
    

 

 
  " (Bookmarks)סימניות  " יש לפתוח את,כדי להקל על השיטוט במסמך זה

  . F6ה על הלשונית המתאימה או באמצעות הקשה על  לחיצעל ידי
  

  

 
 

 



    

  

 
  

 

  
  

מכון ברוקדייל  -וינט'ג
  המרכז לילדים ולנוער

  יפו-עיריית תל אביב
נהל השירותים החברתיים מי

  ה"מסיל

  ישראל-וינט'ג
האגף לשילוב עולים 

  תעסוקה ויזמות
  
  

  

  ם בגיל הרך שהוריהם ילדי
  :יפו-בתל אביבעובדים זרים 

  צרכים וכיווני פעולה, אורח חיים
  

   טליה חסין   רבי- דליה בן   
  אמון-עדי אזוב, דמבו-עדנה אלטר:    בשיתוף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  437-04-דמ



    

 

  

 
  

 

  

  

  מכון ברוקדייל  -וינט'ג
  המרכז לילדים ולנוער

  יפו-עיריית תל אביב
מינהל השירותים החברתיים 

  ה"מסיל

  ישראל-וינט'ג
  האגף לשילוב עולים 

  ויזמות  תעסוקה
  

  

  

  

  ם בגיל הרך שהוריהם עובדים זרים ילדי
  :יפו-בתל אביב

  עולהצרכים וכיווני פ, אורח חיים
  

  טליה חסין, רבי-דליה בן
  אמון-עדי אזוב, דמבו-עדנה אלטר: בשיתוף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004פברואר                        ירושלים        ד"שבט תשס



    

  
  

  

המרכז לילדים ולנוער . מכון ברוקדייל-וינט'עבודה זו מתפרסמת במסגרת המרכז לילדים ולנוער בג

מטרת המרכז היא לקדם את . וינט וממשלת ישראל'בחסות הג,  במכון ברוקדייל1995הוקם בשנת 

הפצה פעילה של מידע , רווחתם של ילדים ובני נוער יהודים וערבים באמצעות תכנית הכוללת מחקר

  .ייעוץ לקובעי מדיניות ולמפתחי תכניות בשדה ופיתוח מנהיגות, וידע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מכון ברוקדייל -וינט'ג

  המרכז לילדים ולנוער

  3886ד "ת

  91037ירושלים 

  

  6557400-02: טלפון

  5612391-02: פקס

  

  www.jdc.org.il/brookdale: כתובת באינטרנט

  

  

   



    

  

  

  

  

  
  

  פרסומים נוספים של מכון ברוקדייל בתחום זה
  
  
  
  

. 118-03-ת. עקרונות כלליים ויישומם בישראל: בר זכויות הילדהאמנה בד. 2003. ד, בן רבי; .ט, דולב
   .63:131-153 ביטחון סוציאלי: תדפיס מתוך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  , 91037ירושלים , 3886ד "ת, וינט'גבעת הג, מכון ברוקדייל-וינט'להזמנת הפרסומים ניתן לפנות לג
  .brook@jdc.org.il :דואר אלקטרוני, 5612391-02: פקס, 6557400-02' טל

  
  
  
  
  
  
  
  



    

 תקציר
  

הקימו משפחות , חלקם שוהים בארץ שנים רבות. בעשור האחרון הגיעו לישראל עובדים זרים רבים

בהתאם , מדינת ישראל. יפו-רוב המשפחות עם ילדים חיות בעיר תל אביב, על פי הערכות. והולידו ילדים

התקינה הסדרים חלקיים להספקת שירותי חינוך , פי האמנה בדבר זכויות הילדלהתחייבותה על 

ישנן עדויות המעוררות חשש שחלק משמעותי מבין ילדים אלה אינם , עם זאת. ובריאות בעבור הילדים

והן כתוצאה מכך שהורי , הן כתוצאה מחלקיות ההסדרים, זוכים לתנאים המאפשרים התפתחות תקינה

יזמו , על רקע עדויות אלו. אינם מנצלים את השירותים העומדים לרשותם, שונותמסיבות , הילדים

שמטרותיו היו , את המחקר המוצג להלן, ישראל-וינט'וג, יפו-מינהל השירותים החברתיים בעיר תל אביב

, שהוריהם עובדים זרים) 0-5גילאי (דפוסי צריכת השירותים והצרכים של ילדים , לעמוד על תנאי החיים

  .ולאמוד את היקפם, יים בעירהח

  

יצירת רשימה משולבת של ילדי עובדים זרים הרשומים בשירותי בריאות : המחקר כלל שני שלבים

 ילדים משלוש קבוצות 166של ) לרוב אמהות(וקיום ראיונות עם הורים , )ציבוריים ופרטיים(וחינוך בעיר 

ראוי . דרום אמריקה והפיליפינים, פריקהא: מוצא מרכזיות בקרב עובדים זרים שיש להם ילדים בארץ

בשל היעדר מספרי טלפון או (כי בשל העובדה כי חלק ניכר מהמשפחות שנכללו ברשימה לא אותרו , לציין

לא ניתן להתייחס לקבוצת המרואיינים כאל מדגם המייצג את כלל אוכלוסיית , )מספרי טלפון שגויים

ניתן לומר כי קבוצה זו מייצגת את אותם עובדים זרים , עם זאת. העובדים הזרים שהם הורים לילדים

ושהם , דבר המתבטא בכך שהם בעלי מספר טלפון קבוע, המשולבים בחיים בעיר בצורה עמוקה יחסית

כי קבוצה זו מייצגת את , אם כן, ניתן לומר. חשים אמון מספיק במערכת השירותים על מנת למסור אותו

בניגוד לאוכלוסייה (חברתיים יצטרך להתמודד בשנים הקרובות האוכלוסייה איתה מערך השירותים ה

הצרכים וההעדפות של אוכלוסייה זו , לפיכך). השוהה בארץ זמן קצר ואינה משולבת היטב בחיים בעיר

  . יכולים להוות בסיס טוב לתכנון מדיניות בעבור כלל אוכלוסיית הילדים והוריהם

  

להלן .  בישראל3-5 שנערך בקרב כלל הילדים בני 1חקר דומהרוב הנתונים שנאספו מושווים לנתונים ממ

  .וההשלכות הנובעות מהם לגבי מדיניות השירותים החברתיים, יתוארו הממצאים העיקריים

  

  סיכום הממצאים העיקריים
 מאפייני המשפחות ותנאי המחייה 

 שנים 7בארץ למשפחות הנמצאות , נולדו בישראל, שהוריהם עובדים זרים, 0-5רוב הילדים בני  

לרבע . ולשליש יותר מילד אחד, שלישים מהמשפחות יש ילד אחד בלבד בארץ-לשני. בממוצע

כשליש . הוריות-כרבע מהמשפחות הן חד. מהמשפחות יש ילדים נוספים החיים בארץ המוצא

ברוב . אך כולם עובדים בעבודות שאינן דורשות השכלה, מההורים הם בעלי השכלה אקדמאית

 .או למעלה מכך,  שעות בשבוע35מועסקים ) או ההורה היחיד(י ההורים המשפחות שנ

                                                 
והמרכז , מכון ברוקדייל-וינט'גבהמרכז לילדים ולנוער ידי -  ובוצע על,במימון קרן ברנרד ואן לירנערך מחקר ה   1

  . ממצאי המחקר טרם פורסמו.לפיתוח רפואה ראשונית באוניברסיטת אל קודס



    

מבוגרים שאינם בני , באופן קבוע או בסופי שבוע, כרבע מהילדים חיים במשקי בית בהם מתגוררים 

אך , כגון מקרר, למרבית המשפחות יש פריטי ציוד בסיסיים הקיימים ברוב הבתים בישראל. משפחה

.  חיים בבתים בהם אין מזרון לכל אדם12%-ו,  בהם אין מכונת כביסה מהילדים חיים בבתים22%

  .  מהמרואיינים דיווחו כי אינם מחממים את ביתם די הצורך בחורף18%, כן-כמו

 
 התפתחות הילדים ומצבם הרגשי

אבני "על פי שאלון , התפתחות הילדים בתחום השפה והמוטוריקה נבדקה על סמך דיווחי האמהות 

התפתחות מתאימה לגיל הממצאים מצביעים על . של התחנות לבריאות המשפחה" דרך בהתפתחות

בקרב בני שנה עד שנתיים . המוטוריקה העדינה והשפה,  בתחומי המוטוריקה הגסה3-5בקרב בני 

 והם , מהמצופהשהתפתחות השפה שלהם איטית יותר) 43%(נמצא אחוז גבוה יחסית של ילדים 

עשרים אחוזים מבין . י פריטים או יותר מרשימת אבני הדרךנמצאים ברמה שמתחת לגילם בשנ

תכן שמדובר בעיכוב המאפיין ילדים החשופים יי ( מגלים עיכוב בהתפתחות השפה2-3הילדים בני 

 בשניים הם בעלי התפתחות שאינה תואמת את גילם 2-3 מהילדים בני שלושים אחוזים). לשתי שפות

 . ותר או ימהפריטים בתחום המוטוריקה הגסה
בעיות "באמצעות שאלון , נבדק על סמך דיווחי האמהות) 3מעל גיל (מצבם הרגשי של הילדים  

על היקף גדול יותר של התנהגויות המעידות על בעיות רגשיות או מדווחות האמהות ". התנהגות

  .באותם גיליםבהשוואה לילדים ישראלים , התנהגותיות

  

 בריאות
 .  מהילדים אינם מחוסנים בהתאם לגילם10%-וכ, טוח בריאות מהילדים אינם מבוטחים בבי40%-כ 
: בהשוואה לילדים הישראלים בני גילם, האמהות מדווחות על שיעורי תחלואה גבוהים של הילדים 

חום או חוסר , מדלקת בדרכי הנשימה, בחודש שקדם לריאיון,  סבלו3-5מחצית הילדים בני , לדוגמה

,  סבלו מקלקול קיבה33%; בקרב הילדים הישראלים) בהתאמה (26%-ו, 23%, 42%לעומת , תיאבון

 .  בקרב הילדים הישראלים13%לעומת ,  סבלו מהקאות42%;  מהילדים הישראלים14%לעומת 
למעט , המזון שהילדים אוכלים דומה בהרכבו התזונתי למזון שאוכלים ילדים ישראלים בני גילם 

אינם אוכלים ) 3-5 בקבוצת הגיל 30%-וכ, 0-2גיל  בקבוצת ה20%-כ(העובדה שאחוזים גבוהים יותר 

 .רות או ירקותכלל ֵפ
המשפחות המשתמשות בשירותי . למעלה משליש המשפחות פונות לרופא פרטי כשהילד חולה 

, מביעות שביעות רצון גבוהה יותר מאיכות השירות הניתן להן) חולים-קופת(הבריאות הציבוריים 

כשליש מהן דיווחו על קשיי , עם זאת;  בריאות פרטייםלעומת המשפחות המשתמשות בשירותי

 .בשל מגבלות שפה, תקשורת עם הצוותים הרפואיים בשירותים הציבוריים
כעשירית .  מהאמהות דיווחו על שימוש בשירותי התחנות לבריאות המשפחה80%-קרוב ל 

 . בלת חיסוניםולא רק לצורך מעקב התפתחות או לק, מהמשפחות מגיעות לתחנות גם כשהילד חולה
  

  סדר יום ופעילויות עם ההורים
נמצאים בשעות היום במסגרת מחוץ , 3-5 מהילדים גילאי 98%-ו, 3שלישים מהילדים עד גיל -כשני 

 . לבית



    

 - קרוב לשני-הילדים הנמצאים במסגרת נמצאים בה שעות רבות , בהשוואה לילדים הישראלים 

 מזמן הערות בקרב ילדים ישראלים 39%-וואה לבהש, )בשתי קבוצות הגיל(שלישים מזמן ערותם 

 .  שעות ויותר9כשליש מהילדים שוהים במסגרת . 3-5גילאי 
ובעיקר בתוך הבית , הילדים נמצאים בעיקר עם האם, בשעות בהן הם נמצאים מחוץ למסגרת 

ם  דקות ביו22במשך , בשעות שאינם נמצאים במסגרת,  שוהים בפעילות מחוץ לבית3-5הילדים בני (

  ).  דקות בקרב הילדים הישראלים110לעומת , בממוצע

, שיחה, קריאה(האמהות מדווחות פחות מאמהות ישראליות על ביצוע פעילויות העשרה וחינוך  

 דיווחו על קריאת ספרים 3-5 מהאמהות לילדים גילאי 19%, לדוגמה. עם הילדים) פעילויות יצירה

 74%לעומת ,  על ביצוע פעילויות יצירה51%; ות בקרב האמהות הישראלי55%לעומת , עם הילדים

 בקרב האמהות 44%לעומת ,  על כך שהן משוחחות עם הילד16%; בקרב האמהות הישראליות

 . הישראליות
 דיווחו על שימוש 14%: הילדים והוריהם עושים שימוש מועט בשירותי פנאי והעשרה ציבוריים 

 דיווחו על שימוש בשירותי ספרייה 4%-ו, ) מהאמהות הישראליות51%לעומת (ס "בשירותי המתנ

 .  מהאמהות דיווחו על שימוש בשירותי דת70%, לעומת זאת).  מהאמהות הישראליות39%לעומת (
  

 שהייה במסגרות יום
רוב . ידי מטפלות מהקהילה הזרה-המופעלות על,  נמצאים במסגרות פרטיות3רוב הילדים עד גיל  

, ובהמשך היום במסגרת משלימה, בוקר במסגרות עירוניות נמצאים בשעות ה3הילדים מעל גיל 

 .  עירונית או פרטית
שעות , מיקום המסגרת: ידי ההורים לבחירת המסגרת לילדים הן-הסיבות המרכזיות שצוינו על 

ומודעים ליתרונות , ההורים מביעים שביעות רצון גבוהה יותר מהמסגרות העירוניות. הפעילות ועלות

אך חלק מהם , חינת כישורי הצוות החינוכי והתכנים החינוכיים שהן מספקותשל מסגרות אלו מב

  .דיווחו על קשיי תקשורת עם הצוותים החינוכיים

  

 תמיכה בהורים
, דיווחו על היעזרות בשירותי בריאות, בהשוואה לאמהות ישראליות, אחוזים גבוהים מבין האמהות 

. כמקורות תמיכה בגידול הילדים,  תקשורתשירותי דת ואמצעי, )כולל ישראלים(חברים ושכנים 

דיווחו שהן נעזרות ,  מהאמהות המשתמשות בשירותי התחנות לבריאות המשפחה90%-למעלה מ

למעלה ממחצית האמהות חשות שהן , עם זאת. בשירותי ההדרכה ההורית הניתנות במסגרת התחנות

 . הוריות-ד בקרב המשפחות החדשיעור זה היה גבוה במיוח. זקוקות לתמיכה נוספת בגידול הילדים
  

 דאגות וציפיות לעתיד
אך מציינות גם דאגות וציפיות , האמהות מביעות דאגה לגבי היעדר מעמד אזרחי לילד ולמשפחה 

לרוב האמהות יש ציפיות גבוהות לגבי ההשכלה . הקשורות לבריאותו ולהתפתחותו של הילד

כך שסיכוייו להגיע להישגים אלו בארץ גבוהים והן מודעות ל, וההכשרה המקצועית של ילדן בבגרותו

 . יותר מאשר בארץ המוצא



    

כרבע מהן מצהירות על רצון שהילד .  מהאמהות צופות שהילד יחיה בארץ המוצא כשיגדל40%-כ 

אחוז האמהות הצופות שילדן יגדל . ורבע נוסף אומרות שאינן יודעות, יחיה בישראל בעתיד הרחוק

  . גבוה יותר בקרב האמהות השוהות בארץ שנים רבות יותר) ודעותאו האומרות שאינן י(בארץ 

 
  כיווני פעולה

וחלק גדול , ממצאי המחקר מראים שמרבית משפחות העובדים הזרים עובדות ומתפקדות באורח תקין

ישנם מספר תחומים שבהם מצב ילדי העובדים . מהן נעזרות בשירותי הבריאות והחינוך העירוניים

בישראל קיימות , עם זאת.  בישראל3-5מאשר המצב של כלל אוכלוסיית הילדים גילאי הזרים קשה יותר 

ואף קשים יותר מאשר התנאים בהם חיים ילדי , אוכלוסיות מצוקה שתנאי חייהם של ילדיהן דומים

  . העובדים הזרים

  

, ם נוספת של השירותים החברתייפעולהממצאי המחקר מאפשרים ללמוד על תחומים בהם יש מקום ל

כיווני הפעולה . החיים בישראל אפשרות להתפתחות תקינהעובדים זרים  ם שלעל מנת לספק לילדי

בין התחומים הראויים להתייחסות . להוריהם ולמערך השירותים, נוגעים להתייחסות לילדים עצמם

  : הבאיםהתחומים ניתן למנות את 

  

  התייחסות למצב הבריאותי של הילדים
מגורים (הירודים ל ילדים החולים במחלות שונות עשוי לנבוע מתנאי החיים השיעור הגבוה יחסית ש 

צפיפות  ,וירות זיהום איסביבה רווי,  בחורףמספיקחימום לא , בדירות צפופות ולא מאווררות

בהתחשב . אך גם מהיעדר טיפול רפואי מתאים, ) ושליחת ילדים חולים למסגרות,במסגרות השהייה

נראה שיש מקום לבצע פעילויות הסברה , ילדים המבוטחים בביטוח רפואיבשיעור הנמוך יחסית של 

ניתן גם לנצל את שיעורי השימוש הגבוהים בתחנות . עבור הילדיםבלהגברת חשיבות הביטוח הרפואי 

 אמהות בתזונה ותלהנחעל מנת , מון שההורים רוחשים לשירות זהואת הֵא, לבריאות המשפחה

קום גם להדריך את המטפלות כיצד להתמודד עם ילדים חולים תכן שיש מיי. מניעת מחלותבו

 על מנת להקטין את הסיכויים להדבקת הילדים פרדנלהקצות להם אזור , למשל(הנשלחים לגן 

  ).   האחרים

  

 ,התאמתן לצרכים הייחודיים של ילדי עובדים זרים, שיפור התנאים במסגרות בהן הילדים שוהים
   ועית לצוותים וההדרכה המקצוהגברת הפיקוח

במסגרות אלה  הם שוהים . נמצאים במסגרות פרטיות שאינן תחת פיקוח0-2מרבית הילדים גילאי  

הן מבחינת ,  אינם הולמיםהישנן עדויות לכך שהתנאים הקיימים במסגרות אל. שעות ארוכות

הכשרת ( והן מבחינת התנאים החינוכיים ,)כגון בטיחות המבנה וצפיפות(התנאים הפיזיים 

תפתחות בתחום השפה הבריאות וההבעיות מ שחלקתכן גם יי). אמצעי העשרה וכדומה, המטפלות

ראוי .  מהתנאים הבלתי הולמים במסגרות אלוותהמוטוריקה הגסה בקרב הילדים הצעירים נובעו

לסייע למסגרות , להמשיך במאמצים לתת למטפלות הכשרה בתחומי ההעשרה והטיפול בילדים

על מנת להבטיח את שלומם ורווחתם , ולהגביר את הפיקוח, זיים וציוד ההעשרהבשיפור התנאים הפי

 .של הילדים



    

מרביתם זקוקים למסגרות משלימות , אולם.  מבקרים בגני ילדים עירוניים3-5מרבית הילדים בני  

חשוב , גם ביחס למסגרות המשלימות.  שעות ארוכותכאלה ואף שוהים בהסדרים ,לאחר שעות הגן

. ת עם הילדיםו הנעש,ךהחינו,  או,עשרהת ההיוקוח על איכות התנאים הפיזיים ופעילולדאוג לפי

ראוי לשים לב לכך שחלק מהאמהות דיווחו על קשיי תקשורת עם הצוותים החינוכיים , כן-כמו

תוך התחשבות אלו מסגרות בין למצוא דרכים לחזק את הקשר בין ההורים לו, במסגרות העירוניות

  .   ובכך שמדובר במשפחות בהן שני ההורים עובדים שעות ארוכות,השפהבהבדלי התרבות ו

  

  להורים והדרכה  תמיכה ,סיוע
יחד עם השונות , זאת. מרבית המשפחות הן משפחות צעירות המחוסרות תמיכה משפחתית 

צורך . הן רגשית והן קונקרטית, מגבירים את הצורך בתמיכה, התרבותית והמעמד הלא ברור בארץ

,  ניתן להסתייע לשם כך בשירותי הדת.הוריות ששיעורן גבוה- המשפחות החד במיוחד אצלזה גדול

  . ולהפעיל במסגרתם קבוצות תמיכה להורים, המהווים מרכיב תמיכה מרכזי בחיי המשפחות

אך נראה שחלקם אינם מודעים , ציפיות גבוהות לגבי ההשכלה העתידית של הילדיםיש להורים  

ההורים . לכך או אינם פנויים , איך לספק אותהאינם יודעים, רה לילדיםהענקת העששבלחשיבות 

הילדים נמצאים רוב שעות היום בתוך , כן-כמו. ממעטים לעסוק עם הילדים בפעילויות העשרה ופנאי

בשירותי התחנות , ניתן להשתמש בקבוצות תמיכה. וממעטים לשהות בחוץ, הגן או בתוך הבית

על מנת לעורר את מודעות , י הגנים העירוניים בהם הילדים נמצאיםלבריאות המשפחה או בשירות

בעת תכנון מאמצי . ידי עידוד סקרנותם-ועל, ההורים לחשיבות שבהעשרת הילדים באמצעים ביתיים

מגבלות השפה והאמצעים , שעות העבודה הארוכות: ההדרכה יש להתאימם למאפייני האוכלוסייה

 .  הכלכליים המוגבלים
אם בשל , )ס"מתנ, היספרי(במסגרות המספקות העשרה כמעט אינם נעזרים הורים גם הילדים וה 

 או בשל חוסר התאמה של השירותים לצורכיהם ומגבלותיהם ,עבור השירותיםבחוסר יכולת לשלם 

הן במסגרות ,  בהתחשב בהעשרה המועטת שהילדים מקבלים).כגון שעות הפנאי המעטות והשפה(

ראוי לעשות מאמצים על מנת להנגיש שירותים אלה לילדים , םבהן הם שוהים והן בבתיה

הפעלת תכניות העשרה בעלות מרכיבים מגוונים , באמצעות הסברה להורים, זאת. ולמשפחות

  .ןשגם הורים העובדים שעות ארוכות יוכלו להיעזר בהכך , תשונו ובשעות ,מבחינה תרבותית
  

  מעקב אחר מצב הילדים ותמיכה בהם
ראוי שמסגרות החינוך , עיכובים התפתחותיים אצל הילדים הצעיריםמעידים על הים הממצאלאור  

יקיימו מעקב אחר הילדים כדי לבחון האם יש , בהן נמצאים הילדים המבוגרים יותר, העירוניות

 .לספק להם תמיכה והעשרה נוספות על מנת שיוכלו להתמודד עם המשימות הנדרשות מהם
של רגשיות וחברתיות רחב יותר של התנהגויות המעידות על בעיות היקף הממצאים מצביעים על  

מצב זה עשוי לנבוע מכך שהילדים הם מהגרים ובשל מעמדם . בהשוואה לילדים ישראלים, הילדים

, עם זאת. אך עשוי גם להיות מושפע מהבדלים תרבותיים שהמדד אינו רגיש להם, המיוחד בישראל

זקוקים ) מהוריהםו (םתכן שחלק מהייו, הרגשי של הילדיםראוי לשים לב באופן מיוחד למצבם 

 . קשייהם ההתנהגותיים והרגשייםלתמיכה ולהדרכה בהתמודדות עם 
  



    

  חידוד הרגישות התרבותית של השירותים
חלק , ומעורבות בחיי העבודה בארץ, למרות שמרבית המשפחות נמצאות בארץ מספר שנים 

שנל . רת וחוסר הבנה של צורכיהן בשירותים השוניםמהאמהות שרואיינו דיווחו על קשיי תקשו

סוקרים דרכים הנהוגות במדינות שונות להקלת השימוש בשירותי רווחה ובריאות ) 2002(ואלכסנדר 

יצירת מאגר של עובדים זרים ותיקים העוברים ": מתווכי תרבות"שימוש ב, בהן, לעובדים זרים

כדי להגביר את רגישותם , כשרת ספקי שירותוה, ומשובצים בשירותים שונים, הכשרה מיוחדת

  . להבדלים תרבותיים בין ספקי השירות לבין מקבליו

  



    

  תודות
  

  :ברצוננו להודות לגורמים השונים אשר אפשרו את ביצוע המחקר

  

ואפשרו לנו ללמוד על חייהם ועל חיי , שפתחו בפנינו את דלתות בתיהם, למשפחות העובדים הזרים

  .ילדיהם

  

ולמנהל אגף לשירותים , יפו בראשות זאב פרידמן-ירותים החברתיים בעיריית תל אביבלמינהל הש

- וינט'תעסוקה ויזמות בג, לאגף לשילוב עולים; על היוזמה והתמיכה, יחיאל מחדון, חברתיים דרום

  .על ההיענות לאתגר ועל התמיכה לאורך הדרך, ובמיוחד לדני פינס ולניבי דיין, ישראל

  

, סייעו באיתור המשפחות, שליוו את המחקר מתחילתו, יפו- השונים בעיריית תל אביבלנציגי השירותים

. עוזרת ראשית ליועץ המשפטי לעירייה, ד נטע סודרסקי"עו :והיו שותפים להסקת המסקנות מממצאיו

, עמירה יהלום. סגן מנהלת אגף החינוך, רוני קומר; מינהל החינוך,  מנהלת אגף החינוך,ורדה ברר "ד

 בעיריית תל  מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי,אטל פרידמןר "ד.  ביאליקפרס-תבר מנהלת בילשע

: לעובדי מינהל השירותים החברתיים.  המרכז למחקר כלכלי וחברתי,הדידר מיכאל פ"דו, יפו-אביב

, וןענת עמית אהרו , מנהל האגף לבריאות הציבור,ר חיים נחמה"ד; מנהלת תחום ילד ונוער, ברוריה כץ

זוהר ; אגף דרום,  אחראית תחנות לבריאות המשפחה,רחל שמש; אגף בריאות הציבור, אחות מפקחת

 רכזת תחום תכנון ,דורית בר ניר; מינהל השירותים החברתיים, ראש תחום תכנון מחקר והערכה, שרון

תית עובדת קהיל, ועתליה קורגן,  מנהלת לשכת שפירים,חסיה נטר; במינהל השירותים החברתיים

  .  בלשכת שפירים

  

ולעובדי ומתנדבי ; שסייעה רבות בריכוז המחקר בשטח, ה"בת שירות לאומי במסיל, לרננה גרינפלד

  .ה שסייעו בכל הנדרש"מסיל

  

מנהלת יחידת עבודת , ליעל הימלבלאו; במיוחד לרנדי גרבר ולחן ליפשיץ, לחברינו במכון ברוקדייל

מנהלת המרכז לילדים , לטלל דולב; יקוח על עיבוד החומרעל עזרתה בהדרכת המראיינים ובפ, השדה

ולאילנה פרידמן על , ללסלי קליינמן על הסיוע בהבאתו לדפוס, לבלהה אלון על עריכת הדוח; ולנוער

  .הסיוע בהדפסת הדוח
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  מבוא. 1
  

הקימו משפחות , חלקם שוהים בארץ שנים רבות. ו לישראל עובדים זרים רביםבעשור האחרון הגיע

מחויבת לספק לילדים תנאים , החתומה על האמנה בדבר זכויות הילד, מדינת ישראל. והולידו ילדים

, אמנה בדבר זכויות הילד, 2סעיף (ללא קשר למעמד החוקי של הוריהם , הולמים לגדילה ולהתפתחות

, למשל, כך. להספקת שירותי חינוך ובריאות בעבור הילדים האלהימים הסדרים חלקיים קי, ואכן). 1991

הם אינם זכאים  אך, משרד החינוך מחויב לאפשר לילדים להשתלב במערכת החינוך הממלכתית

ואבחונים , שיעורי תגבור בדומה לאלה הניתנים לעולים חדשים, למשל, כמו, לשירותים משלימים

בנושא הבריאות הושג הסדר להספקת שירותי בריאות לילדים . ירות הפסיכולוגיהניתנים במסגרת הש

אך , ובחלק מהיישובים הם גם מקבלים שירותים מהתחנות העירוניות לבריאות המשפחה, )בתשלום(

  . נראה שרבים מהילדים עדיין אינם מנצלים את השירותים ולכן אינם זוכים לטיפול רפואי הולם

  

מינהל ). 2002, שנל ואלכסנדר(יפו -ב המשפחות עם ילדים חיות בעיר תל אביברו, על פי ההערכות

יפו זיהה את הנושא של עובדים זרים וילדיהם השוהים בעיר תל -השירותים החברתיים בעיריית תל אביב

אביב כבעל פוטנציאל להפוך לתופעה חברתית קשה העלולה להשפיע במישורים שונים על התנהלותה של 

, וליצור קשר עם הקהילה ומנהיגיה, לחקור את היבטיה, תי הרווחה החלו ללמוד את התופעהשירו. העיר

כל זאת תוך ניסיון להביא את השלטון המרכזי והמקומי להכרה שיש לנהוג במדיניות יזומה של לקיחת 

מרכז סיוע " (ה"מסיל"בהקמת , בין היתר, סיוע זה מתבטא. אחריות וסיוע לקהילת העובדים הזרים

  ). 1999, שנל(ובכך שהילדים נהנים משירותי בריאות וחינוך עירוניים , )מידע לקהילה הזרהו

  

מספר הילדים של עובדים זרים המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה נמצא בעלייה , בתחום הבריאות

  ). 2002, שנל ואלכסנדר (2002 ילדים הרשומים בתחנות בשנת 1,000-והגיע לכ, 1996מאז שנת 

  

, ספר בעיר-כמה מאות ילדים שהוריהם עובדים זרים לומדים בגנים עירוניים ובבתי, ום החינוךבתח

קהילת העובדים הזרים בתל . המתמודדים עם הצורך לתת מענה לצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו

 יפו הקימה בעבור הילדים הצעירים יותר מסגרות קהילתיות שהילדים שוהים בהן בשעות העבודה-אביב

ידי ההורים לשמירה על הייחוד -הקמת מסגרות אלו משקפת גם את החשיבות המיוחסת על. של ההורים

פועלות ללא , 3-4המשרתות בעיקר ילדים עד גיל , מסגרות אלה. התרבותי של קהילות המוצא שלהם

יים התנאים הפיז. ולפגוע בהתפתחותם, וחושפות את הילדים למצבים העלולים לסכן את שלומם, פיקוח

ולרובן המכריע של הגננות והמטפלות המועסקות בהן אין , בהם המסגרות מופעלות אינם הולמים

ה הוא נקיטת מאמצים לשפר את התנאים הפיזיים של "אחד מתחומי העיסוק של מסיל. הכשרה

  . ולהעניק הכשרה למטפלות במסגרות אלה, המסגרות
  

ובדים הזרים אינם זוכים לתנאים המאפשרים על רקע העדויות לכך שחלק משמעותי מילדיהם של הע

יזמו מינהל , ועל רקע הרצון לקבל מידע על היקף התופעה ועל צרכי האוכלוסייה, התפתחות תקינה

  . ישראל את המחקר הנוכחי-וינט'יפו וג-השירותים החברתיים בעיריית תל אביב
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. ה"חום מרכזי להתערבות מסילהמהווים גם ת, )6עד גיל  (0-5הוחלט שהמחקר יתמקד בילדים גילאי 

ששנות הילדות , ההתמקדות בגיל הרך נובעת מההכרה הרווחת בקרב אנשי המקצוע והחוקרים

 ,הנן תקופה קריטית בהתפתחות הילד, הספר-בעת הכניסה לבית,  לערך6מהלידה ועד גיל , המוקדמות

 בגיל הרך הן לרוב משפחות עם ילדים. גם בהתפתחותם כהורים וכמשפחות, עבור הורים רביםוב

ההורים או המבוגרים מתמודדים עם האתגרים שבהסתגלות לחיי משפחה ויצירת . משפחות צעירות

 להיות השפעה חשובה על הרווחה של ההתערבות עשוילתמיכה ול, בתקופה זו. יחידה וסביבה משפחתית

 ,בה חי הילד הסביבה,  במהלך שנים אלו.ותההאנשים המרכיבים אכל אחד מושל , כולההמשפחה 

 Ramey (החברתית והרגשית,  הפיזיתו על התפתחותמכרעת הן בעלות השפעה ,והחוויות אותן הוא חווה
& Ramey, 1998; Zigler & Styfco, 1996; Weikart & Schweinhart, 1997 .(ישנה הכרה גוברת , בנוסף

יכה בהתמודדות עם אתגרים ולכן זקוקות לתמ, והולכת בכך שמשפחות רבות חוות נסיבות חיים לוחצות

תכנון ויישום מדיניות להתערבות בקרב ילדים בגיל ). GAO, 1995(הקשורים לגידול הילדים וחינוכם 

ותענה על מגוון הצרכים של המשפחות והילדים בתחומי , שתעלה בקנה אחד עם תפיסות אלו, הרך

הדבר . פני מערכת השירותיםמציבים אתגר ב, החברתית והקוגניטיבית, הרגשית, ההתפתחות הפיזית

יצירת רצף . דורש שיתוף פעולה בין שירותים שונים כך שייווצר רצף שירותים נגישים לילדים ולמשפחות

, העדפות ודפוסי שימוש בשירותים, בהן צרכים, כזה מורכבת במיוחד בחברות מגוונות ומעורבות

  ).   Barnett, 1995(חות דתיים וחברתיים של המשפ, משתנים בהתאם למאפיינים תרבותיים

  

  אוכלוסיית המחקר ומטרות המחקר. 2
  

, יפו-מקהילת העובדים הזרים בעיר תל אביב) 6עד גיל  (0-5באוכלוסיית המחקר נכללים ילדים גילאי 

 .דרום אמריקה והפיליפינים,  יוצאי אפריקה-בני שלוש הקהילות המרכזיות של עובדים זרים , והוריהם
  

, יפו- שהוריהם עובדים זרים החיים בתל אביב0-5לאמוד את מספר הילדים גילאי מטרות המחקר היו 

על דפוסי , )בריאות והתפתחות, חינוך(וללמוד על צורכיהם של הילדים ומשפחותיהם בתחומים שונים 

ועל חשיבותו של ההקשר התרבותי כבסיס לפיתוח התערבויות ההולמות את , צריכת השירותים

  .  של אוכלוסייה זומאפייניה הייחודיים

 

  מערך המחקר ושיטת איסוף הנתונים. 3
  

  : המחקר כלל שלושה שלבים

  

ועם מספר אנשי מפתח , ביצוע ראיונות פתוחים עם מספר משפחות של עובדים זרים: שלב ראשון

לשם פיתוח היכרות בסיסית עם , זאת. בקהילות השונות ובארגונים המספקים שירותים לאוכלוסייה

שלב . וכבסיס לפיתוח כלי מחקר מובנים יותר, והבנה של ההקשר התרבותי של חייה,  היעדאוכלוסיית

  . לשם השגת שיתוף פעולה מצד אנשי מפתח בקהילה, זה לווה גם בפעילויות הסברה על המחקר המתוכנן
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, תחנות לבריאות המשפחה: איסוף נתונים מארגונים הנותנים שירות לילדי עובדים זרים: שלב שני

גנים פרטיים של הקהילה הזרה וגנים , מרפאת עמותת רופאים לזכויות אדם, חולים מאוחדת-ופתק

, שכללו שמות, ארגונים אלו מסרו נתונים על ילדים הרשומים כמקבלי שירות בשנה האחרונה. עירוניים

פו לאחר קבלת הנתונים מכל המקורות נו. וארץ המוצא של ההורים, )אם היו(גילים ומספרי טלפון 

ארץ מוצא ונתונים על כתובת , שנת לידה, על סמך נתונים של שם הילד והוריו(חפיפות בין הרשימות 

  .  והתקבלה רשימה אחת, )אם היו, ומספר טלפון

  

המדגם היה שכבתי על פי .  רואיינו2)לרוב אמהות(והוריהם , מתוך הרשימה נדגמו הילדים: שלב שלישי

ידי מראיינים דוברי -הראיונות בוצעו על). 3-5; 0-2(וצות גיל קהילות המוצא של ההורים ושתי קב

והתקיימו בדרך כלל , 2003 ארס עד מ2002בחודשים יולי , )ה"חלקם מתנדבי מסיל (אנגלית או ספרדית

  . בבתיהם של המרואיינים

  

בו התבסס על שאלון השאלון . שכלל שאלות סגורות ופתוחות, מובנהבאמצעות שאלון הראיונות נערכו 

ינית בשנים סט שנערך בישראל וברשות הפל,והוריהם 3-5נעשה שימוש במחקר מקיף על ילדים בגיל 

מאפשרים השוואה לכלל ) 3-5גילאי (לגבי הילדים הגדולים יותר הממצאים ,  בשל כך2002-2003.3

לתכנים המיוחדים המאפיינים את השאלון עבר התאמה . בארץים אלה האוכלוסייה של ילדים בגיל

הורים ועם אנשי על סמך הראיונות הפתוחים שנערכו בשלב הראשון עם , העובדים הזריםאוכלוסיית 

  .מקצוע הבאים במגע עם האוכלוסייה

  

   יצירת רשימת הילדים והדגימה. 4
  

על פי , 0-5 ילדים גילאי 1,761נכללו ,  שנוצרה מהצלבת הרשימות מכל השירותיםילדיםהת ברשימ

מספר הילדים ילידי אותה שנה , שככל שהשנה מאוחרת יותר,  ניתן לראות).1לוח  (ההתפלגות הבאה

). 2002מרבית איסוף הנתונים התבצע בקיץ  משקפים חצי שנה בלבד מכיוון ש2002נתוני שנת (גדול יותר 

תכן גם יאך י,  בשנים האחרונותהעובדים הזריםהים יותר של ותכן שהדבר מצביע על שיעורי ילודה גביי

ייתכן גם שהדבר משקף את . ולכן מספרם מועט יותר, לארץ המוצאנשלחים גדולים יותר ילדים ש

ארצות המוצא השכיחות של . העובדה שמרבית הילדים בגיל הרך רשומים בתחנות לבריאות המשפחה

).  ילדים220( ודרום אמריקה)  ילדים273( הפיליפינים ,) ילדים379(אפריקה  אמהות הילדים הן

 ,ראוי לציין.  ילדים מארצות אחרות במזרח אסיה23ושל ,  ילדים הגיעו ממזרח אירופה82 של םאמותיה

  . מוצא האםהיה רישום של ארץ לא ) 784 (חלק ניכר מהילדיםכי לגבי , עם זאת

  

                                                 
  .בהמשך נתייחס לאמהות בלבד למרות שרואיינו גם מספר מועט של אבות   2
והמרכז , מכון ברוקדייל-וינט'גבידי המרכז לילדים ולנוער -במימון קרן ברנרד ואן ליר ובוצע עלנערך המחקר    3

  . ממצאי המחקר טרם פורסמו.לפיתוח רפואה ראשונית באוניברסיטת אל קודס
  
  



  4

  לפי שנת לידה, יפו-ילדי עובדים זרים הרשומים בשירותים בתל אביב: 1לוח 
  יםמספרהכל ב-סך  גיל  שנת לידה

1997      5-6  163  

1998      4-5  216  

1999      3-4  251  

2000      2-3  357  

2001      1-2  504  

2002      0-1  270  

  

שומים בשירותים שונים סמוך לתקופת איסוף שהיו רילדים נתונים של למרות שהרשימה מבוססת על 

  :יש לציין מספר הסתייגויות, המידע

,  שם:ל סמך איתור כפילויות במספר נתונים ברשימהניפוי החפיפות בין הרשימות נעשה ע, כאמור .1

לא כל הנתונים היו קיימים לגבי כל , עם זאת. וכתובתארץ מוצא האם , שם האם, תאריך לידה

  . תכן שהרשימה כוללת ילדים המופיעים יותר מפעם אחתיולכן י, הילדים

לגבי חלק . צוע הראיונותנעשו ניסיונות לאתר את המשפחות בטלפון לצורך בי, לאחר יצירת הרשימה .2

משפחותיהם נעשו עם  ןטלפובהתקשר לניסיונות . לא צוין ברשימה מספר טלפון) 362(ניכר מהילדים 

שנבחרו מתוך הילדים שארצות המוצא של אמותיהם היו משלוש קבוצות המוצא בהן ,  ילדים640של 

למרות , לא אותרו, וכן מת.ומתוך קבוצת הילדים שארץ המוצא של אמם לא צוינה, מתמקד המחקר

אנשי המקצוע  . או חוסר תשובה, עקב מספר טלפון שגוי או מנותק, משפחות350, ניסיונות חוזרים

,  תחלופת מספרי טלפוןה שלתופעהעובדים עם האוכלוסייה טוענים שהדבר יכול לנבוע הן מכך שה

, ק מהעובדים הזריםוהן מכך שחל, העובדים הזריםשכיחה בקרב , בעיקר מספרי טלפון סלולריים

נמנעים מלתת מספרי טלפון אמיתיים לשירותים איתם , בעיקר אלה השוהים בארץ באופן בלתי חוקי

-ייתכן שחלק מהמשפחות שנכללו ברשימה כבר אינן שוהות בעיר תל אביב, עם זאת. הם באים במגע

ילד אך ה, הה בארץהמשפחה שו משפחות נמסר כי 40לגבי . ולכן לא ניתן היה לאתרן, יפו או בארץ

 640 מכלל 45%המהווים ,  ילדים290אותרו משפחותיהם של , הכל-בסך. נשלח לארץ המוצא

 .נעשה ניסיון לאתר אותןשהמשפחות 
ובשל העובדה שאיסוף הנתונים נערך לפני כניסתה לתוקף של מדיניות הגירוש של , בשל עובדות אלו .3

לא ניתן לגבש על בסיס נתונים אלה , )ילדיםששמה דגש מיוחד על משפחות עם (העובדים הזרים 

 . כיוםיפו -אומדן מהימן של מספר ילדי עובדים זרים השוהים בעיר תל אביב
  

לקשיים באיתור המשפחות יש השלכות גם על אופן ביצוע הדגימה ועל המידה בה ניתן להתייחס אל 

רואיינו משפחותיהם , וצרהמתוך רשימת הילדים שנ. המדגם כאל מדגם המייצג את אוכלוסיית המחקר

בשל . ומתוך קבוצת ילדים שמוצא הוריהם לא צוין, שנדגמו מתוך שלוש קבוצות המוצא,  ילדים166של 

ניתן לשער שהמשפחות שרואיינו אינן זהות במאפייניהן , המספר הרב של משפחות שלא אותרו

ולבות בצורה עמוקה יותר המש, שמדובר במשפחות ותיקות יותר, למשל, ייתכן. למשפחות שלא אותרו

בכך שהן מסרו מספר טלפון אמיתי לשירותים בהם הן , בין השאר, דבר המתבטא(בחיים בארץ 
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, ייתכן שקיימות משפחות נוספות, אם הנחה זו נכונה). ובכך שיש להן מספר טלפון קבוע, משתמשות

.  של המשפחות שרואיינושונים מאלה, ותכניותיהן לעתיד, דפוסי השימוש שלהן בשירותים, שצורכיהן

ניתן לומר שגם אם מדובר במשפחות ותיקות ומבוססות יותר מכלל המשפחות , למרות הסתייגות זו

הרי שאוכלוסייה זו היא האוכלוסייה שאיתה מערך השירותים החברתיים , יפו-החיות בעיר תל אביב

הצרכים , לפיכך). רבניגוד לאוכלוסייה השוהה בארץ זמן קצ(יצטרך להתמודד בשנים הקרובות 

ויכולים להוות בסיס טוב לתכנון מדיניות בעבור כלל אוכלוסיית , וההעדפות של אוכלוסייה זו רלוונטיים

  . העובדים הזרים

  

  דמוגרפים ותעסוקתיים-מאפיינים סוציו. 5
גיל , ותק בארץ: דמוגרפים של המשפחות והילדים-מאפיינים סוציומספר  במסגרת המחקר נבדקו

ומאפייני התעסוקה , ל"השוהים בחונוספים  ילדים ,ארץ הלידה של הילדים, הרכב המשפחה ,ההורים

  .וההשכלה של ההורים

  

חלק . 3-5 ילדים גילאי 91- ו,0-2 ילדים גילאי 75,  ילדים166במחקר נכללו  עולה ש2מהנתונים בלוח 

קרים תובא השוואה בחלק מהמ. נותחו בנפרד לגבי כל קבוצת גיל שיובאו בדוח בהמשך מהממצאים

הילדים .  בישראל3-5שנערך בקרב כלל אוכלוסיית הילדים גילאי , לממצאים מתוך הסקר שהוזכר לעיל

 65(דרום אמריקה , ) ילדים43(אפריקה : שייכים לשלוש קבוצות על פי מוצא אמהותיהםשנכללו במחקר 

  ).  ילדים58(והפיליפינים , )ילדים

  

  )באחוזים(גיל ומוצא לפי , הילדים שנכללו במחקר: 2לוח 
  פיליפינים  דרום אמריקה  אפריקה  הכל -סך  

  58  65  43  166  הכל במספרים-סך

0-2  75  54  35  50  

3-5  91  46  65  50  

  

וכי ,  שנים7-כי זמן השהייה הממוצע של ההורים בארץ הוא כ,  ניתן לראות3מהנתונים המובאים בלוח 

 10-למעלה מ, שוהים בארץ תקופה ממושכת) אבות מה16%-ו,  מהאמהות19%(חלק ניכר מההורים 

  .יפו ובסביבה-בתל אביב, חולים ישראלי-נולדו בבית) 77%(רובם , נולדו בארץ) 93%(רוב הילדים  .שנים
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  )N=166(שנות שהייה בארץ : 3 לוח
    ותק ממוצע בארץ

  6.9  אמהות

  6.8  אבות

    

     שנים10אחוז הורים השוהים בארץ מעל 

  19  אמהות

  16  אבות

    

  93  אחוז ילדים שנולדו בארץ

  

 יםשליש-כשני.  מובאים נתונים על המאפיינים של המשפחות לפי ארץ המוצא של האם4בלוח 

 מהמשפחות 9%רק , לשם השוואה(ויש להן ילד אחד בארץ , הן משפחות קטנות) 64%(מהמשפחות 

ילד אחד יש לרבע מהמשפחות ,  זאתעם).  הן משפחות בנות ילד אחד3-5הישראליות עם ילדים גילאי 

 אחוז המשפחות שיש להן ילדים בארץ המוצא גבוה .הנמצא בארץ המוצא) 18מתחת לגיל (לפחות 

   ).37%(במיוחד בקרב המשפחות שמוצאן מאפריקה 

  

  )באחוזים(לפי ארץ המוצא של האם , מאפיינים משפחתיים: 4לוח 
 פיליפינים דרום אמריקה אפריקה הכל-סך  

  58  65  43  166  כל במספריםה-סך

  74  62  56  64  משפחות עם ילד אחד בלבד בארץ

  19  17  37  25  ל"משפחות עם ילדים בחו

  29  28  9  23  האב לא חי בבית

  

אחוז המשפחות בהן האב אינו חי בבית גבוה . האב לא חי בבית עם המשפחהמהמשפחות ) 23%(כרבע ב

במרבית ). בהתאמה, 29%- ו28%(מהפיליפינים במיוחד בקרב המשפחות שמוצאן מדרום אמריקה ו

  .  או שמעולם לא הגיע לארץ, עזב את הארץ, כלומר, האב חי בארץ המוצא) 13%(המשפחות 

  

שהם קרוב לשליש מההורים דיווחו .  ההורים ומאפייני תעסוקתםתהשכל מובאים נתונים על 5לוח ב

 ונמוך ,מיוחד בקרב יוצאי אפריקהשיעור בעלי ההשכלה האקדמית גבוה ב.  השכלה אקדמיתיעלב

  .במיוחד בקרב יוצאי דרום אמריקה
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  )באחוזים (השכלה ותעסוקת הורים: 5לוח 
  3-5ישראלים    עובדים זריםהכל -סך  

  ***847  166  הכל במספרים-סך

  53  32  ת אקדמיהשכלהבעל 

  48  85  מא מועסקתיא

  78  90  **אבא מועסק

      

      )שבועי(רך עבודה  לצוממוצע שעות היעדרות מהבית

  32  35  אמהות

  52  44  אבות

      

       ויותר בשבוע  שעות60הורים הנעדרים 

  3  4  אמהות 

  43  17  אבות

  .מתוך האבות החיים עם המשפחה**  
  .לפי מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל ***

  

 90%-מגיעים לשיעורי התעסוקה . רובם המכריע של ההורים מועסקים, מעובדים זריםכפי שמצופה 

).  בלבד בקרב אמהות ישראליות לילדים בגיל הרך48%לעומת ( בקרב האמהות 85%-לבקרב האבות ו

טיפול בקשישים , מרבית האבות עוסקים בניקיון; מרבית האמהות עוסקות בניקיון ובטיפול בילדים

  . ןיובני

  

   מהאמהות ארבעה אחוזים.  שעות44- שעות ושל האבות כ35-דה של האמהות הוא כממוצע שעות העבו

 43%- מהאמהות הישראליות ו3%לעומת (שבוע ב שעות 60- מהאבות נעדרים מהבית למעלה מ17%-ו

ממוצע שעות העבודה של אמהות מ גבוה במעטממוצע שעות העבודה של האמהות ). מהאבות הישראלים

 וכי ,יש לשים לב לכך כי כמעט כל האמהות עובדות, עם זאת).  שעות32עומת ל,  שעות35(ישראליות 

  .  ושנעדרות גם הן שעות רבות מהבית,הוריות ששיעורן גבוה-ממוצע שעות העבודה כולל גם אמהות חד

  

  תנאי מחיה . 6
  

 ;ועמספר הנפשות בבית במהלך השבוע ובסופי שב:  תנאי המחיה של הילדים ומשפחותיהםלהלן יתוארו

  . וציוד פנאי והעשרה לילדים, ציוד תקשורת, י ציוד בסיס:הציוד בביתו

  

עשרה -שמונה).  נפשות12- ל2הטווח הוא בין ( בממוצע 4.4-מגיע ל מספר הנפשות המתגוררות באותו בית

של העובדים משפחות הלמרות ש.  נפשות ויותר6מהילדים חיים במשקי בית בהם מתגוררות אחוזים 

משום , הנפשות בביתשל ממוצע במספר האין פער גדול ,  בהרבה מהמשפחות הישראליות קטנותהזרים
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רבע , כן-כמו. אנשים שאינם מהמשפחה הגרעיניתבאופן קבוע מתגוררים רבים  עובדים זריםשבבתים של 

כמחציתם דיווחו על . מההורים שהתראיינו דיווחו כי בסופי שבוע שוהים בבית באופן קבוע אורחים

  .)6לוח  ( או קרובי משפחה,חבריםאו , יותראו אורחים שלושה 

  

  מספר נפשות בבית ואורחים קבועים בסופי שבוע: 6לוח 
    עובדים זריםהכל -סך  3-5ישראלים 

  הכל במספרים-סך  166  847

  ממוצע נפשות בבית  4.4  5.3

    נפשות ויותר6ות אחוז הבתים בהם מתגורר  18  36

   אורחים קבועים בסופי שבועאחוז המשפחות המארחות  25  --

  

תיהם של העובדים הזרים רמת הציוד הבסיסי בב. שכיחות ההימצאות של פריטי ציוד שונים בבתים

אולם ,  מקרריש מהמשפחות 99%-ל אמנם .אך נמוכה יחסית לכלל האוכלוסייה הישראלית, גבוהה למדי

 78%-רק לו, )מיטה עם הוריהםחלק מהילדים ישנים ב ( ממשקי הבית יש מזרון לכל אדם88%-רק ב

את הבית די ות מחמממהמשפחות דיווחו כי אינן  עשר אחוזים-שמונה. מכונת כביסהמהמשפחות יש 

  .)7לוח  () מהמשפחות הישראליות9%לעומת (הצורך בחורף 

  

 יש מכשיר 85%-ל, טלוויזיהיש  מהמשפחות 99%-ל :גבוהה יחסית בידורי/רמת הציוד האלקטרוני

 יש 43%-רק לאך , טלפון סלולרייש ) 96%(כמעט לכל המשפחות .  יש חיבור לכבלים67%- ול,אויויד

שיעור בעלי המחשב גבוה במיוחד בקרב המשפחות שמוצאן . מחשביש שליש מהמשפחות ל. טלפון קווי

  ).  בקרב הקבוצות האחרות9%לעומת (ולרבע ממשפחות אלה יש גם חיבור לאינטרנט , )58%(מאפריקה 
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  ) באחוזים (ציוד בסיסי וציוד תקשורת: 7לוח 
     עובדים זריםהכל -סך  3-5 ישראלים

  הכל במספרים-סך  166  847

  מקרר  99  98

  מזרון לכל אדם במשפחה  88  94

  מכונת כביסה  78  97

  טלוויזיה  99  89

  אויויד  85  76

  כבלים  67  77

  טלפון  43  97

  טלפון סלולרי  96  89

  מחשב  34  69

  ינטרנטחיבור לא  13  35

  לא מחממים את הבית כנדרש   18  8

  

יש  עובדים זרים ם שלילדיל, באופן כללי.  הקיימים בבית בשביל הילדיםהימצאות פריטי פנאי והעשרה

לשיעור . כדורים ומכשירי כתיבה, בובות ישמרבית הילדים ל. צעצועים במידה דומה לילדים הישראלים

 לעומת הילדים הגדולים יותר , פחות צעצועיםיש) 0-2ילאי ג(ילדים הצעירים ל. נמוך יותר יש ספרים

  ).8לוח  ()3-5גילאי (

  

  )  באחוזים(לפי גיל , ציוד פנאי והעשרה לילדים: 8 לוח
     עובדים זרים    ישראלים

3-5    3-5  0-2    

 הכל במספרים-סך  75  91    847
  חיות, בובות  96  93    96

  כדור  89  96    96

  עטים, מספרים, צבעים  65  100    98

  אויקלטות שמע וויד  73  90    93

  חרוזים ומשחקי הרכבה  66  91    94

  ספרי ילדים  74  86    95

  אופניים  62  90    89

  כלי נגינה  86  67    73

  מכוניות  73  76    87

  תחפושות  26  73    77
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  יום של הילדים-חיי היום .7
  

 סדר היום של מובאים נתונים על 9בלוח . יום של ילדיהן-חיי היוםלשרטט תמונה של האמהות התבקשו 

המקומות בהם הילדים  לפי, )יקיצה בבוקר ועד להשכבה בלילההחל ב (הילד במהלך יום חול רגיל

משעת היקיצה עד שעת (ובאחוזים מתוך השעות בהן הילד ער , )ממוצע(בדקות , נמצאים במהלך היום

  ). השינה

  )בדקות ובאחוזים מתוך שעות הערות(גיל לפי , המקומות בהם הילדים נמצאים במשך היום: 9 לוח
     עובדים זרים    ישראלים

3-5    3-5    0-2   

    דקות  %    דקות  %    דקות  %

  הכל במספרים-סך  47    83      847  

  הכל זמן ערות-סך  859  100    853 100    772  100

  * במסגרת  552  64    503  59    299  39

  בבית  280  33    329  38    363  47

   יבה הקרובה לבית בסב  5  1    6  1    67  9

  מחוץ לבית  22  2    16  2    43  5

  .ובחזרה, כולל זמן מהבית למסגרת, רק ילדים שנמצאים במסגרת  * 
  

, ילדים ישראלים בני גילםיומם של  ארוך בכשעה מהעובדים הזרים ם שלילדיהם של מ כי יועולהלוח מה

. ים לישון בשעה מאוחרת יותרוהולכ, בשעה מוקדמת יותר, בממוצע, מכיוון שילדים אלה מתעוררים

 מבלים 3-5ילדי עובדים זרים גילאי : הילדים מבלים במסגרת זמן רב יותר מהילדים הישראלים, כן-כמו

הילדים הצעירים הנמצאים . במסגרת בממוצע כשלוש וחצי שעות יותר מילדים ישראלים באותו גיל

הילדים בשעות ש.  מזמן ערותם59% -והילדים המבוגרים יותר ,  מזמן ערותם64%במסגרת מבלים בה 

או , בגן השעשועים, וכמעט אינם יוצאים לשחק בחצר הבית, הם מבלים בין כותלי הבית, מסגרתאינם ב

 110לעומת ,  דקות ביום בממוצע22 מבלים מחוץ לבית 3-5הילדים גילאי  (מחוץ לבית בילוי ופנאי באתרי

   . )דקות ביום שהילדים הישראלים מבלים מחוץ לבית

  

 מבלים בממוצע 3-5הילדים בגיל ). 10לוח (הילדים מבלים את מרבית זמנם מחוץ למסגרת עם הוריהם 

 דקות בממוצע עם 155המבלים , לעומת הילדים הישראלים באותם גילאים,  דקות ביום213עם הוריהם 

 דקות אצל 93 דקות לעומת 24(הם מבלים מעט זמן עם אחים , לעומת זאת). בעיקר עם האם(הוריהם 

לאור המספר המועט יחסית , נתון זה צפוי).  דקות51 דקות לעומת 21(ועם סבים , )הילדים הישראלים

  . והעובדה שלמרבית המשפחות אין משפחה מורחבת בארץ, של משפחות שיש בהן יותר מילד אחד
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לפי גיל , *תבני משפחה ואחרים שהילדים מבלים עמם בשעות בהן הם נמצאים מחוץ למסגר: 10לוח 
  )בדקות(

     עובדים זרים    ישראלים

3-5    3-5  0-2    

  כל במספרים-סך  75  91    847

  מאיא  214  140    103

  אבא  26  32    12

  הורים  44  41    40

  לבד  99  73    93

  אחים  12  24    93

  סבים  17  21    51

  **אחרים  77  46    53

  .כולל ילדים שאינם נמצאים במסגרת  *
  .קרובים של ההורים/ברים מבוגריםח, חברים של הילד  ** 

,  ככלל.בשעות הפנאיילדים צע עם הדיווחי ההורים לגבי הפעילויות שהם נוהגים לבמציג את  11לוח 

, בהשוואה לאמהות הישראליות, למרות שהאמהות דיווחו על משך זמן ארוך יותר של שהות עם ילדיהן

פחות האמהות דיווחו . יםמשותפות עם הילד פעילויותמדווחות פחות מאמהות ישראליות על ביצוע הן 

 לעומת, בהתאם לגיל, 16%- ו8%( כמו שיחה , עם הילדיםהפעילויות העשרביצוע על מאמהות ישראליות 

דווח , לעומת זאת .)74%לעומת , 51%-ו 36%(יצירה ילויות ופע, )55%לעומת , 19%-ו 15%( קריאה ,)44%

  ). 39% לעומת 52% (3-5 הילדים בגיל בקרב, על יותר צפייה משותפת בטלוויזיה

  

  )באחוזים(לפי גיל , פעילויות שונות של ההורים עם הילדים: 11לוח 
         עובדים זרים      ישראלים

3-5    3-5  0-2    

  הכל במספרים-סך  75  91    847

  פעילויות יצירה  36  51    74

  משחקים חינוכיים  53  48    74

  קוראים ספרים  15  19    55

  שוחחיםמ  8  16    44

  צופים בטלוויזיה  27  52    39

  

לפרט האם הילד או המשפחה מבלים את סופי ההורים התבקשו , כהשלמה לתיאור יום בחיי הילד

   ). 12לוח  (השבוע באופן שונה לעומת ימות השבוע
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  )באחוזים (פעילויות סוף השבוע: 12 לוח
     עובדים זריםהכל -סך  3-5ישראלים 

  יםהכל במספר-סך  166  847

  פעילויות נופש   60  50

  פעילויות דת  41  15

  מפגש עם חברים של המשפחה  22  22

  מפגש עם המשפחה המורחבת  15  46

  מפגש עם חברים של הילד  11  8

  

 מרכיב מרכזי .ים או טיול,  מהילדים מבלים בפעילויות נופש כמו פיקניק60%מדיווח האמהות עולה כי 

 מהילדים 41% -המהוות כנראה גם מקום מפגש חברתי , ות דתבפעילויות סוף השבוע הוא פעילוי

חברים של ,  המורחבתמשפחהבני ה עם ותנפגשמהמשפחות  22%-11%בין . כאלהמשתתפים בפעילויות 

שיעור הנפגשים עם המשפחה המורחבת נמוך לעומת השיעור בקרב , כצפוי. המשפחה או חברים של הילד

  .האוכלוסייה הישראלית

  

  רווחה נפשית ובריאות, התפתחות. 8
  

חשיפה , קוגניטיבית ורגשית, התפתחות פיזית: מספר היבטיםמצב הילדים נבדק במסגרת המחקר ב

  . ותזונהבריאות , לטראומות

   אבני דרך בהתפתחות8.1
האמהות התבקשו לדווח על התפתחות הילד על בסיס רשימת אבני הדרך של התחנות לבריאות 

עיכובים בהתפתחות שיש להם  תקינה או םהתפתחותשחוז הילדים א  מציג את13לוח . המשפחה

  . בהתאם לשלבי ההתפתחות הנבדקים בתחנות לבריאות המשפחה, בתחומים שונים

  
   ) באחוזים(לפי גיל , הילדים עם בעיות התפתחות: 13 לוח

      1-2  2-3  3-4   ומעלה4

  הכל במספרים-סך    35  50  15  65

  מוטוריקה גסה   אחתבעיה/אין בעיה   97  70  100  99

     או יותר שתי בעיות  3  30  --  1

            

  מוטוריקה עדינה  בעיה אחת/אין בעיה  100  100  100  100

            

  התפתחות שפה  בעיה אחת/אין בעיה  57  80  100  98

     או יותרשתי בעיות  43  20  --  2
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המוטוריקה , קה הגסה בתחומי המוטורי3-5הממצאים מצביעים על התפתחות מתאימה לגיל בקרב בני 

שהתפתחות השפה ) 43%(בקרב בני שנה עד שנתיים נמצא אחוז גבוה יחסית של ילדים . העדינה והשפה

 והם נמצאים ברמה שמתחת לגילם בשני פריטים או יותר מרשימת אבני , מהמצופהשלהם איטית יותר

תכן שמדובר בעיכוב יי(  מגלים עיכוב בהתפתחות השפה2-3עשרים אחוזים מבין הילדים בני . הדרך

 הם בעלי התפתחות שאינה 2-3 מהילדים בני שלושים אחוזים). המאפיין ילדים החשופים לשתי שפות

  .  או יותר מהפריטים בתחום המוטוריקה הגסהבשנייםתואמת את גילם 

  

   רווחה נפשית8.2
, )Peterson et al. 1986(ידי מדד בעיות התנהגות -על, 3נבדק בקרב הילדים מגיל מצב הרגשי של הילדים ה

מהמדד ניתן לגזור ציון מסכם . שבאמצעותו ההורים דיווחו על שכיחות התנהגויות שונות אצל ילדיהם

   . ציון גבוה יותר מעיד על מצב בעייתי יותר. וציון התנהגויות מוחצנות ומופנמות

  

ל יותר של התנהגויות על היקף גדומדווחות מעלה  ו3האמהות לילדים גילאי , 14כפי שעולה מלוח 

  ממוצע המדד.באותם גילאיםבהשוואה לילדים ישראלים , המעידות על בעיות רגשיות או התנהגותיות

ותר התנהגויות בממוצע יהילדים מפגינים . בקרב כלל הילדים בישראל 7.7- בהשוואה ל11.1היה המסכם 

יותר אך גם  )קרב ילדים ישראלים ב1.7 לעומת ,2.9(מבוגרים ל" הידבקות", הסתגרות כגון ,מופנמות

רמות גבוהות יחסית של התנהגויות ). 5.6 לעומת 7.4) (כגון התפרצויות זעם(התנהגויות מוחצנות 

  .בעייתיות דווחו לגבי הילדים שמוצאם מדרום אמריקה

   

  ציונים ממוצעים במדד בעיות התנהגות: 14 לוח
                                 3-5    

      עובדים זרים  ישראלים  

  הכל במספרים-סך  91  847

  מופנם  2.9  1.7

  מוחצן  7.4  5.6

  מדד מסכם  11.1  7.7

  

. אחד הגורמים האפשריים לפגיעה ברווחה הנפשית של ילדים הוא חשיפה למאורעות טראומטיים

 מציג את דיווחי 15לוח . ההורים נשאלו באיזו מידה ילדיהם נחשפו לאירועים טראומטיים שונים

  . ההורים
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   )באחוזים (חשיפה לאירועים טראומטיים: 15 לוח
     עובדים זריםהכל -סך   3-5ישראלים 

  הכל במספרים-סך  166  847

  הילד היה בתאונת דרכים  3  5

  אדם קרוב לילד נפטר  6  22

  אדם קרוב לילד נפצע  10  17

  הילד היה עד להתפוצצויות  5  6

  ההילד היה עד לאלימות פיזית במשפח  2  4

  הילד היה קורבן לאלימות פיזית  4  3

  הילד מכיר אדם שנעצר  10  4

  הילד היה עד למעצר של אדם קרוב  3  -

  הילד היה עד לכניסת שוטרים הביתה  8  -

  הילד ביקר אנשים בכלא  2  -

  אדם קרוב לילד גורש מהארץ  9  -

  

 רבה מילדים ישראליםלטראומות במידה נמוכה בהנחשפו  ילדי העובדים הזרים, במרבית התחומים

, עדות למעצר, כרות עם אדם שנעצרי ה:למעט התחומים הקשורים לחשיפה למשטרת ההגירה, 3-5 גילאי

 שמונה עד עשרה אחוזים. כרות עם אדם שגורש מן הארץיביקור בכלא וה, עדות לכניסת שוטרים הביתה

, אבא( או שאדם קרוב לו ,מכיר אדם שנעצר, מהאמהות דיווחו שהילד נחשף לכניסת שוטרים הביתה

. למרות שהמחקר נערך בתקופה שלפני מבצעי הגירוש מהארץ,  זאת;גורש מהארץ) חבר קרוב, דוד

מעריכות ) 91%(מרבית האמהות , עם זאת. לפיגועדיווחו כי הילד היה עד חמישה אחוזים מהאמהות 

  .וח רוב הזמןורק אחוז אחד העריכו שהילד מרגיש לא בט, שהילד מרגיש בטוח רוב הזמן

   

   בריאות ותזונה8.3
האמהות . שקדם לריאיוןבחודש מהן הילדים סבלו מחלות השכיחות במסגרת המחקר נבדקה גם 

 בהשוואהשיעורי התחלואה גבוהים . איוןימדווחות על כך שרבים מהילדים היו חולים בחודש שקדם לר

. ת הראיונות בוצעו במהלך הקיץבייחוד בהתחשב בעובדה שמרבי, ידי אמהות ישראליות-למדווח על

, הקאות או חוסר תיאבון, חום, שלשולים,  סבלו מדלקות אוזניים3-5כרבע עד מחצית הילדים גילאי 

 3-5 וכמחצית הילדים גילאי 0-2שלישים מהילדים גילאי -כשני;  מהילדים הישראלים26%-12%לעומת 

בחלק מהמקרים הדלקת בדרכי .  מהילדים הישראלים42%לעומת , סבלו מדלקות בדרכי הנשימה

  . )16לוח  (הנשימה אף התפתחה לדלקת ראות
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   )באחוזים(לפי גיל , מחלות שכיחות בחודש האחרון: 16 לוח
   עובדים זרים   ישראלים

3-5    3-5  0-2    

 הכל במספרים-סך  75  91    847
  כינים  8  24    10

  דלקת עיניים  8  14    6

  כאב שיניים  15  15    10

  דלקת אוזניים  24  25    12

  דלקת בדרכי הנשימה  62  54    42

  קלקול קיבה, שלשול  28  33    14

  חום  76  54    23

  הקאות  48  42    13

  חוסר תאבון  52  50    26

  

תשעה אחוזים מהילדים לוקים  . של הילדים מההורים דיווחו על מחלה כרוניתעשר אחוזים-חמישה 

  . ואלרגיות,דלקות חוזרות בדרכי נשימה, יהמקרים בודדים של אנמדווח על ובנוסף , מהתבאס

  

ההורים התבקשו לדווח מה אכלו הילדים ביום . תזונה מאוזנת חיונית להתפתחות תקינה של ילדים

 בהתאם , אולם, צרכו הילדיםןאמנם ישנו קושי לאמוד באופן מדויק את כמויות המזון אות. איוןיהר

דבר המאפשר ,  צורכים כללאינם הילדים ןעיקריות אותנערך חישוב של קבוצות המזון ה, לתפריט היומי

 הילדים שאינם צורכים  מובאים נתונים על שיעורי17לוח  ב.על חסכים אפשריים בתזונת הילדיםלהצביע 

  . בחלוקה לקבוצות גיל, קבוצות מזון
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  )באחוזים (לפי גיל, צריכת קבוצות מזון-אי: 17לוח 
   עובדים זרים   ישראלים

3-5    3-5  0-2    

  הכל במספרים-סך  75  91   847

  מוצרי חלב  3  6    5

  קטניות  72  58    52

  דגים/עוף/בשר  40  23    20

  חלבונים  1  1    1

  ֵפרות  40  63    42

  ירקות  32  42    31

  ֵפרות וירקות  21  31    17

  פחמימות  16  1    3

  

אחוז גבוה . יציםמרביתם באמצעות מוצרי חלב וב,  מהילדים צורכים חלבוניםתשעים ותשעה אחוזים

ילדים רבים אינם ). 40%(עוף או דגים ,  או בשר,)72%( אינם צורכים קטניות 0-2מאוד של הילדים גילאי 

יש לציין גם ). 31%-21%(רות או ירקות כלל ֵפוכשליש מהילדים אינם צורכים , )63%-40%(צורכים ֵפרות 

הנתונים מראים על , הכל- בסך).16% (את האחוז הגבוה של הילדים הצעירים שאינם צורכים פחמימות

למעט אחוזים גבוהים יחסית של ילדים שאינם צורכים , הרכב תזונתי דומה לזה של הילדים הישראלים

  . או ירקותֵפרותכלל 

   

  הורות. 9
  

 המתמודדים עם האתגר הכפול של עבודה מאומצת במשך שעות במסגרת המחקר התמקדנו בהורים

 ההנאות והקשיים של ההורים בגידול בהמשך יובאו נתונים על. דים בגיל הרך יחד עם גידול יל,ארוכות

  . מקורות התמיכה בהוריםעל ולבסוף , ארץ המוצאבההבדלים בגידול הילד בישראל לעומת על , ילדם

  

ומהם , ההורים נשאלו ממה הם שואבים הנאה בגידול הילד. גידול ילדים משלב הנאה יחד עם קשיים

 עליהם  ההנאות והקשיים שבגידול הילד יפורטו19,18 לוחותב. ה להם להתמודדהתחומים בהם קש

 לעומת ,בות יותרוככלל יש לציין כי האמהות הישראליות נטו להשיב תשובות מר. דיווחו האמהות

  . ואולי בשל הבדלים תרבותיים, אולי בשל קשיי שפה, העובדות הזרותהאמהות 

  

, מחבק ומנשק, מיוחד מהאופן בו הילד מבטא אהבה פיזית כלפיהןכמחצית האמהות אמרו כי הן נהנות ב

יחסית , גורם זה צוין בשכיחות גבוהה. משחק וציור, ריקוד,  שירה-ומהתנהגות יצירתית של הילד 

כגורם להנאה מוזכרת בשכיחות גבוהה יותר בקרב של הילד  טובה תנהגותה. לאמהות הישראליות

וזכרים אף הם בשכיחות גבוהה יותר מ" חוכמות"הסיפורים וה, לדהדיבור של הי. האמהות הישראליות

  . )18לוח (העובדות הזרות  לעומת האמהות ,קרב האמהות הישראליותב
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  )באחוזים(לפי גיל , מעשים של הילד הגורמים הנאה להורה :18 לוח
        עובדים זרים   ישראלים

3-5    3-5  0-2    
  הכל במספרים-סך  75  91    847

  הילד מבטא אהבה פיזית  56  46    44
  מצייר, רוקד, משחק, הילד שר  36  51    12
  מתנהג יפה  13  33    43
  מספר לי מה קורה לו, מדבר אליי  15  24    31
  אומר משהו חכם או חמוד  12  22    34
  שמח  21  21    35

  

קשיים ה .דיווחו כי אינן מוצאות שום קושי בגידול הילדבשתי קבוצות הגיל מהאמהות  20%-10%-כ

התמודדות עם : התייחסו למשימות ההורות, בדומה לאמהות הישראליות, ביטאו האמהותהמרכזיים ש

משמעת , וההתמודדות עם חינוך הילד' השכבה וכד, פרידות בגן, רחצה, פעילויות יומיומיות כמו הלבשה

עובדות בשכר ממצבן כאמהות , כנראה, חלק מהאמהות תיארו קשיים הנובעים, עם זאת. גבולותוהצבת 

  ).19לוח (מחסור בכסף למלא את צורכי הילד וטיפול בילד בעת מחלה : נמוך ומחוסרות תמיכה

    

  )באחוזים(לפי גיל ,  קשיים בגידול הילד:19 לוח
   עובדים זרים   ישראלים

3-5    3-5  0-2    

  הכל במספרים-סך  75  91    847

  שום דבר  11  23    25

  פעילויות יומיומיות  35  32    29

  חינוך ומשמעת  24  34    50

  דואגת שאני עושה טעויות  12  6    13

  רכי הילדולדעת מהם צ  5  10    12

  לטפל בילד בעת מחלה  15  11    --

  רכי הילדוכסף למלא את צ  13  17    9

  למצוא זמן לעצמי  15  14    10

  

פי שניתן  כ.ההבדלים בין גידול הילד בארץ לגידול ילדים בארץ המוצא, לדעתן, האמהות נשאלו מהם

מהאמהות אמרו שאין הבדל בין גידול הילד בארץ לבין גידול ילדים בארץ כשליש , 20לראות בלוח 

 את היעדר תמיכת 7%,  את הצורך של האם לעבוד בארץ12%, כשליש ציינו את התרבות השונה. המוצא

 ציינו כי 11%, תלעומת זא.  טענו כי בארץ המוצא הילד היה מקבל יותר חינוך וידע11%-ו, המשפחה

  .בארץ המוצא היו מתקשים לספק לילד את צרכיו הבסיסיים
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  )באחוזים (הבדלים בגידול הילד בישראל לעומת ארץ המוצא: 20לוח 
  הכל במספרים-סך  166

  הבדליםאין   33
  הכל שונה, תרבות שונה  36
  הייתי נשארת עם הילד בבית, לא הייתי עובדת  12
  ר חינוך וידעהילד היה מקבל יות  11
  אותה שפה ותרבות, לא להיות זר  10

  עזרה בגידול הילד, תמיכה של המשפחה  7
  ללא חששות מגירוש, פנאי, חופש  7
  העשרה, תרבות, יותר טיולים  7

  שירותים לקויים, דלות, קושי בסיפוק צרכים בסיסיים  11
  

כגון , יעוץ והן במתן עזרה קונקרטיתהן בי, גידול ילדים בגיל הרך מצריך לעתים קרובות תמיכה וסיוע

 מובאים נתונים על מקורות התמיכה העיקריים של האמהות בגידול 21בלוח . שמירה על הילדים

  .לפי דיווח האמהות, הילדים

  

  )באחוזים(לפי גיל , להורים בגידול הילדיםמקורות תמיכה : 21לוח 
   עובדים זרים   ישראלים

3-5     3-5  0-2    

 הכל במספרים-סך  75  91    847
  הורים  64  58    52

  רופא ישראלי  71  52    49

  עובדי בריאות הציבור, אחיות  64  50    24

  מורה ישראלית/ גננת   31  45    41

  גננת מארץ המוצא  60  44    --

  מנהיגי דת  48  23    9

  חברים ושכנים ישראלים  43  43    28

  חברים ושכנים מארץ המוצא  72  68    --

  עיתונות, רדיו,  טלוויזיה:תקשורת  52  67    29

   עזרה בהשגחה בעת הצורך ממי לבקשאין  9  14    7

  זקוקה לעוד תמיכה כהורה  55  57    23

  

, חברים ושכנים מארץ המוצא, רופאים ואחיות, ובהם, מרבית האמהות דיווחו על מקורות תמיכה שונים

ם בארץ והקשר מתקיים כנראה אף כי רובם אינם נמצאי(ואף הוריהן , מנהיגי דת, גננות מארץ המוצא

שכנים , חברים, אחרות דיווחו גם על קבלת תמיכה מגננות ישראליות). באמצעות טלפון ומכתבים

אחיות בריאות רופאים ובב, שיעורי ההיעזרות בחברים. ואף מאמצעי התקשורת, ומעסיקים ישראלים

, לדוגמה .די אמהות ישראליותי- למדווח עלבהשוואהגבוהים , ובאמצעי תקשורתבשירותי דת , הציבור
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 בקרב 24%לעומת , דיווחו על היעזרות באחיות בריאות הציבור 3-5 מבין האמהות של ילדים בני 50%

 דיווחו על היעזרות 43%- מארץ המוצא ו דיווחו על היעזרות בחברים68%; אמהות הישראליותה

 דיווחו על היעזרות בשירותי 23%; אמהות הישראליות בקרב ה28%לעומת , בחברים ושכנים ישראלים

 ות זקוקןהצהירו שהלמעלה ממחצית האמהות ,  עם זאת.אמהות הישראליות מה9%לעומת , דת

, למשל( לעזרה קונקרטית ות זקוקן על מי להסתמך כשהןדיווחו שאין לה 14%-9%-ו, לתמיכה נוספת

 52%: עדר תמיכהירות על ההוריות דיווחו יותר מאח-אמהות חד, כצפוי). שמירה על הילד כשהוא חולה

 דיווחו שאין להן על מי להסתמך כשהן זקוקות לעזרה 26%- ו,תמיכה נוספתלמהן ציינו שהן זקוקות 

  .קונקרטית

  

  שימוש בשירותים. 10
  

שהייה של ת הומסגרתיאור  מוקדש ל,הםוהוריים  דפוסי השימוש בשירותים של הילדמתיאורחלק נרחב 

ובהקשר זה , הםושביעות הרצון מ שירותי הבריאותבצגו דפוסי השימוש  יובהמשך .הילדים במשך היום

 וצרכים לשירותים נוספים ,אחריםבנוסף יוצגו דפוסי השימוש בשירותים .  של הילדיםהחיסוניםשיעורי 

  . שההורים ביטאו

  

   מסגרות שהייה10.1
 ,שעות היום במסגרותנמצאים ב) 64% (3 מהילדים עד גיל יםשליש-כשני עולה כי 22מהנתונים בלוח 

ומופעלות , שהוקמו כמענה לצורך של ההורים בהשגחה על הילדים, מסגרות פרטיותבנמצאים רובם 

מהילדים ) 73% (יםשליש-למעלה משני. העובדים הזריםידי מטפלות חסרות הכשרה מקהילת -לרוב על

, עירונית או פרטית, ימהולאחר מכן במסגרת משל, מסגרות עירוניותשעות הבוקר ב נמצאים ב3-5בגילאי 

 13%לעומת , העובדים הזרים בקרב 3-5 מהילדים גילאי 2%רק . ורבע נמצאים במסגרת פרטית כל היום

  .  אינם נמצאים במסגרת יום,3-5 גילאי הישראליםהילדים בקרב 

  

  )באחוזים ( לפי גיל,שהייה לילדיםשימוש במסגרות : 22 לוח
     עובדים זרים     ישראלים 

3-5    3-5  0-2    

  הכל במספרים -סך  75  91    847

  תפרטי  56  25    

  תעירוני  8  73    

  מסגרתנמצאים בלא   36  2     13

  

,  שעות בממוצע8-כ,  שעות ביום4-13שוהים במסגרות בין ) 3-5, 0-2(הילדים בשתי קבוצות הגיל 

, ליש מהילדיםש.  השוהים במסגרת3-5 שעות בקרב כלל הילדים בישראל בני 5.9בהשוואה לממוצע של 

 מהילדים שוהים במסגרת 10% ,מתוכם.  שעות ויותר ביום9שוהים במסגרות , בשתי קבוצות הגיל
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הצהריים -מסגרת בוקר ומסגרת המשך לשעות אחר: לעתים מדובר בשתי מסגרות.  שעות10-למעלה מ

  ).23לוח (

  

  לפי גיל * ,ה במסגרתי שעות שהי:23 לוח
    עובדים זרים    ישראלים 

3-5    3-5  0-2    

  הכל במספרים -סך  75  91    847

   שעות שהייה במסגרתטווח  4-13  4-13    4-10

  ממוצע  8  7.5    5.9

   שעות4-6אחוז הנמצאים   3  21    77

   שעות7-8אחוז הנמצאים   64  46    17

  שעות ומעלה 9אחוז הנמצאים   33  33    6

  .     ממוצע לגבי הילדים השוהים במסגרות   * 

  

בלוח . נשאלו האמהות לגבי מניעיהן לבחירת המסגרת לילד,  דפוסי צריכת השירותיםעל מנת להבין את

.  פרטית לעומת עירונית-לפי מסגרת ההימצאות של ילדים , ידי האמהות- מובאים המניעים שצוינו על24

הם מיקום נוח , בשני סוגי המסגרות, אמהותהמניעים המרכזיים לבחירת המסגרת לילד עליהם דיווחו ה

האמהות לילדים במסגרות הפרטיות הדגישו יותר ). 22%(ועלות , )26%(משך הפעילות ) 54%, 35%(

בעוד ההורים לילדים , )19%(ותרבות וערכים של ארץ המוצא , )28%(מרכיבים של מאפייני המטפלת 

  ). 33%(במסגרות העירוניות הדגישו יותר את מרכיב הלמידה והידע שמעניקות מסגרות אלו 

 יותר ותמרוצוכי הן , אמהות דיווחו על שביעות רצון מהמסגרות בהן משולבים ילדיהןמרבית ה

 ן ציינו שאינ20%-כ.  מאשר במסגרות הפרטיות,התכנים במסגרות העירוניותממהתנאים הפיזיים ו

   ,מהתכניםדיווחו על חוסר שביעות רצון  20%-כ,  רצון מהתנאים הפיזיים במסגרות הפרטיותותשבע

בצד האחוזים הגבוהים של שביעות רצון מהמסגרות . מהמטפלת חוסר שביעות רצון על 10%-וכ

מרגישות קושי בתקשורת עם הגננות שהן ) כולן מדרום אמריקה( מהאמהות 12%דיווחו , העירוניות

  .)24לוח  (במסגרות העירוניות
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  )באחוזים(לפי סוג מסגרת , ושביעות רצון,  שהייה לילדהמניעים לבחירת מסגרת: 24 לוח
    ותפרטימסגרות   ותעירונימסגרות 

 הכל במספרים-סך  58  72
  המניעים לבחירת מסגרת שהייה    

  מיקום הגן  35  54

  מטפלת/מאפייני הגננת  28  17

  משך הפעילות  26  26

  עלות  22  22

  המלצה  19  14

  תרבות וערכים  19  2

  למידה וידע  12  33

  חוסר בררה  9  13

      

  רת השהייהשביעות רצון ממסג    

  שביעות רצון כללית  80  91

  תנאים פיזיים  80  98

  מאפייני המורה  91  91

  כני הלימודות  77  94

  

   שירותי בריאות10.2
למרות . חולים מאוחדת מפעילה הסדר במסגרתו ילדי עובדים זרים יכולים ליהנות מביטוח רפואי-קופת

לדברי , כשהסיבה המרכזית לכך, טוח בריאות מהילדים אין בי41%-ל, 25כפי שניתן לראות בלוח , זאת

-מקבלים את השירות הרפואי בקופת, )48%(רוב הילדים המבוטחים . היא עלותו הגבוהה, ההורים

  .  נוספים יש ביטוח בריאות פרטי11%-ל. חולים מאוחדת

  

עוד . טיהוא רופא פר) אליו פונים כשהילד חולה(שירות הבריאות המרכזי ) 36%( עבור כשליש מהילדיםב

 45%( כשירות בריאות מרכזי ת הרופאים לזכויות אדםה של עמותמרפאהמשתמשים בשירותי  4%

 מההורים 8%-מעניין ש.  דיווחו על פנייה לחדר מיון1%-ו, )דיווחו שהם משתמשים בשירות זה מדי פעם

ים כשהילד אליו הם פונ, דיווחו על שימוש בשירותי התחנה לבריאות המשפחה כשירות בריאות מרכזי

שהילד ביקר , 3-5 מהילדים גילאי 50%-ו, 0-2 מהילדים גילאי 75%דיווחו הוריהם של , הכל-בסך. חולה

 מהילדים 10%ושל , 0-2 מהילדים גילאי 60%הוריהם של . אצל רופא בשלושת החודשים שקדמו לריאיון

  ).  25לוח (דיווחו על ביקור בתחנה לבריאות המשפחה , 3-5גילאי 
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  )באחוזים(רות בריאות מרכזי יביטוח בריאות וש: 25 לוח
  הכל במספרים-סך  166

    

  יש לילד ביטוח רפואי  59

  חולים מאוחדת-קופתביטוח ב  48

  ביטוח פרטי  11

    

  רופא פרטי  36

  תחנה לבריאות המשפחה  8

  מרפאת רופאים למען זכויות אדם  4

  מיון  1

  

ים מהיבטים שונים של השירות הרפואי המרכזי בו הם שביעות הרצון של ההורשיעורי  הנתונים על

, בשל השימוש הנרחב בתחנות לבריאות המשפחה, עם זאת. 26 מובאים בלוח משתמשים כשהילד חולה

ולא רק אלו , נתבקשו כל ההורים המבקרים בתחנות לבריאות המשפחה להביע את דעתם על השירות

  .   לצורך רפואה ראשונית אלההמשתמשים בתחנות

  

  ) באחוזים(שביעות רצון מהשירות הרפואי : 26לוח 
   תחנות לבריאות המשפחה   מאוחדתחולים -תקופ  רופא פרטי

  הכל במספרים-סך  131  80  60

  שעות פתיחה  90  81  98

  איכות הטיפול  98  91  80

   הטיפולעלות  98  76  95

  רכי הילדוהבנת צ  95  94  88

  משך המתנה  92  90  82

  ידי הצוות-ה עלשפהידיעת   65  68  91

   ההורהיחס כלפי  95  94  96

  הדרכת הורים  93    

  

, רכי הילדוחולים מאוחדת הביעו שביעות רצון מהבנת צ- ומעלה מהמבוטחים בקופתתשעים אחוזים

בשני ). 81%(שעות הפתיחה משביעות רצון פחות . מאיכות הטיפול וממשך ההמתנה, מהיחס כלפי ההורה

ידי -וידיעת השפה על) 76%(עלות הטיפול : נמוכים יותרשביעות רצון רי שיעותחומים הביעו ההורים 

  ). 68%(הצוות 
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היחס כלפי ההורה וידיעת , העלות, עות הפתיחהלגבי ש גבוהה יים הפרטיםשביעות הרצון מהרופא

  . יותרים מתנה ומאיכות הטיפול נמוכהשביעות הרצון ממשך השיעורי . השפה

    

  למעלה . וחו שהן משתמשות כיום בשירותי התחנות לבריאות המשפחהדיו) 79%(מרבית האמהות 

היחס כלפי , איכות הטיפול, שעות פתיחה( מהן מרוצות משירותי התחנות בתחומים השונים 90%-מ

 ציינו שהן שבעות רצון מההדרכה הניתנת להן 90%-למעלה מ). רכי הילד ועלות השימושוהבנת צ, האם

ממצא העולה בקנה אחד עם האחוזים הגבוהים של האמהות שדיווחו על , םידי הצוות בגידול הילדי-על

ציינו שהו נתקלות ) 35%( כשליש, עם זאת. התחנות לבריאות המשפחה כמקור תמיכה בגידול הילדים

  . ידי הצוות-הבנת שפתן על-בקושי בשל אי

  

) 89%-88%(רוב האמהות  .27הנתונים על שיעורי החיסון של ילדי עובדים זרים לפי גיל מובאים בלוח 

כעשירית מהילדים אינם ,  עם זאת.דיווחו כי הילדים קיבלו את כל החיסונים הנדרשים על פי גילם

אחוזים בודדים .  כל הילדים הצעירים מתחסנים בתחנות לבריאות המשפחה.מחוסנים באופן מלא

  . במקום אחר או ,אצל הרופא הפרטי, חולים-התחסנו בקופת) 7%-כ (3-5מהילדים גילאי 

  
  )באחוזים (גיללפי , חיסון לילדי עובדים זרים: 27 לוח

3-5  0-2    

  הכל במספרים-סך  75  91

  חוסן כנדרש  88  89

  חוסן חלקית או לא חוסן כלל  12  11

  

   שימוש בשירותים נוספים10.3
 עולה 28מהנתונים בלוח  .האמהות נשאלו עד כמה הן וילדיהן משתמשים בשירותים קהילתיים נוספים

 בקרב אמהות 51%לעומת , 14%(ה יהמשפחות עושות שימוש מועט בשירותים ציבוריים כגון ספריכי 

 70% :ןשירותי הדת תופסים מקום חשוב בחייה, לעומת זאת). 39% לעומת 4%(ס "מתנב ו,)שראליותי

  . מהאמהות דיווחו על שימוש בשירותי דת

  

  )באחוזים (שימוש בשירותים נוספים: 28 לוח
  הכל במספרים-סך  166

  שירותי דת  70

  ס"מתנ  14

  היספרי  4

  ה"מסיל  71

  קו לעובד  13

  

 פירטו רק מעט מהמרואיינות,  נוספים הקשורים בגידול הילדיםםאם הן זקוקות לשירותיהכשנשאלו 

, השירותים שצוינו בשכיחות הגבוהה ביותר הם חוגים ופעילויות לגיל הרך. שירותים שהן נזקקות להם
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כולל קורסים או מענה טלפוני בנושא גידול , ושירותי תמיכה בהורים, יהיספר,  משחקים בשכונהגן

  .הוריות וסיוע נפשי-סיוע למשפחות חד, הילדים

  

  דאגות וציפיות לעתיד הילד,  החיים בישראל.11
  

סיבות  וה,הסיבות להגירה מארץ המוצא,  של המשפחות לישראלן רקע על הגירתלהלן יובאו מספר נתוני

 אמהות עלנשאלו ה,  בארץ זרהן את ילדות המגדלכעובדות זרות. יפו-אביב  לישראל ולעיר תלןלהגעת

 ות צופן והיכן הןהשכלת ילדיהלגבי  ן ציפיותיהעל,  המרכזיות בגידול הילדים בישראלןדאגותיה

  . יחיו בעתיד הרחוקהילדים ש

ארץ בבו את ארץ המוצא בשל המצב הכלכלי רבעים מן ההורים עז-כשלושה: סיבות לעזיבת ארץ המוצא

 מההורים ציינו את הרצון בשיפור איכות החיים עשר אחוזים-ארבעה. והצורך להתפרנס, המוצא

 מההורים ציינו כי עזבו את ארץ המוצא בעקבות קרוב שבעה אחוזים. ובהרפתקה כסיבה להגירה

 או בעיה ,אישיות כמו נישואים כפוייםסיבות נוספות כללו בעיות . משפחה או חבר שכבר היגר לישראל

   .לעזיבת ארץ המוצאמפרט את הסיבות  29לוח .  ורצון להגיע לארץ הקודש,רפואית של הילד

  

  )באחוזים ( הסיבות לעזיבת ארץ המוצא:29 לוח
 הכל במספרים-סך  166

  צורך בפרנסה, מצב כלכלי  74

  הרפתקה, שיפור באיכות חיים  14

  היה כאןבעקבות מישהו שכבר   7

  פוליטי בארץ המוצא-בטחוני-מצב חברתי  5

  בעיות אישיות  5

  רצון להגיע לארץ הקודש  5

  

כמחצית מן ההורים בחרו להגיע לישראל בעקבות המלצה של קרוב : סיבות להגעה דווקא לישראל

. 'ארץ לידת ישו וכד, רבע מההורים ציינו כי בחרו בישראל משום שהיא ארץ הקודש. משפחה או חבר

אחוזים בודדים . ציינו כי המצב הכלכלי בישראל טוב ויש תעסוקה לעובדים זריםעשר אחוזים -שבעה

  . )30לוח  (הגיעו לישראל באופן מקריכי  או ,מההורים ציינו כי הגיעו בעקבות אשרת עבודה

  

  )באחוזים(הסיבות להגעה לישראל  :30 לוח
  הכל במספרים-סך  166

  בעקבות המלצה  52

  קודשארץ ה  25

  עבודה לעובדים זרים, כלכלה טובה  17

  אשרת עבודה  5

  מקרי  4
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כשליש מההורים ). 32לוח  (יפו-ל אביב ההורים נשאלו מדוע החליטו לגור בעיר ת:יפו-סיבות להגעה לתל אביב

 יפו-ביבאל כשליש ציינו כי הגיעו לתו ,עבודה או מעסיקמקום  בעקבות יפו-ביבאל בחרו להגיע לת

 בעלת נגישות עיר מרכזיתיפו -כשליש ציינו את היותה של תל אביב. כרים או משפחהבעקבות מ

נו עשר אחוזים מההורים ציי-שבעה.  ציינו את היותה של העיר מרכז לעובדים זרים20%-ו, לשירותים

- נים ובתי כמו ג,ילדי עובדים זרים ל הניתניםאת השירותים, יפו-כסיבה למגוריהם בתל אביב, במיוחד

   ).31לוח  (עם גישה מיוחדתספר 

  

  )באחוזים(יפו -הסיבות למגורים בעיר תל אביב :31 לוח
  הכל במספרים-סך  166

  מעסיק, עבודה  35

  בעקבות משפחה או חברים  33

  נגישות לשירותים ציבוריים  30

  

גם  שהן כעובדות זרות הדאגות המרכזיות שלהן עלהאמהות נשאלו : דאגות עיקריות של האמהות

יינו ות מהאמהות צבר, למרות שהראיונות נערכו לפני תקופת מבצעי הגירוש). 32לוח  (ת לילדיםאמהו

 22% , ציינו חשש מגירוש או מעצר26%: רות להיות המשפחה והילד חסרי מעמד אזרחיודאגות הקש

 . על דאגה בנוגע למעמד האזרחי של המשפחה כולה11% ;דיווחו על דאגה לגבי מעמד הילד ועתידו

 על המצב 16%- דיברו על המצב הכלכלי ו19%: מהות ציינו גם דאגות הקשורות למצב בארץהא

 4%- התייחסו לחינוך הילד ו9%,  ציינו דאגות כלליות בקשר להורותעשר אחוזים-שבעה. הביטחוני

  .  ולבריאות

  

  )באחוזים (עתיד המשפחה והילדלגבי דאגות מרכזיות : 32 לוח
  ודאות-מעצר ואי, חשש מגירוש  26

  עתיד הילד כאן, מעמד אזרחי של הילד  22

  מעמד אזרחי של המשפחה  11

  פרנסה, מצב כלכלי  19

  פיגועים, מלחמה, מצב בטחוני  16

  בריאות  4

  הורות  17

  

ניכר שלאמהות יש ציפיות .  מובאים נתונים על ציפיות האמהות להשכלה העתידית של הילדים33בלוח 

 תאקדמאיהשכלה רוצות שהילד יהיה בעל ) 54%(למעלה ממחצית האמהות : גבוהות לגבי עתיד ילדיהן

-שני. עשרים ושניים אחוזים מצפות שהילד ירכוש מקצוע). 16%" (כמה שיותר"או שילמד , כשיגדל

  . השכלה גבוהה או מקצועיתות שיהיו בעלןציפו מהמהאמהות טענו כי גם הוריהן  יםשליש
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  )באחוזים (לדהשכלת הי: ציפיות לעתיד: 33לוח 
  הכל-סך  166

   שנות לימוד12  5

  תואר ראשון  18

  תואר שני  3

  לסיים אוניברסיטה  33

  לרכוש מקצוע  22

  "כמה שיותר"שילמד   16

  "כמה שיוכל/כמה שירצה"שילמד   5

  

כרבע , 34כפי שניתן לראות בלוח . כשיגדל, האמהות נשאלו היכן הן צופות שהילד יחיה בעתיד הרחוק

מצהירות על רצונן שהילד יחיה בישראל בעתיד ) כשליש מהאמהות שמוצאן מדרום אמריקה( מהאמהות

 מהמרואיינות השיבו ארבעים ואחד אחוזים. רבע נוסף אינן יודעות היכן הן רוצות שהילד יחיה. הרחוק

השיבו שהן האמהות ש). 55%( האמהות הפיליפיניות עיקרב, רוצות שהילד יחיה בארץ המוצאהן כי 

 הן בעלות ותק ממוצע גבוה יותר בארץ ,שאינן יודעות שיבו שההאל וגם ,צות שהילד יחיה בישראלרו

  .    רוצות שהילד יחיה בארץ המוצאהן  שאלה שהשיבומ

  

  )באחוזים(לפי ארץ המוצא של האם , ארץ מגורי הילד: ציפיות לעתיד: 34 לוח
    הכל-סך  אפריקה  דרום אמריקה  פיליפינים

  הכל במספרים-סך  166  43  65  58

  ישראל  26  19  35  14

  ארץ המוצא  41  30  35  55

  ארץ אחרת  6  14  14  3

  לא יודעת  25  37  15  28

  



  27

  ביבליוגרפיה
  

  .ירושלים. 31כרך . 1038כתבי אמנה . אמנה בדבר זכויות הילד. 1991. מדינת ישראל

  

 .ירושלים, רי מדיניות מכון פלורהייסמר למחק.יפו-עובדים זרים בדרום תל אביב. 1999. י, שנל
  

מכון . יפו-לקחים מתל אביב: מדיניות עירונית כלפי מהגרי עבודה. 2002. מ, אלכסנדר; .י, שנל

  .ירושלים, פלורהייסמר למחקרי מדיניות

 

Barnett, W.S. 1995. "Long-Term Effects of Early Childhood Programs on Cognitive and School 

Outcomes". Future of Children 5(3):25-50. 

 

GAO. 1995. Child Welfare: Opportunities to Further Enhance Family Preservation and Support 

Activities. Washington D.C.: US General Accounting Office: GAO\HEHS 95-112. 

 

Peterson, J.L.; and Zill, N. 1986. "Marital Disruption, Parent-Child Relationships, and Behavior 

Problems in Children". Journal of Marriage and Family 48(2):295.  

 

Ramey, C.T.; and Ramey, S.L. 1998. "Early Intervention and Early Experience". American 

Psychologist 53(2):109-120. 

 

Weikart, D.P.; and Schweinhart, L.J. 1997. "High/Scope Perry Preschool Program". In: Primary 

Prevention Works. Albee, G.W.; and Gullotta, T.P. (Eds.), pp. 146-166. Sage Publication. 

 

Zigler, E.F.; and Styfco, S. 1996a. "Head Start and Early Childhood Intervention: The Changing 

Course of Social Science and Social Policy". In: Children, Families and Government: Preparing 

for the Twenty-first Century. Zigler, E.F.; Kagan, S.L.; and Hall, N.W. (Eds.), pp. 132-155. 

Cambridge University Press, NY.  
  

 


	שער
	פרסומים נוספים
	תקציר
	תודות
	תוכן עניינים
	רשימת לוחות
	1. מבוא
	2. אוכלוסיית המחקר ומטרות המחקר
	3. מערך המחקר ושיטת איסוף הנתונים
	4. יצירת רשימת הילדים והדגימה
	5. מאפיינים סוציו-דמוגרפים ותעסוקתיים
	6. תנאי מחיה
	7. חיי היום-יום של הילדים
	8. התפתחות, רווחה נפשית ובריאות
	9. הורות
	10. שימוש בשירותים
	11. החיים בישראל, דאגות וציפיות לעתיד הילד
	ביבליוגרפיה

