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 מחקרהתמצית 

 בצע מחקר זהלמכון ברוקדייל בהצעה -ג'וינט-פנה למאיירס במשרד לקליטת העלייה שירות הרווחה

הוריהם עולים חדשים אינם זוכים שעם צרכים מיוחדים רבים ילדים שמצטברת בעקבות התרשמות 

 התרשמות זו עולהישראלים ותיקים. הם  םשהוריהכמותם ילדים זוכים להם ששירותים מלוא הל

 בצריכת שירותים. קשייהן בקנה אחד עם ידע שנצבר בעולם על אוכלוסיות מהגרים ועל 

צריכה  ממשפחות העולים מונעיםה חסמים משמעותיים יש האומנם לברר מטרת המחקר הייתה

כן נועד המחקר להצביע על כמו . וחסמים אל לאפייןולילדים עם צרכים מיוחדים יעילה של שירותים 

 החסמים.  רתהסבפתרונות שעשויים לסייע כיוונים למענים ול

במיוחד קריטי  משום שגיל זהילדים בגיל הרך )מלידה ועד גיל שש(, משפחות עם הוגבל להמחקר 

שהם עצמם טיפול בהם. ילדי עולים הוגדרו כילדים הולתחילת  לאיתור צרכים מיוחדים אצל ילדים

בקרב עולי )ו 3770-בהחל עלו לארץ שנולדו בישראל להורים שעלו ארצה )ילדים עולים( וכן ילדים 

  למדיניות המשרד לקליטת העלייה(. מהגם לפני כן, בהתאאתיופיה 

בהתבסס  לעומקו נייןעה את למודל אפשרה . היאשיטה איכותניתהיא מחקר שיטת העבודה שנבחרה ל

דגש  .אנשי מקצוע ועם הורים עולים שלהם ילדים עם צרכים מיוחדיםעשרות על ראיונות עומק עם 

העולים לישראל: העולים ממדינות ברית המועצות  קרבבעל האוכלוסיות הבולטות הושם מיוחד 

 לשעבר והעולים מאתיופיה. 

 חסמים בולטים בדרך לצריכת שירותים

משפחות עולים שלהן ילדים עם צרכים  בידי לצריכת שירותים אותרו חסמים רביםמחקר הבמהלך 

אוכלוסיית העולים ובני משפחותיהם: קשיי קשורים במאפיינים של  אותרוהחסמים שמיוחדים. 

עולם מושגים שונה מהמקובל בישראל באשר להתפתחות ילדים ו קליטה, שליטה מוגבלת בעברית

הוריות, -של משפחות חד יםגבוה יםשיעורבאוכלוסייה זו  עוד בולטים .עבורםב הקיימים ולשירותים

 העוליםהנוגעים לכלל חסמים ל ושנמצאו סווגהמרכזיים החסמים  .בפריפריה מגוריםו מצוקה כלכלית

 עולי אתיופיה.לעולי ברית המועצות לשעבר ול חסמים ייחודייםול

 חסמים כלליים

 כן ו לילדיהן השירותים עלו יהןזכויות על מידע לקבל עולים משפחות של קושיה במיוחד יםלטוב

 וקשיי תרבות פערי, שפה קשיי בשל זאת הקושי לפעול למיצוי הזכויות גם לאחר השגת המידע.

 תםשפהמותאמים ל ומידע ייעוץ שירותי .הישראליות הביורוקרטיות במערכות התמצאות

 העולים בעבור .להורים וגישור תרגום שירותי הםוב, חסרים מאוד ם של העוליםתרבותלו

, אחרות וממדינות לשעבר המועצות מברית עולים בעבורו, שירותים כאלהאין מספיק  מאתיופיה

חוסר אמון בין הורים לבין ו הבנות-אי להיווצרות מצב זה מוביל .ם בכלליכמעט אינם קיימ הם

  .להיטיב עם ילדיהםשנועדו בשירותים של הורים שימוש מוגבל לעקב כך ו ,אנשי מקצוע
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 לטיפול במשפחות עולים שלהן ילדים עם צרכים  ח אדם ייעודיואין הקצאה של כ בדרך כלל

 .מיוחדים

  על אבחון  דומא מקשה ילדיםה ם שלותרבות תםשפל םמותאמיההעדר שירותי תרגום ואבחונים

לשפה העברית של ילדים עולים וכן של ילדים שנולדו בישראל אך נחשפו באיחור ומדויק יעיל 

 .ולתרבות הישראלית

  ארץ המוצאבעל בסיס אבחון  ,לארץהעלייה  בטרם חינוך שירותיחסרים מנגנונים לתיאום; 

בכך יש שכים לעתים זמן רב. מולאחר העלייה נדרשים הילדים לעבור הליכי אבחון מקומיים שנ

 שיבוצם למוסדות לימוד המותאמים לצורכיהם. כדי לעכב מאוד את לעתים 

 ייעודייםשירותים  יוצר קושי בפיתוח ה הרלוונטיתאוכלוסייהעל  סטטיסטייםנתונים חסור במ 

  .עוליםילדי הל

 לדי עולים מברית המועצות לשעברי על בעיקר המשפיעיםם חסמי

 לעתים ארץ( מובילה שנולדו ב ילדי עולים חשיפה מאוחרת של ילדים לשפה העברית )גם אצל

 .הרגילה לקושי להשתלב במערכת החינוך

 בולטת וכן, רגשית ומחשיפה טיפוליםמ ,מאבחונים מהעולים חלק אצל מוגברת רתיעה יש 

 ככל ,היא לכך הסיבות אחת .והשירותים מוגבלויותה סוגי מקצתל נלוויתה שלילית סטיגמה

 . מוצאם בארצותהעולים  שהכירו אלו לבין בארץ המוצעים השירותים בין הרב השוני ,הנראה

  לעומת זאת, ניכרת חינוך נוקשה וציפיות מופרזות להישגיות אצל חלק מהמשפחות; נטייה ליש

 .ים וכלכלייםחברתיהמתמודדות עם קשיים הזנחה פיזית ורגשית אצל חלק מהמשפחות 

 בשל אתן בתקשורת לעתים מתקשים למיניהם שירותיםוב, סבתם בידי מטופלים רבים ילדים 

 .ילדים לגידול בקשר בתפיסות ופערים שפה קשיי

 מאתיופיה עולים ילדי לע בעיקר המשפיעים חסמים

  באשר באשר להתפתחות ילדים ובישראל  ותמהמקובלתפיסות שונות בקרב העולים נפוצות

  .בתפיסות רבים מתקשים להתמודד עם שונות זו אנשי מקצוע. מצבי חולי ולקותסיבות לל

  מוטוריקה עדינהבו אוריינותבכישורי ברכישת השפה העברית,  קשייםיש  רבים אצל ילדים. 

   בילדות המוקדמת. ומים אלגרייה מועטה בתחובין השאר ב עשויים להיות מוסברים ואלקשיים 

 סטיגמה כלפי  וכן מסגרות חינוך מיוחדמו אבחוניםמ ,רתיעה מטיפוליםבקרב העולים  ותבולט

  .נכות פיזית

 כמו  .קשיים כלכליים בשלתחבורה ולהשתמש בשירותים בגלל מגבלות  משפחות רבות מתקשות

הגיע בזמן לתורים שנקבעו להם במסגרות העולים לים מרב מושגי זמן שונים מקשים עלכן 

 .טיפוליות

 לאחר רבות שנים גם לעתים, החסמים של השפעתם הימשכות חדיובמ בולטת אתיופיה עולי אצל

 .לישראל ההורים עליית
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 הורים ואנשי המקצועהמלצות 

שירותים המלצות על נחלקות לשתי קבוצות: ההורים ואנשי המקצוע שרואיינו במחקר המלצות 

קיימים  לאשירותים ש והמלצות על ,לעתים בקנה מידה מקומי ומוגבל ,קיימים שכבר נוסו בהצלחה

 .אך לדעת המרואיינים ראוי להקימם

 להרחיבם שהומלץ קיימים שירותים

 עולים אוכלוסיות בעבור) אתיופיה עולי בעבור השירותים נותני ביןל המשפחות בין ורוגיש תרגום 

 (להקימם הומלץ נוספות

 שירותים רלוונטייםבדבר בדבר צרכים מיוחדים של ילדים ו חומרי הסברה ומידע תרגום, 

 והפצתם בקרב המשפחות 

 ליווי צמוד בידי חונכת/סומכת/מדריכה   

  ישראלים ותיקיםאו בידי  בידי משפחות עולים ותיקותליווי, ייעוץ וחונכות 

  תמיכהה, הסברהתחומי הב ןפעילותכדי לאפשר הרחבת  טיפת חלבתחנות למשאבים נוספים 

 (לעולי אתיופיה PACTנוסה בהצלחה בתכנית ) עם ילדים צעיריםעולים למשפחות יעוץ יהו

 הנגשה לשונית ותרבותית של שירותי רפואה 

 לוח זמנים יצירת  לדוגמה,, בהםשימוש מיטבי של השירותים כדי לקדם  תותרבותי ותהתאמ

 בטיפולים לילדיהםשלהם להגביר את שיעורי ההתמדה  לעולי אתיופיה כדי גמיש יותר

 שהומלץ להקיםשירותים 

  רכזי טיפול(case managers), הישראלית בתרבותו ןבתרבות ובקיאים המשפחות תשפ דוברי, 

  מיוחדים צרכים שיש להם עוליםה ילדי צורכי בכלל טיפולעזרה בל

 בתי ספר, מערכת חינוך אזורית, קופת חולים)כגון  רפרנטים לעניין ילדי עולים במערכות שונות 

 לסייע בהתאמת השירותים כדי ( בית חוליםו

 ותרבותית לשונית מבחינה ומותאמים מרוכזים מידע שירותי  

   וילדים עולים ילדים בעבור תרבותהו שפהמבחינת הם מותאמי אבחונים שלפיתוח ויישום 

 הישראלית ובתרבות בעברית שולטים שאינם

 להגביר את ההיענות ואת ההגעה  כדי הנגשת שירותי אבחון וטיפול במקומות מוכרים בקהילה

 לאבחונים ולטיפולים

 המגוונים ות העולים ולצורכיהןאוכלוסישל  ופיתוח הבנה לייחודיות הכשרת נותני שירותים ,

 בדגש על הסברה להורים שילדיהם מופנים לראשונה לאבחון ולטיפול

  מסגרות חינוך בטרם העלייה לארץ ובסמוך לאחריהבשיפור הליכי השיבוץ 

 ילדים לעבריתהת חשיפו לחץ להישגיותה למשל בעניין ,הסברה למשפחות עולים מברית המועצות 

  הדרכה לסבתות וכן
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 שירות בלשונם של העולים ובהתאמה  לתת שיוכלו מי, אתיופי ממוצא מקצוע אנשי הכשרת

  לתרבותם

 ות עשיסייעו בהגברת המוד כדי ועם אנשי הדת שלה הקהילה האתיופית מנהיגי עם פעולה שיתוף

 בהן לטיפוללמוגבלויות ו

היקף המסודר על ילדי העולים, על  סטטיסטיהצורך באיסוף שיטתי של מידע בלט במהלך המחקר 

דמוגרפיים של הם המיוחדים, על צריכת שירותים בעבורם ועל המאפיינים הרכיוצשל התפלגות הו

 כדי לספקתכנון שירותים  –צרכים, ובהתאם שינוי בזה יאפשר מעקב שוטף אחר מידע כמשפחותיהם. 

 מענה מיטבי.

 .בעתיד בסיס לפיתוח שירותים ומדיניות והם משמשים ,נותני שירותיםלוצגו ההממצאים 
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 תודות

  :ברצוננו להודות לכל האנשים שסייעו לנו בתכנון המחקר, בביצועו ובהכנת דוח זה

רחל שסייעו בתכנון המחקר, בהבנת מורכבותו של התחום ובהגעה למרואיינים:  לחברי ועדת ההיגוי

מהמשרד לקליטת העלייה; יונה פרבר ממשרד הבריאות; מיכל גולן וחנה קופפר שרה כהן גינדין, 

לאנה רבקה שי מאשלים; והטב -ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים; עמרם אקלום, מיכל כהן

 ניקולאי טבך ומילנה יערי משתיל. אייזנשטט ותמי קרישפין מעמותת קשר;

בלמידה הראשונית של תחום המחקר ממשלה, שסייעו לנו רבות הלבעלי תפקידים במשרדי תודה 

פרופ' איתמר גרוטו, מירה חונוביץ', ד"ר   –משרד הבריאות ב ובפתיחת דלתות לרבים מהראיונות:

ד"ר ליזה רובין, ויתר חברות צוות הפיקוח הארצי והמחוזי בתחום  ,אילנה סטולרמןעדינה יוסף, 

גודמן, סמדר מליחי, רות פן, -עיה לויחיה הראל, ד"ר דליה טל, ר –משרד החינוך ב ;בריאות הציבור

ורד  ,לילי אבירי, ד"ר שלמה אלישר, איציק אלישר  –משרד הרווחה ב ;מאיה שרירו ד"ר לאה שקד

 אמירה שניצר.ו כרמון, דפני מושיוב

מהמוסד לביטוח לאומי, לורד  , אופיר פינטו ורבקה פריאורלאה לוגסי, תודה גם לאוגניה ישראלי

חנה פרימק מאשלים, ו יה יוספין מעמותת קשר, לריקי ארידן, בתיה חודטובאזרחי וטנ-אלטשולר

, "קול הזכויות"תרבותי לירושלים, לד"ר שרון אילון, מנכ"ל -שניר, מנהל המרכז הבין-לד"ר חגי אגמון

ד"ר טליה ישראלי ממכבי ולגל אפנג'ר מבית לורן, לד"ר הילה גרין מעיריית מודיעין, לליאורה ולינסקי 

, לד"ר שרונה "בזכות"שביט מארגון -חובב מעיריית עכו, למילכה מוזסנריה י בריאות, למשה שירות

 א מגידו, לאלי ריבלין מבית הגלגלים ולד"ר מיכל שוסטר. "טל משפ"ח מ-מי

תודה לעשרות גננות ומדריכות חינוכיות, חברות צוותים במעונות יום שיקומיים ובמכונים להתפתחות 

והן פעילות ביישובים ברחבי הארץ, ן לוכ ;טיפת חלב ומגשרות לעדה האתיופית הילד, אחיות בתחנות

. לצערנו, בשל קוצר היריעה איננו יכולים לציין כאן את תרמו לנו רבות מניסיונן ומידיעותיהן

 . שמותיהן

פנינו את שעבר עליהם מרגע לידת לתודה מיוחדת להורים העולים שניאותו לתרום למחקר וחשפו 

מערכות השירותים לילדים עם צרכים מיוחדים. תודה לרבים נוספים שסייעו  עםניסיונם את וילדיהם 

ויהודית קינג דניז נאון , ביצירת הקשר עם אנשי המקצוע ועם ההורים שרואיינו. תודה לנגה דניאל

, הלשונית העריכה על כהן לרעיה; מכון ברוקדייל על תרומתן החשובה למחקר זה-ג'וינט-ממאיירס

  .לדפוס וההבאה ההפקה על קליינמן וללסלי לאנגלית התרגום על הלסטד עמילנ

תודה לקרן מנדל ברמן שסייעה במימון המחקר.
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