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 מכון ברוקדייל בנושא-ג'וינט-ומים נוספים של מאיירספרס

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .30-433-דמ

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

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

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

 .03-583-דמ

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

 .פעולה תכניות וכיווני

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

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

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

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

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

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

שותפים לתכנית משרד הרווחה  .בחברה הישראליתלעזור בשילובן והעולים לתפקוד עצמאי 

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

בראשון לציון, ומאז התרחבה  0000-דיות בארצות הברית. ראשית יישום התכנית ביהופדרציות ו

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

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

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

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

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

קוד ההורי, ביחסים במשפחה, במעורבות ההורים בחינוך, במצב הלימודי וההתנהגותי ההורים, בתפ

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

 ותהליכי העבודה בה.

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

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

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

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

 יישובים בארץ. 

 עצמאותא. תכנית 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ה.לרווחת הקהיל

 

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

  ובסדנאות: בפרויקטים

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

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

 . ובסדנאות שבמסגרת התכנית בפרויקטיםלהשתתף המשפחה 

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

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

 קטים אחרים מוצעים לכלל התושבים ביישוב. בלעדיים למשתתפי "עצמאות", ופרוי

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

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

 רלוונטיים נוספים מיוצגים בה.  

 ההערכהב. מחקר 

 העיקריים המחקר ויעדי המחקר מטרת

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

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

 לספק מידע על תשומות התכנית ועל דרכי העבודה בה 

 שפחות בתחומי ההתערבותלבחון את התקדמות המ 

 התכנית על המשתתפיםשל  משוב לספק 

 לבחון את השפעת התכנית על כלל הקהילה והשירותים ביישוב. 

 

 שיטת המחקר 

 המשפחותממצאי המחקר מבוססים על מידע שנאסף מההורים המשתתפים בתכנית ומרכזי 

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

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

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

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

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

 מעריכים שחלה במשפחות התקדמות כללית בכל אחד מהתחומים.

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

בשני נתונים עליהן נאספו שמשפחות  רק , ולכן נכללוים מקבילים משתי המדידותנתונ השוואה בין

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

  .במשפחות המשתתפות בתכנית

 

 :לוגיותוסוגיות מתוד כמהעולות  המחקרשיטת מ

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

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

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

   .במשפחות שהתרחש השינוי מלוא על לעמוד אפשריה ה

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

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

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

 יםובהקמ הבדלים נמצאו לא שנבדקו המדדים במרביתנתונים הראשון, בעת איסוף ההמשפחות 

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

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

  ,ביחס ההורים והרכזים  דיווחי ביןות השווינו לעמוד על השינוי שהתרחש במשפח כדיכאמור

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

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

על נתונים אובייקטיביים  מדיווחיהם יותר חיוביות היו וההורים הרכזים של הסובייקטיביות

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

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

 ניתן להסביר בשני אופנים:

ים לתקופה שבין המדידה הראשונה בשתי נקודות הזמן רלוונטיהאובייקטיביים הדיווחים  .א

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

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

ים הרכזהסובייקטיביות של השתקפה במדידות שנעשו לאחר מכן, אך כן התבטאה בהערכות 

  וההורים. 

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

 ספציפית בשאלות שהופנו לרכזים ולהורים בשתי נקודות הזמן.

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

 אוכלוסיית המחקר 

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

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

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

 לאורך ההתערבות תוצאותשמרו ילדים. נוסף על כך, כדי לבחון עד כמה נ 008מלא התקבל על  מידע



 

iv 

משפחות "בוגרות התכנית" בראשון לציון, שסיימו את השתתפותן בתכנית  05, נאסף מידע גם על זמן

 כשלוש שנים לפני הריאיון.

 כלי המחקר ואיסוף המידע

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

 שאלות שנשאלו.ל בהתאם שוניםה מקורותהמ מוצגים המחקר ממצאי
 

 הכמותי המידע
 -על המשפחות נאסף באמצעות  הכמותי המידע

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

 )ראיונות טלפוניים עם אימהות ואבות )על בסיס שאלון מובנה 

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

 המשפחות במגוון תחומי ההתערבות.

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

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

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

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

 שהתקדמו משמעותית בתחום זה. 

 ות המשתתפות ג. מאפייני המשפח

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

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

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

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

מתקשות להשתלב בקהילה ולתפקד באופן עצמאי. עדיפות ניתנה למשפחות המוכרות לשירותי 

 הרווחה, אף שהתכנית לא נועדה דווקא להן.

כנית. בהתאם לקריטריונים במחקר נבחנו מאפייני המשתתפים והתאמתם לאוכלוסיית היעד של הת

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

; אף שהתכנית פונה בדרך כלל למשפחות שיש בהן שני הורים, שולבו בה גם משפחות 67–03היו בני 

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

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

 כשעלו לישראל.  38-מ למעלה

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

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

   :הייתה נמוכה ן של מרבית המשפחותהכנסתושעבדו  ההורים

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

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

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

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

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

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

הן  האתגר היה האימהותתעסוקת  לגביואילו , העבודה לשוק בדאגה להצטרפותםמכך ופחות 

 חותמרבית המשפההכנסה מעבודה של עוד עלה כי  .שדרוגהשל הנשים והן ב התעסוקה שעות הרחבתב

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

  בתכנית.

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

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

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

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

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

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

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

 כלכלי.-, במקביל לעבודה בתחום התעסוקתינוספים נעשתה במישורים

 טמעתה ביישוביםד. יישום התכנית וה

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

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

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

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

סייעו לצוות התכנית בהפעלתה כך הם נחשפו לשיטת העבודה עם בתחילת הדרך תכנית ה

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

והעצמה של נציגים מתוך  שיתוף. נוסף על כך, התכנית כללה היישוביותועדות ההיגוי באמצעות 

אלו תרמו לקשר בין התכנית למשפחות ולעתים אף ייצגו אותן לפני הרשויות וגורמים הקהילה. 

 ביישוב.

 ולפיתוחו להדרכתו, מתאים צוות לבחירתיוחדה  מיוחדת לב תשומת - הדרכת אנשי צוות 

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

 . המשכיותהלו

                                                   
 שיעורי התעסוקה והיקפי המשרה של ההורים נותרו דומים גם בעת איסוף הנתונים הראשון. 5
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 ףליישוב ליצור שיתו כניסתם מרגע כבר פעלו התכנית אנשי - ביישוב התכנית מה שלסיו תכנון 

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

 . ולהתקיים לפעול וסיפוי

 

 עיקריות תשומות. ה

 . רכז המשפחה 1

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

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

פחה, המעורבות שלו בחייה . הקשר הרציף שלו עם המשהתכנית במסגרת במשפחההמתחוללים 

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

 משמעותי ולשמש מתווך תרבותי בעבורה בתהליך השתלבותה בישראל. 

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

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

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

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

-ב: המשפחה בצורכי מהשינוי הושפע המפגשים מקום גם. ל באופן עצמאיפעול המשפחות של הדרגתי

 התכנית.  במשרדי מרביתן התקיימו 0007-ובכמחצית מהפגישות נערכו בבית המשפחה  000908

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

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

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

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

מהמשפחות בשתי  50%עד  60%-כ עםאים אלו על נוש שוחחו הרכזים; בחינוך ההורים ומעורבות

 השנים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 להאמין יותר ביכולותיהם.  החלובעקבות זאת 

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

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

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

תכניות פרויקטים או קושי למצוא  בהםועיקרם, כתיים במער, על קשיים גם הרכזים דיווחו זאת

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

 והסדנאות הפרויקטים. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 משפחתון או מעון וסיוע במימון חוגים.

 ו. שינויים בקרב המשפחות 

 המשפחה בתחום שינויים. 1

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

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

  הילדים, ביכולתם להציב להם גבולות ובהפחתת המריבות בבית.

חל שיפור במעורבות ההורים בלימודים של הילדים ובקשר שלהם עם  - בחינוך הורים מעורבות

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

                                                   
 מהמשפחות ומטה.  00%-שיעור השתתפות נמוך הוא השתתפות של הורים מכ 6
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 84%-מ –היבטים של מעורבות ההורים בחינוך  4מתוך  5פחות בשיעור האימהות שהשיבו בחיוב על ל

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

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

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

 את מסגרת הלימודים ולרכוש ביטחון בשיחה עם המורים. 

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

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

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

 בבית. 

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

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

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

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

 ה ביישוב.  אחרים סיפרו על רצון לתעל את השינוי האישי לטובת כלל הקהיל

 . שינויים בתחום החינוך2

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

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

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

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

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

 . שינויים בתחום השימוש בשירותים וההשתלבות בקהילה 3

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

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

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

 . האימהות

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

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

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

. אחוז האבות שדיווחו כי הם משתמשים במחשב 0007-ב 70%-ל 000908-ב 97%-ה מעלייה באחוז ז

 .58%-ל 65%-עלה מ

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

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

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



 

ix 

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

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

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

ריע של ההורים הכיר שם חברים חדשים ורובם אף השתתפו באירועים חברתית, שכן הרוב המכ

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

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

ולביסוסה של רשת חברתית  הפיתוחלהם ל רמהבאירועים ובטיולים שארגנו מפעילי התכנית ת

 תומכת.

 . שינויים בתחום התעסוקה והמצב הכלכלי6

 מןהתעסוקה.  בתחום משמעותיים חסמיםאתיופיה מתמודדים עם  יוצאי - תעסוקתיים חסמים

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

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

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

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

 חוששים הםבעלויות גבוהות;  מבחינתםכרוכות  בילדים הטיפול גרותמסניסיון תעסוקתי;  נעדרים

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

 . יותר

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

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

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

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

 בתכנית:אימהות השתנה במהלך השתתפותם היקף התעסוקה של האבות וה – תעסוקה היקף

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

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

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

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

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

  והיקף המשרה של האבות לא השתנו. 

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

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

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

הירידה בתעסוקת האבות ניתן להסביר בין השאר במשבר הכלכלי הגלובלי שהתרחש בתקופת 
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, ועלה 94%-ל 88%-ירד שיעור המשפחות שבהן שני ההורים עובדים, מאה מכך, כתוצ 8המחקר.

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

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

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

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

 היום, החוגים והקייטנות השפיעו על הערכה זו. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. עיבוד נוסף העלה כי גם ללא רכיב הפנסיה היה שיפור מובהק במספר תנאי מדידה השנייהעת הב 0007
   ההעסקה שקיבלו האימהות והאבות.
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 הקושיאחד לפחות במקום העבודה. על קושי  בשתי השנים: מרבית האימהות והאבות דיווחו בעבודה

  ביצוע עבודה בהתאם להוראות בכתב. היה ביותר הבולט

 ברמת המשפחה  הכוללני השינוי. 5

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

שליטה במיומנויות וה בקהילה ההשתלבותההורים והילדים בתחומי התעסוקה, המשפחה, החינוך, 

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

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

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

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

 . הבדלים בין המשפחות בראשון לציון למשפחות ביישובים האחרים 4

 –אלה מאלה שונים  הםמאפייניבאזורים שונים בארץ שהמשתתפות בתכנית התגוררו  המשפחות

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

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

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

כל התקדמות המשפחות בשל  השוואה נוערככשנה בממוצע לפני המשפחות ביישובים האחרים. לפיכך 

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

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

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

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

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

חרים, וההורים ים בהשוואה לנתונים המקבילים בקרב האבות ביישובים האגבוהנותרו יציבים ו לציון

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

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

ייתכן כי ההבדלים בין המשפחות בראשון לציון לבין המשפחות ביישובים האחרים נובעים מהעובדה 

לציון  האחרים; בראשון ביישוביםבהפעלתה  הוחל בטרםבראשון לציון כשלוש שנים  פעלה שהתכנית

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

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

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

                                                   
שיפור בהיקף התעסוקה ובקבלת תנאי ההעסקה;  –: תעסוקה אלהמשתנים ההמדד המסכם מורכב מה 13

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

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

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

 .התערבותה לונבתקופה הראשהמשמעותית התרחשה עוד לפניו, 
  גם המשפחות בשדרות התמידו באותו מקום עבודה בדומה למשפחות בראשון לציון. 16



 

xii 

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

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

 לעומת המשפחות ביישובים האחרים.  מראשהמשפחות בראשון לציון על חוזקן היחסי של 

 "עצמאות". הערכת המשפחות את התרומה של תכנית 0

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

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

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

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

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

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

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

 ביישוב כלל קהילת יוצאי אתיופיה על התכנית השפעת. ז

ולא רק על  ,ופית ביישובעל חיי כלל חברי הקהילה האתיגם "עצמאות" פעלה במטרה להשפיע 

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

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

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

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

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

ליהנות מהשירותים  כלל בני הקהילה ביישוב, והם נהגו לבוא לשם כדי לשוחח ולעתים אף כדיללמוקד 

 שבמקור הציע המרכז למשתתפי התכנית בלבד.

 "התכנית בוגרות. המשפחות "ח

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

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

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

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

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

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

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

עדיין מועסקים בתפקידים שאינם מצריכים הכשרה מקצועית פורמלית  הם יוצאי אתיופיה בארץ:

דיהם עדיין זקוקים לעזרה בלימודים וכי הם עצמם עדיין ושכרם נותר נמוך. ההורים העריכו כי יל

 זקוקים לעזרה בתעסוקה ובקיום הקשר עם בית הספר והגן. 

  לעתיד ואתגרים סיכום. ט

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

תרמה לפיתוח שירותים לכלל קהילת יוצאי תחומי למשפחות, -נתנה מענה כוללני רב "עצמאות"כי 
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אתיופיה ביישובים שבהם הופעלה והעלתה את המודעות של אנשי המקצוע ביישובים לצורכי קהילת 

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

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

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

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

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

 אתיופיה. 

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

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

ום ההעסקה של מקצת ההורים וברמת שביעות הרצון שלהם מהעבודה. רבים מהם התמידו במק

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

 כשלוש שנים לאחר שסיימו אותה.

 למרות התקדמות המשפחות, יש תחומים שחלה בהם התקדמות פחותה:

 תחום סבוך ומורכב המושפע מחסמים תעסוקתיים ייחודיים לקהילת  היאהמשפחות  תעסוקת

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

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

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

  . תכניתשהיה להם בתחילת ה תפקידאותו ב

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

 בתחום אחד בלבד.הייתה ממוקדת ההתקדמות 

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

ם באמצעות "תכנית החומש עקרונותיה בדרכי העבודה של משרד הרווחה והשירותים החברתיי

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

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

 .בארצות הברית יהודיות פדרציות
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 דברי תודה

 בג'וינטהתכנית  ם שלמובילילו ם ליוזמי: הז שסייעו במחקרמי לנו להודות לכל  היא חובה נעימה

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

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

נורית  ,תבתממונה על התכנית מטעם לי מנגיסטו ולרכז התעסוקה יוס ,לרכזת ההדרכה עירית אייזיק

 .לפידות

 

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

  המשפחות ובאיסוף המידע.

 

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

 ששיתפו פעולה וסייעו בהשגת המידע.  המקצוע

 

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

 . ממפיס, פיטסבורג, אטלנטה, יוסטון ופרנסיסקו

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

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

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

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

 וההבאה לדפוס.
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 ענייניםהתוכן 

 1 מבוא: א פרק

 2 ההערכה ומחקר" עצמאות": ב פרק

 2 רקע. 3
 2 תהליך ההגירה 3.3
 3 קהילת יוצאי אתיופיה 3.0
 3 קשייהם של יוצאי אתיופיה 3.6

 6 התכנית תיאור .0
 6  הרקע לפיתוח התכנית 0.3
 6 אוכלוסיית היעד 0.0
 7 מטרות התכנית 0.6
 8 ת ודרכי פעולתהמבנה התכני 0.5

 10 ההערכה מחקר . 6
 10  מטרות מחקר ההערכה 6.3
 11 כלי המחקר 6.0
 12 אוכלוסיית המחקר 6.6
 13 מהלך המחקר ומועדי איסוף המידע 6.5
 14 שיטת עיבוד הנתונים 6.4
 15 אתגרים ומגבלות במחקר 6.3

 17 ממצאים: ג פרק

 17 במחקר פחותהמש של דמוגרפיים-סוציו רקע מאפייני. 3
 19 ביישובים והטמעתה עצמאות תכנית יישום. 0

 19 חשיבותה של שותפות עם גורמים ביישוב 0.3
 20 הדרכת אנשי הצוות  0.0
 21 תכנון סיום התכנית ביישוב 0.6

 22 עצמאות תכנית של עיקריות תשומות. 6
 22 רכז המשפחה 6.3
 28 הפרויקטים והסדנאות 6.0

 30 בתכנית המשפחות קרבב שינויים. 5
 30 המשפחה תחום 5.3

 34 חינוךתחום ה 5.0
 36 השתלבות ושימוש בשירותים –תחום הקהילה  5.6
 40 תחום התעסוקה ומצב כלכלי 5.5
 47 הבדלים בין המשפחות בראשון לציון למשפחות ביישובים האחרים  5.4
 49 שינוי כוללני ברמת המשפחה  5.3
 50 " עצמאות" התרומה שלאת  תהמשפחו הערכת 5.9

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

 56 ביבליוגרפיה
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  נספחים

 61 להם והסיבות וההורים הרכזים של ההיענות שיעורי   א נספח

 62 ההתערבות תחומי ארבעת את המסכם המדד בניית אופן   ב נספח

 63 בתעסוקה ההצלחה סיפורי   ג נספח

 
 לוחותהרשימת 

  ומחקר ההערכה  "עצמאות"פרק ב: 

 12 יישוב לפי, המלאים והשאלונים המשפחות התפלגות: 3 לוח

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

15 

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

16 

  פרק ג:  ממצאים

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

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

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

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

 
24 

 , המשפחות עם בעבודתם המשפחות רכזי נתקלו שבהם העיקריים הקשיים: 8 לוח
 הרכזים לדיווח בהתאם, יישוב לפי            

 
26 

 דיווח לפי, המשפחה עם המשפחה רכז מעבודת ההורים של הרצון שביעות: 7 לוח
 ההורים

27 

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

 
29 

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

 33 ההורים של נפשה בריאות בתחום לבעיות סיכון: 30 לוח

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

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

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

 37 יום-היום חיי של במיומנויות שליטה: 33 לוח

 38 האימהות דיווח לפי, בקהילה המשפחות מעורבות: 39 לוח

 43 הרכזים דיווח פי-על, משפחה לפי תעסוקה היקף: 38 לוח
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 44 ההורים דיווח לפי, ההורים בקרב מעבודה חודשי שכר: 37 לוח

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

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

 
47 

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

50 

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

 
54 

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

 תרשימיםהרשימת 

  פרק ג:  ממצאים

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

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

 

24 

 50 המשפחות אצל שיפור חל שבהם התחומים מספר: 0 תרשים

 


