה טלפונית.
לגבי קריטריו  8של רקע רפואי ונפשי  -יישקל הא לפסול את המשפחה במקרה של
מחלה כרונית או נפשית שברור כי תפריע לתפקוד ו/או לפניות ,או הא להעביר את
ההחלטה לפנימייה בשלב ב' ,להתרשמות הא הרקע רפואי/רגשי מהווה בעיה שאינה
מאפשרת היותה של המשפחה משפחה מלווה.
"ילדי בסיכוי" תעדכ את המשפחה הא עברה את השלב הראשו בבחינה והיא
עוברת לשלב בחינה מתקד ,א לאו.
במידה והמשפחה המועמדת עברה את הסינו הראשוני בהצלחה" ,ילדי בסיכוי"
תרשו אותה במאגר .המש הסינו המקצועי יבוצע על ידי הפנימייה.
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פניית פנימייה לבקשת משפחה מלווה
כאשר בפנימייה עולה צור במשפחה מלווה ,תפנה זו ל"ילדי בסיכוי" לבקשת משפחה
מתאימה .הפנימייה תוכל לבחו את רשימת המשפחות הפוטנציאליות במאגר ,א בכל
מקרה פרטי המשפחה )ש וטלפו( יהיו אצל "ילדי בסיכוי" ,והפנייה תועבר לביצוע
"ילדי בסיכוי" לקידו התהלי.
הפנייה תהיה על גבי טופס סטנדרטי המתאר את הילד ומתאר את המשפחה הרצויה על
פי הבנתה.
טופס הפנייה מצור* להל בטופס בקשת פנימייה לבקשת משפחה מלווה.

העברת פרטי משפחה מתאימה ביותר
"ילדי בסיכוי" תשקול ,בהתא לטופס שהתקבל ובהתא למאגר המשפחות
המועמדות ,מי המשפחה המתאימה ביותר לצרכי שהוגדרו.
במידה ואי משפחה כזו בנמצא  -תעדכ "ילדי בסיכוי" את הפנימייה.
במידה ונמצאה משפחה אחת או יותר -תשלח "ילדי בסיכוי" את פרטי המשפחה
המתאימה ביותר )אחת בלבד בו זמנית( לפנימייה ,בליווי השאלו שמולא על ידי
המשפחה ומידע נוס* שהצטבר מאז הבקשה.
א מדובר בפע ראשונה שמשפחה זו נשלחת ,תציי "ילדי בסיכוי" שהמשפחה טר
סיימה את בדיקת ההתאמה העקרונית ,ועל הפנימייה להשלי בחינה זו ולעדכ לגבי
התאמה זו.

38

מפגש ע ההורי להחלטת הפנימייה
על התאמה
המפגש של צוות הפנימייה ע ההורי נועד למטרה כפולה:
א .לסיי את שלב בחינת ההתאמה העקרונית )במקרי בה זהו המפגש הראשו של
המשפחה ע אחת הפנימיות לצור בדיקת התאמה( .יש לזכור כי "ילדי בסיכוי"
מבצעת רק סינו ראשוני )כמפורט לעיל( ועיקר הבדיקה מבוצע על ידי הפנימייה.
ב .לבחו הא המשפחה מתאימה לילד הספציפי עבורו מחפשי כעת משפחה מלווה.
הפנימייה תקבל לידיה מ"ילדי בסיכוי" את כל המסמכי הרלוונטיי על המשפחה
המועמדת ,החל מהשאלו שמילאה ,דר עדכוני פרטי שהועברו על ידה בתקופת
היותה במאגר של "ילדי בסיכוי" ,וכלה במידע נוס* שהצטבר ,במידה והמשפחה
הייתה כבר בקשר ע אחת הפנימיות.
המפגשי של צוות הפנימייה ע המשפחה יכללו:
 (1שיחה פני אל פני בפנימייה:
להיכרות ע ההורי ,יכולותיה ומניעיה לבקשה להיות משפחה מלווה ,ובחינת
התאמת לתפקיד.
 (2ביקור בית:
בביקור הבית ייבחנו התנאי הפיזיי המתוכנני לשמש את הילד ,א אכ אפשר
להתחיל בתהלי הליווי ,וכ על מנת להתרש באופ בלתי אמצעי מהבית.
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דגשי לבדיקה העקרונית:



הבנת המשפחה את מורכבות הליווי הכולל אחריות רבה מחד ,א סמכויות
מוגבלות מאיד; הבנת מחויבות המשפחה כולה לתהלי אליו נכנסי.




בירור הגורמי שהובילו את המשפחה לבחור להיות משפחה מלווה.





הבנה והכרה של המשפחה המלווה את מקו צוות הפנימייה ומקומ של ההורי
הביולוגיי )א ישנ(.
וידוא כי יש פניות ויכולת להקדיש זמ ומשאבי רגשיי לילד.
הערכה כי מדובר בבית שמנוהל ע גבולות וסמכות– ה יכולת הצבת וה
אכיפת בפועל.
הערכה כי המשפחה יכולה להיות גמישה; הערכה כי מדובר במשפחה היודעת
להתמודד ע משברי )איחורי בחזרה ,עישו ,וכד'( ומצבי קצה )אלכוהול ,סמי,
אלימות ,גניבות ,התנהגויות מיניות בעייתיות(.

נקודות לבחינת התאמה ספציפית:
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מגזר המשפחה ,תרבותה ומנהגיה אל מול מוצאו של הילד.
מרחק גיאוגרפי בי הפנימייה למשפחה המלווה.
מקצב בו חיה המשפחה אל מול המקצב הפנימי של הילד.
גילאי הילדי והמיני ,אל מול גיל הילד ומינו.
הבנת מורכבות הילד ונתוניו ,ויכולתו להתמודד ע הקשיי הנלווי.
הבנת מאפייני הילד שמשפחה מוכנה לקבל ,אל מול מאפייניו בפועל.
במקרה של מתבגרי -בחינת יכולת המשפחה להתמודד ע אתגרי הגיל
הייחודיי.

מפגש ע הילדי להחלטת הפנימייה
על התאמה
שיתו* הפעולה של אחי במשפחה המלווה הינו קריטי להצלחת הסידור .מטרת המפגש ע
הילדי לוודא שאכ יש סיכוי לשיתו* פעולה שכזה .להל דגשי למפגש ,בהתבסס על כלי
שפותח עבור האומנה.

דגשי למפגש
נושאי שחשוב לברר במהל #השיחה:



אינטראקציה חברתית של הילדי )עד כמה חברותיי ,עד כמה חשוב לה להיות
לבד(.




עמדה לגבי התהלי המוצע; ציפיות וחששות.
דפוסי התנהגות )גבולות ,ענישה ,בילוי בחופשות וכו'( ודינאמיקה במשפחה בכלל ובי
האחי בפרט; מקו אפשרי של הילד המתארח בתו דינאמיקה זו.

טיפי לדיבוב ילדי ונוער לשיחה:



מקדי :הפגת חששות מהשיחה אל מול ההורי .ההורי ככוח מרכזי כאשר העו"ס
תומ אות .לתת לגיטימציה לכ שייתכ וילדיה יחששו מהליווי ,ואי משמעות
הדבר בהכרח שהליווי לא יצא אל הפועל.



יצירת אווירה מאפשרת )א מדובר במשרד -כיבוד קל ,חדר נעי לישיבה ,משחקי
לאירוח ילדי( ,אווירה לא רשמית.



הצטרפות – joining /להפחתת חששות .נית לעשות שימוש באלבו משפחה
)בבית המשפחה( או תחביבי של הילדי כטיפ לשבירת הקרח .למידה על המשפחה
והכרת המשפחה .לילדי -קלפי להיכרות.



א בבית המשפחה :בקשה מהילד לבצע סיור בבית.
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שיח ללא ההורי )אלא א מתרשמי שההרחקה מעכבת את השיח(.
סגנו השאלות :לא חודרני ,ר.
יציאה מבסיס מידע חיובי קוד על הילד )שנלמד מהשיח ע ההורי( .הסבר על מהי
פנימייה וכיצד מנוהלי בה חיי היומיו של ילדי.

שיחה ע ממליצי להחלטת הפנימייה על התאמה
הפנימייה תשוחח ע לפחות שני ממליצי שוני ,על פי הפרטי שהועברו על ידי
המשפחה המועמדת.
להל דגשי לשיחה )מבוסס על כלי שפותח עבור האומנה(:




יש לברר מה מידת ההיכרות של הממלי -ע המשפחה.
מומל -לשאול את הממלי -הא המשפחה שיתפה אותו בהתלבטות ,במחשבה
להיות משפחה מלווה ,ומה הלבטי שעלו.



מומל -לנסות לגייס את הממלי -כאד קרוב למשפחה כדי שיית דעה
אובייקטיבית על כוחותיה וצרכיה בנוגע למורכבות הסידור כמשפחה מלווה כדי
שהמשפחה לא תיכנס למשימה שהיא מעבר לכוחותיה.



א נית -עדי* להתקשר לממלי -אחד מתו מערכת החינו )מורה של אחד
הילדי הביולוגיי( .לשאול על מצב הילד הביולוגי ,שיתו* הפעולה של ההורי
ומידת מעורבות.
כמו כ ,א למשפחה היה קשר ע גור טיפולי כלשהו :מחלקה לשירותי
חברתיי ,מטפל משפחתי ,פסיכולוג לילד וכד' ,חשוב לבקש לדבר איתו.
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החלטה עקרונית וספציפית
תו שבועיי ,לכל היותר ,מיו קבלת שמה של המשפחה המועמדת ,על הפנימייה לקבל
החלטות:
א .לגבי רמת ההתאמה העקרונית של המשפחה להיות משפחה מלווה )א טר
התקבלה החלטה כזו(.
ב .לגבי רמת ההתאמה הספציפית של המשפחה לילד עבורו פנתה.
על הפנימייה לדווח ל"ילדי בסיכוי" לגבי סטטוס המשפחה:
 (1המשפחה לא מתאימה להיות משפחה מלווה.
 (2ישנה התלבטות בא המשפחה מתאימה ,א אי התאמה לצרכי הפנימייה כעת.
 (3המשפחה מתאימה עקרונית ,א אי התאמה לצרכי הפנימייה כעת.
 (4המשפחה מתאימה והוחלט להתחיל בהתקשרות עמה.
הפנימייה תלווה את ההחלטה במסמ תומ מלווה.
"ילדי בסיכוי" תעדכ את הפרטי במאגר בהתא להחלטה.
במידה ולא הייתה התאמה -תוכל הפנימייה לבקש משפחה נוספת אפשרית )חזרה
לפרק  4לעיל(.
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עדכו המשפחה
יש לעדכ את המשפחה לגבי ההחלטה העקרונית והספציפית כדלהל:
(1

באחריות הפנימייה  -להודיע למשפחה שהפנימייה לא תמשי איתה את הקשר
לילד זה או בכלל.

(2

באחריות "ילדי בסיכוי"  -להודיע למשפחה א ההחלטה העקרונית לגביה
שלילית.
בכל מקרה ההודעה תהיה באופ מנומס ומכבד.
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סיו
להל סיכו תהלי הבחירה וההתאמה:
פרסו וגיוס משפחות יבוצע כתהלי מרכזי על ידי "ילדי בסיכוי".
בנוס* ,פנימיות תבצענה תהליכי גיוס מטעמ.
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.1

"ילדי בסיכוי" תקבל פניות של משפחות מועמדות המגיעות דר הטלפו או דר
האתר.
רישו באתר ילווה במילוי טופס הכולל התייחסות לקריטריוני לעיל.
רישו טלפוני יפנה את המשפחה לאתר להשלמת הפרטי.

.2

"ילדי בסיכוי" תבח את כל הנתוני לעיל .משפחות שאינ עונות על תנאי 1-7
ייפסלו מיידית על ידי "ילדי בסיכוי".
לגבי תנאי  8תשקול "ילדי בסיכוי" הא לפסול את המשפחה ,או להשאיר את
ההחלטה לראיו אישי )שיבוצע בהמש על ידי גור שטח(.
תנאי  8-9ייבחנו בהמש בראיו על ידי גור שטח.
"ילדי בסיכוי" תודיע למשפחות שמועמדות נפסלה בשלב זה.
יתר המשפחות יעודכנו שהבירור לגבי התאמת עובר לשלב מתקד ,א הבירור
לגביה טר הסתיי".ילדי בסיכוי" תרשו משפחות אלו במאגר.

.3

פנימייה שמבקשת לאתר משפחה מלווה לחניכ/ה מסוי תעביר פרטי ראשוני
לגבי החניכ/ה על גבי טופס סטנדרטי ולגבי אופי המשפחה הרצויה.
"ילדי בסיכוי" תוודא רלוונטיות מול המשפחות שנראות מתאימות ,ובמידת
הצור תעדכ את המאגר לגבי שינויי בסטטוס.

.4

"ילדי בסיכוי" תעביר את פרטי המשפחה המתאימה ביותר ,והפנימייה תחליט
א היא מבקשת לפגוש ולראיי משפחה זו .במידה ולא" ,ילדי בסיכוי" תעביר לה
את המשפחה הבאה המתאימה.

.5

הפנימיות תבצענה את ראיו השטח לבחינת התאמה עקרונית והתאמה ספציפית
לחניכ/ה הנדרש.

.6

הפנימייה תדווח ל"ילדי בסיכוי" ,תו שבועיי לכל היותר ,לגבי הסטטוס:
א( המשפחה לא מתאימה להיות משפחה מלווה.
ב( ישנה התלבטות בא המשפחה מתאימה ,א אי התאמה לצרכי הפנימייה
כעת.
ג( המשפחה מתאימה עקרונית ,א אי התאמה לצרכי הפנימייה כעת.
ד( המשפחה מתאימה והוחלט להתחיל בהתקשרות עמה.
הפנימייה תלווה את ההחלטה במסמ תומ מלווה.

.7

לאחר קבלת ההחלטה:
במידה והוחלט לפסול את המשפחה " -ילדי בסיכוי" אחראית להודיע למשפחה
על הנ"ל.
במקרה זה ,כמו ג במידה והמשפחה מתאימה והוחל בהתקשרות עמה" ,ילדי
בסיכוי" תעדכ את פרטי המאגר בהתא.
במידה והילד לא מתאי לצרכי הפנימייה עכשיו ,הפנימייה תעדכ את המשפחה
על אי התאמה לצרכיה היא בשלב זה ,ועל החזרתה למאגר "ילדי בסיכוי".
הפניית משפחה לפנימיות נוספות תלווה במידע שכבר נאס* ,אול לא יהיה צור
בראיו לבחו שוב את רמת ההתאמה העקרונית ,אלא א היה ספק לגביה.
פנימייה שבה היה סיו של סידור אומנה ,והפנימייה סוברת שהמשפחה מתאימה
להוות משפחה מלווה ג בהמש ,א אי לה צור במשפחה זו לצרכיה הנוכחיי,
תדווח על כ ל"ילדי בסיכוי" ,שתעדכ את המאגר ותחזיר את המשפחה למאגר
המועמדי הנ"ל בליווי מידע מלווה.
כנ"ל לגבי משפחות שהגיעו בגיוס מקומי ,או ביוזמת לפנימייה ,ואי התאמה
לצרכי הפנימייה.
אי הסכמות  /התלבטויות שאינ מגיעות לידי הכרעה ,תועברנה להתייעצות ע
הפיקוח.
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כלי
כדי להטמיע את מימוש התפיסה המקצועית בשטח ,נדרשי כלי מסייעי.
הכלי המוצעי מותאמי לשלבי השוני בתהלי העבודה ע המשפחות
המלוות.
להל רשימת הכלי ,תו פירוט והסבר לכל כלי .הכלי עצמ מצורפי כנספחי.
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ש הכלי

בחירת משפחות מלוות

שלב

התחלה

קהל יעד

עובדי בצוות המסגרת האחראי על בחירת משפחות;
"ילדי בסיכוי"

סוג הכלי

מסמ תורה מקצועית

מתי להשתמש

בבחינת משפחות המתאימות לשמש )ברמה העקרונית(
כמשפחות מלוות

הרציונאל לכלי

ראוי להפקיד את הילדי שבאחריותנו רק למשפחות שאכ
נמצאו כמתאימות ומסוגלות להכיל משימה חשובה זו ,שאינה
טריוויאלית כלל ועיקר .תהלי הבחירה הינו תהלי מקצועי
ויש לקיימו בהתא לתורה סדורה.
הערה :מבוסס על כלי דומה שנבנה באומנה.

ש הכלי

הסכ בי משפחות מלוות לפנימייה

שלב

התחלה

קהל יעד

מנהלי מסגרות

סוג הכלי

מסמ תורה מקצועית

מתי להשתמש

לפני תחילת הליווי בפועל

הרציונאל לכלי

הסדרת הליווי על היבטיו הפורמאליי

ש הכלי

תחילת ליווי

שלב

התחלה

קהל יעד

עובדי בצוות המסגרת האחראיי על התאמת משפחות
מלוות לילדי

סוג הכלי

רשימת תיוג

מתי להשתמש

כאשר מבקשי להתאי משפחה מלווה לילד ספציפי

הרציונאל לכלי

רשימת הנושאי שיש לטפל בשלב זה גדולה ,א ג קריטית
להצלחה .עבודה מול רשימת התיוג תקטי את הסיכוי
לשכחה /אי ידיעה ,ותגדיל את סיכויי הצלחת הליווי

ש הכלי

פרטי חניכ/ה בליווי

שלב

התחלה

קהל יעד

משפחות מלוות

סוג הכלי

טופס

מתי להשתמש

טופס שימולא ויימסר למשפחות המלוות ע פרטי על
החניכ/ה שאותו מלווי

הרציונאל לכלי

ידע שהכרחי שיהיה בידי ההורי בכל שלב

ש הכלי

ליווי שוט של משפחות מלוות

שלב

ליווי שוט*

קהל יעד

עובדי בצוות המסגרת האחראיי על הקשר השוט* ע
המשפחות המלוות

סוג הכלי

רשימת תיוג

מתי להשתמש

באופ שוט*

הרציונאל לכלי

מניעת משברי וסיוע לקשר חיובי
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ש הכלי

מאגר אתגרי והמלצות

שלב

התחלה; ליווי שוט*

קהל יעד

עובדי בצוות המסגרת האחראיי על הקשר השוט* ע
המשפחות המלוות

סוג הכלי

מאגר

מתי להשתמש

באופ שוט*

הרציונאל לכלי

שיפור יכולת ההתמודדות ע קשיי הליווי על סוגיה השוני
ומניעת.

הסכ בי משפחה מלווה לפנימייה
הואיל:
והמשפחה הביעה רצונה לשמש משפחה מלווה והסכימה לארח חניכ/ה בביתה בהתא
ללוח החופשות השנתי;
והמשפחה נמצאה מתאימה לשמש משפחה מלווה;
והחניכ/ה הביע/ה הסכמתו/ה להתארח במשפחה זו;
ומשפחת החניכ/ה ו/או רשויות הרווחה הביעו תמיכת בסידור של החניכ/ה במשפחה
מלווה;
סוכ בתארי _________ כי משפחת ___________ תשמש משפחה מלווה
עבור החניכ/ה ___________
בזמ חופשות מהפנימייה ובעת הצור ,בתיאו מראש בי הצוות החינוכי /טיפולי של
הפנימייה לבי המשפחה המלווה,
החל מתארי ________.
זכויות המשפחה המלווה:
.1

לקבל הדרכה על התפקיד ומידע רלוונטי על החניכ/ה אחרי ויתור סודיות כתוב של
הורי החני.

.2

לקבל ליווי ,הכוונה וייעו -מטע הצוות הטיפולי -חינוכי של הפנימייה.

.3

להיות מתוגמלת בהשתתפות עבור כל יו אירוח ,המוגדר על פי הפנימייה ,בהתא
לתעריפי משרד הרווחה ) 4 68ליו ,נכו ל .(07/12 -המשפחה רשאית להשתמש
בכס* זה ,על פי שיקול דעתה.

.4

לקבל את החניכ/ה המתארח/ת מצוידי בבגדי להחלפה ובכלי רחצה.

.5

לקבל ש של איש קשר זמי להתייעצות מהפנימייה בזמ חופשות.
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מחויבות המשפחה המלווה:
.1

לארח ילד מהפנימייה בבית בתנאי ביתיי הולמי )לינה ,אכילה ,שותפות בפעילות
המשפחה מחו -לבית בזמ שהות החניכ/ה בבית המשפחה(.

.2

לשמש כתובת קבועה ,זמינה ויציבה עבור החניכ/ה בעת חופשות בהתא למה שנקבע
מול הפנימייה.

.3

לדווח ולהתייע -בכל הקשור למצב החניכ/ה בזמ החופשה.

.4

לדווח על כל שינוי במצב המשפחה המלווה.

.5

להוות מודל משפחתי ערכי עבור החניכ/ה ולעודד אותו/ה להתנהגות דומה.

סיו ההסכ :
ההסכ תק* ומוגבל לתקופת השהייה של החניכ/ה בפנימייה .מעבר לכ ,שני הצדדי
זכאי לבקש לסיי את ההסכ בכל עת.

חתימת אב

חתימת א

ש
אב:
א:
חניכ/ה:
כתובת הפנימייה:
כתובת המשפחה המלווה:
קירבה )א ישנה( לחניכ/ה:
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תעודת זהות

חתימת נציג
הפנימייה
תארי לידה

תחילת ליווי -רשימת תיוג
מול המשפחה המלווה:



הגדרת התפקידי שבאחריות המשפחה והתפקידי שאינ באחריותה בטיפול
בילד ובהחלטות על דרכי הטיפול בו ,בשגרה ובחירו.




מת רשימת טלפוני לפנייה בשעת חירו.



החתמת המשפחה על התחייבותה לשמירת סודיות בכל הנוגע למידע שייחש*
לה לגבי הילד.
מידע על הילד :

•

התנהגויותיו ,בעיותיו הנפשיות או בעיות אורגניות אחרות א קיימות )ג
בעיות קשב וריכוז( .יש לתת מידע על הבעיות הללו – מה צפי השיקו ,תו
הדגשת האיטיות וחוסר יכולת הניבוי של השיקו .בהתא למצב הילד ,יש
להסביר כי כפי הנראה לא יהיה ככל בני גילו או כילדיה הביולוגיי.

•

הסבר על הדינאמיות בחיי המשפחה הביולוגיות.

•

תיאור המשפחה הביולוגית וצדדיה החיוביי.

•

תיאור מפורט ומדויק של ההתנהגויות הבעייתיות שעלולות להופיע.

•

תיאור הטיפולי התרופתיי של הילד; אלרגיות ורגישויות למיניה.

•

פירוט על הפנימייה -חוקיה וכלליה ,מאפייני הילדי המגיעי אליה ,חוויות
החיי של הילדי.

•

הגדרת איש קשר עמו נית להעלות קשיי ולדו בביקורת ו/או התלבטויות.

•

הגדרת זמני ביקורי ומועדיה.
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הדרכה מקדימה בנושאי הבאי:

•

אפשרות של קושי לילד -אי נוחות של הילד בבית ובמשפחה לא מוכרת,
קושי במת אמו על רקע נטישותיו ואכזבותיו.

•

קשיי מצד הילד -אפשרות בושה על הסידור; אפשרות שהילד יבח את
אמונ ואת טיב הקשר .פרידה קשה בסיו סו* שבוע שנמצא אצל.

•

הכנת הילדי הביולוגיי של המשפחה המלווה לקראת קבלת הילד לליווי.

•

הכנת ההורי המלווי לכ שלמרות שכרגע ילדיה נותני את בירכת
לליווי ,בהמש עלולי להיתקל בקשיי שיובילו להתנגדות לליווי .משפחה
ביולוגית -מקומה בקרב הילד ,קבלתה ,הדינאמיות בחייה.

•

סדר היו של המסגרת והתאמת המקצב של המשפחה לילד.

•

לימוד הילד באופ הדרגתי להעסיק את עצמו.

•

מעני אפשריי שנית להפעיל במצבי בעיתיי ייחודיי של הילד.

•

קשר ע הפנימייה; לאיזה גור יש לפנות ומתי.

•

הקשר בי הילדי הביולוגיי לילד המתארח -קשיי בקבלת הילד
המתארח ,חשיפת הילדי הביולוגיי לתכני שוני מצד הילד המתארח,
הצור של הילד בהורי ופחות באחי.

•

פעילויות משותפות ע ילדי המשפחה.

•

ויתורי מתבקשי של המשפחה המלווה.

•

גבולות ההורות.

•

גובה ההשקעה בנתינה כספית -חשיבות אי התבססות הקשר על חומריות,
המלצה להתייעצות ע צוות הפנימייה.

הבהרה כי משרד הרווחה אינו מממ בילויי מעבר לסכו המוגדר.





•

שמירה קפדנית על צנעת הפרט של הילד המתארח.

•

קשר ע המשפחה הקרובה ,המורחבת והקהילה.

•

בא מדובר בילד שידוע מראש כי אינו ורבאלי או מוקיר תודה ,מצמצ
בדיבור רגשי וכו ,5לשת* את המשפחה המלווה במידע ולהפגיש אותה ע
הצוות החינוכי הישיר של הילד המתמודד ע אותו קושי.

•

אופ קבלת שירות רפואי עבור הילד ,במידה ונזקק לו במהל שהותו בבית.
יש ליצור קשר ע עו"ס בפנימייה לעדכו וקבלת הנחיות בהתא למקרה.

תיאו ציפיות:

•

סדר יו.

•

גבולות החופש של הילד.

•

תוכ הליווי.

המלצות:

•

הכנת מסמ חוזה המגדיר באופ מעשי מפורט את תכנית העבודה ע הילד;
במידת האפשר לשת* את המשפחה הביולוגית מראש בהגדרת תכנית עבודה
זו .בחוזה או בהסבר בע"פ למשפחה המלווה ,יש להגדיר תחומי אחריות
ברורי – מה באחריותה ומה באחריות הפנימייה.

•

יצירת חברה משלו לילד המתארח בקרב שכני וקרובי בגילו ,מתאימי
לאופיו ולתחביביו.
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הניסיו מלמד שהילדי המתארחי צורכי  50%מתשומת הלב של ההורי המלווי
במשפחה ,מה שמשאיר לילדי הביולוגיי להתחלק ב 50% -הנותרי ! הדבר מתבטא
בזמ שההורי המלווי מקדישי לילד כשהוא נמצא אצל בחופשה ובקשר שיוצרי
במהל #השבוע.

מול הילד המתארח:
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הכנה מוקדמת של הילד לפני הליווי ,בבקשה שישת* עד כמה שיכול בחוויית
הליווי.



שיחות ע הילד בנושא קונפליקט הנאמנויות ולגבי הלגיטימיות של הקשר הכפול
)המשפחה המלווה הינה תוספת ולא תחלי* לקשר ע המשפחה הביולוגית(.



עידוד הילד כי יכול לספר על משפחתו הביולוגית ועל דברי שהוא אוהב בה ,ג
למשפחה המלווה.





הדרכה לגבי סדר היו של המסגרת והתאמת המקצב של הילד למשפחה.
הגדרת גבולות הבית והדרכת הילד לקבל.
הדרכה להימנע מלבקש מהמשפחה למלא את צרכיו החומריי ולפנות במידת
הצור לפנימייה.

עו"ס:



שיחות ע המשפחות הביולוגיות ,בשיתו* ע המחלקה לשירותי חברתיי
לגבי יתרונות הסידור עבור ילד ,ועל כ שאי כא סיכו להורות .עדכונ לגבי
המשפחה שהותאמה לילד ע ההחלטה על הסידור ושיתופ במעט פרטי
לגבי משפחה זו.




הכנת תכנית מפורטת למשפחה לגבי דרכי תעסוקה אפשריות.




בחינה מדוקדקת עד כמה הילד במצב התנהגותי ורגשי יאפשר למשפחה
המלווה להכילו לאור זמ ולאילו טווחי זמ בחופשות.
בחינה עד כמה המשפחה המלווה יכולה להכיל התנהגויות חריגות לאור זמ.
לשקול הא )ומתי( מתאי להכיר בי המשפחה המלווה והמשפחה
הביולוגית.

מול צוות הפנימייה:





הסבר על האפשרות להתפתחות של תחרות בי המשפחה לפנימייה.
עבודה של צוות הפנימייה ע הילדי על פיתוח המיומנות לעיסוק עצמי.
הערכת מצב של צוות הפנימייה לאחר הביקור הראשו יחד ע הילד ,והפקת
לקחי לקראת החופשה הבאה.
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פרטי חניכ/ה בליווי
ש החניכ/ה:
תעודת זהות:
תארי #לידה:
ש קופ"ח  +סני :
רופא מטפל:
טלפו קופ"ח /רופא:
תרופות קבועות:
רגישויות:
ש בי"ס  +כיתה:
ש הפנימייה  +שכבת גיל:

פרטי קשר בפנימייה:
תפקיד
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ש

טלפו

ליווי שוט של משפחות מלוות -רשימת תיוג
במהל #חופשות ובסיומ:




קשר של העו"ס ע המשפחה המלווה לאחר כל חופשה ובמהלכה )אפשר
טלפוני(.
הגמשת זמינות וביקורי מעקב וייעו -למשפחה המלווה בחופשות ארוכות ,לזיהוי
בעיות.

אחת לשלושה חודשי :




ליווי של הצוות הטיפולי את הילדי במשפחה המלווה.
מפגשי משותפי בי הצוות החינוכי בפנימייה להורי המלווי ,בליווי העו"ס.

שוט :



הדרכה בנושאי הבאי למשפחה:

•

קשיי מצד הילד -הבהרה כי בחינת הילד את המשפחה יכולה להופיע ג
אחרי תקופת הסתגלות.



• קונפליקטי אפשריי בי הילדי הביולוגיי לילד המתארח.
מעקב העו"ס:



• מעקב מול המשפחה המלווה ומול הצוות החינוכי לאיתור מוקדי קושי )ראו
מאגר אתגרי והמלצות ( וסיוע לה בראשית.
מת לגיטימיות לביקורת בונה מצד המשפחה המלווה על התנהלות הפנימייה.

בהתמודדות ע מצבי משבר במשפחה המלווה )גירושי ,לידה ,מוות וכו'( יש לעיי
במאגר האתגרי וההמלצות.
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משפחות מלוות לילדי חסרי עור
משפחתי בפנימיות –
מודל עבודה

מאגר אתגרי
והמלצות

2

התמודדות ע האתגר של להיות משפחה מלווה
מאגר אתגרי והמלצות
 .1הכרה במגבלות הסמכות
 .2הצור של ההורי "לתק" את הילד ולהתאימו לציפיותיה
 .3התמודדות ע תחושות הילד המתארח
 .4העמדה של הקשר במבח על ידי הילד המתארח
 .5התמודדות ע פערי בסגנו החיי בי המשפחה המלווה למשפחה הביולוגית
 .6קבלת המשפחה הביולוגית
 .7התמודדות המשפחה הביולוגית ע יציאת הילד למשפחה מלווה
 .8תחרות בי המשפחה המלווה לצוות הפנימייה וקושי הדדי בנתינת אמו
 .9ביקורת של המשפחה המלווה על צוות הפנימיה לגבי הטיפול בילד
 .10התמודדות המשפחה המלווה ע הסביבה הקרובה )משפחה מורחבת  /קהילה(
 .11הוויתורי שהמשפחה צריכה לעשות
 .12התמודדות ע חזרת הילד לפנימייה בסיומה של חופשה )סופ"ש או חגי(
 .13ליווי בתקופת ההתבגרות
 .14הצור בהעסקה אקטיבית של הילד
 .15התמודדות ע בעיות התנהגותיות ורגשיות

3

 .16התמודדות ילדי המשפחה המלווה במצבי משבר של הילד המתארח
 .17התנגדות של הילדי הביולוגי תו כדי הליווי
 .18אחריות הנופלת על ילד בגיל מקביל
 .19תובענות הילד -רגשית וחומרית
 .20התמודדות ע בושה של הילד מהיותו נזקק לסידור של משפחה מלווה
 .21ההתמודדות בעת אירועי שוטפי )ימי הולדת ,מסיבות(
 .22מת תרופות קבועות בבית המשפחה המלווה
 .23ההתמודדות ע מצבי משבר ושינויי במשפחה )לידה ,נסיעה ,מעבר דירה ,גירושי,
מוות וכו'(

4

הכרה במגבלות הסמכות
פירוט:
הורי במשפחות מלוות מקבלי אחריות עצומה על הילדי אות ה מלווי .אחריות זו
אינה באה בהלימה ע הסמכות הניתנת לה לגבי ילדי אלו ,בגלל מגבלות החוק.
על ההורי המלווי להכיר במגבלות הסמכות ובנגזרות הנלוות.
דרכי מניעה:
 .1יש לעזור למשפחה המלווה העתידה להבי את מורכבות הסיטואציה ,לדבר על
מגוו הגורמי המעורבי בחייו של הילד ובסידור.
 .2על הצוות להבי כיצד המשפחה המלווה תופסת את תפקידה כמשפחה מלווה .יש
לדבר על הפער והגבולות ולקחת בחשבו את תפיסת המשפחה את הקשר
כפרמטר להתאמת הילד.
 .3מומל .להכי מסמ חוזה המגדיר באופ מעשי ,מפורט ,את תכנית העבודה ע
הילד; במידת האפשר ,יש לשת 0את המשפחה הביולוגית מראש בהגדרת תכנית
עבודה זו .יש להגדיר למשפחה המלווה תחומי אחריות ברורי בחוזה או בהסבר
בע"פ– מה באחריותה ומה באחריות הפנימייה.

התמודדות:
יש להזכיר למשפחה המלווה שוב ושוב את הגדרת התפקידי ולהדרי אותה כיצד
להכיל את הקשיי .יש להסביר ג כיצד אי הכרה בחלקיות ובהגדרת התפקיד
מבלבלת ופוגעת בילד .במידה ורואי שהמשפחה אינה מסוגלת להתמודד ע
הקונפליקט )סמכות/אחריות( יש לשקול סיו הליווי.
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הצור של ההורי "לתק" את הילד ולהתאימו לציפיותיה
פירוט:
למשפחה המלווה יש לעיתי פנטזייה שבמהל הליווי היא תוכל "לתק" את הילד המתארח;
את התנהגותו ואת ההשפעות השליליות שהוא נושא מילדותו טר יציאתו לפנימייה.
המשפחה מאמינה שמעצ הענקת חו ואהבה בזמ הליווי יש ביכולתה לרפא ג ילד שיש
לו בעיות התנהגותיות נפשיות ,ואולי א 0תצליח לשחררו מהצור בנטילת כדורי
פסיכיאטריי.
דרכי מניעה:
 .1בעת הכנת המשפחה המלווה לתפקידה ,יש לספר לה אודות הילד – על
התנהגויותיו ,בעיותיו הנפשיות ועל בעיות אורגניות אחרות שלו )ג בעיות קשב
וריכוז( א קיימות .יש לתת מידע על הבעיות הללו – למשל ,מה צפי השיקו,
תו הדגשת האיטיות וחוסר יכולת הניבוי של השיקו .בהתא למצב הילד ,יש
להסביר שכפי הנראה הוא לא יהיה ככל בני גילו או כילדיה הביולוגיי )לדוגמה,
ימשי ללמוד בכיתת חינו מיוחד(.
כמו כ ,יש להסביר למשפחה מלווה כי למרות שהיא עתידה להפו לגור חשוב
בחייו של הילד ,עדיי מרבית הזמ הוא נמצא בפנימייה ,וש נעשי מרבית
מאמצי השיקו )א בטיפולי רגשיי וא במעקב פסיכיאטרי(.
יש להדגיש ,כי קרוב לוודאי שלילד יהיו התנהגויות והרגלי השוני מההתנהגויות
הקיימות בבית )לא מדובר על כללי התנהגות בסיסיי שהילד נדרש לעמוד בה(
וכי ניסיו מוקד מדי "לחנ" אותו להרגלי של הבית עלול לגרו לו לקשיי
ביצירת הקשר.
 .2יש לבדוק מה עמדת המשפחה לגבי האינפורמציה הניתנת ,ומה מידת ההתאמה
של ציפיותיה ביחס למציאות .א נראה שעדיי יש לה פנטזייה "לתק" או
"להציל" את הילד ,יש לשקול מחדש את התאמת המשפחה לשמש משפחה
מלווה של הילד הספציפי ,או בכלל.
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התמודדות:
 .1בעת ליווי המשפחה המלווה והילד המתארח ,יש "להיות ע יד על הדופק" -
לזהות סימני כשהמשפחה מביעה אכזבה ממה שהיא רואה כהעדר שינוי במצבו
של הילד ,כשהיא מביעה ביקורת על האופ בו הוא מטופל בפנימייה או כשהיא
מבטאת רצו שהטיפול בילד ייעשה על פי דרכה )להפסיק לו את הטיפול
הפסיכיאטרי או לקחת אותו לפסיכיאטר או למטפל אלטרנטיבי מטעמ(.
 .2יש לזהות סימני של הפעלת לח .על הילד לקבל את מנהגי המשפחה הזרי לו.
במקרי אלו יש להזמי את המשפחה המלווה לשיחה ולהסביר לה שוב את כל מה
שנאמר בשלב המניעה.
 .3א רואי שהציפיות הלא מותאמות של המשפחה המלווה והלח .הנובע מה לא
משתני ,יש לשקול סיו הליווי .
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התמודדות ע תחושות הילד המתארח
פירוט:
לא קל להתארח בבית שאינו של.
לעיתי ,הילדי המתארחי אינ משתפי את המשפחה המלווה ואת צוות הפנימייה
בתחושותיה כלפי הליווי .לא אחת ה חשי אי נוחות בתחילת הליווי ,בהיות אצל
משפחה חדשה שהנורמות התרבותיות שלה ,סדר היו וכללי הבית ,שוני מהמוכר לה,
א ה לא יספרו ולא יבטאו את תחושת אי הנוחות שלה.
הדבר קורה בעיקר אצל ילדי שאינ ורבאליי ,ובייחוד כשמדובר ברגשות .ילדי אלה
מגיבי לשאלה כמו2 :אי היה ל אצלנו בסו 0השבוע? 2בתשובות קצרות וסגורות ,כגו:
2כיי/0טוב/בסדר .2לנוכח התשובות האלה חשה המשפחה המלווה משוב לא מספק מצד
הילד ,והדבר עלול להוביל לתחושות של חוסר ביטחו וחוסר אוני ולשאלה רחבה יותר
סביב משמעות הליווי.

דרכי מניעה:
 .1הכנה מוקדמת לפני תחילת ליווי לאפשרות התופעה המתוארת.
 .2בא מדובר בילד שידוע מראש כי אינו ורבאלי או מוקיר תודה ,מצמצ בדיבור
רגשי וכו ,4יש לשת 0את המשפחה המלווה במידע ולהפגיש אותה ע הצוות
החינוכי הישיר של הילד המתמודד ע אותו קושי.
 .3הכנה מוקדמת של הילד לפני הליווי ,בבקשה שישת 0עד כמה שהוא יכול
בחוויית הליווי.
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התמודדות:
 .1הדרכה שוטפת של המשפחה המלווה ,באופ אישי או קבוצתי ,במטרה ללמוד
לזהות את הרגשתו הכללית של הילד כלפי הליווי בדרכי אחרות מהדר
המילולית.
 .2יצירת קבוצת ליווי לילדי המתארחי במשפחות מלוות וקביעת מקו נוח
עבור שיאפשר שיח משות 0סביב חווית הליווי ,בדרכי מילוליות או יצירתיות.
 .3לאחר כל סו 0שבוע או חופשה בה הילד התארח אצל המשפחה המלווה ,צוות
הפנימייה יעודד את הילד לשיח סביב הליווי ויעביר משוב למשפחה .במידה
ומתאי ,יפנה צוות הפנימייה ג למשפחה לקבלת משוב.
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העמדה של הקשר במבח על ידי הילד המתארח
פירוט:
ילדי המועמדי למשפחות מלוות עברו בחייה אכזבות רבות ,נטישות ופגיעות קשות
ביחסי האמו .האמו שלה במדרי ,בעו"ס ,בחונ מלווה ו/או במשפחה מלווה ,מעורער,
ולא פע ה מכיני עצמ לנטישה הבאה ,לאכזבה ולמשבר האמו .תפקידה של
המשפחה המלווה לבנות את יחסי האמו והקשרי היציבי ,מתו הבנה שהילד יעמיד
אותה במבחני חוזרי ,כדי לבחו עד כמה בני המשפחה מוכני להכילו ,הא בכל מצב
ובכל תנאי ,ועד כמה ה מוכני לשאת את תסכוליו.
דרכי מניעה:
 .1הכנת המשפחה המלווה לאפשרות קיומ של מצבי מבח ומת הסבר על הרקע
שלה באופ כללי.
 .2תיאור בפני המשפחה את קשיי הילד במת אמו על רקע נטישותיו ואכזבותיו.
 .3מת הסבר למשפחה המלווה על חשיבות נכונותה להתמודד ולהכיל את הילד
באירוע המבח; יש להדגיש בפניה שהעמדה במבח עשויה להיות שלב הכרחי
ברכישת אמונו של הילד וקבלת המשפחה על ידו.
 .4מת הסבר למשפחה ששלב ההעמדה במבח אינו בהכרח שלב ראשוני בקשר ע
המשפחה ,והוא בהחלט יכול להופיע בהמש ,ג לאחר תקופה ראשונה של
הסתגלות טובה.
 .5מת הסבר למשפחה שנכונות המשכית ללא התפשרות בקבלת הילד לביתה
עשויה בהחלט להביא להפחתת העמדות במבח ,מתו התחזקות האמו
וההערכה של הילד למשפחה המלווה.
 .6קיו מעקב שוט 0של העו"ס מול המשפחה המלווה על מנת לזהות התחלה של
התנגדות אצל הילד המתארח לקשר ,וטיפול במשבר עוד בתחילתו.
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התמודדות:
 .1ליווי ותמיכה של המשפחה המלווה בהתמודדות ע הקושי שמציג הילד .יש
לעזור למשפחה לאבח א מדובר באירוע חריג ,בהעמדה במבח או בהתנהגות
הנובעת ממניעי אחרי.
 .2לעודד את המשפחה לשוחח ע הילד לאחר ההעמדה במבח ולחזק בו את
תחושת השייכות אליה .כמו כ ,להדגיש את המחויבות האישית של בני
המשפחה בהמש הליווי שלו לאור זמ ,ג א אינ מסכימי ע התנהגותו.
 .3לסייע בהצבת גבולות לילד.
 .4א האירוע החריג של ההעמדה במבח חמור ,יש לבחו אפשרות של שינוי
במינו הליווי – הגעה של המשפחה אחת לשבוע אחה"צ לפעילות ע הילד
בפנימייה ,ולאחר מכ מחוצה לה ,על מנת לבנות שוב את הקשר בהדרגתיות.
 .5במקרה שאי כל פיתרו אחר ,יש לשקול פסק זמ כדי לאפשר לפנימייה לטפל
בילד ובאירוע ולאפשר לילד לעשות חשבו נפש תו הבהרה שהמשפחה מוכנה
להמשי ולהכילו בהמש א יוכיח נכונות כנה להמשי ולהסתגל למשפחה.
בפסק הזמ יש להיפגש ע המשפחה ולבחו עמה את נכונותה לעמוד באירועי
העלולי לחזור.
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התמודדות ע פערי בסגנו החיי בי המשפחה המלווה למשפחה
הביולוגית
פירוט:
"בשידו" בי ילד החי בפנימייה למשפחה מלווה הנוספת על משפחתו הביולוגית ,יקשה על
הילד להתמודד ולהשתלב בחיי המשפחה החדשה ,היות שהיא שונה בתכלית מכל המוכר לו
מהווי החיי שלו .על כ ,ייתכנו חיכוכי בשל פערי במגוו תחומי ,ולהל עיקר:
 .1פערי תרבות.
 .2פערי הנובעי מרמת החיי השונה.
 .3השתייכות מגזרית שונה.
דרכי מניעה:
 .1התאמת משפחה שתהיה דומה בסגנו החיי ,ככל הנית ,לעולמו המוכר של הילד
)משפחה חילונית לילד חילוני ולהפ ,התאמת מגזר וכו'(.
 .2במידה ולא נית להתאי משפחה דומה:
שיחה ע הילד טרו המפגש  -יש להציג בפני הילד את אורח החיי של
המשפחה ולכוו אותו לראות בפתיחות צורת חיי חדשה  /אחרת ולקבל בצורה
חיובית את המצב.
שיחה ע המשפחה טר המפגש ע הילד  -יש להציג את השוני בי המשפחות
ולתת הדגשי ייחודיי על הילד )סוג אוכל אהוב ,בילוי אהוב וכו'( כדי ליצור
נקודות זכות במשפחה.
 .3הכנסה הדרגתית של הילד למשפחה המלווה שתאפשר לו הסתגלות הדרגתית.
לאחר הביקור הראשו -הערכת מצב של צוות הפנימייה יחד ע הילד ,והפקת
לקחי לקראת החופשה הבאה.
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התמודדות:
 .1עבודה חוזרת ונשנית ה ע הילד וה ע המשפחה לגישור על הפערי ולהכרה
בהבדל.
 .2יחד ע ההורי המלווי -הגדרת גבולות.
 .3במקרי חריגי -לשקול החלפת המשפחה בכזו המתאימה יותר.
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קבלת המשפחה הביולוגית
פירוט:
פעמי רבות קיי כעס מצד המשפחה המלווה על המשפחה הביולוגית ועולות תגובות
שיפוטיות לגבי ההורות שלה.
כ קורה ,שלעיתי ,כאשר הילד מביע נאמנות להוריו הביולוגיי ורוצה לבקר אצל,
מתקשה המשפחה המלווה לקבל את הקשר של הילד ע המשפחה הביולוגית ,ובפרט את
הביקורי שלו ש.
הבעיה מעצימה כאשר המשפחה הביולוגית משנה את רמת הקשר שלה ע הילד ,ובפרט
כאשר היא מבקשת להעצי את הקשר ע הילד ,דבר שבא באופ טבעי על חשבו
הביקורי והקשר ע המשפחה המלווה .השינוי יכול להתעורר עקב קינאה בסידור ,או
בעקבות כל שינוי פנימי או חיצוני אחר החל על המשפחה הביולוגית.
יש לציי ,שהמשפחה הביולוגית חייבת לתת הסכמתה לעצ הסידור ,והמשפחה המלווה
מקבלת מידע ראשוני )תו חתימה על סודיות( לגבי המשפחה הביולוגית ,לפני החלטה
סופית על הסידור הספציפי.
דרכי מניעה:
 .1הדרכה מקדימה למשפחה המלווה לגבי מקומה הבלתי מעורער של המשפחה
הביולוגית בקרב הילד ,ג א אי הורות מיטיבה דיה.
הסבר על הדינאמיות בחיי המשפחה הביולוגית ועל השפעת דינאמיות זו על טיב
הקשר שלה ע הילד ,ובעקבות זאת ,ג ע המשפחה המלווה.
הסבר למשפחה כי חשוב להעביר לילד מסר מקבל לגבי הוריו הביולוגיי .מסר
מקבל יקל על הילד לקבל ג אות.
מעבר לפרטי הראשוני על המשפחה הביולוגית ,אות מוסרי למשפחה
המלווה לפני ההחלטה על הסידור הספציפי ,יש לתאר אותה ואת צדדיה החיוביי,
ככלי המסייע להכלה וקבלה.
הימנעות ,ברוב המקרי מקשר ישיר צמוד בי המשפחות.
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 .2שיחות ע הילד בנושא קונפליקט הנאמנויות ולגבי הלגיטימיות של הקשר הכפול
)המשפחה המלווה הינה תוספת מעצימה ולא תחלי 0לקשר ע המשפחה
הביולוגית(.
עידוד הילד כי הוא יכול לספר על משפחתו הביולוגית ועל דברי שהוא אוהב בה
ג למשפחה המלווה; תדרו המשפחה המלווה לקבל אמירות אלו.
 .3שיחות ע המשפחות הביולוגיות ,בשיתו 0ע המחלקה לשירותי חברתיי ,לגבי
יתרונות הסידור עבור ילד ועיבוד חששות הנגזרי מהאיו על מקומ כהורי.
עדכונ לגבי המשפחה שהותאמה לילד ע ההחלטה על הסידור ,ושיתופ
בפרטי הרלוונטיי לגבי משפחה זו.
 .4לשקול הא )ומתי( מתאי להכיר בי המשפחה המלווה והמשפחה הביולוגית,
ככלי להפשרה ולצמצו הקונפליקט של הילד ,לצור קבלה אמיתית של שני
הצדדי.

התמודדות:





שיחות של גישור ע המשפחה המלווה ,הילד והמשפחה הביולוגית.
מעקב צמוד של העו"ס ומת מקו לקושי.
במידת הצור ,הגדרה מחודשת של גבולות הקשר.

15

התמודדות המשפחה הביולוגית ע יציאת הילד למשפחה מלווה
פירוט:
במרבית המקרי ,ג כאשר ילד יוצא למשפחה מלווה ,נשמר הקשר שלו ע משפחתו
הביולוגית .למרות שתדירות הקשר בפועל יכולה להיות נמוכה ,המשפחה הביולוגית
ממשיכה להיות משמעותית מאוד בעבורו ,ולכ הצלחת הליווי ויכולת הילד לקבל את
המשפחה המלווה תלויות ג בכ שהמשפחה הביולוגית לא תשדר לו התנגדות לליווי ,וא0
תית את ברכת הדר .התנגדות המשפחה הביולוגית יכולה לנבוע מהתחושה שהמשפחה
המלווה וגורמי הרווחה )לעיתי המשפחה הביולוגית לא עושה הפרדה בי השניי( לוקחי
ממנה את הילד ,או מתו תחושת תחרות ופחד שהילד יאהב יותר את המשפחה המלווה ולא
ירצה יותר במשפחתו הביולוגית .יש ולעיתי המשפחה הביולוגית לא מתנגדת לליווי ,אבל
מעוניינת לדעת מי ה האנשי הזרי אשר בנ או בת שוהי אצל בחופשות.

דרכי מניעה:
 .1כאשר עולה הצור במציאת משפחה מלווה ,יש להעלות זאת בפני המשפחה
הביולוגית .במקרי בה היוזמה לכ אינה של המשפחה הביולוגית ,כדאי
שהעלאת הנושא תיעשה על ידי עו"ס המשפחה בקהילה ,תו הדגשה כי לא
מדובר בהחלטה של הפנימייה .יש להדגיש בפני המשפחה הביולוגית ,כי המשפחה
המלווה לא מחליפה את המשפחה הביולוגית ,ושהיא תמיד תישאר משפחתו של
הילד ושהקשר בינ לבי הילד עתיד להישמר.
 .2משנמצאה משפחה מלווה ,יש לעדכ על כ את המשפחה הביולוגית ,במקביל
לעדכו הילד ,זאת ,בי היתר ,על מנת שלא שלא ייראה הדבר כאילו נעשי דברי
מאחורי גב .יש לפרט את התהלי שעומד לקרות ולעדכ שוב את המשפחה לפני
יציאת הילד לסו 0השבוע הראשו.
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 .3יש לתת למשפחה הביולוגית פרטי בסיסיי על המשפחה המלווה ,בהתא
לסקרנות שהיא מגלה בנושא )שמות ההורי ,מקצוע ,עיר( .בשלב זה לא רצוי
לתת את כתובת המשפחה המלווה ,ויש להסביר בכנות ,א ברגישות ,את
הרציונאל לכ.
 .4במידה והמשפחה הביולוגית מביעה רצו לפגוש את המשפחה המלווה ,יש
לאפשר זאת ,במיוחד לאחר שהליווי הופ לדבר קבוע )לאחר שלב ההיכרות של
המשפחה המלווה ושל הילד( .הפגישה תתקיי בפנימייה ,בתיוו עו"ס הפנימייה
או איש צוות אחר .לפגישה יש להכי ה את המשפחה הביולוגית וה את המשפחה
המלווה ,וליידע אות מה מותר ומה אסור לה לשאול או לומר זו לזו .במקרי בה
מביעה המשפחה הביולוגית תוקפנות רבה כלפי המשפחה המלווה ,טר הפגישה,
אי לקיי פגישה זו ,ג לא בתיוו ,על מנת להג על המשפחה המלווה.
 .5יש פעמי בה המשפחה הביולוגית לא רק שאינה מתנגדת לליווי ,אלא א0
מעוניינת שהמשפחה המלווה תעזור ג לה בהתמודדות ע הקשיי בחייה.
לפיכ ,חשוב להגדיר ה ע המשפחה הביולוגית וה ע המשפחה המלווה את
הא תינת למשפחה הביולוגית הכתובת של המשפחה
גבולות הקשר ,כולל ִ
המלווה.
במקרי של חופשות ארוכות בה הילד עובר מבית משפחתו הביולוגית לבית
המשפחה המלווה )או להפ( ,יש לקבוע מה יהיה המקו ממנו יילקח הילד ,והא
תתאפשר פגישה בי המשפחה הביולוגית למשפחה המלווה בנקודה זו.
הערה :לעיתי ,הג שהמשפחה המלווה יכולה להגיע לבית המשפחה הביולוגית
לקחת או להחזיר את הילד ,עדי 0שכל משפחה ,המלווה או הביולוגית ,תביא
בעצמה את הילד לפנימייה ,זאת על מנת ליצור מרווח מסוי בזמני ולמנוע
פגישה בי המשפחה הביולוגית למלווה ,כמו כ ,כדי ליצור "פסק זמ" לילד במעבר
בי המשפחות.
בחופשות ,כאשר הילד עובר בי שתי המשפחות ,עדי ,0במידת האפשר ,שישהה
קוד אצל המשפחה המלווה ,ואז יעבור לביתו )כי מעבר הפו קשה רגשית(.
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התמודדות:
 .1א למרות כל ההכנה שקיבלה ,עדיי לאחר שהליווי החל ,מביעה המשפחה
הביולוגית התנגדות למשפחה המלווה ,יש להזמי אותה שוב לשיחה בפנימייה או
לעו"ס המשפחה בקהילה )או לקיי שיחה משותפת של שני הגופי ע
המשפחה הביולוגית( ולנסות להסביר לה שוב ,כי ההחלטה על הליווי אינה קשורה
למשפחה המלווה עצמה וכיצד הצבת הילד בקונפליקט בי המשפחות פוגעת בו.
במקרי מסוימי כדאי לבקש מעו"ס המשפחה לעג את יציאת הילד למשפחה
המלווה בצו בית משפט.
 .2במקרי בה ידוע לנו כי המשפחה הביולוגית ממשיכה להתנגד למשפחה המלווה,
יש לדבר ע הילד ולראות כיצד הדבר משפיע עליו ועל רצונו בליווי .במקרי
מסוימי נית לנסות ולתת הסבר לדברי – כמו למשל ,שמשפחתו לא רוצה שיל
למשפחה מלווה כי היא אוהבת אותו ,אבל הוא אינו יכול לצאת הביתה ,ולפרט את
הסיבות.
 .3יש ג לעדכ את המשפחה המלווה בהתנגדות המשפחה הביולוגית ,א כי בצורה
מעודנת )ללא הצפת אינפורמציה שתעלה את חרדת( ,זאת על מנת שתבי את
המצב בו נמצא הילד.
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תחרות בי המשפחה המלווה לצוות הפנימייה
וקושי הדדי בנתינת אמו
פירוט:
ילד החי בפנימייה ,הג שהוא יוצא למשפחה מלווה ,נמצא ,למעשה ,רוב הזמ בפנימייה
ומטופל על ידי הצוות שנקשר אליו ודואג לו .מ הצד השני ,נמצאת המשפחה המלווה ,אשר
נתקלת ,בדר כלל לראשונה ,במציאות של חיי בפנימייה השונה מחייה .ע זאת ,המשפחה
מעוניינת ביצירת קשר חזק ע הילד המתארח ורוצה להוות מקו מרכזי בחייו )הדבר
מודגש כאשר הליווי מגיע מתו "פנטזיית אימו .והצלה"( .כתוצאה מכ ,נוצרת לעיתי
תחרות סמויה או גלויה בי צוות הפנימייה והמשפחה המלווה על תשומת הלב והאהבה של
הילד .בנוס ,0לעיתי כחלק מהתחרות ,שני הצדדי מתקשי לתת אמו בכ שהצד השני
מטפל בילד בצורה מיטבית ,ועולה ביקורת ה מצוות הפנימייה על המשפחה המלווה ,וה
מהמשפחה המלווה על הטיפול שהילד מקבל בפנימייה .התוצאה היא שהילד נקלע לתו
קונפליקט נאמנויות המזכיר את הקונפליקטי העולי בי משפחה ביולוגית לפנימייה או בי
הורי גרושי.
דרכי מניעה:
 .1בעת תהלי הקליטה של המשפחה המלווה ,יש להגדיר את התפקיד שלה )אילו
תחומי באחריותה ואיזה לא( ,ולהכי אותה לקושי שבחלקיות התפקיד שלה בחיי
הילד.
 .2יש לקיי מפגשי שוטפי )תחילה אחת לחודש ,לאחר מכ בתדירות פחותה( ,בי
הצוות החינוכי להורי המלווי ,בליווי העו"ס ,ליצירת דרכי לשת"פ ובניית אמו.
 .3לתת הסבר ה למשפחה המלווה וה לצוות החינוכי ,על אפשרות של התפתחות
תחרות וקושי ביצירת אמו בהתנהלות הפנימייה/המשפחה המלווה כלפי הילד,
ועל בניית דרכי תקשורת להתמודדות.
 .4על מעקב העו"ס מול המשפחה ומול הצוות החינוכי לאיתור מוקדי קושי בהקשר
זה וטיפול בה עוד בראשית.
 .5אי להפעיל סנקציות של איו כלפי הילד באי יציאה למשפחה המלווה.
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התמודדות:
 .1התערבות הצוות הטיפולי בעתות משבר )רצוי בראשית(.
 .2קיו מפגש נפרד ה ע המשפחה המלווה וה ע הצוות החינוכי לשמיעה והכלה
של הביקורת ,התסכול והחששות .לאחר מכ רצוי לנסות להרחיב את היכולת
לראות את הדברי מנקודת המבט של הצד השני .יש להביא את הצדדי להבנה
כיצד התחרות פוגעת בילד )לתת דוגמה של מאבק בי הורי גרושי(.
 .3אחרי פגישות ההכנה ע כל צד בנפרד ,יש לקיי מפגש משות 0לגישור בי
הצדדי ,בו ג צוות הפנימייה וג המשפחה המלווה יוכלו לומר את תחושותיה
בצורה מכבדת ובאווירה מכילה.
 .4במצבי תחרות קיצוניי ובמידה ושלב הגישור לא צלח ,נית להיעזר בגורמי הנהלה
ובסמכות על מנת לפתור את הקונפליקט )במיוחד כשיש מחלוקת לגבי תחומי
התערבות של כל אחד מהצדדי בחיי הילד(.
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ביקורת של המשפחה המלווה על צוות הפנימייה
לגבי הטיפול בילד
פירוט:
לעיתי המשפחה המלווה מביעה חוסר שביעות רצו מהטיפול בילד במסגרת הפנימייה.
הביקורת יכולה להיות על כ שהילד הגיע אליה לסו 0שבוע בלי כל הציוד הנדרש ,או על כ
שעדיי לא עבר אבחו אצל הפסיכולוג ,או ביקורת כלפי החלטות חינוכיות/טיפוליות אחרות
של צוות הפנימייה .כלומר ,הביקורת יכולה להיות מוצדקת ולהצביע על ליקויי בתפקוד
הצוות ,או לנבוע מהקשר הרגשי שנוצר בי המשפחה המלווה לילד )ראה סעי (14 0או
מחוסר הכרות של התכנית הטיפולית והחינוכית של הילד בפנימייה .צוות הפנימייה ,שאליו
מופנית הביקורת ,מתקשה לעיתי להכיל את חוסר שביעות הרצו של המשפחה המלווה.
כתוצאה מכ ,הקשר בי המשפחה המלווה לבי צוות הפנימייה עלול להיפגע.

דרכי מניעה:
 .1בתחילת הקשר ע המשפחה המלווה  -מת הסבר מקי 0על הפנימייה כארגו גדול
בעל כללי ונהלי שוני לעיתי ממה שנהוג במשפחה .יש לומר ,כי על א0
שבפנימייה צוות טיפולי וחינוכי מסור ,ייתכנו טעויות"/פאשלות" )"אורח לרגע-
רואה כל פגע"( .בנוס ,0יש להסביר למשפחה כי ייתכ שהתכנית הטיפולית
והחינוכית של הילד שיתארח אצלה ,לא תהלו במדויק את מה שהייתה רוצה
שהילד יקבל.
 .2מת לגיטימיות לביקורת בונה מצד המשפחה המלווה.
 .3בהכרות ע המשפחה המלווה ,יש להגדיר את העובדת הסוציאלית של הילד
בפנימייה כאשת הקשר ,אליה תופנה הביקורת.
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 .4מת הסבר למשפחה המלווה שבמידה וקיימת ביקורת ,יש לומר אותה לצוות
בלבד ,וכי א היא מגיעה למצב שאינה סומכת על צוות הפנימייה והחלטותיו,
הדבר יעבור במודע או שלא במודע אל הילד ,דבר שישי אותו באמצע קונפליקט
קשה.
 .5מת הדרכה של צוות הפנימייה בדבר הלגיטימיות של ביקורת מצד המשפחה
המלווה.

התמודדות:
 .1במידה והביקורת הינה תכופה ,יש להגדיל את מינו המפגשי של העו"ס ע
המשפחה המלווה.
 .2כאשר המשפחה המלווה משמיעה ביקורת ,צוות הפנימייה ינסה להקשיב ללא
שיפוטיות .א מדובר בתלונה קונקרטית ,יש לתת מענה מיידי )תיקו ,התנצלות,(..
ובכל מקרה להכיל ,פחות להתייחס לפרטי )א יש מחלוקת( ויותר לכוונות
הטובות שנמצאות מאחורי הביקורת.
 .3הדרכה של הצוות כלפיו מופנית הביקורת ,על ידי העו"ס .בהדרכה יוכל הצוות
לעבד את הפגיעה או הכעס שעלולי להתעורר כתגובה לביקורת.
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התמודדות המשפחה המלווה ע הסביבה הקרובה
)משפחה מורחבת  /קהילה(
פירוט:
כאשר משפחה לוקחת על עצמה להיות משפחה מלווה ,היא מכניסה את הילד לחייה בכל
האספקטי ,כולל חיי הקהילה והמשפחה המורחבת .המשפחה המלווה עלולה להיתקל
בסביבה שאינה מקבלת את הילד ,בשל התנהגותו או בשל דעות קדומות שונות ,וכתוצאה
מכ מתרחקת מהמשפחה עצמה .ייתכנו ג מצבי שהמשפחה אינה יודעת כיצד לנהוג בילד
הנוס ,0ועדיי לא הכילה כי מדובר בב משפחה.
דרכי מניעה:
.1

טר הליווי – יש לוודא כי המשפחה מודעת לחשיבות המעורבות של הסביבה
ולאפשרות של התרחקות מצד הסובבי אותה ומוכנה להתמודדות שכזו.

.2

ע תחילת הליווי – יש להדרי את הילד בכללי ההתנהגות בסביבת המשפחה,
ולהסביר לו כי הסביבה הקרובה היא חלק משמעותי מהמשפחה במהל השהות.

.3

ע תחילת הליווי – יש להכי מראש את המשפחה המורחבת ,להתייחס אל הילד
כב משפחה.

.4

להכיר ולחבר באופ הדרגתי את הילד לקהילה הסובבת את המשפחה.

התמודדות:
במידה ומתעוררות בעיות ,יש לדו בה ע המשפחה והילד ולהציע התערבות של
הקהילה או המשפחה המורחבת.
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הוויתורי שהמשפחה צריכה לעשות
פירוט:
משפחות ההופכות למשפחות מלוות צריכות לתת הרבה מעצמ .פעמי רבות ,ה אינ
מודעות לגודל הוויתור הנדרש מה או מתקשות להכיר בהיקפו.
ויתורי אלו באי לידי ביטוי בהיבטי רבי של החיי ,לרבות :זמ ,פניות ,התמדה  -ג
כאשר לא נוח ,חוסר בפרטיות ,ועוד.
דרכי מניעה:
 .1בראיונות ע המשפחה המועמדת לליווי חשוב לדבר על נושא הוויתורי
שהמשפחה תצטר לעשות.
 .2לבדוק ע בני המשפחה מה ה הוויתורי שיהיה לה קשה לעשות .דבר זה יסייע
לנו בבחינת ההתאמה של המשפחה לילד ספציפי ,א בכלל המשפחה מתאימה.
 .3לבדוק ע בני המשפחה כיצד לאור חייה ה התמודדו ע ויתורי שוני .כ
נזהה את דפוסי ההתמודדות ,את היכולות ,את הכוחות ואת הקשיי הצפויי .בכל
מקרה ,אנו צריכי להגדיר קווי אדומי; לא נוכל לקבל משפחות שמראות קושי
בולט לבצע ויתורי בנושאי שה חשובי וקריטיי לנו.

התמודדות:
כאשר כבר קיימת בעיה בפועל ,נדרשת התערבות טיפולית הכוללת משא ומת ע
המשפחה ועזרה של הצוות בפיתרו הבעיות שעולות לאור התהלי.
נדרשת הקשבה לצרכי המשתני של המשפחה ,תו חיפוש פשרה )גמישות
בחשיבה( ,וחיפוש דרכי כיצד נית לסייע למשפחה המתקשה.
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התמודדות ע חזרת הילד לפנימייה בסיומה של חופשה
)סופי שבוע או חגי (
פירוט:
ישנ ילדי המתקשי לחזור מבית המשפחה המלווה לפנימייה בתו החופשות .הפרידה
יכולה להיות מלווה בבכי של הילד ובשאלות כמו" :למה אני לא יכול להישאר אצלכ?" או
במשפטי כואבי ,כגו" :רע לי בפנימייה ,אני לא מוכ לחזור לש" .התמודדות ע פרידה
מסוג זה עלולה להקשות ולהצי 0רגשית את המשפחה המלווה ,ולהשאיר תחושה לא טובה
אצל הילד ואצל המשפחה לאחר כל חופשה.
דרכי מניעה:
 .1לפני התחלת הליווי של הילד אצל המשפחה המלווה ,יש לתאר בפני הילד
והמשפחה את המועדי של הליווי ,מתי הליווי מתחיל ובאיזה יו ושעה הילד
צרי לחזור לפנימייה.
 .2מומל .לברר מה הציפיות של הילד בנוגע לליווי ,ולבדוק פנטזיות לגבי אומנה או
אימו ..לשוחח על גבולות הליווי ,להבהיר כי המשפחה המלווה איננה תחלי0
להורי או לפנימייה.
 .3הימנעות מרחמי בעת פרידה מהילד; מעצי את הקושי.
 .4כאשר מדובר בילדי צעירי ,כדאי להכי את המשפחה המלווה לאפשרות של
פרידה קשה בסיו סו 0שבוע של ליווי .ע הגעת הילד בסו 0השבוע ,רצוי לומר
לילד משפט כמו" :איזה כי ,0אתה איתנו עד מוצאי-שבת" ,ולקראת סיו האירוח,
כדאי לציי מתי ייפגשו שוב .בהדרגה ע המש תהלי הליווי ,תהיה הפחתה
בעוצמת הקושי להיפרד.
יש להסביר למשפחה המלווה ,שלילדי אלה יש קושי בפרידה ורצו למצוא ח
בעיני מי שנמצא עמו כרגע ,על ידי השחרת הצד השני )הפנימייה( ,ושא ילד
אומר שרע לו בפנימייה יש צור לבדוק זאת ,אבל להימנע מהזדהות עמו.
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התמודדות:
 .1כאשר הילד מתקשה להיפרד ,כדאי לשק 0את מה שהוא מרגיש " -אני רואה שלא
קל ל להיפרד" .לומר לו שג למשפחה קשה להיפרד ,א אי ברירה הוא צרי
לחזור ,המדריכה מחכה לו בקבוצה ,הילדי סקרני לשמוע מה עשה בחופשה,
ולציי מתי יבקר שוב )נית לומר שיתקשרו אח"כ לשמוע אי הוא הסתדר ומתכונ
לשינה(.
 .2א מדובר בילד קט ,נית להשאיל לו חפ) .צעצוע ,תמונה( שהוא אוהב מבית
המשפחה המלווה שייקח איתו לקבוצה ,עד לפע הבאה שיגיע )אובייקט מעבר(.
 .3בשיחה של העו"ס ע המשפחה המלווה ,יש להכיל את הקושי של המשפחה
ולהפחית תחושות אשמה של ההורי המלווי.
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ליווי בתקופת ההתבגרות
פירוט:
תקופת ההתבגרות הינה ,מטבעה ,תקופה שיכולה להיות לא קלה לכל מתבגר והוריו.
ישנ מספר קשיי הבאי לידי ביטוי בליווי דווקא בתקופת ההתבגרות .קשיי אלה
נובעי מ:
 .1קונפליקטי סביב יחסי ע דמויות הוריות וע סמכות )קריאת תיגר על עול
המבוגרי(.
 .2קונפליקטי סביב היכולת להתחייב )בסו 0התקופה ישנה התחייבות
לצבא/מקצוע וכו'(.
 .3קונפליקטי סביב רצו לעצמאות ונבדלות ,כאשר המשפחה המלווה מסמלת את
התלות.
 .4קונפליקטי סביב גיבוש ההערכה העצמית )אי אני נראה? מה חושבי/יודעי
עלי?(.
 .5קונפליקטי סביב מיניות )מערכת יחסי ע ילדי במשפחה מלווה ממגדר
הפו(.
 .6חיזוק הנשאב מקבוצת השווי )החברי מהפנימייה/מסגרת באותו הגיל(.
 .7באוכלוסיות טיפוליות :תקופה ארוכה של פיזור זהות המאופיינת בתלות נמוכה
בהורי )בשל בעיות בקשר( ותלות גבוהה בחברי ,אוריינטציה א-חברתית
גבוהה ויכולת נמוכה לעמוד בלח .חברתי.
קשיי אלו יכולי להביא לידי משבר בליווי.

27

דרכי מניעה:
 .1במידת האפשר -המש קשר קיי ולא החלפת משפחה )היכרות מוקדמת של
הצדדי המביאה לאמו(.
 .2הכנת העו"ס האחראי בפנימייה את שני הצדדי -הילד והמשפחה המלווה -
לקשיי הצפויי ע הכניסה לגיל ההתבגרות ובמהלכה.
 .3מער תמיכה מוגבר למתבגר ,הכולל ה התערבות סמכותית וה התערבות
רגשית.
במידת האפשר -תמיכה במתבגרי בקבוצת תמיכה משותפת העוסקת
בפעילות משותפת חווייתית ,תו נגיעה בדילמות.
 .4מער תמיכה מוגבר להורי -במידת ההתאמה -קבוצת תמיכה של משפחות.
 .5רגישות לבעיות מיניות כתוצאה ממבנה המשפחה המלווה וגיל ילדיה.

התמודדות:
כאשר מתעורר קושי -דיו פתוח בבעיות" ,על השולח"; מינו 0כהזדמנות לצמיחה.
התייחסות לליווי לאו דווקא כפיתרו להיעדר עור 0משפחתי ,אלא ככלי המסייע
להתמודדות ע הדילמות והתפתחות /התבגרות מתוכ.
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הצור בהעסקה אקטיבית של הילד
פירוט:
הרבה מהילדי החיי בפנימיות לא יודעי להעסיק את עצמ; הפנימייה מטבעה ,כוללת
סדר יו עמוס ומונחה ,ורק פעמי מועטות יש לילד מקו להחליט מה הוא עושה בעצמו.
יתר על כ ,בפנימייה יש תמיד ילדי נוספי ,בני אותו גיל ,היכולי לשמש לילד לחברה.
ילדי אלו אינ מפתחי ,על פי רוב ,מיומנויות להעסקה עצמית ,ה בגלל הרגלי המסגרת,
ה בגלל היעדר פניות רגשית ,וכ היות שלא מעט מה בעלי הפרעות קשב.
בבתי המלווי המציאות שונה ,ועל כ ההורי מוצאי את עצמ נדרשי לייצר
"פתרונות תעסוקתיי".
הדבר נכו בסופי שבוע בכלל ,א מתעצ בחופשות ארוכות )חגי והחופש הגדול(.

דרכי מניעה:
 .1הצגת סדר היו של המסגרת בפני המשפחה המלווה ,לפני וכחלק מההחלטה על
הסכמת להפו למשפחה מלווה .התאמת המקצב של המשפחה והילד זה לזה.
 .2שיחה ע המשפחה המלווה לגבי סדר היו שלה ,ותיאו ציפיות עמ וע הילד,
לגבי סדר יו אפשרי ,וגבולות החופש.
הדרכת המשפחה ללמד את הילד באופ הדרגתי אי להעסיק את עצמו :בשלב
ראשו על ידי מת חלופות ובהמש בחירה עצמית.
גיוו העיסוק -עיסוק עצמי ,עיסוק ע האחי במשפחה המלווה ,עיסוק משות0
כמשפחה ,ועוד.
 .3עבודה של צוות הפנימייה ע הילדי על פיתוח המיומנות לעיסוק עצמי ,כהכנה
ותמיכה במשפחה.
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 .4היעזרות בטלוויזיה ובמחשב ככלי מסייעי )יש לזכור לשי גבולות(.
 .5היעזרות במשאבי הקהילה )ספרייה ,פארקי ,חוגי ,פעילויות פנאי לחופשה(.
על צוות הפנימייה למצוא את הפעילויות האפשריות המתאימות לילד בקהילה.
 .6הכנת תכנית מפורטת למשפחה לגבי דרכי תעסוקה אפשריות .מעת לעת,
התאמת סדר היו לצרכי המתפתחי )גיל ותחביבי; מצב נפשי( ולמיומנויות
שבתקווה נרכשות.
 .7מת אפשרות למשפחה ,כאשר הפנימייה פתוחה ממילא )מקיימת קבוצות
חופש( והילדי מתארחי במרחק לא גדול ,להביא את הילדי בשעות הבוקר
לפנימייה ,כקייטנה.

התמודדות:
הבנת מקור הבעיה :הא הבעיה קשורה בחסר במיומנות ,במצב נפשי זמני או
בהתפתחות גילאית.
א חסר במיומנות:
א( דגש ועזרה של צוות הפנימייה לפיתוח המיומנות ג במסגרת הפנימייה.
ב( הקפדה על הצעת תכניות מפורטות להעברת הזמ.
א מצב נפשי:
א( הצפת גור הבעיה בפני המשפחה ,כדי שיקל עליה להבי ולהכיל את הילד ,ולאו
דווקא להציע לו פתרונות תעסוקתיי.
ב( התאמת סוג הפעילויות למצב הנפשי הנתו; גמישות.
א התפתחות גילאית:
הדרכת ההורי לגבי סוגי העסקה חדשי המתאימי לשלב ההתפתחותי.
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התמודדות ע בעיות התנהגותיות ורגשיות
פירוט:
ילד ע בעיות התנהגותיות ורגשיות עלול להקשות על המשפחה המלווה להכילו ולהתקשר
אליו לאור זמ .לעיתי קרובות ,בעיות הילד נמשכות זמ רב בעוצמות שונות ועולי קשיי
הסתגלות מתמשכי למשפחה .בעיות ההתנהגות והבעיות הרגשיות עלולות לשבש את
מהל החיי הרגיל של המשפחה ,ואפילו להביא אותה למצבי של חוסר אוני והרמת
ידיי ,וה מקשות ג על ילדי המשפחה ,שעלולי להגיב בהתנהגויות לא מקובלות על
ההורי .למשפחה המלווה אי כלי מקצועיי ,והיא א 0איננה אמורה להפעיל כלי ענישה.
הכלי שבידה הינ סובלנות ,קבלה ,אכפתיות ונתינה .א תתמיד בה ,למרות הקשיי,
סביר שהקשיי יפחתו.

דרכי מניעה:
 .1יש לבחו באופ מדוקדק עד כמה הילד במצב התנהגותי ורגשי שיאפשר
למשפחה המלווה להכילו לאור זמ ,ולאילו טווחי זמ בחופשות.
 .2יש לבחו עד כמה המשפחה המלווה יכולה להכיל התנהגויות חריגות לאור זמ.
 .3יש לתאר ולא להסתיר או למזער בפני המשפחה המלווה את ההתנהגויות
הבעייתיות שעלולות להופיע.
 .4יש לתאר ולהנחות מראש לגבי מעני אפשריי שהמשפחה יכולה להפעיל או
להתאי במצבי בעייתיי ייחודיי של הילד.
 .5יש להכי ולהדרי את המשפחה כאשר הילד מקבל טיפולי תרופתיי ,ולהנחות
את הילד בדבר ההכרח בהמש לקיחת התרופות.
 .6יש להכי את הילד לגבי המותר והאסור בבית משפחה מלווה.
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 .7יש להכי את המשפחה לגבי סדר היו  -העסקה והפעלה של הילד ע ילדי
המשפחה האחרי בבית ובקהילה.
 .8יש להגמיש את ביקורי המעקב והייעו .במשפחה המלווה או להגביר את
תדירות בחופשות ארוכות ,לש זיהוי בעיות.
 .9קשר של העו"ס ע המשפחה המלווה לאחר כל חופשה )אפשר טלפוני( ,על מנת
לזהות התחלה של בעיות התנהגות ,ולהדרי את המשפחה המלווה כיצד
להתמודד אית .הדבר נות ג למשפחה המלווה תחושה שהיא אינה לבד
בהתמודדות ע הילד.
התמודדות:
 .1יש לאפשר נגישות טלפונית מיידית במצבי משבר.
 .2יש לאפשר קליטת הילד באופ זמני בפנימייה ,ליצירת מצבי רגיעה למשפחה
בחופשות ארוכות.
 .3יש לבדוק ע המשפחה את האירוע/הגור שהביא להתנהגות החריגה ולנסות
לשנות את ההיערכות בהמש.
 .4יש לבדוק ע הילד מה גר להתנהגותו ולנסות לקיי שיחה משולבת ע
המשפחה או להדריכה.
 .5יש לבחו ע המשפחה לאחר האירוע החריג את מוכנותה להמשי להשקיע
ולהתמיד בהכלת הקשיי ועד כמה ה מתחילי להציב קווי אדומי לסיו
)היערכות מוקדמת תשפר את הליכי סיו והפרידה(.
 .6יש לבחו א מתקיימות הנחיות מוקדמות שהועברו למשפחה )בדבר הרטבה,
קשיי שינה ,דרכי הרגעה ,הקפדה על תרופות ,הימנעות מהגמשת יתר ביציאות
מחו .לבית או מנוקשות יתר בכללי ההתנהגות(.
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התמודדות ילדי המשפחה המלווה במצבי משבר של הילד המתארח
פירוט:
חניכי פנימייה השוהי בבית משפחה מלווה עשויי להעמיד את המשפחה באתגרי שוני,
לעיתי מתו מצוקה או קושי אישי בשל השינוי בהרגלי או קשיי הסתגלות ,ולעיתי מתו
בחינת יכולת הקבלה של המשפחה .קשיי אלו יכולי להתבטא באופני שוני; במקרה
החמור ביותר  -בניסיו אובדני ,ובמקרי פחות מסכני חיי א עדיי קשי להתמודדות,
בכניסה לדיכאו ,התכנסות עצמית ומצבי בלבול ,מתח וחרדה המשפיעי בצורה ישירה על
הילדי.

דרכי מניעה:
 .1מול ההורי  -הכנת ההורי המלווי לכ שייתכ שילדיה ייחשפו לתכני
שילדי "רגילי" אינ נחשפי אליה .להציג מצבי משבר אפשריי ולהדגיש את
ליווי הפנימייה לה ולילדיה במקרי אלו.
 .2מול ילדי המשפחה  -לקראת קבלת הילד לליווי ,חשוב מאוד לשת 0את הילדי
ולבחו הא ה מעונייני להתגייס למטרה .יש להסביר לה ,בהתא לרמת,
שהילד המדובר מתמודד ע קושי כרגע ושהמצב מצרי התגייסות ותשומת לב
מיוחדת .מעבר לכ ,חשוב לחזור ולומר שא יש קושי או בעיה ,או א ה
מרגישי שזה קשה מדי בעבור ,עליה לשת 0את ההורי .ההורי יכולי לתת
לילדי דוגמאות שונות כיצד הילד עלול להתנהג ,וכ להכי אות טוב יותר
לקראתו .חשוב שההורי ידגישו לילדי שמקומ תמיד נשמר וג א יראה
שבזמ הליווי ה מקדישי תשומת לב רבה לילד המתארח ,עדיי המקו שלה
ראשו במעלה .המסר העיקרי הוא שממעשה טוב לא מפסידי .א כ ,רצוי
להעניק לילדי משוב חיובי בעידוד ובמילי חמות .אחרי ימי של התמודדות
כדאי לצאת לבילוי משפחתי משות ,0או לתת לילדי משהו שישמח אות.
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 .3מול הילד המתארח  -הגדרת גבולות .חשוב להעניק לאורח מרחב ויחס מכבד ,א
ג להסביר לו את גבולות הבית .כאשר יש פערי בי המצוי אצל הילד לבי כללי
הבית ,יש מקו להגמיש את הגבולות עבורו א לא לוותר על הכללי לגמרי .כ
הילד יחוש חלק מהמשפחה וילדי המשפחה לא יתבלבלו מדי .כאשר יש שינוי
בצורת ההתנהלות בבית ,רצוי להסביר לילדי המשפחה שהדבר נעשה מתו
מחשבה ורגישות ולא מחוסר ברירה.

התמודדות:
 .1כדי להצליח להתמודד ע הדברי ולפעול באופ היותר נכו ,המשפחה צריכה
לקבל ליווי של איש מקצוע אשר יהיה זמי ג בזמ החופשה .התחושה שה לא
לבד והליווי עצמו מסייעי מאוד ומאפשרי מרחב פעולה מתו חשיבה משותפת.
 .2לאחר דיווח על אקט התנהגותי חריג בעת הליווי ,יש להזמי את המשפחה
המלווה ,כולל ילדיה ,לשיחה ,בכדי לסייע לה לעבד את הדברי ולהתמודד עמ.
יש להעביר למשפחה מסר מרכזי לפיו ממעשה טוב לא מפסידי .א כ ,רצוי
להעניק לילדי משוב חיובי בעידוד ובמילי חמות וג באמצעות חיבוק או
נשיקה .אחרי ימי של התמודדות כדאי לצאת לבילוי משפחתי משות 0או לתת
לילדי משהו שישמח אות.
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התנגדות של הילדי הביולוגי תו כדי הליווי
פירוט:
בעת בדיקת התאמת המשפחה להיות משפחה מלווה באופ כללי ולילד ספציפי ,נעשית
בדיקה ג לגבי התאמת של הילדי הביולוגיי לליווי ועמדותיה .למרות זאת ,לעיתי
קרובות תו כדי הליווי עולי קשיי המביאי להתנגדות של הילדי הביולוגי להמש
הליווי .המשפחה המלווה מוצאת את עצמה קרועה בי מחויבותה לילד המתארח לבי
הלח .שמפעילי ילדיה .בדר כלל ירגיש הילד המתארח את ההתנגדות מהילדי עצמ,
והדבר עלול להביא לסיו הליווי.

דרכי מניעה:
לפני הליווי:
 .1על העו"ס שקולטת את המשפחה המלווה להכי את הילדי הביולוגיי לקראת
קבלת הילד לליווי .במפגש ,או במספר מפגשי לפני הליווי ,יש לבדוק את
הציפיות ,החששות והקשיי שהילדי חושבי שעלולי לעלות .כמו כ ,על
העו"ס להכי את הילדי לקשיי נפוצי בה עלולי הילדי הביולוגיי
להיתקל ,וכ להציע דרכי להתמודדות.
 .2על העו"ס להכי את ההורי המלווי לכ ,שלמרות שכרגע ילדיה נותני את
בירכת לליווי ,ה עלולי להיתקל בהמש בקשיי שיובילו להתנגדות לו .יש
להעלות את אות קשיי שכיחי שמעלי בשיחה ע הילדי .חשוב להזכיר
להורי שההחלטה על הליווי היא מחויבות שה )ההורי( לוקחי על עצמ,
וכ עליה להציג זאת לילדי .יחד ע זאת ,יש להדגיש כי יינת סיוע שוט 0על
ידי הפנימייה להתמודדות ע הקשיי שיעלו.
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תו כדי הליווי:
ליווי של הצוות הטיפולי את הילדי במשפחה המלווה על ידי פגישות קבועות אחת
לרבעו .במקביל ליווי ההורי ,בכדי להכינ להבנת דינאמיקה אפשרית של פיתוח
התנגדות של הילדי לליווי ,איתור מוקד של רמזי המנבאי קושי מסוג זה ודרכי
להתמודדות ע הקשיי האלה )כולל עירוב העו"ס(.
רמזי אפשריי:
 .1ריבוי מריבות ע הילד המתארח.
 .2תלונות הילדי המלווי לקראת בוא הילד המתארח.
 .3ביטויי של אי שביעות רצו.
 .4התנכלויות לילד המתארח.
 .5תחרות על תשומת לב ההורה ותלונות על כ שהוא מקדיש יותר תשומת לב
לילד המתארח.
.6

 acting outשל הילדי הביולוגי או הילד המתארח.

 .7דרישה מפורשת לקיצור מש הליווי או הפסקתו.
 .8בחירה של הילד הביולוגי לצמצ נוכחותו בבית ,בתירוצי שוני ,דווקא בזמ
שהילד המתארח נוכח בבית.
התמודדות:
 .1מפגש של העו"ס ע ילדי המשפחה המלווה – כל אחד לחוד ולאחר מכ ביחד,
על מנת להבי א יש אצלו/אצל מוקד קושי.
 .2התייחסות ספציפית למקור ההתנגדות :הבנת מוקדי הקושי וחשיבה משותפת
)עו"ס ,ילד ממשפחה מלווה והורה מלווה( לאיתור דרכי התמודדות )לנסות
לשאול את הילד "מה יכול לעזור ל להמשי בליווי?"(.
 .3מפגש העו"ס ע ההורי המלווי ,כדי לראות כיצד ה מביני ומתייחסי
להתנגדות ,וכ על מנת לחשוב עמ על דרכי התמודדות.
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 .4עבודה ע הילד המתארח בהקשר לתכני שעלו .העבודה יכולה להיעשות על ידי
העו"ס המטפל ,הצוות החינוכי או כל גור אחר עפ"י שיקול הדעת המקצועי של
העו"ס.
 .5במידת הצור ,יוחלט על התערבות משותפת של העו"ס ע הילד המתארח,
הילדי המלווי ו/או ההורי המלווי.
 .6חשיבה יצירתית לתגבור פעולות מהנות לחיזוק הקשר בי הילדי.
 .7לפי מידת ההתנגדות והתנאי בפועל ,יש לשקול צמצו זמני של שהיית המתארח בבית
המשפחה המלווה.
 .8מעקב שוט 0של העו"ס אל מול הילדי וההורי המלווי להערכת תוצאות ההתערבות
והשיפור ביחסי ,וכ מת תחושה של תמיכה במשפחה
המלווה במשבר.
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אחריות הנופלת על ילד בגיל מקביל
פירוט:
פעמי רבות ,משפחה הפונה לשמש משפחה מלווה מעוניינת שהילד המתארח ישמש
חבר לילד שלה .וכ ,למרות ההסבר שנית על ידי צוות הפנימייה כי הצור של הילד
המתארח במשפחה הוא להיות קרוב יותר לסטטוס "אח" מאשר לסטטוס "חבר" ,נוטה
המשפחה להטיל על ב המשפחה בגיל המקביל אחריות גדולה על הילד המתארח .בתחילת
הליווי ,ייתכ כי ב המשפחה יראה זאת כזכות גדולה וכדבר מלהיב ,א בהמש עלולי
להיווצר קונפליקטי סביב תפקיד כבד זה.
דרכי מניעה:
 .1הסבר להורי המלווי על כ שהילד המתארח זקוק קוד כל לנוכחות הורית
בחייו ,כיוו שש לרוב מתבטא החס ,ורק אח"כ לאחי ,ולכ חשוב שכובד
האחריות על הליווי תהיה של ההורי המלווי.
 .2כמו אצל תאומי ,חשוב להנחות את ההורי לייצר מההתחלה את ה"ביחד" ואת
ה"כל אחד לחוד" .למשל ,אפשר להצטר 0ולהיות ע החברי של ב המשפחה
)אחה"צ ,מסיבות ,חוגי וכד'( ,א זה מתאי ,א לא כל הזמ ,במיוחד יש לשי
לב בחופשות ארוכות.
 .3במידת האפשר ,ליצור לילד המתארח חברה משלו בקרב שכני וקרובי בגילו,
מתאימי לאופיו ולתחביביו.
התמודדות:
 .1במידת הצור ,כאשר הילד הביולוגי מבטא קושי /תחושה של עול ,יש לקיי :א.
שיחה של ההורי ע אותו ילד ,על מנת להבי את מקור הקושי ולהקל עליו .ב.
לקיי שיחה בפנימייה ע הילד המתארח ,על הצור בנפרדות.
 .2א ההתערבויות המוצעות בסעי 1 0לא הועילו ,יש לשקול לצמצ את זמ שהות
הילד המתארח בחופשות ארוכות.
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תובענות הילד -רגשית וחומרית
פירוט:
ילדי החיי בפנימייה סובלי לרוב מחסכי רגשיי וחומריי בשל חוויות החיי בגינ
הגיעו לפנימייה .התחושה המלווה אות עוד שני רבות היא תחושה של מחסור ,בשל כ,
במקרי רבי ,אנו עדי להזדקקות לתשומת לב רבה ולתובענות חומרית בקשר ע
מבוגרי :צוות הפנימייה ,צוות ביה"ס ,משפחות מלוות וכו'.
דרכי מניעה:
 .1יש להסביר מראש להורי המלווי על מאפייני הילדי המגיעי לפנימייה,
חוויות החיי שלה טר היציאה מהבית ותחושת החס שלה ,ה בתשומת לב
וה בחלק החומרי.
 .2תשומת לב -הניסיו מלמד שהילדי המתארחי צורכי  50%מתשומת הלב של
ההורי במשפחה ,מה שמשאיר לילדי הביולוגיי להתחלק ב 50% -הנותרי!
הדבר מתבטא בזמ שההורי מקדישי לילד כשהוא נמצא אצל בחופשה
)שיחות ,פעילות משותפת ,קבלת מצבי הרוח השוני ,תיוו לשאר בני המשפחה
וכד'( ובקשר שיוצרי במהל השבוע )שיחות טלפו ,ביקורי ,שיחות ע הצוות
בפנימייה ,השתתפות באירועי( .מעבר לכ ,ההורי צריכי להיות ערניי
ולתוו בי הילדי הביולוגיי לילד המתארח כדי לפתור את הקונפליקטי
הנוצרי ,כתוצאה ממת תשומת לב ומילוי תפקידי הוריי לילד שאינו ביולוגי,
ולעיתי א 0קורא להורי "אמא ואבא".
 .3תובענות חומרית  -הפנימייה אחראית לדאוג לילדי לבגדי ולמוצרי היגיינה
בסיסיי .בשל מגבלות התקציב ה פחותי מהמקובל בבית ממוצע .בשל כ
וג בשל תחושת החס הבסיסית ,אשר מעצימה את הצור של הילד למלא את
עצמו ,פעמי רבות משדרי הילדי למשפחה ציפייה גלויה או סמויה שיקנו
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לה עוד ועוד דברי .יש לציי כי ג למשפחה ,לרוב ,יש צור למלא את הילד
מבחינה חומרית ,כדי לפצות אותו על שאירע בחייו .חשוב :א .להדרי את
המשפחה לקנות לילד במידה סמלית ,ולא לבסס את הקשר על חומריות .ב.
באותה מידה ,להדרי את הילד להימנע מלבקש מהמשפחה למלא את צרכיו
החומריי ולפנות במידת הצור לפנימייה .להסביר מראש שזה לא מהות הקשר
ע המשפחה המלווה ,ושה לא נועדו להיות "ספונסרי".
ג .להדרי את המשפחה המלווה להתייע .ע צוות הפנימייה לגבי מה שקוני
לילד מיוזמת או לבקשתו ,לפחות בהתחלה .להסביר את חשיבות יצירת הקשר
באופ הדרגתי ולא על ידי חומריות.
בהתייעצות משותפת ע צוות הפנימייה ,יש לנהוג בהדרגה במת
המתנות/הבילויי החומריי; הגדרה משותפת לגבולות לנתינה .הבהרה של צוות
הפנימייה למשפחות כי משרד הרווחה אינו מממ בילויי מעבר לסכו המוגדר.

התמודדות:
במידה ומתגלה תובענות מוגזמת שקשה למשפחה להתמודד עמה ,יש לשוחח בנפרד ע
המשפחה ,כדי למקד את הקושי ,ואח"כ לשוחח ע הילד המתארח ולנסות לווסת את
התובענות .לעיתי יהיו מקרי בה יהיה צור לקבוע מראש מה המשפחה מעניקה לילד
המתארח ולהיות מאוד ברורי ועקביי לגבי מה קוני ומה לא .במקרי של משבר של
הילד המתארח -התפרצויות ותובענות ,יש לספק למשפחה ולילד תמיכה רגשית ,אבל לא
פחות חשוב לקיי שיחת הבהרה ,תו קביעת התנהלות ברורה של מה המשפחה קונה
לילד ומה לא ,בדומה לכל תכנית התנהגותית של הילד בקבוצה בפנימייה .יש לצייד את
המשפחה ברעיונות לדרכי התמודדות ותגובות התנהגותיות ורגשיות למצבי התפרצות או
תובענות של הילד.
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התמודדות ע בושה של הילד מהיותו נזקק
לסידור של משפחה מלווה
פירוט:
ילדי השוהי בפנימיות חשי לעיתי קרובות בושה אל מול החברה ,על מצב ושהות
מחו .לחיק משפחת .מבי ילדי אלו ,הילדי החסרי כל עור 0משפחתי ונזקקי
למשפחות מלוות עלולי לחוש בושה כפולה ,ה מצד החברה וה מול ילדי אחרי
בפנימייה .ילדי אלו ינסו לעיתי להסתיר את יציאת למשפחה מלווה ,א על ידי
המצאת סיפורי לילדי אחרי בפנימייה וא על ידי מניעת קשר של ע המשפחה
המלווה באופ פומבי בפנימייה.
דרכי מניעה:
.1

עבודה ע הילד על הצור במשפחה מלווה עוד טר הליווי עצמו.

.2

העלאת האפשרות לתחושת בושה מצד הילד בפני המשפחה המלווה ,תו הבנה
כי הבושה אינה קשורה למשפחה באופ ספציפי.

.3

חשיפה הדרגתית בתו הפנימייה על הזדקקותו של הילד למשפחה מלווה.

.4

שיחות משולבות של הילד והמשפחה המלווה על חשיפה הדרגתית של
המשפחה לחיי הילד בפנימייה.

.5

שיחות ע שאר הילדי בפנימייה על החשיבות של משפחות מלוות ,במטרה
לשנות ולהזי דעות קדומות.

התמודדות:
.1

הנחיית קבוצות בפנימייה לילדי הנזקקי למשפחות מלוות – העלאת
המודעות אצל הילדי ויצירת תחושת אחדות בי הילדי .קבוצה שכזו יכולה
להקטי את תחושת הבושה אצל ילדי החשי כי ה לבד בסיטואציה של
משפחה מלווה וחוסר עור 0משפחתי.

.2

שיחות אישיות בתדירות גבוהה ע הילד על תחושות הבושה והסיבות
לתחושות אלו.
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התמודדות בעת אירועי שוטפי
)ימי הולדת ,מסיבות(
פירוט:
בעת אירועי שוטפי יכולי להיווצר מספר קונפליקטי כתוצאה מ:
 .1בדידות אותה חש הילד ,כאשר הוא רואה ילדי אחרי הנמצאי ע משפחת
הטבעית.
 .2קונפליקטי בי שתי המשפחות ,וקונפליקט נאמנויות שחש הילד אל למול.

דרכי מניעה:
 .1יש לעודד את המשפחה המלווה לביקורי בפנימייה בהסכמה מותנית של הילד
ובידיעת משפחתו.
 .2במצבי ידועי בה משפחת הילד או קרוביו מגיעי לאירוע כלשהו ,יש לבחו
את נחיצותה של המשפחה המלווה באירוע.
 .3במקרי של ליווי וביקור משות 0של המשפחה הביולוגית והמשפחה המלווה
חייב להיות תיאו והסכמה מלאה בי משפחת הילד ,המשפחה המלווה והילד
עצמו ,כדי למנוע מהילד תחושת קונפליקט נאמנויות ,או אירוע קונפליקטואלי
שיפגע בקשרי ההדדיי בי המשפחות ובילד עצמו.
כאשר נצפי קונפליקטי ומורגשת אווירה מתוחה בעת ביקור משות 0של
המשפחה המלווה ומשפחת הילד באירועי ,יש למנוע הישנות הביקור המשות0
של המשפחה המלווה ,ללא תיאו מקדי.
 .4רצוי שיתקיי מפגש משות 0מקדי בי המשפחות/קרובי הילד באופ אינטימי
ולא בלב האירוע הכללי ,כדי למנוע אי הבנות ומתחי לא צפויי.
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 .5אי למנוע בשו פני השתתפות הילד באירועי ההורי ג א היא עלולה
לגרו למתיחות מתהווה וקשיי למשפחה המלווה .מאיד ,מצופה מהמשפחה
המלווה להתנהג בבגרות ולאפשר לילד לקבל את משפחתו ללא לחצי ורגישויות
מצד.
 .6יש לאפשר וא 0לעודד חגיגות ייחודיות לילד בבית המשפחה המלווה )ימי הולדת
ובר מצווה ,חגיגה לציו הישג מיוחד של הילד וכד'(.
אי לחייב את המשפחה המלווה להזמי את משפחת הילד לאירוע בבית או
לאירוע היזו על יד ,אלא א מושגת הסכמה מלאה בי המשפחות והושגה
הסכמת הילד.

התמודדות:
 .1יש לשוחח בגלוי ע הילד על תחושותיו ע איש המקצוע בפנימייה; בסוגיות
רגישות של קונפליקט נאמנויות ,התנגדות סמויה של הילד לביקור משות 0של
המשפחות ,או ביקור המשפחה המלווה בפנימייה.
 .2כאשר ההורי הביולוגי אינ מסכימי לנוכחות המשפחה המלווה ,יש להיעזר
בעו"ס בקהילה ו/או עו"ס לחוק הנוער על מנת להבהיר להורי ולקרובי המשפחה
שהיעדרות באירועי מחייבת ,בעבור הילד ,נוכחות של המשפחה המלווה ,ואי
להשאירו בבדידותו מול ילדי אחרי.
 .3במצבי נדירי של סערת רגשות היוצאת משליטה בי המשפחות ,יש לבודד את
השותפי למקו נפרד מהאירוע בפנימייה ,וש להרגיע את הצדדי.
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מת תרופות קבועות בבית המשפחה המלווה
פירוט:
התמודדות הילד ע החשיפה שבקבלת תרופות קבועות ,פסיכיאטריות ואחרות מההורי
המלווי .לעיתי ההורי מתקשי לתת את התרופות באופ סדיר כנדרש; לעיתי ה
מתקשי לשמור על הסודיות הנדרשת לגבי מהות התרופות; לעיתי ,לא מצליחי
להתמודד ע אי רצונו של הילד ליטול את התרופות.

דרכי מניעה:
 .1טר ההיכרות – דיו פתוח ע הילד על נושא קבלת התרופות על ידי אנשי הצוות
המטפלי בפנימייה.
 .2ע תחילת הליווי  -מת דגש למחויבות של המשפחה לסודיות רפואית ולכבודו של
הילד.

.3

ע תחילת הליווי -הנחייה של ההורי המלווי לשמירה קפדנית על צנעת הילד
משאר בני המשפחה.

 .4באופ שוט - 0יש לשדר לילד עקביות בהמש מת התרופות ג בחופשות ,תו
שמירה על צנעת הפרט ומניעת "דיוני משפחתיי" ,בצור בתרופות וכיוצ"ב.
התמודדות:
ראיית הנושא כמבח לבדיקת גבולות הליווי על ידי הילד.
ג א מתעורר ויכוח ,יש להימנע מלהגיע למקרי קצה וויכוחי קשי בנושא .במידת הצור,
יש לערב את גורמי הפנימייה )מנהל  /עו"ס( באמצעות שיחת טלפו ,לצור וידוא נטילת
תרופות /הרגעת הילד.
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התמודדות ע מצבי משבר ושינויי במשפחה
)לידה ,נסיעה ,מעבר דירה ,גירושי ,מוות וכו'(
פירוט:
בתקופה של מצבי שינוי במשפחה המלווה )לידה ,מעבר דירה ,נסיעה וכד'( ובמצבי משבר
)גירושי ,מוות של ב משפחה וכו'( עלול לחול שינוי בפניות של המשפחה לילד המתארח,
בתדירות הקשר עמו וביחס לליווי באופ כללי.
דרכי מניעה:
 .1במצבי שינוי הצפויי מראש ,יש לשוחח ע המשפחה ולתכנ את מהל הליווי
בתקופה זו:
א .לידה -הא הילד יבוא עפ"י לוח החופשות כשהא תלד? רצוי לצייד את
הילד במתנה למשפחה.
ב .מעבר דירה – יש לבדוק הא המשפחה עוברת למקו שאינו מרוחק
מדי מסביבת הפנימייה והא עדיי תוכל לשמור על קשר קבוע .א
המגורי רחוקי מדי ,יש לשקול ע המשפחה הא לדלל את
המפגשי ,א לשמר את הקשר ע המשפחה ,או לערו תהלי של
פרידה.
ג.

נסיעה  -יש לעודד את המשפחה המלווה להתאי את נסיעותיה בזמ
חופשה בהתא ללוח החופשות של הפנימייה ,על מנת שהילד יוכל
להצטר 0לנסיעה .א לא נית להתחשב בלוח החופשות ,על הפנימייה
להיער לפיתרו מבעוד מועד -או בפנימייה עצמה או במידת האפשר
אצל המשפחה המורחבת של המשפחה המלווה ,זאת במידה ולילד יש
קשר ע המשפחה המורחבת וזה מקובל על המשפחה.
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 .2במצבי משבר של המשפחה )עוד טר היווצרות משבר בקשר ע הילד(:
א .פרידה וגירושי -מצב זה לרוב הינו תהלי מתמש ,וייתכ ואפשר יהיה
להיער אליו.
צרי להיות מאוד רגישי וקשובי למה שקורה אצל המשפחה :הא
הגירושי נעשי באופ מכובד ומוסכ על הצדדי או שיש הרבה
"רעש" ,חיכוכי ועימותי ,לה לא כדאי שהילד יהיה עד.
כאשר הקשר ע הילד הינו קשר ממוש וקבוע ,ייתכ שמצב משברי זה
לא יהווה באופ אוטומטי את סיו הליווי .ע זאת ,ראוי לשוחח ע
המשפחה וע הילד ולבדוק מה מתאי ,אפילו אולי לתקופה ראשונית,
עד שהמשפחה תתארג מחדש.
ב .מוות  -יש להקפיד ללכת ע הילד לנח את המשפחה ,ג כמסר
מהפנימייה המשתתפת בצער המשפחה וג בהיותו של הילד חלק
ממשפחה זו בשמחה ובצער.
לגבי המש הליווי ,בתקופה הראשונית ובכלל ,יש להערי אי המוות
משפיע על המשפחה ,ובפרט על ההורי ולבדוק עמ מה מתאי לגבי
הליווי.
התמודדות:
במידה ומסיבה כלשהי לא התאפשר להיער מבעוד מועד להתמודדות ע שינוי
ומשבר הגורמי לשינוי בהתנהלות הליווי ואולי א 0להפסקתו ,יש לעבוד ע הילד
וע המשפחה על מנת ליצור תהלי מסודר ומכובד של פרידה.
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