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ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף

 עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
 חברתיות בסוגיות יישומי למחקר
הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות

 מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
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 הקווקז אזור עול■ באוכלוסיית העוסקים נוספים פרסומים
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תקציר
מבוא .1

 מאזור עולים 47,000 - 1996 למאי 1989 ינואר שבין בתקופה לישראל עלו הקליטה משרד נתוני על־פי
 )להלן וקברדינו-בלקריה דאגסטן אזרבייג׳ן, כגון: רפובליקות, כולל לשעבר, ברית-המועצות של הקווקז
 זו עולים קבוצת השבעים. בשנות זה מאזור ארצה עלו אשר איש 11,000לכ- הצטרפו אלה עולים קווקז(.

 טאטית - ייחודית ושפה ייחודית זהות בעלת קבוצה זוהי הרריים״. מ״יהודים המכריע ברובה מורכבת
)ג׳והורי(. יהודית

 שבעים המורחבת. למשפחתם ובסמוך גאוגרפיים בריכוזים בארץ להתגורר נוטים ההרריים קווקז עולי
 חלקם נאמד ושדרות עקיבא אור כגון מסוימים ביישובים יישובים. 20ב־ מרוכזים מהם אחוזים ושישה

.10%בכ- היישוב באוכלוסיית

 בצורך וחינוך רווחה קליטה, בתחומים שירותים נותני של ההכרה גברה השמונים שנות ראשית מאז
 למציאות אלה עולים של וההסתגלות הקליטה קשיי מקווקז. העולים באוכלוסיית מיוחד בטיפול

האחרות. העולים קבוצות רוב של לקשיים יחסית יותר ובולטים רבים היו הישראלית

 לבדיקת בין־משרדית ועדה של להקמתה 1995 שנת באמצע הביאו העולים מצוקות על אלה דיווחים
 בין פעולה שיתוף ותוך כוללת ארצית בראייה זו באוכלוסייה לטפל לניסיון ביטוי זהו קווקז. עולי נושא

 להעמקת המיועדים כאלה ביניהם ארציים, פרויקטים של ביצועם את יזמה הוועדה השונים. המשרדים
 בקרב מנהיגות ולפיתוח אלו, עולים עם העובדים מקצוע אנשי בקרב בעיקר הקווקזית, העדה על הידע

 ובתכנון מדיניות בקביעת שיסייע ומהימן כולל נתונים מאגר לבניית מחקר יזמה גם הוועדה העדה.
 תלמידי קווקז עולי ילדים ועל 18־14 גילאי מקווקז עולים נוער בני על ממצאים מציג זה דוח פרויקטים.

 בנפרד פורסמו - 64-21 בני בעולים העוסק ־ המחקר של השלישי החלק של הממצאים ה׳-ט׳. כיתות
(.1998 )קינג,

עיקריים ממצאים סיכום - קווקז ■וצא■ עולים נוער בני קליטת .2
 לישראל עלו אשר ואמהותיהם, 18־14 גילאי קווקז עולי נוער בני של ארצי מדגם בקרב נאספו הנתונים
 שני על-פי זוהו ההרריים" ה״יהודים הרריים". כ״יהודים עצמם את זיהו ואשר ואילך 1989 מינואר

 יהודית טאטית היתה בילדותה בביתה המדוברת השפה כי דיווחה שרואיינה האם (1) :קריטריונים
קווקזית. כיהודיה עצמה את מגדירה האם (2);)גו׳הורי(

 רוסית, דוברי מראיינים על-ידי ,1997 אפריל־יולי בחודשים התבצעו הנוער ובני האמהות עם הראיונות
 )א( כתשומות: שימשו אשר הכנה פעולות מספר קדמו למחקר קווקז. יוצאי הם אף היו שמחציתם

 ;התשעים בשנות שעלו קווקז עולי עם עומק ראיונות )ב( ;שטח ואנשי שירותים נותני עם עומק ראיונות
 יוצאי אוכלוסיית של אנתרופולוגי ומיפוי חקירה )ד( ;השבעים בשנות שעלו העדה בני של דיון קבוצות )ג(

ברם. חן האנתרופולוג שערך קווקז,
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ומשפחותיהם מנוער בני של רקע מאפייני
 ורק ויותר, שנים שש של ותק בעלות מחציתן ;בארץ יחסית ותיקות הנוער בני משפחות :בארץ ותק .

שנים. שלוש עד של ותק בעלות -14%
 קטנות קבוצות (.20%) ומדרבנט (53%) מבאקו בעיקר ארצה עלו הנוער בני משפחות מוצא: יישובי .

ועוד. מנלצ׳יק מקובה, ממחצ׳קלה, עלו יותר
 בית סיימו לרוב אלה אך על־תיכונית, השכלה בעלי אמנם הם מההורים מחצית ההורים: השכלת ♦

 נמוכה ההשכלה שרמת מכאן, תיכון. ספר בית סיימו לא מההורים 30%כ־ אקדמי. לא על־תיכוני ספר
 הישראלית באוכלוסייה מהרמה נמוכה לא אבל לשעבר, ברית-המועצות עולי כלל בקרב לרמה ביחס

הכללית.
מאוד. גבוה שיעור שהוא חד־הוריות, משפחות הן מהמשפחות 14%:הוריות הד־ משפחות .
 אינו הורה אף מהמשפחות 14%ב־ עובדים; הזוג בני שני (52%) מהמשפחות בכמחצית תעסוקה: .

 בקווקז. שעבדו האמהות לשיעור כמעט זהה זה ושיעור עובדות, מהאמהות שלישים כשני עובד.
 המקבילים מהשיעורים יותר הרבה נמוכים קווקז יוצאי הנוער בני הורי בקרב התעסוקה שיעורי

 )נועם, יישובים בחמישה לשעבר מברית־המועצות עולים נוער בני בקרב במחקר שנמצאו
עולה(. נוער מחקר )להלן (1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ

 בטרם עבדו מהאבות 34% לדוגמה, המשפחות. בקרב מאוד ניכרת התעסוקתי בסטטוס הירידה
 אלו במקצועות עובדים מהם 3% רק אך וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במקצועות העלייה
בארץ.

 צרכים לכיסוי מספיקות" אינן "כלל שהכנסותיהן דיווחו (24%) מהאמהות רבע כלכליים: קשיים .
עולה. נוער במחקר שנמצא מהשיעור גבוה זה שיעור בסיסיים. יום־יומיים

העברית בשפה שליטה
שלהם. הילידית השפה על בנוסף עברית מדברים הם שבבית דיווחו (44%) הנוער מבני למחצית קרוב .
 38% ;בארץ יחסית הרב הוותק על־אף בעברית, האמהות של הנמוכה השליטה רמת מאוד בולטת .

 מכתב לקרוא מסוגלות לא 65%ו- בעברית, לשוחח יכולות לא כלל או מאוד מתקשות מהאמהות
בעברית. פשוט

 אך אמהותיהם, של בעברית השליטה מרמת יותר הרבה גבוהה הנוער בני של בעברית השליטה רמת .
 בית מטלות עם להתמודד הנוער בני של יכולתם על משפיעים בעברית הקשיים נמוכה. רמה עדיין היא

מבחנים. על לענות מתקשים 36%ו־ בשיעור הנאמר את להבין מתקשים 17% לדוגמה, כך הספר.

משפחותיהם לבין הנוער בני בין גומלין יחסי
 שההורים האפשרות רקע על בין־דוריים, לקונפליקטים הציפייה לאור נבחנו זה ממכלול ממדים מספר

 התנהגות נורמות יאמצו הנוער בני בעת ובה מסורתיים ולערכים לנורמות מחויבות לגלות ימשיכו
"ישראליות".
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העלייה מאז שינויים א.
 שינוי חל לא שכללית מדווחים (87%) האמהות ושל (77%) הנוער בני של הגדול הרוב לציפיות, בניגוד .
לארץ. העלייה עקב ביניהם ביחסים .
 שינויים על לשאלות בחיוב השיבו האמהות של והן הנוער בני של הן גבוהים אחוזים אולם, .

:העלייה מאז שחלו ספציפיים
 יכולות "פחות שהן מדווחות מהאמהות 85% - השתנה ילדיהם לבין ההורים בין העזרה מאזן -

העלייה. לפני מאשר יותר" להן "עוזרים שילדיהן דיווחו 65%ו- העלייה, מאז לילדיהן לעזור"
 הנוער מבני 17% רק אך ילדיהן, עם לבלות זמן פחות להן יש שכעת ציינו מהאמהות שלישים שני -

הוריהם. עם זמן" מדי "פחות מבלים שהם דיווחו
בבית. מריבות יותר שיש ציינו 20%וכ- בקולן שומעים פחות שילדיהן ציינו (24%) מהאמהות כרבע -
 לפני מאשר כבוד בפחות אליהן מתנהגים שילדיהן דיווחו מהאמהות 11% רק זאת, למרות -

העלייה.
 העילות ביניהם. תכופים סכסוכים על דיווחו עצמם הנוער ומבני מהאמהות 20%מ- יותר לא .

וניקיון. סדר על ואי-שמירה רם בקול מוסיקה השמעת בלימודים, בעיות היו לסכסוכים העיקריות
 הנוער מבני 76%ש- כך על המצביע הממצא עם משתלב הסכסוכים על המדווחים של הנמוך האחוז .

אותם. מבינים כלל" "בדרך שהוריהם דיווחו

 בהם אין אך המשפחתית, האינטראקציה של שונים בממדים שינויים חלו אמנם כי ולומר, לסכם ניתן
אלו. ביחסים ל״משבר" סימן

במשפחה הסמכות מקור ב.
 בניגוד וזאת האם, היא שונים בנושאים "רשות" לבקש כדי הנוער בני פונים שאליה הבולטת הדמות ♦

זו. עדה בקרב המשפחה, בניהול הבכור האח של או הסבתא של בולט תפקיד לגבי הרווחת לדעה
 משיעור גבוה אחד מאף רשות לקבל צריכים אינם כי שמדווחים נוער בני שיעור נושאים, במיגוון .

 רשות לבקש מבלי הספר מבית נעדרים הם כי דיווחו הנוער מבני רבע לדוגמה, כך. שדיווחו האמהות
רשות. ללא להיעדר יכולים ילדיהן כי שדיווחו מהאמהות 10% רק לעומת אחד, מאף

מין תפקידי תפיסת ג.
 נורמות של לקיומן סימנים ישנם וציפיות, עמדות של ברמה והן בפועל התנהגות של ברמה הן .

:הנוער בני משפחות בקרב מין לתפקידי ביחס מסורתיות
 למטלות הבנים תרומת ובישול(. )ניקיון התוך־ביתיות במטלות גדול חלק לוקחות הבנות -

בשכר. ובעבודה קניות בעריכת בעיקר מתבטאת המשפחתיות
יותר". "יעבוד שהבן מצפות מהאמהות מחצית כמעט אך עובדים, מהבנים שליש -

 במספר מהבנים הציפיות לעומת מהן בציפיות הבדלים קיימים אם להעריך התבקשו עצמן הבנות .
 מוגבלות בבית, עזרה ליותר נדרשות הן האלה: בנושאים הבדלים הגדירו (53%) כמחציתן נושאים.

 שיש ציינו מהבנות 8% רק כצפוי, שלא יותר. צעיר בגיל להתחתן מהן ומצפים לבילוי ביציאה יותר
 ללמוד "יכולות שהבנות ודווקא והשכלה, מקצוע לרכישת ביחס המינים שני מבני בציפיות הבדלים

לעבודה. יותר מוקדם לצאת מהבנים מצפים כי יותר"
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 משני למעלה צעיר: בגיל לנישואין ציפייה על האמהות מצביעות בנותיהן של הנישואין גיל לגבי .
 9% רק זאת, לעומת .20 גיל כעד לנישואין הרצוי הגיל את מגדירות (69%) מהאמהות שלישים

 רחב גילים טווח על "מפוזרות" מהבנים והציפיות ,20 גיל עד יינשאו שבניהן מצפות לבנים מהאמהות
יותר.

 הן אף חושבות מהבנות 56% - אמהותיהם עם הבנות של זה בנושא ההסכמה מידת במיוחד מעניינת .
.20 גיל עד - הוא לבנות לנישואין הרצוי שהגיל

 מהבנות 79% עצמן, הבנות בקרב גם מסורתי תפקיד אימוץ של המצטיירת לתמונה ובניגוד מאידך, .
 שגם העובדה רקע על כך, כל מפתיע אינו זה שנתון ייתכן הנישואין. לאחר גם לעבוד תרצינה שהן ציינו
 בכך תמכו מהאמהות 71% כן, כמו כיום. עובדות ואף עלייתן בטרם עבדו מאמהותיהן שלישים שני

ילדים. לה שיהיו לאחר הבת בעבודת תמכו 41% רק אך הנישואין, לאחר תעבודנה שבנותיהן
 כשליש ורק האישה, תפקיד של יותר המסורתית לתפיסה נאמנים קווקז יוצאי הבנים זאת, לעומת .

הנישואין. לאחר תעבוד בעתיד שבת-זוגם מעוניינים (36%) מהם

בלימודים השתלבות
 תחום הוא קווקז יוצאי הנוער לבני מיוחדים קשיים על מדווח שבהם המרכזיים התחומים אחד

 ההורים של נתק על גם אלא הנוער בני של קשיים על רק לא מדווחים חינוך אנשי בלימודים. ההשתלבות
ילדיהם. לימודי להמשך מחויבותם וחוסר הספר מבית

כללי א.
 על להקל לכך: סיבות שתי ציינו האמהות ורוב בפנימיות, לומדים הנוער מבני אחוזים תשעה ♦

 על-ידי שצוינו הסיבות עיקר ללימוד. יותר טובים התנאים שבפנימיות או כלכלית מבחינה המשפחה
 קיימת שאינה במגמה ללמוד האפשרות יותר, נוחים ללמוד תנאי :הן בפנימייה ללימודיהם הנוער בני

גילם. בני עם להיות והרצון המגורים ביישוב
 לבגרות 23%ו־ מלאה לבגרות 60% ־ לבגרות במסלול לומדים (83%) ומעלה י׳ בכיתות התלמידים רוב ♦

חלקית.

לימודים כלפי עמדות ב.

 הלימודים• בעת כבר מקצוע ללימוד חשיבות מייחסים (89%) האמהות והן (82%) הנוער בני הן .
 61% לעומת מאוד״ כ״חשוב זאת רואים הנוער מבני 41%ש- בכך מתבטא ביניהם ההבדל התיכוניים.
מהאמהות.

 לימוד בין שהשילוב נראה בגרות. תעודת לקראת ללימודים דומה חשיבות מייחסים הם זאת, עם יחד .
מבחינתם. יותר הרצוי השילוב הוא בגרות תעודת לקראת הלימודים לבין מקצוע

 לעבוד יהיה שניתן משום לומדים, הם שבו במסלול שבחרו ציינו הנוער מבני אחוזים ושלושה עשרים .
הלימודים. סיום עם מיד רוכשים שהם במקצוע
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הספר מבית רצון שביעות ג.
 הנוער מבני 78% :הנוער בני בקרב והן האמהות בקרב הן גבוהה הספר מבית הכללית הרצון שביעות

 ה״מרוצות או (64%) ה״מרוצות" מהאמהות 74% לעומת (,11%) מאוד״ ״מרוצים או (67%) ״מרוצים״
(.10%) מאוד״

הספר בבית משמעת ד.
 את רואים מהאמהות ושליש הנוער מבני רבע יותר. נמוכה הספר בבית המשמעת מרמת הרצון שביעות

מדי". כ״חלשה המשמעת

הספר בבית הצוות יחס ה.
הנוער. בני בקרב והן האמהות בקרב הן גבוהה הספר בתי צוותי מיחס הרצון שביעות .
 טענו 7% רק ותיקים. ישראלים הורים של לזה דומה ליחס זוכות שהן דיווחו (91%) מהאמהות רוב .

גרוע". "יותר כלפיהם שהיחס
 להשוות נתבקשו הם כאשר גם כלפיהם, היחס לגבי עצמם הנוער מבני התקבלו כמעט זהים ממצאים .

אחרים. עולים כלפי וליחס ותיקים ישראלים תלמידים כלפי היחס לבין כלפיהם היחס בין

בלימודים הקשיים ו.
 את להבין מתקשים 17% בישראל: הנוער בני של יחסית הרב הוותק למרות ניכרים, בעברית הקשיים .

 יותר הרבה גבוהים אלה שיעורים במבחנים. שאלות על לענות מתקשים 36%ו־ בשיעור הנאמר
לשעבר. מברית־המועצות העולים הנוער בני כלל בקרב מהשיעורים

 מאוד דומה זה שיעור יותר. או מקצועות בשלושה במיוחד" "מצליחים שהם ציינו הנוער מבני מחצית .
 הנוער מבני אחוזים ואחד תשעים מצטיינים. או טובים כתלמידים עצמם את המגדירים לשיעור
לפחות. אחד במקצוע במיוחד" "מצליחים שהם דיווחו

 בעוד יותר, או מקצועות בשלושה כמתקשים עצמם על דיווחו (45%) הנוער מבני כמחצית שני, מצד .
 לא הנוער מבני אחוזים ארבעים זו. ברמה מתקשים שילדיהן לכך מודעות היו מהאמהות 16% שרק

מקצוע. באף מתקשים
 מספר - לקושי יותר אובייקטיבי מדד גם נבדק הנוער, בני של הסובייקטיביות לתחושות מעבר •

 אך מקצוע, באף נכשלו לא (53%) הנוער מבני מחצית בתעודה. נכשל ציון קיבלו שבהם המקצועות
 של יותר חיובית עצמית הערכה על מצביעים הללו הנתונים יותר. או מקצועות בשלושה נכשלו 13%

הכללית. בספרות גם המתוארת תופעה ;האובייקטיבית המציאות מאשר הנוער בני
 מודלים מספר נבחנו הלימוד, במקצועות להיכשל ההסתברות על המשפיעים הגורמים את לאתר כדי .

 ותק, גיל, מין, לדוגמה: נכללו למודל שהוכנסו המשתנים בין לוגיסטית. רגרסיה של רב-משתניים
 וותק. מין המשתנים: שני בלטו המודלים בכל מוצא. יישוב משפחתית, הכנסה אם, השכלת

 בכל המשתנים שאר בארץ. יותר מועט ותק בעלי ובקרב הבנים בקרב יותר גבוהה להיכשל ההסתברות
 בקרב שגם להדגיש יש זאת, עם יחד מובהקת. ולא מזערית השפעה כבעלי נמצאו מהמודלים אחד

נכשלים. של משמעותי אחוז יש יחסית, רב ותק ובעלי בנות כגון אחרות, קבוצות
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לתלמידים הניתן הסיוע ז.
 שבהם במקצועות קונקרטי לסיוע התייחסות תוך הנוכחי במחקר נבדק עולים לתלמידים הניתן הסיוע

הספר. לבית הקשורים נושאים של רחב במיגוון ולהכוונה לייעוץ וכן בקושי, נתקלים התלמידים
 והבולטים הלימוד, במקצועות קונקרטי סיוע סוגי של רחב מיגוון קיים כי עולה התלמידים מדיווח .

 חזקים. תלמידים על-ידי המוגש וסיוע בית שיעורי בהכנת עזרה בקבוצות, עזר שיעורי ביניהם:
ולהיקפו. זה רחב למיגוון תמיד מודעות אינן האמהות

 לקבל נוטים סיוע המקבלים מבין יותר המתקשים :הקושי להיקף בהתאם כלל בדרך ניתן הסיוע ♦
 הם כי עצמם על המעידים תלמידים של גדולה קבוצה קיימת זאת, עם יחד יותר. נרחב בהיקף עזרה

 בארבעה מהמתקשים (37%) משליש למעלה לדוגמה, כך סיוע. כל מקבלים אינם אך מתקשים,
סיוע. כל מקבלים אינם ויותר מקצועות

 סיוע המקבלים התלמידים למחצית קרוב אולם (74%) מהסיוע כללי באופן מרוצים התלמידים רוב .
(.75%) נוסף בסיוע מעוניינים מזה גבוה אף ושיעור מספיק, אינו שהסיוע מדווחים (46%) כלשהו

 אחרות, במילים בלימודים. קשייהם היקף לבין סיוע לקבל התלמידים של רצונם בין הדוק קשר קיים .
 ויותר מקצועות בארבעה הנכשלים כל כמעט לדוגמה, כך ממשיים. לצרכים קשור סיוע לקבל הרצון

בלבד. אחד במקצוע שנכשלו מאלה (52%) כמחצית רק לעומת בסיוע, מעוניינים (93%)
 בנושאים במיוחד הספר, בית מסגל והכוונה ייעוץ קיבלו מהתלמידים (64%) שלישים לשני קרוב ♦

 היקף את תואם וההכוונה, הייעוץ היקף הלימוד, במקצועות לסיוע ביחס לממצאים בדומה לימודיים.
 אך והכוונה, ייעוץ לקבל שמעוניינת (18%) קבוצה קיימת כי הדעת את לתת יש זאת, עם יחד הקשיים.

דבר. להם יתרום לא שהייעוץ הסובייקטיבית התחושה ובשל הבושה בשל בעיקר זה רצון מממשת לא

מלימודים היעדרויות ח.
 גם שניתן כמובן הספר. לבית בהסתגלות לקושי וביטוי לנשירה ראשון סממן הן מלימודים היעדרויות ♦

בלימודיו. להצליח התלמיד בסיכוי פוגמת לכשעצמה שההיעדרות לשער
 בחודש, יותר או פעמים ארבע מחלה( עקב )שלא הספר מבית נעדרים שהם דיווחו הנוער מבני 15%כ- .

מהבנות. 12% לעומת זו בתכיפות נעדרים מהבנים 18% מהאמהות. 3% לעומת
 מהנכשלים רבע לדוגמה: היעדרויות. לבין הלימוד במקצועות כישלונות בין מובהק קשר קיים .

 מקצוע. באף נכשלו שלא מאלה 8% לעומת בחודש, יותר או ימים ארבעה נעדרים כלשהו במקצוע
 לעומת לפחות, אחד במקצוע נכשלו בחודש לימוד ימי שלושה עד מהנעדרים אחוזים ושלושה ארבעים

ויותר. ימים ארבעה מהנעדרים 72%

הספר בבית בלימודים הכרוכות הוצאות במימון קשיים ט.
 לא שילדיהן קרה (11%) קרובות״ ״לעתים או (17%) ש״תמיד" דיווחו (28%) מהאמהות מרבע יותר

 ש״לעתים או (6%) ש״תמיד" ציינו 22%ו- הטיול, על לשלם הקושי עקב הספר בית של בטיול השתתפו
כלכליים. קשיים עקב ספר בית ציוד לילדים חסר (16%) קרובות״

הספר לבית ההורים בין הקשר י.
 הספר, בבית ילדיהן עם קורה מה יודעות" כך כל "לא הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שמונה .

רבה". במידה "יודעות הן כי - ושליש
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 המשפחה מבני מישהו עם או איתן יזם לא הספר בית מצוות אחד אף כי דיווחו האמהות כמחצית .
 מעוניינות היו כי דיווחו 38% זאת, לעומת השנה. במהלך בלימודים ילדיהן השתלבות בנושא שיחה

הספר. בית צוות עם לשוחח
 הנמוכה שליטתן הם הספר בית סגל עם קשר ליצירת העיקריים המכשולים עצמן, האמהות להערכת .

להן. לעזור יכול לא אחד שאף והתחושה בזמן מחסור בעברית,
הלימודים. שנת במהלך הורים באספות השתתפו (95%) האמהות רוב .

מלימודים הנשירה
 17-14 גילאי נוער לבני מתייחס לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי מוגדר שהוא כפי ״נושר״ המושג

 במסגרת לומדים ושאינם בארץ או לשעבר בברית־המועצות התיכוניים לימודיהם את סיימו שלא
 משרד שבפיקוח במסגרות לרוב החינוך, משרד בפיקוח שאינה במסגרת הלומדים נוער ולבני כלשהי,

בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה,
 כלל בקרב 4% של לשיעור בהשוואה ־ וזאת ,25% על עומד קווקז יוצאי בקרב הנושרים שיעור .

 אינם 10%ו־ העבודה, משרד של במסגרות לומדים מהם אחוזים עשר חמישה היהודית. האוכלוסייה
כלל. לומדים

 בני כלל בקרב שנמצאו לשיעורים בהשוואה גבוהים קווקז יוצאי בקרב הנשירה שיעורי כללי, באופן .
לעיל. שהוזכר עולה נוער במחקר שנכללו היישובים ברוב לשעבר מברית־המועצות העולים הנוער

.36% על הנושרים שיעור עומד ומעלה, 16 בני בקרב .

 הבנות של המכריע הרוב אך הבנים, בקרב מאשר במקצת רק גבוה הבנות בקרב הנושרים שיעור .
כלל. לומדים אינם הנושרים הבנים שרוב בעוד אלטרנטיבית, במסגרת לומדות הנושרות

 מחטיבת המעבר בטרם מתרחשת אף ולעתים בארץ, הוותק למשך קשורה אינה מלימודים הנשירה .
התיכון. הספר לבית הביניים

 עובדים. ואינם לומדים אינם מהבנות( 12%ו- מהבנים 39%) מהנושרים אחוזים וחמישה עשרים .
עובדים. ואינם לומדים אינם הבנים מבין 9%ו- קווקז יוצאי הנוער בני מכלל 5%ש- ומכאן

 מוצא, יישוב מין, כגון: רקע, משתני של סדרה על-פי הלומדים לבין הנושרים בין הבדלים נמצאו לא .
 את האם והערכת חד-הוריות ולמשפחות זוג בני שני עם למשפחות בנים בארץ, ההורים של היד משלח
המשפחה. של הכלכלי מצבה

 פחות להורים ילדים בקרב יותר גבוה הנושרים שיעור :ההורים להשכלת מובהק קשר נמצא .
משכילים.

 ספר בית לפחות סיימו שלהם מהאבות ומחצית מהאמהות שלישים שני ־ הנושרים בקרב גם אולם, ♦
ההשכלה. בתחום מטה כלפי מוביליות מהווה ילדיהם של הנשירה - ולגביהם תיכון,

 נשירת סביב הספר בית של ההוגנות מידת לגבי תלונות יש עצמם הנוער לבני והן לאמהות הן .
הוגן. היה לא הספר שבית טענו הנוער מבני 40%ו- מהאמהות 64% :מהלימודים התלמידים

 כך כל "לא - 20% מכך, ״מרוצות״ מהאמהות 12% ילדיהן: נשירת את בחיוב רואות אינן האמהות .
כלל". מרוצות "אינן 68% לעומתן אך מרוצות״,

 אינם הרוב כאן שגם למרות לימודיהם, את להפסיק מהחלטתם יותר מרוצים הנושרים הנוער בני •
 אינם "כלל - 39%ו- מרוצים״, כך כל. ״לא - (24%) כרבע ״מרוצים״, - (37%) כשליש מרוצים:

מרוצים".
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בגרות תעודת
 המחקר במסגרת שנאסף המידע בישראל. גבוהה השכלה לרכישת כניסה כרטיס מהווה בגרות תעודת

 לגשת כוונותיהם הצהרת בסיס על לבגרות, זכאים יהיו אשר הנוער בני שיעור את לאמוד מאפשר
 מתכוונים הם כי ודיווחו מלאה לבגרות במסלול לומדים י״ב כיתות מתלמידי 44%כ- הבגרות. לבחינות

 הבחינות בכול מצליחים הבגרות לבחינות הניגשים כל לא כידוע, אולם, הבגרות. בחינות לכל לגשת
 בגרות לתעודת זכאים היו 1997 בשנת כי עולה, החינוך משרד מנתוני לדוגמה, בגרות. לתעודת וזכאים

 )על-פי הבגרות לבחינות וניגשו מגיש במוסד שלמדו לשעבר המועצות מברית מהעולים שלישים כשני
 לא כי להסיק ניתן אלה, נתונים על בהסתמך החינוך(. במשרד הבחינות אגף ידי על שהוכן מיוחד עיבוד

 לתעודת זכאים יהיו אכן הבגרות בחינות לכל שייגשו קווקז יוצאי י״ב כיתות מתלמידי 44% אותם כל
 אזי קווקז, יוצאי הנוער בני בקרב במיוחד הגבוהים הנשירה שיעורי את גם זה לחישוב נוסיף אם בגרות.

בגרות. לתעודת זכאים יהיו הרלבנטי השנתון כלל בקרב נמוך די שיעור כי להעריך ניתן

חביתית השתלבות
 רבים אמנם, קווקז. יוצאי הנוער בני של החברתית בהשתלבותם שונות על מלמדים המחקר ממצאי ♦

 מבוטלת לא קבוצה קיימת אך האישית, ברמה חיובית חברתית השתלבות על מדווחים הנוער מבני
 בהצקות ביטוי לידי באים הקשיים הוותיקים. הישראלים הנוער בני בחברת להשתלב המתקשה

 גבוה שיעור בקרב מוטיבציה קיימת (.40%)כ- ותיקים ישראלים עם חברתי קשר בהיעדר או (18%)כ-
ותיקים. ישראלים עם שלהם החברות מעגלי את להרחיב (50%) קווקז יוצאי הנוער מבני

 מבני 40%של- לכך הדעת את לתת יש אך אחד, ותיק ישראלי ידיד לפחות יש הנוער מבני 60%ל- ♦
 בבית מהם מתעלמים הוותיקים שהישראלים מרגישים 30%ש- ולכך ישראלים ידידים אין הנוער
 ישראלים עם הדדיים ביקורים מקיימים ואינם מבלים אינם הנוער מבני יותר גדול אחוז הספר.

ותיקים.
 ישראלים נוער בני עם במגעיהם קווקז יוצאי הנוער לבני שיש יחסית החיובית ההתנסות אף על ♦

 55% לדוגמה, פחות. הרבה חיוביות הקבוצות שתי בין היחסים טיב על הכלליות דעותיהם ותיקים,
 ש״יש טענו°60%ו- קרובות"; לעתים מסתכסכים ותיק ישראלי ונוער עולה "נוער למשפט הסכימו
עולה". לנוער ותיק נוער בין בלבד מעטים חברתיים קשרים

 חיובית עמדה בעלי הם הוותיקים הישראלים הנוער בני כל לא אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר ♦
 הישראלים הנוער מבני נמוך בשיעור שדי הרי חברתיים, קשרים אתם ליצור ומעוניינים העולים כלפי

 מהעולים שרבים כדי העולים הנוער בני עם חברתיים יחסים למערכות להיכנס המוכנים הוותיקים
חיובי. חברתי בקשר אישי באופן יתנסו

 הוותיקים הנוער בני את רואים קווקז יוצאי .הנוער בני עולה, נוער במחקר הנוער לבני בניגוד ♦
 האחריות העולים, הנוער בני כלל בקרב העולים. הנוער בני לבין בינם הקשר חוסר על יותר כאחראים

 בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני הטענה עם המסכימים שיעור :כמשותפת יותר נתפסת
 בשילוב מעוניינים אינם העולים הנוער שבני הטענה עם המסכימים לשיעור זהה בחברתם עולים נוער
הראשונה. לטענה יותר מסכימים קווקז יוצאי הנוער בני זאת, לעומת זה.
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הקליטה תהליך של נוספיס ממדים
תנוער בני עבודת א.
 ברוב לשיעור ודומה גבוה, נמצא לא (16%) הריאיון ביצוע בעת שעבדו הנוער בני שיעור כצפוי, שלא .

עולים. נוער בני במחקר היישובים
הנשירה. של הגבוה השיעור את גם המשקף דבר ,52%ל- העובדים שיעור עולה 18 בני בקרב .
 בעבודתם רואים אינם כלל בדרך הנוער בני העדה, בני עם העובדים חינוך אנשי של לדיווחים בניגוד .

 - מפריע כגורם זה גורם לזהות יותר נוטות מהאמהות חלק אולם הספר, בבית בתפקודם הפוגע גורם
בלימודים. לילדיהן מפריעה די העבודה כי דיווחו 14%

 גבוה ושיעור מאוד"(, "מרוצים 18%) עובדים שהם מכך מרוצים (63%) הנוער מבני שלישים כשני .
מאוד"(. "מרוצות 9% רק כי )אם 73% - מרוצות מהאמהות יותר

בצה״ל השירות ב.
מהבנות. 38% לעומת להתגייס, מתכוונים (91%) הבנים כל כמעט ♦
 מדגישות הבנות אך העצמאות, ותגבור מקצוע לימוד הן מהשירות המצופות העיקריות התרומות .

הישראלית. בחברה להשתלבותן השירות תרומת את יותר
 עצמן מהבנות ומחצית להתגייס, צריכות שבנות חושבות אינן (63%) לבנות מהאמהות שלישים שני .

זו. דעה עם מסכימות

פנאי פעילות ג.
(.84%) חברים במחיצת ובילוי (95%) בבית בילוי הן הנוער בני בקרב ביותר הנפוצות הפנאי פעילויות .
 עם (,50%) אחרים עולים עם (,64%) מקווקז עולים חברים עם הנוער בני מבלים הפנוי זמנם את .

(.34%) משפחה בני ועם (40%) ותיקים ישראלים חברים

פורמלי בלתי לחינוך במסגרות השתתפות ד.

 ההשתתפות משיעור יותר ונמוכים מאוד נמוכים פורמלי בלתי לחינוך במסגרות המשתתפים שיעורי .
 משתתפים הנוער מבני 3% לדוגמה, קווקז. יוצאי שאינם לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב

בחוגים. 17%ו- עולים מועדון במסגרת בפעילויות 5% נוער, בתנועות בפעילויות
 עוסקים שאינם מאלו 16% אך הבנות(, בקרב 13%) התנדבותית בפעילות עוסקים הנוער מבני 8% רק ♦

בכך. מעוניינים - זו בפעילות
 נבחרות חוגים, :)כגון מאורגנת בפעילות יעסקו שילדיהן מעוניינות (38%) מהאמהות משליש למעלה .

 מצד עניין חוסר (,41%) המחיר ובעיקר השתתפות, מהם מונעים גורמים מספר אולם, וכו׳(. ספורט
(.16%) הנוער לבני פנוי זמן וחוסר (21%) עצמם הנוער בני

השירותים מערכת עם הקשר ה.
 סוציאלי עובד או פסיכולוג נוער, עובד עם להיפגש לאפשרות מודעים אינם נוער בני של גבוה שיעור .

בכך. מעוניינים הנוער בני מכלל שבחמישית אף על כלשהו, סיוע מהם ולקבל (61%)
 השטח, אנשי דיווחי עם אחד בקנה העולות השירותים, נותני עם הקשר בנושא האמהות מתשובות ♦

 לא פעם אף (,23%) אותן מבינים לא פעם אף כי חשות מהן מבוטל לא שיעור בעייתי: קשר עולה
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 עוד ואחוז עוזר לא פעם אף הסיוע כי חשות מהן 29% - מזה למעלה ואף (,24%) להן לעזור משתדלים
רחוקות. לעתים רק עוזר שהסיוע ענו גבוה יותר

 כגון מרכזיים, בנושאים מידע לקבל ורצון צורך על גורף באופן מדווחים האמהות וגם הנוער בני גם .
צבאי. ושירות לימודים

זהות ו.
 קווקזים כ״יותר עצמם רואים (58%) מהאמהות שלישים וכשני (45%) הנוער בני למחצית קרוב .

 למעלה עדיין בארץ, שנים שש אחרי גם אך בוותק, העלייה עם יורד זה שיעור כצפוי, מישראלים".
 ישראלים "יותר עצמם רואים מהאמהות 6%ו- הנוער מבני 13% רק כך. עצמם רואים (35%) משליש

מקווקזים".
 לראות רוצים מהם 40% בארץ, רב ותק בעלי קווקז יוצאי הנוער בני היו המחקר עריכת שבעת למרות ♦

 שבו עולה, נוער במחקר שנמצא המקביל מהשיעור גבוה זה שיעור מישראלים. קווקזים כיותר עצמם
מישראלים. רוסים כיותר עצמם לראות רוצים בממוצע 23% רק

 קווקזים כ״יותר אותם רואים ותיקים ישראלים נוער בני כי מעריכים הנוער מבני כמחצית .
מישראלים".

 ישראלי" "חבר לנער יש האם ולשאלה העלייה בעת לגיל שלמין, עקבי באופן נמצא רב-משתני בניתוח .
 שיש נוער ולבני יחסית צעיר בגיל שעלו נוער לבני לבנות, הזהות. על הצפוי ובכיוון מובהקת השפעה יש

ישראלית. זהות לתחושת יותר גבוהה הסתברות יש ישראלי חבר להם
 הצביון כולל הישראלית, החברה של המרכזיים למאפיינים גבוהה מחויבות רמת הביעו הנוער בני .

המדינה. של היהודי

הקליטה של כללית הערכה ז.
בארץ. מקליטתם כללית רצון שביעות הביעו הנוער מבני 75%ו- (54%) מהאמהות כמחצית .
 היו ורובם ארצה, לעלות החלטתם עם שלמים - האמהות של והן הנוער בני של הן - גבוהים שיעורים .

זו. החלטה על חוזרים

מקצועיות שאיפות ה.
 מהבנות 50%וכ- מהבנים 35%כ- מאוד. מגוונות קווקז יוצאי הנוער בני של המקצועיות שאיפותיהם .

 קורסים כולל )לא על-תיכונית השכלה הדורש בעתיד לעסוק רוצים היו שבו לפחות אחד מקצוע ציינו
 ילדיהם שירכשו ההשכלה רמת לגבי יותר גבוהות מעט שאיפות הביעו האמהות מקצועית(. להכשרה

הבנים. לגבי בעיקר בעתיד,

 (,20%) מכונאי הבנים: בקרב במיוחד בלטו בעתיד, לעסוק רוצים היו הנוער שבני המקצועות מבין .
 המחשבים בתחום לעסוק הרצון בלט הבנות בקרב (.11%) מחשבים ואיש (15%) מהנדס/אדריכל

(.12%) ובספרות/קוסמטיקה (12%) בפקידות (,14%) בהוראה (,16%)
 רצונם את לממש מאוד" "טובים או "טובים" סיכויים להם יש כי מעריכים הנוער בני מחצית רק .

הרצוי. במקצוע לעסוק



העיקריות הבעיות ט.
 (,76%) המשפחה של הכלכלי המצב הן מתמודדות הן שאיתן העיקריות הבעיות האמהות דיווח לפי

 של הכלכלי המצב הן איתן מתמודדים הנוער שבני העיקריות הבעיות (.25%) והדיור (50%) התעסוקה
(.40%) והלימודים (43%) המשפחה

 סיכום - -ט'’ה כיתות תלמידי קווקז יוצאי עולים ילדים קליטת .3
עיקריים ממצאים

ה׳־ט׳. כיתות תלמידי של נוסף מדגם הנוכחי במחקר נכלל יותר, מוקדם בשלב ובעיות קשיים לזהות כדי

 ה׳-ט׳ כיתות תלמידי לילדים אמהות 140 של ארצי מדגם עם ראיונות על התבסס המחקר של זה חלק
 אפריל-יולי בחודשים התבצעו האמהות עם הראיונות ואילך. 1989 מינואר לארץ שעלו (,15-10 )גילאי

 פנים ריאיון כללו המחקר כלי קווקז. יוצאי היו הם אף שמחציתם רוסית, דוברי מראיינים על-ידי 1997
עצמי. למילוי ושאלון פנים אל

הילדים משפחות של רקע מאפייני
ויותר. שנים שש של ותק בעלות מהן 41% ־ בארץ יחסית ותיקות הילדים משפחות :בארץ ותק .
 נמוכים שיעורים (.29%) ומדרבנט (39%) מבאקו בעיקר ארצה עלו הילדים משפחות המוצא: יישובי ♦

ועוד. מקובה ממחצ׳קלה, עלו יותר
 סיימו רובם על־תיכונית, השכלה בעלי הם הילדים מהורי 40%מ- למעלה ההורים: השכלת רמת .

תיכון. ספר בית סיימו לא מההורים כשליש אוניברסיטאיים. לימודים ולא מכללות
חד-הוריות. משפחות הן מהמשפחות 18% חד־הוריות: משפחות .
 אינו הזוג מבני אחד אף מהמשפחות 11%ב- עובדים; הזוג בני שני מהמשפחות במחצית תעסוקה: .

עובד.
 עלייתן בטרם עסקו מהאמהות 23% לדוגמה, המקצועי. בסטטוס מאוד משמעותית ירידה ניכרת

בארץ. אלו במקצועות עובדות מהן 3% רק אולם, ומדעיים, אקדמיים במקצועות
 רוב לכיסוי מספיקות" אינן "כלל המשפחה שהכנסות דיווחו מהאמהות 29% כלכליים: קשיים ♦

הבסיסיים. היום־יומיים הצרכים
הנוער. בני של הרקע למאפייני רבה במידה דומים הילדים של אלה מאפיינים

חעברית בשפח שליטת
הילידית. השפה על בנוסף בעברית, ילדיהן עם מדברות הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים ארבעים .
 שלושים בארץ. יחסית הרב הוותק למרות בעברית, האמהות של הנמוכה השליטה רמת מאוד בולטת ♦

 בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולות" לא "כלל או מאוד" "מתקשות מהאמהות אחוזים וארבעה
בעברית. פשוט מכתב לקרוא - 60%ו-

 האמהות, דיווחי לפי אולם אמהותיהם, של מזו יותר גבוהה הילדים של בעברית השליטה רמת כצפוי, .
העברית. בשפה מכתב לכתוב ־ 16%ו- בעברית ספר לקרוא יכולים" "אינם או מאוד" "מתקשים 14%
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משפחותיהם לבין הילדים בין גומלין יחסי
העלייה מאז במשפחה שינויים א.
 העלייה עקב ילדיהן לבין בינן ביחסים שינוי חל לא כי דיווחו (840/0) האמהות רוב לציפיות, בניגוד .

לארץ.
 האמהות של גבוהים אחוזים ענו העלייה, מאז חלו שאולי ספציפיים שינויים על לשאלות בתשובה .

 "פחות שהן מדווחות מהאמהות 76% ־ שינוי עבר הילדים לבין ההורים בין העזרה מאזן בחיוב.
 העלייה. לפני מאשר יותר" להן "עוזרים שילדיהן דיווחו 74%ו- העלייה, מאז לילדיהן לעזור" יכולות

ילדיהן. עם לבלות זמן פחות להן יש שכעת ציינו מהאמהות שלישים שני
 בבית. מריבות יותר שיש ציינו 20%וכ־ בקולן שומעים פחות שילדיהן ציינו (24%) מהאמהות כרבע .

העלייה. לפני מאשר כבוד בפחות אליהן מתנהגים שילדיהן דיווחו מהאמהות 6% רק זאת, למרות
 אחים עם מריבות של רקע על בעיקר לילדיהן, ביניהן תכופים סכסוכים על דיווחו מהאמהות רבע .

הספר. לבית הקשורים ונושאים וניקיון סדר על שמירה ואחיות,

 של שונים בממדים שינויים חלו שאמנם ולומר לסכם ניתן הנוער, בני על במחקר נמצא שאף כפי כך,
ל״משבר". סימן בהם אין עדיין אך המשפחתית, האינטראקציה

במשפחח הסמכות מקור .3
 בניגוד וזאת האם, היא שונים בנושאים "רשות" לבקש כדי פונים הילדים שאליה הבולטת הדמות .

הבכור. האח של או הסבתא של בולט לתפקיד מהשטח( דיווחים על )המבוססת לציפייה
 בנושאים רשות לקבל נדרשים הילדים ההורים. מעורבות ניכרת בהחלט שנבדקו, הנושאים ברוב .

ועוד. פנאי עבודה, לימודים, :שונים

בלימודים השתלבות
הספר מבית רצון שביעות א.
 אמהות של הכללית הרצון שביעות הנוער, בני של לאמהות בדומה הספר: מבית כללית רצון שביעות .

מאוד". "מרוצות מהן 7% רק אולם הספר, מבית ״מרוצות״ 72%:למדי גבוהה הילדים
 מהאמהות 39% יותר. נמוכה הספר בבית המשמעת מרמת הרצון שביעות הספר: בבית משמעת .

מדי. כחלשה הספר בבית המשמעת את מעריכות
 ילדיהן כלפי והן האמהות כלפי הן הספר בתי צוות מיחס הרצון שביעות הספר: בית צוות יחס .

 כלפיהן. - 87%ו- ילדיהן כלפי הספר בית צוות מיחס רצון שביעות הביעו מהאמהות 84% :גבוהה
 ישראלים הורים לו שזוכים ליחס זהה ליחס זוכות שהן דיווחו מהאמהות אחוזים ושישה שמונים
גרוע". "יותר כלפיהן שהיחס טענו 8% רק ותיקים.

 הרצון שביעות לעומת גבוהה, הספר בית סגל עם ומהקשר הספר מבית הרצון שביעות כללי, באופן
מאוד. כבעייתי האמהות על-ידי שמוערך קשר ־ הספר לבית מחוץ שירותים נותני עם מהקשר
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בלימודים והצלחות קשיים ב.
 )תלמיד בכיתה ילדיהן של המעמד את האמהות של סובייקטיבית הערכה :היבטים במספר נבחן זה נושא
הלימוד. במקצועות כישלונות ;הלימוד במקצועות והצלחות קשיים ;מצטיין( או טוב רגיל, חלש,

 כתלמידים - כמחצית ״חלשים״, כתלמידים ילדיהן את מגדירות מהאמהות אחוזים עשר שנים .
כ״מצטיינים". ־ 12%וכ־ ;״טובים״ כתלמידים - כשליש ״רגילים״,

 40% אך יותר, או מקצועות בשני במיוחד״ ״מצליחים שילדיהן ציינו האמהות ממחצית יותר .
יותר. או מקצועות בשני מתקשים ילדיהן כי דיווחו מהאמהות

 שבהם המקצועות מספר - לקושי יותר אובייקטיבי מדד גם נבדק הסובייקטיביות לתחושות מעבר ♦
 מדויק מידע להן אין כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שלושה בתעודה. נכשל ציון הילדים קיבלו
בלבד. אחד במקצוע - 15%ו־ ויותר, מקצועות בשני נכשלו ילדיהן כי דיווחו 12%;בנושא

לתלמידים הניתן הסיוע ג.
 נתקלים התלמידים שבהם במקצועות קונקרטי לסיוע מתייחס עולים לתלמידים הניתן הסיוע נושא

הספר. לבית הקשורים נושאים של רחב במיגוון והכוונה לייעוץ וכן בקושי
 הספר; בבתי הלימוד במקצועות קונקרטי סיוע של רחב מיגוון קיים כי עולה האמהות מדיווח ♦

 עם יחד ליחידים. עזר ושיעורי יותר חזקים מתלמידים עזרה בקבוצות, עזר שיעורי בהם: הבולטים
 סיוע מקבלים ילדיהן אם יודעות שאינן (7%) אמהות של מבוטל, לא אך נמוך, שיעור קיים זאת,

בלימודים. כלשהו
 לקבל נוטים יותר המתקשים סיוע, המקבלים מבין :הקושי להיקף בהתאם כלל בדרך ניתן הסיוע .

 כי מעידות שאמהותיהם תלמידים של גדולה קבוצה קיימת זאת, עם יחד סיוע. של יותר נרחב היקף
 מקצועות בשני מהמתקשים משליש למעלה לדוגמה, כך סיוע. כל מקבלים אינם אך מתקשים, הם

 מהאמהות שלישים שני כלשהו. סיוע מקבלים אינם לפחות אחד במקצוע מהנכשלים 21%ו- (31%)
 (80%) הגדול ורובן מספיק, אינו הסיוע כי מעריכות סיוע־ של אחד סוג לפחות מקבלים שילדיהן

נוסף. סיוע בקבלת מעוניינות

מלימודים היעדרויות ד.
 על הספר. לבית בהסתגלות לקושי וביטוי לנשירה, ראשון סממן להוות עשויות מלימודים היעדרויות

 הדעת את עליה לתת יש כך ומשום צעיר, בגיל במיוחד חמורה מלימודים היעדרות וכמה כמה אחת
 פוגמת ההיעדרות שעצם לשער גם שניתן כמובן מאוחר. יותר בגיל הספר מבית נשירה למניעת ולפעול

בלימודיו. התלמיד של ההצלחה בסיכויי

 ויותר. בחודש פעמים ארבע מחלה( עקב )שלא הספר מבית נעדרו ילדיהן כי דיווחו מהאמהות 5%כ-
מהלימודים. ילדיהן היעדרות תדירות בנושא מידע להן אין כי דיווחו 8% אולם,

בחינוך הכרוכות הוצאות במימון קשיים ה.
 לא שילדיהן קרה (11%) קרובות״ ״לעתים או (3%) ש״תמיד" דיווחו מהאמהות אחוזים עשר ארבעה

 מהשיעורים בהרבה נמוכים )שיעורים הטיול בעבור לשלם הקושי עקב הספר בית של בטיול השתתפו
 ציוד לילדים חסר (15%) קרובות ״לעתים או (1%) ש״תמיד" ציינו - 16%ו- הנוער(, בני על-ידי המדווחים

כלכליים. קשיים עקב ספר בית
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הספר לבית ההורים בין הקשר ו.
 ורק הספר, בבית ילדיהן עם קורה מה יודעות" כך כל "לא הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שישה ♦

רבה". "במידה יודעות 41%
 מבני מישהו עם או איתן יזם לא הספר בית מצוות אחד אף כי דיווחו אחוזים ושלושה שישים .

 יזמו לא הן אף האמהות כמחצית השנה. במהלך בלימודים הילד השתלבות בנושא שיחה המשפחה
 לשוחח מעוניינות היו שעליהם קשיים ישנם כי דיווחו (35%) משליש למעלה זאת לעומת כזאת. שיחה

הספר. בית סגל עם
 סגל עם קשר ליצירת העיקריים המכשולים עצמן, האמהות להערכת הנוער, בני על לממצאים בדומה .

להן. לעזור יכול לא אחד שאף והתחושה בזמן מחסור בעברית, הנמוכה שליטתן הם הספר בית
הלימודים. שנת במהלך (96%) הורים באסיפת השתתפו (96%) האמהות רוב .

התיכון הספר ולבית ביגיים לחטיבת המעבר ז.
 או הביניים לחטיבת היסודי הספר מבית בקרוב יעברו שילדיהן לאמהות הופנו שאלות של מיוחדת סדרה

התיכון. הספר לבית הביניים מחטיבת
 שילדיהן מהאמהות 42%וכ־ ביניים לחטיבת הבאה בשנה יעברו שילדיהן (36%) מהאמהות כשליש רק .

המעבר. לקראת והכוונה ייעוץ קיבלו ילדיהן כי דיווחו לתיכון יעברו
 לתיכון המעבר לקראת או (43%) לחטיבה המעבר לקראת והכוונה ייעוץ לקבל רצון מגלות האמהות .

(19%.)
 ולמעלה לחטיבה המעבר לקראת כלשהו ייעוץ קיבלו שילדיהן מהאמהות אחוזים וארבעה עשרים .

המעבר. לקראת הייעוץ לקבלת שותפות היו (56%) לתיכון העוברים ילדים של מאמהות ממחצית
 ילדיהן. של החברתי המצב ולגבי המורים יחס לגבי הביניים חטיבת לתלמידי אמהות נשאלו בנוסף, .

 הספר בבית שניתן ליחס זהה בחטיבה ילדיהן כלפי המורים יחס כי מדווחות (75%) האמהות רוב
(.14%) המורים יחס בנושא לדווח ידעו לא מבוטל לא שיעור כאן גם היסודי.

 הספר בבית מאשר יותר טוב מרגישים ילדיהן חברתית, מבחינה כי דיווחו (22%) מהאמהות כחמישית .
 היסודי הספר מבית שהמעבר תחושה קיימת האמהות רוב אצל כלומר, טוב. פחות - 4% ורק היסודי

 על שדיווחה אם כל וכמעט ילדיהן, של החברה בחיי משמעותי בשינוי כרוך אינו הביניים לחטיבת
כחיובי. זה שינוי העריכה - שינוי

חברתית השתלבות
:מעורבים הילדים של החברתית השתלבותם בנושא הממצאים

 לילדיהן אין כי מדווחות (26%) רבע זאת, עם יחד נפש. חבר יש שלילדיהן דיווחו (74%) האמהות רוב .
חברים. מספיק

 בקרב 60% לעומת אחד, ותיק ישראלי חבר לפחות יש (81%) הילדים לרוב כי עולה האמהות מדיווח .
 קווקז עולי הם כולם או ילדיהן של החברים שרוב דיווחו (32%) מהאמהות שליש רק הנוער. בני

 הם כי דיווחו ילדים של דומים שיעורים לכך, בהתאם קווקז. יוצאי ■הנוער בני בקרב 42%ל- בהשוואה
 (51%) ותיקים ישראלים חברים במחיצת הן (,53%) קווקז יוצאי עולים במחיצת הן זמנם את מבלים

(.46%) קווקז יוצאי שאינם עולים חברים במחיצת והן
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 לא שיעור אולם (,80%) ילדיהן כלפי הוותיקים הישראלים מיחס רצון שביעות הביעו האמהות רוב .
זה. מיחס רצון שביעות חוסר הביעו (17%) מבוטל

 "לעתים כי מדווחות מהאמהות 12% למדי: נפוצה הילד כלפי והצקות עלבונות הטחת תופעת .
 "לעתים - 16% פעם״, ״מדי ־ 15% עולים, היותם בשל ילדיהן את ומעליבים מציקים קרובות״
ותיקים. ישראלים מידי בעיקר באות אלה והצקות עלבונות לא". פעם "אף - 57%ו- רחוקות״

פנאי פעילות
(.81%) חברים במחיצת ובילוי (99%) בבית בילוי היא הילדים בקרב ביותר הנפוצה הפנאי פעילות .
 (,32%) בחוגים השתתפות היא הילדים בקרב ביותר הנפוצה המאורגנת פורמלית הבלתי הפעילות .

אלו. במסגרות המשתתפים קווקז יוצאי הנוער בני בקרב בלבד 17%ל- בהשוואה וזאת
 מאורגנת, פורמלית בלתי פנאי בפעילות יותר ישתתפו ילדיהן כי מעוניינות (34%) מהאמהות כשליש •

(.59%) הגבוה המחיר בשל בעיקר משתתפים הם אין אך

מידע וצורכי שירותים נותני עם קשר
 אנשי של הדיווחים עם אחד בקנה העולות שירותים, נותני עם הקשר בנושא האמהות מתשובות .

 לא פעם אף (,26%) אותן מבינים לא פעם אף כי חשות מבוטל לא שיעור בעייתי: קשר עולה השטח,
 עוד ואחוז עוזר לא פעם אף הסיוע כי חשות מהן 28% - מזה למעלה ואף ; (19%) להן לעזור משתדלים

 בני אמהות מדיווח עולים דומים ממצאים רחוקות. לעתים רק עוזר שהסיוע ענו (40%) גבוה יותר
הנוער.

 בדבר וכן זה, בתחום למידע זקוקות 80% ־ ללימודים קשורים ביותר הבולטים המידע צורכי .
(.67%) הלימודים שעות לאחר לפעילויות האפשרויות

עצמית זהות
 רואות (63%) שלישים שני מקווקזיות״. ישראליות כ״יותר עצמן רואות (6%) בודדות אמהות רק •

מישראליות". קווקזיות "יותר עצמן
 את האמהות שתפיסת כך (,30%) מקווקזים״ ישראלים כ״יותר ילדיהן את רואות מהאמהות כשליש .

מהן. ישראלים כיותר אותם רואות הן כללי באופן :העצמית מתפיסתן מאוד שונה ילדיהן
 55%) עצמן את לראות רוצות הן שבו האופן מבחינת הן ״מאוזנת״ היא האמהות בעיני הרצויה הזהות .

 בעבור מבחינתן הרצויה הזהות מבחינת והן מידה( באותה וישראליות קווקזיות עצמן לראות רוצות
 המסורת על לשמירה מייחסות שהאמהות החשיבות עם אחד בקנה עולה הממצא (.58%) ילדיהן

 לילדיהן כי מדווחות (67%) מהן שלישים ושני (84%) זו מסורת על לשמור חשוב לרובן הקווקזית.
המסורת. על לשמור חשוב

הקליטה תהליך של כללית הערכה
 שהתקבל לממצא דומה זה ממצא בארץ. מקליטתן מאוד מרוצות או מרוצות מהאמהות כמחצית .

הנוער. בני בקרב במחקר
 בודדות רק ארצה, לעלות ההחלטה על חוזרות שהיו (38%) חושבות או (37%) בטוחות האמהות רוב .

שלא. בטוחות
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איתן מתמודדות שהאמהות העיקריות הבעיות
 (56%) התעסוקה (,73%) הכלכלי המצב הן איתן מתמודדות שהאמהות העיקריות הבעיות דיווחן, לפי

(.23%) והדיור

דיון .4
 כך על מצביעים המחקר נתוני משפחותיהם. ממצב גם מושפע קווקז יוצאי והילדים הנוער בני של מצבם

 הנוער בני השתלבות של היבטים במיגוון הביטוי לידי הבאים ניכרים, בקשיים נתונות שהמשפחות
והילדים.

 דירות. רכשו המשפחות שרוב אף על משמעותיים, כלכליים קשיים עם מתמודדות מהמשפחות ניכר חלק
 העולים כלל את המאפיינת זו מאשר יותר עוד חריפה היא חווים שהם המקצועי בסטטוס הירידה
 - מהם וכשליש בתעשייה מקצועיות בעבודות עובדים מחציתם :ההורים תעסוקת בסוגי ביטויה ומוצאת
 "כלל המשפחה שהכנסות דיווחו מהאמהות שכרבע מפתיע זה אין זאת, לאור בלתי-מקצועיים. כפועלים

 על משכנתא תשלומי כוללים המקרים שברוב בסיסיים, יום־יומיים צרכים לכיסוי מספיקות" אינן
שנרכשה. הדירה

 אמהות בנתונים. הן אף התבטאו זה משפחתי בהקשר הגדלים והילדים הנוער בני על הישירות ההשלכות
 קשיים עקב ספר בית בציוד מחסור ועל הספר בית בטיולי ילדיהן אי-השתתפות על דיווחו מעטות לא

 מאורגנת, בפעילות להשתתף רצון על הנתונים הצביעו הלימודים, שעות לאחר הפעילות בתחום כלכליים.
בכך. הכרוך הכלכלי מהמחיר רתיעה לצד חוגים, כגון

 הן ביטוי לידי באה זו ציפייה המשפחה. לפרנסת יתרמו ־ הבנים ובעיקר - הנוער שבני ציפייה גם קיימת
 הרבה בחשיבות והן כיום, עובדים שהם ממה יותר יעבדו שבניהן מצפות שהאמהות כך על המצביע בנתון

 הלימודים בתום מיד בו לעבוד יהיה שניתן מקצוע לרכישת עצמם הנוער ובני האמהות שמייחסים
 הכלכליים הקשיים בין החיבור האפשר. ככל מוקדם מסודרים עבודה לחיי להיכנס וכך בתיכון,

 לימוד למסלולי העדפה יוצר המשפחה בפרנסת הבן השתתפות בנושא והנורמות הציפיות לבין הממשיים
 50% לעומת מהבנים 35% רק התיכון. הספר בית לרמת מעבר הלימודים המשך על ומקשה ״תכליתיים״,

 כולל )לא תיכונית על השכלה הדורש בעתיד לעסוק מעוניינים היו שבו אחד מקצוע לפחות ציינו מהבנות
 לקבלת רבה חשיבות מייחסים אמהותיהם וגם הנוער בני גם זאת, עם יחד מקצועית(. להכשרה קורסים
בגרות. תעודת

 יותר - טבעי באופן העברית, השפה ברכישת ניכר קושי על הנתונים מצביעים הכלכליים, לקשיים בנוסף
 באוכלוסיית שמדובר העובדה אף על - וזאת הנוער, ובני הילדים בקרב גם - מעט לא אך ההורים, בקרב
 לגורמים לפנות רצונן על ו/או יכולתן על השפעה יש העברית בשפה האמהות לקשיי יחסית. ותיקה עולים
והכוונה. ייעוץ סיו>$, לקבלת שונים
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 אמהות של ניכרים שיעורים הספר. לבית מחוץ שירותים נותני עם בקשר רב קושי על מצביעים הנתונים
 רבה ספקנות מגלות הן ,בעיותיהן־ את מבינים אינם השירותים שנותני כגון בתקשורת קשיים מציינות

 יחס להן מעניקים שלא וטוענות ;להן מעניקים השירותים שנותני ולסיוע לעצות הקשורה לתועלת ביחס
 מידע לקבל והרצון הצורך על דיווחו האמהות והן הנוער בני הן רבים, לנושאים ביחס בנוסף, כבוד. של

 והן הנוער לבני האמהות בקרב הן זאת, לעומת אלו. קשיים ביצירת משקל יש השפה לקשיי גם נוסף.
 כלפיהן הן הספר, בתי צוותי מיחס יחסית רצון שביעות קיימת יותר, הצעירים לילדים האמהות בקרב

ילדיהן. כלפי והן

 בתפיסות בין־דוריים פערים להיווצרות פוטנציאל קיים מסורתית תרבות בעלת מהגרים קבוצת בקרב
 רבה במהירות מאמץ הצעיר שהדור היות קונקרטית, יום־יומית התנהגות לגבי ובציפיות בערכים עולם,
ערכיה. ואת הקולטת החברה תפיסות את יותר

 שינויים זה עם יחד אך המשפחות, בקרב משברי מצב על מצביעים אינם הנוכחי המחקר נתוני אמנם,
 לסייע פחות יכולות הן שמחד חשות האמהות :השתנה הבין־דורי העזרה מאזן בהן. מתחוללים ניכרים

 ילדיהן. במחיצת זמן פחות מבלות הן לכך, ובנוסף ילדיהן; לעזרת יותר זקוקות הן מאידך אך לילדיהן,
 שהילדים בכבוד ירידה אין האמהות דיווחי שלפי לכך קשור שהדבר וייתכן סכסוכים, לריבוי עדות אין

 ספציפיים תחומים על מצביעים הנתונים זה, עם יחד העלייה. לפני למצב יחסית להורים רוחשים
 דיווחו הנוער מבני רבע לדוגמה, ההורים. לרשות זקוקים ושאינם עצמאות חשים הנוער בני שלגביהם

 בית את לעזוב שההחלטה טענו אפילו 10%ו־ אחד, מאף רשות לבקש מבלי הספר מבית נעדרים שהם
 בצורה המצב את תופסות האמהות הדברים, מטבע רשות. כל ללא עצמאי באופן להתקבל יכולה הספר

 שיש ייתכן רשות. לבקש מבלי מהלימודים להיעדר יכולים שילדיהן דיווחו 8% רק לדוגמה, אחרת.
 גם הנתונים ההורים. סמכות ולהתרופפות בין־דורי לקונפליקט לפוטנציאל סימנים אלה בנתונים
ילדיהם. בלימודי ההורים מעורבות של הנמוכה הרמה את משקפים

 וסמויות גלויות השלכות יש בוודאי זו ולציפייה המשפחה, בפרנסת לעזור ציפייה קיימת מהבנים כאמור,
 הערכים לצד בלימודים. להמשיך השאיפה ועל בלימודים להשקיע והיכולת המוטיבציה על כאחת

 מהמשך תרבותית מניעה כנראה אין צעיר, בגיל לנישואין והעידוד הבת צניעות שמירת של המסורתיים
 משרד שבפיקוח ספר מבתי הנשירה שיעורי אמנם, תיכוניים. לימודים של ברמה לפחות - לימודיה
 ואינן כלשהי, לימודים במסגרת משתלבות הנושרות רוב אך הבנות, בקרב במקצת גבוהים החינוך

אחרת. לימודים במסגרת משתלבים שאינם הנושרים, הבנים לעומת ללמוד, מפסיקות

 בין מאוד ברורים הבדלים על :המסורתי הדפוס המשך על מצביעים המשפחתית העבודה חלוקת דפוסי
 )ניקיון, יום־יומיות ביתיות במטלות - בנות של במיוחד - מאוד רבה מעורבות על וגם המינים תפקידי
שונים. בתחומים הבנות תפקוד על השלכות לכך שיש לשער סביר וכוי(. כביסה

 הבנות שרוב כך על מצביעים המחקר נתוני מין, לתפקידי בקשר בין־דוריים פערים הצופה לגישה בניגוד
 התיכון, הספר בית בגיל להינשא הכוונה אין אמנם הרצוי. הנישואין לגיל באשר אמהותיהן עם מסכימות

 :אחר מכיוון דווקא לזהות ניתן לקונפליקט הפוטנציאל את .20 גיל עד - למדי צעיר בגיל מדובר עדיין אך
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 שרצוי מסכימות והבנות האמהות שרוב בזמן בו לעתיד. נשותיהם - הבנות לבין קווקז יוצאי הבנים בין
 מהם כשליש ורק - לעתיד מנשותיהם שונות ציפיות יש קווקז יוצאי לבנים נישואיה, לאחר תעבוד שהבת

 לאחר בעבודה כשמדובר יותר עוד בולט לבנות הבנים בין הפער תעבודנה. שנשותיהם שרצוי מסכימים
ילדים. שייוולדו

 הישגיהם הוא בארץ עולים נוער ובני ילדים של השתלבותם לבחינת המרכזיים ההיבטים שאחד ברור
 הנוער בני וגם האמהות גם ללמוד". חשוב ל״מה ביחס הבין־דורית ההסכמה בולטת פה גם בלימודים.

 מכאן, בגרות. תעודת לרכישת גם - זה עם יחד אך הלימודים, כדי תוך מקצוע לרכישת רב דגש נותנים
 שיכולות מושכות באפשרויות משמשים הללו המטרות שתי בין המשלבים חינוכיים שמסלולים נראה
תיכון. ספר בית שיסיימו התלמידים מספר את להגדיל אולי

 המצביע הממצא במיוחד מדאיג ביותר: הבולטת הבעיה היא הנוער בני בקרב נושרים של הגבוה השיעור
 אף וחלקם כלל, לומדים אינם החינוך, משרד שבפיקוח ממסגרות הנושרים מהבנים ניכר שחלק כך על

 בשלבים שנושרים קווקז יוצאי נוער ובני ילדים מעט לא שיש כך על מצביעים הנתונים עובדים. אינם
 החינוך מערכת הבעיה, את למזער או למנוע כדי לכן, ו׳. או ה׳ כיתה סיום לאחר כבר ־ מוקדמים מאוד

האפשר. ככל צעיר בגיל הסיכון בקבוצת הנכללים בילדים להתמקד צריכה

 וזאת ספרם, בבית ביותר הגבוהה הכיתה סיום היתה נשירתם שסיבת שציינו נושרים מעט לא היו בנוסף,
 טבעי כסיום אלה נוער בני על־ידי נתפס ט׳ כיתה שסיום הרושם מתקבל כלומר, ט׳. כיתה סיום לאחר -

 על מחשבה להשקיע מקום שיש מכאן .,י כיתה על גם חל חובה חינוך שחוק אף על בכלל, ללימודיהם
זו. לכיתה מעבר הלימודים אי-המשך של ההשלכות לגבי ובהסברה בייעוץ הצורך

 קיימת הספר. מבית לנשירה ראשון סממן להוות עשויים סמויה(, )נשירה גבוהים היעדרויות שיעורי
 ימי ארבעה )לפחות גבוהה בתדירות מהלימודים הנעדרים - מהתלמידים 15% ־ מבוטלת לא קבוצה
הלימוד. במקצועות יותר נכשלים אלה תלמידים כי עולה מהנתונים מחלה(. עקב ולא בחודש, לימוד

 ממערכת נשרו שכבר נוער בני באותם בטיפול והן הנשירה במניעת הן מאמצים למקד צורך שיש ספק אין
 בשפה שליטתם תגבור על הן הדעת את לתת יש הבנים. בקרב להתערב הצורך מסתמן במיוחד החינוך.
 להכשרה הזדמנויות פיתוח על והן כאחד( ונושרים לומדים של ניכרים שיעורים המאפיין )קושי העברית

 "התנהגויות שבבדיקת העובדה לאור יותר עוד מתחדדת אלו שבפעולות החשיבות בעבורם. מקצועית
 להיתפס יכולים שהנושרים כך הנושרים, בקרב כאלה התנהגויות של יותר גבוהה שכיחות נמצאה סיכון"

שוליים". "נוער של למצב להגיע פוטנציאל בעלת כקבוצה

 ממחצית פחות כי עולה מהממצאים בישראל. גבוהה השכלה לרכישת כניסה כרטיס מהווה בגרות תעודת
 לכל לגשת מתכוונים הם כי ודיווחו מלאה לבגרות במסלול לומדים קווקז יוצאי י״ב כיתות מתלמידי

 ובנוסף, ;בגרות לתעודת וזכאים בכולן מצליחים לבחינות הניגשים כל לא כידוע, אולם, הבגרות. בחינות
 בקרב נמוך די שיעור כי להעריך ניתן כך משום במיוחד. גבוהים מקווקז הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי

בגרות. לתעודת זכאים יהיו זו בקבוצה הרלבנטי השנתון כלל
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 יחסית גבוהה כללית רצון שביעות קיימת הוריהם, בקרב והן הלומדים הנוער ובני הילדים בקרב הן
 בקרב שגם לציין יש הספר. בבית המשמעת בנושא הממוקדת מעטה לא ביקורת יש כי אם הספר, מבית

 חלשה הספר בבית שהמשמעת הטוענים רבים יש מביניהם, מאוד הוותיקים בקרב ואף עצמם, הנוער בני
מדי.

 בית במסגרת נמצאים שאינם הנוער מבני הגבוה השיעור רקע על בלימודים ההישגים נושא את לבחון יש
 הערכה הביעו נוער בני של מבוטלת לא קבוצה כלל. לומדים אינם אף וחלקם החינוך משרד בפיקוח ספר

 בחלק במיוחד" "מצליחים הם כי ודיווחו בכיתתם, הלימודי מעמדם לגבי יחסית גבוהה עצמית
 הנוער מבני כמחצית קשיים. מעט בלא נתקלים נוער בני של גדולה קבוצה זאת, עם יחד מהמקצועות.

 של מאוד רחב במיגוון קיימים שהקשיים לציין וחשוב יותר, או מקצועות בשלושה מתקשים (45%)
 הכיתות תלמידי בקרב גם ניכרים בלימודים הקשיים ויותר. מקצועות בשלושה נכשלו 13%וכ- מקצועות,
 ויותר. מקצועות בשלושה מתקשים ילדיהן כי דיווחו מהאמהות כחמישית ה׳-ט׳: - יותר הנמוכות
עזרה. לכל זוכים לא ניכרים בקשיים שנתקלו רבים תלמידים

 הנוער בני בקרב בלימודים בקשיים להיתקל הסיכוי על המשפיעים הגורמים של משתני רב ניתוח
 נמוך ותק בעלי ובקרב הבנים בקרב להיכשל יותר רב סיכוי על מצביע בתעודה( נכשל ציון של )במונחים

 אלה ממצאים נכשלים. של משמעותי שיעור יש הוותיקים, בקרב וגם הבנות בקרב גס אך בארץ; יחסית
זמן. לאורך בסיוע להמשיך הצורך על מצביעים

 בני להצלחת התורם כגורם הספר בבתי כיום הקיים לסיוע הערכה מבטאים כאחד הנוער ובני האמהות
 עזר(. שיעורי באמצעות )בעיקר כלשהו קונקרטי סיוע מקבלים הנוער ומבני מהילדים כמחצית הנוער.

 בהקצאת מסוימת בעיה ועל מסופקים לא צרכים של קטן לא היקף על הנתונים מצביעים זה, עם יחד
 סיוע מקבלים שאינם אלה מבין אך הקשיים, היקף לבין הסיוע היקף בין חיובי קשר יש אמנם הסיוע.

 הקושי הוא זה למצב המביאים הגורמים שאחד ייתכן ונכשלים. מתקשים של גבוה שיעור יש - כלל
 כך לעיל. עמדנו שעליו הספר בבית הסיוע למערכת ההורים בין מתאימים תקשורת ערוצי במציאת
 - מעוניינות יותר ועוד בכך, מעוניינים מחציתם סיוע, מקבלים שאינם הנוער בני מבין לדוגמה:

 מאמהותיהם ומחצית הנוער מבני שליש כיום, כבר סיוע המקבלים אלה בקרב גם (.83%) אמהותיהם
מספיק. אינו שהסיוע מדווחים

 אולי מפתיעה שונים, בתחומים שירותים נותני עם הקשר לגבי האמהות שהביעו הרבה הביקורת לאור
 לדוגמה כלפיהם. הספר בבתי הצוותים מיחס הנוער בני והן האמהות הן שהביעו הגבוהה הרצון שביעות

 בתי צוותי מצד יותר" "גרוע ליחס זוכים שהם תחושה הביעו כאחד הנוער ובני מהאמהות 7%כ- רק
 עם לשוחח רוצות היו האמהות משליש למעלה זה, עם יחד אחרות. אוכלוסייה קבוצות מאשר הספר
 לא הנוער בני מאמהות שלישים שני שפה. קשיי בגלל בעיקר - כך עשו שלא דיווחו אך הספר, בית צוות
קשר. איתן יזם לא הסגל מחברי אחד שאף גם ציינו ומחציתן הספר, בית סגל עם קשר יזמו

 כלליים. והכוונה ייעוץ בקבלת ביטוי לידי לבוא יכול הספר בתי לצוותי הנוער בני בין יותר האישי הקשר
 ששוחחו הנוער בני שיעור מהצוות. אחד אף עם פרטנית שיחה ניהלו לא שהם דיווחו הנוער מבני כשליש

 מבטאים הנוער מבני כחמישית בארץ. יותר החדשים ובקרב המתקשים בקרב יותר גבוה צוות חבר עם
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 ואת לפנות הבושה את קיומן את המונעים עיקריים כגורמים ומציינים זה, מסוג לשיחות מפורש רצון
 לבני הצוותים בין הקשר לתגבור הדעת את לתת ראוי יועיל". לא זה הכי, ש״בלאו הפסימית התחושה

 על מעידים שהממצאים לציין גם יש לסיוע. הנוער בני פניית בפני העומדים המחסומים ולצמצום הנוער
 הביעו הנוער מבני כרבע ורק קווקז, יוצא צוות מאיש דווקא כזה ייעוץ לקבל ברורה העדפה שאין כך

רבים. הורים על-ידי גם הובע יותר אישי לקשר הצורך זה. מסוג העדפה

 אף ורובם האישית, ברמה חיובית חברתית השתלבות על מדווחים קווקז יוצאי הנוער מבני רבים
 לא קבוצה קיימת אולם, ותיקים. ישראלים עם שלהם החברתיים הקשרים את להרחיב מעוניינים
 הממצאים בין משמעותי פער קיים כן, על יתר ותיקים. ישראלים בחברת להשתלב המתקשה מבוטלת

 בין היחסים של הכוללת התפיסה לבין החברתית בהשתלבות האישית ההתנסות לגבי יחסית החיוביים
 אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר יותר. כשליליים הנתפסים ותיקים, ישראלים לבין עולים נוער בני

 מעוניינים ואינם העולים, כלפי חיובית בעמדה נוקטים אינם הוותיקים הישראלים הנוער מבני רבים
 להיכנס המוכנים ותיקים ישראלים נוער בני של נמוך בשיעור שדי הרי חברתיים, קשרים אתם ליצור

 חברתי בקשר אישי באופן יתנסו מהעולים שרבים כדי העולים, הנוער בני עם חברתיות יחסים למערכות
חיובי.

 העולים לקבוצות בהשוואה קווקז יוצאי בקרב יותר איטית הישראלית הזהות התפתחות כללי, באופן
 כ״יותר עצמם לראות רוצים קווקז יוצאי הנוער מבני 40%כ- בארץ. שלהם הרב הוותק אף על האחרות,
 לראות הרוצים לשעבר, מברית-המועצות העולים הנוער בני מכלל 23% לעומת מישראלים״, קווקזים

 הנוער לבני שיש עולה המחקר מממצאי כי לציין חשוב זאת, עם יחד מישראלים". רוסים "יותר עצמם
 ולאפיוניה למדינה מחויבות המשקפים מרכזיים ערכים עם הזדהות של גבוהה רמה קווקז יוצאי

הייחודיים.

 מהווים קווקז שיוצאי והולכת הגוברת מההכרה השאר בין נבעה זה מחקר לעריכת היוזמה כאמור,
 מבחינת והן ותרבותם ריקעם מבחינת הן לשעבר, מברית-המועצות העולים בקרב ייחודית קבוצה

הקליטה. בתהליך בפניהם העומדים הקשיים

 כגון שירותים, ונותני שטח אנשי של הראייה זווית ואת הדיווחים את מאששים מהממצאים חלק
 ממצאים ישנם אולם, בלימודים. וקשייהם קווקז יוצאי בקרב הגבוהים הנשירה שיעורי בדבר הדיווחים

 רבה חשיבות מייחסים אינם קווקז שיוצאי הטענה אלה. דיווחים עם אחד בקנה עולים אינם אשר
 ההורים רוב כי עולה המחקר מממצאי לבנות. ביחס והן לבנים ביחס הן זה, במחקר הופרכה ללימודים

 כי ואף בגרות, תעודת ולרכישת תיכון ספר בבית הלימודים לסיום רבה חשיבות מייחסים הנוער ובני
 מעוניינים מהם גבוה שיעור זאת, עם יחד תיכוניים. על- לימודים להמשך שואפים מהם משמעותי שיעור
 נוספת טענה הבגרות. תעודת רכישת עם בבד בד בתיכון, הלימודים במהלך מעשי מקצוע לרכוש

 כי עולה המחקר מממצאי מאד. צעיר בגיל יינשאו שהבנות ציפייה קיימת כי היא זה במחקר שהופרכה
 הנישואין לגיל בהשוואה נמוך הוא האמהות להערכת והן הבנות להערכת הן לנישואין הרצוי הגיל אמנם

מאוד. נמוך בגיל מדובר לא אך הישראלית, בחברה הבנות כלל בקרב הממוצע
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 נוער בני בקרב להשתלב שלהם הרצון חוסר ועל קווקז יוצאי הנוער בני של התבדלותם על הדיווחים גם
 הנוער מבני רבים כי עולה מהמחקר זה. מחקר מממצאי עם אחד בקנה עולים אינם ותיקים ישראלים

 העלייה עם מתרחב אלה קשרים היקף וכי ותיקים ישראלים עם חברות בקשרי נמצאים קווקז יוצאי
 של כוללנית בראייה ותיקים. ישראלים עם החברות קשרי את להרחיב מעוניינים הם לכך, בנוסף בוותק.
 קווקז יוצאי הנוער בני לשעבר, מברית־המועצות העולים הנוער לבני ובניגוד הקבוצות בין יחסים

 מצדם הם ואילו ותיקים, ישראלים נוער בני על חברתי בשילוב רצון לחוסר יותר רבה אחריות מטילים
הקשרים. בהרחבת מעוניינים

לעתיד חשיבה כיווני .5
 לקליטת מדיניות לפיתוח הקשור בכל הדעת את עליהם לתת שיש כיוונים מספר עולים הממצאים מתוך

:קווקז יוצאי וילדים נוער בני

הוריהם. בקרב והן הנוער ובני הילדים בקרב הן בעברית השליטה חיזוק .

 לסיוע הצרכים להם. ומחוצה הספר בתי במסגרת ולילדים הנוער לבני הסיוע מערך פיתוח המשך ♦
ה״רגילה". הזכאות לתקופת מעבר גם ונמשכים רבים,

הספר. בבית הצוות לבין וההורים הנוער בני בין האישי הקשר תגבור .

 השונות הסיוע אפשרויות על והוריהם הנוער ובני הילדים בין מידע להפצת יותר טובות דרכים פיתוח .
לרשותם. העומדים השונים השירותים ועל

עליונה. לחטיבה או ביניים לחטיבת המעבר כגון חשובים, מעבר בצומתי והדרכתם ההורים שיתוף .

 לבני הבגרות לבחינות לגשת שנייה הזדמנות והענקת בגרות, לתעודת הזכאים שיעורי להעלאת פעילות .
מלימודים. שנשרו הנוער

האפשר. ככל מוקדמת והתערבות לנשירה גבוה בסיכון נוער בני לזיהוי המאמצים הגברת .

 כקבוצת עובדים, אינם שאף מעטים לא נוער בני וביניהם לומדים, שאינם הנוער בני קבוצת של ראייה .
 זו קבוצה על המצביעים הממצאים ולאור הגבוה שיעורם לאור בוודאי התערבות, תכניות לפיתוח יעד

סיכון. להתנהגויות במיוחד כפגיעה

 קווקז יוצאי של שילובם תגבור וכן קווקז, יוצאי נוער ולבני לילדים פורמליות בלתי מסגרות פיתוח .
הוותיקים. הנוער בני בחברת שילובם את לקדם במטרה הקיימות, במסגרות

 נותני לבין קווקז יוצאי הורים בין ובקשר בתקשורת קשיים על המצביעים הממצאים לאור לבסוף, .
הצדדים. בין לגישור בפעילויות להמשיך הצורך עולה השירותים,
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תודה דברי

 מטרות לגיבוש רבות שתרמו היגוי ועדת חברי על-ידי שוטף באופן לווה זה בדוח המתואר המחקר
 מיוחדת תודה הוועדה: לחברי תודתנו נתונה כך על לעריכתו. המתאימה והמתודולוגיה וכליו המחקר
 את הסבה אשר והתרבות החינוך במשרד עולים תלמידים לקליטת המחלקה מנהלת - שיפר לרחלה
 - מוקדמים בשלבים כבר החינוך במערכת בהשתלבות קשיים באיתור הטמונה לחשיבות הלב תשומת

 במשרד ולמחקר לתכנון האגף מנהל אדלר, לשמואל תודה הביניים. ובחטיבת היסודי הספר בבית
 במשרד הראשי המדען בלשכת מחקר גף ראש כהן, לנורה תודה ;זה באגף חוקרת - גינדין ולרחל הקליטה
 ברשות ארצית מפקחת וייסברג, לרבקה ;המדען בלשכת מחקרים רכזת - שור ולמירי והתרבות החינוך

 ;והרווחה העבודה במשרד קהילתית לעבודה בשירות עולים תחום רכזת מושייב ודפני עלייה לקליטת
 האגף מצוות לשעבר ירון, ולאילנה בג׳וינט-ישראל בקהילה קליטה לתכניות בכירה מנהלת כהן, לאפרת
 שגיא, לרחל ישראל; בג׳וינט והערכה תכנון אגף ראש גולדברג, לאלן ישראל; בג׳וינט והערכה לתכנון
יישומי. אנתרופולוג ברם, ולחן והשיכון, הבינוי במשרד שכונות לשיקום באגף עולים קליטת על ממונה

 המתאימה האוכלוסייה ובסינון באיתור קשיים ובכללם מעטים, לא בקשיים לווה בפועל המחקר ביצוע
 ותושייה יוזמה הפעלת תוך השדה, עבודת את ריכזה ברוקדייל ג׳וינט-מכון מצוות כץ לוסי בו. להיכלל

לה. מודים אנו כך ועל המראיינים, צוות של עבודתם איכות על והקפדה רבה

 בתרגום במיוחד - המחקר של שונים בשלבים רבות סייע אשר קונסטנטינוב לווצ׳יסלב גם נתונה תודתנו
הסטטיסטיים. העיבודים תכנית ובבניית השאלון,

תודתנו. כך ועל פרקיו, ומרינה פריזומנט יוליה גם סייעו השדה עבודת בביצוע

 צוות את ששיתף בר-אילן ומאוניברסיטת ברוקדייל ג׳וינט-מכון מצוות הראל ליוסי מודים אנו כן כמו
סיכון. התנהגויות בנושא שברשותו הארציים בנתונים המחקר

 לנו ותרמו לנו סייעו אשר קינג, ליהודית ובמיוחד ברוקדייל ג׳וינט-מכון צוות לחברי תודה לבסוף,
הדוח. ואת המחקר שאלוני את שהדפיסה שיזגל ולאילנה זה דוח שערכה מויאל למטי ;מניסיונם
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25 ..............)באחוזים(* לעבודה והיציאה הנישואין לגבי ואמהותיהם הנוער בני עמדות : 18 לוח

28.............................................)באחוזים( קווקז יוצאי הנוער בני לומדים בהם הלימוד מסלולי : 19 לוח

28..........................................)באחוזים( תיכוניים לימודים כלפי ואמהותיהם הנוער בני עמדות : 20 לוח

29...........................)באחוזים( בתיכון לימודים בנושא בנה/בתה - אם זוגות עמדות בין הבדלים : 21 לוח

31...........................................................)באחוזים( הספר בית של שונים מממדים רצון שביעות : 22 לוח



 ישראליים הורים כלפי ליחס בהשוואה כלפיהן ספר בית צוות יחס את האמהות הערכת : 23 לוח
32.................................................................................................................)באחוזים( ותיקים

 ישראליים תלמידים כלפי ליחס בהשוואה כלפיהם הספר בית צוות יחס את הנוער בני הערכת : 24 לוח
32 )באחוזים( קווקז יוצאי שאינם לשעבר המועצות מברית עולים לתלמידים ובהשוואה ותיקים

 הנוער בני הערכת לפי האחרים הכיתה לבני ביחס כתלמיד/ה הנער/ה מעמד : 25 לוח
33..........................................................................................................)באחוזים( ואמהותיהם

 הנוער ובני האמהות דיווח על-פי הלימוד במקצועות במיוחד ומצליחים נכשלים מתקשים, : 26 לוח
33.............................................................................................................................)באחוזים(

35........להיכשל ההסתברות - הלימוד במקצועות כישלון להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי : 27 לוח

36.....................................)באחוזים( למידה הרגלי בנושא נבחרים היגדים על הנוער בני תגובות : 28 לוח

37.............. ...............)באחוזים( הנוער ובני אמהות דיווח לפי מהלימודים ההיעדרויות תדירות : 29 לוח

38.......................................)באחוזים( ילדיהן בלימודי הכרוכות הוצאות בכיסוי האמהות קשיי : 30 לוח

39......................................)באחוזים( ואמהותיהם הנוער בני דיווחי לפי בלימודים הניתן הסיוע : 31 לוח

39.......................................)באחוזים( הלימוד במקצועות קושי לפי תלמידים בקרב סיוע קבלת : 32 לוח

40...........................................................................)באחוזים( הספר בבית הניתן הסיוע הערכת : 33 לוח

41...)באחוזים( הלימוד מקצועות מספר לפי ונכשלים מתקשים תלמידים בקרב סיוע לקבל רצון : 34 לוח

42........................................................)באחוזים( ספר בית צוות עם נוער בני של אישיות שיחות : 35 לוח

 והשתלבות בלימודים השתלבות בנושאים הספר בית צוות כלפיהם שמגלה האכפתיות מידת : 36 לוח
43............................................................................)באחוזים( התלמידים הערכת לפי חברתית

 לפי הישראלית האוכלוסייה לכלל בהשוואה קווקז יוצאי נוער בני בקרב ונשירה למידה דפוסי : 37 לוח
45  ...........................................)באחוזים( ומין גיל*

47.....................................................................מלימודים שנשרו נוער בני של נבחרים מאפיינים : 38 לוח

49.....................................................)באחוזים( מין לפי הנושרים הנוער בני של העיקרי העיסוק : 39 לוח

50........)באחוזים( נבחרים ביישובים 17-14 גילאי העולים הנוער בני בקרב ונשירה למידה דפוסי : 40 לוח

53....................................)באחוזים( הספר בית במסגרת חברתית השתלבות של נבחרים ממדים : 41 לוח

54........................................................)באחוזים( כללי - חברתית השתלבות של נבחרים ממדים : 42 לוח

 כלל לעומת בלימודים סטטוס לפי קווקז יוצאי הנוער בני בקרב בדידות תחושת תדירות : 43 לוח
55.................................................................................................)באחוזים( בישראל הנוער בני



56.....)באחוזים( אחרים נוער בני עם חברתיים קשרים לגבי שליליים להיגדים הנוער בני תגובות : 44 לוח

58...................................................................)באחוזים( הצבאי השירות בנושא נבחרות עמדות :45 לוח

59................................................)באחוזים( בצבא לשרת צריכות לא שבנות הטענה עם הסכמה ;46 לוח

60............................................ )באחוזים( ואמהותיהם הנוער בני על-ידי עצמית זהות הגדרת : 47 לוח

61.....)באחוזים( בניהן ובשביל בשבילן הקווקזית המסורת שמירת חשיבות על האמהות דעות :א׳47 לוח

כמדינה ישראל, של נבחרות תכונות של החשיבות מידת את העולים הנוער בני תפיסת : 48 לוח
62....................................................................................................................)באחוזים( וכעם

 לראות הנוער בני הסתברות - קווקזית זהות להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי : 49 לוח
63....................................................................................................................כקווקזים עצמם

64....................)באחוזים( יורד( )בסדר ביותר״ כ״חשובות הנוער בני על-ידי שצוינו חיים מטרות : 50 לוח

65)באחוזים( בלימודים וסטטוס מין לפי הנוער בני בקרב מאורגנת בלתי פנאי בפעילות השתתפות : 51 לוח

65..........)באחוזים( בלימודים וסטטוס מין לפי הנוער בני בקרב פורמלי בלתי בחינוך השתתפות : 52 לוח

67 .............................................)באחוזים( נוער לבני סיוע בשירותי ושימוש היכרות דפוסי : 53 לוח

67....................................)באחוזים( שירותים נותני עם נוער בני של קשרים של נבחרים ממדים : 54 לוח

 68)באחוזים( האמהות דיווח לפי שירותים נותני לבין קווקז יוצאי נוער בני אמהות בין הקשר טיב : 55 לוח

68.......................................................................)באחוזים( ואמהות נוער בני בקרב מידע צורכי : 56 לוח

69.................)באחוזים( לימודי סטטוס לפי אלימה בהתנהגות למעורבות נבחרים אינדיקטורים : 57 לוח

70....................)באחוזים( לימודי סטטוס לפי ממכרים בחומרים לשימוש נבחרים אינדיקטורים : 58 לוח

לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות רצון שביעות : 59 לוח
72.............................................................................................................................)באחוזים(

72...................................................)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה הנוער בני רצון שביעות : 60 לוח

73.........................)באחוזים( בלימודים סטטוס לפי קווקז יוצאי הנוער בני בקרב אושר תחושת : 61 לוח

קווקז יוצאי ה׳־ט׳ כיתות תלמיד עולים ילדים קליטת ב: חלק

88....................................................)באחוזים( הילדים של נבחרים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים : 62 לוח

89..........................)באחוזים( הילדים משפחות של דיור ותנאי בית משקי של נבחרים מאפיינים : 63 לוח



89............................................................................................)באחוזים( הילדים הורי השכלת : 64 לוח

90............................)באחוזים( ובישראל לשעבר המועצות בברית הילדים, הורי של היד משלחי : 65 לוח

90...........................................................................................)באחוזים( הילדים הורי תעסוקת : 66 לוח

91  ................................................)באחוזים( האמהות הערכת לפי המשפחה, הכנסות : 67 לוח

91...........................)באחוזים( העלייה בעקבות במשפחותיהן שחלו שינויים על האמהות תגובת : 68 לוח

92.........................................................)באחוזים( האמהות דיווח לפי שונות בית מטלות ביצוע : 69 לוח

92...........................)באחוזים( ילדיהן עם דעות חילוקי של גבוהה תדירות על שדיווחו האמהות : 70 לוח

האמהות דיווח לפי שונים בנושאים רשות לקבל צריכים הילדים שמהם המשפחה בני : 71 לוח
93............................................................................................................................)באחוזים(*

93....................................................)באחוזים( הילדים אמהות בקרב דאגה מעוררי הנושאים :א׳71 לוח

95.............................)באחוזים( האמהות דיווח לפי הספר בית של שונים מממדים רצון שביעות : 72 לוח

96..........................................)באחוזים( האמהות הערכת לפי כיתתם לבני ביחס הילדים מעמד : 73 לוח

 96)באחוזים( האמהות דיווח לפי במיוחד ומצליחים נכשלים מתקשים, שהילדים המקצועות מספר : 74 לוח

97................................................)באחוזים( האמהות דיווח לפי מלימודים ההיעדרויות תדירות : 75 לוח

98.......................................)באחוזים( ילדיהן בלימודי הכרוכות הוצאות בכיסוי האמהות קשיי : 76 לוח

99................................................)באחוזים( האמהות דיווח לפי בלימודים לילדים הניתן הסיוע : 77 לוח

99.......................................)באחוזים( הלימוד במקצועות קושי לפי תלמידים בקרב סיוע קבלת : 78 לוח

100..................................)באחוזים( הלימוד במקצועות כישלון לפי תלמידים בקרב סיוע קבלת : 79 לוח

100...........................................................)באחוזים( הספר בבית הניתן הסיוע את האם הערכת : 80 לוח

100........)באחוזים( ונכשלים מתקשים תלמידים לפי סיוע לקבל המעוניינות התלמידים אמהות : 81 לוח

101..................)באחוזים( הלימוד במקצועות קושי לפי מספיק הלימודי הסיוע כי אמהות דיווח : 82 לוח

102...............)באחוזים( לימודיות מסגרות בין המעבר לקראת הניתן הייעוץ של נבחרים ממדים : 83 לוח

103...................................)באחוזים( ביניים לחטיבת יסודי ספר בית בין נבחרים השוואה ממדי : 84 לוח

103...............................................)באחוזים( ואמהותיהם הילדים בקרב העברית בשפה שליטה : 85 לוח

104..................................)באחוזים( האמהות דיווח לפי חברתית השתלבות של נבחרים ממדים : 86 לוח



105..................................)באחוזים( האמהות הערכת לפי ועלבונות הצקות הילדים, כלפי היחס : 87 לוח

106..........................................................................)באחוזים( האמהות דיווח לפי עצמית זהות : 88 לוח

106............................)באחוזים( האמהות דיווח על-פי הקווקזית המסורת על השמירה חשיבות : 89 לוח

107....................................................)באחוזים( מין לפי קווקז יוצאי ילדים בקרב פנאי פעילות : 90 לוח

107.........)באחוזים( מין לפי קווקז יוצאי ילדים בקרב פורמלי בלתי לחינוך במסגרות השתלבות : 91 לוח

108......................................................)באחוזים( לילדים סיוע בשירותי ושימוש היכרות דפוסי : 92 לוח

108..........................)באחוזים( שירותים נותני לבין קווקז יוצאי לילדים אמהות בין הקשר טיב : 93 לוח

109.................................................................................)באחוזים( האמהות בקרב מידע צורכי : 94 לוח

109........................................)באחוזים( בחיים ומטרות לערכים האמהות שמייחסות החשיבות : 95 לוח

111.......)באחוזים( לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהן מהקליטה, האמהות רצון שביעות : 96 לוח



מבוא



למחקרים הרקע .1
 מדיניות וקובעי שדה אנשי של לבם תשומת עיקר התמקדה לשעבר, המועצות מברית העלייה גל בתחילת

 הושם הדגש דיור. פתרונות ומציאת העולים של בתעסוקה השתלבותם כגון "בסיסיים" בנושאים כאחד
 יותר שיתקשו היה שברור יותר, מבוגרים עולים של המיוחדים צורכיהם ועל העבודה בגילאי עולים על

 הנחה ששררה נראה הללו הדברים לאור נמוכים. יהיו בעבודה להשתלב ושסיכוייהם השפה ברכישת
 מאוחר בשלב זאת, עם חדשה. לסביבה טבעי ובאופן יחסית בקלות מסתגלים נוער ובני שילדים סמויה

 במערכת בהשתלבות הן העולים, והילדים הנוער בני בקרב ניכרים קשיים על העדויות והתרבו הלכו יותר
 באלימות, מעורבות :כגון נורמטיבית, לא התנהגות על הדיווחים רבו כן החברתית. בקליטתם והן החינוך
 המודעות גברה ארצה העולים הגיעו שבהן השנים במהלך בנוסף, אלכוהול. ושתיית בסמים שימוש

הקווקז. אזור עולי של המיוחדים ולקשיים אלה עולים במאפייני הרבה להטרוגניות

 מאזור איש 47,000 לישראל עלו ,1996 למאי 1989 ינואר שבין בתקופה הקליטה, משרד נתוני על-פי
 זה מאזור ארצה עלו אשר איש, 11,000לכ- הצטרפו אלה עולים לשעבר. המועצות ברית של הקווקז
 זהות בעלת קבוצה זוהי הרריים". מ״יהודים המכריע ברובה מורכבת זו עולים קבוצת השבעים. בשנות

ג׳והרי. או יהודית טאטית - ייחודית ושפה ייחודית

 בעלת אוכלוסייה המהווים יהודים, 60,000ל- 30,000 בין הקווקז באזור נותרו שונים, אומדנים לפי
 המצב עקב והן לישראל שלה הרגשי והקשר היהודית הזדהותה בשל הן לעלייה, גבוה פוטנציאל
בקווקז. יציב הבלתי והפוליטי הביטחוני

:קווקז של והצפוני המזרחי מהאזור מגיעים ההרריים קווקז יהודי כי מציין (1996) ברם
 )וארטאשן(, מאוגוז וכן ומקובה, הבירה מבאקו )בעיקר קווקז שבדרום העצמאית מאזרביג׳אן .1

ועוד(. מכוסאר מחאצ׳מאס, משאמחה, מגאוקצ׳אי,
 הבירה, מחאצ׳קלה )מדרבנט, הרוסית מהפדרציה חלק המהווה דאגסטן, האוטונומית מהרפובליקה .2

ועוד(. מכספיסק מחסב־יורט, מבוינקסק, מקיזלאר,
 הרוסית: מהפדרציה חלק המהוות קווקז, בצפון נוספות אוטונומיות רפובליקות מכמה .3

 )בעיקר ואיגושטיה צ׳צ׳ניה יהודים(, אלפי בת קהילה היתה שבה מנלצ׳יק )בעיקר קברדינו-בלקריה
ממזדוק(. )בעיקר ואוסטי צ׳צניה( בירת מגרוזני

 זה באזור יהודים של העיקרי )הריכוז עצמה רוסיה לרפובליקת השייך קווקז בצפון סטברופול ממחוז .4
קיסלבודסק(. כגון נוספות בערים וכן פיאטיגורסק בעיר הוא

 אחרות. וערים פטרבורג סנט למוסקבה, בעבר שהיגרו יהודים - העמים בחבר אחרים מאזורים .5
מגרוזיה. גם מגיעים מעטים הרריים יהודים

 שבעים המורחבת. למשפחה ובסמוך גאוגרפיים בריכוזים בארץ להתגורר נוטים ההרריים קווקז עולי
 חלקם נאמד ושדרות עקיבא אור כגון מסויימים ביישובים יישובים. 20ב־ מרוכזים מהם אחוזים ושישה

מזה. למעלה ואף 10%בכ- היישוב באוכלוסיית

3



 בטיפול צורך קיים כי והחינוך, הרווחה הקליטה, גורמי של ההכרה גברה השמונים שנות ראשית מאז
 היו הישראלית למציאות אלה עולים של וההסתגלות הקליטה קשיי מקווקז. העולים באוכלוסיית מיוחד
(.1996 )שגיא, האחרות העולים קבוצות רוב של לקשיים יחסית יותר ובולטים רבים

 עולי נושא לבדיקת בין־משרדית ועדה להקמת 1995 שנת באמצע הביאו העולים מצוקות על הדיווחים
 בין פעולה שיתוף ותוך כוללת ארצית ראייה מתוך זו באוכלוסייה לטפל ניסיון שיקף הדבר קווקז.

 כאלה ביניהם ארציים, פרויקטים של ביצועם את המריצה או יזמה הוועדה השונים. המשרדים
 אלו, עולים עם העובדים מקצוע אנשי בקרב בעיקר הקווקזית, העדה על הידע להעמקת המיועדים

הוועדה. של יוזמתה פרי הם אף זה בדוח המתוארים המחקרים שני העדה. בקרב מנהיגות ולפיתוח

 בין ומועדף ייחודי כ״יעד קווקז עולי קליטת נושא את להציב החלטתו על הודיע העלייה לקליטת המשרד
 בהארכת יתבטא המועדף היחס (.1997 באפריל 30מה- 147 מספר שעה )הוראת ״1997 לשנת המשרד יעדי

 ייחודי סיוע במתן שנים, לשמונה עד העלייה לקליטת המשרד של לטיפולו קווקז עולי של הזכאות
 ובהמלצה העדה, מבני אקדמיים מקצועות בעלי בעבור מיוחדות תכניות בהפעלת העדה, בני לסטודנטים

 לקליטת המשרד הסכימו כן, כמו זו. לאוכלוסייה ברדיו יומית שידור תכנית להנהיג השידור לרשות
 עולי נוער ובני ילדים של הישגיהם את שתקדם מפורטת פעולה תכנית לגבש החינוך ומשרד העלייה
החינוך. במערכת קווקז

 בדרך הם השבעים שנות עולי על שנערכו המחקרים קווקז. יהודי על בלבד מעטים מחקרים נערכו כה עד
 איזיקוביץ :לדוגמה )ראה החינוך בתחום ספציפיות בסוגיות בעיקר ומתמקדים מצומצם היקף בעלי כלל

(.1979 ועמיתיה, ליבליך ; 1976 וציו, אבידור ; 1979 הנגבי, ; 1981 .ואדם,

:וכולל למדי מצומצם האחרון העלייה בגל שעלו קווקז עולי על כיום בידינו המצוי האמפירי המידע
(.1993 דחף, )מכון עקיבא באור עולים 97 עם ראיונות וכלל 1993 באביב שנערך מחקר .1
 מחקר קווקז. עולי 1,560 בהם בשדרות, המועצות ברית עולי כלל בקרב 1994 באוגוסט שנערך מיפקד .2

(.1995 ונועם, )ליטוויק 1995 בשנת ברוקדייל ג׳וינט-מכון על־ידי בוצע זה
 יוצאות משפחות 151 מתוך נדגמו אשר בשדרות, קווקז יוצאי 18-14 גילאי נוער בני 50 בקרב מחקר .3

 )נועם 1995 ביוני ברוקדייל גיוינט-מכון על-ידי בוצע זה מחקר אלו. גילאים בהן שהיו בשדרות קווקז
(.1996 ואלנבוגן־פרנקוביץ,

 )להלן בארץ יישובים בחמישה המועצות מברית עולים נוער בני בקרב מחקריס/מיפקדים סדרת .4
 המחקרים (.18־14 )גילאי ואופקים רמלה נתניה, רחובות, (,18-12 )גילאי כרמיאל :עולה( נוער מחקר

 אלנבוגן־פרנקוביץ )נועם, קווקז יוצאי נוער בני של משמעותיים מספרים כללו ובאופקים בנתניה
(.1998 וולפסון,

 שהגיעו קווקז עולי קליטת תהליך לגבי העיקריות העדויות יחסית, המוגבל המחקרי המידע את להוציא
 אלה עובדים במגע. עמם הבאים והרווחה החינוך מערכות בעובדי מקורן התשעים, בשנות לישראל
 בלתי בעבודות בעיקר תעסוקה הקשה, הכלכלי מצבם :קווקז עולי בקרב מצוקות של מכלול על מדווחים

 בתנאי מגורים ;המשפחה פרנסת בנטל נושאות שהנשים בעוד מהגברים חלק בקרב אבטלה מקצועיות,
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 בני בין אלימות כדי עד מתחים להיווצרות המביא מצב בדירה, אחת ממשפחה יותר לעתים צפופים, דיור
 נרחבת תופעה התפתחות מכך וכתוצאה המשפחה בפרנסת לעזור הילדים על לחץ קיום ,■ ילדים וכלפי זוג
 ושיעור בגרות, לתעודת הזכאים נוער בני של בלבד נמוך שיעור ;העל-יסודיים הספר מבתי נשירה של

 אינם כי מודים החברתיים השירותים עובדי בישראל. הגבוהה ההשכלה במערכת הלומדים מאוד נמוך
 הם ולכן עצמם", בתוך ומסוגרים "סגורים שהם כיוון קווקז עולי של הבעיות עם להתמודד כיצד יודעים

 לקליטת השר על-ידי שכונס חוקרים בפורום שהושמעו דברים )מתוך איתם המגע את לצמצם משתדלים
 כהתנכרות תופסים שהם מה על מתמרמרים מצידם העדה בני (.18.8.95ב- צבן יאיר - לשעבר העלייה
 הקולטות, המערכות נציגי בעיני כי טוענים העדה בני הוותיקים. הישראלים מצד שלילי ותיוג כלפיהם

 כאסיאתיים תרבות, "כחסרי - השלילי במובן רק אלא משלהם תרבות בעלי כאנשים נתפסים אינם הם
החוקרים(. פורום )מתוך האירופית" מרוסיה שאינם כעולים פרימיטיביים,

 בני של קליטתם מדפוס מושפע התשעים משנות קווקז עולי של קליטתם שתהליך טוען (1996) ברם
 יותר ותרבותית חברתית שוליות של לעמדה נקלעו השבעים שנות "עולי הקודם. העלייה בגל עדתם
 גם החדשים, העולים של מצבם על כיום משפיעה זו שוליות תקופה... באותה אחרים עולים מאשר

 ששיעור אוכלוסייה היו השבעים שנות עולי שונים". החברתיים־דמוגרפיים מאפייניהם שבהם במקרים
 וחקלאים תעשייה עובדי יותר כלל שלה המקצועי שההרכב נמוך, היה בקרבה הגבוהה ההשכלה בעלי

 כפרי רקע בעלי ויותר גדולות ערים יוצאי פחות שכללה וחופשיים, אקדמיים מקצועות בעלי ופחות
 בדפוסים קשורות שחלקן (,1996 ברם, אצל )המפורטות שונות מסיבות מקווקז. הנוכחית העלייה מאשר

 נותני אצל נוצר אז, נהוגה שהיתה הקליטה במדיניות וחלקן העולים, של התרבותיים־חברתיים
 ביחסם לפחות, מסוימת במידה ביטוי, לידי בא והוא קווקז, יוצאי של נמוך דימוי השירותים

 ועם .העדה בני עם ומראיונות סטטיסטיים מנתונים הנוכחי. הגל של קווקז עולי לגבי ובתפיסותיהם
 הוותיקים קהילתם מבני נבדלים התשעים שנות שעולי לעיל, שצויין כפי רק, לא לנו ידוע אינפורמנטים

 פנימית; שונות קיימת בקרבם שגם אלא מסויימים(, תרבותיים בדפוסים דמיון )בצד מאפיינים במספר
 ממשלתיות במשרות השתלבו מהם שרבים מובהקת, עירונית אוכלוסייה שהם באקו, יוצאי בין לדוגמה:

 באו מתושביה ניכר שחלק קטנה שדה עיר שהיא קובה, יוצאי לבין בתעשייה, אקדמיים ובמקצועות
מהכפרים.

 יחסית המעטים האמפיריים והנתונים האנתרופולוגי המידע השירותים, נותני שדיווח לציין מאוד חשוב
 על לעמוד שכן כל ולא קווקז, לעולי המיוחסות התופעות היקף את לאמוד מאפשרים אינם הקיימים
 אלו קשיים על ואמין מקיף מידע והיעדר מחד, עמם מתמודדים שהעולים לקשיים המודעות גורמיהן.

 בדוח המתוארים במחקרים הצורך את הולידו מאידך, בישראל קווקז יוצאי בקרב החלים השינויים ועל
זה.

המחקרי□ מטרות .2
 מתייחס הכולל המחקר יותר. כולל מחקר מתוך רכיבים שני מהווים זה בדוח המתוארים המחקרים

 העבודה, בגיל הוא שראשן משפחות : 1989 משנת שעלו ה״הרריים״ קווקז עולי מבין אוכלוסיות לשלוש
 תהליך על לעמוד שואף המחקר ה׳-ט׳. כיתות תלמידי לילדים ואמהות ואמהותיהם 18-14 גילאי נוער בני

 לאוכלוסייה בהתאם שונים לתחומים שונה דגש מתן תוך ממדיו, כל על האוכלוסייה כל של ההשתלבות
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 משרד העלייה, לקליטת המשרד שותפים למחקר כאחד. והצלחות וקשיים צרכים וזיהוי הנחקרת
וג׳וינט-ישראל. חברתי( שכונות לשיקום )האגף השיכון משרד והרווחה, העבודה משרד החינוך,

 תשומות סיפקו אלו פעולות לעיל. שתוארו המחקר רכיבי שלושת של לביצועם קדמו הכנה פעולות מספר
:להתמקד יש שבהן העיקריות הסוגיות ולזיהוי המחקר כלי לבניית ותובנות

שירותים נותני עם עומק ראיונות .1
השבעים בשנות ארצה שעלו קווקז יוצאי עם עומק ראיונות .2
השבעים בשנות שעלו קווקז יוצאי עם קבוצתיות שיחות .3
(1996) ברם על-ידי שנערכה שדה מעבודת חלקיים ממצאים של וסקירה אנתרופולוגי מיפוי .4

:מטרות מספר למחקרים
 רכישת שונים: חיים בתחומי הישראלית בחברה קווקז עולי של השתלבותם בתהליך הקשיים זיהוי א.

 במערכות הילדים השתלבות ובתעסוקה, מקצועית בהכשרה השתלבות העברית, בשפה שליטה
 קשרים בכינון ובפרט בקהילה השתלבותם העלייה, בעקבות משפחתיים קונפליקטים החינוך,

והקבוצתית. האישית הזהות ותחושת ותיקים ישראלים עם חברתיים
 לפעול הצדדים שני על המקשים הגורמים וזיהוי השירותים מערכת עם קווקז עולי של הקשר אפיון ב.

השירות. קבלת במהלך העולים וקשיים שונים לשירותים מפנייה רתיעה כולל במשותף,
והחברתי. הלימודי בתחום הנוער בני של המיוחדים צורכיהם בדיקת ג.
 ממערכת ה׳-ט׳( כיתות )תלמידי הילדים לנשירת ביחס סיכון גורמי המהווים וגורמים קשיים איתור ד.

הביניים. חטיבת לאחר החינוך
 המצליחות קווקז עולי באוכלוסיית תת-קבוצות איתור קווקז, עולי מצליחים שבהם תחומים זיהוי ה.

אלה. להצלחות לתרום היכולים אמצעים זיהוי וכן מאחרות, יותר

המחקר מערך .3
שלבים. בשני נערך המחקר

:משלימים מחקרים שני התבצעו א׳ בשלב
 התארגנות על ותעסוקתיים, משפחתיים תרבותיים, דפוסים על המידע סיכום - אנתרופולוגי מחקר .1

בנושא. עבודתו שנת במשך ברם, על-ידי נאסף המידע ועוד. קווקז יוצאי של חברתית
 עולים .70ה- שנות של קווקז בעולי התמקד אשר ישראל, ג׳וינט עם בשיתוף הנערך איכותני מחקר .2

 המציאות מול אל שלהם הרקע הכרת מתוך 90ה- שנות של העולים לקשיי תובנות סיפקו אלה
המחקר. צוות עם שהתנהלו קבוצתיות שיחות במסגרת התנסותם, סמך ועל הישראלית

:חלקים שלושה נכללו ב׳ בשלב
 ובהצלחות בקשיים התמקד אשר העבודה, גילאי משפחות ראשי של מייצג מדגם בקרב צרכים סקר .1

 השירותים שבה ובמידה השירותים מערכת עם שלהן בקשר שונים, חיים בתחומי המשפחות של
 מובנה. שאלון באמצעות פנים אל פנים ריאיון בשיטת נערך הסקר לצורכיהם. הולם מענה מספקים
 ומרפובליקות לשעבר המועצות מברית העולים כלל על שנערכו מחקרים לממצאי הושוו הנתונים
 תחום כדוגמת אחרים, סטטיסטיים נתונים עם אלה נתונים לאמת ניסיון נעשה לכך, בנוסף אחרות.

(.1998 קינג, ־ בנפרד מתפרסם זה )מחקר להשגה ניתנים שאלה במידה והדיור, התעסוקה
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 18־14 בני ונערות נערים 180 של מייצג מדגם רואיינו שבמסגרתו הנוער, בני קליטת על מחקר .2
 המיוחדים הצרכים זיהוי מאפשר המחקר של זה מרכיב ונער/ה. אם של זוגות כלומר, ואמהותיהם;

 הוריהם ושל הנוער בני של הראות מנקודות והחברתי הלימודי בתחום קווקז יוצאי הנוער בני של
הנוכחי(. חדוח של הראשון החלק את מהווה המחקר של זה חלק על )הדיווח כאחד.

 לילדים אמהות 140 של מייצג מדגם רואיינו שבמסגרתו ה׳-ט׳, כיתות תלמידי של קליטתם על מחקר .3
 הילדים של הסתגלותם בתהליך קשיים לזהות במטרה רואיינו( לא עצמם )הילדים ה׳-ט׳ כיתות גילאי

 ממערכת הילדים של לנשירה ביחס סיכון גורמי המהווים גורמים לאתר לנסות כדי להם, והסיבות
 השני החלק את מהווה המחקר של זה חלק על )הדיווח הביניים. בחטיבת לימודיהם בסיום החינוך

הנוכחי(. הדוח של

 האנתרופולוגי הידע סמך על התקבלה מהמחקרים אחד בכל שנבדקו הספציפיים התכנים על ההחלטה
 הרווחה, החינוך, בתחומי שירותים נותני ועם העדה בני עם עומק ראיונות בסיס על וכן בארץ, שנצבר

 היה ניתן השירותים נותני עם הראיונות באמצעות המחקר. נערך שבהם ביישובים והבריאות הקליטה
 של קשייהם על והן זאת, תופסים השירותים שנותני כפי וצורכיהם העולים של קשייהם על הן ללמוד
 העדה בני עם העומק ראיונות קווקז. יוצאי העולים אוכלוסיית עם במגעיהם עצמם השירותים נותני

 הגבירו וכן מוצא, בקהילות קווקז עולי של והתרבות החיים דפוסי על המחקר צוות של הידע את העשירו
 במצבם שחלו השינויים ולגבי וצורכיהם קשייהם לגבי העולים, של והתפיסות העמדות לגבי הבנתו את

וכף. המשפחה יחסי התעסוקה, הדיור, בתחומי

קווקז עול■ וילדים נוער בני קליטת של המיוחד האתגר .4
 עם ההתמודדות ראשית, כפול: הוא בארץ בקליטתם קווקז יוצאי נוער ובני ילדים ניצבים שבפניו האתגר

 ועוד; פסיכו־ביולוגיים שינויים מינית־חברתית, זהות גיבוש מינית, התפתחות הכולל ההתבגרות גיל
 את פעם לא מעמיד אשר הבין־תרבותי המעבר עם והתמודדות חדשה, חינוך למערכת הסתגלות ושנית,

 אלה לבין הוריו על והמקובלים הקווקזית בתרבות הנהוגים והנורמות הערכים בין בקונפליקט המתבגר
הישראלית. בתרבות הנהוגים

 מגמות מספר מסתמנות קווקז, יוצאי הנוער בני של הסתגלותם בנושא כה עד שנצבר המצומצם מהמידע
 וגלויה סמויה נשירה שיעורי על מדווח הלימודי, בתחום גורמיהן: ועל היקפן על לעמוד צורך שיש

 המשפחה בפרנסת לעזור נדרשים הנוער בני שבו מצב נוצר הלימודיים לקשיים בנוסף כאשר גבוהים,
 של בהתפוררותה שמקורו - בקווקז הלימודים רצף שבירת כי הטוענים יש מלימודים. להיעדר כך ובשל
 ללימוד ברורה העדפה קיימת כן, כמו הספר. בבית בהשתלבותם מכשול מהווה היא גם - המועצות ברית

 כנפוצה הנתפסת נוספת נורמה בגרות. תעודת רכישת על-פני מעשי מקצוע לרכוש. המאפשרים במסלולים
 בגיל להינשא אותן לעודד התיכון, הספר מבית החל מלימודים הבנות את לפטור היא זו אוכלוסייה בקרב
המשפחה. בבני ובטיפול הבית בעבודות אינטנסיבי באופן להשתתף מהן ולצפות צעיר

 על בשמירה מאופיינת קווקז יוצאי הנוער בני של החברתית ההשתלבות כי הדיווחים מתרבים בנוסף,
 עם הן אלים, ולעתים שלילי אופי בעלי כלל בדרך מצומצמים, קשרים של ובקיומם תרבותית מובלעת

 קשרים של שמקורם ייתכן האירופאיות. הרפובליקות יוצאי עם והן הוותיקים הנוער בני אוכלוסיית
 הקווקזית התרבות בין והנורמות הערכים במערכת ובפערים לקויה בין־תרבותית בתקשורת אלה



 כגון מאורגנות, פנאי בפעילויות חלק ליטול ממעטים קווקז יוצאי הנוער בני (.Bram, 1996) לישראלית
בצניעותך לפגיעה החשש רקע על - הבנות ובעיקר נוער, ותנועות חוגים

 בעלי לעתים ־ קונפליקטים קיימים כי השונים מהמקורות עולה המשפחה בתוך הגומלין יחסי בנושא
 המחויבות הוא אלה לקונפליקטים המקורות אחד משפחותיהם. בני לבין הנוער בני בין - אלים אופי

 בקרב הנהוגות יותר, המתירניות הנורמות מול אל הניצבת הפטריארכלית המסורתית למשפחה לציית
הוותיקה. הישראלית האוכלוסייה

 ומשפחותיהם הנוער בני אוכלוסיית כי השירותים נותני של ונשנה החוזר דיווחם הוא נוסף בולט נושא
 מנוצל. אינו לרשותם העומד הסיוע פוטנציאל כך עקב פעולה. לשתף וממאנים כלפיהם חשדנות מגלים

 נבחנו קווקז יוצאי נוער בני קליטת בנושא כה עד שנצבר המצומצם והמידע ואחרים, אלה דיווחים
זה. במחקר בהרחבה

 של רחב מגוון המצב. לשיפור העדה בקרב שונים צעדים ננקטו כבר המחקר ביצוע שבעת לציין חשוב
 מספר להלן ובקהילה. הספר בבית קווקז יוצאי הנוער בני של להשתלבותם בסיוע חלק נטלו גופים

 אשר העדה, יוצאי מגשרים תשנ״ז הלימודים בשנת פעלו והתרבות החינוך משרד בחסות דוגמאות:
 חדרה, שדרות, עילית, נצרת עכו, )בקרית-ים, התלמידים בקליטת וסייעו הספר בית בעבודת השתלבו

 תלמיד לכל לימוד שעת חצי של תוספת ניתנה לכך, בנוסף ונתניה(. שבע באר אופקים, חיפה, חנה, פרדס
 העלייה לקליטת המשרד לשעבר. המועצות ברית לעולי הניתנות הסיוע לשעות מעבר וזאת קווקז, יוצא

 שונים. ביישובים קווקז יוצאי ז׳־י״ב בכיתות לתלמידים בגרות להשלמת תגבור תכנית מפעיל
 תכנית לדוגמה: הנוער, בני אוכלוסיית בקרב תכניות מספר אחת ובעונה בעת מפעיל ג׳וינט-ישראל

ובקהילה. הספר בבית תלמידים השתלבות לקדם במטרה בשדרות, ספר בתי במספר שהחלה "כנפיים"

 דרך הרך, מהגיל החל :קווקז יוצאי מקרב קבוצות של רחב למגוון מיועדות השונות, ההתערבות תכניות
(.1996 קינג, בהרחבה )ראה ועוד בתעסוקה מבוגרים קליטת הספר, בית גיל

 נתונים מעט על ומבוסס וחלקי, מצומצם הוא קווקז יוצאי הנוער בני על כה עד שנצבר המידע כאמור,
 יום־יומי במגע הבאים השונים הגורמים הערכות ועל אנתרופולוגית, פרספקטיבה על ובעיקר אמפיריים,

 נאספו זה, לצורך יותר. רחבה תמונה לספק נועדו זה בדוח המתוארים המחקרים זו. אוכלוסייה עם
 על והן והצרכים הקשיים של וההיקף הטיב על הן ואמהותיהם, נוער בני של ארצי מדגם על נתונים
אלו. צרכים עם מתמודדים אכן הקיימים המענים שבה המידה

 הלב תשומת את והספורט התרבות החינוך, משרד הסב הנוער, בני של הקשיים רקע על כי לציין יש
 לאור החינוך. במערכת להשתלבות הנוגע בכל במיוחד האפשר, ככל מוקדם ובעיות קשיים לזהות לצורך
 מתבסס המחקר של זה רכיב ה׳-ט׳. בכיתות לילדים המתייחס רכיב הכולל במחקר לכלול הוחלט זאת,

 החלק את נייחד זה למחקר אלו. לגילאים אמהות של מייצג ארצי מדגם עם מפורטים עומק ראיונות על
זה. דוח של השני
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 אי חלק
קווקז יוצא• עולים נוער בני קליטת



הנתונים א״סוף ושיטת המחקר אוכלוסיית .1
 ואמהותיהם, 18־14 גילאי 2בלבד( )״הרריים״ קווקז יוצאי נוער בני 3,858 כוללת המחקר אוכלוסיית

 גודלה. באומדן רבים לקשיים גרמה האוכלוסייה של זו הגדרה ואילך. 1989 מינואר לישראל עלו אשר
 המוצא ולערי המוצא לרפובליקות מתייחסים העולים למוצא ביחס הקיימים הסטטיסטיים הנתונים

 הערים שבמרבית היות בעיה, עולה כאן ארצה. הגיעם עם העולים הצהרת על-פי לשעבר המועצות בברית
 ובחלק "רוסים", או "אשכנזים" יהודים גם 19ה- המאה סוף מאז התגוררו קווקז באזור שנכללו

 השותפים לבקשת בהתאם (.1996 )ברם, ובוכארים גרוזינים יהודים גם - בבאקו למשל - מהערים
 העולים כלל מבין אותם ולזהות לאתר צורך היה ולכן ה״הרריים", ביהודים רק מתמקד הנוכחי המחקר
הקווקז. באזור השונות מהערים שהגיעו

 נכללו לא כך ומשום "הרריים", אינם מהם 17%כ- אולם, נוער. בני 4,648 מונה קווקז יוצא הנוער בני אוכלוסיית2
הנדון. המחקר באוכלוסיית

 נמצא זו בשכבה בודד יישוב שבכל מכיוון השכבות. כל מסך 50% היה קטנים יישובים שכללה השכבה משקל 3
יישובים. שני בהוספת צורך היה נוער בני של קטן מספר .

 השטח עובדי ושל העלייה לקליטת המשרד של הקשר לשכת של באומדנים נעזרנו המדגם בבניית
 בשני השתמשנו במחקר, תיכלל אכן המתאימה האוכלוסייה שרק להבטיח כדי אולם ביישובים.

 :שונים מסרנים ועם קווקז יוצאי עם בהתייעצות שנקבעו בריאיון, מוקדם בשלב ל״סינון״ קריטריונים
 האם (2) הטאטיתז השפה גם כלולה היתה בילדותו המרואיין בבית שדיברו השפות בין האם (1)

קווקזי? כיהודי עצמו את מגדיר המרואיין

הדגימה שיטת 1.1
 עולי על מידע המרכזות הקליטה, משרד רשימות על-פי שכבות. דגימת של שיטה נבחרה המחקר לצורך
 לשלוש - קווקז עולי מתגוררים שבהם - בארץ היישובים כל חולקו הרריים(, ושאינם )הרריים קווקז

:ביישוב קווקז יוצאות המשפחות מספר על־פי המוגדרות שכבות,
 כגון: ומעלה, משפחות 950 - יחסי באופן רבות משפחות בהם שמתגוררות יישובים ראשונה: שכבה .1

ותל-אביב. חיפה חדרה, באר-שבע, נתניה,
 950 עד 200 ־ משפחות של ״בינוני״ מספר יחסי באופן בהם שמתגוררים יישובים :שנייה שכבה .2

וירושלים. חולון קריית-ים, שדרות, עכו, עקיבא, אור כגון: משפחות,
 פחות ־ בהם מתגוררות קווקז יוצאות משפחות של יחסית "קטן" שמספר יישובים שלישית: שכבה .3

 חנה, פרדס תקווה, פתח לציון, ראשון עילית, נצרת אשדוד, בת-ים, כגון: משפחות, 200מ-
העמק. ומגדל לוד הכרמל, טירת קריית־אתא,

 :הם במדגם עלו אשר היישובים יישובים. שני אקראי באופן נדגמו שכבה מכל
 ;הראשונה מהשכבה ־ וחדרה באר-שבע
;השנייה מהשכבה - ועכו קריית-ים

השלישית. מהשכבה - (3ואשדוד תקווה פתח הצורך )ובמקרה העמק ומגדל לוד
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 במדגם. עלו אשר היישובים משמונת אחד בכל הנוער בני של רשימות קיבלנו העלייה לקליטת מהמשרד
 - שנים 16.5-14 קבוצות: לשתי חולק )אשר גיל קריטריונים: שני על-פי בוצעה אלה מרשימות הדגימה
 מספר נדגמו יישוב בכל כלומר, ־ ויישוב/שכבה שנייה(, קבוצה ־ שנים 18-16.5ו- ראשונה, קבוצה

4השכבה. בתוך היישוב ולמשקל השכבה למשקל יחסי באופן מרואיינים

 ובליוויו לסטטיסטיקה, המרכזית ומהלשכה העברית מהאוניברסיטה נתן גד פרופ׳ של בהנחייתו נעשתה הדגימה4
ברוקדייל. מג׳וינט-מכון ־ נורדהיים משה של

 רשימות וקבלת "בזק" בשירותי שימוש כגון דרכים, במגוון במקביל פעלנו האיתור שיעור את להעלות כדי 5
 כגון נרחבים, איתור בצעדי המראיינים נקטו לכך, בנוסף הרלוונטיים. ביישובים ספר בתי ממספר מעודכנות

משפחה. קרובי חיפוש
 הגילים טווח כל על-פני פזורים המסרבים בנים. מהם 450/0ו־ בנות הם מהמסרבים אחוזים וחמישה חמישים 6

בארץ. הוותק של הגבוהות בקטגוריות ומרוכזים

 387ל- ראשון בשלב המחקר צוות פנה זה, למדגם להגיע כדי ואמהותיהם. נוער בני 180 כלל המדגם
 ממוצא היו מהמשפחות 69 הנוכחי: למחקר רלוונטיות אינן מתוכן משפחות 160ש- הסתבר משפחות.
 משפחות 14וב- 5ידועה, בלתי היתה משפחות 42 של כתובתן במדגם, כלולה שאינה לעיר עברו 35 אשכנזי,

 מתוך וכו׳. לצבא התגייסו נוער בני שלושה לקווקז, חזרו מהן שלוש - ריאיון לערוך היה ניתן לא
 סירבו אמהות 22ו- נוער בני 25 נוער. בני 180ו־ אמהות 180 רואיינו (,n=227) הרלוונטיות המשפחות
6להתראיין.

הראיונות .ביצוע 1.2
 מראיין ועל-ידי אחר במועד הבת או הבן רואיינו הסכמתה את שנתנה ולאחר האם, רואיינה ראשית,

 רוסית דוברי מראיינים 32 גויסו כך לשם .1997 ביולי והסתיים 1997 באפריל החל הראיונות ביצוע אחר.
 חשדנות על להתגבר כדי וזאת - קווקז יוצאי היו מחציתם המחקר, נערך שבהם השונים מהיישובים

 ותרגול אינטנסיבית בהדרכה השתתפו המראיינים שפה. בעיות על וכן המרואיינים מצד פוטנציאלית
 מראיין כל בין שבועית פגישה התקיימה הריאיון, תקופת במהלך לעבודתם. הקשורים שונים בנושאים

 אמינות בדיקות התבצעו במקביל ייחודיות. בעיות ולובנו השאלונים נבדקו שבה השדה, עבודת לרכז
מהשאלונים. 2746 על טלפוניות

 המשפחה, אב האחד, :ייחודיים קשיים שני עם במחקר השדה בעבודת להתמודד נאלצו המראיינים
 בקבלת הריאיון את התנו מרואיינים מספר והשני, בריאיון; להשתתף רצו נוספים, משפחה בני ולעתים

רואיינו. לא אלה )בודדים( מקרים אישית. עזרה או טובה

המחקר כלי 1.3
 והשני פנים אל פנים לריאיון שאלון באמצעות האחד :חלקים בשני הריאיונות בוצעו המחקר במסגרת

 אולם לרוסית, תורגמו השאלונים הנוער. בני בריאיון והן האמהות בריאיון הן עצמי למילוי בשאלונים
 באופן הותאמו השאלונים בעברית. שאלונים באמצעות להתראיין היה ניתן המרואיין, להעדפת בהתאם

:עיקריים רכיבים שלושה על מבוססים והם הקווקזית לאוכלוסייה מיוחד
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 )נועם, ואמהותיהם 18-14 גילאי נוער בני בקרב יישובים בחמישה שנערך עולה נוער מחקר בשאלוני
 הנוער בני ריאיון בנושא וניסיון ידע נצבר זה רב-שלבי מחקר במהלך : (1998 וולפסון, אלנבוגן־פנקוביץ

ואמהותיהם. העולים
 חיונית תשתית היווה ואשר המחקר של האיכותני בשלב נצבר אשר הרב למידע מתייחסים השאלונים .2

קווקז. עולי של התרבותית לייחודיות הכלי להתאמת .
 בריאות התנהגות הבוחן - HBSC שאלון כגון: מקבילים, נושאים הבוחנים נוספים מחקר בשאלוני

 בנושאי תלמידים ועמדות עולם תפיסות לבדיקת מחקר שאלון (,1997 ועמיתיו, )הראל נוער בני בקרב
נוספים. ושאלונים (1995 וגל, )אזרחי ושלום ביטחון חברה,

סוציו-דמוגרפיים מאפיינים .2
 מבאקו עלו רובם (.1 לוח )ראה בנות - 44%ו־ בנים הם במדגם הנוער מבני אחוזים ושישה חמישים

 מאוד: רחב אלה נוער בני של בארץ הוותק טווח 7(.7%) ומקובה (9%) ממחצ׳קלה (,20%) מדרבנט (,53%)
ויותר. שנים שבע של ותק בעלי 16%ל- ועד שנים, שלוש עד בארץ השוהים 14%מ-

 יישובי התפלגות הקליטה, משרד נתוני על-פי אולם, הנוער. בני למדגם מתייחסים זה בדוח המוצגים הנתונים 7
 מדרבנט, - 21%, מבאקו, עלו 45% לדוגמה: שבמדגם. לזו דומה מקווקז העולים אוכלוסיית כלל בקרב המוצא

ממחצ׳קלה. -12%

)באחוזים( קווקז מצאי הגוער בגי של נבחרים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
אחוזים המאפיין

מין*
56 בנים
44 בנות

גיל*
19 14
23 15
20 16
24 17
14 18

בארץ* ותק
14 שנים 3 עד
23 שנים 4־3
14 שנים 5
33 שנים 6
16 ויותר שנים 7

המוצא יישוב
53 באקו
20 דרבנט

9 מחצ׳קלה
7 קובה
2 נלצייק
2 בוינקסק
7 אחר

וותק גיל מין, המשתנים בין קשרים נמצאו לא *
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 מהשיעור גבוה (39%) יותר או ילדים ארבעה יש שבהן קווקז יוצאי הנוער בני של המשפחות שיעור
 על השלכה יש זה לנתון (.28%) 17 גיל עד ילדים בהם שיש בישראל הבית משקי כל בקרב המקביל
 עמדה אשר היהודית, האוכלוסייה כלל בקרב הדיור מצפיפות הגבוהה לחדר( נפשות 1.64) הדיור צפיפות

 מצפיפות גם במעט וגבוהה (1997 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה לחדר נפשות 0.97 על 1996 בשנת
 8לרמלה. פרט - יישובים בחמישה עולה נוער במחקר שנמצאה הדיור

 1.22 - אופקים לחדר; נפשות 1.22 ־ כרמיאל כדלהלן: היא עולה נוער מחקר ביישובי שנמצאה הדיור צפיפות
 העולים ריבוי בשל )כנראה 1.73 רמלה ; 1.45 ־ נתניה ; 1.33 ־ רחובות ;החד-הוריות( המשפחות ריבוי בשל )כנראה

הבוכרים(.

 משפחות בקרב יותר נמוך זה שיעור (.2 לוח )ראה שבבעלותן בדירה גרות (75%) העולים משפחות רוב
 הבית משקי רוב הוותק. עם רעולה (,P<0.01) (81%) דו-הרריות למשפחות בהשוואה (44%) חד-הוריות

 מתגוררים הבית ממשקי 21%ב- אולם, (.79%) בלבד גרעינית משפחה כוללים הנוער בני משפחות בקרב
וכר. ודודות דודים וסבתות, סבים :המורחבת המשפחה בני גם

)באחוזים( קווקז יוצאי הגוער בגי משפחות של גבחרים מאפייגים :2 לוח
אחוזים המאפיין

במשפחה ילדים מספר
8 אחד ילד

31 ילדים 2
22 ילדים 3
17 ילדים 4
15 ילדים 5

7 ויותר ילדים 6

הדיור סוג
75 המשפחה בבעלות דירה
12 פרטית בשכירות דירה
13 ציבורית בשכירות דירה

דיור צפיפות
13 1 עד
30 1.49-1.01
31 1.99-1.50
14 2.00

7 2.99-2.01
5 ומעלה 3

14 חד-הוריות משפחות

 3 מלוח קווקז. יוצאי הנוער בני הורי של הכלכלי המצב והערכת הרקע מאפייני מתוארים 6־3 בלוחות
 אולם, ואוניברסיטה(; )מכללה על-תיכונית השכלה בעלי הם מהאבות 47%ו- מהאמהות 48% כי עולה
לשיעור דומה העל־תיכונית ההשכלה בעלי שיעור אוניברסיטה. בוגרי ולא מכללה בוגרי הם הגדול הרוב
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 46% על דומה גילאים טווח בקרב 1996 בשנת עמד אשר היהודית, האוכלוסייה כלל בקרב המקביל
 בכל נמצא אשר המקביל מהשיעור יותר הרבה נמוך זה שיעור (.1997 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה

 בולט ברחובות. - 87%ו- באופקים האבות בקרב - 63% לדוגמה: עולה, נוער מחקר יישובי מחמשת אחד
 בקרב - 16%)כ- אוניברסיטאית השכלה בעלי שהם קווקז יוצאי הנערים הורי שיעור בין הפער במיוחד
 העולים הנוער בני אבות בקרב ־ 49% :)לדוגמה עולה נוער במחקר הנוער בני הורי שיעור לבין האבות(
בנתניה(. לשעבר המועצות מברית

)באחוזים( קווקז מצאי תנוער בגי הורי השכלת :3 ח1ל
האבות האמהות שסיימו( אחרון )בי״ס הורים השכלת

5 4 יסודי
26 26 מקצועי ספר ובית ביניים חטיבת
22 22 תיכון
31 34 מכללה
16 14 אוניברסיטה

 של המקצועי בסטטוס ירידה קיימת כצפוי, .64% - עובדות ובארץ מהאמהות, 67% עבדו עלייתן לפני
 ארצה עלייתם טרם עסקו מהאבות 34%ו- מהאמהות 43% לישראל: מקווקז במעבר הנוער בני הורי

 מהאבות 3%ו־ מהאמהות 12% רק זאת ולעומת וניהוליים, טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות
 כלל בקרב שחלה זו מאשר יותר חריפה התעסוקתי בסטטוס זו ירידה בישראל. אלה במקצועות עוסקים
 עבודה גילאי עולים בקרב 1995 בשנת שנערך ארצי בסקר לדוגמה, לשעבר. המועצות מברית העולים

 בארץ אלה במקצועות עבדו עלייתם בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות שעבדו מהעולים 42%ש- נמצא
 מקצועיים בלתי כפועלים עובדים הנוכחי במדגם הנוער בני מהורי כמחצית בדפוס(. ואחרים, )ליטויק

(.4 )לוח ובחקלאות בבנייה בתעשייה,

)באחוזים( ובישראל לשעבר המועצות בברית קווקז, מצאי תנוער בני קירי של יד משלחי :4 לוח
בישראל לשעבר המועצות בברית

האבותיד משלחי האמהות האבות האמהות
1 4 12 12 ומדעיים אקדמיים
2 8 22 31 וניהוליים טכניים חופשיים,
— 2 2 12 פקידות
5 13 12 16 ושירותים מכירות

53 20 49 22 מקצועיים פועלים
39 53 3 7 מקצועיים בלתי פועלים

 מהורי יותר נמוך שלהם התעסוקתי הסטטוס קווקז, יוצאי של בארץ יחסית הגבוה הוותק אף על כן, כמו
 ברחובות האבות שיעור לדוגמה, שנחקרו, היישובים בחמשת לשעבר המועצות מברית העולים הנוער בני

 נובע זה מפער שחלק כמובן .19% על - וברמלה 39% על עמד וחופשיים אקדמיים יד במשלחי המועסקים
לשעבר. המועצות בברית היד במשלחי ומפער ההשכלה ברמת מפער
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 רק אולם עובד, הזוג מבני אחד לפחות (86%) קווקז יוצאי הנוער בני משפחות של המכריע הרוב בקרב
 בני קליטת על להשפיע העשויה עובדה ־ עובדים נשים( ככולן )שרובן החד-הוריות המשפחות מראשי 60%

(.5 )לוח אלו למשפחות המשתייכים הנוער

)באחוזים( קווקז מצאי הגוער בני הורי תעסוקת :5 לוח
אחוזים

52 עובדים ההורים שני
23 עובד האב רק
11 עובדת האם רק
14 עובדים אינם ההורים שני

60 הוריות חד־ במשפחות

 גבוה זה נתון שעות. 54 על האבות ושל שבועיות שעות 38 על עומד האמהות של העבודה שעות ממוצע
 בקרב שעות 34 על 1995 בשנת עמד אשר בישראל, היהודית האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהנתון
(.1994 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה הגברים בקרב שעות 48 ועל דומה גילים בטווח הנשים

 מספיקות אינן "כלל המשפחה הכנסות כי דיווחו (24%) מהאמהות כרבע ,6 בלוח לראות שניתן כפי
 ברחובות 6% בין נעים עולה נוער במחקר כך שדיווחו האמהות שיעורי הבסיסיים״. הצרכים רוב לכיסוי

 בקרב יותר גבוה כלל" מספיקות "לא ההכנסות כי המדווחות האמהות שיעור כצפוי, באופקים. 26%ל-
 11% רק הדו־הוריות(. המשפחות בקרב 23% לעומת 35%) לוותק קשר ללא חד-הוריות משפחות

 "מרוצה"(. רק אלא ־ מאוד" "מרוצה אמרה לא אחת )אף חייהן מרמת רצון שביעות הביעו מהאמהות
(.34%) הכלכלי במצבן לשיפור סיכוי קיים כי ומעריכות אופטימיות מגלות מהאמהות שליש

)באחוזיס( קווקז מצאי חגוער בגי אמחות הערכת לפי המשפחה הכגסות :6 לוח
אחוזים__________________________________________________המשפחה הכנסות

32 לכולם או הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות
44 הבסיסיים מהצרכים חלק לכיסוי מספיקות

24 הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי כלל מספיקות לא

לשונית קליטה .3
 49% ;ברוסית פשוטה שיחה לנהל לפחות מסוגלים הם כי דיווחו (99%) קווקז יוצאי הנוער בני כל כמעט

 בני בין ביותר הנפוצה הדיבור שפת באנגלית. 30%ו- באזרית 27% בטאטית/ג׳והרית, שיחה לנהל יכולים
 הנוער מבני כמחצית אולם ; (79%) בישראל גם וכך (,81%) רוסית היתה בקווקז משפחותיהם לבין הנוער

 שליטה על 5.4 סעיף להלן )ראה (.7 )לוח העברית בשפה גם משפחותיהם בני עם כיום מדברים (44%)
הספר(. בית במסגרת בשפה
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)באחוזים( 9ומשפחותיהם קווקז מצאי הנוער בני בקרב הנפוצות הדיבור שפות :7 לוח
בישראל בקווקז מדוברת שפה

38 35 טאטית/ג׳והרית
7 9 אזרית

79 81 רוסית
44 1 עברית
- 1 אחר

 את בהערכתם אמהותיהם לבין הנוער בני בין מאוד גדול פער קיים מהממדים אחד בכל כי עולה 8 מלוח
 להבין מסוגלים הם כי דיווחו (85%) הנוער בני של המכריע רובם לדוגמה, העברית. בשפה שליטתם

 יחד בלבד. מהאמהות 19% לעומת בעברית, המשודרת טלוויזיה תכנית חופשי״ כמעט או חופשי ״באופן
 באופן בעברית מכתב לכתוב או בעברית ספר לקרוא יכולים אינם הנוער מבני שכשליש לציין יש זה, עם

חופשי. כמעט או חופשי

)באחוזים( נבחרים ממדים לפי ואמהותיהם הנוער בני בקרב העברית בשפה שליטה : 8 לוח
אמהות נוער בני חופשי כמעט או חופשי באופן יכולים

36 87 העברית בשפה לשוחח
16 67 בעברית* ספר לקרוא
10 65 בעברית מכתב לכתוב
19 85 בעברית המשודרת טלוויזיה תכנית להבין

בעברית" פשוט מכתב "לקרוא ־ לאימהות *

 מברית עולים נוער לבני בעברית בשליטתם דומים קווקז יוצאי הנוער בני כי עולה הוותק על בפיקוח
 נתניה שברחובות, מאלה יותר נמוכה בעברית אלה קבוצות שתי שליטת באופקים. לשעבר המועצות

 בעברית, ספר לקרוא מתקשים ויותר שנים חמש בארץ השוהים .קווקז מיוצאי 25% לדוגמה: ורמלה.
ברחובות. מהם 13% רק לעומת

 האחרות משל יותר טובה בעברית שליטתן וכצפוי, באולפן, בארץ למדו (62%) מהאמהות שלישים שני
 אמהות של גבוה שיעור יש באולפן שלמדו האמהות בקרב גם אולם, (.P<0.01) באולפן למדו שלא

 תכנית ולהבין (39%) בעברית פשוט מכתב לכתוב (,47%) בעברית פשוט מכתב לקרוא המתקשות
(.37%) בעברית המשודרת טלוויזיה

 שנמצאה מזו יותר הרבה נמוכה הנוכחי במחקר שנכללו האמהות בקרב העברית בשפה השליטה הערכת
 (.1995 ודמיאן, )רוזנבאום לשעבר המועצות ברית עולי כלל על הקליטה משרד שערך מעקב במחקר
 עד בארץ השוהים בקרב 31% בין נעה חופשי כמעט או חופשי באופן עברית לקרוא היכולת לדוגמה,
יוצאי הנוער בני של אמהותיהם בקרב ואילו וחצי, שנים שלוש בארץ השוהים בקרב 39% לבין שנתיים

 - בקווקז :הם ביותר הנפוצים השילובים אחת. משפה יותר לציין שניתן משום 100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים9
 (.15%) וטאטית/ג׳והרית רוסית עברית, וגם (20%) ורוסית עברית - ובישראל (,17%) ורוסית טאטית/ג׳והרית

 באזרית. למדו (5%.) מיעוטם רק רוסית. היתה בקווקז הספר בבית (95%) הנוער בני כל כמעט למדו שבה השפה
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 כמעט או חופשית קריאה יכולת על דיווחו 16% רק יותר( הרבה בארץ ותיקות בממוצע )אשר קווקז
בעברית. חופשית

 (.P<0.01) ואמהותיהם הנוער בני בקרב בוותק העלייה עם משתפרת העברית בשפה השליטה כצפוי,
 חופשי. באופן בעברית ספר לקרוא מסוגלים שנים ארבע עד בארץ השוהים הנוער מבני 39% לדוגמה:
 הנוער מבני אחוזים וארבעה שלושים ויותר. שנים שש בארץ השוהים בקרב 78%ל- עולה שיעורם
 השוהים בקרב 81% לעומת חופשי באופן בעברית מכתב לכתוב מסוגלים שנים ארבע עד בארץ השוהים

אמהותיהם. בקרב מאשר הנוער בני בקרב יותר חדה השיפור מגמת ויותר. שנים שש בארץ

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .4
 משתייכת היא עיקריים: מאפיינים מספר בולטים הקווקזית, המשפחה באפיון העוסקת מהספרות

 חברתית-השתליכותית כמסגרת המורחבת המשפחה של בתפקידה להבחין וניתן פטריארכלי לדפוס
 נדרשת הקווקזית במשפחה המוסריים הקודים על-פי במיוחד. חזק בין־דורי קשר של ובקיומו מרכזית
 ישנם גבר. במחיצת לשהות לנערה אסור ההתבגרות בגיל האישה. צניעות על ביותר קפדנית שמירה

 הקהילה בתוך נערכים אלה בגילאים הנישואין "לעתים .16-15 בנות קטינות נישואי על רבים דיווחים
 בהתפתחותה פוגעים כזה בגיל נישואין כי מובן ברבנות. רשמי באופן נרשמים יותר מאוחר ורק בהסתר,
(.1996 )שגיא, משפחה״ גידול למסגרת מאוד מוקדם ונכנסת ללמוד, מפסיקה אשר הנערה, של ובעתידה

 יותר מהר עברית לומד הקווקזי המתבגר המהגרים, אוכלוסיית כלל בקרב שכמו מציין (1997) חרוב
 לטפל נדרש מתבגר נער לדוגמה, במשפחה. במתבגרים תלויים להיות הופכים ההורים וכך מהוריו,
השונים. הגורמים עם מו״מ וכמנהל כמתווך ולשמש לאביו תעסוקה בענייני

 ישראלים בקרב הרווחות מאלו הנוער מבני שונות ציפיות הקווקזית שלקהילה מהספרות, עולה עוד
 והבנות, הבנים של והחובות הזכויות התפקידים, את ברור באופן מגדירה הקווקזית הקהילה ותיקים.

 נדרשת קווקזית מבחורה לא. או זה מצב לשמר האם הנוער בני בקרב קונפליקט להיווצר ועלול
 או לטייל אסור לבנות הקטנים. הילדים בחינוך לאמה ולעזור בית משק לנהל יכולת טובה", "התנהגות

 מצפים קווקזי מבחור בילדותם. מוחלט פעולה חופש היה לבנים לכך, בניגוד השגחה. ללא לבילוי לצאת
 אבל השני, המין בנות עם ביחסיו חופשי הקווקזי הבחור משפחתו. את לפרנס מסוגל שיהיה בעיקר

 עשויים אלה סוציאליזציה דפוסי (.1997 )חרוב, העליונה על היתה ההורים החלטת האישה בבחירת
קווקז. יוצאי הנוער בני של הקליטה תהליך ועל במשפחה הגומלין יחסי על להשפיע

 לאשש מסייע הוא ובכך זה, במחקר נבחנו בספרות, כה עד שהוצגו הקווקזית, המשפחה ממאפייני חלק
כה. עד הקיים החלקי המידע את להפריך או

:מרכזיים צירים בשלושה ויתמקד משפחותיהם לבין הנוער בני בלן הגומלין ביחסי עוסק זה פרק
ארצה העלייה מאז המשפחה בתוך הגומלין ביחסי שחלו השינויים תפיסת .1
בהווה במשפחה הגומלין יחסי תפיסת .2
מין לתפקידי סוציאליזציה .3
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 שאלות ובאמצעות זוויות מכמה מורכבותו, בשל נבדק, המשפחה בתוך הגומלין ביחסי השינויים נושא
 במשפחות במיוחד העלייה, בטרם היחסים בשחזור קושי להיות שעלול ולציין להסתייג גם יש שונות.

 מאז. שחלו שונים ואירועים מהתנסויות בוודאי מושפע הזה "הזיכרון" ושטיב בארץ, יותר הוותיקות
 הילד גיל התקדמות עובדת עצם בארץ, יחסית הוותיקות למשפחות ביחס שלפחות לזכור יש כן, כמו

 אלה ביחסים שקשיים לחשוב נהוג לדוגמה, הוריו, לבין בינו היחסים לטיב משמעות בעלת להיות עשויה
ההתבגרות. בגיל במיוחד בולטים

העלייה בעקבות שינויים 4.1
 לבין הנוער בני בין ביחסים למשבר גרם לא ארצה המעבר כללי באופן כי עולה 9 בלוח מהנתונים

 12% לדוגמה, הנוער. בני מתפיסת יותר מעט אופטימית זה בנושא האמהות תפיסת אולם, משפחותיהם.
 לא (22%) הנוער מבני לכרבע הנוער. מבני 5% לעומת טובים״ כ״יותר בארץ היחסים את מעריכות מהן
 שהיחסים ציינו השאר כל וכמעט העלייה, לאחר הוריהם עם להם שיהיו היחסים לגבי ציפיות היו

לציפיות. תואמים

)באחוזים( משפחתב הגומלין יחסי את ומשפחותיהם הגוער בגי הערכת :9 לוח
 האמהות כתהער הנוער בני הערכת___________________________________________

----------------------------- ־ בהשוואה כיום, ההורים עם מסתרר/ת הגער/ה כיצר
ן לשעבר המועצות לברית

סה״כ
 טוב פחות
 דבר אותו בערך
טוב יותר

יודע לא

100
7

87
5
1

100
8

77
12

3

בהשוואה כיום, האחים עם מסתרר/ת הגער/ה כיצר
י לשעבר המועצות לברית

100 סה״כ
12 ־ טוב פחות
80 - דבר אותו בערך
a - טוב יותר

למשפחה הנער/ה בין היחסים
100 סה״כ

4 העלייה לפני מהמצופה יותר טובים
69 לציפיות תואמים

5 טובים פחות
- 22 ציפיות היו לא

נשאלו לא -

 לבין בינן ביחסים ספציפיים לרכיבים התייחסות תוך העלייה מאז שחלו שינויים על נשאלו האמהות
 של הגדול הרוב יותר. רבים שינויים על דווח יותר, ספציפית היתה ההתייחסות כאשר (.10 )לוח ילדיהן

 עוזרים שילדיהן כך על - ומאידך העלייה, עקב לילדיהן לעזור ביכולתן ירידה על דיווחו (85%) האמהות
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 משום גם בקווקז, משעזרו יותר בארץ להוריהם עוזרים הנוער שבני להניח סביר (.65%) בארץ יותר להם
 לבלות זמן פחות להן יש שבארץ מציינות (67%) מהאמהות שלישים כשני יותר. צעירים היו ששם

 בציות ירידה ניכרת כי - 24%ו־ מריבות יותר שיש דיווחו מהאמהות אחוזים עשרים ילדיהן. במחיצת
 בכבוד פגעה לא העלייה האמהות, רוב שבעיני לציין מעניין זאת, למרות אולם להוריהם. הילדים

הקווקזית. בחברה גבוהה חשיבות בעל ערך להן, רוחשים שילדיהן

_________________וזים()באח האמהות דיווח לפי העלייה בעקבות במשפחות שחלו שינויים :10 לוח
האמהות ~ הש^
85 שלנו לילדים ■לעזור יכולים פחות ההורים אנחנו
* 65 יותר לנו עוזרים ילדינו

במטלות ההשתתפות האמהות. לדיווח מאוד דומה דיווחם הבית. מטלות בעניין נשאלו הנוער בני גם
הגיל עם עולה האמהות דיווח לפי אשר כסף", "להרוויח מלבד הנוער, בני לגיל קשורה נמצאה לא הבית

(.P<0.00) 18 בגיל 55% ועד 14 בגיל 7%מ-

67 שלנו הילדים עם להיות זמן פחות לנו ויש עסוקים, - ההורים - אנחנו
20 בבית מריבות יותר יש

24 בקולנו שומעים פחות ילדינו
  ההורים את מכבדים פחות ילדינו

 אמנם הבין־תרבותי המעבר רקע על המשפחות בתוך הצפויים מהקשיים שחלק כן, אם עולה, מהנתונים
משבר. כדי עד מגיע שהמצב לכך סימנים אין אך קיימים,

 משפחה בבני טיפול הבית, בעבודות סיוע ־ שונות בית מטלות ביצוע על נשאלו ואמהותיהס הנוער בני
 ביתיות" ה״תוך במטלות יותר פעיל חלק נוטלות הבנות ראשית, :האלה הממצאים עולים 11 מלוח ועוד.

 הנוטלים הבנים לעומת וכר(, אחים על בשמירה - 72% ובכביסה, בבישול בניקיון, עוסקות מהן 89%)
 באופן שנית, קניות(. עורכים - 83% כסף, מרוויחים מהם 34%) ביתיות״ ה״חוץ במטלות יותר פעיל חלק
 ־ ובפרט השונות, הבית במטלות מהקיים יותר פעילה להשתתפות מצפות האמהות כי לומר ביתן כללי

 שהבן מצפות לבנים מהאמהות 42% כי הממצא בולט מהבנים. מאשר מהבנות יותר פעילה להשתתפות
יותר. שיעבוד או כסף יותר ירוויח

____ )באחוזים( חאמחות דיווח פי על״ שונות בית מטלות ביצוע :11 לוח
יותר שיבצע מעוניינת ~ה־אם מבצע הנער

בנות בנים סח״ב בנות בנים סח״ב המטלה
25 42 34 19 34 27 כסף מרוויח

בישול, )ניקיון, הבית בעבודות מסייע
35 52 45 89 68 78 ועוד( כביסה
29 46 31 75 83 79 קניות עורך
33 43 39 72 64 67 אחיו על שומר
16 29 23 37 43 40 אחרים משפחה בבני או בסבתא מטפל
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 התבקשו והם הנוער, בני של יום־יום לחיי הקשורים נושאים רשימת הוצגה ואמהותיהם הנוער בני בפני
 הנע דרגות שלוש בן אורדינלי רצף על אלה, בנושאים דעות חילוקי ביניהם מתגלעים תדירות באיזו לציין

 נושא כל על קרובות" "לעיתים המשיבים שיעור את מציג 12 לוח פעם״. ״אף ועד קרובות״ מ״לעיתים
ונושא.

 מתגלעים שסביבם ביותר הנפוצים הנושאים צי עולה הנוער בני מתשובת והן האמהות מתשובת הן
 רם" בקול מוסיקה "שמיעת הספר", לבית הקשורים "עניינים הם גבוהה בתדירות דעות חילוקי

הבית". וניקיון סדר על ו״שמירה

)באחוזים( הצוער בני ודיווח האמהות דיווח לפי דעות חילוקי של גבוהה תדירות :12 לוח
נוער בני אמהות הנושא

15 20 הספר לבית הקשורים עניינים
19 19 הבית וניקיון סדר על שמירה
18 17 רם בקול מוסיקה שמיעת
13 16 ואחיות אחים עם ריב
15 12 הביתה החזרה שעת
7 10 הנער/ה של העצמאות מידת
9 10 הנער/ה של הלבוש צורת
7 9 בוחר/ת שהנער/ה חברים

11 5 הנער/ה של בילויים
4 5 לבית מחוץ הנער/ה עבודת
5 3 הנער/ה של כספיות הוצאות
5 3 השני המין בן/בת עם קשר

 עמדות בין השוואה על־ידי היא אלה בנושאים הנוער ובני האמהות עמדות בין הקשר לבדיקת נוספת דרך
 נמצאו אם־בנה/בתה הזוגות תשובות שבהם המקרים שיעור מצוין 13 בלוח בנה/בתה. - אם הזוגות:

 כי עולה מהלוח דרגות. ובשתי אחת בדרגה שונות נמצאו תשובותיהם שבהם המקרים שיעור וכן זהות,
 וילדיהן האמהות כלומר הזוגות, עמדות בין הבדלים נמצאו לא המקרים במחצית לפחות - הנושאים בכל
 הפערים כלומר המקרים, ברוב קיצוניים אינם הם הבדלים נמצאו כאשר גם ועוד, זאת זהה. תשובה ענו
בלבד. אחת בדרגה הם העמדות בין

 ונמצא ,kappa והשני, ,Wilcoxon מדד האחד ;הזוגות עמדות בין הקשר לבדיקת שונים מדדים גם הופעלו
מובהקים. אינם שניים( )מלבד ההבדלים רוב כי

 - הנוער בני רוב הוריהם. במחיצת זמן מספיק מבלים הם להערכתם האם הנוער בני נשאלו לכך בנוסף
 "יותר - 9% רוצים״, שהם ״כמו כלומר זמן, מספיק הוריהם במחיצת מבלים הם כי מעריכים - 74%

מדי". "פחות - 17%ו- מדי״,
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)באחוזים( דעות חילוקי המעוררים בנושאים בנה/בתה - אם זוגות עמדותהה :13 לוח
הבדל קיים

בשתי בדרגה עמדת בין הבדל אין
דרגות אחת בנה/בתה לעמדת האם סה״ב הנושא

4 50 46 100 הספר לבית הקשורים עניינים
10 37 53 100 הבית וניקיון סדר על שמירה
11 31 58 100 רם בקול מוסיקה שמיעת
7 45 48 100 ואחיות אחים עם ריב
9 38 53 100 הביתה החזרה שעת
9 33 58 100 הנער/ה של העצמאות מידת
7 25 68 100 הנער/ה של הלבוש צורת
4 28 68 100 בוחר/ת שהנער/ה חברים
7 36 57 100 הנער/ה של בילויים
6 8 86 100 לבית מחוץ הנער/ה עבודת
4 23 73 100 הנער/ה של כספיות הוצאות
7 11 82 100 השני המין בן/בת עם קשר

 ההורים, דור של הסמכות ערעור היא הגירה של למצב מתלווה שלעתים המשפחתיות מהתופעות אחת
 הקולטת. בחברה ולהתמצא החדשה בשפה שליטה לרכוש והמתבגרים הילדים מדור יותר המתקשה

 הנוער בני בפני התנהגויות רשימת הצבת באמצעות במשפחה הסמכות בנושא נוגע הנוכחי המחקר
 היעדרות ־ )לדוגמה אותן לבצע כדי רשות לקבל צריך הנער/ה ממי לציין התבקשו אשר והאמהות,
אלו. בנושאים הקובעת הסמכותית הדמות מיהי - כלומר ;וכר( יקר חפץ קניית מלימודים,

 האם, היא מהפעילויות אחת כל לבצע רשות לבקש יש שממנה ביותר, הבולטת הדמות כי עולה 14 מלוח
 משפחת עם מתגוררת הסבתא שבהן במשפחות )גם הסבתא הבכור, האח האב. יותר מצומצמת ובמידה

 בניגוד - וזאת הנוער, בני עבור סמכותיות דמויות מהווים ולא כמעט אחרים משפחה וקרובי הנער(
הקווקזית. במשפחה הבכור ולאח לחמות לייחס שנהוג המרכזי למקום

אחד. משפחה מבן יותר לציין היה שניתן משום 100%ב- מסתכמים אינם האחוזים *

הנוער בני דיווח לפי שונים בנושאים רשות מהם לקבל הנוער  בני שעל המשפחה בני :14 לוח
)באחוזים("

דוד/ה הסבתא הבכור האח האב האם אחד אף הנושא
- 3 4 44 66 24 מלימודים להיעדר
- 3 5 65 80 10 הספר בית את לעזוב
- 2 4 59 73 17 לעבודה לצאת
1 4 4 60 78 9 מהבית מאוחרת בשעה לצאת
- 3 3 33 53 42 הפנאי שעות את לבלות מי עם
1 3 5 55 80 11 יקר משהו לקנות

 לבין הנוער בני תשובות בין בהשוואה הבולט העיקרי ההבדל האמהות. בתשובות גם נמצא דומה דפוס
 אחד מאף רשות לקבל צריכים אינם כי מדווחים הנוער מבני יותר גבוה ששיעור הוא אמהותיהם תשובות

 אינם הם מהלימודים להיעדר כדי כי דיווחו הנוער מבני 24% לדוגמה, מהנושאים. ואחד אחד בכל
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 מפני במיוחד בולט זה ממצא כך. דיווחו מהאמהות 8% רק זאת, לעומת אחד; מאף רשות לקבל צריכים
 יחסית מלימודים ההיעדרויות לנושא הנוער בני של חופשית התייחסות על לכאורה, לפחות מצביע, שהוא
 - לעבודה ויציאה מאוחרות בשעות יציאה יקר, משהו קניית שלגבי בזמן בו האחרים. הנושאים לרוב

 בנושא התנהגותם, על בעצמם להחליט חופשיים שהם דיווחו הנערים מן יחסית נמוכים אחוזים
 בתחום התנהגותם על להחליט חופשיים שהם ציינו מהנערים יחסית גבוה אחוז - מהלימודים ההיעדרות

 הזה, החופש את הנוער לבני מעניקים שההורים הדברים משמעות אין כמובן, לרשות. נזקקים ואינם זה,
 42% מבלים: הנוער בני שאיתם לאנשים ביחס גם דומה המצב המצב. את הנוער בני תופסים שכך אלא
אחד. אף לערב צריכים הם אין זה שבנושא ציינו הנוער מבני

 :הנוער בני בעבור ומחליטים מעורבים בהחלט ההורים כי עולה הפנאי בשעות בילוי בנושא מהנתונים
 גבוה אף שיעור לצאת", להם מותר "האם בניהן בעבור מחליטות הן כי מדווחות (86%) האמהות רוב

לצאת". מי "עם - (69%) שלישים משני ולמעלה לחזור״, שעה ״באיזו מחליטות (91%) יותר

 יותר זה בנושא מחליטים יותר הצעירים הנוער בני והורי הבנות הורי הנוער, בני תשובות לפי כצפוי,
 הבדלים נמצאו לא האמהות תשובות לפי מפתיע, ובאופן זה, עם יחד (.P<0.05) הבנים הורי מאשר

מובהקים. אינם גיל לפי וההבדלים לבנות, בנים בין משמעותיים

 בשני כי עולה החד-הוריות המשפחות ובקרב דו־הוריות משפחות בקרב במשפחה הכוחות יחסי מבדיקת
 לא האב סמכות חד-הוריות במשפחות זאת, לעומת ביותר. הסמכותית הדמות היא האם הדפוסים

 צורך אין כי ציינו הדו-הוריות במשפחות מאמהות 4% לדוגמה, עצמו. לנער אלא לאם, עוברת בהכרח
החד-הוריות. במשפחות מהאמהות 34% לעומת הספר, מבית להיעדר כדי אחד מאף רשות לקבל

 אותם וסוגרים להם )מרביצים כלפיהם פיזית אלימות על שמדווחים הנוער בני שיעור כי עולה 15 מלוח
 בשמות להם וקוראים עליהם שצועקים מדווחים יותר הרבה גבוהים שיעורים אולם מאוד, נמוך בבית(
גנאי.

נועד בני דיווחי לפי משמעת להפעלת שונים באמצעים חוריחם של השימוש תדירות :15 לוח
)באחוזים(

פעם אף לפעמים פעמים הרבה
91 9 0 מרביצים
75 22 3 גנאי בשמות קוראים
34 57 9 צועקים
94 6 0 בבית סוגרים

דאגה מעוררי נושאים 4.2
 התבקשו נושא כל על ועבודה. לימודים כגון ילדיהן לחיי הקשורים נושאים רשימת הוצגה האמהות בפני

דאגה. בהן מעורר הנושא האם לציין האמהות
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 הבולטים מהנושאים. אחד בכל האמהות, בקרב גבוהים דאגה שיעורי על מצביעים 16 בלוח הנתונים
(.84%) הנער/ה של הרוח ומצב (84%) הצפוי הצבאי השירות (,89%) הלימודים הם ביניהם

)באחוזים( האמהות בקרב דאגה מעוררי גושאים :16 לוח
המודאגות האמהות הנושא

89 הנער/ה לימודי
65 הנער/ה של עבודה
77 אחרים נוער בני לבין הנער/ה בין היחסים
67 האם לבין הנער/ה בין היחסים
69 אחרים משפחה בני לבין הנער/ה בין היחסים
84 הנער/ה של הרוח מצב
71 הנער/ה התנהגות
79 הנער/ה של הבריאות מצב
84 הצפוי הצבאי השירות

וציפיות מין תפקידי 4.3
 )ראה זה בנושא ומבנות מבנים האמהות לציפיות ובאשר ביתיות" "תוך מטלות לביצוע באשר הממצאים

 ברור באופן המבחינה הקווקזית, בתרבות מין לתפקידי סוציאליזציה על הדיווחים את מאששים לעיל(
 האם לציין התבקשו והן נושאים רשימת הבנות בפני הוצגה בנוסף, הבת. תפקידי לבין הבן תפקידי בין

ההבדל. מהות את ולהגדיר אלו נושאים לגבי מהבנים הציפיות לעומת מהן בציפיות הבדל קיים

)באחוזים(* מהבנות הציפיות לעומת מהבנים החברה של הציפיות הבדלי כלפי הבנות עמדות :17 לוח

ציינו שהבנות העיקרי ההבדל
 הבדל יש כי שציינו בנות

בנות לבין בנים בין בציפיות הנושא
יותר" מכובד בנים כלפי "היחס 6 כבוד של יחס

(n=4)
ובנים שנים, יותר ללמוד צריכות "בנות 8 מקצוע/השכלה רכישת

לעבודה" יותר מוקדם לצאת יכולים (n=6)
יותר" ללמוד צריכים "הבנים 11 בביה״ס לימודים

(n=8)
לצאת" מותר פחות "לבנות 14 משפחה בני עם לבילוי יציאה

(11=10)
בפרנסת לעזור יותר נדרש "הבן 26 פרנסה

המשפחה"
יותר מוקדם להתחתן צריכות "בנות 31 חתונה

בנושא עצמאיות פחות והבנות
הנישואין"

לצאת" יותר מותר "לבנים 43 חברים עם לבילוי יציאה

בעבודות עזרה יותר דורשים "מהבת 53 ובטיפול הבית בעבודות עזרה
הבית" משפחה בבני

(.n) מספרם צוין 20מ־ נמוך מרואיינים מספר על מבוסס הנתון שבהם במקומות •
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 מהנושאים, אחד בכל המינים שני מבני בציפיות הבדלים קיימים הבנות להערכת כי עולה 17 מלוח
 המשפחה. בפרנסת לסייע נדרשים ושהבנים הבית בעבודות לעזרה נדרשות שהבנות ביניהם והבולטים

 לציין מעניין אולם צעיר. בגיל להינשא מהן ומצפים גילן, בני עם לבילוי ביציאה יותר מוגבלות הבנות
 שהוזכר שההבדל גם מעניין ומקצוע. השכלה לרכישת ביחס ציפיות הבדלי שיש ציינו מהבנות 8% שרק

 לצאת מצפים מהבנים ואילו הבנים, מאשר יותר ללמוד מהן שמצפים דווקא הוא זה בעניין הבנות על-ידי
יותר. צעיר בגיל לעבודה

 מהנתונים מתקבל ואמהותיהם הנוער בני בעיני השונים המינים בני של התפקידים על יותר ממוקד מבט
.18 בלוח המוצגים

)באחוזים(* לעבודה והיציאה הנישואין לגבי ואמהותיהס הגוער בגי עמדות :18 לוח
 נערה תשובת

 עצמה על
לעתיד ובעלה

 נער תשובת
 עצמו על

לעתיד ואשתו
 האם תשובת

בתה על
 האם תשובת

בנה על השאלה
רצוי נישואין גיל

15 0 36 3 19 עד
41 10 33 6 20
31 41 19 43 24-21
7 33 10 22 25
3 9 0 18 30־26
1 0 2 2 מקצוע רכישת לאחר
2 7 0 6 יודע לא

לאחר לעבוד תצא שהבת כדאי האם
!1שתתחתן

79 36 71 כו
2 25 2 לא

21 25 15 תרצה אשתי אם בבעל/תלוי תלוי
11 19 12 הכלכלי במצב תלוי
2 0 0 אחר

כדאי האס קטנים ילדים לבת כשיהיו
י2לעבוד שתצא

50 16 41 כן
24 64 14 לא
14 15 32 תרצה אשתי אם תלוי / בבעל תלוי
18 7 12 הכלכלי במצב תלוי
0 2 1 אחר

אחת. מתשובה יותר לציין היה שניתן משום 100%ב־ מסתכמות אינן מההתפלגויות חלק *
 לבית?" מחוץ תעבוד שאשתך תרצה האם שתתחתן, "לאחר :נשאל הנער 1

לבית?" מחוץ לעבוד שתרצי חושבת את האם שתתחתני, "לאחר :נשאלה הנערה
 לבית?" מחוץ תעבוד שאשתך תרצה האם קטנים, ילדים לכם "כשיהיו נשאל: הנער 2

לבית?" מחוץ לעבוד שתצאי חושבת את האם קטנים, ילדים לכם "כשיהיו :נשאלה הנערה

 הבנים בין פער קיים עצמם. הנוער בני גם נשאלו וכך לילדיהן לנישואין הרצוי הגיל על נשאלו האמהות
 והן האמהות תפיסת על-פי הן יותר, צעיר בנות לגבי הרצוי הנישואין גיל הרצוי. הנישואין בגיל לבנות
 לעומת 20 גיל עד לבן רצוי נישואין גיל מגדירים מהבנים 10% רק לדוגמה, עצמן. הבנות תפיסת על-פי
(.56%) מהבנות ממחצית יותר
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 אך עצמן, הבנות מאשר יותר צעיר כגיל לבת הרצוי הנישואין גיל את מגדירות לבנות האמהות אמנם
 כעד הרצוי הנישואין גיל את מגדירות מהבנות 56%ו־ מהאמהות 69% גדולים: אינם הפערים הכול בסך
.20 גיל

 מעוניינים מהבנים 36% רק זאת, לעומת הנישואין. לאחר לעבוד לצאת מעוניינות (79%) הבנות רוב
 שייוולדו לאחר לעבודה במוטיבציה גם נשמר זה פער נישואיהם. לאחר לעבוד יצאו בעתיד שנשותיהם

 שנשותיהם המעוניינים מהבנים 16% לעומת הלידה, לאחר גם לעבוד מעוניינות הנערות מחצית - ילדים
 זה שיעור אך הנישואין, לאחר תעבודנה שבנותיהן מעוניינות מהאמהות (71%) שליש משני יותר כך. יעשו
 לידת לאחר תעבודנה שבנותיהן מעוניינות הן אם נשאלות האמהות כאשר ,41%ל־ עד בהרבה, יורד

הילדים.

בלימודים השתלבות .5
 :מקורות ממגוון בלבד חלקי מידע כה עד הצטבר בלימודים קווקז יוצאי הנוער בני השתלבות בנושא
זה. במחקר בהרחבה נבחן זה מידע ועוד. אנתרופולוגים חלוץ, מחקרי חינוך, אנשי

 שנערך לשעבר המועצות ברית עולי כלל של המיפקד ממצאי ולפי החינוך בתחום שטח אנשי דיווחי לפי
 עריכת בעת לדוגמה, קווקז. יוצאי נוער בני בקרב במיוחד גבוהים מהלימודים הנשירה שיעורי בשדרות,
 לא גם )כלומר, כלשהי במסגרת למדו לא 16ה- מבני 29%ו- ,17ה- בני והנערות מהנערים 67% המיפקד,
 57% :עבדו ולא למדו לא מהנערים רבים מזו, יתרה והרווחה(. העבודה משרד בפיקוח לימודים במסגרת

 מדווחים עקיבא באור והן בשדרות הן חינוך אנשי (.1995 ונועם, )ליטוויק 16ה- מבני 25%ו- ,17ה- מבני
 את מקבלים אינם הקווקזים שההורים וטוענים (,1994 דחף, )מכון הספר לבית ההורים בין נתק על

 ההורים 15-14 בגיל הספר. לבית הולכים ילדיהם אם להם אכפת ולא הישראליות החינוך נורמות
 בבית המשמעת חוסר על ביקורת מותחים ההורים מאידך המשפחה. בפרנסת יסייעו שילדיהם מעדיפים

 אלה לעולים מתאים אינו הדתי הספר בית :המתאים החינוכי הזרם מציאת היא נוספת בעיה הספר.
 שזה אלא ממלכתי ספר לבית ילדיהם את לשלוח נוטים הם ההלכה. לפי בדיוק נוהגים אינם שהם כיוון

 כגון שונות, בפעילויות בהשתתפות הבנות, את בייחוד מגבילים, הם לכן תפיסתם. לפי מדי מתירני
(.1996 )ברם, טיולים

 ונשירה, למידה שיעורי היבטים: של רחב במגוון זה במחקר נבחנה בלימודים הנוער בני השתלבות
ועוד. הסיוע במערך שימוש והצלחות, קשיים הלימוד, מסלולי

26



כלליים מאפיינים - בלימודים השתלבות 5.1
 ספר בבתי 75% כלשהי: לימודים במסגרת לומדים 17-14 גילאי קווקז יוצאי הנוער מבני אחוזים תשעים
 העבודה משרד בחסות ספר בתי המקרים )ברוב "אלטרנטיביים" ספר בבתי 15% החינוך, משרד בפיקוח

11,10כלל. לומדים אינם 10%ו- ועבודה( לימודים המשלבים והרווחה,

 מתגוררים 9%ו- בפנימיות ספר בבתי לומדים (18־14 הגילאים )בטווח מהתלמידים אחוזים עשר ארבעה
 לגיל. קשר וללא (,6%) הבנות לעומת (11%) הבנים בקרב יותר גבוה בפנימייה המתגוררים שיעור בהן.

 נוער במחקר המקביל מהנתון יותר מעט גבוה קווקז יוצאי הנוער בני בקרב בפנימייה המתגוררים שיעור
 (.27%) ובאופקים (12%) ברמלה (,10%) בכרמיאל המקביל מהנתון ונמוך (,6%) ובנתניה ברחובות עולה

 מבחינה המשפחה על להקל ראשית, בפנימייה: למגורים בולטות סיבות שלוש על דיווחו האמהות
 יותר טוב עברית ללמוד ושלישית, (,36%) בפנימייה יותר נוחים הלימוד תנאי שנית, (,62%) כלכלית

 שאין במגמה ללמוד (,29%) יותר נוחים לימוד תנאי הבאות: הסיבות בלטו הנוער בני בתשובות (.26%)
 לומדים הנוער בני רוב (.25%) דתית במסגרת וללמוד (25%) גילם בני עם לחיות (,29%) המגורים ביישוב

 74% למדו 1996 בשנת השוואה לשם דתיים. ספר בבתי -18% - וכחמישית (82%) חילוניים ספר בבתי
 המרכזית )הלשכה דתיים ספר בבתי 26%ו- חילוניים ספר בבתי בישראל העברי החינוך מתלמידי

(.1997 לסטטיסטיקה,

לימוד מסלולי 5.2
 או מלאה או חלקית לבגרות במסלול לומדים ומעלה י׳ בכיתות הנוער מבני אחוזים ושלושה שמונים
 י״ב. כיתות מתלמידי 77%ו- י״א כיתות מתלמידי 85% י׳, כיתות מתלמידי 86% : (19 )לוח עיוני במסלול
 לבנות. בנים בין הבדל ללא חלקית, לבגרות 23%ו- מלאה לבגרות לומדים מהתלמידים אחוזים שישים
 1996 בשנת עמד אשר בישראל, היהודית האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור במעט גבוה זה שיעור

 שנמצא המקביל מהשיעור יותר נמוך זה שיעור אך 12 11 10(.1996 הילד, לשלום הלאומית )המועצה 81% על
 ברמלה משיעורם יותר מעט נמוך (,91%) ובכרמיאל (93%) ברחובות (,95%) בנתניה עולה נוער במחקר

13.(81%) באופקים משיעורם במקצת וגבוה (86%)

 רק מתייחס והנשירה הלמידה שיעורי על הדיווח .5.13 בסעיף להלן יובא ונשירה למידה שיעורי על מפורט דיון10
 התרבות החינוך, משרד של לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של רשמיים לנתונים להקבילו כדי ,17-14 לגילאי

ואחרים. והספורט
 לפני חודשים שלושה עד חודש רובם ארצה, עלייתם לפני בקווקז לימודיהם את הפסיקו הנוער מבני כחמישית 11

 כל כמעט (.34%) המגורים באזור ומלחמה (55%) לעלייה ההכנות הן להפסקה העיקריות הסיבות (.76%) העלייה
ארצה. הגיעם עם לימודים במסגרות השתלבו נערות( משתי )חוץ הנוער בני

 הלומדים אחוזי כסכום מחושב בארץ התיכוניים הספר בתי תלמידי כלל בקרב לבגרות במסלול הלומדים שיעור12
 לשנת מתייחסים )הנתונים וטכנאים הנדסאים כולל לבגרות, טכנולוגי ובמסלול המשך בכיתות עיוני, במסלול

 לבגרות הלומדים בין הבחנה מאפשרים אינם היהודית האוכלוסייה כלל על הנתונים (.1995-1994 הלימודים
חלקית. לבגרות הלומדים לבין מלאה

 לומדים מהכיתות 28%ב- לדוגמה: נוספים. עולים לומדים קווקז יוצאי נוער בני לומדים שבהן הכיתות בכל 13
 38%ב- קווקז. יוצאי הם אלה עולים מבין מעטים רק כצפוי, עולים. 15־10 לומדים 19%וב- עולים שלושה

 או מקווקז עולים ארבעה למדו מהכיתות ברבע ואילו בכיתתו יחיד קווקז יוצא היה שרואיין התלמיד מהכיתות
יותר.
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)באחוזים( קווקז יוצאי תנוער בגי לומדים בתם הלימוד מסלולי ?19 לוח
נוער בני הלימודים מסלול

100 סה״כ
30 עיוני*

9 מלאה בגרות עם טכנולוגי
6 חלקית בגרות עם טכנולוגי

21 מלאה בגרות עם מקצועי
17 חלקית בגרות עם מקצועי
17 בגרות ללא טכנולוגי/מקצועי

חלקית או מלאה לבגרות לומדים הם אם נשאלו לא עיוני, במסלול לומדים שהם שהשיבו הנוער בני *

 13% :הבגרות בחינות את לעבור לסיכוייהם באשר חשש הביעו לבגרות במסלול הלומדים הנוער בני רוב
 (26%) מהם כרבע ורק מהבחינות חלק יעברו שלא חוששים מהם 61% בחינה, אף יעברו שלא חוששים

 יהיו אשר הנוער בני שיעור את לאמוד מאפשר המחקר במסגרת שנאסף המידע כלל. חוששים אינם
 י״ב כיתות מתלמידי 44%כ- הבגרות. לבחינות לגשת כוונותיהם הצהרת בסיס על לבגרות, זכאים

 כל לא כידוע, אולם, הבגרות. בחינות לכל לגשת מתכוונים הם כי ודיווחו מלאה לבגרות במסלול לומדים
 משרד מנתוני לדוגמה, בגרות. לתעודת וזכאים הבחינות בכול מצליחים הבגרות לבחינות הניגשים
 לשעבר המועצות מברית מהעולים שלישים כשני בגרות לתעודת זכאים היו 1997 בשנת כי עולה, החינוך
 במשרד הבחינות אגף ידי על שהוכן מיוחד עיבוד )על-פי הבגרות לבחינות וניגשו מגיש במוסד שלמדו

 קווקז יוצאי י״ב כיתות מתלמידי 44% אותם כל לא כי להסיק ניתן אלה, נתונים על בהסתמך החינוך(.
 שיעורי את גם זה לחישוב נוסיף אם בגרות. לתעודת זכאים יהיו אכן הבגרות בחינות לכל שייגשו

 כלל בקרב נמוך די שיעור כי להעריך ניתן אזי קווקז, יוצאי הנוער בני בקרב במיוחד הגבוהים הנשירה
בגרות. לתעודת זכאים יהיו הרלבנטי השנתון

 מתוך זה במסלול שבחרו הנוער מבני 40%כ- השיבו לימודיהם, מסלול לבחירת הסיבות על כשנשאלו
 12%ו- בתיכון הלימודים סיום לאחר מיד בו לעבוד שניתן מקצוע לרכישת מוביל שהמסלול - 23% עניין,

 העובדה סיבות. של רחב ממגוון במסלול בחרו יותר נמוכים שיעורים גבוהה. להשכלה מוביל שהמסלול ־
 מקצוע לרכישת המוטיבציה על מצביעה הלימודים לאחר מיד בו לעבוד שניתן במסלול בחרו 23% כי

.20 מלוח עולה זו למגמה חיזוק יחסית. צעיר בגיל כבר מעשי

)באחוזים( תימניים לימודים כלסי ואמהותיהם הגוער בגי עמדות :20 לוח
אמהות נוער בני

ן התיכון בסיום בבר בו לעבוד שניתן מקצוע ללמוד חשוב מידה באיזו
100 100 סה״ב
62 41 מאוד חשוב
27 42 חשוב
9 12 חשוב כל־כך לא
2 5 כלל חשוב לא

בתיכון! הלימודים בסיום בגרות תעודת לקבל חשוב מידה באיזו
100 100 סה״כ
65 59 מאוד חשוב
29 31 חשוב
4 9 חשוב כל־כך לא
2 1 כלל חשוב לא
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 בעלת היא אמהותיהם בקרב והן הנוער בני בקרב הן בתיכון הלימודים תפיסת כי לראות ניתן 20 בלוח
 מקצוע לרכוש שחשוב הוא (83%) הנוער בני ורוב (89%) האמהות רוב עמדת ;פרגמטית אוריינטציה

 בני ושל האמהות של בתפיסותיהם מסוים הבדל לציין יש זאת, עם יחד בתיכון. בלימודים כבר מעשי
 הלימודים, בסיום כבר בו לעבוד שניתן מקצוע ללמוד מאוד" ש״חשוב מעריכות מהאמהות 62% הנוער.

 בחשיבות מזלזלים והאמהות הנוער בני אין בזמן, בו (.41%) יותר נמוך כך שהשיבו הנוער בני שיעור אך
בעיניהם. אופטימלי נראה השניים בין ושילוב בגרות, תעודת רכישת

 על-ידי היא תיכוניים לימודים בנושא הנוער לבני האמהות עמדות בין הקשר לבדיקת נוספת דרך
בנה/בתה. ־ אם זוגות עמדות השוואת

 כלפי העמדות לגבי לבנה/בתה האם תשובות בין הבדל כל נמצא לא בהם המקרים שיעור מצוין 21 בלוח
 ארבע בן רצף )על-פי דרגות ושלוש שתיים אחת, בדרגה קיים ההבדל שבהם ומקרים ;בתיכון הלימודים
כלל"(. חשוב "לא ועד מאד" מ״חשוב בין הנער קטגוריות

)באחוזים( בתיכון לימודיס בנושא כנח/בתח - אס זוגות עמדות בין חבדליס :21 לוח
הבדל קיים

 עמדת בין הבדל כל אין
לבנה/בתה האם סה״כ

 בשלוש
דרגות

 בשתי
דרגות

 בדרגה
אחת

— ללמוד חשוב מידה באיזו
כבר בו לעבוד שניתן מקצוע

3 11 40 46 100 התיכון? בסיום

לקבל חשוב מידה באיזו
בסיום בגרות תעודת

1 5 35 59 100 בתיכון? הלימודים

 הבגרות תעודת לקבלת מייחסים שהם בחשיבות אס-בנה/בתה הזוגות בין דעים תמימות עולה 21 מלוח
 האמהות על-ידי זהה תשובה ניתנה (59%) מהמקרים ממחצית בלמעלה בתיכון. הלימודים בסיום

בלבד. אחת בדרגה היה הוא הבדל, נמצא שבהם המקרים וברוב וילדיהן,

 בין דעים תמימות אין התיכון בסיום כבר בו לעבוד שניתן מקצוע לימוד חשיבות בנושא זאת, לעומת
 הבדלים נמצאו מהמקרים, 14%וב- זהה, תשובה נתנה מהמקרים ממחצית בפחות אם־בנה/בתה. זוגות

דרגות. שלוש עד בשתיים

 הלימודים כלפי העמדות בנושא נער/ה - אם זוגות עמדות בין הקשר לבדיקת שונים מדדים גם הופעלו
 זוגות עמדות בין התאמה נמצאה אלה מדדים שני על-פי גם .kappa - והשני ,Wilcoxson - האחד :בתיכון

 זאת לעומת התיכוניים. הלימודים במהלך לבגרות ללימודים מייחסים שהם בחשיבות וילדיהן האמהות
מקצוע. רכישת בנושא אי-התאמה קיימת
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 בקרב יותר גבוה בתיכון בלימודים כבר מעשי מקצוע לרכוש חשוב כי המעריכים הנוער בני שיעור
(.P<0.01) עיוני במסלול הלומדים בקרב מאשר אמהותיהם ובקרב מקצועי במסלול הלומדים

 עניין, - שונות מבחינות להם מתאים משולבי□ הם שבו המקצוע או המסלול כי מדווחים הנוער בני רוב
 60% רבה״, ״במידה להם מתאים המסלול כי דיווחו הנוער מבני (29%) כשליש וכדומה. רמה כישורים,

 "לא - (3%) ובודדים מתאים כך״ כל ״לא המסלול כי ציינו 8% רק להם, ״מתאים״ המסלול כי דיווחו
כלל". מתאים

 לעסוק מעונייניס (54%) ממחציתם למעלה לעתיד. המקצועיות שאיפותיהם על נשאלו הנוער בני
 מהנדסים (,11%) מחשב וטכנאי הנדסאים - בהם שהבולטים טכניים, או חופשיים אקדמיים, במקצועות

 איש (,15%) מהנדס/אדריכל (,20%) מכונאי האלה: המקצועות בלטו הבנים בקרב (.5%) ורופאים (8%)
 (22%) ההוראה תחום ובראשונה בראש בלט הבנות בקרב (.8%) וטבח (8%) חשמלאי (,11%) מחשבים

(.12%) וקוסמטיקה/ספרות (12%) ומזכירות פקידות (,16%) מחשבים מכן ולאחר

 קיים מבחינתם. הרצוי במקצוע לעבוד הנוער בני סיכויי את להעריך נתבקשו האמהות והן הנוער בני הן
 את העריכו הנוער מבני 7%ו־ מהאמהות 6% האמהות. הערכות לבין הנוער בני הערכות בין רב דמיון

 כשליש כ״טובים", סיכוייהם את העריכו הנוער ומבני מהאמהות כמחצית מאוד", כ״טובים סיכוייהם
 את העריכו יחסית נמוכים ושיעורים כ״בינוניים", סיכוייהם את העריכו הנוער ומבני מהאמהות
 ידעו לא הנוער מבני 3%ו־ מהאמהות 7% הנוער. מבני 9%ו- מהאמהות 4% ־ כ״מעטים״ הסיכויים

הרצוי. במקצוע לעבוד הנער/ה סיכויי את להעריך

הספר מבית רצון שביעות 5.3
 מהאמהות 10%ו־ הנוער מבני 11% הספר: מבית כללית רצון שביעות הביעו ואמהותיהם הנוער בני רוב

 לא הנוער ובני האמהות רצון שביעות (.22 לוח )ראה מרוצים ־ בהתאמה 64%ו- 67%ו- מאוד״ ״מרוצים
לוותק. קשורה נמצאה

 "כמו היא שהרמה והאמהות הנוער בני של הגדול הרוב ציינו בביה״ס הנהוגה הלימודים לרמת ביחס גם
 מהנערים 14% מהאמהות, 2% רק לעומת מדי גבוהה שהרמה ציינו הנוער מבני 13% אולם, שצריך״;

מדי. נמוכה שהרמה ציינו (16%) מהאמהות דומה ואחוז

 :האמהות בקרב והן הנוער בני בקרב הן הספר, בבית הנהוגה למשמעת ביחס יותר נמוכה הרצון שביעות
 לא שנים לאחר גם - הנראה כפי מדי״. ״חלשה שהמשמעת ציינו מהאמהות ושליש הנוער מבני רבע

הישראלי. הספר בית של זה לממד בהסתגלות קושי יש בארץ, מעטות

 והן הנער/ה כלפי הן הספר, בית צוות יחס לגבי יחסית גבוהה והאמהות הנוער בני של הרצון שביעות
האמהות. כלפי
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)באחוזים( תספר בית של שתים מממדים רצון שביעות :22 לוח
אמהות נוער בני

100 100 סה״ב

הספר מבית כללית רצון שביעות
10 11 מאוד מרוצה
64 67 מרוצה
21 17 מרוצה כל-כך לא
5 5 כלל מרוצה לא

הספר בבית לימודים רמת
2 13 מדי גבוהה

81 73 שצריך כמו
16 14 מדי נמוכה
1 - יודע לא

הספר בבית משמעת
5 13 מדי נוקשה

59 61 שצריך כמו
34 26 מדי חלשה
2 ־ יודע לא

הנער/ה כלפי הספר בית צוות מיחס רצון שביעות
7 18 מאוד מרוצה

73 74 מרוצה
16 7 מרוצה כל-כך לא
2 1 כלל מרוצה לא
2 0 יודע לא

האמא כלפי הספר בית צוות מיחס רצון שביעות
8 מאוד מרוצה

75 מרוצה
12 מרוצה כל-כך לא
2 כלל מרוצה לא
2 ספר בית צוות עם קשר שום אין
1 - יודע לא

 בין בהשוואה מתמקדת ההורים וכלפי הנוער בני כלפי הספר בית צוות יחס לבחינת נוספת ראייה זווית
לשעבר. המועצות מברית אחרים ועולים הוותיקים הישראליים הנוער לבני קווקז יוצאי הנוער בני

 כלפיהם, הספר בית צוות של היחס את מעריכים ואמהותיהם הנוער בני רוב כי עולה, 24ו־ 23 מלוחות
 ,0/7°ל- 3% בין מיעוטם, רק קווקז. יוצאי שאינם עולים או וותיקים ישראלים שמקבלים ליחס כשווה
 בקנה עולה ואינו 22 בלוח שהוצגו הממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא יותר״. ״רע שהיחס חשים
 המופנים חשים, העדה שבני וזלזול קיפוח תחושות על רבים שירותים נותני של הדיווחים עם אחד

הספר. בתי סגל מצד כלפיהם
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)באחוזים( ותיקים
ישראליים תורים כלפי ליחס בהשוואה כלפיהן ספר בית צוות יחס את האמהות הערכת :23 לוח

אחוזים
100 סה״כ

0 יותר טוב יחס
91 דבר אותו

7 יותר רע יחס
2 יודעת לא

 ישראליים תלמידים כלפי ליחס בהשוואה כלפיהם הספר בית צוות יחס את הנוער בצי הערכת :24 לוח
)באחוזים( קווקז יוצאי שאינם לשעבר המועצות מברית עולים לתלמידים ובהשוואה ותיקים

אחוזים
ותיקים לישראלים בחשוואח

100 סה״כ
4 יותר טוב יחס

89 דבר אותו
7 יותר רע יחס

לשעבר המועצות מברית אחרים לעולים בהשוואה
100 סה״כ

1 יותר טוב יחס
95 דבר אותו

3 יותר רע יחס
1 יודע לא

 אנשי מצד כלפיהן המופנה היחס כי חשות האמהות של המכריע רובן כי עולה פתוחה לשאלה מתשובות
 האם לציין האמהות התבקשו זו בשאלה מקבלים. הוותיקים שההורים ליחס שווה הספר בבית הסגל
 לאנשי קווקז עולי ההורים בין הקשר לבין הספר בית לסגל הוותיקים ההורים בין הקשר בין הבדל קיים
 הקושי את ציינו הן אך כזה, הבדל שקיים ציינו (25%) מהאמהות כרבע ואמנם, טיבו. על ולעמוד הסגל

 ההורים בקרב קיימת אינה שכמובן בעיה ביותר, הבולט כהבדל הסגל אנשי עם בעברית לשוחח
 על דיווחו האמהות( מכלל 5%) הבדל קיים כי שענו מהאמהות 21% רק העברית. דוברי הוותיקים

קווקז. עולי ההורים אפליית

הספר בית במסגרת בעברית שליטה 5.4
 (,17%) בשיעור אומרים שהמורים מה את להבין מתקשים הם כי דיווחו מהתלמידים מבוטל לא שיעור

 ובבחנים בבחינות שאלות על ולענות (28%) בית שיעורי להכין ־,־(19%) בכיתה שאלות על ולענות להצביע
 המורה שאלות על לענות כדי מצביעים אינם לעתים כי דיווחו אף מהתלמידים 17% ועוד, זאת (.36%)

 הוותק עם משתפרות אלה שמיומנויות אף על טוב. מספיק עברית יודעים שאינם מפני השיעור, במהלך
 יחסית הוותיקים מהתלמידים מבוטל לא ששיעור הדעת את לתת יש (,PO.05) מהממדים אחד בכל

 שאלות על לענות המתקשים שיעור עומד ומעלה שנים שש בארץ השוהים בקרב לדוגמה, מתקשים. עדיין
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 בחומר השליטה את משקף תמיד שלא הציון, על להשפיע עשויה זו עובדה .22% על ובבחנים בבחינות
בעברית. בכתיבה הידע את לבטא היכולת ואת העברית בשפה השליטה את גם לעתים אלא בלבד, הנלמד

כתלמידים המעמד הערכת 5.5
 דומה אחוז גם וכך כיתתם לבני ביחס חלשים כתלמידים עצמם את מעריכים הנוער מבני 7% רק

 התחיל שבה ולכיתה לוותק קשורה נמצאה לא התלמיד של העצמית ההערכה (.25 )לוח (7%) מהאמהות
 ולא בשכר, עובדים ושאינם בשכר העובדים נוער בני בקרב נמצאה דומה עצמית הערכה בארץ. ללמוד
 של הכלכלי מצבה את האם להערכת דו-הורית(, או )חד-הורית המשפחה למבנה קשורה נמצאה

 הלימוד לכיתת קשורה נמצאה העצמית ההערכה בארץ. ידיהם ולמשלח ההורים להשכלת המשפחה,
 אולי הביניים, חטיבת תלמידי בקרב מאשר התיכון תלמידי בקרב יותר גבוהה ההערכה : (PO.05) בהווה

 ההערכה נושרים. החלשים ואילו התיכוניים, הספר בבתי ללמוד ממשילים יותר טובים שתלמידים מפני
(.P<0.05) יותר טובה העברית בשפה ששליטתם תלמידים בקרב גם יותר גבוהה התלמיד של העצמית

)באחוזים(
ואמרותיהם הנוער בני הערכת לפי האחרים הכיתה לבני ביחס כתלמיד/ה הנער/ה מעמד :25 לוח

אמהות נוער בני
100 100 סה״כ

7 7 חלש תלמיד
53 51 רגיל תלמיד
35 31 טוב תלמיד
5 11 מצטיין תלמיד

הלימוד במקצועות והצלחה קושי 5.6
 - הסובייקטיבי לממד בהתייחסות הן נבדקה הספר בבית הנלמד החומר עם הנוער בני של ההתמודדות

 - יותר האובייקטיבי לממד בהתייחסות והן - כלשהו במקצוע מתקשים שהם שדיווחו הנוער בני שיעור
 בני נשאלו כן כמו האחרונה. בתעודה לפחות אחד במקצוע "נכשל" ציון שקיבלו שדיווחו הנוער בני שיעור
(.26 )לוח במיוחד בהם מצליחים שהם המקצועות על הנוער

 הנוער ובני האמהות דיווח על-פי הלימוד במקצועות במיוחד ומצליחים נכשלים מתקשים, :26 לוח
 )באחוזים(

נוער בני אמהות
במיוחד מצליחים נכשלים מתקשים מתקשים

100 100 100 100 סה״כ
9 53 21 30 מקצוע באף

20 17 18 27 בלבד אחד במקצוע
22 17 16 21 מקצועות בשני
21 9 16 8 מקצועות בשלושה
28 4 29 8 ויותר מקצועות בארבעה

6 יודעת לא
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 דומה זה ושיעור יותר, או מקצועות בשלושה במיוחד מצליחים שהם דיווחו (49%) הנוער מבני כמחצית
 הנוער מבני 39%כ- (.25 לוח )ראה ״מצטיינים״ או ״טובים״ כתלמידים עצמם הרואים הנוער בני לשיעור

 בשלושה מתקשים 45% אך (,18%) בלבד אחד במקצוע מתקשים או (21%) מקצוע באף מתקשים אינם
 לבני ביחס כתלמיד/ה העצמית התפיסה בין (P<0.01) מובהק קשר נמצא כצפוי, יותר. או המקצועות

 עצמם מעריכים בקשיים נתקלים שאינם תלמידים :הלימוד במקצועות בקושי ההיתקלות ובין הכיתה
 יותר או באחד מתקשים ילדיהן כי דיווחו (64%) מהאמהות שלישים כשני כ״מצטיינים״. או כ״טובים״
 מיעוטן ורק כלל מתקשים אינם שילדיהן דיווחו 30%כ- מהנערים(, 79% )לעומת הלימוד ממקצועות

 בלימודים ילדיהן מצב לגבי יותר אופטימיות כן, אם האמהות, מתקשים. הם אם יודעות לא (6%)
 הנוער מבני כמחצית הקשיים. לכל מודעות אינן שהן או הנוער, בני על-ידי המדווח למצב בהשוואה
 גבוה זה שיעור יותר. או מקצועות בשלושה נכשלו מהם 13% אך מקצוע, באף נכשלו לא (53%) הלומדים

(.7%) חלשים כתלמידים עצמם הרואים משיעור יותר

 בני של המכריע רובם זאת, עם יחד הנכשלים משיעור גבוה הלימוד במקצועות המתקשים שיעור כצפוי,
 מצליחים הם שבהם (28%) ויותר מקצועות ארבעה ועד לפחות אחד מקצוע יש כי מדווחים (91%) הנוער

במיוחד.

 (41%) אנגלית התלמידים(, מכלל 48%) תנ״ך הם ביותר בהם מתקשים הנוער שבני המקצועות
 התלמידים(, מכלל 21%) תנ״ך הם רבים נוער בני נכשלו שבהם המקצועות (.37%) ומתימטיקה
 מצליחים הנוער בני שבהם הלימוד מקצועות (.11%) והיסטוריה (12%) אנגלית (,15%) מתימטיקה

 בשל (.18%) וספרות (23%) תנ״ך (,24%) אנגלית (,26%) היסטוריה (,45%) מתימטיקה הם במיוחד
 בהם נכשלים שבעיקר למקצועות הלימודים תכנית את לחלק ניתן לא הקבוצות שתי בין החפיפה

בהם. מצליחים שבעיקר ומקצועות

 באופן קשורים אלה במקצועות והכישלונות הלימוד במקצועות בקושי ההיתקלות כי עולה מהנתונים
 בני מאשר יותר בלימודים מתקשים קווקז יוצאי הנוער בני העברית. בשפה לשליטה (P<0.05) מובהק
 מרמלה. הנוער לבני דומה ובאופן ובאופקים, בנתניה ברחובות, לשעבר המועצות מברית העולים הנוער

 שנים לשבע חמש בין בארץ השוהים קווקז מיוצאי 47% כי לדוגמה נמצא הוותק משתנה על בפיקוח
(.46%) ברמלה ובדומה ברחובות 21% לעומת ויותר מקצועות בשני מתקשים

 שציינו. במקצועות להצלחתם תרם הספר בית צוות שהעניק הסיוע כי דיווחו מהתלמידים כמחצית
 (,83%) עזר שיעורי או נוספים שיעורים הן מהנערים גבוה שיעור הצביעו שעליהן הבולטות הפעילויות

 הפעילויות כי דיווחו מהאמהות 37%כ־ (.9%) בית שיעורי בהכנת ועזרה (14%) השיעור לאחר הסברים
 והתלמידים המורים מצד מעודד יחס (,67%) נוספים שיעורים הן בניהם להצלחת תרמו אשר הספר בבית

יותר. מעמיקה בצורה הסיוע היקף את נבחן בהמשך, (.10%) בית שיעורי בהכנת ועזרה (16%)
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רג-משתני ניתוח - הלימוד במקצועות כישלונות 5.7
 רב-משתני ניתוח נערך הלימוד במקצועות הנוער בני כישלון על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי

 השכלת מין, האלה: המשתנים של השפעתם נבחנה זה במודל הלוגיסטית. הרגרסיה מודל באמצעות
 :כדלקמן דיכוטומי באופן מוגדר במודל הוצב אשר התלוי המשתנה וגיל. ההכנסה רמת בארץ, ותק האם,
 ממצאי את מרכז 27 לוח (.0) מקצוע באף נכשל לא / (1) ביותר או הלימוד ממקצועות באחד נכשל

הזו. הלוגיסטית הרגרסיה

 להיכשל ההסתברות ־ הלימוד במקצועות כישלון להסבר הלוגיסטית יההרגרס ממצאי :27 לוה
Odds ratio 1מקדםנ תלויים בלתי משתנים

לבנים( )ביחס מין
בנות

 ומעלה( תיכונית לעל )ביחס אם השכלת
תיכונית מעל נמוכה

S31.־1.10*
(3.0)

1.19 .17

2.03 .711**  ויותר( שנים לשש )ביחס בארץ ותק
בארץ שנים שש עד

(15-14ל- )ביחס גיל
1.54 .437 ומעלה 16

.701 -.64 ומעלה( ברוטו ש״ח 4,000ל- )ביחס משפחתית הכנסה
(1.4) ש״ח 4,000מ־ פחות

8.1% = הנראות יחס
PcO.OO *
P<0.05 **

 המשתנים. לשאר השוואה לאפשר כדי בסוגריים החיובי הערך גם מצוין שלילי, הוא הקשר כיוון שבהם במקרים 1
מוחלט. בערך Odds ration ערך הוא x; 1/x הנוסחה באמצעות נעשה החישוב

 יש נמוך ותק ולבעלי לבנים, כלומר, וותק; מין למשתנים מובהקת השפעה עולה הרגרסיה ממודל
 זה בלוח שהוצג המודל המין. השפעת במיוחד בולטת הלימוד. במקצועות להיכשל יותר רבים סיכויים

 בכל מוצא. ויישוב העלייה בעת גיל גם לדוגמה שכללו שנבדקו מודלים של ארוכה מסדרה אחד הוא
כיוון. ובאותו והוותק, המין משתני של השפעת□ בעקביות בלטה המודלים

למידה הרגלי 5.8
 בפני הוצגה הנוכחי המחקר במסגרת בלימודים. בהצלחה מכרעת חשיבות נודעת הלמידה להרגלי

 הם היגד כל על חיובי. אופי בעלי וחלקם שלילי אופי בעלי חלקם זה, בנושא היגדים רשימת התלמידים
(.28 )לוח לא״( כלל )״בדרך בשלילה או כן״( כלל )״בדרך בחיוב לענות התבקשו
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)באחוזים( למירח חרגלי בנושא נבחרים חיגרים על חנוער בני תגובות :28 לוח
בחיוב שהשיבו הנוער בני ההיגד

חיובי אופי בעלי חיגרים
89 הבית שיעורי את מכין אני
79 המורה שאלות על ועונה מצביע :בשיעור משתתף אני
95 הספר לבית הנדרש הציוד את מביא אני
89 הנלמד בחומר מתעניין אני

שלילי אופי בעלי חיגרים
18 בשיעור מסביר שהמורה מה את להבין לי קשה
21 בשיעור להתרכז לי קשה
16 לשיעורים מאחר אני

 על להקשות עשויים שלהם הלמידה הרגלי אשר תלמידים, של מבוטל לא שיעור קיים כי עולה 28 מלוח
 אינם זהה ושיעור הבית, שיעורי את מכינים אינם כלל בדרך מהם 11% לדוגמה: בלימודים; הצלחתם

 המורה הסבר את להבין מתקשים כלל בדרך מהתלמידים 180/0 ועוד, זאת הנלמד. בחומר מתעניינים
בשיעור. בנעשה להתרכז מתקשים מהם 21%ו- בשיעור

 שונים נמצאו אך השונות, הגיל קבוצות ובקרב בארץ שונה ותק בעלי בקרב דומים נמצאו הלמידה הרגלי
 מהבנות 96% לדוגמה: יותר, חיוביים הבנות של הלמידה הרגלי כללי, באופן לבנות. בנים בין בהשוואה

 כי דיווחו מהבנות 9% רק (.P<0.01) מהבנים 82% לעומת בית שיעורי מכינות כלל בדרך הן כי דיווחו
(.P<0.05) מהבנים 22% לעומת לשיעורים מאחרות הן כלל בדרך

 הלימוד. במקצועות והנכשלים בלימודים המתקשים תלמידים בקרב נמצאו יותר שליליים למידה הרגלי
 בשיעור משתתפים כלל בדרך הם כי דיווחו לימוד מקצוע באף נכשלו שלא מהתלמידים 90% :לדוגמה

(.P<0.01) יותר או אחד במקצוע שנכשלו אלה מבין 69% לעומת המורה(, לשאלות ועונים )מצביעים

 הנוער בני ללימודים. העזר ציוד הוא בלימודים הצלחה על להשפיע העשוי זה, במחקר שנבחן נוסף נושא
 ושלושה ארבעים ומחשב. מילונים אנציקלופדיה, כגון ללימודים, עזר ציוד בביתם קיים האם נשאלו

 מילון - 690/0 עברי-עברי, מילון בביתם יש כי דיווחו 67% אנציקלופדיה, בביתם יש כי דיווחו אחוזים
(.PC) אישי מחשב יש 15%ל־ ורק רוסי-אנגלי, או עברי-אנגלי

מהלימודים היעדרויות 5.9
 כמובן הספר. לבית בהסתגלות לקושי וביטוי לנשירה ראשון סממן להוות עשויות מהלימודים היעדרויות

 נכללו הנושא, רגישות בשל בלימודים. ההצלחה בסיכויי פוגמת הספר מבית ההיעדרות שעצם לשער שיש
 בשל היעדרויות כוללות לא המדווחות ההיעדרויות עצמי. למילוי בשאלון ההיעדרויות בנושא השאלות

חופשה. או מחלה
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 לא קבוצה קיימת אולם ולשיעורים, הספר לבית סדיר באופן מגיעים רובם כי עולה הנוער בני מדיווחי
 ארבע של גבוהה בתדירות (14%) ספציפיים משיעורים והן (15%) הספר מבית הן שנעדרת מבוטלת

 בקרב השונים, הגילאים ובין לבנות בנים בין דומים ההיעדרויות שיעורי (.29 )לוח ויותר בחודש פעמים
 כשלונות בין מובהק קשר נמצא אולם, עובדים. ושאינם עובדים בקרב השונות, הוותק קבוצות

 נכשלו בחודש לימוד ימי שלושה עד מהנעדרים 43% לדוגמא: היעדרויות לבין הלימוד במקצועות
ויותר. ימים 4 מהנעדרים 72% לעומת לפחות, אחד במקצוע

)באחוזים( הגוער ובני אמהות דיווח לפי מהלימודים ההיעדרויות תדירות :29 לוח
אמהות נוער בני

מלאים לימוד מימי היעדרויות
100 100 סה״ב
93 62 פעם אף נעדרו לא
4 23 בחודש פעמים 3 עד נעדרו
2 11 בחודש פעמים 8-4 נעדרו
1 4 בחודש ומעלה פעמים 9 נעדרו

ספציפיים משיעורים היעדרויות
100 100 סה״כ
91 70 פעם אף נעדרו לא
6 16 בחודש פעמים 3 עד נעדרו
3 9 בחודש פעמים 8-4 נעדרו
0 5 בחודש ומעלה פעמים 9 נעדרו

 לשיעורי מודעות אינן שהאמהות משום כנראה אמהותיהם, דיווחי לבין הנוער בני דיווחי בין פער קיים
 בעצמם מחליטים שהם הנוער בני לדיווח בעקביות תואם הדבר יותר. האמיתיים־הגבוהים ההיעדרויות

יישובים. בחמישה עולה נוער במחקר נמצא דומה פער (.14 לוח )ראה ההיעדרויות בנושא

.בטיולים השתתפות 5.10
 הטיולים בכל השתתפו כי דיווחו (52%) הנוער מבני כמחצית חלקית. היא הספר בית בטיולי ההשתתפות

 מהטיולים, בחלק רק השתתפו (32%) כשליש הנוכחית, הלימודים בשנת הספר בית במסגרת שנערכו
 ההשתתפות שיעורי ספרם. בבית טיול אף התקיים לא כי דיווחו 5%ו־ מהטיולים, אחד באף - 11%כ־

 47% לעומת הטיולים בכל השתתפו כי דיווחו מהבנים 57% :הבנים בקרב יותר מעט גבוהים בטיולים
 אלה הבדלים אולם, מהבנות. 12% לעומת טיול, לאף יצאו לא כי דיווחו מהבנים אחוזים תשעה מהבנות.

מובהקים. אינם

 לי היה ו״לא (23%) לי״ הרשו לא ״הורי :הן בטיולים לאי־־השתתפות הנוער בני שציינו העיקריות הסיבות
חברתיים. מטעמים נובע אינו הדבר כי נראה (.21%) לשלם״ כסף

37



הספר בבית בלימודים הכרוכות להוצאות ביחס קשיים 5.11
 ציוד חסר שלילדם לכך והביא כלשהו לטיול לצאת מילדן מנע כלכלי קושי כי דיווחו האמהות מחצית

(.30 )לוח ״תמיד״ או קרובות״ ״לעתים עולות אלו שבעיות ציינו אף מהן כרבע הספר. לבית

_____________________)באחוזיס( ילדיהן בלימודי הכרוכות הוצאות בכיסוי האמהות קשיי :30 לוח
 הספר לבית ציוד חסר לבני/בתי

כלכלי קושי בגלל
 השתתף/ה לא בני/בתי

כלכלי קושי בגלל בטיול תדירות
100 100 סה״כ

6 17 קורה תמיד זה
16 11 קרובות לעתים קורה זה
27 23 פעם־פעמיים קרה
51 49 קרה לא פעם אף

 האמהות משיעור יותר נמוך כלכלי קושי עקב הספר לבית ציוד להם שחסר שדיווחו הנוער בני שיעור
 אלה. מעין מקרים של גבוהה להישנות רק מתייחסים הנוער שבני ייתכן .23% על עומד והוא כך, שדיווחו

לימוד. וספרי ואנציקלופדיה מילון כגון עזר ספרי אישי, מחשב בעיקר הוא להם שחסר הציוד

 נוער בני בקרב נמצא יותר רב קושי הכלכלי. למצב קשור ספר בית בהוצאות לעמוד הקושי כצפוי,
 רב קושי נראה וכן ; (P<0.05) ההוצאות לכיסוי מספיקות אינן המשפחה שהכנסות דיווחו שאמהותיהם

(.P<0.05) יחסית נמוכות שהכנסותיהן משפחות בקרב יותר

 בוותק העלייה עם יורד כלכלי קושי בגלל ספר בית ציוד לילדיהן חסר כי המדווחות האמהות שיעור
(0.01>P) ; -ויותר. שנים שש בקרב 14%ל־ שנים ארבע עד בארץ השוהים בקרב 30%מ

הספר בית במסגרת סיוע 5.12
 הממצאים לעולים. מיוחד נוסף סיוע גם קיים ולעתים חלשים, לתלמידים לסייע נערכים הספר בתי

 קונקרטי סיוע האחד, צירים: שני סביב רוכזו ספרם בבית הנוער בני שמקבלים הסיוע בנושא
 השני, בית; שיעורי בהכנת וסיוע עזר שיעורי לדוגמה הכולל הלימוד, במקצועות קשיים עם בהתמודדות

ועוד. בלימודים מצב חברתי, מצב כגון להתקשות, הנער עשוי שבהם נושאים במגוון והכוונה ייעוץ

הלימוד במקצועות קונקרטי סיוע
 לגבי מעודכנות תמיד לא האמהות אולם, סיוע, סוגי של רחב ממגוון נהנים הנוער בני כי עולה 31 מלוח

 סיוע סוג של קבלה על דיווחו (570/0) הנוער ומבני (560/0) מהאמהות כמחצית מקבלים. הנוער שבני הסיוע
 בנוסף שפה. לקשיי הקשורות בהקלות ופחות עזר בשיעורי מתבטא הסיוע לרוב, בלימודים. לפחות אחד
יותר. החזקים התלמידים על-ידי להם הניתנת העזרה בולטת לכך
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31 mb: באמוזיס( ואמהותיהס הגוער גגי דיווחי לפי בלימודיס המתן הסיוע(
 שאינן אמהות

 מתקבל אם יודעות
זה סיוע סוג

 אמהות
 על שדיווחו

סיוע קבלת

 הנוער בני
 המקבלים

סיוע
8 25 19 ביחידות עזר שיעורי
19 27 32 בקבוצות עזר שיעורי
15 4 5 הרוסית בשפה הלימודים חומר את לקבל אפשרות

הרוסית בשפה המקצוע את ללמוד אפשרות
17 2 5 "רוסית"( המקצוע כולל )לא
24 24 24 עולים לתלמידים בלימודים עוזרים תלמידים
15 13 24 בית שיעורי בהכנת עזרה
1 1 2 אחרת עזרה

 סיוע. של יותר רחב להיקף גם זוכים יותר המתקשים סיוע, המקבלים התלמידים מבין כי עולה 32 מלוח
 ישנם סיוע, מקבלים שאינם התלמידים מבין הדעת: את עליו לתת שיש נוסף ממצא עולה מהלוח אולם,

 אינם מקצועות בשני המתקשים (51%) מהתלמידים מחצית לדוגמה, מתקשים; של גבוהים שיעורים
 תלמידים כלומר, ויותר. מקצועות בארבעה המתקשים מבין 37% גם וכך כלשהו, סיוע מקבלים

 מתקשים גם יש אך קשייהם, להיקף פרופורציונלי באופן אותו מקבלים כלל בדרך סיוע, המקבלים
לוותק. קשור נמצא לא לתלמידים הניתן הסיוע היקף סיוע. כל מקבלים שאינם

סיוע המקבלים תלמידים
)גאהוזיס( הלימוד במקצועות קגשי לפי תלמידיס בקרב סיוע קבלת :32 לוה

 בקרב
 המתקשים

 בארבעה
 מקצועות

ויותר

 בקרב
 המתקשים

 בשלושה
מקצועות

 בקרב
 המתקשים

 בשני
מקצועות

 בקרב
 המתקשים

 במקצוע
אחד

 בקרב
 שאינם

 מתקשים
כלל

 בקרב
 כלל

תלמידים
14 19 34 16 19 19 ביחידות עזר שיעורי
33 48 22 23 32 32 בקבוצות עזר שיעורי

הלימודים חומר את לקבל אפשרות
6 10 11 ־ - 5 הרוסית בשפה

בשפה המקצוע את ללמוד אפשרות
6 10 3 - 3 5 "רוסית"( מקצוע כולל )לא הרוסית

בלימודים עוזרים תלמידים
33 33 15 16 21 24 עולים לתלמידים
35 27 32 16 11 24 בית שיעורי בהכנת עזרה
4 - - - 2 2 אחרת עזרה

37 31 51 57 46 44 סיוע שום מקבלים לא

 כמו הצרכים, על עונה הוא שבה והמידה מהסיוע, רצונם שביעות מידת על גם נשאלו והאמהות הנוער בני
 סיוע מקבלים שאינם ואלה נוסף, סיוע לקבל רצונם על נשאלו ואמהותיהם סיוע שמקבלים הנוער בני כן,

(.33 )לוח לקבלו הרצון על -

39



 הרצון שביעות מספיק. אינו שהסיוע טוענים (46%) מהאמהות וכמחצית (36%) מהנערים משליש למעלה
 מהסיוע רצון שביעות הביעו הנוער מבני 74% ;אמהותיהם של מזו גבוהה הנוער בני בקרב מהסיוע
 "מרוצים שהם דיווחו כאחד והאמהות הנוער בני בקרב בלבד מעטים אולם מאמהותיהם, 60% לעומת
מאד".

 מבני 56% ־ נוסף סיוע לקבל מעוניינים אמהותיהם וכן סיוע מקבלים שכבר הנוער מבני גבוהים שיעורים
 בני שהשיבו התשובות לבין אלו ממצאים בין מסוימת סתירה קיימת לכאורה, מהאמהות. 75%ו- הנוער
 מהאמהות וכמחצית מהנערים כשליש כזכור, אמנם "מספיק". הסיוע של להיותו ביחס והאמהות הנוער
 נוסף. סיוע בקבלת רצון על המדווחים מהשיעורים נמוכים אלו שיעורים אך מספיק, אינו שהסיוע דיווחו
 או "מספיק" הוא שבה והמידה המתקבל לסיוע ביחס קונקרטית לשאלה בהתייחסות הבדל שיש ייתכן
 נוסף. סיוע לקבל האפשרות את המעלה יותר, "פתוחה" לשאלה ההתייחסות לבין הצרכים, על עונה

 בהכרח ואינה לי", מציעים כבר אם יותר, לקבל לא "למה של תגובה גוררת השני מהסוג ששאלה ייתכן
ממשי. צורך משקפת

)באחוזים( הספר גבית הניתן הסיוע הערכת :33 לוח
הנוער בני הערכת האמהות הערכת

מספיק הסיוע האם
100 100 סה״כ
64 53 כן
36 46 לא
- 1 יודע לא

מהסיוע רצון שביעות
100 100 סה״כ

6 1 מאוד מרוצה
68 59 מרוצה
18 32 מרוצה כל-כך לא
8 7 כלל מרוצה לא
- 1 יודע לא

נוסף סיוע או סיוע לקבל מעוניינים
54 79 נערים מסה״כ
56 75 סיוע שמקבלים מאלה
52 83 סיוע* כל מקבלים שאינם מאלה

59 - לסיוע שפנו הנוער בני
סיוע( לקבל המעוניינים )בקרב

.32ו- 31 בלוחות המפורטים הסיוע מסוגי אחד אף קיבלו לא *

 לקבל מעוניינים (83%) אמהותיהם של המכריע והרוב (52%) סיוע מקבלים שאינם הנוער מבני כמחצית
 הם מידה ובאיזו ממשיים, וצרכים קשיים אלו שיעורים משקפים מידה באיזו לדעת קשה שוב, סיוע.

כדאית. כהצעה שנתפס למה טבעית היענות משקפים
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 המדווחים רוב :לדוגמה (,PO.01) בעברית המתקשים בקרב במיוחד גבוה סיוע לקבל המעוניינים שיעור
 42% רק לעומת (,93%) סיוע לקבל מעוניינים בית שיעורי להבין כדי מספיקה אינה בעברית שליטתם כי

מתקשים. שאינם אלה מבין

 הכישלונות, והיקף בלימודים הקשיים היקף לבין סיוע לקבל הרצון בין הדוק קשר קיים זאת, עם יחד
 34 מלוח שעולה כפי בלימודים. ולהצליח להתקדם הרצון על וכן ממשיים לצרכים קשר על מצביע והדבר
 רב במספר הנכשלים בקרב והן יותר המתקשים בקרב הן במיוחד גבוה סיוע לקבל המעוניינים שיעור
 לקבל מעוניינים בלבד אחד במקצוע המתקשים התלמידים מבין 38% רק לדוגמה כך מקצועות. של יותר
ויותר. מקצועות בארבעה המתקשים בקרב 87%ל- בהשוואה סיוע,

)באחוזים( מלימוד מקצועות מספר לסי וגכשליס מתקשיס תלמידיס בקרב סיוע לקבל רצון :34 לוח
סיוע לקבל רוצים

 בארבעה
ויותר מקצועות

 בשלושה
מקצועות

 בשני
מקצועות

 במקצוע
בלבד אחד מקצוע באף

87 45 67 38 24 מתקשים

93 71 66 52 46 נכשלים

 מחצית רק לעומת (88%) להם מספיק מקבלים שהם הסיוע כי דיווחו מתקשים שאינם התלמידים רוב
 :מתקשים שאינם התלמידים בקרב יותר הרבה גבוהה מהסיוע הרצון שביעות גם כך (.49%) מהמתקשים

מהמתקשים. 62% לעומת 94%

והכוונה ייעוץ
 שנת במהלך הספר בית מסגל אחד אף עם אישית בשיחה שוחחו לא (36%) מהתלמידים כשליש

 ויותר. נושאים שלושה על 17%ו- שניים על 22% בלבד, אחד נושא על שוחחו מהם 25%כ- הלימודים.
 "הכתובת" מגמה. או מסלול בלימודיס/בחירת מצב הוא ביותר הנפוץ השיחה נושא כי עולה 35 מלוח

 בעיות על שוחחו מהתלמידים מבוטל לא אחוז זה, עם יחד המחנך. היא זה בנושא לשיחות הרווחת
 בנוגע 2.2 בין נע הספר בית צוות עם שהתקיימו הממוצע השיחות מספר כלכליות. בעיות ועל בעברית
חברתיות. ולבעיות חדשים לעולים ליחס בנוגע 4.5 לבין משפחתיות לבעיות

 בעלי ובקרב (P<O.O1) בלימודים המתקשים בקרב יותר גבוה השונים הנושאים על המשוחחים שיעור
 הביניים. חטיבת תלמידי ובקרב התיכון תלמידי בקרב דומה והשיעור (,PO.01) יותר נמוך ותק

 וכישלונות עצמו הנער על-ידי שמוערך כפי הקושי בין הקשר על שוב מצביעים כן, אם הממצאים,
הסיוע. מערך עם הקשר לבין הלימוד במקצועות

 מהייעוץ רצון שביעות הביעו כלשהן אישיות שיחות שוחחו אשר (69%) מהתלמידים שלישים משני יותר
"מרוצים". - 62%ו- מאוד״ ״מרוצים 7% ־ מהם השיחות, במהלך להם שניתנו ומההכוונה

41



 )באחוזים( ספר בית צוות עם גוער בגי של אישיות שיחות :35 לוח
 ששוחחו הנוער בני

זה בנושא
עם* שוחחו מהם

 הממוצע השיחות מספר
הלימודים בשנת

 )מדריך אחר
וכר( יועץ/פסיכולוג מנהל

 מורה
אחר מחנך % n השיחה נושא

4.1 3 18 1 35 47 24 34 העברית בשפה קושי
3.3 2 31 10 12 61 44 70 מגמה או מסלול בלימודיס/בחירת מצב
2.4 12 48 6 6 46 14 25 אחרת במסגרת ללמוד האפשרות
4.5 - 28 - 21 73 6 11 חברתי חדשים/מצב לעולים יחס
2.2 - 25 11 8 59 12 21 אישיות/משפחתיות בעיות
2.6 - 10 16 37 53 9 17 משמעת בעיות
2.9 4 20 - 16 68 9 19 המורים יחס
4.2 9 30 11 15 42 15 21 כלכלי מצב
6.0 - 85 ־ 15 43 2 3 אחר

אחד. סגל מאיש יותר עם לשוחח היה שניתן משום 100%ב־ מסתכמים אינם הנתונים *



 כה, עד כזו שיחה יזמו לא אך הספר בית מסגל מישהו עם לשוחח מעוניינים היו התלמידים מכלל 18%כ־
 (23%) אלה מתלמידים רבע (.53%) יועיל לא שזה התחושה בשל וכן (44%) לפנות הבושה בשל בעיקר

 מהם 20% יותר, טוב אותם יבין שהוא תחושה מתוך - קווקז יוצא סגל איש עם לשוחח מעדיפים
 זה אין (88%) לרובם משנה. הדבר אין - (56%) ולשאר קווקז, יוצא יהיה לא זה סגל שאיש מעוניינים

מאישה. או מגבר יתקבל הייעוץ אם משנה

 מידת את התלמידים הערכת היא הספר בית סגל לבין התלמידים בין הקשר לבדיקת נוספת ראייה זווית
 בלימודים הישגים כגון ומרכזיים, חשובים בנושאים הספר בית צוות אנשי כלפיהם שמגלים האכפתיות
(.36 )לוח חברתית והשתלבות

 כלפי אכפתיות מגלה הספר בית צוות כי מעריכים הנוער בני רוב כי עולה 36 בלוח המוצגים מהנתונים
 מבוטל לא שיעור אולם (,61%) החברתית השתלבותם כלפי - שלישים וכשני (,75%) בלימודים הישגיהם

 בלימודים מהישגיהם כלל" אכפת "לא אף או אכפת" כך כל "לא הספר בית לצוות כי מעריכים מהם
(.39%) החברתית ומהשתלבותם (25%)

והשתלבות בלימודים השתלבות בנושאים הספר בית צוות כלפיהם שמגלה האכפתיות מידת :36 לוח
)באחוזים( התלמידים הערכת לפי חברתית

חברתית השתלבות בלימודים הישגים האכפתיות מידת
100 100 סח״כ

3 11 מאוד אכפת
58 64 אכפת
29 19 אכפת כך כל לא
10 6 כלל אכפת לא

ההורים עם קשר
 כי נטען הספר בית לבין קווקז יוצאי ההורים בין הקשר בנושא שונים שירותים נותני של מדיווחים
 לאספות מגיעים אינם הם ילדיהם, עם נעשה מה יודעים אינם חלקם :מאוד מצומצמת ההורים מעורבות

 מבית היעדרויות על הנוער בני דיווח לבין האמהות של הדיווח בין הפער את ראינו כבר ועוד. הורים
 לא אך יישובים, בחמישה עולים נוער בני בקרב גם נמצא הפער זו. לטענה מסוים בסיס נותן והדבר הספר
גודל. סדר באותו

 מסגל מישהו עם מפגש או שיחה יזמו לא (64%) מהאמהות שלישים שכשני כך על מצביעים המחקר נתוני
 לא הספר בית מסגל אחד אף כי דיווחו (53%) כמחציתן וכי האחרונה הלימודים שנת במהלך הספר בית
 מעוניינות (38%) מהאמהות גבוה שיעור אולם, שיחה. או מפגש המשפחה( מבני מישהו עם )או איתן יזם

 בשל וכן (26%) זמן חוסר בשל (,57%) שפה קשיי בשל בעיקר זאת יזמו לא אך הספר בית סגל עם לשוחח
 מצד והן הנוער בני מצד הן רצון קיים בהחלט כלומר, 14(.25%) להן" לעזור יכול לא אחד ש״אף התחושה

מתממש. תמיד לא זה רצון אולם הספר, בית מסגל והכוונה ייעוץ לקבל אמהותיהם

אחת. מסיבה יותר על לענות שניתן משום 100%ב־ מסתכמות אינן התשובות14
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 השתתפו שלא שדיווחו (5%) האמהות הן בודדות כי עולה ההורים באספות ההשתתפות נושא מבדיקת
 המצביעים הממצאים לאור זאת, עם יחד שהתקיימו. באסיפות משפחתן( מבני אחר מישהו או )האמהות

 התועלת את מפיקות אינן שהאמהות ייתכן העברית, בשפה בשליטה האמהות של ניכרים קשיים על
 הורים, באספות המתקיים המינימלי לקשר מעבר קשר יוזמות הן ואין באסיפות מהשתתפותן המרבית

בכך. מעוניינות מהן 38%ש- אף על

 ארצה. עלייתן טרם בקווקז, הספר בית של הסגל אנשי לבין בינן המפגשים תדירות על נשאלו האמהות
 כמחצית (.84%) המקרים ברוב האם של ־ הורים באספות מלאה השתתפות על דיווחו האמהות כל

 כשליש ההורים, לאספות בנוסף הספר בית סגל עם מפגשים של גבוהה תדירות על דיווחו מהאמהות
 כי ללמוד ניתן אלו מנתונים נפגשו". לא פעם "אף 13%וכ־ (35%) נמוכה תדירות על דיווחו מהאמהות
 בקווקז. שהיתה מזו יותר הרבה נמוכה בתדירות בישראל הספר בית צוות עם כיום נפגשות האמהות

הספר. בית עם הקשר בהרחבת צורך על מצביעות בהחלט האמהות ואכן,

 בלימודים, - הספר בבית ילדיהן עם קורה מה רבה״ במידה ״יודעות הן כי דיווחו מהאמהות שליש רק
 יודעות"; כך כל "לא ־ (18%) מהן וכחמישית ״יודעות״ הן כי דיווחו כמחציתן ;ועוד חברתית מבחינה

 עולה אלה מתשובות גם הספר. בבית ילדיהן עם קורה מה כלל" יודעות "אינן כי דיווחו בלבד אחד אחוז
 על יותר ורחב ברור מידע לקבלת מהמסלולים כאחד הספר, בית סגל עם הקשר בהרחבת הצורך

הספר. בבית המתרחש

 ההיגד בפניהן הוצג הספר, בבית במתרחש מעורבותן כלפי האמהות שמגלות המחויבות את לבחון כדי
 ענו האמהות רוב להתערב". צריכים שלא כמעט וההורים התלמידים, ענייני לכל לדאוג צריך הספר "בית

 - נוסף היגד לגבי כן כמו מעורבות. להיות וצורך אחריות חשות שרובן ומכאן (,76%) זה להיגד בשלילה
 בשלילה. ענו האמהות מן רבעים שלושה - הספר״ בבית במתרחש מעורבות לגלות צריכים לא ״ההורים

זה. להיגד בשלילה ענו מהם 83% :הנוער בני בקרב יותר בולט באופן אף נמצאה זו מגמה

הספר מבית הנשירה 5.13
 "קבוצת להיותם מתייחס החינוך במערכת עולים נוער בני להשתלבות ביחס המרכזיים הנושאים אחד

 קשיים עם בבד בד חדשה חינוך למערכת להסתגל הצורך החינוך. ממערכת לנשירה הנוגע בכל סיכון"
 את להגביר עשויים ההתבגרות גיל של טבעיים וקשיים עמם, מתמודדות רבות עולים שמשפחות כלכליים

 חינוך אנשי בקרב רבים דיווחים נשמעו קווקז לעולי ביחס העולים. הנוער בני בקרב לנשירה הסיכויים
 ערך גבוהים, בלימודים ובוודאי תיכוניים, בלימודים רואים אינם קווקז עולי ההורים התרשמותם שלפי

 נתפס אכן הלימודים המשך אם כן, על יתר לשעבר. המועצות ברית עולי כלל זאת שרואים כפי מרכזי,
 בלימודים ולא ממנו, להתפרנס יהיה שניתן מעשי למקצוע הכשרה בלימודי בעיקר מדובר חשוב, כערך

 נשיים לתפקידים לכניסה בנות מכוונת הקווקזית שהתרבות הדעה רווחת בנוסף, גרידא. עיוניים
לימודיהן. את להמשיך אותן מעודדת ואינה מסורתיים,

 מיפקד במסגרת מעטים. היו אלה, דיווחים להפריך או לאשש יכלו אשר האמפיריים, הנתונים כה עד
 את שהבליטו ממצאים עלו (1995 ונועם, )ליטוויק בשדרות לשעבר המועצות ברית עולי כלל בקרב שנערך

 לשעבר המועצות ברית מעולי 60%כ- )המהווים קווקז יוצאי נוער בני בקרב מאוד הגבוהים השיעורים
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 במסגרת נמצאו לא 17 בני קווקז יוצאי הנוער מבני 67% לדוגמה, כלל. לומדים אינם אשר זה( ביישוב
 להסיק אפשרות שאין כמובן אולם, האירופאיות. הרפובליקות מיוצאי 48% לעומת כלשהי, לימודים
 הם אלו נוער בני בקרב נשירה על לנתונים נוסף מקור קווקז. יוצאי הנוער בני כלל על אלו מנתונים

 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ )נועם, עולה נוער מחקר במסגרת ובאופקים בנתניה שנערכו המיפקדים
 27% על עמדו אלה ביישובים שנמצאו 17-14 גילאי קווקז יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שיעורי (.1998

להלן(. ראה לסייג, יש הזו ההשוואה את )גם באופקים 32% ועל בנתניה

 על מבוסס היותו מעצם קווקז, יוצאי בקרב זו תופעה של יותר רחבה ראייה מאפשר הנוכחי המחקר
זו. אוכלוסייה של ארצי מדגם

 לימודיהם את סיימו שלא 17-14 בגילאי נוער לבני מתייחסת זה במחקר ״נושר״ המושג הגדרת
 הנוער לבני וכן כלשהי, לימודים במסגרת לומדים ושאינם בארץ, או לשעבר המועצות בברית התיכוניים
 משרד שבפיקוח לימוד במסגרות מדובר לרוב החינוך. משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת הלומדים
 בנתונים גם משמשת זו הגדרה בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה,

 (,1995 ובר-לוי, )שפרינצק זה בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי המתפרסמים הסטטיסטיים
זה. במחקר גם אומצה כן ועל

 בקרב הנשירה משיעורי יותר הרבה גבוהים קווקז יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה 37 מלוח
 16 גילאי בקרב במיוחד גבוהים - וכצפוי (,4.1% לעומת 25%) היהודי במגזר הישראלית האוכלוסייה כלל

 במסגרות בעיקר ־ כלשהי במסגרת לומדים מהנושרים 60%שכ- לציין יש זאת, עם יחד .36% - ומעלה
העבודה. משרד שבפיקוח

 לפי הישראלית האוכלוסייה לכלל בהשוואה קווקז יוצאי נוער בני בקרב ונשירה למידה דפוסי :37 לוח
)באחוזים( ומין גיל*

 הישראלית האוכלוסייה כלל
 היהודי במגזר קווקז יוצאי עולים נוער בני

 משרד שבפיקוח בבתי״ס לומדים
החינוך

 לא
 לומדים

כלל

 בבתי״ס לומדים
 בפיקוח שאינם
החינוך משרד

 לומדים
 בבתי״ס

 שבפיקוח
החינוך משרד סה״כ גיל

95.9 10 15 75 100 17-14 סה״כ
6 7 87 100 15־14

14 22 64 100 17-16

בנים
92.6 15 8 77 100 17-14 סה״כ

9 5 86 100 15־14
26 11 68 100 17-16

בנות
96.6 5 23 72 100 17-14 סה״כ

3 10 87 100 15־14
6 34 60 100 17־16

אלא ספציפית גיל שכבת לפי והנשירה הלמידה נתוני מוצגים לא הנוכחי, במחקר יחסית הקטן המדגם גודל עקב *
(.37 )לוח גיל בקבוצות

.1995 הסטטיסטי, מהשנתון ולקוחים ,1995־1994 לשנים מתייחסים הנתונים *
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 הבנים בקרב מהשיעורים במקצת גבוהים (28%) קווקז יוצאות הבנות בקרב הנשירה שיעורי אמנם
 לדגש ביחס הרווחת התפיסה לאור לצפות אולי היה שניתן מכפי יותר קטן ההבדל אולם (,23%)

 הנשירה בדפוס ניכר הבדל קיים כן, על יתר לבנות. המסורתיים התפקידים על שמה הקווקזית שהתרבות
 במסגרת משולבות החינוך משרד שבפיקוח ממסגרות שנשרו הבנות כל כמעט והבנות. הבנים בקרב

 לומדים אינם שנשרו הבנים רוב זאת, לעומת ומעלה. 16 בגיל אפילו העבודה, משרד שבפיקוח לימודים
כלל.

 יותר המבוגרת הגיל בקבוצת רק קיימים לבנות הבנים בין הנשירה בשיעורי שההבדלים לציין יש כן, כמו
 הגיל בקבוצת אך נושרים, מהבנות 40%ו־ (37%) מהבנים שליש אלה, גילאים בקרב :ומעלה 16 בני -

הבנות. בקרב 13% לעומת הבנים בקרב 14% ־ זהים כמעט השיעורים (16 גיל )עד יותר הצעירה

 את וממשיכים החינוך משרד שבפיקוח ספר מבתי נשרו נוער( בני 24) הנוער מבני 15% לעיל, שצוין כפי
 ואינם מלימודיהם נשרו נוער( בני 18) 10% עוד העבודה. משרד של בעיקר אחרות, במסגרות לימודיהם
 חיבור אלו. נוער בני קבוצות שתי של הפרופילים את מציג 38 לוח כלשהי. לימודים במסגרת משולבים

 ,16 בני - 36% ,15 בני -19% ,14 בני היו מהנושרים 7% הריאיון, שבעת כך על מצביע אלה קבוצות שתי
 עלו רבע כמעט )כולל(, 10 גיל עד ־ יחסית צעיר בגיל עלו מהנושרים אחוזים שישים .17 בני היו 38%ו-

.15-13 בגיל עלו והשאר ,12-11 בגיל

 העולים. הנוער בני כלל בקרב מאשר במקצת צעיר בגיל מתרחשת קווקז יוצאי הנוער בני בקרב הנשירה
 כיתה או ה׳ כיתה בסוף מלימודים שנשר נער אף נמצא לא יישובים בחמישה עולים נוער בני על במחקר

 את כלל הפסיק אחד רק כי אם זה, מוקדם בשלב כבר נשרו קווקז יוצאי הנוער מבני שעשרה בזמן בו ו׳,
לימודיו.

 הוותק של הרצף כל פני על מתרחשת שהנשירה הממצאים מעידים כאן גם עולה, נוער במחקר כמו
 ארבע עד שנתיים לאחר 18%כ־ בארץ, ויותר שנים ארבע לאחר נשרו הנושרים ממחצית יותר בארץ:
 מקרים( )שני בארץ כלל למדו לא מהנושרים 10% כמעט בארץ. שנתיים עד של שהות לאחר 18%כ- שנים,

מקרים(. )שני החינוך משרד בפיקוח שאינה במסגרת בארץ לימודיהם את שהתחילו או

 :יותר הוותיקים בקרב יותר גבוהים הנשירה שיעורי אולם מובהק, נמצא לא לוותק הנשירה בין הקשר
ויותר. שנים שש לשוהים 30%ו־ שנים 5-4 לשוהים 26% שנים, ארבע עד השוהים בקרב 15%

 "רק שהם אלטרנטיביות במסגרות מהלומדים 14 דיווחו כיום, עיסוקם על הנושרים נשאלו כאשר
 הרוב (,18) כלל לומדים שאינם הנושרים מבין ועובדים. לומדים שהם דיווחו האחרים והעשרה לומדים״,

עובדים. אינם אף (11)

 ברוב הנושרים הנוער בני עיסוקי לבין קווקז יוצאי הנוער בני בקרב הנושרים עיסוקי בין השוואה
 שאינם קווקז יוצאי הנוער בני בקרב יחסית גבוה שיעור על מצביעה עולה נוער במחקר שנכללו היישובים

 קווקז יוצאי מהנושרים רבע :לדוגמה מנותקים״. נוער ״בני - לעתים שמכונה מה לומדים, ואינם עובדים
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 העומדים עולה נוער במחקר הנוער בני בקרב המקבילים השיעורים לעומת עובדים, ואינם לומדים אינם
 שאינם נושרים של יותר גבוה שיעור נמצא באופקים בנתניה. 16% ועל ברמלה 11% על ברחובות, 7% על

 מצב כי וכן קווקז יוצאי הם שם הנוער מבני ניכר שיעור כי לזכור יש אך ,39% - עובדים ואינם לומדים
במיוחד. קשה באופקים התעסוקה

מלימודים שנשרו נוער בני של נבחרים מאפיינים :38 לוח

(*n=24) אלטרנטיביות במסגרות שלומדים נוער בני א(

2נוכחי עיסוק
 עיר

מוצא
 בעת גיל

הריאיון

 חודשים מספר
 עלייה בין

לנשירה

 כיתה
 אחרונה

1למד בה
 בעת גיל

הנשירה
 בעת גיל

העלייה מיו
לומדת דרבנט 14 63 ו׳ 12 7 נ

לומד באקו 14 50 ו׳ 12 8 ז
לומדת באקו 15 74 ט׳ 13 8 נ
עובדת + לומדת באקו 15 61 ו׳ 13 8 נ
עובדת + לומדת נלצ׳יק 17 67 ט׳ 15 9 נ
לומדת באקו 16 56 ח׳ 14 9 נ
עובדת + לומדת דרבנט 16 15 ו׳ 11 9 נ
לומדת באקו 15 35 ו׳ 11 9 נ
לומדת באקו 16 57 ח׳ 15 10 נ
עובדת + לומדת באקו 16 25 ר 12 10 ז

לומד באקו 15 58 ח׳ 15 10 ז
עובד + לומד ידוע לא 17 83 ח 16 10 ז

עובדת + לומדת באקו 17 20 ו׳ 12 10 נ
לומד קובה 16 38 ה׳ 13 10 ז

עובדת + לומדת דרבנט 17 24 ח׳ 13 11 נ
לומדת דרבנט 17 22 ו׳ 13 11 נ

לומד דרבנט 17 46 ח׳ 14 11 ז
לומד דרבנט 15 35 ט׳ 14 11 ז
לומד מחצ׳קלה 17 8 ח׳ 13 12 ז

לומדת דרבנט 17 48 י׳ 16 12 נ
עובדת + לומדת דרבנט 17 4 ח׳ 13 13 נ
לומדת באקו 17 17 ט׳ 15 13 נ
עובדת + לומדת באקו 16 אלטרנטיבית במסגרת רק למדה 14 נ
לומדת מחצ׳קלה 16 אלטרנטיבית במסגרת רק למדה 15 נ

(.78%) חילוניים הם זה בלוח המופיעים הנוער בני לומדים שבהם בתי־הספר רוב *
החינוך משרד של בפיקוח 1
חלק מהווה שהעבודה נוער בני כן, וכמו אלטרנטיבית במסגרת ולמדו הריאיון לפני בשבוע בשכר שעבדו נוער בני 2

ועובדים". כ״לומדים הוגדרו מלימודיהם,
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(N=18) בלל לומדים שאינם נוער בני ב(
מספר

כיתה בעת גיל חודשים
עיר אחרונה הריאיון עליה בין בעת גיל בעת גיל

נוכחי* עיסוק מוצא למד בה לנשירה הנשירה העלייה מיו
עובד באקו י׳ 16 89 16 8 ז

עובד לא באקו ז׳ 15 68 14 8 ז
עובד לא דרבנט י׳ 16 76 15 9 ז

עובד באקו י׳ 17 65 15 10 ז
עובד לא באקו י/ 16 66 15 10 ז

עובד גרוזני ו׳ 17 61 15 10 ז
עובדת דרבנט n 17 78 17 10 נ

עובדת לא מחצ׳קלה יא׳ 16 72 16 10 נ
עובד לא באקו ט׳ 17 48 14 10 ז
עובד לא באקו יא׳ 16 71 16 10 ז
עובד לא גרוזני ה׳ 15 11 11 10 ז

עובד באקו ז׳ 17 56 15 11 ז
עובד לא דרבנט יא׳ 16 43 15 11 ז

עובד דרבנט י׳ 17 55 16 12 ז
עובד לא באקו ח׳ 14 8 14 13 ז

עובד דרבנט י׳ 16 11 15 14 ז
עובדת לא באקו - 15 בארץ למדה לא 14 נ
עובדת לא באקו ־ 16 בארץ למדה לא 15 נ

הריאיון. לפני בשבוע שעבדו אלה הם עובדים נוער בני *

 העולים. הנוער בני כלל בקרב מאשר במקצת צעיר בגיל מתרחשת קווקז יוצאי הנוער בני בקרב הנשירה
 כיתה או ה׳ כיתה בסוף מלימודים שנשר נער אף נמצא לא יישובים בחמישה עולים נוער בני על במחקר

 את כלל הפסיק אחד רק כי אס זה, מוקדם בשלב כבר נשרו קווקז יוצאי הנוער מבני שעשרה בזמן בו ו׳,
לימודיו.

 הוותק של הרצף כל פני על מתרחשת שהנשירה הממצאים מעידים כאן גם עולה, נוער במחקר כמו
 ארבע עד שנתיים לאחר 18%כ- בארץ, ויותר שנים ארבע לאחר נשרו הנושרים ממחצית יותר בארץ:
 מקרים( )שני בארץ כלל למדו לא מהנושרים 10% כמעט בארץ. שנתיים עד של שהות לאחר 18%כ- שנים,

מקרים(. )שני החינוך משרד בפיקוח שאינה במסגרת בארץ לימודיהם את שהתחילו או

 :יותר הוותיקים בקרב יותר גבוהים הנשירה שיעורי אולם מובהק, נמצא לא לוותק הנשירה בין הקשר
ויותר. שנים שש לשוהים 30%ו- שנים 5-4 לשוהים 26% שנים, ארבע עד השוהים בקרב 15%

 "רק שהם אלטרנטיביות במסגרות מהלומדים 14 דיווחו כיום, עיסוקם על הנושרים נשאלו כאשר
 הרוב (,18) כלל לומדים שאינם הנושרים מבין ועובדים. לומדים שהם דיווחו האחרים והעשרה לומדים״,

עובדים. אינם אף (11)
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 ברוב הנושרים הנוער בני עיסוקי לבין קווקז יוצאי הנוער בני בקרב הנושרים עיסוקי בין השוואה
 שאינם קווקז יוצאי הנוער בני בקרב יחסית גבוה שיעור על מצביעה עולה נוער במחקר שנכללו היישובים

 אינם קווקז יוצאי מהנושרים רבע :מנותקים״ נוער ״בני - לעתים שמכונה מה לומדים, ואינם עובדים
 7% על העומדים עולה נוער במחקר הנוער בני בקרב המקבילים השיעורים לעומת עובדים, ואינם לומדים

 לומדים שאינם נושרים של יותר גבוה שיעור נמצא באופקים בנתניה. 16% ועל ברמלה 11% על ברחובות,
 התעסוקה מצב כי וכן קווקז יוצאי הם שם הנוער מבני ניכר שיעור כי לזכור יש אך ,39% - עובדים ואינם

במיוחד. קשה באופקים

 אינם (39%) הנושרים הבנים מבין מבוטל לא שיעור (.39 )לוח זה בנושא בולט בנות לבין בנים בין ההבדל
 משולבות (84%) הנושרות הבנות של הגדול הרוב שנית, הבנות. בקרב 12% לעומת עובדים ואינם לומדים

מהבנים. 35% לעומת כלשהי לימודים במסגרת

)באחמיס( מין לפי הגושריס הגוער גגי של העיקרי העיסוק :39 לוה
בנות

(N=20)
בנים

(N=22)
סה״ב

(N=42)
100 100 100 סה״ב

48 20 35 עובדים ואינם אלטרנטיבית במסגרת לומדים
36 15 25 ועובדים* אלטרנטיבית במסגרת לומדים
4 26 15 עובדים אך לומדים אינם

12 39 25 עובדים ואינם לומדים אינם
הלימודים במסגרת עבודה כולל *

 משרד שבפיקוח יסודי ספר מבית מעבר האחד, :שניים בולטים הנוער בני של הנשירה מסלולי ממגוון
 ללימודים החינוך משרד שבפיקוח ביניים מחטיבת מעבר והשני, ; (25%) אלטרנטיבי ספר לבית החינוך

 אלטרנטיבי ספר בבית שלמדו נוער בני למצוא ניתן הנשירה במסלולי עוד (.25%) אלטרנטיבי ספר בבית
 אינם ושכיום החינוך משרד בפיקוח ספר בבית שלמדו נוער ובני (,14%) כלל לומדים אינם ועכשיו
 בפיקוח שאינה לימודים במסגרת בארץ לימודיהם את החלו (10%) הנושרים שאר (.22%) כלל לומדים

כלל. למדו לא 4%ו- החינוך משרד

 העשויים המשתנים ברוב הלומדים. הנוער לבני בהשוואה מהלימודים הנושרים של הרקע מאפייני נבדקו
 לפי ניכרים הבדלים אין הנוער. בני קבוצות שתי בין הבדלים נמצאו לא זה, בהקשר רלוונטיים להיות

 או )דו-הוריות המשפחות מאפייני לפי בארץ, ההורים של היד משלחי לפי בקווקז, המוצא יישוב לפי מין,
 הורה אף עובד, אחד הורה עובדים, ההורים )שני המשפחה ראשי של התעסוקתי המצב לפי חד־הוריות(,

 המקצועי בסטטוס הירידה היקף ולפי המשפחה של הכלכלי מצבה את האם של ההערכה לפי עובד(, אינו
 השכלת לבין נשירה בין והפוך מובהק קשר נמצא זאת, עם יחד לישראל. מקווקז במעבר ההורים של

 הם הנושרים של מהאבות 30%ו- מהאימהות 35% רק לדוגמה, (.P<0.05) האב והשכלת (PO.OO) האם
 15% כן, כמו הלומדים. הנוער בני של מהאבות 53%ו- מהאמהות 52% לעומת על־תיכונית, השכלה בעלי

 בקרב בלבד אחד אחוז לעומת בלבד, יסודיים לימודים למדו או כלל למדו לא הנושרים של מהאבות
 ספר בית סיימו מאבותיהם 51%ו- הנושרים מאמהות 64%ש- להדגיש יש זאת, עם יחד הלומדים. אבות
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 כלפי בין־דורית ניידות בעבורם מהווה מהלימודים ילדיהם שנשירת כך על־תיכוניים, לימודים או תיכון
ההשכלה. בתחום מטה

 17-14 הגילים בטווח אחות או אח יש והתרבות החינוך משרד שבפיקוח הספר בבתי מהלומדים 8%ל-
 יותר אף וגבוה (,11%) אלטרנטיביות במסגרות הלומדים בקרב יותר גבוה זה שיעור כלל. לומד שאינו
(.18%) כלל לומדים שאינם נוער בני בקרב

 כי אם להשוואה, הרלוונטיים צירים מספר קיימים קווקז, יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שיעורי בנושא
 השוואה )ב( היהודית; האוכלוסייה לכלל השוואה )א( בהמשך: שתפורטנה מסוימות הסתייגויות תוך
 שהוזכר עולה נוער מחקר במסגרת שנחקרו יישובים בחמישה לשעבר המועצות מברית עולים נוער לבני
 מהיישובים בשניים קווקז יוצאי נוער לבני השוואה )ג( (;1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ )נועם, לעיל

 )ד( ;ואופקים נתניה - קווקז עולי של מבוטלים לא מספרים מתגוררים שבהם עולה, נוער במחקר שנכללו
 ברית עולי מיפקד במסגרת שנאספו לנתונים הנוכחי המחקר במסגרת שנאספו לנתונים השוואה

זה. ביישוב קווקז עולי לגבי והן העולים כלל לגבי הן - בשדרות לשעבר המועצות

 האוכלוסייה כלל בקרב 4% רק - דרמטי הבדל על מצביעה היהודית האוכלוסייה לכלל ההשוואה
קווקז. יוצאי בקרב 25% לעומת החינוך משרד שבפיקוח ממסגרות נושרים היהודית

 הנוער בני כלל בקרב השיעורים לבין הנוכחי במחקר קווקז יוצאי של הנשירה שיעורי בין השוואה
 הנשירה שיעור כאמור, יחסית. גבוהים נשירה שיעורי על מצביעה שנחקרו היישובים בחמשת העולים

 -14% ברחובות, -10% בכרמיאל, העולים הנוער בני בקרב 8% לעומת 25% על עומד קווקז יוצאי בקרב
(.40 )לוח באופקים - 23%ו- ברמלה - 22% בנתניה,

)באחוזים( נבחרים ביישובים 17-14 גילאי העולים הנוער בני בקרב ונשירה למידה דפוסי :40 לוח
 לא

 לומדים
כלל

 במסגרת לומדים
אלטרנטיבית

 בפיקוח לומדים
החינוך משרד סה״ב היישוב

5 3 92 100 כרמיאל
4 6 90 100 רחובות
8 6 86 100 נתניה
8 14 78 100 רמלה

12 11 77 100 אופקים
20 - ־ - שדרות*
28 - ־ - בשדרות קווקז יוצאי
16 12 72 100 (N=97) בנתניה קווקז יוצאי
13 17 70 100 (N=60) באופקים קווקז יוצאי
10 15 75 100 נוער בני בקרב ארצי מדגם קווקז יוצאי

במגזר הישראלית האוכלוסייה כלל
ידוע לא ידוע לא 96 100 היהודי**

רק אלא הנוער, בני לומדים שבהם הספר בתי בכל הפיקוח מסגרת זיהוי מאפשרים אינם בשדרות המיפקד נתוני *
בחלקם.

 (.1995 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה הסטטיסטי השנתון :מתוך **
נתונים -אין
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 שבשני היות רבה, בזהירות להתייחס יש - ובאופקים בנתניה קווקז ליוצאי - השלישי ההשוואה לציר
 בנתניה הנוכחי. במחקר שאומצה מההגדרה שונה הקווקזית האוכלוסייה הגדרת אלה יישובים

 ה״קווקזים", קבוצת בתוך הקווקז מאזור ארצה עלו אך "הרריים" שאינם יהודים נכללו ובאופקים
 הנראה כפי כאמור, בלבד. הרריים" ל״יהודים המתייחסת הנוכחי, במחקר האוכלוסייה להגדרת בניגוד

 השונות קבוצות בשתי מדובר "הרריים". יהודים שאינם 17%כ- הקווקז מאזור העולים בין כלולים
 ביחס קשורים להיות העשויים תרבותיים, ובמאפיינים בסיסיים רקע במאפייני מזו זו ניכרת במידה

מהם. הנשירה ובתופעת ללימודים

 באופקים(, 60ו- בנתניה 97) קווקז יוצאי של יחסית קטנים במספרים מדובר ובאופקים בנתניה כן, כמו
 כל בהינתן תצפיות. של כל־כך קטנים מספרים על בהסתמך מסקנות בהסקת מאוד להיזהר ויש

 28% על ועמדו זה שבמחקר לאלו דומים מאוד היו הנשירה ששיעורי לציין ניתן הללו, ההסתייגויות
 שבאוכלוסיות מאלו יותר הרבה גבוהים היו הנשירה שיעורי כן, על יתר באופקים. 30%ו- בנתניה

יישובים. באותם האחרות

מהלימודים הנשירה נסיבות
 ההחלטה קבלת בתהליך הספר בתי צוותי של תפקידם על ולעמוד הנשירה בעת הנסיבות את להבין כדי
 הנוגעות שאלות מספר על להשיב הנושרים הנוער ובני האמהות התבקשו הנער/ה, לימודי הפסקת על

:זה לנושא
לימודיו? המשך את אפשר לא הספר שבית או הספר בית את מרצונו עזב הנער/ה האם א.
 המסגרות ולגבי הלימודים את להמשיך האפשרויות לגבי ייעוץ קיבלו ההורים ו/או הנוער בני האם ב.

ייעוץ? קיבלו וממי המתאימות,
הלימודים? הפסקת נושא סביב הנוער בבני בטיפול הוגן היה הספר בית מידה באיזו ג.
הלימודים? להפסקת העיקריות הסיבות היו מה ד.
 מידה? ובאיזו כלל ללמוד להפסיק או "אלטרנטיבי" ספר לבית לעבור מההחלטה מרוצה הנער/ה האם ה.

זה? למצב המתלווים והחסרונות היתרונות מהם

 לנושאים הנוגעות לתשובות להתייחס יש ולכן מקרים, של יחסית קטן במספר שמדובר כמובן לציין יש
יחסיים. גודל סדרי ועל מגמות על כמצביעות בעיקר אלה

 עשר שנים (.43%) נוער בני 10 לעומת הספר, בית את ביוזמתם עזבו שילדיהן דיווחו (31%) אמהות שש
 תשובות בין ניכר פער קיים לכך. התנגדו הוריהם אך לימודיהם את לעזוב רצו שהם ציינו (46%) נוער בני

 הנוער, בני בפני העומדות האפשרויות לגבי ייעוץ קבלת בנושא הנוער בני תשובות לבין האמהות
 שישה לעומת כזה ייעוץ שקיבלו דיווחו (15%) אמהות שלוש רק לימודיהם. להמשך להם, והמתאימות

 עצמם הנושרים הנוער בני עם יותר קשר יצרו הספר בתי שצוותי כך על מרמז זה ממצא (.25%) נוער בני
הוריהם. עם חזק פחות הרבה וקשר

 בית של ההוגנות מידת על גם אמהותיהם נשאלו מיוזמתם, הספר בית את עזבו שלא הנוער בני לגבי
 )אם מאוד" "הוגן היה הספר שבית העריכו (60%)כ- האמהות תשע הלימודים. בהפסקת בטיפול הספר
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 וארבע (,13%) הוגן״ כך כל היה ״לא הספר שבית דיווחו אמהות שתי ;אמהות( )שמונה ״הוגן״ או אחת(
 את ביוזמתם עזבו לא שהם דיווחו (36%) נוער בני ארבע (.27%) כלל״ הוגן היה ״לא הספר שבית העריכו

 נוער בני חמישה שניים(; )גם "הוגן" או נוער( בני )שני מאוד" "הוגן היה הספר שבית העריכו הספר בית
(.18%) כלל״ הוגן היה ״לא שהוא דיווחו ושניים הוגן״, כך כל ״לא היה הספר שבית דיווחו (46%)

 לסיבות או החינוך משרד שבפיקוח הספר מבית ילדיהן לנשירת העיקריות הסיבות על נשאלו האמהות
 בבית מדי נוקשה משמעת ציינו אמהות שש :שצוינו העיקריות הסיבות להלן בכלל. הלימודים להפסקת

 עקב - שתיים (,18%) לעבוד כדי ־ אמהות שלוש (,20%) המורים יחס ־ אמהות ארבע (,32%) הספר
 (.12%) מסוים מקצוע ללמוד כדי הספר מבית נשרו שילדיהן ציינו אמהות ושתי (14%) בלימודים קשיים
15(.18%) התנגדותן למרות עזבו שילדיהן ציינו לשאלה בתשובתן אמהות שלוש

אחת. מסיבה יותר לציין היה שניתן מפני ,100%מ־ ביותר מסתכמים האחוזים

 סיימו שהם העובדה את לימודיהם להפסקת העיקריות הסיבות כאחת ציינו (23%) נוער בני חמישה
 מענה לתת כדי בכך אין בעצם ביניים. חטיבת סיום דהיינו, הספר, בבית ביותר הגבוהה בכיתה ללמוד
 (26%) מהנושרים חמישה תיכוניים. ללימודים להמשך ציפייה בכלל אין כן אם אלא לשאלה, אמיתי

 ציינו שניים מדי, גבוהה לימודים רמת עקב ללמוד כלל שהפסיקו או הקודם הספר בית את שעזבו ציינו
 לא "יחס ציינו שניים (9%) למשפחה ולעזור לעבוד נאלצו שהם ציינו שניים (,12%) ללמוד״ ש״משעמם

הספר". מבית אותי "סילקו - מפורשות ענו (8%) נוער בני שני רק המורים. של טוב״

 מהאמהות אחת אף מהלימודים. מהנשירה מרוצים הם הכול בסך אם נשאלו הנוער בני והן האמהות הן
 (68%) אמהות 13ו- (20%) מרוצות״ כך כל ״לא - ארבע (,12%) ״מרוצות״ - שתיים מאוד״, ״מרוצה אינה
 לא אחד אף הנוער בני בקרב גם אמנם מאוד. שונים הנוער לבני ביחס הממצאים כלל". מרוצות "אינן
 (24%) מרוצים״ כך כל ״לא - חמישה ״מרוצים״, (37%) נוער בני שמונה אך מאוד״, ״מרוצה שהוא השיב

כלל". מרוצים "אינם (39%) נוער בני ושמונה

 הנוער מבני רבעים כשלושה הנוכחי. מצבם של וחסרונות יתרונות לציין נתבקשו הנושרים הנוער בני
 ואחרים כסף, מרוויחים שהם ציינו הרוב ־ השאר מבין הם; מה יודעים שאינם או יתרונות שאין ציינו
 או מלימודים לנשירה חסרונות שאין ציינו שלישים שני ללמוד. מאשר לעבוד להם מעניין שיותר ציינו

 בעתיד להם שיהיו הנמוכים הסיכויים את ציינו הרוב - היתר ומבין החסרונות, מהם יודעים שאינם
היום. במשך להם שמשעמם גם ציינו בודדים השכלה. לרכוש ו/או טובה עבודה למצוא

 סממן כאמור להוות עשויות ספציפיים, משיעורים והן מלאים לימוד מימי הן מלימודים, ההיעדרויות
 בקבוצת גם לראות יש במשולב: אלו תופעות לשתי ולהתייחס לבחון יש כך ומשום לנשירה, ראשון

 אף או אלטרנטיבית למסגרת הנוכחי הספר מבית למעבר פוטנציאל בעלת קבוצה מהלימודים הנעדרים
 נוער בני של למדי גדולה קבוצה קיימת בהרחבה, צוין שכבר כפי החינוך. מערכת של מוחלטת לנטישה

ויותר. בחודש פעמים ארבע של בתדירות מלאים לימוד מימי הנעדרים (15%)
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תלמידים הספר בבית החברתית ההשתלבות ממד
86 כלפיו ישראלים תלמידים מיחס רצון שבע
93 כלפיו קווקז יוצאי שאינם לשעבר המועצות מברית עולים מיחס רצון שבע

18 לנער/ה מציקים ותיקים ישראלים תלמידים
30 מהנער/ה מתעלמים ותיקים ישראלים תלמידים

בהפסקות מבלה כלל בדרך
11 קווקז עולי עם רק
87 וכר( ותיקים קווקז, יוצאי שאינם )עולים אחרים עם גם

51 בחודש( פעם )לפחות ותיקים ישראלים תלמידים עם משותף לבילוי יוצא

חברתית השתלבות .6
 נובעות קווקז יוצאי נוער בני בקרב החברתית ההשתלבות לתהליך להתלוות העשויות הייחודיות הבעיות

 "מודרניים"( הפחות )כלומר, יותר המסורתיים הקווקזית התרבות של והערכים הנורמות בין מפער
 מנוגדים שלעתים הישראלית, החברה של והנורמות הערכים לבין יותר המשפחתית האוריינטציה ובעלי

 תרבות לצווי לציית עליהם מחד, בקונפליקט: להימצא עשויים קווקז יוצאי הנוער בני כך, בשל לה.
החדשים. לצווים לציית עליהם הישראלית בחברה להשתלב כדי ומאידך, מוצאם,

 אותותיה ולתת הקליטה, של הכללי בתהליך וחיוני משמעותי נדבך להיות עשויה החברתית ההשתלבות
 בצבא, לשרת מוטיבציה בלימודים, השתלבות כגון זה, לתחום קשורים אינם שלכאורה בתחומים

ועוד. מהקליטה כללית רצון שביעות

:צירים במספר נבדק זה במחקר החברתית ההשתלבות נושא
הספר בית בתוך חברתית השתלבות א.
הספר לבית מחוץ חברתית השתלבות ב.
ותיקים לבין עולים בין הכוללנית הגומלין יחסי תפיסת ג.
זה בנושא האמהות של הפרספקטיבה ד.

 בעיות קיימות כי מדווחים שירותים נותני במחקר. ייבחן אשר חלקי מידע כה עד נצבר זה בנושא גם
 נושא ־ המינים בין קשר החברתית: ההשתלבות בתהליך ביטוי לידי הבאות קווקז, ליוצאי ייחודיות
 עולי לחברתם לקלוט הוותיקים הישראלים נכונות והיעדר הנעורים, בגיל רבה משמעות בעל הוא שכידוע
 בעבר שהועלתה נוספת סוגייה מאידך. עצמם העולים מצד תרבותית מובלעת על ושמירה מחד, קווקז

 מברית אחרים עולים לבין מקווקז העולים בין הבעייתיים הגומלין יחסי היא זה במחקר ושנבחנה
 שהעולים תחושה יש קווקז ליוצאי כי נטען ;האירופאיות הרפובליקות יוצאי בעיקר - לשעבר המועצות
כלפיהם. מתנשאים האחרים

 שיעור אולם (,86%) כלפיהם הוותיקים הישראלים מיחס רצון שבעי התלמידים רוב כי עולה 41 מלוח
 (,93%) קווקז יוצאי שאינם לשעבר המועצות מברית עולים של מיחסם רצון שביעות הביעו יותר גבוה
הקבוצות. שתי בין מתחים על השירותים נותני של לדיווחים בניגוד וזאת

)באחוזים( הספר בית במסגרת חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :41 לוח

 41 בחודש( פעם )לפחות השני של האחד בבתים מבקרים ותיקים ישראלים ותלמידים הנער/ה
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 יוצאי מהתלמידים כמחצית קווקז. יוצאי עם רק בהפסקות מבלים (11%) מהתלמידים נמוך שיעור
 פעם רק ־ 16% )מהם, בחודש פעם לפחות ותיקים ישראלים תלמידים עם משותף לבילוי יוצאים קווקז
ולוותק. לגיל קשר וללא לבנות בנים בין הבדל ללא ויותר(, שלוש - והשאר פעמיים - 28% אחת,

 ישראלים נערים של בבתיהם הדדיים ביקורים על דיווחו קווקז יוצאי הנוער מבני אחוזים ואחד ארבעים
 אין בחודש. פעמיים או פעם רק כאלה ביקורים של קיומם על דיווחו כמחציתם הם. - ובבתיהם ותיקים

 רק לדוגמה: (.P<0.00) לוותק מובהק קשר קיים אולם ולמין, לגיל הדדיים ביקורים של קיומם בין קשר
 בני אצל ביקרו ויותר שנים שש של ותק בעלי מבין 60% לעומת שנים ארבע עד של ותק בעלי מבין 19%
בביתם. ביקרו שאלה או ישראלים נוער

 העולים עם הן הספר, בבית עמיתיהם עם חיוביים חברות בקשרי מתנסים התלמידים רוב כללי באופן
 החווים תלמידים של מבוטלת לא קבוצה קיימת אולם, הוותיקים, הישראלים עם והן אחרות מארצות

(.18%) הצקות או (30%) התעלמות על ומדווחים זה בנושא שליליות התנסויות

 חברתית השתלבות של יותר כלליים ממדים גם נבדקו הספר, בית במסגרת החברתית להשתלבות בנוסף
(.42 )לוח

)באחוזים( כללי - חברתית חשתלבות של נבחרים ממדים :42 לוח
נוער בני ההשתלבות ממד
83 נפש חבר יש לנער/ה

23 גילו/ה בני/ות עם חברתיים בקשרים מחסור על דיווח/ה הנער/ה

:חברתיים קשרים ביותר מעוניין/ת
40 קווקז יוצאי שאינם לשעבר המועצות מברית עולים עם
50 ותיקים ישראלים עם
57 קווקז עולי עם

60 אחד ותיק ישראלי ידיד לפחות יש לנער/ה

42 קווקז יוצאי הם חבריו/ה רוב

כלפיו/ה ישראלים נערים יחס
17 מאוד טוב
71 טוב
11 טוב כך כל לא

1 טוב לא בכלל

החברה חיי הזמן שעובר ככל
55 לטובה משתנים
44 דבר אותו נשארים

1 לרעה משתנים
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 בקשרים מחסור על מדווח מבוטל לא שיעור אך נפש", "חבר יש (83%) הנוער בני של הגדול לרוב
 החברתי המעגל ואת חברתיים קשרים להרחיב רצון על מצביעים הנתונים (.23%) גילם בני עם חברתיים

קווקז. יוצאי עם - מכך יותר אך ותיקים, עם וגם עולים עם גם

 הנוער מבני כשליש (.43 )לוח בדידות חשים הם שבה התדירות על הנוער בני נשאלו עצמי, למילוי בשאלון
 "לפעמים", - 48% שונות: בתדירויות בדידות חשים - והשאר בדידות, חשים אינם הם כי דיווחו (36%)

מאוד". קרובות "לעתים - 7%ו- קרובות״ ״לעתים ־ 9%

 כך בלימודים. סטטוס לפי הנוער בני קבוצות בין נמצאו הבדידות בתחושת משמעותיים הבדלים
 לעתים בדידות תחושת על דיווחו כלל לומדים שאינם הנוער בני מקרב יותר הרבה גבוה שיעור :לדוגמה
 תחושת תדירות החינוך. משרד שבפיקוח ספר בבתי הלומדים בקרב 6% לעומת (,21%) מאוד קרובות

(.43 )לוח בישראל הנוער בני כלל בקרב זו לתדירות דומה קווקז יוצאי הנוער בני בקרב הבדידות

 בני כלל לעומת בלימודים סטטוס לפי קווקז מצאי הנוער בני בקרב בדידות תחושת תדירות :43 לוח
)באחוזים( בישראל הנוער

לא ספר בבית לומד ספר בבית לומד
הנוער בני כלל לומד בפיקוח שאינו שבפיקוח

בישראל* כלל החינוך משרד החינוך משרד סח״כ הבדידות תחושת תדירות
100 100 100 100 100 סח״כ

7 21 0 6 7 מאוד קרובות לעתים
11 5 17 8 9 קרובות לעתים
53 54 62 44 48 לפעמים
29 20 21 42 36 בדידות חש לא

.1997 ועמיתיו, הראל :מתוך נלקחו הנתונים *

 בני שיעור בגיל. הבדל וללא לבנות בנים בין הבדל ללא אחד, ישראלי ידיד לפחות יש הנוער מבני 60%ל־
 בעלי בקרב 44% על לדוגמה ועומד (,P<0.01) הוותק עם עולה אחד ישראלי ידיד לפחות להם שיש הנוער

ויותר. שנים שש בארץ השוהים בקרב 73% לעומת שנים ארבע עד של ותק

 החברה חיי כי דיווחו מחציתם כלפיהם. הוותיקים מיחס רצון שביעות הנוער בני הביעו כללי באופן
הזמן. עם לרעה שינוי על דיווח לא אחד אף וכמעט (,55%) הזמן עם משתפרים שלהם

 הישראלים הנוער בני מיחס רצון שביעות קווקז יוצאי הנוער בני רוב הביעו האישית שברמה למרות
 מלוח שעולה כפי פחות, כחיוביים כללי באופן לוותיקים עולים בין היחסים את תופסים הם הוותיקים,

44.
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)באחחיס( אחריס מער בגי עס חברתייס קשרים לגבי שלילייס לתיגדיס הגוער בגי תגובות :44 לוח
 שהשיבו הנוער בני

בחיוב ההיגד
60
55
56
36
22

 לעולים ותיקים ישראלים נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש
 קרובות לעתים ורבים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
 עולים נוער בני בחברתם לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולים נוער בני
קרובות לעתים ורבים מסתכסכים אחרים רוסים נוער ובני קווקזים נוער בני

 בקשריהם הנוער בני של האישית ההתנסות לגבי יחסית החיובים הממצאים בין סתירה קיימת לכאורה,
 ההיגדים עם שהסכימו הנוער בני של יחסית הגבוהים השיעורים לבין ותיקים ישראלים נוער בני עם

 הוותיקים הישראלים הנוער בני כל לא אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר אלה. קשרים לגבי השליליים
 נמוך שיעור שיש שדי הרי חברתיים, קשרים איתם ליצור ומעוניינים העולים כלפי חיובית עמדה בעלי הם
 כדי העולים, הנוער בני עם חברתיים יחסים למערכות להכנס המוכנים ותיקים ישראלים נוער בני של

חיובי. חברתי בקשר אישי באופן יתנסו מהעולים שרבים

 לשעבר, המועצות מברית העולים הנוער בני כלל לבין קווקז יוצאי הנוער בני בין ההבדל את לציין מעניין
 נוער בני בין השילוב חוסר את תופסים עולה נוער במחקר הנוער בני עולה. נוער מחקר במסגרת שנחקרו

 בכל כלומר, לוותיקים. העולים בין משותפת" "אחריות של כתוצאה ותיקים ישראלים נוער לבני עולים
 הנוער בני בחברת להשתלב רוצה אינו עולה" ש״נוער שציינו העולים הנוער בני שיעור המחקר יישובי

 נוער בני לשלב רוצה אינו הוותיק" שה״נוער שציינו העולים הנוער בני לשיעור כמעט זהה היה הוותיקים
 האחריות עיקר את רואים קווקז יוצאי נוער מבני (56%) ממחצית למעלה זאת, לעומת בחברתם. עולים

 בני שגם מציינים מהם כשליש ורק הוותיקים, הנוער בני בידי ותיקים נוער בני לבין בינם הקשר לחוסר
הוותיקים. הנוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם העולים הנוער

 כלומר ילדיהן, של החברים את אישי באופן מכירות הן כי דיווחו מהאמהות שלישים משני למעלה
 אך החברים את מכירות מהן אחוזים עשר תשעה וכר. עיסוקיהם מהם יודעות פעם, מדי עמם משוחחות

החברים. על כלום" יודעות "לא - 11%ו- אישי, באופן לא

 72%ו־ מאוד מרוצות 18% מהם: רצון שביעות הביעו החברים את המכירות מהאמהות אחוזים תשעים
 בעיקר כך חשות מרוצות"( לא "כלל 2%ו־ מרוצות" כך כל "לא 8%) מרוצות שאינן האמהות מרוצות.

 טובים לא תלמידים שהם או לומדים אינם שהחברים משום או (42%) נמוכה״ ״ברמה שהחברים משום
(37%.)
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16בשכר הנוער בני עבודת .7

בחופשות. רק עובדים שהם שדיווחו נוער לבני מתייחסים אינם זה בפרק הנתונים16

 שעה לפחות עבדו נוער( בני 29) מהם 16% לריאיון: שקדמה בתקופה עבדו קווקז יוצאי הנוער מבני רבע
 לו. שקדמו החודשים בשלושת בשבוע אחת שעה נוער( בני 17) נוספים 9%ו- לריאיון שקדם בשבוע אחת

 המקביל לנתון זהה לריאיון שקדם בשבוע אחת שעה לפחות עבדו אשר קווקז יוצאי הנוער בני שיעור
 מנתניה ונמוך (19%) לרמלה דומה (,11%) בכרמיאל מאשר יותר מעט גבוה באופקים, עולה נוער במחקר

 ביניהן: שהבולטות מקצועיות בלתי בעבודות בעיקר הנוער בני עבדו כצפוי, (.37%) ומרחובות (20%)
 גבוה העובדים שיעור (.9%) בניין וכפועלי (16%) ניקיון כעובדי (,18%) בתעשייה מקצועיים בלתי כפועלים

 הנושרים בקרב יותר גבוה - וכצפוי (,P<0.01) (15%) הבנות בקרב מאשר (34%) הבנים בקרב יותר
 שיעור (.PO.05) (170/0) החינוך משרד שבפיקוח ספר בבתי הלומדים בקרב מאשר (31%) מהלימודים

 הם כי ציינו הנוער בני .0<>0.01) 18 בני בקרב 520/0 עד 14 בני בקרב 7%מ־ הגיל, עם עולה העובדים
(.52%) המשפחה בפרנסת לעזור וכדי (65%) כיס דמי לעצמם לממן כדי בעיקר עובדים

 פוגעת הנוער בני עבודת כי מדווחים זו אוכלוסייה עם יום־יומי במגע הבאים השירותים נותני
 בני של המכריע הרוב זה: במחקר הופרכה טענתם הספר. בבית הסדיר ובביקור בלימודים בהשתלבותם

 (.95%) עבודתם בגלל מהלימודים נעדרים אינם הם כי דיווחו כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער
 בית, שיעורי הכנת - הספר בבית בתפקודם פוגעת אינה העבודה כי דיווחו (95%) הנוער בני כל כמעט
 לבין כיתתם לבני ביחס התלמידים של העצמית ההערכה בין קשר נמצא לא ואכן ועוד. למבחן למידה

 יחד בשכר. העבודה לבין הלימוד במקצועות הכישלונות היקף בין קשר נמצא לא גם כך בשכר; עבודתם
 פגיעה על או מלימודים היעדרות על דיווחו אשר אלה - (50/0) המשלים לנתון הדעת את לתת יש זאת, עם

עבודה. בגלל בלימודים בתפקודם

 "די העבודה כי טענו מהן 140/0:ילדיהן עבודת של ההשפעות כלפי יותר ביקורתיות הנוער בני אמהות
 בגלל הלימודים את עזבו ילדיהן כי ציינו לומדים שאינם נוער בני מאמהות 15%ו- ללימודים מפריעה"
 רצון שביעות הביעו (73%) מאמהותיהם רבעים ושלושה (63%) הנוער מבני שלישים כשני העבודה.

 סביר מהאמהות. 90/0 רק לעומת מאוד״ ״מרוצים הנוער מבני 180/0 אולם עובדים, הנוער שבני מהעובדה
 לפחות הרצון, שביעות קשורה המשפחה, לפרנסת התרומה מעצם הנובעת הרצון לשביעות שמעבר לשער
 כפי קווקז, יוצאי בקרב המקובלים ערך של או נורמה של מימוש מהווה העבודה שעצם לכך לבנים, ביחס
.5 בפרק שתוארו האמהות בעמדות ביטוי לידי באו שגם

הצבא■ השירות .8
 לקליטתם המדדים כאחד לשמש עשויות בצבא השירות כלפי קווקז יוצאי הנוער בני עמדות

 מיומנויות ורכישת מקצועית בהכשרה מלווה להיות עשוי בצבא השירות כן, כמו בישראל. ולהשתלבותם
 "הזדמנות הצבאי השירות מהווה אלו במקרים האזרחי. העבודה בשוק גם ביטוי לידי לבוא היכולות
 תיכוניים. לימודים למדו לא שכלל או לימודיהם במסגרת כאלה מיומנויות רכשו שלא הנוער לבני שנייה"

 מוטיבציה קיימת כי עולה קווקז יוצאי אוכלוסיית עם יום־יומי במגע הבאים השונים הגורמים מדיווחי
הבנות. בקרב בעיקר בצבא, לשרת נמוכה
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 הבנים בקרב לצבא. להתגייס מתכוונים (67%) קווקז יוצאי הנוער מבני שלישים שני כי עולה 45 מלוח
 עשר אחד (.P<0.00) (38%) כשליש רק הבנות בקרב אבל (91%) לצבא להתגייס מתכוונים המכריע הרוב

 תלמידי בקרב שנערך אחר בסקר הצבאי. השירות מפני חשש הביעו מהבנות 23%ו- מהבנים אחוזים
 מאוד" "רבה או רבה" "מידה גילו מהבנות 30%וכ־ מהבנים כרבע היהודי, במגזר ספר בבתי י״א כיתות

 הם קווקז יוצאי הצביעו שעליהם העיקריים החששות (.1995 וגל, )אזרחי הצבאי השירות מפני חשש של
 בעיקר ־ (17%) בשירות הכרוך ומהסיכון הבנות, בקרב והן הבנים בקרב הן - (22%) ההורים מדאגת

 (,35%) מקצוע בלימוד בעיקר להם, לתרום יכול שהצבא חושבים (81%) הנוער בני רוב הבנים. בקרב
 שליש (.33%) פיזי ובכושר (34%) העצמי ביטחונו בהגברת (,35%) הנער של והעצמאות הבגרות בתגבור

 רק - הנערים )בקרב הישראלית בחברה להשתלבותן לתרום יכול שהצבא גם חושבות (35%) מהנערות
 )בקרב הפיזי לכושרם לתרום יכול שהצבא חושבים (47%) מהבנים מחצית כמעט זאת לעומת (.7%

 כי דיווחו מהבנים רבע לבנות. בנים בין משמעותיים הבדלים אין התרומות שאר לגבי (.9% רק - הבנות
מהבנות. רבעים שלושה לעומת ישרתו, שהם מוכנים אינם הוריהם

)באחוזים( חצבאי השירות בנושא נבחרות עמדות :45 לוח
בנות בנים סה״כ

38 91 67 לצבא* להתגייס מתכוון

הצבאי מהשרות חשש
6 5 5 מאוד חושש
17 6 10 חושש די
44 39 40 חושש כך כל לא
33 47 43 כלל חושש לא
- 3 2 יודע לא

לנער הצבאי השירות תרומת
משהו? לך לתרום יכול צבאי שירות האם

75 84 81 כן
18 14 15 לא
7 2 4 יודע לא

העיקריות** התרומות
30 37 35 הכשרה מקצוע/קבלת לימוד
33 36 35 בוגר/עצמאי יותר להיות
9 44 33 פיזי כושר
37 32 34 עצמי ביטחון
35 7 15 בחברה השתלבות

23 72 56 בצבא ישרתו שהם מוכנים הוריהם כי המדווחים נוער בני

הצבאי השירות מפני העיהריים החששות
12 30 22 קשה נראה לא דבר שום
20 23 22 הורים דאגת
4 27 17 סיכון
2 17 10 צבאית משמעת
8 11 9 פיזי מאמץ

הלימודים. המשך לאחר להתגייס המתכוונים אלו גם נכללו *
אחת. מתשובה יותר על לענות היה שניתן משום 100%ב־ מסתכמים אינם הנתונים **
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 רבע .46 בלוח מתבטאת הצבאי לשירות עצמן, הבנות והן לבנות האמהות הן שמייחסות הבעייתיות
 רק "מסכימות"; ־ (23%) כרבע ועוד בצבא לשרת צריכות לא שבנות מאוד״ ״מסכימות (24%) מהבנות

 (42%) מחצית כמעט - להתגייס שמתכוונות הבנות בקרב גם כצפוי, שלא כלל״. מסכימות ״אינן 12%
 שבנות לשער סביר בצבא. לשרת צריכות אינן שבנות לכך (13%) מאוד״ ״מסכימות או (29%) ״מסכימות״

 כשני הצבאי. לשירות ביחס כוונותיהן לבין ערכיהן בין בפער המתבטא מסוים, בקונפליקט נמצאות אלה
 לשרת צריכות אינן שבנות לכך (10%) מסכימות או (53%) מאוד מסכימות (63%) מהאמהות שלישים

 תשובתן. את לנמק התבקשו בצבא" לשרת צריכות לא "בנות הטענה עם הסכמה שהביעו האמהות בצבא.
(.85%) נשים בעבור העיקר היא ושהמשפחה לנשים מתאים אינו שהצבא היה ביותר הנפוץ ההסבר

 לשרת צריכות לא שבנות לטענה מבנותיהן יותר רבה הסכמה מביעות הנערות של שאמהות העובדה
אמהותיהן. לבין לצבא להתגייס מתכוונות הן כי שדיווחו הבנות בין לקונפליקט לגרום עשויה בצבא,

)באחוזים( בצבא לשרת צריכות לא שבנות הטענה עם הסכמה :46 לוה
 כלל אמהות
הבנות

 שאינן בנות
לשרת מתכוונות

 המתכוונות בנות
לשרת

 סה״כ
בנות

100 100 100 100 סה״כ
53 24 13 24 מאוד מסכימה
10 17 29 23 מסכימה
20 38 45 41 מסכימה כך כל לא
17 11 13 12 כלל מסכימה לא

 בין השוואה על-ידי היא הצבאי השירות בנושא לנערות האמהות עמדות בין הקשר לבדיקת נוספת דרך
 38%ב- זהה, תשובה ובנותיהן האמהות ענו מהמקרים 36%ב- כי עולה זו מהשוואה אם־בת. זוגות עמדות

 דרגות בשתי - מהמקרים 20%ב־ דרגות(, ארבע בעל אורדינלי )ברצף אחת בדרגה אך שונה תשובה ענו
דרגות. בשלוש ־ 6%וב־

 ־ והשני Wilcoxon מדד ־ האחד :אם־בת זוגות עמדות בין הקשר לבדיקת שונים מדדים גם הופעלו
kappa. עמדות בין אי-התאמה קיימת כי עולה משניהם אחד: בקנה עולים אלה מדדים שני ממצאי 
בת(. מול )אם הזוגות

עצמית-לאומית זהות .9
 של שונים רכיבים רכישת של הדרגתי תהליך מתלווה החדשה בחברה המהגר של הקליטה לתהליך
 של האישית מהזהות כחלק הלאומית הזהות של אלמנטים אימוץ תוך והפנמתם, החדשה התרבות

הפרט.

:היבטים לשני התייחסות תוך נבדק הזהות גיבוש נושא
 ב״קווקזי וסופו לגמרי" ב״ישראלי שראשיתו רצף על מיקומם את והאמהות הנוער בני הערכת (1

לגמרי".
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 לדוגמה והכוללים ישראל מדינת את המאפיינים שונים פריטים לרשימת הנוער בני התייחסות (2
 )הורביץ בעבורם מאפיין כל של החשיבות דירוג תוך דמוקרטית", ו״מדינה יהודי" אופי בעלת "מדינה

עצמי. למילוי השאלון במסגרת נבדקו הם אלה, נושאים רגישות בשל (.1995 ועמיתיה,

 עצמם רואים (58%) מהאמהות שלישים לשני וקרוב (45%) הנוער בני למחצית קרוב כי עולה 47 מלוח
 מדובר כי העובדה לנוכח למדי מפתיע זה נתון לגמרי". כ״קווקזים או מישראלים" קווקזים כ״יותר

 עצמם הרואים שיעור ומעלה. שנים שש של ותק בעלי מהם שלישים כשני מאוד: ותיקה באוכלוסייה
 עדיין בארץ, שנים שבע אחרי גם אולם (,P<0.01) בוותק העלייה עם יורד מישראלים״ קווקזים כ״יותר

ישראלים. מאשר קווקזים כיותר עצמם רואים הנוער מבני 35%

)באחוזים( ואמהותיהס הנוער בני על-ידי עצמית זהות הגדרת :47 לוח

 קווקזי
לגמרי

 יותר
 קווקזי

מישראלי

 ישראלי
 וקווקזי
 באותה

מידה

 יותר
 ישראלי

מקווקזי
 ישראלי

לגמרי
הנוער לבני שהופנו שאלות

15 30 31 11 13 עצמך? את רואה את/ה כיצד
16 24 33 9 18 עצמך? את לראות רוצה את/ה כיצד
23 34 25 8 10 אותך? רואים הוריך כיצד
18 31 27 10 14 אותך? רואים הארץ ילידי כיצד

לאמהות שהופנו שאלות
8 23 33 17 19 בנך/בתך? את רואה את כיצד
7 12 54 7 20 בנך/בתך? את לראות רוצה את כיצד

27 31 30 6 6 עצמך? את רואה את כיצד

 דומה ותק בעלי נוער בני לבין יותר או שנים חמש בארץ הנמצאים קווקז יוצאי הנוער בני בין השוואה
 עצמם שרואים (36%) קווקז יוצאי הנוער בני בקרב יותר גבוה שיעור על מצביעה עולה נוער במחקר

באופקים. 32%ל- ועד ברמלה 23% לעומת ישראלים, מאשר קווקזים כיותר

 עצמם. את לראות רוצים היו שבו האופן לבין בהווה, הנוער בני של העצמית התפיסה בין רב דמיון .קיים
 (.P<0.0i) כך עצמם את לראות רוצים ־ 18%ו- לגמרי, כישראליים עצמם את רואים - 13% לדוגמה:

 לשעבר, המועצות ברית עולי הנוער בני כלל בקרב עולה נוער מחקר נערך שבהם ביישובים זאת, לעומת
 מאשר ישראליים יותר עצמם את לראות רצו הנוער בני כללי, באופן :אלה תפיסות בין הבדלים נמצאו

בהווה. עצמם את רואים הם

 אמהות ילדה. את רואה היא שבו האופן לבין עצמה את רואה האם שבו האופן בין גם נמצא רב דמיון
 כיותר עצמן את הרואות לגבי גם וכך ילדן, את גם כך רואות קווקזיות כיותר עצמן את לראות הנוטות

(.P<0.00) מקווקזיות ישראליות
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 דיווחו 57% עצמם: את תופסים הם מאשר קווקזים כיותר אותם רואים הוריהם כי מדווחים הנוער בני
 הנוער מבני 45% לעומת לגמרי״ כ״קווקזים או מישראלים״ קווקזים כ״יותר אותם רואים הוריהם כי

אם-נער/ה. זוגות בהשוואת גם נמצא זה פער כך. עצמם הרואים

 עובדה מישראלים", קווקזים כ״יותר אותם רואים ישראלים נוער בני כי דיווחו הנוער מבני כמחצית
לשלבם. הוותיקים הישראלים של הנכונות ועל החברתית השתלבותם על להשפיע העשויה

 מתקבל מתשובתם )"צברים"(. ותיקים ישראלים כמו להתנהג להם חשוב כמה עד נשאלו הנוער בני
 להתנהג חשוב היה לא מהם 85%ל- מוצאם: תרבות על לוותר ממהרים אינם שהם לכך נוסף חיזוק

 ציינו אחוזים עשר שלושה חשוב". כך כל "לא 41%ול- כלל" חשוב "לא 44%ל־ מתוכם כ״צברים",
מאוד". "חשוב הדבר היה (2%) לבודדים ורק ותיקים ישראלים כמו להתנהג להם ש״חשוב״

 זאת, לעומת לבנים. מאשר ותיקות ישראליות כמו להתנהג יותר חשוב (,P<0.05) מובהק באופן לבנות,
לוותק. קשורה נמצאה לא כזו להתנהגות הנוער בני שמייחסים החשיבות

 בניהן ובשביל עצמן בשביל הקווקזית המסורת שמירת חשיבות על שאלות 3ל־ לענות התבקשו האמהות
(.׳א47 )לוח

 המסורת על לשמור "חשוב" או מאוד" "חשוב בניהן בשביל וגם בשבילן שגם ציינו האמהות רוב
 האמהות כן, כמו בניהן. לגבי מאשר זה בנושא דרשניות יותר האמהות עצמן לגבי כי אך הקווקזית,

 )לוח יישמרו הנוער שבני רוצות הן מאשר הקווקזית, המסורת על שומרים פחות בפועל שבניהם חושבות,
א׳(.47

)באחוזים( בגיהן ובשביל בשבילן הקווקזית המסורת שמידת חשיבות על האמהות דעית א':47 לוח
 חשוב לא

כלל
 כל-כך לא

חשוב חשוב
 חשוב
מאוד :לאמהות השאלות

8 10 52 30 הקווקזית המסורת על לשמור לך חשוב כמה עד
10 19 47 24 הקווקזית המסורת על ישמור שבנך לך חשוב כמה עד

המסורת על לשמור לבנך חשוב כמה עד להערכתך,
8 27 45 19 הקווקזית?*

יודעת" "לא ענו מהאמהות 1%ש־ כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

 על-ידי פותחה אשר פריטים לסדרת להתייחס הנוער בני נתבקשו הלאומית, הזהות תחושת בנושא
 פריטים: 14 כוללת הסדרה ישראל. מדינת של שונות לתכונות מתייחסת ואשר (1995) ועמיתיה הורוביץ

 אחד פריט ;ופלורליזם לדמוקרטיה לגישה הקשורים שלושה ;ישראל של היהודי לאופייה הנוגעים שישה
 לחיים - אחד פריט ;פורמליים בלתי חברתיים ליחסים המתייחס אחד פריט ;החיים לרמת המתייחס

 חיים ילדים שבה לחברה אחד ופריט }חדשה חברה בבניין לאתגר אחד פריט ;שונות עדות של ביחד
 מחזקות התשובות ביותר". "חשוב ועד חשוב" לא מ״כלל פריט כל לדרג התבקשו הנוער בני בחופשיות.

 הקשורים הפריטים בכל (.48 )לוח ויהודית ישראלית הזדהות של יחסית גבוהה רמה של התחושה את
 או מאוד" כ״חשוב לנושא הנוער מבני רבעים שלושה לפחות התייחסו המדינה של היהודי לאופי

כ״חשוב".
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 וכעם כמדינה ישראל, של נבחרות תכונות של החשיבות מידת את העולים הנוער בני תפיסת :48 לוח
 )באחוזים(

יודע לא
 לא כלל

חשוב
 לא

חשוב חשוב
 חשוב
ביותר

- 2 15 59 24 יהודית סביבה
- 6 20 54 20 מצוות בה לקיים שניתן מדינה
- 4 10 58 28 חופשית דמוקרטית מדינה
- 1 12 48 39 ליהודים מולדת שהיא ארץ
- 3 15 52 30 ליהודים משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
2 7 23 55 13 פורמליים בלתי חברתיים יחסים בעלת חברה
- 1 7 55 37 ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה
- 2 4 61 33 עולים קולטת מדינה
2 7 13 54 24 חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
1 2 11 63 23 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
1 17 26 40 16 וערבים( )יהודים שונים לאומים חיים שבה מדינה
1 11 21 47 20 יחד חיות שונות עדות שבה מדינה
- 3 5 58 34 בחופשיות חיים ילדים שבה חברה
- 8 18 40 34 יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת שבה מדינה

 שקיבלו ו״חשוב"( ביותר" )"חשוב החשיבות בלטה ישראל של היהודי לאופייה הנוגעים פריטים מלבד
 דמוקרטית מדינה (,92%) בחופשיות ילדים חיים שבה חברה (,94%) עולים קולטת מדינה :הפריטים
 הזהות תחושת עם שיחד כך על המעיד דבר (.86%) גבוהה חיים רמת המאפשרת ומדינה (86%) חופשית
 בולטים מאידך, יותר. כלליים לערכים גם חשיבות מייחסים הם הנוער, לבני החשובה היהודית

 שונים לאומים חיים שבה מדינה - המדינה של החברתי בהרכב הגיוון על לפריטים הנוגעים הממצאים
אחרים. לערכים כמו כך כל רבה חשיבות מייחסים אינם הנוער בני שלגביהם שונות ועדות

 ניתוח נערך מישראלי", קווקזי כ״יותר עצמית זהות גיבוש על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי
 מין, :האלה המשתנים של השפעתם נבחנה זה במודל הלוגיסטית. הרגרסיה מודל באמצעות רב-משתני

(.49 )לוח ישראלי חבר לנער/ה יש האם וכן לומד/נושר - בלימודים סטטוס העלייה, בעת גיל

 בני הכוללת - ישראלית זהות הבאה: בצורה דיכוטומי באופן מוגדר במודל הוצב אשר התלוי המשתנה
 וקווקזים כ״ישראלים או קווקזים" מאשר ישראלים כ״יותר או לגמרי" כ״ישראלים עצמם הרואים נוער

 או מישראלים" קווקזים כ״יותר עצמם הרואים נוער בני הכוללת - קווקזית וזהות (,0) מידה״ באותה
(.1) לגמרי״ כ״קווקזים
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בקווקזים
עצמם לראות הנוער בני הסתברות " קווקזית זהות להסבר הלוגיססית הרגרסיה ממצאי :49 לוה

Odds ratio מקדסנו תלויים בלתי משתנים
\32 ־1.13* לבנים( )ביחס מין
(3.1) בנות

2.70 1.10* לנמוך( )ביחס עלייה גיל
גבוה

1.00 .00 ללומד( )ביחס בלימודים סטטוס
נושר

3.08 1.12* חבר"( ל״יש )ביחס ישראלי חבר
חבר אף אין

המשתנים. לשאר השוואה לאפשר כדי בסוגריים, שלו החיובי הערך גם מצוין שלילי, הוא הקשר שכיוון במקרים 1
מוחלט. בערך השלילי הערך הוא x כאשר ,x/1 הנוסחה על-ידי נעשה החישוב

* 0.00>P
17%:הנראות יחס

 - גבוה עלייה וגיל ישראלי חבר אף אין זכר, מין יורד: בסדר המשתנים לשלושת כי עולה הרגרסיה ממודל
 בלימודים לסטטוס קווקזי. עצמו לראות הנער ההסתברות על ומובהקת יחסית רבה השפעה יש

 מודלים מסדרת אחד הוא זה בלוח שהוצג המודל הזהות. על השפעה כל אין זאת לעומת )נושר/לומד(
 גם עקבי באופן ועוד. ותק קווקז, יוצאי של גבוה/נמוך ריכוז עם יישוב לדוגמה כללו אשר שנבדקו

העלייה. בזמן גיל וכן ישראלי חבר לנער/ה יש/אין האם המין, השפעת בלטה אלה במודלים

מקצועיות ושאיפות ח"□ מטרות .10
 לזולת, תרומה כלכלית, הצלחה :כגון תוכן, תחומי במגוון חיים מטרות של רשימה הוצגה הנוער בני בפני

 אחת כל של החשיבות מידת את לציין התבקשו הנוער בני (.50 )לוח ועוד מסורת שמירת ולמדינה, לחברה
כלל". חשוב ל״לא ועד מאוד" מ״חשוב שנע רצף על-פני בעבורם, המטרות מן

 המקצועי בתחום עצמי ומימוש ההשכלה רכישת מהתחומים הלקוחות המטרות ,50 מלוח שעולה כפי
 להגיע - 53%ול־ מעניין במקצוע לעסוק מאוד חשוב הנוער מבני 55%ל- לדוגמה: בחשיבותן, בולטות

בלימודים. להישגים

I
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)באחוזים( יורד( )בסדר ביותר" כ״חשובות הנוער בני על״ידי שצוינו חיים מטרות :50 לוח
 החיים מטרות את שציינו הנוער בני

ביותר" כ״חשובות חיים מטרת
55 מעניין במקצוע לעסוק
53 בלימודים* הישגים
52 גבוהה השכלה לרכוש
52 כלכלית להתקדם
47 כסף* הרבה להרוויח
46 קבועה )עבודה( במשרה לעבוד
46 משפחה להקים
40 מהחיים ליהנות
37 שלי הכישורים/כשרונות את ולפתח עצמי את לממש( )או למצות
28 מכובד חברתי מעמד לי שיהיה
27 בצבא* להצליח
25 השני המין בן עם להצליח
22 )לאחרים( לזולת לענות
21 לארץ בחוץ לבלות
14 למדינה( )לתת למדינה לתרום
14 מצוות לקיים
11 תורה ללמוד
4 ציבורית בפעילות להשתתף

 לימודיים להישגים יותר רבה חשיבות מייחסות הבנות :לבנות בנים בין מובהקים הבדלים נמצאו אלה בנושאים *
(.P<0.05) כסף הרבה ולהרוויח בצבא להצלחה יותר מצומצמת וחשיבות

 מאוד חשוב הנוער מבני 52%ל- לדוגמה: מאוד, רבה חשיבות הנוער בני מייחסים כלכלית להצלחה גם
 מתמודדות שעימם הכלכליים הקשיים לנוכח מפתיעים אינם אלה ממצאים כלכלית. מבחינה להתקדם

הוריהם. של התעסוקתי בסטטוס הדרסטית הירידה ולנוכח שלהם המשפחות

 חשיבות מייחסים הנוער בני מסורת, ושמירת ולמדינה לחברה תרומה כגון לתחומים, זאת, לעומת
יותר. הרבה מצומצמת

מקצועיות שאיפות
 מקצוע לפחות ציינו מהבנות 35%כ- מאוד. מגוונות קווקז יוצאי הנוער בני של המקצועיות שאיפותיהם

 האמהות מקצועית(. להכשרה קורסים כולל )לא על-תיכונית השכלה הדורש לעסוק, רוצים היו שבו אחד
 כלל מבין הבנים. בעבור בפרט בעתיד, ירכשו שילדיהם ההשכלה ו־מת לגבי שאפתניות יותר קצת

 מהנדס/ (,20%) מכונאי ־ הבנים בקרב במיוחד בלטו בעתיד לעסוק הנוער בני רוצים שבהם המקצועות
 בהוראה (,16%) המחשבים בתחום לעסוק הרצון בלט הבנות בקרב (.11%) מחשבים ואיש (15%) אדריכל

 להם יש כי מעריכים הנוער מבני מחצית רק (.12%) ובספרות/קוסמטיקה (12%) בפקידות (,14%)
הרצוי. במקצוע רצונם את לממש מאוד" או"טובים "טובים" סיכויים
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הבלתי-פורמלי גחינוך והשתלבות פנאי פעילות .11
 בלתי פנאי פעילות ־ האחד מישורים: בשני נבדקו הנוער בני בקרב ביותר הנפוצות הפנאי פעילויות
 הבלתי בחינוך השתלבות - והשני (,51 )לוח בטלוויזיה וצפייה חברים במחיצת בילוי כגון מאורגנת,

(.52 )לוח פורמלי

בלימודים וסטטוס מין לפי תנוער בני בקרב מאורגנת בלתי פנאי בפעילות משתתפות :51 לוח
)באחוזים(

בלימודים סטטוס מיו
סמ״כ נושריםהפעילות לומדים בנות בנים

62 80 73 75 74 בעיר מסתובב
72 87 77 90 84 חברים עם מבלה
97 95 98 93 95 וכדומה ספרים מוסיקה, טלוויזיה, - בבית מבלה
29 23 23 22 23 בקולנוע בסרטים צופה
24 13 9 20 15 בפאב מבלה

2 1 1 5 3 ים חוף דיסקוטקים, מסיבות,

 ובילוי בבית בילוי הן הנוער בני בקרב ביותר הנפוצות מאורגנות הבלתי הפנאי פעילויות כי עולה 51 מלוח
 משמעותי באופן יותר נפוץ בפאב ובילוי חברים עם בילוי כי עולה לבנות בנים בין מהשוואה חברים. עם

 הנושרים לבין החינוך משרד שבפיקוח ספר בבתי הלומדים בין מהשוואה (.P<0.05) הבנים בקרב
 הבדלים ישנם כאן גם כי עולה כלל( לומדים שאינם או החינוך משרד בפיקוח שאינו ספר בבית )לומדים

(.P<0.05) בפאב״ ו״בילוי בעיר״ ״להסתובב הפעילות בסוגי משמעותיים

 17% רק (.52 )לוח מאוד מצומצם פורמלי הבלתי בחינוך הנוער בני של ההשתתפות שיעור כללי, באופן
 או נוער בתנועת חברים עולים, במועדון מבקרים מהם בודדים ואחוזים בחוגים משתתפים הנוער מבני

התנדבותית. בפעילות עוסקים

)באחוזים( בלימודים וסטטוס מין לפי מנוער בגי בקרב פורמלי בלתי בחינוך משתתפות :52 לוח
בלימודים סטטוס מיו

סמ״ב נושריםהפעילות לומדים בנות בנים
14 21 11 21 17 עולים( מועדון כולל )לא שונים בחוגים משתתף

5 3 2 4 3 נוער בתנועת חבר
8 4 4 6 5 עולים במועדון מבקר

11 5 13 5 8 ילדים הדרכת או התנדבותית בפעילות עוסק

 בין בהשוואה (.P<0.01) הבנים בקרב יותר נפוצה בחוגים השתתפות כי עולה לבנות בנים בין מההשוואה
 עיסוק זאת לעומת ; (P<0.05) הלומדים בקרב יותר נפוצה בחוגים השתתפות כי עולה לנושרים לומדים

(.P<0.05) הנושרים בקרב יותר נפוץ התנדבותית בפעילות

65



 (,P<0.05) חברים עם בבילוי בעיקר הם לבנות בנים בין הפנאי פעילות בדפוסי הבולטים הפערים
 מיעוט בולט הבנים. בקרב יותר הנפוצים - (PO.05) בפאב ובילוי (P<0.01) שונים בחוגים בהשתתפות

 הבנות בקרב יותר נפוצה התנדבותית בפעילות השתתפות זאת, לעומת אך בחוגים, המשתתפות הבנות
(0.01>P.) הבדלים אין כי עולה הנושרים של זו לבין הלומדים של הפנאי פעילות בין מהשוואה 

 (,P<0.05) בעיר מסתובבים מהלומדים יותר גבוה ששיעור לכך פרט הקבוצות שתי בין משמעותיים

עולים. במועדון יותר מבקרים הנושרים מאידך, (.PO.05) בפאב מבלים מהם יותר נמוך ושיעור

 לבלות" מי עם יש "תמיד (51%) למחציתם :הפנוי זמנם את לבלות מי עם יש הנוער בני של המכריע לרוב
 (,64%) קווקז יוצאי עולים חברים עם הפנוי זמנם את מבלים הנוער בני יש״. כלל ״בדרך מהם 45%ול-
 משפחה בני עם או (48%) ותיקים ישראלים חברים עם (,50%) קווקז יוצאי שאינם עולים חברים עם

(34%.)17

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן משום 100%ב- מסתכמים אינם הנתונים17

 דיווחו גם וכך הפנוי בזמנם עושים הם מה יודעים כלל בדרך הוריהם כי מדווחים (92%) הנוער בני רוב
 למעלה יודעות". כלל "בדרך 38%ו- הפנוי בזמן עושים ילדיהן מה יודעות "תמיד" - 59% ;האמהות רוב

 ספורט נבחרת )חוג, כלשהי מאורגנת פנאי בפעילות יעסקו שילדיהן מעוניינות (38%) מהאמהות משליש
 אינם עצמם הנוער שבני משום (,41%) מדי הגבוה המחיר משום בעיקר זאת, עושים אינם הם אולם וכר(,

(.16%) ללמוד צריכים שהם משום זמן אין הנוער לבני כי וכן (,21%) מעוניינים

מידע וצורכי שירותים נותב׳ עם קשר .12
 בני של השימוש ועל מרכזיים ורווחה חינוך שירותי עם היכרותם על נשאלו הנוער בני והן האמהות הן

 בפעילות גם קשורים מהשירותים חלק כי לציין יש אלו. בשירותים המשפחה מבני מישהו של או הנוער
העירונית. והספרייה המתנ״ס למוסיקה, המרכז :כגון פנאי,

 בהם. והמשתמשים השונים השירותים את המכירים והאמהות הנוער בני בשיעורי גדולה שונות יש כצפוי
 השירות, את המכירים נוער בני של יחסית הנמוכים השיעורים מפתיעים שירותים, למספר ביחס

 הספרייה את מכירים אינם וכרבע המתנ״ס, לשירותי מודעים אינם הנוער מבני כשליש לדוגמה:
 המשתמשים הנוער בני שיעורי אלה, שירותים לשני ביחס דווקא אולם מגוריהם. במקום העירונית

(.53 )לוח העירונית בספרייה 67%ו- במתנ״ס 42% - יחסית גבוהים הם אותו( המכירים )מתוך בשירות
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)באחוזים( גוער לבגי סיוע בשירותי ושימוש היכרות דפוסי :53 לוח
הנוער בני

מישהו אמהות המשתמשים הנוער בני
מהמשפחה את המכירות )מבין בשירות את המכירים
משתמש** השירות המכירים( השירות השירות

46 56 12 37 בעירייה הקליטה מחלקת
41 52 19 20 רווחה שירותי - רווחה לשכת
27 14 26 26 נוער לקידום יחידה
68 47 69 37 בעירייה החינוך מחלקת
36 25 21 22 הפסיכולוגי השירות
37 13 16 20 סדיר ביקור קצין
73 91 24 67 העבודה לשכת
39 55 42 64 מתנ״ס
52 70 67 76 עירונית ספרייה
17 24 20 10 עירונית* נוער מועצת
22 25 18 29 קונסרבטוריון - למוסיקה מרכז
49 20 30 30 שכונתיות מועדוניות
12 25 15 22 יום* פנימיות

‘ זה. שירות יש יישוב בכל לא *
זה שירות מכירה היא כי דיווחה האמא בהן המשפחות מבין **

 הכרת לעצם בנוסף שירותים, נותני לבין הנוער בני בין הקשר של שונים ממדים מוצגים 54 בלוח
 לדוגמה, נוער, בני עם רק העובדים שירותים לנותני ספציפית מתייחס הלוח בהם. והשימוש השירותים

 של לקיומו מודעים (39%) הנוער מבני כשליש הספר. בית לצוות מחוץ נוער עובדי או סוציאליים עובדים
 13% רק שבו מצב נוצר האלה. השירותים מצוותי מישהו עם נפגשו כשליש ־ ומתוכם זה, מסוג שירות
 שירות נותן עם שנפגשו מאלה כמחצית :הללו השירותים מאנשי מישהו עם נפגשו הנוער בני מכלל

 לפנות, למי אי-הידיעה היא אלו לשירותים לאי-פנייה השכיחה הסיבה כצפוי, שקיבלו. מהסיוע מרוצים
השירות. של המחיר וגם בעברית קשיים גם אך

)באחוזים( שירותים גותגי עם גוער בגי של קשרים של נבחרים ממדים :54 לוח
הנוער בני הממד

39
32
13

 מחוץ נועד סוציאלי/פסיכולוג/עובד עובד עם להיפגש אפשרות שיש יודעים
ספר בית לצוות
השירות( קיום על היודעים )מתוך הנ״ל עם נפגשו
הנוער( בני סה״כ )מתוך הנ״ל עם נפגשו

16
39

 אלה מגורמים שקיבלו מהסיוע רצון שבעי
מאוד מרוצים
מרוצים

24 לקבל ומעוניינים סיוע קיבלו לא

 קיומם( על היודעים )מבין אלה לגורמים לאי-פנייה עיקריות סיבות
לפנות לאן בדיוק יודע לא ־
טוב מספיק עברית יודע לא ־
המחיר -
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 שירותים נותני לבין בינן לקשר ביחס הנוער בני אמהות של תחושותיהן את משקפים 55 בלוח הנתונים
זה. בקשר הקושי על עצמם השירותים נותני של הרווחים הדיווחים את מאששים אלה נתונים שונים.

 אף
פעם 1!

|
 לעתים

קרובות תמיד

7!n :ןשר7ה כה in 1u« ],a ג w ixij ,jj ןוו/ןי/

מרגישה את אלה מגורמים סיוע לקבל פונה כשאת
23 33 23 21 וכר( בקשותיך )בעיותיך, אותך מבינים שהם
17 28 25 30 בכבוד אלייך מתייחסים
24 38 23 15 לך לעזור משתדלים
13 20 34 33 לאחרים נותנים שהם ליחס שווה יחס לך נותנים
29 45 14 12 עוזרים באמת נותנים שהם והסיוע העצות

 מרגישות מהן 33% לדוגמה: כבעייתי. השירותים נותני עם הקשר את תופסות האמהות כללי באופן
 אותן. מבינים" לא פעם ש״אף דיווחו אף 23%ו- רחוקות", לעתים "רק אותן מבינים שירותים שנותני

 מרגישות מהאמהות רבעים כשלושה :זה קשר של המעשית התועלת לגבי רבה ספקנות יש כן, כמו
(.29%) פעם אף או (45%) רחוקות לעתים רק עוזרים השירותים נותני על־ידי הניתן והסיוע שהעצות

 הנושאים האמהות. בקרב והן הנוער בני בקרב הן נושאים, במגוון מידע צרכי על מצביעים 56 לוח נתוני
 והשירות האמהות( )בקרב הפנאי בשעות פעילות עבודה, מציאת הלימודים, הם זה בהקשר הבולטים

הנוער(. בני כמחצית בקרב גם אך האמהות, בקרב - )במיוחד הצבאי

 )באחוזיס( ואמהות נוער בגי בקרב מידע צורכי :56 לוח
________________________הנדרשים המידע נושאי

 הנער של ללימודים הקשורים נושאים
 לנער עבודה למצוא אפשרויות
 הפנאי בשעות לפעילות אפשרויות
 אישיים בעניינים ייעוץ לקבל אפשרויות

 ומעלה( 16 )מגיל הצבאי השירות אודות פרטים
ומעלה( 16 )מגיל מיני לחינוך הקשורים נושאים

אמהות נוער בני
73 51
61 61
51 35
27 25
63 50

- 15

סיכון התנהגויות .13
 נאסף קווקז יוצאי הנוער בני בקרב אלכוהוליים משקאות ושתיית סמים צריכת אלימות, בנושא המידע

 זה רגיש בנושא ולהוריהם הנוער לבני מלאה אנונימיות הבטחת תוך עצמי, למילוי שאלונים באמצעות
בפתיחות. להשיב נכונותם את להגביר במטרה

 מעורבות כוללות אלו התנהגויות קווקז. יוצאי הנוער בני בקרב סיכון" "התנהגויות מספר על נדווח להלן
 בנושא מהשאלות ניכר חלק ועישון. אלכוהול שתיית בסמים, שימוש לאלימות, חשיפה כולל באלימות,

 ועמיתיו, )הראל ישראל גם משתתפת שבו בינלאומי, השוואתי מחקר במסגרת שנשאלו לשאלות זהות זה
 ולכן והתרבות החינוך משרד שבפיקוח במסגרות הלומדים בנערים רק התמקד זה מחקר (.1997

 קווקז יוצאי נוער לבני רק תתייחסנה כאחד( וותיקים )ולעולים המחקרים שני ממצאי בין ההשוואות
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 אינם קווקז יוצאי הנוער בני שגילי לציין חשוב כן, כמו החינוך. משרד שבפיקוח במסגרות הלומדים
 רק יובאו לכן י״א. עד ח׳ מכיתות תלמידים הכולל הארצי, במחקר שנכללו הגילאים את בדיוק תואמים

המחקרים. בשני המיוצגים ,17-14 לגילאי הנוגעים נתונים

 ספר בבתי הלומדים נוער בני - תת-קבוצות בין השוואות גם יוצגו קווקז יוצאי נוער בני על המחקר מתוך
 לומדים שאינם נוער ובני העבודה משרד שבפיקוח במסגרות הלומדים נוער בני החינוך, משרד שבפיקוח

כלל.

אלימות 13.1
 בשנת לאירועים היא ההתייחסות - שבכולם מישורים, במספר נבדק אלימה בהתנהגות המעורבות נושא

 בתגרה מעורבים היו שבהן הפעמים מספר על ישיר באופן הנוער בני נשאלו ראשית, האחרונה. הלימודים
 של במישור הן נבדק זה נושא ובהצקות. בהטרדות מעורבות על נשאלו הם שנית, )"מכות"(. פיזית

 קרבנות הנשאלים היות מבחינת והן אחרים, נוער בני בהטרדת הנוער בני של פעילה מעורבות
לגניבה. קרבנות הנוער בני להיות בהתייחסות הנושא נבדק לבסוף, אלו. להתנהגויות

 הנוער בני מכלל 40% לעומת (,57 )לוח פיזית בתגרה מעורבים היו (32%) קווקז יוצאי הנוער מבני שליש
 משתתפים שהעולים נמצא ועמיתיו הראל של במחקר גם ועמיתיו. הראל של במחקר שנכללו בישראל

 בהטרדות מעורבים היו קווקז יוצאי הנוער מבני אחוזים עשר שמונה הוותיקים. מאשר בתגרות פחות
 עצמם על שדיווחו קווקז, יוצאי הנוער בני שיעור בישראל. הנוער בני מכלל 40% לעומת ובהצקות
(.42%) בישראל הנוער בני כלל בקרב מהשיעור (34%) יותר נמוך ולהצקה, להטרדה כקרבנות

 )באחוזים( לימודי סטטוס לפי אלימה בהתנהגות למעורבות נבחרים ריםאינדיקטו :57 לוח
ספר בבית לומד ספר בבית לומד

 כלל לומד לא אחר בפיקוח החינוך משרד בפיקוח סח״ב ____________
י_______________________________________מעורבות

40 22 33 32 פיזית בתגרה
— 17 20 18 בהטרדה*

כלשהי. במסגרת שלומדים נוער מבני רק נאספו אלו נתונים "

קרבן תנער חיות
20 36 34 להטרדה*
18 30 24 לגניבה*
16 9 15 פיזית* למכות/פגיעה

מידע אין ־־

 בני לכלל בהשוואה הצקות או בהטרדות מעורבים היו קווקז יוצאי הנוער מבני יותר נמוך אחוז כאמור,
 משמעותי הבדל אין זאת, לעומת בהתאמה. 40% לעומת 18% - ועמיתיו הראל של הארצי בסקר הנוער

 יש אלו. להתנהגויות כקרבנות עצמם על המדווחים שיעורי מבחינת הנוער בני כלל לבין קווקז עולי בין
 אחוז מאשר יותר גבוה להטרדה קרבנות שהיו העולים אחוז ועמיתיו, הראל של שבמחקר גם לציין
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 )חפץ משהו מהם נגנב הלימודים שנת שבמהלך דיווחו (24%) קווקז יוצאי הנוער מבני כרבע הוותיקים.
הארצי. בסקר הנוער בני כלל מקרב 38% לעומת כסף(, או

ועישון אלכוהול סמים, 13.2
סמים
 שלא דיווחו 98%ו־ סמים לנסות כלל מעוניינים לא (97%) הנוער בני של המכריע רובם כי עולה 58 .מלוח

 כחמישית פעם". "מדי בסמים משתמשים שהם דיווחו הנוער מבני 2% אך פעם. אף בסמים השתמשו
 או חבר מכירים 10% ;סמים הצורכים נוער בני מכירים שהם בכך לסמים חשופים (18%) הנוער מבני

 אינם אלה "היכרות" שנתוני לזכור כמובן יש יותר. או שלושה מכירים 8%ו- סמים, שניסו שניים
 אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן מפני בסמים, השימוש היקף על כלשהי בדרך מצביעים

 מצביעה ועמיתיו הראל של הארציים לנתונים ההשוואה מספרם. על מכך להסיק אין ולכן המשתמשים,
 אך הנוער, בני כלל בקרב מאשר קווקז יוצאי הנוער בני בקרב בסמים משתמשים של יותר נמוך שיעור על

 בסמים השימוש בשיעורי משמעותי הבדל נמצא לא הארציים בנתונים גם קטן. הקבוצות שתי בין הפער
 תושבי בקרב פסיכואקטיביים בחומרים השימוש את בחנו (1995) ועמיתיו רהב לוותיקים. עולים בין

 בקנה עולים ועמיתיו רהב של המחקר נתוני הנוכחי. במחקר שנבחנו לאלו דומים בהיבטים ישראל מדינת
אלו. ממצאים עם אחד

)באחוזים( לימודי סטטוס לפי ממכרים בחומרים לשימוש נבחרים אינדיקטורים :58 לוח
---------־^א

 לומדים
כלל

 ספר בבית לומדים
 בפיקוח שאינו
החינוך משרד

 ספר בבית לומדים
החינוך משרד בפיקוח

 סה״כ
 נוער בני

קווקז יוצאי
סמים

35 26 14 18 שמשתמש מישהו מכיר
26 19 9 13 להשתמש לו הציעו

9 3 2 3 לנסות מעוניין
2 3 2 2 השתמש*

אלכוהול
58 12 28 30 אי-פעם* שתו
37 5 16 18 האחרון* בחודש שתו

עישון
55 11 16 21 אי-פעם* עישנו
39 8 3 9 יום* כל מעשנים

אחת פעם לפחות *

 3% לעומת 1% - הנערים מאחוז יותר קטן בסמים בשימוש שהתנסו שדיווחו קווקז יוצאות הנערות אחוז
 16% על עומד בסמים המשתמש אחד מכר או חבר לפחות להן יש כי שדיווחו הבנות אחוז גם בהתאמה.

 בסמים, בשימוש התנסות על בדיווח השונים הגילאים בין ניכרים הבדלים אין הבנים. בקרב 20% לעומת
 בני בקרב במיוחד גבוה בסמים שהשתמש אחד מכר או חבר לפחות מכירים שהם המדווחים אחוז אולם
 הסמים לנושא ביותר הרבה החשיפה (.P<0.05) (15-14 בני בקרב 6% )לעומת 27% על ועומד 18-17
 בשימוש עניין יותר מגלים אלה נוער בני כלל. לומדים שאינם אלה בקרב ובפרט הנושרים, בקרב קיימת
 שבני העובדה בשל זה מסוג מידע לאסוף ניכר קושי כמובן יש מהלומדים(. 2%-3% לעומת 9%) בסמים
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 מתבצעת ה״הודאה" אם גם חוקית, בלתי ואף נורמטיבית לא בפעילות "להודות" מתבקשים נוער
עצמם. הנוער בני לגבי לפחות לתת-דיווח, רב סיכוי קיים זאת, לאור אנונימי. בשאלון

אלכוהול
 42% בחיוב; (30%) מהם כשליש ענו אלכוהוליים, משקאות שתו "אי-פעם" האם הנוער בני כשנשאלו
 בחודש שתו (18%) הנוער מבני חמישית כמעט כי עולה 58 מלוח (.P<0.01) מהבנות 16%ו- מהבנים
 הבדל נמצא לקידוש(. יין שתיית כגון דתי טכס במסגרת )ולא בירה כולל כלשהו, חריף משקה האחרון

 שיעור (.P<0.01) מהבנות 4% לעומת האחרון בחודש שתו מהבנים 29%:לבנות הבנים בין זה בנושא ניכר
 18 בני בקרב 27%ל- ועד 14 בני בקרב 9%מ- הגיל עם עולה האחרון בחודש שתו כי שדיווחו הנוער בני

(0.01>P.) משאר יותר הרבה אלכוהול בשתיית להתנסות וממשיכים התנסו לומדים שאינם הנוער בני 
 הנוער בני כלל על לנתונים קווקז יוצאי הנוער בני בקרב אלכוהול שתיית על הנתונים השוואת הנוער. בני

 יוצאי בקרב יותר הרבה נמוכים האחרון"( "בחודש והן "אי-פעם" )הן ה״שותים" שאחוזי כך על מצביעה
 30% לעומת האחרון החודש במשך אלכוהול ששתו ציינו קווקז יוצאי הנוער מבני 18% לדוגמה, קווקז.
הנוער. בני מכלל

עישון
 כל מעשנים שהם דיווחו 9%ו- סיגריות, אי־פעם עישנו (21%) קווקז יוצאי הנוער מבני משמעותי שיעור

 אחוזים מחמישה עולה המעשנים שיעור (.58 )לוח יום״ ״כל מעשנים מהבנים אחוזים עשר שישה יום.
 בקרב יותר גבוה פעם" "אי שעישנו הנוער בני שיעור (.P<0.01) 18 בני בקרב 23%ל- ועד 14 בני בקרב

 כל מעשנים כלל לומדים שאינם מהנערים 39%כ־ יום: כל המעשנים שיעור וכך לומדים, שאינם הנערים
 ביחס גם אחרות. במסגרות מהלומדים 8%ו- החינוך משרד שבפיקוח במסגרת מהלומדים 3% לעומת יום

 פעם של בתדירות מעשנים שהם או פעם אי עישנו כי שציינו קווקז יוצאי הנוער בני שיעורי לעישון,
 פעם אי עישון - השאלות לשתי ביחס אולם הנוער. בני כלל בקרב מהשיעורים נמוכים לפחות בשבוע
לוותיקים. עולים בין משמעותי הבדל נמצא לא הארצי, בסקר - יחסית תדיר ועישון

 לעישון ביחס הנוער לבני ההורים בין קונפליקטים או דעות חילוקי כמעט אין כי עולה האמהות מדיווחי
 הנוער מבני גם (.7%) רבים אינם הדעות חילוקי סיגריות עישון לגבי גם אלכוהול. ולשתיית סמים

 לנושא ביחס הוריהם לבין בינם דעות חילוקי אין" פעם "אף כי דיווחו מהם 99% :דומה תמונה מתקבלת
סיגריות. לעישון ביחס 92%ו- ;אלכוהול לשתיית ביחס - 97% ;הסמים

כללית ורווחה הקליטה תהליך של כללית הערכה .14
מהקליטה רצון שביעות 14.1

 )לוח אמהותיהם של מזו ניכרת בצורה גבוהה הנוער בני של הרצון שביעות מידת כי בבירור לראות ניתן
 מרוצים". "די - 63%ו- מאוד״ ״מרוצים ־ 12% בישראל: מהקליטה רצון שבעי הנוער מבני 75% (.59

 "האם לשאלה ביחס מאוד". "מרוצות - 2%ו- הקליטה מתהליך מרוצות״ ״די מהאמהות 52% לעומתם,
 שלא" "חושבים הנוער מבני 15% רק דומה; תמונה מתקבלת לישראל״ לעלות ההחלטה על חוזר היית

 "חושבות -14%) מהאמהות 28% לעומת לעלות החלטתם על חוזרים היו (7%) שלא״ ״בטוחים או (8%)
שלא"(. "בטוחות ־ 14%ו־ שלא"
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לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם  מהקליטה, הנוער ובני האמהות רצון שביעות :59 לוח
)באחוזים(

נוער בני אמהות
רצון שביעות

12 2 מאוד מרוצה
63 52 מרוצה די
20 37 מרוצה כך כל לא
4 9 כלל מרוצה לא
1 - יודע לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר היית האם
49 45 שכן בטוח אני
33 27 שכן חושב אני

8 14 שלא חושב אני
7 14 שלא בטוח אני
3 0 יודע לא

 12%ו- 18% הבנות, משיעור יותר מעט גבוה ארצה לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא הבנים שיעור
 היו שלא הנוער בני אחוז כצפוי, הגיל. לבין ארצה לעלות החלטה על החזרה בין קשר אין בהתאמה.

 בארץ שנים ארבע עד בארץ השוהים בקרב 22%מ- הוותק עם יורד ארצה לעלות ההחלטה על חוזרים
מובהק. אינו זה קשר אך ויותר, שנים שבע בארץ הנמצאים בקרב 7%ל-

)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה הגוער בגי רצון שביעות ?60 לוח
ומעלה שנים 6 שנים 6־4 בין שנים 4 עד סה״כ

10 18 11 12 מאוד מרוצה
74 51 57 64 מרוצה
15 27 23 20 מרוצה כך כל לא

1 4 9 4 מרוצה לא כלל

 לעומת מהקליטה, רצון שביעות הביעו ויותר שנים שש בארץ השוהים הנוער מבני 84% כי עולה 60 מלוח
 ממצאי את תואמים אלו ממצאים שנים. שש עד ארבע בארץ השוהים מבין (69%) יותר נמוך שיעור
 הישירה, הקליטה במסלול הנקלטים העמים חבר עולי אחר העלייה לקליטת המשרד של המעקב מחקר

 לאחר וחצי שנים שלוש שנערך הריאיון בין הקליטה של שונים בהיבטים משמעותי שיפור על המצביעים
 בישראל מרגישים שהם דיווחו אשר המרואיינים אחוז לאחריה. שנים חמש שנערך הריאיון לבין העלייה

 לעלות אם היום להחליט צריכים היו שאילו ציינו אשר המרואיינים ואחוז ,81%ל- 65%מ- עלה כבביתם
(.1996 רוזנבאום־תמרי, )דמיאן, 87%ל- 78%מ- עלה - בחיוב מחליטים היו ארצה

 )לומד/נושר(, שלהם הלימודי לסטטוס קשורה נמצאה לא בארץ מקליטתם הנוער בני של הרצון שביעות
ותיק. ישראלי חבר להם שיש נוער בני בקרב יותר גבוהה נמצאה ולא
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אושר תחושת 14.2
 אלו, בימים כללי באופן הרגשתם על קווקז יוצאי הנוער בני נשאלו כללית, לרווחה כאינדיקטור

 (68%) הגדול הרוב (.61 )לוח מאושר״ לא בכלל ל״אני מאוד״ מאושר ״אני בין נעו התשובה אפשרויות
 (2%) מאושרים״ לא ״בכלל או (23%) מאושרים״ כך כל ״לא שהם ענו כרבע ;מאושרים״ ״די שהם השיבו

 בני של תת-קבוצות בין זה בנושא משמעותי הבדל ישנו מאוד". "מאושרים שהם ענו אחוז 7%כ- ורק
 כלל. לומדים שאינם הנוער בני לבין החינוך משרד שבפיקוח ספר בבתי הלומדים בין ובעיקר נוער,

 מאלה 37% לעומת מאושרים״ כל-כך ״לא שהם ציינו בפיקוח ספר בבתי מהלומדים 20% לדוגמה,
 שאינם הנוער בני לגבי זה בנושא מסקנות בהסקת להיזהר כמובן יש זאת, עם יחד כלל. לומדים שאינם

מאוד. קטנה בקבוצה שמדובר היות כלל לומדים

)גאחוזיס( גלימודיס סטטוס לפי קווקז יוצאי הנוער גגי בקרב אושר תחושת :61 לוח

 הנוער בני כלל
בישראל*

לימודי סטטוס לפי קווקז יוצאי נוער בני

סח״ב
 לומד לא

כלל

 ספר בבית לומד
 בפיקוח שאינו

החינוך

 בבית לומד
 שבפיקוח ספר

החינוך משרד
100 100 100 100 100 סה״כ

24 9 4 7 7 מאוד מאושר
54 49 73 71 68 מאושר די
17 37 23 20 23 מאושר כך כל לא

5 5 — 2 2 מאושר לא בכלל
1997 ועמיתיו, הראל :מתוך *

 הרבה נמוך שיעור על מצביעה (1997 ועמיתיו, )הראל הארצי הסקר נתוני לבין אלו נתונים בין השוואה
 24% לעומת 7% - הוותיקים בקרב השיעור לעומת מאוד״ ״מאושרים קווקז יוצאי נוער בני של יותר

 בקרב משיעורם נמוך היה מאוד" ה״מאושרים העולים שיעור כי נמצא הארצי בסקר גם בהתאמה.
הוותיקים.

הקליטה של העיקריות הבעיות 14.3
 76% היום. מתמודדים שאיתם העיקריות בעיות 3 עד לציין נתבקשו הנוער בני וגם האמהות, גם

 בני של או )שלהן התעסוקה - 50% המשפחה, של הכלכלי המצב את העיקרית כבעיה ציינו מהאמהות
העברית. השפה לימוד - 24% הדיור, בעיית - 25% זוגן(,

 עבודה חיפוש או עבודה (,40%) הלימודים (,43%) המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר ציינו הנוער בני
האמהות(. בקרב בלבד 1% )לעומת בעיה מהווה אינם בשבילם נושא שאף ציינו הנוער מבני 21% (.13%)
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עיקריים ממצאים סיכום .15
 מאזור עולים 47,000 ־ 1996 למאי 1989 ינואר שבין בתקופה לישראל עלו הקליטה משרד נתוני על-פי

 )להלן וקברדינו-בלקריה דאגסטן אזרבייג׳ן, כגון: רפובליקות, כולל לשעבר, ברית-המועצות של הקווקז
 זו עולים קבוצת השבעים. בשנות זה מאזור ארצה עלו אשר איש 11,000לכ- הצטרפו אלה עולים קווקז(.

 טאטית - ייחודית ושפה ייחודית זהות בעלת קבוצה זוהי הרריים״. מ״יהודים המכריע ברובה מורכבת
)ג׳והורי(. יהודית

 שבעים המורחבת. למשפחתם ובסמוך גאוגרפיים בריכוזים בארץ להתגורר נוטים ההרריים קווקז עולי
 חלקם נאמד ושדרות עקיבא אור כגון מסוימים ביישובים יישובים. 20ב- מרוכזים מהם אחוזים ושישה

.10%בכ- היישוב באוכלוסיית

 בצורך וחינוך רווחה קליטה, בתחומים שירותים נותני של ההכרה גברה השמונים שנות ראשית מאז
 למציאות אלה עולים של וההסתגלות הקליטה קשיי מקווקז. העולים באוכלוסיית מיוחד בטיפול

האחרות. העולים קבוצות רוב של לקשיים יחסית יותר ובולטים רבים היו הישראלית

 לבדיקת בין־משרדית ועדה של להקמתה 1995 שנת באמצע הביאו העולים מצוקות על אלה דיווחים
 בין פעולה שיתוף ותוך כוללת ארצית בראייה זו באוכלוסייה לטפל לניסיון ביטוי זהו קווקז. עולי נושא

 להעמקת המיועדים כאלה ביניהם ארציים, פרויקטים של ביצועם את יזמה הוועדה השונים. המשרדים
 בקרב מנהיגות ולפיתוח אלו, עולים עם העובדים מקצוע אנשי בקרב בעיקר הקווקזית, העדה על הידע

 ובתכנון מדיניות בקביעת שיסייע ומהימן כולל נתונים מאגר לבניית מחקר יזמה גם הוועדה העדה.
 תלמידי קווקז עולי ילדים ועל 18-14 גילאי מקווקז עולים נוער בני על ממצאים מציג זה דוח פרויקטים.

 בנפרד פורסמו - 64-21 בני בעולים העוסק - המחקר של השלישי החלק של הממצאים ה׳־ט׳. כיתות
(.1998 )קינג,

 לישראל עלו אשר ואמהותיהם, 18-14 גילאי קווקז עולי נוער בני של ארצי מדגם בקרב נאספו הנתונים
 שני על-פי זוהו ההרריים" ה״יהודים הרריים". כ״יהודים עצמם את זיהו ואשר ואילך 1989 מינואר

 יהודית טאטית היתה בילדותה בביתה המדוברת השפה כי דיווחה שרואיינה האם (1) :קריטריונים
קווקזית. כיהודיה עצמה את מגדירה האם (2);)גו׳הורי(

 רוסית, דוברי מראיינים על-ידי ,1997 אפריל-יולי בחודשים התבצעו הנוער ובני האמהות עם הראיונות
 )א( כתשומות: שימשו אשר הכנה פעולות מספר קדמו למחקר קווקז. יוצאי הם אף היו שמחציתם

 ;התשעים בשנות שעלו קווקז עולי עם עומק ראיונות )ב( ;שטח ואנשי שירותים נותני עם עומק ראיונות
 יוצאי אוכלוסיית של אנתרופולוגי ומיפוי חקירה )ד( ;השבעים בשנות שעלו העדה בני של דיון קבוצות )ג(

ברם. חן האנתרופולוג שערך קווקז,
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ומשפחותיהם הנוער בני של רקע מאפייני 15.1
 ורק ויותר, שנים שש של ותק בעלות מחציתן ;בארץ יחסית ותיקות הנוער בני משפחות :בארץ ותק .

שנים. שלוש עד של ותק בעלות -14%
 קטנות קבוצות (.20%) ומדרבנט (53%) מבאקו בעיקר ארצה עלו הנוער בני משפחות מוצא: יישובי ♦

ועוד. מנלצ׳יק מקובה, ממחצ׳קלה, עלו יותר
 בית סיימו לרוב אלה אך על-תיכונית, השכלה בעלי אמנם הם מההורים מחצית :ההורים השכלת .

 נמוכה ההשכלה שרמת מכאן, תיכון. ספר בית סיימו לא מההורים 30%כ- אקדמי. לא על-תיכוני ספר
 הישראלית באוכלוסייה מהרמה נמוכה לא אבל לשעבר, ברית-המועצות עולי כלל בקרב לרמה ביחס

הכללית.
מאוד. גבוה שיעור שהוא חד־הוריות, משפחות הן מהמשפחות 14% :הוריות הד־ משפחות .
 אינו הורה אף מהמשפחות 14%ב- עובדים; הזוג בני שני (52%) מהמשפחות בכמחצית תעסוקה: •

 בקווקז. שעבדו האמהות לשיעור כמעט זהה זה ושיעור עובדות, מהאמהות שלישים כשני עובד.
 המקבילים מהשיעורים יותר הרבה נמוכים קווקז יוצאי הנוער בני הורי בקרב התעסוקה שיעורי

 )נועם, יישובים בחמישה לשעבר מברית־המועצות עולים נוער בני בקרב במחקר שנמצאו
עולה(. נוער מחקר )להלן (1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ

 בטרם עבדו מהאבות 34% לדוגמה, המשפחות. בקרב מאוד ניכרת התעסוקתי בסטטוס הירידה
 אלו במקצועות עובדים מהם 3% רק אך וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במקצועות העלייה
בארץ.

 צרכים לכיסוי מספיקות" אינן "כלל שהכנסותיהן דיווחו (24%) מהאמהות רבע :כלכליים קשיים .
עולה. נוער במחקר שנמצא מהשיעור גבוה זה שיעור בסיסיים. יום־יומיים

העברית בשפה שליטה 15.2
שלהם. הילידית השפה על בנוסף עברית מדברים הם שבבית דיווחו (44%) הנוער מבני למחצית קרוב .
 38% ;בארץ יחסית הרב הוותק על-אף בעברית, האמהות של הנמוכה השליטה רמת מאוד בולטת .

 מכתב לקרוא מסוגלות לא 65%ו- בעברית, לשוחח יכולות לא כלל או מאוד מתקשות מהאמהות
בעברית. פשוט

 אך אמהותיהם, של בעברית השליטה מרמת יותר הרבה גבוהה הנוער בני של בעברית השליטה רמת .
 בית מטלות עם להתמודד הנוער בני של יכולתם על משפיעים בעברית הקשיים נמוכה. רמה עדיין היא

מבחנים. על לענות מתקשים 36%ו- בשיעור הנאמר את להבין מתקשים 17% לדוגמה, כך הספר.

משפחות>הם לבין הנוער בני בין גומלין יחסי 15.3
 שההורים האפשרות רקע על בין־דוריים, לקונפליקטים הציפייה לאור נבחנו זה ממכלול ממדים מספר

 התנהגות נורמות יאמצו הנוער בני בעת ובה מסורתיים ולערכים לנורמות מחויבות לגלות ימשיכו
"ישראליות".
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העלייה מאז שינויים א.
 שינוי חל לא שכלליה מדווחים (870/0) האמהות ושל (77%) הנוער בני של הגדול הרוב לציפיות, בניגוד •

לארץ. העלייה עקב ביניהם ביחסים
 שינויים על לשאלות בחיוב השיבו האמהות של והן הנוער בני של הן גבוהים אחוזים אולם, .

:העלייה מאז שחלו ספציפיים
 יכולות "פחות שהן מדווחות מהאמהות 85% ־ השתנה ילדיהם לבין ההורים בין העזרה מאזן -

העלייה. לפני מאשר יותר" להן "עוזרים שילדיהן דיווחו 65%ו- העלייה, מאז לילדיהן לעזור"
 הנוער מבני 17% רק אך ילדיהן, עם לבלות זמן פחות להן יש שכעת ציינו מהאמהות שלישים שני -

הוריהם. עם זמן" מדי "פחות מבלים שהם דיווחו
בבית. מריבות יותר שיש ציינו 20%וכ- בקולן שומעים פחות שילדיהן ציינו (24%) מהאמהות כרבע -
 לפני מאשר כבוד בפחות אליהן מתנהגים שילדיהן דיווחו מהאמהות 11% רק זאת, למרות -

העלייה.
 העילות ביניהם. תכופים סכסוכים על דיווחו עצמם הנוער ומבני מהאמהות 20%מ- יותר לא .

וניקיון. סדר על ואי-שמירה רם בקול מוסיקה השמעת בלימודים, בעיות היו לסכסוכים העיקריות
 הנוער מבני 76%ש־ כך על המצביע הממצא עם משתלב הסכסוכים על המדווחים של הנמוך האחוז ♦

אותם. מבינים כלל" "בדרך שהוריהם דיווחו

 בהם אין אך המשפחתית, האינטראקציה של שונים בממדים שינויים חלו אמנם כי ולומר, לסכם ניתן
אלו. ביחסים ל״משבר" סימן

במשפחה הסמכות מקור ב.

 בניגוד וזאת האם, היא שונים בנושאים "רשות" לבקש כדי הנוער בני פונים שאליה הבולטת הדמות .
זו. עדה בקרב המשפחה, בניהול הבכור האח של או הסבתא של בולט תפקיד לגבי הרווחת לדעה

 משיעור גבוה אחד מאף רשות לקבל צריכים אינם כי שמדווחים נוער בני שיעור נושאים, במיגוון .
 רשות לבקש מבלי הספר מבית נעדרים הם כי דיווחו הנוער מבני רבע לדוגמה, כך. שדיווחו האמהות

רשות. ללא להיעדר יכולים ילדיהן כי שדיווחו מהאמהות 10% רק לעומת אחד, מאף

מין תפקידי תפיסת ג.
 נורמות של לקיומן סימנים ישנם וציפיות, עמדות של ברמה והן בפועל התנהגות של ברמה הן .

:הנוער בני משפחות בקרב מין לתפקידי ביחס מסורתיות
 למטלות הבנים תרומת ובישול(. )ניקיון התוך־ביתיות במטלות גדול חלק לוקחות הבנות -

בשכר. ובעבודה קניות בעריכת בעיקר מתבטאת המשפחתיות
יותר". "יעבוד שהבן מצפות מהאמהות מחצית כמעט אך עובדים, מהבנים שליש -

 במספר מהבנים הציפיות לעומת מהן בציפיות הבדלים קיימים אם להעריך התבקשו עצמן הבנות .
 מוגבלות בבית, עזרה ליותר נדרשות הן האלה: בנושאים הבדלים הגדירו (53%) כמחציתן נושאים.

 שיש ציינו מהבנות 8% רק כצפוי, שלא יותר. צעיר בגיל להתחתן מהן ומצפים לבילוי ביציאה יותר
 ללמוד "יכולות שהבנות ודווקא והשכלה, מקצוע לרכישת ביחס המינים שני מבני בציפיות הבדלים

לעבודה. יותר מוקדם לצאת מהבנים מצפים כי יותר"
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 משני למעלה צעיר: בגיל לנישואין ציפייה על האמהות מצביעות בנותיהן של הנישואין גיל לגבי .
 9% רק זאת, לעומת .20 גיל כעד לנישואין הרצוי הגיל את מגדירות (69%) מהאמהות שלישים

 רחב גילים טווח על "מפוזרות" מהבנים והציפיות ,20 גיל עד יינשאו שבניהן מצפות לבנים מהאמהות
יותר.

 הן אף חושבות מהבנות 56% ־ אמהותיהם עם הבנות של זה בנושא ההסכמה מידת במיוחד מעניינת ♦
.20 גיל עד ־ הוא לבנות לנישואין הרצוי שהגיל

 מהבנות 79% עצמן, הבנות בקרב גם מסורתי תפקיד אימוץ של המצטיירת לתמונה ובניגוד מאידך, .
 שגם העובדה רקע על כך, כל מפתיע אינו זה שנתון ייתכן הנישואין. לאחר גם לעבוד תרצינה שהן ציינו

 בכך תמכו מהאמהות 71% כן, כמו כיוס. עובדות ואף עלייתן בטרם עבדו מאמהותיהן שלישים שני
ילדים. לה שיהיו לאחר הבת בעבודת תמכו 41% רק אך הנישואין, לאחר תעבודנה שבנותיהן

 כשליש ורק האישה, תפקיד של יותר המסורתית לתפיסה נאמנים קווקז יוצאי הבנים זאת, לעומת .
הנישואין. לאחר תעבוד בעתיד שבת־זוגם מעוניינים (360/0) מהם

בלימודים השתלבות 15.4
 תחום הוא קווקז יוצאי הנוער לבני מיוחדים קשיים על מדווח שבהם המרכזיים התחומים אחד

 ההורים של נתק על גם אלא הנוער בני של קשיים על רק לא מדווחים חינוך אנשי בלימודים. ההשתלבות
ילדיהם. לימודי להמשך מחויבותם וחוסר הספר מבית

כללי א.
 על להקל לכך: סיבות שתי ציינו האמהות ורוב בפנימיות, לומדים הנוער מבני אחוזים תשעה .

 על-ידי שצוינו הסיבות עיקר ללימוד. יותר טובים התנאים שבפנימיות או כלכלית מבחינה המשפחה
 קיימת שאינה במגמה ללמוד האפשרות יותר, נוחים לימוד תנאי :הן בפנימייה ללימודיהם הנוער בני

גילם. בני עם להיות והרצון המגורים ביישוב
 לבגרות 23%ו- מלאה לבגרות 60% ־ לבגרות במסלול לומדים (83%) ומעלה י׳ בכיתות התלמידים רוב •

חלקית.

לימודים כלפי עמדות ב.

 הלימודים בעת כבר מקצוע ללימוד חשיבות מייחסים (89%) האמהות והן (82%) הנוער בני הן .
 61% לעומת מאוד״ כ״חשוב זאת רואים הנוער מבני 41%ש- בכך מתבטא ביניהם ההבדל התיכוניים.
מהאמהות.

 לימוד בין שהשילוב נראה בגרות. תעודת לקראת ללימודים דומה חשיבות מייחסים הם זאת, עם יחד .
מבחינתם. יותר הרצוי השילוב הוא בגרות תעודת לקראת הלימודים לבין מקצוע

 לעבוד יהיה שניתן משום לומדים, הם שבו במסלול שבחרו ציינו הנוער מבני אחוזים ושלושה עשרים .
הלימודים. סיום עם מיד רוכשים שהם במקצוע
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הספר מבית רצון שביעות ג.
 הנוער מבני 78% הנוער: בני בקרב והן האמהות בקרב הן גבוהה הספר מבית הכללית הרצון שביעות

 ה״מרוצות או (64%) ה״מרוצות" מהאמהות 74% לעומת (,11%) מאוד״ ״מרוצים או (67%) ״מרוצים״
(.10%) מאוד״

הספר בבית משמעת ד.
 את רואים מהאמהות ושליש הנוער מבני רבע יותר. נמוכה הספר בבית המשמעת מרמת הרצון שביעות

מדי". כ״חלשה המשמעת

הספר בבית הצוות יחס ה.
הנוער. בני בקרב והן האמהות בקרב הן גבוהה הספר בתי צוותי מיחס הרצון שביעות .
 טענו 70/0 רק ותיקים. ישראלים הורים של לזה דומה ליחס זוכות שהן דיווחו (91%) מהאמהות רוב .

גרוע". "יותר כלפיהם שהיחס
 להשוות נתבקשו הם כאשר גם כלפיהם, היחס לגבי עצמם הנוער מבני התקבלו כמעט זהים ממצאים .

אחרים. עולים כלפי וליחס ותיקים ישראלים תלמידים כלפי היחס לבין כלפיהם היחס בין

בלימודים הקשיים ו.
 את להבין מתקשים 170/0 בישראל: הנוער בני של יחסית הרב הוותק למרות ניכרים, בעברית הקשיים .

 יותר הרבה גבוהים אלה שיעורים במבחנים. שאלות על לענות מתקשים.36%ו- בשיעור הנאמר
לשעבר. מברית־המועצות העולים הנוער בני כלל בקרב מהשיעורים

 מאוד דומה זה שיעור יותר. או מקצועות בשלושה במיוחד" "מצליחים שהם ציינו הנוער מבני מחצית .
 הנוער מבני אחוזים ואחד תשעים מצטיינים. או טובים כתלמידים עצמם את המגדירים לשיעור
לפחות. אחד במקצוע במיוחד" "מצליחים שהם דיווחו

 בעוד יותר, או מקצועות בשלושה כמתקשים עצמם על דיווחו (450/0) הנוער מבני כמחצית שני, מצד .
 לא הנוער מבני אחוזים ארבעים זו. ברמה מתקשים שילדיהן לכך מודעות היו מהאמהות 16% שרק

מקצוע. באף מתקשים
 מספר ־ לקושי יותר אובייקטיבי מדד גם נבדק הנוער, בני של הסובייקטיביות לתחושות מעבר .

 אך מקצוע, באף נכשלו לא (53%) הנוער מבני מחצית בתעודה. נכשל ציון קיבלו שבהם המקצועות
 של יותר חיובית עצמית הערכה על מצביעים הללו הנתונים יותר. או מקצועות בשלושה נכשלו 13%

הכללית. בספרות גם המתוארת תופעה האובייקטיבית, המציאות מאשר הנוער בני
 מודלים מספר נבחנו הלימוד, במקצועות להיכשל ההסתברות על המשפיעים הגורמים את לאתר כדי .

 ותק, גיל, מין, לדוגמה: נכללו למודל שהוכנסו המשתנים בין לוגיסטית. רגרסיה של רב-משתניים
 וותק. מין המשתנים: שני בלטו המודלים בכל מוצא. יישוב משפחתית, הכנסה אם, השכלת

 בכל המשתנים שאר בארץ. יותר מועט ותק בעלי ובקרב הבנים בקרב יותר גבוהה להיכשל ההסתברות
 בקרב שגם להדגיש יש זאת, עם יחד מובהקת. ולא מזערית השפעה כבעלי נמצאו מהמודלים אחד

נכשלים. של משמעותי אחוז יש יחסית, רב ותק ובעלי בנות כגון אחרות, קבוצות
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לתלמידים הניתן הסיוע ז.
 שבהם במקצועות קונקרטי לסיוע התייחסות תוך הנוכחי במחקר נבדק עולים לתלמידים הניתן הסיוע

הספר. לבית הקשורים נושאים של רחב במיגוון ולהכוונה לייעוץ וכן בקושי, נתקלים התלמידים
 והבולטים הלימוד, במקצועות קונקרטי סיוע סוגי של רחב מיגוון קיים כי עולה התלמידים מדיווח .

 חזקים. תלמידים על-ידי המוגש וסיוע בית שיעורי בהכנת עזרה בקבוצות, עזר שיעורי ביניהם:
ולהיקפו. זה רחב למיגוון תמיד מודעות אינן האמהות

 לקבל נוטים סיוע המקבלים מבין יותר המתקשים :הקושי להיקף בהתאם כלל בדרך ניתן הסיוע .
 הם כי עצמם על המעידים תלמידים של גדולה קבוצה קיימת זאת, עם יחד יותר. נרחב בהיקף עזרה

 בארבעה מהמתקשים (37%) משליש למעלה לדוגמה, כך סיוע. כל מקבלים אינם אך מתקשים,
סיוע. כל מקבלים אינם ויותר מקצועות

 סיוע המקבלים התלמידים למחצית קרוב אולם (74%) מהסיוע כללי באופן מרוצים התלמידים רוב .
(.75%) נוסף בסיוע מעוניינים מזה גבוה אף ושיעור מספיק, אינו שהסיוע מדווחים (46%) כלשהו

 אחרות, במילים בלימודים. קשייהם היקף לבין סיוע לקבל התלמידים של רצונם בין הדוק קשר קיים .
 ויותר מקצועות בארבעה הנכשלים כל כמעט לדוגמה, כך ממשיים. לצרכים קשור סיוע לקבל הרצון

בלבד. אחד במקצוע שנכשלו מאלה (52%) כמחצית רק לעומת בסיוע, מעוניינים (93%)
 בנושאים במיוחד הספר, בית מסגל והכוונה ייעוץ קיבלו מהתלמידים (64%) שלישים לשני קרוב .

 היקף את תואם וההכוונה, הייעוץ היקף הלימוד, במקצועות לסיוע ביחס לממצאים בדומה לימודיים.
 אך והכוונה, ייעוץ לקבל שמעוניינת (18%) קבוצה קיימת כי הדעת את לתת יש זאת, עם יחד הקשיים.

דבר. להם יתרום לא שהייעוץ הסובייקטיבית התחושה ובשל הבושה בשל בעיקר זה רצון מממשת לא

מלימודים היעדרויות ח.
 גם שניתן כמובן הספר. לבית בהסתגלות לקושי וביטוי לנשירה ראשון סממן הן מלימודים היעדרויות .

בלימודיו. להצליח התלמיד בסיכוי פוגמת לכשעצמה שההיעדרות לשער
 בחודש, יותר או פעמים ארבע מחלה( עקב )שלא הספר מבית נעדרים שהם דיווחו הנוער מבני 15%כ- .

מהבנות. 12% לעומת זו בתכיפות נעדרים מהבנים 18% מהאמהות. 3% לעומת
 מהנכשלים רבע לדוגמה: היעדרויות. לבין הלימוד במקצועות כישלונות בין מובהק קשר קיים .

 מקצוע. באף נכשלו שלא מאלה 8% לעומת בחודש, יותר או ימים ארבעה נעדרים כלשהו במקצוע
 לעומת לפחות, אחד במקצוע נכשלו בחודש לימוד ימי שלושה עד מהנעדרים אחוזים ושלושה ארבעים

ויותר. ימים ארבעה מהנעדרים 72%

הספר בבית בלימודים הכרוכות הוצאות במימון קשיים ט.
 לא שילדיהן קרה (11%) קרובות״ ״לעתים או (17%) ש״תמיד״ דיווחו (28%) מהאמהות מרבע יותר

 ש״לעתים או (6%) ש״תמיד" ציינו 22%ו- הטיול, על לשלם הקושי עקב הספר בית של בטיול השתתפו
כלכליים. קשיים עקב ספר בית ציוד לילדים חסר (16%) קרובות״

הספר לבית ההורים בין הקשר י.
 הספר, בבית ילדיהן עם קורה מה יודעות" כך כל "לא הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שמונה .

רבה". במידה "יודעות הן כי - ושליש
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 המשפחה מבני מישהו עם או איתן יזם לא הספר בית מצוות אחד אף כי דיווחו האמהות כמחצית .
 מעוניינות היו כי דיווחו 38% זאת, לעומת השנה. במהלך בלימודים ילדיהן השתלבות בנושא שיחה

הספר. בית צוות עם לשוחח
 הנמוכה שליטתן הם הספר בית סגל עם קשר ליצירת העיקריים המכשולים עצמן, האמהות להערכת .

להן. לעזור יכול לא אחד שאף והתחושה בזמן מחסור בעברית,
הלימודים. שנת במהלך הורים באספות השתתפו (95%) האמהות רוב .

מלימודים הנשירה
 גילאי נוער לבני מתייחס לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה על-ידי מוגדר שהוא כפי "נושר", המושג
 במסגרת לומדים ושאינם בארץ או לשעבר בברית־המועצות התיכוניים לימודיהם את סיימו שלא 17-14

 משרד שבפיקוח במסגרות לרוב החינוך, משרד בפיקוח שאינה במסגרת הלומדים נוער ולבני כלשהי,
בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה,

 כלל בקרב 4% של לשיעור בהשוואה - וזאת ,25% על עומד קווקז יוצאי בקרב הנושרים שיעור .
 אינם 10%ו- העבודה, משרד של במסגרות לומדים מהם אחוזים עשר חמישה היהודית. האוכלוסייה

כלל. לומדים
 בני כלל בקרב שנמצאו לשיעורים בהשוואה גבוהים קווקז יוצאי בקרב הנשירה שיעורי כללי, באופן .

לעיל. שהוזכר עולה נוער במחקר שנכללו היישובים ברוב לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער
.36% על הנושרים שיעור עומד ומעלה, 16 בני בקרב .
 הבנות של המכריע הרוב אך הבנים, בקרב מאשר במקצת רק גבוה הבנות בקרב הנושרים שיעור .

כלל. לומדים אינם הנושרים הבנים שרוב בעוד אלטרנטיבית, במסגרת לומדות הנושרות
 מחטיבת המעבר בטרם מתרחשת אף ולעתים בארץ, הוותק למשך קשורה אינה מלימודים הנשירה .

התיכון. הספר לבית הביניים
 עובדים. ואינם לומדים אינם מהבנות( 12%ו- מהבנים 39%) מהנושרים אחוזים וחמישה עשרים .

עובדים. ואינם לומדים אינם הבנים מבין 9%ו- קווקז יוצאי הנוער בני מכלל 5%ש- ומכאן
 מוצא, יישוב מין, כגון: רקע, משתני של סדרה על-פי הלומדים לבין הנושרים בין הבדלים נמצאו לא ♦

 את האם והערכת חד־הוריות ולמשפחות זוג בני שני עם למשפחות בנים בארץ, ההורים של היד משלח
המשפחה. של הכלכלי מצבה

 פחות להורים ילדים בקרב יותר גבוה הנושרים שיעור :ההורים להשכלת מובהק קשר נמצא .
משכילים.

 ספר בית לפחות סיימו שלהם מהאבות ומחצית מהאמהות שלישים שני - הנושרים בקרב גם אולם, .
ההשכלה. בתחום מטה כלפי מוביליות מהווה ילדיהם של הנשירה - ולגביהם תיכון,

 נשירת סביב הספר בית של ההוגנות מידת לגבי תלונות יש עצמם הנוער לבני והן לאמהות הן .
הוגן. היה לא הספר שבית טענו הנוער מבני 40%ו־ מהאמהות 64% :מהלימודים התלמידים

 כך כל "לא - 20% מכך, ״מרוצות״ מהאמהות 12% :ילדיהן נשירת את בחיוב רואות אינן האמהות ♦
כלל". מרוצות "אינן 68% לעומתן אך מרוצות״,

 אינם הרוב כאן שגם למרות לימודיהם, את להפסיק מהחלטתם יותר מרוצים, הנושרים הנוער בני .
 אינם "כלל - 39%ו־ מרוצים״, כך כל ״לא - (24%) כרבע ״מרוצים״, - (37%) כשליש מרוצים:

מרוצים".
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בגרות תעודת
 המחקר במסגרת שנאסף המידע בישראל. גבוהה השכלה לרכישת כניסה כרטיס מהווה בגרות תעודת

 לגשת כוונותיהם הצהרת בסיס על לבגרות, זכאים יהיו אשר הנוער בני שיעור את לאמוד מאפשר
 מתכוונים הם כי ודיווחו מלאה לבגרות במסלול לומדים י״ב כיתות מתלמידי 44%כ- הבגרות. לבחינות

 הבחינות בכול מצליחים הבגרות לבחינות הניגשים כל לא כידוע, אולם, הבגרות. בחינות לכל לגשת
 בגרות לתעודת זכאים היו 1997 בשנת כי עולה, החינוך משרד מנתוני לדוגמה, בגרות. לתעודת וזכאים

 )על-פי הבגרות לבחינות וניגשו מגיש במוסד שלמדו לשעבר המועצות מברית מהעולים שלישים כשני
 לא כי להסיק ניתן אלה, נתונים על בהסתמך החינוך(. במשרד הבחינות אגף ידי על שהוכן מיוחד עיבוד

 לתעודת זכאים יהיו אכן הבגרות בחינות לכל שייגשו קווקז יוצאי י״ב כיתות מתלמידי 44% אותם כל
 אזי קריקז, יוצאי הנוער בני בקרב במיוחד הגבוהים הנשירה שיעורי את גם זה לחישוב נוסיף אם בגרות.

בגרות. לתעודת זכאים יהיו הרלבנטי השנתון כלל בקרב נמוך די שיעור כי להעריך ניתן

 בשל וזאת הרלוונטי, השנתון לגודל מתייחסים אם יותר עוד גדלים לבגרות הזכאויות בשיעורי הפערים
 השנתון כלל בקרב 15%-20% רק כי לאמוד ניתן קווקז. יוצאי בקרב במיוחד הגבוהים הנשירה שיעורי

בגרות. לתעודת זכאים יהיו הרלוונטי

חברתית חשתלבות
 רבים אמנם, קווקז. יוצאי הנוער בני של החברתית בהשתלבותם שונות על מלמדים המחקר ממצאי .

 מבוטלת לא קבוצה קיימת אך האישית, ברמה חיובית חברתית השתלבות על מדווחים הנוער מבני
 בהצקות ביטוי לידי באים הקשיים הוותיקים. הישראלים הנוער בני בחברת להשתלב המתקשה

 גבוה שיעור בקרב מוטיבציה קיימת (.40%)כ- ותיקים ישראלים עם חברתי קשר בהיעדר או (18%)כ־
ותיקים. ישראלים עם שלהם החברות מעגלי את להרחיב (50%) קווקז יוצאי הנוער מבני

 מבני 40%של- לכך הדעת את לתת יש אך אחד, ותיק ישראלי ידיד לפחות יש הנוער מבני 60%ל- .
 בבית מהם מתעלמים הוותיקים שהישראלים מרגישים 30%ש- ולכך ישראלים ידידים אין הנוער
 ישראלים עם הדדיים ביקורים מקיימים ואינם מבלים אינם הנוער מבני יותר גדול אחוז הספר.

ותיקים.
 ישראלים נוער בני עם במגעיהם קווקז יוצאי הנוער לבני שיש יחסית החיובית ההתנסות אף על .

 55% לדוגמה, פחות. הרבה חיוביות הקבוצות שתי בין היחסים טיב על הכלליות דעותיהם ותיקים,
 ש״יש טענו 60%ו- ;קרובות״ לעתים מסתכסכים ותיק ישראלי ונוער עולה ״נוער למשפט הסכימו
עולה". לנוער ותיק נוער בין בלבד מעטים חברתיים קשרים

 חיובית עמדה בעלי הם הוותיקים הישראלים הנוער בני כל לא אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר .
 הישראלים הנוער מבני נמוך בשיעור שדי הרי חברתיים, קשרים אתם ליצור ומעוניינים העולים כלפי

 מהעולים שרבים כדי העולים הנוער בני עם חברתיים יחסים למערכות להיכנס המוכנים הוותיקים
חיובי. חברתי בקשר אישי באופן יתנסו

 הוותיקים הנוער בני את רואים קווקז יוצאי הנוער בני עולה, נוער במחקר הנוער לבני בניגוד .
 האחריות העולים, הנוער בני כלל בקרב העולים. הנוער בני לבין בינם הקשר חוסר על יותר כאחראים

 בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני הטענה עם המסכימים שיעור :כמשותפת יותר נתפסת
 בשילוב מעוניינים אינם העולים הנוער שבני הטענה עם המסכימים לשיעור זהה בחברתם עולים נוער
הראשונה. לטענה יותר מסכימים קווקז יוצאי הנוער בני זאת, לעומת זה.
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הקליטה תהלין של נוספים ממדים
הנוער בני עבודת א.
 ברוב לשיעור ודומה גבוה, נמצא לא (16%) הריאיון ביצוע בעת שעבדו הנוער בני שיעור כצפוי, שלא .

עולים. נוער בני במחקר היישובים
הנשירה. של הגבוה השיעור את גם המשקף דבר ,52%ל- העובדים שיעור עולה 18 בני בקרב .
 בעבודתם רואים אינם כלל בדרך הנוער בני העדה, בני עם העובדים חינוך אנשי של לדיווחים בניגוד .

 - מפריע כגורם זה גורם לזהות יותר נוטות מהאמהות חלק אולם הספר, בבית בתפקודם הפוגע גורם
בלימודים. לילדיהן מפריעה די העבודה כי דיווחו 14%

 גבוה ושיעור מאוד"(, "מרוצים 18%) עובדים שהם מכך מרוצים (63%) הנוער מבני שלישים כשני .
מאוד"(. "מרוצות 9% רק כי )אם 73% - מרוצות מהאמהות יותר

בצה״ל השירות ב.

מהבנות. 38% לעומת להתגייס, מתכוונים (91%) הבנים כל כמעט .
 מדגישות הבנות אך העצמאות, ותגבור מקצוע לימוד הן מהשירות המצופות העיקריות התרומות •

הישראלית. בחברה להשתלבותן השירות תרומת את יותר
 עצמן מהבנות ומחצית להתגייס, צריכות שבנות חושבות אינן (63%) מהאמהות שלישים שני .

זו. דעה עם מסכימות

פנאי פעילות ג.
(.84%) חברים במחיצת ובילוי (95%) בבית בילוי הן הנוער בני בקרב ביותר הנפוצות הפנאי פעילויות ♦
 עם (,50%) אחרים עולים עם (,64%) מקווקז עולים חברים עם הנוער בני מבלים הפנוי זמנם את .

(.34%) משפחה בני ועם (40%) ותיקים ישראלים חברים

פורמלי בלתי לחינוך במסגרות השתתפות ד.

 ההשתתפות משיעור יותר ונמוכים מאוד נמוכים פורמלי בלתי לחינוך במסגרות המשתתפים שיעורי .
 משתתפים הנוער מבני 3% לדוגמה, קווקז. יוצאי שאינם לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב

בחוגים. 17%ו- עולים מועדון במסגרת בפעילויות 5% נוער, בתנועות בפעילויות
 עוסקים שאינם מאלו 16% אך הבנות(, בקרב 13%) התנדבותית בפעילות עוסקים הנוער מבני 8% רק .

בכך. מעוניינים - זו בפעילות
 נבחרות חוגים, )כגון: מאורגנת בפעילות יעסקו שילדיהן מעוניינות (38%) מהאמהות משליש למעלה .

 מצד עניין חוסר (,41%) המחיר ובעיקר השתתפות, מהם מונעים גורמים מספר אולם, וכר(. ספורט
(.16%) הנוער לבני פנוי זמן וחוסר (21%) עצמם הנוער בני

השירותים מערכת עם הקשר ה.
 סוציאלי עובד או פסיכולוג נוער, עובד עם להיפגש לאפשרות מודעים אינם נוער בני של גבוה שיעור .

בכך. מעוניינים הנוער בני מכלל שכחמישית אף על כלשהו, סיוע מהם ולקבל (61%)
 השטח, אנשי דיווחי עם אחד בקנה העולות השירותים, נותני עם הקשר בנושא האמהות מתשובות .

 לא פעם אף (,23%) אותן מבינים לא פעם אף כי חשות מהן מבוטל לא שיעור בעייתי: קשר עולה
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 עוד ואחוז עוזר לא פעם אף הסיוע כי חשות מהן 29% - מזה למעלה ואף (,24%) להן לעזור משתדלים
רחוקות. לעתים רק עוזר שהסיוע ענו גבוה יותר

 כגון מרכזיים, בנושאים מידע לקבל ורצון צורך על גורף באופן מדווחים האמהות וגם הנוער בני גם .
צבאי. ושירות לימודים

זהות ו.
 קווקזים כ״יותר עצמם רואים (58%) מהאמהות שלישים וכשני (450/0) הנוער בני למחצית קרוב ♦

 למעלה עדיין בארץ, שנים שש אחרי גם אך בוותק, העלייה עם יורד זה שיעור כצפוי, מישראלים".
 ישראלים "יותר עצמם רואים מהאמהות 6%ו- הנוער מבני 13% רק כך. עצמם רואים (35%) משליש

מקווקזים".
 לראות רוצים מהם 40% בארץ, רב ותק בעלי קווקז יוצאי הנוער בני היו המחקר עריכת שבעת למרות .

 שבו עולה, נוער במחקר שנמצא המקביל מהשיעור גבוה זה שיעור מישראלים. קווקזים כיותר עצמם
מישראלים. רוסים כיותר עצמם לראות רוצים בממוצע 23% רק

 קווקזים כ״יותר אותם רואים ותיקים ישראלים נוער בני כי מעריכים הנוער מבני כמחצית .
מישראלים".

 ישראלי" "חבר לנער יש האם ולשאלה העלייה בעת לגיל שלמין, עקבי באופן נמצא רב-משתני בניתוח .
 שיש נוער ולבני יחסית צעיר בגיל שעלו נוער לבני לבנות, הזהות. על הצפוי ובכיוון מובהקת השפעה יש

ישראלית. זהות לתחושת יותר גבוהה הסתברות יש ישראלי חבר להם
 הצביון כולל הישראלית, החברה של המרכזיים למאפיינים גבוהה מחויבות רמת הביעו הנוער בני .

המדינה. של היהודי

הקליטה של כללית הערכה ז.
בארץ. מקליטתם כללית רצון שביעות הביעו הנוער מבני 75%ו־ (54%) מהאמהות כמחצית .
 היו ורובם ארצה, לעלות החלטתם עם שלמים - האמהות של והן הנוער בני של הן - גבוהים שיעורים .

זו. החלטה על חוזרים

מקצועיות שאיפות ח.
 מהבנות 50%וכ- מהבנים 35%כ־ מאוד. מגוונות קווקז יוצאי הנוער בני של המקצועיות שאיפותיהם .

 קורסים כולל )לא על־תיכונית השכלה הדורש בעתיד לעסוק רוצים היו שבו לפחות אחד מקצוע ציינו
 ילדיהם שירכשו ההשכלה רמת לגבי יותר גבוהות מעט שאיפות הביעו האמהות מקצועית(. להכשרה

הבנים. לגבי בעיקר בעתיד,

 (,20%) מכונאי הבנים: בקרב במיוחד בלטו בעתיד, לעסוק רוצים היו הנוער שבני המקצועות מבין .
 המחשבים בתחום לעסוק הרצון בלט הבנות בקרב (.11%) מחשבים ואיש (15%) מהנדס/אדריכל

(.12%) ובספרות/קוסמטיקה (12%) בפקידות (,14%) בהוראה (,16%)
 רצונם את לממש מאוד" "טובים או "טובים" סיכויים להם יש כי מעריכים הנוער בני מחצית רק .

הרצוי. במקצוע לעסוק
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העיקריות הבעיות ש.
 (,760/0) המשפחה של הכלכלי המצב הן מתמודדות הן שאיתן העיקריות הבעיות האמהות, דיווח לפי

 של הכלכלי המצב הן איתן מתמודדים הנוער שבני העיקריות הבעיות (.250/0) והדיור (50%) התעסוקה
(.40%) והלימודים (43%) המשפחה
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 ב' חלק
 תלמי עולים ילדים קליטת
קווקז יוצאי הי-ט' כיתות



מבוא .1
 מתוך מהמחקר, כחלק ־ ה׳־ט׳ בכיתות לילדים ההתייחסות את יזם והספורט התרבות החינוך, משרד
 במערכת להשתלבות הנוגע בכל במיוחד האפשר, ככל מוקדם ובעיות קשיים לזהות הצורך ראיית

 כדי לקשיים, והסיבות הילדים של הסתגלותם בתהליך קשיים לזהות היתה המחקר מטרת החינוך.
 הביניים, בחטיבת לימודיהם תום עם החינוך ממערכת ילדים של לנשירה ביחס סיכון גורמי לאתר לנסות
הקליטה. בתהליך הצלחה ותחומי קושי תחומי לזהות - יותר כללי ובאופן

 תלמידי לילדים אמהות 140 של מייצג ארצי מדגם עם מפורטים עומק ראיונות על מתבסס זה מחקר
 היו משפחות 56 - מתוכן 19משפחות, 334ל־ המחקר צוות פנה זה, למדגם להגיע כדי 18ה׳-ט׳. כיתות
 משפחות 58 אחרת, לעיר עברו משפחות 44 המחקר(, באוכלוסיית נכללו לא כך )ומשום אשכנזי ממוצא

 רואיינו שונות: מסיבות רואיינו לא משפחות 13ו- להתראיין, בסירוב נתקלנו משפחות 23ב- 20אותרו, לא
 אחרת למדינה היגרו (,2) ארוכה לתקופה עזבו (,3) לקווקז חזרו (,2) קווקז יוצאי הנוער בני על במחקר

(6.)

 בעלת דומיננטית דמות מהווה האם אלה גילאים שבעבור מההנחה נבעה האמהות את לראיין ההחלטה 18
בחייהם. יום־יומית מעורבות

 )המקביל 15-10 גילאי ילדים 4,703 שכללה העלייה לקליטת מהמשרד שהתקבלה רשימה מתוך נעשתה הדגימה 19
 נתן גד פרופ׳ של בהנחייתו נעשתה הדגימה .1989 מינואר ארצה שעלו קווקז, יוצאי ה׳-ט׳( הכיתות לטווח

 של הסטטיסטי היועץ נורדהיים משה של ובליוויו לסטטיסטיקה, המרכזית ומהלשכה העברית מהאוניברסיטה
ברוקדייל. ג׳וינט-מכון

 באמצעות איתור "בזק", בשירותי שימוש כגון: דרכים, במגוון במקביל פעלנו האיתור שיעור את להעלות כדי 20
ועוד. משפחה קרובי

סוציו-דמוגרפיים מאפיינים .2
 במידה מפתיעה הילדים לומדים שבהן הכיתות התפלגות בנות. וכמחציתם בנים הם מהילדים כמחצית
 כי לזכור יש אולם, המחקר. מאוכלוסיית חלק אינם ולכאורה ד׳, בכיתה לומדים מהם 12% מסוימת:

 העלייה, לקליטת במשרד רשום שהיה כפי התלמידים, גיל לפי רק התלמידים אמהות את לדגום היה ניתן
 ד׳ בכיתה לומדים מהתלמידים 12%שכ- הסתבר בדיעבד, לומדים. הם כיתה באיזו מידע בידינו היה ולא

 כתוצאה או בלימודים קשיים עקב הנראה כפי ה׳-ו׳, הכיתות בטווח שילמדו ציפינו גילם שלפי על-אף
(.62 )לוח בשפה וקושי צפויים קשיים עקב יותר נמוכה בכיתה להציבם מראש מכוונת מהחלטה
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)באחוזים( הילדים של נבחרים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :62 לוח
אחוזים המאפיין

מין
49 בנים
51 בנות

גיל
33 11-10
41 13-12
26 15־14

כיתה
12 ד׳
30 ה׳
18 ו׳
16 ז׳
16 ח׳

8 ט׳

בארץ ותק
35 שנים 4 עד
24 שנים 6 עד 4
41 ויותר שנים 6

המוצא יישוב
39 באקו
29 דרבנט
12 מחצ׳קלה

9 קובה
3 נלצ׳יק
8 אחר

 הנוער. בני משפחות על שהתקבלו לאלה מאוד דומים הממצאים המשפחות, מאפייני לרוב ביחס כצפוי,
 ויותר. שנים שש בארץ שוהות (41%) מחציתן כמעט - בארץ יחסית ותיקות התלמידים משפחות לדוגמה,

 עלו מהילדים ניכר שחלק כך על מצביע זה ממצא זה, במחקר הכלולים הצעירים בגילאים בהתחשב
 לפני ספר בבית למדו לא (45%) הילדים מחצית שכמעט לציין יש זה בהקשר למדי. צעיר בגיל ארצה

גילם. בשל עלייתם

 משפחות בקרב כי אם הנוער, בני על במחקר שהתקבלה לזו היא אף דומה המוצא יישובי התפלגות
 של יותר גבוה ושיעור הנוער( בני משפחות בקרב 53% לעומת 39%) מבאקו יותר נמוך שיעור יש הילדים

בהתאמה(. ,20% לעומת 29%) דרבנט יוצאי
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 39%ב־ יחסית: גדולות משפחות הן הילדים משפחות גם הנוער, בני משפחות בקרב שנמצא כפי
 משיעור במקצת גבוה החד-הוריות המשפחות שיעור (.63 )לוח יותר או ילדים ארבעה יש מהמשפחות

בהתאמה. 14%ו- 18% - הנוער בני בקרב אלו משפחות

)באחוזים( חילדים משפחות של דיור ותנאי בית משקי של נבחרים מאפיינים :63 לוח
אחוזים המאפיין

במשפחה ילדים מספר
1 אחד ילד

36 ילדים 2
24 ילדים 3
20 ילדים 4
10 ילדים 5

9 ויותר ילדים 6

הדיור סוג
68 המשפחה בבעלות דירה
10 פרטית בשכירות דירה
20 ציבורית בשכירות דירה

2 משפחה קרוב בבעלות דירה

לחדר( )נפשות דיור צפיפות
7 1 עד

32 1.01-1.49
32 1.50־1.99
10 2.00
11 2.01־2.99

8 ומעלה 3

18 חד-הוריות משפחות

 השכלה בעלי שהם כאחד ואבות אמהות של מבוטל לא שיעור על מצביע הילדים הורי השכלת פרופיל
 לימודים סיימו העל-תיכונית ההשכלה בעלי רוב ־ הנוער בני מחקר לממצאי בדומה - כי אם ;על־תיכונית

 לשעבר המועצות ברית עולי לכלל בולט )בניגוד אוניברסיטאיים לימודים סיימו מיעוטם ורק במכללה
 - הורים של מבוטלת לא קבוצה יש זה, עם יחד אקדמיים(. לימודים סיימו מהם יותר גבוה שיעור אשר
 ביניים ספר בית סיום של לרמה עד רק ומגיעה יחסית נמוכה השכלתם שרמת ־ מהם לשליש קרוב

(.64 )לוח מקצועי ספר בית או בישראל( ביניים לחטיבת )בדומה

)באחוזים( הילדים הורי השכלת :64 לוח
האבות אחוז האמהות אחוז שסיים( אחרון )בי״ס הורים השכלת

3 - יסודי
29 30 מקצועי ובי״ס ביניים
27 24 תיכון
29 28 מכללה
12 18 אוניברסיטה
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 שלישים שני עלייתם. לפני עבדו שבהם היד משלחי מבחינת האמהות לבין האבות בין ההבדל מאוד בולט
 עבדו (54%) האמהות ממחצית שיותר בזמן העלייה. לפני עבדו מהאבות 95%ו־ (62%) מהאמהות
(.65 )לוח אלה יד במשלחי מועסקים היו מהאבות 24% רק וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות

)באחוזים( ובישראל לשעבר המועצות בברית הילדים, הורי של היד משלחי :65 לוח
בישראל לשעבר המועצות בברית

האבותיד משלחי האמהות האבות האמהות
־ 3 11 23 ומדעיים אקדמיים
1 3 13 31 וניהוליים טכניים חופשיים,
3 2 4 16 פקידות
4 15 11 13 ושירותים מכירות

59 10 58 14 מקצועיים פועלים
33 67 3 3 בלתי-מקצועיים פועלים

 בני שני היו הדו־הוריות המשפחות במחצית מהאמהות. 59%ו־ מהאבות 74% עבדו הריאיון עריכת בעת
 של מצבן עבד. לא הורה אף הללו מהמשפחות 11%ב- האב. רק ־ (26%) מהן וברבע מועסקים הזוג

 משפחות מראשי 42% רק במיוחד: חמור - אישה עומדת הגדול רובן שבראש - החד-הוריות המשפחות
(.66 )לוח מועסקים אלה

)באחוזים( הילדים הורי תעסוקת :66 לוח
אחוזים

50 עובדים הורים שני
26 עובד האב רק
13 עובדת האם רק
11 עובדים אינם ההורים שני

42 הוריות חד־ משפחות

 לשעבר, המועצות מברית העולים אוכלוסיית כלל בקרב נפוצה המקצועי בסטטוס ירידה של התופעה
 מועסקות שהיו מהאמהות 54%ש- בזמן לדוגמה, במיוחד. ניכרת זו תופעה קווקז יוצאי בקרב אולם

 עובדות מהמועסקות 6% רק עלייתן, לפני וחופשיים אקדמיים יד במשלחי עבדו לשעבר המועצות בברית
 עובדים האבות כל כמעט מאוד. נמוך ההורים של היד משלחי פרופיל כללית, כיום. אלה יד במשלחי
 (67%) שלישים שני האמהות, בקרב בתעשייה. (33%) בלתי-מקצועיים או (59%) מקצועיים כפועלים

 במכירות - מהאמהות 15%ו- מקצועיות, כפועלות -10% בלתי-מקצועיות, כפועלות עובדות מהמועסקות
 לשיפור שהסיכוי כך בארץ, למדי ותיקות מהמשפחות ניכר שחלק לזכור יש שירותים. ובעבודות
למדי. נמוך - בעתיד בתעסוקה בהשתלבותן משמעותי

 (29%) מהאמהות שליש כמעט ואכן, ניכרים. כלכליים קשיים על מרמזים התעסוקתי הפרופיל נתוני
 )לוח הבסיסיים הלום־יומיים הצרכים רוב לכיסוי כלל" מספיקות "אינן משפחותיהן שהכנסות דיווחו

 דיווחו מהאמהות מחצית לדוגמה, המחקר, בנתוני שונים ביטויים מוצאים אלו כלכליים קשיים (.67
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 דיווחו מהן 36% :כלכלי קושי בגלל הספר בית על-ידי שנערך בטיול השתתפו לא שילדיהן מצבים שהיו
 שזה דיווחו 3% ועוד קרובות״ ״לעתים נוצר זה מצב כי דיווחו 11% "פעם־פעמיים", נוצר זה שמצב

 בית ציוד לילדים חסר כלכלי, קושי שבגלל דיווחו (43%) מהאמהות מחצית כמעט כן, כמו קורה. ״תמיד״
 - נוסף ואחוז קרובות״ ״לעתים ־ 15% "פעם־פעמיים", נוצר זה שמצב דיווחו 27% - מתוכם ספר;

"תמיד".

)באחוזים( האמהות הערכת לפי המשפחה, הכנסות :67 לוח
אחוזים המשפחה הכנסות

27 הבסיסיים הצרכים רוב/כל לכיסוי מספיקות
44 הבסיסיים מהצרכים חלק לכיסוי מספיקות

29 הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי כלל מספיקות לא

משפחותיהם לבין הילדים בין גומלין יחסי .3
 בקשר פטריאכלי משפחה בדפוס היתר בין מאופיינת הקווקזית המשפחה זה, דוח של א׳ בחלק כמתואר
 בדומה כי מציין (1997) חרוב האישה. צניעות על ביותר קפדנית ובשמירה במיוחד, חזק בין־דורי

 ובכך מהוריו, יותר מהר עברית לומד הקווקזי המתבגר הילד המהגרים, אוכלוסיית כלל בקרב למתרחש
זה. במחקר נבחנו האלה המאפיינים מן חלק בילדיהם. תלויים יותר להיות הופכים ההורים

 מהאמהות 84% השיבו העלייה, מאז המשפחה בתוך ביחסים שחלו השינויים על כללית לשאלה בתשובה
 של ספציפיים לרכיבים ביחס שחלו שינויים על נשאלו האמהות כאשר זה, עם יחד שינוי. כל חל שלא

 על דיווחו (76%) האמהות של הגדול הרוב (.68 )לוח מסוימים שינויים על דווח ילדיהן, לבין בינן היחסים
 בארץ להורים יותר עוזרים שילדיהן כך על וכן לישראל, העלייה מאז לילדיהן לעזור ביכולתן ירידה

 20% ילדיהן, במחיצת לבלות זמן פחות להן יש שבארץ מציינות (67%) מהאמהות שלישים שני (.74%)
 מעניין זאת, למרות אולם, להוריהם. הילדים בציות וירידה מריבות יותר שיש דיווחו מהאמהות 24%ו-

 הנתפס ערך להן, רוחשים שילדיהן בכבוד פגעה לא העלייה (,94%) האמהות של הגדול הרוב שבעיני לציין
הקווקזית. בחברה כבסיסי

)כאחוזים( העלייה בעקבות במשפחותיהן שחלו שינויים על האמהות תגובת :68 לוח
בחיוב שענו האמהות____________________________________________________ השינוי
76 שלנו לילדים לעזור יכולים פחות ההורים- אנחנו-
74 יותר לנו עוזרים ילדינו
67 שלנו הילדים עם להיות זמן פחות לנו ויש עסוקים, - ההורים - אנחנו

20 בבית מריבות יותר יש
24 בקולנו שומעים פחות ילדינו
6 ההורים את מכבדים פחות ילדינו

 אכן הבין־תרבותי המעבר רקע על המשפחות בתוך הצפויים מהקשיים שחלק כן, אם עולה, מהנתונים
קיימים.

91



 בבני טיפול הבית, בעבודות סיוע כולל ילדיהן, על-ידי שונות בית מטלות ביצוע על גם נשאלו האמהות
 עוסקות מהן 95% ביתיות״: ה״תוך- במטלות יותר פעיל חלק נוטלות הבנות (.69 )לוח ועוד משפחה
 העובדים ־ כאחד ובנות בנים - הילדים שיעורי וכר. אחים על בשמירה - 77% וכביסה, בישול בניקיון,

 מהבנים יותר גבוהים ששיעורים היחידה, המטלה הצעיר. גילם עקב כנראה יחסית, נמוכים - בשכר
 מתייחס שאליהם הצעירים לגילים שיחסית לומר ניתן כללית, קניות. עריכת היא חלק בה נוטלים

ביתיות. מטלות ביצוע מבחינת מעט, לא מהילדים נדרש המחקר,

)באחוזים( חאמחות דיווח לפי שונות בית מטלות ביצוע :69 לוח
יותר שיבצע מעוניינת האם מבצע הילד

בנות בנים סה״כ בנות בנים סה״כ
7 11 9 5 7 6 כסף מרוויח

בישול, )ניקיון, הבית בעבודות מסייע
58 48 53 95 83 89 ועוד( כביסה
39 45 41 71 82 76 קניות עורך
46 44 45 77 65 71 אחיו על שומר
20 21 21 31 29 30 ואחרים משפחה בני בסבתא, מטפל

 בפני להוריהם. הילדים בין ולסכסוכים דעות לחילוקי נוגע המשפחה בתוך הגומלין יחסי של נוסף ממד
 תדירות באיזו לציין התבקשו והן ילדיהן, של הלום־יום לחיי הקשורים נושאים רשימת הוצגה האמהות
 דעות חילוקי התגלעו שבהם הנושאים את מציג 70 לוח אלה. בנושאים דעות חילוקי ביניהם מתגלעים
כלל"(. ו״בדרך )"תמיד" גבוהה בתדירות

)באחוזים( ילדיהן עם דעות חילוקי של גבוהה תדירות על שדיווחו האמהות :70 לוח
אחוזים הנושא

11 הספר לבית הקשורים עניינים
7 רם בקול מוסיקה שמיעת

18 הבית וניקיון סדר על שמירה
26 ואחיות אחים עם ריב

3 הביתה החזרה שעת
4 הילד/ה של העצמאות מידת
7 הילד/ה של הלבוש צורת
2 הילד/ה של בילויים
1 בוחר/ת שהילד/ה חברים

 בני בקרב כצפוי, גבוהה. בתדירות דעות חילוקי מתגלעים שבהם נושאים כמעט אין כי עולה מהממצאים
משברי. למצב סימנים היו לא - שם גם כי אם דעות, חילוקי של במקצת גבוהה תדירות נמצאה הנוער

 ההורים, דור של הסמכות. ערעור היא הגירה של למצב מתלווה שלעתים המשפחתיות מהתופעות אחת
 את בודק הנוכחי המחקר הקולטת. בחברה ולהתמצא החדשה בשפה שליטה לרכוש יותר המתקשים

 וכח( יקר חפץ קניית מלימודים, )היעדרות התנהגויות רשימת באמצעות במשפחה, הסמכות נושא
 הסמכותית הדמות מיהי - כלומר ;אותן לבצע כדי רשות לקבל צריך הילד ממי לציין התבקשו שהאמהות

אלו. בנושאים הקובעת
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 האח האב. יותר מצומצמת ובמידה האם, היא ביותר הבולטת הסמכותית הדמות כי עולה 71 מלוח
 לפחות הילדים, בעבור סמכותיות דמויות מהווים ולא כמעט אחרים משפחה וקרובי הסבתא, הבכור,

 הקווקזית. במשפחה הבכור ולאח לחמות לייחס שנהוג המרכזי למקום בניגוד ־ וזאת אמהותיהם, בעיני
 והן עצמם הנוער בני הערכת על בהסתמך הן הנוער, בני על במחקר נמצא מאוד דומה שדפוס לציין אף יש

אמהותיהם. בעיני

 מאמהות דיווח לפי שונים כנושאים רשות לקבל צריכים הילדים שמהם המשפחה בני :71 לוח
)באחוזים(*

מדוד/ה מהסבתא הבכור מהאח מהאב מהאם אחד מאף הנושא
1 . 4 2 51 93 4 מלימודים להעדר
1 3 2 61 94 2 הספר בית את לעזוב

. 1 2 1 68 93 1 לעבודה לצאת
1 4 2 66 94 1 מהבית מאוחרת בשעה לצאת
1 4 3 54 81 15 הפנאי שעות את לבלות מי עם
1 3 1 63 96 1 יקר משהו לקנות

אחד. משפחה מבן יותר על לענות היה שניתן משום 100%ב־ מסתכמים אינם האחוזים "

 שינויים על מצביעים אמנם המשפחה בתוך הגומלין ליחסי הנוגעות השונות מהשאלות הממצאים
 יוצאי קשיים או משברי מצב של סימנים אין כאן גם אך העלייה, בעקבות זה בנושא שחלו מסוימים

 העריכו 5%ו־ העלייה, בעקבות השתנו לא ילדיהן עם שיחסיהן העריכו מהאמהות 83% ואכן, דופן.
השתפרו. אפילו שהיחסים

 לחיי הקשורים נושאים רשימת הוצגה הילדים אמהות בפני קווקז יוצאי הנוער בני במחקר גם כמו
 א׳(71 )לוח הנתונים דאגה. בהן מעורר הנושא האם לציין האמהות התבקשו נושא כל ועל ילדיהן,

 אמהות לעומת פחות קצת אבל הילדים אמהות את מדאיגים די לעבודה( )פרט הנושאים שרוב מצביעים
הלימודים. מצב הוא ביותר המדאיג הנושא כאן גם (.24 בעמי 16 לוח עם )השוואה הנוער בני

)באחמיס( חילדיס אמתות בקרב דאגת מעוררי חנושאיס א':71 לוח
המודאגות האמהות הנושא

81 הילד/ה של לימודים
18 הילד/ה של עבודה
62 אחרים ילדים עם היחסים
50 האם לבין הילד/ה בין היחסים
52 אחרים משפחה בני לבין הילד/ה בין היחסים
64 הילד/ה של הרוח מצב
57 הילד/ה של ההתנהגות
60 הילד/ה של הבריאות מצב

 הילד/ה של עתידו ציינו (25%) מהאמהות רבע ברשימה( הוזכרו )שלא אחרים המדאיגים הנושאים בין
העברית. השפה לימודיו ־ 15%ו-
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בלימודים השתלבות .4
 נוער ובני ילדים בהשתלבות קשיים מיגוון של קיומו על מצביעים החינוך בתחום השטח אנשי דיווחי
 לנורמות ההורים של מחויבות וחוסר הספר ובית ההורים בין "נתק" החינוך: במערכת קווקז יוצאי

 המשפחה בפרנסת יסייעו שילדיהם מעדיפים ההורים (;1994 דחף, )מכון החינוך בנושא בארץ הנהוגות
 הספר בית מחד, :החינוך מערכת של הזרמים משני באחד להשתלב קושי ;בלימודים להשקיע במקום

 לעתים ומאידך, ההלכה, דקדוקי כל לפי נוהגים אינם קווקז שיוצאי מפני תמיד מתאים אינו הדתי
 על המחקר ממצאי לבסוף, (.1996 )ברם, הממלכתיים הספר בבתי יתר מתירנות על טענות עולות קרובות

 15% התיכון: הספר בית גילאי בקרב יחסית גבוהים נשירה שיעורי על מצביעים קווקז יוצאי נוער בני
 החינוך, משרד שבפיקוח במסגרת לא אך לימודים, במסגרת אמנם משולבים במחקר שנכללו 17-14 מבני
כלל. לומדים אינם - זו גיל מקבוצת 10% ועוד

 של נבחרים ממדים נבחנו הביניים, ובחטיבות היסודי הספר בית בסוף בתלמידים בהמתמקדות
21: בלימודים ההשתלבות

 למידע האם. ריאיון בזמן כלשהי לימודים במסגרת למדו לא זה במחקר שנכללו הילדים 140 מבין חמישה
.1 נספח ראה מהם אחד כל על מפורט

 ספציפיים מממדים רצונן ושביעות ילדיהן לומדים שבו הספר מבית האמהות של כללית רצון שביעות א.
בו הלימודים של

ההורים וכלפי ילדיהן כלפי הספר בית יחס את האמהות הערכת ב.
וכר( רגיל מצטיין, )תלמיד בכיתתו הילד מעמד את האמהות הערכת ג.
בלימודים הילדים קשיי ד.
מלימודים היעדרויות ה.
הסיוע במסגרת מסופקים שאינם וצרכים הספר, בית במסגרת סיוע קבלת ו.
הספר בית צוות עם אישיות פגישות קיום ז.
תיכון( ספר )בית עליונה ולחטיבה ביניים לחטיבת המעבר לקראת והכוונה ייעוץ ח.

הספר מבית רצון שביעות 4.1
 ישראלים הורים כלפי מהיחס יותר גרוע כלפיהן הספר בית צוות יחס כי מעריכות מהאמהות 8% רק

 שחשים וזלזול קיפוח תחושת על השירותים נותני של דיווחם עם אחד בקנה עולה שאינו ממצא ;ותיקים
 ומיחס (,80%) הלימודים מרמת (,72%) הספר מבית כללית רצון שביעות הביעו האמהות רוב העדה. בני

 מרוצות אינן מהאמהות גבוה שיעור אולם, (.87%) כלפיהן והן (84%) ילדיהן כלפי הן הספר בית צוות
(.72 )לוח מדי״ כ״חלשה המשמעת את מעריכות מהן 39% :הספר בבית הנהוגה מהמשמעת

 בהשתלבות חשובים בנושאים "אכפתיות" מגלה הספר בית צוות כי מעריכות האמהות רוב אמנם,
 מהן מבוטל לא שיעור אולם, ; (71%) חברתית ובהשתלבות (77%) בלימודים בהשגים :הספר בבית ילדיהן

 מהישגי אכפת לא הספר בית לצוות כי מעריכות 22% הספר: בית סגל מצד אכפתיות חוסר מעריכות
(.72 )לוח החברתית מהשתלבותם הספר בית לצוות אכפת לא כי מעריכות 26%ו- בלימודים ילדיהן
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 לממצאים דומים ספציפיים, בממדים והן כללי באופן הן הספר מבית הרצון שביעות בנושא הממצאים
זה. דוח של הראשון בחלק שתואר קווקז יוצאי הנוער בני במחקר

)באחוזים( האמהות דיווח לפי הספר בית של שונים מממדים רצון שביעות :72 לוח
 האמהות____________________________________________________

הספר מבית כללית רצון שביעות
ך מאוד מרוצה
65 מרוצה

22 מרוצה כל־כך לא
6 כלל מרוצה לא

הספר בבית לימודים רמת
5 מדי גבוהה

80 שצריך כמו
13 מדי נמוכה

2 יודעת לא

הספר בבית משמעת
3 מדי נוקשה

57 שצריך כמו
39 מדי חלשה

1 יודעת לא

הנער כלפי ספר בית צוות מיחס רצון שביעות
8 מאוד מרוצה
76 מרוצה

12 מרוצה כל־כך לא
4 כלל מרוצה לא
יודעת לא

האמא כלפי ספר בית צוות מיחס רצון שביעות
ך מאוד מרוצה
80 מרוצה

9 מרוצה כל־כך לא
2 כלל מרוצה לא
2 יודעת לא

 ותיקים ישראלים הורים כלפי ליחס בהשוואה האם כלפי הספר בית צוות יחס
1 יותר טוב יחס

85 דבר אותו
8 יותר רע יחס
6 יודעת לא

בלימודים: בנך של מההישגים הספר בית לצוות אכפת מידה באיזו
4 מאוד אכפת
73 אכפת

17 אכפת כל־כך לא
5 כלל אכפת לא
1 יודעת לא

ן הספר בבית בחברה בנך מהשתלבות הספר בית לצוות אכפת מידה באיזו
3 מאוד אכפת
68 אכפת

22 אכפת כל-כך לא
4 כלל אכפת לא
3 יודעת לא
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 כתלמידים - 12%ו- (,30%) טובים או (46%) רגילים כתלמידים ילדיהן את מעריכות האמהות רוב
מובהקים. אינם ההבדלים אך הוותק, עם מסוימת במידה עולה התלמיד של ההערכה (.73 )לוח חלשים

)באחוזים( האמהות הערכת לפי כיתתם לבני ביחס חילדים מעמד :73 לוח
האמהות הערכת התלמיד מעמד

100 סה״כ
12 חלש תלמיד
46 רגיל תלמיד
30 טוב תלמיד
12 מצטיין תלמיד

הלימוד במקצועות והצלחה קושי 4.2
 האמהות של הסובייקטיבית הערכתן סמך על הן נבדק הספר בבית הנלמד החומר עם ההתמודדות טיב

 כי האמהות דיווח ־ יותר אובייקטיבי מדד על-פי והן מסוימים, לימוד במקצועות מתקשים ילדיהן כי
במיוחד. מצליחים הילדים שבהם המקצועות מהם נבדק כן, כמו בתעודה. נכשל ציון קיבלו ילדיהן

 גבוה לפחות( אחד במקצוע מתקשים 63%) הלימוד במקצועות המתקשים שיעור כצפוי כי עולה 74 מלוח
 לא שיעור כי הדעת את לתת יש לקושי. יותר" "קשה קריטריון המהווה (,27%) הנכשלים משיעור יותר

 מידע להן אין כי דיווחו מהאמהות 13%ש- וכן ויותר, מקצועות בשני נכשלו מהתלמידים (12%) מבוטל
הלימוד. במקצועות ילדיהן כישלון בנושא

האמהות דיווח לפי במיוחד ומצליחים נכשלים מתקשים,  שחילדים המקצועות מספד :74 לוח
)באחוזים(

במיוחד מצליח נכשל מתקשה
100 100 100 סה״ב

16 60 36 מקצוע באף
29 15 23 בלבד אחד במקצוע
17 8 19 מקצועות בשני
16 3 11 מקצועות בשלושה
12 1 10 ויותר מקצועות בארבעה
10 13 1 יודעת לא

 )לוח ויותר מקצועות בשני במיוחד מצליחים ילדיהן כי דיווחו (45%) מהאמהות כמחצית זאת, עם יחד
74.)

 מצליחים, בעיקר שבהם ומקצועות נכשלים בעיקר שבהם למקצועות הלימודים תכנית את לחלק ניתן לא
 36%) תנ״ך הם ביותר מתקשים התלמידים שבהם המקצועות אלו. קבוצות שתי בין חפיפה שיש מפני

 הם יחסית רבים תלמידים נכשלו שבהם המקצועות (.25%) ומתמטיקה (27%) אנגלית התלמידים(, מכלל
 מצליחים התלמידים שבהם הלימוד מקצועות (.5%) וטבע (13%) אנגלית התלמידים(, מכלל 12%) תנ״ך

(.10%) ועברית (13%) תנ״ך (,27%) אנגלית (,46%) מתמטיקה הם במיוחד
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 שהוריהם ילדים כי עולה הילדים משפחות מאפייני לבין בלימודים בקשיים היתקלות בין הקשר מבדיקת
 מהשכלה נמוכה השכלה בעלי שהוריהם מילדים פחות בלימודים מתקשים אקדמית השכלה בעלי

 ילדים מאשר בלימודים פחות מתקשים דו-הוריות במשפחות ילדים לכך, בנוסף (.P<0.1) אקדמית
 קושי לבין המשפחה של הכלכלי מצבה בין קשר נמצא לא זאת לעומת (.P<0.1) חד-הוריות ממשפחות
בלימודים.

 לפחות, אחד לימוד במקצוע במיוחד מצליחים ילדיהן כי דיווחו מהאמהות אחוזים וארבעה שבעים
 הלימוד במקצועות ההצלחה היקף בין הקשר מבדיקת (.74 )לוח זה במקצוע גבוה ציון מקבלים כלומר,

 יותר מצליחים יחסי, באופן טוב הכלכלי שמצבן ממשפחות ילדים כי עולה המשפחות מאפייני לבין
 מובהק(. אינו שהממצא )למרות גבוהה השכלה רמת בעלי שהוריהם ילדים גם כך (.P<0.1) בלימודים

 לילדים בהשוואה עובדים, שאבותיהם וילדים מובהק(, אינו )הממצא דו-הוריות ממשפחות ילדים
(.P<0.05) עובדים אינם שאבותיהם

מלימודים היעדרויות 4.3
 כמובן הספר. לבית להסתגלות לקושי וביטוי לנשירה ראשון סממן להוות עשויות מלימודים היעדרויות

 נכללו הנושא, רגישות בשל בלימודיו. התלמיד של ההצלחה בסיכויי פוגמת הספר מבית ההיעדרות שעצם
 בשל היעדרויות כוללות לא המדווחות ההיעדרויות עצמי. בשאלרךלמילוי השאלות":בנושאההיעדרויות

חופשה. או מחלה

 קבוצה קיימת וכי ולשיעורים, הספר לבית סדיר באופן מגיעים התלמידים רוב כי עולה האמהות מדיווחי
 פעמים ארבע של גבוהה בתדירות (6%) ספציפיים ומשיעורים (5%) הספר מבית שנעדרת מאוד קטנה

 הוותק קבוצות ובין השונים הגילאים בין המינים, בין דומים ההיעדרויות שיעורי (.75 )לוח ויותר בחודש
 גבוהה, בתדירות שנעדרים תלמידים בלימודים. וקשיים היעדרויות בין מובהק קשר נמצא השונות.

 - להן ידוע אינו ילדיהן היעדרויות היקף כי דיווחו מהאמהות מבוטל לא שיעור בלימודים. יותר מתקשים
שלמים. לימוד לימי ביחס - 8%ו- ספציפיים, לשיעורים ביחס -12%

 )באחוזים( האמהות דיווח לפי מלימודים ההיעדרויות תדירות :75 לוח

 מלאים לימוד מימי היעדרויות
סה״ב

פעם אף נעדרו לא
 בחודש פעמים 3 עד נעדרו
 בחודש פעמים 8־4 נעדרו
 בחודש ומעלה פעמים 9 נעדרו

 יודעת לא

 ספציפיים משיעורים היעדרויות
סה״ב

פעם אף נעדרו לא
 בחודש פעמים 3 עד נעדרו
 בחודש פעמים 8 ־ 4 נעדרו
 בחודש ומעלה פעמים 9 נעדרו

יודעת לא

האמהות אחוז

100
75
12

4
1
8

100
77

5
5
1

12
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בטיולים השתתפות 4.4
 בכל השתתפו ילדיהן כי דיווחו (46%) מהאימהות כמחצית חלקית. היא הספר בית בטיולי ההשתתפות

 מהטיולים, בחלק רק השתתפו 42% הנוכחית, הלימודים בשנת הספר בית במסגרת שנערכו הטיולים
 דומה הטיולים בכל המשתתפים שיעור טיול. אף היה לא כי דיווחו 3%ו- מהטיולים, אחד באף - 9%כ-

ובנות. בנים בקרב

 לו הרשיתי ו״לא (45%) בעבורם״ לשלם כסף היה ״לא הן בטיולים לאי-השתתפות העיקריות הסיבות
חברתיים. מטעמים נובעת אינה אי-ההשתתפות הנראה כפי (.32%) בטיול״ להשתתף

בלימודים הכרוכות להוצאות ביחס קשיים 4.5
 שמחצית כך על המצביע הממצא הוא המשפחות נתקלות שבהם הכלכליים לקשיים נוסף ביטוי

 בית ציוד חסר שלילדיהן לכך והביא כלשהו לטיול לצאת מילדיהן מנע כלכלי קושי כי דיווחו מהאמהות
(.76 )לוח ספר

)באחוזיס( ילדיהן בלימודי הכרוכות מוצאות בכיסוי האמהות קשיי :76 לוח

 פעם אף
קרה לא

 פעם קרה
פעמיים או

 קורה
 לעתים

קרובות
 תמיד
קורה סח״כ

50 36 11 3 100 כלכלי קושי בגלל בטיול השתתף/ה לא בני/בתי
57 27 15 1 100 כלכלי קושי בגלל הספר לבית ציוד חסר לבני/בתי

 אישי מחשב בעיקר הספר, לבית ציוד לילדיהן שחסר דיווחו האמהות מכלל אחוזים ותשעה עשרים
 ביותר בסיסי לימודי ציוד גם אך (,38%) לימוד וספרי (58%) ואנציקלופדיה מילון כגון עזר ספרי (,77%)

(.30%) כיס ומחשב סרגל קלמר, תיק, :כגון

 17%. לדוגמה, הנוער, בני בקרב במחקר גם התגלה ספר בית ציוד ועל טיולים על בהוצאות לעמוד הקושי
מימון. קשיי בגלל לטיול יוצאים לא שילדיהן קורה" תמיד "זה כי דיווחו הנוער בני מאמהות

הספר בית במסגרת סיוע 4.6
 הממצאים לעולים. מיוחד נוסף סיוע גם קיים ולעתים חלשים, לתלמידים לסייע נערכים הספר בתי

 קונקרטי סיוע האחד, צירים: שני סביב רוכזו ספרם, בבית התלמידים שמקבלים הסיוע בנושא
 - והשני ;בית שעורי בהכנת וסיוע עזר שיעורי לדוגמה הכולל הלימוד, במקצועות קשיים עם בהתמודדות

בלימודים. ומצב חברתי מצב כגון להתקשות, התלמיד עשוי שבהם נושאים במיגוון והכוונה ייעוץ

 תמיד לא מהאמהות חלק כאן גם אולם, סיוע, סוגי של רחב ממיגוון נהנים התלמידים כי עולה 77 מלוח
 לפחות אחד סיוע סוג של קבלה על דיווחו מהאמהות 60%כ- מקבלים. שילדיהן בסיוע מעודכנות
(.32%) אחרים מתלמידים ועזרה (38%) בקבוצות עזר שיעורי הם ביניהם שהבולטים בלימודים,

98



יודעות שאינן אמהות על שדיווחו אמהות
)באחוזים( האמהות דיווח לפי בלימודים לילדים תמתן הסיוע :77 לוח

זה סיוע מתקבל אם סיוע קבלת
8 27 ביחידות עזר שיעורי
6 38 בקבוצות עזר שיעורי
8 2 הרוסית בשפה הלימודים חומר את לקבל אפשרות
6 - הרוסית בשפה המקצוע את ללמוד אפשרות
8 32 עולים לתלמידים בלימודים עוזרים תלמידים
8 27 בית שיעורי בהכנת עזרה
5 1 אחרת עזרה

 יותר רחב להיקף גם זוכים כלל בדרך יותר המתקשים סיוע, המקבלים התלמידים מבין כי עולה 78 מלוח
 לדוגמה, מתקשים; של גבוהים שיעורים ישנם סיוע, מקבלים שאינם התלמידים מבין אולם, סיוע. של

 גם וכך כלשהו, סיוע מקבלים אינם מקצועות בשני המתקשים תלמידים( )שמונה מהתלמידים כשליש
 סיוע, המקבלים תלמידים כלומר, ויותר. מקצועות בארבעה המתקשים מבין תלמידים( )ארבעה 14%
 מקבלים שאינם מתקשים גם ישנם אולם קשייהם, להיקף פרופורציונלי באופן אותו מקבלים כלל בדרך

סיוע. כל

)באחוזים( הלימוד במקצועות קושי לפי תלמידים בקרב סיוע קבלת :78 לוה
 מתקשים
 בארבעה

 מקצועות
ויותר

 מתקשים
 בשלושה
מקצועות

 מתקשים
 בשני

מקצועות

 מתקשים
 במקצוע

אחד

 אינם
 מתקשים

כלל
 סה״כ

תלמידים
40 33 31 23 21 27 ביחידות עזר שיעורי
28 55 50 29 33 38 בקבוצות עזר שיעורי

הלימודים חומר את לקבל אפשרות
6 0 0 0 4 2 הרוסית בשפה

בשפה המקצוע את ללמוד אפשרות
0 0 0 0 0 0 "רוסית"( המקצוע כולל )לא הרוסית

בלימודים עוזרים תלמידים
60 50 25 37 19 32 עולים לתלמידים
34 31 33 29 17 27 בית שיעורי בהכנת עזרה

0 0 2 3 0 1 אחרת עזרה
14 14 31 34 46 33 סיוע שום מקבלים לא

7 5 2 0 16 7 סיוע קבלת על יודעת לא האם

 יותר או אחד לימוד במקצוע הנכשלים סיוע, המקבלים מבין : 79 מלוח עולים דומה מגמה בעלי ממצאים
 קיימת סיוע מקבלים שאינם אלה מבין אולם, כלל. נכשלו שלא מאלה יותר רחב בהיקף סיוע מקבלים

(.21%) נכשלים של מבוטלת לא קבוצה
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)באחוזים( הלימוד !מקצועית כישלון לפי תלמידים בקרב סיוע קבלת :79 לוח
 במקצוע נכשלו
לפחות אחד

 • נכשלו לא
מקצוע באף

 סה״כ
תלמידים

30 25 27 ביחידות עזר שיעורי
49 33 38 בקבוצות עזר שיעורי

■ - 3 2 הרוסית בשפה הלימודים חומר את לקבל אפשרות
)לא הרוסית בשפה המקצוע את ללמוד אפשרות

0 0 0 "רוסית"( המקצוע כולל
39 28 32 עולים לתלמידים בלימודים עוזרים תלמידים
29 23 27 בית שיעורי בהכנת עזרה

2 1 . 1 אחרת עזרה
21 43 33 סיוע שום מקבלים לא

 לקבל רצונן ועל התלמידים צורכי על עונה הסיוע שבה המידה על נשאלו סיוע מקבלים שילדיהן האמהות
 של מהאמהות שלישים שני לקבלו. רצונן על נשאלו סיוע מקבלים אינם שילדיהן ואמהות נוסף, סיוע

 אלה מאמהות 80%ו- (68%) מספיק אינו שהסיוע טוענות בלימודים כלשהו סיוע המקבלים תלמידים
 של סוג אף מקבלים לא שילדיהן (61%) מהאמהות שלישים כשני נוסף. סיוע יקבלו שילדיהן מעוניינות

(.80 )לוח סיוע בקבלת מעוניינות סיוע

)באחוזים( הספר בבית המתן הסיוע את האס הערכת :80 לוה
האמהות אחוז -

לו! מספיק התלמיד שמקבל הסיוע האם
100 סה״כ

32 כן
68 לא

נוסף! סיוע או סיוע לקבל מעוניינת האם
71 האמהות מסה״כ
80 סיוע מקבלים שילדיהן מהאמהות
61 סיוע* מקבלים אינם שילדיהן מהאמהות

.68ו- 67 בלוחות המפורטים הסיוע מסוגי אחד אף קיבלו לא *

 והיקף בלימודים הקשיים היקף לבין לסיוע הרצון בין הדוק קשר קיים כללי באופן זאת, עם יחד
 להתקדם הרצון על וכן ממשיים, צרכים לבין לסיוע הרצון בין קשר על מצביע והדבר הכישלונות,

 האמהות בקרב במיוחד גבוה סיוע לקבל המעוניינות שיעור 81 מלוח שעולה כפי בלימודים. ולהצליח
 אמהות מבין 44% לדוגמה כך הנכשלים. לתלמידים האמהות בקרב וכן יותר המתקשים לתלמידים
 אמהות בקרב 97%ל- בהשוואה סיוע, יקבלו שילדיהן מעוניינות מקצוע באף מתקשים שאינם התלמידים

ויותר. מקצועות בשלושה המתקשים לילדים

)באחוזים( ונכשלים מתקשים תלמידים לפי סיוע לקבל המעוניינות התלמידים אמהות :81 לוח
 מקצועות בשלושה

ויותר
 או אחד במקצוע

שניים מקצוע באף
97 78 44 מתקשים
86 86 62 נכשלים
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 להם מספיק מקבלים שהתלמידים הסיוע כי דיווחו מתקשים שאינם התלמידים אמהות ממחצית יותר
(.82 )לוח ויותר מקצועות בארבעה למתקשים האמהות בקרב 10% רק לעומת (,53%)

)באחוזים( הלימוד במקצועות קושי לפי מספיק הלימודי הסיוע כי אמהות דיווח :82 לוח
האמהות אחוז לימוד במקצועות קושי

32 סה״ב
53 מקצוע באף מתקשים לא
43 בלבד אחד במקצוע מתקשים
27 מקצועות בשני מתקשים

7 מקצועות בשלושה מתקשים
10 ויותר מקצועות בארבעה מתקשים

הספר בית צוות לבין ההורים בין קשר 4.7
 מאוד מצומצמת הספר בבית קווקז יוצאי ההורים מעורבות כי טוענים חינוך עובדי של מבוטל לא מספר

 בבית ילדיהם עם נעשה מה יודעים אינם חלקם כי היא הטענה האוכלוסייה. שאר של לזו בהשוואה
 פחות באופן כי אם המחקר, בנתוני מאוששת זו מגמה הורים. לאסיפות להגיע ממעטים הם וכי הספר

 )איך הספר בבית ילדיהן עם קורה מה רבה" "במידה יודעות הן כי דיווחו מהאמהות 41% רק קיצוני.
 יודעות". כך כל "לא הן כי הודו 16% זאת, לעומת וכר(. הספר בבית בחברה בלימודים, מסתדר הוא

 לדוגמה: כך בקווקז. שהיתה מזו נמוכה בישראל הספר בית צוות לבין ההורים בין המפגשים תדירות
 בישראל. - 28% רק לעומת בקווקז, הספר בית צוות עם קרובות״ ״לעתים נפגשו מההורים 63%

 העומד ובמידע הספר בבית ההורים במעורבות משמעותית ירידה שחלה היא זה פער של משמעותו
 בית מסגל אחד אף כי דיווחו (63%) מהאמהות שלישים כשני בלימודים. הילד השתלבות בנושא לרשותם

 וכמחציתן הספר, בבית הילד השתלבות בנושא המשפחה מבני מישהו עם מפגש או שיחה יזם לא הספר
 זאת, עם יחד הספר. בית מסגל מישהו עם מפגש יזם לא המשפחה מבני אחד אף כי דיווחו גם (53%)

 מעוניינות היו והן אותן שמטרידים נושאים או קשיים ישנם כי דיווחו (35%) מהאמהות משליש למעלה
 כלכלי סיוע (,51%) בלימודים מצב הם שציינו הבולטים הנושאים הספר. בית סגל עם כך על לשוחח

(.22%) בעברית וקשיים (28%)

 טוב מספיק עברית יודעות אינן שהן משום לשוחח, רצונן למרות הספר בית סגל עם שוחחו לא האמהות
 להן לעזור יכול לא אחד שאף שהרגישו ומשום אמהות( 15 - 32%) זמן להן היה שלא אמהות(, 17 - 35%)
 באסיפות השתתפו לא הן כי דיווחו מהאמהות 4% שרק לציין חשוב זאת, עם יחד אמהות(. תשע ,22%)

 הורים באסיפות השתתפו שלא ההורים לשיעור בדומה וזאת הלימודים. שנת במהלך שנערכו הורים
 בבית ההורים ומעורבות קשר ליצירת מספיקות אינן אלה אסיפות הנראה, כפי .5% על העומד בקווקז
מענה. קיבלו שלא מבוטלים לא צרכים נחשפו זה ובנושא הספר,

 יוצאי הנוער בני בקרב המחקר לממצאי מאוד דומים הספר בית עם ההורים קשר בנושא הממצאים
קווקז.
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התיכון הספר ולבית ביניים לחטיבת המעבר 4.8
 ביניים ומחטיבת ביניים לחטיבת יסודי ספר מבית הבאה הלימודים בשנת שיעברו לתלמידים אמהות

זה. מעבר לקראת ולילדיהן להן שניתנו וההכוונה הייעוץ על נשאלו תיכון, ספר לבית

 המעבר לקראת כלשהם והכוונה ייעוץ קיבלו לא שילדיהן דיווחו מהאמהות גבוה שיעור כי עולה 83 מלוח
 ההורים מעורבות אמהות(. שש ,58%) לתיכון המעבר ולקראת אמהות( 12 ,64%) ביניים לחטיבת
 האמהות מכלל גבוה שיעור (.24%) ביניים לחטיבת העוברים בקרב בעיקר מצומצמת, היא זה בתהליך
 מבוטל לא ושיעור (,43%) המעבר לגבי נוסף למידע זקוקות הן כי דיווחו ביניים, בחטיבת ילמדו שילדיהן

נוסף. למידע הן גם זקוקות (19%) עליונה לחטיבה העוברים לתלמידים האמהות מבין

הספר. לבית ההורים בין בקשר קושי של לקיומו כן, אם נוסף אישוש מהווים אלה ממצאים

)באחוזים( לימודיות מסגרות בין המעבר לקראת הניתן הייעוץ של נבחרים ממדים :83 לוח

לתיכון* יעברו
(n=10)

 לחטיבת יעברו
ביניים*
(n=19)

42 36 המעבר לקראת והכוונה ייעוץ קיבלו התלמידים
שקיבלו אלה )מבין וההכוונה הייעוץ לקבלת שותפים היו ההורים

56 24 והכוונה( ייעוץ
19 43 האמהות( כלל )מבין המעבר בנושא נוסף למידע זקוקות

נוסף( למידע הזקוקות )מבין למידע: זקוקים שבהם בולטים נושאים
50 48 ספר בית בחירת
50 57 לימודים מסלול בחירת
50 37 הספר בית ומאפייני הלימוד דרישות

הבאה הלימודים בשנת *

הביניים לחטיבת היסודי הספר מבית המעבר בעקבות קשיים 4.9
 הספר מבית המעבר בעקבות ילדיהן נתקלו שבהם הקשיים על נשאלו הביניים חטיבת לתלמידי אמהות
 מעניין (.91%) המעבר לאחר כלשהם בקשיים נתקלו לא ילדיהן כי דיווחו האמהות רוב לחטיבה. היסודי

 הביניים בחטיבת חברתית מבחינה יותר טוב מרגישים שילדיהן ציינו אמהות( )עשר 22%ש- לציין אף
 17) 38% כצפוי, טוב. פחות מרגישים שהם ציינו אמהות( )שתי 4% ורק היסודי, הספר בבית מאשר

 האמהות שיעורי בולטים שוב, (.84 )לוח יותר גבוהה בחטיבה בלימודים הקושי דרגת כי דיווחו אמהות(
 יחס כי מדווחות (75%) האמהות רוב השונים. בנושאים ילדיהן מצב מה יודעות״ ״אינן שהן שדיווחו
 ידעו לא מבוטל לא שיעור כאן גם היסודי. הספר בבית שניתן ליחס זהה בחטיבה ילדיהן כלפי המורים

(.14%) המורים יחס בנושא לדווח
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)באחוזים( ביניים לחטיבת יסודי ספר בית בין נבחרים השוואה ממדי :84 לוח
אמהות הממד

מרגיש/ה התלמיד/ה חברתית מבחינה
22 יסודי ספר בבית מאשר יותר טוב
64 דבר אותו
4 טוב פחות

10 יודעת לא

התלמיד/ה כלפי המורים יחס
9 יותר טוב

75 דבר אותו
2 יותר גרוע

14 יודעת לא

בלימודים הקושי דרגת
38 יותר גבוהה
43 דבר אותו

2 יותר נמוכה
17 יודעת לא

העברית בשפה שליטה 4.10
 כשליש להערכת בלימודים. כישלון או הצלחה על ישיר כאופן להשפיע עשויה העברית בשפה השליטה

 "עם - 9% קשיים״, ״מעט עם יכולים - 17% בעברית, מכתב לכתוב ״מתקשים״ ילדיהן מהאמהות,
 ־ 17% דומה: באופן בעברית ספר לקרוא ילדיהן יכולת את מעריכות האמהות לא״. ״כלל - 6%ו- הרבה״

 בשפה השליטה (.85 )לוח יכולים״ לא ״כלל - 4%ו- קשיים״ הרבה ״עם - 11% קשיים״, ״מעט עם
 עולה וכן (,P<0.05) בנות בקרב יותר טובה (,P<0.00) הוותק עם מובהק באופן כצפוי משתפרת העברית

(.PO.01) ובכתיבה (P<0.05) בקריאה הגיל עם

)באחוזים( ואמהותיהם הילדים בקרב העברית בשפה שליטת :85 לוח
 בכלל

לא
 הרבה עם

קשיים
 מעט עם

קשיים
 חופשי באופן

חופשי כמעט או
יכולים הילדים

1 3 12 84 העברית בשפה לשוחח
4 11 17 68 בעברית ספר לקרוא
6 9 17 68 בעברית מכתב לכתוב
2 2 14 82 בעברית משודרת טלוויזיה תכנית להבין

יכולות האמהות
13 19 31 37 בעברית פשוטה שיחה להבין
16 19 33 32 בעברית פשוטה שיחה לשוחח
48 22 14 16 בעברית פשוט מכתב לקרוא
56 20 11 13 בעברית פשוט מכתב לכתוב
26 30 28 16 בעברית משודרת טלוויזיה תכנית להבין
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 מאוד, חלשה העברית בשפה האמהות של שליטתן קווקז, יוצאי הנוער בני על במחקר גם שנמצא כפי
 על העידו (48%) כמחציתן האמהות, של הרב הוותק אף על לדוגמה, ילדיהן. משליטת יותר הרבה ונמוכה

 לכתוב יכולות לא כלל (56%) ממחציתן ולמעלה בעברית פשוט מכתב לקרוא יכולות לא כלל הן כי עצמן
(.85 )לוח בעברית פשוט מכתב

חברתית השתלבות .5
 של החברתית ההשתלבות חשיבות את מבליטה נוער, ובני ילדים בקרב השווים קבוצת של הדומיננטיות

 ועל בלימודים כישלון על או הצלחה על להשפיע עשויה החברתית ההשתלבות עולים. נוער ובני ילדים
 בהשתלבותם ייחודיים קשיים על ומדווחים חוזרים השירותים נותני מהקליטה. כללית רצון שביעות

 העולים את ביניהם לשלב הוותיקים נכונות היעדר הוא הקשיים בין והבולט קווקז, יוצאי של החברתית
 ההשתלבות של היבטים מספר נבחנו זה במחקר תרבותית. מובלעת על קווקז יוצאי לשמירת במקביל

היקפה. ועל התופעה מאפייני על לעמוד במטרה החברתית,

)באחוזים( האמתות דיווח לסי חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :86 לוח
האמהות אחוז

74 נפש חבר יש לילד •
26 חברים מספיק אין לילד •

:הפנוי זמנו את לבלות מי עם יש לילד •
56 תמיד
38 יש כלל בדרך

5 אין כלל בדרך
1 אין פעם אף

:עם* הפנוי זמנו את מבלה כלל בדרך הילד •
53 קווקז לוצאי עולים חברים
46 קווקז יוצאי שאינם עולים חברים
51 ותיקים ישראלים חברים
31 משפחה בני

1 אחר

32 קווקז עולי הם החברים רוב
19 ותיק** ישראלי חבר אף אין לילד

 .100%ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר על לענות היה ניתן *
ותיק. ולא עולה לא ־ חבר אף אין שלילדיהן שדיווחו 2% כולל **

 זאת, עם יחד הפנוי. זמנם את לבלות מי עם יש לרובם וכי נפש" "חבר יש הילדים לרוב כי עולה 86 מלוח
 באופן כללי באופן מתחלק הפנוי הזמן בילוי חברים. מספיק אין לילדיהן כי דיווחו (26%) מהאמהות רבע

 עולים חברים ובין (51%) ותיקים ישראלים חברים בין (,53%) קווקז יוצאי עולים חברים בין דומה
 רק המשפחה. במחיצת הפנוי זמנם את מבלים אף (31%) מהילדים כשליש (.46%) קווקז יוצאי שאינם
 אין כי מדווחות מהן 19%ו- קווקז, עולי הם ילדיהן של החברים רוב כי מדווחות מהאמהות כשליש

 בקרב 39%מ- (:P0.01) בוותק העלייה עם מובהק באופן יורד זה שיעור ותיק. ישראלי חבר אף לילדיהן
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 התחברות על מצביעים אלו ממצאים ויותר. שנים שש לשוהים 6% ועוד שנים ארבע עד בארץ השוהים
 מבני 40%ל- : 18-14 בני נוער בני מאשר וותיקים ישראלים עם ה׳-ט׳ כיתות תלמידי של יותר נפוצה
ותיק. ישראלי חבר אף אין קווקז יוצאי הנוער

 היתה אמהות של משמעותית קבוצה אך בחיוב, הישראלים הילדים עם הקשר את רואות האמהות רוב
 יחס את מעריכות מהן אחוזים עשר שבעה ותיקים. ישראלים ילדים עם האינטראקציה כלפי ביקורתית
 קווקז(; יוצאי שאינם העולים יחס את כך המעריכות 5%כ־ רק )לעומת כשלילי ילדיהן כלפי הוותיקים

 עולים, היותם בשל פעם" "מדי או קרובות" "לעתים ילדיהן כלפי ועלבונות הצקות על מדווחות 27%
(.87 )לוח הוותיקים הישראלים קבוצת היא ומעליבה מציקה כלל שבדרך והקבוצה

)באחוזים( האמהות הערכת לפי ועלבוגות הצקות הילדים, כלפי היחס :87 לוח jw 'w׳״ ׳«, ״׳✓י י ״־״׳י • ׳״ ״״
האמהות אחוז

ילדיהן כלפי הוותיקים הילדים יחס את האמהות הערכת
22 מאוד טוב
58 טוב
13 טוב כך כל לא
4 טוב לא בכלל
3 יודעת לא

עולים היותם בשל הילדים והעלבת ההצקות תדירות
12 קרובות לעתים
15 פעם מדי
16 רחוקות לעתים
56 פעם אף

1 יודעת לא

ז* ומציק מעליב בעיקר מי
98 ותיקים ישראלים ילדים
10 מקווקז לא עולים ילדים י

5 מקווקז עולים ילדים
3 אחר

.100%ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר על לענות היה ניתן *

 לא קבוצה קיימת אולם חברתי, בידוד או ניכור של רחבה תופעה על להצביע ניתן לא כן, אם כללי, באופן
 העולה ממצא כבעייתיים, הוותיקה האוכלוסייה עם הגומלין יחסי את המעריכות אמהות של מבוטלת

השירותים. נותני של דיווחם עם אחד בקנה

עצמית-לאומית זהות .6
 של שונים רכיבים רכישת של הדרגתי תהליך מתלווה החדשה בחברה המהגר של הקליטה לתהליך
 של האישית מהזהות כחלק הלאומית הזהות של אלמנטים אימוץ תוך והפנמתם, החדשה התרבות

 שהיא הזהות ולתפיסת האם של זהותה לתפיסת התייחסות תוך נבדק הזהות גיבוש נושא הפרט.
לילדה. מייחסת
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:הם 88 מלוח העולים הבולטים הממצאים
 כיותר עצמן את רואות (6%) מעטות אמהות רק זו, עולים אוכלוסיית של בארץ הגבוה הוותק אף על א(

 קווקזיות כיותר עצמן רואות (63%) שלישים ושני לגמרי, כישראליות או מקווקזיות ישראליות
מידה. באותה וקווקזית ישראלית - ״מאוזנת״ זהות יש לכשליש לגמרי. כקווקזיות או מישראליות

 כיותר ילדיהן את רואות 30% :העצמית מתפיסתן מאוד שונה ילדיהן זהות את האמהות תפיסת
 או מישראלים קווקזים כיותר ילדיהן את רואות 24%ו־ לגמרי כישראלים או מקווקזים ישראלים
לגמרי. כקווקזים

 לראות רוצות ממחציתן למעלה מאוזנת; או דואלית זהות היא האמהות בעיני ביותר הרצויה הזהות ב(
 מסוים ביטוי זה בממצא יש (.58%) ילדיהן לגבי גם וכך מידה, באותה וישראליות כקווקזיות עצמן

המוצא. וזהות תרבות על שמירה כדי תוך אך ישראלית, זהות לאימוץ

)באחוזים( האמהות דיווח לפי עצמית זחות :88 לוח

 כקווקזי/ת
לגמרי

 כיותר
 קווקזי/ת

מישראלי/ת

 כישראלי/ת
 וקווקזי/ת

 באותה
המידה

 כיותר
 ישראלי/ת
מקווקזי/ת

 כישראלי/ת
לגמרי

15 48 31 2 4 עצמך? את רואה את כיצד
10 19 55 5 11 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד
7 17 46 16 14 ילדך? את רואה את כיצד
4 13 58 6 19 ילדך? את לראות רוצה היית כיצד

 יותר כישראלים ילדיהן את לראות והרוצות ילדיהן את הרואות האמהות שיעור עולה בוותק העלייה עם
 רוצות שנים ארבע עד בארץ השוהות האמהות מבין 13% רק לדוגמה, כך (.P<0.01) כקווקזים מאשר
ויותר. שנים שש בארץ השוהות מבין 39% - ולעומתן קווקזים, מאשר ישראלים כיותר ילדיהן את לראות

 האמהות לרוב .89 מלוח עולה מוצאם תרבות על לשמירה חשיבות מייחסות שהאמהות לטענה אישוש
 לילדיהן כי מדווחות (67%) מהן שלישים משני ולמעלה (,84%) הקווקזית המסורת על לשמור חשוב
 לשמירה יותר רבה חשיבות מייחסות מהאמהות חלק כי מעידים הממצאים זו. מסורת על לשמור חשוב

ילדיהן. מאשר הקווקזית, המסורת על

)באחוזים( האמהות דיווח על-פי הקווקזית המסורת על השמירה חשיבות :89 לוח
 חשוב לא

כלל
 כך כל לא

חשוב חשוב
 חשוב
מאוד

4 12 40 44 הקווקזית המסורת על לשמור לך חשוב כמה עד
9 24 35 32 הקווקזית המסורת על לשמור לבנך חשוב כמה עד
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פורמלי בלתי לחינוך במסגרות והשתלבות פנאי פעילות .7
 בילוי כגון מאורגנת בלתי פנאי פעילות - האחד :מישורים בשני נבדקה הילדים בקרב הפנאי פעילות

(.91 )לוח פורמלי בלתי לחינוך במסגרות פעילות - והשני ; (90 )לוח בטלוויזיה וצפייה חברים במחיצת

 הפנוי זמנם את לבלות מי עם יש (94%) הילדים לרוב חברתית, השתלבות על בפרק צוין שכבר כפי
 היא קווקז יוצאי הילדים בקרב ביותר הנפוצה מאורגנת הלא הפנאי פעילות כלל". "בדרך או "תמיד"

(.90 )לוח לבנות בנים בין הבדל ללא חברים, במחיצת ובילוי בבית בילוי

)באחוזיס( מין לפי קווקז מצאי ילדיס בקרב פנאי פעילות :90 ליק
בנות בנים סה״ב

37 33 35 בעיר מסתובב
80 84 81 חברים עם מבלה

100 98 99 וכר ספרים מוסיקה, טלוויזיה, - בבית מבלה
6 8 7 בקולנוע בסרטים צופה

 (44%) הבנים בקרב יותר גבוה שיעורם שונים. בחוגים משתתפים מהילדים שליש כי עולה 91 מלוח
 ייתכן (.P<0.01) קווקז יוצאי הנוער בני בקרב גם נמצא דומה ממצא (.P<0.00) (21%) הבנות בקרב מאשר

 מהבדלים ונובעים הקווקזית לתרבות מיוחדים בחוגים ההשתתפות בשיעורי לבנות בנים בין שהפערים
 בהרבה גבוה קווקז יוצאי ילדים בקרב בחוגים המשתתפים שיעור מין. לתפקידי בסוציאליזציה

 נוער בתנועת החברים הילדים הם בודדים (.17%) קווקז יוצאי נוער בני בקרב שנמצא המקביל מהשיעור
(.8%) עולים במועדון מבקרים ובודדים (1%)

)באחוזיס( מין לפי קווקז מצאי ילדיס בקרב פורמלי בלתי למיגון במסגרות השתלבות :91 לוח
בנות בנים סח״כ

21 44 32 עולים( מועדון כולל )לא שונים בחוגים משתתף
0 2 1 נוער בתנועת חבר
5 10 8 עולים במועדון מבקר

 כלשהי מאורגנת פנאי בפעילות ישתתפו ילדיהן כי מעוניינות האמהות מכלל אחוזים וארבעה שלושים
 ואם (59%) הגבוה המחיר משום אם שכזו, בפעילות עוסקים לא ילדיהן אך וכר( ספורט נבחרת )חוג,

 תמונה הצטיירה הנוער בני בקרב גם (.17%) וכר מועד מקום, - זו פעילות על במידע המחסור משום
 שם גם זאת. עושים לא הם אך מאורגנת, בפעילות ישתתפו שילדיהן מעוניינות מהאמהות 38% :דומה

 בפעילות חלק לקחת הנוער בני מצד רצון חוסר גם ניכר אולם (,41%) הגבוה המחיר היא הבולטת הסיבה
(.21%) כזו

 "בדרך 29%ו- יודעות" "תמיד 69% :הפנוי בזמנם עושים ילדיהן מה יודעות הן כי מדווחות האמהות רוב
 (,95%) לצאת לו מותר אם מחליטים הילד אבי או הן כי מעידות מהאמהות המכריע הרוב יודעות״. כלל

(.90%) לצאת לו מותר מי ועם (97%) לחזור שעה באיזו
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מידע וצורכי שירותים נותני עם קשר .8
 לשכת :כגון יותר, רחב שלהם היעד שקהל השירותים את מכירות מהאמהות יותר גבוה שיעור כצפוי,
 בעירייה הקליטה ומחלקת (51%) רווחה לשכת (,62%) עירונית ספרייה (,65%) מתנ״ס' (,88%) עבודה

(.92 )לוח (50%)

)באחוזים( לילדים סיוע בשירותי ושימוש היכרות דפוסי :92 לוח
 השתמש מהמשפחה מישהו

זה* בשירות
 את מכירה האם

השירות
56 50 בעירייה הקליטה מחלקת
50 51 רווחה שירותי - רווחה לשכת
32 3 נוער לקידום יחידה
76 46 בעירייה החינוך מחלקת
39 17 הפסיכולוגי השירות
41 10 סדיר ביקור קצין
71 88 העבודה לשכת
49 65 מתנ״ס
59 62 עירונית ספרייה
25 15 קונסרבטוריון - למוסיקה מרכז

זה. שירות מכירה כי דיווחה האם בהן המשפחות מבין *

 מהאמהות 42% לדוגמה כך השירותים. נותני לבין האמהות בין בקשר שונים קשיים עולים 93 מלוח
 ועוד, זאת פעם". "אף - 26%ו- רחוקות״ ״לעתים צורכיהן את מבינים השירותים נותני כי מדווחות

 הן כי להן, לעזור משתדלים לא כי בכבוד, אליהן מתייחסים לא כי מדווחות מהאמהות גבוה שיעור
מועילות. תמיד לא מקבלות שהן העצות וכי לרעה, מופלות

)באחוזים( שירותים מתני לבין קווקז יוצאי לילדים אמהות בין הקשר טיב :93 לוח
“ אף לעתים לעתים אלה מגורמים סיוע לקבל פונה כשאת

______פעם רחוקות קרובות תמיד_______________________________ מרגישה את

 יודעת" "לא ענו מהאמהות אחוזים ארבעה *
יודעת" "לא ענו מהאמהות אחוזים שני **

26 42 22 10 וכף( בקשותייך את בעיותייך, )את אותך מבינים שהם
13 23 40 24 בכבוד אלייך שמתייחסים
19 40 31 .10 לך לעזור שמשתדלים
16 12 33 35 לאחרים* נותנים שהם ליחס שווה יחס לך שנותנים
28 40 24 6 עוזרים** באמת נותנים שהם והסיוע שהעצות

 השירותים. נותני עם בעייתי קשר על דיווחו האמהות :דומה מגמה נמצאה הנוער בני בקרב במחקר גם
 לא פעם" ש״אף - 23%ו- רחוקות״ ״לעתים רק אותן מבינים השירותים נותני כי דיווחו 33% לדוגמה:
אותן. מבינים

 הספר, לבית מחוץ השירותים לנותני האמהות בין שנוצר הקשר טיב בין ניכר הבדל מסתמן מהנתונים
יותר. הרבה חיובי נראה השני בעוד למדי, בעייתי נראה האחד הספר. בית סגל עם הקשר טיב לבין
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 של הלימודים בנושא ובעיקר ־ נושאים במספר במידע צורך על מדווחות מהאמהות ניכרים שיעורים
 מרבע למעלה הילדים, של הצעיר גילם שלמרות לציין מעניין (.94 )לוח (57%) פנאי ופעילות (80%) ילדיהן

לילדיהן. עבודה אפשרויות על במידע שלהן הצורך את ציינו (28%) מהאמהות

)באחוזים( האמהות בקרב מידע צורכי ?94 לוח
אמהות הנדרש המידע

80 הילד/ים ללימודי הקשורים נושאים
28 לילד/ים עבודה אפשרויות
57 הפנאי בשעות פעילות
28 אישיים בעניינים ייעוץ קבלת

 הצורך כי עולה משפחתם ומבנה הילדים גיל לבין שונים בנושאים המידע צורכי בין הקשר מבדיקת
 גבוה אישיים בעניינים בייעוץ הצורך וכי (P<0.01) הגיל עם עולה לילד עבודה אפשרויות בנושא במידע

(.P<0.01) חד-הוריות משפחות בקרב יותר

בחיים ומטרות ערכים .9
 חיים מתחומי מטרות של רשימה בפניהן הוצגה הילדים, אמהות של הערכי עולמם על לעמוד במטרה
 מידת את לציין התבקשו האמהות ועוד. לחברה תרומה ההשכלה, תחום הכלכלי, התחום שונים:

(.95 )לוח אלה מטרות להשגת מייחסות שהן החשיבות

לא בכלל לאכל-כך חשוב
______________________)באחוזים( בחיים ומטרות לערכים האמהות שמייחסות החשיבות ?95 לוח

חשוב חשוב חשוב מאוד הערך/מטרה
3 4 47 46 מעניין במקצוע לעסוק
2 3 40 55 משפחה להקים
5 4 43 48 בלימודים הישגים

3 32 65 קבועה )עבודה( במשרה לעבוד
את ולפתח עצמי את לממש( )או למצות

4 4 52 40 שלי הכישוריס/כישרונות
- 2 21 77 כלכלית להתקדם

27 25 35 12 בצבא* להצליח
3 7 58 32 מהחיים ליהנות

10 20 51 19 מכובד חברתי מעמד לי שיהיה
4 3 78 15 )לאחרים( לזולת לעזור
2 5 44 49 כסף הרבה להרוויח

16 14 28 42 גבוהה השכלה לרכוש
5 4 76 15 למדינה( )לתת למדינה לתרום

10 19 46 25 לארץ בחוץ לבלות
18 37 39 6 ציבורית בפעילות להשתתף

1 7 71 21 מצוות לקיים
6 19 59 16 תורה ללמוד

יודעת" "לא ענו מהאמהות 1%ש־ כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
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 כי ציינו מהן 77% לדוגמה, כך כלכלית; להצלחה רבה חשיבות מייחסות האמהות מהנתונים, שעולה כפי
 גם כסף. הרבה להרוויח מאוד חשוב כי דיווחו וכמחציתן כלכלית, מבחינה בחיים להתקדם מאוד חשוב
 מעניין במקצוע לעסוק מאוד חשוב כי ציינו מהאמהות כמחצית כך בחשיבותו. בולט התעסוקה תחום

 מייחסות שהאמהות החשיבות קבועה. במשרה לעבוד מאוד שחשוב ציינו (65%) יותר גבוה אף ושיעור
 והן הכלכלי בתחום הן שלהן הקשיים רקע על היטב מובנת בעבודה ולהשתלבות הכלכלית להצלחה
התעסוקה. בתחום

 השכלה ולרכישת (,48%) בלימודים להישגים רבה חשיבות ייחסו מהאמהות כמחצית אלה, מטרות לצד
(.42%) גבוהה

 ייחסו 15% רק אמנם ולמדינה. לחברה לתרום לנכונותם מתייחסות לעולים שהוצגו מהמטרות חלק
"חשובה". מטרה בכך ראו רבעים משלושה למעלה אך רבה, חשיבות למדינה ולתרומה לזולת לעזרה

 למעט מין, ולפי ותק לפי מהמטרות אחת לכל מייחסות שהאמהות בחשיבות הבדלים על להצביע ניתן לא
 "לעזור ולערך (,PO.01) לבנים לאמהות יותר רבה חשיבות בעת היתה שכצפוי בצבא״ ״להצליח המטרה
(.P<0.05) יותר רבה חשיבות לו ייחסו לבנים שאמהות לזולת״,

בארץ הקליטה של כללית הערכה .10
 זו תחושת (.47%) בארץ מקליטתן רצון שביעות חוסר הביעו מהאמהות גבוה שיעור כי עולה 96 מלוח
 לעלות ההחלטה על חוזרות היו שלא "חושבות" מהאמהות 13%ש- בכך קונקרטי ביטוי לידי באה

 על חוזרות שהיו בטוחות (37%) כשליש רק זו. החלטה על חוזרות היו שלא ״בטוחות״ 9%ו- לישראל
ילדיהן. מקליטת רצון שביעות אינן (24%) יותר נמוך שאחוז לציין חשוב ההחלטה.

 האמהות (.96 )לוח המשפחה של ירוד כלכלי מצב היא האמהות רוב מתמודדות שאיתה העיקרית הבעיה
 הכלכלי שמצבן הסיכויים כי מעריכות מחציתן ישתפר: זה שמצב לסיכויים באשר פסימיות מגלות
 בעיית היא נוספת נפוצה בעיה טובים". לא "מאוד 17%ו- טובים" כך כל "לא הם הזמן במשך ישתפר

זוגן. בני של והן עצמן האמהות של הן תעסוקה,

 יוצאי הנוער בני אמהות בקרב נמצאו הקליטה מתהליך הרצון שביעות בנושא מאוד דומים ממצאים
 9%ו- מרוצות כך כל לא כשליש מרוצות", "די מחציתן בארץ, מקליטתן מאוד" "מרוצות 2% רק :קווקז

 חושבות מהאמהות 14% :דומים ממצאים התקבלו ארצה, לעלות ההחלטה בנושא גם כלל. מרוצות אינן
שלא. בטוחות - 14%ו- ארצה לעלות ההחלטה על חוזרות היו שלא

 מברית עולים נוער בני בקרב במחקר גם נמצאו לישראל לעלות ההחלטה בנושא דומים ממצאים
עולה(. נוער )מחקר בארץ יישובים בחמישה שנערך לשעבר המועצות
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)באחוזים( לישראל לעלות ההמלטה כלפי ועמדותיהן מהקליטה; האמהות רצע שביעות :96 לוח
אמהות

האם מקליטת רצע שביעות
2 מאוד מרוצה

51 מרוצה
36 מרוצה כך כל לא
11 כלל מרוצה לא

בארץ הילד מקליטת רצע שביעות
7 מאוד מרוצה

69 מרוצה
17 מרוצה כך כל לא

7 כלל מרוצה לא

כיום" האם מתמודדת שאיתן עיקריות בעיות
73 המשפחה של כלכלי מצב
46 האם תעסוקת
34 הזוג בן של תעסוקה
23 דיור
19 העברית השפה לימוד
14 ביורוקרטיה

לישראלי לעלות ההחלטה על חוזרת היית האם
37 שכן בטוחה אני
38 שכן חשובת אני
13 שלא חושבת אני

9 שלא בטוחה אני
3 יודעת לא

 ניתן כיום?" מתמודדת את שאיתן העיקריות הבעיות "מהן לשאלה האם תשובת של שכיחות קטגוריות מוצגות *
.100%ל־ מסתכמים הנתונים אין כך ומשום אחת, מתשובה יותר על לענות היה

 המצב את ציינו 73% היום. מתמודדות הן שאיתן עיקריות בעיות 3 עד לציין נתבקשו גם האמהות
 השפה לימוד -19% הדיור, בעיית - 23% זוגן(, בני של או )שלהן התעסוקה - 56% המשפחה, של הכלכלי

העברית.

עיקריים ממצאים סיכום .11
ה׳-ט׳. כיתות תלמידי של נוסף מדגם הנוכחי במחקר נכלל יותר, מוקדם בשלב ובעיות קשיים לזהות כדי

 ה׳-ט׳ כיתות תלמידי לילדים אמהות 140 של ארצי מדגם עם ראיונות על התבסס המחקר של זה חלק
 אפריל־יולי בחודשים התבצעו האמהות עם הראיונות ואילך. 1989 מינואר לארץ שעלו (,15־10 )גילאי

 פנים ריאיון כללו המחקר כלי קווקז. יוצאי היו הם אף שמחציתם רוסית, דוברי מראיינים על-ידי 1997
עצמי. למילוי ושאלון פנים אל
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הילדים משפחות של רקע מאפייני 11,1
ויותר. שנים שש של ותק בעלות מהן 41% - בארץ יחסית ותיקות הילדים משפחות :בארץ ותק .
 נמוכים שיעורים (.29%) ומדרבנט (39%) מבאקו בעיקר ארצה עלו הילדים משפחות המוצא: יישובי .

ועוד. מקובה ממחצ׳קלה, עלו יותר
 סיימו רובם על-תיכונית, השכלה בעלי הם הילדים מהורי 40%מ- למעלה ההורים: השכלת רמת .

תיכון. ספר בית סיימו לא מההורים כשליש אוניברסיטאיים. לימודים ולא מכללות
חד-הוריות. משפחות הן מהמשפחות 18% :הוריות חר־ משפחות .
 אינו הזוג מבני אחד אף מהמשפחות 11%ב־ עובדים; הזוג בני שני מהמשפחות במחצית תעסוקה: .

עובד.
 עלייתן בטרם עסקו מהאמהות 23% לדוגמה, המקצועי. בסטטוס מאוד משמעותית ירידה ניכרת

בארץ. אלו במקצועות עובדות מהן 30/0 רק אולם, ומדעיים, אקדמיים במקצועות
 רוב לכיסוי מספיקות" אינן "כלל המשפחה שהכנסות דיווחו מהאמהות 29% כלכליים: קשיים .

הבסיסיים. היום־יומיים הצרכים
הנוער. בני של הרקע למאפייני רבה במידה דומים הילדים של אלה מאפיינים

העברית בשפה שליטה 11.2
הילידית. השפה על בנוסף בעברית, ילדיהן עם מדברות הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים ארבעים .
 שלושים בארץ. יחסית הרב הוותק למרות בעברית, האמהות של הנמוכה השליטה רמת מאוד בולטת .

 בעברית פשוטה שיחה לשוחח יכולות" לא "כלל או מאוד" "מתקשות מהאמהות אחוזים וארבעה
בעברית. פשוט מכתב לקרוא יכולות" לא "כלל או מאוד" "מתקשות 60%ו-

 האמהות, דיווחי לפי אולם אמהותיהם, של מזו יותר גבוהה הילדים של בעברית השליטה רמת כצפוי, .
 "אינם או מאוד" "מתקשים 16%ו- בעברית ספר לקרוא יכולים" "אינם או מאוד" "מתקשים 14%

העברית. בשפה מכתב לכתוב יכולים"

משפחותיהם לבין הילדים בין גומלין יחסי 11.3
העלייה מאז במשפחה שינויים א.
 העלייה עקב ילדיהן לבין בינן ביחסים שינוי חל לא כי דיווחו (84%) האמהות רוב לציפיות, בניגוד .

לארץ.
 האמהות של גבוהים אחוזים ענו העלייה, מאז חלו שאולי ספציפיים שינויים על לשאלות בתשובה .

 "פחות שהן מדווחות מהאמהות 76% - שינוי עבר הילדים לבין ההורים בין העזרה מאזן בחיוב.
 העלייה. לפני מאשר יותר" להן "עוזרים שילדיהן דיווחו 74%ו- העלייה, מאז לילדיהן לעזור" יכולות

ילדיהן. עם לבלות זמן פחות להן יש שכעת ציינו מהאמהות שלישים שני
 בבית. מריבות יותר שיש ציינו 20%וכ- בקולן שומעים פחות שילדיהן ציינו (24%) מהאמהות כרבע .

העלייה. לפני מאשר כבוד בפחות אליהן מתנהגים שילדיהן דיווחו מהאמהות 6% רק זאת, למרות
 אחים עם מריבות של רקע על בעיקר לילדיהן, ביניהן תכופים סכסוכים על דיווחו מהאמהות רבע .

הספר. לבית הקשורים ונושאים וניקיון סדר על שמירה ואחיות,
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 של שונים בממדים שינויים חלו שאמנם ולומר לסכם ניתן הנוער, בני על במחקר נמצא שאף כפי כך,
ל״משבר". סימן בהם אלן עדיין אך המשפחתית, האינטראקציה

במשפחה הסמכות מקור ב.

 בניגוד וזאת האם, היא שונים בנושאים "רשות" לבקש כדי פונים הילדים שאליה הבולטת הדמות .
הבכור. האח של או הסבתא של בולט לתפקיד מהשטח, דיווחים על המבוססת לציפייה,

 בנושאים רשות לקבל נדרשים הילדים ההורים. מעורבות ניכרת בהחלט שנבדקו, הנושאים ברוב .
ועוד. פנאי עבודה, לימודים, שונים:

בלימודים השתלבות 11.4
הספר מבית רצון שביעות א.
 אמהות של הכללית הרצון שביעות הנוער, בני של לאמהות בדומה הספר: מבית כללית רצון שביעות .

מאוד". "מרוצות מהן 7% רק אולם הספר, מבית ״מרוצות״ 72%:למדי גבוהה הילדים
 מהאמהות 39% יותר. נמוכה הספר בבית המשמעת מרמת הרצון שביעות הספר: בבית משמעת .

מדי. כחלשה הספר בבית המשמעת את מעריכות
 ילדיהן כלפי והן האמהות כלפי הן הספר בתי צוות מיחס הרצון שביעות הספר: בית צוות יחס .

 כלפיהן. ־ 87%ו- ילדיהן כלפי הספר בית צוות מיחס רצון שביעות הביעו מהאמהות 84% :גבוהה
 ישראלים הורים לו שזוכים ליחס זהה ליחס זוכות שהן דיווחו מהאמהות אחוזים ושישה שמונים
גרוע". "יותר כלפיהן שהיחס טענו 8% רק ותיקים.

 הרצון שביעות לעומת גבוהה, הספר בית סגל עם ומהקשר הספר מבית הרצון שביעות כללי, באופן
מאוד. כבעייתי האמהות על-ידי שמוערך קשר ־ הספר לבית מחוץ שירותים נותני עם מהקשר

בלימודים והצלחות קשיים ב.
 )תלמיד בכיתה ילדיהן של המעמד את האמהות של סובייקטיבית הערכה :היבטים במספר נבחן זה נושא
הלימוד. במקצועות כישלונות ;הלימוד במקצועות והצלחות קשיים ;מצטיין( או טוב רגיל, חלש,

 כתלמידים - כמחצית ״חלשים״, כתלמידים ילדיהן את מגדירות מהאמהות אחוזים עשר שנים .
כ״מצטיינים". - 12%וכ־ ;״טובים״ כתלמידים - כשליש ״רגילים״,

 40% אך יותר, או מקצועות בשני במיוחד״ ״מצליחים שילדיהן ציינו האמהות ממחצית יותר ♦
יותר. או מקצועות בשני מתקשים ילדיהן כי דיווחו מהאמהות

 שבהם המקצועות מספר ־ לקושי יותר אובייקטיבי מדד גם נבדק הסובייקטיביות לתחושות מעבר .
 מדויק מידע להן אין כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שלושה בתעודה. נכשל ציון הילדים קיבלו
בלבד. אחד במקצוע - 15%ו- ויותר, מקצועות בשני נכשלו ילדיהן כי דיווחו 12%;בנושא

לתלמידים חניתו חסיוע ג.
 נתקלים התלמידים שבהם במקצועות קונקרטי לסיוע מתייחס עולים לתלמידים הניתן הסיוע נושא

הספר. לבית הקשורים נושאים של רחב במיגוון והכוונה לייעוץ וכן בקושי
 הספר; בבתי הלימוד במקצועות קונקרטי סיוע של רחב מיגוון קיים כי עולה האמהות מדיווח .

 עם יחד ליחידים. עזר ושיעורי יותר חזקים מתלמידים עזרה בקבוצות, עזר שיעורי :בהם הבולטים
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 סיוע מקבלים ילדיהן אם יודעות שאינן (7%) אמהות של מבוטל, לא אך נמוך, שיעור קיים זאת,
בלימודים. כלשהו

 לקבל נוטים יותר המתקשים סיוע, המקבלים מבין :הקושי להיקף בהתאם כלל בדרך ניתן הסיוע .
 כי מעידות שאמהותיהם תלמידים של גדולה קבוצה קיימת זאת, עם יחד סיוע. של יותר נרחב היקף

 מקצועות בשני מהמתקשים משליש למעלה לדוגמה, כך סיוע. כל מקבלים אינם אך מתקשים, הם
 מהאמהות שלישים שני כלשהו. סיוע מקבלים אינם לפחות אחד במקצוע מהנכשלים 21%ו- (31%)

 (80%) הגדול ורובן מספיק, אינו הסיוע כי מעריכות סיוע של אחד סוג לפחות מקבלים שילדיהן
נוסף. סיוע בקבלת מעוניינות

מלימודים היעדרויות ד.
 על הספר. לבית בהסתגלות לקושי וביטוי לנשירה, ראשון סממן להוות עשויות מלימודים היעדרויות

 הדעת את עליה לתת יש כך ומשום צעיר, בגיל במיוחד חמורה מלימודים היעדרות וכמה כמה אחת
 פוגמת ההיעדרות שעצם לשער גם שניתן כמובן מאוחר. יותר בגיל הספר מבית נשירה למניעת ולפעול

בלימודיו. התלמיד של ההצלחה בסיכויי

 ויותר. בחודש פעמים ארבע מחלה( עקב )שלא הספר מבית נעדרו ילדיהן כי דיווחו מהאמהות 5%כ-
מהלימודים. ילדיהן היעדרות תדירות בנושא מידע להן אין כי דיווחו 8% אולם,

בחינוך הברוכות הוצאות במימון קשיים ה.
 לא שילדיהן קרה (11%) קרובות״ ״לעתים או (3%) ש״תמיד״ דיווחו מהאמהות אחוזים עשר ארבעה

 מהשיעורים בהרבה נמוכים )שיעורים הטיול בעבור לשלם הקושי עקב הספר בית של בטיול השתתפו
 ציוד לילדים חסר (15%) קרובות ״לעתים או (1%) ש״תמיד״ ציינו - 16%ו- הנוער(, בני על-ידי המדווחים

כלכליים. קשיים עקב ספר בית

הספר לבית ההורים בין הקשר ו.
 ורק הספר, בבית ילדיהן עם קורה מה יודעות" כך כל "לא הן כי דיווחו מהאמהות אחוזים עשר שישה .

רבה". "במידה יודעות 41%
 מבני מישהו עם או איתן יזם לא הספר בית מצוות אחד אף כי דיווחו אחוזים ושלושה שישים .

 יזמו לא הן אף האמהות כמחצית השנה. במהלך בלימודים הילד ■השתלבות בנושא שיחה המשפחה
 לשוחח מעוניינות היו שעליהם קשיים ישנם כי דיווחו (35%) משליש למעלה זאת לעומת כזאת. שיחה

הספר. בית סגל עם
 סגל עם קשר ליצירת העיקריים המכשולים עצמן, האמהות להערכת הנוער, בני על לממצאים בדומה ♦

להן. לעזור יכול לא אחד שאף והתחושה בזמן מחסור בעברית, הנמוכה שליטתן הם הספר בית
הלימודים. שנת במהלך הורים באסיפת השתתפו (96%) האמהות רוב .

התיכון הספר ולבית ביניים לחטיבת המעבר ז.
 או הביניים לחטיבת היסודי הספר מבית בקרוב יעברו שילדיהן לאמהות הופנו שאלות של מיוחדת סדרה

התיכון. הספר לבית הביניים מחטיבת
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 שילדיהן מהאמהות 42%וכ־ ביניים לחטיבת הבאה בשנה יעברו שילדיהן (36%) מהאמהות כשליש רק .
המעבר. לקראת והכוונה ייעוץ קיבלו ילדיהן כי דיווחו לתיכון יעברו

 לתיכון המעבר לקראת או (43%) לחטיבה המעבר לקראת והכוונה ייעוץ לקבל רצון מגלות האמהות .
(19%.)

 ולמעלה לחטיבה המעבר לקראת כלשהו ייעוץ קיבלו שילדיהן מהאמהות אחוזים וארבעה עשרים .
המעבר. לקראת הייעוץ לקבלת שותפות היו (56%) לתיכון העוברים ילדים של מאמהות ממחצית

 ילדיהן. של החברתי המצב ולגבי המורים יחס לגבי הביניים חטיבת לתלמידי אמהות נשאלו בנוסף, .
 הספר בבית שניתן ליחס זהה בחטיבה ילדיהן כלפי המורים יחס כי מדווחות (75%) האמהות רוב

(.14%) המורים יחס בנושא לדווח ידעו לא מבוטל לא שיעור כאן גם היסודי.
 הספר בבית מאשר יותר טוב מרגישים ילדיהן חברתית, מבחינה כי דיווחו (22%) מהאמהות כחמישית .

 היסודי הספר מבית שהמעבר תחושה קיימת האמהות רוב אצל כלומר, טוב. פחות ־ 4% ורק היסודי
 על שדיווחה אם כל וכמעט ילדיהן, של החברה בחיי משמעותי בשינוי כרוך אינו הביניים לחטיבת

כחיובי. זה שינוי העריכה - שינוי

חברתית השתלבות 11.5
:מעורבים הילדים של החברתית השתלבותם בנושא הממצאים

 לילדיהן אין כי מדווחות (26%) רבע זאת, עם יחד נפש. חבר יש שלילדיהן דיווחו (74%) האמהות רוב .
חברים. מספיק

 בקרב 60% לעומת אחד, ותיק ישראלי חבר לפחות יש (81%) הילדים לרוב כי עולה האמהות מדיווח .
 קווקז עולי הם כולם או ילדיהן של החברים שרוב דיווחו (32%) מהאמהות שליש רק הנוער. בני

 הם כי דיווחו ילדים של דומים שיעורים לכך, בהתאם קווקז. יוצאי הנוער בני בקרב 42%ל- בהשוואה
 (51%) ותיקים ישראלים חברים במחיצת הן (,530/0) קווקז יוצאי עולים במחיצת הן זמנם את מבלים

(.46%) קווקז יוצאי שאינם עולים חברים במחיצת והן
 לא שיעור אולם (,80%) ילדיהן כלפי הוותיקים הישראלים מיחס רצון שביעות הביעו האמהות רוב .

זה. מיחס רצון שביעות חוסר הביעו (17%) מבוטל
 "לעתים כי מדווחות מהאמהות 12% למדי: נפוצה הילד כלפי והצקות עלבונות הטחת תופעת ♦

 "לעתים - 16% פעם״, ״מדי - 15% עולים, היותם בשל ילדיהן את ומעליבים מציקים קרובות״
ותיקים. ישראלים מידי בעיקר באות אלה והצקות עלבונות לא". פעם "אף ־ 57%ו- רחוקות"

פנאי פעילות 11.6
(.81%) חברים במחיצת ובילוי (99%) בבית בילוי היא הילדים בקרב ביותר הנפוצה הפנאי פעילות •
 (,32%) בחוגים השתתפות היא הילדים בקרב ביותר הנפוצה המאורגנת פורמלית הבלתי הפעילות .

אלו. במסגרות המשתתפים קווקז יוצאי הנוער בני בקרב בלבד 17%ל- בהשוואה וזאת
 מאורגנת, פורמלית בלתי פנאי בפעילות יותר ישתתפו ילדיהן כי מעוניינות (34%) מהאמהות כשליש .

(.59%) הגבוה המחיר בשל בעיקר משתתפים הם אין אך
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מידע וצורכי שירותים נותני עם קשר 11.7
 אנשי של הדיווחים עם אחד בקנה העולות שירותים, נותני עם הקשר בנושא האמהות מתשובות .

 לא פעם אף (,26%) אותן מבינים לא פעם אף כי חשות מבוטל לא שיעור בעייתי: קשר עולה השטח,
 עוד ואחוז עוזר לא פעם אף הסיוע כי חשות מהן 28% - מזה למעלה ואף ; (19%) להן לעזור משתדלים

 בני אמהות מדיווח עולים דומים ממצאים רחוקות. לעתים רק עוזר שהסיוע ענו (40%) גבוה יותר
הנוער.

 בדבר וכן זה, בתחום למידע זקוקות 80% - ללימודים קשורים ביותר הבולטים המידע צורכי .
(.67%) הלימודים שעות לאחר לפעילויות האפשרויות

עצמית זהות 11.8
 רואות (63%) שלישים שני מקווקזיות". ישראליות כ״יותר עצמן רואות (6%) בודדות אמהות רק י

מישראליות". קווקזיות "יותר עצמן
 את האמהות שתפיסת כך (,30%) מקווקזים״ ישראלים כ״יותר ילדיהן את רואות מהאמהות כשליש .

מהן. ישראלים כיותר אותם רואות הן כללי באופן ;העצמית מתפיסתן מאוד שונה ילדיהן
 55%) עצמן את לראות רוצות הן שבו האופן מבחינת הן ״מאוזנת״ היא האמהות בעיני הרצויה הזהות ♦

 בעבור מבחינתן הרצויה הזהות מבחינת והן מידה( באותה וישראליות קווקזיות עצמן לראות רוצות
 המסורת על לשמירה מייחסות שהאמהות החשיבות עם אחד בקנה עולה הממצא (.58%) ילדיהן

 לילדיהן כי מדווחות (67%) מהן שלישים ושני (84%) זו מסורת על לשמור חשוב לרובן הקווקזית.
המסורת. על לשמור חשוב

הקליטה תהליך של כללית הערכה 11.9
 שהתקבל לממצא דומה זה ממצא בארץ. מקליטתן מאוד מרוצות או מרוצות מהאמהות כמחצית ♦

הנוער. בני בקרב במחקר
 בודדות רק ארצה, לעלות ההחלטה על חוזרות שהיו (38%) חושבות או (37%) בטוחות האמהות רוב .

שלא. בטוחות

איתן מתמודדות שהאמהות העיקריות הבעיות
 (56%) התעסוקה (,73%) הכלכלי המצב הן איתן מתמודדות שהאמהות העיקריות הבעיות דיווחן, לפי

(.23%) והדיור
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(11=5) לומד■□ שאינם הי-ט' כיתות גילאי הילדים של מאפיינים -1 נספרו
׳ הכיתה

לעזיבת העיקרית הסיבה מצב הערכת השכלת סוג העיסוק בעת גיל האחרונה בעת גיל בעת גיל
הספר/לאי־למידה בית כלכלי האם המשפחה הנוכחי הריאיון למה שבה בי״ס עזיבת העלייה מיו

חברתית בהשתלבות קושי כלל מספיק לא תיכון חד-הורית עובד לא 15 ו׳ 13 8

חברתית בהשתלבות קושי הספר, מבית מרוצה לא כלל מספיק לא מתיכון פחות חד-הורית עובדת לא 11 ד׳ 11 11 בת

לעבוד רצה ללמוד, רצה לא חלקית מספיק מתיכון פחות זוג עובד 15 חי 14 13 P

מתאים ספר בית מצא לא עוד כלל מספיק לא גבוהה זוג עובד לא 14 בארץ למד לא 13

הלימודים שנת באמצע לארץ הגיעה כלל מספיק לא תיכון חד-הורית עובדת לא 14 בארץ למדה לא 14 בת





דיי!
 כך על מצביעים המחקר נתוני משפחותיהם. ממצב גם מושפע קווקז יוצאי והילדים הנוער בני של מצבם

 הנוער בני השתלבות של היבטים במיגוון הביטוי לידי הבאים ניכרים, בקשיים נתונות שהמשפחות
והילדים.

 דירות. רכשו המשפחות שרוב אף על משמעותיים, כלכליים קשיים עם מתמודדות מהמשפחות ניכר חלק
 העולים כלל את המאפיינת זו מאשר יותר עוד חריפה היא חווים שהם המקצועי בסטטוס הירידה
 - מהם וכשליש בתעשייה מקצועיות בעבודות עובדים מחציתם :ההורים תעסוקת בסוגי ביטויה ומוצאת
 "כלל המשפחה שהכנסות דיווחו מהאמהות שכרבע מפתיע זה אין זאת, לאור בלתי-מקצועיים. כפועלים

 על משכנתא תשלומי כוללים המקרים שברוב בסיסיים, יום־יומיים צרכים לכיסוי מספיקות" אינן
שנרכשה. הדירה

 אמהות בנתונים. הן אף התבטאו זה משפחתי בהקשר הגדלים והילדים הנוער בני על הישירות ההשלכות
 קשיים עקב ספר בית בציוד מחסור ועל הספר בית בטיולי ילדיהן אי-השתתפות על דיווחו מעטות לא

 מאורגנת, בפעילות להשתתף רצון על הנתונים הצביעו הלימודים, שעות לאחר הפעילות בתחום כלכליים.
בכך. הכרוך הכלכלי מהמחיר רתיעה לצד חוגים, כגון

 הן ביטוי לידי באה זו ציפייה המשפחה. לפרנסת יתרמו ־ הבנים ובעיקר - הנוער שבני ציפייה גם קיימת
 הרבה בחשיבות והן כיום, עובדים שהם ממה יותר יעבדו שבניהן מצפות שהאמהות כך על המצביע בנתון

 הלימודים בתום מיד בו לעבוד יהיה שניתן מקצוע לרכישת עצמם הנוער ובני האמהות שמייחסים
 הכלכליים הקשיים בין החיבור האפשר. ככל מוקדם מסודרים עבודה לחיי להיכנס וכך בתיכון,

 לימוד למסלולי העדפה יוצר המשפחה בפרנסת הבן השתתפות בנושא והנורמות הציפיות לבין הממשיים
 50% לעומת מהבנים 35% רק התיכון. הספר בית לרמת מעבר הלימודים המשך על ומקשה ״תכליתיים״,

 כולל )לא תיכונית על השכלה הדורש בעתיד לעסוק מעוניינים היו שבו אחד מקצוע לפחות ציינו מהבנות
 לקבלת רבה חשיבות מייחסים אמהותיהם וגם הנוער בני גם זאת, עם יחד מקצועית(. להכשרה קורסים
בגרות. תעודת

 יותר - טבעי באופן העברית, השפה ברכישת ניכר קושי על הנתונים מצביעים הכלכליים, לקשיים בנוסף
 באוכלוסיית שמדובר העובדה אף על - וזאת הנוער, ובני הילדים בקרב גם - מעט לא אך ההורים, בקרב
 לגורמים לפנות רצונן על ו/או יכולתן על השפעה יש העברית בשפה האמהות לקשיי יחסית. ותיקה עולים
והכוונה. ייעוץ סיוע, לקבלת שונים

 אמהות של ניכרים שיעורים הספר. לבית מחוץ שירותים נותני עם בקשר רב קושי על מצביעים הנתונים
 רבה ספקנות מגלות הן ;בעיותיהן את מבינים אינם השירותים שנותני כגון בתקשורת קשיים מציינות

 יחס להן מעניקים שלא וטוענות להן; מעניקים השירותים שנותני ולסיוע לעצות הקשורה לתועלת ביחס
 מידע לקבל והרצון הצורך על דיווחו האמהות והן הנוער בני הן רבים, לנושאים ביחס בנוסף, כבוד. של

 והן הנוער לבני האמהות בקרב הן זאת, לעומת אלו. קשיים ביצירת משקל יש השפה לקשיי גם נוסף.
 כלפיהן הן הספר, בתי צוותי מיחס יחסית רצון שביעות קיימת יותר, הצעירים לילדים האמהות בקרב

ילדיהן. כלפי והן

121



 בתפיסות בין־דוריים פערים להיווצרות פוטנציאל קיים מסורתית תרבות בעלת מהגרים קבוצת בקרב
 רבה במהירות מאמץ הצעיר שהדור היות קונקרטית, יום־יומית התנהגות לגבי ובציפיות בערכים עולם,
ערכיה. ואת הקולטת החברה תפיסות את יותר

 שינויים זה עם יחד אך המשפחות, בקרב משברי מצב על מצביעים אינם הנוכחי המחקר נתוני אמנם,
 לסייע פחות יכולות הן שמחד חשות האמהות השתנה: הבין־דורי העזרה מאזן בהן. מתחוללים ניכרים

 ילדיהן. במחיצת זמן פחות מבלות הן לכך, ובנוסף ילדיהן לעזרת יותר זקוקות הן מאידך אך לילדיהן,
 שהילדים בכבוד ירידה אין האמהות דיווחי שלפי לכך קשור שהדבר וייתכן סכסוכים, לריבוי עדות אין

 ספציפיים תחומים על מצביעים הנתונים זה, עם יחד העלייה. לפני למצב יחסית להורים רוחשים
 דיווחו הנוער מבני רבע לדוגמה, ההורים. לרשות זקוקים ושאינם עצמאות חשים הנוער בני שלגביהם

 בית את לעזוב שההחלטה טענו אפילו 0/10°ו־ אחד, מאף רשות לבקש מבלי הספר מבית נעדרים שהם
 בצורה המצב את תופסות האמהות הדברים, מטבע רשות. כל ללא עצמאי באופן להתקבל יכולה הספר

 שיש ייתכן רשות. לבקש מבלי מהלימודים להיעדר יכולים שילדיהן דיווחו 8% רק לדוגמה, אחרת.
 גם הנתונים ההורים. סמכות ולהתרופפות בין־דורי לקונפליקט לפוטנציאל סימנים אלה בנתונים
ילדיהם. בלימודי ההורים מעורבות של הנמוכה הרמה את משקפים

 וסמויות גלויות השלכות יש בוודאי זו ולציפייה המשפחה, בפרנסת לעזור ציפייה קיימת מהבנים כאמור,
 הערכים לצד בלימודים. להמשיך השאיפה ועל בלימודים להשקיע והיכולת המוטיבציה על כאחת

 מהמשך תרבותית מניעה כנראה אין צעיר, בגיל לנישואין והעידוד הבת צניעות שמירת של המסורתיים
 משרד שבפיקוח ספר מבתי הנשירה שיעורי אמנם, תיכוניים. לימודים של ברמה לפחות - לימודיה
 ואינן כלשהי, לימודים במסגרת משתלבות הנושרות רוב אך הבנות, בקרב במקצת גבוהים החינוך

אחרת. לימודים במסגרת משתלבים שאינם הנושרים, הבנים לעומת ללמוד, מפסיקות

 בין מאוד ברורים הבדלים על :המסורתי הדפוס המשך על מצביעים המשפחתית העבודה חלוקת דפוסי
 )ניקיון, יום־יומיות ביתיות במטלות - בנות של במיוחד - מאוד רבה מעורבות על וגם המינים תפקידי
שונים. בתחומים הבנות תפקוד על השלכות לכך שיש לשער סביר וכר(. כביסה

 הבנות שרוב כך על מצביעים המחקר נתוני מין, לתפקידי בקשר בין־דוריים פערים הצופה לגישה בניגוד
 התיכון, הספר בית בגיל להינשא הכוונה אין אמנם הרצוי. הנישואין לגיל באשר אמהותיהן עם מסכימות

 :אחר מכיוון דווקא לזהות ניתן לקונפליקט הפוטנציאל את .20 גיל עד - למדי צעיר בגיל מדובר עדיין אך
 שרצוי מסכימות והבנות האמהות שרוב בזמן בו לעתיד. נשותיהם ־ הבנות לבין קווקז יוצאי הבנים בין

 מהם כשליש ורק - לעתיד מנשותיהם שונות ציפיות יש קווקז יוצאי לבנים נישואיה, לאחר תעבוד שהבת
 לאחר בעבודה כשמדובר יותר עוד בולט לבנות הבנים בין הפער תעבודנה. שנשותיהם שרצוי מסכימים
ילדים. שייוולדו

 הישגיהם הוא בארץ עולים נוער ובני ילדים של השתלבותם לבחינת המרכזיים ההיבטים שאחד ברור
 הנוער בני וגם האמהות גם ללמוד". חשוב ל״מה ביחס הבין־דורית ההסכמה בולטת פה גם בלימודים.

 מכאן, בגרות. תעודת לרכישת גם - זה עם יחד אך הלימודים, כדי תוך מקצוע לרכישת רב דגש נותנים
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 שיכולות מושכות כאפשרויות משמשים הללו המטרות שתי בין המשלבים חינוכיים שמסלולים נראה
תיכון. ספר בית שיסיימו התלמידים מספר את להגדיל אולי

 המצביע הממצא במיוחד מדאיג ביותר. הבולטת הבעיה היא הנוער בני בקרב נושרים של הגבוה השיעור
 אף וחלקם כלל, לומדים אינם החינוך, משרד שבפיקוח ממסגרות הנושרים מהבנים ניכר שחלק כך על

 בשלבים שנושרים קווקז יוצאי נוער ובני ילדים מעט לא שיש כך על מצביעים הנתונים עובדים. אינם
 החינוך מערכת הבעיה, את למזער או למנוע כדי לכן, ו׳. או ה׳ כיתה סיום לאחר כבר - מוקדמים מאוד

האפשר. ככל צעיר בגיל הסיכון בקבוצת הנכללים בילדים להתמקד צריכה

 וזאת ספרם, בבית ביותר הגבוהה הכיתה סיום היתה נשירתם שסיבת שציינו נושרים מעט לא היו בנוסף,
 טבעי כסיום אלה נוער בני על-ידי נתפס ט׳ כיתה שסיום הרושם מתקבל כלומר, ט׳. כיתה סיום לאחר -

 על מחשבה להשקיע מקום שיש מכאן י׳. כיתה על גם חל חובה חינוך שחוק אף על בכלל, ללימודיהם
זו. לכיתה מעבר הלימודים אי-המשך של ההשלכות לגבי ובהסברה בייעוץ הצורך

 קיימת הספר. מבית לנשירה ראשון סממן להוות עשויים סמויה(, )נשירה גבוהים היעדרויות שיעורי
 לימוד ימי )ארבעה גבוהה בתדירות מהלימודים הנעדרים - מהתלמידים 15% - מבוטלת לא קבוצה
הלימוד. במקצועות יותר נכשלים אלה תלמידים כי עולה מהנתונים מחלה(. עקב ולא בחודש,

 ממערכת נשרו שכבר נוער בני באותם בטיפול והן הנשירה במניעת הן מאמצים למקד צורך שיש ספק אין
 בשפה שליטתם תגבור על הן הדעת את לתת יש הבנים. בקרב להתערב הצורך מסתמן במיוחד החינוך.
 להכשרה הזדמנויות פיתוח על והן כאחד( ונושרים לומדים של ניכרים שיעורים המאפיין )קושי העברית

 "התנהגויות שבבדיקת העובדה לאור יותר עוד מתחדדת אלו שבפעולות החשיבות בעבורם. מקצועית
 להיתפס יכולים שהנושרים כך הנושרים, בקרב כאלה התנהגויות של יותר גבוהה שכיחות נמצאה סיכון"

שוליים". "נוער של למצב להגיע פוטנציאל בעלת כקבוצה

 ממחצית פחות כי עולה מהממצאים בישראל. גבוהה השכלה לרכישת כניסה כרטיס מהווה בגרות תעודת
 לכל לגשת מתכוונים הם כי ודיווחו מלאה לבגרות במסלול לומדים קווקז יוצאי י״ב כיתות מתלמידי

 ובנוסף, בגרות; לתעודת וזכאים בכולן מצליחים לבחינות הניגשים כל לא כידוע, אולם, הבגרות. בחינות
 בקרב נמוך די שיעור כי להעריך ניתן כך משום במיוחד. גבוהים מקווקז הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי

בגרות. לתעודת זכאים יהיו זו בקבוצה הרלבנטי השנתון כלל

 אם הספר, מבית יחסית גבוהה כללית רצון שביעות קיימת והוריהם הלומדים הנוער ובני הילדים בקרב
 עצמם, הנוער בני בקרב שגם לציין יש הספר. בבית המשמעת בנושא הממוקדת מעטה לא ביקורת יש כי

מדי. חלשה הספר בבית שהמשמעת הטוענים רבים יש מביניהם, מאוד הוותיקים בקרב ואף

 בית במסגרת נמצאים שאינם הנוער מבני הגבוה השיעור רקע על בלימודים ההישגים נושא את לבחון יש
 הערכה הביעו נוער בני של מבוטלת לא קבוצה כלל. לומדים אינם אף וחלקם החינוך משרד בפיקוח ספר

 בחלק במיוחד" "מצליחים הם כי ודיווחו בכיתתם, הלימודי מעמדם לגבי יחסית גבוהה עצמית

123



 הנוער מבני כמחצית קשיים. מעט בלא נתקלים נוער בני של גדולה קבוצה זאת, עם יחד מהמקצועות.
 של מאוד רחב במיגוון קיימים שהקשיים לציין וחשוב יותר, או מקצועות בשלושה מתקשים (45%)

 הכיתות תלמידי בקרב גם ניכרים בלימודים הקשיים ויותר. מקצועות בשלושה נכשלו 13%וכ- מקצועות,
 ויותר. מקצועות בשלושה מתקשים ילדיהן כי דיווחו מהאמהות כחמישית ה׳-ט׳: - יותר הנמוכות
עזרה. לכל זוכים לא ניכרים בקשיים שנתקלו רבים תלמידים

 הנוער בני בקרב בלימודים בקשיים להיתקל הסיכוי על המשפיעים הגורמים של משתני רב ניתוח
 נמוך ותק בעלי ובקרב הבנים בקרב להיכשל יותר רב סיכוי על מצביע בתעודה( נכשל ציון של )במונחים

 אלה ממצאים נכשלים. של משמעותי שיעור יש הוותיקים, בקרב וגם הבנות בקרב גם אך בארץ; יחסית
זמן. לאורך בסיוע להמשיך הצורך על מצביעים

 בני להצלחת התורם כגורם הספר בבתי כיום הקיים לסיוע הערכה מבטאים כאחד הנוער ובני האמהות
 עזר(. שיעורי באמצעות )בעיקר כלשהו קונקרטי סיוע מקבלים הנוער ומבני מהילדים כמחצית הנוער.

 בהקצאת מסוימת בעיה ועל מסופקים לא צרכים של קטן לא היקף על הנתונים מצביעים זה, עם יחד
 סיוע מקבלים שאינם אלה מבין אך הקשיים, היקף לבין הסיוע היקף בין חיובי קשר יש אמנם הסיוע.

 הקושי הוא זה למצב המביאים הגורמים שאחד ייתכן ונכשלים. מתקשים של גבוה שיעור יש - כלל
 כך לעיל. עמדנו שעליו הספר בבית הסיוע למערכת ההורים בין מתאימים תקשורת ערוצי במציאת
 ־ מעוניינות יותר ועוד בכך, מעוניינים מחציתם סיוע, מקבלים שאינם הנוער בני מבין לדוגמה:

 מאמהותיהם ומחצית הנוער מבני שליש כיום, כבר סיוע המקבלים אלה בקרב גם (.83%) אמהותיהם
מספיק. אינו שהסיוע מדווחים

 אולי מפתיעה שונים, בתחומים שירותים נותני עם הקשר לגבי האמהות שהביעו הרבה הביקורת לאור
 לדוגמה כלפיהם. הספר בבתי הצוותים מיחס הנוער בני והן הגבוהה־שהביעו־הן־האמהות הרצון שביעות

 בתי צוותי מצד יותר" "גרוע ליחס זוכים שהם תחושה הביעו כאחד הנוער ובני מהאמהות 7%כ- רק
 בית צוות עם לשוחח רוצות היו האמהות משליש למעלה אחרות. אוכלוסייה קבוצות מאשר הספר
 קשר יזמו לא הנוער בני מאמהות שלישים שני שפה. קשיי בגלל בעיקר - כך עשו שלא דיווחו אך הספר,

קשר. איתן יזם לא הסגל מחברי אחד שאף גם ציינו ומחציתן הספר, בית סגל עם

 כלליים. והכוונה ייעוץ בקבלת ביטוי לידי לבוא יכול הספר בתי לצוותי הנוער בני בין יותר האישי הקשר
 ששוחחו הנוער בני שיעור מהצוות. אחד אף עם פרטנית שיחה ניהלו לא שהם דיווחו הנוער מבני כשליש

בארץ. יותר החדשים ובקרב המתקשים בקרב יותר גבוה צוות חבר עם

 את המונעים עיקריים כגורמים ומציינים זה, מסוג לשיחות מפורש רצון מבטאים הנוער מבני כחמישית
 הדעת את לתת ראוי יועיל". לא זה הכי, ש״בלאו הפסימית התחושה ואת לפנות הבושה את קיומן

 יש לסיוע. הנוער בני פניית בפני העומדים המחסומים ולצמצום הנוער לבני הצוותים בין הקשר לתגבור
 קווקז, יוצא צוות מאיש דווקא כזה ייעוץ לקבל ברורה העדפה שאין כך על מעידים שהממצאים לציין גם

רבים. הורים על־ידי גם הובע יותר אישי לקשר הצורך זה. מסוג העדפה הביעו הנוער מבני כרבע ורק
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 אף ורובם האישית, ברמה חיובית חברתית השתלבות על מדווחים קווקז יוצאי הנוער מבני רבים
 לא קבוצה קיימת אולם, ותיקים. ישראלים עם שלהם החברתיים הקשרים את להרחיב מעוניינים
 הממצאים בין משמעותי פער קיים כן, על יתר ותיקים. ישראלים בחברת להשתלב המתקשה מבוטלת

 בין היחסים של הכוללת התפיסה לבין החברתית בהשתלבות האישית ההתנסות לגבי יחסית החיוביים
 אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר יותר. כשליליים הנתפסים ותיקים, ישראלים לבין עולים נוער בני

 מעוניינים ואינם העולים, כלפי חיובית בעמדה נוקטים אינם הוותיקים הישראלים הנוער מבני רבים
 להיכנס המוכנים ותיקים ישראלים נוער בני של נמוך בשיעור שדי הרי חברתיים, קשרים אתם ליצור

 חברתי בקשר אישי באופן יתנסו מהעולים שרבים כדי העולים, הנוער בני עם חברתיות יחסים למערכות
חיובי.

 העולים לקבוצות בהשוואה קווקז יוצאי בקרב יותר איטית הישראלית הזהות התפתחות כללי, באופן
 כ״יותר עצמם לראות רוצים קווקז יוצאי הנוער מבני 40%כ- בארץ. שלהם הרב הוותק אף על האחרות,
 לראות הרוצים לשעבר, מברית־המועצות העולים הנוער בני מכלל 23% לעומת מישראלים״, קווקזים

 הנוער לבני שיש עולה המחקר מממצאי כי לציין חשוב זאת, עם יחד מישראלים". רוסים "יותר עצמם
 ולאפיוניה למדינה מחויבות המשקפים מרכזיים ערכים עם הזדהות של גבוהה רמה קווקז יוצאי

הייחודיים.

 מהווים קווקז שיוצאי והולכת הגוברת מההכרה השאר בין נבעה זה מחקר לעריכת היוזמה כאמור,
 מבחינת והן ותרבותם ריקעם מבחינת הן לשעבר, מברית־המועצות העולים בקרב ייחודית קבוצה

הקליטה. בתהליך בפניהם העומדים הקשיים

 כגון שירותים, ונותני שטח אנשי של הראייה זווית ואת הדיווחים את מאששים מהממצאים חלק
 ממצאים ישנם אולם, בלימודים. וקשייהם קווקז יוצאי בקרב הגבוהים הנשירה שיעורי בדבר הדיווחים

 רבה חשיבות מייחסים אינם קווקז שיוצאי הטענה אלה. דיווחים עם אחד בקנה עולים אינם אשר
 ההורים רוב כי עולה המחקר מממצאי לבנות. ביחס והן לבנים ביחס הן זה, במחקר הופרכה ללימודים

 כי ואף בגרות, תעודת ולרכישת תיכון ספר בבית הלימודים לסיום רבה חשיבות מייחסים הנוער ובני
 מעוניינים מהם גבוה שיעור זאת, עם יחד תיכוניים. על- לימודים להמשך שואפים מהם משמעותי שיעור
 נוספת טענה הבגרות. תעודת רכישת עם בבד בד בתיכון, הלימודים במהלך מעשי מקצוע לרכוש

 כי עולה המחקר מממצאי מאד. צעיר בגיל יינשאו שהבנות ציפייה קיימת כי היא זה במחקר שהופרכה
 הנישואין לגיל בהשוואה נמוך הוא האמהות להערכת והן הבנות להערכת הן לנישואין הרצוי הגיל אמנם

מאוד. נמוך בגיל מדובר לא אך הישראלית, בחברה הבנות כלל בקרב הממוצע

 נוער בני בקרב להשתלב שלהם הרצון חוסר ועל קווקז יוצאי הנוער בני של התבדלותם על הדיווחים גם
 הנוער מבני רבים כי עולה מהמחקר זה. מחקר מממצאי עם אחד בקנה עולים אינם ותיקים ישראלים

 העלייה עם מתרחב אלה קשרים היקף וכי ותיקים ישראלים עם חברות בקשרי נמצאים קווקז יוצאי
 של כוללנית בראייה ותיקים. ישראלים עם החברות קשרי את להרחיב מעוניינים הם לכך, בנוסף בוותק.
 קווקז יוצאי הנוער בני לשעבר, מברית־המועצות העולים הנוער לבני ובניגוד הקבוצות בין יחסים

 מצדם הם ואילו ותיקים, ישראלים נוער בני על חברתי בשילוב רצון לחוסר יותר רבה אחריות מטילים
הקשרים. בהרחבת מעוניינים
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לעתיד חשיבה כיווני
 לקליטת מדיניות לפיתוח הקשור בכל הדעת את עליהם לתת שיש כיוונים מספר עולים הממצאים מתוך

:קווקז יוצאי וילדים נוער בני

הוריהם. בקרב והן הנוער ובני הילדים בקרב הן בעברית השליטה חיזוק .

 לסיוע הצרכים להם. ומחוצה הספר בתי במסגרת ולילדים הנוער לבני הסיוע מערך פיתוח המשך .
ה״רגילה". הזכאות לתקופת מעבר גם ונמשכים רבים,

הספר. בבית הצוות לבין וההורים הנוער בני בין האישי הקשר תגבור .

 השונות הסיוע אפשרויות על והוריהם הנוער ובני הילדים בין מידע להפצת יותר טובות דרכים פיתוח .
לרשותם. העומדים השונים השירותים ועל

עליונה. לחטיבה או ביניים לחטיבת המעבר כגון חשובים, מעבר בצומתי והדרכתם ההורים שיתוף ♦

 לבני הבגרות לבחינות לגשת שנייה הזדמנות והענקת בגרות, לתעודת הזכאים שיעורי להעלאת פעילות .
מלימודים. שנשרו הנוער

האפשר. ככל מוקדמת והתערבות לנשירה גבוה בסיכון נוער בני לזיהוי המאמצים הגברת .

 כקבוצת עובדים, אינם שאף מעטים לא נוער בני וביניהם לומדים, שאינם הנוער בני קבוצת של ראייה .
 זו קבוצה על המצביעים הממצאים ולאור הגבוה שיעורם לאור בוודאי התערבות, תכניות לפיתוח יעד

סיכון. להתנהגויות במיוחד כפגיעה

 קווקז יוצאי של שילובם תגבור וכן קווקז, יוצאי נוער ולבני לילדים פורמליות בלתי מסגרות פיתוח .
הוותיקים. הנוער בני בחברת שילובם את לקדם במטרה הקיימות, במסגרות

 נותני לבין קווקז יוצאי ההורים בין ובקשר בתקשורת קשיים על המצביעים הממצאים לאור לבסוף, .
הצדדים. בין לגישור בפעילויות להמשיך הצורך עולה השירותים,
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. Involvement of the parents, and provision of information at important transition points, such as 
the transfer from middle school to high school.

♦ Enhancing efforts to identify those at high risk of dropping out, and intervening on their behalf as 
early as possible.

♦ Taking action toward increasing the percentage of students eligible for a matriculation certificate, 
and providing a second chance to those who graduate without taking the matriculation.

♦ Designating the group of youth who are not in school - including the not insignificant numbers of 
those who are also not working - as a target group for the development of intervention programs, 
both in light of their large proportion in the population and in light of the findings which show 
that this group is particularly vulnerable to risk behaviors.

♦ Developing informal frameworks as well as enhancing the integration of youth from the 
Caucasus into existing frameworks, with the aim of promoting their integration into the society 
of non-immigrant Israeli youth.

♦ Finally, in light of the findings indicating difficulties in communication between parents from the 
Caucasus and service providers, it is clear that there is a need for continued mediation between 
the two groups.
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As mentioned above, the initiative for this study arose, among other things, from an increasing 
awareness that the immigrants from the Caucasus are a unique group among the immigrants from 
the former Soviet Union, both with respect to their background and culture, and with respect to the 
difficulties they encounter in the absorption process.

Some of the findings confirm the reports and perspectives of field workers and service providers, 
for example with regard to the high dropout rates among the youth from the Caucasus, their 
difficulties in school. However, other findings conflict with these reports. Thus, the claim that 
immigrants from the Caucasus do not attribute great importance to education is contradicted by the 
findings of this study, with regard to both boys and girls. The findings indicate that most of the 
parents and youth attribute great importance to completing high school and obtaining a 
matriculation certificate, and that a considerable percentage of youth would like to continue their 
studies beyond high school. At the same time, a large proportion are interested in acquiring a 
practical trade during their high school studies, concurrently with studying toward their 
matriculation. Another belief refuted by this study is that among these immigrants the expectation 
that girls should marry at a young age still prevails. The study found that although the preferred 
marriage age, both by the mothers and by the daughters, is lower than the average age of marriage 
in Israeli society, it is still not an extremely young age.

Similarly, reports claiming that the youth from the Caucasus keep to themselves and are reluctant to 
integrate with non-immigrant Israeli youth, are not compatible with the findings of this study. The 
study has shown that many of the youth from the Caucasus have friends among non-immigrant 
Israelis, and that these contacts increase with time. Further, the youth from the Caucasus are 
interested in further expanding their relations with non-immigrant Israelis. In the more general 
perspective of the relationships between the two groups, and in contrast to immigrant youth from 
the former Soviet Union, the youth from the Caucasus see the Israeli youth as more responsible than 
themselves for the lack of social integration, and report that, for their own part, they would like to 
have more contacts with non- immigrant Israelis.

5. Directions for the Future
The findings indicate several directions for action that need to be addressed in the development of 
policies for the absorption of children and youth from the Caucasus.

♦ Enhancing Hebrew skills, both among children and youth and among their parents.
♦ Continued development of the system of assistance to children and youth in and out of schools.

The needs are many, and they continue well beyond the “standard” period of eligibility.
♦ Enhancement of personal contact of both the youth and their parents with school staffs.
♦ Development of better ways to disseminate information among the children and youth and their 

parents, about different opportunities for assistance, and the various services available.
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In light of the mothers’ criticisms of their contacts with various service providers, it is perhaps 
surprising that both mothers and youth expressed a great deal of satisfaction with the attitudes of the 
school staff. For example, only 7% of the mothers and youth felt that they received “worse” 
treatment by school staff than do other population groups. Still, over a third of the mothers would 
have liked to talk with someone on the school staff but reported that they did not do so ־ mainly 
because of language difficulties. Two thirds of the mothers did not initiate any contact with the 
school staff, and half said that no-one from the staff initiated contact with them.

The more personal links between the youth and the school staff may take the form of guidance and 
counseling sessions. About a third of the youth reported that they had never had a private 
conversation with a member of the staff. The percentage of those who did have a personal talk with 
someone on the staff was higher among those having difficulties and those who had arrived in Israel 
more recently. A fifth of the youth expressed an explicit wish to have such a talk. Among the main 
reasons cited for not having such a talk are being too embarrassed to approach the staff as well as a 
pessimistic feeling that “it wouldn’t help anyway.” Here, too, attention should be given to 
enhancing the relationship between the staff and the students, and breaking down the barriers that 
inhibit the youth from asking for help. Further, the data show that there is no clear preference for 
being counseled by a staff member who is originally from the Caucasus; only a quarter of the youth 
expressed such a preference. The need for more one-on-one contact is also indicated by the many 
parents who reported such a need.

Many of the youth report having positive personal contacts with non-Israeli youth, and most are 
interested in expanding these contacts. However, there is a not insignificant group who are 
experiencing difficulties in their social relationships with non-immigrant Israelis. Moreover, there is 
a considerable gap between the relatively positive findings regarding social experiences on an 
individual level, and the overall perception of relationships between immigrant and non-immigrant 
youth, which are perceived as more negative. The explanation for this paradox is that even if most 
non-immigrant Israeli youth are not favorably disposed toward immigrants and do not form 
friendships with them, it is enough that a small percentage of non-immigrant Israeli youths are 
willing to befriend immigrants, in order for many of the immigrants to have a positive personal 
experience.

In general, the development of an Israeli identity is slower among youth from the Caucasus 
compared to among other groups of immigrants, despite the relatively long time that they have been 
in Israel. About 40% would like to see themselves as “more Caucasian than Israeli”, compared to 
23% of all youth from the former Soviet Union, who would like to see themselves as “more Russian 
than Israeli”. At the same time, it is important to note that the study findings indicate that the youth 
from the Caucasus identify to a high degree with central values reflecting commitment to the State 
and to its unique characteristics.
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A matriculation certificate is the entry ticket for higher education in Israel. From the findings it 
appears that less than half of the 12th grade students from the Caucasus were studying toward full 
matriculation and reported that they intended to take all the matriculation exams. However, not 
everyone who takes the exams succeeds in them; and if the particularly high dropout rates among 
these youth are taken into account, then it can be estimated that the percentage of those eligible for a 
matriculation certificate among the relevant cohort will be quite low.

Both children and youth still in school and their parents, indicated a relatively high degree of 
satisfaction with school, although school discipline was strongly criticized. Even among the youth 
themselves, including those who have been in Israel a relatively long time, many claimed that the 
discipline in school is too lax.

The youths’ scholastic achievements should be evaluated in light of the fact that a high percentage 
are no longer studying in schools supervised by the Ministry of Education, and some are not 
studying at all, thus those in school are a more select group. There is a group of youth who assess 
their status as students as relatively high, and consider themselves “particularly successful” in some 
of the subjects. However, there is a group which has considerable difficulties. About half of the 
youth (45%) have difficulties in three subjects or more; these difficulties are in a broad range of 
subjects, and 13% failed more than three subjects. The younger children, too (those in the fifth to 
ninth grades) have considerable difficulty, with about a fifth of the mothers reporting that their 
children have difficulties in three or more subjects. Many students encountering considerable 
difficulty are not receiving any assistance.

A multivariate analysis of the factors affecting the probability of having difficulty in school (in 
terms of a failing grade on the report card) indicates a higher probability of failure among the boys 
and among those who have been in Israel a shorter time; but even among the girls and those who 
have been in Israel longer, the percentages who fail are significant. The findings indicate the 
necessity of extending the assistance offered to these students for a longer period of time.

Both mothers and youth expressed appreciation for the assistance currently offered in the schools as 
a factor contributing to the youth’s success. About half the children and youth receive some form of 
assistance (usually extra tutoring). However, the data show that there are still many unmet needs, as 
well as some problems in allocating the assistance. Although there is a positive correlation between 
the extent of assistance and the extent of needs, among those who receive no assistance at all ־ there 
is a high percentage of students with difficulties. One probable reason for this situation is the 
difficulty in establishing channels of communication between the parents and those providing 
assistance at the school, as mentioned above. Thus, for example, of those not receiving any 
assistance, half were interested in receiving assistance, and their mothers - even more so (83%). 
Even among those already receiving assistance, a third of the youth, and half of the mothers, 
indicated that it was insufficient.
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not intend to marry at high school age, they still would like to marry at a relatively young age - up 
to 20. The potential for conflict may come from a different direction: between the boys from the 
Caucasus and the girls ־ their future wives. While most of the mothers and daughter agree that a 
woman should work after she is married, the boys have different expectations from their future 
wives - only a third agree that women should work after marriage. The difference between boys and 
girls is even greater with regard to the woman’s working after having had children.

Clearly one of the most important aspects of the integration of children and youth is their 
educational achievement. Here, too, the generations agree as to “what it is important to study”. Both 
mothers and youth tend to emphasize acquiring a trade while still in school, but at the same time, 
studying for a matriculation certificate. Hence, it appears that educational tracks that combine these 
two goals could be an attractive option which could perhaps enhance the number of those who 
complete high school.

The high rate of dropouts among the youth is the most noteworthy problem. Of particular concern is 
the finding that a considerable proportion of the boys dropping out of Ministry of Education 
frameworks are not studying at all, and some are not even working. The data show that many of the 
children and youth from the Caucasus drop out at a very early stage - after completing only fifth or 
sixth grade. Thus, if the educational system is to prevent this problem or reduce its scope, attention 
should be given to identifying those at high risk at as early an age as possible.

Additionally, many of the dropouts said that their reason for dropping out was that they completed 
the highest grade in the school they were attending - the ninth grade. It seems that completing this 
last grade is perceived by these youth as the natural completion of their studies, even though the 
Compulsory Education Law covers tenth grade as well. Consideration should be given to providing 
information and counseling on the implications of not continuing school after ninth grade.

High rates of absenteeism can be the first indication of impending school dropout. There is a 
considerable group - 15% of the students - who exhibit a high rate of absenteeism (at least four 
school days a month, not because of illness). The data indicate that these students tend to fail more 
often in their studies.

Clearly, efforts should be focused on both preventing dropout and on helping those youth who have 
already dropped out. The need for intervention is especially critical among the boys. Attention 
should be focused both on developing their Hebrew skills (this difficulty characterizes both students 
and dropouts) and on developing vocational training opportunities. The importance of such steps is 
even more critical in light of findings indicating a higher frequency of “risk behaviors” among 
dropouts, so that these drop-outs can be seen as a group potentially at risk of becoming “marginal 
youth”.
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to receive more information. (Their language problems may play some part in creating these 
difficulties). On the other hand, both the mothers of the youths, and the mothers of the younger 
children, were relatively satisfied with the way they and their children were treated by the school 
staff.

Among groups of immigrants with a traditional culture there exists the potential for the creation of 
inter-generational gaps in world views, values and expectations with regard to concrete everyday 
behaviors, since the younger generation adopts the values of the absorbing society at a much 
quicker pace.

Although the data from this study do not point to a crisis within the families, they do indicate that 
considerable changes are taking place within them. The balance of inter-generational assistance has 
changed: the mothers feel that, on the one hand, they are less able to help their children while, on 
the other hand, they need their children’s help more; they also spend less time with their children. 
There is no evidence of increased quarreling, and this may be related to the mothers’ reports that 
their children do not treat them with any less respect, compared to the situation prior to 
immigration. However, the data do indicate several specific areas with regard to which the youth 
feel that they are independent and do not need parental permission. For example, a quarter of the 
youth reported that they miss school without asking permission from anyone, and 10% claimed that 
they could decide to drop out of school without consulting anyone or receiving permission. 
Naturally, the mothers see things differently. For example, only 8% said that their children can miss 
school without asking permission. These data may indicate a potential for inter-generational conflict 
and the weakening of parental authority. They also reflect the low level of parental involvement in 
their childrens’ schooling.

As we have seen, the boys are expected to help support the family. This expectation has both direct 
and latent effects on their motivation and ability to devote themselves to their studies, as well as on 
their desire to continue studying. Besides the traditional values of safeguarding their daughter’s 
modesty and encouraging her to marry at a young age, there appears to be no cultural restriction that 
would prevent girls from continuing their studies - at least at the high school level. Thus, although 
the dropout rates from schools supervised by the Ministry of Education are higher among the girls, 
most of them find an alternative framework within which they continue their studies, while the boys 
who drop out - do not.

The division of labor within the family indicates a continuation of the traditional pattern, including 
clear differences in gender roles and extensive involvement - especially among the girls - in daily 
chores (cleaning, laundry etc.). This may have implications for the girls’ functioning in other areas.

Despite the expectation of inter-generational gaps in relation to gender roles, the findings indicate 
that most of the girls agree with their mothers regarding the optimal marrying age. Although they do
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4. Discussion
The situation of children and youth from the Caucasus is affected by the situation of their families. 
The study data indicate that these families have many difficulties which are reflected in a variety of 
aspects of the integration of the youth and children.

Many of the families face considerable financial hardship, despite the fact that most have purchased 
their own apartment. The decline in their employment status is much greater than that characterizing 
immigrants in general, and is reflected in the types of jobs which the parents have: half are working 
as skilled industrial workers and a third ־ as unskilled laborers. It is not surprising, therefore, that 
about a quarter of the mothers reported that the family income “is not at all sufficient” to cover 
basic daily needs, which in most cases include mortgage payments for the apartment.

The direct implications for children and youth who grow up in these circumstances are also 
reflected in the data. Many mothers reported that their children do not participate in school outings 
and do not have the necessary school supplies, due to financial difficulties. In the area of after- 
school activities, the data indicate a desire to participate in organized group activities, but that their 
cost is a major obstacle to such participation.

There is an expectation that the youth - especially the boys - will help support the family. This is 
reflected in the data indicating that the mothers expect their sons to work more than they currently 
do, and in the importance that both the mothers and youth attach to learning a trade that will enable 
them to work immediately after finishing high school so that they can embark on a working career 
as soon as possible. These families’ real financial difficulties, coupled with expectations and norms 
regarding the son’s participation in supporting the family, create a preference for more “practical” 
study tracks, and discourage continuation of studies beyond high school. Only 35% of the boys, as 
opposed to 50% of the girls, indicated that there is an occupation in which they would like to work 
in the future and which requires higher education. At the same time, both the youth and their 
mothers attribute great importance to receiving a matriculation certificate.

In addition to financial difficulties, the data also indicate considerable difficulty in learning Hebrew. 
Naturally, this is more common among the parents, but the children also have problems in this area, 
despite the fact that they have been in Israel for a relatively long time. The mothers’ difficulty with 
Hebrew affects their willingness and ability to approach various agencies for help, advice and 
counseling____

The data reveal serious difficulties in the mothers’ relationships with service providers outside of 
schools. Many of them mentioned communication difficulties, such as the service providers not 
understanding their problems, expressed much skepticism as to the benefit of the advice and 
assistance offered by the service providers, and claimed that they were not treated with respect. In 
addition, with regard to many topics, both the youth and their mothers reported the need and desire
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. The most common informal organized activity was afternoon enrichment activities - 32% 
compared to only 17% among the youth.

. A third (34%) of the mothers wanted their children to participate in more informal, organized 
leisure time activities, but reported that they did not participate mainly because of the high cost 
(59%).

Relationship with Service Providers and Information Needs
. The mothers’ reports on their relationship with various service providers, which are consistent 

with reports by service personnel, indicate a problematic relationship: A considerable proportion 
felt that the service providers never understood them (26%), and never tried to assist them (19%); 
moreover, 28% felt that the assistance was never helpful and an even higher percentage (40%) 
said that it helped them only rarely. Similar findings were found among the mothers of youths.

. The need for information was greatest in relation to school - 80% required information in this 
area; a need for information about after school activities was reported by 67%.

Identity
. Only a few mothers (6%) perceived themselves as “more Israeli than Caucasian”. Two-thirds 

(63%) saw themselves as “more Caucasian than Israeli”.
. A third of the mothers perceived their children as “more Israeli than Caucasian” (30%), meaning 

that, in general, they perceived their children as more “Israeli” than themselves.
. The mothers would prefer a “balanced” identity - both for themselves (55% would like to see 

themselves as equally Caucasian and Israeli) and for their children (58%). This is consistent with 
the finding that most of the mothers felt that it was important to maintain their tradition (84%), 
and two-thirds (67%) said that this was important to their children as well.

General Satisfaction with the Absorption Process
. About half of the mothers were either “very satisfied” or “satisfied” with their absorption in 

Israel, but a considerable proportion (11%) were not at all satisfied. A similar finding was found 
in the youth study.

. Most of the mothers were “sure” (37%) or “quite sure” (38%) that they would make the same 
decision again to immigrate to Israel. Only a few (9%) were sure that they would not.

The Main Problems Facing the Mothers
. The mothers reported that their main problems were their economic situation (73%), employment 

(56%) and housing (23%).
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♦ Only a third of the mothers (36%), whose children will transfer next year to middle school, and 
about 42% of those whose children will be transferring to high school, reported that their 
children received advice and counseling in preparation for the transfer.

♦ The mothers were eager to receive such advice and counseling in preparation for the transfer to 
middle school (43%) or to high school (19%).

♦ Twenty-four percent of the mothers whose children did receive some counseling prior to the 
transfer to middle school, and over half the mothers of children transferring to high school (56%) 
were present during the counseling.

♦ The mothers of middle-school students were asked about the teachers’ attitudes and about the 
children’s social status in school. Most of the mothers (75%) reported that the treatment their 
children received in middle school was the same as the treatment they received at grade school. 
Here, too, a not inconsiderable proportion (14%) were unable to give any information on the 
subject.

♦ About a fifth of the mothers (22%) reported that socially, their children were happier than they 
had been at grade school, and only 4% reported that their children were less happy. Most of the 
mothers felt that the transfer from grade school to middle school had not involved a significant 
change in their children’s social life, and nearly all the mothers who reported some change 
assessed it as positive.

Social Integration
The findings relating to social integration in the school were mixed:

♦ Most of the mothers (74%) reported that their children had a “best friend”. However, a quarter 
(26%) said that their children did not have enough friends.

. According to the mothers, most of the children (81%) had at least one non-immigrant Israeli 
friend, as opposed to 60% among the youth. Only a third of the mothers (32%) reported that 
most, or all, of their children’s friends were from the Caucasus as opposed to 42% among the 
youth. Thus, the children’s leisure time was divided between spending time with immigrants 
from the Caucasus (53%) and non-immigrant Israeli children (51%) as well as immigrants not 
from the Caucasus (46%).

♦ Most of the mothers were satisfied with the way their children were treated by non-immigrant 
Israelis (80%), but some (17%) were dissatisfied.

♦ Insults and harassment were quite common: 12% of the mothers reported that their children were 
“often” harassed or insulted because of being immigrants, 15% said this happened 
“occasionally”, 16% said it happened “rarely”, and 57% said it never happened. This type of 
behavior usually came from non-immigrant Israelis.

Leisure Activities
♦ The most common leisure activities among the children were spending time at home (99%) and 

spending time with friends (81%).
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♦ As in regard to youth, we found that the assistance is usually provided according to the extent of 
difficulty: those with more problems tend to receive more assistance. However, there is a large 
group of students whose mothers reported that they had difficulties, but received no assistance. 
For example, over a third of those with problems in two subjects (31%), and 21% of those failing 
at least one subject, received no assistance. Two-thirds of the mothers whose children received at 
least one type of assistance said that it was insufficient; the majority (80%) were interested in 
receiving more assistance.

d. School Absenteeism
Absences from school are an early indication of the potential for dropping out and an expression of 
difficulties in integrating into school. Obviously, the absence itself could be a factor in the student’s 
chances of succeeding in his studies. Absence from school at early ages is a particularly severe 
problem, and action should be taken immediately in order to prevent dropping out of school at a 
later age.

About 5% of the mothers reported that their children were absent from school (not due to illness) 
four or more times a month. However, 8% said that they had no information about the frequency of 
their children’s absences from school.

e. Difficulties in Paying for School Expenses
Fourteen percent of the mothers reported that it happened “always” (3%) or “often” (11%) that their 
child did not participate in a school trip because they could not afford to pay for it (much less than 
among youth), and 16% said that their children “always” (1%) or “often” (15%) lacked school 
supplies due to financial difficulties.

f Relationship between the Parents and the School
♦ Sixteen percent of the mothers reported that they “didn’t really know” what went on at school, 

and only 41% said that they knew “to a great extent”.
♦ Sixty-three percent reported that no one from the school staff had initiated a talk with them or 

with another member of the family about the child’s adjustment to school during the year, nor 
did half of the mothers initiate such a talk. On the other hand, over a third (35%) said that there 
were difficulties about which they would like to talk with the school staff.

♦ Similarity to the findings on youth, in the mothers’ opinions, the main obstacles to establishing 
contact with the school staff were their own poor command of Hebrew, lack of time, and the 
feeling that no one could help them..

. Most of the mothers (96%) attended a parent-teacher meeting during the school year.

g. Transfer to Middle School and High School
A special set of questions was addressed to those mothers whose children would soon be making a 
transition - either from elementary to middle school, or from middle school to high school.
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Integration in School

a. Satisfaction with School
♦ General satisfaction: Similar to the mothers of youth, the mothers of children were generally 

satisfied with the school: 72% were “satisfied”, though only 7% were “very satisfied”.
♦ School discipline: Satisfaction with school discipline was lower; 39% of the mothers said that the 

discipline in the school was “too lax”.
♦ Attitude of the school staff: Satisfaction with the attitude of the school staff both toward the 

mothers and the children was high: 84% of the mothers said they were satisfied with the way the 
staff treated their children, and 87% were satisfied with the way they themselves were treated; 
86% said that they received the same treatment as non-immigrant Israeli parents, and only 8% 
said that the treatment they received was “worse”.

In general, satisfaction with school and with relationships with school staffs was high, compared to 
the satisfaction with the relationships with other service providers outside the schools - which the 
mothers assessed as very problematic.

b. Difficulties and Successes in Studies
Several aspects of this topic were examined: The mothers were asked to assess their child’s standing 
as a student (whether poor, average, good or excellent); difficulties and successes in school subjects; 
and failures in school subjects.

♦ Twelve percent of the mothers defined their children as “poor” students, about half - as 
“ordinary” students, a third - as “good” students and 12% - as excellent students.

♦ More than half the mothers said that their children were “particularly successful” in two or more 
subjects, but 40% of the mothers reported that their children had difficulty in two or more 
subjects.

♦ In addition to the mothers’ subjective perceptions, a more objective measure of difficulty was 
examined - the number of subjects that the child failed on his report card. Thirteen percent of the 
mothers reported that they did not know exactly; 12% said their children failed two or more 
subjects, and 15% reported failing one subject.

c. Assistance Offered to the Students
The assistance provided to immigrant students was examined, particularly the assistance given in 
subjects in which the students had difficulties, as well as counseling and guidance in a range of 
areas related to school.

♦ The mothers reported the availability of a wide variety of specific types of assistance in school 
subjects, including group tutorials, help from better students and individual tutoring. However, a 
small, but not insignificant percent of the mothers (7%) did not know whether their children 
received any assistance.
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Hebrew Proficiency
♦ Forty percent of the mothers reported that they speak Hebrew to their children, in addition to 

their native tongue.
♦ The mothers’ command of Hebrew was very poor, despite the relatively long period of time they 

had been in Israel. Thirty four percent of the mothers said that they “have great difficulty” or 
“cannot at all” conduct a simple conversation in Hebrew and 60% had great difficulty or could 
not read a simple letter in Hebrew.

♦ As expected, the children’s command of Hebrew was better than their mothers’ but, according to 
the mothers, 14% of the children “had great difficulty” or “could not” read a book in Hebrew and 
16% had great difficulty or could not read a letter in Hebrew.

Relationships between the Children and their Families

a. Changes in the Family since Immigration
. Contrary to expectations, most of the mothers (84%) reported that in general their relationship 

with their children had not changed since immigrating to Israel.
. However, in reply to questions regarding specific changes that may have occurred since 

immigration, high percentages responded in the affirmative. The balance of assistance between 
parents and children had changed - 76% of the mothers reported that they were less able to help 
their children since coming to Israel, and 74% reported that their children helped them more than 
they did prior to immigration. Two-thirds of the mothers reported that in Israel they spent less 
time with their children.

♦ A quarter (24%) said that their children obeyed them less, and 20% said that there were more 
fights in the house. Nevertheless, only 6% of the mothers said that their children treated them 
with less respect than prior to immigration.

♦ A quarter of the mothers reported quarreling frequently with their children, mainly related to 
fights with siblings, orderliness and cleanliness, and school-related topics.

Thus, similar to the findings in the study on youth, it appears that although some changes have 
occurred in several dimensions of family interaction, there is no sign of a “crisis” in these 
relationships.

b. Authority Figure in the Family
♦ The central figure to whom the children turned to ask “permission” in various areas is the mother 

- contrary to the expectation based on common reports that the grandmother or the older brother 
would play a dominant role.

. In most areas examined, parental involvement was apparent. The children were required to seek 
permission with regard to school, work, leisure time, etc.
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desire to work in the area of computers (16%), teaching (14%), office work (12%) and 
hairdressing/cosmetics (12%).

r. Major Problems
♦ According to their reports, the main problems faced by the youths’ mothers are the family’s 

economic status (76%), employment (50%) and housing (25%). The main problems faced by the 
youth are the family’s economic problems (43%) and difficulties in studies (40%).

3. The Absorption of Immigrant Children from the Caucasus 
in the Fifth to Ninth Grades - Summary of Main Findings

In order to identify difficulties and problems at an earlier stage, an additional sample of students in 
the 5th to 9th grades was included in the study.

This component of the study was based on interviews with a national sample of 140 mothers of 
children in the fifth to ninth grades, aged 1015־, who immigrated to Israel after January 1989. The 
interviews with the mothers were carried out between April and July of 1997, by Russian-speaking 
interviewers, half of whom were themselves from the Caucasus. The study included a face-to-face 
interview, as well as a self-administered questionnaire.

Background Characteristics of the Children’s Families
♦ Length of residence in Israel: The children’s families had been in Israel for a relatively long 

time - 41 % of them for six years or longer.
♦ Cities of origin: The families were mainly from Baku (39%) and Derbent (29%). Smaller 

percentages came from Makhatchkala, Kuba and other cities.
♦ Parents’ education: Over 40% of the children’s parents had a post-high school education; most 

had completed colleges rather than universities. About a third of the parents had not completed 
high school.

. Single-parent families: 18% of the families were single-parent families.

. Employment: In half of the families, both parents were employed: in 11% neither parent was 
employed. A considerable decline had occurred in employment status. Thus 23% of the mothers 
were employed prior to their immigration in academic and scientific occupations, while only 3% 
worked in these professions in Israel.

♦ Financial difficulties: 29% of the mothers reported that the family income is “not at all 
sufficient” to cover most of the basic daily needs.

These characteristics are very similar to the background characteristics of the youth.
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. The mothers’ responses with regard to the service providers is consistent with reports by service 
personnel and indicates a problematic relationship: a considerable percentage felt that they were 
never understood (23%) and that no one ever tried to help them (24%). Moreover, 29% felt that 
the assistance provided never helped them and an even higher percentage said that the assistance 
helped only rarely.

♦ Both the youth and the mothers extensively reported a need and a desire to receive information 
on major topics, such as education and army service.

f. Identity
. Nearly half the youth (45%) and two-thirds of the mothers (58%) perceived themselves as “more 

Caucasian than Israeli”. As expected, this percentage declines with length of residence in the 
country, but even after six years in Israel, over a third (35%) still saw themselves that way, and 
only 13% of the youth and 6% of the mothers saw themselves as “more Israeli than Caucasian”.

. Although at the time of the study the youth from the Caucasus had been in Israel for a relatively 
long time, 40% said that they wanted to see themselves as more Caucasian than Israeli. This is a 
higher percentage than that found in the study of youth from the former Soviet Union, where 
only 23% on average said that they wanted to see themselves as more Russian than Israeli.

♦ About half of the youth felt that non-immigrant Israeli youth also perceived them as “more 
Caucasian than Israeli”.

. A multivariate analysis consistently found that gender, age at time of immigration, and whether 
the youth had an “Israeli friend” had a statistically significant effect on identity: The girls, the 
youth who came at a relatively early age, and those who had an Israeli friend, had a higher 
probability of feeling “Israeli”.

♦ The youth expressed a high degree of commitment to key features of Israeli society, including 
the Jewish nature of the state.

g. General Satisfaction with the Absorption Process
. About half the mothers (54%) and 75% of the youth said they were generally satisfied with their 

absorption in Israel.
. High percentages of the youth and the mothers were comfortable with their decision to 

immigrate, and most said they would make the same decision again.

h. Occupational Aspirations
. Caucasus youth displayed a wide variety of aspirations regarding their future occupations. About 

35% of the boys and 50% of the girls named at least one profession which they would like to 
practice in the future which requires higher education. The mothers were slightly more ambitious 
regarding their children’s future education, especially for the boys.

. Of the preferred occupations mentioned by the youth, the most prominent among the boys were 
mechanic (20%), engineer/architect (15%), and computer expert (11%). The girls displayed a
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. Among those aged 18, the percentage of those working rose to 52%, reflecting also the high rate 
of dropouts.

♦ Contrary to reports by educational staff working with these immigrants, the youth did not tend to 
see their jobs as something that interfered with their school performance; however, some of their 
mothers tended to see this as an interference - 14% of the mothers reported having a job was 
quite disruptive to their children’s studies.

♦ About two-thirds of the youth (63%) were satisfied with the fact that they were working (18% 
were “very satisfied”), and 73% of the mothers were satisfied (although only 9% were “very 
satisfied”).

b. Army Service
♦ Nearly all the boys (91%) intended to enlist, as opposed to 38% of the girls.
. The major benefits expected from army service were learning a trade and becoming more 

independent; the girls put more emphasis on army service as a means of integrating into Israeli 
society.

♦ Two-thirds of the mothers of girls (63%) felt that girls should not serve in the army, and half the 
girls concurred.

c. Leisure Activities
♦ The most common leisure activities among the youth were spending time at home (95%) and 

spending time with friends (84%).
♦ Leisure time was spent with friends who are also immigrants from the Caucasus (64%), with 

other immigrants (50%), with non-immigrant Israelis (40%) and with family (34%).

d. Participation in Informal Educational Frameworks
♦ The percentage of youth participating in informal educational frameworks is very low and below

- that of other Russian immigrants. For example, 3% of the youth participated in youth movement 
activities, 5% in immigrant club activities, and 17% in afternoon enrichment activities.

♦ Only 8% did volunteer work (13% among the girls), but 16% of those who didn’t were interested 
in doing so.

♦ Over a third of the mothers (38%), would like their children to be involved in some organized 
activity (such as afternoon enrichment activities, sports teams, etc.). The prohibiting factors were 
primarily cost (41%), lack of interest (21%), and lack of free time (16%) on the part of the youth 
themselves.

e. Relationship with the Service System
♦ A high percentage of the youth (61%) were not aware of the option of meeting with a youth 

counselor, a psychologist or a social worker to receive help, although a fifth said they would be 
interested in doing so.
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will be eligible for a certificate. If the particularly high dropout rates among youth from the 
Caucasus are taken into account, then it can be estimated that the percentage of those eligible for a 
matriculation certificate among the relevant cohort will be quite low.

Social Integration
♦ The findings indicate a wide variance in the social integration of youth from the Caucasus. 

Although many report having a positive social experience on the personal level, there is a not 
insignificant group who experience difficulties in integrating with non-immigrant Israeli youths. 
These difficulties take the form of bullying (about 18%) or simply a lack of social contacts with 
non-immigrant Israelis (about 40%). There is high motivation among many of the Caucasian 
youth (50%) to expand their social circle to include non-immigrant Israelis.

. Sixty percent of the youth have at least one non-immigrant Israeli friend, but notably 40% have 
none, and 30% feel that non-immigrant Israelis ignore them at school. A larger percent do not 
spend any time with non-immigrant Israelis or visit each other’s homes.

. Despite the relatively positive experience that the youth from the Caucasus have had regarding 
their contacts with non-immigrant Israelis, their opinions regarding the general relationships 
between the two groups is much less favorable. For example, 55% agreed with the statement 
“Immigrant youth and non-immigrant Israeli youth often quarrel”; and 60% agreed that “There is 
little social contact between immigrant and non-immigrant youth”.

. The explanation for this paradox is that even if most non-immigrant Israeli youth are not 
favorably disposed toward immigrants and do not form friendships with them, it is enough that a 
small percentage of non-immigrant Israeli youths are willing to befriend immigrants, in order for 
many of the immigrants to have a positive personal experience.

♦ Unlike other immigrant youth from the former Soviet Union, the youth from the Caucasus 
perceived non-immigrant Israelis as more responsible for the lack of contact. Among the general 
population of immigrant youth, the responsibility is seen as being shared equally; a comparable 
percentage agreed both with the statement that non-immigrant youth do not want to include 
immigrants in their social group, and with the statement that immigrant youth are not interested 
in being included. The youth from the Caucasus agreed more with the first statement.

Other Dimensions of the Absorption Process
a. Youth Employment
. Contrary to expectations, the percentage of immigrant youth who were employed at the time of 

the interview (16%) was not high, and was similar to the percentage among youth from the 
former Soviet Union in general.
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♦ In general, the dropout rates among immigrants from the Caucasus are high compared to the rates 
found among the general population of immigrant youth from the former Soviet Union in a study 
conducted in five Israeli cities.

. Among youth aged 16 and over, the percentage of dropouts reached 36%.
♦ The percentage of dropouts among girls was slightly higher than among boys, but most of the 

girls were in some alternative framework, while the boys were not studying at all.
♦ Dropping out of school is not related to length of residence in Israel and, at times, occurs even 

before transferring from middle school to high school.
♦ Twenty-five percent of those who dropped out (39% of the boys and 12% of the girls) were 

neither studying nor working. Thus 5% of all the youth from the Caucasus - and 9% of the boys - 
were neither studying nor working.

. No differences were found between the dropouts and those still in school when background 
variables were examined, such as gender, city of origin, parents’ occupation in Israel, two-parent 
or single-parent families, and the mother’s assessment of the family’s economic status.

♦ A significant correlation was found with the parents’ education: the percentage of dropouts was 
much higher among children of less educated parents.

♦ However, even among the dropouts - two-thirds of the mothers and half of the fathers had at least 
finished high school, so that their children’s dropping out of school represents a downward 
mobility trend in terms of education.

♦ Both the mothers and the youth had complaints about the school’s fairness with regard to the 
circumstances surrounding their dropping out: 64% of the mothers and 40% of the youth said 
that the school had been unfair.

. Mothers do not view their childrens’ dropping out favorably: 12% of the mothers said they were 
“satisfied” with this situation; 20% said they were “not so satisfied”; while 68% were not 
satisfied at all.

. The youth themselves were more satisfied with their decision to drop out of school, although 
here, too, the majority were not satisfied: about a third (37%) were “satisfied”, a quarter (24%) 
“not so satisfied”, and 39% were “not at all satisfied”.

Matriculation
In Israel, a matriculation certificate is the entry ticket to higher education. The information gathered 
in this study makes it possible to estimate the percentage of youth who would be eligible for 
matriculation, based on their self-reported intention to take the matriculation examinations. Around 
44% of 12th grade students studying toward full matriculation reported that they intend to take all 
the matriculation exams. However, as we know, not everyone who takes the exams succeeds in 
them and will be eligible for a matriculation certificate. For example, Ministry of Education data 
reveal that in 1997, about two thirds of the immigrants from the former Soviet Union who took the 
examinations were eligible for a matriculation certificate (based on a special analysis carried out by 
the Examinations Department in the Ministry of Education). On the basis of these data, it is possible 
to surmise, that of the 44% of 12th grade students from the Caucasus taking the examination, not all 
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provided corresponded to the degree of difficulty experienced. However, there is a group of 
students (18%) who are interested in receiving advice and counseling but are either too 
embarrassed to ask for it or are convinced that it will not help them.

h. School Absenteeism
. Absences from school are an early indication of a potential for dropping out and an expression of 

difficulties in integrating into school. Obviously, the absence itself could be a factor in the 
student’s chances of succeeding in his studies.

. About 15% of the youth (18% of the boys and 12% of the girls) reported missing school days 
(not due to illness) four or more times a month. Only 3% of the mothers reported this.

. ,There is a significant correlation between failing at school and absences. For example, a quarter 
of those failing a subject were absent four or more days a month, compared to 8% of those not 
failing any subject. Forty three percent of those absent up to three days a month failed in at least 
one subject, compared to 72% of those who were absent four or more days a month.

i. Difficulties in Paying for School Expenses
More than a quarter of the mothers (28%) reported that it happened “always” (17%) or “often” 
(11%) that their child did not participate in a school trip because they could not afford to pay for it, 
and 22% said that their children “always” (6%) or “often” (16%) lacked school supplies due to 
financial difficulties.

j. Contacts between Parents and School
♦ Eighteen percent of the mothers reported that they “don’t really know” what goes on with their 

children in school, while a third reported that they “know to a great extent”.
. About half the mothers reported that no one from the school staff ever initiated a talk with them 

or with any family member on their children’s integration into school. On the other hand, 38% 
said that they would like to talk to the school staff.

♦ The mothers view the main obstacles to forging contacts with the school staff as their own poor 
command of Hebrew, lack of time, and the sense that there is no one who can help them.

♦ Most of the mothers (95%) participated in parent-teacher meetings during the school year.

School Dropouts
The term “school dropouts” as defined by the Central Bureau of Statistics refers to youth aged 
14-17 who have not completed high school either in the former Soviet Union or in Israel, and are 
not studying in any framework; and to youth studying in a framework not supervised by the 
Ministry of Education - mostly frameworks supervised by the Ministry of Labor, which combine 
vocational studies with on-the-job training.

♦ The percentage of dropouts among immigrants from the Caucasus was 25% - compared to 4% 
among the overall Jewish population: fifteen percent were attending Ministry of Labor 
frameworks, while 10% were not in any framework.



♦ On the other hand, about half the youth (45%) reported having difficulty with three or more 
subjects, while only 16% of the mothers were aware that their children were having such 
difficulties. Forty percent of the youth had no difficulties in any subject.

. In addition to the youths’ subjective perceptions, a more objective measure of difficulty was also 
examined - the number of subjects which the youth failed on the latest report card. Half the youth 
(53%) did not fail any subject, but 13% failed three or more subjects. This would suggest that the 
youths’ self-perception of their status as students is overly favorable, compared to the objective 
reality. In the literature, too, we find that very often youth tend to rate themselves higher than 
their objective results.

♦ In order to identify the factors which affect the probability of failing a subject, several 
multivariate logistic regression models were examined. Among the variables included in the 
model were age, gender, length of time in Israel, mother’s education, family’s income level, city 
of origin, etc. Two variables stood out in all the models: gender and length of time in Israel. The 
probability of failing was higher among the boys and among those who had been in Israel for a 
shorter period of time. The other variables in each of the models were found to have a minimal 
effect, which was not statistically significant. At the same time, it should be emphasized that 
even among other groups ־ for example, girls and those who had been in Israel for a relatively 
long period ־ there was a considerable percentage of failures.

g. Assistance Offered to the Students
The assistance provided to immigrant students was examined, particularly the assistance given in 
subjects in which the students had difficulties, as well as counseling and guidance in a range of 
areas related to school.

♦ The students reported the availability of a wide variety of specific types of assistance in school 
subjects, including group tutorials, help with homework, and help from better students. Their 
mothers were not always aware of the variety and extent of this assistance.

♦ Assistance is usually provided according to the extent of difficulty: those with more problems 
tend to receive more assistance. However, there was a large group of students who reported 
having difficulties, but who received no assistance. For example, over a third (37%) of those 
with problems in four or more subjects received no assistance at all.

♦ In general, the students were satisfied with the assistance (74%), but nearly half of those who 
received some type of assistance (46%) reported that it was not sufficient, and an even higher 
percentage were interested in more assistance (75%).

♦ There is a strong correlation between the desire to receive assistance and the degree of difficulty 
experienced; i.e. the desire for assistance is related to real need. Thus, for example, nearly all 
those failing four or more subjects (93%) were interested in receiving assistance, compared to 
only half (52%) of those failing only one subject.

. Nearly two-thirds (64%) of the students received advice and counseling of some type from the 
school staff, mostly related to school studies. Here too, the amount of advice and counseling



♦ Most of the students in the tenth grade or higher (83%) were studying in a matriculation track ־ 
60% were studying toward a full matriculation certificate and 23% were studying toward a 
partial matriculation certificate.

b. Attitudes toward Studies
. Both the youth (82%) and their mothers (89%) felt that it is important to acquire a trade during 

high school. This was considered “very important” by 41% of the youth and 61% of the mothers.
♦ At the same time, they attributed equal importance to studying for a matriculation certificate. 

Thus it appears that the combination of vocational studies with matriculation certificate studies is 
viewed as the preferred option.

♦ Twenty-three percent of the youth said that they chose their study track in order to be able to 
begin working in their trade immediately after finishing school.

c. Satisfaction with School
General satisfaction with school was high among both mothers and youths: 78% of the youth were 
“satisfied” (67%) or “very satisfied” (11%), and 74% of the mothers were “satisfied” (64%) or 
“very satisfied” (10%).

d. Discipline at School
Satisfaction with school discipline was lower. A quarter of the youth and a third of the mothers said 
that the discipline at school was “too lax”.

e. Attitude of the School Staff
♦ Satisfaction with the attitude of the school staff was high both among mothers and youth.
. Most of the mothers (91%) reported that they received the same treatment as non-immigrant 

Israeli parents. Only 7% said that the treatment they received was “worse”.
♦ The youth, too, were asked to compare the way they were treated to the way non-immigrant 

Israeli students and other immigrants were treated. The findings were nearly identical to the 
findings for the mothers.

f Difficulties in School Studies
4 There are many problems in Hebrew proficiency, despite the youths’ relatively long residence in 

Israel. Seventeen percent have difficulty in understanding what is said in class, and 36% have 
difficulty in answering the questions on exams. These percentages are much higher than the 
percentages among all immigrant youth from the former Soviet Union.

♦ Half the youth reported that they were “particularly successful” in three or more subjects, similar 
to the percentage of those defining themselves as good or excellent students. Ninety-one percent 
of the youth reported that they were “particularly successful” in at least one subject.



c. Perception of Gender Roles
 ,There are indications that very traditional norms prevail with regard to gender roles in the family׳ *

both with regard to actual behaviors and also to attitudes and expectations:
- The girls helped a lot with household chores (cleaning, cooking), while the boys’ contribution 

consisted mainly of shopping and working for pay.
- A third of the boys had jobs, but almost half of the mothers expected their sons to “work 

more”.
♦ The girls were asked if expectations from them were different than the expectations from the 

boys. About half (53%) mentioned the following: they were asked to help more at home; they 
were more restricted in going out; and they were expected to marry at a younger age. Contrary to 
expectations, only 8% of the girls mentioned differences in expectations from the two genders 
with regard to acquiring an education or a profession. In fact, they believed that the girls “could 
study longer” because the boys were expected to go out at an earlier age and find a job.

• With regard to the age of marriage, the mothers indicated that they expected their daughters to 
many early: over two-thirds of the mothers (69%) defined the preferred marrying age as 20, at 
most. On the other hand, only 9% of the mothers with sons expected their sons to be married by 
age 20.

. It is interesting to note the extent of agreement on this issue between daughters and mothers - 
56% of the daughters believed, as their mothers do, that the preferred marrying age for girls is 20 
at most.

. At the same time, contrary to the impression that the girls have adopted a traditional gender role 
for themselves, 79% of them said that they would like to work even after they are married. This 
perhaps is not so surprising in light of the fact that two-thirds of the mothers worked prior to 
their immigration, and are working today. Furthermore, 71% of the mothers supported the idea 
that their daughters should work after marriage, but only 41% thought that their daughters should 
continue working once they have children.

. On the other hand, the boys from the Caucasus were loyal to a more traditional perception of the 
female role, and only a third of them (36%) wanted their future spouse to work after marriage.

Integration in School
One of the main areas in which youth from the Caucasus are reported to have special difficulties, is 
in school. School staff reported not only that the youth are experiencing difficulties, but that the 
parents are alienated from the school and are not committed to their children continuing to study.

a. General
♦ Nine percent of the youth were in boarding schools, with most of the mothers citing two reasons 

for this: to ease the family’s financial burden, or because of the perception that the conditions in 
boarding schools are more conducive to learning. The main reasons mentioned by the youth for 
being in a boarding school were better study conditions, the possibility of studying in a track that 
is not available in their home town, and the desire to be with people of their own age.
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work. Thus, for example, 17% of youths had difficulty in understanding what was said in class 
and 36% had difficulties in taking exams.

Relationships between the Youth and their Families
Several aspects of this complex subject were examined, in light of the expectation of 
inter-generational conflicts, given the likelihood that the parents would continue in their 
commitment to traditional values and norms, while the youths would adopt “Israeli” norms of 
behavior.

a. Changes since Immigration
♦ Contrary to expectations, the vast majority of the youth (77%) and their mothers reported that in 

general their relationship had not changed since immigrating to Israel.
. However, high percentages of youth and their mothers responded in the affirmative to questions 

about specific changes that had occurred since immigration.
- The balance of assistance between parents and children had changed - 85% of the mothers 

reported that they were less able to help their children since coming to Israel, and 65% 
reported that their children helped them more than they did prior to immigration.

- Two-thirds of the mothers reported that they had less time to spend with their children, but 
only 17% of the youth reported that they spent “too little” time with their parents.

- About a quarter of the mothers (24%) reported that their children obeyed them less, and about 
20% said that there were more arguments at home.

- Nevertheless, only 11% of the mothers reported that their children treated them with less 
respect than they did prior to immigration.

♦ No more than 20% of the mothers and the youths reported having quarrels. Most of the 
arguments were about school studies, loud music, and orderliness and cleanliness.

♦ The low percentage of those reporting quarrels is consistent with the finding that 76% of the 
youth reported that their parents "usually" understand them.

To conclude, although some changes have occurred in several dimensions of family interaction, 
there is no sign of a “crisis” in these relationships.

b. Authority Figure in the Family
♦ The central figure to whom the youth turn to ask “permission” in various areas is the mother - 

contrary to the often voiced claim that the grandmother or the older brother play a dominant role.
♦ In several areas, a higher percentage of youth than of mothers reported that they did not need to 

receive permission from anyone. For example, a quarter of the youths reported that they are 
absent from school without asking anyone’s permission, as opposed to only 10% of the mothers 
who reported that their children could be absent without permission.
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The interviews with the mothers and the youth were carried out between April and July 1997, by 
Russian-speaking interviewers, half of whom were themselves immigrants from the Caucasus. 
Several preparatory steps were taken prior to the study, which provided important inputs: (a) 
in-depth interviews with service providers; (b) in-depth, semi-structured interviews with immigrants 
from the Caucasus who came to Israel during the nineties; (c) discussion groups held with 
immigrants from the Caucasus who came during the seventies; (d) an anthropological investigation 
and mapping of the Caucasus population, carried out by the anthropologist Chen Bram.

Background Characteristics of the Youth and their Families
♦ Length of residence in Israel: The families had been in Israel for a relatively long period; about 

half had been in Israel for over six years, and only 14% had been in Israel for less than three 
years.

♦ Cities of origin: The families were mainly from Baku (53%) and Derbent (20%); smaller groups 
were from Makhachkala, Kuba, Nalchik, and other cities.

♦ Parents’ education: Half of the parents had a post-high school education, usually from a 
non-academic institution. At the same time, about 30% of the parents had not completed high 
school.

♦ Single-parent families: 14% were single-parent families.
♦ Employment Rates: In about half of the families (52%) both parents were employed; in 14% 

neither parent was working. About two-thirds of the mothers were employed, a proportion almost 
identical to the percentage of mothers who worked in the Caucasus. Employment rates among 
the parents of the youth from the Caucasus were found to be much lower than the comparative 
rates found in a study of immigrant youth from the former Soviet Union, carried out in five 
Israeli cities (Noam, Ellenbogen-Frankovitz, Wolfson, 1998).

♦ Employment Status: The parents had experienced a noticeable decline in employment status. 
For example, 34% of the fathers had been employed in academic, scientific, professional and 
technical jobs prior to their immigration, but only 3% were employed in these types of jobs in 
Israel.

♦ Financial difficulties: A quarter of the mothers (24%) reported that their income is “not at all 
sufficient” to cover their daily needs. This percentage is much higher than the percentage found 
in the study of immigrant youth from the FSU.

Hebrew Proficiency
♦ Nearly half the youth (44%) reported that they speak Hebrew at home, in addition to their native 

language.
’• The mothers’ poof command of Hebrew is very evident, despite their having lived in Israel for a 

relatively long period of time. For example, only 19% could understand a television program in 
Hebrew.

♦ The youths’ level of Hebrew is much higher than their mothers’, but it is still poor. This lack of 
proficiency in the Hebrew language affects the ability of these youths to handle their school
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Abstract

1. Introduction
According to data from the Ministry of Absorption, 47,000 immigrants from the Caucasus region 
(including republics such as Azerbijan, Dagestan and Cabardina-Balkaria) in the former Soviet 
Union emigrated to Israel during the period between January 1989 and May 1996. These 
immigrants joined about 11,000 people who emigrated from the same region during the 1970s. This 
group mostly comprises “Mountain Jews” with their own identity and their own dialect, Judeo-Tat.

The “Mountain Jews” from the Caucasus tend to live in geographic enclaves, close to their extended 
family. Seventy-six percent of them are concentrated in about 20 cities. In some small towns, such 
as Or Akiva and Sderot, they comprise about 10% of the local population.

Beginning in the early 1980s, service providers in the areas of absorption, welfare and education 
became increasingly aware that immigrants from the Caucasus had needs requiring special 
attention. In the process of adapting to and integrating into Israeli society, they encountered greater 
difficulties, and these difficulties were of a more serious nature than those experienced by most 
other immigrant groups.

In mid-1995, prompted by these reports, an Inter-Ministry Committee for Immigrants from the 
Caucasus Region was established. The establishment of this committee reflected an attempt to 
address these immigrants’ problems based on a national, comprehensive approach, and inter- 
ministerial cooperation. The committee initiated several national projects, including projects 
intended to deepen the knowledge about these immigrants among professionals working with them, 
and to develop local community leadership. The committee also initiated a study geared at creating 
a comprehensive and reliable database to help in the formulation of policies and planning of 
programs. This report presents the findings on immigrant youth from the Caucasus aged 14-18 and 
on children from the Caucasus in the fifth to ninth grades. The findings on the third component of 
the study - immigrants aged 21-64 - are being published separately (King 1998).

2. The Absorption of Immigrant Youth from the Caucasus - 
Summary of Main Findings

The study on youth from the Caucasus is based on data collected from a national sample of youth 
from the Caucasus aged 14-18, and their mothers, who immigrated to Israel after January 1989, and 
who identified themselves ethnically as “Mountain Jews”. To identify Mountain Jews, two criteria 
were used: (1) The mother reported that the language spoken in her childhood home was Judeo-Tat; 
(2) The mother defined herself as a “Caucasian” Jew.
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