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מישהו

מטפל

בר
זרהמישהיעללסמוךאפשראיך

לכםהיקרבפעשבאהבהשתספל

נסתרת?מצלמהלשיםהאםמכל?

כדאימשפחתיומצבגילבאילו

לנו?עולהזהוכמהשתהיה?

ופלתלבחירתהשלםהתדריך

שטוטלנד<אילנה שטוטלנדלאילנה

אושנהחציוחצי,חודשיםשלושהלקחתיכולזה

מתישהומזה:להימלטאפשראיאבליותר,קצת

הלידהמחופשתלחזורצריךשבוהשלבמגיע

הא־אתמטפלתשלבידיהולתתלעבודההיישר

חריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$.קשיםלהיותעלוליםהפרידהרגעילפעוט

המטפלתשמאהפחדיםמתווספיםואליהםלהורים

נזקלגרוםעלולהאףחלילה,או,עבודתהעושהלא

הריאותה,מכיריםממשלאאתםהריאיט,פייסלטסלתינוק.

ילדיכם?לשלוםערבמיוכימשפחה,בתלאהיא

ומלבדתינוקות,אוהבותאכןהמטפלותרובלהירגע.נאובכן,

מג־נהנותתינוקות,אוהבותבאמתהןלה,זוכותשהןהמשכורת

רילתם,

$TS1$,מגרילתם$TS1$

$DN2$,מגרילתם$DN2$אבלפוצי־מוצי.לעשותונהנותזריםבפניבהםמשוויצות

כואבותהכיהשאלותאתשאלנולבחור?מטפלתבאיזותרעואיך

הנהבהם.להיוועץכרילמומחיםופנינועצמואתשואלהורהשכל

התשובות.וכלהשאלותכל

מטפלת?למצואטיבהכיאיך

סניףומנהלתהוריםמנחתסוציאלית,עוברתשטרלינג,ליאת

שונה.מאור״זהלילדים:מטפלותלהשמתמטפלאחברתשלמרכז

מתוךמחברים.המלצותשמקבליםישהאינטרנט,דרךשמוצאיםיש

התאמתכילך,גםטובלחברטובשהיהמהתמירלאשלנו,הניסיון

ישחמה,מאמא׳להשרוציםישאישי.מאודמשהוהיאמטפלת

שחשובמיישצעירה,שרוציםישיותר,רגועהאירופאיתשרוצים

ישאםלראותלראיין,היאטובההכיהשיטהשפה.עודשתדעלהם

יוםלעשותלהוריםממליצהאנילפעמיםהמלצות.ולקבלכימיה

זורמים״.הכיהםמיעםולראותמטפלותכמהעםהתנסות

או25לגיליותרקרובהתהיהשהמטפלתעדיףהאם

60

הייעוץקולהורה״ב״קולמתנדבתפסיכולוגית,לחמן,רינה

יוצאת״אני(:6968222או6968הרךלגילרצושלהחינמי

היאילדים,עםכלשהוניסיוןישמבוגרתשלאשההנחהמתוך

אניאבלמסוים.לגילאופיינימהויודעתשלהםהצרכיםאתמכירה

נעימה,רכה,והיאויכולת,רצוןלהשיש25בתמישהיפוסלתלא

התנסתהלאהיאאםגםלילדים,סבלנותלהוישחייכניתנחמדה,

שמטפלתהואשחשובמהילדים.גידולשלבתהליךאישיבאופן

ארםבןשתהיהקטנים,ילדיםשתאהבאמפתיה,יכולתבעלתתהיה

עברית״.ושתדעכעוסולאחביב

גםאפשראולילדיםאימאעדיפהבאמתהאם

רווקה?

טלד״רבמרכזילדיםעםעובדתפסיכולוגית,ויזל,אופירמיכל

לילדיםאימאלהיותיכולהמוחלטת.תשובהלזה״איןאביב:ברמת

שאיןמישהילהיותויכולהולצרכיו,לילדקשובהלאמאורשהיא

זהעצמה.אתומתאימהלצרכיםקשובהמאודהיאאבלילדים,לה

בתינוק״.טובפחותלטפליודעתילדיםלהשאיןשמיאומרלא

זכר?ממיןלמטפלילאלמטפלתעדיפותישהאם

שלבכימיהתלויזהאינדיבידואלי,מאוד״זהויזל:אופירמיכל

ישמשנה.פחותוהמגדרהטיפולית,הדמותעםהילדושלההורה

גבראבלאשה,עםהילדאתלהשאיריותרנוחשירגישואימהות

גברגםהמקצוע.מאהבתזאתעושהכנראהכזהלתפקידשהולך

טובה׳״.׳מטפלתולהיותטיפוליותתכונותבעללהיותיכול

למטפלת?להיותצריכיםבישיריםאילי

הרך:לגילומומחיתאדלרממכוןבכירההוריםמנחתגוטמן,רוית

היכולתמכיל,אוהב,חם,אדםלהיותהיכולתכל,״קורם

לה־היכולתזובוכה,הילדלמשל,אם,קשוב.ארםלהיות
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מאחורימסתתרמהבין

להרגיעורקולאהבכי

גורםסיפוקידיעל

אומוצץכמוחיצוני

היכולתכןכמובקבוק.

כאינדיבידו־ילדכללראות

אל,

$TS1$,כאינדיבידואל$TS1$

$DN2$,כאינדיבידואל$DN2$עולםשמביאומיוחד,כיחיד

אתלהשכיבהצליחההמטפלתושאםומלואו,

לארבעשתייםביןבושטיפלההקורםהילד

שעות.אותןצריךהזהשהילדאומרלאזה

עבודתהאתלראותגםצריכההמטפלת

שקלים׳,וכךכךבגלללכאןבאהכ׳אנילא

ולראותמאהבהזאתלעשותצריכהאלא

הרמותולהיותבתינוקלטפלגדולהזכות

עבורו.המשמעותית

ידעלרכושהרצוןלהשיהיה״מומלץ

ההתפתחותבשלביהקשוריםבתחומים

משובלקבלהיכולתלהושתהיההילדשל

אמירהמכללהיפגעולאהתנגדותללא

מנקודתלצאתצריכההיאאומר.שההורה

יקרהכיהאוצראתלהמביאשההורההנחה

נבחרה.היאבה,בחרהואאדמות.עלילו

המטפ־אתמבקרכשההורהפעמים,הרבה

לת

$TS1$המטפלת$TS1$

$DN2$המטפלת$DN2$מתגוננת.היאשאלות,אותהשואלאו

שלימינהידבעצמהלראותצריכההמטפלת

אותהלתפוסצריכהגםוהמשפחההמשפחה,

למטפלתההוריםביןההתאמהימינה.כיד

אם)למשל,הלימהמ׳תוךלהיותחייבתלא

להיותצריכההמטפלתגםאזמפנק,ההורה

הורהלמשל,השלמה.מתוךגםאלאמפנקת(,

אוליגבולותלהציבקושילושיששיודע

הכישלה.החזקהצרשזהבמטפלתיבחר

והייתיהמטפלת,עםכימיהשתהיהחשוב

לנהלשניתןמישהילבחורממליצהמאור

מראש״.ציפיותתיאוםשלשיחאיתה

תעבירשהמטפלתחייניהאם

למטפלות?קורס

השאלהכמובדיוק״זהגוטמן:רוית

הורה.להיותקורסלעבורצריךהורההאם

והנההורים,להיותלמדולאשלנוההורים

אנחנוזאתעםמתפקדים.אנחנוזאתבכל

שלנוההוריותהדילמותאחר,בעידןחיים

בעצםהואהקורסחשוב.זהולכןמשתנות,

להיותללמודהולכתשאנילאמניעתי.

הולכתאניאלאיודעת,לאאניכימטפלת

כאןאיןהאספקטים.בכלהידעאתלהרחיב

לךשישלכימיהבהתאםהכלאחת,אמת

עםשלההתקשורתוליכולתהמטפלתעם

איתה׳׳.ושלךהילד

תהיהשהמטפלתהכרר!יהאם

מישהיגםאפשראורתקב׳עלת

מתחילה?

כדאינילאיזהעד

חשמטפלת?שתהיה

לקחתשעדיף׳׳בוודאילחמן:רינה

ניסיוןלהאיןאםאבלניסיון,עםמישהי

טובותהמלצותשיהיולדאוגלפחותאז

שמאפשרותהתכונותשלה,האופילגבי

ילדיםשלצרכיםעםיפהלהתמודדלה

מכניסההייתילאלמשל,אני,הרך.בגיל

מישהילייקרהכיברברלטפלהביתהאליי

המלצות׳׳.בלי

מטפלתלקחתאפשריהאם

אלאכמיבן,בבית,לאשמעשנת

בחצר?איבמרפסת

לאמובהקבאופן׳׳עדיףשטרלינג:ליאת

מדהימותמטפלותשישלמרותמעשנת,

משהווזהמעשנת,היאאםמבאסזהמעשנות.

שהיאשאדעבמטפלת,שליאמוןשדורש

שמבקשיםהוריםישהילד.לידמעשנתלא

חולצהלהחליףידיים,כךאחרלשטוףממנה

מספ־כשאנימסטיק.לקחתריח,יהיהשלא

רת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$מידהםשמעשנת,מטפלתעללהורים

לידתעשןשהיאחוששיםגםהםנרתעים.

לעשןשתרצהאומזה,יידעולאוהםהילד

רגועה״.תהיהלאהיאואזתוכל,ולא

מהמטפלתלבקשאפשרהאם

בית?עוזרתגםבזמןבישתהיה

חברהלאב,נאנימנהלתנון,בןעדי

משפחה׳׳לכלמטפלות:בהשמתהעוסקת

שבאותמטפלותכללבדרךשלה.הצרכים

הביתבעבודותעוזרותרךבתינוקלטפל

דבריםשלוסידורבישולכביסה,הקלות

שעבודההיאלכךהסיבהלתינוק.שקשורים

שעותלהיותיכולהדינמית,היאתינוקעם

אתלבזבזרוצותלאוהןהיום,במשךארוכות

שמשאירמהבית,שלניקיוןעלהאנרגיות

התי־עםלבלותומשאביםזמןפחותגםלהן

נוק.

$TS1$.התינוק$TS1$

$DN2$.התינוק$DN2$תהיהשהמטפלתרוציםלרובהוריםגם

שגםאופר,שמבקשיםהוריםישהתינוק.עם

גםהזההתפקידואזהמשפחה,בביתישנה

בית״.אחזקתשלדבריםיותרכולל

תקופתלהגדירמומלץהאם

ניסיון?

ניס־תקופתלהגדיר"אפשרנון:בןעדי

יון.

$TS1$.ניסיון$TS1$

$DN2$.ניסיון$DN2$ניסיון,לתקופתמדיקצרזמןזהשבוע

למטפלתנקשרשתינוקעדזמןלוקחכי

ביניהם.הדינמיקהאתרואיםשבאמתועד

עדלניסיוןחודש־חודשייםלקבועאפשר

בבית,קבועהמועסקתשהיאשמגדירים

הצדדים,שנישלהאינטרסהסתםמןאבל

לטווחמטפלתתהיהשזוהתינוק,שלובעיקר

בדמותהחלפותפעםכליעשוושלאארוך

בו׳׳.שמטפלתהמשמעותית

אלינותבואשהמטפלתרצויהאם

התינוקאתלקחתאוהביתה

אליה?

אונכוןואיןאחתאמת״איןגוטמן:רוית

פרמטרים:כמהבחשבוןלהביאצריךנכון.לא

כשההתארגנותכינוח,יהיהשלהורהחשוב

צריךיותר.הרבהנוחנהיההכלנוחהשלו

העבודהלאופיהזוהבחירהאתלהתאים

לעבודה,נסיעהוחצישעהליישאםשלנו.

תבואשמישהיליקלשיותרלהיותיכול

מוקרםאותולהעיראצטרךלאגםוכךאליי

יכולאבלבחורף.מהביתהילדאתולהוציא

שחוזריםבביתילדיםעודלישישלהיות

נוחפחותדווקאואזספרמביתוחציבאחת

מקרהכלולכןבבית,תינוקעםמטפלתשיש

התינוקאתלהביאמחליטיםאםלגופו.נבחן

הנתוניםלהישאםלבחוןצריךלמטפלת,

התינוק,לצורכיהמתאימיםהאובייקטיביים

פחר,בליהרצפהעללזחוליכולהואאם

אםעליו,לאייםשיכולהבביתחיהאיןאם

הביתהשחוזריםבתריםילדיםלמטפלתאין

אפילולתינוק.צהרייםמנוחתמאפשריםולא

תואמיםהםהאםחשמל,מכשירימבחינת

במהלהישהאםהתינוק,שלצרכיואת

ישהאםוגםוכדומה,טחוןמרקלולהכין

העגלהעםלרדתימ־להוהיאמעליתלה

מסתגליםסתגלניים,הילדיםברחוב.לטייל

צריךזההזהובמקרהלהם,שנציבמהלכל

לנו״.נוחשיותרמהלהיות

המטפלתאתללמדצריךהאם

ראשונה?עזרהקורס

מקו־ילדיםברפואתמומחהלוי,רןר״ר

פת

$TS1$מקופת$TS1$

$DN2$מקופת$DN2$עלממליץבהחלט״אנימכבי:חולים

יידעושהמטפלותמאודכדאיכך.

הרא־המהירההעזרהאתלפחות
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לבשלצריךהאם

m^Zצהריים?ארוחתלמטפלת

עללקבלואפשרשונה,

דרךמסודרתהדרכהזה

החו־בקופותאחיות

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$.מזה,חוץהשונות

העברתלהיותצריכה

ביןמסודרתבסיסימידע

למשל,למטפלת.ההורה

מחלהאיזוישלתינוקאם

להכירצריכהשהיאספציפית

לתרופותאולאוכלרגישותלוישאםאו

הרופאמילרעתצריכההמטפלתמסוימות.

ואיךנמצאהואאיפההתינוק,שלהמטפל

אותו״.להשיג

׳עילה?זהכמה

האזו־ביןגדולשוני"יששטרלינג:ליאת

רים

$TS1$האזורים$TS1$

$DN2$האזורים$DN2$המשכורותסולםבראשבארץ.השונים

אביבתלהרצליה,השרון,רמתנמצאות

חמישהשלרגילהלמשרהורעננה.צפון

ביום,שעותלתשעשמונהביןבשבוע,ימים

נטו,שקל000,6005,6למטפלתמשלמים

כולללאשקל(,200300נסיעותכולללא

היאואםפנסיה,כוללולאלאומיביטוח

הבראהדמיכולללאגםזהשנהעבדה

לוקחיםתאומיםעבורפיטורים.ופיצויי

האלה.באזוריםנטושקל000,8005,8כ־

גבעתיים,כמועריםבאותכך׳׳אחר

טבעון,סביון,מרכז,אביבתלגן,רמת

ירושלים:חיפה,בנימינה,קיסריה,יקנעם,

כולל)לאאחדלילדנטושקל005,5000,6

נטושקל005,7000,8סוציאליים(,תנאים

ראשוןכמופריפריאלייםבאזוריםלתאומים.

)נכל־ירושליםתקוה,פתחסבא,כפרלציון,

לת

$TS1$נכללת($TS1$

$DN2$נכללת($DN2$בשתי)למטפלתמשלמיםהקטגוריות

תנאיםכולל)לאנטושקל000,5005,5

לתאו־נטושקל000,7וכ־סוציאליים(

מים.

$TS1$.לתאומים$TS1$

$DN2$.לתאומים$DN2$בבארהואלמטפלתנמוךהכיהשכר

אשדוד:אשקלון,נהריה,עכו,קריות,שבע,

תנאיםכולל)לאנטושקל005,3000,5

שקל000,4000,5אחד,לילדסוציאליים(

לתאומים״.נטו

למטפלתלדאיגצריךהאם

צהריים?לארירזת

לאזהעקרוני,״באופןשטרלינג:ליאת

וה־המשפחהשלאופישלענייןזהחובה,

מטפלת.

$TS1$.והמטפלת$TS1$

$DN2$.והמטפלת$DN2$אוכלכשהתינוקהראשוני,בשלב

לעצ־לדאוגצריכהבטחהמטפלתחלב,רק

מה,

$TS1$,לעצמה$TS1$

$DN2$,לעצמה$DN2$להשתהיהזהעללסמוךצריכהלאהיא

שומרותגםמטפלותהרבהצהריים.ארוחת

שלהןהאוכלאתמביאותהןאזכשרות,

אםשנה,בגיליותר,מאוחרבשלבמהבית.

מכינהשהיאמהאוכללאכולרוצההמטפלת

זהומהקציצותמהאורזמהמרק,לילד,

יששכן.ונהוגלאכוליכולהגםהיאבסדר,

ומכינותבשלניותמאודשהןמטפלותגם

מזה.שיאכלובסדרגםואזלמשפחה,אוכל

ישבהורים.תלויבמקררשקייםאוכללגבי

חופשי׳,׳קהיאומריםפתוחים,מאודהורים

בתחילתזהעללדברצריךשפחות.ויש

הציפיות״.תיאוםבשלבההעסקה,

לשים?לאאימצלמרתלשיםהאם

ממלי־הייתילאגורף״באופןלחמן:רינה

צה

$TS1$ממליצה$TS1$

$DN2$ממליצה$DN2$שמתעוררבמקרהאבלמצלמות,לשים

ממליצההייתיבפירושקטן,הכיהחשד

ליידעלאאפילוובהתחלהמצלמות,לשים

כך״.עלהמטפלתאת

הללי?המצלמותעילותכמה

שפעחברתשלהבעליםנעמן,שמוליק

הואהיום״הטרנרטכנולוגיים:פתרונות

בתורגלאיםשניים־שלושהגלאי,מצלמות

הקלטהלמערכתגםשמחובריםהבית,

בביתקורהמהלראותאפשרואזולאינטרנט,

האייפון,דרךבעולםמקוםובכלזמןבכל

שקל.000,3כ־עולהזההמחשב.אוהפלאפון

לתעדשיכוליםנוספיםפריטיםישכןכמו

שולחנישעוןלמשלכמובבית,קורהמה

חפציםומלאסמויה,מצלמהעםורדירטייפ

מצלמהבתוכםלהכניסשאפשרנוספים

ומעלה״.שקל450שמחירהזעירה,

שמשהונדעאיךאזהרה:נורית

בסדר?לא

יכוללאהילד׳׳אמנםויזל:אופירמיכל

אימא,כלעדייןאבלבמילים,עצמולהביע

אותומכירהחודשים,שלושהבןלתינוקגם

לושישיודעתהיאהתנהגותו.דפוסיואת

אתלהביעיודעהואשבהןדרכיםהרבה

כמהמלמולים,מיניכללמשלכמועצמו,

הואמתילהבחיןיודעתגםהיאמחייך.הוא

שינויאיזשהומחפשיםאנחנולא.ומתירגוע

תינוקפתאוםאםהתינוק.אצלהתנהגותי

כללהתעוררמתחילבלילהבשלווהשישן

מאוד,סדירבאופןשאכלתינוקאוהזמן,

שלו,האכילהבהרגלישינוירואיםפתאום

יותר,עצבנישהתינוקרואיםאםובכלל

אלהידייםצריךיותרלבכות,רוצהיותר

לזכורצריךזאתעםבירור.שדורשיםדברים

פעמיםהרבהמהאמאהפרידהעצםשגם

והואהתינוק,אצלהרגליםלשינויגורמת

הרבהבשבילו.משמעותיתמאורפרירהחווה

מאודגםהתינוקטובה,המטפלתאםפעמים,

לאזהאםשמחה.ויבטאאותהלראותישמח

לגבימוחלטמשהולקבועאפשראיקורה,

זה״.אתלבדוקצריךאבלהמטפלת,

ילדים^רימת

בכלל,ואולי־,

לשיםעדיף

אתהילדישר

במשפחתון?

הרא־השנה״בחצי

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$מאודבמיוחד

הקביעותחשובות

שהי־ככלוהשגרה.

לד

$TS1$שהילד$TS1$

$DN2$שהילד$DN2$בתקופהנמצא

שחושפתבסביבהזו

ול־אחתלרמותאותו

מקום

$TS1$ולמקום$TS1$

$DN2$ולמקום$DN2$,מאפשרזהאחר

פני־ישותלבנותלו

מית

$TS1$פנימית$TS1$

$DN2$פנימית$DN2$בן־נון,יוכיר״ראומרתיותר״,טובהוהתמודדות

מקבוצתמאירהרפואיהמרכזשלראשיתפסיכולוגית

להתפתחותבמכוןאחראיתופסיכולוגיתהכללית

שיהיהמומלץשנהחציגילעדלפחות״לכןהילד.

ויציבה,קבועהשתהיהמטפלת,עםאחדעלאחד

מדוברלאאותה.ילמדושהילדהילדאתתלמדשהיא

אותותלמדשהמטפלתאלאערכים,ברמתבחינוך

מאודאותו.ומאכיליםבונוגעיםאותו,מהתליםאיך

בהתייחסותקביעותאיזושהייפניםשהילדחשוב

עלאחתלמטפלתעדיפותישזהבגילולכןכלפיו,

קייםדמויות.שלושאושתייםבושישמקוםפני

נמצאכשהואכזה,בגילילדהבריאותיההיבטגם

לחולישלוהחשיפהילדים,שלושהעודעםאפילו

גדולה״.יותרהרבה

מטפ־עלמשמעיתחדממליצהאתכלומר,

לת?

״תלוי

$TS1$מטפ״תלוי$TS1$

$DN2$מטפ״תלוי$DN2$יודעתשלאמישהיזואםכיהמטפלת,מי

כזוסבלנות,חסרתמתוסכלת,דמותאועברית,

לשיחהבגינהיושבתאוהביתאתבמקבילשמנקה

שמענייןהאחרוןהדברהואוהילדאחרותמטפלותעם

מסגרתלילדתהיהושלפחותמעוןעדיףאזאותה,

שםשישבתינוקות,בטיפולקורסשקיבלונשים

מתאים״.ציודיום,סדר

כברחודשיםתשעה־עשרהבגילבן־נון,לדברי

גיל״עדופעוטון.מעוןעללחשובלהתחילאפשר

החבר־מהגירוייםנתרםלאגםהילדחורשיםתשעה

תיים

$TS1$החברתיים$TS1$

$DN2$החברתיים$DN2$עםאחדעלאהדלהיותיכולהואבמעון.שיש

תהיהלהפך,דבר,שוםמכךיפסידלאוהואמטפלת

צרכיו״.כלעלשתענהויציבהחמהאחתדמותלו

עמוד 4


