
 

 

ת  ו י ו גבל מו לחקר   מרכז 

ת חדו ו מי ת  ו סי ו כל או קת  תעסו  ו

 مركز بحث ذوي االحتياجات الخاصة

 ومجال العمل للفئات الخاصة

 

 

 קידום ופיתוח של  –"בדואים לעסקים 

 יזמּות עסקית במגזר הבדואי בנגב"

  מחקר הערכה

برنامج "تطوير مجال المبادرة التشغيلّية لدى الوسط 

 البدوي في النقب"

 ييم بحث تق
 

 דאהר-סוזאן חסן

 ضاهر –سوزان حسن 

 

 

 ידי תבת-המחקר הוזמן ומומן על

 تّم طلب البحث وتمويله على يد تيفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

12-624-דמ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת עסקית יזמּושל וח קידום ופית – אים לעסקיםו"בד

 "במגזר הבדואי בנגב

 מחקר הערכה

 برنامج "تطوير مجال المبادرة التشغيلّية لدى الوسط

 بدوي في النقب"ال

 بحث تقييم
 

 דאהר-סוזאן חסן

 ضاهر –سوزان حسن 

 

 

 

 

 

 

 ידי תבת-המחקר הוזמן ומומן על

 تّم طلب البحث وتمويله على يد تيفيت

 

 

 

 

 

 

 

 2102מבר נוב    ירושלים      גתשע" וןוחש



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 עריכת לשון: רעיה כהן

 אוולין איבל תרגום לאנגלית )תמצית מחקר והודעת פרסום(:

 דאהר-תרגום לערבית )תמצית מחקר והודעת פרסום(: סוזאן חסן

 הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס

 6883ת"ד 

 73069ירושלים 

 

 00-3449500טלפון: 

  00-4330673פקס: 

 

 www.jdc.org.il/brookdaleכתובת האינטרנט: 

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


 

 

 

 

 
 

 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

 

בתעסוקה: מחקר ערביות סכנין להשלמת השכלה ושילוב נשים -תכנית עידית. 0030דאהר, ס'. -חסן

 .30-339-דמ .דוח סופי - הערכה

 -ייה הערבית התכניות "אשת חיל" ו"אביחיל" בקרב האוכלוס .0033דאהר, ס'; שטרוסברג, נ'. -חסן

 .33-485-. דממחקר הערכה

-מצב שוק העבודה ומצב חברתי .0030 צדיק, א'; לסקי, ק'.-חביב, ג'; קינג, י'; בן שוהם, א'; וולדה

  בלבד(. באתר המכון)אנגלית,  30-436-. דמכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל

קלי, נ'; גאליה, א';  גוטליב, ד'; שמלצר, מ'; שוהם, א'; קינג, י'; פישמן, נ'; בר-נאון, ד'; חביב, ג'; בן

באתר דוח סופי ) -אורות לתעסוקה: ממצאי מחקר תכנית המחקר הערכה של . 0030היילברון, ג'. 

 (.בלבד המכון

 07-409-. דמ46-81תעסוקת נשים ערביות בנות . 0007צדיק, א'; חביב, ג'. -קינג, י'; נאון, ד'; וולדה

 )באתר המכון בלבד(.

צדיק, א'; פישמן, נ'; נוימן, פ'; אחדות, ל'; שמלצר, -שוהם, א'; קינג, י'; וולדה-ן, ד'; חביב, ג' ; בןנאו

דוח  - מחקר הערכה של תכנית מהל"ב. 0008מ'; היילברון, ג'; גאליה, א'; אליאב, ת'; ברקלי, נ'. 

 .בלבד( באתר המכון)  08-435-דמ. מסכם

אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה: . 0003. צדיק, א'-נאון, ד'; קינג, י'; וולדה

 .03-570-. דמגודלן, מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה

 

 , 73069, ירושלים 6883מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס

 ; brook@jdc.org.il קטרוני:, דואר אל00-4330673, פקס: 00-3449500טל': 

  jdc.org.il/brookdaleניתן למצוא את הפרסומים גם באתר המכון: 

 



 

i 

 המחקר תמצית

 רקע. 1

ידי -" פותחה עלבנגב הבדואי במגזר עסקית יזמּות של ופיתוח קידום – לעסקים בדואים" תכניתה

, בכלל הבדואית לוסייההאוכ את לקרב כדיישראל -" בג'וינטבתעסוקה תנופה-תבתמיזם התעסוקה "

אסטרטגיית התכנית מתמקדת בתחומים הבדואיות בפרט, לתחום התעסוקה העצמאית.  הנשים ואת

שבהם נראות הזדמנויות. מטרתה העיקרית לאפשר למשתתפות לפתוח עסק עצמאי ולאפשר לאלו 

חומים. להשתלב בעבודה בתור שכירות באותם ת –שאינן יכולות או אינן מעוניינות לפתוח עסק 

 )אימון גופני( עיצוב אופנה, הדרכת ספורט –התמקדה התכנית בשלושה תחומים  0008בראשית 

והיא כללה מספר שלבים: הכשרה מקצועית, סדנאות העצמה, קורס יזמות עסקית   וטיפול בגיל הרך,

 תארמ זה דוחתבת, מיזם התעסוקה בג'וינט, הוא שהזמין את מחקר ההערכה, ו וליווי עסקי אישי. 

 הן העריכו איך וכן תוצאותיה, 0030-0008-ב התכנית של הניסיונית הפעלתה: מחקרה ממצאי את

 את תרומתה והישגיה.  התכנית מפעילי והן המשתתפות

 המחקר ומערךמטרת המחקר . 2

 יעדים עיקריים היו למחקר:  שני

 האוכלוסייה קרבב התכנית שלבי של היישום תהליך על ולמפעיליה התכנית למובילי משוב לתת .א

 ;הבדואית

ה מסיום ההכשרות שנהתעסוקתי של המשתתפות בתקופה של  המצב –את התוצאות  לבדוק .ב

תכנית )שיעור המקימות עסקים עצמאיים קטנים, שיעור המשתלבות בעבודות המקצועיות ב

 (.  מהודשכירות ומאפייני העבודות מבחינת סוג העבודה, שכר, שביעות רצון וכ

 את וסיימו 0008 למארס ינואר בין בתכנית שהתחילו הנשים 43 כל את כללה חקרהמ אוכלוסיית

 . הרך בגיל וטיפול ספורט הדרכת, אופנה עיצוב: המקצועית הכשרהמסלולי ה בשלושת ההכשרה

 לאחר וחצי שנה עד)כשנה  הקבוצתיות ההכשרות תום עם: מועדים בשני נאספו מהמשתתפות הנתונים

(, ולאחר שנה מתום ההכשרות )כשנתיים עד שנתיים וחצי 0007ספטמבר -מארס – התכנית תחילת

(. המידע במועד הראשון נאסף באמצעות קבוצות מיקוד 0030 אוקטובר-מארס –מתחילת התכנית 

 ראיונות(.   58ראיונות(, ובמועד השני באמצעות ראיונות טלפוניים ) 43וראיונות פנים אל פנים )

, רכזים ומנחים. איסוף הנתונים נעשה מנהלים: בתכנית התפעול שיאנ מצוות מידע נאסף בבד בד

 ראיונות(. 9למחצה )-בריאיון טלפוני באמצעות שאלון סגור

  לתכנית הצטרפותן במועד המשתתפות מאפייני. 3

 ומטה.  64 בנות היו שלישים כשני; 40-38המשתתפות היה  של הגיליםטווח  :דמוגרפיים מאפיינים

 קרוב האופנה עיצוב ובקבוצת, 60 גיל עד צעירות היו המשתתפות מרבית ורטהספ הדרכת בקבוצת

 (.43 מתוך 56) נשואות היו המשתתפות רוב. 63-מ יותר בנות היו למחציתן
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 33( היו בעלות השכלה שאינה עולה על 43מתוך  35מהנשים ) רבע :מקצועית והכשרה השכלה 

 בעלות היו והיתר, ימודל שנות 30יו בעלות ( ה43מתוך  66; יותר ממחצית הנשים )ימודל שנות

המשתתפות דיווחו שהייתה להן תעודת הסמכה מקצועית. מ מרבע יותר. תיכונית-על השכלה

 שמורכבות ממשתתפות צעירות, רמת ההשכלה הייתה גבוהה יותר.  בקבוצות

 צאות ( דיווחו כי אינן מצליחות לכסות את ההו43מתוך  03כמחצית המשתתפות ) :כלכלי מצב

 הבסיסיות של משק הבית. 

 חודשים שלושה שנמשכה רציפההמשתתפות היה ניסיון בעבודה  למחצית :תעסוקתי ניסיון 

דיווח המשתתפות שלא עבדו  פי-על. לתכנית הצטרפותן שלפניבחמש השנים  לפחות ברציפות

 עבורםב מתאים סידור מציאת-היו טיפול בילדים קטנים ואי לכך, הסיבות האלהבחמש השנים 

 מקומות עבודה באזור המגורים.  מציאת-אי וכן

  בתכנית וההכשרות הקורסים יישום של הערכה. 4

 : מהראיונות שעלו כפיהתכנית,  לרכיביהמשתתפות ואנשי צוות התפעול בנוגע  הערכת להלן

  המקצועית ההכשרה 1.4

 עד גבוהה  גבוהה הייתה ההכשרה במפגשי ההשתתפות תדירות ההשתתפות בהכשרה: היקף

 בגלל למפגשים להגיע קשה להן היה לעתים כי דיווחו מהנשים חלק. ההכשרה מסלולי בכל ודמא

 .תחבורה בעיות

 מאוד מרוצות או מרוצות( 43 מתוך 58) המשתתפות רובהיו  ככלל :מההכשרות רצון שביעות 

 החיובית המההשלכ, הנשים דיווח לפי, בעיקר נבעה זו רבה רצון שביעות. המקצועית מההכשרה

של ההשתתפות בהכשרה המקצועית על הגברת סיכוייהן להשתלב בעבודה ולשפר את מצבן 

 על תחומים נוספים בחייהן האישיים.  השלכההכלכלי וכן מה

 מעשית התנסות במפגשי מחסורהקשיים העיקריים שדווחו היו  :ההכשרות בהפעלת קשיים 

 המשתתפות בקרב ההדרכה שפת של נההב קשיי; הספורט והדרכת האופנה לעיצוב בקורסים

 חלק אצלמהאווירה ומהיחס האישי של המדריכות  רצון-שביעות-אי; ההשכלה וחסרות המבוגרות

, וקצב לימודים מהיר לדעת חלק האופנה עיצוב במסלול בציוד מחסור; מהמשתתפות

 מהמשתתפות. 

   ההעצמה סדנת 1.4

 י. במסלוללמשנהו אחד ממסלול שונה ההי הנוכחות היקףההשתתפות בסדנת ההעצמה:  היקף 

הטיפול בגיל הרך והדרכת הספורט הנשים השתתפו במרבית מפגשי הסדנה. ואולם מרבית הנשים 

במסלול עיצוב האופנה דיווחו על היקף נוכחות קטן עד בינוני בעיקר משום שלא מצאו עניין 

 בתוכני הסדנה. 

 מעטות. ההעצמה מסדנאות מרוצות היוש דיווחו המשתתפות מרביתהרצון מהסדנה:  שביעות 

 מיותרת.  הייתה כי שהרגישו דיווחו
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   העסקית היזמות קורס 1.4

 יחסית לנוכחות  מצומצמת הייתה היזמות בקורסי הנוכחות :היזמות בקורס ההשתתפות היקף

 הקורס בתוכני עניין מחוסר נבעה למפגשים בהגעה הסדירות-במפגשי ההכשרה המקצועית. אי

סיבות: חלק מהמשתתפות לא היו מעוניינות מלכתחילה בפתיחת עסקים עצמאיים, בשל שתי 

  ניכר קושי בהבנת החומר.  מבוגרות משתתפות ואצל

 התאימו הקורסים כי דיווחו מהמשתתפות וחלק המנחים הקורסים למשתתפות: תוכני התאמת 

 בעבודה להשתלב הומוטיבצי רצון ובעלות בינונית השכלה בעלות, צעירות למשתתפות במיוחד

 .הספורט הדרכת במסלול המשתתפות של הגבוהה ההתאמה מידת צוינה לכך כדוגמה. עצמאית

 מאוד מרוצות או מרוצות היו שככלל דיווחו המשתתפות מרביתרצון מקורס היזמות:  שביעות 

 מקורס היזמות. 

 תרבוחלק מהמשתתפות לא היו מעוניינות ביזמות עסקית;  :הקורס בהפעלת קשיים 

 המפגשיםבציוד בסיסי; אתר  מחסור היה; בקורס נלמדהתקשו בהבנת ה המבוגרות מהמשתתפות

 .למשתתפות ההפעלה צוות בין תקשורת בעיות היו; מתאים היה לא

   בעבודה השילוב תהליך 1.1

 עצמאיים עסקים הקמת

 מהמשתתפות החליטו ליזום עסק בתחום שלמדו.  חלק

 , נפל על כתפיהן נטל רב. התכנית מצוות ועימקצ וליווי סיוע גם שקיבלו אף

 העיקריים להצלחת  גורמיםה :הערכת המשתתפות – בהקמה ובניהול של העסקים הצלחה

 התמיכה; העבודה בתחום שלהן העניין להערכתן יוהמשתתפות בהקמת העסקים וניהולם ה

  עסק.  ןולממ להקים להן שאפשרלהתקדם; ומצב כלכלי  רצונן; בתכנית שקיבלו והייעוץ

 המשתתפות של העיקריים הקשיים :הערכת המשתתפות – העסקים של ובניהול בהקמה קשיים 

מועטה  מהכנסהתחום הפרסום והשיווק;  הכרת-מאילא מספקת;  מהכשרה להערכתן נבעו

ותנאים פיזיים;  גאוגרפילכך מבחינת מיקום  התאמתו חוסרבבית על אף  מעבודההניב;  שהעסק

 וקושיהתמודדות עם לקוחות לא מרוצים  כגון, לקוחות עם בקשרים עיותומב בציוד ממחסור

 . כספים בגביית

 עסקי  ליווי

 הנושאים. בתכנית השתתפותן במהלך מהצוות עסקי ייעוץ שקיבלו דיווחו המשתתפות כמחצית 

 הקמת העסק וכלים לניהול כלכלי של העסק.  לצורך הלוואותאופן קבלת  היו המרכזיים

 מרוצות שהיו דיווחו עסקי ייעוץ שקיבלו המשתתפות כל כמעטן מהליווי העסקי: הרצו שביעות 

 ביותר פגישות אישיות עם היועצים הכלכליים.  הצורך את שציינו היו. ממנו
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 הקבוצתית ההכשרה מסיום שנה במהלך בעבודה שילוב. 1.4

 סיום ההכשרות.מ במהלך שנה לפחות אחת בעבודה עבדו( 53 מתוך 03) המשתתפות ממחצית יותר

( היו משולבות בעבודה גם לאחר שנה מסיום ההכשרה, כלומר התמידו 03משתתפות )מתוך  עשרים

 תן שנה מסיום ההכשרה. א   הריאיוןבעבודה עד למועד ביצוע 

מעט מההיקף בתכניות דומות באוכלוסיות אחרות, אך לנוכח הקשיים  נמוךהיקף  זהו אמנם

ובתחום היזמות  ,מהאוכלוסייה הבדואית בעולם העבודה בכלל המיוחדים הכרוכים בשילוב נשים

מוצלחות למדי. ייתכן גם נחשבות וביחס למאמצים אחרים בתחום זה, תוצאות אלו  ,העסקית בפרט

 תוצאות לבדיקת מדי מוקדם מועד הוא – הקבוצתיות ההכשרותשנה מסיום  –כי מועד הבדיקה 

 . לתכנית ההצטרפות לפני שתתפותהמ של התעסוקתי המצב לבין בינן ולהשוואה

 מהן רצון ושביעות העבודות מאפייני

ביותר מעבודה אחת(.  שעבדו משתתפות היועבודות ) 07-ב משתתפות 03 שולבו התכנית מתחילת

 עולה:  העבודותמבדיקת מאפייני 

 ספורט, הדרכת היו: רוב העבודות בתכנית המקצועיות ההכשרות בתחומי היוהעיקריות  העבודות 

 וחייטות בתפירה היו מהעבודות רבע(; עבודות 07 מתוך 00) ילדים ובגני יסודיים ספר בבתי הוראה

 (. 07 מתוך 9)

 וביותר העבודה מקום או המעסיק היה השכר משלם( 07 מתוך 33) העבודות ממחצית ביותר 

    ( היו המשתתפות עצמאיות.07 מתוך 7) משליש

 (.09 מתוך 05העבודות היו במשרה חלקית ) מרבית 

 ש''ח; בקרוב לחמישית  3,000ההכנסה הייתה עד  –( 09 מתוך 8) – מהעבודות מרבע ביותר

 ההכנסה( 09 מתוך 30) לחציש''ח; בקרוב  0,000-3,003 הייתה ההכנסה( 09 מתוך 4) מהעבודות

 ורקשההכנסה  גובה. ומעלה''ח ש 5,000 יתהש''ח, וביתר העבודות ההכנסה הי 6,000-0,003 הייתה

 .המועסקות מרבית של המצומצם עבודתןלהיקף 

 שביעות על דיווחו יחסית קטן מספר, והעבודה מסוג רצון שביעות על דיווחו המשתתפות מרבית 

 ומהסיכויים להתקדם במקום העבודה. מהשכר רצון

 בעבודה השתלבות-לאי סיבות

לנהל  ביכולתןר ביטחון , היו חוסהמשתתפות פי-על, עצמאיים עסקים הקמת-לאי השכיחות הסיבות

בעבודות  השתלבות-עסק. הסיבות השכיחות לאיציוד ל את העסק ומחסור במקורות מימון לקניית

במקומות עבודה בכלל ובתחומי ההכשרה  מחסור המשתתפותלדברי  היושכירות בתחומי ההכשרה 

 בנגב.  הבדואיים ביישובים תחבורה באמצעי ומחסור בפרט

                                                   

 ענייןלא נתקבל מידע ב הקבוצתית ההכשרהמשתתפות בשנה שלאחר סיום ה של יהןעבודות 07-על שתיים מ 
 .הרצון ושביעות ההכנסה, המשרה היקף
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 עבודה חיפוש

דיווחו על חיפוש  ההכשרות מסיום שנה במהלך בעבודה השתלבו שלא המשתתפות ציתממח יותר 

דיווחו שהן מתכוונות לפתוח עסקים עצמאיים בתחומי ההכשרה  רובןעבודה במסלול ההכשרה שלהן. 

  שלמדו.

   המשתתפות הערכת: התכנית תרומת 1.4

 עשויה ההכשרה רסיבקו שהשתתפותן העריכו הנשים מרבית :המקצועיות ההכשרות תרומת 

 חלק, זאת עם. כשכירות והן כעצמאיות הן, בעבודה להשתלב סיכוייהן את רבה במידה להגביר

 ובמתן הספציפיות ההכשרות בתחומי יותר מתקדמים תכנים בהוספת הצורך את הדגישו גדול

 יותר בעצמן.  בטוחותשיהיו  כדיהתנסות מעשית רבות יותר  אפשרויות

 שהשתתפותן מעריכות הן כי דיווחו מהמשתתפות רבות :העסקית זמותהי קורסי של תרומתם 

 המשתתפות. בעבודה להשתלבותן בינונית במידה לתרום עשויה העסקית היזמות בקורס

דיווחו כי הקורס לא עסק במידה מספקת בנושאים הרלוונטיים  שכירות בתור לעבוד המעוניינות

ם הרגישו שהקורס לא היה מעמיק דיו כדי להכינן להן, ואילו המעוניינות בפתיחת עסקים עצמאיי

 כראוי להקמת עסק. 

 המשתתפות ממליצות לנשים אחרות במצב דומה  כל: בתכנית להשתתף נוספות לנשים המלצה

להשתתף בתכנית, בעיקר מפני שהתכנית מקנה העשרה וידע אישי ומגבירה את הסיכויים 

 להשתלבות בעבודה. 

 ביותר שהמשתתפות ציינו היו רכישת  השכיחים החיוביים יבטיםהה :בתכנית חיוביים היבטים

עצמי ביכולת להשתלב בעבודה ולהקים עסקים; המקצועיות של צוות ההדרכה בתכנית;  יטחוןב

 רכישת מקצוע וקבלת תעודות; רכישת כלים מקצועיים בתחום היזמות העסקית. 

 קיום-איתפות ציינו היו השליליים השכיחים שהמשת ההיבטים :בתכנית שליליים היבטים 

 בתהליך הליווימבחינת היקף העזרה  ו – עסקים ובהקמת בעבודה בשילוב עזרההבטחות לגבי 

לעומת המובטח מראש,  ההכשרות צמצום; עבודה מקומות איתורמבחינת ו העסקים הקמת

 לא מספיקים.   לימוד וכניהכשרה קצר; ות משךושינוי שעות המפגשים;  המדריכים החלפת

  לעתיד וכיוונים לקחים .5

 :האלה הלקחים את להפיק אפשרהמחקר  מממצאי

 המשתתפות  אוכלוסייתהקריטריונים להגדרת אוכלוסיית היעד המתאימה לתכנית:  חידוד

משתתפות שיש להן  כללו מהקבוצות חלק. שלה הרקע במאפייניבתכנית הייתה הטרוגנית 

ההשתלבות בעבודה.  תהליך ואת כשרותבה הלמידהתהליך  את להקל שיכלומשאבים חשובים 

משתתפות רבות שהיו מבוגרות, בעלות השכלה נמוכה ורחוקות  כללו מהקבוצות חלקלעומת זאת, 

 וכן הכשרותבאו לידי ביטוי במידת שביעות רצונן של המשתתפות מה ומשוק העבודה. חסמים אל

 התכנית של היעד כלוסייתאו מאפייני לגבי מראש קביעה. בעבודה שילובן במהלך שעלו בקשיים

הומוגניות יותר, המותאמות טוב יותר  קבוצות לגייס תאפשר שנקבעו  בקריטריונים ועמידה

 למודל. 
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 תכניםמהמשתתפות הביעו רצון ללמוד  רבותהמקצועיות:  ההכשרותשל  יישומן שיפור 

 תלהתנסו אפשרות יותר לקבלהמקצועיות ו ההכשרותהלימוד של  בתחומייותר  מתקדמים

. הקשיים העיקריים הופיעו בעיקר בקרב המשתתפות המבוגרות ובעלות ההשכלה הנמוכה. מעשית

שהעלו המשתתפות ואנשי ההפעלה,  להצעות הדעת את לתת כדאי עם הקשיים להתמודד כדי

מפגשי ההתנסות המעשית  מספר את להגדילהתאורטיים;  המפגשים את לצמצם – למשל

עם  כבר – כןמבחינת היכולות והניסיון, ו הומוגניות קבוצות-תלת הקבוצה תא לחלקולהאריכם; 

 לציוד מתאים ואיכותי.   לדאוגתחילת הקורסים 

 למשתתפות ליווי ביותר צורךכי יש  מראים הממצאים: למשתתפות האישי הליווי הרחבת 

 הןלסייע ל עשויה למשתתפות טווח ארוכת תמיכהשהחליטו לפנות לתחום היזמות העסקית. 

שאינן מתאימות  למשתתפות כי גםעם הקשיים הן בהקמת העסקים והן בניהולם. נראה  ודדלהתמ

 בתור בעבודה והשמה מקומות איתורבתחום  מענהאו אינן מעוניינות בתחום העסקי חשוב לספק 

שיתמקד  ליווי באמצעותלתכניות משלימות של השמה בתעסוקה או  קישורןידי -על, אולי שכירות

 דרכי איתור מקומות עבודה והשתלבות מוצלחת בהם. בהקניית כלים ל

 התקשו  השכלה וחסרות מבוגרות משתתפות :למשתתפות העסקית היזמות קורסי התאמת אופן

בפתיחת עסקים זעירים בבית או  מעוניינותשהיו  משתתפותקורס ותכניו; הבנת הלא אחת ב

קיבלו את  תמיד שלא אולהן חומר לא רלוונטי  לעתיםבהשתלבות בעבודות בתור שכירות למדו 

 המשתתפות של הרקע מאפייני בין תיאוםב הצורך עלהלפיכך,  –ההכשרה המתאימה להן 

את  שפרלבין רמת הקורסים והתכנים. ניתן ל עצמאית בעבודה ההשתלבות בתחום וציפיותיהן

ידי -על השכלה בינונית לפחות ובעלות עניין ביזמות עסקית; מרמתמשתתפות  גיוסידי -התיאום על

ידי הוספת תכנים בתחומים של הקמת -וכן על הקורסים בתוכנייותר  בשפה פשוטה הדרכה

  עסקים זעירים בבית.

  :עצמאיים עסקים שפתחו המשתתפות היקףמודל היזמות העסקית ככלל והתאמתו למשתתפות 

 םרווחי ייצרו הם, והמשתתפות בבתי זעירים עסקים היו שנפתחו העסקים. יחסית קטן היה

קורסי היזמות העסקית לחלק מהמשתתפות, מעלים  של התאמתם-אי, לצד אלו ממצאים. קטנים

 עלמודל היזמות העסקית למשתתפות. מומלץ לחשוב  של ההתאמה מידת עלשאלה מהותית 

; בכך למעוניינות בבית זעירים עסקים בהקמת והליווי ההכשרה מיקוד: התכנית ברכיבי שינויים

באיתור מקומות עבודה  להן וסיוע שכירֹות בעבודות המעוניינות למשתתפותמסלול מיוחד  יצירת

 משום, עסקית ביזמות לקורסים האלה המשתתפותמההשקעה הכרוכה בהפניית  הימנעות כןו

  ישמשו אותן בהמשך.  לאכי  שסביר
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 דברי תודה

 פעולה לשתף אותוינל שע המשתתפות לתודה ותזכאי ותראשונ. מחקרב שסייע מי לכל להודות ברצוננו

 . דוחמן ה שעלתה העשירה התמונה להתקבל הייתה יכולה לא ןבלעדיה ;עמנו

 תכניות מנהל, נעאמנה מוחמד ולמר בתבת ום חברה ערבית ותשתיותתח ראש, שלח סיגל ר"לד תודה

 . בביצועו העזרהעל ו מחקריוזמה לה על, בתבת

 לאנשים להודות ברצוננו. התכנית הפעלת צוות לש הנרחב הסיוע לאול להתבצע יכול היה לא המחקר

גב' אמל אלצאנע, מנהלת  – בה והמשתתפים התכנית לגבי לנו שסיפקו והתובנות המידע על אלו

עמותת "אג'יק", ומר עאטף אבו עג'אג', מנהל התכנית בעמותת "אג'יק". כמו כן נודה לצוות רכזי 

ואף לצוות  גב' ג'דיר האניולאמירה אבו סריחאן גב' , לי ג'בורעלמר ל, נדאגב' ל, סועאדגב' ל –התכנית 

 על להשיב ניאותועל שו המחקר בביצוע רבהמדריכי הקורסים והסדנאות בתכנית, על עזרתם ה

 ינו.  שאלות

 חוקרת, שטרוסברג נורית' לגב מיוחדת תודה: ברוקדייל מכון-וינט'ג-ממאיירס לעמיתינונודה גם 

 בתחום הרב מניסיונה מהותרה על מיוחדות אוכלוסיות ותעסוקת מוגבלויות לחקר במרכז בכירה

וכן על  דוחה תטיוט של מעמיקה לקריאה הקדישהעל ליווי המחקר מתחילתו, על הזמן ש, התעסוקה

לחקר  המרכז מנהלת ,נאון דניז' לגב תודה. ומבנהו תכניו לגבי מועילותה יהוהארות יההערות

 של ניתהלשו העריכה על רעיה כהןגב' ל תודה. הליווי עלת מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדו

 .לדפוס וההבאה ההפקה על לסלי קליינמןגב' ול הדוח
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 מבוא. 1

 רקע

 החברה הבדואית 

 :תהליכי שינוי דרמטייםבעשרות השנים האחרונות  , חווהובנגב בפרט ,רה הבדואית בישראלהחב

(. בין יתר הקשיים 0000שובי קבע ואף למגורים בעיר )גל, ילמחצה לחיים בי-מעבר מחיי נוודות ונוודות

גדלה הבדואים המתיישבים שכיחות האבטלה בקרב  ,התרבותיים והאישיים הכרוכים בתהליך הזה

קשיי הסתגלות לאורח החיים  יש להםבדן מקורות ההכנסה הקודמים בגידול צאן ובחקלאות וואלל בג

 . (Gardner & Marx, 2000; Abu-Rabia, 2000) האורבני

של אותם  האבותמ כמחציתאודות הילדים הבדואים בנגב נמצא שעל  ןאחרומן הזמן הבמחקר 

(. רבים מן הבדואים 0007)דולב ואחרים,  כרלפרנסתם תמורת שהצליחו למצוא עבודה  לא הילדים

גל תסהקושי אישי לבנתקלים בבעיות בתחום התעסוקה, החל  שבכל זאת הצליחו למצוא עבודה

 מערימות הרשויותשהרגלי עבודה מודרניים ולפתח יכולת התמדה, וכלה בקשיים ביורוקרטיים ל

(Marx, 2000)דונמוכה מאמצוא עבודה מי שהצליחו ל גם של הכנסההרמת . התוצאה היא ש. 

בניהול המרחב המשפחתי מקשים  ןותפקידיה בחברה הבדואית מבחינה תרבותית ןמקומאשר לנשים, 

טווח שבו ה. (Jakubowska, 2000)תחום התעסוקה ב ההשתלבותאת מאשר על הגברים עוד יותר עליהן 

פי גילה ומצבה -אישה עלמשתנה מאישה לא והו ,דולנוע בחופשיות מוגבל מאיכולה שה הבדואית יהא

, קלות מהרעיות והאימהות-ביתר המשפחתי. דווקא נשים צעירות, שלא פעם מסוגלות למצוא עבודה

  (.3775)טל,  מדל"ת אמותיהןמוגבלות ביותר ביכולת התנועה והיציאה 

שילוב של האוכלוסייה הבדואית בנגב בתעסוקה ה עודד אתול כדי להתגבר על קשיים אלו, 0003בשנת 

 – בדואים לעסקיםהתכנית "את  ,בג'וינט, מיזם התעסוקה "תנופה בתעסוקה – תבת" פיתח ,עצמאית

 – יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף-המרכז הערבי ."ת עסקית במגזר הבדואי בנגביזמּו של קידום ופיתוח

 .הפעיל את התכנית – "אג'יק"

 התכנית

ת עסקית, מוקד לקידום תעסוקה ויזמּו לה שהפעלהרעיון מבוססת על שיטת העבודה של התכנית 

קרב את כדי ל ,הדרכ בתחילת מתמותאם לצרכים האישיים והתרבותיים של היז   ,בליווי אישי

כדי  ,העצמאיתלתחום התעסוקה  ,בפרט הבדואיות הנשים ואת, בכלל האוכלוסייה הערבית הבדואית

מֹות בפרט ם מיכושר ההכנסה של היזאת ת ולהעל  . היזמות מעמד את חזקלכדי ובכלל והַיזָּ

  :שלבי הפעלה חמישהמודל התכנית כלל 

 צוות הרכבת הו ותמתאימ ותאיתור משתתפגיוס:  א.

  בהם יש ביקוש בשוק לעסקים עצמאיים שבתחומים  יםמקצועילימודים : תהכשרה מקצועי ב.

 העצמה אישיתלצורך קבוצתיים מפגשים  העצמה: ג.
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  כלים להקמה ולקידום של עסקים קטנים להקניית קורס :יזמות קורס. ד

הקמת בהראשונים  ןבצעדיה התכנית למשתתפותעוזרים  כלכליים יועצים: אישי עסקיליווי . ה

  קיימים בעסקים השתלבותב או עסקים

 .בנפרד מקצועיתלכל מסלול הכשרה  הוצעוהיזמות העסקית  וקורס ההעצמה סדנת

נשים להכשרה מקצועית  מסלולי שלושה 1,השנייה בפעם, 0008 תישראבנגב, ב נפתחו במסגרת התכנית

 המקצועית . תחומי ההכשרהתחוםהבין שנה לשנה וחצי, לפי  היה מסלול בכל ההכשרה משךות. בדואי

  טיפול בגיל הרך.כן ו הדרכת ספורט, תפירה ועיצוב אופנה אלו היו במסלולים

 של הניסיונית ההפעלת :מחקרה יממצאאת דוח זה מתאר תבת הוא שהזמין את מחקר ההערכה, ו

תרומתה ת יך העריכו הן המשתתפות בתכנית והן מפעיליה אכן או תוצאותיה ,0030–0008-ב התכנית

 והישגיה. 

 מטרות המחקר

  :היו למחקר יעדים עיקריים שני

מפעיליה על תהליך היישום של שלבי התכנית בקרב האוכלוסייה ללתת משוב למובילי התכנית ו .א

 הבדואית

מרגע ההצטרפות  המצב התעסוקתי של המשתתפות בתקופה של שנתיים – בדוק את התוצאותל .ב

ומאפייני  שיעור המשתלבות בעבודות שכירות, עסקים עצמאיים קטניםהמקימות שיעור לתכנית )

  העבודות מבחינת סוג העבודה, שכר, שביעות רצון וכו'(. 

 הדוח מבנה

 גיוס תהליךאת את אופן יישום התכנית:  מתארים 3–6 רקיםפ .המחקר שיטת מתוארת 0 בפרק

הרצון מהם. הדיון בכל רכיב נעשה  שביעותאת התכנית ו רכיבי ביצועאת , מאפייניהןאת ו המשתתפות

, והוא כולל התייחסות לקשיים וכן המלצות המשתתפותשל של הצוות ו – פרספקטיבות שילובב

 לשיפור. 

הן מנקודת הראות של המשתתפות וההצגה היא הן כאן עוסקים בתוצאות התכנית. גם  8–9פרקים 

פי מדדים אובייקטיביים, -של המפעילים. התוצאות מבחינת המשתתפות מוערכות עלמנקודת הראות 

תרמה התכנית למשתתפות, איך  –מדדים סובייקטיביים כן בהשתלבות בתעסוקה, ומידת ה כגון

ל הצוות מוצגות כסיכום ההישגים העיקריים התוצאות מנקודת הראות ש .אנשי הצוות לדעתן ולדעת

 של התכנית. 

                                                   
 .0009-ב הייתה הראשונה הפעם 1
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 . שיטת המחקר2

 0008למארס  0008ינואר בתכנית בתקופה שבין  תחילוהנשים שה 43 אוכלוסיית המחקר כללה את כל

טיפול בגיל ובשלושה מסלולי הכשרה מקצועית: עיצוב אופנה, הדרכת ספורט  וסיימו את ההכשרה

 הרך. 

 :נאספו בשני מועדים ונים מהמשתתפותהנת

 תתחילת התכנילאחר וחצי  עד שנה כשנה –  הקבוצתיות ההכשרות תום –הראשון  המועד – 

 עשההנתונים נאיסוף  :(יםמסלולכל אחד מהשל  הההכשר סיום מועד לפי) 2002ספטמבר -מארס

ד בבד ב 2משתתפות. 40 ולהכך בס –בתכנית  הפעילות המשתתפות לבאמצעות קבוצות מיקוד ש

)טלפונית רואיינו מי שלא היו חלק טלפוני  ןאיוירבפנים או -אל-פנים – המשתתפות 43 כל רואיינו

 .  הראיונות( מפגש הקבוצתי במועדב השתתפואו שלא  המיקוד קבוצותמ

 לאחר  וחציעד שנתיים  כשנתיים –  הקבוצתיות ההכשרות תוםלאחר  שנה –השני  המועד

 :(מהמסלולים אחדכל  של ההכשרה)לפי מועד סיום  2080אוקטובר -מארס – התכניתתחילת 

  3המשתתפות בתכנית.מ 58בראיונות טלפוניים עם  עשההנתונים ניסוף א

מצבן ובהם על במסגרת הראיונות עם המשתתפות במועד הראשון נאספו נתונים על מאפייניהן, 

 .עבודה-לאי הסיבותו יתלתכנ הצטרפותן פניאיון, מאפייני העבודות שבהן עבדו ליהתעסוקתי בעת הר

משוב לגבי מהמשתתפות התקבל כמו כן  .לתכנית ןבקבוצות המיקוד סיבות הצטרפותבה בעת נבחנו 

 בהן השתתפו. שממהלך הלימודים בהכשרות  ןשביעות רצונ

במועד השני התמקד בבחינת המצב התעסוקתי של משתתפות התכנית לאחר הצטרפותן  ןאיויהר

  שבהן עבדו לאחר התכנית.השכירות העבודות גם במאפייני או  הקימום שמאפייני העסקי, בלתכנית

עם המשתתפות בשני מועדי הראיונות נאסף מידע מצוות אנשי התפעול  ןאיויבד בבד עם ביצוע הר

 .יםמקצועיה במסלולים והכשרותקורסי העצמה, יזמות עסקית ב םמנחיוכן  ורכזים : מנהליםבתכנית

 למחצה. -רוסג ןטלפוני באמצעות שאלו ןאיוירבאיסוף הנתונים נעשה 

                                                   
 משתתפת פעילה היא משתתפת שלא עזבה את התכנית ונכחה במרבית מפגשי ההכשרה או בכולם.   2
על כל השאלות,   58-המשתתפות האלה הן המשתתפות שצוות המחקר הצליח לאתר. לא תמיד ענו כל ה 58 3

 משתתפות. 53ולכן  יש בהמשך מקרים שבהם מדובר רק על 
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 הנתונים ף: מקורות המידע ושיטת איסו8לוח 
 מספר מרואיינות ומועד שיטה מקור המידע

 בתוםלמחצה -מובנה טלפוניעומק  ריאיון מנהל התכנית בשטח –הנהלה 
 מכן לאחר ושנה הקבוצתיות  ותההכשר

0 

 בתום למחצה-מוְבנים טלפונייםעומק  ראיונות רכזים
 מכן לאחר ושנה הקבוצתיות ותההכשר

6 

מנחה קורס  –מנחי ההכשרות 
 ההעצמה, מנחה קורס היזמּות

 בתוםלמחצה -מוְבנים טלפונייםעומק  ראיונות
 ושנה לאחר מכן הקבוצתיות ותההכשר

0 

 מקבוצות  הפעילות המשתתפות
  המיקוד

 ותההכשר תום עם - מיקוד קבוצות
 הקבוצתיות

40 

 תום עם - טלפוניים או אישיים ראיונות ת בתכניתכל המשתתפו
 הקבוצתיות ותההכשר

43 

 ותההכשר מתום שנה - טלפוניים ראיונות כל המשתתפות בתכנית
 הקבוצתיות

58  

 

  תכניתב ותמשתתפהשל מיון הגיוס והתהליך . 3

ל אופן ע הדרכותייתה בארגון ה הנהלההתשומתה של בעיקר הרכזות.  עסקו התכנית משתתפותגיוס ב

החלטות לגבי קבלת עזרה בכן בו ,שיווק התכניתועל דרכים ל קבלהל םהגדרת קריטריוניעל  ,הגיוס

 מועמדות.

 קריטריונים לקבלת מועמדות

נשים בדואיות ל בלא תנאי, הראיונות עם הרכזים וההנהלה עולה כי ההרשמה לתכנית נפתחהמ

כמה קבעו  התכנית בשיתוף הרכזיםהנהלת נראה שזאת ובכל המעוניינות להשתלב בעבודה. 

 :קריטריונים

 ועיצוב  הספורט להדרכת ותבקבוצלחייהן.  שלושיםה שנות סוף ועד 38 גיל מעל צעירות נשים: גיל

  ;מתוך טווח הגילים הזה בלבדנקבע לקבל נשים צעירות  האופנה

 מוטיבציה ורצון להשתלב בעבודה או בפעילות עסקית;  

 הכשרותבמפגשי ה ףמחויבות להשתת; 

 ידע בסיסי בשפה העבריתו השכלה בינונית: ידיעת קרוא וכתוב;  

  מצב בריאותי טובוכן.  

יישובים מגוון צוין כי בתהליך קבלת המועמדות נעשה ניסיון לגייס נשים מ וקריטריונים אל לענוסף 

 . נרחביםה שֹ להבטיח ייצוג ופרי כדי מוכרים,-לא-ישוביםובהם י ,םיבדואי
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למשל, כך ה. קריטריונים להיקף הפניות ולתנאים בכל קבוצבכמה מהמקרים הותאמו הי כחשוב לציין 

מתוך טווח  יחסית ותנעשה ניסיון לגייס נשים צעירגיל הרך בטיפול להדרכת הספורט ולת ובקבוצ

  השכלה גבוהה יחסית. בעלות ,הגילים  הרלוונטי לתכנית

כל בו מדלא עשבלו לתכנית משתתפות ברוב הקבוצות לא התקבפועל, צוות, דיווח הפי -על

 מועמדות. קטן של מספר מלבד הקריטריונים לעיל, 

 ם:תאפיינו בשני מאפיינים עיקרייהמועמדות שלא התקבלו ה

 כנות להתחייב מועמדות אלו לא היו מו - מוטיבציה לעבודהעדר לתכנית ונכונות להתחייב  העדר

לצאת מהבית ולא הרצון  היהבתכנית  ןתפולהשתתהמניע ולנוכחות מלאה במפגשי ההכשרות, 

 מוטיבציה להשתלב בעבודה. 

  דרשו רמת  ןבעיקר לקבוצות שההכשרות שניתנו בה לא התקבלומועמדות אלו  - מבוגר מדיגיל

ההכשרה לטיפול בגיל הרך )רוב המועמדות המבוגרות היו  מסלולכמו למשל , ההשכלה גבוה

גרות לא התקבלו להכשרה בהדרכת הספורט ומבהמועמדות ה, כמו כןבעלות השכלה נמוכה(. 

 .ן שהעבודה בתחום זה נחשבת מתאימה יותר לצעירותומכיו

 מועמדות אקדמאיות וכן מועמדות בעלות עבר פלילי. גם לא התקבלו לתכנית 

דווח על התאמה בכל הקבוצות לתכנית.  ותנשאלו על מידת ההתאמה של המשתתפההנהלה והרכזים 

 הצעיר ןגילל ותמידת ההתאמה הגבוהה של המשתתפאת  קשרו. הרכזים תוגבוהה של המשתתפ

להן  והייתהפעולה  שיתפו הן, ן הייתה גבוההכא מפגשי ההכשרותב ןנוכחות. הטוב ןמצב בריאותלו

תה ימידת ההתאמה הי ,עם זאת, אחת הרכזות דיווחה כי בקבוצת עיצוב האופנהמוטיבציה לעבוד. 

חלק של קשיי הבנה ב בשפה העברית ושנתקלו שלא שלטום מבוגרות בינונית בגלל גיוסן של נשי

 התכנים התאורטיים בקורסי ההכשרה. מ

  מועמדותהשל  גיוסהו איתורה אופן

 צורפולת ההכשרות. בודדות ילפני תחאותרו שתתפו בתכנית שהצוות, כמעט כל הנשים דיווח הפי -על

איתור ת ההתחלתי היה קטן יחסית. בהן מספר המשתתפושבעיקר בקבוצות  ,במהלך ההכשרות

פרסום ו פרסום מודעות בעיתונות היוות שבהן העיקרי ;בתכנית נעשה במגוון דרכיםהמשתתפות 

מועצות מקומיות. ו מודעות במרכזים קהילתיים וחינוכיים, כגון עמותות, ארגוני נשים, טיפות חלב

רכזי התכנית  רים והיכרויות של"חבר מביא חבר", קש שיטת היולגיוס משתתפות מקורות נוספים 

 אג'יק. עמותת  לומשתתפות בתכניות אחרות שם הביישובי

מועמדות איתור ובאנשי מפתח מהקהילה לצורך פרסום התכנית ביישובים מנהל התכנית ציין כי נעזר 

 מתאימות. 

  היו התכניתאודות האישיים עם המשתתפות עולה כי מקורות המידע השכיחים על  מהראיונות

 ( 43מתוך  00בתכנית ) משתתפות 

  (43 מתוך 7) עליה למשתתפותקרובי משפחה או מכרים ששמעו על התכנית והמליצו   

 (43 מתוך 7) בעיתונות מודעות 
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לתכנית על  תנרשמול ההן שיהשפעת חברות: מקבוצות המיקוד עם המשתתפות וממצאים דומים על

את מנהלת עמותת אגי'ק  תכי הכירו אישיגם נו צייכמה מהן . הייתה ברורה החלטתן להשתתף בתכנית

  סיפרו להן על התכנית והציעו להן להירשם. , ואלוהרכזות בתכניתאת או 

 מועמדותקשיים בגיוס ה

 סיונןינ – בתכנית פותדות להשתתמהמוע בקרבבקושי עיקרי אחד נתקלו ורכזיה הנהלת התכנית 

השתתפו בעבר בהכשרות מקצועיות  ואלמועמדות לדברי מנהל התכנית, . תכניות דומות בעברב הכושל

 רב אמון נתנולא ועקב כך , לימודיהןלא הצליחו למצוא עבודה או לפתוח עסקים בתחום אך עם סיומן 

עודד את המועמדות כדי למהיישובים אנשי מפתח  לגייסבהכשרות נוספות. ההנהלה והרכזים ניסו 

ת מטרות הבהירו א ,שיחות חוזרות ונשנותעמדות עם המו שוחחוכן  וכמ בכל זאת. להשתתף בתכנית

 ת חשיבותה.ו אשיהתכנית והדג

 סיבות להשתתפות בתכנית 

 להחלטתןבקבוצות המיקוד ובראיונות האישיים עם המשתתפות הן נשאלו על הסיבות העיקריות 

 :היו לתכנית. הסיבות השכיחות שצוינוהצטרפותן הן בעת ילהשתתף בתכנית ועל ציפיות

 מרבית המשתתפות ציינו את הציפייה שלהן לעבוד  -השתלב בעבודה במקצוע הנלמד רצון ל

תן הצטרפובתחום הנלמד בהכשרה המקצועית. נשים בקבוצת עיצוב האופנה שעבדו בתפירה לפני 

 לתכנית ציינו כי ציפו לשדרג את העסקים הקטנים שלהן. 

  בשל ו לתכנית באווחו כי מהמשתתפות די רבות - העשרה עצמיתלהשיג ידע ולרכוש רצון

טיפול בילדים בבין השאר ת הידע שלהן בתחום, א ביהרחלהתעניינות אישית בתחום הנלמד ורצון 

 . ייםעצמלצרכים עיצוב בגדים בשיטות להתעמלות אישית וב קטנים,

  לצאת מהבית ומהשגרה היומית ורצון היו נשים שתיארו צורך  - מצב הנפשיהלשפר את רצון

 חברתיים והיכרות עם אנשים חדשים. לפתח קשרים 

את מודעות הנשים  גביררצונן של המשתתפות לה – עלתה בקבוצת הדרכת הספורט סיבה נוספת

הבדואיות מהיישובים שלהן לחשיבות ההתעמלות והפעילויות הספורטיביות ורצונן למלא את 

 ם. יפר הבדואיהמחסור במורות או מדריכות ספורט במכוני כושר בסביבה, בגנים ובבתי הס

 נגד השתתפות בתכנית סיבות 

תהליך קבלת ההחלטה בנוגע להשתתפותן בתכנית היה היו בהן שמקבוצות המיקוד עם הנשים עלה כי 

 מלווה בהתלבטויות שנבעו משתי סיבות עיקריות: 

  חשש וכן  יכולת ללכת ברגל-מהבית ואיגדול בעיות תחבורה )מחסור בתחבורה ציבורית, מרחק

 ידה בהוצאות הנסיעות(עמ-מאי

 ( יכולת לשלב בין שעות -סידור מתאים לילדים וחשש מאיהעדר טיפול בבית ובילדים קטנים

 העבודה לבין ההשתתפות בתכנית(. 

 את לסיים הצלחה-מאי חשש כגון, בתכנית לימודיםב הקשורותציינו סיבות אחרות,  מהנשים בודדות

 .הקורסהרב של  כומשכן ו נוכחות ינתמבח הקורס בדרישות עמידה-מאי חשש, ההכשרה
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 בתהליך המשפחה תמיכת

פעילה בקורסים, ה ההשתתפותאת ו יציאתה מהביתת את דורש תכניתלפותה של אישה בדואית צטרה

בני משפחה אחרים ואפילו שכנים או קרובי  ,זוגה ןב ם שללהיות מלווה בהתנגדותוהיא עלולה 

מראש לא  ,המשפחהם שנתקלו בהתנגדות חזקה מצד בני משפחה מרוחקים יותר. חשוב לזכור כי נשי

הן נשים שלא נתקלו בהתנגדויות מסוג זה או שהצליחו להתמודד המשתתפות ולפיכך  לתכנית, פנו

בעיקר בתקופה כי  סיפרומהן  רבות ,המשתתפות בקבוצות המיקודעל כך כשנשאלו זאת,  למרות .מןע

להשתתף ן ת. לדבריהן, בני הזוג לא תמכו בהחלטנתקלו בהתנגדותהראשונה להשתתפותן בתכנית 

 רכזת התכניתפנתה נשים כדי לעזור לפגע ביכולתן לטפל בבית ובילדים. תחשש שבשל בתכנית, בעיקר 

התחילו בתכנית מהנשים חלק  .הנשים בתכנית לאפשר את השתתפות םשכנעלכדי  מבני הזוג כמהל

בין הטיפול  משלבות בהצלחה ןשה ול הוכיחת לללא הסכמה ראשונית של הבעל וניסו במהלך התכני

   בין ההשתתפות בתכנית.לבבית ובילדים 

מצד  תחום זהלימודיהן בספציפית להמשתתפות על התנגדות  רופיס בקבוצת הדרכת הספורט

התנגדות  התמודד עםנאלצו ללכן לא ורווקות  יוה במסלול זהמשתתפות המרבית  אמנם .הסביבה

 היא הכשרההשמשום  – להשתתף בתכנית ןלא תמכו בהחלטת אותן ם מהסובביםרבי , אךמצד בני זוג

עבודה בגלל מחסור סוג זה של ב ןפקפקו ביכולתה של התכנית לשלבומשום ש בתחום הספורט

להשתלב בלימודים  לשכנעןניסיונות זאת נתקלו לא אחת ב תבעקבו. במקומות עבודה מתאימים

 .הרך בגיל וטיפול הוראה למשליותר,  גדולים בהם עבודההמציאת  סיכויישבתחומים 

 לתכנית תןהצטרפוהמשתתפות במועד  מאפייני. 4

באמצעות עצמן המשתתפות ממתבססים על מידע שהתקבל על כלל המשתתפות,  ,הנתונים בפרק זה

  .במועד הראשון תןהאישי א   ןאיויהר

 .מסלולי ההכשרה תמציג את מספר המרואיינות לפי שלוש 0לוח 

  מסלוליםלפי  ,: מספר המשתתפות שרואיינו2לוח 
 (n=43)  סה"כ קבוצה

 00 עיצוב אופנה

 33 הדרכת ספורט

 04 טיפול בגיל הרך

 

  מאפיינים דמוגרפיים

  :יו( ה43מתוך  38שליש מהמשתתפות )כ; 40עד  38 ההמשתתפות בתכנית הי ם שלגיליהטווח גיל 

. (6)לוח  ומעלה 63 היו בנות, והיתר 64עד  03 היו בנות( 43מתוך  00; כשליש )ומטה 04 בנות

מרבית הנשים היו  בקבוצת הדרכת הספורט ניכר הבדל בין המסלולים: מבחינת גיל המשתתפות

)נתונים  63-היו בנות יותר מוב למחציתן רבקבוצת עיצוב האופנה קואילו , 60צעירות עד גיל 

  שאינם בלוח(.
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 33) לחמישיתנשואות, וקרוב היו  (43מתוך  56)תתפות יותר משלושה רבעים מהמש :מצב משפחתי 
ות פבקרב המשתתפות בקבוצת הדרכת הספורט שיעור המשתת .(6)לוח  ( רווקות43 מתוך

 שני והי (69)למרביתן  ,שאינן רווקות )נשואות וגרושות(הנשים  54-מיותר. הגבוה ב ההרווקות הי
ארבעה ילדים לפחות. המשתתפות בקבוצת היו ( 09)מהן קרוב לשני שלישים לילדים לפחות, ו
  דול של ילדים יחסית לשאר הקבוצות.בעלות מספר ג והיעיצוב האופנה 

   (מוחלטים מספרים)ב גיל ולפי מצב משפחתילפי  ות: התפלגות המשתתפ3לוח 
 (n=43)  סה"כ 

  גיל
04-38 38 

64-03 00 

54-63 39 

40-53 3 
  

  מצב משפחתי
 56 נשואה

 33 הרווק

 0 גרושה
 

 מגורים שוביי
לקייה, שגב שלום,  ובהםם מוכרים, ימכפרים בדואי והי (43מתוך  57מרבית המשתתפות בתכנית )

  .מוכרים-לאים ימכפרים בדואהיו  והיתר ;מרהטהיו ע; כעשירית מהמשתתפות חורה ותל שב

  ותפקודי בריאותי מצב
מגבלה  על קיומה של ןווחידהיה  ת התכניתתתפומשמדד לבחינת המצב הבריאותי והתפקודי של 
, סוג העבודה שלהן יומיתהעבודה המספר שעות  לפי ,תפקודית כלשהי שמשפיעה על יכולתן לעבוד

 6כי משתתפות בודדות בלבד )אינן מסוגלות לעבוד. מהממצאים עולה הן ותקופות מסוימות שבהן 
 דיווחו שהן מוגבלות ביכולתן לעבוד.  (43מתוך 

  השכלה
שנות לימוד; יותר  33בעלות השכלה שאינה עולה על  יו( ה43מתוך  35רבע מהנשים ) כי מראה 5לוח 

בעלות היו ( 43מתוך  7עשירית )לשנות לימוד ומעל  30בעלות  יו( ה43מתוך  66)ממחצית הנשים 
 תיכונית. -השכלה על

 ( מוחלטים )במספרים השכלה לפי המשתתפות התפלגות: 6 לוח
 (n=43)  "כסה 

 30 לימוד שנות 7-0

 5 לימוד שנות 33-30

 00 מלאה בגרות תעודת ללא ומעלה לימוד שנות 30

 36 מלאה בגרות עם לימוד שנות 30

 7 תיכונית*-על השכלה
  .אקדמית השכלה בעלות נשים 3 כוללזה  נתון* 
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 מרביתשל ההשכלה  רמת, צעירות ממשתתפות המורכבת קבוצה, הספורט ת, בקבוצת הדרככמצופה

שנות לימוד לפחות(. כמו כן,  30היו בעלות  משתתפות 33 מתוך 30) יותר גבוהה הייתההמשתתפות 

 (.משתתפות 04 מתוך 37) לימוד שנות 30 בעלותהמשתתפות  מרביתהיו  הרך בגיל הטיפולבקבוצת 

 מקצועית הכשרה
אחד לפחות כשרה מקצועי ( דיווחו כי השתתפו בעבר בקורס ה43מתוך  03)מהמשתתפות יותר משליש 

( 43מתוך  33מן המשתתפות ) יותר מרבעל(, וספרות גננותלע וסיטיפול בילדים, , בתחומים כגון תפירה)

 הכשרה קודמת.מתעודת הסמכה מקצועית  תהיהי

מחצית המשתתפות בקבוצת עיצוב האופנה דיווחו כי השתתפו ; גם בנושא זה יש הבדל בין הקבוצות

בעבר, בעיקר בתחום התפירה, ומחציתן אף קיבלו תעודות הסמכה במקצוע בהכשרות מקצועיות 

 שלמדו. 

 כלכלי מצב
יכולים  ןהן ובני משפחת עד כמה של המשתתפות: פי הערכתן הסובייקטיבית-המצב הכלכלי נמדד על

לכסות את ההוצאות החודשיות הבסיסיות של משק הבית, כגון מזון, חשמל וטלפון. כמעט מחצית 

לכסות את ההוצאות הבסיסיות של משק הבית  ותמצליח ן( דיווחו כי אינ43מתוך  03ת )המשתתפו

 (. 4)לוח 

 ( מוחלטים מספרים)בהצלחה במימון הוצאות הבית להערכת המשתתפות : 5לוח 
 (n=43)  סה"כ מצליחותכמה  עד

 0 במידה רבה

 08 למדי

 00 לא כל כך

 5 בכלל לא
 

 תעסוקתי סיוןינ
  באותו מקום עבודה. ,רציפותב ,חודשים ומעלהשלושה כעבודה שנמשכה  הוגדרהעבודה רציפה 

לפני שניסיון בעבודה רציפה בחמש השנים  המחצית מהנשים שהשתתפו בתכנית הילכי  עולה 3מלוח 

 . הצטרפותן לתכנית

 ( מוחלטים סיון תעסוקתי של המשתתפות )במספריםי: נ4לוח 
 (n=43)  סה"כ 

   03 בודה רציפהלא עבדה מעולם בע

  שלפני לא עבדה בעבודה רציפה בחמש השנים
 אך עבדה בעבודה רציפה בעבר התכנית
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 08 התכנית שלפניעבדה בעבודה רציפה בחמש השנים 
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בעבודה רציפה  ןהשתלבות-שכיחות לאיהסיבות ה , אלה היו(08שלא עבדו ) פי דיווח המשתתפות-על

 : לתכניתהצטרפותן לפני 

 משתתפות 36 :מציאת מקומות עבודה באזור המגורים-ת עבודה מתאימה בכלל ואימציא-אי   

 תמשתתפו 33 :עבורםבמציאת סידור מתאים -טיפול בילדים קטנים ואי  

  כישורים מקצועיים )הכשרה והעדר ים )ידע במחשב, שליטה בשפה העברית( יכישורים בסיסהעדר

  .משתתפות 9 :מקצועית, ידע בתחום היזמות(

  התכנית לפניש השנים בחמש משתתפותהשל  מאפייני התעסוקה .5

הצטרפותן  לפניש( עבדו בעבודה רציפה כלשהי בחמש השנים 43 מתוך 08המשתתפות בתכנית ) תחצימ

 באותן ואל נשים שלומתאר את מאפייני התעסוקה  וז קבוצה-תתב מתמקד בדוחזה  חלקלתכנית. 

 ןאיוים על מידע שהתקבל מהמשתתפות באמצעות הרגם בפרק זה הנתונים מתבססי .שנים חמש

תן במועד הראשון. האישי  א 

 בחמש השנים טו  נ  העבודה משך 
שעבדו בעבודה רציפה כלשהי בחמש השנים שלפני הצטרפותן  קרוב למחצית המשתתפותעבודתן של 

 .(9)לוח  עבדו במשך פחות משנה ארבע, ורק משנתייםלמעלה  נמשכה( 36לתכנית )

 ( מוחלטים לתכנית )במספריםההצטרפות לפני שעבודה בחמש השנים משך : 7לוח 
  *(n=09)  סה"כ עבדה במשך
 5 פחות משנה

 30 שנה עד שנתיים

 6 יותר משנתיים עד שלוש שנים

 30 יותר משלוש שנים
 ו* הנתונים אינם כוללים משתתפת אחת שדיווחה כי הייתה לה עבודה רציפה בחמש השנים שקדמ

 ותה לתכנית אך לא ענתה על שאלה זו. להצטרפ

 ( מוחלטים אחרונה )במספריםהרציפה העבודה ה: מועד הפסקת 1לוח 
 (n=03)  סה"כ מועד הפסקת העבודה לפני ההצטרפות לתכנית:

 7 עבדה בעת הכניסה לתכנית

 3 חודשים לשישה חודש בין

 5 בין שנה לשנתיים

 6 בין שנתיים לשלוש

 9 בין שלוש לארבע שנים

 0 בין ארבע לחמש שנים
יתה להן עבודה רציפה בחמש השנים שקדמו ישתי משתתפות שדיווחו כי ה יםכוללהנתונים אינם * 

 לא ענו על שאלה זו. הן לתכנית אך להצטרפותן 
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  האחרונה הרציפה העבודה מאפייני
 צף טרם השתתפותן בתכנית:להלן מאפייניה של העבודה האחרונה שבה עבדו המשתתפות בר

  :( הועסקו במשרה חלקית. 39קרוב לשני שלישים מהנשים )היקף משרה 

 5-ו עבדו כעצמאיות 4, ( קיבלו את שכרן ממקום העבודה37) המכריע של הנשים סטטוס: הרוב 

  חברת כוח אדם.שכרן מאת בלו יק

  :ת הכנסה חודשית נמוכה ( היו בעלו09מתוך  37המשתתפות )ים משליששני למעלה מרמת הכנסה

 בחשבון שרוב הנשים, כאמור, עבדו במשרה חלקית. חשוב להביא  אך(, 7ש''ח )לוח  0400 -מ

  :בגני ובתפקידי סייעות עבודות הוראה בבתי ספר ב המשתתפות היו מועסקות בעיקרמשלח היד

 (.3עבודות פקידות )בו (7שירותים )במכירות וב ,(33ילדים )

 (מוחלטים לפי דיווח המשתתפות )במספרים ,החודשית ברוטו מעבודה ההכנסה גובה: 2לוח 

   *(n=09)  סה"כ הכנסה:הרמת 
3000-400 ₪ 3 

3400-3003 ₪ 0 

0000-3403 ₪ 6 

0400-0003 ₪ 8 

6000-0403 ₪ 5 

6003 -6300 ₪ 5 
 וקדמהנתונים אינם כוללים משתתפת אחת שדיווחה כי הייתה לה עבודה רציפה בחמש השנים ש* 

 להצטרפותה לתכנית אך לא ענתה על שאלה זו. 

 בחמש השנים עבודההלהפסקת  סיבותה
 , אלו היולתכניתטרם הצטרפותן המשתתפות שהפסיקו את עבודתן בחמש השנים פי דיווח -על

 : כךהסיבות השכיחות ל

 ( שהפסיקו 38מתוך  30פיטורין או סיום חוזה העבודה)  

  ( 38מתוך  5) ;מתן תנאים סוציאליים(-שכר נמוך, איתנאי עבודה לא מתאימים )כגון 

  אבטלה בחמש השניםה משך
תשע מהנשים היו מועסקות בעבודה רציפה בזמן הצטרפותן לתכנית ועוד משתתפת אחת עבדה 

 בעבודה רציפה במחצית השנה שלפני הצטרפותה לתכנית. 

 (. 8תכנית )לוח להצטרפותן היתר לא היו מועסקות בעבודה רציפה לפחות שנה לפני 

  תכניתה יישום ה שלהערכ. 6

המשוב מוצג לגבי . יישום התכניתפרק זה עוסק במשוב שהתקבל מהמשתתפות ומאנשי הצוות על 

קורס  ,(3.0 )סעיף סדנת גיבוש והעצמה ,(3.3)סעיף  תמקצועיה רההכשה :הרכיבים הבאים בתכנית

 .(3.5)ההכשרות בזמן  בעבודה השילובהמשתתפות לצורך  ליווי( וכן 3.6 )סעיף יזמות עסקית
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 מקצועיתההכשרה ה 6.1

צוות מדריכות מקצועיות ממכללת "יקי"  :היו מדריכים מקצועייםת והמקצועימדריכי ההכשרות 

הייתה מדריכת  לת "עמל הישגים"למדריכה מקצועית ממכ להדרכת ספורט;במסלול לימד  בבאר שבע

 .הן שלימדו בקורס הטיפול בגיל הרך ועיות מהתמ''תוצוות מדריכות מקצ עיצוב האופנה; מסלול

 המקצועיות מבנה ההכשרות
 על פני ּווהתפרׂש 0008ת ראשיהחלו ב זה מחקרבמעקב היו נתונים לש המקצועית ההכשרה קורסי

משך ל המקצועית ההכשרהפסקה וההכשרת הספורט ועיצוב האופנה  בקבוצות .שנה וחציכתקופה של 

ילדים ללמצוא סידור  משום שהתקשו ,מהותיבשל דרישת המשתתפות הא בעיקר ,שלושה-חודשיים

  בחופשת הקיץ.

של  ההיקפשעות, ו 800-כ הטיפול בגיל הרך היהעיצוב האופנה ומסלולי ב ההכשרה המקצועיתהיקף 

מפגשים התקיימו בתדירות של השעות.  500-כת הספורט היה הדרכמסלול ב המקצועית ההכשרה

חלק יוחדו  התכניתחשוב לציין כי בתחילת שעות.  חמשכ ךאר מפגשכל  .ממוצעב בשבועים פעמשלוש 

  .הבא(סעיף פירוט בר' ) העצמהללגיבוש ו םמפגשיהמ

משך וקורסי ההכשרות המקצועיות משך ציינו כי רבית המשתתפות רכזי התכנית, ההנהלה וכן מ

כי רכזי התכנית  גם יינופות וענה על ציפיותיהן. רבות מן המשתתפות צתמשתלתאים ההמפגשים 

 רכיהן ולדרישותיהן.ו"חופשות" לצלמועדי היציאה להפסקות או  ואת התאימו את מועדי המפגשים

שעות בשעות המפגשים ולעתים התנגשו , הכשרות המקצועיותהעבדו בזמן  מהנשיםכמה זאת,  עם

 .שלהן העבודה

 ההפסקלכי  ציינומשתתפות . החלקים שניל החולקהאופנה  עיצוב מסלולב המקצועית ההכשרה

  רצף הלימודים. תקטיע כןו מסוימים יםתכנ על לחזור צורךה למשל ,היו השלכות שליליות בתכנית

כלל, הן כהמפגשים התקיימו במבנים השייכים לבית ספר, למכללה ולמרכז מתנדבים בבאר שבע. 

 . ציודם ומהמהתנאים הפיזייואף  ות רצון מהמיקוםעיהמשתתפות והן הרכזות הביעו שב

  תהמקצועי בהכשרה היקף ההשתתפות
אחת הרכזות ציינה כי המשתתפות נדרשו לבוא למפגשים וכי השתתפותן בהמשך התכנית הותנתה 

מפגשי ההכשרה, וזו ל התחברו" הן"פי דיווח המשתתפות -עלאך בהיקף נוכחותן ובמחויבותן לתכנית. 

הראיונות עם הרכזות מ .הפורמלית מחויבותן רק, ולא הייתה הסיבה שהשתדלו לבוא לכל המפגשים

ההכשרה המקצועית ההשתתפות במפגשי תדירות ומקבוצות המיקוד בקרב המשתתפות עולה כי 

 . המסלוליםד בכל ומא בוההעד ג בוההה גיתהי

אופנה, הנשים דיווחו כי לעתים היה להן העיצוב של ושל הדרכת הספורט  ,מסלוליםי נבשעם זאת, 

 ובאנשים ש במיוחדו טרידוה בחורףקשיים הוחרפו ה. תחבורהבעיות פגשים בגלל למקשה להגיע 

פי -עלד כדי להגיע בזמן למפגשים. וקדמות מאוהן נאלצו להתעורר בשעות מ ;מכפרים מרוחקים

ממספר רב התקבצו אותן קבוצות בשהנשים משום בעיה זו  לפתורהנהלת התכנית היה קשה הרכזות ו
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הטיפול בגיל הרך היה קל יותר במסלול כולן. לפשרות לארגן הסעה אחת תה אישל כפרים ולא הי

 יותר.רחב היקף ההשתתפות היה  ולכןלארגן הסעה למקום הקורס, 

 רצון מההכשרה המקצועיתהשביעות 
קטגוריות תשובה )"בכלל לא", "לא כל ארבע התבקשו לציין, לפי  האישי עם המשתתפות הן ןאיויבר

 ., באיזו מידה היו מרוצות מההכשרה המקצועיתד"(ומא כך", "מרוצה", "מרוצה

המקצועית  ההכשרהד מומרוצות מאאו  ( היו מרוצות43מתוך  58המשתתפות ) רובעולה כי  30מלוח 

היו שבעות רצון  ןמרבית ;מקבוצות המיקוד עם המשתתפות ו. ממצאים דומים עלהשתתפושבה  

רסים ומשיטות הלימוד. מרבית המשתתפות מהתכנים, ממדריכות הקו – כללכמקורסי ההכשרה 

וכי הן ממליצות לנשים אחרות  מבחינתןד והיו מעניינים מא תהמקצועיבהכשרה  דיווחו כי הקורסים

בעיקר, לפי דיווח הנשים, מהשלכתה  הדומה להשתתף בתכנית. שביעות רצון רבה זו נבע ןמצבש

ייהן להשתלב בעבודה ולשפר את מצבן על הגברת סיכו המקצועיים החיובית של השתתפותן בקורסים

 ,עם נשים, יציאה מהביתחדשות ת יוהכלכלי וכן מהשלכתה על תחומים נוספים בחייהן, כגון היכרו

 טחונן העצמי. יהשגרה וחיזוק בשבירת 

היבטים בקורסי  כמההביעו שביעות רצון נמוכה יותר משמשתתפות היו בקבוצות המיקוד,  ,זה עם

וא ה :חוסר שביעות רצון מקצב הלימודיםהובע משל, בקבוצת עיצוב האופנה ההכשרה המקצועית. ל

 ה שבמסלולבאותה קבוצה, וכן בקבוצ .לרמת השכלתן של המשתתפותדיו לא הותאם ומהיר מדי היה 

זמן להתנסות  די בלי לאפשרדווח על חוסר שביעות רצון מהתמקדות בחומר תאורטי  ,הדרכת הספורט

 . שנלמדבחומר  מעשית

 (מוחלטים מספרים)ב הבוגרות עם הראיונות, לפי המקצועית מההכשרה רצון שביעות: 80 לוח
 (*n=40)  סה"כ 

 00 מרוצה מאוד

 08 מרוצה

 0 לא כל כך מרוצה

 0 בכלל לא מרוצה
 לא ענו על שאלה זו. 43-הנוספות מתוך ה משתתפותה ארבע* 

 והצעות לשיפור הפעלת ההכשרה המקצועיתבקשיים 
לבין  ק בין עמותת אג'יקהדושיתוף פעולה נוצר הרכזים עלה כי עם יונות עם הנהלת התכנית והראמ

ולספק  עם הקשיים ר להתמודדועזכדי לבכך יה וה ,המקצועיים ההכשרה הגופים שהפעילו את קורסי

 מענה מידי לכל בעיה שעלתה בהפעלת הקורסים.

קשיים במהלך כמה תתפות הצביעו על חלק מהמשועם זאת המרואיינים מצוות ההפעלה בתכנית 

 :הוהן מבחינת אופן התנהלות הכשרהכני הו, הן מבחינת תהקורסיםהפעלת 

 המשתתפות הציעו  :ספורטהאופנה והדרכת הקורסים לעיצוב ב מחסור במפגשי התנסות מעשית

 . ולהאריך את משכם מפגשי התנסות מעשית עוד וסיףלה אךלצמצם את המפגשים התאורטיים 
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 קבוצת בבעיקר בקבוצת הדרכת הספורט ו ,בהבנת השפהשהתקשו משתתפות  היו :ה בעבריתהדרכ

המשתתפות הקושי היה של עיקר  .ההדרכה בשפה העבריתה תנהלהבהן ש ,עיצוב האופנה

 . חסרות ההשכלההמבוגרות ו

 בקרב  משתתפותהכלפי ההכשרה ת קורס ומדריכשל היחס האישי האווירה ומרצון מ-שביעות-אי

חשוב לציין כי מפעילי התכנית נענו  :אופנהההדרכת הספורט ועיצוב  מסלוליבמהמשתתפות חלק 

 לבקשת המשתתפות והחליפו את המדריכות. 

 רה כשלמחסור בציוד בסיסי מתאים הנחוץ לה הכוונה :עיצוב האופנה מסלולב מחסור בציוד

מגהצים. בו יםמשולחנות מתאי, במכונות תפירה מקצועיות, במחסור בבדים ללמשיעילה, 

ת בדים מתאימים. ייהן לשלם מכספן האישי לקנהיה עלי בותורקהמשתתפות ציינו כי לעתים 

נשים היו שמשום  וצרמהנשים כי העיכוב בקניית הבדים או המחסור בהם נכמה לכך ציינו בקשר 

מרבית  ועיהתמודד עם קשיים אלו הצכדי לאת דמי ההשתתפות בקורס. במועד לא שילמו ש

 .במסלול המקצועי תחילת הקורסבלציוד מתאים ואיכותי כבר  להבא תפות לדאוגהמשת

  לא תמיד הקצב לדבריהן : משתתפות בקבוצת עיצוב האופנההחלק מ לדעתמהיר קצב לימודים

השוני במאפייני המשתתפות  עקב ,המקצועי כל המשתתפות בקורסרמת ההשכלה של תאם את 

להרכיב . הוצע וכדומהגיל, השכלה, מיומנות מבחינת וכן  מבחינת ידע קודם בתחום התפירה

 קבוצות הומוגניות מבחינת המאפיינים השונים. -הומוגנית יותר או לחלק את הקבוצה לתת הקבוצ

  העצמה סדנת 6.2

יכלו להשתתף המשתתפות בכל הקבוצות  .בהכשרה הקבוצתית סדנת ההעצמה היא שלב מרכזי נוסף

 מסלוליםיים מהנמקצועית. בשההכשרה ם במפגשיהד בבד עם לרוב בכבר עם הצטרפותן לתכנית ובה 

לעודד את ר בעיקנועדה  סדנההית. גם במקביל לקורסי היזמות העסקנעשו חלק ממפגשי הסדנה 

פתח מיומנויות לונן העצמי ביכולתן להשתלב בעבודה וטחיבלחזק את לעבודה, לצאת המשתתפות 

 אישיות. 

ראיונות עם בו קבוצות המיקוד עם הנשיםבבעיקר מקורו מידע שאפשר למצוא  של הדוח זה חלקב

 מנחי הסדנאות. עם רכזי התכנית ועם הנהלת התכנית, 

  עצמההת הההשתתפות בסדנהיקף 
. ממסלול אחד למשנהומקבוצות המיקוד עולה כי היקף הנוכחות בסדנאות ההעצמה היה שונה 

. הסדנה מפגשימרבית שתתפו בנשים כי ההטיפול בגיל הרך והדרכת הספורט דיווחו הבמסלולי 

עיצוב האופנה דיווחו על היקף  מסלולבאלו ומרבית המשתתפות במסלולים הנשים חלק מולם, וא

 סדנה. הכני ותמשום שהנשים לא מצאו עניין בנוכחות קטן עד בינוני, בעיקר 

  העצמההת סדנ מבנה
מפגשים. מרבית המרואיינים מצוות  עשרהעל פני  והן התפרׂשּו ,שעותכשלושים משך הסדנה היה 

הטיפול בגיל הרך במסלול משתתפות היו  , אךנכוןכי משך הסדנה סברו ההפעלה ורוב המשתתפות 

  צורך בהארכת הסדנה.יש ציינו כי שהדרכת הספורט ובמסלול 
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שעות, בתדירות של פעם בשבוע. כמעט כל  שעתיים לשלושהמפגשים היה בין כל אחד ממשך 

ציינו כי המפגשים היו ארוכים  בודדות משתתפות. יינו כי משך המפגשים התאים להןהמשתתפות צ

קורסי של המפגשים גם  לפניהם או אחריהם התקיימו הםבשבימים אם התקיימו מדי, במיוחד 

 ההכשרה המקצועית. 

  עצמההה תבסדנוהנושאים  התכנים
 ובהם ,צוות ההפעלה של התכניתתחומים, לרוב ממגוון ו אנשי מקצוע מיסדנאות ההעצמה הי נחמ

מערך את מנהל התכנית, מנהלת עמותת אג'יק, עובדת סוציאלית פעילה קהילתית ומאמן אישי. 

 סדנאות. האת מרבית מפגשי שהנחו  , והםבעיקר הנהלת התכנית והמאמן האישי ובשיהסדנה ג

 : ההסדנ ההתמקדשבהם  םנושאילהלן ה

 מי: חשיפה לסיפורי הצלחה ומפגש עם נשים שהצליחו טחון עציסיפוק תמיכה נפשית וחיזוק ב

  זיהוי מוקדי הצלחה אישיים; חיזוק דימוי עצמי; לפתוח עסקים עצמאיים

  נת היתרונות הגלומים בהשתלבות בעבודהבהלעבודה: לצאת הגברת מוטיבציה ורצון  

 לפי הקניית כלים להתמודדות עם קשיים בעקבות היציאה לעבודה: התנגדות בני משפחה כ

שילוב בין ניהול משק בית לבין השתלבות ; קשיים בפתיחת עסקים עצמאיים; השתלבות בעבודה

  בעבודה

 זיהוי חסמים ; אישית-תקשורת בין; אישיות: שיווק עצמי-ןפיתוח מיומנויות אישיות ובי

  .ומשאבים אישיים

 רבה  תועלתם בה שהייתהו חיוניים היו הסדנה נושאיסברו שרוב  ההפעלה מצוות המרואיינים

 ומיעוטהעצמי של הנשים  טחונןיחוסר ב ובלט הסדנה בתחילת, יםהמנח אחדדברי  פי-על. ותלמשתתפ

 לגבי הןיתפיסותבו יהןבעמדות פוהשתק יםדברה .ביכולתן לצאת לעבודה ולהצליח בה שלהן האמונה

, ןלדעתעל כן  בגידול הילדים ובטיפול במשק הבית. תמקדלה עליהן נשים שבהיותן חשו הן ;מעמדן

 טחונןיב בחיזוק הקשורים אלההפיקו את התועלת המרבית בסדנה היו  מהםשהעיקריים  הנושאים

  .ןשלה האישיים המשאבים בזיהויו העצמי

 העצמההת בסדנשיטות ההוראה 
 בכמה שיטות הוראה:נעשתה סדנה הנחיה בה

 הרצאות - השיטה הפרונטלית  

 העלאת נושאים לדיון המשתתפות  

 ושימוש בדוגמאות מחיי המשתתפות ציותסימול  

 סיפורי הצלחהפגשים עם מ" " 

בשל פשטותם ביותר,  יםפי המנחה, הסימולציות והשימוש בדוגמאות מחיי המשתתפות היו מוצלח-על

 . של המפגשיםת ודינמיותרומתם ל
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חים אור הוזמנו אליהםשמפגשים בבעיקר  מצאו ענייןבקבוצות המיקוד עם הנשים הן דיווחו כי 

הן במסגרת , ןמשלהשל עסקים קידום עצמאי בו ההקמשהצליחו במבחוץ נשים למשל חיצוניים, 

 נשים.  ן שללוניהב"הרצאות אורחים" והן במסגרת הסיורים לעסקים 

 העצמההת סדנמ רצוןה שביעות
זה היה כי רכיב דיווחו שהרגישו  ותעט. ממרבית המשתתפות דיווחו שהיו מרוצות מסדנאות ההעצמה

 הכשרה המקצועית. ל המיותר בתכנית וכי היה מקום להקדיש את המפגשים האל

גם שככלל צוות ההפעלה דיווח שהמשוב מהמשתתפות במהלך הפעלת סדנאות ההעצמה היה חיובי ו

 הנשים שבעות רצון מהסדנאות. היו 

 קורס יזמות עסקית  6.3

צוות מקצועי  , מפית עסקיתס יזמּוקורמסלול הציעה התכנית לקראת סוף ההכשרות המקצועיות בכל 

מיועדים להקנות ידע בסיסי ומושגי יסוד ביזמות היו  קורסי היזמות .עסקיםהמתחום הכלכלה וניהול 

  עסקים עצמאיים.של וניהול  הלצורך הקמ

 שלושים. המידע התקבל מהיזמות זה עוסק במשוב מהמשתתפות ומצוות המנחים של קורסיסעיף 

הסתיים טרם בעת ההערכה  .הדרכת הספורט ועיצוב האופנה –ים מקצועיים מסלולי נשממשתתפות 

  .לדעתן עליומשתתפות שאלנו את הולכן לא  ,הרך בגיל הטיפול מסלולבהיזמות  קורס

 ההשתתפות בקורס היזמות היקף 
 מהראיונות עם המנחים ומקבוצות המיקוד בקרב המשתתפות עלה כי היקף הנוכחות במפגשי קורס

המקצועית. ההיקף היה  היחסית להיקף הנוכחות במפגשי ההכשרמצומצם היה  העסקיתהיזמות 

 אילוורחב בינוני עד היקף ההשתתפות במפגשים היה  הדרכת הספורט מסלולב המסלולים:שונה בין 

 יותר. מצומצםהיקף ה היה עיצוב האופנהבמסלול 

 :להלןל הסיבות בש כני הקורסותעניין בחוסר מ נבעהסדירות בהגעה למפגשים -אי

  ת ולא היו מעוניינות מלכתחילה בפתיחת עסקים עצמאייםמוֹ עצמן יזָּ בלא ראו שמשתתפות היו.  

 התקשו לעתים בהבנת החומרבעיקר מקבוצת עיצוב האופנה ,נשים מבוגרות , . 

  קורס היזמות מבנה
. בועיות; כשלוש שעות שמפגשיםעשרה פני -שעות על כשלושיםהיה  היזמות העסקית משך קורס

היו  .והתאים להם טובוהמרואיינים מצוות ההפעלה ציינו כי משך הקורס היה  מרבית המשתתפות

נידונו  אחדים . לטענתם, נושאיםהקורס אתלהאריך ציינו כי יש ש ,אחד המנחיםגם ו ,משתתפות

 ךרהיה טוב אילו הוא אפשר העמקה בנושאים מסוימיםלכדי ו; זמןקוצר הבגלל  ותשטחיבו ותבכללי

 .הקורס
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  היזמּות בקורס והנושאים התכנים
 התחומים להלן:  תחמשבעיקר המנחים והנהלת התכנית. הקורס התמקד ב ובשימערך הקורס גאת 

 ומהשלבי הקמת עסק עצמאי: הגדרת עסק, בניית תכנית עסקית, סקירת מקורות מימון וכד  

  בנקים, קשר עם שלטונות המסעם ניהול פיננסי של העסק: תמחור, קריאת דוחות כספיים, עבודה 

  ונושאים אחרים מתחום החשבונאות הפיננסית

  :ומהיחסי ציבור וכד, פרסום, קידום מכירותשיווק העסק   

  :חובות כלפי עובדיםדיני עבודההיבטים משפטיים בניהול עסק ,  

 ומהניהול צוות וכדעם העובדים,  יםיחסמעביד: -עובד יקשר. 

 ,נסות באווירת העבודה ולראות מקרוב איך עסקים מתנהלים בשטחלהתלאפשר למשתתפות כדי 

אלגרבייה, מתפרה -כושר בבאקהמכון  :נשיםשל  ןבהקמת ,נערכו סיורים לעסקים עצמאיים מוצלחים

 בנצרת ומפעל לייצור סבונים בפקיעין. 

הקמת הפיקו המשתתפות תועלת היו מושגי יסוד בתחום  מהםש העיקריים יםהנושאהמנחים,  דבריל

 שיווק כןו ותמכיר ,ההכנסה מס שלטונות עם קשר, וניהולו בנק חשבון פתיחת, זעיריםה עסקיםה

 להן ועזרו העצמי טחונןימהמשתתפות ציינו כי מפגשי הקורס חיזקו את ב רבותו המנחים אחד. העסק

  .עצמאיים עסקים מפתיחת הרתיעה על להתגבר

 המשתתפותחלק מופות בתחומים רבים, המנחים היזמות תרמו למשתת קורסיש הסכמה הייתהש אף

 ומוטיבציה רצוןובעלות  ינוניתב השכלה בעלות, צעירות למשתתפות וחדבמי התאימו כי דיווחו

 מסלולב המשתתפות שלמידת ההתאמה הגבוהה  נהיולכך צ הכדוגמ .עצמאית בעבודה להשתלב

 ושבעיצוב האופנה, במסלול  ,זאת אלה. לעומתהמאפיינים ההיו בעלות  שרובןהדרכת הספורט, 

יו ה :יתה נמוכה יותרימידת ההתאמה ה ,מבוגרות ובעלות השכלה נמוכה יחסיתהשתתפו נשים 

בהבנת הנושאים שהתקשו ידע במושגי יסוד בסיסיים בחומר הנלמד,  להן חסרשמשתתפות 

 ן בפתיחת עסקים עצמאיים. ושלא היה להן ענייהתאורטיים 

 ותהיזמ שיטות ההוראה בקורס
 :ותמרכזיבקורס נעשתה בכמה שיטות  ההוראה

 השיטה הפרונטלית  

  דיונים 

 ליםיתרג 

 חלוקת דפי מידע וסיכום בחלק מהמפגשים 

 סיורי עסקים 

שתתפות מהמ ותרבכלל, המשתתפות הביעו שביעות רצון רבה משיטות ההוראה. אחד המנחים וכ

כלי  – בשפה הערבית ומר הנלמד,של הח מפורטיםכתובים והציעו להשתמש יותר בחלוקת סיכומים 

 השתלבות בעבודה.הלאחר פתיחת העסקים או שיוכל לשרת את המשתתפות בעתיד, עזר 
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  תמקורס היזמּו רצוןהשביעות 

מרוצות או  היו מרוצותככלל שעולה כי מרבית המשתתפות בקורסי היזמות העסקית דיווחו  33מלוח 

 בהם השתתפו.שד מקורסי היזמות ומא

 (*מוחלטים )במספריםלפי הראיונות עם הבוגרות  ,ביעות רצון מקורסי היזמות העסקיתש :88 לוח
 (n=07)  סה"כ 

 36 מרוצה מאוד

 33 מרוצה

 6 לא כל כך מרוצה

 0 בכלל לא מרוצה
 כלל 43 מתוךהמטפלות לגיל הרך ושתי משתתפות מקבוצת עיצוב האופנה  קבוצתב המשתתפות 04 *

 . ולא נכללו בסך הכול הזה זו השאל על ענו לא המשתתפות

   והצעות לשיפורקשיים בהפעלת קורסי היזמות 

  ו:הן לתוכן הקורס והן לצד הניהולי שלנגעו  היזמות העסקית הקשיים בהפעלת קורסי

 פי דיווח אחד המנחים, קושי זה נבע -על - המשתתפותחלק מין ביזמות עסקית בקרב יחוסר ענ

דה הבדואי: בתחום הדרכת הספורט ניתן לפתוח עסקים בשוק העבו האובייקטיבימהמצב 

כן רצוי לדבריו להשקיע מאמצים -עצמאיים בשוק זה, אך יש בעיה בתחום עיצוב האופנה. על

 בבחירת קורסי הכשרה במסלולים המתאימים לפתיחת עסק עצמאי בשוק העבודה הבדואי. 

 כני הקורס ומאחר שהבנת ת - בקרב המשתתפות המבוגרותכני הקורסים ותקצת קשיי הבנה של מ

תורכב ממשתתפות משתתפות הקבוצת שע אחד המנחים לדאוג יקשורה למאפייני המשתתפות הצ

א הציע ו. הרמת השכלה בינונית לפחות גםו מוטיבציה ורצון עז להשתלב בעבודה גםשיש להן 

בד ולא רצון לצאת מהבית בלהמוטיבציה שלהן היא המשתתפות שמשילובן בתכנית של להימנע 

 ן ביזמות עסקית.נעניי

 ומהוכד שולחנות, לוח כתיבה, אמצעי המחשה - מחסור בציוד בסיסי 

 מבחינת המרחק ממקום המגוריםאו  מבחינת תנאים פיזיים - לא מתאים אתר 

 ביטול על או על היעדרות  יידוע-איכגון  - בעיות תקשורת בין צוות ההפעלה לבין המשתתפות

  מפגשים

 בעבודה  ובשילה תהליך 6.4

למשתתפות  ם שהציעהתכניהו אופן הליווי העסקי :עבודהבכנית בשילוב הת תעזרזה מתאר את פרק 

; ותהליך וקשיים הצלחה גורמי –הקמת העסקים העצמאיים  תהליך; שהיו מעוניינות בהקמת עסקים

   מעוניינות להשתלב בעבודות שכירות.יו השעבור המשתתפות באיתור מקומות עבודה 

 ות המלווה כלל את הנהלת התכנית, רכז היחידה ליזמות עסקית ויועץ כלכלי; כולם מתמחיםהצו

 בתחומי הניהול והליווי העסקי. 
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יכלו לנצל את הליווי העסקי לקראת סוף הלימודים בהכשרות המקצועיות בכל קבוצה  המשתתפות

 גם אות פגישות אישיות במסגר הליווי הוצע מהמסלולים אחד בכל. ההכשרות בשנה שלאחר סיום וגם

 בין היועצים הכלכליים לבין המשתתפות. טלפון בשיחות

  עצמאיים עסקים של םהקמת תהליך

 על נפל רב נטל. שלמדו םבתחו עסקהקמת  ליזוםליישם את הנלמד ו החליטו המשתתפותמ חלק

בקשו להצביע על הת תןא   ןאיויבר בתכנית. ההפעלה מצוות מקצועי וליווי סיוע גם שקיבלו אף, כתפיהן

נתקלו באותו  בהםשבתהליך הקמת העסקים וניהולם וכן על הקשיים  תןלהצלחהגורמים המרכזיים 

   תהליך.

 : םניהולבו העסקים בהקמתפי הערכתן, -על, המשתתפות להצלחת העיקריים הגורמים להלן

 אליו והתחברות המקצועית ההכשרהאו  העבודה תחוםב עניין 

 התכנית מצוותי והעסקי והייעוץ הכלכל התמיכה  

 מבחינה כלכלית ותעסוקתית  םלהתקד ורצון מוטיבציה 

 העסק ופתיחת מימון המאפשר טוב כלכלי מצב  

 הקמת העסקים וניהולם:  במהלך קשיים על דיווחו משתתפותחלק מה

 והתפירה האופנה עיצוב מעולם מסוימים תחומיםבלא מספקת  הכשרה   

 והשיווק הפרסום תחום הכרת-אי 

 מהעסק מועטה הכנסה  

 מבחינתתנאים פיזיים ו מבחינת מיקום גאוגרפי, מבחינת והתאמת-אי אף-עלהעבודה בבית  ביצוע 

  העבודה לבין המשפחה חייבין  העירובבשל  כןו ציוד

 מתאימים שולחנותו בדים מתאימים, מכונות תפירה מקצועיות כגון, בציוד מחסור 

 כספים גבייתו דות עם לקוחות לא מרוציםהתמוד כגון, לקוחות עם בקשרים בעיות. 

  למעוניינות בהקמת עסק הליווי העסקי מאפייני

או בעקבות פנייה יזומה של לקבל ייעוץ  משתתפות של ןבקשתבעקבות נערכו  הליווי העסקי פגישות

, משתתפתלבניית תכנית עסקית  יהההמרכזי  ןנכות. פוטנציאליותת מוֹ זָּ שזוהו כיַ  הצוות אל משתתפות

בניית ל, הגדרת קהל היעד והיקף השוקל, בחירת המוצר או השירותל, הגדרת העסקלב למת תשוובה 

  . דומהיות כלכלית וכאבדיקת כדל, תכנית פיננסית לעסק מבחינת הכנסות והוצאות

במועד  עם המשתתפות בראיונותעם מרבית המשתתפות.  פגישות התקיימו פי דיווח אחד היועצים-על

קיבלו ייעוץ עסקי מצוות היועצים הכלכליים במהלך שוחו דיו (53מתוך  05ממחציתן ) יותר ,יהשנ

 קבוצת הטיפול בגיל הרך. במרביתן השתתפו בתכנית.  ןהשתתפות

 בלו מידע וייעוץ: יבהם קשים המרכזיים נושאהכי אלה היו  ודיווחהמשתתפות 

  אופן קבלת הלוואה לצורך הקמת העסק 
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 של העסק ניהול כלכלי נכוןל כלים.  

  העסקי מהליווי הרצון שביעות

עם . שקיבלו מהייעוץ דומא מרוצות או מרוצות היוששקיבלו ייעוץ עסקי דיווחו  המשתתפותכל  כמעט

  עם היועצים הכלכליים. פגישות אישיות יותרזאת, חלקן ציינו כי היה צורך ב

 שכירותבתור ינות לעבוד ילמעונ אופן איתור מקומות עבודה

בתור היו מעוניינות להשתלב בעבודות אם מקומות עבודה לל המשתתפות הן שאיתרו לעצמן בדרך כ

 ההמנהל בהפנימחלק מהמשתתפות קיבלו סיוע מרכזי התכנית ואנשי ההפעלה,  פי דיווח-לעשכירות. 

 . תכניתה לש ות המקצועיותההכשרמסלולי למקומות עבודה שחיפשו עובדים בתחום 

 הקבוצתית הההכשרסיום משנה  במהלךבעבודה  שילוב. 7

הקמת עסק  באמצעות ,העבודה בעולם שילוב המשתתפות תהליך החל הקבוצתיות ההכשרות סיום עם

המשתתפות  התעסוקה של מוצגים מאפייניבפרק זה  בעבודות שכירות. ןהשמת באמצעות אועצמאי 

סעיף )בעבודות לוב היקף השי :להלןההיבטים  בו נבחנים הקבוצתית. הההכשר מסיום שנה במהלך

 ימאחר שמועד. (9.6סעיף ) ותשתלבות בעבודה-והסיבות לאי (9.0סעיף ) , מאפייני העבודות(9.3

 יהםשלאחר שנהה, ים זה מזהשונהיו מסלול כל ב הקבוצתיות ההכשרות ההתחלה והסיום של

 דאחכל ב המקצועית הההכשר, לפי מועד סיום 0030 ספטמברל 0030 מארס יןב הסתיימה

 . מסלוליםמה

תפת לגבי העבודות שעבדה המאפיינים התעסוקתיים בפרק זה מבוססים על נתונים שנאספו מכל משת

 .בהן שבוע או יותר ברציפות

  של כלל המשתתפות בעבודה השילובהיקף  7.1

( עבדו בעבודה 53מתוך  03) ן( כי יותר ממחצית30לוח עולה ) במועד השני מהראיונות עם המשתתפות

( היו משולבות בעבודה גם 03משתתפות )מתוך עשרים  .מסיום ההכשרות שנהה במהלך תאחת לפחו

תן שנה מסיום איון א  ילאחר שנה מסיום ההכשרה, כלומר התמידו בעבודה עד למועד ביצוע הר

 ההכשרה. 

 (מוחלטים )במספריםהקבוצתית  הההכשרשנה מסיום הך במהלהיקף השילוב בעבודה : 82לוח 
  

 סה''כ
(n=46) 

עיצוב 
 אופנה

(n=16) 

הדרכת 
 ספורט

(n=9) 

טיפול בגיל 
 הרך

(n=21) 

 83 5 1 24  ה הקבוצתיתההכשר סיוםשנה מ וךעבדו בת

     ה זו:שנתוך עבדו בשבהן מספר העבודות 
 36 6 3 00 עבודה אחת 

 0 3 0 6 שתי עבודות 

 0 3 0 3 שלוש עבודות 
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הקשיים  נוכחות דומות באוכלוסיות אחרות, אך לבתכני ףהיקהממעט  ךאמנם נמו ף עבודה זההיק

המיוחדים הכרוכים בשילוב נשים מהאוכלוסייה הבדואית בעולם העבודה בכלל ובתחום היזמות 

 .מוצלחות למדינחשבות  ותוצאות אל ,וביחס למאמצים אחרים שנעשו בתחום זה פרטהעסקית ב

 תקימוקדם מדי לבדהוא מועד  –ת הקבוצתיו ותההכשרמסיום  שנה –כי מועד הבדיקה גם יתכן י

-עלש אפשר. תלתכני הצטרפותמצב התעסוקתי של המשתתפות לפני הבין הן לבינ אהתוצאות ולהשוו

פרק זמן ארוך כעבור  מצב התעסוקה של המשתתפות התכנית יש לבדוק את הצלחתנת לבחון את מ

  יותר.

 רצון מהן המאפייני העבודות ושביעות  7.2

( עבדו 5ובודדות ) ,( עבדו במהלך השנה בעבודה אחת03מתוך  00לבו בעבודה )רוב המשתתפות ששו

עבודות מאז  07-המשתתפות שעבדו היו מועסקות ב 03(. בסך הכול, 30לוח ר' בשתי עבודות ומעלה )

 העבודות. 07תן לתכנית. בסעיף זה נתאר את מאפייני כל הצטרפו

 סוג העבודה

 םשבה מסלוליםה בתחומי בעבודות לרוב שולבו הן כי ולהע המועסקות המשתתפות עם מהראיונות

 (:36המשתתפות )לוח  בקרבהשכיחות  העבודות להלןהשתתפו בתכנית. 

  בהן עבדו שרוב העבודות  - טכנייםהוחופשיים מקטגוריית המקצועות העבודות במקצועות

הדרכה ות עבוד , היוקבוצת הדרכת הספורטמקבוצת הטיפול בגיל הרך ומהמשתתפות, בעיקר 

וראה בבתי ספר יסודיים ובגני העבודות כן ובתחומים שבהם הוכשרו במסלולים המקצועיים 

 (.07מתוך  00ילדים )

 קבוצת עיצוב מבעיקר המשתתפות,  בהן עבדושכרבע מהעבודות  - עבודות מקצועיות בתעשייה

 (.07מתוך  9היו בתחומי התפירה והחייטות ), האופנה

 נותן השכר

השכר משלם ( 07מתוך  33עולה כי ביותר ממחצית העבודות שבהן עבדו המשתתפות )ן להל 36מלוח 

 ( המשתתפות דיווחו כי הן עצמאיות.07מתוך  7המעסיק או מקום העבודה ובשליש מהעבודות ) היה

 מסלוליהמשתתפות מ: מסלולי הלימוד המקצועיים בוגרות ביןה גורם מבדיל יתהינותן השכר זהות 

; בהן השתלבו היו עבודות שכירותשוהטיפול בגיל הרך דיווחו כי העבודות הדרכת הספורט 

 בהן השתלבו היו עבודות עצמאיות. שהמשתתפות מקבוצת עיצוב האופנה דיווחו כי העבודות 

 משרהההיקף 

משתתפות ה 4.(09מתוך  05בהן עבדו המשתתפות היו עבודות במשרה חלקית )שמרבית העבודות 

 עבודות במשרה מלאה. הבודדות שדיווחו על הרך היו מקבוצת הטיפול בגיל 

                                                   
 ענייןלא נתקבל מידע ב ההכשרה הקבוצתיתמשתתפות בשנה שלאחר סיום ה של יהןעבודות 07-על שתיים מ 4

 .הרצון ושביעות ההכנסה, המשרה היקף
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 בהןשמכלל העבודות ; )(מוחלטים )במספרים ןדיווח לפי ,המשתתפות של העבודות מאפייני: 83לוח 
 (סיום ההכשרה הקבוצתיתעבדו המשתתפות לאחר 

 (n=07)  סה''כ 

   סוגי העבודות
 22 סה''כ

 00 עבודות במקצועות חופשיים וטכניים

 9 דות מקצועיות בתעשייה עבו

 3 ת פקידּועבודות 

 3 עבודות בלתי מקצועיות

  נותן השכר 
 22 סה''כ

 33 מקום העבודה או המעסיק

 7 של משתתפת התכנית עצמאיהעסק ה

 0 חברת כוח אדם או קבלן

 0 משפחתיהעסק ה

  משרהההיקף 

 *27 סה''כ
 6 מלאה

 05 חלקית
 . היקף המשרהבקשר לבל מידע עבודות לא התקה 07-מ 0על *

 הכנסה הגובה 

ההכנסה  ,המשתתפות עבדו בהןש –( 09 תוךמ 8) – מהעבודות רבעכב כי עולה להלן 35בלוח  מהנתונים

ש''ח;  0,000-3,003 תהיהי ההכנסה( 09 מתוך 4) העבודותמש''ח; בקרוב לחמישית  3,000הייתה עד 

 5,000 תהיש''ח, וביתר העבודות ההכנסה הי 6,000-0,003 תהיהי ההכנסה( 09 מתוך 30) לחציבקרוב 

 .המועסקות מרבית של המצומצם עבודתןלהיקף  קשורההכנסה  גובהכי  הזכירל חשוב. ומעלה''ח ש

 כללמ(; )מוחלטים במספרים)המשתתפות  לפי דיווח ות,: גובה ההכנסה ברוטו מעבוד86לוח 
 (המשתתפות ודעב בהןש העבודות

 * (n=09)  סה''כ רמת הכנסה

3,000-400 ₪ 8 

3400-3003 ₪ 5 

0000-3403 ₪ 3 

0400-0003 ₪ 5 

6000-0403 ₪ 8 

 0 ומעלה ₪ 5000
 בקשרהתקבל מידע  לא ההכשרה הקבוצתיתהמשתתפות בשנה שלאחר סיום של  עבודותה 07תוך מ 0  על *

 ."כבסה נכללו לא ולכן, ההכנסה גובהל
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 הטבות ותנאים סוציאליים 

עבודות  00מתוך  8בהן עבדו )שבפחות ממחצית העבודות השכירות רק המרואיינות, לפי דיווח 

 . פנסיה קרן וניתנהלימי חופשה  ןזכאותהוכרה עבור ימי מחלה, בשכירות( ניתן תשלום 

 השביעות רצון מהעבוד

פי ארבע -מהיבטים שונים של כל עבודה, על ןהתבקשו לציין את מידת שביעות רצונ ותהמשתתפ

(. נמצא מספר 34)לוח  ד", "מרוצה", "לא כל כך מרוצה" ו"בכלל לא מרוצה"ו"מרוצה מא – יותקטגור

מהשכר דיווחו על שביעות רצון מסוג העבודה. מספר קטן יחסית דיווחו על שביעות רצון שגדול יחסית 

 להתקדם במקום העבודה. ומהסיכויים 

מתוך (;)מוחלטים )במספרים ותהעבודשל נבחרים : שביעות רצון של המשתתפות מהיבטים 85לוח 
 בהן עבדו המשתתפות(שכלל העבודות 
 * (n=09)  כ"סה מרוצות/מרוצות מאוד:

 00  העבודה סוגמ

 36 השכרמ

 33 העבודה במקום להתקדם סיכוייםמה
 ."כבסה נכללו לא ולכן ,ןנרצו שביעותל בקשרהתקבל מידע  לאהמשתתפות  של עבודותה 07תוך מ 0 על *

 עבודה הפסקת

הופסקו עד למועד השני של ביצוע המחקר  07עבודות מתוך  7מהראיונות עם המשתתפות עלה כי 

 : ותעבודההסיבות שצוינו להפסקת להלן (. הקבוצתיות כשנה מסיום ההכשרות)

  תנאים פיזיים קשים 

  סגירת עסק עצמאי בשל הפסד 

  יותרטובה מציאת עבודה 

 סיום חוזה עבודה. 

 שתלבות בעבודה ה-סיבות לאי 7.3

במהלך כלשהי  לא השתלבו בעבודה (53מתוך  00) השני במועד המרואיינותכפי שצוין, קרוב למחצית 

נשאלו על הסיבות שמנעו מהן להשתלב בעבודה בתחום  הן. הקבוצתיות סיום ההכשרותשנה מ

 למדו במסגרת התכנית. שההכשרה המקצועית 

 עסקים הקמתם של-לאי סיבות

 :כךהשכיחות ל הסיבות רו מדוע לא הקימו עסקים עצמאיים. הן הצביעו עלהמשתתפות הסבי

 הטחון עצמי לגבי היכולת לנהל את העסק בהצלחיחוסר בכן חשש מכישלון ו  

  קשיים כלכליים ומחסור במקורות מימון לקניית ציוד 

 לביצוע העבודהמתאים מציאת מקום -אי 
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ר קשר עם ויצלצורך הרתיעת הנשים מה נוספת: ציינו סיב מנהל התכנית ואחד היועצים הכלכליים

דווח על להעסקים ואת רשום כדי ל ,שלטונות מס ההכנסהו ביטוח לאומיהמוסד לגורמי הממסד, כגון 

  הכנסות מהם.

  שכירות בעבודות השתלבות-לאי סיבות

  :הוכשרו ושבבעבודות שכירות בתחום  תןהשתלבו-איהסיבות השכיחות שציינו המשתתפות ללהלן 

 בתחומי ההכשרה שנלמדו  בכלל, ובפרט ים בנגבימחסור במקומות עבודה ביישובים הבדוא

 בתכנית

 לעבוד מחוץ  ן של המשתתפותיכולת-ואי ם בנגבימחסור באמצעי תחבורה ביישובים הבדואי

  ליישובי המגורים שלהן

 שרה ההכ בתחום התכנית במסגרתמעשית מספקת  התנסות העדרו בכלל בעבודה ניסיון חוסר

  נלמדש

מצב בריאותי  ,התנגדות בן משפחה ליציאה לעבודה גון, כסיבות אישיותציינו נשים חלק מה, כן כמו

 קצבאות.  סקת קבלה שלחשש מהפוהתחלת לימודים  ,לא טוב

 עבודה  חיפוש

דיווחו  (00מתוך  33שנה מסיום ההכשרות )העבודה במהלך ביותר ממחצית המשתתפות שלא השתלבו 

. הן מחפשות עבודה (הקבוצתיות ההכשרות סיוםלאחר  שנהבמועד השני ) ,תןא   ןאיויע הרביצו בעתש

דיווחו שהן מתכוונות לפתוח עסקים  7-תכנית, וב הןה שלההכשר מסלולש עבודה בוחיפעל כולן דיווחו 

 עצמאיים בתחומי ההכשרה המקצועית שלמדו. 

  : הערכת המשתתפות. תרומת התכנית8

  ורכיביה.תרומת התכנית  המשתתפות את העריכואיך פרק זה מסכם 

 תרומת ההכשרות המקצועיות 

השתתפותן בקורסי ההכשרה שמקבוצות המיקוד עם המשתתפות עולה כי מרבית הנשים העריכו 

עשויה להגביר במידה רבה את סיכוייהן להשתלב בעולם העבודה הן כעצמאיות והן כשכירות. בעיקר 

לאורך ההכשרה  ציינו כי הרכיב המעשי בקורס; הן הטיפול בגיל הרך ממסלולבלט הדבר בקרב נשים 

טחונן העצמי ביכולתן ליישם את מה שלמדו יד לחיזוק בותרם מא הקבוצתית ובשלב הליווי האישי

 וביכולתן להשתלב בעבודה בעתיד.ההכשרה במהלך 

רה, בהוספת עם זאת, חלק גדול מהמשתתפות הדגישו את הצורך בהוספת מפגשים לקורסי ההכש

 תכנים מתקדמים יותר בתחומי ההכשרות הספציפיות ובמתן יותר אפשרות להתנסות מעשית: 

  תופרות בתור בקבוצת עיצוב האופנה, חלק מהנשים ציינו כי הן מעריכות שיצליחו לעבוד

זקוקות יהיו אך  ,עיצוב בסיסי של בגדיםבעבודות תפירה פשוטות או בעצמאיות בבתיהן 

ביכולתן לפנות למקומות עבודה או ות מוגברת על מנת להיות בטוחות יותר בעצמן להתנסות מעשי

 לפתוח עסקים עצמאיים גדולים. 
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  בקבוצת הדרכת הספורט, הנשים ציינו כי הן מעריכות שבעקבות השתתפותן בקורס יצליחו

מדריכות לחוגי ספורט או קבוצות התעמלות קטנות בכפריהן, אך הן בתור להשתלב בעבודה 

, תןבנושאים מסוימים בתחום הכשר יותר רחבידע להן התנסות מעשית וכן  יםמרגישות שחסר

 אירוביקה. וב הפעלת מכשירי כושרלמשל ב

אופנה והדרכת ספורט אשר דיווחו כי היו מעוניינות ה, חלק גדול מהנשים בקבוצות עיצוב כמו כן

כדי למצוא סיוע מצוות התכנית להשתלב בעבודות שכירות בתחומים שלמדו, הדגישו את הצורך ב

אופן איתור עבודה כזו ובשל המחסור  עלידע  להןחסר משום שבעיקר  ,מקומות עבודה מתאימים

 . ןבמקומות עבודה באזורי המגורים שלה

  קורסי היזמות העסקיתשל ם תרומת

כמה  עדהמיקוד  בקבוצות דגישוה ספורט הדרכת ובמסלול האופנה צובעי במסלול המשתתפות מרבית

הן בתחומים  ,קודם אליו נחשפו שלא בסיסי ידעלהן  הקנו: הם חשובים היזמות העסקית קורסיהיו 

מהן דיווחו כי הן מעריכות  רבותכלכליים בסיסיים והן בתחום פתיחת עסקים וניהולם. עם זאת, 

. עבודהבבינונית להשתלבותן  במידה רקבקורס היזמות העסקית עשויה לתרום  השתתפותןש

דיווחו כי הקורס לא עסק במידה מספקת בנושאים  שכירות בתורתתפות המעוניינות לעבוד המש

 דיולא היה מעמיק  הקורסש, ואילו המעוניינות בפתיחת עסקים עצמאיים הרגישו ןלההרלוונטיים 

 .עצמאי עסק תהקמל ראויכ להכינן כדי

  בתכנית להשתתף ותנוספלנשים  המלצה

של הנשים מהתכנית, הן התבקשו לציין אם היו ממליצות לנשים אחרות  ת שביעות רצונןאד ומדדי לכ

, בעיקר מפני על כך ( עולה כי כולן היו ממליצות33. מהממצאים )לוח הבמצב דומה לשלהן להשתתף ב

( ומגבירה את הסיכויים להשתלבות 53מתוך  39שהתכנית מקנה העשרה וידע אישי בתחום הנלמד )

 (. 53מתוך  35בעבודה )

 (יםאחוזב) תכניתה על המשתתפות להמלצות עיקריות : סיבות84וח ל
 * (n=53)  "כסה :המרואיינות לדעת התכנית
 69 הנלמד בתחום אישי וידע העשרה מקנה

 60 בעבודה להשתלב הסיכויים את מגבירה

 39 הילדים עם והקשר היחס בשיפור עוזרת

 39 אחרים אנשים ולהכיר מהבית לצאת מאפשרת

 34 עצמי ביטחון ומחזקת נפשית תמיכה מקנה
  .53-ל םמימסתכ םאינמספרי המשיבות את התשובות השונות  לכןו, אחת מסיבה יותר לציין ניתן היה* 

 בתכנית חיוביים היבטים

 ינו: יצהמשתתפות השכיחים ביותר שהחיוביים להלן היבטי התכנית 

  בודה בכלל וביכולתן להקים עסקים טחון עצמי ביכולתן להשתלב בעיברכשו תמיכה והן קיבלו

 בפרט. 

 באופן מקצועי ומעניין ומדיההדרכה ל יצוות. 
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 רכיהן. והבנה לצ ודרייפה למשתתפות וש והתייחסההדרכה  יצוות 

 להגביר את סיכויי השתלבותן  ותעשויוכך הן תעודות במקצועות שנלמדו,  ובלימקצוע וק ורכש הן

  בעבודה.

  בהקמת עסקים  הןבתחום היזמות העסקית שיכולים לעזור ל ידע וכלים מקצועיים ורכשהן

  .ניהולםבו עצמאיים

  נה( ובתחומים שונים )כגון תחום הטיפול בילדים, הספורט, התזשלהן אישי הידע הת ו אריהעשהן

 . הןתיומשפחלו הןיכולים לעזור לש

 ה,ההכשרבקורסי משתתפות ציינו היבטים חיוביים נוספים, כגון הארגון והסדר חלק מה, כמו כן

 ר נשים חדשות. ימהבית ולהכ תהמשתתפות והאפשרות לצא קרבהאווירה החיובית ב

 היבטים שליליים בתכנית 

 היו: בהםהיבטים שליליים. השכיחים שכמה חלק מהמשתתפות ציינו כי לתכנית היו 

  לא  – סקים עצמאייםע ובהקמתר למשתתפות במציאת עבודה ועזלהבטחות הלא תמיד קוימו

  מבחינת היקף העזרה ולא מבחינת תדירות המפגשים שנועדו לעזרה.

  מדריכים,  וחלפומצם היקף ההכשרות המקצועיות, הוצ: ובהיקפןההכשרות  שינויים במבנהנעשו

 וכדומה.  שונו שעות המפגשים

  נוספים.  לימוד כניובתצורך היה וקצרות מדי היו ההכשרות 

  לעתיד כיווניםו לקחים. 9

 נושאים:כמה לקחים באפשר להפיק חקר ממצאי הממ

 אוכלוסיית היעד הקריטריונים להגדרת חידוד  .א

בשתיים . של המשתתפותמאפייני הרקע  מבחינתה הטרוגנית תייאוכלוסיית המשתתפות בתכנית ה

 בעלות היו משתתפותה רוב – קבוצת הטיפול בגיל הרך וקבוצת הדרכת הספורט – בתכניתמהקבוצות 

גילן  בעיקר :בעבודה ההשתלבות תהליך אתו ניתבתכ הלמידהאת  עליהןלהקל  עשוייםהיו ש אביםמש

לעבוד. שלהן יבציה מוטהו ןנרצו כןושלהן  קודם תעסוקתי ניסיון, יחסית גבוההה תןהשכל, צעירה

רבות משתתפות  כללהו המשתתפות במאפייני פחות אחידה הייתה האופנהקבוצת עיצוב לעומת זאת, 

של משתתפות קבוצת  ואל מאפייניהן. בעלות השכלה נמוכה ורחוקות משוק העבודה שהיו מבוגרות,

וכן בקשיים  ואל מהכשרות רצונן שביעות מידתב למשל, ההכשרות במהלך בעיות עוררו עיצוב האופנה

 בעבודה.  ןשעלו במהלך שילוב

ועמידה  טבפר מהמסלולים דבכלל ולכל אח תכניתמאפייני אוכלוסיית היעד לשל מראש  קביעה

טוב יותר  מותאמותוגם  יותר הומוגניותשהן גם קבוצות בעתיד לגייס  ואפשרי ,בקריטריונים שנקבעו

  מאפייניהן.מבחינת  תכניתל
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  ההכשרות המקצועיותההתאמה של שיפור  .ב

כלל, מרבית המשתתפות ביטאו שביעות רצון רבה ממבנה ההכשרות המקצועיות, מהתכנים, כ

של המשתתפות  הבנוכחות הגבוה השתקפההלימוד. נראה כי שביעות רצון זו  מהמדריכות ומשיטות

 בכל הקבוצות. 

מרבית הנשים העריכו כי השתתפותן בקורסי ההכשרה עשויה להגביר במידה רבה את הסיכויים שלהן 

 חלקשביטאו לצרכים ראוי לתת מענה עם זאת,  .הן כעצמאיות והן כשכירות ,העבודה להשתלב בעולם

 יותרב צורךו המקצועיות ההכשרות בתחומייותר  מתקדמים תכנים בלמידת צורך :תפותמהמשת

   .מעשית התנסות

חד הקשיים העיקריים שעלו במהלך הפעלת קורסי ההכשרה המקצועית הופיע בעיקר בקרב א

 המפגשים הועברומהעובדה שחלק מ נבע זה שיוק המשתתפות המבוגרות ובעלות ההשכלה הנמוכה.

 התאמת קצב הלימודים המהיר לרמת ההשכלה של המשתתפות.   -איכן מית ובשפה העבר

 . הקורסיםיעילה של  וראהלהמתאים  בסיסיבציוד  מחסורהיה מסלולים מה ייםנשקושי נוסף ב

להצעות שהעלו המשתתפות ואנשי ההפעלה של  היענותללשקול כדאי לצורך ההתמודדות עם הקשיים 

 ההתנסות מפגשי מספרת א ליהגד; להתאורטיים מפגשיםה מספר את צמצם, ל, למשלהתכנית

וכן לדאוג  סיוןיוהנ יכולותמבחינת ה הומוגניות קבוצות-לתת הקבוצה את חלקל; כםיהארלו המעשית

  .םהקורסי תחילת עם כברלציוד מתאים ואיכותי 

 למשתתפותהליווי האישי הרחבת  .ג

מעלים שתי סוגיות  תהליך שילובן בעבודהב למשתתפותהאישי הממצאים שעלו במחקר לגבי הליווי 

 :עיקריות

  פק ליווי עסקי יצוות ההפעלה ס - העסקית היזמות תחוםל פנותל שהחליטו משתתפותאצל

מסלול בכל  המקצועיתליווי ניתן לקראת סוף ההכשרה ה .ת פוטנציאליותמוֹ למשתתפות שזוהו כיזָּ 

ה הצורך בהגברת תדירות שתתפות עלוהתמקד בעיקר בבניית תכנית עסקית. מהראיונות עם המ

בהתמודדות עם  הןלסייע ל העשוי טווח למשתתפות-תמיכה ארוכתהליווי ובהארכת משך הליווי. 

 . םהן בהקמת העסקים והן בניהול ,נתקלו םבהשהקשיים 

  אף שחלק לא קטן מהמשתתפות דיווחו כי  - בעבודות שכירות השתלבל שהחליטו משתתפותאצל

לפתוח עסקים עצמאיים, הממצאים  ןקשיים המונעים מהבשל עבודות שכירות החליטו להשתלב ב

תור ב הםב השמהבועבודה  התכנית באיתור מקומותממהן קיבלו סיוע וליווי  רק מעטותהם ש

את  .לתחום העסקי מתאימות אינןמשתתפות שלספק מענה בתחום זה לב ו. נראה כי חששכירות

 לתכניות משלימות של השמה בתעסוקה קשרל כדאי שכירותכהרואות את עתידן  המשתתפות

 . השתלבות מוצלחת בהםלו כלים לאיתור מקומות עבודהוכדאי גם להקנות להן 

 ד. התאמת קורסי היזמות העסקית למשתתפות

שביעות הרצון שביטאו המשתתפות מהיבטים בקורסי היזמות העסקית הייתה נמוכה מזו שבקורסי 

 לידי ביטוי בהיקף הנוכחות הנמוך יותר.  ההכשרות המקצועיות. הדבר בא
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מידת שביעות התבטא ב , ונראה כיתאחד המכשולים המרכזיים שעלו בקשר לקורסי היזמות העסקי   

הקורס התאים במידה  :מהמשתתפות לחלק ותכניו הקורס התאמת-אי היהשל המשתתפות,  הרצון

ות מקבוצת הדרכת הספורט. מידת רבה למשתתפות צעירות, בעלות השכלה בינונית, כגון המשתתפ

קושי בהבנת  –, והיא יצרה קשיים אחדים עיצוב האופנה בקבוצת רההתאמה הייתה נמוכה יות

אלו נבעו בעיקר מגילן המבוגר  קשיים ידע במושגים בסיסיים בחומר הנלמד. חוסרו החומר התאורטי

  ומהשכלתן הנמוכה. זה מקצועי במסלולשל המשתתפות 

יזמות רחבת ב ובעיקר, עסקיתה יזמותעצם הב עניין חוסרס היזמות העסקית הייתה עוד בעיה בקור

פי הממצאים, הקורס התאים יותר למשתתפות שתפסו את עצמן כיזמות ושהיו מעוניינות -על  .היקף

להקים עסקים עצמאיים. מידת ההתאמה הייתה נמוכה יותר אצל משתתפות שהיו מעוניינות לפתוח 

 בבית או להשתלב בעבודות שכירות.רק עסקים זעירים 

התמונה העולה מהממצאים על מידת התאמתם של קורסי היזמות העסקית למשתתפות מחזקת את 

מה שנאמר לעיל לגבי חידוד הקריטריונים לקבלה. גם בקשר לקורסים אלו עלה הצורך בהתאמה בין 

ית לבין רמת הקורסים מאפייני הרקע של המשתתפות וציפיותיהן בתחום ההשתלבות בעבודה עצמא

והתכנים שלהם. כדי ליצור את ההתאמה רצוי שהמשתתפות יהיו בעלות רמת השכלה בינונית לפחות 

ובעלות עניין ביזמות עסקית; כדאי לשקול הוראה של תוכני הקורסים בדרך "פשוטה" יותר; וחשוב 

 להוסיף תכנים בתחומים של הקמת עסקים זעירים בבית. 

  סקית ככלל והתאמתו למשתתפות מודל היזמות העה. 

 : המחקר ממצאיפי -על

 עבודות שבהן המ בלבד כשליש: היה קטן יחסית עצמאיים עסקים שפתחו המשתתפות היקף

 ההכשרה בתחום עצמאיות עבודותהיו  (03 מתוך 7) שולבו הנשים במהלך שנה מסיום ההכשרות

המשתתפות מקבוצות הטיפול  מרביתעיצוב האופנה.  בתחוםכולן  כמעט – תכניתב תהמקצועי

  .שקיבלו ההכשרה בתחומי כעצמאיותבגיל הרך והדרכת הספורט עבדו בעבודות שכירות ולא 

 היה היקפם, בבתי המשתתפות הוקמוכל העסקים  כמעט: זעירים עסקים היו שנפתחו העסקים 

  .בלבד קטנים רווחים ייצרו הםו דומא מצומצם

זמות העסקית היתכנית מידת התאמת על שאלה מהותית  עולה בפרק זהלמעלה הקשיים שנמנו  לנוכח

  :ברכיבי התכנית יםחשובשני שינויים להתמקד ב ראוינראה כי , ובכלל למשתתפות

 בבית עסקים הקמתההכשרה והליווי ב את למקד רצוי – זעירים עסקים הקמתב למעוניינות.  

 סיוע מתן הןומסלול מיוחד  ירתיצ הןלשקול  כדאי – בעבודות שכירות ותהשתלבב מעוניינותל 

, עסקית ביזמות לקורסים ןבהפניית הכרוכה מההשקעה מנעילה רצוי ;עבודה מקומות באיתור

 . בהמשך אותן ישמשו לא אשר
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