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 תקציר

מורכבת ובעלת רגישות  נה( הימ"ש: הסוגיה של הורות של אנשים עם מוגבלות שכלית )להלן רקע

ולפיכך, היא שאנשים עם מ"ש אינם כשירים להיות הורים,  רווחתההחברתית חברתית. התפיסה 

הן בשיח החברתי והן במסגרת תכניות הפיתוח של  נושאה להימנע מהתמודדות עם יש נטייה

 מדיניות רווחה.

 שהתפרסם בתחום בארץ ובעולם. העדכני: לסקור את הידע מטרה

 .עם מ"ש בארץ ובעולם בנושא הוריםהספרות  תסקיר :שיטה

 אנשים עם מ"ש הבוחנת היבטים שונים של הורות של המחקר ספרות סקירת: עיקריים ממצאים

היקף הקושי בהערכת , המשפטיהרקע ההיסטורי ו: מגוון נושאים תוך התייחסות אל

, מאפייני ההורים וילדיהם, הוצאת ילדים מחזקת הוריהם, התערבויות המקדמות ההאוכלוסיי

 המצב בישראל והמלצות למדיניות.  , מערכות תמיכהוכישורי הורות 

 להתעלמות הן ישיר קשר יש מ"ש עם אנשים של רותלהו ביחס שליליותה לעמדות :מסקנות

 הוצאת של הגבוהה לשכיחות והן ,לצרכיהם מענה והעדר וילדיהם מ"ש עם הורים של מקיומם

של הורים עם  כי הרווחה הנפשיתמצביעים על כך  עדכניים מחקרים .הוריהם מחזקת ילדיהם

 .למוגבלות השכלית עצמה רחבהכ ולא ירודיםלתנאי חיים פעמים רבות מ"ש וילדיהם קשורה 

 יכולים שלהם החברתית התמיכה מערכות ופיתוח ההורים הכשרתל תכניות כי נמצא בנוסף,

  .הורית מסוגלות לשפר

: בקרבנו חיים הורים עם מ"ש וילדיהם. על המדינה להכיר בקיומם לפרקטיקה השלכות

 ל את ילדיהם בכבוד. שיאפשרו להם לגד ותשירותי ייעוץ ותמיכובזכויותיהם, ולספק להם 

 

 

 מפתח מילות

עם מוגבלות שכלית, ילדים להורים עם מוגבלות שכלית, הוצאת ילדים מחזקת הוריהם,  הורים

 תכניות התערבות, מערכות תמיכה של הורים עם מוגבלות שכלית

 

 

 

                                                           
ד"ר דורית ברק חוקרת מלמדת ופועלת באקדמיה ובתכניות לסינגור עצמי וניהול עצמי של אנשים עם מוגבלות  1

דמית של תכנית המפתחת ועד היום. בשמונה השנים האחרונות עובדת בתפקיד רכזת אק 2000החל משנת 
רשת קבוצות לסינגור עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל. התכנית בהובלת עמותות אלווין ישראל 

 ובית איזי שפירא".
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 מבוא

הורות מהווה גם סטאטוס משפטי המוענק לפרט  והחברתיים,  הרגשיים ,בצד ההבטים הפיסיים

בנסיבות (. 2018של קטינים )רוטלר, ורווחתם ל ידי המדינה, הרואה עצמה אחראית על טובתם ע

 עולות לעיתים תהיות לגבי שלומם של ילדיהם  עם מוגבלות ייחודיות כמו הורות של אנשים 

Collings & Llewellyn, 2012)  ;(Emerson & Brigham, 2014.  בין ההורים עם מוגבלות קיים

 דורש הבהרה.הורים עם מ"ש מונח ה. (מ"ש :)להלן של הורים עם מוגבלות שכליתוטל לא מבמספר 

, הורים עם מ"ש לזוגות ו מתייחסעם מ"ש, חלק תבאימהוחלק נכבד מהספרות בתחום מתמקד 

בין זוגות בהם שני ההורים עם מ"ש לזוגות בהם אחד מבני הזוג עם  ומחקרים מועטים מבחינים

 ;IASSID, 2008)(  IQ 50-75ש יש מוגבלות שכלית קלה או גבולית )לרוב ההורים עם מ"מ"ש. 

Llewellyn & Hindmarsh, 2015, Booth, Booth & McConnell, 2005) . מדינות שונות

כוללת גם לקויות והיא  ההגדרה רחבהבאופן שונה. בארצות אנגלוסקסיות זו  האוכלוסיימגדירות 

 70 -נמוך מ IQמסתמכת על וההגדרה צרה יותר  ,, למשלובגרמניה ;למידה מורכבות ואוטיזם

של  (התע"סתקנון עבודה סוציאלית ) מגדירות הוראות בישראל.  (Pixa-Kettner, 2008)בלבד

מתייחס למגוון זה מאמר . 70 -נמוך מה IQ -כמשרד הרווחה מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( 

 .ת ואוטיזםובכללן לקויות למידה מורכבו ,הלקויות הקוגניטיביות

עבור החברה  הורות של אנשים עם מוגבלות שכלית מהווה אתגר בעל רגישות חברתית

 ;כל עוד בית משפט לא פסק אחרת ,בזכות הורים המגדלים את ילדיהםמדובר ב, גיסא מחד. כולה

שהחוק מכיר על אף העובדה כי  בציבור ובקרב אנשי המקצוע היא , התפיסה הרווחתגיסא ומאידך

בנטייה  לידי ביטוי אבר זה עפ. אינם כשירים להיות הוריםלהורות, הם אנשים עם מ"ש של בזכותם 

  והמדיני. שיח והחברתיב מעיסוק בנושא הימנעותל

לא שמה על סדר יומה  רוב מדינות העולם ובכללן ישראל,הקיימת ב רווחה המדיניות כך, 

תמיכה להורים עם ייעוץ ושירותי  מספקותאינן  והן צרכים של ציבור ההורים עם מ"שהיערכות ל

איסלנד, ו, דוגמת אוסטרליה, קנדה, שבדיה, בהן מסופקים שירותים אלה ספורותהמ"ש. במדינות 

 רווחה ממשלתית הם ניתנים בדרך כלל במסגרת תכניות מקומיות וניסיוניות, ולא כחלק ממדיניות

(Llewellyn, 2015) . 

יבטים שונים של הורות של אנשים הביחס לבעולם ספרות ענפה קיימת  ברמה המחקרית

 Journal of Appliedכתב העת , ולמעלה מחמש מאות מאמרים בנושא התפרסמו 2017עד עם מ"ש. 

Research in Intellectual Disabilities 2017 -ו 2008-גיליונות מיוחדים, בשנת  לו אף הקדיש. 

ושלר, ; 2009; קנדל, 1999)לויתן,  םספורים בלבד בתחומאמרים  עד לאחרונה התפרסמו בישראל

. נושאבוכמעט שלא התקיים כל שיח חברתי  זו האוכלוסייעל  רשמיים  לא התפרסמו נתונים (,2009

 .בישראלו בעולם בתחוםסוקר את הידע העדכני שלפנינו מאמר ה

 

 רקע 

 עה של הורים עם מוגבלותנכתב לראשונה על התופ העשרים בשנות הארבעים של המאה  

. שנתיים לאחר (Ainsworth, 1945)מילרד אינסוורס  "הילדים של הילדים שלנו"  של האמרבמ

 , ובוMaickelson, 1947) " ]כך במקור[לקויים בשכלם"הורים  90פיליס מייקלסון  מכן חקרה

 בידוד: כך במקור[] "פיגור"כלפי אנשים  עם באותם הימים רטה שלוש פרקטיקות שהיו מקובלות יפ
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לאחר מייד  הוצאת הילוד מרשות האםהפלה בכפייה או  –הריון  של ובמקרה, עיקורבמוסדות, 

 . הלידה

לשיא  החל ממחצית המאה התשע עשרה והגיעו נוסדואנשים עם מ"ש המיועדים למוסדות 

. Braddock & Parish, 2001; Walmsley,) (2004במחצית הראשונה של המאה העשרים  מספרי

מוגבלות  כי במדינות מפותחות באותן השנים רווחה התפיסה מציינת כי (Llewellyn, 2015)לוולין 

 במוסדות, בידודםאנשים עם מ"ש באמצעות להגן על  הן הינה בעיקרה בעיה רפואית, ופעלושכלית 

כאמצעי על ידי פעולות עיקור  רחבאינטרס חברתי מה שנתפס באותם הימים כלהגן על  והן

גם היום )בעיקר וכך סה בינונית ונמוכה היה מקובל בעבר, במדינות עם הכנ". גזעהל"השבחת 

להינשא ולהביא ילדים לעולם נשים עם מ"ש )שאיננה חמורה( לאפשר לאבקהילות כפריות(, 

 ולהפקידם לטיפולה של המשפחה המורחבת. 

מפותחות לשלושה סוגי הבחברות  החל משנות התשעים של המאה העשרים התייחסו

קהילה והפכו להורים, חיים בלמוסדות מגורים באלה אשר עברו מ :ם מ"שאוכלוסייה של הורים ע

 ציבוריים שירותיםונתמכו על ידי  תיתקהילתוך המסגרת האלה אשר אובחנו וחיו כל חייהם ב

 השירותים הציבורייםשל  'עברו מתחת לרדאר'ש אותם אלהו ,פנאיהדיור והתעסוקה, בתחומי ה

. (IASSID, 2008, P. 297)  הילדים בגידולעיות לעו קשיים ובהתגעד לשלב בו  בלי אבחון והכרה

סביב  על אוכלוסיית ההורים עם מ"ש המוטלהפיקוח ההדוק את  , אפוא,מחישההתייחסות זו מ

 . ילדיהםגידול הסוגיה של 

(, שקבע כי 1998חוקק בישראל החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ) 1998בשנת 

להינשא,  זכויות אלה כוללות את הזכותבעלי זכויות שוות לכל אזרח".  הםי "אנשים עם פיגור שכל

זכויות אנשים עם  בדבר האמנה"האו"ם את  פרסם 2006בשנת  יחסי אישות ולהוליד ילדים.לקיים 

קובע  - "כבוד לבית ולמשפחה" -באמנה  23. סעיף 2012בישראל בשנת  אושררהאשר  ,"מוגבלויות

ת להינשא ולהקים משפחה, לקבל מידע על פוריות ותכנון יום מוגבלואת זכותם של אנשים ע

מותאם לגילם ולצרכיהם המשפחה, להחליט על מספר הילדים  והרווחים ביניהם, ולקבל מידע 

אסור להוציא ילדים מחזקת הוריהם בשל מוגבלות כי  בנוסף, ,בנושאי מיניות. האמנה קובעת

אלא אם לרצונו, ילד לא יופרד ממשפחתו בניגוד לכך שג על המדינה לדאווכי  ההורים או הילדים

כזה, המדינה שדרושה לטובת הילד, כפי שנקבע על ידי הרשויות המוסמכות לכך. במקרה  ההפרדה

הדבר אינו מתאפשר, יש שמחויבת לספק טיפול חלופי במסגרת המשפחה המורחבת, ובמידה 

 (. 2006)אמנת האו"ם, למצוא טיפול חלופי במסגרת הקהילה בסביבה משפחתית 

שחל במרוצת הזמן ביחס המחוקקים כלפי אנשים  השינוי המהותי למרותלוולין טוענת כי 

 פרקטיקות של עיקור  עדיין רווחות במדינות רבות עם מ"ש בכלל, ולסוגיית ההורות שלהם בפרט,

ואכן, נשים רבות מניעה. בו  ותמתמקד בסכנ - ( לאנשים עם מ"ש באם ניתןהחינוך המיני )ו בכפייה,

מתוך  ולא  ,שליטה של בן משפחהוה יכפיפגיעות מיניות, ובכללן עם מ"ש נכנסות להריון בשל בורות, 

ללדת  בוחרותפעמים רבות נשים אלו כי לציין  יש. (Llewellyn, 2013; McCarthy, 2000) בחירה

 כאלה.שולגדל את ילדיהן גם אם הרו בנסיבות 
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 ם עם מ"שהיקף האוכלוסייה של הורי

מציינים  ומרביתם וילדיהם של הורים עם מ"ש ההאוכלוסייהיקף  להעריך אתהחוקרים מתקשים 

מהעדר הגדרה  הקושי בהערכה נובע .הכללית הבאוכלוסיים שיעור לגבי רשמייםכי חסרים נתונים 

שירותים, דיווחים חלקיים, וחוסר נראות של הורים רבים אצל ה מיעוט של מ"ש, ואחידה מוסכמת

 ,Booth, Booth & McConnell) יוצאו מרשותםפעמים רבות מן הפחד שילדיהם הנובע  הרשויות

על מדגמים גדולים , סקריםהמבוססת על מרבית הנתונים שהתפרסמו נשענים על הערכות  (.2005

אוכלוסיות  לגבי בלבדקר אחד נערך סלמשל, בארה"ב, מקבלי שירותים.  אודותועל נתונים שנאספו 

בישראל לא פורסמו עד היום גם . (Anderson, Byun, Larson, & Lakin, 2005) 1994/5אלו ב 

בעבודת הדוקטורט לראשונה  שהתפרסמו 2017הביטוח הלאומי משנת  נתוני שכאלה, למעטנתונים 

, הנתפסות תלאימהוהחוקרים בתחום מתייחסים בעיקר לציין כי מרבית  ש. ישל דורית ושלר

לאחר הלידה, ולתכניות , ןההיריוזמן והעומדות במרכז המיקוד לתמיכה בכאחראיות לטיפול בילד 

 .(Llewellyn & Hindmarsh, 2015)פיתוח כישורי הורות 

 

הטבלה הבאה מפרטת את הנתונים שהתפרסמו על היקף אוכלוסיות ההורים עם מ"ש במדינות 

 שונות.

 

 "ש וילדיהם במספר מדינותמהורים עם מספרים ושיעורים של 

מספר או  מקור

שיעור 

הילדים 

להורים עם 

 מ"ש

שיעור 

ההורים עם 

 מ"ש

מספר 

 ההורים

שנת איסוף 

 הנתונים

 מדינה

 סקר ארצי

Anderson, 

Byun, Larson, 

& Lakin, 2005 

 174,310 צויןלא   2,260,000

 תאימהו

 ארה"ב  1994/5

 הערכה

National 

Council on 

Disability, 2012 

 

 1,500,000 צויןלא  צויןלא 

 הורים

מייצגים 

מכלל   2.3%

ההורים 

לילדים 

 -18בגילאי  

 ארה"ב  2012

לאור  הערכה

 מפקד

 0.41% צויןלא 

מאוכלוסיית 

17,000  

 הורים

החוקרים 

 אוסטרליה 2009
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Wing Man, 

Wade & 

Llewellyn, 

2017 

 ההורים

 במדינה

רובם ש ציינו

 – חד הוריות

כלומר 

 תאימהו

 

 

הערכה לאור 

 המדגם

Emerson & 

Brigham, 2013   

לפחות  1% צויןלא 

הורה אחד 

עם מ"ש 

 )הערכה( 

ממדגם של 

46,025 

עם משפחות 

 588 –ילדים 

משפחות בהן 

לפחות הורה 

 אחד עם מ"ש

 אנגליה  2008-2012

הערכה לאור 

נתונים ארציים על 

י גמלאות מקבל

ומיפוי בארבע  

 ערים גדולות 

Tøssebro, 

Midjo, Paulsen 

& Berg, 2017 

0.19% - 

הגדרה צרה 

 של מ"ש 

 

0.87% - 

הגדרה רחבה 

 של מ"ש

מבין  15.5%

האנשים עם 

מ"ש 

שבמיפוי 

(10.4% 

 21.7%אבות, 

 (תאימהו

נתונים  

ארציים 

לשנים  

1991-2012 

ומיפוי 

בארבע 

ערים 

גדולות 

 -נאספו ב

2013/14 

 נורבגיה

Mc Hugh,  2015 

: ת החוקרת)הער

חלק ניכר 

מההורים לא 

 מוכרים(

0.14% 

מהילדים 

 במחוז. 

15% 

מהנשים עם 

מחוז  במ"ש 

 תאימהוהיו 

 -סקר מ 

1995 

במחוז  

Skaraborg 

 שבדיה

סקר בקרב 

ארגונים נותני 

שירות על  מקבלי 

 שירותים

Pixa-Kettner, 

2008 

מבין  1.1% צויןלא 

מקבלי 

שירותים ה

עם מ"ש.  

הערכת 

  - החוקרת

)רבים  6.6%

 גרמניה 1990-2005 הורים 2126

https://www.tandfonline.com/author/Llewellyn%2C+Gwynnyth
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לא מקבלים 

  שירותים(

Willems,De- 

Vries, Isarin & 

Reinders, 2007 

 1.5% צויןלא 

מקבלי מ

עם  שירותים

 מ"ש. 

 הולנד  2003-2004  הורים 1549

וח טינתוני הב

בעבודת  לאומי

 דוקטורט ושלר  

מבין  16.2% 15,353

האנשים עם 

 מ"ש

 ישראל 2017 הורים 5,394

 

 

יש  – וסוגי מדגמים שוניםניתן להבחין כי ההערכות במדינות שונות מתבססות על קריטריונים 

לעומת אלה , ההאוכלוסייהמתייחסות לשיעור ההורים עם מ"ש בקרב הורים בכלל 

להורים עם מ"ש  עם מ"ש בכלל או ביחס ההאוכלוסייהמתייחסות לשיעור ההורים בקרב 

 בגילאי הפריון; אחרות מתייחסות למספר הילדים להורים עם מ"ש. חלק מההערכות מבוססות

 ;Tøssebro et al, 2017)טוח הלאומי או מוסדות בריאות ברמה הארצית )יעל נתונים של הב

Wing Man, Wade & Llewellyn, 2017  ואחרות מתבססות על מדגמים של מקבלי שירותים 

(Mc Hugh,  2015; Pixa-Kettner, 2008; Willems,De- Vries, Isarin & Reinders, 

מן הנתונים גדולה  אוכלוסיית האנשים עם מ"ש שילדו ילדיםחשוב להדגיש כי בישראל  .(2007

נתונים , וכך המוץ רשומים על שם הוריהם המאמצים, מכיוון שילדים שנמסרו לאיהרשמיים

 מופיעים ברישומים של הביטוח הלאומי.  אינם הוריהם הביולוגייםלגבי 

 ,ההאוכלוסייאשר להיקף ב יהיו בין הנתונים הרשמיים לאלה המדויקים יהיו הפערים אשר 

החברה  מבחינתהן  'שקופים' תויחד עם זאהם קיימים . של משפחות אלה ומםצורך להכיר בקי יש

כהורים שירותים  ספק להםומן הצורך למצרכיהם להתעלם  נוטיםה שירותי הרווחהמבחינת והן 

שלהם ובחינת האפשרות של וכמשפחות. הפיקוח עליהם מתמקד בבדיקת המסוגלות ההורית 

מעדיפים פעמים רבות להישאר 'שקופים'  מצדםכתוצאה מכך, ההורים  הוצאת הילדים מרשותם.

הורות לדעות הקדומות של החברה כנגד  , בין השאר,מציאות זו קשורהמן החשש פן יבולע להם. 

 של אנשים עם מ"ש. 

 

 דעות קדומות כנגד הורות של אנשים עם מ"ש

תרבות' כי 'ה   הגזע שהיו מקובלות במחצית הראשונה של המאה העשרים גרסושל תורת  פיסותת

 .האנושי במאגר הגנים פוגמתבמספרים הולכים וגדלים עם מ"ש אנשים עם מ"ש והולדת צאצאים 

הגם ומות הרווחות גם כיום כנגד אנשים עם מוגבלויות, תפיסות אלה מתבטא בדעות קדהד ל

מבוססות על התפיסה  אלהדעות  .(Morris, 1991, Shapiro, 1993)ובמידה פחותה  באופן שונהש

 ראוייםחייהם אינם חסרי יכולת ותלותיים, וכי באופן כללי לקויים,  ינםעם מוגבלויות האנשים כי 

המשפחתי  לתפקודביחס  ובמיוחדאנשים עם מ"ש,  ת כלפימופניביותר  חמורההסטיגמה הלחיותם. 

 . Aunos & Feldman, 2002)  ;2018רימרמן, גור וגלעד, שלהם, כבני זוג וכהורים  )
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 ההתייחסות :אנשים עם מ"ש התנגדות חברתית להורות של , אפוא,קיימת באופן כללי

היא מלווה פעמים רבות , וגשיש לחגואירוע אל ולא כ טעותאל כהיא להריון של נשים עם מ"ש 

מורשים  אינםלעבור הפלה. ההתנגדות גוברת עם הלידה. חלק מההורים  ההאישעל לחץ  הפעלתב

מבית החולים, אחרים מתמודדים עם ביקורת מתמדת וחיים בחשש מתמיד  לקחת את התינוקות

 ,Mayes, Llewellyn &McConnell)  יוציאו בכוח את ילדיהם מרשותםהרווחה שמא שירותי 

2006; IASSID, 2008 . משפט למשפחה הבדקו מקרים שנדונו בבתי מדינות  במספרחוקרים

רווחת ילדים להורים עם מ"ש. החוקרים מצאו עדויות לכך שהפרדת ילדים מהוריהם עם אודות 

 ממשיות , ולא על עדויותמבוססת לעיתים קרובות על שתי הנחות המושתתות על דעות קדומותמ"ש 

מהווה  מעצם הגדרתהשכלית  מוגבלותהיא ש הנחה אחת .ילדים או פגיעה בהםהחת בנוגע להזנ

ילדים משולים פעמים רבות לראייה לכאורה להעדר כישורי הורות או לסיכון לילד. הורים עם מ"ש 

 ,Llewellyn, 2013; IASSID)) יפגעו בילדיהם או יזניחו אותםכי  החששמכאן נובע בעצמם ו

2008; Sigurjónsdóttir & Rice, 2017 לא ניתן לרפא את הלקות של כי . ההנחה השנייה היא

ניתנות  אינןשלהם הורי הבעיות בתפקוד , לפיכך, וכישורי הורות ללמוד יכולתם, אין ביםההור

    .(Booth, McConnell & Booth, 2006; Llewellyn, 2013) לתיקון או שיפור 

הורים עם התופעה של  גרסו כי (Callow, Tahir & Feldman, 2017)קאלו ועמיתותיה 

משתקפת בסתירות בחוקים הנוגעים וכי חרדה זו  ,חרדה בחברה האמריקאית תמ"ש מעורר

ארה"ב חתמה על אמנת האו"ם והכריזה על חוקים פדראליים אף כי . באופן כללי לאנשים עם מ"ש

רוב  ; (Americans with Disabilities Act, 1990)המקדמים זכויות שוות לאנשים עם מוגבלות 

 הוצאת ילדיםו ארה"ב מאפשרות ביטול הזכויות ההוריות על בסיס מוגבלות שכליתבמדינות ה

 . (National Council on Disability, 2012)  מרשות הוריהם במקרים אלה

 זו של הוראות והנחיות סותרות תוצאות עגומות עבור הורים אלו וילדיהם מדיניותל

(Feldman, McConnell & Aunos, 2012; National Council on Disability, 2012) . בתגובה

'בלתי  ישארלה, כאמור, הורים אלו מעדיפים פעמים רבות ולחשש מן הרשויות,  קדומותהדעות ל

 בכל זאת אנו מהאם כן,  לחקור אוכלוסייה זו.הממשי  בקושי היבט זה בא לידי ביטוי גם נראים'.

  "ש ועל ילדיהם?יודעים על הורים עם מ

 

 מאפיינים של הורים עם מ"ש וילדיהם

 ההורים מאפייני

על מדגמים קטנים של הורים וילדיהם. לדוגמה, מחקר בעבר  והמחקרים בתחום התבסס מרבית

( עקב אחר חייהן של ארבע משפחות עם מ"ש. 1990אורך שנערך בישראל על ידי  לויתן )לויתן, 

הייתה השפעה שלילית על תפקודי המשפחות. במשפחה לדים ינוכחות לכי ממצאי המחקר הראו 

ניכרה רמה פחותה ו, ירדה רמת האינטראקציה החיובית בין בני הזוג יםבמשפחות עם ילד נמצא כי

יותר מצד הבעלים לפניות  רב בעליהן, ומענה שליליכלפי אינטראקציה חיובית מצד הנשים  של

ניסו לטפל  תהאימהובילדיהם, וכאשר  הולםבאופן לטפל  היו מסוגליםנשיהן. אבות עם מ"ש לא 

יחס הפגין ו, הגיב בכעס ויתחרות עם ילדכי הוא מצוי בהאב חש בילדים ולקשור עמם קשר חיובי, 

הסיוע של המשפחה  .המשפחהה של תפקודנפגע באופן משמעותי כתוצאה מכך,  שלילי כלפי אשתו.

 צלחת חיי המשפחה.להלעיתים אף מכריע, ו, ווה בסיס חשוביהמורחבת ה
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. חשוב לציין יותר גדוליםמחקרים מדגמים בבחנו נ הידע ושיטות המחקרהתפתחות  עם

על רווחתם הרגשית  המשפיעיםגורמים משפחתיים  דקובו, תלאימהוהתייחסו  החוקריםשרוב 

הסביבה  של בני המשפחה, נסיבות משפחתיות, ומאפייני יהבריאות םחברתית של הילדים: מצבוה

מחקרים שבדקו של . ממצאים מרכזיים (Hindmarsh, Llewellyn, Emerson, 2017)חיה  בה היא

סבירות גבוהה לגורמי סיכון אצל הצביעו על מאפיינים אלו באוסטרליה, אנגליה, שבדיה וארה"ב 

אקונומית נמוכה, -יחידנית, רמה סוציו תאימהובגיל צעיר,  תאימהו םעם מ"ש, ובכלל תאימהו

 ,McConnell, Mayes, Llewellyn,2008 Goldacre)ית, כלכלית וסביבתיתמצוקה נפשית, חברת

Gray & Goldacre, 2015; Hoglund, Lindgren, Larsson, 2012a; b; Hindmarsh, Llewellyn, 

Emerson, 2014; Llewellyn & Hindmarsh, 2015;  Powell, Parish & Akobirshoev, 2017) .

ברתית אותה חווים רבים מההורים עם מ"ש, לבין המצוקה בין ההדרה הח שרוק האל חוקרים

של הורים עם מ"ש וילדיהם יכולה להיות  ירודהאיכות חיים כי  הציעו, והסביבתית בה הם חיים

 ולא למוגבלות השכלית עצמה.  קשיםקשורה לתנאי חיים 

השוו בבריטניה אוכלוסיות   (Emerson & Brigham, 2013; 2014)אמרסון ובריגהאם 

בריאות ל ביחס קשה יותר היה גדולות של הורים עם וללא מ"ש ומצאו שמצבם של הורים עם מ"ש 

הגנה על ילדים. המעורבות שירותי שכיחות גבוהה של לשימוש בסמים ואלכוהול ולעישון, ל נפשית, 

, אלימהשכונה מגורים בתמיכה חברתית מועטה,  גון,כ ,גורמים סביבתיים בודדואולם, כאשר הם 

 , לפיכך,הסיקוהחוקים ההבדלים בין הורים עם וללא מ"ש. לא נמצאו כל  ,צוקה נפשית במשפחהמו

הגורמים הסביבתיים פוגעים באופן משמעותי במצבם של הורים עם מ"ש וכתוצאה מכך בכישורי כי 

 ההורות שלהם. 

 ,Lindberg, Fransson, Forslund, Springer)מחקר בשבדיה שערכו לינדברג ועמיתים ב

& Granqvist, 2017) עם וללא מ"ש. רגישות הורית  תאימהו 48בקרב  הוריתרגישות  הבדקנ

התפתחותיים, ה ומתייחסת ליכולת ההורה לפרש ולהגיב באופן מתאים לסימנים של הילד ולצרכי

עם רגישות גבוהה הורים ל.  (attachment)תיאוריה של התקשרותב ונחשבת כגורם החשוב ביותר

לו אינטראקציות של  העניקול , לזהות את סימניולהבין את נקודת המבט של הילד יכולת טובה יש

נחשבת  הורית . לכן, רגישות(Manning, Davies & Cicchetti, 2014) ומענה על צרכיו חום וקבלה

המחקר הצביעו על רגישות נמוכה באופן  ל הילד. ממצאישכמנבא מצוין של יכולת ההתקשרות 

 תה קשורהיהי זו ללא מ"ש. רגישות נמוכה תלאימהועם מ"ש בהשוואה  תאימהומשמעותי בקרב 

  ילד.השל לטיפול לקוי ולסיכויים לפגיעה בהתקשרות 

 

 ילדים של הורים עם מ"ש מאפייני

 ממצאי שישה עשורים. מזהעם מ"ש נחקר  תלאימהורווחתם והתפתחותם של ילדים  נושא

של כלל  ממוצעבהתאם ל ילדיםמספר ו עם מ"ש ילד אנשים כי מראיםבעבר ובהווה מחקרים 

 IQ לרוב, ההורים משלבאופן משמעותי  גבוהההמשכל של ילדיהם הייתה  מנתוכי  ההאוכלוסיי

ילדים להורים  יחד עם זאת, .(Mickelson 1947; Brandon 1957; IASSID, 2008) 70 -מ  גבוהה

חברתית. רוב הרגשית והת, קוגניטיביהעם מ"ש נחשבים לילדים בסיכון בשל עיכובים בהתפתחות 

להזנחה רגשית, בעיות התנהגות ובעיות נפשיות  גבוהאליהם כילדים בסיכון  המחקרים התייחסו
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השלכות שליליות על היו והתפתחותיות. כמו כן, מחקרים מצאו שלבידוד חברתי של ההורים 

 . (Collings & Llewellyn, 2012; Emerson & Brigham, 2014) ילדיהםהרווחה הנפשית של 

חברתית אצל הורגשית ה, קוגניטיביתהפיזית, ה, הממצאים הנוגעים להתפתחות אולם 

חברתית וההראו שרווחתם הרגשית  אחדים אינם חד משמעיים. מחקרים במשפחות אלה ילדים

בקרב ילדים ילדים להורים בלי מ"ש. כמו כן, נמצאו ל ביחס נמוכהשל ילדים להורים עם מ"ש 

הפרעות קשות , יותסוציאליות, בעיות התנהגות-בעיות פסיכושל שיעורים גבוהים  להורים עם מ"ש

 & Aunos, Feldman) הדורשות טיפול פסיכיאטרי כאוןיחרדה ודותופעות של קשב וריכוז,  של

Goupil, 2008; McGaw, Shaw & Beckley, 2007; Feldman & Walton, 1997) .לא ש אלא

 ,O’Neill)בעיות הסתגלות גם בהמשך החיים ל הובילולדות תמיד בעיות בהסתגלות שזוהו בי

1985; O’Neill, 2011) .ובידוד  צקותקשיים חברתיים, ה חוויות של על וווחידבצד מחקרים ש

 מצאנ ;Wołowicz-Ruszkowska & McConnell, 2017) ;2009)ושלר,  נחשפו הילדיםאליהם 

בהתמודדות עם חיים נפשי גילו חוסן  מ"שעם בנים ובנות בוגרים להורים כי  אחדים מחקריםב

 . Booth & Booth, 1998);  2009, ושמרו על קשרים עם הוריהם )ושלר, קושי ומצוקהרוויי 

סטטיסטי נמצא קשר חמש, התפתחות ילדים מתחת לגיל  חןבשנערך בבריטניה ובמחקר 

אצל  7%לעומת  32%התנהגות של הילדים )השכלית של ההורים ובעיות המוגבלות המובהק בין 

  אקונומיים-סוציואולם, כאשר השוו בין ילדים למשפחות עם מאפיינים ילדים להורים ללא מ"ש(. 

התנהגות של השכלית של ההורים ובעיות המוגבלות הבין  סטטיסטי מובהקדומים לא נמצא קשר 

בין  קשרה נבדקשנערך אף הוא בבריטניה מחקר שני ב. (Emerson & Brigham, 2014)הילדים 

, תאימהוחברתית של הילדים על פי דיווחי והשל האם לבין רווחתם הרגשית  המוגבלות השכלית

ועליה בסיכון לפגיעה ברווחה  תאימהומורים וילדים. הממצאים הצביעו על קשר בין מ"ש אצל 

. כמו 7קשר כזה לא נמצא אצל ילדים בגילאי  ולם,. א5 -ו 3חברתית אצל ילדים בגילאי והנפשית ה

בעלות אותם מאפיינים אישיים, משפחתיים וסביבתיים  תאימהו, כאשר השוו בין מדגמים של כן

. (Hindmarsh, Llewellyn & Emerson, 2017)בגילאים הצעירים אלה לא נמצאו קשרים 

יותר לתנאי חיים קשים, מה שמסביר, במידה רבה עם מ"ש חשופות   תאימהוכי החוקרים הסיקו 

-5חברתית בגילאי וההסיכון המוגבר של ילדיהן לפגיעה ברווחתם הנפשית לפחות באופן חלקי, את 

חברתית של והרווחתם הנפשית וביל לשיפור בשיפור בתנאי חייהן יעוד הסיקו החוקרים כי . 3

המקור לקשיי הילדים איננו בהכרח מוגבלות כי אפשרות הילדיהן. הממצאים הללו מצביעים על 

יחד עם זאת, החוקרים סייגו את . תנאי החיים של המשפחה , אלאוטיפול הורי לקוי ההורים

מסקנותיהם בשל מיעוט הספרות המחקרית אודות תנאי החיים של ילדים להורים עם מ"ש. מגבלה 

  .ןאותזו ואחרות רלוונטיות למחקר בתחומים הנדונים כאן, וראוי לבחון  

כלית וילדיהם משקף הידע שהצטבר מהמחקרים שנערכו עד כה על הורים עם מוגבלות ש

בסוכנויות תמונה חלקית. תמונה זו מתבססת ברובה על מדגמים קטנים של הורים המטופלים 

לוולין זאת ועוד, . הזו את כלל האוכלוסייהואינם מייצגים  מ"ש עם אנשיםלשירותים  המספקות

העדר : שתי מגבלות עיקריות במחקר הקייםזיהו  ,Llewellyn & Hindmarsh, 2015)והינדמרש

על  העדר ידע; והורים עם מ"ש בהשוואה לאוכלוסיית ההורים ללא מ"ש לגבי בעלי תוקףנתונים 

ההשפעה של מאפיינים שונים של ההורה, הילד, המשפחה והסביבה על ההורים עם מ"ש וההורות 

 הפער בולט בעיקר לנוכח הספרות הענפה החוקרת מאפיינים אלו בהקשר של הוריםשלהם. 
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שבדיקה של היבטים אלו דורשת  נובעים מכךאלה פערים ש הדגישו. החוקרות כלליתה הבאוכלוסיי

חות של בתי חולים, "חות מנהליים, כגון דו"דוגמים מתוך סקרי אוכלוסיות ודוה מדגמים גדולים

  .פונים לעזרה בדיורהחות של מקבלי גמלאות או של "תכניות ארציות של מתן חיסונים, דו

כך, למשל,  .המבוססים על מדגמים גדוליםרבים יותר מחקרים ם בשנים האחרונות נערכי

 ,McConnell, Mayes)קונל ועמיתיו 'מדגם גדול על ידי מקשנערך במבוסס ראיות מחקר ב

Llewellyn, 2008)  לידה למצבן של ההחוקרים את מצבן של יולדות עם מ"ש לפני ואחרי שוו ה

כללו שוחות של בתי חולים באוסטרליה "דוב יעוהופיולדות ללא מ"ש. הם עשו שימוש בנתונים ש

דיווחים על כל היולדות עם מ"ש שהתקבלו בבתי החולים. החוקרים זיהו את היולדות עם מ"ש לפי 

 ?"קצבת נכות את מקבלתהאם ", ?"בבי"ס לחינוך מיוחד תלמדאם : "התשובותיהן לשאלות, כגון

ליה גובאנ (Hoglund, Lindgren, Larsson, 2012a; b) מחקרים דומים נערכו בשבדיה שני ועוד. 

(Goldacre, Gray & Goldacre, 2014) . 

חות כגון אלו מאפשר להתגבר על אחת המגבלות המשמעותיות של "השימוש בנתונים מדו

רוב ההורים  .ים לאנשים עם מ"ששירותהמספקים  םמארגוני המשתתפיםאת  הבוחריםמחקרים 

בשירותים המיועדים לאנשים עם מ"ש  לרוב ואינם נעזרים להעם מ"ש הם בעלי מוגבלות שכלית ק

(National Council on Disability, 2012) ,של מקבלי שירותוסקרים מחקרים וכך הם נעדרים מ.  

 

 הוצאת ילדים של הורים עם מ"ש מרשות הוריהם 

בית חולים עברו מילדים, ש 150-עם מ"ש ל תאימהו 73בבית חולים באנגליה עם  שנערךלאור סקר  

 תאימהוכרעיות,  אלהאמהות בממוצע תיפקדו כי  )Brandon, 1957(  ברנדון ן, טעלחיים בקהילה

כי הרשויות יחדלו  הביע תקווה, ואחרות בסביבתן תאימהוועקרות בית מעט טוב יותר מאשר 

   .עם מ"ש תאימהומהוצאת הילדים מרשות 

ייצוג יתר של הורים עם  עלשנים עדויות מחקריות רבות במהלך ה ישנן בניגוד לדעה זו,

 שיעור גבוה של הוצאת ילדים מחזקת הוריהםכמו גם על מ"ש בשירותים להגנת הילד, 

((Llewellyn & Hindmarsh, 2015של הוצאת  . נתונים על שיעורים גבוהים ובלתי פרופורציונליים

 ;Booth et al, 2005; Kay, 2009)הורים עם מ"ש הופיעו במחקרים רבים מחזקת ילדים 

LaLiberte et al, 2017; McConnell, Feldman, Aunos, & Prasad, 2011 ; McConnell & 

Llewellyn, 2000; Swain & Cameron, 2003; Tøssebro et al, 2017; National Council on 

Disability, 2012)  פלדמן ועמיתיו  . (Feldman, McConnell & Aunos, 2012; McConnell, 

Feldman, Aunos & Prasad, 2011; Mayes & Llewellyn, 2009)  כי  טענו אלהחוקרים

מהילדים מרשות הורים עם מ"ש   60% - 40%בין מוצאים באוסטרליה, קנדה, ארה"ב, ובריטניה 

של ההורים ללמוד  םאי יכולתהזנחה או אי מסוגלות הורית;  סיכון לילדים בשל בנימוקים של

 .אלהלתמיכה בהורים  תשתית מערכתית והיעדר; כישורי הורות

שימוש בלתי ראשית, שלושה גורמים עיקריים: פי -על את הנתוניםהחוקרים מסבירים 

פורמליים במקום בהערכות בעלות תוקף של   IQ ראוי של רשויות הרווחה ובתי המשפט במבחני 

ות על החלטות משפיעהן שהטיות תרבותיות ודעות קדומות כי תפקוד הורי. החוקרים טוענים 

 ;Feldman & Aunos, 2010 ; McConnell1, Feldman & Aunos, 2017)הרשויות
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Sigurjónsdóttir & Rice, 2017; Callow, Tahir & Feldman, 2017)  . קבוצת החוקריםIASSID 

 אצל ההורים ומעלה IQ 60בין או  למסוגלות הורית, IQ רמתטוענת כי לא נמצא מתאם עקבי בין 

מחקרים שהפעילו מדדים  ציטטו. הם התנהגות(ו התפתחותכגון בעיות ילדיהם ) לילית עללהשפעה ש

ניתן להגיע להכללות מעטות בלבד לגבי מסוגלות כי הראו ו ושיטות הערכה של מסוגלות הורית

מאנשי מקצוע להתייחס לכל הורה עם מ"ש  הם דרשוהורית של הורים עם מ"ש. לאור זאת 

ידע מיעוט הגורם השני קשור ל. (IASSID, 2008) בלבד IQ  מך על מבחניכאינדיבידואל ולא להסת

 הינם. השירותים הקיימים מותאמים לציבור הורים זההאו שירותים  תכניות העדרמקצועי בתחום ו

 ,McConnell1 et al)ידע מקצועי מספק של גמישים, וחסרי בסיס בלתיחלקיים, לא מותאמים, 

גם כאשר אנשי מקצוע כך, . נחוציםהשירותים הים הנדרשים להפעלת משאב. כמו כן חסרים  (2017

 אין להם מה לשירותי ייעוץ ותמיכהילדיהם את הורים עם מ"ש ולהפנות מעוניינים 

 Strnadová, Bernoldová, Adamčíková & Klusáček, 2017; National Council on)להציע

Disability, 2012; Goodinge, 2000) . 

 החלטת פי-עלמסוגלות הורית )לאו דווקא להורים עם מ"ש(  ה שלהערכ יתנעש בישראל

ציוני  עלואינן נשענות  רחבותבמקרים של מ"ש התקנות בנוגע לאבחון  .לענייני משפחה המשפט בית

IQ  .המידע  בדיקתנעשית על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, והיא כוללת  ההערכהבלבד

)בדיקות אישיות וקליניות  ההורים ןן של הילד, אבחון כל אחד מהמשפחה, אבחו לגביהקיים 

  ."("כל זכות אתר(, ובדיקת האינטראקציות בין בני המשפחה )דיאגנוסטיים-ומבחנים פסיכו

הורים עם מ"ש הובילה בעבר להפניית  אירוע משברי בעקבותהתערבות בית המשפט 

 צמצום McConnell, Llewellyn & Bye. 1997; Starke, 2011) כישורי הורותלתכניות לקידום 

להתאפשר בעזרת שירותים ותוכניות  ההוצאת ילדים מרשות הוריהם יכולהתופעה הנפוצה של 

 . (McConnell1et al, 2017) זהייעודיים לציבור הורים התערבות 

 

 תוכניות והתערבויות המקדמות כישורי הורות והשפעתן

 יבמספר מדינות במערב לפתח מערכאנשי מקצוע וחוקרים החלו  של המאה העשרים החל משנות השמונים

 -את השפעותיהן. עד היום נערכו למעלה מ להעריךהתערבויות לשיפור כישורי ההורות של הורים עם מ"ש, ו

למשל,   כך, . (McConnell1et al, 2017)מחקרים על התערבויות שפותחו עבור הורים עם מ"ש וילדיהם  30

האחת  :מספר תכניותפותחו  ,מאוריס פלדמן בקנדה, בראשותעם מ"ש  במסגרת פרויקט להכשרת הורים

עם מ"ש כלפי ילדיהן. התכנית  תאימהושלוש על הרגישות ההורית של בחנה את ההשפעות של תכנית הכשרה 

התערבות הגבירה אצל כי הומשובים. נמצא   וכללה הוראות מילוליות, מודלינג תהאימהובבתי  התנהלה

שהגביר את  הילד משמיעשלות וחיקוי הקו הרעפת מחמאות כלפי הילד, יםחיבה פיזי גילויי תהאימהו

נמצא שיפור אצל ילדים עם עיכוב שפתי. רוב ההשפעות השתמרו לאורך כתוצאה מכך  .המילוליות יותגובות

מטלות של ו משחק עם הילדים :מעקב של שנה וחצי. כמו כן, ניכרה הכללה של הלמידה לכישורים חדשים

עם  תאימהו 11.  תכנית אחרת הכשירה (Feldman, Case, Rincover, Tawns & Betel, 1989)טיפול בילד 

מ"ש, ששירותי הרווחה זיהו כבעלות כישורים לקויים בטיפול בילדיהן, ואת ילדיהן כסובלים מהזנחה. 

וכללה הוראות מילוליות, ספר הוראות ויזואלי, מודלינג, משובים וחיזוקים.  תהאימהוההכשרה ניתנה בבתי 

 תהאימהוולשימור לאורך זמן של כישורי טיפול בילדים אצל כל  נמצא שההכשרה הביאה ללמידה מהירה

https://www.tandfonline.com/author/McConnell%2C+David
https://www.tandfonline.com/author/Llewellyn%2C+Gwynnyth
https://www.tandfonline.com/author/Bye%2C+Rosalind
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חיתולים  : תפרחתנמצא שיפור משמעותי במצב התינוקות בתגובה, )החתלה, רחצה, ניקוי בקבוקים ועוד(. 

פלדמן ועמיתיו על המליצו  נעלמה, עלייה במשקל, הצלחה בגמילה מחיתולים ועוד. לאור הממצאים

צורך להוציא ילדים מרשות הוריהם בשל הזנחה ל שמש מענה הולםתהאפשרות הממשית שהכשרה 

(Feldman, Case, Garrick, Macintyre-Grande, Carnwell & Sparks, 1992)        . 

באוסטרליה שנים( פותחה  6חודשים עד  6תכנית התערבות אינטנסיבית להורים עם מ"ש וילדיהם )מגיל         

הושם דגש על שיתוף פעולה בין  ובה(Mildon, Wade & Matthews, 2008) ס מילדון, וויד ומתיו על ידי

ההתערבות ניתנה בבתי המשפחות  בפיתוח ההתערבות ויישומה.בקביעת מטרות,  אנשי המקצוע וההורים

חודשים. תכני ההתערבות התבססו על  6דקות במשך תקופה של  90וכללה ביקורים שבועיים באורך של 

 , שפותחו עבור הורים ללא מ"ש.  התכנים כללו שלושות התערבות מבוססות ראיותהתאמה של אסטרטגי

טיפול בילד ובסביבת הבית )טיפול בילד, הכנת אוכל, הקפדה על זמני ארוחות, קניות,  -:  הראשונה  מודולות

ל שמירה על בריאות והיגיינה אישית, התנהגות במצבי חירום, ושמירה ע תזונה, רחצה, השכבה ושינה,

ילד שמטרתה לעודד שיתוף פעולה, להגביר  –שנייה: אינטראקציה הורה ה. (בטיחות מרחב המגורים

ילד באמצעות העצמת הורות -ניתן דגש על יחסי הורה לחזק התנהגויות חברתיות אצל הילד.ו יצירתיות

ם למדו לתכנן ושיפור הכישורים החברתיים של הילד. ההורי מתן חיזוקים ומחמאות במקום ענישה – חיובית

 PBS  (Positive Behaviorשלישית: ה  .הילד עם מיותיומיופעילויות ולשלבו במשחק שיוצר גרייה 

Support) –   התמקדה בלימוד הורים לעשות שימוש באסטרטגיות לעידוד התנהגות הולמת של הילד

אפשרויות בחירה  מתן תשומת לב חיובית להתנהגות ילד הולמת, מתן למשל, :ולהפחית בעיות התנהגות

 חריגות.  ובלבד שאינןהתעלמות מהתנהגויות שאינן הולמות ולילד, 

ההורים  הממצאים שעלו מיישום התכנית העידו כי היא סייעה למשפחות שבראשן הורה עם מ"ש:            

הגות אצל תחום  סדר וניקיון, הפחתה בדיווחים על בעיות התנלחוו הפחתה בשכיחות מריבות, בנוגע, למשל, 

עלייה מסוימת בדיווחי הורים על שביעות  בנוסף, הילדים, ושיפור משמעותי באיכות סביבת הבית.  נמצאה,

 בתפקידם כהורים. עצמי רצון ובטחון 

תוך שמירה על מרכיביה  זו ליישום בשבדיה,תכנית נבחרה  הודות לממצאים אלה

ו שהן ההורים והן אנשי המקצוע תפסו העיקריים. ממצאי ההערכות שליוו את היישום בשבדיה הרא

טאו יעם נותני השירות בהתערבות כחיוביים, ב יחסיהםאת  העריכואת התכנית כמועילה. ההורים 

 ,ההורים דווחו. במידה רבה יותר דרישות ההורות כברורות התייחסו אלשביעות רצון מהתכנית, ו

התנהגות בעייתית של מריבות,  כגוןעל ירידה בשכיחות ובעוצמה של אירועים קשים,  ,בנוסף

הילדים, ועל תחושה מוגברת של שביעות רצון ובטחון בתפקידם כהורים. בכל המשפחות נצפה 

 אלה לתפקד טוב יותר הוריםלמסייעת . החוקרים הסיקו שהתכנית בטיפול בבית ובילדיםשיפור 

(Starke , Wade, Feldman,  & Mildon, 2013; Mc Huge, 2015; 2016) .  

אצל הורים ללא  לקדם רגישות הורית שיועדהתכנית מבוססת ראיות  בהולנד התאימו

התוכנית המקורית ניתנת בבית ההורים להפחית לחץ הורי ובעיות התנהגות אצל הילדים. כדי , מ"ש

כל מפגש צולם ההורה במהלך אינטראקציה שבועות. ב 3-2במשך  ארוכים וכללה ששה ביקורי בית

מכוון את ההורה  , כשהמאמןאת תכניו מדוול בסרט וההורה מאמןכן צפו הלאחר מ, ועם הילד

כלפי  דוימצ חיזוקים לתגובות רגישותלו ומעניק  מנקודת המבט של הילד סיטואציהלהתבונן ב

התקיימו  התערבות להורים עם מ"שבמסגרת התאמת ה .ילד ולהקניית משמעת באופן רגישה

בין המפגש  תר למשך שלושה חודשים.  נערכה הפרדהפרקי זמן קצרים יובמפגשים  15בבתים 

ההורים התייחס לפרקטיקות יומיומיות. אשר  ם,המצול המצולם לבין מפגש ההערכה של הסרט
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כסימנים וציטוטים ויזואליים  והווידאספר עם תמונות סטילס שנלקחו מסרטי  ,בנוסף ,קיבלו

בהורדת  זו על התועלת של התערבותמבוקרים שנערכו בהולנד הצביעו  מהמפגשים. סדרת מחקרים

 ,Hodes, Meppelder, Moor, Kef & Schuengel)ילדים במשפחות אלה -מתחים ביחסי הורים

2017) . 

 ,Knowles)על ידי נוולס ועמיתותיו  פותחה בארה"ב תניסיוניהתערבות  תכניתזאת ועוד, 

Blakely, Hansen & Machalicek, 2017) לשעל ההשפעה החיובית  על עדויות שדיווחו בהתבסס 

עם  תאימהושתי  יושמה עלתכנית ההתערבויות המקדמות הגדרה עצמית אצל אנשים עם מ"ש. 

פרקטיקות של הגדרה עצמית, כגון קבלת החלטות, פתרון בעיות, ניטור תוך לימוד  פעוטותמ"ש ל

תפקוד וכללו: הערכת שבועות  5-6במשך  תהאימהובבתי  המפגשים נערכועצמי וסנגור עצמי. 

 בנושאאם ההתנהגותי, קביעת מטרות התערבות, תכנון התערבות לאור הערכת התפקוד, דיון עם 

המאמן והאם את שגרת  זיהובתחילת ההתערבות לניטור עצמי, קואוצ'ינג ומודלינג.  יההעדפות

לתאר תחילה כיצד על פי דעתה נראית  היה עתידים לצפות. על האםהיו הטיפול בילד שבה הם 

האידיאלית. המאמן חתר לכך שהאם תשלב בפעילות היומיומית עם הילד תהליכי בחירה  השגרה

שלה.   וסינגור עצמי על הצרכים מראש וקבלת החלטות, ניטור עצמי, השגת המטרות שהגדירה

, סקירת המאמן שגרת הטיפולהנחיות והדגמות של המאמן בנוגע לביצוע  האימון והמודלינג כללו:

מתן עצות מילוליות לפתרון בעיות בהן והשלבים במסגרת הרוטינה של ההורה, לפני כל מפגש את 

המאמן שאלות מנחות עלה העשויה האם להיתקל במהלך האינטראקציות עם הילד. במהלך היום 

)"האם את מוכנה להתחיל את  תמסוימ פעילות או התנהגות יצועלבאת האם  במטרה להוביל

עניק להוראויה של הורה )"אתן לילד התראה של דקה"(, התנהגות דגים להתהליך ההשכבה?"(, 

. משוב חיובי לאם ולילד במהלך ביצוע הרוטינה )"עשית עבודה טובה כשהקראת לו ספר הערב"(

שלמדה מ במפגשי המעקב, לאחר מכן. נערכה הערכה משותפת של האם והמאמן תום ההתערבותב

המאמן את האימון ואת הפסיק ידה לבצע, ודיווחה מה עלה ב האם את ביצוע הרוטינה היומיומית

משיך לשקף התנהגויות חיוביות ולחלוק ה, והיומיומיתמתן החיזוקים במהלך ביצוע הרוטינה 

 מחמאות במפגש המעקב.   

 ,פעלו בהתאם לרוטינה תהאימהושתי כי ההתערבות מצא  מחקר שהעריך את השפעות  

ניכרה הפחתה של התנהגות מו כן, וכ ,שת הדחקבתחו ווחו על הפחתהיד ורצו ללמוד,מטרות הגדירו 

מצביעים  ו, הרי שממצאיצילמרות שמדובר במחקר חלוטענו כי מאתגרת אצל ילדיהן. החוקרים 

על התועלת בשימוש בפרקטיקות של הגדרה עצמית כמרכיב מרכזי בהתערבויות אצל הורים עם 

 .  התנהגות אצל הילדים בעיות מ"ש, ובמקביל, על תרומתן להפחתת

 

 התערבויות של מחקרי הערכה עלאחדות סקירות נערכו  עשריםהשל המאה  שנות התשעים למן

הורים עם יכולים עם סיוע מתאים,  היו סקירות שטענו כי .העלו ממצאים חד משמעייםאשר לא 

. (Feldman, 1994; Wade ,Llewellyn & Matthews, 2008)מ"ש ללמוד כישורי הורות טובים 

(IASSID, 2008)  החשיבות: יעילים בתכניות אלה מרכיביםפלדמן זיהה בסקירתו מספר , כך, למשל 

על מנת שיוכל לתרגל אותם  הלימוד ייעשה במצבים בהם ההורה יישם את הכישורים הנלמדיםכי 

)עבור הורים לילדים צעירים המשמעות היא שהלימוד ייעשה בביתם(; על  אמתייםבמצבים 

ככל האפשר ולהינתן בסדר שיטתי; התהליך החינוכי חייב לשלב מודלינג,  ההנחיות להיות פרקטיות

ביחד עם צורות הדגמה רגילות והוראות מילוליות; על ההורים להיחשף לצפייה באחרים 
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 בהזדמנויות רבות, לתרגל את הכישורים הנדרשים ולקבל משובים בשילוב עם חיזוקים חיוביים

ין, מוטיבציה ולמידה. כמו כן, הורים רבים זקוקים למפגשי הביצועים שלהם, בכדי לשמר עני לגבי

התבגרות ב םשלבי) נסיבות משתנותה, בעיקר כששנלמדוושימור החומרים  ןלריענוהדרכה חוזרים 

  .(ילדים, שינויים במצב המשפחתיה

מתודולוגיות הבעשור האחרון, התייחסו לבעיות  , שנערכואחרותסקירות לעומת זאת, 

העדר דגימה מקרית של קבוצות ניסוי וביקורת, וחסרונם : כר מהמחקרים שנסקרושאפיינו חלק ני

 ,Coren, Hutchfield, Thomae & Gustafsson, 2010; Wilson) של מחקרים בקנה מידה גדול 

McKenzie, Quayle & Murray 2013) . חוקרים אלה טענו כי הבעיות המתודולוגיות מקשות על

 התערבויות וכי נדרש מחקר נוסף שיספק תמונה טובה יותר.היעילות הסקת מסקנות חותכות לגבי 

חוסר  דיווחי ההורים עלהנובעת מ בעיה מרכזית נוספת במחקרים זיהתה Starke,  (2011) סטרק

אנשי דיווחי  לחילופין,; ומקצועהשביעות רצון או התנגדות לחלק מההתערבויות שקיבלו מאנשי 

למרות שהעדויות המחקריות אינן חד משמעיות, הן . ההוריםם עעל קושי בשיתוף פעולה המקצוע 

מפלסות את הדרך להמשך פיתוח תכניות הכשרה עבור הורים עם מ"ש, ומאלצות את אנשי המקצוע 

  .לחפש פתרונות חלופיים להוצאת הילד מהבית

מצויות כיום בתהליך תכנון  , ארה"ב וקנדהאוסטרליה מדינות אחדות בעולם, דוגמת

מרכז מחקר  נפתחבארה"ב . ילדיהםבהורים עם מ"ש וב האסטרטגיות מקיפות של תמיכ ויישום

 /http://heller.brandeis.edu/news)""הורים מעצימים הורים לאומי

items/releases/2016/lurie-center-grant.html.)  שירותים להורים עם ה שיפורולקידום

למשפחות ודיים עיימסלולי שירות  לגבילצות קרן להערכה וגיבוש המ נוסדהבקנדה ; מוגבלויות

;  (McConnell et al., 2016)שירותי הבריאות והרווחה הציבוריים במסגרת  עם מ"שהורים ה ןבה

 ללכלתים בבכישורי הורות על לימוד  תוהמבוסס ת טווחות ארוכומקדמים תכני ובאוסטרליה

 & Llewellyn, McConnell, Honey, Mayes)עם מ"ש  תאימהוגם  ובכללן החדשות תהאימהו

Russo, 2003) הזכות  מימוש לגבי  2022 – 2013בטווח השנים  הממשלתיתמדיניות בהתאם ל

 . (Llewellyn, 2013), 2006, אמנת האו"םלפי להורות של אנשים עם מוגבלות 

 

 מ"שלהורים עם בלתי פורמליות פורמליות ומערכות תמיכה 

האחרונות  בשנים והתעלמו מההקשר החברתי שלהם. את ההורים כפרטים חוקריםבחנו  בעבר

החברתי של הורים עם  בידודסוגיית הלגבי ואנשי מקצוע  חוקריםקיימת התייחסות גוברת מצד 

ואת השתתפותן  תהאימהומ"ש, ולצורך בהתערבויות המיועדות לקדם את התמיכה החברתית של 

 Collings, Grace & Llewellyn, 2017; Llewellyn & Hindmarsh, 2015; Collings)בקהילה

& Llewellyn, 2012; Wade, Llewellyn & Matthews, 2008) .צביעות על עדויות מחקריות מ

כי , ואצל הורים עם מ"ש שנגישות לתמיכות חברתיות משפרת פרקטיקות של הורות טובה כך

 זו ,פורמליתת תמיכה חברתית יכולה להיו  תמיכה חברתית תורמת באופן משמעותי לרווחת הילד.

; המועסקים על ידי הממשלה או עמותות וארגונים נותני שירות ידי נותני שירות בשכר עלמסופקת ה

 & Traustado´ttir) וחברים משפחהבני ידי  על  מוענקתה, תמיכה בלתי פורמליתאו 

Sigurjo´nsdo´ttir, 2008) .   
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קשר עם עובדי דרך הבעיקר די המדינה באה לידי ביטוי תמיכה פורמלית הניתנת על י  

, ובעיקר עם מ"ש ירותי הרווחה ממלאים תפקיד חשוב בחייהם של הוריםכי שהרווחה. נמצא 

שהרשת  כאלההוריות או -חד תאימהו הבלתי פורמלית, דהיינו,תמיכה הבחייהם של חסרי 

ה הורים חסרי תמיכה בלתי פורמלית תלויאיכות החיים של לפיכך, . מצומצמתהחברתית שלהן 

 Llewellyn) על ידםהמוענקת התמיכה היחסים שנוצרים עם אנשי המקצוע ו בטיב פעמים רבות

&  McConnell, 2002; Llewellyn & Hindmarsh, 2015) מחסור במשאבים, רשת ה. אולם, בשל

 ,Ehlers-Flint, 2002; Llewellyn & McConnell) זו נוטה להיות שברירית ובלתי יציבה תמיכה

שיתוף בקבלת  ללוכ ,גבוהה נמצאה הורה-ליחסי מטפל שאיכות תרומתם. גורמים (2004 ;2002

שפחה טיפול בבית ובמ, שימוש בפרקטיקות הממוקדות ב(Aunos & Pacheco, 2013)החלטות 

(Wade, Mildon, & Matthews, 2007) והתמחות בעבודה עם הורים עם מ"ש , (LaLiberte, 

2013; Lewis, Stenfert-Kroese & O’Brien, 2015) . 

לית פורמהתמיכה ה דאת תפקיקולינגס ועמיתותיה במחקר שנערך באוסטרליה בחנו 

תמיכה פורמלית יכולה לספק לילדים מבתים כי עם מ"ש. הן מצאו  תלאימהובחייהם של ילדים 

באינטרסים ו יחסים משמעותיים, כאשר אלו ממוקדים ביכולות של הילדיםמודל של מוחלשים 

זאת ועוד, במחקר שנערך  . (Collingset al., 2017)בנפרד מאלו של אמותיהם , הםצרכים שלהו

של קבוצת  יהאת השפעות (Gustavsson, & Starke, 2017)גוסטבסון וסטארק  בחנו בשבדיה

 תואימהואבות שבעה  השתתפובה , עובדות סוציאליות זוג ן שליתבהנחי "שלהורים עם מ תמיכה

התייעצות, ופעילות תמיכה, מרחב הקבוצה סיפקה להורים  כיצא . נמלילדים בני חמש ומעלה

גם  הדדיתקבל תמיכה המשיך וללהם ל שרופשא קשרים חברתייםבין ההורים נוצרו  וכי ,חברתית

  בחיי היומיום. 

תמיכה השל רשת ה חשיבות על צביעו במחקרםה (Booth & Booth, 1998) ת' ובות'בו

של ילדים. כמו כן נמצא  הנפשי משפחה המורחבת בבניית החוסןהה של תפקיד ועלבלתי פורמלית, ה

להוריו יכולה לפצות על הכישורים לפחות בנוסף  קשרות של הילד למבוגר אחדתהכי במחקרם 

על ידי שגודלו   25-31בגילאי  בדק בוגריםו פוליןשנערך בממצאי מחקר כך, של הוריו.  המוגבלים

לית, בעיקר של בלתי פורמיכה של הרשת החברתית החשיבות התמ הצביעו עלעם מ"ש,  תאימהו

, בעיצוב חוויות הילדות , המציעה קשר חיובי עם מבוגר נוסף המקבל אותם ללא תנאיסבים וסבתות

 . (Wołowicz-Ruszkowska & McConnell, 2017) והמשמעות שהילדים נותנים למ"ש

עם מ"ש ומצאה  חקרה את מקורות התמיכה של הורים (Llewellyn, 1995)לוולין 

 לאחר מכןמבני הזוג שלהם,  ראשית ביקשו עזרה אלה שבדומה לאוכלוסייה הכללית, הורים

מידת התמיכה משתנה שמצאו  אחריםמחקרים  מהמשפחה המורחבת ורק לבסוף מאנשי מקצוע.

המקבלות תמיכה רבה, ואחרות עזרה מועטה או כלל לא. רוב העזרה  : ישנן כאלהבין המשפחות

סידורים, ובמידה ועזרה בקניות  כללהו אינסטרומנטלית הייתהעל ידי קרובי המשפחה שסופקה 

פחותה סיוע במטלות הקשורות לטיפול בילדים. לעיתים ההורים לא החשיבו את התמיכה כמועילה 

 Llewellyn 1995; Llewellyn & McConnell 2002; Traustado´ttir)אלא כמגבילה ואף מעכבת 

& Sigurjo´nsdo´ttir, 2008) טקר וג'ונסון .(Tucker & Johnson, 1989)   טענו שסיוע של בני

או לעכב אותה. תמיכה שקידמה מסוגלות הייתה כזו  הורית משפחה עשוי לקדם מסוגלות

 ןהביטחו את תחושתוהעצימה , רים, חיזקה ופיתחה את כישוריהםשהפקידה את השליטה בידי ההו
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-ו מעכבות מסוגלות חיזקו אצל ההורים את תחושות איעצמי. תמיכות שנמצאהערך העצמי וה

 ההתאמה, וחתרו תחת תחושת העצמאות שלהם.-המסוגלות ואי

עם מ"ש כלא אמינה,  תהאימהומחקרים מצאו כי תמיכה חברתית הנתפסת על ידי  זאת ועוד,

 ;Feldman et al., 2002) שיפוטית ובלתי מתאימה עלולה להשפיע באופן שלילי על רווחתן הנפשית 

Stenfert-Kroese et al., 2002) . ,על חוויתתמיכה הנ קבלתהעדר תמיכה חברתית או ליתר על כן-

אלא גם  תהאימהושל הנפשית  רווחתן עללא רק  השפעה שליליתיש כבלתי תומכת  תהאימהוידי 

 Feldman et al., 2002; Llewellyn & McConnell, 2002; Stenfert-Kroese) ילדיהן שלעל זו 

et al., 2002; Tucker & Johnson, 1989).  

להורים עם פורמליים  תמיכה שירותי בשנות האלפיים לראשונה החלו להתפתחבאיסלנד  

 בחנו את  (Traustado´ttir & Sigurjo´nsdo´ttir, 2008)וסיגורג'ונסדוטיר טראוסטנדוטיר .מ"ש

של  התרומסביב שאלת ה בלתי פורמליותהפורמליות והחיבור בין מערכות תמיכה ההשפעות 

רכו ילדיהן ברשותן. החוקרים ע גידול והחזקתל עם מ"ש תבאימהוהמשפחה המורחבת  תתמיכ

במשך חמש שנים. הם בחנו שלושה  עם מ"ש וילדיהן תאימהושלושה דורות של על תצפית משתתפת 

עם  מקעוראיונות ערכו כמו כן ו ,(1950-2005שנים ) 55-וילדיהן בהתייחס ל תאימהודורות של 

-ו תאימהו 18במחקר השתתפו  .ת ואנשי מקצועהמורחב ה, בני הזוג, בני המשפח, ילדיהןתהאימהו

ילדים: שלוש נשים מבוגרות )בשלהי שנות השבעים ותחילת השמונים לחייהן( וילדיהן בשנות  38

נשים בשנות  13-חמישים; שתי נשים בשנות הארבעים וילדיהן בגיל ההתבגרות; ו –הארבעים 

נלקחו מחזקתן  15 -ו םאימהותיהילדים נשארו בחזקת  23ים וילדיהן מתחת לגיל בית ספר. העשר

תמיכה ההתפתחות שירותי בעקבות שהראו תוצאות המחקר )לאחר הלידה או בשלב מאוחר יותר(. 

העזרה של הפכה (, תיםבמיצוי זכויות ועד לתמיכה יומיומית בב סיועמ)החל  במדינהפורמליים ה

לא  תהאימהוהיו מקרים בהם . אמואם הילד יישאר בחזקת  ביחס להכרעהריטית בני המשפחה ק

חוו אותה כצורה של פיקוח , כמסייעת עבורן הפורמלית החשיבו את העזרה של שירותי התמיכה

ה התמיכסוגי בחינה מעמיקה של  ידווחו עליהן לרשויות להגנת הילד. י המקצועכי אנשוחששו 

של  יה זההתפקיד החשוב ביותר של קרובות משפחה ה העלתה כי שניתנו על ידי בני המשפחות

תמיכה  שסיפקוקרובות משפחה ללא מ"ש )בדרך כלל הסבתות( יו האלה ' תאימהו'. 'תאימהו'

הסיקו שכאשר החוקרים  ן.יהתומשפחו תהאימהועל  סינגור גם כמוורגשית  אינסטרומנטלית

במלים  .המורחבת זרה שסיפקה המשפחהסוג העחל שינוי בתמיכה,  שירותי החלה המדינה לספק

המשפחה  של ההעזר באופן מהותי את סוגשינה  הממשלתיים פורמלייםהשירותים המתן  אחרות,

שירותים, נותני המקצוע והאנשי  בין האימהות לביןווך יתב יותר ויותר הכשזו התמקדהמורחבת, 

השפיע הוא  עלה יפה, 'גורסינכש'ה. שלהם שליליותהעמדות המפני  פעילה עליהןהגנה סיפקה ו

 .םאימהותיהלהשאיר את הילדים בחזקת  ההחלטה של שירותי הרווחה על פעמים רבות

 

 

  בישראל שכליתהורים עם מוגבלות  

 רובם מתוךהורות של אנשים עם מ"ש,  מעטים לגבימאמרים ומחקרים בעבר התפרסמו  בישראל

הייתה השפעה במשפחה ילדים נוכחות ל כי מצאש מחקרו של לויתן ,כך. התייחסות שלילית לנושא

( שסקר היבטים 2009של קנדל )קנדל,  ומאמרכך גם ו; והמשפחה כולה ההורים שלילית על תפקוד

, "חוק ההגנה על חוסים. במסגרת "שהלכתיים, משפטיים וחברתיים של הורות בקרב אנשים עם מ"
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הנפשי או הגופני של החוסה עלול  הבסמכותה של ועדת אבחון מיוחדת לקבוע כי שלומהבהיר קנדל, 

 (.251, עמ' 2009קנדל, על ביצוע הפלה ) להוראהלהיפגע, ולדרוש את התערבות בית המשפט 

 פר המאמרים בעריכת ס. גישה זושינוי במגמת , לאחרונה אנו עדים ליחד עם זאת

( 2018רשטיין, )פוי זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלויות :לפרוץ את חומות הזכוכיתרשטיין פוי

בחן את ההיבטים החוקתיים של  כהןשל אנשים עם מ"ש לזוגיות, נישואין והורות.  םזכותדן ב

יהודיים  מוסר חברה ראויה, המתהדרת בערכיכי ן וטע (2018הזכות לנישואין והזכות להורות )כהן, 

ות לנישואין את הזכ ,יכולה לשלול מאדם באשר הוא אדם, לרבות אדם עם מ"ש אינהודמוקרטיים, 

כהן מסייג  הזכות הבסיסית של כבוד האדם וחירותו.או הורות, מכיוון שבכך היא שוללת ממנו את 

להציב גבולות וסייגים לעניין היקף הזכות  ,"טובת הילד"מו כ מטעמים שונים ניתן,ואומר ש

אחר  לצורך מעקב התניית הזכות בנוכחות משמעותית של "פיקוח" או "סייע/ת" בבית המשפחהו

 מראש לגופו, על פי נסיבותיו, ואין צידוק למניעה מוחלטתבחן להיכל מקרה על  .גידול הילד וחינוכו

 של מימוש הזכות. 

של אנשים עם מ"ש קלה  ורותהה( בחנו את נושא הנישואין ו2018( ושרלו )2018ינברג )ישט

ללדת ילדים. שטיינברג יש לעודד ולאפשר לאנשים אלה להינשא ווהסיקו כי , תיתהלכ מבטדת ומנק

קיומן הן של בו של בני הזוגהורית המסוגלות ביחס למסייג ומתנה את ההולדה בהערכת המומחים 

ותאמות לקשיים ולצרכים סוציאלית המתמיכה של המשפחה המורחבת והן מצד תמיכה 

 להורים אלהלהעניק  מוטלת החובה על החברההדגיש כי ו הוא הוסיף. של זוגות אלה ייחודייםה

ההתערבות בתהליכי ההולדה בהלכה ובאתיקה -את עקרון אידגיש ההסיוע הדרוש. שרלו  את

 אם להשאירו או ולהחליט ב של הילוד טובתו את יש להעריך בהיר כי רק לאחר הלידההו הכללית

 .להוציאו מרשות הוריו

 כלל על פי ( בחנה את הזכות להורות של אנשים עם מ"ש ואת זכויות הילד2018רוטלר ) 

, תיושל אנשים עם מוגבלו גידול ילדיםוהן בת יומוגבלואנשים עם בהן החוקים והתקנות העוסקים 

על הסתירה הקיימת בין חובת מתן התאמות, שיאפשרו את השתתפותם השוויונית עמדה  רוטלר

( ואמנת 1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ) על פי חוקשל אנשים עם מוגבלות בחברה 

ההורה ולא אדם אחר ידאג  שפירושו כיילד )-הבלעדיות ביחסי הורהלבין עקרון  (,2006"ם )האו

סיוע כלכלי, פיזי דרך הן בתחום ההורות מאחר שההתאמות הניתנות לבריאותו ורווחתו של ילדו(. 

 דבר עלול להתנגש עם עקרוןה, ופסיכולוגי על ידי אנשים נוספים )כגון קרובי משפחה( או של המדינה

  הבלעדיות בטיפול בילד.

התייחסות העדר מאופיינות בבנושא הסיקה כי החקיקה והפסיקה רוטלר זאת ועוד,   

החוקים העוסקים בהקמת משפחה קיימת התייחסות  במרביתאנשים עם מוגבלויות: של  לזכויות

עקיפה ושלילית למוגבלות, כסותרת עקרונות של מסוגלות הורית וטובת הילד. בכל החוקים 

במערכת היחסים  של גורמי הרווחה העוסקים בגידול ילדים קיימים סעיפים המאפשרים התערבות

התייחסות מפורשת  אין. מאידך, בחקיקה הנוגעת למשפחה ההורה ילד על בסיס מוגבלות-הורה

קיימת התייחסות מועטה פסיקה בכל התייחסות לזכאותם להתאמות. גם  אולהורים עם מוגבלות 

רוטלר  עוד טוענת . מעקרון זהת בהקשר של שוויון זכויות וחובת ההתאמות הנגזרת למוגבלו ביותר

  הורות ומוגבלות.סתירה בין  רואההאת תפיסתה של החברה  במידה רבה פסקי הדין משקפיםכי 

תוכנית התערבות להכנה לזוגיות וחיי משפחה  שרטטים( מ2018פוירשטיין, סולמון ופולק )

התכנית המתוארת במאמר אולם . שתנות של האדם בכל גיל ומצב מנטליתפיסת אפשרות ההעל פי 

   איננה מתייחסת להכנה להורות.זה 
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האתגר הגדול ביותר של השיח בנושא זכויות כי  (2018רימרמן , גור וגלעד )בדומה, טענו 

אין של אנשים עם מוגבלויות הוא בעצם מימושו באופן כללי, ומימוש הזכויות ביחס לזוגיות, נישו

 והקמת משפחה, בפרט.

וכמו של הורים עם מ"ש,  ההאוכלוסייפרסומים רשמיים לגבי היקף אין , אם כן, בישראל

. עם מ"שהכשרת הורים סיוע ולתכניות התערבות שירותי ייעוץ ותמיכה ופיתוח  תשתית של איןכן 

 בורית ושיח מחקרי בתחום. ניצני התעוררות של מודעות צי יחד עם זאת ישנם

 

 צות למדיניות המל

 

על מנת  וילדיהםעם מ"ש  הוריםנתונים על כלים לאיסוף שיטתי של לפתח : ראשונה המלצה

 לידיעת הציבור והרשויות. ולהביאם הנתונים את  לפרסם, לאמוד את היקף האוכלוסייה

 

הוצאת ילדים להורים עם מ"ש מחזקת  בדברמעקב שיטתי אחר פסקי דין  לבצע: שנייה המלצה

ההחלטות. ממצאי מחקרים  ישמאחורמחקר שיבחן את השיקולים והנימוקים  ,ובכלל זה הוריהם,

  יילמדו במסגרת הכשרות לשופטים ואנשי מקצוע. אלה

 

נושא של הורות של אנשים עם מ"ש וילדיהם מודעות הציבורית לה הגברת שלישית: המלצה

ואנשי  לענייני משפחה בתי המשפט הכשרות של שופטיבוכנסים מקצועיים ב, באמצעי התקשורת

 ביחס לסוגיות הבאות: מקצועה

 מחקרייםעם נתונים וממצאים דעות קדומות כנגד הורות של אנשים עם מ"ש  לעמת 

  המצדדים בהורות שכזו בכפוף לקיום ערוצי התמיכה הרלוונטיים. 

  סתירות בין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואמנת האו"ם של  קיומןלהצביע על

זכות להינשא ולהוליד ילדים, לבין חוקים, תקנות הקובעים שלאנשים עם מ"ש יש ה

ופסקי דין המאפשרים הוצאת ילדים מחזקת הוריהם וביטול הזכויות ההוריות על בסיס 

 של מוגבלות שכלית.

 

הקמת ועדה מקצועית, בהשתתפות נציגים ממשרד הרווחה והמשפטים  רביעית: המלצה 

או גם בלבד, ומטה  IQ 70הורים עם –נכלל בהגדרה של הורים עם מ"ש  מי שתגדיר ותקבע: א.

 ממשלתיותרשויות  לוא ב. הורים עם לקויות למידה מורכבות ומוגבלויות קוגניטיביות אחרות

 .על מתן שירותים להורים עם מ"ש ולילדיהםחראיות א

 

. שימת 1הבאים:  : קביעת מדיניות לגבי ביצוע מחקרים, עם דגש על ההיבטיםחמישית המלצה

חות מנהליים, "דגש על מחקרים שעושים שימוש במדגמים גדולים מתוך סקרי אוכלוסיות ודו

. 2. מארגונים נותני שירותהדוגמים במקום מחקרים קטנים  הביטוח לאומי,חות של "כגון דו

 . ביצוע3. ש"מ ללא הורות של אנשיםל בהשוואה ש"מ עםההורות של אנשים  על מחקרים ביצוע

של ההורה, הילד, המשפחה והסביבה על ההורים עם מ"ש שונים  מאפיינים מחקרים על השפעת

 התפתחותה ההשפעות ההורות של אנשים עם מ"ש על. ביצוע מחקרים על 4 .וההורות שלהם

 . של ילדיהםהנפשית  הרווחוה
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ורות, פיתוח שירותים ותכניות התערבות מבוססי ראיות לקידום כישורי ה :שישית ההמלצה

ילדיהם. ההכשרות וההורים  , ויענו על צרכיבנפרדכל משפחה  רכים הספציפיים שללצשיותאמו 

, מומלץ בתוך לאורך זמן תמיכה שוטפתיכללו ו מעסיקים את ההורים וילדיהםהנושאים  ישלבו

תשלב שצרכים המשתנים של הילדים והוריהם, בהתאם ל הבית, ולמידה שיטתית ומעשית

ולקבל משובים וחיזוקים ערוך ללשונית, טכניקות חזותיות והזדמנויות  הנגשה, מודלינג

 ,McConnell) כדי לשמר את ההבנה הנרכשת  ןריענוהכשרות תתקיימנה  בנוסף,  חיוביים.

Llewellyn & Bye, 1997; IASSID, 2008, p.301).  ,יבוצעו  מחקרי הערכה לבחינת כמו כן

 ירותים. היעילות והמועילות של ההתערבויות והש

 

  .זכויותיהםעל  הגןלו: עזרה להורים עם מ"ש להתארגן, להשמיע את קולם שביעית המלצה

 

: פיתוח תכניות התערבות מבוססות ראיות לייעוץ ותמיכה במשפחות שמינית המלצה

  מורחבות.ה

 

: פיתוח רשתות תמיכה של הורים עם מ"ש, של ילדים להורים עם מ"ש ושל תשיעית המלצה

 פיזית קבוצות תמיכה , כגון ניהול מפגשים שלורחבות של הורים עם מ"שמשפחות מ

 . באינטרנטו

 

: פיתוח מודל התערבות מבוסס ראיות, המחבר בין מערכות תמיכה פורמליות עשירית המלצה

 .ובלתי פורמליות של הורים עם מ"ש )בדומה למודל האיסלנדי(

 

 הנ"ל.   6-10יות שפורטו בהמלצות : הכשרת אנשי מקצוע למתן ההתערבועשרה אחת המלצה

 

ולעודד  ששל אנשים עם מ" הורות דין לגבי הסוגיה שלמבקשת לחרוץ סקירה זו אינה 

ההיקף הנרחב של אוכלוסייה זו, לא ניתן עוד . יחד עם זאת, לנוכח או להוקיע את התופעה

של  תשתית מערכתיתמציאות של היעדר כן מו צרכיהמ ,ההאוכלוסיימקיומה של להתעלם 

 .עבורהב יעודייםי שירותים

 ,אנושיתהסוגיה הלעורר את דעת הקהל ואנשי המקצוע להישיר מבט אל  צורךיש 

 .וילדיהם עם מוגבלות שכלית הוריםמשפטית של זכויות החברתית וה

 

 רשימה ביבליוגרפית

(, 2006אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )

www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/Pages/Amana.aspx 

 

באוניברסיטת בן גוריון  MA -ל תזה(. חוויות החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית. 2009ושלר ד. )

 בנגב. 

 

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/Pages/Amana.aspx
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(. 1998מוגבלויות. ) חוק שוויון זכויות לאנשים עם

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm 

 

היבטים חוקתיים. בתוך: ר. פוירשטיין )עורך(,   –(. הזכות לנישואין והזכות להורות 2018כהן, א. )

אביב: ידיעות -(. תל71-95) זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלויות –לפרוץ את חומות הזכוכית 

 ות, חמד. אחרונ

 

http://www.la-.  זוגיות ונישואין של אנשים עם פיגור שכלי( 1999לויתן, א. )

briut.org.il/article/?id=95bbcef3c70d665a5bbd877a56438194 

 

(. אבני בניין להכנת צעירים לזוגיות וחיי משפחה. 2018ח. ופולק, מ.  )פוירשטיין, ש. ר., סולומון, 

 זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלויות –לפרוץ את חומות הזכוכית בתוך: ר. פוירשטיין )עורך(,  

 אביב: ידיעות אחרונות, חמד. -(. תל240-268)

 

רחימי )עורך(, .בישראל. בתוך: מ (. הורות ונישואין בקרב זוגות בעלי ליקוי שכלי2009קנדל, י. )

 (. אלקנה, רחובות: מכללת אורות ישראל.247-259)עמ'  עמדו"ת: עם, מדינה, תורה

 

לפרוץ את חומות (. הזכות להורות וזכויות הילד. בתוך: ר. פוירשטיין )עורך(,  2018רוטלר, ר. )

 : ידיעות אחרונות, חמד. אביב-(. תל96-155) זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלויות –הזכוכית 

 

לפרוץ את חומות (. שיח הזכויות. בתוך: ר. פוירשטיין )עורך(,  2018רימרמן, א., גור, א. וגלעד, ד. )

 אביב: ידיעות אחרונות, חמד. -(. תל57-70) זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלויות –הזכוכית 

 

לפרוץ את חומות ר. פוירשטיין )עורך(,   (. היבטים הלכתיים ורפואיים. בתוך:2018שטינברג, א. )
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