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יוצאי בעולים הטיפול מדיניות ז': חלק
יישום  הרווחה שירותי במסגרת אתיופיה

הרווחה במשרד החומש תוכנית

מושיוב1  | |  דפני

מבוא

כ-129,000  אתיופיה יוצאי אוכלוסיית מנתה 2011 הלמ"ס, בשנת פי נתוני על
אתיופיה עלו יוצאי מורכב. בארץ אתיופיה יוצאי של הקליטה נפש. תהליך
אתיופיה מעולי גדול חלק הישראלית. החברה של מזו מאוד שונה מתרבות לארץ
קיימות עברית שהיו ללימוד ומסגרות רגילות העברית ברכישת השפה התקשו

צרכיהם. על לענות התקשו בארץ

עלייה מסע לאחר יוצאי אתיופיה. על הוא הקשה גם בארץ נקלטו בו האופן
את להעתיק ונאלצו זמניים  במרכזים העולים מרבית שוכנו  תלאות, רצוף
השפיעו התכופים  והמעברים הארוך הקליטה  מסע פעמים. מגוריהם מספר
מכך, יתרה והמשפחה. הקהילה את מאוד החלישו ואף בארץ השתקעותם על
בשכונות, רבות פעמים גדולים, בריכוזים היום עד מתגוררים מהעולים רבים

שיקום. שכונות בעבר שהיו

התמ"ת, השיכון, הבריאות, החינוך, הקליטה, משרדי באמצעות ישראל מדינת
בכל פרו-אקטיבית רשת קליטה רבות לבניית הלאומי, פועלת והביטוח הרווחה

התרבותיים. הפערים ולצמצום אתיופיה מעולי ריכוז יש בה ושכונה שכונה

אגפיו על ישראל וג'וינט היהודית הסוכנות באמצעות היהודי העם של מקומו
המעורב אחר מרכזי גורם הוא חשוב במיוחד. אתיופיה עולי בקליטת השונים

אתיופיה. יוצאי של שונות עולים עמותות הוא הקליטה במערך

ההתמודדות אתיופיה, עולי לקליטת שנפרשת הרחבה הקליטה רשת למרות
כלכלי מצב מקצועי, אופק עם איכותית תעסוקה העדר העלייה, קשיי עם

אתיופי) רגליה" (פתגם על ותצעד תקום הביצה לאט "לאט

על  ואחראית החברתיים והשירותים הרווחה במשרד הקליטה מנהלת מרכזת היא מושיוב דפני  1

במשרד. אתיופיה בעולי לטיפול החומש תכנית יישום

בעריכת הפרק. הסיוע על והכשרה תכנון למחקר, מהאגף גורן הראל תודה לד"ר
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בעייתי ומערך חברתי, משפחתי וקהילתי מתפורר, הביאו לכך שרבים מאוד 

מעולי אתיופיה נדרשו לעזרתם של שירותים חברתיים שונים ובמיוחד לשירותי 

רווחה. 

נכון להיום מספר העולים יוצאי אתיופיה הוא 129,456 נפשות. מתוכם רשומים 

72,821 נפשות במחלקות לשירותים חברתיים כלומר 56% מכלל יוצאי אתיופיה 

רשומים כמטופלי רווחה.

כפי שיוצג בהמשך פרק זה, מאז תחילת עלייתם של יוצאי אתיופיה ועד היום 

נעשו מאמצים רבים מצד שירותי הרווחה, לסייע בקליטתם של בני קהילה זו. 

יחד עם זאת, כפי שיעלה מהנתונים שיוצגו, הקשיים הייחודיים של העולים 

והקושי של השירותים החברתיים והחברה בישראל למצוא דרכים הולמות על 

מנת להתמודד עמם, משאירים צרכים רבים של בני הקהילה ללא מענה. 

אתיופיה  יוצאי  של  השתלבותם  להמשך  ביחס  דאגה  מעוררים  אלה  נתונים 

בחברה הישראלית ומצביעים על הצורך להמשיך ולחפש דרכי פעולה מערכתיות 

ובין משרדיות, על מנת לסייע להם.

מרבית ההשקעה ביוצאי אתיופיה עד כה התמקדה בתחומים של דיור, חינוך 

ושילוב בתעסוקה. משרדי הממשלה בחרו למקד את ההשקעה בתחומים של 

חיזוק משאבי ההון האנושי של יוצאי אתיופיה. ההשקעה בתחום חיזוק התא 

המשפחתי, בראייה מערכתית של צרכי המשפחה המסורתית, היתה מצומצמת 

יותר. 

החינוך  בתחום  המאמצים  של  המשמעותית  ההצלחה  לעומת  מכך,  יתרה 

בצמצום הפערים בין יוצאי אתיופיה לילדים שאינם יוצאי אתיופיה, ההצלחה 

בתחום ההורות והיחסים במשפחה אינה כה בולטת והמאמץ בתחום אינו 

שיטתי. 

עם  להתמודדות  הרווחה  של משרד  החומש  תוכנית  מוצגת  זה  פרק  בהמשך 

הקשיים של יוצאי אתיופיה (שהיא נגזרת של תוכנית החומש הבין-משרדית 

על פי החלטת הממשלה מס' 3116 מיום 10.2.08), מתוך ראיית המשפחה ככזו 

המצויה במעבר בין תרבותי. תפיסת המשפחה בתכנית החומש מבוססת על 

ראייה הוליסטית, מערכתית, בארבעה תחומי התערבות:

שילוב בתעסוקה, שדרוגה, או בניית אפיקי מוביליות לתעסוקה איכותית.   .1

לאומי,  ביטוח  כגון  במסגרות  או  העבודה  במקומות  זכויות  מיצוי  (כולל 

הכשרות מקצועיות, מעבר מעבודה חלקית או זמנית לעבודה מלאה וקבועה, 

לימוד תוך מפעלי ועוד.)
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חיזוק  על  דגש  עם  המשפחה  בני  בין  והתקשורת  הגומלין  יחסי  חיזוק   .2
הבית,  ניהול  משותף,  תקציב  ניהול  משפחתי,  שיח  כגון  חיים,  מיומנויות 

הצגה עצמית במקומות עבודה, ובניית השפה והזהות המשפחתית. 

היכולות  על  דגש  עם  והילדים,  ההורים  של  הלימודיות  היכולות  חיזוק   .3
האורייניות.

בנייה והפעלה של רשתות תמיכה חברתיות.  .4

הפרק מציג גישה חדשה של שירותי הרווחה כלפי אוכלוסיית עולי אתיופיה 
המטופלים בשירותי הרווחה. לראשונה הוגדרו הבדלים בקרב יוצאי אתיופיה 
המטופלים בשירותי הרווחה, על פי מהויות הנזקקות. לא עוד קבוצה אחת 
 2.2 סעיף  (ראה  פרופילים  לפי  המחולקות  תתי-קבוצות  אלא  שונות,  ללא 
בהמשך). בנוסף בניית תוכניות הסיוע התבססה על הבנה מעמיקה יותר של 
והיחסים  המשפחה  ביחידת  התחשבות  מתוך  לעולים  הייחודיים  הצרכים 
בתוכה, ובהתאמה לתרבותם ולצורכיהם במסגרת הרשות המקומית בה הם 

מתגוררים.

נתונים על מצב יוצאי אתיופיה בחברה בישראל  1

השכלה ותעסוקה   1.1

לאלה  יחסית  נמוכות  השכלה  ברמות  מאופיינת  אתיופיה  יוצאי  אוכלוסיית 

יוצאי  מכלל   (45%) מחצית  כמעט  בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  כלל  של 

אתיופיה החיים בישראל, הם בעלי השכלה של שמונה שנות לימוד או פחות, 

ל-13%  רק  היהודים.  כלל  בקרב   (5.7%) אחוזים  משישה  לפחות  בהשוואה 

כמחצית  לעומת  לימוד,  שנות  מ-12  יותר  של  השכלה  אתיופיה  יוצאי  מכלל 

מכלל האוכלוסייה היהודית. ההשכלה הנמוכה של יוצאי אתיופיה משפיעה גם 

על שיעורי התעסוקה בקרבם. בשנת 2004 היו פחות ממחצית הגברים (45%) 

וכשליש מהנשים (34%) מועסקים. זאת בהשוואה ל- 73% ו- 66%, בהתאמה, 

בקרב כלל האוכלוסיה היהודית. חשוב לציין עוד, כי מאז 1996 חלה ירידה 

הנשים חלה  ואילו בקרב   (1996 בשנת  (מ- 54%  הגברים המועסקים  באחוז 

עליה באחוז המועסקות (מ-24% בשנת 1996 ל- 34% כיום). אחוזי התעסוקה 

רבה  כלכלית  למצוקה  מביאה  המועסקים  של  הנמוכה  וההשכלה  הנמוכים 

בקרב אחוז משמעותי מבין יוצאי אתיופיה2.

2  וולדה-צדיק (2006).
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שליטה בעברית   1.2

המאפשר  באופן  בעברית  שולטים  אינם  עדיין  אתיופיה  מיוצאי  גדול  חלק 
להם להשתלב בתעסוקה, לעשות שימוש מושכל בשירותים חברתיים שונים, 
או לערוך מעקב סדיר אחר המצב של ילדיהם בבית הספר. לדוגמא: במחקר 
הערכה שנערך מזה מספר שנים אחר תוכנית PACT עולה שכ-52% מהאמהות 
לילדים בגילאי 8-3 בערים בהן מופעל הפרויקט אינן יכולות לשוחח עם המורות 
בארץ  החדשות  האמהות  בקרב  יותר  גבוה  אומנם  זה  אחוז  רגילה.  בעברית 

(88%) אך קיים בשיעור גבוה גם בקרב האמהות הותיקות יותר (45%)3. 

הרכב משפחה   1.3

רבות מהמשפחות יוצאות אתיופיה הן משפחות גדולות עם ארבעה ילדים ואף 
גבוה  אתיופיה  יוצאי  בקרב  הוריות  החד  המשפחות  אחוז  לכך,  מעבר  יותר. 
פחת  מאתיופיה  העלייה  תחילת  מאז  השנים  במהלך   .18% על  ועומד  מאוד 
אחוז המשפחות החד הוריות בקהילה (18% לעומת 21% בשנים 1995-6) אך 
ו-6%   7%) הכללית  היהודית  לאוכלוסייה  בהשוואה  מאוד  גבוה  עדיין  הוא 

בהתאמה)4.

מספר הילדים הגבוה וגודל המשפחות מעצים את המעמסה הכלכלית והרגשית 
המוטלת על ההורים האחראים לגידולם. המספר הגדול של משפחות חד הוריות 
מצביע גם על השינויים והמשברים שעוברים על המשפחות יוצאות אתיופיה 
לתהליכים  דגש  ניתן  הגירה  על  בספרות  לארץ.  התרבותי  מהמעבר  כתוצאה 
הכרוכים  והלחצים  בשל הקשיים  למשברים,  החושפים את התא המשפחתי 
בה. רבות מהמשפחות במעבר מארץ לארץ, נמצאות במצב זמני של בדידות, 
ללא רשתות תמיכה משפחתיות וחברתיות, ללא הכרות עם התרבות והשפה. 
החוסן המשפחתי, הקרבה והתמיכה הם המקור ליכולת המשפחה להתגבר על 

.(Ben-David, 1995) משבר ההגירה

הורות   1.4

הכלכלית  המצוקה  אתיופיה,  יוצאות  במשפחות  היחסים  בדפוסי  השינויים 
והגידול בהיקף המשפחות החד הוריות מעידים על הקשיים הרבים העומדים 
ארציים  נתונים  שאין  למרות  הילדים.  גידול  עם  בהתמודדות  הורים  בפני 

3  חביב ואח' (בהכנה).

חביב, הלבן-אילת, שץ ואלמוג (2010).  4



| 339 |

סקירת השירותים החברתיים 2011

שיטתיים בנושא זה, ניתן למצוא עדויות לקשיים של ההורים מתוך ממצאי 
.5PACT מחקר הערכה של פרויקט

(כגון  בילדים  יומיומי  טיפול  של  שונים  בתחומים  ההורים  התנהגות  בחינת 
מיוצאי  ומעלה  שכ-20%  מעלה  וכד')  לעונה  מתאים  לבוש  לגן,  מזון  הבאת 
אתיופיה בני 8-3 אינם מביאים מזון הולם לגן, אינם לבושים בהתאם לעונה 
ואינם מקבלים טיפול רפואי בעת הצורך. אחוזים אלה גבוהים בהשוואה ל 3% 
עד 5% מהילדים שאינם יוצאי אתיופיה בני אותם גילאים הסובלים מבעיות 

אלה.

דיווחים ביחס למעורבות ההורים בלימודי ילדיהם בבית הספר, דאגה לציוד 
יוצאי  ההורים  של  קשיים  על  היא  גם  מצביעה  בית  שיעורי  והכנת  הנדרש 
אתיופיה. למשל כ-75% בלבד מההורים יוצאי אתיופיה משתתפים באסיפות 
הורים בבית הספר או בגן, בהשוואה למעל 90% מקרב הוריהם של הילדים 
 PACT הותיקים. 30%-40% מתלמידי כיתות א ו-ג' בערים בהן מופעל פרויקט
באים לבית הספר ללא ציוד דרוש ומבלי שהכינו שיעורי בית, בהשוואה לכ- 

10% בלבד מבין הילדים שאינם יוצאי אתיופיה באותן ערים.

ובני  הילדים  בקרב  התנהגות  ובעיות  נשירה  לימודיים,  פערים    1.5
הנוער

ספר  בבתי  התלמידים  כלל  לבין  אתיופיה  יוצאי  בין  הלימודיים  הפערים 
עמדו  תשס"ז-תש"ע  בשנים  המיצ"ב  במבחני  מאוד.  גדול  הוא  עברית  דוברי 
למעלה  אף  ח'  כיתה  ובשכבת  התקן,  מסטיית  רבעים  כשלושה  על  הפערים 
מזה. בהשוואה בין בנים ובנות יוצאי אתיופיה, נמצא שההישגים של הבנים 
אתיופיה,  וילידי  ישראל  ילידי  אתיופיה  יוצאי  בין  ובהשוואה  יותר,  נמוכים 
נמצא שההישגים של ילידי אתיופיה הם נמוכים יותר. ממצאים אלה עקביים 
בקרב כל שכבות הגיל הנבחנות: כיתות ב' (נבחנים בעברית בלבד), כיתות ה' 
וכיתות ח'. יש לציין שגם בעת בחינת הפערים בין התלמידים יוצאי אתיופיה 
לבין כלל התלמידים בעלי רקע חברתי-כלכלי נמוך, עדין נמצא הפרש של כחצי 
אינם  הלימודיים  שהפערים  היא  הדבר  משמעות  הקבוצות.  בין  תקן  סטיית 

מוסברים במלואם על ידי הרקע החברתי-כלכלי (ראמ"ה, 2011).

הפערים הלימודיים משתקפים בהמשך בהישגים נמוכים של יוצאי אתיופיה 
היו  אתיופיה,  יוצאי  הנוער  בני  מכלל   34%  ,2005 בשנת  הבגרות.  בבחינות 

5  חביב ואח' (בהכנה).
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כניסה  המאפשרת  לתעודה  זכאים  היו  בלבד  ו-18%  בגרות  לתעודת  זכאים 

לאוניברסיטה. זאת לעומת 58% ו-51% בהתאמה בקרב כלל היהודים. זאת 

ועוד, באותה שנה כ- 12% מיוצאי אתיופיה לא סיימו 12 שנות לימוד (כלומר 

נשרו מהלימודים לפני סוף כיתה י"ב) לעומת 5% בלבד בקרב כלל היהודים 

(וולדה-צדיק, 2006).

חשוב לציין כי בכיתה ג' כבר מתגלים פערים גדולים יחסית בין יוצאי אתיופיה 

מיוצאי   25% לדוגמא,  והרגשית.  החברתית  הסתגלות  בתחומי  גם  לותיקים 

פיזית  (אלימות  בבית הספר  שלילית  התנהגות  מפגינים  ג'  בכיתות  אתיופיה 

הילדים  מבין   12% ל-  בהשוואה  המורים)  עם  פעולה  שיתוף  אי  ומילולית, 

שאינם יוצאי אתיופיה. בגיל מבוגר יותר, אחוז בני הנוער הנתפסים בעבירות, 

בקרב יוצאי אתיופיה, גדול פי שניים יחסית לחלקם באוכלוסייה היהודית. 

כמו כן חשוב לציין כי מספר הנערות במצוקה יוצאות אתיופיה הוא כ- 1175 

היקפים   .17,388 מתוך   1138 הוא  המטופלים  הנערים  ומספר   16,965 מתוך 

כאלה מסמנים מצוקה עמוקה בקרב העולים וילדיהם.

נתונים על יוצאי אתיופיה המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים    1.6
מתוך נתוני היסוד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אחוז גדול מאוד (56%) מבין יוצאי אתיופיה מוכרים לשירותי הרווחה.

לוח 1 מציג מספר מאפיינים מרכזיים של משפחות יוצאות אתיופיה המוכרות 

לשירותי הרווחה ואת הנזקקויות העיקריות שנרשמו עבורן6. הלוח מציג את 

מאפייני המשפחות על פי התקופה בה עלו לארץ. 

יחסית  זמן רב  כ- 80% מבין המשפחות המוכרות לשירותי הרווחה מוכרות 

– שלוש שנים ויותר. אחוז גבוה יחסית (21%) מהמשפחות הן חד הוריות. 

באופן יוצא דופן, כמעט כל המשפחות יוצאות אתיופיה המוכרות במחלקות הן 

בעלות נזקקות על רקע בעיות של הכנסה או שראש המשפחה בהן אינו מפרנס 

(97%). בעיות תקשורת בקליטה מהוות את הנזקקות השניה בשכיחותה אצל 

יוצאי אתיופיה המוכרים במחלקות (27%). כצפוי, בעיות אופייניות לקליטה 

שכיחות יותר אצל העולים החדשים. 

ילידי  הם  בה  הזוג  בת/בן  או  המשפחה  שראש  כמשפחה  הוגדרה  אתיופיה  יוצאת  משפחה   6

אתיופיה.
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הקשורות  לאלה  הלב  תשומת  את  להפנות  מעניין  לנזקקות,  העילות  מבין 

לתפקוד המשפחה וליחסי ילדים הורים. לכ-16% מהמשפחות נרשמה נזקקות 

בתחום תפקוד האב, האם או יחסי הורים וילדים ('תפקוד משפחתי' בלוח 1) 

ולכ-13% בתחום החינוך והתנהגות הילדים.

במשפחה  ביחסים  הקשורות  שבעיות  כך  על  מעידים  הנתונים  מכך,  יתרה 

וביחסים בין הורים וילדים נפוצות יותר בקרב המשפחות הנמצאות בארץ זמן 

רב יותר. כך גם לגבי אלימות במשפחה ואלכוהוליזם. דבר זה עשוי לנבוע מכך 

שמשפחות ותיקות יותר, שתיפקדו היטב, כבר אינן מוכרות למחלקות. הסבר 

אחר יתלה את התופעה בהחמרת היחסים במשפחה והבעיות האישיות לאחר 

שנים של מצוקה עמוקה. יתכן גם כי המצב החמור יותר בקרב ילידי הארץ 

והותיקים יותר נובע ממודעות גוברת והכרות של העובדים הסוציאליים עם 

המשפחות.

ההיענות לצרכיהם של יוצאי אתיופיה מצד שירותי הרווחה רחוקה מלהיות 

שירות  מקבל  אתיופיה  יוצאות  המשפחות  מבין  קטן  אחוז  בסה"כ,  מלאה. 

שירות המתועד במערכת מס"ר  כלשהו בקהילה. 22% מהמשפחות מקבלות 

ומהן 16% מקבלות שירות הקשור בילדים משירותי ילד ונוער. 

ואת  זו  אוכלוסייה  עבור  הרווחה  שירותי  היערכות  את  מתאר  הבא  הפרק 

הגישות שהנחו אותה במסגרת תוכנית החומש לטיפול ביוצאי אתיופיה.

| לוח 1 | משפחות יוצאי אתיופיה, המוכרות במחלקות לשירותים חברתיים בארץ7

סה"כ עלו מ-1999-19902000-20052006עד 1990שנת עליה

19,936 5080986325862407משפחות

72,821 1620736464103009850נפשות במשפחות

28,113 58101323342914779מספר ילדים (0 - 17)

מספר משפחות עם 
ילדים (0 - 17)

2455538816951852 11,390

מוכרים מעל 3 
שנים (אחוזים)

78%86%87%55%80%

לא כולל תיקים גנוזים. מבוסס על קובץ נתוני יסוד מעודכן לשנת 2012.  7
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סה"כ עלו מ-1999-19902000-20052006עד 1990שנת עליה

משפחות חד הוריות 
(אחוזים)

22%22%20%20%21%

נזקקויות עיקריות8 באחוזים: 

96%97%97%98%97%רמת הכנסה נמוכה

14%20%47%63%27%בעיות בתקשורת

חינוך והתנהגות 
ילדים

11%15%15%9%13%

חד הוריות/ילדים 
קטנים

11%10%6%8%9%

9%8%5%4%8%בעיות אישות

מחלה אקוטית 
כרונית

8%9%7%6%8%

7%6%5%5%6%נכויות ומוגבלויות

17%18%14%11%16%תפקוד משפחתי

5%8%7%3%7%נערה במצוקה

6%6%2%2%5%בעיות דיור

8%8%7%5%7%אלימות במשפחה

1%1%1%1%1%יתמות

2%2%1%1%2%פיגור שכלי

3%3%2%2%3%מחלת נפש

2%1%0%0%1%אלכוהוליזם

המשפחה מקבלת 
שרות כלשהו 

ממשרד הרווחה 
19%22%25%29%22%

המשפחה מקבלת 
שירות משירות ילד 

ונוער
13%15%19%24%16%

מבוסס על נזקקויות של כל בני המשפחה (בעיה הקיימת אצל אחד או יותר מבני המשפחה, בין   8

אם כנזקקות עיקרית או כמשנית.)
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תוכנית החומש לטיפול ביוצאי אתיופיה – תוכנית משרד הרווחה   2 
והשירותים החברתיים על פי החלטת הממשלה. 

שנים רבות פועלות ממשלות ישראל להגדלת הסיוע ליוצאי אתיופיה. בפברואר 
2008 החליטה ממשלת ישראל, בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני עליה, 
קליטה והתפוצות מיום ה- 5 במרץ 2007, לאמץ את המלצות ועדת המנכ"לים 
בראשות מנכ"ל משרד רה"מ בדבר הכנת תוכנית חומש לקידום קליטתם של 

בני העדה האתיופית.

שיפור  את   ,2012–2008 לשנים  כיעד  ראתה  זו,  בהחלטה  ישראל,  ממשלת 
קליטתם של בני העדה האתיופית, תוך הערכות למתן טיפול רב–תחומי בנושאי 
חינוך, רווחה, תעסוקה, שיכון וקליטה. הממשלה בחרה להתמקד באוכלוסיית 
ובשוק  האזרחיים  בחיים  השתלבות  סף  על  הנמצאים   25-18 בני  הצעירים 
ללא  משפחות  של  גבוהים  ריכוזים  בהן  ובשכונות  רוחב),  (טיפול  העבודה 
מסמני סיכון מקרב בני העדה האתיופית (טיפול ממוקד בשכונות). ביולי 2010 

הוארכה התוכנית עד סוף 2013.

לביצוע התוכנית שותפים המשרדים הבאים: המשרד לקליטת העלייה, משרד 
התעשייה  משרד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  והשיכון,  הבינוי 

המסחר והתעסוקה. 

לתוכנית עקרונות מנחים ייחודים ואלו הם:

מתן מענים לאוכלוסיות אשר עד לתוכנית כמעט שלא קיבלו מענים (גילאי   .1
.(25-18

התייחסות לצרכים הכרוכים בשילוב יוצאי אתיופיה כמכלול והגדרת דרכי   .2
פעולה מועדפות ואסטרטגיות עבור כל אחד מהצרכים. 

3. מתכונת עבודה בין–משרדית, אשר מעודדת שיח ושיתוף פעולה בין המשרדים 
ברמת הביצוע.

4. עידוד ויזום פיתוח מענים נוספים חדשניים וייחודיים.

שכונות  בארבע   ,2008 בפברואר  הממשלה  ידי  על  אושרה  שהתוכנית  לאחר 
ושתי אוכלוסיות יעד (משפחות ללא מסמני סיכון וצעירים בני 25-18), נקבע 
בשנת 2009 ספר התקציב והעבודה החלה בינואר 2010. בינואר 2011 נוספו 
עוד 3 שכונות ואוכלוסיית יעד נוספת - משפחות עם מסמני סיכון. במאי 2011 
יצא חוזר סמנכ"ל בכיר ותדריך חומש שהסדיר את אופן העבודה הבירוקראטי, 

מתוך ראיית תשתיות המשרד ודרכי הדיווח.

(באשקלון, קרית מלאכי,  ערים  היום מופעלת התוכנית בשבע שכונות בשש 
רחובות, ראשון לציון, בשתי שכונות בנתניה ובעפולה) עם שלוש אוכלוסיות 

יעד.
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רוכז במשרד  ביוצאי אתיופיה,  לטיפול  תוכנית החומש  תהליך הכנת מתווה 
רה"מ, בדומה לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

הפעלת תוכנית חומש רווחה   2.1

מטרת העל של התכנית הינה צמצום פערי התרבות של עולי אתיופיה וחיזוק 
אמון  אפיקי  בניית  על  דגש  מתוך  המשפחות,  של  העצמאי  התפקוד  יכולות 
המטופלות  השונות  הקבוצות  בין  השונות  נבחנה  בנוסף  הקהילה.  ושותפות 

בשירותי הרווחה ונבחרו שלוש קבוצות היעד להתערבות, המוצגות בלוח 2. 

יעדי התוכנית כפי שהוגדרו בראשיתה היו:

שיפור תפקוד ההורים במשפחה תוך דגש על שמירת האיזון המשפחתי,   .1
חיזוק הסמכות והאחריות ההורית, מתוך כבוד ושותפות. 

טיפול בילדים ונוער בסיכון, מתוך רגישות תרבותית.  .2

שיפור  כדי  תוך  העבודה,  בכוח  ההורים  של  ההשתתפות  יכולת  שיפור   .3
השכלתם והרשתות התעסוקתיות שנגישות להם.

הרחבת רשתות התמיכה הקהילתיות והשתלבות ההורים בחברה מתוך   .4
המשפחה  מחברי  אחד  כל  של  התרומה  ויכולת  המשפחה  כוחות  על  דגש 

לקהילה הסובבת.

אוכלוסיות היעד של התוכנית   2.2

המוכרים  אתיופיה  יוצאי  המטופלים  מקרב  יעד  אוכלוסיות  שלוש  נבחרו 
עם  משפחות  סיכון,  מסמני  ללא  משפחות   – חברתיים  לשירותים  למחלקות 

מסמני סיכון וצעירים בני 25-18, לפי הפירוט הבא:

משפחות מתפקדות, ללא מסמני סיכון: משפחות עם ילדים, בעלות רמת   £
תפקוד תקינה במרבית תחומי החיים, אך בעלות קשיים הנובעים בעיקר 
מהעלייה לישראל ומרמת השכלה נמוכה: קשיי תעסוקה, קשיי שפה, קשיים 
במיצוי זכויות ובקבלת עזרה מהשירותים. יעד התכנית הוא לטפל בכ-63 

משפחות בכל שכונה המשתתפת בתוכנית (כ-441 משפחות). 

רבים  צרכים  בעלות  ילדים,  עם  משפחות  סיכון:  מסמני  עם  משפחות   £
במיוחד, היוצרים מצבי סיכון עבור הילדים (לדוגמא: אלימות במשפחה, 
קשיים בטיפול הורי, מחלות נפש, התמכרויות וכד'). יעד התכנית הוא לטפל 
משפחות  (כ-426  ועפולה  רחובות  ראשל"צ,  ביישובים  משפחות  בכ-142 

בסה"כ).

מרקע  הבאים   ,25 עד   18 בגילאי  רווקים  וצעירות  צעירים  צעירים:   £
סוציואקונומי קשה, או כאלה הנמצאים בבית ללא מעש. בפועל, בראשית 
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העבודה, לא נמצאו נתונים מדויקים על הצעירים והוחלט כי יעד התכנית 
הוא לטפל בלפחות 60 צעירים בכל שכונה.

2 | פרופילים של משפחות וצעירים יוצאי אתיופיה המוכרים במחלקות | לוח 
  לשירותים חברתיים - אוכלוסיות היעד של התוכנית9

מספר 

משפחות

נפשות
(% מתוך כלל המוכרים)10

ילדים ובני 

נוער

72,82128,113 (100%)19,936סה"כ

משפחות עם ילדים, 

'מתפקדות' - ללא מסמני 

סיכון

5,204(35%) 25,38112,738

משפחות עם ילדים, עם 

מאפייני סיכון 
6,186(43%) 31,54115,375

צעירים (25-18) 

במשפחות יוצאי אתיופיה
--12,741--

וברשויות  משרדית  המערכתית  ברמה  העבודה  למתווה  הנחיות    2.3
המקומיות לשם הפעלת תוכנית החומש בתחום הרווחה.

עקרונות התוכנית נגזרו מתוך לימוד אוכלוסיית עולי אתיופיה, לאור העבודה 
בתכנית 'עצמאות' (שמר, 2010) לאור ניתוח נתונים במכון ברוקדייל11 ונתוני 
היסוד של המשרד, סיכומי המחוזות והשירותים של המשרד, קריאת ספרות 
בתחום קליטה והגירה ולאור המלצות דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם 

של ילדים ובני נוער בסיכון (2006).

מבוסס על קובץ נתוני יסוד - ראה הערות 7 ו-8 לעיל.  9

לא מסתכם ל-100% בשל הכללת משפחות ללא ילדים בסה"כ.  10

לבקשת מנכ"ל משרד הרווחה ערך מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בדיקה ראשונית לגבי מאפייני   11

יוצאי אתיופיה המטופלים בשירותי הרווחה והשירותים הניתנים להם ב-22 מחלקות לשירותים 
חברתיים, במהלך 2007-2006.
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הבניית התוכנית בשלבים לחמש השנים הבאות  - 1

ההנחה עליה מתבססת התכנית במונחי זמן תארה את עולי אתיופיה כאוכלוסיה 
הזקוקה להתערבות ממושכת, עם תשומת לב ממוקדת ומשאבים נוספים כדי 
שניתן יהיה לצמצם את הפערים והמצוקות, של אוכלוסיית העולים הנמצאת 
בסיכון. כמו כן הניחו המתכננים כי "התנעת" התוכנית נמשכת לפחות שנתיים 
על  השפיעה  מתמשך  במאמץ  מדובר  לפיה  התפיסה  ההחלטה.  קבלת  מיום 

בחירת נתיב ההתערבות וקביעת היעדים.

Think Family - התמקדות במשפחה  - 2

בשנים האחרונות לאור דו"ח לביא חוזר המשרד, במסגרת תוכנית הרפורמה, 
לעבודה עם מטופלי הרווחה בראייה משפחתית (ראה דו"ח הביניים לרפורמה 
כאשר  זו  במגמה  השתלבה  התכנית   .(2009 המקומיים,  הרווחה  בשירותי 
כיחידת ההתערבות הרלבנטית בהתמודדות עם סיכונים  המשפחה מתוארת 

ובגיוס ויצירת הזדמנויות להשגת יעדים. 

 Vanier Institute of the Family בדו"ח לביא אומצה הגדרת המשפחה על פי
ולפיה המושג מציין: "כל צרוף של שניים או יותר אנשים, המקושרים ביניהם 
מקבלים  ואשר  אימוץ,  ו/או  לידה  הדדית,  הסכמה  של  בקשר  זמן  לאורך 
לחברי  פיזי  וטיפול  דאגה  הבאות:  למשימות  הדדיות  מחויבויות  עצמם  על 
הקבוצה, הוספה של חברים חדשים באמצעות הולדה או אימוץ, סוציאליזציה 
מצרכים  של  וחלוקה  צרכיה  יצור  החברים,  של  חברתית  בקרה  ילדים,  של 
ושירותים, דאגה וטיפוח רגשי (אהבה)." (דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות רווחת 

המשפחה, 2008).

 הגדרה זו סימנה שינוי במדיניות אשר חשפה כי מערך המענים של המשרד חסר 
ילדים צעירים  מספיק שירותים מתאימים להתמודדות עם מצוקותיהם של 
ומשפחותיהם. על רקע זה היה חשוב להתמקד בפיתוח ויישום תוכניות לחיזוק 
משפחות יוצאות אתיופיה כיחידות בעלות צרכים מגוונים הקשורים זה בזה. 
המשפחה נתפסה בתכנית גם כחלק מקהילה גיאוגרפית עם כוחות ומשאבים 

שניתן לרתום לחיזוק משפחות העולים. 

גישה מערכתית הוליסטית בה שותפים אגפי המשרד, תוך יצירת רצף   - 3
טיפולי

תחומי  בארבעה  התכנית  התמקדה  המשפחה,  ברמת  ההתערבות  בגישת 
ההתערבות שהוזכרו קודם כיעדי התכנית (בסעיף 2.1). היישום של התכנית 
בהיבט של המשפחה כיחידת התערבות נעשה בשיתוף המשפחה ובניית מדדי 
הצלחה וסדרי עדיפות שהוגדרו על ידם. התפקיד של מלווה המשפחה הוגדר 
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כתיאום הטיפול בתוך מערכות הרווחה ואל מול מערכות התעסוקה והחינוך. 
רצף  גם  כמו  משפחה  כל  של  הייחודיים  למאפיינים  הרגישות  נשמרה  כך, 

טיפולי.

לכל  ייחודי  מענה  והתאמת  המערכות  גמישות  העובדים,  נגישות   - 4
משפחה

בתנאים אלו חשפה התכנית עד כמה חשובה הנגישות של העובדים למשפחות 
הולידה  אשר  משפחות  בין  להבדלים  רגישות  עלתה  כך,  מתוך  ולצעירים. 
גמישות ויצירתיות בבניית תוכניות התערבות כאשר לכל בן משפחה יכולים 

להיות מספר מענים. 

עבודה לפי תוצאות מדידות באמצעות בניית כלים לליווי ומעקב, על   - 5
ידי מכון ברוקדייל 

ההקפדה על מדידה וקביעת יעדים עם המשפחה חייבו מאמץ של גיבוש כלי 
מדידה. כך, נבנו שאלונים לכל אחד מקהלי היעד של התכנית. כל התערבות 
התוכנית  משתתפי  מצב  באפיון  מתמקד  האחד  שאלונים  בשלושה  נבדקת 
של  העבודה  בתכנית  ותפוקות  תשומות  למדוד  שואף  השני  הדרך,  בראשית 
עם  במשותף  שהוגדרו  המצופות  התוצאות  מדידת  לשם  והשלישי  המשפחה 

המשפחות.  

הלשכות  במסגרת  למידה  קבוצות  באמצעות  ידע  ושימור  הבניה   - 6
לשירותים חברתיים והכשרות לתפקיד בבית הספר המרכזי

המקצועיים,  ההתערבות  וכלי  הידע  הנחלת  על  דגש  שמה  ההכשרה  מערכת 
רגישי התרבות. במסגרת זו נלמדו מיומנויות האימון רגיש התרבות וכן נערכו 
הכשרות למנהלי התוכנית. כמו כן ניתן דגש באמצעות קבוצות מיקוד לזיהוי 
מאפייני משפחת העולים: צרכים, משאבים, רשתות משפחתיות וגורמי הסיכון. 
כל זאת לצורך אבחון ובנית תוכנית התערבות, ומעקב אחרי מסמני ההצלחה 

שנקבעו במשותף עם המשפחה.

פעולות  הקיימות,  התוכניות  הפונים,  אוכלוסיית  במיפוי  סיוע  ניתן  בנוסף 
תוכנית  והגשת  ייחודים  צרכים  ועובדיה,  המחלקה  של  ייחודיים  ונכסים 

העבודה המוצעת לתקצוב נוסף.

עבודה אינטגרטיבית המשתמשת בכל תשתיות ונהלי המשרד  - 7

הוקמה ועדת היגוי משרדית בה שותפים כל נציגי אגפי המשרד והשירותים 
וועדות  גם  הוקמו  ברוקדייל.  מכון  וחוקרות  המחוזות  נציגי  עם  רלוונטיים, 
יישוביות לשם מעקב ודיון בסוגיות ודילמות, מתוך הכרה בחשיבות הלימוד, 

החדשנות, הפיתוח וצבירת הידע.
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בכל ישוב התקיימו שלוש פגישות שנתיות של הוועדה לשם תכנון שנת העבודה, 
גיבוש התקציב, מעקב וסיכום השנה. פגישות של וועדות ישוביות מזמנות את 
הממונים על הרווחה עם שותפים ממוקד הקליטה, אגפי החינוך, עובדי שיקום 

שכונות ונציגי התמ"ת בתחום התעסוקה. 

סמנכ"ל  חוזר  פי  על  במשרד  החומש  תוכנית  של  ההפעלה  שלבי    2.4
ותדריך התוכנית.

את  התאימה  אשר  פלטפורמה  נבנתה  המורכבת  לתכנית  ההערכות  במסגרת 
דפוסי הפעולה הייחודיים עם משפחות וצעירים לנוהלי המשרד בתחום כ"א 

ופעולות על פי תעריפים ודיווחי מערכות המסר של המשרד.

כל ישוב מיפה את הפרטים הבאים והציע תוכנית עבודה. 

במסגרת  המטופלות  הנזכרות,  היעד  קבוצות  של  העיקריים  הצרכים  א. 
שירותי הרווחה. (כולל מיון תיקים, בדיקה מחודשת של פרטי המשפחה 

ועדכון מהויות נזקקות ברורות של העולים.)

מיפוי התוכניות הקיימות של המשרד או של גופים אחרים למען מטופלי  ב. 
הרווחה יוצאי העדה.

ניסוח הפערים הקיימים בין הרצוי למצוי. ג. 

בניית דגשי עבודה לקראת כל שנה. ד. 

הצגת מדדים לשינוי והצלחה בעיני המשפחות המטופלות. ה. 

סל התוכניות נבנה לפי חלוקת הפעילות לקטיגוריות לפי משאבים נדרשים:

ומנהלי  עו"סים  מלווים,  כוללים   – המשרד  דיווח  פי  על  כ"א  משאבי  א. 
תוכנית. 

תוכניות חדשות, או תוכניות קיימות במשרד על פי תעריף .  ב. 

הקיים  הפוטנציאל  פי  על  האוריינות  קידום  דוגמת  ייחודיות  תוכניות  ג. 
באדם (שיטת פוירשטיין). 

ארבעת תחומי הפעולה העיקריים לשלוש אוכלוסיות היעד.   2.5

של  מחדש  להגדרה  הביא  בתכנית  המשתתפים  וביישובים  במטה  התהליך   
תחומי הפעילות. התוכנית הפכה ממוקדת יותר סביב ארבעה תחומי פעילות 

עיקריים:

זכויות  מיצוי  המשלבת  איכותית  לתעסוקה  מוביליות  אפיקי  בניית   – 1
ושירותים.
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היכולות  על  דגש  עם  והילדים  ההורים  של  הלימודיות  היכולות  חיזוק   – 2
האורייניות.

חיזוק יחסי הגומלין והתקשורת בין בני המשפחה, עם דגש על מיומנויות   – 3
וכישורי חיים ובניית השפה והזהות המשפחתית.

בנייה והרחבה של רשתות התמיכה החברתיות והמשפחתיות.   – 4

דרכי העבודה העיקריות עם שלוש אוכלוסיות התכנית   2.6

משפחות מתפקדות, ללא מסמני סיכון  .1

דרך העבודה בתכנית עבור משפחות ללא מסמני סיכון פועלת בשני מישורים 
מקבילים:

ליווי אישי של המשפחה – לכל משפחה התמנה מלווה משפחה, אקדמאי   £

לה  עוזר  בקביעות,  המשפחה  עם  נפגש  המלווה  האתיופית.  העדה  בן 
לבנות תכנית התערבות, לממש אותה ומעודד את בני המשפחה להשתתף 

בפרויקטים ובסדנאות שבמסגרת התכנית. 

במגוון  להשתתף  המשפחות  לבני  מציעה  התכנית   – וסדנאות  פרויקטים   £

פרויקטים וסדנאות. אלו נועדו לסייע בהכנה לתעסוקה, הורות טובה יותר 
ותגבור לימודי לילדים. דגש רב הונח בקבוצה זו על תחום התעסוקה כאשר 
ההורים מופנים לקרן למפעלי שיקום לשם אבחון תעסוקתי, ייעוץ, השמה 

ושדרוג במקום העבודה או במקום עבודה אחר.

משפחות עם מסמני סיכון  .2

על  נשענת  בתכנית  סיכון  מסמני  עם  משפחות  עם  העיקרית  העבודה  דרך 
עבודה שוטפת של עו"ס במחלקה עם המשפחה. העו"ס נפגש עם בני המשפחה 
לשיחות פרטניות פעם בשבוע וגם מלווה את בני המשפחה לשירותים שונים 

בעת הצורך.

צעירים בני 25-18  .3

דרך העבודה עם הצעירים בתכנית נשענת על מודל שפותח במחלקה לשירותים 
חברתיים באשקלון. לפי מודל זה:

עו"ס נוער וצעירים נפגש עם הצעירים לשיחות פרטניות.  £

הצעירים נפגשים אחת לתקופה בסדנא להעצמה או סדנא לאימון אישי,   £

כדי  עבודה  תכנית  ובונים  שאיפותיהם  את  הצעירים  מעלים  במהלכה 
להגשימן.
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אותו  ומלווה  הצורך  פי  על  ולשירותים  לייעוץ  הצעיר  את  מפנה  העו"ס   £

בתהליך.

בתוכם,  רצונותיהם.  את  להגשים  כדי  שונים  למסלולים  פונים  הצעירים   £

השתלבות  תעסוקתי,  אבחון  וכד'),  בגרות  ש"ל,   12) השכלה  השלמת 
בהכשרות מקצועיות ומציאת מקומות עבודה.

חיזוק הזהות האישית והקבוצתית.  £

פיתוח רשתות חברתיות ותעסוקתיות.  £

בניית הקשר עם הורי המשתתפים לשמירת האיזון בין הצרכים הכלכליים   £

של המשפחה והצרכים הרגשיים וההתפתחותיים של הצעיר.

ממצאים ותובנות ביניים לגבי כל אחת מאוכלוסיות היעד במסגרת   3 
תוכנית החומש. 

משפחות מתפקדות ללא מסמני סיכון.   3.1

בקרב המשפחות ללא מסמני הסיכון ניתן היה לצפות כי באמצעים לא רבים 
החיים  איכות  לשפר את  להם  ולאפשר  לשפר את מצבם הכלכלי  יהיה  ניתן 
במשק הבית. לצורך העבודה עימם הוחלט כי יש לתת מקום לליווי והדרכה 

משימתית בשיטת האימון האישי על ידי אקדמאים יוצאי אתיופיה. 

מלווה  כל  אשר  המשפחות  למספר  מידה  אמות  לקבוע  היה  חשוב  כך  בתוך 
התשומות  את  ולהעריך  הפעולה  של  זמן  פרק  להגדיר  עמן,  יעבוד  משפחות 

הנדרשות.

בשלב הראשון בתהליך המיון, ערך מכון ברוקדייל מיון של נתוני היסוד בכל 
רשות וגיבש רשימת משפחות פוטנציאליות על פי הפרופיל המאפיין את משקי 
העו"סים  עם  הצוות  ראש  עבר  הראשוני,  המיון  לאחר  המתפקדים.  הבית 
המטפלים על הרשימה השמית של המשפחות ובדק מי אכן מתאים להשתתף 
בתוכנית מבחינת הסיכוי לשיתוף פעולה ורצון לשינוי. בעקבות המיון הוחלט 
כי כל מלווה יצור קשר עם 25 משפחות ראשונות מתוך הרשימות אשר גובשו 

במשותף על ידי העו"סים וראש הצוות.

כדי לאפשר למלווים לבצע את עבודתם נבנה מערך הכשרה והדרכה על ידי 
בית הספר המרכזי. כל מלווה השתתף בקורס מבוא לשירותי הרווחה, הכרות 

עם מערך השירותים בקהילה וקורס אימון והדרכה שבועי. 

תהליך יצירת הקשר עם המשפחות נמשך כשלושה חודשים ובסופו נערך הסכם 
בין המשפחה לבין המלווה על הסכמה להשתתף בתוכנית.
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מאפייני המשפחות12  3.1.1 

גיל ההורים. הגיל הממוצע של האבות המשתתפים בתכנית הוא 39, גיל   £

האמהות הממוצע הוא 34.

השנים  בין  עלו  בתכנית  והאמהות  האבות  ממחצית  יותר  עלייה.  שנת   £

וחמישית   (31%) מהאבות  שליש  בהתאמה).  ו-57%   55%)  1999-1990
מהאמהות (21%) עלו בעשר השנים האחרונות.

האימהות.  משל  גבוה  לישראל,  העלייה  בעת  האבות,  גיל  עלייה.  גיל   £

מחצית מהאמהות (54%) עלו בגיל 20-11 וכמחצית מן האבות (46%) עלו 
בגיל 30-21.

מצב משפחתי. מחצית המשפחות המשתתפות בתכנית הן חד הוריות.  £

מס' ילדים במשפחה. בקרב 188 המשפחות יש 624 ילדים, מתוכם 504   £

מתחת לגיל 18. ממוצע הילדים במשפחות המשתתפות בתכנית הוא 3.3. 
40% מהמשפחות הן בנות 4-3 ילדים, שליש מהמשפחות (34%) בנות 2-1 

ילדים ובקרב חמישית מהן (17%) 6-5 ילדים.

האמהות  בקרב  גבוה  ומעלה  ש"ל   11 של  השכלה  בעלי  שיעור  השכלה.   £

(46%) בהשוואה לאבות (37%). כחמישית מהאמהות ומהאבות הם בעלי 
אין  ול-40% מהאבות  (31%) מהאמהות  לכשליש  ופחות.  לימוד  שנות   10

השכלה פורמאלית כלל.

ידיעת השפה העברית. יותר משליש (39%) מהאמהות ולמעלה ממחצית   £

בקריאה  מתקשים  דומה  שיעור  עברית.  לדבר  מתקשים  מהאבות   (58%)
ובכתיבה בעברית, מחציתם עלו בשנים 2009-2000 ומחציתם בשנים -1999

.1990

תעסוקה.  £

רבעים מהאימהות  ושלושה   (95%) כל האבות  מצב תעסוקתי. כמעט   -
(71%) המשתתפים בתכנית מועסקים. לשם השוואה, עיבוד מיוחד של 
מכון ברוקדייל לנתוני הלמ"ס מ-2007 מראה כי שיעור יוצאי אתיופיה 
ו-51.3%  מהגברים   59.7% הוא  המועסקים  בישראל   64-22 בגילאי 
מהנשים13. 90% מהאבות מועסקים במשרה מלאה ומעלה לעומת שליש 
(36%) מקרב האימהות. חשוב לציין כי 33% מהאימהות החד-הוריות 

אינן עובדות ו-34% מהן עובדות במשרה חלקית.

נכון ליולי 2011, על פי דיווח מכון ברוקדייל (ראה סומך וניג'ם, בהכנה).  12

מנדלר וקינג (2008).  13
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 6000-4000 (78%) משתכרים  שכר מעבודה. מרבית האבות העובדים   -
₪ ושני שלישים (64%) מהאמהות העובדות משתכרות 4000-2000 ₪ 
בחודש. חשוב לציין, שכל האבות משתכרים מעל 2000 ₪ לחודש ואף 

לא אם אחת משתכרת מעל 6000 ₪ בחודש.

משלח יד.   £

אבות. מרבית האבות שדיווחו על משלח היד מועסקים בעבודות שאינן   -
דורשות השכלה פורמאלית, למשל, כפועלים, מחסנאים, גננים, אורזים, 

ככוח עזר וכעובדים כלליים.

אימהות. כשליש מהאימהות (38%) שדיווחו על משלח היד מועסקות   -
בניקיון, וכשליש (34%) מועסקות כמטפלות בקשישים.

מקומות תעסוקה. מרבית האבות (78%) ושני שלישים מהאמהות (65%)   £

הם שכירים. רבע מהאמהות (25%) וכעשירית מהאבות (12%) הם עובדי 
חברת כ"א או חברות קבלן.

ו-10% בהתאמה)   12%) והאמהות  תנאים סוציאליים. עשירית מהאבות   £

המגיעים  סוציאליים  מתנאים  בעבודתם  נהנים  אינם  הם  כי  מדווחים 
להם על פי חוק (למשל, תשלומי פנסיה, תשלום על ימי מחלה, ימי חופשה 

וכד').

הכשרה תעסוקתית  £

שני שלישים (65%) מהאימהות ו-41% מהאבות השתתפו בקורס מקצועי 
השתתפו.  קורסים  באילו  דיווחו  בלבד  מההורים  מיעוט  בעברם.  כלשהו 
קורסים  על  דיווחו  השתתפו  בהם  הקורסים  את  שפירטו  האבות  מרבית 
בגננות ובמלגזנות, ואילו מרבית האימהות ציינו קורס לטיפול בקשישים. 

שאיפות של ההורים בתחום התעסוקה והחינוך  £

רבים מההורים השתתפו בעבר בקורס מקצועי כלשהו אולם שני שלישים 
מהאבות ומהאימהות מדווחים כי הם עדיין מעוניינים ללמוד קורס כלשהו 
(60% ו-61%, בהתאמה). רבע מהאמהות (27%) וחמישית (22%) מהאבות 
מעוניינים לשנות מקום עבודה, וכרבע מהאמהות (25%) מעוניינות למצוא 
מקום עבודה. מעניין לציין כי לכחמישית מהאבות (19%) אין שאיפה כלל 

בתחום ההכשרה התעסוקתית או החינוך.

הערכת המלווים את החסמים והכוחות  3.1.2 

חסמים. המלווים מעריכים כי החסמים המונעים את התקדמותם של מרבית 
או  מקצועית  הכשרה  העדר  הם  בהתאמה)  ו-79%,   86%) והאבות  האמהות 
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שהכשרתם אינה מתאימה לשוק העבודה. מחצית מהאמהות (54%) ומהאבות 
(48%) מתמודדים גם עם קשיים כלכליים שאינם מאפשרים להם להתמקד 
מקום  אין   (23%) מהאבות  ולכרבע  מהאמהות  למחצית  קדימה;  ולחשוב 
להשאיר בו את הילדים או שאין להם כיצד לשלם על כך; לכמחצית מהאמהות 
(45%) וללמעלה משליש מהאבות (37%) אין ידע מספיק בחיפוש עבודה. יש 
לשים לב כי לרבע מההורים (26% מהאימהות ו-27% מהאבות) יש קשיי שפה 

חמורים המונעים את התקדמותם.

כוחות. המלווים מעריכים כי יותר משני שלישים מהאמהות (67%) ומחצית 
 (53%) מהאימהות  מחצית  חדשים;  דברים  לנסות  פתוחים   (55%) האבות 
ושליש   (50%) מהאמהות  למחצית  עברית;  היטב  מדברים   (52%) והאבות 
ולשליש   (46%) מהאמהות  ולכמחצית  גבוהה  מוטיבציה  יש   (29%) מהאבות 

מהאבות (35%) יש תמיכה משפחתית.

הנדרש  השינוי  תהליך  כי  למדנו  ברוקדייל,  מכון  של  הנתונים  ניתוח  לאור 
מהמשפחות מורכב. כמו כן מצאנו שונות בין נתוני היסוד הכללים על יוצאי 
בפועל  התוכנית  משתתפי  על  הממצאים  לבין  הרווחה  בשירותי  אתיופיה 

בתחומים הבאים: 

חמישים אחוז ממשתפי התוכניות הן משפחות חד הוריות לעומת הנתון   – 1
הכללי על 21% משפחות חד הוריות מתוך כלל נתוני היסוד. חשוב לציין 
החד  למשפחות  יותר  גדולים  מענים  במתן  תגבור  חייבו  אלו  נתונים  כי 
התוצאות  ממדדי  חלק  כן  כמו  בילדים.  הטיפול  בתחום  בעיקר  הוריות 

חייבו התאמה להיקף המשפחות הדו הוריות.

לצד החסמים מצאנו כוחות ונכסים בקרב המשפחות החד הוריות ונכונות 
ברובן,  סיימו,  אלו  נשים  והתעסוקתי.  ההשכלתי  מצבן  ולשיפור  לשינוי 
אפיקי  את  עצמאית  בצורה  מחדש  לבנות  ויכלו  הגירושין  תהליכי  את 

המוביליות החדשים. 

העובדים  והאמהות  האבות  של  הגבוה  אחוז  היה  מפתיע,  נוסף,  ממצא   – 2
מקרב משתתפי התוכנית לעומת המידע הכללי של נתוני היסוד שבו צוין 
כי 97% מתוך המשפחות הן ללא מפרנס או בעלות נזקקות על רקע הכנסה. 
אם סברו בראשית התוכנית כי תוכניות לעידוד היציאה לעבודה יעמדו 
במרכז, הרי שהתגלה כי לא רק שמשתתפי התוכנית עובדים, אלא שחלקם 
כלומר,  הקיימים.  העבודה  מקומות  את  ולהפסיד  שינוי  לערוך  חושש 
בכיוון  יותר  לפעול  יש  ולפיכך  נמוכה  העבודה  במקום  לשינוי  המוכנות 
שיפור הזכויות, התנאים הסוציאליים ובמידת האפשר לערוך הכשרה תוך 

מפעלית.
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בשלב מאוחר נערכו לחלק מהמשתתפים אבחונים תעסוקתיים רגישי תרבות 
ובהם התגלה כי קיים פער גדול בין ההשכלה המוצהרת ובין יכולות השכלתיות 
נמוכות יותר בפועל, על אף שחלקם חיים בארץ שנים רבות ועברו את מערכת 

החינוך הישראלית. 

מתוך  תרבות.  רגישי  אבחונים  לראשונה  עברו  התוכנית  ממשתתפי  רבים 
הממצאים ניתן היה ללמוד על החסמים הנוגעים ללקויות הלמידה. לראשונה 
במסגרות  תעסוקתיות  הכשרות  עברו  המשתתפים  מבין  רבים  מדוע  התברר 
להשתלב  הצליחו  ולא  קליטה,  ומוקדי  שכונות  שיקום  של  בעיקר  בארץ, 
במקומות עבודה הקשורים להכשרה. כלומר אם היה ניתן לאבחן את יוצאי 
למנוע  היה  אפשר  לקורסים  שליחתם  לפני  תרבות  רגישת  בצורה  אתיופיה 

אכזבות ותסכול רב.

בתחום דרכי ההתערבות למדנו כי יש צורך בחיזוק שלב השיח, בין המלווה 
שינוי  בין  הבדל  מהו  השינוי,  מהי מהות  לברר  יש  כך,  שינוי.  על  למשפחות, 
של אחד מבני המשפחה לבין שינוי כולל מערכתי של מספר משתתפים מתוך 
המשפחה וכיצד בונים תהליך מעין זה עם אבני דרך שהמשפחה קובעת ומה 

יחשב בעיניה כהצלחה בכל שלב.

עבודה זו מורכבת מבחינה מקצועית ולעיתים עלתה בקרב הצוות המקצועי 
השאלה, האם נכון היה להציב אקדמאים יוצאי אתיופיה או עובדים סוציאליים 

יוצאי העדה כמלווים. בשלב זה טרם נתגבשה מסקנה סופית.

משפחות עם מסמני סיכון14   3.2

בראשית 2011 החלה העבודה עם אוכלוסיית המשפחות עם מאפייני סיכון 
מקרב יוצאי אתיופיה. אוכלוסייה זו היא המורכבת ביותר מבין אוכלוסיות 
היעד של תוכנית החומש. האתגר הראשוני מולו נִיצבּו המחלקות לשירותים 
חברתיים היה זיהוי המאפיינים הייחודיים ובניית הפרופיל של אוכלוסייה זו.

הופעלה  לא  בהן  ועפולה  לציון  ראשון  רחובות,  מקומיות:  רשויות  בשלוש 
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, הוחלט:

להקדיש מקום לבניית הפרופיל המאפיין משפחות עם מסמני הסיכון.   £

לקבוע קריטריונים לבחירת משפחות עם מאפייני סיכון אשר יכולות להפיק   £

תועלת מהשתתפות בתוכנית החומש.

במסגרת  אתיופיה  ביוצאי  הטיפול  לשיפור  החומש  תוכנית  של  ההפעלה  תדריך  מתוך  נלקח   14

המחלקות לשירותים חברתיים (מהדורת ניסוי, קרניאל, 2011).
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לבחון תוכניות ומענים קיימים ולנתח את החסמים המונעים שימוש של   £

המשפחות בשירותים הקיימים. 

לגבש, לפי הצורך, תוכניות פעולה נוספות המותאמות לצרכיהן של המשפחות   £

עם מאפייני סיכון.

קבוצות הלמידה שהוקמו לצורך זה כללו מנהלי מחלקות, ראשי צוותים, עו"ס 
מקצועיים  ארגונים  של  ונציגים  המחלקה  בתוך  אתיופיה  ביוצאי  המטפלים 

בקהילה בתחומי החינוך, הבריאות, התעסוקה, השיכון ומוקדי הקליטה. 

גובש פרופיל, מתוך הנתונים המנהליים, עם מאפיינים שכיחים  בכל קבוצה 
אשר מזהים משפחות בסיכון מקרב יוצאי אתיופיה. בין המאפיינים ניתן לציין 
נפש), איׁשיֹות  כרוניות, מחלות  (כגון: מחלות  ובריאותיות  נפשיות  - מצוקות 
(התמכרויות, תופעות של אלימות במשפחה), משפחות גדולות עם ילדים רבים 
וקושי בתפקוד ההורי (מהויות נזקקות הנוגעות ליחסי הורים ילדים, הזנחה 
ועוד), קשיים חברתיים (הדרה על רקע תרבותי והעדר מקורות תמיכה), קשיים 
ואי מיצוי  (תלות בקצבאות, העדר תעסוקה מפרנסת)  תעסוקתיים כלכליים 
זכויות (קיים פער המעיד על היקף ניכר של מחלות כרוניות ומצבי נכות שאינם 

חופפים את היקף קצבאות הנכות) . 

תיאורי המקרים והדוגמאות שהעלו המשתתפים בקבוצות העבודה, המחישו 
את מורכבות הבעיות של משפחות ֵאלּו, ועד כמה הן מתקשות בחיי היום יום. 
על  מערכתית  השפעה  עם  כאילוץ  התגלו  והדלות  הפיזיים  המימדים  אפילו 

הישגי הילדים בלימודים. 

במהלך עבודת קבוצות המיקוד עלו ממצאים ומאפיינים נוספים של המשפחות 
עם מסמני הסיכון ואלו הם: סדרי עדיפויות לקויים, קשיי למידה אצל הילדים 
(בחלק מהמקרים נובעים מצרכים מיוחדים), קשיים בתפקוד ההורי (חלקם 
לצורך  בנשים  ותלות  במשפחה  האבות-הגברים  מעמד  בשחיקת  מוסברים 

פרנסה) ופערים גילאיים גבוהים בין גברים לנשים במשפחה. 

ניכרים סימנים של תגובות פוסט-טראומתיות עקב מסע  בחלק מהמשפחות 
ההגעה לישראל אשר נעשה תוך סיכון חיים ובתנאים קשים.

ביטוי  לידי  הבאה  הבריאות  בשירותי  משימוש  ִהימנעות  של  תופעה  זוהתה 
זו מדאיגה עקב הגידול הניכר בהיקף המחלות  באי-לקיחת תרופות. תופעה 
הכרוניות המאובחנות (כגון סוכרת, יתר לחץ דם, השמנה ואסתמה). קיימת 

העדפה מובהקת לדרכי טיפול מסורתיות המוכרות מאתיופיה.

קיימת תופעה של עוני בין-דורי. חלק מן המשפחות הצעירות, הם משקי בית 
של אמהות צעירות, אשר עלו כילדות צעירות, לא נשואות, ולהן מספר ילדים 

מאבות שונים.
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קיימת תופעה של חוסר ֵאמּון קשה בגורמי הממסד, כולל במחלקה לשירותים 

חברתיים. יחד עם זאת תופסות המשפחות את מערך הרווחה כמקום המספק 

נכונות  מסמנת  אינה  במחלקה  להיעזר  הנכונות  חומריים.  ואמצעים  עזרה 

להסתייע בעו"ס לצורך טיפול רגשי ורכישת כלים לשיפור התפקוד, בין השאר 

מפני שהטיפול הרגשי נתפס כטיפול מערבי. בנוסף, רבות מהמשפחות עסוקות 

בהישרדות יומיומית ואינן ערוכות לתת עדיפות להיבטים רגשיים בחייהם. 

מרבית המשפחות, בקבוצה עם הסיכון הגבוה יותר, עלו לארץ בגילאים שמעל 

18 ולרוב היו נשואים ולפיכך לא למדו במערכות החינוך בארץ. מכאן נובעת 

שליטה דלה מאד בעברית והעדר מיומנויות של אוריינות (גם לא באמהרית 

דבר שמשתקף גם בשוליות בתוך הקהילה האתיופית).

התפלגות המשפחות מבחינת וֶתק בישראל מצביעה על ריכוז של כ-50% מהן 

בטווח וֶתק שבין 6 ל-10 שנים. בשנים הראשונות המשפחות שוהות במרכזי 

קליטה - במסגרת עוטפת ומגוננת שמנחה את התנהלות המשפחות בתחומים 

והתמודדות  מיומנויות של שליטה בעברית  זו מקנה  למרות שמסגרת  רבים. 

במסגרת חיים עצמאיים, נראה כאילו לאחר היציאה ממרכז הקליטה, כל אשר 

נלמד נעלם ויש להתחיל מחדש את בניית מיומנויות החיים ולימוד השפה.

מאפיין יוצא דופן ומייצר סיכון עבור חלק מן העולים כרוך בדאגה למצבם 

הכלכלי של קרובי משפחה באתיופיה. חלק מהעולים שולחים לקרובי משפחה 

רב  בצמצום  לחיים  וגורמים  אפשרית  דרך  בכל  נחסכים  אשר  כסף,  סכומי 

ובדלּות של רבות מבין המשפחות שעלו בשנים האחרונות.

שאצל  ומשבר,  טראומה  אתיופיה  יוצאות  המשפחות  בקרב  יצרה  ההגירה 

חלקן התעצם על רקע של מוגבלות ו/או חולי (פיזי, נפשי), מצב משפחתי (חד-

הוריות), קשיי הסתגלות לשפה ואובדן מעמד (משפחתי, חברתי). אל הקשיים 

הללו הצטרף הקושי להתמודד עם הדרישות החברתיות והתרבותיות החדשות 

(עקב גורמים כגון מאפיינים אישיותיים, רגשי נחיתות ודימוי עצמי נמוך).

עם  משפחות  להיות  הפכו  ההגירה  ממשבר  לֵהחלץ  הצליחו  שלא  המשפחות 

מסמני סיכון וקשיי תיפקוד, זאת על פי הגדרה הממסדית-המקצועית ועל פי 

הנורמות המקובלות בישראל. בדימוי העצמי שלהן משפחות אלה רואות עצמן 

כמתפקדות. לפיכך ישנו פער בין התפיסה הממסדית ("האובייקטיבית") לבין 

הדימוי העצמי (הסובייקטיבי).
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תחום הטיפול בילדים  3.2.1 

מרבית המשפחות עם מאפייני סיכון ברוכות ילדים וכמעט כל הילדים סובלים 

מצֶבֶר של בעיות, כגון: בעיות בריאות (פיזיות, קוגניטיביות, נפשיות) הפרעות 

התנהגות (ברמות חּומרה שונות) ובעיות הנובעות מלקויות למידה.

קיימים קשיים אובייקטיביים של ההורים לתת מענה לצורכי הילדים ובעיקר 

קושי להתארגן ולנהל לוגיסטיקה מורכבת15 מול מערכות השירותים, כדי לזכות 

באבחונים ובטיפולים. תורמים לכך אי שליטה בעברית, כמו גם העדר תרבות 

אוריינית, אשר משפיעים על איכות הקשר עם השירותים, טיב התקשורת בין 

הורים לילדים והיכולת להשתלב בתעסוקה מתגמלת.

התפיסה בקרב יוצאי אתיופיה היא כי חשוב שילדיהם יצליחו במערכת החינוך. 

קיימת הבנה כי השכלת הילדים תביא למוביליות חברתית. עם זאת להורים 

בהקשר  מהם  נדרשת  התנהגותיים)  (במונחים  השקעה  איזו  ברור  תמיד  לא 

החינוכי-לימודי. 

בנוסף התברר במהלך יישום התכנית עד כמה חסרים מענים טיפולים מתאימים 

לילדים בגיל החביון, במיוחד בקרב אותם ילדים למשפחות חד הוריות. ילדים 

אלו לרוב לא פוגשים את האבות והסדרי הראייה לא קבועים. 

גיוס המשפחות לתוכנית החומש  3.2.2 

בעלות  משפחות  עם  לעבודה  חדשות  סוציאליות  עובדות  של  שילובן  עם 

על  ובמכתבים)  פה  (בעל  נמסר למשפחות  מאפייני סיכון במסגרת התוכנית, 

העברתן לעו"ס החדש כחלק מתכנית החומש. לא מעט מהמשפחות ציפו לקבל 

עזרה חומרית במסגרת הקשר עם העו"ס החדשה, כחלק מ"המגיע לי", שמוכר 

להן. כאשר דובר על התגייסות לטיפול ולהשקעה גם מצדן של המשפחות, עלו 

הקשר  האמון,  בניית  תהליך  הקודם.  העו"ס  אל  לחזור  איום)  (וגם  דרישות 

והפניות להתארגנות ארך זמן רב.

נעזרות  בהם  השירותים  מצאי  כי  התגלה  השירותים  של  חלקי  מיפוי  מתוך 

משפחות מקרב יוצאי אתיופיה מקיף את מרבית קבוצות הגיל מלידה לזיקנה. 

בתחום  חלל  יש  אך   ,3 עד  מלידה  ולפעוטות  לתינוקות  רבות  תוכניות  זוהו 

קבוצות הגיל בין 3 ל-15.

התארגנות כזו מחייבת נגישות לשירותים, כולל: שליטה בעברית, הבנה של מערך השירותים ודרכי   15

פעילותם, תיאום זמנים למועדי הקבלה של כל שירות, זמן פנוי (מעבודה), פתרונות להשגחה על 
הילדים האחרים, אסרטיביות, ותחבורה (עלויות וזמינות).
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השירותים המוצעים לאוכלוסיה של עולי אתיופיה ממוקדים בתחומי הבריאות, 
החינוך, הרווחה, התעסוקה ופעילות הפנאי. למשפחות עם מאפייני סיכון יש 
(או העדר שליטה)  ירודה  בגלל שליטה  לצרוך את השירותים, כאמור,  קושי 

בעברית וכן בגלל מחסור בכישורי אוריינות.

בקרב המשפחות עם מאפייני סיכון יש, למעשה, 2 קבוצות עיקריות:

קבוצה אחת של משפחות בסיכון חמור, "בקצה הרצף", אשר ביחס אליהן   £
נותרה בעיקר התערבות לצורך הגנה על ילדים. קבוצה זו בעיקרה כוללת 
לשיפור  המכוונות  ההתערבויות,  מכלול  כה,  ועד  מבוגרות  יותר  משפחות 

התפקוד ההורי, לא הביא לשינויים כלשהם;

קבוצה שנייה כוללת משפחות צעירות שנקלעו לאי-תפקוד בגלל אירועים   £
משבריים. בקבוצה זו יש סיכוי להצלחה עם התערבויות מתאימות. בקבוצה 

זו נמצאות גם אמהות רווקות, לילדים מאבות שונים.

מתוך נתוני המיפוי ניתן להסיק שמרבית ההורים במשפחות עם מאפייני סיכון 
"בקצה הרצף" לא פגשו את מערכת החינוך הישראלית. מרביתם לא הצליחו 
לקלוט את השפה העברית (למרות שהשתתפו במסגרות אולפן במחנות המעבר, 
באתרי הקרוואנים, או במרכזי הקליטה). כמו כן התברר כי רבות מהמשפחות 
הן משפחות חד הוריות, שבעבר סבלו מאלימות בתוך המשפחה אשר הילדים 

היו עדים לה.

זו אין  זקוקות לטיפול בהתמכרויות. בשעה  כי חלק מהנשים  בנוסף התגלה 
מטפלים דוברי שפה לתחום, אולם בשנה הקרובה אמור לעבור תקציב מיוחד 
סוציאליים  עובדים  להעסקת  החומש,  תוכנית  באמצעות  הקליטה,  ממשרד 

יוצאי אתיופיה ודוברי השפה לצורך בניית תוכניות התערבות וטיפול. 

תובנות שהופקו מתוך קבוצות הלמידה  3.2.3 
קבוצות הלמידה הביאו להבניית העבודה עם משפחות בעלות מסמני סיכון, 
עם  מעמיקה  והכרות  לימוד  היסוד,  נתוני  מתוך  מיפוי המשפחות  באמצעות 
המשפחות וגיבוש פרופילים שהגדירו לראשונה מה היא משפחה עם מאפייני 
סיכון. ההיקף הניכר של משפחות מקרב יוצאי אתיופיה המּוּכָרֹות ומטופלות 
יב הגדרה ותיאור מדויקים של משפחות עם  ֵּ במחלקות לשירותים חברתיים ִחי
מאפייני סיכון. תהליך הלמידה, שִתכלֵל זוויות ראייה מגוונות, הביא לגיבוש 

קריטריונים ברורים. 

הבנת מקורות הקושי בתפקוד במשפחה:

יש להבדיל בין קשיי תפקוד כתוצאה ממשבר או טראומה לבין קשיי תפקוד   £
עקב מצבים כרוניים (מחלות כרוניות / נכות פיזית / נכות נפשית / נכות 

קוגניטיבית).
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מצבי דכאון ומחלות נפש לרוב, אינם מאובחנים. קשיים (מעצם ההגירה),   £

טראומות (מהמסע הרגלי דרך סודן) ומשברים נפשיים (כתוצאה מאובדנים 
ושכול) אינם מעובדים ומטופלים מסיבות תרבותיות (סגירּות - "על זה לא 

מדברים...").

שילוב בין טיפול מקצועי (רפואי, נפשי) לבין טיפול מסורתי נמצא ברקע של   £

התנהגויות ובעיות שונות.

ואובדן מעמדו של  הורית כתוצאה מהגירה  פגיעה קשה בסמכות  קיימת   £

האב - הגבר במשפחה.

בתהליך  היו  לא  אך  בטל"א  ידי  על  נכות  כבעלי  שהוכרו  מקרים  אותרו   £

שיקום מקצועי תעסוקתי בכל מסגרת שהיא.

למדנו כי בכל תוכנית יש לשלב לימודי אוריינות לחיזוק השליטה בעברית,   £

עם דגש על תחום חיי היום יום, הקשר עם הילדים, או עברית תעסוקתית, 
מתוך הבנה כי שליטה בשפה מהווה מכשיר בסיסי להשתלבות במערכות 

החברתיות (חינוך, תעסוקה).

יש להשקיע בשינוי המיצוב של מערכת הרווחה בישוב מארגון שנתפס כגוף   £

המעניק הטבות חומריות לגוף המניע שינוי בחיי המשפחות.

יש להפחית בתוכניות המבוססות על סדנאות שאינן מביאות אליהן את   £

הנעשות  ההתערבות  תוכניות  את  ולהגדיל  סיכון  מאפייני  עם  המשפחות 
הביתי  בהקשר  להורים,  לשקף  המאפשרות  ביתיות  תוכניות  במסגרת 
והמיידי את דרכי התקשורת שלהם עם הילדים והקשיים שעולים מתוך 

יחסיהם.

"כלל   - אחד  בקצה  רצף:  פני  על  פזורות  סיכון  מאפייני  עם  גם משפחות   £

לא-מתפקדות" (למרות כל ההשקעות עד כה) ובקצה אחר- "לא-מתפקדות 
באופן  שירותים  למתן  חשיבות  יש  זה.  ממצבן  לֵהָחלצּות"  פוטנציאל  עם 

דיפרנציאלי בהתאם לצרכי כל משפחה ולמיקומה על רצף ההסתגלות.

יש לבנות תקן באשר למספר המשפחות עם מסמני הסיכון המטופלות על   £

ידי עו"ס. 

לבנות  יש  ובהתאם  כיחידה  המשפחה  בראיית  היא  תוכנית  לכל  הבסיס   £

לאפשר  בעיקר  נועד  המענים  סל  המשפחה.  מבני  אחד  לכל  המענים  את 
ולטפל בבעיה  עדיפויות  מיפוי סדרי  ולבצע  לתוכנית  למשפחות להתפנות 

הדחופה של המשפחה.

חשוב להגדיר מטרות ברורות, פשוטות (אפילו צנועות - אך כאלה שמאפשרות   £

הצלחה) ומדידות בעיני המשפחה.
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הצהרים  אחרי  למשפחה,  המוצעת  הפעילות  שעות  התאמת  לבחון  חשוב   £

ובערב, לזמינות העובדים ונגישותם לפונים. 

במשפחה  רבים  ומשאבים  תשומות  הושקעו  כאשר  (בעיקר  קיצון  במצבי   £

לאורך שנים רבות - אך ללא הועיל) יש להקפיד על "רשת הביטחון לילדים": 
בעדיפות ראשונה באמצעות "תחליפי הורים בקהילה" (מעונות, צהרונים, 

מועדוניות, חונכים) ובעדיפות שנייה שילוב במסגרות חוץ-ביתיות.

יש צורך לשלב אסטרטגיות המותאמות לתרבות (כגון בניית קבוצות דיון   £

העדה  זקני  למשפחה,  משמעותיים  אנשים  המורחבת,  המשפחה  בשיתוף 
וגורמים טיפולים מסורתיים) יחד עם האסטרטגיות המקצועיות המּוּכָרֹות 

(מילוליות, טיפוליות).

ומיפוי  לאיתור  חדשים  וכלים  תרבות  רגיש   intake בעובד  צורך  יש   £

המשפחות. 

תחום הצעירים בגילאי 25-18    3.3

אופן איתור הצעירים והצעירות.  3.3.1 
בעשור האחרון גברה מאוד המודעות בישראל לטיפול בצעירים בגילאי 18-25 
שאינם נשואים ואינם הורים לילדים. טווח גילאים זה מתאים לשלב מרכזי 
 Emerging) המתהווה  הבגרות  המכונה  אריקסון  פי  על  החברות  בתהליכי 
בתוכנית  אגף תקון, ראתה  מנהלת   .(Arnett, 2004 למשל-  ראה   ,Adulthood
החומש, דרך למינוף העבודה עם צעירים יוצאי אתיופיה בקבוצת גיל זו ושאפה 

לפתח דרכי התערבות רגישות תרבות. 

בחרנו, במסגרת תוכנית החומש, לאתר את הצעירים מתוך נתוני היסוד של 
ההורים הרשומים בשירותי הרווחה. לצד רשימה זו הוספנו את שמות הצעירים 
שהיו מטופלים בשרות למתבגרים, צעירים וצעירות שנמצאו מתאימים ליעדים 
של התכנית. כמו כן פנינו לשירותי המבחן לאיתור צעירים פוטנציאלים שהיו 

מעורבים בעברות קלות ולא התגייסו לצה"ל.

במיפויים ראשוניים אלו נמצאו מספר פרופילים של צעירים וצעירות:

צעירים וצעירות חזקים, חלקם בעלי בגרויות מלאות, שסיימו שרות לאומי   – 1
או צבא, ונשאבו לסיוע כלכלי למשפחותיהם, תוך כדי הזנחת התפתחותם 

המקצועית וההשכלתית.

צעירות עם משאבים אישיים דלים, שסיימו תיכון, לא יצאו לשרות לאומי   – 2
או צבאי ונשאבו לסייע לכלכלת משפחותיהן. צעירות אלו עובדות ברשתות 



| 361 |

סקירת השירותים החברתיים 2011

שיווק ובמקומות דומים, ללא הכשרה מקצועית וללא יכולת למצוא דרכים 
לפיתוח עצמי.

צעירים וצעירות הנמצאים לעיתים בטיפול שירותי המבחן.  - 3

מאפיינים ונתונים של הצעירים  3.3.2 
מגדר. 43 אחוז מהמשתתפים הם צעירים ו-57 אחוז הן צעירות.  £

ממוצע גיל המשתתפים הוא 22.9.   £

ארץ לידה. כשני שלישים מהצעירים (67%) נולדו באתיופיה וכשליש (33%)   £
בישראל. 

גיל עלייה. 75% מהצעירים שנולדו באתיופיה עלו עד גיל 10: 32% בהיותם   £
בני 2-0, 21% בגיל 5-3 ו-22% בגיל 10-6.

מקום מגורים. 61% מהצעירים מתגוררים עם שני ההורים באותו בית.  £

משפחות הצעירים  £

גודל המשפחה. מרבית הצעירים מגיעים ממשפחות גדולות: 56% מהן   -
עם 6-4 ילדים וב-28% מהן 7 ילדים ומעלה.

מצב משפחתי. בקרב 62% מהמשפחות שני ההורים נשואים ומתגוררים   -
יחד.

הצעירים  של  המשפחות  כלל  מתוך   57% הרווחה.  שירותי  עם  קשר   -
מוכרות לשירותי הרווחה. ל-28% מכלל המשפחות יש בעיות במשפחה, 
שכוללות מחלות ונכות של ההורים (24% מהמשפחות), הורים קשישים 
(1%), בעיות אלימות (פחות מאחוז) ועבריינות של אחד מבני המשפחה 

.(3%)

הן  וכי  סביר  הכלכלי  מצבן  כי  דיווחו  מהמשפחות   60% כלכלי.  מצב   -
מצב  בין  קשר  נמצא  לא  הבסיסיים.  הקיום  צורכי  את  לספק  יכולות 

המשפחה (חד הורית או דו הורית) למצב הכלכלי של המשפחה.

השכלה ותעסוקה  £

השכלה. לרוב הצעירים 11-12 ש"ל (86%). ל-42% תעודת בגרות מלאה   -
ול-26% תעודת בגרות חלקית. 

עיסוק עיקרי. יותר ממחצית מהצעירים עובדים (59%), אך כשליש מהם   -
(30%) אינם עובדים ואינם לומדים. 6% בלבד דיווחו כי הם נמצאים 

במסגרת לימודים או הכשרה מקצועית.

הכשרה תעסוקתית. 15% בלבד מהצעירים עברו הכשרה תעסוקתית   -
כלשהי (כולל הכשרה שעברו בשירותם הצבאי). דוגמאות להכשרות הן 
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קורס ריתוך, בודק תוכנה, תכנות, קורס אבטחה, משאבי אנוש, מזכירות, 
מכונאות, ספרות.

שרובן  בעבודות  מועסקים  הצעירים  עובדים.  צעירים  של  יד  משלח   -
אינן מצריכות הכשרה מקצועית פורמאלית, למשל טיפול בילדים, פועל 
במפעל, קופאית בסופר, מלצרות, אריזה, מחסנאות וכד'. עם זאת, יש 
בקרב המשתתפים בתוכנית גם נציג שירות, סוכן מכירות, מנהלת תיק 

לקוחות, בונה תשתיות תקשורת, תכנות מחשבים ופועל שיפוצים. 

שירות צבאי. מתוך 135 צעירים, 93 (69%) שירתו בעבר (59 בשירות מלא,   £
16 שירות חלקי ו-18 בשירות לאומי), 4 (3%) משרתים כיום ו-14 (10%) 
חוסר  בשל  וזאת  בצבא  שירתו  לא  צעירים   (18%)  24 להתגייס.  עומדים 

התאמה. (סומך וניג'ם, בהכנה.)

 (68%) בעברם  היו  צעירים   42 שונים.  שירותים  עם  הצעירים  קשר של   £
מוקד קליטה,  שונים. בהם  שירותים  עם  (29%) בקשר  כיום  נמצאים  או 
ושירות  לנוער  מבחן  שירות  נוער,  לקידום  היח'  הרווחה,  בלשכת  גורמים 

מבחן לבוגרים.

החומש.  בתכנית  הצעירים  והכוחות של  המלווה את החסמים  הערכת   £
ורצון  מוטיבציה  יש   (69%) מהצעירים  שלישים  שלשני  העריכו  המלווים 
תחושת  ל-58%  אחריות,  תחושת  יש  ל-61%  הקיים,  המצב  את  לשנות 
כמחציתם מתמידים  צרכיהם,  ואת  מצבם  את  מבינים  אופטימיות, 56% 
זאת,  עם  יחד   .(48%) תקינה  בצורה  בהן  ומתפקדים   (52%) במסגרות 
המלווים מעריכים כי ל-58% מהצעירים יש הערכה ודימוי עצמי נמוכים, 

ול-36% חסרה תמיכה משפחתית. 

דמויות משמעותיות בחיי הצעירים. ל-81% מהצעירים יש דמות משמעותית   £
כלשהי דרכה הם יכולים לקבל תמיכה ומענים לצרכיהם הבסיסיים, למשל, 

חבר קרוב, אחים או בני דודים, אחד ההורים או בני משפחה אחרים. 

תובנות  3.3.3 

מודל העבודה -   - 1

איתרנו שני מודלים לעבודה עם הצעירים יוצאי אתיופיה:

מודל העבודה של תוכנית "אפיקים"16, כאשר יוצאי אתיופיה משולבים  א - 
בתוכנית עם כלל הצעירים והצעירות.

תוכנית סיוע בהשגת תעסוקה לצעירות וצעירים. ראה תיאור השירות למתבגרים, צעירות וצעירים   16

באתר משרד הרווחה:

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/ShirutNohar/Pages/ShirutNohar.aspx
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מודל אשקלון, אשר עבד עם אוכלוסייה פחות מחויבת, קשה לאיתור  ב – 
ופחות מעוניינת בקשר. לפי דגם זה אותרו בשנה כ–30 משתתפים, מתוך 
ההתערבות  של  המאמץ  עימם.  העבודה  במהלך  נשירה  שתהיה  ידיעה 
הוגדר בחיזוק הזהות והדימוי העצמי, בניית מסלולי קידום מקצועיים או 
השכלתיים ובניית רשת ביטחון חברתית של הצעירים. העבודה לוותה על 
ידי עו"ס נוער וצעירים ומלווה צעירים כאשר משך העבודה הוא שנתיים 

בכל קבוצה. 

ההקשר המשפחתי - יחסים בין דוריים  - 2

במפגשים עם צעירים יוצאי אתיופיה ועם העובדים במסגרת התוכנית, ניתן 
היה ללמוד עד כמה גדול הפער בין עולמו של הצעיר לבין עולמם של הוריו.

בחברה המסורתית, מקובל היה כי הזקן נמצא במרכז המשפחה וכי על הצעיר 
לדאוג לזקן. בעולם המערבי, המצב הוא הפוך, ההורים דואגים לילדים ולצעירים 
לאורך שנים. רבים מהצעירים בישראל נעזרים בהורים כלכלית ורגשית לאורך 
אקדמיים.  לימודים  או  מקצוע  רכישת  במהלך  וכמובן  בצה"ל  השרות  שנות 
לצעיר המערבי  הבגרות המתהווה, מאפשר  המורטוריום של  התארכות שלב 
חופש בברור זהותו ומאפשרת לו התנסות במגוון חוויות. התופעה משתקפת 
את  ודוחים  בחו"ל  לטיולים  השרות  אחרי  היוצאים  בישראל  צעירים  בקרב 

שלב ההתמסדות בהתחייבות למקומות עבודה קבועים. 

לאורך  ההורים,  עם  הקשר  מורכב.  המצב  אתיופיה  יוצאי  הצעירים  בקרב 
השנים, התבסס על תבנית אחרת כאשר הם סייעו להורים בהתמצאות בסביבה 
ובתרגום במפגשים עם כל גורם שמחוץ לקהילה. ההורים יוצאי אתיופיה הבינו 
כי חשוב לעודד את ילדיהם להמשיך וללמוד בתיכון ואף חיזקו אותם במהלך 
השרות הצבאי. התמיכה של ההורים נעשתה מתוך אימוץ ההבנה כי השכלת 
הילדים חשובה. אבל ההורים לא בהכרח הפנימו את התרבות המערבית הרואה 
בילד את מרכז המשפחה. הצעירים שחזרו לאחר הלימודים והשירות הצבאי 
ציפו לחיזוק רגשי מצד ההורים ותמיכה בהמשך הלימודים האקדמיים. מנגד, 
הכנסתה  שממילא  המשפחה,  בכלכלת  כתף  יתנו  הצעירים  כי  ציפו  ההורים 

נמוכה. 

הקושי  אתיופיה.  יוצאי  הצעירים  חיים  בו  הפער  על  למדנו  השיחות  מתוך 
העצום בין ההפנמה של ערכי החברה המערבית לבין העולם בו חיים הוריהם 
והקונפליקט הפנימי שנוצר מתוך כך. לאור השיחות שהתקיימו עם הצעירים 

הובן הצורך בחיזוק הקשר הרגשי בין הצעירים לבין הוריהם.

וצעירים,  נוער  עו"ס  ידי  על  ההורים  איתור  על  החלטה  נתקבלה  כך  מתוך 
בניית תוכניות קבוצתיות להכרות עם עולמם הרגשי של הצעירים ובמקביל 
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עבודה עם הצעירים על מציאת האיזון בין הרצון האישי להתקדם לבין צרכי 
ההורים. פעילות זו, על בסיס תובנות שנרכשו בשדה טרם הבשילה ונמצאת 

בשלבי בנייה.

חיזוק הזהות והמיומנויות האישיות בחיי היום יום  - 3

רבים מהצעירים והצעירות נמנים על בוגרי פנימיות וכפרי הנוער. שנים רבות 
הם התגוררו מחוץ לבית. בצבא או בשרות הלאומי בחרו רבים לשרת במקומות 
בקרב  לבגרות  אחד  מצד  תרמו  לבית  מחוץ  החיים  לבית.  מחוץ  מגורים  עם 
הצעירים, אולם מצד שני, ניתקו את הצעיר מחיי היום יום של המשפחה. רבים 
מהם בדומה לבוגרי פנימיות שאינם יוצאי אתיופיה, חסרים מיומנויות חיים, 
חסרים מודלים משפחתיים וזקוקים לתמיכה רגשית ויצירת קשרים רגישים 

אחרים, בוגרים, בינם לבין הוריהם.

סיכום  4
לאור העבודה המרוכזת והמאומצת בששת הישובים נדמה שיש מקום להמשיך 
ולאשש מספר תובנות ודרכי התערבות במסגרת תוכנית החומש ואולי בתוכניות 

המשרד בכללן:

מרכזית  כיחידה  המשפחה  בראיית  התמקדות  משפחה'-  'לחשוב   - 1
ומערכתית.

הפרט  תפקוד  בין  קשר  הרואה  התפיסה  בולטת  החומש,  תוכנית  במסגרת 
הבית.  משק  לבין  היחיד  בין  הקיימת  הדדית  והשפעה  המשפחה  לתפקוד 
גישה כזו מניחה כי ניתן לחזק את היחידה המשפחתית מתוך ראיית הכוחות 
והניסיון הקודם של המשפחה ובכלל זה האופן בו הצליחה לשרוד את המעבר 
מאתיופיה לישראל. במסגרת זו כיוונה התכנית למאמץ של יצירת קשר מחודש 
של מערכות הרווחה עם המשפחות סביב כוחות אלו. בניית תוכניות התערבות 
משותפות לעובדים ולבני המשפחה עם מדדי תוצאות לשינוי מבטאות גישה 

זו. 

תוכנית התערבות מותאמת למאפייני המשפחה עם סל מענים להורים   - 2
ולילדים.

אחד  לכל  כאשר  מפרטים,  המורכבת  שלמה  יחידה  היא  המשפחה  כאמור 
ועובדים  מלווים  של  השיח  ייחודיים.  וכוחות  יכולות  צרכים,  מאפיינים,  יש 
לצרכי  להתייחס  ובניסיון  זו  גישה  מתוך  נפתח  המשפחה  עם  סוציאליים 
ההורים והילדים ולהתאים לכל אחד מבני המשפחה את המענה. כך, תוכננה 
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ההתערבות כחליפה אישית על פי מידת המשפחה עם התייחסות לכל אחד מן 
הפרטים המרכיבים את משק הבית, כחלק ממערכת על פי סדרי העדיפות, לו"ז 

המשפחה ומדדי ההצלחה שבני המשפחה הגדירו.

חשוב לציין כי מערכות הרווחה בישראל בנו לאורך השנים התמחויות מקצועיות 
של  אינדיבידואלית  בהתאמה  הינו  העבודה  מודל  ספציפיים.  שירותים  עם 
השרות ללקוח הפונה וחסרה הייתה התייחסות מערכתית משפחתית עם סל 
לשירותים  במחלקות  המוצעת  הרפורמה  כיחידה.  למשפחה  הנדרש  מענים 
מערכתית  תפיסה  ליישם  מתכוננת   (2011 ומורלי-שגיב,  (וינטר  חברתיים 
מסורתיות  מתרבויות  אוכלוסיות  בקרב  ככלל.  הרווחה  בשירותי  משפחתית 

ובפרט בקרב עולים יוצאי אתיופיה לגישה זו חשיבות כפולה ומכופלת.

המלווה המשפחתי או העו"ס המשפחתי כ-Case Manager למשפחה   - 3
כולה.

הבנה  בעל  אקדמאי  אתיופיה,  יוצא  המשפחה,  מלווה  נכלל  השירותים  בסל 
המלווה  בישראל.  הקיימים  השירותים  ומאפייני  המקור  תרבות  עם  והכרות 
עבר תהליך של התמקצעות במסגרת בית הספר המרכזי עם דגש על מיומנויות 
אישיות, כלי האימון והכרות עם שירותים רלוונטיים למשפחה. תפקידו הוגדר 
זה שבונה את  (case manager) של המשפחה, כאשר הוא  כמתאם הטיפול 
תוכנית ההתערבות עם המשפחה ואת סל המענים הנדרש. המלווה עובד עם 
המשפחה לאורך כל משך התוכנית. בדרך זו ניתנת למלווה ולמשפחה גמישות, 

בחירה ושליטה גדולה יותר על תהליך השינוי.

הצורך בבניית רשתות תמיכה, לאור המעברים הרבים מאתיופיה ועד   - 4
לישובי הקבע והשבר שקרה במשפחות הגרעיניות והמורחבות. 

כפרטים  אתיופיה,  יוצאות  המשפחות  נפגעו  לארץ  מארץ  המעבר  בתהליך 
וכיחידה משפחתית גרעינית ומורחבת. המשפחות חוו מספר מעברים מורכבים 
מהכפר אל עיר באתיופיה שם התגוררו לעיתים מספר שנים. לאחר עלייתם 
פוזרו המשפחות במספר מרכזי קליטה, לעיתים רחוקים עד מאד זה מזה, שם 
שהו כשנתיים. לאחר סיום השהות במרכזי הקליטה, רכשו המשפחות דירות 
שעברו  הרבות  השנים  הארץ.  ברחבי  שונות  בערים  לעיתים  הקבע,  בישובי 
נפשיים  וקשיים  חרדות  בלחצים,  קביעות,  בחוסר  במעברים,  המשפחות  על 
וגופניים, מביאים לא אחת לשבר וקושי בתפקוד המשפחות. לעיתים משברים 
הורים  בין  וחוסר תקשורת  בתוך המשפחה  לגירושין, אלימות  מובילים  אלו 

וילדים. 
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הכוחות והנכסים האישיים, נחלת בודדים במשפחות הגרעיניות, אינם באים 
המשפחה  של  החברתית  הרשת  הקבע.  בישובי  דרכם  בראשית  ביטוי  לידי 
המורחבת נעלמה, בשל הפיזור בישובי הקבע בארץ וקיימת תחושה של בדידות 
והעדר תמיכה בחיי היום יום ובמשימות המיידיות בשלבים הראשונים לחיים 

בישובי הקבע. 

נשברו  המסורתית  המנהיגות  כולל  הקהילתיים,  התמיכה  מנגנוני  כל  בנוסף, 
לאורך המעברים. המעבר ממרכז הקליטה התומך ומגן, לדירה הפרטית בישובי 
הקבע, ללא רשת תמיכה מתאימה ונגישה, הביא לפנייה ישרה לשירותי הרווחה. 
למעשה בני העדה מצאו בשירותי הרווחה מעין חלופה לרשת הביטחון המיידי. 
בתפקיד  עצמה  את  הציבה  ולא  נערכה  לא  הרווחה  מערכת  כי  לציין  חשוב 
זה. כתוצאה, נוצר לחץ עצום על שירותי הרווחה ורישום בלשכות לשירותים 
חברתיים, של כמעט 99% מכלל יוצאי אתיופיה ברשויות הקולטות החדשות. 
מכאן באה יוזמת המשרד, לתוכנית חדשה בשני ישובים, לתהליך מיון וסיוע 
ראשוני בתחום הרווחה והפניה של הפונים לשירותים הרלוונטיים בקהילה. 
תוכנית זו אינה מהווה פיתרון מלא. מה שנדרש הוא מערך בין שירותי ברשות 
המקומית, בהובלת השלטון המקומי לבניית הרשת הקולטת בשנים הראשונות 

בישובי הקבע. מערך זה צריך להיות מותאם לכל קבוצות העולים.

הצורך בשיח משפחתי לאור המעבר הבין תרבותי, מחברה מסורתית   - 5
פטריארכאלית לחברה מודרנית.

מסורתית,  משפחה  של  תרבות  קיימת  בהן  מארצות  הבאות  למשפחות 
פטריארכאלית, המעבר לחברה מערבית קשה. במשפחה מסורתית התפקידים 
של ההורים והילדים ברורים, הגישות החינוכיות ומקומו של הילד לעומת הזקן 
מוגדרים, הבדלים בין נשים לגברים מסומנים, חלוקת העבודה בתוך המשפחה 
מוגדרת, מערך התמיכה והשמירה של המשפחה המורחבת צפוי ומקומו של 

הקולקטיב לעומת הפרט מוסדר.

ובמפורש בשאלה  בבירור  דן  אינו  הפנים משפחתי של משפחות  לרוב השיח 
על מה שומרים ועל מה מוותרים במהלך המעבר מתרבות אחת לשנייה, או 
בדילמה כיצד דואגים לחזק את מרכיבי הזהות מתוך כוחות ולא מתוך ויתור. 
(Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1992). העדרן של שיחות ובירור תוך 
משפחתי זה גורם לשבר ופער בין דורי ולעיתים הוא יכול להשפיע על הקשר 

ורמת המתח בין בני זוג. 

הפנים  במערכת  קשה  פגיעה  יש  בהם  האזורים  את  התכנית  חשפה  כך, 
משפחתית של יוצאי אתיופיה בשל השוני התרבותי בין חברה מערבית לחברה 

מסורתית.
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הניתוח של הפעילות במשפחה האתיופית חשף את תהליך השבר הפוטנציאלי. 
הערכים  שינוי  מתוך  במשפחה  המבוגר  הגבר  של  מקומו  נפגע  ראשון  בשלב 
המציב את הילד במרכז המשפחה, עם מארג זכויות על פי חוקי המדינה. לאחר 
מכן יורד הסטאטוס של הגבר במשפחה, לעומת האישה. מעמדה השוויוני של 
הלא  למעמדה  בסתירה  עומד  המדינה  חוקי  פי  על  מערבית  בחברה  האישה 
שווה בחברה מסורתית. לא אחת ניתן לשמוע מפי גברים עולים כי ישראל היא 

מדינה של נשים וילדים.

מצב זה יצר תחושה של אובדן בקרב הגברים, התבדלות, כעס וקושי בהשתלבות 
בחברה הקולטת. לעומתם רבות מהנשים רכשו מהר יותר את השפה, הכירו 
להן  שאפשרו  עבודה  מקומות  ומצאו  המדינה  וחוקי  החדשה  הסביבה  את 
להיות עצמאיות. למעשה תופעה זו קיימת בקרב קהילות מהגרים בעולם כולו, 

במעבר מחברות מסורתיות לחברות מערביות דמוקרטיות.

התוצאות דומות בעולם ובישראל ובאות לידי ביטוי בעליה בשיעור הגירושין, 
אלימות בתוך המשפחה והמעבר של חלק מהמהגרים משוליות חברתית זמנית 

לשוליות מקובעת.

כמו כן אנו מוצאים כי אחת הנזקקויות הבולטת בשירותי הרווחה היא הקושי 
בקשר הורים-ילדים המשקף פער בן דורי. שיחות עם ילדים ומתבגרים חושפות 
את בדידותם של הילדים וחוסר התמיכה הרגשית מצד ההורים, כאשר בחברה 
מערבית יש ביטוי ורבאלי לרגשות בין הורים לילדים לעומת המגע הפיזי הבולט 
הצליחו  תמיד  לא  שההורים  כיוון  מחמיר  זה  מצב  מסורתית.  בחברה  יותר 
לרכוש את השפה העברית והילדים אבדו את השפה האמהרית או הטגרינית. 

כתוצאה מכך התקשורת הוורבאלית הבין-דורית מאד דלה.

שבר האוריינות.  - 6

בקרב יוצאי אתיופיה הרשומים בשירותי הרווחה, ניתן למצוא אנשים ברמות 
לבדיקת  המתאימים  הכלים  את  אין  הרווחה  לשירותי  אוריינות.  של  שונות 
על  העו"ס  הערכת  את  לציין  ניתן  היסוד  בנתוני  אולם  האורייניות  היכולות 

מידת השליטה בדיבור, קריאה וכתיבה על פי דיווח הפונה.

השרות  מקבלי  אתיופיה  ליוצאי  תרגום  שירותי  נדרשים  המקרים  במרבית 
יוצאי  ברווחה. אחת הדרכים להתמודד עם הקושי בתקשורת עם הלקוחות 
לשוחח  שיכולים  העדה,  בני  סוציאליים  עובדים  באמצעות  היא  אתיופיה 
בשפת הפונה ולתת לו את השירות הטיפולי. במקרים אחרים נעזרה המערכת 
בעובדים סמך מקצועיים אשר מדריכים את המשפחות ומשמשים כמתרגמים 

לעו"סים.
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העולים יוצאי אתיופיה לומדים באולפני עברית במרכזי הקליטה לרוב במשך 
שנתיים. מרביתם אינם מצליחים לדבר, לקרוא ולכתוב ברמה נדרשת לקבלת 
כי מרבית מטופלי  מוצאים  אנו  בעברית.  עבודות שדורשות שליטה בסיסית 

הרווחה יוצאי אתיופיה, עובדים בניקיון או שמירה.

בראשית הפעלת תוכנית החומש, ניתן דגש ללימוד ותרגול מיומנויות אוריינות 
זקוקים  התוכנית  ממשתתפי  שחלק  הבנה  מתוך  פוירשטיין  מכון  באמצעות 

לכלים אחרים מאלו שבאולפנים.

בנוסף נתגבשה ההכרה, לפיה יש צורך בעריכת אבחון רגיש תרבות, ליכולות 
התעסוקתיות של העולים, כולל בדיקת היכולות האוריינות בעברית. מניתוח 
אבחונים אלו ניתן היה ללמוד כי למרות הצהרת חלק מהמשתתפים על שנות 
לימוד במוסדות לימוד כלליים, השתתפות בהכשרות מקצועיות וחיים בישראל 

למעלה מעשר שנים, רמת האוריינות עדיין הייתה נמוכה. 

פסיכולוגים המתמחים בחקר השפה מדגישים את האתגרים בהוראת העברית 
אמם  בשפת  בלתי–אורייניים  שהם  אתיופיה  יוצאי  לעולים  שנייה  כשפה 
(קוטיק, 2012). יש עדויות רבות לתסכול נוכח הכישלון בלימוד העברית בקרב 
בדיקה  בארץ.  האתיופים  של  הקשיים  את  בעולם מאשש  הניסיון  מבוגרים. 
של מידת היעילות והשינוי במסגרת פרויקטים, שנתמכו בידי הבנק העולמי, 
הובילה למסקנה כי רבים מן הפרויקטים לא הביאו את התוצאות המקוות 
בשל אי הבנת "ארכיטקטורת המוח" שאינו יכול לטפל ביעילות באי–אוריינות 

.(Abadzi, 2005) אצל מבוגרים

מתוך כך ניתן לקבוע כי ללא שימוש בשיטות חדשות, קשה יהיה לשנות את 
על הידע החדש  תוכניות חדשות המבוססות  פיתוח  זה מחייב  המצב. אתגר 
בעולם הנוירו–פסיכולוגיה, ההבנה של פעולת מנגנוני המוח בקריאה ושינויים 
בתנאים  אוריינות.  ורכישת  טבעית  מגמישות  כתוצאה  המתרחשים  במוח 
הנוכחיים לא ניתן יהיה לחולל שינוי דרמאטי ביכולות השליטה בשפה העברית 

בקרב יוצאי אתיופיה הלא אורייניים, המטופלים בשירותי הרווחה. 

משתתפי  של  ביכולת  מרכזי  חסם  מהווה  העברית,  בשפה  האורייני  הקושי 
תוכנית החומש ויוצאי אתיופיה המטופלים בשירותי הרווחה להתקדם ולשפר 

את תעסוקתם לעבודה איכותית עם רמת שכר נאותה. 

7 - עובדים עניים

על פי ניתוח נתוני היסוד על יוצאי אתיופיה הרשומים בשירותי הרווחה, למדנו 
כי 97% מהם אינם עובדים או נזקקים על רקע הכנסה נמוכה. במסגרת תוכנית 
החומש אותרו משתתפים ללא מאפייני סיכון. לאחר בדיקת מצבם באמצעות 
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שאלון מכון ברוקדייל, נמצא כי 95% בקבוצה זו עובדים. רבים מהם השתתפו 
בקורסים קודמים במוקדי הקליטה, במסגרת פרוייקט שיקום שכונות, אולם 
אינם עוסקים בתחום אותו למדו. במסגרת החקירה של מצב התעסוקה נמצא 
רבות  הוריות.  חד  הן  סיכון  מאפייני  ללא  בקבוצה  הנשים  מתוך  כ-50%  כי 
מהנשים החד הוריות לא עובדות במשרה מלאה, אולם הן בעלות יכולות ורצון 

לשפר את מקום העבודה ולהתמקצע. 

רבים מהעובדים יוצאי אתיופיה, מקבלים שכר נמוך בשל אופי העבודה שלהם 
בתחום הניקיון והשמירה, קרי, הם עובדים עניים. לאור החסם האורייני אחד 
מפעלית.  התוך  ההכשרה  בתחום  מתמקד  אליו  לשאוף  יש  אשר  השינויים 
הכשרה כזו, כאשר היא זוכה לתמיכה מצד המעסיק, מאפשרת תמיכה וחיזוק 
לתחום האוריינות, מתן מענה לילדי המשתתפים בתוכנית ההכשרה והסעות 
למקום ההכשרה. כתוצאה מהכשרה כזו ניתן לשפר את תנאי התעסוקה של 
המשתתפים (מעבר מעובדי קבלן בשכר שעה לעובדים בהעסקה ישירה) ובניית 

אופק תעסוקתי איכותי. 

תחומים להם לא ניתן עדין מענה:

שכונות מסכנות – 'אדומות'  .1

כל משתתפי תוכנית החומש חיים בשכונות שיקום לשעבר. לרוב אלו בתים 
קטנים, צפופים שאינם מתוחזקים בצורה נאותה. במקרים רבים הצנרת נוזלת, 
קיימת רטיבות בקירות, שקעי חשמל גלויים ואביזרים שונים שבורים. מצב 
הבתים פוגע ביכולת התפקוד היום יומי של ילדים והוריהם. מצב זה חמור בשל 
העובדה שהבעלות על הבתים היא של יוצאי אתיופיה עצמם, בתחום השטח 
הפרטי. לרבים מהם אין את האפשרות לתקן את הטעון תיקון בשל העלויות 
היקרות. כל תיקון שיכול להיעשות היום על ידי גורמים כגון שיקום שכונות, 
או החברות המשכנות, יתקיים רק בשטח הציבורי של הבתים. יש צורך ביצירת 
דרכים חדשות וגמישות תקציבית למציאת פיתרון לחלק מהבעיות המסכנות 
בתוך הבתים. אנו מנסים להשקיע בהורים ובילדים בתחומים רבים, אך ללא 
יהיה  ראייה מערכתית הכוללת גם את הטיפול בבתים בשטח הפרטי, קשה 

לחולל את השינוי הנדרש.

הערב  בשעות  אישי  בטחון  העדר  של  תחושה  קיימת  אלו  בשכונות  בנוסף, 
בודדים,  זקנים  של  גבוהה  פגיעות  ברמת  מתאפיינות  אלו  שכונות  והלילה. 
בני נוער ונשים. במקומות רבים בשכונות בהם מתגוררים העולים מאתיופיה 
ניתן למצוא קבוצות בני נוער השותים ללא שליטה עצמית ופוגעים בעוברים 
ושבים. כמו כן, מסתובבות בשכונות אלו קבוצות של עבריינים המאתרים את 

החוליות החלשות מקרב משפחות העולים.
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ושיתוף  הקהילתי  השיטור  בתחום  תוכניות  בתגבור  צורך  יש  אלו,  באזורים 
האוכלוסייה בשמירה על הביטחון האישי. קיים ניסיון רב בארץ ובעולם, כיצד 
חשוב  יותר.  נמוכים  סיכון  מדדי  עם  לשכונות  מסכנות  שכונות  לשנות  ניתן 
לשלב את המערך לביטחון פנים במסגרת הטיפול בשכונות בהן פועלת תוכנית 

החומש.

ללא  עיר  פועלות התוכניות  בהן  הערים,  מן  כי בחלק  גילתה  תכנית החומש 
אלימות והתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, חסרה מאוד אינטגרציה בין 
ההתערבויות השונות ברמה הלאומית והמקומית. המערכת היישובית מתקשה 
לבנות דרכי עבודה המשלבות בין התוכניות השונות לבין המציאות בה חיים 

יוצאי אתיופיה בשכונות מגוריהם.

בעיות בריאות  .2

יוצאי אתיופיה המטופלים בשירותי הרווחה מתאפיינים ברמת חולי גבוהה. 
חולי  על  העידו  ש-45%  נמצא  הסיכון  מסמני  עם  המשפחות  קבוצת  מקרב 
ורבים מהם מוכרים כנכים על ידי משרד הבריאות וביטוח לאומי. רק מעטים 

מממשים את זכויותיהם בסל הבריאות במסגרת תוכניות שיקום תעסוקתי. 

בקרב רבים מן העולים בקבוצת מסמני הסיכון ניתן למצוא בעיות אלימות 
והתמכרויות. במערך בריאות הנפש וההתמכרויות אין מספיק עובדים יוצאי 
אתיופיה דוברי השפה דבר המקשה על מהלך הטיפול. מי שמטפלים באותם 
וסובלים  טראומטיות  חוויות  בעבר  חוו  בתוכם  רבים  כי  סבורים  עולים 
מתסמונות פוסט-טראומטיות אשר המערכת מתקשה לתת להם מענה מתאים. 
לאומי)  וביטוח  רווחה  (בריאות,  בין-משרדי  מרוכז  במאמץ  צורך  שיש  נדמה 
לבנייה של מערך אחד (One Stop Center) שייתן את כל המענים הנדרשים 
בהיבט טיפולי ושיקומי מתוך רגישות תרבותית ובשפת הפונים. מערך מרוכז 
בכל ישוב בו קיימת קהילה גדולה של יוצאי אתיופיה נדרש כדי לחולל שינוי 

וכדי להיות רלוונטי למצוקות הכוללות של העולים. 

עבודה מערכתית בין משרדית  .3

אחד התחומים עליהם הוסכם במסגרת תכנית החומש נגע לבניית מערך מתכלל 
החשובה  היא  זו  חוליה  כי  נדמה  לתוכנית.  השותפים  הממשלה  משרדי  בין 

ביותר לשם יצירת השינוי הנדרש בקרב העולים יוצאי אתיופיה.

ובתיאום  בנפרד  עובד  משרד  כל  ולפיכך  כזה  מנגנון  הוקם  טרם  עתה  עד 
לזו  הדומה  תשתית  עם  משילות,  בהיבטי  מסודרת  השקעה  ללא  מינימאלי. 
שהוקמה בתוכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון, קשה יהיה להגיע 

לתוצאות המצופות שהנחו את ממשלת ישראל בפתיחת תכנית החומש.
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תמונת המצב של תוכנית החומש במשרד, המלצות ואתגרים לעתיד:

דרכי  לגבי  דרך,  פורצות  תובנות  עם  חדשנית,  תוכנית  הינה  החומש  תוכנית 
ההתערבות בקרב מטופלים יוצאי אתיופיה. לראשונה קיימת הבחנה מבדלת בין 
משפחות וצעירים על פי פרופילים, דבר המאפשר, בניית מענים דיפרנציאלים, 

ובהתאם בניית מדדי תוצאות לכל תת קבוצה.

התוכנית מלווה על ידי מכון ברוקדייל, המודד את השינוי שחל בקרב המשפחות 
והצעירים. בשלב זה של התוכנית, ניתן לראות את תוצאות הביניים. 

כמו כן ניבנו תשתיות משרדיות הכוללת שיתופי פעולה בין אגפים, הוכשר כ"א 
מקצועי בתחום, קיימות ועדות היגוי יישוביות וארציות למעקב ובקרה. 

על פי נתוני היסוד של המשרד מטופלות קיום כ- 72,821 נפשות שהן כ-19,936 
הן  ו-43%  פוטנציאל  ובעלות  מתפקדות  משפחות  הן   35% מתוכן  משפחות. 
 506 בטיפול  נמצאות  החומש  תוכנית  במסגרת  סיכון.  מאפייני  עם  משפחות 
כלומר  צעירים.  ו-333  סיכון  מסמני  עם  משפחות   188 מתפקדות,  משפחות 
הגענו לכ–3109 נפשות. הפער בין גודל האוכלוסייה אליה הגענו לבין זו שעדין 

זקוקה להתערבות הוא רב.

אנו ממליצים לתת עדיפות לתוכנית זו כדרך התערבות של המשרד עם יוצאי 
יוצאי  של  והרווחתים  הכללים  והנתונים  הסקירה,  לאור  בנוסף,  אתיופיה. 
אתיופיה, אנו ממליצים לפנות למשרד הקליטה ולמשרד ראש הממשלה ולבקש 

להאריך את התוכנית.
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