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 מבוא

נהלת חדשה לטיפול בעולים. המנהלת ביקשה את הסיוע של מכון במשרד הרווחה הוקמה מ

ברוקדייל ביצירת תשתית מידע לאפיון אוכלוסיות העולים המטופלות על ידי השירותים 

וזאת כבסיס לעדכון מדיניות המשרד כלפי אוכלוסיות אלה. הקבוצות , השונים של המשרד

 חסות הן: יאליהן התבקשה התי

 לדים בעלי מוגבלותי 

  עם ילדיםמשפחות 

  קשישים 

של המסמך מוצג  בחלקו הראשוןמסמך זה מכיל את הממצאים והמסקנות של עבודתנו. 

, מוצגת בחלקו השני .ותקציר מנהלים, המהווה סיכום אינטגרטיבי של כל החומר המוצג ב

של המסמך  בחלקו השלישיפרות המתמקדת במהגרים הזקוקים לשירותי רווחה. סקירת הס

ונתונים ממקורות מהקבוצות אחת כל על מוצגים נתונים מתוך נתוני יסוד של משרד הרווחה 

של המסמך מתוארים הממצאים שעלו בקבוצות  בחלקו הרביעינוספים, כפי שיפורט בהמשך. 

 מיקוד וראיונות עומק עם אנשי מקצוע בשירותי הרווחה.

עולים ולמשרד הרווחה והשירותים החברתיים היע למנהלת ימסמך יסהנאמר באנו מקווים ש

 בהיערכות לטיפול בעולים הזקוקים לשירותי רווחה.

 העבודה תשיטמקורות ו

 המסמך מתבסס על ניתוח מקורות המידע הבאים:

חיפוש מקיף ערך . נייםחברת בשירותים צרכים בעלי מהגרים עלספרות  סקירת .0

העוסקים במהגרים שזקוקים מנת לאתר מאמרים -בספרות הבינלאומית על

 ילדים ונוער בסיכון.ו לשירותים חברתיים ובכללם: בעלי מוגבלויות, קשישים

 :1קבוצות הבאותאשר נותחו בהתאם ל ,7002יסוד של משרד הרווחה משנת  נתוני .3

שירותים חברתיים: מאפיינים להמוכרים למחלקות  ילדים בעלי מוגבלות .א

ת וקשיים נוספים של הילד, קשיים עיקריים דמוגרפיים, שכיחות סוגי המוגבלויו

                                                 
 על המידע למעט, נוער שיקום, מבחן שירותי, תקון אגף אודות אוכלוסייתעל  המידע נבחן לא זה במחקר  1

 .01-02 יגילב מתבגר נוער
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לעומת  מ"ברהותיקים מושל ההורים ולבסוף השוואה של מאפייני העולים ה

 החדשים יותר.

: נתונים אלה מכילים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים משפחות עם ילדים .ב

 את הנזקקות העיקרית של אותן משפחות ומאפיינים דמוגרפיים. 

 דמוגרפיים מאפיינים :המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים קשישים עולים .ג

 ונתונים שלהם העיקרית הנזקקות מהות, יסוד בנתוני הרשומים הקשישים של

 הקשישים אוכלוסיית על יותר רחבה הסתכלות לקבל המאפשרים נוספים

 .העולים

לשם השלמת הנתונים וקבלת תמונה מקיפה יותר השתמשנו  :נוספים כלליים נתונים. 2

 :הבאיםנתונים הבמקורות 

  ניתוחים לסקר החברתי של הלמ"ס נערכו  בעבור קבוצה זאת –קשישים עולים

דמוגרפיים, מצב בריאותי  םנתונים אלה מכילים בין היתר מאפייני (.3117)משנת 

 ותמיכה חברתית.

  מחקר "ילדים עולים בגיל הרך עם נעזרנו בתוצאות  –ילדים עולים עם מוגבלות

צרכים מיוחדים: חסמים לצריכת שירותים ופתרונות אפשריים", שנערך על ידי 

מכון ברוקדייל בעבור משרד הקליטה וטרם פורסם. המחקר נכתב על ידי יואב לף, 

 דורי ריבקין ואלן מילשטיין.

  על בני נוער עולים יוצאי  הובאו ממצאים מרכזיים מסקר –משפחות עם ילדים

סטרבצ'ינסקי ואחרים, -)כאהן 3101שנערך בשנת  אתיופיה ויוצאי ברה"מ לשעבר

3103.) 

 

כו מספר קבוצות מיקוד וראיונות נער – מקצוע אנשי עםעומק  וראיונותמיקוד  קבוצות. 4

ת ועומק עם אנשי מקצוע בשירותי הרווחה, המעניקים שירותים לעולים, בקבוצ

 , משפחות עם ילדים וקשישים.ילדים בעלי מוגבלותהשונות: 

 



2 

 

 תקציר מנהלים. 1

; נפשות 032,111-משפחות עולים עם ילדים ובהן כ 39,111 ( רשומים3117)שנת  בנתוני יסוד

, מחלת נפש, אוטיזם, לישכ בעלי מוגבלות )נכות פיזית, פיגור 1,111-ילדים מתוכם כ 12,111

התפלגות  2אלף קשישים עולים. 72-כ; והתנהגות שאינן מחלות נפש(עיוורון, שמיעה, הפרעות 

 העולים לפי ארץ מוצא, מסך העולים המשתייכים לאותה קבוצת התיחסות, מוצגת להלן:

עולים  סה"כ 
 מאתיופיה

 עולים
 מברה"מ

 לשעבר

עולים 
 אחרים

 3111אחוז העולים משנת 
 מכלל העולים בקבוצה זאת

ילדים בעלי 
 מוגבלות

2,9,7 32% 41% 20% 01% 

משפחות עולים 
 עם ילדים

79,292 22% 20% 04% 31% 

 01% 9% 12% 1% 27,220 קשישים

 

 הגדרה של עולה

"הגירה" מוגדרת כמעבר ממדינה אחת לאחרת של יחיד או של קבוצה, בעוד ש"עלייה" 

תנו וא הובילו. הבדלים אלה בהגדרה מתייחסת ליהודים הבוחרים להקים את ביתם בישראל

 ."עולה"בחינת ההגדרה שבשימוש משרד הרווחה ללהשתמש בניסיון הנצבר בישראל לצורך 

הרשומים בלשכות, בשלושת קבוצות  לפי מאגר נתוני יסוד, הרוב המכריע של העולים

חסות( עלו יבקבוצת ההתי 01-31%, כאשר מיעוט )בין 3111חסות, עלו לארץ לפני שנת יההתי

 .3111אחרי שנת 

העו"סיות נשאלו בנוגע לצורת הגדרת "עולה" הנוכחית  ,הראיונות וקבוצת המיקודבמסגרת 

והאם יש צורך להתאים את ההגדרה למציאות היום. בקרב אנשי המקצוע הייתה הסכמה 

היא מאוד אינדיבידואלית, שכן אדם אחד מתאקלם תוך שנים ספורות ואחר  "עולה"שהגדרת 

הרחבה היום מאפשרת.  רה על הגמישות שההגדרהלעולם לא ולכן הודגשה החשיבות לשמי

צוינו הבדלים ניכרים בין עולים מאתיופיה לשאר העולים, שלושת הקבוצות בנוסף, בכל 

 .יחסות רבה וארוכת טווח יותריאתיופיה אופיינו כדורשים התמכאשר העולים 

                                                 
לפי כל שנת עלייה; ב( לכל שאר  –הגדרת עולה לצורך ניתוח נתוני יסוד נעשתה א( לעולים מאתיופיה  2

( ילדים עם 0( לפי ההגדרות הבאות: 3111)ולצורך השוואה גם לעולים משנת  0991העולים לעולים משנת 
 - משפחת עולים (3 ;0991או לפחות אחד מהוריהם עלה משנת  0991ילדים שעלו משנת  -מוגבלות עולים 

 .0991עלה משנת  –( קשיש עולה 2; 0991משנת  ראש המשפחה עלה
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ו, ההגדרה לאוכלוסיית הזקנים, לדעת כל אנשי המקצוע שרואיינו במסגרת עבודה ז בהתייחס

לשעבר ולגבי עולים ממדינות אחרות, פרט  ברה"ממתאימה לגבי עולי  0991של עלייה משנת 

לעולי אתיופיה. לגבי עולי אתיופיה, לדעתם יש להתייחס לכלל הזקנים כעולים ללא קשר 

 העולים הזקנים, שככלל דעים תמימות קיימתהעולים האחרים,  לגבייתם לארץ. ילתאריך על

 הזקנים גם, מיוחדת התייחסות הדורשים צרכים ומציגים תרבותיים איפיונים על שומרים

(. הזקנים המבוגרים מאד עלו כאשר כבר היו 91-)כלומר, בשנות ה שנים הרבה לפני שעלו

  שלהם 41-ה שנות בסוף היו כאשר עלו יותר הצעירים הזקנים ואילו, פנסיות ללא ורובם זקנים

 . כלכליים משאבים ללא עלו הם, בנוסף. בעבודה להשתלב קושי היה הגדול ולחלקם, יותר או

 של עולים צרכים עיקריים

שחלק גדול  מניתוח נתוני יסוד והראיונות עם אנשי המקצוע עולה -קשיים כלכליים  .0

 .מצוקה כלכליתחיים בתנאים של רווחה המהעולים המטופלים בשירותי 

משפחות  שיעור גבוה של נתוני יסוד מראים כי קיים - ילדים בעלי מוגבלותהורים של 

(, כאשר בקרב משפחות חד הוריות המצב קשה עוד 12%אינם עובדים )שני הורים  שבהן

. העולים עסוקים רבות בהשרדות יום יומית לצורך פרנוס אינם עובדים( 12%יותר )

והמשפחה:  האפשרות להתיחס לצרכים נוספים של הילדים םמשפחתם, בכך נמנעת מה

רכיהם של הילדים עם המוגבלות לא מקבלים מענה מספק מצד המשפחה, חסרה וצ

המוענקת השקעה בטיפולים פרא רפואיים ופעמים רבות הכסף המתקבל בזכות הגמלה 

 רכי הילד הנזקק אלא לטובת כלל המשפחה.ולילד אינו מופנה לצ

 יוצאי בקרב בעיקר אך) הקבוצות בכל מהמשפחות( 70%) גבוה אחוז - משפחות עם ילדים

 .בלבד מקצבאות מתפרנסות( אתיופיה

מעולי  21%יסוד, אחוז העולים שסובלים מבעיות כלכליות ) נתונימניתוח  - קשישים

תיקים ולשעבר( גבוה יותר מאשר בקרב הקשישים הו מ"ברהמעולי  31%-אתיופיה ו

י המצביעים על כך שאחוז (. הדבר מתבטא גם בנתונים המבוססים על הסקר החברת04%)

צליחים לכסות את העולים המדווחים שהם בכלל לא מצליחים, או לא כל כך מ

כמו כן,  (.22%) תיקיםויותר מאשר בקרב הקשישים הו גבוה (21%הוצאותיהם )

ן משאבים כלכליים, פרט לקצבאות. המרואיינים דיווחו שלמרבית העולים הקשישים אי

שלחלק מהקשישים אין נגישות לשירותים המוגשים לכך  קשיים כלכליים אלה מובילים

 .לשלם להם, שכן אלה דורשים דמי השתתפות שאין בידם

לעולים חדשים קשה למצות את  -אי התמצאות מבחינה בירוקרטית, פערי תרבות ושפה  .3

כרות עם המערכת יזכויותיהם, שכן הם נתקלים במחסומי שפה, תרבות ונעדרים את הה
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מהעולים הקשישים מדווחים שהיכולת  91%כמעט כך לדוגמה  בישראל.הבירוקרטית 

 הסקר החברתי(.  מנתוני)כלל  חלשה עד אי יכולתהיא שלהם לדבר בעברית 

ללוות את המטופלים לאורך כל תהליך  נדרשותהעו"סיות לכך ש אלה מוביליםם קשיי

השפה שללא התחשבות בקשיי  מציינים הגורמים המקצועיים .מימוש הזכויות

 רכיהם.ולא יקבלו מענה הולם לצאלה  - ובמאפיינים התרבותיים של העולים

עולים חדשים משפחות  (0 :עליהן במיוחד הן יםאוכלוסיות אשר קשיים אלה משפיע

למעט עולי  – 3111)ראוי לציין שעל פי נתוני יסוד, רוב המשפחות שעלו לפני שנת  יחסית

ים קשיחווים  ילדים בעלי מוגבלותהורים ל( 3 ;אתיופיה, דוברות עברית ברמה טובה( 

 והזמן הפנויהוא גדול יותר  על ידם , שכן היקף השירותים הנדרשיםבעוצמה גדולה אלה

הקושי במיצוי זכויות על ידי מהגרים בעלי מוגבלויות תואר  יותר. קטןשלהם לעסוק בכך 

יוצאי קשישים ועולים  קשישים( 4 ; עולי אתיופיה בכלל( 2 ; (Sandys, 1998) כבר בעבר

לפי המקובל לחלק גדול מהקשישים אין כישורים לנהל אורח חיים  - בפרט אתיופיה

  בחברה הישראלית.

חשדנות באינטראקציה של עולים עם נותני השירותים השונים. החשדנות  - חשדנות .2

צרכים מיוחדים עולים עם  ילדים, כך. בזמן לנזקקים הגעהבו באיתור לקשייםמובילה 

וחלק  , ילדים עולים בסיכון מאותרים כשהבעיות מחמירות,מאוחרים יםבגיל מאותרים

. הסיבות העיקריות שצוינו כמובילות לחשדנות מהקשישים הנזקקים אינם מאותרים כלל

וקשיי שפה. אצל ייעודם של שירותי רווחה כרות עם יחוסר ה, קשיים בהבנת המערכתהן: 

קשיים של ילדים ה פערים תרבותיים בהבנתם לכך ילדים עם צרכים מיוחדים מתווספי

 .עצמה המוגבלות בהבנתקשיים ועם צרכים מיוחדים 

ומאתיופיה הן  ברה"מהמשפחות העולות מ מבין רבות - הוריות חד משפחות ריבוי .4

 עולה הוא המשפחה ראש שבהןמשפחות  02,111-כפי נתוני יסוד,  עלמשפחות חד הוריות. 

 המוכרות ילדיםעם  של עולים מכלל המשפחות 41%אלה מהוות  ,הן משפחות חד הוריות

ילדים  עם המשפחות כלל בקרב משפחות חד הוריות 31%, לעומת הרווחה במחלקות

 החד המשפחות אוכלוסיית את תיארו המקצועיים הגורמים .הרווחה בשירותי המוכרות

עם מגוון נושאים יחדיו: עם  להתמודד נדרש הורה היחידה .רבים צרכים כבעלת הוריות

קשיים כלכליים כבדים בנוסף לטיפול בילדים. עם ו עבודה עםבירוקרטיה,  עם לבד, והיות

מהמשפחות החד הוריות מאופיינות בצרכים נוספים, כגון בעיות  רבותעל כל אלה, 

 בריאות, ילד עם צרכים מיוחדים ובעיות תפקוד קשות. 
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 .לכלל העולים, עלו צרכים יחודיים לפי קבוצה םהאופייניי ,בנוסף לצרכים שצוינו לעיל

 

 צרכים יחודיים של ילדים עולים עם מוגבלות ומשפחותיהם

המוגבלות של הילד הוא קושי אוניברסלי, אולם נראה  תקבל - קבלה והבנת המוגבלות .0

ומתבטא במחסור בהבנה של מהות  מתעצם זהקושי שבקרב אוכלוסיית העולים 

 כלפי הילד עצמו. והמשמעות שלה המוגבלותהטמעת -הילד ואי המוגבלות של

ילדים בוגרים  -על הילדים ללא מוגבלות  של משפחות ממוצא אתיופי הסתמכות רבה .3

מלווה במחיר כבד אשר עלול  ומסייעים רבות להורים ולאחים עם מוגבלות. אחריות רבה ז

או להתבטא בצורות אחרות, כגון אלימות כלפי הילד עם הצרכים  ילד המסייע,בלפגוע 

 .המיוחדים

 

 צרכים יחודיים של משפחות עולות עם ילדים

הן בשל קשיי קיום  מם,ורכי הילדים ולהתמודד ען את צקושי להבי - הוריים תפקוד קשיי .0

 קשיי התאמה לכללי ההתנהגות הנהוגים בארץ. חוסר ידע ווהן בשל 

( משפחות 9,411-כ) העולים ממשפחות על פי נתוני יסוד, כשליש -בעיות תפקוד קשות  .3

קשות והתנהגויות לא נורמטיביות של ההורים או הילדים )כגון  תפקוד בבעיות מאופיינות

 המשפחות שיעור. אינטנסיבי לסיוע וזקוקות, אלימות במשפחה, התמכרויות ועבריינות(

 . לשעבר מ"ברה ייוצא בקרב במיוחד גבוה האלה

, כולל מצוקות נוער בני של הולמת לא והתנהגות שוטטות, הספרקשיי תפקוד בבית  .2

מטיפול המוסדות ומקשיי ההורים להציב גבולות , מקשיי הקיום דבר נובעה - קשות

ממצאי  שלא תמיד יודעים איך להתמודד עם בני נוער אלה. )משטרה, מערכת החינוך(

(, שבחן בני נוער שעלו לארץ 3103סטרבצ'ינסקי ואחרים, -כאהןנוער עולה )על סקר ה

הוריהם עלו, מצביעים על שכיחות שבני נוער שנולדו בארץ ווומאתיופיה(  לשעבר מ"ברה)מ

בקרב בני נוער שעלו זיקה חלשה לישראל קיומה של על וגבוהה של התנהגויות סיכון 

, ולעומת בני נוער והם נולדו בארץלעומת בני נוער שהוריהם עלו , לשעבר מ"ברהמ בעצמם

בקרב יוצאי אתיופיה התנהגויות סיכון שכיחות יותר דווקא בקרב בני שעלו מאתיופיה. 

 ברה"מיוצאי  העולים בנידמיון בין  נמצאחשוב לציין ש ,עם זאת הנוער שנולדו בארץ.

יות סיכון, , לדוגמה בהתנהגורבים חיים בתחומיובין היהודים הוותיקים )דור שני(  לשעבר

, בקרב יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( בהרגשת רווחה כללית ובזיקתם לישראל.

גבוהה  מוטיבציה ,לישראל חזקה זיקה , בצד פערים לימודיים והתנהגויות סיכון,נמצאה

 לשירות צבאי או לאומי וגם מידה משמעותית של שילוב חברתי.
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 עקב שעות עבודה ארוכות של ההורים. – השארת ילדים צעירים ללא השגחה .4

 של קשישים עולים צרכים יחודיים

יה של יאחת הבעיות המרכזיות של העולים הקשישים היא הבדידות. קיימת נט - בדידות .0

לפי הסקר החברתי, במדדים שונים בתוך עצמם.  הסתגרות פנימיתהזקנים העולים ל

מצבם של  חה ותחושת בדידות(,הקשורים למצב החברתי )שביעות רצון מהקשר עם המשפ

הם גרים יותר לבד ונשואים  –ת טוב מזה של הקשישים הוותיקים העולים הקשישים פחו

ובמיוחד בקרב עולי  לשעבר מ"ברהיתרה מכך, המרואיינים דיווחו שבקרב עולי פחות. 

 עם הילדים.  נטושים ושומרים על קשר רופףאתיופיה, ישנם לא מעט קשישים שנשארו 

 

 לעוליםצרכים של המערכת לצורך מתן סיוע 

-שדוברים את שפתהתאמה תרבותית של שירותים חברתיים מצריכה בעלי מקצוע  -שפה  .א

 האם של המהגרים ושמסוגלים להעביר מידע נדרש לגבי השירותים לאוכלוסייה

(Kummerer & Lopez-Reyna, 2007).  אחד מהקשיים המשמעותיים ביותר שעולים

בין העובדים הסוציאליים למקבלי השירות הוא הקושי לגשר על פערי  באינטראקציה

שפה. כאשר הדבר מתאפשר מפנים מקבלי שירות לעו"ס הדובר את שפתם, דבר המקל על 

תהליך העבודה ויצירת אמון. אולם, כאשר העו"ס אינו דובר את שפתו של מקבל השירות 

יך רכישת האמון נפגע, העברת תהל ,שדובר את השפה הרצויה עובד סמך מקצועיואין 

המסרים בין הצדדים אינה ממוקדת ויש קושי משמעותי להבין מהם הצרכים שבהם יש 

קשה  –אנשי המקצוע דיווחו שקשיי השפה בולטים במיוחד בסיטואציה טיפולית  לטפל.

 לתת טיפול מעמיק בשפה שאינה שפת האם. 

דווח על מחסור במקור  - בנוגע לזכויות הניתנות לעולים בגופים שונים בהירות ושקיפות .ב

מידע אמין וברור המאפשר דליית מידע בנוגע לזכויות הניתנות לעולים בגופים שונים 

)בביטוח לאומי, זכויות בעירייה, קליטה, דיור וכדומה(. אצל אוכלוסיית העולים המחסור 

ן העולים לא מכירים, לא מתמצאים ואף משמעותי עד מאוד, שכ בבהירות ושקיפות

מפחדים מהבירוקרטיה. קשיים אלה גוררים את העובד הסוציאלי "לקחת אותם ביד" 

משפיע גם על העו"ס, שכן תהליך  ובהירות לצורך מימוש זכויותיהם, אולם חוסר שקיפות

 בירור הזכויות דורש זמן ועבודה רבה.

העוסקת  הספרות - תרבותית-רב יהאוכלוסי עם הלעבוד השירותים נותני הכשרת .ג

מדגישה את הצורך בהתאמה תרבותית ובהנגשה של שירותים  במיצוי זכויות של מהגרים
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השירות לא הוכשרו נותני מרבית  (.Spallek et al, 2010) חברתיים ושל תכניות חברתיות

הידע במרבית המקרים  ייעודית לעבודה עם אוכלוסיות העולים שאותן הם משרתים.

אישיים עם -שלהם באשר להיבטים תרבותיים של אבחון וטיפול ושל יחסים בין

-אוכלוסיות מתרבויות אחרות נרכש רק בדרך של ניסיון מצטבר או של לימוד עצמי בלתי

התייחסות למביא לעתים  זהפורמלי, במקרים רבים הוא מוגבל ביותר. חוסר ידע 

הבנות, -פי האוכלוסיות האלה, גורר לאינשי המקצוע כלמתנשאת ושיפוטית של חלק מא

 פוגע באמון של העולים בנותני השירות ומפחית את הסיכוי שיפיקו את המרב משירות זה. 

תהליך הליווי של עולים במשרד הרווחה דורש זמן רב מהעובד הסוציאלי, שכן,  -כוח אדם  .ד

. טיה הישראליתכרות וחוסר הבנה של העולים עם הבירוקריכפי שצוין לעיל, יש חוסר ה

שהעו"ס צריך גורם לכך רבים מהם לא יודעים לכתוב ולמלא טפסים. הדבר  ,כמו כן

"להלחם על הזכויות שלהם". אולם עומס התיקים של העובד הסוציאלי הוא רב מידי כדי 

  .לאפשר סיוע פרטני שכזה

בקרב קשישים,  )מטפלות זקנים( "זיותכוח אדם סמך מקצועי כגון מטב ורךצ ה, עלכמו כן

 .ובמעקב על מצבם של העולים הקשישיםבאיתור  ,מאד משמעותי בסיוע ןשתפקיד

קיים מחסור בכלים מאבחנים המותאמים תרבותית  -כלים לאבחון מותאמים תרבותית  .ה

האבחונים הקיימים חוטאים באבחון של אוכלוסיות שאינן פועלות  .לאוכלוסיות השונות

ך למשל, צוינו מקרים שבהם ילדים אובחנו בפיגור ללא בהתאם לסטנדרטים מערביים. כ

תים הם מעדיפים שלא להפנות . הגורמים המקצועיים ציינו כי לעהצדקה )לדעת העו"ס(

 לאבחון ולאפשר לילד להשלים פערים כדי להמנע מאבחון שגוי.
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 3כיווני פעולה

זמנה מראש, לאפשר לעובדים הסוציאליים שירותי תרגום בה - פיתוח שירותי תרגום .0

 רותי התרגום במשרד הבריאות.יאו בדומה לש בדומה לשירותי תרגום אצל חרשים,

)ראה ערך  בניית מערכת מידע המרכזת את כל ההטבות והזכויות המוענקות לעולים .3

 מידע זה רצוי שיהיה מונגש לשונית ותרבותית. בהירות ושקיפות(.

לטיפול בעולים ובאנשים עם חסמים  תגבור עובדי המחלקות לשירותים חברתיים .2

תוך התאמה ליוזמות מדיניות הקיימות כיום )הרפורמה תרבותיים לשוניים, 

. לשם כך, ניתן לנקוט (במחלקות לשירותים חברתיים, תכנית החומש ליוצאי אתיופיה

 באמצעים שונים, ובהם:  

כל שימוש מושכולל  תגבור של אנשי מקצוע דוברי שפות זמינים ונגישים: .א

אנשי מקצוע דוברי שפות העובדים היום ותגבור הזמינות והנגישות של 

צורך בולט ובשירותים אחרים )כגון מועדוניות(, בתחומים בהם יש  במחלקות

 דרות ובקשישים בודדים.וכגון בילדים בסיכון, במשפחות עניות ומ

אתיופיה יש  ליוצאי עולים מאתיופיה: לעובדים עם התקינה שיפור מפתח .ב

כנית תלמצב בבדומה ) עובד לכל משפחות פחות -גבוהה יותר  צורך בתקינה

 שירותי הרווחה(.המופעלת היום במסגרת ליוצאי אתיופיה החומש 

עידוד השימוש בתפקיד מרכז נושא שירות, פניות ציבור וכשירות תרבותית  .ג

( במחלקות כחלק מהרפורמה מתפתח)ה במחלקה לשירותים חברתיים

ת המחלקות לאוכלוסיית העולים ולצורך איתור, פיתוח חסוילשיפור התי

רשתות התמיכה הקהילתיות של אוכלוסיות העולים ופיתוח תכניות התערבות 

 מותאמות לצרכים של קבוצות שונות.

למערך התיווך , )שהם אקדמאים( דוברי שפהשימוש מוגבר בעובדים מלווים  .ד

ה, ניתן לשקול הרחבה )כפי שמופעל בתכנית החומש ליוצאי אתיופי והסנגור

 .גם לקבוצות נוספות(

על העובדים  ,לשם ייעול פעולות ההתערבות - תרבותית-רב לעבודה הכשרה .4

הסוציאליים להבין את השפעתה של השונות התרבותית על חייו של הפרט, במיוחד 

כשהוא שייך לתרבות מיעוט הנתפסת חלשה ונחותה, ולפעול כדי למתן את השפעתה 

תרבותית הוא פיתוח רגישות והבנה -המזיקה. תנאי הכרחי ליישומה של מדיניות רב

 (.3114 ת בקרב אנשי מקצוע )בוסטין,תרבותי

                                                 
 עולים. מנהלתחת ארצית על קליטת עלייה ומרכזת מפקנכתבו בשיתוף עם דפני מושיוב,  3
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רסים קיימים לרגישות וקורסים ומודולות בק כמהמשרד הרווחה ארגן בעבר ובהווה 

תרבותית. עובדים אשר השתתפו בקורסים אלה ממליצים להרחיב ולמסד אותם 

ולאפשר לעובדים סוציאליים נוספים להשתתף בהם בשל תרומתם הרבה. במקביל 

ים של קבוצות אוכלוסייה שלא עלה הצורך להרחיב את ההתייחסות להיבטים תרבותי

בבניית תכניות הכשרה לנושא  באו לידי ביטוי בקורסים שהתקיימו )כגון בני המנשה(.

הכשירות התרבותית )הרלוונטי לכלל העבודה של עובדים סוציאליים עם אנשים 

מתרבויות שונות( ניתן להיעזר באמות המידה של איגוד העובדים הסוציאליים 

 (.   NASWהאמריקאיים )

כמו מערכת הרווחה גם מערכת הבריאות מתמודדת עם הקשיים הנובעים מהמגוון 

נראה כי שתי המערכות יכולות להפיק מידע שימושי מנהלים  .התרבותי בישראל

הוציא מנכ"ל משרד הבריאות  3100ה, כך לדוגמה בשנת יופרקטיקות אחת של השני

 ערכת הבריאות.אודות התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במעל חוזר 

 פיתוח אבחונים מותאמי תרבות ושפה. .2

 הלי הפנייה וטיפול משותף.ו, על מנת להסדיר נמשיקים שירותים עם הקשרים חיזוק .1

 

 מיועדיםש כיווני פעולה נוספים עלו, העולים לכלל יםשמתאימ לכיווני פעולה בנוסף

 :השונות לקבוצות

 :ילדים בעלי מוגבלותכיווני פעולה יעודיים ל

 "לראות את המשפחה ככוח" -העברת מיקוד הטיפול למשפחה  .0

צוין כי יש להעביר את מיקוד הטיפול מהילד עם המוגבלות לטיפול במשפחה בצורה 

צוין שיש צורך להרחיב את רפרטואר ההתערבויות של  ,הוליסטית יותר. לצורך כך

השירותים המוענקים מעבר לשיח הטיפולי הרגיל לילד עם מוגבלות, לכיוון פרויקטים 

כדוגמת פרויקטים קיימים כמו "משפחה  ,המערבים את המשפחה ותומכים בה

 מאמצת" או "סביבה תומכת".

על פעילי העלייה לעשות הכנה   – הגעה לישראל עם הכנה ואבחון של הלקות של הילד .3

. כמו כן, יש ליידע אותם לגבי החשיבות של ילדים בעלי מוגבלותלאנשים שיש להם 

אבחון הילד לפני הגעה לישראל, על החשיבות של הבאת כל הניירת הרלוונטית 

 ותרגום הניירת בארץ המוצא.

ת חיזוק באמצעו – שיפור הקשר בין ועדות ההשמה של מערכת החינוך והמשפחות .2

 שירותי תרגום והצגת תוצאות הוועדה ומשמעותה בצורה מובנת יותר להורים.
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 :כיווני פעולה יעודיים למשפחות עם ילדים

תגבור היצע המועדוניות,  -תגבור מסגרות המאפשרות השגחה ופנאי לילדים  .0

הורים הורים עולים בכלל ו -מסגרות אחר הצהריים לבני נוער ויום לימודים ארוך 

כים לבסס את ילילדים עם צרכים מיוחדים בפרט נמצאים במלכוד. מצד אחד הם צר

עליהם ומצד שני  ,עצמם מקצועית ולהרוויח כסף שיאפשר מתן טיפול ראוי לילדיהם

לטפל בילדים באופן פעיל. כדי לאפשר להורים להשאיר את הילדים במקום מוגן 

שרות השגחה ופנאי משפחתם יש לתגבר מסגרות המאפאת ולקדם את עצמם ו

 לילדים. נקודה זאת היא חשובה עוד יותר אצל משפחות חד הוריות.

 -נקיטת פעולות המאפשרות הגברת איתור בגיל הרך של ילדים עם צרכים מיוחדים  .3

באמצעות הסברה, הכוונה בשימוש בשירותים וחיזוק שיתופי הפעולה עם שירותים 

דוגמה גנים, השירות הפסיכולוגי וטיפות אחרים לצורך איתור הפניה וטיפול משותף )ל

 חלב(.

, לצורך התמודדות עם ההיקף הגדול פרטנית עם בני נוער מתבגריםהחיזוק העבודה  .3

 עם בעיות התנהגות קשות.  עולה של בני נוער

בתחום של הצבת גבולות עיבוי הדרכת הורים ביש צורך בפיתוח ו -הורים  הדרכות .4

והתמודדות עם השונות שבגידול ילדים בארץ לעומת גידול רכיהם ולילדים, הבנת צ

  ילדים בארץ המוצא.

)בעיקר המשפחות יוצאות אתיופיה, שאחוזים  העולות המשפחות המיון של חיזוק .2

גבוהים מאד מבניהן מוכרים בשירותי הרווחה( על מנת להבחין בין אלה הזקוקות 

 לכלי. בדומה לתכנית החומש.לסיוע אינטנסיבי לבין אלה הזקוקות בעיקר לסיוע כ

לבחון את משמעות העובדה ששיעור קבלת השירותים הוא דומה בכל קבוצות  ראוי .1

האם מדובר על צרכים דומים או האם הדבר מורה על הקצאה לא  –תק והמוצא והו

 ה.ימאובחנת בהתאם לצרכים אמתיים או שזה משקף את דפוסי הפני

 

 :כיווני פעולה יעודיים לזקנים עולים

תגבור העבודה של ע"וסים ומט"זיות לטיפול בזקנים עולים בסיכון, תוך פיתוח  .0

חסמי  –רכיהם המוגברים והמתייחסים לצוחיזוק מענים ייחודיים לזקנים עולים 

לזקנים דוברי רוסית, או  "בית חם"שפה, בדידות, עוני )כגון המודל שפותח באשל של 

עבור הקשישים העולים, הוא סגירת בן, תומך קהילתית דובר שפה(. קושי מיוחד שצוי

המועדונים בחגים. המועדון הפך להיות בית במובנים רבים בעבור קשישים ואי 

 הפעלתו בחגים משאיר קשישים בודדים רבים לעצמם.
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התקציבים של צרכים מיוחדים אינם  -סיוע חומרי והפחתת דמי השתתפות  .3

ד העולים הבודדים. יש צורך מספיקים כדי לכסות את הצרכים של העולים, במיוח

 ,בסיוע חומרי רחב יותר ובהפחתת דמי ההשתתפות לאלה במצוקה כלכלית. כמו כן

עלה הצורך למתן סיוע רחב יותר לעזרה ביתית לעולים הבודדים שאינם זכאים לחוק 

 ביטוח סיעוד.
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 סיכום ספרות. 2

 או קשישים, מוגבלויות בעלי: חברתיים בשירותים צרכים בעלי מהגרים

 בסיכון ונוער ילדים

 ואבמ

 מנת לאתר מאמרים העוסקים-הבינלאומית על ספרותחיפוש מקיף בסקירה זו מתבססת על 

ילדים ונוער קשישים,  ,שירותים חברתיים ובכללם: בעלי מוגבלויותל שזקוקיםבמהגרים 

מגדירות במקור מטרת הסקירה הייתה לזהות את הדרך שבה מדינות שונות . ואחרים בסיכון

את הזכאות לשירותים חברתיים ולבדוק עד כמה הן מתייחסות להבדלים במוצא ובותק בעת 

הגדרת הזכאות. על אף החיפוש הרחב נמצאו מעט מאוד מאמרים שעוסקים בסוגיות הללו, 

כאשר אלה שנמצאו מוצגים בסקירה זו. מטרה נוספת של הסקירה הייתה לבחון האם 

בהשוואה לאוכלוסייה  לקבוצות שונות של מהגריםיוחדים מאפיינים מקיימים צרכים ו

 צורך בשירותי רווחה. הותיקה. זיהוי הצרכים והמאפיינים נעשה בדגש על כאלה שיוצרים 

 מאמרים 9מאמרים שעוסקים במהגרים בעלי מוגבלויות,  1-בחיפוש שעשינו הגענו ל

מאמרים  2-סיכון, ומאמרים שעוסקים בילדים ונוער ב 1שעוסקים במהגרים קשישים, 

שעוסקים ברווחה, בריאות ואלימות. בסקירה נמצאו מאמרים רבים שעוסקים בנכונות 

לאפשר כניסה למדינה של מהגרים שזקוקים לשירותים חברתיים. מכיוון שנושא זה לא 

, מאמרים אלה לא נכללו בסקירה. די לציין שבהרבה מדינות יש הגבלות לדיון בעוליםרלוונטי 

 לקבוצות הללו.שקשורות 

סוגים עיקריים של מהגרים: מהגרי עבודה או מהגרים כלכליים;  כמההספרות מבחינה בין 

פליטים ומבקשי מקלט או מהגרים פוליטיים; בני משפחה המתאחדים עם משפחה 

המתגוררת במדינת היעד; 'אזרחים' אתניים )דוגמת מהגרים יהודים למדינת ישראל(, 

(. בחלק מהמדינות, הגדרת סוג המהגר משפיעה על Sainbury, 2006חוקיים )-ומהגרים לא

 הזכאות לשרותים חברתיים.

להלן סיכום של הממצאים העיקריים בצירוף הביבליוגרפיה הרלוונטית. בחלק הראשון אנו 

עושים סיכום אינטגרטיבי של הממצאים שמחולק לשתי סוגיות: הצרכים של המהגרים לפי 

וכלוסייה הותיקה, והבדלים במדיניות ביחס למוצא וותק כאשר קבוצות מוצא לעומת הא
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קובעים זכאות לשירותים. החלק השני מחולק לפי שלוש הקבוצות ובו אנו מביאים תיאור 

 קצר בעברית של כל אחד מהמאמרים, כאשר התמציות המלאות באנגלית מובאות בנספח.  

 חלק ראשון: סיכום אינטגרטיבי של המאמרים

 מהגרים לפי קבוצות מוצא לעומת האוכלוסייה הכללית הותיקהצרכים של ה

מאמרים רבים מתייחסים לתהליך ההגירה ולצורך בשירותים חברתיים של קבוצות מהגרים 

שונות ללא השוואה בין הקבוצות ובינן לבין האוכלוסייה הותיקה. לפי הספרות, הצורך 

מצבים קודמים לתהליך ההגירה לעיתים ממשני גורמים. נובע יכול לבשירותים חברתיים 

יתים מהאתגרים המאפיינים את תהליך ההגירה לעו ,דוגמת מצב בריאות, מצב סיכון או זקנה

(. לדוגמאות של מאמרים מסוג זה Yearwood et al, 2007שיוצרים ומעצימים צרכים אלה )

 ;Hampton, 2004; Kyoung & Mazumdar, 2011; Lai, 2005; Terrazas, 2009ראה )

Becker, 2003; Treas, 2002; Rossiter and Rossiter, 2009; Bronte-Tikewa et al, 

2006.)  

במספר קהילות מהגרים שונות.  ביןצרכים ישנם מספר מאמרים שכן עוסקים בהבדלים ב

המגיעים יינים ייחודיים למהגרים ממדינות שונות ולמהגרים נמצא שקיימים מאפמאמרים 

 ;Choi, 2008; Osterberg & Gustafsson, 2006; Torres, 2007) מדינות יעד שונותל

Wilmoth, 2004 מהגרים שמזוהים כקבוצה לאור מוצאם, דוגמת בקרב (. מעבר לכך, גם

שונות רבה בתוך הקבוצה  ניתן למצואמהגרים אסייתיים בארה"ב ומהגרים הודים בארה"ב, 

 (.Mutchler, 2007; Bhattacharya & Shibusawa, 2009בצורך שלהם בשירותים חברתיים )

אקונומי ובהשכלה של המהגרים. -הבדלים אלה לעיתים קשורים בהבדלים במצב הסוציו

 & Bhattacharya) המאמרים גם מזהים הבדלים בציפיות לגבי אורח חיים ואיכות חיים

Shibusawa, 2009.)  

. בספרות מהגריםקבוצות ל ש היקף הצרכיםעל  ישנן מספר תופעות הפועלות בכיוונים שונים

'אפקט המהגר הבריא'. נמצא שקבוצות מהגרים הן ול'פרדוקס ההגירה' נמצאה התייחסות ל

לעיתים בריאות יותר ובעלות מאפייני סיכון פחותים יותר בהשוואה לאוכלוסייה הותיקה. 

הסבר אפשרי לכך הוא שתהליך ההגירה דורש חוסן שמוביל לנקודת פתיחה רווחתית 

-Cabieses, Tunstall, Pickett, 2010; Maldonadoותית טובה יותר בקרב מהגרים )ובריא

Molina et al., 2011.)  דווקא מהגרים שזקוקים לפיה בניגוד לתופעות אלו, קיימת ספרות
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 & Barrettיותר ) רחביםלשירותים חברתיים בוחרים להגר למדינה בה קיימים שירותי רווחה 

McCarthy, 2008.) 

נטייה לשונות במאפייני הבסיס של קהילות המהגרים השונות, קיימת שונות גם ב בדומה

לדוגמא, במחקר שלהם להשתמש בשירותי רווחה, ובשימוש שלהם בפועל בשירותי רווחה. 

שנערך בשוודיה נמצא ששיעור מקבלי קצבת נכות בקרב מהגרים גבוה יותר ממקביליהם 

מזרח -ין מקבלי קצבה זו, מהגרים ממדינות צפון. מבמעבר להבדלים בהיקף הצורך הותיקים

לצרוך את  בשיעור גבוה במיוחדנוטים התיכון )יוון, תורכיה ויוגוסלביה לשעבר( -הים

 (. Osterberg & Gustafsson, 2006) הקצבאות

במחקר שבחן את השונות בשימוש בשירותים בקרב מהגרים במדינות אירופה ביחס לותיקים 

 & Barrettלהסביר את דפוסי השימוש המגוונים  ) שיכוליםם מספר מאפייני נמצאו

McCarthy, 2008( :)0 ( 3; )בצרכים שאיתם מגיעים המהגרים( הבדלים בצרכים: ההבדלים

ים את תהליך ההגירה עשויים השפעות ההגירה: קשיי שפה וטראומה המאפיינהבדלים ב

הגרי עבודה נוטים לעבוד להגביר את הצורך בשימוש בשירותי רווחה. נמצא לדוגמא שמ

בעבודות פיזיות קשות יותר בשנותיהם הראשונות ובהתאמה, נוטים להיות בעלי בעיות 

 & Osterbergכן, בעלי צורך רב יותר בשירותים חברתיים )-בריאותיות רבות יותר בהמשך ועל

Gustafsson, 2006( ;)2 הבדלים ברשתות החברתיות: הון חברתי/רשתות חברתיות )

כן, קרבה או ריחוק מרשתות צפויה -ות על מידת הזמינות של מענים לצרכים. עלמשפיע

 האפליה: בשוק העבודה אפליהל ( חשיפה4להשפיע על הצורך בהסתמכות על גורמי רווחה; )

צורך בסיוע ולכן, ליותר מהגרים השל ולשכר נמוך יותר מובילה לביטחון תעסוקתי נמוך יותר 

(Devillanova, 2008).  

במספר מחקרים נמצא שההגירה יכולה להשפיע גם על שיעור גבוה יותר של השתלבות 

בארה"ב, נמצא שיותר מהגרים בעלי מוגבלויות בתעסוקה עקב הצרכים הכספיים שלהם. 

(. באופן דומה, Xiang et al, 2010משולבים בשוק התעסוקה בהשוואה לעמיתיהם הותיקים )

הם נוטים לעבוד בשיעור רב יותר ולפרוש בשלב  מוצא מחקר אחר שקשישים מהגרים גם

 (. Kaushal, 2009מאוחר יותר בהשוואה למקביליהם הותיקים )

לצד המחקרים אשר מזהים מהגרים בעלי מאפייני סיכון כקבוצה ייחודית, קיימים מחקרים 

אשר מתריעים מפני הסכנה בניסיון לאפיין אוכלוסיות אלו כקבוצות מובחנות וייחודיות 

כיצד הניסיון להעניק התייחסות מיוחדת לקשישים מהגרים  מראהרכיהן. מחקר בשוודיה בצ
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במסגרת תהליכי שינוי מדיניות הטיפול בקשישים הוביל לתיוג הקשישים המהגרים כולם 

כ'קבוצה בעייתית' שמהווה נטל על החברה ללא הבחנה בשונות הרבה המאפיינת אוכלוסייה 

 (. Torres, 2007רחבה זו )

מנת להגביר את מיצוי הזכויות של מהגרים, הספרות מדגישה את הצורך בהתאמה -לע

תרבותית ובהנגשה של שירותים חברתיים ושל תכניות חברתיות. במחקר שנערך בגרמניה 

נמצא שדפוסי השתתפות של ילדים מהגרים בתכניות מניעה חברתיות ובריאותיות נמוכה 

-ה צורך בעיצוב תכניות חברתיות מותאמותיותר בהשוואה לשאר הילדים. המחקר מעל

(. במחקר אחר עולה שהתאמה Spallek et al, 2010תרבותית ומונגשות לאוכלוסיות מהגרים )

האם של המהגרים -תרבותית של שירותים חברתיים מצריכה בעלי מקצוע שדוברים את שפת

 ,Kummerer & Lopez-Reynaושמסוגלים להעביר מידע נדרש לגבי השירותים לאוכלוסייה )

(. מחקר נוסף על הזמינות והנגישות של שירותים חברתיים למהגרים בקנדה מזהה בעיה 2007

מיוחדת של מיצוי זכויות בקרב מהגרים בעלי מוגבלויות ומעלה גם הוא את הצורך בקביעת 

(. לבסוף, מחקר Sandys, 1998מדיניות שתאפשר קליטה מוצלחת יותר של אוכלוסייה זו )

תרבותיים -קרב נשים מהגרות ערביות בארה"ב מציג חסמים אישיים, חברתייםשנערך ב

ומוסדיים בשימוש בשירותי סיוע לאלימות במשפחה ומזהה אסטרטגיות מדיניות מותאמות 

תרבותית שמסייעות להפחית חסמים בפני שימוש האוכלוסייה הנזקקת בשירותים הללו 

(Kulwicki et al., 2010 .) 

ידי מהגרים עם צבירת -התייחסות לשינוי בצרכים ובניצול השירותים עלכמעט שלא הייתה 

מאמר אחד שכן מתייחס לנושא זה מוצא שנגישות מושפעת מקיום  ותק במדינה אליה היגרו.

ותק נמצא שעם הקשרים חברתיים חזקים דוגמת חברים או בני משפחה שמפנים לשירות. 

כן מסיקים שהמהגרים החדשים יותר ל .קשרים ורשתות מידע יכולים להתפתחבמדינה 

 .(out-reach( )Devillanova, 2007יישוג )זקוקים ליותר סיוע בנגישות ופעילויות 

 הבדלים במדיניות ביחס למוצא וותק כאשר קובעים זכאות לשירותים

נמצאה מעט מאוד ספרות שמתייחסת למדיניות חברתית המושפעת מותק וממדינת המוצא 

שקיימת בכל זאת עוסקת ברובה במהגרי עבודה ובמבקשי מקלט שעם  של המהגרים. הספרות

הזמן יכולים לפנות גם לקבלת אזרחות. נקודה מרכזית שעולה בסקירה היא התייחסותן של 

מדיניות שונות לקריטריון הותק שלא לשם הפסקת זכאויות אלא לשם התחלתן. נקודה 

פני השירותים הניתנים -נוספים על מרכזית נוספת היא שהזכאות איננה לשירותים חברתיים

 לאוכלוסייה הותיקה, אלא לשירותי הרווחה הבסיסיים. להלן מספר דוגמאות:



07 

 

 Personal Responsibility and Work Opportunityבארה"ב, הרפורמה בשירותי הרווחה

Reconciliation Act (PROWRAשהחלה ב )-הגבילה את הזכאות לשירותי בריאות 0991 ,

( והגבילה את האפשרות לקבל הבטחת הכנסה כך שמהגרים יהיו זכאים Medicaid) ציבוריים

 ,Benjamin, Wallace, Villa, McCarthyשנים ממועד הגירתם ) 2לשירותים אלה רק לאחר 

2000; Zimmermann and Tumlin, 1999 בגרמניה, עבור מהגרים שאינם מוגדרים .)

 01סות לותק היא נוקשה במיוחד כאשר רק לאחר (, ההתייחAussiedlerכ'מהגרים אתניים' )

שנות מגורים במדינה זכאים המהגרים להתחיל בתהליכי התאזרחות, ותהליכי האזרחות 

(. בשוודיה, הקריטריון המרכזי לקביעת זכאות Sainsbury, 2006שנים נוספות ) 2נמשכים 

שבות היא ותק שכן לשירותים חברתיים הוא תושבות, כאשר בפועל, גם כאן המשמעות של תו

 (.Sainsbury, 2006שנות מגורים במדינה ) 2תושבות מוענקת לאחר 

גם ההתייחסות למדינת המוצא משמעותית עבור מדינות רבות קולטות מהגרים לשם הגדרת 

סוג ההגירה ובהתאם, הזכאויות. כך, מבקשי מקלט ופליטים נהנים משירותים חברתיים 

יות המכירות במצב במדינות המוצא שלהם ככזה שמסכן יחודיים על בסיס אמנות בינלאומ

(. בשנים האחרונות, מאז הקמת האיחוד האירופי, אזרחי UNHCR, 1951ייהם )את ח

לשירותים החברתיים השונים בעת הגירתם ממדינה למדינה  האיחוד נהנים מזכאות מיידית

 בתוך האיחוד.

היא לפי קבוצה אתנית ולא לפי מדינת במדינות מסוימות דוגמת גרמניה, ההתייחסות למוצא 

 ,Sainsburyערך למהגרים ממוצא גרמני באופן מיידי )-מקור. כך, בגרמניה ניתנת זכאות שוות

2006.) 

  



01 

 

תמצית קצרה של כל אחד מהמאמרים לפי קבוצות האוכלוסייה ולפי : ניחלק ש

 נושאים-תת

 בעלי מוגבלויות

 (.Lai, 2005מחקר מוצא קשר בין הגירה לבין דיכאון ) צרכים: .0

: מחקר שנערך בשוודיה בין ובהשוואה לותיקים שונות בין קהילות מהגרים שונות .3

( גבוה יותר בקרב disability pensionמוצא ששיעור מקבלי קצבת נכות ) 0910-0999

ת ההגירה אך מקבלי הקצבה נמוך מאוד בעשיעור מהגרים מאשר בקרב ילידי שוודיה. 

נמצא בעלייה מתמדת מדיי שנה לאחר ההגירה. שיעור מקבלי הקצבאות מבין 

אוכלוסיית המהגרים גבוה במיוחד בקרב ילידי יוון, יוגוסלביה, תורכיה ופינלנד 

(. גם בקרב אוכלוסייה Osterberg & Gustaffson, 2006לעומת קבוצות אחרות )

שונות רבה. כך לדוגמא, בקרב  שמזוהה כקבוצת מהגרים אחת, נמצא שקיימת

 (.Mutchler, 2007מהגרים אסייתיים בארה"ב )

נמצא שמהגרי עבודה : לעומת ותיקים פוטנציאל סיכון בקרב אוכלוסיית מהגרים .2

נוטים לעבוד בעבודות פיזיות קשות יותר בשנותיהם הראשונות ובהתאמה, נוטים 

כן, בעלי צורך גובר בשירותים -ועל להיות בעלי בעיות בריאותיות רבות יותר בהמשך

 (.Osterberg & Gustafsson, 2006) בריאותיים וחברתיים –ציבוריים 

: מחקר על הזמינות והנגישות של שירותים חברתיים למהגרים התאמה תרבותית .4

בקנדה מזהה בעיה של מיצוי זכויות בקרב מהגרים בעלי מוגבלויות וטוען שקיים צורך 

 ,Sandysפשר קליטה מוצלחת יותר של אוכלוסייה זו לקנדה )בקביעת מדיניות שתא

(. מחקר נוסף שבוחן התמודדות של אימהות מהגרות עם בעיות תקשורת של 1998

ילדיהן מוצא שיש צורך בהתאמה תרבותית של תכניות התערבות בתחום זה לקהילות 

 (.Kummerer et al., 2007מהגרים )

מהגרים בעלי מוגבלויות משולבים בשוק  בארה"ב, נמצא שיותר: דפוסי תעסוקה .2

(. דבר זה קשור Xiang et al, 2010התעסוקה בהשוואה לעמיתיהם הותיקים )

 לקשיים גדולים יותר לקבלת קצבת נכות.

: ישנם פחות מהגרים בעלי מוגבלויות כיוון פרדוקס ההגירה/אפקט המהגר הבריא .1

כון פחותים יותר בהשוואה מהגרים נוטים להיות בריאים יותר ובעלי מאפייני סיש

לותיקים. הסבר אפשרי לכך הוא שתהליך ההגירה דורש חוסן שמוביל לנקודת פתיחה 
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 ,Cabieses, Tunstall, Pickettרווחתית ובריאותית טובה יותר בקרב מהגרים )

2010.) 

 קשישים

, מאמר על (Hampton, 2004מאמר על איכות החיים של קשישים מהגרים ) צרכים: .0

 ,Kyoung & Mazumdarבייתי )-של מהגרים קשישים בתחום הדיור החוץהעדפות 

ומאמרים נוספים על צרכים ומאפיינים ייחודיים של קבוצות מהגרים שונות  (2011

(Terrazas, 2009; Becker, 2003; Treas, 2002 .) 

: מחקר שנערך בשוודיה בוחן כיצד מהגרים שונות בין קהילות מהגרים שונות .3

לקבוצה מובחנת המוגדרת כ'בעיה חברתית'. המחקר מוצא שקבוצה זו  קשישים הפכו

מגוונת מאוד כאשר המאפיין המשותף המרכזי שלה הוא שחבריה אינם בעלי רקע 

שוודי. למרות ממצא זה, נטען שלאורך השנים התייחסו לקשישים מהגרים כקבוצה 

(. מחקר Torres, 2007חברתית הומוגנית דבר שפגע במערך הטיפול באוכלוסייה זו )

נוסף מוצא שלאור ההתרחבות הרבה של תופעת ההגירה, גדלה השונות בקרב 

 (.Wilmoth, 2004אוכלוסיית המהגרים )

מאמר שבחן את קהילת  :שונות בקרב קשישים מהגרים מאותה מדינת מוצא .2

יורק מצא שישנה שונות רבה גם בתוך קהילה -המהגרים הקשישים ההודים בניו

לעומת הגירה בגיל  12שר מרכיב מבחין אחד הוא הגירה לאחר גיל ספציפית זו כא

בתוך קהילת מהגרים עשויים להסביר את השונות נמצאו כמשתנים שמוקדם יותר. 

הנטייה להשתתף בפעילויות לקידום בריאות אקונומי, -כוללים: מצב סוציו מובחנת

ת זקנה , השכלה וציפיות בדבר אופי החיים בעולהשתמש בשירותים מונעים

(Bhattacharya & Shibusawa, 2009 .) 

מחקר שבחן את דפוסי תעסוקת מהגרים ויציאתם לגמלאות מצא  דפוסי תעסוקה: .4

שקשישים מהגרים נוטים לעבוד בשיעור רב יותר ולפרוש בשלב מאוחר יותר בהשוואה 

למקביליהם הותיקים. הסבר אפשרי לכך הוא השינוי במדיניות הזכאות )צמצום 

 (.Kaushal, 2009) 0991-( לקצבת זקנה בארה"ב החל מהזכאות

 ילדים ונוער בסיכון

נוער שהינם דור -מחקר בחן את ההשפעה של מעורבות אבות בחייהם של בני צרכים: .0

ראשון, דור שני ודור שלישי למהגרים על ביטויים של התנהגויות סיכון בקרב בני 
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נמצא שככל שתהליך ההגירה של (. כך גם Maldonado-Molina et al., 2011הנוער )

 Rossiterבני נוער פשוט יותר, כך הפוטנציאל העתידי להתנהגויות בסיכון נמוך יותר )

& Rossiter, 2009 בניסיון להסביר את השוני בצרכים נמצא מחקר שמקשר בין .)

לבין צרכים גוברים בשירותים אתגרים תרבותיים המאפיינים את תהליך ההגירה 

 (Yearwood et al, 2007) חברתיים

מחקר שבחן התנהגויות בסיכון בקרב נוער  שונות בין קהילות מהגרים שונות: .3

אתני -מהאיים הפסיפיים האסייתיים בארה"ב מצא שנוער מהפיליפינים ונוער רב

מהאיים הפסיפיים הם בסיכון רב יותר מנוער סיני, קוריאני ווייטנאמי בארה"ב. 

 (.Choi, 2008ת השכלת הורים כקבוע )ממצא זה נשאר זהה גם בעת החזק

: במחקר על נהיגה בשיכרות בקרב נוער פרדוקס ההגירה/אפקט המהגר הבריא .2

היספאני בארה"ב נמצא שילדים אלה עוסקים פחות בהתנהגות מסוכנת זו ביחס 

לילדים מהאוכלוסייה הותיקה. מדובר ב'פרדוקס הגירה' בו דווקא המהגרים נדרשים 

 ,.Maldonado-Molina et alתר כלפי האוכלוסייה המקומית )להוכיח את עצמם יו

2011.) 

מחקר שבחן תכניות מניעה בתחום הבריאות בקרב ילדים מהגרים  התאמה תרבותית: .4

מנת להגביר את השימוש בשירותים -ביחס לילדים מהאוכלוסייה הותיקה מוצא שעל

ת עבור מהגרים המוצעים, יש צורך בתכניות רגישות למהגרים ובתכניות ספציפיו

(Spallek et al., 2010.)  

 מחקרים אחרים על השימוש בשירותים בקרב קבוצות מהגרים שונות

מהגרי עבודה או מהגרים כלכליים; פליטים  הבחנה בין סוגים שונים של מהגרים: .0

ומבקשי מקלט או מהגרים פוליטיים; בני משפחה המתאחדים עם משפחה המתגוררת 

' אתניים )דוגמת מהגרים יהודים למדינת ישראל(, ומהגרים במדינת היעד; 'אזרחים

 (.Sainsbury, 2006חוקיים )-לא

בקרב  בשירותים סיבות להבדלים בשימוש הסברים להבדלים בשימוש בשירותים: .3

 ,Barrett & McCarthy)  אוכלוסייה הותיקהמהגרים במדינות אירופה ביחס ל

בחלקם מהעובדה שמידת הצורך  ( הבדלים בצרכים: ההבדלים נובעים0(: )2008

בשירותי רווחה עשויה להשפיע על הבחירה להגר למדינה עם שירותי רווחה נדיבים; 

( השפעות ההגירה: קשיי שפה וטראומה המאפיינים הגירה עשויים להגביר את 3)

( אפליה: אפלייה של מעסיקים בהעסקה מובילים 2הצורך בשימוש בשירותי רווחה; )
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( השפעת 4נמוך יותר של מהגרים שמגבירים את הצורך בסיוע; ) לביטחון תעסוקתי

הרשת: הון חברתי/רשתות חברתיות משפיעות על מידת הזמינות של מענים לצרכים. 

כן, קרבה או ריחוק מרשתות צפויה להשפיע על הצורך בהסתמכות על גורמי רווחה -על

(Devillanova, 2008( ;)2שכר נמוך: שכר נמוך משפיע על הצ ) ורך להסתמך על

 שירותי הרווחה.

מחקר שנערך בקרב נשים מהגרות ערביות בארה"ב מציג חסמים  התאמה תרבותית: .2

תרבותיים ומוסדיים בשימוש בשירותי סיוע לאלימות במשפחה -אישיים, חברתיים

ומזהה אסטרטגיות מדיניות מותאמות תרבותית שמסייעות להפחית חסמים בפני 

 (Kulwicki et al., 2010בשירותים הללו ) שימוש האוכלוסייה הנזקקת

נגישות מושפעת מקיום קשרים חברתיים חזקים דוגמת  נגישות לשירותים חברתיים: .4

חברים או בני משפחה שמפנים לשירות. בהקשר זה, משך השהות במדינה הוא 

( של out-reachמשמעותי לקיום של קשרים ורשתות מידע ומצדיק פעילויות יישוג )

 (.Devillanova, 2007חברתיים בשנים הראשונות להגעת המהגרים )שירותים 
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 ממצאים עיקריים – ניתוח נתוני יסוד. 3

 4היקף העולים בשלושת הקבוצות לפי מוצא וותק

 משפחות עולים עם ילדים ובהן  39,111 :בנתוני יסודהיו רשומים  3117שנת ב

, פיגור שכליבעלי מוגבלות )נכות פיזית,  1,111-ילדים מתוכם כ 12,111; נפשות 032,111-כ

אלף  72-כו ;מחלת נפש, אוטיזם, עיוורון, שמיעה, הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש(

  קשישים עולים.

אחוז העולים שעלו  ומתוכם לפי ארץ מוצאם הרשומים בנתוני יסוד להלן התפלגות העולים

 :קבוצההעולים הרשומים באותה מ 3111-3117בין השנים 

עולים  
 מאתיופיה

אחוז 
אחרי 
3111 

 עולים
 מברה"מ
 לשעבר

אחוז 
אחרי 
3111 

עולים 
 אחרים

אחוז 
אחרי 
3111 

אחוז  סה"כ
אחרי 
3111 

ילדים בעלי 

 מוגבלות

0,714 1% 2,191 04% 3,477 32% 2,9,7 01% 

משפחות עולים 

 עם ילדים

9,192 09% 04,730 09% 4,111 39% 79,292 31% 

 01% 27,220  1,714  10,401  4,241 קשישים

  הניתוח בשלושת הקבוצות ,3111אחוז קטן מתוך כלל העולים הגיעו לישראל אחרי שנת .

ילדים בעלי ביותר הוא אצל הוא של הקשישים והאחוז הגבוה  ביותר נמוךההאחוז 

  קבוצות המוצא. לגבי כל. דבר זה נכון מוגבלות

 התיחסות:ך העולים המשתייכים לאותה קבוצת מסמוצא ארץ מוצגת התפלגות להלן 

 עולים מאתיופיה סה"כ 
 עולים

 עולים אחרים מברה"מ

ילדים בעלי 
 20% 41% 32% 2,9,7 מוגבלות

                                                 
לפי כל שנת עליה. ב( לכל שאר  –הגדרת עולה לצורך ניתוח נתוני יסוד נעשתה א( לעולים מאתיופיה  4

( ילדים עם 0( לפי ההגדרות הבאות: 3111)ולצורך השוואה גם לעולים משנת  0991נת העולים לעולים מש
 - משפחת עולים( 3. 0991או לפחות אחד מהוריהם עלה משנת  0991ילדים שעלו משנת  -מוגבלות עולים 

 .0991עלה משנת  –( קשיש עולה 2 .0991משנת  ראש המשפחה עלה
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משפחות עולים 
 עם ילדים

79,292 22% 20% 04% 

 9% 12% 1% 27,220 קשישים

  הם מהווים  ,המשפחות עם ילדיםחצי מו מוגבלותילדים בעלי חצי מהמהווים  מ"ברהעולי

 מקרב הקשישים. 12%-כ

 ם וליעשל ושל עולים מאתיופיה בקרב משפחות עם ילדים ריכוז גבוה במיוחד  קיים

 .ילדים בעלי מוגבלותאחרים בקרב 

 ילדים בעלי מוגבלות

 עוליםהשונות של  קבוצותוותיקים ובין השוואה בין עולים ל

  :ותיקים.ורה"מ צעירים יחסית לילדי עולים מבעולי אתיופיה מבוגרים יחסית ו ילדיםגיל 

 :קיימים שני פרופילים שונים. סוג הנכות 

o קיים מנגד, אוטיזם, עיוורון ושמיעה. פיגור שכליל ש ר נמוךשיעו: יוצאי אתיופיה 

הצברים והעולים  השוואות אלה נכונות אל מולמחלות הנפש.  שיעור גבוה של

 .יחדיו האחרים

o פרט לאחוז  ,לותיקים ותודומ האחד לשני ותדומאלה קבוצות ואחרים:  מ"ברה

 אצל העולים האחרים. פיגור שכליגבוה של 

 אצל ילדים אשר עלו  הוא אחוז מקבלי השירותים הגבוה ביותר :5ר"קבלת שירותי מס

 ומטה בקבוצות האחרות(. 01%, לעומת 33.2%מברה"מ  )

  עולים יש קשיים רבים יותר מאשר אוכלוסיית הצבריםבמרבית התחומים להורים : 

o  אחד מההורים.לשיעור גבוה של מוגבלות 

o עובדים שאינם שיעור גבוה של שני ההורים . 

o של משפחות חד הוריות. גבוה במיוחד שיעור 

o קשיים בתקשורת וקליטה. שיעור גבוה של 

                                                 
, המרכזת בה הרווחה והשירותים החברתיים משרדדולה של הינה המערכת המרכזית הג מערכת מס"ר 5

מידע רב על מסגרות ועל מטופלים השוהים במסגרות. המסגרות מסווגות לפי קבוצות של סוגי מסגרת 
ויחידות אחראיות. המערכת משמשת גם כמערכת בסיס לתשלומים למסגרות, לקליטת מידע ותקציב 

 אומי.מגורמי חוץ שונים כגון: המוסד לביטוח ל
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o 21%-ו מ"ברהמ עולים מקרב 71%שכירות פרטית: מגורים ב שיעור גבוה של 

גרים  מבין עולי אתיופיה 4%-. לעומת זאת, כממדינות אחרותמקרב עולים 

  .בשכירות פרטית

 

 לפי ותק: מ"ברהעולים מה השוואה של מאפייני

צברים, ההבדל חריף יותר בקרב ליותר בעיות מאשר  יש תקושתי קבוצות הולהורים מ

 :העולים החדשים

  מוגבלותאחוז גבוה יותר של 

 אינם עובדיםשה של שני ההורים אחוז גבו 

 לים הוותיקים שניים מאשר העו אחוז העולים החדשים הגרים בשכירות פרטית הוא פי

 יותר ופי שש מהצברים

  אחד ההורים לפחות של קשיים בתקשורת שלאחוז גבוה יותר 

 הוריותה יותר של משפחות חד גבו אחוז. 

 

 משפחות עם ילדים

 קבוצות שונות של עוליםותיקים ובין צברים/השוואה בין עולים ל

 ם. לעומתותיקים ולעולים אחריםול ינים במשפחות גדולות יחסיתמאופי יוצאי אתיופיה, 

 מאופיינים במשפחות קטנות, ובשיעור גבוה של משפחות חד הוריות. לשעבר  מ"ברהיוצאי 

 .נזקקויות: המשפחות סווגו לפי הנזקקות הקשה ביותר 

 אלימות, התמכרויות או הבעיה הקשה ביותר הייתה  עוליםממשפחות ה 22%-עבור כב

 .לשעבר מ"ברהבעיות תפקוד של ההורים. שיעור משפחות אלה גבוה במיוחד בקרב יוצאי 

 ממשפחות העולים הבעיה הקשה ביותר הייתה יחסי משפחה. 32% עבורב 

 הבאים:  מהתחומיםהבעיה הקשה והיחידה הייתה באחד ממשפחות העולים  40%עבור ב

   .עלייהל ההקשור או בעיה בריאות ,עיות כלכליות, תעסוקהב

 תיקים/צברים הנזקקות הקשה ביותר ומהו 71%עבור בתיקים המצב שונה מאוד: ואצל הו

הדבר מורה על כך שגם עולים המתפקדים  .הייתה יחסי משפחה ובעיות תפקוד קשות

 בסיוע שלהם הצורך בשל כנראההרווחה,  יחסית נוטים לפנות לשירותי ביבאופן נורמטי

יתכן שבעיות קשות יותר אצל יבנוסף,  .הרגילה םהשירותי מערכת עם בהתמודדות
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העולים עדיין לא זוהו, בשל היכרות לא מספקת של העובדים הסוציאליים עם חלק 

   מהעולים. 

 תיקיםווהו"ר דומה בכל קבוצות המוצא מסקבלת שירותי  שיעור :"רמסשירותי  קבלת. 

 

 לפי ותק: עוליםמשפחות מאפיינים של  תהשווא

  :יש 3111שעלו לאחר שנת  עוליםאצל משפחות 

 ליחסי  הייתה קשורה ןקות הקשה ביותר שלהאחוזים נמוכים יותר של משפחות שהנזק

כרות מספקת של יתכן שהדבר נובע מחוסר היאת, יזעם  משפחה או בעיות תפקוד קשות.

 העולים הנמצאים בארץ זמן קצר. אתהעובדים הסוציאליים 

  ההקשור הייתה כזאת ןהקשה ביותר שלה נזקקותמשפחות שהאחוז גבוה יותר של 

גבוה במיוחד בקרב יוצאי  זה בעיות כלכליות, תעסוקה או בריאות. שיעור ,הילעלי

 מהמשפחות(.  22%-אתיופיה )כ

 אתיופיה שעלו מהשנים יוצאי  משפחות המתפרנסות מקצבאות בלבד.ל אחוז גבוה יותר ש

 ואילך מאופיינים בשיעורים גבוהים במיוחד של התפרנסות מקצבאות בלבד. 0991

 אצלם אחוז החד הוריות הוא  - יוצאי אתיופיה, פרט לאחוז דומה של משפחות חד הוריות

 (.27%לעומת  32%) ותיקיםולעומת העולים ה החדשים העולים בקרב מאשרנמוך יותר 

 ותיקים ומאשר בקרב העולים ה של משפחות שאינן דוברות עברית יותרגבוהים  שיעורים

 בקרב 07%-ו לשעבר ברה"מבקרב עולי  23% בקרב עולי אתיופיה, 10%) כצפוי, יותר

 (.אחרים םעולי

 :עולים לבלת שירותי מס"ר דומה בין העולים החדשים שיעור ק קבלת שירותי מס"ר

  .תיקיםווה

 קשישים עולים

 יסוד: נתונימבוסס על 

 ובין קבוצות שונות של עולים /צבריםותיקיםלהשוואה בין עולים 

 40% מהקשישים  23%-, בהשוואה ל/בנתוני יסודקשישים העולים רשומים במחלקותהמ

 .(מקרב הקשישים העולים מאתיופיה 71%)הותיקים 

  ות בולט מאוד אחוז גבוה של עולי אתיופיה בעלי נזקק -לעולים יש יותר בעיות כלכליות

 מהותיקים.  04%-ו מ"ברהמעולי  31% (, לעומת41%כלכלית )
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 לתפקוד  ותנזקקויות הקשורשיעורים נמוכים יותר של קיימים אתיופית אוכלוסייה הב

עם נתונים אלה עקביים  מאוד לותיקים.דומה שיעורם שאר העולים , כאשר אצל ובריאות

 זה שלדומה ל מ"ברההעולים ממצב הבריאות של ם: עוליהמצב הבריאות של הנתונים על 

 .אתיופיהאצל עולי  12%לעומת  ,מצב בריאותי לא תקיןבעלי  11%-כ - הותיקים

  יותר ונשואים יותר לעומת הותיקים. שאר העולים גם צעירים עולים מאתיופיה צעירים

 עור הנשואים דומה.ייותר יחסית לותיקים אך ש

 הותיקים: אצלאצל העולים מאשר גרים לבד נמוך יותר הקשישים האחוז : מגורים לבד 

עולות המהנשים  30%, ךמצויים בין קבוצות הנשים: כ ביותר גדוליםהבדלים הה

 מהקשישות הותיקות גרות לבד. 47% מ"ברהמהעולות מ 21%אתיופיה, מ

 

  :)מידגם ארצי של עולים קשישים( הסקר החברתימנתונים מבוסס על 

 צברים:ותיקים/השוואה בין קשישים עולים לקשישים 

 .בכל המדדים אוכלוסיית העולים היא במצב קשה יותר 

 תפקודי )הערכה עצמית של בריאות, קיום בעית -במדדים שונים הקשורים למצב בריאותי

בתפקוד היומיומי( מצבם של העולים הקשישים פחות טוב מזה של  הבריאות שמפריע

 הקשישים הוותיקים.

  לאחוז נמוך יותר של זקנים עולים יש מטפלת או עוזרת, על אף שמצבם הבריאותי או

 התפקודי נמוך יותר.

  במדדים שונים הקשורים למצב החברתי )שביעות רצון מהקשר עם המשפחה, תחושת

בדידות, רמת הכנסה( מצבם של העולים הקשישים פחות טוב מזה של הקשישים 

  הוותיקים.

  כי הם בכלל לא מצליחים או לא כל כך  ומהעולים דיווח 24%-יותר ורמת הכנסה נמוכה

 בקרב האוכלוסייה הותיקה. 22%לעומת  ,. זאתםיהתומצליחים לכסות את הוצא

  בהתאם  מאחוז הנשים באוכלוסייה הותיקה.יותר אחוז הנשים בקרב העולים הוא גבוה

 הנשואים באוכלוסייה הותיקה.אחוז הנשואים בקרב העולים הוא נמוך יותר מאחוז לכך, 

 , לפי הסקר החברתי:רווחה בשירותי המשתמשיםקשישים עולים 
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 תמשו בשירותי רווחה בשנה מהקשישים דיווחו שהש 1%-מהסקר החברתי עולה שקרוב ל

השירותים גדול יותר מאשר משקלם  משתמשיהעולים בקרב של משקלם ה. האחרונ

המדווחים על שימוש בשירותים חברתיים  מכלל 41%-: העולים מהווים כהבאוכלוסיי

השתמשו  העולים מהקשישים 02%בסה"כ  מכלל הקשישים. 34%בעוד שהם מהווים 

 מהוותיקים. 1%לעומת בשירותי רווחה 

 של הקשישים שהשתמשו  וכן מצבם החברתי תפקודי-בקרב העולים, מצבם הבריאותי

 ירותי רווחה.העולים שלא השתמשו בשבשירותי רווחה פחות טוב מזה של 

 לאוכלוסייה הותיקה בין עולים השוואה

נמצא שיעור גבוה יותר של קשיים  ,מוגבלות אצל משפחות שלהן ילד עם: ילדים בעלי מוגבלות

עבודה של שני ההורים, שיעור גבוה -ם, איאצל משפחות העולים: מוגבלות לאחד מההורי

 ד הוריות וקשיים בתקשורת וקליטה.במיוחד של משפחות ח

כלל העולים מאופיינים ביותר נזקקויות  ,אצל משפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדים: 

הדבר מורה  .לעומת הותיקים/צבריםוקה או בריאות סהקשורות לעליה, בעיות כלכליות, תע

על כך שגם עולים המתפקדים באופן נורמטיבי יחסית  נוטים לפנות לשירותי הרווחה, כנראה 

בנוסף, יתכן שבעיות  התמודדות עם מערכת השירותי הרגילה.בשל  הצורך שלהם בסיוע ב

קשות יותר אצל העולים עדיין לא זוהו, בשל היכרות לא מספקת של העובדים הסוציאליים 

 עם חלק מהעולים.

לגבי הקשישים העולים, היה ברשותנו מידע גם מנתוני יסוד וגם מהסקר קשישים עולים: 

כרים בנתוני יסוד גבוה יותר מאשר אצל המוהקשישים , שיעור ראשית החברתי.

, בנזקקויות אחרות לעומת זאת ניכר כי יש להם יותר בעיות כלכליות.ו הותיקים/צברים

 מצבם דומה לזה של הותיקים/צברים.

פחות טוב מזה של של קשישים עולים  תפקודי-מצבם החברתי והבריאותילפי הסקר החברתי, 

י הרבה יותר קשה ורמת ידיעת העברית שלהם , מצבם הכלכלותיקים/צבריםהקשישים ה

אומנם אצל קשישים עולים רמת התמיכה המשפחתית היא גבוהה יותר, מאחר ופחות נמוכה. 

מהם גרים לבד, אולם רמת התמיכה הפורמלית היא נמוכה יותר )העסקת מטפלת או עוזרת 

מצב הקשישים העולים שהשתמשו בשירותי  עולה כי הסקר החברתי מנתוני כמו כן, .בית(

 הרווחה בשנה האחרונה פחות טוב מזה של אלה שלא השתמשו כלל.
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לעליה מאתיופיה יש צרכים ומאפיינים מובדלים: יוצאי אתיופיה מאופיינים במשפחות 

משפחות ל .מתפרנסות מקצבאות בלבדאשר שיעור גבוה במיוחד של משפחות וגדולות יחסית 

ור גבוה במיוחד של נזקקויות הקשורות לעליה, בעיות כלכליות, תעסוקה או שיעעם ילדים 

ביחסי משפחה או בעיות תפקוד קשות  ותבריאות כבעיה החמורה ביותר ושיעור נמוך של בעי

 יינים בשיעור נזקקות כלכלית גבוהקשישים יוצאי אתיופיה מאופ. כבעיה החמורה ביותר

יעודיות ובריאותיות. אחוז הנשואים גבוה יותר במיוחד ואחוז נמוך יותר של בעיות ס

 ובהתאמה אחוז הגרים לבד נמוך.

 לפי שנת עליה של עולים השוואה

 . בהתפלגות אופי המוגבלות לפי שנת עליהלא קיים הבדל משמעותי : ילדים בעלי מוגבלות

 העולים הותיקיםבקרב  ילדים בעלי מוגבלותלהורים קיים אחוז גבוה של נזקקויות אצל 

 בקרב העולים החדשים יותר. נזקקויותקיים שיעור גבוה יותר של  ,עם זאת .והחדשים יחדיו

 הרכב הקשיים משתנה עם הותק. כלל משפחות העולים עם ילדים בקרבמשפחות עם ילדים: 

 לעליה, בעיות כלכליות, תעסוקה או בריאות קשורותהנזקקויות יותר יש  חדשיםלעולים ה

בעיות תפקוד קשות או  לותיקים יש יותר ,םלעומת .ויותר בעיות שפה כנזקקות הקשה ביותר

עם זאת, יתכן שהדיווח הנמוך על בעיות קשות בקרב העולים החדשים  .ביחסי משפחהבעיות 

 יותר נובע מחוסר היכרות מספיק של העובדים הסוציאליים איתם. 

יוצאות שפחות לעומת המ ,מתפרנסות מקצבאות בלבד מאתיופיהמשפחות חדשות יותר 

בקרב המשפחות  חד הוריותמשפחות פחות ישנן  ,לעומת זאת .הותיקות יותראתיופיה 

 .החדשות

שכן כמעט ולא נמצאו בנתוני יסוד ם ההשוואה לפי ותק אינה רלוונטית, אצל הקשישי

 .3111קשישים שעלו אחרי שנת 
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 המלאיםהנתונים  -ניתוח נתוני יסוד 

  למחלקות לשירותים חברתיים יםהמוכר ילדים בעלי מוגבלות

 3117מבוסס על: קובץ נתוני יסוד, סוף 

 שרד הרווחהנהלת עולים, ממוגש למ

 קדמהה

 31עד גיל ילדים: 

. לגבי עולי 3111או לפחות אחד מהוריהם עלה משנת  3111: ילדים שעלו משנת ילדים עולים

 שעלו מאתיופיה.אתיופיה, נכללו כל הילדים שעלו מאתיופיה או נולדו להורים 

, פיגור שכלי: לפי משתני נזקקות או משתני בריאות בתחומים הבאים: נכות פיזית, מוגבלות

 מחלת נפש, אוטיזם, עיוורון, שמיעה, הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש.

מרכז ודרום אמריקה, מזרח מרביתם עלו ממערב אירופה, צפון אמריקה, עולים אחרים: 

 אסיה.אירופה ו

ותיקים כוללת גם את אזרחי ישראל הערבים, לא וקבוצת הצברים/העולים ה ת הניתוח:מגבלו

 נתוני יסוד.קובץ ניתן להפריד בין האוכלוסיות בהתבסס על נתונים מ

 סיכום הממצאים

מתוך  וילדים עולים מאתיופיה. והלאה 3111ילדים עולים משנת  3,119יסוד רשומים הבנתוני 

סך הילדים שעלו  .3111מאתיופיה, רובם עלו )או הוריהם( לישראל לפני ילדים עולים  0,714

 . 7,920הוא  0991-0999בין השנים 

 ושנת עליה עליהבנתוני יסוד, לפי ארץ  הרשומים: מספר ילדים עולים בעלי מוגבלות, 7לוח 
עולים  סה"כ 

  מברה"מ
עולים 

 מאתיופיה
עולים 
 אחרים

צברים/עולים 
 ותיקים

התאריכים עולים בין 

3111-3117 

7,797 534 177 571 54,385 

עולים בין התאריכים 

0991-0999 

7,951 3,690 1,616 2,477 49,323 
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 מאפיינים דמוגרפיים של ילדים בעלי מוגבלויות

 עובדה זאת יכולה לנבוע עקב זיהוי מאוחר של  לדים עולי אתיופיה מבוגרים יחסית.י

 מודעות לצורך בזיהוי מוקדם. כן חוסרו אתיופיה יוצאיהצרכים המיוחדים של ילדים 

 הם  23%-מ למעלה - ילדים עולים מברה"מ וממדינות אחרות הם צעירים יחסית

 .1-2בגילאים 

 ( וכמחצית באשכול 0-2כללי נמוך )-כמחצית מהילדים מתגוררים באשכול חברתי

הצברים/עולים שעלו לפני (. האוכלוסייה הערבית כלולה בקבוצת 1-01בינוני עד גבוה )

עובדה זאת מסבירה את ההבדל בהתפלגות המגורים באשכולות בין ילדים  .3111שנת 

, שכן מרבית 3111עלו לפני שנת או ש עולים עם מוגבלות לבין ילדים שאינם עולים

 ( הינם מהמגזר הערבי.0-2כלכליים נמוכים )-המתגוררים באשכולות חברתיים

 )%( עליהפים של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ מאפיינים דמוגר: 2לוח 
עולים  סה"כ 

 מברה"מ
עולים 

 מאתיופיה
עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

 54,385 270 0,714 224 7,999 מספר ילדים

      גיל הילד:

2-1 23.5 31.8 17.3 35.2 22.4 

1-00 32.2 27.7 32.6 35.0 32.8 

03-07 33.0 30.1 37.0 22.9 32.5 

01-31 11.3 10.3 13.1 6.8 12.3 

      מחוז מגורים:

 14.4 36.7 5.8 3.9 11.6 ירושלים

 25.2 11.6 7.1 13.5 9.1 צפון

 9.0 5.4 19.4 15.7 16.0 חיפה

 17.2 17.9 36.2 24.5 30.4 מרכז

 11.6 7.2 4.0 18.0 7.2 אביב-תל

 14.7 13.3 26.1 22.1 22.9 דרום

 5.2 7.9 1.4 2.2 2.8 יהודה ושומרון

     אשכול חברתי כלכלי:

0-2 9 4 2 32 22 

4-2 17 21 41 44 27 

1-7 12 21 24 30 31 

1-01 1 1 0 00 7 
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 סוגי המוגבלויות של ילדים עם מוגבלויות

  רוב הילדים הם בעלי מוגבלות עיקרית פיזית, באוכלוסייה האתיופית נטיה זאת היא

 גבוהה במעט.

  "פיגור שכליישנו שיעור גבוה של דיווחים על מבין ילדי העולים מקבוצות ה"אחר 

 (.7.7%( ואוטיזם )39.0%)

 שיעור נמוך  ;יוצאי אתיופיהנמוך של מוגבלויות מסוימות אצל ילדים  נמצא שיעור

( ובעיות שמיעה 1.1%(, עיוורון )0.1%(, אוטיזם )01.2%) פיגור שכליבמיוחד של בעלי 

(0.2% .) 

)%( )מבוסס על  עליה: שכיחות סוגי המוגבלויות של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ 3לוח 
 קריטריון בריאות(

צברים/עלו  אחר אתיופיה  ברה"מ סה"כ 
 3111לפני 

N 2,889 534 1,784 571 54,385 

 63.2 54.3 63.9 58.8 61.1 נכות פיזית

 23.1 29.1 16.5 23.0 20.2 פיגור שכלי

 10.1 9.8 14.5 11.8 13.1 נפשמחלת 

 4.6 7.7 1.6 8.4 4.0 אוטיזם

 2.2 3.0 0.6 2.6 1.4 עיוורון

הפרעות התנהגות 

 שאינן מחלות נפש
6.6 5.6 7.1 6.1 5.0 

 2.1 3.2 1.3 3.6 2.1 בעיות שמיעה
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 ילדים:של ה קשיים נוספים

  לקבוצת הצברים נמצא שיעור נמוך של בעיות התנהגות אצל קבוצות העולים יחסית

 והעולים הוותיקים.

 
 )%( עליהשל ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ  קשיים נוספים: 4לוח 

 בתחום קשיים
 

סה"כ מתוך 
 העולים

עולים 
 מברה"מ

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

 1.4 1.6 1.2 1.3 1.3 אלימות כלפי הילד

 12.2 9.6 8.3 6.7 8.3 בעיות התנהגות של הילד

 1.2 1.6 3.6 3.2 3.1 יתום/בודד

 

 :קשר עם הרווחה וקבלת שירותי מס"ר

 ( 33.2%אחוז מקבלי שירותי מס"ר הוא הגבוה ביותר אצל ילדים עולים מברה"מ ,

 ומטה בקבוצות האחרות(. 01%לעומת 

ותיוג של רמת בקרה  קבלת שירותי מס"ר –אינדיקטורים לקשר עם שירותי הרווחה  :, לוח
 לתיקים

 
 ברה"מ סה"כ

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

 14.5 16.1 14.9 22.5 16.5 מס"ר מקבל שרות

 33.9 01.7 04.1 01.9 9.,7 תיקים לבקרה תקופתית

תיקים לטיפול ברמה 
 אינטנסיבית נמוכה

17.7 21.4 43.2 42.4 40.9 

תיקים לטיפול ברמה 
 אינטנסיבית גבוהה

17.0 44.1 42.0 22.9 22.3 
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 קשיים עיקריים של הורים לילדים עם מוגבלויות

בקרב  17% ;עובדיםשאינם  ילדים בעלי מוגבלותהורים לשיעור גבוה של שני נמצא  .0

בקרב  22%-עולים אחרים והורים לילדים בקרב  27%, יוצאי אתיופיההורים לילדים 

 בקרב הצברים והעולים הותיקים. 41%לעומת זאת, ההורים מברה"מ. 

 .(00)נספח, לוח  אצל משפחות חד הוריות (12%) השיעור גבוה במיוחד

מבין העולים מברה"מ,  42%משפחות חד הוריות:  שלנמצא אחוז גבוה במיוחד  .3

 בקרב העולים האחרים. 33%-בקרב העולים מאתיופיה ו 37.2%

מהעולים ממדינות אחרות מתגוררים בשכירות  21%-ו מברה"ממהעולים  71% .2

מהעולים החדשים הרשומים במשרד הרווחה מתגוררים  32%פרטית. בסה"כ 

 בשכירות פרטית.

מבין ההורים של עולי אתיופיה גרים בדירה שבבעלותם או בדירה שכורה מגוף  91%-כ .4

 .בהתאמה 31.3% -ו 12.2%, עמיגור( ציבורי )עמידר

מההורים העולים מברה"מ  31%וה של מוגבלות בקרב אחד מההורים. נמצא שיעור גב .2

אתיופיה הם בעלי מוגבלות )מבוסס על משתנה הבריאות(. שיעורים גבוהים במיוחד מו

( ועיוורון 1.9%(, מחלת נפש )00.1%נכות פיזית ) לעביחס לכלל האוכלוסייה מדווחים 

 ( )פירוט בנספח(.4%)

ה האתיופית קשיים אלה נמשכים יעליבוקליטה, בע מהעולים קשיים בתקשורת לר .1

 .שאר העוליםזמן רב יותר בהשוואה ל

 

 )%( ילדים בעלי מוגבלות: קשיים של הורים של 2לוח 
עולים  סה"כ בתחום קשיים

 מברה"מ
עולים 

 מאתיופיה
עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

שני ההורים אינם 

 עובדים

62.6 54.7 66.8 56.9 40.1 

 15.9 21.7 27.5 42.7 29.2 חד הוריתמשפחה 

 14.9 49.7 3.4 70.2 24.9 שכירות פרטית )לא מוגן(

אחד  מוגבלות של

ההורים )מבוסס על מ

 משתנה בריאות(

23.9 26.6 25.8 15.2 20.8 

בתקשורת  קשיים

 וקליטה של אחד ההורים

26.4 27.3 27.5 21.9 0.9 
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 :תאריך עליה, לפי מ"ברההשוואה של מאפייני העולים מ

לפי תאריך עליה ניתן לבחון את ההבדלים בין העולים  מ"ברהבהשוואת מאפייני העולים מ

ולבין העולים הותיקים יחסית )תאריך עליה והלאה(  3111החדשים יחסית )תאריך עליה 

0991-0999:) 

אינם עובדים בקרב העולים הותיקים והחדשים יחדיו, שאחוז גבוהה של שני הורים  .0

 חוז גבוה יותר בקרב העולים החדשים יותר.ם איקי

העולים  זה שלאחוז העולים החדשים הגרים בשכירות פרטית הוא פי שניים מ .3

 הותיקים יותר.

אחוז גבוה יותר של קשיים בתקשורת של אחד ההורים בקרב העולים החדשים קיים  .2

 יותר.

עם  .יותר שכיחות גבוהה יותר של משפחות חד הוריות בקרב העולים החדשיםישנה  .4

 זאת, בשתי הקבוצות אחוז המשפחות החד הוריות גבוה יחסית לכלל האוכלוסייה. 

בקרב העולים  ילדים בעלי מוגבלותאחוז גבוה יותר של הורים עם מוגבלות לישנו  .2

 החדשים יותר.

 דומה בין שתי הקבוצות. 22אחוז ההורים מעל גיל  .1

 

 )%( , לפי תאריך עליהמ"ברהמאפייני העולים מ: 7לוח 
עולים בין השנים  

3111-3117 

עולים בין 
-0991השנים 

0999 

צברים/עלו 
 0991לפני 

N 224 2,447 49,232 

 29.1 44.3 54.7 שני ההורים אינם עובדים

 04.7 27.1 42.7 הורית-משפחה חד

 02 27.9 70.2 שכירות פרטית )לא מוגן(מתגוררים ב

 31.9 32.9 26.6  מוגבלותאחד ההורים עם 

 1.0 03.2 27.3 בתקשורת של אחד ההורים קשיים

 7.4 1.1 5.4 ומעלה 22גיל ההורים הוא 
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 משפחות עם ילדים המוכרות למחלקות לשירותים חברתיים

ההגדרה של משפחת עולים נעשתה על פי ראש  .3117הניתוח מבוסס על קובץ נתוני יסוד, סוף 

אם עלה  -בכל שנה שהיא ואצל עולים מארצות אחרות  –המשפחה, אצל יוצאי אתיופיה 

 .0991משנת 

 

 הממצאים סיכום

  משפחות עולים עם ילדים, ובהן  39,111-כ 3117בנתוני יסוד רשומים בסוף שנת 

 (0ילדים. )לוח  12,111-נפשות וכ 032,111-כ

 (3)לוח  נזקקויות 

. לצורך הסתכלות על משפחות עם ילדים הצגנו את ההתפלגות לפי סוגי נזקקויות 3בלוח 

נעשה מיון מיוחד של הנזקקויות העיקריות, במטרה להגדיר את המשפחות לפי הנזקקות 

 קטגוריות: ארבעהקשה ביותר. הוגדרו 

 ות: אלימות, עבריינות והתמכרויותבעיות תפקוד קש .0

 יחסי משפחה .3

 יהיכלכלה, תעסוקה, בריאות ועל .2

 ללא נזקקויות .4

 

ערכנו דירוג של הנזקקויות לפי הסדר המוצג, כאשר אם למשפחה הייתה בעיית תפקוד 

, אם למשפחה היו בעיות ביחסי משפחה אך לא 0קשה היא קוטלגה בקטגוריה מספר 

נכללו המשפחות  2, ובקטגוריה מספר 3בעיות תפקוד קשות היא קוטלגה בקטגוריה מספר 

בעיות תפקוד קשות או  ללאיה אך ייאות או עלבר ,עם נזקקויות בתחומי כלכלה, תעסוקה

בעיות ביחסי משפחה. בקטגוריה הרביעית נכללו המשפחות המעטות שלא הייתה להן אף 

 אחת מהנזקקויות המצוינות.

 

תיקים( ובקרב הו 21%-בקבוצות השונות, בהשוואה ל 23-74%ממשפחות העולים ) 40%

זקקויות הקשורות לעלייה, בעיות מאופיינות על פי דיווח העובדים הסוציאליים בנ

כלכליות, תעסוקה או בריאות. שיעורן של משפחות ללא בעיות נוספות )מעבר לבעיות 

הקשורות לעלייה, מצב כלכלי או בריאות( גבוה במיוחד בקרב משפחות העולים החדשים, 

, בכל שנות בכל קבוצות המוצא, ובקרב יוצאי אתיופיה(, 42-74%ואילך ) 3111משנת 

 (. הדבר יכול לנבוע משתי סיבות אפשריות: 44-74%לייה )הע
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o נרשמות  משפחות יוצאות אתיופיה ומשפחות עולים חדשים מכל קבוצות המוצא

במחלקות לשירותים חברתיים באחוזים גבוהים, גם אם אינן מאופיינות במצבי 

 .מצוקה חריפים

o של משפחות  עובדים סוציאליים אינם מכירים באופן מספיק את מכלול הצרכים

העולים החדשים והמשפחות יוצאות אתיופיה, דבר המתבטא ברישום נזקקויות 

של עלייה, מצב כלכלי או בריאות בלבד, ללא התייחסות למצוקות נוספות שאולי 

 קיימות אצל משפחות אלה. 

 32% ותיקים(, ומה 37%-בקבוצות השונות, בהשוואה ל 02-39%-ממשפחות העולים )כ

ות ביחסי המשפחה )לרוב בנוסף לבעיות כלכליות, בעיות בריאות או מאופיינות בבעי

 בעיות על רקע עלייה(, אך ללא בעיות תפקוד קשות. 

 ( ומה 29%בקבוצות השונות, בהשוואה ל 03-41%שליש ממשפחות העולים )ותיקים

אלימות, התמכרויות או בעיות תפקוד של ההורים.  –מאופיינות בבעיות תפקוד קשות 

, 91-99בקרב עולי  41%) לשעבר מ"ברהשיעור משפחות אלה גבוה במיוחד בקרב יוצאי 

 (.3111בקרב עולי  24%

 (0,2: )לוחות מאפיינים דמוגרפיים 

ילדים בממוצע(. יוצאי  3.1-2.1יוצאי אתיופיה מאופיינים במשפחות גדולות יחסית )

ילדים בממוצע(, ובשיעור גבוה של  0.1-0.7מאופיינים במשפחות קטנות )בר לשע מ"ברה

 (. 27-21%משפחות חד הוריות )

 תיקות ו( דומים במאפייניהם למשפחות הו0991תיקים )עלו לפני שנת ויוצאי אתיופיה הו

(, אחוז משפחות חד 24%המוכרות במחלקות, מבחינת שיעור מתפרנסים מקצבאות )

מהמשפחות אף אחד מראשי המשפחה לא דובר  1%-ף ידיעת עברית )ב( וא21%הוריות )

 עברית(. 

  ( 73-12%ואילך מאופיינים בשיעורים גבוהים במיוחד ) 0991יוצאי אתיופיה שעלו מהשנים

 בשאר הקבוצות.  20-10%של התפרנסות מקצבאות בלבד, לעומת 

 דוברות עברית בקרב  בכל קבוצות המוצא, יש שיעורים גבוהים יחסית של משפחות שאינן

בקרב  07%, לשעבר מ"ברהבקרב עולי  23%בקרב עולי אתיופיה,  10%ואילך ) 3111עולי 

ידיעת העברית נמוכים -עולים אחרים(. בקרב העולים משנים מוקדמות יותר שיעורי אי

השיעור הגבוה יותר של אי ידיעת עברית בקרב העולים  –בקבוצות השונות  4-31%יותר )

 (. 91-99נמצא בקרב יוצאי אתיופיה מהשנים ותיקים וה

  תיקים, למעט ו( דומים במאפייניהם לו91-99העולים מהארצות האחרות )בעיקר עולי

 בתחום ידיעת העברית.
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  מהמשפחות העולות הן משפחות חד הוריות.  02,111-כ: (2-1משפחות חד הוריות )לוחות 

בקבוצות  9-30%לרבות מהמשפחות החד הוריות בעיות שונות, כגון בעיות בריאות )

 (. 07-43%( ובעיות תפקוד קשות )01%-העלייה השונות(, ילד עם צרכים מיוחדים )כ

  6(4קבלת שירותי מס"ר )לוח  

 31-34% -ותיקים( בושיעור קבלת שירותי מס"ר דומה בכל הקבוצות )העולים וה

מהמשפחות המשפחה מקבלת  4-7%-ה מקבלת שירות אחד לפחות, במהמשפחות המשפח

 שני שירותים או יותר.

     

 ואילך  7000פירוט הממצאים על משפחות עולים משנת 

משפחות בהן ראש המשפחה עלה משנת  1,111-כ 3117בנתוני יסוד רשומים בסוף שנת  .0

 (2ילדים. )לוח  02,111-נפשות וכ 349,111-, ובהן כ7ואילך 3111

 (9-00: )לוחות נזקקויות  .3

 ( מאופיינות בנזקקויות של בעיות כלכליות, תעסוקה 2,311-למעלה ממחצית המשפחות )כ

 74%-או בריאות, ללא בעיות נוספות. שיעורן גבוה במיוחד בקרב יוצאי אתיופיה )כ

 מהמשפחות(.

 משפחות( מאופיינות בבעיות ביחסי המשפחה, אך ללא 3,111-מהמשפחות )כ 31%-כ 

 בעיות תפקוד קשות. 

 אלימות, התמכרויות או  –משפחות מאופיינות בבעיות תפקוד קשות מה( 0,411-כרבע )כ

 לשעבר מ"ברהבעיות תפקוד של ההורים. שיעור משפחות אלה גבוה במיוחד בקרב יוצאי 

(24%.) 

  המשפחות עם בעיות תפקוד קשות מאופיינות בדרך כלל גם בשיעורים גבוהים של

התפרנסות מקצבאות וחד הוריות. עם זאת, גם בקרב המשפחות עם מאפייני הנזקקות 

הפחות מורכבים, יש שיעור ניכר של משפחות המתפרנסות מקצבאות ושל משפחות חד 

 הוריות. 

                                                 
שירותים הרשומים במערכת מס"ר כוללים שירותים שמוצמד להם תעריף, בעיקר מסגרות בקהילה  6

או  עו"סומחוץ לקהילה. שירותים אלה אינם כוללים סיוע כלכלי, סיוע פרטני/משפחתי כגון טיפול 
 שירותי סומכת. 

אך אחד מבני המשפחה )כנראה בת  3111משפחות בהן ראש המשפחה עלה לפני שנת  4,111-ישנן עוד כ 7
 או לאחר מכן.  3111הזוג( עלה בשנת 
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 (77קבלת שירותים: )לוח 

  מהמשפחות  32% –אחוז מקבלי השירותים הוא הגבוה ביותר בקרב יוצאי אתיופיה

מהמשפחות מקבלות יותר משירות אחד. זאת, למרות  2%מקבלות שירות כלשהו, 

שמבחינת מאפייני הנזקקות, בקרב יוצאי אתיופיה נמצא השיעור הנמוך ביותר של 

 . 31%-קבלת השירותים הוא כמשפחות עם בעיות קשות. בקרב הקבוצות האחרות שיעור 

  המשפחות המאופיינות בבעיות קשות יותר אכן מקבלות יותר שירותים, אך גם בקרב

הקבוצות עם בעיות התפקוד הקשות ביותר כשני שליש אינם מקבלים שירותים הרשומים 

 במערכת מס"ר.   

 השלכות אפשריות למערכת השירותים הדרושה

משפחות( זקוקות בעיקר לליווי ותיווך בענייני  03,111-ממשפחות העולים )כ 41%-כ .0

בריאות, תעסוקה ומיצוי זכויות. שיעורן של משפחות מסוג זה גבוה במיוחד בקרב 

ואילך( מכל קבוצות המוצא. עם  3111יוצאי אתיופיה ובקרב העולים החדשים )משנת 

ת או זאת, רצוי לבדוק האם הדיווח של העובדים הסוציאליים אכן משקף את המציאו

רכיהן של המשפחות, בעיקר המשפחות ושמדובר באי היכרות מספקת עם מכלול צ

 החדשות והמשפחות יוצאות אתיופיה. 

ואילך מאופיינות בשיעור גבוה במיוחד  3111המשפחות יוצאות אתיופיה שעלו משנת  .3

של אי ידיעת עברית ולכן נזקקות לסיוע מוגבר בתחום זה )תרגום, גישור, או עובדים 

ואילך( משאר  3111ברי שפה(. כך גם חלק ממשפחות העולים החדשים )משנת  דו

 הארצות. עם זאת מרבית המשפחות שעלו בשנים מוקדמות יותר מדברות עברית. 

משפחות( הן משפחות המתפקדות באופן נורמטיבי,  7,111-כרבע ממשפחות העולים )כ .2

יעזר גם בסיוע והדרכה אך מאופיינות בקשיים על רקע יחסים במשפחה, ויוכלו לה

בנושא זה. יתכן שיש לשקול צורך בהתאמה תרבותית או באנשי מקצוע הדוברים את 

 עבור העולים החדשים. בהשפה והמכירים את התרבות, במיוחד 

משפחות( מאופיינות בבעיות תפקוד קשות,  9,411-כשליש ממשפחות העולים )כ .4

 מ"ברהגבוה במיוחד בקרב יוצאי  וזקוקות לסיוע אינטנסיבי. שיעור המשפחות האלה

. גם כאן יש לבחון את הדרכים להגיע אל המשפחות, לגייסן לצורך קבלת סיוע לשעבר

 עבורן תכניות התערבות לשפה ולתרבות. בולהתאים  הןלהן ולילדי

אחוז גבוה מהמשפחות בכל הקבוצות )אך בעיקר בקרב יוצאי אתיופיה( מתפרנסות  .2

 וע כלכלי.מקצבאות בלבד וזקוקות לסי
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משפחות הן משפחות חד הוריות. רבות מהן מאופיינות בצרכים נוספים,  02,111-כ .1

כגון, בעיות בריאות, ילד עם צרכים מיוחדים ובעיות תפקוד קשות. בקרב יוצאי 

יש אחוז גבוה במיוחד של משפחות חד הוריות, אך מספר הילדים  לשעבר מ"ברה

הממוצע במשפחה נמוך. חלק מהמשפחות יזדקקו לסיוע בהשמת הילדים במסגרות 

 לשעות היום ואחר הצהריים על מנת לאפשר להורה היחיד לצאת לעבודה. 

ראוי לבחון את משמעות העובדה ששיעור קבלת השירותים הוא דומה בכל קבוצות  .7

האם הדבר מורה על הקצאה לא מדויקת או על כך שמדובר בשירותי  –ותק והמוצא וה

רכיהם. בקרב עולי וסיוע כלליים שאינם מותאמים באופן ספציפי למאפייני העולים או לצ

 ואילך, שיעור קבלת השירותים גבוה יותר ככל שבעיות התפקוד קשות יותר. 3111

 
 מות בנתוני יסוד, לפי ותק וארץ עליה: מספר המשפחות עם ילדים, הרשו7לוח 

מספר  יהיותק וארץ על
 משפחות

מספר 
 נפשות

מספר נפשות 
 ממוצע

מספר 
 ילדים

מספר ילדים 
 ממוצע

 0.7 31,211 2.4 40,272 03,132 91-99 לשעבר מ"ברה
 0.1 4,329 2.0 1,499 3,191 +3111 לשעבר מ"ברה

 3.1 1,317 2.3 03,720 3,441 91אתיופיה לפני 
 3.1 02,142 2.7 20,219 2,227 91-99אתיופיה 
 2.1 2,111 2.2 01,022 0,901 +3111אתיופיה 

 3.1 7,271 4.9 04,110 3,173 91-99אחר 
 3.2 3,772 4.2 2,071 0,311 +3111אחר 

 3.3 13,193 4.2 032,431 31,191 סה"כ עולים
 3.2 222,232 4.9 141,141 021,499 ותיקים

ה: לפי ראש המשפחה )בחלק מהמשפחות הורה אחד עולה ואחד לא, או יוארץ עליתק והגדרת הו
 שעלו בשנים שונות(
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ה י: משפחות עם פרופילים של הנזקקויות הקשות ביותר* לפי שנת עלייה וארץ עלי7לוח 
 ה( יה וארץ עליי)המספרים והאחוזים )בסוגריים( הם מתוך הקטגוריה של שנת עלי

שנת עלייה 
 היוארץ עלי

סה"כ 
מספר 

 משפחות

יה/ללא יכלכלה/תעסוקה/בריאות/על
 בעיות נוספות

יחסי 
 משפחה

בעיות 
תפקוד 
 קשות*

ללא 
 נזקקויות

 מ"ברה
 91-99 לשעבר

77,073 2,143 (23) 3,921 
(32) 

4,132 
(41) 

411 (2) 

 מ"ברה
 לשעבר

3111+ 

7,299 0,042 (42) 221 
(31) 

923 (24) 90 (2) 

אתיופיה לפני 
91 

7,110 0,111 (44) 102 
(32) 

741 (21) 32 (0) 

-91אתיופיה 
99 

,,,32 3,123 (41) 0,311 
(32) 

0,222 
(31) 

14 (0) 

אתיופיה 
3111+ 

7,979 0,402 (74) 323 
(02) 

324 (03) 09 (0) 

 121 (27) 0,141 7,927 91-99אחר 
(39) 

111 (21) 031 (4) 

 311 (22) 129 7,709 +3111אחר 
(30) 

321 (30) 22 (2) 

סה"כ 
משפחות 

 עולים

79,292 00,109 (40) 1,702 
(32) 

9,401 
(22) 

723 (2) 

משפחות 
 ותיקות

730,199 29,111 (21) 24,900 
(37) 

20,292 
(29) 

4,237 (4) 

סה"כ 
משפחות 
עולים + 

 ותיקות

7,9,79, 20,417 (22) 40,131 
(31) 

11,112 
(21) 

2,379 (2) 

 הילדים, כולל אלימות, עבריינות, התמכרויות**בעיות תפקוד קשות של ההורים או 
 * כל משפחה מופיעה רק בקטגוריה אחת, הקשה ביותר
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: התפלגות סוגי נזקקויות בתוך כל קבוצת עלייה )מספרים ואחוזים )בסוגריים( מתוך 3לוח 
 סטטוס עלייה( 

סה"כ  סטטוס עלייה
מספר 

 משפחות

 כלכלה/
 תעסוקה/

 יהיבריאות/על

יחסי 
 משפחה

בעיות תפקוד 
 קשות*

ללא 
 נזקקויות

-91 לשעבר מ"ברה
99 

77,073 1,211 (71) 2,417 (41) 4,132 (41) 411 (2) 

 לשעבר מ"ברה
3111+ 

7,299 3,121 (72) 972 (21) 923 (24) 90 (2) 

 (0) 32 (21) 741 (42) 0,141 (17) 3,022 7,110 91אתיופיה לפני 
 (0) 14 (31) 0,222 (21) 3,199 (93) 2,174 32,,, 91-99אתיופיה 
 (0) 09 (03) 324 (07) 237 (91) 0,124 7,979 +3111אתיופיה 

 (4) 031 (21) 111 (42) 0,211 (72) 3,010 7,927 91-99אחר 
 (2) 22 (30) 321 (20) 279 (13) 919 7,709 +3111אחר 

סה"כ משפחות 
 עולות

79,292 31,722 (73) 00,100 (41) 9,401 (22) 723 (2) 

 (4) 4,237 (29) 20,292 (47) 13,112 (72) 92,202 730,199 משפחות ותיקות
סה"כ משפחות 
 עולות+ותיקות

7,9,79, 007,121 (74) 72,104 (41) 11,112 (21) 2,379 (2) 

 *כל משפחה יכולה להופיע ביותר מקטגוריה אחת
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 ה )%(ימאפייני משפחות לפי ארץ מוצא ושנת עלי: 1לוח 

סה"כ מספר  
 משפחות

ראש משפחה  
מתפרנס 

 *מקצבאות*

משפחות חד 
 הוריות

אף אחד 
מראשי 

משק הבית 
אינו מדבר 

 עברית

אלימות בין 
 בני זוג*

אלימות 
 כלפי ילדים

מקבלים  
רות יש

מס"ר אחד 
 לפחות

מקבלים שני 
שירותים 

 ויותר

 מ"ברה
 לשעבר    

91-99 

77073  22 21 02 9 0.2  31 2 

 מ"ברה
 לשעבר

3111+ 

7299  11 27 23 1.2 0  30 4 

אתיופיה 
 91לפני 

7110  24 21 1 1 1.2  30 7 

    אתיופיה
91-99 

,,32  73 27 31 2 1.2  33 2 

אתיופיה 
3111+ 

7979  12 32 10 3.2 1.2  34 4 

 1 33  0 7 4 22 20  7927 91-99אחר 

 1 30  0 1 07 39 21  7709 +3111אחר 

 2 30    09 41 10  79292 סה"כ עולים

 2 30  0 7 2 31 24  730199 ותיקים

 אחוז המשפחות לגביהן דווח על אלימות גם בין בני זוג וגם כלפי ילדים היה נמוך ביותר )קרוב לאפס( בכל קבוצות העלייה*
 פנסיהאו שכיר ** לא כולל הכנסה כעצמאי, משכורת 
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 נתונים נוספים על משפחות חד הוריות

 : מספר המשפחות החד הוריות עם ילדים, הרשומות בנתוני יסוד, לפי ותק וארץ עליה,לוח 
מספר  יהיותק וארץ על

 משפחות

 מספר ילדים ממוצע מספר נפשות ממוצע

 1.1 3.9 1,999 91-99 לשעבר מ"ברה
 1.7 3.7 0,220 +3111 לשעבר מ"ברה

 0.7 4.1 174 91אתיופיה לפני 
 0.9 4.0 3,139 91-99אתיופיה 
 0.2 2.2 472 +3111אתיופיה 

 0.3 2.2 944 91-99אחר 
 0.1 2.0 247 +3111אחר 

 0.4 2.1 24,291 ותיקים

 
 ( %נזקקויות בתוך כל קבוצת עלייה ): משפחות חד הוריות: התפלגות סוגי 2לוח 

מספר  סטטוס עלייה
 משפחות

 כלכלה/
 תעסוקה/

 היעלי

יחסי  בריאות
 משפחה

בעיות תפקוד 
 קשות*

 לשעבר   מ"ברה
91-99 

1999 10 07 42 41 

 לשעבר מ"ברה
3111+ 

0220 19 01 21 22 

 21 44 01 73 174 91אתיופיה לפני 
 23 41 30 11 3139 91-99אתיופיה 
 07 01 03 12 472 +3111אתיופיה 

 22 20 07 21 944 91-99אחר 
 37 27 9 70 247 +3111אחר 

 43 24 01 21 24291 משפחות ותיקות

 *כל משפחה יכולה להופיע ביותר מקטגוריה אחת
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 ה )%(י: מאפייני משפחות חד הוריות לפי ארץ מוצא ושנת עלי2לוח 
ראש  

משפחה 
מתפרנס 

 מקצבאות*

הדירה 
בבעלות 

 המשפחה

גרים 
בשכירות 

 פרטית

ראש משק 
הבית אינו 

מדבר 
 עברית

יש ילד עם 
צרכים 

 מיוחדים

מקבלים 
רות יש

מס"ר 
אחד 

 לפחות
 לשעבר מ"ברה

91-99 
11 31 21 02 00 31 

 לשעבר מ"ברה
3111+ 

71 7 77 20 00 30 

אתיופיה לפני 
91 

10 24 9 00 00 32 

 34 00 37 1 22 90 91-99אתיופיה 

אתיופיה 
3111+ 

92 12 4 10 7 33 

 31 01 1 41 32 10 91-99אחר 

 33 9 33 73 9 73 +3111אחר 

 30 03 2 31 29 17 ותיקים

 או פנסיהשכיר * לא כולל הכנסה כעצמאי, משכורת 
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 משפחות לפחות( 90: מספר משפחות עולות חד הוריות במחלקות לש"ח )מחלקות בהן 9לוח 
 

 
  



42 

 

 והלאה לפי מוצא ומאפיינים שונים 7000משפחות עולים משנת  על נתונים

 לפי ארץ מוצא ושנת עלייה* 7000: משפחות עם ילדים שעלו משנת 9לוח 
מספר  יהיארץ על

 משפחות

מספר 
 נפשות

מספר נפשות 
 ממוצע

מספר 
 ילדים

מספר ילדים 
 ממוצע

 0.1 4,329 2.0 1,499 3,191  מ לשעבר"ברה
 2.1 2,111 2.2 01,022 0,901 אתיופיה 

 3.2 3,772 4.2 2,071 0,311 אחר 
 3.3 03,103 4.0 32,134 2,134 3111סה"כ עולים משנת 

ה: לפי ראש המשפחה )בחלק מהמשפחות הורה אחד עולה ואחד לא, או שעלו בשנים יהגדרת ארץ עלי
 שונות(

 
)מספרים ואחוזים מתוך ה בלבד* י: משפחות עם פרופילים של נזקקויות, לפי ארץ עלי70לוח 

 ה(יארץ עלי
מספר  ארץ עלייה

 משפחות
 כלכלה/

 תעסוקה/בריאות
יחסי 

 משפחה
בעיות תפקוד 

 קשות
ללא נזקקויות 

 רשומות
 מ"ברה

 לשעבר
3191 0042 (42) 221 (31) 923 (24) 90 (2) 

 (0) 09 (03) 324 (02) 323 (74) 0402 0901 אתיופיה 
 (2) 22 (30) 321 (30) 311 (22) 129 0311 ארץ אחרת

 (3) 042 (32) 0433 (01) 0143 (22) 2307 2134 סה"כ

 מבוסס על נזקקויות תיק המשפחה וכל בני המשפחה*
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: מאפיינים נוספים של משפחות, לפי ארץ עלייה ופרופיל נזקקויות )%( )האחוזים 77לוח 
 מתוך פרופיל הנזקקות בכל ארץ מוצא(

סה"כ  
 משפחות

כלכלה/ 
 תעסוקה/בריאות

יחסי 
 משפחה

בעיות 
תפקוד 

 קשות

ללא 
 נזקקויות

      אתיופיה
שאינו מתפרנס ראש משפחה 

 *מעבודה
9, 14 14 91 19 

 21 22 30 32 ,7 משפחות חד הוריות
 2 22 39 30 71 רות אחד לפחותימקבלות ש

 - 00 4 2 , מקבלות שני שירותים או יותר
      לשעבר מ"ברה

שאינו מתפרנס ראש משפחה 
 *מעבודה

20 11 41 21 21 

 70 27 24 21 2, משפחות חד הוריות
 09 21 31 04 77 רות אחד לפחותימקבלות ש

 1 9 4 3 , מקבלות שני שירותים או יותר
      ארצות אחרות
שאינו מתפרנס ראש משפחה 

 *מעבודה
,9 24 21 12 21 

 22 27 20 34 79 משפחות חד הוריות
 22 22 33 02 77 רות אחד לפחותימקבלות ש

 1 02 1 4 2 מקבלות שני שירותים או יותר

 עצמאי, משכורת שכיר או פנסיההכנסה שהיא שמקורה לא מעבודה כ *
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 המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים קשישים עולים

 המרכז לחקר הזקנה

 הקדמה

מסמך זה מציג נתונים על זקנים עולים וזקנים ותיקים במטרה ללמוד על המאפיינים 

 הייחודיים של העולים ועל צורכיהם. 

 . ומעלה 12גבר או אשה בגיל : הגדרת קשיש

( או 0919)לאחר  מ"ברה: קשיש שעלה מאתיופיה )בשנה כלשהי( או מהגדרת קשיש עולה

 (. 0919ממדינה אחרת )לאחר 

 )חוץ מעולי אתיופיה( 0991: קשיש שנולד בארץ או שעלה לפני ש ותיקהגדרת קשי

 : מסמך זה כולל נתונים המבוססים על שני מקורות:מקורות מידע

הנתונים מציגים את המאפיינים של הקשישים העולים  – 3117סוף  –א( קובץ נתוני יסוד 

 הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים  והקשישים הותיקים

הנתונים מציגים את המאפיינים של קשישים  – 3117ב( הסקר החברתי של הלמ"ס משנת 

עולים לעומת קשישים ותיקים באופן כללי. כמו כן, בסקר נתבקשו המרואיינים לציין האם 

ניתן ללמוד על המאפיינים של העולים  ומכךהשתמשו בשירותים חברתיים בשנה האחרונה, 

 שלא.  שהשתמשו בשירותים לעומת אלה
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 ממצאיםהסיכום 

 7002א( נתוני יסוד 

, שאר מ"ברה, הנתונים מוצגים לפי הקבוצות הבאות: עולים מאתיופיה, עולים מ0-4בלוחות 

הנתונים מתייחסים רק לעולים )ללא עולי אתיופיה(, לפי שנת  2-1העולים, ותיקים. בלוחות 

 עלייה וגיל עלייה. 

 ין קבוצות שונות של עוליםהשוואה בין עולים לותיקים/צברים וב

 40% מהקשישים  23%-, בהשוואה ל/בנתוני יסודקשישים העולים רשומים במחלקותהמ

 .(מקרב הקשישים העולים מאתיופיה 71%)הותיקים 

  בולט מאוד אחוז גבוה של עולי אתיופיה בעלי נזקקות  -לעולים יש יותר בעיות כלכליות

 מהותיקים.  04%-ו מ"ברהמעולי  31%(, לעומת 41%כלכלית )

  שיעורים נמוכים יותר של נזקקויות הקשורות לתפקוד קיימים באוכלוסייה האתיופית

עם נתונים אלה עקביים ובריאות, כאשר אצל שאר העולים שיעורם דומה מאוד לותיקים. 

 זה שלדומה ל מ"ברהמצב הבריאות של העולים מהנתונים על מצב הבריאות של העולים: 

 .אתיופיהאצל עולי  12%לעומת  ,מצב בריאותי לא תקיןבעלי  11%-כ - הותיקים

  עולים מאתיופיה צעירים יותר ונשואים יותר לעומת הותיקים. שאר העולים גם צעירים

 עור הנשואים דומה.ייותר יחסית לותיקים אך ש

 אצל העולים מאשר אצל הותיקים: גרים לבד נמוך יותר הקשישים האחוז : מגורים לבד

עולות המהנשים  30%, ךמצויים בין קבוצות הנשים: כ ביותר גדוליםהבדלים הה

 מהקשישות הותיקות גרות לבד. 47% מ"ברהמהעולות מ 21%אתיופיה, מ

 היקף וכיסוי. 0

  מכלל הקשישים  21%היוו אשר קשישים עולים  73,111בנתוני יסוד היו רשומים

 (0(. )לוח 12%) מ"ברההרשומים. מרבית העולים הרשומים הם עולים מ

 40% מהקשישים  23%-, בהשוואה לבנתוני יסודקשישים העולים רשומים המ

 (0. )לוח בנתוני יסודרשומים  71%הותיקים. מקרב הקשישים העולים מאתיופיה, 

  ,)0991-0999עלו לארץ בין השנים  91%מתוך העולים הרשומים )ללא עולי אתיופיה 

 (. 2)לוח  3111עלו מאז שנת  01%ורק 

 



49 

 

 פייםמאפיינים דמוגר. 3

 :העולים הקשישים הרשומים צעירים יחסית לקשישים הותיקים. כך למשל אחוז  גיל

 24%-, בהשוואה למ"ברהבקרב עולי  21%בקרב עולי אתיופיה,  47%הוא  12-74בני 

מהם  21%-והלאה צעירים יותר )כ 3111(. העולים שעלו בשנת 3בקרב הותיקים )לוח 

 .(2( )לוח 0999מהעולים שהגיעו עד שנת  21%, לעומת 14-74בני 

 מזה של : אחוז הגברים בקרב עולי אתיופיה גבוה מזה של יתר העולים ומגדר

(. 3מכל הקבוצות האחרות )לוח  27%-22%-הם גברים בהשוואה ל 24%ותיקים: ה

גבוה במקצת מזה של העולים עד שנת  (29%) 3111רים בקרב העולים בשנת אחוז הגב

 (2( )לוח 22%) 0999

 קיימים הבדלים משמעותיים ברמת ההשכלה בין הקבוצות השונות. העולים השכלה :

+ שנות לימוד 02בעלי השכלה של  22%הם בעלי השכלה גבוהה יחסית:  מ"ברהמ

(. רמת ההשכלה של העולים משנת 3בקרב הקשישים הותיקים )לוח  2% -בהשוואה ל

+ שנות לימוד, 02 הם בעלי 31%: 0999והלאה נמוכה מזו של העולים עד שנת  3111

 (.2)לוח  24%לעומת 

 ( מאשר 10%: אחוז הקשישים הנשואים גבוה יותר בקרב עולי אתיופיה )מצב משפחתי

מצא זה קשור לגילם היחסית צעיר, ולחלקם הגבוה של (. מ21%-ביתר הקבוצות )כ

( 02%הגרושים בקרב העולים מאתיופיה ) הקשישיםהגברים בקרבם. יש לציין שאחוז 

(. הבדלים אלה נובעים 3( )לוח 2%הותיקים ) הקשישים( גבוה מזה של 9%) מ"ברהומ

ושות, גר הן מהנשים הקשישות עולות אתיופיה 09%בעיקר מהבדלים בקרב הנשים. 

 (. 2מקרב הותיקות )לוח  2%-ו מ"ברהמהעולות מ 01%לעומת 

 אחוז העולים מאתיופיה שגרים לבד נמוך יחסית ליתר מספר דיירים בדירה :

שגרים לבד  מ"ברההקבוצות, גם בקרב הנשים וגם בקרב הגברים. אחוז העולים מ

 מ"ברהמ מהעולות 21%נמוך מזה של הותיקים. במיוחד בולט ההבדל בקרב הנשים: 

 (.2מהקשישות הותיקות )לוח  47%גרות לבד לעומת 

 מהקשישים עולי אתיופיה הם במצב בריאות  42%: לפי טופס נתוני יסוד, מצב בריאות

    (.3הותיקים )לוח מ 30%-ו מ"ברהמהקשישים עולי  09%תקין, לעומת 

 מהות הנזקקות. 2

 41% ידי העובדים הסוציאליים כבעלי נזקקות כלכלית, -מעולי אתיופיה אופיינו על

לעומת זאת, אחוז עולי אתיופיה  מהותיקים. 04%-ו מ"ברהמעולי  31%לעומת 
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יתר יותר מזה של שאופיינו כבעלי נזקקות בגלל מצב סיעודי או מחלות כרוניות נמוך 

זקקות בגלל בעיות סיעוד נ יכבעלהקבוצות. אחוז הקשישים הוותיקים שאופיינו 

 (. 4יתר הקבוצות )לוח מזה של  ומחלות גבוה

 

 7002חברתי, הסקר הב( נתונים מ

בנתוני המאפיינים של העולים הרשומים  שעולות כאשר באים לבחון את אחת הבעיות

רווחה, היא  בשירותילשירותים חברתיים כדי ללמוד על צורכיהם של העולים  יסוד

להתמודד  על מנתמהעולים הנזקקים לא מגיע כלל לשירותי הרווחה.  שייתכן שחלק

. בסקר זה נתבקשו 3117עם סוגיה זו, נעשה שימוש בסקר החברתי של שנת 

המרואיינים לציין האם השתמשו בשירותי הרווחה בשנה האחרונה. לכן, מאפשר 

הסקר לבחון את המאפיינים של העולים הקשישים שהשתמשו בשירותי רווחה 

וגם מאפשר לבחון את המאפיינים של  לעומת עולים שלא השתמשו בשירותי רווחה,

העולים שהשתמשו בשירותי רווחה לעומת הקשישים הותיקים שהשתמשו בשירותי 

 . 7רווחה. הנתונים מוצגים בלוח 

 כל היתר -; וותיקים 0991משנת  -עולים  הגדרות:

 ותיקים/צברים:השוואה בין קשישים עולים לקשישים 

 .בכל המדדים אוכלוסיית העולים היא במצב קשה יותר 

 תפקודי )הערכה עצמית של בריאות, קיום בעית -במדדים שונים הקשורים למצב בריאותי

בתפקוד היומיומי( מצבם של העולים הקשישים פחות טוב מזה של  הבריאות שמפריע

 הקשישים הוותיקים.

  יש מטפלת או עוזרת, על אף שמצבם הבריאותי או לאחוז נמוך יותר של זקנים עולים

 התפקודי נמוך יותר.

  במדדים שונים הקשורים למצב החברתי )שביעות רצון מהקשר עם המשפחה, תחושת

בדידות, רמת הכנסה( מצבם של העולים הקשישים פחות טוב מזה של הקשישים 

  הוותיקים.

 בכלל לא מצליחים או לא כל כך כי הם  ומהעולים דיווח 24%-רמת הכנסה נמוכה יותר ו

 בקרב האוכלוסייה הותיקה. 22%לעומת  . זאת,םיהתומצליחים לכסות את הוצא
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  מאחוז הנשים באוכלוסייה הותיקה. בהתאם יותר אחוז הנשים בקרב העולים הוא גבוה

 אחוז הנשואים בקרב העולים הוא נמוך יותר מאחוז הנשואים באוכלוסייה הותיקה.לכך, 

 

 לים המשתמשים בשירותי רווחה, לפי הסקר החברתי:קשישים עו

 מהקשישים דיווחו שהשתמשו בשירותי רווחה בשנה  1%מהסקר החברתי עולה שקרוב ל

השירותים גדול יותר מאשר משקלם  משתמשיהעולים בקרב של משקלם ה. האחרונ

מכלל המדווחים על שימוש בשירותים חברתיים  41%-: העולים מהווים כהבאוכלוסיי

מהקשישים העולים השתמשו  02%מכלל הקשישים. בסה"כ  34%בעוד שהם מהווים 

 מהוותיקים. 1%בשירותי רווחה לעומת 

 של הקשישים שהשתמשו  וכן מצבם החברתי תפקודי-בקרב העולים, מצבם הבריאותי

 העולים שלא השתמשו בשירותי רווחה.בשירותי רווחה פחות טוב מזה של 

  היקף וכיסוי. 0

 מהקשישים דיווחו שהם השתמשו בשירותי  7.1%-חברתי עולה שקרוב למהסקר ה

 . 4.2%ושל הקשישים הותיקים  2.0%רווחה בשנה האחרונה, חלקם של העולים הוא 

  השירותים גדול יותר מאשר משקלם  משתמשיהעולים בקרב של משקלם

יים מכלל המדווחים על שימוש בשירותים חברת 41%-: העולים מהווים כיהיבאוכלוס

מהקשישים העולים השתמשו  02%ל הקשישים. בסה"כ מכל 34%בעוד שהם מהווים 

 מהוותיקים. 1%בשירותי רווחה לעומת 

  אחוז המדווחים על שימוש בשירותי רווחה גבוה יותר בקרב העולים מאשר בקרב

 2.9%מהעולים הקשישים דיווחו על שימוש בשירותי רווחה לעומת  03.7%הוותיקים: 

 הוותיקיםמהקשישים 

 

 נבחרים םדמוגרפיי סוציומאפיינים . 3

 :המשתמשים בשירותי מ מבוגרים יותרשדיווחו על שימוש בשרותי רווחה העולים  גיל

 השתמשו בשירותים. לאעולים שהומרווחה בקרב כלל הקשישים, 

 :שהשתמשו בשירותים גבוה יותרבקרב העולים אחוז הנשים  מגדר. 
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 שגרים לבד משתמשים יותר בשירותי רווחה, גם : אלמנים וקשישים מצב משפחתי

בקרב העולים וגם בקרב הוותיקים. בקרב העולים בולטים במיוחד ההבדלים 

 משים בשירותי רווחה לבין אלה שלא.במאפיינים אלה בין המשת

 :( יש דירה בבעלותם. לעומתם, בקרב העולים 77%לרוב הקשישים הותיקים ) דיור

מבחינים בינם לבין הותיקים ומושפעים ממוצא הקשיש. נמצאו דפוסי דיור שונים, ה

( יש דירה בבעלותם והשאר גרים 20%לכחצי ) ,יוצאי אתיופיהבקרב הקשישים 

אחוז הבעלות על  מ"ברה(. בקרב קשישים יוצאי 43%בעיקר בשכירות מגוף ציבורי )

( ומתחלק בין שכירות 11%( ואילו אחוז השוכרים גבוה )32%דירה נמוך בהרבה )

 (.33%( לשכירות מגוף ציבורי )41%פרטית )

 :( והן בקרב 92%הן בקרב הותיקים ) ,רוב מוחלט של הקשישים אינו עובד תעסוקה

 (.97%-92%העולים )

 

 שליטה בעברית. 2

 אוד בקרב העולים הקשישים. בקרב העולים רמת השליטה בעברית נמוכה מ

שמקבלים שירותים כמעט כולם מגדירים את רמת העברית שלהם כ'חלש' או 'לא 

מגדירים את רמת  91%-יודע כלל', ובקרב העולים שאינם מקבלים שירותים כ

מדווחים על שליטה 'בינונית' או  01%-כ'חלש' או 'לא יודע כלל' ורק כ העברית שלהם

 רית.'טובה' בעב

 עברית פחות טובה בקרב מקבלי השירותים )גם עולים וגם ותיקים( השליטה ב

 .בהשוואה לכלל האוכלוסיה

  בין עולים לותיקים קטן יותר בקרב מקבלי השירותים בשליטה בעברית ההבדל

. כלומר, השליטה בעברית של הותיקים שמקבלים שירותים מאשר בכלל האוכלוסיה

  נמוכה מזו של כלל הותיקים.

 

 ומצב חברתי ימצב בריאות. 4

 תפקודי )הערכה עצמית של בריאות, קיום -במדדים שונים הקשורים למצב בריאותי

נמצא שמצבם של העולים הקשישים  ,בתפקוד היומיומי( הבעית בריאות שמפריע

תפקודי של -פחות טוב מזה של הקשישים הוותיקים. בקרב העולים, מצבם הבריאותי

העולים שלא השתמשו הקשישים שהשתמשו בשירותי רווחה פחות טוב מזה של 

 בשירותי רווחה.
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  במדדים שונים הקשורים למצב החברתי )שביעות רצון מהקשר עם המשפחה, תחושת

רמת הכנסה( נמצא שמצבם של העולים הקשישים פחות טוב מזה של  בדידות,

הקשישים הוותיקים. בקרב העולים, מצבם החברתי של אלה שהשתמשו בשירותי 

 .רווחה פחות טוב מזה של הקשישים העולים שלא השתמשו בשירותי רווחה

  העולים שיש להם עוזרת או מטפלת לעומת  הקשישיםנמצא פער משמעותי בין אחוז

מהעולים.  09%מהותיקים דיווחו שיש להם עוזרת או מטפלת לעומת  21%הותיקים. 

בקרב הקשישים שדיווחו שהשתמשו בשירותי רווחה, אחוז גבוה יותר דיווחו שיש 

להם עוזרת או מטפלת, אולם גם בקרב משתמשי השירותים, אחוז העולים שיש להם 

 .עוזרת או מטפלת נמוך בהרבה מזה של הותיקים

 ארץ עליהלפי  ,בנתוני יסודומספר הרשומים  הכללית מספר הקשישים באוכלוסייה: 7 לוח
סה"כ קשישים  

 באוכלוסייה*
 אחוז       מספר

 מספר קשישים רשומים
 אחוז            מספר

אחוז הרשומים 
מתוך חלקם 
 באוכלוסיה

 71% 3  12,,1 1.1  2,000 עולים מאתיופיה

מ "ברהעולים מ
 לשעבר

7,1,200 33 27,170  32 41% 

עולים ממדינות 
 אחרות

72,200 3.4 2,201  2 41% 

סה"כ קשישים 
 עולים

722,300 32 27,220  21 40% 

קשישים ותיקים 
 )כל השאר(

,70,100 72 729,939  71 23% 

 22% 011  717,199 011 292,200 סה"כ קשישים

 נבחרות שנים", בישראל הקשישים" שנתון: , מקור3111* סוף 
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 םסוציו דמוגרפיי לפי מאפייניםארץ עליה ובהשוואה לותיקים, קשישים, לפי : 7לוח 
 (נבחרים )נתוני יסוד, %

עולי  
 אתיופיה

עולי 
 מ"ברה

 ותיקים שאר העולים

     גיל
12-74 47 21 24 24 
72-79 31 34 33 33 
11-14 09 32 32 33 

12+ 04 02 30 33 
     מגדר

 21 27 22 24 גברים
 14 12 12 41 נשים

     השכלה
1-4 14 01 31 43 
2-1 9 00 02 31 

9-03 7 21 43 22 
02+ 1.2 22 07 2 

     
 30 32 09 42 מצב בריאות תקין

     מצב משפחתי 
 3 4 2 0 רווק
 21 21 41 10 נשוי
 2 7 9 02 גרוש
 40 29 29 34 אלמן

 1.3 1.0 1.0 1.0 ידוע בציבור
 0 0 1.2 0 בנפרדחי 
     

     תעל דירה או שכירות בעלו

 77 24 32 20 הדירה בבעלות המשפחה      
 3 2 2 0 הדירה שכורה בדמי מפתח )מוגן(      
 4 40 41 2 שכירות פרטית )לא מוגן(      
 1 03 33 43 שכירות מגוף ציבורי )עמידר, עמיגור(      
 9 01 1 2 אחר      

     
     מצב תעסוקתי

 92 91 97 92 לא עובד      
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 ()נתוני יסוד, %  , מצב משפחתי, דפוסי מגוריםארץ עליה ומגדר: קשישים לפי 3לוח 
 ותיקים שאר העולים מ"ברהעולי  עולי אתיופיה 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

         מצב משפחתי 

 3 2 4 2 4 0 0 0 רווק

 21 71 27 73 22 72 27 13 נשוי

 2 4 7 1 01 7 09 1 גרוש

 21 01 20 01 21 01 43 9 אלמן

 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1 1 1.3 ידוע בציבור

 0 0 1.2 0 1.2 1.2 1.7 0 חי בנפרד

 מספר דיירים בדירה 
        

0 7 30 02 21 01 21 09 47 

3 02 34 29 41 21 41 29 41 

2 9 04 01 03 01 9 1 1 

4+ 19 40 01 01 01 02 04 7 

 

נזקקויות )ראשית או משנית, פרט או משפחה( הה ומהות ארץ עליי: קשישים לפי 1לוח 
 ()נתוני יסוד, %

 ארץ עליה

רמת 

 הכנסה

03 

 רמת הכנסה+

 בעיה תפקודית

(02,07,01) 

 סיעודי

02 

בעיות 

 זיקנה

01 

מחלות 

 כרוניות

07 

מגבלה 

 פיזית

01 

 4 01 19 34 01 41 אתיופיה

 4 39 79 47 9 31 מ"ברה

עולים ממדינות 

 אחרות
33 1 21 19 37 2 

קשישים ותיקים 

 )כל השאר(
04 1 24 72 20 1 
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 )נתוני יסוד, %( )ללא עולי אתיופיה(, לפי שנת עליה ומאפיינים נבחרים : קשישים,לוח 
 0991-0999עליה:  

 41-27גיל בזמן עליה: 

 0991-0999עליה: 

 21עליה: +גיל בזמן 

 0991-0999עליה: 

 

 3111עליה: 

 והלאה 

     

 7,332 11,190  21,479 01,403 סה"כ

מכלל הקשישים  %

 הרשומים

4.4 30.2 32 2 

     
     גיל

12-74 011 33.2 22.1 21.3 

72-79 1 39.1 34.7 09.1 

11-14 1 31.1 32.7 01.2 

12+ 1 09.2 01 02.2 

     
     מגדר

 21.2 24.9 22.2 23.2 גברים

 10.2 12.0 14.2 17.7 נשים

     
     השכלה

1-4 02.2 07.4 07 01.1 

2-1 1.0 00.7 00.0 00.2 

9-03 21 21.4 21.2 42.2 

02+ 21.1 23.2 22.2 31.2 

     
 31 07.2 02.3 31.2 מצב בריאות תקין

     
     מצב משפחתי 

 4.0 2.3 2.3 2.1 רווק

 41.1 41.2 41 29.9 נשוי

 1.9 9 7.7 02.0 גרוש

 27.1 29.0 43.9 31.7 אלמן

 1.0 1.0 1 1.0 ידוע בציבור

 1.1 1.2 1.3 1.2 חי בנפרד
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 (מצב משפחתי, דפוסי מגורים ומגדר  )נתוני יסוד, %: קשישים, לפי שנת עלייה, 2לוח 

 מצב משפחתי

 0991-0999עליה: 

 גיל בזמן עליה:

41-27 

 0991-0999עליה: 

 21גיל בזמן עליה: +
 והלאה 3111עליה:  0991-0999עליה: 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 מצב משפחתי
        

 2.4 3.3 4.3 0.4 4.2 0.3 4.0 3.4 רווק

 24.7 70 24.9 72.4 20.2 73.2 21.7 79.4 נשוי

 9.7 7.2 01 7.0 1.4 1.2 07.2 01.2 גרוש

 49.7 01.2 21.1 07.7 22.1 09.1 37.2 1.9 אלמן

 1.0 1.0 1.0 1 1 1 1.0 1.0 ידוע בציבור

 1.4 0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 חי בנפרד

         מספר דיירים בדירה 

0 02.9 37.7 02.1 20.2 02.2 21.9 07.2 39.2 

3 21.1 41.4 29.0 21 21.7 29.9 22.7 21.4 

2 02 01.0 9.4 00.1 9.9 00.2 00.1 04.0 

4+ 01.2 02.1 02.1 01.9 02.9 07.9 02 01.3 

 
 (.7002השימוש בשירותי רווחה של עולים קשישים ושל ותיקים )הסקר החברתי,  :2.7לוח 

 סה"כ הקשישים 
קשישים שהשתמשו בשירותי רווחה 

 בשנה האחרונה

שלא  עולים*
השתמשו 

 בשירות

  ותיקים עולים סה"כ ותיקים עולים סה"כ 

 321 22 24 92 932 379 7701 מדגם

 027,919 39,114 31,194 0,3,9, 211,393 013,477 227,220 סה"כ )מנופח(
מתוך המשתמשים  %

 בשירותי רווחה
   700% 40% 29% 12% 

המשתמשים  %
בשירותי רווחה מתוך 

 הקבוצה
   9% 02% 1%  

 רלוונטי לגבי האם מקבלים שירותים.מנופח( מוגדרים כלא ידוע/לא  2794עולים ) 7סה"כ  *
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 , %(7002: השוואת מאפיינים נבחרים קשישים עולים וותיקים )הסקר החברתי, 2.7 לוח
 ותיקים עולים כולם 

    גיל
12-74 21.1 24.2 27.2 

72+ 42.4 42.7 43.7 
 74.0 74.4 74.3 ממוצע גיל

    מגדר
 42.7 21.4 42.2 גברים
 24.2 12.1 21.2 נשים

    ארץ מוצא
 1.3 91.0 39.7 מ"ברה

 12 2.9 21.0 מדינות אחרות
 31.1 1 31.3 ישראל

 

 , %(7002: מאפיינים בריאותיים של קשישים עולים וותיקים )הסקר החברתי, 2.3לוח 
 ותיקים עולים כולם 

     מצב בריאות

 7.2 1.1 2.1 טוב מאוד

 21.7 34.1 22.2 טוב

 24.7 49.4 21.2 לא כל כך טוב

 01.9 32.2 31.2 בכלל לא טוב

    בעיה בריאותית

 74.3 11.0 77.0 כן

 32.2 02.2 33.2 לא

)למי שיש בעיה  הפרעה בתפקוד

 בריאותית(

   

 32.1 37.2 34.7 מפריעה מאוד

 21.3 44.2 22.1 מפריעה

 01.2 00.7 01.7 לא כל כך מפריעה

 9.9 3.7 1.0 בכלל לא מפריעה
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: מאפיינים הנוגעים לתמיכה ולמבנה משק הבית, קשישים עולים וותיקים )הסקר 2.1 לוח 
 , %(7002החברתי, 

 ותיקים עולים כולם 
    מבנה משק הבית
 31.7 32.1 31.2 אדם בודד

משק בית לא משפחתי 
 עם יותר מאדם אחד

1.1 1.4 0 

משק בית משפחתי עם 
 משפחה אחת

12.1 27.0 11.1 

משפחתי עם משק בית 
 אחרים

1.1 01.1 2.1 

    מצב משפחתי
 14.7 41.7 11.1 נשוי

 1.1 1.1 1.1 חי בנפרד
 2.1 7.2 1.3 גרוש
 31.2 29.9 39.1 אלמן
 3.2 2.2 3.7 רווק

    עוזרת או מטפלת
 21.2 09.0 23.3 כן

 12.4 11.9 17.7 לא
    מרוצה מהקשר עם המשפחה

 27.7 21.2 20.0 מרוצה מאוד
 21.4 14.0 42.3 מרוצה

 2.9 0.2 2.2 לא כל כך מרוצה
 0.3 0.2 0.3 בכלל לא מרוצה

 1.1 3.1 0.3 אין משפחה
    תחושת בדידות

 07.9 34.0 09.4 לעיתים קרובות
 32.4 02.3 30.4 לפעמים מדי פעם
 03.2 03.3 03.4 לעיתים רחוקות

 42.0 41.9 42.1 אף פעם לא
    יש על מי לסמוך

 12.1 91.1 12.2 כן
 04.2 1.2 03.4 לא
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 , %(7002: ידיעת עברית, קשישים עולים וותיקים )הסקר החברתי, ,.2לוח 
 ותיקים עולים כולם 

    דיבור -עברית 
 41.7 1.3 22.2 טוב מאוד

 21.2 3.2 34.1 טוב
 04.2 9.0 02.3 בינוני
 4.1 40.2 02.1 חלש

 2.1 47 04.4 לא יודע בכלל
    קריאה –עברית 

 43.4 1.3 23.0 טוב מאוד
 32.7 0.9 09.9 טוב

 01.2 1.0 9.4 בינוני
 1.2 21.1 02.1 חלש

 03.9 10.3 34.1 לא יודע בכלל
    כתיבה –עברית 

 21.2 1.3 39.0 טוב מאוד
 31.2 3.2 02.9 טוב

 02.7 4.7 02 בינוני
 01 32.2 02.1 חלש

 02.4 17.3 31.0 לא יודע בכלל
 

: הכנסות למשק הבית ויכולת לכיסוי הוצאות, קשישים עולים וותיקים )הסקר 2.2לוח 
 , %(7002החברתי, 

 ותיקים עולים כולם 
    הכנסה נטו למשק בית

 00.7 01.4 03.1 3211עד 
3,210 - 4,111 33.4 21.4 07.3 
4,110 - 2,111 03.2 04.7 00.2 
2,110 - 1,211 01.3 1.1 01.7 
1,210 - 1,111 9.7 1.9 01.1 
1,110 - 01,111 1.2 2.2 9.1 

01,110 - 02,111 1.9 4.1 7.7 
02,110 - 07,111 2.0 1.2 2.9 
07,110 - 34,111 0.2 1.4 0.9 

 0.2 1 0.0 34,111מעל 
    כיסוי הוצאות

 03.1 2.1 01.4 מצליחים ללא כל קושי
 20.0 40.2 41.7 מצליחים

 32.1 47.3 20 לא כל כך מצליחים
 1.1 1.1 1.2 בכלל לא מצליחים



10 

 

 : ניתוחים נוספים של נתוני יסודעם מוגבלויות לפרק ילדים עולים נספח

 
 (%) עליה: גילאי ההורים של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ 7 לוח

סה"כ מבין  
 העולים

 עוליםצברים/ אחר אתיופיה  ברה"מ
 3111לפני 

 16.6 21.5 11.3 34.3 17.6 24-מתחת ל

22-24 65.0 60.3 64.0 72.5 76.0 

22+ 17.4 5.4 24.7 6.0 7.4 

 

 (%) עליההורים של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ קשיים של : 7לוח 

 סה"כ בתחום קשיים
עולים 

 מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

 40.2 32.6 53.3 30.1 44.9 עבודה והכנסה

 15.9 21.7 27.5 42.7 29.2 משפחה חד הורית

התנהגות לא נורמטיבית 

 של ההורים
0.9 2.2 0.7 0.2 1.7 

 

 (%) עליה: שכיחות סוגי המוגבלויות* של הורים לילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ 3לוח 
עולים  סה"כ סוג המוגבלות

 מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/עלו 
 3111לפני 

 7.7 7.0 11.8 7.1 10.0 נכות פיזית

 1.1 - 0.3 0.7 30. פיגור שכלי

 7.0 6.0 8.9 7.1 8.0 מחלת נפש

 0.0 - - 0.2 0 אוטיזם

 3.0 0.5 4.0 6.9 3.8 עיוורון

הפרעות התנהגות 
 שאינן מחלות נפש

2.4 1.5 2.6 2.6 3.0 

 2.5 1.9 1.7 4.7 2.3 בעיות שמיעה
 ההורים בלבד* לפי משתנה בריאות 
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 )%( : בעלות על דירה או שכירות1לוח 

עולים   ברה"מ סה"כ 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/עלו לפני 
3111 

 70.1 37.7 63.5 14.6 49.4 הדירה בבעלות המשפחה

הדירה שכורה בדמי 

 מפתח )מוגן(
0.9 1.5 0.6 1.4 2.4 

 14.9 49.7 3.4 70.2 24.9 שכירות פרטית )לא מוגן(

שכירות מגוף ציבורי 

 )עמידר, עמיגור(
18.2 6.9 26.2 3.9 5.7 

 7.2 7.4 6.3 6.7 6.6 אחר

 

, עולים בין השנים מאפיינים דמוגרפים של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ עליה: ,לוח 
7990-7999 %( )  

 
 סה"כ

עולים 
 מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/ 
עלו לפני 

0991 

N 7375 3447 1784 2144 323494 

 גיל הילד
    

 

0-5 23 23 17 28 94 

6-11 32 30 33 34 44 

12-17 33 33 37 30 49 

18-20 12 14 13 9 29 
 מחוז מגורים

    
 

 21 28 6 5 12 ירושלים
 98 7 7 15 11 צפון

 2 4 19 17 14 חיפה
 28 18 36 18 22 מרכז
 29 14 4 14 12 ת"א

 27 13 26 28 23 דרום
 1 16 1 3 6 יהודה ושומרון

 אשכול חברתי כלכלי
    

 

1-3 10 4 5 26 35 

4-5 44 49 40 40 37 

6-7 38 39 54 23 21 

8-10 8 9 1 11 7 



12 

 

, עולים בין השנים : שכיחות סוגי המוגבלויות של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ עליה2 לוח
 )%( )מבוסס על קריטריון בריאות(  7990-7999

 
 סה"כ

 עולים מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

 עולים אחרים
צברים/ עלו 

 0991לפני 

N 7375 3447 1784 2144 323494 

 8438 58 64 57 59 נכות פיזית

 94 25 17 23 22 פיגור שכלי

 21 12 15 13 13 מחלת נפש

 3 8 2 8 6 אוטיזם

 3 2 1 2 2 עיוורון
הפרעות התנהגות 
 שאינן  מחלות נפש

6 6 7 6 
1 

 9 2 1 3 2 בעיות שמיעה

 

-7990, עולים בין השנים של ילדים בעלי מוגבלויות לפי ארץ עליה קשיים נוספים: 2לוח 
7999  )%( 

 
 סה"כ

 עולים מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/ עלו 
 0991לפני 

 2 2 1 3 2 אלימות כלפי הילד
בעיות התנהגות של 

 29 11 8 11 10 הילד

 2 1 4 3 3 יתום/בודד

 

קבלת שירותי מס"ר ותיוג של רמת בקרה  –: אינדיקטורים לקשר עם שירותי הרווחה 9לוח 
 7990-7999לתיקים, עולים בין השנים 

 
 סה"כ

 עולים מברה"מ
 לשעבר

עולים 
 מאתיופיה

עולים 
 אחרים

צברים/ עלו 
 0991לפני 

לבקרה תיקים 
 23 26 15 19 20 תקופתית

תיקים לטיפול ברמה 
 42 42 42 41 42 אינטנסיבית נמוכה

תיקים לטיפול ברמה 
 35 32 43 40 39 אינטנסיבית גבוהה
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 הוריות חד משפחותילדים עם מוגבלויות ב על נוספים ניתוחים

 מוצא ארץ לפי, הוריות חד משפחות, מוגבלויות בעלי ילדים של דמוגרפים מאפיינים: 9 לוח
)%( 

 עולים  מ"ברה כ"סה בתחום בעיות
 מאתיופיה

 אחרים עולים

 843 228 491 124 (N) ילדים מספר
 :הילד גיל

    
2-1 22 26 19 29 

1-00 30.6 27.6 31.2 33.9 
03-07 35.3 33.3 38.1 28.2 
31-01 12.0 13.2 12.2 8.9 

 :מגורים מחוז
    

 36.6 5.9 5.3 10.2 ירושלים
 9.8 8.1 8.3 8.4 צפון

 7.3 20.8 19.7 18.5 חיפה
 17.9 31.8 24.1 27.7 מרכז

 11.4 4.3 19.7 9.5 אביב-תל
 13.8 28.9 21.5 24.7 דרום

 3.3 2. 1.3 1.0 ושומרון יהודה
 :כלכלי חברתי אשכול

    
1-3 4.5 1.3 2.6 18.0 

4-5 44.2 38.0 46.4 46.7 

6-7 45.6 49.8 50.1 20.5 

8-10 6 10.9 .8 14.8 
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 לפי, הוריות חד במשפחות, מוגבלויות בעלי ילדים של המוגבלויות סוגי שכיחות: 70 לוח
 (בריאות קריטריון על מבוסס)%( ) מוצא ארץ

 
 עולים  מ"ברה כ"סה

 אחרים עולים מאתיופיה

 843 228 491 124 (N) כ"סה

 48.4 62.5 50.0 57.1 פיזית נכות
 27.4 17.1 25.4 20.9 פיגור שכלי

 11.3 14.5 15.4 14.2 נפש מחלת
 12.9 1.8 5.7 4.5 אוטיזם
 4.8 8. 2.2 1.8 עיוורון

 התנהגות הפרעות

 6.5 8.8 11.4 9.1 נפש מחלות  שאינן

 8. 1.6 2.2 1.7 שמיעה בעיות
 

 )%( מוצא ארץ לפי מוגבלויות בעלי ילדים של ההורה בעיות: 77 לוח

 
 עולים  מ"ברה כ"סה

 אחרים עולים מאתיופיה

 27.4 37.7 25.9 33.0 והכנסה עבודה

 76.6 91.4 73.7 84.5 עובד אינו ההורה
 של מוגבלות

 על מבוסס) ההורים

 (בריאות משתנה
20.4 17.5 23.4 13.7 

 2.4 4.5 5.3 4.4 במשפחה אלימות

 בתקשורת בעיות

 16.9 14.9 27.6 18.6 וקליטה

 לא התנהגות

 0 1.2 2.2 1.3 נורמטיבית
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 הוריות חד משפחות של)%(  שכירות או דירה על בעלות: 77 לוח

 
  מ"ברה כ"סה

 עולים

 מאתיופיה
 אחרים עולים

 843 228 491 124 (N) כ"סה

 בבעלות הדירה

 המשפחה
35.6 8.3 50.5 26.6 

 בדמי שכורה הדירה

 (מוגן) מפתח
.9 1.3 .8 .8 

 לא) פרטית שכירות

 (מוגן
33.2 76.3 5.1 65.3 

 מגוף שכירות

, עמידר) ציבורי

 (עמיגור

22.5 7.0 35.0 1.6 

 5.6 8.6 7.0 7.7 אחר
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 וראיונות עומק קבוצות מיקוד. 4

 מוגבלות ומשפחותיהםעולים עם  ילדים

פרק זה מבוסס על ראיונות וקבוצות מיקוד עם נשות מקצוע בשירותי הרווחה המעניקות 

שירותים לילדים עולים עם מוגבלות ומשפחותיהם. כמו כן נעשה שימוש בתוצאות המחקר 

"ילדים עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים: חסמים לצריכת שירותים ופתרונות אפשריים", 

יל בעבור משרד הקליטה וטרם פורסם. המחקר נכתב על ידי יואב שנערך על ידי מכון ברוקדי

 לף, דורי ריבקין ואלן מילשטיין.

הפרק מתייחס לכלל העולים אלא אם כן צוין אחרת. מטבע הדברים, לעובדים שונים יש 

עמדות ודעות שונות. בפרק נעשה ניסיון לרכז את  הדעות המרכזיות והמשותפות למרבית 

 המרואיינים. 

 ת עולההגדר

הגדרת "עולה" הנוכחית והאם לבמסגרת הראיונות וקבוצת המיקוד העו"סיות נשאלו בנוגע 

 יום.צורך להתאים את ההגדרה למציאות כ יש

בקרב העו"סיות העובדות עם משפחות וילדים עולים עם מוגבלות הייתה הסכמה שההגדרה 

ים ספורות ואחר לעולם היא מאוד אינדיבידואלית, שכן אדם אחד מתאקלם תוך שנ "עולה"

 לא ולכן הודגשה החשיבות לשמירה על הגמישות שההגדרה הרחבה היום מאפשרת.

 צרכים

 צרכים יחודיים של ילדים עולים עם מוגבלות ומשפחותיהם

ההתרשמות הכללית של העובדות הסוציאליות היא כי המצב הכלכלי  - קשיים כלכליים .2

לכך שהעולים עסוקים רבות  מובילשל רבים מהעולים הוא קשה עד קשה מאוד. הדבר 

, בכך נמנעת מהעולים האפשרות להתיחס פרנסת המשפחהשרדות יום יומית לצורך יבה

וגבלות לא מקבלים לצרכים נוספים של הילדים והמשפחה: צרכיהם של הילדים עם המ

מענה מספק מצד המשפחה, חסרה השקעה בטיפולים פרא רפואיים ופעמים רבות הכסף 

אינו מופנה לצרכי הילד הנזקק אלא לטובת כלל  המוענקת לילדהמתקבל בזכות הגמלה 

 .המשפחה

קושי אוניברסלי, אולם נראה  היאהמוגבלות של הילד  תקבל - קבלה והבנת המוגבלות .1

 ומתבטא בדרכים הבאות: מתעצם זהקושי יית העולים שבקרב אוכלוס
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  מחסור בהבנה של המוגבלות של הילד והמיגבלות  –הבנה של מהות המוגבלות

התנהגות ההורית וכן ההתאמות הדרושות בהנובעות ממנה, ההתאמות הדרושות 

 בציפיות של ההורים מהילד.

  הגדלים ללא  מוגבלותילדים בעלי ישנם  –הילד  אצליהמוגבלות תפיסת הטמעת

ילדים נוצר מצב שאצל חלק מ כךעקב תפיסה עצמית כאדם עם צרכים מיוחדים, 

 קיים מחסור בידע כיצד לתפקד בצורה הבסיסית ביותר ו/או בעלי מוגבלות

 .שהציפייה העצמית של הילד מעצמו אינה תואמת את צרכיו

לעולים חדשים קשה למצות את  -אי התמצאות מבחינה בירוקרטית ותרבותית  .7

זכויותיהם, שכן הם נתקלים במחסומי שפה, תרבות ונעדרים את ההכרות עם המערכת 

, בעוצמה גדולה יותרקושי זה חווים  ילדים בעלי מוגבלות. הורים להבירוקרטית בישראל

 קטןשלהם לעסוק בכך  והזמן הפנויהוא גדול יותר  על ידם שכן היקף השירותים הנדרשים

מימוש  לאורך כל תהליךתר. לכן העו"סיות מוצאות את עצמן מלוות את המטופלים יו

 זכויות.ה

ורים עם נותני השירותים השונים. הסיבות הבאינטראקציה של החשדנות  – חשדנות .1

 מובילות לחשדנות:כשצוינו העיקריות 

  אלא  ,במסגרות בארץ המוצאמיוחדים לא היו הצרכים ה בעליחלק מהילדים

ה. בהגיעם ארצה הם מתבקשים להוציא את הילדים למסגרות המשפח עם בבית

 מיוחדות והדבר גורר תחושה של קיפוח והתנגדויות.

 ה של המוגבלות. כך לדוגמא, באוכלוסייה הגדרבהבנה וב פערים תרבותיים

 שונים לגורמים ילדים של למחלה/ ללקות הסיבה את מייחסיםהאתיופית יש ש

 על עונש או קללות, כשפים", האל רצון" כגון, בישראל הציבור ברוב מהמקובל

או שהעולים מתארים קשיים נפשיים/  המשפחה מבני מי של נאותה לא התנהגות

 .רגשיים במונחים גופניים )סומטיזציה( )לף, טרם פורסם(

  קשיי תקשורת בין העו"ס למקבל השירות אינו מאפשר ליצור מערכת  –קשיי שפה

לרבע מהעולים קשיים בתקשורת וקליטה, בעליה  מראה כי נתוני יסוד של אמון.

 האתיופית קשיים אלה נמשכים זמן רב יותר בהשוואה לשאר העולים.

 צרכים יחודיים לאוכלוסייה האתיופית

נראה כי באוכלוסייה האתיופית הטיפול בילד  -אוכלוסייה המאופיינת ברב בעייתיות  .0

 הןמשפחות מהרבות על צרכיה של המשפחה, שכן מיוחדים הוא נדבך נוסף עם צרכים 

 רב בעייתיות.
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ילדים בוגרים מסייעים רבות להורים  -ללא מוגבלות  אחים ואחיותהסתמכות רבה על  .3

ת המשמעותיים של החברה תארו את זה כאחד הכוחו יותולאחים עם מוגבלות. העו"ס

אולם  .והמשפחההאחים מגלים בגרות ואחריות רבה כלפי צרכי ההורים האתיופית, 

או  בו, אשר עלול לפגוע על הילד המסייע מלווה במחיר כבדאחריות רבה זאת 

 להתבטא בצורות אחרות, כגון אלימות כלפי הילד עם הצרכים המיוחדים.

 

 מ"ברההעולה מצרכים יחודיים לאוכלוסייה 

  – ריבוי משפחות חד הוריות

שאתה צריך להתחיל הכל ולתת אתה מרגיש . אבודים לגמרי, עם הכל הם אבודים"

 ."להם יד בכל הדברים כי הצרכים שלהם מאד גדולים

תיארו  הן משפחות חד הוריות. העו"סיות מ"ברהרבים מבין המשפחות העולות מ

אוכלוסייה זאת כבעלת צרכים רבים: הצרכים של האם להתמודד עם היותה לבד, עם 

 הבירוקרטיה, עם עבודה וקשיים כלכליים כבדים ועם הטיפול בילדים.

ילדים בעלי , שהינם הורים למבין העולים מברה"מ 42% כינמצא מניתוח נתוני יסוד 

 כלוסייה שאינה עולה.באו 01%, לעומת הם משפחות חד הוריות ,מוגבלות

 צרכים של המערכת לצורך מתן סיוע לילדים עולים עם מוגבלות ומשפחותיהם

מהטיפול זה השפה", "אתה יכול להעביר את המסר יותר טוב, אתה "¾  -שפה  .א

פנים היא אחרת כאילו כבר מראש אין הקבלת ההתחלה, יכול לדבר איתם כבר מ

 להם את הלחץ שלהבין, לשמוע".

מהקשיים המשמעותיים ביותר שעולים באינטראקציה בין העובדים אחד 

הסוציאליים למקבלי השירות הוא הקושי לגשר על פערי שפה. כאשר הדבר 

מתאפשר מפנים מקבלי שירות לעו"ס הדובר את שפתם, דבר המקל על תהליך 

העבודה ויצירת אמון. אולם, כאשר העו"ס אינו דובר את שפתו של מקבל השירות 

העברת המסרים  ן סומך שדובר את השפה הרצויה תהליך רכישת האמון נפגע,ואי

בין הצדדים אינה ממוקדת ויש קושי משמעותי להבין מהם הצרכים שבהם יש 

 לטפל.
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דיווחו על  העו"סיות – שקיפות בנוגע לזכויות הניתנות לעולים בגופים שונים .ב

ע לזכויות הניתנות מחסור במקור מידע אמין וברור המאפשר דליית מידע בנוג

דיור בנושא קליטה, משרד הביטוח לאומי, עירייה, מוסד ללעולים בגופים שונים )

וכדומה(. אצל אוכלוסיית העולים המחסור בשקיפות משמעותי עד מאוד, שכן 

מתמצאים ואף מפחדים מהבירוקרטיה. קשיים אלה  לא העולים לא מכירים,

מימוש זכויותיהם, אולם חוסר  "לקחת אותם ביד" לצורך העו"סגוררים את 

 ועבודה רבה. השקיפות משפיע גם על העו"ס, שכן תהליך בירור הזכויות דורש זמן

בעבודתו של לף  – תרבותית-רב אוכלוסייה עם הלעבוד השירותים נותני הכשרת .ג

הכשרה ייעודית לעבודה  העובדה שנותני השירות לא הוכשרו בלטה)טרם פורסם( 

שאותן הם משרתים. הידע שלהם באשר להיבטים  עם אוכלוסיות העולים

אישיים עם אוכלוסיות מתרבויות -תרבותיים של אבחון וטיפול ושל יחסים בין

אחרות נרכש במרבית המקרים רק בדרך של ניסיון מצטבר או של לימוד עצמי 

פורמלי, ובמקרים רבים הוא מוגבל ביותר. במקרים חריגים זכו אנשי -בלתי

צאות בודדות בתחומים רלוונטיים. חוסר ידע בדבר הרקע המקצוע לשמוע הר

מביא לעתים בעקבותיו  ציפיות של אוכלוסיות העוליםהתרבותי, האמונות וה

התייחסות מתנשאת ושיפוטית של חלק מאנשי המקצוע כלפי האוכלוסיות האלה. 

הבנות, פוגע באמון של העולים בנותני השירות ומפחית את -מצב זה גורם לאי

 י שיפיקו את המרב משירות זה. הסיכו

 מהעו"סתהליך הליווי של עולים במשרד הרווחה דורש זמן רב  -כוח אדם  .ד

יש חוסר הכרות וחוסר הבנה של העולים עם  ,כפי שצוין לעיל ,הסוציאלי, שכן

הבירוקרטיה הישראלית, כמו כן רבים מהם לא יודעים לכתוב ולמלא טפסים. 

לחם על הזכויות שלהם". אולם עומס התיקים של יהדבר גורר שהעו"ס צריך "לה

 הוא רב מידי כדי לאפשר סיוע פרטני שכזה. העו"ס

אבחון חינוכי של ילדי עולים בכלל, ואבחון של  -כלים לאבחון מותאמים תרבותית  .ה

 8וימין ברזניץמוגבלויות וצרכים מיוחדים אצלם בפרט, הוא עניין מורכב ובעייתי. 

ומאתיופיה הם מהאוכלוסיות המחייבות  מ"ברהם ממדגישות כי ילדי העולי

תשומת לב מיוחדת בעת תכנון ופיתוח של כלי אבחון, מדידה והערכה )לצד 

האוכלוסיות הערבית והחרדית(. הן מבהירות כי על המבחנים להתאים למאפייניה 

                                                 
8
 לנושא הבדיקה צוות והמלצות מצב ב: תמונת-גן והערכה מדידה אבחון .3111ר'.  ימין, ברזניץ, צ'; 

 הישראלית הלאומית האקדמיה בחינוך, יישומי למחקר הרך. היזמה לגיל והערכה מדידה אבחון,
 למדעים, ירושלים.
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של כל אוכלוסיית נבחנים ולרקע שלה וכי יש לפתח מדדים ונורמות ייחודיים לכל 

 ייה )לף, טרם פורסם(.אוכלוס

בפועל קיים מחסור בכלים מאבחנים המותאמים תרבותית לאוכלוסיות השונות, 

האבחונים הקיימים חוטאים באבחון של אוכלוסיות שאינן פועלות בהתאם 

 פיגור שכלילסטנדרטים מערביים. כך למשל, צוינו מקרים שבהם ילדים אובחנו ב

עודיים, ייה למוסדות יין גוררת הפנהטעות באבחו .)לדעת העו"ס( ללא הצדקה

הפערים במוסד הילדים משלימים פערים, מתגברים על דווחו מקרים כי אולם 

ונאלצים להשאר באותה מסגרת )פנימיה או מפעל מוגן(  שהובילו לאבחון הלקוי

 למרות שהיא כבר לא תואמת את מצבם.

לאפשר לילד העו"סיות ציינו כי לעיתים הן מעדיפות שלא להפנות לאבחון ו

להשלים פערים כדי להמנע מאבחון שגוי. כמו כן, צוינה חשיבות רבה לנוכחות 

נוכחות  -ועדות האבחון, כגורם אשר מכיר את הילד ומשפחתו וולתפקיד העו"ס ב

העו"ס מאפשרת לסנגר על הילד והמשפחה ולהדגיש פרטים הנובעים מהכרות 

 עימם ובכך להמנע מאבחון לקוי.

 כיווני פעולה

 אשר הועלו על ידי הגורמים המקצועיים כיווני פעולה

לאפשר לעו"סיות שירותי תרגום בהזמנה מראש, כפי שיש שירותי  - שירותי תרגום .0

 תרגום אצל חרשים.

)ראה ערך  בניית מערכת מידע המרכזת את כל ההטבות והזכויות המוענקות לעולים .3

 שקיפות(.

 המשפחה ככוח""לראות את  -העברת מיקוד הטיפול למשפחה  .2

חלק מהעו"סיות ציינו כי יש להעביר את מיקוד הטיפול מהילד עם המוגבלות לטיפול 

 מגווןבמשפחה בצורה הוליסטית יותר. לצורך כך, צוין שיש צורך להרחיב את 

ילד עם מוגבלות לההתערבות של השירותים המוענקים מעבר לשיח הטיפולי הרגיל 

כמו כדוגמת פרויקטים קיימים במשפחה  לכיוון פרויקטים המערבים ותומכים

 "משפחה מאמצת" או "סביבה תומכת".

"אני חושבת שלילדים בעלי צרכים מיוחדים חייבים לבנות תכנית  - יום לימודים ארוך .4

יום לימודים ארוך לכולם כי הילדים האלה צריכים להיות במסגרת ארוכה שההורים 

לעבוד, הם צריכים לבסס את  הם צריכים… יתחילו לעבוד כי ההורים תקועים 

הם … עצמם. אחרת הילדים סגורים בבית עם האמא, שלא יודעת מה לעשות איתם 
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כים מסגרת ארוכה לפחות לכמה שנים "שהילד יהיה יתקועים". הילדים האלה צר

במסגרת שההורים יכולים לשים אותו והם יוכלו לשחרר את עצמם כדי אחר כך לקבל 

ור לו". זה לא יתאפשר כשהם צריכים "להוציא את הילד אותו ולהתחיל לקדם ולעז

 ".02:11-מהגן  ב

כים ינראה שהורים לילדים עם צרכים מיוחדים נמצאים במלכוד, מצד אחד הם צר

ם ומצד המתן טיפול ראוי לילדי שיאפשרלהרוויח כסף ו לבסס את עצמם מקצועית

פשר להורים להשאיר את שני לטפל בילדים באופן פעיל. מסגרת יום לימודים ארוך תא

הילדים במקום מוגן ולקדם את עצמם ומשפחתם. נקודה זאת היא חשובה כפליים 

ן שתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יש לציי אצל משפחות חד הוריות.

 )פיגור שכלי( ברמות נמוכות ואוטיסטים זוכים כבר עתה ליום לימודים ארוך.

בגיל  ילדים עם צרכים מיוחדים עם של ורהגברת איתנקיטת פעולות המאפשרות  .2

 הרך

ההנגשה צריכה להיות בשפת הדיבור  - הנגשת ועדות ההשמה של חינוך ותוצאותיהן .1

עדות ההורים ובו ע"י תרגום ובצורת הצגת תוצאות הוועדה ומשמעותה להורים.

מרגישים זרים, שכן השיח הוא מקצועי. עקב כך, ההורה יוצא מהוועדה בלי להבין את 

 תוצאותיה ומשמעותה.

 ילדים בעלי מוגבלותפעמים רבות  - אבחון של ילדים בעלי מוגבלות בארץ המוצא .7

ארץ המוצא. עובדה זאת מעכבת את מיצוי הזכויות מבאים לישראל ללא אבחון 

 לפחות עד סיום השלמת תהליך האבחון.

 ליידעיש , ילדים בעלי מוגבלותעל פעילי העלייה לעשות הכנה לאנשים שיש להם 

של אבחון הילד לפני הגעה לישראל, הבאת כל הניירת אותם לגבי החשיבות 

 הרלוונטית ותרגום הניירת בארץ המוצא.
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 ני נוער עוליםמשפחות עולים עם ילדים וב

 סיכום מידע מראיונות עומק וקבוצות מיקוד  –דרכי פעולה, אתגרים וצרכים 

 

 המידע מקורות

 ; בשתי ערים עובדות עולים 2ראיונות עם  .0

מחוזית  ברמה וצעירים נוער ,נערות, להתמכרויות השירותים עובדי עם ראיונות .3

 (2)ועירונית 

קבוצת מיקוד עם מנהלות לשכות לשירותים חברתיים ועובדות עולים, נוער  .2

 (1ומוגבלויות בעיר גדולה )

ועולים  ברה"מ לשעברעולים מ –המסמך מתייחס לשתי אוכלוסיות העולים המרכזיות 

מאתיופיה. מטבע הדברים, לעובדים שונים יש עמדות ודעות שונות. במסמך נעשה ניסיון לרכז 

 את  הדעות המרכזיות והמשותפות למרבית המרואיינים. 

 

  )מיוחדת לעזרה זקוק עולה מתי )עד עולה של הגדרה .0

ולא , מה שחשוב זה ההכנה לקליטה מראש והמצב התפקודי, לדעת מרבית המרואיינים

 ותק. וה

 .יתם לארץישנים בארץ והכל תלוי במשאבים שנותנים להם לפני על 2משפחה עולה היא עד "

הכוונה כאשר מראש דואגים להם לדיור, שפה, חינוך ועבודה אז הכל קל יותר וניתן לסיים 

הקליטה יכולה  ,אבל כאשר מערכת לא מסודרת ואין משאבים .תוך כשלוש שנים קליטתםאת 

אני מכיר עולים  .תהליך לא מסודר אז אין משמעות לוותקהאם ... יותרושנים  01גם לקחת 

 ."שנה ועדיין קשה להם ולא נקלטים 31 -חדשים שהם למעלה מ

"שאלת המפתח בהתבוננות עובדי הרווחה באוכלוסיית העולים ובבחירת המענים הדרושים 

 יה מבחינה כלכלית וחברתית."להם הינה האם המשפחה עומדת על רגל

הצליחו לרכוש מקצוע והמצב  -אין הבדלים בצרכים לפי ותק אלא לפי הצלחה של ההורים "

בריאות, גרושין,  -אקונומי שלהם סביר, אז כבר לא זקוקים לנו. יש גם בעיות אחרות -סוציוה

ו מתהפך. יש הורים שעד היום בקושי יודעים משפט בעברית ותפקיד הילדים במשפחות אל

 לצערי עדיין יש הרבה משפחות כאלה."

 של בסיסית לרשת זקוק חדש ועולה תרבות, רווחה, חיים איכות רותייילש זקוק תיקו עולה"

 ".אוכל, שפה, דיור כגון שירותים
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רות לטיפול בהתמכרויות( אין משמעות לוותק. החשיבות היא למצב התפקודי י"אצלנו )בש

רותים. אם מגיע יהשתלבות בקהילה, עבודה, צריכת שקליטה ו –בעקבות ההתמכרות 

משתמש בסמים שבגלל ההתמכרות לא עבר שילוב מוצלח, מבחינתי הוא עולה חדש שלא עבר 

 שנים בארץ." 01גם אם הוא  ,כלום

 .""כל הנושא הזה, כמה זמן זה "עולים", בדיון אצלנו

 :חסות לקבוצות מוצא שונותיהתי

 רוצים מפותחות מארצות שהגיעו עולים, שונות עולים קבוצות בן הבדל יש כמובן" -

"אצל  ".למטרה להגיע כדי האפשרית במהירות להם שהיו התנאים את תוולהש

 העולים מחבר המדינות, כשיש בעיות עם ילדים, הסבתא מגיעה לעזור"

 אצל ":חוסם את התקדמותםה דבר, הרווחה בשירותי תלות מפתחים אתיופיה יוצאי -

 כל על אחריות לקחת יכולים לא אנו - שני מצד. החיים לכל זה עולה יוצאי אתיופיה

 ..."לשחרר צריכה המערכת וגם, להוביל צריכה האוכלוסייה. האוכלוסייה

השירותים האחרים )חינוך, קליטה( מפנים יוצאי אתיופיה באופן גורף לשירותי  -

 הרווחה

 ייחודיים תקציבים הרבה יש"ו" צבוע כסף"ו מענים הרבה יש מאתיופיה לעולים -

 אצל וקנאה כעס מעורר זה....מקבלים לא רבים וישראלים האתיופית לאוכלוסייה

 "הישראלים

 הם שגם( ברה"מ לשעברמ הוריות חד אמהות וגם, מאתיופיה) עולים של הבנה חוסר -

 סבסוד לקבל כדי בקריטריונים עמידה, כספית בהשתתפות – לתרום צריכים

 

 צרכים .7

 :בקרב משפחות עם ילדים ובני נוער עוליםצרכים עיקריים  .א

 הוריים תפקוד קשיי  

o לגבי ידע חוסר מפאת אם, לקוי ההורים תפקוד רבות עולים במשפחות 

 שהם מכיוון יכולת חוסר מפאת ואם בארץ מהם הצפוי התפקוד

 . כלכלית מבחינה לשרוד מתאמצים

o הילדים רכיוצ את להבין קושי, גבולות להציב קושי להורים יש . 

o  בבית לקוי ותפקוד ילדים של שוטטות של לתופעות אלה מובילים 

 .ובחברה הספר
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 נוער בני של הולמת לא והתנהגות שוטטות 

o עצמה ההתנהגות היא האחת :לשתיים נחלקת הנוער בני עם הבעיה 

 אחת שאמרה כפי אלא לשמה פשיעה בהכרח שאינה הנוער בני של

 נוער לבני המשטרה תגובת היא והשנייה", החוק ליד" המקצוע מנשות

 . אתיופיה יוצאי הם אם ובמיוחד אלו

o כולל נערות  בסיכון נערות, סמים, אלכוהול - נוער בני של קשות בעיות(

 ההורים, שחוזרות מפנימיות בקיץ(, בני נוער במצוקה חסרי קורת גג

   אונים חסרי

o בקיץ יותר קריטית הבעיה  

 

 עוליםב. צרכים דיפרנציאליים לפי קבוצות 

 לחיכוכים מוביל – הארץ לתנאי מתאים לא, נוקשה חינוך: המדינות חבר עולי 

 .בין ההורים לילדים

 לילדים לסייע יכולת חוסר, ההורים של אוריינות חוסר :אתיופיה יוצאי בקרב 

 .הספר בבית

 צרכים להם יש ...עמלנים מאוד אנשים הם" :"המנשה בני" שבט קהילת ,

 איתם לעשות צריך, קהילתי רב, כנסת בתי, הדת של בתחום העמקה צריכים

 משדרים... הרווחה רותיילש נזקקת שלא אוכלוסייה רובם, קהילתית עבודה

  ."ציבורי דיור גם צריכים... לעבוד ויכולים צריכים שהם להם

 

 למוצא מעבר, מיוחדים צרכים להן שיש קבוצות תת. ג

 יותר גבוה אחוז - לשעברברה"מ מ העולים בקרב :רווקות/הוריות חד אמהות 

 המגדלות אמהות יש האתיופית באוכלוסייה גם. האוכלוסייה שאר מאשר

 .תמיכה ללא ילדים
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 שירותים ונגישות איתור. 3

 שירותים, חסמים לקבלת שירותים נגישותאיתור ו

 היכרות של השירותים עם האוכלוסייההיקף ה

 : יוצאי אתיופיה

  רום בשלב מוקדם.יבדרך כלל מצבי חלרוב מוכרים, לכן ניתן לזהות 

 בהתמכרויות: הרבה פחות צורכים את השירותים. 

 

 : ברה"מ לשעברעולי 

 רוםימגיעים לטיפול יותר דרך דיווחים על מצבי ח, פחות מוכרים. 

 .יותר ניידים מעיר לעיר, לכן יותר קשה לעקוב 

  .חשדניים כלפי שירותי הרווחה, בטוחים שאם יפנו יקחו להם את הילדים 

 

 חוסר מודעות למהות הטיפול הנפשי ולקשיים של הילדים

 היו לא) הטיפוליים המקצועות מהות לגבי הבנה חוסר יש האוכלוסיות שתי בקרב 

 . , פונים יותר לעזרה כלכלית(המוצא במדינות סוציאלית לעבודה רגילים

 הילדים על רקע  של רגשיים ולמשברים לקשיים מספיקה התייחסות אין העליות בשתי

 .העלייה

 התייחסות חוסר יש. המיני החינוך לנושא יחסותיהת חסרה ברה"מ לשעבר עולי אצל 

 .מיניות נטיות עקב הילדים של הרגשיים לקשייהם

 היא לגרום להורים לקחת חלק בתהליך השיקומי הבעיה מאוד גדול: "בהתמכרויות .

   ."להסביר להם מה המשמעות שלהם בתהליך

 

 מענים  ה שלהשפה כבסיס להנגש

 מחסור יש  .האם בשפת לתת עדיף טיפול אך, באולפנים נרכשת הבסיסית השפה ידיעת

. יש מחסור בעובדים יוצאי אתיופיה באנשי מקצוע טיפוליים דוברי רוסית

 בהתמכרויות.

 רוסית( הילדים של השפה את הדוברים מקצוע אנשי חסרים במועדוניות גם( . 

 המערכת – חסם מהווה דווקא הדבר לעתים אך, מגשרות יש – אתיופיה ליוצאי ביחס 

 . בעברית לדבר יכולים הם אם גם, ההורים את שומעים ולא, למגשרים התרגלה
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  זמן מעט שנמצאים ולמבוגרים לילדים, המתאימה בשפה פסיכולוגיים אבחוניםאין 

 . בארץ

 מענים דרושים וסוגיות בהתארגנות שירותי הרווחה  – כיווני פעולה. 1

 ים דרושים:מענ

 :שירותים נדרשים

 לפעמים הסבתות  – ברה"מ לשעבר)אצל יוצאי  כולל לחד הוריותהורים,  הדרכות

 מגדלות את הילדים(

 יש מחסור – מועדוניות 

 לילדים לשעות ארוכות, מעבר למועדוניות, ולאו דווקא לילדים  יהימסגרות שה

, שעובדים שעות ארוכות, ברה"מ לשעברעבור ילדיהם של יוצאי בבעיקר בסיכון גבוה )

 ומשאירים את הילדים בגנים באיכות נמוכה מאד(

 (מתקנת הוראה למשל) הספר בבתי מקצועיים מענים 

 לטיפול בילדים ובמשפחות, גם לעולים  – אנשי מקצוע דוברי שפות זמינים ונגישים

 שדוברים עברית בסיסית; וגם עובדי מועדוניות דוברי שפה

  שנמצאים שנים מעטות בארץאבחונים בשפת אם לילדים ולמבוגרים 

  יוצאי אתיופיה(טיפול בנושא התעסוקה(  

 התבגרות גיל קשיי) מתבגרים נוער בני עם פרטנית לעבודה בעובדים חמור מחסור 

 מאד ארוכות המתנה רשימות(, רגילים

 נוער תנועות, נוער בני וארגון עובדים לאיתור  

 ומעניינים מתאימים למענים תקציבים אין. ומשחקים מדריכים עם – נוער מועדוני .

 עזרה, לב תשומת, אוכל שיספק, תשלום ללא, טיפולי לא מענה – נוער לבני חם בית

 בית בשיעורי

 

להגיע לאלו שיש להם  -והגברת האיתור  הרווחה בשירותי העולים של האמוןפעולות לחיזוק 

 :צרכים ואפשר לעזור להם, אך לא מגיעים

 בעבר נעשה באולפנים, כיום יותר קשה, אפשר בעבודה קהילתית, עבודה  - הסברה

 מול ארגוני עולים

  יוצאי אתיופיה( עובד שכונתיהכוונה בצריכת שירותים על ידי( 
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  חלב-טיפת, גן, הפסיכולוגי השירות - הפעולה עם שירותים אחריםחיזוק שיתופי – 

 בעיה כל יפנו שלא כדי ספר בתי מול עבודה -. מצד שני לאיתור, הפנייה וטיפול משותף

 בעצמם קודם להתמודד ינסו אלא, לרווחה( אתיופיה ליוצאי בקשר בעיקר)

 

 :התארגנות שירותי הרווחה לטיפול בעולים

 פחות, גבוהה יותר תקינה צריך – אתיופיה ליוצאי: עולים לעובדי תקינה מפתח 

 ותרבות(.  שפה קשיי, ילדים הרבה) עובד לכל משפחות

  על מנת: בעובדים נוספיםצורך 

o  להסתובב בשטח, לזהות צרכים ולממש רעיונות לעבודת המחלקה ביישוב 

o לעזרה  )מי זקוק  לאפשר מיפוי משפחות ותפירת "חליפה אישית" לכל משפחה

 אינטנסיבית ומי רק ל"דחיפה קלה"(

o  חיזוק אחריות קהילתית של אוכלוסיות העולים,  –לבצע עבודה קהילתית

 שעזרו לעצמם

 הבית ארגון כולל, קליטה ממרכזי שמגיעות משפחות עם לעבודה זרימה צריך תרשים 

 תרבותית  רב בעבודה  המשפחה עובדי לכל צורך בהכשרה 

 רכי הקהילה המקומית )לאו דווקא אותם ולצ מותאמים צורך בפיתוח פרויקטים

  פרויקטים בכל הארץ(
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 סיכום ראיונות עומק וקבוצת מיקוד - קשישים עולים

 מקורות המידע

)בעיר גדולה במחוז  ברמה הארצית וברשויות מקומיות א( ראיונות עומק עם  אנשי מקצוע 

 המרכז ובעיר קטנה במחוז הצפון. 

   

, )כולל בעיר גדולה במחוז המרכז  אנשי צוות של אגף זקנים 9בהשתתפות ב( קבוצת מיקוד 

 עו"ס לזקנים, פקידות סעד, ראשי צוות, מנהל המועדונים,  אחראיים על סיוע חומרי(.   

 הגדרה של עולה.   7

 0991בהתייחס לאוכלוסיית הזקנים, לדעת כל המרואיינים ההגדרה של עלייה משנת 

לשעבר ולגבי עולים ממדינות אחרות, פרט לעולי אתיופיה. לגבי  מ"ברהמתאימה לגבי עולי 

 עולי אתיופיה, לדעתם יש להתייחס לכלל הזקנים כעולים ללא קשר לתאריך עליתם לארץ. 

קיימת תמימות דעים שהזקנים העולים שומרים על איפיונים תרבותיים ומציגים צרכים 

י הרבה שנים. הזקנים המבוגרים מאד, הדורשים התייחסות מיוחדת, גם הזקנים שעלו לפנ

עלו כאשר כבר היו זקנים ורובם ללא פנסיות, ואילו הזקנים הצעירים יותר, עלו כאשר היו 

או יותר, ולחלקם הגדול היה קושי להשתלב בעבודה. בנוסף, הם עלו ללא  41-בסוף שנות ה

)כולל אלה הנמצאים משאבים כלכליים. צוין כי קיים פער דורות: העולים שהם זקנים היום 

מספר רב של שנים בארץ(, להבדיל מאוכלוסיות צעירות, עדיין מתקשים בשפה, בעלי מנטליות 

המאפיינת את הרקע התרבותי שלהם,  והיה להם קושי רב יותר להשתלב בחברה.  כמו כן 

 צוין כי הצעירים לומדים מהר יותר כיצד לנווט במערכת השירותים. 

ים, לגבי עולי אתיופיה  ההגדרה צריכה לכלול את כל הזקנים שעלו לסיכום לדעת המרואיינ

נראית להם  0991ועולים אחרים, ההגדרה של עלייה משנת  מ"ברהמאתיופיה, ולגבי עולי 

יש קבוצות בעלות צרכים רבים יותר כגון  מ"ברהמתאימה.  יחד עם זאת, צוין כי בקרב עולי 

משמעותיים בתרבות ובכישורי היכולת שלהם  עולי קווקז וגרוזיה, בעיקר בגלל הבדלים

להשתלב בחברה הישראלית. רוב המרואיינים לא היו ממליצים לעשות הבחנה בין ותק בארץ 

(, אולם, חלקם הדגישו שיש צורך להתייחס במיוחד לעולים החדשים יותר, 0991)מעבר לשנת 

 כלומר אלה שעלו בשנים האחרונות.  
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 . צרכים7 

 : ם בקרב עולים קשישיםצרכים עיקרייא. 

הזקנים רואים קושי של העולים  אנשי המקצוע – מעורבות חברתיתוחוסר בדידות  .0

הסתגרות . קיימת נטיה של הזקנים העולים לחברתיתמעורבות מכל המדינות ב

בתוך עצמם, עם הרבה פחות הזדמנות, מאשר לצעירים יותר להשתלב  פנימית

במעגלים השונים בחברה.  חלק מהעולים גרים בדיורים מוגנים או מקבצי דיור, חלק 

אחר בשכירות פרטית )עם או בלי הילדים שלהם( וחלק קטן יחסי שוכרים דירות יחד 

גרים בשכירות פרטית עם עולים אחרים. באופן כללי, אצל חלק גדול מהעולים ש

ובמיוחד בקרב עולי אתיופיה, קיימת  מ"ברהקיימת בעיה של בדידות. גם בקרב עולי 

תופעה של קשישים שנשארו די נטושים ושומרים על קשר מאד לא אינטנסיבי עם 

 הילדים. 

למרבית העולים הזקנים אין משאבים כלכליים  – סיוע חומרימצוקה כלכלית וצורך ב .3

יטוח לאומי. לגבי הקשישים ששוכרים דירות בשוק הפרטי, וגם לגבי פרט לקצבאות ב

העולים שרכשו דירות, יש קושי רב מאד לעמוד בתשלומי השכירות או המשכנתא. 

 ומאתיופיה. מ"ברהבאופן כללי ניכרת מצוקה כלכלית בקרב העולים מ

כל המרואיינים  – הספקת שירותים בצורה המתחשבת באיפיונים התרבותיים .2

ישו את הצורך להתחשב במאפיינים התרבותיים של העולים במערכת השירותים. הדג

כאמור, העולים הקשישים שומרים על מנטליות והעדפות על רקע תרבותי. ללא 

 התחשבות במאפיינים אלה, העולים לא יקבלו מענה הולם לצורכיהם.

 

 צרכים דיפרנציאליים לפי קבוצות עוליםב. 

 לשעבר  מ"ברהחדה בין עולים מאתיופיה לבין עולים מ כל המרואיינים עשו אבחנה

רבים  האוכלוסייה האתיופיתמבחינת הבעיות והצרכים. היקף ועומק הצרכים של 

יותר. הפער התרבותי רב יותר, ומאד קשה להם להשתלב במסגרות חברתיות.  לחלק 

בות מהעולים הקשישים מאתיופיה יש עדיין ילדים יחסית צעירים בבית ולכן המעור

של עובדים סוציאליים במשקי בית אלה צריכה להיות משולבת, במיוחד כאשר 

קיימות בעיות מיוחדות אצל הילדים. העובדים מרגישים שיותר קשה לשכנע את 

הקשישים מאתיופיה לנצל את השירותים הקיימים. קשה לשלב עולים קשישים 

ותאמות ואוכל מאתיופיה במרכזי יום )גם אם מבטיחים להם שיהיו פעולות מ

המתאים להם(. גם לגבי חוק סיעוד: מצד אחד,  הם אינם רוצים להכניס הביתה 
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מטפלת שאינה מהעדה )"אדם זר"(, ומצד שני הם אינם רוצים להכניס מטפלת מהעדה 

 כי היא עשויה להפר את פרטיות שלהם.

 )אין להם החזקת הדירה בעיות נוספת שעלו בקרב העולים הזקנים מאתיופיה הן

 כישורים לניהול כספים.יכולת תחזוקה והבתים מאד מוזנחים( ו

  צוין כי לעולים מקווקז יש צרכים רבים יותר.מ"ברהבקרב עולי , 

  קיימת קבוצה יחסית גדולה של עולים מצרפת, אשר מבחינה כלכלית אינם זכאים

להרבה סיוע משירותי הרווחה למרות שמצבם הכלכלי לא תמיד כל כך טוב. העולים 

 אבל, הדירה שכר את מכסה שלהם והפנסיה  דירה בשכר עזרה מקבלים מצרפת לא

נוספים. לשירותי הרווחה קשה לתת מענה לצורכי  לדברים כסף אז להרבה מהם אין

החברה של עולים אלה בגלל העדר תקציבים. צוין שהיו רוצים לספק להם במיוחד 

מענים לבדידות אבל התקציבים העומדים לרשותם לפעילויות מיוחדות אינם 

מאפשרים להם. קשה גם למצוא עובדים סוציאליים שיכולים לדבר איתם בצרפתית 

 תורגמנים. ונדרשים מ

 ידי אנשים בכירים במשרד הרווחה, היא הקבוצה -קבוצה נוספת של עולים שצוינה על

 של עולים מארגנטינה שגם לחלקם יש קשיים כלכליים וסובלים מבדידות.

 

 ג. הבדלים בצרכים של קשישים עולים לעומת מקביליהם הותיקים

 נסה, פרט לקצבאות אין מקורות הכ מ"ברהלמרבית הקשישים העולים מאתיופיה ומ

הם אוכלוסייה בסיכון. )למשל בנתניה, מרבית הקשישים  –ולכן, באופן כללי כקבוצה 

, בנושא של זכאיותאו מאתיופיה(.  מ"ברהשמקבלים ארוחות מעמותות הם עולים מ

קהילה תומכת פחות ב , דמי השתתפות. למשל לשלם אפילו ים יכולהרבה עולים אינם 

שקל זה  41 –צוג שלהם באוכלוסייה בגלל בעיה של כסף עולים נמצאים מאשר היי

 עבור חלק מהעולים. הרבה

  בדידות רבה יותר בקרב עולים קשישים מאשר בקרב ותיקים. דווח כי קיימים לא

 מעט מקרים בהם הילדים אינם בארץ.

 .עולים קשישים סובלים יותר מבעיות רפואיות ומוגבלות 

  רבים בשפה.כאמור לעיל, לעולים קשישים קשיים 

 

 ד. השתנות בצרכים של העולים עם הותק
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  קיימת נטייה להשתלבות רבה יותר ככל שעולה הותק )אך גם תלוי  - מ"ברהלגבי עולי

בגיל העלייה לארץ(, המצב שלהם מבחינת היכולת לנווט במערכת משתפר. אבל רובם 

מרבית  לא שולטים בשפה והצרכים הכלכליים שלהם לא כל כך משתנים. יתרה מכך,

  י לעשות אבחנות. סברו שההבדל לפי ותק לא עד כדי כך משמעותי כד המרואיינים

  המרואיינים לא רואים הצדקה לעשות אבחנות לפי ותק מבחינת   -לגבי עולי אתיופיה

 הצרכים.

 

 ה. תת קבוצות שיש להן צרכים מיוחדים, מעבר למוצא

  יש צורך לתת דגש במיוחד לצרכים של הקשישים הבודדים. הצורך הוא חברתי וגם

 ים בשכירות פרטית.בהקשר של תשלום שכר דירה של העולים הגר

 

 ונגישות שירותים . איתור3

 ניכר אצל כל העולים קושי בשפה  - בעיות שפה וצורך בהנגשה של השירותים

הזקנים. בנוסף, לחלק ניכר מהעולים יש קושי לנווט במערכת השירותים. לכן,  קיים 

קיימת צורך לדאוג לכך שהם יהיו מודעים לשירותים הקיימים וכיצד לפנות אליהם. 

סוגייה של הנגשה השירותים לעולים כמו למשל הסעות לטיפולים רפואיים )מאחר 

והם יותר חולים(, ובמיוחד במועצות אזורית קיימת בעיה של מימון הסעות 

 .לפעילויות

  המרואיינים סבורים שעם הזמן רובם מודעים לשירותי הרווחה   - מ"ברהלגבי עולי

נצל את מערכת השירותים. עובדים סוציאליים ולומדים כיצד לפנות אליהם כדי ל

ומטזיות דוברי רוסית מסתובבים בשכונות בהם מרוכזים העולים ומאתרים זקנים עם 

 צרכים מיוחדים. 

  שירותי הרווחה צריכים להשקיע מאמצים רבים כדי לאתר את  –לגבי עולי אתיופיה

ים כת, הקשישהקשישים הזקוקים לסיוע. מעבר לבעיות שפה וקושי בהבנת המער

קיימת בעיה של ניצול השירות של מרכז יום  מאד חשדנים וקשה להגיע אליהם.

 ופעמים רבות של חוק סיעוד בגלל חוסר הרצון להכניס עובד זר הביתה. 
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 והיערכות הלשכות לטיפול בעולים קשישים שירותים של משרד הרווחה

  עובדים בכל הלשכות בהם נערך ריאיון עומק או קבוצת מיקוד, קיימים  -עו"ס

 . מ"ברהשמטפלים ישירות בקשישים העולים מ סוציאליים דוברי רוסית

  משרד הרווחה ארגן קורסים עבור העובדים  –קורסים לרגישות תרבותית

הסוציאליים בנושא של רגישות תרבותית. לדעת עובדים שהשתתפו בקורסים זה מאד 

תרם וממליצים להרחיב ולהעמיק לגבי אוכלוסיות שהקורסים פחות התייחסו 

 אליהם. 

  שעורכות ביקורי בית, מטזיות בנוסף, לצד העובדים הסוציאליים קיימות  -מטזיות

 נמצאות בשטח ועוקבות אחר מצבם של הקשישים.   

 יסים לגבי העולים מאתיופיה, קשה לגייס עובדים סוציאליים דוברי אמהרית ומגי

 עובדים אחרים שמסייעים. 

 משתלבים במרכזי יום, אבל עולים מאתיופיה לא. אין  מ"ברהעולים מ - מרכזי יום

צוות מיוחד במרכזי יום שיכול לטפל ולהתייחס באופן מיוחד לצרכים של העולים 

 מאתיופיה, וזה חסר.

  קיימת היערכות של המועדונים כדי לתת מענה לעולים. הם גם עושים  -מועדונים

טיולים רבים להכרת הארץ ומקיימים לימודי עברית. יש ביקוש רב לשיעורי שפה 

 בקרב העולים מכל המדינות. 

 מהעולים נמצאים בהוסטלים, דיורים  הרבה - הוסטלים, דיור מוגן ומקבצי דיור

שבהם מתרכזים העולים. בהקשר של מקבצי דיור  אבות בתימוגנים, מקבצי דיור, יש 

ומוסדות פירטיים )לא חוקיים( זה קיים פחות מאשר בעבר, אבל עדיין קיים ובהם רוב  

לשעבר. כמו כן עלתה הסוגייה שבמקבצי הדיור קיימת  מ"ברההזקנים הם עולים  מ

נם רוצים בעיה של עולים שמתדרדרים תפקודית ואפילו הופכים לסיעודיים והם אי

 לעזוב למוסד. 

 השירותים מרבית אין הבדלים בין העולים הזקנים ליתר העולים במערך  - תקציבים

 . הסעיפים המיוחדים מתבטאים ב:והזכאויות

 וקיים  –החלוקה מלאכותית  -עולים נפרד עבור יש סעיף  -צרכים מיוחדים  סעיף

שאינם עולים, התקציב  ,  וגם לגבי הזקניםקוצץהזה יף עהס. יתרה מכך סמל נפרד

 של צרכים מיוחדים לא עלה למרות הגידול במספר הזקנים 

  ניתן לעשות שימוש לצורכי העולים המרכיב הנוסף שבו  -תכניות העשרהסעיף

 תכניות העשרה. למעשה, משרד הרווחה נוהגת למשוך בסעיף זה של בסעיף הוא 
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שלא השתלבו וצריכים נועד לזקנים יותר כסף עבור מועדונים לעולים. הכסף 

מועדוני  ;רובם עוליםשבהם בתים חמים ; פעילות מיוחדת: פעילות עולים נפרדת

 מ"ברהמרובם  –המתאפיינים בכך שמשתתפים בהם בעיקר עולים תעסוקה 

, יוצאי אתיופיהלשעבר. במועדונים רוב התקציב בסעיף זה נוצל למועדונים של 

ם לעולים הקצאה למועדונילזקן הוקצת לעולי קווקז. אולם, לדעת השירות 

. כי זו אוכלוסייה יותר מקופחת עם צרכים ייחודיים ,טיפה ביםמאתיופיה זה 

 במועדונים רגילים, לפעמים יש פעילות נפרדת לעולים אבל אין תקציבים לכך. 

 הוא  סעיף תקציבי נוסף שבו ניתן לתת שירותים לעולים - סעיף ניצולי השואה 

חלק מהעולים יכולים להנות משירותים שנועדו לניצולי  .סעיף ניצולי השואה

. תקציבים אלה , ומועדונים מיוחדים )קפה אירופה(חמים םלרבות בתי, שואה

 בחלק מהשירותים. בהשתתפות עצמית נמוכה יותר לסייעיכולים 

  בשירות לזקן סבורים שיש יותר ויותר שילוב בפעילויות בין קבוצות עולים ובין עולים

 הפך להיות טרנד –וותיקים 

  ,קיימות תכניות מיוחדות לאוכלוסייה האתיופית של אשל והמשרד לאזרחים ותיקים

 אלה  תכניות ללא מעורבות של משרד הרווחה.

 

  כיווני פעולה. 1

 לול להיבלע בתוך הצרכים הכלליים. עודי של העולים בתקציב כללי, הצורך הייח

כאשר מקצים תקציב מיוחד ובונים שירותים מיוחדים, אפשר יותר לכוון לאוכלוסייה 

 .החלשה

 :קיים צורך בתגבור 

 הסעות לטיפולים, ציוד ביתי,  צרכים מיוחדיםהתקציבים של  – סיוע חומרי(

הצרכים של העולים. כמו כן  תחזוקת הבית וכו'( אינם מספיקים כדי לכסות את

עלה שלעולים הבודדים שגרים בשכירות פרטית מאד קשה להסתדר עם שכר 

 הדירה.

 הודגש הצורך בתקציבים להפעלת מועדונים  – הפעילות החברתיתהמועדונים ו

ופעילויות חברתיות מיוחדות עבור העולים. בנוסף, הודגש הצורך בהפעלת 

מועדונים בחגים )כגון פסח(. עבור חלק גדול מהם, המועדון הופך להיות הבית 
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ובתקופת החגים במיוחד הם מרגישים בודדים. באופן כללי, המועדונים לא 

 ים הלשכה משתדלת לפתוח אבל חסר תקציבים לשם כך.פועלים בחגים ולפעמ

  עבור העולים, דמי השתתפות בשירותים מהווה  –הפחתה של דמי השתתפות

מחסום )כגון בקהילות תומכות, מרכזי יום לאלה שאינם זכאי חוק ביטוח סיעוד, 

וארוחות מוכנות(. קיימת אפשרות להפחית את דמי ההשתתפות העצמית עבור 

, אבל לגבי יתר העולים עלה הצורך להתחשב במצוקה הכלכלית ניצולי שואה

 שלהם ולשוקל הורדת דמי ההשתתפות.

 ידי -על ידי שילוב צוות שיכול לקלוט אותם ועל – שילוב עולי אתיופיה במרכז יום

 הפחתה או ביטול ההשתתפות העצמית שמהווה מחסום עבור עולים מאתיופיה

 ת מטזיות שמסייעות לעולים אולם בכל הלשכות קיימו – מטזיות לעולים

 התקציבים אינם מספיקים כדי לכסות את הצרכים

 יש הרבה עולים מבוגרים שגרים לבד )בעיקר אלמנות(, שלא  - עזרה ביתית

מקבלות חוק סיעוד )או שמקבלות חוק סיעוד אבל מהמטפלת לא אמורה לעשות 

נקיון יסודי( והם זקוקים לסיוע בנקיון הדירה. לקשישים אלה אין כסף ואין בני 

 משפחה שיכולים לעזור.

 לקשישים  לעובדים סוציאליים חלק מהמרואיינים גם ציינו את המחסור בתקנים 

 להרחיב כך שיותר עובדים סוציאליים יוכלו  – קורסים לרגישות תרבותית

 להשתתף ולהעמיק לגבי קבוצות אוכלוסייה שלא נכללו בקרוסים הקיימים
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