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  2005אי מ
  

  ,ידידים יקרים
  

יורק ובשיתוף עם - מכון ברוקדייל לבקשת הפדרציה היהודית של ניו- וינט'ג-דוח זה הוכן על ידי מאיירס
  . ישראל- וינט'ג
  

 Commission on the Jewish People -לשעבר מנהל ה, הדוח מוקדש לזכרו של חברנו הטוב גארי רובין
  .בטרם עת גרמה לנו לעצב רב ולזעזוע עמוקשפטירתו , יורק- בפדרציה היהודית בניו

  
החשיבות שייחס לנושא משקפת את העניין הרב . לגארי היה חלק חשוב ביוזמה שהביאה לדוח זה

היה לו עניין מיוחד לסייע . שהיה לו בקליטת עולים ובסיוע להם למצוא את מקומם בחברה הישראלית
הייתה בין הראשונות שהכירה בצרכיה , ו של גאריבהנהגת, פדרציית ניו יורק. ליהודים מאזור הקווקז

  .  המיוחדים של אוכלוסייה זו ושתמכה בפעולות משמעותיות למענה
  

גארי האמין בכל . דוח זה הוא רק אחד מבין פרויקטים חשובים רבים שבהם עבדנו עם גארי בשותפות
ביותר להתמודד עם ליבו שחשוב להגיע להבנה מעמיקה של הסוגיות ולבחון את הדרכים הטובות 

  . על מנת שאפשר יהיה לבסס קבלת החלטות על המידע הטוב ביותר שניתן להשיג, סוגיות אלו
  

  .  המחויבות שלו הייתה לנו להשראה והמקצועיות שלו הייתה לנו לאתגר
  

  ק חביב'ג' פרופ
  מנהל

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2005      אפריל                     ה"ניסן תשס

  

  

לא כל שכן כאשר היא , הגירה של קהילה ממקום אחד לשני מהווה אתגר עצום בפני כל המעורבים בה

הקשיים ניכרים הן בקרב האוכלוסייה המהגרת והן בקרב . כרוכה גם בשינוי תרבותי משמעותי

התהליך . הנדרשת להתאים את עצמה ולשלב בתוכה את האוכלוסייה חדשה, האוכלוסייה הקולטת

  .ה סוגיות רבות שיש לבחון אותן ולדון בהן על מנת שתהליך ההשתלבות ינחל הצלחהמעל

  

. גארי רובין הקדיש חלק גדול מחייו המקצועיים לקשר שבין האוכלוסייה המהגרת לאוכלוסייה הקולטת

תמיד שאף לבחון כיצד ניתן לסייע , ב"מ לשעבר או על ארה"על בריה, בין אם כתב על ישראל

הוא ייחס חשיבות . החדשות להתגבר על האתגרים שמציבה ההשתלבות במקום החדשלאוכלוסיות 

הוא הבין . ולדרכים שבהן ניתן לקבל בצורה הטובה ביותר את המהגרים, מקבילה גם לחברה הקולטת

התהליך מחזק ומפיח רוח חדשה גם בקהילה , ואף לימד שבעוד הקהילה הנקלטת זוכה למצוא בית חדש

  . הקולטת

  

מדיניות ואתגרים לעתיד של השתלבות יוצאי קווקז בישראל מוקדש , והולם שדוח זה על צרכיםראוי 

ואף מצביע על , הדוח מציג מחקר על האוכלוסייה הקווקזית ודרכים לסייע לה. לזכרו של גארי רובין

כדי הדוח מכיר בכך ש. כיווני פעולה שעל החברה בישראל לנקוט כדי לקלוט את העולים מאזור הקווקז

  . נדרשת שותפות פעילה של שני הצדדים, להצליח

  

מכון ברוקדייל על פרסום המהדורה הנוכחית של דוח זה ועל הקדשתו לזכרו -וינט'ג-אנו מודים למאיירס

   .של גארי רובין

  

  ליז יפה
  ר"יו

  מלאך. דייויד מ
  ל"מנכ

                 Commission on the Jewish People 
  רציה היהודית של ניו יורק             הפד            
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  הקדמה
  

  .המידע המובא כאן נכון לתאריך זהכן  ועל 2002המחקר המתואר בדוח זה הושלם בשנת 

  

בעי המדיניות ולכל הארגונים העיקריים המעורבים בקליטת המחקר הופץ בתפוצה רחבה לכל קו, בזמנו

ארצי בהשתתפות קובעי מדיניות ברמה -הוא שימש כבסיס ליום עיון כלל. עלייה ונדון בהרחבה

דוח . וכן נציגי הארגונים העובדים עם אוכלוסייה זו ונציגי הקהילה הקווקזית, הממלכתית והמקומית

  . בעקבות הדיונים ביום עיון זה ובפורומים אחריםזה כולל את הידע והתובנות שנרכשו 

  

על מנת שישמש בסיס לסקירה , כיום אנו מוציאים לאור את הדוח באופן שיהיה זמין לציבור  הרחב

  . ולהערכה של ההתפתחויות האחרונות

  

  מחקר מעקב -התפרסם רק מחקר מרכזי אחד על הקהילה הקווקזית בישראל , מאז הכנתו של דוח זה

משרדי להפעיל תכנית - אחר התקדמות בני הנוער הקווקזים מאז התקבלה ההחלטה בפורום הביןארצי

 סיכום קצר של ממצאי מחקר זה נכללים במהדורה זו של הדוח .*ארצית לסיוע לבני נוער אלה-כלל

 לשפר את קליטתם של בני הנוכחי מחקר זה הצביע על ההצלחות של המאמץ המתואר בדוח .הנוכחי

צמצום שיעורי הנשירה והגדלת אחוז התלמידים , ובמיוחד ההשתלבות במערכת החינוך, הנוער

 בהשתלבותם מחקר המעקב בקרב בני הנוער על מספר אתגרים שעדיין קיימים. במסלולים לבגרות

   .המלאה של בני הנוער בחברה הישראלית

  

 בעברית www.jdc.org.il/brookdaleהגרסה המלאה של דוח זה מופיעה באתר האינטרנט של המכון 

  .ובאנגלית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ממצאים ממחקר המשך: קליטת בני נוער יוצאי אזור הקווקז. ד, לוי; .ו, קונסטנטינוב; .ש,פרנקוביץ-אלנבוגן* 
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  מבוא. 1
מסורות בקרבם גורסות שהם צאצאי . יהודי קווקז הם נצר לאחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר

מצאו דרכם לבסוף לאזור המוכר , ובפרס, בבבל, ולאחר הגלות באשור; ממלכת יהודה או ממלכת ישראל

' פרופ. יש עדויות המצביעות על כך שבאזור זה אכן ישבו יהודים כבר לפני חורבן בית שני. כיום כדגאסטן

 כי ראשית התגבשות תרבותם ושפתם כקהילה נפרדת סבור,  שחקר את תולדות יהודי קווקז1אלטשולר

  .במאה החמישית לספירה, כנראה, התרחשה

  

 מציינים הם, יחד עם זאת. 19-יהודי קווקז חיו בבידוד מכלל העולם היהודי והמערב עד סוף המאה ה

ועל קשר עם התנועה הציונית , בגאווה כי הם שמרו על קשר עמוק עם ארץ ישראל במשך מאות שנים

עולים מקווקז הגיעו . 1897נציגיהם השתתפו בקונגרס הציוני הראשון בבאזל בשנת . ראשית ימיהמ

, ובייסוד המושבות באר יעקב" השומר"לארץ בשלוש העליות הראשונות והשתתפו בהקמת ארגון 

  . פרטים אלה אינם ידועים למרבית האוכלוסייה בארץ, ואולם. מחניים ויסוד המעלה

  

במרכז חיי הקהילה עמדו החגים . וררו רבים מעולי קווקז בסביבה בעלת אופי יהודילפני עלייתם התג

שקוימו מתוך הקפדה יתרה על , חתונה ולוויה, מצווה-בר, כגון ברית מילה, היהודיים וטקסי מעבר

הקהילה היהודית המקומית הייתה מורכבת במידה רבה ממשפחות מורחבות שהיו . ההלכה היהודית

זוגות צעירים . המשפחה הייתה היחידה החברתית החשובה ביותר בחיי הפרט. ישואיןביניהן קשרי נ

ובחלק ניכר מהמשפחות התגוררו איתם גם אחים נשואים נוספים , בבית הורי הבעל, בדרך כלל, התגוררו

והחם היה מקבל , במבנה המשפחתי המסורתי הזה החמות ניהלה את כל ענייני הבית. וקרובים אחרים

, המשפחה הפעילה פיקוח חברתי חזק על בניה. בעיקר בנושאים שמחוץ למשק הבית,  הבלעדיההחלטות

  .ערכים מרכזיים) ועודם(היו , כמו גם הכבוד העצמי של הגבר, וכבוד המשפחה

  

הגברים . על פי רוב בעבודה שכירה, היו מועסקים בקווקז) 80%-90%(רובם המכריע של הגברים והנשים 

  ואחוזים נמוכיםשירותים, מכירות, והנשים בפקידות,  מקצועית בתעשייה ובבנייןעבדו בעיקר בעבודה

לעתים על בסיס , חלקם התפרנסו מעסקים פרטיים, בנוסף לעבודתם השכירה. מקצועות חופשייםב

הפרסטרויקה הביאה לגידול במספר יהודי קווקז שפתחו עסקים פרטיים כקריירה . עונתי או מזדמן

  .עיקרית

  

 נפש הגיעו לישראל בשנות השבעים 12,000-כ:  האחרונים יהודי קווקז הגיעו לישראל בשני גליםבעשורים

עולי , עד אמצע שנות התשעים . נפש הגיעו במהלך שנות התשעים60,000-וכ, ובתחילת שנות השמונים

י משרד הבינו. קווקז לא הוגדרו אוכלוסיית יעד ייחודית מבחינת המדיניות בתחום קליטת העלייה

והשיכון היה המשרד הממשלתי הראשון שהפנה משאבים מיוחדים לתכניות למען עולי קווקז בתוקף 

- וינט'בתחילת שנות התשעים ג. העובדה שרבים מהם התיישבו בשכונות שנכללו בפרויקט שיקום שכונות

מיוחדים שניסו להתמודד עם הצרכים ה, יזמו מספר תכניות חלוציות, יורק-בסיוע פדרציית ניו, ישראל

  . של עולי קווקז בתחום התעסוקה והחינוך

                                                 
  .ירושלים, מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית. יהודי מזרח קווקז. 1990. מ, אלטשולר 1
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שביטאה ניסיון לפתח מדיניות ותכניות , משרדית לנושא עולי קווקז- הוקמה ועדה בין1995באפריל 

מיוחדות למען אוכלוסייה זו מתוך ראייה ארצית ובאמצעות שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה 

ה עריכת סדרת מחקרים על עולי קווקז שהגיעו בשנות אחת היוזמות של הוועדה היית. וארגונים שונים

  . התשעים

  

מידע שיטתי על קבוצת , בפעם הראשונה, וסיפק 1977-במכון ברוקדייל -וינט'ידי ג-המחקרים שנערכו על

המחקרים הצביעו על כך שרבות מהדעות . עולים זו ועל הסתגלותם לחברה הישראלית במגוון תחומים

, בניגוד לתפיסה שזו קהילה סגורה ומסוגרת, למשל. ז היו מוגזמות במידה רבההרווחות לגבי עולי קווק

הממצאים מצביעים על כך שרבים מעולי קווקז אכן מעוניינים בקשרים נרחבים יותר עם ישראלים 

הממצאים הבליטו את ההטרוגניות והשונות הנרחבות בקרב קהילת . ותיקים ועם החברה הישראלית

ו על הפוטנציאל של התבססות על נקודות החוזק של הקהילה בפיתוח מדיניות והצביע, יוצאי קווקז

 ואתגרים בהסתגלותם של עולי  משמעותיותהמחקר הצביע על בעיות, בה בשעה. ותכניות התערבות

ממצאים אלה שימשו בסיס לפיתוח . תעסוקה וחינוך, כולל ידיעת השפה העברית, קווקז בתחומים רבים

  .חומים רביםמדיניות ותכניות בת

  

כגון , הוענקו להם זכויות מיוחדות, "אוכלוסייה ייחודית"בעקבות ההחלטה להגדיר את עולי קווקז כ

הופעלו מספר תכניות . הרחבת הזכאות לשירותי משרד הקליטה לעשר שנים וסיוע מיוחד לסטונטים

) לות לימודית אחרתפעי(א "תכנית פל, התכניות לפיתוח מנהיגות: ביניהן ראויות לציון, ממלכתיות

וכן התכנית לעידוד רכישת השכלה גבוהה , בעיקר לקראת בחינת הבגרות, המכוונת למתן סיוע לימודי

הופעלו יוזמות מקומיות בתחומים , בנוסף. שהביאה לגידול משמעותי במספר הסטודנטים יוצאי קווקז

  . שונים

  

ץ גישה כוללנית לשילובם של עולי קווקז לאמהחלו כמה רשויות מקומיות בשנים האחרונות , יתר על כן

תכניות אלה נמצאות כיום . חינוך ושילוב חברתי,  בתחומים כגון תעסוקהותולהפעיל תכניות משולב

המדיניות הנוכחית כלפי עולי קווקז מאופיינת במגמה חזקה לכלול ולערב את . בשלבן ההתחלתי

ולכן היוזמות . בתכנון ויישום תכניותהמנהיגות הקהילתית ואת בני הקהילה בעיצוב מדיניות ו

  . הכוללניות המקומיות כוללות מרכיב חזק של שיתוף קהילת עולי קווקז

  

, הכשרה מקצועית, תעסוקה: הסקירה הנוכחית מתייחסת להשתלבותם של עולי קווקז במגוון תחומים

יסודי -וך היסודי והעלהחינ, הגיל הרך(חינוך פורמלי ובלתי פורמלי , משפחה, פיתוח מנהיגות קהילתית

הסקירה . והשירות הצבאי, התנהגויות סיכון של בני נוער, וקליטה חברתית של בני נוער) והשכלה גבוהה

שבהן ניתן , ומזהה נקודות חוזק של הקהילה, עומדת על התחומים שבהם יש להגביר את המענים

  .להסתייע בפיתוח מענים אלה

  

  :מקורות המידע לסקירה זו כוללים

 . 1997-מכון ברוקדייל ב-וינט'ידי ג-אים משלושת המחקרים על עולי קווקז שנערכו עלממצ 
,  קובעי מדיניות וספקי שירותים בתחומים השונים40-סדרת ראיונות מקיפים שנערכו עם למעלה מ 

 .וכן עם פעילים בקהילה במישור הארצי והמקומי
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 .קבוצות מיקוד עם בני נוער יוצאי קווקז 
ים בשטח ותצפיות על דיונים ופעילויות בכמה ערים שיש בהן ריכוזים גדולים של סיורים מקצועי 

 . עולי קווקז
משתתפים שהוקדש לדיון בממצאי -דברים שנאמרו בקבוצות דיון שהתקיימו במסגרת יום עיון רב 

  .הסקירה

  

  תעסוקה והכשרה מקצועית. 2
  הבעיות העיקריות

אפילו בקרב ) 1997- מהנשים ב43%-מהגברים ו 57%(שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה  

שפגעה בעיקר ,  חלה הרעה במצב שוק העבודה1997מאז . אנשים בעלי היסטוריה תעסוקתית

ששיעורי ) למרות העובדה שאין נתונים עדכניים(כך שניתן לצפות , בעובדים בלתי מקצועיים

  . ההשתתפות בכוח העבודה ירדו עוד יותר

 .שבהן אף אחד מבני הזוג בגילאי עבודה אינו עובד) 23%(שיעור גדול של משפחות  
יש מידה . מחציתם מועסקים בעבודות בלתי מקצועיות: רמת תעסוקה נמוכה בקרב המועסקים 

, חופשיים וטכניים,  נקלטו במקצועות אקדמיים4%רק : ניכרת של ניידות תעסוקתית כלפי מטה

  . שעבדו במקצועות אלה בטרם העלייה26%-בהשוואה ל

 . למדו בקורסים מקצועיים14%רק : השתתפות מוגבלת בהכשרה מקצועית 
 מהנמצאים 45%(שלא השתפרה במידה משמעותית במהלך השהייה בארץ , שליטה לקויה בעברית 

  ). אינם יכולים לקרוא מכתב כזה34%-ו, בישראל למעלה משש שנים אינם יכולים לכתוב מכתב פשוט

בנוסף לחוסר שליטה , ) למדו פחות מתשע שנים30%(מאוד לחלק משמעותי יש השכלה מוגבלת  

שני הגורמים הללו מביאים לכך שהם אינם יכולים להתקבל לקורסי הכשרה . מספקת בעברית

  .ולרכוש מקצוע, מקצועית

נכונות של גברים עולי קווקז רבים להשקיע זמן וכסף בלימודים כדי לשפר את משאביהם -אי 

 .האישיים
ת של מעסיקים ופקידי השמה כלפי הגברים עולי קווקז הנובעות מסטריאוטיפים עמדות בלתי אוהדו 

 .שליליים
 

  מדיניות ותכניות התערבות

האריכה לעשר שנים , המדיניות החדשה הרואה את עולי קווקז כאוכלוסייה מיוחדת, ברמה הארצית 

עיים מטעם את משך זכאותם להשתתפות משרד הקליטה במימון שכרם וללימודים בקורסים מקצו

 . המשרד
 :פותח מודל מודולרי של רצף שירותים תעסוקתיים הכולל את הרכיבים הבאים 

שהמשתתפים בה לומדים להגדיר מטרות אישיות  סדנה להכנה לעבודה -העצמה תעסוקתית  -

וכן לעצב תכנית ; מאידך, והמציאות בשוק העבודה, מחד, בתחום התעסוקה לנוכח יכולותיהם

 .ות אלהאישית למימוש מטר
 .תגבור בעברית -
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 .השלמת השכלה -
 .הכשרה מקצועית -
 . השמה בעבודה -
 .ליווי בשלבי הקליטה הראשונים במקום העבודה -
במסגרת קורסי ערב על מנת למנוע מהם , שדרוג מקצועי של מי שמועסקים בעבודות ברמה נמוכה -

 .את הצורך לעזוב את עבודתם לצורך לימודים
 .יזמות עסקית -
 . מיומנויות מקצועיות עם מיומנויות בסיסיות של ניהול עסק קטןשילוב של הקניית -
פרט לתכנית של פיתוח יזמות עסקית ומתן סיוע כספי ומקצועי בהקמת עסקים קטנים אשר מופעלת  

ועל בסיס , בהיקף מצומצם, הופעלו עד כה רק חלקים מהמודל ברמה יישובית, על בסיס ארצי

מה תעסוקתית עם לימודי עברית בה השתתפו שתי קבוצות תכנית המשלבת העצ, לדוגמה. ניסיוני

תגבור נוסף בעברית טכנית למי ; נשים בבאר שבע וקבוצה מעורבת של גברים ונשים בקריית גת

קורס ערב בניהול ; גת-בנצרת עילית ובקריית, כגון חשמלאים ושרברבים, שמועסקים במקצועות

האחרונים התחילה לפעול בשדרות תכנית בחודשים .  עם השמה בעבודה בחדרהאתרי אינטרנט

 .כוללנית שכוללת את כל מרכיבי המודל של רצף שירותים תעסוקתיים
, ג תכנית"מופעלת בשנת תשס, מתוך הבנת החיוניות של ידיעת עברית להשתלבות בתעסוקה 

ישראל במימון -וינט'ידי ג-התכנית מופעלת על. המשלבת לימוד עברית עם סדנת להכנה לעבודה

  . שנות לימוד15-7והיא מיועדת לבוגרים בלתי מועסקים בגיל העבודה בעלי , יורק-רציית ניופד

יתרונות ב של עולי קווקז אמון-בעיקר בשל אי, בחלק מהתכניות התגלעו קשיים בגיוס המשתתפים 

במיוחד אם הם מועסקים ולו גם בעבודה , לטווח ארוך של הכשרה ושל השקעת זמן וכסף בלימודים

 .  אחת הדרכים להתגבר על קושי זה היא באמצעות גיוס בני הקהילה לשיווק התכניות. זמנית
  

 אתגרים לעתיד 
ארצית בתחום - הזכאות לסבסוד שכר והכשרה מקצועית מהווה בסיס למדיניות כללהארכת משך 

אנשי מקצוע המעורבים בתחום זה מסכימים שיש לכלול את , עם זאת. התעסוקה של עולי קווקז

והפועלת , כחלק ממדיניות כוללנית יותר המציעה תמיכה בכל השלבים של תהליך התעסוקהאלה 

, וגמישים, מחד, המודלים של התערבות צריכים להיות מקיפים. יחד עם כל הארגונים המעורבים

, הקבוצות השונות באוכלוסיית יוצאי קווקז-כדי שיוכלו לענות על הצרכים השונים של תת, מאידך

שחלקים ממנו , נראה שהמודל המודולרי של רצף שירותי תעסוקה. נאים המקומייםולהתאים לת

יש צורך לבחון את יעילותם של , לפיכך. עונה על דרישות אלה, מיושמים במספר רשויות מקומיות

 .ולהגביר את הפצתם, באופן שיטתי יותר, ומרכיביהם השונים, מודלים אלה
 מקצועי גם בעבור אנשים המועסקים בעבודות בלתי הטמעת החשיבות של השלמת השכלה ושדרוג 

להגביר את סיכוייהם להתקדם , מקצועיות על מנת לצמצם את הסיכויים שייפלטו ממקום העבודה

 .במקום העבודה ולהגדיל את שביעות רצונם מעבודתם
שהוכיחו עצמן כמסלול , יוזמה מבטיחה אחרת שאפשר להרחיבה היא תכניות של יזמות עסקית 

ניתן להרחיב את היוזמה הזו לערים נוספות . ם של כניסה לשוק העבודה בעבור עולי קווקזמתאי



  

  6

במיוחד חשוב להגדיל את ניצול אפשרויות ). י"מט(בישראל שבהן פועלים מרכזים לטיפוח יזמות 

 .כדי לשפר את סיכוי ההישרדות של העסקים, ידי יזמים בכוח-ההכשרה והייעוץ על
שחלקן לא עבדו מעולם וחלקן עובדות בעבודות , בהקשר לנשים עולות קווקזיש לנקוט מאמץ מיוחד  

הצרכים של נשים אלה לסיוע כוללים הגדרת . ואשר מראות מוטיבציה לעבודה, זמניות ברמה נמוכה

השמה והסדרים לטיפול בילדים בעודן , לימוד מקצוע, שאיפות אישיות מציאותיות באשר לתעסוקה

יש צורך לסייע להן בהתמודדות עם ההשלכות של תעסוקתן על המערכת , סףבנו. לומדות או עובדות

 .המשפחתית הכוללת
וכן פרסום , ולגיוס משתתפים, ניצול הכוחות שבתוך הקהילה לפיתוח תכניות ולשיווקן בקהילה 

והגדלת יוקרתם של אנשים מצליחים כך שישמשו ) בעלי עסקים מצליחים, למשל(סיפורי הצלחה 

 . שאיתה יוכלו האחרים להזדהות ולחקותדוגמה אישית
דבר זה . מקצוע מהקהילה לתפקידים הדורשים מגע ישיר עם האוכלוסייה-גיוס אנשי מקצוע וסמך 

חשוב כפליים בתחום של יזמות עסקית שבה היזם בכוח אמור לחשוף בפני הרכז את רעיונותיו 

 .העסקיים ואת משאביו הפיננסיים
אנשי המקצוע במערכות ההכשרה וההשמה כדי להגדיל את ההבנה פיתוח רגישות תרבותית בקרב  

 .ולשפר את התקשורת בינם לבין העולים מקווקז
, אבל ודאי לא רק, גם, גיוס קהילת המעסיקים כשותפים בקידום קליטתם של עולי קווקז בעבודה 

 .  בעזרת תמריצים כספיים
 

  קהילה. 3
  הבעיות העיקריות

 1997מאז . ות הקהילתית בקרב עולי קווקז הייתה מוגבלת ביותרעד לפני שנים אחדות ההתארגנ 

וחל גידול במספר , חלה התקדמות משמעותית בעקבות קורסי מנהיגות קהילתית ארציים ויישוביים

נראה שקיימת מידה מסוימת . הסטודנטים יוצאי קווקז המחויבים לקהילה ונכונים לפעול לקידומה

תפקידיהם ותחומי , בין נציגי הרשויות לגבי אופי מעורבותםשל מתח בין המנהיגות הקהילתית ל

  .האחריות של פעילי הקהילה

  .התדמית השלילית של עולי קווקז בחברה הישראלית יוצרת דימוי עצמי קולקטיבי נחות 

חוסר אמון וחשדנות כלפי נותני שירותים מביאים לרמה נמוכה של שימוש באותם שירותים  

 .להתקדם ולהתגבר על קשייהםהדרושים להם כדי שיוכלו 
  

  מדיניות ותכניות התערבות

הן במישור הארצי והן במישור , אחת ההצלחות המרכזיות היא בתחום פיתוח המנהיגות הקהילתית 

הביטויים הפורמליים לכך הם התארגנויות של עמותות מקומיות של עולי קווקז היוזמות . המקומי

  .  לקדם תכניות שונות בעבור הקהילהומפעילות רשת ענפה של מתנדבים הפועלים 

. אחד היעדים המרכזיים של המדיניות לגבי עולי קווקז הוא חיזוק הדימוי העצמי הקולקטיבי שלהם 

ונעשו מאמצים לאתר כוחות , לצורך זה פותחו תכניות בתחום התרבות והמורשת של יהודי קווקז

 . אלית בכל תחומי החייםחזקים בתוך הקהילה שיסייעו בהשתלבות הקהילה בחברה הישר
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  אתגרים לעתיד

תחומי פעולתם ואופי , תיאום ציפיות בין פעילי הקהילה לבין נציגי הרשויות לגבי תפקידיהם 

מנהיגות הקהילה במישור הארצי והעמותות , ימעורבותם של פעילי הקהילה במישור המקומ

 .וכן לגבי דפוסי העבודה המשותפת עם נציגי הרשויות, הקהילתיות למיניהן
כמצוין , הכשרת פעילים מקומיים וארציים בהתאם לתפקידים ולתחומי האחריות שייקבעו במשותף 

 . בפסקה הקודמת
תרבותיים והקניית דרכי עבודה -יןהרחבת ההכשרה לאנשי המקצוע ונותני השירותים בנושאים ב 

 .תרבות-רגישות
בעיקר בני נוער ובוגרים , פיתוח תכניות ופעילויות משותפות לישראלים ותיקים ולעולי קווקז 

  .כדי להגביר את ההבנה ההדדית ביניהם, בתחומי עניין משותפים, צעירים

פתה של החברה הישראלית יש להגביר את חשי, על מנת לשנות את הדימוי השלילי של יוצאי קווקז 

החל בתולדותיה ובקשר ההמשכי החזק שלה לעם ישראל ועם ארץ , לנקודות החוזק של קהילה זו

הזמרת שרית , למשל(וגיבורי תרבות עכשוויים בני הקהילה , דרך תרבותה והפולקלור שלה, ישראל

 .וכלה בהישגים של בני הקהילה, )חדד
  

  משפחה. 4
  הבעיות העיקריות

המשפחה ממשיכה . יא מסגרת ההתייחסות וההשתייכות העיקרית של הפרט יוצא קווקזהמשפחה ה 

והיא מצליחה במידה ניכרת לשמור על הסולידריות שלה ועל דפוסי , להיות מקור תמיכה מרכזי

עד , ידי אחד מהם-אחאים יעזרו ויעבדו ללא תשלום בעסק שהוקם על, למשל, כך. העזרה ההדדית

 .דוגמה נוספת היא התמיכה של החמיות בטיפול בילדים הרכים. חשזה יתחיל להניב רוו
וקשיי ההסתגלות של בני , המשפחה של עולי קווקז הושפעה באופן קשה מתהליך העלייה, עם זאת 

 .הקהילה מיוחסים במידה רבה להתערערותה של המשפחה
מיננטיות של התערערות הדו: ישנן עדויות לשני תהליכים עיקריים של שינוי בדפוסי המשפחה 

, ושינוי בחלוקת התפקידים בין גברים לנשים, ובעיקר מעמדה של החמות, המשפחה המורחבת

 .בין הורים לילדים, ובמידה פחותה יותר
הוריות המתמודדות עם -אחת ההשלכות של שינויים אלה היא הגידול במספרן של אמהות חד 

 .האתגר של ניהול חייהן הן וחיי ילדיהן באופן עצמאי
אשר נובעת , תני שירותים מבטאים גם דאגה לגבי עדויות המצביעות על עלייה באלימות במשפחהנו 

תרבותיים שעמם עליהם -ומהשינויים החברתיים, מהמצב הכלכלי הקשה של משפחות עולי קווקז

, עם זאת. נותני השירותים מדווחים על אלימות המופנית הן כלפי בני זוג והן כלפי ילדים. להתמודד

 .להדגיש שהיקפה של תופעה זו לא נבחן באופן שיטתייש 
קשייה של .  מספר דפוסים משפחתיים במסורת הקווקזית שנשמרו מהווים אף הם גורם לדאגה 

מקשים על , נכונותה לוותר על מעמדה הסמכותי במשפחה-החמות להסתגל לנורמות הישראליות ואי

 ).שימוש בשעות הפנאי, ול בתינוקותבטיפ, למשל(הדור הצעיר במשפחה לאמץ דפוסים חדשים 
החוסם מסלולי ניידות לבנות , הוא נישואין של בנות קטינות, חוקיותו-על אף אי, מנהג נוסף השכיח 

 .אלה
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  מדיניות ותכניות התערבות

ולסייע לה בהשתלבותה בחברה , למרות המדיניות המוצהרת לחזק את משפחת עולי קווקז 

דוגמאות לתכניות . ות בתחום זה הופעלו על בסיס מוגבל בלבדתכניות ההתערב, הישראלית כמשפחה

 :כאלה הן
שבה הורים וילדים מכינים חומר על ,  תכנית לגישור על הפער בין הורים לילדים-משפחה ברשת  -

תכנית זו מקרבת את הילדים למסורת . המסורת הקווקזית באמצעות מאגרי מידע ממוחשבים

 .רים למחשביםובו בזמן חושפת את ההו, הקווקזית
בצד ההסתגלות , תכניות המיועדות לתמוך בחמיות בשמירה על תפקידן בתהליך גידול הילדים -

 .לתמורות הנובעות מהעלייה
 .הוריות-תכניות וקבוצות תמיכה לאמהות חד -

  

  אתגרים לעתיד

עם . בשלבים שונים של פיתוח נמצאות יוזמות חשובות לסייע למשפחה בתהליכים של מעבר תרבותי 

 .מאמצים מוגבלים אלה דורשים השקעה נוספת וכן הפצה נרחבת יותר, אתז
, חשוב להגביר את המודעות בקרב אנשי מקצוע המפעילים תכניות התערבות בתחומים כגון חינוך 

להשפעה שיש להשתתפותם של  בני משפחה שונים בתכניות כאלה על האיזון ועל , גיל רך ותעסוקה

 רבות מהתכניות הללו יצטרכו להתפתח ולכלול מרכיבים המכוונים ,לפיכך. היחסים בתוך המשפחה

דוגמה לכך . ולערב את המשפחה כולה בחלקים מתכניות ההתערבות, להתמודד עם שינויים אלה

 .המתבצעת כיום הן תכניות משותפות לחמיות ולאמהות צעירות המתמקדות בהליכי גידול הילדים
די להעריך את היקפה וטבעה  של האלימות במשפחה כך יש צורך לנקוט במאמצים גדולים יותר כ 

  .שניתן יהיה להתמודד איתה באופן יעיל

  

  חינוך פורמלי. 5
   הגיל הרך5.1

  הבעיות העיקריות

שיעור השתתפות נמוך מאוד של ילדים יוצאי קווקז בגיל הרך במסגרות חינוך יוצר פערים במוכנותם  

 44%- רק כ1997-בסקר שנערך ב, לדוגמה, כך. ךוביכולתם להשתלב מאוחר יותר במערכת החינו

- בהשוואה לשני, )'מעון וכו, גן( יוצאי קווקז השתתפו במסגרת חינוכית כלשהי 3מהילדים גילאי 

  .    שלישים מכלל האוכלוסייה הישראלית בגיל זה

 ועל, ארציים על הצרכים של הילדים יוצאי קווקז בגיל הרך ומשפחותיהם-אין כיום נתונים כלל 

  .דרכים יעילות לתת להם מענים

  

 מדיניות ותכניות התערבות 
בכמה מהיישובים בארץ , עם זאת. כיום אין מדיניות פורמלית לטיפול בגיל הרך בקרב יוצאי קווקז 

ביוזמתן של קרנות , אור עקיבא ופרדס חנה, למשל(נערכים ניסיונות ראשוניים לטפל בנושא זה 

 .מערכת הבריאותהן במערכת החינוך והן ב, )שונות
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 אתגרים לעתיד
והתאמתן , מציאת דרכים להגדיל את שיעור ההשתתפות של ילדים רכים במסגרות לחינוך לגיל הרך 

 .של מסגרות אלה לצרכים התרבותיים של אוכלוסייה זו
העמדת מגוון אלטרנטיבות למתן חינוך והעשרה בגיל הרך על מנת לאפשר לילדים לרכוש מיומנויות  

  .מאידך, וכיבוד העדפות ההורים, מחד, שתלבות במערכת החינוךחשובות לה

פיתוח והפעלה של תכניות לקידום התפתחותם והעשרתם של ילדים בגיל הרך גם מחוץ למסגרות  

חלק מהיוזמות הראשוניות שתוארו יכולות . תכניות ביתיות ואחרות, באמצעות טיפת חלב, החינוך

 .  חבתלשמש בסיס לתכניות כאלה ולהפצתן הנר
ניכר מחסור משמעותי במידע על התרבות : מתן הכשרה הולמת לצוות החינוכי במסגרות לגיל הרך 

תרבות כיצד לפנות אל הילדים ואל  ההורים ולהתמודד -ושל דרכים רגישות, וההבנה שלה, הקווקזית

  .    עם צורכיהם הייחודיים

רכים וההעדפות של ילדים בגיל הרך ביסוס מדיניות ופיתוח תכניות על סמך מידע שיטתי לגבי הצ 

 . ומשפחותיהם באוכלוסיית יוצאי קווקז
  

  יסודי- חינוך יסודי וחינוך על5.2

  הבעיות העיקריות

בשיעור נמוך של זכאות לתעודת , בין היתר, הישגים לימודיים נמוכים בכל הרמות המתבטאים 

 .    הספר התיכון-בגרות בסיום בית
, לדוגמה, כך. הספר-המקשים על הצלחה בבית, יטה בשפה העבריתקשיים לאורך זמן ברכישת של 

השוהים  בארץ שש שנים ,  מלמדים כי גם בקרב בני הנוער הוותיקים יחסית1997-ממצאי המחקר ב

  .  כי הם מתקשים לענות על שאלות בבחינות בגלל קשיים בעברית22%דיווחו , ויותר

הספר -ומחטיבת הביניים לבית, יבת הבינייםהספר היסודי לחט- קושי משמעותי במעברים מבית 

 .התיכון
- הספר לבין הורי התלמידים ומעורבות לא מספקת של הורים בבתי-קשיי תקשורת בין צוות בית 

 .הספר
   מבני הנוער יוצאי קווקז גילאי 25%- כ1997-ב. הספר התיכון-שיעורי נשירה גבוהים מאוד מבית 

 .  במגזר היהודי5.5%לעומת ,  החינוךספר שבפיקוח משרד-  לא למדו בבתי17-14
ידי מכון ברוקדייל בשיתוף משרד - על2002ממצאים ממחקר ארצי שנערך בסוף שנת , עם זאת 

: כי חלה ירידה משמעותית בשיעורי הנשירהמגלים , ישראל-וינט'המשרד לקליטת העלייה וג, החינוך

ספר של משרד החינוך - לא למדו בבתי17-14 מבני הנוער יוצאי קווקז בני 25% 1997-ב, בעוד שכאמור

 . לא למדו כלל6%-ספר של משרד החינוך ו- לא למדו בבתי14% 2002-הרי שב,  לא למדו כלל10%-ו
  

  מדיניות ותכניות התערבות
מדיניות זו . בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי במדיניות הסיוע בתחום החינוך ליוצאי קווקז

ת של כספים המוקצים לסיוע לימודי ולתכנית ארצית לשיפור התבטאה בעיקר בהגדלה משמעותי

, הצהריים-המתקיימת בשעות אחר, )פעילות לימודית אחרת(א "תכנית פל. ההישגים הלימודיים

- מתמקדת בהכנת התלמידים לבגרות ובשיפור הישגיהם הלימודיים של תלמידי חטיבת הביניים ובית
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נתונים . א" ערים שונות השתתפו בתכנית פל25- ב17-13גילאי  בני נוער 2,500- כ2001בשנת . ספר תיכון

ידי מפעילי התכנית מצביעים על כך שכמעט כל התלמידים שהשתתפו בתכנית ונבחנו -שנאספו על

  .עברו את הבחינות, בבחינות הבגרות
  

 לשפר שמטרתן, יסודי ובקרב מורים-ישנן תכניות התערבות בקרב ילדים ובני נוער בחינוך היסודי והעל

, את השתלבות התלמידים במערכת החינוך ואת יכולת המורים להתמודד עם אתגר קליטת יוצאי קווקז

  :לדוגמה

במסגרתה מוענקים למורים כלים מתאימים , יורק מפעילה תכנית להכשרת מורים-פדרציית ניו 

 .ספר עתירי עולים-לעבודה עם תלמידים בבתי
תרבותית -פיתוח גישה רב, פוח ההישגים בשפה העבריתמושם דגש על טי, "מרקם"במסגרת התכנית  

. לות ייחודיות המותאמות לתלמידים קווקזיםודרכי הוראה ופע, הספר ופיתוח חומרי למידה-בבית

, יורק-ידי פדרציית ניו-התכנית ממומנת על. ג התכנית מופעלת בשדרות"בשנת הלימודים תשס

 .שיקום שכונות וקרנות,  הקליטהח משרד"מט, משרד החינוך, ישראל-וינט'בשיתוף ג
הספר שיש בהם אוכלוסייה גדולה של עולי -הוחל ביוזמה ארצית להכשיר ולהעסיק מגשרים בבתי 

ניסיונות אחרים לשפר , או בוצעו באופן שיטתי, לא פותחו. ומספר המגשרים גדל באופן ניכר, קווקז

 . ת קיימות מספר יוזמותברמה המקומי, עם זאת. הספר-ולחזק את הקשר בין ההורים לבית
הספר שתסייע להם בהתמודדות עם הקליטה -אין מדיניות ארצית בתחום ההכשרה לצוותים של בתי 

כגון , ספרית שניתן ללמוד מהן-היו כמה יוזמות חשובות ברמה הבית. של תלמידים יוצאי קווקז

  .בה יותריוזמות אלו יכולות לשמש בסיס לפיתוח תכניות עם תשתית רח. בשדרות ובעכו

  

  אתגרים לעתיד

בשנים האחרונות התקיימו מאמצים , כפי שהוזכר: המשך המאמצים לשפר את ההישגים הלימודיים 

חשוב להמשיך .  והשפעתם נבחנת במחקר ארצי המתקיים כיום, ארציים ניכרים בתחום זה-כלל

ם שלא קיבלו בתחומים שבהם ייחשפו צרכי, ולחזק את התכניות הקיימות, במאמצים לשפר הישגים

ובין חטיבת , הספר היסודי לחטיבת הביניים-חשוב למקד את הסיוע במעברים שבין בית. מענה

 . הספר התיכון-הביניים לבית
המשך הגברת המודעות בקרב יוצאי קווקז לגבי ההשלכות של הבחירה בין מסלולי הלימוד השונים  

 .על האפשרויות להשכלה גבוהה, הספר התיכון-בבית
שיענו על הצרכים וההעדפות של , יעור הנשירה ומציאת חלופות הולמות לתלמידים שנשרוצמצום ש 

 . אוכלוסייה זו
מערכת החינוך מקצה לעולי קווקז שעות ללימוד השפה : התמודדות עם קשיים בשפה העברית 

מומחים טוענים שיש . הדעות חלוקות לגבי הדרך שבה מלמדים את השפה העברית, עם זאת. העברית

ושמורים שלא קיבלו הכשרה כזו לא יוכלו , כשיר את המורים ללמד את העברית כשפה זרהלה

  . להמשיך ולמלא תפקיד זה

התכניות בתחום זה הן מוגבלות למדי , כפי שנאמר: הספר-שיפור התקשורת בין ההורים לבית 

. צאי קווקזהספר שיש בהם אוכלוסייה גדולה של יו-וכוללות בעיקר הכשרה וגיוס של מגשרים בבתי

עדיין קיים צורך במגשרים נוספים , למרות שהתכנית לשיפור התקשורת הורחבה באופן משמעותי

הספר לבין ההורים בדרכים -יש צורך גם לפתח את התקשורת בין בתי. ובהכשרה טובה יותר בעבורם

 .נוספות
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רבות הקווקזית ניכר מחסור משמעותי במידע על הת: הספר-מתן הכשרה הולמת למורים ולצוות בית 

. תרבות כיצד לפנות אל התלמידים ואל הוריהם ולענות על צורכיהם-ועל דרכים רגישות, ובהבנתה

ומודים שהם אינם מצוידים היטב כדי , אנשי מקצוע בתחום החינוך משוועים לקבל מידע מסוג זה

ם אף הם קבוצת תלמידים שאינם יוצאי קווקז מהווי. שיוכלו לחנך באופן יעיל את האוכלוסייה הזו

 . יעד חשובה בהקשר זה
לאור החשש המועלה כי חלק מהמשאבים הרבים המיועדים לתלמידים יוצאי קווקז מנוצלים  

יש לבחון באיזו מידה המשאבים הרבים אכן מגיעים אל אוכלוסיית , ספריים-לצרכים כלל בית

ומות המושקעות לבין לבחון את ההלימה בין התש, וכן, התלמידים יוצאי קווקז ומשרתים אותה

 .      התפוקות המתקבלות
  

   השכלה גבוהה5.3
  הבעיות העיקריות

. למדו במוסדות להשכלה גבוהה עשרות בודדות בלבד של צעירים יוצאי קווקז, עד לפני מספר שנים 

, בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הסטודנטים יוצאי קווקז במוסדות להשכלה גבוהה

הן בקרב , גוברת המודעות לחשיבות ההשתלבות במסגרות אלה, בד בבד. 700-ע כיום לכומספרם מגי

  .הקהילה והן בקרב גורמי הקליטה

  
  מדיניות ותכניות התערבות

הגידול המשמעותי בהשתלבותם של יוצאי קווקז במוסדות להשכלה גבוהה נובע בעיקרו משינוי  

שינוי זה .  שנים4-בהפעלתה הוחל לפני כש, משמעותי במדיניות הסיוע הניתן לסטודנטים אלה

הניתן להם , וכן סיוע לימודי וחברתי, מתבטא בהגדלת מלגות לשכר לימוד ומלגות קיום חודשיות

  .  ממינהל הסטודנטים הארצי ומקרנות שונות

  

  אתגרים לעתיד

שרים ידי אנשי המקצוע שרואיינו לצורך סקירה זו מתייחס לק-אחד האתגרים העיקריים המודגש על 

פיתוח פעילויות , וביתר דיוק. בין תכניות התערבות קיימות לבין גיוס הכוחות הפנימיים של הקהילה

, למשל. שבהן סטודנטים יוצאי קווקז יקבלו הזדמנות לתרום לקהילה ולשמש דוגמה אישית חיובית

 כגון תכנית ספר-עידוד סטודנטים יוצאי קווקז המקבלים מלגה להיות פעילים בתכניות לתלמידי בית

א אשר שיפרו את הישגיהם הלימודיים כחונכים של תלמידים צעירים "והפעלת תלמידי פל, א"פל

, חשוב להבטיח את המשכיותם, לאור ההצלחה הדרמטית של מאמצים קיימים, יתר על כן. יותר

 .    ולחזק את המודעות לגבי החשיבות של ההשכלה הגבוהה בקרב בני הקהילה
   

  י פורמלי והשתלבות חברתית של בני נוער חינוך בלת. 6
  הבעיות העיקריות

וישנן , הספר-ישנה שונות ניכרת באיכות השילוב החברתי של הילדים ובני הנוער עולי קווקז בבתי 

 .עדויות לניכור ולהתנסות בעמדות שליליות כלפיהם
ידי בני נוער -חו עלכפי שדוו, ישנה גם שונות ניכרת בהיקף הקשרים החברתיים עם ישראלים ותיקים 

 .רבים ביטאו עניין בהרחבת הקשרים החברתיים שלהם עם ישראלים ותיקים. יוצאי קווקז
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. עולי קווקז משתתפים באופן מוגבל בחינוך הבלתי פורמלי לאחר הלימודים ובפעילויות העשרה 

 מותאמות משום העובדה שפעילויות רבות אינן, משום העלות הגבוהה יחסית של פעילויות אלה, זאת

ובגלל הקושי של חלק מבני הנוער עולי קווקז , ומשום שלא מוצעות פעילויות מועדפות, תרבותית

 .בפעילויות משולבות" להיפתח"
   

  מדיניות ותכניות פעולה

. בדרך כלל נראה שקיימת פעילות מוגבלת יחסית המתמקדת אך ורק בשילוב החברתי של עולי קווקז 

כוללות גם מרכיבים , דן העיקרי הוא לקדם הישגים לימודייםרבות מהתכניות שיע, עם זאת

 .המיועדים לשפר את השילוב החברתי
המאמצים לעודד בני נוער להשתתף בתכניות חינוך בלתי פורמליות לאחר הלימודים מוגבלים אף  

חלק . א נותנת חינוך בלתי פורמלי ופעילויות העשרה בנוסף לתמיכה לימודית"תכנית פל. הם

 .סים נותנים הנחות וסבסוד לבני נוער עולי קווקז המשתתפים בפעילויותיהם"מהמתנ
במספר רשויות מקומיות החלו לפתח תכניות המיועדות במיוחד לבני נוער עולי קווקז והאמורות  

 .  ולפתח מנהיגות של בני נוער, לשפר את הדימוי העצמי הקולקטיבי שלהם כקווקזים, להעצים אותם
  

  אתגרים לעתיד

שי המפתח שרואיינו מדגישים שניתן לעשות הרבה יותר בהקשר לשילוב החברתי של בני הנוער אנ 

 .עולי קווקז
ביצוע פעילויות לשיפור הדימוי הציבורי והדימוי העצמי של בני הנוער : שני אתגרים מרכזיים הם 

 .ם לבין הוותיקיםויצירת הזדמנויות רבות ומגוונות יותר לשילוב חברתי חיובי בין העולי, עולי קווקז
  

  )התנהגויות סיכון(התנהגות בלתי נורמטיבית . 7
  הבעיות העיקריות

אחוז הנשירה הגבוה בקרב בני נוער יוצאי קווקז מעמיד רבים מהם בסיכון למעורבות בהתנהגויות  

גורמים אחרים המעמידים את בני הנוער עולי קווקז בסיכון . בלתי נורמטיביות או התנהגויות סיכון

התעסוקה של ההורים וההשפעה של העלייה על המשפחה ועל -חוסר, התנאים הכלכליים הקשיםהם 

. ישנן עדויות של אנשי מקצוע המצביעות על שיעור גבוה של התנהגויות סיכון בקרבם. יציבותה

אין בנמצא נתונים שיטתיים לגבי היקף התנהגויות עברייניות והתנהגויות סיכון , למרבה הצער, אולם

 .ת בקרב עולי קווקזאחרו
  

  מדיניות ותכניות פעולה

ברוב השירותים המיועדים לבני נוער בסיכון אין תכניות נפרדות או מדיניות ייחודית למען עולי  

 .אף שרבים משירותים אלה מכירים במאפייניהם ובצורכיהם הייחודיים של עולים אלה, קווקז
- מתכניותיהם המיוחדות לעולים מבריתכמה מהשירותים מטפלים בצרכים של עולי קווקז כחלק 

ברשויות המקומיות . שירותים אלה עשויים להעסיק צוות של עולים או מגשרים. המועצות לשעבר

 .שיש בהן אוכלוסייה גדולה של עולי קווקז מושם דגש רב יותר על הצרכים הייחודיים של העולים
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לים בצרכים של עולי קווקז ושל בשירותים רבים אחרים אין תכניות מיוחדות לעולים והם מטפ 

כמה משירותים אלה מודעים רק במידה מוגבלת . עולים אחרים במסגרת הפעילויות הרגילות שלהם

 .למאפיינים הייחודיים של אוכלוסייה זו
הופעלו תכניות מיוחדות לבני , בכמה רשויות מקומיות שבהן יש אוכלוסייה גדולה של עולי קווקז 

 .התכנית למניעת נשירה בעכו, גמהלדו, נוער יוצאי קווקז
 

  אתגרים לעתיד
ובפיתוח , כדי לסייע לשירותים לבני נוער בסיכון במאמציהם הראשוניים להגיע אל בני הנוער עולי קווקז

  :יש צורך, מדיניות לאוכלוסייה זו

מעבר , בנתונים שיטתיים יותר על היקף ואופי התנהגויות הסיכון בקרב בני הנוער יוצאי קווקז 

נתונים אלה יסופקו באמצעות הסקר . ידי אנשי מקצוע בשטח-לעדויות האקראיות הניתנות על

 .הארצי השני של בני נוער עולי קווקז המתבצע כיום
המאפיינים והצרכים הייחודיים של בני נוער עולי , ביותר נתונים שיטתיים וייחודיים על ההיקף 

 .וער בסיכוןקווקז שכבר נמצאים בטיפולם של שירותים לבני נ
בהספקת הכשרה לאנשי המקצוע בארגונים אלה בהקשר למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית יוצאי  

 .כבסיס לפיתוח מדיניות והתערבויות מותאמות טוב יותר, קווקז ותרבותם
  

  השירות הצבאי. 8
  הבעיות העיקריות

החיילים יוצאי . וכלוסייהשיעור הבנים יוצאי קווקז המתגייסים לצבא דומה לשיעור בקרב כלל הא 

רק שיעור נמוך מבין החיילים יוצאי קווקז משרתים , עם זאת, קווקז משרתים במגוון תפקידים

ואחוז קטן עוד יותר משרתים , בהשוואה לאחוז המקביל בקרב כלל המתגייסים, ביחידות קרביות

  . כקצינים ומפקדים

עולה מההערכות שהתקבלו , להתגייסלמרות מוכנותם הגבוהה יחסית של הבנים יוצאי קווקז  

בעיקר בגלל בעיות משפחתיות ,  מבין המתגייסים נושרים לפני סיום השירות הצבאי70%כי , מהצבא

  ).מדובר בדרך כלל בחיילים שמשרתים בתפקידים לא קרביים(

 הקהילה והורי הנערות אינם רואים, באופן כללי. רוב הנערות יוצאות קווקז אינן מתגייסות לצבא 

ל מוצבות בתפקידים "הנערות יוצאות קווקז המתגייסות לצה. בעין יפה גיוס של נערות לצבא

 .בגלל בעיות בשפה ופרופיל אישי נמוך, ואינן משתלבות בתפקידים מקצועיים, מינהליים
  

  מדיניות ותכניות פעולה

ך השירות במהל, הצבא נוקט במדיניות של התערבות וסיוע כוללניים ליוצאי קווקז טרם גיוסם 

הצבא מנסה גם לערב את הקהילה באמצעות שיתופם של בני הקהילה . ולקראת שחרורם, הצבאי

 . ידי מתן ייעוץ וסיוע להורים-ועל, בפעילויות תכנון
מופעלות גם תכניות הכנה , לצדן. הספר-במסגרת בתי, כלליות" ל"הכנה לצה"הצבא מפעיל תכניות  

ומורות חיילות ) מדריכי נוער(נים "ידי מד-לה מועברות עלתכניות א. ל בעבור עולים חדשים"לצה
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ישנה גם תכנית . שעברו הכשרה לרגישות תרבותית בהקשר לתרבויות של העולים השונים, עולות

  . ל"ל המכשירה בני נוער יוצאי קווקז לתפקידי מנהיגות ופיקוד בצה"מיוחדת של הכנה לצה

רונות בסיסית לעולים חדשים שהעברית שלהם היא כגון טי, הצבא מכין מסגרות מיוחדות לעולים 

- קורס טרום, קורס הכנה לשירות ביחידות שדה לעולים חדשים, ל"ברמה נמוכה מן הסף הנדרש בצה

וקורס ביהדות ובציונות להשלמת הידע , אולפנית לעולים חדשים המיועדים לתפקידי פיקוד, טירונות

מסגרות אלה מקבל הכשרה כדי להבין את הצרכים הצוות ב. על המורשת וההיסטוריה של עם ישראל

 .של החיילים עולי קווקז
 .זוכים למעקב צמוד לאורך כל השירות הצבאי שלהם, חיילים יוצאי קווקז במצוקה 
במקביל מתקיימים מדי שנה . הצבא מפעיל מכינות לשחרור בעבור נתח רחב מאוכלוסיית החיילים 

אשר לפי , המיועדות במיוחד ליוצאי אתיופיהארבעה מחזורים של מכינות הכנה לשחרור 

הכוונה היא להפעיל מכינות מקבילות להכנה . המרואיינים השונים מתנהלות בהצלחה מרובה

  .לשחרור ליוצאי קווקז

  .  ניתנות מלגות לימודים לחיילים יוצאי קווקז המשתחררים משירות צבאי מלא 

  

  אתגרים לעתיד

 .פקידי לוחמה ומנהיגות בצבאהגדלת שיעור הבנים יוצאי קווקז בת 
 .בחינה של דרכים טובות יותר למניעת הנשירה של בנים יוצאי קווקז מהצבא 
 . באופן שיהיה מקובל על הקהילה, שילובן של נערות יוצאות קווקז בצבא 
  .השמת נערות יוצאות קווקז בתפקידים מקצועיים יותר בצבא 

והפעלת מכינות מיוחדות להכנה לשחרור , וקזל ליוצאי קו"חיזוק התכניות המיוחדות להכנה לצה 

  . ליוצאי קווקז

  

  עקרונות משותפים בעבודה עם אוכלוסיית יוצאי קווקז. 9
בגיבוש אופן הפעולה עם עולי קווקז בעתיד ניתן להצביע על שישה עקרונות התערבות המשותפים לכל 

  :התחומים

והקשרים ,  שיטות להקניית השפהופיתוח, שיפור השליטה בעברית של עולי קווקז בכל הגילים .1

 .ללימודה שיתאימו להם

בקידום , כל העדויות מצביעות על התרומה החשובה של מתנדבים ואנשי מקצוע בשכר יוצאי קווקז .2

לפיכך יש חשיבות להגברת ההשתתפות של בני קהילת יוצאי קווקז . תכניות המיועדות לעולי קווקז

אסטרטגיה זו תוכל להביא .  תכניות ההתערבות ובביצועןובתכנון, בגיבוש המדיניות ביחס לקהילה

  .לשיפור בהפעלת התכניות ולתחושת מעורבות חזקה יותר של עולי קווקז בהן

על מנת . כמעט בכל התחומים, נותני השירותים נתקלים בקשיים בגיוס משתתפים לתכניות .3

, הקנותן לאנשי המקצועול, תרבות-להתמודד עם קושי זה חשוב לפתח דרכי עבודה שיהיו רגישות

 .הערכים והנורמות של עולי קווקז, מעל ומעבר להיכרות גרידא עם התרבות

לבין תכניות בהן הם , סגרגטיביות לבני הקהילה, מציאת השילוב האופטימלי בין תכניות ייחודיות .4

 .משולבים עם עולים מארצות אחרות ועם ישראלים ותיקים
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מכיוון שמצוקותיהם לא נפתרו במשך , במידת האפשר, תערבותשילוב עולי שנות השבעים בתכניות ה .5

  .והם חולקים עם עולי שנות התשעים תחושה משותפת של קהילה אחת, השנים

על . דהיינו עם המבט פנימה אל הקהילה, עד כה מרבית תכניות ההתערבות הופעלו בקרב העולים .6

והרצון בקרב רבים מהעולים בקשרים , מצד אחד, רקע הניכור בין העולים לבין הישראלים הוותיקים

חשוב גם לפתח תכניות שיקרבו את החברה הישראלית , מצד שני, רבים יותר עם ישראלים ותיקים

ובאמצעות פעילויות , אל קהילת יוצאי קווקז באמצעות למידה על ההיסטוריה שלה ועל תרבותה

  .משותפות עם בני הקהילה
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