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 ברוקדייל בנושאמכון -ג'וינט-פרסומים נוספים של מאיירס

הערכה של תכנית "ליווי משפחות" למשפחות במצוקה . 0030ריבקין, ד'; סומך, ס'; שחר, א'. 

 .30-498-דמ מועצה האזורית מגידו )דוח מסכם(.בביקנעם ו

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית . 0033קוברסקי, ר'; קונסטנטינוב, ו'. -רבי, ד'; ברוך-בן

 .33-499-דמ מחקר הערכה מסכם. –לסיוע לימודי 

 .30-444-. דמהערכת תכנית "משפחות". 0030. 'ידגר, ס-שמעיה'; ריבקין, ד

פעילות המשרד לקליטת עלייה בעבור האוכלוסייה . 0030אילת, ח'; שץ, א'. -חביב, ג'; הלבן

האתיופית: הדגשים לעומת המגמות בקהילה, בחינת המידע הקיים על אפקטיביות התכניות 

 .30-463-דמ תוויית קווים להמשך פיתוחו )דוח מסכם(.הו

 תמונת מצב עדכנית. –בני עולים בישראל . 0030. 'סטרבצ'ינסקי, פ'; לוי, ד'; קונסטנטינוב ו-כאהן

 .30-433-דמ

משרדית -עבור ועדה ביןמסמך פנימי  מקבץ נתונים אודות יוצאי אתיופיה בישראל.. 0009. 'דולב, ט

 ברשות מנכ"ל משרד הרווחה ומנכ"ל משרד הקליטה. 

 . 46-22 דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי. 0003צדיק, א'. -קינג, י'; וולדה

 .03-583-דמ

שילוב עולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית: אתגרים, מדיניות, . 0003ברוקדייל.  מכון-ג'וינט

 .תכניות וכיווני פעולה

, גבעת הג'וינט, 6883מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 00-4330673, פקס: 00-3449500, טל': 73069ירושלים 

 www.jdc.org.il/brookdaleגם באתר המכון:  וניתן לעיין בפרסומים אל
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  מחקרהתמצית 

המעבר מחברה  בגלליחוד יהעלייה לישראל הציבה בפני העולים מאתיופיה קשיי הסתגלות מורכבים, ב

ברוקדייל,  מכון-)ג'וינט תעשייתית ומסורתית לחברה עירונית, מתועשת ומודרנית-כפרית, קדם

לקדם את משפחות , מודל התערבות חדשני שנועד עצמאותפיתח את תכנית  ישראל-ג'וינט 1(.0003

שותפים לתכנית משרד הרווחה  .בחברה הישראליתלעזור בשילובן והעולים לתפקוד עצמאי 

 ועמותות מקומיות עלייה, רשויות מקומיות, ארגוניםההמשרד לקליטת  והשירותים החברתיים,

בראשון לציון, ומאז התרחבה  0000-ביהודיות בארצות הברית. ראשית יישום התכנית פדרציות ו

ביצע  0005-0006-במשפחות.  94–40בכל אחד מהיישובים השתתפו בתכנית  יישובים. 33-לבהדרגה 

ובהמשך התבקש המכון לבצע הערכה של התכנית  2מכון ברוקדייל הערכה של התכנית בראשון לציון

סיכום ההערכה ובו  3של "עצמאות"ם הנוספים שבהם פעלה. דוח זה הוא דוח ההערכה השני ביישובי

ראשון לציון, ביישובים  0007–0003אחרי משפחות שהשתתפו בתכנית בשנים  הדוח עוקבשל התכנית. 

. בדוח נבחנים השינויים במצב התעסוקתי של שדרות ויקנעם, ובשכונות עיר גנים ונווה יעקב בירושלים

ההורים בחינוך, במצב הלימודי וההתנהגותי ההורים, בתפקוד ההורי, ביחסים במשפחה, במעורבות 

שקיבלו משתתפי התכנית  תשומותה רקעעל  ,של הילדים בבית הספר ובמעורבות ההורים בקהילה

 ותהליכי העבודה בה.

וכיום היא מיושמת רק בשלושה , 0008תכנית עצמאות המקורית סיימה את פעילותה בהדרגה מאז 

להטמיע את עקרונותיה בדרכי  מתבצע מהלךבד בבד עם פעילותה של "עצמאות" בארץ. יישובים 

זה ממוקד ב"תכנית החומש לקידום מהלך העבודה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

בשבעה כיום משפחות יוצאות אתיופיה", תכנית הנשענת על מודל העבודה של "עצמאות" ומיושמת 

 יישובים בארץ. 

 תעצמאוא. תכנית 

בפני משפחות  לישראלפותחה כמענה לקשיי ההסתגלות המורכבים שהציבה העלייה "עצמאות" 

 נקטו"עצמאות" . במרכזי בהצלחת הקליטהציר משפחה רואה בבכך שהיא ייחודה יוצאות אתיופיה. 

בתחומי חיים אחדים בעת ובעונה אחת: תעסוקה, לקידומם לפעול עם בני המשפחה גישה כוללנית כדי 

משפחה, חינוך וקהילה. ההנחה שבבסיס בחירה זו היא שתחומי החיים מושפעים אלה מאלה ועל כן 

יש לעבוד עם המשפחות בכל התחומים במקביל. אוכלוסיית היעד של התכנית כוללת הן משפחות 

למשפחות שמוכרות  תמוכרות לשירותי הרווחה ביישוב והן משפחות שאינן מוכרות, אבל עדיפות ניתנ

 ותי הרווחה, אינן נתונות במצבי מצוקה עמוקה ובכל זאת יש להן בעיה כלכלית. לשיר

                                                   
 תכניות, מדיניות, אתגרים: הישראלית בחברה אתיופיה יוצאי עולים שילוב. 0003 ,ברוקדייל-מכון'וינט ג 1

 .ירושלים, ברוקדייל מכון-'וינטג. פעולה וכיווני
. ברוקדייל-ג'וינט מכון-. מאיירסלציון בראשון עצמאות פרויקט של הערכה. 0003, ס' ידגר-ושמעיה ד' ריבקין  2

 .פורסם לא
"עצמאות",  פרויקט הערכת. 0008'. , קסגל'; ד, ריבקיןי';  שורק) 0008דוח הביניים הראשון הוגש בדצמבר  3

 (.פורסם לא .ירושלים ,ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס. ראשון ביניים דוח
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באמצעות  ולקדמה ביישוב יוצאת אתיופיה להשפיע על כלל הקהילה תאפוהתכנית שכך  לענוסף 

יצירת שותפויות ו, חיזוק הרגישות התרבותית בקרב נותני השירותים פיתוח מנהיגות קהילתית

 לרווחת הקהילה.

 

והשתתפות ידי רכז משפחה -אישי עלליווי  – בשני מישורים מקבילים עוברת עבודה ב"עצמאות"דרך ה

  ובסדנאות: בפרויקטים

 אקדמאי בן העדה האתיופית. הרכז משפחה,  רכזלכל משפחה ממונה  – ליווי אישי של המשפחה

, ומעודד את בני התולממש או התערבות תכניתלבנות  העוזר לנפגש עם המשפחה בקביעות, 

 . ובסדנאות שבמסגרת התכנית בפרויקטיםלהשתתף המשפחה 

 התכנית מציעה לבני המשפחות להשתתף במגוון פרויקטים וסדנאות, בהן  – פרויקטים וסדנאות

סדנאות הכנה לתעסוקה, קבוצות הורים או תכניות תגבור לימודי לילדים. חלק מהפרויקטים 

 ויקטים אחרים מוצעים לכלל התושבים ביישוב. בלעדיים למשתתפי "עצמאות", ופר

מנהל, רכז תעסוקה ורכז חינוך. ועדת היגוי  נוסף על רכזי המשפחה, גם ,כוללצוות התכנית בכל יישוב 

מקומית מלווה את התכנית; ושירותי הרווחה והחינוך, נציגי הקהילה האתיופית ביישוב וגורמים 

 רלוונטיים נוספים מיוצגים בה.  

 ר ההערכהב. מחק

 העיקריים המחקר ויעדי המחקר מטרת

בסיס לשיפור ה וישמש " ומפעיליעצמאותמתכנני " את שישרת לספק מידעהייתה  ההערכה מטרת

 אלו היו יעדיו העיקריים של המחקר:. הופיתוח ההפעלתעניין ולהחלטות ב התכנית

 לספק מידע על תשומות התכנית ועל דרכי העבודה בה 

  המשפחות בתחומי ההתערבותלבחון את התקדמות 

 התכנית על המשתתפיםשל  משוב לספק 

 לבחון את השפעת התכנית על כלל הקהילה והשירותים ביישוב. 

 

 שיטת המחקר 

 המשפחותממצאי המחקר מבוססים על מידע שנאסף מההורים המשתתפים בתכנית ומרכזי 

נאסף  יעקב בירושלים. המידעביישובים ראשון לציון, שדרות ויקנעם, ובשכונות עיר גנים ונווה 

 חודשים תשעהכ בתכנית המשפחותהשתתפו  כבראז  )המדידה הראשונה(, 000908-בבשני מועדים, 

)המדידה השנייה(, בעת שמרבית המשפחות סיימו את השתתפותן בתכנית. המידע  0007-וב 4בממוצע,

ההורים והן הרכזים נשאלו  נאסף בראיונות טלפוניים עם ההורים ובשאלון לרכזים למילוי עצמי. הן

שאלות על מדדים מסוימים המעידים על מצב המשפחות בשתי נקודות הזמן וכן נשאלו אם הם 

 מעריכים שחלה במשפחות התקדמות כללית בכל אחד מהתחומים.
                                                   

 .מועדבאותו  ורואיינו לא כל המשפחות הצטרפו לפרויקט 4
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לשם בחינת השינוי נערכה  זו. בתקופה במשפחות שהתרחש השינוייישום התכנית ואת  את ןבוח דוחה

בשני נתונים עליהן נאספו שמשפחות  רק , ולכן נכללוונים מקבילים משתי המדידותנת השוואה בין

אנשי מטה בתכנית, עם מפעיליה ועם הורים  עם עומק ראיונות ורכנע כך לע נוסף. המועדים גם יחד

  .במשפחות המשתתפות בתכנית

 

 :לוגיותוסוגיות מתוד כמהעולות  המחקרשיטת מ

 שנעשתה כתשעה  ,בתקופה שבין המדידה הראשונה שהתרחש שינוילים רלוונטי מחקרה ממצאי

. כיוון שכך, ייתכן שנייה, לבין המדידה הלאחר שהמשפחות כבר הצטרפו לתכניתחודשים בממוצע 

 לאשכבר בנקודת איסוף המידע הראשונה הייתה לתכנית השפעה שלא השתקפה במדידה, ולפיכך 

   משפחות.ב שהתרחש השינוי מלוא על לעמוד אפשריה ה

  חודשים בממוצע 3-כ בתכניתהשתתפו  איסוף הנתונים הראשון בעתש ,המשפחות רובלעומת ,

חודשים  37-כעמד בעת המדידה הראשונה כבר על  לציון ראשוןמשך ההשתתפות של המשפחות מ

משאר שהמשפחות בראשון לציון היו ותיקות בתכנית  אףלציין ש חשובעם זאת, בממוצע. 

 יםובהקמ הבדלים נמצאו לא שנבדקו המדדים במרביתבעת איסוף הנתונים הראשון, המשפחות 

המשפחות מראשון  של שיעורןל כך, ע נוסף. חדשות משפחות לבין ביניהן מבחינה סטטיסטית

 . מוגבלת הממצאיםעל  השפעתן ולכן ,00%-כ הואלציון מכלל אוכלוסיית המשפחות במחקר 

  ,ביחס ההורים והרכזים  דיווחי ביןהתרחש במשפחות השווינו לעמוד על השינוי ש כדיכאמור

 השיפור לגביאת הערכותיהם של הרכזים וההורים  בחּנו וגם ,בשתי נקודות זמןלמדדים נבחרים 

 ההערכות לעתים כי עולה הממצאים מן לתכנית. ומאז הצטרפ משפחות באותן שהתרחש

על נתונים אובייקטיביים  מדיווחיהם יותר חיוביות היו וההורים הרכזים של הסובייקטיביות

-הורים ביחסיבקרב הילדים,  רגשי-ההתנהגותיו בשתי נקודות הזמן, במיוחד בתחום הלימודי

. את ההבדל בתוצאות התעסוקה ובתחום קהילתית במעורבות, השירותים מול בהתנהלותילדים, 

 ניתן להסביר בשני אופנים:

ת הזמן רלוונטיים לתקופה שבין המדידה הראשונה בשתי נקודוהאובייקטיביים הדיווחים  .א

ואילו ההערכות הסובייקטיביות רלוונטיות גם לתקופה שעברה מאז הצטרפה בלבד, שנייה ל

המשפחה לתכנית ועד למדידה הראשונה. ייתכן שבזמן זה הייתה לתכנית השפעה אשר לא 

הרכזים הסובייקטיביות של השתקפה במדידות שנעשו לאחר מכן, אך כן התבטאה בהערכות 

  וההורים. 

שינויים שלא זכו להתייחסות  לעסות בסעוד ניתן לשער כי ההערכות הסובייקטיביות מת .ב

 ספציפית בשאלות שהופנו לרכזים ולהורים בשתי נקודות הזמן.

  להשתתפותן של המשפחות בתכנית.בוודאות שינויים את הלייחס לא ניתן בהיעדר קבוצת ביקורת 

 אוכלוסיית המחקר 

( וגם במדידה 000908משפחות שהתקבלו לגביהן שאלונים גם במדידה הראשונה ) 344במחקר נכללו 

(. משפחות אלו התגוררו ביישובים ראשון לציון, שדרות ויקנעם, ובשכונות עיר גנים 0007השנייה )

ילדים(, אולם  600-)כ 38–3ונווה יעקב בירושלים. לצורך המחקר נדגמו מכל משפחה שני ילדים בגילים 

 לאורך ההתערבות תוצאותשמרו ילדים. נוסף על כך, כדי לבחון עד כמה נ 008מידע מלא התקבל על 
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משפחות "בוגרות התכנית" בראשון לציון, שסיימו את השתתפותן בתכנית  05, נאסף מידע גם על זמן

 כשלוש שנים לפני הריאיון.

 כלי המחקר ואיסוף המידע

. ות ומצוות התכנית במטה ובשטחהמשפח מרכזי ,במשפחות ומהאימהות מהאבות נאסף המידע

 שאלות שנשאלו.ל בהתאם שוניםה מקורותהמ מוצגים המחקר ממצאי
 

 הכמותי המידע
 -על המשפחות נאסף באמצעות  הכמותי המידע

 ידי רכז המשפחה( -שאלון על אודות המשפחה )מילוי עצמי על 

  ואבות )על בסיס שאלון מובנה(ראיונות טלפוניים עם אימהות 

השאלונים והראיונות הטלפוניים כללו שאלות על מאפייני המשפחות, על תשומות התכנית ועל מצב 

 המשפחות במגוון תחומי ההתערבות.

 האיכותני המידע
, עם מנהלי שירותים בתחום עם אנשי מפתח בתכניתלמחצה -ראיונות עומק מוְבנים 65בוצעו  0007-ב

הראיונות מהמשפחות שהשתתפו בתכנית.  תשעהורים ב 30והרווחה, עם מפעילי התכנית ועם החינוך 

כמו כן, של התכנית. הקשיים וההצלחות לגבי תכנית ובתפיסת המרואיינים בעסקו בדרכי העבודה 

בשל חשיבות הסיוע התעסוקתי בתכנית, רואיינו גם אנשי מטה בתחום התעסוקה ושני משתתפים 

 שהתקדמו משמעותית בתחום זה. 

 ג. מאפייני המשפחות המשתתפות 

אינן נתונות אך מיועדת למשפחות עולות מאתיופיה המתמודדות עם בעיות כלכליות  "עצמאות"

דובר במשפחות בעלות מוטיבציה ופוטנציאל לשינוי, במצוקה עמוקה או במצבי סיכון חמורים. מ

המתאפיינות בתפקוד כללי והורי נורמטיבי; האימהות והאבות מתמודדים עם קשיים בתחום 

התעסוקתי ומתקשים ברכישת שפה ומקצוע; הילדים נתקלים בקשיים בבית הספר; והמשפחות ככלל 

תנה למשפחות המוכרות לשירותי מתקשות להשתלב בקהילה ולתפקד באופן עצמאי. עדיפות ני

 הרווחה, אף שהתכנית לא נועדה דווקא להן.

במחקר נבחנו מאפייני המשתתפים והתאמתם לאוכלוסיית היעד של התכנית. בהתאם לקריטריונים 

( 33%( והאבות )98%מרבית האימהות ) – 54של התכנית, גילם של מרבית ההורים במחקר לא עלה על 

כנית פונה בדרך כלל למשפחות שיש בהן שני הורים, שולבו בה גם משפחות ; אף שהת67–03היו בני 

; 6.4 יההוריות; ממוצע מספר הילדים במשפחה ה-חד יומהמשפחות במחקר ה 03%הוריות, ולכן -חד

 בנישנה; רוב ההורים היו  00–33 – 40%-כשנים ושל  30–4מהמשפחות היה  40%-כהוותק בארץ של 

 כשעלו לישראל.  38-מ למעלה

משפחות בעלות קשיים כלכליים,  רקבתכנית שותפו נוסף על הקריטריונים הדמוגרפיים שנקבעו 

כלומר משפחות שלפחות אחד ההורים בהן עובד בעבודה זמנית או שהכנסתן נמוכה ואין בה אופק 
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ת מרבימראה שבתחילת דרכם בתכנית . בחינת היקף התעסוקה של ההורים והכנסתם תעסוקתי

   :הייתה נמוכה ן של מרבית המשפחותהכנסתושעבדו  ההורים

  מהאימהות  59%-מהאבות ו 88%ההורים היו מועסקים:  רובבעת שהמשפחות הצטרפו לתכנית

 . 5מהאימהות עבדו במשרה חלקית 03%-מהאבות ו 0%עבדו במשרה מלאה; 

  מהמשפחות לא עלתה על  40%-כההכנסה החודשית מעבודה של בעת איסוף הנתונים הראשון

מהמשפחות הייתה גבוהה יותר: של משמעותי זאת, ההכנסה מעבודה של מיעוט עם ש"ח.  3,000

  .בחודש"ח ש 30,000–30,000 34%"ח ושל ש 30,000–8,000הייתה  37%

 שלהם התעסוקה סוג שדרוגבבעיקר אפוא  היה האבות תתעסוק לגבי של מפעילי התכנית האתגר

הן  האתגר היה האימהותתעסוקת  לגביואילו , העבודה לשוק להצטרפותם בדאגהמכך ופחות 

 מרבית המשפחותההכנסה מעבודה של עוד עלה כי  .שדרוגהשל הנשים והן ב התעסוקה שעות הרחבתב

מן הנדרש בקריטריונים שנקבעו  גבוהה ההכנסה הייתהמהמשפחות  כשליש אצל ואולם, הייתה נמוכה

  בתכנית.

-בעת איסוף הנתונים הראשון היו למרבית המשפחות קשיים בתחומים נוספים על התחום הכלכלי: ב

 מהמשפחות 00%-במעורבות בלימודים של הילדים, בקושי מהמשפחות האימהות דיווחו גם על  00%

קשיים בתקשורת עם הילדים וביכולת ההורים להציב האימהות דיווחו על בעיות בתפקוד ההורי )כגון 

ובשיעור דומה של המשפחות אחד ההורים לפחות דיווח על שליטה מוגבלת במיומנויות  הם גבולות(,ל

יום )כגון ניהול שיחה עם רופא או גורמים במערכת החינוך, יכולת לטפל בסידורים, הבנת -חיי היום

 מהילדים הייתה בעיה אחת לפחות בבית הספר או שרמתם 50%-מסמכים ושימוש בחשבון הבנק(; ל

בלימודים הייתה נמוכה. לפיכך, ובהתאם לרציונל התכנית, העבודה עם המשפחות ב"עצמאות" 

 כלכלי.-, במקביל לעבודה בתחום התעסוקתינוספים נעשתה במישורים

 ד. יישום התכנית והטמעתה ביישובים

ת במסגרת ראיונות העומק נשאלו אנשי מטה ומפעילי התכנית על האופן שבו יושמה והוטמעה התכני

בכל אחד מהיישובים. נמצא כי בעיני המעורבים בתכנית, השותפות עם גורמים רלוונטיים ביישוב, 

 הדרכת אנשי הצוות והתכנון של סיום התכנית ביישוב תרמו רבות להצלחתה: 

 הפעלת ככל שגורמי מקצוע ביישוב שלא היו מעורבים ישירות ב - שותפות עם גורמים ביישוב

יעו לצוות התכנית בהפעלתה כך הם נחשפו לשיטת העבודה עם סיבתחילת הדרך תכנית ה

המשפחות, נעשו מודעים לצורכי הקהילה האתיופית והיו פעילים בעשייה למענה. השותפות נוצרה 

והעצמה של נציגים מתוך  שיתוף. נוסף על כך, התכנית כללה ועדות ההיגוי היישוביותבאמצעות 

שפחות ולעתים אף ייצגו אותן לפני הרשויות וגורמים אלו תרמו לקשר בין התכנית למהקהילה. 

 ביישוב.

                                                   
 שיעורי התעסוקה והיקפי המשרה של ההורים נותרו דומים גם בעת איסוף הנתונים הראשון. 5
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 ולפיתוחו להדרכתו, מתאים צוות לבחירתיוחדה  מיוחדת לב תשומת - הדרכת אנשי צוות 

 הצלחתהבתחומי פעילותה של התכנית חיונית ל מומחיות הבנייתפי התפיסה ש-זאת על .המתמשך

 . המשכיותהלו

 ףליישוב ליצור שיתו כניסתם מרגע כבר פעלו התכנית אנשי - ביישוב התכנית מה שלסיו תכנון 

, עקרונותיה ביישוב התכניתפעולת  סיום םשע דיארגוניים וועדות היגוי, כ-פעולה, קשרים בין

 . ולהתקיים לפעול וסיפוי

 

 עיקריות תשומות. ה

 . רכז המשפחה 1

 בתכנית המרכזית החוליה היא הרכז עבודתעומק עם המשפחות ואנשי מטה ושטח עולה כי  מראיונות

 התהליכים בכל מעורב הרכז. מטרותיהן את להשיג המשתתפות למשפחות לסייע העיקרי והאמצעי

. הקשר הרציף שלו עם המשפחה, המעורבות שלו בחייה התכנית במסגרת במשפחההמתחוללים 

קשר  ִאתה ליצור, המשפחה אמון את בהדרגה לרכוש לומאפשרים והיותו עולה מאתיופיה בעצמו 

 משמעותי ולשמש מתווך תרבותי בעבורה בתהליך השתלבותה בישראל. 

הקשר של הרכזים עם המשפחות  תדירותמן הממצאים עולה כי  – המפגשים ומקום הקשר תדירות

 ארבעמ יותר מהמשפחות 50%עם  בקשר הרכזים עמדו 000908-. ב0007-ל 000908הצטמצמה בין 

 כי סיפרו הרכזים. מהמשפחות בלבד 09%נפגשו בתדירות דומה עם  הם 0007-ובפעמים בחודש, 

 מעבר של מתוכנן מהלך משקפת היא וכי המשפחה בצורכי מהשינוי בעיקר הושפעה המפגשים תדירות

-ב: המשפחה בצורכי מהשינוי הושפע המפגשים מקום גם. פעול באופן עצמאיל המשפחות של הדרגתי

 התכנית.  במשרדי מרביתן התקיימו 0007-ובית המשפחה כמחצית מהפגישות נערכו בב 000908

שוחחו עם  שעליהם הנושאים על דיווחו הרכזים - הרכזים עם המשפחות שוחחו שעליהם נושאים

 70%) תעסוקה היו ביותר השכיחים הנושאים. השאלון מילוי שלפניההורים בשלושת החודשים 

-ב 35%-ו 000908-ב 99%) הגן עםאו  הספר בית עם והקשר( 0007-ב 35%-ו 000908-ב מהמשפחות

 הורי תפקוד, מוסדות עם קשר יצירת, המשפחה תקציב ניהול היו נוספים שכיחים נושאים(. 0007

מהמשפחות בשתי  50%עד  60%-כ עםעל נושאים אלו  שוחחו הרכזים; בחינוך ההורים ומעורבות

 השנים. 

המשתתפים בעיקר למחלקה  את הרכזים ליוו 000908-ב - בקהילה לשירותים המשפחה ליווי

-ב(. 3%) עבודה למקומות(, אך פחות 04%) לגןמהמשפחות( ולבית הספר או  08%לשירותים חברתים )

 למחלקות( ופחת הליווי 00%העבודה ) ולמקומות( 68%) החינוך למוסדות הליווי הוגבר 0007

את הפחתת השימוש של המשפחות במחלקות  שיקףזה  שינויכי  ייתכן(. 7%לשירותים החברתיים )

בכינון הקשר עם  שהושקעהמאמץ  את אףו אליהןלשירותים החברתיים או את העדר הצורך בליווי 

 מוסדות החינוך ומקומות העבודה. 
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 :גורמיםמשני  למדנו לתכניתתרומת רכז המשפחה  על

 זמין מהיותו, הרכז עם מהקשר וןרצ שביעות הביעו ההורים מרבית - הרכזים עבודת על ההורים משוב

לפנות אליו  ומהאפשרות( 93%-ו 87%) למשפחה לעזור ממאמציו(, מהאימהות 87%-ו מהאבות 76%)

 רכיבההורים סיפרו כי הקשר עם הרכז היה בעבורם ה העומק(. בראיונות 94%-ו 84%בעת הצורך )

ובעל תרומה להצלחת ההתערבות. ההורים  פתוח, אישי, משמעותי קשרהחשוב ביותר בתכנית ותיארו 

ודוחף אותם לעשייה ולשינוי ודיווחו כי  מאתגרושהוא  וביכולותיהםחשו כי הרכז מאמין בהם 

 להאמין יותר ביכולותיהם.  החלובעקבות זאת 

הרכזים הביעו שביעות רצון מהאפשרות לראות  כל - המשפחות עם עבודתם כלפי הרכזים עמדות

שיפור במצב המשפחות. מרביתם ציינו לטובה את האפשרות לקשר את המשפחות עם גורמים שיסייעו 

 עם(. 96%) המשפחה בכוחות ההתמקדות( ואת 80%(, את הקשרים האישיים שנוצרו עמן )73%להן )

תכניות פרויקטים או קושי למצוא  בהםועיקרם, מערכתיים ב, על קשיים גם הרכזים דיווחו זאת

 (. 60%) לפגישות זמנים לתאם וקושי( 64%(, העדר תקציב מספיק )63%לצורכי המשפחה ) יםמתאימ

 והסדנאות הפרויקטים. 2

 המשפחותמ 80%-בכ 0007 בשנת. התכנית בתחומי וסדנאותים פרויקטים עולילדים מוצ הוריםל

אחד  לפחות השתתףמהמשפחות  93%-ובאו יותר,  דאח בפרויקט ההורים אחדלפחות  השתתף

 משותפות ובתכניות הורים בסדנאות גבוהה בשכיחות השתתפו ההורים. כלשהו בפרויקט הילדים

 עד 00%-כהשתתפו הורים מ אחרים בתחומים בסדנאות(. מהן אחת בכל 50%-)כ ולילדים להורים

 השלמת, הזוגיות שיפור, תקציב ניהול, העבודה במקום העובד זכויות הכרת: מהמשפחות 03%

( 43%) לימודי תגבור בתכניות בעיקר השתתפו הילדים. מקצועית והכשרה בית בדק, השכלה

 ההסבר 6.חשוב לציין כי בחלק מהפרויקטים שיעור ההשתתפות היה נמוך זאת עם(. 43%) ובקייטנות

 .בהם להשתתף מועט פנאיאך  בפרויקטים צורך אמנם יש אתיופיה יוצאי שלהורים היה לכך שניתן

שעליו דיווחו  הסבר נוסף עשוי להיות הקושי למצוא פרויקטים ותכניות המתאימים לצורכי המשפחה

 .(עמדות הרכזים כלפי עבודתם עם המשפחות לעיל, )ר' הרכזים

סבסוד קייטנה,  ו למשלבווהמסגרות לילדים,  להורים המשפחות גם קיבלו סיוע למימון הסדנאות

 ו מעון וסיוע במימון חוגים.משפחתון א

 ו. שינויים בקרב המשפחות 

 המשפחה בתחום שינויים. 1

בראיונות העומק דיווחו ההורים כי בעקבות סדנאות ההורות והשיחות עם הרכזים חל  - הורי תפקוד

בתקשורת עם שיפור משמעותי בתפקודם בתור הורים וביחסיהם עם הילדים. הם סיפרו על שיפור 

  ביכולתם להציב להם גבולות ובהפחתת המריבות בבית.הילדים, 

                                                   
 מהמשפחות ומטה.  00%-שיעור השתתפות נמוך הוא השתתפות של הורים מכ 6
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חל שיפור במעורבות ההורים בלימודים של הילדים ובקשר שלהם עם  - בחינוך הורים מעורבות

מסגרות החינוך. אף שמעורבות ההורים הייתה גבוהה כבר בעת איסוף הנתונים הראשון, חלה עלייה 

 84%-מ –היבטים של מעורבות ההורים בחינוך  4וך מת 5בשיעור האימהות שהשיבו בחיוב על לפחות 

. גם בראיונות העומק עם ההורים הם דיווחו כי בעקבות השיחות עם הרכזים 0007-ב 78%-ל 000908-ב

וסדנאות ההורות הם למדו שבמערכת החינוך בישראל מצפים מהורים לשמור על קשר עם בית הספר 

כי תיווכו של הרכז בשלבים הראשונים סייע להם להכיר  ולהיות מעורבים בלימודי הילדים. עוד סיפרו

 את מסגרת הלימודים ולרכוש ביטחון בשיחה עם המורים. 

בראיונות העומק עם ההורים והרכזים  - עדיפויות סדר ובהגדרת המשפחתי היום סדר בניהול שיפור

 תקציבה ל לנהל אתיום שלהן, למש-שיפור ביכולת המשפחות לארגן ולנהל את חיי היום הם סיפרו על

המשפחתי, או על שיפור באפשרות של האימהות לצאת לעבודה בעקבות חלוקה מחודשת של המטלות 

 בבית. 

פי מדד -לא נמצא שינוי מובהק בבריאותם הנפשית של המשתתפים על - עצמי ודימוי אישית רווחה

30-GHQ עם הרכזים וההורים למדנו על עלייה בביטחון  לבחינת מצב נפשי. עם זאת, מראיונות העומק

העצמי ובתחושת המסוגלות העצמית של ההורים בתכנית. הורים ורכזים סיפרו על יזמה וביטחון 

רבים יותר בהצגת בקשות מצוות התכנית. אימהות סיפרו על העצמה אישית מול בני זוגן. משתתפים 

 ת כלל הקהילה ביישוב.  אחרים סיפרו על רצון לתעל את השינוי האישי לטוב

 . שינויים בתחום החינוך2

לדיווח הרכזים לגבי ציוניהם  000908-השווינו את דיווח הרכזים לגבי רמת הציונים של התלמידים ב

, הישגיהם של קרוב לשני שלישים מן התלמידים היו הדיווחיםפי -על 0007:7-של אותם תלמידים ב

. בחינה נוספת 0007-וגם ב 000908-ים עד חלשים מאוד, גם בטובים עד טובים מאוד ושל כעשירית חלש

של הנתונים מראה כי ציוניהם של כשליש מהתלמידים השתפרו וכי בציוניהם של כרבע חלה 

 . 30–3התדרדרות. מרבית התלמידים שרמת הישגיהם השתפרה הם בגילים 

 . שינויים בתחום השימוש בשירותים וההשתלבות בקהילה 3

חלה עלייה משמעותית בשיעור ההורים השולטים בדיבור, בקריאה ובכתיבה.  - העברית השפה ידיעת

( בקלות בעברית 64%( או כותב )46%היו יותר משפחות שבהן לפחות אחד ההורים משוחח ) 0007-ב

 לשיעור בהשוואה גבוה היה בשפה ששולטים האבות שיעור, בהתאמה(. 07%-ו 56%) 000908לעומת 

 . האימהות

יומיות, ובהן ניהול -האימהות והאבות נשאלו על שליטה במיומנויות יום - יום-היום בחיי עצמאות

שיחה עם רופא או עם גורמי חינוך, יכולת לטפל בסידורים, הבנת מסמכים ושימוש בחשבון הבנק. אף 

לה ששיעור האימהות ששלטו ברוב המיומנויות הללו היה גבוה כבר בעת איסוף הנתונים הראשון ח

                                                   
 .בתכנית הילדים שלעל מצבם הלימודי  דיווחיםהספר  מבתי לקבל אפשר היה לא המחקר במסגרת 7



 

ix 

. אחוז האבות שדיווחו כי הם משתמשים במחשב 0007-ב 70%-ל 000908-ב 97%-עלייה באחוז זה מ

 .58%-ל 65%-עלה מ

מן הממצאים עולה כי המעורבות של  - לישראל שייכות ותחושת בקהילה חברתית מעורבות

ים המשפחות בקהילה ותחושת השייכות של ההורים לישראל היו גבוהות כבר בעת איסוף הנתונ

הראשון. בשני מועדי הבדיקה דיווחו כמעט כל ההורים שהם "מרגישים בבית" בישראל וציינו את 

 –תחושת השייכות שלהם למדינה. מרבית האימהות סברו שיש למשפחה די מקורות לתמיכה חברתית 

. נראה כי מקום העבודה הוא מקור למעורבות ולתמיכה 0007-ב 83%-ו 000908-מהאימהות ב 93%

ית, שכן הרוב המכריע של ההורים הכיר שם חברים חדשים ורובם אף השתתפו באירועים חברת

מההורים היו חברים שאינם מבני הקהילה  94%-מהילדים ולכ 76%-חברתיים של עמיתיהם. ל

וכן סדנאות פרויקטים ובהשתתפות בהאתיופית. בראיונות העומק עם ההורים הם סיפרו כי ה

ולביסוסה של רשת חברתית  הפיתוחלהם ל מפעילי התכנית תרמה באירועים ובטיולים שארגנו

 תומכת.

 . שינויים בתחום התעסוקה והמצב הכלכלי6

 מןהתעסוקה.  בתחום משמעותיים חסמיםאתיופיה מתמודדים עם  יוצאי - תעסוקתיים חסמים

 והקשו בתכנית למשפחותהממצאים עולה כי חסמים אלו הפכו את תחום התעסוקה למורכב ביותר 

את האפשרות  מהם מונעים: העדר השכלה פורמלית ושליטה מועטה בעברית בו ההתקדמות את עליהן

הם נדרשים ללימודי  המקצועית ההכשרה לפני עוד; רבות ובמשרות"ת התמ של בקורסים להשתלב

 הם; העבודה שעות אחרי ולהכשרות ללימודים זמןלהם  איןשפה ולהשלמת השכלה לאורך זמן; 

 חוששים הםבעלויות גבוהות;  מבחינתםכרוכות  בילדים הטיפול מסגרותניסיון תעסוקתי;  נעדרים

 טובעבודה  מקוםלמצוא לשדרג את מצבם ו הסיכוי תמורת אפילו, עבודתם מקוםד וביאב הסתכןל

 . יותר

הדרכים העיקריות שבהן פעל צוות התכנית לקידום המצב התעסוקתי  - תשומות בתחום התעסוקה

של המשתתפים היו שיפור מיומנויות השפה והפניה להשלמת השכלה, הכשרה מקצועית, סדנאות 

ר ויצלבתחום התעסוקה ועזרה במימון מסגרות לילדים. בכל יישוב היה רכז תעסוקתי שתפקידו 

 תם.יך אוהדרלת התעסוקה ווהמשתתפים למקומ ת אתלוול קשרים עם מעסיקים ביישוב ובסביבתו,

 בתכנית:היקף התעסוקה של האבות והאימהות השתנה במהלך השתתפותם  – תעסוקה היקף

  לפני בממוצע חודשים 7-)כשהמשפחות הצטרפו לתכנית  בעת - הצטרפות המשפחות לתכניתזמן 

 עבדו מהותימהא 59%-ו מהאבות 88%: מועסקים היו ההוריםמ רבים( הראשון הנתונים איסוף

 . חלקית במשרה עבדו מהותימהא 03%-ו מהאבות 0%; מלאה במשרה

 מאז הצטרפות המשפחות לתכנית ועד לאיסוף הנתונים  - (277002) איסוף הנתונים הראשון

. שיעורי התעסוקה 40%-ל 59%-שיעור האימהות העובדות במשרה מלאה עלה מ (000908) הראשון

  והיקף המשרה של האבות לא השתנו. 

 הייתה ירידה בשיעור האבות  0007-ל 000908בתקופה שבין  - (2772) איסוף הנתונים השני

( ועלייה בשיעור האבות שאינם 0007-ב 99%-ל 000908-ב 76%-המועסקים במשרה מלאה )מ



 

x 

סטטיסטית בהיקף תעסוקת הנשים. את (. לא נמצא שינוי מובהק מבחינה 35%-ל 4%-מועסקים )מ

הירידה בתעסוקת האבות ניתן להסביר בין השאר במשבר הכלכלי הגלובלי שהתרחש בתקופת 

, ועלה 94%-ל 88%-ירד שיעור המשפחות שבהן שני ההורים עובדים, מכתוצאה מכך,  8המחקר.

  .0007-ב 06%-ל 000908-ב 30%-שיעור המשפחות שבהן רק אחד ההורים עובד, מ

מהאבות העריכו שחל  46%-מהאימהות ו 68% בקרב האבות, בתעסוקה הירידהמעניין לציין שלמרות 

שיפור במצבה הכלכלי של המשפחה מאז הצטרפה לתכנית. ייתכן כי השיפור בתנאי ההעסקה של 

המשתתפים, השיפור בניהול הוצאות המשפחה בעקבות הסדנאות לניהול תקציב, סבסוד מעונות 

 ים והקייטנות השפיעו על הערכה זו. היום, החוג

כאמור, מרבית ההורים בתכנית עבדו בשתי השנים, אך רבים מהם היו   - 9מעבודה ושכר יד משלח

מהאבות היו  54%-מהאימהות ו 68%מועסקים בעבודות שאינן דורשות הכשרה מקצועית פורמלית: 

תנה באופן משמעותי בין שתי שכרם של ההורים לא הש 10מועסקים בתור עובדים בלתי מקצועיים.

 5,000הרוויחו בין  48%עד  57%ש"ח לחודש,  5,000-מהאבות הרוויחו פחות מ 03%עד  03% 11השנים.

ש"ח בחודש. שכרן של האימהות היה נמוך  3,000-הרוויחו יותר מ 00%עד  03%-ש"ח ו 3,000-ל

-ל 0,000הרוויחו בין  33%–35%ש"ח לחודש,  0,000-הרוויחו פחות מ ןמה 39%עד  35%: במובהק

 ש"ח לחודש.  5,000-הרוויחו יותר מ 00%עד  39%ש"ח, ורק  5,000

ההורים נשאלו אם הם זוכים במקום עבודתם לחמישה תנאי העסקה: משכורת  - העסקה תנאי

-ל 000908בין  .פנסיהקרן לוהפרשת המעסיק  ביגוד והבראה , תוספתחופשה דמי, מחלה דמיבמועדה, 

; 89%-ל 36%-שנמנו, מ העסקהתנאי הלפחות לארבעה מ האימהות העובדות שזכושיעור עלה  0007

  12.70%-ל 38%-והשיעור בקרב האבות העובדים עלה מ

 90%-מהאימהות ו 46%הרכזים כי בעת איסוף הנתונים השני דיווחו  - העבודה במקום התמדה

מהאבות  37%-ומהאימהות  63%כי ובאותה עת במקום עבודתם מעל לשנתיים, התמידו מהאבות 

התמידו בו בין שנה לשנתיים. שיעור ההורים המתמידים במקום העבודה מעל לשנתיים היה גבוה 

. למרות זאת, מחצית מההורים במחקר דיווחו כי היו מעוניינים לעבוד ובשדרות יוןלצון בראשיותר 

  בשתי השנים(.מההורים,  40%-ל 50%בין בתפקיד אחר )

                                                   
הייתה ירידה בשיעור המועסקים במשרה מלאה ועלייה בשיעור המועסקים  0007-פי דוח של בנק ישראל מ-על 8

, ענפים שבהם בענפים עתירי עבודה לא מיומנת . מגמה זו הייתה בולטת יותר0008במשרה חלקית לעומת 
 .מועסקים רבים ממשתתפי התכנית

 מהאבות בלבד.  94%-מהאימהות ומ 33%-התקבלו נתונים על שכר ההורים מ  9
 של הלמ"ס. 3פי סיווג -על 10
 שכר ההורים נבדק לפי היקף המשרה, ולא נמצא שינוי בנתון זה. 11
נכנס לתוקף חוק הפנסיה המחייב מעסיקים להפריש תגמולי פנסיה לכל עובד  0008חשוב לזכור כי בינואר  12

מדידה ה כי בעתניתן לשער חודשים(.  3-התקצרה תקופה זו ל 0007חודשי עבודה )מינואר  7שהשלים 
-ב עשו כן ךא, עובדיהם משתתפי התכניתלהפרישו תגמולים אלו לא שעסיקים מהיו  000908-ב הראשונה

. עיבוד נוסף העלה כי גם ללא רכיב הפנסיה היה שיפור מובהק במספר תנאי מדידה השנייהעת הב 0007
   ההעסקה שקיבלו האימהות והאבות.



 

xi 

מרבית ההורים הביעו שביעות רצון  - ממלאים שהם והתפקיד עבודתם מקום לפיכ ההורים עמדות

-ל 000908לכל אחד מההיבטים שנבחנו(. עם זאת, בין  70%-ל 80%ממקום עבודתם בשתי השנים )בין 

. 95%-ל 70%-ירד שיעור האבות שהיו מרוצים מהאפשרות שלהם לנצל את יכולותיהם בעבודה מ 0007

 קשיים על גם לדווח התבקשו ההוריםכדי להצביע על עלייה ברמת שאיפותיהם.  אוליבממצא זה יש 

 הקושיעל קושי אחד לפחות במקום העבודה.  בשתי השנים: מרבית האימהות והאבות דיווחו בעבודה

  ביצוע עבודה בהתאם להוראות בכתב. היה ביותר הבולט

 ברמת המשפחה  הכוללני השינוי. 5

כדי לבחון את מספר התחומים שבהם התקדמו המשפחות הורכב מדד המסכם את השיפור שחל בקרב 

והשליטה במיומנויות  בקהילה ההשתלבותההורים והילדים בתחומי התעסוקה, המשפחה, החינוך, 

מהמשפחות  63%אצל  14מהמשפחות הייתה התקדמות בתחום אחד לפחות. 40%-כבקרב  13יום.-יום

 כבר בתחילת המחקר תמספק ברמה תפקדו הן אך בתחומי ההתערבותמובהקת ות לא נמדדה התקדמ

שההתקדמות המשמעותית התרחשה אצלן בתקופה הראשונה של ההתערבות, טרם איסוף או 

 הייתה ונותרה בעיה בתחום אחד לפחות.  34%בקרב ו 15;הנתונים הראשון

 . הבדלים בין המשפחות בראשון לציון למשפחות ביישובים האחרים 4

 –אלה מאלה שונים  הםמאפייניבאזורים שונים בארץ שהמשתתפות בתכנית התגוררו  המשפחות

נוסף על כך, ביישובים ראשון לציון, שדרות, ירושלים )בשכונות עיר גנים ונווה יעקב( ויקנעם. 

ולכן היה הבדל בוותק שלהן בתכנית. התכנית החלה  שונים המשפחות הצטרפו לתכנית במועדים

לפעול בראשון לציון ורק אחר כך התרחבה ליישובים האחרים, והמשפחות בעיר זו הצטרפו לתכנית 

כל של התקדמות המשפחות ב השוואה נוערככשנה בממוצע לפני המשפחות ביישובים האחרים. לפיכך 

הממצאים מראים כי לא היו הבדלים  .הן לפי ותק בתכניתוהן לפי יישובים  אחד מהתחומים שנבדקו

ניכרים בהתקדמות המשפחות לפי יישוב או לפי ותק בתכנית. ואולם, אף שהמשפחות בראשון לציון 

לא התקדמו יותר מהמשפחות ביישובים האחרים, מצבן בשני מועדי איסוף הנתונים היה טוב מזה של 

ום התעסוקה. עוד התברר כי למרות הירידה בהיקף המשפחות ביישובים האחרים, בעיקר בתח

 בראשון האבות כרהתעסוקה של כלל האבות בתכנית ובמידה מסוימת גם בשכרם, היקף התעסוקה וש

ים בהשוואה לנתונים המקבילים בקרב האבות ביישובים האחרים, וההורים גבוהנותרו יציבים ו לציון

 העריכו שאצלן המשפחות אחוז גם 16במקום עבודתם.אף התמידו יותר מההורים ביישובים האחרים 

  .לציון בראשון המשפחות בקרב יותר גבוה היה שיפור חל כי הרכזים

                                                   
שיפור בהיקף התעסוקה ובקבלת תנאי ההעסקה;  –: תעסוקה אלההמדד המסכם מורכב מהמשתנים ה 13

שיפור   –חינוך כלל; בהורי התפקוד שיפור בההורים בחינוך הילדים ורבה יותר של מעורבות  –משפחה 
-במצב הלימודי של הילדים וירידה בבעיות בבית הספר; וכן השתלבות בקהילה ושליטה במיומנויות היום

 יום )להרחבה ר' נספח(.
מהמשפחות  6%-קדמו בשני תחומים ותמהמשפחות ה 33%מהמשפחות התקדמו בתחום אחד,  63% 14

 התקדמו בשלושה מתוך ארבעת תחומי ההתערבות.
ייתכן שההתקדמות  ולכן ,לאחר שהמשפחות כבר הצטרפו לתכנית שהשאיסוף הנתונים הראשון נענזכיר  15

 .תהתערבוה לבתקופה הראשונהמשמעותית התרחשה עוד לפניו, 
  גם המשפחות בשדרות התמידו באותו מקום עבודה בדומה למשפחות בראשון לציון. 16
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ייתכן כי ההבדלים בין המשפחות בראשון לציון לבין המשפחות ביישובים האחרים נובעים מהעובדה 

לציון  אחרים; בראשוןה ביישוביםבהפעלתה  הוחל בטרםפעלה בראשון לציון כשלוש שנים  שהתכנית

המסייעת  ריתהבצות היהודית באר זכתה התכנית לתמיכה תקציבית רבה יותר מטעם הפדרציה

; וצוות התכנית היה קבוע והחל לעבוד עם תחילת התכנית, וכך צבר ידע וניסיון במימון התכנית בעיר

הראשון שיעור  והכיר את האוכלוסייה המקומית ואת מנהיגיה. זאת ועוד, בעת איסוף הנתונים

בראשון לציון במובהק המשפחות שהיה להן תיק פעיל במחלקות לשירותים החברתיים היה נמוך 

(. נתון זה עשוי להעיד 33%( או בשדרות )38%( משיעור זה ביישובים האחרים, למשל בעיר גנים )39%)

 לעומת המשפחות ביישובים האחרים.  מראשעל חוזקן היחסי של המשפחות בראשון לציון 

 "עצמאות". הערכת המשפחות את התרומה של תכנית 0

ההורים התבקשו להעריך את התרומה של "עצמאות" למשפחותיהם ובמה עזרה להם. מרבית ההורים 

מהאימהות ומהאבות בשתי השנים(. התחומים  70%-ל 80%הביעו שביעות רצון מהתכנית )בין 

 84%ישו שהתכנית עזרה למשפחתם הם שיפור מצב הילדים בלימודים )העיקריים שבהם הרג

מהאימהות ומהאבות(, שיפור היחסים בתוך המשפחה, פתרון בעיות, יכולת להסתדר בארץ, שיפור 

בכל אחד מהתחומים(.  90%-ל 30%מצבה הכלכלי של המשפחה והשתלבות או התקדמות בעבודה )בין 

בזכות הקשר עם הרכזים, הסדנאות השונות שבהן השתתפו בראיונות העומק ההורים סיפרו כי 

 והעזרה שניתנה לילדים התקדמו משפחותיהם, נעשו לעצמאיות יותר והשתלבו בקהילה. 

 ביישוב כלל קהילת יוצאי אתיופיה על התכנית השפעת. ז

ולא רק על  ,על חיי כלל חברי הקהילה האתיופית ביישובגם "עצמאות" פעלה במטרה להשפיע 

יצרו שיתוף פעולה עם כי ביישוב  "עצמאות"נציגי סיפרו  כךלשם שפחות המשתתפות בתכנית. המ

גורמים מקצועיים ביישוב לשם הפעלה משותפת של פרויקטים. צוות התכנית מספר כי עקב כך, 

בלבד הוחלו גם על כלל הקהילה. הגורמים  "עצמאות"פרויקטים שפעלו בתחילה בעבור משפחות 

והשירותים ביישוב הכירו בייחודיותם של צורכי הקהילה ופיתחו מענים ייחודיים למענה. כך קרה 

 "עצמאות", היה מרכז בירושלים נווה יעקב ועיר גניםהשכונות שביישובים מסוימים, ובהם שדרות, 

שם כדי לשוחח ולעתים אף כדי ליהנות מהשירותים כלל בני הקהילה ביישוב, והם נהגו לבוא לללמוקד 

 שבמקור הציע המרכז למשתתפי התכנית בלבד.

 "התכנית בוגרות. המשפחות "ח

כדי לבחון אם השינוי שמתרחש בקרב משפחות שמשתתפות בתכנית נשמר גם לאחר סיום 

 50ך רואיינו גם מצבן של משפחות שסיימו זה מכבר את השתתפותן בתכנית. לשם כנבחן ההשתתפות, 

לפני הריאיון.  כשלוש שנים השתתפותן בתכניתמשפחות בראשון לציון שסיימו את  05-הורים מ

ובתחומים מסוימים ההורים דיווחו כי  ,ןהמהראיונות עולה כי המשפחות השכילו לשמר את הישגי

ורים, פי דיווחי הה-אפילו חל שיפור במצבן של המשפחות מאז סיימו את השתתפותן בתכנית. על

המשפחות התקדמו בעיקר בתחומי המשפחה, המעורבות בחינוך וההשתלבות בקהילה. שיעור 

. עם זאת, ההורים עדיין מתמודדים עם קשיים המאפיינים את התעסוקה בקרב ההורים היה גבוה

עדיין מועסקים בתפקידים שאינם מצריכים הכשרה מקצועית פורמלית  הם יוצאי אתיופיה בארץ:
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נמוך. ההורים העריכו כי ילדיהם עדיין זקוקים לעזרה בלימודים וכי הם עצמם עדיין  ושכרם נותר

 זקוקים לעזרה בתעסוקה ובקיום הקשר עם בית הספר והגן. 

  לעתיד ואתגרים סיכום. ט

ליווה מחקר הערכה את תכנית עצמאות. ממצאי המחקר מראים  0007לשלהי  000908בתקופה שבין 

תחומי למשפחות, תרמה לפיתוח שירותים לכלל קהילת יוצאי -נתנה מענה כוללני רב "עצמאות"כי 

אתיופיה ביישובים שבהם הופעלה והעלתה את המודעות של אנשי המקצוע ביישובים לצורכי קהילת 

במחקר התקדמו בתחומי ההתערבות והביעו שביעות רצון שהשתתפו יוצאי אתיופיה. משפחות רבות 

כנית. המשפחות ציינו במיוחד את העבודה עם רכז המשפחה, את הליווי רבה מהשתתפותן בת

האינטנסיבי, את העזרה שניתנה לילדים במשפחה ואת האירועים המיוחדים שארגנו מפעילי התכנית 

סייעו בפיתוחה של תשתית חברתית תומכת בעבור המשפחות. בצד זאת דווח כי באחדים ש

, ותופעה זו הוסברה בפנאי המועט שיש להורים יוצאי מהפרויקטים היה שיעור ההשתתפות נמוך

 אתיופיה. 

המשפחות בתכנית התקדמו בעיקר בהיבטי התפקוד ההורי, ביחסים במשפחה, בידיעת השפה 

יום ובהשתלבות בחיי הקהילה. כמו כן חל שיפור בתנאי -העברית, בשליטה במיומנויות חיי היום

ון שלהם מהעבודה. רבים מהם התמידו במקום ההעסקה של מקצת ההורים וברמת שביעות הרצ

 ונבדקשבתחומים העבודה מעל לשנתיים. משפחות "בוגרות התכנית" הצליחו לשמר את הישגיהן 

 כשלוש שנים לאחר שסיימו אותה.

 למרות התקדמות המשפחות, יש תחומים שחלה בהם התקדמות פחותה:

 תעסוקתיים ייחודיים לקהילת תחום סבוך ומורכב המושפע מחסמים  היאהמשפחות  תעסוקת

יוצאי אתיופיה. חסמים אלו מצריכים נקיטת צעדים מורכבים ויצירתיים, בייחוד לנוכח שיעורי 

 התקדמות חלה לא שיפור בתנאי העסקה התעסוקה שהיו גבוהים כבר בתחילת התכנית. למעט

 רושאנ והם כשהיה נותר המשתתפים רוב של היד ומשלח שכרם: התעסוקה בתחוםמשמעותית 

  . שהיה להם בתחילת התכנית תפקידאותו ב

 תחומיים למשפחות, אצל רוב המשפחות שהתקדמו, -אף שהתכנית הצליחה לספק מענים רב

 בתחום אחד בלבד.הייתה ממוקדת ההתקדמות 

להטמיע את  מתבצע מהלךממשיכה לפעול כיום במספר מצומצם של יישובים. בד בבד  "עצמאות"

עקרונותיה בדרכי העבודה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות "תכנית החומש 

 לקידום משפחות יוצאות אתיופיה", תכנית המיושמת בשבעה יישובים בארץ. 

 של ובתמיכתן, תבת ושל ישראל וינט'בג עולים שילוב אגף של ובמימונם ביזמתם נעשה המחקר

 .בארצות הברית יהודיות פדרציות
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 דברי תודה

 בג'וינטהתכנית  ם שלמובילילו ם ליוזמי: הזשסייעו במחקר מי לנו להודות לכל  היא חובה נעימה

ענת הגב'  מנהלת תכניות קהילה באגף שילוב עוליםלו דני פינסמר  ,למשנה למנכ"ל תבת ישראל,

 ;גלילית לני ז"ל ומירה נמדרהתכנית בשנים הראשונות ת והתכנית מתי אליאס ולמנהל מנהלל שלהב;

נורית  ,תבתממונה על התכנית מטעם ללרכז התעסוקה יוסי מנגיסטו ו ,לרכזת ההדרכה עירית אייזיק

 .לפידות

 

מזמנם ועזרו ביצירת הקשר עם שייחדו  תודה מיוחדת לכל המנהלים היישוביים ולרכזי המשפחות

  המשפחות ובאיסוף המידע.

 

תודה לכל מנהלי השירותים ואנשי תודה לעיריות ראשון לציון, ירושלים, יקנעם, שדרות ובאר יעקב. 

 ששיתפו פעולה וסייעו בהשגת המידע.  המקצוע

 

-סן , בוסטון,וסט-מטרוב –הפדרציות היהודיות בארצות הברית תמיכתם של נציגי  לעתודה 

 . ממפיס, פיטסבורג, אטלנטה, יוסטון ופרנסיסקו

לכל עמיתינו במכון תודה . בליווי המחקר לכל אורכו, על העזרה תודה לפרופ' ג'ק חביב, מנהל המכון

שהייתה מעורבת  קרן סגלל ;רבי שעזרה בכתיבת הדוח-לדליה בן ובמיוחד ברוקדייל שסייעו במחקר,

 עבודת השדה יולרכז תמיר,-צוק; למנהלת יחידת עבודת השדה חן שלבים הראשונים של המחקרב

על ההפקה לסלי קליינמן לרעיה כהן שערכה את הדוח ול ; תודהאביה בן צדוקמרק מלקוביץ' ו

 וההבאה לדפוס.
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 1 מבוא: א פרק

 2 ההערכה ומחקר" עצמאות": ב פרק
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 49 שינוי כוללני ברמת המשפחה  5.3
 50 " עצמאות" התרומה שלאת  המשפחות הערכת 5.9

 51 ביישובקהילת יוצאי אתיופיה  על התכנית השפעת 5.8
 53 המשפחות בוגרות התכנית  5.7

 56 ביבליוגרפיה

  



 

 

  נספחים

 61 להם והסיבות וההורים הרכזים של ההיענות שיעורי   א נספח

 62 ההתערבות תחומי ארבעת את המסכם המדד בניית אופן   ב נספח

 63 בתעסוקה ההצלחה סיפורי   ג נספח

 
 לוחותהרשימת 

  ומחקר ההערכה  "עצמאות"פרק ב: 

 12 יישוב לפי, המלאים והשאלונים המשפחות התפלגות: 3 לוח

 15 הרכזים לדיווח בהתאם, יישוב לפי, הנתונים איסוף מועדי בשני בתכנית המשפחות ותק: 0 לוח

 16 הרכזים לדיווח בהתאם, יישוב לפי, המדידות בין שעברו החודשים מספר התפלגות: 6 לוח

  פרק ג:  ממצאים

 17 הרכזים דיווח לפי, המשפחות של משפחתי מצב: 5 לוח

 18 הרכזים דיווח לפי, ההורים של הלימוד שנות מספר: 4 לוח

 18 הרכזים דיווח לפי, 0007-ב החברתיים לשירותים מוכרות משפחות: 3 לוח

  שקדם בחודש המשפחות עם המשפחות רכזי שוחחו שעליהם הנושאים:  9 לוח
 הרכזים דיווח לפי, השאלון למילוי             

 
24 

 , המשפחות עם בעבודתם המשפחות רכזי נתקלו שבהם העיקריים הקשיים: 8 לוח
 הרכזים לדיווח בהתאם, יישוב לפי            
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 27 ההורים דיווח לפי, המשפחה עם המשפחה רכז מעבודת ההורים של הרצון שביעות: 7 לוח

 , לריאיון שקדמה בשנה בפרויקטים לפחות ההורים אחד של השתתפות: 30 לוח
 0007-ב הרכזים דיווח לפי              

 
29 

 32 ילדיהן בלימודי זוגן בני ושל שלהן המעורבות על האימהות דיווח: 33 לוח

 33 ההורים של הנפש בריאות בתחום לבעיות סיכון: 30 לוח

 35 הרכזים דיווח לפי, 38–3 שגילם ילדים של הציונים רמת: 36 לוח

 35 הרכזים דיווח לפי, 38–3 בגילים ילדים של הספר בבית בעיות: 35 לוח

 37 הרכזים דיווח לפי, העברית בשפה ההורים של שליטה: 34 לוח

 37 יום-היום חיי של במיומנויות שליטה: 33 לוח

 38 האימהות דיווח לפי, בקהילה המשפחות מעורבות: 39 לוח

 43 הרכזים דיווח פי-על, משפחה לפי תעסוקה היקף: 38 לוח

 44 ההורים דיווח לפי, ההורים בקרב מעבודה חודשי שכר: 37 לוח

 45 ההורים דיווח לפי, העובדים ההורים של ההעסקה תנאי: 00 לוח



 

 

 , תעסוקה של שונים בהיבטים שהשתפרו והאבות האימהות: 03 לוח
   0007-ב הרכזים הערכת לפי              

 
47 

 50 למשפחה "עצמאות": הערכת ההורים את ההיבטים הבולטים שבהם עזרה תכנית 00לוח 

 , שונים בהיבטים יותר טוב המשפחה שמצב המדווחים והאבות האימהות: 06 לוח
 התכנית סיום לאחר שנים 6-כ              

 
54 

  נספח א:  שיעורי ההיענות של הרכזים וההורים והסיבות להם
 61 השנייה במדידה ההיענות ושיעורי המלאים השאלונים מספר, המשפחות מספר: א לוח

 תרשימיםהרשימת 

  פרק ג:  ממצאים

  השאלון למילוי שקדמו החודשים בשלושת המשפחה עם הרכז של הקשר תדירות: 3 תרשים

 הרכזים דיווח פי-על(,  למוסדות וליווי טלפון שיחות כולל)                 

 

24 

 50 המשפחות אצל שיפור חל שבהם התחומים מספר: 0 תרשים
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 מבואפרק א: 

משברים תרבותיים, רגשיים  בהם, ויםרבהוא תהליך מורכב המלווה במשברים תהליך ההגירה 

עולים התהליכים שעוברים ת מלעושל עולי אתיופיה בישראל מאתגר  תהליך ההגירהוחברתיים. 

ת אח. מצבם הכלכלי ירודו בשוק העבודה תקדםעולי אתיופיה מתקשים להרבים מ: ממדינות אחרות

חווים קשיים של יוצאי אתיופיה ילדיהם  שלהם ברכישת השפה.רב קושי  הסיבות המרכזיות לכך היא

 ,ולהיטמע בחברה הישראליתחברתיים והמשפחות מתקשות להשתלב -בהיבטים החינוכיים והרגשיים

 . במיוחד בשל התערערות מעמד ההורים והתא המשפחתי הנלווים למשבר התרבותי שהם חווים

ישראל בשיתוף משרד -ג'וינטעמם מתמודדים יוצאי אתיופיה, שמענה לקשיי ההסתגלות המורכבים ב

המשפחות  לקדם אתמודל התערבות חדשני. מטרת התכנית  ,תכנית עצמאות פיתחו את הרווחה

מרכזי ציר משפחה הרואה ב כוללנית גישהבייחודה הוא , ובחברה הישראליתלשלבן ולתפקוד עצמאי 

והיא  ,בכל תחומי החיים בעת ובעונה אחתנעשית ב"עצמאות" ההתערבות . בהצלחת הקליטה

 םלושתחומי החיים מושפעים אלה מאלה ועל כן יש לעבוד עם המשפחות בכההנחה  מתבססת על

 במקביל.

 ובתמיכתן, תבת ושל ישראל וינט'בג עולים שילוב אגף, ביזמתם של 0000-החלה לפעול ב "עצמאות"

-ג'וינט-מאיירסישראל מ-לאחר מכן ביקש ג'וינטכארבע שנים . בארצות הברית יהודיות פדרציות של

בהם שתכנית ביישובים ב את התקדמות המשפחותכדי לבחון הערכה מחקר ברוקדייל לבצע  מכון

השינויים במצב התעסוקתי של בו נבחנים ועקב אחרי משפחות שהשתתפו בתכנית מחקר ה. יושמה

ההורים, בתפקוד ההורי, ביחסים במשפחה, במעורבות ההורים בחינוך, במצב הלימודי וההתנהגותי 

של הילדים בבית הספר ובמעורבות של ההורים בקהילה. כרקע לכך נבחנו התשומות שקיבלו משתתפי 

  התכנית ותהליכי העבודה בה.

להם  בהם נתקלו יוצאי אתיופיה ואת המאפיינים הייחודייםש הקליטה קשיינתאר את  דוח זהב

בפרק הממצאים נתאר את התכנית ונציג את המחקר. ". אחר כך שהצמיחו את הצורך ב"עצמאות

את אופן יישום  ,במחקרשנכללו ל המשפחות ואת הרקע שדמוגרפיים -הסוציוהמאפיינים נפרט את 

נתאר את השינויים שהתחוללו בהמשך  מה.ביישושאת הרכיבים העיקריים והתכנית ביישובים 

קהילה השתלבות בבמשפחות בארבעת התחומים העיקריים שבהם התמקדה התכנית: משפחה, חינוך, 

מו משפחות שסייהאם  , ונבדוקותעסוקה. נבחן אם היו הבדלים בתוצאות התכנית ביישובים שונים

לבסוף נבדוק מה הייתה השפעתה של . מה שהושגתכנית זה מכבר השכילו לשמר את שתתפותן באת ה

 התכנית על הקהילה האתיופית שלא השתתפה בה. 

 

)שורק  הוכן דוח ביניים 0008-בבמהלך תקופת המחקר הובאו ממצאי ביניים מרכזיים מן ההערכה: 

דוחות נפרדים שתיארו את מצב המשפחות בערים ראשון הוגשו שני  0007באפריל ו ,(0008ואחרים, 

ממצאים אלו היוו בסיס לדיון בפיתוחה  .(0007; שורק ואחרים, 0007)ריבקין ואחרים,  לציון ושדרות

  של התכנית. ובשכלולה
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  ומחקר ההערכה "עצמאות": בפרק 

 . רקע1

היא תכנית החותרת להגברת העצמאות של משפחות עולות מאתיופיה שחוו קשיים  "עצמאות"

 משפחותאת הלקדם כמודל התערבות חדשני שנועד פותחה  מגוונים בתהליך ההגירה. התכנית

מתוך תחושת עצמה, , התעסוקהו קהילההשתלבות בה החינוך,לתפקוד עצמאי בתחומי המשפחה, 

  לבות בחברה הישראלית., יכולת בחירה והשתןשליטה בחייה

 ההגירה תהליך 1.1

כרוך בהתמודדות עם אתגרים רבים, אבדן וא הו ,תהליך ההגירה הוא אירוע מרכזי בחיי המהגר

הספרות תהליך ההגירה מלווה במשברים, בהם משברים פי -עלוהסתגלות למציאות חדשה. 

משאבים הדרושים ים לו החסרשהמהגר עלול למצוא  תרבותיים, רגשיים וחברתיים ואף משבר זהות.

 רוכששאדם לא חומריים )משאבים  בהון אישימשאבים הקשורים למשל השונים בחייו,  םלו בתפקידי

 המאפשרים השגת)רשתות חברתיות וקשרים  בהון חברתיכגון השכלה או ניסיון תעסוקתי(, , עצמול

 המהגר ממנהש)נורמות, עמדות וערכים(. ככל שהתרבות  בהון תרבותימשאבים( ומשאבים הקשורים 

קשה יותר להסתגל לחברה  ולמהגריותר חריף מגיע שונה מהתרבות במקום החדש, כך משבר ההגירה 

 (.  ,3779Berry; 0003, מרגולין וליפשיץהקולטת )

מדינות של עולים מ מהשתלבותםהשתלבותם של עולי אתיופיה בישראל הייתה ועודנה קשה ומאתגרת 

קשיי הסתגלות מורכבים, העולים  העלייה הציבה בפני(. 0009מערביות )סמיונוב ואחרים,  ,אחרות

 תעשייתית ומסורתית לחברה עירונית, מתועשת ומודרנית.-המעבר מחברה כפרית, קדם נוכחבמיוחד ל

משאבים חברתיים ממחסור בבחלקם נובעים עולים מאתיופיה  קשיי ההיקלטות בישראל של

 לכליים הרלוונטיים להשתלבות בישראל.וכ

ת לשוק העבודה בישראל. והכשרה מקצועית הרלוונטיואין להם רבים מהעולים חסרי השכלה  

הערכים והנורמות של התרבות האתיופית הקשורים בתעסוקה, במשפחה ובמבנה החברתי שונים 

מצבם הכלכלי ירוד,  ,העבודהלהשתלב בשוק  עקב כך בישראל. עולי אתיופיה מתקשים המקובלמ

והמשפחות מתקשות להשתלב  יםחברתי-יםוהרגשיבהיבטים החינוכיים ילדיהם חווים קשיים 

 (.  0030, ואחרים ; חביב0003ברוקדייל,  מכון-ולהיטמע בחברה הישראלית )למשל אצל ג'וינט

 ,םנוספות, שיעור גבוה מהעולים מאתיופיה מוכרים למחלקות לשירותים חברתייאלו ומסיבות 

מכלל יוצאי אתיופיה מוכרים לשירותי  34%-כהיו למשל  0003. בשנת המחלקות תומכות בהםו

בעיות כלכליות הקשורות היו  00%-ול וילדים בסיכוןבין בני הזוג  בעיות היו מהם  56%-להרווחה, 

 (.0030לתהליכי הקליטה )חביב ואחרים, 
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 אתיופיה יוצאי קהילת 1.1

מכלל  0.30%-אלף תושבים, שהם כ 337.6 17קהילת יוצאי אתיופיה בישראלכללה  0008נכון לסוף 

  ושל 39.9%היה  ילידי אתיופיה שיעורם שלמכלל האוכלוסייה בישראל.  3.3%-היהודים בישראל ו

 תעלו בין שנ 65.0%-ו 3777-ל 3770 עלו בין 53.4%; 37.6%עלו  3787. עד שנת 60.6% – ילידי ישראל

 (. 0007, המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה) 0008-ל 0000

 

גילם  .צעירה יחסית לכלל האוכלוסייה היהודית בישראלאוכלוסייה האוכלוסייה יוצאת אתיופיה היא 

(. רבות מהמשפחות יוצאות 0030)חביב ואחרים,  00-מ נמוך 59%של ו 55-מ נמוךממנה  85% של

יהודיות המשפחות הבקרב  60%-בהשוואה ל 58%ארבעה ילדים ויותר )שיש להן אתיופיה הן משפחות 

 9%-בהשוואה ל 09%הוריות בקרב יוצאי אתיופיה גבוה ועומד על -האחרות(, ואחוז המשפחות החד

גודלן של המשפחות מעצים את המעמסה הכלכלית  35.18–00 יםבקרב כלל האוכלוסייה היהודית בגיל

הוריות -אים לגידול הילדים. האחוז הגבוה של המשפחות החדוהרגשית המוטלת על ההורים האחר

משפחות יוצאות אתיופיה עקב ההגירה ם בהמתחולליגם על השינויים והמשברים התרבותיים  עידמ

 (. 0009)דולב, 

 אתיופיה יוצאי של קשייהם 1.1

, בשל חיים מרכזייםבהיבטי קהילת יוצאי אתיופיה  המאפיינים אתמספר לקשיים דוגמאות להלן 

 : המחסור במשאבים הרלוונטיים להשתלבות בקהילה הישראלית

 שליטה בעברית 1.3.1

שפה מתפרשת הידיעת . היא סממן משמעותי להשתלבותם של מהגרים המקומית רכישת השפה

שפה היא פרמטר מרכזי גם ה. ידיעת (Sheren, 2007)התרבות והזהות המקומית , כהיכרות עם החברה

מעולי אתיופיה  רבים(. Chiswick, 2002ת ובהצלחתו הכלכלית של המהגר )בהשתלבות התעסוקתי

, ורבים מהם (0009רגילות ללימוד עברית בישראל )דולב, המתקשים ברכישת השפה העברית במסגרות 

אינם שולטים בעברית באופן שמאפשר להם להשתלב בתעסוקה, לעשות שימוש מושכל בשירותים 

דוחות הערכה של כן ר'  וכמ; 0009נציגי בתי הספר )סמיונוב ואחרים,  או לקיים דיאלוג עםלמיניהם 

 (. 0003למשל דולב ואחרים,  שנים שונות,מ PACTפרויקט 

 השכלה ותעסוקה 1.3.2

רמת השכלה נמוכה, העדר הכשרה בשל  אתיופיה מתקשים להשתלב בשוק העבודה בישראל עולי

משרות לאת יוצאי אתיופיה מנווטים  ואלחסמים תעסוקתיים מקצועית וקשיים בשפה העברית. 

ילדים הגבוה יחסית האופק תעסוקתי. מספר בצדן ושאין בהן הכנסה נמוכה שמקצועיות, לא זמניות, 

בקרב על ההשתלבות בתעסוקה, בעיקר  םאף ה יםמקשבקרבם, הוריות -למשפחה וריבוי משפחות חד

                                                   
  .ילדיהם ועל לארץ שעלו אתיופיה ילידי על חל" אתיופיה"יוצאי  המונח 17
 .0007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד נתונים מסקרי כוח אדם 18
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המקשים על עולים מאתיופיה  גם חסמים תרבותייםיש כך,  לע נוסף 19(.0003צדיק, -)קינג וולדה נשים

למקום העבודה בזמן התמדה בעבודה, הגעה כגון הרגלי עבודה בהם ו ,בשוק העבודה בישראל להשתלב

לגרום אף יכולים  (. פערי התרבות בין העובד למעסיק0006היעדרות )קינג, וקבלת אישור מהמעסיק ל

 (.0030העבודה )חביב ואחרים, להפסקת הבנות, כעסים הדדיים ולעתים -לאי

 יוצאי אתיופיה מאופיינים ברמות השכלה נמוכות יחסית לכלל האוכלוסייה היהודית  – השכלה

בקרב כלל  4.9%עומת בעלי השכלה של עד שמונה שנות לימוד, ל 58%היו  0007-בישראל. ב

שנות לימוד,  30-השכלה של יותר מיש לל יוצאי אתיופיה מכ 33.3%-. רק ל35–00 יםהיהודים בגיל

 (.0003צדיק, -ולדהו; 0009מכלל האוכלוסייה היהודית )סמיונוב ואחרים,  48.0%לעומת 

 מהנשים יוצאי אתיופיה היו מועסקים,  43%-מהגברים ו 39% 0007בשנת  – שיעורי תעסוקה

בהתאמה בקרב כלל היהודים. שיעור האבטלה בקרב יוצאי אתיופיה  93%-ו 94%-בהשוואה ל

. אחוזי התעסוקה התאמהב 3.3%לעומת  36.8%  – היהודיםשבקרב כלל יותר מכפול מזה 

של למצוקה כלכלית רבה בקרב אחוז ניכר הנמוכים וההשכלה הנמוכה של המועסקים גורמים 

 יוצאי אתיופיה )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני הלמ"ס(. 

 מרבית יוצאי אתיופיה מועסקים במשרות לא מקצועיות שאינן דורשות הכשרה ושאין  – משלח יד

מכלל היהודים  3.5% עומתמועסקים כעובדים בלתי מקצועיים ל 64.5%בהן אופק תעסוקתי. 

מועסקים כעובדים מקצועיים בחקלאות, תעשייה ובניין, ואחוז דומה מועסקים  09%-בישראל. כ

 67.7%עומת בלבד הם בעלי עיסוק אקדמי, טכנאים או מנהלים, ל 30%בפקידות ובשירותים. 

 20מכון ברוקדייל לנתוני תבת ל(. מעיבוד מיוחד שHabib et al., 2008בקרב אוכלוסיית היהודים )

 0%עומת בקירוב ל 8%-שכר מחברת כוח אדם בקרב עולי אתיופיה הוא כהשיעור מקבלי עולה כי 

 (. 0030אצל יהודים אחרים )חביב ואחרים, 

  הורות 1.3.3

. המשפחה באתיופיה העולים ותקשור למשבר שחוו משפחמאתיופיה עלייה המאפיין את הקושי עיקרי 

למשבר במבנה גרם ררכי. המעבר לישראל יובעלת מבנה פטריארכלי הי הייתה ליבת החיים החברתיים

נבו -בתפקידים בתוך המשפחה )סלוניםבדפוסי הקשר ביניהם והמשפחה ולשינוי במעמד בני המשפחה, 

ה המשפחתית נפגע ייררכיי(. כך למשל, מעמדו של האב כמפרנס היחיד העומד בראש הה3777ושרגה, 

ראשונה בפעם הנשיהם  בד בבד יצאומשרה בעלת סטטוס ראוי. צוא למבשל הקושי של גברים רבים 

, על כך (. נוסף0006ערער המבנה המשפחתי הקיים )כהן וספקטור, ובכך התלעבוד מחוץ לבית, 

דמויות בתור אותם מיצבה לתרבות החדשה מאתיופיה ם העולי ההסתגלות המהירה של ילדי

מעמד את לערער  וגם בכך היה כדי ,ישראליתהבקיאות בנורמות, בערכים ובשפה של התרבות ה

 (.3770; דותן, 3773סטריאר, -; רואר0009ד, רהתא המשפחתי )גרוזבאת ההורים ו

                                                   
הייתה עלייה חדה בשיעור הנשים העובדות )עיבוד מיוחד לנתוני הלמ"ס, אצל  0009עד  3774עם זאת, בשנים  19

 .(0030חביב ואחרים, 
הבלתי תעסוקתי של הלמינוף תבת הוא ארגון מיסודם של ג'וינט ישראל וממשלת ישראל. הוא פועל  20

פים נתונים על התעסוקה של המשתתפים מועסקים ושל המועסקים העניים בישראל. במסגרת פעילותו נאס
 ."עצמאות"בתכניות לקידום תעסוקתי, ובהן 
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בפרסומים פנימיים  PACTבממצאי מחקר ההערכה של פרויקט למצוא  אפשרעדויות לקשיי ההורים 

פי המחקר, ההורים יוצאי -. על(0003; דולב ואחרים, 0008)למשל, חביב ואחרים,  שנים שונותמ

 04%–34%בילדים הנהוגות בישראל: יומי -היוםאתיופיה מתקשים לתפקד בהתאם לנורמות הטיפול 

 60%–04%שהשתתפו במחקר אינם מביאים מזון מתאים לגן,  8–6 םילדים יוצאי אתיופיה בגיליהמ

 והצורך. אחוזים אל אינם מקבלים טיפול רפואי בעת 00%-מהם אינם לבושים בהתאם לעונה וכ

 ואל בבעיותושמאופיינים שאינם יוצאי אתיופיה  יםגיל םהילדים בני אות יגבוהים בהשוואה לאחוז

ם נמוך משמעותית ה(. זאת ועוד, שיעור ההורים יוצאי אתיופיה המעורבים בחינוך ילדי4%–6%)

למשל, ההורים ; PACT במחקר המשיעור זה בקרב האוכלוסייה שאינה יוצאת אתיופיה שהשתתפ

בקרב ההורים שאינם יוצאי אתיופיה(  70%עומת ל 94%ים פחות לאספות הורים )באיוצאי אתיופיה 

 50%–60%הציוד הנדרש לשיעור )ובלי שיעורי בית בלי לבית הספר ים באויותר ילדים יוצאי אתיופיה 

 (.30%לעומת 

 לימודיים ובעיות התנהגות  הישגים 1.3.6

י הספר קשיים לימודיים לצד קשיים חברתיים ורגשיים. מחקרים תחווים בב ילדים יוצאי אתיופיה

על הישגים ; כלל האוכלוסייה היהודיתעומת הישגי לכבר מגיל צעיר, מלמדים על הישגים נמוכים 

תעודת על שיעורים נמוכים של זכאים ל; (0009בן אריה, ו )למשל קמחי נמוכים בבחינות המיצ"ב

בגרות ועל שיעורים גבוהים יחסית של תלמידים יוצאי אתיופיה הנושרים מבית הספר )למשל חביב 

 (. להלן כמה מדדים נבחרים:0030, ואחרים

 כלל קבוצות  שבהישגיהישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה הם הנמוכים  – הישגים לימודיים

ממוצע  0004(. בשנת 0009ריה, ; קמחי ובן א0005העולים בישראל )בן אריה וצ'רנובלסקי, 

מממוצע הציונים של כלל התלמידים היהודים  95.4%עמד על הציונים הכללי של יוצאי אתיופיה 

(. הפערים בין יוצאי אתיופיה 0030, ואחרים בכיתה ח )חביבמממוצע הציונים  36%על בכיתה ה ו

עמד על של יוצאי אתיופיה  לכלל התלמידים היהודים עולים עם הגיל, ובכיתה יא ממוצע הציונים

 (.  0006ואחרים,   מממוצע הציונים בקרב כלל התלמידים היהודים )לוין 30%–50%

 פי מבחני המיצ"ב הארציים של משרד החינוך, הישגיהם של התלמידים -על – "במיצ בחינות

היו נמוכים מהישגיהם של כלל התלמידים היהודים  0007ח בשנת -יוצאי אתיופיה בכיתות ה ו

 (.0030)חביב ואחרים, נקודות האחוז  08עד  36-בכל תחומי הבחינה ב

 היו זכאים  39-בני הי אתיופיה בשנתון מיוצא 66.4% 0007בשנת  – בגרות לתעודת הזכאים שיעור

כלל התלמידים היהודים בשנתון זה )עיבוד מיוחד של מכון מ 40.0%עומת לתעודת בגרות, ל

 (. 0003צדיק, -וולדהקינג ) 0005ממצאים דומים עולים גם בשנת  (.ברוקדייל לנתוני משרד החינוך

  הספר של התלמידים יוצאי אתיופיה שיעורי הנשירה מבית  0009-ב – 10שיעורי נשירה בקרב בני

היו גבוהים פי שניים בקירוב משיעורי הנשירה בקרב כלל התלמידים היהודים שאינם יוצאי 

 (.0030)חביב ואחרים, ; , בהתאמה(9.4%לעומת  30%אתיופיה )

  קשיים חברתיים ורגשיים 1.3.5

בבתי הספר אינם לימודיים בלבד. כבר בכיתה ג מתמודדים תם ילדים יוצאי אתיופיה ִא שהקשיים 

הסתגלות חברתית בהיבטים של מתגלים פערים בין יוצאי אתיופיה לתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה 
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היו מצומצמים יותר בגנים ובכיתות א. במחקר על נוער עולה בישראל נמצא כי אלו פערים . ורגשית
וצאי אתיופיה כלפי בית הספר והצוות החינוכי בהשוואה לשאר קבוצות העולים, עמדותיהם של י

בבית לפנות אליה . למשל, פחות תלמידים יוצאי אתיופיה חשים שיש להם "כתובת" פחות חיוביות

(. בגיל מבוגר יותר 0030, ואחרים סטרבצ'ינסקי-הןאהספר ורבים יותר חשים ניכור כלפי בית הספר )כ

 בעברות הנתפסים שיעורמי אתיופיה גדול פי שניים רות בקרב יוצאאחוז בני הנוער הנתפסים בעב  

  (. 0007, ואחרים ; קושר0006)אפל,  היהודית האוכלוסייה בקרב

 תכנית ה תיאור. 2

 התכנית לפיתוח רקעה 1.1

קהילת יוצאי אתיופיה מתאפיינת בקשיים בכמה תחומי חיים הקשורים אלה באלה ומשפיעים על 

המתמודדות  תרבותי-כמודל התערבות למשפחות במעבר בין"עצמאות" פותחה ההיקלטות בישראל. 

קשיי הגירה לתפקוד עצמאי בתחומי  תשחוו משפחותאת ההתכנית מיועדת לקדם . ועם קשיים אל

התעסוקה, מתוך תחושת שליטה בחייהם והשתלבות בחברה הישראלית. החינוך, הקהילה והמשפחה, 

-על ראייה כוללנית רב "עצמאות"בתהליך ההגירה נפגע במיוחד התא המשפחתי, ולכן מתבססת 

ממדית שבה המשפחה היא ציר ההתערבות המרכזי. הגישה הכוללנית שבה בחרו יוזמי התכנית 

בני המשפחה מתמודדים עם בעיותיהם באמצעות חשיבה  :ומפתחיה מדגישה את כוחות המשפחה

עבודה עם משפחות שיש זו תרומה רבה בלגישה  ,פי הספרות-ליך הטיפולי. עלחיובית ומעורבות בתה

 (. Dorina et al., 2000להן מגוון בעיות מכמה תחומי חיים )

שותפות של  זו 21.בראשון לציון והתרחבה בהדרגה ליישובים נוספים 0000התכנית החלה לפעול בשנת 

משרד הרווחה והשירותים  שיתוף תבת(,ישראל )אגף שילוב עולים, תעסוקה ויזמות ב ג'וינט

ועמותות "יד  מקומיותהרשויות ה אותהת וליומפע ,ריתהבצות יהודיות בארפדרציות ו החברתיים

 . רחל" ו"בעצמי"

 היעד אוכלוסיית 1.1

קשורות בתהליך ההמתמודדות עם בעיות  22מיועדת למשפחות צעירות יוצאות אתיופיה "עצמאות"

ות במצוקה עמוקה או במצבי סיכון חמורים. מדובר במשפחות בעלות מוטיבציה תונההגירה ושאינן נ
הקריטריונים הבסיסיים לבחירת להלן ופוטנציאל לשינוי, המתאפיינות בתפקוד כללי והורי נורמטיבי. 

 המשפחות:

  5423אינו עולה על בהן משפחות צעירות יחסית, שגיל ההורים 

  ילדים 4–0שבהן משפחות 

  בעיות בריאות קשות או מתחים מורכבים(ובלי  אלימותבלי והורי נורמטיבי )תפקוד כללי 

                                                   
ירושלים )בשכונות נווה יעקב, עיר גנים וקריית מנחם(, באר יעקב, שדרות, חיפה, יקנעם, כרמיאל, קריית ים,  21

 מגדל העמק ופתח תקווה
חקר העריך את ההתערבות של התכנית מיועדת בעיקר לעולים מאתיופיה אך גם לעולים מבוכרה. המ 22

 התכנית בקרב יוצאי אתיופיה בלבד.
 הוריות.-גם משפחות חדבה משולבות אך בהן שני הורים, שיש למשפחות  מיועדת בדרך כללהתכנית  23
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 מחויבות של המשפחה למעורבות בתהליך ההתערבות 

 נמוכה ואין בה אופק תעסוקתי משפחהה לפחות אחד ההורים עובד בעבודה זמנית, או שהכנסת 

חברתיים ביישובים,  מחלקות לשירותיםבחשוב להזכיר כי כשני שלישים מיוצאי אתיופיה מוכרים 

להפחתה  ופעלה ,זקוקות לסיוע אינטנסיבילא היו  אם ,אלוהתכנית תחילה למשפחות הופנתה ולפיכך 

 משמעותית של תלותן במחלקות.   

השתתפו  ולהכך בס 24.קריטריונים לעילבות מדמשפחות בכל מחזור פעילות העו 40-בכל יישוב מופו כ

  25.משפחות 3,000-, כ0033-ל 0000בין בתכנית 

 התכנית מטרות 1.1

שילובן  את קיולהעמלתפקוד עצמאי לקדם משפחות יוצאות אתיופיה היא  "עצמאות"העל של -מטרת

פועלת להשגת יעדים התכנית דגש על העצמת יכולת הבחירה שלהן. לשם כך ב, בחברה הישראלית

 . משפחה, חינוך, קהילה ותעסוקהספציפיים בארבעה תחומים מרכזיים: 

 חהמשפ

  כוחות המשפחהשל זיהוי ותגבור 

  קבלת החלטות של בני המשפחה של יכולת הבחירה העצמית ושל חיזוק 

  ילדים ובין בני הזוג להורים ההשבת הסמכות ההורית ושיפור מערכות היחסים בין 

 שיפור ההתנהלות הכלכלית של המשפחה 

 המסורתיתהיכרות עם דפוסי התנהגות בחברה המודרנית לעומת החברה קידום ה 

 חינוך

  מיצוי היכולת האישיתווכישורי למידה של הילדים למידה חיזוק הרגלי 

 שיפור ההשתלבות החברתית של הילדים בבית הספר 

  מעורבות ההורים בבית הספר ובלימודי הילדים בבית הגברת 

 מודעות לחינוך בלתי פורמליהגברת ה 

 קהילההשתלבות ב

 תחושת השייכות לקהילה ולחברהשל הזהות האישית של בני המשפחה ו ן שלחיזוק 

 כלים המתאימים למציאות בישראלמיומנויות ו הקניית 

 זכויות וחיזוק הקשרים בין המשפחה  ן שלהכרתהעמקת צריכה נכונה של שירותים, עידוד ל

 לקהילה

                                                   
 משפחות בכל מחזור פעילות. 94-מלבד הערים ראשון לציון וחיפה. בערים אלו מופו כ 24
 נשרו לאחר כשנה בשל קשיי הסתגלות לדרישותיה.ובהן משפחות שהצטרפו לתכנית אך  25
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 ומצב כלכלי תעסוקה

  הגדלת שיעור ההורים המשתתפים בכוח העבודה 

  קידום ואפשרות ל אופק תעסוקתישיש בו שדרוג תעסוקתי, למשל, ביסוס מקום עבודה יציב

 מקצועי וכלכלי 

  הכשרה מקצועית בהתאם ליכולת ולבחירה של כל אחד מההורים 

 חיזוק העצמאות הכלכלית של המשפחה, וחודש מעבודה, בכל משפחההת הכנסה של הגדל 

 לפי העוליםפיתוח רגישות תרבותית בקרב המעסיקים כ 

 

מעבר לכך, דגש רב מושם על תגבור המיומנויות השפתיות של ההורים. בכל משפחה מושם דגש שונה 

 . העל תחומי ההתערבות בהתאם לצרכיה וליכולותי

 , על ידי: אתיופיה יוצאי של הרחבה הקהילה על גם להשפיע שואפת התכנית

  יצירת מודלים של משפחות מצליחות 

  חיזוק הגיבוש, ההתארגנות והתמיכה בד בבד עם  בני הקהילה למען סביבתםהרחבת העשייה של

 ההדדית בקהילה

 פיתוח רגישות תרבותית בקרב נותני שירותים והסביבה כלפי יוצאי אתיופיה 

  איגום משאבים ויצירת שותפויות לרווחת הקהילה האתיופית 

 פיתוח מנהיגות קהילתית 

 פעולתה ודרכי התכנית מבנה 1.2

 מבנה התכנית 2.6.1

; מופעלת ברמה אזורית ויישוביתהתכנית  .ג'וינט ישראלב ,מטהה מנהלברמה הארצית התכנית את 

המוביל ומנהל אותה בתיאום עם ועדת ההיגוי  26ולכל יישוב מנהל יישובי ,בכל אזור כמה יישובים

  הוועדות התחומיות ובשיתוף מחלקת הרווחה והארגונים השותפים ביישוב. -היישובית ותת

 נציגי הארגונים השותפים  ובהיישוב מוקמת ועדת היגוי יישובית  בכל - ביישוב ההיגוי ועדות

כולה אחראית  הקהילהעיקרון חשוב:  מבטא הוועדהשל  קיומהאתיופיה.  וצאיי ונציגי קהילת

ועדות -תת שלושעל כך,  נוסף, ותפקידה הוא ליווי ובקרה של התכנית. ביישוב המשפחות לקידום

: משפחה, חינוך ותעסוקה. התכנית מתחומיבשלושה  ועוסקותיישוב  בכלתחומיות פועלות 

  .אחריהם ולעקובהפרויקטים  ביצוע אתהוועדות אחראיות ליזום 

 ולשיתוף העובדים לגיוסהתכנית ביישוב,  להקמתהיישובי אחראי  המנהל - היישובי המנהל 

 התחומיות ההיגוי ועדות עם בתיאום ביישוב התכנית את מוביל המנהל. בתהליך הקהילה

 לשיתוףמנהל אחראי גם ה. יישובבצוות הרכזים  לעבודת, והוא אחראי המקומית הרשות ובשיתוף

 .המשפחות לקידום הפועלים ביישוב הרלוונטיים הארגונים עם הפעולה

                                                   
 בעלי התפקידים בתכנית הם גברים ונשים כאחד. כדי למנוע סרבול נתייחס אליהם בהמשך בלשון זכר. 26
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 ההורים בכל הקשור לתחום  לליווייישוב רכז תעסוקה האחראי  בכל - היישובי התעסוקה רכז

 במקומות השמה, פוטנציאליים מעסיקים עם קשר יצירת: מתפקידיו אחדים להלןהתעסוקה. 

 . מקצועיות הכשרות ארגוןו עבודתם במקום ההורים קידום, עבודה

 יצירת או למידה מרכזי הפעלת ידי-על כלל בדרך נעשה החינוך תחום ריכוז - היישובי החינוך רכז 

הוא שממלא את  (להלן)ר'  המשפחות מרכזי אחד רוב-פי-על. ביישוב חינוך גורמי עם שותפויות

 ..היישובי החינוך רכזתפקיד 

 מקצועי סמך עובדמשפחה,  רכזלכל משפחה המשתתפת בתכנית ממונה  – רכז המשפחה 

עם הרכז נפגש  שנים. כשלושמשך ב משפחות 04-כ עם עובד רכז כל. האתיופית העדה בן, אקדמאי

תהליך ההתערבות. ב ההתקדמותלפי צורכי המשפחה ופי המשפחה פעם בשבוע עד פעם בחודש, ל

הרכז מלווה את ו ,יחד את מטרות המשפחה ואת תכנית העבודההרכז והמשפחה מגדירים 

  תכנית שנבנתה.פי הקטים ולסדנאות ליהמשפחה לשירותים ומפנה אותה לפרו

 דרכי הפעולה של התכנית 2.6.2

(. 0) ;ידי רכז-על המשפחאישי של הליווי (. 3)משפחה בשני מישורים מקבילים: מיושמת בהתכנית 

 לקדמןובדרך זו התכנית שואפת ליצור מעטפת תמיכה למשפחות פרויקטים. סדנאות ובבהשתתפות 

 ובקהילה.בחברה  ןשילוב לתפקוד עצמאי ולהעמקת

 המשפחה של אישי ליווי 2.6.2.1
 המכוונת, מערכתית בצורה עמה עובדמשפחה  רכזבה המשפחה משתתפת בתכנית שלאורך התקופה 

צרכיה.  פילהגדיר את יעדיה ולגבש תכנית ל למשפחהמסייע  הרכז. עוסקת התכנית שבהם לתחומים
לממש את תכנית ההתערבות,  ה, בביתה או במשרד התכנית, עוזר לבקביעותנפגש עם המשפחה  ואה

 בפרויקטים. להשתתףעוקב אחר הביצוע ומעודד את בני המשפחה 

  וסדנאות פרויקטים 2.6.2.2
" מציעה לבני המשפחות פרויקטים וסדנאות בתחומי הליבה של התכנית, והיא מעודדת את עצמאות" 

 יההם. עם הצטרפותה של משפחה לתכנית, ההורים מצופים להשתתף בסדנאותהשתתפותם ב
 נוספות סדנאות למשתתפים מציעה התכנית. המשפחה תקציב וניהול הורותנושאי בהבסיסיות 

 הרכזים של יזמה הן הסדנאות מקצתקהילתית ועוד.  מנהיגות, התעסוקה, החינוך, המשפחה בתחומי
 כברושירותים הקיימים  סדנאותיש גם  אך, הקהילה מן שעלו לצרכים בתגובה התכנית עובדי ושל

 לפיומוצעים לכלל התושבים ביישוב. מערך הסדנאות והפרויקטים שונה במעט בכל יישוב,  בקהילה
 :(0030)שמר,  התכנית במסגרת המוצעים ולשירותים לסדנאות דוגמאות להלן. הצרכים

 מתבגרים(, תקשורת בין בני זוג בבגיל הרך או מתמקדות סדנאות הורות ) - המשפחה בתחום

 וניהול תקציב משפחתי

 החינוך בתחום -  

שילוב ילדים במרכזי למידה בשעות אחר הצהריים, הוראה מתקנת : לילדים ותגבור סדנאות -
בשעות בית הספר, מורות מתגברות בתוך בית הספר, הכנה לכיתה א, הכנה לבגרויות, שיעורי 

 עזר פרטניים
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: סבסוד חוגים, שילוב בפעילויות העשרה קיימות ויצירת פעילויות לילדים העשרה פעילויות -
 חדשות

מעורבות הורים בחינוך, הרצאות על חשיבות המשחק להתפתחות  ת: סדנלהורים סדנאות -

 הילד ועל התנהלות מערכת החינוך בישראל

 ת מקצועיות, סדנאות השלמת השכלה להורים, קורס הכרת המחשב, הכשרו - התעסוקה בתחום

 זכויות עובדיםעל בנושאים של השתלבות בעולם העבודה, הרצאות 

 קורס פעילים ומנהיגות קהילתית, סיורים וטיולים להכרת הארץ, פעילות  - הקהילה בתחום

 קהילתית סביב חגים ומועדים חשובים. 

משפחות( ומגדל העמק )במסגרת  57משפחות(, חיפה ) 87בערים ראשון לציון )כיום פועלת  "עצמאות"

נעשה מאמץ  על כך . נוסף0036עד אמורה להימשך  ומשפחות(, ופעילותה בערים אל 60 –תכנית משעול 

תכנית החומש לאוכלוסיית יוצאי "להטמעה של עקרונות תכנית עצמאות ודרכי עבודתה באמצעות 

, 0036תמשיך לפעול עד סוף ווחה והשירותים החברתיים. תכנית החומש של משרד הר "אתיופיה

 במתכונת ניסיונית.  ,בשבעה יישובים

 . מחקר ההערכה3

מכון ברוקדייל לערוך -ג'וינט-התבקש מאיירסעצמאות תכנית של יישום הפיתוח והתכנון, ה לצורכי

  בקרב המשפחות.לו ולחהתש שינוייםואת ה תכניתה ן את אופני הפעולה שלובחכדי למחקר הערכה 

מטרות המחקר, כלי המחקר, אוכלוסיית המחקר, השיטה בה עובדו הנתונים ומגבלות  פורטיםלהלן מ

 המחקר.

 מטרות מחקר ההערכה 1.1
בסיס לשיפור  שישמשמידע  תכנית עצמאות ם שלמפעילילו םמתכנניללספק  יתההי ההערכה מטרת

 .  הופיתוח ההפעלת לעולקבלת החלטות  התכנית

   :מחקרה יעדי להאו

  המאפיינים של המשפחות בתכניתעל לספק מידע 

  ממוקדת,  היאבהם שים היבטב בתכניתלהעריך את מידת התקדמותן של משפחות המשתתפות

 בתוך יחסים, בשירותיםבקהילה ושימוש  השתלבותבתעסוקה,  והתקדמותהשתלבות  למשל

  הספר בבית הילדים השתלבות כןהישגים לימודיים וו המשפחה

 על קהילת יוצאי אתיופיה ועל מערכת השירותים ביישוב התכנית השפעת את להעריך 

  התכניתהמשתתפים על של משוב לספק – 

 בפרט מהתכנית בכלל ועל עבודת הרכזיםרצון השביעות על  -

 למשתתפים  תמסייע תכניתהשבהם תחומים על ה -
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  המחקר כלי 1.1

 פיתוח כלי המחקר  3.2.1

ם גובשו כליה .ועם מפעיליה "עצמאות"במהלך פיתוח כלי המחקר נערכו מפגשים עם אנשי מפתח ב

מהנושאים שטופלו במחקר נערכו אחדים בתהליך מורכב של שותפות בין הגורמים. בשל רגישותם של 

בין ים משמעותיים בכלי המחקר. שינוינעשו עם הורים ובעקבותיהם  חלוץ ראיונותמקבצים של שני 

שאלון משלים  ףהוס קיצור זה. כדי לאפשר הוריםעם השל הריאיון  וקיצוראת השינויים השאר כללו 

כיצד להסביר הודרכו מחדש שאלות שנחשבו פולשניות או פוגעות, הרכזים נוסחו או  ושמטולרכזים, ה

הוכשרו ריַאיּון האבות לפני נשיהם, והמראיינים הוחלט על להורים את מטרת הראיונות ואת אופיים, 

 לקראת ההתמודדות עם קשיים שעשויים לעלות. בקפידה 

 כלי המחקר   3.2.2

  :שלהלןעל סמך המידע שפותח בתהליך המתואר לעיל גובשו כלי המחקר 

 הכמותיים המחקר כלי 

הקשורות על סוגיות נשאלו על מאפייני המשפחות,  הרכזים: לרכזיםשאלון למילוי עצמי  -

 תתעסוקעל עם המשפחה,  הרכזעבודת הליווי והקשר של על השתתפות המשפחות בתכנית, ב

המצב על ו מעורבות המשפחה בקהילהעל , מעורבות ההורים בחינוך ילדיהםעל ההורים, 

 .את השאלונים באופן עצמאימילאו  הרכזיםהלימודי של ילדי המשפחה. 

: הריאיון עסק בתעסוקה של ההורים, ברווחה האימהות והאבותראיונות טלפוניים עם  -

מעורבות ההורים בבמעורבות ההורים בקהילה, , בקשרים חברתיים, של המשפחה כלכליתה

 בהשתתפות בפרויקטיםבחיי הילדים ובמצבם הלימודי והחברתי של הילדים בבית הספר, 

 . הרכזבקשר עם כן ו ובסדנאות

קיבל את המשפחה  שרכזלאחר  ,ההורים בנפרדמ כל אחדעם  נעשו יםטלפוניההראיונות       

 המראיינים ראיינו את האבות ולאחר שקיבלו את הסכמתם ראיינו את האימהות. .הסכמתם

דוברי אמהרית. השאלונים להורים תורגמו  ,ההורים היו בני העדה האתיופית מראייני      

 . , בקשתם נענתהבאמהרית להתראיין האב או האם ביקשו אםו ;לאמהרית

הן ההורים והן  .0007-וב 000908-ב: בשני מועדיםנעשו השאלונים והראיונות הטלפוניים       

הרכזים נשאלו שאלות על המצב העובדתי בשתי נקודות הזמן וכן אם הם מעריכים שחלה 

 התקדמות.

 האיכותניים המחקר כלי 

, עם מפעילי התכנית ועם ם אנשי מפתח בתכניתעעומק המידע האיכותני נאסף באמצעות ראיונות 

כיוון שקידום המשתתפים בתחום  27.משפחות שהשתתפו בתכנית 7מדגם של מהורים  30

התעסוקה דרש יצירתיות רבה כדי להתגבר על חסמים תעסוקתיים האופייניים ליוצאי אתיופיה 

 מאודשהתקדמו  רואיינו שני אנשי מטה בתכנית העוסקים בתחום התעסוקה ושני משתתפים

בהן פעל שעל הדרכים העיקריות  מסיפורי ההצלחהללמוד הייתה ראיונות הבתחום זה. מטרת 

                                                   
 אבות. 5-אימהות ו 8הראיונות בוצעו עם  27
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פנים וכללו  מול הראיונות נערכו פניםכל  תוצאותיהן.על וצוות התכנית לקידום המצב התעסוקתי 

 פעולתה.דרכי לתכנית ולאפשרות להעלות נושאים חדשים והתייחסויות נוספות ושאלות פתוחות 

  (.בפרק ב 6.3 סעיףבפרק זה ו 6.5גם  סעיף  ר'לאופן השימוש ולמועדי השימוש בכלי מחקר אלו )

   המחקר אוכלוסיית 1.1

מתחילת הפעלת התכנית ביישובים ראשון לציון, שדרות, ירושלים )בשכונות עיר : אוכלוסיית התכנית

 ,ועד לשלב השני של איסוף המידע במסגרת המחקר 0009,28עד  0004ויקנעם בשנים גנים ונווה יעקב( 

 משפחות.  000-, השתתפו בה כ0007ביוני 

המשפחות לעיל שהצטרפו  000מתוך  344על אודות המידע במחקר זה מוצג  :אוכלוסיית המחקר

ואשר לגביהן התקבלו שאלונים גם במדידה הראשונה  0009לאוקטובר  0004בין ינואר  "עצמאות"ל

 38ילדים מתחת לגיל  533לפי דיווח הרכזים, במחקר השתתפו  .(0007( וגם במדידה השנייה )000908)

אולם מידע . ילדים( 600-)כ ילדים בכל משפחהשני . לצורך המחקר נדגמו 38בני נוער מעל לגיל  43-ו

 .38–3 יםילדים בגיל 008 א התקבל לגבימל

משפחות מהיישוב באר יעקב שנכלל במדידה הראשונה אך התכנית הסתיימה בו (. 3)לא נכללו במחקר 

(. 0)(; מחקרב ומגבלות אתגרים - 6.3 פרק ב, סעיף 'רלפני מועד איסוף הנתונים במדידה השנייה )

מידע במדידה על אודותיהן לא התקבל שמשפחות ( 6)משפחות שנשרו במהלך תקופת המחקר; 

 השנייה.

 

נאספו שעליהם מוצגים מספר המשפחות ומספר השאלונים שהתקבלו מרכזים, אימהות ואבות  3בלוח 

יוצגו הנתונים בדוח זה שעל אודותיה מהווים את האוכלוסייה אלו  .נתונים בשתי המדידות גם יחד

 נספח(.במוצגים שיעורי ההיענות והסיבות להם  בעניין)הנתונים 

 (ים מוחלטים)במספר **: התפלגות המשפחות והשאלונים המלאים, לפי יישוב1לוח 

 יקנעם שדרות עיר גנים ראשל"צ סה"כ 

 34 32 32 62 155 משפחות

 63 63 68 05 136 שאלון רכזים

 03 00 38 64 24 *שאלון אימהות

 34 38 00 64 27 *שאלון אבות

 משפחות 336-* הורים מ
בממצאים  והנתונים ממשפחות אללא נכללו ** בנווה יעקב התקבל מידע כמותי משתי משפחות בלבד, ולכן 

 הכמותיים אלא באיכותניים בלבד
 

 

                                                   
ישוב זה . אולם המשפחות המשתתפות במחקר בי0000התכנית החלה לפעול ביישוב ראשון לציון כבר במאי  28

 . 0004הצטרפו לתכנית בתחילת 
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 מעיר גנים 67משפחות הן מראשון לציון,  50מידע, על אודותיהן משפחות שהתקבל  344מתוך 

 70-אימהות, מ 73-המשפחות נאסף מ 344מיקנעם. המידע שהתקבל על  63-משדרות ו 68, )בירושלים(

 משפחות. 365-אבות ומרכזי משפחות שמילאו שאלונים ביחס ל

השתתפו בתכנית שמרו על ההתקדמות שכדי לבחון אם המשפחות  :"בוגרות התכנית"משפחות 

בראשון לציון שסיימו את  "בוגרות התכנית"משפחות  05-נתונים גם מ 0007ביולי נאספו  וגישהש

 הנתונים נאספו באמצעות ריאיון טלפוני.שנים קודם לריאיון.  שלושבתכנית כ השתתפותן

 ומועדי איסוף המידע מהלך המחקר 1.2

משפחות  398על נאספו נתונים ראשוניים  0008ועד יולי  0009מאפריל  - (שלב א )מדידה ראשונה

תשומות התכנית  ועניינםבארבעת יישובי המחקר,  0009אוקטובר ל 0004שהצטרפו לתכנית בין ינואר 

הנתונים על המשפחות ביישוב באר יעקב ש 56על בהם עסקה. הנתונים נאספו גם שתחומים הו

באמצעות שאלונים למילוי עצמי לרכזים  נעשההנתונים איסוף  29זה.בדוח  יםנכלל םאינאודותיהן 

 ובאמצעות ראיונות טלפוניים עם ההורים.

 בתום שלב זה הוגשו שלושה דוחות:

  משתתפות בתכנית, על ה( סיפק נתונים על מאפייני המשפחות 0008, ואחרים ביניים )שורקדוח

  .בשלב הראשון עצמאות צורכיהן, על מצבן ועל התשומות של תכנית

  את מצב המשפחות בערים ראשון לציון ושדרות.  ואריתש הוגשו שני דוחות נפרדים 0007באפריל

 ו בעקבות בקשתםבערים אל מימונה של התכניתלהפעלתה ול השותפים ארגוניםלהדוחות הוגשו 

 בכל שלב בהערכה גם נתונים ספציפיים על המשפחות ביישובים. לספק להם 

מהורים  ,משפחות 335אודות  לענאספו נתונים  0007מפברואר ועד יולי  - (שלב ב )מדידה שנייה

ראשון לציון.  בעיר "בוגרות התכנית"משפחות  05וכן על אודות בארבעת יישובי המחקר, ומרכזים 

באמצעות והדבר נעשה נתונים במדידה הראשונה, ים שבהם נאספו היבטשנאספו היו באותם נתונים ה

 הורים. עם השאלונים למילוי עצמי לרכזים ובאמצעות ראיונות טלפוניים 

וכן אם הם  מצבםהמעידים על מדדים מסוימים שתי המדידות על הן ההורים והן הרכזים נשאלו ב

 .םמיתחוכל אחד מהכללית ב התקדמותאצלם מעריכים שחלה 

אנשי מטה עם  למחצה ניםמובְ  ראיונות עומק 65נערכו  0030עד ינואר  0007, בחודשים יולי על כך נוסף

(, עם רכזים n=4ביישובים ) מנהלי התכנית(, עם n=3(, עם גורמי חינוך ורווחה ביישובים )n=9בג'וינט )

(3=nעם מנהל סדנ ,)ה (3=n ועם )על הדרכים כדי ללמוד , אמורכ משפחות(. 7הורים )במדגם של  30

שני  גם , רואיינוועל תוצאותיהןהמצב התעסוקתי כדי לקדם את העיקריות שבהן פעל צוות התכנית 

                                                   
אינו כולל דוח וף הנתונים במדידה השנייה, ולכן ה, בבאר יעקב התכנית הסתיימה לפני מועד איספי שנאמרכ 29

 .ת ביישוב זהמידע לגבי משפחו
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את ) משתתפים שהתקדמו משמעותית בתחום זהאנשי מטה בתכנית העוסקים בתחום התעסוקה ושני 

 . (סיפורי ההצלחה בתעסוקה – נספח גבשני המשתתפים ר' המקרים של  תיאור

 0009והוא בוחן את השינוי שהתרחש במשפחות בתקופה שמסוף  ,דוח זה מוגש בתום שלב ב למחקר

ת השוואה של נתונים )המדידה השנייה(, באמצעו 0007)המדידה הראשונה( ועד לתחילת  0008ותחילת 

נאספו נתונים גם במדידה שעל אודותיהן הוא כולל רק משפחות . משום כך מקבילים משתי המדידות

לאחר  שהמשפחות(. כיוון שאיסוף הנתונים הראשון נע 344הראשונה וגם במדידה השנייה )

אין בידינו מידע  ,(מחקרב מגבלותאתגרים ו - 6.3פרק ב, סעיף ' רשהמשפחות כבר הצטרפו לתכנית )

לשינוי שהתרחש בתקופה שבין המדידה  רק מהתקופה שלפני ההתערבות, ולכן הממצאים מתייחסים

, אלא אחת ת ניתוחכיחיד כלל משתתפי המחקרעל אודות . הנתונים מוצגים מדידה השנייהלהראשונה 

מעבר גים ומפורטים מוצהספציפיים ליישוב ם נתוניאז הובין היישובים, מובהקים אם כן היו הבדלים 

 . לכך

  עיבוד הנתונים שיטת 1.3

 מבחני מובהקות למציאת הבדלים בין קבוצות 3.5.1

לבין נתונים  30(000908בין נתונים שנאספו במדידה הראשונה ) שינוי מובהקהתחולל כדי לבחון אם 

 בהתאם לסוג ההשוואה: ,מבחניםכמה  ושנע (0007מקבילים שנאספו במדידה השנייה )

 מבחן נעשה מובהק הבדל משתנה מסוים הוא  לשאם ההבדל בין המדידות  לצורך בדיקהt 

 . Wilcoxonמבחן  וא( Paired-samples t-testלמדגמים מזווגים )

 ²מבחן  שהאם יש הבדל במשתנה מסוים בין היישובים, נע לצורך בדיקהχ . 

 מבחן  שה, נעאם יש הבדלים במשתנה מסוים בין המשפחות לפי הוותק בתכנית לצורך בדיקהt 

 . (Independent-sample t-testלמדגמים בלתי תלויים )

 מבחני מובהקות מתייחס לכל אורך הדוח למדגמים מזווגים, אלא אם צוין אחרת.  בענייןהדיווח 

  איכותני של מידע ניתוח 3.5.2

 נעשה באמצעות ניתוח תוכן של העומק ניתוח הנתונים שנאספו בראיונות  - ניתוח תוכן של טקסט

א נושאים חוזרים המשותפים לכלל הראיונות. הנושאים ומצלטקסט. מטרת ניתוח התוכן היא 

 החוזרים עלו מן הטקסט באופן חופשי מבלי שהוחלו עליהם קטגוריות ניתוח שהוגדרו מראש.

 תמתודרי ההצלחה בתכנית נערכו ונותחו באמצעות לגבי סיפו הראיונות - מהצלחות למידה 

בלמידה מהצלחות העבר.  העוסקתמתודה ", תהמתודה הֶרטרוסֶפקטיבי –"למידה מהצלחות 

המרכזית היא לזהות את הפעילויות העיקריות של אנשי מקצוע ושל אחרים אשר תרמו  התמטר

 (. 0003, ואחרים סייקסלהצלחה במעשיהם )

                                                   
 .מועדבאותו  ורואיינו לא כל המשפחות הצטרפו לפרויקט 30
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   חקרמבומגבלות אתגרים  1.3

 מגבלות המחקר 3.4.1

  הראשון על מצבן של המשפחות התרחש הנתונים איסוף  - לפני ההתערבותעל הזמן שהעדר מידע

מרבית המשפחות בתכנית הצטרפו . לתכנית הצטרפו שהמשפחות לאחר בממוצע חודשים 7-כ

 37-המשפחות בראשון לציון הצטרפו כ, וחודשים לפני איסוף הנתונים הראשון שישהכלתכנית 

ראשית לאסוף מידע קודם לכן, שכן הרכזים ביקשו  היה ניתן לא. האיסוףחודשים בממוצע לפני 

כבר בנקודת איסוף כי ייתכן שמשמעות הדבר היא להכיר את המשפחות ולבסס עמן יחסי אמון. 

וון שכך, השינויים הם מדידות. כיבאינה משתקפת שהנתונים הראשונה הייתה לתכנית השפעה 

 יחסיים למדידה הראשונה בלבד.

 תכנית ה משפחותהגם שהמחקר בוחן את השינויים שהתרחשו בקרב  - קבוצת ביקורת העדר

ל ע התכנית תפעלהשבוודאות  ולייחס שינויים אללא ניתן בתקופה נתונה, בהיעדר קבוצת ביקורת 

 המשפחות.

  אתגרים במחקר 3.4.2

  היו בעת איסוף הנתונים הראשון  - המשפחות בתכנית במועדי איסוף הנתוניםפערים בוותק

מפורט ממוצע הוותק של המשפחות  0יותר מאחרות. בלוח בתכנית המשפחות ותיקות מקצת 

כי בעת המדידה הראשונה ממוצע הוותק  עולה ממנובתכנית בעת המדידות הראשונה והשנייה. 

ואילו ביקנעם ותק  ,יישובים האחריםעומת הלציון ל של המשפחות בתכנית היה גבוה בראשון

ה השוואה בין קבוצות הוותק שת(. לפיכך נע²χ, לפי p. < 03המשפחות בתכנית היה נמוך יותר )

 בתכנית לגבי כל אחת מהשאלות שנבדקו. הבדלים בין הקבוצות מוצגים ומפורטים במלל

  31.הרלוונטיים בסעיפים

בשני מועדי איסוף הנתונים, לפי יישוב, בהתאם לדיווח הרכזים : ותק המשפחות בתכנית 2לוח 
 )ממוצע וסטיית תקן(

 
 סה"כ

 ותק במדידה השנייה ותק במדידה הראשונה
 SD ממוצע מס' החודשים  SD ממוצע מס' החודשים 

 8.77 50.4 7.04 37.3 26 ראשל"צ
 3.30 07.6 3.66 9.0 32 עיר גנים
 9.33 60.4 9.47 3.6 34 שדרות

 3.46 00.3 3.38 4.0 34 יקנעם
 

  פיתוח השאלונים לבשל התהליך הארוך  - שנייהלהזמן בין המדידה הראשונה בפרק הבדלים

מדידה הראשונה לבין הכך הזמן שעבר בין עקב איסוף הנתונים במדידה הראשונה זמן רב. ארך 

להלן מראה את התפלגות החודשים שעברו בין  6. לוח ליישוב יישובמהמדידה השנייה היה שונה 

                                                   
משפחות חדשות בתכנית ; 0009שהצטרפו לתכנית עד ינואר משפחות ך: משפחות ותיקות בתכנית הוגדרו כ 31

 .0009ינואר אז מלתכנית משפחות שהצטרפו  וגדרו כך:ה
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שתי המדידות, לפי יישוב. כפי שניתן לראות, הזמן שעבר בין שתי המדידות היה קצר יותר 

 (.²χ, לפי p. < 03ביקנעם )

: התפלגות מספר החודשים שעברו בין המדידות, לפי יישוב, בהתאם לדיווח הרכזים 3לוח 
 )באחוזים( 

 יקנעם שדרות עיר גנים ראשל"צ "כסה 
N 136 26 32 34 34 

 177 177 177 177 177 "כסה

 300 0 0 0 20 חודשים 38-30

 0 300 300 300 03 חודשים 04-37
ממוצע מס' חודשים 

 34 05 00 06 21 בין מדידות
 

 לא מילאו את השאלונים או שמילאו שרכזים יו במהלך המחקר ה - קושי בקבלת מידע מהרכזים

-באיעם מספר גדול של משפחות,  בעבודהעומס עבודה, ב זאת. הרכזים הסבירו תחלקיאותם 

לגבי שהשאלונים. משמעות הדבר היא ל שובאורכם הרב חלק מהמשפחות על פרטים רבים  ידיעת

 חלק מהשאלות המידע אינו מלא.

 תכנית ההסתיימה   מדידה השנייהלבתקופה שבין המדידה הראשונה  - בבאר יעקב סיום התכנית

בבאר יעקב. נסיבות סיום התכנית ביישוב לא אפשרו לאסוף נתונים על המשפחות במדידה 

 השנייה, ולכן המשפחות ביישוב זה אינן נכללות במחקר.

 שכר למשל ובהםרגישים,  בהיבטים מטפלת התכנית - קושי לאסוף מידע על נושאים רגישים 

 המידע, במרואיינים פגיעה למנוע כדי בשאלונים שנעשו. על אף ההתאמות זוג בני בין יחסיםו

 שהתקבל בנושאים אלו הוא מידע חסר.

  בהם תכנית שים היבטב - בשאלונים סגורים שינויים עדינים אך משמעותייםקושי למדוד

קשה למדוד אותם בשאלונים סגורים, כגון ששהשינויים בהם עדינים וכאלה עצמאות מטפלת יש 

נאסף ו מן המידע על נושאים אל הרבהתלבות בקהילה. כיוון שכך, יחסים במשפחה, הורות והש

  בראיונות פתוחים. 
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 ממצאים :גפרק 

 דמוגרפיים של המשפחות במחקר-סוציורקע  . מאפייני1

נתונות תכנית עצמאות מיועדת למשפחות עולות מאתיופיה המתמודדות עם בעיות כלכליות ושאינן 

במצוקה עמוקה או במצבי סיכון חמורים. מדובר במשפחות בעלות מוטיבציה ופוטנציאל לשינוי, 

המתאפיינות בתפקוד כללי והורי נורמטיבי. האבות והאימהות מתמודדים עם קשיים בתחום 

התעסוקתי ומתקשים ברכישת שפה ומקצוע, הילדים נתקלים בקשיים בבית הספר והמשפחות ככלל 

שהתכנית לא נועדה למשפחות המוכרות אף בקהילה ולתפקד באופן עצמאי. מתקשות להשתלב 

 .ו ניתנה עדיפות במסגרת התכניתלשירותי הרווחה בלבד, למשפחות אל

במחקר נבחנו מאפייני המשתתפים והתאמתם לאוכלוסיית היעד של התכנית. מאפייניהן של מרבית 

 המשפחות במחקר התאימו לקריטריונים של התכנית. 

  54ה על לא עלההורים במחקר גילם של מרבית  ,בהתאם לקריטריונים של התכנית - ההוריםגיל .

כחמישית גילם של . 67–03 יה( ה33%האבות )של שני שלישים מ( ו98%מרבית האימהות )גילם של 

 .30–50 יה( ה65%( וכשליש מהאבות )00%מהאימהות )

 בהתאם לדרישות (97%הורים )שני בהן שמשפחות היו מרבית המשפחות  - מצב משפחתי ,

הוריות בראשות -משפחות חדהיו  37% –הוריות -עם זאת, שולבו בה גם משפחות חד .התכנית

הוריות -(. מספר המשפחות החד5הוריות בראשות האב )לוח -משפחות חד 0%-האם ועוד כ

( 09%הוריות בקרב כלל יוצאי אתיופיה בישראל )-במחקר נמוך מהנתון המקביל למשפחות חד

 (. 0007, שכה המרכזית לסטטיסטיקההל)

 : מצב משפחתי של המשפחות, לפי דיווח הרכזים )באחוזים( 6לוח 

 136 מספר המשפחות
 177 "כסה

 97 משפחה שני הורים ב
 37 הורית בראשות האם-משפחה חד
 0 הורית בראשות האב-משפחה חד

 

 ( וכשליש 58%ילדים ) 5–6בנות היו מחצית המשפחות  - ילדים במשפחהשל ה מספר וממוצע

, מספר הילדים ולהכך . בס6.4עמד על ילדים. ממוצע הילדים במשפחות  0–3( בנות 07%)

. לצורך 38-היה גבוה מ 43גילם של ומטה ו 38בני  יוה 533, מהם 539 יהבמשפחות התכנית ה

ילדים(, עם זאת התקבל מידע  600-)כ 38-ל 3 בין שגילםילדים שני המחקר נדגמו מכל משפחה 

 . בלבד ילדים 008 לגבי

  57%) 3777–3780כמחצית האימהות והאבות עלו בשנים  - ההורים שלשנת עלייה וגיל עלייה 

 43%-מהאימהות ו 43%) 0004–0000בשנים עלו מחציתם כמהאבות(, ו 55%-מהות ומהִא 

 50%-מהאימהות וכ 60%-ו, 04–33 םימהאבות עלו בגיל 50%-האימהות וכמ 40%-כמהאבות(. 

 .64–03 יםמהאבות עלו בגיל
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 כשני ל. מצומצמת השכלה פורמליתיש במחקר שהשתתפו למרבית ההורים  - ההורים תהשכל

מהאבות(. כרבע  35%-מהאימהות ו 33%או שלמדו באולפן בלבד ) לימוד שנות 3 עד יש שלישים

 (  4)לוח (. מהאבות 06%-מהות וימהא 04%)שנות לימוד  30–33מההורים הם בעלי השכלה של 

 : מספר שנות הלימוד של ההורים, לפי דיווח הרכזים )באחוזים(*5לוח 

 אבות אימהות 

N 113 24 
 177 177 "כסה
 43 33 (בלבד באולפן שלמדו אוהשכלה פורמלית )אין 

 36 4 עד שש שנים
 36 7 שנים 30–9
 06 04 שנים 30–33

 0008 משנת לרכזים השלמה משאלוני נלקח הנתון *

  כאמור, למרות שהתכנית לא פנתה למשפחות  - שירותים החברתייםבמשפחות המוכרות

מהמשפחות במחקר מוכרות למחלקה  97%-כ היו 0007-בהמוכרות לשירותים החברתיים בלבד, 

סגר(. יש פעיל )הוקפא או נלא תיק היה  35%-תיק פעיל ולהיה מהן  34%-לשירותים חברתיים, ל

(. p < .01ים בין היישובים בשיעור המשפחות המוכרות לשירותים החברתיים )ובהקהבדלים מ

משיעור זה בעיר במובהק נמוך היה ( 39%למשל שיעור המשפחות בעלות תיק פעיל ) בראשון לציון

להן תיק פעיל במחלקות שיש (. חשוב לציין כי שיעור המשפחות 33%( או בשדרות )38%גנים )

ממצא זה חשוב  (.p < .01) 0007-ב 34%-ל 000908-ב 73%-מ ,במובהקלשירותים חברתיים ירד 

לתפקוד עצמאי ולהוציאן ממעגל לקדם משפחות יוצאות אתיופיה  – מטרת התכניתבשל במיוחד 

 התלות והמצוקה.

  , לפי דיווח הרכזים )באחוזים(2772-ב *החברתיים ת לשירותיםו: משפחות מוכר4לוח 

 שדרות ראשל"צ עיר גנים יקנעם** סה"כ 
N 133 34 32 23 34 

המשפחה מוכרת לשירותים 
 33 39 38 79 45 החברתיים

המשפחה אינה מוכרת לשירותים 
 67 64 33 6 21 החברתיים

 0 58 03 - 16 תיק המשפחה הוקפא***

 ²xלפי מבחן  ,p < .01 ,החברתייםשירותים אחוז המשפחות המוכרות לב יישוביםהבין  יםמובהק* הבדלים 
  .** הרכזים של המשפחות ביקנעם לא נשאלו אם התיק הוקפא

 .מסיבה כלשהי הטיפול בהן הושהה לתקופה מסוימת אך לא הופסק ;*** משפחות שמוכרות לשירותי הרווחה
 

 עם ותמשפחרק בתכנית  שותפושנקבעו בתכנית לאפיון אוכלוסיית היעד,  מאפייני הרקע לענוסף 

 משפחה הייתהה לפחות אחד ההורים עבד בעבודה זמנית, או שהכנסת: כלומר, קשיים כלכליים

 מכלל ההורים היו מועסקים 70%-כ איסוף הנתונים הראשוןבעת . בה אופק תעסוקתי לא היהנמוכה ו

 40%-ההכנסה החודשית מעבודה של כ; (עבדו במשרה מלאה מהאמהות 40%-מהאבות ו 76%)
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שני הורים לא  בהן יששמהמשפחות  40%-כ שלש"ח ו 5,000–0,000הוריות הייתה -מהמשפחות החד

 ש"ח.  3,000עלתה על 

מהמשפחות  00%-תחום הכלכלי. בה לעקשיים בתחומים נוספים  בתקופה זו למרבית המשפחות היו

האימהות דיווחו על בעיות  00%עיה במעורבות בלימודים של הילדים, בקרב האימהות דיווחו גם על ב

ובשיעור דומה  ם להציב להם גבולות(ההורי קשיים בתקשורת עם הילדים וביכולתבתפקוד ההורי )כגון 

עם יום )כגון ניהול שיחה עם רופא או -אחד ההורים לפחות דיווח על שליטה מוגבלת במיומנויות היום

 50%-חינוך, יכולת לטפל בסידורים, הבנת מסמכים ושימוש בחשבון הבנק(. לכת המערגורמים ב

 מהילדים הייתה בעיה אחת לפחות בבית הספר או שרמתם בלימודים הייתה נמוכה. 

 

ההכנסה החודשית מעבודה של מרבית  ,בעת איסוף הנתונים הראשוןשמרבית ההורים עבדו אף כלומר, 

הילדים ובמעורבות  יבלימוד –המשפחות הייתה נמוכה ולחלקן היו קשיים גם בתחומים נוספים 

 יום. -ההורים בהם, בתפקוד ההורי ובשליטה במיומנויות היום

 . יישום תכנית עצמאות והטמעתה ביישובים2

בכל אחד מהיישובים. ניתוח השאלונים  בו יושמה והוטמעה התכניתשבמסגרת המחקר נבחן האופן 

והראיונות הפתוחים מעלה כי ישנם כמה רכיבים חשובים התורמים להצלחתה ולהטמעתה של 

אנשי צוות והדרכתם של  מוצלחת בחירהבהם יצירת שותפות עם גורמים רלוונטיים ביישוב, והתכנית, 

ים עם הספרות המציעה מתיישב ותכנון מוקדם של סיום התכנית ביישוב. רכיבים אלכן ו

(. Savaya et al., 2008 ;0008סויה ושפירו, ) ןשרדותהית ולוהטמעת תכניב הלהצלחדומים אינדיקטורים 

של תכנית עצמאות, אלא של  הטמעתה אוחשוב לציין כי אין בתיאור זה משום ניתוח של היתכנותה 

 בהם פעלה.שיושמה ביישובים כבר בו שהאופן 

 חשיבותה של שותפות עם גורמים ביישוב  1.1

תכנית ההשותפות עם הרשות המקומית או עם גורמים רלוונטיים ביישוב חיונית להצלחת התברר כי 

הוצגה השפעתה הקריטית  . גם בראיונות עם אנשי מטה(0008סויה ושפירו, )ביישוב ולהמשך הפעלתה 

שוב. לדברי המרואיינים, ככל שגורמי המקצוע ביי תכניתה הטמעת לעשותפות זו על המשפחות ושל 

התכנית כך הם נחשפו לשיטת העבודה ההוליסטית עם  ה שלביישוב היו מעורבים בגיבוש ובהפעל

המשפחות, הפנימו את הצרכים ואת דרך העבודה עם יוצאי אתיופיה והפכו להיות חלק מהעשייה 

 למענם. 

ביישוב נעשה באמצעות ועדות ההיגוי, המנהל היישובי קידום השותפויות עם הגורמים הרלוונטיים 

  ופעילי הקהילה.

 ועדות ההיגוי  2.1.1

 הןבחרו מרבית היישובים למסד ולארגן את השותפויות ביישוב.  אמצעותובשהכלי ועדות ההיגוי הן 

רות השתתפו גם אנשי מקצוע יהיוו במה ליצירת קשר, שיתוף בידע ואיגום משאבים. בישיבות הסד

 אחד מאנשי המטה: סיפר את התכנית. ביישובים הצליחו לפתח ולקדם ובאמצעותן תחומים, מגוון מ
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מיד מתחבר לי לשותפים ביישוב. ביישובים שיש מסגרות של ועדות  –"הצלחה ביישובים 
יש יותר  ,יש הצלחה גדולה. יש יותר מעורבות –מקצועיות וועדות היגוי, איפה שהן פועלות 

אין ועדות. מהותי לכל תכנית  –תכנית ביישוב שאף אחד לא יודע  דחיפה. כאשר יש
ההצלחה חלקית. אני אומר  – שמפעילה עולים, אם אנשי מקצוע ביישוב לא לוקחים חלק

מניסיון, זה מוביל להשפעה בתוך המערכת העירונית. אחרת ההצלחה נעלמת, לא נשארים 
 " .גורמים בעלי אינטרס ביישוב שישמרו את התכנית

 המנהל היישובי 2.1.2

היו מיישוב ליישוב ו יםשונ והיביישוב התיאום בין הגופים של הקשר ו ם שלתדירות המפגשים וטיב

היישובי הוא דמות מפתח  בפעלו של המנהל היישובי. מהראיונות הפתוחים עלה כי המנהל יםתלוי

 ובתור הגורם היוצרביישוב מתווך בין כל הגורמים הרלוונטיים ור בתבייחוד חשובה לקידום התכנית, 

 אחת מנשות המטה: סיפרה . מר עליהןושוהשותפויות את 

"ישנם כמה פרמטרים שמשפיעים על ההצלחה של התכנית ביישוב. אחד מהם הוא הדמות 
של המנהל והדרך שבה הוא תופס את תפקידו כשליחות וגם כמובן דפוסים של אישיות. יש 

 ,שיש להם יכולת ארגון מאוד טובה ויש כאלה שפחותאנשים שמאוד כריזמטיים, דוחפים, 
והדברים האלה מאוד משפיעים. המעורבות של המנהל בתוך הקהילה, כלומר, הדרך שבה 

קהילתיים שלו, היו מרכיב -הוא התקבל והרגישות התרבותית שלו, ויחסי האנוש הפנים
 " .משמעותי בהצלחת התכנית

 פעילי הקהילה 2.1.3

(. בחלק 0008סויה ושפירו, מוצלחת של תכנית הוא תמיכתה של הקהילה ) רכיב מרכזי בהטמעה

מהיישובים שנכללו במחקר, למשל בעיר גנים, בנווה יעקב ובראשון לציון, הוקם ועד יישובי של 

פעילים, שהשתתף בוועדות ההיגוי ותרם לקשר בין התכנית למשפחות בקהילה ואף ייצג אותן מול 

 אחד הרכזים:סיפר  הרשויות וגורמים ביישוב.

ועכשיו עשו בחירות לוועד של קהילה.  ,"יש פה קבוצת מנהיגות צעירה, פעילים שהיו לפני
המקום הזה נתן לקהילה דחיפה. ִאפשר לקהילה להתפתח. מקום אחר לפעילים לא היה 

 " .קהילהה של למרכז שהפך מקום הקמתם. את המקום הזה' עצמאות'להם. לא היה לפני 

 הדרכת אנשי הצוות  1.1

של  והמשכיותה הלהצלחתחשובה וחידוד מומחיותם  הצוות אנשי של ובהכשרה בהדרכה השקעה

 להדרכתו, מתאים צוות לבחירת רבה לב תשומת יוחדה" עצמאות"ב(. ,.Johnson et al 0005) תכנית

והמנהלים היישוביים הם הרכיב העיקרי בהשגת  המשפחה רכזיש ההבנהל שב, המתמשך ולפיתוחו

שמור ול ,חינוךולטפל בסוגיות מורכבות של תעסוקה, משפחה מטרות התכנית. רכזי המשפחה נדרשים 

שותפויות עם הקשרים ואת הליצור  מוטלת המשימה , ועל המנהליםקשר עם גורמים ביישובעל ה

ם הרכזים ועם מרבית המנהלים היישוביים גורמים ביישוב ולתווך ביניהם. רכזת הדרכה עבדה עה

ן יפרטנית וקבוצתית. במסגרת ההדרכה הובאו גם אנשי מקצוע חיצוניים וכן הופעלו סדנאות, בעבודה 

והכשרות לעבודה  חינוך ילדיםעל הרצאות והוצעו עולם העבודה, ו השלכות משבר ההגירההשאר על 

 בבית המשפחה. 
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משתתפי  .לפיתוח צוות וללמידת עמיתיםו יוחדשההדרכות הקבוצתיות נערכו מפגשים  במסגרת

בעקבות  ,הרכזיםבמה לדילמות מקצועיות. לדברי  ניתנהו ,ידע שנצברהמפגשים חלקו ביניהם את ה

אחת סיפרה ללמידה ולתמיכה. נוצלו ם וה ,המפגשים נוצרו קשרים בין הרכזים הוותיקים לחדשים

 הרכזות: 

יש דברים שחשובים לי, אני מתייעצת עם המדריכה ועם הצוות איך לעזור למשפחה "אם 
שתגיע למקום מסוים. קיבלנו הדרכה וליווי, יש לי אוזן קשבת. מבחינה מקצועית אני 
מסתדרת אבל אני צריכה אוזן קשבת. כל אדם שעובד עם אנשים צריך ליווי כלשהו. 

 " .זה משחרר –כשמישהו מקשיב 

 :(0030)שמר,  רכזי המשפחותלשהוצעו הדרכות נושאי אות לדוגמלהלן 

 גבולותתרבותיות, -בין סוגיות, המשפחה עם אמון בניית ,הנעה :המשפחה בליווי הקשורים נושאים

  התנגדות עם התמודדות, המשפחה עם העבודה

 מקצועי קידום, עצמית מודעות ,זהות :הרכזים של המקצועית בהתפתחותם הקשורים נושאים ,

  עמיתים עם יחסים

 עבודה תכניות בניית, עדיפויות סדרי, זמן – וארגון בניהול נושאים 

 ואסרטיביות הקשבה גוןכ אישית-בין תקשורת מיומנויות 

  :היישוביים למנהליםשהוצעו להדרכות  דוגמאות להלן
 קונפליקטים פתרון, שינוי עם התמודדות, עובדים הנעת, עבודה תכניות הכנת :ניהול מיומנויות, 

  ומשוב בקרה

 פעולה שיתופי יצירת, צוות גיבוש, לרכזים ליווי, צוות ישיבות: צוות עבודת 

 אמון בניית, הקשבה :אישית-בין תקשורת מיומנויות 

 תכנון סיום התכנית ביישוב  1.1

סיום תהליך לאחר ולהיפסק קצובה במשך תקופה יישוב ות מיושמת בנועדה להי "עצמאות"

בארגונים להטמיע  הייתהתקופה זו המטרה לכל אחת מהמשפחות המשתתפות. אצל ההתערבות 

עם כבר פעלו עקרונותיה המרכזיים. אנשי התכנית את את תהליכי העבודה והרלוונטיים ביישוב 

בעת הייתה שהמטרה  .ארגוניים וועדות היגוי-פעולה, קשרים בין ףתם ליישוב כדי ליצור שיתוהגע

מתיישבים עם  ולהתקיים. תהליכים אללהוסיף התכנית או חלקים ממנה  כלווי היישוב עזיבתם את

הטמעת עקרונותיה בגופים בד בבד עם תהליך סיום התכנית של הספרות הגורסת כי תכנון 

; 0008להתקיים לאחר תקופת הניסיון )סויה ושפירו, וסיף הרלוונטיים מעלים את סיכוייה לה

Goodson et al., 2001 .)דה לסיום ההדרגתיים התהליכים במסגרת דרשושנ השלבים  ותואר ביישוב ופר 

   .(333, עמ' 0030)שמר,  התכנית בתדריך

זמן די דה והכנה לקראת הפר  בהם  והישמהראיונות הפתוחים עם אנשי המטה עולה כי ביישובים 

, תהליך הסיום היה הדרגתי ולעתים אף נעשה ניסיון של נציגי היישוב התכנית להתכונן לסיום

 . אחת מנשות המטה מתארת: כלשהילהמשיך את התכנית במתכונת 
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 ות. יהיו משפחוהרווחה אבל זה מוגבליש את הקליטה  ,לא אומרת שיהיו לבד לגמרי"
 ,ותחר אותו לשאחר כך משחר ,שנים אתה מלמד את הבן אדם.. שלוש סאות.ייפלו בין הכיש

  ".תקע במשהו שלא יצליח להתמודד אתויישאר מאחורה אם יישהו שיוצריך מ

מהראיונות הפתוחים עולה כי היו הבדלים בין היישובים וכי תהליך הסיום היה מהיר יותר במקרים 

 אחד האבות: סיפר טי יותר. ואיהדרגתי  –ואילו באחרים  ,מסוימים

אנחנו לא עובדים יותר. בעדה שלנו יש המון בעיות "הרכז אמר לי שהתכנית נגמרה, 
שצריכים עזרה, לא צריך להפסיק את זה. עכשיו צריך להתחזק. הייתי רוצה שהתכנית 

 ".תמשיך. יש אנשים שיש להם יותר בעיות ממני ולא יודעים לדבר

חות( משפ 57משפחות(, חיפה ) 87בערים ראשון לציון ) נמשכתתכנית עצמאות  ,בעת סיום המחקר

מאמץ להשגרה ולהטמעה של גם נעשה  ד בבדבמסגרת תכנית משעול(. במשפחות  60ומגדל העמק )

משרד הרווחה מטעם  ,ודרכי עבודתה באמצעות תכנית החומש לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה יהעקרונות

להעמיק את הטיפול באוכלוסיית יוצאי  0009-מהחלטת ממשלה בעקבות : והשירותים החברתיים

בהם משרד הרווחה ו ,משרדית המאגדת חמישה משרדים-אתיופיה בישראל גובשה תכנית חומש בין

והשירותים החברתיים. הוחלט כי מעורבות משרד הרווחה בתכנית החומש תתבסס על מודל 

פעיל את תכנית החומש כיום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים מ ההתערבות של תכנית עצמאות.

עקרונות הבשבעה יישובים דרך המחלקה לשירותים החברתיים ביישוב, במטרה להטמיע ולמסד את 

 בעבודת המשרד עם האוכלוסייה יוצאת אתיופיה בישראל.   "עצמאות"תהליכי העבודה של את ו

 עצמאות תכנית של עיקריות תשומות. 3

 רכז המשפחה   1.1

הוא הבסיס לתהליך ההתערבות ואמצעי עיקרי להשגת . "עצמאות"המרכזית בהרכז הוא החוליה 

מטרות המשפחה והתכנית. חשיבותו הרבה של רכז המשפחה עלתה בראיונות הפתוחים עם אנשי 

עבודת הרכז, את הנדרשת במטה, צוות התכנית ועם המשפחות. אנשי המטה ציינו את הגמישות 

להבין את המאפיינים הייחודיים לה ולהציע לה מענים עצמו לכל משפחה, את הצורך להתאים 

 אחת מנשי המטה על עבודת הרכזים:סיפרה . לצרכיה בהתאם

מחייב המון גמישות [ עם המשפחות]"באים בגובה העיניים, באים ללמוד מהם. לעשות אתם 
עם מרחב פעולה ויחד [ נותנים]יזמה של רכזים ומנהלים כדי לראות מאיזה דלת אני נכנס.  –

כמה אני מלווה וגם משאיר אחריות אצל המשפחה  –זאת יש מיקוד. יש מעקב וליווי 
 " .שתצמח. אתגר, אין מתכון, אין ספר

 המשפחה מאפיינים חיוניים של תפקיד רכז 3.1.1

מהשיחות עם הרכזים והמשפחות עלה כי לעבודת הרכז כמה מאפיינים חיוניים להתערבות ומשפיעים 

ים שבהם הם בניית האמון עם המשפחה ויצירת הקשר עמה, ותפקידו של הרכז על איכותה. המרכזי

 כמתווך תרבותי של המשפחה.
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  משפחהה אמון ויצירת קשר עםבניית   3.1.1.1
לווה בחשדנות מזמן ורך ואשתהליך מורכב א ימהראיונות הפתוחים עלה כי רכישת אמון המשפחות ה

סיפרו שהורים יו שפיעה על איכותה. ההוהשלמתו  ,להתערבותחיוני זהו תהליך ובהססנות. עם זאת, 

פניו את קשייהם ורצונותיהם לאמון וקשר אישי עם הרכז הם חשו בנוח לחשוף  וכי רק לאחר שנוצר

 תצמח מהשתתפותם בתכנית. אחת האימהות מספרת: שתועלת ת הוהבינו א

 –' עצמאות'"בהתחלה לא ידענו, לא הבנו מה זה, לא הסבירו לנו כמו שצריך מה זה 
הרכזת הייתה מתקשרת ועשינו קבוצה. אחר  –לאט הבנו -בהתחלה לא השתמשנו בהם. לאט

 ".כך אפילו שהיא לא התקשרה היינו מגיעים בזמן. זה עשה לנו טוב

 המשפחה שלברות כסוכן ח  המשפחה רכז   3.1.1.2
 הם את התרבות האתיופית ניםמביו העדה האתיופית ניב יםעולהם  םעצמ"עצמאות"  יכיוון שרכז

ת כישבר הםל וסייע ובתהליך הקליטה. מאפיינים אלות המשפחם של בני הקשייאת מיטיבים להבין 

 אחת הרכזות: סיפרה . ובתהליך ההתערבות ותשל המשפחן נאמו

קשר בסיסי  עם המשפחות יכולה ליצורמשהו דומה ואני  שאני עברתיהוא הדבר המרכזי "
אני חיה פה גם תרבות ישראלית וגם  ...ואמון למרות שיש בינינו פער בין איך שאני תופסת

גם באה ]אני[ וספגתי את התרבות גם שם וגם פה. יש לי מה להציע ו 36אתיופית. עליתי בגיל 
 ".להציע להם איך להתאקלם

הוא ולעתים  הישראליתהתרבויות משמש צוהר בעבור המשפחה אל התרבות שתי שהוא חלק מהרכז 

 אחת המשפחות: יאבפר יס. ברותִח סוכן 

"האמת, אני למדתי ממנו הרבה סבלנות, התחלתי להיות רגוע. כל הסיפור של המדינה הוא 
מה טוב ומה לא טוב בארץ. איך להתנהג  –יודע, למדתי ממנו על ההתנהגות של הישראלים 

אף אחד לא הסביר לי בצורה ברורה לפני שפגשתי אותו, למדתי ממנו  .להיות סבלני איך
 ".הרבה דברים

 המשפחה עבודת רכז 3.1.2

 תדירות הקשר ומקום המפגשים 3.1.2.1
 תרשים. כפי שניתן לראות ב0007-ל 000908תדירות הקשר של הרכזים עם המשפחות הצטמצמה בין 

-(, וב50%פעמים בחודש ) מארבערכזים קשר עם קרוב למחצית המשפחות למעלה יה לה 000908-, ב3

( ועם כחמישית מהן כפעם 53%הם היו בקשר עם שיעור דומה של המשפחות פעמיים בחודש ) 0007

והיא  ,(. חשוב לציין כי הירידה בתדירות הקשר היא חלק מתכנית העבודה39%בחודש או פחות מכך )

 עבר ההדרגתי של המשפחות לעצמאות.משקפת מהלך מתוכנן במ

בראיונות הפתוחים סיפרו הרכזים כי תדירות המפגשים הושפעה בעיקר מהשינוי בצורכי המשפחה 

ומהרצון להכין את המשפחה להתמודדות עצמאית. עם זאת סיפרו שישנן משפחות שנזקקו למעקב 

רבית ההורים הביעו שביעות ולטיפול צמודים יותר, לעתים על בסיס יומי, במשך תקופה ארוכה. מ

מהאימהות והאבות, בשתי השנים(. עם זאת, בין  30%-ל 40%רצון מתדירות הפגישות עם הרכזים )בין 

 מההורים היו מעוניינים ביותר פגישות עם הרכזים.   50%-ל 60%
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)כולל  מילוי השאלוןשקדמו לחודשים ה ת: תדירות הקשר של הרכז עם המשפחה בשלוש1 תרשים
 פי דיווח הרכזים )באחוזים(-(, עלמוסדות טלפון וליווי ל שיחות

 
דיווחו  000908-מקום המפגשים הושפע אף הוא מהשינוי בצורכי המשפחה וממידת עצמאותה. ב

דיווחו כי  0007-וב ,בבית המשפחה 58%-ו "עצמאות"מהפגישות נערכו במשרדי  40%הרכזים כי 

. מהראיונות הפתוחים עלה כי בשלבים מתקדמים "עצמאות"במשרדי נערכו ( 99%מרבית הפגישות )
המשפחות עצמאיות יותר, היכולת שלהן להתארגן ולהגיע למפגש מחוץ לבית נעשו של התכנית 

  גם רצונן לשמור על פרטיותן.  וכך המשפחה עלתה

 המשפחה  רכזילהמשפחות  השיחות ביןנושאי  3.1.2.2
שיחות עם בני המשפחה בנושאים ובתחומים הרלוונטיים  כללה בין השארעם המשפחות  הרכזעבודת 

 תרשימ לרכזיםאת המשפחות הוצגה  ועסיקשה. כדי ללמוד מה הם הנושאים םליעדים שנקבעו לה

שקדם למילוי עם ההורים בחודש  על כל אחד מהנושאיםשיחה. הם התבקשו לציין אם שוחחו  נושאי

 מציג את תשובותיהם. 9. לוח השאלון

, לפי שקדם למילוי השאלוןעם המשפחות בחודש  המשפחות עליהם שוחחו רכזיש: הנושאים  0לוח 
 דיווח הרכזים )באחוזים(

 000908 0007 
N  172 

 177 177 סה"כ
 ^^35 70 תעסוקה 

 ^35 99 הקשר עם בית הספר0הגן
 50 50 כסף וניהול הוצאות המשפחה 

 67 65 ('יצירת קשר עם מוסדות )בנק, קופ"ח וכד
 63 66 ('תפקוד כהורים )הצבת גבולות, חיזוקים וכד

 66 68 'עורי בית, הכנת מערכת וכדיבדיקת ש
 36 7 יחסי הזוגיות*

 9 30 בריאות ותזונה* 
 ו* הרכזים ביקנעם לא נשאלו שאלות אל

 ^04 > .p,  ^^03 > .p ,לפי מבחן t 

42 

13 

35 

10 

27 

10 

46 

17 

ארבע פעמים  
 בחודש או יותר

שלוש פעמים  
 בחודש

פעם בחודש או  פעמיים בחודש
 פחות

2007/8

2009
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עם מספר המשפחות הרב ביותר בשתי  המשפחות רכזישוחחו עליהם שעולה כי הנושאים  9מלוח 

-ו 000908-ב 99%או הגן ) פרהסת ( והקשר עם בי0007-ב 35%-ו 000908-ב 70%השנים הם תעסוקה )

היו עמן שוחחו הרכזים על נושאים אלו הם ששחלה ירידה בשיעור המשפחות גם כ(. 0007-ב 35%

יב המשפחה, יצירת קשר עם מוסדות, תפקוד ניהול תקצ יוהשכיחים ביותר. נושאים חשובים נוספים ה

מהמשפחות בשתי  50%עד  60%-עם כעליהם שוחחו ; והרכזים  מעורבות ההורים בחינוךכן הורי ו

לראות כי שיעור נמוך של משפחות שוחחו עם הרכז על יחסי זוגיות, ככל הנראה משום אפשר השנים. 

  (.  0007-ב 36%-ו 000908-ב 7%שהנושא רגיש )

 ליווי המשפחה למוסדות ושירותים בקהילה  3.1.2.3
השירותים עם המשפחות העולות נתקלות בקשיים בהבנת זכויותיהן ובקשר ההגירה  בתהליך

לשירותים בקהילה  ותבין המשפח כים, מתווםבמסגרת תפקיד, י "עצמאות"רכז. למיניהםוהמוסדות 

. מדיווח הרכזים עולה כי חל שינוי משפחהה במיצוי זכויות ים, ועוזרםילדיהולמוסדות החינוך של 

הם ליוו את בני המשפחות בעיקר  0009-בדפוס העבודה שלהם עם המשפחות בתחום זה. למשל, ב

(, אך פחות מכך למקום 04%מהמשפחות( ולבית הספר או הגן ) 08%למחלקה לשירותים חברתים )

( ולמקום 68%למוסדות החינוך )לעומת זאת, הרכזים הגבירו את הליווי  0007-(. ב3%העבודה )

(. שינוי זה עשוי 7%( וצמצמו את הליווי של המשפחות למחלקות לשירותים החברתיים )00%העבודה )

להצביע על הפחתת השימוש של המשפחות במחלקות לשירותים החברתיים או על העדר הצורך בליווי 

וסדות החינוך ומקומות בכינון הקשר עם מ במסגרת התכנית הושקעשלמחלקה וכן על המאמץ 

 העבודה.

בראיונות הפתוחים עם התברר החשיבות הרבה של תיווך הקשר בין המשפחה לשירותים בקהילה 

 פר: יחיוני להיקלטותם בארץ. אחד האבות ס. מראיונות אלו עלה שקשר זה ההורים

תה , הרכז היה מדבר ִא פרסת ילד שלה שולחים אותו מבי –"אישה לא יודעת לדבר עברית 
בגלל שהיה לה קשה להתבטא בעברית. הרכז היה  פרהסת בטלפון ואחר כך מדבר עם בי

 ".פותר לה בעיות עם ביטוח לאומי ולשכת הרווחה ועוזר לאנשים למצוא עבודה

 עמדות הרכזים כלפי עבודתם עם המשפחות 3.1.2.6
סיפרו על השעות הם בראיונות העומק עבודתם עם המשפחות.  כלפינשאלו על עמדותיהם  הרכזים

הארוכות, על ביקורי הבית ועל המחויבות והאחריות הרבה שהעבודה דורשת מהם. עם זאת ציינו את 

הם את אמונתם שוהמוטיבציה הגבוהה שלהם לעבוד בתכנית, את הסיפוק מהקשר עם המשפחות 

 פר:ימשפיעים על ההשתלבות של הקהילה יוצאת אתיופיה בארץ. אחד הרכזים ס

ההורים, מבוגרים. אין את זה כמעט במקומות אחרים. מרגיש שיכול לקדם "עבודה עם 
ס. נותן לו השכלה, כלים לחיים. ומשפחות שהיו לי, חלקם יצאו להשכלה. זה 'משהו בתכל

 ".כיף

 היתרונות והקשיים שבעבודתם עם המשפחות. שאלות ממוקדות עלנשאלו בשאלונים  המשפחות רכזי

 הרכזים נשאלו מה הם הרכיבים החיוביים ביותר בעבודתם. כל  - המשפחה יתרונות בעבודת רכז

. עמן הם עובדיםש( הביעו שביעות רצון מהאפשרות לראות שיפור במצב המשפחות N=33הרכזים )
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(, את 73%) ןמרביתם ציינו לטובה את האפשרות לקשר את המשפחות עם גורמים שיסייעו לה

(. 96%דגש על כוחות המשפחה )בואת העבודה ( 80%הקשרים האישיים שנוצרו עם המשפחות )

ציינו  44%-, ו35% הביעו מעבודת הצוותהן ולמיניהן מערכות המול הן שביעות רצון מהעבודה 

 . שקיבלו לטובה את ההדרכה

 עמם התמודדו בעבודתם עם שקשיים  לעגם העידו הרכזים  - המשפחה רכז בעבודת קשיים

 63% שבהם. הם התקשו למצוא תכניות מתאימות לצורכימציג את העיקריים  8המשפחות. לוח 

מהמשפחות ונתקלו בקושי לתאם  64%-התקשו למצוא תקציב כדי לתת מענה לם המהמשפחות, 

 אתן עבדו. שמהמשפחות  60%זמנים לפגישות עם 

רכזים ביישובים האחרים. עיקר הקשיים מהבעיר גנים חוו קשיים רבים יותר המשפחות  רכזי

 ועמן עבדשמהמשפחות  74%מערכתיים, למשל העדר תכניות מתאימות לצורכי  יוה בהם נתקלוש

 95%-מהן. הרכזים בעיר גנים אף דיווחו כי ל 75%צורכי  שיוכל למלא אתומחסור בתקציב 

 כיצד להתמודד עמם.  לא ידעו, הרכזים, קשיים שהםהיו מהמשפחות 

לפי יישוב, , ותעם המשפח בעבודתם המשפחות רכזיבהם נתקלו ש: הקשיים העיקריים 2לוח 
  )באחוזים( הרכזיםבהתאם לדיווח 

 ראשון לציון שדרות יקנעם עיר גנים הכול סך 
N 131 32 34 35 22 

 4 00 8 74 34 רכי המשפחה ואין תכניות מתאימות לצ

אין אפשרות תקציבית לתת למשפחה את 
 4 30 39 75 35 שהיא צריכה מה 

 30 00 - 45 32 לפגישות *קושי לתאם זמנים יש 

למשפחה יש צרכים שאני לא יודע0ת איך 
 4 33 33 95 22 לענות עליהם

 38 07 35 65 26 המשפחה אינה משתפת פעולה

קיים קושי בעבודה משותפת עם אנשי 
 38 7 6 33 26 מקצוע אחרים

 7 7 0 33 22 אין לי מספיק זמן להקדיש לליווי המשפחה

 4 35 0 05 11 המשפחה אינה מעוניינת בליווי 

 4 35 0 8 0 אני זקוק0ה ליותר הדרכה או הכוונה
 .*הרכזים ביקנעם לא נשאלו שאלה זו

 והקשר עמוהמשפחה עמדות ההורים כלפי עבודת רכז  3.2.1.5
עמדות ההורים כלפי הקשר עם הרכז נבחנו לגבי היבטים שונים של הקשר, בהם זמינות הרכז, 

המאמצים שהשקיע לעזור למשפחה ופניּותו למשפחה. הממצאים מראים שמרבית ההורים מביעים 

שביעות רצון מהקשר עם הרכז, אך כי יותר אבות מאשר אימהות הביעו שביעות רצון ביחס לכל אחד 

מהאימהות(, מאמצי הרכז לעזור  87%מהאבות לעומת  76%שר. כך לגבי זמינות הרכז )מהיבטי הק

 (.  94%לעומת  84%בעת הצורך )אל הרכז לפנות האפשרות ( ו93%לעומת  87%למשפחה )

כפי ו ;7מובאות בלוח  םתשובותיהההורים התבקשו לתת משוב על היבטים נוספים בעבודת הרכז. 

. עוד ניתן לראות כי חלה מדידותמרבית המשתתפים היו מרוצים מעבודת הרכז בשתי ה ממנו,שעולה 
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עלייה בשיעור ההורים הסבורים שהרכז עזר להם בפתרון בעיות וכי העלייה משמעותית יותר בקרב 

האבות הביעו לשים לב כי גם לגבי סוגיה זו חשוב (. 0007-ב 93%-ל 000908-ב 49%-האימהות )מ

 רבה יותר מהאימהות.שביעות רצון 

עם המשפחה, לפי דיווח ההורים  המשפחה : שביעות הרצון של ההורים מעבודת רכז2לוח 
 )באחוזים(* 

 אבות אימהות 
000908 0007 000908 0007 

N 51 50 

 75 73 89 75 מרוצה מעבודת הרכז

 84 85 98 90 הרכז0ת התייחס0ה אליך בהבנה
 83 94 93 49 בהן נתקלתשהרכז0ת עזר0ה לך לפתור בעיות 

 .ו* ההורים ביקנעם לא נשאלו שאלות אל

היה בעבורם הרכיב החשוב ביותר  המשפחה עם ההורים עולה כי הקשר עם רכזי עומקמראיונות ה

שיחות . הם ראו בבתכנית. המשפחות תיארו קשר משמעותי ופתוח שתרם להצלחת תהליך ההתערבות

 לסייע. אחת האימהות מספרת:  מצדו במטרהעם הרכז הבעת עניין 

תכנית חדשה לי או , "הרכז היה מציע לי כל מיני דברים. אם היה במתנ"ס משהו חדש
. הוא היה מתקשר. שואל אותי אם 'כדאי לך ,תצטרפי'מתקשר,  ,לילדים, אם יש לימודים

 אני רוצה ומספר מה חדש. מסביר לי על תכניות במתנ"ס שכדאי לך, מורה מתקנת לקטן שלי
והתקשר אליי וסיפר  –. גם הגיע מורה נהיגה 'תצטרפי ,יש אולפן'כדי שילמד. התקשר אליי 

כנסי ואם לא יאם רוצה ת'הצטרפתי. מתקשר ואומר לי  'מישהו מלמד, רוצה להצטרף?' –לי 
 " .היה מציע לי תעשי את זה, תנצלי את זה ,. עוד דברים קטנים היה מספר לי'לא –

 פופי רוב כאדם שאפשר לדבר אתו, לשת-הרכז תואר על - ותילפנכתובת  – המשפחה רכז ,

אישי ודיברו אתו על בעיות קשר קשר עם הרכז בו ראעזרה. ההורים ממנו ולקבל  אתו להתלבט

  אחת האימהות:סיפרה הורות וזוגיות. 

"הייתי מדברת עם הרכז. גם לדבר זה טוב. טוב לדבר עם מישהו על זוגיות. הרגשתי שאני 
 ".ה לדבר אתו אם משהו מפריע לייכול

 ההורים אף ציינו כי קודם לתכנית לא היה אדם שיכלו לשוחח עמו על בעיותיהם:

אם יש בעיות היינו מספרים לה. משהו קשה וזה, לפעמים אם  –"היה לנו פגישות עם הרכזת 
 ".יש בעיה היינו מדברים על זה. לפני זה לא דיברנו על זה עם אף אחד

 באתגרים גם  התבטאהחשיבותו של הרכז בעיני ההורים  - מאתגר ודוחף לעשייה – המשפחה רכז

על  וווחימאמין בהם וביכולותיהם וד רכזכי ה ולעשייה ולשינוי. ההורים חשמצדו  רבוןדבו ציבשה

 עלייה בתחושת המסוגלות והיכולת שלהם. אימהות מספרות: 

 –לא רק לדבר, רוצה לעשות את זה  –"הרכזת שלנו הייתה חריפה, מדברת, מכניסה לראש 
 " .גורמת לך לרצות לעשות שינוי

 ".היה אומר לי 'את תצליחי'. מחזק אותי ,"אפילו שאני לא רוצה לעשות שינוי
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 הפרויקטים והסדנאות 1.1

ים פרויקטים שנועדו לסייע להם להשיג את עמוצ "עצמאות"המשתתפים בלמשפחות ולילדים 

לרמת  והפרויקטים כוונצורכיהן, ופו והפרויקטים למשפחות מכדי להתאים את מטרותיהם. 

בתחומים שונים, בהם הורות, ניהול תקציב, תעסוקה והתמקדו  המשפחה, ההורים או הילדים

הרשויות  מטעם םחלק יישובים,בכמה חלק מן הפרויקטים מקומיים ואילו אחרים פועלים ולימודים. 

 וניים. עמותות וגופים חיצ מטעםהמקומיות וחלקם 

מגוון מענה ב תמקבל, ואחר כך המשפחה עליהם עם רכז שוחחתמומעלה תכנים משפחה כל 

 מומחים.  , בהנחייתם שלפרויקטים

יצר לבין הפרויקטים עבודת הרכז עם המשפחה בין ם המשפחות ציינו שהשילוב גו המשפחות רכזיגם 

 פר: יס המשפחות רכזימרצף שהשפיע לטובה על ההתערבות. אחד 

ואז כשבאים לסדנאות הם יותר  ,"אני עושה שיחה בבית, מעלה את הכול מול בני הזוג
מבינים את הרקע. קרה שינוי מדהים בנוגע למעורבות של ההורים בחינוך הילדים. פתאום 

 ,, לגן, לא רק כשמזמינים אותם. הרכז משווק את הנושא בביתפרהסת הם התחילו ללכת לבי
 ".רואים שזה קורה, שיש תוצאה ואז בסדנאות ובמרכז למידה

 השתתפות בפרויקטים ובסדנאות 3.2.1

 המשפחות שביישובים ראשון מ 80%-ב 0007בשנת  - השתתפות ההורים בפרויקטים ובסדנאות

 . בקרבאו יותר תאחאו בסדנה  בפרויקט אחד ההוריםהשתתף לפחות  32לציון, שדרות ועיר גנים

 . או יותר פרויקטים בשלושההשתתף  אחד ההורים לפחות 54%

 יוהגבוה ביותר ה יהה 0007-בהן שיעור ההשתתפות של ההורים בש, הסדנאות 30כפי שמוצג בלוח 

(. בסדנאות העוסקות בלימוד זכויות במקום 50%ילדים )-( ותכניות הורים53%סדנאות הורים )

שתתפו ה 00%-ו ,מהמשפחות, בהתאמה 05%-ו 03%-מ העבודה וניהול תקציב השתתפו הורים

 ממצא. ביותר הגבוהים הם לציון בראשון ההורים של ההשתתפות ישיעורבהכשרה תעסוקתית. 

שיעור  .זוגיות ובסדנת לבגרות השלמה, השכלה השלמתילדים, -הורים בסדנאות במיוחד בולט זה

שיעור נע אז ; 000908-עומת שיעור השתתפותם בל 0007-ההשתתפות של כלל ההורים היה גבוה ב

 . השוניםפרויקטים פי הל, 04%-ל 0%בקרב המשפחות בין ההשתתפות 

כפי שניתן לראות, בחלק מהפרויקטים שיעור ההשתתפות של המשפחות היה נמוך על אף 

שמדיווחי הרכזים וההורים עולה שלמשפחות היה צורך בהם. שיעור ההשתתפות הנמוך הוסבר 

בניקיון או בתעשייה  –דו בעבודות בלתי מקצועיות ההורים עב מרביתבפנאי המועט של ההורים: 

במשך שעות ארוכות, וחלקם עבדו בכמה עבודות או במשמרות. במצב זה כמעט לא הייתה להם  –

 אפשרות להשתתף בפרויקטים שהיו יכולים לשפר את מצבם. סיפר אחד האבות:

                                                   
 .מידע מספיק מהרכזים ביקנעם לא התקבל 32
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לא רציתי. זה שעות שלא נוח לי עם עבודה, עובד משמרות.  –"הציעו לי כל מיני קורסים  
מפעיל מכונות. רצו שאלמד, או להוציא רישיון נהיגה, אבל יש לי בעיה עם המשמרות. מקווה 

 ".ללמוד כשאשתי תסיים עם הקורס מחשבים. אני אלמד והיא תשמור על הילדים

שקדמה לריאיון, לפי דיווח הרכזים : השתתפות של אחד ההורים לפחות בפרויקטים בשנה 17לוח 
 )באחוזים(  2772-ב

 25 משפחותהמספר 
 53 סדנאות הורים*
 50 ילדים -תכניות הורים

 03 סדנאות ללימוד זכויות במקום העבודה 
 05 ניהול תקציב

 00 השלמת השכלה למבוגרים
 00 סדנאות בנושא זוגיות

 03 בדק בית 0 סיירת תיקונים
 00 הכשרה תעסוקתית

 9 השלמת לימודים לבגרות
   .בסדנאות הורים ן* המשפחות ביקנעם נשאלו רק על השתתפות

 מהילדים  93% 0007בשנת  ,לפי דיווח הרכזים - השתתפות הילדים בפרויקטים ובסדנאות

 05%השתתפו בפרויקט אחד,  53%שנדגמו השתתפו בפרויקט או בסדנה אחת לפחות. מתוכם 

 פרויקטים או סדנאות.חמישה עד  שלושההשתתפו ב 63%-השתתפו בשני פרויקטים ו

( 43%עזרה בלימודים ) יובהם שיעור ההשתתפות היה הגבוה ביותר השהפרויקטים  0007-ב

 65%-ו 69%השתתפו (. בפעילויות משותפות להורים ולילדים ובחוגי העשרה 43%וקייטנות )

בשנה שקדמה למילוי השאלון השתתפו ש 9-ו 3 םגיליבהילדים שיעור , בהתאמה. מהילדים

ה יתהי 000908-. השתתפות הילדים ב57%עמד על  בסדנאות אוריינות לגיל הרך והכנה לכיתה א

 בהתאם לפרויקטים. 04%-ל 00%בין  הונע 0007זו של מ כהנמו

  סיוע חומרי שניתן במסגרת התכנית 3.2.2

כדי מסגרות לילדים, החוגים והסדנאות, הכדי לממן את תכנית קיבלו סיוע שהשתתפו ב משפחותה

משפחות  לע תכספילהקל מבחינה וכדי שירותים הצריכת את השתתפות בחוגים והדפוסי  את חזקל

בתחילת הדרך. מתשובות הרכזים עולה כי עיקר הסיוע ניתן לילדי המשפחות. כך למשל, משפחות 

(, כשליש מהמשפחות 0007-ב 60%-ו 000908-במהמשפחות  47%רבות קיבלו סבסוד קייטנה לילדים )

 נים.קיבלו סבסוד משפחתון או מעון וכשליש קיבלו סיוע במימון חוגים ומסגרות לילדים, בשתי הש

  עמדות ההורים כלפי הפרויקטים והסדנאות 3.2.3

והתשומות שניתנו בהן השתתפו שמן הראיונות הפתוחים עם ההורים עולה כי לדעתם הסדנאות 

 חיוניות להתערבות וכי תרומתן להתקדמות המשפחה הייתה מכרעת.  היו  ןלילדיה

 בעיקר "עצמאות"ההורים ציינו לטובה את הסדנאות והפרויקטים שליוו את  - להורים סדנאותה .

ציינו את התרומה לתפקוד ההורי ולקשר שלהם עם ילדיהם וכן את התרומה למיומנויותיהם. 

 : בו השתתפהשאחת האימהות מספרת על קורס ללימוד מיומנויות מחשב 
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דעתי איפה מתחילים "למדתי קורס מחשבים. למדתי להדליק מחשב, לכתוב. לא י
 ".ומסיימים. עכשיו ברוך השם

 ההורים ייחסו חשיבות רבה לעזרה שקיבלו בעבור ילדיהם, ובמיוחד  - תשומות ועזרה לילדים

 ציינו את התמיכה והעזרה בלימודים. אב מספר:

מלמדים את כל המקצועות בקבוצה.  ,"קיבלנו עזרה לילדה בבית ספר. עושים שיעורי בית
זה שנה שלמה, פעמיים בשבוע. זה טוב בגלל שאחרי הצהריים היו שם מלמדים היא הייתה ב

  ".אותם. הילדה השתפרה בלימודים

 שינויים בקרב המשפחות בתכנית .4

איסוף ל 000908-משפחות בתקופה שבין איסוף הנתונים הראשון בבו חלהשינויים ש יםצגוזה מ קחלב

על הרכזים של ההורים ו ם שלדיווחיהבין השווינו  יםכדי לעמוד על השינוי .0007-הנתונים השני ב

 היקף תעסוקה, קבלת תנאים סוציאליים, מעורבות בחינוך הילדים פרמטרים אובייקטיביים )כגון

כך  לע. נוסף במדידה השנייה על אותם פרמטרים דיווחיהם לביןבמדידה הראשונה ( ילדיםהציוני ו

כדאי שיפור במשפחה מאז הצטרפה לתכנית. מידת ה הערכתם בענייןלאת הרכזים וההורים שאלנו 

 על הפרמטרים האובייקטיביים לעתים הערכות הרכזים וההורים חיוביות יותר מדיווחיהםש לשים לב

 0007-ל 000908תקופה שבין ה להם עלהסביר את ההבדל בכך שהדיווחים אפשר . המדידותבשתי 

תקופה שעברה מאז הצטרפה המשפחה לתכנית. תקופה זו כוללת גם את הזמן ה להן עואילו ההערכות 

לא ששעבר למן ההצטרפות ועד לאיסוף הנתונים הראשון. ייתכן שבזמן זה הייתה לתכנית השפעה 

אה בהערכות הרכזים וההורים. עוד ניתן לשער כי טבהתכן השתקפה במדידות שנעשו לאחר מכן, אך 

  .על נתונים מדידים ם עדינים שקשה לעמוד עליהם בשאלות ממוקדותההערכות מתייחסות לשינויי

, רכזים –ממקורות המידע הרלוונטיים  מוצגים לכל אחד מתחומי ההתערבות של התכניתהממצאים 

  .אבותאימהות ו

 משפחה תחום ה 2.1

המשפחה בתכנית עצמאות היא ציר התערבות מרכזי, והושקעו בה תשומות רבות. במטרות העיקריות 

השבת הסמכות ההורית ושיפור מערכות היחסים בתוך אפשר למצוא בתחום זה  "עצמאות"של 

כרות יהמשפחה, שיפור ההתנהלות הכלכלית של המשפחה, מעורבות של ההורים בלימודי הילדים וה

  החיים בחברה הישראלית.עם דפוסי 

בסדנאות בנושאי התשומות העיקריות בתחום המשפחה שיחות עם הרכז והשתתפות כללו לפיכך 

חיזוק שליטתם  לעו הספר בבית ההורים מעורבות יפורמשפחה, הורות וזוגיות. דגש רב הושם גם על ש

 ר החינוכי.אמצעי לתקשר עם הגורמים החינוכיים ועם הילדים במישובתור בשפה העברית 

 להשיב לאבות ולאימהות את הסמכות ההורית  היהת" ו"עצמא אחד מיעדיה של - הוריהתפקוד ה

על האימהות נשאלו  בנושאים אלוכדי לעמוד על שינויים  ולשפר את היחסים בינם לבין ילדיהם.

היבטים בתפקודן ההורי, למשל על סמכותן כאימהות, על מעורבותן בתפקוד הילדים בבית הספר 

ועל פעילויות שהן מבצעות עם הילדים, בהן שיחה, משחק, סיפור, ליווי הילדים לפעילויות העשרה 

 ןבשיעור האימהות שדיווחו כי ילדיה מובהק לא היה שינוי 0007-ל 0009ועוד. בשנים שבין 
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(, ובשיעור האימהות המדווחות כי הן מבצעות 0007-ב 87%-ו 000908-ב 73%עים בקולן )שומ

(. לעומת זאת, שיעור האימהות 0007-ב 93%-ו 000908-ב 94%פעילויות עם אחד הילדים לפחות )

-ב 83%-ל 000908-ב 43%-, מבמובהקהמדווחות על מעורבותן בתפקוד הילדים בבית הספר עלה 

0007 (03 > .p .)על הלמידה בעקבות השיחות עם הרכז וסדנת ההורות: הפריאחת האימהות ס  

לימדו אותנו ; יחסים עם הילדים. איך אנחנו נתנהג אליהם –"היה לימודים בנושא הורות 
הרבה דברים, איך להסתדר עם ילדים, עם שפה, זה קשה. פה זה תרבות אחרת. וילדים לא 

 ".ילדים נולדו כאןמכירים תרבות אחרת, שלנו. ארבעה 

ם ההורי בתקשורת של ההורים עם הילדים, ביכולתעוד עלה מן הראיונות הפתוחים כי היה שיפור 

סיפרה בהפחתת המריבות בבית. כן ם וההורי ביכולת הילדים לקבל את סמכותו להציב גבולות

 אחת האימהות:

אותי ואת הבן  יב. הרכזת לקחה-"עם הילד הייתה לי תקופה של משבר כשהיה בכיתה יא
איפה אתה?  : לשיחה. הוא אמר 'אימא שלי טובה, אבל נכנסת לי לווריד. כל שעה, חצי שעה

מתי אתה חוזר?'. אמרה לי לא להציק לו. לקח לה זמן לעבוד עליי, שאני לא אציק לו. עכשיו 
 ".ירדתי מזה מזמן

  רבים מההורים יוצאי אתיופיה אינם מכירים את מערכת החינוך  - הורים בחינוךהמעורבות

, וורגן אצל למשל)בה מתקשים לקיים דיאלוג עם הגורמים הרלוונטיים הם ולומדים בה ילדיהם ש

השפעה מכרעת על יש גדל הילד בה ש. לפי הגישה האקולוגית, לסביבה (0005, שלייפר; 0009

ורבות גבוהה של הורים במסגרת החינוכית של הילד (, ולמעBronfenbrenner, 1986התפתחותו )

כדי (. Dearing et al., 2006; Reynolds & Shlafer, 2010שגיו הלימודיים )יהשפעה חיובית על ה

ת מודעותם, גבררב להמשקל בתכנית  ניתןהילדים  ית המעורבות של ההורים בלימודלהגביר א

פר על תהליך העבודה עם יאחד הרכזים ס. לרכישת ידע ולתיווך בינם לבין מערכת החינוך

 המשפחות:

, כדי שיהיו 'לכו אתם תביאו טופס מהמורה'"לא אמרתי להם שאני יודע מה קורה. אמרתי, 
שילכו בעצמם. גם אם ייקח להם שבועיים ולי יומיים. משפחה עם  ,בקשר עם בית הספר

אז תקשרתי  –ה קורה קשיים של שפה, לא מבינים שצריך לבקר בבית הספר וצריך לראות מ
עם [ להורים]עם המורה. תמיד אמרנו להם להיות בקשר עם בית הספר אבל לא נתנו להם, 

כי בקושי באו לאספת הורים. נאמר להורים שחשוב קשר עם בית  ,קשיים יותר מדי משימות
 " .הספר

 על ימהותהא נשאלו כדי לעמוד על השינויים שהתרחשו אצל ההורים במעורבותם בלימודי ילדיהם

, שיעור גבוה השיב 33זה. כפי שעולה מלוח  ענייןמעורבות שלהן ושל בני זוגן בבקשורים ה היבטים

כלומר האימהות העידו על מעורבות גבוהה שלהן ושל בני  בטים שנבדקו,יבחיוב על כל אחד מהה

מתוך ארבעה בשיעור האימהות שהשיבו בחיוב על ניכרת ואף נמצאה עלייה  זוגן בלימודי ילדיהן,

. יש לשים לב במיוחד לאחוז ההורים 0007-ב 78%-ל 000908-ב 84%-בטים, מיההחמשת 

 99%-עלה מ בעניין זהשיעור האימהות שהשיבו בחיוב . מיזמתם למורה במקרה הצורך והתקשרש

של כוונה ויזמה העשויים להעיד על שינוי  יםממד יש היבט זהב. 0007-ב 79%-ל 000908-ב

   משמעותי. 
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 )באחוזים( **הן: דיווח האימהות על המעורבות שלהן ושל בני זוגן בלימודי ילדי11לוח 

 122 מספר הילדים

 277002 2772 

 300 78 הספר ההורים שואלים את הילד על בית
 79 77 לאספות הוריםבאים ההורים 

 79 79 ההורים בודקים שהילד מכין שיעורי בית

 79 99 במקרה הצורךההורים מתקשרים מיזמתם למורה 
 87 74 ההורים מכירים את שם המורה של הילד *

 ^^22 25 גדים לעיל יהה 5מתוך  6
 ^^03 > .p,  לפי מבחןt 

 .שאלה זו * האימהות ביקנעם לא נשאלו
   .**בכל משפחה נדגמו שני ילדים מקבוצות גיל שונות

 
וסדנאות  המשפחה כי בעקבות השיחות עם רכז וווחיעם ההורים הם ד העומקגם בראיונות 

אספות הורים בהשתתפות ההורים בהיה שיפור ביצירת קשר עם בית הספר ועם המורים  ההורות

 על התהליך ועל השינוי: הפרילימודיהם. אחת האימהות סעל ובשיחות ההורים עם הילדים 

, פותר את הבעיות ועוזרתי. היה מדבר עם מנהלת ומדבר ִא , "הרכז היה עוזר בבית הספר
מספרת לו כל מה שיש, אם לא בסדר, משתפת  ',מה שלום ילדים בבית הספר?, 'מתקשר

אותו. היה מדבר עם בית הספר, עם מנהל, מברר מה הבעיה, היה בא לבית הספר. הוא 
 ".יודעת לדבר עם מורים[ היום]. הדריך אותי

ראיונות ממה שעלה ב תחום המשפחהבעם ההורים סיפקו מבט מעמיק יותר  עומקראיונות ה

 שינויים בניהול המשפחה וביחסים בין חבריה: למשל נושאים נוספים, במסגרתם עלו ו, הטלפוניים

  עם ו המשפחה מהשיחות עם רכזי - עדיפויותהשיפור בניהול סדר היום המשפחתי ובהגדרת סדר

. אחת ןיום שלה-חיי היוםלארגן ולנהל את ות המשפח ן שלשיפור ביכולתחל המשפחות עלה כי 

השיחות בעקבות  כיסיפרה  תראח אם על שיפור ביכולת המשפחה לנהל תקציב.האימהות דיווחה 

 ביתר קלות: יציאתה לעבודה וכך התאפשרההרכז התגייס האב לעזור במטלות הבית  עם

ר "בזכות התכנית אני מבינה יותר במשפחה, בזוגיות. בעלי שמח שיצאתי לעבוד ומוכן לעזו
 ".בבית. בעדה זה לא מקובל שגבר עוזר. הרכז דיבר עם בעלי והוא עוזר לי היום

 מהשיחות עם הרכזים וההורים אנו למדים על עלייה בביטחון  - של ההורים שיפור בדימוי העצמי

בתכנית. הרכזים  והשתתפשהעצמי, בתחושת המסוגלות העצמית ובדימוי העצמי של ההורים 

ו לבקש מהם עזרה והביעו את רצונם בפתיחת סדנאות או פרויקטים מדווחים כי ההורים החל

שהציבו למשתתפים, למשל התפתחות זו תרמה להתקדמות לקראת המטרות מסוימים. לדבריהם 

-חדבמשפחה עמם. אם  עומקללמוד מראיונות האפשר בתחום התעסוקה. על השינוי שחל בהורים 

 הורית מספרת:

לבעלי. אני כבר לא אותו אדם שאני אעבוד ואחזור הביתה והוא "כבר לא הייתי יכולה לחזור 
יחכה לי שאבשל ואנקה ואעשה דברים בשבילו. אבא שלי קורא לי 'גבר' בגלל שיש לי דעות 

 ".משלי וחושבת כמו אישה עצמאית ישראלית
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 אם אחרת מספרת כי את השינוי שחל בה היא רוצה לתעל לטובת כלל הקהילה:

ים מהעדה שלא עובדים, או שעובדים בניקיון ולא עושים משהו לשנות "אני לא מבינה אנש
 ".לעזור לאנשים מהעדה להשתלב ולהתקדם[ זהשלי]את המצב שלהם, לא לומדים. החלום 

 קשיי הקליטה וההסתגלות שרבות מהמשפחות יוצאות  - תחושת הרווחה האישית של ההורים

הרווחה האישית שלהן. תחושה זו נמדדה בשינויים בתחושת מתבטאים אתיופיה חוות בישראל 

GHQ-12סקאלה פי ה-על
33 (McDowell & Newell, 1987 כפי שמובא בלוח .)במהאימהות  57% ,30-

בריאות הנפש של אירועים המהווים סיכון נמוך לבעיות תחושות ודיווחו על  0007-ב 58%-ו 000908

סיכון בינוני. תחושות ואירועים המהווים על דיווחו בשתי השנים  68%-)כגון דיכאון או חרדה( ו

של אירועים המהווים סיכון בינוני לבעיות תחושות וירידה בקרב המדווחים על חלה בקרב האבות 

סיכון  אירועים המהוויםתחושות ו בשיעור המדווחים על ועלייה – 50%-ל 45%-מ –בריאות הנפש 

 . 45%-ל 67%-מ –נמוך 

  ** * )באחוזים(GHQ12)שאלון פי -על) ריאות הנפש של ההורים: סיכון לבעיות בתחום ב12לוח 

 אבות אימהות 
 000908 0007 000908 0007 
N 03 02 

 177 177 177 177 סה"כ
 5 9 30 30 מדדים( 6-0אין סיכון )
 45 67 58 57 מדדים( 3-5סיכון נמוך )
 50 45 68 68 מדדים(  7-9סיכון בינוני )
 0 0 0 6 מדדים( 30-30סיכון גבוה )

 .0007-*ההורים ביקנעם לא נשאלו ב
  .אינם מובהקיםבסיכון ** ההבדלים 

 

  הרכזים  - לתכנית ותהצטרפההערכת הרכזים וההורים את השינוי שחל בתחום המשפחה מאז

בדומה . התבקשו להעריך את השיפור שחל בקרב המשפחות מאז החלו להשתתף בתכנית

חל שיפור בתחום לממצאים הכמותיים לעיל המלמדים על שיפור, גם הרכזים מעריכים כי 

. כך, הרכזים ממה שמראים הממצאים הכמותייםעם זאת הערכותיהם גבוהות  ה.המשפח

מהמשפחות חל שיפור רב או שיפור כלשהו ביחסים בין ההורים  80%-מעריכים כי בקרב למעלה מ

 37%-כמהמשפחות חל שיפור ביחסים בין בני הזוג. מעניין לציין כי  96%לילדים, ובקרב 

 מהאימהות בלבד העריכו כי חל שיפור ביחסים בתוך המשפחה. 

  השינויים בתחום המשפחה סיכום

ה על ידמע 0007-ל 000908בחינת השינוי בתפקוד המשתתפים בתכנית בתחום המשפחה בתקופה שבין 

בטים רבים. ההורים מדווחים כי בעקבות סדנאות ההורות והשיחות עם הרכזים חל אצלם ישיפור בה

                                                   
המדד מורכב משאלות העוסקות ביכולת להירדם במצב של דאגות, יכולת להתרכז, תחושת יעילות ותרומה,  33

יומיות וכן תחושות -שת אושר, תחושת ביטחון עצמי, הנאה מפעילויות יוםיכולת להתמודד עם בעיות, תחו
 בדידות, דיכאון, לחץ או מרץ.
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 שיפור משמעותי בתפקוד ההורי וביחסיהם עם הילדים. עוד עולה כי בתקופה זו חל שיפור במעורבות

ההורים בלימודים של הילדים ובקשר שלהם עם גורמים במערכת החינוך. חלק מהמשתתפים אף 

   סיפרו בראיונות הפתוחים על שיפור בדימוי העצמי שתרם לשיפור בתחומי ההתערבות.

 חינוךתחום ה 2.1

 פעריםנבחנו מאז החלה העלייה מאתיופיה לישראל. הישגיהם של התלמידים יוצאי אתיופיה 

 היהודים התלמידיםכלל עומת לשל התלמידים יוצאי אתיופיה  םההישגי ברמת התגלו משמעותיים

 ובן קמחי; 0005'רנובלסקי, וצאריה  בן; 0006, ואחרים לויןאצל  למשל)הגיל  שכבות בכל בישראל

למרות תכניות . של התלמידים רגשיתהחברתית והבהסתגלות . פערים התגלו גם (0009, אריה

התנהגותית של התלמידים -ך השנים, רמת תפקודם הלימודית והרגשיתשבמשיושמו רבות התערבות 

כלל לעומת רמתה של מהקהילה יוצאת אתיופיה, הן ילידי אתיופיה והן ילידי ישראל, נותרה נמוכה 

פעלה לחיזוק  "עצמאות"(. 0030ואחרים,  סטרבצ'ינסקי-כאהןאוכלוסיית התלמידים היהודים )

 . בבית הספר החברתית השתלבותםי הלמידה של הילדים ולשיפור וכישור םהרגליה

הילדים ובני הנוער של המשפחות  008שחלו בקרב  בתחום החינוך השינויים ורטופיזה  בחלק

מצבם  :שסומנו ההתערבותיעדי פי -לע, 0007-ל 000908התקופה שבין ך שבמ 34שהשתתפו במדגם

 . בבית הספר ובני הנוערשל הילדים , החברתי וההתנהגותי הלימודי

 חליםההתפתחותיים ש ינוייםעל רקע השבתכנית  הילדיםבקרב שחלו השינויים  את יש להבין ולסייג

לאומי של ארגון הבריאות העולמי -רב מחקרבכלל ושאינם קשורים בתכנית.  ובגילים אל ילדיםב

(HBSC - Health Behaviors in School-aged Childrenהעוסק ברווחה ח ) ברתית, בריאות והתנהגויות

אחרים ממחקרים ו נוממ. בחן את המגמות (0000)הראל ואחרים,  י-סיכון בקרב בני נוער בכיתות ו

וכי כמות הבעיות  הספר של בני נוער בישראל יורדת עם העלייה בגיל כי תחושת השייכות בבית עולה

 יםנוער בוגרים חש בניבני נוער צעירים, עומת כי ל מראים המחקרים עודהספר עולה.  שלהם בבית

 עסוקבעלי סיכוי גבוה יותר ל םהשלהם עם הוריהם ו מהקשרו הספר מבית פחותהשביעות רצון 

 . (3779)הראל ואחרים,  סיכון התנהגויותב

  בבית הספר  הילדיםכדי לעמוד על השינוי שהתרחש במצבם של  - הילדיםהמצב הלימודי של

 000908-הנתונים שנאספו בפה המשפחה בתכנית נערכה השוואה בין בה השתתשך התקופה שבמ

 בבית ם נתקליםילדיבהם השקשיים בהילדים ושל  ברמת הציונים 0007-נתונים שנאספו בל

 הספר. 

מציג את דיווח הרכזים על רמת הציונים של הילדים. מן הלוח  36לוח  -ציוניהם של הילדים  -

טובה עד טובה מאוד ואילו הייתה עולה כי רמת הציונים של קרוב לשני שלישים מן התלמידים 

 חלשה עד חלשה מאוד, כך בשתי השנים. הייתה רמתם של מעט מעל לעשירית מהתלמידים 

                                                   
 ילדים. 008במדגם . בסך הכול השתתפו 38–3לצורך המחקר נדגמו מכל משפחה שני ילדים בגילים  34
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 05%מהילדים השתפרה ושל  60%ציונים של בחינה נוספת של הממצאים העלתה כי רמת ה

של ( ו89%) 30–3 ואמרבית הילדים שציוניהם השתפרו הגילם של התדרדרה. מעניין לציין כי 

תואמים את ממצאי הסקר הארצי בקרב בני נוער  ו(. ממצאים אל36%) 38–36מיעוטם 

ילדים בבית (, הקושר את העלייה בכמות הבעיות של ה0000המוזכר לעיל )הראל ואחרים, 

 הספר עם העלייה בגיל.  

  ** )באחוזים( *, לפי דיווח הרכזים12–4שגילם : רמת הציונים של ילדים 13לוח 

 000908 0007 
 122 מספר הילדים

 177 177 סה"כ
 09 04 טוב מאוד

 68 63 טוב
 05 04 בינוני
 7 30 חלש

 0 0 חלש מאוד

 .שונות * מכל משפחה נדגמו שני ילדים מקבוצות גיל
  .אינם מובהקיםברמת הציונים ** ההבדלים 

 

בהם בבית  והרכזים נשאלו על הבעיות ועל הקשיים שהילדים נתקל - ם של הילדים בבית הספרהקשיי

 68%ושל  000908-מהילדים ב 65%הרכזים כי הישגיהם של דיווחו  35לוח שעולה מהספר. כפי 

-. להערכתם, לכ)בשתי השנים( בעיית משמעת כלשהיהייתה  7%-לנמוכים, וכי  היו 0007-מהילדים ב

ים מובהקלפחות בעיה אחת בבית הספר, כך בשתי השנים. לא נמצאו הבדלים הייתה מהילדים  50%

 לפי גיל הילדים.  

 , לפי דיווח הרכזים )באחוזים(12–4 םגיליבהספר של ילדים  : בעיות בבית16לוח 

 000908 0007 
 157 מספר הילדים

 68 65 או פחות(  9ציון בינוני עד חלש מאוד )
 ^^30 34 לא מכין שיעורים כלל או לעתים רחוקות

 7 7 בעיות משמעת, השעיה או היעדרות
 32 32 הספר בבית אחת בעיה לפחות

 ^^03 > .p  ,לפי מבחן t  

 מאז הצטרפה המשפחה לתכנית הילדים בקרב שחל השינוי את והאימהות הרכזים הערכת - 

התערבות מאז  בהיבטים שבהם הייתההרכזים התבקשו להעריך אם חל שיפור אצל הילדים 

, 0007-ל 000908הצטרפה המשפחה לתכנית. נזכיר כי הממצאים הכמותיים לעיל, לתקופה שבין 

שיפור מסוים ברמת מלבד הלימודי וההתנהגותי, בהיבטים מובהק אינם מצביעים על שינוי 

לתת את  הרכזיםכשנתבקשו (. לעומת זאת, 35-ו 36)ר' לוחות  30–3 םגיליבהציונים של ילדים 
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 93%כי חל שיפור בקרב הם העריכו  35להתקדמות הילדים מאז הצטרפה המשפחה לתכניתהדעת 

 .הרגשיבהיבט  33%-ההתנהגותי ובהיבט  38%הלימודי, בהיבט  90%החברתי, בהיבט מהילדים 

ומעיר גנים והשיפור חל  לציון ראשוןשיפור הם ממרבית הילדים שחל אצלם  ,הרכזיםלהערכת 

 35% להעריךבעיקר בקרב הילדים במשפחות הוותיקות בתכנית. חשוב לומר כי הרכזים לא יכלו 

 שונים.  בהיבטיםמהילדים  07%עד 

האימהות התבקשו להעריך את השיפור שחל אצל הילדים במהלך השנה האחרונה. הערכותיהן של 

מהאימהות השיבו כי חל שיפור במצב הלימודי של ילדיהן  48% –הרכזים האימהות מתונות משל 

 ההתנהגותי. היבט בהשיבו כי חל שיפור  50%-או רבה, ומאוד במידה רבה 

הילדים. הם  ם שלהרכזים והאימהות כי היה שיפור בתפקוד ובהישגיהעריכו  העומקגם בראיונות 

 ,הרגשי והלימודיבהיבטים  ,ייחסו את השיפור למענה שקיבלו הילדים במסגרת הפרויקטים

שאפשר להם להתרכז בלימודים. אב שינוי ולשינוי האווירה בבית בעקבות ההשתתפות בתכנית, 

 נכת:חו  העזרה הלימודית שקיבלו ילדיו מ מספר על

חלומות שלי רק לימודים. מישהו שבא הביתה לימודים. כל ה –"בעיקר רציתי עזרה לילדים 
וזה מאוד עזר. הציונים של הילדים עלו לגמרי, הייתה להם חונכת  –ונותן שיעורי עזר 

שנים בשיעורי עזר. אישה נחמדה מאוד. מישהי שחיזקה את שלוש שעזרה להם במשך 
 ".ור בציוניםשלושת הילדים, כל אחד בנפרד. כל הילדים היו מרוצים. אצל כולם ראינו שיפ

   השינויים בתחום החינוך סיכום

 :המצב הלימודי וההתנהגותי של מרבית התלמידיםנותר יציב  0007-ל 000908ך התקופה שבין שבמ

הייתה   50%-מאוד, ולכ יםעד טוב יםו טוביה( 34%-ל 33%)בין  שלישים מהםכשני הישגיהם של 

: משמעותי היה שינוי מסוים ברמת הציוניםלפחות בעיה אחת בבית הספר. עם זאת, בקרב מיעוט 

ספרות הקושרת בעיות בבית הספר כמו ב(. 05%לרעה ) –( ובקרב כרבע 60%לטובה ) –בקרב כשליש 

 . 30–3 םגיליבשרמת ציוניהם השתפרה הם בתכנית מרבית הילדים גם לעלייה בגיל התלמידים, 

 ושימוש בשירותים  השתלבות – קהילהתחום ה 2.1

תכנית עצמאות בשלושה פעלה  את שילוב המשפחות יוצאות אתיופיה בחברה הישראליתכדי לקדם 

זכויות אזרחיות וצריכה נכונה של שירותים; שיפור על אודות קידום הידע : כיוונים עיקריים

מיומנויות השפה העברית ורמת ההשכלה; וחיזוק ההיכרות עם הקהילה הסובבת. לשם כך, הרכזים 

מוסדות בקהילה, ההורים השתתפו בקורסים ביניהן לבין ל זכויותיהן ותיווכו שוחחו עם המשפחות ע

השלמת השכלה, ומפעילי התכנית ארגנו אירועים חברתיים לללימוד עברית, לחינוך מבוגרים או 

 ותרבותיים ביישוב.  

 הגירה קושרים בין שטף לשוני לבין השתלבות עוסקים במחקרים רבים ה - ידיעת השפה העברית

לבין הצלחה כלכלית  ת החברה הקולטתרה הקולטת ומצביעים על קשר חיובי בין שליטה בשפבחב

בהתאם לכך התכנית פעלה לקידום מיומנויות השפה בקרב . (Chiswick, 1997ומקצועית )למשל, 

                                                   
 .000908-במוצע לפני המדידה הראשונה במ תשעה חודשיםכ 35
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הרכזים על רמת השליטה של נשאלו זה מהיבט המשפחות. כדי לעמוד על השינוי שהתרחש 

 מביא את דיווחיהם.  34המשתתפים בשפה העברית. לוח 

 : שליטה של ההורים בשפה העברית, לפי דיווח הרכזים )באחוזים(*15לוח 

 כתיבה קריאה שיחה 
 אבות אימהות אבות אימהות אבות אימהות 
 000908 0007 000908 0007 000908 0007 000908 0007 000908 0007 000908 0007 

N 27 46 27 43 02 46 
 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 סה"כ
 59 65 ^63 60 ^^43 64 ^68 63 ^35 46 ^43 54 בקלות

 50 49 46 44 ^53 43 48 47 ^^63 59 ^55 44 עם קשיים 
 33 7 33 34 8 7 4 30 4 0 0 0 כלל לא

 .0007-ב נשאלו לא ביקנעם המשפחות*רכזי 
 ^04 .< p  ^^ ,03 > .p  לפי מבחן ,t 
 

ת בשיעור האימהות והאבות השולטים בכל אחד ממדדי מובהקעולה כי חלה עלייה  34מלוח 

השפה שנבדקו. עוד עולה כי יותר אבות שולטים בכל מדדי השפה שנבדקו בהשוואה לאימהות. 

מהאימהות; או  43%-משוחחים בקלות בעברית בהשוואה ל 0007מהאבות בשנת  35%למשל, 

 ימהות. מהא 68%-מהאבות בשנה זו קוראים עברית בקלות בהשוואה ל 43%

בהן לפחות אחד שיש יותר משפחות  0007-כשבוחנים את השינוי ברמת המשפחה, מוצאים שב

, 07%-ו 56%) 000908-( בקלות בעברית בהשוואה ל64%( או כותב )46%ההורים משוחח )

 (. p. < 04), בהתאמה(

 יומית, -םהאימהות והאבות נשאלו על מיומנויותיהם בשגרת החיים היו - יום-היום בחיי עצמאות

למשל, על אופי המפגש עם רופא המשפחה, על היכולת לטפל בסידורים הקשורים לקופת חולים, 

המוסד ו העירייהשירותי למשל שירותים )מגוון היכולת להשתמש ב לעלגן או לבית הספר ו

אם . ושימוש בו חשבון הבנקאחר ועל מעקב  שהם מקבלים  ביטוח לאומי(, על הבנת מסמכיםל

שלעיל, משמעו של דבר שהשיגו שליטה טובה הפריטים או יותר משלושה ההורים בחיוב על השיבו 

 מביא את תשובותיהם. 33יומיות. לוח -םבמיומנויות החיים היו

 יום )באחוזים(-: שליטה במיומנויות של חיי היום14לוח 

 אבות               אימהות                
 000908 0007 000908 0007 
N 03 05 

 85 84 ^70 97                                              יום*-שליטה טובה במיומנויות יום
 ^^58 65 04 03 **במחשב שימוש

 * לפי דיווח ההורים )ההורים ביקנעם לא נשאלו(
 ** לפי דיווח הרכזים

 ^04 > .p,  ^^03 > .p , לפי מבחןt 
 

יום בשתי השנים. עם -מראים שליטה טובה במיומנויות היוםככלל, האימהות והאבות גם יחד 

 000908-ב 97%-מ ו:זאת, יש עלייה משמעותית בשיעור האימהות המראות שליטה במיומנויות אל
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 000908-ב 65%-הוא השימוש במחשב, משל ממש האבות שיפור הראו בו שההיבט . 0007-ב 70%-ל

ו כי הן שולטות בשימושי המחשב נותר דומה . שיעור האימהות שהרכזים דיווח0007-ב 58%-ל

  . 0007-וכרבע ב 000908-מעבר למדידות, כחמישית ב

 רשת חברתית תומכת הכוללת קרובי משפחה, חברים, שכנים  - מעורבות חברתית בקהילה

ועמיתים לעבודה היא משאב משמעותי בסיוע למשפחה. רשת כזו או מסגרת קהילתית הן מקור 

 ,.Netting et alה הדדית, חילופי משאבים חומריים ושמירה על הילדים )לתמיכה רגשית, עזר

(. כדי 3773לתמיכה מוסדית )אוסלנדר ואחרים, השלמה משמשת לעתים תחליף או היא (, ו1993

, לה הן זוכותשלעמוד על מידת המעורבות החברתית של המשפחות בקהילה ועל התמיכה 

 .39דיווחיהן מוצגים בלוח  .זהעל היבט האימהות נשאלו סדרה של שאלות 

 **  )באחוזים( *: מעורבות המשפחות בקהילה, לפי דיווח האימהות10לוח 

 000908 0007 
N 03 

 76 76 לילדים יש חברים שאינם יוצאי אתיופיה

 70 75 ההורים הכירו חברים חדשים בעבודה 

 83 93 אליהם ניתן לפנות לעזרה במקרה הצורךשלמשפחה יש מספיק אנשים 

 94 90 להורים יש חברים שאינם יוצאי אתיופיה

ההורים סייעו למישהו מחוץ למשפחה בשבוע האחרון )תמיכה רגשית או 
עצה, השגחה על ילדים, עזרה בקריאת מכתבים או בפנייה לשירותים, 

 מסירת בגדים או צעצועים(
99 95 

בעבודה )כגון לפחות אחד ההורים מגיע לאירועים חברתיים של עמיתים 
 90 30 מצווה(-חתונות, בר

  .נשאלו לא ביקנעם*האימהות 
  .מובהקים אינםבמעורבות **ההבדלים 
 
 93% – לתמיכהחברתיים מקורות די עולה כי מרבית האימהות חשו שיש למשפחה  39מלוח 

. נראה כי מקום העבודה הוא מקור למעורבות ולתמיכה 0007-ב 83%-ו 000908-מהאימהות ב

( 0007-ב 70%-ו 000908-ב 75%חברתית, שכן הרוב המכריע של ההורים הכיר שם חברים חדשים )

(. עוד 0007-ב 90%-ו 000908-ב 30%אירועים חברתיים של עמיתיהם )שתתפו בורבים מהם אף ה

-ו 000908-ב 90%בשתי השנים( ולרוב ההורים ) 76%ניתן לראות כי לרובם המכריע של הילדים )

   ( יש חברים שאינם מבני הקהילה האתיופית.0007-ב 94%

 להם  תרמההשתתפות בסדנאות עם ההורים עולה כי ה העומקמראיונות  - יצירת רשת חברתית

תומכת. אף שההורים דיווחו בראיונות  קהילהשל של רשת חברתית ו ןולביסוס ןפיתוחל

כי בשל עומס העבודה והפנאי  ופנים ציינ אל חברים, בשיחות פניםדי הטלפוניים כי למרביתם יש 

קרה המועט, קשריהם החברתיים לפני ההצטרפות לתכנית היו מצומצמים וחסרה להם תמיכה. 

למסגרת תומכת  ו( הפכהמסוים )למשל בסדנ לצורך עניין ושהתלכדשל הורים לא אחת שקבוצות 

 אחת האימהות:סיפרה שיתוף והתמודדות עם קשיי הקליטה וההשתלבות.  לש

"הייתי בקבוצה להורים. הכרנו אחד את השני. לפני זה היינו רואים ברחוב ולא מכירים. 
מדברים מה  ,מתייעצים ,מדברים –אחר כך היינו ממש מחוברים. היה לנו טלפון של כולם 
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צריך לעשות, מה שיש להם על הלב היו מדברים. כולן היו בגיל שלי. זה חשוב... כשהתכנית 
עשינו קבוצה והיינו ממהרים ללכת לדבר, צוחקים. כולם היו  התחילה והרכזת באה,

מדברים על הכול: חדשות בבית,   ,מבסוטים וחיכינו שיגיע שבוע הבא למפגש. היינו נפגשים
לימודים,  עבודה,  על הכול. גם מי שהיה מלמד אותנו היה מסביר לנו הכול, מדבר על 

 ".התרבות פה והחיים

 רכיבים מאמץ  : הואהליך ההגירה מעצב העולה את זהותו מחדשבת - תחושת שייכות לישראל

שלום -שמר רכיבים מן התרבות הקודמת )למשל, אצל בןזה מעם ותרבותיים של החברה הקולטת 

לשילוב בין זהות המקור לזהות התרבות מספר (. הספרות מציעה אפשרויות 0003והורנצ'יק, 

 ;Berry, 1990נטגרטיבי בין שתי הזהויות )סיום מוצלח של התהליך יהיה שילוב אי; הקולטת

Kohman, 1978 .) 

המשתתפים ניתנה להם רשימה של היגדים לישראל בקרב כדי לעמוד על תחושת השייכות 

עם אתיופיה. ל הזדהות המעידים עאלמנטים ל הזדהות עם ישראל והמעידים עהכוללים אלמנטים 

דבר המרמז על שילוב אינטגרטיבי בין שתי  ,בשתי השנים ותבימרביתם השיבו עליהם בחיוב ובעק

 "מרגישים בבית"הם ככל שהם נמצאים יותר בישראל . כמעט כל ההורים דיווחו כי הזהויות

מעוניינים ( 300%-ל 73%)בין רובם המכריע של ההורים התברר כי ושייכים למדינה. בארץ, 

וכשני  (0007-ב 47%-ו 000908-ב 40%) שילדיהם ילמדו על התרבות באתיופיה, וכמחצית מן האבות

 יותררב  כבוד להם היה לא כי השיבו( 0007-ב 39%-ו 000908-ב 47%)שלישים מן האימהות 

( המראה כי 0009תומכים במחקרם של סמיונוב ואחרים ) וממצאים אל .בישראל מאשר באתיופיה

 00%-שמירת תרבות המוצא חשובה להם מאוד, לעומת פחות משמעולי אתיופיה ציינו  30%-כ

 ובקרב עולים מארצות המערב. 3787שעלו לאחר  ברית המועצות לשעברבקרב עולי 

 הערכת הרכזים  – השיפור בקרב המשפחות בתחום הקהילה מאז הצטרפה המשפחה לתכנית

מהמשפחות  80%קרב להערכת הרכזים, מאז הצטרפו המשפחות לתכנית חל שיפור ב - והאימהות

מהמשפחות חל שיפור  83%בהתנהלותן מול שירותים בקהילה ובעצמאותן בסידורים, בקרב 

מהמשפחות הפגינו יותר מעורבות בפעילות חברתית או  30%-בתחושת השייכות לישראל ו

 לציון ראשוןשיפור בתחום הן מאצלן חל שמרבית המשפחות הרכזים קהילתית כלשהי. להערכת 

הערכת  36.מיקנעם. עוד העריכו כי השיפור חל בעיקר בקרב המשפחות הוותיקות בתכניתומיעוטן 

ם אינם מצביעים על שיפור הממצאים הכמותיי רוב. יותר מהממצאים הכמותיים חיוביתהרכזים 

, הערכת האימהות את התנהלותן של הערכת הרכזיםלכתחילה. לעומת מאלא על תפקוד גבוה 

 35%בסידורים דומה יותר לממצאים הכמותיים, ואת עצמאותן ילה המשפחות מול שירותים בקה

 בלבד השיבו כי חל שיפור כלשהו. 

  

                                                   
   .יחסית חדשות הן ביקנעם ואילו ,בתכניתהמשפחות בראשון לציון ותיקות יחסית נזכיר כי  36
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  יום ובהשתלבות בקהילה-סיכום השינויים בעצמאות בחיי היום

יום וההשתלבות בקהילה מלמדת על שליטה טובה של -בחינת תפקוד ההורים במיומנויות חיי היום

בקרב מרבית המשפחות תחושה של בשתי השנים גם יש בשתי השנים.  וההורים במיומנויות אל

שייכות לחברה הישראלית ושל תמיכה חברתית. חשוב לציין כי הסדנאות שיזמו מפעילי התכנית ענו 

 על הצורך העמוק של המשפחות בחברה ובקהילה תומכת.

 ומצב כלכליתעסוקה תחום ה 2.2

קידום משתתפי ר המצב הכלכלי של המשפחה ושיפו ןשל תכנית עצמאות המרכזיות מטרות 

מהנשים בקרב יוצאי אתיופיה  40%-וכמהגברים  30%-כ 000908התכנית בתחום התעסוקה. בשנת 

מהנשים בקרב כלל אוכלוסיית  90%-מהגברים ו 94%-כעומת בישראל היו מועסקים, זאת ל

 וועסקה, מרבית יוצאי אתיופיה העובדים על כך נוסף (.Habib et al., 2008היהודים שאינם מהגרים )

מאפיינים התעסוקתיים הסבר לבעבודות שאינן דורשות הכשרה פורמלית ושהכנסתן נמוכה. ה

ושהשפיעו על  יםמתמודדהם עמם שחסמים ייחודיים  הואהאלה של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה 

 (.בפרק ב רקע דפוסי התעסוקה של משפחות התכנית )ר'

  

, כפי יותר החסמים התעסוקתיים שהשפעתם על משתתפי התכנית הייתה משמעותית נציג את כאן

נקטו מפעילי התכנית כדי להתמודד עם שלאחר מכן נציג את הדרכים הבולטות . שעלה מהמחקר

ולבסוף נציג את השינויים שהתרחשו בקרב כלל המשפחות במחקר  ,שנתקלו בהם בשטחחסמים ה

 בתחום התעסוקה. 

 תעסוקתיים מרכזייםחסמים  6.6.1

 שוק העבודה בישראל נסמך בחלקו הגדול על משרות הדורשות השכלה  - העדר השכלה פורמלית

שמשרד התעשייה, המסחר תיכונית או תעודת בגרות. כמו כן, סף הכניסה להכשרות המקצועיות 

הם  שהתקבל לגביהם מידעשנות לימוד. נזכיר כי כרבע בלבד מההורים  33הוא  והתעסוקה מציע

 שנות לימוד.  30-33בעלי השכלה של 

 שמרבית ההורים למדו עברית באולפן, רבים מהם עדיין אף  - העדר שליטה בשפה העברית

בתחילת ההתערבות כשני שלישים עד מחצית מהאבות מתקשים לשוחח, לקרוא ולכתוב בעברית. 

בהן שהועסקו במשרות  ולכן הם (,34השפה העברית )ר' לוח  תומהאימהות התקשו בכל מיומנויו

גבוה בהן השכר שנמנעה התקדמותם למשרות בכך ו, מיומנויות שפה אינה רכיב הכרחיבשליטה 

  יותר.

 השלמת ההשכלה ולימודי השפה דורשים השקעה לטווח ארוך עוד טרם  - השקעה לטווח ארוך

 ותקשהו מעוניינים בתוצאות מהירותהיו ההכשרה המקצועית עצמה. מרבית המשתתפים בתכנית 

 . כל כך רחוקבה אופק שהלהתחייב לתכנית 

 מהמשתתפים בתכנית עלו לישראל לאחר שבאתיופיה עסקו בעיקר  רבים - העדר ניסיון תעסוקתי

בחקלאות או בעבודות משק בית, ולכן הם נעדרים ניסיון רלוונטי למשרות רבות בשוק העבודה 

 בישראל. 
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  התשלום הגבוה משפחות שמשתכרות שכר נמוךל - של מסגרות טיפול בילדיםגבוהות עלויות ,

 את היציאה לעבודה לבלתי משתלמת בעבור הנשים במשפחה.  הפךבעבור הטיפול בילדים 

 פנאי מועט להשתתפות בקורסים היה רק למשפחות התכנית  - מחסור בזמן ללימודים ולהכשרות

גם לימודי  ןכלוהצהריים,  גם בשעות אחר ואו בהכשרות אחרי שעות העבודה. רבים מההורים עבד

 אחד האבות:סיפר להם. לא התאימו ערב 

כשאני חוזר הביתה אני לא יכול גם ללמוד וגם . 37:00ולפעמים עד  39:60"אני עובד עד  
לעבוד. מתי אלמד? אם היו נותנים לי משכורת אז הייתי יכול ללמוד, להתקדם. אי אפשר 

לחודש. זה ש"ח  0,500ולשכת תעסוקה זה  ,תאחרי יום עבודה ללמוד. לא יכול בלי משכור
 ".לא מספיק

  ולכן  ,בקשיים כלכלייםנתונים היו מרבית משתתפי התכנית  - עבודההמקום את חשש לאבד

 להחליף מקום עבודה, גם תמורת עבודה שעשויה להיות טובה יותר.  וחשש

 התעסוקתי של המשפחותדרכים מרכזיות להתמודדות עם חסמים בולטים ולקידום המצב  6.6.2

שיפור  יובהן פעל צוות התכנית לקידום המצב התעסוקתי של המשתתפים השהדרכים העיקריות 

עזרה לסדנאות בתחום התעסוקה ולהכשרה מקצועית, ללהשלמת השכלה,  ההפניו מיומנויות השפה

התשומות האלה הן הבסיס להתערבות בתחום התעסוקה בתכנית, אלא במימון מסגרות לילדים. 

תעסוקתיים של יוצאי אתיופיה. החסמים המגוון הן נדרשה יצירתיות רבה כדי להתגבר על ילעשנוסף 

השפעותיהן נערכו ראיונות עומק עם אנשי מטה על כדי ללמוד על האסטרטגיות המרכזיות שננקטו ו

סיפורי ההצלחה  -ג  ממקרי ההתערבות המוצלחים )ר' נספחומשתתפים בתכנית לגבי שניים 
(. להלן כמה מהאסטרטגיות הבולטות לקידום המשתתפים בתחום התעסוקה ותוצאותיהן, בתעסוקה

 ההתערבות האלה.ממקרי  עלוכפי ש

 פעולה עם מעסיקים. דוגמה  ףיצירת שיתוהייתה אסטרטגיה בולטת  - שיתוף פעולה עם מעסיקים

בתפקיד של מטפלות שותפות עם ארגון ויצ"ו שכללה את הסכמת הארגון לקלוט  יתהלכך הי

מחצית את  םשללו ן במהלך העבודהתאו , להכשיראו הכשרה בתחוםניסיון חסרות נשים בילדים 

 יתהלקלוט את המתאימות לעבודה קבועה. דוגמה אחרת הילבסוף ו ,ת ההכשרהשכרן בתקופ

קליטת עובדים יוצאי אתיופיה. במסגרת זו שונו רכיבים שיתוף פעולה עם "טבע" כדי לעודד 

שהיוו עד אז חסם בעבור המועמדים יוצאי אתיופיה.  לעבודה בחברה, מסוימים בתהליך המיון

 אחת האימהות מספרת על שיתוף הפעולה של מפעילי התכנית עם מפעל "אסם" באזור מגוריה:

ואז עבדנו  ,ים. לפני זה עבדנו בניקיוןמצאו לנו עבודה להרבה אנש ."עזרו לנו לחפש עבודה
אחר כך סגרו את המפעל. ועכשיו עובדת באסם. משרה  –מפעל לשוקולד  –ברמות מנשה 

 ".רהמלאה. אוהבת. עובדים קשה אבל אין בר  

 במהלך תקופת למשל:  - שיתוף פעולה עם גורמים למימון תקופת ההכשרה במקום העבודה

מחצית שכרן ומשרד החינוך את את משרד הקליטה  מימן ויצ"והכשרתן של המשתתפות במעונות 

 . שלהן לימודי העברית

 של  הכשרה מקצועיתולאפשר ההשכלה הנמוכה חסם גבר על כדי להת - צבירת ניסיון תעסוקתי

 עשייה, המסחר והתעסוקהמשרד התצוות התכנית לבין בין נוצר שיתוף פעולה  המשתתפים
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לְשנות ההשכלה חלופה  –מטפלות במעון בתור ניסיון של שנתיים  ויצ"ו. משתתפות התכנית צברוו

 שהיו חסרות להן. לאחר מבחן ההסמכה של התמ"ת הן שולבו בעבודה במעונות.  

 וח העסקה דרך חברת כ - או חברת קבלן להעסקה ישירה דםאוח מעבר מעבודה במסגרת חברת כ

ם של הטבות ולרוב גם במיעוט ,משרהההיקף למשל ביציבות, -או חברת קבלן מאופיינת באי דםא

התקדמות. אחת האסטרטגיות שנקטו רכזי התעסוקה לתנאים סוציאליים ובהעדר אופק ו

, ולכך התלווה להעסקה ישירה להעברתם לקידום מצבם התעסוקתי של המשתתפים הייתה לגרום

 .  שיפור בתנאי ההעסקה שלהם

 לחלק מהמשפחות ניתן סיוע  - ה בעבודהסיוע במימון מסגרות טיפול לילדים בתקופה הראשונ

בעבודה. הסיוע ִאפשר  ןבמימון מסגרות לילדים בחודשים הראשון עד השלישי להיקלטות

זמן להתרגל למצב החדש והיווה תמריץ חיובי בעבור האימהות להשתלב במקום  ותלמשפח

 אחת האימהות:סיפרה עבודה. 

התחלתי לצאת לעבוד. בלי עזרה לא הייתי "עזרו לי למצוא עבודה. שמו לי במעון את הילד ו
  ".ולמחרת מצאתי עבודה ,יוצאת לעבודה, הייתי נשארת בבית. התחלנו לחפש עבודה

 תחום התעסוקהקרב המשפחות משתתפות התכנית בשינויים ב 6.6.3

 קף יעל הדיווחו הרכזים  קף התעסוקהיכדי ללמוד על שינויים אפשריים בה - קף התעסוקהיה

חודשים בממוצע  7-)כ לתכנית תהצטרפוהבעת  :בשלושה מועדים משתתפי התכניתשל ההעסקה 

 . ובעת איסוף הנתונים השני בעת איסוף הנתונים הראשון ,לפני איסוף הנתונים הראשון(

 59%-מהאבות ו 88%ההורים היו מועסקים: רוב  ,המשפחות לתכניתהצטרפות בעת  -

מהות עבדו במשרה חלקית. ימהא 03%-ומהאבות  0%מהות עבדו במשרה מלאה; ימהא

לפיכך, בעת הצטרפות המשפחות לתכנית האתגר המשמעותי בקרב הגברים היה קידום 

במקום העבודה ופחות מכך הרחבת היקף התעסוקה, ואילו בקרב הנשים היה האתגר הן 

 הרחבת היקף התעסוקה והן קידום מקצועי.

המשפחה לתכנית ועד איסוף הנתונים  מאז הצטרפה(: 000908איסוף הנתונים הראשון ) -

, ושיעור האימהות 40%-ל 59%-מהות העובדות במשרה מלאה עלה מיהראשון שיעור הא

קף המשרה של האבות ישיעורי התעסוקה וה .64%-ל 03%-משעובדות במשרה חלקית עלה 

 . ולא השתנ

ירידה מובהקת בשיעור הייתה  0007-ל 000908בתקופה שבין  (:0007איסוף הנתונים השני )

( ועלייה מובהקת בשיעור 0007-ב 99%-ל 000908-ב 76%-האבות שהועסקו במשרה מלאה )מ

 –(. היקף התעסוקה של האימהות נותר יציב 35%-ל 4%-האבות שלא הועסקו בתקופה זו )מ

 64%) וכשליש במשרה חלקית ( 0007-ב 46%-ו 0009-ב 40%) כמחציתן הועסקו במשרה מלאה

 , בשתי השנים. (0007-ב 07%-ו 000908-ב

את הירידה בהיקף התעסוקה של האבות ניתן להסביר במשבר הכלכלי הגלובלי שהתרחש 

הייתה ירידה  0007-( עולה כי ב0030בתקופת המחקר. מדוח שפרסם בנק ישראל )בנק ישראל, 

קית בשיעור המועסקים במשרות מלאות ועלייה בשיעור המועסקים חל 0008ממוצעת לעומת 
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שלא מרצון. עיקר הירידה חל בענפים עתירי עבודה לא מיומנת )הענפים שבהם מועסקים 

 רבים ממשתתפי התכנית במחקר, ר' להלן(.

בהן שני ההורים שבשיעור המשפחות מובהקת ירידה  וכי חלברמת המשפחה מראה  הנתוניםניתוח 

-מ, ועלייה בשיעור המשפחות שבהן רק אחד ההורים עובד ,0007-ב 94%-ל 000908-ב 88%-עובדים, מ

בהן שני ההורים אינם מועסקים נותר ש. שיעור המשפחות (38)ר' לוח  0007-ב 06%-ל 000908-ב 30%

 בשתי השנים. 300% יהה לציון בראשון המשפחותקף התעסוקה של יה נמוך ויציב. מעניין לציין כי

   )באחוזים( *פי דיווח הרכזים-לע **קף תעסוקה לפי משפחה,י: ה12לוח 

 000908 0007 

 24 מספר המשפחות 

 177 177 סה"כ

 ^^94 88 שני ההורים עובדים

 06 30 הורה אחד עובד

 0 0 שני ההורים אינם עובדים
  .היחיד ההורההתעסוקה של  קףיהבחשבון  הובאהוריות -חד במשפחות* 

  ** עבודה במשרה מלאה או חלקית
 ^^03 > .p  לפי מבחן ,t 

עם זאת חשוב לציין כי שיעור המועסקים בקרב משתתפי המחקר גבוה מהנתון המקביל בקרב כלל 

בקרב  ו( ודומה לנתונים אלHabib et al., 2008) 35–00 םגיליבאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל 

  .(0030)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  כלל אוכלוסיית היהודים בישראל

על התעסוקה של המשתתפים בתכניות לקידום תעסוקתי ובהן עיבוד מיוחד לנתוני תבת 

במאגר  גבוה יותר המשתתפי "עצמאות" הי שיעור המועסקים בקרב 0007-כי במראה  ,עצמאות""

-ב ,לפי נתוני תבתם שנאספו במחקר זה. נתונימ השעל המועסקים הנתונים של תבת לעומת שיעור

משתתפי מהאימהות  74%-מהאבות ו 79%במשרה מלאה וחלקית( )היו מועסקים  0007

, חשוב לציין כי ואולם. המחקרלפי נתוני  מהאימהות 80%-ו מהאבות 88%, לעומת "עצמאות"

שיעורי התעסוקה גבוהים ובעיר זו היו נאספו מתושבי ראשון לציון, תבת מרבית הנתונים במאגר 

 במיוחד. 

 בעבודות שאינן דורשות הכשרה  וועסקה, אך רבים מהם ועבדמרבית ההורים בתכנית  - משלח יד

בתור  30%-מטפלות בקשישים ובילדים, וכבתור ועסקו המהאימהות  59%-מקצועית פורמלית. כ

 03%-וכעובדי ייצור במפעל וכמפעילי מכונות  וועסקה 65%ייצור. בקרב האבות,  במפעליפועלות 

כעובדים בלתי  וועסקהמהאבות  54%-מהאימהות ו 68%פקידים ומחסנאים.  –נותני שירות היו 

 3.5%-ו 35–00ם יבגילמכלל יוצאי אתיופיה העובדים בישראל  64.5%לשם השוואה,  37.מקצועיים

 (. Habib et al., 2008מכלל אוכלוסיית היהודים העובדים מועסקים כעובדים בלתי מקצועיים )

                                                   
מיון  ,קיון, עובדי מטבח, עובדים בתפקידי אריזהינשל הלמ"ס. בקטגוריה זו נכללים עובדי  3פי סיווג -על 37

 בלבד(.שומרים )אבות ומהות בלבד( י)א מרכוליםסחורות במפעלים וברשתות שיווק, קופאיות בשל וסידור 
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אפשר  "עצמאות"שיעור הגבוה מעט יותר של העובדים הבלתי מקצועיים בקרב משתתפי להסבר 

. כפי שהוזכר לעיל, מרבית המשפחות םמשתתפיהמאפייניה הייחודיים של אוכלוסיית למצוא ב

מהן היה תיק פעיל  34%-ל 0007-וב ,המשתתפות מוכרות למחלקה לשירותים החברתיים ביישוב

. למרבית ההורים יות יותר מלמשפחות ממוצעות יוצאות אתיופיה, כלומר יש להן בעבמחלקה

-מאפייני רקע סוציוורבים מהם עלו בגיל מבוגר יחסית )ר'  ,השכלה פורמליתלא הייתה במחקר 
החשש הרב של ההורים  בצירוף, ו(. מאפיינים אל3פרק ג, סעיף  -דמוגרפיים של המשפחות במחקר

כלכליים להחליף מקום עבודה או למצוא זמן להכשרה בקשיים נתונים שהיו משתתפי התכנית 

 מציאת עבודה במקצוע אם כבר נרכש. על רכישת מקצוע והן על הן  הקשהמקצועית, 

חשוב השכר החודשי מעבודה. על אודות מציג את דיווחי ההורים העובדים  37לוח  - שכר מעבודה

מהאבות בלבד. מן הלוח  94%-מהאימהות ומ 33%-לשים לב כי בשל רגישות השאלה התקבל מידע מ

, בהתאמה(, 35%-ו 33%ש"ח בשתי השנים ) 5,000–0,000שתכרו העולה כי כשני שלישים מהאימהות 

, בהתאמה(. יש לשים לב כי 57%-ו 48%ש"ח בשתי השנים ) 3,000–5,000 ושתכרהוכמחצית מהאבות 

ש"ח בחודש ועלייה בשיעור המשתכרים  3,000–5,000בשיעור האבות המשתכרים  מה-תידיר וחל

להסביר ממצא זה בירידה בשיעור האבות המועסקים במשרה מלאה )ר' אפשר ש"ח.  5,000–0,000

למשל,  ;לציון בראשוןגבוה יותר היה ההורים  שכרעיבוד נוסף של הנתונים מראה כי  38.עיל(לממצאים 

-ב"ח ש 3,000-יותר מ המשתכרים מהאבות 40%-וש"ח  3,000–5,000 המרוויחות תמהאימהו 93%

  . מראשון לציון יוה 0007

  ** לפי דיווח ההורים )באחוזים( *בקרב ההורים, : שכר חודשי מעבודה12לוח 

 אבות אימהות 
 000908 0007 000908 0007 
N 52 42 

 177 177 177 177 סה"כ
 5 0 35 39 ₪ 0000-פחות מ

0003-5000 ₪ 33 35 37 05 
5003-3000 ₪ 34 00 48 57 

 *00 03 0 0 ומעלהש"ח  3003

  .בחודשש"ח  8000חים מעל ימתוכם דיווחו כי הם מרוו 9* 
  אינם מובהקיםבשכר החודשי מעבודה * ההבדלים *
 

הוריות לא -החד משפחותשההכנסה החודשית מעבודה של המראה עיבוד הנתונים ברמת המשפחה 

בהן שיש המשפחות מ 40%-כהכנסתן של גם . ש"ח בחודש בשתי השנים 5,000–0,000השתנתה והייתה 

. עם זאת חלה עלייה בשיעור ש"ח לכל היותר 3,000 נותרהו בשתי השנים השתנתהלא שני הורים 

 ההבדל) 0007-ב 05%-ל 000908-ב 34%-ש"ח, מ 30,000–30,000 היא החודשית ןשהכנסתהמשפחות 

 בהן שני הורים.שיש כל המשפחות האלה הן משפחות  אינו מובהק(.

                                                   
 שכר ההורים נבדק לפי היקף המשרה, ולא נמצא שינוי בנתון זה. 38
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ניתוח הנתונים של מיזם תבת מראה כי בעוד שכר האבות דומה לשכר האבות המשתתפים במחקר, 

וכשני  פי תבת-על 0008-כמחצית מהאימהות ב :משתתפות במחקרמשכרן של השכר האימהות גבוה 

תבת  נסייג ונציין שוב כי הרוב המכריע של נתוניש"ח.  3,000–5,000שתכרו ה 0007-שלישים מהן ב

 נאסף בראשון לציון.

מקבל העובד במקום ש העסקהה הכלכלית של משפחה הוא תנאי התממד חשוב ברווח  -תנאי העסקה 

 להורים הוצגה רשימהימי מחלה, ימי חופשה, תשלום לפנסיה או החזר הוצאות נסיעה.  ובהםעבודתו, 

מרבית  ,00אותם במקום עבודתם העיקרי. כפי שמוצג בלוח  קיבלווהם נשאלו אם  העסקהתנאי של 

בשיעור  מובהקתעלייה  המשתתפים העובדים קיבלו את רוב התנאים בשתי השנים. עם זאת, הייתה

בקרב  36%-מתנאים(,  ארבעה עד חמישההמקובלים ) העסקהרוב תנאי האת  ובליקש ההורים

בחינת . 0007-בבקרב האבות  70%-בקרב האימהות ו 89%-ל 000908-בבקרב האבות  37%-האימהות ו

מכלל המשפחות אצל אחד ההורים לפחות חלה עלייה  90%-הנתונים ברמת המשפחה מעלה כי בקרב כ

 בל במקום עבודתו העיקרי. יקש העסקהתנאי הבמספר 

 ובדים, לפי דיווח ההורים )באחוזים( : תנאי ההעסקה של ההורים הע27לוח 

 אבות אימהות 
000908 0007 000908 0007 

N 42 32 
 177 177 177 177 סה"כ

 300 79 300 300 משלמים את המשכורת בזמן
 88 93 ^^89 93 מקבל0ת תשלום על ימי מחלה

 ^^73 30 ^^86 36 מקבל0ת פעם בשנה תשלום על ביגוד והבראה
 ^^89 45 ^^99 40 לפנסיה0קופת גמלמשלמים עבורך 

 38 34 ^^93 57 מקבל0ת ימי חופשה בתשלום
 17 31 11 34 או לא קיבלו תנאים כלל  *קיבלו מעט תנאים

 ^27 42 ^^20 43  קיבלו את רוב התנאים**

 ^04 > .p  ^^ ,03 > .p לפי מבחן ,t 
 תנאים 4-5תנאים; **  6* עד 

 
מעסיקים להפריש תגמולי פנסיה לכל עובד שהשלים חובה על ה חלה 0008ינואר מ חשוב לזכור כי

אפשר . , לפי חוק הפנסיהחודשים( שישההתקצרה תקופה זו ל 0007חודשי עבודה )מינואר תשעה 

עובדיהם ל והפרישו תגמולים אללא שמעסיקים היו  000908-ב מדידה הראשונהה לשער כי בעת

לפיכך ערכנו עיבוד נוסף ללא רכיב . מדידה השנייהעת הב ,0007-ב עשו כן ך, אמשתתפי התכנית

רכיב זה היה שיפור מובהק במספר תנאי ההעסקה שקיבלו האימהות בלי העלה כי גם  . העיבודהפנסיה

  והאבות.

שינוי תדיר של מקום עבודה אינו מאפשר צבירת ותק וניסיון מקצועי  - התמדה במקום העבודה

(. עם זאת, התמדה בלבד  Holzer & Martinos, 2005; Hendra et. al.,  2010הקשורים לעלייה בשכר )

במקום עבודה, במיוחד כזה המציע שכר נמוך, אינה מובילה בהכרח לעלייה בשכר או להתקדמות )נאון 

 במקום   ותמידה מהאבות  90%-ו מהאימהות   46% ,0007-ב  הרכזים דיווחי  לפי    (.0008ואחרים, 
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 בו בין שנה לשנתיים. מרביתהתמידו מהאבות  37%-ומהאימהות  63%-ושנתיים, לעבודתם מעל 

עם זאת, הגם  .ובשדרות יוןלצון בראש ותגוררהבמקום העבודה מעל לשנתיים  ומידתהשההורים 

דיווחו כי היו מעוניינים מהם  40%-ל 50%בין במקום עבודתם,  ותמידהבתכנית  והשתתפששההורים 

 ם(. לעבוד בתפקיד אחר )בשתי השני

 כדי לעמוד על השינויים בעמדות  - עמדות ההורים כלפי מקום עבודתם והתפקיד שהם ממלאים

הם ממלאים נבחנו תחושת שביעות ששל ההורים העובדים כלפי מקום עבודתם וכלפי התפקיד 

  :במקום העבודהבהם  ונתקלשהרצון שלהם והקשיים 

הממצאים מלמדים כי מרבית  - שביעות רצון של ההורים מהיבטים שונים בעבודה -

 88%בשתי השנים ) 39,בטים שהוצגו להםיההורים הביעו שביעות רצון ממרבית הה

(. עם 0007-מהאימהות ב 84%-מהאבות ו 88%-ו 000908-מהאימהות ב 86%-מהאבות ו

בשיעור האבות שהיו מרוצים מהאפשרות שלהם לנצל את מובהקת זאת נמצאה ירידה 

(. ממצא זה עשוי להצביע p. < 03) 0007-ב 95%-ל 000908-ב 70%-יכולותיהם בעבודה מ

   על ההכרה של האבות ביכולותיהם ועל רצונם לממש אותן. 

-להוראות בעפי לבצע עבודות ל ותקשהההורים נשאלו אם  - קשיים במקום העבודה -

להגיע לעבודה בזמן או להודיע מראש על איחור או היעדרות.  ואם התקשו או בכתב הפ

לפחות קושי אחד במקום העבודה.  בשתי המדידותית האימהות והאבות היה למרב

למעלה ממחצית . ביצוע עבודה בהתאם להוראות בכתב יההקושי הבולט ביותר ה

 , בשתי השנים. כךהאימהות וכשני שלישים מהאבות ציינו כי יש להם קושי ב

 המשפחה לתכנית הערכות הרכזים וההורים את התקדמותם בתחום התעסוקה מאז הצטרפה - 

הרכזים התבקשו להעריך את ההתקדמות של ההורים בתחום התעסוקה מאז הצטרפו לתכנית. 

הייתה ירידה בשיעור האבות המועסקים במשרה מלאה,  0007-ל 000908נזכיר כי בתקופה שבין 

ושיעור ההורים המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות נשמר ונותר גבוה. עם זאת, להערכת 

נקבע להם יעד בתחום התעסוקה, תכנית הבמסגרת מהאבות ש 58%-מהאימהות ו 50%ם הרכזי

 40%להערכתם, השינוי המשמעותי חל בהתמדה במקום העבודה ) 40.השיגו את מטרתם

מהאבות(  67%-מהאימהות ו 63%מהאבות(, בקידום במקום העבודה ) 59%-מהאימהות ו

 (. 03)לוח (; מה, בהתא63%-ו 64%ובשביעות רצון ממקום העבודה )

  

                                                   
הישיר, מהאפשרות להתקדם, מהאפשרות לנצל  הממונה, מהיחסים עם העבודהמכללית רצון  ותעישבובהם  39

 ללבכהעובד  את היכולת בעבודה, מהתנאים הסוציאליים ומהיחס כלפי
 בתחום התעסוקה.מהאימהות נקבע יעד  98%-מהאבות ול 80%-ל 40
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 2772-: האימהות והאבות שהשתפרו בהיבטים שונים של תעסוקה, לפי הערכת הרכזים ב21לוח 
 )באחוזים(* 

 אבות אימהות 
N 44 52 

 177 177 סה"כ
 59 40 התמדה במקום העבודה )מבחינת מספר החודשים(

 67 63 קידום בעבודה
 63 64 שביעות רצון ממקום העבודה

 35 09 ממשרה חלקית למשרה מלאהמעבר 
 66 03 שיפור היחסים עם המעסיק

 08 03 שיפור בתנאי התעסוקה )הטבות סוציאליות(
 35 06  עבודות לעבודה אחתמכמה מעבר 

 00 03 מעבר מעבודה במשמרות לעבודה מסודרת
 .זו שאלה נשאלו לא ביקנעם הרכזים* 

( ושליש 04%יותר, רבע מהאימהות ) ההתעסוקה מתונהערכת ההורים את התקדמותם הם בתחום 

 ( העריכו כי חל אצלם שיפור. 66%מהאבות )

  המשפחה של הכלכלי מצבההשינוי ב את משתתפי התכנית הערכת 6.6.6

 68%ההורים התבקשו להעריך אם חל שיפור במצבה הכלכלי של המשפחה מאז הצטרפה לתכנית. 

שחל שיפור, למרות הירידה בשיעור האבות המועסקים במשרה  העריכומהאבות  46%-מהאימהות ו

מהעלייה במספר  המלאה והעלייה בשיעור האבות שאינם מועסקים כלל. ייתכן כי הערכת ההורים נבע

מהיכולת לנהל בתבונה את הוצאות המשפחה  ,(00)ר' לוח מקבלים תנאי ההעסקה שהמשתתפים 

. בחינת סבסוד מעונות היום, החוגים והקייטנותאו מ, בעקבות ההשתתפות בסדנאות לניהול תקציב

מצבה הכלכלי של שהשתפר  ועריכהמביישובים אחרים יותר הורים בראשון לציון הנתונים מראה כי 

 מהנתון גבוה כלכליה מצבןהשתפר  כי עריכוהש בתכנית הוותיקות המשפחות שיעור , וכיהמשפחה

  .בתכנית החדשות המשפחות בקרב המקביל

 תעסוקההשינויים בתחום ה סיכום 

בשיעור האבות המועסקים  0007-ל 000908בין בחינת השינויים בתחום התעסוקה מצביעה על ירידה 

להיות  ומשיכהבמשרה מלאה ועל עלייה בשיעור האבות שאינם מועסקים. רבים מהאבות ומהאימהות 

 נמוך. עם זאתהיה מועסקים בעבודות שאינן דורשות הכשרה מקצועית פורמלית ושכרם מעבודה 

הן ו רוב תנאי ההעסקה במקום עבודתםהמקבלים את בשיעור האבות והאימהות הן עלייה  הייתה

שהכנסתם בהן שני הורים שעלה שיעור המשפחות  , ואףבמקום העבודהשלהם בשיעור ההתמדה 

יחסים  ועל על שביעות רצון מהעבודה וווחים דההורי מרביתש"ח.  30,000–30,000יא המשותפת ה

 .םהועמיתי יהםחברתיים טובים עם מעסיק

 יישובים האחרים בלמשפחות הבדלים בין המשפחות בראשון לציון  2.3

המשתתפות בתכנית התגוררו ביישובים ראשון לציון, שדרות, ירושלים )בשכונות עיר גנים  המשפחות

כך,  לענוסף באזורים שונים בארץ. ים שוכנוהם  אלה מאלה ונווה יעקב( ויקנעם, שמאפייניהם שונים
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ולכן היה הבדל בוותק שלהן בתכנית. נזכיר כי התכנית  ,המשפחות הצטרפו לתכנית במועדים שונים

חלה לפעול בראשון לציון לפני שהתרחבה ליישובים האחרים וכי המשפחות בעיר זו הצטרפו לתכנית ה

ן היישובים ולפי ותק בי השוואה ערכהכשנה לפני המשפחות ביישובים האחרים. לפיכך נבממוצע 

כאשר היו הבדלים משמעותיים בין היישובים הם  לגבי כל אחד מהתחומים שנבדקו. המשפחה בתכנית

בהתקדמות המשפחות  הממצאים מראים כי לא היו הבדלים משמעותיים. לאורך הדוח צגו ופורטוהו

בשני המועדים של איסוף של המשפחות בראשון לציון, . עם זאת, מצבן או לפי ותק בתכנית לפי יישוב

חשוב להדגיש כי היה טוב מזה של המשפחות ביישובים האחרים, בעיקר בתחום התעסוקה.  ,המידע

מצבן של המשפחות בראשון לציון היה טוב יותר בהשוואה למשפחות ביישובים האחרים כבר בתחילת 

שקדמה לאיסוף . ייתכן כי בתקופה משמעותיתהמחקר, ומצבן הטוב לא נבע דווקא מהתקדמות 

כרת של , שהייתה ארוכה יותר בקרב המשפחות בראשון לציון, הייתה התקדמות ניהנתונים הראשון

קף התעסוקה ובמידה מסוימת גם בשכר של כלל ילמרות הירידה בה. התוצאה היא ששםהמשפחות 

עומת ההיקף נותר יציב וגבוה ל לציון בראשון האבותשל והשכר קף התעסוקה יההאבות בתכנית, 

אבות ביישובים האחרים, וההורים אף התמידו במקום עבודתם יותר מההורים ביישובים והשכר של ה

שיפור במצבה הכלכלי של העריכו כי היה יותר הורים בראשון לציון  ,בהתאם לכך 41.אחריםה

 בקרב שחל השינוי את הרכזים של הערכותיהם גםהורים ביישובים האחרים. בהשוואה ל תםמשפח

 .לציון בראשון למשפחות כל הנוגעב יותר גבוהות היו מסוימים בתחומים המשפחות

על המאפיינים של המשפחות בראשון לציון ושל יישום התכנית ביישוב לאור זאת חשוב היה לעמוד 

 להסביר את ההבדלים:. ייתכן כי יש במאפיינים אלו כדי זה

 ורק אחר כך הורחבה פעילותה  ,בעיר ראשון לציון 0000-עצמאות החלה את דרכה ב תכנית

ביישוב כשלוש שנים התכנית פעלה ליישובים האחרים. משמעו של דבר הוא שבתחילת המחקר 

 יותר מביישובים האחרים. לפיכך ייתכן כי היישום וההפעלה של התכנית ביישוב זה 42בממוצע

הוותק , בגלל יישובים האחריםמבהיו שוטפים ומהירים  בתקופות שנמדדו במסגרת המחקר

 . התכנית בראשון לציון צוותהניסיון הרב יותר שצבר ו

  ביישובים בראשון לציון גבוה ממשפחות ה לשבתכנית ותק ממוצע הובעת המדידה הראשונה היה

ואפשר שהרכזים התייחסו בהערכותיהם גם לתקופה שבה כבר  ,חודשים( 36-האחרים )בכ

 השתתפו אנשי ראשון לציון בתכנית, אבל שלא הייתה כלולה במחקר. 

  בראשון במובהק להן תיק פעיל במחלקות לשירותים החברתיים היה נמוך שהיה שיעור המשפחות

(. נתון זה עשוי 33%( או שדרות )38%( בהשוואה ליישובים האחרים, למשל עיר גנים )39%לציון )

על המשפחות ביישובים האחרים, ולכן לעומת המשפחות בראשון לציון ל שחוזקן להצביע על 

 יותר לתהליך ההתערבות. רבה יות פנִ 

 תקציבים משמעותיים ובחב בין הגורמים ביישוב ן לציון התאפיין בשיתוף פעולה נרוהיישום בראש

 מהיישוב ומהפדרציות. 

                                                   
 למעט המשפחות בשדרות שהתמידו באותו מקום עבודה בדומה למשפחות בראשון לציון 41
המשפחות מראשון לציון שהשתתפו במחקר היוו את המחזור השני של המשפחות שהשתתפו בתכנית בעיר  42

 זו.
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 בראשון לציון החלו לעבוד עם התחלת התכנית ומרביתם מועסקים עד  המשפחה מרבית רכזי

עם כרות עם האוכלוסייה המקומית ויוהמספר משמרים עמם ידע וניסיון של שנים והם היום, 

 הנהגתה. 

מספר שנים רב יותר מביישובים האחרים, בראשון לציון התכנית פעלה שעובדה בכי אפוא ייתכן 

ושפעל מביישובים אחרים פעולה, שהיישום בה היה מהיר ושוטף  ףתשתית יציבה לשיתושהייתה לה 

 .בעיר זולהתקדמות המשפחות המתגוררות היה כדי לתרום בה צוות ותיק ומנוסה, 

 שינוי כוללני ברמת המשפחה  2.3

בעיות מגוונות, דוגמת תכנית עצמאות, שיש להן ממדיות למשפחות -רבות כוללניות רבתכניות התע

אלה על ומשפיעות  אלה באלה. ההנחה היא שהבעיות קשורות בעת ובעונה אחתפועלות בכמה תחומים 

בהם הן מתגלות )למשל אצל שאת ההתערבות לכל התחומים  עת ובעונה אחתב, ועל כן יש להפנות אלה

Chaskin, 2000) .תפיסה אחרת מוטב למקד את המאמצים בתחום אחד בלבד, כדי שמאמצי  פי-על

  המשפחה לא יבואו זה על חשבון זה.

בכמה מתחומי ההתערבות ה חל "ב"עצמאות המשפחות המשתתפותהתקדמותן של כדי לבחון אם 

באחד מהם יצרנו מדד המסכם את ארבעת תחומי ההתערבות של התכנית:  בעיקראו במקביל 

אופן בניית  - ב יום וחינוך )ר' נספח-מיומנויות יוםב שליטהוהשתלבות בקהילה תעסוקה, משפחה, 
  (.המדד המסכם את ארבעת תחומי ההתערבות

 33%אחד, התקדמו בתחום  63%המשפחות שהשתתפו במחקר,  344מתוך כי להלן עולה  0 תרשיםמ

 40%-כמהמשפחות התקדמו בשלושה מתוך ארבעת תחומי ההתערבות.  6%-התקדמו בשני תחומים ו

. מהמשפחות לא התקדמו באופן משמעותי בתחומי ההתערבות של התכנית שנבדקו בתקופת המחקר

תפקדו ברמה גבוהה דייה כבר בתחילת המחקר, או  63% ו את הסיבה לכך עלה כיכאשר בחּנ

שההתקדמות המשמעותית התרחשה אצלן בתקופה הראשונה של ההתערבות, טרם איסוף הנתונים 

היו ונותרו בעיות באחד מתחומי  34%-ל( ואתגרים ומגבלות במחקר - 6.3הראשון )ר' פרק ב, סעיף  

  .ההתערבות לפחות

בתכנית עצמאות אינן משפחות עם בעיות חריגות, אלא עם קשיים נזכיר כי המשפחות המשתתפות 

חלק מהמשתתפים תפקדו היטב בתחומים ש וזו הסיבה, כלכליים הנובעים בעיקר מתהליך ההגירה

 . ומסוימים כבר בעת הצטרפותם לתכנית ולכן לא נראה אצלם שיפור בתחומים אל
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 באחוזים(בהם חל שיפור אצל המשפחות )ש: מספר התחומים 2 תרשים

 

 " עצמאות" התרומה שלאת  המשפחות הערכת 2.4

ההורים נשאלו עד כמה הם מרוצים מהתכנית. ככלל, מרבית האימהות והאבות היו מרוצים מהתכנית 

-מההורים בשתי השנים(. עם זאת, בקרב האימהות, חלה ירידה מסוימת במדד זה מ 70%-ל 80%)בין 

ההורים שהתכנית עזרה הרגישו בהם שהעיקריים ההיבטים . 0007-ב 98%-ל 000908-ב 88%

מהאימהות ומהאבות(, היחסים בתוך המשפחה, פתרון  84%מצב הילדים בלימודים ) יולמשפחתם ה

 30%, מצבה הכלכלי של המשפחה והשתלבות או התקדמות בעבודה )בין "להסתדר טוב בארץ"בעיות, 

   .(להלן 00)ר' לוח (; מההיבטיםבכל אחד  90%-ל

נתונים הכמותיים שהתקבלו מדיווחיהם בשתי נקודות בין הההורים ללעיל של  ההערכה ה ביןהשווא

נתונים ממה שמראים ההתכנית עזרה למשפחותיהם שורים רבים יותר מעריכים המדידה מעלה כי ה

-ל 000908הכמותיים. ניתן להסביר את ההבדל בכך שהממצאים הכמותיים מתייחסים לתקופה שבין 

 30-ואילו ההערכות מתייחסות לתקופה שעברה מאז הצטרפה המשפחה לתכנית )כ ,בלבד 0007

 (.000908-חודשים בממוצע לפני המדידה הראשונה ב

 תכנית עצמאות למשפחה )באחוזים(* עזרה בהם שהבולטים ההיבטים : הערכת ההורים את 22לוח 

 אבות אימהות 
N 03 06 

 84 84 מצב הילדים בלימודים
 36 93 היחסים בתוך המשפחה

 93 90 ללמוד לפתור בעיות ולהסתדר בעצמנו

 37 35 להסתדר טוב בארץ באופן כללי )לא מבחינה כלכלית(
 36 33 מצבה הכלכלי של המשפחה

 38 49 השתלבות בעבודה או התקדמות לעבודה טובה יותר

  .לגבי היבטים אלו *ההורים ביקנעם לא נשאלו

 לא היה שיפור
שיפור בתחום   56%

 אחד
30% 

שיפור בשני  
 תחומים
22% 

שיפור בשלושה  
 תחומים

3% 
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, ובעיקר של התכנית תרומתה בעניין ון לציוןבראשוהאבות  האימהותשל  םהערכותיהמעניין לציין כי 

יישובים ב הוריםה מהערכות ותגבוה ,בארץ להסתדרהיכולת ו של הילדים הלימודיר המצב ופיש בעניין

 (. p. < 04) האחרים

השתתפו  ןבהשמן הראיונות הפתוחים עם ההורים עולה כי בזכות הקשר עם הרכזים, הסדנאות 

עצמאיות יותר נעשו בתחומים שונים, משפחותיהם לילדים התקדמו  ווהתשומות והעזרה שניתנ

 :הפריוהשתלבו בקהילה. אחת האימהות ס

"לפני ארבע שנים הייתי צריכה הרבה דברים וקיבלתי מהתכנית מה שאני צריכה. עכשיו 
  ".פחות צריכה

 ביישוב קהילת יוצאי אתיופיהעל  התכניתהשפעת  2.4

, המשתתפות בתכנית היא לעזור למשפחות עולות יוצאות אתיופיה "עצמאות"מטרתה העיקרית של 

להיחלץ ממצב של תלות, להגיע לתפקוד עצמאי ולהשתלב בחברה הישראלית. נוסף על כך  "עצמאות",

 ביישוב. האמצעים העיקריים לכך הם קהילת יוצאי אתיופיההתכנית שואפת גם להשפיע על כלל 

חיזוק המשפחות החיות ביישוב כדי שיהוו מודל להצלחה בעיני הקהילה, פיתוח מנהיגות קהילתית, 

הרחבת העשייה של הקהילה למען סביבתה ולמען בני הקהילה, פיתוח רגישות תרבותית בקרב נותני 

 השירותים ויצירת שותפויות עם ארגונים ביישוב למען רווחת הקהילה.

 "עצמאות"התכנית עולה כי כדי לקדם את כלל הקהילה ביישוב פעלו נציגי  מראיונות העומק עם צוות

עבודה עם נציגי הקהילה והעצמה שלהם ויצירת שיתוף פעולה עם גורמים  –בשני כיוונים עיקריים 

 מקצועיים ביישוב.

 פיתוח מנהיגות קהילתית  6.2.1

שיתף פעולה עם נציגי הקהילה  "עצמאות"כדי לקדם את המשפחות ואת הקהילה ביישוב, צוות  

 "עצמאות"הפעילים הקהילתיים. אם לא היו פעילים קהילתיים במקום פעל צוות  –המקומיים 

ליצירת ועד של נציגי קהילה. המנהלים היישוביים מספרים כי עודדו בחירה של ועד נציגים שכונתי, 

קורסים בהנהגה קהילתית לנציגים צירפו את הפעילים השכונתיים לוועדות ההיגוי של התכנית ומימנו 

 אחת המנהלות:סיפרה המקומיים של הקהילה. 

בלו קורס הנהגה יח. קופעילים לא היה להם מספיק כלכשהגענו  ,מבחינת נציגי הקהילה"
ועד קיים פעילויות הו ,אחרונההבשנה  .ומאז יש ועד נבחר פעיל ',עצמאות'קהילתית דרך 

 " .'עצמאות'י דרך נהל קהילתיבבית הכנסת שהושג עם מ

 יצירת שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים ביישוב  6.2.2

מראיונות העומק עולה כי הקשר של התכנית עם גורמים רלוונטיים ביישוב )בהם בתי ספר,  

מועדוניות, מחלקות לשירותים חברתיים ואגף החינוך( חיוני להשפעה על נותני השירותים המקומיים 

ת יוצאי אתיופיה ביישוב. ביישובים מסוימים צוות התכנית ונציגי הקהילה בעבודתם עם כלל קהיל

יסו לשם כך תקציבים והפעילו פרויקטים להעשרת חיי כלל הקהילה ביישוב, וביישובים אחרים ג

 מנהלת תכנית באחד היישובים:סיפרה ממקורות חיצוניים. 
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 – ם. בעיקר זה היה ברווחהישותפים מרכזי עם פעולות יחדות והרבה פעמים הוצאנו תכני"
זה מוביל ]של הרווחה.  'משפחות'בתכנית  'עצמאות'שילבנו משפחות מ ,תכנית משפחתית

 כנו,לומדים הרבה על הקהילה דר]הארגונים[ הסתכלות אחרת. חושף את הקהילה.  [...ל
  "י התרבויות.תכגורם מתווך שמבין את ש

 ב"עצמאות"שפעלו בתחילה  ביישוב, פרויקטים עוד עולה כי בעקבות שיתוף הפעולה עם הגורמים

; עיריית "עצמאות". דוגמה לכך היא מודל מרכזי הלמידה של עבור כלל הקהילהב בלבד החלו לפעול

סיפר ראשון לציון אימצה והחילה אותו על כלל הילדים יוצאי אתיופיה הגרים בשכונת רמת אליהו. 

 המנהל היישובי בראשון לציון: 

עירייה וקיבלו החלטה שבמסגרת תכנית 'עצמאות' מרחיבים מרכזי למידה "באה סמנכ"ל ה
ו. העירייה מאמצת את התפיסה הלימודית חינוכית שלנו. -לכל ילדי רמת אליהו בכיתות א

 ".של התכנית והשאר הם ילדי הקהילה 70תלמידים במרכז, מתוכם  640

 האתיופי ייוצא תשוב לקהילישירותים בימחויבותם של ה  6.2.3

בעקבות הקשרים שנוצרו עם גורמים ביישוב התגבשה אצלם הכרה בייחודיות של צורכי קהילת יוצאי 

אתיופיה ומחויבות להפעיל שירותים ייחודיים למענה. דוגמאות לכך הן גיוס יוצאי אתיופיה לצוות 

המקצועי במחלקות לשירותים חברתיים או הטמעה של תיווך תרבותי במחלקות אלו באמצעות 

 מנהלת יישובית: סיפרה מתווכים ויועצים זקני העדה.  –מגלות" "ש

זקני עדה מתווכים  –"היינו לעזר בשביל הרווחה. אחרי שנכנסנו ]ליישוב[ הכנסנו 'שמגלות' 
בין בעל ואישה לפני גירושין, לנסות לגשר ביניהם. זה מה שהיה באתיופיה. זה פרויקט של 

 רווחה, שעזרנו להקים את זה. מפנים אותם לשם. מלווים ועוזרים בידע ובאמצעים." 

 סיוע למשפחות שאינן משתתפות בתכנית 6.2.6

הפך להיות מוקד למענה  "עצמאות"יר גנים, מרכז ביישובים מסוימים, בהם שדרות, נווה יעקב וע 

בעבור כלל בני הקהילה ביישוב. התושבים הגיעו כדי להתייעץ, לשוחח ולעתים אף כדי ליהנות 

משירותים שהמרכז הציע במקור למשתתפי התכנית אך הרחיב אותם לכלל התושבים )למשל, שירותי 

 אחד הרכזים:סיפר ידי רכז התעסוקה(. -השמה על

לם גרים פה באזור ושומעים על התכנית. אחרי שנה וחצי שמעו עלינו בקהילה. היום כל "כו
העיר יודעים שזה המרכז. כולם יודעים. אין משפחה מהעדה שלא יודעים על המקום. כל גוף 

 ".בעיר יודעים עלינו. עבדנו ִאתם

 רכז אחר נתן דוגמאות לשירותים שניתנו למשפחות נוספות בקהילה:

 –לא מתאים שייכנסו לתכנית, אבל עוזר במשהו נקודתי  –צרכים של המשפחה "מבחינת 
נתנו לעוד כמה משפחות מחוץ לתכנית. הרוב היו מ'עצמאות'.  –מכתב, תעסוקה. סדנאות 
לסדנה שצריכה תשלום, ]מקבל[ אישור חריג מלמעלה או  –משפחה מחוץ ל'עצמאות' 

לא הפריע לי שזה גם מישהו  –ציב קבוצתי בתשלום של גוף אחר, אבל אם ]מדובר ב...[ תק
 מחוץ ל'עצמאות' מצטרף."



 

53 

 המשפחות בוגרות התכנית  2.9

שימור תוצאות ההתערבות של תכניות לשינוי חברתי נדונה במחקרים רבים ולאורך השנים סוגיית 

שינויים שהתרחשו בקרב משתתפי היכולת לשמר את הא והעניינה (, וScheirer, 2005 )למשל אצל

במחקר הנוכחי, אך ננסה לבחון את מצבן של משפחות זו שאלה לענות על לא נוכל  תכניות לאורך זמן.

משפחות בראשון לציון שסיימו את  עשרים וארבעשסיימו זה מכבר את השתתפותן בתכנית. 

-חדמשפחות )שתיים מהן  רואיינו טלפונית המדידה השנייהלפני  כשלוש שנים השתתפותן בתכנית

-אבות ו 00 ראיונות עםאחת בראשות אם ואחת בראשות אב(. הממצאים להלן מתבססים על  ;הוריות

 .ואימהות במשפחות אל 38

  מהתכניתשביעות רצון 

 74%-מהאימהות ו 75%הרוב המכריע של בוגרי התכנית מציינים כי היו מרוצים מהתכנית )

מהאבות(, וכולם השיבו כי היו ממליצים לחבריהם להשתתף בה. ההורים ציינו לטובה את העזרה 

לימוד שפה ואת להשכלת מבוגרים ולשניתנה בתחום חינוך הילדים, את הסדנאות והקורסים 

 משפחה.בה היחס האישי והתמיכ

 מצב המשפחות בתחום התעסוקה 

קף יבם בהו, רומהאבות עבד 83%-מהאימהות ו 87%שנים מסיום השתתפותם בתכנית  שלושכ

ש"ח ושל מרבית האימהות  3,000–5,000 יהמשרה מלא. שכרם לחודש של מרבית האבות ה

מקצועית בעבודות שאינן דורשות הכשרה  וועסקהש"ח. עם זאת, רוב ההורים  5,000–0,000

מקצועיים -בניקיון או כפועלים לאעבדו  8-כפועלי ייצור במפעלים ו וועסקהאבות  9פורמלית: 

בחינוך  עבדו 6עובדות בלתי מקצועיות המועסקות בעיקר בניקיון,  יואימהות ה 33במפעלים; 

ברשת לשיווק מזון ואחת כפועלת ייצור  ה)מדריכות ילדים או מגשרות בבתי ספר(, אם אחת עבד

שהשתתפו בתכנית משפחות הדומים לנתונים המקבילים בקרב  ובמפעל למזון. נתונים אל

 המחקר.בתקופת 

 עברית ה שליטה בשפה 

כי הם משוחחים בעברית בקלות. עם זאת, הורים רבים  וווחימהאימהות ד 40%-מהאבות ו 99%

כי הם קוראים  וווחימהאימהות בלבד ד 39%-מהאבות ו 53%בקריאה ובכתיבה, התקשו עדיין 

 40%-ככותבים בעברית בקלות. דיווחו שהם מהאימהות  33%-מהאבות ו 69%-בעברית בקלות ו

טוב מעידים על מצב  וכלל. נתונים אלבהן אינן קוראות וכותבות בעברית שמהאימהות דיווחו 

המחקר, במיוחד בקרב בתקופת שהשתתפו בתכנית משפחות הפחות מהנתונים המקבילים בקרב 

דגש האימהות. ניתן לשער כי אחת הסיבות לכך היא שבתחילת דרכה של התכנית הושם בה 

 פחות על קידום מיומנויות השפה.

 חינוך הילדים 

באות דיווחו שהן רובן המכריע ; ווחו על מעורבות גבוהה מאוד בלימודים של הילדיםיהאימהות ד

ם, מתעניינות בנעשה בבית הספר, יוזמות שיחות עם המורה או הגננת ובודקות את לאספות הורי

מהן  75%-טובה, ו ןווחו כי רמת הציונים של ילדיהימהאימהות ד 90%שיעורי הבית של הילדים. 

 מתנהגים לפי הכללים הנהוגים בבית הספר. ןפי המורה והתעודה ילדיה-ציינו כי על
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 לבות בקהילהיום והשת-עצמאות בחיי היום 

קרובים וחברים ודי מדיווחי האימהות עלה כי למרבית המשפחות יש רשת חברתית תומכת 

מהאימהות(. הרוב המכריע של האימהות והאבות אף  39%אליהם הן יכולות לפנות בעת הצורך )ש

, בהתאמה(. מעבר לכך, כמעט כל 83%-ו 300%כי הם מרגישים חלק מהחברה הישראלית ) וווחיד

הם יכולים להסתדר היטב בארץ, לערוך סידורים ולפתור בעיות ש וווחיוהאימהות ד האבות

 מההורים(.  300%-ל 70%בעצמם )בין 

  בהם התכנית עזרה למשפחה שההיבטים הערכת ההורים את 

עיקריים: המצב הלימודי היבטים כי תכנית עצמאות עזרה להם בשלושה  ועריכהמרבית ההורים 

 93%-מהאימהות ו 94%מהאבות(, היחסים בתוך המשפחה ) 83%-מהאימהות ו 87%של הילדים )

מהאבות(. מעניין לציין  34%-מהאימהות ו 94%)לבד להסתדר יכולת בעיות ו כן פתרוןמהאבות( ו

 55%-מהאבות ו 36%שהתכנית עזרה להם בתחום התעסוקתי ) ועריכהשיותר אבות מאימהות 

 מהאימהות(.

 ל המשפחה היום בהשוואה למצבה בסיום התכנית הערכת ההורים את מצבה ש 

מהאימהות והאבות סבורים שמצבה של המשפחה בעת קיום הריאיון טוב משהיה  30%-מעל ל

 70%-, כ06בעת שסיימו את השתתפותם בתכנית, כשלוש שנים קודם לכן. כפי שעולה מלוח 

ת, בקיום הקשר עם בית מההורים השיבו כי מצב המשפחה כיום טוב יותר ביצירת קשר עם מוסדו

מההורים מעריכים  30%-כהספר או הגן, בתחום התעסוקה, בהורות ובניהול התקציב המשפחתי. 

התכנית. מעניין לציין כי שיעור זה מצבם עם סיום טוב בהשוואה לילדיהם  ם הלימודי שלכי מצב

זו נובעת ייתכן שעמדה . האחריםבהיבטים נמוך בהשוואה להערכת ההורים את מצב המשפחה 

תום מאז שצומצמה מהפער בין העזרה הרבה שהילדים קיבלו בזמן ההתערבות לעזרה 

  ההתערבות.

שנים לאחר  3-, כבהיבטים שונים : האימהות והאבות המדווחים שמצב המשפחה טוב יותר23לוח 
 סיום התכנית )באחוזים( 

 אבות אימהות 

 76 300 יצירת קשר עם מוסדות אחרים

 76 75  הגן אוהקשר עם בית הספר 

 70 76  תעסוקה

 73 76  הורות

 73 86  ניהול התקציב של המשפחה

 89 94  מעורבות הורית בחינוך

 86 96  התנהגות ומצב רגשי של הילדים

 35 33  מצב לימודי של הילדים

 

 בהם המשפחה עדיין זקוקה לעזרהש היבטים 

שהן  ווחויד , המשפחותאת התרומה של התכנית לחייהןאף הערכתן הגבוהה של המשפחות -על

מהאבות(,  35%-מהאימהות ו 86%עדיין זקוקות לעזרה, במיוחד במעורבות בלימודי הילדים )

מהאבות( ובקשר  47%-מהאימהות ו 98%בעזרה בהתמודדות עם הבעיות הלימודיות של הילדים )
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 וווחימהאימהות ד 00%-מהאבות ו 53%מהאבות(.  40%-מהאימהות ו 43%עם בית הספר או הגן )

 שהמשפחה עדיין זקוקה לסיוע בתחום התעסוקה. 

 סיכום מצבן של המשפחות בוגרות התכנית 

שנים מסיום השתתפותן בתכנית, המשפחות בוגרות התכנית מדווחות על שביעות  שלושלאחר כ

עת קיום הריאיון שונים. בבהיבטים רצון גבוהה מההתערבות ומעריכות כי היא תרמה להן רבות 

הם עובדים, אך עדיין בתפקידים שאינם דורשים הכשרה מקצועית שמרבית ההורים דיווחו 

פורמלית ובשכר נמוך. רוב האבות ומחצית מהאימהות משוחחים בעברית בקלות, אך מתקשים 

בקריאה ובכתיבה. ההורים מעורבים מאוד בחינוך הילדים, חשים חלק מהחברה ומהקהילה 

בהווה שמרבית המשפחות סבורות כי מצבן טוב יותר אף היטב בכוחות עצמם. ומסתדרים 

בהשוואה למצבן בעת סיום ההתערבות, הן מעריכות כי עדיין יש מקום לעזרה בלימודים של 

 ספר והגן ובתעסוקה. ההילדים, בקשר עם בית 
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 ביבליוגרפיה

תמיכה של מרכיבי הרשת החברתית של תפקידי . "3773אוסלנדר, ג'; חקלאי רוסט, ע'; ליטווין, ה'. 

  . 37-6 :46 גרונטולוגיה ".הקשיש

 מידע של הכנסת, ירושלים.  המחקר וה. מרכז עבריינות בקרב בני נוער עולים חדשים. 0006אפל, א'. 

המשרד לקליטת העלייה והמועצה  .2776ילדים עולים בישראל . 0005בן אריה, א'; צ'רנובלסקי, ד'. 

 הילד, ירושלים.הלאומית לשלום 

עולים  –זהות תרבותית והסתגלות של מהגרים בהקשר מטמיע . "0003שלום, ע'; הורנצ'יק, ג'. -בן

  .593-540(: 6)מד מגמות". מברית המועצות לשעבר בצה"ל

 . ירושלים.2772דו"ח  .0030בנק ישראל. 

הישראלית: אתגרים, מדיניות, שילוב עולים יוצאי אתיופיה בחברה . 0003מכון ברוקדייל. -ג'וינט

 מכון ברוקדייל, ירושלים. -. ג'וינטתכניות וכיווני פעולה

 . , באר שבעגוריון בנגב-. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בןפיצוח הצופן התרבותי. 0009גרוזברד, ע'. 

ת ברשות . "מקבץ נתונים אודות יוצאי אתיופיה בישראל". הוכן עבור ועדה בין משרדי0009דולב, ט'. 

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-מאיירסמנכ"ל משרד הרווחה ומנכ"ל משרד הקליטה. 

ברחובות: ממצאים ביחס  PACT הערכת פרויקט. 0003דולב, ט'; רוזנברג, ל'; קונסטנטינוב, ו'. 

, מכון ברוקדייל-ג'וינט -מאיירס. 2774-2775החמישית  בסוף שנת ההפעלה -לתוצאות הפרוייקט 

 ירושלים.פרסום פנימי, 

סוגיות . "שינויים בתפקידי הורות במשפחות יהודי אתיופיה עם העלייה לארץ". בתוך: 3770דותן, ת'. 

  , ירושלים.34-33, עמ' 5. ביתאצ'ין בטיפול במשפחות עם רקע תרבותי שונה

לוח  - 0007"נתונים מסקר כוח אדם לרבע הרביעי ולשנת  .0030הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

    .סטטיסטיקה של עבודה ושכר –רבעון כוח אדם ". 3.06

http://www.cbs.gov.il/publications10/saka0210/pdf/tab01_23.pdf .:50300033 נדלה . 

 

 .3403300007הודעה לעיתונות,  .הקהילה האתיופית בישראל. 0007 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 נוער בישראל: רווחה. 0000עסבה, ח'; חביב, ג'. -אבו'; מולכו, מ'; פרנקוביץ, ש-אלנבוגן'; הראל, י

מכון -ג'וינט (.1222ממצאי המחקר השני ) -חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי 

 ירושלים. 00-45-פמ, ברוקדייל

-. מאיירסשילוב יוצאי אתיופיה בחינוך ובתעסוקה: תמצית ממצאים חדשים. 0003. 'צדיק א-וולדה

 ירושלים., ג'וינט מכון ברוקדייל

מרכז  -. הכנסתכישורי אוריינות והפניה לחינוך מיוחד –יוצאי אתיופיה תלמידים . 0009י'.  ,וורגן

 המחקר והמידע, ירושלים. 

בבאר שבע: ממצאים ביחס  PACT. הערכת פרויקט 0008חביב, ג'; מרגולין, ת'; קונסטנטינוב, ו'. 

פרסום פנימי, מכון ברוקדייל, -. ג'וינט0008-0009לתוצאות הפרויקט בסוף שנת ההפעלה התשיעית 

 ירושלים.

פעילות המשרד לקליטת עלייה בעבור האוכלוסייה . 0030אילת, ח'; שץ, א'. -חביב, ג'; הלבן

האתיופית: הדגשים לעומת המגמות בקהילה, בחינת המידע הקיים על אפקטיביות התכניות 

 ירושלים., 30-463-דממכון ברוקדייל, -ג'וינט-מאיירס תוויית קווים להמשך פיתוחו )דוח מסכם(.הו

תמונת מצב  –בני נוער עולים בישראל . 0030סטרבצ'ינסקי, פ'; לוי, ד'; קונסטנטינוב, ו'. -כאהן

 ירושלים., 30-433-דממכון ברוקדייל,  -ג'וינט-. מאיירסעדכנית

. משרד גישור תרבותי: העצמת הורים עולים מאתיופיה במפגש תרבותי. 0006כהן, ר'; ספקטור, ג'. 

 ירושלים.החינוך, 

ההישגים בלימודים של תלמידים עולים: ממצאים . 0006לוין, ת'; שוהמי, א'; ספולסקי, ד'. 

 הוגש למשרד המדען הראשי.  והמלצות למקבלי החלטות.

לקדום  PACT ממצאים וסוגיות בעבודה עם יוצאי אתיופיה בפרויקט. 0003. 'ליפשיץ, ח ';מרגולין, ת

 לא פורסם. מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט -. מאיירסוהוריהם ילדים יוצאי אתיופיה בגיל הרך

ממצאים ראשונים לגבי התוכניות של תב"ת בשנות . 0008נאון, ד'; קינג, י'; פישמן, נ'; שטרוסברג, נ'. 

-ג'וינט-מאיירס. ההפעלה הראשונות ומאפייני אוכלוסיות היעד הפוטנציאליות להמשך הפעילות

 ירושלים. מכון ברוקדייל,

בית הספר לעבודה  מפרויקט לתכנית: שרידות של יוזמות חברתיות.. 0008סויה, ר'; שפירו, ש'. 

 ., תל אביבאביב-אוניברסיטת תל סוציאלית,

למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית ספרית: תכנית פיילוט . 0003סייקס, י'; רוזנפלד, י'; וייס, צ'. 

. משרד הלמידה הרטרוספקטיבית -מהצלחות העבר  למידה -המתודה הראשונה  2775-2772

 , ירושלים.  03-596-מכון ברוקדייל, דמ-ג'וינט-יסודי בשיתוף מאיירס-החינוך, האגף העל
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בתוך:  : כיווני מחשבה".חבר העמים. "התערבות משפחתית עם עולים מ3777נבו ו'; שרגה י'. -סלונים

, תל 346-303 עמ'  אביב,-אוניברסיטת תלהוצאת רמות,  .ת(רבין, ק' )עורכ. שונה בישראל להיות

 אביב.  

סמיונוב, מ'; הברפלד, י'; רייכמן, ר'; אמית, ק'; דולב, ק'; בולוטין צ'אצ'אשווילי, ס'; היי לברון, ס'. 

המרכז האקדמי רופין,  .2דו"ח  -מדד רופין: המדד השנתי להשתלבות של העולים בישראל. 0009

 וב חברתי, עמק חפר.המכון להגירה ושיל

. המשרד לקליטת העלייה והמועצה ילדים עולים בישראל. 0007אריה, א'; כהן, ש'. -קושר, ח'; בן

 הלאומית לשלום הילד, ירושלים.

וכיוונים  ממצאים נבחרים מתוך מחקר שנערך בחיפהתעסוקת עולי אתיופיה: . 0006קינג, י'. 

 ירושלים., 00-06-תמ מכון ברוקדייל,-ג'וינט -מאיירס. לקביעת מדיניות ולפיתוח תכניות

. 46 – 22דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי . 0003צדיק, א'. -קינג, י'; וולדה

 ירושלים. ,03-583-דמ מכון ברוקדייל, -ג'וינט -מאיירס

המשרד . 2770ילדים עולים בישראל . 0009קמחי, מ'; בן אריה, א'. )עורכים בשיתוף שרה כהן(. 

 לקליטת העלייה והמועצה הלאומית לשלום הילד, ירושלים.

. "סגנונות הורות של מהגרים והצעות להתערבות מונעת ולטיפול משפחתי". 3773סטריאר, ד'. -רואר
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 נספחים

 שיעורי ההיענות של הרכזים וההורים והסיבות להם :נספח א

 

: מספר המשפחות, מספר השאלונים המלאים ושיעורי ההיענות במדידה השנייה )במספרים אלוח 
 ובאחוזים( 

 אבות אימהות רכזים 

 365 343 003 ( )כולל נווה יעקבI (000908)שאלונים מלאים במדידה 

)המשפחות מספר משתתפים פוטנציאליים לריאיון 
 300 300 393 , ללא משפחות באר יעקב ונווה יעקב(000908-שרואיינו ב

  0-לגביהן התקבלו שאלונים בשמספר המשפחות 
 70 73 365 המדידות גם יחד

 88% 80% 93% אחוז מתוך מס' משתתפים פוטנציאליים לריאיון
 .* שתי משפחות מנווה יעקב הוצאו מאוכלוסיית המחקר

 .השתתפותן בתכניתאת  סיימו משפחותשהכיוון  ,משפחות יש מידע מההורים אך לא מהרכזים 35 לגבי** 

 

)המדידה השנייה(,  0007-)המדידה הראשונה( וב 000908-מוצג מספר השאלונים שהתקבלו ב אבלוח 

בקרב  80%בקרב הרכזים,  93%לראות, שיעור ההיענות היה שאפשר לפי רכזים, אימהות ואבות. כפי 

סירוב היו השתתפות מלאה של ההורים -לאיהאבות. הסיבות העיקריות בקרב  88%-האימהות ו

 3% – מהאימהות; חוסר יכולת להשיג את מי מבני המשפחה 8%-מהאבות ו 6% – להתראיין הםשל

   מהאבות ומהאימהות. 3% – ות למשפחהמהאימהות; או בקשה של הרכז שלא לפנ 9%-מהאבות ו
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 אופן בניית המדד המסכם את ארבעת תחומי ההתערבות :נספח ב

 

בכמה מתחומי ההתערבות או רק בד בבד כדי לבחון אם המשפחות המשתתפות בתכנית התקדמו 

באחד מהם, יצרנו מדד המסכם את ארבעת תחומי ההתערבות של התכנית: תעסוקה, משפחה, 

 יום( וחינוך.-מיומנויות יום עצמאות )או

 : להלןכל אחד מתחומי ההתערבות, לפי הפירוט מפרמטרים  שילבנוהמדד  בבניית

לשיפור בקבלת תנאים סוציאליים  גם או בתחום זה התייחסנו לשיפור בהיקף התעסוקה  – תעסוקה

 במקום העבודה. 

לשיפור בתפקוד גם בתחום זה התייחסנו לשיפור במעורבות ההורים בחינוך הילדים או  – משפחה

 כללי.ההורי ה

בתחום זה התייחסנו לשיפור בשליטה במיומנויות  – יום-השתלבות בקהילה ושליטה במיומנויות יום

 יום.-יום

 בבעיות בבית הספר.לירידה גם בתחום זה התייחסנו לשיפור ברמת הלימודים של הילדים או  – חינוך

שיפור אצל הורה או ילד חל בהם שהצביע על מספר התחומים  ותמשפחאחת מההציון שהתקבל לכל 

שהמשפחה לא התקדמה באף  פירושו' 0'; 5-ל 0בין אחד לפחות במשפחה. כל משפחה קיבלה ציון 

 שהמשפחה התקדמה בארבעה תחומים. פירושו' 5תחום ואילו '
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 ה בתעסוקה סיפורי ההצלח :נספח ג

 

 פנטה .1
. יהשניהרה בפעם ה, 37עם בעלה ועם בנה התינוק הייתה פנטה בת  0003כשעלתה לארץ בשנת 

וכשהגיעה עם משפחתה למרכז  ,שנים מתמטיקה, אנגלית ומעט עבריתשמונה במשך למדה באתיופיה 

דרך חברת  ,הקליטה בנהריה נשלחה ללימודי עברית באולפן. בארץ עבדה בניקיון במשך כשלוש שנים

בגלל שעות עבודה לא נוחות. פנטה מספרת שכשעבדה בניקיון לא היה את עבודתה הפסיקה . היא קבלן

 ומה ללמוד. לה עם מי לשוחח במהלך היום והיא הרגישה שאין לה לאן להתפתח 

ה רכזת התעסוקה של יפנתה אל של פנטה לידההבחופשת  - הצעה להשתלב בעבודה כמטפלת בוויצ"ו

שהשכלתה ו. רכזת התעסוקה ידעה "והציעה לה להשתלב בעבודה כמטפלת במעון של ויצ "עצמאות"

 שנות לימוד בלבד ושתנאי הקבלה לקורס המטפלות של התמ"ת הוא מסתכמת בשמונהפנטה  לש

ו, משרד "שנות לימוד. הפנייה לפנטה נעשתה לאחר שהושג שיתוף פעולה עם מעונות ויצ 30 השכלה של

ו לקלוט נשים יוצאות אתיופיה "הקליטה ומשרד החינוך והתקבלה הסכמתן של מנהלות מעונות ויצ

ששנות הוותק והניסיון היה ההחלטה כמטפלות, בשלב ראשון ללא תעודה. הבסיס לשיתוף הפעולה 

בעבודה שתצבורנה הנשים כמטפלות יהיו שווי ערך לשנות הלימוד החסרות להן. שיתוף הפעולה הושג 

 ו במטפלות. "על רקע הצורך של ויצ

הפניית המשתתפות למסלול זה התגבשה לאחר שאנשי התכנית הבינו שיהיה עליהם להשקיע משאבים 

עלויות הפרנסה ומחויבויות  בשל ודשנות לימ 30-רבים כדי שמשתתפי התכנית ישלימו את השכלתם ל

 רקע אורייני דל. בהיותם עולים בעלי קשייהם  וכן "עצמאות"מוטלות על משתתפי ההמשפחה 

וזו פנטה השתתפה בסדנה לעבודה כמטפלת,  - בסדנה לעבודה כמטפלת וקבלת ליווי אישי השתתפות

הורים עם הנחיות לעבודה ו ילדיםכרות עם ספרות ילה ידע בסיסי בעקרונות טיפול בילדים, ההעניקה 

שפה. הסדנה התקיימה פעמיים בשבוע במשך כארבעה חודשים. הנשים ב המיומנויות ה אתוחיזק

 כשנה.במשך השתלבו קיבלו גם הדרכה וליווי אישיים  םבהששהשתתפו במכינה ומנהלות המעונות 

פנטה הייתה   למטפלות כדי שתוכל להשתתף במסלול ההכנה - מציאת פתרון למסגרת טיפול בילדים

חודשים. היא הצליחה למצוא מסגרת לבנה במעון  30אז בן  ,צריכה למצוא מסגרת טיפול לבנה הצעיר

בו עבדה המליצה לה להגדיל את היקף עבודתה שיום ואף נעזרה במשפחה ובשכנים. מנהלת המעון 

מסגרת  בקשר עםה עזרה ל. היא אף כך תהיה זכאית למלוא ההנחה של אם עובדת, ולמשרה מלאה

 היום של הבן. 

היא מתמידה בעבודתה . ו בירושלים לפני כשלוש שנים"פנטה החלה לעבוד במעון של ויצ - המצב כיום

מרוצה מהקשר שנוצר עם הילדים וההורים, מהשכר ומהתנאים היא ומקווה להמשיך ולהתקדם. 

פנטה שילדים. מנהלת המעון ומאחריותה לשישה הנלווים, מהיחסים עם המטפלות האחרות במעון 

נותה וכנואחריותה מספרת כי התכונות שמסייעות לה להתקדם בעבודה הן מסירותה,  בו עובדת

 ללמוד דברים חדשים. 
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פנטה ממשיכה להשתתף  סחר והתעסוקהמייה, השמשרד התעכדי להפוך למטפלת מוסמכת באישור 

בחן תאפשר לה להיקלט כמטפלת הצלחה במממשכורתה. תמורתו היא משלמת ובקורס המטפלות, 

לשנה ה שלא תהיה לה מסגרת לילדיחוששת פנטה פניה אפיק קידום לעתיד. עם זאת, לו ותפתח "בוויצ

היא עובדת עד שלשעות אחר הצהריים. כיום בעלה מסייע בהוצאת הילדים מהמעון בימים  ,הבאה

  זה ובהמשך לעבוד בתחוםשעות מאוחרות. בעלה עובד בשמירה ואמור להתחיל ללמוד צורפות 

  במפעל תכשיטים בבית זית.  ,בעבודה שהוצעה לו דרך פרויקט "עצמאות"

 אווקה .2
השתלב  שני ילדים. עם הגעתוואב לנשוי כשהיה כבר , 09 בגיל, 0003אווקה עלה לישראל בשנת 

 כעבור תשעהבעבודות חפירה מטעם רשות העתיקות, אך עסק בלימודי אולפן ולמד עברית. בתחילה 

החזרי נסיעות. קיבל לא ו. לאחר מכן החל לעבוד בניקיון מרחק שעה וחצי נסיעה מביתו, פוטר חודשים

הוא המשיך בעבודתו זו  .אווקה עזב את העבודה בניקיון והחל לעבוד כמאבטח דרך חברת קבלן

לום ולעתים היה עיכוב בתש, חש משועמם ומבודד חברתית האבטחהכשנתיים וחצי. בעבודת 

 משכורתו. 

בצוות תכנית עצמאות הבינו שאחת הדרכים  - המעבר מעבודה דרך חברת כוח אדם להעסקה ישירה

לשפר את מצב התעסוקה של העובדים היא לסייע להם לעבור מהעסקה באמצעות חברת כוח אדם 

גבוה  לעבודה בהעסקה ישירה. מעבר זה מגדיל את סיכוייהם להשתלב בעבודות מקצועיות יותר, בשכר

סדנאות בנושא  להם הוצעולקדם מטרה זו כדי יותר, עם תנאים סוציאליים ועם אופק תעסוקתי. 

 עבור המשתתפים משרות בהעסקה ישירה. בורכזי התעסוקה איתרו   ,זכויות עובדים

אווקה סיפר על הליווי הצמוד שקיבל מרכזת התעסוקה של  - ליווי והדרכה של רכזת התעסוקה

וציין את ההערכה הרבה שהוא רוחש לה. הוא סיפר שהיא דרבנה אותו לשינוי, תכנית עצמאות, 

הסבירה לו את היתרונות שבהעסקה ישירה )מבחינת שכר, תנאים סוציאליים ויציבות בתעסוקה( 

לקבל בניסיון ועזרה לו להתקבל לעבודה בחברת "טבע". זוהי הפעם השנייה שאווקה פנה ל"טבע" 

יב את דרישותיו לגמישות בימי העבודה כבר בשיחת הטלפון הראשונה עם עבודה. בפעם הראשונה הצ

 אחראי ההשמה ב"טבע", ומועמדותו נדחתה. 

אישי הריאיון לקראת הוטלפוני להתראיין לקראת הריאיון הרכזת התעסוקה הדריכה את אווקה 

 במקום העבודה. 

בין  נית;כיצד להתראיין טלפו ממשתתפי התכנית לא ידעומשיחה עם צוות התכנית עלה כי רבים 

קביעת זמן השיחה בעניין ההדרכה  הייתה לא נוח בעבורם. לפיכך השאר היו מתראיינים גם במועד

. רכזת התעסוקה הדריכה את םם הראיונות הטלפוניים והאישיים חשובה מאוד למשתתפיוואופן קי

ועמדותו התקבלה והוא החל מ"; אווקה וסייעה לו בהגשת קורות החיים למשרה נוספת בחברת "טבע

 לעבוד בחברה. 

לעתים העבודה שאף כי אווקה עובד כיום בחברת "טבע" כמנקה חביות. הוא מספר  - המצב כיום

ד מעבודתו. ורואה את ילדיו, הוא מרוצה מאלא הוא כמעט בהם במשמרות מעייפת ויש ימים ש

הוא מקבל את כל התנאים ו , משולמת במלואה ובזמן,מבעבודתו הקודמתגבוהה כיום משכורתו 
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ואפשרות לקבלת הלוואה מהחברה. עם זאת,  36בונוסים, משכורת ואף להם הוא זכאי שהסוציאליים 

ולכן הוא מעוניין לעבור עובד בה הוא שאווקה מרגיש שאין לו אפשרויות קידום והתפתחות במחלקה 

  מפעיל מכונה.בתור  ,למחלקה אחרת בחברה

 

 

 


