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■ תקציר

י" אתגר מציבים שונה, וממסורת שונה תרבותי מרקע הגיעו אשר מאתיופיה, העולים התלמידים
גבוה שיעור קלטו אשר בתיספר ב48 שבוצע מחקר במסגרת בארץ. החינוך מערכת בפני מיוחד
מורים, מנהלים, ובהם בבתיהספר שונים תפקידים בעלי רואיינו מאתיופיה, עולים תלמידים של
עם שנערכו מהראיונות שנאספו הממצאים מוצגים זה בדו"ח ופסיכולוגים. יועצים קליטה, רכזי
על מידע לספק נועדו הריאיונות ופסיכולוגים. חינוכיים יועצים  המסייעים המקצועות אנשי

הבאות: הסוגיות
עם לעבודה המסייעים המקצועות אנשי של והמיומנויות ההכשרה של ההתאמה מידת (1)

מאתיופיה. עולים תלמידים
אלה. לתלמידים בעבודתם המסייעים המקצועות אנשי מטפלים בהן העיקריות הבעיות (2)

שהם והצרכים העולים עם בעבודתם המסייעים המקצועות אנשי נתקלים בהם הקשיים (3)

בקהילה. ואבחוניים טיפוליים ושירותים הדרכה של בתחומים רואים

המקצועות אנשי מבחינת המערכת, ברמת מיוחדת, היערכות על מצביע אינו שנאסף המידע כללית,
בבתיהספר. העולים של לקליטתם המסייעים

בנוסף, שבועיות. שעות של בלבד קטן מספר ייעוץ בתפקידי מועסקים והפסיכולוגים היועצים רוב
בתיספר 48 מתוך ב11 כן, על יתר עולים. עם לעבודה שעות תוספת על נמסר לא המקרים ברוב
התלמידים עם עובדים אינם שהם דווח או פסיכולוג, או יועץ כלל נמצא לא במחקר שהשתתפו 

העולים.

ליועצים מאתיופיה עולים תלמידים של יותר גבוהים הפניה שיעורי על מצביעים הנתונים
הסיבה תשנ"ד. הלימודים בשנת בבתיהספר הופנו אשר התלמידים לכלל יחסית ולפסיכולוגים,
הלמידה. בתחום קשייהם היא ולפסיכולוגים ליועצים מאתיופיה העולים הילדים להפניית העיקרית
להוריהם. הניתן הייעוץ ומוקד האלה בילדים בטיפול מרכזי נושא אלה קשיים מהווים כמוכן

בבתי מאתיופיה עולים תלמידים עם העובדים ופסיכולוגים, שיועצים כך על מצביעים הממצאים ■

הביעו זאת, עם לתפקידם. אותם המכשירים מקצועי וניסיון פורמלית השכלה בעלי הינם הספר,
ולהערכת לאבחון הנוגעים בתחומים במיוחד נוספות, ובהשתלמויות בהדרכה צורך המרואיינים
רגשיים תרבותיים, מאפיינים והבנת זו באוכלוסייה טיפול העולים, התלמידים של התפקוד
אוכלוסיית לאפיוני יותר מתאימים אבחון כלי בפיתוח צורך גם העלו הם העולים. של וחברתיים

העולים.
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תודה דברי
 ולמימונו המחקר וביצוע לתכנון תרומתו על ג'וינטישראל לצוות להודות לנו היא נעימה חובה
ובהבנת בעצה לנו סייעו אשר אמויאל וליונה אתיופיה, עולי תחום ראש לשעבר גולדברג, לאלן
העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו והשלכותיהם. הנתונים משמעות
ולג'ק הדו"ח ובכתיבת המחקר כלי בבניית סייעו אשר נועם ולגילה דולב לטלל ובהערות. בעצות
גדליהו לאסנת נוספת תודה והשלכותיהם. הממצאים משמעות בהבנת שסייעו הערותיו על חביב

הנתונים. ובעיבוד המידע איסוף בארגון סיועה על

בהדפסה. הסיוע על שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה תודה
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מבוא .1

שב הביניים, וחטיבת ביתהספר גילאי ילדים של גבוה שיעור שכלל מאתיופיה, האחרון העלייה גל
תרבותי מרקע המגיעים תלמידים ולשלב לקלוט החינוך מערכת בפני העומד האתגר את והדגיש
נבחנה שלמה") ב"מבצע (שהגיעו אתיופיה עולי לקליטת בתיהספר של היערכותם שונים. ומסורת
החינוך משרד ג'וינטישראל, עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי ב1994 שבוצע במחקר
קליטה רכזי מורים, מנהלים, רואיינו זה מחקר במסגרת אתיופיה. יהודי למען הישראלי והארגון
של גבוה שיעור קלטו אשר בבתיספר העולים התלמידים עם העובדים מסייעים, מקצועות ואנשי
פיתוח העולים, עם לעבודה כוחאדם הכשרת היו: שנבחנו התחומים בין מאתיופיה. עולים תלמידים

רגילות. לכיתות עולים מכיתות התלמידים ומעבר זו, לאוכלוסייה המתאימות הוראה תכניות

החינוכיים היועצים  המסייעים המקצועות אנשי של ההיערכות בנושא מתמקד שלפנינו הדו"ח
לבחון נועד המסייעים המקצועות אנשי ריאיון מאתיופיה. העולים הילדים לקליטת והפסיכולוגים
מתקשים הם במה העולים, אוכלוסיית לצורכי מתאים מענה עבודתם דרכי מספקות מידה באיזו
את לשפר כדי הערכתם, עלפי נחוצים, תוספות או שינויים ואלו זו, אוכלוסייה עם בהתמודדות
על נוספת מבט נקודת המסייעים המקצועות אנשי מספקים כמוכן אלו. לתלמידים לסייע יכולתם

בבתיהספר. העולים התלמידים של השתלבותם

וגולןקוק דולבגנדלמן מדגישות החינוך, במערכת אתיופיה עולי בהשתלבות העוסק עמדה בכתב
בכיתות הקלט מכיתות מאתיופיה עולים תלמידים של הדרגתי שבשילוב החשיבות את (1990)
הכותבות משמעותיים. חסרים קיימים בהם בנושאים ממוקד סיוע מתן המשך תוך הרגילות,
ותפקוד ידע רמת עלידי המאופיינת הומוגנית קבוצה מהווים אינם העולים שהתלמידים מציינות
טובים וסיכויים יכולת בעלי יש אתיופיה יוצאי התלמידים בקרב גם אוכלוסייה, כבכל אחידה.
קליטתם. של מוקדם בשלב כבר לגילוי הניתנים ואחרים, לימודיים קשיים בעלי ויש להצלחה
עזר כוח עלידי לטיפול המתקשים הילדים את האפשר, ככל מוקדם להפנות, ממליצות המחברות
הבעייתיות, תחומי הגדרת במיוחד, החלשים התלמידים איתור את מאפשרת שהכשרתו מקצועי
הערכה באבחון, העוסקים המסייעים המקצועות אנשי ביצועה. על ופיקוח התערבות דרכי תכנון
העולים התלמידים באיתור לסייע היכול המקצועי", העזר "כוח את מהווים בבתיהספר וייעוץ
להנחות המקצוע אנשי יכולים בנוסף, שונים. תפקוד בתחומי המתגלות בבעיות ובטיפול המתקשים,
דרכים בגיבוש לצוות ולסייע מתקשים, לתלמידים התייחסות ובדרכי בגישות החינוכי הצוות את
חינוכיים, יועצים כלל בדרך כוללים אלה מקצוע אנשי העולים. של החברתית הקליטה לקידום
והכשרתי אקדמאי רקע מייצגים השונים שהמקצועות למרות סוציאליים. ועובדים פסיכולוגים
(קליגמן דומה המסייעים המקצועות שלושת של והמטרות היעדים של הארי שחלק הרי שונים,

.(1984

בעיות המפגינים בילדים פרטני, בטיפול או בייעוץ, עוסקים בבתיהספר המסייעים המקצועות אנשי
והתחנכו גדלו אשר ילדים של במקרה המורים. לצוות ובייעוץ וחברתיות, רגשיות התנהגותיות,
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ולנורמות דרישות למערכת והסתגלות למידה של בתהליך נמצאים ואשר שונה, בתרבות
רגישות יתר לגלות בטיפול או בייעוץ העוסק המקצוע איש חייב חדשות, וחברתיות התנהגותיות
מפסיכולוגים מתבקשת כמוכן, תגובותיהם. ואת מצבם את המטופלים, את להבין בניסיון
האבחון כלי בהתאמת הבעייתיות בשל זאת, ותרבות. רקע להבדלי רבה רגישות באבחון העוסקים

.(1983 (דותן שונה תרבותי מרקע הבאים לנבחנים המקובלים

שאלה מעלה ושונה, זרה מתרבות המגיעים עולים, לתלמידים ובייעוץ באבחון הכרוכה הבעייתיות
אוכלוסיית קשיי עם בבתיספר מסייעים מקצועות אנשי של ההתמודדות לדרכי ביחס משמעותית
העולים התלמידים עם המסייעים המקצועות אנשי של עבודתם לתוכן כן, על יתר וצרכיה. העולים
בתהליך העולים התלמידים מתנסים בהם הקשיים על נוספת מבט נקודת בהיותו רבה חשיבות
העולים התלמידים לקליטת בתיהספר היערכות בחינת במסגרת לפיכך, בבתיהספר. השתלבותם
עם לעבודה המסייעים המקצועות אנשי של ההיערכות לבחינת גם חשיבות יש מאתיופיה,

זו. אוכלוסייה עם בעבודתו ביתהספר לצוות סיוע ולמתן העולים, התלמידים

המחקר מ0רות .2

את לבדוק נועד מאתיופיה, עולים בתלמידים המטפלים המסייעים, המקצועות אנשי בקרב המחקר
זה מחקר דו"ח זו. אוכלוסייה לקליטת בתיהספר של הכללית ההיערכות במסגרת פעילותם

עיקריות: סוגיות בשלוש התמקד
העולים התלמידים עם לעבודה המסייעים המקצועות אנשי של והמיומנויות הרקע (1)

העבודה. במסגרת מקבלים שהם וההדרכה שעברו השתלמויות הכשרה, מבחינת מאתיופיה
עם בעבודתם המסייעים המקצועות אנשי מטפלים בהם העיקריות והבעיות העיסוק תחומי (2)

מאתיופיה. עולים תלמידים
הם אותם והצרכים העולים עם בעבודתם המסייעים המקצועות אנשי נתקלים בהם הקשיים (3)

בקהילה. ואבחוניים טיפוליים ושירותים הדרכה של בתחומים מזהים
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המידע איסוף ואופן המחקר כלי רקע, נתוני .3

מאתיופיה ה"זכאים"' העולים מהווים בהם הארץ, ברחבי יסודיים בתיספר ב48 נערך המחקר
בבתי הממלכתידתי. לזרם שייכים אחד) (למעט בתיהספר כל התלמידים. מכלל לפחות £159

עולים 2,960 מתוכם, תלמידים. 12,407 תשנ"ד הלימודים בשנת למדו במחקר השתתפו אשר הספר
"זכאים". עולים המכריע שרובם מאתיופיה

מאתיופיה העולים התלמידים ומספר מחוז לפי במחקר שנכללו בתיהספר ;1 לוח
המחוז

דרום מנח"י' מרכז חיפה צפון סה"כ
16 2 11 10 9 48 בתיספר סה"כ

1,344 84 436 477 619 2,960 עולים סה"כ
1,117 78 402 302 584 2,483 "זכאים" סה"כ
227 6 34 175 35 477 "ותיקים" סה"כ

ירושלים. חינוך מינהל *

לקליטת בתיהספר בהיערכות שונות בדרכים המעורבים התפקידים בעלי רואיינו ביתספר בכל
וביצוע היערכות על כוללת תמונה קבלת לצורך רואיינו בת'הספר סנהלי העולים. התלמידים
עולים, משולבים בהן הרגילות ובכיתות לעולים בכיתות המלמדים מורים החינוך. משרד מדיניות
רואיינו בנוסף, וקשייהם. התלמידים צורכי עם התמודדותם דרכי על מידע לקבל במטרה רואיינו
וקליטת לשילוב בסיוע תפקיד ממלאים הם בהם בתיספר באותם פסיכולוגים או ויועצים קליסה רכזי

מאתיופיה. העולים התלמידים

תלמידים עם העובדים מסייעים מקצועות אנשי רואיינו ב237 במחקר נכללו אשר בתיהספר מתוך
עולים תלמידים מופנים אליהם חינוכיים יועצים רואיינו מתוכם, בתיספר ב20 מאתיופיה. עולים
רואיינו יועצים, מועסקים לא שבהם בתיהספר ב17 ביתהספר. במסגרת קשיים המגלים
ריאיון במסגרת נעשה המידע איסוף סוציאלי. עובד רואיין נוסף ובביתספר חינוכיים פסיכולוגים

מובנה. שאלון באמצעות אישי

הוא בו ביתהספר את מזכה תלמיד כל .1.1.91 מתאריך לארץ שעלו תלמידים  "זכאים" תלמידים 1

המחקר כ"וותיקים". מוגדרים העולים התלמידים שאר שבועיות. שעות 1.75 של בתוספת לומד
בלבד. "זכאים" לתלמידים התייחס הנוכחי

העולים, התלמידים עם בעבודה ניסיונם חוסר בשל ייעוציים תפקידים בעלי רואיינו לא בתיספר ב8 2

פסיכולוג. או יועץ הימצאות אי על דווח נוספים בתיספר וב3
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אינם הם זאת, עם דומים. ויעדים מטרות ולפסיכולוגים שליועצים מדגישה המקצועית הספרות
את לחלק הוחלט לכן, עבודה. ודרכי ומקצועי אקדמי רקע מבחינת הומוגנית קבוצה מהווים
ובהם מרואיינים 20 מנתה (יועצים) הראשונה הקבוצה מקצועיות. קבוצות לשתי המרואיינים
השנייה הקבוצה ייעוצי. תפקיד גם הממלאים מורים ושני מורים גם שהם יועצים יועצים,

סוציאלי. עובד שהינו ומרואיין פסיכולוגים 16 מנתה (פסיכולוגים)

מקצועיות קבוצות לפי המרואיינים התפלגות :2 לוח

48 במחקר בת'90ר סהכ
37 שרואיינו מסייעים מקצועות אנשי סהיכ
20 יועצים סהכ
8 בלבד יועצים

* 10 יועצים/מורים
2 יועץ בתפקיד מורים
17 פסיכולוגים
16 פסיכולוגים
1 סוציאלי עובד

11 רוא"ן לא סה"כ
8 עולים תלמידים עם עובד שאינו יועץ/פסיכולוג
3 פסיכולוג או יועץ אין

המסייעים המקצועות אנשי של עיסוק ותחומי מקצוע1 J//77.4

בבתיהספר המסייעים המקצועות אנשי של והמיומנויות הרקע 4.1
ולגבי בכלל, המקצועי, ניסיונם לגבי מידע לספק שנועדו שאלות על לענות התבקשו המרואיינים
בעבודת לניסיונם להשכלתם, התייחסו אלו שאלות בפרט. מאתיופיה, עולים עם לעבודה הכשרתם
מאתיופיה עולים תלמידים עם לעבודה ולהכשרתם (3 (לוח שונות לאוכלוסיות והוראה ייעוץ

.(4 (לוח שוטפת והדרכה השתלמויות באמצעות

(אחוזים) המסייעים המקצועות אנשי של המקצועי והניסיון ההשכלה :3 לוח
פסיכולוגים יועצים סה"כ

(N=17) (N=20) (N=37) מקצועי וניסיון השכלה
השכלה

6 65 38 ראשון תואר
94 20 54 שני תואר
35 100 70 הוראה תעודת

מקצועי ניסיון
53 90 73 בהוראה ניסיון
0ש 100 0ש בייעוץ ניסיון

4



בתחומים הדרכה מקבלים או והכשרה ניסיון להם שיש המסייעים המקצועות אנשי שיעור :4 לוח
עולים תלמידים עם לעבודה הקשורים

פסיכולוגים יועצים סה"כ
(N=17) (N=20) (N=37) והדרכה הכשרה ניסיון,

77 95 87 טיפוח טעוני עם בעבודה ניסיון
59 75 68 מצוקה מארצות עולים עם בעבודה ניסיון
77 70 73 אתיופיה עולי על בהשתלמויות השתתפות

תלמידים עם בעבודה שוטפת הדרכה קבלת
12 15 14 מאתיופיה עולים

מיעוט ורק בייעוץ ניסיון שנות מ10 יותר בעלי כמחציתם בייעוץ: ניסיון על דיווחו המרואיינים כל
היועצים כל כאשר ההוראה בתחום ניסיון יש הקבוצות לשתי ניסיון. שנות מ3 פחות בעלי הם

הוראה. תעודת בעלי גם הם שרואיינו

טעוני לתלמידים ובייעוץ בהוראה ניסיון על דיווחו המרואיינים מרבית ,4 מלוח לראות שניתן כפי
העולים. התלמידים עם בעבודה לסייע יכול זה ניסיון מצוקה. מארצות לתלמידים או טיפוח

הקשורים בנושאים שעסקו בהשתלמויות השתתפו אשר המסייעים המקצועות אנשי שיעור :5 לוח
עולים תלמידים עם לעבודה

פסיכולוגים יועצים סה"כ
(N=17) (N=20) (N=37) השתלמויות סוגי

24 35 23 אתיופיה עולי של ומנהגים תרבות
18 20 15 עולים תלמידים של ושילוב קליטה
 15 6 עולים לתלמידים ייעוץ

12 5 6 עולים תלמידים אבחון
6 5 4 עולים לתלמידים הוראה

אתיופיה. לעולי הנוגעות בהשתלמויות השתתפות על דיווחו מהמרואיינים אחוזים ושלושה שבעים
השתלמו £159 זו, עדה של ומנהגים תרבות בנושאי בהשתלמויות השתתפו מחמישית למעלה
אבחון בשיטות עסקו אשר עיון בימי השתתפו יותר נמוכים ושיעורים חברתית, קליטה של בנושאים

העולים. לאוכלוסיית המתאימות הוראה ובשיטות וייעוץ

עולים תלמידים עם העובדים והפסיכולוגים היועצים שלקבוצת לראות ניתן שהוצגו מהנתונים
לציין, מעניין זו. אוכלוסייה עם לעבודה בסיס להוות היכולים והכשרה מקצועי רקע יש מאתיופיה
עם בעבודתם המתמקדת שוטפת הדרכה קבלת על דיווחו הנשאלים מכלל אחדים שרק זאת, עם

מאתיופיה. העולים התלמידים
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מאתיופיה עולים תלמידים עם בעםדתם המסייעים המקצועות אנשי של צרכים 4.2
אתגר המסייעים המקצועות אנשי בפני מציבה ושונה זרה מתרבות שבאו תלמידים עם העבודה
באלו נשאלו המרואיינים זו. אוכלוסייה עם לעבודה ביותר המתאימים ולאמצעים לדרכים באשר
זקוקים. הם סיוע ולאיזה נוספת הדרכה לקבל רוצים היו העולים, עם עובדים הם בהם מהתחומים

האבחון בתחום בהדרכה צורך ציינו £659 נוספת: בהדרכה צורך על דיווחו המרואיינים מכלל כ^80
ושיעור זו באוכלוסייה הטיפול לגבי בהדרכה צורך על דיווחו 389?. העולים, התלמידים של וההערכה
יותר נמוכים שיעורים העולים. של תרבותיים מאפיינים על נוספת בהדרכה צורך על דיווחו זהה
קשר ליצירת דרכים ולגבי העולים של וחברתיים רגשיים מאפיינים לגבי בהדרכה צורך על הצביעו

התלמידים. הורי עם

הקליטה קשיי עם בהתמודדות לסיוע זקוקים שהם ציינו המרואיינים מכלל ל>$90 קרוב
מתאימים אבחון כלי בפיתוח צורך ציינו אחוזים ושניים שישים העולים. התלמידים של וההשתלבות
צורך על הצביעו יותר נמוכים שיעורים טיפולי. כוחאדם בתוספת צורך ציינו ו^38 לעולים יותר
של המוטיבציה רמת להעלאת אמצעים ובגיבוש המגורים לאתרי בתיהספר בין מתווכים בגורמים

עולים. תלמידים המלמדים מורים

עיסוקם ותחומי המרואיינים של תפקידם של עיקריים אפיונים 4.3
ולשילובם לקליטתם המסייע מקצועי" עזר כ"כוח נתפסים בבתיהספר ופסיכולוגים יועצים כאמור,
מקצוע אנשי של עבודתם תוכן את בדקנו בכך, בהתחשב החינוך. במערכת העולים התלמידים של

אלה.

בבתיהספר ייעוצי בתפקיד מועסקים המסייעים המקצועות אנשי שמרבית עולה, הראיונות מתוך
או בשבוע שעות חמש בביתהספר לעבודה מקדישים מהם כ^20 בשבוע: שעות של קטן מספר
בביתהספר בתפקידם עוסקים 16^0 ורק לתפקידם שעות ל10 6 בין מקדישים נוספים כ^65 פחות.

יותר. או שעות 11 של בהיקף

והניהול. ההוראה בתחומי בביתהספר נוספים תפקידים גם ממלאים היועצים מבין שניםעשר
למורים ומדריך קליטה רכזי (שני בקליטה הקשורים נוספים תפקידים ממלאים מביניהם שלושה
גם ממלא הסוציאלי העובד הייעוצי. בתפקיד ורק אך עובדים הפסיכולוגים כל עולים). המלמדים

הקרוואנים. לאתר ביתהספר בין מקשר של תפקיד

עולים לתלמידים בהקשר המסייעים המקצועות אנשי עוסקים בהן הפעילויות על תמונה לקבל כדי
זו. אוכלוסייה עם בעבודתם כלולים עיסוקים אלו לציין המרואיינים התבקשו מאתיופיה,
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שונות מקצועיות בפעילויות העוסקים המסייעים המקצועות אנשי שיעור :6 לוח
פסיכולוגים יועצים סה"כ

(N=17) (N=20) (N=37) מקצועיות פעילויות
59 70 65 קשיים ואיתור מיון מבחני העברת
59 70 65 לימודיות בבעיות לתלמידים עזרה
77 100 89 רגשיות בבעיות לתלמידים עזרה
100 100 100 למורים ייעוץ
24 50 38 להורים וייעוץ הדרכה
42 55 49 חברתיים פרויקטים והפעלת תכנון

עזרה במתן גם עוסקים רובם למורים. ייעוץ במתן עוסקים המרואיינים שכל ללמוד ניתן 6 מלוח
מבחני בהעברת מעורבים המרואיינים ממחצית למעלה רגשיות. בעיות עם בהתמודדות לתלמידים
לימודיות, בבעיות לתלמידים סיוע במתן מעורבות גם ציינו דומה שיעור קשיים. ואיתור מיון
אחוזים ושמונה שלושים ובהפעלתם. חברתיים פרויקטים בהכנת השתתפות על דיווחו וכמחצית

הורים. בהדרכת עוסקים בלבד

וייעוץ רגשיות בבעיות לתלמידים סיוע תחומים: בשני בולטים לפסיכולוגים יועצים בין ההבדלים
שלושה לעומת רגשיות בבעיות עולים לתלמידים בסיוע מעורבות על דיווחו היועצים כל להורים.
בעיסוק מעורבות על היועצים כמחצית דיווחו להורים, הייעוץ בתחום הפסיכולוגים. מבין רבעים

הפסיכולוגים. מבין רבע לעומת זה,

ולפסיכולוגים ליועצים הפניות של עיקריים מאפיינים .5

שיעור את מציג 7 לוח מקורות. מספר עלידי ולפסיכולוגים ליועצים מופנים העולים התלמידים
אליהם. התלמידים את המפנים השונים הגורמים את שציינו המרואיינים

המפנה הגורם לפי הפניות, קיבלו אשר המסייעים המקצועות אנשי שיעור :7 לוח
אחוז המפנה הגורם

95 מורים
35 ביתהספר מנהל
32 עצמיות פניות
14 התלמידים הורי
22 אחרים גורמים
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ולפסיכולוגים. ליועצים עולים תלמידים להפניית עיקרי מקור הם המורים ,7 בלוח לראות שניתן כפי
של עצמיות פניות על דיווחו דומה שיעור מפנה. כגורם המנהלים את גם ציינו מהמרואיינים כשליש
ועובדים האתר עם מקשרים טיפוליים, מורים בהם אחרים, גורמים ציינו ובחמישית תלמידים

התלמידים. מהורי גם הפניות מקבלים שהם ציינו מעטים סוציאליים.

מכלל כ£ל13 שבממוצע, נמצא המסייעים המקצועות לאנשי תלמידים של ההפניה שיעורי בבדיקת
או ליועץ (תשנ"ד) האחרונה הלימודים בשנת הופנו במחקר שהשתתפו בבתיהספר התלמידים
בממוצע כ>£ל20 מהווים זמן, פרק באותו הופנו אשר ה"זכאים" התלמידים זאת, לעומת לפסיכולוג.
של יותר גבוהים הפניה שיעורי על מצביעים אלו ממצאים בבתיהספר. ה"זכאים" העולים מכלל

בבתיהספר. לפסיכולוגים או ליועצים המופנים התלמידים, לכלל יחסית עולים, תלמידים

בעיות בלימודים, קשיים בשל כלל בדרך בבתיהספר לפסיכולוגים או ליועצים מופנים תלמידים
האם, לבחון ניסינו הנוכחי במחקר המשפחה. בתוך וקשיים חברתיים או רגשיים קשיים התנהגות,
להפניית מהסיבות שונות אליהם מאתיופיה עולים תלמידים להפניית הסיבות המרואיינים, לדעת
בסיבות הבדל שקיים חושבים המרואיינים שמחצית מראה התשובות התפלגות ותיקים. תלמידים

הבדל. רואים אינם מחצית בעוד השונות, התלמידים קבוצות של ההפניה

לעומת עולים תלמידים של ההפניה סיבות לגבי המרואיינים עלידי שצוינו המרכזיים ההבדלים
על קשיים בלימודים, ספציפיים קשיים בשל בעיקר מופנים אתיופיים שתלמידים בכך הם ותיקים
ציינו בודדים אחרות. המשך למסגרות או לפנימיות מעבר לגבי בייעוץ וצורך תרבותיים הבדלים רקע
הזנחה, כגון המשפחתי בתפקוד הקשורים קשיים בשל מוותיקים יותר מופנים עולים שתלמידים גם

כלכליים. וקשיים אלימות ענישה, שיטות

עולים תלמידים עם והפסיכולוגים היועצים עבודת של עיקריים אפיונים .6
מאתיופיה

עליהם המסייעים המקצועות אנשי של העיסוק מתחומי אחד בכל יותר מפורט מידע יוצג זה בפרק
ביתהספר. לצוות וייעוץ המשפחות עם קשר והערכה, אבחון וייעוץ, טיפול הקודמים: בפרקים דווח

מהתחומים. אחד בכל המקצוע אנשי מתמודדים עימם הקשיים על גם נעמוד בנוסף,

וייעוץ טיפול 6.1
תלמידים בקרב מטפלים הם בהן העיקריות הבעיות את לציין התבקשו והפסיכולוגים היועצים

.8 בלוח מוצג זה מידע בבתיהספר. מאתיופיה עולים
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טיפלו* בהן הבעיות סוג לפי המסייעים, המקצועות אנשי שיעור :8 לוח
פסיכולוגים יועצים סה"כ

(N=17) (N=20) (N=37) הבעיה סוג
59 32 44 בלימודים קשיים
18 16 17 רגשיות בעיות
12 11 11 חברתיות בעיות
6 16 11 התנהגות בעיות
6 11 8 המשפחה בתחום בעיות

ל100. מסתכמים אינם האחוזים כן ועל ברשימה אחת מבעייה יותר לציין היה ניתן *

בלימודים לקשיים בנוסף הלימודים. בתחום בבעיות מטפלים שהם ציינו המרואיינים למחצית קרוב
דיווחו יותר קטנים שיעורים הטיפול. התמקד שבו כתחום רגשיים קשיים מהמרואיינים $17< ציינו
של יותר גבוה ששיעור לציין מעניין משפחתיות. ובעיות חברתיות בעיות התנהגותיות, בעיות על
יותר אותם מכוונת שהכשרתם ליועצים בהשוואה בלימודים, בקשיים טיפול על דיווחו פסיכולוגים

הלמידה. בתחום בבעיות לטיפול

לגבי משמעותיות שאלות מעלה שונה, תרבותי מרקע הבאה באוכלוסייה ובטיפול בייעוץ העיסוק
והתנהגותה שערכיה לאוכלוסייה המערבי, בעולם המקובלות הייעוציות השיטות של התאמתן
להתאימן במטרה העבודה, בשיטות שינויים הכנסת לעתים מצריכים ותרבות שפה הבדלי שונים.
כך על דיווחו הנוכחי במחקר המרואיינים ממחצית פחות מטפלים. בה האוכלוסייה לאפיוני
מאתיופיה, עולים תלמידים עם בעבודתם משתמשים הם בהן הייעוץ ושיטות הטיפולית שגישתם
את משנים שהם שטענו המקצוע אנשי ותיקים. ישראלים תלמידים עם הטיפולית מגישתם שונים
בשפה שימוש של שונות למשמעויות הרגישות מידת את מגבירים שהם ציינו עבודתם, דרכי
לתלמידים, בגישתם וסובלנות גמישות יותר מגלים האתיופית), בתרבות למשמעותה (בהתייחס

ומתחנך. גדל הילד בו המשפחתי למצב התייחסות תוך מסקנות בהסקת יותר ונזהרים

והערכה אבחון 6.2
הקיימים הכלים של התאמתם מידת היא והערכה אבחון בנושא המרכזיות השאלות אחת
המקצועית הספרות מונה מאתיופיה עולים תלמידים אבחון של במקרה המאובחנת. לאוכלוסייה
הבודק בין בתקשורת קושי וביניהם המקובלים, האבחון בכלי בשימוש ספציפיים קשיים מספר
בשל בנוסף, שכלי. כושר להערכת כקנהמידה לשוניים במבחנים להשתמש יכולת וחוסר לנבדק
תפקודם את להשוות ניתן לא בבתיספר, פורמלית בלמידה העולים מרבית של המועט הניסיון
(דותן בביתספר הלומדת אוכלוסייה על המבוססות שונים, משכל במבחני הקיימות לנורמות

.(1983
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התלמידים את מאבחנים הם בהם הכלים באותם להשתמש נוהגים הם האם נשאלו המקצוע אנשי
(65^ ממחציתהפסיכולוגים ולמעלה (85?O) היועצים מרבית מאתיופיה. העולים הוותיקיםלאבחון

י במבחנים שימוש על דיווחו היועצים האוכלוסיות. שתי לאבחון כלים באותם שימוש על דיווחו
וחשבון, הנקרא הבנת קריאה, כגון ספציפיים בתחומים וליקויים הישגים לבדיקת דידקטיים
ותפקוד קוגניטיבי תפקוד טווח לבדוק שנועדו פורמליים במבחנים שימוש על דיווחו והפסיכולוגים
היא הקיימים המבחנים של התאמה לאי העיקרית שהסיבה טענו המקצועיות הקבוצות שתי רגשי.
התאמת לאי שהוזכרו נוספות בעיות התלמידים. של המילולי התפקוד את לאבחן האפשרות העדר
ובמשחק בציור התנסותם וחוסר מאתיופיה העולים התלמידים של החינוכי ברקע חסרים הן הכלים

,: המערבית. בתרבות שמקובל כפי הרך, בגיל שונות גיאומטריות בצורות
r י

משתמשים הם בהם הפורמליים שהמבחנים ציינו באבחון, גם העוסקים הפסיכולוגים כל בנוסף,
משקפים אינם שהמבחנים מכיוון עולים תלמידים בקרב והערכה אבחון לצורכי מתאימים אינם
של המילולי התפקוד של מהימן אבחון מאפשרים ואינם התחנכו העולים בה התרבות את

התלמידים.

מחצית נוהגים מאתיופיה, תלמידים לגבי הקיימים האבחון בכלי השימוש קשיי על להתגבר בניסיון
חלקם זו. לאוכלוסייה המבחנים העברת בתנאי שינויים להכניס מהפסיכולוגים ומחצית מהיועצים
הוראות על חזרה זמן, תוספת (מתן המבחנים של ההעברה תנאי את לשנות נוהגים שהם ציינו
במתורגמן, נעזרים מילוליים, שאינם בחלקים רק משתמשים שהם הוסיפו וחלקם והסברים),

משותף. ומשחק חופשית כתיבה ציור, כגון מטלות ומוסיפים

העולים התלמידים משפחות עם קשר 6.3
התלמידים של המשפחתי לרקע ההתייחסות בתלמיד, מעיקרו מתמקד בביתהספר שהייעוץ למתת
או שהיועץ במידה מתאפשרת זו התייחסות ההתערבות. תכנון ולשם הקשיים הבנת לצורך חיונית
של במקרה עימם. כלשהו קשר ומקיימים שבטיפולם התלמידים הורי את מכירים הפסיכולוג
הקשר מקבל חדשה, לתרבות הסתגלות קשיי עם מתמודדת המשפחה כל כאשר עולים, תלמידים
טובה הבנה מאפשר הקשר תוקף. משנה התלמידים הורי לבין בבתיהספר ופסיכולוגים יועצים בין

המשפחתית. במסגרת נתקל הוא בהם הקשיים ושל התלמיד של עולמו של יותר

התלמידים הורי עם קשר קיום על מהפסיכולוגים ו^47 מהיועצים £559 דיווחו הנוכחי, במחקר
אנשי מקבוצות אחת כל של הקשר מתמקד בהם הנושאים את מציג 9 לוח מאתיופיה. העולים

ההורים. עם המקצוע
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הורי לבין בינם השונים הקשר מוקדי על שדיווחו המסייעים המקצועות אנשי שיעור :9 לוח
___ העולים* התלמידים
פסיכולוגים יועצים סה"כ

(N=17) (N=20) (N=37) הקשר מוקדי
35 60 49 התלמיד קשיי על מידע מתן
26 50 38 התלמיד התקדמות על מידע מתן
24 30 27 משפחתיות בבעיות טיפול
12 40 27 ענישה לגבי להורים ייעוץ
12 30 22 היגיינה על שמירה על ייעוץ
18 15 16 לתלמיד למידה הרגלי הקניית על ייעוץ

ל100. מסתכמים אינם האחוזים כן ועל ברשימה אחד קשר ממוקד יותר לציין היה ניתן *

להורים מידע במסירת מתמקד ההורים עם שהקשר ציינו המרואיינים כמחצית לראות, שניתן כפי
התלמידים. התקדמות על מידע במסירת גם מתמקד שהקשר מסרו ו^38 התלמידים קשיי על
במשפחה, תקשורת ליצירת דרכים כגון בנושאים גם להורים מייעצים שהם ציינו יותר קטן שיעור
וקבלת לילדים למידה הרגלי הקניית אישית, היגיינה על לשמירה חינוך וענישה, עידוד אמצעי

המשכית. חינוכית מסגרת לבחירת ביחס החלטות

קיום על דיווחו אשר המרואיינים כל הצביעו העולים, התלמידים הורי עם הקשר לטיב בהתייחס
.10 בלוח מוצג הקשיים על מידע התלמידים. הורי עם בעבודה מיוחדים קשיים על קשר,

הורי עם הקשר בקיום שונים קשיים על שדיווחו המסייעים המקצועות אנשי שיעור :10 לוח
העולים' התלמידים

פסיכולוגים יועצים סה"כ
(N"17) (N=20) (N=37) הקושי סוג

38 69 41 שפה קשיי
13 25 19 תרבותיים הבדלים רקע על קשיים
25 : n ההורים של פעולה שיתוף חוסר

ל100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן *

הבדלי של רקע על קשיים גם ציינו ובחמישית שפה קשיי על דיווחו מהמרואיינים אחוז ארבעים
שיתוף חוסר של רקע על גם הם שהקשיים ציינו המרואיינים כלל מתוך פסיכולוגים שני רק תרבות.
לילדיהם לסייע ההורים של יכולתם חוסר בשל קשיים גם ציינו בודדים התלמידים. הורי מצד פעולה
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לתרבות התרגלות של בתהליך עצמם ההורים הימצאות רגשית, או פיסית כלכלית, מבחינה
הממסד. מפני ההורים של ורתיעה המשפחה, של בסיסיים צרכים מילוי על ומאבק החדשה,

ב'תהספר במסגרת לצוות והדרכת "עוץ 6.4
למורים הדרכה גם והפסיכולוגים היועצים נותנים עולים, תלמידים עם הישירה לעבודתם בנוסף
בנושא ובשאלות הכיתתית במסגרת חברתיות בבעיות בכיתה, וחינוך הוראה של בבעיות

משמעת. בעיות עם ההתמודדות

עם בהתמודדות העולים של קשיים בשל ייעוץ לקבל אליהם פונים שמורים דיווחו המרואיינים רוב
עם להתמודדות הנוגעות בשאלות פונים שהמורים ציינו כמחציתם .(11 לוח (ראה הנלמד החומר
בייעוץ מעורבים שהם דיווחו כשליש העולים. התלמידים בקרב אישית היגיינה על שמירה חוסר
שמורים דיווחו מיעוטם ורק עולים, תלמידים של חברתיים קשיים בגילויי התערבות לגבי למורים
אלימות בגילויי הקשורות ולבעיות העולים התלמידים עם קשר ליצירת לדרכים בנוגע לייעוץ פונים

מצידם.

ביתהספר* צוות עלידי אליהם שהופנו בעיות על שדיווחו המסייעים המקצועות אנשי שיעור :11 לוח
אחוז הבעיה

81 החומר עם להתמודד התלמידים קשיי
51 העולים בקרב היגיינה על בשמירה בעיות
32 התלמידים של חברתיות בעיות

! 14 העולים עם קשר ביצירת קושי
: 8 העולים מצד אלימות גילויי

ל100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן *

■ן

בקהילה גורמים עם קשרים .7

מאתיופיה, עולים תלמידים עם ופסיכולוגים יועצים של העבודה ודפוסי העבודה תוכן בחינת
המעורבים בקהילה גורמים אותם לבין אלו מקצוע אנשי בין לקשרים התייחסות גם מחייבת
מתקשים, עולים תלמידים להפניית כתובת להוות היכולים או העולים בתלמידים בטיפול ישירות

וטיפול. אבחון לצורכי

להפנות ניתן אליהם בקהילה שירותים הימצאות על דיווחו המרואיינים מבין כשלושהרבעים
הפסיכולוגי השירות את כוללים שצוינו השירותים ולטיפול. לאבחון הזקוקים עולים תלמידים
המגורים, באתר ומטפליםהעובדים בעיריות חינוך מחלקות חברתיים, לשירותים המחלקה החינוכי,

ופסיכולוג. חינוך אחראי כגון
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לשירותים עולים תלמידים להפנות נוהגים שהם דיווחו והפסיכולוגים היועצים מבין כשנישלישים
אבחון לצורך החינוכי, הפסיכולוגי לשירות נעשות ההפניות המקרים במרבית בקהילה. הקיימים
בטיפול צורך יש כאשר חברתיים, לשירותים ולמחלקה תלמידים; של רגשיות בבעיות טיפול או
בשעות בלימודים לסיוע הזקוקים תלמידים הפניית על דיווחו מרואיינים שני רק במשפחה. כוללני
בהשגת מיוחדים קשיים ציינו לא המרואיינים מרבית בעירייה. החינוך למחלקת אחריהצהריים,
המרואיינים דיווחו השירותים, בהשגת קשיים היו שבהם הספורים במקרים הדרושים. השירותים
בשירותים פניות עומס ועל חברתיים לשירותים במחלקות יעילות וחוסר היענות חוסר על

החינוכיים. הפסיכולוגיים

צורכי על הולמת בצורה לענות עלמנת בקהילה נוספים שירותים לפתח יש המרואיינים, רוב לדעת
מועדוניות הם המרואיינים מבין גבוה שיעור עלידי כנחוצים שצוינו השירותים העולים. התלמידים
קטן חלק התלמידים. למשפחות ותומכת ייעוצית ומסגרת אחריהצהריים, לשעות העשרה ומרכזי
אתרי בין יקשרו אשר ובעובדים מתקנת להוראה בשירות צורך על הצביעו המרואיינים מבין

 לבתיהספר. הקרוואנים

סיכום .8

נועדו מאתיופיה עולים תלמידים קלטו אשר בבתיספר מסייעים מקצועות אנשי עם הראיונות
סוגיות. מספר על מענה לספק

עם לעבודה המסייעים המקצועות אנשי של והמיומנויות הרקע בהתאמת עסקה הסוגיות אחת
מאתיופיה עולים תלמידים עם העובדים ופסיכולוגים שיועצים נמצא מאתיופיה. העולים התלמידים
ובייעוץ בהוראה ניסיון לרובם לתפקידם. אותם המכשירה פורמלית השכלה בעלי הם בבתיהספר
במגוון השתתפו ומרביתם העולים, לתלמידים דומים אפיונים בעלי תלמידים לאוכלוסיות
התלמידים עם בעבודתם שוטפת הדרכה מקבלים אינם הם אולם, אתיופיה. עולי על השתלמויות
לאבחון הנוגעים בתחומים במיוחד נוספות, והשתלמויות בהדרכה צורך הביעו אף והם העולים,
רגשיים תרבותיים, מאפיינים והבנת זו באוכלוסייה טיפול העולים, התלמידים של ולהערכה

העולים. של וחברתיים

הייעוצי בתפקיד מועסקים שרובם נמצא, והפסיכולוגים היועצים של העבודה ותוכן היקף בבדיקת
במחקר, השתתפו אשר בתיהספר 48 שמתוך גם לציין חשוב שבועיות. שעות של קטן במספר
חדשים הפסיכולוג או שהיועץ נמסר בתיספר ב8 בלבד. ב37 ופסיכולוגים יועצים רואיינו
או יועץ כלל נמצא לא נוספים בתיספר וב3 עולים תלמידים עם עובדים אינם כן ועל בתפקידם
לאנשי מייחסת החינוך שמערכת החשיבות למידת בנוגע שאלה מעלים אלה ממצאים פסיכולוג.

עולים. תלמידים של ובשילובם בקליטתם העוזרים כגורמים המסייעים המקצועות
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עולי התלמידים עם בעבודה המסייעים המקצועות אנשי עוסקים בהן המקצועיות הפעילויות מגוון
מרבית כללי. באופן בבתיספר הייעוצית העבודה את המאפיינים מהעיסוקים שונה אינו אתיופיה
תכניות והפעלת פיתוח ציינו בודדים ורק עיקרי, כעיסוק למורים ייעוץ על דיווחו המרואיינים
להשתמש נוהגים שהם עולה המרואיינים מדיווחי בביתהספר. מפעילותם כחלק חברתית לקליטה
שכלים ציינו שרובם למרות העולים, התלמידים של והערכה אבחון לצורך הקיימים האבחון בכלי
המרואיינים זה, בהקשר ושפה. תרבות רקע, הבדלי בשל העולים לאוכלוסיית מתאימים אינם אלו
לציין ראוי זאת, עם העולים. אוכלוסיית לאפיוני יותר מתאימים אבחון כלי בפיתוח צורך ציינו
הן העולים התלמידים עם בעבודתם ורגישות גמישות לגלות נוטים המקצוע אנשי כללי שבאופן

הטיפול. בתחום והן האבחון בתחום

ולפסיכולוגים, ליועצים עולים תלמידים של יותר גבוהים הפניה שיעורי על מצביעים המחקר ממצאי
עולה מהנתונים האחרונה. הלימודים בשנת בבתיהספר הופנו אשר התלמידים לכלל יחסית
ליועצים מאתיופיה תלמידים של עיקרית הפניה סיבת מהווים הלמידה בתחום שקשיים
ובהם זו באוכלוסייה בטיפול מרכזי נושא מהווים הלמידה בתחום הקשיים בנוסף, ולפסיכולוגים.
המורים דיווחי עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים אלו. תלמידים להורי הניתן הייעוץ מתמקד
או ההתנהגות בתחומי ולא הלימודים בתחום בעיקר קשיים מגלים העולים התלמידים לפיהם

.(1994 ונועם (ליפשיץ ביתהספר לכללי ההסתגלות

המקצועות אנשי מבחינת המערכת, ברמת מיוחדת היערכות מגלה אינו שנאסף המידע כללית,
1 מתגלים המקצוע אנשי של האישית ברמה זאת, עם בבתיהספר. העולים של לקליטתם המסייעים
; העולים. התלמידים עם בעבודה משמעותיים מרכיבים המהווים ועניין רגישות גמישות,
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Abstract

Ethiopian immigrant children, whose cultural background and traditions are very different
from those of Israeli children, are presenting the education system with a major challenge.
The JDCBrookdale Institute conducted a survey of 48 elementary schools that have absorbed
large numbers of Ethiopian immigrant children, by means of interviews with school staff:
pirncipals, teachers, absorption coordinators, educational counsellors, and psychologists.
This report presents findings from the interviews with educational counselors and
psychologists working with Ethiopian immigrant children. These professionals were asked
to supply data on the following topics:

the suitability of their training and experience for work with Ethiopian immigrant
students;

the pirncipal problems for which Ethiopian immigrant pupils are referred;

the difficulties they encounter in their work with Ethiopian immigrant pupils, and
their needs regarding training programs related to the assessment and treatment of this
population.

In general, the findings do not indicate any special arrangements for the educational
counselors and psychologists within the system who help facilitate the absorption of Ethiopian
immigrant children.

The majoirty of the respondents are employed in counseling work for only a few hours each
week, with no hours specifically assigned for work with immigrant children. Moreover, in
11 of the schools which participated in the survey, either no educational counselor or
psychologist is employed, or these professionals do not work with Ethiopian immigrant
pupils.

At the same time, the findings of the survey indicate that rates of referral to counselors and
psychologists are higher for Ethiopian immigrant children than for all other children referred
during the 1994 school year. The principal reason for the referral of Ethiopian immigrant
pupils is difficulties with studies. These difficulties are a central issue in interventions with
these pupils and their parents.

The survey findings indicate that the counselors and psychologists working with these
children have the formal education and professional experience necessary for this work.
Nevertheless, the respondents indicated a need for additional training in assessment of the
immigrant pupils' functioning, in the treatment of these pupils, and in understanding their
cultural, emotional and social characteirstics. They also cited the need to develop diagnostic
tools better suited to the characteristics of Ethiopian immigrant children.
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