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תקציר
עולים, נוער ובני ילדים משבר. מצבי אף ואולי העולה בחיי רבות תמורות כרוכות לארץ בעלייה
להשתלב הצורך ועם שונה בשפה לימודים עם חדשות, במסגרות קליטה עם להתמודד החייבים
אחרות. קבוצות של מאלו יותר רבים בקשיים להיתקל עשויים להם, מוכרים אינם שכלליה בחברה,
ועקב הולמים פסיכולוגיים מבחנים העדר עקב שפה, קשיי עקב מתאימה, לא במסגרת השמה
בעיות את להחריף רק עלולה פסיכולוגיים, בשירותים ובשימוש בפנייה המשפחות של ניסיונן חוסר

הילדים.

הולמת להשמה הבסיס הוא רגשיות בעיות ושל למידה בעיות של הולם שאבחון ההנחה פי על
כושר לקידום הבינלאומי במרכז הרוסית היחידה יזמה נאותה, וטיפולית חינוכית ולהתערבות
למידה מקשיי ושסובלים לשעבר, המועצות מברית עולים ילדים של מקיף לאבחון תכנית הלמידה
במסגרות להשמה המלצות ולהגשת ולמוריהם; התלמידים להורי חינוכי ייעוץ למתן והתנהגות,
לאוכלוסיות האגף בשיתוף ובבארשבע, בתלאביב בירושלים, הופעלה התכנית מתאימות. לימודים

ישראל. בג'וינט מיוחדות

בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון עלידי בשיטתיות תועדה היא תוצאותיה, ועל התכנית על ללמוד כדי
הממצאים מוצגים זה בדוח ישראל. וג'וינט הלמידה כושר לקידום הבינלאומי המרכז צוותי

התיעוד. מתהליך

שנים. 192 הגילים בטווח ילדים 319 שנה במשך אובחנו הלמידה כושר לקידום הבינלאומי במרכז
מבין גבוה אחוז גבוהה. השכלה ובעלות בארץ יחסית ותיקות היו לתכנית שפנו המשפחות מרבית
גבוה.  בקרבם חופשיים או אקדמיים בתחומים המועסקים ואחוז עובדים, שהם דיווחו ההורים

במסגרת עלייתם לפני למדו בהתפתחות, מבעיות בעבר סבלו לא לאבחון, הופנו אשר הילדים, רוב
בעיקר חששו בדיווחיהם ההורים בהישגיהם. הצטיינו אף או כיתתם לרמת והתאימו הרגיל החינוך

משמעת. ומבעיות וריכוז קשב מקשיי והחברתי, הרגשי בתחום מקשיים

בלימודים, קשיים יש לילדיהם שמא חששם היא למרכז לפנייתם הסיבה כי הצהירו שההורים אף
בתחום קשיים דווקא הייתה ביותר השכיחה הפנייה שסיבת התברר הילדים מצב על מדיווחיהם
רגשית למצוקה אותות על והמורים ההורים דיווחי את מאששים האבחון ממצאי החברתירגשי.
אחוזים בקרב רק נתגלו שונים קוגניטיביים קשיים ומעלה. 6 בני הילדים, ממחצית יותר אצל

הילדים. מקרב נמוכים

ההורים בין והקשר ההתנהגות תחומי עיקרן  ההורים שקיבלו ההמלצות גם הממצאים, פי על
אחרות המלצות פסיכולוגי. לטיפול ילדם את להפנות הומלץ מההורים לכרבע זאת מלבד לילדיהם.
את להחליף הומלץ מהפונים קטן לאחוז רק הילדים. של העניין תחומי ובהרחבת בהעשרה עסקו

ילדיהם. של הלימודים מסגרת



למעשה ילדיהם, עם שלהם התקשורת דפוסי ואת התנהגותם את לשנות הומלץ רבים שלהורים אף
ייעוץ פגישת רק הייתה המקרים, במרבית בנושא. וייעוץ הדרכה להם להעניק מסוגל אינו השירות
המעקב בראיון גם ייעוץ. פגישות כלל היו לא בקירוב מהמקרים ובשליש האבחון, תום לאחר אחת

יותר. ממשית ובעזרה ייעוץ פגישות ביותר הצורך את רבים הורים הדגישו

נוטים שההורים מראים לתכנית, שפנו המשפחות ממחצית יותר עם שנערך המעקב, ראיון ממצאי
עם התנהגותם שינוי בנושא המלצות על ולא והעשרה לימודים בנושא המלצות על בעיקר לדווח
יישום על הדיווח אמינות לפיכך פסיכולוגי. לטיפול או לייעוץ לפנייה המלצות על או ילדיהם
"רצייה משקף ההמלצות יישום על הגבוה הדיווח שאחוז להיות ויכול בספק, מוטלת ההמלצות

מהימנה. תמונה דווקא ולאו חברתית"

להסיק אפשר האבחון ממצאי סיכום פי ועל שפנו המשפחות ומאפייני הילדים מאפייני תיעוד פי על
צורך עולה מהממצאים וחברתיים. רגשיים מקשיים בעיקר סבלו בתכנית שאובחנו הילדים שמרבית

העולים. למשפחות ייעוץ שירותי בפיתוח ברור



תודה דברי
אשר הלמידה, כושר לקידום הבינלאומי מהמרכז קוזולין, אלכס לפרופ' להודות היא נעימה חובה
ישראל, בג'וינט נכויות עם אנשים תחום ראש בכר, לניסים תודה והייעוץ. האבחון תכנית את ניהל
קריאתה על התיעוד, לתכנון תרומתה על דולב לטלל נתונה תודה שלביו. בכל המחקר את שליווה
פלדמן, למרק והערות, בעצות סייעו אשר המכון לחברי מודה אני הערותיה. ועל בדוח המעמיקה
בהדפסה. הסיוע על שיזגל ולאילנה העריכה על ברבריאן לענת המעקב, ראיונות את ריכז אשר
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מבוא .1

למצבי להיקלע עשוי אף הוא ובעקבותיהן בחייו, גדולות תמורות חווה העולה לארץ עלייתו עם
את מאבד גם הוא לעתים שונה, תרבות ועם חדשה חברה עם להתמודד שעליו בלבד זו לא משבר.
בארץ לו שהיו וכלכלי) חברתי מעמד חברים, מורחבת, (משפחה הקודמות התמיכה מערכות
,(1993 ובניטה, נועם (נווה, בארץ קליטתם עם להתמודד מאחרים יותר המתקשים עולים, יש מוצאו.
לימודים עם חדשות, חינוך במסגרות קליטה עם להתמודד החייבים נוער, ובני ילדים זה ובכלל

להם. מוכרים אינם שכלליה בחברה, להשתלב צורך ועם שונה בשפה

המועצות מברית העולה לנוער כי מצאו (Barasch, Noam and Mirsky, 1994) ומירסקי נועם ברש,
לבני מאשר (Achenbach <ef Edelborck, 1983 .cbcl שאלון פי (על בהתנהגות בעיות יותר יש לשעבר
ההסתגלות ותהליך העלייה החוקרות, לדעת לשעבר. המועצות בברית נוער לבני ומאשר בארץ נוער

לכך. הסיבה להיות עשויות החדשה לחברה

בקרב רגשיות ובעיות למידה בעיות במחקרם מתארים (Kozulin and Venger, 1993) וונגר קוזולין
לפני עוד הילדים של ממצבם הן נובעות אלו בעיות לטענתם, לשעבר. המועצות מברית עולים ילדים
לעתים כי טוענים המחברים בארץ. החינוך במערכת ובהשתלבות בקליטה מקשייהם והן עלייתם
ולא אובחנו לא לשעבר בבריתהמועצות התנהגות מבעיות או למידה מליקויי שסבלו ילדים קרובות
שולבו לא לארץ, עלייתם לקראת הכנתם תהליך שבגלל ילדים, יש זאת, מלבד כראוי. שם טופלו

גילם. מבחינת לכך שהתאימו אף המועצות, בברית החינוך במערכת כלל

להביא בלי לעתים בלבד; גילם פי על בארץ, החינוך במערכת הושמו שהילדים טוענים החוקרים
במערכת קודם ניסיון העדר בחשבון להביא ובלי לכן, קודם אובחנו שלא ובעיות ליקויים בחשבון
זאת, מלבד .(Kozulin, 1993) הילדים של בעיותיהם את מחריף רק למסגרת ההתאמה חוסר החינוך.
לרקעם המתאימים פסיכולוגיים, מבחנים העדר רוסית, דוברי מקצוע באנשי מחסור שפה, קשיי
אבחון מעכבים פסיכולוגיים לשירותים בפנייה המשפחות של הניסיון וחוסר העולים, של התרבותי

בילדים. הטיפול את מונעים ולמעשה

והתערבות הולמת השמה לתכנון בסיס הוא רגשיות ובעיות למידה בעיות של מתאים אבחון
ושפה תרבותי רקע בעלת אוכלוסייה של בחינתה על חריפה ביקורת יש כידוע, וטיפולית. חינוכית
הוצע הלמידה כושר לקידום הבינלאומי במרכז לכן תלויינורמות. סטנדרטיים במבחנים שונים
LPAD  Learning Potential Assessment Device  הדינמי האבחון בשיטת כך לשם להשתמש

.(Feuerstein, Rand <ef Hoffman, 1979)

איתור הן ומטרותיה ,(1977 ,1981) פוירשטיין ראובן של גישתו על מבוססת זו הערכה שיטת
להתגבר כדי והיקפה הדרושה ההתערבות סוג הערכת פגומות; או תקינות קוגניטיביות פונקציות
Feuerstein et al.,) קוגניטיביות אסטרטגיות עקרונות להוראת הילד תגובות הערכת הפגמים; על
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לשעבר המועצות מברית עולים תלמידים בקרב התערבות דרכי באיתור יעילה זו שיטה .(1986

.(Kozulin 8c Venger, 1993) ובתכנונן

לאבחון תכנית הלמידה כושר לקידום הבינלאומי במרכז הרוסית היחידה יזמה זאת, בעקבות
חינוכי ייעוץ מתן והתנהגות, למידה בקשיי שלוקים לשעבר, המועצות מברית עולים ילדים של מקיף

מתאימות. במסגרות ילדיהם השמת על המלצות והגשת ולמוריהם התלמידים להורי

בג'וינט מיוחדות לאוכלוסיות האגף בשיתוף ובבארשבע, בתלאביב בירושלים, הופעלה התכנית
הם רוסית. דוברי יועצים ומורים פסיכולוגים הפונים ילדי את אבחנו התכנית, במסגרת ישראל.
ובעיתונים ברדיו התפרסם התכנית על מידע הלמידה. כושר לקידום הבינלאומי במרכז לכך הוכשרו

הילדים. הורי של ביוזמתם נעשתה לתכנית והפנייה הרוסית, בשפה

ג'וינטמכון מטעם שיטתי בתיעוד לוותה היא להעריכה, וכדי התכנית של אופייה על לעמוד כדי
מוצגים זה בדוח ישראל. וג'וינט הלמידה כושר לקידום הבינלאומי המרכז צוותי בשיתוף ברוקדייל,

התיעוד. מתהליך הממצאים

מסרות .2
מרכיבי את שפנו, המשפחות מאפייני ואת הילדים מאפייני את לתעד כדי בשיטתיות לוותה התכנית
על לעמוד ניסינו יותר מפורט באופן ולמשפחות. לילדים תרומתו ואת ממצאיו את האבחון,
על  בהתנהגות הלימודים, במסגרת בהתפתחות,  הילדים של הרקע על שפנו; המשפחות מאפייני
האבחון תרומת ועל האבחון; ממצאי על לאבחון; ההפניה ונסיבות סיבות על ההורים; דיווח פי

המשפחות. בעיני

המידע ואיסוף התיעוד כלי .3
הילדים של הדמוגרפיים אפיוניהם על שיטתי מידע נאסף ראשון בשלב שלבים. בשני תועדה התכנית
על וחברתית; רגשית לימודית, מבחינה הילדים תפקוד על להפניה; הסיבות על משפחותיהם; ושל
שהכין טופס באמצעות נאסף זה מידע שניתנו. ההמלצות ועל האבחון ממצאי על האבחון; תהליך
הטופס הלמידה. כושר לקידום הבינלאומי במרכז המאבחן הצוות בשיתוף ברוקדייל ממכון צוות
הם ילדים. 319 על נאסף המידע שאבחן. הצוות איש בידי שאובחנו, מהילדים אחד כל לגבי מולא,

הגדולות. הערים בשלוש 1994 למאי 1993 ינואר בין אובחנו

מאז הילדים תפקוד על נשאלו והם ההורים בידי ההמלצות יישום אחר מעקב נערך שני בשלב
בשפה מובנה בשאלון  בטלפון הילדים הורי ריאיון באמצעות נערך המעקב והייעוץ. ההערכה
שנה חצי בין נערך המעקב .1994 דצמבר עד ונמשכו 1994 באפריל החלו המעקב ראיונות הרוסית.

הורים. 172 רואיינו ובמסגרתו האבחון, לאחר חודשים ל8
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משפחותיהם ושל הילדים של 0וציודמוגרפיים מאפיינים .4
ילדים; 319 הלמידה כושר לקידום הבינלאומי במרכז התכנית במסגרת אובחנו ורוצי שנה במהלך
(ראה 116 בני היו הילדים ממחצית יותר שנים. ל19 שנתיים בין נע הגילים טווח בנים; מתוכם 6270

לתאר מסייע המשפחות של הסוציודמוגרפיים מאפייניהן על האבחון לפני שנאסף המידע .(1 לוח
להבנת בסיס להיות מאפייניהן עשויים שבה המידה את ולבחון לתכנית שפנו המשפחות את

הילדים. של בעיותיהם

(באחוזים) גיל וקבוצות מין לפי שאובחנו, הילדים התפלגות :1 לוח

בנות בנים גיל קבוצות
122 197 במספרים 0הכ
100 100 באחוזים 0ה"כ

14 13 52
53 52 116
13 19 1412
20 12 1815
0 4 18 מעל

לתכנית שפנו המשפחות מאפייני 4.1
שלוש הסקר בזמן בארץ נמצאו כמחציתן בארץ: יחסית ותיקות הן לתכנית שפנו המשפחות מרבית
או הסקר לפני כשנה ארצה עלו מהמשפחות %28zn הסקר, לפני כשנתיים עלו כרבע ויותר, שנים
עלו אחוזים עשרה מאוקראינה. וכ£'20 מרוסיה לארץ עלו הפונים משפחות ממחצית יותר פחות.
מארמניה הבלטיות, מהרפובליקות ממולדביה, הלבנה, מרוסיה והיתר המרכזית אסיה ממדינות

ומגרוזיה.

ההורים. גירושי עקב הגדול ברובם חדהוריות, במשפחות חיים שאובחנו הילדים מכלל כשליש
המועצות ברית עולי אוכלוסיית בכלל ($13.) החדהוריות המשפחות משיעור בהרבה גבוה זה שיעור
נשאר האב המקרים וברוב האם, עם גרים החדהוריות במשפחות הילדים כל כמעט לשעבר1.

האב. עם בקשר נמצאים אינם האלו הילדים רוב המוצא. במדינת

%12n ורק במשפחה נוסף ילד על דווח %43a יחיד. ילד הוא שאובחן הילד המשפחות מבין ב4570

כלל במשפחות הילדים מספר להתפלגות מתאימים אלו נתונים ילדים. משני יותר היו מהמשפחות
.2 בלוח מוצגים המשפחות מאפייני .(1995 בישראל, עולים (ילדים 19941990 בשנים העולים

23.2.93 הכנסת, של העלייה ועדת בישיבת צמיר, חנוך 1
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(באחוזים) המשפחות של נבחרים מאפיינים :2 לוח

אחוזים המאפיינים

319 במספרים סה"כ
100 באחוזים סה"כ

בארץ ותק
28 פחות או שנה
26 שנתיים עד שנה
46 ויותר שנים שלוש

ילדים מספר
45 יחיד ילד
43 ילדים שני
12 יותר או שלושה
31 חדהוריות משפחות

43 הבית במשק נוספים קרובים עם גרים

כפי לתכנית. שפנו ההורים של התעסוקתי המצב ועל ההשכלה על נתונים מציגים ו4 3 לוחות
השכלה בעלי מרביתם גבוהה, השכלה בעלי הם שאובחנו הילדים הורי מרבית ,3 מלוח שעולה

אקדמית.

(באחוזים) הילדים הורי של ההשכלה רמת :3 לוח

אימהות אבות השכלה רמת
306 252 במספרים סהכ
100 100 באחוזים סהכ

1 1 שנים מ10 פחות
8 18 בתעשייה) או בבניין מקצועית (תעודה מקצועי תיכון
5 2 לאוניברסיטה) כניסה (מאפשר עיוני תיכון
15 8 טכניים) ומקצועות (למורים מכללה
71 71 . אוניברסיטה

המועסקים לשיעורי דומים אלו שיעורים עובדים. שהם דיווחו מהאימהות ו^62 מהאבות $82<

האימהות מבין .(1992) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מטעם שהתפרסמו כפי העולים בקרב
חדהורית. משפחה בראש עומדות שליש עובדות, שאינן
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(באחוזים) בהווה תעסוקה ולפי לשעבר המועצות בברית המקצוע לפי ההורים, התפלגות :4 לוח

בארץ המועצות בברית
אימהות אבות אימהות אבות יד משלח
129 133 295 250 במספרים 0הכ
100 100 100 100 באחוזים סהכ

23 42 44 54 ומדעי אקדמי
43 20 45 26 חופשי מקצוע
9 17 4 10 חקלאות/תעשייה
16 17 1 8 שירותים
9 4 6 1 אחר עיסוק

כלל לעומת גבוה, וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות עסקו עלייתם לפני אשר ההורים, אחוז
המועצות ברית עולי 68בכלל ?£ לעומת הפונים, באוכלוסיית $84,) לשעבר המועצות מברית העולים
תעסוקה על המדווחים בשיעורי ירידה שחלה עוד עולה 4 מלוח .(1993 ובניטה, נועם נווה, לשעבר.
האימהות. בקרב בעיקר בולטת הירידה לשעבר; המועצות ברית לעומת בארץ, ומדעית אקדמית
מהאימהות) ו$56 מהאבות $42,) יותר גבוה אחוז המאובחנים, הילדים הורי בקרב זאת, למרות
רק שלפיהם ושותפיו, נווה ממצאי לעומת בארץ, וחופשיים אקדמיים בתחומים תעסוקה על דיווחו

אלו. בתחומים עבודה על דיווחו מהעולים £ל25

אחד) מאחוז (פחות ביותר קטן שיעור בריאותם, ועל הרגשי תפקודם על ההורים של דיווחם פי על
החדהוריות, המשפחות ריבוי בגלל זאת, עם כרוניות. ממחלות או מנכויות נפש, ממחלות סובלים

כאחד. האב של מצבו ועל מצבן על  האימהות של דיווחיהן על בעיקר המידע מסתמך

בעלי יחסית, ותיקים עולים שמרביתם אפוא לראות אפשר לתכנית שפנו ההורים של הרקע מנתוני
מוגבלות על דווח לא וחופשיים. אקדמיים במקצועות מועסקים מהם גבוה ושיעור גבוהה, השכלה

ההורים. בקרב נפשיות בעיות על או פיזית

הפנייה ובעת לשעבר המועצות בברית  הילדים של ורגשי חינוכי התפתחותי, רקע .5
למרכז

שאובחנו הילדים של והחינוכי התפקודי הרפואי, ההתפתחותי, הרקע על נתונים יוצגו זה בפרק
מאופיינים לאבחון שהופנו הילדים מידה ובאיזו האם לבחון לנו יאפשר זה מידע התכנית. במסגרת
כן וכמו בהווה, לקשיים להם לגרום העשויים תפקודיים, או רפואיים ובקשיים התפתחות בקשיי

בהבנתם. לסייע עשוי זה מידע
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התפתחותי רקע 5.1
בעיות על בהיריון, בעיות על ההורים דיווחו הילדים מבין לכשליש ביחס רק ,5 מלוח שעולה כפי
תחומי בעבר. בלבד אחת בעיה על ההורים דיווחו מרביתם אצל בהתפתחות. בעיות על או בלידה
.(1870) השפה והתפתחות (20^ לידה הם ביותר גבוהים היו הדיווח שיעורי שלגביהם הבעיות
השפה בהתפתחות (היפוקסייה), בחמצן מחסור הייתה הלידה במהלך ביותר השכיחה הבעיה

היגוי. בעיות ועל כללי איחור על בעיקר ההורים דיווחו

אובחנו אשר ליקויים ועל הפרעות על מחלות, על לדווח ההורים התבקשו ההתפתחותי, הרקע מלבד
כגון הנירולוגי, בתחום בעיות אובחנו מהילדים 70ר\ אצל ההורים, דיווחי פי על בעבר. ילדיהם אצל
קיום על דווח הילדים מבין 670 לגבי רק (טיקים). רצוניות בלתי מוטוריות ותנועות היפראקטיביות
נכויות ועל פיגור על מחלות, על נפשיות, הפרעות על המדווחים ואחוז הלמידה, בתחום קשיים

בלבד. ל470 £ל1 בין נע בילדם

בעבר התפתחות בעיות על דיווחו שהוריהם הילדים אחוז :5 לוח

אחוזים הבעיות
35 כלשהי* בעיה

ולידה היריון
9 ההיריון במהלך בעיות
20 הלידה במהלך בעיות

התפתחות
13 המוטורית בהתפתחות בעיות
18 השפה בהתפתחות בעיות

לאבחון. שהופנו הילדים מכלל ל^35 מתייחסים הנתונים *

שונה הוריהם בידי לאבחון שהופנו הילדים אוכלוסיית האם להעריך המאפשרים נתונים אין כיום
מתייחדת זו שאוכלוסייה נראה לא זאת עם העולים. אוכלוסיית מיתר ההתפתחותי הרקע מבחינת

המוקדמת. ההתפתחות או הלידה ההיריון, סביב בולטים סיכון בגורמי או חריגות בבעיות

לימוד במסגרות רקע 5.2
סבלו הם מידה ובאיזו האם לבחון מאפשר לשעבר המועצות בברית הילדים של תפקודם על מידע

סבלו. בעיות ומאילו העלייה, לפני גם מבעיות
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(באחוזים) לשעבר המועצות בברית הלימוד מסגרות לפי הילדים, התפלגות :6 לוח

אחוזים מסגרת

גן
100 באחוזים 0ה"כ
72 רגיל חינוך
6 מיוחד חינוך
22 ביקרו לא

0פר בית
100 באחוזים סה"כ
42 רגיל חינוך
2 מיוחד חינוך
56 ביקרו לא

של בגנים מהם כ^6 לשעבר, המועצות בברית בגנים ביקרו מהילדים >?ל78 ,6 מלוח שעולה כפי
או וקוגניטיביות רגשיות מבעיות סבלו אשר ילדים ביקרו המיוחד החינוך בגני המיוחד. החינוך
בברית ספר בבית למדו שאובחנו מהילדים £449. רפואיות. ומבעיות בהתפתחותם כללי מעיכוב
גילם בשל ספר, בבתי ביקרו לא (5696) הילדים יתר הרגיל. בחינוך  הגדול רובם לשעבר, המועצות

הצעיר.

ההורים, לדברי התאימו, לשעבר המועצות בברית ספר בבתי שלמדו הילדים מבין רבעים שלושה
בנוגע רק במיוחד. הצטיינו נוספים \5*** הכיתה, כלל לרמת האקדמיים והישגיהם תפקודם ברמת
משנתיים. פחות של פער צוין רובם לגבי הכיתה; לרמת בהשוואה נמוכים הישגים על דווח ל£109,
רפואיות בעיות בהתפתחות, עיכוב רגשיים, קשיים למידה, קשיי רקע על זאת הסבירו ההורים

לעלייה. המתנה בגלל בחינוך רצף חוסר בשל או לעיר, מעיר מעבר כגון משפחתיות, וסיבות

המועצות בברית למדו בעבר ואשר לאבחון הופנו אשר הילדים שרוב ללמוד, אפשר מהנתונים
נמוך שיעור רק בהישגיהם. הצטיינו או כיתתם לרמת התאימו הרגיל, החינוך במסגרת היו לשעבר,
הרגילות במסגרות ולימודיים רגשיים קשיים גילו או המיוחד החינוך במסגרת למדו מהילדים מאוד

בהן. שלמדו

לאבחון הפנייתם בעת הלימודים מבחינת הילדים 5.3
הילדים, התפלגות את מציג 7 לוח כיום. הלימודים במסגרת הילדים של רמתם את מתאר זה סעיף
הלימודי תפקודם רמת על ההורים של דעתם מוצגת 8 ובלוח בהן, לומדים שהם המסגרות פי על

לכיתתם. ביחס הילדים של
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(באחוזים) בהווה לימוד מסגרת לפי שאובחנו, הילדים התפלגות :7 לוח

אולפן/אחר תיכון חטיבה יסודי חובה גן גן

22 32 42 153 41 29 במספרים סה"כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים 0הכ

100 95 95 97 86 רגיל חינוך
 : 5 5 3 14 מיוחד חינוך

החינוך במסגרת לומדים כלשהי, במסגרות הלומדים הילדים (6ל95) מרבית ,7 מלוח שעולה כפי
מילדי יחסית רבים ילדים כי לציין יש המיוחד. בחינוך והיתר טיפוליות) בכיתות 370 (כולל הרגיל
חוות לקבל כדי למרכז פנו שהוריהם משום שזאת ייתכן המיוחד; החינוך של בגן לומדים הפונים

נוספת. דעת

מבין כשליש ממושכים. אשפוזים עקב חולים, בבתי בכיתות לומדים הילדים מבין אחד אחוז
הם היתר משפחה. בן בטיפול ונמצאים 5 לגיל מתחת הם כלשהי במסגרת לומדים שאינם הילדים

.18 גיל מעל

אלו נתונים בה. תפקודם רמת על דיווחו כלשהן במסגרות הלומדים מהילדים 819& של הוריהם
.8 בלוח מוצגים

בכיתתם ההישגים רמת לעומת הישגיהם, על הוריהם הערכת לפי הילדים, התפלגות :8 לוח
(באחוזים)

תיכון חטיבה יסודי חובה גן גן הישגים רמת
31 40 142 31 17 במספרים סהייכ
100 100 100 100 100 באחוזים סהייכ

7 5 12 10  מצטיינים
77 75 68 71 75 מתאימים
16 18 19 19 25 לרמה מתחת שנתיים עד
 2 1   לרמה מתחת משנתיים יותר

הם כי דיווחו ותיכון), חטיבה (יסודי, בארץ בבתיספר הלומדים מהילדים, 70\ר של הוריהם
על מצטיינים. ילדיהם כי דיווחו מההורים 970 הכיתה; לרמת והישגיהם תפקודם ברמת מתאימים
לשעבר המועצות בברית המצטיינים אחוז לעומת נמוך בארץ המצטיינים אחוז ההורים, דיווחי פי
שפה בה שנהוגה החדשה, החינוך במערכת ולהצטיין להמשיך קושי בגלל כנראה, זאת, .(1570)

נמוכים, שהישגיהם ההורים דיווחו מהתלמידים, ל2096 בנוגע שונות. בה ושהדרישות שונה,
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הילדים, מקצת משנתיים. פחות של בפער מתפקדים כולם כשכמעט  כיתתם לרמת בהשוואה
ובחשבון. בכתיבה בקריאה, יסוד במיומנויות מתקשים נמוכה, יחסית בכיתתם תפקודם שרמת
תפקוד רמת על ההורים בדיווח העלייה את גם מסבירות העברית בשפה והכתיבה הקריאה בעיות
זאת עם יחד .(10^ לשעבר המועצות בברית התפקוד רמת על הדיווח לעומת בהווה יחסית נמוכה

ילדיהם. הישגי מרמת אכזבתם את משקף ההורים דיווחו שעליו שהפער ייתכן

סדיר, באופן בהן מבקרים כלשהן, חינוך במסגרות הלומדים מהילדים, 9O9& ההורים, דיווחי פי על
של הוריהם בעקיבות. שיעורים מכינים ביתהספר בגיל הילדים מבין רבעים משלושה ויותר

בכיתה. התנהגות בעיות על דיווחו מהילדים כחמישית

או שנתיים של פער  האחד הספר: בבית התפקוד בתחום סוגים משני בעיות על מצביעים הנתונים
בעיות  מהילדים) (כחמישית והאחר שהופנו) מהילדים (כחמישית בלימודים בהישגים פחות
דיווח פי שעל השונות, הלימודים במסגרות הילדים שיעור את מציג 9 לוח בכיתה. התנהגות

בתפקוד. בעיות להם יש הוריהם,

לימוד מסגרת לפי בתפקוד* בעיות להם יש הדיווח פי שעל הילדים, אחוז :9 לוח

תיכון חטיבה יסודי חובה גן/גן הישגים רמת
27 38 131 27 במספרים 0ה"כ

15 16 15 11 בלבד בהישגים פער
16 20 11 בלבד התנהגות בעיות

: 3 6 10 התנהגות ובעיות פער
תיכון. מתלמידי ו8596 חטיבה, מתלמידי 657" היסודי, הספר בית מילדי 5970 הגן, מילדי 6870 לגבי *

בהתנהגות. בעיות על או בלימודים פער על דיווחו לא ההורים

לאבחון הפנ"ה בעת וחברתית רגשית מבחינה הילדים מצב 5.4
חרדה, מפגין ילדם האם לציין הוריהם התבקשו הילדים, של והחברתי הרגשי מצבם על לעמוד כדי
האם וריכוז; קשב קשיי לו יש האם באחרים; או בעצמו לפגוע נטייה לו יש האם דיכאון; או פחד
אחרים עם קשרים ביצירת בעיות או משמעת בעיות לו יש האם גילו; את הולמת אינה התנהגותו
בתחום עיקריים בעיות מוקדי נמצאו אלה, גורמים ניתוח באמצעות בצרכיו. שולט הוא והאם

והחברתי. הרגשי
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לימוד* מסגרת לפי וחברתיות, רגשיות מבעיות הסובלים הילדים אחוז :10 לוח

לימודים מסגרת
מסגרת ללא חטיבה/תיכון יסודי חובה גן/גן התחומים

21 68 144 63 במספרים 0הכ

רגשי תחום

100 85 75 70 וחרדה דיכאון
50 54 53 51 משמעת וחוסר אלימות

ליסודי תחום
100 34 60 71 וריכוז קשב קשיי

חברתי תחום
50 68 55 55 קשרים ביצירת קשיים

19 28 27 וברכוש באחרים פגיעה
ל100 מסתכמים אינם האחוזים ולבן אחת, מבעיה יותר לציין היה אפשר *

שביעות אי פסימיות, (עצב, דיכאון מפגינים הילדים מכלל רבעים כשלושה ההורים, דיווחי פי על
סימנים מגלים הם כי דיווחו שהוריהם הילדים, שיעור וחרדה. בעצמם) לפגוע ונטייה כללית רצון
קשיי יש לילדיהם כי דיווחו הילדים ממחצית יותר של הוריהם .(10 לוח (ראה הגיל עם עולה אלו,
מהילדים כמחצית של הוריהם בגיל. העלייה עם קטן אלו מבעיות הסובלים ואחוז וריכוז; קשב

משמעת. חוסר ועל זעם) והתפרצויות (תוקפנות אלימות ביטויי על דיווחו

עם קשרים ליצור מתקשים ילדיהם כי דיווחו הילדים, ממחצית יותר של הוריהם חברתית, מבחינה
גנבות על באחרים, פיזית פגיעה על גם דיווחו מהילדים רבע של והוריהם מבוגרים, ועם גילם בני
גבוה חריגה, בחברה התנהגותם כי דיווחו שהוריהם הילדים שיעור .(10 לוח (ראה ברכוש חבלה ועל
פוגעים הדיווח פי שעל הגן, ילדי של הגבוה האחוז יסודי. ספר בבית הלומדים ילדים בקרב יחסית

הילדים. של האלימות גילויי על הגננות של תלונותיהן על מסתמך באחרים,

שמקצת ייתכן חברתיים. ובקשיים רגשית במצוקה בעיקר מתאפיינים הילדים ההורים, דיווח פי על
כי תחושתם בשל הילדים, של למצוקתם ביטוי הם ומקצתם ההגירה, ממשבר נובעים אלו קשיים
בקשיים בעיקר העוסק לשירות פנו שההורים לציין מעניין הוריהם. ציפיות את ממלאים אינם

הנפש. בריאות בתחום לשירותים ולא ולימודי, קוגניטיבי בתפקוד

והמלצות ממצאים האבחון, תהליך למרכז, הפנ"ה סיבות .6
בסיס על להורים, שניתנו וההמלצות הממצאים בו יוצגו האבחון. תהליך יתואר זה בפרק

הממצאים.
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למרכז הפנייה סיבות 6.1
הפניות ושאר הילדים, מורי בהמלצת היו כ^19 ההורים; של ביוזמתם היו למכון מהפניות כ£759
מוצגות לפנייה הסיבות הספר. בבתי ויועצים סוציאליים עובדים כגון אחרים, גורמים בהמלצת 

.11 בלוח

(באחוזים) הילדים* גיל לפי ההורים, לפניית הסיבות התפלגות :11 לוח

גיל קבוצות
18 מעל 1815 1412 116 52 הפנייה סיבת
7 48 53 168 43 במספרים 0היכ

86 92 64 67 93 קוגניטיבילימודי בתחום בעיות
43 38 54 52 45 הרגשיחברתי בתחום בעיות

25 42 51 33 התנהגות בעיות
14 4 12 12 8 והיפראקטיביות קשב בעיות
 8 2 4 2 פנימייה על המלצות

ל100 מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מסיבה יותר לציין היה אפשר *

ביותר השכיחה הסיבה הוא הלימודים בתחום ולקשיים קוגניטיביים לקשיים החשש הנתונים, פי על
חששם הייתה ביותר השכיחה הפנייה סיבת הגן, בגיל ילדים לגבי הגיל. קבוצות בכל לשירות לפנייה
ילדים ולגבי שפה); רכישת (כולל ילדיהם של הקוגניטיבית בהתפתחותם מקשיים ההורים של
ומאיהתאמתם נאותה לא הישגים מרמת דאגה  הפנייה סיבת הייתה לניכון, ספר בבית הלומדים

למסגרת.

בעיות ציינו יותר נמוך ושיעור לפנייה כסיבה וחברתיות רגשיות בעיות ציינו מההורים כמחצית
.(11 לוח (ראה קשב לבעיות וחשש התנהגות

המתקבלת התמונה לבין ההורים של המוצהרת הפנייה סיבת בין סתירה מגלים אלו ממצאים
ילדים של יחסית נמוך שיעור כי עולה ההורים של דיווחם פי על הילדים. מצב על מדיווחיהם
ייתכן וחברתיים. רגשיים קשיים של גבוהה שכיחות בקרבם יש וכי הלימודים במסגרות מתקשים
בקשיים ופחות הלימודי התפקוד בתחום להתמקד ההורים של נטייתם את משקפת שהסתירה
השירות לאופי הפנייה סיבת את להתאים מנסים הם זאת, לעומת אך והחברתי, הרגשי בתחום

אליו. שפנו

האבחון תהליו 6.2
המאבחנים כל יועצות. מורות המקרים וביתר פסיכולוגים הילדים את אבחנו מהמקרים %53a
מברית עולים הם היחידה עובדי כל המרכז. במסגרת ,lpadh באמצעות באבחון הכשרה קיבלו

לשעבר. המועצות
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הרקע על לפנייה, הסיבות על מידע מהם וקיבל ההורים עם הצוות מאנשי אחד נפגש האבחון, לפני
ב6670 כיום. הילד מצב ועל הילד של והתפקודית ההתפתחותית ההיסטוריה על המשפחתי,
בין  וב£?4 פגישות 2  מקרים ב^24 ההורים, עם בלבד אחת מקדימה פגישה הייתה מהמקרים
המקור ההורים היו המקרים, ב"887 מקדימות. פגישות כלל היו לא מהמקרים ב670 פגישות. ל4 3

טיפוליים או חינוכיים לגורמים פנייה לאשר סירבו שהם משום הילדים; תפקוד על למידע היחיד
ספר. מבתי בעיקר אחרים, ממקורות נוסף מידע התקבל המקרים, ביתר מידע. לקבלת

ריאיין המקרים במרבית יועץ. מורה עם או פסיכולוג עם פגישה לילד נקבעה המידע, איסוף לאחר
ב2796 פגישות; בשתי האבחון נעשה מהמקרים ב£629 הילד. את אבחן שגם מי ההורים את
להשלמת פגישות 4 נדרשו מהמקרים וב£19 אבחון פגישות שלוש נעשו מהמקרים ב£109 בשלוש;

האבחון.

נכללו גיל בכל הפנייה. סיבת פי ועל הילד גיל פי על מבחנים, סדרת באמצעות נבחנו הילדים
ביצועיים תפיסתיים, חזותיים, מבחנים על המבוסס ,LPADn של שלמה מערכת או חלקים
נעשה זאת מלבד המתווכת. הלמידה עקרונות פי על הדינמי, התהליך הודגש זה באבחון ומילוליים.
ואפיוני רגשי תפקוד הרך. לגיל תפיסתיים מבחנים כולל אחרים, מילוליים לא במבחנים שימוש
שתוכנן תמונות לתאר מתבקש הנבחן שבו  T.A.T.n כגון השלכתיים, במבחנים נבדקו אישיות

דמיוני). חיים ובעל עץ בית, איש, (ציור ציור ומבחני עמום

נוסף, צוות איש בידי גם נבדקו והם אבחן, שאותם הילדים של מבחניהם את סיכם המאבחן
.12 בלוח מוצגים השונים המבחנים באמצעות שאובחנו הילדים אחוזי מומחה. חינוכי פסיכולוג

(באחוזים) גיל קבוצות לפי לילדים, שהועברו המבחנים סוגי :12 לוח

גיל קבוצות
18 מעל 1815 1412 116 52 המבחנים

7 48 53 168 43 במספרים סה"כ
ופוטנציאל קוגניס'ביות פונקציות לבדיקת מבחנים

למידה
10 4 18 95 הרך לגיל ומבחנים מילוליים בלתי מבחנים

100 94 91 85 47 ממנו קטעים או LPAD

רגשי ותפקוד אישיות מבחני
21 26 18 5 השלכתייםמילוליים מבחנים

86 96 98 98 100 בציור השלכתיים מבחנים
נוספות בדיקות

25 30 23 35 יסוד מיומנויות בדיקת
21 3 כללי ידע בדיקת
 : : 2 5 דיבור בדיקת

12



האבחון ממצאי 6.3
בלוח הרגשיחברתי. בתחום ולממצאים הקוגניטיבי בתחום לממצאים חולקו המבחנים תוצאות
כללית רמה א. הבאות: התוכן קבוצות פי על הקוגניטיבי, בתחום האבחונים ממצאי מוצגים 13

התפיסתי הארגון בתחום ספציפיות בעיות ג. מאובחנים; למידה ליקויי ב. קוגניטיבי; תפקוד של
אסטרטגי בתכנון ואסוציאטיבית, אנלוגית חשיבה כולל מופשטת בחשיבה הלשוני, בתחום מוטורי,

למידה. פוטנציאל ד. נרכש; כללי ידע וברמת התמדה ויכולת בעיות פתרון עבודה, דרכי של

גיל קבוצות לפי הקוגניטיבי, בתחום שהתקשו הילדים אחוז ;13 לוח

גיל קבוצות
18 מעל 1815 1412 116 52 ממצאים
7 48 53 168 43 במספרים 0ה"כ

14 11 6 13 18 נמוכה קוגניטיבי תפקוד רמת
15 4 11 40 למידה לליקויי סימנים
21 3 נמוך למידה פוטנציאל

בתחום: בע'ות
19 19 13 12 תפיסתימוטורי
23 13 17 16 שפה
17 17 11 9 מופשטת חשיבה

43 46 47 50 35 והתמדה תכנון
 5 : 1 10 כללי ידע

מרמת הסובלים ילדים של יחסית נמוכים שיעורים על מצביעים בתחוםהקוגניטיבי האבחון ממצאי
על או (1496) למידה מליקויי הסובלים ילדים של נמוך שיעור על ,(£129) נמוכה קוגניטיבי תפקוד
קשיים בתפקודם נמצאו אשר הילדים שיעור (£ל4). לקויה למידה יכולת בעלי ילדים של נמוך שיעור
כן. גם נמוכים מילולית) ובלתי (מילולית מופשטת ובחשיבה לשוני בתפקוד עיןיד, בתיאום
קוגניטיביים קשיים של קטן שיעור על המורים ההורים, דיווחי עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים

הילדים. בקרב ולימודיים

התכנון יכולת הוא הנבחנים, מחצית עד שליש בקרב קושי על דווח שלגביו היחיד, התפקוד תחום
כלומר, פתרונות. במציאת לאימפולסיביות ונטייה ההתמדה יכולת קוגניטיביות, אסטרטגיות של
תכנון ללא אימפולסיבי, באופן להגיב בנטייה אופיין הילדים של הקוגניטיבי התפקוד אלו במקרים
הגן ילדי מבין חמישיות שתי בקרב זאת, מלבד חלופיים. ופתרון תגובה דרכי שקילת וללא מוקדם
למידה ליקויי של להתפתחותם בסיס להיות העלולים אחדים, התפתחותיים בממדים קשיים נמצאו

השפה). בהתפתחות ואיחור תפיסתי בזיהוי קשיים עדינה, במוטוריקה בעיות (כגון



גיל קבוצות לפי וההתנהגותי, הרגשי בתחום שמתקשים הילדים אחוז :14 לוח

גיל קבוצות
18 מעל 1815 1412 116 52 ממצאים
7 48 53 168 43 במספרים 0הכ

57 67 66 56 35 ודיכאון מתח חרדה,
31 34 42 33 ילדותיות תלותיות,

14 40 40 30 19 נמוך עצמי דימוי
25 30 15 12 נמוכה מוטיבציה רמת
19 21 16 19 חברתיות נורמות הפנמת אי גבולות, חוסר

14 14 16 17 20 המשפחה בתוך בעיות

יותר בקרב ודיכאון חרדה מתח, של אותות מגלים וההתנהגותי הרגשי בתחום האבחון ממצאי
בקנה עולים אלו ממצאים .(14 לוח (ראה 52 גילאי להוציא הגיל, קבוצות בכל הילדים ממחצית
.(10 לוח (ראה וחרדה דיכאון סימני מפגינים הילדים מכלל £779. שלפיהם ההורים, דיווחי עם אחד
גילם את הולמת שאינה תלותית, התנהגות הם מהילדים כשליש אצל שנמצאו אחרים קשיים

נמוך. עצמי ודימוי

שיעור הרגשי. בתחום בעיקר מצוקה מגלים לאבחון שהופנו שהילדים להסיק אפשר מהממצאים
הקוגניטיבי התפקוד בתחום .(13 לוח (ראה יחסית נמוך הקוגניטיבי בתחום שמתקשים הילדים
רגשית; מצוקה לבטא עשויים הם הילדים, כמחצית אצל קשיים נמצאו שבו והתמדה) (תכנון היחיד
וחרדה. מתח במצבי להיפגע עלולים והם קוגניטיבי, תפקוד של היבטים הם והתמדה שתכנון כיוון

המלצות .6.4
על המלצות ההורים קיבלו ההורים, עם המקדימה השיחה בסיס ועל המבחנים ממצאי בסיס על
מוצגות ההמלצות הילד. של תפקודו לשיפור הנחוצים הטיפולים, על או להנהיג שרצוי השינויים

.15 בלוח

ועל הלימודים בתחום סיוע על המלצות ניתנו המקרים ממחצית יותר שלגבי מראים בלוח הנתונים
התנהגותם לשיפור והכוונה המלצות ההורים קיבלו מהמקרים במחצית חוגים. במסגרת העשרה
של הוריהם בעיקר קיבלו אלו המלצות המשפחה. בתוך התקשורת לשיפור והצעות ילדיהם עם
המלצות פי על ההתבגרות. בגיל לילדים הורים  יותר נמוך ובשיעור ,14 עד שנתיים בני ילדים
לטיפולים, בעיקר שונים; לטיפולים ילדיהם את להפנות עליהם מההורים, כשליש שקיבלו נוספות

הספר). בבית לייעוץ ופנייה פסיכולוגי (טיפול הרגשי בתחום המתמקדים
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(באחוזים) גיל קבוצות לפי ההמלצות, :15 לוח

גיל קבוצות
18 מעל 1815 1412 116 52 המלצות
7 48 53 168 43 במספרים 0הכ

לימודים מסגרת
14 23 22 17 20 ספר בית באותו המשך

2 12 2 ספר בית שינוי
14 2 6 7 8 טיפולית לכיתה העברה

10 13 כיתה בגן/אותה נוספת שנה
   4 . כיתה הקפצת
29 25 10 2 8 השמה/עבודה לגבי ייעוץ

הלימודים תחום
2 18 19 10 אינסטרומנטלית העשרה
14 22 29 20 חוגים במסגרת העשרה
28 24 21 8 עזר שיעורי

נוספות 26בדיקות 8 במרכז נוסף אבחון
5 8 7 13 נירולוגית בדיקה

29 5 4 3  פסיכיאטרית בדיקה
שונים טיפולים

25 תקשורת) (פיזיו, פרהרפואי
36 33 26 10 פסיכולוגי

742. ביה"ס ליועצת פנייה
להורים המלצות

 25 55 54 67 לב) תשומת קשר, (התנהגות,

ובתקשורת בהתנהגותם בשינוי הצורך על המלצות ההורים קיבלו שבהם המקרים ריבוי למרות
המסגרת מגבלות בשל אם להורים; והדרכה ייעוץ למתן זמן די שיוחד נראה לא ילדיהם, עם שלהם
פגישת רק הייתה מהמקרים ב^58 הנתונים, פי על ההורים. של היענותם חוסר בשל ואם והצוות,
נערכו לא ב2970 פגישות. ל4 3 בין נערכו 1 ב0? ורק פגישות 2 נערכו ב1196 ההורים, עם אחת ייעוץ

האבחון. תום לאחר ההורים עם פגישות כלל

שירותים הנפש, בריאות (פרהרפואיים, מקצועיים לשירותים לפנייה הנוגעות להמלצות, בהתייחס
נזכרו. שלהם לשירותים המשפחות הופנו לא מהמקרים %87n ההורים, דיווחי פי על קהילתיים)
בעיסוק; והריפוי התקשורת הפיזיותרפיה, בתחומי למטפלים ההורים הופנו מהמקרים ב^10 רק
להעשרה בקורס ההורים שולבו מהמקרים 1 %ni בקהילה לשירות ההורים קושרו מהמקרים %2n

במרכז. אינסטרומנטלית
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לנקוט שעליהם לצעדים אותם לכוון נועדו האבחון בעקבות להורים שניתנו וההדרכה ההמלצות
אחר מילאו ההורים מידה ובאיזו האם לבחון כדי תפקודם. את ולשפר ילדיהם על להקל כדי
ערכנו והייעוץ, האבחון מאז הילדים תפקוד לגבי בתפיסתם שינויים חלו והאם שקיבלו ההמלצות

הבא. בפרק מוצגים המעקב ממצאי לתכנית. שפנו המשפחות בקרב טלפוני מעקב ראיון

ההמלצות ביצוע אחר מעקב .7
פנו אשר ה319 מבין הורים 172 הרוסית, בשפה בטלפון, בריאיון רואיינו חודשים שמונה במשך
ב£ל84 האבחון. לאחר חודשים כ86 נעשו הראיונות הלמידה. כושר לקידום הבינלאומי למרכז
סבתא רואיינה המקרים וביתר האב, רואיין (22) מהמקרים \1**1 האם; רואיינה (144) מהמקרים
טלפון העדר בשל מגורים; מקום שינוי בשל רואיינו, לא המשפחות יתר המשפחה. עם המתגוררת

לאיתור. נחוצים פרטים העדר בשל או

במעקב שרואיינו המשפחות של סוציודמוגרפיים מאפיינים 7.1
האם לבדוק כדי בתכנית. אובחנו שילדיהן מהמשפחות, 54^. בקרב נערך הטלפוני המעקב ראיון
ובדקנו חזרנו לתכנית, שפנו המשפחות כלל של לאלו דומות במעקב שהשתתפו המשפחות תכונות
שנבחרו המאפיינים על המידע המעקב. באוכלוסיית מרכזיים סוציודמוגרפיים מאפיינים כמה

האבחון. תחילת לפני עמם שנעשה הראשון בריאיון ההורים מדיווחי נלקח

(באחוזים) במעקב שהשתתפו הילדים גיל התפלגות :16 לוח

גיל קבוצות
מעל סה"כ סה"כ
18 1815 1412 116 52 (באחוזים) (במספרים) הילדים
4 9 19 54 14 100 172 המעקב במשפחות ילדים
3 12 17 52 16 100 319 שאובחנו הילדים כלל

של הגילים להתפלגות דומה המעקב במשפחות הילדים גיל התפלגות ,16 בלוח לראות שאפשר כפי
1570 הילדים, כלל בקרב המשפחתי למצב בדומה זאת, מלבד בתכנית. שאובחנו הילדים כלל
בן עם או האב עם  והיתר האם, עם $24< ההורים, שני עם גרים המעקב במשפחות מהילדים

אחר. משפחה

של שתכונותיהן נמצא ההורים, של תעסוקתם ומבחינת בארץ המשפחות של הוותק מבחינת גם
שיותר נמצא הוותק בבדיקת לתכנית. שפנו המשפחות כלל של לאלו דומות המעקב משפחות
שנתיים, לפני לארץ עלו 2^. ויותר; שנים שלוש מזה בארץ נמצאות המעקב משפחות ממחצית

מוצגים במעקב שהשתתפו ההורים בקרב התעסוקה נתוני ופחות. שנה בארץ נמצאות ו^20
ו18. 17 בלוחות
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(באחוזים) תעסוקה מצב לפי המעקב, במשפחות ההורים התפלגות :17 לוח

אימהות אבות
תעסוקה מצב

140 111 במספרים סהיכ
100 100 באחוזים סהכ

63 81 עובדים
24 10 עובדים לא
13 9 אולפן/קורס

כי הראשון בריאיון דיווחו המעקב באוכלוסיית מהאימהות ו^63 מהאבות אחוזים ואחד שמונים
10^1 האבות בקרב הילדים. הורי כלל דיווחו שעליהם לשיעורים דומים שיעורים אלו עובדים. הם
אינן הן כי דיווחו 2496 האימהות מבין מקצועיים. בקורסים או באולפן לומדים והיתר עובדים, אינם

עובדות.

בהווה תעסוקה לפי הראשון, ובריאיון המעקב במשפחות הילדים הורי התפלגות :18 לוח
(באחוזים)*

הראשון בראיון דיווח מעקב
אימהות אבות אימהות אבות מקצועיים תחומים

129 133 72 75 במספרים סהיכ

23 42 22 47 ומדעי אקדמי
9 17 7 16 חקלאות/תעשייה עובדי
16 17 17 20 שירותים עובדי
9 4 3 2 אחרים עיסוקים

ל10070. מסתכם לא ולכן בהווה תעסוקתם תחומי את ציינו כולם לא *

בארץ, המקצועי תחומם על שדיווחו המעקב, במשפחות ההורים אחוז 18 בלוח לראות שאפשר כפי
הראשון. בריאיון שהתקבלו לדיווחים מתאים

מכאן לתכנית. שפנו המשפחות כלל מנתוני שונים אינם המעקב משפחות של הרקע נתוני לסיכום,
המשפחות של מייצג מדגם אלא וייחודיים, שונים אפיונים בעלת קבוצה זו שאין להניח אפשר

במרכז. אובחנו שילדיהם
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למרכז בפנייה הציפיות 7.2
שהתפרסמה מודעה בעקבות הלמידה, כושר לקידום הבינלאומי למרכז פנו ההורים כאמור,
במסגרת ילדיהם בתפקוד קשיים בגלל המודאגים להורים, פנתה המודעה וברדיו. בעיתונים ברוסית

המרכז. במסגרת סיוע מתן והציעה הספר, בית

התמלאו אם מידה ובאיזו למרכז בפנייתם ציפו למה ההורים נשאלו המעקב, ראיון בתחילת
.(19 לוח (ראה ציפיותיהם

(באחוזים) הלמידה כושר לקידום הבינלאומי למרכז בפנייה ההורים ציפיות :19 לוח

אחוזים ציפיות
172 במספרים 0הכ

בנושא: מקצועית הדרכה קבלת
36 הילד התנהגות לשיפור דרכים
31 פנימייה מסגרת על החלטה
29 ספר בית או כיתה שינוי
27 האקדמי התפקוד לשיפור דרכים

של: מקצועי אבחון
17 קוגניטיבי ותפקוד התפתחות רמת
8 נפשיות בעיות

הילד של התנהגותו לשיפור שיטות על הדרכה לקבל בעיקר ציפו שהם מהמרואיינים'ציינו, כשליש
הלימודים מסגרת החלפת על הדרכה לקבל שציפו ציינו דומה שיעור הספר. בית ובמסגרת בבית
יותר קטן שיעור הלימודים. בתחום תפקודו לשיפור דרכים ועל לפנימייה העברתו על הילד, של
האחוז את לציין יש הילד. של הרגשי ותפקודו הקוגניטיבי תפקודו רמת לאבחון גם ציפו מההורים
את לשלב בהחלטתם סיוע לקבל ציפו כי במעקב שדיווחו המרואיינים של Q\Jc) יחסית הגבוה
שדיווח ייתכן לשירות. לפנייה כסיבה לפנימייה מעבר ציינו אשר בלבד ל596 יחסית בפנימייה, ילדם
האבחון בעקבות התלבטותם את אלא המקורית, ציפייתם את משקף אינו במעקב ההורים

טלפוני. במעקב הכרוכות המגבלות עם שקיבלו, ההמלצות ובעקבות

את רבה במידה מילא במרכז שקיבלו שהשירות ציינו, המרואיינים מבין אחוזים ואחד שלושים
בהתאם); ו^27 2970) מועטה או מסוימת במידה נענו שציפיותיהם ציינו דומה שיעור ציפיותיהם;

לציין. התקשו (170) והיתר ציפיותיהם, את מילא לא שהשירות דיווחו 12^

ביצוען ומידת האבחון בעקבות ההמלצות 7.3
במסגרת ילדם השמת על ההורים בפני להמליץ הייתה הדינמית ההערכה של העיקרית מטרתה
כשלושה ילדיהם. של הבעייתיים התפקוד תחומי לשיפור התערבות דרכי להם ולהציע מתאימה
המאבחנים, עם אישית בפגישה וההמלצות המבחנים ממצאי קבלת על דיווחו ההורים מבין רבעים
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ממצאי על מידע כל קיבלו שלא טענו והיתר הדואר, באמצעות דוח קבלת ציינו אחוזים עשר שלושה
שניתנו ההמלצות על המעקב בראיון ההורים דיווח את מציג 20 לוח לפעולה. המלצות או האבחון

מילוין. ומידת

ביצוען מידת ולפי ההמלצות לפי במעקב, שהשתתפו* המשפחות :20 לוח

אחוז המדווחים מספר ההמלצה מקבלי מספר ההמלצות
המבצעים ביצוע על במעקב האבחון לאחר

85 52 61 77 הילד כלפי התנהגות/דרישות שינוי
79 46 58 40 שונים בחוגים הילד שילוב
85 45 53 33 בלימודים עזרה מתן
88 51 58 29 אינסטרומנטלית העשרה מתן
68 23 34 4 הילד לומד שבו ביה"ס החלפת

בידי לאבחון הילד הפניית
76 13 17 5 פסיכיאטר
75 18 24 9 לילד פרהרפואיים טיפולים מתן
50 10 20 37 לילד/משפחה פסיכולוגי טיפול

משפחותהמעקב. ול172 הפונות המשפחות ל319 מתייחסים הנתונים *

שונה מסוימת המלצה קבלת על המעקב) (בראיון המדווחים שמספר לראות אפשר 20 מלוח
בקבלת קושי על מצביעים ההבדלים כללי, באופן האבחון. לאחר בפועל ההמלצה מקבלי ממספר
ממרואיינים, מהימן דיווח בקבלת קושי על מורים ההבדלים האבחון. לאחר בפועל ההמלצה
האחת, נטיות: שתי על מצביע ההבדלים כיוון זאת, עם זיכרונם. על המסתמך טלפוני, בראיון
פסיכולוגי לטיפול ולפנייה הילד כלפי ההורים התנהגות לשינוי המלצות של סלקטיבית" "שכחה
במקור. ניתנו לא ההמלצות כאשר גם המלצה קבלת על דיווח והאחרת, המשפחה; או הילד עבור
משום בהן יש כי להם, נראה שאולי מהמלצות, להתעלם ההורים בחרו מסוימים שבמקרים ייתכן
כגון מאיימות, פחות המלצות על לדווח בחרו זאת ולעומת כהורים, תפקודם בטיב דופי הטלת
מעניין פרהרפואיים. טיפולים או אינסטרומנטלית העשרה עזר, שיעורי מתן בחוגים, הילד שילוב
מקבלי למספר בהשוואה פסיכיאטרי לאבחון המלצה קבלת על הגבוה המדווחים מספר זאת, עם

בפועל. ההמלצה

לבין פסיכולוגית להערכה הפניה בין ההורים של הבחנה חוסר מבטא שההבדל ייתכן אלו במקרים
הקלינית. הפסיכולוגיה תחום עם התנסות או היכרות חוסר בשל פסיכיאטרית, הערכה

שקיבלו גם דיווחו שאובחן הילד עם התנהגותם בשינוי הצורך על המלצה שקיבלו שדיווחו ההורים
דרכי על אחת פגישה כלל בדרך הייתה זו לדבריהם, ילדיהם. עם להתנהג עליהם כיצד הדרכה
תמורות ועל הילד קשיי בנושא  במשפחה מתח להורדת שיטות בבית; גבולות והצבת תגובה
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הספיקה ההערכה, בעקבות שנערכה הייעוץ, שפגישת דווח המקרים ברוב במשפחה. בתקשורת
מספקת. הדרכה קיבלו לא היחידה שבפגישה טענו מעטים רק לה. זקוקים שהיו ההדרכה לקבלת

אחת המלצה לגבי ביצוען. ועל האבחון בתום שניתנו ההמלצות קבלת על דיווחו ההורים מרבית
בשל  שקיבלו ההמלצות את ההורים ביצעו לא .5070 היה ההיענות שיעור פסיכולוגי), (טיפול בלבד
מפתיע, אינו ההמלצות להפעלת ביחס הגבוה הדיווח שיעור פעולה. לשתף הילד וסירוב כסף חוסר
שלישים כשני כאשר שניתנו, ההמלצות עם הסכמה על דיווחו המרואיינים ש8796 הממצא לאור
של רבה מידה משקפים ההורים שדיווחי ייתכן זאת עם יחד הסכמה. של גבוהה מידה ציינו מתוכם
גוף עם הסכמה להביע לשעבר, המועצות בברית בחינוך ומקורה שייתכן נטייה, או חברתית" "רצייה

סמכות. לבעל שנחשב

בקהילה. מתאימים לשירותים או לגורמים לפנות ההורים על היה ההמלצות מרבית ביצוע לצורך
אפשר שאליהם שירותים על המרכז מצוות מידע קבלת על דיווחו ההורים מבין אחוזים עשר שישה
מהות על והסבר כתובת כלל בדרך כלל המידע המומלץ. הסיוע לקבלת או הטיפול לקבלת לפנות
ובתי הנפש לבריאות תחנות חינוכי, פסיכולוגי שירות כוללים הופנו שאליהם השירותים השירות.

הילדים. לצורכי המתאימים ספר

בהווה והתפקוד והייעוץ האבחון תרומת 7.4
לסייע יכולתם על שקיבלו והייעוץ האבחון השפעת לגבי ההורים תפיסת את גם לבחון ניסינו בראיון

לילדיהם. בינם הקשר ועל לילדים

לקשר הנוגעים בתחומים ובייעוץ בהערכה הסתייעות של שונות מידות על הדיווח אחוז :21 לוח
הורהילד

הסיוע מידת התחום
לא כלל מועטה מסוימת רבה

21 14 41 24 הילד קשיי בהבנת שיפור
28 19 37 16 לילד הנחוצה העזרה השגת
29 23 37 11 הילד לקשיי פתרונות מציאת
32 20 39 9 בבית בקשיים לטיפול דרכים מציאת
41 17 31 n הילד עם הקשר שיפור

N=112

קשיי בהבנת בעיקר להם סייעו שקיבלו והייעוץ הילדים שאבחון עולה ההורים דיווחי מהתפלגות
פחות לילדים. הנחוצה העזרה את להשיג יכולתם לשיפור גם הייעוץ תרם לדבריהם, הילדים.
הילד בקשיי טיפול דרכי במציאת גם ניכרת במידה סייעו והייעוץ שהאבחון דיווחו ממחצית

הילד. עם הקשר של כללי בשיפור או הבית במסגרת
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שונה האבחון, לאחר ויותר חודשים כ6 הילדים, תפקוד ההורים, תפיסת לפי האם, לבחון במטרה
בתחומי ילדיהם בתפקוד שיפור חל האם להעריך התבקשו ההורים לשירות, הפנייה בעת מתפקודם

והחברה. ההתנהגות הלימודים,

(במספרים שונים בתחומים הילדים בתפקוד השינוי מידת על ההורים דיווחי התפלגות :22 לוח
מוחלטים)

שינוי ללא שיפור חל סה"כ התפקוד תחום
לימודים

41 59 145 עברית
47 53 139 מתמטיקה
56 44 137 אחרים מקצועות

התנהגות
62 38 164 בביה"ס
60 40 169 בבית

חברה
53 47 160 בביה"ס ילדים עם קשר
61 39 153 לביה"ס מחוץ ילדים עם קשר
61 39 166 מבוגרים עם קשר

הילדים בין התקשורת ובשיפור הלימודים בתחום שיפור על רבים הורים דיווחו לראות, שאפשר כפי
שיפור על דיווחו (;?ל59 שחלף הזמן השפעת את במקצת משקף שהשיפור ייתכן ללימודים. לחבריהם
לילדים. שניתנה הקונקרטית והעזרה המוגברת הלב תשומת השפעת ואת האבחון מאז בעברית)

עשרים והייעוץ. האבחון תכנית על דעתם חוות את לציין ההורים התבקשו המעקב בראיון לסיכום,
מקצועי. שהצוות וציינו לעולים ונחוצה חשובה שהתכנית ציינו מהמרואיינים אחוזים ושמונה
ושבעה שלושים העולים. בקרב התכנית של יותר רחב לפרסום לדאוג שיש גם ציינו אלו מרואיינים
ייעוץ שפגישת וטענו המרכז מצוות קונקרטית עזרה קבלת אי על התלוננו המרואיינים מבין אחוזים
חוות ממתן נמנעו 0570) המרואיינים יתר לה. זקוקים שהיו ההדרכה לקבלת הספיקה לא אחת

דעת.

ודיון סיכום .8
נועדה הלמידה כושר לקידום הבינלאומי במרכז הרוסית היחידה שהפעילה והייעוץ האבחון תכנית
מתאים אבחון באמצעות לשעבר, המועצות מברית עולים תלמידים בקרב שהתגלו בקשיים לטפל
מתאימה. במסגרת להשמה המלצות ובמתן ולהורים למורים ייעוץ ובאמצעות הקושי תחומי של
ההמלצות ושל ממצאיו של האבחון, תהליך של הפונים, מאפייני של שיטתי בתיעוד לוותה התכנית
והייעוץ, האבחון תכנית מארגני לתפיסת שבניגוד מורה שתועדו הנתונים ניתוח בסופו. שניתנו
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או הספר בית במסגרת בתפקודם הקשורים מקשיים סובלים אינם למרכז שהופנו הילדים מרבית
חברתיים. או רגשיים מקשיים סובלים אלא מתאימה, לא מהשמה הנובעים

כלל של רמתם לעומת גבוהה, לאבחון שפנו המשפחות של בעבר העיסוק ותחומי ההשכלה רמת
של גבוה אחוז בה שיש משום ייחודית לתכנית הפונים אוכלוסיית לשעבר. המועצות מברית העולים
של יחסית גבוה שיעור בה יש ,(1994 בשנת ויותר שנים 3 בארץ (כמחציתן יחסית ותיקות משפחות
שניים פי כמעט הוא בה חופשיים או אקדמיים בתחומים המועסקים ואחוז חדהוריות, משפחות

העולים. כלל בקרב מאשר

קשיים או התפתחותיים סיכון גורמי נמצאו לא שהופנו הילדים של והחינוכי ההתפתחותי ברקע
לאבחון הופנו אשר הילדים שרוב ללמוד אפשר מהנתונים בכך. צורך היה אם קודם, טופלו שלא
הכיתה לרמת התאימו הרגיל, החינוך במסגרת למדו לשעבר, המועצות בברית בעבר התחנכו ואשר
התקשו או המיוחד החינוך במסגרת למדו מהם מאוד נמוך שיעור רק בהישגיהם. הצטיינו אפילו או

בהן. שלמדו הרגילות במסגרות ולימודית רגשית מבחינה

מיוחדים: קשיים על מורה אינו בארץ הלימודים במסגרות ילדיהם תפקוד על ההורים דיווח גם
בעקיבות. שיעורים ומכינים סדיר באופן בהן מבקרים כלשהן במסגרות הלומדים הילדים מרבית
לעומת בהישגיהם פחות או שנתיים של מפער סובלים ו>$15 בכיתה, מפריעים מהתלמידים 1696 רק
מהילדים 596 רק ובכתיבה). בקריאה ובעיקר יסוד במיומנויות קושי רקע (על בכיתתם הרמה

יחד. גם בלימודים ופער התנהגות מבעיות סובלים

קשיים או לימודיים קשיים על ההורים של הנמוכים הדיווח שיעורי למרות זאת, עם יחד
ייתכן הלימודים. בתחום קשיים הייתה ביותר השכיחה הפנייה סיבת ילדיהם, של התנהגותיים
אליו, שפנו המרכז לאופי הפנייה סיבת את להתאים ההורים של נטייתם את משקף זה שממצא
העובדה את במידתמה משקפת בלימודים קשיים עקב שהפנייה ייתכן גם אך להידחות. חשש מתוך
רמת שבין הפער בשל דואגים הם ילדיהם; בתפקוד הפוגעים הקשיים מהם מבינים אינם שההורים
שהילדים מכך מאוכזבים והם לשעבר; המועצות בברית תפקודם לבין בהווה הילדים של תפקודם
ציינו המקרים, בכמחצית זאת, עם הלימודים. בתחום להצלחה ציפיותיהם את ממלאים אינם
בשל גם למרכז פנו ההורים מהמקרים מ£409 וביותר לפנייתם, כסיבה רגשית מצוקה גם ההורים

הילדים. בקרב התנהגות בעיות

עם קשרים ביצירת (קושי והחברתי וחרדה) (דיכאון הרגשי בתחום קשיים על בעיקר דיווחו ההורים
ההורים דיווחי את מאשרים האבחון ממצאי ואמנם, משמעת. ובעיות וריכוז קשב קשיי גילם), בני
לכשליש שיש אחרים קשיים ויותר. 6 בני הילדים ממחצית יותר של רגשיים קשיים על ומצביעים
קוגניטיביים קשיים נמוך. עצמי ודימוי גילם את הולמת שאינה תלותית, התנהגות הם מהילדים

הילדים. מקרב נמוכים באחוזים רק נמצאו שונים
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ההורים בין ובקשר ההתנהגות בתחומי מתמקדות שניתנו ההמלצות גם לממצאים, בהתאם
ילדיהם עם התנהגותם על המלצות ההורים קיבלו המקרים שבמחצית מראים הנתונים לילדיהם.
להפנות שרצוי נמסר מההורים לכרבע זאת, מלבד המשפחה. בתוך התקשורת לשיפור שיטות ועל
המלצות העניין. תחומי ולהרחבת להעשרה מתייחסות אחרות המלצות פסיכולוגי. לטיפול ילדם את

הפונים. מבין בודדים לאחוזים רק ניתנו לימודים מסגרת שינוי על

ילדיהם כלפי התנהגותם את לשנות להורים הומלץ שבהם המקרים ריבוי שלמרות עולה מהנתונים
נזקקו שההורים הייעוץ ואת ההדרכה את לתת נערך לא שהמרכז הרי אתם, התקשורת את ולשפר
לא מהמקרים ובכשליש האבחון, תום לאחר אחת, ייעוץ פגישת רק הייתה המקרים במרבית להם.
רבים הורים הדגישו יותר ממשית ובעזרה ייעוץ פגישות ביותר הצורך את ייעוץ. פגישות כלל נערכו

המעקב. בראיון גם

מהימנות כי עולה לתכנית, שפנו המשפחות ממחצית יותר עם שנעשה המעקב, ראיון מממצאי
מראים הממצאים בספק. מוטלת האבחון בעקבות שקיבלו ההמלצות על ההורים של דיווחם
על המלצות על ופחות וההעשרה הלימודים בנושאי המלצות קבלת על בעיקר לדווח נוטים שהורים
דיווחם אמינות גם לכן פסיכולוגי. לטיפול או לייעוץ פנייה או הילדים עם התנהגותם דרכי שינוי
שבין דיווח שיעורי על מצביעים המעקב ראיון נתוני בספק. מוטלת ההמלצות ביצוע על ההורים של
אילו ובעזרת אופן באיזה לתאר התבקשו לא שהמרואיינים כיוון ההמלצות. ביצוע של ל£?85 509&

תמונה דווקא ולאו חברתית" "רצייה משקפים שהדיווחים ייתכן ההמלצות, את יישמו הם שירותים
שהתקבלו. וההמלצות האבחון בעקבות שננקטו פעולות של מהימנה

להסיק מאפשרים האבחון ממצאי וסיכום שפנו והמשפחות הילדים מאפייני תיעוד לסיכום,
שקשיים ייתכן וחברתיים. רגשיים מקשיים בעיקר סבלו התכנית במסגרת שאובחנו הילדים שמרבית
בעייתיות המשפחה, בתוך לבעייתיות ביטוי ובחלקם קליטה לקשיי ביטוי בחלקם מהווים אלו
פנו שההורים עוד ייתכן התנהגותיות. והנורמות הסביבה ושינוי ההורים ציפיות רקע על המובלטת
בתחום מתקשים שילדיהם חשש בשל לא קוגניטיביים, קשיים לאיתור בעיקרו המכוון למרכז,
המוכנים רוסית, דוברי מקצוע אנשי בו שפעלו היחיד המקום היה שזה מפני אלא הלימודי,

תשלום. ללא סיוע ולהציע להם להקשיב

מהימן מידע חסר שעדיין אף העולים. למשפחות ייעוץ שירותי בפיתוח ברור צורך עולה מהממצאים
ואף בסיכון, הנמצאים לשעבר המועצות מברית נוער בני ושל ילדים של אפיונם ועל מספרם על
מהממצאים להסיק אפשר העולים, אוכלוסיית של מייצג מדגם מוכח באופן אינם למרכז שהפונים
ולא וחברתיות רגשיות הן לשעבר המועצות מברית עולים נוער ובני ילדים בקרב העיקריות שהבעיות

לכך. המתאימות במסגרות טיפולית התייחסות מחייבות כן ועל לימודיות,
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Abstract

Immigration to Israel necessarily involves major changes and, in some cases, crises arise.
Immigrant children and youth, who have to cope with new educational frameworks as well
as a new language and the need to integrate into a society with unfamiliar rules, are likely
to encounter more difficulties than other groups of immigrants. Placement in unsuitable
educational frameworks due to language difficulties, inappropriate psychological tests or the
family's lack of experience in applying to and using psychological services, is liable to
exacerbate the children's problems.

On the assumption that proper assessment of learning difficulties and emotional problems is
the basis of suitable placement and appropriate educational and therapeutic intervention, the
Russian department of the International Center for the Advancement of Learning Ability
initiated a special program for immigrant children from the former Soviet Union. The

. program provides comprehensive assessment for children with learning and behavioral
difficulties, educational counseling for parents and teachers, and recommendations for
placement in suitable educational frameworks. The Center has operated the program in
Jerusalem, Tel Aviv and Be'er Sheva, in cooperation with JDCIsrael's Special Populations
Division.

The program and its outcomes have been systematically documented by researchers at the
JDCBrookdale Institute, in cooperation with the staffs of the International Center for the
Advancement of Learning Ability and JDCIsrael. This report presents the findings of the
documentation.

In the first year of the program, 319 children aged between two and 19 years were assessed
at the International Center for the Advancement of Learning Ability. The majority of the
families who applied to the program had been in the country for a relatively long period and
most of the parents had received an academic education. A high percentage of the parents
reported having jobs, a large proportion being employed in academic or professional
positions.

The majority of the children referred for assessment did not suffer from developmental
problems prior to immigration, and studied in regular educational frameworks in which they
met or even exceeded class standards. However, the children's parents tended to report
emotional and social difficulties, problems with attention and concentration, and discipline
problems.

While the declared reason of most of the parents for applying to the Center was their
children's learning dififculties, it became clear that in many cases the actual reason for
referral was social and emotional difficulties.

The results of the assessments substantiate parents' and teachers' reports of signs of
emotional distress in more than half of the children aged six or older. Cognitive difficulties
were diagnosed in only a small percentage of the children.



According to the documentation findings, most of the recommendations given to parents
related to parental behavior and parentchild interaction. In addition, about onequarter of
the parents were advised to refer their children for psychotherapy or counseling. Other
recommendations related to enrichment and broadening of the children's areas of interest.
A change of educational framework was recommended to only a small percentage of the
parents.

Although many parents were advised to change their behavior towards their children and
adopt new patterns of communication with them, in practice the program was unable to
provide guidance and counseling in this area. In the majority of cases, only one post
assessment counseling session was provided, and in onethird of the cases, no counseling
sessions were provided. In the followup interviews, many parents stressed the need for
more counseling sessions and for assistance of a more practical nature.

According to the findings of the followup interviews, in which more than half of the families
participated, the children's parents tended to refer to recommendations for studying and
enrichment rather than recommendations for changes in parental behavior or referrals for
psychotherapy or counseling. This casts doubt upon the reliability of parents' reports
concerning the implementation of recommendations; the high percentage of parents who
reported implementing recommendations may reflect a desire for social acceptance rather
than an accurate picture.

The documentation of the children's and families' characteristics, and the summary of the
results of the assessments, suggest that the majority of the children assessed in the program
suffered principally from emotional and social difficulties. The documentation findings
indicate a clear need to develop counseling services for immigrant farhilies.
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