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את המושג "ילדים וילדות בסיכון" יש להבין, לדעתי, בהקשר חברתי, פוליטי וכלכלי. הקבוצות 
הדומיננטיות בחברה הן המחליטות מהי הנורמה ומה המקובל והן גם המדביקות את תווית 
"הסיכון" לקבוצות שאינן תואמות את הנורמה שהן קבעו. מאחר ובמקרים רבים תווית הסיכון 

 –הופכים להיות פרטים שבסיכון אם משתייכים  "מוצלחים"שלמות, גם פרטים  מוצמדת לקבוצות
לקבוצה שהוגדרה כקבוצה שבסיכון. הקבוצות הדומיננטיות  –תרבותית, דתית או גיאוגרפית 

בחברה גם דוחפות קבוצות לשולי החברה ותורמות בכך ליצירת הסיכון, האמיתי או המדומה, לו 
 הן נתונות. 

 
אתיופי. בקרב האוכלוסייה  ממוצא האוכלוסייההזאת ניתן למצוא ביחס אל  דוגמא לתופעה

גברים שנולדו בישראל  נםנשים הנמצאות בישראל כבר שלושים שנה, יש נןהמגוונת הזאת יש
גם עולות ועולים חדשים. ואף על פי כן הם נתפסים כקבוצה הומוגנית המצויה, רובה  נםויש

היחס אל יוצאי אתיופיה מספק דוגמא טובה, המאפשרת להבין את התהליך ככולה, בסיכון. 
 הפוליטי והחברתי באמצעותו נוצרות אוכלוסיות שבסיכון. 

 
מדוע החליטו בזמנו הקבוצות הדומיננטיות במדינה שקיים צורך להביא אליה את יהודי אתיופיה? 

דתיים -פר הממלכתייםלאור המתרחש בהקשרם במקומות שונים בארץ, כמו למשל בבתי הס
בפתח תקווה, קשה לקבוע שהבאתם ארצה נבעה דווקא מאהבה אליהם. תשובה אפשרית 
לשאלה הזאת סיפק אחד המרואיינים במחקרה של שלי אינגדאו, סטודנטית לתואר שני בלימודי 

 "יודעים להגידמוסמך בגיל הרך באוניברסיטה העברית שראיינה צעירים וצעירות ילידי אתיופיה: 
. "שזה ידוע, שהפרויקט אמר אותו מרואיין ",80-היום שהסוכנות הייתה על סף סגירה בשנות ה

ה כמו אויר לנשימה בשבילם. זה לא משהו סודי, פשוט תשלה הסתיים. שהעלייה מאתיופיה, הי
  יודעים. כל המכונה הזאת התחילה לפעול, שוב פעם תרומות של מיליונים".

 
הסבר הזה, הנוגד את הנטייה להאמין שאנו תמיד פועלות ממניעים גם אם קשה לנו לקבל את ה

אידיאולוגיים שטובת הזולת עומדת במרכזם, יש עדויות רבות התומכות בטענה כי האוכלוסייה 
ממוצא אתיופי היא אכן אבן שואבת לתרומות; חלק מהעדויות הללו יכולות לבסס גם את הטענה 

ה של עולי אתיופיה כדי לשקם את עצמה. כך או כך, כי הסוכנות היהודית דאגה להבאתם ארצ
מייד עם הגעתם ארצה של העולים והעולות מאתיופיה התחיל לפעול גם המנגנון שהפך אותם 

"בסיכון". משפחות אתיופיות נשלחו לשכונות בפריפריה ולמקומות בהם קשה למצוא לאוכלוסייה 
של מובטלים מחוסרי פרנסה הופכת מהר תעסוקה, מה שיצר אוכלוסייה של מובטלים. אוכלוסייה 

מאוד לאוכלוסייה החיה בעוני. דחיקת מהגרים לשכונות מודרות בהן קיימים עוני, אבטלה 
ומצוקה, שאין בהן משאבים מיוחדים לטיפול במהגרים מובטלים ושפועלים בהן שרותי חינוך 

 ברמה נמוכה היא הדרך ליצירת "אוכלוסייה בסיכון". 
 

וצרה אוכלוסייה בסיכון, אפשר כבר לפנות לעשירים מאמריקה לשם גיוס עכשיו, לאחר שנ
תרומות עבור אוכלוסייה הזקוקה לטיפול. וכך מתארת זאת אחת המרואיינות במחקר שכבר 

" יש איזושהי מערכת שהיא בכוונה משאירה את הקורבנות למטה, והופכת את הוזכר לעיל: 
האתיופים למסכנים כדי שיהיה איך לטפל בהם, איך לעזור להם. אתיופים לא מסכנים, הם הפכו 
למסכנים ולנזקקים, הם היו גיבורים, הם עלו ברגל, חצו יבשות, הגיעו לארץ בזכות עצמם 

ם כוחות? אין להם ידע? אין להם חכמה? לא! יש מלא חכמים ובכוחות עצמם, אז מה, אין לה



מלא נבונים, מלא מנהיגים שהפכו למסכנים בארץ. הפכו אותם למסכנים, הם מרגישים מסכנים, 
 הם מרגישים נזקקים, צריכים להתדפק על דלתות העובדת הסוציאלית". 

 
צעי לטיפול בעוני. על פי בשיטה הקפיטליסטית, תוכניות התערבות נחשבות לעתים קרובות לאמ

ילדים או  –ההנחה הסמויה העומדת מאחורי המהלך הזה, העוני נובע מכישלונם של פרטים 
ובכוחן של תוכניות התערבות לתקן את המצב. אלו תוכניות שיוזמיהן נמנעים מלשאול  –הוריהם 

רבות תוכננו עבור מה מידת אחריותו של הקפיטליזם ליצירת אי השוויון. ואכן, תוכניות התערבות 
האוכלוסייה האתיופית במטרה "להציל" אותה מהסיכון בו היא שרויה. וכך אומרת מרואיינת 

"זה נורא נחמד ונורא יפה, אבל אני אחרת במחקר, שעובדת באחת מתוכניות ההתערבות הללו: 
. כי חושבת שעושים בנו שימוש. אני חושבת שאתיופים זה מכרה זהב. זה אווז שמטיל ביצי זהב

שנה וכל גוף וכל משרד וכל זה מתעורר פתאום ואומר 'אני אסייע  30תכלס אם אנחנו פה 
שנה יש תחושה כללית של חוסר הצלחה, חוסר  30להיקלט', מגייס כספים ו....  הלאוכלוסיי

התקדמות, לא הגענו לשום מקום וגם כשאנחנו מנסים להגיע לאן שהוא אז הרבה פעמים 
... עם כל הכסף שזורם לעדה האתיופית, לפי מרואיין אחר: " ומוסיףנו". הדלתות נטרקות בפני

דעתי, כל משפחה הייתה יושבת עכשיו עם וילה עכשיו, בלי משכנתא, הסכום הזה לא הגיע 
 לעדה. הגיע לגורמים אחרים או שזה נשאר איפה שהוא בצינור". 

 
היה בגדר הכרח בלתי נמנע. תהליך הקליטה שהפך אוכלוסייה שלמה לאוכלוסייה בסיכון לא 

לשלוח את המשפחות מאתיופיה לשכונות עשירות יותר או להעניק להן אפשר היה למשל 
משכנתאות גבוהות יותר כדי שיוכלו לרכוש דירות במגוון שכונות ולא רק בשכונות המוחלשות 

ת ביותר במדינה. אפשר היה ליצור מערכת קולטת ולהחליף את תוכניות ההתערבות המטפלו
במשפחות בסיכון בתוכניות התערבות המטפלות במשפחות הקולטות, מחנכות אותן לאנטי 

בין אנשים ממוצא שונה, ממעמד שונה ובעלי ותק שונה בארץ. ניתן היה  תגזענות ולסולידאריו
ליצור תהליך קליטה במרכזו כל שכונה וכל קהילה מתגייסת לקלוט משפחות אתיופיות ובמסגרתו 

דים והילדות האתיופים במוסדות החינוך הטובים ביותר בשכונה ויוצרים שאיפה משבצים את היל
קולקטיבית לקליטה מוצלחת וליצירת תרבות קהילתית עשירה או, במלים אחרות, להבניה 
חדשה של התרבויות של הקבוצות השונות. מדוע לא לדמיין משפחה המגיעה מאתיופיה לרמת 

זמינים אותה לבתיהם, ילדיהם משחקים עם ילדי העולים אביב, שם יוצאים השכנים לקראתה ומ
 וגננת, שעברה תוכנית התערבות במסגרתה למדה אמהרית, מופקדת על קליטתם...

 
דוגמא נוספת לדרך יצירתן של אוכלוסיות בסיכון מספק לנו העיסוק במה שמכונה "מוכנות לכיתה 

וער בסיכון ובמצוקה )דו"ח שמיד(, א'". דו"ח הועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נ
מתייחס למצבי "סיכון" בתחומי הלמידה ורכישת מיומנויות ומצביע על "המוכנות לכיתה א'" כעל 
המצב הרצוי בתחום הזה. בפרוט המדדים על פיהם נמדדת המוכנות הזאת כתוב "שיעור הילדים 

בדוגמא הקודמת, ההתייחסות המגיעים מוכנים לכיתה א' על פי מבחנים ארציים". גם כאן, כמו 
היא קבוצתית ואוניברסאלית, כאילו קיימת דרך אחת ויחידה להיות מוכן לכיתה א' והיא מתאימה 
לכל ילד ולכל ילדה, בכל סיטואציה, אצל כל מורה ובכל כיתה. המבחנים הארציים המוזכרים 

נס מקביעת בדו"ח יעניקו פרנסה מכובדת לאנשי ונשות מקצוע שונים ויש גם מי שיתפר
הסטנדרטים על פיהם תימדד המוכנות. "ההסדרים המחייבים את המדינה והרשויות המקומיות", 
כתוב בדו"ח שמיד, "יכללו יעדים הניתנים למדידה ולבקרה ומפחיתים את היקף הסיכון". אחרים 

ן"( מוכנות" )והמצויות לכן ב"סיכו-יתפרנסו מכתיבת המבחנים, מאבחון ואיתור הקבוצות "הבלתי
ומכתיבת תוכניות התערבות ותוכניות טיפוליות על מנת ל"הציל" את הקבוצות הללו מהסיכון בו 
הן שרויות. על מנת להבטיח את הפרנסה הזאת, אפשר יהיה אפילו להשתמש בביטויים נחושים, 
אם לא היסטריים, כמו "לא יעלה על הדעת שישנם ילדים וילדות בני חמש שלא מזהים אותיות, 

 ו סכנה קיומית לחברה הישראלית". הרי ז
   



כך, באמצעות הצגה שרירותית של מושג אינטואיטיבי כמו "מוכנות", נוכל לדאוג לפרנסה טובה 
לשלל בעלי מקצועות. המפסידים מכך יהיו הילדים והילדות שיידרשו לספק את רצונם של 
מבוגרים, להתאים עצמם למערכת שמטפחת תחומים הניתנים למדידה כמותית )כמו ההכרות 

מדירה תחומים מורכבים כמו דימוי עצמי, מוטיבציה ללמידה או שמחת עם אותיות ומספרים( ו
 חיים. 

 
אפשר להימנע מיצירת אוכלוסייה בסיכון באמצעות ההכרזה שהילדים והילדות פשוט אינם 
חייבים להיות מוכנים לכיתה א' וכי כיתה א' היא שצריכה להיות מוכנה לקלוט מגוון של ילדים 

הילדים והילדות מה מתאים להם ומה נכון להם מבלי להצטייד וילדות. על המורות ללמוד מ
ברשימת סטנדרטים מוכנה מראש. יש להפסיק את התיוג של קבוצות שלמות בתור ילדים בסיכון 
ויש להתחיל ולדבר על תוכניות ומסגרות עבור כל הילדים והילדות, בהן כל אחד מהם יקבל את 

שנים כדי  12-ילדות הללו עומדות לא פחות מהתמיכה לה הוא זקוק. הרי בפני הילדים וה
 להתפתח ולהתקדם. 

 
 
 

 


