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יום המשפחה באשדוד ובאשקלון:
כך תוכלו להרחיב את התא

לרגל יום המשפחה שיחול ביום ראשון מסבירים בעמותת סאמיט כיצד יוכלו תושבי אשדוד ,אשקלון
מאת דור גפני
והסביבה להרחיב את התא המשפחתי על ידי אימוץ ילדי אומנה

ב

יום ראשון יצוין בישראל יום המר
שפחה .בשביל אנשי עמותת סאמיט,
היושבת בקרית גת ועוסקת בשירות
למשפחות אומנה מאשדוד ,מאשקלון ומהסר
ביבה זאת הזדמנות טובה לשוחח על משפחות
שהתרחבו אחרי שקיבלו אליהן ילדים שנאלצו
לעזוב את הוריהם הביולוגיים.
בשנת  2001הטיפול בתחום האומנה הופר
רט והועבר מלשכות הרווחה לעמותות רווחה.
הארץ חולקה לשלושה מחוזות .במחוז ירור
שלים והדרום עמותת מכון סאמיט מפעילה
את השירות לאומנה .לאחר שהתקבלה החר
לטה להוציא ילד ממגורים בבית הוריו פור
נות לשכות הרווחה למכון סאמיט – שירותי
האומנה לצורך מציאת משפחה .החלטות אלו
מתקבלות על ידי בית המשפט או לאחר דיונים
בוועדות החלטה בלשכת הרווחה שאליה שייך
הילד .הוצאה של ילד מביתו היא החלטה קשה
ביותר מבחינת הגורמים המטפלים ,והיא מתקר
בלת לאחר טיפול אינטנסיבי והיכרות מעמיקה
עם הילד ועם משפחתו .לשכות הרווחה מנסות
לטפל בילד במסגרת הקהילה ובחיק המשפחה.
החלטה על הוצאה מהבית מתקבלת במקרים
קיצוניים של הזנחה קשה ,התעללות פיזית,
רגשית או מינית ,נטישה של ההורים וכדומה,
ורק לאחר שמוצו כל הניסיונות לשקם את
המשפחה .בחלק מן המקרים הוריו של הילד
מבינים את הצורך בהוצאתו לתקופה מביתם,
והם משתפים פעולה עם גורמי הטיפול.
סידור האומנה מוגדר כסידור זמני לילד
שהוצא ממשמורת הוריו .בזמן שהילד מטור
פל באומנה ,הוריו ,בליווי הגורמים המטפלים
בקהילה ,מתפנים לטפל בבעיותיהם ולהשתר
קם ,ואז לקבל את ילדיהם חזרה כשהם מחוזר
קים ומסוגלים לדאוג לכל צורכיהם ,ורק לאחר

שהוכיחו שיקום ומסוגלות הורית .במובן הזה,
אומנה שונה מאימוץ ,שכן באימוץ נשללת
מההורים זכותם לשמש הורים לילדם ,והילד
עובר למשפחה אחרת באופן קבוע ומוחלט.
ברגע שמופנה ילד לאומנה ,מכון סאמיט
מתחיל בחיפוש אחר משפחת אומנה מתאימה.
בכל סניף קיים מאגר משפחות הממתינות
לקבל ילדים שזקוקים לבית חם“ .אנו מנסים
להתאים כמה שיותר בין הילד למשפחה”,
אומרת מירה ורקר ,מגייסת משפחות אומנה
באזור דרום“ ,נלקחים בחשבון שיקולים כמו
דת ,גיל ,אזור מגורים ,יכולות אישיות של
ההורים האומנים ועוד .אנו זקוקים למאגר
משפחות רב ומגוון בכדי לאתר לכל ילדה
וילד המופנים משפחה מתאימה .באזור אשר
דוד ,אשקלון ,קרית גת והסביבה קיים מחסור
רב במשפחות לעומת מספר הילדים הזקוקים
לבית חם ואוהב”.
המשפחות שאנו מחפשים הן משפחות
חמות ,אשר יכולות לקלוט לחיקן ילד ,להיות
רגישות לצרכיו ולמצבו הרגשי הקשה לאור
נסיבות חייו ולגדלו תוך מתן יציבות וביטחון
החיוניים להתפתחותו התקינה .קיימים כמה
קריטריונים נוספים :מצב בריאותי תקין ,היער
דר רישום פלילי וקשרים זוגיים ומשפחתיים
יציבים .משפחות האומנה מקבלות החזרים
כספיים ממשרד הרווחה בעבור הטיפול בילד,
וכן ליווי מקצועי ורגשי ממנחות האומנה של
מכון סאמיט .לכל ילד באומנה נבנית תוכנית
טיפולית על ידי עובד סוציאלי .התוכנית נור
תנת מענה מקיף לכל צרכיו :טיפול ומעקב
רפואי ,ליווי השתלבותו במסגרת החינוכית (גן,
בית ספר) ,מתן מענה רגשי ,כגון טיפול פסיכור
לוגי ,אבחונים על פי הצורך ,חונכות ועוד .חלק
חשוב מהתוכנית הטיפולית הוא הידוק הקשר

עם המשפחה הביולוגית .מתקיימים מפגשים
מסודרים של הילד עם ההורים הביולוגיים,
והם שותפים במידת האפשר לגידול הילד”.
משפחות המעוניינות לקבל פרטים
נוספים ולהצטרף למעגל האומנה מוזר
מנות ליצור קשר באמצות הטלפון שמסר
פרו 8504011־ ,08ואפשר גם לבקר באתר
.www.summit.org.il

להציל חיים

רותי וחיים (השמות בדויים) מתגוררים באר
זור אשדוד .יש להם שלושה ילדים משלהם :בן
 ,11בת  13וחצי ובן  .17מאז חודש יוני האחר
רון הצטרפו לביתם שני אחים קטנים ,בן ובת,
במסגרת של אומנה .הילדים ,בת שלוש וחצי
ובן ארבע וחצי ,נמצאים כיום בגני ילדים בעיר
והפכו לחלק אינטגרלי של משפחתם החדשה.
עכשיו יש שבע נפשות בבית .המפגש עמם הוא
מרגש .הילדים הקטנים מתרוצצים בין אחיהם
החדשים ,הגדולים ,בצורה טבעית" .אמא,
אבא" ,הם קוראים .המשפחה נראית מגובשת
וחיה את חייה כמו כל משפחה“ .הילדים ובעלי
רצו עוד ילד ,ואני לא הייתי בנויה ללדת עוד
ילדים” ,אומרת רותי“ ,כשהילדים ראו כתבה
באחד העיתונים על משפחות אומנה קראנו גם
אנחנו ,התלהבנו ויומיים אחר כך כבר התקשר
רנו למשרדי האומנה של מכון סאמיט בקרית
מלאכי .קבענו פגישה ומפה החל תהליך ארוך.
בודקים אותך מכל הכיוונים ,צריך למלא הרר
בה טפסים ,יש הרבה שיחות”.
“נפגשנו איתם שעה בכל יום במשך שלור
שה ימים ,וביום הרביעי הם כבר הגיעו אלינו
הביתה ,ומאז הם אצלנו ,והם ילדינו לכל דבר”,
אומרת רותי“ ,הם קוראים לנו אמא ואבא ,וזה
כבר מהשבוע הראשון .אני אוהבת אותם מאוד.

הם שובים את הלב ,מלאי שמחת חיים ומחזיר
רים אהבה”.
אתם בקשר עם המשפחה?
“אנחנו בקשר עם דודה שלהם ובאים יחד
איתם לפגוש את אחיהם .זה לא פשוט ,אבל
אנחנו משוחחים איתם .יש לנו מנחת אומנה
מטעם מכון סאמיט ,עובדת סוציאלית במקר
צועה ,וליווי של פסיכולוגית .אני מאוד שלמה
ושמחה עם הצעד שעשינו ,ומקווה שהם יהיו
מאושרים ויצליחו בחיים .אני רוצה להאמין
שיתאפשר להם לחזור לאמם ביום מן הימים,
כי אני חושבת שאין כמו אמא ,עם כל הקושי
שיהיה לנו .נקשרנו אליהם מאוד”.
חיים“ :אני יותר משלם ויותר משמח .זה
מעבר למצווה .לא סתם אני רוצה להפיץ את
המסר הזה שנקרא אומנה .ילד שגדל בבית זה
יותר טוב מילד שגדל בפנימייה או בתנאים
אחרים .כולם ילדי לכל דבר ,למרות העובדה
שאנחנו יודעים שבשלב מסוים הם יחזרו למר
שפחתם הביולוגית”.
“היינו צריכים להתארגן מחדש ,למצוא
מקום ומיטות” ,מוסיפה רותי“ ,מסתדרים .הילד
בחדר עם הבן הקטן ,והילדה עם הבת .גם הסר
בתות נכנסות לתמונה כשצריך .כולם נרתמו,
כולל המשפחה הרחבה”.
מה המסר שלך לתושבים באשדוד ,באשקלון
ובסביבה שחושבים על הרחבת המשפחה?
“יש הרבה ילדים במצבים כאלה ואח ר
רים ,ובית חם ייתן להם מענה מתאים .אני
קוראת למשפחות נוספות שרוצות ילדים
לקבל לבתיהן ילדי אומנה .עם כל הקושי,
יש סיפוק .אתה מרגיש שאתה עושה משהו
משמעותי בחיים” .
dor.gafny@haaretz.co.il

בתמונות משפחת
אומנה מאזור אשדוד,
מכון סאמיט
צילומים
דור גפני ,פבל

אני קוראת
למשפחות
נוספות
שרוצות
ילדים לקבל
לבתיהן ילדי
אומנה”
משפחת אומנה
מאזור אשדוד

