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חיזוק הקשר והתקשורת בין "אנו שמחים להגיש לעיונכם מחקר הערכה מסכם של הפרויקט 

 ". םילדים לקויי שמיעה והוריהם ממזרח ירושלי

 

, ח בירושלים"כי-מנהל בית הספר לחירשים, היוזמה לפיתוח הפרויקט באה ממר ברוך אברמסון

 מציאות שבה ילדים חירשים מתקשרים בינם –מתוך המציאות הקשה שבה נתקל בבית ספרו 

אולם מרגע חזרתם לביתם נמנעת מהם , לבין עצמם בשפת סימנים כל עוד הם שוהים בבית הספר

 .   עם סביבתם ובכלל זה עם הוריהם ומשפחותיהםתקשורת זורמת

 

הפרויקט ביקש להעניק להורים את מירב התמיכה שהם זקוקים לה כדי שיוכלו לתת ביטוי 

ות ההוריות שלהם באופן שיאפשר את חיזוק התקשורת בינם ילמשאביהם האישיים ולאינטואיצ

של חוסר אונים ושל , שההפרויקט נועד לעזור להם לעבור מתחושה של חול. לבין ילדיהם

למעורבות פעילה בטיפול בהם , לתחושה של שליטה בחיהם ובחיי ילדיהם, לעוצמה שלהםניכור

 .ובכך ליצירת קשר טוב ובונה עם ילדיהם

  

שינוי מלא ומקיף חייב לכלול גם את אנשי המקצוע המטפלים בילדים לקויי השמיעה 

הפיכת ההורים לשותפים לטיפול בילדיהם חיזוק ו, לתהליכים של העצמה. ובמשפחותיהם

המצוקה בקרב הציבור הערבי בירושלים . נדרשים גם מוכנות ושינוי תפיסה בקרב אנשי המקצוע

הידע הזמין להם בתחום הטיפול בלקויי שמיעה הוא : אינה פוסחת כאמור גם על אנשי המקצוע

בית הן נדירות וכך גם הכשרות והשתלמויות בתחום זה בשפה הער. מועט בשל מגבלות השפה

 .חומרי עבודה עם הילדים

 

לאור זאת היה חשוב גם להעשיר את הידע של אנשי מקצוע העוסקים בתחום בהיבטים השונים 

מידע חדשני ועדכני בכל , העצמת לקוחות, כמו שיתוף בין אנשי מקצוע ללקוחות, של הפרויקט

  . הנוגע לשיטות טיפול ושיקום ילדים לקויי שמיעה ועוד

 

לשכת הרווחה , א בירושלים"ארגון מיח, נציג ההורים: ליוזמה זו חברו שותפים רבים הכוללים

ל "אגודת החירשים ועמותת שק, מחלקת השיקום בעיריית ירושלים, במזרח ירושלים

 .שבאמצעותה הופעלה התוכנית

 

ך כשלוש  ופעלה בסיוע הקרן למפעלים מיוחדים במש2001התוכנית אושרה כמפעל מיוחד בשנת 

את התוכנית ליוותה בעיקר ועדת ביצוע מקצועית שעיצבה מקרוב את התפתחות השירות . שנים

שהיה מורכב ובין מערכתי ,  נתנה מענים ייחודיים לקשים שהתגלו בהפעלת הפרויקט,שפותח

 . וחייב תיאום בין יחידות שונות במערכת העירונית

 



נעשתה , סייה הערבית תוך רגישות תרבותיתבתוכנית פותחו שיטות עבודה המותאמות לאוכלו

עבודה קהילתית שהביאה להעצמת הורים והקמת קבוצת הורים פעילה ונערכו השתלמויות 

 .שיקום וטיפול בילדים לקויי שמיעה, לאנשי מקצוע העוסקים בחינוך

 

ברצוננו להביע את הערכתנו למעורבות של הנהלת מחלקת השיקום בעיריית ירושלים ובמיוחד 

הבולטת בתחומה בפיתוח , תמי קרישפין' גב, 2003רכזת לקויי שמיעה במחלקה עד שנת ל

 .שמיעה בירושלים בכלל ובפרויקט זה בפרטהשירותים לאוכלוסיית לקויי 

 

על , א ולשתי המנהלות שלה שליוו את הפרויקט בתקופה הנסיונית"תודה מיוחדת לעמותת מיח

, שאיפשרו את הטמעתו בארגון, ים לטובת הפרויקטתרומתן המקצועית ועל הסיוע בגיוס משאב

ליר למימון חוברות הדרכה להורים ולאנשי מקצוע שהופקו במסגרת -ובמיוחד על גיוס קרן ון

 .הפרויקט

 

הטיפוליות והשיקומיות , לאנשי המקצוע מהמסגרות החינוכיות, תודה מיוחדת להורים

 .רכהשהשתתפו בפרויקט ונענו להשתתפות במחקר ההע

 

מיכל קורח ממכון ירושלים לחקר ' ר מאיה חושן וגב"תודה גם לצוות ההערכה בראשותן של ד

סייע לצוות המפעיל , ביסודיות ובמקצועיות רבה, שעשה את ההערכה המחקרית ברגישות, ישראל

ושמגיש כאן דוח מסכם של , בהפקת לקחים באמצעות דוחות הביניים שהגיש במהלך הפרויקט

 באזורים פרויקט תסלול את הדרך להטמעת הזה יסלול פרויקטאנו מקווים ש. ויקטהפר

 .ובישובים נוספים בארץ

 

 מתקיימות פעולות במסגרות השונות שבהן מוטמעים פרויקט הםבשנה שחלפה מאז שהסתיי

 המרכז הטיפולי .הדרכה להורים והפעלת קבוצות תמיכה, כגון ייעוץ, מרכיבים של הפרויקט

וגדלה פעילותם ומעורבותם של הורים  , טור-ללקויי שמיעה עבר למשכנו הקבוע בשכונת אבו

מאמצי העירייה .  במסגרות חינוך שונות במטרה לשפר את השירותים ואת הנגישות אליהם

 . קיימא שישמש כמודל למקומות אחרים-נותנים תקווה כי השינוי שהושג הוא שינוי בר

 

 

  מוראי-ייץשרית ב

 מנהלת תחום מפעלים מיוחדים

 

 
 



  חברי ועדת ההיגוי

 

   

   ל"עיריית ירושלים ועמותת שק, רכזת הפרויקט    נאטור רשא

 ח "ספר כי השיקומי וסגנית מנהלת בית-מנהלת המרכז החינוכי קטיש- אבואמה

 מזרח ירושלים, לשכת הרווחה, מנהל השיקום סוואי-חמד אבוומ

 ח לאומיהמוסד לביטו, מפעלים מיוחדיםמנהלת תחום   מוראי-שרית בייץ

 ספר אמירה בסמה הבית, קלינאית תקשורת  גושהאימאן

 ל"עמותת שק,  מנהל תחום פיתוח ר פסח גיטלמן"ד

  עיריית ירושלים,אגף הרווחה, מחלקת השיקוםמנהל מ "מ   ויצמןינה'רג

 מכון ירושלים לחקר ישראל, חוקרת חושן ר מאיה"ד

  א ירושלים"מנהלת מיח  טלאפרת

 עיריית ירושלים, אגף הרווחה, שמיעהרכז לקויי  יהודה כץ

 )לשעבר (א ירושלים"מנהלת מיח ערן אורנהר "ד

 מכון ירושלים לחקר ישראל, חוקרת מיכל קורח

 המוסד לביטוח לאומי, מפעלים מיוחדיםסגנית מנהלת תחום   אבלגון-ורשקכרמלה 

 )לשעבר (עיריית ירושלים, אגף הרווחה, רכזת לקויי שמיעה תמי קרישפין

 )לשעבר (עיריית ירושלים, מנהל מחלקת השיקום   ם שיבאןנדי

 עיריית ירושלים, אגף הרווחה, רכזת לקויי שמיעה רונית שרמן
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 תקציר

 מטרת הפרויקט

הקשר הראשוני . בעיית התקשורתהבעייה המרכזית המאפיינת את לקויי השמיעה היא 

קשר טוב יכול לחזק את הילד ולהעניק לו . עבור כל ילד הוא הקשר עם הוריווהמהותי ביותר 

במזרח ירושלים קיים מחסור בשירותים ובמסגרות .  כוחות להתמודדות הצפוייה לו בחיים

אי לכך משפחות . ואלו הקיימים דלים ובלתי מפותחים, לטיפול ולשיקום ילדים לקויי שמיעה

 . לצרכים של ילדיהן ושלהןרבות אינן זוכות למענים הולמים

 

שהוא מושא מחקר ההערכה שיוצג להלן היא לחזק את הקשר , מטרת העל של הפרויקט

ולעזור להורים בבניית מערכת , והתקשורת בין הורים לילדים לקויי שמיעה במזרח ירושלים

 : על מנת להשיג מטרות אלו נוסחו מטרות הפרויקט כלהלן.  יחסים בריאה עם ילדיהם

 ; ק והבניית הקשר והתקשורת בין הורים לילדים לקויי שמיעה ממזרח ירושליםחיזו .1

קידום אוכלוסיית הילדים לקויי השמיעה באמצעות הגברת המודעות והידע המצוי בידי  .2

 ;ההורים להיבטים השונים של שיקום ילדיהם

, חזקה ועצמאית אשר תייצג ותפעל למען מימוש זכויות, יצירת קבוצת הורים מודעת .3

 ; פיתוח שירותים ושיפור מצבם של הילדים לקויי השמיעה

הענקת ידע וכלים , הדרכת אנשי מקצוע דוברי ערבית המטפלים בילדים לקויי שמיעה .4

 . 1לעבודה עם הילדים ועם בני משפחותיהם

 

  המחקרדרכי

 : היה מורכב מאוד והיה מיועד לשתי קבוצות עיקריותהפרויקט 

אוכלוסיית היעד של .  מהמגזר הערבי בירושלים21-1ני הורים לילדים לקויי שמיעה ב .1

 .  משפחות90-הפרויקט מנתה כ

אנשי מקצוע העובדים עם ילדים לקויי שמיעה או עם משפחותיהם מהמגזר הערבי  .2

 .בירושלים
 

 מגוון של דרכי הערכהמורכבותו של הפרויקט ומגוון הפעילויות שנערכו במסגרתו חייבו שימוש ב

, קבוצות מיקוד, ניתוח של דוחות, העברת שאלונים וניתוחם:  וביניהןיותכמותיות ואיכותנ

 .והשתתפות  בוועדות הביצוע ובוועדות ההיגוי, ראיונות עומק עם נושאי תפקידים

 

 פעילויות שנערכו במסגרת הפרויקט

 : הפרויקט כלל מגוון פעילויות שהעיקריות שבהן הן

והשתלמות בתחום השיקום השמיעתי קבוצות תמיכה להורים שכללו תמיכה רגשית  .1

 ;)בעיקר אמהות,  הורים63בקבוצות התמיכה השתתפו (והשפתי של הילד 

                                                           
 ).שם(תכנית הפרויקט : מקור 1
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גם להורים שלא השתתפו , ההרצאות היו מיועדות לכלל ההורים(הרצאות להורים  .2

 ;)בהרצאות השתתפו עשרות הורים. בקבוצות התמיכה

 20-צה זו השתתפו כבקבו(קבוצת סינגור שהיתה קבוצת המשך לקבוצות התמיכה  .3

 ;)בעיקר אימהות, הורים

בקורס זה (קורס שפת סימנים להורים שילדיהם מתקשרים באמצעות שפת הסימנים  .4

 ;) הורים לערך15השתתפו 

בפעילויות אלו השתתפו עשרות הורים (פעילות חווייתית משותפת להורים ולילדים  .5

 ;)חלקם הורים שלא לקחו חלק בקבוצות התמיכה, וילדים

 מכל י מקצועשנ א116השתתפו בהשתלמות הראשונה ( השתלמויות לאנשי מקצוע שתי .6

דוברי מהם  79, ילדים לקויי שמיעהשיקום וטיפול ב, חינוך בהעוסקיםהמרכזים 

   ;)ערבית

אודיולוגיה : החוברות מציגות חמישה נושאים. כתיבת חמש חוברות בערבית להורים .7

בהן ישנם התמודדות משפחות , י שמיעהויחינוך ילדים לק, תקשורת ושפה, ושמיעה

 .   להם הם זכאיםשירותיםהו של ילדים לקויי שמיעה זכויות, ילדים עם לקות שמיעה

 
 הישגים

 ;על מרכיביו השונים, שביעות רצון גבוהה של ההורים מהפרויקט .1

תוך ניסיון להתאימן למציאות , יישום מרבית התכניות שנכללו בתכנית הפרויקט .2

 ;בות כאלו ואחרותמסי, שהשתנתה

אוכלוסיית . שיעור השתתפות גבוה של ההורים בפעילויות השונות שנערכו בפרויקט .3

 63בקבוצות התמיכה השתתפו באופן סדיר  .  משפחות90היעד של הפרויקט כללה 

 . הורים השתתפו בקבוצת הסינגור20-כ).  בעיקר אמהות(הורים  

ודרך ההתנהגות של בני ,  הורים לילדיםשינוי בעמדות של הורים לגבי הקשר הראוי בין .4

 ;המשפחה עם הילדים

 ;הגברת המודעות של ההורים לצרכים של הילד לקוי השמיעה .5

 ;הרחבת הידע של ההורים בנושא זכויות ילדיהם והיצע השירותים העומדים לרשותם .6

 ;הכשרה מקצועית של אנשי מקצוע דוברי ערבית העובדים עם ילדים לקויי שמיעה .7

 את התרומה של הם ציינו. צוע דוברי הערבית היו שבעי רצון מההשתלמותאנשי המק .8

לעזור שלהם להגדלת מידת התקווה בדבר היכולת , ההרצאות לביטחון שלהם בעבודה

 להתמודד עם אתגרים העומדים ם וליכולת שלהםלהכרה בחשיבות העבודה, לילדים

 . בפניהם

 . חלק פעיל בפרויקטהטמעת יעדי הפרויקט בחמש מסגרות החינוך שנטלו .9
 קשיים 

 ; קושי בגיוס אנשי מקצוע איכותיים במסגרת התקציבית של הפרויקט .1

 ;תחלופה גבוהה של עובדים בפרויקט .2
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 ; קושי בניהול תקציב הפרויקט ובעדכונו .3

 ).הדפסת כל החוברות להורים, קורס חינוך(חלק מהמשימות לא הושלמו  .4

 .לית מתאימהפעל מבלי שעמדה לרשותו תשתית מנההפרויקט  .5

חוסר מעורבות בפרויקט של מינהל החינוך העירוני והגורמים המקצועיים במשרד  .6

וביתר , אי השתתפותם של שני גורמים אלו היתה לרועץ הן במהלך הפרויקט.  החינוך

 . שאת תהיה לכך השפעה על המשכיות הפרויקט

 .  לא מומשה מחוייבות העירייה להמשך הפעילות עם ההורים .7

 
 המלצות

ישנה חשיבות רבה . גיוס ההורים לפרויקט הוא שלב חשוב לעתידו של הפרויקט כולו .1

דרך . באמצעות ביקור בבתי המשפחות, לכך שגיוס ההורים ייעשה על ידי מנחה הקבוצה

 .גיוס זו דורשת השקעה גבוהה של זמן  אך זו מצדיקה עצמה

ידה והפעילות אינה במ. עריכת הפעילויות השונות תערכנה בשפת האם של המשתתפים .2

 . יש להקפיד על תרגום סימולטני ברמה גבוהה, מועברת בשפת האם

יש להבטיח את המחוייבות של הגופים המעורבים בפרויקט להמשיך לפעול עם ההורים  .3

 . גם לאחר סיום הפרויקט, ועם אנשי המקצוע

יש לבדוק מראש את יכולת הגוף המנהל את התקציב לנהל אותו בדרך המתאימה  .4

 . ואת מידת גמישותו, לפרויקט

יש להתחיל בקבוצות . יש לאמץ את דגם הפעילות עם ההורים שהופעל בפרויקט זה .5

 .תמיכה קטנות וכשהתנאים יבשילו להקים קבוצת סינגור

הצורך בקיום ההשתלמויות תלוי בהיקף . ההשתלמויות לאנשי מקצוע הן חשובות מאוד .6

יתכן מאוד שבמגזר הערבי בישראל מידת . ההשתלמויות של המורים ביישוב או במרחב

ההכשרה ומערך ההשתלמויות של  אנשי המקצוע  מקיף ומלא בהשוואה  למזרח 

והם בעלי ידע מקצועי , במידה ואנשי המקצוע השתתפו בהשתלמויות רבות. ירושלים

מומלץ למקד את ההשתלמות בנושא של שיתוף הורים וחיזוק הקשר בין הורים , רב

ולהמעיט בהרצאות רקע כלליות בנושא לקויי , ן הורים למסגרות החינוךלילדיהם ובי

 .שמיעה

, יש לזהות בשלבים הראשוניים של הפרויקט את כל הגורמים שיכולים לתרום לפרויקט .7

 .ושהשתפותם בו יכולה לסייע להטמעת הפרויקט ולהמשכיותו גם לאחר סיומו
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 מבוא

 

לחזק את הקשר והתקשורת בין הורים לילדים שנועד פרויקט של הערכה  מחקרו היא עבודה ז

 . בבניית מערכת יחסים בריאה עם ילדיהםאלה לקויי שמיעה ולעזור להורים 

 

קושי לתקשר עם הסביבה ה: בעיית התקשורתקויי השמיעה היא ְלשל  המרכזית יתםבעי

 במשחק ,להיות שותפים פעילים בשיחות, ני מהסביבה ומהמדיהאלקלוט מידע ספונט, השומעת

, עצמי נמוך דוגמת בעיות רגשיות כמו תחושת ערךכ ,נוספותהקושי בתקשורת מייצר בעיות . ועוד

קשיים בלימודים וקשיים בהשתלבות במעגל , קושי ביצירת קשר, בדידות, בעיות חברתיות

 . 2החיים בכלל

 

יכול לחזק את עמם קשר טוב . הקשר עם הוריוהקשר הראשוני והמהותי ביותר עבור כל ילד הוא 

במשפחות בהן יש ילד לקוי . הילד ולהעניק לו כוחות ומשאבים להתמודדות הצפויה לו בחיים

התעלמות מהילד לקוי בלעתים מדובר . תקשורת  קשר זה נפגם לעתים בשל קשיי,שמיעה

פי הידע  על. יבה תומכתהבנה וסב,  חוםכמו ,אי מתן מענה לצרכים הבסיסיים ביותרבהשמיעה ו

של האמונים על עבודה עם משפחות , שהיה קיים בקרב עובדי אגף הרווחה בעיריית ירושלים

מציאות זו   מאפיינת עם ילדים לקויי שמיעה בין היתר משפחות  ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 . 3מהמגזר הערבי בירושליםילדים לקויי שמיעה  עם משפחות רבות 

 

משפחות  לשבעיות ייחודיות בנושא ל "מחקרים מהארץ ומחותמציתית של סקירה הדוח פותח ב

הוא . של הילדשיקומו התמודדות של הורים לקראת הודרכי , ילדים לקויי שמיעהישנם בהן 

ממשיך בשרטוט תמונת מצב של האוכלוסייה הערבית בירושלים והשירותים הניתנים לילדים 

 הפעילויות תא מוצגות מטרות הפרויקט ואחריהן נסקרובפרק הב. ערבים לקויי שמיעה בעיר

 מוצגים דיווח תמציתי על דרכי המחקר ובהמשך מובא . הפרויקטהשונות שנערכו במסגרת 

 .  מסקנות והמלצות,הדוח מסתיים בסיכום. לפי תחומי הפעילויות, ממצאי מחקר ההערכה

 

                                                           
 .  תכנית הפרויקט שאושרה על ידי המחלקה למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי לקבלת תמיכה: מקור 2
 ). שם(תכנית הפרויקט : מקור 3
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  סקירת ספרות

 
הורים לילד חריג נתקלים .  להלא הוכנו שההורים גידולו של ילד לקוי שמיעה הוא משימה קשה

קשייו של הילד לקוי השמיעה יוצרים . בקשיים בגידול הילד בשלבים שונים של התפתחותו

לחץ על חיי הנישואין ועל המשפחה כולה , מעמסה פיזית ורגשית על ההורה וגורמים דחק אישי

ר הן עם בני המשפחה והן עם חברת לילדים לקויי שמיעה יש קושי ביצירת קש). 1992, ניסים(

מפתח בשילוב הילדים לקויי  מחקרים מלמדים שלהורים תפקיד. הילדים והבוגרים  שמחוץ לבית

והמשפחה היא הגשר בין  ,ההורים הם מקור טבעי לחיזוק הקשרים החברתיים. השמיעה בחברה

ילד של ולה יותר מהתלות של הילד לקוי השמיעה בהורים גד. עולםבין ההילד לקוי השמיעה ל

תפקודה של . הורים לילדים רגיליםבהשוואה לרגיל ועל ההורים להכיר בתפקידם השונה 

המשפחה חשוב ביותר ובעיות תקשורת עם המשפחה יכולות להוביל לבעיות התנהגותיות שונות 

)Medwid & Chapman Weston, 2002 .( 

 

הורים לילדים על אחת כמה וכמה ו,  הוריםשמשאינם נולדים עם הכישורים לאדם -בני, ככלל

לטובתם ולטובת , יש צורך לסייע להם ולהעניק להם כלים להתמודדות עצמאית. לקויי שמיעה

 צריך , שכאמור לא היה מוכן לתפקידו החדש,ההורה). 1996, פרימרמן-דרומי ורינגוולד(הילד 

לכן צריכים ההורים . ה כולל בתחום השמיעה והשפ,ללמוד להיות היועץ של הילד בכל התחומים

לפעול באופן עצמאי וללמוד לפתור בעצמם בעיות בהן נתקל הילד לקבל כלים שיאפשרו להם 

 שיאפשרו להם התמודדות ,הענקת כלים להורים . בבית ומחוצה לו,לקוי השמיעה בחיי היומיום

 & Martin & Greer Clark,1996, Medwid (פועלים הן לטובת ההורים והן לטובת הילד, עצמאית

Chapman Weston, 2002.( 

 

מחקרים אודות השפעות של מעורבות הורים כותבות ש) 1996(פרימרמן -דרומי ורינגוולד

ים על השפעות חיוביות בהתפתחות השפה של צביע מ,בתכניות שיקומיות של ילדים לקויי שמיעה

 הורים בטיפול  שימת דגש על מעורבות,לטענתן. ילדיםלהורים בין הילד ובשיפור הקשרים 

הפוקדים אותם יה מקיפה יותר של צרכי ההורים ושל התהליכים הרגשיים י ראה הניב,בילדים

הורים נתפסים כסוכני שינוי מרכזיים בהתפתחות השפה של . לדת ילד לקוי שמיעההּובעקבות 

  חשוב שתוטמע גם בקרב הגורמים,לכל משפחה יש צרכים ייחודיים להלפיה  ,תפיסה זו.  הילד

 כמו גם מתן כלים להורים , השמיעהי חיזוק הקשר של ההורים עם ילדיהם לקוי.המקצועיים

, גם להורים במקבילתורם משפר את מצבו של הילד ו, יחודיים של ילדםילהתמודד עם הצרכים ה

 ). 1996 ,פרימרמן-דרומי ורינגוולד(המרגישים טוב יותר עם עצמם ועם תפקידם בחינוך הילד 

 

 Baguley, Davis, & Bamford )2000 ( מרחיבים גישה זו וכותבים מאמר מקיף המצדד בפיתוח

 ומדגיש את חשיבות המעורבות של המשפחה וסביבת הילד לקוי שירותים ידידותיים לצרכנים

להכיר את אנשי המקצוע המטפלים בילד לשם כך צריכים . השמיעה בסיכויי שיקומו וקידומו

 תפיסה ,אנשי המקצוע המטפלים בילדים לקויי שמיעהח בקרב יש לפת.  ולהבינםקשיי ההורים

 של ימשמעותתפקידם ההמערכת המקצועית להבין את על  .'מערכת ידידותית למשפחה'של 
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 ותהמערכת המקצועית והמשפחה חייב.  כמטפלים בילד בתוך המסגרת המשפחתית,ההורים

לא זו . זו בדרכי התמודדותןמשפחות שונות זו מבכך שההמערכת להכיר על ו, לעבוד במשותף

 Baguley, Davis) משפחות חייבות להיות מעודכנות בצורה בהירה בפרטים המקצועייםה: בלבד

& Bamford, 2000). 

 
Medwid & Weston) 2002 ( בהענקת תמיכה להורים לילדים שמדגישים במחקרם את החשיבות

 מעשיים להתמודדות עם חיי רגשית והן בהענקת כליםמבחינה הן , םבחיזוקלקויי שמיעה ו

. מקצוע אנשי על ידי מבוגרים רגישים והן על ידי  התמיכה צריכה להינתן הן ,לדעתם. היומיום

מוגבלת כאשר היא יכולתם של הורים למלא את תפקידי ההורות ולקדם את הילד בכל התחומים 

. ני לצורכי הילדאענות באופן ספונטיבמצב של לחץ הם אינם יכולים לה. ההורים נמצאים בלחץ

 :ם מונים שבע דרכים עיקריות לסיוע להוריםחוקריה

  ;הקמת קבוצות תמיכה להורים לילדים לקויי שמיעה .1

 ;להורים לצורך התייעצות) מקצוע חברים ואנשי(קשר  העמדת אנשי .2

  ;לקיחת הפסקות יזומות למנוחה להורים .3

 ;ר על תחביביםותיו-אי .4

 ;עיסוק בספורט .5

 ;דתי/עיסוק רוחני .6

 . לשיחה בפרטו למטרות חברתיות בכלל ,פגשים עם מבוגרים אחריםמ .7

 

הקשר בין הילד להורה עולה ש, )Woodman    Corcoran, Stewart, Glynn &)2000 שערכוראיונותמ

הורים התמודדות חיובית יותר הציינו בראיונות . התייחסותב זכות קשר מרכזי אשר חייב לאהו

לכן חשוב שאנשי . יחד עם אנשי המקצועב ,החלטותבתהליך קבלת האותם תפו יכאשר ש

 יכירו בכאבו ובקשייו של ההורה לילד לקוי ,מורים ואחרים, מטפלים,  כולל רופאים,המקצוע

על גם אלא , והוא משפיע לא רק על ההורה, בהכרה בכאבו מתחיל תהליך הטיפול. שמיעה

יעת בטווח הארוך לתחומי מערכת המסיהיא ' ידידותית למשפחה'מערכת . סביבתו של הילד

 את איכות החיים של הילד לקוי השמיעה ת ומשפר, תעסוקההחינוך וה, התנהגותה, התקשורת

 . ומשפחתו

נמצא ,  בקרב הורים לילדים לקויי שמיעה1996 באביב צות הבריתסקר מקיף שנערך בארב

ר בעיות התנהגות  דיווחו שלילדיהם יש יות,מיעוט והורים בעלי השכלה נמוכה שהורים מקבוצות

ת השמיעה קּויותר השפעות שליליות של ְלגם  ןמצייהסקר  .והם פחות מתקדמים בתחום השפה

ההורים הם משפחות בהן מיעוט ו-על המשפחה בהשוואה למשפחות שאינן נמנות עם קבוצות

 ).  Luterman ,1999 (בעלי השכלה גבוהה
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 רקע

 

 ד של הפרויקטהאוכלוסייה הערבית בירושלים ואוכלוסיית היע

אוכלוסייה זו . )2004, חושן ( אלף נפש228.0- מנתה האוכלוסייה הערבית בירושלים כ2003בשנת 

אזורים (אפיון של שכונות . כלכלי נמוך יחסית-ה הגדול למעמד חברתיּבמשתייכת ברּו

 מצביע על מעמדה ,1995ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  שנערך על) סטטיסטיים

כל האזורים הסטטיסטים בערי ישראל אופיינו לפי . ל האוכלוסייה הערבית בירושליםהנמוך ש

 כאשר , אשכולות20-האזורים הסטטיסטיים קובצו ל. כלכלי של אוכלוסייתם-המעמד החברתי

כלכלי - מציין את המעמד החברתי20 מציין את המעמד החברתי הנמוך ביותר ואשכול 1אשכול 

 2נע בין נמוך יחסית והוא כלכלי -ביות בירושלים האשכול החברתיבשכונות הער. הגבוה ביותר

בית , 8 אשכול –) צפון(חנינא -השכונות הערביות שדורגו במעמד הגבוה ביותר הן בית. 8-ל

, השכונות שדורגו במעמד הנמוך ביותר הן הרובע המוסלמי. 7 אשכול ושעפט  ) דרום(צפאפה 

 ). 2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) (2ל אשכו(מחנה הפליטים שעפט ועיסאווייה 

 

בקרב האוכלוסייה הערבית  יש ,90-לפי נתוני לשכת הרווחה במזרח ירושלים לסוף שנות ה

 משפחות בהן 90-מתוכן כ,  משפחות בהן אחד מבני המשפחה הוא לקוי שמיעה250בירושלים 

  .21 - 1לקוי השמיעה הוא ילד בגיל 

 

 עה מהמגזר הערבי בירושליםשירותים לילדים לקויי שמי

 הואל, ילדים לקויי שמיעהבטיפול ושיקום לירושלים קיים מחסור בשירותים ובמסגרות  במזרח

 משפחות רבות אינן זוכות למענים הולמים לצרכים ,לכך אי. מפותחים דלים ובלתי הם הקיימים

עזרות במסגרות חלק מהמשפחות נ. דבר הגורר מצוקה קשה לילד ולמשפחתו, של ילדיהן ושלהן

 .הנמצאות במערב העיר או מחוץ לירושלים

 

  :מגזר הערבי בירושליםהקיימים בחינוכיות ושיקומיות לילדים לקויי שמיעה המסגרות להלן ה

, עמותה הפועלת למען שיקום ילדים לקויי שמיעה ושילובם בחברה השומעת –א ירושלים "מיח

ת השמיעה קּום לקויי שמיעה והעלאת נושא ְלמקצוע בכל הקשור לעבודה עם ילדי הכשרת אנשי

 . העמותה ממוקמת במערב העיר. סדר היום הציבוריעל 

 

 עדגן דובר ערבית לילדים עם לקות שמיעה בגילאים שנה . גן תותי כ2א ירושלים פועלות "במיח

ה בני שנהם  גם , לילדים עם לקות שמיעה ולילדים שומעים, דובר עברית,וגן משולב, שלוש שנים

 .  בהתאם לתכניות הלימודים לגיל הרך,  הגן פועל חמישה ימים בשבוע.  שלוש שניםעד
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. פי גילו וקצב התפתחותו שיקומית המותאמת לכל ילד על- מופעלת תכנית חינוכיתהבגנים אל

פיתוח -מה דגש עלששֹ,  פי הגישה האוראלית ילד עם לקות שמיעה מתחיל את תהליך השיקום על

שיטה זו מחייבת שימוש . פשרו תקשורת המבוססת על דיבור והבנת דיבורמיומנויות שיא

 .בהגברה מרבית ובתרגול שמיעה והפקת דיבור

 

 19ד למדו " ובשנת תשס  מהם ערבים12   ילדים19תות הגן יג למדו בכ"בשנת הלימודים תשס

 . מהם ערבים10  ילדים

 

שהלקות הראשונית שלהם היא , 7-3בני  הגן מיועד לילדים – גן לקויי שמיעה לדוברי ערבית

בגן מתקיימת פעילות קבוצתית עם דגש על תחומי . וללא לקות ראשונית אחרת, לקות שמיעה

חוג תנועה וחוג , אה בעיסוקרְּפידי קלינאית תקשורת וְמ טיפול פרטני על, השפה והתקשורת

בשנת הלימודים . רגשיתמיכה וליווי , פיתוח כישורים חברתיים-כמו כן מושם דגש על. דרמה

 שנים פעל הגן בשכונת 4במשך .  ילדים5ד למדו בו " ילדים ובשנת תשס11ג למדו בגן "תשס

 ).  רחביהבבקריית וולפסון (במערב העיר ש הוא פועל במרכז וראיטי 2004מספטמבר ו, שועפאט

 

ויי שמיעה במזרח ירושלים ומיועד לתלמידים ערבים לקפועל  המרכז – שיקומי-המרכז החינוכי

המרכז . משפחותיהם לבניכן  ו,המשולבים במסגרות החינוך הרגיל) ב"ועד כיתה י' מכיתה א(

, תקשורת-במסגרת זו מקבל הילד טיפולי.  בשעות אחר הצהריים,פועל חמישה ימים בשבוע

תמיכה , חוגי העשרה וחברה, עזר ותגבור לימודי שיעורי, אימוני שמיעה ודיבור ופיתוח שפה

 2003ראח והחל מדצמבר 'ג-' שנים פעל המרכז בדירה בשיח4במשך .  לילדים ולמשפחותוליווי

 42  ד"ובשנת תשס,  תלמידים30מרכז הג שירת "בשנת תשס. הוא פועל בדירה בשועפאט

 . טור- עבר המרכז למבנה חדש מאובזר בשכונת אבו2005בשנת .  תלמידים

 

 כיום .ירושלים  הפועל במזרח,רשמי אינור שספר מוּכ ביתזהו  – ספר אמירה בסמה הבית

בית .  תלמידים לקויי שמיעה70מהם , )'חובה ועד כיתה ח-מטרום( תלמידים 320 ולומדים ב

אגף לגיל הרך והוא כולל בו  נפתח 1987בשנת . ילדים עם צרכים מיוחדיםעבור הספר הוקם 

ילדים ביחד עם יוחדים ילדים עם צרכים מלומדים  בהן ,'חובה וכיתה א, חובה-כיתות טרום

 . ' תלמידים עד כיתה וטלקבמהלך השנים צמח בית הספר ו. רגילים

 

נפתחה הכיתה הראשונה לילדים , רכי האוכלוסייהוצעל מנת לענות על , א"בשנת הלימודים תשס

-הרבית הספר מספק מגוון צרכים רפואיים וָּפ. א ירושלים"בשיתוף עם מיח, לקויי שמיעה

 .אורתופדיה ועוד, סיעוד, חינוך מיוחד, תקשורת-קלינאות, ריפוי בעיסוק, תרפיהפסיכו: רפואיים

 

 מהמגזר היהודי ,21-6 בני ,בעייתיים-ספר לילדים לקויי שמיעה רב ביתזהו  – ח"ספר כי הבית

, תוך התמקדות בצד הלימודי, למדים מקצועות שוניםנבמסגרת בית הספר . והערבי כאחד

ות  מחוב מגיעים התלמידים לבית הספר ללא שפה כלל או עם שפתופי ר על. התקשורתי והטיפולי

בשנת הלימודים . השפה המדוברת בבית הספר היא בעיקר שפת הסימנים הישראלית. פשוטה
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פועל בית הספר .   מהם מהמגזר הערבי50,  תלמידים85ד למדו בבית הספר "ג ותשס"תשס

 .)בשכונת קריית יובל (במערב העיר
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  ואמצעים להשגתןיקטמטרות הפרו

 

 מטרות

מהמגזר הערבי חיזוק והבניית הקשר והתקשורת בין הורים לילדים לקויי שמיעה  .1

 ;ירושלים מזרחב

ת והידע המצוי בידי קידום אוכלוסיית הילדים לקויי השמיעה באמצעות הגברת המודעּו .2

 ;ההורים להיבטים השונים של שיקום ילדיהם

,  אשר תייצג ותפעל למען מימוש זכויות,ועצמאיתחזקה , יצירת קבוצת הורים מודעת .3

 ;פיתוח שירותים ושיפור מצבם של הילדים לקויי השמיעה

הענקת ידע וכלים תוך ,  בילדים לקויי שמיעהלטיפולמקצוע דוברי ערבית  הדרכת אנשי .4

 4.משפחותיהם לעבודה עם הילדים ובני

 

 פעילויות 

הורים קבוצת : עיקריות לשתי קבוצות יועדות שהפרויקט היה מורכב מאוד וכלל מגוון פעילויו

 21-1  בני ,קבוצת היעד של ההורים כללה הורים לילדים לקויי שמיעה. מקצוע אנשיקבוצת ו

קבוצת .  משפחות90-מנתה אוכלוסייה זו כ, מועד תחילת הפרויקט, 2000בשנת . ממזרח ירושלים

  עם ילדים לקויי שמיעה במזרח העובדים,מקצוע ערבים ויהודים אנשיכללה השנייה היעד 

 .ירושלים

 

 היתה לחזק את הקשר בין ,עם אנשי המקצועהפעילות  כמו גם ,מטרת הפעילות עם ההורים

גוון של  הפעיל הפרויקט ִמ,מנת להשיג מטרה זו על. ילדים לקויי השמיעהבין הההורים ל

 :  שהמרכזיות שבהן כללו,נות עם קבוצות הוריםפעילויות מוְב

 

  ההורים גיוס 

להציג את הפרויקט בפני :  היום אלהמטרות ביקורי. בית גיוס ההורים נעשה באמצעות ביקורי

לעמוד מקרוב על  ; להכיר את המשפחות בסביבתן הטבעית;ההורים ולעודד אותם להצטרף

לבנות קשר קרוב וישיר  ;הבעיות והקשיים שמשפחות לילדים עם לקות שמיעה מתמודדות איתן

 ,בביקורי הבית עלו נושאים רבים. 5 ולתאם ציפיות בין מנחה הקבוצה לבין ההוריםעם המשפחות

קשיים בהתמודדות עם הסביבה , יומית עם הילד לקוי השמיעהמביניהם הקושי בהתמודדות היו

, שמיעה קשיים רגשיים וחברתיים הקשורים לגידול ילד עם לקּות, )חברים, שכנים(החיצונית 

                                                           
 ).שם(תכנית הפרויקט : ורמק 4
 ). שם(תכנית הפרויקט : מקור 5
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תים אף אכזבה מהמערכות ומהמסגרות המטפלות בילדים לקויי שמיעה רצון ולע חוסר שביעות

 .6חששות וספקות לגבי יכולתו של הפרויקט לעזורו) שירותי החינוך ועוד, שירותי הרווחה(

 

 ת תמיכה וקבוצ
 חלקה האחד עסק בתמיכה רגשית והשני כלל : לשנייםולהורים נחלקקבוצות התמיכה 

, מטרות קבוצת התמיכה הן לתמוך. פתי של הילדֹוהְשהשתלמות בתחום השיקום השמיעתי 

של ת וההבנה לחזק את המודעּו, לתת מקום לרגשות שונים כלפי הילד, לעזור בקבלת הילד

לעזור להורים לבנות , לחזק את הקשר והתקשורת בין ההורים לילדים, רכי ילדיהםוההורים לצ

. ל האפשר בין בני המשפחהוקינה ככמערכת יחסים בריאה עם ילדיהם וליצור מערכת תקשורת ת

 את ההורים ולהגביר בקרבם את תחושת השליטה בחייהם ובחיי חזקכמן כן נועדה התמיכה ל

 ליצור עמם גםתוך כך בו, טיפול בילדיהםללעודד אותם להיות מעורבים בכל הקשור , ילדיהם

 . 7קשר טוב ובונה
 

להעשיר את הידע העיוני והפראקטי  היתה בתחום השיקום השמיעתי והשפתימטרת ההשתלמות 

ההשתלמות נועדה להפוך את ההורים למומחים . של ההורים בכל הקשור לנושא לקות השמיעה

ידע מצוידים טוב יותר בכלים לטיפול בילדם ואף  מתוך אמונה שהורים בעלי, בטיפול בילדם

  .8חשים מחויבות ואחריות כלפי הילד ופועלים לשיקומו המרבי

 

 ורים הרצאות לה

 לחזק את ,ההרצאות להורים נועדו להעניק להם ידע במגוון תחומים הקשורים ללקות שמיעה

הקשר החברתי בין משתתפי הפרויקט ולאפשר גם למי שאינו יכול או אינו מעוניין לקחת חלק 

שמרביתם אינם משתתפים , במיוחד האבות (להיות שותף לפרויקט, במרכיבי הפרויקט האחרים

ולשלבם בפרויקט ולּו באופן , וחשוב לצמצם את הפער בינם לבין בנות זוגם, יכהבקבוצות התמ

 .מטרה נוספת של ההרצאות היתה לשמש חוליה מקשרת בין הפעילויות השונות בפרויקט. )חלקי

 

 ִסנגור קבוצת

ולסייע להם , ר נועדה לעודד ולהכשיר את ההורים לעשייה קהילתית וציבוריתנגּוִקבוצת הִס

הורים רבים לילדים בעלי . מען שיפור איכות השירותים לילדיהם ומימוש זכויותיהםלפעול ל

. ניכור ואובדן שליטה על החיים בשל הגורל שנכפה עליהם, אונים צרכים מיוחדים חשים חוסר

. היא באמצעות הָעָצמה, אחת הדרכים להמיר תחושה זו בתחושת אחריות לגורלם ולגורל ילדם

                                                           
סיכום ביניים , חיזוק והבניית הקשר והתקשורת בין ילדים לקויי שמיעה לבין הוריהם ממזרח ירושלים: מקור 6

אחראית על תחום לקויי , הוגש לוועדת ביצוע של הפרויקט על ידי תמי קריספין, ובניה מחודשת של המשך התוכנית
 .  באגף הרווחה בעיריית ירושליםשמיעה

 ). שם(תכנית הפרויקט  :מקור 7
 ). שם(תכנית הפרויקט  :מקור 8
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 נובעת מכך שעשייה זו ,מת הורים ובעידודם לעסוק בפעילות של סנגורהחשיבות הגדולה בהעצ

 . 9יכולה לשפר את איכות חייהם של הילד ומשפחתו

 

 ילדים-פעילות הורים

נועדה לאפשר הן להורים והן לילדים להשתתף בפעילות שפעילות משותפת להורים ולילדים 

 ).  הביתיתשלא במסגרת בית הספר או במסגרת(תית במסגרת חדשה יחווי

 

 קורס שפת סימנים

-הוצע להורים לילדי בית, מנת לשפר את התקשורת בין ההורים לילדים דוברי שפת הסימנים-על

להשתתף בקורס שפת , ח ולהורים לילדי הגן הערבי ללקויי שמיעה דוברי ערבית"ספר כי

ם את שפת  מרבית ההורים במסגרות אלו אינם יודעי,פי דיווחי אנשי המקצוע על. הסימנים

במהלך השנים התפתחו סימנים מוסכמים .  כך מתקשים ילדיהם לתקשר איתםבשלו, הסימנים

.  ים מצומצמים בלבדילאפשרו לתקשר סביב נושאים אינסטרומנט שִא,בין ההורים לילדיהם

ח דיווח כי ההורים מתעלמים לעתים קרובות מקיומו של הילד לקוי "צוות בית הספר כי

 . הבנה וסביבה תומכת,  חוםמו כ,ים מענה לצרכיו הבסיסיים ביותרתננוואינם , השמיעה

 

 חוברות הדרכה להורים

 שם לו הפרויקט ליעד ,רצון להקנות להורים ידע בתחומים השונים של שיקום ילדיהםמתוך 

 . אמצעי המחשה ודוגמאותבהן ולכלול , לכתוב חוברות בערבית בשפה ברורה ומובנת

 

 עהשתלמויות לאנשי מקצו

אחת ממטרות הפרויקט היתה להדריך את אנשי המקצוע דוברי הערבית המטפלים בילדים לקויי 

הדרכה זו נועדה להעניק לאנשי המקצוע ידע וכלים שיסייעו להם בעבודה עם הילדים . שמיעה

 . משפחותיהם ובני

 

 בודדים ,במזרח ירושליםמהמגזר הערבי אנשי המקצוע העובדים עם ילדים לקויי שמיעה 

 ,משום שמרבית הפורומים המקצועיים העוסקים בהכשרה ובהדרכה, מקצועיתמבחינה 

אלא סיימו , א עברו התמחות ייחודית בתחוםלמרבית אנשי המקצוע הערבים . מתנהלים בעברית

למדו תרפיה בדיבור באוניברסיטאות שאו , מסלול לחינוך מיוחד ללא התמחות בלקויי שמיעה

 שניתנת במסלול להפרעות בתקשורת מו זוקות הכשרה מקיפה כ שאינן מעני,ישראליות-לא

, הבדידות המקצועית מקשה עליהם להיות מעודכנים בשיטות טיפוליות חדשות. בארץ

 גם אנשי המקצוע מצוקות ותסכולים חווים ,כמו אוכלוסיית ההורים. בטכנולוגיות חדישות ועוד

                                                           
 ). שם(תכנית הפרויקט  :מקור 9
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 ת של הילדים לקויי השמיעה ובנים הנאוממצב זה מהווה חסם לשיקו. המקשים על תפקודם

 .   10משפחותיהם

 

 : הוגדרו כלהלן,מטרות ההשתלמות המפורטות

 ; לעבודה עם המשפחות ברוח הפרויקט,מתן כלים לאנשי המקצוע הערבים. 1

 באספקטים השונים של טיפול בילדים לקויי ,העשרת הידע המקצועי של אנשי המקצוע. 2

 ;משפחותיהם שמיעה ובני

חשיבותו הבלטת ו, שיקום של הילדים  של אנשי המקצוע והפנמת שינויים ביחס לדרכיהעצמה. 3

 ;הורים לשיקום הילד וקידומו-של הקשר ילדים

מנגנונים שיאפשרו להפנים את הקמת יצירת תשתית במסגרות החינוכיות והשיקומיות ו. 4

 .ו גם לאחר סיומ,השינויים שמחולל הפרויקט ולהמשיך בדרך החדשה שתותווה

 

                                                           
 ). שם(תכנית הפרויקט : מקור 10
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 מערך המחקר ומטרותיו

 

תהליך התנהלותו לנתח את , היתה לתאר ולאפיין את מרכיבי הפרויקטההערכה מטרת מחקר 

 על הקשיים ,המחקר נועד להבין את תהליכי השינוי שעברו על המשתתפים. ואת תוצאותיו

ולהציגם בדרך שתאפשר לבחון יישום של פרויקט בעל מטרות דומות , וההישגים שבדרך

 .  בארץקומות אחריםבמ

 

, נים שבחנו עמדות ביניהן שאלונים מוְב,המחקר עשה שימוש בגישות מחקר כמותיות ואיכותיות

 .  ניתוח דוחות ועוד,תצפיות, קבוצות מיקוד, עומק- שיחות וראיונות,התנהגויות וצרכים

 

ות מחקר צו. נערך מעקב שוטף אחרי תהליך העבודה) רובישלוש שנים בק(במהלך כל הפרויקט 

 באמצעות ראיונות עם ,על התנהלות הפרויקט, פה בכתב ובעל, ההערכה התעדכן באופן שוטף

ידי אנשי  עיון בפרוטוקולים של הישיבות ובדוחות שנכתבו עלותפקידים בפרויקט  נושאי

כמו כן השתתף צוות מחקר ההערכה בוועדות הביצוע . המקצוע והצוות המוביל של הפרויקט

 . ויובוועדות ההיג

 

בתחילת הפרויקט ובסיומו הועברו שאלונים להורים שהשתתפו בקבוצות התמיכה ולאנשי 

נערכו קבוצות מיקוד עם ההורים שהשתתפו בקבוצות כמו כן . המקצוע שהשתתפו בהשתלמויות

 .  כמו הרצאות והפעלות ייחודיות,הצוות צפה בפעילויות שונות של הפרויקט. הסנגור

 

, נגור להוריםקבוצות תמיכה וקבוצת ִס: גוון פעילויותכלל ִמהוא הפרויקט היה מורכב ו

עוד ילשם ת. הרצאות לכלל ההוריםוהכנת חוברות בערבית להורים , מקצוע השתלמות לאנשי

, ידי הצוות המקצועי שהוביל את הפרויקט בדוחות שנכתבו עלצוות המחקר השתמש הפרויקט 

ראיונות עם נושאי תפקידים ערך ו, דות ההיגויבפרוטוקולים של ישיבות ועדות הביצוע וועו

 . בפרויקט

 

 :המשתנים העיקריים שנמדדו

 ;הרלוונטיות של הפעילויות להשגת מטרות הפרויקט •

   יכולת הפקת לקחים לאורך : גמישות בהפעלת התכנית ומידת ה לתכנית המקוריתהצמידות •

 ;התכנית והכנסת שינויים בתכנית המקורית

 ;מהפעילויות השונות בפרויקטורים של ההרצון  שביעות •

 ;שינוי ביחס ובעמדות של הורים כלפי ילדיהם •

,  העצמה והגברת הביטחון ביחסים עם הילדים, לדוגמא;הישגים לפי מטרות התכנית •

 ;פעילות משותפת עם הילדים ועוד

 ;התמדה של הורים בפעילויות •
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 ;תיורצון של אנשי המקצוע הערבים מההשתלמו שביעות •

 .ת לידע ולעבודה המקצועית של אנשי המקצועות המקצועייושתלמותרומת הה •
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 ממצאים עיקריים

 

  תחילת הפרויקט–מידת הקשר בין הורים לילדיהם לקויי השמיעה 

 )קבוצות התמיכהבתחילת פעילותן של ( הועבר בתחילת הפרויקט ,במסגרת מחקר ההערכה

הורים בנושא לקות שמיעה בכלל ה לידע שהשאלון נועד לבחון את ה. שאלון בערבית להורים

את אופן , הקשר של ההורה והמשפחה עם הילד לקוי השמיעהמידת את , קות של ילדם בפרטלוה

ידי מראיינים דוברי ערבית  השאלונים הועברו על). 1ראה שאלון בנספח ('  עם הילד וכוהתקשורת

השאלונים . ן ארכה כשעההעברת כל שאלו. ו בבתי המרואייניםמולאו) בעלי תואר ראשון ושני(

 . שהסבירו את השאלות במידת הצורך, מולאו בנוכחות המראיינים

 

 .   ילדים לקויי שמיעה61- הורים ל45ל רואיינו ובסך הכ

 

 בין הורים לילדיהם לקויי השמיעה הממצאים שמוצגים להלן מציגים את תמונת הקשר 

 . הפרויקטתמונה המהווה נקודת התייחסות להמשך, בתחילת הפרויקט

 

 : להלן הממצאים העיקריים שעלו מתשובות ההורים לשאלונים

 אופני התקשורת בין ההורים לילדים

דיבור מול , )79%( דיבור :הםאופני התקשורת העיקריים של ההורים עם ילדם לקוי השמיעה 

 ). 61%(והצבעה על חפצים ) 62%(פני הילד 

 

) 62%(הצבעה על חפצים , )64%( דיבור : הםהםאופני התקשורת העיקריים של הילדים עם הורי

 ). 33%(וקריאת שפתיים 

 

תקשורת שיש /נסה להעריך את מידת הקשר": לשאלה: מידת הקשר עם הילד בתחומים שונים

 ציינו רוב ההורים שאין להם בעיות תקשורת – "לך עם ילדך לקוי השמיעה בתחומים שונים

 באותה עת עם ההורים חשבו שקביעה זו אינה אנשי המקצוע שעבדואבל . וקשר עם הילדים

ובחלק מהמקרים אף בעיות ,  ושלמרבית ההורים יש בעיות תקשורת וקשר עם הילדיםמדויקת

 . קשר קשות

 

 ציינו ,רחצה ולבוש, אוכלב כגון פעילויות הקשורות ,ליותאבתחום הפעילויות האינסטרומנט

 5%,  כי ישנן בעיות קלות בפעילויות אלו ציינו10%.  מההורים שאין כל בעיות בתחום זה80%

 .  נוספים דיווחו שקשה מאוד ליצור קשר5%-דיווחו שקשה ליצור קשר ו

 

 הדורשים קשר של שיחה שהיא קשה יותר מהתחום בשיחות בענייני היום ובנושאים שוטפים

ליצור ציינו יותר הורים שיש להם קושי ,  בשל הצורך בשימוש בשפה ובשמיעה,ליאהאינסטרומנט
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 מההורים ציינו שקשה להם ליצור 10%). ליאבהשוואה לתחום האינסטרומנט(קשר עם הילד 

 מההורים דיווחו על 20%.  ציינו שקשה להם מאוד ליצור קשר עם הילד בתחום זה5%-קשר ו

 .   דיווחו שאין בעיות קשר כלל64%-בעיות קשר קלות ו

 

 85%-מפתיע לגלות ש, והרגשות רגשות  והתקשורת בנושאים שלרגשי-האפקטיביבאשר לקשר 

 8%. הבעת רגשות והרגשותל ות קשר בנושאים הקשורים מההורים ציינו שאין להם כל בעי

 .   דיווחו על כך שקשה להם ליצור קשר בתחום זה7%-דיווחו על בעיות קשר קלות ו

 

 והרגשות קל להם יותר בקשר ובתקשורת בענייני רגש, תפיסתם של ההוריםפי אפוא שלעולה 

 . מאשר בתחומים אחרים

 

  בהשוואה ליחס לילדים האחרים,היחס לילד לקוי השמיעה

 חלק מההורים .ו מההורים ציינו שהם מתייחסים אל ילדם לקוי השמיעה כמו אל אחי41%

מנת שהילד לקוי השמיעה ירגיש   על, אחיולאציינו שהם מתייחסים לילד לקוי השמיעה כמו 

בשל לקותו של הילד הוא ראוי ליחס טוב  כי יש הורים שציינו . וה של אחי אינו נופל מזושמעמד

מנת להעביר  אך הם מקפידים על שוויון על, יותר או השקעה גדולה יותר של זמן מצד ההורים

 . עם בעיית שמיעהאך  ,ילד רגיל – לילד מסר שהוא כמו כולם

 

לוקחים , ר זמן בהשוואה לאחיוחלק מההורים ציינו שהם מקדישים לילדם לקוי השמיעה יות

 .   בית עוריימשחק והכנת ש,  עמווכן מקדישים זמן רב יותר לשיחות, אותו ליותר מקומות

 

 הפעילויות של הילדים 
 . בית יזיה והכנת שיעוריווצפייה בטל, משחקכוללת הפעילות היומיומית של הילדים 

 פעילויות שההורים רוצים שילדיהם יעסקו בהן  

ספורט לסוגיו ופיתוח קשרים וכישורים : הםידי ההורים  ומים העיקריים שצוינו עלשני התח

 .יעשהכי ינים י עושה והם היו מעונינו מההורים ציינו שאין פעולות שהילד א25%. חברתיים 

 בני המשפחה מקדישים לילד לקוי השמיעהאשר הפעילויות העיקריות 

. סביב משחק ודיבורמתנהל ם לקוי השמיעה אבות עם ילדההרוב המכריע של הפעילויות של 

הכנת סביב אימהות בולט הבדל בין הבין האבות ל. מרבית האימהות מקדישות זמן לשיחה

  בלימודים ובהכנת שיעורי לקוי השמיעהלילדמסייעות  מהאימהות ציינו שהן 36%. בית שיעורי

 עם זאת ברור שכל .לדים מהאימהות ציינו שהן משוחחות עם הי33%.  מהאבות10%לעומת , בית

, משחק, בית- כמו עזרה בשיעורי,האימהות משוחחות עם ילדיהן במהלך הפעילויות שהן ציינו

 . שיחהות כוללן שכול– וסיוע כללי

 

 . האחים בעיקר משחקים עם אחיהם לקויי השמיעה ומשוחחים איתם
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 ציפיות ההורים מהפרויקט

לא קיבלו בעבר כל הכשרה ) 70%(ורים מרבית הה: השתתפות של ההורים בהדרכה בעבר

 . כיצד לתקשר עם הילד לקוי השמיעה

 

גוון סיבות להצטרפותם ההורים ציינו ִמ: גורמים שהניעו את ההורים להצטרף לפרויקט

לחזק את הקשר של הילד עם ,  לשפר ולחזק את הקשר שלהם עם הילדנםרצו: לפרויקט

ללמוד כיצד להתנהג , ועל הדרכים לפתרונן ללמוד על הבעיות של הילד ,שאר בני המשפחה

לקבל הדרכה , ללמוד על דרכים לשיקום הילד  ולהכיר את זכויותיו, עם הילד וכיצד לחנכו

 ועל במערכת השמעללמוד על בעיות וכן וייעוץ שיסייעו להתפתחות הילד בבית ובבית הספר 

ילדים להורים נוספים להכיר :  סיבות נוספות שהוזכרו הן. דרכי הטיפול בלקות השמיעה

ל בבעיות ופיללמוד על הצפוי לילד בעתיד ולהיערך לט, לקויי שמיעה וללמוד מניסיונם

 . כדי שניתן יהיה לעזור לו להיות כמו ילד רגיל, הקיימות והעתידיות בצורה הטובה ביותר

 

ץ ההורים ציינו כי במסגרת הפרויקט יתאפשר להם להתייע: הציפיות של ההורים מהפרויקט

עם מנחי הקבוצות בבעיות בהן הם נתקלים עם הילד לקוי השמיעה כיום ובעיות שיצוצו 

חשפו יוכי הם י, הם סבורים כי הפרויקט יעניק להם כלים להתמודד עם הבעיות. בעתיד

כמו כן תסייענה להם השיחות עם מנחי הקבוצות ועם . למידע חשוב בהרצאות השונות

הפרויקט יסייע להם .  שמתמודדים עם קשיים דומים,השמיע הורים אחרים לילדים לקויי

אחד ההורים ציין . וילמד אותם על דרכי הטיפול ואופן הטיפול בו, לחזק את הקשר עם ילדם

כמו כן ציינו ההורים כי במסגרת . שמיעה ועזרה כספית כי הוא מקווה לקבל מכשירי

יינו כי הפרויקט יסייע לילדם שני הורים צ. הפרויקט הם יוכלו ללמוד על המוסדות הקיימים

 . למצוא עבודה או ללמוד מקצוע

 

 גיוס ההורים לפרויקט

מנחי הקבוצות ביקרו בבתיהן של  מרבית . בית גיוס ההורים לפרויקט נעשה באמצעות ביקורי

 שתרם לשיעור ,ביקור הבית התברר כמהלך חשוב ביותר ). במספר88(המשפחות שאותרו 

חיזוק למסקנה זו ניתן .  בכלל ובקבוצות התמיכה בפרטפרויקטל הורים בהשתתפות גבוה ש

גויסו בהן למצוא בכך שנמדד שיעור השתתפות גבוה של הורים בקרב שלוש קבוצות התמיכה 

נמדד שיעור   בה היה הגיוס טלפוני בעוד שבקרב קבוצה אחת , בית הורים באמצעות ביקוריה

 . השתתפות נמוך בקבוצת התמיכה

 הקבוצות תמיכ

 הורים

קבוצות . בה משתתף הילדששיקומית -פי המסגרת החינוכית לע, קבוצות התמיכה נחלקו לארבע

 . התמיכה כללו הן תמיכה רגשית והן השתלמות בתחום השיקום השמיעתי והשפתי של הילד
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 מנחי הקבוצות עולה שההורים עברו תהליכים עמוקים של התחברות לעולמם ם שלמדיווחי

ן והתחזקו מאוד מ, ת המנחים ואת ההורים האחרים בקשיים ובמצוקותשיתפו א, הרגשי

במפגשים הגיעו ההורים . מתמודדים עם קשיים דומיםההשהייה במחיצת הורים נוספים 

החשש של אנשי הצוות . וביקשו להם מענים, קשיים שלהםבמקדו הת, לעוצמות רגשיות

 .התבדה לחלוטין,  בלבדלייםאשההורים יתמקדו בנושאים קונקרטיים ואינסטרומנט

 

בתחילת התהליך .  במהלך הפעילות בקבוצה,ותםמקדהתבכל הקבוצות עברו ההורים שינוי ב

. וכן ביחסים הזוגיים, ציה שלהןהם ובלגיטימיבהתחברות למצוקות, התמקדו ההורים בעצמם

 כמו.  התפנו ההורים לעסוק בקשר שלהם עם ילדם לקוי השמיעה,לאחר הבשלה בתחומים אלה

 . כן נוצרו קשרים חברתיים ורגשיים עמוקים בין חברי הקבוצה

 

מרבית הנשים באו עם משקעים של .  היה תהליך של העצמה נשית,י שנוצר בקבוצותשִנרווח ִמ

התהליך בקבוצות התמיכה . גבריםתסכול מחוסר המיצוי האישי שלהן וממעמדן הנחות יחסית ל

כמו כן הן קיבלו ידע וכלים . איכות מחוץ לבית זמןחיזק אותן מאוד ונתן להן אפשרות לחוות 

 . זוגן וחשו לראשונה יתרון יחסי על פניהם שאין לבני

 

 ציינו ההורים שהם למדו דברים ,פתי של הילדֹבאשר להשתלמות בתחום השיקום השמיעתי והְש

 . 11טיפול בילדיהםבקשר לחדשים רבים ומשמעותיים 

 

ממצאים ( מהפעילות שהתבצעה במסגרת קבוצת התמיכה רצון באופן כללי היו ההורים שבעי

 ). 21מפורטים ראו בעמוד 

 

 מנחים

. דוברי ערבית, או פסיכולוגים ערביםערבים קבוצות התמיכה הנחו עובדים סוציאליים את 

ניסיון בהנחיית   גם אם חסרי,הצוות המוביל של הפרויקט הקפיד לבחור עובדים איכותיים

קבוצות מקצועי שליווה אותם לאורך כל  קיבלו הדרכה ממנחהמנחי הקבוצות . קבוצות

, מובילי הפרויקט ציינו כי הדרכה זו היתה משמעותית וחשובה. לימוד ותמיכה, הפרויקט בייעוץ

ההנחיה .  ועשו את עבודתם כהלכהאלהוהתרשמו שמנחי הקבוצות פיתחו מיומנויות בתחומים 

 . רצון מנחי הקבוצות היו שבעיוהיתה ברמה גבוהה 

 

 חוברות הדרכה להורים

הידע . אחת ממטרות הפרויקט היתה להקנות להורים ידע בתחומים השונים של שיקום ילדיהם

בזכות . מידע הועבר להורים באמצעות סדנאות והרצאות וכן בצורה כתובה באמצעות דפי

מידע  דפיניתן היה להפיק במקום , עריכה וכתיבה, לתרגוםמקרן ואן ליר ₪ 80,000תרומה של 

                                                           
 ). שם(סיכום ביניים : מקור 11



 - 17 -

היתה מטרת החוברות ). תוסף לתקציב הפרויקטיתקציב זה ה(חוברות מפורטות ומעמיקות יותר 

 .להרחיב ולבסס את הידע של ההורים בתחומים שונים של שיקום הילד לקוי השמיעה

 

חלק מהחומר . המחשה ודוגמאות והן כוללות אמצעי, החוברות נכתבו בשפה ברורה ומובנת

ידי  חלקו האחר נכתב על. במשרד החינוך" קשר"כתבו במסגרת פרויקט תורגם מחוברות שנ

, תקשורת וחינוך מיוחד ללקויי שמיעה-קלינאות, מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית אנשי

מקצוע   ליוותה ועדה של אנשי,תרגומן ועריכתן, את כתיבת החוברות. פרויקט זהלבמיוחד 

 . רלבנטייםמתחומים 

 

 : נושאי החוברות הם

 ;דיולוגיה ושמיעהאֹו 

 ;תקשורת ושפה 

 ;חינוך ילדים לקויי שמיעה 

 ;התמודדות משפחות בהן יש ילד לקוי שמיעה 

 .זכויות ושירותים 

 
ערוכות , פעם הראשונה חוברות מקצועיותבעם סיום הפקת החוברות יעמדו לרשות ההורים 

. דם לקוי השמיעהאלו יסייעו להורים בתחומים רבים הקשורים ליל. ומוְבנות בשפה הערבית

 שיעסקו בשיקום ילדים לקויי שמיעה , יסוד חשוב לפרויקטים נוספיםשמשהחוברות יכולות ל

 . במגזר הערבי בישראל

 

. גם עם סיום הפרויקטולא הסתיימה הכנת החוברות התעכבה חודשים רבים מעבר למתוכנן 

וברות בשלבים נמצאות שתיים מתוך חמש הח, חצי שנה לאחר תום הפרויקט, הבימים אל

יראו אור הן כי  מעריכיםהכנת שלוש החוברות הנוספות נמשכת ו.  לדפוסתןאחרונים לפני הבא

 . 2005במהלך שנת 

 

 . שובים הערביים בישראליטרם הוחלט על דרך הפצת החוברות להורים בירושלים ובי

 

ות שהיו חושפות  ניתן היה לערוך עם ההורים פעילוי, במהלך הפרויקט לאורהחוברותאילו יצאו 

 .  בפניהם את המידע המצוי בחוברות ומסייעות להם להפיק מהן את המיטב

 

 הרצאות להורים

 הורים –  לכלל אוכלוסיית היעד של הפרויקטונועדו, חודש לערךלההרצאות התקיימו אחת 

  .ואנשי מקצוע
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.  רכי הילדות לצההרצאות הגבירו בקרב ההורים את המודעּו,  מנחי הקבוצותם שלפי דיווחי על

 מהתר, מיטב המומחיםמפי הרצאות , במיוחד עבורם, שאורגנו העובדהכמו כן דיווחו ההורים ש

 .  העצמיתתםלחיזוק הערכ

 

 קבוצת ִסנגור

ל השתתפו ובסך הכ. כל ההורים שהשתתפו בקבוצות התמיכה הוזמנו להשתתף בקבוצת הִסנגור

במפגשים נדונו נושאים של . מרביתם אימהות,  הורים במפגשי קבוצת הִסנגור16באופן סדיר 

וכן נדונה הסוגיה של קבלת הילד עם צרכים מיוחדים , הָעָצמה אישית והָעָצמה קבוצתית

מיקה טובה אהמפגשים היו מוצלחים מאוד ונוצרה דינ, הקבוצהפי דיווחי מנחת  על. במשפחה

 .  משתתפיםנה לבין הבי

 

רצון   העלו שההורים היו שבעי,ים בקבוצת הִסנגורמיקוד שנערכו עם המשתתפ ממצאי קבוצות

 קבוצת הִסנגור ולכלים תהם הביעו הערכה גדולה לתרומ. במידה רבה מאוד מקבוצת הִסנגור

הם דיווחו כי בקבוצת הִסנגור רכשו ידע רב בתחומים חינוכיים . ולידע שרכשו במסגרת זו

פשרה להם לתת  להיבטים אלה ִאתםפיהם ציינו כי חש. ופסיכולוגיים של הילד לקוי השמיעה

הם נחשפו . תשובות למשפחה ולחברים אודות הצרכים וההתנהגות של הילד לקוי השמיעה

, הכירו את המסגרות שמעניקות שירותים לילדים לקויי שמיעה, לזכויות הילד לקוי השמיעה

כמו כן . הםציבו לעצמם למען ילדיהוקיבלו כלים שבאמצעותם ניתן לנסות להשיג את המטרות ש

ה ולאחר שהבינו שיקש, חלק מהמטרות שהציבו לעצמם תחילה היו גרנדיוזיותשדיווחו ההורים 

 . מטרות ריאליות יותרלעצמם הם הציבו , ן להשיגעליהם

 :שלוש המטרות העיקריות שההורים הציבו לעצמם הן

 ;גיוס הורים נוספים לקבוצה .1

  ;מהעירייה והביטוח הלאומישמיעה לקויי הלהן זכאים הילדים אשר הזכויות מימוש   .2

 . עוץ ותמיכה להורים חדשיםימתן י .3
 

בפגישות אלו לקחה חלק . לאחר סיום הפרויקטגם קבוצת הִסנגור נפגשה מספר חודשים 

 .מרכזת הפרויקט) בהתנדבות(

 

 קורס שפת הסימנים

של לקות איתור מוקדם . קויי השמיעה אינם נזקקים לשימוש בשפת הסימניםמרבית הילדים ְל

טיפול בטכנולוגיות חדשות ושיטות הוראה חדשות ליצירת תקשורת מאפשרת למרבית , השמיעה

ילדים המשתמשים . הילדים לקויי השמיעה לתקשר עם הסובבים מבלי להזדקק לשפת הסימנים

 משום שמרבית ההורים אינם יודעים את שפת תקשים ליצור קשר עם הוריהםסימנים ִמהבשפת 

 כחלק ממטרות ,הורים להשתתף בקורס לשפת הסימניםאותם  כך הוצע לבשל. הסימנים
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,  הורים15בקורס השתתפו . שמיעה הם לקוייההפרויקט לחזק את הקשר בין הורים לילדי

מנת לסייע  על, הילדים לקויי השמיעה השתתפו אף הם בקורס. ח"ספר כי המרביתם מבית

, ח"ספר כי הט והצוות המקצועי הבכיר בביתלפי עדות ההורים והתרשמות צוות הפרויק. להורים

 . שיתוף הילדים בקורס חיזק את הקשר בין ההורים לילדים ונטע ביטחון בקרב הילדים

 

,  של הילד לקוי השמיעהוההורים דיווחו כי בעקבות הקורס הם מבינים טוב יותר את צרכי

, לדים רגועים יותר מבעברההורים דיווחו שהי. םהילדיבין  לניהםונוצרה קירבה גדולה יותר בי

בעוד שלפני הקורס שימש אחד .  לתקשר איתם בשפת הסימניםהחלוושחל בהם שינוי מאז ש

 לאחר הקורס החלו ההורים – הוריובין מבני המשפחה כאיש קשר בין הילד לקוי השמיעה ל

לית א שהיתה בעבר אינסטרומנט,שהתקשורתכמו כן ציינו ההורים . לתקשר ישירות עם הילד

 .  שפת הסימניםב השימושהפכה לתקשורת רגשית בזכות , בעיקרה

  סיום הפרויקט–מידת הקשר בין הורים לילדיהם לקויי השמיעה 

 בו נכללו בין היתר שאלות ,נהלקראת סיום הפרויקט התבקשו ההורים לענות על שאלון מוְב

הלך הפרויקט ללמוד על שינויים שחלו בממטרת השאלון היתה . שהופיעו בשאלון הראשון

בציפיות ובמידת המעורבות של , בידע, שינוי בקשר עם הילד לקוי השמיעהב, בתפיסות ההורים

 . המסגרות השונותן  הורים מ30על השאלון ענו . ההורים

 
 

 :השאלוניםן הממצאים העיקריים שעלו מ

 

 הורים לילדיהם לקויי השמיעההקשר בין ה

)  מהם100%(כלל ההורים . בחיזוק הקשר עם ילדם הפרויקט סייע להם ,לתפיסתם של ההורים

 מההורים ציינו 55%. ציינו שהודות לפרויקט התחזק הקשר שלהם עם ילדם לקוי השמיעה

 היתר .  ציינו שהפרויקט סייע להם במידה מועטה7%שהפרויקט סייע להם במידה רבה ורק 

 .  ציינו שהפרויקט סייע לחיזוק הקשר במידה בינונית 38%

 

 מההורים 75%בתחילת הפרויקט ציינו . ויקט תרם לעלייה במעורבות האבות בטיפול בילדהפר

 מההורים ציינו 20%.  עם תום הפרויקט54%לעומת , שהאם היא המטפלת העיקרית בילד

תום שהשיבו כך ב 36%לעומת וזאת , בתחילת הפרויקט שהמטפלים העיקריים הם אב ואם יחדיו

מעורבים יותר בטיפול להאבות הפכו ים על כך שעם תום הפרויקט  מצביעהנתונים אל. הפרויקט

 .  12םיהבילד

                                                           
על                                        מרואיינים שענו 22הנתונים על המטפל העיקרי בילד מבוססים על השוואה בין תשובות של  12

 ). מרואיינים שענו על השאלון בסוף הפרויקט30מתוך (שאלון בתחילת הפרויקט ובסיומו 
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 מטפל עיקרי בילד: 1' לוח מס

 הפרויקט סוף הפרויקט תחילת המטפל העיקרי

 54% 75% אם

 36% 25% אב ואם

 ות/אח
- 

 
5% 

 

 5% 5% סבתא/סב

 100% 100% לוסך הכ

22=N   

                                    
 

 

 68%בתחילת הפרויקט ציינו :  שתנותם במהלך הפרויקטהקשר והתקשורת בין הורים לילדם וִה

, בבית ומחוצה לו, אין כלל בעיות בקשר עם הילד בשיחות על פעילותו  בבית הספרכי מההורים 

 . תום הפרויקטבקשר ב מההורים שציינו שאין בעיות 38%לעומת 

 

 בתחילת 18%-מ, שדיווחו על בעיות קשר קלות בתחום זהעור ההורים יבמקביל חלה עלייה בש

 . תום הפרויקטב 52%-הפרויקט ל

 

 75%לעומת ,  מההורים שאין כלל בעיות בקשר בתחום הרגשי91%בתחילת הפרויקט ציינו 

עור ההורים שדיווחו על בעיות קשר קלות יבמקביל חלה עלייה בש. עם תום הפרויקטשציינו זאת 

 . תום הפרויקטב 28%-חילת הפרויקט ל בת4%-מ, בתחום זה

 

 . הפרויקט תרם להבנת ההורים את קשיי התקשורת שלהם עם ילדיהם

 

 סיומובתחילת הפרויקט ועם  –ילדיהם לקויי השמיעה לקשר בין הורים האופני : 2' לוח מס

 קשה מאוד
 ליצור קשר

 קשה ליצור קשר
 יש בעיות
 קשר קלות

 אין בכלל
 בעיות בקשר

 סוף
 קטהפרוי

 תחילת
 הפרויקט

 סוף
 הפרויקט

 תחילת
 הפרויקט

 סוף
 הפרויקט

 תחילת
 הפרויקט

 סוף
 הפרויקט

 תחילת
 הפרויקט

 

- 9% - 5% 19% 4% 81% 82% 
, אוכל: ליאנסטרומנטיבתחום הא

 שינה , לבוש, רחצה

5% 9% 5% 5% 52% 18% 38% 68% 
שיחות על : בתחום המילולי

  ספר   בבית, בביתהמתרחש 

- - - 5% 25% 4% 75% 91% 
, עצב, שמחה: בתחום הרגשי

 פחד , דאגה
        N=22 

 

 .  שבעקבות הפרויקט שינו את יחסם לילד לקוי השמיעהציינו) 89%(מרבית ההורים 
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ההורים ציינו כי בעקבות הפרויקט התחדדה בהם ההכרה שמוטלת עליהם משימה שהם 

, מבינים יותר את מצבו, ן התקשורת עמוהם מודעים יותר לאופ,  למען הילדמחויבים לבצעּה

כמו כן ציינו שהילדים החלו .  הנפשיתתוסבלנות רבה יותר וחשים שיפור בתחושבים כלפיו נוהג

 . טחון בעצמם וביכולתם להתקדםילרכוש ב

 

 דיווחו ההורים כי בעבר התקשו לתקשר עם הילד וכי בעקבות ,באשר לאופן התקשורת עם הילד

. הם מבינים אותו יותרעתה וכי , ם חדשות המאפשרות להם לתקשר עמוהפרויקט למדו דרכי

כיום היא מדברת איתה  בדרך ש בעוד ,תה באופן רגילמהות ציינה כי בעבר דיברה עם ִּביאחת הא

אם אחרת ציינה שבעבר . תה טוב יותרוומשום כך היא מבינה א) פי ההנחיות שקיבלה על(אחרת 

 ותוכיום היא מנסה יותר להבין אשבעוד , הגה להכות את הילדות וכן נמחוהשתמשה בסימנים וב

כאן ראוי לציין שהממצאים מהשאלון הראשון מצביעים על כך . וחשוב לה שגם הוא יבין אותה

שבתחילת הפרויקט ציינו מרבית ההורים שאין להם בעיות קשר ותקשורת עם ילדם ושהקשר 

והקשר שנראה להם תקין , ם מהו קשר ראויבמהלך הפרויקט הבינו ההורי.  הוא טובמושלהם ע

הורים של עור גבוה יותר יהתוצאה היא שש. ראוי בסוף הפרויקט- נתפס כלא,בתחילת הפרויקט

תפיסתם את התקשורת  בהשוואה ל, בעיות תקשורת עם הילדהם בסוף הפרויקט שיש לנוציי

 . תחילת הפרויקטשלהם עם ילדיהם ב

 

ציין אחד  , ורים לציין מה השתנה בקשר שלהם עם ילדם בהן התבקשו הה,בשאלות הפתוחות

 כיום הוא מבין שעליו :נפשית-ההורים כי בעקבות הפרויקט חל בו שינוי מהבחינה הרגשית

כמו כן ציינו חלק מההורים שהפרויקט . לב רבה יותר ולקבל את מצבו להקדיש לילד תשומת

ד ההורים ציין שהחל לתקשר עם ילדו   אח. סייע להם לבחור את הכיוון והמסגרת המתאימה לילד

והורה נוסף ציין שבעקבות הפרויקט הבין שחשוב להדריך את הילד כיצד ,  בשפת הסימנים

 . להשתמש במכשיר השמיעה

 

,  מחזקים את הדיווחים של מנחי הקבוצות על שינויים שחלו בהתנהגות ההוריםהממצאים אל

 . בתפיסותיהם ובעמדותיהם

  סיום הפרויקט– רים מהפרויקט והערכתם את תרומתו צון ההו ְרשביעות

 קבוצת התמיכה

 מהם 55%: רצון מהפעילות שהתבצעה במסגרת קבוצת התמיכה באופן כללי ההורים היו שבעי

 . היו מרוצים במידה בינונית  45%, ציינו שהם היו מרוצים במידה רבה מקבוצת התמיכה

 

היתה אפשרות לשמוע ולהבין את :  ביותר הםבהההיגדים שההורים הסכימו איתם במידה הָר

המפגשים עם משפחות המתמודדות עם  ;)86%(קשיי ההתמודדות של יתר המשתתפים בקבוצה 

קבל מידע שימושי שיכול לסייע לילד הת ;)86%(קשיים דומים הקלו על תחושת ההתמודדות 

 ). 83%(ה במפגשים אווירה טובה שרר ;)83%(ולמשפחה 

 



 - 22 -

 דים המתייחסים לקבוצת התמיכההיג: 3' לוח מס

  מסכים

 היתה לי אפשרות לשמוע ולהבין את קשיי ההתמודדות של יתר המשתתפים בקבוצה .1 86%
 המפגשים עם משפחות המתמודדות עם קשיים דומים לשלי הקלו על תחושת ההתמודדות שלי .2 86%

 קיבלתי מידע שימושי שיכול לסייע לילדי ולמשפחתי .3 83%
 ה טובה במפגשיםהיתה אוויר .4 83%
 הביטחון העצמי שלי התחזק .5 82%
 אני מרגיש שהמשתתפים תומכים אחד בשני .6 82%
 הרגשתי שיש לי עם מי להתייעץ בנושאים שונים .7 82%
 אני יודע יותר על נושאים הקשורים ללקות שמיעה  .8 79%
 המפגשים מתוכננים ומאורגנים היטב .9 76%
 צה בקשיי התמודדות שלי היתה לי אפשרות לשתף את חברי הקבו .10 75%
 טחון בטיפול בילד שלייאני מרגיש יותר ב .11 73%
 אני יותר מבין ומודע לצרכיו של ילדי לקוי השמיעה .12 71%
 היתה לי אפשרות לבטא את הרגשות שלי .13 69%
 אני מרגיש פחות לבד .14 69%
   אני מרגיש יותר בטוח ביכולת ההתמודדות שלי עם הצרכים של ילדי בשנים הבאות .15 65%
 אני יותר רגוע מבעבר .16 62%

N=30  

 

 

 השתלמות בתחום השיקום השמיעתי והשפתי של הילד

מידת שביעות הרצון של ההורים מההשתלמות בתחום השיקום השמיעתי והשפתי של הילד 

הרצאות של קלינאית ה מההורים היו מרוצים במידה רבה מ50%: היתה גבוהה באופן כללי

 . עטהו היו מרוצים במידה מ4%-במידה בינונית ו היו מרוצים 46%, התקשורת

 

אפשרויות הטיפול השונות : מתשובות ההורים עולה שהנושאים שבהם הם נתרמו ביותר הם

 ההתפתחות השפתית של ,) בלוח למטה1'  הסכימו עם היגד מס83%(בבעיית השמיעה של הילד 

 העזר הקיימים ועם השתל כרות עם מכשירי השמיעה ואביזרייה, )80%(ילדים לקויי שמיעה 

הבנת הקשיים המיוחדים של ילדים לקויי שמיעה בכלל ושל הילד שלהם , )79%(הקוכליארי 

 ). 79%(בפרט 

 

 היגדים המתייחסים להשתלמות בתחום השיקום השמיעתי והשפתי של הילד: 4' לוח מס

  מסכים 

 למדתי על אפשרויות הטיפול השונות בבעיית השמיעה של הילד  .1 83%
 למדתי על ההתפתחות השפתית של ילדים לקויי שמיעה .2 80%
 למדתי על מכשירי השמיעה ואביזרי העזר הקיימים ועל השתל הקוכליארי .3 79%
 למדתי להבין מהם הקשיים המיוחדים של ילדים לקויי שמיעה בכלל ושל הילד שלי בפרט .4 79%
 אני מסייע לילד בפיתוח השפה ובדיבור .5 77%
 ת שונים לטיפול בילדים לקויי שמיעההכרתי מוסדו .6 77%
 למדתי מה לעשות כדי לעזור לילדי לקוי השמיעה להתמודד עם הקשיים הללו .7 77%
 יםילמדתי איך לקדם את הילד גם בשעות אחר הצהר .8 76%
 נוצר או התחזק הקשר עם המסגרת החינוכית בה לומד ילדי .9 72%
 שמיעהלמדתי על דרכי תקשורת שונות עם הילד לקוי ה .10 70%
 למדתי על האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת השמיעה .11 69%
30 N 
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מההורים ציינו שבעקבות הפרויקט חל שינוי בשימוש  40%: עזר אביזרי/שימוש במכשיר שמיעה

 ציינו שהשינוי בא לידי ביטוי בתדירות השימוש 21%. עזר האביזרי או בבמכשיר השמיעה

 ציינו שהשינוי בא לידי ביטוי 50%-כולת הטיפול במכשיר ו ציינו שחל שינוי בי29%, במכשיר

 ). כרות עם מכשירים שלא הכירו קודםילמשל ה(באופן אחר 

 

 מההורים 18%בתחילת הפרויקט ציינו . כמו כן חל שינוי ניכר בשימוש במכשיר בבית ומחוצה לו

 במכשיר מחוץ בשימוש. תום הפרויקטשציינו זאת ב 68%לעומת , שילדם משתמש במכשיר בבית

 מההורים שילדם משתמש 5%בתחילת הפרויקט ציינו . לבית חלה עלייה גדולה הרבה יותר

 .  תום הפרויקטשציינו זאת ב 76%לעומת , במכשיר מחוץ לבית

 

 שימוש במכשיר שמיעה בבית ומחוצה לו: 5'      לוח מס

  ?האם הילד משתמש במכשיר בבית ?האם הילד משתמש במכשיר מחוץ לבית

  תחילת פרויקט פרויקט סוף תחילת פרויקט פרויקט סוף

76% 5% 68% 18% 
 כן

24% 95% 32% 82% 
 לא

    N=22 

 

ציינו שהם מדברים עם ילדם על המתרחש בבית ) 100%(ל ההורים כ: קשר מילולי עם הילדים

ולי  מההורים סבורים שהשתתפותם בפרויקט תרמה ליכולתם ליצור קשר מיל95%. הספר ובבית

 . עם הילדים

 

ציינו ) 100%(כלל ההורים .  מההורים ציינו שהם מדברים עם ילדם על הרגשות ורגשות95%

 .  השהשתתפותם בפרויקט תרמה ליכולתם לדבר עם הילד לקוי השמיעה על נושאים אל

 

 הרצאות לכלל ההורים

 היו 14%, ה מהם היו מרוצים מההרצאות במידה רב83%. רצון מההרצאות ההורים היו שבעי

המפגש עם מרצים שונים . עטהובמידה ממהן  היו מרוצים 3%-במידה בינונית ומהן מרוצים 

. משכנהי מההורים היו מעוניינים שההרצאות ת90%- ו מההורים93%-תחום היה משמעותי לב

המפגש עם הורים ציינו ש 87%-ו, המידע שהועבר רלוונטי וחשוב  מההורים היה87%לדעת 

 מההורים ציינו שארגון ההרצאות וניהול הזמן היו 57%יש לציין שרק .  חשובנוספים היה 

 . טובים
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 היגדים המתייחסים להרצאות לכלל ההורים: 6' לוח מס

  מסכים 

 תחום היה משמעותי לי בהמפגש עם מרצים שונים  .1 93%
 הייתי רוצה לבוא להרצאות נוספות בעתיד .2 90%
 וחשובהמידע שהועבר היה רלוונטי  .3 87%
 המפגש עם הורים נוספים היה חשוב בשבילי .4 86%
 ההרצאות היו ברמה גבוהה .5 83%
  לכןלמדתי דברים חדשים שלא ידעתי קודם .6 80%
 האווירה היתה טובה .7 80%
 ארגון ההרצאות וניהול הזמן היו טובים .8 57%
N=30  

 

 

 סיכום

מרבית . עז שהפרויקט יימשך הנם מעיד רצו,על חשיבותו של הפרויקט להורים ועל תרומתו להם

 . ציינו שהם מעוניינים שהפרויקט יימשך) 96%(ההורים 

 :ההורים היו מעוניינים שהפרויקט יימשך ושבמסגרתו הם

 ;פגשו עם מומחים לדיבור ומטפלים בדיבורי י

 ; יגשימו את האינטרסים והמטרות של הילדים

 . יקבלו הדרכה בנושאים הקשורים לבריאות

 

ו שהם זקוקים לאנשי מקצוע שיסייעו להם להגיע לדברים שהם מתקשים להגיע ההורים ציינ

הם מעוניינים . מנת שיוכלו לתרגם את הרעיונות למטרות הניתנות להגשמה ועל, אליהם לבד

כמו כן הם ציינו שיקשה . חשף למידע חדש ולקבל תמיכה רגשיתילה, ללמוד דברים נוספים

שיאותר מקום בו יוכלו גם  ההורים מעוניינים. כירולהיפרד מהמשפחות החדשות שהעליהם 

 . ספר מקצועיים שיהיו מוכנים לקלוט את ילדיהם שיוקמו בתי ולפעול

 

במידת המעורבות של ההורים בחיי , הורים עם ילדיהםהעל השינויים שחולל הפרויקט בקשר של 

, שמיעה הים ללקּותבדרך הטיפול בילד ובידע שיש להורים בנושאים הקשור, היומיום של הילד

. שיחות עם ההורים וראיונות עם נושאי תפקידים בפרויקט, הצביעו תשובות ההורים לשאלונים

 הוא מערכת החינוך בכלל , בקידום מטרות הפרויקטרבהגורם נוסף שהוא לדעתנו בעל חשיבות 

נויים  אף הם על שיהצביעומנהלי המסגרות החינוכיות והשיקומיות . ומנהלי בתי הספר בפרט

 .  שחולל הפרויקט בקרב ההורים ובמסגרות עצמן

 

החלו ההורים לדבר עם התקדמות הפרויקט על , ח וסגניתה"ספר כי הפי דיווחי מנהלת בית על

הם ,  בפעילויות בבית הספר עלה באופן משמעותיםעור השתתפותיש, הקשיים והמצוקות שלהם

 ההורים ,כמו כן. רשו לקבל תשובותהחלו לשאול שאלות נוקבות באשר לטיפול בילדיהם וד

ביוזמת ההורים הוקם . עושים זאתאכן והם , מרגישים שהם יכולים לבוא בתלונות לבית הספר

 .והקמתו היא הישג גדול, ד ועד הורים בבית הספר"בשנת תשס
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שיקומי סיפרה אף היא על תמורות שחלו בעקבות הפרויקט בקרב -מנהלת המרכז החינוכי

היו עסוקים בעיקר  ומתוסכלים מאוד ויינה שבתחילה היו ההורים כעוסיםהיא צ. ההורים

, רכי הילדוהם מודעים יותר לצ, כיום ההורים מתוסכלים פחות. לי בילדאבטיפול האינסטרומנט

כמו כן מתעניינים .  הם מסוגלים להשקיע יותר בטיפול בילדעל כןו, נפשייםיש להם יותר כוחות 

צפות בטיפול בו ומרבים להתעניין מנת ִל מגיעים למרכז על, ההורים בהתקדמות של הילד

המסגרות בתי הספר כיום הם מרגישים שיש בידיהם הכלים לגשת אל . ולשאול שאלות

 . המשלבות ולבקש בקשות

 

היא .  כמנהלת ובדרך עבודתהּהתמנהלת המרכז סיפרה שבעקבות הפרויקט חל גם שינוי בגיש

כמו כן . כיום היא משתפת אותם ומתייעצת איתםו ההורים  גיבשה מדיניות חדשה של שיתוף

אחת הדוגמאות לפעילות שהורי . היא מעודדת את ההורים לפעול ומסייעת להם בשעת הצורך

 . רגנו היא פגישה עם אודיולוגהמרכז ִא

 

. שירותים הקיימיםהיצע ההם ולישההורים מודעים יותר לזכויותא ירושלים ציינה "מנהלת מיח

 . ההורים מבקשים כיום דברים שלא ביקשו בעבר לדבריה

 

 מקצוע  אנשי

בשיקום ,  בחינוךותהעוסקהמסגרות מקצוע מכל   אנשי115בהשתלמות הראשונה השתתפו 

 . מקצוע דוברי עברית  אנשי37-מקצוע דוברי ערבית ו  אנשי78: ובטיפול בילדים לקויי שמיעה

 : ה הבאהפירוט המשתתפים מהמסגרות השונות מופיע בטבל

 

 משתתפים בהשתלמות לפי תחום התמחות: 7' לוח מס
 

 
 לוסך הכ

 
סייעות

עבודה 
 סוציאלית

 
 פסיכולוגיה

 -הפר
 רפואה

קלינאות 
 תקשורת

 
חינוך

 
 מסגרת

 דוברי ערבית 60 4 1 1 3 10 78
 דוברי עברית 25 - 4 - 7  37

 לכך הס 85 4 5 1 10 10 115
 

 
ידי ילדים לקויי  דיבור וביצועו על  תפיסתכגון ,שאיםההשתלמות עסקה במגוון רחב של נו

סוציאלית של ילדים -התפתחות פסיכו, יקטיביותיבדיקות שמיעה סובייקטיביות ואוב, שמיעה

 . בין ההוריםלשיקומית -הקשר בין המסגרת החינוכיתו, לקויי שמיעה

 

 : ות השנייהההשתלמ הובילו למספר שינויים לקראת מההשתלמות הראשונה מסקנות שעלו 

 . מיקום הפעילות במקום נגיש לאוכלוסייה הערבית:שינוי מקום ההשתלמות. א

ים יעובדים סוציאל, תקשורת-קלינאי,  בהשתלמות השתתפו כאמור אנשי חינוך:הרצאות. ב

 הרצאות שהיו בתחום ההתמחות של כל ,פי דיווחי המשתלמים על. ובעלי מקצועות אחרים
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השתלמות לכך הוחלט שה אי.  כמיותרותבעיניהםנתפסו , ת אנשי המקצועואחת מקבוצ

ל האפשר מבחינת ההתמחות של אנשי ו תתנהל בקבוצות קטנות והומוגניות ככהשנייה

 . המקצוע

ההכרה .  לא יוענק גמול השתלמותהשנייה הוחלט שבהשתלמות :גמול השתלמות. ג

 לרישום רבבהשתלמות לצורך מתן גמולים דרשה ממרכזת הפרויקט להקדיש זמן 

נוסף לכך חלק מאנשי המקצוע הערבים לא היו זכאים לגמול ב. המשתתפים ולמעקב

 שעות 56מנת לקבל גמול נדרשות מינימום  העובדה שעלתרמה לכך  ,כמו כן. השתלמות

 את מספר שעות מפחיתואילו הארגון מחדש של ההשתלמות בקבוצות קטנות , השתלמות

  .35-ההשתלמות ל

  . המפגשים קוצרו משלוש שעות לשעה וחצי: מפגשיםקיצור משך ה. ד

הוחלט שכל , מקצוע דוברי ערבית למרות הקושי להשיג אנשי: שפת ההשתלמות .ה

השתלמות הראשונה כל ההרצאות תורגמו בחשוב לציין ש. ו בערביתינתנההרצאות י

 .נית מעברית לערבית ומערבית לעבריתאסימולט

 

  הראשונההערכת אנשי המקצוע את ההשתלמות

 משתלמים דוברי 37ההשתלמות הראשונה הועבר שאלון הערכה למדגם של סיום כשנה לאחר 

פער הזמן בין סיום ההשתלמות לבין . ) דוברי ערבית שהשתתפו בהשתלמות78מתוך  (ערבית

פשר לבחון את תרומת ההשתלמות ואת הידע וההבנה שנרכשו ויושמו במהלך ִאהעברת השאלון 

 .השנה

 

 :  מצאים העיקריים שעלו משאלון ההערכהלהלן המ

 

רצון   היו שבעי47% ;רצון במידה רבה מההשתלמות  מחצית המשתתפים היו שבעי:רצון שביעות

 . במידה מועטה

 

, בעבודההעצמי ם נהמשתלמים הדגישו את התרומה של ההרצאות לביטחו: תרומת ההשתלמות

הכרה בחשיבות העבודה וליכולת שלהם ל, להגדלת מידת התקווה בדבר היכולת לעזור לילדים

 . להתמודד עם אתגרים העומדים בפניהם

 

. ציינו כי בעקבות ההשתלמות חל שינוי בדרך עבודתם) 71%(מרבית המשיבים : דרך העבודה

, לב רבה יותר לאופן התנהגותם עם הילד לקוי השמיעה שינוי זה בא לידי ביטוי במתן תשומת

, בהבנת החשיבות של בדיקת אביזרי העזר בתחילת היום, ייה אליובאופן הדיבור עמו ובדרך הפנ

 . וביצירת קשר עם משפחתו של הילד

 

 מאנשיהורכבה הקבוצה בכך שציינו כי היה יתרון ) 83%(מרבית המשתתפים : הרכב הקבוצה

המצדדים בהטרוגניות הקבוצה ציינו שהשתתפותם של אנשים . מקצוע מתחומים שונים

חינוכיים , פסיכולוגיים, רפואיים(אפשרת חשיפה למידע ממגוון תחומים מתחומים שונים מ
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כמו כן . משפרת את יכולתם לסייע בטיפול בילד ומעלה את רמתם המקצועיתהיא ובכך , )ועוד

, ולהחליף מידע, סיון והידע של אנשים ממקצועות אחריםיהיא מאפשרת להפיק תועלת מהנ

 המשיבים ציינו שיש מקום גם למפגשים נפרדים של כל קבוצת ,עם זאת. רעיונות ודעות

 . נטיים לקבוצה זו בלבדוובעיקר כאשר עוסקים בנושאים הרל, התמחות

 

באשר לאופן העברת ההשתלמות ציינו מחצית מהמשתתפים שהעברת הידע : מבנה ההשתלמות

יינה יותר  מהמשיבים מעדיפים שתה91% היו ,עם זאת. באמצעות הרצאות היתה מועילה

 . יתיתי הפעלה חוו:למשל, סדנאות בהן המשתתפים לוקחים חלק פעיל

 

  השניההערכת אנשי המקצוע את ההשתלמות

  אנשי37השתתפו בהשתלמות  .דוברי ערבית בלבדאנשי מקצוע  להנועדההשתלמות השנייה 

ח לא "יצוות בית הספר כ).  עובדות סוציאליות4-תקשורת ו- קלינאיות8,  מורים25(מקצוע 

 והן משום כך לוהן משום שהנהלת בית הספר לא עודדה אות, השתתף בהשתלמות זו

 .   שההשתלמות לא היתה מוכרת לגמול השתלמות

 

מספר סיבות יכולות להסביר את שיעור . ספר אמירה בסמה היה גבוה העור המשתתפים מביתיש

העובדה ל המורים והן הן העניין והאחריות ש,  הן כוחה של ההנהלה–ההשתתפות הגבוה 

 .     בלו תמורה כספית כלשהי מבית הספר על השתתפותם בהשתלמותישהמורים ק

 

 .  משתלמים21 שהועבר למדגם של ,ההערכה נעשתה באמצעות שאלון מובנה

 :  להלן הממצאים העיקריים שעלו משאלון ההערכה

 

, ידה רבה מההשתלמותרצון במ היו שבעי) 57%( למעלה ממחצית מהמשתתפים :רצון שביעות

 . רצון שביעות לא היו משתתפים שהביעו אי. רצון במידה מועטה  היו שבעי43%

 

אנשי המקצוע הדגישו את התרומה של ההשתלמות למספר תחומים : תרומת ההשתלמות

חיזוק ההכרה , שמיעההטיפוח התקווה שלהם בדבר היכולת לסייע לילד לקוי : עיקריים והם

 . טחון בעבודהיעשרת הידע במגוון תחומים ותרומה לבה, בחשיבות העבודה

 

אופן : המשיבים ציינו מספר תחומים שבהם היתה להשתלמות תרומה חשובה במיוחד

אופן העבודה ודרכי העבודה השונות עם ילדים , ההתנהגות עם המשפחות ודרך העבודה איתן

הכרחי הוא שמיעה  שירהבנה שהשימוש במכהאופן השימוש במכשירי השמיעה ו, לקויי שמיעה

הבנה רבה יותר של הצרכים הנפשיים של הילדים לקויי השמיעה , לקשר שבין התלמיד למורה

 הם פגשו במסגרת ההשתלמות ,כמו כן. רכיהםוחשב בצלהתועמם ושל הצורך להיות סבלניים 

 . מקצוע ִעמם הם מתמודדים כאנשישם על הקשיים איתמקצוע ודיברו -אנשיב
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שותפות הורים : התחומים המועדפים על אנשי המקצוע הם,  והפעילויות שנערכומבין ההרצאות

 ).  19%( התפתחות הילד ,)19%(אודיולוגיה חינוכית , )22%(טיפול בדרמה , )26%(

 

ציינו כי בעקבות ההשתלמות חל ) 86%(רבית המשיבים מ: שינוי דרכי העבודה של אנשי המקצוע

לב רבה יותר לשימוש נכון במכשירי  ידי ביטוי בתשומתהשינוי בא ל. שינוי בדרך עבודתם

לאופן הגיית האותיות , קול לאופן השימוש במגביר, למקומות הישיבה של הילדים, השמיעה

פעולה גדול יותר עם  כמו כן דיווחו המשתלמים על שיתוף. ולחשיבות של קריאת שפתיים

 . ת יותר כלפי הילדיםית סבלנהגונתהמנת לסייע להם להתגבר על בעיות ילדיהם ועל  ההורים על

 

 . בערביתינתנוד שההרצאות יוחשוב מאכי ציינו ) 90%(מרבית המשיבים 

 

לדעתם חלוקה . כל המשתתפים ציינו שהחלוקה לקבוצות הומוגניות היא יתרון: הרכב הקבוצה

 שיתוףהדיונים היו מקצועיים והיה , נטיים לעבודהווהתעמק בנושאים מסוימים הרללאפשרה זו 

 .   של משתתפים אחריםנםסיויכמו כן הפיקו המשתתפים תועלת מנ. פעולה בין המשתתפים

 

 : כיוונים נוספיםרעיונות ואנשי המקצוע המליצו על 

 ;המורים והמטפלים בבתי הספרו, לקיים מפגשים בין המשפחה •

 ;השפעתה על רכישת שפהבלהוסיף הרצאות שיתמקדו בחשיבות השמיעה ו •

 ;)מיומנויות(אורטיות התנסות בעבודה היומיומית עם הילדים יאות התהרצללהוסיף  •

 או ות ישיר, עבודה עם הילדיםיעשהלקיים סדנאות עבודה יישומיות שבמסגרתן ת •

 ;באמצעות צילום המתרחש בכיתה

 .לקיים השתלמות בנושא טיפול באמנות ובמוזיקה •

 

 ,יד עם סיומהי משהעישההערכה ת המשיבים ציינו כי היו מעוניינים ,אשר להערכת ההשתלמות

רצון  שביעות, דרך ההעברה, תוכן(את ההרצאות על מרכיביהן השונים היטב זוכרים בעודם 

 . ה במכוון זמן מה לאחר סיום ההשתלמותשתההערכה נע, כאמור אולם )'כללית וכו

 רגונייםנהליים וִאהיבטים ִמ

המספר , מגוון הפעילויות.  הפרויקטגופים רבים ונושאי תפקידים רבים היו מעורבים בניהול

 פעמיים -זמן קצרים או חד  אם באופן שוטף ואם לפרקיהגדול של המועסקים בפרויקט 

 חייבו הקפדה יתרה  את קבוצות ההורים ואת אנשי המקצוע, רועיםיהצורך לתזמן את הא

 . בתחום הארגון והניהול

 

, ו של הפרויקט והקשיים שליוו אותולמרות מורכבותכי באופן כללי עולה ממחקר ההערכה 

מחלקת השיקום ובמיוחד הממונה על ,  רכזת הפרויקט.המטרות שנקבעו לו מראשהושגו רוב 

 שוטף אחרי התקדמות ןעקבו באופ, בליווי ובסיוע של ועדת הביצוע, לקויי השמיעהתחום 

 לא תאם ,הפרויקטות שונות ובהקשרים שונים של קופ בת,באופן טבעי. ודיווחו על כךהפרויקט 
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להתאים את התנהלות הפרויקט למציאות החדשה שנוצרה התכנון את המציאות והיה צורך 

שהצוות המוביל גילה גמישות לאורך כל הפרויקט והיתה בכך תרומה רבה יש לציין . במהלכו

גם מעבר ,  רכזת הפרויקט וועדת הביצוע גילו אחריות והתמדה והשקיעו מאמץ וזמן.להצלחתו

 . הצלחוכתר בהמנת שהפרויקט י על, פהלמצו

 

 : היוקריים שליוו את הפרויקטיהקשיים הע

 לא ,יצוין לשבח שלמרות קושי זה. קושי באיתור עובדים מקצועיים דוברי ערבית •

ובמקרים בהם לא ,  העובדיםהתפשרה ועדת החיפוש של עובדים לפרויקט על איכות

יש לציין שהדחייה הצדיקה . נחה ראוי נדחתה הפעילות עד שנמצא מ,נמצא עובד מתאים

 .את עצמה

 ;תחלופה גבוהה של עובדים בפרויקט •

 .   נוקושי בניהול תקציב הפרויקט ובעדכו •

 ניהול כספי

 הפעילה אותו באמצעות עמותה המתמחה במתן שירותים ,שיזמה את הפרויקט, עיריית ירושלים

נציג מטעם העמותה . ידי העמותה עלנוהל כולו תקציב הפרויקט . לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

ניהול תקציב הפרויקט נתקל במספר . השתתף בוועדת הביצוע ותרם בתחומי התוכן של הפרויקט

 בשכר החורג מהשכר םעובדיבהעסקת חוסר גמישות של העמותה היה  הבולט בהם .קשיים

 מחוסר הן נבעו הקשיים אל. להפיק דוח תקציביכמו כן התקשתה העמותה . המקובל בעמותה

 שהגיע ממקורות ,מורכבות התקציבוהן מ, כספי-הניסיון של מובילי הפרויקט בתחום המינהלי

. התקשתה לבטא בדוח התקציבישל העמותה  שהנהלת החשבונות ,בעיןהכנסות שונים וכלל גם 

העברת תשלומים על ידי המוסד לביטוח לאומי וכן קשה על הגשת המאזן התקציבי ִהבוב יכע

 כמובן ביתרות יםותנהמ, ו הבאים ועדת הביצוע ומובילי הפרויקט לתכנן את שלביקשה עלִה

 . לרשותםותהתקציב העומד

 

 )נהל חינוך ירושלים ומשרד החינוךִִמ(שיתוף גורמי החינוך 

ולחזק את הקשר והתקשורת , הפרויקט נועד לקדם את אוכלוסיית הילדים לקויי השמיעה בכלל

 בנוסף לעבודה עם ,השגת מטרות אלו מחייבת. שמיעה בפרטהבין הורים לילדיהם לקויי 

לכך יש חשיבות רבה לשיתוף  אי.  גם קשר עם המסגרות החינוכיות בהן לומדים הילדים,ההורים

נהל חינוך ירושלים מ,  כוללות את משרד החינוךומערכות אל. מערכות החינוך בפרויקט

 של ועיריית ירושלים הכירה בחשיבותמחלקת השיקום באגף הרווחה ב. והמסגרות החינוכיות

כמו גם בתהליך , במהלך תכנון הפרויקט.  לפרויקט ממשיו עד להפיכתו וקידמה אותהזפרויקט 

 תכנון ,למרות זאת. את גורמי החינוךבו היו ניסיונות לשלב , גיוס המשאבים לצורך מימושו

ידי -נעשו על, הלאומי לקראת הגשתו למחלקה למפעלים מיוחדים בביטוח ,הפרויקט וקידומו

נהלה לחינוך גם הִמ. תוך שיתוף פעולה מזערי עם משרד החינוך, מחלקת השיקום באגף הרווחה

ידי הביטוח הלאומי   עלועם אישור. לא נטלה חלק בשלב התכנון של הפרויקט) י"מנח(ירושלים 

 ניסיונות למרותאבל  ,את מערכות החינוךבו סיונות לשתף ינמשכו הנ, וההתארגנות להפעלתו
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שהתבטא בעיקר ,  ביותרמצומצםתפקיד בו מערכות החינוך נטלו כשהפרויקט התנהל אלה 

 .  בהשתתפות בוועדות ההיגוי

 

 שנפגשה אחת ,השתתפו גורמי החינוך ברמה הארצית והעירונית בוועדת הביצועטוב היה אילו 

יכלה כמו כן . חבהפקת לקחים וביישומם בשט, בהערכתו, לחודש ודנה בהתקדמות הפרויקט

במסגרות החינוכיות להגדיל את הסיכוי להמשך הפעילות של גורמים אלה השתתפותם 

היה החינוכיות מסגרות ה חשוב להדגיש שהקשר עם ,עם זאת. גם לאחר סיומו, והשיקומיות

 .תרומה חשובה להישגי הפרויקטיתה לכך הדוק וה

 

בוועדת ההיגוי . יגי משרד החינוך חיוביותנצשל תגובות היו ה ,בשלוש הישיבות של ועדת ההיגוי

 הביעו נציגי משרד החינוך ,)לקראת השלב האחרון של הפרויקט (2003שהתקיימה בספטמבר 

לא זו  אולם מעבר להצהרה ,הערכה ורצון לשיתוף במטרה לקדם את הילדים לקויי השמיעה

 . נעשה דבר

 

 מחייבת מעורבות של נציגים ,וניםזיהוי המשאבים הקיימים והפנייתם למקומות הנכ, לסיכום

על כן יש לקוות שההצהרות שניתנו אכן יהפכו . נהל החינוך המקומיבכירים של משרד החינוך וִמ

 יתרמו לקידומם של הילדים לקויי ,הכוחות המקצועיים והחשיבה, ואיגום המשאבים, למעשים

 . ם המיוחדיםהרכיוהשמיעה ולמתן מענה טוב יותר לצ
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 ותסיכום והמלצ

 
 היתה לקדם את אוכלוסיית הילדים לקויי , זה מושא מחקר הערכה,הפרויקטשל  ומטרת

באמצעות חיזוק הקשר והתקשורת בין הורים לילדים לקויי , השמיעה מהמגזר הערבי בירושלים

 . שמיעה

 : ועד לשתי קבוצות עיקריותנהפרויקט היה מורכב מאוד ו

אוכלוסיית היעד . מהמגזר הערבי בירושליםם  שני21 -1הורים לילדים לקויי שמיעה בני  .1

 . משפחות90-של הפרויקט מנתה כ

 מהמגזר הערבי ,מקצוע העובדים עם ילדים לקויי שמיעה או עם משפחותיהם אנשי .2

 .בירושלים
 

העריך את הישגיו ועמד על , הערכה אשר בחן את התקדמות הפרויקט וה במחקרהפרויקט לּו

המחקר כלל הערכה מעצבת שליוותה .  עמןותדרכים להתמודדהבעיות שהתעוררו במהלכו ועל ה

 . פה ובדוחות הכתובים בדיווחים בעל,  בישיבות,את הפרויקט בכל שלביו

 

מנת שיוכל לסייע בידי מי שירצה להפעיל  על, דוח זה מוצג באוריינטציה של הערכה מסכמת

 .  פרויקט דומה

 

, העברת שאלונים וניתוחם:  שכללו,איכותיות כמותיות ו,מחקר ההערכה נקט מגוון דרכי חקירה

עומק עם נושאי תפקידים והשתתפות בוועדות הביצוע -ראיונות, קבוצות מיקוד, ניתוח דוחות

 . ובוועדות ההיגוי

 

 : העיקריות שבהןאלו  ש,גוון פעילויותהפרויקט כלל ִמ

תי  שכללו תמיכה רגשית והשתלמות בתחום השיקום השמיע,קבוצות תמיכה להורים .1

 ;)מהותיבעיקר א,  הורים63בקבוצות התמיכה השתתפו (והשפתי של הילד 

.  שלא השתתפו בקבוצות התמיכההוריםועדו גם לנההרצאות (הרצאות להורים  .2

  ;)ו עשרות הוריםנכחבהרצאות 

 20-בקבוצה זו השתתפו כ(המשך לקבוצות התמיכה -ִסנגור שהיתה קבוצת-קבוצת .3

 ;)בעיקר אימהות, הורים

בקורס זה (שרים באמצעות שפת הסימנים ְקַתסימנים להורים שילדיהם ְמ פתקורס ש .4

 ;) הורים לערך15השתתפו 

בפעילויות אלו השתתפו עשרות הורים (פעילות חווייתית משותפת להורים ולילדים  .5

 ;)חלקם הורים שלא לקחו חלק בקבוצות התמיכה, וילדים

מקצוע מכל   אנשי116 בהשתלמות הראשונה השתתפו(מקצוע  ת לאנשייוהשתלמו .6

 מהם דוברי 79, ילדים לקויי שמיעהבטיפול בשיקום וב,  בחינוךהמסגרות העוסקות

    ;) אנשי מקצוע37בהשתלמות השנייה השתתפו . ערבית
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: החוברות מציגות חמישה נושאים. כתיבת חמש חוברות בערבית להורים .7

התמודדות , החינוך ילדים לקויי שמיע, תקשורת ושפה, אודיולוגיה ושמיעה

זכויות של ילדים לקויי שמיעה , שמיעה משפחות בהן ישנם ילדים עם לקּות

 .  והשירותים להם הם זכאים

 הישגים

 ;רצון גבוהה של ההורים מהפרויקט על מרכיביו השונים שביעות .1

תוך ניסיון להתאימן למציאות , ות שנכללו בתכנית הפרויקטמטריישום מרבית ה .2

 ;אחרותשהשתנתה מסיבות אלו ו

וניכרה מידה גבוהה , "שעלו מהשטח"ו שינויים בהתאם לצרכים שלכל אורך הפרויקט נע .3

נלאית של מובילי הפרויקט  כמו כן ניכרה המחויבות הרבה והעשייה הבלתי. של גמישות

 . ושל המסגרות החינוכיות והשיקומיות שלקחו חלק בפרויקט

מורכבותו של הפרויקט והיותו למרות . נותבמסגרת הפרויקט נערכו פעילויות מגוו .4

 .מגוון ומתגמל בזמן קצר יחסית, תחומי-הוא נתן מענה רב, שאפתני וקשה לביצוע

אוכלוסיית . שיעור השתתפות גבוה של ההורים בפעילויות השונות שנערכו בפרויקט .5

 63בקבוצות התמיכה השתתפו באופן סדיר .  משפחות90היעד של הפרויקט כללה 

 ).  הותמיבעיקר א (משפחות

 ; הורים בקבוצת הִסנגור20-השתתפות פעילה של כ .6

ודרך ההתנהגות של בני , הורים לגבי הקשר הראוי בין הורים לילדיםהשינוי בעמדות  .7

 ;המשפחה עם הילדים

 ;ת ההורים לצרכי הילד לקוי השמיעההגברת מודעּו .8

 ;תםהרחבת הידע של ההורים בנושא זכויות ילדיהם והיצע השירותים העומד לרשו .9

 כגון הקמת ועד ,ההורים שהשתתפו בקבוצת הִסנגור היו פעילים ויזמו פעולות שונות .10

    .  פעילותם ממשיכה גם לאחר סיום הפרויקט.ספר ועוד הפנייה למנהלי בתי, הורים

 ;מקצוע דוברי ערבית העובדים עם ילדים לקויי שמיעה-הכשרה מקצועית של אנשי .11

הם ציינו את התרומה של . רצון מההשתלמות עיאנשי המקצוע דוברי הערבית היו שב .12

, ת התקווה בדבר יכולתם לעזור לילדיםברלהג, ההרצאות לביטחון שלהם בעבודה

 . אתגרים העומדים בפניהםהם וליכולתם להתמודד עם תלהכרה בחשיבות עבוד

שנטלו חלק פעיל לילדים לקויי שמיעה הטמעת יעדי הפרויקט בחמש מסגרות החינוך  .13

 .בפרויקט

ניכרה מעורבות פעילה ומרשימה של הממונה מטעם המחלקה למפעלים מיוחדים  .14

, מעורבות זו  באה לידי ביטוי בהשתתפות בוועדות הביצוע. במוסד לביטוח לאומי

בסיוע בפתרון בעיות מנהליות , במעקב מתמיד אחר התקדמות הפרויקט ובהנעתו

 .   פרויקט שלקחו חלק בהשונות המסגרותובגישור בין , וארגוניות
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 קשיים 

 ;מקצוע איכותיים במסגרת התקציבית של הפרויקט קושי בגיוס אנשי .1

 ;תחלופה גבוהה של עובדים בפרויקט .2

 ;קושי בניהול תקציב הפרויקט ועדכונו .3

 שנכללו סעיפיםהפרויקט התארך מעבר למתוכנן ומשום כך היה קושי ליישם את כל ה .4

ויקט והן משום שהתכנית היתה בנויה  הן בשל מורכבות הפר,זאת. בתכנית הפרויקט

 .כך שעיכוב בשלב אחד גרם לדחייה של השלב הבא, בשלבים

 .קורס החינוך הועבר רק בחלק מהמסגרות החינוכיות והשיקומיות .5

 הכנת החוברות ,גם עם סיום הפרויקט. כתיבת חוברות המידע להורים התעכבה זמן רב .6

 .טרם הסתיימה

כמו ( משרד קבוע וללא תנאי עבודה אלמנטריים הפרויקט פעל מבלי שעמד לרשותו .7

 , כמו גם למנחי הקבוצות,העובדה שלרכזת הפרויקט). טלפון ומחשב, קבועה בישימקום 

, הוריםשאליו יוכלו לפנות הו לא נמצא מקום בו תרוכז העבודה המשרדית והמקצועית

 . פגעה בתפקוד הפרויקט, עובדים וכל מי שלוקח חלק בפרויקטה

נהל החינוך העירוני והגורמים המקצועיים במשרד ִממצד רבות בפרויקט חוסר מעו .8

 היתה לרועץ במהלך הפרויקט וביתר שאת ההשתתפותם של שני גורמים אל-אי.  החינוך

 .ולכך השפעה על המשכיותצפויה להיות 

 , עם סיום פעילות הקבוצה,אולם. לפעילות בקבוצת הִסנגור היתה תרומה גדולה להורים .9

גם אם בהיקף , לפעול בצורה אפקטיבית ללא הנחייה מקצועיתהתקשו ההורים 

העובדה שאין תשתית . םהמצא להם מקום לקיים את מפגשיימבלי שיוכן , מצומצם

 .פרויקטהלית להמשך קיומה של קבוצת הִסנגור היא חיסרון משמעותי של אמינימ

 .לא מומשה מחויבות העירייה להמשך הפעילות עם ההורים .10

 

 המלצות

גיוס ההורים הוא שלב חשוב . לאמץ את דגם גיוס ההורים שהופעל בפרויקטמומלץ  .1

ידי מנחה  יש חשיבות רבה לכך שגיוס ההורים ייעשה על. לעתידו של הפרויקט כולו

קשר אישי ה ליצור ִעמ,  ניתן להכיר את המשפחהכך. ביתי באמצעות ביקור, הקבוצה

 ישנה חשיבות לכך שההורה שעתיד ,ו כןכמ. ת מתמודדיאאיתם השוללמוד על  הקשיים 

אך לעתים , בדרך כלל מבן הזוג, מהמשפחה" ברכת הדרך"להשתתף בפרויקט יקבל את 

 השקעת זמן רבהדרך גיוס זו דורשת אמנם . ותחמהחם או ה ,סבתאהסב והגם מ

אך , ")גיוס טלפוני"לאפשרויות קלות יותר של גיוס באמצעות מכתבים או בהשוואה (

 .עצמהאת  מצדיקה השקעה זו
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הפעילות אינה אם . ערכנה בשפת האם של המשתתפיםימומלץ שהפעילויות השונות ת .2

 . ני ברמה גבוההאיש להקפיד על תרגום סימולט, ת בשפת האםתנהלמ

יש להבטיח את מחויבות הגופים המעורבים בפרויקט להמשיך לפעול עם ההורים ועם  .3

 . גם לאחר סיום הפרויקט, אנשי המקצוע

 לבדוק מראש את יכולת הגוף המנהל את התקציב לנהל אותו בדרך המתאימה יש .4

מי שאמור לקבוע את המגבלות על גובה . את מידת גמישותויש לבדוק ו, לפרויקט

ולא ,  הוא מוביל הפרויקט בעצה אחת עם ועדת הביצוע,התשלום ואת זמני התשלום

 . הגוף שמנהל את התקציב

יש להתחיל בקבוצות . ם ההורים שהופעל בפרויקט זהמומלץ לאמץ את דגם הפעילות ע .5

 תיש צורך במידה מספק.  לכךִסנגור כשהתנאים יבשילו להקים קבוצתו ,תמיכה קטנות

 . ִסנגור אפקטיבית  כדי שניתן יהיה לקדם את ההורים לקבוצת,של תמיכה

ף הצורך בקיום ההשתלמויות תלוי בהיק. מקצוע הן חשובות מאוד ההשתלמויות לאנשי .6

תכן מאוד שבמגזר הערבי יי. ההשתלמויות של המורים ביישוב או במרחב בו יופעל

 ה ומלאפהבישראל מידת ההכשרה ומערך ההשתלמויות של אנשי המקצוע מקי

והם , אנשי המקצוע השתתפו בהשתלמויות רבותשבמידה . ירושלים בהשוואה  למזרח

שיתוף הורים וחיזוק הקשר מומלץ למקד את ההשתלמות בנושא , בעלי ידע מקצועי רב

ולהמעיט בהרצאות רקע כלליות , בין הורים לילדיהם ובין הורים למסגרות החינוך

 .   שמיעה בנושא לקויי

, יכולים לתרום לפרויקטהיש לזהות בשלבים הראשוניים של הפרויקט את כל הגורמים  .7

 .  גם לאחר סיומו, ולהמשכיותוויכולה לסייע להטמעתבו פותם תשהשת
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 שאלון להורה המשתתף בפרויקט: 1נספח 

 מחקר חיזוק הקשר בין ילדים לקויי שמיעה לבין הוריהם

 

 

 

מאשר למכון ירושלים למחקר  להשתמש ________________________ אני החתום מטה 

למטרות הערכה של הפרויקט חיזוק הקשר בין ילדים , אלון הרצוף בזהבנתונים שאני מוסר בש

 . ולשם הפקת לקחים לעתיד, לקויי שמיעה לבין הוריהם

 . הנתונים יושמדו לאחר סיום המחקר. אלא למטרות המחקר, לא יעשה שימוש בנתונים אלו

 

 

 __________________: תאריך__________________________    : חתימה
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 שאלון להורה המשתתף בפרויקט
 
 

 ____________________שם פרטי
 

 __________________שם משפחה
 

 ______________________טלפון
 
 
 ? לילד לקוי השמיעה) המשיב על השאלון(מה הקשר המשפחתי שלך . 1

 אם .1
 אב .2
 ות/אח .3
 סבתא/סבא .4
 _________________________________________פרט , אחר .5

 
 
 ?י המטפל העיקרי בילד לקוי השמיעהמ.  2

  אם  .1
  אב  .2
  אב ואם .3
 ות/ אח .4
 או סבתא/סבא ו .5
 _________________________________________פרט,  אחר .6

 
 
הן השומעים והן לקויי (מהקטן אל הגדול , כל ילדיךמלא בבקשה בטבלה הבאה את גיל . 3

 ).  השמיעה
 

   הקף בעיגול את התשובה המתאימה
  גיל הילד מין הלקוי שמיע
 .1  זכר נקבה לא כן
 .2  זכר נקבה לא כן
 .3  זכר נקבה לא כן
 .4  זכר נקבה לא כן
 .5  זכר נקבה לא כן
 .6  זכר נקבה לא כן
 .7  זכר נקבה לא כן
 .8  זכר נקבה לא כן
 .9  זכר נקבה לא כן
 .10  זכר נקבה לא כן
 .11  זכר נקבה לא כן
 .12  זכר נקבה לא כן
 .13  זכר נקבה לא כן

 
 
 ?האם אחד ההורים לקויי שמיעה. 4

 האב לקוי שמיעה, כן .1
  שמיעהיתהאם לקוי, כן .2
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 שני ההורים לקויי שמיעה, כן .3
 שני ההורים אינם לקויי שמיעה, לא .4

 
 ?האם ישנם ילדים לקויי שמיעה במשפחה המורחבת. 5

 לא .1
 __ ?_________________________________________כמה, כן .2

 
 
 ?)שקשור בשמיעה(באיזה גיל התחיל הילד בתהליך שיקום . 6

 ?_____________כמה חודשים. עד שנה .1
 שלוש-שנה .2
  שנים4-3 .3
  שנים ומעלה4 .4

 
 

 ? הילדהשתתףבאיזה מסגרת שיקומית . 7
 א"מיח .1
 אמירה בסמא .2
 ח"כי .3
 גן שועפאט .4
 ראח'ג' מרכז טיפולי שיח .5
 _____________________________פרט, מסגרת אחרת .6
 
 

 ?או מבעיות אחרות ) בנוסף לבעיית השמיעה(האם הילד לקוי השמיעה סובל מבעיות רפואיות . 8
 לא .1
 _____________________________________________________פרט,  כן .2

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 ?אביזרי עזר/האם הילד משתמש במכשיר שמיעה. 9

 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(מלא בבקשה את הטבלה הבאה 
 

 ה/ה מכיר/האם את
 ?את המכשיר

האם הילד משתמש 
 ?במכשיר

 

  כן לא מכיר לא מכיר
 מכשיר שמיעה *     

 מכשיר טקטילי*     
 שתל קוכליארי*     
 FMמכשיר *     
 מכשיר הגברה לטלפון*     
 מכשיר הגברה לטלביזיה*     

 
 15עבור לשאלה , אביזרי עזר/אם הילד אינו משתמש במכשיר שמיעה: למראיין

 
 

 ?אביזרי עזר/באיזה גיל התחיל הילד להשתמש במכשיר שמיעה. 10
 ?_____________כמה חודשים. עד שנה. 1

 שנתיים-שנה.  2             
  שנים4-2. 3             
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  שנים ומעלה4. 4             
 
 
 
 

 ?אביזרי עזר/באיזו תדירות משתמש הילד במכשיר. 11
  אף פעם או כמעט אף פעם. 1 
   לפעמים. 2 
  כמחצית מהזמן. 3 
 בדרך כלל. 4 

  )'שינה וכד, לא כולל רחצה(תמיד או כמעט תמיד . 5  
 
 

 ?ר בביתאביזרי עז/האם הילד משתמש במכשיר. 12
 כן .1
 לא  .2

 
 

 ?גם מחוץ לביתאביזרי העזר שלו  /האם הילד משתמש במכשיר השמיעה. 13
 כן  .1
  לא .2

 _______________________________________________פרט ? למה
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 

 ?אביזרי עזר/ה יודע לטפל במכשיר/האם את. 14
 כן .1
 לא .2

 
 

 ?האם ילדך לקוי השמיעה יודע את שפת הסימנים. 15
  לא . 1 
 כן. 2 

 
 

 ?  באיזו מידה שולט הילד לקוי השמיעה בשפת הסימנים. 16
  טובה. 1 
  בינונית. 2 
 נמוכה. 3 

 
 

 ?  בשפת הסימניםמשפחתך שולטים-ה ובני/באיזו מידה את. 17
 

   במקום המתאיםXסמן 

יתר הילדים   אב אם
 טובה. 1   
 בינונית. 2   
 נמוכה. 3   
ת שפת סימנים/ה יודע/אינו. 4   

 
 

 ?האם היית רוצה ללמוד או לשפר את רמתך בשפת סימנים. 18
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 כן .1
 לא .2

 
 

 ? םכיואו שיקומית משתתף הילד לקויי השמיעה /באיזה מסגרת חינוכית ו. 19
 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
 א"מיח. 1
 אמירה בסמא. 2 
 ח"כי. 3 
 גן שועפאט. 4 
 ראח'ג' מרכז טיפולי שיח. 5 
 _____________________________ספר רגיל    שם בית הספר-בית. 6 
 ___________________אחר . 7 

 
 

 ?תבעבודה קבוצתיבמסגרת השיקומית כמה שעות בשבוע משתתף הילד . 20
  שעות2-1  .1
2.  4-3 
  שעות6-5  .3
  שעות ומעלה7  .4
 לא משתתף  .5

 
 

 ?בעבודה פרטניתבמסגרת השיקומית כמה שעות בשבוע משתתף הילד . 21
  שעות2-1  .1
2.  4-3 
  שעות6-5  .3
  שעות ומעלה7  .4
 לא משתתף  .5

 
 
 

 ? )פעילות שאינה שיקומית(האם הילד משתתף במסגרת כלשהי אחרת בשעות אחר הצהריים . 22
 לא. 1
 ?באיזה מסגרת, פרט, כן. 2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

 ? נלמד בכיתהילדך לקוי השמיעה מבין את החומר ה, באיזו מידה לדעתך. 23
 טובה  .1
 בינונית .2
 נמוכה .3
 לא ידוע לי .4

 
 

 ?האם ילדך לקוי השמיעה זקוק לעזרה בלימודים. 24
 כן .1
 לא .2
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 ? ה מסייע לילדך לקוי השמיעה בהכנת שיעורי בית/האם את. 25
 ?באיזו תדירות, כן .1

 עד שעה ביום. 1
 שעתיים ומעלה. 2

 לא .2
 
 

 ?  שהוא יעשהאילו פעילויות ילדך אינו עושה והיית מעוניין. 26
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 
 
 

 הוא ביוםוכמה זמן בממוצע , בית במשך היוםבסמן בבקשה מהם העיסוקים של ילדך . 27
 ?מקדיש לכל אחד מהם

 
  Xסמן  

  לא כן  במקום המתאיםXסמן , אם כן

 שעות 4
 ומעלה

    עד שעה כשעתיים  שעות3-כ

 יזיהווצפייה בטל. 1      
 קריאה. 2      
 הכנת שיעורי בית. 3      
 משחק עם אחיו. 4      
 םמשחק עם שכני. 5      
 משחק לבדו. 6      
 משחק עם הוריו. 7      
 ________פרט, אחר. 8      

 
 

 ? או שכנים שאינם לקויי שמיעה/האם ילדך לקוי השמיעה משחק עם חברים ו. 28
 לא .1
_____________________________________________________  פרט, כן .2

_____________________________________________ ______________
___________________________________________________________ 

 
 

 ?ה יוצר קשר עם ילדך לקוי השמיעה/איך את. 29
 )ניתן לבחור יותר מתשובה אחת(ני את כל צורות הקשר /ציין

 דיבור .1
 שפת סימנים .2
 סטות ופנטומימה'ג .3
 הצבעה על חפצים או הובלה ביד .4
  של הילדדיבור ברור מול הפנים .5
  איות .6
  כתיבה .7
 ___________________________________________פרט,  אחר .8
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 ?איך ילדך לקוי השמיעה יוצר קשר איתך. 30
 )ניתן לבחור יותר מתשובה אחת(ני את כל צורות הקשר /ציין

 דיבור .1
 שפת סימנים .2
 סטות ופנטומימה'ג .3
 הצבעה על חפצים או הובלה ביד .4
 )של ההורה(קריאת שפתיים  .5
 איות .6
 כתיבה .7
 ___________________________________________פרט, אחר .8

 
קשר שיש לך עם ילדך לקוי השמיעה בכל אחד /י בבקשה להעריך את מידת התקשורת/נסה. 31

 :מהתחומים הבאים
 

קשה מאוד 
 ליצור קשר

קשה ליצור 
 קשר

 יש בעיות 
 קשר קלות

אין בכלל 
  בעיות בקשר

, רחצה, לאוכ: בפעילויות כמו    
 'שינה וכו, לבוש

שיחות על מה : בפעילויות כמו    
 ספר  -בבית, שקורה בבית

בנושאים שקשורים להרגשה של     
, שמחה: ההורה או של הילד כמו

 'פחד וכו, דאגה, עצב
 
 

? ת לילדך לקוי השמיעה באופן שונה מלילדיך האחרים/ה מתייחס/האם ביומיום את. 32

ת איתך /ה לוקח/האם את? ה לילד זמן שונה מאשר לכל ילד אחר/דישה מק/האם את: לדוגמא

ה זמן /ה מקדיש/האם את? את ילדך לקוי השמיעה ליותר מקומות מאשר ילד אחר או להיפך

שונה למשחק או להכנת שיעורי בית או לשיחות עם הילד לקוי השמיעה מזה שאתה מקדיש לילד 

 ?אחר

ת לילד לקוי השמיעה באופן שונה /ה מתייחס/ים אתציין בבקשה באילו תחומים ובאילו מקר

 ?  פרט את כל התחומים וציין מדוע, מילד רגיל

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

 
 
 
 
 

 ?מה סוג הפעילות? כמה שעות ביום מקדישים בני המשפחה לפעילות עם הילד לקוי השמיעה. 33
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 קירבה משפחתית מספר שעות סוג הפעילות

 אב  
 אם  
 אח  
 אחות  
, משפחה אחרים-בני  

 _____פרט
   
   

  
 

 ?ת עם ילדך לקוי השמיעה/ה מדבר/האם לדעתך חשוב לשמור על סביבה שקטה כשאת. 34
 לא

 כן .1
 

 ?איך המשפחה משתפת את הילד במתרחש בקרב המשפחה בבית ומחוצה לו. 35
 מסבירים לו בשפת הסימנים .1
 מסבירים לו באופן מיוחד כדי שידע מה קורה .2
  לילד את מה שקורה מראים .3
 הילד שם לב לבד למתרחש בבית  .4
 פרט, אחר .5

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__ 
 
 

 ? כיצד מתייחסים האחים אל הילד לקויי השמיעה. 36
 )תר מתשובה אחתניתן לענות יו(

 עוזרים בטיפול בילד .1
 מתביישים בו  .2
 נרתעים ממנו .3
 מקנאים בו .4
 מתייחסים אליו כמו אל שאר האחים .5
 ______________________פרט, אחרת .6

 
 

אך את הילד לקוי השמיעה לא משתפים , האם ישנן פעילויות שכל המשפחה משתתפת בהן. 37
 ?בהן

 לא .1
 ?אלו פעילויות,  כן .2

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 
 

 ? מדוע לא משתפים את הילד לקוי השמיעה בפעילויות אלו
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 
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 ?האם קיבלת בעבר הדרכה כלשהי כיצד לתקשר עם ילדך לקוי השמיעה. 38

 לא .1
? באיזו מסגרת, כן .2

___________________________________________________ 
 
 

 ?תקשורת עם הילד/ה בעבר סייעה לך לשפר את הקשר/האם ההדרכה שקבלת. 39
 סייעה במידה רבה מאוד .1
 סייעה במידה רבה .2
 סייעה במידה בינונית .3
 סייעה במידה מועטה .4

 
 
 

 ? מהפרויקטומה הציפיות שלך, מדוע הצטרפת לפרויקט. 40
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 
 
 

 ? כן במהאם, האם אתה חושב שהפרויקט יסייע לך. 41
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 
 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 צוות הפרויקט
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 שאלון להורים לאחר ההשתלמות: 2ספח נ

 

 

 מחקר חיזוק הקשר בין ילדים לקויי שמיעה לבין הוריהם

מאשר למכון ירושלים למחקר להשתמש ________________________ אני החתום מטה 

למטרות הערכה של הפרויקט חיזוק הקשר בין ילדים , בנתונים שאני מוסר בשאלון הרצוף בזה

 . ולשם הפקת לקחים לעתיד, וריהםלקויי שמיעה לבין ה

 . הנתונים יושמדו לאחר סיום המחקר. אלא למטרות המחקר, לא יעשה שימוש בנתונים אלו

 

 __________________: תאריך__________________________    : חתימה
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 שאלון להורה המשתתף בפרויקט
 
 

 _______________________________שם פרטי

 
 _____________________________שם משפחה

 
 _____________________ שם הילד לקוי השמיעה

 
 _________________________________טלפון

 
 
 :או השיקומית בה משתתף הילד לקויי השמיעה/המסגרת החינוכית ו. 1

 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
 א"מיח. 1
 אמירה בסמא. 2
 ח"כי. 3 
 גן שועפאט. 4 
 ראח'ג-' טיפולי שיחמרכז. 5 
 _____________________________ספר רגיל    שם בית הספר-בית. 6 
 ___________________אחר . 7 

 
 
 ? לילד לקוי השמיעה) המשיב על השאלון(מה הקשר המשפחתי שלך . 2

 אם .1
 אב .2
 ות/אח .3
 סבתא/סבא .4
 _________________________________________פרט , אחר .5

 
 
 ?ת בילד לקוי השמיעה/ת העיקרי/מי המטפל.  3

 אם  .1
 אב  .2
 אב ואם .3
 ות/אח .4
 או סבתא/סבא ו .5
 _________________________________________פרט, אחר .6

 
 
 . שנה____________________ גיל הילד . 4
 
 

 השאלה הבאה מתייחסת לקבוצת התמיכה
 
  .המתאים במקום Xסמן . ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/ציין בבקשה עד כמה את. 5
 
 

מסכים   מסכים
במידה 
 מסוימת

לא 
מסכים
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 היתה לי אפשרות לבטא את הרגשות שלי. 1   
 אני מרגיש יותר ביטחון בטיפול בילד שלי. 2   
 אני יותר רגוע מבעבר. 3   
 אני יודע יותר על נושאים הקשורים ללקות שמיעה . 4   
 הביטחון העצמי שלי התחזק. 5   
  מידע שימושי שיכול לסייע לילדי ולמשפחתיקיבלתי. 6   
 אני מרגיש פחות לבד. 7   
 היתה לי אפשרות לשתף את חברי הקבוצה בקשיי התמודדות שלי . 8   
 אני מרגיש שהמשתתפים תומכים אחד בשני. 9   
 היתה לי אפשרות לשמוע ולהבין את קשיי ההתמודדות . 10   

 של יתר המשתתפים בקבוצה
  הרגשתי שיש לי עם מי להתייעץ בנושאים שונים.11   
 אני יותר מבין ומודע לצרכיו של ילדי לקוי השמיעה. 12   
אני מרגיש יותר בטוח ביכולת ההתמודדות שלי עם הצרכים של ילדי . 13   

 בשנים הבאות  
המפגשים עם משפחות המתמודדות עם קשיים דומים לשלי הקלו על . 14   

 ות שליתחושת ההתמודד
 המפגשים מתוכננים ומאורגנים היטב. 15   
 היתה אווירה טובה במפגשים. 16   

 
 
 
 ? באיזו מידה היית מרוצה מהפעילות של קבוצת התמיכה, באופן כללי. 6

 במידה רבה .1
  במידה בינונית .2
  במידה מועטה .3

 
 

 . השאלה הבאה מתייחסת להרצאות של קלינאית התקשורת
 
 . במקום המתאיםXסמן . ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/ה אתציין בבקשה עד כמ. 7
 
 

מסכים   מסכים
במידה 
מסויימת

לא 
 מסכים

 

 למדתי על דרכי תקשורת שונות עם הילד לקוי השמיעה. 1   
 למדתי על האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת השמיעה. 2   
שתל הקוכליארילמדתי על מכשירי השמיעה ואביזרי העזר הקיימים ועל ה. 3   
 למדתי על ההתפתחות השפתית של ילדים לקוי שמיעה. 4   
 אני מסייע לילד בפיתוח השפה ובדיבור. 5   
 למדתי על אפשרויות הטיפול השונות בבעיית השמיעה של הילד . 6   
 הכרתי מוסדות שונים לטיפול בילדים לקוי שמיעה. 7   
 עות אחר הצהריםלמדתי איך לקדם את הילד גם בש. 8   
למדתי להבין מהם הקשיים המיוחדים של ילדים לקויי שמיעה בכלל ושל . 9   

 הילד שלי בפרט
למדתי מה לעשות כדי לעזור לילדי לקוי השמיעה להתמודד עם הקשיים . 10   

 הללו
 נוצר או התחזק הקשר עם המסגרת החינוכית בה לומד ילדי. 11   

 
 
 ? מידה היית מרוצה מההרצאות של קלינאית התקשורתבאיזו , כללי, באופן. 8
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 במידה רבה .1
  במידה בינונית .2
  במידה מועטה .3

 השאלה הבאה מתייחסת להרצאות לכלל ההורים
  . במקום המתאיםXסמן . ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/ציין בבקשה עד כמה את. 9
 

מסכים   מסכים
במידה 
 מסוימת

לא מסכים  

 ם שלא ידעתי קודםלמדתי דברים חדשי. 1   
 המידע שהועבר היה רלוונטי וחשוב. 2   
 ההרצאות היו ברמה גבוהה. 3   
 האווירה היתה טובה. 4   
 ארגון ההרצאות וניהול הזמן היו טובים. 5   
 הייתי רוצה לבוא להרצאות נוספות בעתיד. 6   
 המפגש עם מרצים שונים מהתחום היה משמעותי לי . 7   
 מפגש עם הורים נוספים היה חשוב בשביליה. 8   

 
 

 ? באיזו מידה היית מרוצה מההרצאות , באופן כללי. 10
 במידה רבה .1
  במידה בינונית .2
  במידה מועטה .3

 
 

ניתן ( במקום המתאים Xסמנו ? אביזרי עזר הבאים/האם ילדיכם משתמש במכשירי השמיעה. 11
 ). לסמן יותר מתשובה אחת

 
 ה /ה מכיר/האם את ?האם הילד משתמש במכשיר

 ?את המכשיר
 

  מכיר לא מכיר כן לא
 מכשיר שמיעה *     
 מכשיר טקטילי*     
 שתל קוכליארי*     
 FMמכשיר *     
 מכשיר הגברה לטלפון*     
 מכשיר הגברה לטלביזיה*     

 
 

 ? אביזרי עזר/האם בעקבות הפרויקט חל שינוי בשימוש במכשירי שמיעה. 12
 לא  .1
 כן   .2

 
 ? במה בא השינוי לידי ביטוי

 . תדירות השימוש במכשיר .1
 . יכולת הטיפול במכשיר .2
, אחר .3

 __________________________________________________פרט
 
 

 ?אביזרי עזר בבית/האם הילד משתמש במכשיר. 13
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 לא  .1
 כן .2

 
 ?גם מחוץ לביתאביזרי העזר /האם הילד משתמש במכשיר השמיעה. 14

 לא .1
 _______________________________________________פרט ? למה

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 כן  .2
 
 

 ?אביזרי העזר/האם אתם יודעים לטפל במכשיר השמיעה. 15
 לא .1
 כן .2

 
 

 ?קבוצתיתבעבודה במסגרת השיקומית בוע משתתף הילד כמה שעות בש. 16
  שעות2-1  .1
2.  4-3 
  שעות6-5  .3
  שעות ומעלה7  .4
 לא משתתף  .5

 
 

, הילד והמטפל בלבד (פרטנית בעבודה במסגרת שיקומיתכמה שעות בשבוע משתתף הילד . 17
 ?)ללא ילדים אחרים

  שעות2-1 .1
2. 4-3 
  שעות6-5 .3
  שעות ומעלה7 .4
 לא משתתף  .5

 
 

 ? ינים שהוא יעשהיות ילדכם אינו עושה והייתם מעונאילו פעילוי. 18
 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
 שידבר ויוכל לנהל שיחה .1
 שיהיה מעורב מבחינה חברתית .2
 שיבין את החומר הנלמד בכיתה .3
 שיעסוק בספורט .4
 שיעסוק באומנות כלשהי .5
 __________________________________________________ פרט, אחר .6
 שום דבר .7

 
 

-מתוך התנסותכם וחוויותיכם במהלך הפרויקט אנא ציינו האם חל שינוי בפעילות היום. 19

 ? ובמיוחד בקשר עם ילדכם לקוי השמיעה, יומית שלכם

 לא   .1
 כן .2
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לדוגמא (יום -אם חל שינוי ציינו בבקשה מהם השינויים וכיצד הם באים לידי ביטוי בחיי היום
שיתוף בני המשפחה האחרים בפעילות , לקוי שמיעהשיחות ומפגשים עם הורים אחרים לילדים 

 ).   ללא בני המשפחה האחרים(פעילות עם הילד לקוי השמיעה בלבד , עם הילד לקוי השמיעה
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

 ?איך אתם יוצרים קשר עם ילדכם לקוי השמיעה. 20
 )ניתן לבחור יותר מתשובה אחת(ציינו את כל צורות הקשר 

 דיבור .1
 שפת סימנים .2
 סטות ופנטומימה'ג .3
 הצבעה על חפצים או הובלה ביד .4
 דיבור ברור מול הפנים של הילד .5
 איות .6
 כתיבה .7
 ___________________________________________פרט, אחר .8

 
 

 ?איך ילדכם לקוי השמיעה יוצר איתכם קשר. 21
 )ניתן לבחור יותר מתשובה אחת(ציינו את כל צורות הקשר 

 דיבור .1
 שפת סימנים .2
 סטות ופנטומימה'ג .3
 הצבעה על חפצים או הובלה ביד .4
 )של ההורה(קריאת שפתיים  .5
 איות .6
 כתיבה .7
 ___________________________________________פרט, אחר .8

 
 

קשר שיש לך עם ילדכם לקוי השמיעה בכל אחד /נסו בבקשה להעריך את מידת התקשורת. 22
 :מהתחומים הבאים

 
אין בכלל 
 בעיות בקשר

קשה מאוד 
 ליצור קשר

קשה ליצור 
 קשר

 יש בעיות 
  קשר קלות

, רחצה, אוכל: בפעילויות כמו    
 'שינה וכו, לבוש

    
שיחות על מה : לויות כמובפעי

 ' ספר וכו-בבית, שקורה בבית

בנושאים שקשורים להרגשה של     
, שמחה: ההורה או של הילד כמו

 'פחד וכו, דאגה, עצב
 

 '?בבית וכו, האם אתם נוהגים לדבר עם ילדכם לקוי השמיעה על מה שקורה בבית הספר. 23
 לא .1
 כן .2
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תרמה ליכולת שלכם לדבר עם הילד לקוי האם אתם חושבים שהשתתפותכם בפרויקט . 24
 '? בבית וכו, השמיעה על מה שקורה בבית הספר

 לא .1
 כן .2

 
 

 ?האם אתם נוהגים לדבר עם ילדכם לקוי השמיעה על הרגשות ורגשות. 25
 לא .1
 כן .2
 
 
 
 

האם אתם חושבים שהשתתפותכם בפרויקט תרמה ליכולת שלכם לדבר עם הילד לקוי . 26
 ? יוהשמיעה על הרגשותיו ורגשות

 לא. 1

 כן. 2

 

 
 .  במקום המתאיםXסמנו . מלאו בבקשה את הטבלה הבאה. 27

 
מקדיש יותר זמן לילד 

 לקוי השמיעה
מקדיש פחות זמן לילד 

 לקוי השמיעה
מקדיש זמן זהה 
 לכל הילדים

 

 דיבור ושיחות. 1   
 משחק. 2   
 הכנת שיעורי בית. 3   
 פעילויות מחוץ לבית. 4   
 _____________רטפ, אחר. 5   

 
 

 ?ת את הילד במתרחש בקרב המשפחה בבית ומחוצה לו/איך אתה משתפ. 28
 מסביר לו בשפת הסימנים .1
 מסביר לו באופן מיוחד כדי שידע מה קורה .2
 מראים לילד את מה שקורה  .3
 הילד שם לב לבד למתרחש בבית  .4
 פרט, אחר .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 
 

אך את הילד לקוי השמיעה לא משתפים , האם ישנן פעילויות שכל המשפחה משתתפת בהן. 29
 ?בהן

 לא .1
 ?אלו פעילויות,  כן .2
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 ? מדוע לא משתפים את הילד לקוי השמיעה בפעילויות אלו

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 

 ? תקשורת עם ילדכם לקוי השמיעה/האם הפרויקט סייע לכם בחיזוק הקשר. 30
 לא .1
  כן .2

 
 ?   באיזו מידה,אם כן

 סייע במידה רבה .1
 סייע במידה בינונית .2
  סייע במידה מועטה .3

 
 

האם כתוצאה ממה שלמדתם וחוויתם בפרויקט ישנם תחומים שבהם שיניתם את יחסכם . 31
 ? לילד לקוי השמיעה

  לא .1
,  כן .2

________________________________________________________פרט

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

 ?ינים שיעסוקיהאם יש נושאים שהפרויקט לא עסק בהם והייתם מעונ. 32
___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

 
 
 

 ? ינים שהפרויקט יימשך מעבר לשנתייםיעונהאם הייתם מ. 33
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 לא
 ?מדוע

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 כן
 ? מדוע

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

, קבוצת ִסנגור, קבוצת תמיכה(איזה סוג של פעילויות , אם ניתן היה להמשיך את הפרויקט. 34

 . פרטו.  הייתם מעוניינים שתהיינה) ילדים-םפעילות הורי, הרצאות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 
 

 היו פעילויות לא מוצלחות או לא חשובות שלדעתך לא כדאי שתתקיימנה בפרויקט האם. 35

 ? מסוג זה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 
 

אנא כתבו , הערות או בקשות  באשר לפרויקט, אם יש נושאים שהשאלון לא התייחס אליהם. 36

. אותן בשורות הבאות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 צוות המחקר

 



 
 

 ملخص
 

 المشروع هدف
ز  التي المرآزية المشكلة سمع  ضعيفي  تميي صال  خاطب الت مشكلة  هي  ال ي  االتصال . واالت  االول
 ويمنحه الطفل تقوية على ُيساعد الجيد االتصال. والديه مع والتخاطب االتصال هو للطفل واالهم
 بالخدمات  نقص  يوجد  الشرقية القدس في. حياته في يواجهها ان المتوقع التحديات لمواجهة القوة

ل  معالجة  على تعمل التي وباالطر ة  فهي  وجدت  وان ضيعفي،  وتأهي ر  قليل ذلك  متطورة،  وغي  ل
ان ائالت ف رة ع وفر ال آثي ا تت دمات له ذلك الخ الهم وآ رومين اطف ن مح ي م دمات تلق تالءم خ  ت

 .واحتياجاتهم
ق  بموضوع  بالتقييم تتعلق دراسة الى الوصول هو للمشروع العليا االهداف من ة  توثي ين  العالق  ب

الي سمع ضيعفي واالوالد االه ي ال دس ف شرقية، الق ساعدة ال الي ولم ي االه اء ف ام بن ار نظ  واط
م  المشروع،  اطار  في االهداف، تحقيق بهدف اوالدهم، مع وصعبة سليمة عالقات ام  ت دد   القي  بع

 :النشاطات من
اء  على الترآيز مع لالهالي دعم مجموعات اقامة .1 ة  بن ين  العالق الي  ب ال  االه ع  لالطف  ورف

 .اوالدهم تأهيلل بالمواضيع االهالي لدى والمعرفة الوعي مستوى
ل .2 ى العم اد عل ريحة ايج ن ش الي م از االه ة، تمت وة بالمعرف تقاللية الق ث االس وم بحي  تق

م  ومصالح مصالحهم بتمثيل ذه  وتعمل  اوالده شريحة  ه ى  ال وق  تحصيل  عل  وتطوير  حق
 .السمع ضيعفي اطفالهم اوضاع وتحسين الخدمات

اد .3 ين ارش ن المهني ة التخصصات م ذين المختلف املون وال ع يتع ال م  ضعيفي عرب اطف
 .عائالتهم ابناء ومع االطفال مع للتعامل الالزمة واالدوات المعرفة ومنحهم السمع

ى  العربية باللغة ومواد آراسات وتوزيع طباعة نشر .4 الي  عل ال  اه ساعدهم  والتي  االطف  ت
 .   حياتهم مراحل آل في ومساعدتهم التربية حيث من اوالدهم مع التعامل آيفية على

 

 لبحثطرق ا
 : وآان ُمعدًا لمجموعتين رئيستين المشروع آان مرآبًا جدًا

. القدس في العربي الوسط من سنة 1-21 العمرية للفئة السمع ضعيفي اطفال اهالي .3
 . عائلة 90 آان للمشروع العينة مجتمع

 الوسط من هم عائالتهم مع او السمع ضعيفي االطفال مع العاملين والمختصين المهنيين .4
 .القدس يف العربي

ات  تعقيدات وع  واختالف  المشروع  ومرآب شاطات  وتن م  التي  الن ام  ت ا  القي  الزمت  اطاره،  في  به
يم  طرق  من  متنوعة مجموعة استخدام بالمقابل وعي  الكمي  التقي ا  والن ع : ومنه تبيانات  توزي  االس
وظفين،  مع ومقابالت حوار مرآزية مجموعات اعداد تقارير، تحليل وتحليلها، شارآة  الم  في  الم

 . التوصية لجان وفي التنفيذ لجان
 

 نشاطات تم تنفيذها خالل المشروع
 :شمل المشروع مجموعة من النشاطات المختلفة تشمل

 واستكمارت في مجال التأهيل السمعي مجموعات دعم لالهالي تشمل الدعم المعنوي .8
ل االمهات بشك شخصًا من االهالي، 63 في مجموعات الدعم اشترك (للطفل واللغوي
 ).خاص

وايضًا لالهالي الذين لم  المحاضرات آانت ُمعدة لكافة االهالي، (محاضرات لالهالي .9
شارك في هذه المحاضرات العشرات من االباء . ُيشارآو في مجموعات الدعم

 ). واالمهات
في هذه  (المجموعة القانونية آانت عبارة عن مجموعة استمرارية لمجموعات الدعم  .10

 ).شخصًا من االهالي، االمهات بشكل خاص 20 المجموعة شارك حوالي
(  لالهالي الذين يتخاطبون مع اوالدهم من خالل لغة االشارات عقد دورة لغة االشارات .11

 ). شخصًا من االهالي15اشترك في هذه الدورة حوالي 
في هذه النشاطات شارك العشرات من (  نشاطات ترفيهية مختلفة لالهالي ولالطفال .12

 ). ل، بعضهم آان من االهالي الذين لم ُيشارآو في مجموعات الدعماالهالي واالطفا
 ومختص مهني 116 شارك لالستمال االولى الدورة في (للمهنيين استكمال دورتي عقد .13

 منهم, السمع ضعيفي االطفال ومعالجة تاهيل بالتربية، عالقة لها التي المراآز آافة من
   ). العربية للغة ناطقون مهنيًا 79

 خمسة الى الكراسات هذه تطرقت. لالهالي العربية باللغة آراسات خمس اعداد .14
 ضعيفي االطفال تربية واللغة، االتصال التخاطب، والسمعيات، الصوتيات: مواضيع
 وامتيازات حقوق السمع، ضعيفي اطفال لديهم الذين لالهالي المواجهة آيفية السمع،
 .  قهمح من التي الخدمات وآذلك السمع ضعيفي االطفال

 

 االنجازات



 
 

ائج ث نت شير البح ى ت ق ال ازات تحقي رة انج شروع آثي ى للم انبهم وال ضًا ج ة اي ن مجموع  م
 .الصعوبات

 االنجازات الرئيسية
 .المختلفة ومكوناته بعناصره للمشروع، االهالي قبل من آبير رضا .1
ة  خالل  من  المشروع،  شملها  التي  الخطط  معظم وتطبيق تنفيذ  .2 تهم  محاول ع للو مالئم  اق

 .عديدة السباب تغير الذي
سبة .3 شارآة ن رة الم الي آبي شاطات لاله ة بالن ي المختلف ي جرت والت ار ف شروع، إط  الم

ذا  في شارآت التي الشريحة ة،  90 بلغت  المشروع  ه دعم  مجموعات  في  عائل  شارك  ال
 من  شخصًا 20 وحوالي ) الخصوص وجه على االمهات ( االهالي من 63 منتظم بشكل
 .قانونية مجموعات في واشارآ االهالي

ر .4 ف تغيي الي بمواق ا االه ق فيم ة يتعل ين بالعالق الي ب الهم، االه ة واطف ل وطريق  التعام
 .االطفال مع العائلة الفراد والمناسبة المالئمة

 .السمع ضعيفي االطفال باحتياجات يتعلق فيما لالهالي الوعي مستوى ورفع زيادة .5
الي  لدى الوعي زيادة .6 ا  االه ق  فيم وق  موضوع ب يتعل الهم  حق ذلك  اطف  الخدمات  مجال  وآ

 .امامهم المعروفة
 .السمع ضيعفي اطفال مع يعملون والذين العربية باللغة ناطقين لمهنيين مهني تأهيل .7
ا .8 ر رض ن آبي ب م ين جان اطقين المهني ة الن ة باللغ ن العربي تكماالت م ذه.  االس  ه

ديهم  واالمان الثقة مستوى زادت االستكماالت ل،  ل ة  مستوى  من  رفعت  ذلكوآ  بالعم  ثق
ة  ولقدراتهم العمل باهمية واالعتراف االوالد لمساعدة بقدراتهم يتعلق فيما االهل  لمواجه

 .امامهم تقف التي التحديات
االطر  المشروع اهداف وادخال دمج .9 ة  ب شكل  ساهمت  والتي  الخمسة  التربوي ال  ب  في  فع

 .المشروع
ان. 10    اك آ ال للنظر ملفت تواجد هن ارز فع ة وب سم لموظف ات ق ي الخاصة العملي  مؤسسة ف

 .الوطني التامين
 

 المصاعب 
 .المشروع ميزانية إطار في نوعيين مهنيين تجنيد في الصعوبة .1
 .بالمشروع العاملين من الكثير تغيير .2
 .تحديثها وفي المشروع ميزانية ادارة في الصعوبة .3
 .آامل بشكل اآمالها يتم لم المهام من بعض .4
 .مالئمة ادارية تحتية بنية توفير عدم من بالرغم هانجاز تم المشروع .5
 الجهات غياب وآذلك بالمشروع بالبلدية المعارف قسم مشارآة وعدم تغييب آان .6

 خالل الطرفان هذان مشارآة عدم. والتعليم التربية وزارة من العالقة ذات المهنية
 .المشروع باستمرار صعوبات وجود في وستسبب سببت المشروع، مرحلة

 .االهالي مع النشاطات استمرار ناحية من البلدية استخدام التزام يتم لم .7
     

 التوصيات   
د .1 الي تجني شروع االه و للم ة ه ة مرحل ستقبل مهني شروع لم ن الم ة م تمراره ناحي  او اس

ة، ذلك توقف د ل ة توج رى اهمي د آب الي لتجني ى االه د عل ه ي ة، موج ن المجموع  خالل م
زمن  ناحية من آبيرًا استثمارًا تتطلب الطريقة هذه .العائالت بيوت في الزيارات ذل  ال  وب
 .ذلك يتطلب الحال واقع ولكن آبير مجهود

ة  باستعمال  تجري التي والنشاطات الفعاليات تكون بان توصية نقدم .2 شارآين  االم اللغ  للم
ي ة ف شاطات وان حال ذه الن ون ال ه ة تك شارآين االم باللغ ب. للم د يج ن التاآ ود م  وج

 .رفيع بمستوى وريةف ترجمة
ب .3 مان يج زام ض ات الت ة ذات الجه شروع العالق تمرار بالم ل باالس ع بالعم الي م  االه

 .المشروع نهاية بعد وحتى المهنيين مع وآذلك
ة  لقدرات مستوى فحص اجراء يجب .4 دير  التي  الجه ة  ت ذا  ميزاني داخيل   -المشروع  ه  الم

 .      مرونته مدى آذلكو للمشروع ومناسبة مالئمة بطريقة ادارته -والمصاريف
م  والذي االهالي مع نشاطات نموذج بتبني بالقيام نوصي .5 ذا  في  استخدامه  ت  المشروع،  ه

دء  يجب ا  صغيرة  دعم  مجموعات  في  الب شروط  تتحقق  وحينم ة،  ال ة  يجب  المطلوب  اقام
 .قانونية مجموعات

تكماالت .6 ين االس ي للمهني ة ه دًا مهم ة. ج ى الحاج ة ال تكماالت اقام ة اس م مرتب  بحج
تكماالت ين االس ي للمعلم ة ف ة او المدين ي المنطق ل الت ا، يعم ن به دًا ممك ه ج  بالوسط ان

ان  اسرائيل  في  العربي سبة  ب ل  ن ين  االستكماالت  ونظام  التاهي و  للمهني ذلك  شامل  فه  وآ
ين  ان حالة في. الشرقية القدس مع بالمقارنة رة،  استكماالت  في  شارآوا  المهني م  آثي  وته



 
 

شارآة  موضوع في االستكماالت بترآيز ينصح آبيرة، يةمهن معرفة اصحاب الي  م  االه
ق ة وتوثي ين العالق الي ب الهم االه ين واطف الي وب ع االه ر م ة، االط ل التربوي  تقلي

 .السمع ضعف موضوع في العامة الجانبية بالمحاضرات
ز يجب .7 ي التميي ل ف رة المراح شروع المبك ة للم ات آاف ي الجه ستطيع الت ديم ت دعم تق  ال

 والستمراره  المشروع  وتنفيذ وتطبيق دمج في تساعد ان يمكن فيه مشارآتهم مشروع،لل
 .منه االنتهاء بعد حتى

 
   

 




