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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



iv 

 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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 מבוא. 1

התרשמויות ב של היזמה מקורה .לקליטת העלייהבמשרד  שירות הרווחה של ויזמתפרי  ואמחקר זה ה

משפחות עולים מתקשות לצרוך שירותים בעבור ילדיהן עם הצרכים המיוחדים, יותר שמצטברות 

 מאשר משפחות ישראלים ותיקים שלהן ילדים עם צרכים דומים. 

 (3) הן מחקר זה ו שליתומטר ,בנושאשל מידע שיטתי בשל חסרונו הניכר ו ואלהתרשמויות לנוכח 

 לזהות חסמים המקשים על( 0), והוריהם העולים אוכלוסיית ילדישל צריכת שירותים דפוסי לאפיין 

מענים לתאר ( 6)-ו המרב, מהם את קיהפלאו  במלואםשירותים  לצרוך ילדי העולים והוריהם

אפשריים הפתרונות ה. לבעיות הקשורות בשירותים לילדי העולים ולהוריהם אפשרייםפתרונות ו

להרחיב את היקף השימוש  אפשרת וששנוסו בהצלחה ברמה המקומישייסקרו כאן כוללים פתרונות 

 רעיונות לפתרונות שטרם נוסו.וכן בהם 

, מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגיל הרך )עד גיל שש(, בהיותו השלב הקריטי לזיהוימתרכז המחקר 

מחקר הוא המחקר  של הילדים. אפשר לאפשר התפתחות תקינה ככל ה כדי בהםוטיפול אבחונם 

נטיים לקבוצות עולים מארצות מוצא ווניסיון לאפיין חסמים ופתרונות רלעשה נ כובמהלו ,איכותני

 .ובעלות ותק שונה בארץ שונות

 ילדי עולים 1.1

ן כו )ילדים עולים( הילדים שנולדו בחו"ל ועלו לארץ  לכ :"ילדי עולים" כךהוגדרו  לצורך מחקר זה

מנתה אוכלוסיית ילדי  0007שנת  נכון לסוף 3770.1מאז  ארצהעלו ששנולדו בישראל להורים הילדים 

אוכלוסיית הילדים בארץ. יותר ממחציתם כלל מ 30%-כ – 38ילדים עד גיל  064,553העולים בישראל 

מכלל ילדי ( 63%)יותר משליש לשעבר.  מברית המועצותהם ילדים שלפחות אחד מהוריהם עלה 

 ילדים עולים.  – העולים הם ילדים שנולדו בחו"ל

הם ילידי  (39%כחמישית ) ,לשעבר נולדו בברית המועצות( 58%) םמחציתכבחו"ל,  הילדים שנולדומ

אמריקה ארצות , צרפת, ארצות הברית – אחרותמדינות ילידי  הם ,(64%) , כשלישוהיתר ,אתיופיה

  .(0033, ואחרים קושר)כל הנתונים מתוך  הלטינית, בריטניה ועוד

; ילדים 5,003עלו לישראל  0007בשנת . השנים עםהרכב אוכלוסיית העולים והיקפי העלייה השתנו 

לשם השוואה, (. 63%וקנדה )צות הברית מארכן ( ו65%לשעבר ) ועצותהמת מברי וחלקם הגדול הגיע

רובם מברית המועצות , ילדים בשנה 40,000-, הגיעו לישראל כ3770-3773בשיא גל העלייה, בשנים 

 03,000-ל 34,000ניכרת בהיקף העלייה, עלו בכל שנה בין התמתנות , עת החלה 0003ומאז ועד לשעבר, 

( הסתכמה בדצמבר המחקר )עד גיל שש לבקבוצת הגיל שבישראל  אוכלוסיית ילדי העוליםכלל . ילדים

ילדים(,  47,975) חמשדים עד גיל . בקרב ילחו"ל גם יחד(ילידי די הארץ וי)יל ילדים 90,553-ב 0007

 . (שם) היתר נולדו בישראל להורים עוליםוכל  ,7%-היה כילדי העולים מתוך שיעור ילידי חו"ל 
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 גם, בלבד אתיופיה לעולי בהתייחס עולים של ההגדרה הורחבה העלייה לקליטת המשרד למדיניות בהתאם  

 .שמוניםה בשנות לישראל שעלו למי
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 ילדי בקרב העוני תחולת יתהיה 0007 בשנת. מרווחה כלכלית בישראל אינם נהניםעולים רבים מילדי ה

 אך( 63%) בישראל הילדים אוכלוסיית בכלל העוני משיעור נמוך שיעור, 08%-כ (38)עד גיל  העולים

בקרב ילדי העולים העוני בולט במיוחד  2.(04%) היהודים הילדים אוכלוסיית משל במעט גבוה

 Key Indicators of Status and Trends in the) 34% לכדי( 0004)לפי נתוני  מגיע אצלםהוא ו ,מאתיופיה

Ethiopian-Israeli Population, 2011). ביישובי לא אחת, מילדי העולים מתגוררים במרוכז רבים 

הבינוניים או הנמוכים מבחינה ביישובים המדורגים באשכולות שיעורם גבוה במיוחד , ופריפריה

  .(0033)קושר ואחרים,  כלכלית-חברתית

כמעט מצוקות. שלל ים גם להתעוררות או להתגברות של גורמקשיי ההגירה של משפחות העולים 

מכלל  38%-כמהווים הם  .מילדי העולים בישראל מוכרים למחלקות לשירותים חברתייםשליש 

מחלקם באוכלוסיית הילדים. מדובר בגידול  80%-שיעור גבוה בכ – והילדים המוכרים לשירותים אל

 0007 נתוני' ר) מהילדים המוכרים למחלקות 7.5%אז היוו ילדי העולים  ;0000משמעותי מאז שנת 

  .(0033, אחריםו קושר אצל

היותם  אהורים להתמודד עם קשיים בגידול ילדיהם הי יכולתעל עובדה נוספת שיש לה ודאי השפעה 

למעלה  :הוריות-גבוה של משפחות חד שיעוריש בקרב אוכלוסיית העולים ם במשפחה. יהורים יחיד

( 36%השיעור המקביל )ממכפול יותר זה הוא שיעור  .שיש בהן ילדים חות העוליםממשפ( 09%)מרבע 

 בלבד 9%עומת הוריות, ל-חיים במשפחות חד 00% – מילדי העולים כלל המשפחות הוותיקות.בקרב 

 .(0033קושר ואחרים, מילדי הוותיקים )

 ילדים עם צרכים מיוחדים 1.2

ם מיוחדים הם ילדים עם מוגבלויות, בעיות התפתחותיות או מחלות כרוניות הזקוקים ילדים עם צרכי

 מוגבלויות ןובכלל, סוגיםמגוון מ מוגבלויותלהם יש לטיפולים שוטפים או למעקב רפואי קבוע. 

 והתפקוד התקשורת בתחום מוגבלויות(, שמיעה, ראייה) חושיות מוגבלויות(, שכלי פיגור) קוגניטיביות

עיכובים התפתחותיים, בעיות רגשיות (, האוטיסטי הספקטרום על לקויות כגון) יהחברת

 כרוניות מחלות אולמיניהן  פיזיות נכויותהפרעות קשב וריכוז,  ,ליקויי למידהוהתנהגותיות, 

מגוון רחב של צרכים מיוחדים בתחומי הבריאות, החינוך  אלה ילדיםל .אינטנסיבי טיפול המצריכות

יום, על יכולתם ללמוד, על תפקודם החברתי -םעל תפקודם בחיי היו משפיעהומוגבלותם  ,והשיקום

 התנהלות משפחותיהם.או על והנפשי 

, חלב טיפת תחנות :בהם ומטפלים מיוחדים צרכים עם ילדים מאתרים בישראל שירותים מגוון

בין  המשלבים מעונות וכן שיקומיים מעונות) הרך לגיל מעונות, הילד להתפתחות ותחנות מכונים

 וכן( הרגיל בחינוך ושילוב מיוחד חינוך) חינוךמערכת ה(, אחרים ילדיםל מיוחדים צרכים עם ילדים

 משרד) ממשלה ימשרד ה הםאלה רותיםישה ספקי. ופסיכולוגיים רפואיים-פרה, רפואיים רותיםיש

 המקומיות הרשויות, החולים קופות, (חברתייםה שירותיםהו רווחהה משרדו בריאותה משרד, חינוךה

                                                   
2
 -ב: העוני ממדי בצמצום ומסים העברה תשלומי של האפקטיביות ברמת הדרמטית הירידה במיוחד בולטת  

 לצמצם הצליחו הם 0007-ואילו ב, עולים ילדי בקרב העוני תחולת את 03%-ב ואל תשלומים צמצמו 3774
 (. 0033, ואחרים קושר) 33%-ב רק אותה
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לגמלת ילד נכה  םשל ילדים עם נכויות קשות זכאי הוריהם, על כך נוסף. פרטיים גורמיםו עמותות וכן

 מהמוסד לביטוח לאומי. 

( המתגוררים בקהילה 38מכלל הילדים בארץ )עד גיל  8.4%-לה כי על (0000, ואחרים נאוןסקר ארצי )מ

בעיות בלמידה, בעיות רגשיות והתנהגותיות, מחלות הדורשות  –כלשהי מוגבלות ה או מחל הייתה

בעיה קבועה או הייתה המהילדים  9.9%אצל פיגור. או טיפול רפואי, מוגבלויות חושיות, נכות פיזית 

בגילים . הצרכים המיוחדים עולה עם הגיל עםשנה. שיעור הילדים בתום לא חלפה והיא  ,ממושכת

מרבית השירותים, את . עם זאת, נמצא כי 4%-כ עלביצוע הסקר בעת עמד הוא (  4-0הצעירים )

הסקר ציינו עורכות רכים דווקא ילדים בשכבת גיל זו. ורפואיים, צ-הובראשם שירותים רפואיים ופר

 צעיריםיעילים במיוחד בגילים  וששירותים אל הגורסת גישה מקצועית ןלכך ה ותסיבכי ייתכן שה

בעיקר דרך מרכזים להתפתחות  ,3עד גיל  שירותים מסופקיםה שבמסגרת סל הבריאות והעובדה

במסגרות  הלומדים אלה בעיקר לילדיםהשירותים ה ניתנים מערכת החינוךהשתלבות בהילד. לאחר 

 (.שם) הילדים במערכת החינוך הרגילמעט החינוך המיוחד, ורק למ

 עם צרכים מיוחדיםעולים  ילדי 1.3

 העולים ילדי בקרב מיוחדים צרכים עם הילדים שיעור

מערכות המספקות שירותים הילדי עולים עם צרכים מיוחדים.  לעאין כמעט בנמצא נתונים מספריים 

מבחינים בין ילדי עולים לבין ילדים שנתונים אינן אוספות לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם 

בחנה כזו, הנתונים לוקים ישנו רישום של מידע רלוונטי לצורך האם גם  .ישראלים ותיקיםלהורים 

גם  –במקצת המערכות ישנה הבחנה בין ילדים שנולדו בחו"ל לבין ילידי הארץ, אך מידע זה  3בחסר.

מרביתה של  לעאין בו כדי לסייע בלימוד עובדות  –סטי נאסף באופן המאפשר עיבוד סטטי אם

 אוכלוסיית ילדי העולים, אלה שנולדו בישראל להורים עולים. 

 המיוחדים הצרכים עם העולים ילדי אוכלוסיית שלהנוכחי  גודלה את לאמוד אפשר נתונים עדריבה

 הילדים אוכלוסיית בכלל לשיעורם דומה העולים בקרב ואל ילדים של ששיעורם הנחהה בסיס על רק

 הרך בגיל עולים ילדי 5,000-כ חיים בישראל כי להעריך אפשר זו הנחה בסיס על. גיל שכבות באותן

 שרואיינו אחדים מקצוע אנשי, ואולם .38 גיל עד 00,000-וכ ,מיוחדים צרכים עם, (3 לגיל מתחת)

בעלי המוגבלויות  ןהבטיח לילדיהל כדי לארץ תלעלו בחרוש משפחות סיפרו על זה מחקר מסגרתב

 הרי, משמעותי שהיקפה בתופעה מדובר אכן אם. ןבארצות מוצא הטיפולטיפול מתאים יותר מהקשות 

 ביתר שכיחותןמ גדולה( ל"חו ילידי) עולים ילדים בקרבהקשות  מוגבלויותה ששכיחות ייתכן

 .האוכלוסייה

הזכאות לגמלת ילד נכה. מנתוני הביטוח  ואמידע מספרי מסודר ה ישהם באחד התחומים הבודדים ש

בקרב מקבלי הגמלה גבוה משמעותית משיעורם  (38)עד גיל  הלאומי עולה כי שיעורם של ילדי העולים

ששיעור ילדי  אףהיו ילדי עולים,  0007ה בשנת ממקבלי הגמל 35.5%בכלל אוכלוסיית הילדים: 

                                                   
3
מערכות בריאות הציבור )טיפות חלב(, במערך התפתחות הילד במשרד הבריאות, במשרד החינוך ובמשרד ב  

והשירותים החברתיים יש נתונים חלקיים בלבד על ילדי עולים עם צרכים מיוחדים או שנתונים אלו  הרווחה
  .חסרים
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שיעור ילדי העולים הזכאים לגמלה עלה  .בלבד 7.3%-ב נהבאותה ש הסתכםהעולים בכלל ילדי ישראל 

יצוין כי גילם של מרבית מקבלי הגמלה  (.0033, ואחרים קושר) 36.9%אז עמד על  ;0004במעט מאז 

עולים בקרב ההיתר של ילדי -לייצוג סיבהה ילא ידוע מהוכי  זה עוסק בוגבוה מטווח הגילים שמחקר 

  4מקבלי גמלת ילד נכה.

 עולים ילדי של אבחון

מורכב עניין  וא, הבפרט של ילדי עולים, ואבחון של מוגבלויות וצרכים מיוחדים אצלםבכלל אבחון 

 י. ובעיית

 ברית המועצות לשעברמדגישות כי ילדי העולים מחסן לתחום החינוך, י, בהתי(0008) וימין ברזניץ

מיוחדת בעת תכנון ופיתוח של כלי אבחון, מדידה  תשומת לבמחייבות ההאוכלוסיות מהם  ומאתיופיה

 ה שללהתאים למאפייניכי על המבחנים מבהירות הן  והערכה )לצד האוכלוסיות הערבית והחרדית(.

בפועל, כל אוכלוסייה. לפתח מדדים ונורמות ייחודיים ל ישולרקע שלה וכי  ת נבחניםכל אוכלוסיי

מהלכי האבחון, המדידה וההערכה של הילדים העולים זהים לחלוטין למהלכים  שונה:מצב ה

)מלבד תרגום מאולתר  לצורכיהם לשוניתתרבותית או התאמה כל  ואיןהננקטים בקרב כלל הילדים, 

הן אפוא,  הערוכ הגני הילדים, אינבה כלל אינו דובר עברית(. מערכת החינוך, והילד אם פה, -בעל

בעלי קשיים  לאיתור מוקדם תקף ומהימן של ילדים עולים ,תרבותיתהן מבחינה מבחינה לשונית 

 חובה גן ילדי של ייניתאור להערכה ניסיוני כלי הוא הכלל מן יוצא 5.(שםבתחומי תפקוד שונים )

 ולדרכי לנורמות, לקודים הותאם הואו, וגפני בלאס, פרי, שלייפר אותו פיתחו. אתיופי ממוצא

 תיקוף לו נדרשים עדיין אך ,בהצלחה נוסה זה כלי. האתיופית הקהילה של והתקשורת ההתנהלות

 חינוכית להערכה נוספות חלופות, מצומצם בהיקף, וונוס והוצע כן כמו (.שם) רחב מידה בקנה וִתקנון

 צפייה זכותב למשל ;ולשוניים תרבותיים מחסומים רבה במידה עוקפות אלו חלופות. עולים ילדים של

 הנורמטיבי המשחק של באופיו תרבותיים-בין להבדלים דעותמּוו בגן הילדים של חופשיה םבמשחק

  .(0008 ,טל-מי) יםשונ יםממוצא ילדים של

ילדי העולים ו, בקשיים תקלילה עלול עולים ילדי של רפואי אבחון גםלא רק אבחון חינוכי אלא 

את הקושי  תארתמ (0007) הלפרן ללמש כך. באיחור רק ולזכות לו או לזכות ל שלאלעתים  עלולים

עיכובים בהתפתחות השפה אצל ילדי עולים. בין דיים לצִ -להבחין בין ליקויי שמיעה קלים או חד

לידיעה מוגבלת של השפה  לייחס את קשיי הביטוי של ילדים בגני הילדים רווחת נטייההקושי נובע מ

אין  עברית רהוטה תדובר השאינ משפחהלו פגיעה קלה בשמיעה;בפועל מקורם באם  גם, העברית

להבחין  אינם מאפשרים להם קשיי השפה של ההוריםשמשום  , בין השארזושכלאתר טעות  הכלים

מאובחנים אצל ילדי העולים ליקויי השמיעה לעתים כך, עקב שהשפה המתפתחת אינה תקינה. 

                                                   
4
 0008 לשנת נכון. נכה ילד תגמל מקבלים בישראל חמורה מוגבלותעם  מהילדים קטן חלק רק כי לציין יש  

 בשיעור עלייה של מגמה לאחר וזאת, בלבד מכלל הילדים עם מוגבלות חמורה 30%-כ על זה שיעור עמד
. מוגבלות חמורה מוגדרת כ"מחלה (056' עמ, 0007, ואחרים ציונית) האחרונות בשנים שחלה הגמלה מקבלי

 (.שםכרונית הדורשת טיפול או מעקב רפואי קבוע, או נכות המשפיעה על תפקודם היומיומי ]של הילדים[" )
5
 התאמה על הוא אצלן שהדגש מאחר אולם", עולים ילדים" בביטוי זה בהקשר משתמשות וימין רזניץב  

 היטב מעורים אינם אשר הארץ ילידי עולים לילדי גם תקפה מסקנתן כי להניח יש, ולשונית תרבותית
 .   העברית בשפה שולטים ואינם הישראלית בתרבות
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ם הן כדי לגרום לילדיו בידיעת העברית קשים לגישורפערים  ובכך יש הן כדי ליצורומטופלים באיחור, 

  (.שםהחברתית ) םביכולתולהיפגע  בגן מהחומר הנלמדהרבה  יץלהחמ

 ניסיון מהעולם –מיוחדים ילדי מהגרים עם צרכים  1.4

ילדים במשפחות מהגרים המשתייכים לקבוצות מיעוט גזעיות או אתניות עשויים לחוות מידה כזו או 

להשפיע לא רק על נגישותם להזדמנויות כלכליות, אלא גם כדי  כזו יש . באפליהאחרת של אפליה

הבדלים ו ת המדינה הקולטתהעדר שליטה בשפ .וריםלשירותי רפואה, בריאות, השכלה ואפשרויות מג

 ,Hernandez & Charneyנגישות לשירותים חיוניים )את ה על המהגרים תרבותיים אחרים מקשים

1998.) 

קבוצות חברתיות שונות למושג "מוגבלות"  הבדלים בהתייחסותן שלציינת ( מHarry, 2002הארי )

ים ממוצא נקבוצות מיעוט )כגון אמריקלדבריה,  .אנשי המקצועשל זו בין ל ןהתייחסותוהבדלים בין 

 יות גמישות יותר בהגדרה שללה ותכלכלי נמוך( נוט-אמריקני ומרקע חברתי-ריקני או אפריקני-פורטו

התפתחותם  לגביבציפיות נבדלות לכך אפשר למצוא  ביטוי .במערכת החינוך מהמקובל "נורמליות"

הן בגדר  קבוצות המיעוטהורים בני  שלשתפיסותיהם סבורים לעתים  מקצועהאנשי  :של ילדים

 יש אלההמיעוט הקבוצות ל. , ואילו ההורים רואים בציפיות אנשי המקצוע גישה נוקשההכחשה

גם על דפוסי לתרבות ישנה השפעה . ןהיתיומשמעולות יותרבות למקורות הלקו-הסברים שונים ותלויי

שלהם עם מערכות החינוך המיוחד  על יחסי הגומליןו של ילדיהם התמודדות של הורים עם המוגבלות

  (.שם)

ומבוססת על  תרבות-תתלוי היא הגדרה את ההכרה שהגדרת המוגבלות יםמחזקנוספים מחקרים גם 

ת במידת הסטיגמה הכרוכה שונּוגבי הגם ל כךציפיותיה.  לעו הרלוונטית נורמות של הקבוצהה

מנבאים את ציפיות ההורים  כלכלי-חברתיעם זאת, מחקרים העלו כי חינוך מערבי ורקע במוגבלות. 

התרבות אימוץ של שונות במובהק יותר מההשתייכות האתנית עצמה וכי הורים מהגרים בדרגות 

 עוד (.Harry, 2002)ילדיהם תהליך ההתפתחותי של פירושם לה באלה מאל יםבסביבתם החדשה נבדל

לבחון אסטרטגיות חדשות לשיפור התקשורת עם משפחות נוטים אינם כי אנשי מקצוע  נמצא

תלות במוצא האתני )בלי  "המקצועתרבות "להזדהות עם  חינוךכי נטייתם של אנשי ו מקבוצות מיעוט

 .(שםעלולה להוות חסם תקשורתי בינם לבין ההורים )( שלהם עצמם

. ום וגישור תרבותינוכחות פעילה של שירותי תרג יםשירותים יעילים ומלאים למהגרים מחייב

אמנם  אחדות. שפות דוברי מהגרים יש השירותים צרכני אם בקרב במיוחד התרגום והגישור חשובים

תרבותיים השל המהגרים ומודע להיבטים  לשונותיהםת שלם שכולו דובר את צוו קשה מאוד לייחד

 ,לשוניים-מקצוע דוהסתייע באנשי ל מספיקמחקרים העלו כי לא  , אךשל צריכת השירותים על ידם

לשוניות אשר -מצוא. כך למשל נמצא כי אחיות דו ים לעתנרגמומתבתור  למיניהם, עובדי שירותים

נטו בכמחצית המקרים סייעו בתרגום בין רופאים בארצות הברית לבין מטופליהם דוברי הספרדית, 

הבנות -אי צוריובכך היה כדי להרופאים,  שלו המטופלים את דבריהם של ותשלא לתרגם ביעיל

-מתן הכשרה מתאימה בתחום התרגום לאחיות דומשמעותיות. החוקרים ממליצים לפיכך על 



6 

  ,.Elderkin-Thompson et alהבנות )-במטרה להפחית את היקף טעויות התרגום ולמנוע אי לשוניות,

2001)  

"שירותים ספק לשגורמים מקצועיים מרכזיים בארצות הברית קראו אף כי  הרננדז וצ'ארני מדגישים

. הם נותר מוגבלם יישוהבחשבון מחסומי שפה", מביאים אשר ם לה תרבות ורגישים למותאמי

את וגם  תרבותם לבדבר ההשפעות הבריאותיות של שירותים רגישימציינים את המחסור בנתונים 

 מייצגים-לאמבוססים על מדגמים קטנים וקיימים נתונים כאלה, הם  בהםשבמקרים העובדה ש

(Hernandez & Charney, 1998.) טווח -על הצורך באיסוף שיטתי וארוךאפוא מצביעים  שני החוקרים

נוער במשפחות מהגרים ואת בני של ילדים וחברתית -והנפשיתההתפתחות הפיזית בדבר של מידע 

תרבות על הנגישות לשירותים בתחום הבריאות ם למותאמיהשירותים ספקת אהשפעתה של 

על איסוף  בין היתר מידע יהיה אפקטיבי, הם ממליציםהלילדי המהגרים. כדי ש םובתחומים נוספי

 מצב אזרחותם. מהוארץ הלידה של הילדים ושל הוריהם ו מהימסודר של מידע 

 "הבריא המהגר אפקט"

העובדה שמצבם הבריאותי של מהגרים נוטה  – "הבריאהמהגר אפקט "הצביעו על אחדים חוקרים 

 שכיחותבטא במת הז אפקט .הגירתם אחרבסמוך ל תושבי המדינה הקולטתמזה של להיות טוב 

בקנדה נמצא . המקום ילידי בקרב םשכיחותל בהשוואה הכרוניים החולי מצבי מרבית של נמוכה

 עםנמצא כי  עודובאוסטרליה.  הברית בארצות גם בבירור תועדהוא ו ,סטטיסטית מובהק אפקטשה

 & McDonald) המהגרים ונעשה דומה לזה של בני המקום הוותיקיםהשנים הולך מצבם הבריאותי של 

Kennedy, 2004). 

מהגרים. אחד הגם לגבי ילדי  פהתק התופעהאם  ידוע לאו .ילדיםבבמבוגרים, לא עסקו מחקרים ה

יותר הם הנוטים -אנשים בריאים :של מהגרים "סלקציה עצמית"הוא לתופעה שניתנו ההסברים 

(. לא ברור עד כמה McDonald & Kennedy, 2004ותיים והכלכליים )הבריאלהגר, בשל נתוניהם 

לעלייה לישראל, בהיותה ארץ מעודדת עלייה המציעה שירותי קליטה אקטיביים  ייםים רלוונטהדבר

מקצוע האנשי חלק מהתרשמויות של לפי  .מצבם הבריאותילהתנות את העלייה ב בלילעולים, 

בחרו לעלות לישראל במידה רבה בשל התקווה לקבל כאן שירותי שמשפחות יש שרואיינו למחקר זה, 

 הצרכים המיוחדים. עםרפואה וחינוך משופרים בעבור ילדיהם 

נובע למעשה שהוא עין בלבד ו-למראית הואקיומו ש ואה "הבריאהמהגר אפקט "להסבר חלופי 

-לתתלגרום  עלולים להא. ר במידעוחסמפואה בשל הבדלי שפה ותרבות ובשל מחסמים בשירותי ר

-תת , בין היתר(McDonald & Kennedy, 2004) יחסית-של המהגרים החדשיםאבחון של מצבי חולי 

 וגבלויות. חלות כרוניות ושל ממ אבחון של

 סקירת ספרות – ילדי עולים מברית המועצות לשעבר 1.5

 דמוגרפיים מאפיינים

הנתונים מעודכנים ) ;(30' עמ ,0033) וכהן אריה בן, קושר שמביאים לאומי לביטוח המוסד נתוני פי-על

 למרבה .ילדי העולים בישראלכלל מ 46%ילדי העולים מברית המועצות לשעבר מהווים , (0007לשנת 
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משפחותיהם של רבים מהילדים,  באוברחבי ברית המועצות לשעבר קשה לדעת מאילו אזורים  ,הצער

ץ מוצא פי אר-עלשם מסווגים  ברית המועצות לשעברשאבותיהם עלו מ שכן למעלה ממחצית הילדים

  6.ללא פירוט נוסף האב "ברית המועצות"

מאפיינים תרבותיים משותפים בשל ההגמוניה  ברית המועצות לשעברמדינות ת העולים מאוכלוסייל

גם זאת, אוכלוסייה זו  ובכל ;שנים רבותלאורך השפעות השלטון הריכוזי שם של השפה הרוסית ובשל 

ומאפיינים נוספים.  כלכלי-חברתיהמעמד ההשכלה, המגוונת מאוד מבחינת תרבות ארץ המוצא, 

הוותק עלייה, עת הבגיל ה כגון ,ישראליה ליעלל הקשוריםגורמים העולים נובעת מנוספת בקרב שונות 

 . ולשפה העברית הישראלית הוותיקהמידת החשיפה לאוכלוסייה ו בישראל

 תרבותיים מאפיינים

המועצות לשעבר,  ברית ם ממדינותעוליהורים של ארת כמה מאפיינים בולטים מת (0030) יכניץ

בהתייחס להוריהם של רלוונטיים גם  מקצתםלפחות  .לידי הארץיהורים מאפייניהם של בהשוואה ל

 ילדים צעירים: 

הציפייה המרכזית מהילד היא  - לימודיהםהשקעה רבה של ההורה בחינוך הילדים, ובעיקר ב .א

ללמוד, ובדרך כלל לא מצופה ממנו למלא תפקידים נוספים בבית )אם כי הדבר משתנה לעתים 

  קרובות לאחר העלייה לארץ(.

 - ציפייה להתבגרות מאוחרת ולשמירה על יחסי קרבה ותלות עם ההורים עד גיל מאוחר יחסית .ב

עקביים, לצד דרישה ובהעדר גבולות ברורים ומגונן פעם ביחס  ילדים מאופיינים לא-יחסי הורים

  בענישה גופנית. מלווהלצייתנות ולריסון עצמי, 

תפקידו מ  חק יותרומוצא היה סמכותי ומרההמסורתי בארץ  םאבות עולים מדווחים כי תפקיד .ג

זוכה לפחות כו יותר כדמוקרטי ומעורבאצלם נתפס  הארץ ילידתפקיד האב  .של האב הישראלי

והם עם הזמן חל שינוי בדפוסי ההורות שלהם, שעולים מדווחים כבוד מילדיו. האבות ה

  (.Strier & Roer-Strier ,0004)ר' גם אצל  ישראלירואים בו דפוס הם שלדפוס  מתקרבים

פעם להתרכז -מחייבת את ההורים לא "טראומת העלייה" - השפעות שונות של העלייה לארץ .ד

 םכך, קשייעקב . וכהנה כהנה ועודועית , לעבוד שעות רבות, לעבור הסבה מקצ"שרדותיה"ב

ילדים מקבלים פחות התייחסות ותשומת לב, ולעתים הילדים הרגשיים והתנהגותיים של 

בשל הצורך  ,גם לא אחתנמצאים ברשות עצמם במשך שעות ארוכות, ללא פיקוח ראוי והדרכה. 

בעיני הילד ו ,ההוריובד ביטחון ההורה בתפקודו א ,מוכרת-של ההורה להתמודד עם סביבה לא

זה מזה שמחקר  יותרבוגר לרוב בגיל מ) . לעתים"מתפקדמבוגר "כחל פיחות בדמות ההורה 

                                                   
( צוינה ארץ לידת האב בתוך ברית המועצות לשעבר. מוצא רוב הילדים 30,000-רק לגבי כמחצית מהילדים )כ  6

הם ילדים לאבות ילידי אוזבקיסטן,  4,000-ל קרוב ;(00,000-ל קרוב) רוסיה וא( 00,000-כ) אוקראינההללו הוא 
 קושר ואחרים,) קזחסטן ילידי לאבות ילדיםהם  0,400-ורוסיה, וכביל ילידי לאבות ילדים 6,000-למעלה מ

אין  . היתר, במספרים קטנים יותר, נולדו לאבות שעלו ממדינות אחרות שנכללו בעבר בברית המועצות.(0033
 ש(.בנמצא נתונים בדבר התפלגות המוצא של ילדים בגיל אוכלוסיית המחקר )לידה עד גיל ש
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למתורגמן  יעשותנאלץ להומהר יותר מהוריו  עברית לומד הילד :, חל היפוך תפקידים(עוסק בו

 תם. הוריו, גם בנושאים רגישים שילד אינו אמור להתמודד ִא  עבור בומתווך 

משותפים ליוצאי ברית המועצות  מאפייני תרבות כמה( מתארת גם 38' מע, 0030) יכניץל כך ע נוסף

 מלפנות לעזרה:אותם בולמים ש  קרבם,על אף השונות הרבה ב לשעבר,

ברית יהודי לרשתות תמיכה חברתיות היוו מקור תמיכה חיוני  - צורך בהשתייכות לקבוצה .א

-תקופה הסובייטית וחוסרבד על רקע אווירת הפחד וחוסר האמון ויחי, בהמועצות לשעבר

הוודאות לאחר התפרקות ברית המועצות. על רקע זה בולטות "משפחות מלוכדות, -היציבות ואי

באור שלילי תופעה של מסירת מידע על בני המשפחה ותפקודם  לפעמים מסוגרות, התופסות

  ."ר לאחד מחבריהלגורמים החיצוניים למשפחה, גם אם במטרה לעזו

סגירות בקרב רבים מיוצאי ברית המועצות לשעבר יש נטייה ל – ממסדהחשדנות כלפי  .ב

   .גורמים ממסדיים העדר שיתוף פעולה עם המתבטאת ב

התמודדות עם קשיים אישיים ומשפחתיים  - נטייה להימנע מפנייה לשירותי ייעוץ וטיפול .ג

. "להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה" מתרחשת בדרך כלל בתוך המעגל המשפחתי, מבלי

 מעדיפה לעזרהפונה החה כך, בעיות רגשיות ומשפחתיות רבות אינן מאותרות בזמן. משפעקב 

עדר שירותים ימציינת כי בה (0008) שרגה(. ולא לתמיכה נפשית, למשל) בדרך כלל לפנות לרופא

סמכות הרופא בברית המועצות גם ל חשבפסיכולוגיים וסוציאליים בחברה הסובייטית נ

נוספה הנטייה לבטא מצוקה רגשית באמצעות תסמינים  כך לע. תומכתרה ויסבמבה, יקשמה

 , בברית המועצותהימנעות מביטוי רגשות "שליליים" להדרישות למשמעת וגופניים שנבעה מ

 .(שם) במיוחד אצל ילדים

הורים )ובני נוער( רבים מתקשים בקרב העולים,  – גישה רציונלית והימנעות מביטוי רגשי .ד

תחושה בשל הבפעילות חינוכית וטיפולית אשר פונה לצדדים הרגשיים והחווייתיים,  להשתתף

 . (ג' לעיל)ר' גם סעיף  שאינם מקבלים עצות ופתרונות מעשיים

פלים כרות של מטיהבקידום האת החשיבות הרבה שמדגישה  (0008) שרגה, ולנוכח מאפיינים אל

הצורך להתאים את אופי התהליך  אתו ם של העולים ומאפייניה)לפחות בתחום הרגשי( עם תרבות

כן כמו . לגשר בין תרבותם לבין המקובל בתרבות הישראלית עוליםל ו ולסייעלמאפיינים אלהטיפולי 

   את הצורך לספק להורים עולים שירותי טיפול בלשונם. מבהירההיא 

 העברית השפה ורכישת האם שפת על שמירה

 לפחות שדרושות מצא (3777) טאקר. בלימודיו להצליח יותר גדול סיכוי הסביבה שפתב השולט ילדל

 בבית הנדרשת ברמה אקדמיות מטלות לבצע מסוגל יותלה כדי שנייה לשפה חשיפה של שנים חמש

 לאחר' א כיתהב לימודיהם את מתחילים ילדים אםש מצאה( 0007) עוז-אבוטבול. היסודי הספר

פי -על ,לנורמה מתחת מהם כשליש של רמתם עדיין, לעברית חשיפה של בלבד שלוש-שנתיים

הרמה  ,הנורמה בתוך הילדים שרמתם מרביתאצל ו, בשפה השליטה בתחום הסטנדרטיים אבחוניםה

 . לשוניים-החד הילדים של תממוצענמוכה מהרמה ה
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: רבות מבחינות הרך בגיל חשוב האם שפת של שימורה גם אך ,הסביבה שפת לרכישת רבה חשיבות יש

 האם שפת את משמרים שהוריהם ילדים .ולשוניות תרבותיות, משפחתיות, חברתיות, רגשיות

ילדים  90רום ובקר הקיף מחקר שערכו  .(0030, ובקר רום) רצון ושביעות עצמי ביטחון מרגישים

רוב הילדים היו בעלי יכולות כי  החוקרות מצאו. די ברית המועצות בשבעה גנים בישראלילהורים יל

היכולות החברתיות עם זאת, לשוניים. -ילדים החדבהשוואה לבשפה העברית ו בשפה הרוסיתנמוכות 

 הסבר לממצאיםהלשוניים. -בתים חדלשוניים היו דומות לאלה של הילדים מ-של הילדים מבתים דו

וכן  זולשפה של הילדים הקצרה חשיפה ל קרותהחו קשור לדעתהעברית אודות הרמה הנמוכה של על 

בניגוד לדעה הרווחת שילדים . הן מציינות כי "נמוך של הנבדקים-נוניהביכלכלי -החברתיצב למ  

 (עברית)רוכשים שפה שנייה בקלות וכי שהות ארוכה של ההורים בארץ מבטיחה רכישת שפת הסביבה 

 (רוסית)ם, מצאנו כאמור לא פעם קשיים רבים וידיעה דלה הן של שפת האם ברמה גבוהה אצל ילדיה

 (.שם)" והן של העברית

ששפתם הראשונה  3-4בני  לשוניים-בדקו יכולת לשונית של ילדים דו (0030) וולטרס-ולוטם -ערמון

 הם מצאו מתאם חיובי בין השכלת האם לבין 7היא עברית או גרמנית. יהשניושפתם ההיא רוסית 

ילדים של רוסית מה הילדים יחידים טובהרוסית של שימור השפה הראשונה )רוסית( וכן ש

נמצא כי  ,גרמנית( או שבמשפחותיהם יש ילד אחד נוסף או יותר. אשר לרכישת השפה השנייה )עברית

ני גיל שהחלו לרכוש את שפתם השנייה לפ ילדיםהצלחה בה וכי היה גורם מרכזי במידת ה הגיל רכישת

לאחר גיל שלוש  שפתם שהחלו לרכוש את ילדים ואילולשונית -שנתיים נמצאו בתוך הנורמה החד

עולים בקנה אחד עם  ולשונית כמעט בכל המדדים. נראה כי ממצאים אל-נמצאו מתחת לנורמה החד

 עוז שנזכרו לעיל. -של אבוטבול ממצאיה

 רפואהה שירותי נגישות

 מברית עלו שהוריהם, הרך בגיל עולים ילדיל רפואה שירותי של נגישותם על מידע בנמצא אין

 הוריהם עם רפואה לשירותי לרוב מגיעים זה בגיל שילדים העובדה בהינתן, זאת עם .לשעבר המועצות

 מבוגרים עוליםל השירותים של נגישות על שמחקרים ייתכן, ממשפחתם אחרים מבוגרים עם או

לא נמצאו הבדלים בשיעורי הביקורים אצל רופאי משפחה בין  .לילדים נגישותם על גם לרמז יםעשוי

דיווחו על  לעומת ישראלים ותיקים עולים מברית המועצות לשעבר לישראלים ותיקים, אך עולים

-בראוןיות )בדיקות לגילוי מוקדם של מצבי חולי( )שיעור נמוך יותר של אשפוזים ושל בדיקות מניעת

  (.0008, ואחרים אפל

מערכת עולים ראו בה, מצא כי תשעיםגלי העלייה של ראשית שנות הזמן ממחקר מוקדם יותר, 

ציינו קשיי תקשורת עם גורמי מהם רבים אך סובייטית, ביחס למשופרת מערכת הבריאות הישראלית 

כן כמו קשיי שפה והן בשל תפיסות תרבותיות שונות של מצבי בריאות וחולי.  הרפואה, הן בשל

. אל מטופליהם ותיקים של רופאים ישראליםמדי ולא אישית  "טכנית"עולים רבים על גישה התלוננו 

בשונה ממה מטופליהם, כלפי רופאים המצד פטרנליזם  העדרהביעו קושי להתמודד עם  רבים מהם

הוטלה אחריות רבה למעקב אחר בריאות   בברית המועצות ;לפני העלייה לארץ ורגלו אליושה

                                                   
7
 המחקר נערך במקביל בישראל ובגרמניה.  
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עם הצורך לפתח גישה צרכנית לשירותי להתמודד . עוד התקשו העולים רופאיםהי המטופלים על כתפ

אצל הורים  עם הזמןחלו אפשר כי (. בשל שינויים שRemennick & Ottenstein-Eisen, 1998)רפואה 

בשל שינויים שחלו במדינות מוצאם של עולים חדשים יותר מאז  ,יחסית-שהם עולים ותיקים

בשיעורם של יוצאי ברית המועצות לשעבר  גידול המשמעותיוכן בשל ה התפרקותה של ברית המועצות

קשה לדעת עד כמה  ,מאז נערך המחקר בישראל רפואיים שונים-בקרב בעלי מקצועות רפואיים ופרה

  .עולים כיום, ואפילו ביחס להוריהם העוליםמשמעותיים ביחס לילדי  ואל קשיים

 בישראל רפואה שירותי של ותרבותית לשונית הנגשה

 שירותים של ותרבותית לשונית הנגשה שחייבה מסגרת שום בישראל תהיהי לא 0033 פברואר עד

 החולה זכויות חוקב סעיפים סמך על, פיןבעקי רק כזו חובה על להסיק היה ניתן. הבריאות במוסדות

 משרד ל"מנכ הוציא 0033 בפברואר  8.בעניין מאוד מעט נעשה בפועלו ,ממלכתי בריאות ביטוח חוקוב

 הנחיות. "הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה" בדבר מפורטות הנחיות הבריאות

 לנגישות סטנדרטים ותוקובע השירותים את שיהנגלו יםהתאל החובה את ומבססות מעגנות ואל

 אמורות 0036 פברוארב. פעולה כיווני תוותמ מקצתןו, מחייבות מקצתן. בריאות בארגוני תרבותית

 לארגוני ממליץ הבריאות משרד אז ועד, (0033, הבריאות משרד) במלואן מיושמות להיות ההנחיות

 הקצתה לא ישראל ממשלת, ואל שורות של כתיבתן בשעת הידוע ככל. בהדרגה ליישמן הבריאות

נכונים כמובן גם לקבוצות העולים  ודברים אל .השירותים להנגשת ההיערכות לצורך ייעודי תקציב

 מיתר המדינות. 

 סקירת ספרות – מאתיופיהילדי עולים  1.6

 דמוגרפיים מאפיינים

מכלל ילדי  3%-ל קרובוו יה(, והם 38)עד גיל ילדי עולים מאתיופיה  36,600-היו בישראל כ 0007-ב

הוא , ו39%-ילידי אתיופיה ל ם שלשיעורמתקרב בקרב הילדים העולים )ילידי חו"ל(  .מדינההעולים ב

 ,ואחרים קושר) העלייה מאתיופיה בשנים האחרונותהיקף של התמתנותו בעקבות  במגמת ירידה נתון

0033.)  

-לה אמהמשפחות היו עניות )בהשוו 40%, 0004ד: בשנת ותחולת העוני בקרב עולי אתיופיה גבוהה מא

אצל ילדי העולים בקרב היהודים הוותיקים(.  34%-בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ול 39%

 (. Key Indicators, 2011) 34%מאתיופיה מגיעה תחולת העוני עד 

נמוכה במידה ניכרת משל ישראלים  , עדיין היאעל אף שיפור הדרגתי ברמת ההשכלה של עולי אתיופיה

עומת ל ,לא סיימו יותר משמונה שנות לימוד 49%( 35-00 יםגילברים )עולי אתיופיה המבוגמותיקים. 

בכלל  43%עומת שנות לימוד או יותר )ל 36סיימו  35%רק . בלבד בקרב כלל היהודים 3%-כ

    (.Key Indicators, 2011; 0030, ואחרים חביב) ;האוכלוסייה היהודית(

                                                   
8
 כי( ג)36 בסעיף קובע, רפואי לטיפול" מדעת הסכמה" של בהקשר, 3773-ו"התשנ, החולה זכויות חוק  

 מידה פלולמט שיאפשר ובאופן, האפשר ככל מוקדם בשלב, הרפואי המידע את למטופל ימסור המטפל"
 בריאות ביטוח חוק". תלות ואי מרצון בחירה של בדרך החלטה קבלת לשם המידע הבנת של מרבית

 . פליהא ללא ,מבוטח לכל טיפול מתןעוסק ב ,3775-ד"התשנ, ממלכתי
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מתמודדת עם קשיים האוכלוסייה בהיותה  בולטתהיא אך אוכלוסיית העולים מאתיופיה אינה גדולה, 

משפחות הן , וב( מוכרות לרשויות הרווחה30%-מעלה מלשפחות יוצאות אתיופיה )מרבית הממרובים. 

משפחות המוכרות לגורמי הרווחה בשל מצוקה כלכלית  " וכןבסיכון"ילדים הן ילדים שהוגדרו לש

(Key Indicators, 2011.) 

-הן משפחות גדולות, וכן בולט שיעורן הגבוה של המשפחות החדאתיופיה משפחות יוצאות רבות מה

 63%-, בהשוואה ל39ילדים ויותר מתחת לגיל  5-6מהמשפחות של יוצאי אתיופיה יש  58%-ב הוריות:

מילדיהם של יוצאי אתיופיה גדלים במשפחה שבה הורה יחיד,  06%; בישראלבכלל המשפחות 

 .(0030, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה)בישראל בכלל המשפחות  30%-פחות מבהשוואה ל

 תרבויות בין חד מעבר

, ועם הגעתם לארץ תלאות פיורצו כיםממוש ותהליכי המעבר של רבים מהעולים מאתיופיה לישראל הי

היה בכך . מאלה שהורגלו בהם בארץ מוצאם מאודנתקלו בסביבה בעלת מאפיינים תרבותיים שונים 

אתיופיה ולפירוק של מנהיגותה, להתרופפות דפוסי החיים והמסורת חלשות הקהילה ומילהכדי לגרום 

התמודדות עם  (.0003, הישראלית בחברה אתיופיה יוצאי עולים שילובחלק מהמסגרות המשפחתיות )

גרמו בהם נתקלו כאן שועם שפה חדשה וכן הדפוסים החברתיים החדשים ישראל דרישות החיים ב

לערעור של הסמכות ההורית מיוחד לערעור משמעותי של היחסים המסורתיים בתוך המשפחה, וב

  (.Strier & Roer-Strier, 2005בכלל ושל סמכות האב בפרט )

 –( )לעתים גם עולים ותיקים יחסיתהבנות בין העולים -פעם לאי המעבר החד בין התרבויות גרם לא

-ד בולט הפער הביןויחיאנשי מקצוע המעניקים להם שירותים שונים. בלבין  – ובכללם הורים לילדים

 בודובסקי; 3770, עזר בן; 3787, ואחרים בודובסקיתרבותי בסוגיות כמו אלה המתוארות להלן )

  (:3775, ואחרים

ובכלל זה אדם ה, ייררכייהב גבוה יותרשמקומו לאדם  להשיב בשלילהבתרבות האתיופית אין  -

; תפקיד רשמי או אדם משכיל יותר )כגון רופא, מורה או נציג של גוף שלטוני( מבוגר יותר, בעל

 .אין יכולת או כוונה לציית בפועל לדברים", גם אם בסדר"או  "כן"מקובל לומר לאדם כזה 

העדר הסירוב המפורש גרם אפוא  .סמכותבעל הפגיעה בהתפיסה היא שתשובה שלילית כמוה כ

 . עוליםהבות תגומוטעה של  שורילפ לא פעם

  . יותר גבוהה סמכות בעליל יזמות או שאלות להציג מקובל לא אתיופיה עולי של בתרבותם -

 בתרבות כוללת יותר למבוגרים או( רשמיים גופים נציגי ובהם) סמכות לאנשי הכבוד הבעת -

 שורה של גינונים נוספים, ובהם השפלת המבט. האתיופית

בדבריהם עולי אתיופיה ראו מקרים שבקיום הבטחות, ותרבות המוצא של עולי אתיופיה מקדשת  -

אמון של נשבר ה, לא קוימה, וזו (לא התכוון להבטיח )גם אם הדוברהבטחה של אנשי מקצוע 

 .וטיפול חינוךאנשי בם ההעולים בגורמים ממסדיים, וב

של עולי אתיופיה מקדשת שמירה על סודות אישיים ומשפחתיים, ולא מקובל תרבות המוצא  -

 נושאים חשיפת. זרים ניאוזב רגשות להביע או לדבר בה על נושאים רבים מתחום הבריאות

 אצל או המשפחה בחיק רק באתיופיה נעשתה, הבריאות מתחום בעיות הםוב, ורגשיים טעונים
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 היו( במשפחה סכסוכים או המיני בתפקוד בעיות כגון) מהנושאים וחלק, אישיים "סוד בעלי"

 בטיםיה הכולל טיפולב בפעם הראשונה  אתיופיה פגשו בישראל מעולי רבים. מוחלט טאבו בגדר

 .מבחינתם קל היה לא , והמפגשונפשיים רגשיים

 בלוחות לעמוד רגילים היו לא העולים, באתיופיה השונה החיים אורח בשל: לזמן שונה יחס -

 .בישראל כמקובל זמנים

פה ופחות על -מבוססת על שיחה בעל יאה; אורלית תרבות אהיתרבות המוצא של העולים  -

הבנות משמעותיות -אילכתיבה. תרבות זו כוללת שימוש רב בלשון מטפורית, באופן שעלול לגרום 

 במפגש עם תרבות השיח הישראלית, המתאפיינת בסגנון דיבור ישיר יותר.

-י  )" הרוח תקופת"ל האתיופית בתרבות נחשבת, לערך 36-30תקופת הילדות, מהלידה ועד גיל  -

ס ן-ִנפ  מ   גיוןיה של מפותח חוש חסר והוא, הרוח כמו, יציב ולא דעת קלהוא  ילד בהש תקופה(, ז 

, של ילדים גילית-רב הבחבר, המורחבת המשפחה במסגרת באתיופיה טופלו הילדים. ואחריות

 ןניהם לביבי רבה מילולית תקשורת מקובלת תהיהי ולא, המבוגרים ויתר ההורים לסמכות ותיצי

 .הינקות בגיל לפחות, םההורי

 העברית השפה רכישת

מובהקים קשיים ניכרים ה האתיופית דהעהגן מילדי  לאצד"ר מיכל שני העלה כי מחקר שערכה 

אינם שולטים  ואלסביבתיות. כן נמצא כי כקבוצה, ילדי גן -אורייניותלשוניות וביכולות קוגניטיביות, 

בשכבות גיל  םנמצאו גם אצל ילדי משמעותיים קשיים. לשוניים-בשפה האמהרית, קרי: הם אינם דו

בין היתר . גן ועד כיתה ו'(הילדים מגיל עסק בלנורמות הארציות )המחקר יותר, בהשוואה מבוגרות 

שהתרבות האתיופית מאחר  – ילדי העולים מאתיופיהבתחום האורייני בקרב קשורים הקשיים 

לשיעורים נמוכים של ידיעת קרוא  – שפה הכתובהורק מעט מאוד על ה דיבורעל בעיקר מושתתת 

את הצורך לעודד את  המדגיששני וכתוב באתיופיה ולשליטה חלקית של ההורים בשפה העברית. 

אתיופית והשפה האמהרית אצל התרבות הלפעול לחיזוקן ולשימורן של יוצאי אתיופיה  םהוריה

היא מדגישה גם את  שפה הכתובה בעברית.בסיס לרכישה תקינה ויעילה של הבתור בין היתר , ילדיהם

כלכליים וחינוכיים שיש קשר בינם לבין  ,סביבתיים בתחומים בחשבון חסכים הביאהצורך ל

ממושכות, מלוות של תכניות התערבות אינטנסיביות וביכולתן  לדבריה, .תקינה התפתחות מוחית

ם שהרקע לתפקודם הנמוך אינו שינויים בתפקוד ולסגור פערים בקרב לומדילחולל במחקרי הערכה, 

 . (0003, שני) ביולוגי

 המיוחד לחינוך יתר-הפניית

ו גבוה משמעותית מסגרת זיה מופנים לחינוך המיוחד בהיקף נרחב, ושיעורם בילדי עולים מאתיופ

של המאה  תשעיםמחלקם באוכלוסיית הילדים. תופעה זו עלתה על סדר היום הציבורי עוד בשנות ה

, הציבור תלונות ונציב המדינה מבקר) 3779נדונה בהרחבה בדוח מבקר המדינה לשנת היא ו ,00-ה

בין היתר הועלו טענות רבות בדבר הפניה של תלמידים רבים מבני העדה האתיופית לחינוך (. 3778

היה לשפר את הישגיהם במסגרתן  אפשרהמיוחד אף שהיו מסוגלים ללמוד במסגרות חינוך רגילות וש

ובגללה יש נטייה בקרב , 03-נמשכה גם אל תוך המאה ה משאבים נוספים. מגמה זובכך אילו הושקעו 

רגישות וחשדנות כלפי  בקרבם התפתחו כך .אמון במערכת החינוךהורים יוצאי אתיופיה שלא לתת 
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על  הושמעה ילדים מהעדה. ביקורת נוכי ואף התנגדות גורפת לעצם האבחון שלבתי הספר והצוות החי

שאינו מזהה כראוי ו תרבות-כלי תלויוא הדידקטי הנהוג במערכת החינוך -שכלי האבחון הפסיכולוגי

, הכנסת; 0033, אלמוג; 0009, וורגןאת התלמידים ממוצא אתיופי הזקוקים לשירותי החינוך המיוחד )

0007.)  

אוכלוסיית ילדי העולים מאתיופיה אשר נולדו בארץ,  שליתר בחינוך המיוחד ה-ייצוגבמיוחד  בולט

( 36.8%ילידי אתיופיה שעלו לישראל. שיעורם של הראשונים בחינוך המיוחד כמעט כפול )של ולא 

הוא  .אינו קיים בגיל הגן זה(. עם זאת, פער 9.4%באוכלוסיות הילדים האחרות )השיעור המקביל מ

 אגףב בפגישה פה-בעל שנמסרו נתוניםלקויות למידה )מעמיק בסביבות כיתה ד', לאחר אבחון של 

לא נמצאו נתונים בכתב בדבר חלקם של ילדי עולים  ;03/9/0030, החינוך במשרד מיוחד לחינוך

היתר נובע משכיחות ראשונית -ייצוג ייתכן כי (.במסגרות חינוך מיוחדות ובמסגרות שילוב בגיל הגן

באוכלוסיית ילדי העולים מאתיופיה, אולי בשל התקשורת משמעותיות גבוהה של לקויות למידה 

 ו מהוותשלא היקלות יותר החמרה של לקויות ייתכן גם שהייתה  .הוורבלית המוגבלת בבתי העולים

או אילו היו הילדים זוכים  יותר צעיר בגיל וטופלו אובחנו אילו הרגיל בחינוך השתלבותל מכשול

  (.שם) ירבבתיהם לגירויים אורייניים מגיל צע

  רפואהה שירותי נגישות

מבוגרים יוצאי אתיופיה )ובהם  – במחקר שבחן בעיות תקשורת בין רופאים ישראלים לבין מטופליהם

יעילות שמצבם הבריאותי ושריכו ולים העהעמטופלים נמצא כי ה – (ילדים בגיל הרךלהורים ודאי גם 

נמצאו ים ביותר בהערכות גדולהפערים ה .םהיארופמשהעריכו באופן משמעותי  יםגרוע םבה הטיפול

 et al., 1999) תרבותיות ספציפיותמשמעויות מחלות שיש להן במחלות הקשורות בעקה )סטרס( או ב

Reiff).  מהנחות תרבותיות מערביות בדבר דואליות של מושפעת החוקרים המערכת הרפואית לדברי

ים המחלות ומטפל את יםביות תופסמער-לאתרבויות ואילו בגוף ונפש ובדבר אובייקטיביות מדעית, 

 וויינגרטן זכות, רייףכולו. ליקום  פילומשפחה וא-קהילה-רוח-נפש-בהן באופן המתייחס לגוף

כי אף שעולים ותיקים יותר עשויים לשנות את ציפיותיהם מהטיפול, הם מוסיפים לחוות  מבהירים

ביולוגיים -תסמינים בעלי משמעות תרבותית, גם אם אינם ניתנים להגדרה במונחים רפואיים

 מקובלים על הרופאים.ה

 .י העולםהירים כי ממצאיהם עולים בקנה אחד עם מחקרים מרחבמב( Reiff et al., 1999)החוקרים 

 קשובים במרפאותאם  שירותים וטיפולים יכתצרהיות פעילים יותר בהעלו כי מהגרים נוטים ל לוא

לפיכך . גדול דיותרבותי -לשוני ודו-כוללות צוות דו ןהאם תיים שלהם ולאמונות ולערכים התרבו

רלוונטיות גם מסקנות היש להניח כי . המלצות לטיפול רפואי יעיל בעולי אתיופיהמסקנות וכמה גיבשו 

 : החוקרים של להלן ההמלצות העיקריות .הם מלווים בהוריהםאם ודאי ; המטופלים הם ילדיםאם 

 ההבנות ולהגביר את -ים שהוכשרו לכך בצוותי הרפואה עשויה להפחית את אינרגמוהכללת מת

תרבותי. -שביעות הרצון בקרב העולים. על התרגום להיות לא רק מילולי, אלא לשמש כגשר בין

מבינים עברית אך הפער התרבותי עודנו משמעותי שגם לגבי עולים ותיקים יותר מאתיופיה,  כך

ים צריכה לאפשר להם להסביר למטופלים את הליכי נרגמולגביהם. ההכשרה הניתנת למת
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הטיפול ודרכים למניעת המחלות וכן להדריך את הצוות הרפואי באשר למשמעויותיהם של 

 .(0000; ניראל ואחרים, 0000)ראו גם ניראל ואחרים,  ים ושל מצבי חוליביטויים תרבותי

  התסמינים הרפואיים אם בבדיקה רפואית של עולי אתיופיה חשוב לקיים בדיקה גופנית, גם

בשל המרכזיות שמייחסים בתרבות  ,פי הרפואה המערבית-על המתוארים אינם מחייבים זאת

 האתיופית למגע הגופני.

  ,יש צורך לטפל גם  ;די לטפל במתלונן איןכשמדובר בבעיות הקשורות בעניינים חברתיים

 בסביבתו.

                                                       

לענות עליהן, נתאר את האוכלוסייה  ועדבפרקים הבאים נסקור את מטרות המחקר ואת השאלות שנ

ממצאים  נפתח בתיאורעל יתרונותיה וחסרונותיה. בפרק הממצאים  – ונפרט מה השיטה שנקטנו

לטיפול בהם ועל  על קשיי משפחותיהם, על כוח האדם י עולים עם צרכים מיוחדים,דכלליים על יל

ממדינות ברית  –עולים קבוצות מסוימות של אחר כך נסקור את הממצאים בקשר ל .ההתנהלות בארץ

נות אחרות. נחתום ברעיונות לשיפור השירות לילדים אלו מאתיופיה וממדיהמועצות לשעבר, 

  ולמשפחותיהם. 

 המחקר מערךמטרות המחקר ו. 2

  מטרות המחקר ושאלות המחקר 2.1

לסייע למשפחות של עולים כדי להוות כלי עזר לקובעי מדיניות ולמפתחי שירותים  מחקר זה נועד

המטרה  צרכים מיוחדים.שיש להם חדשים להפיק תועלת מרבית משירותים המיועדים לילדים 

 בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה – מגוון רחב של שירותיםלעסוק בשעמדה לנגד עיני החוקרים היא 

ניתן  וים בשירותים אל. בבולטמספקיםגורמים ממשלתיים, רשויות מקומיות וגופים וולונטריים ש –

מכונים להתפתחות הילד, מעונות יום שיקומיים ומסגרות חינוך  ,טיפות חלב הם שללמנות את שירותי

 ילדים עם צרכים מיוחדים בין חינוך המיוחד וכאלה המשלביםבמסגרת הגנים ופעוטונים )לגיל הרך 

 .(למיניהםרפואיים ושירותי תמיכה -ילדים אחרים ומעניקים טיפולים פרהלבין 

 :אלהמענה על השאלות ה בחיפושהתרכז המחקר  כך שםל

 צרכים עם לילדים שירותים , צורכיםבפרט מסוימות ממדינות עוליםו, בכלל חדשים עולים האם .א

 של משפחות ידי-על דומים שירותים של הצריכה לדפוסי בהשוואה) ייחודיים דפוסים לפימיוחדים 

 ?(ותיקים ישראלים

המיועדים  בשירותים של משפחות עולים יעילן השימושאת  מגבילים ייחודיים חסמים האם .ב

 ?הםה מלילדים עם צרכים מיוחדים? 

 האפשרות את לבחון כדאי כי נראהשו כאלה חסמים על להתגבר בפועל נוסוש דרכים נמצאו האם .ג

 ?אלו דרכים הןה מ ?בהן השימוש את להרחיב
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 המונעים חסמים על להתגבר, עולים והורים מקצוע אנשי לדעת, אפשר נוספות דרכים באילו .ד

 ?לילדים בשירותים יעיל שימוש

 אוכלוסיית המחקר 2.2

 שתי קבוצות אוכלוסייה:  כללהאוכלוסיית המחקר 

 דיייל הן(, 3 גיל עד לידהמ) הרך בגיל מיוחדים צרכים עם ילדים הןבש, חדשים עולים של משפחות .א

 3770 מאז לישראל שעלה מי הוא עולהש הוגדר זה מחקר לצורך – אליה שעלו ילדים הןו הארץ

 אתיופיה לעולי בהתייחס עולים של ההגדרה הורחבה העלייה לקליטת המשרד למדיניות בהתאם)

 קבוצות משתי עולים על הושם מיוחד דגש (.השמונים בשנות לישראל שעלו למי גם, בלבד

 ועולים לשעבר המועצות ברית ממדינות עולים: בישראל מיוחדת בולטות בעלות, עיקריות

 וכן השירותים נותני לבין ההורים שבין יםהקשר טיב של בטיםיבה התמקד המחקר. מאתיופיה

 בלשונם ,בתרבותם בהתחשב – ולהוריהם עולים לילדי הניתנים השירותים שלמידת ההתאמה ב

 ככל רחבה פרשנות ניתנה כך משום. הטיפול של המסוים בסוג ולא  –ובצרכים נוספים שלהם 

 זקוק רלוונטיים מקצוע אנשי לדעתש ילד כל לוהוא חל ע", מיוחדים צרכים" למונח אפשרה

 . החינוך או רפואה-הפרה, הרפואה בתחומי, כלשהו ייחודי לסיוע או לטיפול

 עם עולים לילדי ייעוציים או חינוכיים, אבחוניים, טיפוליים שירותים יםמספקש מקצוע אנשי .ב

 .ספקתםא ועל כאלה שירותים פיתוח על הממונים מקצוע אנשי וכן להוריהם או/ו מיוחדים צרכים

 ת המחקרשיט 2.3

בבסיס שאלות שכרות מעמיקה עם הסוגיות ילאפשר ה כדי בעיקרו איכותני מתווהבנעשה המחקר 

 אנשי מקצוע. הורים ועם עם  למחצה-מובנים של ראיונות עומקהשיטה שנבחרה היא  .המחקר

 התבצע בשלושה שלבים: ואה

העיקריות וקבלת היתרים לביצוע ראיונות  הסוגיות עם ראשונית כרותיה, מטה גורמי עם פגישות. א

 (2211רס אמ-2212יולי )

רדי הממשלה הרלוונטיים: בריאות, ראיונות עם גורמי מטה במשפגישות ומה שורה של התקיי

לגבש הבנה בסיסית של  המטרה הייתה. לאומי, וכן במוסד לביטוח וקליטת העלייה רווחה ,חינוך

 בוצעשבהם תהיישובים את רשימת העיקריים וסוגי השירותים למפות את , על הפרקשהסוגיות 

ולהסתייע בהם  צוע נוספיםקלקבל היתרים לראיונות עם אנשי מבהמשך, במחקר השדה עבודת 

נציגים של  ובהגוי למחקר, עדת היוגם כונסה שלב זה ב לשם איתור הורים שייאותו להתראיין.

 –שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי  –, שתיל ישראל-ג'וינט-משרדי הממשלה, אשלים

ועדה זו סייעה רבות . להן ילדים עם צרכים מיוחדיםיש המסייע למשפחות ש ארגון ,"קשר"ו

 השלמתהם לב ייעתסהל כדי כמותיים נתונים לאתר ניסיון נעשה ד בבדב המחקר. במיקוד נוסף של

שהם נאספים במרבית  נתונים כאלה אואין כמעט אולם, התברר כי ו. המחקר שאלותב התמונה

 השירותים הרלוונטיים באופן שאינו יכול לסייע משמעותית לקידום מטרות המחקר.
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ילדי עולים שלהם צרכים מיוחדים או  עם ישיר בקשר העומדים מקצוע אנשי עם עומק ראיונות .ב

 (2211 דצמבר-2211 מאי)עם הוריהם 

 50-למעלה ממאנשי מקצוע,  35 עומק עם ראיונות נעשוככל האפשר מקיפה כדי לקבל תמונת מצב 

 (בדרום ועד באר שבעבצפון )מעכו  ברחבי הארץומועצות יישובים  38-הראיונות בוצעו במסגרות. 

עולים מארצות מוצא שונות ואשר שיעור העולים בקרב כלל האוכלוסייה בהם  יםמתגורר בהםש

גם ניסיון משקפים ראיונות המהשירותים פועל על בסיס אזורי, ניכר מאחר שחלק  9.אינו אחיד

וכן על  משפחות עולים מיישובים נוספים בסביבתםעם אנשי המקצוע  ם שלהמבוסס על עבודת

 .סביבהה ם נוספים הניתנים ביישוביהיכרות קרובה שלהם עם שירותי

גננות ומדריכות במערך החינוך המיוחד והרגיל לגיל הרך )ממלכתי  כללואנשי המקצוע שרואיינו 

דתי(, צוותים של מעונות יום שיקומיים ומעון שילוב, אחיות, מנהלות ומפקחות בתחנות -וממלכתי

רפואיים במכונים להתפתחות הילד, -טיפת חלב, עובדות סוציאליות ובעלות מקצועות פרה

, פסיכולוגית חינוכית, קצין ביקור סדיר, מומחים ובעלי מגשרות לעדה האתיופית, רופאת ילדים

וכן לאוכלוסיות מגוונות, תפקידים נוספים בתחומי החינוך המיוחד, התרגום והנגשת שירותים 

להן ילדים עם יש ממשלתיים בעלי ניסיון בעבודה ישירה עם משפחות עולים ש-אנשי ארגונים לא

 צרכים מיוחדים. 

 ועם משפחותיהם צרכים מיוחדיםבעלי סיונם בעבודה עם ילדי עולים המרואיינים נשאלו על ני

בינן לבין עצמן , ושונות, על ההבדלים בצריכת שירותים בידי אוכלוסיות אלשעלו מארצות 

קבוצות האוכלוסייה השונות  של השוואה לישראלים ותיקים, ועל חסמים וקשיים אופיינייםוב

נתבקשו המרואיינים להציע פתרונות אפשריים כן  כמוהשירותים.  ם אתהמשפיעים על צריכת

היקף כדאי לדעתם להרחיב את ושלחסמים שתיארו, ובכללם פתרונות שכבר נוסו ברמה המקומית 

 יישומם. 

 (2212ינואר -2211 אוקטובר) עולים הורים עם עומק ראיונות  . ג

הורים עולים שלהם ילדים של ההורים, רואיינו האישית כדי להשלים את התמונה מנקודת מבטם 

עם צרכים מיוחדים. איתור הילדים נעשה בסיוע של צוותי גנים )באישור המדען הראשי של משרד 

פות לו, וכן באמצעות החינוך(, בעזרת אגף השיקום של משרד הרווחה ומסגרות טיפוליות הכפו

על אתם נעשו  הראיונותו ,איתור ההורים היה כרוך במאמצים רבים וממושכים ארגון "קשר".

הורים עולים ממדינות מזרח אירופה ומרכז  תשעההחופשית. בסך הכול רואיינו תם בסיס הסכמ

 הורים עולים מאתיופיה.  בעהשאסיה )מדינות ברית המועצות לשעבר ורומניה( ו

 המידע עיבוד

הראיונות תועדו ברישום מפורט, ובכל אחד מסיכומי הראיונות הוארו קטגוריות מרכזיות של מידע 

רלוונטי לשאלות המחקר. לאחר קיבוץ הראיונות, מופו הקטגוריות והקשרים בין קטגוריות 

 בו הושםושני חברים בצוות המחקר,  ביצעו ניתוח הראיונותאת המתייחסות לאותם עולמות תוכן. 

                                                   
 ביישוביםש במסגרותעם אנשי מקצוע הפועלים ( טלפונית וחלקם פנים-אל-פנים חלקם) בוצעו הראיונות 9

 מעון) מרחביה, מגידו אזורית מועצה, מודיעין, ציון מבשרת, לוד, ירושלים, חיפה, שבע באר, אשדוד: אלהה
, רמלה, רחובות, תקווה פתח, ערד, עכו, נתניה, ליתיע נצרת(, בעפולה המתגוררים עולים בעיקר המשרת יום
 .אביב תלו גן רמת
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קטגוריות ועל אמירות אשר חזרו על עצמן בראיונות: אצל אנשי מקצוע מאותו תחום או  דגש על

   מתחומים שונים ואצל הורים.

  *: המרואיינים בחלוקה לקבוצות1לוח 
 (61)בסה"כ  הורים

 מהות ואב אחדיא 9 –יוצאי ברית המועצות לשעבר 

 אבות 0-מהות ויא 4 –אתיופיה יוצאי 

 אם אחת –רומניה יוצאי 
 

 (64)בסה"כ  מקצוע אנשי
  בגני חינוך מיוחד ומדריכות גננות גננות  30

 דתי(-גננות בגנים רגילים )ממלכתי וממלכתי 0

 נציגי מערכות חינוך ברשויות מקומיות 5

 נשות צוות במעונות יום שיקומיים ומעונות שילוב  3

 של תחנות(אחיות בתחנות טיפת חלב )מקצתן מנהלות אזוריות  37

 מגשרות לעדה האתיופית בתחנות טיפת חלב 6

 עובדות סוציאליות ופיזיותרפיסטית אחת( 3נשות מקצוע במכונים להתפתחות הילד ) 9

  פסיכולוגית חינוכית

 רופאת ילדים

 אנשי מקצוע המעורבים בהקמת שירותים לתרגום/ גישור בתחום הרפואה  6

 להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ובהם ילדי עוליםנציגי ארגונים המסייעים  8
 .הלאומי והביטוח הממשלה משרדי של המטה בדרגי מרואיינים נכללים לא* 

 ומגבלותיהשיטת המחקר יתרונות  2.4

נאסף מידע רב  ראיונותב. בו הוא עוסקתוכן שהעולם את לעומק המחקר ִאפשרה להכיר  תשיט

ההתבססות . האיר את מרבית הסוגיות המרכזיות במחקרוהוא מאנשים בעלי נקודות מבט מגוונות, 

לה בדעתו ועיה ושלא ה קודםעל ראיונות עומק חשפה את צוות המחקר לסוגיות שלא היה מודע להן 

וויות שהורים כן ִאפשרה שיטה זו להכיר את החכמו לשאול עליהן לולא עלו מתוך הראיונות עצמם. 

ולהבין חווים במפגשים ביניהם, להכיר את הסיבות לקשיים שהצדדים  חוויםעולים ונותני שירותים 

 כיצד פתרונות שונים משפיעים על הקשיים ומסייעים להתגבר עליהם. 

מתאר את התופעות, אך הוא  :זהמסוג העיקרי של מחקר  חיסרוןללהיות מודעים גם  חשובעם זאת, 

 פתנוס מגבלהאינו מספק מידע כמותי בדבר היקפן ובדבר שכיחותן בקרב קבוצות עולים מסוימות. 

 קטןה םמספר בשל הורים עולים שניאותו להתראיין.א המספר המצומצם של יהזה מחקר שנתגלתה ב

 זאת עם. הרלוונטית העולים לאוכלוסיית ואופייניות שכיחות שתיארו החוויות כמה עד להסיק קשה

 עם אחד בקנה עלו אףו , היו דומים אלה לאלהראיונות בכמה חזרו םהוריה מדברי רביםכי  יצוין

 .המחקר במסגרת שרואיינו מקצוע אנשי שאמרו דברים
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 ממצאים. 3

המחקר, בהתבסס על הראיונות עם אנשי המקצוע ועם  יפורטו הממצאים העיקריים שלזה  פרקב

אשר משפיעה על כלל לשאלות של מדיניות כללית,  הנוגעיםההורים. ראשית נפרט ממצאים 

מאזורים שונים ברחבי  ילדי עוליםהמתייחסים ללאחר מכן נפרט ממצאים מחקר. ה אוכלוסיית

 הורים: מדינות ברית המועצות לשעבר, אתיופיה ומדינות נוספות.הארצות המוצא של  פי-על העולם

  כלליים ממצאים 3.1

מערכת של ובייחוד ) שרדי הממשלהשל מטיפולם לאופן אשר כלליים ממצאים יוצגו פרק זה -בתת

ולהשלכותיהן של המדיניות ושל הפרקטיקה הנהוגה על  עם צרכים מיוחדיםעולים החינוך( בילדי 

  להלן הממצאים העיקריים:מצבם של ילדי עולים מן המדינות השונות. 

 מיוחדים צרכים עם עולים ילדי לע סדורים נתונים

אך נראה  ,המטופלים הילדים על נתונים אוספות ורווחה חינוך, בריאות שירותי המעניקות מערכותה

לא נאסף מידע אבל הילד ושנת עלייתו  של הלידה ארץ כולל אתמתועד המידע ששבמרבית המקרים 

בדרך כלל אלו , על ההורים נתונים נאספים אם גם. ושנת עלייתם ההורים ארץ המוצא של בדבר

 שימוש דפוסילאיתור  בסיס לשמש שיוכל ניתוח בהם נעשה לא ולרוב, ביותר חלקיים נתונים

פילוח לוישראלים ותיקים של נתוניהם עם  אההשוול, בכלל העולים אוכלוסיית בקרב בשירותים

  (. שלהם המוצא לארצות או ההורים של העלייה מועדל בהתאם, למשל) משנה לקבוצות

 ידי המשפחות-על ומימושן זכויות בדבר מידע השגת

רותים המגיעים להם ולילדיהם. יזכויות וש עלההורים שרואיינו קבלו על הקושי להשיג מידע רבים מ

ההורים גילו "במקרה", בעקבות שיחה עם הורים אחרים או שיחות ששוב ושוב סופר על מידע חיוני 

במסגרות הרשמיות, חיוני הידע מהאת לא קיבלו כלל סיפרו כי היו שפורמליות עם אנשי מקצוע. -לא

שיבחו את המידע המפורט שקיבלו במכונים להתפתחות שאחדים  היו ולעומתם ;כגון לשכות רווחה

אחת האימהות, עולה חדשה מברית המועצות לשעבר, תיארה את מצבם של העולים החדשים הילד. 

 המנסים לאתר מידע: "כמו חתלתולים עיוורים, לא יודעים לאן לפנות". 

שירותים המגיעים נצל את הולא ל "סאותיליפול בין הכ"בסיכון מוגבר  נתוניםנראה כי ילדי עולים 

, ניתן בשפתם במקרים רבים אינו, שלהשיג מידע של הוריהם הקושירק בשל לא  ,יהםזכויותאת להם ו

תפיסות  נובע מהבדליזה קושי מוגבר רשויות. בלהתמודד עם הביורוקרטיה קושי מוגבר של אלא גם ב

יכולת להפגין -אים, ולעתים גם מלהשירותים המיועדים תקינה של ילדים ובאשר ל התפתחותאשר לב

 ,מהותילממש זכויות בישראל. כך, ציינה אחת הא אפשרלא תמיד י גישה שכזו בלו ;גישה אסרטיבית

'האם זה מגיע לי?' בעוד ש]בישראל[  –כי "עולים אינם פותחים את הפה. הם באים יותר עם שאלות 

מהות, עולה מברית יאחת הא הורים נוספים תיארו חוויות דומות. ". צריך לצעוק 'זה מגיע לי!'

המועצות לשעבר, סיפרה כי עובדת סוציאלית בלשכת הרווחה לא סייעה לה באיתור מידע הנוגע 

י לדעת מה את צריכה לעשות ילקבלת ילדה למעון שיקומי, ובמקום זאת צעקה עליה "מאיפה על
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בשביל לקבל את המעון?". האם הוסיפה כי היא משוכנעת שיחס זה קשור להיותה עולה חדשה וציינה 

 "פותחות את הפה".  הןלישראליות, ולו רק משום שיותר כי העובדת הסוציאלית נחמדה שהיא בטוחה 

( תיארה כיצד שנה שלושיםרוב ללפני ק ,ילדהבהיותה לישראל ד מאתיופיה )עלתה ועולה ותיקה מא

בלתי אפשרי למי שהוא  דברהתאמץ כדי להשיג לבתה את השירותים המגיעים לה, היא נאלצת ל

שאינם שולטים בשפה העברית וברזי הביורוקרטיה הישראלית: "בכל מקום אני חושבת איך אני 

להשיג את השירות?! מצליחה להשיג את השירות, ]אז[ איך אדם מבוגר או עולה ]חדש יותר[ יכול 

 כאשר מדובר בהורים שאין להם את השפה". מרווחההורה נמצא במקום של  חולשה, קל 

ל ימיוחדות לילדים בג ךמתקשים במיוחד באיתור מסגרות חינו רביםעולים  מכמה ראיונות עולה כי

 היו לא (אתיופיהבמדינות ברית המועצות לשעבר ובובפרט ) משום שבארצות מוצאם. זאת גם הרך

 יהן.אודות מעלים בדעתם לשאול עלאינם מסגרות כאלה, ולעתים הם  כללב

אמנם יש העולים עלה בראיונות רבים, הן עם הורים והן עם אנשי מקצוע.  המחסור במידע בשפות

מידע מסוים בכתב, בעיקר פרי עבודתם של המשרד לקליטת העלייה ושל עמותות שונות, אך נראה 

 שוב ושוב נזכר בשפות שונותובשירותי ייעוץ פה -בעלמחסור במידע . שהוא חלקי ואינו מספק

מידע  ,אולםו .בעיקר בהקשר של משפחות שעלו ארצה עם ילדיהן בעלי הצרכים המיוחדים ,בראיונות

 שולטים בשפה העברית.אינם עדיין שטיפול בילדים שנולדו בארץ להורים עולים צורך רלוונטי גם לזה 

ששליטתם הורים עולים בין בין אנשי מקצוע לשירותי תרגום וגישור עדרם של ד הוכן בולט מאכמו 

 )פירוט נוסף להלן, בהתייחס לאוכלוסיות העולים השונות(.  חלקית בלבד עבריתב

 ייעודי אדם חוכ

לטיפול  דובר שפת העולים ח אדם מקצועיוכלל כ המערכות הרשמיות בישראל אינן מקצות בדרך

ובילדי עולים עם צרכים מיוחדים, לבחינת צורכיהם ולהתאמת השירותים ייעודי בילדים עולים 

 היאגופים וולונטריים, ו שלאו  של יחידיםאלה. רוב העשייה בתחום זה נעשית בהתנדבות הלצרכים 

 את הצרכים.  מלאמלרחוקה 

 תרבותית-רב אוכלוסייה עם הלעבוד השירותים נותני הכשרת

הכשרה  רו הוכשאנשי המקצוע בלטה העובדה שנותני השירות לא  ברובם הגדול של הראיונות עם

באשר להיבטים תרבותיים  שלהםייעודית לעבודה עם אוכלוסיות העולים שאותן הם משרתים. הידע 

במרבית המקרים  רכשאישיים עם אוכלוסיות מתרבויות אחרות נ-של אבחון וטיפול ושל יחסים בין

מוגבל ביותר. הוא פורמלי, ובמקרים רבים -רק בדרך של ניסיון מצטבר או של לימוד עצמי בלתי

ידע בדבר חוסר  .רלוונטייםזכו אנשי המקצוע לשמוע הרצאות בודדות בתחומים  מקרים חריגיםב

מביא לעתים  )כפי שיובהר להלן( ציפיות של אוכלוסיות העוליםהאמונות וה ,הרקע התרבותי

זה  מצב .אלההאוכלוסיות האנשי המקצוע כלפי מ חלקהתייחסות מתנשאת ושיפוטית של בעקבותיו 

  .את המרבממנו  שיפיקוומפחית את הסיכוי  פוגע באמון של העולים בנותני השירותהבנות, -לאיגורם 
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  לארץ עלייתם בטרם במערכת החינוך עולים ילדים ושיבוץ שירותים תיאום

ערוך לטפל בתיאום שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים בטרם שאין כיום גורם מערכתי בישראל 

מסייעים כמיטב יכולתם,  הםו, בתחום זה ארגונים וולונטריים שלעלייתם ארצה. יש אמנם פעילות 

, מספר עולה ומספר זהות בקיומם שלאלו מתנה את העשייה בתחומים אולם המערכת הרשמית 

 מתכננים לעלות לישראלה . הורים לילדים עם צרכים מיוחדיםרק בעת העלייה מקבליםאותם ו

שירותים נוספים לילדיהם על של מסגרות חינוך מתאימות ו ןזמינות עללקבל מידע אפוא מתקשים 

קיץ, שלהי הבעלות נוטות לרבות בהם הם מתכננים לקבוע את ביתם. מאחר שמשפחות שבאזורים 

המוכנות של המערכת לתכנן -, איהשנהולעתים אף במהלך  ת הלימודיםבסמיכות זמנים לתחילת שנ

הילד ש תאו סייע סייע ם שלהעדראת  א פעםל ר בעקבותיוגורמראש שיבוץ ילדים במערכת החינוך 

מוכנותה -אי .ובמקרים מסוימים למנוע מילד להתחיל את לימודיעלול  ו של סיוע זהחסרונ .להם זקוק

כדי לגרור יש ובכך  ,לשיבוצם של ילדים במסגרות שאינן מתאימות להםוביל גם משל המערכת 

מתמודדים והוריהם מעברים מיותרים בין מסגרות חינוכיות, דווקא בתקופה רגישה שבה הילדים ל

 מפסידים לעתיםבעקבות זאת הילדים . ועם שפה שאינה מוכרת להם ץעם תחילתה של הקליטה באר

  . ותי ממנהשנת לימודים שלמה או חלק משמע

  מתאימות חינוך במסגרות צםושיבו ילדים עולים אבחון

ילדים הכבר אובחנו רפואית בחו"ל סיפרו כי שיבוץ ילדיהם שועלו עם ילדיהם שחדים אהורים 

ילד נכה התעכבו לאורך זמן בשל הדרישה ת גמללהכרה בזכאותם הוכן  מסגרות חינוך מתאימותב

קריטריונים ב נובעת מההבדל דרישהשהלהבין  אפשר אמנםמחדש בישראל.  ן את הילדיםלאבח

חשוב אך  באזורים שונים בעולם, השירותים הבדלים הגדולים במערכותמהלאבחון במדינות שונות ו

גם ו מסגרת חינוכית ובליטיפול מתאים בלי לעתים  נותרים במהלכו הילדיםכן שהתהליך, לקצר את 

 .מתעכבת לגמלהזכאותם 

לפי הוראות משרד החינוך, "תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא 

 ל"מנכ חוזר)אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו" 

מבוסס  , שדוחה את האבחון ואת ההשמה,הוראה זובגיון יהה(. 606 סעיף – ב6/ב"תשע החינוך משרד

בעיצומו של תהליך  נתוניםהוא ו/או משפחתו  אםת של ילד ּוהצורך להימנע מאפיון חריג על

של קשייו לבין רכיבים  בסיסיים-התאקלמות בארץ. זאת בשל הקושי להבחין בין רכיבים אורגניים

, החינוך במשרד מיוחד לחינוך מהאגף הראל חיה עם איוןיר) הנובעים מקשיי קליטה זמניים

ביקרו גם אותה;  נראה כי הוראה זו חשובה ונכונה במרבית המקרים, אם כי גננות אחדות. (7/33/0033

 ומה השפה את מבינים הם כי בבירור רואה שאני ילדים]בגן[  כאן יש": אמרה אחת הגננות למשל כך

 שלא בכדי[, כלשהי התפתחותית בעיה של לקיומה חשד בשל] אותם לאבחן ושחשוב, להם אומרים

 . "]כבר בגיל צעיר[ הטיפול לקידום הזדמנויות להפסיד

"במקרים חריגים מאוד אפשר  :הוראות משרד החינוך מאפשרות סטיות מעטות מן הכלליצוין כי 

חנה על בלוועדת השמה על רקע לקות מובהקת ומשמעותית המגובה בא… להפנות תלמיד עולה חדש

 – ב6/ב"תשע החינוך משרד ל"מנכ וזרח) "ידי גורם קביל ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד

  (.606 סעיף
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 לאומי לביטוח המוסד עם קשר

 זכאות קביעת לשם לאומי לביטוח במוסד תביעה להגיש צריכים קשה מוגבלות עם לילדים הורים

 מילוי כולל זה תהליך. שיקומיים יום למעונות הילדים של הקבלה תהליךבמסגרת ו נכה ילד לגמלת

 שאינם כאלה גם, רבים הוריםו, רפואית ועדה פניל והתייצבות מתאימים אישורים המצאת, טפסים

 וברזי העברית בשפה שולטים שאינם, עולים הורים כי נראה. פשוט מתארים שאינו, עולים

 יחס של תיאורים. אלהה מהמורותה בצליחת יותר עוד לעתים מתקשים, הישראלית הביורוקרטיה

 צרכים עם ילדים להםיש ש להורים המסייע ארגון של נציגה ומפי הורים מפי נשמעו בוועדות בעייתי

 במפגשיהם עםו הלאומי הביטוח בוועדות משפיל יחס חוו כי סיפרו שרואיינו הורים. מיוחדים

 בוועדה כי לשעבר המועצות ברית ממדינות מאחת עולה אם סיפרה לדוגמה כך. זה במוסד תהפקידּו

בתקיפות ובחוסר  ממנה ודרשו ,עצמו בכוחות לשבת מסוגל שאינו, בנה את להושיב אותה הכריחו

 ביקשה כי סיפרה, עברית בכלל לא וכמעט רוסית דוברת, אחרת אם. בידה בו לתמוך שלאנימוס 

 מסוימתעובדת ל יתקשרו , ולשם כךאת המצב להבין לה שיעזרו הלאומי הביטוח בסניף מהפקידות

 עולה אב. לבקשתה סירבו פקידותה .הטלפון דרך דבריהן בתרגום סייעכדי שת ממשלתי-לא ארגוןב

-ל שוב הופחתו ובהמשך, 300%-ל מכן לאחר הועלוואלו , נכות 40% נקבעו לבתו כי סיפר מאתיופיה

, הוא שםו, הוועדה פניל שוב להתייצב משפחתו הוזמנה באחרונה. לכך ברור הסבר שקיבל מבלי, 40%

". הזדמנות לי נותנים לא, לדבר רוצה כשאני'. תחתום' אומרים רק, כלום אותנו שואלים לא"מספר, 

 דאון בתסמונת הלוקה, לבתו הנכות גמלת כי הודעההאב  קיבל עמו איוןיהר מועד לפני אחדים ימים

 10.לפענחה התקשה והוא, יד בכתב נכתבה לכך ההנמקה. לחלוטין בוטלה, נוספות מוגבלויותיש לה ו

 עולים מברית המועצות לשעברממצאים לגבי ילדי  3.2

  מגוונת אוכלוסייה

(, המוצא אזורי) התרבותי הרקע מבחינת דומא מגוונת לשעבר המועצות מברית העולים תאוכלוסיי

 בשפה השליטה, הישראלית בחברה התערותה מידת, בארץ ותק, כלכלי-חברתיה מצבהו השכלהה רמת

 כי בראיונותלעתים קרובות עלה . בישראל המוצעים שירותים ביעילות לצרוך מסוגלותהו העברית

 מזו נופלת שאינה יעילות ברמת שירותים כיםצור לשעבר המועצות מברית העולים מאוכלוסיית רבים

 הורים בין בקשר משמעותיים קשיים תוארו אחרים ונותראי וכמה כמהב אך, ותיקים ישראלים של

ילדיהם שעדיין לא ברור  או) המיוחדים הצרכים בעלי לילדיהם המיועדים השירותים לבין עולים

 פעם-לא מונעים – להלן יפורטוש –  קשייםה ,המקצוע אנשי לדעת(. כאלה צרכיםלחלוטין אם יש להם 

 גורמים הם אחרים ובמקרים ,להם הנדרשים טיפול או שירות עלבפו לקבל הילדים של אפשרותם את

  . בקבלתם משמעותי לעיכוב

הרבה בקרב ת שונּוהה היטב את השלכותיה של רתיא ,"קשר", רכזת העולים בעמותת לאנה אייזנשטט

מישראלים ותיקים.  אפילוהתרשמותה, רבים מהעולים מיטיבים להסתדר, לעתים טוב  פיל. העולים

                                                   
10

עומד הנתון המספרי שהובא לעיל, ולפיו שיעור ילדי העולים  שתוארו כאןתחושות ההתרשמויות וה אל מול  
ילד נכה גבוה משיעורם באוכלוסייה, אם כי לא ברור אם הדבר נכון גם ביחס לקבוצת  גמלתהמקבלים  קרבב

מידת הקשיים שמשפחות אינו משקף בהכרח את  גמלהעם זאת, שיעור המקבלים שדוח זה מתמקד בה. הגיל 
 חוות בהליכים עד לאישורה או דחייתה של תביעתם לגמלה.  העולים
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מכיוון שאין לעולים רשתות תמיכה מקומיות מבוססות, הם אינם נוטים לסמוך על  להערכתה,

דים להסתדר בעצמם מול המערכות, בלי לפנות לארגונים רלוונטיים לקבלת אחרים, ורבים מהם לומ

ד אפילו בניסוח השאלות שלהם ומתקשים מאולאיבוד"  יםלכו"ה , לעומתם,עזרה. עולים אחרים

כל  אין להםידים מבחינה תקשורתית )למשל, גם אינם מצוהם לא פעם  .באשר לשירותים השונים

 . הם מביניםשקיים בשפה אם הוא נגישותם למידע, גם על דבר המקשה גישה לאינטרנט(, 

 כלכלי-חברתי מצב  

של  כלכלי-במצבם החברתי העלו את הסברה שהקשיים והחסמים קשוריםאחדים  אנשי מקצוע     

הורים ולפיה חזרה ועלתה בראיונות,  . סברה זוהיותם עוליםההורים יותר מאשר בעצם 

קשיים כלכליים משמעותיים נוטים להתקשות יותר בצריכה משכילים פחות או כאלה החווים 

 וכן והשירותים הצרכים של פחותה הבנה יכולת. הסברים אפשריים לכך כללו יעילה של שירותים

לב מספקת לילדים ועל צריכה מושכלת -מקשה על מתן תשומתה דוצורך לעבוד שעות רבות מא

 איתור של-אה כי הדבר מוביל גם לתתנר של שירותים והתמודדות עם חסמים ביורוקרטיים.

 יחסית, בעיקר בתחום העיכוב ההתפתחותי והעיכוב השפתי. לקויות מינוריות

פעילים הם שהעידו על עצמם  סברה זו קיבלה חיזוק בראיונות עם ההורים. הורים משכילים     

כלה וכאלה הורים מעוטי השהתראיינו גם ולצדם ד בהשגת מידע ובאיתור מסגרות לילדיהם, ומא

במערכת התמצאות בממש  שלהעידו על קשיים ואלו , ניכריםהמתמודדים עם קשיי פרנסה 

קיבלו סיוע מאנשי מקצוע שגם כות, יעיללנצלו בשי להשיג מידע ווקהשירותים בישראל ועל 

 ומתנדבים.

 לשעבר המועצות בברית שונים אזורים יוצאי בין הבדלים  

בדפוסי צריכה של שירותים הבדלים מ תםהתרשמועל בראיונות אנשי המקצוע נשאלו      

אמרו  רביםבברית המועצות לשעבר.  שוניםהורים יוצאי אזורים  חסמים אצלבהתמודדות עם ו

הצטיירה תמונה  בריאיון עם גננת אחת. עם זאת, כאלהלהצביע על הבדלים ברורים  אפשר-איכי 

מידת מעורבות בקשיים אופיינו )א( הברורה של קשיים משמעותיים אצל עולים מאזור הקווקז. 

 מסגרות חינוך לילדיהם ובתהליך החינוכי עצמו, בהשוואה עלבהחלטות  םעוליהד של ומועטה מא

ה קושי של הילדים בתחום השפבלישראלים הוותיקים; )ב( הן לעולים מאזורים אחרים ו הן

מוגבלים  עצמםהם אם הורים יוצאי קווקז לדבר עם ילדיהם בעברית, אף ל שנטייתם מנובע ה

רבים קורה, לדברי אותה גננת, ש שפה זו )גם כאשר הם ותיקים למדי בישראל(. כךמאוד ב

רבים ניגוד לב, הם מכיריםש ביותר את השפה היחידה תחלקי רקדוברים  ם עולי קווקזמהילדי

 לשוניים. -כדו מקרים רביםב גדלים אשר, המערביים יותרמעולי האזורים 

 מאחר ששוני מובהק שכזה פורט רק בריאיון אחד, קשה להסיק אם מדובר בהבדל המאפיין את   

שמא רק את או  בעיר שבה הגן נמצאאת האוכלוסיות המתגוררות  ,האוכלוסיות האלה בכללן

מספר גדול של עולים מאזורים שונים יש  בעיר זו .המסויםלגן הילדים  האוכלוסייה שהגיעה

צורכות ביעילות את שעולים אוכלוסיות בין כי ההבדלים ייתכן ו ,בברית המועצות לשעבר
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 או אף כלכלי שלהן-רקע החברתיהבדלים בהשירותים לבין אלה שמתקשות בכך נובעים בעיקר מ

   11.שאינם בהכרח אחידים מקשיי קליטה

שבמקרים עובדה גם בקיומם של הבדלים בין עולים ממדינות שונות  עלההתרשמות יש לסייג את   

שממנו הגיעו  לשעבר בברית המועצותמודעים לאזור שרואיינו כלל לא היו רבים אנשי המקצוע 

  בטיפולם.שהמשפחות 

  לשוניים פערים

 להורים תרגום שירותי העדר  

  12.רוסית דוברי הוריםל תרגום שירותי כמעט אין      

עזרות באנשי יה –על פתרונות מאולתרים מסתמכים אנשי המקצוע עדר שירותי תרגום, יבה      

א ומצלעת ים נרגמומתבתור הסתייעות בבני משפחה  ;מקצוע אחרים במערכת, דוברי רוסית

משפחות שאינן דוברות עברית אף מתבקשות או נדרשות  ,בחלק ממסגרות הטיפול. צא באלהוכיו

סברו אחרים  ;ספקכי הפתרון המאולתר מרואיינים סברו המקצת מ. מטעמן "מתורגמן"להגיע עם 

ה"מתורגמנים" לעת מצוא הם אנשי מקצוע דוברי רוסית, שאינם  למשל אם) ספקלמרחוק כי הוא 

במצבים שבהם במיוחד בעייתיות התרגום המאולתר עלתה . בעלי הכשרה בתחום התרגום(

במקרים רבים  :למצבו של ילדם בקשרים רגישים לשוחח עם ההורים על נושא הצורךמתעורר 

 אם בשלושלו המוגבלת יכולת התרגום בשל אם , לא התאים למשימהיס והמאולתר שג ורגמןהמת

שמש מתורגמן מבמשפחה יותר  יםבוגרמה יםילדאחד ה במצב שבו )למשל בשיחה מעורבותועצם 

 עוליםהורים ההמרבית כי ציינו ש מקצוע אנשיהיו . עם זאת, (הצעירשל אחיו  ומצב עלבשיחה 

 ,זהאו אף למעלה מ מאפשרת תקשורת סבירההעברית במידה כיום מדברים  עמם הם נפגשיםש

ניכרו בכמה מהראיונות עם  בניגוד לכך .העלוהם שיתה הקושי המרכזי יובעיית התרגום לא ה

עם אנשי  ותפתר שפה משהעדקשיים הנובעים מ – ותרי העולים החדשיםבקרב ובמיוחד  –ההורים 

 סיונותיה לתקשר עם נותני שירותים: "ידיים, רגליים, ראשיאת נ תיארה מהותיאחת הא .המקצוע

 ".דבר לומר יכולהיש, אבל את לא  –

  שפהם מבחינת מותאמי אבחונים ם שלוהעדר ילדיםל תרגום שירותי העדר  

אינם יודעים עברית, כשילדים רבים שהוריהם עלו מברית המועצות לשעבר מגיעים לגני הילדים      

אנשי אחדים מ (.העברית לשפה מאוחרת חשיפה :ההבא נקודהאת ה' ר)אפילו ברמה בסיסית 

                                                   
11

הבדלים כאלה אפשר לבדוק  .העולים של המוצא אזורי לבין כאלה םמדדי בין מתאמים ייתכנו, כמובן  
 .כאן המתואר מזה שונה מסוג במחקרים

12
בין השפות עברית ורוסית.  למחצה-רשמי או רשמינזכר דבר קיומו של שירות תרגום  בלבד בשני ראיונות  

במסגרת מערכת החינוך )לפחות באחד המקרים דובר בתרגום  פנים ברמה המקומית-אל-ניתן פניםהשירות 
בריאיון אחד הוזכר סיוע בתרגום  ידי עובדות סוציאליות דוברות רוסית שאינן מתרגמות במקצוען(.-על

הוזכר דבר קיומו כן ובהתמצאות מטעם משרד הקליטה, אך בהיקף שאינו יכול למלא את כל הצרכים. כמו 
. מסתבר כי שירות זה, "מכבי שירותי בריאות"במרפאות  מוצעשפה הרוסית ששירות תרגום טלפוני ב של
עוד בקרב  הצוותים הרפואיים וכן בקשיים לוגיסטיים.  ניכריםחדש למדי, נתקל בקשיי הטמעה  ירותש

כי מפעיליו של השירות אינם מודעים לקיומו של צורך משמעותי בו בהקשר של טיפול בילדים צעירים  נאמר
( וכי הם מייעדים אותו בעיקר "מכבי"הוריהם העולים )כגון במכונים להתפתחות הילד של  ובקשר עם

 לשירותים למבוגרים, ועל כן כלל לא שקלו לשווקו ללקוחות המכונים ולצוותים בהם.
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מקשה  שליטתם המוגבלת בשפהמקצוע ציינו כי אף שהילדים רוכשים את השפה בגן בהדרגה, ה

עדר ימתאימים בשפה הרוסית ובהעדר אבחונים י. בהםמצב שלד על ביצוע אבחונים והערכות ומא

לבצע אבחונים תקפים של מצב הילדים,  שהומחויב לשמירה על סודיות, ק , מיומןמוסמךמתורגמן 

  בעיקר אבחונים הממוקדים בתחומים קוגניטיביים.ו

 רוסיתגרסה את חסרונה של הדגישו אלו  .חלב טיפת תחנות קושי דומה עלה בראיונות עם צוותי     

שנתיים וחצי. -בגיל שנתייםמבוצעת  ואשר תקשורתבעיות שמיעה ולזהות  תמיועדהבדיקה ל

, שאינם חשופים לעברית ילדיםבעיות אצל ה איתורקושי ב יש ,בדיקהרוסית לגרסה עדר יבה

 מתגלות ומטופלות באיחור.חלק מבעיות השמיעה והתקשורת של ילדי העולים  ךעקב כונראה ש

 העברית לשפה מאוחרת חשיפה  

מילדיהם של עולים מברית המועצות לשעבר מבלים את שנות חייהם הראשונות במסגרות  חלק     

עולים  הוריהםש ילידי ישראלהרוסית. הדבר נכון גם לילדים על טהרת השפה חינוך פרטיות, 

פועלים שעות ארוכות בכל  "הרוסיים"גנים ה. פת, אפילו שוטעצמם דוברי עבריתוב ותיקים יחסית

 הצהריים המאוחרות יום, ולעתים שוהים בהם הילדים משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות אחר

ארבע שלוש, בגיל  דובר עברית לגן ילדים מגיעים . רבים מהילדים הללוהערבעד שעות אף או 

 . םתיבבגם לא דוברה זו משום ש, חמש, מבלי שנחשפו לשפה העברית ולעתים אף

 יםמהילדים הללו מתקשחלק רפואי העידו כי -וגם אנשי מקצוע בתחום הפרה אחדות גננות      

עיכוב לבין להבחין בין עיכוב שפתי על רקע סביבתי בלבד  קלברכישת השפה העברית וכי לא תמיד 

: הנקודה הקודמת את' ר)שפה ם מבחינת עדר אבחונים מותאמיינובע גם מליקוי אורגני. בהה

ת ניסיון להבין א, ה(שפהם מבחינת מותאמי אבחונים של והעדרם לילדים תרגום שירותי העדר

 בילד טיפול מתאיםעכב תמעקב כך  .משנת הלימודיםניכר חלק  לעתים ךנמשמצבו של הילד 

 שליטה-איקורה שבשל . הלשונית ומבחינת יכולת הספר לבית לא יהיה מוכןשהסיכויים וגדלים 

טיפול  קיבלאילו נמנע היה , דבר שבמסגרות של חינוך מיוחד –זמנית  ולּו – הילד משולב בעברית

עיכוב ברכישת  העברית בגיל צעיר יותר. השפהאת  שורכמתחיל לאילו היה מוקדם יותר או 

שהו בבית בשנים ילדיהן שיחסית, ותיקות  חלקןהעברית תואר גם אצל משפחות עולים, 

' ר)במשך רוב שעות היום בידי סבתם  ו. במקרים רבים מטופלים ילדים אלהראשונות לחייהם

 ואינם נחשפים לשפה העברית.  (בהם מטפלת שהסבתא ילדים: להלןנקודה ה

 עבורםב השירותים צריכת על או הילדים התפתחות על המשפיעים מאפיינים

 להישגיות וציפיות נוקשה חינוך  

, מברית המועצות נוטים להיות תובענים ביחס לילדיהםרבים עולים שראיונות עלתה הטענה כמה ב     

תופעה זו ככל הנראה . להישגיות נמרצות " אותםלדחוף"ו ובהם ילדים עם צרכים מיוחדים,

 לדעת אנשי מקצוע ישראלים. יותר ותמשכילהו ותהמבוססמשפחות העולים יחוד בקרב יב שכיחה

 למשל כך .התפתחותםפגוע בואף ל מבחינה רגשיתאת הילדים להציף  "דחיפה" שכזאת עלולה

פורמליות לאחר -חוגים ומסגרות בלתי במקרים שבהם ההורים שולחים את ילדיהם למספר רב של

 אחת הגננות שרואיינובמטרה להאיץ את התפתחותם ואת הישגיהם. שעות הלימודים בגן, 

: "כשילד תובענית זושל גישה  את ההשפעה הרגשית הבעייתיתכך במסגרת המחקר הסבירה 

אליות, קשה לו יותר ]ללמוד ר  -משוחרר, הוא פתוח יותר ללמידה... וכשהציפיות ממנו לא
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מפלס הדרישות של ההורים,  מיתוןבהגננות על הצלחה של צוותי הגנים  לעתים סיפרוולהתפתח[". 

 ואלהורים הקפידו לציין כי הן עושות זאת בעדינות, כדי שלא לפגוע במוטיבציה הרבה של אך 

-הציפיות המופרזות עלה גם בראיונות עם בעלות מקצועות פרה ענייןולקדם את ילדיהם.  חלטפ

לזחול או  וציפיות כי ילדיהם הפעוטים יתחיללעתים הורים עולים מטפחים  ןרותיאלפי  .רפואיים

את ילדיהם  "להוליך"כלל, והם נוטים לעתים  בדרך לכך בואין לצפות ד שוללכת בגיל צעיר מא

 גורמים אלוטיפולים שכלחץ הורי ואותם.  לקדם יוכלו לדעתםשטיפולים קחתם ללוהפעוטים 

 לעמוד בציפיות הוריו. יכולתו-לתסכול אצל הפעוט בשל אי המרואיינותלדברי 

 ורגשית פיזית הזנחה  

כלכלי נמוך, תוארה הזנחה בולטת של הילדים, -הורים מרקע חברתי בייחוד אצלבמקרים אחרים,      

ההזנחה  תתבטאמ; לעתים רגשיתמבחינה מבחינה פיזית )למשל בתחום ההיגיינה האישית( ו

אלו לא אחת נראה כי . החינוכיים וההתפתחותיים של הילדים םבצרכיבלבד מינימלית השקעה ב

עם  תתמודדומהמשפחות ו, של ההורים נמוכה להרמת השכעם  ,קשיי תפקוד ניכריםעם משפחות 

במיוחד.  רבותבמשך שעות לעתים  במשפחות אלו עובדים ההורים ;קשיים כלכליים משמעותיים

 היותם עצם דווקא ולא, כלכלי-החברתי הרקע ואה זה למצב המרכזי הגורם כי השערה עלתההו

. עם עולים ותיקים יחסיתבהעובדה שלעתים דובר  על םהשערה זו נשענה ג .עוליםשל ההורים 

צביות אחת מנשות המקצוע שרואיינו, בעלת ניסיון רב בעבודה עם אוכלוסזאת,   כלכלי-יתחבר ממ 

צב גרוע משל ישראלים ותיקים ממ  ו מצבם של ילדי העולים בקרב אוכלוסיות אל ריכה כי, הענמוך

 :"ירושהבעוברת "לדים אצל משפחות עולים ת היהזנחכי גם . היא העריכה כלכלי דומה-תיחבר

 "מורישים" והם, ורגשיים פיזיים ךוחס מהזנחה סבלוהם  – דל רקעעצמם ב ההוריםמוצאם של 

  אותם לילדיהם.

 מטפלת בהם  הסבתאש ילדים 

 סבתם בידי ביום רבות שעות במשך מטופליםה עולים ילדי תוארו מקצוע אנשי עםבראיונות רבים      

 בגידולם הוריםה מעורבות ;הסבתא בבית גדלים אף המקרים ובמקצת(, סבם גם ולעתים)

, לעברית בחשיפה עיכוב פעם-לא נלווה הסבתא בחברת הממושכת שהייהל. בלבד מעטה ובחינוכם

 . הסבתות עם לתקשר מקצוע אנשי לש הלשוני הקושי גם הובלט ראיונות כמהבו

 ותמקובל ןדרכי גידול ילדים שאינשל רבות מהסבתות ב ןדבקותעוד שבה ועלתה בראיונות      

 תםבגמיל ותנוקשבטפל לו במזונות משמינים במיוחד ילדיםן את הנטייה להזיהגון בישראל, כ

 קויותלומוגבלויות  שלחלק מהסבתות לכל אבחון התנגדות עיקשת של גם מחיתולים. תוארה 

 ובעלות הטון נותנות הן הסבתות פעם-לא כי נראה. לטיפול ולהפנייתם הילדים אצל ותאפשרי

 התנגדותן תוארה ראיונות כמה וכמהבו, בילדים לטיפול הנוגע בכל במשפחה "האחרונה המילה"

 להיענות יםטונ ההורים, אפילו אם להסירו שקשה והטיפולים האבחונים ביצוע בפני כחסם

  . המקצוע אנשי של להמלצות

מגיעים למסגרות חינוך באיחור. הם בשנות חייהם הראשונות ו ת בהםמטפלשהסבתא  ישנם ילדים     

לעתים לאבחון מאוחר של בעיות התפתחותיות,  כדי לגרום ךיש בכמלבד העיכוב בחשיפה לעברית 

רק בגיל  קביעותפוגשים את הילדים ב המיומנים באיתור עיכובים בהתפתחות שכן אנשי המקצוע
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משולבים במסגרות חינוך בגיל צעיר יותר. הילדים ם עם תכיפות פגישותיהל ניגודבמתקדם יחסית, 

 קרב ילדי העולים.בבלבד מיעוט ל נוגעת סוגיה זועם זאת נראה כי 

  ומחשיפה רגשית מטיפולים ,מאבחוניםרתיעה  

 למוגבלויות תיוהתייחסוה יןב פערים נזכרו (יחד גם והורים מקצוע אנשי עם) ראיונות המכב     

 המשפחותמ חלקל םמיגור אלו יםפער כי נראה .הוריםה ובקרב המקצוע אנשי בקרב הילדים

 מאבחונים ההימנעות היוחס המקצוע אנשי עם ראיונותמה בחלק. ומטיפולים מאבחונים להימנע

 שאפיינה המדינה מוסדות כלפי החשדנות רקע על אולי, והטיפול ךהחינו מערכות כלפי לחשדנות

 וארית כן כמו. הנוכחי ההורים דור על גם להשפיע ממשיכה ואשר הסובייטית בחברה ייםהח את

( ותיקים ישראלים אצל גם מה-במידת שקיימת רתיעה) עולים הורים של הרתיעה את מקצוע אנשי

 במעונות ילדיםה לשילוב ראשוני תנאי שהם צעדים – הלאומי לביטוח או הרווחה לשירותי מפנייה

 גורמים בסיוע או המשפחה במסגרת הילדים בקשיי לטפל נטייה גם ונזכרה שבה. שיקומיים יום

 הקריטריונים פי-על מוסמכיםה מקצוע אנשי תמיד אינם ואל גורמים. העולים קהילת מתוך

 מועילים שהם מדעית הוכח לאש מסורתיים טיפולים כמעניקי תוארו לעתים. בישראל המקובלים

 יםנוקש מטפליםכ או – המועצות ברית במדינות יםנהוג ושהי, עיסויב מסורתיים ליםופיט כגון –

  . (הילדים את" מאלפים"ש כמי כאלה מטפלים תיארה הגננות אחת)

להימנעות מאבחון ומטיפול, לעתים סיבה  היא מסוימותסטיגמה הכרוכה במוגבלויות  נראה כי גם     

מוכרים שלא היו  ,ונפשי גם הנטייה של הורים עולים להימנע מטיפולים בעלי אופי רגשי הכמוו

גם באופן  –מחשיפה רגשית בולטת רתיעה  .מקבוצות תמיכה וייעוץ להוריםו ,ברית המועצותב

אף היא אחת הסיבות להימנעות  בפני עובדים סוציאליים וגורמים טיפוליים אחרים –פרטני 

רתיעה זו, כאשר היא באה לידי ביטוי, תוארה כמצריכה עבודת הסברה ושכנוע . מאבחון ומטיפול

עם זאת, כמה מההורים . נדרשת בעבודה עם הורים ישראלים ותיקיםהזו מאינטנסיבית יותר 

שרואיינו, כמו גם אחדים מאנשי המקצוע, תיארו מקרים שבהם עולים השתתפו בשירותי תמיכה 

  בעלי אופי רגשי.

 ריכוזהו קשבם בתחום הוקשיי התנהגות בעיות, רגשיים קשיים  

מספר מרואיינים, בעיקר גננות בחינוך המיוחד, ציינו תופעות בולטות של קשיים רגשיים, בעיות      

 ובעיות קשיים. בטיפולםשהתנהגות וקשיי קשב וריכוז אצל ילדי עולים מברית המועצות לשעבר 

 דוברי מגנים שהגיעו ילדים אצל) שונה במסגרת תלבלהש לקושי לעתים יוחסו ואל התנהגות

 קשיי של להשפעות גם ולעתים, עמם שהות של מעטות שעות בשל הורית בנוכחות ךלחס(, רוסית

 אלו. אלימות בגילויי מתבטאות ההתנהגות בעיות המקרים במקצת. הישראלית בחברה קליטה

 .הרך בגיל ותיקים ישראלים ילדי בקרב למוכר ומעבר מעל כבולטים לעתים תוארו

 ממצאים לגבי ילדי עולים מאתיופיה 3.3

  תרבות הבדלי

 ילדים בהתפתחות פעריםלו פתחותתבה לאיחור ביחס סובלנות  

 עובדהל חשיבות מייחסים שאינם עולים הורים של תיאורים ועלו שבו מקצוע אנשי עם נותבראיו     

 הורים של התעלמות ונזכרה שבה, בדומה. שנתיים גיל עד לדבר או ללכת עדיין החל לא שילדם
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 להסביר נטו שרואיינו המקצוע מאנשי חלק. הקוגניטיבי בתחום התפתחותי איחור של מסימנים

 .האתיופית הכפרית בסביבה המחיה לצורכי המותאמות חברתיות וציפיות דרישותב הדבר את

 להתפתחות באשר האתיופית בתרבות ומכילה רחבה תפיסה של רקע על ותוא הסבירו אחרים

. נורמטיבי חשבהנ התחום בתוך שונות יותר מקבלתוכ "טבעית" כיותר תוארה זו תפיסה. ילדים

 להישגים באשר למדי נוקשות דרישות מציבהה תפיסה, בישראל המקובלת לתפיסה בניגוד זאת

 . הכרונולוגי גילם לפי מילדים המצופים

 העולים בקהילת כי סיפרה, שנה עשריםכ לפני ,ילדה בהיותה לישראל שהגיעה ותיקה עולה     

 בולטת שאינה פיזית מנכות סובל הוא ולפיו ,בנה של האבחון את מקבלת שהיא על אותה האשימו

 .משפחתו ובני, לשעבר זוגה-בן, ּהבנ אבי גם היו המאשימים בין .התפתחותי ומעיכוב חוץ כלפי

 זמן לאורך סירבה היא גם כי סיפרה עוד. קהילתה בתוך ודחויה מבודדת לחוש לה גרמו האשמותה

 פתאום מה. בסדר היה ריוןיהה. בסדר היה הילד" האבחון שעד משום ,מוגבלות לילד ישש להודות

  ?".בסדר לא הוא

  הרפואה מתחום בעניינים בישראל המקובלת מהתפיסה שוני  

 הסיבה את יחסיםימ אתיופיה עולי כי הסבירו המקצוע אנשי - ולקות חולי למצבי הסיבות  -

 רצון" כגון, בישראל הציבור רובב המקובלמ שונים לגורמים ילדים של מחלהל או ללקות

 אחרים במקרים. המשפחה מבני מי של נאותה לא התנהגות על עונש או קללות, כשפים", האל

 סאונד-אולטרה בדיקת כגון, להם מוכר שאינו רפואי הליך של תוצאה לקותב העולים רואים

  .ריוןיהה בזמן האם עברהש

 "ראש כאב" כגון, גופניים במונחים רגשיים או נפשיים קשיים מתארים העולים - סומטיזציה -

 התבטאותהו חשיבהה לעתים קרובות אנשי המקצוע אינם מכירים את דרך. "בטן כאב" או

 טיפוליםמקבלים  ואף, פולשניות לעתים, מיותרות בדיקותאת, ועקב כך העולים נדרשים לזה

 .הרפואית במערכת העולים ההורים של האמון חוסר גובר עקבות זאת רקב .שגויים

 שנראות שאלותמ להיפגע עלולים מאתיופיה עולים - להעליב שעלולות אינפורמטיביות שאלות -

 האם" כגון שגרתית שאלה, למשל כך. שגרתיות אינפורמטיביות שאלות המקצוע לאנשי

 של ביהדותם ספק כהטלת להתפרש עלולה, נירולוגי אבחון במסגרת, "?משפחה קרובי ההורים

  13.שלהם רופאב ההורים לאמון הסיכוי את ולהרוס במסורת ובדבקותם העולים

 של מיובתחוהניתן  רפואי-פרה שירותמ חשש יש רבים הורים בקרב - החולים בית של מהותו -

 הרתיעה בשל זאת ;(חולים בית בתוך השוכן הילד להתפתחות במכון למשל) חולים בית

 שאליו כמקום הוכר חולים בית באתיופיה)" חולים מבתי אתיופיה מעולי רבים של המוגברת

  (.הילד להתפתחות במכון צוות אשת כדברי", למות עומדים כשכבר מגיעים
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איסור נישואי קרובים עד לדרגה של שבעה  עלהדבר קשור בהקפדה המסורתית הרבה של יהודי אתיופיה   
  .או לפחות חמישה ורלאח דורות
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 רבים שעולים העובדה בשל הנראה ככל - רפואי תיעוד של הצגה עלו שמירה על הקפדה חוסר -

 מסמכים על שמירהשב לחשיבות מודעים םנאי הם(, אמם בשפת גם) וכתוב קרוא יודעים אינם

   .אחרים מטפליםלו רופאיםל הצגתםבו רפואיים

 (להלן) לשוני רקע עלו תרבותי רקע על ההבנות-אי בשל אולי - ומטיפול מאבחון הימנעות -

 אבחוניםב, בבדיקות הצורך של ההכחש בה רואים מקצועה אנשימ חלקש תופעה ניכרת

 של יתר-לצריכת אתיופיהמ םעולי של נטייה דווחה שלגביהן, קלות למחלות בניגוד .טיפוליםבו

 רפואי בטיפול בצורך, יותר קשה במחלה מדובר אםש נראה, תרופתיים בעיקר, טיפולים

 ,רפואיים-פרה בטיפולים או נוירולוגי באבחון, דם בבדיקות, כירורגית בהתערבות, ממושך

 .הרפואיים הגורמים להמלצות להיענות נוטים אינם עוליםה הוריםה

 דומא חדשים עולים עם העובדים גורמים מפי נשמעו זו תופעה של במיוחד קיצוניים תיאורים     

 מהמשפחות 70%-כ כי העריכו אלו. קליטה במרכז השוהים( בישראל שנים כשלוש עד)

 תיאורים. המיועד למפגש מגיעות אינן כלל טיפולל או לאבחון הילד את ביאלה להן שהומלץ

 עשור לפני לישראל עלוש אתיופיה ליוצאי קשרב גם ,מעטב מתונה במידה, וועל שבו דומים

, ומתמשכת מקיפה התערבות נעשתה שבהם במקומות רק חל זה בתחום שיפור כי נראה. יותרו

 מקובלל בהשוואה דומא נמוכיםתוארו כ ולטיפול לאבחון ההיענות היקפי םש גם אך

  .אחרות עולים באוכלוסיות ואף הוותיקה הישראלית אוכלוסייהב

 את הביאו כבר אם גם ,רבים עולים הורים כי סיפרו רפואיים-הפרה במקצועות מטפלים     

, 3770-ב לארץ שהגיע ותיק עולה אב. בהם מתמידים אינם, רפואיים-פרה לטיפולים ילדיהם

 התקשה הוא אך, בעירו הילד להתפתחות ביחידה לטיפולים בנו עם בהגעה התמיד לא כי סיפר

בהמשך ' ר) וזמן נגישות לקשיי מעבר כי נראה ".לי בא לא"ו" זמן אין" מלבד, לכך הסבר לספק

 בולטים היו לא שלו שבמקרה(, קשיי נגישות וקשיים כלכלייםפרק -בתת להלןזה ו פרק-תת

 .לבנו שניתן הטיפול משמעות של מספקת הבנה-באי גם קשורה ההתמדה-אי הייתה ,במיוחד

 דובר היותו אף על, לומר ידע לא גם אבה) דיו ברור באופן לו הוסברו לא שהדברים ייתכן

 (.בבנו שטיפלה מי של מקצועה היה מה, למדי טובה עברית

 לוותר נוטים הם כי הדגישו ,קליטה במרכז שעובדת ילדים רופאת ובהם, המקצוע מאנשי חלק     

" עמום" המקרהו ודחוף קריטי אינו העניין םא, ולטיפול לבדיקות ילדים של הפניה על לעתים

 בשל גם לעתיםו ,(המרואיינות אחת כדברי" )ילכו לא שההורים ברור"ש משום זאת. יחסית

 במידה הן הילדים של ההתפתחות מקצב בישראל המקצוע אנשי של הציפיות אוליש הבנהה

 רבים, זאת עם. "טהורות" רפואיות ולא", מוגזמות ואפילו חברתיות" ציפיות רבה

 מיוחדים בצרכים טיפול-ותת אבחון-תת של משמעותית מידה ישנה כי סבורים מהמרואיינים

  .אתיופי ממוצא ילדים של

 סטיגמה  

 האתיופית החברה: פיזיות בנכויות הכרוכה סטיגמה על סיפרו שרואיינו המקצוע מאנשי כמה      

 זו נטייה. מידבקת במחלה מדובר כאילו, בולטת פיזית נכות עם ילדים של מקרבתם להימנע נוטה

 בשנות ארצה שהגיעה ותיקה עולה. מבוגרים גם אלא, הילדים של חבריהם את רק לא מאפיינת

דה כי סיפרה, ילדה בהיותה, השמונים  אנשים פיזית נכות עם ילדים בהורי לראות נוטים בע 
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 נמנעים שבגללה, מיוחד בחינוך הקשור מכל רתיעה הוזכרה כן כמו. לנחמם דרך שאין מסכנים

 בחלק לפחות – ילדיהם יוכלו שבהן אף, כאלה חינוך מסגרות עם פעולה מלשתף רבים הורים

 מסטיגמה נובעת הרתיעה אם ברור לא. לצורכיהם מותאמים וטיפול חינוך לקבל – המקרים

 העדה ילדי של יתר-מהפניית או חינוך למסגרות באשר שונים מושגים מעולמות, תרבותית

 בפרק, המיוחד לחינוך יתר-הפניית 'ר) היסודי הספר בית בגיל מיוחדות חינוך למסגרות האתיופית

3.3.)   

 עמן והתקשורת סמכותיות דמויות  

 בין. מורה או רופא כגון, סמכות לבעל או יותר למבוגר כבוד על מאוד מקפידה האתיופית התרבות     

 מפורשת לשאלה תשובה איננו זהמידע  אם מידע לו ולמסור סמכות לבעל לפנות מקובל לא, היתר

 בבריאות פגיעה כדי עד, שגויים ולטיפול לאבחון אף ולעתים, רבות הבנות-לאי גורם הדבר. מצדו

 לא אישה( א: )הרפואה מתחום דוגמאות שתי עלו מקצוע אנשי עם בראיונות. מוות סכנת ואפילו

 לקבלה היה שאסור תרופה וקיבלה זו עובדה ציינה לא ולפיכך בהיריון היא אם מפורשות נשאלה

(. היריון בזמן מסוימות תרופות שבנטילת לסיכון מודעת הייתה לא שגם ייתכן) היריון בעת

 מעדה, גבה על הפעוטה בתה את נשאה אישה( ב; )קשה מוגבלות עם נולד בנה זאת בעקבות

 בעניין רפואית לבדיקה מכן לאחר קצר זמן הגיעו והבת האם. נשברה הילדה של ורגלה, באוטובוס

 לא הילדה ופציעת, העניין את האם ציינה לא, הילדה של רגלה על שאל לא שהרופא ומאחר, אחר

 .  בזמן טופלה

 ביורוקרטיים תהליכים עם להתמודד וקושי שונים זמן מושגי  

 הם פעם לא. להם שנקבעה בשעה לטיפול או לאבחון להגיע מאוד מתקשים אתיופיה מעולי רבים     

 . תורם את ומחמיצים( שעות כמה של אפילו) ניכר באיחור מגיעים

 הן הקושי מקור. השירותים של הביורוקרטיות הדרישות עם להתמודד קושי להם יש כך על נוסף     

 כלפי חשדנות של רבה מידה נוספת אלה על. פועלות המערכות כיצד לפענח בקושי והן השפה בפערי

. בילדיהם טיפול מסמכי על לחתום הורים של עיקש בסירוב מתבטאת היא היתר בין. המערכת

 ההורים של סירובם. החינוך במערכת מתאים לשיבוץ או לטיפול תנאי תיםלע מהווה כזאת חתימה

 אב. משמעותו ואת במסמך הכתוב את להבין מהקושי גם ולעתים המערכת כלפי מחשדנות נובע

 אנשים, "מהשירותים בחלק קשובים לא מקצוע אנשי הוא העיקרי הקושי כי אמר שרואיין עולה

 החיים מכל שנים יותר בארץ שאני לי נראה" עמם ההתמודדות ובשל", להם אכפת כך-כל שלא

 .נתקל שבהם אחרים משירותים מקצוע לאנשי שבחים גם לו היו, זאת עם". שלי

  ולטיפול לאבחון ההפניה בעת מספק לא הסבר

 ילדיהם את להביא מתבקשים( מאתיופיה בעיקר אך, מדינות ממגוון) רבים עולים הורים כי נראה

 בשל נעשה הדבר כי ייתכן. לצורכיהם ומותאם מספק הסבר מקבלים שהם בלי לטיפול או לאבחון

 לעתים מגיעים אלו עולים. המטפל הצוות מצד התנשאות או לשוניים קשיים, עבודה עומס, רוח קוצר

 חשש של רבה מידה מביעים אך", אותם ששלחו משום" למרפאה או הילד להתפתחות למכון

 רבים. בטיפול ולהתמיד המטפלים הגורמים עם פעולה שיתוף לידי להביאם מאוד וקשה, והתנגדות

 נעשה כי נדמה לעתים(. ומטיפול מאבחון הימנעות בנקודה לעיל' ר) לטיפול מגיעים אינם כלל אחרים

 לבחון מספיק מאמץ נעשה לא אך מטרתה ואת למכון ההפניה סיבת את להורים להסביר כלשהו ניסיון
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 גם זו תופעה תיארה רפואי במוסד מקצוע אשת. ההורים ספקות עם ולהתמודד הובנו הדברים אם

 ממש של סכנה אף בכך טמונה כי ואמרה אחרות טיפוליות ולהתוויות ופותתר נטילת להוראות באשר

 .הילדים לבריאות

  לשוניים פערים

 14ההורים בעבור וגישור תרגום ירותיבש מחסורו תקשורת קשיי  
 

 טיפת מתחנות בחלק למשל, אתיופיה עוליל המיועדים וגישור תרגום שירותי יש שונות במסגרות    

 בהםש במקומותו קליטה במרכזי, חולים בתי של בתחומםש הילד להתפתחות מכונים כמהב, חלב

 הרפואיות מהמסגרות מעטש ,טלפוני תרגום שירות קיים כן כמו 15."פאקט" תכנית פועלת

, רבות מרפאותב בולט חסרונםו, בהיקפם דומא מוגבלים אלהה שירותיםה, זאת עם. בו מסתייעות

 . בקהילה הפועלים הילד להתפתחות מכוניםבו חינוך מסגרותב

 העולים ההוריםש במקרים גם חיוניים וגישור תרגום שירותי כי הדגישו מהמרואיינים רבים     

 דברים ובהבהרת תרבותי בגישור הצורך את תמבטל אינה השפה ידיעת שכן, סבירה עברית דוברים

 העולים של העברית ,ראשונית בהתרשמות ,פעם לא .העולה תרבותל מותאמתה בדרך לעומקם

 רסיפ לדוגמה כך. הדדית הבנה מאפשרת אינה היא ורגישים מורכבים בעניינים אך, סבירה נדמית

 לו שמסרה הרגיש המידע את" יותר או פחות" הבין כי למדי טובה עברית ודובר ותיק עולה אב

 עם נוספת פגישה שאורגנה לאחר רק. בנו של האבחון לתוצאות באשר חינוכית פסיכולוגית

 בנו מצב את לעומק יותר מעט הבין, מתרגמת-ומגשרת סוציאלית עובדת בנוכחות, הפסיכולוגית

 בית של הסוציאלית והעובדת הרופאים סיפרו בתו שנולדה ביום כי סיפר אחר אב. צרכיו ואת

 .תרבותי גישור או תרגום בלי, בלבד בעברית זאת עשו אך, התינוקת מוגבלויות על להורים החולים

 במלואם הבינו לא ההורים. כלל עברית דוברת אינה והאם בלבד חלקי באורח עברית אז דיבר האב

 לטפל מעוניינים אינם םשה בטעות הרופאים סברו הנראה ככל כך ובשל, שקיבלו ההסברים את

 הצוות עם ההבנה מבחינת יחסית טוב היה מצבםש הדגיש אבה. אותה לנטוש ועשויים בילדתם

 מה מבינים שלא[, בעברית מעטות] ליםימ יודעים לא שאפילו, שלי במצב אנשים יש": הרפואי

  ".קורה

 של זמינות מצריכה, שרואיינו המקצוע מאנשי כמה הבהירו, משמעותית הדדית תקשורת     

 הנוכחי מצבה. תקופתיות השתלמויותבו מקיפה הכשרהב שיוכשרו מקצועיים יםנרגמומת/מגשרים

  16.תקופתיות השתלמויותלו נאותה הכשרהל זכו האתיופית לעדה המגשרים מקצת רקש הוא

                                                   
 
 יש לעתים ךא) משלו תוספות ללא ובשלמות בדייקנות צד כל של המסר את להעביר הוא המתורגמן תפקיד14

 מספק התרבותי המגשר. בלבד התרגום לפעילות מוגבל הצדדים עם שלו הקשר(. נוספות בהבהרות צורך
 ההמלצות ובמימוש המסרים בהבנת נוסף סיוע, המטופל עם פרטניות שיחות גם – יותר מקיף שירות

 . למטפל המטופל בין משברים של במקרה גישור וכן הטיפוליות
בראייה  ( היא תכנית לקידום הגיל הרךPACT – Parents And Children Together) "פאקט"תכנית  15

ערים ברחבי הארץ, במסגרת  36-לילדים יוצאי אתיופיה. התכנית פועלת ב . היא מיועדתאינטגרטיבית
לבין משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים וולונטריים ופדרציות יהודיות ג'וינט ישראל שותפות בין 

 בארצות הברית.
 מסודרת הכשרה יש להן 0009 מאז ;הבריאות משרד מטעם הבריאות מגשרותקצת מ  למשלאלה הן כ 16

 .תקופתיות השתלמויות וכן ובתרגום בגישור
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 לשפר היהי אפשר יעילים גישור שירותי בהינתן כי סברו המקצוע אנשי מקרב מהמרואיינים חלק     

 זאת עם .טיפוליםלו לאבחונים ילדיהם עם לפנות עולים הורים של ההיענות מידת את משמעותית

 המועבר המידע על להשפיע שעלולה, המגשר של אישית" נדה'אג" מפני החשש גם לעתים והוזכר

 לאוזני דווקא, ומשפחתיים אישיים סודות חשיפת מפני האתיופית עדהב החשש גםו, הצדדים בין

 במגעיה לתרגום זקוקה שאינה איוןיבר אמרה שרואיינה ותיקה עולה, כך. לקהילה ייךתשמה מגשר

 היא כי מדבריה להבין היה אפשר. בעברית היטב השלט שלא אף, בבנה המטפלים הגורמים עם

" עליי שיודעים אוהבת לא" שהיא הסבירה היא. האתיופית מהקהילה מישהו פניל להיחשף חוששת

 (.מוגבלות עם לילד אם להיותה בקשר)

 תהליךו מעמיקות הדרכה שיחות מאפשר אינו טלפוני תרגום, פנים-אל-פנים מגישור בשונה     

 מבחינת גמיש גם הטלפוני השירות .אנונימיות – אחר חשוב ממד בו יש אך, אמון בניית של מתמשך

 בשפה, כזה מקצועי שירות כיום מספקת" בריאות טנא" עמותת. ניתן ואה שבהם והמקום השעות

 מותקנים אלו במרפאות. כללית בריאות שירותי של במרפאות בעיקר מנוצל הוא. האמהרית

 בתיווך, ביניהם שיחה לנהל להם מאפשרים םהו ,מטופללו רופאל, אפרכסות שתי בעלי טלפונים

, זה שירות מתקצבת אינה המדינה. העמותה של הטלפוני במוקד, משם הרחק נמצאש מתורגמן

, שוסטר מיכל ר"ד עם ריאיון; 0033, נצר)  סגירה בסכנת נתון ולפיכך ,תרומות על נסמך והוא

36/7/0033.)  

 גם, מספקים וגישור תרגום שירותי עדריבה - בהם ילדים ומעורבות מאולתרים תרגום שירותי -

 הסתייעות על המבוסס, מאולתרים תרגום בשירותי שימושה נפוץ אתיופיה עוליב בטיפול

 שירות בבנות, (אחזקה ואנשי שומרים לעתים) המטפל במוסד אחר מתחום בעובדים למשל

 דומא חלקי ,קרובות לעתים קלוקל התרגום כך עקב. משפחה בבניו אתיופי ממוצא לאומי

 סכנה כדיל הביאל עלול הוא חיוניות רפואיות הוראות תרגום של במקרים .הבנות-אי רצוףו

 בני של לעירוב גם גורמת כזה תרגום על הסתמכות. עצמם לחיים ואף תולבריא ממשית

 לנושאים ורגמןהמת לחשיפת וכן הפרט צנעת מתחום רגישים בנושאים זרים של או משפחה

 בין לתווך נאלצה קטנה ילדהש מקרה למשל תואר .בהם לעסוק רגשית בשל תמיד לא הואש

 17.ממנה הצעיר אחיה של למצבו הנוגעים רגישים בנושאים רפואהו חינוך גורמי לבין הוריה

 מתחומים מקצוע אנשי באמצעות פעם-לא נעשים רוסית דוברי עם במגע מאולתרים תרגומים

 לעתים רק אתיופיה עולי אצל אך; ספקמ היותמל רחוק זה פתרון גםו ,השפה דוברי ,שונים

 לסייע וזמינים טיגרית או אמהרית דוברי ,הרלוונטיים בתחומים מקצוע אנשי יש רחוקות

  .בתרגום

 ותרבות שפה מבחינת םמותאמי אבחונים והעדר הילדים עבורב תרגום שירותיב מחסור  

 והצורך אבחונים ביצוע בעת מקצועי בתרגום הצורך נזכרו מאתיופיה עולים לילדי בקשר גם     

 אין) הרך בגיל אבחון בבדיקות והן החינוך במערכת הן, ותרבות שפה מבחינת םמותאמי באבחונים

(. חלב טיפת בתחנות המבוצעת התקשורת וכישורי השמיעה לבדיקת אמהריתב ותמקביל בנמצא

 בשל הן, תרבותית מבחינה גם מאתיופיה העולים לילדי מותאמים אינם כיום המשמשים אבחוניםה

 של משחק ליכולות באשר למשל, כוללים ואל שאבחונים ציפיות בשל הןו שונה מושגים עולם

                                                   
 ת.הסמכות ההורילערער את גם  עלוליםבין הוריהם לבין אנשי מקצוע  לתווךמקרים שבהם ילדים נאלצים  17
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 הגורם ךחס: בנקודה) להלן תוארשי פיכ, הילד בבית מהנעשה דומא מושפעותש יכולות, הילדים
 נםבאבחו להטעות עלולים שונים תרבותיים קודים, כך על נוסף. (השפתית התפתחותב לעיכובים

 הדבר פירוש אין, מבוגר עם עין מקשר נמנע אתיופי ממוצא ילד אם, למשל כך. ואל ילדים של

 אל מבט להישיר מנומס לאש ם שחונךהוא עושה זאת משוש ייתכן. תקשורת קשיי לו שיש בהכרח

 פרצופים זיהוי על המבוססת בדיקהב אותותיה את לתת עלולה תרבותית הטיה עוד .מבוגר אדם

  .הקרובה בסביבתו אליהם רגיל שהילד מאלה שוניםה פנים תווי, מערביים פנים תווי לפי

  השפתית התפתחותב לעיכובים הגורם ךחס 

 להעמקה או ליצירה בסיס הם התרבותיים שההבדלים נזכר מקצוע אנשי עם ראיונות של בשורה     

 מאתיופיה עולים בבתי כי נאמר ושוב שוב. מאתיופיה עולים ילדי אצל התפתחותיים עיכובים של

 הורים של משותף משחק נהוג ולא עמם בשיחה להרבות נהוג לא, לילדים סיפורים לקרוא נהוג לא

. רבות שעות לעבוד הכלכלי הכורח מפאת מהבית להיעדר מרבים ההורים זאת מלבד. ילדיהם עם

 . כלשהי שפה בהתפתחות עיכובים של גבוהה שכיחות המקצוע אנשי ייחסו אלה לכל

 עיכובים של גבוהה שכיחותמתרשמים שקיימת אנשי מקצוע מתחומים שונים לציין שכדאי      

בקרב ילדי עולים מאתיופיה. גם את השכיחות הגבוהה  העדינה המוטוריקה יכולותן של בהתפתחות

 כתיבה בכלי ושימוש משחקיםהזאת הם מסבירים במיעוט גירויים רלוונטיים בבתי העולים, כגון 

  .ובמחשב

 המקצוע אנשי בקרב יותר טובה בהבנה צורך  

 בילד לראות נוטים ופסיכולוגים חינוך עובדי כי מסבירה טל-מי שרונה ר"ד החינוכית הפסיכולוגית    

 ישראלים מילדים המצופים אורייניים כישורים בעל ילד, עברית מדבר כבר שהוא ברגע, עולה

 טובה שליטה עולים לילדים יש לעברית חשיפה של שנתיים-שנה בתוך, לדבריה. גילו בני ותיקים

 יכולות פיתחו כאילו מוטעית תחושה יוצרת זו שליטה .בעברית יומית-םיו "חברתית שפה"ב

 בני של כמו, הנקרא הבנת גם כך ואחר מופשטת וחשיבה מסקנות הסקת כגון בתחומים מקובלות

 החל, יותר רבות שנים לאורך נבנים ואלכ כישורים למעשה, ואולם. כתב על מבוססותה תרבויות

 שהגיעו מי אצל רבה במידה שונים הם אך, אוריינית בתרבות הגדלים ילדים אצל ,בינקות

 מכאן. האתיופית התרבות כמו, וקריאה כתיבה על מאשר דיבור על יותר המבוססות מתרבויות

 חשיבה תבניות גם אלא, ליםימ ואוצר דקדוק רק לא בישראל לרכוש צריך מאתיופיה עולה שילד

 עם ריאיון) לחשוב משנהוג רבות שנים להימשך לעתים עשוי זה ותהליך, עליהן שגדל מאלה שונות

 (.30/33/0033, טל-מי שרונה ר"ד

   כלכליים וקשיים נגישות קשיי

 היתר בין כוללים ואל קשיים. שונים לשירותים העולים של נגישות קשיי נזכרו ראיונותמה רביםב

 הילד להתפתחות מכוניםל למשל) אליהם תחבורה קשייו השירות מקומות של גאוגרפי ריחוק

 ועלתה שבה כך על נוסף. גבוהות נסיעה עלויות וכן( בקהילה מגוריםה ממקום הרחק לעתים השוכנים

 הכורח בשל בהם ולהתמיד טיפוליםול אבחוניםל ילדיהם עם להגיע מתקשים רבים עולים כי הטענה

 .האחרים ילדיהם על שגיחולה רבות שעות לעבוד
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 ועלולים פרטיים טיפול בשירותי להיעזר אפשרות גם מונעים זו אוכלוסייה של הכלכליים קשייה

 ברור מקרה בעקבות קשה נכותב לקהש ילד לש משפחתו למשל כך. אחרים יםמצבב גם מחסום להוות

 שהיא ,משפטית תביעה הגשת שםל הנדרשת רפואית דעת חוות ממןל מתקשה רפואית רשלנות של

 .  חייו בהמשך בילד ראוי טיפול מימוןל המשפחה תקוות

                                                      

 ת עולי אתיופיהאוכלוסייקרב ב שונות

פי רקע -בין קבוצות עולים על ההבחנניכרה  לשעבר המועצות ברית עולייחסות של אנשי מקצוע ליבהת

 יוצאות מגשרות עם ואפילו) המקצוע אנשי מרבית עם בראיונות זאת לעומתחברתי בארץ המוצא. 

 בין הניכר מהשוני נובע שהדבר ייתכן. אחת מקשה אתיופיה בעולי לראות הנטייה בלטה( אתיופיה

הורים עולים מאתיופיה, בלטו הבדלים  עם בראיונות, זאת לעומת .לישראלית האתיופית התרבות

 שעלו הורים בקרב גם. ילדיהםל שירותים לצריכת שונים חסמים חוו שבה מידהמשמעותיים ב

שנים רבות לאחר  אף, לעתים החסמים עם להתמודד שהתקשו היו בישראל וגדלו ילדים בהיותם

נראה שאצל חלק מן העולים מאתיופיה, החסמים השונים מורגשים לאורך זמן רב  הגעתם ארצה.

 יותר מאשר אצל קבוצות עולים אחרות.   

 נוספותממדינות ילדי עולים גבי לממצאים  3.4

מרבית הניסיון של אנשי המקצוע שרואיינו נגע לילדי עולים שמוצאם מברית המועצות לשעבר 

 צרפת, ארצות ובהןעם עולים ממדינות נוספות,  ניסיון בעבודה תואר במקצת הראיונותומאתיופיה. 

אם בשל תימן. מדובר לרוב בניסיון בהיקף מצומצם, ו מדינות אמריקה הלטיניתבריטניה, הברית, 

מובאות  העולות ממנוהתובנות . ואם בשל הפיזור הגאוגרפי של העולים וממדינות אלהיקפי העלייה 

 . למדי מוגבלות צומצם הן, אך בשל הניסיון המלהלן

 מתעורר ככלל,  - , ממדינות אמריקה הלטינית וממדינות דוברות אנגליתילדי עולים מצרפת

 שירותים לקבל ואל ממדינות עולים על מקשים אשר משמעותיים תרבותיים חסמים שאין הרושם

 הרלוונטיים בתחומים עוליםה של המושגים עולם כי נראה. המיוחדים הצרכים בעלי לילדיהם

 עוליםל קשרב בעיקר צוינו, שפה קשיי למשל, קשיים. בישראל המקובל לזה דומה הנוכחי למחקר

 בני בסיוע מקצועי-בלתי תרגום לעתים לאלתר והצורך תרגוםה שירותי העדר יתבעי) מאוד חדשים

 על והשפעתם ופרנסה התאקלמות קשיי תוארו עוד(. אנגלית דוברי שאינם מי לאצ דויחיב, משפחה

 חסמים נזכרו כן וכמ. הילדים ענייני בקידום לעסוק תהפניּו מידת ועל ההתמודדות יכולת

על  דווח מצרפת לעולים בקשר בעיקר (.כלליים ממצאים – 6.3 עילל' ר) םמהותב ביורוקרטיים

 שפה ברכישת אורגני קושי לבין עברית למידת של מוקדם שלב בין להבחין מקצוע אנשי של הקושי

 על ללמוד ואפשר המחקר מגבלותש ככל. עצמה בעלייה הכרוכים רגשיים קשיים לאתר והקושי

 בעיקר משמעותית אלהה קשייםהו חסמיםה של השפעתםש הרושם תעוררה ואל אוכלוסיות

 נוטים להיעלם עם חלוף הזמן. הםוש העלייה שלאחר הראשונות בשנים

 המאה של תשעיםה בשנות ולשע משפחות של למדי קטנה בקבוצה מדובר - מתימן עולים ילדי 

 מבחינה דומא חלשה זו אוכלוסייה. ברחובות אושיות בשכונת מרוכזות המשפחות רוב .החולפת

 בהתייחס שתוארו הקשייםמ רבים. נמוכה השכלה ברמת מתאפיינים וההורים, כלכלית-חברתית
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 בגיל בגרייה מחסור כגון, מאתיופיה עוליםל בקשר שנזכרו לקשיים דומא יםדומ זו לאוכלוסייה

, ילדים להתפתחות בקשר בישראל מהמקובל שונות ציפיות, התפתחותיים לעיכובים גורםש הרך

 .ההורית הסמכות של וערעור לטיפול נמוכה היענות

ילדי עולים ממדינות אחרות נזכרו פה ושם, אך מאחר שמדובר באזכורים בודדים, לא ניתן להסיק 

  מהם מסקנות כלשהן.

    : סיכום הממצאים העיקריים2לוח 

 כללי

 מסודרים נתונים העדר בשל ייעודיים שירותים לפתח קושי  

 המערכות מול זכויות ולממש ושירותים זכויות בדבר מידע לקבל עולים הורים של מוגבר קושי 
 הישראליות הביורוקרטיות

 ייעודי אדם כוח של הקצאה-אי 

 השירותים למתן הכשרה והעדר ותרבות שפה מבחינת מותאמים ומידע ייעוץ בשירותי מחסור   

 ובעקבותיהם, העלייה לאחר איטיים אבחון הליכי+  לארץ העלייה לקראת שירותים תיאום-אי 
 מתאימות חינוך במסגרות הילדים של מאוחר שיבוץ

 ותרבות שפה מבחינת מותאמים, לילדים ואבחונים תרגום שירותי העדר  

 הלאומי הביטוח ועדות עם בקשר קשיים  

 ילדי עולים מברית המועצות לשעבר

 בהם והתמצאות שירותים בצריכת זה ובכלל, באוכלוסייה רבה פנימית שונות 

 ולילדים להורים וגישור תרגום שירותי של מוחלט כמעט העדר 

 במערכת להשתלב קושי ובעקבותיה( הארץ ילידי אצל גם) לעברית רבים ילדים של מאוחרת חשיפה 
  הרגילה החינוך

 חלק אצל ורגשית פיזית הזנחה; מהמשפחות חלק אצל להישגיות מופרזות וציפיות נוקשה חינוך 
 נמוך כלכלי-חברתי ממצב מהמשפחות

 לכך הנלווים הקשיים עם להתמודד שונים שירותים של קושי; סבתם בידי מטופלים רבים ילדים  

 ובעיות התנהגותיים, רגשיים קשיים של ומחשיפה וטיפולים מאבחונים הורים של ורתיעה סטיגמה 
 וריכוז קשב

 ילדי עולים מאתיופיה

 חולי מצביו ילדים התפתחות בעניין תפיסותב – מקצועה אנשי לבין עוליםה בין תרבות הבדלי 
 בין אמון ומשברי הבנות-לאי מקור – זמן מושגיב ואף סמכות אנשי עם תקשורתה דפוסיב; לקותו

 הצדדים שני

 להורים מספקתהסברה עדר ה   

 בעל" מתורגמנים"ל הופכים ילדים; וגישור תרגום בשירותי משמעותי מחסור: לשוניים פערים-
 באשר מקצוע אנשי של הבנות-אי; מתאימים אבחונים חשיפה אישית ופגיעה בפרטיות; אין; כורחם

  העברית השפה ברכישת קושי; אוריינות כישורי ופיתוח שפה לרכישת

  שכיחה מבאוכלוסיות אחרות עדינהה ובמוטוריקה האוריינות בכישוריפגיעה 

 כלכליים קשייםו נגישות קשיי בשל שירותים בצריכת קושי  

 לישראל ההורים עליית לאחר רבות שנים גם לעתים, החסמים של ובולטת מתמשכת השפעה  
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 של ולפיתוח להרחבה ההורים ואנשי המקצוע המלצות. 4

  שירותים

יושמו שמחקר זה הצביעו על שירותים מוצלחים  במסגרת שרואיינו ומההורים המקצוע מאנשי רבים

 והורים אנשי מקצוע. כדאי לדעתם להרחיב את יישומם לאזורים נוספים בארץוש ברמה המקומית

חסמים ההשפעתם של את אשר עשויים לדעתם להפחית נוספים שירותים פיתוח להמלצות גם העלו 

מפרטים  הלוח שבעקבות 5.0-ו 5.3הפרקים -המלצותיהם, ותתעיקר מרכז את להלן  6לוח ארו. יתש

 :את ההמלצות

 : סיכום ההמלצות העיקריות 3לוח 

 שירותים שכדאי להרחיב את היקף יישומם

 תרגום וגישור בין המשפחות לנותני השירותים 

  תרגום מידע וחומרי הסברה 

 וילדיהם עולים הורים עם פרטנית עבודה  :"ביתית תכנית"+  מדריכה/סומכת/חונכת של צמוד ליווי 
  שונות ממדינות עולים למשפחות משותפת פעילותו

 הצהריים אחר בשעות ולהורים לילדים מסגרות 

 ליווי, ייעוץ וחונכות בידי משפחות עולים ותיקות/ישראלים ותיקים 

  משפחות עם בקרב הקצאת משאבים לתחנות טיפת חלב בריכוזי עולים כדי להרחיב את פעילותן
 ילדים צעירים

 תכליתיים-רב מעונותב שילוב 

 שלהם הזמן למושגי התאמהב, ולטיפול בהם אתיופיה עולי לאבחון התורים זמני הגמשת 

 לפתחושירותים שכדאי להוסיף 

  ריכוז הטיפול(case management) 

  רפרנטים לעניין ילדי עולים במערכות שירותים 

  עולים שילדיהם הופנו לאבחון או טיפולהסברה יעילה ומותאמת להורים 

  לשונית ותרבותיתמבחינה שירותי מידע מרוכזים ומותאמים 

 שפה ותרבותם מבחינת אבחונים מותאמי של שירותי תרגום וגישור לילדים + פיתוח ויישום 

 הנגשה לשונית ותרבותית של שירותי רפואה 

 הנגשת שירותי אבחון וטיפול במקומות מוכרים בקהילה 

 אוכלוסיות העולים מגוון רת נותני שירותים לעבודה עם הכש 

 שיפור ההליכים לשיבוץ ילדי העולים במסגרות חינוך בטרם העלייה לארץ ובסמוך לאחריה 

  פעילות הסברה למשפחות עולים מברית המועצות לשעבר )כדי למתן את הלחץ להישגיות; כדי
 לחשוף את הילדים לעברית; כדי להדריך את הסבתות(

  הכשרת אנשי מקצוע ממוצא אתיופי 

  הקהילה האתיופיתשיתוף פעולה עם מנהיגי  

 נוספים טיפולים סבסודו הבריאות בסל רפואיים-פרה לטיפולים העצמית ההשתתפות תהפחת  
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 קיימים שירותים של היקפםלהרחבת  המלצות 4.1

על קיומם ש. יש להניח בהיקף קטןולהלן כבר קיימים, לעתים ביזמה מקומית השירותים המתוארים 

שירותים ראות בל ניתן, ועל כן למחברי דוח זהשירותים נוספים ברמה המקומית לא נודע של 

 ., ליישום בהיקף רחב יותרהמתוארים כאן דגמים אפשריים, גם אם לא בלעדיים

 השירותים נותני לבין( נוספים משפחה ובני) ההורים בין תרגום וגישור תרבותי 

 שרואיינו והורים מקצוע אנשי. האמהרית בשפה רק כמעט תרבותי גישורו תרגום שירותי יש כיום     

 יחסית מועט ותק עם עולים בעבור לפחות, נוספות בשפות גם יסופקו אלו ששירותים המליצו

 מסגרותב םלשלבו האמהרית בשפה השירותים מתן היקף את ביהרחל הצורך גם הודגש. בישראל

 למגשרים מקיפה בהכשרה הצורך הודגש כן כמו(. הילד להתפתחות במכונים למשל) נוספות

 מיומנויות הקניית לכלול זו הכשרה על כי נאמר. עבורםב תקופתיות ובהשתלמויות יםנרגמוולמת

 שלגביהם בנושאים ידע הקניית וכן תרבותי-בין תיווך של בסוגיות העמקה, עצמו התרגום בתחום

 האתיופית לעדה שמגשרים מלץהו מקרים בכמה. (רפואהו חינוך כגון) רושיגהו םותרגה יםנדרש

 של הרבה הקפדתם את לכבד הצורך בשל, בתפקידם משמשים הם ושב המקום תושבימ יהיו לא

  .המשפחתיים הסודות ושמירת הפרטיות בתחומי העולים

 המרכז. "לירושלים תרבותי-הבין המרכז" באחרונה קדםמ ותרגום גישור שירותי של שונה דגם      

 הם המגשרים זה בדגם. בעיר חולים בבתי תרבותי-בין ולגישור לתרגום הכשרה קורסי מפעיל

-בין גישורבו תרגוםב מקצועית הכשרהל זוכים והם, רלוונטיות שפות דוברי, רפואי צוות אנשי

 ובהבנה יםנרגמוהמת בזמינות שירותה של הגדול יתרונו .העיקרי תפקידםל כתוספת יתרבות

 מהכשלים רבים על להתגבר עשויה הכשרההש היא התקווה. הרלוונטי המקצועי בתחום שלהם

 .כךב עוסקים וםרגבתו בגישור הכשרה חסרי מקצוע אנשי כאשר שנגרמים בתרגום

 וזה האמהרית בשפה "בריאות טנא" עמותת של זה כגון, טלפוני תרגום שירות הוא שלישי דגם      

ממצאים לגבי ילדי עולים מברית  – 6.0 לעיל' ר) הרוסית בשפה "בריאות שירותי מכבי" של
 ורגמןהמת של באנונימיות יתרונו (.יופיהתמא עולים ילדי לגבי ממצאים, 6.6-והמועצות לשעבר 

 הרבה בזמינות וכן( נוחות-יאל למטופלים גרוםל עלולה שנוכחותוו במקום הנוכח למגשר בניגוד)

 אישי אמון ולבניית נוספות הבהרה לשיחות האפשרות בהעדר העיקרי חסרונו. השירות של יותר

  .מתמשך

 כתובים הסברה חומרי תרגום  

 ,יחד גם שונות עמותות ומטעם ממשלתיים גורמים מטעם, רלוונטיים בנושאים הסבר חומרי     

 והודגש במיוחד. מספק אינו ההיקף כי הטענה ועלתה שבה אולם, עולים לשונות לכמה תורגמו

 של לציפיותיה התאמתו חשיבות כןו הרוסית לשפה מידע של יותר נרחב בתרגום הצורך

 אסמכתותב יגובה ברוסית כתוב שמידע הצורך הודגש היתר בין. הרלוונטית אוכלוסייהה

 לאמהרית התרגום יעילות כי צוין בבד דב. בתחום מומחים של אחרות ומקצועיות רפואיות

 יודעים שאינם או ,באמהרית לא גם ,וכתוב קרוא יודעים אינם מהעולים שרבים משום, מוגבלת

 .כאלה הסברה חומרי לקריאת הדרושה ברמה לקרוא
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 מדריכה/  סומכת/  אישית חונכת של צמוד ליווי  

 השירות. מיוחדים צרכים עם ילדים שלהן עולים משפחותל צמוד ליווי מספקות תכניות כמה      

 בשיחות סיוע; התפתחות מקדמת ובגרייה תםִא  במשחק, בילדים בטיפול וסיוע בית ביקורי ללוכ

 – המשפחה שפת את הדובר אדם בידי – פיזי ליווי ואף מטפלים וגורמים רשויות עם טלפון

 ואל שירותים על שהמליצו מקצוע אנשי. הילד להתפתחות במכונים למשל, וטיפולים לאבחונים

 כישורי לרכוש להם ולסייע העולים את "לשחרר" הצורך ועל גיסא מחד יעילותם על הצביעו

 בליווי הצורך את המקצוע אנשי הדגישו לפיכך. גיסא מאידך, השירותים עם עצמאיים התמודדות

 סיוע בלי השירותים צריכת עם להתמודדבמיוחד  ולמתקשים בארץ מועט ותק עם לעולים כזה

 .חיצוני

, שנים כשבע זה פועלת תכניתה הכוללת בין היתר ליווי כזה.היא דוגמה לתכנית  "ביתית כניתת"    

 משרד. מלאכי וקריית אדומים מעלה, ירושלים, שמש בית, אשדוד בערים מיושמת היא וכיום

". גוונים" עמותת של ובסיוע בהדרכה, התכנית מפעיל הוא החברתיים והשירותים הרווחה

. יום-במסגרות שוהים אינם ושילדיהן עובדות שאינן הרך בגיל לילדים לאימהות מיועדת התכנית

, (והודו צרפת, אתיופיה, לשעבר המועצות ברית יוצאי בעיקר) שונות ממדינות עולים מערבת היא

 עם – ועוסקות בבתים מבקרות המגשרות. אלו מאוכלוסיות שגויסו מגשרות במסגרתה פועלותו

 נוסף, הפרטנית ברמה התפתחות מקדמת בפעילות –( האבות עם גם ולעתים) והילדים האימהות

 מעת תרבותית ופעילות טיולים שכוללת, משותפת לעולים ממדינות שונות קבוצתית פעילות על

 בין הקשר לשיפור, הילדים של תקינה להתפתחות תרומתה בשל מוצלחת נחשבת התכנית. לעת

 אוכלוסיות בין המוצלח השילוב בשל וכן, הישראלית למציאות בהתאמה לילדיהם ההורים

 נוכחים שהם מפני, המשתתפים שבקרב אתיופיה לעולי במיוחד תורם השילובנאמר כי . העולים

 . קשיים עם מתמודדות, לשעבר המועצות ברית עולי כגון", החזקות יותר" האוכלוסיות גם כי

 הצהריים אחר בשעות ולהורים לילדים מסגרות  

 למשל כך; אתיופיתה הקהילה בני בעבור לפחות, מקומות בכמה קיימות כאלה מסגרות     

 שחקמעם הילדים  לשחק ההורים את מלמדים תקווה בפתח הרווחה שירותי של "צהרונית"ב

 כךו, שירותים כפל קבלת על מגבלהכיום  יש כי צוין זהל בקשר. םהתפתחותאת  מקדםש פעיל

 המשפחה אם גם, זאת. "צהרונית"ה בשירותי להיעזר וגם חונכת של ליווי שירותי לקבל אפשר-אי

 .יישוב באותו מוצעים ושניהם השירותים לשני זקוקה

  ,משפחות - ותיקות ישראליות משפחות או/ו ותיקות עולים ממשפחות וחונכות ייעוץליווי 

 ותיקות עולים למשפחות הוצמדו המיוחדים הצרכים בתחום חדשות גם או בארץ יחסית חדשות

 לפי. כאלה צרכים ם שיש להםלילדי שירותים בצריכת ניסיון בעלות ושהן לכך שהתנדבו יחסית

 שבהן במשפחות המטפל ארגון) לורן בית של "למשפחה מרכז"ב זה פעולה דגם הצליח התיאורים

 ישראלים של משפחות בידי דומה חונכות נזכרה ושם פה(. האוטיסטי הספקטרום על ילדים

. מוצלח נקודתי באלתור או קבועה פעולה שיטת בסיס על נעשתה היא אם ברור לא אך, ותיקים

 של לזה דומה במצב ילד לה שיש ותיקה ישראלית כיצד תיאר מאתיופיה עולה אב, לדוגמה כך

 תמיכתה, לדבריו. ביניהם יצר החולים שבית הקשר בעקבות לה וסייעה במשפחתו תמכה, בתו

 הטיפול קשיי עם בהתמודדות למשפחתו ביותר עזרו הרשויות עם ובמגע למידע בהגעה וסיועה

  .ובִבת
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 למשפחות השירותים את עבותל במטרה, עולים בריכוזי חלב טיפתל נוספים משאבים הקצאת 

  צעירים ילדים עם

 מאתיופיה העולים מריכוזי בכמה ובייחוד, יישובים בכמה בהצלחה פועל שירות של כזה דגם      

 מתימן עולים בריכוזי כןו ,"פאקט" תכנית במסגרת, (ולוד רחובות בערים שכונות בכמה למשל)

 של שירותיה את המרחיבה כוללת תפיסה במסגרת ניתן השירות. (ברחובות אושיות בשכונת)

 הבנהה על מבוססת זו גישה. התפתחותי למעקבו לחיסונים מעבר הרבה חלב טיפת תחנת

 באופן ילדיהם את לגדל להורים תאפשר התפתחותם וקידום בילדים הטיפול בתחום הדרכהש

 וכבוד תרבותית רגישות לצד, זאת. הישראלית החברה דרישות עם להתמודד להם שיסייע

 הורים הדרכת כגון שירותים ניתנים ואל בתחנות. עמם הביאו שהעולים תפיסותלו מסורותל

 לקידום בספרים להשתמש הורים הכשרתו ספרים השאלת, עמם פעיל משחקלו הילדים לגריית

 ומניעת היגיינה, תזונה כגון בתחומים סדנאות, (לקרוא יודעים אינם הוריםה אם גם) הילדים

. ותרבות חברה פעילויות גם לעת מעתו ,ילדים של תקינה והתפתחות גבולות הצבת, תחלואה

 שעולה אימת כל המשפחות מול אינטנסיביתה עבודהה על נוספת ומניעה הדרכה בפעילות מדובר

 נעשית שכזו אינטנסיבית העבוד. רפואיים-פרה בטיפולים או התפתחותית בבדיקה קונקרטי צורך

 ההתערבות נעשית לעתים. ולטיפול לאבחון ההורים של ההיענות סיכויי את להגדיל בכדי

 באמנות ולפטי, למשל) הילדים גני בתוך ילדיםב טיפולית פעילות בתוספת אתהז המערכתית

 (.חיים בעלי ובאמצעות

 הפכו חלב טיפת תחנות מהלכןשב) כזו מערכתית עבודה של שנים לאחר כי מעידים רחובות בנפת      

 העולים משפחות שיעור של משמעותית ירידה ידיל להביא הצליחו( קהילתיים מרכזים למעין

 הרבה"מ ירד השיעור. הרפואי הצוות להמלצות נענו לא ןיהילד אצל כלשהי ללקות חשד אף שעל

 המשפחות של הנותר ברבע שם מתמקדים כעת. כיום 04%-לכ כעשור לפני" 40%-מ יותר

 ,ובסביבתה בעיר והרווחה החינוך, הבריאות מערכות בין הדוק פעולה שיתוף של דגם ומפתחים

 שייכת לציון ראשון גם. לסיוע הזקוק ילד כל של בעניינודיון משותף של אנשי המקצוע שחותר ל

 הנמצאים מאתיופיה עולים ילדי לאיתור "חומש תכנית" בה הוכנה באחרונהו, נפה לאותה

 לקבלת העדיפויות סדרי לפי "במיוחד דחופה לא" בעיה אצלם שזוהתה ילדים, "האפור תחום"ב

 והזנחת הטיפול דחיית עקב החמרה למנוע התכנית מטרת .הילד להתפתחות במכונים טיפול

 להבדיל) ההורים בנוכחות בילדים לטיפול רפואי-פרה צוות של עבודה כוללת התכנית. הבעיה

 "פאקט" בתכנית .ההורים בנוכחות היא גם, לילדים משחקייה וכן( יום במעונות בהם יפולטמה

 בגיל לילדיהם וטיפולים אבחונים עם פעולה לשתף העולים ההורים בנכונות שהשיפור מעריכים

, ארידן ריקי עם ריאיון) חובה בגן נוספת שנה ילדים בהשארת הצורך את משמעותית הפחית הרך

 (. 36/30/0033, באשלים ייחודיות ואוכלוסיות עולים, רך גיל תחום ראש

 תכליתיים-רב מעונותב שילוב  

ששירותיהם  (שנים שלוש עד שנה חצי גילאי) הרך לגיל יוםתכליתיים הם מעונות -מעונות רב     

 3-6 םבגילי לילדים גם"( צהרונים)" הצהריים-אחר בשעות תמיכה לתת כדיהורחבו 

 לע נוסף. יותר רבה באינטנסיביות וטיפולים תומכים שירותים להם להציע כדיו ולמשפחותיהם

, נוספים טיפוליים ועובדים גננת, סוציאלית עובדת מעסיק המעון, הרגיל טיפולי-החינוכי צוותה

 ואל מסגרות (.0033, צבע)'( וכו בעיסוק מרפאים, באמנות מטפלים, פסיכולוג) הצורך לפי
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 שהן בסיוע, עולים משפחותמ התפתחותיים עיכובים עם ילדיםל במיוחד משמעותי מענה מספקות

 של המשמעותי היתרון שם דגש עלהו. זה בדוח שפורטו חסמיםמה רבים על להתגבר כדי מציעות

 ותנתקל אשר ותימן אתיופיה עולי בקרב לקוי הורי תפקוד עם משפחות בעבור ואל מעונות

 ותפרטני, להורים הדרכה פעילויות גם מקיימים עולים בריכוזי מעונות. במיוחד רבים חסמיםב

  .ותוקבוצתי

 העולים של הזמן למושגי שירותים התאמת  

 של הזמן למושגי השירות את להתאים יותר קל כי מצאו הילד להתפתחות המכונים באחד לפחות     

 את נהיש המכון. להם שנקבעה בשעה לטיפול להגיע לעולים לגרום מאשר מאתיופיה העולים

אם כי ) ניכר באיחור הגיעה המשפחה אם גם לטיפול יםתקבלמ העולים ילדי כךו, היערכותו

 ילדיל הטיפולי הרצף את שפרל כדי בכך יהה כי מעידים במכון. (להמתין יםנאלצהם  לעתים

 .העולים

 נוספים שירותיםשל ולקידום המלצות לפיתוח  4.2

הציעו להרחיב את היקפם עלו בראיונות עמם וההורים שירותים מוצלחים שאנשי המקצוע  צדל

. בדוח זהאת החסמים שתוארו  – תולו חלקי –שלדעתם עשויים להסיר נוספים הצעות לשירותים 

 להלן הבולטות שבהמלצות:

 הטיפול ריכוז  

 בכלל לטפל כדי, אזורי או/ו יישובי, מוסדי בסיס על (case managers) טיפול רכזי למנות הומלץ     

 המשפחות תשפ דוברי יהיו ואל רכזיםהוצע כי . מיוחדים צרכים להם שיש עולים ילדי של צורכיהם

 הילד של הצרכים בהבנת לסייע רכזיםכך יוכלו ה. הישראלית בתרבות והן ןבתרבות הן ובקיאים

יתאפשר קידום של  בכך. הרשויות עם ובמגעיה למשפחה מסודר מידע להשגת בתיווך, ומשפחתו

לסייע למשפחות ולאנשי אפשר יהיה ו העולים לילדי אפשרה ככל ומוקדם מתאים, יעיל טיפול

 בעלי יהיו כאלה רכזים כי אפשרות הועלתה. בדוח שתוארו אלה כגון חסמים על התגברלהמקצוע 

ייעודי לתפקיד זה של באורח  תוקצבי ממשרתם חלק ושלפחות החינוכי הייעוץ בתחום מקצועי רקע

 . ריכוז הטיפול

  עולים ילדי לעניין רפרנטים  

 חינוך מערכת, ספר בתי – הרלוונטיות מהמערכות אחת בכל עולים ילדי לעניין רפרנט למנות צעוה     

 לצרכיו השירותים בהתאמת ולסייע לטפל שיוכל  – באלה וכיוצא חולים בית, חולים קופת, אזורית

 .עולים במשפחת מיוחדים צרכים עם ילד כל של

 גם עולים הורים ועם מקצוע אנשי עם מהראיונות רביםב, שונות ריאציותובו, עלו אלו הצעות שתי      

  .יחד

  לטיפול או לאבחון מופנים שילדיהם עולים להורים יעילה הסברה  

 על כי נאמר העולים משפחות בקרב חששות ולהפחית להפניות ההיענות סיכויי את להגביר מנת על     

, מפורט הסבר על להקפיד( חינוך מסגרותו חולים קופות, חלב טיפות כגון) המפנים הגורמים

 שאלות לע מפורט מענה ניתןשו הובנו ההסבריםש וכן, העולים של ולשפתם לתרבותם מותאם

 .ההורים
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 מרוכזים מידע שירותי  

 על והן המוגבלויות של משמעויותיהן על הן, למידע הורים של נגישותם את לשפר הצורך ועלה שב     

 כתובה מידעה היצע תא ביהרחל הצורך מלבד. אליהם ההגעה ודרכי הרלוונטיים השירותים מכלול

 עלהשב ו (םקיימי שירותיםהמלצות להרחבת היקפם של : 5.3-ב רטפומכ) העולים בלשונות

 מבחינה לעולים אותו ויתאימו, פה-בעל גם ,מרוכז מידע וספקשי ייעוץ בגורמי הצורך בראיונות

 כלכליות זכויותוב ורווחה חינוך, בריאות שירותיב לעסוק זה מידע על. ותרבותית לשונית

 או טיפול רכזיידי במידע זה עשוי להינתן .  להן זכאיות מיוחדים צרכים עם ילדים של משפחותש

 או החולים בקופות, חלב טיפת בתחנות, החולים בבתי וילדים יולדות מחלקותב ייעודיים רפרנטים

 של כזה ריכוז כי נראה .כיום הנעשהמ יותר וממוסד מסודראורח ב ,הילד להתפתחות במכונים גם

 בהגעה לסייע, רבים שירותים בין התרוצצות העולים להורים לחסוך עשוי מוגדר במקום נגיש מידע

 מהקשיים רבים להוריהם ולחסוך ביותר להם המתאימים לשירותים הילדים של יותר מהירה

 מרוכז מידע שירות של חיוניותו כי יודגש .מידע להשיג סיונותיבנכיום  יםהכרוכ הנפש ומעגמת

 של למשפחות קשרב גם בעבר פעם לא נזכרה מיוחדים כיםצר עם לילדים השירותים מכלולל אשרב

, עולים בקרב יותר אפילו רב הצורך כי נראה אך. (0033, ותואחר שגיב משל,ל) ותיקים ישראלים

 .מוצאם בארצותש אלומ השונות שירותים במערכות ותהתמצאבו עבריתב מתקשים שהם משום

 של אפשרות גם, מסוימים שירותים על מסודר במידע צורךה לע נוסף, ציינו מהמרואיינים כמה     

 הןש לחלופות ובאשר והרווחה הבריאות, החינוך מערכות למבנה באשר כלליות הסברה פעילויות

 מותאם ובאופן העולים של בלשונם תינתן אם, כזו הסברה, ואל מרואיינים לדברי. מציעות

  .השירותים נותני לבין ההורים בין הפעולה שיתוף ובשיפור חרדות בהפגת לסייע תוכל, לתרבותם

 ותרבות שפהם מבחינת מותאמי ואבחונים לילדים תרבותי וגישור תרגום שירותי  

 הנראה ככל אין, המערכות במקצת למצוא אפשרש, ההורים עם וגישור תרגום לשירותי בניגוד     

 מקצוע אנשי ועם גננות עם בראיונות בעיקר עלה כזה בשירות הצורך. לילדים תרגום שירותי

 עברית דוברי שאינם ילדים של התפתחותי באבחון הקושי על הצביעו הם. רפואי-הפרה בתחום

 כך לשם עזרילה אפשר-אי כי הודגש. שפתם את הדובר מאבחן בנמצא אין אם, בכלל כמעט

 של החיסיון סוגיית בשל והן ומדויק מקצועי בתרגום הצורך בשל הן, מאולתרים תרגום בשירותי

  .לילד הנוגע האישי המידע

 טיפתתחנות ב בדיקות הםוב, שפהם מבחינת מותאמי אבחונים וליישם לפתח הצורך הודגש כן כמו     

 מרואייניםמה היו. החינוך במערכת למיניהם ואבחונים( הרך בגיל ותקשורת שמיעה בדיקת) חלב

 ידי-על למשל ;לשונית רק ולא, תרבותית מבחינה האבחונים את להתאים הצורך את גם הדגישוש

 ותהמקובל אישית-הבין אינטראקציההו השיחה, המשחק מנהגי את התואמות ציפיות תגדרה

  .ממנה מגיע העולה שהילד בתרבות

 שירותים תהנגש  

 במקומות( רפואיים-ופרה רפואיים טיפוליםאבחונים ו כגון) שירותים לספק ההמלצה ועלתה שבה     

 של המגורים לאזורי הילד התפתחות שירותי של סדירה הגעה כללו ההמלצות. בקהילה מוכרים

 שמוכרים תרבותיים במרכזים נוספים טיפול גורמי ושל חלב טיפת תחנות של מיקום וכן העולים

, חלב טיפת תחנות בתוך שירותים מיקום, ולחלופין) ותאחר בנסיבות גם אותם ומשמשים לעולים
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 מרתיע לא, מוכר במקום יינתן שהשירות במטרה זאת כל. (חיובי באור אותן רואים העוליםש משום

 תרגום שירותי ספקל אפשרות בו ושיש, תחבורתית מבחינה נגיש(, למשל חולים מבתי להבדיל)

 הם שלרוב, הילד להתפתחות ממכונים רפואיים-פרה שירותים העברת כללה ההצעות אחת. וגישור

 לבדיקות בעיקר ישמש האזורי המכון; בקהילה לתחנות, מרוחקים יישובים גם משרתיםאזוריים ו

 . המשפחה לבית יותר קרוב יבוצעו השוטפים הטיפולים אך, תקופתיות מומחים

 עולים אוכלוסיות מגוון עם לעבודה השירותים נותני של הכשרה  

. מגוון תרבותי רקע בעלות אוכלוסיות עם לעבודה שירותים נותני של מסודרת הכשרהב הצורך עלה     

 לבין תרבותם בין במיוחד גדולה שוניה בשל, מאתיופיה לעולים בקשר בעיקר הוזכר צורך זה

 של המושגים ולעולם לערכים מפורטת התייחסות תכלול הכשרהה כי הוצע. הישראלית התרבות

 ובשנות צהאר עלייתם בטרם שלהם ההיסטורי לרקע וכן, ולציפיותיהם לאמונותיהם, העולים

 לתרום תוכל, עצמם העולים נציגי ובהם ,מומחים שתינתן בידי ,כזו הכשרה. בישראל קליטתם

 הצורך על גם דגש לשים יש זאת עם. העולים של תרבותייםה םהלמאפייני הרגישות להגברת

 מוצא מאותו אדם כל על תרבותית הכללה של השלכה למנוע כדי, אינדיבידואלית בהתייחסות

 יותר יעילה לתקשורת רק לא תרומה להיות עשויה שכזו להכשרה כי ייתכן .שירותים צורךש

 בין ההבחנה שיפורל גם אלא, המקצוע אנשי לבין וילדיהם העולים ההורים בין אמון של ולביסוס

  .ממוגבלויות נובעיםה כאלה לבין ובתרבותה בישראל הקליטה מתהליכי הנובעים קשיים

 שנת ךשבמ לארץ עולים אשר קשות מוגבלויות עם לילדים חינוך מסגרותב השיבוץ הליכי שיפור 

  תחילתהל בסמוך או הלימודים

 הזקוקים משמעותיים מיוחדים צרכים עם לילדים ל"בחו שנעשו באבחונים בהכרה הצורך עלה     

 מתאימה חינוך מסגרתב עיכוב לאב להשתלב שיוכלו כדי, מיוחדות חינוך למסגרות או צמוד לסיוע

 על, אחריה מיד או לישראל בפועל העלייה לפני עוד כאלה צרכים תיאום לאפשר הוצע. בישראל

 מחודשים אבחונים ביצוע עד או אימותם עד ,הקיימים הרפואיים באבחונים זמנית הכרה בסיס

 זאת כל. הגיעו עתה שזה חדשים לעולים בארץ האבחונים להקדמת דרכים לשקול גם אפשר. בארץ

 דווקא, אחרת מתאימה מסגרתב או החינוך במערכת לשילוב רב זמן להמתין ילדיםמ למנוע כדי

 .חדשה לארץ במעבר הכרוכים נוספים בקשיים טרודים והוריהם הםש בתקופה

  לשעבר המועצות מברית עולים משפחותל הסברה פעילויות 

 הוצעו - מיוחדים צרכים בעלי ילדים על דגשב ,ילדיהם אצל יתר-להישגיות לחץה מיתון -

 החינוך בגני לומדים שילדיהם להורים קבוצתית להסברה וכן פרטנית להסברה אפשרויות

  18.המיוחד

 דרכים לאתר הצורך הודגש - יותר צעיר בגיל העברית לשפה עולים ילדי של חשיפה קידום -

 השפה שימורשלא לפגוע ב השאיפה ובין לעברית הילדים את לחשוף הצורך בין סביר איזוןל

 .םאצל הרוסית והתרבות

                                                   
 לא הידוע ככלש) הצעה הועלתה זו מעין קבוצתית בפעילות רבים להשתתפות עולים הורים של התנגדות בשל 18

מסגרת כזו  .שונים מגנים לילדים הורים שבהן ישתתפו מעורבות קבוצות מפגשיל( בפועל כה עד נבחנה
. יומי-םיו בסיס על פוגשיםהם  שאותם אחרים הורים לעיני מחשיפהשל הורים  החשש את להפחית העשוי

 .אוכלוסיית עולים נרחבתשבהם יש רק ביישובים גדולים יחסית זאת ליישם אפשר יש להניח כי 
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  הילדים בגידול מאוד המעורבות סבתות להדרכת קבוצות  

 התפתחותו תזונה, חינוך בסוגיותולהדריכן  עמן הבנהלתמוך בסבתות, לקדם את ה ת הקבוצותמטר    

 . הילד

 אתיופי ממוצא מקצוע אנשי הכשרת  

 והבריאות הרווחה, החינוך בתחומי אתיופיה יוצאי מקצוע אנשי של בהכשרה הצורך הודגש

 שירות לתתאנשי מקצוע מקרב הקהילה יוכלו . מיוחדים צרכים עם בילדים לטיפול הרלוונטיים

 לצרכים של בני קהילתם מודעותה בהגברת ולסייע מבחינת שפה ותרבות העולים לילדי מותאם

 .בהם ולטיפול התפתחותיים

 שלה הדת ואנשי מנהיגי הקהילה האתיופית עם פעולה שיתוף  

למוגבלויות , דתיים מנהיגיםם ובכלל, קהילהה מנהיגי של המודעות בהגברת הצורך הוזכר

  .העולים בקרב עמדות לשינוי אפשריים כסוכנים, חינוךטיפול ו ולמסגרות

 רפואיים-פרה טיפולים סבסוד  

 סבסוד ולמען הבריאות סל שבמסגרת בטיפולים העצמית ההשתתפות להפחתת לפעולהוצע      

 .הצורך לפי, הסל במסגרת נוספים טיפולים

 צורך באיסוף שיטתי של מידע 4.3

: גם מסקנה חשובה נוספת, נובעת מן המחקר וההורים המקצוע אנשי שנתנו ותישירהמעבר להמלצות 

 של התפלגותההיקף והמסודר על ילדי העולים, על  סטטיסטיצורך באיסוף שיטתי של מידע יש 

דמוגרפיים של משפחותיהם. המאפיינים ה לעו בעבורם שירותים צריכתעל הצרכים המיוחדים שלהם, 

. כך לשם דוגמה, במערך טיפת ולהתבסס עליו לאסוף מידעמיזמתן  שירות החלוהמסגרות מות אחד

חלב של עיריית ירושלים החלו במיפוי של משפחות עולים המטופלות בתחנות וכן נאסף מידע 

ד וא איסוף שיטתי של מידע יקשה מאתחנות המשתייכות לנפת רחובות. ברור כי ללכמה סטטיסטי ב

להסרת החסמים ולשיפור השירות  םעל המערכות לפתח שירותים יעילים ולבחון את תרומת

 הן ,חשובה ביותר גם היאהגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין מערכות השירותים לאוכלוסייה זו. 

  .והארצי המחוזי התכנון ברמת והן היישובית הברמ
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. הישראלית לחברה המדריך – ישראל אנשים ."המיוחד בחינוך אתיופיה יוצאי" .0033. 'ת ,אלמוג
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תרבותית של עולי אתיופיה בישראל". בתוך: -דפוסי תקשורת בין': קוד הכבוד" '. 3770. 'עזר, גבן 

סוגיות בטיפול במשפחות מרקע  -  4סוגיות בנושאי משפחה של יהודי אתיופיה,  פרסום מס' 
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 של למצבה מרכזיים אינדיקטורים אחר מעקב. 0030 .'י, אלמוג ';א, שץ'; ח ,אילת-הלבן ';ג, חביב

 ,30-430-דמ ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. 2ר מספ דוח - הארצית ברמה האתיופית האוכלוסייה

 , ירושלים.העלייה לקליטת והמשרד

 .3775-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 .3773-התשנ"וחוק זכויות החולה, 

 על וחיצוניים פנימיים רקע משתני של השפעתם" .0030 .וולטרס-ו לוטם-ערמון אצל .3777 , ג"ר.טאקר

הד ". רוסית הראשונה ששפתם לשוניים דו גן ילדי אצל השניה ובשפה האם בשפת הלשוניות היכולות

 .36-40:79 האולפן החדש

 .90-35:79 החדש האולפן הד ."והסתגלות סיכון – בישראל העמים חבר יוצא נוער" .0030. 'ל, יכניץ

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות  .1991 לשנת שנתי דוח. 3778. הציבור תלונות ונציב המדינה מבקר

 הציבור, ירושלים.

 עולי עם חינוכית פסיכולוגית מעבודת לקחים? תרבותית רגישות יוצרים איך. "0008. 'ש, טל-מי

, החינוך משרד(. 'עור. )'ג, וייל. תרבותית רב בחברה חינוכית פסיכולוגיה: בתוך". בגנים אתיופיה

 .Net י"שפ באתר גם נמצא. ירושלים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/EduPsyMul

ticulture.htm   (.0033)נדלה: דצמבר 

 הכללי המנהל חוזר. "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות". 0033משרד הבריאות, 

 .ירושלים, 0033פברואר ב 6 ;שבט תשע"אבכ"ט . 1/11' מס

 חוזר. "חוזרים תושבים ותלמידים עולים תלמידים של והשתלבות קליטה""ב. תשעהחינוך.  משרד

 .ב3/ב"תשע ל"מנכ

ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים . 0000. 'ריבליס, ג'; שימעל, מ'; מורגנשטיין, ב';  ד ,נאון

 והמוסד לביטוח לאומי, ירושלים. , 00-644-דמ ,מכון ברוקדייל-. ג'וינטוכיסוים על ידי השירותים

 אתיופיה יוצאי למען התערבות תכנית –" שלמה רפואה". 0000ניראל, נ'; רוזן, ב'; איסמעיל, ש'. 

 , ירושלים. 00-649-מכון ברוקדייל, דמ-. ג'וינטהערכה מחקר תוצאות: ראשוניות במרפאות

 יוצאי למען" שלמה רפואה" ההתערבות תכנית השפעת. 0000. 'איסמעיל, ש'; טרגין, מ ניראל, נ';

 –. המוסד לביטוח לאומי סכרת וחולי אסתמה חולי בקרב הבריאות ומצב הטיפול על אתיופיה

 ., ירושלים00-684-מכון ברוקדייל, דמ-וג'וינט 84מפעלים מיוחדים 
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 א. 33 'עמ, הארץ. "תרגום בגוף המטופל". 08/8/0033. ', ננצר

 היכולות על וחיצוניים פנימיים רקע משתני של השפעתם" .0030. 'י ,וולטרס ';ש ,לוטם-ערמון

 האולפן הד. "רוסית הראשונה ששפתם לשוניים דו גן ילדי אצל השניה ובשפה האם בשפת הלשוניות

  .36-40:79 החדש

. משרד הרווחה והשירותים 2212סקירת השירותים החברתיים . 0033)עורך ראשי(.  'צבע, י

 .החברתיים

. המועצה הלאומית 2229שנתון סטטיסטי  –ילדים בישראל . 0007. 'אריה, א-בן'; ברמן, צ ';ציונית, י

  לשלום הילד בסיוע מכון חרוב, ירושלים. 

. המשרד לקליטת העלייה 2211ילדים עולים בישראל . 0033(. 'עור. )'כהן, ש'; אריה, א-בן'; קושר, ח

 .ירושלים, והמועצה הלאומית לשלום הילד

-לשוניים ודו-היכולות הלשוניות והחברתיות של ילדים חד –מס שפתיים ". 0030. 'בקר, ע'; , ארום

  .09-38:0030: יוני גןהד ה. "לשוניים בגן חובה

-. מאיירסמיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. 0033. '; בן, א'; מילשטיין, א'שגיב, נ

  ירושלים.  , 33-483-דממכון ברוקדייל, -ג'וינט

. 0003. אתגרים, מדיניות, תכניות וכיווני פעולה –שילוב עולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 מכון ברוקדייל.-המרכז לילדים ולנוער ותכנית המחקר על קליטת עלייה בג'וינט

כיתה ו': –הגןמגיל רכישת השפה הכתובה בקרב ילדי העדה האתיופית בישראל . 0003. 'שני, מ 

. דוח מסכם מדעי. אוניברסיטת חיפה, סביבתיים ולשוניים-היבטים קוגניטיביים, אורייניים

 החוג ללקויות למידה, חיפה. –הפקולטה לחינוך 

 :בתוך". התערבות מרכיבי: משפחותיהם ועם עולים ילדים עם טיפולית עבודה. "0008. 'י, שרגה

 באתר גם נמצא. ירושלים, החינוך משרד(. 'עור. )'ג, וייל . תרבותית רב בחברה חינוכית פסיכולוגיה

 .Netי"שפ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/EduPsyMul

ticulture.htm  (.0033דצמבר : )נדלה 
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