
 

ת  ו י ו ל ב ג ו מ ר  ק ח ל ז  כ ר מ  ה

ת ו ק ו ס ע תת ו ד ח ו י מ ת  ו י ס ו ל כ ו  א
 
 
 
 
 

 מרכז תעסוקה קהילתי : מעברים

 חורה ושגב שלום – בנגב בדוויבמגזר ה

 כניתהתהערכת 
 

  רחל רענן   יהודית קינג   

 

 

 

 

 

 

 .ידה-ת ומומן על"המחקר נערך ביוזמת תב

 , ווהל תכנית מעברים נתמכת בסיועם האדיב של קרן מוריס וויויאן

 נבה ולונדון'ל מג"לזכרם של מוריס וויויאן ווהל ז

 

 

 

 
 

 

 

 

 11-191-דמ



 

 

 

 

 

 

 מרכז תעסוקה קהילתי : מעברים

 חורה ושגב שלום -בנגב  בדוויבמגזר ה

 הערכת התכנית
 

 רחל רענן   יהודית קינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ידה-ת ומומן על"המחקר נערך ביוזמת תב
 

 , ב של קרן מוריס וויויאן ווהלתכנית מעברים נתמכת בסיועם האדי

 נבה ולונדון'ל מג"לזכרם של מוריס וויויאן ווהל ז

 

 

 

 

 

 

 

 1111אוגוסט   ירושלים א"תשע תמוז



 

 

 

 

 

   ני רוזנפלד'וג מטי מויאל: עריכת לשון

 נעמי הלסטד  : גום לאנגליתתר

 לסלי קליינמן: הפקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

 3886ד "ת

 91037ירושלים 

 

 02-6557400: טלפון

  02-5612391: פקס

 

 www.jdc.org.il/brookdale: כתובת האינטרנט

 

 

http://www.jdc.org.il/brookdale


 

 

 

 מכון ברוקדייל בנושא-וינט'ג-פרסומים נוספים של מאיירס

Habib, J.; King, J.;  Ben Shoham, A.; Wolde-Tsadick, A.;  Lasky, K. 2010. "Labor Market and Socio-

Economic Outcomes of the Arab-Israeli Population". OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers No. 102, www.oecd.org/els/workingpapers  

הדוח המלא  .09-30-תמ. תעסוקת נשים ערביות. 2009 .'י, חביב; 'א, צדיק-וולדה; 'ד ,נאון; 'י, נגקי

 www.jdc.org.il/brookdale : מופיע באתר המכון

: א בשוק העבודהאוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מל. 2006. 'א, צדיק-וולדה'; י, קינג'; נ ,דניז

 .06-490-דמ .מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה, גודלן

 - הערבית האוכלוסייה בקרב" אביחיל"ו" חיל אשת" תכניות .2011.'נ, שטרוסברג ';ס, דאהר-חסן

 .11-584-דמ .הערכה מחקר

 

, וינט'גגבעת , 3886ד "ת, קדיילמכון ברו-וינט'ג-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני, 02-5612391: פקס, 02-6557400: 'טל, 91037ירושלים 

 www.jdc.org.il/brookdale: ניתן לעיין בפרסומים אלה גם באתר המכון

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/els/workingpapers
http://www.jdc.org.il/brookdale
mailto:brook@jdc.org.il
http://www.jdc.org.il/brookdale


 

i 

 תמצית המחקר

 מבוא. 1

בחברה " מרכזי תעסוקה במגזר הכפרי -מעברים "המודל לפי נבנה  בדווימרכז מעברים במגזר ה

מעברים . שפותח על רקע המשבר הכלכלי והחברתי במגזר הכפרי בשני העשורים האחרונים, היהודית

 : 1םמציע דרך פעולה המתמודדת עם נושא התעסוקה בשלושה מעגלים משלימי

 בפני השתלבות אישיים פיתוח מערך כלים שיסייעו לתושבים להתגבר על חסמים : הפרט מעגל

 .העדר מיומנויות חיפוש עבודהוכגון מיעוט הון אנושי , בתעסוקה

 גיוס מנהיגות הקהילה , פיתוח מנגנונים קהילתיים שיסייעו למחפשי העבודה: הקהילה מעגל

ילתיים וטיפול בהם וקידום הפוטנציאל הקהילתי בתחום זיהוי חסמים קה, כגורם מניע ומסייע

 .התעסוקה

 גיבוש מדיניות תעסוקה ואיגום משאבים לצד גיוס כוחות (: מרחב גאוגרפי וארגוני) האזור מעגל

כלכליים וחברתיים מקומיים לטובת חיזוק היכולת של הפרטים ושל האזור להתפתח בתחום 

 .   2התעסוקה

, והשירותים החברתיים השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה, ת"בהפעלת התכנית שותפים תב

סים שהיא הגוף "ת והחברה למתנוהמקומיות המועצ, הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי

 .המפעיל את כל תכניות מעברים בארץ

נתה התכנית נב. מרכז מעברים מהווה דוגמה של מאמץ ייחודי להתאמה תרבותית של תכנית תעסוקה

תוך התחשבות בערכים ובנורמות של הבדווים בנגב ובשותפות מלאה של המנהיגות והמוסדות 

פורמליים של החברה הבדווית המסורתית לשם שילוב מרבי של גברים ונשים -הפורמליים והבלתי

התוכנית מחוברת לתכנית , בנוסף לכך. בדוויים בתעסוקה כשכירים או כבעלי עסקים עצמאיים

מרכז מעברים מציע סל שירותים . היבט שמקנה אופק כלכלי לפעילותה, כלי באזורהפיתוח הכל

הקניית מיומנויות חיפוש , מידע על אפשרויות תעסוקה והכשרה מקצועית: בהתאמה אישית לפרט

 .השלמת השכלה וקורסים ללימוד מקצוע, ייעוץ תעסוקתי, עבודה

: הוא מורכב משני חלקים. שגב שלוםברה ודוח זה מציג את ממצאי ההערכה של תכנית מעברים בחו

-2009)תהליך היישום של התכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה בוחן את החלק הראשון 

 . החלק השני מתמקד בתוצאות התכנית מבחינת התושבים שהשתתפו בה .(2008

 המחקר מערך. 2

פעילה של מרכז מעברים תצפיות בישיבות ההנהלה ה, מבוסס על מסמכיםתיאור תהליך היישום 

ראשי עם , ת"סים ותב"מנהלות התכנית מטעם החברה למתנעם , וראיונות עומק עם צוות התכנית

עם , ס בחורה"ומנהל המתנשלום  מנהל מחלקת הרווחה בשגבעם , המועצה של חורה ושגב שלום

                                                   
 . ת"הוגשה לוועדה המקצועית של תב". הצעת תכנית למרכז תעסוקה למגזר הכפרי. "2005יולי . 'מ, רייף 1
 .עדיין לא היה קיים בזמן עריכת המחקר ,אזורי תעסוקתי מרכז הוא הארגוני שביטויו, זה חלק 2
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-דשים מאיהראיונות נערכו בחו. (ראו להלן) ועדת ההיגוי וחברי הרשת המשתפתומספר חברים ב

 .  2009אוגוסט 

ראיונות טלפוניים בערבית של ממצאי ניתוח כמותי בוצע , לגבי תוצאות התכנית מבחינת המשתתפים

ת כמי שהתחילו "מתושבי חורה ושגב שלום שהיו רשומים במערכת המידע הממוחשבת של תב 355עם 

יוני -במהלך החודשים מאי הראיונות בוצעו. 2009דצמבר  -2007להשתתף בתכנית מעברים בין דצמבר 

 . חודשים לאחר כניסתם לתכנית 6-30מכאן שבעת הראיון המשתתפים היו . 2010

 ממצאים. 3

 הערכת היישום 3.1

והתשתית הארגונית והמקצועית  –חורה ושגב שלום  –משרת את שני היישובים  מרכז מעברים

ניהולי ותשתית מבנה , ארגוניהתשתית הפורמלית של המרכז כוללת מבנה  .םהשנימשותפת ל

 .מקצועית

 מבנה ארגוני. א
 .מדור פרט ומדור קהילה: מרכז מעברים כולל שני מדורים של הארגוני המבנה

זיהוי , החל בתיאום ציפיות ,מבצע בעיקר עבודה פרטנית עם האנשים המגיעים למרכז פרט מדור אשר

הקניית מיומנויות חיפוש , רות חייםדרך הכנת קו, כישוריו ונטיותיו, המוטיבציה לעבודה של הפונה

וכלה בהפניה , כולל הגדרת החזון התעסוקתי האישי, עבודה והעצמה ריאיוןאימון לקראת , עבודה

הקורסים להשלמת . וליווי טלפוני לאחר ההשמה( רכז קשרי מעסיקיםבשיתוף עם )למשרה ספציפית 

ס "המתנ ידי-עלניתנים , ל מעבריםהכלולים אף הם בסל השירותים ש ,השכלה והקורסים המקצועיים

 .בייחוד לנשים, במסגרת פעילותו השוטפת

 רכז קשרי מעסיקים, (תית"עוק) התעסוקתית הקהילתית העובדתנמנים  קהילה במדורבין העובדים 

אחראית על העבודה עם כל המנגנונים  תית"העוק(. העובדים הסמך מקצועיים)והחונכים 

, ועדי השכונותוהכוונה ל. ורתימתם לנושא התעסוקה, פורמליים-בלתיהפורמליים וה, הקהילתיים

מאחר שהנורמות . והמנהיגות הדתית( ל"יק ושתי'אג, כגון)עמותות , מועצת הנשים, רשת המשתפתל

ם שחבריהם גברים בדוויהמסורתיות מגבילות את יכולתה לעבוד באופן ישיר עם ארגונים קהילתיים 

היא עושה . האחרים ראשי המדוריםובהיא נעזרת בחונכים , אישה בשל היותה( הרשת המשתפת, כגון)

בהשתתפות משרד , מועסקים ומובילה תכנון פרויקט קהילתי-בלתים צעירים עעבודה קבוצתית 

. ים וכניסה לעולם העבודהתיכוני-עלהתיכון לקראת לימודים  בית הספרשל הכנת תלמידי , החינוך

 שבובעיקר בשגב שלום , גם מבצעת עבודה פרטנית עם נשים היא ,בשל היותה האישה היחידה בצוות

 . טרם התגבשה מועצת נשים

הם אנשי השטח המובהקים מאחר שהם , חורה והשני בשגב שלוםהאחד ב  , ם גבריםהשני ,החונכים

רועים יבא, ועלוניםהם מפרסמים את מרכז מעברים באמצעות מודעות . מכירים את כל התושבים

ובאמצעות הרשת המשתפת ( ראו להלן)בהתכנסויות חברתיות כגון השיק , המתקיימים ביישוב
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מאתרים תושבים שיכולים להוות אוכלוסיית יעד פוטנציאלית לתכנית ומבצעים ; ומועצת הנשים

 .תהליך פרטני בסיסי

שירות , איתור משרות באמצעות אתרי אינטרנט, כמובן, הוא רכז קשרי מעסיקים תפקידו העיקרי של

פיתוח  תפקידו כולל, וכן ,ים חברתייםאירועחברי הרשת המשתפת וב, חברות כוח אדם, ההתעסוק

מחזיקים הם בדווי שלושיםהוא הקים רשת המונה כ, בנוסף לכך. קשרים עם מעסיקים לטווח הארוך

מעבר . ארגוני לגבי אפשרויות עבודה-בעמדות מפתח במקומות עבודה ואשר מספקים לו מידע פנים

ם בתהליך קבלה לעבודה כדי לראות במה הם בדוויח באבחונים שנערכו למועמדים הוא נכ, לכך

 הוא פנה. המועמדים לקראת תהליך המיוןלצורך הכנת נכשלים והעביר את המידע הזה למדור פרט 

בנוסף . ם אבחון נפרד ומותאם תרבותיתבדווימועמדים לערוך לבבקשה לחברת כוח אדם  מיוזמתו

 ".מעסיקים ידידותיים"פורום  םיהקלהוא מתכנן  ,לכך

 פורמליים ובלתי פורמליים, מוסדות קהילתיים מסורתיים. ב
ייחודה של תכנית מעברים הוא שהיא צומחת באופן אורגני על הקרקע של הערכים והנורמות 

-בלתים בדרום ונעזרת במנהיגות ובמוסדות הפורמליים והבדווישל ה דתיות-תרבותיות-החברתיות

 . םבדווית לשם קידום התעסוקה בקרב הבדוויהחברה הפורמליים של 

אשר מעיד על מתן לגיטימציה , במסגדים האימאמיםמרכז מעברים הצליח להשיג שיתוף פעולה מצד 

לחשיבות  שנשאושי יהאימאמים הפתוחים יותר התייחסו בדרשות יום הש. דתית לפעילות מעברים

. כולל מודעות לנשים, ל מעברים במסגדיםעת וגם התירו תליית מודעֹו ,רכישת מקצועלהעבודה ו

 . ת בקשר לעבודההאימאמים השמרנים יותר הרשו תליית מודעֹו

התכנסות של גברים ב מדובר. שיקהרבו להשתתף ב, בייחוד החונכים, הגברים חברי צוות מעברים

ובה , שאליה מגיעים גם צעירים" מועצת הזקנים"מעין , בלבד פעמים אחדות בשבוע בשעות הערב

במסגרת זו יכלו החונכים להעביר את המסרים של . משוחחים ודנים בנושאים כלליים של הקהילה

 .המרכז ולעמוד על הלך הרוחות לגביהם

ויצר בכל אחד מהיישובים פורום , בכל חמולהבעלי ההשפעה  -צוות מעברים נעזר במנהיגות הטבעית 

הצוות נעזר . ב אותו לנושא התעסוקהונית "הרשת המשתפת"שלהם בשם , משפחתי-על, משותף

לשם קבלת הכרה  ,תחילה .בין מרכז מעברים לבין הקהילהלצורכי תיווך  הבמנהיגות החמול

-בלתישכנוע בני משפחה : למגוון משימות בתהליך הפעלתו, ולאחר מכן ,ולגיטימציה לתכנית

 ,איתור משרות, התכנית גיוס מעסיקים לטובת, מועסקים בחשיבות היציאה לעבודה והפנייתם למרכז

הפעילות ההתנדבותית של חברי הרשת המשתפת במסגרת . גם השמה ללא תיווך המרכז ,לעתיםו

, מחויבות ועזרה הדדית הקיימים באופן טבעי במסגרת החמולה, מעברים מבוססת על ערכי נאמנות

מדם של חברי מנת לחזק את מע-על. אשר מנותבים לעזרה בקידום שילובם בעבודה של בני המשפחה

חברי חלק קטן מהמשרות שאספו , ואת יעילותם כסוכני גיוס למרכז, כל אחד בחמולה שלו, הרשת

חברי הרשת מהווים משאב חשוב בתכנית . צוות המרכז מועברות אליהם לחלוקה בקרב בני משפחתם

עולה מקצועי ובראיונות איתם -ההם ממלאים תפקיד פר, למעשה. וזוכים להערכה רבה מצד הצוות

 .רצון בהתמקצעות
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המקבילה , מועצת הנשיםמרכז מעברים לסייע בתכנית הוא  ידי-על" אומץ"מוסד קהילתי נוסף ש

היא  ,ואילו בשגב ,הרשת לפני מספר שנים ים אתהקראש המועצה בחורה . לרשת המשתפת תהנשי

, ם של הנשיםמועצת הנשים משמשת כמנגנון לזיהוי הצרכי. הייתה בשלבי הקמה בעת ביצוע המחקר

וגם כצינור להעברת , על בסיס המידע שכל אחת מהפעילות המתנדבות שואבת מהנשים בחמולה שלה

הן הגיעו למסקנה שנשים  ,(פורמלי-בלתי" סקר צרכים)"בעקבות בדיקה שהן עשו . מסרים ומידע

, עסקתמו, ראש מועצת הנשים. וזה הביא אותן לשתף פעולה עם מעברים, רבות מעוניינות בעבודה

ובתוקף תפקידה יש לה , ס כאחראית על תחום נשים"בשכר במשרה חלקית במתנ ,בנוסף לתפקידה זה

 . ם השלמת השכלה והכשרה מקצועיתמיבעיקר בתחו, גישה לתכניות לנשים ומשאבים למימונן

 מבנה ניהולי. ג
הרמה הפעילה . זהנהלה פעילה ומנהל המרכ, ועדת היגוי: מורכב משלוש רמות ניהול הניהולי המבנה

מפתחת , המנהלת הארצית של מעברים, והמשפיעה היא ההנהלה הפעילה הכוללת את מנהל המרכז

, סים בשני היישובים"מנהלי מחלקות הרווחה ומנהלי המתנ, תחום קהילה בתכניות מעברים בדרום

 . גם ראשי המועצות -ובעבר 

ההיגוי מורכבת מנציגי משרדים ועדת על בסיס מסמכים וראיונות עם חלק מחבריה נראה כי 

נראה כי  ,ממסמכים ומראיונות עם חלק מחברי   ועדת ההיגוי. ת ומספר עמותות"תב, ממשלתיים

 . ולא השפיעה על הפעלת התכנית, ועדה לא התכנסה בתדירות שנקבעהוה

ות ישיבות הצובעיקר במסגרת , עוסק בפיתוח הצוות ובהדרכתו, המרכז מנהל את עבודת הצוות מנהל

מנהלי , ראשי המועצות -מנהל קשרים ושיתופי פעולה עם גורמי מפתח בחורה ובשגב , השבועיות

עמותות ומשרד , שירות התעסוקה -ומחוץ ליישובים , וחברי הרשת המשתפת, מחלקות הרווחה

הוא , בנוסף. בתכנון הפיתוח הכלכלי של חורה( בחלקים מסוימים אף הוביל)הוא גם מעורב . החינוך

 . ע עבודה פרטנית עם הפונים למרכז ומעורב בעבודה הקהילתיתמבצ

 תשתית מקצועית. ד
 :התשתית המקצועית כוללת את הרכיבים הבאים

 מאגר מידע לגבי משרות 

  מתעדכן בקביעותהמערך ממוחשב של פרטי המשתתפים 

  ( מאמרים וטיפים ,ובכלל זה)אתר אינטרנט בערבית ובעברית הכולל מידע למחפשי עבודה

 ולמעוניינים בהכשרה מקצועית

 ת במקומות כגון תליית מודעֹו ,מערך פרסום הפועל בעיתונות המקומית בצד ערוצים מסורתיים

 אישית של הצוות -ןאזכורים בדרשות במסגדים ובעיקר תקשורת בי, אסטרטגיים

 של מתנהלות בדרך כלל בצורה אלה . ישיבות הצוות השבועיותב הניתנות הדרכות והכשרות צוות

סוגיות מהעבודה דיונים ב לענוסף  ,ים לתהליך הפרטנירלוונטילמידת עמיתים בנושאים ה

והוא משתתף  ,בל הדרכה מהעובדת הקהילתית של מעברים במחוז הדרוםיהצוות ק. השוטפת

במסגרת תכנית מעברים סים "שעורכת החברה למתנת ובהשתלמויות "בהשתלמויות של תב
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עולה צורך ביותר ייעוץ אישי והדרכה אישית לגבי התמודדות עם  מהראיונות עם הצוות. הארצית

 .בעיות ספציפיות בעבודתם

הצליחה ליצור תשתית קהילתית לקידום נושא התעסוקה שבה  בדוויתכנית מעברים במגזר ה

המנהיגות , ס"המתנ, הרשות המקומית באמצעות ראש המועצה ומנהל מחלקת הרווחה: מעורבים

ס המקומי ושירות "היא הצליחה ליצור שיתופי פעולה עם המתנ ,כמו כן. ברתיתהדתית והמנהיגות הח

גובש  ,בהנהגתו של מנהל המרכז ובהדרכתה של מנהלת תכנית מעברים הארצית. התעסוקה האזורי

מרכז מעברים גם מחובר לתכניות הפיתוח הכלכלי . צוות עובדים מקצועי ומסור העובד בשיתוף פעולה

 . מקנה אופק כלכלי לפעילותוהט ביה, בשתי המועצות

הסתמכות על הערכים ב ןתכנית מאופייהדפוס העבודה של צוות מעברים בשנתיים הראשונות להפעלת 

התבססות על קשרים אישיים ודיפרנציאציה תפקידית ב, תבדוויוהנורמות המסורתיים של החברה ה

תושבי חורה בהכרה ולגיטימציה מצד לזכות הן  ,דפוס זה סייע למרכז. בינונית בין חברי הצוות-מעטה

ונוכח , התמסד דפוס זהלאחר ש, כיום. להגשים רבות ממטרותיו בתקופת ההקמה הןוושגב שלום 

לבדואים בנגב האזורי התעסוקה הסיכויים לפריצת דרך בתחום תעסוקת התושבים לאור הקמת מרכז 

המרכז להרחיב את שיתופי  צפוי, והפיתוח הכלכלי האזורי המתוכנן בסיוע תקציבים ממשלתיים

על רקע התפתחות . בדוויהפעולה שלו עם משרדי ממשלה וגופים נוספים הממוקמים מחוץ למרחב ה

פעילות על , שתתבטא בהגדרת תפקידים ברורה, נודעת חשיבות ליתר פורמליזציה בעבודת המרכז ,זו

פורמליים של קבלת  תהליכים, פרופסיונליים מאשר אישייםיותר בסיס קריטריונים ושיקולים 

 . העבודה בפרוטוקולים ודוחות ותיעודנוהלי עבודה קבועים , החלטות

 עבור משתתפי התכניתבהערכת התוצאות  3.2

 מאפיינים דמוגרפיים ומשאבים וחסמים לתעסוקה של משתתפי התכנית. א
 נית מתושבי חורה ושגב שלום שהחלו להשתתף בתכ 355הכמותי רואיינו  חלקבמסגרת ה, כאמור

בחורה  -המשתתפים מחורה ומשגב שונה  פרופיל :מגדר. 2009לדצמבר  2007מעברים בין דצמבר 

 . בשגב המצב הפוך; שני שלישים הם גברים ורק שליש הן נשים

 ובהתאם , 25כמעט מחציתם מתחת לגיל  –משתתפי התכנית הם צעירים : משפחתי ומצב גיל

מתחת  60%-כ –מחורה צעירים יותר  המשתתפים .אין ילדים 53%-אינם נשואים ול 45%, לכך

 .משגב 36%לעמת , 25לגיל 

 שנות לימוד או יותר  12היא של בעלי , 38%, הגדולה ביותר בקרב המשתתפים הקבוצה: השכלה

 ,תיכון ת ספרסיימו ביעשרים ושבעה אחוזים  .מיתאקד-ת לאתיכוני-עלותעודת בגרות או תעודה 

 4%רק . שנים לכל היותר שמונהלמדו  16%; שנים 11-9 למדו 16% ;אך ללא בגרות מלאה

 .מהפונים למעברים הם אקדמאים

 54%, 25בקרב הצעירים מתחת לגיל . רמת ההשכלה של הצעירים עולה על זו של המבוגרים, כצפוי

שיעורם של בעלי , 34-25בקרב גילאי ; ת יותרוהם בעלי תעודת בגרות או תעודות השכלה גבוה

 .  בלבד 11%-ל מגיע שיעורם 35+ואילו בקרב גילאי ; 41%-מגיע ל השכלה ברמה זו

אולם שיעור הנשים , שנות לימוד או יותר 12הם בעלי  77% - הגברים יותר משכילים מהנשים

עם . מהגברים 39% לעומת ,45% -בעלות תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר מעט יותר גבוה 
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נשות . שנות לימוד לכל היותר שמונההן בעלות  ,ריםמהגב 9%-בהשוואה ל ,מהנשים 23%, זאת

 .חורה קצת יותר משכילות מנשות שגב

 העריכו בחורה  .המשתתפים מעריכים את שליטתם בעברית כטובה, באופן כללי: שליטה בעברית

הערכת כך ש הדבר נובע אולי מ . מאשר בשגבמעט יותר , המשתתפים את שליטתם בעברית כטובה

ומהעובדה שבחורה כאמור הגברים  של הנשיםזו טתם בעברית גבוהה יותר מהגברים לגבי שלי

 .מהווים כשני שלישים מהמשתתפים

 כמחצית המשתתפים דיווחו שהם יודעים לעבוד לפחות בשלוש מתוך ארבע : מיומנויות מחשב

 . דואר אלקטרוני ואינטרנט, אקסל, וורד: התוכנות הפופולריות  ביותר

ואילו בשגב הנשים , עריכים את יכולתם בתחום המחשב באופן דומהגברים ונשים מ, בחורה

אלא אף בהשוואה  ,לא רק בהשוואה לגברים ביישוב ,מעריכות את יכולתן כנמוכה הרבה יותר

 .לנשים מחורה

 אמנם לא עבדו בעת  35%-ו, מהמשתתפים עבדו במועד רישומם במעברים 23%: ניסיון תעסוקתי

 58%, כלומר. רק זמן כלשהו במהלך השנתיים שקדמו לרישוםאך היו מועסקים בפ ,הרישום

-כ. לא עבדו מעולם 20%, לעומתם .בממד הזמן נמצאו בשוק העבודה או לא היו רחוקים ממנו

שרק סיימו ללמוד  25כמחציתן צעירות מתחת לגיל , ממחוסרי כל ניסיון תעסוקתי הן נשים 90%

קרוב למחציתן עבדו : רובות יותר לשוק העבודההנשים משגב ק. או שהן מטופלות בילדים קטנים

 . בעת הרישום לתכנית או במהלך השנתיים קודם לכן בהשוואה לכרבע בלבד מנשות חורה

 דיווחו כי יש להם מקצוע - מהנשים 30%-מהגברים ו 23% - מהמשתתפים 27%: מקצוע. 

, למשל)לי או טכני פרופסיונ, מהנשים הם בעלי מקצוע אקדמי 30%-מהגברים וכ 45% ,מביניהם

של  (38%)בקרב הגברים ישנה קבוצה גדולה (. רוקח, רכז נוער, מדריך תוכנה, מורה, מהנדס

בקרב הנשים בעלות המקצוע ישנו  .(טבחוחשמלאי , מכונאי, שרברב :כגון ,עובדים מקצועיים

 (. מטפלתאו ספרית , לדוגמה)במקצועות המכירות והשירותים ( 44%)ריכוז גדול 

נראה שיותר נשים צעירות . 25%לעומת  41%: בעלות המקצוע בחורה גבוה מזה שבשגבאחוז 

 .אך טרם הספיקו לעבוד בו ,מחורה למדו מקצוע

 יכולים מכונית רישיון נהיגה וזמינות של : על מכונית או זמינות מכונית רישיון נהיגה ובעלות

מוגבלות והתחבורה  להיחשב כמשאבי תעסוקה בשוק התעסוקה המקומי מציע הזדמנויות

מהמשתתפים דיווחו כי יש  47%. סדירה-בלתיאו /הציבורית אל מחוץ ליישוב מוגבלת בהיקפה ו

שיעור הגברים שיש להם , כצפוי. מתוכם יש רכב זמין לשימושם 63%-ול, להם רישיון נהיגה

מאשר ההבדלים בולטים בחורה יותר . רישיון נהיגה ורכב זמין עולה בהרבה על שיעור הנשים

 (.לדברי צוות מעברים)אולי משום שחורה מסורתית יותר בעוד ששגב יותר מודרנית , בשגב

 הקשר של המשתתפים עם מרכז מעברים. ב
 של מרבית המשתתפים היו אנשים הקשורים לתכנית הראשוןמקור המידע : המידע ותמקור :

 (.20%)וחברי הרשת המשתפת  3(27%)ס "עובדי המתנ, (27%)צוות מעברים 

                                                   
ו בין צוות מעברים לעובדי חינהב לא שהמשתתפים תכןיי, ס"המתנ בתוך שוכן מעברים שמרכזמאחר   3

 .ס"המתנ
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 עבודהתחום ההגברים ממוקדות ב ידי-עלשצוינו השכיחות הסיבות : הסיבות לרישום במעברים :

הנשים (. 79%)ושיתנו להם מידע על אפשרויות עבודה ( 88%)שימצאו להם עבודה הם ביקשו 

קבלת שבאו לקבל מידע ונראה ( 4%)מעטות . (69%)כדי שימצאו להן עבודה הגיעו למרכז בעיקר 

על יכולתן לחפש עבודה המשפיעות המגבלות התרבותיות בשל להן  המספיק האינבלבד  מידע

תבטא ברצונן לקבל מידע על לימודים הדבר וה, לימודים -צורך נוסף הביעו נשים ה. באופן עצמאי

 (.11%)ולהשתתף בקורסים ( 9%)או מקצועיים /ו( 19%)עיוניים 

  בלו יהשירותים העיקריים שק, וח עצמידיו לפי :המשתתפים במרכז מעברים שקיבלוהשירותים

הפנייה למקום עבודה , (82%)המשתתפים הם שיחות אישיות על סוגיות הקשורות לתעסוקה 

, 69%-ו 56%, 71%)זכויות עובדים וקורסי הכשרה מקצועית , מידע על אפשרויות תעסוקה, (69%)

 (. בהתאמה, 38%-ו 37%)הקניית מיומנויות חיפוש עבודה וייעוץ תעסוקתי , (בהתאמה

שהיו ממוקדים , מבין הגברים, כך. בלו די תואמים את הצרכים שלהםינראה שהשירותים שק

בלו מידע על יכמעט כולם ק, למקום עבודה ספציפי ו אותםדיווחו שהפנ 82%, במציאת עבודה

רכשו מיומנויות חיפוש  65%-ו, זכויות עובדים וקורסי הכשרה מקצועית, אפשרויות תעסוקה

בלו מידע על קורסי הכשרה יק 50%-כ, מהנשים דיווחו שהן הופנו לעבודה ספציפית 60%-כ. העבוד

הופנו מהנשים  19% ,ך הכולבס. בלו מידע על אפשרויות לימודים אחרותיק 25%-מקצועית וכ

, ולםא. לקורסים מקצועיים ספציפיים 12%-לקורסים עיוניים ו 12% ,לפחות לקורס מסוג אחד

 . ופנו לקורס אכן למדו וסיימו אותולא כל הנשים שה

 תוצאות התכנית בתחום התעסוקה והלימודים. ג
 כשנתיים , ריאיוןמהמשתתפים היו מועסקים בעת ה 47%: ריאיוןלימודי בעת ה-מצב תעסוקתי

רק  שנים עשר אחוזים .לבו עבודה ולימודיםיש 19%-רק עבדו ו 28%: וחצי לאחר תחילת התכנית

 .  פשו עבודהילא למדו ולא ח, לא עבדו 17% רק. פשו עבודהיאך ח ,לא למדולא עבדו ו 24% ,למדו

 35%מהגברים לעומת  59% - המועסקים יבשיעור יםמצים בהבדלתנשים מלההבדלים בין גברים 

 -לומדים או מחפשים עבודה , המשתתפים שאינם עובדים יבשיעורגם  ,וכפועל יוצא - מהנשים

 .גבריםבלבד מה 4%מהנשים לעומת  30%

 הגידול בתעסוקה נמדד באמצעות מספר פרמטרים: גידול בתעסוקה: 

 מספר המועסקים : גידול בשיעור התעסוקה בקרב כלל המשתתפים בין שתי נקודות זמן

( 23%)אנשים  82-מ -תכנית ה תחלתהשוואה למועד הנקודות אחוז ב 24-גדל ב ריאיוןבמועד ה

 (.47%)אנשים  166-ל

 גידול , 70%-ל 23%-מ: ים שעבדו במועד כלשהו מאז התחלת התכניתגידול בשיעור המשתתפ

 .נקודות אחוז 47של 

 משתתפים  273מתוך  39%: : בכניסה לתכנית אשר שולבו בתעסוקהמועסקים -אחוז הבלתי

 .(מהנשים 30%-מהגברים ו 50%) ריאיוןשלא היו מועסקים בכניסה לתכנית עבדו בעת ה

אך עבדו לאחר ביקורם הראשון , ריאיוןלא עבדו בעת הנם עשרים וארבעה אחוזים נוספים אמ

מתוך אלה שלא היו מועסקים  63%, בסך הכול. מהנשים 19%-מהגברים ו 31% -במעברים 

 .מהנשים 49%-מהגברים ו 81% -בכניסה לתכנית עבדו בשלב כלשהו לאחר כניסתם לתכנית 
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  היו מועסקים בכניסה ( אחוז דומה בקרב גברים ונשים)שישה אחוזים מכלל המשתתפים

 .בשל מספרם הקטן הם לא נותחו בדוח. לתכנית והחליפו עבודה

 משמעי את הגידול בתעסוקה להשפעת -לייחס באופן חדלא ניתן  ,עדר קבוצת השוואהיבה

להניח שגידול משמעותי בשיעורי מאפשר  המידע לגבי הפעלת התכנית, עם זאת. התכנית

לא ניתן לכמת את על אף ש, יד על השפעת התכניתאחר ההשתתפות בתכנית מעלתעסוקה 

 .עוצמת ההשפעה

  לעומת אלה שהיא לא במועד כלשהו מאפייני המשתתפים שהתכנית הצליחה לשלב בעבודה

 . התכנית הצליחה יותר בשילוב גברים בעבודה מאשר נשים: הצליחה

  אלה שלא ומת לע, ו לשלבם בעבודהחיגברים שהצל הגברים נמצא כיקבוצת בניתוח נפרד של

שליטה טובה יותר בעברית ובמיומנויות , הם בעלי השכלה גבוהה יותר ,שולבו בתעסוקה

הם , לעבוד םעל יכולתבריאותיות המשפיעות פחות סובלים ממגבלות הם , מחשב בסיסיות

  .העבודה ולאחוז גבוה יותר מתוכם יש רכב בבעלותם או לשימושם יותר קרובים לשוק

  רבה ק  ב, הצלחה בשילוב בעבודה נבדלות מן האחרות ברמת ההשכלה מהנרשהנשים שלגביהן

בניגוד . המתגוררים בבית 18מספר הילדים מתחת לגיל בת על רכב ובעלּוב, לשוק העבודה

 יתקטגוריהימצאות ילדים קטנים מתחת לגיל שנתיים או חמש ומספר הילדים בכל , לציפיות

עבודת הקשור לנמצא הבדל מסוים  ,ים נשואותלגבי נש. הקבוצות בין יםמבחינ םאינ - גיל

שיעור מעט גבוה יותר של בעלים שאינם עובדים בהנשים ששולבו בעבודה מאופיינות : הבעל

 (.   30%לעומת  40%)

  במהלך כל התקופה מאז רישומן  ועבדכך שלא הנשים עצמן לשהעלו הסיבות העיקריות

ליציאתן לעבודה ( אב, אח, בעל)משפחתן ההתנגדות של הגברים ב: במעברים זורות אור נוסף

קשות מבחינה , מקצועיות-בלתיהתאמה של העבודות המוצעות על רקע היותן -אי; (18%)

, מהניסיונות למצוא עבודה ייאוש; (18%)בשכר נמוך ובשעות לא נוחות , זמניות, פיזית

 (. 28%)דאי משפיעה על ירידה במוטיבציה והרגשה שבו

 אך  ,שלא עבדו בעת הרישום במעבריםאלה ) המועסקים החדשים נקלטו בהן העבודות מאפייני

 :(היו מועסקים לאחר מכן

 24%, חופשיים וטכניים, במשלחי יד אקדמייםנקלטו  המועסקים החדשיםמ 10% - יד משלח 

-בלתיבעבודות  38%-בעבודות מקצועיות ו 28%, המכירות והשירותים, במקצועות הפקידות

( 44%)מכונאי רכב ונגר , כגון מחסנאי, לטו בעיקר בעבודות מקצועיותהגברים נק .מקצועיות

עוזר לגנן ומדיח כלים במסעדה , כגון מסדר ירקות בסופרמרקט, מקצועיות-בלתיובעבודות 

, קטיף פרחים, אריזת ירקות, כגון, מקצועיות-בלתיהנשים נקלטו בעיקר בעבודות (. 29%)

  (.28%)ילדים וחולים , טיפול בקשישים ובמכירות ושירותים כגון( 49%)ניקיון 

ניתוח של משלחי היד של המועסקים החדשים לפי השכלה מצביע על תשואה מסוימת של 

 18%)בעלי תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר  ,מהקבוצה המשכילה ביותר 22%: ההשכלה

, עם זאת. פרופסיונליים או טכניים, שולבו במשלחי יד אקדמיים( מהנשים 26%-מהגברים ו

 . בעבודות בלתי מקצועיות תוטמהנשים נקל 44%-מהגברים ו 35%-40%עדיין 
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 הם שכירים המועסקים באופן ישיר  המועסקים החדשיםמ 75% - המעסיק וסוג העסקה דפוס

ואילו , עובדים אצל מעסיקים יהודים( 55%)רוב הגברים השכירים . מקום העבודה ידי-על

גדול מקרב שיעור . םבדוויעובדות אצל מעסיקים ( 57%) רובן -אצל הנשים המצב הפוך 

 ,אצל נשים(. 5%)ם קטן יאחוז העצמאי. 35% - באמצעות חברת כוח  ותמועסקהנשים 

 . תעסוקה עצמאית מהבית שכיחה קצת יותר

 ח"ש 20.70) מהמועסקים מדווחים שהם משתכרים פחות משכר מינימום 31%: לשעה שכר 

הנשים מדווחות על . מינימוםהשכר פעם וחצי מכר מינימום עד למדווחים על ש 55% ,(לשעה

, בין השאר משום שחלקן עובדות באופן לא רציף, שכר נמוך באופן מובהק משכר הגברים

 .בעיקר בחקלאות ובמילוי מקום בהוראה ובגננות, ימים בחודש עשרה, למשל

 הם מרוצים או אפילו  כי ריאיוןאמרו ב המועסקים החדשיםמ 65%: העבודה מן רצון שביעת

 .בהתאמה, 55%לעומת  71% -הגברים מרוצים יותר מהנשים . מעבודתם מאודמרוצים 

 הנתונים להלן כוללים לא רק את המושמות החדשות: תעובדו אמהות ילדי על השגחה סידורי, 

נשים יש  79-ל. רישומן במעברים פרק זמן כלשהו מאזשהיו מועסקות כל האמהות אלא את 

מהן עובדות כיום או עבדו בעת הרישום במעברים או  52% ;חמשלד אחד מתחת לגיל לפחות י

הנתונים על סידורי . (55%) 11-5יש לפחות ילד אחד בגיל שנשים ה 65הדבר דומה בקרב . אחריול

לאם אחת )ויחידת הניתוח היא הילד , פי גיל הילדים-עללהלן ההשגחה של הילדים מוצגים 

 (. דים בגילים שוניםיכולים להיות מספר יל

  48% ,במשך שעות העבודה של אמותיהם 4-0ילדים גילאי  56בהן נמצאים שהמסגרות לגבי 

נמצאים בהסדרים  43%-ו, משפחתון או גן, כגון מטפלת, נמצאים בהסדרי השגחה בתשלום

הילד  ,במקרים בודדים. כגון בהשגחת האב או בן משפחה אחר ללא תשלום ,פורמליים-בלתי

 .בהשגחת אח גדול ממנו או שהאם עובדת בביתנשאר 

  בית הספרלאחר שעות הלימודים בגן או ב 11-5ילדים גילאי  61בהן נמצאים שהמסגרות לגבי 

כגון צהרונים ומועדוניות כי בתשלום אינם נמצאים במסגרת  הם ,בשעות העבודה של האם

או קרוב ( מהילדים 8%)האב בחלק מהמקרים מסייעים . בדוויאלה אינם שכיחים במגזר ה

בחלק (. מהילדים 26%)בנושא אחים גדולים ממלאים תפקיד מרכזי . (30%)משפחה אחר 

עובדת במשרה חלקית או , מאחר שהאם עובדת מן הבית ,מהמקרים אין צורך בסידור

(. 16%) בית הספרשהילד מגיע מהגן או מזמן עבודה המאפשרת לה להגיע הביתה ב, בהוראה

 .מהילדים נשארים לבד 16%יש לציין כי 

 הרציונל הוא . ניתן לראות בלימודים תוצאת ביניים של התכנית: לימודים בפועל ורצון ללמוד

, השלמת תעודת בגרות, ים שאינם אקדמייםתיכוני-על, אקדמיים -שלימודים מכל סוג שהוא 

את הכניסה עשויים לקדם  -הכשרה מקצועית , אוריינות, שנות לימוד 12או  10-השלמת השכלה ל

 . במיוחד כשמדובר באוכלוסייה צעירה, בפרט" טובות"לתעסוקה בכלל ולעבודות 

 21% מתוכם למדו  53%(: לימודים עם עבודה שילבוחלקם ) ריאיוןמהמשתתפים למדו בעת ה

במסגרת  - 16%, למדו במסגרת הכשרה מקצועית 21%, מכללה אקדמיתאו ב באוניברסיטה

-במסגרת השלמת בגרות או מכינה קדם - 9%-ו, ות לימודשנ 12או  10-השלמת השכלה ל

 . אקדמית
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 דיווחו כי הם ( מכלל המשתתפים 31%שהם ) 39% ,מתוכם. לא למדו 79% ,בעת הריאיון

, מכללה אקדמית/מתוך המעוניינים ללמוד רוצים ללמוד באוניברסיטה 37%: רוצים ללמוד

מעוניינים להשלים בגרות  12%-לה וים בהשלמת השכמעוניינ 13%, רוצים ללמוד מקצוע 38%

 . אקדמית-או ללמוד במכינה קדם

 חיפוש עבודה. ד
 נשים מקרב משתתפי התכנית לא היו מועסקים בעת  119-גברים ו 70: שיעור מחפשי עבודה

 . מהנשים דיווחו שהם מחפשים עבודה באופן פעיל 46%-מהגברים ו 71%, מביניהם. ריאיוןה

 שכל אחת מהן  פי-עלאף , ריאיוןוח התשובות לשלוש שאלות בנית: קשיים במציאת עבודה

עמם מתמודדים שמאפשר ללמוד על הקשיים , מתייחסת להקשר שונה והופנתה לקבוצה שונה

השאלה הראשונה התייחסה ישירות לקשיים . ם בניסיונם למצוא עבודהבדוויגברים ונשים 

יה הופנתה למי שלא יהשאלה השנ; וןריאיוהיא הופנתה לכל מי שלא עבד בעת ה ,במציאת עבודה

והשאלה השלישית התייחסה לסיבות להפסקת ; (רוב נשיםל)עבד כלל מאז רישומו במעברים 

שבמהלך התקופה שלאחר רישומם במעברים הפסיקו לעבוד במקום עבודה  אלההעבודה בקרב 

ה סוגי ארבע עוליםהתשובות  מן .אחד ועברו לעבודה אחרת או לא השתלבו בעבודה חלופית

 :קשיים

  התאמה במובן של שכר נמוך-גברים ונשים מדברים על אי: מתאימות-בלתיהצעות עבודה ,

גברים מציינים כקושי את הדרישה לניסיון , בנוסף לכך. עבודה גופנית קשה ועבודה זמנית

מסיבות קושי מקצועי וקושי במציאת משרה חלקית המאפשרת שילוב עבודה ולימודים או 

שאינן מאפשרות קבלת , שעות עבודה מאוחרות מדי: םנוספים מדגישות גורמים נשי. בריאות

 .מרחק מקום העבודה מן הבית וקשיי תחבורה, בית הספרהילדים החוזרים מהגן או מ

 מייחסים את קשייהם  ריאיוןמועסקים בעת ה-בלתימהגברים ה 75%-כ: מחסור בהון אנושי

מוטרדות פחות מהגברים מהיותן חסרות הנשים . במציאת עבודה לכך שהם חסרי מקצוע

 .מכך שהשכלתן ורמת שליטתן בעברית אינה מספקת -ויותר מהם , מקצוע

  שעות פעילות מתאימות לשעות  :מכמה בחינותמחסור בסידורי השגחה מתאימים לילדים

מניתוח הסידורים לילדים של . ה של האםוינמוכה מהמשכורת הצפ עלותוהעבודה של האם 

עדר צהרונים לילדים הלומדים בגן יות נראה כי הקושי מתמקד בהבדוויבדות ההאמהות העו

יותר מאשר במחסור במעונות ובמשפחתונים  ,היסודי בית הספראו בכיתות נמוכות של 

 .לילדים הצעירים יותר

 התנגדות הגברים במשפחה לעצם יציאת האישה : מגבלות תרבותיות על יציאת נשים לעבודה

 .או לעבודתה בחברת גברים/לנסיעתה לבד מחוץ ליישוב ו, מחוץ ליישובלעבודתה , לעבודה

 הערכת המשתתפים את תרומת התכנית וצורכי עזרה נוספים. ה
 קצת למעלה משליש , שליש מהמשתתפים דיווחו כי התכנית ענתה על ציפיותיהם במידה רבה

שענתה ציפיותיהם או שהיא לא ענתה על השיבו במידה בינונית וקצת פחות משליש זאת העריכו 

 .  רק במידה מעטה



 

xi 

  התכנית ענתה על השיבו ש תושבי חורה מאשר תושבי שגב שלוםויותר גברים מאשר נשים יותר

 .ציפיות

 דיווחו כי מרכז מעברים תרם להם מבחינת חיזוק המוטיבציה  46%-57%, לגבי תרומת התכנית

צמי ביכולת למצוא עבודה ובהקניית חיזוק הביטחון הע, שלהם לעבודה וללימודים מסוגים שונים

 .מיומנויות חיפוש עבודה וכישורים מקצועיים

 בלו במסגרת מעבריםירבע מהמרואיינים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה נוספת מעבר למה שק ,

 בעיקר

  (74%)עזרה במציאת עבודה מתאימה וליווי בתחילת העבודה; 

 כולל קורסי אוריינות , קורסיםהשל מגוון המספר וההגדלת : שיפור משאבי התעסוקה

 ;(18%)וקורסים המקנים תעודה מוכרת 

  (11%)עזרה כספית לצורך מימון לימודים; 

  (8%)עזרה בכסף ובמידע לצורך פתיחת עסק.  

ועדת ההיגוי של מרכז התעסוקה האזורי בפני ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר ו

באמצעות המידע והתובנות , הפעלה של מרכזים יישוביים חדשיםבתכנון וב יםסייעמו ם בנגבבדוויל

שהם מספקים על צורכי העזרה של המשתתפים ועל תהליכי עבודה מול הגורמים השונים ביישובים 

 .המחקר גם מסייע בבניית המערך והכלים של המשך ההערכה. הבדווים ומחוצה להם
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 דברי תודה

ראש , ולקאסם סרעיאה, מנהל מרכז מעברים, סיביאאל בראש ובראשונה ברצוננו להודות לפאהד

, על עזרתם ביצירת הגשר ביננו, מנהלת תוכנית מעברים הארצית, חיון-וכן לאירית רמון, מדור פרט

 .לבין משתתפי התוכנית ובעידודם לשתף פעולה עם המחקר, החוקרים

תף אותנו בידע שלהם תודתנו נתונה לכל המרואיינים במחקר שהועילו להקדיש לנו מזמנם ולש

ראש מדור קהילה בתחילת תקופת , רימשה-מונירה אבו -חברי צוות מעברים : ובהתנסויותיהם

 רכז קשרי מעסיקים, טלל סעד, רביע החונכים בחורה ובשגב שלום'ריאד עטאונה וחליל ג, המחקר

חברי ההנהלה ; מוחמד אלנבארי ועמר אבו מעמר' דר –ראשי המועצות של חורה ושגב שלום ; במרכז

, ס שגב שלום"מנהל מתנ, רן ויצמן, ס חורה"מנהל מתנ, עלי אבו אלקיעאן: הפעילה של מרכז מעברים

חברים מוועדת ההיגוי ; אלבאז מנהלי מחלקות הרווחה בחורה ובשגב שלום-יר אלדין'בור וח'שחדה ג

מעמותת ' אג'בו אגעאטף א, מחמוד אבו עפאש משירות התעסוקה, טניה ליף מהמוסד לביטוח לאומי –

חברי ; וברוך שוגרמן ממשרד הרווחה( אקדמאים בדווים)שאהר אלמקאווי מעמותת עהד ' דר, יק'אג

, ונאיפה אלנבארי( בשל מספרם הגדול לא נציין את שמותיהם)הרשת המשתפת בחורה ובשגב שלום 

 .תוכניתתושבי חורה ושגב שלום שהשתתפו ב –ואחרונים חביבים ; ראש מועצת הנשים בחורה

ברצוננו להביע תודה לסוזן חסן ממכון ברוקדייל שהנחתה את קבוצות המיקוד בחורה ובשגב שלום 

 .ת ולפאהד אלאסיבי על הערותיהם המועילות לטיוטת הדוח"סיגל שלח ולרותי ירון מתב' וכן לדר

 . ני רוזנפלד שערכו את הדוח'תודה למטי מויאל ולג, לבסוף
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 הקדמה

 "מגזר הכפרימרכזי תעסוקה ב –מעברים "נבנה על בסיס המודל של  בדווימרכז מעברים במגזר ה

. פותח על רקע המשבר הכלכלי והחברתי במגזר הכפרי בשני העשורים האחרוניםש ,בחברה היהודית

מגורים  -ל תנאי חייהם בש .השינויים בתחום החקלאות הביאו לאבדן הפרנסה של חקלאים רבים

המדינה שחוסר הנגישות של חלק ניכר מהשירותים , באזורי פריפריה שרמת האבטלה בהם גבוהה

מחסור בתחבורה ציבורית וכן , (בהקשר הנוכחי יש לציין בעיקר את שירות התעסוקה)מספקת 

מודדים עם הם מת - כישוריהם התעסוקתיים שבמקרים רבים אינם הולמים את דרישות שוק העבודה

הרשתות  .קהילתית מתקשה לתמוך במובטלים-גם המערכת החברתית . בעיות פרנסה קשות

השתלב בתעסוקה מחוץ לחברתיות מרוכזות בתוך היישובים הכפריים ואינן יכולות לסייע לפרט ה

 .ליישוב

 : 1מציע דרך פעולה המתמודדת עם נושא התעסוקה בשלושה מעגלים משלימים מעבריםמודל 

 העומדים בפניהם פיתוח מערך כלים שיסייעו לתושבים להתגבר על החסמים : הפרט מעגל

 .השתלבות בתעסוקהל

 גיוס מנהיגות הקהילה  ,פיתוח מנגנונים קהילתיים שיסייעו למחפשי העבודה: מעגל הקהילה

זיהוי חסמים קהילתיים וטיפול בהם וקידום הפוטנציאל הקהילתי בתחום  ,כגורם מניע ומסייע

 .קההתעסו

  גיבוש מדיניות תעסוקה ואיגום משאבים לצד גיוס כוחות (: וארגוני גאוגרפימרחב )מעגל האזור

ושל האזור להתפתח בתחום כלכליים וחברתיים מקומיים לטובת חיזוק היכולת של הפרטים 

  .התעסוקה

נתה התכנית נב. להתאמה תרבותית של תכנית תעסוקהשל מאמץ ייחודי מהווה דוגמה מרכז מעברים 

מוסדות המנהיגות ושל ה ובשותפות מלאה של הבדווים בנגבתוך התחשבות בערכים ובנורמות 

גברים ונשים מרבי של פורמליים של החברה הבדווית המסורתית לשם שילוב -הפורמליים והבלתי

מחוברת לתכנית  תוכניתה, בנוסף לכך. בדוויים בתעסוקה כשכירים או כבעלי עסקים עצמאיים

מרכז מעברים מציע סל שירותים . היבט שמקנה אופק כלכלי לפעילותה, כלי באזורהפיתוח הכל

הקניית מיומנויות חיפוש , מידע על אפשרויות תעסוקה והכשרה מקצועית: בהתאמה אישית לפרט

 .השלמת השכלה וקורסים ללימוד מקצוע, ייעוץ תעסוקתי, עבודה

והשירותים  בודה קהילתית במשרד הרווחההשירות לע, וינט ישראל'בפיתוח המודל היו שותפים ג

הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח , ת"האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ, החברתיים

הראשונה )סים ומועצות אזוריות "החברה למתנ, המפעם במשרד הפנים, משרד החקלאות, לאומי

הובלת את מימון והצמה את ת לקחה על ע"תב .בתהליך סייע יועץ ארגוני חיצוני(. שער הנגב הייתה

משרד הרווחה . כתיבת התורה של התכניתאת הכשרת כוח האדם המועסק בתכנית ואת , הפיתוח

דרך המועצה המועברים  יםתקציביב, (ת"עוק)מממן את הפעילויות ואת העובד הקהילתי התעסוקתי 

                                                   
1
 .ת"הוגשה לוועדה המקצועית של תב". הצעת תכנית למרכז תעסוקה למגזר הכפרי. "2005יולי . 'מ, רייף  
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כרז להיות סים נבחרה במ"החברה הארצית למתנ. מהתקציב 25%אשר צריכה להשלים , המקומית

היא מקימה את המרכזים ומלווה  ,במסגרת תפקידה .הגוף המפעיל את כל תכניות מעברים בארץ

וזו מעבירה את , סים"ת לתכנית מועברים לחברה למתנ"התקציבים של תב. אותם בכל תחומי פעולתם

 ,םהתפתחו מודלים שוני ,עם הזמן. משלם את המשכורות לצוות התכניתהס המקומי "הכספים למתנ

 .על הקהילה -חלקם שמים את הדגש על הפרט וחלקם  ;בהתאם לצורת היישוב ולסוג האוכלוסייה

חורה . בחורה ובשגב שלום בנגב בדווידוח זה מציג את ממצאי ההערכה של תכנית מעברים במגזר ה

כאחד משבעת יישובי הקבע של  1989-היא נוסדה ב. נמצאת ממזרח לצומת שוקת ומדרום למיתר

 10,000-בתחילת המחקר היו בה כ. קיבלה מעמד מוניציפלי כמועצה מקומית 1996-ם בנגב ובהבדווי

שגב שלום ממוקמת מזרחית . תושבים שהתגוררו בתשע שכונות על פי השתייכות חמולתית ושבטית

אף היא הוקמה במסגרת שבעת יישובי הקבע של . דימונה-לבאר שבע ודרומית לכביש באר שבע

תושבים  6,500 -היא מנתה כ 2007בדצמבר . 1996-והוכרזה כמועצה מקומית ב, 1979-ב, הבדווים

 .  שהתגוררו בחמש שכונות על בסיס השתייכות חמולתית ושבטית

החלק הראשון עוסק בתהליך היישום של התכנית במהלך השנתיים : מורכב משני חלקים הדוח

 מבחינת התושבים שהשתתפו בה החלק השני מתמקד בתוצאות; (2009-2008)הראשונות להפעלתה 

 . בתקופה זו
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 הערכת היישום: 'חלק א

 מבוא. 1

את התשתית הארגונית ו שגב שלום-בחורה ק זה נתאר את תהליך הקמתו של מרכז מעבריםחלב

התשתית הארגונית כוללת את המרכז והגופים הקהילתיים . ווהתשתית המקצועית שפותחו במסגרת

. הפרסום ופיתוח הצוות, ית המקצועית כוללת את מערכי המידעהתשתו ,המסייעים לו בעבודתו

תוכן התפקידים ל, מבנה הארגוני שלול, התשתית הארגונית נתייחס למבנה הניהולי של המרכז נושאב

מוסדות קהילתיים לבין המרכז בין דפוסי שיתוף הפעולה לודרכי העבודה של צוות המרכז ו

הקשורות לתהליך היישום של תכנית מעברים בשני היישובים  נדון במספר סוגיות ,כמו כן. מסורתיים

 . םיבדוויה

 מערך המחקר. 2

בין  .חלקם פנים מול פנים וחלקם בטלפון ,ראיונות עומקנערכו , 2009אוגוסט -במהלך החודשים מאי

 :המרואיינים נמנים

 סים "מנהלת תכנית מעברים ארצית מהחברה מתנ 

 ( ים היא אחת מהןשמעבר)ת "מנהלת תכניות תשתית בתב 

  מנהל המרכז וצוות עובדיו 

 שגב שלוםשל של חורה ו ותראשי המועצ 

  מנהל מחלקת הרווחה של שגב שלום 

 ס בחורה "מנהל המתנ 

  ועדת ואחד מהם חבר ב)שני נציגים של שירות התעסוקה בבאר שבע העובדים עם מרכז מעברים

 ( ההיגוי

  ם בדוויק ועמותת האקדמאים ה'אגי - ועדת ההיגויוחברים בהנציגים של שתי עמותות 

 28 חברי הרשת המשתפת בשני היישובים 

 ראש מועצת הנשים בחורה  

 סים"ת ובתכנית מעברים הארצית בחברה למתנ"מנהלות ההכשרה בתב.  

יש . בהן נכחנושים ובדברים שנאמרו בישיבות של ההנהלה הפעילה רלוונטינעזרנו במסמכים , כמו כן

ומתפתחת ינמית דא יה תכנית חברתיתכל . כתובים בדוח נכונים למועד כתיבתםלהדגיש כי הדברים ה

 תכניתאנשים המאיישים תפקידים שונים במסגרת ה גםהתארגנויות ו, דפוסי עבודה, פעילויותו

   . תכניתמשתנים במהלך הפעלת ה
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 ממצאים. 3

 שגב שלום-בחורה תהליך הקמתו של מרכז מעברים 1.3

ראשי . הסכמה עם המועצות המקומיותהשגת היה שגב שלום -בחורהרכז השלב הראשון בהקמת המ

את  ,הוקם צוות הקמה שכלל את שני ראשי המועצות 2006בשנת . תפו פעולהישדאז המועצות שתי 

למרכז יועץ , (ערבי)סים "חברה למתנבמנהל מחלקה , (םבדווי)במועצות הרווחה מחלקות מנהלי 

 אתרל היה תפקיד הצוות. (יהודים) מנהלת הארצית של התכניתהאת הארצית ו מעבריםמטעם תכנית 

, בדווישכל צוות המרכז צריך להיות  הייתההתפיסה המקצועית של צוות ההקמה  .למרכז מנהל

במלים . קריטריונים מקצועיים פי-עלושהבחירה תתבסס על שיקולים מקצועיים בלבד ותיעשה 

להדוף לחצים פוליטיים ולחצים ( המרואיינים לדברי, שהוכתר בהצלחה)היה כאן מאמץ , אחרות

הליך . בשני היישובים הנמצאים בעמדות מפתח אנשיםלאייש את התפקידים בקרובי משפחה של 

מטעם  ריאיון מועמדים על סמך קורות חיים בידי ועדה מצומצמת: כללאיתור המנהל ארך כחצי שנה ו

מרכז "המכונה בדרך כלל )מבחן מצב קבוצתי ו ,ל"תימכון ב( בערבית)מבחנים חיצוניים , צוות ההקמה

  .הליך בחירה זה ביסס את מעמדו העצמאי של מנהל המרכז .חברי הוועדה צפושבו  ("הערכה

, שני ראשי מחלקות הרווחה, ועדת מכרזים שהורכבה משני ראשי המועצות ידיבחברי הצוות נבחרו 

מנהלת מעברים , (2009רק בתחילת שוב ס שגב היה סגור ונפתח "מכיוון שמתנ)ס חורה "מנהל מתנ

דנה רק במועמדים שעמדו במבחנים  הוועדה. מעברים בחורה ושגבהנבחר של מנהל הו, ארציתה

 מה שלקיו. המועמדים בערבית בלבדלבחון את הוחלט , הוועדהיש לציין כי לאור ניסיון . החיצוניים

 פי-עלמאפשרת קבלה , חניםהמקבלת לשורות מעברים רק מועמדים שעברו מב, ועדת מכרזים

 .אנשי צוות איכותיים תקבלב סייעתובכך מ, קריטריונים מוסדרים

ת תכניות מעברים הראשונה הקדיש ללמידשנה ה תחצימ אתו ,2007 מאיב ולתפקידמנהל המרכז נכנס 

 השל חור מיפויערך הוא , ושאר חברי הצוות ת הראשון "בעזרת העוק .יםמרכזים אחרשכבר פעלו ב

יצירת קשר עם הגורמים מקומות עבודה הקיימים ביישובים ואיתור , הכרת האוכלוסייהלשם  ושגב

 .הקשורים לתעסוקה באזור

עבורם בצא מ  יאכזב תושבים שלא תלמנת להימנע מ-משרות פנויות ועלשל  המצומצםהיצע הבשל 

 ,בנק משרות נבנהו משרות ותרובחר צוות המרכז מודל פעולה שבו בשלב הראשון א, משרה מתאימה

לכל התושבים פנו לא , כלומר, סלקטיביגם השיווק היה . שווק מרכז מעברים בקהילהבשלב שני ורק 

לזכאות פורמליים לא פורסמו קריטריונים סיוע והמעוניינים להשתלב בתעסוקה לבוא למרכז לקבל 

מהם משום נע כדי שלא לעורר כעס והתנגדות מצד תושבים שעזרת המרכז תימ  , לשירותי המרכז

 - אל אנשי המפתח בקהילהאישית  היפניהמרכז שווק אפוא באמצעות . שאינם עומדים בקריטריונים

להפנות אל המרכז רק אנשים שמאפייניהם מרמזים על  - "רשת המשתפת"התפתח ל ר כךמה שאח

לזכות כדי להוכיח את הצלחת המרכז בראש ובראשונה  הייתההמטרה . סיכויים טובים להשמה

 . מצד התושבים אמוןבו לגיטימציהב ,הבהכר

( חמולה/שכונה)נבנתה בכל יחידה קהילתית , תעסוקתי של תושבי שני היישוביםהמיפוי במסגרת ה

-בלתיבראש הפירמידה מזוהים  .של האנשים בגיל העבודה שאינם מועסקים תיתמסכפירמידה 
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 נשיםאהפירמידה מזוהים ובתחתית ה, "(השמה-ברי)"להשימם יותר מועסקים שניתן להניח שקל 

קריטריונים שנקבעו מראש ולאור מיון  פי-על נערךהמיפוי . שיהיה קשה ביותר לשלבם בתעסוקה

תושבי : הקריטריונים הם. להשתלב בתעסוקה מוטיבציההכישורי עבודה והערכת  על סמךראשוני 

בעלי ו מוטיבציהבעלי  ,תעסוקתי ניסיוןמחפשי עבודה בעלי , 50-18ים חורה ושגב שלום גילאי היישוב

ראשונים גויסו לצורך יצירת אמון  האנשים שהושמו בעבודה .תכישורים הנדרשים למשרות זמינֹו

 . השתלבות בתעסוקהשל היתכנות הבתפיסת ביחידה הקהילתית שלהם במרכז מעברים ויצירת שינוי 

, החונכים)ק מהצוות חל, אולם, לשרת את תושבי שני היישובים חורה ושגב שלוםאמנם המרכז אמור 

. בין שני היישוביםאת זמנם מחלקים  -עובדים כל אחד ביישוב אחד והשאר ( פירוט בהמשך ורא

חילופי ראש המועצה בשגב שלום והבדלי התפיסות בין שני ראשי המועצות לגבי כיוון הפיתוח הכלכלי 

הקשו על פעילות , יםס בשגב שלום במשך ארבע שנ"כמו גם חוסר פעילות המתנ, ומקומו של המרכז

להחלטה לפרק את השותפות ולהקים בכל ( 2009של  שנייהבמחצית ה)המרכז והובילו בסופו של דבר 

 . נפרדיישוב מרכז 

 התשתית הארגונית והמקצועית של מרכז מעברים 1.3

 תשתית ארגונית 3.2.1

 ניהולי מבנה. א
 .פעילה ומנהל המרכזהנהלה , ועדת היגוי: שלוש רמותמתבצע ב מרכז מעבריםניהול 

 ראשי)השותפים האסטרטגיים המקומיים  נציגימשתתפים  ההיגוי ועדתבו: ההיגוי ועדת 

 -עהד )נציגי עמותות , (היישובים בשניס "המתנ ומנהלי הרווחה מחלקות מנהלי, המועצות

 השירות של הארצי המפקח)נציגי השותפים הארציים ברמה המחוזית  , (יק'אג, בדוויםאקדמאים 

למפעלים  הקרן נציגת, הדרום במחוז התעסוקה שירות נציג, הרווחה במשרד קהילתית לעבודה

 המנהלת, (דרום מפעם מנהלת, י באר שבע"נציג מט, ת"נציג התמ, מיוחדים במוסד לביטוח לאומי

 ותשתיות מיעוטים, עולים תחום וראש תשתית תכניות מנהלת, הארצית של תכנית מעברים

 . ת"בתב

, יצירת שיתופי פעולה, הואישור המרכז מדיניות תקביע: נקבעו מספר תפקידיםהיגוי ה ועדתול

פעמים בשנה  ארבע-שלושלהתכנס  הייתהאמורה  הוועדה. איגום משאבים והכוונה של התכנית

הפעם ) בלבד פעמייםהיא התכנסה  ,בפועל. השנייה בשנה םיפעמי-ופעםהראשונה לקיום המרכז 

 . היא לא התכנסה אף פעם, 2009 במהלך; (2008 באפריל הייתה הראשונה

-בלתינראה כי היא מהווה רכיב  ,מחברי ועדת ההיגוי חלקים וראיונות עם מסמכ בסיס על

חבריה לא עודכנו מספיק זמן , היא לא התכנסה בתדירות שנקבעה. משמעותי בהפעלת התכנית

אין ו בהןמנים לא נכחו חלק מן המוז ,וכתוצאה מכך ,מראש על מועדי הפגישות המתוכננות

שהפרויקט עומד בפני הפרדה בין שני זאת בכך  הסבירוהמפעילים  .בנמצא פרוטוקולים שלה

גם לפני לא התכנסה  הוועדה ,אולם. אין טעם בכינוס ועדת ההיגוי המשותפת ,ולכן ,היישובים

את בפני מוב הייתהמן הראוי ש ,גם ההחלטה על ההפרדה, בנוסף לכך. הוחל בתהליך ההפרדהש

שארגונו מממן אף על פי שביעות רצון מכך ש-שרואיינו הביע אי הוועדהאחד מחברי . ועדת ההיגוי

לא , יש לו זכות להשפיע על מדיניות הפרויקט ולקבל דיווח (לטענתו) ומתוקף זה, חלק מהתכנית



 

 6 

א גם הו. לא התכנסה יאהמאחר ש ,הוועדהניתנה לו ההזדמנות לעשות כן בדיון מסודר במסגרת 

אולם לא , מנדט של המרכזב כלולהתנגד לאחת התכניות המרכזיות של מעברים בטענה שאיננה ה

עדת ההיגוי מורכבת ושוהעובדה לאור  .הוועדהבמסגרת  ניתנה לו ההזדמנות לשטוח את טיעוניו

 -שתחומי פעילותם משיקים לתחומי הפעולה של מרכז מעברים  הממשלמשרדי  ם שלמנציגי

ילדים לאמהות ב טיפולסידורי )השמה בעבודה ושירותים תומכי עבודה , יתהכשרה מקצוע

ר את שיתופי היה להגביניתן  ,מתכנסת בהתאם למתוכנן הוועדה הייתהשלו  ייתכן, (עובדות

 . פעולת המרכזהפעולה בין הארגונים באופן שהיה מסייע ל

 מפתחת תחום קהילה  ,המנהלת הארצית של מעברים, מנהל המרכז: הם חבריה: פעילה הנהלה

ראשי . ס בשני היישובים"מנהלי מחלקות הרווחה ומנהלי המתנ, בתכניות מעברים בדרום

 . המועצות השתתפו בפגישות הראשונות אך כיום אינם משתתפים עוד

 התכניות בביצוע פיםשותאף  מחבריה חלק .והיא מתכנסת אחת לחודש ,מאודהיא פעילה  זוועדה 

הן בקבלת החלטות לגבי , הן במישור של קביעת מדיניות ,הגוף המוביל זהו, למעשה. המרכז של

 ישיבות. לפעמים גם בין הישיבות, תכניות והן מבחינת קבלת דיווח שוטף ודיון בבעיות שונות

 .הלחברי נשלחו פרוטוקוליםתועדו ו הפעילה ההנהלה

 וגם להנהלה  יהותר ועדת ההיגוי ולהחלט"אמור להיות כפוף ליו מנהל המרכז: המרכז מנהל

 .בהמשךיפורט  המרכז מנהל תפקיד. לא מתקייםהדבר , מהכתוב לעילשמשתמע כפי . הפעילה

 של מרכז מעברים ארגוני מבנה. ב
למעגל  .פועל המודל שבהםבהתאם למעגלים , מדור פרט ומדור קהילה: שני מדוריםכולל  המרכז

כיום היות מיושם במרכז האזורי הנמצא והוא אמור ל ,אין ביטוי במרכז הקיים, האזורי, השלישי

 . בתחילת תהליך הקמתו

 ים פונאחראי על קבלת ה מדור פרט(intake)  פיתוח , מציאת תעסוקהבהכוונה וסיוע , ייעוץומתן

הכנה , סיוע בכתיבת קורות חיים ,ובכלל זה, מסוגלות תעסוקתית ומיומנויות לחיפוש עבודה

 . ליווי לאחר השמהו תה מקצועיהפניה להכשר, לריאיון עבודה

 המדור . המעסיקים מאידךים מחד ומצד תושבהמצד הקהילה של אחראי על מיפוי  מדור קהילה

המתאימים  ם קהילתייםמנגנוניפיתוח ו זיהוי, ביישובים התעסוקה צורכיאבחון אחראי גם על 

חד עם י ,ממוסדית מערך טיפול יובנ, כולל הקמת רשתות חברתיות כלכליות, תבדווילחברה ה

  .לטיפול בקידום תעסוקה הקהילתיתהמנהיגות 

 תפקידיו ודרכי עבודתו, צוות המרכז. ג
 רכז , מדור קהילה ראש, מדור פרט ראש: מספר עובדיםאחראי על  המרכזמנהל  :המרכז מנהל

 עוסק הוא. בחורה והשני בשגב האחד - (סמך-עובדיהמכונים גם )ושני החונכים , קשרי מעסיקים

מנהל קשרים  מנהל המרכז. ישיבות הצוות השבועיות מסגרתבעיקר ב, ובהדרכתו ותהצו בפיתוח

והרשתות , מנהלי הרווחה, ראשי המועצות - ביישובים עם גורמי מפתחהן ושיתופי פעולה 

, עמותות, שירות התעסוקה - םהל צהמחווהן  - (הסבר בהמשך ראו)המשתפות בחורה ובשגב 

בתכנון הפיתוח הכלכלי של חורה ( חלקים מסוימים אף הובילבו)מעורב הוא גם  .משרד החינוך
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 ומעורבעם הפונים למרכז  פרטנית עבודה מבצע הוא, בנוסף. שאותו מוביל ראש המועצה של חורה

 . הקהילתית בעבודה

 הבהרת מבצע בעיקר עבודה פרטנית עם הפונים למרכז בתחום מדור פרט  ראש: פרט מדור ראש

הקניית כלים לחיפוש עבודה עצמאי והתאמת משרה , התעסוקתי השאיפות של הפונה בתחום

 ,יזמות עסקית בנושא הכשרה שעבר לאחר, לאחרונה. במרכז שנאספוהמשרות  מאגרמתוך  לפונה

 ליזמות הפונה של ההתאמה בבדיקת יטפל שהוא מסגרת ההנהלה הפעילה האפשרותבנשקלה 

הוא משתתף גם בביצוע תכניות , סף לכךבנו. י"בתיאום עם מט, ת הרעיון העסקי שלוויבחן א

וממשיך לטפח ( בהמשך ראו –התיכון לקריירה תעסוקתית  הספר בית תלמידי תהכנ)קהילתיות 

  .רכז קשרי מעסיקים את הקשרים עם מעסיקים שאיתם היה בקשר לפני איוש התפקיד של

 השכלתהסוציאלית ב עובדתמדור קהילה  ראשהייתה  בעת הראיונות: הילקה מדור ראש ,

העבודה עם  לעתפקידה כולל אחריות .2(יתת"עוק) תעסוקתית קהילתית כעובדת וגדרה ותפקידה

בין . התעסוקה לנושא רתימתםעל ו, פורמליים-בלתיהפורמליים וה, כל המנגנונים הקהילתיים

יק 'אג, למשל)עמותות , מועצת הנשים, המשתפת הרשת, השכונות ועדיהמנגנונים הללו נמנים 

שהנורמות המסורתיות מגבילות את יכולתה לעבוד באופן  מאחר. הדתית והמנהיגות( ל"שתיו

, בשל היותה אישה( הרשת המשתפת, כגון)גברים  שחבריהם םיבדוויישיר עם ארגונים קהילתיים 

 עבודה עושה היא. האחרים ובראשי המדורים( המצוותים למדור קהילה)היא נעזרת בחונכים 

פיתוח חשיבה , העצמה השמטרת( נשיםלו לגברים נפרדב) מועסקים-תיבל צעיריםעם  קבוצתית

, פרויקט קהילתי תכנוןהיא מובילה  ,כן כמו. להצליח ביכולת ואמונה לעבודה מוטיבציה, עתידית

 יםתיכוני-עלהתיכון לקראת לימודים  הספר ביתשל הכנת תלמידי , החינוך משרד בהשתתפות

 ,בהמשךו ,לתלמידים וסדנאות הרצאות מתקיימותהקצר  בטווח. לעולם העבודה כניסהלקראת ו

 של האמונה אתהשתלמות למורים כיצד להגביר  יקיים ,מעברים מרכז עם בשיתוף ,החינוך משרד

לעבודתה  בנוסף. השתלמות גמול קבלת לצורך להם שתוכר השתלמות, בעצמם התלמידים

, קשה במצוקה ואנשים נשים םע בעיקר, פרטנית עבודה מבצעתעובדת הקהילתית ה, הקהילתית

העובדת . מוסמכתסוציאלית  עובדת גםועקב העובדה שהיא האישה היחידה בצוות  ,זאת

עמם  בקשר שהייתה מעסיקים) מצומצם בהיקף מעסיקים קשרי שימור גם מבצעתהקהילתית 

 .   (לעבודה רכז קשרי מעסיקים כניסתו של לפני

 והשני בשגב  חורהב   דאחה, ם גבריםשניה, י הסמךעובד: (מקצועיים-הסמךהעובדים ) החונכים

תולים  שהם ועלוניםפרסום מרכז מעברים באמצעות מודעות : שונות משימותמבצעים , שלום

 המתקיימים אירועיםב הפ-לבע הפצהבאמצעות ו, ובמסגדים בחנויות, הרווחה במחלקת, במועצה

 איתור ;הנשים ומועצת המשתפת שתרוב( בהמשך ראו) השיג כגון חברתיות בהתכנסויות, ביישוב

ביצוע תהליך ; תכניתהשתתפות בל וגיוסם פוטנציאלית יעד אוכלוסיית להוות שיכולים תושבים

בתכנון וביישום פרויקטים קהילתיים כגון  השתתפות; המעמיק הטיפולללא , פרטני בסיסי

 המעסיקיםעם  הקשר שימורלהם אחראיים  ,כן כמו. התיכון הספר ביתעם תלמידי  הפרויקט

 . (המעסיקים קשרי ראש של עבודתו תחילת לפני)עצמם גייסו לטובת המרכז  שהם

                                                   
2
והמחליף שלה , תית שרכזה את מדור הקהילה בזמן עריכת הראיונות עזבה את תפקידה עם נישואיה"העוק    

   .עזב אף הוא לאחר זמן קצר בלבד



 

 8 

יודע מי לא עובד , רוב המשפחות ביישוב את אישית מכיר ואה: השטח המובהק שאי ואה החונך

באמצעות שאלות . לחברו למרכז בניסיוןאו במקומות ציבוריים  בביתוופונה אליו באופן אישי 

הוא מפתח איתו " ?מה התכניות שלך? מה תעשה עוד כמה שנים? מה אתה עושה: "ןעקיפות כגו

 צריכים הם. הצעירים בשביל לא היאאבטלה )"צעירים  עבורבבמיוחד , שיחה על חשיבות העבודה

 החונכים שני. ומשכנע אותו לבוא למרכז ולקבל עזרה בחיפוש עבודה"( .העתיד את ולבנות לצאת

אין להם בעיה לדבר עם נשים שהופנו אליהם  ,המגבלות המסורתיות רףחכי  בריאיון דיווחו

בתנאי  ,זאת. אותם מכירים שכולם ןוכיו, או מועצת הנשים תבאמצעות הרשת המשתפת הנשי

חברי : המשתפת הרשת עם לעבוד מרבים החונכים. ולא בבית האישה ,שהפגישה תיערך במרכז

לפעמים מעבירים אליהם הצעות עבודה  החונכיםו, מועסקים-בלתיהרשת מפנים אליהם תושבים 

עם הזמן עולה מספר התושבים דיווחו שהחונכים יש לציין כי  .מתאימים אנשים הןבכדי שישבצו 

מבלי שקדמה לכך פעולת שכנוע של מי מחברי הצוות או הרשת , הפונים למעברים ביוזמתם

 .המשתפת

 תעסוקה קידום שמטרתו בפרויקט יתמרכז ונקציהא פהו משרות איתור :מעסיקים קשרי רכז .

כשנה ורבע לאחר , 2009 סראמ בתחילת רק אויש רכז קשרי מעסיקים של התפקיד ,זאת למרות

 חברי כל, לפני כן. משרה בלבד 50%בהיקף מצומצם של   ,וגם זאת, תחילת פעולתו של המרכז

הגיוס נעשה על בסיס היות ש. גם בגיוס מעסיקים, תפקידיהם לשאר בנוסף, עסקו האחרים הצוות

לאחר כניסתו לתפקיד  גם ,שגייסו מעסיקיםההם ממשיכים בטיפוח הקשרים עם , היכרות אישית

 .  רכז קשרי מעסיקים של

 ,איתור משרות ופיתוח קשרים עם מעסיקים ,כמובן ,הוא רכז קשרי מעסיקיםהעיקרי של  תפקידו

 הרי שאם תיווצר הזדמנות, להציע למעסיק משרה פנויהכעת שגם אם אין כך , לטווח ארוךגם 

איתור המשרות . הוא יפנה לרכז ביוזמתו או יקבל את פניית הרכז המוכר לו ביתר נכונות, בעתיד

 : דרכיםמספר נעשה ב

 אתרים של חיפוש עבודה באינטרנט.  

  נפגש פנים אל פנים עם ( רק הוא)פעם בחודש הרכז  -קבלת משרות משירות התעסוקה

מספק לו הצעות עבודה  הלהות התעסוקה במחוז הדרום ולשיר בדוויה המתאם בין המגזר

  .שהתקבלו בשירות

 וכיום  ,בכניסתו לתפקיד ערך הרכז סבב היכרות עם מספר חברות כוח אדם - חברות כוח אדם

הצרכים  פי-עלוהחברות פונות אליו  דואר אלקטרונים הקשר בעיקר באמצעות טלפון וימתקי

 .שלהן

 לדוגמה  ;ים חברתייםאירועעסיקים ספציפיים במפגשים משפחתיים וביה אישית למיפנ, 

עמד בכניסה , ובמסגרת ערב התרמה גדול, פ בחורה"מומרכז הבחצי משרה בגם עובד  הרכז

  .לאירוע ורשם פרטי מעסיקים

  ושאר  מתקבל במדור הפרט שבמרכז גם באמצעות חברי הרשת המשתפת -מידע על משרות

 . חברי הצוות
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 וקא ולאו ד)ם הנמצאים בעמדות מפתח במקומות עבודה בדווי שלושיםקים רשת של כה הרכז

שיוכלו לספק מידע , כגון מפעל נטפים וחברות שונות בבאר שבע ,(בעיקר מנהלים, מעסיקים

 .ארגוני לגבי אפשרויות עבודה-פנים

עמיים פ המתקייםקשר חם הוא קשר ". קרים"ו" חמים"הוא מחלק את קשריו עם המעסיקים ל

בתדירות נמוכה ובעל אופי המתקיים קשר קר הוא קשר . אפילו מחוץ לשעות העבודה, בשבוע

ממלא טופס  הוא". קשר קר" נוספים 200 ועם, "קשר חם"יש לו מעסיקים  26 עם. פחות אישי

את הצעות  .אשר משמש הן לאיתור מועמד מתאים והן למעקב, פרטים לגבי כל הצעת עבודה

בהתאמת המועמדים , יחד עם ראש המדור, ומשתתף וא מעביר למדור הפרטהעבודה שאיתר ה

המשרות מועבר לחברי הרשת המשתפת כדי שהם יחלקו אותן לבני משפחתם מחלק קטן . למשרה

מדובר (. ואת יעילותם כסוכני גיוס למרכז םבמשפחת בדרך זו מחזקים חברי הרשת את מעמדם)

שבץ בהן את שקל יותר ל, למשל רכב, נים ספציפייםבמשרות הדורשות עובדים רבים או מאפיי

  .העובד המתאים

 כגון, הבדווים בקרב פופולריים למקצועות ביקוש העדרב המתבטא, הקשה הכלכלי המצב רקע על

נעשית , מקצועיים-בלתיעובדים  פיטוריבו, אקוסטיות ותקרות גבס קירות בניית, היבני שיפוצי

 .פיטורין למניעת פעילות

. חיב את פעילויותיו במסגרת תפקידו מעבר לאיתור משרות ופיתוח קשרים עם מעסיקיםהר הרכז

בתהליך קבלה לעבודה בבנק  בדוויםלהיות נוכח באבחונים שנערכו למועמדים  קשיהוא ב

 במרכזהוא למד אילו דרישות וציפיות ביחס למשתתף . הם נכשלים במההפועלים כדי לראות 

למדור פרט על מנת  הזה המידע את והעביר, "הבדוויתליות המנט" את הולמות אינן הערכה

לחברת מיוזמתו הוא פנה , אתיתרה מז. שיכינו את המועמדים לקראת האבחון ומרכז ההערכה

הוא מתכנן הקמת  ,בנוסף לכך. ם אבחון נפרד ומותאם תרבותיתבדווילערוך לבבקשה כוח אדם 

  ".מעסיקים ידידותיים"פורום 

 הפרטניתגם בעבודה , בנוסף לתפקידו, משתתף רכז קשרי מעסיקים,הצוותלשאר חברי  בדומה

את קשריו עם  מנצל גם הוא(. התיכון הספר ביתהסדנאות עם תלמידי )של המרכז  והקהילתית

ם בדווימעסיקים לשם גיוסם לפרויקטים קהילתיים שעשויים לתרום לקידום התעסוקה של ה

א הציע לאינטל לערוך תחרות בתחום המחשבים בקרב הו ,לדוגמה, כך. ביישובים בטווח הארוך

  .התלמידים

   הפרטני התהליך. ד
האיתור . מועסקים שיש סיכוי סביר להשימם בעבודה-בלתיהתהליך הפרטני מתחיל באיתור אנשים 

ללא , יוזמתםמאנשים יותר ויותר  גם מגיעים, לאחרונה. החונכים וחברי הרשת המשתפת בידינעשה 

, בשגב שלום .תית"איתור הנשים נעשה באמצעות מועצת הנשים והעוק. קשור לתכניתהפניית אדם ה

לגשת  אין הוא רשאיאך , אין לחונך בעיה לדבר עם נשים בטלפון, שתושביו פחות דתיים מאשר בחורה
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. להגיע למרכז ותוניסיון לשכנע אבבשיחת האיתור משוחחים עם האדם על חשיבות העבודה . לבתיהן

 . 3ספרות הדתיתעל ה, בין השאר, של חשיבות העבודה מסתמכתהפצת הערך 

על מקבל מידע פונה ה. התהליך הפרטני המתרחש במרכז מתחיל בהיכרות עם המרכז ותיאום ציפיות

. לתפיסתו שהמרכז יכול לסייע לולגבי האופן שאל למטרת בואו ונהשירותים שהוא מציע ועל המרכז ו

הפונה מרואיין , כמה ימים לאחר מכן, שנייהבפגישה ה. נואמות אש ורכלמטרת הפגישה ראשונה היא 

את , לעבודה של הפונה  מוטיבציההאת  היא לזהות זו מטרת שיחה  (.intake)קבלה וממולא שאלון 

ים מכינבפגישה הבאה . חולשותיואת ו שלו חוזקאת נקודות ה, התעסוקתיות נטיותיואת , כישוריו

א ומצלעשויים לסייע לו האם ישנם פרטים ביוגרפיים ו בודקים הבשיתוף עמ .משתתףלקורות חיים 

ו אותים למדמ, כמו כן. ומהם כיווני התעסוקה המועדפים עליו, כגון השכלה וניסיון תעסוקתי, עבודה

 . מיומנויות חיפוש עבודה ומכשירים אותו לקראת ריאיון עבודה

 ותביות והעומק שלה תלוימידת האינטנסי ,אולם .ת המשתתףהעצמב מתמקדהמשך התהליך 

אם הוא מעוניין בעבודה מעמיקה של  .לבטיוורצונו , כישוריו האחרים, רמת השכלתו -במשתתף 

יעדי התעסוקה שלו על עובדים איתו על הגדרת החזון התעסוקתי שלו ו, ומסוגל לכך בחינה עצמית

לקיחת אחריות , יותפרואקטיב, מנסים לפתח אצלו אמונה ביכולותיו ,וכן ,בטווח הקצר והארוך

מלמדים אותו לקבל החלטות ובונים איתו תכנית פעולה אופרטיבית שתסייע לו , ויוזמה אישית

סך ב ;שעתיים-כשעה בניכחמישה מפגשים משתתף בפועל כולל בתהליך הטיפול . בהגשמת היעדים

אוריינטציה מתנהל אמנם בהתהליך הפרטני  (.שלושה-חודשייםבמהלך )כשמונה שעות לכל פונה  הכול

באמצעות השמה ישירה או פתיחת עסק עצמאי או הדבר יכול להתבצע  ,אולם, השתלבות בעבודהל

 . לימודים או הכשרה מקצועיתבאמצעות לחילופין 

אינו בשל להשתלבות בעבודה מוצע לפעול בהתנדבות שו אהיסטוריה תעסוקתית למשתתף חסר 

, מזכיר את השירות בקהילה בתכנית ויסקונסין ערוץ זה. שכונהאו ה בית הספר, במסגרת המשפחה

הרציונל העומד בבסיסו הוא שיציאה מהבית .שאינו נהוג בתכנית מעברים היהכפירכיב להוציא את 

יש ברכה : אומר בדוויפתגם  .אורח חיים של אדם עובדדמות לשם פעילות התנדבותית יכולה ל

ם באופן בדווידה הקהילתית נתפסת אצל העבור המשפחה או היחיבהתנדבות יש לציין כי . בתנועה

 .     מסורתי כפעילות מקובלת שלגיטימי להציע אותה

רכז קשרי  שלמדור פרט ו ראשלעבודה ספציפית נעשית בהחלטה משותפת של  המשתתףהפניית 

את העובד הרצוי  ביניהםחר מובוהוא הצוות מפנה אל המעסיק מספר מועמדים מתאימים . מעסיקים

מדור הפרט  ראשמהריאיון עם . אל המעסיק מקבל הדרכה נוספת לקראת ריאיון העבודה המופנה. לו

עד . וביחוד במקרה של נשים, עולה כי השמה קבוצתית היא פתרון טוב כשמדובר בעבודה מחוץ ליישוב

נשים  שלושיםגברים ששוכנעו לעבוד באילת וקבוצה של  חמישהקבוצה של : כה זה נעשה בשני מקרים

 . לעבוד בחממות של מושב שדה משה והוסעו לשם בהסעה מאורגנת מדי יום שהסכימו

                                                   
3
ואחריותו , נתן לאדם כוח -אללה  -צלם אלוהים ; תפילה: באיסלם יש שלושה צירים, מנהל המרכזי רלדב   

מי : ישנה סורה שאומרת. המנועבודה היא חלק מ, בניית כדור הארץ -היקום ; האישית היא מה יעשה בו
 . קם בבוקר כשחטאיו מכופרים, שהולך לישון בערב עייף מעבודתו
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אם אין הוא  ,עם זאת. ד בעבודהיהתמלסייע לו למטרה ב, ליווי טלפונימקבל הפונה  ,לאחר ההשמה

 יהחונכים גם ממלאים טופס. עבורו עבודה אחרתבצוות המרכז מבטיח לחפש , ן העבודהמרוצה מ

המשמש בין השאר לבדיקת אפשרות של השמת פונים נוספים בעזרת , ההנקלטים בעבודמשוב לגבי 

 .  פיתוח רשת של קשרים לצורכי שילוב בתעסוקה, כלומר, המושם

 :האלהאת השירותים , אם כן, סל השירותים של המרכז כולל

 העצמה ופיתוח החזון התעסוקתי 

 מיומנויות חיפוש עבודה 

 הפניה להשלמת השכלה 

 תהפניה להכשרה מקצועי 

 השמה 

  (שירות בקהילה)התנדבות 

 ליווי לאחר ההשמה. 

ס במסגרת פעילותו "המתנ ידי-עלהקורסים להשלמת השכלה והקורסים המקצועיים מאורגנים 

מידע על מהמרכז לא ניתן היה לקבל . שלו" הלקוחות"ומרכז מעברים יכול לצרף אליהם את , השוטפת

ם נערכו במימון אישי של מה הארבע. בלבדקורסים  חמישההתקיימו  2009עד ספטמבר . םמספר

שני וקורס גישור , קורס יצוא ויבוא וסחר בינלאומי :המשתתפים והיו פתוחים בפני כלל התושבים

 ישמומן מתקציב, יםטרקטורהתקיים קורס  ,בנוסף.  בשגב אחדאחד בחורה ו - קורסי ספרות לנשים

 . לק של העצמה אישיתומרכז מעברים היה מעורב בו בביצוע הח, הרווחה משרד

: בחורה התחילו שני קורסים. בחודשים האחרונים נראתה תנופה בנושא ההכשרה המקצועית לנשים

החל בחורה קורס , כמו כן. ובשגב שלום התחיל קורס ספרות, סייעות לגננות ועיצוב אופנה ויצירה

קורס , שפחתונים בשגבקורס מ: קורסים מתוכננים להתחיל בקרובשלושה . (תעודת גמר תיכון)ת "תג

 .צור גבינות במשק הבית בחורהיוקורס ימזכירות רפואיות 

  בצוות מעברים תהתפקידי דיפרנציאציהה מידת .ה
 ,בפועל, כל אחד מהתפקידים המרכזיים בצוות מעבריםבשהמודל מגדיר את תחומי הפעילות  אף על פי

, זאת; קשור לעבודה פרטניתה כל בר בעיק, של טשטוש גבולות וחפיפה ביניהם קטנהישנה מידה לא 

 נחלתה הבלעדית של ראש מדור קהילהשהיה ונותר הטיפול באנשים במצבים נפשיים קשים למעט 

בפגישה הראשונה  מתחיל התהליך הפרטני , לפי התכנון. עובדת סוציאלית בהכשרתה שכאמור הנה

כתיבת קורות התהליך כולל גם  . (  (intakeמסודר קבלהתהליך והיכרות עם המרכז הכוללת , במרכז

והוא  ,הקניית מיומנויות חיפוש עבודה וכלה בהעצמה ובניית החזון התעסוקתיוהחיים של הפונה 

האחרים חברי הצוות הוא זה שמכשיר את . המרכז מנהל בידי בעיקר, כל חברי הצוות ידיב מתבצע

במטרה , ר כל חברי הצוות צופיםכאש, פרטניביצע תהליך  המנהלרק , 2009עד יוני  .ע ההעצמהוצילב

מדור  ראש, המנהל מבצעים את תהליך הטיפול, 2009נכון לאוגוסט . תהליכי טיפוללהכשירם להובלת 

 . מדור קהילה אשפרט ור
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כה מעסיקים ממשיההקשר עם תחזוקת  ,בחצי משרה רכז קשרי מעסיקים שהמרכז מעסיקאף על פי 

מרכזיות היחסים האישיים בכל קשר אצל הדבר נובע מ .כל אחד מחברי הצוות ידיה בבחלקלהתבצע 

 .םבדוויה

עם וטיפוח הקשרים תית מובילה את היוזמות ואת יצירת הקשרים "נראה שהעוק, במישור הקהילתי

( עמותות שונות)ארגונים אזרחיים חיצוניים , (כגון ועדי שכונות)ההתארגנויות הפנימיות ביישובים 

מכון מנדל לפיתוח , אוניברסיטת בן גוריון, משרד הרווחה, ד החינוךמשר)וגופים ממשלתיים ואחרים 

כמו במקרה של תכנית ההדרכה , בתכנון ולפעמים, חברי הצוות האחרים מסייעים בחשיבה .(מנהיגות

עד כה , כגון סדנאות למובטלים, באשר לעבודה במסגרת קבוצתית. גם בביצוע, לתלמידי התיכון

 .תתית היא היחידה המבצע"העוק

  פורמליים-בלתיליים ומפורמסורתיים מוסדות קהילתיים . ו
 על  ניכרתהדתית יש השפעה  למנהיגות: במסגדים האימאמים - פורמליים קהילתיים מוסדות

מידה מסוימת של  בכךוהשיג  לתכניתצוות מעברים חיבר  את האימאמים במסגדים . דעת הקהל

האימאמים הפתוחים יותר . פעילות מעבריםמעידה על מתן לגיטימציה דתית להשיתוף פעולה 

התייחסו בדרשות יום הששי ( שניים מתוך שלושת הגדולים בחורה ואחד מתוך שניים בשגב)

ת ותלל התירווגם ( באסלאםמפורש לגבי זה ' חדיתיש )שלהם לחשיבות העבודה ורכישת מקצוע 

ים יותר במסגדים ירנגם האימאמים השמ. כולל מודעות לנשים, מודעות של מעברים במסגדים

  .תליית מודעות בקשר לעבודה על לוח המודעות התירוהאחרים 

 פורמליים-בלתי קהילתיים מוסדות 

 הערב בשעות בשבוע אחדות פעמים בלבד גברים של התכנסות הוא השיק :(דיוואן) השיק .

ובה משוחחים ודנים בנושאים , שאליה מגיעים גם צעירים" מועצת הזקנים"מעין  זוהי

הם המודלים  לשיק מגיעיםהחלק מהצעירים . לליים של הקהילה וגם בנושאים פרטנייםכ

אנשים שהגיעו להישגים בזכות הכישורים שרכשו : לחיקוי שמרכז מעברים רוצה להבליט

 מרבה המרכז צוות(. סורוקה חוליםת בבי 27בן  בדווירופא , לדוגמה)באמצעות לימודיהם 

 אותם ולגייס ההשפעה בעלי המפתח אנשי יהוילזוץ כער הזה המסורתי במוסד להשתמש

ולצורך , על הלכי הרוח בעניין לעמודכדי , העבודה חשיבות נושא תאלהעל, הפרויקט לעזרת

 מרבים, החונכים בייחוד, מעברים צוות חברי הגברים. מעבריםמסרים ומידע על  צתהפ

 . בשיק להשתתף

מקיפות  ,ולכן, הןבבתימתקיימות להן פורמליות ש-בלתיההתכנסויות ה. שיק אין לנשים

צוות מעברים כולל . ביקורי בית רביםמכאן עולה הצורך ב .מספר קטן יותר של משתתפות

ולכן  ,שאינה מסוגלת להגיע לכל המפגשים הביתיים, העובדת הקהילתית, אישה אחת בלבד

 . היא נעזרת במועצת הנשים

 ידועה והיא, הוןאו  השכלהכגון בסיס  חמולה קיימת מעין אליטה על בכל :4המשתפת הרשת 

טבעי מהווים כתובת לבני  ובאופןהנתפסים כמצליחים אלה האנשים . ביישוב ומוכרת

ישנה מידה רבה של חפיפה בין חברי הרשת . המשפחה בבעיות שונות ונהנים מהשפעה עליהם

                                                   

 
  .'בנספח ב מופיע, מדגם מתוכההמתבסס על ראיונות עם  ,הרשת המשתפת לתיאור מפורט ש 3
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חת או משפחה א בבנירוב -פי-על מאוכלסתששכונה  משום, זאת, לבין חברי ועד השכונה

אם מועלית בקשה ; אין מדובר בקבוצה סגורה. לכל יישוב הרשת המשתפת שלו. שתיים

פי דיווחו של מנהל -על, 2009ברבעון האחרון של . היא נענית בחיוב, להוספת אדם לרשת

 .45-ל 32-גדל מספר חברי הרשת המשתפת בחורה מ, מעברים

תוך שהם , העבודה לנושא ותהא תבוינאת המנהיגות הטבעית הזו ו גייס מעברים צוות

 המשפחתית המנהיגות של העזרה פעולות את להשלים שרוצים כמיעצמם  אתמגדירים 

במסגרת מעברים  פורמלית-בלתיהההתנדבותית של המנהיגות  הפעילות. בתחום התעסוקה

"(. המשפחה הגדולה)"מחויבות ועזרה הדדית במסגרת החמולה , מבוססת על ערכי נאמנות

 של בעבודה השתלבותם בקידום לעזרה ותבתמנכל אחד מהם  שלהמשפחתית המחויבות 

זה מראש : "ניסחה זאת כך מעברים תכנית מנהלת. ביישוב כולו מועסקים-הבלתי התושבים

 בין ווךיתל תוהחמול במנהיגות נעזרהצוות ". בנוי על כך שכל אחד יסדר למקורבים שלו

ולגיטימציה לפרויקט ובהמשך למגוון תחילה לשם קבלת הכרה , הקהילה לבין המרכז

 המורכבת המשתפת הרשת -משפחתי -עלהוקם פורום , בנוסף. משימות בתהליך הפעלתו

 . המשפחות ביישוב מנציגי

-בלתיהם משוחחים עם אנשים . בים הללו עובדים בתיאום עם צוות מעבריםהמתנד הפעילים

. ודה ומפנים אותם למרכזלעב תצאעד כמה חשוב למשכנעים אותם , מועסקים במשפחתם

גם משבצים אנשים  ,ולפעמים, הם מסייעים לצוות בגיוס מעסיקים ומשרות ,במקביל

 . לידיהםמרכז העביר במשרות שה

הם מאתרים , כלומר. ללא תיווך מרכז מעברים ,פועלים חברי הרשת באופן עצמאי לעתים

כאשר הוא אינו  מעבריםמועסק ומשלבים אותו בעבודה מבלי שהוא הגיע למרכז -בלתיאדם 

  .אין בידינו נתונים על שכיחות התופעה. רוצה בכך

צוות המרכז להוכיח הצלחות בשילוב האנשים כדי  ביקשבתקופה הראשונה לקיום המרכז 

הנחה את חברי הרשת להפנות אל המרכז רק בני משפחה שהם  ,ולכן, ליצור אמון בתכנית

המאפשר , "טופס מבחן מוטיבציה"צוידו ב הם ,לשם כך. בעלי סיכויים סבירים להשמה

מצוקה בבפועל הנאמנות המשפחתית והרצון לעזור לבני משפחה הנתונים  ,אולם .שיקול דעת

. ולמרכז הופנו גם אנשים לא מתאימים, כלכלית גברו לפעמים על השיקולים המקצועיים

לוקה  לעתיםהם חברי הרשת למשרות המועברות אלי ידיבמועסקים -בלתיהשיבוץ של  ,בנוסף

תכנית וצוות המרכז לחברי הרשת הם משאב חשוב , אף על פי כן. בחסר מבחינה מקצועית

כינוסם לישיבות לצורך דיווח , מתאמץ לשמר ולטפח אותם באמצעות ביטויי כבוד שונים

העברת תהליך של , עליהםהעמיס מנת שלא ל-מדי עלגבוהה והתייעצות בתדירות שאינה 

כל . שיתופם בתכניות הפיתוח הכלכלי של היישובו, ון התעסוקתי האישיהעצמה ופיתוח החז

חברי הרשת לסייע למעברים ומאופן מהנעת חברי הצוות הדגישו בראיונות את שביעות רצונם 

  .הפעולה שלהם

 כולם הם הרשת שחברי, יש לזכור. המשתפת לרשת נשיתה המקבילה היזו: הנשים מועצת 

ראש  יםהק בחורהאת מועצת הנשים . פנות נשים למעבריםהמוגבלים ביכולתם לה גברים

מעברים  וצוות ,המרואיינים אחד של במילותיו "רשת מן המוכן", המועצה לפני חמש שנים
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, הקהילתית העובדת על רב עומס שהטיל דבר, רשת הייתהבשגב לא . אימץ אותה לצרכיו

התמודד לבדה עם נאלצה ל היא, בשטח היחידההאישה  בהיותה .שגב תושבת בעצמה

צוות מעברים  ,כיום. המשימה של יצירת הקשר הראשוני עם הנשים ושכנוען לפנות למרכז

, חברות 23הרשת בחורה מונה . בדומה לזו הקיימת בחורה ,בשגב נשים מועצת להקמת פועל

והן פעילות , רובן בהוראה, בעבר או שעבדו עובדותשכולן , נציגות של המשפחות השונות

 . בהתנדבות

שואבת  הפעילעל בסיס המידע שכל , לזיהוי הצרכים של הנשים מנגנוןהנשים משמשת  מועצת

סקר )"בעקבות בדיקה שהן עשו . וגם כצינור להעברת מסרים ומידע, מהנשים במשפחתה

וזה הביא אותן , הן הגיעו למסקנה שנשים רבות מעוניינות בעבודה ,(פורמלי-בלתי" צרכים

ראש מועצת הנשים מהווה כתובת לנשים בחורה אשר באות . לשתף פעולה עם מעברים

היא מועסקת : היא ממוקמת בעמדה אסטרטגית, בנוסף לכך. להתייעץ איתה בעניינים שונים

יש לה גישה  ,ובתוקף תפקידה, ס כאחראית על תחום נשים"בשכר במשרה חלקית במתנ

סים זכתה במכרז "ה למתנהחבר)בעיקר בתחום ההשכלה , לתכניות לנשים ומשאבים למימונן

 . המקצועית ההכשרהו( של משרד החינוך להפעלת תכניות של השכלת מבוגרים

שיתוף פעולה בין העובדת הקהילתית של מעברים לבין ראש מועצת הנשים המתבטא  קיים

 שאינן נשים ובהפניית, הנשים עבור לפתוח כדאישהכשרה  קורסיעל בחשיבה משותפת 

 .השמה לשם ריםלמעב ללמוד מעוניינות

 צועיתתשתית מק 3.2.2

צוינו , (ת"אז מתב)מלי רייף  ידיב 2005אשר נכתבה בשנת , ת הפעולה של מעברים חורה ושגבתכניב

כל התשתיות המקומיות המתוכננות אכן . חמש תשתיות מקומיות האמורות לקום במסגרת התכנית

 .הוקמו במהלך התכנית

 מאגר מידע . א
לשירותי המרכז  ותפנילמנוע כדי , הוקם עוד לפני פרסום מעבריםהוא  .ונטיותמשרות רלוהמאגר כולל 

 . קייםמשרות לפני ביסוס היצע 

 אתר אינטרנט. ב
מידע  הוא כוללו ,האתר קיים בערבית ובעברית. עבור מעברים חורה ושגב שלוםבהוקם אתר אינטרנט 

 כולל הדרכה ,יפים למחפשי עבודהמאמרים וט ויש ב, בנוסף. הלמחפשי עבודה ולמעוניינים בהכשר

הפרויקטים , הקורסים: וכן פירוט של העבודה המתבצעת במעברים, בגיבוש החזון התעסוקתי האישי

בתאריך צעו באתר שהו כי כל המשרות, יש לציין. ושיתופי פעולה עם גורמים מקומיים וארציים

לא , לגבי הקורסים המוצעים באתר. חלקן אינן עדכניותונמצאות בחורה או בשגב  אינן (50-כ)הגלישה 

 (.20/08/09תאריך גלישה )כל המידע עדכני 

 מערך תפעול ממוחשב . ג
 . בצורה טובה מתעדכן ומתנהלהרישום . פרטי המשתתפים והמשרותשל הוקם מערך הכולל תיעוד 
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 צוות לוהכשרות הדרכות . ד
 בהתחלה .כשעה וחצינמשכות המרכז ו מנהל ידיבמנוהלות , שבועל אחתנערכות  :ישיבות צוות ,

, חברי הצוות, במסגרת ישיבות הצוות. נערכו מספר ישיבות שארכו יום שלם, למטרת גיבוש הצוות

כדי שהם יוכלו , התנסו בעצמם בתהליך ההעצמה ופיתוח החזון התעסוקתי, המנהלבהנחיית 

תנהלת בצורה של ישיבת הצוות מ, בדרך כלל. להנחות תהליך כזה אצל הפונים המעוניינים בכך

העוסק בתהליך הפרטני שחלק  חומרבפני הקבוצה מציג אחד מחברי הצוות . למידת עמיתים

שתורגם לערבית  בנושא העצמה אישית   5ריאפופוללרוב על ספר מתבסס והוא , מהפונים עוברים

יצירת : נושאים הבאיםית יש התייחסות לתבתהליך הלמידה הקבוצ. וכן על המסורת והדת

, מודע במניעת אירועים רעים ומחלות-כוחו של התת, העצמה אישית, שליחות וחזון תחושת

פיתוח היכולת לקבלת , כוחן של המחשבות ביצירת האירועים בפועל, הצורך להאמין בעצמך

שיטות ; תפקוד המנהל בחברת עובדים מסוגים שונים; האחר ותכונותיו הטובות והשליליות

סוגיות שונות דנים בישיבות ב, ללמידה בנוסף. תכנון חיים; וקנושאים בשיו; להעצמת כוח אדם

כיצד כדאי לבצע את השיחה  ,למשל, כל חברי הצוות ידיבהמועלות  שוטפתהעבודה תחום המ

חשיבה על תכנים של פרויקט מצוינות , יהיישובדילמות לגבי המיפוי ; הראשונה עם המשתתפים

 . בבתי הספר

 חברי צוות מעברים השתתפו בשתי השתלמויות של  :סים"תנת והחברה למ"של תב השתלמויות

השתתפו בקורס מבוא להתמחות בפיתוח קריירה במאה , להוציא את מנהל המרכז, כולם .ת"תב

מדור פרט ושני החונכים השתתפו גם בקורס ליווי ואימון אישי להשתלבות בעבודה  ראשו ,21-ה

 שתיהן ;ימיםחמישה בת  שנייהוה ימים שהשלובת  הייתההראשונה השתלמות ה. ופיתוח קריירה

סביב  ההאימון האישי בנוי סדנת. בשבוע( 16:00-9:00בין השעות ) במתכונת של יום לימודים שלם

הגדרת חזון  ,רלוונטירכישת כלים וידע  ,הגברת מוטיבציה ,אמונה ביכולת: צירים חמישה

 מעשית מאודהיא  6ת הסדנהגיש. לקיחת אחריות ויוזמה, פרואקטיביותו ,תעסוקתי ומטרות

והיא מלמדת את המשתתף כיצד לעזור למטופל לגבש את מטרותיו בתחום  ,"(פרקטית)"

  .מודע-אין היא מתייחסת כלל לתת. התעסוקה ולבנות תכנית פעולה שתביא למימושן

השתלמויות  .חברי הצוות השתתפו גם בהשתלמויות שנערכו במסגרת תכנית מעברים הארצית

" ארגז כלים", שינוי תעסוקתי, עולם העבודה -תעסוקה ( א): ו בשני ציריםאלה התמקד

זיהוי משאבים אנושיים ואחרים  -קהילה ( ב); יזמות עסקית, הכוון תעסוקתי, לתעסוקה

 .ודרכים להשתמש בהם לטובת התכנית( רשתות חברתיות כדוגמת)הקיימים בקהילה 

, יםרלוונטיפאנלים של אנשים בבהשתתפות ואנשי מקצוע מומחים  ידיבההשתלמויות הועברו 

מעסיקים בדיון על קשרי מעסיקים והפעלתם כספקי עבודה ופיתוח מעורבות קהילתית , למשל

                                                   
 ;מאת רונדה ברן "הסוד" ;וזף מרפי'מאת ג "מודע-כוחו של התת": נמנים בין הספרים שנדונו בישיבות הללו  5

 צות הבריתשפותחה באר NLP ((Neuro-Linguistic Programming-בעל גישת ה, ספריו של איברהים אלפיקי
 .נות השבעים ככלי לשיפור המצוינותבש

 מאת "לכל אדם יש שביל": םנלקחו מתוך מספר ספריאימון האישי לנושא הליווי ולימוד חומרים לה  6
על בסיסו נבנית יחידה )סטיבן קובי  מאת "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" ;אורניה ינאי

בעריכת , הנרי קימס האוס ופיל סנדאהל', ורה ויתוורתמאת ל" אימון קו אקטיבי" ;(בנושא פרואקטיביות
 .גורן-ענת טרייסטר
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-עלבמסגרת ההשתלמויות התקיימה גם למידת עמיתים  .יזמים כלכליים בדיון על יזמותובקרבם 

  .ההתמחות התפקידית בתכנית פי

אך הוא  , ת"של תב השתלמויותלא השתתף במנהל המרכז , ת"דיווח מנהלות ההכשרה בתב פי-על

ומשתתף בקביעות בישיבות סים "מטעם החברה למתנ השתתף בכל ההשתלמויות של מעברים

הוא מקבל הדרכה אישית מהמנהלת הארצית של  ,כמו כן .של מנהלי מעבריםהחודשיות הצוות 

 .מעברים

 מערך פרסום. ה
פרסומים , תליית מודעות במקומות אסטרטגייםעל בדרך של של מרכז מעברים פופרסום המערך 

באמצעות אישית -ןבעיקר באמצעות תקשורת ביואזכורים בדרשות במסגדים , בעיתונות המקומית

 . הרשת המשתפת וכל חברי הצוות, החונכים

היה בין שאמנם לא  ,ת"צוות מעברים משתמש גם במערכת המידע הממוחשבת של תב, אלה לענוסף 

 .ת האחרות"צוותי תכניות תבלים בשירות שמקמשרתת אותו בדומה להיא אך , הימקימ

 קשרים ושיתופי פעולה 1.1

 ס"המתנ 3.3.1

קביעה זו נכונה יותר . ס המקומי קיים שיתוף פעולה הדוק ואיגום משאבים"מתנלבין מרכז מעברים 

מרכז מעברים  ,ולכן ,התכניתס פעיל בתחילת "ן שבשגב לא היה מתנוכיומ, שגבלגבי לגבי חורה מאשר 

 . לא היה שותף בפעילות הקהילתית היישובית שם

 :דרכיםשלוש הקשר בין שני הארגונים מתבטא ב

ס הוא המשלם את שכרם של חברי צוות "והמתנ, ס"התקציב של מעברים מועבר באמצעות המתנ .1

ומיות היו שהמועצות המקחלק מההוצאות של מעברים גם למו יסים ש"המתנ, למעשה. מעברים

 .אך לא עשו זאת ,אמורות להחזיר להם

לפגישות אישיות שנועד חדר נוסף בלצוות ושהוקצה חדר אחד ב, ס"מתנמבנה הבממוקם המרכז  .2

  .עם הפונים

תוקף מ .ס באופן רגיל עוסק בהשלמת השכלה ובהכשרות מקצועיות ממוקדות תעסוקה"המתנ .3

אנשים  לקורסים אלהרכז מעברים מפנה מ :לי בין שני הארגוניםאקיים קשר פונקציונ ,כך

 .אנשים המעוניינים בהשמהאל המרכז דו מפנה ס מצ  "והמתנ, ללמוד מוטיבציהמתאימים ובעלי 

 שירות התעסוקה 3.3.2

הוא מוגבל להעברת הצעות עבודה מן השירות  ,אולם ,הקשר עם שירות התעסוקה הוא יציב והמשכי

משום שאינם עומדים  ,מתייצבים בשירות התעסוקהמרבית הפונים למעברים אינם . אל המרכז

משום שהם צעירים ומתביישים לתבוע  ,למשל בסעיף רכב, בקריטריונים של הזכאות להבטחת הכנסה

. שאינם מאמינים ששירות התעסוקה יפתור את בעיות התעסוקה שלהםמשום או /הבטחת הכנסה ו

אף על )המרכז מקבל הצעות עבודה : נתרמים שני הצדדיםש אלא, אין כאן כפילותלא רק ש ,לאור זאת

השירות כולל אותן בסטטיסטיקות , ואם הן מסתיימות בהשמה, (םבדווישרובן אינן מתאימות לפי 
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אין המרכז מנצל את המשאבים המקצועיים המצויים ברשות שירות  , עם זאת. שלו כהשמות

מערך אבחון בידי פסיכולוגים : ןכגו, התעסוקה ואשר השירות מצהיר כי הוא מוכן להעמידם לרשותו

וסדנאות קבוצתיות להקניית מיומנויות ( אשר יהיה צורך לבצע בו התאמה תרבותית)תעסוקתיים 

 .חיפוש עבודה בידי מנחים מקצועיים

מעברים ושירות התעסוקה בדרום משתפים פעולה בקידום תכנית השלמת השכלה  2009מאז סוף 

כאשר , ח"שמיליון  16-שעלותה נאמדת ב( גברים ונשים)ה דורשי עבוד 500-והכשרה מקצועית ל

 מיליון 4.9-הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים אשר ממוקמת במשרד ראש הממשלה משתתפת ב

 .ח"ש

 קשיים בעבודת הצוות 1.3

ליחס , קשיים המתייחסים למאפייני הפונים נותאיורחברי צוות מעברים העוסקים בהשמה ציינו ב

 .הם גם התייחסו בדבריהם לקשים העולים בתהליכי העבודה. מצב הכלכליול המעסיקים

 מאפייני הפונים המקשים על שילובם בתעסוקה 3.4.1

 : הם המאפיינים שציינו חברי הצוות

 (מסתדר, מי שיש לו השכלה)" מיעוט השכלה"  

  חוסר שליטה בעברית 

  העדר כישורים מקצועיים וחוסר ניסיון תעסוקתי 

 ודה גופנית קשה בקרב גברים התנגדות לעב 

  לעבודה בקרב הצעירים מוטיבציהחוסר  

 תחרות עם דורשי עבודה יהודיים.  

ששיעורם באוכלוסייה , תית ציינה במיוחד את הקושי לשלב בעבודה נכים ואנשים עם מוגבלות"העוק

 . בעיקר בשל נישואי קרובים, ת גבוה בהשוואה לכלל האוכלוסייהבדוויה

מאפיין המהווה חסם בפני השתלבות , שורים המקצועיים של רבים מהפוניםלאור העדר הכי

חברי הצוות ציינו את הקשיים בביצוע . נודעת חשיבות רבה למתן הכשרה מקצועית, בתעסוקה

 : בעיקר משתי בחינות ,ואו בעזרתת "קורסים מקצועיים באמצעות האגף להכשרה מקצועית בתמ

 ; העברת תקציבים בזמן-אי .1

 50%להשים בעבודה לפחות אינו מוכן להתחייב לעמוד בדרישה מעביר את ההכשרה הגורם ש .2

 .מבוגרי ההכשרה

הרי שנשים מוגבלות לעבודה בתוך , לעבוד מחוץ ליישוב, באופן עקרוני, אם גברים יכולים, זאת ועוד

 . וכאן ההיצע הוא אפסי, בשל סיבות תרבותיות, היישוב
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 יחס המעסיקים 3.4.2

ם בכלל משום בדוויהנכונות של מעסיקים יהודים להעסיק -המעסיקים היא אי לגבית הבעיה העיקרי

שהם גונבים  או שאינם מגיעים בזמן לעבודה, למשל, םבדוויהסטראוטיפים השליליים שלהם כלפי ה

מרבית המשרות הבדווים עצמם דוחים את , בנוסף לכך"(. קשה בכלל להגיע למעסיקים יהודים)"ציוד 

המעסיק ומשום ש מציעות שכר מינימוםמשום שהן , מקצועיות-בלתים שהן עבודות המוצעות משו

 . משתלמתמה שהופך אותה ללא , מרוחקעבודה למקום אינו מוכן לשלם הוצאות נסיעה 

 ".אין מעסיקים שלא עומדים בהתחייבויות"הדגיש רכז ההשמה ש, עם זאת

 המשבר הכלכלי 3.4.3

על  מאודמקשה , יהיבעיקר בתחום שיפוצי הבנ, יקים קטניםשפגע במיוחד במעס, המשבר הכלכלי

נמצאים , יותר מעובדים בודדיםשלהם פוטנציאל לקלוט , מקומות עבודה גדולים .איתור משרות

 .ללא תחבורה סדירה אליהם, במרחק רב

 קשיים בתהליכי העבודה 3.4.4

 מות רבות בשל היותה עליה מוטלות משי, ואכן .תית"העוק ידיבעומס רב צוין : עבודה עומס

מרבית הפעולות המתבצעות ל הרוקשהמתוקף העבודה הקהילתית , האישה היחידה בצוות

 עומס רב. כמו שאר חברי הצוות, במסגרת הפרויקט וכן משום שהיא עוסקת גם בתהליך הפרטני

ובתוך זה הוא עוסק , משום שהוא מועסק בחצי משרה בלבד ,רכז קשרי המעסיקים ידיבגם  דווח

אך למרות זאת מוטל , ם ציינו כי הם מקבלים עזרה משאר חברי הצוותהשני. ם בתהליך הפרטניג

    .עליהם עומס רב

 מוגבלים מבחינת יכולתם לטפל בנשים לאורך כל התהליך , הגברים, שני החונכים: חונכת העדר

ו וסומכים ציין שכולם ביישוב מכירים אותהחונכים אחד  ,אף על פי כן. בשל מגבלות תרבותיות

הבעיה מחמירה עתה לנוכח עזיבתה של )מספר חברי צוות העלו את הצורך באישה נוספת . עליו

 (.תית"העוק

  מקצוע שניתן להתייעץ איתו ולקבל מדברי המרואיינים עולה חסרונו של איש : מייעץהעדר גורם

במסגרתן  ישיבות הצוות ולמידת העמיתים המתקיימתכי מעניין לציין  .הדרכה אישית ממנו

אינן  העובדת הקהילתית של מעברים במחוז הדרום ידיבוההדרכה שניתנה עד לפני חצי שנה 

עונות במידה מספקת על הצורך של חלק מחברי צוות בייעוץ אישי ובהדרכה אישית לגבי 

 .התמודדות עם בעיות ספציפיות בעבודתם

  שאינם מאפשרים  הפיזייםהצוות מתייחס לתנאים  ידיבאחר הועלה  קושי: הפיזייםהתנאים

שאינו מראה המרכז גם ו, מבקש לשוחח על בעיות אישיות לעתיםש, פרטיות בפגישה עם הפונה

  .אליו יםמעסיק יןהזמכדי ל "מכובד"נראה די 

  דיון. 4

על בסיס הניסיון של , בדווישל הקמת מרכז תעסוקה " התורה"מטרתו של דיון זה היא לסייע בגיבוש 

בשנים ים בדוויביישובים הולטובת המרכזים העתידים לקום , הראשון וויבדמרכז מעברים ה
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 ולאחר הפעלה של שנתיים חשוב ואפשר לנסח קווים מנחים לתהליך הקמתכי נראה . הקרובות

מתן גמישות בהתאם למאפיינים הייחודיים של המרקם תוך  ,זאת .מרכז תעסוקה ו שלוהפעלת

 .החברתי והתנאים הפיזיים של כל יישוב

 הצלחות 3.3

-בלתיכלומר תכניות שמטרתן אינה רק שילוב , ת כאחת מתכניות התשתית"בתב תמעברים מוגדר

נראה שמעברים  .יישובבנושא התעסוקה  קידוםאלא אף פיתוח תשתית קהילתית ל ,מועסקים בעבודה

עבירה שאינה מאף על פי )ר תשתית כזו שבה מעורבים הרשות המקומית ויצהצליחה ל בדוויהבמגזר 

, ס"המתנ, באמצעות ראש המועצה ומנהל מחלקת הרווחה( התחייבהכפי שאת הסיוע הכספי 

 . המנהיגות הדתית והמנהיגות החברתית

מקנה אופק כלכלי הבט יה, הפיתוח הכלכלי בשתי המועצות לתכניות מחובר מרכז מעברים גם

 כלכליבתחום הפיתוח הזמות ת ויופעילומהראיונות עולה שקיימת מידה לא מבוטלת של . לפעילותו

מיזם  ,וה חקלאית אורגניתוח - פרויקט ואדי עתירב מדוברעיקר ב. ,בחורה יותר מאשר בשגב, ביישוב

שרוב היוזמות נמצאות עדיין אף על פי . מפעל עוף בשגבו קיבוץ כרמיםלחקלאי משותף לחורה ו

גם ת מסר חיובי לתושבים וניתן עצם הדינמיקה הזו משדר, וגיוס משאבים שא ומתןמ, בתהליכי תכנון

לא ברור באיזו מידה ניתן לייחס את הפעילות הזו לקיומו של  .שלפחות חלקן יגיע לידי מימוש ותקול

מה שברור הוא החיבור של מעברים ליוזמות הללו והמעורבות של מנהל המרכז  , אולם .מרכז מעברים

במובן זה  ,מחלקות הרווחה בשני היישוביםם של מנהלי פקודת  רור שינוי בינראה בב, כמו כן . בהן

, מגייסים אנשים לרשת המשתפת, באמצעות מעברים שלהם למסלול תעסוקה" לקוחות"שהם מפנים 

משפיעים על עיצוב הפרויקט באמצעות חברותם בהנהלה  ,וכמובן ,הכשרה מקצועית עורבים בנושאמ

 .הפעילה

שגים של תכנית וולונטרית לקידום התעסוקה של לא רק במו ,ם יש להעריךבדוויאת פרויקט מעברים ל

של שינוי חברתי בקהילה מן הזווית אלא  ,השתתפות נמוכה בכוח העבודהבאוכלוסייה המאופיינת 

משמעותי של נשים ועבודה עם תלמידי  אחוזבעבודה של שילוב העצמה ו. קטנה בעלת אופי מסורתי

באמצעות ולהכינם לעולם העבודה  יםתיכוני-לע לימודיםהמשיך בהתיכון במטרה לדרבנם ל בית הספר

לחולל שינוי בחברה שיכולות הן שתי דוגמאות להתערבויות  אלה, מורים מהמערכת שהוכשרו לכך

 . תבדוויה

שגב שלום הוא שאין הוא יוצא נגד החברה -ח בחורההעיקרון המנחה של מודל מעברים שפות  

דתיות של -תרבותיות-כים והנורמות החברתיותעל קרקע הער אלא צומח באופן אורגני  ,המסורתית

. תבדוויפורמליים של החברה ה-בלתים בדרום ומשתמש במנהיגות ובמוסדות הפורמליים והבדוויה

 :תובחינכמה נודעת חשיבות מ, םבדוויוגם לעובדה שכל הצוות של מרכז מעברים מורכב מ, לכך

במנגנונים שלה סר האמון וחהידועה בת בדוויאמון בפרויקט מצד האוכלוסייה הבניית  .1

 ממשלתיים ובאפשרות של שינוי מצבם בכלל 

 יתתרבות התאמתוך הביצוע עבודת המרכז  .2

 . פורמלית בביצוע משימות המרכז-בלתיקבלת עזרה מעשית מהמנהיגות ה .3
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ההסתמכות על , לדוגמה, השגת מטרות התכניתלמהווים אמצעי נורמות המסורתיים הערכים וה

אמצעי לגיוס אוכלוסיית המשפחתית כ ותמחויבה, עי להדגשת חשיבות העבודהכאמצ הספרות הדתית

 הערכים והנורמות המסורתיים גם, עם זאת. מתן סיוע וליווי בתהליך ההשתלבות בעבודהול היעד

המסורת המושרשת של הכנסת קרובים למשרות ביישוב , לדוגמה .ות על יישום התכניתקשעלולים לה

או ההעדפה של בני משפחה , בסתירה לקריטריונים פרופסיונליים( נפוטיזם)הנחשבות למשרות טובות 

. למעסיקיםהפניה עת ב של חברי הרשת המשתפתפני השיקולים המקצועיים -הזקוקים לפרנסה על

לשמור על גישה להדוף לחצים פוליטיים ונראה שתכנית מעברים הצליחה במידה לא מבוטלת 

שמדי פעם הופנו גם אנשים פחות אף ו באיוש המשרותהקושי חרף , מקצועית באופן פעולתה

 .מתאימים

צוות המרכז בשלבים הראשונים של הקמת המרכז שלא לפרסם את קיומו ושירותיו עד אשר החלטת 

אקלים חברתי חיובי בנושא השתלבות ולהתמקד קודם ביצירת יהיה ברשותו מאגר משרות ראשוני 

גם ההנחיה להפנות  .הניבה תוצאות רצויות רה בכךוהתעניינות באפשרות של קבלת עז בתעסוקה

שתי הפעולות הללו סייעו . צעד נכוןהסתברה כאנשים שסיכויי השמתם טובים רק למרכז בהתחלה 

הצגת מרכז מעברים . למרכז מעברים להשיג הצלחות ולהתחיל בביסוס מעמדו כגוף אמין ואפקטיבי

סייע , בה להתחרות ולא ,ב התושבים בעבודהפורמלית בשילו-בלתילמנהיגות ה לסייעכמי שמבקש 

, לת הפעילותיקרוב לשנתיים מתחמשחלפו . לצוות לזכות באמון המנהיגות ובשיתוף פעולה מצידה

ויש המזהים אותו עם בשמו  ותואם כי לא כולם מכירים א ,מרכז זכה להכרה והוא ידוע ביישובה

 .פונים 592ת "במערכת המידע של תב היו רשומים  2009בדצמבר . כנראה בשל מיקומו, ס"המתנ

אולם מקבלים את שירותי  ,אליהם יש להוסיף מספר לא ידוע של פונים שהתנגדו לרישומם במערכת

חבר של ללא תיווך של איש צוות או , עצמאי למרכז ם באופןניומגמה של פמסתמנת , כמו כן. המרכז

 .הרשת המשתפת

צוות עובדים מסור ומחויב לתכנית שיש ביניהם  ,מנהלהבהנהגתו של , לגבשגם מרכז מעברים הצליח 

 . ת"אם כי נראה שקיים קושי באיוש בתפקיד של העוק, שיתוף פעולה ועזרה הדדית

 קשיים 3.3

צוות  ,ראשית. ניתן לציין מספר תחומים בעייתייםשל מרכז מעברים בתהליך ההקמה שגים יבצד הה

התאים את ולא  ,ים הראשונים של הפעלת התכניתשלבמעבר לבמשך זמן רב מדי לא התקדם מעברים 

גבר קצב  2009רק ברבעון האחרון של . פעילות שלו לדינמיקה של התפתחות התכניתב הדגשים

זאת שמעברים לאור . ס"השלמת השכלה והכשרה מקצועית בעזרת המתנל םקורסיונערכו פעילות ה

להעביר את מוקד כדאי  ,ים משיקיםבתחום התעסוקה ובנושאעבור התושבים במהווה כתובת מרכזית 

ם המסיימים את לימודיהם או בדוויוב טיפול ברשומים במערכתמשתתפים לההמאמצים מגיוס 

, אמנם .העמקת העבודה עם מעסיקיםבו הלהגברת האינטנסיביות בהרחבהכשרתם המקצועית ו

מות אפשרויות גם בתקופה כזו קיי ,אולם, בתקופת משבר כלכלי קשה יותר למצוא מקומות עבודה

 .הדבר אכן מחייב מאמץ רב יותר; (תמיד יש תחלופה טבעית, בין השאר)

אולם זאת בעיקר במישור של בירור ובניית החזון , הטיפול במשתתפים אכן נעשה מעמיק יותר

לימוד , באמצעות העלאת רמת ההשכלה ,שלהםמדי בשיפור ההון האנושי  מעטו, התעסוקתי האישי
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מנת -על ,הכשרות מקצועיותוהקניית מיומנויות מחשב , (שצוינו בראיונות אחד החסמים) עברית

בעקבות אולי , בראשות מנהל המרכז, נראה לנו שהצוות .בשוק התעסוקה הםלצמצם את החסמים של

מעבר לעקרונות המעשיים  הרחיקו לכתקצת , ריים שונים שקראואהשתלמויות שעברו וספרים פופול

אקלקטיות שלא ברור פסיכולוגיות -פילוסופיותתורות ווי אישי לכיוונים של ולי (coaching) אימוןשל 

 הביעו דעתםשרואיינו  םבדוויהאנשי המקצוע מ חלק .באיזו מידה הן משרתות את מטרות התכנית

 אינםבהם נעשה שימוש שהמושגים וש, מדי כיםמסוב, מוצג לפונים םבו השבאופן , ללוהים שהנושא

מקורם  ,חלק מהחומרים שהועלו באינטרנט. מלא פעולהלא היה שיתוף , כך בשלו, םבדוויל מובנים

ותמונות  יםנים המוכרים רק לאמריקאירועאזכור ו בהקשריםכולל שימוש , יתנבתרבות האמריק

 פי-עלגם  .(יה עם קעקוע על זרועותיהיבחורה לבושה בגופ, לדוגמה)ם בדווידאי אינן מתאימות לושבו

ייתכן שמדובר . איש בכל יישוב מקבלים את הטיפול המעמיק עשריםכדיווח מנהל המרכז רק 

לפחות חלק מהפונים  .ריבוי המשימות המוטלות עליובבהתחשב בצוות הקטן ו, רבה מדיהשקעה ב

  .מיומנויות קונקרטיות שישפרו את סיכויי התעסוקה שלהם תשייעריכו יותר רכ

, (שהיא דבר מבורך כשלעצמו)תרחשת בהם הרושם הוא כי ישיבות הצוות עם למידת העמיתים המ

חשים שהם  כןחברי הצוות אחלק מ(. גדולשאינו )אינן עונות על הצרכים של כל חברי הצוות 

" התחברו"לא כולם  :בראיונות נשמעו גם הסתייגויות מהתכנים ,אולם, מתפתחים מבחינה אישית

ונקרטיות ובהדרכה אישית הצורך של אנשי הצוות בייעוץ בפתרון בעיות ק, כמו כן. אליהם

(supervision) אינו מקבל מענה מספק ונראה כי יש למקד בו את תשומת הלב. 

בתהליך ( גם)כולם עוסקים ש העובדה, כלומר, בין חברי הצוותמספקת  העדר דיפרנציאציה תפקידית 

ווחים ידלו היא סיבה נוספת לכך שחלקם אינם יכולים להקדיש יותר זמן לתפקידם המרכזי, הפרטני

רכז קשרי המעסיקים המועסק בחצי משרה אינו מצליח לקדם את העבודה מול , לדוגמה. על עומס

הדוגמה הבולטת ביותר היא מנהל . לא בהיקף גדול ,זאת ףוא, המעסיקים מעבר לרמת המעסיק הבודד

יהול רצוי שיתמקד יותר בנולאחר ביסוס צוות מקצועי אשר בשלב זה של התפתחות התכנית , המרכז

תחומי הכשרה מקצועית ויצירת במינוף פעילותו וביצירת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים ב, המרכז

ש י, שלב של התמסדות, בשלב שבו נמצאת התכנית. ויקדיש פחות לתהליך הפרטני, מקורות תעסוקה

פוסי דליצירת מיסוד תהליכי עבודה בתוך הצוות וגם ללהגדרת ו, מקום ליותר התמחות תפקידית

זה  ".לגופו של עניין"כך שלא כל החלטה תהיה , (ס"עם המתנ, למשל)שיתוף פעולה עם גופים חיצוניים 

  .יסייע גם להבטיח המשכיות במקרה של עזיבת חבר צוות והצטרפות עובד חדש

והמגבלות התרבותיות על אינטראקציה בין נשים , מחד גיסא, של נשים למעברים יותלנוכח היקף הפנ

מועצת . חברי הצוותבראיונות עם  גם הדבר עלה . בצוות חונכת חיוני לשלב, מאידך גיסא, םגבריל

את מכלול הטיפול האישי בנשים  ,אך אינה מבצעת ,מסייעת, הפועלת למעשה רק בחורה, הנשים

כפי שהיה )שהיא ממלאת אישה שתהיה בקשר עם הנשים בנוסף לתפקיד אחר . הפונות למעברים

 .    יש צורך בתפקיד נפרד ,אשר על כן. לא תוכל לתת פתרון מלא( תית"במקרה של העוק

, לדוגמה)רבים משיתופי הפעולה וההישגים של המרכז מבוססים על קשרים אישיים של חברי הצוות 

כאשר , אין ספק כי בשלבים הראשונים של הקמת המרכז(. עם מעסיקים, עם חברי הרשת המשתפת

ההתבססות על קשרים אישיים מתאימה , טימציה מצד האוכלוסייההמאמץ הוא לזכות בהכרה ולגי
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היה , לדוגמה. נראה לנו שכיום היה רצוי לתת משקל רב יותר לשיקולים מקצועיים. תבדווילתרבות ה

והן מול  מול הפונים המעונייניםהן  ,רצוי שחבר הצוות שהשתלם במתן ייעוץ בפתיחת עסק יעסוק בכך

זה עשוי גם להקל על הרחבת הפעילות מחוץ  .י"קים קטנים כגון מטהגופים העוסקים בסיוע לעס

  .למרחב שבו הקריטריונים והשיקולים הם יותר פרופסיונליים מאישיים, לקהילה המקומית

ם בדוויחלק מחברי ועדת ההיגוי שאינם . בט נוסף של פרופסיונליזציה הוא דפוסי עבודה פורמלייםיה

דבר שאינו מאפשר , נסה ללא התראה מספקתוכשאו לא התכנסה  הוועדהכך שהתלוננו בריאיון על 

על , העדר תהליך פורמלי של קבלת החלטות גם על קיבלוחלקם . להם לשלבה בתכנית העבודה שלהם

העדר על , דוחות פעילות הכוללים נתונים כמותיים ובליקעל כך שלא , העדר פרוטוקולים של ישיבות

בין ו( קורסים מקצועייםלסדנאות העצמה בין , לדוגמה)ים שונים הבחנה בדיווח בין פעילויות מסוג

, עם ההתמסדות של מרכז מעברים .מתוכננותמבוצעות בפועל לבין פעילויות /שבוצעופעילויות 

 רלוונטי)תהווה חלק ניכר מנפח פעילותו  בדוויהעבודה מול גופים חיצוניים שאינם משתיכים למגזר ה

      .דפוסי עבודה פורמליים יותר ועליו יהיה לאמץ, (למרכז היישובי למרכז האזורי עוד יותר מאשר

וזאת בשני , בקידום השתלבותם של התושבים בתעסוקה נעשה בחלקו מחוץ למסגרת מעבריםהטיפול 

 :ערוצים

 ,ס מפעיל קורסים להשלמת השכלה"המתנ: ס"מתנלפעולה בין מעברים השיתוף במסגרת  .1

וגם קורסי הכשרה , בנושאסים במכרז של משרד החינוך "במסגרת זכייתה של החברה למתנ

ס תושבים "מרכז מעברים מפנה אל המתנ, מחד: שיתוף הפעולה מתבטא בשני אופנים. מקצועית

התברר שהם מעוניינים ללמוד באחד משני המסלולים או שעובד מעברים  (intake)שלהם קבלה שב

 ותמורש, ס לשם לימודים ולא פנו למעברים"נשים שפנו למתנמה חלק, מאידך; המליץ להם על כך

 ותמכיר ןאינ ןלדבריהשבעצם לא טופלו במעברים ו אף על פי, במאגר המידע ותדווחבמעברים ומ

צוות מעברים בעצמו לא תמיד יודע אילו קורסים נערכים ומי משתתף בכל אחד . את הגוף הזה

   .מהם

יכול לכלול שיחות  הטיפול: פחתםבמסגרת הטיפול האישי של חברי הרשת המשתפת בבני מש .2

סיוע במציאת עבודה וליווי בתהליך החיפוש ובשלבי הקליטה במקום , לעבודה מוטיבציהלפיתוח 

גם ללא )בחלק מהמקרים רושמים את התושבים המטופלים במאגר הלקוחות של המרכז . העבודה

 .  ובחלק אחר הם אינם רשומים עקב התנגדותם לרישום( ידיעתם

ניתן לראות בכך תופעה  ,פיתוח התעסוקה ביישובראייה של מעורבות קהילתית בהוית ומז

עלול לפגום ברצף הוא : ות להיווצר בעיותעלול ,ס"עדר תיאום בין המרכז למתניהב ,אולם .חיובית

מבחינת העדר ייעוץ מקצועי ובירור אפשרויות התעסוקה במקצוע לפני , למשל, הטיפול בפרט

אם  ,הוא עלול ליצור כפילויות מיותרות; עית וסיוע בהשמה לאחריהההשתתפות בהכשרה מקצו

רישום במערכת המידע של המרכז מביאה -אי ,עם זאת .מרכז יפעיל קורסים מקצועייםהגם 

 .חסר לגבי נפח פעילותו אומדןל

בישיבות ההנהלה הפעילה ובחלק  .מתח בין שני היישובים השותפים בתכניתקושי נוסף נבע מה

במיוחד התחושה שתושבי שגב שלום ו, שגב שלוםלעלו נקודות של מתח ביחסים בין חורה  מהראיונות

הבדלי : יכולות להיות סיבות רבות למתח הזה. קיבלו תושבי חורהשתשומות האינם מקבלים אותן 
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היות ; ועוד, ערוצי הפיתוח הכלכלי של היישובים, תפיסות של שני ראשי המועצות לגבי תפקיד המרכז

כבר בשלבים מוקדמים של המחקר . יישובית-נאמנות שבטית; רכז מעברים תושב חורה בעצמומנהל מ

 .ונראה שזהו אכן הפתרון הרצוי ,הועלתה המחשבה להקים מרכז נפרד לכל יישוב

הצומחת באופן אורגני מתוך לתכנית טובה מרכז מעברים בחורה ושגב שלום מהווה דוגמה , לסיכום

תרבותיים מסורתיים -ואשר מצליחה לשלב בין דפוסים חברתיים, החברה שאותה היא אמורה לשרת

לא מעט . כגון שילוב נשים בעבודה בשכר ובלימודים, ם לבין מטרות של החברה המודרניתבדווישל ה

דרכה של מנהלי תכנית והה המסירות של הצוות המפעיל אותו ,המרכז המנהיגות של מנהלבזכות 

ולימוד , הוא יכול לרשום לזכותו הישגים בהגברת המוטיבציה לעבודה וללימודים ,מעברים הארצית

בייחוד בקרב הנשים , התעסוקהשיעור ובהגדלת , בקרב תושבי חורה ושגב שלום, מקצוע בכלל זה

פריצת דרך בתחום ונוכח הסיכויים ל, כאשר התכנית כבר התמסדה, עריכת המחקר עתב. ותבדוויה

הפיתוח הכלכלי האזורי ולבדואים בנגב האזורי התעסוקה הקמת מרכז לאור תעסוקת התושבים 

שיתופי פעולה ברמות שונות עם משרדי ממשלה וגופים  צפויים, בסיוע תקציבים ממשלתייםהמתוכנן 

תבטא בהגדרת שת, פורמליזציה בעבודת המרכזלהגברת חשיבות  נודעת ,על רקע התפתחות זו .נוספים

    .של העבודהובתיעוד נוהלי עבודה קבועים ב, תפקידים ברורה
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 עבור המשתתפים בתכניתבהערכת התוצאות : 'חלק ב

 מבוא. 1

תוצאות התכנית מנקודת הראות של התושבים שאותם תפוקות והחלק השני של הדוח עוסק בהערכת 

תושבי חורה ושגב שלום שפנו  355עם זהו ניתוח כמותי המבוסס על ראיונות . היא אמורה לשרת

 . 2009דצמבר ל 2007דצמבר  שבין למרכז מעברים בתקופה

שלהם המשאבים  ,מאפייני המשתתפיםנתאר את , עבודת השדה אופן ביצוענתאר את לאחר ש

המשתתפים  נציג נתונים לגבי הקשר שלהרביעי  בפרק . לתעסוקה תםכניסהעומדים בפני והחסמים 

הסיבות שהביאו אותם לפנות לתכנית , מקור המידע שלהם לגבי התכנית: םעם מרכז מעברי

 . בלו במרכזיוהשירותים שק

 ,תוצאת בינייםלימודים ניתן לראות ב. נציג תוצאות בתחום התעסוקה והלימודים חמישיבפרק ה

-על, אקדמיים –שלימודים מכל סוג שהוא  הרציונל הוא. מטרה משנית של התכנית ,ומתוך כך

, אוריינות, שנות לימוד 12או  10-השלמת השכלה ל, השלמת תעודת בגרות, ים שאינם אקדמייםניתיכו

במיוחד , בפרט" טובות"עשויים לקדם את הכניסה לתעסוקה בכלל ולעבודות   -הכשרה מקצועית 

-איננו יכולים לייחס באופן חד ,עדר קבוצת השוואהיבהיש לציין כי . כשמדובר באוכלוסייה צעירה

בהסתמך על המידע שאספנו לגבי הפעלת , עם זאת .עי את הגידול בתעסוקה להשפעת התכניתמשמ

אחר ההשתתפות בתכנית מעיד על ללהניח שגידול משמעותי בשיעורי תעסוקה  אנו נוטים, התכנית

: בחיפוש עבודהפרק זה עוסק גם . גם אם לא ניתן לכמת את עוצמת ההשפעה, השפעת התכנית

הקשיים במציאת עבודה וסוגי העזרה , ם מחפשים עבודהבדווים מובטלים הערוצים שבאמצעות

בהם משתמשות אמהות בהסדרי הטיפול בילדים גם  פרק דןה. הנחוצים להם כדי להשתלב בתעסוקה

 . ותבדוויעובדות 

ות ביציאה לעבודה והמשמעויות של בדווימנת לקבל תובנות נוספות לגבי הקשיים של הנשים ה-על

נשלים את הניתוח הסטטיסטי בניתוח תכנים של קבוצות מיקוד שקיימנו עם נשים , ורןעבבצעד זה 

 .(6פרק ) מקרב משתתפות התכנית כולןלא , ות בחורה ובשגב שלוםבדווי

סוגי הסיוע שקיבלו , לציפיותיהםת המענה מיד: נציג את הערכת כלל המשתפים לגבי התכנית 7בפרק 

 ויותואפשרלדעתם בתכנית  ותחיובינקודות , ום התעסוקהעזרה נוספים בתח צורכי, באמצעותה

 .רהופילש

 . ותבדוויהנשים ההפניית הזרקור אל  תוך, בתוצאותלבסוף נדון 

 .יש לציין כי כל הנתונים המוצגים בפרק מבוססים על דיווח עצמי של המרואיינים
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  מערך עבודת השדה. 2

 אוכלוסיית המחקר 3.3

מערכת בשהיו רשומים ם תושבי חורה ושגב שלום בדוויברים ונשים ג 520אוכלוסיית המחקר כללה 
 .2009דצמבר ל 2007ת כמי שהחלו להשתתף בתכנית מעברים בין דצמבר "המידע הממוחשבת של תב

 .2010יוני -החודשים מאיהראיונות בוצעו במהלך 

   הקשיים בביצוע הראיונות ודרכי הפתרון 3.3

כמעט שלא היו )יתור מספרי הטלפון של המרואיינים שדה היו באהקשיים העיקריים בביצוע עבודת ה
. ת"מספרי הטלפון של הנדגמים נלקחו ממערכת המידע הממוחשבת של תב .(סרובים להתראיין

 . 144בוצע איתור באתר האינטרנט של בזק  ,במקרים בהם מספר הטלפון היה חסר או שגוי

 : כללו האיתור קשיי

 ם בדרוםבדווירב המחסור בטלפונים נייחים בק. 

  לא נכון של השם היגוילרוב בגלל , 144קושי באיתור מספרי טלפון באתר האינטרנט של בזק. 

  בעלות אותו שם  יישובטלפון לכמה משפחות באותו  פראותו מסבגלל נדגם ספציפי קושי באיתור
 (.  חמולה)משפחה 

 חוסר קליטה של טלפונים ניידים באזור חורה ושגב שלום . 

 "זה ההסבר העיקרי . במטרה למנוע מהנשים שיחות עם זריםהגברים  ידיב של הטלפונים "מהחסי

 .חוסר מענה בקרב אוכלוסיית הנשיםשניתן לנו ל

 :ניסינו להתמודד עם בעיות צפויות וממשיות בביצוע הראיונות בשתי דרכים עיקריות

את המידע על קיום , ותעוד לפני תחילת הראיונ, הפצנו, מנת להגדיל את שיעור ההיענות-על .1

באמצעות צוות , המחקר בקרב תושבי חורה ושגב שלום באמצעות קבוצות המיקוד שקיימנו

ובאמצעות הודעה כתובה שפורסמה במקומות , שמצדו נעזר גם בחברי הרשת המשתפת, מעברים

 . ציבוריים שונים

ניסינו להתמודד עם  ,במהלך הראיונות. "סירוב סמוי"סברנו שהם בעצם  ,מהראיונות לגבי חלק .2

כל הנדגמים  עם יצור קשרלנסות לכדי קשיי האיתור באמצעות הקצאת טלפון נייד למראיינים 

 . "מזוהה-לא"מהמכון שהופיע במכשירם כשלא ענו לטלפון 

תיווך של צוות מעברים באיתור מספרי טלפון ובשכנוע הנדגמים ברבות  נעזרנו ,בנוסף לכך .3

    . להסכים להתראיין

 תוצאות עבודת השדה 3.1

 התפלגות הראיונות  :1לוח 
 ביצועאחוז  מעבריםב כ"סה כ ראיונות"סה 
 68 520 355                                   כ"הס

 70 166 117 גברים - חורה
 72 89 64 נשים - חורה

 57 96 55 גברים - שגב שלום
 70 169 119 נשים - שגב שלום
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 ע ראיונותביצו-סיבות לאי :2לוח 
 באחוזים במספרים סיבה

 100 165 כ"סה
 84 138 טלפון שגוי, חוסר מענה

 5 8 סירוב
 החלטת , פטירה, ל"לומדים בחו: אחר

 11 19 איוןירהצוות המחקר על סיום            
 

 משאבים וחסמים לתעסוקה, מאפיינים דמוגרפיים. 3

 מאפיינים דמוגרפיים 1.3

 אינם נשואים 45% ,בהתאם לכך ;25כמעט מחציתם מתחת לגיל  -ם משתתפי התכנית הם צעירי ,

 .אין ילדים 53%-ול

 בחורה שני שלישים הם גברים ורק שליש הן נשים. פרופיל המשתתפים מחורה ומשגב שלום שונה .

 36%לעומת  ,25מהם מתחת לגיל  60%-כ -המשתתפים מחורה צעירים יותר . בשגב המצב הפוך

אם כי שיעור ההורים בקרב המשתתפים משני , ם שיעור הנשואים נמוך יותרג, בהתאם לכך .משגב

 .היישובים כמעט זהה

  (מבנות שגב 33%לעומת  24-16מהן בנות  56%)הנשים מחורה יותר צעירות מהנשים בשגב ,

 .ואחוז האמהות בחורה אף מעט גדול יותר, שיעור הנשואות בשתי הקבוצות דומה, ולמרות זאת

 ,44%)ואחוז הנשואים בתוכם קטן יותר , קצת יותר צעירים מהגברים בשגב חורהמהגברים 

  .הגברים משגבמעט יותר גבוה מהשיעור בקרב שיעור האבות ביניהם  ,למרות זאת .(56%לעומת 

 (באחוזים)לפי יישוב ומגדר , מאפיינים דמוגרפיים של המשתתפים: 3לוח 
  

 כ"סה
 שגב שלום חורה

 נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
 119 55 174 64 117 181 355 כ במספרים"סה
 68 32 100 35 65 100 100 כ באחוזים"סה

        גיל
24-16 47 58 59 56 35 42 33 
34-25 37 29 11 27 45 45 45 
57-35 16 13 30 17 19 13 22 

        משפחתי מצב
 60 56 59 63 44 51 55 נשוי

 40 44 41 37 56 49 45 לא נשוי

        *ילדים
 53 38 48 58 42 47 47 18יש ילדים מתחת לגיל 
 41 35 39 47 33 38 38 5יש ילדים מתחת לגיל 

 הנשים כלל מתוך מחושב* 
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 משאבים וחסמים לתעסוקה 1.3

 השכלה 3.2.1

 שנות לימוד או יותר שהתעודה  12היא של בעלי , 38%, הקבוצה הגדולה ביותר בקרב המשתתפים

קבוצה גדולה . אקדמית-תיכונית לא-גבוהה ביותר שרכשו היא תעודת בגרות או תעודה עלה

מהפונים  4%רק . תיכון אך ללא בגרות מלאה ת ספרסיימו ביכוללת משתתפים ש( 27%)נוספת 

 .למעברים הם אקדמאים

 ם נשינמצאו הבדלים בין  ,אולם. רמת ההשכלה של המשתתפים מחורה ומשגב דומה, באופן כללי

אחוז הנשים בעלות תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר עולה על אחוז  ,בחורה. בנושא זהגברים ל

 יבעלבקרב , עם זאת. בהתאמה, 41%-ו 43% :ואילו בשגב הוא דומה, 38%לעומת  50% :הגברים

 :הגבריםעל שיעור שיעור הנשים עולה במעט ( שנות לימוד 12-פחות מ)ההשכלה הנמוכה בחורה 

-ומהנשים  40% :בעלי השכלה נמוכה בולט במיוחדבקרב הפער , בשגב. בהתאמה, 29%-ו 36%

בעוד , ישנו ריכוז בקצות סולם ההשכלהבקרב הנשים , בשני היישובים. בלבד מהגברים 11%

. שנות לימוד או יותר אך ללא תעודת בגרות 12 -שבקרב בגברים הריכוז הוא באמצע הסולם 

בקרב הצעירים מתחת לגיל : ירים עולה על זו של המבוגרים יותררמת ההשכלה של הצע, כצפוי

שיעורם של , 34-25בקרב גילאי ; הם בעלי תעודת בגרות או תעודות השכלה גבוהות יותר 54%, 25

 . בלבד 11%-ל - 35+ואילו בקרב גילאי ; 41%-בעלי השכלה ברמה זו מגיע ל

 (באחוזים)גדר לפי יישוב ומ, משאבים לתעסוקה של המשתתפים: 4לוח 
  

 כ"סה
 שלום שגב חורה

 נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
 119 55 174 64 117 181 355 כ במספרים"סה

        השכלה
 26 2 18 17 13 14 16 נות לימודש 8-0

 14 9 13 19 16 17 15 שנות לימוד 11-9
 17 48 27 14 33 27 27 בגרות ללא שנות לימוד 12+

בגרות  עם מודשנות לי 12+
 תתיכוני-עלאו תעודה 

 40 33 38 47 33 38 38 אקדמית-לא
 3 8 4 3 5 4 4 אקדמי תואר

        בעברית שליטה
 57 89 67 58 82 73 70 הטוב /ובה מאודט/נתמצוי

        מחשב מיומנויות
 43 58 48 58 56 56 52 יותר או תוכנותשלוש 
        תעסוקתי ניסיון

 23 25 24 12 28 23 23 שוםהרי בעת עבד

 השנתיים במהלך עבד
 קדמוש

35 38 51 14 31 49 23 

 27 24 26 27 15 19 22 משנתיים יותר לפני עבד
 28 2 19 47 6 20 20 פעם אף עבד לא

 25 22 24 41 24 30 27 מקצוע בעלי
 23 80 41 17 72 53 47 נהיגה רישיון בעלי

 43 70 60 18 70 47 63 רכב בעלי: מתוכם     
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 שליטה בעברית  3.2.2

השליטה בעברית נבדקה באמצעות מדד משולב שחושב כציון הממוצע של הערכה עצמית לגבי שלוש 

היכולת לכתוב מכתב פשוט בעברית והיכולת להציג , היכולת לשוחח שיחה פשוטה בעברית: מיומנויות

 . את עצמך בריאיון עבודה בעברית

 בחורה מעט יותר מאשר בשגב, ים את שליטתם בעברית כטובההמשתתפים מעריכ, באופן כללי. 

 העצמית של הנשים הערכת הגברים לגבי שליטתם בעברית גבוהה יותר מהערכתן, בשני היישובים. 

 מיומנויות מחשב 3.2.3

   כמחצית המשתתפים דיווחו שהם יודעים לעבוד לפחות בשלוש מתוך ארבע התוכנות הפופולריות

 . דואר אלקטרוני ואינטרנט, אקסל, וורד: ביותר

 הנשים  ,ואילו בשגב, גברים ונשים מעריכים את יכולתם בתחום המחשב באופן דומה, בחורה

אלא אף בהשוואה  ,ביישובלא רק בהשוואה לגברים  ,מעריכות את יכולתן כנמוכה הרבה יותר

 .לנשים מחורה

 ניסיון תעסוקתי 3.2.4

 אך היו  ,אמנם לא עבדו בעת הרישום 35%-עבדו ומהמשתתפים  23% ,במועד רישומם במעברים

נמצאו בשוק העבודה    58%, כלומר. מועסקים בפרק זמן כלשהו במהלך השנתיים שקדמו לרישום

ממחוסרי כל ניסיון תעסוקתי הן  90%-כ. לא עבדו מעולם 20%, לעומתם. או לא היו רחוקים ממנו

 .מוד או שהן מטופלות בילדים קטניםשרק סיימו לל 25כמחציתן צעירות מתחת לגיל , נשים

 אולם בין הנשים קיימים , ההבדלים בין הגברים מחורה לבין הגברים משגב אינם משמעותיים

קרוב למחציתן עבדו בעת הרישום : הנשים משגב קרובות יותר לשוק העבודה .הבדלים ניכרים

קרוב , זאת ועוד .לתכנית או במהלך השנתיים קודם לכן בהשוואה לכרבע בלבד מנשות חורה

ההבדל עשוי . בהשוואה לקצת יותר מרבע מהנשים בשגב, למחצית הנשים בחורה לא עבדו מעולם

 (.24-16הן בנות  בבשג 33%-בחורה ו 56%)גילן הצעיר יותר של נשות חורה בלהיות מוסבר 

 מקצוע 3.2.5

 ש להם מקצועדיווחו כי י, מהנשים 30%-מהגברים ו 23%, מהמשתתפים עשרים ושבעה אחוזים .

, מהנדס, למשל)פרופסיונלי או טכני , הם בעלי מקצוע אקדמי 45%, בעלי המקצוע מבין הגברים

, חשמלאי, מכונאי, שרברב :כגון)הם עובדים מקצועיים  38%, (רכז נוער, מדריך תוכנה, מורה

יש  בקרב הנשים בעלות המקצוע. והשאר הם בעלי מקצועות בתחומי המכירות והשירותים, (טבח

הן בעלות מקצוע  30%-כ, (מטפלת, ספרית)במקצועות המכירות והשירותים ( 44%)ריכוז גדול 

והשאר בעלות מקצוע בתחום הפקידות , (המור, אחות, רוקחת, למשל)אקדמי או פרופסיונלי 

 (. טבחיות)או עובדות מקצועיות ( מזכירות רפואיות, מזכירות)

 מזה  אחוז בעלות המקצוע בחורה גבוה, אולם בקרב הנשים, אין הבדל בין הגברים בשני היישובים

אך טרם הספיקו  ,נראה שיותר נשים צעירות מחורה למדו מקצוע. 25%לעומת  41%  –שבשגב 

 .לעבוד בו
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 זמינות השימוש ברכב/רישיון נהיגה ובעלות 3.2.6

תעסוקה רישיון נהיגה וזמינות של רכב יכולים להיחשב כמשאבי תעסוקה בסביבה שבה שוק ה

-בלתיאו /ות והתחבורה הציבורית אל מחוץ ליישוב מוגבלת בהיקפה וזעריהמקומי מציע הזדמנויות מ

 .סדירה

  מתוכם יש רכב זמין  63%-ול, דיווחו כי יש להם רישיון נהיגה (47%)המשתתפים כמחצית

 .לשימושם

 אך , ור הנשיםשיעור הגברים שיש להם רישיון נהיגה ורכב זמין עולה בהרבה על שיע, כצפוי

נתון זה יכול להיות מוסבר בכך שחורה . ההבדלים הללו בולטים בחורה יותר מאשר בשגב

 (. לדברי צוות מעברים)מסורתית יותר בעוד ששגב יותר מודרנית 

 ההבדל בולט עוד יותר בשיעור בעלות  .שיעור גבוה יותר של נשים הן בעלות רישיון נהיגה ,בשגב

אחד המאפיינים הבולטים של החברה . בלבד בחורה 18%עומת בשגב ל 43% :הרכב בתוכן

כאשר האישה מבוגרת יותר , אולם. תעצמאיבנהיגה הגבלת הנשים המסורתית הוא הבדווית 

 (. ניתוח קבוצות המיקודב ראו) לנהוג הנחה שבעלה מרשה להמתוך  ,ההגבלה מתרופפת ונשואה

 

 מעברים מרכז עם המשתתפים של הקשר .4

 המידע הראשון לגבי התכניתמקור  3.3

אלא רק  ,תחילת התכניתמיד עם שיווקה לכלל הקהילה לא החל , כפי שדווח בפרק על יישום התכנית

אז הופץ . רשות הצוות בנק משרות והוא יכול היה להוכיח הצלחה בהשמות בעבודהעמד ללאחר ש

האתרים הנגישים  פורמליים ובכל-בלתיערוצים פורמליים וב, המידע בכל הדרכים האפשריות

 . שונות לקבוצות אוכלוסייה

מה היה מקור המידע הראשון , כלומר, על מרכז מעברים לראשונההמרואיינים נשאלו כיצד שמעו 

ערוצי המידע  ,5כפי שניתן לראות בלוח . בהחלט שהיו להם מקורות מידע נוספים ייתכןכאשר , שלהם

, ס"מאחר שמרכז מעברים ממוקם במתנ)ס "ת והמתנצוות התכני -אישיים -ןהעיקריים היו ערוצים בי

הבחנה בין בני ב) וכן בני משפחה( םהשניאנו משערים שהמשתתפים לא תמיד ידעו להבדיל בין 

חברים ושכנים הם , בני משפחה. (משפחה שהם חברי הרשת המשתפת ובין בני משפחה אחרים

הרשת . הם שכיח בעיקר בקרב נשיםשהשימוש ב, פורמליים-בלתיהדוגמה השכיחה ביותר של ערוצים 

. פורמלי-בלתילואשר משלב בין הפורמלי  בדוויצוות מעברים ה ידי-עלהמשתפת היא ערוץ שפותח 

מהפונים שמעו לראשונה על התכנית באמצעות הרשת מעידה על חשיבות הערוץ הזה  20%-ש העובדה

, אישיים-הביןון מהערוצים דעות היו פחות שכיחות כמקור מידע ראשהמֹו. בשלב גיוס המשתתפים

מעיד על הצלחת הצוות בהנגשת המידע  והדבר, היכן ראו את המודעהדיווחו אולם המרואיינים 

( למשכילים יותר)בעיתון בעברית מודעות , (לדתיים יותר)דעה במסגד מֹו: לקבוצות שונות באוכלוסייה

, (בעיקר לאמהות)ובמרפאות  הספר ביתשחולקו לילדים בבעלונים , (למשכילים פחות)בעיתון בערבית ו

 (.לכולם)במועצה ובבתים , בחנויותומודעות שנתלו , (לצעירים)בפייסבוק 
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 (   באחוזים)לפי יישוב , מקור המידע הראשון על מרכז מעברים: 5לוח 
 שגב חורה סך הכול 

 26 28 27 צוות מעברים
 29 25 27 ס"המתנ

 17 23 20 הרשת המשתפת
 21 16 19 יםשכנ/חברים/משפחה
 5 7 6 מודעה

 2 1 1 אחר
 

להוציא את הממצא שהרשת , שגבלבין תושבי חורה בנושא זה לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

ובני משפחה , (יותר מפותחת שם הייתהבעת הריאיון היא עדיין )בולטת יותר בחורה  הייתההמשתפת 

 .  וחברים היו שכיחים יותר בשגב

 יםהסיבות לפניה למעבר 3.3

". כדי שימצאו לי עבודה: "הייתה, בקרב גברים ונשים כאחד, יה לתכניתיהסיבה הדומיננטית לפנ

מהגברים  79%, וכך. שכיחה גם בקרב אנשים שהיו מועסקים בעת רישומם במעברים הייתהסיבה זו 

 .מהנשים שעבדו במועד זה כנראה רצו להחליף מקום עבודה ופנו למרכז לשם כך 54%-ו

אף הם קשורים יותר לעבודה מאשר לנושאים  ,דע של המשתתפים שבגללם פנו למעבריםהמי צורכי

או פחות מעוניינים במידע על נושאים  15%מעוניינים במידע על אפשרויות עבודה ורק  40%: אחרים

 . אחרים

 (*באחוזים)לפי מגדר , הסיבות לרישום במעברים :6לוח 
 נשים גברים  סך הכול 

 69 88 77 "שימצאו לי עבודה"
 3 79 40 מידע על אפשרויות עבודה
 19 12 15 מידע על לימודים עיוניים

 9 13 11 מידע על אפשרויות ללימוד מקצוע
 11 1 6 השלמת השכלה/להשתתף בקורס מקצועי
 4 7 6 ללמוד איך למצוא עבודה

 .אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן* 

 : ה למעבריםינשים בסיבות הפנילפר הבדלים בין גברים מסמצביעים על  6הממצאים המוצגים בלוח 

או לפחות שיספקו להם מידע על אפשרויות עבודה ( 88%)הגברים רוצים שימצאו להם עבודה  .1

בגלל ( 4%)מידע אינו מספיק להן ה; (69%)הנשים זקוקות לכך שימצאו להן עבודה (. 79%)

 .    איהמגבלות התרבותיות על יכולתן לחפש עבודה באופן עצמ

יש שלגברים במידה . עבודה ולימודים: הגברים ממוקדים בעבודה בעוד שלנשים יש שני מוקדים .2

משום ששני , (7%)וגם בלימוד מיומנויות חיפוש עבודה ( 13%)זה בלימוד מקצוע , עניין בלימודים

מעוניינים במידע על הכשרה  21%, בקרב הגברים המועסקים. אלה מקרבים אותם לעבודה

הנשים מעוניינות יותר . כנראה משום שהם רוצים לשדרג את עצמם מבחינת מקצועית, עיתמקצו



 

 31 

כרבע מהנשים )בשל הרצון להשלים חסכי השכלה , בעיקר השלמת השכלה, בלימודים עיוניים

מהנשים המועסקות  29%)כדי לשדרג את עצמן , בדומה לגברים ,או( שנים או פחותשמונה למדו 

 (.  מידע על לימודים עיונייםציינו שהן רצו לקבל 

 בלו המשתתפים במרכז מעבריםיהשירותים שק 3.1

שיחות אישיות על : במרכז מעברים היו קיבלומדיווחי המרואיינים עולה שהשירותים העיקריים שהם 

זכויות , מידע על אפשרויות תעסוקה, (69%)הפניה למקום עבודה , (82%)סוגיות הקשורות לתעסוקה 

הקניית מיומנויות חיפוש עבודה , (בהתאמה, 69%-ו 56%, 71%)י הכשרה מקצועית עובדים וקורס

 (.בהתאמה, 38%-ו 37%)וייעוץ תעסוקתי 

שהיו ממוקדים במציאת , מבין הגברים, כך. צרכים שלהםלמדי לתואמים  קיבלונראה שהשירותים ש

מידע על אפשרויות  יבלוקכמעט כולם , הפניה למקום עבודה ספציפי קיבלודיווחו שהם  82%, עבודה

יש לציין כי . רכשו מיומנויות חיפוש עבודה 65%-ו, זכויות עובדים וקורסי הכשרה מקצועית, תעסוקה

 . הגברים הבודדים שהופנו לקורס למדו בעיקר תיאוריה של נהיגה בטרקטור

  (םבאחוזי)לפי מגדר , לפי דיווח עצמי השירותים שקיבלו המשתתפים במרכז מעברים : 7לוח 
 נשים גברים  כ"סה 
 65 100 82 שיחות אישיות עם הצוות 

 58 82 69 פניה למקום עבודה ספציפיה

    מידע 
 46 99 71 על אפשרויות תעסוקה

 18 98 56 על זכויות עובדים
 48 95 69 על קורסי הכשרה מקצועית

 24 16 19 על אפשרויות לימודים אחרות
 21 40 26 (חוברת)על עולם העבודה 

    הפניה להכשרה מקצועית או לימודים
 12 1 7 הפניה לקורס מקצועי

 12 5 8 הפניה לקורס עיוני
 16 65 37 הקניית מיומנויות חיפוש עבודה

 21 63 38 ייעוץ תעסוקתי

    ליווי 
 22 1 11 בתהליך חיפוש העבודה

 18 0 8 אחרי התחלת העבודה
 17 1 7 עזרה בתחבורה למקום העבודה

 

מהנשים דיווחו שהן הופנו  60%-כ ,ואכן, או להן עבודהצמהנשים פנו למרכז כדי שימ 70%-כ, אמורכ

 25%-וכ( פנו למרכז לשם כך 9%)מידע על קורסי הכשרה מקצועית  קיבלו 50%-כ .לעבודה ספציפית

 12%-ו הופנו לקורסים עיוניים 12%, (פנו לצורך זה 19%)מידע על אפשרויות לימודים אחרות  קיבלו

הופנו לפחות לקורס מסוג  19% ,סך הכולב .(היו מעוניינות בכך 11%)לקורסים מקצועיים ספציפיים 

, הנשים למדו בקורסי ספרות. אכן למדו וסיימו אותו ,לא כל הנשים שהופנו לקורס, עם זאת .אחד

( ח חיים בריאמדריכה לאור, עוזרת למורה לחינוך מיוחד, עוזרת לגננת)חינוך , תפירה, משפחתונים
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ליווי בתהליך חיפוש העבודה  קיבלונשים גם , בשונה מהגברים(. מזכירה רפואית, מזכירה)ומזכירות 

 .ובשלבים הראשונים של העסקתן וגם עזרה בתחבורה למקום העבודה

  והלימודים תוצאות התכנית בתחום התעסוקה. 5

 :את תוצאות התכנית בתחום התעסוקה ניתן להעריך בכמה אופנים

בין , במעברים ו של המשתתףמועד רישומ)הכניסה לתכנית  יןמספר ובאחוז המועסקים בגידול ב .1

 (2010יוני -מאי) ריאיוןלבין מועד ה (2009לדצמבר  2007דצמבר 

 תכניתמשתתפים שעבדו במועד כלשהו במהלך השיעור הגידול ב .2

 ן כלזהו במהלך התכנית פרק זממועסקים אשר היו  כניסתם לתכניתמועד מועסקים באחוז הבלתי  .3

 . שיעור המשתתפים שהיו מועסקים בכניסתם לתכנית ובמועד הראיון אך החליפו עבודה .4

 

בתכנית הושם מאחר שו (25קרוב למחציתה מתחת לגיל )מאחר שאוכלוסיית המשתתפים היא צעירה 

( ם אחריםיתיכוני-עלו לימודים אקדמיים, השלמת בגרויות)דגש גם על הפניה ללימודים עיוניים 

 לומדים שאינםאלה ללימודים בקרב  מוטיבציהול ריאיוןהתייחסנו ללימודים בעת ה, לימוד מקצועלו

בידינו נתונים המאפשרים לאמוד את  שאיןאף על פי , זאת. התכנית של אפשרית כתוצאה, כיום

 .הריאיון למועדהשינוי בין מועד הכניסה לתכנית 

לגבי כלל המשתתפים  הריאיון בעת ולימודית עסוקתיתת מבחינה המצב תמונת את נציג תחילה

ת הפרמטרים שצוינו לאחר מכן נציג את הגידול בשיעורי התעסוקה לפי שלוש, ובהבחנה לפי מגדר

להשלמת . ולבסוף נציג את דפוסי השינוי מבחינת כניסה ויציאה מתעסוקה בין שני המועדים, לעיל

   .המועסקים החדשיםטו נציג את מאפייני העבודות בהן נקל, התמונה

 ריאיוןלימודי בעת ה-מצב תעסוקתי 1.3

, היתר .מתוכם משלבים עבודה ולימודים 19%, ריאיוןמועסקים בעת ה( 47%)כמחצית המשתתפים 

לא לומדים ולא , לא עובדים או( 24%) לא עובדים ולא לומדים אך מחפשים עבודה, (12%) רק לומדים

  .  (17%) מחפשים עבודה

 ,מהגברים 59% :אך הם מתמצים בהבדל בשיעור העובדים ,נשיםלהבדלים בין גברים  נמצאו, אמנם

ישנו הבדל קטן בשיעור הלומדים ובשיעור המשלבים עבודה ולימודים מקרב . מהנשים 35%לעומת 

אין , מההבדלים בשיעור העובדים( בעיקר)כתוצאה . אין הבדל בשיעור המחפשים עבודה; העובדים

מהנשים אינן עוסקות באף אחת  30%לומדים או מחפשים עבודה אך , שאינם עובדיםכמעט גברים 

 .ל"מהפעילויות הנ
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  (באחוזים)לימודי בעת הריאיון -מצב תעסוקתי: 1תרשים 
 

 

 (באחוזים)גברים ונשים , לימודי בעת הריאיון-מצב תעסוקתי: 2תרשים 
  

  

47%

12%

24%

17%

59%

13%

24%

4%

35%

11%24%

30%

 19%מתוכם 
 גם לומדים

 17%מתוכם 
 ותגם לומד

 21%מתוכם  N=  183נשים 
 מדיםגם לו

 N=  172גברים  

 , לא עובדים לא עובדים אך לומדים עובדים
, לא לומדים

 מחפשים עבודה

 ל"אף אחד מהנ

 עובדים

 לא עובדים
 אך לומדים

 , לא עובדים
, לא לומדים

 מחפשים עבודה

 ל"אף אחד מהנ ל"אף אחד מהנ

 ותעובד

 לא עובדות
 אך לומדות

 , לא עובדות
, לא לומדות

 מחפשות עבודה
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 גידול בתעסוקה  1.3 

 82-מ -תכנית נקודות אחוז בהשוואה למועד התחלת ה 24-ועד הראיון גדל במועסקים בממספר ה 

 (.47%)משתתפים  166-ל( 23%)משתתפים 

 47גידול של , 70%-ל 23%-שעבדו במועד כלשהו מאז התחלת התכנית גדל מ משתתפיםשיעור ה 

 . נקודות אחוז

 39%, מהם. במעברים לא הייתה עבודה בעת רישומם( נשים 148-גברים ו 125)משתתפים  273-ל 

 . ריאיוןמועסקים בעת ההיו  (מהנשים 30%-מהגברים ו 50%)

 31%)במעברים שלא הייתה להם עבודה בעת רישומם  משתתפיםמה עשרים וארבעה אחוזים 

עבדו לאחר ביקורם הראשון הם אך  ,ריאיוןמועסקים בעת הלא היו גם ( מהנשים 19%-מהגברים ו

 .במרכז מעברים

 ( מהנשים 49%-ו מהגברים 81%)מתוך אלה שלא היו מועסקים בכניסתם לתכנית  63%, סך הכולב

 .עובדים כיום או עבדו בשלב כלשהו לאחר כניסתם לתכנית

 במצב התעסוקהדפוסי שינוי  1.1

מבחינת כניסה ויציאה מתעסוקה בין מועד הרישום במעברים לבין מועד  דפוסי שינוי ארבעההגדרנו 

 :הריאיון

בין אם במועד , לא עבד בכניסה לתכנית ועבד לאחר מכן: "חדשיםמועסקים " - חיובי שינוי .1
 . וובין אם לא ריאיוןה

 .אך לא עבד לאחר מכן ,עבד בכניסה לתכנית: שלילי שינוי .2

 .אם כי לא בהכרח באותה עבודה, לעבודעבד בכניסה לתכנית והמשיך : חיובי, שינוי אין .3

 .ית ולא עבד גם לאחר מכןלא עבד בכניסה לתכנ: שלילי, שינוי אין .4

יש . הדפוסים ארבעת פי-עלבנפרד בכל מין מציג את התפלגות כלל המרואיינים וכן להלן  3תרשים 

מחושב ( 39%)אחוז השינוי , בקטע המתאר את הגידול בתעסוקה' ד-'לשים לב לכך שבעוד שבסעיפים ב

 .כלל המשתתפים כאן החישוב הוא מתוך, מתוך אלה שלא היו מועסקים בכניסה לתכנית

הם לא עבדו , דהיינו, נצפה דפוס שינוי חיובי, מהנשים 39%-מהגברים ו 59%, מהמשתתפים 49%אצל 

 .אך השתלבו בעבודה בעקבות התכנית, בעת רישומם במעברים

ניתן לשער שמדובר . הם עבדו בכניסה לתכנית אך לא בעת הריאיון: בלבד 2%נמצא אצל  שלילי שינוי

 .בשוק העבודה, במיוחד צעירים, של מצב תעסוקה בתנודות רגילות

היו מועסקים בכניסתם לתכנית והמשיכו ( מהנשים 15%-מהגברים ו 26%) אחוזים ואחד עשרים

אחוז דומה , (מכלל המשתתפים 6%)שלושים ושניים אחוזים מהם . להיות מועסקים גם בעת הריאיון

לא היה זה משמעותי לבדוק האם אלה בשל מספרם הקטן . החליפו עבודה, בקרב גברים ונשים

 . שכרם או את רמת משלח היד בעבודתם השנייהשהחליפו עבודה שדרגו את 
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דפוס זה רווח . עשרים ושמונה אחוזים לא עבדו בכניסתם לתכנית וגם לא השתלבו בעבודה לאחר מכן

 22% ,הס זומבעלי דפ. בהתאמה, 14%לעומת  42%: בקרב הנשים פי שלושה מאשר בקרב הגברים

ניתן לראות בלימודים פעילות הכנה לקראת כניסה , כפי שצוין. (נשים 16%-גברים ו 6%) לומדים

 .לעולם העבודה

 (באחוזים)שינוי במצב התעסוקה בין מועד הכניסה לתכנית למועד הראיון : 3תרשים 

 

למעברים  מאז הרישוםשחלף לפי משך הזמן , בקרב גברים ונשים המועסקים החדשים: 8 לוח
 (מתוך התא אחוזים)

 (N=72)נשים  (N=100)גברים  (N=172) סך הכול 
 32 31 31 עד שנה

 43 50 47 מעל שנה ועד שנתיים
 25 19 22 מעל שנתיים ועד שנתיים וחצי

 

, השתלבו בתעסוקה במהלך השנה הראשונה לאחר רישומם במעברים המועסקים החדשיםכשליש מ

 .נשיםללא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים . שנייהלך השנה הוקרוב למחצית השתלבו במה

, לאור העובדה שמעברים היא תכנית וולונטרית ובהנחה שהפונים אליה הם בעלי מוטיבציה לעבודה
האם המשתתפים שהתכנית לא הצליחה לשלב בעבודה הם בעלי חסמים משמעותיים : עולה השאלה

ות על השאלה ערכנו השוואה במאפיינים שונים בין בעלי כדי לנסות לענ? יותר מאשר אלה ששולבו

התכנית הצליחה , כפי שניתן לראות בתרשים. שלילי - הדפוס שינוי חיובי לבין בעלי הדפוס אין שינוי

 .לכן נערכה  ההשוואה לגבי כל מין בנפרד, יותר בשילוב גברים בעבודה מאשר נשים

יים המקובלים מצליחים טוב יותר לאפיין את נראה כי הבדלים במשאבים ובחסמים האובייקטיב

המאפיינים המבחינים בין . מאשר את הנשים הגברים שאותם הצליחה התכנית לשלב בתעסוקה
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שליטה בעברית ובמיומנויות מחשב , השכלה :גברים שהושמו לעבודה לבין אלו שלא הושמו הם
שימוש /עלותבלשוק העבודה ו בהקר, מגבלות על היכולת לעבוד על רקע מצב בריאותהעדר , בסיסיות

 .ברכב

לעומת בעלי דפוס  ,חיובימשאבים וחסמים לתעסוקה של גברים ונשים בעלי דפוס שינוי  : 9לוח 
 (  באחוזים) אין שינוי – שלילי

 
 

 חסם/משאב

 נשים גברים
 חיובישינוי 

(101=N) 
אין -שלילי
 (N=24)   שינוי

    חיובישינוי 
(72=N) 

אין -שלילי
 (N=76)שינוי  

            גיל
24-16 59 44 40 47 
34-25 29 44 43 34 

+35 12 13 17 18 

      השכלה
 20 ** 19 12 * 10 שנות לימוד 8-0

 25 11 38 11 שנות לימוד 11-9
 17 10 25 43 ללא בגרות שנות לימוד 12+
תואר אקדמי או , עם בגרות שנות לימוד 12+

 38 60 25 37 אקדמית-ת לאתיכוני-עלתעודה 

     בעברית שליטה
 32 34 29 **43 מצוינת/מאודטובה 
 32 35 58 55 טובה

 37 31 13 2 חלשה

     (תוכנות פרמס) המחשב הכרת
0 20 *** 42 35 34 

3-1 36 25 17 28 
4 45 33 49 38 

     *תעסוקתי ניסיון
 15 35 43  78 עבד במהלך השנתיים לפני תכנית

 15 52 24 21 ר משנתייםעבד לפני יות
 71 13 33 1 לא עבד קודם

     

 22 18 58 74 יש רישיון נהיגה
     

 8 4 17 * 2 יש מגבלות בריאות על היכולת לעבוד
     

 18 ** 54 24 * 71 (מתוך בעלי הרישיון)לשימושו /יש רכב בבעלותו
 *p<.01    **p<.05   *** p<.10 

בשילוב בעבודה נבדלות מן האחרות שלגביהן לא היה שינוי במצב  הנשים שלגביהן הייתה הצלחה

, בניגוד לציפייה. רבה לשוק העבודה ובעלות על רכבהק  , רמת ההשכלה: התעסוקה במשאבים הבאים

ללא , המתגוררים בבית מבחין ביניהן ואילו הימצאות ילדים קטנים 18רק מספר הילדים מתחת לגיל 

אינה מבחינה , או מספר הילדים בכל קטגוריה גילית, (תחת לחמשמ, מתחת לשנתיים)הבדל הגיל 

נשים ששולבו בעבודה : לגבי נשים נשואות נמצא הבדל מסוים לפי עבודת הבעל. (10לוח ) ביניהן

  (.   30%לעומת  40%)ידי שיעור מעט גבוה יותר של בעלים שאינם עובדים -מאופיינות על
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-שלילילעומת בעלי דפוס  חיובים ונשים בעלי דפוס שינוי מאפיינים משפחתיים של גברי : 10לוח 
 (  באחוזים) אין שינוי

 
 

 המאפיין

 נשים גברים
     חיובישינוי 

(101=N) 
אין  -שלילי
 (N=24)שינוי 

   חיובישינוי 
(72=N) 

אין  - שלילי
 (N=76)שינוי

     18ילדים מתחת לגיל  מספר
0 62 58 53 ** 40 

2-1 12 21 12 26 
5-3 18 13 25 16 

10-6 8 8 10 18 
     

 50 37 -- -- 5יש ילדים מתחת לגיל 
     

 26 19 -- -- יש ילדים מתחת לגיל שנתיים
     

   -- -- הצעיר הילד גיל
 26 19   פחות משנתיים

4-3   18 24 
18-5   10 11 

 40 53   אין ילדים
     

   -- -- ***(בלבדנשואות ) הבעל עבודת
 70 60   עובד

 30 40   לא עובד
* p<.01    **p<.05   *** p<.10 

כך הנשים עצמן לשהביאו להשלמת המאפיינים האובייקטיביים ניתן להציע את הסיבות העיקריות 

זוקפות זאת לחובת ההתנגדות של  18%: במהלך כל התקופה מאז רישומן במעבריםשלא עבדו 

לכך שהעבודות המוצעות אינן מתאימות להן  18%; ציאתן לעבודהלי( אב, אח, בעל)הגברים במשפחתן 

בשכר נמוך ובשעות לא , זמניות, קשות מבחינה פיזית, מקצועיות-בלתיהיותן  :כגון, מסיבות שונות

ודאי משפיעה על ירידה והרגשה שב, מדווחות כי התייאשו מהניסיונות למצוא עבודה 28%; נוחות

 .  ציינו טיפול בילדיהן כסיבה העיקריתשרק שמונה נשים  מעניין לציין. שלהן מוטיבציהב

  המועסקים החדשיםבהן נקלטו שמאפייני העבודות  1.3

התחילו המשתתפים לעבוד לאחר רישומם בהן שבסעיף זה מוצגים נתונים על מאפייני העבודות 

שומם במעברים בין אם הם היו מועסקים בהן בעת הריאיון ובין אם הם עבדו בהן אחרי רי, במעברים

לפני העבודה , אחרתעבודה מהם עבדו בשליש יש לציין כי . (12-11לוחות ) ואינם מועסקים בהן עוד

לגבי כל , וכך. הנתונים להלן אינם כוללים עבודה זו ,אשר על כן. לאחר רישומם במעברים, המדווחת

  .משתתף מדווחת עבודה אחת בלבד

 משלח יד 5.4.1

הגברים . בעבודות מקצועיות 28%-מקצועיות ו-נקלטו בעבודות בלתי 38% ,המועסקים החדשיםמבין 

, מקצועיות-ובעבודות בלתי ,(44%)מכונאי רכב ונגר , מחסנאי :כגון, נקלטו בעיקר בעבודות מקצועיות

הנשים נקלטו בעיקר בעבודות (. 29%)עוזר לגנן ומדיח כלים במסעדה , מסדר ירקות בסופרמרקט :כגון

טיפול  :כגון ,ובמכירות ושירותים ,(49%)ניקיון וקטיף פרחים , אריזת ירקות :כגון, מקצועיות-בלתי

מהגברים הם בעלי השכלה ברמה  37%-מהנשים ו 60%-ש אף על פי(. 28%)ילדים וחולים , בקשישים
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 ,למשל, יותר הגבוהברמה נקלטו במשלחי יד ( נשים יותר מגברים) 12%רק , של תעודת בגרות ומעלה

נראה שבמגזר הבדווי או באזור . ס"מנהלן במתנומדריך קידום נוער , כז שיקומי לנפגעי נפשר, מורה

 .תיכוניים-בהם יכולים להשתלב בוגרי תיכון שלא המשיכו בלימודים על, צע של עבודות פקידותיאין ה

: השכלהה לשתשואה  מצביע עללפי השכלה  המועסקים החדשיםניתוח של התפלגות משלחי היד של 

הושמו במשלחי יד ( בעלי תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר)בני הקבוצה המשכילה ביותר  רק

 12אחוז גבוה יותר מאשר בקרב בעלי , מהם 40%עדיין , עם זאת. פרופסיונליים או טכניים, אקדמיים

לא נמצאו הבדלים  ,בקרב הגברים. מקצועיות-הושמו בעבודות בלתי, שנות לימוד ללא בגרות

שיעור הנשים המשכילות שהושמו . ואילו אצל הנשים נמצאו הבדלים כאלה ,ם לפי השכלהמובהקי

 פרופסיונליים או טכניים עולה במעט על שיעור הגברים באותה רמת השכלה, במשלחי יד אקדמיים

 44%עדיין , משום שהן מהוות את עיקר המועסקות  עם זאת, בין השאר, (בהתאמה, 35%לעומת  60%)

ייתכן שהסיבה לכך היא המגבלות התרבותיות על יציאת  .מקצועיות-מו בעבודות בלתיהושמהנשים 

 .   הנשים לעבודה מחוץ ליישוב והיצע המשרות המוגבל ביישוב

 דפוס העסקה וסוג המעסיק 5.4.2

ולא  ידי מקום העבודה-הם שכירים המועסקים באופן ישיר על (75%) המועסקים החדשיםמרבית 

, עובדים אצל מעסיקים יהודים( 55%)רוב הגברים השכירים  .חברת כוח אדםבאמצעות קבלן או 

כנראה בשל המגבלה , עובדות אצל מעסיקים בדווים( 57%)רובן  -ואילו אצל הנשים המצב הפוך 

מדווחים כי לפחות  80%, המועסקים אצל מעסיק יהודיבין מ. התרבותית על עבודת נשים מחוץ ליישוב

מועסקים לפחות דיווחו כי יחד איתם מהגברים  28%-מהנשים ו 40% .יחד איתם בדווי נוסף אחד עובד

  .(לא בלוח) בדווים נוספים שישה

, (5%)ם קטן יאחוז העצמאי. 35% -שיעור המועסקים באמצעות חברת כוח אדם גדול בקרב הנשים 

יחה קצת תעסוקה עצמאית מהבית שכ ,נשיםבקרב ה. אולי משום שלהקמת עסק נדרש זמן רב יותר

 . יותר

 יזמות עסקית 5.4.3

נהג הסעות  הואאחד  גבר :הקימו עסקים קטנים - נשים ששגברים ו שני - חדשים מועסקיםשמונה 

אחת אישה  ;ניםנשים הקימו משפחתוארבע  ;יפוצניקעובד כשגבר אחד    ;לילדים העובד כעצמאי

מפעילות את העסק שלהן שים הנכל . עובדת כתופרת עצמאיתאישה אחת ;פתחה סלון יופי לכלות

אחת נעזרה  ,ואילו מבין הנשים, הגברים היזמים לא קיבלו ייעוץ או סיוע משום גורם מקצועי. מביתן

עמותה העוזרת לנשים במגזר הערבי )י ושתיים קיבלו ייעוץ מקצועי והלוואות מעמותת סאווא "במט

שישה . רווחיםמניב עסק שלהם כבר היזמים דיווחו כי ה שמונתמתוך  חמישה(. להקים עסקים קטנים

.וחמישה אינם חוששים לגורלו במהלך השנה הקרובה, מרוצים מאוד או מרוצים מהעסק שהקימו
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 (באחוזים) לפי מגדר, המועסקים החדשיםהשתלבו  ןבהשמאפייני העבודות  :11לוח 
 (N=72) נשים (N=98) גברים (N=170) כ"סה 

    משלח יד   
 14 7 10 טכני, פרופסיונלי, אקדמי
 3 2 2 פקידות

 28 18 22 מכירות ושירותים
 7 44 28 עובדים מקצועיים

 49 29 38 מקצועיים-בלתיעובדים 
    דפוס העסקה

 57 89 75 מועסק באופן ישיר, שכיר
 35 7 19 שכיר מועסק באמצעות חברת כוח אדם

 8 3 5 עצמאי
 --- 1 1 עובד בעסק משפחתי תמורת שכר

    עסיק    סוג המ
 55 33 40 בדווי
 5 11 9 ערבי

 40 56 51 יהודי
       היקף משרה

 60 87 76 מלאה
 40 13 24 חלקית

    מספר שעות עבודה בשבוע   
 21 5 11 19עד 

34-20 12 9 15 
45-35 47 56 33 

+46 30 30 30 
    (שכירים בלבד)שכר לשעה 

  1 46 22 31 פחות משכר מינימום
 41 63 55 משכר מינימום 100%-149%
 13 14 14 משכר מינימום 150%-300%

    (דיווח עצמי, שכירים בלבד)תנאים סוציאליים 
 14 58 40 קרן פנסיה

 12 64 43 חופשה בתשלום
 22 66 48 ימי מחלה בתשלום

 18 67 48 החזר הוצאות נסיעה
    (N=91רק המועסקים כיום )אופן הגעה לעבודה 

 46 25 33 מטעם המעסיקהסעה 
 14 29 23 רכב פרטי
 19 17 18 טנדר/אוטובוס

 22 12 16 ברגל
 -- 17 10 טרמפ

    (N=91רק המועסקים כיום )משך זמן הגעה לעבודה 
 14 --- 6 עובד מהבית
 35 59 49 עד חצי שעה

 33 36 34 יותר מחצי שעה ועד שעה
 18 5 11 יותר משעה

      שביעות רצון מהעבודה  
 20 2 10 מאודמרוצה 
 35 69 55 מרוצה
 30 29 29 כך מרוצה-לא כל

 15 ---- 6 בכלל לא מרוצה
    (N=91רק המועסקים כיום ) תחושת ביטחון תעסוקתי

 60 85 75 לא חושש שיאבד את עבודתו בשנה הקרובה
או  גננותאו  מורות של מקום כממלאות או( קטיף) בחקלאות בעיקר, זמניות בעבודת עובדות מהנשים משליש למעלה  1

 ביום גדול שעות מספר, בחודש שבועיים או ימים עשרה, לדוגמה, חלקן מועסקות בצורה לא רציפה. גננת עוזרות
   . באומדני השכר לשעה המוצגים בלוח דיוקים-אי תכנויי ,כך בשל(. 10)+
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 (באחוזים)מגדר ה ולפי השכללפי , המועסקים החדשיםהשתלבו  םשבהמשלחי היד  : 12לוח 

 כ"סה 
 שנות 8-0

 לימוד

11-9 
 שנות

 לימוד

 שנות 12
ללא , לימוד

 תעודת בגרות

 תעודה , בגרות תעודת
, אקדמית לא תתיכוני-על

 1 אקדמי תואר
 100 100 100 100 100 *כ"סה

 22 2 0 0 11 טכני, פרופסיונלי, אקדמי
 22 32 5 26 24 ושירותים מכירות, פקידות
 16 38 42 39 28 מקצועיים עובדים
 40 28 53 35 37 מקצועיים-בלתי עובדים

 100 100 100 100 100 גברים
 18 2 0 0 7 טכני, פרופסיונלי, אקדמי
 15 26 9 22 20 ושירותים מכירות, פקידות
 32 44 64 67 44 מקצועיים עובדים
 35 28 27 11 29 מקצועיים-בלתי עובדים

 100 100 100 100 100 *נשים
 26 0 0 0 15 טכני, פרופסיונלי, אקדמי
 28 71 0 29 29 ושירותים מכירות, פקידות
 2 0 13 21 7 מקצועיים עובדים
 44 29 87 50 49 מקצועיים-בלתי עובדים

 *p=.00 
 .הקטן התצפיות מספר עקב אחת לקבוצה אוחדו ומעלה בגרות תעודת בעלי 1

 אופן הגעה לעבודה  5.4.4

 30%-כ. נשים ורבע מהגברים מגיעים לעבודתם באמצעות הסעה מטעם המעסיקקרוב למחצית ה

לעומת , מהנשים 20%-קצת למעלה מ. נוסעים לעבודה ברכבם הפרטי, מהנשים 14%אך רק , מהגברים

אופן ההגעה לעבודה משקף את המגבלות . ברגל ןלעבודת ותהולכ, מהגברים 10%-קצת למעלה מ

או לחילופין נסיעה לעבודה , כולל עבודה מן הבית, בודה ביישובע :התרבותיות על עבודת הנשים

 . בהסעה מאורגנת

 משרהההיקף  5.4.5

 35לפחות  ,דהיינו, עבדו במשרה מלאהאו  דיווחו כי הם עובדים המועסקים החדשיםמ כשלושה רבעים

ומת לע 60% -גברים משיעור השיעור הנשים המועסקות במשרה מלאה נמוך , כצפוי. שעות בשבוע

ועוד יותר מזה בקרב הנשים , (59%)הסיבה העיקרית לעבודה במשרה חלקית בקרב הגברים . 87%

אינו המעסיק שמשרה חלקית נוספת או בעבודה במשרה מלאה או למצוא הצלחה חוסר היא , (79%)

 .גברים היא לימודים ידיבסיבה שכיחה נוספת שצוינה כמעט רק . להגדיל את היקף שעות העבודהיכול 

מהנשים העובדות  13% ידיבהמגבלה על עבודה במשרה מלאה הנובעת מטיפול בילדים צוינה רק 

 .לעבודה במשרה מלאהמגבלות בריאות רק גברים ציינו . במשרה חלקית

 (בלבדשכירים ) לשעה כרש 5.4.6

משום , לאיכות המשרה ולא את ההכנסה החודשית מעבודה כמדדהעדפנו להציג את השכר לשעה 

משתכרים פחות  31%עולה כי המועסקים מדיווח . מביא בחשבון את מספר שעות העבודהשהוא 

ברמת שכר מינימום ועד לפעם  - 55%-ו ,(לשעה ח"ש 20.70עמד על  ריאיוןשבעת ה)משכר מינימום 
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קרוב למחציתן  :הנשים מדווחות על שכר נמוך באופן מובהק משכר הגברים. שכר מינימוםמוחצי 

 .שכר מינימוםמשתכרות פחות מ

 (שכירים בלבד)תנאים סוציאליים  5.4.7

ימי מחלה בתשלום , חופשה בתשלום, קרן פנסיה או קופת גמל)מארבע ההטבות שנבדקו על כל אחת 

אחוז הגברים . כי הם מקבלים אותה המועסקים החדשיםמ 43%-48%דיווחו ( והחזר הוצאות נסיעה

 ,יתרה מזאת .12%-22%לעומת  58%-67% :הנשים המדווחים על קבלת ההטבות גבוה בהרבה מאחוז

ציינו שאינן מקבלות  63%-69%אולם , מהנשים לא ידעו אם הן מקבלות את ההטבות הללו 14%-23%

שאפשר להסבירו  ייתכן. ממצא זה מעורר תמיהה, לאור העובדה שכל ההטבות מעוגנות בחוק. אותן

 ידיבאו ( 7%לעומת  35%)חברות כוח אדם  ייד-עלבכך ששיעור גדול בהרבה בקרב הנשים מועסקות 

או שהן פשוט אינן , הנוטים פחות להקפיד על זכויות עובדיהם, מעסיקים קטנים יחסית ביישוב

 .מודעות לכך שהתנאים הסוציאליים משולמים להן

 שביעות רצון מהעבודה 5.4.8

 מאודאפילו מרוצים  כי הם מרוצים או ריאיוןאמרו ב המועסקים החדשיםמ שישים וחמישה אחוזים

בקרב הנשים ישנה . בהתאמה, 55%לעומת  71% :נראה כי הגברים מרוצים יותר מהנשים. מעבודתם

בקרב  .לא מרוצות כלל 15% -ובקצה השני  מאודמרוצות  20% -אחד הבקצה  :שונות רבה יותר

 .הגברים אין תשובות קיצוניות

  תחושת ביטחון תעסוקתי 5.4.9

שבעים . ריאיוןמועסקים בעת השהיו  המועסקים החדשיםאלו מן רק לגבי , ןכמוב, זה נבדקמדד 

תחושת הביטחון . אינם חוששים פן יאבדו את משרתם במהלך השנה הקרובה וחמישה אחוזים

 .   התעסוקתי חזקה יותר בקרב הגברים

 ילדי אמהות עובדותהשגחה ל סידורי 1.1

ות להשגחה על ילדיהן בגילים בדוויתמשות אמהות בסעיף זה אנו מבקשים ללמוד באילו סידורים מש

לא רק את המושמות  ,נכלול בניתוח, כדי להגדיל את מספר התצפיות. השונים במהלך שהותן בעבודה

 ,סך הכולב. רישומן במעברים פרק זמן כלשהו מאזמועסקות גל האמהות שהיו אלא את  ,החדשות

גיל  פי-עלהנתונים יוצגו . מהן עבדו בשלב כלשהו 54%-ו, 18אמהות לילדים עד גיל  100 במדגםנכללו 

 .שלה יכולים להיות מספר ילדים בגילים שונים, לא האם, הילדים ויחידת הניתוח תהיה הילד

מהן עובדות כיום או עבדו בעת הרישום  52%; חמשנשים יש לפחות ילד אחד מתחת לגיל  79-ל

יש בידינו מידע על . תר מילד אחד בגיל זהעבדו יש יו/שעובדותנשים  שבעל. במעברים או אחריו

 .(13לוח ) במשך שעות העבודה של אמהותיהם 4-0ילדים גילאי  56המסגרות בהן נמצאים 

משפחתון , כגון מטפלת, נמצאים בהסדרי השגחה בתשלום חמשהילדים מתחת לגיל ( 48%)כמחצית 

. ללא תשלום אחראו בן משפחה כגון השגחת האב , פורמליים-בלתיבהסדרים נמצאים  43%-ו, או גן

 .או שהאם עובדת בבית הילד נשאר בהשגחת אח גדול ממנו ,במקרים בודדים
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 בשעות העבודה של האמהות  חמשבהן נמצאים הילדים מתחת לגיל שהמסגרות : 13לוח 
 (N=56, באחוזים)             
 אחוז הילדים מספר הילדים המסגרת

 11 6 בטיפול הבעל
 32 18 ללא תשלום, משפחהבטיפול קרוב 

 14 8 בטיפול אדם בתשלום
 21 12 משפחתון

 13 7 גן
 הילד הולך למקום , לבד, בהשגחת אח)אחר 

 9 5 (  האם עובדת בבית, עבודת האם     
 
מהן עובדות כיום או עבדו בעת הרישום במעברים או  55% ;11-5נשים יש לפחות ילד אחד בגיל  65-ל

ילדים  61בהן נמצאים שיש בידינו מידע על המסגרות . יש יותר מילד אחד בגיל זה  מהן  16-ל. אחריו

 (.  14לוח )בשעות העבודה של האם לאחר שעות הלימודים בגן או בבית הספר  11-5גילאי 

גן שעות הלימודים בשל אמהות עובדות לאחר  11-5בהן נמצאים ילדים גילאי שהמסגרות  : 14 לוח
 (N=61, יםבאחוז) בית הספרב וא

 אחוז הילדים מספר הילדים המסגרת
 16 10 האם נמצאת בבית

 8 5 בטיפול האב
 30 18 בטיפול קרוב משפחה ללא תשלום

 26 16 בהשגחת אח גדול
 16 10 לבד

 הולך , אישה אחרת של הבעל)אחר 
 3 2 (למקום העבודה של האם      

 
כי כנראה אלה אינם  ,גון צהרונים ומועדוניותכ במסגרות בתשלוםאינם נמצאים  11-5ילדים גילאי 

. אחים גדולים ממלאים תפקיד מרכזי וגם, בני משפחתהבעזרת נהאם העובדת  .בדווישכיחים במגזר ה

עובדת במשרה חלקית או בהוראה , בחלק מהמקרים אין צורך בסידור מאחר שהאם עובדת מן הבית

 .  בית הספרילד מגיע מהגן או מעבודה המאפשרת לה להגיע הביתה באותה שעה שהאו ב

 בפועל ורצון ללמוד לימודים 1.5

מתוכם למדו  53%(: לימודים עם עבודה שילבוחלקם )מהמשתתפים למדו  21% ,בעת הריאיון

במסגרת השלמת  16%, למדו במסגרת הכשרה מקצועית 21%, מכללה אקדמיתאו ב באוניברסיטה

 . אקדמית-השלמת בגרויות או מכינה קדם במסגרת 9%-ו, שנות לימוד 12או  10-השכלה ל

על רצונם דיווחו ( מכלל המשתתפים 31%) 39%, ריאיוןלא למדו בעת המהמשתתפים ש 79%מבין 

כולל בודדים )מכללה אקדמית או ב מתוך המעוניינים ללמוד רוצים ללמוד באוניברסיטה 37%: ללמוד

 12%-רוצים בהשלמת השכלה ו 13%, צוערוצים ללמוד מק 38%, (הרוצים להמשיך בלימודי תואר שני

 . אקדמית-מעוניינים להשלים בגרויות או ללמוד במכינה קדם
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 (N=355) ומסגרות הלימודים  לומדים בפועל ורוצים ללמוד - לימודים :4 תרשים

 

 חיפוש עבודה 1.5

על חיפוש עבודה פעיל . ריאיוןם בעת הנשים מקרב משתתפי התכנית לא היו מועסקי 119-גברים ו 70

לבין קשנו ללמוד מהם המאפיינים המבדילים בין מחפשי העבודה יב. 46%-מהגברים ו 71%דיווחו 

ערכנו את  ,מועסקים מחפשים עבודה-בלתיהיות שבקרב הגברים רוב ה. שאינם מחפשים אלה

חסמי /ם ומשאביההשוואה כללה את המאפיינים הדמוגרפיי. ההשוואה בקרב הנשים בלבד

הימצאות ילדים , הימצאות ילדים מתחת לגיל שנתיים, 18מספר הילדים מתחת לגיל , גיל: התעסוקה

, מגבלות בריאותיות על יכולת העבודה של המרואיינת, הימצאות ילד חולה או נכה ,חמשמתחת לגיל 

זמינות , רישיון נהיגה, מיומנויות מחשב, רמת ידיעת העברית, ניסיון תעסוקתי, מידת דתיות, השכלה

המשתנים היחידים שלגביהם נמצאו (. לנשים נשואות, עבודה-כולל אי)היקף עבודת הבעל , רכב

: הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין נשים המחפשות עבודה לבין נשים שאינן מחפשות הם

בקרב . רמת ידיעת עברית ומיומנויות מחשב, השכלה, הימצאות ילדים מתחת לגיל חמש בבית

יש  54%-ל ;מחפשות-מהלא 56%לעומת , חמשהיו אמהות לילדים מתחת לגיל  37%רק  ,המחפשות

העריכו את עצמן  44% ;מחפשות-מהלא 29%לעומת  ,אקדמית-תיכונית לא-השכלה אקדמית או על

דיווחו כי הן יודעות לעבוד  56% ;מהלא מחפשות 22%לעומת  ,בעברית מאודכבעלות שליטה טובה 

 ראו)מהלא מחפשות  25%-בהשוואה ל( דואר אלקטרוני ואינטרנט, אקסל, וורד)תוכנות מחשב  בארבע

       .('ג נספח 2ג-1גות לוח

 355כ "סה

 לומדים
21% (75) 

 לא לומדים
79% (280) 

 לא רוצים ללמוד
61% (171) 

 רוצים ללמוד
39% (109) 

 ?באיזו מסגרת
 

 53%אוניברסיטה 
 21%קורס מקצועי 

 16%השלמת השכלה 
 9%מכינה , בגרות

 ?ו מסגרתבאיז
 

 37%אוניברסיטה 
 38%קורס מקצועי 

 13%השלמת השכלה 
 12%מכינה , בגרות
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הוא יכול לנבוע ממגוון ש אלא, לעבודה תצאלעל חוסר עניין בהכרח חיפוש עבודה אינו מעיד -אי

התייאשות יפוש עבודה או נים זמן ואנרגיה נפשית לחביניהם עיסוקים אחרים שאינם מפ  , גורמים

מהגברים ומהנשים שאינם מחפשים אמרו כי היו מוכנים  שמונים ושישה אחוזים. עבודה ממציאת

אמרו ( מהנשים 78%-מהגברים ו 90%) 82% ;להתחיל לעבוד מיד אילו הוצעה להם עבודה מתאימה

 .שהם מתכוונים לחפש עבודה באופן פעיל במהלך שלושת החודשים הבאים

גברים משתמשים ביותר ערוצים לחיפוש עבודה . נשים בדווים נבדלים בדפוסי החיפוש שלהםגברים ו

ההבדל הבולט ביותר הוא אחוז הפונים באופן ישיר למעסיקים . שבחלקם אינם שכיחים בקרב הנשים

הסבר אפשרי . מהנשים 20%מהגברים לעומת  96% :מבלי לדעת מראש האם יש להם משרות פנויות

מסיבה . למעסיקים גבריםבפנייה חברתיות אשר מגבילות את הנשים -ורמות התרבותיותלכך טמון בנ

צוות מרכז מעברים , (56%)קרובי משפחה וחברים  :כגון ,זו הן נוטות להסתמך על גורמים מתווכים

מאחר שהן שולטות פחות במיומנויות מחשב (. 15%)שירות התעסוקה , ובמידה פחותה ,(44%)

 .  שות פחות באינטרנט ובעיתונים בעברית לאיתור הצעות עבודההן משתמ, ובעברית

 (באחוזים) לפי מגדר, ערוצי חיפוש עבודה: 15לוח 
 נשים גברים כ"סה ערוצי חיפוש עבודה

 56 98 75 שואל קרובי משפחה וחברים
 44 96 68 באמצעות מרכז מעברים

 20 96 56 פונה למעסיקים מבלי לדעת אם הם זקוקים לעובדים
 26 22 23 בעיתונים בערבית" דרושים"מודעות 
 15 22 18 בעיתונים בעברית "דרושים"מודעות 

 15 24 19 באמצעות האינטרנט
 15 12 13 באמצעות שירות התעסוקה
 2 14 7 באמצעות חברות כוח אדם

 

 התנדבות 1.5

, עילות התנדבותיתצוות מעברים עודד משתתפים שטרם היו מוכנים להיכנס למעגל העבודה לעסוק בפ

תתרום להיווצרות הרגלי עבודה אצלם , בהנחה שהיא תרגיל אותם לפעול במסגרת עם מחויבות קבועה

יש ברכה : ישן בדוויאסטרטגיה זו מבוססת על פתגם . ותקנה להם הרגשה טובה של תרומה לכלל

היא וולונטרית : דבהבדל אח, והיא מזכירה את הרכיב של שירות לקהילה בתכנית ויסקונסין, בתנועה

 . ומספר שעות ההתנדבות נתון להחלטתו של המתנדב

. עסקו בפעילות התנדבותית ריאיוןמהגברים ומהנשים שלא עבדו בעת ה (אנשים 16) שמונה אחוזים

, חשבון, קריאה וכתיבה בערבית)ינות יהוראת אור: תחומי ההתנדבות השכיחים בקרב נשים היו

, לחינוך מיוחד ת ספרעזרה בבי, יסודי ת ספרימודים לתלמידי ביעזרה בל, לנשים אחרות( עברית

התנדבות : תחומי התנדבות בקרב גברים כללו. ארגון קבוצות נשים לעזרה עצמית, הדרכת ילדים ונוער

 .   ניקיון רחובות ובתי קברות, הכוונת מכוניות בכבישים, במשטרה ביישוב
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 קשיים במציאת עבודה 1.5

שכל אחת מהן מתייחסת להקשר שונה והופנתה אף על פי , ריאיוןש שאלות בניתוח התשובות לשלו

. ם בניסיונם למצוא עבודהבדווימלמד על הקשיים עמם מתמודדים גברים ונשים , לקבוצה שונה

זורים אור , בשגב שלום שנייההאחת בחורה וה, דברים שאמרו נשים בשתי קבוצות מיקוד שערכנו

 .ולבו אף הם בדיוןנוסף על הקשיים של נשים ויש

והיא  ,(ניתן היה לציין יותר מקושי אחד)השאלה הראשונה התייחסה ישירות לקשיים במציאת עבודה 

משתתפים  189 ,סך הכולב ,ובין אם חיפש עבודה ובין אם לא, ריאיוןהופנתה לכל מי שלא עבד בעת ה

 (. 16לוח)

 (*באחוזים)לפי מגדר , קשיים במציאת עבודה: 16 לוח

 (N=119)נשים  (N=70)גברים  הקושי
 24 74 חוסר מקצוע

 25 0 השכלה לא מספיקה
 8 1 מספקת בעברית-בלתישליטה 

 13 9 מחסור בתחבורה מסודרת
 20 26 אין עבודות מתאימות 

 18 0 התנגדות הגברים במשפחה
 29** / 28*** 0 העדר סידור לילדים

 העדר תעודת זהות , העדר תעודת השכלה)אחר 
 13 0 (חוסר מזל, העדר פרוטקציה, ישראלית     
 ניתן לציין יותר מקושי אחד* 

 חמשמתוך האמהות לילדים מתחת לגיל ** 
 12מתוך האמהות לילדים מתחת לגיל *** 

מדובר במאה , בסך הכול. במעברים םהשאלה השנייה הופנתה למשתתפים שלא עבדו כלל מאז רישומ

 (. 17לוח )עבודה במהלך כל התקופה -ה לסיבה העיקרית לאיוהיא התייחס, רובם נשים, משתתפים

לפי מגדר , עבודה במהלך כל התקופה מאז הרישום במעברים-הסיבה העיקרית לאי : 17לוח 
 (באחוזים)

 (N=76)נשים  (N=24)גברים  הסיבה
 28 58 התייאשות מהניסיונות למצוא עבודה

 ת מקצועיות גופניו-בלתי)הצעות עבודה לא מתאימות 
 18 4 ( בשעות לא נוחות, זמניות, בשכר נמוך, קשות     

 8 25 לימודים

 13*/  10** 4 בבן משפחה חולה/טיפול בילדים

 9 4 בעיות בריאות

 18 --- התנגדות הגברים במשפחה

 , ל"גיוס לצה, לידה, היריון, כישורים/חוסר השכלה)אחר 
 9 4 ( חוסר עניין בעבודה, יציאה לפנסיה     

 5מתוך האמהות לילדים מתחת לגיל * 
 12מתוך האמהות לילדים מתחת לגיל ** 
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משתתפים אשר במהלך התקופה שלאחר רישומם במעברים הפסיקו  136-השאלה השלישית הופנתה ל

או לא ( N=57)לעבוד במקום עבודה אחד ועברו לעבודה אחרת שעבה הם היו מועסקים בעת הריאיון 

הסיבות שהובאו על ידם להפסקת העבודה שלא מרצונם יכולות (. N=79)השתלבו בעבודה חלופית 

 (. 18לוח )לשפוך אור על הקשיים בשילוב הבדווים בעבודה 

 (באחוזים)לפי מגדר , סיום העבודהה או להסיבה העיקרית להפסק: 18לוח 

 (N=57)נשים  (N=79)גברים  
 47 30 עבודה זמנית

 16 19 פיטורין
 7 1 מקום העבודה נסגר

 7 13 מצא עבודה אחרת
 2 11 עזב בגלל השכר הנמוך

 0 15 עזב לצורך לימודים
 4 5 מצב הבריאות

קשיי , תנאי עבודה קשים, שעות עבודה לא נוחות, מרחק)אחר 
 17 5 (חוסר סידור לילדים, סכסוך עם בעל העסק, תחבורה

 

 :סוגי קשייםחמישה מן התשובות השונות עולים 

 - המרואיין עזב שאותה המשרה של שליליים מאפיינים או מתאימות-תיבלעבודה  הצעות .1

גברים מדברים על שכר . נשיםבדיווחי הגברים וההתאמה בדיווחי -אים שונים לגורמינמצאו 

דרישה לניסיון מקצועי , (מקצועלחסרי )עבודה מקצועית , עבודה זמנית, עבודה גופנית קשה, נמוך

ציאת משרה חלקית המאפשרת שילוב עבודה ולימודים או קושי במ ,דהיינו, והיקף המשרה

אך הן , עבודה פיזית קשהועבודה זמנית , על שכר נמוךגם הן מדברות  נשים. מסיבות בריאות

: הן מדגישות את הגורמים הבאים ,בנוסף לכך(. ניקיון, למשל) "עבודה לא מכובדת"לכך מוסיפות 

, בית הספרלת הילדים החוזרים מהגן או משאינן מאפשרות קב, שעות עבודה מאוחרות מדי

 (.בנפרד ראו)מרחק מקום העבודה מן הבית וקשיי תחבורה 

מספיקה או -בלתיהגברים אינם מוטרדים מהשכלה  - מחסור בהון אנושי ובעיות בריאות .2

( ריאיוןמועסקים בעת ה-בלתימה 75%-כ)אך רבים מהם , מספקת בעברית-בלתימשליטה 

שהם נעשו יותר מודעים  ייתכן. ציאת עבודה לכך שהם חסרי מקצועמייחסים את קשייהם במ

הנושא של קורסים מקצועיים לא בלט במסגרת  ,שכן ,למגבלה זו במהלך תהליך חיפוש העבודה

, הנשים מוטרדות פחות מהגברים מהיותן חסרות מקצוע(. 6לוח  ראו)הסיבות לרישומם במעברים 

 ידי-עלמקבלת חיזוק תפיסה זו . בעברית אינה מספקתמכך שהשכלתן ורמת שליטתן  ,ויותר מהם

ובאה לידי ביטוי בסיבות לרישומן , נמוכים מאלה של הגבריםה, נתוני ההשכלה של הנשים

 11%-כדי לקבל מידע על לימודים עיוניים ונרשמו ( מהגברים 12%לעומת )מהן  19%: במעברים

בעיות . שכלה או בקורס מקצועיכדי ללמוד בקורס להשלמת הנרשמו ( מהגברים 1%לעומת )

 . בריאות שכיחות מעט יותר בדיווחי הקשיים של הנשים

 ,ולכן ,ם הקטנים הם מוגבליםבדווימקורות התעסוקה ביישובים ה - מחסור בתחבורה מסודרת .3

היות ששיעור בעלי רישיון נהיגה בכלל המשתתפים נמוך . יש צורך לחפש עבודה גם מחוץ ליישוב
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העדר תחבורה ציבורית מסודרת , מתוכם יש רכב בבעלותם או לשימושם 60%-ורק לכ ,50%-מ

, מהגברים 9%לעומת  ,13%)עבור הנשים בבמיוחד , ש עבודהובתהליך חיפמשמעותי מהווה חסם 

היא התגברות על חסם התחבורה    אחת הפונקציות של פתיחת עסק קטן בבית (. 15לוח  ראו

זהו  - על ילדיםימים אמתמחסור בסידורי השגחה  . דיםוהמחסור בסידורי השגחה מתאימים ליל

יציאה לעבודה בקרב -ואחת הסיבות לאי, קושי אופייני לאמהות הרוצות לצאת לעבודה בכל חברה

עבודה לאחר -פירוט ההיבטים של טיפול בילדים כסיבה העיקרית לאי. אמהות לילדים קטנים

כפי שרואות  "סידורי השגחה מתאימים"הרישום במעברים מבהיר את המשמעויות השונות של 

מסגרת ששעות הפעילות שלה ( ב); מסגרת מתאימה לילדים( א): ותבדוויאותם האמהות ה

מסגרת שעלותה תהיה נמוכה מהמשכורת המצופה של ( ג); מתאימות לשעות העבודה של האם

קושי ות בדוח זה נראה כי הבדווית הובדמניתוח הסידורים לילדים של האמהות העו. האם

יותר  ,היסודי בית הספרמתמקד בהעדר צהרונים לילדים הלומדים בגן או בכיתות נמוכות של 

 .   מאשר במחסור במעונות ובמשפחתונים לילדים הצעירים יותר

מועסקות -בלתימהמרואיינות ה שמונה עשר אחוזים - מגבלות תרבותיות על יציאת נשים לעבודה .4

לאחר רישומן במעברים היא התנגדות הגברים לא עובדות לכך שהן דיווחו כי הסיבה העיקרית 

מאחר . ציינו זאת כאחד מהקשיים שלהן בתהליך חיפוש העבודה 18%-ו, במשפחתן לכך

יכולה , באופן פוטנציאלי, הרי שהיא, או האח/האב ו, ת יכולה לנבוע מן הבעלשההתנגדות הגברי

ול התנגדות לעצם יציאת האישה המגבלות התרבותיות יכולות לכל. להשפיע על כלל הנשים

לעבודתה בחברת גברים או לפנייה , לנסיעתה לבד מחוץ ליישוב, לעבודתה מחוץ ליישוב, לעבודה

 . אישית למעסיקים גברים

 בחורה ושגב שלוםות בדוויקבוצות מיקוד של נשים . 6

הניצבים  החסמים, ת לגבי תעסוקת נשיםבדוויבמטרה להעמיק את הבנתנו בנושא עמדות החברה ה

קיימנו שתי קבוצות , עבורן של היציאה לעבודהבות ביציאה לעבודה והמשמעויות בדוויבפני נשים 

ה בערבית עוזרת מחקר ערביה תשתי הקבוצות הנחאת . בשגב שלום שנייההאחת בחורה וה, מיקוד

סיימו  רובן צעירות שזה עתה, רותנשים הלומדות בקורס סּפ 13בשגב כללה הקבוצה . מצוות המחקר

החל מצעירות בשנות , נשים בגילים שוניםעשרים הטרוגנית יותר וכללה  הייתההקבוצה בחורה . תיכון

להוציא שלוש , (ילדים 10-3)כמעט כולן נשואות ואמהות לילדים , 50+יהן וכלה בבנות לחי עשריםה

רס הכשרה השאר למדו בקוו, חלקן עבדו בעסקים קטנים שהן הקימו בביתן. רווקות וגרושה אחת

מועסקות המעוניינות במציאת -בלתיגם נשים ביניהן היו  .ס"מקצועית או השלמת השכלה דרך המתנ

 .אחדות אפילו לא ידעו קרוא וכתוב, ם היו מעוטות השכלהירוב הנש. עבודה

 ת בסוגיית יציאת נשים לעבודהבדוויעמדת הקהילה ה 5.3

. התמונה המתקבלת אינה אחידה .חותיהןארו את עמדות משפיהנשים שמוצאן ממשפחות שונות ת

 :מספר גורמים תורמים לשונות

 במשפחות המסורתיות ביותר יש : מיקומה של המשפחה על הרצף שבין מסורתיות למודרניות

התנגדות ליציאת האישה לעבודה משום החשש שזה יפגע במילוי תפקידיה במשק הבית ובטיפול 

יציאת האישה לעבודה , בחלק אחר מהמשפחות .ם זריםיביא אותה להיות במגע עם גבריו, בילדים
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. כל עוד העבודה היא בתוך היישוב( בניגוד ליציאה לטיולים או בילויים אחרים)היא דבר מקובל 

, דיווחו כי במשפחתן אישה רשאית ללמוד ולעבוד, שמשפחותיהן מודרניות יותר, נשים אחדות

בחברה  לעבודה שההתנגדות ליציאת נשיםיש טוענים . אפילו מחוץ ליישוב ואין בכך בעיה

טענו נשים בקבוצת המיקוד , בניגוד לכך. ת חזקה יותר מההתנגדות ליציאתן ללימודיםבדוויה

, בכל מקרה". תוכל גם לעבוד והמשפחה לא תתנגד ,ללימודים היציאה מחסום את שעברה מי"ש

 . אישה נשואה חייבת לקבל אישור מבעלה לצאת לעבודה

 אין סיבה שהיא , כאשר מצבה הכלכלי של המשפחה הוא טוב: של המשפחה מצבה הכלכלי

מקובל שהאישה תתגייס לעזרה , אם המצב הכלכלי גרוע ,אולם. תסכים ליציאת האישה לעבודה

 . עטומשכר שרוב המועסקות משתכרות אף על פי , בפרנסת המשפחה

 כולל בתחום , בלותרווקה נתונה יותר לפיקוח חברתי ולהג :מצבה המשפחתי של האישה

יותר לעבוד לה קשה   ."יותר אותה לפתות ניתן"שויש חשש  ,ן שהיא יותר צעירהוכיו, התעסוקה

אישה נשואה  .ובסיכוייה להתחתן  מה הטובע בשופגעבודות מסוימות עלולות ל; בכל עבודה

, "לעשות נכון שלא מה ובין לעשות שנכון מה בין להבחין יכולה... בחיים מבינה יותר"נתפסת כ

הדברים מסתבכים כאשר  לעתים ,עם זאת. די בכך רך כללבד, ואם בעלה מאשר לה לצאת לעבודה

גרושה נתונה לפיקוח . או הוריו מתנגדים ליציאת אשתו לעבודה/הבעל מסכים ואילו אחיו ו

 .אלא לגבי עצם היציאה מהבית ,לא רק לגבי יציאה לעבודה, חברתי דומה לרווקה

 ות לעבודהבדווים ביציאת נשים קשיים נוספי 5.3

 חברה וה)ת בדווישל החברה החברתיות -הנורמות התרבותיות: הקושי למצוא עבודה מתאימה

עבודה שיש  ,וכך. בה רשאית האישה לעבודשמטילות מגבלות רבות על סוג העבודה  (הערבית בכלל

התנגד להעסקתן היו נשים שדיווחו כי הבעל . לא תזכה לאישור" הרבה חיכוך עם גברים"בה 

או  "(לא מסכים שאשתו תהיה משרתת)"ניקיון או טיפול בקשישות גון כ" עבודות לא מכובדות"ב

פרו שהן מצאו עבודה במטבח ישתי נשים ס ,לדוגמה. מאודעבודה בשעות מאוחרות או מוקדמות ב

ך א, לשם כךבחורה וסיימו קורסי הכשרה ממושכים  בית הספרשהכין ארוחות צהריים לילדי 

שהן אף , בבוקר 4:30נאלצו לדחות את הצעת העבודה לאור התנגדות הבעל שיתחילו לעבוד בשעה 

, בעבודה מחוץ ליישו: מאפיינים נוספים המקשים על השתלבות בתעסוקה .עצמן היו מוכנות לכך

  .רחוק מהמשפחה ואצל אנשים זרים, אפילו מחוץ לשכונת המגורים ביישוב

נשים שאינן . ברו על הקושי למצוא עבודה בתחום לימודיהןימאיות דנשים שרכשו מקצוע או אקד

אותן מלהתחיל  מרתיעהברו על השכר הנמוך בתמורה לשעות עבודה רבות כגורם ידבעלות מקצוע 

 . לעבוד

העדר , חלק מהנשים בקבוצת המיקוד ציינו קושי הנובע מחוסר השכלה: מחסור בהון אנושי

 .סר שליטה בעבריתחוותעודות המעידות על השכלתן 

 הן בין יישובים והן בתוך  ,העדר תחבורה ציבורית מסודרת או בתדירות מספקת :קשיי תחבורה

 ,וכתוצאה מכך, מהשכונות בחורה למרכז או מהפזורה למרכז חורה, למשל, םבדוויהיישובים ה

 ".חצי שעה בגשם"ההכרח ללכת ברגל 
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 ?איך מסתדרות הנשים העובדות 5.1

 לעזרת בעלה בעבודות משק הבית  צפותאינה יכולה לת העובדת בדוויהישה הא ,ובר-פי-לע

. ונראה שהנשים מקבלות זאת כחלק ממציאות חייהן, לפחות לא כנוהג קבוע, והטיפול בילדים

פרה כי היא קמה מוקדם יס, העובדת מחוץ לבית, אם לשבעה, אחת הנשים בקבוצת המיקוד

, הילדים את מכינה"היא  -הבית לפני צאתה לעבודה  מנת להשלים את מטלותיה במשק-בבוקר על
 ויגיד בבית משהו שחסר ירגיש שבעלי רוצה לא אני"כי " צהריים ארוחת ומכינה הבית את מכינה

 . היא משלימה בערב, את מה שהיא אינה מספיקה לעשות לפני צאתה לעבודה". תעבדי אל: לי

  כי סידור ילדים אינו מהווה בעיה  רולהן ילדים קטנים אמיש הצעירות שהנשים המועסקות

עלותם עשויה להיות , מאידך. ן שבחורה ובשגב יש מספיק גנים ומשפחתוניםוכיוממשמעותית 

. לא תכסה את ההוצאות( היא נמוכה, כפי שצוין, אשר)ואז המשכורת , (ח לילד"ש 500)גבוהה 

ציינו שיציאתן לעבודה אינה , בית הספרשילדיהן גדולים יותר ולומדים ב, הנשים המבוגרות יותר

אין קושי להשאירם  ,ובשובם הביתה ,יוצרת בעיה בשבילן היות שהילדים נמצאים בבית הספר

לגביהם יש שימוש . בית הספרהבעיה קיימת לגבי ילדי הגן והכיתות הנמוכות ב. בבית לבד

עם  .שפחההשארתם בפיקוח שכנים או קרובי מ לאחר שעות הלימודיםפורמליים -בלתיבהסדרים 

הילדים  ,לעתים. לכך מוכנים בני המשפחהן שלא תמיד ובעיות כיו ינטול םאינ אלה סדריםה, זאת

 ".מרגישות רע עם זה"והאמהות , בהשגחתו של אח גדול, נשארים לבד בבית

 ואכן. עבודה מהבית נראית כפתרון האידיאלי להתגברות על כל החסמים עבור חלק מהנשים ,

בביתן במספר מצומצם של ולא מפותחים בדות הקימו עסקים קטנים מרבית המשתתפות העו

, דפוס תעסוקתי זה מקל עליהן לשלב בין שני התפקידים. רותסּפ, תפירה, מכולת -תחומים 

ומסייע בהגדלת ההכנסה המשפחתית במידה קטנה מספיק שלא תהווה , התעסוקתי והמשפחתי

הצורך : ישנם מספר חסרונות בעסק מן הבית ,עם זאת .איום על מעמדו של הבעל כמפרנס הראשי

לדברי , ותבדוויהנשים ה". אחד במשהו להתרכז מאפשר אינו" :מתחום אחד לשני לעבור

פתיחת עסק מחוץ . מעדיפות לקנות בחנויות במרכזים מסחריים, המשתתפות בעלות העסקים

ת את האישה לבוא ון שהיא מחייבוכימלבית וניהולו בידי אישה היא בעייתית ואינה מקובלת 

 . במגע עם גברים זרים סוחרים ומשווקים

 ההשלכות של היותן נשים עובדות 5.3

המשתתפות בקבוצות המיקוד התייחסו להשלכות הפסיכולוגיות ולהשלכות הכלכליות של יציאתן 

 :בדבריהן עולות התמות הבאות. לעבודה

 יותר עצמי ביטחון" ;"עצמי שלישיפר את הביטחון ה ,עובדת שאני זה" :העצמי הביטחון חיזוק 
 ".שלך האופי על עובדת, שלך האופי את עושה את, חזק

 יושבת אישה עוד סתם לא... בחברה תורם חלק שאני מרגישה אני" :לחברה תרומה של הרגשה 
 ."בבית

 שקלים עשרה מכניסה אני אם אפילו": לבעל ביחס שוויון ויתר הכלכלי במובן עצמאות תחושת ...
את מרגישה שאת לא  .עוזר לעצמאות מאוד זה" ;"מסוימת הכנסה לי שיש תחושה יל נותן זה

הבעל לא מתערב  .זה נותן הרגשה שהבעל עצמאי והאישה עצמאית... תלויה בבעלך כלכלית
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" .הוא בשלו והיא בשלה... הוא אפילו לא מתעניין בשכר שלה.... לאישה בעבודה שהיא עושה

רשאית לשמור את משכורתה לעצמה טמון בכך  ,כעוזרת לגננתהעובדת  ,ההסבר לכך שאישה זו)

ולא  - תפקידומהיות ש, כסף שהשתכרה אשתולהשתמש בשבעלה רואה פחיתות כבוד עבורו 

, קא מתוך אורינטציה מסורתית לגבי תפקידי מגדרודו, כלומר. לפרנס את המשפחה - תפקידהמ

 (. בכסף שהיא מרויחהת למעמד עצמאי במובן של השימוש בדווימגיעה האישה ה

 לילדים לעזור ובמיוחד הבית משק של השוטפות מההוצאות חלק בתשלום לעזור היכולת 

 עוזרת ואני במכללות לומדות בנות שתי לי יש... שלי לילדים יותר עוזרת אני" :כלכלית מבחינה
לדים היא יכולה לתת לי .יש לה יכולת לתת למשפחה שלה ,שעובדת אישה" ;"הלימוד בשכר להן

 [גם]מעניין לציין שאף אחת מהנשים לא ציינה שהיא משתמשת בכסף ." )שלה את כל מה שיבקשו

 (.   עבור עצמה

 ובמשפחה בבית המטלות את להזניח מבלי בעבודה המטלות בביצוע מההצלחה הישג תחושת ,

, יםטיפול בילד - לפני לעשות רגילה שהיית הדברים את ועושה עובדת את" :הבעל עם ושותפות
זה . עושים ביחד, וכל מה שהם עושים, שניהםוהבעל עובדים  האישה. בבית ובבעל בו זמנית

 ."  יפה מאודהרגשה 

 בשבילי" :בית לכלי( בביתלא ) חנות פתיחת של האתגר עם מהתמודדות וגאווה הישג תחושת ,
ואלות איך הרבה נשים ש... זה הצריך הרבה אומץ... לפתוח עסק היה התמודדות עם הרבה קשיים

 ."אני מסתדרת ורואות שאני אישה מיוחדת וחזקה

 החיים את יותר להבין יכולה שעובדת אישה" :אישית וצמיחה התפתחות כמאפשרת העבודה .
 כן וגם שלי בחיים שינויים מרגישה אני יום כל" ;"עולם מבינה, אנשים רואה, יוצאת היא

 ." שאיפות יותר לי יש" ;"חידושים

 ום העבודהשאיפות בתח 5.1

הן התקשו להתייחס . סיום קבוצת המיקוד נשאלו הנשים אילו חלומות יש להן בתחום התעסוקהב

כל השאיפות הן במסגרת האפשרויות . ברו על שאיפותיהן בתחום העבודהיאך ד ,לניסוח הזה

אם כי חלק מהנשים יצטרכו לעשות דרך ארוכה , תבדוויהנורמטיביות הפתוחות בפני נשים בחברה ה

 :השאיפות השכיחות. ןתלהגשמ

 הרחבת העסק; 

  מעוזרת לגננת לגננת מוסמכת, מתפירה לעיצוב בגדים -התקדמות מקצועית; 

 במסגרת השלמת  - (ומעלה 40 בנות, נשים מבוגרות יחסית כולל)נשים חסרות השכלה : ללמוד

תעודת אם לשבעה ילדים שלא למדה בצעירותה ולומדת עתה שואפת להגיע ל, לדוגמה)השכלה 

מעניין שהיא לא ציינה לימודי בסמינר . לעבוד בהוראה ר כךואח, שזה השיא עבורה, בגרות

. למשל רפואה סינית, לימודי מזכירות רפואית או מקצוע אחר -נשים בוגרות תיכון ; (למורים

רבות רוצות לעבוד בספרות בנוסף למקצוע שהן לומדות או .  כולם רוצות לעבוד במקצוע שילמדו

 . ות ללמודרוצ
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 הערכת המשתתפים את תרומת התכנית . 7

 :הערכת המשתתפים את התכנית נבדקה באמצעות המדדים הבאים

 ;התכנית ענתה על הציפיותשמידה ה .1

 ;להם מבחינות שונותהיא עזרה שמידה ה .2

מנת להשתלב בתעסוקה -במסגרת התכנית על שקיבלוהאם הם זקוקים לעזרה נוספת מעבר למה  .3

 ;(שאלה פתוחה)

 .(שאלה פתוחה) םבטים טעוני השיפור בתכנית לדעתיבטים החיוביים וההיההמהם  .4

 תרומת התכנית 5.3

קצת למעלה משליש העריכו , שליש מהמשתתפים דיווחו כי התכנית ענתה על ציפיותיהם במידה רבה

רק כי היא ענתה על ציפיותיהם במידה בינונית וקצת פחות משליש שהיא לא ענתה על ציפיותיהם או 

 (. 19לוח )במידה מעטה 

ועל ציפיותיהם של תושבי חורה יותר , (19לוח )התכנית ענתה על ציפיות הגברים יותר מאשר הנשים 

 .(21לוח )מאשר תושבי שגב שלום 

ביטחון , מוטיבציהשיעור המעריכים שמרכז מעברים תרם להם אינו שונה במידה משמעותית בנושאי 

נשים בכל לנמצאו הבדלים מובהקים בין גברים . 46%-57%וא נע בין וה, עצמי ומיומנויות וכישורים

שיעור הנשים המעריכות שהתכנית סייעה להם נע בין , בעוד שתשובות הגברים הן אחידות. בטיםיהה

לעבודה וללימוד מקצוע ובחיזוק  הנעתןהנשים העריכו את עזרת המרכז בעיקר בחיזוק . 31%-52%

 (.   22לוח )עבודה  בטחונן העצמי ביכולתן למצוא

 ( באחוזים)*מגדרלפי , המידה שהתכנית ענתה על ציפיות המשתתפים: 19לוח 
 *נשים  *גברים  סך הכול 

 18 47 32 במידה רבה
 38 39 38 במידה בינונית

 21 12 17 במידה מעטה
 23 2 13 בכלל לא
P=0.00 * 

 (באחוזים) *שובלפי יי, המידה שהתכנית ענתה על ציפיות המשתתפים: 20לוח 
 שגב שלום חורה סך הכול 

 28 36 32 במידה רבה
 35 42 38 מידה בינונית
 19 14 17 במידה מעטה

 18 8 13 בכלל לא

P<0.05 * 
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בחיזוק הביטחון העצמי , מוטיבציהבחיזוק ההמידה שמרכז מעברים עזר למשתתפים  : 21לוח 
 (באחוזים)ובהקניית מיומנויות 

 לא עזר כלל עזר  ל כךלא כ עזר מאודעזר  

     חיזוק מוטיבציה
 17 26 44 13 לעבוד

 24 30 37 9 ת"להשלים בגרות או תג
 19 25 42 14 ללמוד מקצוע

 19 33 37 11 תיכוניים-ללמוד לימודים על

     חיזוק ביטחון עצמי
 15 28 42 15 ביכולת למצוא עבודה

 19 29 40 12 ופוטנציאל אישינקודות חזקות גילוי 

     הקניית מיומנויות וכישורים
 20 29 39 12 איך לחפש עבודה בצורה יעילה

 19 30 39 12 ידע וכישורים מקצועיים
 

, מוטיבציהבחיזוק ה( או עזר מאודעזר )להם מרכז מעברים עזר המשתתפים המעריכים ש : 22לוח 
 (באחוזים)לפי מגדר , בחיזוק הביטחון העצמי ובהקניית מיומנויות

 נשים גברים סך הכול 
    חיזוק מוטיבציה

 52 62 57 לעבוד
 31 62 46 * ת"להשלים בגרות או תג

 51 62 57 ** ללמוד מקצוע
 35 62 48 * תיכוניים-ללמוד לימודים על

    חיזוק ביטחון עצמי
 52 62 57 * ביכולת למצוא עבודה

 42 62 52 * חזקות ופוטנציאל אישינקודות גילוי 

    מיומנויות וכישורים הקניית
 40 62 51 * איך לחפש עבודה בצורה יעילה

 41 62 51 * ידע וכישורים מקצועיים
 *p=0.00     **p<0.05 

 צורכי עזרה נוספים 5.3

ניתן היה . במסגרת מעברים שקיבלומהמרואיינים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה נוספת מעבר למה  רבע

   .מתוך הזקוקים לעזרהמתייחסים לאחוז להלן הנתונים ו ,ה סוגי עזרהלציין עד שלוש

 במציאת עבודה מתאימה , עזרה נוספת בתהליך החיפושהביעו צורך ב 74% :עזרה במציאת עבודה

מתאימה למצב " ;"עבודה מתאימה כי אני לא יכולה לצאת מהשכונה שלי")ות בדווי נשיםל
מתאימה , לא קשה פיזית ,("לבית שיהיה קרוב מבחינת שעות וגם מבחינת מקוםמשפחה שלי 

ליווי בתחילת העבודה הועלתה בקשה ל ,כמו כן. בעבודה קבועה, לתחום המקצועי, להשכלה

שידברו איתה באופן ')ייעוץ מקצועי ו( "איך להישאר בעבודה קבועה לאורך זמן ייעוץשיהיה ")
     ."(ויכוונו אותה לתחום שהיא יכולה לעבוד בו ויהיה מתאים לה... אישי
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 דובר , בפרט .המגווןואת  מספר הקורסיםאת  ליגדהלקשו יב 18% :שיפור משאבי תעסוקה

לימודים ב, ("במעברים לא מבצעים את זהו ,רוצה ללמוד לכתוב ולקרוא")לימודי אוריינות ב

רוצה ללמוד ")לימודים לתואר אקדמי בו( עיצוב אופנה, מזכירות, למשל) מקצועיים בקורסי
הובע הרצון לכך , כמו כן(. "נהלת חשבונות ורוצה להפסיק את הבטחת הכנסהבה ילתואר אקדמ

 . פסקו באמצע בפתאומיותיוכן שהקורסים לא י, ינתנו קורסים מוכריםיש

 לצורך הכשרה מקצועית , מימון לימודים במכללהציינו את הצורך בעזרה ב 11% :עזרה כספית

  .עם תעודה

 מסעדה, לעזרה בפתיחת מספרה ןהובע רצו. 8%-כ ידיבין רך זה צוצו :עזרה בפתיחת עסק ,

עזרה כלכלית , ובנוסף, העזרה המבוקשת כללה עזרה כללית בפתיחת העסק. מתפרה וחנות בגדים

מציאת פיתרון עזרה בפתיחת עסק כעזרה בניתן לפרש , למעשה .וחלוקת מידע כתוב בנושא

 .נשיםתעסוקתי ל

 משפחה הבני את שכנע לקשו יב מהנשים 4% :יםעזרה הממוקדת בהתמודדויות מיוחדות של נש

היה תלשכנע את ההורים שאעבוד כי לפעמים ")ח קורסים בתוך הכפר ופתלו, לעבוד ןהרשות להל
 (."אבל ההורים מסרבים ,עבודה

  לתמוך ") :ותמיכה נפשית ופסיכולוגית, עידוד ליציאה לעבודה וללימודים, מוטיבציהההעלאת
 .4%ידי בצוינה ( "לה לצאת לעבודהולחזק את האופי המוסרי אצ

 3%ידי בצוין  :עזרה בתחבורה. 

 1%ידי בצוין  :מסגרות לילדים. 

 לדעת המשתתפים, בטים חיוביים בתכניתיה 5.1

ו אמר 13%יש לציין כי . בתכנית דברים חיובייםנתבקשו המשתתפים לציין עד שלושה  ,בסיום הריאיון

ציינו שהם לא יודעים או שלא  11%-ו ,אכזבה מהתכנית ובתכנית וכי הם חש כי אין דברים חיוביים

  :הדברים החיוביים שנאמרו על התכניתפירוט להלן  .ו את דעתםרטיפ

 תמיד "; "חיפוש וקבלת הצעות לעבודה באופן מתמיד") 45%ידי בצוינה  :עזרה במציאת עבודה
, ממרכז מעברים אני מרוצה"; "מנת למסור ולתת מידע על הצעות עבודה-דואגים להתקשר על

 (. "הצלחתי למצוא עבודה דרכם

 הצעירים בכפר ובסביבה יכולים ללמוד מקצועות ") 30%ידי ב נהצוי :עזרה בקורסים ובלימודים
 (."מרכז מעברים עוזר לנשים ללמוד"; "ושפות וכל מיני דברים חשובים

 הרגשה שיש אכפתיות יש "). 19%ידי ב נוצוי של צוות התכנית יחס טוב ומקצועיות :צוות התכנית
אנשים " ;"שכל מי שעובד במרכז הם בני כפר וקרובי משפחה ולכן אפשר לסמוך עליהם, במיוחד

צוין גם שעצם (. "שירותיים ומקצועיים מאודמרכז בהאנשים שעובדים "; "נחמדים ומקצועיים

 .ירה נעימהוההיכרות עם הצוות והמשתתפים האחרים תורמת לאו

  9%-ידי כבצוין ש, היבט זה :ועידודם משתתפים ללמוד ולעבודשל ה מוטיבציההחיזוק 

הגביר את "; "הגביר את הרצון שלי לעבוד")התייחס לנושאי התעסוקה והלימודים  ,מהמשתתפים
מעודדים את הצעירים ללכת ללמוד וכל מי שהולך לשם "; "הרצון שלי להשלים בחינות בגרות

 (."כן יכולה למצוא עבודה אחרי שהייתי מיואשת החזירו אלי את האמון שאני"; "משתנה לטובה
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 לדעת המשתתפים, בטים טעוני שיפור בתכניתיה 5.3

ניתן היה . לתכנית במטרה לשפרהלשנות או להוסיף כדאי  מה לדעתםנשאלו המרואיינים , לסיכום

תם מהמשיבים ציינו כי לדעארבעה עשר אחוזים  .השיבו על השאלה 27%רק . לציין עד שלוש תשובות

 .אין מה לשפר בתכנית וכי הם מרוצים ממנה

 :ההיבטים הטעונים שיפורפירוט להלן 

 את מספר  גדילהמשיבים ציינו כי יש לה. כטעון שיפור 35%צוין בידי  תחום זה :קורסים ולימודים

כך שיהיו נגישים יותר ויתאימו לכלל , ("שיתחילו ללמד ,שיתחילו קורסים")מגוון הו הקורסים

אכן  ושקורסים שהובטח הובע רצון, לגבי התנהלות הקורסים. כלוסייה הפונה למרכזהאו צורכי

צריך להיות ")ללא מתן האפשרות לסיימם  ,בפתאומיותקורסים  יופסקווכן שלא  ,פתחו בפועליי
הובע הרצון , בנוסף .("ולא רק יספרו ,פתחוישבאמת י"; "ולא רק לדבר ,להמשיך ולקיים... מסודר

 .הוזלת התשלוםאו נו ללא תשלום ינתילקורסים ש

 הצעות של  נןומגוו ןת מספרגדלה: הבאות מן הבחינות כי ניתן לשפר תחום זה סברו 24% :עבודות

הן למשכילים והן לאנשים  ,סוגי האוכלוסייה ביישובלכל  כך שיימצאו עבודות מתאימות ,ההעבוד

שיהיה "; "ודה בפחות זמןשימצאו לה עב") רשימת מעסיקים גדולה יותר שתהיה ;ללא השכלה
. ("במעברים רשימת מעסיקים יותר גדולה שהם באמת בטוחים שמעסיקים אלו צריכים עובדים

אליהן הוא שעלתה הנקודה כי יש לשפר את נושא התאמת המועמד למשרות פוטנציאליות , כמו כן

 .מופנה

 כל אלה , התכניתהפרסום של  להגברתמניעת פרוטקציה ונפוטיזם וכן הצעות  :תהליכי עבודה

 .16%ידי צוינו ב

  ובפרט עלה כי יש להוסיף מדריכה , ציינו שיש לשפר את הטיפול בנשים 15% :נשיםסוגיות של

, ח אדם איכותי למסגרות הגן בבוקרוכ, מאגר עבודות המתאימות לנשים, קורסים לנשים, בצוות

יותר בנשים מבחינת עליהם להתחשב ") וקורסי אוריינות, משפחתונים בשעות אחר הצהריים
לקה כעזרה אשר גם אותה ניתן לפרש לפחות בח)עזרה בפתיחת עסק , למעשה .("עבודה, לימודים

 .עבורןבתרון תעסוקתי מתאים ובמציאת פ, בהשמת נשים

 ציינו זאת 2% :ת זמינות התחבורהגברה. 

 דיון. 8

משמעי את -אופן חדהעדר קבוצת ביקורת או קבוצת השוואה מגביל את יכולתנו לייחס ב, אמנם

השינויים היקף , אולם. התוצאות החיוביות בתחום התעסוקה והלימודים להשפעת התכנית

בהם שהנושאים  -עדויות רבות בדברי המרואיינים והיכרותנו עם התכנית , בפרמטרים השונים

ניתן גם אם לא , אינם מותירים ספק בדבר תרומתו של מרכז מעברים לשינוי, התמקדה ואופן פעולתה

 . לאמוד אותה במדויק
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 תעסוקה 5.3

  :שונים פרמטרים פי-על, הנתונים מצביעים על שינויים חיוביים בתעסוקה בקרב משתתפי התכנית

  מספר המועסקים במועד  :בין שתי נקודות זמןבקרב כלל המשתתפים גידול בשיעור התעסוקה

, (47%)אנשים  166-ו( 23%)ם אנשי 82 :מועד הכניסה לתכניתלעומת מספרם ב, הוכפל ריאיוןה

 .בהתאמה

  מועסקים בתעסוקה-בלתישילוב:  

 שלא היו מועסקים בכניסה לתכניתהמשתתפים  273מתוך  39%: ריאיוןבדיקה במועד ה, 

 .ריאיוןעבדו בעת ה

 מתוך אלה שלא היו מועסקים בכניסה  24%: עבודה במועד כלשהו לאחר הכניסה לתכנית

  .אך עבדו לאחר ביקורם הראשון במעברים, ןריאיולא עבדו בעת ה ,לתכנית

 מאלה שלא היו מועסקים בכניסה לתכנית עבדו בשלב כלשהו לאחר כניסתם  63%, סך הכולב

 .לתכנית

 לא רק , כלומר) תעסוקה לתעסוקה בקרב כלל המשתתפים-שכיחות הדפוס של מעבר מאי

שינוי חיובי ביינים ים מאופשתתפמהמ 49%(: אלה שלא היו מועסקים בכניסה לתכניתמתוך 

 .מעבר מאי תעסוקה לתעסוקה -

 לימודים 5.3

בהתאם לרמת ההשכלה , מוקד נוסף בתכנית היה עידוד המשתתפים לצאת ללימודים מסוגים שונים

השלמת , השלמת תעודת בגרות, ים שאינם אקדמייםתיכוני-על, לימודים אקדמיים -של המשתתף 

הלימודים בעצם היוו מטרה משנית של . הכשרה מקצועית, ותאוריינ, שנות לימוד 12או  10-השכלה ל

, בפרט" טובות"ולעבודות  ,תפיסה שהם עשויים לקדם את הכניסה לתעסוקה בכללמתוך , התכנית

הלימודים הם צעד ראשון במסלול , עבור נשיםב. במיוחד לאור זאת שמדובר באוכלוסייה צעירה

מרכז מעברים סיפק , בתקופת המחקר. יבורימשפחתי אל המרחב הצ-ביתיהיציאה מן המרחב ה

  .ס"לנשים הוצע מגוון קורסים עיוניים ומקצועיים במסגרת המתנ ,אולם, מעטים בלבד קורסים

מהמשתתפים  21%: נתוני המחקר מרמזים על תרומת התכנית גם לקידום ההשתתפות בלימודים

הצהירו על רצונם ( המשתתפים מכלל 31%, כלומר)מתוך השאר שלא למדו  39%; ריאיוןלמדו בעת ה

 .שנות לימוד 12-ל השכלהלהשלים בגרויות או להשלים , בקורס מקצועיאו ללמוד באוניברסיטה 

 .ללימודים מוטיבציההזקה אצלם את יו שהתכנית חדיווחכמחצית המשתתפים 

 מגדרייםהבדלים  5.1

במאפייני , למשל, ורא)במהלך הניתוח נמצאו הבדלים מסוימים בין תושבי חורה ושגב שלום 

גברים ונשים הגיעו למרכז מעברים כשהם . מגדרההציר המבחין המרכזי הוא  ,אולם ,(האוכלוסייה

, בו קיבלובשירותים שהם , בסיבות פנייתם למרכז, נבדלים במשאבים ובחסמים לתעסוקה שברשותם

 . את תרומת התכניתבמידה שבה התכנית ענתה על ציפיותיהם ובהערכתם , בהן נקלטושבסוג העבודות 

 . ניתן לומר שהנשים פחות משכילות ויותר מרוחקות משוק העבודה ,באופן כללי
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רכישת )בעוד שפניית הגברים למרכז ממוקדת בעבודה ובפעילויות העשויות לקרב אותם לעבודה 

העבודה מוקד . עבודה ולימודים: שני מוקדיםממוקדות בנשים ה, (מקצוע ומיומנויות חיפוש עבודה

או לפחות ( 88%)הגברים רוצים שימצאו להם עבודה . הצרכים שונים, אולם, דומהבשני המינים אמנם 

; (69%)ואילו הנשים זקוקות לכך שימצאו להן עבודה , (79%)שיספקו להם מידע על אפשרויות עבודה 

ת בגלל המגבלו להן המספיק האינבלבד מידע קבלת נראה ש. (4%)בודדות באות כדי לקבל מידע 

הנשים מעוניינות יותר מהגברים בלימודים . התרבותיות על יכולתן לחפש עבודה באופן עצמאי

 .בשל הרצון להשלים חסכי השכלה ,עיוניים

, מבין הגברים, כך. די תואמים את הצרכים שלהם שקיבלומדיווחי המשתתפים נראה שהשירותים 

מידע על אפשרויות קיבלו , ספציפי למקום עבודההופנו  65%-99%, שהיו ממוקדים במציאת עבודה

, מבין הנשים. זכויות עובדים וקורסי הכשרה מקצועית ורכשו מיומנויות חיפוש עבודה, תעסוקה

מידע על  קיבלו 25%-50%, הופנו לעבודה ספציפית 60%, הממוקדות במציאת עבודה ובלימודים

 . ו לקורס מקצועיא/הופנו לקורס עיוני ו 20%-וכ, אפשרויות לימודים והכשרה שונות

כמחציתן . הנשים שהשתלבו בתעסוקה לאחר כניסתן לתכנית נקלטו בעבודות פחות טובות מהגברים

 שיעור גבוה מתוכןו, כשליש מועסקות באמצעות חברות כוח אדם, מקצועיות-בלתינקלטו בעבודות 

ת ולא דפוס שכיח בקרב המושמות החדשות הוא עבודה זמני. פחות משכר המינימום ותמשתכר

. אלא גם רק חלק מהימים במהלך תקופת ההעסקה ,לא רק למשך זמן מוגבל, כלומר, רציפה

, זה עשוי לספק הסבר. הדוגמאות הבולטות הן עבודה במילוי מקום בהוראה או גננות ועבודה בקטיף

קרוב למחצית אינן מרוצות מעבודתן ולמעלה משליש חוששות שיאבדו את עבודתן מדוע , חלקי לפחות

 .בשנה הקרובה

 תרומת התכנית 5.3

 67%בשאלה פתוחה בסיום הריאיון ציינו . נראה כי המשתתפים הביעו הערכה רבה לתכנית, בסך הכול

עזרה בתחום , שעיקרן עזרה במציאת עבודה, מהמשיבים נקודות חיוביות שונות לגבי התכנית

סברו כי התכנית טובה  14%, ל כןיתר ע. וכן יחס טוב וטיפול מקצועי מצד הצוות, לימודים/הקורסים

 .ואין מה לשפר בה

והיא גבוהה  ,כמו זו של הגברים, התחומיםלגבי כל הערכת הנשים לגבי תרומת התכנית אינה אחידה 

. מאשר בהקניית מיומנויות וכישורים ,וחיזוק הביטחון העצמי מוטיבציהיותר בתחומים של פיתוח 

שהן הרגישו שצוות  ייתכן. ן של הנשים מאשר של הגבריםכי התכנית ענתה פחות על ציפיותיה נראה

ולא  ,רכיהןואת צ אופן מלאבלא הבין  (גם היא עזבה לאחר שנה)מעברים שכלל אישה אחת בלבד 

גם צוות מעברים מודע לכך . ים בניסיונות ההשמה שלוחברתי-יםהתרבותיאילוצים התחשב מספיק ב

 .  ורכבת שעדיין לא נפתרה בצורה מיטביתות בתעסוקה הוא סוגיה מבדוויששילוב נשים 
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 הריאיון עבודת: 'נספח א

דפוסי ההשתתפות של התושבים בתכנית מעברים ותוצאות : השאלון התמקד בשני נושאים מרכזיים

תוך הקפדה על שימוש במושגים ובניסוחים המוכרים , השאלון תורגם לערבית. התכנית בעבורם

. נעשה גם תרגום חוזר מערבית לעברית בידי אדם אחר, להבטיח את מהימנות התרגום כדי .לבדווים

באמצעות תוכנה זו גם בוצעו . ה"הוא מוחשב בערבית בידי המתרגמת בתוכנת נמל, לאחר מכן

 .הראיונות הטלפוניים עם המשתתפים

לצורך בדיקת  בעיקר, בוצע ניסוי שכלל קבוצה קטנה של נדגמים, לפני תחילת הראיונות בפועל

 .משך הריאיון היה כעשרים דקות. השאלון והבנתו בקרב אוכלוסיית היעד

כולם  מראיינים , ארבע נשים וגבר אחד -לצורך ביצוע הראיונות הטלפוניים גויסו חמישה מראיינים 

את  -המראיין ראיין את הגברים והמראיינות , מתוך התחשבות במסורת הבדווית. ותיקים ומנוסים

 .  הנשים

מטרות , צוות המחקר והרכזת הדריכו את כל המראיינים כך שיכירו היטב את עיקרי תכנית מעברים

ההדרכה כללה גם סימולציות באמצעות השאלון . השאלון ונוהלי העבודה השוטפת, המחקר

 . הממוחשב

. נותבמהלך המחקר נערך פיקוח על עבודת המראיינים ובוצעו באופן קבוע בדיקות איכות של הראיו

 . חוסר תשומת לב לפרטים וכדומה, הדבר סייע ומנע בעיות בהמשך כגון סימונים לא נכונים בתשובות
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      הרשת המשתפת :'נספח ב

היא הצליחה לשלב : בדווימאפיין ייחודי של תכנית מעברים במגזר ה הנההרשת המשתפת , כפי שצוין

בעוד , תבדוויחברה המבנה הרבות ובבמסגרת הפרויקט רכיב קהילתי של התנדבות המעוגן בת

קשנו ללמוד יב ,משום כך. שבתכניות תעסוקה דומות ביישובים עירוניים הדבר נתקל בקשיים מרובים

חברי הרשת , מפעילי התכנית: שונותת ראייה ויואת אופן פעילותה של הרשת ולעמוד על תרומתה מזו

  .עצמם ולקוחות התכנית

 הדגימה. 3

שנערכה באופן אקראי מתוך המשפחות השונות בכל , דגמו בדגימה מכוונתנהמשתפת חברי הרשת 

הרציונל לכך הוא שעל . ת בדגימה ומתן ייצוג לכלל אנשי הרשת המשתפתבמטרה להשיג שונּו, יישוב

כגון גודל  ,ת בין המשפחות מבחינות שונותנראה כי ישנה שונּו ,סמך המיפוי המקדים של היישובים

 ,לכן .45-25 בני רובם, מורכבת מגברים בלבדהרשת . היחס לעבודת נשיםוהשכלה  רמת, משפחה

 האישה היחידה שרואיינה היא ראש. צורך לדגום לפיהם ןואי יםהומוגני םגיל הו ים של מגדרפקטורה

בעת  בתהליכי הקמהעדיין  הייתהמועצת הנשים , בשגב .הרשת הנשיתשהיא , בחורה ועצת הנשיםמ

 . הראיונות

 קרכלי המח. 3

. ורואיינו בטלפון בערבית באמצעות שאלון פתוח ומובנה צוות מעבריםחברי הרשת אותרו בסיוע 

הקשר שלהם , תוכן פעילותם, אופן הגיוס של המרואיינים לרשת: השאלון התייחס לנושאים הבאים

דעתם על התכנית , צורכי הדרכה שלהם, קשיים במילוי תפקידם, עם הצוות המקצועי של התכנית

כשנה וחצי לאחר תחילת יישום תכנית , 2009אוגוסט -הראיונות נערכו בחודשים יולי. טים אישייםופר

 .  מעברים בחורה ובשגב שלום

 ממצאים. 1

 מאפייני המדגם 3.1

ואישה אחת האחראית על , (10)ובשגב ( 18)גברים השייכים לרשת המשתפת הגברית בחורה  28רואיינו 

 . הרשת הנשית בחורה

, לכל החברים ברשת יש מקצוע. 39הגיל הממוצע הנו  .נשואיםברשת מעט כל החברים כ, בחורה

, זאת. כל המרואיינים ציינו כי הם עובדים. תיכונית לא אקדמית-ת או עליולרבים מהם השכלה אקדמ

  .עסקים פרטייםוב (מורים או מנהלים) בתי ספרב, במועצה :מגוונים תחומי תעסוקהב

תיכונית לא -כמחציתם בעלי השכלה אקדמית או על .42הגיל הממוצע הנו  .יםכל החברים נשוא, בשגב

 . עובדים בבתי ספר ובעסקים פרטיים (פרט לאחד)כולם ו, אקדמית
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 תמות מרכזיות  3.2

, עבודת הרשת בפועל, אופן הגיוס של המרואיינים לרשת :התכנית להפעלת הקשורים נושאים .1

תפיסת , עולה וקיום פעילויות והדרכות מצד צוות מעבריםשיתוף פ, שיתוף פעולה בין חברי הרשת

 .והמגבלות של מרכז מעברים החוזקנקודות וכן , הרשת הנשית ועבודת נשים

ורכישת כלים להתמודדות עם , העולם המודרני צורכית לנורמות שבטיות לבין מתח בין נאמנּו .2

 .העולם המודרני

 יישום מעברים בפועל 3.3

 בריםת למרכז מעמודעּו. א
התשובה השכיחה ביותר הייתה דרך מנהל . המרואיינים נשאלו כיצד שמעו לראשונה על מרכז מעברים

שהיא דתית )בחורה . לרוב חברים אישיים של המרואיינים, צוינו אנשי צוות אחרים, בנוסף .המרכז

 . ס"צוינו גם המסגד והמתנ( יותר

 אופן הגיוס לרשת. ב
בעיקר , המרואייניםו ניהסיבה העיקרית שצי. המרכזמנהל  ידי-עלו גויס, לדבריהם, כל המרואיינים

וצוות מנהל התכנית היכרות אישית עם  הייתהלכך שהם נעתרו לבקשה להצטרף לרשת , בחורה

לאנשים , (החמולה)הגדולה  סיבות נוספות בשני היישובים כללו רצון לסייע למשפחה. מעברים

עלה גם נושא מציאת מקומות עבודה , בשגב. ת בכללדוויבולפיתוח האוכלוסייה ה, לכפר, צעירים

 .לנשים

  רשתהרכב ה. ג
וחים באופן ישנם גם חברים בפועל אשר אינם מדּו. יש ייצוג למרבית המשפחות, המרואיינים פי-על

 . ם רשומים בפועל כחברים ברשתנהרשת זוכה לתמיכה גם מצד אנשים שאי. רשמי

. חברי ועד השכונהוחברי המועצה , משכילים, (בחורה בלבד)שי דת אנ: קיים גיוון במאפייני החברים

בשגב גם . משפחות קטנות וכן משפחות אשר עובדות רחוק מן היישוב אינן מיוצגות ברשת ,בחורה

ככל הנראה מכיוון שאינן רוצות להיות מעורבות בנושא או שלא , מספר משפחות אינן מיוצגות ברשת

 .ידעו על האפשרות

 פרטנית עבודה - הרשתחברי פעולה של דרכי ה. ד
 עםהן , הנושא עלשהם משוחחים  פרויס המרואיינים כל :העבודה חשיבות על אנשים עם שיחות 

וכן , (ידי כל המרואיינים-עלצוין ) בשיק נערכות השיחות. למשפחה מחוץ והן םיהתומשפחבני 

בשגב )ובבית הספר  בברחו, בסופרמרקט, במסגד, אישיים ביקוריםב, באירועים משפחתיים

בשגב . שיחות קבוצתיות צוינו כשיטה מועדפת לצורך הודעות מרוכזות על מקומות עבודה(. בלבד

 אנשים אל פנייהבו ספציפית למשרה התאמהשפנייה אישית עדיפה בבדיקת הדעה  נשמעה

 :צוינו בחורה האמצעים הבאים לפרסום מעברים, קבוצתיות ואישיות לשיחות מעבר. משכילים

 מגוון. דרשותו( עובד דת ידיב) במסגד תמודעֹו, (עובד מועצה ידיב) עיתון, דואר אלקטרוני, טלפון

מתקיימות שיחות הדרבון ליציאה לעבודה מאפשר פנייה למגוון רב של  בהםשהמרחבים 
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דת העובד במסגד  איש, למשל. הרשת חבריעושר מיקום השיחות נובע גם מהגיוון של . משתתפים

 .במסגד שיחותיואת  מקיים

הצורך בעבודה : ע התושבים לצאת לעבודהשכנו לצורך הבאים בנימוקים משתמשים הרשת חברי

אבטלה כגורם לעוני ורעב ועבודה כמצב נוח התורם ; פיתוח עצמיודתית  ,מבחינה אנושית

וכן תיאור המצב  ;הבושה שבמצב האבטלה ;"להיות עצלן ובטלן ולבזבז זמן"לא כדאי  ;לביטחון

 . ם כקבוצה ועבודה כתרומה לחברהבדוויקשה של הה

, מתאימה הכשרה להם אין אם אפילו, פשוטותרבים אינם מעוניינים לעבוד בעבודות  אנשים

לחולל שינוי בתפיסה חברי הרשת מנסים . למשל עבודה בבנק, "עבודות טובות"רוצים רק ו

ותוך כדי , א יש להתחיל לעבודאל, להעביר את המסר שאין לפסול עבודות הנראות לא מתאימותו

ראיונות שנערכו בסוגיה זו עלתה כסוגיה מרכזית גם . כך ללמוד ולהתפתח ולחפש עבודה אחרת

והרשת אף מבקשת , מוצגות בפני האנשים דוגמאות לאנשים שהצליחו, כמו כן. עם צוות מעברים

, ל חשבון אדם אחרכנגד חיים ע טיעוניםגם הועלו , בשגב .מהמשפחה ומחברים לעזור בשכנוע

 .כולל הרגשת הסיפוק והשלווה שבהפסקת התלות והדגשת הסיפוק מהעבודה

צורך בעבודה לשם בניית : ו כמתאימים בייחוד לשכנוע אנשים צעיריםצעהנימוקים הבאים הו

, בשגב. והוהצורך להסתכל קדימה על העתיד ולא על הה ;ההורים ידיבלא להיתמך  ;ומשפחהבית 

עדיפות לפנייה קרוב לזמן יציאת הצעיר   - של אופן ומועד הפנייה האופטימליגם עלה ההקשר 

 (.בחורה צוינה עדיפות לפנייה לחברים)פנייה בשטח בית הספר ומעורבות ההורים , ממסגרת

 הם איתםששהם עוזרים לבני המשפחה  ינוכמעט כל המרואיינים צי: מטרות בהגדרת עזרה 

בחורה פורטו הנושאים . המבוקשים והתנאים העבודה סוג כולל, מטרות בהגדרת משוחחים

 שתנאים כך על והסבר הרצויים התנאיםהגדרת ) תנאים, מינימום שכר, שכר ציפיות: האלה

לגבי . ועוד מהבית העבודה מקום מרחק, שאוהבים עבודה בבחירת הצורך, (הזמן עם משתפרים

לעומת עדיפות לחיפוש , ודה רחוקהזה משנה אם העב שאין הדעה: עלו שתי דעות מנוגדות מרחקה

, בעבודה רצויה בהתנהלות עוסקת גם שהשיחה דיווחוחלק מהחברים . עבודה בקרבת הבית

 .עמיתים עם ההתנהגות ואופן, טוב עובד להיות שחשוב, למשל

 הרשת מפנים אנשים למרכז מעברים כמועמדים להצעת  חברי :מעברים למרכז אנשים הפניית

שכל אחד הפנה בשנה  האנשיםמספר . ללא קשר להצעת עבודה ספציפיתעבודה קונקרטית או 

חלק מהמרואיינים דיווחו כי הם . נע בין בודדים לבין כמה עשרות( לדבריהם)וחצי האחרונות 

, השכלה, רצינות: מעברים צוותבידי מפנים אנשים למרכז על בסיס קריטריונים שהוגדרו 

והם , הסבירו שאינם מבצעים שום סינון מרואייניםהכמחצית , לעומת זאת. כישורים וניסיון

אחרים ציינו שיקולים . יש מרואיינים שציינו שהם מעדיפים להפנות בני משפחה. מפנים את כולם

פי -עלבלטה העובדה שחברי הרשת אינם פועלים תמיד , בחורה. כגון צורך אמיתי בעזרה כלכלית

 . המקצועי הצוותקבע הקריטריונים ש

לצורך שכנוע התושבים לפנות למעברים מתמקדים  הרשת חברי משתמשים בהםש הנימוקים

בחורה גם נאמר . מעברים מתואר כגוף שיקל ויסייע בתהליך ויחסוך זמן וטרחה: בכדאיות הפנייה

, מדובר בהזדמנות שאולי לא תשובש, שמדובר בגוף מומחה המאפשר בחירה בין עבודות שונות

מושם דגש על כך שיש שם עבודות , בשגב. ה לקורסים ולהכשרותשהמרכז מספק הדרכה ומפנ ,וכן
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, המרכז קשור לממשלה ולמועצה, "אין מה להפסיד", מתאימות למשכיליםהטובות וגם עבודות 

 .וניתנת עזרה לצעירים

 חיים קורות בכתיבת עוזרים שהם ציינו המרואיינים כמחצית: חיים קורות בכתיבת עזרה .

 שלהם מסוימים אנשים עבורוכן  מסוימים עבודות סוגי עבור רלוונטי איננו שזה הטענה הועלתה

 .שלהם החיים בקורות להראות מה אין

 כרבע מהמרואיינים ידיב צוין: עבודה לריאיון ליווי. 

 מתבטאהליווי . למעלה ממחצית מהחברים ידיב צוין :בעבודה הראשונה בתקופה ליווי 

 . הממונים בעבודה אף בשיחה עם ולעתים, עידודב, ינותיבהתענ

 שהםציינו  החבריםמחצית . בנימוק של חוסר זמן, כפעילות משנית צוין: עבודהמקומות  איתור 

 מודעות, מכרים, וסוחרים מעסיקים, עבודתם מקום באמצעות המרכז עבורב רותׂשמ   מחפשים

ולא  ,םלמועמדי ישירות מועבר מאתרים שהם רותׂשמ  השחלק מן  נאמר בשגב. ובאינטרנט בעיתון

 .משום שאין תקשורת רציפה בין חברי הרשת ביישוב לצוות מעברים, דרך מעברים

 המשימה , להערכתם, יהמשתתפים התבקשו לציין מה: ברשת החברים בעיני העיקרית המשימה

שכנוע אנשים להתחיל לעבוד  הן המשימות העיקריות שצוינו. העיקרית אותה הם מבצעים

 .כלל צוינו לא מקצועית הכשרה או קורסים לגבי ושכנוע רותׂשמ  ור אית. והפניית אנשים למעברים

 המשתפת הרשת לחברי והנחייה הדרכה. ה
ל פגישות ש הוהאחרים ציינו תדירות שונ, כלל נם מקבלים הדרכהציינו שאי הרשת ק מחבריחל

נובע ואולי מכאן , לאחר התפילה, למשל, פורמליות-בלתיחלק מהפגישות המצוינות הן . מודרכות

 .דיווח לגבי ההדרכההפער ב

בעוד שהצוות המקצועי של מעברים ציין כי הם מצמצמים עד למינימום את הדרכת חברי הרשת 

ים הובע רצון של כמחצית המרואיינים היישובבשני , זמן רבמהם המשתפת משום שאינם רוצים לגזול 

 .פנייה לאנשים והכנה לעבודהאופן ה, התמקצעות בהתאמת המועמד לתפקיד, כגון, להדרכות נוספות

עלה כנושא שיש לחזקו וכן נשמעה הדעה שקיום מפגשים  שיתוף הפעולה בין חברי הרשת, בחורה

הרוב הגדול דיווח על הצורך בהעמקת , בשגבגם . סדירים לחברים יעלה את רמת שיתוף הפעולה

כולל , בהסברים נוספיםו, גורם להתייעצותקיומו של בועל צורך , שיתוף הפעולה עם צוות מעברים

 .על טיב העבודות המוצעות, למשל, חומרים כתובים

 קשיים של חברי הרשת במילוי תפקידם. ו
 כבעלת קשר  לעתיםנתפסת מעברים : למעברים והפנייתם משתתפים איתור בשלב קשיים

יש ; לםומשמשת כתובת לכ יננהמעברים א; לא כל האנשים מודעים למעברים; לפוליטיקה

ורצון , קושי בהגעה לנשים; וזהו מחסום שקשה לעבור, "לחיות על הבטחת הכנסה"ם המעדיפי

 .בהקמת רשת נשית

 יש אנשים   ;עלולה להיווצר אכזבה ,במקרה של פיטורין: השמה שלב לאחר המתעוררים קשיים

 .שלא עובדים טוב אחרי השמה בעבודה
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 ותכנית מעברים לגבי הרשתחברי הרשת ות עמד. ז
 קהחוז נקודות:   

 הרשת מבוססת על שיתוף פעולה טבעי בין המשפחות ביישוב. 

 היא תורמת להעלאת המודעות לחשיבות העבודה. 

 המבוסס על חברות , בחורה שיתוף הפעולה ההדוק המבוסס בין צוות מעברים לחברי הרשת

 .מאפשר התייעצויות שוטפות, מוקדמת

 התכנית מסייעת בהשמה של צעירים ונותנת תקווה לעתיד. 

 גוף בעל מומחיות בתחום ההשמהמהווה מעברים  מרכז. 

 ההכשרות המקצועיות המסופקות במסגרת התכנית. 

 השמת נשים בעבודה. 

 משרות ממשלתיות כאמצעי שכנוע היכול לספק עבודה בהמרכז כשייך לגורם ממשלתי  זיהוי

 . למשיכה למרכז

 התכנית מגבלות 

 עבודות מספיק איןשגדול בשל העובדה  כשליש מהמרואיינים סברו כי לתכנית יש חיסרון 

ות נסל הועלתה הדעה כי יש. גורם לאכזבה מצד הפוניםה דבר, במאגר של מעברים מתאימות

 .בצפון העבודמקומות איתור  כולל, רותׂשמ  רב יותר באיתור  להשקיע מאמץ

  הרצון להביא את  רקעעל , שונות משפחות עם הנמנים הרשת חברי בין מסוים מתחיש

מאשימים אנשים שמפנים את בני משפחתם בהפעלת  ,לעתים. כל אחד למשפחתו -רות המש

 .  פנייה אישית למעברים שהועלה הנוהפתרון . פרוטקציות

 פורמליות לעומת הצורך בהסדרים פורמליים ובכלים מודרניים-מסורתיות וא 3.4

יונות עם חברי הרשת והניסיון לשלב בינה לבין המודרנה באו לידי ביטוי ברא השפעת המסורת

דבר זה מתבטא . שבטי גדולה יותר בחורה-השפעת המבנה המסורתי .המשתפת במספר נושאים

 :בנקודות הבאות

נושא זה אף הודגש . משפחתיות עם צוות מעברים/תמרבית הגיוסים לרשת נעשו על בסיס חברּו .1

 .החוזק של הרשת בחורהנקודות כאחת מ

 . אך הם אינם רשומים באופן פורמאלי ,לות באופן מעשיקיימים ברשת חברים שעוסקים בפעי .2

לא כל . חלק מן העדכונים לחברי הרשת נעשים באופן לא פורמאלי ועל בסיס של פגישות מזדמנות .3

 .חברי הרשת מיודעים על פגישות אלו

, שניים מחברי הרשת הם אנשי דת ,בחורה. השפעת הדת עלתה יותר בראיונות שנערכו בחורה .4

ציון הנושא בדרשות והעלאת : השפעת הדת עלתה במישורים שונים. אף אחד - ואילו בשגב

 . נימוקים דתיים ליציאה לעבודה

 הגברת הפורמליות והמקצוענות. א
הן בקשר שבין הרשת המשתפת למעברים והן בפעילות המרכז  ,מקצוענותההעלאת הפורמליות ורצון ב

עולה על רקע ביקורת מסוימת לגבי מנהגים זה רצון . חלק גדול מהמרואיינים ידיב יןצוי, עצמו
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בהם עלתה השאיפה להעלאת רמת שהנושאים  .פורמליות-והתנהלות המבוססת על מסורתיות וא

 :הפורמליות הנם

הועלתה הדעה כי יש לפרסם את הנושא באופן נרחב  - לרשת למועמדים ובפנייה הרשת פרסום .1

וגם , יצוג של כל המשפחות-חת הסיבות לאיזה הוצג כאנושא . וליידע את כל המשפחות, יותר

 . הנושא עלה בעיקר בשגב. בתיאור המצב שבו הרשת איננה משמשת כתובת לכל האנשים ביישוב

באמצעות -העלאת רמת התקשורת הפורמלית והמחייבת בין צוות מעברים לבין חברי הרשת  .2

 .הדרכות וחלוקת חומר כתוב, מפגשים

יאחד , נתפס כאמצעי שיתגבר על הבידול המשפחתי -ת נוספת קיום פעילויות משותפות ותקשור .3

 . את חברי הרשת ויגביר שיתוף פעולה ביניהם

, נתפס ככלי שיסייע לחברים בעבודתם ויעלה את רמת המקצועיות שלהם -קיום הדרכות נוספות  .4

 .בנושא התאמת העבודה לפונה,  למשל

למעשה במיסוד התהליך של  ,ובכך, שיםמשתתפים רבים ציינו ענין בהקמת רשת לנ -רשת נשים  .5

 .מציאת מקומות עבודה לנשים

 כלים להתמודדות עם העולם המודרני. ב
 .חשיבות ההשכלה ועבודת נשים, נושא זה עלה בהקשר של הצעירים ביישוב

וכן בהיבטים , של אופן הפנייה לצעיריםמעשיים העתיד וההשכלה עלו הן בהיבטים , נושא הצעירים

שאליה יש לפנות לשם החשובה ביותר קבוצת הצעירים עלתה כקבוצה . הצורך בפנייה זומהותיים של 

זו הקבוצה שצוינה . שלווה ורווחה בחיים, בתנאים של סיפוק, ולשם הקמת בית ומשפחה, יצירת עתיד

 . וכן הצורך בפרנסה, כקבוצה המתאימה ביותר ליציאה לעבודה מבחינת כוחות ואנרגיה

הן בהקשר ייחודו של המרכז כפונה ומטפל גם במשכילים , בייחוד בשגב, ראיונותנושא ההשכלה עלה ב

ובהכשרה ( העלאת רמת הלימודים והחינוך)בכך שהוא תומך בחינוך , והן כחלק מהיתרונות של המרכז

 .מקצועית

יצירת לעלו פתרונות , בנוסף. רוב החברים ברשתהמוסכם על נושא יציאת הנשים לעבודה עלה כנושא 

, למשל, ומתוך ניסיון להתגבר על המחסומים, תוך שמירה על דרישות המסורת, שר עם הנשיםהק

חלק מהמרואיינים ציינו . וכן קבוצות של נשים היוצאות לעבודה יחד, שיחה עם הגברים במשפחה

פנה מכיוון שהיא עוקפת את הבעיה שגבר י  , שהקמת רשת נשית מהווה התגברות על חסם תרבותי

 .לאישה

 לסיכום. 3

בין ת ובדוויהרשת המשתפת היא נדבך מרכזי במרכז מעברים בהיותה החוליה המגשרת בין המסורת ה

חברי הרשת רואים את , כפי שעולה מהראיונות איתם. דפוסים של החברה המודרניתהמטרות וה

הם למעשה ממלאים . ת ומרגישים מחויבות רבה לכךבדוויתפקידם לקדם שינוי חיובי בחברה ה

תוך  ,שכנוע בחשיבות היציאה לעבודה -פרופסיונלי בתחום שילוב אנשים בתעסוקה -הד פרתפקי
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, לגוף המטפלסיוע , (מרכז מעברים)הפניה לגוף המטפל , מועסקים-בלתיהתאמת הטיעונים לסוג ה

יחסם הרציני לפעילותם הוולונטרית מתבטא בבקשתם לקבל . ם בתהליךמתן תמיכה ללקוחות וליווי  

מנת למצות את הפוטנציאל -מלץ שהמרכז אכן ישקיע בהדרכתם ובהתמקצעותם עלמו. הדרכה

 .שבפעילותם
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 תעסוקת נשים: 'גנספח 

מועסקות המחפשות עבודה בהשוואה למי -בלתידמוגרפיים של נשים -מאפיינים סוציו: 1גלוח 
 (באחוזים)שאינן מחפשות 

 (N=75) עבודה לא מחפשות ((N=44 עבודה מחפשות 
   גיל

24-18 50 38 
34-25 35 38 

+35 15 24 

   18מספר ילדים מתחת לגיל 
0 50 35 

2-1 18 29 
5-3 17 21 

+6 15 16 

 22 26 הימצאות ילדים מתחת לגיל שנתיים
 56 37 *הימצאות ילדים מתחת לגיל חמש 

 10 7 הימצאות ילד עם מוגבלות בבית

   רמת מסורתיות
 27 17 מאודמסורתית 

 73 83 מסורתית ל כךלא כ/יתמסורת

   (נשואות בלבד)היקף עבודת הבעל 
 57 55 במשרה מלאה

 17 16 במשרה חלקית
 26 29 לא עובד

P<.05 
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מועסקות המחפשות עבודה בהשוואה למי שאינן -בלתימשאבים וחסמים לעבודה של נשים  : 2גלוח 
 (באחוזים)מחפשות 

 (N=75) עבודה לא מחפשות (N=44) עבודה מחפשות 
   השכלה 

 22 20 שנות לימוד 8-0
 32 13 שנות לימוד 11-9

 17 13 בלי בגרות שנות לימוד 12+
 תיכונית -על התעוד, בגרות+  שנות לימוד 12+

 29 54 *או תואר אקדמי    

   ניסיון תעסוקתי
 15 25 במהלך השנתיים שקדמו לכניסה לתכנית

 28 26 לפני למעלה משנתיים
 57 49 סיוןחוסר ני

   רמת שליטה בעברית 
 22 44 **מצוין, וב מאודט

 37 33 טוב
 41 22 בכלל לא, קצת

   *מיומנויות מחשב 
 46 24 חוסר מיומנויות

 29 20 תוכנות 3-1
 25 56 תוכנות 4

 8 7 קיום מגבלות בריאות על היכולת לעבוד
 19 26 רישיון נהיגה

 25 21 לשימוש/רכב בבעלות
p<.05* 

**p=.00 

 

 

 

 


