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  תקציר

והספרות המחקרית , לא נחקר לעומק. ק.לבקהילה בקרב אוכלוסיות ע�  בחברה הערבית נושא המגורי�

  . המחקר באר� נעשה בקרב אוכלוסייה  יהודית בעיקר, כאמור. מת מאודמצומצ בנושא היא

ביתית או מגורי� עצמאיי� של בני � כי השכיחות הנמוכה של השמה חו�, מסביר )Azaiza, 1995(ה עזאיז

נעוצה ה� בתפיסה שונה של תפקידי המשפחה ובמערכת הערכי� של החברה , משפחה בחברה הערבית

  .חו� ביתיי� הוקמו רק בשני� האחרונות� הערבית וה� בעובדה ששירותי השמה

עמדות ודרכי ההתמודדות של הורי� לבוגרי� ע� ה, תפיסותהלבדוק את ייתה מטרת המחקר  הנוכחי ה  

 לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי לגבי הוצאת ילדיה� למגורי� עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספר

שילדיה� , ולקויות נלוות אחרות, בינוני�ע� פיגור קל לבוגרי� הורי� ערבי� 31במחקר השתתפו . המיוחד

כשרוב� , ההורי� מתגוררי� במחוז חיפה והסביבה. או עומדי� לסיי� את שנות בית הספר המיוחדסיימו 

  .גרי� בכפרי�

כ  שחלק מההורי� שמלאו את , תנית והאיכותניתושיטת המחקר הייתה שילוב בי� השיטה הכמ

  .ג� רואיינו השאלוני�

לו� עמדות אודות שילוב אנשי� ע� שאלו� פרטי� אישיי� ושא, כלי המחקר הכמותני כללו שני שאלוני� 

  .פיגור שכלי בקהילה

  :המחקר בח� מספר השערות

ת /בעניי� שילוב הבוגר(המשפחה המורחבת  ה שלוחשיבות היותר את תפקיד ידגישוככל שההורי�  .1

בת� למגורי� /כ  ההורי� יהיו פחות מוכני� ליציאה של בנ�, )יבית בקהילהטע� הלקות הקוגני

 .עצמאיי� 

למגורי� ) גיאוגרפית ותרבותית(באזורי� שחסרי� בה� מקומות המתאימי�  גרי�הורי� ה .2

ליציאה של  י�הלקות הקוגניטיבית יהיו פחות מוכנ ע�בת� /עצמאיי� בקהילה עבור בנ�

למגורי� עצמאיי� בהשוואה להורי� הגרי� באזורי� שיש בה� מקומות מתאימי�  �בת/�בנ

 .למגורי� עצמאיי�
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ת בבית ספר שהאני מאמי� שלו דוגל במגורי� /הלקות הקוגניטיבית לומדבת� ע� /הורי� שבנ� .3

בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה בהשוואה /יהיו יותר מוכני� ליציאה של בנ�, עצמאיי� בקהילה

 .ת בבית ספר שאינו דוגל ביציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה/בת� לומד/להורי� שבנ�

לשילוב  רבה יותר התנגדות כ  יביעו ההורי� ,ת מורכב יותר/ככל שמצב הלקות של הבוגר .4

 .בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/בנ�

כ  יראו ההורי� פחות רצו� לשילוב  ,ת יותר/ת ע� הלקות הקוגניטיבית  מבוגר/ככל שהבוגר .5

 .בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/בנ�

ה מהבית למגורי� בוגר שיש לו לקות קוגניטיבית יהיו מוכני� יותר לאפשר לבנ� יציאב� הורי� ל .6

 .בוגרת ע� לקות קוגניטיביתבת עצמאיי� בקהילה מאשר הורי� ל

ככל שההורי� מדגישי� יותר את חשיבות המשפחה ש נמצא. ל"מחקר הנוכחי מאשש את ההשערות הנה

ג�  נמצא ,בנוס* לכ . כ  ההורי�  פחות מוכני� ליציאה של בנ� למגורי� עצמאיי� בקהילה ,המורחבת

למגורי� עצמאיי� ) גיאוגרפית ותרבותית(ת באזורי� שיש בה� מקומות המתאימי� שמשפחות הגרו

בת� למגורי� /ליציאה של בנ� רבה יותר בת� ע� הלקות הקוגניטיבית הראו מוכנות/בקהילה עבור בנ�

לציי�  יש(בהשוואה להורי� הגרי� באזורי� שאי� בה� מקומות מתאימי� למגורי� עצמאיי� , עצמאיי�

  .)ורי� אי� דיור קהילתירוב האזבש

ת בבית ספר שהאני מאמי� שלו דוגל במגורי� /בת� בעל הלקות הקוגניטיבית לומד/שהורי� שבנ� נמצא

בהשוואה להורי� , בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה/היו יותר מוכני� ליציאה של בנ�, עצמאיי� בקהילה

נית� להסיק מהמחקר . י� בקהילהת בבית ספר שאינו דוגל ביציאה למגורי� עצמאי/בת� לומד/שבנ�

א  בתי הספר שהמליצו להורי� על מגורי� בקהילה ה� , שבית הספר יכול לתרו� למודעות לנושא, הנוכחי

ובנוס* לכ  בתי ספר לא תמיד מצליחי� לשכנע את ההורי� לשלוח את ילדיה� למגורי� , מעטי�

  .עצמאיי�

 בת� במגורי�/מראי� פחות מוכנות לשילוב בנ�ג� שככל שמצב הלקות מורכב יותר כ  ההורי�  נמצא

 מראי� מבוגר יותר ההורי� תככל שהבוגר ע� הלקות הקוגניטיביש נמצא, באופ� דומה. עצמאיי� בקהילה

  .פחות רצו� לשילובו במגורי� עצמאיי� בקהילה 

ר לו יציאה היו מוכני� יותר לאפש � בוגרשהורי� שיש לה� ב נמצא .של הבוגר מינו ה סוגייתבסו* נבדקל

כלומר הורי� העדיפו לאפשר לבני� מגורי� עצמאיי� , בוגרתבת מהבית למגורי� עצמאיי� מאשר הורי� ל

יש לציי� כי ממצאי המחקר הנוכחי מורכבי� . נהוג בחברה הערביתבאופ� שתוא� את ה ,יותר מאשר לבנות
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וכא� מסתמנת חשיבותו , רגישמראה עד כמה נושא זה  הדבר. ואינ� חד משמעיי�, ממספר גורמי� ועמדות

  .של ההורי� בעניי� מגורי� עצמאיי� בקהילה הפנימיי� הקונפליקטי�הלבטי� ושל מחקר זה בחשיפת 

בת� ע� הלקות /על פי הממצאי� במחקר הנוכחי הורי� ערבי� מעדיפי� לטפל ולגדל את בנ�

 הסיוע לב�. בגרות והעצמאותג� בהגיע� לגיל ה הבוגרי� נשארי� תלויי� בהוריה� .הקוגניטיבית בבית�

 & Essex, Seltzer(ועשוי להימש  יותר מחמישי� שני� , או לבת ע� לקות קוגניטיבית ממוש  מאוד

Krauss, 1999(  

, במחקר הנוכחי מתנגדי� לנושא הדיור העצמאי בקהילה עבור ילדיה� שנדגמו רוב ההורי�, לסיכו�

אזור , רי�ועל דעות הה �היתושפחה המורחבת והשפעדעות של המה: במספר גורמי� כגו� התלוי עמדת�ו

גיל הבוגר ומינו ומחסור בשירותי� ובמודעות אודות נושא , מורכבות הלקות, סוג בית הספר, מגורי�

  .מגורי� בקהילהה

ל ולעודד "לחקור לעומק את הסיבות הנ מתו  מגמה, נוספי� אפשריי� מחקרי�ל גו הצעותיוצ, לסיו�

על ידי קבוצות מיקוד  ,שינוי בנושא המגורי� בקהילהיצירת מודעות וה הגברתמחקרי� שמטרת� 

 . ותוכניות התערבות
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  מבוא

  

תיי� למע� אנשי� ע� בשלושת העשורי� האחרוני� חל תהלי  מוא� של פיתוח פתרונות דיור קהיל        

 & Prouty ;1994, שוור�(אירופה וג� בישראל  ,ב"לקויות קוגניטיביות במקומות שוני� בעול� כולל ארה

Lakin, 1995 .(למסגרת המוסדית �. מסגרות הדיור בקהילה מהוות חלופה ה� למשפחה הטבעית וה

לפיו , הנורמליזציה עיקרו� אימו� בעקבות והתפתח ובישראל המערבי בעול� הקהילתי הדיור רעיונות

� לו סגנו� מסגרת שתאפשר,  זכותו של אד� ע� לקות קוגניטיבית לגור בסביבה בלתי מגבילה עד כמה שנית

   (Lakin, Hayden & Abery, 1994).בחברה הרחבה לזה הנהוג האפשר ככל קרוב חיי�

מתבססת המגמה של פיתוח , ילהבנוס* לגישה הנורמטיבית לגבי זכותו של כל אד� לנהל חיי� רגילי� בקה

פתרונות דיור קהילתיי� על ההנחה שנורמליזציה תורמת לקידומו של האד� ע� לקות קוגניטיבית 

תקשורת , ניהול משק בית, כמו עצמאות בתחומי� של טיפול אישי, ותורמת לפיתוח מיומנויות הסתגלות

 שילוב�ספק את התמיכה הדרושה לדיור קהילתי אמור ל. (Walsh & Walsh, 1982)וקשרי� חברתיי� 

הנחשבי� , רגילי� ובכ  לאפשר לה� חופש בחירה וכבודבחיי� ה וגניטיביותקקויות הלהע�  של הדיירי�

  . (Heal, 1987; Heal & Sigelman, 1990; Milter, 1984)למרכיבי� מרכזיי� באיכות החיי� של האד� 

, הניתני� לאנשי� ע� לקויות קוגניטיביות הדיור הקהילתי הפ  להיות חלק בלתי נפרד מהשירותי�

וא* טר� נבדק מחקרית בקרב , תהמחקרי ספרותב בלבד ולמרות זאת הוא זכה לתשומת לב מעטה

  . משפחות ערביות

המשפחה הערבית נוטה לעודד את ההורה לילד ע� לקות קוגניטיבית לחפש פתרונות בחיק המשפחה 

אפשרויות  וכ�  ,)Abudabbeh, 1996(גרות סיוע ציבוריות הגרעינית או המורחבת ולהימנע מפנייה למס

עד שנת  .המגורי� בדיור עצמאי בקהילה לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי מצומצמות מאוד

, מעונות יו�: נפתחו בחברה הערבית שלושה סוגי מסגרות בלבד לאנשי� ע� פיגור שכלי שכללו 1995

הגישה של שילוב האד� ע� הפיגור השכלי  במגזר הערבי נה מתחילה לחלחלרק לאחרו. פנימיות והוסטלי�

  ). Azaiza, 1995(בחברה 

הבודק עמדות של הורי� ערביי� לנושא המגורי� העצמאיי� בקהילה ובוח� , מחקר זה הוא מחקר חלו�

לדיה� את האפשרויות למגורי� עצמאיי� ובוח� מה� הסיבות שמונעות או מאפשרות להורי� לשלוח את י

. נשעה שימוש בשיטה הכמותנית והאיכותנית על מנת לקבל תוצאות מעמיקות יותר. לגור מחו� לבית
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להעמיק את הידע שלנו אודות נושא , הרציונאל לבחירת האוכלוסייה הערבית נובעת מתו  מטרה עיקרית

  .המגורי� בקרב האוכלוסייה הערבית
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 סקירת ספרות .1

  לקות התפתחותיתע�  לילדי�רות הו 1.1

 המתגלהכשנולד ילד  .אידיאלייהיה ילד במהל  הציפייה להולדת ילד לכל הורה יש תקווה שהילד שלו        

המעוררת  ,קשה זוהי חוויה משברית". אבל"הופכות למה שמוגדר בספרות כהשמחה והציפיות  ,חריגכ

המלווי� בירידה  ,תחושת אש� ועוד, הכחשה, ושהב, רגשות קשי� כמו צעראצל ההורי� מגוו� רחב של 

השלכות על היחיד  משברית שלאחר לידת הילד החריג ישלתקופה ה .בדימוי העצמי ובחוסר אוני�

   ).1998, שי* ושולמ� �לוי; 2002, גול�( והמשפחה לאור  כל מעגל החיי� 

 �  :מתייחסי� לשלושה סוגי משבר עיקריי�, )1998(פורטובי� ורימרמ

משבר השינוי נובע מכ  שהתחולל שינוי בלתי צפוי בחיי היחיד ובתפיסתו את : ר השינוימשב .1

ציפיות המחוזקות במיוחד , ציפיותיה� הלגיטימיות של ההורי� שילד� יהיה נחמד ופיקח. עצמו

החלומות והתקוות . מוגבלות ע�מתנפצות ע� קבלת הידיעה שילד� הוא , בחברה תחרותית

 .סיונ� של הורי� לשק� את עולמ� לנוכח הבשורה העגומהנמוגי� ומתחלפי� בני

על ההורי� להתמודד ע� חוויות יומיומיות קשות , לאחר עיבוד הידיעה: משבר בערכי� האישיי� .2

�משו� שההורה נתו� במצב של דו, המשבר הערכי מתמש  על פני זמ� רב. של גידול הילד המוגבל

ומאיד  גיסא הילד אינו כה , לחנכו ולהג� עליו, ומחד גיסא עליו לאהוב את ילד. ערכיות מתמדת

 .לפחות לפי הערכי� החברתיי� שההורה אמו� עליה�, מוצלח

סוג זה של משבר קשור באופ� ישיר לתנאי� האובייקטיבי� הקשי� של גידול : משבר המציאות .3

 :וכא� מדובר בחמישה שלבי� שוני� שההורי� עוברי�, ילד מעוכב נכה

 .דאגה וחוסר אוריינטציה ע� קבלת הידיעה, פייניו ה� הל�שמא: שלב ההתנגשות .א

הסברי� דמיוניי� וציפיות , חיפוש אחר מקורות ריפוי שוני�, חוסר אמו�: שלב ההכחשה .ב

 .מעוותות

בדידות ומודעות , ספק עצמי, תחושת שוני, חוסר אוני�, עצבנות, האשמה, כעס: שלב הצער .ג

 .לבעיות לא פתורות

תכנו� , בחירה ושקילת אפשרויות שונות, חיפוש אחר מידע: חיצו�שלב ההתמקדות בעול� ה .ד

 .קבלת המציאות ועימה תחושת הקלה, וניסוח תוכניות שונות

   .הופעת סולידאריות משפחתית והכרה בצורכי הילד: שלב ההשלמה .ה
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 לי ע� פיגור שכאמהות לילדי� . חווי� מתח ולח� במידה גבוהה מאודלקות התפתחותית הורי� לילדי� ע� 

 & Lessenberry( שלילית יותר מאמהות לילדי� רגילי� חוויותהראו רמות לח� גבוהות ודיווחו על 

Rehfeldt ,2004.(  

מהווה חוויה קיומית קשה  ,התפתחותית יוצרת הפרה חמורה של האיזו� במשפחה לקותהולדת ילד ע� 

  ).1997, ואחרי� בדבניוד; 2001, טלר(למשפחה ומוגדרת בדר  כלל כמשבר  

להשתנות עקב אשר עשוי וכ  ג� מצב כלכלי , דעות חברתיות עלולות להחרי* את תגובותיה� של ההורי�

הוצאות כספיות מיוחדות וקשיי� בתפקוד , )ויתור על תפקיד מסוי�(שינוי תעסוקה , בידוד ההורי�

  ).1990, וייסקופ*(הכלכלי 

. יו ע� הוריו השפעה מכרעת על התפתחותווליחס, הורי� ה� הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד 

התייחסות ההורי� מקבלת . הרגשית והקוגניטיבית, לאב ולא� תפקיד מרכזי בתהלי  ההתפתחות הפיזית

  . Frey, Fewell Vadasy, 1989)(  יהתפתחותע� ליקוי כאשר מדובר בילד חשיבות מיוחדת 

אלא ג� גידולו מהווה אתגר , בר בחיי המשפחההתפתחותי מהווה מש ליקוילא רק לידתו של ילד ע�        

הלקות  .המלווה במצבי לח� עקב המעמסה הפיזית והנפשית הכרוכה בגידולו רי  התמודדות מתמשכתומצ

הכוונה , ניידות, למידה: מגבילה את תפקודו של הילד והבוגר בתחומי� רבי� ושוני� כגו� ההתפתחותית

 ילד כזה זקוק לרוב לטיפול והשגחה , השפה והבעה עצמיתקליטת , סיפוק הצרכי� הכלכליי�, עצמית

 צורכי התלות של ילד כזה ארוכי טווח בהשוואה לילד רגיל, ויש קשיי� בטיפול היומיומי, צמודי�

  ) (Kornplatt & Heinrich, 1985 .  

מודדות כאשר חלק ממנגוני ההת, שמשפחות שונות מתמודדות בדרכי� שונות טענו חוקרי� מסוימי�       

אימו� , מנגנוני הגנה מועילי� כוללי� בקשת תמיכה מחברי� ומספקי שירות. מזיקי� וחלק� מועילי�

ומנגנוני התמודדות לא בריאי� כוללי� נסיגה , אמונות דתיות ותכנו� צעדי� שמובילי� להשגת מטרות

דפוסי ) 1998(� על פי לוי ושלמ(Ysseldyke et. al 2000; Seligman & Darling, 1997) ועצבנות 

יחסי , אפשרויות כלכליות, השכלה, מער  תמיכה, כמו אישיות, התמודדות תלויי� במספר גורמי�

הדגישו כי קיימות ג� דרכי ) 1998(פורטובי� ורימרמ�  .אווירה משפחתית ומידת חריגותו של הילד, �נישואי

אשר התרגלו לקבל את ילד� הורי� . אשר אינ� מקבלות התייחסות רבה בספרות, התמודדות חיוביות

רואי� את ליקוייו , מעריכי� נכו� את יכולתו וכישוריו של הילד מתו  מודעות לחולשותיו ומגבלותיו הנכה

" תרופת קס�"ה� אינ� מחפשי� . של הילד באופ� מציאותי ומסוגלי� לשוחח על כ  ביניה� וע� קרוביה�
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ה� מסוגלי� להעניק אהבה לילד ללא . מדינה אלא מחפשי� שירותי� שיעזרו לילד במסגרת הקהילה וה

  .רגשי דחייה או הגנת יתר

  .עבודה זאת מתמקדת באוכלוסיית בוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי

 הגדרת פיגור שכלי  1.2

זאת בשל ריבוי דיסצפלינות ו, החוקרי� חלוקי� בנוגע לקיו� הגדרה חד משמעית לתופעת הפיגור השכלי

י� ילזיהווכלי מדידה קריטריוני� מתאימי� התופעה על פני חברות שונות והקושי לספק יחסיות , בתחו�

  ). 2001, עמינדב ובלאס;  1997, עמינדב; 2006, גרייצר( המוחלט

�AAMR) fAmerican Association oה ,הארגו� האמריקאי לפיגור שכליהגדרת הפיגור השכלי לפי 

–Mental Retardation , (2002:  

הוא נכות התפתחותית המאופיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד האינטלקטואלי  ובהתנהגות  ליפיגור שכ

נכות זו מופיעה לפני גיל . תפיסתיות ומעשיות, חברתיות, תות הסתגלותייוהמתבטאת במיומנו, מסתגלת

מתואר כמצב שבו ההתפתחות השכלית נעצרה או לא  הפיגור השכלי ).  AAMR, 2002( שמונה עשרה

קיימת הסכמה מצד העוסקי� בתחו� שתופעת הפיגור השכלי גורמת למגבלות משמעותיות  .שלמההו

העדר התנהגות מסתגלת . לתפקד יכולתבתפקוד ומאופיינת בבעיות בולטות וקשות בכושר הביצוע וב

 .ביצועי� הנדרשי� לחיי היומיו� בנסיבות משתנותשל המשפיע על יישו� מיומנויות תפיסתיות בהקשר 

מיומנויות אלה כוללות יכולת  .מיומנויות שהופיעו בתקופת ההתפתחותלב זה מאופיי� בנזק מצ

פיגור שכלי עלול להופיע בשילוב ע� מצבי� שכליי� וגופניי� . וחברתית, מוטורית, מילולית, קוגניטיבית

  .אחרי� או בלעדיה�

  :ההנחות הבאות מהותיות ליישו� ההגדרה

כלומר  ,ד העכשווי ביחס לסביבות הקהילתיות של הפרטצרי  לבחו� את המגבלות בתפקו .1

  .השוואה ע� אנשי� מאותו גיל ומאותה חברהב

בגורמי� סנסוריי� , הערכה תקפה מתייחסת לשונות תרבותית ולשונית וג� להבדלי� בתקשורת .2

 .וג� בגורמי� התנהגותיי�, ומוטוריי�

 .ישנ� ג� יכולות ונקודות חוזק, לכל אד� שיש לו מוגבלויות .3

 .צרי  לדעת ולתאר את המגבלות, כדי לפתח פרופיל של עזרה נדרשת .4
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, ריקלי�( שכליהפיגור ה בעליכולות לחולל שינוי בתפקוד האד� , תמיכות אישיות מותאמות וארוכות טווח

2004.(  

ככלי  האינטליגנצילמרות שלמבחני , .I.Qכיו� עדיי� מקובל להערי  את הפיגור השכלי באמצעות ציוני 

נקודת החיתו  הקובעת באבחו� פיגור שכלי היא שתי סטיות תק� מתחת . ת רבותיוגבלוומלה� הערכה יש 

כמו  בהתייחס לשימוש במבחני אינטליגנציה שוני� ותמוגדר הפיגור השכלידרגות . לממוצע האוכלוסייה

  . ואחרי� "בינה", "סטנפורד", "קסלרוו"

הדרגה הקלה כאשר , קשה ועמוק, בינוני, קל: מקובל לחלק את הפיגור השכלי על פי הרמות הבאות       

ציו� וע סטיות תק� מתחת לממוצ 3�2 : פיגור קל מוגדר באמצעות המדדי� הבאי�. פיגור קלמוגדרת כ

אנשי� בעלי יכולת למידה הזקוקי� לתמיכה מוגבלת כדי  בעלי פיגור קל ה� .   70�50 נע בי�שאינטליגנציה 

: מוגדר באמצעות המדדי� הבאי� פיגור בינוני .לחיות חיי� עצמאיי� וכדי להתמודד ע� דרישות החיי�

אנשי� שיכולת עלי פיגור בינוני ה� ב.  49�35נע בי� שציו� אינטליגנציה ו  סטיות תק� מתחת לממוצע 4�3

מוגדר  פיגור קשה. א  נית� לקד� אות� באמצעות תוכניות לימודי� מיוחדות, הלמידה שלה� מוגבלת

אצל בעלי .  34�20נע בי� שציו� אינטליגנציה וסטיות תק� מתחת לממוצע  5�4: באמצעות המדדי� הבאי�

קבוצה זו זקוקה לטיפול ופיקוח  באופ� ישיר  .ותיפיגור קשה התפקוד האינטלקטואלי ירוד באופ� משמע

 הדרגה הקשה .לפעמי� יוכלו לטפל בעצמ� ולבצע פעולות פשוטות תו  הדרכה ופיקוח .לאור  כל החיי�

סטיות תק� מתחת לממוצע  מעלהו 5: ומאופיינת באמצעות המדדי� הבאי� פיגור עמוקמוגדרת כ ביותר

. אנשי� שעיקר הקשר עימ� מתקיי� באמצעות החושי�גור עמוק ה� בעלי פי .ומטה 20ציו� אינטליגנציה ו

  . )AAMR ,2002( וזקוקי� לתמיכה תמידית כדי להתקיי�, ה� תלויי� לחלוטי� בעזרה  מסביבת�

 �ית בעלי הגדרה לפי מנת משכל אינה משקפת את כל המאפייני� הייחודיי� של אוכלוסיש חשוב לציי

דרגת או חומרת הפיגור  תלסווג א מקובל כיו�. )Blacher, 1994; Cans et al., 1999( הפיגור השכלי

�ועל פי רמת ההתנהגות המסתגלת של כל , השכלי על סמ  עוצמת התמיכות הנדרשות שהאד� נזקק לה

, התנהגות  מסתגלת, )שהוא הדומיננטי(כושר אינטלקטואלי : ההערכות מתייחסות לחמישה ממדי�. פרט

  . )AAMR ,2002(בריאות וקשר , תפקידי� חברתיי�, גומלי�דהיינו יחסי  � השתתפות 

. ולא רק בדרגת הפיגור, ילדי� הלוקי� בפיגור שכלי נבדלי� האחד מהשני בצורתו ובאופיו של הפיגור

ככל . הפגיעה השכלית של כל אחד מה� היא שונה ומכא� ג� השוני הרב בפרופיל של המגבלות והכישורי�
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( ופוחתי� ג� הישגיו בתחומי� השוני� , ישנה ירידה ביכולת הפרט ובתפקודו, שהפיגור השכלי קשה יותר

�  ).8919, רונ

מפגר הינו אד� שמחמת " ):9691ט "תשכ(הפיגור השכלי הוגדר בישראל על פי חוק הסעד לטיפול במפגרי� 

ק והוא נזק, חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת

 65רמת משכל  :קריטריוני� 3לכלול  ו הגדרת הפיגור צריכהלפיש, 1975שנת מנוס* לכ  תיקו� . "לטיפול

  . 5רמת תפקוד מתחת לנורמה ואיתור הפיגור עד גיל , ומטה

 בעלי אצל כמחצית מהאנשי�  . הפיגור קשור ללקויות ופגיעות מוחיות שונות ולתסמונות גנטיות ונרכשות

 ,.Cans et al(בעוד שאצל המחצית השנייה הסיבה נשארת לא ידועה , עה סיבת הפיגורידו שכליהפיגור ה

1999.(  

 32,000  �כ בישראל חיי�  2007 לשנת נכו� , הרווחה משרד ידי על שנערכה סטטיסטית סקירה פי על       

 ע� נשי�א 4.5 הינו שיעור� כי משמעותו זה מספר .מגבלה או לקות שכלית כבעלי המאובחני� אנשי�

 רק מייצג והוא היות ,יותר גבוה האמיתי כי השיעור היא הסברה . לנפשות בישרא אל* לכל שכלית מגבלה

   .הרווחה למערכות רשמי ומוכרי� אבחו� עברו אשר אנשי� אות� את

 .ק.המושג ל, בהתייחסות לאנשי� ע� פיגור שכלי.) ק.ל(בעבודה זאת אשתמש במושג של לקות קוגניטיבית 

  .מציי� סטיגמה של פיגור אלא מגדיר את התופעה בלבדאינו 

  הורות לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות 1.2.1

. וליחסיו ע� ההורי� השפעה מכרעת על התפתחותו, ההורי� ה� הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד

ע� הגיל דאגה זו גוברת  .מתעוררת בקרב חברי המשפחה הדאגה לעתידו. ק.מרגע לידת הילד ע� הל

כאשר ההורי� עצמ� מזדקני� וחוששי� מהרגע שבו לא יוכלו עוד לתת  ,ומתחזקת בתקופת הבגרות

  ).  1999, רייטר( התמיכה וההגנה הנדרשי� , לבת� את הטיפול/לבנ�

: כגו� ,.ק.הורי� לבוגרי� ע� ל מצד בתקופת הבגרות מתעוררות בעיות חדשות המצריכות התייחסות

וכי ה� לעול� לא יחוו עצמאות מלאה כפי שנהני� ממנה רוב , לא יהיה לגמרי עצמאיהעובדה שבנ� לעול� 

בעיקר כאשר ה� עצמ� יזדקקו , הקושי לעמוד בתלות המתמשכת של הילד המבוגר :ההורי� המבוגרי�

יקרה  והדאגה המתמדת מה, ירידה בתמיכה החברתית בתקופת הזקנהמהפחד מבידוד חברתי ו; לטיפול

מתמודדי� ע� הקושי הכרו   ההורי�). 1986, ארלי ( ר ההורי� כבר לא יהיו בי� החיי� בת� כאש/לבנ�

כאשר במקביל ההורי� המזדקני� מתמודדי� ע� ירידה משמעותית , .ק.ע� ל בת�/בטיפול בבנ�
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 בנוגעבידע מתלווה המחסור לכ  . )Rimmerman, 1990 (חברתיי� וכלכליי� , אישיי� במשאבי�

  .; Barban & Glen, 2001 )2006, גרייצר( .ק.חו� ביתי הזמיני� לאנשי� ע� ל פתרונות של דיורל

, הילד מגיע לבגרות א  כאשר, נתפס כחלק נורמטיבי מתפקידו של הורה לילד צעיר. ק.סיוע לילד ע� ל

משפחות אלה חוות  .נורמטיבינתפס כ המש  הטיפול ההורי כבר אינו, וההורי� לאמצע החיי� או לזקנה

בנוס*  .) Faber, 1962(עצמאיי� בבגרות�   כי ילדיה� לא יהיו, בהתפתחות מעגל חיי המשפחהעצירה 

מסיבות   .Kelly& Kropf, 1995) (להזניח את בריאות� עלולי�  העסוקי� בטיפול בילד� הורי� ,לכ 

. Neece et al., 2009)(ברמות גבוהות של דחק  הטיפול בילד ע� לקות התפתחותית כרו  בשלב זה, אלו

עלול לפגוע באיכות חייו של ש מה, )Seltzer, 1992(המשפחה  הצטברות של דחק משפיעה באופ� שלילי על

  .הפרט ע� הלקות הקוגניטיבית

מחקרי�   ישנ�, בבגרות. ק.לעומת הגישה שמדגישה את הקושי והצטברות הדחק בגידול הבוגר ע� ל

ג� בגיל מבוגר . ק.ל אימהות לבוגרי� ע� שמעלי� גישה המדגישה את יכולת ההסתגלות והטיפול של

הסיוע לב� או לבת ע� לקות . בוגרי� רבי� ע� פיגור שכלי נשארי� תלויי� בהוריה� ג� בבגרות. יחסית

).   Essex, Seltzer & Krauss, 1999( ועשוי להימש  יותר מחמישי� שני�, התפתחותית ממוש  מאוד

בדחק  תו  התמקדות, ת יכולת ההסתגלות של משפחותא הדגישו) (Essex et al, 1999 'אסקס ושות

מהאימהות המזדקנות שטיפלו בילדיה� ע� הפיגור השכלי  78% �כש ומצאו, ובהתמודדות בקרב אימהות

הגדירו את בריאות� באוכלוסייה הכללית מהאימהות  60% ,לעומת זאת .כמצוינת בריאות�הגדירו את 

. אינ� רואות בטיפול בילדי� דבר שלילי. ק.לילדי� ע�  �יש לההאימהות שש ממחקר זה ג� עולה .כמצויינת

הבוגרי�  �ה השוואה בי� אימהות ישראליות מזדקנות שמטפלות בילדיהרכנע, באר� שנעשה במחקר נוס*

נמצא שאימהות לבוגרי� ע� פיגור שכלי  .באותה קבוצת גיל לילדי� בריאי� לבי� קבוצת  אימהות. ק.לע� 

תמיכה חברתית , ביחס לתפקוד אינסטרומנטאלי ילדי� בריאי� בעמדותיה�לא נבדלו מאימהות ל

  Rimmerman & Muraver, 2001)(שות רווחה וותח

  המשפחה הערבית בישראל  1.3

 מיליו� -1.4 כ נתהמ בישראל הערבית האוכלוסייה 2004נכו� לשנת , על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 האוכלוסייה מקרב  �82.5%כ מהווי� המוסלמי� .ינההמדאוכלוסיית מ  -20%כ המהווי�, תושבי�

 .% 8.5 � כ והדרוזי� -9% כ הנוצרי�,  בישראל הערבית
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 -8 ב מתגוררי�מתוכ�  24% �ו ערביי� יישובי� -116 ב מתגוררי� בישראל הערבי� מהתושבי�  71%

 ביישובי� מתגורר *נוס אחוז .)ערבי� תושבי� של ניכר מיעוט אבל יהודי רוב יש בה�( מעורבי� יישובי�

 רוב�, כיישובי� הפני� משרד ידי על מוגדרי� שאינ� במקומותמתגוררי�  4% �ו אחרי� יהודיי�

בחברה הערבית אנו נתקלי� במצב עגו� . ק.בבואנו לבחו� את הידע הקיי� על אנשי� ע� ל. �בדרו בדואי�

בחברה . ק.אנשי� ע� להת אוכלוסייקיי� מידע מוגבל על היק* . בו בסיס הנתוני� בנושא מצומצ�

כדי  החוקרת פנתה למשרד הרווחה, את הנושאמאחר שלא קיימי� סקרי� מקיפי� אשר בחנו  .הערבית

  .ונאמר לחוקרת שאי� מידע כזה, במגזר הערבי. ק.נתוני� סטטיסטיי� אודות בוגרי� ע� ל לקבל

נית� לשער כי אחוז , הערבית בחברה. ק.על א* הקושי לקבל נתוני� מספריי� מדויקי� לגבי אנשי� ע� ל

שיעור הילדי� ע� , לדוגמא. בחברה הערבית גבוה משיעור� בחברה היהודית בישראל. ק.האנשי� ע� ל

, מצב זה נובע ממספר גורמי� וביניה�. בחברה היהודית 4%לעומת , 8%פיגור שכלי בחברה הערבית הוא 

) למשל, במגזר הבדואי ( בגיל מבוגר יחסיתלידה , תורשתיותמחלות , השיעור הגבוה של נישואי קרובי�

  .)2006', סנדלר ושות(והיעדר מודעות לבעיות גנטיות שונות 

, הכוללת מאפייני� של התרבות הקולקטיביסטית, ביסודההחברה הערבית היא חברה מסורתית        

ונפורמיות ק, קשרי� הרמוניי�, כמו לכידות משפחתית, תרבות שמדגישה ערכי� המשרתי� את הקבוצה

לכ� המשפחה הערבית מהווה מקור , עיקר הדגש הוא על קבוצת השייכות). Dwairy, 1998(ותלות הדדית 

בו טובת הקבוצה קודמת , מבנה החברה הערבית הוא של קשר גבוה. חברתית ורגשית ,לתמיכה כלכלית

מת�  .כלפי בני הכפרא* אלא , בחברה זו שורר קשר של מחויבות לא רק כלפי בני המשפחה. לטובת הפרט

, קיבורקיא�( הינ� ערכי� מהותיי� למשפחה ולחבריה ונאמנותזה על זה הגנה , רעהולאיש  מצד דוכב

  ).Barkat, 1993(הפרט מתמזג בתו  הקבוצה והאינטרסי� של כל פרטיה מתלכדי� ). 1998

נוצרי� , י�מוסלמ: האוכלוסייה הערבית בישראל כוללת שלוש תת קבוצות על פי השתייכות דתית

קבוצות על פי הדת אלא עמדות של �אול� במחקר הנוכחי לא ייבדקו הבדלי� בעמדות בי� תת, ודרוזי�

שבאי� לידי , עוברת תהליכי� מואצי� של שינוי ומודרניזציההערבית החברה ). הערבי� ( קבוצת מיעוט 

שינויי� , בנה המשפחהמ, המעמד האיש, החינו , הכלכלה, החברה: הבאי�שינויי� בתחומי� ביטוי ב

שמגדירי� את , אי� עדיי� נתוני� אמפיריי�, על א* המעברי� הללו). Al-Haj,1987(ועוד  �תרבותיי�סוציו

כל תהליכי המודרניזציה  למרות). 1994, יחיא� 'חאג(האלו על המערכת הערכית במשפחה  שינויי�ההשפעת 
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עדיי�  הוא השולט על גורל האד�האמונה בהשקפה שאלוהי� , שעוברת המשפחה הערבית בישראל

  . דומיננטית בקרב הציבור הערבי

הערבית  מציי� כי תהלי  המודרניזציה חולל שינויי� ברמה הנורמטיבית של המשפחה) 1987(' אלחאג       

חוקרי� הדגישו את השפעת החשיפה של החברה הערבית . א  לא הביא להחלפתה של המשפחה המורחבת

א  לטענת� שינויי� אלה לא , השכלה ומעמד האישה, דיור: ורי� השוני�לתרבות המערבית במיש

הערבי� נוטי� לשמור על ). Al-Haj ,1987; 1987, אביצור(מהותיי� ואינ� מחליפי� את ערכי החברה 

ית יקשרי� אלה עשויי� לשמש כפונקצ. ע� ידידי� במשפחה ומחוצה לה, קשרי� ע� המשפחה המורחבת

  ).Al-Haj ,1987(וקה מצתמיכה בעת משבר או 

על ג� השפיעו באופ� ניכר  ,יכללאופ� שהשפיעו על המשפחה הערבית ב ,לולהשינויי� והתמורות ה       

 ,הדפוס העיקרי של המשפחה הערבית לפני קו� המדינה השהיית ,המשפחה המורחבת. מבנה המשפחה

 הכי המשפחה הערבית חיה באוויר על כ חוקרי� מצביעי� ). 1997,שיבו�'ח(הפכה היו� למשפחה גרעינית 

. התקדמות ושינוי ומצד שני היא עדיי� שומרת על המסורת ,מצד אחד היא עברה מודרניזציה:  של ניגודי�

 Al-Haj(השינוי שעברה המשפחה הערבית הוא שינוי צורני בלבד ולא איכותני ומהותי כי לכ� הטענה היא 

יזציה הביא לשינויי� ברמה הנורמטיבית של המשפחה תהלי  המודרנ, כלומר). 1987, אביצור; 1987,

  ).Al-Haj ,1987(הביא להחלפתה של המשפחה המורחבת  הערבית א  לא

  ית לאנשי� ע� לקויות קוגניטיביותגישות הורי� בחברה הערב 1.3.1

 (Florian & Katz, 1983; Shurka & Florian)לידת ילד נכה מעוררת אצל משפחות תחושת כישלו� ובושה

 ,2001, יה'מרג�מזאוי(אשר מונעת ממשפחות לפנות ולקבל סיוע משירותי� מקצועיי� ציבוריי� , (1983

1983;  Florian & Katz ( . תחושת  הבושה של ההורי�  מתלווה לחשש של תגובות אנשי� אחרי� ללקות

  .של ילד�

מזו של המשפחות הבוגר ע� הלקות הקוגניטיבית שונה /המשפחות הערביות לקבלת הילדגישת� של 

הורי� ערבי� דיווחו על נטל רב בכל הקשור בטיפול בילד ע� הלקות הקוגניטיבית בהשוואה  .היהודיות

תכ� כי הסיבה נעוצה ביחס החברה הערבית בהיבט התרבותי חברתי יי. )2004, גרנצקי(להורי� יהודי� 

הורי� ערבי� נעזרי� רבות , לעזרה כ  שבכל הקשור לפנייה, נכות וחריגות ובדפוסי התמודדות שוני�כלפי 

כי  נטע� .)Abudabbeh, 1996; 2000 ,סיני�גבעו�(כגו� המשפחה המורחבת  ,פורמאלית� בתמיכה בלתי



 

 

18

ת הערביות של המשפחו �גישת .)Meleis, 1981(המשפחה הערבית נחשבת עדיי� למקור סיוע זמי� לפרט 

בשלושת הדתות בחברה  .הוא גור� חשוב דתיהגור� ה .תלויה במספר גורמי� בוגר החריג/לקבלת הילד

הנכות או הלקות נתונה מאלוהי� ועליה� לקבל אותה ואת האד� , )נוצרי� ודרוזי�, מוסלמי�(הערבית 

, מרעי( ציה  שהיחיד עובר ירמת ההשכלה ועוצמת תהליכי המודרנז גור� מכריע נוס* הוא. הנושא אותה

בוכה מ קיימות תחושותויי� שעוברת החברה הערבית עדיי� כלומר למרות השינ .)1986, רייטר ורוזנברג

  .מהולדת ילד חריג במשפחהכתוצאה ובושה 

צרכי� מיוחדי� לקויות קוגניטיביות ובעלי  הקושי שחווי� מדווחי� במחקר� על, )2006(ל* ושחק �סנדלר

  .שילוב� בתו  הקהילההקושי בנוגע ל ועל, בהתמודדות יומיומיתבחברה הערבית בישראל 

  בקהילה אנשי� ע� לקויות קוגניטיביות עקרונות בשילוב   1.4

מודל זה  .נו המודל ההתפתחותייבקהילה ה לקויות קוגניטיביותע� אנשי� שילוב לאחד המודלי� המנחי� 

. ע� התפתחות תקינה של אד� הלאל ותשכלי דומהפיגור ה האד� בעלמניח שאבני הדר  בהתפתחותו של 

זכותו של כל אד� לחיות בצורה הכי פחות מגבילה והקרובה ביותר לנורמה של , עקרו� הנורמליזציהלפי 

התנסויות וגירויי� כמו אלה העומדי� . ק.ל פרט ע�יש לאפשר לזה  עיקרו� לפי (Nirje, 1969).החברה 

  ).2005, ר�(האוכלוסייה כלל  לרשות

  :ה� הנורמליזציה עקרו� של היסוד הנחות 

 כמו )ופסיכולוגיי� נפשיי�(שינויי�  אות� עובר .ק.ל ע�  האד� .שינוי של תהלי  ה� החיי� .א

� .מה� להתעל� האחרי� ואי

לקראת . ק.פרט ע� לה את להכי� יש .מראש לחיזוי וניתנת עקבי באופ� מתרחשת ההתפתחות  .ב

 .הזמ� בבוא עימ� להתמודד שיידע כדי הצפויי� נויי�יוהש ההתפתחות

 ..ק.להפרט ע�  של צרכיו ג� ה�וכמו הגיל ע� משתני� פרטה של צרכיו .ג

 הפוטנציאל. ק.לפרט ע�  אצל אמנ� .ולהתפתחות לצמיחה פוטנציאל יש הוא באשר אד� לכל .ד

 .לפתחו ויש קיי� הוא א  , יותר איטי להיות עשוי התפתחותו ותהלי  מוגבל

 .צמיחה לקראת אותו יביאו אשר ספציפיות להזדמנויות זקוק ,.ק.ע� ל האד� לרבות ,אד� כל .ה

 של אפשרויות, .ק.ע� ל האד� לרבות ,אד� לכל לתת יש, מסתגלת התנהגות לידי להגיע כדי .ו

 אישית�בי� אינטראקציה, חקירה, והחלטה בחירה חופש ,הסביבה על שליטה התנסות במצבי

 .אחריות אישית ופיתוח



 

 

19

את  כולל �הראשו המרכיב. עיקריי� מרכיבי� שני לנורמליזציה יש למעשה הלכה זו פילוסופיה ביישו�

 :הרכיבי� הבאי�

 נורמאליות יומיומיות קהילתיות במערכות השתתפות •

 בקהילה חיי� המאפיינות השגרתיות הפעילויות ובסוגי הקהילה של החברה בחיי השתתפות •

 לחייה� באשר החלטות לקבלת ביחס אוטונומיה •

 בחייה� התפקוד עבור משמעותיי� שה� ויכולות מיומנויות בהשגת תחרות פיתוח •

 כבוד של חסי •

 .בחברה חריגי� שאינ� חברי� המשמשי� לאלה האפשר במידת הדומי� אמצעי� כולל השני המרכיב

 של פומבי למגבלותיה� לתת העלולות בשיטות משימוש להימנע הצור  את זה עקרו� מדגיש בייחוד

   (O’Brien, 1987).במגע  עימ� הבאי� של בציפיות לפגוע ובכ  חריגי� אנשי�

, "איכות חיי�"בשני� האחרונות חל מעבר מנורמליזציה למושג  .בעייתיות בעקרו� הנורמליזציהנה יש       

יו� הדגש הוא על גישות כ. וע� זאת איכות חייו תהיה גבוהה" לא נורמאליי�"שכ� אד� יכול לחיות חיי� 

ות ע� המעבר לדגש על תפיס. שיש בה� יותר כבוד והקשבה למסרי� ולתקשורת העולי� מהפרט

עולה ג� החשיבות של טיפוח המשאבי� , פונקציונאליות ועל סגנונות שוני� של התמודדות ע� המציאות

ג� מגבלותיו ופחדיו נלקחי� ונטיותיו ושאיפותיו , רצונותיו, כישוריו – ת� מגיע הפרט ע� הפיגור השכלייא

  ). 1999, רייטר(בחשבו� בקונטקסט של הנתוני� הסביבתיי� הקיימי� 

של  הכאשר הטיפול בסוציאליזצי, חינוכית כוללנית וערכית, חברתיתו  המיוחד הינה גישה של החינהגישה 

לסביבה . ק.לה של שילוב בקהילה כתנועה חד צדדית של התאמת הפרט ע� יהתלמיד עוברת מראי

 לתפיסה יותר מורכבת המתייחסת למידת ההתאמה בי� האד� לסביבתו וניסיונות להבי� מה, הנורמטיבית

כיו� מקובל  ,למעשה. מהו סגנו� החיי� שהוא חפ� בו, כלומר ,טוב לפרט לפי התפיסה האישית שלו

� לקויות לחיות את חייה� להרחיב את עקרו� הנורמליזציה ולהתמקד באיכות חיי� כזכות� של אנשי� ע

 אנו עוברי� משימוש בלעדי בעיקרו� הנורמליזציהמסיבה זו  .המידה האישיי� שלה� לפי קני

  ).1997, רייטר(לשימוש במושג של איכות חיי�  ,.ק.אנשי� ע� לכאידיאולוגיה המנחה את מת� השירותי� ל

תחומי העניי� , כישוריו ומגבלותיו, של הפרט היא מידת ההתאמה הקיימת בי� הפרט חיי�האיכות        

, הדעות, מערכת האמונות שלו ורצונותיו לבי� הסביבה הפיזית והחברתית על פי קדימויות הנקבעות על פי

  ).1999, רייטר( התפיסות והערכי� שלו 
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כאשר זכות ההחלטה , דיאלוג באמצעות ההחלטה מה טוב לפרט נקבעת על ידי הפרט ואיש המקצוע       

לא מבחינה אישית ולא , איש המקצועמוצאת ח� בעיני ג� א� החלטתו לא , הסופית היא לפרט עצמו

, ר�(עזור לפרט לפתח מערכת בחירות ונטיות ל כ  היא שרק בדר  הזאת נוכלהסיבה ל .מבחינה מקצועית

2005(.  

מקובל להצביע על שישה תחומי חיי� מרכזיי�  שבה� באה לידי ביטוי הגדרת איכות החיי� ותחושת        

ניידות , כושר גופני, בריאות, תזונה(  מצב פיזי גופני): Well being )Brown, 1997; Felce, 1997 –נוחות 

�יחסי� , מעמד חברתי(  אישי מצב חברתי, )ביטחו� כלכלי ומגורי�, הכנסה, רכוש(  מצב כלכלי, )ובטחו

 מצב נפשי, ...)תחביבי�, עבודה יצרנית( מצב תעסוקתי , )קרובי� ומעורבות קהילתית, משפחה, בינאישיי�

יכולת הצבעה , הגנה משפטית, פרטיות( ומצב אזרחי ) הערכה עצמית ומיניות, שביעות רצו�, שמחה( 

  ).ומעמד אזרחי

בבחינת הממדי� השוני� של איכות החיי� נשאלת השאלה הא� אות� מדדי� המאפייני� איכות        

חוקרי� סבורי� . איכות החיי� של אנשי� ע� פיגור שכלי חינתבתקפי� ל, חיי� של כלל האוכלוסייה

 ,Good, 1990; Schalock) מגבלה ללאע� או , וכלוסיותשמדדי איכות החיי� צריכי� להיות זהי� לכל הא

ישנ� חוקרי� הסבורי� שעל מנת שהערכת איכות החיי� תהיה יעילה יש לערו  אותה , לעומת זאת. (1994

 ;Flanagan, 1982)גיל וסביבה , מי�, וחומרתה המגבלהכמו סוג , בקרב קבוצות בעלות מאפייני� דומי�

Parmenter, 1988; Stade, 1993) .  

מחקרי� רבי� שבדקו את . בעבודה זאת נתמקד  בבוגרי� ואיכות חייה� בהתייחס לנושא המגורי�       

מצביעי� על השפעה חיובית של צורות דיור קהילתיות , בחיי הקהילה . ק.ע� ל מידת הכללת� של הדיירי�

בני משפחותיה� ודיירי� רצו� של ההעל שביעות ועל מידת השילוב שלה� , על איכות החיי� של הדיירי�

מחקרי� אחרי� מצביעי� על כ  ששילוב זה , לעומת זאת. );Vandergriff & Chubon, 1994 1994שוור� (

 במיוחד בתחו� השילוב החברתי וקשרי� ע� אנשי� אחרי� בקהילה כמו שכני�, הוא חלקי בלבד

(Emerson, 1985).  

ליצור  .ק.להחברתי על רקע הקושי של אנשי� ע�  ת השילובייש לראות את הקושי שבקידו� סוגי       

ממליצי� בספרות להקנות לדיירי� בקהילה כישורי� , לכ�. קשרי� ע� אנשי� דומי� לה� וע� אנשי צוות

לחשו* אות� בפני סביבה חברתית עשירה  ג� לה� להגביר את השתתפות� בקהילה וכמו כ�שיאפשרו 

  .השתלבות בפעילויות פנאי ושימוש בשירותי הקהילה, להיציאה למגורי� עצמאיי� בקהי :למשל, יותר
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  מסגרות דיור לאנשי� ע� לקויות קוגניטיביות בישראל  1.5

 לפיו מסגרת, הנורמליזציה עיקרו� אימו� בעקבות התפתח ובישראל המערבי בעול� הקהילתי הדיור

 בחברה לזה הנהוג שרהאפ ככל קרוב חיי� לו סגנו� שתאפשר זו היא .ק.ל ע� לאד� הרצויה המגורי�

   (Lakin, Hayden & Abery, 1994).הרחבה

מתבססת המגמה של , בנוס* לגישה הנורמטיבית לגבי זכותו של כל אד� לנהל חיי� רגילי� בקהילה       

ותורמת . ק.לפיתוח פתרונות דיור קהילתיי� על ההנחה שנורמליזציה תורמת לקידומו של האד� ע� 

תקשורת וקשרי� , ניהול משק בית, כמו עצמאות בתחומי� של טיפול אישי, ותלפיתוח מיומנויות הסתגל

  .(Walsh & Walsh, 1982)חברתיי� 

 היא .ק.ול נכויות ע� לאנשי� הקהילתי הדיור של פיתוחו בתהלי  המקצוע אנשי את המנחה נוספת הנחה

אחרי�  ביתיי� �חו� מגורי� בהשוואה להסדרי יותר טובה חיי� איכות לדייריו יבטיח ליוא שהמעבר

Barlow & Kirby, 1991)( 

רגילי� ובכ  הבחיי� . ק.לדיור קהילתי אמור לספק את התמיכה הדרושה להכללת� של הדיירי� ע�         

 ;Heal, 1987)הנחשבי� למרכיבי� מרכזיי� באיכות החיי� של האד� , לאפשר לה� חופש בחירה וכבוד

Heal & Sigelman, 1990; Milter, 1984).  

עברו שינויי� וגלגולי� לאור  השני� בכל , בעבר .ק.ע� למקומות המגורי� אשר נבנו עבור אנשי�        

  . הטיפול הנית� לדיירי� לסוגוכ� , למספר הדיירי� עבור� יועדו, הקשור למטרות שבגלל� הוקמו

ה�  .ידה רבהיומי עצמאי במ�שתפקוד� היו�במסגרות הדיור שהוקמו באר� חיי� צעירי� וצעירות 

  .)1999, רייטר(פעילויות חברה ב משתתפי�מתחזקי� את הבית וכ� , עובדי�

מספר תקופות שבה� חלו שינויי� והתפתחויות בכל הנוגע לטיפול באוכלוסיית האנשי� ע� פיגור  קיימות 

 ,�בימי הביניי. בתקופות קודמות לא היו בנמצא מקומות מגורי� שתוכננו עבור אוכלוסייה זו. שכלי

מלאכה ומוסדות שנבנו  �בתי, מחסני�, בתי חולי�, שלה� פיגור שכלי במנזרי�התגוררו אנשי� , למשל

א  רוב� , מספר מקומות מגורי� נבנו על פי תוכניות מיוחדות. (Scheerenberger, 1983)בעזרת תרומות 

   .לא שמרו על כבוד הדיירי�

לק את מקומות המגורי� הללו נית� לח.. ק.ל ע�אנשי� בישראל קיימות מסגרות מגורי� שונות עבור        

ועל פי חופש , על פי כמות השירותי� וההשגחה שהמסגרת מספקת, על גבי רצ* או טווח של שירותי�

 המידה שבה ה� מאפשרי� לדיירי� לבוא במגע ע� הקהילה הרגילההבחירה והאוטונומיה של הדיירי� ו
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 לעומת ,מהקהילהמנותקת המיות שבדר  כלל פועלי� במסגרת קיימי� מוסדות או פני. בחיי היו� יו�

  . ע� הקהילה וא* מעודדות קשרי� ותמגורי� אשר מאפשר מסגרות

  פנימייה / מוסד 

 �באופ� שמוביל לכ  שג� הקשר שלו ע� , וממשפחתו הקהילהפנימייה הוא מקו� בו חי הפרט הרחק מ

גרת זו מספקת את רוב צורכי הדיירי� ומפקחת מס. יותרבהפנימייה דל  שכונה שבה ממוקמתהקהילה ב

  ).1994, שוור�" (טוטאלית"תפסת מסגרת זו כמסגרת לכ� נו ,עליה� במש  שעות היו�

        מגורי� בקהילה

אשר ממוקמי� בסביבת מגורי� , נפרדות ועצמאיות מגורי� ותכניות שיקו� מסגרותמגורי� בקהילה ה� 

ממוקמי� בדר  כלל ש או פנימיות גדולי� למעשה ממוסדות ובכ  שוני�, נורמטיבית בתו  הקהילה

מאפשרות לדיירי� להשתמש בשירותי הקהילה  מגורי� בקהילהה. (Storman, 1989)באזורי� מרוחקי� 

בישראל ). 1993, שוור�(הרגילי� ונועדו לשמש מסגרת מגורי� חלופית למשפחה הטבעית או למעו� פנימייה 

ההבדלי� בי� המסגרות השונות טמוני� במידת המוגנות לה� זקוק . הילתיקיימי� מספר מודלי� לדיור ק

, שוור�( באינטנסיביות של ההשגחה והליווי של אנשי הצוות ובהגבלת גיל הכניסה למסגרת הדיור , הדייר

1993.(  

   :סגנונות מגורי� חמישה  נית� למצוא" מגורי� בקהילה"תחת הכותרת  

   הוסטל

ההוסטל היא מסגרת דיור . שבמסגרתו חיה רובה של אוכלוסיית הדיור הקהילתי ,זהו המודל הנפו� ביותר

ההוסטל . ע� רמות שונות של פיגור שכלי, 21לאנשי� מעל גיל לרוב , ביתית בקהילה�מוגנת קבוצתית חו�

בהשוואה (באר� הקיימות  על פני רצ* מסגרות הדיור בקהילה המגבילה ביותרכמסגרת דיור היא המסגרת 

 כשאיש צוות , � מסוגי� שוני�מספקת מספר רב של שירותי מסגרת זו. )מוגנת או לדירה עצמאית לדירה

כל השוהי� בהוסטלי� ). 2003, שוור�(איש  �20 ל 9הדיירי� נע בי� מספר  .נמצא בה בכל עת לפחות אחד

וסטל לצד הה.  הרווחה ושהיית� ממומנת על ידומוכרי� על ידי האג* לטיפול באד� המפגר במשרד 

  .בקהילה פועלי� שלושה סוגי� של דירות

  דירת הכשרה  

בסמו  או דירת הכשרה בודדת הממוקמת בצמוד : נית� להבחי� בי� שני מודלי� של דירות הכשרה

שאינ� צמודות או , ות הבנויות בקומפלקס מגורי� אחדאו קבוצת דיר ,ודירת הכשרה בודדת, להוסטל

דירת ההכשרה . מאותו מער  דיורבהיות� חלק , לו מבחינה ארגוניתאלא שייכות , סמוכות פיזית להוסטל
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רמת פיגור שכלי קל מאפיינת את אוכלוסיית . מיועדת להכשיר את דייריה למגורי� עצמאיי� בקהילה

משו� שדירה זו מהווה מסגרת מגורי� זמנית , )1994, שוור�( מכל מודל מגורי� אחר דירות ההכשרה יותר

  .ת בקהילה שממנה עוברי� לדירו

  דירה מוגנת

  השגחה של איש צוות כל שעות למידה רבה יותר של  דירה זו מיועדת לאנשי� אשר זקוקי�

  .צוות אנשי של צמודה השגחה ניתנת שבה רגיל מגורי� בבניי� מסוג זה היא דירה דירה .היממה

  .דיירי� 4�6וגרי� בה� , ת בעיקר על ידי גורמי� ציבוריי�דירות אלה מופעלו

  רה עצמאית די

  דיירי�  6עד להמסגרת מיועדת . מעניקה פחות השגחה מכל מסגרת אחרת הדירה מסוג ז

   .א  לא להשגחה ופיקוח צמודי�, הזקוקי� להדרכה והכוונה, עצמאיי�, שנה 18שגיל� מעל 

. ור הצ על פי ניתנות ההדרכה או והעזרה, צמודה השגחה אי� .רגיל מגורי� בבניי� דירה עצמאית היא דירה

  ).1994, שוור�(  במודל דיור זה אי� לינה של איש צוות

  בית קבוצתי 

) 16עד ( שנית� לראות אותו כהוסטל ע� מספר קט� של דיירי� , בית קבוצתי הוא מודל מגורי� פחות נפו�

 ,תפקוד נמו  יותר ה� בעלי הבית הקבוצתי דיירי). 1993, שוור�( או כדירה מוגנת המעניקה יותר השגחה 

 לדיירי� אלה זקוקי� להשגחה רבה או לטיפו. גיל צעיר יותר מאשר זה של דיירי ההוסטלשה� בני ו א

  ).1994, שוור�(

 אנשי� �32,000 כ בישראל חיי� 2007 לשנת נכו� ,הרווחה משרד ידי על שנערכה סטטיסטית סקירה פי על

. 20גיל  מעל הינ� זו אוכלוסייהמ) אד� בני  24,207( 75.5%. כבעלי מגבלה או לקות שכלית המאובחני�

, משה וב� גורבטוב(בני אד�  16,700) בבית ההורי� או בדיור נתמ (גרי� בקהילה , זו קבוצת גילאי� מתו 

מעונות המהווי�  60 �קיימי� בישראל למעלה מ, 2008עד שנת , על פי משרד הרווחה, בנוס* לכ . 2009)

, ר שכלי ומספקי� את כלל השירותי� הנדרשי� לחוסי� בה�אנשי� ע� פיגו 7000 �כולל ל מסגרות לטיפול

עבור החוסי� שגרי� בה� " בית לחיי�"המעונות מהווי� . טיפול  וכ� הלאה, פנאי, תעסוקה, בכלל זה דיור

   ).2010, .א,שרמ� ,.ר, מנדלקר�((((    לאור  שני� ארוכות

נמצאות בידי  25% � ו, אחרות � או עמותות ציבוריות"ממסגרות הדיור הקהילתי נמצאות בידי אקי 75%

  ). 1993, שוור�(אנשי� וגופי� פרטיי� 
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    בית בישראל בהקשר למגורי� עצמאיי� בקהילההמשפחה הער 1.6

והספרות המחקרית , לא נחקר לעומק. ק.לבקהילה בקרב אוכלוסיות ע�  בחברה הערבית נושא המגורי�

   .רב אוכלוסייה  יהודית בעיקרהמחקר באר� נעשה בק, כאמור. מת מאודמצומצ בנושא היא

במחקרי� דומי� בעול� . ישנה חשיבות רבה לבחינת מקו� התרבות והרקע האתני במחקרי השמה באר�

 .Borthwick, D).. ק.נמצא למוצא אתני קשר להחלטות הורי� בנוגע למגורי� חו� ביתיי� לילדיה� ע� הל

et al, 1987; Heller & Factor, 1991) 

צרכי� מיוחדי� לקויות קוגניטיביות ובעלי  הקושי שחווי� מדווחי� במחקר� על, )2006(ל* ושחק �סנדלר

  .שילוב� בתו  הקהילההקושי בנוגע ל ועל, בהתמודדות יומיומיתבחברה הערבית בישראל 

התמודדות והורדת לקשור הפורמאלית כבעלת חשיבות מרובה בכל �נמצאה תמיכה בלתי, במחקרי� רבי�

 ,Raif & Rimmerman, 1993; Rimmerman & Stanger ע� מגבלה ילד  שלה�ת הדחק במשפחורמת 

1992)( .  

ביתית או מגורי� עצמאיי� של בני � כי השכיחות הנמוכה של השמה חו�, מסביר )Azaiza, 1995(עזאיזה 

נעוצה ה� בתפיסה שונה של תפקידי המשפחה ובמערכת הערכי� של החברה , משפחה בחברה הערבית

כי עד שנת  מצאעזאיזה  . חו� ביתיי� הוקמו רק בשני� האחרונות�� בעובדה ששירותי השמההערבית וה

חמישה , עשרה מעונות יו�: בחברה הערבית היו רק שלושה סוגי מסגרות לאנשי� ע� פיגור שכלי 1995

   .והוסטל אחד בכפר יאסי*, מעונות פנימייה שרוב� מעונות פרטיי� שפוטנציאל הקליטה שלה� מוגבל

מסבירה כי חוסר היעילות של שירותי� פורמאליי� בהורדת דחק אצל אמהות ערביות ) 2000(גבעו� סיני 

ת� להיענות לצורכי החברה אי יכולבשל השירותי� החברתיי� ו הנמוכה באיכות�ברמת� ונעו� בי� היתר 

; 1998', או� ואחנ; 2000,סיני�גבעו�(היהודית 3הערבית בהשוואה לשירותי� החברתיי� ביישובי� בחברה 

(  בכל הקשור למת� שירותי� הערבי יש כא� עדות למצוקה כלכלית קשה יותר במגזר). 1995, עזאיזה

קשות גבוה פי שניי� מאשר במגזר  מגבלותאחוז הילדי� ע� במגזר הערבי , בנוס* לכ  .)1995, עזאיזה

בוגרי� ע� /חות ע� ילדי�מערכת שירותי תמיכה במשפהתוצאה היא ש). 1998, שמלצר וקור�(היהודי 

.  (Schwartz et. al., 2002) נכויות ולקויות קוגניטיביות במגזר הערבי אינה עונה על צרכי האוכלוסייה

אופי הטיפול בו , בתו/ערבי נעדר מידע אודות הלקות של בנוההורה ה ,בהשוואה להורה היהודי, כ בשל 

הכוללי� ג� אפשרויות  ,עתידו של הילדבטיח את להוהשירותי� האמורי� לעזור לו בתהלי  ההתמודדות ו

   .מגורי� עצמאיי� בקהילה 
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במעונות או בדיור בקהילה שגרי� . ק.ודות מספר האנשי� ע� לבבואנו לבחו� את המידע הקיי� א       

קיי� מידע מוגבל בלבד על . אנו נתקלי� במצב עגו� בו בסיס הנתוני� בנושא מצומצ�, בחברה הערבית

סקרי�  טר� נערכו. בחברה הערבית ועל אפשרויות שילוב� בחברה. ק.לוסיית אנשי� ע� להיק* אוכ

נושא זה לא ש מכיוו�. קהילתיות מקיפי� אשר בחנו את מספר הבוגרי� הערבי� המשולבי� במסגרות 

המחלקה לטיפול "החוקרת פנתה למפקחת של משרד הרווחה מטע� , נבדק בקרב האוכלוסייה הערבית

לאחרונה חל התברר ש. וקבלה מידע עדכני לגבי דיור בקהילה, האחראית על המגזר הערבי" באד� המפגר

 ותכיו� קיימ .מספר ההוסטלי� והפנימיות גדל .בחברה הערבית. ק.שיפור קט� במצב הדיור לאנשי� ע� ל

, מסגרות דיור בקהילה כגו� הוסטלי� ודירות הכשרה ע� מטפלי� ומדריכי� כפרי� ערביי� בישראלב

הוסטל קהילתי בכפר רינה בתהלי  ,  2002למשל קיי� שני הוסטלי� בקהילה בכפר יאסי* שקיימי� משנת 

והוסטל אלסלא� , הוסטל בסכני� שא* הוא עדיי� בשלב של אכלוס, בוגרי� 10עד  � של אכלוס שמיועד ל

, בכפרי� ערביי� מותעדיי� לא קיי ,לעומת זאת, דירות עצמאיות בקהילה.  דיירי� 34בכפר קרע שמאכלס 

ל "כל המסגרות הנ .בעיקר באזור חיפה והקריות ,בערי� מעורבות שקולטי� ג� בוגרי� ערבי� אלא

נראה אפוא שג� בחברה הערבית מתחילה לחלחל . משתמשי� בשירותי הקהילה �בקהילה ודייריה ותנמצא

זהו תהלי   .מודרניתמעבר מחברה מסורתית לחברה ה בהשפעת, בקהילה. ק.הגישה של שילוב האד� ע� ל

, )1997(בו� יש'לפי ח .ארו  המתבטא בירידה במעמדה של המשפחה המורחבת לטובת המשפחה הגרעינית

 השינויי� והתמורות האלו שהשפיעו על המשפחה הערבית בכלל השפיעו באופ� ניכר על מבנה המשפחה

הפכה היו�  ,קו� המדינההדפוס העיקרי של המשפחה הערבית לפני  השהיית ,המשפחה המורחבת. בפרט

בראשה עמד  .המשפחה המורחבת הייתה היחידה החברתית הבסיסית בחברה הערבית .למשפחה גרעינית

הצטמצמות המשפחה המורחבת ע� ו ,ככל שהשני� התקדמו .האב ששלט שליטה מוחלטת במשפחתו

 . של האב במשפחתו פחתה השליטה המוחלטת, והתחזקות המשפחה הגרעינית

  ה של היציאה מהבית למגורי� עצמאיי� בקהילה הדילמ 1.7

בתרבות המערבית חיי� הצעירי� במחיצת משפחת� בבית הוריה� ובבגרות� , קרו� הנורמליזציהיעל פי ע

. הדבר נכו� ג� לאנשי� ע� מוגבלויות. ההורי� ועוברי� לגור בקהילה באופ� עצמאי ה� עוזבי� את בית

מספקי� לבוגרי� בעלי מוגבלויות , ג� א� בדיור ע� ליווי, ההנחה היא שהחיי� במגורי� מחו� לבית

  ).1999, רייטר( איכות חיי� טובה ומהווי� עבור� חוויה חיובית התורמת לחיזוק הדימוי העצמי שלה� 

לקויות קוגניטיביות מבית הספר  ע�למשפחות נודעת השפעה מכרעת על הצלחת המעבר של מתבגרי�        

המערכת המשפחתית היא גור� בעל ער  בהכנת המתבגר . Everson & Moon, 1987)(לעול� המבוגרי� 
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, ברגש, תלוייה מאוד בהתייחסותהצלחת ההשתלבות במגורי� מחו� לבית , למעשה. למגורי� מחו� לבית

כמעט מרגע היוולדו של ילד . בנכונות וברצו� של המשפחה להיפרד מ� הצעיר ולאפשר לו חיי� מחו� לבית

דאגה זו גוברת ע� הגיל ומתחזקת בתקופת . המשפחה הדאגה לעתידו בנימתעוררת בקרב , בעל מוגבלות

, כאשר ההורי� עצמ� מזדקני� וחוששי� מהרגע שבו לא יוכלו עוד לתת לבנ� את הטיפול, ההתבגרות

מצד אחד ההורי� חוששי� . לעיתי� קרובות המשפחה נתונה בדילמה המלווה בחששות. התמיכה וההגנה

ומצד שני יש תופעה  של , שלא יוכלו עוד לתת את הטיפול והתמיכה לילד� ע� הפיגור השכלי מהעובדה

, מצב זה של רגשות מנוגדי� זה לזה. קושי מצד ההורי� לשחרר את המתבגר מהגנת� ומהתלות בה�

מול החשש לתת לו להתנסות , הרצו� להשתחרר מעול הטיפול בילד והרצו� שיהיה עצמאי ככל האפשר

  ).1999, רייטר( נמש  זמ� רב , י� להסתכ� בחיי� עצמאיי�ולעית

        �נשאלו הורי� לילדי� ע� פיגור שכלי על שאיפותיה� ועל חששותיה� ) 2001(במחקר שעשתה היימ

רצונ� שהילד ישתלב בחברה הרגילה : הנושאי� העיקריי� שהעלו ההורי� היו. באשר לעתיד ילדיה�

חשיבות הלימודי� ורכישת מקצוע ודאגה לגבי מי יתמו  בו כאשר ההורי� , ויהיה עצמאי כלכלית ופיזית

מחקרי� רבי� אחרי�  בחנו את ציפיותיה� של הורי�  מבניה� בעלי הלקויות . לא יוכלו לעשות זאת עוד

 ;Chambers, et al. 2004; Blacher, 2001; Mcnair & Rusch, 1991) .ס"הקוגנטיביות אחרי סיו� ביה

Whitney- Thomas, et al. ,1996).  המחקרי� האלה מצאו שרוב ההורי� מצפי� מבניה� הבוגרי�  רוב

מצפי� מה� להמשי  לגור  בנוס* לכ  ג�ו ,הקוגנטיביות לעבוד בסביבה נפרדת ומוגנתבעלי הלקויות 

 ר לאחר סיו� שנותמעדיפה  גידול הבוגלמרות המדיניות ה, ס"אצל� בבית אחרי סיו� לימודי החובה בביה

למסגרות דיור שוני� עבור ילד� ע� הלקות , הורי� פוני� להשמה חו� ביתית. בית הספר בבית ההורי�

.(Raif & Rimmerman, 1993) 

  שלב המעבר מבית הספר לקהילה 1.7.1

שינוי , תחו� ההתנהגות מתאר מחזוריות בחיי האד�בשהשימוש בו בי� בעלי מקצוע , מעבר הוא מונח

שלב המעבר מבית הספר המיוחד . (Chadsey-Rusch & Rusch, 1991)יי� בסגנונות חאו במסגרת 

 יצוי� שמעבר ושינוי סגנו� חיי� ה� אקט קשה. שינוי סגנו� חיי� במהותו הוא, בגרות ולחיי הקהילהל

ממשיכי� להתקשות במעבר מבית  .ק.אנשי� ע� לא   ,אנשי� ע� לקויות קוגניטיביותלא רק ל וקריטי

תקופת זו יכולה . (Thomson et al., 1992)ל החיי� אחרי בית הספר שפקטי� שוני� ובאסלקהילה הספר 

 .Neece et al) בתקופה זו יש שינויי� פתאומיי� או ירידה במת� שירותי�  .משפחותבעבור הלהיות לחוצה 
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משפחות של בעיני מוצלח שנתפס כבדקו ממה מורכב מעבר  רק מחקרי� מעטי� , זאתלמרות  . (2009,

  .ת� בוגרי�או

הורי� לגבי מעבר לבגרות ולקהילה של  128שביעות רצו� וסיפוק של , במחקר שבדק פרספקטיבה       

, בוגרי�ל המצא ששביעות רצו� מהמעבר מבית הספר לבגרות קשורנ, קוגניטיביותהלקויות ה בעליילדיה� 

נבא הטוב ביותר לשביעות המהגור�  ה�מאפייני� הסביבתיי� הכש, למשפחותיה� ולמאפייני� סביבתיי�

  .(Neece et al. ,2009)רצו� מהמעבר

 .הפיגור השכלי להשלמת החינו  הרשמי שלו בבית הספר לחינו  המיוחד ע� הפרטמגיע  21בגיל , לרוב       

 .שלווהפרט מול שלב מעבר שבו ה� צריכי� להחליט לגבי מקו� המגורי� המשפחה  י�עומד ,בנקודה זו

ובמקביל גובר הצור  של ההורי� , גדל נטל הטיפול וההשגחה ,התבגרותו של הילד  ע� ,כ  בשלב זהמשו� 

בשלב זה ג� אקט ההשמה החו� ביתית עצמו נחשב צעד מקובל יותר ומלווה . להסתייע בשירותי תמיכה

מתקשי� להתמודד ע� , שילדיה� כבר מבוגרי� ,הורי� מזדקני�). 1991, רימרמ�( פחות ברגשי אש�

אבל מצב� הבריאותי והתפקודי , ומקצת� מתקשי� לנתק את הקשר המתגמל ע� הצאצא ,ביתהחזקת� ב

ע�  .Rimmerman, 199)1(במסגרות דיור חו� ביתיות  המחשבה שילד� ישולבמאל� אות� להשלי� ע� 

עדיי� לא ברור הא� היציאה מהבית היא אכ� תוצאה של חוסר יכולת ההורי� להתמודד ע� הדחק  ,זאת

  . )Raif & Rimmerman, 1993( ידול הבוגר או החלטה רציונאליתוהנטל בג

שלב  זהו, כמו כ� .בקהילה לחיי� בוגרי� .ק.הלהפרט ע� של  ונו קריטי בתהלי  הכנתישלב המעבר ה       

בית הספר המיוחד ותכניות הלימודי� הפועלות בבתי הספר נדרשי� . מורכב ומכריע לגבי עתידו של הבוגר

דרישה זו חדשה למדי והיא . ת הבוגרי� לקראת היציאה מהבית לחיי� עצמאיי� בקהילהכיו� להכי� א

קוראת לבחינה מחודשת של תכנית המעבר מבית הספר לקהילה ולבחינה מחדש של הקשרי� שבי� בית 

א�  ).1999, רייטר( ו� ושירותי בריאות מפעלי שיק, הספר המיוחד ובי� סוכנויות חו� כגו� שירותי הרווחה

א  לא תהיה לו משמעות יישומית  ,הפיגור השכלי בקהילה הפרט ע�שילוב שלב המעבר חיוני להצלחת , �כ

�  ).   2005, ר�(לא ייעשה ביעילות  ,בתו  הקהילה, א� השילוב לאחר מכ

  ע� לקויות קוגניטיביותהשפעת מסגרת המגורי� על האנשי�  1.8

בבית בי� א� הבוגר גר , .ק.לע�  בחייו של הבוגרעל פרמטרי� שוני� מסגרת הדיור והמגורי� משפיעה 

על  �ה ותההשפעות העיקרי .ביתיי� בקהילה�המשפחה ובי� א� הוא גר באחד ממקומות הדיור החו�

  .  על הקשר ע� המשפחה ועל התפתחות הכישורי� החברתיי� ,איכות החיי�
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  השפעה על איכות החיי� 1.8.1

המעבר  .(Cullen et al., 1995)סדי אכ� יש חסרונות רבי� המגמה הכללית המסתמנת היא שלדיור המו 

ומבחינת , מהמוסד לקהילה משפר את תנאי המגורי� של הדייר מבחינת ממדי� כמו פרטיות וסגנו� חיי�

, רכישת מיומנויות, כמו התנהגות מסתגלת, ממדי� אחרי�כשמדובר ב, ע� זאת .שימוש בשירותי קהילה

השיפור מזערי  במקרי� רבי�שיפור אצל הדיירי� בקהילה א   מצא לעתי�נ, אוטונומיה ושילוב, העצמה

  .אינו קיי� שאפילו או

פיתוח מסגרות דיור בקהילה ה� שכל אד� זכאי להתגורר בסביבה הכי פחות  של בבסיסשעומדות ההנחות 

 ,Rutter)התפתחות החברתית והרגשית של האד� השמודל המגורי� משפיע באופ� משמעותי על , מגבילה

ושאיכות החיי� של הדיירי� גבוהה יותר במסגרות דיור בקהילה מאשר במסגרות דיור אחרות , (1985

(Barlow & Kirby, 1991) .מחקרי� רבי� מצביעי� על כ  שהמעבר הפיזי לכשעצמו מהמוסד , ע� זאת

י� נדרשי� מלווה בשירותי� תומכ הוא חייב להיות – לקהילה אינו משפר את איכות החיי� של הדיירי�

  . וברכישת מיומנויות על ידי הדייר

ה� ממדי� שקיבלו תשומת  ,בחירה ושביעות רצו�, עצמאות, העצמה, כמו אוטונומיה, ממדי איכות החיי�

בסדרת מחקרי� שנערכו נמצא שבהשוואה . לב רבה במחקרי� שבדקו את השפעת המעבר ממוסד לקהילה

ת וההזדמנויות להנות מממדי איכות חיי� אלה גבוהי� האפשרויו, לדיירי� שאינ� מתגוררי� בקהילה

 & Wehmeyer & Bolding, 1999; Dennis et al., 1993; Barlow)יותר בקרב אלה המתגוררי� בקהילה 

Kirby, 1991 ,1994, שוור�  .(  

בספרות נאס* מידע רב המצביע על הקשר הקיי� בי� בחירה והעצמת הדיירי� לבי� התנהגות מסתגלת 

 ,.Schalock, 1994; Stancliffe, & Wehmeyer, 1995; Tossebro, 1995; Rotegard et al)פיגור ורמת 

נמצא שדיירי� המתגוררי� בקהילה מאופייני� בדר  כלל  על ידי התנהגות מסתגלת בשיעורי� . (1983

 Schalock & Lilley, 1986; Haney, 1988; Larson)גבוהי� יותר מאשר דיירי� המתגוררי� במוסדות 

& Lakin, 1989).ממצאי� אלה מוסברי� אומנ� בכ  שדיירי� העוברי� ממוסד לקהילה ה� מלכתחילה 

בייחוד כאשר משווי� בי� דיירי� אלה , הסבר נוס* לכ . בעלי כישורי� גבוהי� יותר ממי שנשארי� במוסד

ללימוד התנהגויות  הוא שהסביבה הטבעית מספקת הזדמנויות, או בי� זוגות דיירי� דומי�, לבי� עצמ�

 .  מסתגלות
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חוקרי� אחרי� מדווחי� על שיפור מזערי שמתרחש בסמו  , לעומת השיפור בהתנהגות מסתגלת       

 & Cullen et al., 1995; Larson & Lakin, 1989; Brookמהמוסד לקהילה ולא נמש  לאחר מכ�למעבר 

Bowler, 1992) .הנורמליזציהנראה שהמעבר ממוסד לקהילה ע� מחויבות כל �א  ללא , פי עיקרו

אחד השירותי� הוא לימוד . איננו מחולל לכשעצמו את השינויי� המצופי�, שירותי� תומכי� נדרשי�

  . כישורי� המאפשרי� לחיות בקהילה ללא פיקוח

במחקרי� אחרי� נבחנה איכות החיי� של הדיירי� באמצעות הערכת שביעות הרצו� שלה� מממדי        

. (Cullen et al., 1995)ונמצא ששיעור שבעי הרצו� בקרב הגרי� בקהילה גבוה יותר , י�איכות שונ

נמצאו הבדלי� מובהקי� במדדי איכות החיי� של הדיירי�  .ממצאי� דומי� עלו במחקר שנעשה באר�

 .ומהזדמנות לבחור ולהחליט, מפנאי, מחברי�, כגו� שביעות רצו� ממקו� מגורי�, במסגרות הדיור השונות

בעוד ששיעורי , בכל התחומי� שנבדקו תרשיעורי שביעות הרצו� בקרב דיירי הדירות היו הגבוהי� ביו

ושיעורי שביעות הרצו� , שביעות הרצו� ממקו� מגורי� היו הנמוכי� ביותר בקרב דיירי המוסדות

הורי� י� היו הנמוכי� ביותר בקרב הדיירי� המתגוררי� בבית היחברי� וסגנו� ח, מפעילויות פנאי

(Schwartz & Ben-Menahem, 1999) .  

 יי�מחקר �ממצאי נוכחהקושי של אוכלוסייה ע� פיגור שכלי ליצור קשרי� חברתיי� ול נוכחל      

  .בולטת יותר חשיבות הקשר ע� המשפחה, המצביעי� על בידוד� החברתי

  שפעה על הקשר ע� המשפחה ה  1.8.2

לשמירת הקשר ע� המשפחה הטבעית . תפקידי� רבי� ממצאי� מראי� שלהמש  הקשר ע� המשפחה יש

נמצא . ממלאי� ג� תפקיד של חברי� לילדיה�. ק.הורי� לילדי� ע� ל, מלבד זאת. יש חשיבות כשלעצמה

 ,.Schalock & Lilley, 1986; Schalock et al)שקשר טוב ע� המשפחה תור� להצלחת ההשמה בקהילה 

בני משפחה ה� מקור למת� עזרה , בנוס* לכ . הדייר בקהילהותור� לאיכות החיי� הכללית של , (1981

  . (Zeltin, 1986)לטובת הדיירי� המתגוררי� בקהילה 

ואחת הסיבות לכ  היא שיטת , משמעיי��הממצאי� בנוגע לתדירות הקשר ע� המשפחה ה� אינ� חד        

בוהה יותר מאשר הצוות נמצא שמשפחות נוטות לדווח על תדירות ביקורי� ג. המחקר בה נוקט החוקר

שקיימי� מספר משתני� , על בסיס ממצאי מחקרי� שנאספו עד כה נמצא, ע� זאת. המטפל בדייר

  ). 2001, מנדלר ונאו�(המשפיעי� על מעורבות המשפחה בחיי הדייר והמש  חייו 
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ר ככל שהמרחק הוא קצ. נמצא שהמרחק הגיאוגרפי ממסגרת הדיור משפיע על תדירות הקשר ע� הדייר

ייתכ� שמשפחות . Ford & Barlow, 1994)(יותר כ  נית� לצפות שתדירות הביקורי� תהיה גבוהה יותר 

לא נית� , מאיד . שבוחרות מראש מסגרת מרוחקת מהבית אינ� מעוניינות בהמש  הקשר ע� הדייר

� ולו ניתנה לה, להתעל� מכ  שלעתי� למשפחות אי� אפשרות לבחור בי� מסגרת קרובה או מרוחקת

  ). 2001, מנדלר ונאו�(אפשרות כזו היו ממשיכות לקיי� קשר הדוק ע� הדייר 

 �דפוסי הקשר נקבעי� ע� כניסתו של , כלומר, נמצא שדפוס המעורבות של הורי� אינה משתנה לאור  זמ

  .הדייר למסגרת הדיור

המשפחה על מנת ממצא זה מצביע על כ  שהכניסה למסגרת הדיור היא מועד שבו חשוב לעבוד ע�        

תפיסת ההורי� את המידה בה ביקוריה� רצויי� על ידי מסגרת הדיור . לעודד אותה להיות מעורבת

היא משתנה נוס* שמנבא היטב את מידת המעורבות , והמידה בה המסגרת מאפשרת לה� להיות מעורבי�

להיות מעורבי� מחקרי� מוכיחי� את החשיבות בכ  שמסגרת הדיור תעודד את ההורי� . של  המשפחה

(Stoneman & Crapps, 1990).  

  השפעה על ההתפתחות החברתית 1.8.3

, בביתהגרי� . ק.ע� לתנהגות� ותפקוד� של אנשי� את תחומי ה, החל משנות החמישי�, מחקרי� בדקו 

את  . ק.לע� החוקרי� ניסו לברר מה� המסגרות המעניקות לפרט . החיי� בפנימייה. ק.ללעומת אנשי� ע� 

הטוענת כי , האחת היא גישה שלילית כלפי מוסדות: הסתמנו שתי גישות עיקריות. פול היעיל ביותרהטי

וכי ג� המוסד הטוב ביותר אינו מהווה , בביתו עדיפה על פני השמתו במוסד. ק.לע� השארת הפרט בעל

. ק.לע� שי� בעניי� זה ג� דווח כי אנ. (Rayons & King, 1968; Eyman & Arandt, 1982 )תחלי* לבית 

 King) י שחיו במוסד . ק.לע� שחיו בבית עלו באופ� מובהק מבחינת אופ� הסתגלות� החברתית על אנשי� 

&  Rayons, 1968; Eyman & Arandt, 1982) . הגישה האחרת יוצאת נגד טענה החלוקה הדיכוטומית

 ,Schroder & Jence, 1978; Eyman & Borthwich)בי� בית למוסד וטוענת שיש לבדוק כל מסגרת לגופה 

1980, Pegal & Whilling, 1980; Pratt el al., 1980) .  

נראה כי מגורי� בבית ובקהילה מבטיחי� קידו� רב יותר בתחו� ההסתגלות החברתית מאשר מגורי� 

וכי איכות , קהילה למוסד, מסכימי� רוב החוקרי� כי אי� חלוקה דיכוטומית בי� בית, מאיד . במוסד

במוסד והאוריינטציה הנהוגה בו ה� גורמי� חשובי� ביותר להערכת קידומו החברתי של הפרט הטיפול 

       ).1991, צוריאל וליפשי�. (ק.ע� הל



 

 

31

 עיקרו� אימו� בעקבות התפתח ובישראל המערבי בעול� הקהילתי הדיור, לאור הנאמר ברקע התיאורטי

 ככל קרוב חיי� לו סגנו� שתאפשר זו היא .ק.ל ע� לאד� הרצויה המגורי� לפיו מסגרת, הנורמליזציה

הבוגר ע� הלקות /גישת� של המשפחות הערביות לקבלת הילד, ע� זאת. הרחבה בחברה לזה הנהוג האפשר

הורי� ערבי� דיווחו על נטל רב בכל הקשור בטיפול בילד . הקוגניטיבית שונה מזו של המשפחות היהודיות

ייתכ� כי הסיבה נעוצה ביחס החברה , )2004, גרנצקי( יהודי� ע� הלקות הקוגניטיבית בהשוואה להורי�

כ  שבכל הקשור לפנייה . הערבית בהיבט התרבותי חברתי כלפי נכות וחריגות ובדפוסי התמודדות שוני�

כגו� המשפחה , פורמאלית�הורי� ערבי� נעזרי� רבות בתמיכה בלתי, ולמגורי� חו� ביתיי�, לעזרה

  . )Abudabbeh, 1996; 2000 ,סיני�גבעו�( המורחבת

הבוגר ע� הלקות הקוגניטיבית שונה מזו של המשפחות /המשפחות הערביות לקבלת הילדגישת� של 

הורי� ערבי� דיווחו על נטל רב בכל הקשור בטיפול בילד ע� הלקות הקוגניטיבית בהשוואה  .היהודיות

הערבית בהיבט התרבותי חברתי  תכ� כי הסיבה נעוצה ביחס החברהיי. )2004, גרנצקי(להורי� יהודי� 

הורי� ערבי� נעזרי� רבות , כ  שבכל הקשור לפנייה לעזרה, נכות וחריגות ובדפוסי התמודדות שוני�כלפי 

 .)Abudabbeh, 1996; 2000 ,סיני�גבעו�(כגו� המשפחה המורחבת  ,פורמאלית�בתמיכה בלתי

  מטרות המחקר הנוכחי

ת קוגניטיביות לקויובוגרי� ע� של הורי� להתמודדות�  ודרכי עמדותיה�, תפיסותיה�לבדוק את  �

  . צמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספרע מגורי�הוצאת ילדיה� ללגבי , במגזר הערבי

  .אלהי� הקשורי� לעמדות נלבחו� את המשת �

�  �לגבי  למעבר למגורי� עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� שנות בית הספר הקיימות תיוהאפשרו מה�לבחו

  .לה הערביתהקהי

  שאלות המחקר 

של המשפחה המורחבת ו של חשיבותהאת  ותהמדגיש ,הא� התרבות הערבית והמסורתיות .1

ת ע� הלקות /על קבלת החלטה בנוגע ליציאה של הבוגר ותמשפיע ,חלוקת תפקידי� ברורה

 .הקוגניטיבית למגורי�  עצמאיי� בקהילה

גיאוגרפית ותרבותית לבוגרי�  ותתאימהא� קיומ� או אי קיומ� של מסגרות הדיור העצמאי המ .2

בת� /בנוגע ליציאה של בנ� טת ההורי�ישפיעו על קבלת החל� לקות קוגניטיבית  דוברי ערבית ע

 .למגורי�  עצמאיי� בקהילה 
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ת  ע� הלקות הקוגניטיבית  יש השפעה /ת  הבוגר/של בית הספר שבו לומד" אני מאמי�"הא� ל  .3

ת ע� הלקות הקוגניטיבית  למגורי� עצמאיי� /הבוגרעל קבלת החלטה בנוגע ליציאה של 

 .בקהילה

בנ�  תת יש השפעה על קבלת החלטה בקרב  ההורי� בנוגע ליציא/הא� לרמת התפקוד של הבוגר .4

 .בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה/

ת ע� הלקות הקוגניטיבית  יש השפעה על קבלת החלטה בקרב ההורי�  /הא� לגיל של הבוגר .5

 .בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה/� בנוגע ליציאה בנ

ות  /ת ע�  הלקות הקוגניטיית משפיע על קבלת החלטה בנוגע ליציאת הבוגרי�/הא� מי� הבוגר .6

 .למגורי� עצמאיי�  בקהילה

 שערות המחקר ה

. ק.ת ע� ל/הורי� מדגישי� יותר את תפקיד וחשיבות המשפחה המורחבת  בשילוב הבוגרככל שה .1

 .בת� למגורי� עצמאיי� /פחות מוכני� ליציאה של בנ�כ  ההורי� יהיו , בקהילה

למגורי� ) גיאוגרפית ותרבותית(משפחות הגרות באזורי� שחסרי� בה� מקומות המתאימי�  .2

בת� ע� הלקות הקוגניטיבית יהיו פחות מוכני� ליציאה של /עצמאיי� בקהילה עבור בנ�

יש בה� מקומות מתאימי� בהשוואה להורי� הגרי� באזורי� ש, בת� למגורי� עצמאיי�/בנ�

 .למגורי� עצמאיי� 

שלו דוגל " אני מאמי�"ת בבית ספר שה/בת� ע� הלקות הקוגניטיבית לומד/משפחות שבנ� .3

, בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה/יהיו יותר מוכני� ליציאה של בנ�, במגורי� עצמאיי� בקהילה

 .למגורי� עצמאיי� בקהילה ת בבית ספר שאינו דוגל ביציאה/בת� לומד/בהשוואה להורי� שבנ�

בת� /כ  יביעו ההורי� פחות מוכנות לשילוב בנ� ,ת יותר מורכב/ככל שמצב הלקות של הבוגר .4

 .במגורי� עצמאיי� בקהילה

כ  יראו ההורי� פחות רצו� לשילוב  ,ת יותר/מבוגרת ע� הלקות הקוגניטיבית /שהבוגר ככל .5

 .בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/בנ�

ש לו לקות קוגניטיבית יהיו מוכני� יותר לאפשר לבנ� יציאה מהבית למגורי� הורי� לבוגר שי .6

 . עצמאיי� בקהילה מאשר הורי� לבוגרת ע� לקות קוגניטיבית
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  שיטה .2

  אוכלוסייה המחקר 2.1

ולקויות נלוות אחרות ברמת  תהורי� ערבי� לבוגרי� שיש לה� לקויות קוגניטיביו 31במחקר השתתפו 

  . 17�26טווח הגילאי� של הבוגרי� נע בי�   .בוגרות 15בוגרי� ו  16, הפיגור הקל והבינוני

דיר , כפר קרע, רבייה'באקה אלג, ערערה: המשולש באזורבאזור חיפה והצפו� ו ותהמשפחות מתגורר

 9 �מתוכ� גרי� בעיר ערבית ו 15, מתוכ� גרי� בעיר מעורבת 7כאשר , נצרת , טמרה, עארה, ערערה, אלאסד

כ  שכל שכבות . מוסלמיות ומשפחה דרוזית, המדג� כלל משפחות נוצריות. � ערביי�מתוכ� בכפרי

כל הבוגרי� למדו או עדיי� לומדי� בבתי ספר של החינו   .האוכלוסייה הערבית באר� מיוצגי� במחקר

משתתפת אחת הגרה בדיור עצמאי מה� הגרי� במעו� ו 8 �חו� מ, רי�רוב� גרי� בבית ע� ההו. המיוחד

  .בקהילה

  סוג המחקר 2.2

וזאת מתו  הראייה המחקרית לגבי תועלת ורווח , המחקר ישלב בי� השיטה הכמותנית והאיכותנית

שלסקי ( כפי שנהוג בשני� האחרונות , מחקריי� המתקבלי� כתוצאה משילוב שתי הגישות המתודולוגיות

יצירת בסיס רחב יותר להבנת השילוב בי� הגישות מביא ל ).Crawford, 2002: 2002, סבר: 2001, ואריאלי

  וכ  מתאפשרת קבלת תמונה רחבה יותר מזו המתקבלת מבדיקה של כל גישה בנפרד ,הנושאי� הנבדקי�

     .  )Crawford, 2002: 2002, סבר: 2001, שלסקי ואריאלי(

 ). 1990, ב� יהושע �צבר(בשילוב מעי� זה נית� ג� לחזק את התוק* הפנימי והחיצוני של המחקר        

 גישה האיכותניתל יש במסגרתו יתרו�, תוכ� ותפיסות, הואיל ומחקר זה ד� בשאלות של תהליכי�

שקדי (המתאפיינת בחתירה להבנת המציאות לעומקה כפי שהיא נתפסת על ידי המשתתפי� במחקר 

הבנת התופעות את המעמיק את העיסוק בתכני� ו, מספקת מידע רב ועשירהגישה האיכותנית ). 2003

 ,Devers, 2002; Nygern & Blom( ומוסי* אור על המידע המתקבל בכלי� הכמותניי� ,חקרותהנ

להשלי� את הממדי� שהמחקר הכמותי איננו  טמוני� ביכולתויתרונותיו של המחקר האיכותני . )2001

  ) 1990, ב� יהושע � צבר(יכול לחדור אליה� 

 בוגרי�� ליבחו� עמדות ותפיסות של הורי� ערבהמחקר משלבת  בי� מחקר כמותני שמטרתו ל שיטת       

 ,תו  שימוש בכלי� סטטיסטיי� כמותיי�, ע� לקויות קוגניטיביות בנושא דיור ומגורי� עצמאיי� בקהילה

 �לעומק להבי�  �שמטרת, שתתפו במחקרע� חלק מההורי� שהמחקר איכותני המציג ראיונות עומק לבי



 

 

34

נית� רובד  כ ו ,אופ� התנהלות� וחוויותיה� ,ת דר  חייה�מפרשי� אתופסי� ודר  בה המשתתפי� את ה

  . תמונה מקיפה יותר לנושא הנבדקומתקבלת עמוק יותר לממצאי� הכמותיי� 

  כלי המחקר  2.3

  החלק הכמותני

1.  � מקו� , רמת תפקוד, גיל, מי�(פרטי� אישיי� שכלל פרטי� אודות הבוגר ע� הלקות שאלו

 .)השכלה, דת, קרבה(דות ממלא השאלו� וכלל פרטי� או) בית ספר, מגורי�

 סול� עמדות כלפי החיי� והמגורי� בקהילה של בוגרי� ע� פיגור שכלי המתבסס על הסול� של  .2
השאלו�  .The community Living Attitude scale-CLASS-MR (Henry, et. al.,1996)הנרי ועמיתיו 

 ,לצור  בדיקת תוק* השאלו� .סיית המחקרלאוכלו במטרה להתאימו עובד על ידי החוקרת לצור  המחקר

מורה , יועצת, עובדת סוציאלית: החוקרת העבירה את השאלו� תחילה לחמישה אנשי מקצוע בתחו�

ה� התבקשו להערי  את מידת הבהירות של . מרפאה בעיסוק ומנהל בית ספר לחינו  מיוחד, לחינו  מיוחד

השאלות נמצאו  ..ק.שא בקרב אוכלוסיית אנשי� ע� לכל פריט ומידת הרלוונטיות של השאלו� לבדיקת הנו

  . עבירו לכלל המדג�הולכ� הוחלט ל ותמתאימ
 0.784.= לבדיקת המהימנות הפנימית העקבית של השאלו� נער  מבח� אלפא קרונב  ונמצא אלפא קרונב  

  .לצור  העלאת האלפא  4 �ו1 התוצאה התקבלה אחרי השמטת שני הפריטי� 
�הלקות הורי� לגבי נושאי� שוני� בחייה� של הבוגרי� ע� גדי� שבודקי�  עמדות של הי 28כלל  השאלו

 ניתנה לכל היגד. מטרות החיי� ועוד, השאיפות ,העצמאות, הכוללי� היגדי� על המגורי�, הקוגניטיבית

  ."לא מסכי� כלל"מייצג  6 ו  "מסכי� מאוד"מייצג  1 � כש ,1�6 � סקלה דרוגית מ

 .העברת� לנבדקי� ו לשפה הערבית על ידי מומחה לשפה הערבית לפניהשאלוני� לעיל תורגמ .3
  החלק האיכותני 

למשתתפי�  נשאלוהשאלות ש .החוקרתברמה של נושאי� שנבחרו על ידי  נער שראיו� עומק חצי מובנה  

, דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה, החיי� בבית: וכללו מספר תחומי� , פתוחות יוה

   .גמיש היה איו�הר. בקהילה עבור ילדיה� עמדות לגבי נושא הדיור העצמאיתפיסות ו

יי� בקשר שנוצר בי� המרא ותתלוי היו התוצאות, במהל  הראיו� על ידי המשתתפי� יש נושאי� שעלו 

  ).  Strauss & Corbin, 1998(מידת הפתיחות והאמו� , למרואיי� מבחינת איכות הקשר
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  הלי) המחקר  2.4

ללשכת המדע� הראשי של משרד החינו  לקבלת  תה החוקרתפנ, בוגרי� ע� הלקות הקוגניטיביתלאיתור ה

הערביי� של החינו   למנהלי בתי הספר תה החוקרתלאחר קבלת האישור פנ .אישור לביצוע המחקר

הרכז הפדגוגי ופנו להורי� ע�  באמצעותאתרו את הבוגרי�  , המנהלי� שהסכימו לשת* פעולה .המיוחד

ההורי� מלאו את השאלוני� והחזירו  .והשאלוני� מכתב מאת החוקרתהסבר על המחקר בצירו*  במכת

בנוס* פנתה החוקרת ללשכת . מש� אספה החוקרת את השאלוני�ו ,לבית הספר בצורה אנונימית אות�

העניק לה  "המפגרלטיפול באד� "האג* . "לטיפול באד� המפגר"הרווחה וקבלה ג אישור לפנות לאג* 

אל ההורי� נשלחו . ש� אותרו הורי� לבוגרי� על ידי העובד הסוציאלי, ור לפנות למעו� אלנהדהאיש

. והחזירו אות� למוסד בצורה אנונימית ההורי� מלאו את השאלוני�  .מכתב הסבר ושאלוני�, בקשה

בתי  , וני�שאל 70 �כלבתי הספר נשלחו  .מסגרות לימוד שונות העוני� על הקריטריוני� 6 �ל נעשתה פנייה 

חלק מההורי� הודיעו מראש לבית הספר שאינ� , הורי� את השאלוני�  52הספר הצליחו לחלק ל 

הורי� הסכימו  31מתוכ�  בפועל . חלק מההורי� מילאו ולא החזירו את השאלוני�, מעונייני� להשתת*

 .לקחת חלק במחקר

החוקרת יצרה קשר . ני� להתראיי�בשלב הבא אותרו שאלוני� שבה� ציינו ההורי� שה� מעוניי       

העדיפו  3, אימהות 7מתו  . דר  הטלפו� או בבית�, להתראיי� נוח לה�טלפוני ע� ההורי� ושאלה כיצד 

פגישה בשעות  נקבעה ,ורצו להכיר את החוקרת מקרוב) גרי� בקרבת מקו� של החוקרת( להתראיי� בבית

שאר האימהות . דקות 45 �� בבית ההורי� נמש  ככל ראיו. אחר הצהריי� והראיו� התקיי� בבית ההורי�

רואיינו דר  הטלפו� במועד שנקבע בהסכמה , שגרי� בכפרי� רחוקי� יחסית למקו� מגוריה של החוקרת

כל ראיו� ). לכ� הייתה העדפה לשעות הבוקר, הראיונות התקיימו בתקופה של צו� רמדא�( ע� החוקרת

  . דקות 30 �טלפוני נמש  כ

  וח הנתוני�דרכי נית 2.5

  החלק הכמותני 

הניתוחי�  .14גרסה  SPSSקודדו השאלוני� ונקלטו במחשב על ידי תוכנת , ע� תו� שלב איסו* הנתוני�

 �לשני  Tכללו עיבוד נתוני� על ידי סטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית על ידי מתא� ספירמ� ומבח

  .מדגמי� בלתי תלויי�
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  החלק האיכותני 

בחלק האיכותני התבצע לפי שיטת החלוקה לקטגוריות ולתמות ועיבוד תמונת מצב של ניתוח הנתוני� 

רחבה יותר אודות האופ� שבו  התקבלה תמונה, בעקבות ניתוח זה. התופעות שבלטו במהל  הראיונות

הגורמי� המתערבי� בקבלת ההחלטות והציפיות של , ההורי� תופסי� את נושא המגורי� העצמאיי�

  .ההורי� לעתיד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

37

  ממצאי�. 3

לאחר מכ� , תחילה יוצגו מאפייני� של הבוגרי� על פי המשתני� השוני�. להל� מוצגי� ממצאי המחקר

תו  התייחסות לתיאורי� של ההורי� , ואז יוצגו הממצאי� לפי השערות המחקר, יוצגו מאפייני ההורי�

  . עבור הנושאי� שעלו בראיונות

אחרות ברמת הפיגור  נלוותולקויות  ת� ערבי� לבוגרי� שיש לה� לקויות קוגניטיביוהורי 31המדג� כלל 

טווח הגילאי� של הבוגרי� בעלי . הקל והבינוני שסיימו או שעומדי� לסיי� את בית הספר המיוחד

 � .26 �ל 17הלקויות הקוגניטיביות היה בי

  

מגורי� ומקו� בית , רמת תפקוד , ות נלוות נכוי, מי� , מיקו� במשפחה , גיל : נתוני רקע : 1לוח מספר 

  .ממוצעי� וסטיות תק�, הספר של הבוגרי�

  )טווח(, R )ממוצע( Sd , X ) סטיית תק�(, N=31  משתנה 

  

 גיל 

  טווח גילאי�

  

X=18.9 

R=9    

Sd=2.61   

  מי� 

  זכר

  

  נקבה 

  

N=16 

51.6%  

N=15 

48.4%  

  נכויות נלוות

  אי� נכויות נלוות

  

  בעיות שמיעה

  

  בעיות ראיה 

  

  נכות  פיזית

  

  

  

  

N=10 

32.3%  

N=5 

16.1%ֵ  

N=8 

25.8%  

N=7 

22.6% 

 



 

 

38

 N=1  מחלות /אחר

3.2%  

  רמת תפקוד 

  נמוכה 

  

  

  

  גבוהה 

  

  

  בינונית 

  

N=10 

32.2% 

 

N=18 

58.1%  

  

N=3 

9.7%  

  מגורי� 

  בבית ע� המשפחה 

  

  ) פנימייה(מגורי� מחו� לבית 

  

  מגורי� עצמאיי� בקהילה

  

N=22 

71%  

N=8  

26%  

1  

                                       3%  

  עיר 

  חיפה 

  

  

  נצרת 

  

  

  טמרה

  

  

  ...ערערה, באקה, כפר קרע ) טירת המשולש (

  

N=7 

22.6  

  

N=4 

12.9%  

  

N=11 

35.5%  

  

N=9 

29%  

  מקו� בית הספר 

  קרוב למקו� מגורי� 

  

  

N=22 

71%  
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    במקו� אחר 

N=9 

29%  

  הכנה לחיי� 

 �  כ

  

  

  לא 

  

N=24 

77.4%  

  

N=7 

22.6%  

  דיור בקהילה 

 �  )בדיור עצמאי בדירה נפרדת( כ

  

  

  לא 

  

  

  

 �  מחו� לבית –) פנימיה(מתוכ� גרי� במעו

                                    

  

  גרי� בבית ההורי�

  

N=1 

3.2%  

  

N=30 

97%  

  

9  

29%  

  

21  

67.7%  

  

  

  

כאשר ,  20.48הגיל הממוצע הוא . נערות  48.4%מכלל הנבדקי� היו נערי� ו  51.6%, עולה 1מספר  לוחמ

 �יש לה� בעיות  16.1%, מהנבדקי� אי� לה� נכויות נלוות  32.3%. שני�  26ל  17טווח הגילאי� נע בי

רמת  58.1%רוב� . נכויות אחרותיש לה�  3.2ר אנכי� והש 26.6%, יש לה� בעיות ראייה  25.8%, שמיעה 

מבני הנוער  67.7%.  בינוניתתפקוד�  רמת 9.7%ו , כה רמת תפקוד� נמו 32.2%, תפקוד� גבוהה 

 71%רוב בני הנוער .  דיור עצמאי בקהילה 3.2%בפנימייה ו  במגורי�  29%מתגוררי� בבית ע� ההורי� ו 

  . לומדי� בבית ספר שמכי� לחיי� עצמאיי� בקהילה  77.4%, לומדי� בבית ספר שקרוב למקו� מגוריה� 
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, ק .עבודה  של הורי הבוגרי� ע� ל, רמת דתיות , קרבת המרואיי� : רקע של ההורי�נתוני : 2לוח מספר 

�  .ממוצעי� וסטיות תק

  אחוזי�  מספר  משתנה וערכי�

  קרבת המרואיי�

  א�

  אב

  שני ההורי� ביחד

  אחר

17N= 

4N= 

6N= 

4N= 

  

%54.8  

%12.9  

%19.4  

%12.9  

  רמת דתיות

  ה/דתי

  ת/מסורתי

  ה/חילוני

  

13N= 

16N= 

2N= 

  

%41.9  

%51.6  

%6.5  

  עבודת המפרנס העיקרי

  עבודת כפיי�

  עבודות מזדמנות

  מקצועות חופשיי�

  חינו  והוראה

  עבודה משרדית

  לא עובד

  

  

  

13N= 

3N= 

2N= 

1N= 

3N= 

9N= 

  

%41.9  

%9.7  

%6.5  

%3.2  

%9.7  

%29.0  

  

� מולאו על מהשאלוני 12.9%, 54.8%עולה  שרוב השאלוני� מולאו על ידי אמהות הבוגרי�  2מספר  לוחמ

 41.9%, מהמשפחות מסורתיות  51.6%ג� כ� עלה ש . מולאו על יד שני ההורי� ביחד  19.4%, ידי האב 

מהמשפחות בה  29%,  המפרנס העיקרי עובד עבודת כפיי�  41.9%רוב המשפחות . חילוניות  6.5%דתיות ו 

  .המפרנס העיקרי לא עובד 

  

   יכותני שמרחיב את הממצאי�הסקה סטטיסטית  וניתוח א (בדיקת השערות 

  :1השערה מס 

ככל שההורי� מדגישי� יותר את תפקיד וחשיבות המשפחה שההשערה הראשונה שהועלתה היא 

כ  ההורי� יהיו פחות מוכני� , )ת ע� הלקות הקוגניטיבית בקהילה/בעניי� שילוב הבוגר(המורחבת 

  .בת� למגורי� עצמאיי� /ליציאה של בנ�
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בת� /דת ההורי� כלפי תפקיד וחשיבות המשפחה המורחבת ומוכנות� ליציאת בנ� על מנת לבדוק את עמ

 �מוכנות ההורי� ליציאת בנ� למגורי� עצמאיי� : למגורי� עצמאיי� הוגדרו המשתני� הבאי� כדלקמ

המשתנה . בשאלו� נתוני רקע 5בשאלו� עמדות ושאלה  26 �ו 25,  22,  21, 13הוגדר כממוצע שאלה 

  . בשאלו� עמדות 18הוגדר כשאלה " חבתה המורחשיבות המשפח"

�לפי ניתוח הנתוני� הכמותיי� נמצא קשר שלילי מובהק  .לבדיקת ההשערה נער  מבח� למתא� ספירמ

)rs=-0.413, p<0.05(. ההורי� מדגישי� יותר את חשיבות המשפחה המורחבת כ  ההורי� שככל ,  כלומר

  .צמאיי�יהיו פחות מוכני� ליציאה של בנ� למגורי� ע

 מניתוח שעלו ,לגבי נושא השפעת המשפחה המורחבת על קבלת החלטותלהל� ציטוטי� מדברי האימהות 

  :הנתוני� האיכותניי�

א  לא חושבי� , שמעו על אופציית המגורי� העצמאיי� בקהילה, שגר בבית, אימא לבחור מתבגר', ל

  : להוציא אותו לדיור עצמאי בקהילה בשלב הזה

הציעו , היו באי� ועוזרי� לי, פחה היו עצובי� לתקופה מסוימת כשידעו שיש לבני בעיהקרובי המש: "ל

אבל לא היו שותפי� להחלטות שלנו בבית ולא הייתה , )בב� שלה( כל מיני הצעעות לגבי הטיפול בו 

  ."ביקורת

  :שגרה בדיור עצמאי בדירה בקריות יחד ע� עוד קבוצת בוגרי� , אימא לבחורה בוגרת' ח

  ".אי� מעורבות של המשפחה המורחבת, היחידי� שמחליטי� זה אני ואבא שלה, לגבי שותפות": ח

ומסרבת לחשוב על , שמעה על נושא המגורי� העצמאיי�, שגרה ע� הוריה בבית, אימא לבחורה בוגרת' מ

  :הנושא

את הבת למה לזרוק , אבל אני לא הסכמתי, לגבי המשפחה היו כל מיני הצעות לשי� אותה במוסד: "מ

  ".וע� הזמ� לא התערבו יותר. שלי

לא שמעה על נושא המגורי� העצמאיי� בקהילה , אימא לבחורה מתבגרת שעדיי� לומדת בבית הספר' ע

  :כי זה לא מקובל בכפר שלה�, ומסרבת מאוד לחשוב על הנושא, לפני

בהסעתה לטיפולי�  עזרו לי, בהתלבטויות, לגבי התייעצות ע� אנשי מקצוע, עזרו לי מהמשפחה שלי:"ע

חלק� הבינו , והיו כאלה שהעבירו ביקורת על התנהגותה ועל הדר) שבה אני מטפלת בה. וביקורי רופאי�

  ".את הבעיה ההתפתחותית שלה וחלק� לא הבינו

ההורי� לא מעונייני� . לחינו  מיוחד וגרה יחד ע� הוריהשסיימה את בית הספר , אימא לבחורה בוגרת' ת

שתוכל להיות , ה� דאגו לקנות לבת� בעלת הצרכי� המיוחדי� בית משלה, א בדיור כלשהובדיור עצמאי ול

  :עצמאית בעתיד

היא מבקרת אצל� וה� בקשר מתמיד . בקשר לקרובי המשפחה ה� מאוד אוהבי� ומעודדי� אותה: "ת

לא , ה� מתייחסי� אליה יותר טוב משאר בנות המשפחה והיא תמיד הילדה המפונקת של כול�. איתה



 

 

42

. ל היא הולכת לחתונות"היא נוסעת לחו,לא התערבו בקבלת ההחלטות , הרגשתי איו� מבני המשפחה

  ".היא עושה הכול כמו כל ילדה אחרת

מצד . היחסי� בי� ההורי� והמשפחה המורחבת מורכבי� ואנו מוצאי� בה� סתירות � 1לסיכו� השערה 

א  בעת ובעונה , עזרי� במשפחות המורחבותמראי� שהורי� סומכי� ונ, אחד הציטוטי� מדברי ההורי�

. ת/המשפחה המורחבת לא שותפה לקבלת החלטות בנוגע לבוגר' בסופו של דבר'אחת ה� מצייני�  כי 

 �החברה הערבית עוברת שינויי� ולשינויי� האלה השפעה על מעמדה של המשפחה שהפכה ע� הזמ

מקבלי� עזרה לא פורמאלית . ק.ע� ל משפחות לילדי�,  על פי תיאורי ההורי�. למשפחה גרעינית

. א  ההחלטה הסופית בנוגע להתנגדות ליציאה למגורי� עצמאיי� היא של ההורי�, ממשפחת� המורחבת

שהוצאת  בכ נית� להסביר זאת . הע� זאת מרבית� ציינו כי בסופו של דבר ג� המשפחה המורחבת התנגד

   .הערביבאופ� כללי במגזר  תמהבית לא מקובל. ק.ילדי� ע� ל

  :  2השערה מספר 

) גיאוגרפית ותרבותית(היא שהורי� הגרי� באזורי� שיש בה� מקומות מתאימי�  נייההשערת המחקר הש

יראו העדפה למגורי� מחו� לבית בהשוואה להורי� שאי� באזור מגוריה� , למגורי� עצמאיי� בקהילה

הורי� שגרי� : מי� בלתי תלויי� לשני מדג Tלבדיקת השערה זו נער  מבח� . מקומות דיור מתאימי�

באזורי� שיש בה� מקומות מתאימי� למגורי� עצמאיי� והורי� שאינ� גרי� באזורי� שיש בה� 

ממוצע מוכנות .  הממצאי� מצביעי� על הבדל מובהק בי� הקבוצות. מקומות מתאימי� למגורי� עצמאיי�

באזורי� שקיימי� בה� מקומות בת� למגורי� עצמאיי� אצל משפחות שגרות / ההורי� ליציאת בנ�

בת� אצל משפחות שגרות /המתאימי� למגורי� עצמאיי� גבוה מממוצע מוכנות ההורי� ליציאת בנ�

  .באזורי� שאי� בה� מקומות המתאימי� למגורי� עצמאיי�  

ות שגרות באזורי� שקיימי� בת� למגורי� עצמאיי� בי� משפח/ לבדיקת הבדל במוכנות ההורי� ליציאת בנ� Tתוצאות מבח� :  3לוח מספר 

  .בה� מקומות המתאימי� למגורי� עצמאיי� בי� אלו שלא 

אזורי� שקיימי� בה�   

מקומות מתאימי� 

  למגורי� עצמאיי�

N=10 

אזורי� שלא קיימי� בה� 

מקומות מתאימי� 

  למגורי� עצמאיי�

N=21 

T(31)  

  �.362  2.54  4.21  ממוצע

 �    0.43  0.64  סטיית תק
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בת� למגורי� עצמאיי� / ממוצע מוכנות ההורי� ליציאת בנ�.  על הבדל מובהק בי� הקבוצותנית� להצביע , 3' מעיו� בלוח מס

ממוצע מוכנות ההורי� ליציאת גבוהה  אצל משפחות שגרות באזורי� שקיימי� בה� מקומות המתאימי� למגורי� עצמאיי�

  .למגורי� עצמאיי�   בת� אצל משפחות שגרות באזורי� שאי� בה� מקומות המתאימי�/בנ�

  

 מניתוח שעלו ,פי אזור המגורי� לגבי נושא העדפה למגורי� עצמאיי� עללהל� ציטוטי� מדברי האימהות 

  :הנתוני� האיכותניי�

הא� מגלה עניי� בנושא ): יש דיור עצמאי מעורב(המשפחה גרה בעיר חיפה . .ק.היא א� לבחור בוגר ע� ל' ל

בתנאי שהדיור יציע יותר אפשרויות , רי� מחו� לבית אופציה לעתידהמגורי� מחו� לבית  ורואה במגו

  :ובתנאי שהב� שלה יסכי� לגור מחו� לבית

ולא , הלכתי ראיתי מתו) סקרנות) קרית מוצקי�( דר) בית הספר ספרו לי שיש דיור עצמאי בקריות : "

ות תחת השפעת הבוגר צרי) להי, אי� חופשיות, אהבתי את המקו� הרגשתי שמשתלטי� על הבוגר

אני כאימא כשראיתי שלבני ש� תהיה אישיות לא חזקה וכפופה חששתי שלא יתנו לב� שלי , תרופות

כי לא , ומאז לא ראיתי עוד מקומות. אי� מגרש כדורגל, בנוס- החדרי� קטני�, אפשרות להתבטא

הוא התרגל לאחר , כי אני חושבת שהכי טוב לבני הסביבה הטבעית שלו ע� ההורי� והאחי�, התעניינתי

אבל אני בטוחה שבאזור חיפה והקריות יש מקומות כאלה שקולטי� . קשה להיפרד ממנו, שני� 21

  ".אולי בעתיד לא תהיה לי בררה ואסכי�, בוגרי� מכל השכבות והדתות

  :גרה בדיור עצמאי בקהילה' היו� כ, הסכימה לנושא דיור עצמאי', אימא של כ' ח

ה� המליצו על דיור עצמאי ואמרו שתעבוד עבודת מעש , ע� בית הספר חשבנוויחד , אני גרה בחיפה: "ח

לא ביררתי על עוד . המליצו על דירה בקרית חיי�. במפעל ותגור בדירה עצמאית ותתקד� לדברי� נוספי�

יש מדריכי� , בחורי� 3בחורות ו  2היא גרה יחד ע� עוד .בדירה יש אחראי� בתורנויות, מקומות בחיפה

, ותאמיני לי אני בעצמי לא יכולה להשתלט עליה. זה חשוב, חלפי� לא משאירי� אות� לבדאית� ומת

  ".ש� בדירה העצמאית משתלטי�

  ): באזור מגוריה� יש דיור עצמאי(גרי� בעיר חיפה ' אימא של נ' מ

ל א� הייתי שמה אותה בגי, עכשיו כבר מאוחר, כל עוד אני חיה זה הבית שלה, א- פע� לא ביררתי:  "מ

בוחרת מה , היא בוחרת את הפעילויות, חיה ע� איכות, היו� היא חלק מאיתנו, צעיר זה היה אחרת

  . אני מבשלת תבשילי� במיוחד בשבילה, לאכול

  .היא הסביבה הטבעית שבה היא גדלה ע� המשפחה, אני חושבת שהסביבה הטובה ביותר עבורה

 .ת ספר לחינו  מיוחד בכפר סמו  לבאקה אלגרבייהעדיי� לומדת בביש . ק.ע� ל לבחורה בוגרת היא א�' ש

א  יש בכפר סמו  הוסטל  , אי� באזור מגוריה� דיור עצמאי בקהילה .השנה היא מסיימת את לימודיה

  .:.ק.בקהילה שגרי� בו אנשי� ע� ל

ואז , הייתה ילדה בכיתה של בתי שמשפחתה לא רצתה אותה, שמעתי על נושא המגורי� העצמאיי�: "ש

, )כפר קרע( אבל זה לא בכפר שלנו אלה בכפר סמו) , ית שלה הפנתה אותה למגורי� עצמאיי�א� הב

יש לה בית ומשפחה והיא בחורה ע� , אני נגד המגורי� העצמאיי�, והיא הייתה שונה בעיני אחרי�

אפילו בית הספר לא המלי/ על מגורי� עצמאיי� , תפקוד אז למה לי לשלוח אותה לגור מחו/ לבית
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לפעמי� , רק א� אי� בררה אז אני אחשוב על הנושא, הבית קיי� והמשפחה אוהבת ותומכת, להבקהי

אני לא מסכימה , ג� הנושא הזה לא מקובל עלי, בתי שואלת אותי על חתונה לאחר שאחותה התחתנה

  ."לחת� אותה כי אני חושבת שהיא לא תסתדר

בכפר דיר אלאסד  המשפחה גרה .  המיוחדלבחורה בוגרת שעומדת לסיי� את לימודי החינו היא א�' ע

�  :אי� בכפר זה דיור עצמאי בקהילה .שבצפו

אני לא יודעת אפילו א� , שמעתי פע� על מקו� כזה בסחני� שישני� ש� וחוזרי� להורי� רק בחגי�: "ע

לא שמעתי על אופציות מגורי� כאלה לבעלי צרכי� מיוחדי� " דיר חנא"בכפר שלנו , זה דיור עצמאיל

  .אפילו פעילויות וטיולי� אי� לנו, לבכל

אי� לי בעיה שתסע ותחזור בכל יו� אבל לגור לבד או , אני נגד מגורי� עצמאיי�, לגבי מגורי� לבתי"

קוד� כל כי אני לא בוטחת וג� בחברה שלנו זה דבר לא , אפילו ע� קבוצה וע� מדריכי� זה קצת בעייתי

ויש ביכולתי לדאוג לה ובעתיד אלוהי� שומר עליה ואני חו/ מזה אני עדיי� חזקה , מקובל ולא בטוח

  ". בטוחה שעד אז נמצא סידור

היו , י� לדיור בקהילהיכי הורי� שגרי� באזורי� פוטנציאל, נראה מתיאורי ההורי� �2לסיכו� השערה 

שה� מסכימי� לדיור  אי� להסיק מכ  .בגלל עצ� העובדה ששמעו על אודותיו, יותר פתוחי� לנושא

בשונה , זאת .אבל במידה ויחליטו בעתיד לשלב את בנ� במגורי� בקהילה תהיה לה� הזדמנות, להבקהי

להשאיר את ילדיה� קרובי�  תהיה לה� אפשרותלא בנוס* לכ  ג� ו, הורי� שנושא זה הוא חדש עבור�מ

  . להתנגדות לנושא מגורי� בקהילה מה שיכול להוות סיבה, אליה�

  :3השערה מספר 

דוגל  " אני מאמי� שלו"שה ת בבית ספר/בת� לומד/היא שמשפחות שבנ�השלישית השערת המחקר 

יהיו יותר מוכני� , למגורי� עצמאיי� בקהילה את תלמידיו כי� בפועלמבמגורי� עצמאיי� בקהילה ו

ת בבית ספר שאינו /בת� לומד/בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה בהשוואה להורי� שבנ�/ליציאה של בנ�

�  .בקהילה גורי� עצמאיי� כי� את תלמידיו למואינו מ מאמי

 �הורי� לילדי� שלומדי� בבית ספר : שה� לשני מדגמי� בלתי תלויי� Tלבדיקת השערה זו נער  מבח

.  שהכי� אות� למגורי� עצמאיי� והורי� לילדי� שלומדי� בבית ספר שלא הכי� אות� למגורי� עצמאיי�

בת� למגורי� / ממוצע מוכנות ההורי� ליציאת בנ�.  ותהממצאי� מצביעי� על הבדל מובהק בי� הקבוצ

עצמאיי� אצל משפחות שבנ� לומד בבית ספר שמכי� בפועל  למגורי� עצמאיי� נמצא גבוה מאשר ממוצע 

  .עצמאיי� זה אצל משפחות שבנ� לומד בבית ספר שאינו מכי� למגורי�
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בנ� לומד בבית ספר בת� למגורי� עצמאיי� בי� משפחות ש/ את בנ�לבדיקת הבדל במוכנות ההורי� ליצי Tתוצאות מבח� :  4לוח מספר 

  .שהאני המאמי� שלו דוגל במגורי� עצמאיי� לבי� אלו שלא 

   �בית ספר שהאני המאמי

שלו דוגל במגורי� 

  עצמאיי� 

N=24 

 �בית ספר שהאני המאמי

שלו לא דוגל במגורי� 

  עצמאיי� 

N=7 

T(31)  

  �.755  2.98  3.14  ממוצע

� סטיית תק  0.51  0.42    

  

בת� למגורי� עצמאיי� אצל / ממוצע מוכנות ההורי� ליציאת בנ�.  על הבדל מובהק בי� הקבוצות נית� להצביע 4' מעיו� בלוח ס

בנ� לומד בבית ספר שהאני המאמי� שלו דוגל במגורי� עצמאיי� נמצא גבוהה מאשר משפחות שבנ� לומד בבית ספר משפחות ש

  .גל במגורי� עצמאיי� דולא שהאני המאמי� שלו 

  

לה בבית לגבי נושא הכנה לקראת בגרות ומגורי� עצמאיי� בקהיהאימהות להל� ציטוטי� מהדברי� של     

   :הנתוני� האיכותניי� מניתוח שעלו ,לומד הבוגר/הספר שבו למד

הדיור שהמלי� על , חשבו על נושא המגורי� יחד ע� בית הספר, שגרי� בעיר חיפה', ו מ' ח', ההורי� ל

  :באות� בתי ספר קולטי� תלמידי� יהודי� וערבי� ושולחי� את התלמידי� לדיור עצמאי. בקהילה

בכל , בית ספר לחינו) מיוחד שקולט ג� תלמידי� דוברי ערבית, )חיפה(בית הספר נמצא באותה עיר : "ל

קשרות שלנו אני בקשר ע� בית הספר ורוב ההת, 15:00חוזר בשעה , בוקר באה הסעה ואוספת את בני

כ� מכיני� , לגבי נושא הכנה לקראת בגרות. אני מעורבת כמעט בכל דבר, נעשית על ידי מחברת קשר

בנוס- בכל יו� חמישי נוסעי� באוטובוס , פע� בחודש הולכי� לדיור עצמאי למש) יו� של�, אות�

  ".ומטיילי�

אולי , תי ראיתי מתו) סקרנותהלכ) קרית מוצקי�( דר) בית הספר ספרו לי שיש דיור עצמאי בקריות "

  ".בעתיד לא תהיה לי בררה ואסכי�

    

הכשירו , תמיד, היו הכנות לחיי� האמיתיי�, אבל באותו בית ספר, היא כבר סיימה את בית הספר: "ח

( בי� א� זה היה ביציאות ע� הצוות , ולאור) השני� לימדו אות� להיות עצמאיי�, אות� בדירת הכשרה

ס "ובבית הספר יחד ע� העו...) לעלות יל האוטובוס וקנות בסופר וכדומה, כבישלימדו אות� לחצות 

  ".היו נהדרי�, ליוו אותנו הסבירו, שכנעו אותנו לגבי דיור עצמאי

  כי תכננו עוד לפני סיו� בית הספר , אחרי סיו� בית הספר של החינו) המיוחד נשארה בבית רק חודש" 

  אני ואביה בהתחלה ראינו  ,התעודדה ללכת אית�' ואז כ, עצמאי כל הכיתה שלה עברו לדיור. ראת המעב

   ,ישנה קבוצה דומה, לבדלא תגור , יש ש� השגחה של מדריכי�, את הדירה באמת  נחמד ויעיל

  וכי , חברותיה לכיתה עברו איתה, מכמה סיבות, השתכנענו ובבית הספר שכנעו אותה בסו- היא רצתה

  . היא אוהבת לצאת ולהיות חופשייה ולא תלויה באחרי�, ישאר בביתהיא מסוג הבנות שלא אוהבות לה

  אני חושבת שעדי- דיור עצמאי לטובתה והשתכנעתי .אינו לטובתה להיות עצמאית זה יעזור לה לעתידר

  א) לא היה לי קל , המעבר יחסית היה מהיר. היא עצמאית בלבוש ובאכילה, רמת תפקוד טובה' כי לכ

  , קיבלנו החלטה'  סכ"בית הספר והעו יחד ע� עזרת, להחליט
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היא , שהתפקוד שלה נמו), יש בעיה' אבל לנ, כ� נהגו להכי� אות� ולהכשיר אות� לחיי� עצמאיי�: "מ

לפעמי� לקחו , יש לה בעיות ראייה... היא אוכלת לבד, מקלחת אותה, אני מלבישה אותה, אינה עצמאית

  ".אות� לטיולי�

  

יש ' קוד� כל לנ, אבל אני סירבתי, מליצו מבית הספר לעבור לדיור עצמאיבית הספר ה לאחר סיו�": מ

קשה לחשוב שהיא תגור לבד , היא חולה יש לה מחלה רצינית בעיניי� וזה מקשה עליה לראות, בעיה

, כשעולה להסעה או כשיורדת מדרגות, מלקות הראייה שלה, כשאינה רואה טוב ואני כל הזמ� חוששת

היא , היא גרה בבית עד היו�, ואני מעדיפה להשאיר אותה בבית, יד חוששת להאני תמ, צריכה עזרה

ברגע שאמות , וכל עוד אני חיה אני אטפל בה, ג� היא אוהבת את הבית, אחת מאיתנו קשה להיפרד ממנה

  ".מצידי שתגור במוסד

אבל תוכנית  ,הורי� לבוגרי� שלומדי� בבתי ספר שמכיני� אות� לבגרות ולעצמאות', ו ע' ש', ד', ת

  : ההכשרה לא כוללת המלצה או הסבר וליוו לגבי נושא מגורי� עצמאיי� בקהילה

א) . היא עזרה לה בחלק מהדברי�. ס שבו למדה בתי הייתה תוכנית מיוחדת לקראת עצמאות"בביה:" ת

על  אבל אני יודעת, דר) בית הספר לא המליצו על דיור עצמאי, החלק הגדול אני והמשפחה לימדנו אותה

  ".הנושא שקיי�

בשנתיי� האחרונות לוקחי� אות� , יש הרבה פעילויות שמכיני� אות� לבגרות ולחיי� עצמאיי�:" ד

, הכנת ארוחות , ש� ה� מתרגילי� סידור הבית, ליד בית הספר" הבית"להכשרה במקו� שנקרא 

ל הכשרה לעצמאות לגבי מעבר לדיור עצמאי בבית הספר דיברו ע, שטיפת כלי� קניית מצרכי� וכדומה

  ".אולי בנצרת עילית, אני לא חושבת שזה קיי� באזור, אבל לא על דיור נפרד בדירה בקהילה

מכשירי� אות� בכל תחומי , בעל תפקיד חשוב, לבית הספר שבו לומדת בתי משמעות גדולה לחייה: "ש

מלמדי� אות� , סלמשל נוסעי� יחד באוטובו, מכיני� אות� לעצמאות וחיי� לאחר בית הספר, החיי�

ואי) , מלמדי� אות� אי) משלמי� בדואר, טיולי�, כמו שנוסעי� יחד למסעדות, אי) משלמי� לנהג

בנוס- מכישירי� אות� פע� בשבוע . הכל,  אי) מכיני� סנדוויצי�, בוחרי� וקוני� מצרכי� מהסופר

כמו שמסבירי� לה� , לגה/ ואי) לעזור לאחרי� אי) לכבס, בבית אבות בכפר סמו) ש� מלמדי� אות�

כי הנושא לא מקובל , אבל לא ליוו אותנו לחיפוש אחר מקומות דיור בקהילה, למה חשוב לעזור לאחר

אז אי� לבתי מאיפה , וכיוו� שזה לא נהוג בכפר ואפילו בבית הספר לא מדברי� על זה, עדיי� במגזר שלנו

  ".ה תפקודית היא מסוגלת לדעת על הנושא אבל נית� לציי� א�  בתי תצטר) לגור לבד מבחינ

למשל מלמדי� אות� אי) לנסוע לקניו� , בבית הספר יש פעילויות לקראת בגרות וחיי� עצמאיי�: "ע

בנוס- הייתה לה� סדנא סביב נושא , לצלצל בפעמו� וכדומה, לבחור כיסא, אי) לשל� לנהג, באוטובוס

, היישו� יותר בעייתי, ל"כניות הנלמרות שמלמדי� אות� בבית הספר את כל התו.....ביקור במסעדה 

אני , המצב של היו� מפחיד, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, אני עדיי� לא סומכת עליה שתיסע לבד
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 ולא בהכרח לדיור, הדברי� האלה טובי� לעצמאות שלה  בבית, שיתקפו אותה או יציקו להחוששת 

למרות שזה חלק , בדירות נפרדות בבית הספר לא התייחסו לנושא הדיור העצמאי, עצמאי בקהילה

  ."שנית� לייש� בשלב הזהמשהו לא לא , אבל אנחנו רחוקי� מזה, מהכנה לבגרות

  ורק חלק�, שרוב בתי הספר עובדי� על תוכניות לעצמאות ובגרות, נית� לציי� �3לסיכו� השערה 

ה ומלווי� את ההורי� ממליצי� על מגורי� עצמאיי� בקהיל) בערי� מעורבות נמצאי�בעיקר בתי ספר ש(  

הנושא . מנסי� להסביר להורי� את יתרונות הדיור העצמאי  על ידי צוות בית הספרוכמו כ� ג� , לדיור

  .עדיי� לא מפותח בכפרי� ערביי� רבי�

  

   : 4השערה מספר 

של הבוגר ומוכנות  מורכבות הלקות/מצבבי�  שלילי מובהקקיי� קשר השערת המחקר הרביעית הייתה ש

כלומר ככל שמצב הלקות מורכב יותר כ  יראו . בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/נ�לשילוב ב ההורי�

על מנת לבדוק את ההשערה הוגדר . בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/מוכנות לשילוב בנ� פחותההורי� 

  .בשאלו� נתוני רקע  4ושאלה  3כממוצע של שאלה  "מצב הלקות של הבוגר"המשתנה 

כלומר  .)rs=-.345, p<0.05(נמצא קשר שלילי מובהק  .  מבח� למתא� ספירמ�לבדיקת ההשערה נער

בת� במגורי� / ככל שמצב הלקות מורכב יותר כ  יראו ההורי� פחות מוכנות לשילוב בנ�שנמצא 

  .עצמאיי� בקהילה

 שעלו ,נושא מורכבות הלקות ומוכנות לשילוב בקהילה לגבי האימהות להל� ציטוטי� מהדברי� של 

   :הנתוני� האיכותניי� וחמנית

אבל לצערי הוא לא יכול להיות , הוא אוהב לעשות דברי� לבד: "ל, שגר יחד ע� הוריו בינוני' תפקודו של מ

וזה מציק , קשה לו ע� כפתורי�, למשל  קשה לו להתלבש, הוא זקוק לעזרה שלנו, עצמאי בתחומי החיי�

אני מוזגת לו , ת את הדברי� לבד ג� א� זה לא מושל�ונותנת לו לעשו, אני כאימא מעודדת אותו תמיד, לו

הדיבור שלו , הוא מתפקד בסביבה הטבעית שלו בשכונה בבית ע� האחי�, שתייה ואוכל ונותנת לו לאכול

אני חווה איתו , הלשו� מפריעה לו ומקשה עליו להביע את עצמו  וזה ג� מציק לו ומתסכל אותו, לא ברור

  ".והוא זקוק לליווי והסבר בכל התחומי�,  צרכי� ג� לו יש, את גיל ההתבגרות

  

היא חולה יש לה מחלה רצינית : "'מהיא חולה במלה קשה בעיניי� , שגרה בבית בינוני' תפקודה של נ

, קשה לחשוב שהיא תגור לבד כשאינה רואה טוב ואני כל הזמ� חוששת, בעיניי� וזה מקשה עליה לראות

ואני , אני תמיד חוששת לה, צריכה עזרה, או כשיורדת מדרגותכשעולה להסעה , מלקות הראייה שלה

היא אינה , שהתפקוד שלה נמו), יש בעיה' לנ......היא גרה בבית עד היו�, מעדיפה להשאיר אותה בבית

  ..."היא אוכלת לבד, מקלחת אותה, אני מלבישה אותה, עצמאית
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כ "אני בד,  כי תפקודה בינוני, מי החיי�צריכה תמיכה ברוב תחו  )שגרה יחד ע� הוריה בבית( בתי: "'ד

אני , היא עדיי� מתקשה לנסוע באוטובוס לבד, מלווה אותה לכל מקו� ואיני משאירה אותה ללא השגחה

  ". חושבת שיהיו קשיי� אני מקווה שתסתדר לעבוד

  מיד ת, הרגישה כי אני אחראית עליה, כשהייתה בבית: 'ח, שגרה בדיור עצמאי גבוהה '  תפקודה של כ

  ש� , השתנה היא שינתה את התפיסה הזאת לבדירה העצמאית הכו.  אמרתי לה מה לעשות ומתי לעשות

  מכינה אוכל כשבבית כשגרה אצלי אני עשיתי , עושה כביסה , בוחרת את בגדיה, היא מתלבשת לבד

  ..."היא לא הסכימה לשת- פעולה, לעבורה הכו

  

היא עצמאית בחלק מפעילויות :"ש תפקוד בתה גבוהה ,אימא לבחורה בוגרת הגרה בבית המשפחה' ש

היא בעלת , א) היא זקוקה לעזרה בלבוש, ועוזרת לנו במשק הבית ובכיבוד כשיש אורחי� , היו� יו�

 ".אישיות חזקה

 .שבדר  כלל מצב לקות מורכב מונע מההורי� לחשוב על דיור בקהילה, נית� להגיד �4לסיכו� השערה 

התמונה אינה  ,ע� זאת.  חידי� שיכולי� להעניק את הטיפול ההול� במצב הזהההורי� חושבי� שה� הי

בוגרת  אחרת  לבחורה היא א�' ש .בעלת תפקוד גבוה שגרה במגורי� עצמאיי� היא 'כ ,למשל .חד משמעית

  .ההורי� לא מסכימי� למגורי� עצמאיי� בקהילה ,בשני המקרי�. וללא מחלות נלוות, ע� תפקוד גבוה

כשמורכבות  ,� מספר סיבות לכ ישנ .לקות אינה תמיד הסיבה להתנגדות למגורי� בקהילהמורכבות ה

  .מה� הלקות היא רק סיבה אחת

  : 5השערה מספר 

ת יותר כ  יראו ההורי� /ת ע� הלקות הקוגניטיבית  מבוגר/ככל שהבוגרשהיא  חמישיתהשערת המחקר ה

  .בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/פחות רצו� לשילוב בנ�

 ,rs=-0.109(נמצא קשר  שלילי מובהק  .ספירמ�על מנת לבדוק את ההשערה נער  מבח� למתא� 

p<0.05(, לשילובו  תככל שהבוגר ע� הלקות הקוגניטיבי ,כלומר �מבוגר יותר יראו ההורי� פחות רצו

  . במגורי� עצמאיי� בקהילה

 ,הורי� לשילוב במגורי� בקהילהגיל הבוגר ומוכנות נושא  לגבי האימהות להל� ציטוטי� מהדברי� של 

   :הנתוני� האיכותניי� מניתוח שעלו

הוא , אני חושבת שהכי טוב לבני הסביבה הטבעית שלו ע� ההורי� והאחי�:"ל: לפי דברי אימו 21ב� ' מ

  ".קשה להיפרד ממנו, שני� 21התרגל לאחר 
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אי� לי מושג : "...ת: עצמאיי�ונגד נושא המגורי� ה, שדאגו לקנות לה בית, הגרה בבית הוריה 25בת ' א

בבית , היא גרה בבית איתנו כבר הרבה שני�,  אני לא חושבת על מגורי� עצמאיי� וג� לא רוצה לחשוב

  ".יש לה עצמאות ואיכות חיי� מספיק טובי�

ואני מעדיפה :"...מ: לפי דברי אימא, הוריה מתנגדי� לנושא דיור עצמאי,  הגרה בבית הוריה, 26בת ' נ

ג� היא אוהבת את , היא אחת מאיתנו קשה להיפרד ממנה, היא גרה בבית עד היו�, אותה בבית להשאיר

  ".ברגע שאמות מצידי שתגור במוסד, וכל עוד אני חיה אני אטפל בה, הבית

  א� הייתי שמה אותה בגיל , עכשיו כבר מאוחר, כל עוד אני חיה זה הבית שלה, א- פע� לא ביררתי"...

  בוחרת מה , היא בוחרת את הפעילויות, חיה ע� איכות, היו� היא חלק מאיתנו ,צעיר זה היה אחרת

  ".לאכול 

  

  אחרי סיו� בית הספר של החינו) המיוחד :" ח: לפי דברי אימא, 21עברה לדיור עצמאי בגיל , 23בת ' כ

  ור כל הכיתה שלה עברו לדי. כי תכננו עוד לפני סיו� בית הספר את המעבר,  נשארה בבית רק חודש

  "עצמאי

במיוחד א� מדובר בבוגרי� . ק.לילדיה� ע� הל קשורי� מאוד, ההורי� שהתראיינו �5לסיכו� השערה 

ושהיה עדי* לעשות , מדי לעבור למגורי� עצמאיי� לקהילה כבר מאוחרשחלק מההורי� חשבו  .שביניה�

   .הבוגרי� כבר רגילי� לבני המשפחה נוכחיכי בגיל ה,  זאת בגיל צעיר

  : 6מספר השערה 

השערת המחקר האחרונה היא שהורי� לבוגר שיש לו לקות קוגנטיבית יהיו מוכני� יותר לאפשר לבנ� 

על מנת לבדוק את . הורי� לבוגרת ע� לקות קוגנטיבית יציאה מהבית למגורי� עצמאיי� בקהילה מאשר

הורי� לבוגרת ו טיביתהורי� לבוגר שיש לו לקות קוגנ: לשני מדגמי� בלתי תלויי� Tנער  מבח� ההשערה 

ונמצא שממוצע מוכנות ההורי� ליציאת בנ� למגורי� עצמאיי� גבוהה מאשר  ,ע� לקות קוגנטיבית

יהיו מוכני� יותר  .ק.להורי� לבוגר שיש לו  ,מוכנות ההורי� ליציאת בת� למגורי� עצמאיי� כלומר

  . הורי� לבוגרתבקהילה מאשר  לאפשר לו יציאה מהבית למגורי� עצמאיי�

  . ת/הבוגרבת� למגורי� עצמאיי� ביחס למי� / לבדיקת הבדל במוכנות ההורי� ליציאת בנ� Tתוצאות מבח� : 5לוח מספר 

  �  ב

N=16 

  בת

N=15 

T(31) 

  2.39  2.41  3.72  ממוצע

 �    2.35  1.08  סטיית תק

 בקהילה את בנ� למגורי� עצמאיי�ממוצע מוכנות ההורי� ליצי.  על הבדל מובהק בי� הקבוצות נית� להצביע 5' מעיו� בלוח מס

כלומר הורי� לגבר שיש לו לקות קונטיבית יהיו . גבוהה י�תר ממוצע מוכנות הורי� ליציאת בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה

  .מוכני� יותר לאפשר לו יציאה מהבית למגורי� עצמאיי� מאשר הורי� לבוגרת 
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 מניתוח שעלו ,בוגר ומוכנות לדיור עצמאי בקהילהמי� הנושא  לגבי האימהות להל� ציטוטי� מהדברי� של 

   :הנתוני� האיכותניי�

אבל בסופו של דבר , אולי יסתכלו אחרת על בחורי�, בחברה שלנו יש משמעות למי� של הבוגר:" ת

  ". ההורי� מחליטי� ואני לא חשובת שיש סיבות אחרות שמנעו מאיתנו לשלוח אותה למגורי� עצמאיי�

כשמדובר , אנשי� מסתכלי� על זה אחרת, ממי� זכר אולי הסביבה תומכת יותרכשמדובר בבוגר :"ד

  ".בבנות אז יחלו כל מיני דיבורי�

אבל עדיי� א� מדובר בבחור יותר קל לספוג , ההחלטה תשתנה במידה מסוימת, לגבי מי� הבוגר:" ש

  "פגיעה בהשוואה לבחורה מתבגרת

אי� לי בעיה שתסע ותחזור בכל יו� אבל לגור לבד או , י�אני נגד מגורי� עצמאי, לגבי מגורי� לבתי:" ע

קוד� כל כי אני לא בוטחת וג� בחברה שלנו זה דבר לא , אפילו ע� קבוצה וע� מדריכי� זה קצת בעייתי

אלא , בחורה ללא לקות במגזר שלנו לא עוברת לגור לבד בגיל הבגרות, תחשבי על זה כ), מקובל ולא בטוח

א� היה , אז כ) ג� בנות ע� לקויות לא יצאו לגור לבד או ע� השגחה , אחר א� כ� מתחתנת שזה מצב

, עדיי� לא קל להוציא ילד מהבית כשהבית שלו היא סביבתו הטבעית, מדובר בבחור אני לא יודעת אי) זה

חו/ מזה אני עדיי� חזקה ויש ביכולתי לדאוג לה ובעתיד אלוהי� שומר עליה , אבל זה מצב פחות קריטי

  ". בטוחה שעד אז נמצא סידורואני 

המשתנה הזה מושפע ו, מי� הבוגר משפיע על קבלת החלטה בנוגע לדיור בקהילה �6לסיכו� השערה 

 מי� הבוגר לא משנהשההורי� ציינו , במקרי� מסוימי� .ת החיי� של המשפחהבסביבשקיימות מעמדות 

  .קהילהג� בחורות וג� בחורי� זכאי� וזקוקי� לחיי� עצמאיי� ב ושלדעת�

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ניתוח תוכ� לפי תמות מתייחס ג� לנושאי� נוספי� שעלו , בנוס* לניתוח האיכותני שהתבסס על ההשערות

  : להל� התמות הנוספות. בראיונות

 :ול הילדי� והטיפול בה�רגשות ותגובות לגבי גיד •

ועל הדר  שבה גידלו את ילד� החריג , ההורי� ספרו על התמודדות� ע� הידיעה שנולד לה� ילד חריג

  :וטיפלו בו



 

 

51

אני , הילדי� שלי גרי� יחד איתי היה מאוד קשה ולא הסתדרנו איתה  בבית, שלא תדעי חיי� קשי�: " ח

י שהיו� ה� בוגרי� א) עצ� בעיית� ההתפתחותית דורשת עקרת בית וכל זמני מקדישה לבית ולטיפול בילדי

 הזו היית, שנה לקבל ילדה ע� בעיות התפתחותיות  15ואת יודעת לאחר שחיכינו ".ממני המו� זמ� ומשאבי�

כל החיי� שלנו , מאותו היו� ועד היו� אני מתתמודדת ע� בעיות יומיומיות. מכה בשבילי 

  "על א- אחד שאלוהי� לא יביא צרה כזאת...,השתנו

, הבעיה הייתה בשכונה, כ) ג� במשפחה, אנחנו בבית התייחסנו אליה כילדה רגילה, בהתחלה היה קשה: "מ

  ".לפעמי� לעגו לה בגלל שהיא שמנה ואיטית

שאלוהי� ה� הסבירו לי , קרובי המשפחה שלי התחילו בתהלי) ההרגעה . נכנסתי לדכאו� ובכיתי הרבה:"ת

 ".לדת היה חלק גדול בתהלי). ווקא אותי לשלוח לי מתנההוא בחר ד. שלח לי מתנה

 ...מוסד, בית ספר מקצועי, חינו  מיוחד, מסגרת רגילה: מסגרות הלימוד •

 .א* עברו בי� מסגרות עד שהגיעו למסגרת מתאימה �חלק .כל התלמידי� למדו במסגרות של החינו  המיוחד

  :ע לבתי הספרהיה חשוב להורי� להסביר את תהלי  קבלת ההחלטה בנוג

א) . היא עזרה לה בחלק מהדברי�. ס שבו למדה בתי הייתה תוכנית מיוחדת לקראת עצמאות"בביה:" ת

 ...."החלק הגדול אני והמשפחה לימדנו אותה

ואז עקב בעיות שמיעה הועברה לבית ספר לחירשי� , 5ועד גיל  3היא למדה בג� פרטי רגיל בנצרת מגיל : "ד

העברנו אותה לבית ספר מיוחד  14לכ� בגיל , כלוסייה היו ע� אינטלגנציה תקינהאבל ש� רוב האו, בנצרת

  ..."כ) שג� ש� דיברו איתה בשפת סימני�, בנצרת

ואז הפנו אותי לבית ספר מיוחד , אחר כ) המליצו על כיתה מקדמת בכפר, כמו שהזכרתי קוד� ג� רגיל: "ש

באותו בית ספר לחינו) מיוחד עד ' מוד החל מכיתה דאני בדקתי עוד אופציות ובסו- היא התחילה לל, בכפר

 ..."היו� בכפר סמו)

  ):כישורי� חברתיי� ושעות פנאי, איכות חיי�(התנהגות המבוגר החריג  •

  :רוב ההורי� דיברו על כ  שבאזור מגוריה� אי� פעילויות מתאימות לבוגר ע� הצרכי� המיוחדי�

, היא מאוד מתחברת לטלוויזיה ולמחשב, רוכי� יותריש ימי� א, היא חוזרת מבית הספר בצהריי�:"ש

בבית בתי .....ואי� לנו פעילויות אחר הצהריי� שמתאימי� לה, היא מסרבת ללכת לקייטנות, זהו עולמה

, מבחינת טיולי�, יש לה איכות חיי� טובה, כמו כל נערה מתבגרת הגרה בבית הוריה, מקבלת הכל

  ".וני�בחירות שהיא עושה בתחומי� ש, נסיעות
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יושבת בבית בדר) כלל , מתקלחת, בהסעה, 15:45חוזרת בסביבות , בתי חוזרת מבית הספר עייפה: "ע

אי� לנו פעילויות מיוחדות בכפר , וחו/ מזה היא לא עושה כלו�, מטיילי�, נוסעי� לבקר קרובי משפחה

  ..."המועצה והרווחה לא מציעי� כלו�, לבוגרי� ע� צרכי� מיוחדי�

לפעמי� יש לה� מטלות כמו צביעה או דפי עבודה פשוטי� שהיא , 15:30רת מבית הספר בשעה היא חוז: "ד

חו/ , לפעמי� יוצאת לחצר ולג� שליד הבית וצופה בילדי� קטני� משחקי�, אוהבת לעשות אחר הצהריי�

  ..."פע� פניתי לרווחה לא התייחסו לנושא ברצינות, אי� פעילויות מיוחדות בשבילה, מזה אי� לה כלו�

והמרחב , המיטה שלה, החדר שלה, יש לה את האוטנומיה שלה, בבית יש לה איכות חיי� גבוהה: "מ

  ..."הפרטי

קשורה לאחייני� , היא מבלה ע� המשפחה, חו/ מזה, ולפעמי� הולכת למועדו� בבית חנה, עובדת במעש:" מ

  ..."הולכת איתנו לאירועי� משפחתיי�, שלה

לא מכריחי� אותו על , הוא בוחר מה שהוא רוצה, י� לב� שלנו איכות חיי� גבוההאנחנו בתור הורי� נותנ: "ל

 ..."רוב הזמ� שלי אחרי העבודה מוקדש אליו והאחי� מביני� את זה, מתייחסי� אליו כעצמאי,  כלו�
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 וניתוח דיו�.   4

י� ע� לקויות יתה לבחו� את תפיסותיה� ועמדותיה� של הורי� לבוגרימטרת המחקר הנוכחי ה

לגבי הוצאת ילדיה� למגורי� עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספר , קוגניטיביות במגזר הערבי

תפקיד  של תפקיד  אתנית�תפיסה תרבותית, תפיסות אלו קשורות לנושאי� כמו אמונות דתיות. המיוחד

שחלק� כוללי� הכנה  תוכניות לימוד בבתי ספר, מי� הבוגר ע� הלקות, המשפחה המורחבת בחיי המשפחה

חוסר ידע אודות נושא המגורי� ומחסור  ,הכנה כזולמגורי� עצמאיי� בקהילה וחלק� לא כוללי� 

  .ת דיור חו� ביתיות בקהילה הערביתבמקומו

לא נחקר באופ� ו  נושא המגורי� העצמאיי� בקהילה נחקר באר� בקרב האוכלוסייה היהודית בעיקר      

היה  שלהורי� לילדי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי , ר הנוכחי התבררבמחק. שיטתי במגזר הערבי

 א* היווה בעבור�חדש עבור� ו היה נושא זה .על נושא המגורי� העצמאיי� בקהילה ידוע מעט מאוד על

הרוב המוחלט של ההורי� שהשתתפו במחקר הביעו התנגדות לנושא היציאה מהבית  .איו� מסוי�

במחקרי� דומי� בעול� נמצא למוצא אתני קשר להחלטות הורי� בנוגע   .בקהילהלמגורי� עצמאיי� 

.(Borthwick, D. et al, 1987; Heller & Factor,  1991)   למגורי� חו� ביתיי�

מגבלות המחקר , משמעות הממצאי�, בפרק זה יידונו ממצאי המחקר בהתייחס להשערות המחקר

  .והשלכותיו התיאורטיות

  השערות המחקר  דיו� על פי 4.1

ככל שההורי� מדגישי� יותר את תפקיד וחשיבות שההנחה הייתה  : על פי השערת המחקר הראשונה       

כ  ההורי� יהיו פחות מוכני� , יבית בקהילהטת ע� הלקות הקוגני/המשפחה המורחבת בשילוב הבוגר

חשבו שעל המשפחה ש הורי� .השערה זו אוששה. בת� למגורי� עצמאיי� בקהילה/ליציאה של בנ�

נוגע ליציאה מהבית בפרט לא היו קבלת החלטה בהמורחבת להיות מעורבת בקבלת החלטות בכלל וב

הורי� ש, הראיונות שבוצעו ע� ההורי�על פי נית� לציי� .  מוכני� ליציאת בנ� למגורי� עצמאיי� בקהילה

לערב את המשפחה המורחבת א  חלק מההורי� לא הסכימו , נעזרו ונתמכו על ידי המשפחות המורחבות

  .באופ� ישיר בקבלת החלטות בנוגע לילדיה�

הערבי� , מצד אחד .עדיי� אינו פתור בספרות המקצועית בהורי� נושא התמיכה של המשפחה המורחבת

קשרי� אלה עשויי� . ע� ידידי� במשפחה ומחוצה לה, נוטי� לשמור על קשרי� ע� המשפחה המורחבת

החברה הערבית עוברת תהליכי� מואצי� ) Al-Haj,1987(עת משבר או מצוקה ת תמיכה בילשמש כפונקצי

, החינו , דיור,הכלכלה, החברה: בשינויי� בתחומי� הבאי� שבאי� לידי ביטויזציה ישל שינוי ומודרנ
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 ,של חוקרי� מסוימי� לטענת� ,ע� זאת .ועוד �תרבותיי�שינויי� סוציו, מבנה המשפחה, המעמד האיש

  ).  Al-Haj ,1987; 1987, אביצור(א מהותיי� ואינ� מחליפי� את המשפחה המורחבת שינויי� אלה ל

תכ� שרמת התמיכה של המשפחה המורחבת הולכת ומצטמצמת עקב יי ,לפי חוקרי� אחרי� ,מצד שני

השפיעו  ,שהשפיעו על המשפחה הערבית באופ� כללי ,השינויי� והתמורות האלו .זציהיהשינויי� והמודרנ

הדפוס העיקרי של המשפחה הערבית לפני  השהיית ,המשפחה המורחבת. ר ג� על מבנה המשפחהבאופ� ניכ

  ).1997,שיבו�'ח(הפכה היו� למשפחה גרעינית  ,קו� המדינה

, מצד אחד היא עברה מודרניזציה: של ניגודי�  ההמשפחה הערבית חיה באווירשחוקרי� מצביעי� על כ    

  .י� שומרת על המסורתומצד שני היא עדי ,התקדמות ושינוי

�לכ       ,�-Al(שהשינוי שעברה המשפחה הערבית הוא שינוי צורני בלבד ולא איכותני ומהותי  נית� לטעו

Haj ,1987 ;את המשפחה  יותר ככל שההורי� מערבי�, בהקשר של המחקר הנוכחי). 1987, אביצור

, את החברה הערבית בעצ� ייצגתהמשפחה המורחבת מ .כ  יתנגדו לנושא המגורי� העצמאיי�, המורחבת

. אשר מכוונת למשמעת עצמית ומאמינה ביכולת של הפרט להגיע לשליטה עצמית ולהתמודד ע� משברי�

ולהתמודד בסובלנות ע� רגעי� , אנשי� נדרשי� לגלות קור רוח ולא להביע מחאה בעת משבר או מצוקה

ישנה אמונה חזקה ורווחת בקרב , )1994(יחיא ' לפי חאג. Barakat, 1993)(כואבי� ומעיקי� בחייה� 

מטיל על שאלוהי�  גזרהומשבר הינו , לפיה אלוהי� הוא השולט על גורלו של האד�, האוכלוסייה הערבית

לגדל אותו ולהתמודד ע�  ,על ההורי� לקבל את הבוגר ע� הלקות ,על כ�. הועליה� לקבל בני האד�

 בנוס*. בהתנגדות למגורי� עצמאיי� בקהילה טויגישה זו באה לידי בי .המשבר ללא עזרה פורמאלית

 ;Florian & Katz, 1983) אצל משפחות ערביות תחושת כישלו� ובושה מעוררת. ק.לידת ילד ע� ל,לכ 

Shurka & Florian, 1989) , אשר מונעת ממשפחות לפנות ולקבל סיוע משירותי� מקצועיי� ציבוריי�

לחפש את הפתרו� במשפחה  נוטות משפחות ערביות  .)Florian & Katz  ;1983 ,2001, יה'מרג�מזאוי(

  . )(Abudabbeh, 1996 כמו מגורי� בקהילה הגרעינית או המורחבת ולא לפנות למסגרות סיוע ציבוריות

מסבירה כי חוסר היעילות של שירותי� פורמאליי� בהורדת דחק אצל ) 2000(גבעו� סיני  ,לכ  בנוס*

אי יכולת� להיענות ברמת� ובאיכות� הנמוכה של השירותי� החברתיי� ואמהות ערביות נעו� בי� היתר ב

; 1998', נאו� ואח; 2000,סיני�גבעו�(לצורכי החברה הערבית בהשוואה ליישובי� בחברה היהודית 3

( כל הקשור למת� שירותי� ביש כא� עדות למצוקה כלכלית קשה יותר במגזר הערבי ). 1995, עזאיזה

שמלצר (אחוז הילדי� ע� מגבלות קשות גבוה פי שניי� מאשר במגזר היהודי , לכ  בנוס* .)1995, עזאיזה
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�בוגרי� ע� נכויות ולקויות /מערכת שירותי תמיכה במשפחות ע� ילדי� ,כ כתוצאה מ). 1998, וקור

, על רקע זה.  (Schwartz et. al., 2002) קוגניטיביות במגזר הערבי אינה עונה על צרכי האוכלוסייה

אופי הטיפול בו והשירותי� , בתו/הורה ערבי נעדר מידע אודות הלקות של בנו ,ה להורה היהודיבהשווא

� מגורי� עצמאיילהכוללי� ג� אפשרויות , האמורי� לעזור לו בתהלי  ההתמודדות ובעתידו של הבוגר

 להורי� אי� ידע אודותש מחזקי� את התחושה, הראיונות שנערכו במסגרת המחקר הנוכחי. בקהילה

פונה  שאינובדר  כלל ההורה פונה למשפחתו המורחבת או הגרעינית או   .בקהילה ותמסגרות דיור הולמ

על פי ניתוח . בדידות והסתגרות נוצר מצב של, מקור שו�וכשההורה מעדי* לא לפנות ל, לשו� מקור

חבות לא לערב את המשפחות המורשהורי� במחקר זה העדיפו הנמצא שחלק מ, הממצאי� האיכותניי�

ג� לא פנו למקור  אות� הורי�. ה�הקשה של  היומיומית בגלל מציאות החיי�בגלל הבושה ו, במשבר

על בדידות  מה שמעיד, חלק מההורי� העדיפו להתמודד לבד ע� גידול בנ� ,א� כ� . יתמיכה פורמאל

מפני  �על עצמהורי� מתנתקי� ומסתגרי� במטרה להג�  ..ק.הבוגר ע� הל/ ההורי� בכל נושא גידול הילד

ואינ� יכולי� לשמר את  ,לא עוזבי� את הילד וחשי� תשושי� מגידולו, תגובותיה� של בני המשפחה

 �  (Beresford, 1994). המערכות החברתיות הקודמות ולהיעזר בה

וזה מצב , היחסי� בי� ההורי� והמשפחה המורחבת מורכבי� ואנו מוצאי� בה� סתירות, לסיכו�       

מראי� שחלק , הציטוטי� מדברי ההורי�.י� רחבי� שעוברי� על החברה הערביתתהליכ שמשק*

בסופו של 'א  בעת ובעונה אחת ה� מצייני�  כי , ה�ונעזרי� ב על המשפחות המורחבות מההורי� סומכי�

במקרי� רבי� ההורי� ג� לא פוני� ו, ת/המשפחה המורחבת לא שותפה לקבלת החלטות בנוגע לבוגר' דבר

. ההורי� ולהתנתקות� מהסביבה שבה ה� חיי� של מוביל לבדידותמה ש, ורות פורמאליי�לעזרה ממק

מושפעת מהמשפחה המורחבת שבעצ� , דעת� של ההורי� בנוגע להתנגדות למגורי� עצמאיי� בקהילה

                           .עדיי� אי� קבלה של בעלי לקויות קוגניטיביותובחברה הערבית , מייצגת את החברה כולה

באזורי� שחסרי� בה� מקומות  י�הגר שהורי�ההנחה הייתה : על פי השערת המחקר השנייה       

 ,בת� ע� הלקות הקוגניטיבית/למגורי� עצמאיי� בקהילה עבור בנ�) גיאוגרפית ותרבותית(המתאימי� 

רי� שיש בה� בת� למגורי� עצמאיי� בהשוואה להורי� הגרי� באזו/יהיו פחות מוכני� ליציאה של בנ�

  .השערה זו אוששה .מקומות מתאימי� למגורי� עצמאיי�
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בעיר ערבית ובכפר ערבי מבחינת חשיפה לדפוסי חיי� , הבדל מסוי� לגבי מגורי� בעיר מעורבת קיי�

לוקאלי : יש להבחי� בי� שני סגנונות חיי�, (Buttimer, 1981)טימר אלפי הגדרתו של ב ,למשל .מסויימי�

צ� למרחב הביתי והשכונתי מי� הלוקאליי� ה� אנשי� שמרחב הפעילות שלה� מצטהאנש .ינואורבא

  .� משתתפי� באירועי� מורחבי� יותר וה� מאופייני� בניידות מרחבית גבוההיאורבאניאנשי� הואילו ה

 .כמה משפחות מורחבות קבועות על מבוססתהחברה הכפרית  .ות חיי� שונותמסגרהכפר והעיר ה� שתי 

העיר  .אופיה המיוחד של העיר מתבטא בכ  שהיא הולכת וגדלה במהירות. זה את זה מכירי� אנשי� כפרב

 מוצאי� בעיר בנייני, עוד בתקופה קדומה, ולפיכ  ,גדולה של אנשי� החיי� בצפיפות מרכזת בתוכה כמות

 .את זהבעיר אי� לכל האנשי� אפשרות להכיר זה  .לעומת הכפר הבנוי בתי� בתי� בני קומה אחת, קומות

 קשר ע� אחרי� לחפש וליצור, אד� צריכי� ליזו� בני, כדי להכיר אנשי� חדשי� או מקומות חדשי� בעיר

  ). 1990' ושות, חכ�(

�  .נית� לצאת מנקודת הנחה שיש הבדל בגישות ובמודעות של הורי� על פי אזור מגוריה�, א� כ

בעלי מודעות לנושא המגורי� העצמאיי� שההורי� הגרי� בעיר מעורבת כמו חיפה ה�  ,עולההראיונות מ

משתלבי�  .ק.בעלי ל ערבי� בוגרי� ג� ובעיר מעורבת, כי נושא זה קיי� כבר שני� במגזר היהודי, בקהילה

ה� חשבו  אבל, הרעיו� היה קיי� במחשבת� של ההורי�, מסיבה זו .מסגרות דיור בקהילה �וחיי� באות

באקה , דיר אלאסד, בכפרי� ערביי�  כמו, לעומת זאת. וכחיתלטווח הארו  ולא לתקופה הנ עליו בהתייחס

מאכלס הולא נמצא באות� כפרי� דיור קהילתי קיי� , הנושא היה חדש למדי, ערערה וכדומה , אלגרביה

 .ק.ילד� בעל הלאפילו לא היו מחשבות עתידיות אודות שילוב להורי� , מסיבה זו ..ק.צעירי� ע� ל

בת� במגורי� עצמאיי� /הנטיה של ההורי� לחשוב על שילוב בנ�ש ,ניחנית� לה .במגורי� קהילתיי�

 חשיבות למשפחה המורחבת וחסת יותרמי ערביי� בכפרי� .באופי הטיפול  בבוגר תלויה ג� בקהילה

על המשפחה המורחבת כמקור הבלעדי  וקיימת הסתמכות, או ערי� מעורבותמאשר בערי� ערביות 

המתאימי� למגורי� עצמאיי� לא קיימי� מקומות מגורי�  בכפרי�, כ בנוס* ל .לתמיכה ולטיפול בבוגר

לפי בדיקה . בעיר הסמוכה ,לחשוב על כ  שבנ� יהיה רחוק מה� התקשו ההורי�ו, .ק.לבוגרי� ע� ל

א , .ק.קהילתי עצמאי לאנשי� ע� לאכ� ברוב הכפרי� שבוצע בה� המחקר אי� מסגרות לדיור   ,שערכתי  

שני הוסטלי�  בתו  הקהילה 2002כבר משנת   מי�קיי ,למשל .בכפרי� אחרי� מסגרות כאלה קיימות   

קיימי� .בוגרי� לכל היותר �10אכלוס ומיועד ל בתהלי  של שנמצא הוסטל בכפר רינהקיי�  .*בכפר יאסי   

 אלסלא� שנקרא הוסטל והוסטל בכפר קרע, עדיי� בשלב של אכלוס נמצא הוסטל בסחני� שא* הוא 

.רי�דיי 34ומאכלס   
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�הוסטלי�  עד כה נבנו .זהו תהלי  איטי .נושא המגורי� בקהילה הול  ומתפתח ג� במגזר הערבי, א� כ

דירות נפרדות  ג� לבנות� וילבנות דיור קהילתי בכפרי� נוספ היא והשאיפה, מסוימי�בקהילה בכפרי� 

סור בדיור קהילתי ית המחיאחת הסיבות להתנגדות למגורי� עצמאיי� היא בענית� לטעו� ש. ועצמאיות

דיור בקהילה הינו מעי� מהפ   מסגרותמעבר מדיור בחיק המשפחה ל. הול� מבחינה תרבותית  וגיאוגרפית

אינו פשוט ונראה שהוא מהפ  זה . ולוגית של המשפחותאאידיהתפיסה בשינוי המצרי  תרבותי וחברתי 

בת� ע� /שילוב בנ�ייני� לשמוע על עד היו� ישנ� הורי� שאפילו לא מעונלנוכח העובדה ש ,ייקח זמ� רב

. ק.אנשי המקצוע שעובדי� ע� בוגרי� ע� ל כתפי על אחריות גדולהמוטלת  , על רקע זה .בקהילה. ק.הל

  .לשאו* לעצמאות� ולאיכות חיי� גבוהה ג� כשלא יהיה הורה לציד�

ת בבית ספר /לומד. ק.בת� ע� ל/ההנחה הייתה שהורי� שבנ�: שלישיתעל פי השערת המחקר ה       

בת� למגורי� /יהיו יותר מוכני� ליציאה של בנ�, שלו דוגל במגורי� עצמאיי� בקהילה" אני מאמי�"שה

ת בבית ספר שאינו דוגל ביציאה למגורי� עצמאיי� /בת� לומד/עצמאיי� בקהילה בהשוואה להורי� שבנ�

להשלמת החינו  הרשמי שלו מגיע הפרט בעל הפיגור השכלי  21בגיל , לרוב. השערה זו אוששה. בקהילה

עומדי� המשפחה , בזמ� המעבר מבית הספר המיוחד לבגרות ולחיי הקהילה. בבית הספר לחינו  המיוחד

יצוי� שמעבר ושינוי סגנו� חיי� . והפרט מול שלב מעבר שבו ה� צריכי� להחליט לגבי מקו� המגורי� שלו 

ממשיכי� להתקשות במעבר מבית .  ק.ע� לא  אנשי� ,  .ק.ה� אקט קשה וקריטי לא רק לאנשי� ע� ל

  . (Thomson et al., 1992)הספר לקהילה ובאספקטי� שוני� של החיי� ג� אחרי בית הספר 

ובנוס* לכ  זהו שלב מורכב ומכריע , שלב המעבר הינו קריטי בהתייחס לשנות הלימודי� האחרונות        

ימודי� הפועלות בבתי הספר נדרשי� כיו� להכי� את בית הספר המיוחד ותכניות הל. לגבי עתידו של הבוגר

והיא קוראת לבחינה , דרישה זו חדשה למדי. הבוגרי� לקראת היציאה מהבית לחיי� עצמאיי� בקהילה

 �מחודשת של תכנית המעבר מבית הספר לקהילה ולבחינה מחדש של הקשרי� שבי� בית הספר המיוחד ובי

נושא זה עדיי� אינו ). 1999, ריטר(עלי שיקו� ושירותי בריאות מפ, סוכנויות חו� כגו� שירותי הרווחה

כ  שישנ� בתי ספר רבי� שמכיני� את , במיוחד בכפרי�, מושרש בבתי ספר מיוחדי� רבי� במגזר הערבי

ת לחיי� עצמאיי� א  לא מכווני� את תלמידיה� למגורי� עצמאיי� בקהילה בדירה נפרדת וא* /הבוגר

מחקר הנוכחי נצפתה השפעה של בית הספר על החלטת ההורי� וא* על כוונות ב. לא מזכירי� את הנושא

מכשיר את , א� בית הספר מאמי� ברעיו� המגורי� העצמאיי� בקהילה, מצד אחד. עתידיות של הורי�

, ההורי� ידעו שיש אופציה כזו לעתיד, מזמי� את ההורי� לתצפית ונות� המלצות לבוגר, התלמידי� בדירה

המליצו , בוגרי� שלמדו בבתי ספר יהודי�,  באזור חיפה: לדוגמא( נחשפו במחקר הנוכחי  ומקרי� כאלה



 

 

58

וא� אחת א* שלחה את בתה לדיור קהילתי , ההורי� בקרו באות�  מערכי דיור. להורי� על דיור עצמאי

שא לא מעלה את נו, כשבית הספר שבו בילה הבוגר שני� רבות, מצד שני). בדירה עצמאית באזור הקריות

וא* לא להעלות על דעת� , ההורי� עשויי� שלא להתוודע לנושא מגורמי� אחרי�,  המגורי� בקהילה

כולל אופציה למגורי� , לכ� חשוב שבתי הספר יכינו את הבוגר לחיי� עצמאיי�. שזהו נושא מקובל

תהיה לו  בקהילה א  לא. ק.שלב המעבר חיוני להצלחת שילוב הפרט ע� ל, א� כ�. עצמאיי� ללא ההורי�

�     ).2005, ר�(לא ייעשה ביעילות , בתו  הקהילה, משמעות יישומית א� השילוב לאחר מכ

ת יותר מורכב כ  יביעו /ככל שמצב הלקות של הבוגרשההנחה הייתה : רביעיתעל פי השערת המחקר ה       

קיימי� . ששההשערה זו או .בת� במגורי� עצמאיי� בקהילה/ההורי� התנגדות רבה יותר לשילוב בנ�

  .דנו בנושא מורכבות הלקות של הבוגר בהקשר ליציאה לדיור עצמאי לקהילהש מעטי�  מחקרי�

ככלי  האינטליגנצילמרות שלמבחני , .I.Qכיו� עדיי� מקובל להערי  את הפיגור השכלי באמצעות ציוני 

טיות תק� מתחת נקודת החיתו  הקובעת באבחו� פיגור שכלי היא שתי ס. ת רבותיוגבלווהערכה יש מ

דרגת או חומרת הפיגור השכלי על סמ  עוצמת  תיש הטועני� שנית� לסווג א, אול�. לממוצע האוכלוסייה

�. ועל פי רמת ההתנהגות המסתגלת של כל פרט, התמיכות הנדרשות שהאד� ע� הפיגור השכלי נזקק לה

, התנהגות  מסתגלת, )שהוא הדומיננטי(כושר אינטלקטואלי : ההערכות מתייחסות לחמישה ממדי�

בוגרי� הממ AAMR ,2002(. 18(בריאות וקשר , תפקידי� חברתיי�, דהיינו יחסי גומלי� � השתתפות 

מה�  10 �ו,תפקוד בינוני כבעליהוגדרו  3, ע� תפקוד גבוה, במחקר הוגדרו תחת הקטגוריה פיגור קל

  .תפקוד יחסית נמו  כבעליהוגדרו 

, הלוקי� בפיגור שכלי נבדלי� האחד מהשני בצורתו ובאופיו של הפיגור טענו כי ילדי�) 1992(זקס ואחרי� 

הפגיעה השכלית של כל אחד מה� היא שונה ומכא� ג� השוני הרב בפרופיל של  .ולא רק בדרגת הפיגור

ופוחתי� ג� , ישנה ירידה ביכולת הפרט ובתפקודו, ככל שהפיגור השכלי קשה יותר. המגבלות והכישורי�

מדובר בבוגר ע� לקות מורכבת שכאשר  נית� להניח, על רקע זה ).8919, רונ�(� השוני� הישגיו בתחומי

עשוי לחשוב ההורה  ,למשל .מעדי* להשאיר את הבוגר תחת השגחתו ההורה במשפחה הערבית, יותר

במיוחד כשמדובר , עד כה בבית ההורי� לו את הטיפול שנית� מי שיוכל לתת לבוגראי� שבמסגרת אחרת 

אני " :אחת האמהות שרואיינו במחקר אמרה  .או התקפי זע�/ מורכבת המלווה בבעיות רפואיות ובלקות 

�בבית , אני חוששת שתיפול או שתקבל מכה, יש לה לקות ראייה משמעותית, חושבת על הבת שלי כל הזמ

עה כמו שלפעמי� היא מתפרעת ואפילו אני בקושי מרגי, היא כבר מכירה את כל הזוויות והמכשולי�

   ". אותה
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�ההורי� חושבי� שה�  .בדר  כלל מצב לקות מורכב מונע מההורי� לחשוב על דיור בקהילה, א� כ

היו מקרי� : התמונה אינה חד משמעית ,ע� זאת. היחידי� שיכולי� להעניק את הטיפול ההול� במצב הזה

. הדיור בקהילה לרעיו� התנגדו ההורי� תיארו את תפקודו הגבוה של בנ� ובכל זאת שעלו בראיונות שבה�

   .להתנגדות למגורי� בקהילה היא רק אחת ממספר סיבותמורכבות הלקות ש ,מכ  נית� להסיק

ת /ת ע� הלקות הקוגניטיבית  מבוגר/ככל שהבוגרשההנחה הייתה : חמישיתעל פי השערת המחקר ה       

הורי� . השערה זו אוששה .ילהבת� במגורי� עצמאיי� בקה/יותר כ  יראו ההורי� פחות רצו� לשילוב בנ�

  .בבית �התרגלו להימצאותה� העדיפו להשאיר את ילדיה� בבית ככל שעבר הזמ� ו

וליחסיו ע� ההורי� השפעה מכרעת על , ההורי� ה� הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד       

. ק.או לבת ע� ל הסיוע לב� .נשארי� תלויי� בהוריה� ג� בבגרות. ק.בוגרי� רבי� ע� ל. התפתחותו

  ).Essex, Seltzer & Krauss, 1999(ועשוי להימש  יותר מחמישי� שני� , ממוש  מאוד

  תו  התמקדות יכולת ההסתגלות של משפחות הדגישו את)  1999Essex, et al(' אסקס ושותחקר� של במ 

. ק.ע� ל �מהאימהות המזדקנות שטיפלו בילדיה 78% �כשנמצא  .בדחק ובהתמודדות בקרב אימהות

הגדירו את בריאות�  האימהותמ  60%רק לעומת זאת באוכלוסייה הכללית ו, כמצוינת בריאות�הגדירו את 

 במחקר נוס*. אינ� רואות בטיפול בילדי� דבר שלילי .ק.ילדי� ע� ללאימהות בנוס* לכ  נמצא ש. תכמצוינ

לבי� . ק.הבוגרי� ע� ל �לדיהה השוואה בי� אימהות ישראליות מזדקנות שמטפלות בירכנע, באר� שנעשה

ביחס  בי� שתי קבוצות האמהות אי� הבדלשנמצא  .באותה קבוצת גיל לילדי� בריאי� אימהותקבוצת 

מחקרי� . Rimmerman & Muraver, 2001)(תמיכה חברתית ותחשות רווחה , לתפקוד אינסטרומנטאלי

בבית ההורי� . ק.תו של בוגר ע� לוחשנוכ טוענותגישות  ה �ישנ, לעומת�. אלה תומכי� בהשערה הנוכחית

ההורי� , כאשר הילד מגיע לבגרות .במשפחה �חייהעלולה לשנות את מהלכו הנורמטיבי של מעגל 

כאשר במקביל ההורי� המזדקני� מתמודדי� , מתמודדי� ע� הקושי הכרו  בטיפול בב� מעוכב התפתחות

  .)Rimmerman, 1990 (חברתיי� וכלכליי� , ע� ירידה משמעותית במשאבי� אישיי�

, א  כאשר הילד מגיע לבגרות, נתפס כחלק נורמטיבי מתפקידו של הורה לילד צעיר. ק.סיוע לילד ע� ל        

משפחות אלה חוות עצירה   .המש  הטיפול ההורי כבר אינו נורמטיבי, וההורי� לאמצע החיי� או לזקנה

, מנקודת מבט זו ).Faber, 1962(� בבגרות�  עצמאיי אינ� �כי ילדיה, מעגל חיי המשפחה של בהתפתחות

 ,Seltzer) (הטיפול בבוגר בשלב זה כרו  ברמות גבוהות של דחק שיכול להשפיע באופ� שלילי על המשפחה 

התבגרותו של הילד גדל  ע� .(Kelly& Kropf, 1995)הורי� עלולי� להזניח את בריאות�   ,למשל 1992 



 

 

60

בשלב זה ג� אקט  .הצור  של ההורי� להסתייע בשירותי תמיכה ובמקביל גובר, נטל הטיפול וההשגחה

  ).1991, רימרמ�( ההשמה החו� ביתית עצמו נחשב צעד מקובל יותר ומלווה פחות ברגשי אש� 

בחלק מהגישות  כי�תומ, מהמחקר הנוכחי ושהתקבל ,ת המחקר השישיתהשערשל בהקשר  י�הממצא      

נחשב  . ק.בחברה הערבית סיוע לילד וג� לבוגר ע� ל.  ק האחרחלסותרי� בספרות המקצועית והקיימות 

שבמשפחה הערבית  בכ  נית� להסביר זאת. ג� כאשר ההורי� מגיעי� לאמצע החיי� או לזקנה, נורמטיביל

האמונה הדתית , באופ� דומה לכ   .הפנייה למקורות  פורמאליי�  מצומצמת בהשוואה למגזר היהודי

היא מקבלת את הדבר כנתו� מידי כי , הלקות בעלמש  כל חייה לטיפול בבנה להיות מסורה ל �גורמת לא

מבחינה  קשה יותר, בחיק המשפחה יותר ככל שהבוגר מבוגר יותר וחי שני� רבות ,בנוס* לכ  .האלוהי�

קשר ע� חברי המשפחה קיי� הבוגר כבר התרגל לחיות בסביבתו הטבעית ול .להיפרד ממנו רגשית

 .מגורי� מחו� לבית כבר לא עולי� על הדעת בשלב הזהו, הגרעינית והמורחבת

הורי� לבוגר שיש לו לקות קוגניטיבית יהיו מוכני� ש ההנחה הייתה  :שיתעל פי השערת המחקר הש       

. יותר לאפשר לבנ� יציאה מהבית למגורי� עצמאיי� בקהילה מאשר הורי� לבוגרת ע� לקות קוגניטיבית

למרות  .את האישה במעמד נמו  יותר מהגבר הציבעדיי�  מקובל  ל, הערביתבתרבות . השערה זו אוששה

כמו עלייה ברמת  ,שאות� עוברת החברה הערבית בישראל, תהליכי השינוי והטרנספורמציה השוני�

עדיי� מדובר , ציאת� של נשי� רבות יותר לשוק העבודה וירידה בשיעור הילודהיו, השכלת הנשי� והגברי�

ישנה ציפיה מהאישה . הממקמת את האישה במקו� נמו  בהיררכיה המשפחתית, ליתארכבחברה פטריא

חלוקה זו נגזרה הבנה , להיכנע לרצונותיו ולשמש לו ולמשפחתו מקור לתמיכה, להיות תלויה בבעלה

ששמי� דגש על , מהאופי השמרני החזק של החברה הערבית ומדפוסי ההתנהגות המושרשי� עמוק

 .)1994, יחיא�'חאג( ועזרה  ה בי� נשי� וגברי�ה וחלוקה ברורסגרגצי

, מחקרי� עדכניי� של החברה הערבית שמציגי�, )Huntigton, et al. 2001(' הנטיגטו� ושות, ע� זאת       

הביאו את הנשי�   מגדריי�הראו שבשני� האחרונות המודעות לתפקידי המי� והשינויי� בתפקידי� ה

 עלייה ובחלק מהמחקרי� הראו שאכ� מסתמנת, ת החלטות בביתהערביות להיות שותפות יותר בקבל

 ההחלטות ,ע� זאת .בכוחה של האישה הערבייה וביכולתה לקבל החלטות במערכת הזוגית המסורתית

, קשרי� משפחתיי� וכדומה, הוצאות הבית, סוג החינו , בעיקר לחינו  הילדי� ותמצומצמות וקשור האלו

שנשארו בתחו� הכרעתו  ,ות לנושאי� חו� ביתיי� כגו� קריירה ועבודהלעומת  ההחלטות הגבריות שקשור

 .הבלעדית של הגבר
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השינוי והטרנספורמציה לא לומר כ, על שימור המסורת בחברה הערבית י�הנוכחי מצביע ממצאי המחקר

 אשהמותר לשחלוקה ברורה בי� מה ב עדיי� ישנה אמונה רווחת .סוגיות שנדונו במחקר הנוכחיהשפיעו ב

הגברי� נושאי� בתפקידי� חו� ביתיי�  והאימהות שהיא חלק מתפיסה כוללת לפיה , גברמותר לשומה 

כל שינוי קט� בחלוקת נית� לטעו� ש. למשק הבית דאגהו וחינוכ� גידול הילדי� בתפקידי� שלנושאות 

לול להביא ע נתפס כאילו הוא התפקידי� ובדעות לגבי חלוקת התפקידי� בי� הגבר לאישה בחברה הערבית

לכ� מרבית ההורי� במחקר הנוכחי שומרי� על מסורת זו ו, מהפ  בחברה הערביתללהתפוררות הערכי� ו

בחלק מהמקרי�  ,כלומר. בת� ע� הצרכי� המיוחדי� לגור מחו� לביתאפשר לומסרבי� באופ� מכוו� ל

, י� עצמאיי�לקבלת החלטה שלילית בקשר ליציאה למגור הביאה, עצ� העובדה שהיה מדובר בבחורה

  .ללא התחשבות ברמת תפקודה ובצרכי� שלה

  סיכו�

בת� ע� הלקות /הורי� ערבי� מעדיפי� לטפל ולגדל את בנ�, על פי הממצאי� במחקר הנוכחי

נית� לומר . ג� בהגיע� לגיל הבגרות והעצמאות הבוגרי� נשארי� תלויי� בהוריה�. הקוגניטיבית בבית�

, ונצפתה התנגדות ברורה מסיבות שונות, י יחסית בחברה הערביתכי נושא  הדיור העצמאי בקהילה טר

הקשורות לאופי , תרבותיות. 1:  הסיבות העיקריות ה�. אשר לכול� משקל נכבד בקבלת החלטה מסוג זה

וע� זאת מתברר , החברה הערבית המסורתית שעוברת תהליכי שינוי וטרנספורמציה בתחומי� שוני�

נית� לחלק . די שיביא לשינוי אמיתי בתחו� המגורי� העצמאיי� בקהילהשהשינוי אינו מספיק מהותי כ

לפיה אלוהי� הוא השולט על גורלו של : אמונות דתיות �כמו : את הסיבות התרבותיות למספר תחומי�

על ההורי� לקבל את הבוגר , על כ�. ומשבר הינו גזרה שאלוהי� מטיל על בני האד� ועליה� לקבלה, האד�

גישת ההורי� הערביי� לילד ע�  �, ל אותו ולהתמודד ע� המשבר ללא עזרה פורמאליתלגד, ע� הלקות

לידת ילד נכה מעוררת אצל משפחות תחושת כישלו� ובושה אשר מונעת ממשפחות לפנות ולקבל סיוע  :.ק.ל

.  כגו� המשפחה המורחבת, פורמאלית�משירותי� מקצועיי� ציבוריי� ונעזרי� רבות בתמיכה בלתי

ייתכ� כי הסיבה . הבושה של ההורי�  מתלווה לחשש של תגובות אנשי� אחרי� ללקות של ילד�תחושת  

 �, נעוצה ביחס החברה הערבית בהיבט התרבותי חברתי כלפי נכות וחריגות ובדפוסי התמודדות שוני�

הממקמת את האישה , מדובר בחברה פטריארכאלית בחברה הערבית עדיי�: מעמד האישה בהשוואה לגבר

להיכנע לרצונותיו ולשמש , ישנה ציפיה מהאישה להיות תלויה בבעלה , במקו� נמו  בהיררכיה המשפחתית

חלוקה זו נגזרה מהאופי השמרני החזק של החברה הערבית ומדפוסי . לו ולמשפחתו מקור לתמיכה
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ועל כ� הורי� ,גציה וחלוקה ברורה בי� נשי� וגברי�ששמי� דגש על סגר, ההתנהגות המושרשי� עמוק

   .ק.בקהילה כנושא לא מקובל במיוחד א� מדובר בבחורה ע� ל התייחסו לנושא המגורי� העצמאיי�

סיבות הקשורות לחוסר מודעות אודות נושא המגורי� בקהילה ומחסור במקומות דיור שהולמי� את . 2

ישנ� מעט מקומות דיור קהילתי בכפרי� , גראפית ותרבותיתבחינת קירבה גיאוצרכי הבוגרי� הערבי� מ

  . הערביי� המיועדי� לבוגרי� דוברי ערבית

שסיפרו , יחודיותו של המחקר היא בכ  שנית� ללמוד רבות אודות המשפחות מתיאורי האימהות בראיונות 

�ת לא היו הנתוני� והאפיוני� שהתקבלו בדר  הזא. על הקושי בהתמודדות ע� מצוקת� של ילדיה

  .מתקבלי� לולא הדיווח בשיטת המחקר האיכותני

, בכ  שחש* לראשונה את התפיסות, נית� לומר כי המחקר הנוכחי השיג את מטרתו העיקרית, לסיכו�

   .והעמדות של הורי� ערביי� בכל הנוגע לדיור עצמאי בקהילה עבור ילדיה� הבוגרי� החששות

  מגבלות המחקר 4.2 

נושא המגורי� העצמאיי� בקהילה אינו נפו�  שבו ,ה חדשה יחסית במגזר הערבימחקר זה התמקד בסוגי

לא נמצאו מחקרי� קודמי� שבדקו את נושא תפיסות  .נו מחקר חלו�ימחקר זה ה .וא* אינו מקובל

. טיביותת ע� לקויות קוגני/ההורי� בקשר ליציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה בקרב הורי� ערבי� לבוגר

  :ספר מגבלותמכא� נובעות מ

לכ� . וא* הרתיע אות� הנושא היה חדש בעבור�. אחוז ההיענות של ההורי� היה נמו  יחסית, ראשית

והסכימו  כמו, שנשלחו בפועל להורי� לבית דר  בית הספר שאלוני� 52מתו  , שאלוני� 31מולאו 

זהו מדג� . הנתוני� מה שיצר קושי באיסו*, היו הורי� שסירבו לשת* פעולה. להתראיי� רק שבע אימהות

   .ויש לשאו* למדג� גדול יותר, מצומצ�

אי� שאלוני� לנוכח העובדה ש .מגבלה הקשורה לתקפות השאלוני� בה� חל שימוש במחקרישנה , שנית

רכי� של המחקר שאלוני� קיימי�  לצהותאמו , תקפי� ומהימני� הקיימי� בספרות המקצועית בנושא זה

ובנוס* לכ  חלק מההורי� שמלאו שאלוני� , ידי אנשי מקצוע בדקה על נ השאלוני� מהימנות  .הנוכחי

של הורי� על מנת לקבל תמונה ברורה ורחבה  יותר גדוליש לשאו* לראיי� מספר ). 31מתו   7(רואיינו 

  .יותר

כלל  לגביוהיה קשה להכליל את התוצאות , רוב הנעני� לשאלוני� היו הורי� מוסלמי�, שלישית

. נוצרי� 2.1%מוסלמי� ו  16.2%ערבי� ומתוכ� מאזרחי ישראל ה�  %18.3 �כ  .י� באר�אוכלוסיית הערב

כלומר הפיזור דומה למציאות אבל , )31הורי� מתו   4(נוצרי�  15.3% במחקר היו מבי� ההורי� שנדגמו
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נית� להניח כי יש הבדל באמונות ובגישות המקובלות על . עדיי� אינו משק* את כלל האוכלוסייה

ולכ� יש לשאו* למחקרי� , הבדל שיכול להשפיע על הדעה בנושא מגורי� בקהילה, מיני� בשתי הדתותהמא

  .שיהיה בה� יותר נבדקי� מכל הדתות הערביות

יש לשאו* לשת* הורי� מכל רחבי האר� . המחקר התמקד בערי� וישובי� בחיפה והסביבה, רביעית

וק את השפעת אזור המגורי� וההבדלי� בתרבויות ועל על מנת לבד, )בירושליי� וכפרי� צפוניי�, בדרו�(

  .מנת להכליל מתוצאות המחקר לגבי כלל האוכלוסייה

ובמקרי� מסוימי� התיאורי� שעלו מהראיונות לא תאמו , 31הורי� מתו   7במחקר התראיינו , חמישית

חשו* מימדי�  שטמונה ביכולת� ל, עובדה זו מדגישה את חשיבות הראיונות. את הממצאי� הסטטיסטיי�

  . חשוב לראיי� מספר גדול יותר של הורי�, מסיבה זו. נוספי�

 השלכות יישומיות 4.3

כפי , במגזר הערבי. הלקות הקוגניטיבית בעליהמחקר מלמד על חשיבות המשפחה בחייה� של הבוגרי� 

  .יה�מקו� מגוריה� הטבעי של הבוגרי� לאחר סיו� בית הספר הוא בית הור, מחקר הנוכחיה מאששש

מגורי� עצמאיי� בקהילה שיכולי� לשפר את איכות חייה� של הבוגרי�  של נצפה חוסר מודעות לנושא

 ,מכא� נובעת התרומה העיקרית של המחקר. תעסוקה חוגי� וכדומה, בכל הקשור לבילוי שעות היו�

אפשרויות שהינה הגברת המודעות אצל הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי לקיו� 

  .מגוונות למגורי� עצמאיי� בקהילה

מחקר זה נת� פרספקטיבה תרבותית לגבי קבלת החלטה של הוצאה לדיור עצמאי בחברה  ,לכ  בנוס* 

בעיקר כי נושא זה עדיי� אינו , מצד ההורי� והתלבטויות ותקבלת החלטה כזו מלווה בהרבה רגש .הערבית

ערבית שמיועדי� לקליטת בוגרי� ערביי� ומותאמי� בקהילה ה דיורוכי יש מעט מקומות , מקובל

  . תרבותית עבור�

 ידע נוס* על ההשלכות של, סוציולוגיההחברה והמדעי , חינו הלחוקרי� בתחומי  יכולה לספקעבודה זו  

, במגזר הערבי על קבלת ההחלטות במשפחה ערכי המשפחההשינוי בתהלי  המעבר למודרניזציה ו

�  . גברי� לנשי� ולקשרי� בי� המשפחה המורחבת למשפחה הגרעינית בהתייחס ליחסי הכוח בי

בידע  אודות סוכנויות חו� וגופי� . ק.מהמחקר הנוכחי עולה הצור  להעשיר הורי� לבוגרי� בעלי ל

וכא� מוטלת על אנשי מקצוע כמו מורי� ועובדי� סוציאליי� האחריות להשקיע מאמצי� , ציבוריי�

על בתי הספר בחינו  המיוחד להכי� , באותו אופ�. י� לחיי� עצמאיי�בהסבר להורי� ובהכנת הבוגר
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שיכללו מסע שכנוע להורי� והדגמה בכל הנוגע לעצמאות , תוכניות להכשרת התלמידי� לחיי� עצמאיי�

  . .ק.ולאוטונומיה של בוגרי� ע� ל

  ומסקנותהמלצות  4.4

יש צור  במחקרי המש   .בזהירות רבהראשוני ויש להתייחס לתוצאותיו  חשוב לציי� כי מדובר במחקר

להגביר את המודעות לחיוניות העצמאות בקהילה בקרב , רבי� על מנת לבסס את נושא המגורי� בקהילה

 חילמ� הראוי לה .מגורי� בקהילההמשתני� נוספי� הקשורי� לנושא  לאתרו ,.ק.בעלי ל בוגרי� הערבי�

יש . ולשאו* לדגו� הורי� מכל חלקי האר� ,האר� את המחקר על אוכלוסיות ערביות רחבות יותר ברחבי

גישות דת ו בסיס שלהורי� על האת ההבדל בגישות  סבירעל מנת לה ,משלושת הדתותלראיי� הורי� 

התמודד את הסיבות שמונעות או מאפשרות מגורי� עצמאיי�  ול לעומק להבי� במטרה, כל זאת. דתיות

�. כפי שנעשה במחקר זה, י� השיטה הכמותית והאיכותניתמומל� לשלב ב רי המש קיש לציי� שבמח. אית

ג� לבוגרי� וג� , מומל� לראיי� מספר גדול יותר של הורי�, על מנת לקבל תמונה ברורה ורחבה יותר

ובשילוב של תוכניות התערבות , קיי� צור  בפיתוח תוכניות העצמה אישית , כמו כ� .. ק.לבוגרות ע� ל

ולכ� קיי� צור  במחקרי� רבי� על מנת להחדיר , דובר בנושא חדש ורגישמ. וקבוצות מיקוד של ההורי�

במסגרת של המועצות . ק.החל משינויי� בבילוי שעות הפנאי של הבוגרי� בעלי הל, שינוי בחברה הערבית

תרבות ומרחק , ועד לקיו� אופציות מגורי� ההולמות את הדיירי� מבחינת שפה, המקומיות השונות

  .גיאוגרפי

 ישנ� גורמי� משרד הרווחהב .מומל� לבצע מחקרי� עתידיי� תו  שיתו* פעולה ע� משרד הרווחה       

במגזר הערבי וממליצי� להורי� על דיור עצמאי  21מאתרי� בוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות מעל גיל ה

  .אחר מטפלאו כל גו*   המקומיתהמועצה , משרד הרווחהלהורי� דר   קל ויעיל לגשתויהיה , בקהילה

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

65

 ביבליוגרפיה
  
  .     99�115,המשפחה הערבית, גרנות. בתו  ח. מסורת ותמורה: המשפחה הערבית). 1987. (מ, אביצור

  .מעוצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל: ירושליי�       
  

  . חובב. רייטר ומ. ש, רימרמ�. בתו  א. משפחת הנכה לאור  מעגל החיי� המשפחתי). 1986. (א, ארלי 
  .ריקובר'צ: תל אביב. 77�86, נכות התפתחותית ופיגור שכלי). עורכי�(      
  

�  עבודת . הקשר בי� מערכות תמיכה לבי� רווחה אישית של אלמנות ערביות). 2000. (ד, סיני� גבעו
  . אוניברסיטת חיפה. גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמ       
  

�   הערכת שביעות הרצו� של הורי פעוטות ע� צרכי� מיוחדי� המשתתפי� בתכנית. )2002. (מ, גול
   ס לעבודה"ביה, עבודה לקבלת תואר מוסמ . שילוב במעונות יו� ובמשפחתוני� בקהילה      
  .אוניברסיטת  תל אביב , סוציאלית      

  
    אג*�הרווחה משרד ,טיתסטטיס סקירה�שכלי פיגור ע� אנשי� .( 2009 ) .א ,משה וב� .ר ,גורבטוב

  .והכשרה תכנו� , בכיר למחקר       
  

  עבור אנשי� ע� , עקב מעבר מבית המשפחה למסגרת חו� ביתית, חווית הפרידה). 2006. (נ, גרייצר
  אוניברסיטת תל , בית הספר לעבודה סוציאלית, חיבור לש� קבלת תואר מוסמ . פיגור שכלי       
  .תל אביב, אביב       

  
  ביתית של הורי� יהודי� וערבי� לילדי� ע� צרכי�     �מחשבות על השמה חו�).  2004. ( א, רניצקיג

  עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת . מיוחדי�בהקשר לנטל וצריכת שירותי�      
  . אוניברסיטת חיפה. תואר מוסמ       

    הוצאת ספרי� . הורות ונכות התפתחותית בישראל). 1997( .א, ורמות. א, רימרמ�, .מ, חובב ,.א, דבדבני

  .ירושליי�, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"ע       
  

�  סוגיות בחינו  מיוחד . עמדות בקרב הורי� לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�). 2001. (ט, היימ
  .16, ובשיקו�       

  

  20 -ה"תשס ,י�ירושל , 2004 במספרי� ישראל ,לסטטיטיקה המרכזית הלשכה
  .האוניברסיטה הפתוחה. 10, סוגיות בחינו  מיוחד. משפחות לילדי� חריגי�). 1990. (נ, וייסקופ*       

  
  .האוניברסיטה הפתוחה. 10, סוגיות בחינו  מיוחד. משפחות לילדי� חריגי�). 1990. (נ, וייסקופ*

  
�  י למידה וסגנו� ההתמודדות המודל המנטאלי לגב, תפיסת התפקיד). 2007. (א,חכ��זילברשטיי

  חיבור .  של מורי� לחינו  מיוחד המלמדי� תלמידי� ע� פיגור שכלי קשה ועמוק ורבי נכויות      
  .החוג לחינו , אוניברסיטת חיפה". דוקטורט לפילוסופיה" לש� קבלת תואר       
  

  .264 � 260' עמ, ט"נ, הד הג�. החינו  המיוחד והורי הילד החריג). 1995. (כ, ארנ�. ר, זקס
  

  ערכיה התרבותיי� וזיקת� לעבודה : המשפחה הערבית בישראל ). 1994. (מ, יחיא�'חאג
 .249�264, )3�4(ד "י. הסוציאלית חברה ורווחה       

  
  משרד העבודה : ירושליי�. 1975, ה"תשל 2תיקו� מספר , )�1969 ט"תשכ(חוק סעד טיפול במפגרי� 

  .והרווחה      
  
  עבודת גמר לקבלת תואר. משפחה ומעמד האשה הערבייה בישראל, קהילה). 1997. (ס, שיבו�'ח

  [.אוניברסיטת חיפה, ס לעבודה סוציאלית"ביה, מוסמ       
  

  .המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ח"הוצאת  מט: תל אביב. כע� שתול). 1990. (ע, ליפשי�; .ר,חכ�



 

 

66

  
  .מכו� הנרייטה סאלד, ירושלי� .התמודדות המשפחה ע� ילד  חריג). 2001. (י, טלר

  
�  תמיכה , התמודדות ע� דחק: הורי� לבוגרי� ע� נכות התפתחותית). 1999. (ר, חבושה�כה
  משפחתית ועמדות כלפי נורמליזציה כמשתני� הקשורי� לעמודותיה� כלפי תעסוקת       
  אוניברסיטת    .עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמ . בת�/בנ�      
  . חיפה      
  

  זוגי , תפקוד הורי: משפחות ע� ילד הסובל מנכות התפתחותית). 1998. (ש, ושולמ�. ר, שי*�לוי
  הורות ונכות ). עורכי�( רמות . א, רימרמ�, חובב. מ, דובדובני. בתו  א. ומשפחתי      
   .מגס: ירושלי�). 15�34' עמ(  התפתחותית בישראל      

  
  עמדות אנשי צוות במגזר הערבי כלפי שילוב� של אנשי� מפגרי�    ) 2001. ( מ, יה'מרג�מזאוי
  אוניברסיטת   . עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמ . בקהילה      
 . חיפה      

�        , קור חו�הספקת שירותי� חברתיי� באמצעות מי: ההפרטה של הביצוע) . 2010. (א, שרמ�, .ר, מנדלקר

  .משרד הרווחה       
  

  איכות חיי� של אנשי� סיעודיי� ע� פיגור שכלי קשה או עמוק בדיור ). 2001. (ד, נאו�ו. ד, מנדלר
 . מכו� ברוקדייל �וינט'ג. דוח מחקר. קהילתי      
  

   �חותיתגישות הורי� ערבי� לילדי� בעלי נכות התפת). 1986(' י, רוזנברג', ש, רייטר', ס, מרעי
  .75�83, 1, חינו  מיוחד ושיקו�. נוצרי� ודרוזי�, מוסלמי�: השוואה בי� דתית      
  

�  הערכת צרכי�  :ילדי� ע� צכי� מיוחדי� ). 1998. (ג, וריבליס. מ, שמיעל, .ב, מורגנשטיי�, .ד, נאו
  ח "דו. לאומימכו� ברוקדייל והמוסד לביטוח  � וינט'ג: ירושליי�. וכיסוי� על ידי שירותי�      
 .00355' מחקר מס     

 
  חיבור לש� קבלת   .  הזדמנות לצמחיה ופיתוח כישורי חיי� עבור מבוגרי� צעירי�). 2002. (א, סבר
  .החוג לחינו , אוניברסיטת חיפה". דוקטורט לפילוסופיה" תואר       
  

 , שראל הזדמנות לשינוי חברתיהנכי� בחברה הערבית בי. דוח מחקר) 2006. (י, שחק, .ל, שחק, .א, סנדלר
 .ירושליי�       

 
  212 �207: 37, המזרח החדש. תמונת מצב �שירותי הרווחה במגזר הערבי בישראל). 1995(' פ, עזאיזה

    
  . א, חובב. מ, רימרמ�. בתו  א. תהלי  האבחו� לקביעת קיומו של פיגור שכלי). 1997. (ח, עמינדב

  . נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישראל צרכי� ומעני�). רכי�עו. ( רמות. דובדבני וא       
  .הוצאת מאגנס:  ירושליי�       

  
  . טיפול באמצעות מוזיקה באנשי� ע� פיגור שכלי �גשר בצלילי�). 2001. (נ, ובלאס. ח, עמינדב

 .הוצאת הקיבו� המאוחד: א "ת       
  

  , רייטר, .א, בתו  רימרמ�, על הולדת ילד נכהתגובות הורי� , )1998. (א, ורימרמ�, .ד, פורטובי�
  צריקובר : א"ת, 87�96,נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישראל, )עורכי�. (מ, חובב, .ש       
  .מוציאי� לאור       

  
  .מ"הוצאת מסדה בע. המחקר האיכותני בהוראה ובלמידה). 1990. (נ, ב� יהושע �צבר

  
  כושר השתנות קוגניטיבי והסתגלות חברתית אצל מפגרי� הגרי�  ).1991. (ח, וליפישי�. ד, צוריאל

  .  146�127, א"י, חברה ורווחה. בבית לעומת מוסד      
 



 

 

67

�  . הילדה הישראלית הפלסטינית: ודילמות בתכנו� מחקר ומדיניות סוגיות ). 1998. ( נ, קיבורקיא
  ממצב קיו� לקראת סדר יו�  –אל ילדי� ובני נוער ערבי� בישר). עור . (ח, עסבה�בתו  אבו      
  .מכו� ברוקדיל –וינט 'ג: ירושלי�. עתידי      
  

  . הקשר בי� הרגשת אשמה של הורי� לילד מפגר ובי� מערכת היחסי� במשפחה). 1998(י , קנדל
  ). 53�63' עמ( הורות ונכות התפתחותית בישראל. רמות. א� רימרמ� וא, חובב, .מ, דבדבני. בתו  א       
  .מאגנס: ירושליי�       
  

�  .האוניברסיטה הפתוחה. אביב�תל. 1,2,3יחידות . סוגיות בחינו  המיוחד). 1989. (ח, רונ
   

�  .קרית ביאליק: הוצאת ספרי� אח, דרכי עבודה והוראה , עיו�: פיגור שכלי ). 2005. (ח, רונ
  

  .מ"גסטליט בע: החיפ .הבריאות והחינו , חבר חריג במערכות הרווחה). 1997(' ש, רייטר
  

    , איכות חייו של הילד בעל הצרכי� המיוחדי� לאור הרחבת עקרו� הנורמליזציה) 1999. (ש, רייטר
  .61�69, 14, סוגיות בחינו  מיוחד ובשיקו�       

  
  : יחידה ג. הערבי והדרוזי, הממלכתי דתי , לקראת בגרות לבית הספר הממלכתי) 1999. (ש, רייטר
  משרד החינו  המזכירות הפדגוגית האג* . את יציאה מהבית ומגורי� עצמאיי�חינו  לקר      
  .לתכנו� ולפיתוח תכניות לימודי�      
  

�  ביתית בקרב הורי� לילדי� ומתבגרי� הלוקי� �הכונות להשמה חו�). 1991. (א, רימרמ
  .116�109את "יחברה ורווחה . במוגבלות שכלית קשה      

   
�  סקירת מחקרי�  �ביתית של ילדי� בעלי נכויות התפתחותיות�השמה חו� ,)1993. ( א, רימרמ

  .16,329�340,חברה ורווחה, והשתמעויות לפרקטיקה ולמדיניות      
  

  י    "פיתוח זהות עצמית תעסוקתית אצל תלמידי� ע� פיגור שכלי קל ובינוני ע). 2005. (ד, ר�
  עבודת גמר המוגשת לאחר קבלת תואר . תיתהכשרה מקצועית המלווה בתכנית חינוכית שיט      
  . אוניברסיטת חיפה, מוסמ       
  

�  .בנימינה. סיווג ומערכות תמיכה, הגדרה: פיגור שכלי). עורכת) (2004. (ס, ריקלי
  

  מאפייני דייריו וכיווני התפתחות  :דיור קהילתי למבוגרי� הלוקי� בפיגור שכלי). 1993. (ח, שוור�
  .83�95, 39, חו� סוציאליביט. אפשריי�      
  

  מכו� ברוקדייל לגרונטולוגיה  � וינט'ג. דיור קהילתי למבוגרי� בעלי פיגור שכלי). 1994. (ח, שוור�
  . ירושלי�. והתפתחות אד� וחברה      
  

  צרכי� וכיווני תכנו� , מאפייני�: דיור בקהילה לאנשי� ע� פיגור שכלימסגרות ). 2003. (ח, שוור�
  ". של�"קר� . איל��אוניברסיטת בר. �עתידיי      
  

  . בתו  נ. מהגישה הפרשנית לגישות פוסט מודרניות בחקר החינו ). 2001. (מ, אריאל, .ש, שלסקי
  .דביר: אור יהודה). 31�76' עמ(  מסורות וזרמי� במחקר האיכותי, )עורכת( צבר ב� יהושע       
  

  . 158' סקר תקופתי מס. 1996�1997יישוב  מקבלי גמלאות לפי). 1998. (א, וקור�. מ, שמלצר
 .מנהל המחקר והתכנו�, המוסד לביטוח לאומי: ירושליי�      

 
  הוצאת: אביב�תל .תיאוריה ויישו� –מחקר איכותני , מילי� המנסות לגעת). 2003. (א, שקדי
 .רמות      

 

Abudabbeh, N. (1996). Arab family. In M. McGoldric, j. Giordano & J. Pearce (Eds.),  

        Ethnicity and family therapy, 333-346. New York: The Guilford Press. 



 

 

68

  
    Al-Haj M. (1987). Social changes and family processes, Arab Communities in  

        Shefar-am. Brown-Univ: Westview press. 

  
American Association on Mental Retardation (2002). Mental retardation: Definition, 

       Classification, and Systems of Supports. Washington, D.C.: AAM  
 

Azaiza, F. (1995). Welfare Services In the Arabs Sector in Israel: The current  

       situation. The Arabs Citizens of Israel. Jerusalem: The Hebrew University.  
 

Barakat, H. (1993). The Arab Society, Culture and State. Berkeiery: University of   
    

            California Press. 

Barban, J., & Glen, D. (2001). Construction of Adulthood and Disability. Mental  

       Retardation, 39, 286-296.  
 

Barlow, J. and Kirby, N. (1991). Residential satisfaction of persons with intellectual 

       disability living in an institution or in the community. Australia and New Zealand 

       Journal of Developmental Disabilities, 17, 7-23. 

 

Beresford. B.A. (1994). Resources and strategies: How parents cope with the care of a  

       Disabled child. Journal of child psychology and psychiatry, 35, 171-209.  
 

Blacher, J. (1994). Placement and its consequences for families with children who    

        Have mental retardation. In J. Blacher (Eds.), When there’s no place like  

        home: Options fo children living apart from their natural families (pp.213- 

        243). Baltimore, Maryland: Brookes.  
  

Blacher, J. (2001). Transition to adulthood: Mental retardation, families and   
                          culture. American Journal on Mental Retardation, 106, 173-188.  

        

Borthwik-Duffy, S.A., Eyman, r.k. & White, J.F.(1987). Client characteristics and  

       residential placement paatterns. American Journal of Mental Deficiency, 92, 24-30. 
  

Brook, S and Bowler, D. (1992). Community Adjustment of Mentally Handicapped  
      People after Total Hospital Closure: A Preliminary Report. Unpublished  
      Manscript.    

 

Brown, R. (1997). Quality of life for people with disabilities: Models, Reaserch &          
                         Practice U.K.: Cheltenham  

  
 Buttimer, A. (1981). Social space and the planning of residential areas. In: A.  

               Buttimer and D. Seamon (Eds.),  The experience of space and place,(pp. 21-54),   

       NewYork: St. Martin Press. 

  
  

Cans, C., Wilhelm, L., Baille, M.F. du Mazaubrun, C., Grandjean, H.,Rumeau- 



 

 

69

       Rouquette, C. (1999). Aetiological findings and associatef factors in children with  

       severe mental retardation . Developme Practice U.K.: Cheltenham.      

 

Chadsey-Ruch, J., Rusch, F.R., and O'Reilly, M.F. (1991). Transition from school to  

           integrate communities. Premedical and special Education, 12,23-33.  

 

Chambers, C. R., Hughes, C. & Carter, E. W. (2004). Parents and sibling   
                 perspectives on the transition to adulthood. Education and Training in  

       Developmental Disabilities, 39, 79-94.   

 

Crawford, M.J., Weaver, T., Rutter, D., Sensky, T., & Tyrer, P. (2002).Evaluating  

       new treatments in Psychiatry: The potential value of combining qualitative  

       and quantitative research methods. International Review of Psychiatry, 14(1),  

       6-11.  
  
Cullen, C., Whoriskey, M., Mackenzie, K., Mitchell, W., Ralston, K., Shreeve, S. and  
      Stanley, A. (1995). The Effects of Deinstitutionalization on Adults with Learning  
      Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research., 39,484-494.  
 

Dennis, R., Williams, W., Giangreco, M., and Cloninger, C. (1993). Quality of Life as  
      Context for Planning and Evaluating Services. Exceptional Children, 59,449-512. 
 

Devers, E. & Robinson, K.M. (2002). The making of grounded theory: After death  

      communication. Death Studies, 26(3), 241-253. 

 

Dwairy, A.M. (1998). Cross-Cultural Counseling: The Arab –Palestinian Case. New  

      York: The Hawaorth Press. 

 

Emerson, E. (1985). Evaluating the Impact of Deinstitutionalization in the lives of  

      Mentally Retarded People. American Journal of Mental Deficiency, 90,277-288. 

 

Essex, E.L., Seltzer, M.M., & Krauss, M.W. (1999). Differences in coping  

       effectiveness and well- being among aging mothers and fathers of adults with  

       mental retardation. American Journal of mental Retardation, 104, 545-63. 

 

Everson, J. & Moon, S. (1987). Trsnsition Services for Young adults with Severe  

        Disabilities. Defining profesional and parental roles and responsibilities. Journl  

        of the Association for Persons with Severe Handicaps, 12,87-95. 

 

Eyman, R. K. and Arandt, N. (1982). Life Span Development of Institutions and  
       Community Based Mentally Retarded Residents. American Journal of Mental  

      Deficiency, 86, 342. 

 

Eyman, R. K. & Borthwich, A. (1980). Patterns of Care of Mentally Retarted Persons.  
      Mental Retardation, 18, 63-65. 
 
Farber, B. (1962). Effects of a severely mentally retarded child on the family. In E.P. Trapp &  



 

 

70

      P. Himelstein (Eds), Reading on the exceptional child: Reasearch and theory, 227-246.  

      New York: Appleton-Century Crofts.   

 

Felce, D. (1997). Defining and applying the concept of quality of life. Journal of  

          Intelectual Disability Reaserch, 41, 126-135. 

 

Florian, V. & Katz, S. (1983). The impact of cultural, ethnic and national variables on  

       attitudes towards the disabled in Israel. International Journal of Intercultural Relation, 7,  

       167-179.  

 

Florian, V., Weisel, A., Kravetz, S. & Shurka-Zernitsky. (1988). Cultural infleuences on  

       attitudes toward disability: A comparison of Arab and Jewish hight school student in  

       Israel. International Journal of Rehabilitation Research, 11, 279-283. 

 

Ford, J. & Barlow, J. (1994). The Ru Rua Family Impact Survey. Australian and New  
      Zeeland Journal of Developmental Disabilities, 19,121-138.  
 

Frey, K.S., Fewell, R.R., & Vadsay, P.F. (1989). Parental adjusment and changes in  

      child outcome among families of young handicapped children. Topics in Early  

      Childhood Special Education, 8, 38-57. 

 

Flanagan, J. (1982). Measurement of Quality of Life: Current State of the Art.  

      Archives of Physical and Medical Rehabilitation, 63,56-69. 

 

Good, D. (1990). Thinking about and Discussing Quality of Life. In: Quality of Life:  

         Perspectives and Issues. Schalock, R.L. (Ed.). 41-57. American Assosiation on  

         Mental Retardation. Washington, DC. 

 

Haney, J. (1988). Empirical Support for Deinstitutionalization. In: Integration for  
      Developmentally Disabled Individuals into the Community, 2ed. Heal, L., Haney,  
      J., and Novak Amado, A. (eds). 37-58. Brooks. Baltimore.   

 

Heal, L. and Sigelman, C. (1990). Methodological Issues in Measuring Quality of  

      Life in Individuals with Mental Retardation. In: Quality of Life: Perspectives and  

      Issues. Schalock, R.L. (Ed.). 161-176. American Association on Mental  

      Retardation. Washington, DC.  
 

Heal, L. (1987). Institutions Cost More than Community Services. American Journal  

      of Mental Deficiency, 92, 136-138. 

 

Heller, T. & Factor, A. (1991). Permanency planning for adults with mental  

      retardation living with family caregivers. American Journal of Mental  

      Retardation, 96, 163-176. 

 

Henry, D., Keys, C., Jopp, D., & Balcazar F., (1996). Attitudes of  community-living  

      staff members towards person with mental retardation, mental illness, and dual  

      diagnosis. Mental Retardation. 34, 367-379. 



 

 

71

 

Huntigton. R.L.,Fronk. C. & Chadwick, B.A. (2001). Family roles of contemporary  

       palestinian women. Journal of Comparative Family Studies, 32, 1-19.  

 

Kelly, T.B. & Kropt, N.p.(1995).Stigmatized and perpetual parents: Older parents  

      caring for adult children with life-long disabilities. Journal of Gerontological       

      Social Work, 24, 3-16. 

 

King, R. D. and Rayons, N. V. (1968). An Operational Measure of Inmate  
      Management in Residential Institutions. Social Science and Medicine, 2, 41-53. 
 
Kornblatt,E., & Heinrich,J.,( 1985), needs and coping abilities in families of the 

       children with developmentaly disabilities, mental retardation, 23, 13-19.  

 

Lakin, K.C, Hayden, F.M. & Abery, H.B. (1994). An overview of the community 

       living concept. In Mary F. Hayden & B. Abery (Eds.), Challenges for a service    

       system in transition (pp. 3-23). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 
 

Larson, S. and Lakin, K. (1989). Deinstitutionalization of Persons with Mental  

      Retardation: Behavioral Outcomes. Journal of the Association for Persons with  

      Server Handicaps,14,324-323.  

  

Lessenberry, B.M. and Rehfeldt, A.R. (2004). Evaluating stress levels of parents of  

       children with disabilities. Exceptional Children, 70 (2), 231-246. 

 

Luckasson, R; Borthwich-Duffy, S; Buntinx, W.H.E; Coulter, D.L; Craig, E.M;  

      Reeve, A; SchaLOCK, R.L; Snell, M.E; Spitalnick, D.M; Spreat, S; & Tass'e,  

      M.J. (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of  

      support (10 th ed.).Washington, DC: American Association on Mental  

      Retardation. 

  
McNair, J., & Rusch, F.R. (1991). Parent involvement in transition programs.   

             Mental Retardation , 29, 93-101.  

  
Meleis, A. (1981). The Arab-American in the health care systrm. American   

             Journal of Nursing, 81, 1180-1183. 

 

Milter, P. (1984). Quality of Life and Services for People with Disabilities. Bulletin of  

      the British Psychology Society, 371,218-225. 

 

Neece, C.L., Kraemer, B.R., Blacher, J. (2009). Transition Satisfaction and Family  

        Well Being Among Parents of Young Adults With Severe Intellectual Disability.  

        Intellectual And Developmental Disabilities, 47,31-43. 

 

Nirje, B. (1969). The normalization principle and its human management   
        implications. In: R. Kugel, & W. Wolfensberger ( Eds).  Changing patterns in      

residential services, for the mentally retarded.(pp. 179-195). Washington, DC:           



 

 

72

        Government printing office. 

 

Nygern, L., & Blom, B., (2001).Analysis of short reflective narratives: A method for  

       the study of Knoweledge in social Workers' action. Qualitative Research, 1(3),  

       369-384. 

 

O’Brien, J. (1987). A guide to life style planning: Using the Activities Catalogue to  

       integrate Services and Natural Support Systems. An Alternative Curriculum for  

      youth and adults with severe disabilities. (pp. 72-80). Brookes: Baltimore. 

 

Parmenter, T. (1988). An Analysis of the Dimensions of Quality of Life for People  

      with Physical Disabilities. In: Quality of Life and Handicapped People. Brown,  

      R.I. (Ed.). 105-120. Croom Helm. London.  

 

Pegal, S. G. and Whilling, C. A. (1980). Readmissions to a Stae for Mentally Retarted  
      Persons: Reasons for Community Placement Failure. Mental Retardation, 16, 164- 
      166.   
 

Pratt, M. W., Luszez, M. T., and Brown, M. D. (1980). Measuring Dimensions of the  
      Quality of Care in Small Community Residents. American Journal of Mental  
      Deficiency, 85, 188-194.   

 

Prouty, R. & Lakin, K.C. (1995). Residential Services for Persons with Developmental  

      Disabilities: Status and Trends Through 1994. Report 46. Research and Training Center  

      on Community Living, Institute of Community Integration UAP. The collage of education  

      and human development. University of Minnesota. Minneapolis. 

 

Raif, R. & Rimmerman, A. (1993). Parental attitudes to out-of-home Placement of  
      young children with developmental disabilities. International Journal of  
      Rehabilitation Research, 16,97-105. 

 

Rimmerman, A., & Muraver, M. (2001). Experiencing undesired daily life events.  

       Instrumental functioning, social support and well being of Israeli elderly women:  

       Comparison between caregivers/non-caregivers for adult children with mental  

       retardation. Journal of women & Aging. 13, 57-69. 

  

Rimmerman, A. (1990). Sources of Stress and social support among elderly mothers  

      of mentally retarded adults. Journal of social Work and Policy in Israel, 3, 19-28. 
 

Rimmerman, A. (1991). Parents of adolescents with severe mental retardation:  

      Resources, Stress and application For out of home Placement: Australia and new  

      Zeland. Journal of Developmental Disabilities, 17, 45-53. 
 
Rimmerman, A. & Stanger, V. (1992). Locus of control and utilization of social support  

      among mothers of young children with physical disabilities. International Journal of  

      Rehabilitation Research, 15, 39-47. 

 



 

 

73

Rotegard, L., Hill, B. and Bruininks, R. (1983). Environmental Characteristics of  

      Residential Facilities for Mentally Retarded Persons in the United States.  

      American Journal on Mental Deficiency, 88,49-56.     

 
 

Rutter, M. (1985). Family and School Influences on Cognitive Development. Journal  
      of Child Psychology and Psychiatry, 26,683-704. 

 

Schalock, R. (1994). Quality of Life, Quality Enhancement and Quality Assurance:  

        Implications for Programs Planning and Evaluation in the Field of Mental  

       Retardation and Developmental Disabilities. Evaluation and Program Planning.,  

       17,121-131. 

 

Schalock, R., Harper, R., and Genung, T. (1981). Community Integration of Mentaly  
      Retarted Adults:Community Placement and Program Success. American Journal  
      of Mental Deficiency, 85,478-488 

 

Schalock, R. and Lilley, M. (1986). Placement from Community Based Mental  
      Retardation Programs: How Well do Clients after 8 to 10 years?. American  
      Journal Definiecy, 90,669-676. 

 

Scheerenberger, R. C. (1983). A History of Mental Retardation. Baltimore: Brooks  
      Publishing Co. 
 

Schroder, S. R. and Jence, C. (1978). Assessment of Progress of Institutionalized and  
      Disinstitutionalized Retared Adults: A Match Control Comparison. Mental  
      Retardation, 16, 147-148.   
 

Schwartz, C. and Ben-Menahem, Y. (1999). Assessing Quality of Life Among Adults  
      with Mental Retardation Living in Various Settings. International Journal of  
      Rehabilitation Research, 22,123-130.  
 

Schwartz, H. Duvdevani, I. & Azaiza, F. (2002). Working with families whose  
      children have disabilities: Service privision by Jewish and Arab Israeli Social  
      Workers. International Social Work, 45, 353-372. 

 

Seligman,M.,& Darling,R.,(1997), Ordinary Families, Special Children , New York: 

       the Guilford press , 196-221. 

 

Seltzer, M.M.(1992). Family caregiving across the full life span. In L. Rowitz (Ed).  

        Mental Retardation in the year 2000 , 85-100. New York: Springer-Verlag. 

 

Stancliffe, R., and Wehmeyer, M.L. (1995). Variability in the Availability of Choice to Adults  

       with Mental Retardation. Journal of Vocational Rehabilitation, 5,319-328. 
 
Stade, N. (1993). The Use of Quality of Life Measures to Ration Health Care:  

      Reviving a Rejected Proposal. Columbia Law Review, 93,1985-2021.  



 

 

74

  
Storman, D. F. (1989). Mental Retardation in Social Context. Lanham MD:  

      University Press of America.  
 

Stoneman, Z. and Crapps, J.M. (1990). Mentally Retarded Individuals in Family Care  
      Homes: Relationships with the Family of Origin. American Association on Mental  
      Retardation, 420-430. 
 

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. 2
nd

 edition. Sage  

      publications: London. 

 

Thomson, G.O.B., Ward, K., Riddell, S.I., & Dyer, M. (1992). Pathways to adulthood  

      for young people with special educational needs. University of Edinburgh,  

      Scotland, UK. 

 

Tossebro, J. (1995). Impact of Size Revisited: Relation of Number of Residents to  
      self-Determination and Detribalization. American Journal on Mental Retardation,  

      100,59-67.  

 

Vandergriff, D. and Chubon, A. (1994). Quality of Life Experienced by Persons with               

       Mental Retardation. Journal of Rehabilitation,60,30-37.   

  
Walsh, R. and Walsh, J. (1982). Behavioral Evaluation of a State Program of  

      Deinstitutionalization Environments: A Matched-Samples Study of Adults with  

      Mental Retardation. Mental Retardation, 37 (5), 353-363.   
 
Wehmeyer, M.L., and Bolding, N. (1999). Self-Determination Across Living and  
      Working Environments: A Matched-Samples Study of Adults with Mental  
      Retardation. Mental Retardation,37,353-363. 

 

Whitney-Thomas, J., & Hanley-Maxwell, C. (1996). Packing the parachute:   
               Parents experiences as their children prepare to leave high school. Exceptional, 

63, 75-87.         Children    
 
Ysseldyke,J.,& Algozzine,B.,& Thurlow,M.,(2000),Critical Issues In Special 

       Education, Houghton Mifflin Company, Boston ,New York. 

 

Zeltin, A. (1986). Mentally Retarded Adults and their Siblings. American Journal of  
      Mental Deficiency, 91,217-225. 

 

  

  

 

 

 



 

 

75

  נספחי�

  

  שאלו� פרטי� אישיי� ( 1'  נספח מס

  

 ?___________________ע� הלקות הקוגניטיבית ת/וגרתארי) לידה של הב. 1

  

  )נ/  ז  : (? ע� הלקות הקוגניטיבית  ת/מי� הבוגר. 2

  

  ? ת/הא� יש נכויות נלוות או מחלות לבוגר. 3

  אי� נכויות נלוות. 1

  בעיות שמיעה. 2

  בעיות ראייה . 3

  בעיות מוטוריקה. 4

  נכות פיזית . 5

  _____________אחר. 6

  

  ? ת/העצמאות של הבוגר מהי רמת. 4

  נמוכה. 1

  בינונית. 2

  גבוהה. 3

  

  ? ה יחד איתכ� בבית/גרשלכ�  בת /הא� הב�. 5

1 .� ________________________________הא� חשבת� על מקו� מגורי� אחר, כ

______________________________________________________________  

  ____________________________________________גרה/לפרט היכ� גר, לא. 2

______________________________________________________________  

  

  ______________________: )כפר/לציי� ש� העיר( מקו� מגורי� של המשפחה. 6

  

  ?______________________ת/מהו מיקו� הבוגר. 7

  

 ? עיר המגורי�/מצא בכפרה בבית ספר הנ/למד, ת/ת לומד/הא� הבוגר. 8

1 . � ____________________:נא לציי� את ש� בית הספר  �כ

  לא. 2



 

 

76

  

  

  ? ת לחיי� עצמאיי� בקהילה/הבוגרלדעת) מכי� ת /ת הבוגר/שבו לומדבית הספר  הא�. 9

1 .�לפרט , כ

___________________________________________________________________  

  לא. 2

  

  ? ת/קירבת המרואיי� לבוגר מהי. 10

  א�. 1

  אב. 2

 הורה ממשפחה אומנת. 3

 סבתא/סבא. 4

 אחות/אח. 5

 שני ההורי�. 6

  _________________:אחר. 7

  

  ?מצב משפחתי של ממלא השאלו�. 11

 נשואה/נשוי. 1

  גרושה/גרוש. 2

3 .� אלמנה/אלמ

 ______________:אחר. 4

  

  ? מהי הדת של). 12

 ה/נוצרי. 1

 ת/מוסלמי. 2

 ת/דרוזי. 3

 _____________אחר . 4

  

  ?ה את עצמ)/ה מגדיר/אי) את. 13

 ה/דתי. 1

  ת/חילוני. 2

 ת/מסורתי. 3

 ת/חרדי. 4

  



 

 

77

  : השכלה של ממלא השאלו� . 14

 יסודי. 1

  תיכוני. 2

 יס מקצועי"ב. 3

 אקדמאי. 4

  

  ?באיזה עבודה עובד המפרנס העיקרי בבית. 15

 ...)תחזוקהאיש , נגר, מסגר( עבודת כפיי� . 1

 עבודות מזדמנות. 2

  מקצועות חופשיי�. 3

 חינו  והוראה. 4

 עבודות משרדיות. 5

 ת/לא עובד. 6

 _________: אחר. 7

   

? דיור בקהילה  לאנשי� ע� לקויות קוגניטיביות "הא� קיי� באזור מגורכ� או בקרבת אזור מגורכ� . 16

  )בתי� קבוצתיי�, עצמאיותדירות , דירות מוגנות,  דירות הכשרה, הוסטל: כגו�( 

1 . �פרט , כ

____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

  לא . 2

  

ה  לאנשי� ע� דיור מסוג אחר שאינו בקהיל"הא� קיי� באזור מגורכ� או בקרבת אזור מגורכ� . 17

  )מסוד/ פנימייה: כגו�( ?לקויות קוגניטיביות

  _________________________________________________________________פרט, כ�. 1

 ____________________________________________________________________  

  לא . 2  

  

  

  

 

  

  



 

 

78

  לערביתמתורג�  פרטי� אישיי�שאלו�  (  2'  נספח מס

  ����� ������ت ����رةإ
  

1  .��  _________________ ؟ ا#�+�* ا#���( ذات/ذي    ا#$�#&�/ ا#$�#" و دة ��ر
  

   أ���/ذآ� : ا#�+�* ا#���( ذات/ذي    ا#$�#&�/ا#$�#" /.-  .2
  
 ؟ ا#$�#&�/ا#$�#" 4.; أ�:اض أو إ��6�7 إ�3�4ت ه.�#2 ه0.  3

1  .� ��� إ'!&%$ إ#!"!ت �

 ا/.-, +& *(!آ).  2

 ا/�12 &+ *(!آ).  3

  ا/�3آ$ &+ *(!آ).  4

�4$ إ#!"$.  5.�  

6  .�56 :______________ 
  

�  ه� ��.  4�   ؟ ا#$�#&�/ ا#$�#")'"&ى إ#"! �

1  .7892* 

2  .:;�<* 

  #!ٍل.  3
  

�?<= ا>.�2/ا>.2 ه0.  5/=>?� ا#$�A؟ 6* ��<@ 

 _________________________�56؟ ;B-D EB!ن &�B�? ه),  �@?.  1

 _______________________________�.EB.4/EB أE4 أذا. �.  2
  

  _________________):ا#�;�.�/ا#+:�� أ�@( ا#?<= �<�ن  .6
  

��C ه� ��.  7:�  _______اEو د؟ >�= ا#����D 6*  ا#$�#&�/  ا#$�#" 
  
  

����@ ا#$�#&�/  ا#$�#" ه0  .8 /@���� , @���/A������ا دا0F >�;ر�� :+#/�.�  ؟ا#�;

1  .?@�  :�� __________________ ا/-�ر;$ ا;? ذآ� أر

2  .�  
   

���0 23 أن ا�.(ر#� /+*"!(    ه0  .9 G�4 �H�I�    4�  ؟ ا#���J# ��+�?� *6 K��Lة ا#$�#&�/ ا#$�#" و+6ه

 ______________________________________ أ�Iح,  �@?.  1

2  .� 
  

  ؟ >�#&�/  #�$�#" اٍ ����رة ��N$ 3:ا>� ��M  ه* ��.   10000

  أم.  1

 أب.  2

 E* $LM!# $2'!N أه).  3

4  .���ة/� 

 '&ً%   واPم اPب.  5

6  .�56 :______________ 
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11  .�#�J#ا /�����4 ا N$��# ا ����رة؟ 

  *>Sو�$/*>Sوج.  1

2  .TLU*/$VLU* 

 أر*L$/ أر*).  3

4  .�56 :______________ 
  

12  .�P��  ا#;

1. ?L.*/$-L.* 

2  .+3%.*/$%3%.* 

 درز4$/درزي.  3

4  .�56 :______________ 
  

   ؟ RP?2 �6=+*ّ:/+*ّ:ف آ�(.  13
 1  .E4�<*  /$24�<* 

2  .Z&!3*/$1&!3* 

3  .�%[ E4� إ^["ً! *>

4  .�56 :______________ 
  

  ؟)ا ����رة #��$N( ا#����@ �.�ات.  14
1  .+Mا�<Dا 

�ي.  2�!_ 

�ر;$.  3* 2`$%#! 

 أآ!د4-+.  4
  

 ? >�#$�A ا���E* ا0���# ���0 >��ذا.  15

1  .Ea*  )ر!b� ,اد�N ,(� )`%!�$ ر

  )עבודות מזדמנות( ;!3M$ أ#-!ل.  2

  �Nة أ#-!ل.  3
4  .$%D�� ?%L@�و  

5  .cd�* 

6  .� (-@4 

7  .�56 :______________ 
  
  

��/; ه0  .16  �+S.�<  @>.>� اره� أو�L< =أ��آ =>� :�Tص ا#��;ة آ�����V# ل( ا#�+�* ا#���( ذويXP )הוסטל(    ,  

  בתי�  (/����4 دور, )דירות עצמאיות(�?�+�� دور, )דירות מוגנות(����J دور, )דירות הכשרה(�Yه�0 دور         
  ?)קבוצתיי�        
 ______________________________________:ا�Iح, �@?.   1

2   .� 
  

��/; ه0  .17  .�<�+S  @>.>� اره� أو�L< =ع �= �<= أ��آ�P :F[ )���R.� =4 K��L�#ا#��;ة)  ا   

 ?)מוסד(�\�?� أو  )פנימייה((((دا���F, ا#�+�* ا#���( ذوي #���Vص         

 ______________________________________:ا�Iح, �@?.  1

2  .� 
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  ע� פיגור שכלי כלפי מגורי� בקהילה של בוגרי� שאלו� עמדות ( 3'  נספח מס

  

ברמה של הקל ( בעמודי� הבאי� מופיעי� משפטי� ובה� דעות ועמדות כלפי אנשי� ע� פיגור שכלי

אנשי� בד  כלל מסכימי� ע� חלק מהמשפטי� שמופיעי� כא� . ישנ� דעות רבות ושונות בנושא, ) והבינוני

. ת על כל אחד מהמשפטי�/בה אישית חוש/אנו מעונייני� לדעת מה את, ולא יסכימו על משפטי� אחרי�

  . אי� תשובות נכונות או לא נכונות כא� חשובה רק דעת  האישית

  :משמאל לכל משפט יש שש אפשרויות בחירה 

  

6                          5                              4                           3                           2                               1  

  מאוד לא            לא                      לא בטוח                לא בטוח                מסכי�                   מסכי�   

  א  נוטה                                                 מאוד            לא מסכי�           מסכי�                א  נוטה 

  להסכי�                להסכי�                                                      

. ה ביחס למשפט/ה מרגיש/יש לסמ� עיגול סביב המספר שמציי� את האפשרות הקרובה ביותר למה שאת

  ).4(י /סמ�,  ה לא בטוח א  נוטה לא להסכי�/א� את, )1(י /סמ�, ה ע� המשפט/ה מסכי�/א� את, למשל

  .תודה על שיתו* הפעולה

  

                   1               2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי מאושרי�              . 1

  יותר כשה� גרי� ועובדי� יחד  ע� 

  .אנשי� כמוה� 

  

                   1                2              3               4               5               6          אנשי� ע� פיגור שכלי                   . 2

  .לא רוצי� לעבוד  

  

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי                              .3

  זקוקי� למישהו שיתכנ� עבור� 

  .את הפעילויות
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                   1                2              3               4               5               6על אנשי� ע� פיגור שכלי                        .4

  .אסור להטיל אחריות 

  

                 1                2              3               4               5               6                            אנשי� ע� פיגור שכלי . 5

  יכולי� להתארג� ולייצג 

  .  את עצמ�

  

                   1                2              3               4               5               6לאנשי� ע� פיגור שכלי                         . 6

  אי� שאיפה להתקד�  

  .בעבודת�

  

                   1                2              3               4               5               6לאנשי� ע� פיגור שכלי                         . 7

 �  אי� צור  לבחור בי

  .           שה� יעשו כל יו� פעילויות

  

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי                          . 8

  יכולי� להיות אזרחי�

  .מועילי�  בחברה  

   

                   1                2              3               4               5               6              לאנשי� ע� פיגור                     . 9

  שכלי יש מטרות לחייה� 

  .כמו לכל האנשי�

  

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור                                    . 10

  שכלי אינ� יכולי� 

  להתנסות בשליטה 

  .על חייה� כמו אנשי� אחרי�
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                   1                2              3               4               5               6לאנשי� ע� פיגור שכלי                         . 11

  יכולי� להיות קשרי�  אישיי�

  .קרובי� כמו לאחרי�

   

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי                         . 12

  מוגבלי� מדי כדי להיות רגישי� 

  .לצרכי� של אחרי�

  

                   1                2              3               4               5               �6 ע� פיגור שכלי צריכי�          אנשי. 13

  ולתפקד כעצמאיי� בכל , לגור בדיור עצמאי

  . תחומי החיי�

  

                   1                2              3               4               5               6דיור עצמאי בקהילה מתאי�            . 14

  לבני�  ע� פיגור שכלי ופחות 

  . לבנות ע� פיגור שכלי

  

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי ה�                   . 15

  הכי טובי� לייע� ולכוו� אחרי�

  .הרוצי� לעבור לדיור קהילתי

  

                   1                2              3               4               5               6בהחלטות המשפיעות על                      . 16

  חייו של האד� ע� הפיגור יש לתת 

  האד� ע� הפיגורמשקל יתר לדעתו של 

  . מאשר לדעת חברי משפחתו או אנשי המקצוע בתחו�
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                          1                2              3               4               5               6לבית הספר יש תפקיד חושב               . 17

  בהכנת הבוגר ע� הפיגור השכלי לשילוב

  .ולמגורי� עצמאיי� לאחר סיו� בית הספר אמיתי בחברה 

  

                   1                2              3               4               5               6למשפחה  המורחבת יש תפקיד חושב    . 18

  בקבלת החלטה בהכנת הבוגר ע� הפיגור 

  .השכלי לשילוב אמיתי בחברהולמגורי� עצמאיי� בעתיד

  

            1          2              3               4               5               6נית� לסמו  על אנשי� ע� פיגור שכלי        . 19 

  .שיתנהגו ע� כס* בצורה אחראית

  

           1           2              3               4               5            6לדיירי� אי� מה לפחד מאנשי�                    . 20

  .     ע� פיגור שכלי הגרי� ועובדי� בשכונת�

          

                   1                2              3               4               5               6,                          אנשי� ע� פיגור שכלי. 21

  י� להיות צריכ, בדר  כלל

  במסגרת מגורי� אשר יש בה� עזרה

  . ותמיכה של אנשי צוות

   

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי                      . 22

  צריכי� לחיות במסגרת 

  .מוגנת מכל סכנה בקהילה

  

                   1                2              3               4               5               6הטיפול הטוב ביותר עבוד                 .23

  אנשי� ע� פיגור שכלי הוא 

  . להיות חלק מהחיי� הנורמאליי� בקהילה
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                   1                2              3               4               5               6ללא מידה מסוימת של השגחה    . 24

  אנשי� ע� פיגור שכלי , ושליטה

  .יכולי� להסתב  בצרות ע� הקהילה 

  

  

  

                   1                2              3               4               5               6הדר  הטובה ביותר להתמודד      . 25

  ,ע�  אנשי� ע� פיגור שכלי

  .היא מסגרת מוסדית 

  

                   1                2              3               4               5               6בתי� ושירותי� לאנשי� ע�         . 26

  פיגור שכלי צריכי� להיות

  . מחו� לשכונות המגורי� 

  

                   1                2              3               4               5               6ושירותי� לאנשי� ע�          בתי� . 27

  מורידי� את ער , פיגור שכל

  .   הבתי� בשכונה 

  

                   1                2              3               4               5               6אנשי� ע� פיגור שכלי                . 28

  .ה� מעמסה על החברה

  

לציי� מה דעת  ( ת ע� הלקות הקוגניטיבית /תיאור כללי של תפיסת נושא מגורי� עצמאיי� בקילה לבוגר

  ...)בת /ה בעד מגורי� עצמאיי� בקהילה עבור בנ /הא� את, על הנושא

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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  מתורג� לערבית (פיגור שכליכלפי מגורי� בקהילה של בוגרי� ע�  שאלו� עמדות ( 4'  נספח מס

  

����[ ��ا3(– ٍا����رة =>?#�< *6 K��L�#ا#�+�* ا#���( ذوي #�$�#&�= ا   

�دة أراء هi/!2, ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص �g!b و*�ا"c أراء  �3�ي ا/>+ �-) ��a1 ا/>!/%$ ا/38e!ت &+@<* $8L<9*و +& 

�ع هjا'��ن #!دة ا9IP!ص.  ا/-V&ا��Sء *, 4 E* (-b/ن � أو ا�V&ا�4 ,* 7@D (-b/�5ى اPد, ا� *!ذا �@�ف أن �

�V<@� nأ� !%e9I E# (آ $L-�  .� ����-L$ آ) a*. o�!bD? ا/(e9+ رأV& i4:, `3%3$ ]%� أو `3%3$ إ�!D!ت � 

i/!2ت ه!%�!B*5>%!ر إ]/:  

6                      5                            4                          3                             2                           1  

�%[                 �%[                  �%[ ��ا&p<*                  Tآ� ]%�                    *>pآ*                     T&ا�*   

T&ا�*               T&ا�*              EB/ (%*إ/� أ               /EB (%*ا                                            إ/� أ��  

�اDم                                        أ�# $V&ا�                           ا/-�ا&V$                  ا/-

���ل دا�Mة و', أرN ?"�/ي اj/4-�) ا $%�!B*qب ا�"Pا $r.2/!D i;!.Nq g!b� $L-b/ا  ,�L# %r;( إذا ا/-�!ل n2آ T&ا�� 

�م إ/� �-%) /p<* i2Bآ� ]%� آn2 وإذا) 1( ',# $V&ا�  .وهjBا) 4( ', ا/-

  

 1                2              3               4               5               6                 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .1

�ا     ��B4اء�2�ن 2#�*! أآ�� ;@B.4  

�نو4   L-@ ,* 9!صIأ  +LV# cL9� ذوي ?aL�* 

  

�ى.2/ ���  1                2              3               4               5               6          ا/>cL9 ذوي أ9I!ص � 4

   +LV@/ا $r[ا/@-) &+ ر  

  

 1                2              3               4               5               6                 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .3

    $�!3D s9)/ +آ  :U94 ?a/ ا/8@!/%!ت   

 

�/%$ إ/V!ء �-2, .4t.*                                6               5               4               3              2                1  

   �L# 9!صIذوي أ cL9</ا/@ ا+LV 

  

 1                2              3               4               5               6       ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص  B*uD!ن .5

�ا وان 1-�ا>42 أن   L�-4 ?a.8أ� 

  



 

 

86

  1                2              3               4               5               6                 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي 9IP!ص. 6

    � ����م ^-�ح 4V<L/ ?aL-@D  

 

  1                2              3               4               5               6                  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .7

�ا    .%/ $�!3D ا/8@!/%!ت �5>%!ر   

   $%*�   aD? ا/9!`$ ا/%

  

8. !B*uD9!ص نIذوي أ cL9</ا +LV@/1                2              3               4               5               6         ا  

�ا أن    ��B4 E%2^ا�* E4�%8*  ,-<b-L/  

  

 1                2              3               4               5               6                  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي 9IP!ص .9

  ا/2!س �-%, *�) /!%3�a? أه�اف   

  

 1                2              3               4               5               6                 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .10 

�ن �      @%U<.4  وا أن�U%.4 �L#   

      ?a�!%N (�* ,%-�  ا/2!س 

  

11. P9!صI ذوي cL9</ا +LV@/1                2              3               4               5               6               ا 

     EB-* ن أن�B� ?a/  ت!"]# $%e9I  

     $-%-N (�* ,%-�  ا/2!س 

  

  1                2              3               4               5               6                 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص. 12

3�ودون      * $��ر/ ?aأ� �  �@%U<.4ن  

�ا أن ��B4 E%;!.N ت!�!%<N� ?ه�%[  

  

13 .�L#  9!صIذوي أ cL9</ا +LV@/1                2              3               4               5               6        ا 

2�ا أن       B.4 (B)D (V<.*  

  ا/3%!ة *b!�ت bD-%, آ-.>E%LV وا/>�eف      

  

14 .EB./ا (V<.-/ا ,-<b-/!D                       6               5               4               3              2                1 

     ?M]* ر�  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي /jLآ
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     ?M]*و  $��رD  ("ا w/ذوات �!ث cL9</ا +LV@/ا  

  

  1                2              3               4               5               6                  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .15

  EB-4 ا/E4j ا9IP!ص أ&y) ه?      

�وا أن      .$3% 4e2/ا E-/ �4�4 EB./ا   

     ,* E%L_!-* ?a/ )ذوي cL9</ا +LV@/ا( (B)Dو +#!-�      

  

16 .(BD !* TL@<4 9!ذ�!D ارات�" $VL@<-/1                2              3               4               5               6   ا  

  ob4, ا/@LV+ ا/>cL9 ذي ا/(3D s9%!ة     

   أ"�zM!D,ذوz4 رأي *E أآ�� ا�#>r!ر E%@D رأj5p4 z4 أن      

    *E%%2a أ9I!ص أو      

  

�ر;$ .17-L/ $8%dو $-a* <D$t%a                6               5               4               3              2                1  

{/!r/ا/$|/!r/ذات/ذي ا cL9</ا +LV@/ا }*�L/  

 +V%V3/ا  EB.L/و (V<.-/ا �@D ء!aر;$ إ��   ا/-

  

18. $LM!@L/ $@;�  a*?                     6               5               4               3              2                1 دور ا/-

  r.2/!D /<$t%a$ ا/�Vارات D!�9!ذ     

     {/!r/ا /$|/!r/ذات/ذي ا cL9</ا +LV@/ا  

     }*�L/ +V%V3/ا ,-<b-/!D EB.L/و (V<.-/ا +& (rV<.-/ا   

  

19. EB-* ل!B�ا� �L# 9!صI1                2              3               4               5               6                 أ  

  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي      

�ا D!ن       &�e<4 (B)D t.*ل�  

       (BD !* TL@<4 د�V2/!D  

  

  1                2              3               4               5               6                  ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .20

  ا/E4j ا/b%�ان  8%94�ن �     

�ن      L-@4 ن�2B.4و +& ?a%N  

  

  1                2              3               4               5               6           #!دة ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .21

       D$�2�ا أن 3!B.4 Eآ!*pD EB; �^وا  
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�ة *Sودة      #!.-D ?#ود ?"!U/2+ اa-/ا  

  

  1                2              3               4               5               6       أن ob4 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .22

�ا      )%@4  �^pD $%-3* E* (آ �U5 ,-<b-/!D  

  

  1                2              3               4               5               6                 ذوي 9IP!ص اy&P) ا/@[ج .23

      cL9</ا +LV@/ا ��ا أن هb*�   و�924^�ا 24

�ا وان ا/-b>-, &+ ا/rU%@%$ ا/3%!ة &+     ��B4 ءًاS� z2*  

  

  E*                  6               5               4               3              2                1 ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .24

�ا  أن ا/-3>-)      a�   ا/-b>-, &+ *(!آ) 4�ا

      $/!3D ?ده��  ور#!4$ *�ا"r$ دون و

  

  

25. $V4�U/ا ,b�Pا (*!@<L/ ,* 9!صI1                2              3               4               5               6      ذوي أ  

       cL9</ا +LV@/ه+ ا ?a@'و +& $.;~*   

  

  1                2              3               4               5               6              ذوي 9IP!ص و5�*!ت *~;.!ت .26

      cL9� +LV# ob4 ا أن���B4 5!رج Eأ*!آ   

      B./اE ء!%NPا/@!د4$ وا   

  

  9IP     6               5               4               3              2                1!ص ا/9!`$ وا/9�*!ت  ا/-~;.!ت. 27 

�ن ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي    LLV4 E* $-%" ت�%r/ا  

   ا/.2B%$ اNP%!ء &+    

  

  1                2              3               4               5               6                  ه? ا/@LV+ ا/>cL9 ذوي أ9I!ص .28

      �r# �L# ,-<b-/ا  

  

i��1� g!b� ع�'�* EB./ا (V<.-/ا +& ,-<b-/ا E%|/!rL/ ذوي cL9</ا +LV@/ا  ):#أ i4ع &+ رأ�'�� أو *, أ�n ه), ا/-' 

  :)اr.2/!D$ i2D�/i<2D ا/-b>-, &+ ا/-.>V) ا/.�B& EBة

 ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________  
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  טופס לאישור משרד חינו): 5' סמ ספחנ

  30.06.09            ,                                                                                                                            לכבוד

  לשכת המדע� הראשי

   ירושליי�-משרד החינו 

  :קבלת אישור לעריכת מחקר בנושא  :הנדו� 

 ".תפיסת הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי את הדיור והמגורי� העצמאיי� בקהילה"

  

עלי , כחלק מדרישות קבלת התואר. אוניברסיטת חיפה � מ סטודנטית לתואר שני בחוג לחינו  מיוחד"אני הח

קוגניטיביות במגזר הערבי את תפיסת הורי� לבוגרי� ע� לקויות :" בנושא ) תיזה(להגיש עבודת גמר מחקרית 

להעמיק את הידע שלנו אודות משפחות ערביות לבוגרי�  � מטרת המחקר". הדיור והמגורי� העצמאיי� בקהילה

ע� לקויות קוגניטיביות ולבדוק את עמדותיה� ותפיסותיה� של ההורי� לגבי הוצאת ילדיה� למגורי� 

לחינו  ערביי� בבתי ספר  לעריכת המחקרבקש אישור ברצוני ל, לכ�. עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספר

, לאחר אישור ממנהל בית הספר ומסירת השאלוני� ,ביצוע המחקר יהיה ע� ההורי� בלבד. מיוחד במחוז חיפה

ההורי� ימלאו שאלוני� אנונימיי� אשר ישמשו  , רכז פדגוגי ישלחו להורי� את השאלוני�/מחנכת הכיתה

  .תוצאות המחקר יפורסמו ללא שמות הנחקרי� ויהיו חסויי� ,לצור  בדיקה אמפירית בלבד

  

 

  ,בתקווה לשיתו* פעולה

  :ב"רצ

  .מכתב אישור הצעת התיזה � 

  , בכבוד רב                                                                                                                           

                                  גיהא� אבו שקארה                                                                                                                     

 gfar_8@hotmail.com–מייל  –חיפה   21אניליבי� : כתובת -0525745454: נייד            
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  הרווחהאישור משרד טופס ל:  6'מס ספחנ

  30.06.09            ,                                                                                                                            לכבוד

  :קבלת אישור לעריכת מחקר בנושא  :הנדו� 

 ".הערבי את הדיור והמגורי� העצמאיי� בקהילה תפיסת הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר"

  

עלי , כחלק מדרישות קבלת התואר. אוניברסיטת חיפה � מ סטודנטית לתואר שני בחוג לחינו  מיוחד"אני הח

תפיסת הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי את :" בנושא ) תיזה(להגיש עבודת גמר מחקרית 

להעמיק את הידע שלנו אודות משפחות ערביות לבוגרי�  � מטרת המחקר". בקהילה הדיור והמגורי� העצמאיי�

ע� לקויות קוגניטיביות ולבדוק את עמדותיה� ותפיסותיה� של ההורי� לגבי הוצאת ילדיה� למגורי� 

ביצוע המחקר יהיה ע� . לעריכת המחקרברצוני לבקש אישור , לכ�. עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספר

ההורי� ימלאו ,  העובד סוציאלי  ישלחו להורי� את השאלוני�, �לאחר אישור ממנהל  המעו, בלבד ההורי�

אות המחקר יפורסמו ללא שמות הנחקרי� תוצ, שאלוני� אנונימיי� אשר ישמשו לצור  בדיקה אמפירית בלבד

  .ויהיו חסויי�

  

 

  ,בתקווה לשיתו* פעולה

  :ב"רצ

  .מכתב אישור הצעת התיזה � 

  , בכבוד רב                                                                                                                           

                                  הגיהא� אבו שקאר                                                                                                                     

 gfar_8@hotmail.com–מייל  –חיפה  21אניליבי� : כתובת -0525745454: נייד            
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  מכתב הסבר למנהלי בתי הספר: 7' נספח מס

  "דיור עצמאיי� בקהילה"לביצוע  מחקר בנושא  מכתב הסבר:הנדו� 

 ה /ת יקר/מנהל

ביצוע אני פונה אליכ� לצור  , לתואר שני באוניברסיטת חיפה אני החותמת מטה סטודנטית

תפיסת הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי את הדיור "  :בנושא מחקר

לצור  קבלת  תואר ,המחקר נער  במסגרת אוניברסיטת חיפה" והמגורי� העצמאיי� בקהילה

  )  M.A(מוסמ  

אודות משפחות ערביות לבוגרי� ע� לקויות להעמיק את הידע שלנו : מטרת המחקר

קוגניטיביות ולבדוק את עמדותיה� ותפיסותיה�  של הורי� לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות 

  .לגבי הוצאת ילדיה� למגורי� עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית הספר, במגזר הערבי

, יכ� על ידי החוקרתהשאלוני� ישלחו אל, חשוב לציי� שביצוע המחקר יהיה ע� ההורי� בלבד

ויענו  ההורי� ימלאו שאלוני� אנונימיי� , רכז פדגוגי ישלח להורי התלמידי�/מחנכת הכיתה

התוצאות ישמשו לצור  בדיקה אמפירית בלבד ויפורסמו , על שאלות קצרות וראיו� לפי הצור 

 .ללא שמות הנחקרי� ויהיו חסויי�

)  ינוניבכולל פיגור שכלי קל עד (גניטיביות בוגרי� ע� לקויות קוהורי� ל: אוכלוסיית היעד 

  בבתי ספר לחינו) מיוחד  במגזר הערבי) 18(21גילאי� (דוברי ערבית 

  

  ,בתקווה לשיתו* פעולה

  עורכת המחקר 

  יהא� אבו שקארה 'ג

  אוניברסיטת חיפה
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 הסבר להורי�טופס : 8 'נספח מס

  ע� לקויות קוגניטיביותבוגרי� � בקהילה של מחקר בנושא מעבר למגורי� עצמאיי (הנדו� 

 ,הורי� יקרי�

בלי שפרטי�   ,התלמידי� בתכ� התבקשה על ידי להעביר מכתב זה להורי /המחנכת של כיתת בנכ�

  .הועברו לידי, את הזיהוי שלכ� או של ילדכ�  המאפשרי�, כלשה�

למגורי� עצמאיי� בקהילה  ביציאת בוגרי� העוסק ,בית הספר בו לומד ילד   הסכי� להשתת* במחקר

בהנחייתה של , במסגרת לימודיי לתואר שני באוניברסיטת חיפהמחקר זה נער  . לאחר סיו� בית הספר

 הורי� שלשל להעמיק את הידע שלנו אודות העמדות והתפיסות אנו ננסה  ,במחקר זה .שונית רייטר' פרופ

למגורי� עצמאיי� בקהילה לאחר סיו� בית � היציאת ילדי לגבי,  ע� לקויות קוגניטיביות  מתבגרי�ל

  .הספר

עוד .  בתכ�/לביתכ� באמצעות בנכ� שלחוישי, נבקש מכ� למלא שאלוני� קצרי�, במסגרת המחקר

שיסכימו להשתת* בו ולמסור את פרטי ההתקשרות עמ� , לקיי� ראיו� ע� חלק מההורי� הנבדקי�, נבקש

  .הראיו� יתקיי� טלפונית. לצור  כ 

לא , ייאס* באופ� שלא יאפשר לזהות את ההורי� הנבדקי� או ילדיה�) למעט הראיו� הטלפוני(כל המידע 

�וכלל הממצאי� יפורסמו ללא פרטי� שמאפשרי� את זיהוי , יירש� מידע מזהה כלשהו בעקבות הראיו

�  .  המשפחות או את זיהוי בתי הספר שבמסגרת� לומדי� ילדיה

באופ� שלא יאפשר  יפורסמו יותוצאותו ,בלבד זהמחקר  לצרכי וישמש שייאספו כי הנתוני�, יודגשעוד 

  . לומד הילדאו את המוסד החינוכי שבו  ילדיה� , ההורי� הנבדקי�לזהות את 

  .י לשכת המדע� הראשי של משרד החינו "המחקר הותר לביצוע ע, לידיעתכ�

   ,בתקווה לשיתו* פעולה

  בכבוד רב

  יהא� אבו שאקרה'ג

� במסגרת המחקרהמעונייני� להתראיי , �מתבקשי� לציי� בספח בתחתית העמוד את מספר הטלפו

  .לגזור אותו ולצרפו לשאלו�, לצור  ההתקשרות עמ�

                        

  _________________________________________:לצור  ראיו�  פו�טל 

           :תארי 
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 מתורג� לערבית(הסבר להורי�טופס : 9 'נספח מס

  
+�P_�7ع ا��< `J<*6 0+�?�#ل #�?<= ا�  K��L�#ا  

 

 �yNة اPه!/+ ا/�Bام :

  

�ع اV<�q!ل , )�!*@+( وا&�L# nV ا�I>�اك �3rD أآ!د4-+ _____________�ر;$ إدارة *'�* �3r4 يjL/ا

%|/!rL/ ,-<b-/ا +& (V<.-/ا EB.L/E +LV@/ا cL9</ر;$ ذوي ا�-/!D ?%L@</ات ا�2; �@D !* , c` $%D�* E* nrL^

?B2D2>/اDب /�ه!/+ا�<B-/ا اjه (;�� أن ?B , E%|/!r/أ;-!ء ا c)�3 /دون آr/ا ?"!U/ +/!هPا. E-' �3r/ا اjه

 +�!_ oVL/ +-%L@�)M.A (!8%N $@*!���%n را�D"�<4و&.�ر  D!رI!د , &+ I. "  

`J$#ه;ف ا  : E%|/!r/ ر #�ب��ل أو/%!ء أ*N ت!*�L@-/ا ,%;��) (%�17-22 (+LV@/ا cL9</ف , ذوي ا�aD

s3& +/!أه c"ا��ع  �5وج  أو�ده?  *'�-D TL@<4 !* (ات   &+ آ�2; �@D !* ,-<b-/ا +& (V<.-/ا EB.L/

  . ا/-�ر;$

  :T.�� bD��.#ا#������ت وا K��/*#ه�Eأ���ء ا )Tر��أو ا# ا#$�#&�=/دون آ;� ,���� ��:?< fRJو�� ,

 g+6 `J$#ا#������ت ��?���0 #&:ض ا.  

 $1N]* : E* �3r/ا �L# T&ا�* (r" "/س -@!رفوزارة ا�V/3!ث  – &+ اDPלשכת המדען הראשי  –".? ا

  "ירושליים

 

* =���0kR, )6* ا#��JRت ا#�+$��(أر/� ��$�H إ����ر �I#ا>.<@ إر�� �$�+l *6/ @>�.<ا �/�J#ا C?J<و ,

)>�J#� ا#��اn/��P )�I��4 �+6 ا#�<@  l+ً� #�+�>�� ه����R  ��3:ة   

  
  ?B<رآ!)* (*p�  

�3r^!"? ا/  

 !8%N $@*!� 

           

 

 

 c�!a/ر"? ا)$LD!V-L/:(_______________  

 

_____________________ا/>!ر�4  
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  חצי מובנה ע� ההורי� עומק ראיו�: 10' נספח מס

  

     לכ� הראיו� גמיש לשינוי בשאלות ולשינוי , השאלות שישאלו למשתתפי� הינ� פתוחות 

  .� שעולי� על ידי המשתתפי� במחקרי הנושאיבסדר השאלות על פי התנהלות השיחה ולפ

  כללי 

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של , לי על החיי� של  יספר •

  ?מה דעת  על משמעות המושג הורות •

כשידעו שיש לה� קרוב ..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי  הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי�  •

  ?ותפי� לקבלת החלטות בנוגע לבנכ�הא� ה� ש ?אי  ה� מתייחסי� אליו? משפחה ע� פיגור

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

 ? באיזה מסגרות היה לומד? בתיכו� , בחטיבה, ספרי לי על שנות לימודיו ביסודי •

הא� יש בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות  ?לומד בנ /דמספרי על בית הספר שבו ל •

  ?מיוחדות  לקרת בגרות

מהי רמת ? הא� היו קשיי�, ולבגרות לב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילהספרי לי על ש •

  .התפקוד של הב� של  היו�

באיזה שירותי� את� ? )לא עובד/עובד(אי  הוא מבלה את זמנו , בנ אי  את מתמודדת היו� ע�  •

  ?נעזרי�

  תפיסות ועמדות 

מאמינה במגורי�  הא� את ?ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ� •

�  ?בת משנה /הא� המי� של הב�? בת של /עצמאיי� לב

  ?בת  בעניי� המגורי�/העלתה בנ /ספרי לי על ההעדפות שהעלה •

• � ?ה יחד אית /בת של  גר/אי  את רואה את החיי� החברתיי� של  כשהב

• �  ?תגור בדיור קהילתי/בת של  יגור/אי  את רואה את החיי� החברתיי� של  כשהב

  ?ית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה תשפיע על הקשר ע� המשפחהאי  הי •

ועל איכות  ההאוטונומי, אי  את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי� •

 ?החיי�
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  ראיונות ע� ההורי�: 11' נספח מס

   1' מס ראיו�

  מראיינת :  יהא�'ג

  מרואיינת  :         ל

  

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), של)ספרי לי על החיי� : 'ג 

לומד בשכבה   'מהב� האמצעי , נטית לחינו  מיוחד הבכורה שלי סטוד, אני אימא לשלושה ילדי�" :ל 

אני ,  ב ומתכונ� למבח� הפסיכומטרי"והקט� סיי� כיתה י לחינו  מיוחד שבעיר חיפהבבית ספר  הבוגרת

  ".אנחנו גרי� בעיר חיפה, ובעלי עובדי�

  

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות: 'ג

   ".משמעות גדולה ואחריות גדולה, מילה גדולה, .. נאנחת": ל

  

כשידעו שיש לה� קרוב ..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי) הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי� : 'ג

  ?הא� ה� שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לבנכ�? אי) ה� מתייחסי� אליו? משפחה ע� פיגור

הציעו כל מיני הצעעות לגבי , היו באי� ועוזרי� לי, היו עצובי� לתקופה מסוימת קרובי המשפחה": ל

  ".אבל לא היו שותפי� להחלטות שלנו בבית ולא הייתה ביקורת,הטיפול בו

  

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ?ת היה לומדבאיזה מסגרו? בתיכו� , בחטיבה, ספרי לי על שנות לימודיו ביסודי: 'ג

לחינו  מיטחד לאחר מכ� עבר לבית ספר  6עד גיל בעיר חיפה  לחינו  מיוחדהתחיל ללמוד בג� הב� שלי ":ל

בית הספר התאי� לו מכל , לא היו מעברי� רבי� או התלבטויות, בעיר חיפה והוא לומד ש� עד היו�

   ".הבחינות

  

הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיוחדות   הא� יש בבית ?לומד בנ)/ספרי על בית הספר שבו למד: 'ג

  ?ת בגרותאלקר

בכל  ,בית ספר לחינו  מיוחד שקולט ג� תלמידי� דוברי ערבית, )חיפה(באותה עיר  נמצא בית הספר" :ל

רות שלנו אני בקשר ע� בית הספר ורוב ההתקש, 15:00חוזר בשעה , בוקר באה הסעה ואוספת את בני

, כ� מכיני� אות�, לגבי נושא הכנה לקראת בגרות. ני מעורבת כמעט בכל דברא, נעשית על ידי מחברת קשר

  ".בנוס* בכל יו� חמישי נוסעי� באוטובוס ומטיילי�, פע� בחודש הולכי� לדיור עצמאי למש  יו� של�

  

מהי רמת התפקוד ? הא� היו קשיי�, ספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילה ולבגרות: 'ג

  .) היו�של הב� של

הב� שלי גודל ויש לו , מכיני� אות� לחיי�א  הוא נחשב לשכבה בוגרת ו, הוא עדיי� לומד בבית הספר" :ל

אבל לצערי הוא לא יכול להיות עצמאי בתחומי , הוא אוהב לעשות דברי� לבד, צרכי� להיות עצמאי

אני כאימא , וזה מציק לו, קשה לו ע� כפתורי� ,קשה לו להתלבש  למשל, הוא זקוק לעזרה שלנו, החיי�
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אני מוזגת לו שתייה ואוכל , ונותנת לו לעשות את הדברי� לבד ג� א� זה לא מושל�, מעודדת אותו תמיד

, הדיבור שלו לא ברור, הוא מתפקד בסביבה הטבעית שלו בשכונה בבית ע� האחי�, ונותנת לו לאכול

אני חווה איתו את גיל , לו ומתסכל אותוהלשו� מפריעה לו ומקשה עליו להביע את עצמו  וזה ג� מציק 

  ".והוא זקוק לליווי והסבר בכל התחומי�,  ג� לו יש צרכי�, ההתבגרות

  

באיזה שירותי� את� ? )לא עובד/עובד(אי) הוא מבלה את זמנו , אי) את מתמודדת היו� ע� בנ): 'ג

  ?נעזרי�

היו� יש בעיה ע� שעות הפנאי , לש� פע� הל  לג� הילד בשעות אחר הצהריי�  ועזב בגלל ששנא ללכת" :ל

נוסע איתנו , לפעמי� הול  לג� המשחקי� שבשכונה, הוא מעדי* להישאר בבית כל אחר הצהריי�, שלו

וקבוצת תמיכה להורי� שיש לה� ילדי� ע� " סמא"פע� היינו שותפי� באגודת , פחהלבקר קרובי מש

אני דווקא ,  קו לבואההורי� הפסי,הבוגרי� זהו אגודה פרטית שהקי� אותה הורה לאחד , צרכי� מיוחד�

נראה שנה הבאה מה , אני בעד שיעבוד, בקשר לעבודה הב� שלי לא עובד הוא עדיי� לומד. אהבתי ללכת

  ".יהיה

  

  תפיסות ועמדות 

הא� את מאמינה במגורי� עצמאיי� ? ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ�: 'ג

  משנה המי� שלוזה  ?בת של)/לב�

ולא , מתו  סקרנות הלכתי ראיתי) קרית מוצקי�( דיור עצמאי בקריות  שדר  בית הספר ספרו לי שי": ל

, הבוגר צרי  להיות תחת השפעת תרופות, אי� חופשיות, אהבתי את המקו� הרגשתי שמשתלטי� על הבוגר

ת וא יתנו לב� שלי אפשרחששתי שלוכפופה  אני כאימא כשראיתי שלבני ש� תהיה אישיות לא חזקה

כי , כי לא התעניינתי, ומאז לא ראיתי עוד מקומות. אי� מגרש כדורגל, בנוס* החדרי� קטני�, להתבטא

קשה , שני� 21הוא התרגל לאחר , אני חושבת שהכי טוב לבני הסביבה הטבעית שלו ע� ההורי� והאחי�

ת כאלה שקולטי� בוגרי� מכל השכבות אבל אני בטוחה שבאזור חיפה והקריות יש מקומו. להיפרד ממנו

  .אולי בעתיד לא תהיה לי בררה ואסכי�, והדתות

אבל לי אישית זה לא , ואנחנו חיי� בתו  החברה הזאת, לגבי המי� החברה מסתכלת על זה באופ� שונה

  ".יש גורמי� יותר משמעותיי�, משנה וזאת לא סיבה להסכי� או לסרב למגורי� עצמאיי�

  

  ?בת) בעניי� המגורי�/העלתה בנ)/ל ההעדפות שהעלהספרי לי ע: 'ג

אנחנו שידרנו לו אהבה , אבל הוא תמיד אומר לי אני אוהב אותכ�, האמת לא העלנו את הנושא" :ל

  ."הוא לא מתאר את עצמו במגורי� מחו� לבית, וביטחו� רבי�

  

  ?ה יחד אית)/בת של) גר/אי) את רואה את החיי� החברתיי� של) כשהב�: 'ג

באירועי� יושב , הול  איתנו לכל מקו� ומתנהג בהתא�, אנו מתייחסי� אליו כבחור נורמטיבי, האמת" :ל

  .תרופה מרגיעה כדי שיוכל לרס� את עצמו השפעת אבל לפעמי� הוא תחת, לידי

הוא התרגל לשכונה ולסביבה , א  הוא לא מוצא את עצמו בפעילויות אחר צהריי� לבד ע� חברה כמוהו

  ".הטבעית
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  ?תגור בדיור קהילתי/בת של) יגור/אי) את רואה את החיי� החברתיי� של) כשהב�: 'ג

וא* אחד לא ירצה שנשלח , ולא יסתדר לבד, כי הוא קשור אלינו מאוד, אני חושבת שזה ישפיע לרעה" :ל

  ".אותו לדיור עצמאי

  

  ?חהאי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה תשפיע על הקשר ע� המשפ: 'ג

  ".הוא ירצה לחזור, לא ירצה לעזוב אותנו כיוו� והקשר חזק מאוד" :ל

  

  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי�: 'ג

לא מכריחי� אותו , הוא בוחר מה שהוא רוצה, אנחנו בתור הורי� נותני� לב� שלנו איכות חיי� גבוהה" :ל

, רוב הזמ� שלי אחרי העבודה מוקדש אליו והאחי� מביני� את זה, מתייחסי� אליו כעצמאי , �על כלו

בבית יש . יו� החופש של בעלי מוקדש לו, טיפול, לבוש, מקלחת, בכל העניי� הטכני, בעלי עוזר לי מאוד

להחזיק  אבל איני יכולה לדעת מה יהיה ע� השני� כשלא תהיה לי האפשרות, אוטונומיה ואיכות חיי�

  ".אז האופציה היחידה תהיה דיור בקהילה, אותו בבית
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   2' ראיו� מס

  מראיינת :  יהא�'ג

  מרואיינת:         ח

  

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), ספרי לי על החיי� של):  'ג

  בעיר  ע� בעלי )שתי בנות וב�( הילדי� שלי גרי� יחד איתי בבית , שלא תדעי חיי� קשי�: " ח

  לשלוש מארבעת ילדיי יש , בבית 5אנחנו  )שיצאה לגור מחו� לבית ( 23בת ה   'מ כחו�  , חיפה

  אני עקרת , ולא הסתדרנו איתה  בביתהיה מאוד קשה , הבעיה הכי חריפה' כ  אצלא  , בעיה

  תחותית ת� ההתפיולטיפול בילדיי שהיו� ה� בוגרי� א  עצ� בעילבית בית וכל זמני מקדישה 

  ."דורשת ממני המו� זמ� ומשאבי�

  

 ?מה דעת) על משמעות המושג הורות: 'ג

לאד� ואני כא� לא  להכו,  הגב, לההורי�  זה הכו, אממממ ההורי�... מה אני אגיד ל  ...הורות: "ח

במיוחד הורי� ...לה�אני נותנת  כל החיי� שלי הקדשתי חושבת שיש משהו שאני יכולה לתת יותר ממה ש

  היא הבכורה  ' שתדעי שכ חשוב, זה קשה כפליי�, לדי� ע� לקויותלי

   שנה לקבל ילדה ע� בעיות 15ואת יודעת לאחר שחיכינו , שנה 15ואני ילדתי אותה לאחרי 

  מאותו היו� ועד היו� אני מתתמודדת ע� בעיות  .מכה בשבילי  הזו היית, התפתחותיות 

   15שלא יתכ� שאחרי , אשו� שחשבתי בתור אימא הדבר הר, כל החיי� שלנו השתנו, יומיומיות

  את לא יודעת כמה זה קשה שאלוהי� לא , פתאו� ללדת ילדה ע� בעיה רצינית , א היריו�לשנה ל

  ."ועד היו� אני סובלת מזה, היה קשה סבלתי, יביא צרה כזאת על א* אחד 

  

  כשידעו שיש..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי) הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי� : 'ג

  הא� ה� שותפי� לקבלת? אי) ה� מתייחסי� אליו? לה� קרוב משפחה ע� פיגור

  ?החלטות בנוגע לבנכ�

  כאילו, המשפחה המורחבת לקחה את זה רגיל לא התייחסנו שיש לה בעיה התייחסנו רגיל" :ח

  היה לי קשה, בל האמת שאני התנתקתי  מכל העול�א.  שנולדה ילדה בריאה ורגילה

  וצאת מהבית לבית הספר ובחזרה  לבית כי לאהייתי י . 'כלצאת ולהיחש* ע� רתית חב

  בת שנה ילדתי עוד הייתה 'ככש, ' כהבעיה שזה לא רק   ...אהבתי שיסתכלו עליה 

  תיאז  התנתק, ילדה ואחרי שנה וחצי גילו שיש לה אותו בעיה א  בצורה יותר עדינה

  לטפל בשתי בנות ע� צרכי� מיוחדי� היה, זמ� לנשו�לגמרי ולא היה לי קל ולא היה מהעול� 

  ...התרגלתי אבל ע� הזמ�. א* אחד לא עזר לי, ולא עזרו לי, אפשר לתאר במילי�  שאיקשה 

  ".אי� מעורבות של המשפחה המורחבת, היחידי� שמחליטי� זה אני ואבא שלה, לגבי שותפות

  

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ?ה לומדתבאיזה מסגרות הי? בתיכו� , בחטיבה, ביסודי הלי על שנות לימודי ספרי: 'ג

  ג� מיוחד בבית ספר רגיל אבל אחר כ  העברנו אותה ל 2.6נשארה בג� רוטשילד עד גיל  " :ח
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  לא , כמו שצרי ' כמתייחסי� לבכל יו� הלכתי אליה וראיתי שלא , אני לא הייתי מרוצה

  , וסיפרתי לגננת את מה שאני מרגישה. שחק ומתעלמי� ממנהרק נותני� לה מ, מדברי� איתה

  . למסגרת אחרת  ס וביקשתי להעביר אותה"דיברתי ע� העו, לא משתתפת 'הגננת אמרה שכ

  ".21גיל ונשארה ש� עד  לבית ספר לחינו  מיוחד בעיר חיפהואז הועברה  וביקשתי ג� יהודי

 

בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיוחדות   היוהא�  ?ת)ב הספרי על בית הספר שבו למד: 'ג

  ?לקרת בגרות

הכשירו , תמיד, היו הכנות לחיי� האמיתיי�, אבל באותו בית ספר, היא כבר סיימה את בית הספר" :ח

( בי� א� זה היה ביציאות ע� הצוות , ולאור  השני� לימדו אות� להיות עצמאיי�, אות� בדירת הכשרה

ס שכנעו "ובבית הספר יחד ע� העו...) לעלות יל האוטובוס וקנות בסופר וכדומה, שלימדו אות� לחצות כבי

  ".היו נהדרי�, ליוו אותנו הסבירו, דיור עצמאיאותנו לגבי 

  

מהי רמת התפקוד ? היו קשיי�הא� , ספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילה ולבגרות: 'ג

  .של) היו�של הבת 

  כי תכננו עוד לפני סיו�  ,של החינו  המיוחד נשארה בבית רק חודשר בית הספאחרי סיו� " :ח

  ,התעודדה ללכת אית� 'כואז  ,כל הכיתה שלה עברו לדיור עצמאי .המעברבית הספר את 

  לא תגור , יש ש� השגחה של מדריכי�, נחמד ויעילני ואביה בהתחלה ראינו את הדירה באמת א

  כי , מכמה סיבות, ת הספר שכנעו אותה בסו* היא רצתההשתכנענו ובבי, ישנה קבוצה דומה, לבד

  היא אוהבת , וכי היא מסוג הבנות שלא אוהבות להישאר בבית, חברותיה לכיתה עברו איתה

  .ראינו לטובתה להיות עצמאית זה יעזור לה לעתיד. לצאת ולהיות חופשייה ולא תלויה באחרי�

  באותה תקופה  ,ני אוציא אותה מהביתי אי  אאבל בהתחלה היה לי קשה אני בהתחלה סירבת

  אבל לא הייתה לי , תגור לבד' בגלל המחשבה שכ חליתי והיה לי כולסטרול  ולח� ד� גבוהי�

   ...שיקרה, היא תמיד פנטזה, בבית ולא יכולתי לשאת את זה יותר כי עשתה הרבה בעיות, בררה

  שבו ( במעש ד  א תתפתח ותעבוואמרו שש� הי, שכנעו אותי לגבי המעבר בית הספר בו היא למדה

  . אני בעצמי הלכתי למפעל המוג� שבו היא עובדת וראיתי  שלא טוב לה ש�, )היא עובדת היו�

  ס אמרה שיהיה ל  קשה בעתיד אני "ומצד אחר לא הסתדרה לעלות על אוטובוסי� לבד  בסו* העו

  היא עצמאית  ,רמת תפקוד טובה' כי לכחושבת שעדי* דיור עצמאי לטובתה והשתכנעתי 

  יחד ע� עזרת בית הספר , א  לא היה לי קל להחליט, המעבר יחסית היה מהיר. בלבוש ובאכילה

  אני " באה הנה לבית שלנו לביקור היא אומרת ' ככשהיו� , קיבלנו החלטה'  סכ"והעו

  כלומר " יתהאני לא רוצה לחזור הב" וההפ   כשחוזרת לדיור אומרת " לא רוצה לחזור לדיור

  היא עדיי� בי� שני , )בדר  כלל הביקורי�  שלה אלינו פע� בשבועיי�( ה לה רק בסופי שבועקש

  ש� נותני לה תרופות הרבה כדי , בדיור אי� שליטה עליה, לי יש הרגשה שבבית יותר טוב, עולמות

  היא אוהבת , אבל מצד אחר בבית קשה לנו, מפריע לי  שאיני יודעת הכל עליה, שירגיעו אותה

  ".ות ולי אי� את האפשרות להוציא אותה כל יו�לבל
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  באיזה שירותי�? )לא עובד/עובד(אי) הוא מבלה את זמנו , אי) את מתמודדת היו� ע� בת): 'ג

  ?את� נעזרי�

  ) 15:30עד שעה , )אורזת דברי� בשקיות( במעש  בבוקר עבודה, בדיור יש לה� הרבה דברי�" :ח

  לאחרונה שלחו אותה לקורס מטפלות על , לעבוד ע� ילדי�כי היא מעדיפה , אבל היא לא מרוצה

  , היא רוצה רק ג�. ובשבילה זה הנאה. ילדי� קטני� במקו� במעש ר ותעבוד ע� מנת שתוכש

  , אחרי עבדה מתקלחת, ,ומחכה להכשרה והיא מרוצה, שילמנו לה, לקורס9  800ביקשו לשל�  

  חוג שבו מלמדי� למשל � פעילויות וטיולי� יש לה כל יו� אחרי צהריישש , בסביבות השעה חמש

  זה מאוד , ונסיעה באוטובוס וכל מיני דברי� של עצמאות בקהילה, אותה חצית הכביש

  ג� רשומה לחוג שירה שזה אחד ' כו, לנופש, הולכי� למלונות לפעמי� הולכי�  לקניו�. יפה

  בקיצור היא רק . לי�היא  מדקלמת הרבה שירי� וזוכרת את המי, התחומי� המועדפי� עליה

  .ישנה בדירה ולא נשארת בה כל היו�

  ... אני לא יכולה להרשות לעצמי לקחת אות  למקומות כאלה, תאמיני אני אמרתי לה בהתחלה

  ."חו� מזה יש לה סדר יו� עמוס ומסודר

  

  תפיסות ועמדות

ה במגורי� עצמאיי� הא� את מאמינ? ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ�: 'ג

  הא� משנה המי� שלה ?בת של)/לב�

שתעבוד עבודת מעש � המליצו על דיור עצמאי ואמרו ה, הספר חשבנו ויחד ע� בית, אני גרה בחיפה" :ח

לא ביררתי על עוד . המליצו על דירה בקרית חיי�. תגור בדירה עצמאית ותתקד� לדברי� נוספי�ובמפעל 

יש מדריכי� , בחורי� 3בחורות ו  2היא גרה יחד ע� עוד .י� בתורנויותבדירה יש אחרא, מקומות בחיפה

ש� , ותאמיני לי אני בעצמי לא יכולה להשתלט עליה. זה חשוב, אית� ומתחלפי� לא משאירי� אות� לבד

  .בדירה העצמאית משתלטי�

כי ג� בחור , ת ברגע שצרי  מסגרת חו� ביתית לא משנה לי המי�/אני חושבת שלא משנה המי� של הבוגר

  " .וג� בחורה צריכי� חיי� עצמאיי�

  

  ?בת) בעניי� המגורי�/העלתה בנ)/ספרי לי על ההעדפות שהעלה: 'ג

  אינה יכולה להישאר בבית היא רוצה אבל  ,בביתשהיא רוצה לגור חלה אמרה תהיא בה :ח

   ורק לישו� בבית וכשאמרו לה דירה השתכנעה כי רצתה להיות חופשייה ולטייל להסתובב

  מתחילה לקלל , לפעמי� בוכה כשנתקלת בבעיה ע� השותפי� לדירה או ע� המדריכי�, ועצמאית

  ישר אורזי� ובאי� אליה לביקור , מתקשרת אלינו, ובוכה ועושה צרות  ורוצה לחזור, אות�

  ."עובר לובסו* הכו, ורואי� שהיא לא צודקת

  

  ?יחד אית) של) נשארה לגוראילו הבת של) אי) את רואה את החיי� החברתיי� של) : 'ג

  בבית תמיד נשארה אצל השכני� והייתה כמו , יותר טובשבדיור העצמאי אני חושבת " :ח

  , היא אהבה לעזור לשכני�. וכדומה, תמיד ביקשו ממנה להביא ולשלוח דברי�, המשרתת לשכני�

  רת דברי� ומספ, אבל מצד שני  עשתה לי הרבה בעיות כי תמיד הייתה מפנטזת ומשקרת עליה�
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  כל שבועיי� היא באה ואני יוצאת כל ,  בדיור היו� היא  יותר עצמאית בכל דבר. לא מציאותיי�

  , ג� הצוות בקשר איתנו, הקשר טוב מאוד. פע� 50וכל יו� מתקשרת ,  אליה) בשבתות( שבוע 

   ית לו נשארה בב...צוחקי� יחד, כשהיא מגיעה לביקור היא מספרת חוויות במיוחד לאחי� שלה

  כ  ג� היא מפיקה יותרתועלת וג� אני יכולה להתפתנות לדברי� אחרי� , הייתה מגבילה אותי

  ".ואל תשכחי שיש לי עוד שני ילדי� ע� בעיות התפתחותיות שג� לה� צרי  זמ� ומשאבי�

  

  ?על הקשר ע� המשפחה יאה למגורי� עצמאיי� בקהילה השפיעהחושבת שהיצאי) את : 'ג

, היא מתקשרת הרבה , אבל אנחנו בקשר טלפוני איתה כל יו� , א רואי� אותה כל יו�תראי אנחנו ל" :ח

וג� ע� , הקשר ע� האחי� טוב מאוד. ואנחנו יוצאי� אליה בשבתות, מגיעה אלינו לביקור פע� בשבועיי�

  ."לומדת דברי� חדשי�, מבלה זמ� איכותי יותר, יותר עצמאית, היו� נערה שונה' כ, המשפחה

  

  ?ועל איכות החיי� ההאוטונומי, על הכישורי� החברתיי� את חושבת שהיציאה מהבית השפיעה אי): 'ג

  הרגישה כי אני אחראית , דברהיא סמכה עליי כמעט בכל , כשהייתה בבית, יותר טוב לכולנו" :ח

  השתנה היא שינתה את  לבדירה העצמאית הכו.  תמיד אמרתי לה מה לעשות ומתי לעשות ,עליה

  מכינה אוכל כשבבית , עושה כביסה , בוחרת את בגדיה, ש� היא מתלבשת לבד, אתהתפיסה הז

  אני חושבת שזה הרבה יותר , היא לא הסכימה לשת* פעולה, לכשגרה אצלי אני עשיתי עבורה הכו

  היא חייבת , שני� אני לא אהיה לצידה לעזור לה בחיי�' אחרי מס, ותור� לעתיד, איכותי כ 

  ולהתחלק ע� אחרי� , היא לומדת לקחת אחריות , קת תפקידי� בדיוריש לה� חלו.להתרגל 

  כשיש לה" ו"ת על  ניקיו� ובישול בימי אחראי' כמשל זה תר� לה לאישיות לאוטונומיה ל .בעבודה

  ".חופש מהעבודה
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    3' ראיו� מס

  מראיינת :  יהא�'ג

  מרואיינת:         מ

  

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), ספרי לי על החיי� של): 'ג

ג� הוא למד בבית ספר , מדלקת קרו� המוח 26אחד מילדיי נפטר בגיל , חיפאי�, אני אימא לשלושה" :מ

בנוס*לבתי , ואני מטפל בה�, אני סבתא לשני נכדי� שגרי� לידי,  לחינו  מיוחד וסבל מבעיות ופיגור שכלי

  ".מנקה, מבשלת, אני מקדישה לטיפול בנכדי� כל היו�, שגרה יחד איתי וע� אבא 26בת ה ' נ

  

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות: 'ג

עושה , מסדרת, אני מבשלת, אני הכל בבית אני אומרת, י� הילדי� האלה אבודי�בלי ההור... הורות" :מ

  ".אבל זה מה שיש זה אלוהי� נת�, יש לה הרבה בעיות, היא לא מסתדרת לבד, הכל' לנ

  

כשידעו שיש לה� קרוב ..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(בה המשפחה המורחבת והקרובי� אי) הגי: 'ג

  ?שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לבתכ� הא� ה�? אי) ה� מתייחסי� אליה? ה ע� פיגורמשפח

הבעיה הייתה , כ  ג� במשפחה, אליה כילדה רגילהאנחנו בבית התייחסנו , בהתחלה היה קשה" :מ

לגבי המשפחה היו כל מיני הצעות לשי� אותה . לה בגלל שהיא שמנה ואיטית לפעמי� לעגו, בשכונה

  ".וע� הזמ� לא התערבו יותר. למה לזרוק את הבת שלי, אבל אני לא הסכמתי, במוסד

  

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ? תדלומ באיזה מסגרות היתה? בתיכו� , חטיבהב, ביסודי ספרי לי על שנות לימודיה: 'ג

ולאחר מכ� עברה לבית ספר מיוחד שבחיפה  עד גיל , לחינו  מיוחד שבעיר חיפהבילדותה הייתה בג� " :מ

21 ."  

 

הא� יש בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיוחדות   ?ת)ב ה/ספרי על בית הספר שבו למד: 'ג

  ?ת בגרותאלקר

היא , שהתפקוד שלה נמו , יש בעיה 'אבל לנ, עצמאיי�נהגו להכי� אות� ולהכשיר אות� לחיי� כ� " :מ

לפעמי� לקחו , יש לה בעיות ראייה... היא אוכלת לבד, מקלחת אותה, אני מלבישה אותה, אינה עצמאית

  ".אות� לטיולי�

  

מהי רמת התפקוד ? הא� היו קשיי�, ספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילה ולבגרות: 'ג

  .היו�הבת של) של 

השעה היא חוזרת כל יו� בסביבות , במפעלהתחילה לעבוד ' נלאחר סיו� בית הספר , ה מאודקש" :מ

הבעיה שאנחנו משפחה שחיי� . יש לה חברות רק בעבודה, היא חברותית מאוד, בעבודה היא נהננית ,15:00

יא רוצה ה, לא מעריכה את זה' ונ, צרי  להשתת*) 21לאחר גיל ( וההסעות צרי  לשל� , מהביטוח הלאומי

  .לקנות הכל והכס* שלנו לא מספיק
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מחלה היא חולה יש לה , יש בעיה 'נכל לקוד� , אבל אני סירבתי, המליצו מבית הספר לעבור לדיור עצמאי

קשה לחשוב שהיא תגור לבד כשאינה רואה טוב ואני כל הזמ� , זה מקשה עליה לראותרצינית בעיניי� ו

, אני תמיד חוששת לה, צריכה עזרה, עה או כשיורדת מדרגותכשעולה להס, מלקות הראייה שלה, חוששת

ג� היא , היא אחת מאיתנו קשה להיפרד ממנה, היא גרה בבית עד היו�, ואני מעדיפה להשאיר אותה בבית

  ."ברגע שאמות מצידי שתגור במוסד, וכל עוד אני חיה אני אטפל בה, אוהבת את הבית

  

  ?באיזה שירותי� את� נעזרי�? היא מבלה את זמנה אי) , י) את מתמודדת היו� ע� בת)א: 'ג

היא מבלה ע� , חו� מזה, ו� בבית חנהולפעמי� הולכת למועד, עובדת במעש ,כמו שאמרתי ל " :מ

וש� אני מקפידה שלא תעשה לנו , הולכת איתנו לאירועי� משפחתיי�, קשורה לאחייני� שלה, המשפחה

  ."תובב בי� הכסאותואני מסבירה ל  לא להס, בושות מקבלת תרופה

  

  תפיסות ועמדות 

� את מאמינה במגורי� עצמאיי� הא? ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ�: 'ג

  ?ת/הא� משנה המי� של הבוגר ?בת של)ל

א� הייתי שמה אותה בגיל , עכשיו כבר מאוחר, כל עוד אני חיה זה הבית שלה, א* פע� לא ביררתי"  :מ

, בוחרת מה לאכול, היא בוחרת את הפעילויות, חיה ע� איכות, היו� היא חלק מאיתנו, היה אחרת צעיר זה

  . אני מבשלת תבשילי� במיוחד בשבילה

  .היא הסביבה הטבעית שבה היא גדלה ע� המשפחה, אני חושבת שהסביבה הטובה ביותר עבורה

כי מגורי� , אני לא חשבתי על הנושא, א� היה מדובר בבחור, הסביבה תראה את זה אחרת, לגבי המי� שלה

  ".עצמאיי� לא מקובל בכלל ולבנות בפרט

  

  ?בת) בעניי� המגורי�ספרי לי על ההעדפות שהעלתה : 'ג

אני ג� חושבת שלא תהיה לה , א* פע� לא התעניינה במגורי� עצמאיי� ,היא קשורה מאוד למשפחה" :מ

  ".היא צריכה ליווי אישי, ה לא יספיק להז, ג� א� מדובר בהשגחה, את האפשרות להיות עצמאית

  

  ?ה יחד אית)ואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) גראי) את ר: 'ג

  ".ברו  הש�, זה מה שאלוהי� נת� לי, לזה התרגלתי, אלה החיי� שלי" :מ

  

  ?תגור בדיור קהילתיואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) אי) את ר: 'ג

אני רואה תכניות טלוויזיה , ליבי לא רע כל כ , גרה מחו� לבית� את הבת שלי אני לא יכולה לדמיי" :מ

אני לא מוכנה לשי� את הבת שלי בסיטואציות , ומרחמת על אלה שחסרי ישע ואי  מתנהגי� אליה�

  ".אז אי� בררה, אבל כשאי� בררה ואני אהיה זקנה , כאלה

  

  ?ה תשפיע על הקשר ע� המשפחהאי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהיל: 'ג

בחיי� א* אחד לא ידאג לבקר  כשאני לא אהיה, אבל אני חוששת שבעוד שני�, מאוד משפחתית ' נ" :מ

  ". אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה, אותה
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  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי�: 'ג

והמרחב , המיטה שלה, החדר שלה, יש לה את האוטנומיה שלה, ה איכות חיי� גבוההבבית יש ל" :מ

אבל אולי יתנו לה יותר פעילויות שמתאימות ליכולות , במגורי� לא יתנו לה פרטיות כמו בבית, הפרטי

   ".המצומצמות שלה
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   4' ראיו� מס

  מראיינת: יהא�'ג

  מרואיינת : ת

 ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), פרי לי על החיי� של)ס :'ג

שתי הבנות הגדולות שלי  אנחנו גרי� בעיר נצרת .ארבע בנות וב�, אמא לחמשה בוגרי�, 56אני בת : "ת

הבת השלישית כיו� . יה� עובדות במשרד חינו תיה� סיימו לימודי� באוניברסיטה ושתש. נשואות ואמהות

וכיו� היא  21ס לחינו  מיוחד בגיל "בבי ההיא סיימה את לימודי. נת דאו�היא נולדה ע� תסמו, 24בת 

. בימי� אלה היא מסיימת את שנתה השנייה, הבת הרביעית לומדת באוניברסיטה. ש נצרת"עובדת במע

�  .נשוי ואב לשני ילדי�, הב� שלי עור  די

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות: 'ג

  ."זו הורות בעיניי. נתינה עד אי� סו*. ול ואהבה עד אי� סו*בשבילי הורות זה דאגה וטיפ: "ת

 תכשידעו שיש לה� קרוב..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי) הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי� : 'ג

  ?תע�הא� ה� שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לב? האי) ה� מתייחסי� אלי? משפחה ע� פיגור

לדתי את ילדתי וכבר בבית חולי� הבחנתי שהיא לא כמו שאר י. בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה: "ת

ה� הסבירו לי , קרובי המשפחה שלי התחילו בתהלי  ההרגעה . נכנסתי לדכאו� ובכיתי הרבה. בניי

לאט לאט . לדת היה חלק גדול בתהלי . הוא בחר דווקא אותי לשלוח לי מתנה. שאלוהי� שלח לי מתנה

היא הלכה , היא התחילה לגדול .  מע� האמת היה קשה בהרבה תקופותא  ל. התחלתי להשלי� ע� העובדה

ס לחנו  מיוחד "היא נכנסה לבי. תודה לאל לא היה לה בעיות בריאות, מוקד� א  היה לה קשה בדיבור

ס יכול "ס הסביר לנו שלבתי יש יכולות יותר ממה שביה"ביה 15בגיל , 15שני� ולמדה עד גיל  4בגיל 

היא עברה לש� והמשיכה עד גיל . ס אחר שנחשב לילדי� בעלי פיגור קל"לעבור לבי להעניק והיא צריכה

  . ש נצרת"היא עברה למע 21בגיל .  21

. היא מבקרת אצל� וה� בקשר מתמיד איתה. בקשר לקרובי המשפחה ה� מאוד אוהבי� ומעודדי� אותה

לא הרגשתי , נקת של כול�היא תמיד הילדה המפוה� מתייחסי� אליה יותר טוב משאר בנות המשפחה ו

היא עושה . ל היא הולכת לחתונות"היא נוסעת לחו,לא התערבו בקבלת ההחלטות , איו� מבני המשפחה

  ."הכול כמו כל ילדה אחרת

 דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה
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חדות  בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיו היוהא�  ?)תב הספרי על בית הספר שבו למד: 'ג

  ?ת בגרותאלקר

א  . היא עזרה לה בחלק מהדברי�. יתה תוכנית מיוחדת לקראת עצמאותיבתי ה הס שבו למד"בביה:" ת

אבל אני יודעת על , דר  בית הספר לא המליצו על דיור עצמאי, החלק הגדול אני והמשפחה לימדנו אותה

  ".הנושא שקיי�

מהי רמת התפקוד ? הא� היו קשיי�, ילה ולבגרותספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקה: 'ג

  .של) היו� תשל הב

היא לא , לא בהבנה אלא בדיבור עצמו, יש לה עדיי� קשיי� בדיבור. רמת הפיגור של בתי היא בינונית: "ת

בהתחלה היה . בקשר למעבר. א  אפשר בקלות להבי� אותה . מצליחה לבטא את כל האותיות בצורה נכונה 

ש היא ישבה בבית במש  כמה חודשי� היא צפתה הרבה בטלוויזיה "צתה ללכת למעקשה היא לא ר

ש ורק אחרי כמה "ושיחקה במחשב א  אחרי כמה חודשי� נמאס לה והיא ביקשה לעבוד ואז ביקרנו במע

  .תעבוד ש� ומאז היא נמצאת ש� ש נצרת החלטנו שהיא"ביקורי� ובירורי� למע

  ?באיזה שירותי� את� נעזרי�? האי) הוא מבלה את זמנ ?בת)י) את מתמודדת היו� ע� א: 'ג

  . "אי� שירותי� מיוחדי� שאנחנו נעזרי� בה�, ש נצרת"כמו שהזכרתי קוד� היא עובדת במע: "ת

  תפיסות ועמדות 

� את מאמינה במגורי� הא? ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ�: "'ג

  ? מי�הא� משנה ה ?בת של)עצמאיי� ל

א� . זה נושא מאוד קשה. שאני כל הזמ� מנסה להדחיק אזהו הנוש, קשה לי מאוד לחשוב על הנושא: "ת

בעלי קנה לבתי בית וכול� יודעי� .. .....לבכותלחשוב אני מרגישה שאני נחנקת ואני מתחילה  אני מתחילה

ל א* אחד אבל ע� זאת אני אני לא רוצה שהיא תישאר אצ. זה הקרידט שלה לעתיד. בתי 'אשזה הבית של 

לכ� היא א* פע� , 'אהבית שקנה האב הוא מעל לחמתי וזה בקרבת הדודי� של . לא רוצה שהיא תהיה לבד

בנוס* הבנות והב� שלי מאוד אוהבי� אותה וה� לא ישאירו . לא תהיה לבד אפילו א� יש לה בית משלה

לגבי אופציות , שהיא נמצאת בידיי� טובותאני בטוחה . אותה לבד אחרי שאני ואביה כבר לא נהיה לצדה

�  .”מגורי� לא ביררתי אני יודעת שיש הוסטלי� אבל דיור עצמאי בדירה לא שמעתי עדיי

אבל בסופו של דבר ההורי� , אולי יסתכלו אחרת על בחורי�, בחברה שלנו יש משמעות למי� של הבוגר

  ". לוח אותה למגורי� עצמאיי�מחליטי� ואני לא חשובת שיש סיבות אחרות שמנעו מאיתנו לש

  ?בת) בעניי� המגורי�ספרי לי על ההעדפות העלתה : 'ג
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היא תהיה תמיד . הדודי� האחיות והאח ובני הדודי� והדודות. בית משלה אבל ע� כל בני המשפחה: "ת

  . "יש לה קשרי� מאוד טובי� ע� כול�. בסביבה מוגנת

  ?ה יחד אית)ת של) גרואה את החיי� החברתיי� של) כשהבאי) את ר: 'ג

ל או לבקר אצל "להפ  לפעמי� אי� לי חשק לנסוע לחו. אי� שו� הבדל. רגילה כמו כל אחד אחר: "ת

ל ולכל "היא נוסעת איתנו לחו, בגלל הרצו� שלה אני משנה את דעתי והולכת לכל מקו� שהיא רוצה, מישהו

 ."מקו�

  ?גור בדיור קהילתיתהבת של) אי) את רואה את החיי� החברתיי� של) כש: 'ג

  ."בעתיד אני לא מתארת לעצמי שזה יקרה: "ת

  ?אי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה תשפיע על הקשר ע� המשפחה: 'ג

  ."זה לא יקרה א* פע�: "ת

  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי�: ג

היא גרה בבית איתנו כבר ,  וג� לא רוצה לחשובמגורי� עצמאיי�  ושג אני לא חושבת עלאי� לי מ: "ת

  ".בבית יש לה עצמאות ואיכות חיי� מספיק טובי�, הרבה שני�
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   5' ראיו� מס

  מראיינת: יהא�'ג

  מרואיינת: ד

 ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), ספרי לי על החיי� של) :'ג

גרי� אנחנו , רוב הזמ� שלי אני מקדישה לטיפול בילדי� ובבית, אינני עובדת, ששה ילדי�אני אימא ל: "ד

  ".בנצרת

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות :'ג

  "זה לדאוג ולטפל בילדי� ג� בגיל מבוגר... הורי� : "ד

 תרובכשידעו שיש לה� ק..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי) הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי�  :'ג

  ?שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לבתכ�הא� ה� ? אי) ה� מתייחסי� אליה? ה ע� פיגורמשפח

כמו� , כי לפי התנועות שלה חשדנו שמשהו לא מתפתח כמו שצרי ' חודשי� עשינו בדיקה ל ס 7בגיל : "ד

ה ודיבור ואז נאמר לנו שלבת שלי שי בעיות שמיע, ואז הרופא המלי� על בדיקות, תנועות האצבעות שלה

, וולי זה הפריע ועד עצ� היו� הזה, בהתחלה המשפחה לא קיבלה את הבשורה, חריפות וכי יש לה פיגור קל

  ".אבל עדיי� אנשי� מסתכלי� עליה בצורה שונה, למרות שלבת שלי אי� תסמיני� חיצוניי� כלשה�

בייעו� ע� האב לגבי החלטות אי� התערבות מהמשפחה המורחבת בדר  כלל ההחלטות נלקחות בבית 

  ".והאחות הגדולה

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ? ה לומדתבאיזה מסגרות הי? בתיכו� , בחטיבה, ביסודי ודיהספרי לי על שנות לימ :'ג 

ואז עקב בעיות שמיעה הועברה לבית ספר לחירשי� , 5ועד גיל  3היא למדה בג� פרטי רגיל בנצרת מגיל : "ד

העברנו אותה לבית ספר מיוחד  14לכ� בגיל , � רוב האוכלוסייה היו ע� אינטלגנציה תקינהאבל ש, בנצרת

באותו בית ספר היו , חלק מהצוות הוכשר לשפת סימני�, כ  שג� ש� דיברו איתה בשפת סימני�, בנצרת

 ".אהעד שנה הב, זה אינו בית ספר שמיועד לחירשי� ועד היו� היא לומדת באותו בית ספר, מעט חירשי�

הא� יש בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיוחדות   ?)ת בתלומדספרי על בית הספר שבו  :'ג

  ?לקרת בגרות
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יש הסעה שמסיעה אותה בכל בוקר ומחזירה , יש שפעילויות  ומטלות, אני מרוצה מאותו בית ספר: "ד

בשנתיי� האחרונות , צמאיי�יש הרבה פעילויות שמכיני� אות� לבגרות ולחיי� ע, אותה אחר הצהריי�

הכנת , ש� ה� מתרגילי� סידור הבית, ליד בית הספר" הבית"לוקחי� אות� להכשרה במקו� שנקרא 

לגבי מעבר לדיור עצמאי בבית הספר דיברו על הכשרה , שטיפת כלי� קניית מצרכי� וכדומה, ארוחות 

  ".אולי בנצרת עילית, קיי� באזוראני לא חושבת שזה , לעצמאות אבל לא על דיור נפרד בדירה בקהילה

מהי רמת התפקוד ? היו קשיי�הא� , ספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילה ולבגרות :ג

  .של) היו� של הבת

היו� מכיני� אות� , שנה הבאה היא אמורה להתחיל לעבוד, אנחנו חווי� את המעבר הזה החל מהיו�: "ד

כי* " הבית"וע ה� מתנסי� במעש במקו� שליד בית הספר שנקרא פע� בשב ,על ידי הכשרה בבית הספר

כי , אבל בתי צריכה תמיכה ברוב תחומי החיי�, ש� והיא מביעה רצו� להמשי  לעבוד ג� שנה הבאה

היא עדיי� מתקשה , כ מלווה אותה לכל מקו� ואיני משאירה אותה ללא השגחה"אני בד,  תפקודה בינוני

  ". ושבת שיהיו קשיי� אני מקווה שתסתדר לעבודאני ח, לנסוע באוטובוס לבד

  ?באיזה שירותי� את� נעזרי�? אי) הוא מבלה את זמנה , ת)אי) את מתמודדת היו� ע� ב :'ג

לפעמי� יש לה� מטלות כמו צביעה או דפי עבודה פשוטי� , 15:30היא חוזרת מבית הספר בשעה : "ד

ר ולג� שליד הבית וצופה בילדי� קטני� לפעמי� יוצאת לחצ, שהיא אוהבת לעשות אחר הצהריי�

פע� פניתי לרווחה לא התייחסו לנושא , אי� פעילויות מיוחדות בשבילה, חו� מזה אי� לה כלו�, משחקי�

  ".וג� אי� באזור שלנו, כי חסר לה פעילויות, י� ואני מתכננת לפנות אליה�"הציעו לי לפנות לאק, ברצינות

  תפיסות ועמדות 

� את מאמינה במגורי� עצמאיי� הא? ופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ�ספרי לי על א :'ג

  ? ת/הא� משנה מי� הבוגר ?בת של)ל

אני שומעת רק על , לא ידוע לי על מקומות כאלה, נושא מגורי� עצמאיי� לא מקובל אצלנו בכלל:"ד

ני אישית חושבת שזה דוקא א. ואפילו בבית הספר שלה לא הזכירו מגורי� בקהילה, מוסדות והוסטלי�

אבל במידה , אני אישית חושבת שתמיד עדי* בבית, בתנאי שתגור רק ע� בנות וע� השגחה, רעיו� לא רע

, אני בעד שתהיה עצמאית, כי אני לא נשארת לידה לכל החיי�, זה רעיו� נחמד, ולא יהיה מישהו שידאג לה

כשמדובר בבוגר ממי� , מסכי� ע� הנושא הזה וג� בעלי לא, אבל הבעיה שהסביבה מסתכלת על זה אחרת

כשמדובר בבנות אז יחלו כל מיני , אנשי� מסתכלי� על זה אחרת, זכר אולי הסביבה תומכת יותר

  ".דיבורי�

  ?בת) בעניי� המגורי�ספרי לי על ההעדפות שהעלתה  :'ג
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כי , לינו את הנושאלא הע, היא ממעיטה להביע את עצמה, עקב החירשות, לבת שלי קשיי� בהתבטאות: "ד

היא חלק בלתי נפרד מהביתמ , הבית זה המקו� הטבעי שלה וא* פע� לא חשבנו על מקו� אחר

  ".ותודה לאל שיש לי עוד בנות שעוזרות לי ומבינות אותה א* פע� לא התלוננו, ומהמשפחה

  ?ה יחד אית)ת החיי� החברתיי� של) כשהבת של) גראי) את רואה א :'ג

לגבי ביקורי� , לא היו לי נסיעות ארוכות, האמת שא* פע� לא ישנתי מחו� לבית, מתיש הגבלה מסוי: "ד

אבל לא לזמ� ממשו  או לנסיעה , וסידורי� או שאני לוקחת אותה או שמשאירה אותה אצל אחותה

אלה החיי� , אבל התרגלתי וזה בסדר, ואני מבינה אותה הכי טוב, כי קשה לה להסתדר ולהתבטא, ארוכה

 ". שלי

  ?תגור בדיור קהילתיואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) אי) את ר :'ג

  ..."כי התרגלתי לחיי� האלה ואני שלמה אית�, אני לא חושבת שמשהו ישתנה: "ד

  ?אי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה תשפיע על הקשר ע� המשפחה :'ג

כי זה לא מקובל ,  הוא נגד הנושא , ורי� עצמאיי�אבא שלה לא מסכי� שבתנו תצא למג, לא יודעת: "ד

  " .וג� בגלל שהקשר שלה חזק מאוד ע� המשפחה

  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי� :'ג

ר שיכולי� חסר לה הרבה פעילויות מעבר לבית הספ, מצד אחד לבת שלי קליטה איטית ותפקוד בינוני: "ד

כמו שחסר לה מסגרת שבה תוכל ללמוד לימודי� גבוהי� כמו שאר הבנות שלי וזה , להתאי� לרמה שלה

בבית יש , מצד שני איני יודעת עד כמה נית� לספק לה את כל אלה במגורי� עצמאיי�, מונע ממנה להתקד�

בוחרת לא� , ת לה מה לקנותיוצאי� יחד לקניות וש� היא בוחר, לה איכות חיי� היא בוחרת לעצמה בגדי�

  ".קשה לחשוב על יציאה מהבית בשלב הזה. ללכת ואת מי לבקר

 

   

  

  

  

  

  

  



 

 

111

   6' ראיו� מס

  מראיינת: יהא�'ג

  מרואיינת: ש

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), ספרי לי על החיי� של) :'ג

י� המיוחדי� היא הבת שלי ע� הצרכ,  בבאקה אלגרבייהגרי�  , לחמשה ילדי� ובוגרי� אני אימא: "ש

אני מאוד עסוקה בגידול הילדי� וג� , היא לומדת בבית ספר לחינו  מיוחד בכפר סמו , 20בת  3מספר 

 ".החיי� שלי עמוסי� מאוד, וזה לא קל לי התרתור הזה, )מסעדה(בעזרה בעסק שיש לנו בכפר 

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות :'ג

זה , הורות כשיש בבית מתבגרת ע� צרכי� מיוחדי� זה לא פשוט, הורות במקרה שלי זה לח� דאגה: "ש

הא� ואי  לקבל החלטות מסוימות בנוגע , כל הזמ� חושבת עליה אי  לשלב אותה, לחשוב כל היו�

  ..."אליה

 תכשידעו שיש לה� קרוב..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(אי) הגיבה המשפחה המורחבת והקרובי�  :'ג

  ?כ�תהא� ה� שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לב? � מתייחסי� אליהאי) ה? ה ע� פיגורמשפח

השוויתי ' בכיתה א, דיברה מאוחר וההתפתחות שלה היתה איטית ביחס לבני גילה, בתי הלכה מאוחר: "ש

למרות שיכלה לכתוב אותיות , את היכולות שלה ע� אחותה הייתה איטית ולא השתלבה ע� הילדי�

התחלתי לקרוא ולראות תוכניות טלוויזיה ובסופו , ברמה של ילדי הכיתה ומספרי� אבל עדיי� לא הייתה

, ואז  עשינו לה וועדת השמה, של דבר ידעתו שיש לה בעיה התפתחותית ואז נדלקה לי מנורה אדומה

ואז שוב נעשתה וועדת השמה והמליצו לי על , ואז למדה שנתיי� בכיתה מקדמת, והציעו כיתה מקדמת

כי , הלכתי לאותו בית ספר ולא הרגשתי שבתי תשתלב באותו בית ספר, וחד בכפר בית ספר לחינו  מי

כי אני , והמראה של הילדי� החדיר בי דאגה, מבחינת רמה תפקודית היא הייתה ברמה יותר גבוה מה�

�חזרתי למועצה והחלטתי שאני לא ,  באותו יו� בכיתי הרבה, מתייחסת לבתי כאל ילדה רגילה לחלוטי

והמליצו לי על אותו בית , ואז שמעתי על בית ספר לחינו  מיוחד בכפר סמו , באותו בית ספר מעוניינת

הרווחתי מהמעבר הזה , התקדמה מאוד, וש� היא עד היו�, פניתי לש� האוכלוסייה שונה ומגוונת, ספר

  . קהילהב, אני מאמינה בשילוב של הבוגר בחיי� האמיתיי�, היו� היא כותבת  והיא בעלת אישיות חזקה

" תמיד השוו אותה לאחיות שלה ואמרו , לא קיבלו אותה כמו שצרי , בהתחלה היה לי קשה ע� הסביבה

אבל ע� הזמ� כשכול� , מבפני� היה לי קשה מאוד, והעבירו ביקורת על ההתנהגות שלה, "זו אחות של זו

היו� , יה באופ� דומהג� המשפחה המורחבת החלה להתייחס אל, ראו אי  התייחסי� אליה בבית ובשכונה

במשפחה הדודי� והדודות , לא מחסירי� ממנה כלו� , במשפחה לא נותני� לבת שלי הרגשה שהיא שונה

  ".כי אנחנו בבית התחלנו בשינוי, כול� מתייחסי� אליה כאל נערה רגילה
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תחלה בה, לגבי החלטות אני ובעלי מקבלי� את החלטות ללא מעורבות� של בני המשפחה א� ההורי� שלנו

  ".אבל היו� אני חושבת שהרווחתי ובגדול, אל תשימי אותה בבית ספר מיוחד, היו אומרי� לי השתגעת

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ? למדהבאיזה מסגרות ? בתיכו� , בחטיבה, ביסודי ספרי לי על שנות לימודיה :'ג 

ואז הפנו אותי לבית ספר מיוחד , יתה מקדמת בכפראחר כ  המליצו על כ, כמו שהזכרתי קוד� ג� רגיל: "ש

באותו בית ספר לחינו  מיוחד ' אני בדקתי עוד אופציות ובסו* היא התחילה ללמוד החל מכיתה ד, בכפר

 ". 21היא תהיה בת , השנה היא אמורה לסיי� את לימודי החינו  המיוחד, עד היו� בכפר סמו 

א� יש בבית הספר פעילויות מיוחדות או הכנות מיוחדות  ה ?)ת בתלומדפרי על בית הספר שבו ס :'ג

  ?ת בגרותאלקר

מכשירי� אות� בכל תחומי , בעל תפקיד חשוב, לבית הספר שבו לומדת בתי משמעות גדולה לחייה: "ש

מלמדי� אות� אי  , למשל נוסעי� יחד באוטובוס, מכיני� אות� לעצמאות וחיי� לאחר בית הספר, החיי�

ואי  בוחרי� , מלמדי� אות� אי  משלמי� בדואר, טיולי�, ו שנוסעי� יחד למסעדותכמ, משלמי� לנהג

בנוס* מכישירי� אות� פע� בשבוע בבית אבות . הכל,  אי  מכיני� סנדוויצי�, וקוני� מצרכי� מהסופר

כמו שמסבירי� לה� למה חשוב , אי  לכבס לגה� ואי  לעזור לאחרי�, בכפר סמו  ש� מלמדי� אות�

אבל לא ליוו אותנו לחיפוש , לגבי בחורי� מכשירי� אות� ללימוד מלצרות במסעדות באזור, חרלעזור לא

אבל נית� לציי� א�  בתי תצטר  לגור , כי הנושא לא מקובל עדיי� במגזר שלנו, אחרמקומות דיור בקהילה

  ".לבד מבחינה תפקודית היא מסוגלת 

מהי רמת התפקוד ? היו קשיי�הא� , ה ולבגרותספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהיל :'ג

  .של) היו� של הבת 

היא ורבאלית ומביעה את , תפקודה יחסית גבוה, אנחנו מתייחסי� לבתי כאל נערה מתבגרת רגילה: "ש

ועוזרת לנו במשק הבית ובכיבוד כשיש , היא עצמאית בחלק מפעילויות היו� יו�, עצמה באופ� ברור

ומשתלבת בכל האירועי� המשפחתיי� , היא בעלת אישיות חזקה, לעזרה בלבושא  היא זקוקה , אורחי� 

ויחד ע� בית הספר בדקנו מקומות , השנה הזאת היא האחרונה בבית הספר, ובביקורי� לבני המשפחה

היא אוהבת ילדי� , אבל ביתי סירבה) עבודה במפעלי� מוגני�( ה� הציעו מעש , עבודה לשנה הבאה

  בית הספר למועצה על מנת לבדוק עבורה בג� שיוכל לקלוט אותה בתור עוזרת אז פנינו דר, קטני�

, ואז החלטתי לחפש לה מקו� פרטי. א  המועצה סירבה והתנגדו לנושא ואמרו שזו אחריות גדולה, לסייעת

שנה הבאה תתחיל , ואכ� מצאנו ג� שמוכ� להעסיק אותה כעוזרת לסייעת בתשלו� סמלי והיא נהנתה מאוד

אני לא רואה אותה כנערה שיכולה להישאר בבית ללא עבודה או מסגרת לאחר סיו� שנות בית . ש� לעבוד

  ".וחשוב לי שתרגיש שהיא תורמת לקהילה, הספר

  ?באיזה שירותי� את� נעזרי�? ת זמנה א מבלה אאי) הי, אי) את מתמודדת היו� ע� בת) :'ג
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, היא מאוד מתחברת לטלוויזיה ולמחשב, יותריש ימי� ארוכי� , היא חוזרת מבית הספר בצהריי�: "ש

כמו שאני לא , ואי� לנו פעילויות אחר הצהריי� שמתאימי� לה, היא מסרבת ללכת לקייטנות, זהו עולמה

  .אפילו לא פניתי למועצה, מאמינה במועדוני� בשבילה

י� ע� הצרכי� ל ע� הילד"שמטרתה לחסו* כס* ולנסוע לחו, אני יחד ע� עוד מספר אימהות הקמנו אגודה

  ".המיוחדי� לפעמי� היא באה איתי

  תפיסות ועמדות 

� את מאמינה במגורי� עצמאיי� הא? ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� באזור המגורי� שלכ� :'ג

  ?ת/הא� משנה מי� הבוגר ?בת של)ל

ואז , ותההייתה ילדה בכיתה של בתי שמשפחתה לא רצתה א, שמעתי על נושא המגורי� העצמאיי�: "ש

והיא , )כפר קרע( אבל זה לא בכפר שלנו אלה בכפר סמו  , א� הבית שלה הפנתה אותה למגורי� עצמאיי�

יש לה בית ומשפחה והיא בחורה ע� תפקוד אז , אני נגד המגורי� העצמאיי�, הייתה שונה בעיני אחרי�

הבית , � עצמאיי� בקהילהאפילו בית הספר לא המלי� על מגורי, למה לי לשלוח אותה לגור מחו� לבית

לפעמי� בתי שואלת אותי על , רק א� אי� בררה אז אני אחשוב על הנושא, קיי� והמשפחה אוהבת ותומכת

אני לא מסכימה לחת� אותה כי אני , ג� הנושא הזה לא מקובל עלי, חתונה לאחר שאחותה התחתנה

  .חושבת שהיא לא תסתדר

אבל עדיי� א� מדובר בבחור יותר קל לספוג פגיעה , ימתההחלטה תשתנה במידה מסו, לגבי מי� הבוגר

  "בהשוואה לבחורה מתבגרת

  ?בת) בעניי� המגורי�ספרי לי על ההעדפותהעלתה  :'ג

היא עוזרת , הבית עבורה הוא המקו� הטבעי והאידיאלי, לא העלתה את נושא המגורי� מחו� לבית: "ש

  ". סבירי� לה הכלותמיד משוחחי� איתה ומ, רוב הזמ� מבלה איתה, בבית

  ?ה יחד אית)ואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) גראי) את ר :'ג

למשל בזמ� האחרו� הייתה לי בעיה היכ� להשאיר , קצת מגביל יש מקומות שאיני יכולה לקחת אותה: "ש

 אחותה( מצד אחד אסור לי לקחת אותה ולא יכולה להשאיר אותה לבד ', עקב נסיעה דתית לחאג, אותה

א  ביתי ביקשה להישאר ע� העוזרת , יש לנו קרובי משפפחה, ושאר האחי� שלה עסוקי� מאוד) גרה רחוק

זה , כלומר תמיד צרי  לחפש פתרונות ולהיות יצירתיי� וג� לשמור על בטחונה, ובסו* זה מה שקרה, שלנו

 ".חו� ממקומות כאלה אני לוקחת אותה לכל מקו�, לא פשוט

  ?תגור בדיור קהילתיחיי� החברתיי� של) כשהבת של) ואה את האי) את ר :'ג



 

 

114

מבחינה רגשית אני לא אסכי� לשלוח אותה למגורי� עצמאיות אולי זה יאפשר , לא חשבתי על הנושא: "ש

  ".לי יותר חופשיות אבל אני לא אהיה רגועה ובטוחה כשבתי רחוקה וגרה לבד

  ?שפיע על הקשר ע� המשפחהאי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה ת :'ג

  ".אבל אני מניחה שהקשר חזק מספיק, אי אפשר לדעת הלאה, בקרוב זה לא יקרה: "ש

  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי� :'ג

מבחינת , חיי� טובה יש לה איכות, כמו כל נערה מתבגרת הגרה בבית הוריה, בבית בתי מקבלת הכל: "ש

  ".בחירות שהיא עושה בתחומי� שוני�, נסיעות, טיולי�
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   7' ראיו� מס

  מראיינת : יהא�'ג

  מרואיינת : ע

  ).בכלליות..(הבית, הילדי� של), ספרי לי על החיי� של) :'ג

גדולה נשואה ה "דיר אלאסד שבצפו�"אנחנו גרי� בכפר , בנות 2בני� ו  3, אני אימא לחמשה: "ע

 3' והבת שלי ע� הצרכי� המיוחדי� מס, ב� אחד בתיכו� וב� בחטיבה והשלישי סיי� בית ספר, ואקדמאית

 ".בי� האחי� שלה

  ?מה דעת) על משמעות המושג הורות :'ג

  "מרגישה אחריות גדולה, מוכנה לסבול הכל למע� ילדיה, היא עמוד השדרה בבית, אימא זה הכל : "ע

 תכשידעו שיש לה� קרוב..) דודות, דודי�, סבתא, סבא(המשפחה המורחבת והקרובי� אי) הגיבה  :'ג

  ?הא� ה� שותפי� לקבלת החלטות בנוגע לבנכ�? אי) ה� מתייחסי� אליה? ה ע� פיגורמשפח

בשנה הראשונה לקחתי אותה , לא ציפיתי שתהיה לי בעיה איתה, לא היו בעיות בהריו� ובלידה: "ע

לאחר מכ� שמו לב להתפתחות איטית , ולא שמו לב שמשהו לב שיש בעיה, ל אימאלהתפתחות הילד כמו כ

 3ואז בגיל , ודיברה מאוחר יחסית 1.7היא הלכה מאוחר בגיל . ואמרו לי שזה יסתדר והיא תסגור פערי�

פניתי לקופת חולי� ולהתפתחות הילד שוב ואז ידעתי שהיא באיחור של שנתיי� , שהיא שונה מבני גילה

כי , בכיתי הרבה , התיאשתי, מצבי הנפשי היה קשה . לא יזמה קשר, היא לא שיתפה פעולה*, השכליבגיל 

תמיד חשבתי עליו בכל מעשה , הנושא הזה השפיע עלי בכל תחומי החיי�, זה בא לי בהפתעה לא ציפיתי

�בעיה התחלנו וזה נכו� ברגע שידענו שיש לה , הרבה אנשי� התחילו להגיד שפנקנו אותה פינוק יתר, קט

  .קנינו לה הרבה מתנות, לפצות אותה

עזרו לי בהסעתה לטיפולי� , בהתלבטויות, לגבי התייעצות ע� אנשי מקצוע, עזרו לי מהמשפחה שלי

חלק� הבינו , והיו כאלה שהעבירו ביקורת על התנהגותה ועל הדר  שבה אני מטפלת בה. וביקורי רופאי�

  ".בינואת הבעיה ההתפתחותית שלה וחלק� לא ה

  דרכי התמודדות ע� המעבר מבית הספר לקהילה

  ? ה לומדתבאיזה מסגרות הי? בתיכו� , בחטיבה, ביסודי ספרי לי על שנות לימודיה :'ג 

העברנו אותה  6בגיל , הייתה בג� רגיל ע� הדגש על עזרה אינטינסיבית יותר משאר הילדי� 6עד גיל : "ע

ואז שכהתחילה , בכיתה ז בחטיבה הועברה לכיתת חינו  מיוחד ',לכיתה מקדמת בבית ספר רגיל עד כיתה ו

והיו בעיות ע� המועצה , תיכו� ניסינו להעביר אותה לעיר הסמוכה על מנת שתלמד בבית ספר לחינו  מיוחד
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בסו* הסכימו ושלחנו אותה ללמוד בבית ספר תיכו� לחינו  , שלנו ולא היה פשוט להוציא אותה מהכפר

. בהסעה מסודרת 15:45חוזרת כל יו� בשעה , ש� והיא לומדת בו עד היו�, גרי�מיוחד שקולט רק מתב

, הייתי צריכה לשי� אותה בבית ספר מיוחד מההתחלה, אני חושבת שכל התרתור גר� לה להפסיד שנה

 ".השנה היא מסיימת, אבל היו גורמי� מתערבי�

יות מיוחדות או הכנות מיוחדות  הא� יש בבית הספר פעילו ?בנ) תלומדבית הספר שבו ספרי על  :'ג

  ?ת בגרותאלקר

למשל מלמדי� אות� אי  לנסוע לקניו� , כל מיני פעילויות לקראת בגרות וחיי� עצמאיי�, כ� יש: "ע

בנוס* הייתה לה� סדנא סביב נושא , לצלצל בפעמו� וכדומה, לבחור כיסא, אי  לשל� לנהג, באוטובוס

כמו שלימדו אות� , מתי משלמי� וכדומה, מבקשי� מהמלצר אי , ביקור במסעדה אי  ניגשי� לתפריט

, ש"בנוס* לוקחי� אות� לפעמי� ליו� מרוכז להתנסות במע, אי  הולכי� לבנק ומה עושי� בבנק ובדואר

אבל . ואני מחכה לתשובה מה� לגבי שיבו� לעבודה לשנה הבא, וזה היה לה קשה נפשית ופיזית, בעבודה

לא , היא עוברת את גיל ההתבגרות וחל שינוי גדול עליה מבחינה נשפית, דהבעיה שהבת שלי עקשנית מאו

  ".סוג של מרדנות, היא מסרבת להקשיב ולהשתת*, קל לשת* אותה בפעילויות

מהי רמת התפקוד ? היו קשיי�הא� , ספרי לי על שלב המעבר מבית הספר המיוחד לקהילה ולבגרות :'ג

  .של) היו� של הבת

  אני עדיי� , היישו� יותר בעייתי, ל"ות� בבית הספר את כל התוכניות הנלמרות שמלמדי� א: "ע

  אני חוששת , המצב של היו� מפחיד, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, לא סומכת עליה שתיסע לבד

  ולא בהכרח לדיור , הדברי� האלה טובי� לעצמאות שלה  בבית, שיתקפו אותה או יציקו לה

  למרות שזה , התייחסו לנושא הדיור העצמאי בדירות נפרדותבבית הספר לא , עצמאי בקהילה

  וחו� מזה תפקודה . לא לא משהו שנית� לייש� בשלב הזה, אבל אנחנו רחוקי� מזה, חלק מהכנה לבגרות

  ".ומסרבת לעשות דברי� לבד , היא זקוקה לעזרה, בינוני

  ?רותי� את� נעזרי�באיזה שי ?האי) הוא מבלה את זמנ, )תאי) את מתמודדת היו� ע� ב :'ג

יושבת בבית בדר  כלל , מתקלחת, בהסעה, 15:45חוזרת בסביבות , בתי חוזרת מבית הספר עייפה: "ע

אי� לנו פעילויות מיוחדות בכפר , וחו� מזה היא לא עושה כלו�, מטיילי�, נוסעי� לבקר קרובי משפחה

לגבי העבודה ,  לא קבוצות, מועדוני�לא , המועצה והרווחה לא מציעי� כלו�, לבוגרי� ע� צרכי� מיוחדי�

בגלל , כי זה קשה לה, ש דר  בית הספר ולא אהבה את התחו�"היא ניסתה מע, אני מתלבטת, בשנה הבאה

  ".נחכה לשנה הבאה ונראה, וג� עושה לה מצב נפשי קשה, שהיא חולת סכרת ולח� ד� גבוה

  תפיסות ועמדות 

� את מאמינה במגורי� עצמאיי� הא? אזור המגורי� שלכ�ספרי לי על אופציות המגורי� הקיימי� ב :'ג

  ?ת/הא� משנה מי� הבוגר ?בת של)ל
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אני לא יודעת אפילו , שמעתי פע� על מקו� כזה בכפר סחני� שישני� ש� וחוזרי� להורי� רק בחגי�": ע

צרכי� לא שמעתי על אופציות מגורי� כאלה לבעלי  "דיר חנא"בכפר שלנו , א� זה דיור עצמאי או הוסטל

  .אפילו פעילויות וטיולי� אי� לנו, מיוחדי� בכלל

אי� לי בעיה שתסע ותחזור בכל יו� אבל לגור לבד או אפילו , אני נגד מגורי� עצמאיי�, לגבי מגורי� לבתי

קוד� כל כי אני לא בוטחת וג� בחברה שלנו זה דבר לא מקובל , ע� קבוצה וע� מדריכי� זה קצת בעייתי

אלא א� כ� , בחורה ללא לקות במגזר שלנו לא עוברת לגור לבד בגיל הבגרות, ל זה כ תחשבי ע, ולא בטוח

א� היה מדובר , אז כ  ג� בנות ע� לקויות לא יצאו לגור לבד או ע� השגחה , מתחתנת שזה מצב אחר

 אבל זה, עדיי� לא קל להוציא ילד מהבית כשהבית שלו היא סביבתו הטבעית, בבחור אני לא יודעת אי  זה

חו� מזה אני עדיי� חזקה ויש ביכולתי לדאוג לה ובעתיד אלוהי� שומר עליה ואני בטוחה , מצב פחות קריטי

  ". שעד אז נמצא סידור

  ?בת) בעניי� המגורי�ספרי לי על ההעדפות שהעלתה  :'ג

, והבית זה מקומה הבטוח במיוחד שהיא חולה, היא לא העלתה את נושא הדיור כי התרגלה לבית: "ע

וכיוו� שזה לא נהוג בכפר ואפילו בבית הספר לא , אני בקושי מסתדרת איתה, עמי� יש לה התקפי�ולפ

  ". אז אי� לה מאיפה לדעת על הנושא , מדברי� על זה

  ?ה יחד אית)ואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) גראי) את ר :'ג

, כי קשה איתה , ל"וקי� ולא לחואומנ� אני לא נוסעת לטיולי� רח, החיי� החברתיי� שלי טובי�: " ד

, דברי� אחרי� כמו ביקורי�, אבל התרגלתי, וג� לא יכולה להשאיר אותה בבית בד, היא מתקשה ללכת 

אני מקווה ששנה הבאה נמצא לה מקו� עבודה מתאי� לה ולא , סידורי� אני עושה בזמ� שהיא בבית הספר

 ".אצטר  לשנות את סדר היו� שלי ושלה 

  ?תגור בדיור קהילתיואה את החיי� החברתיי� של) כשהבת של) ראי) את  :'ג

חיי החברתיי� טובי� יחד , אולי בעתיד הלא קרוב, אני לא לוקחת את זה כאופציה בזמ� הנוכחי: "ע

  ".המשפחה שלנו מושלמת איתה, איתה

  ?אי) היית חושבת שהיציאה למגורי� עצמאיי� בקהילה תשפיע על הקשר ע� המשפחה :'ג

חו� מהקט� שבדר  כלל , הקשר שהל� חזק, הרי האחי� והאחיות שלה מביני� אותה היטב, א יודעתל: "ע

  ".מגורי� מחו� לבית לא יפגע בקשר שלה�, רב איתה

  ? ועל איכות החיי� ההאוטונומי, אי) את חושבת שהיציאה מהבית תשפיע על הכישורי� החברתיי� :'ג
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, יש לה חדר משלה, יכולה להגיד ל  שלבת שלי לא חסר כלו�אבל אני , זה אי אפשר לדעת בשלב הזה: "ע

�היא , היא בוחרת איזה בגדי� לקנות, בדיוק כמו לאחותה לפני שהתחתנה , טלוויזיה ומחשב, ע� מזג

  ".מקבלת הכל ותמיד מתייעצת איתי
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Perceptions of Parents of Cognitively Impaired Young Adults in the Arab Sector Regarding 

Community Housing 

Abstract 

The past three decades have seen an accelerated development of housing solutions for people with 

cognitive impairments, in various places around the world, including the USA, Europe, as well as 

Israel (Schwartz, 1994; Prouty and Lakin, 1995). The community housing arrangements provide 

substitutes, both for the natural family and for the institutional facility. The ideas for community 

housing in the Western world and in Israel developed consequent to adopting the principle of 

normalization, which holds that a person with a cognitive impairment has the right to live in an 

least restrictive environment as much as possible, within an arrangement which would allow him to 

lead a life that is as similar to the life led by society at large (Lakin, Hayden & Abery, 1994). 

In addition to the normative approach regarding each person's right to lead as a normal a life in a 

community as possible, the trend of developing community housing solutions is being founded on 

the assumption that normalization contributes to advancing the cognitively impaired person and to 

developing daily living skills, such as independence in the areas of personal care, managing a 

household, communication and social relations (Waksh & Walsh, 1982). Community housing 

should provide the required support for integrating the cognitively impaired residents in normal life, 

thereby allowing them freedom of choice and dignity, which are considered to be the central 

components in an individual's quality of life (Heal, 1987; Heal & Sigelman, 1990; Milter, 1984) . 

Community housing has become an inseparable part of the services provided to cognitively 

impaired people, yet it has attracted very limited attention in the research literature, and has not 

been studied among Arab families thus far. 

The Arab family tends to encourage the parent of the cognitively impaired child to find solutions 

within the nuclear or extended family, and to avoid turning to public assistance (Abudabbeh, 1996). 

Also, the options of independent community housing arrangements for cognitively impaired adults 

in the Arab sector are very limited. Until 1995 only three types of facilities for people with mental 

retardation had been established, and they consisted of day care centers, dormitories, and hostels. 

Only recently has the approach of integrating the mentally retarded individual in society started to 

penetrate into the Arab sector (Azaiza, 1995). 
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The aim of the present study was to examine the perceptions, attitudes and means of coping held 

and used by parents of cognitively impaired adults in the Arab sector, regarding placing their 

children in independent community housing, after they finish their special education school. 31 

Arab parents of children with mild to moderate mental retardation, and other attendant 

impairments, whose children have finished or are about to finish their studies in a special education 

school, participated in the study. These parents live in the Haifa district and its environs, mostly in 

villages. 

The research method was a combination of the qualitative and quantitative methods, so that some of 

the parents who filled out questionnaires were also interviewed. 

The quantitative research tools consisted of two questionnaires: a personal details questionnaire and 

an attitude questionnaire about integrating people with mental retardation into the community. 

The study examined several hypotheses: 

1. The more parents stressed the role and importance of the extended family (in regard to 

integrating the cognitively impaired adult in the community), the less they were prepared for 

their child's departure for independent housing. 

2. Parents who live in areas which lack the suitable facilities (for geographical or cultural 

reasons) for independent community housing for their cognitively impaired child will be 

less prepared for their child's departure for independent housing, compared with parents 

who live in areas with suitable facilities for independent housing. 

3. Parents whose cognitively impaired child studies at a school which is emphatically pro 

independent community housing will be more prepared for their child's departure for 

independent community housing than parents whose child studies at a school which is not 

pro independent community housing. 

4. The more complex the adult's impairment is, the greater the resistance the parents will show 

for integrating their child in independent community housing. 

5. The older the cognitively impaired adult is, the less desire the parents will have for 

integrating their child in independent community housing. 

6. Parents of a cognitively impaired adult son will be more willing to allow their son to leave 

home for independent community housing than parents of a cognitively impaired daughter.  

The present study validates the above mentioned hypotheses. It was found that the more the 

parents stress the importance of the extended family, the less they were willing to have their 
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child move to independent community housing. Additionally, It was further found that 

families who live in areas with (geographically and culturally) suitable facilities for independent 

community housing for their cognitively impaired child showed more willingness to have their 

child depart for independent housing, compared with parents who live in areas without suitable 

facilities for independent community housing. (It should be noted that most areas do not have 

community housing.) 

It was found that parents whose cognitively impaired child studies at a school which is pro 

independent community housing were more willing to have their child depart for independent 

community housing, compared with parents whose child studies at a school which is not 

emphatically pro independent community housing. The present study leads to the conclusion 

that the school can contribute a great deal to awareness of the issue. However, the schools that 

recommended community housing to the parents were few, and additionally, schools are not 

always successful in persuading parents to send their child to independent housing. 

It was also found that the more complex the state of the impairment the less willingness the 

parents showed to integrate their child in studies at a school which is pro independent 

community housing. It was similarly found that the older the cognitively impaired adult was, 

the less willingness the parents showed to have him / her leave for independent community 

housing. 

The issue of the adult's gender was examined in the end. It was found that parents who have an 

adult son were more willing to allow him to leave home for independent housing than parents of 

an adult daughter; i.e., parents preferred to allow sons independent housing than daughters, 

which matches what is customary in Arab society. It should be noted that the findings of the 

present study are composed of several factors and attitudes, and are not unequivocal. This 

shows how sensitive the issue is, and this is where the importance of the present study comes 

into play in exposing the parents' internal doubts and conflicts regarding independent 

community housing. 

Based on the finding of the present study, Arab parents prefer to take care of and raise their 

cognitively impaired child at home. Adults remain dependent on their parents even when they 

reach maturity and adulthood. Aiding the cognitively impaired child becomes very prolonged, 

and may take over fifty years (Essex, Seltzer & Krauss, 1999). 
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In conclusion, most of the parents sampled in the present study resist the issue of independent 

community housing for their child, and their attitude is dependent upon several factors, such as: 

the opinions of the extended family and their influence on the parents' opinion, the living area, 

the type of school, the complexity of the impairment, the age and gender of the impaired adult, 

and a lack of services and awareness about the issue of community housing. 

Finally, suggestions for possible further studies will be presented, with a view to deeply 

examine the above mentioned reasons and to promote studies whose aim is enhancing 

awareness and creating a change in the issue of community housing, using focus groups and 

intervention programs. 
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