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תקציר
העולם במדינות והן מפותחות בארצות הן האחרונים, העשורים בשני החדשות המשרות מרבית
small) הקטנים העסקים ובתחום (self employment) העצמית התעסוקה בתחום נוצרו השלישי,
מבריה"מ הגדול העלייה גל בעקבות תנופה הקטנים העסקים מסלול קיבל בישראל .(business
עסקים פתיחת באמצעות הן לעולים תעסוקתיים פתרונות שתספק כאלטרנטיבה נתפס הוא לשעבר.
לשם עסקים. שיקימו ותיקים ישראלים עלידי העסקתם באמצעות והן עצמם העולים עלידי קטנים
כלכליים ארגונים שונים, ממשלה משרדי בה ומעורבים ליזמים, מסייעת מערכת הוקמה כך
בתהליך והדרכה הכשרה הלוואות, ליזם מעניקה אשר ג'וינטישראל, ביניהם וולונטריים, וארגונים

העסק. הקמת

הורות עולות להכשיר נועדה המסחר לשכות ואיגוד ישראל ג'וינט שיזמו מיוחדת התערבות תכנית
להקים בתעסוקה, השתלבותן בתהליך במיוחד רבים עםקשיים המתמודדת אוכלוסייה שהן יחידות

■, העירוניות הקליטה ורשויות (מט"י) יזמות לטיפוח המרכזים גם חברו הפרויקט לביצוע פרטי. עסק
י סדנאות א) חלקים: משני מורכב והיה 19941993 בשנים התקיים ההכשרה קורס ערים. בחמש

י י עם להתמודדות בכלים ולציידן המשתתפות של העצמי הביטחון את לחזק שנועדו הסתגלות
עסקית. ביזמות בסיסי הכשרה קורס ב) בישראל; יחידות כהורות החיים מציאות

בטווח הן ותפוקותיו, הפרויקט של הביצוע תהליך נבדקו שבמסגרתו הערכה במחקר לווה הפרויקט
נאסף המידע מכן). לאחר (כשנה הבינוני בטווח והן הקורס) סיום לאחר חודשים (כארבעה הקצר
בשתי שנערכו ברוסית פנים אל פנים ראיונות מידע: מקורות מגוון באמצעות זמן נקודות במספר
עלידי שמולאו ברוסית משוב שאלוני בתכנית, שהשתתפו העולות מבין 97 עם זמן נקודות
ובחמש הארצי במישור בפרויקט השותפים כל עם עומק ראיונות הקורס, תום לאחר המשתתפים

נוספים. ומסמכים ההיגוי ועדות ישיבות של פרוטוקולים הערים,

נתונים: מספר הניב ההערכה מחקר
עסק הקימו (£129.) עולות 12 הקורס, תום לאחר חודשים כארבעה המעקב, של א' בשלב ■

עסק. הקמת בשלבי היו נוספות ושמונה
הקורס מבוגרות (£ל19 עולות 18 שלהן בעסק עבדו מכן, לאחר שנה המעקב, של ב' בשלב ■

עסק. הקמת בשלבי היו נוספות עולות ושלוש ליזמות)
העסק, את דבר של בסופו הקימו לא א' בשלב עסק הקמת בתהליך שהיו עולות שבע ■

ההחזר בתנאי לעמוד או הלוואות לקבל קושי בשל התחלתי, הון העדר בשל בעיקר לדבריהן,
עסק. בהקמת הכרוכים הסיכונים מפני חשש ובשל שלהן

זאת, לעשות ניסו אכן עולות שבע בעתיד. עסק להקים כוונתן על א' בשלב הצהירו עולות 35 ■

בכך. הצליחו ושש
בהיקף מחציתן שכירה, במשרה תעסוקה עם בעסק עבודה שילבו העסקים בעלות מבין שש ■

שילוב של זה דפוס בעתיד. לעסק משקל יותר לתת נוטות חלקן חלקי. בהיקף ומחציתן מלא
לנשים. כאופייני מהספרות מוכר שכירה עבודה עם עצמאית עבודה או עסק



למסקנה תגיע שהעולה במקרה הפרויקט, של חליפית מצופה תפוקה הפרויקט, מארגני בעיני
העסקי. במגזר בכירה במשרה תעסוקה היתה לה, המתאים המסלול איננה עסקית שיזמות

באופן העסקי) בסקטור דוקא (לאו כשכירות הועסקו מהמשתתפות 6\fc המעקב של א' בשלב ■

בניהולו. או העסק בהקמת לעבודתן במקביל או בלעדי
מהמועסקות אחוזים ושמונה חמישים .67 ל£9 כשכירות המועסקות אחוז עלה ב' בשלב ■

כשנישלישים ביניהן כ"טובות", להגדירן שניתן במשרות החזיקו המשתתפות) מכלל (כ£ל40
אקדמאיות. במשרות

ושירותים בנקאות ואוכל, אירוח שירותי המסחר, בענפי העסקי במגזר הועסקו לרבע קרוב ■

זוטרות. במשרות ככולן רובן עסקיים,
במגזר מתוכן שלוש בעבודה, נקלטו מועסקות היו לא א' בשלב אשר העולות 20 מבין עשר ■

העסקי.

ולניסיון בבריה"מ למקצוען באשר רק עסקים הקימו שלא מאלו נבדלות עסקים שיזמו העולות
היזמות, בקבוצת יותר גדול והאמניות המורות שיעור אחרים. רקע משתני לגבי ולא הקודם, העסקי
בקבוצת העסקים. במסלול מזלן את לנסות אותן המניע במקצוען, עבודה למצוא הקושי בשל אולי
בישראל. והן בבריה"מ הן עסק בניהול ניסיון רכשו אשר עולות של יותר גדול שיעור ישנו היזמות

ושירותים ומוצרים המזון בתחומי הם למהגרים האופייניים העסקים כי עולה המקצועית מהספרות
והבדלי שפה קשיי עקב וייעוץ. תיווך ושירותי פנאי, ופעילות עיתונות כגון המוצא, ארץ תרבות של
המכונה (דפוס שלהם האתנית הקהילה מבני אלה שירותים לקבל מהגרים מעדיפים מנטליות
לעבוד חמש החלו הנוכחי במחקר היחידות ההורות העולות מבין אתנית"). מובלעת "כלכלת
ולהקת ברוסית וידיאו ספריית ערב, ביתספר  ופנאי חינוך שירותי הקימו שלוש עצמאיות, כתופרות
סוכנות הרזייה, מוצרי של מכירות סוכנות  שלוש ובגדים, מזון חנויות הקימו שתיים מוסיקה,
הקימה אחת עולה קטנים. לילדים משפחתונים הקימו ושתיים וטיולים, היכרויות ומשרד כרטיסים

מספרה. הקימה אחת ועולה לילדים, נוירואורטופדית מרפאה

הנחוץ ההון מקורות את להגדיל כדי שותף עם עסק להקים יעדיפו שהעולות היתה הציפייה
העסק את מנהלות בפרויקט שהשתתפו העולות כל כמעט כי התברר אולם, בסיכון. ולהתחלק
למצופה, בניגוד שוב מתאים. שותף למצוא הצליחו שלא משום אלא אישית בחירה מתוך לא לבדן,
מאשר יותר מקצועי הוא זה קשר וגם בבריה"מ, מוסדות או אנשים עם בקשרים נעזרת אחת רק
שכיח דגם מהבית, מנוהלים העסקים ממחצית למעלה מקצועית). ספרות (קבלת כלכלי  עסקי

ותיקות. ישראליות נשים בקרב גם למדי

ויזמים בכלל יזמים לרשות העומדת הפיננסית התמיכה במערכת נעזרו שלא כמעט היזמות העולות
המשרד של העצמאי העולה מקרן ש"ח 5,000 בסך הלוואה קיבלה אחת עולה רק בפרט. עולים
הכספיים מקורותיהן על התבססו העולות מבנקים. הלוואות קיבלו ושתיים העלייה, לקליטת
להימנע העדיפו שחלקן יתכן וחברים. משפחה מקרובי זה היה הלוואות לקחו ואם העצמיים,



מחקרים מנתוני אבל משכנתאות, להחזיר התחייבו שכבר משום העסק לצורכי הלוואות מלקיחת
בנקאיות. בהלוואות להשתמש נוטות אינן יזמות נשים כי נראה ותיקות ישראליות על

הקורס לאחר למט"י פנו היזמות מבין שבע  המקצועית התמיכה במערכת להסתייעות באשר
רוב שלהן, הדיווח לפי שונות. בסוגיות וייעוץ עסקית תכנית בבניית הדרכה הלוואה, קבלת לצורך
באיגוד חדשים יזמים להתאחדות פנו מרואיינות חמש הנדרשת. העזרה את קיבלו למט"י הפונות

שקיבלו. מהעזרה מרוצות היו ורובן דומות, למטרות המסחר לשכות

לשאלון מהתשובות הזמן. עם מסוימת במידה השתנתה הקורס תרומת לגבי העולות הערכת
כעזרה נתפסה הקורס של ביותר החשובה התרומה כי נראה הקורס לתום סמוך המשוב
שבעים שכירה. בעבודה להשתלב או העסקים למסלול להיכנס החלטתן גיבוש בתהליך למשתתפות
העצמית, ההבנה בחינות: מכמה להן תרמו השונות הפסיכולוגיות שהסדנאות העריכו ומעלה אחוז
ידע להן הקנה הקורס כי ציינו מהעולות ממחצית יותר התנהגותן. ושיפור הקולטת החברה הבנת
תועלת הפיקו כ£409^50 עסקית. תכנית להכין וכיצד לקוחות לגייס כיצד עסקי, רעיון לגבש כיצד
עסק ניהול ועל העסק ביטוח על בנק, עם עבודה על ליזמים, שירותים על ידע קבלת של במובן
עסק בהקמת מעשיות התנסויות ובעקבות זמן של בריחוק ב', בשלב זאת, לעומת פיננסית. מבחינה
בחיוב שהעריכו אלה בין שווה כמעט באופן זה) בנושא הן רק נשאלו (הפעם היזמות העולות נחלקו
סברו דבר, של בסיכומו ההיבטים. בכל התרומה בערך שהמעיטו אלה לבין הקורס תרומת את
שהם סברו שמונה העסק, בהקמת רבה במידה להם סייעו בקורס שרכשו והמידע שהידע ארבע

כלל. לה סייע לא שהקורס העריכה ואחת מעטה במידה  ארבע מסוימת, במידה סייעו

בעיקר נבעו הקשיים במהלכו. שהתגלו ובקשיים הפרויקט הפעלת של אחדים בהיבטים גם דן הדוח
הפרויקט לביצוע השותפים של מנוגדות מגישות הלימה, ביניהם שאין לפרויקט יעדים שני מהגדרת
בין הפעולה בשיתוף לליקויים גרמו אשר המסחר, לשכות איגוד עלידי החדצדדי ומתכנונו
חיסרון. היווה הקורס של הכלכלי החלק לבין הפסיכולוגי החלק בין האינטגרציה חוסר המבצעים.
שפת לגבי היעד, אוכלוסיית לגבי הפרויקט, מטרת הגדרת לגבי המלצות מובאות הדוח בסיכום
כמו הפרויקט. את שיבצע הגוף בבחירת השיקולים ולגבי ההוראה שיטות לגבי בקורס, ההוראה
לג'וינט הועברו ההערכה ממצאי עולים. בקרב יזמות לעידוד פרויקט של שונה מבנה מוצע כן
שכבר נציין .(1995 מאי ;1994 (מארס הנוכחי המסכם לדוח שקדמו הביניים דוחות במסגרת ישראל
(1994 (מארס הפנימי הדוח ממצאי בעקבות הפרויקט הפעלת באופן שינויים הוכנסו 1995 באמצע

למזמינים. שהוגש



תודה דברי
ראש אפעל, יהודה במימונו. והשתתף הפרויקט הערכת את הזמין אשר ישראל לג'וינט נתונה תודתי
תכניות מנהלת לשעבר גודרובויצמן, צילה בג'וינטישראל, ויזמות תעסוקה עולים, שילוב אגף
דריטר, שאולי עלייה, לקליטת במשרד ולתעסוקה לכלכלה בכירה אגף מנהלת וכיום באגף בכירה
בהכרת רבות לי סייעו לשעבר, האגף עובד ספינדל, ורוברטו ויזמות, מקצועית הכשרה תחום ראש

תודה. אסירת אני כך ועל בפרט, העולים ויזמות בכלל היזמות נושא

המסחר לשכות באיגוד חדשים יזמים התאחדות כנשיא שכיהן שטרן יורי הכנסת לחבר תודה
ולבעלי המט"י למנהלי הפרויקט, של הארצית הרכזת גרוזמן, לריטה המחקר, ביצוע בתקופת

ן עיני את שהאירו על העירוניות הקליטה וברשויות המסחר לשכות באיגוד האחרים התפקידים
לחלק וניאותו בפרויקט שהשתתפו לעולות לב מקרב תודה הפרויקט. הפעלת של השונים בהיבטים

עמדותיהן. ואת התנסויותיהן את עמנו

המחקר תכנית מנהלת נועם, לגילה במיוחד המועילות, הערותיהם על המכון לחברי תודה לבסוף,
לוונברג למרים השדה, עבודת את ריכזו אשר כץ וללוסי הרפי לאלכסנדרה עלייה, קליטת בנושא
בהדפסה. שסייעה גבריאלי ולאתי הדוח את שערכה מויאל למטי במחשב, הנתונים את שעיבדה
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28 שכירה בעבודה השתלבות .8

29 ב' בשלב תעסוקה חוסר .9

שני חלק

30 הפרויקט הפעלת .10

38 הפרויקט הפעלת לגבי והמלצות מסקנות .11

42 ביבליוגרפיה

45 רקע לוחות א': נספח

47 בקורס המשתתפות של אופייניות תכונות ב': נספח
קביטקו ולדימיר ד"ר מאת:



לוחות רשימת

8 (באחוזים) המעקב אוכלוסיית מאפייני :1 לוח

13 (N=18) עסקים שהקימו העולות מאפייני :2 לוח

16 (N=18) n^1yn n>^y 1>op)n\') cppoyn wmjo :3 n^

21 (N=20) ניהול מיומנויות לגבי עצמית הערכה :4 לוח

22 עסקים בעלות של והתנהגויות אוריינטציות בין מתאמים מטריצת :5 לוח

24 (N= 17) שונות מבחינות הקורס תרומת את העולות הערכת :6 לוח

א' בשלב מועסקות היו שבהם היד משלחי לפי השכירות העולות :7 לוח
28 (באחוזים) ב' ובשלב

29 "המשלבות" ושל "השכירות" של רצון ושביעות תעסוקה מאפייני :8 לוח

38 לקורס שהעניקו הציון לפי העולות :9 לוח

נ90חא'

45 הקורס מקום לפי המרואיינות א1: לוח

46 (באחוזים) המחקר ואוכלוסיית המעקב אוכלוסיית מאפייני א2: לוח

נספחב1

52 אישיות של גורמים ניתוח ב1: לוח

57 הסתגלות של מדדים בין מתאמים ב2: לוח

57 "הערכה" סמנטי דיפרנציאל הגורם ב3: לוח

58 "כוח" סמנטי דיפרנציאל הגורם ב4: לוח

58 "אקטיביות" סמנטי דיפרנציאל הגורם ב5: לוח

61 פניםקבוצתי גורמים ניתוח ב6: לוח

63 (A) קבוצתי בין גורמים ניתוח ב7: לוח

67 (B) קבוצתי בין גורמים ניתוח ב8: לוח

68 (C) קבוצתי בין גורמים ניתוח ב9: לוח



תרשימים רשימת

10 במעקב ב' לשלב א' שלב בין עסקים בהקמת השינויים :1 תרשים

ב1 בב0פרו תרשימים

( 50 Leary לפי פסיכולוגי לדיוקן דוגמה ב1: תרשים
1

54 Catell לפי המדגמים בין השוואה ב2: תרשים

59 "הערכה" גורם  סמנטי דיפרנציאל ב3: תרשים

59 "כוח" גורם  סמנטי דיפרנציאל ב4: תרשים

60 "אקטיביות" גורם  סמנטי דיפרנציאל ב5: תרשים

64 A  סמנטי דיפרנציאל ממוצעי ב6: תרשים

65 B  סמנטי דיפרנציאל ממוצעי ב7: תרשים

66 י C  סמנטי דיפרנציאל ממוצעי ב8: תרשים



הקדמה
נאלצות אלה נשים לשעבר. בריה"מ עולי בקרב החדהוריות המשפחות מראשי 8070 מהוות נשים
עבודה למצוא עליהן בתעסוקה. השתלבותן בתהליך אחרות מעולות יותר רבים קשיים עם להתמודד
באופן אם בין הבית, ובמשק בילדים הטיפול בנטל איתן שיתחלק זוג בן ללא קריירה לעצמן ולבנות
להסתייג נוטים מעסיקים עזרה. במימון  עקיף באופן אם ובין שונות, מטלות ישירבביצוע
בשל שגרתיות, לא עבודה שעות כגון מיוחדות, בדרישות הכרוכים בתפקידים אלה נשים מהעסקת
מצביעים הנתונים ואכן, .(1995 (קינג, בעבודה לתיפקודן יפריעו כאמהות שמחויבויותיהן ההערכה
Naveh,) >?ל47 לעומת $27<  נשואות נשים בקרב מאשר בקירבן יותר נמוכים תעסוקה שיעורי על

.(Noam 8l Benita, 1995

היתה בתעסוקה יחידות הורות שהן עולות של השתלבותן לקידום ההתערבות מתכניות אחת
ובביצועו המסחר, לשכות ואיגוד ישראל ג'וינט יזמו הפרויקט את העסקי. במגזר לשילובן פרויקט
הפרויקט ערים. בחמש העירוניות הקליטה ורשויות (מט"י) יזמות לטיפוח גםהמרכזים אליהם חברו
בסדנאות השתתפו הן לכך בנוסף פרטי. עסק להקים עסקית אורינטציה בעלות עולות להכשיר נועד
ג'וינט ביוזמת בארץ. החדשה החיים מציאות עם להתמודדות כלים להן לתת שנועדו הסתגלות
באמצעות מידע נאסף שבמסגרתו תלתשלבי, הערכה במחקר הפרויקט את ללוות הוחלט ישראל
ושנה מכן לאחר חודשים ארבעה ההכשרה, קורס תום עם מייד זמן: נקודות בשלוש שונים כלים
שיזמות מאחר תפוקותיו. ושל הפרויקט של הביצוע תהליך של הערכה מציג זה דוח יותר. מאוחר
חיזוק היתה הפרויקט של המצופות התפוקות שאחת ומאחר אישיות מתכונות גם מושפעת עסקית
עלידי בוצעה אשר פסיכולוגיים, משתנים של בדיקה גם בהערכה נכללה העולות, של העצמי הדימוי

תעסוקתי. פסיכולוג

מאפייני את ההערכה, ומבנה הפרויקט מבנה את מציג (91 (פרקים הדוח של הראשון החלק
עוסק (1110 (פרקים השני החלק והבינוני. הקצר בטווח הפרויקט תפוקות ואת המעקב אוכלוסיית
מובאות זה חלק בסיכום במהלכו. שהתעוררו הקשיים את ומנתח הפרויקט של ההפעלה בתהליך
ואת המשתתפות של הפסיכולוגי הדיוקן את מציג ב' נספח הפרויקט. לגבי והמלצות מסקנות
בין האישיותיים ההבדלים את לברר ומנסה הפרויקט, בעקבות שלהן העצמי בדימוי שחל השינוי

זאת. עשו שלא עולות לבין עסקים שהקימו עולות

בעסקים, נשים על בספרות הממצאים ניתוח יעוגן נשים, הן המחקר מאוכלוסיית שכ^90 מאחר
נשתמש גם זו מסיבה בארץ. שנערכו עסקים בעלות נשים על מחקרים נתוני עם השוואות ויוצגו

נקבה. בלשון

1

L .



ראשון חלק

רקע .1
להגדיל שנועדו מסלולים הם (small business) קטנים ועסקים (self employment) עצמית תעסוקה
העולם במדינות והן וארה"ב כבריטניה מפותחות בארצות הן במשק. התעסוקה הזדמנויות את
כי שנמצא לאחר אלה, תחומים בפיתוח המתמחים גופים האחרונים העשורים בשני קמו השלישי
נמוכה טכנולוגית רמה בעלי "שגרתיים" בענפים קטנים בעסקים נוצרות החדשות המשרות מרבית
קטנות עסקיות בחברות המועסקים מספר גדל 1989 שנת במשך למשל, בארה"ב, .(1993 (טלדן,

.(Price <ef Monroe, 1993) בלבד ב^1.4 גדל גדולות בחברות המועסקים שמספר בעוד ב3.290
ופיזור נמוכה בעלות מהירה הקמה גמישות, חדשנות, הם: קטנים עסקים של העיקריים יתרונותיהם

הסיכון.

במרבית לתחום. נשים של כניסתן היא הנוכחי בעשור קטנים עסקים המאפיינות התופעות אחת
חלה לדוגמה, בארה"ב, גברים. של מזה גבוה נשים בקרב עסקים פתיחת בקצב הגידול הארצות,
הגברים. אצל £ל4 לעומת נשים של העסקים במספר \070 של עלייה האחרונות השנים בשמונה
מכוח לכ£179 בהשוואה הנשי, העבודה מכוח כ>$5 רק והמעסיקות העצמאיות מהוות בישראל
מט"י אל נשים של הפניות מנתוני זאת, עם יחד .(1996 נשים, יזמות לעידוד (הוועדה הגברי העבודה
היוו הנשים פניות נשים: בקרב התעניינות של רבה מידה שקיימת נראה יזמות) לטיפוח (מרכזים

חדשות. עולות של היו הנשים מפניות ו^43 המחקר בתקופת ערים ב13 הפניות מכלל 2070

לעידוד הוועדה גברים. מאשר ובהפעלתו עסק בהקמת יותר רבים בקשיים נתקלות יזמות נשים
ו"חסמים בסביבה, הקשורים חיצוניים" ל"חסמים הללו הקשיים את סיווגה (1996) נשים יזמות
הכשרה העדר הון, בגיוס קשיים כוללים החיצוניים" ה"חסמים עצמה. באישה הקשורים פנימיים"
והדרכה. מידע וחוסר העסקים לעולם המחוברות פורמליות בלתי השתייכותלרשתות חוסר עסקית,

הון בגיוס קשיים
Kolvereid,) הלוואות באישור הבנקים עלידי לרעה מופלות נשים כי נמצא בארה"ב שנערך במחקר
להחתים תתבקש שהיא יתכן הלוואה, בבקשת לבנק פונה אישה כאשר .(Shane <ef Westhead, 1993
ההלוואה את לה יתן הבנק כלומר, משלה, קטנה הכנסתו אם גם ההלוואה, על בעלה את גם
(רוב הגבריים לסטראוטיפים האפליה את מייחס לכך ההסברים אחד כעסקית. ולא כפרטית
שלנשים טוען חלופי הסבר בעסקים. להצליח מסוגלות אינן שנשים הגורסים גברים), הם הבנקאים
אין השירותים, בתחום עסקים מקימות הנשים שרוב ומאחר הבנק, שדורש כפי ערבויות מספיק אין
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חוסר ומפגינות מבוסס עסקי תכנון חסרות הן לכך, בנוסף כערבות. לשמש שיכולים נכסים להן
כי המראים ממצאים ישנם לכך, בניגוד פוטנציאליים. משקיעים ועם הבנק עם במו"מ ביטחון
העסק בעל של בסיכוי העסק, של הסיכון ברמת תלויות לעסק הלוואות מתן על הבנקים החלטות
רגל, פשיטת של במקרה הפסדים לכסות יהיה ניתן והאם הבעלים בניסיון ההלוואה, את להחזיר
הוועדה דוח בתוך (מצוטט 1994 משנת בישראל קטנים לעסקים הרשות דוח הבעלים. במין ולא
וגברים. נשים אצל דומים מהקרן הלוואות ודחיית אישור אחוזי כי מראה (1996 נשים, יזמות לעידוד

העיקריים. הקשיים כאחד ההון השגת בעיית את ראו בקורס שהשתתפו הנשים אולם

עסקית הכשרה תעדר
פירוש גבוהות. ניהול ברמות עבדו מיעוטן ורק השירותים ממגזר באות עסקים המקימות הנשים רוב
Price <cf) מו"מ ובניהול החלטות בקבלת במימון, עסק, בתכנון ניסיון צברו לא שהן הוא הדבר
עסקים מקימות לגברים, בהשוואה נשים, של יותר גבוה שיעור מזאת, יתרה .(Monroe, 1993

בהם. ניסיון להן היה שלא בתחומים

העסקים לעולם המחוברות פורמליות בלתי לרשתות השתייכות חוסר
למשל לגברים הקיימות אלה כמו בלתיפורמליות לרשתות כלל בדרך משתייכות אינן נשים
ולקוחות. עובדים ספקים, ובמציאת מידע בהשגת חשובה תרומה בעלות הנן אשר הצבא, במסגרת
אחד מהווה עמיתים עם קשרים שהעדר שרואיינו מהנשים 23?£ ציינו (1995) לרנר של במחקרה

העסק. בהקמת המכשולים

והדרכה מידע חוסר
סיוע מקורות בדבר למשל חיוני, מידע חסר העסק, הקמת לפני עבדו שלא כאלה בייחוד לנשים,
ומדויק. עדכני מידע לקבל כדי הארגונים בסבך דרכן את למצוא מתקשות והן לרשותן, העומדים
ברשימת השלישי במקום והייעוץ ההדרכה העדר את המרואיינות דירגו (1995) לרנר של במחקרה

העסק. בהקמת במכשולים שנתפסו הבעיות

חיי על מהשפעה חששות כוללים: נשים יזמות לעידוד הוועדה שמנתה הפנימיים" ה"חסמים
למוביליות, נמוכה שאיפה בהישג, נמוך צורך עצמי, בטחון חוסר נמוכה, עצמית הערכה המשפחה,
העסקים איש דימוי לגבי ועמדות סטריאוטיפים נשים, נגד אפליה של מקיומה חשש מכישלון, פחד

שיווקי. ו/או ניהולי ניסיון והעדר כגבר

מצויים שהם משום למהגרים, במיוחד אטרקטיביים להיות עשויים עצמית ותעסוקה קטנים עסקים
תואמת אינה המקצועית שהכשרתם משום בשפה, שליטה חוסר בשל העבודה בשוק נחותה בעמדה
המקצועיות, בתעודותיהם מכירים שאין מפני הקולטת, במדינה המקובלים הסטנדרטים את
הבחירה מחיר .(Waldinger, Aldirch <ef Ward, 1990; Morokvasic, 1991) אפליה בשל גם ולעתים
האזרח של מזה מסוים במובן נמוך המהגר עבור עצמאית בתעסוקה או עסק הקמת במסלול
ברשות אין אולם, העסק. הקמת לצורך יציבה משרה על מוותר אינו שהוא מכיוון המועסק הוותיק
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וחסרים מבנקים, הלוואות לקבל מתקשים גם הם העסק, להקמת הנחוצים המשאבים המהגרים
כן, כמו כאלה. קשרים ביצירת לסייע או עסקיים לקשרים להפוך היכולים חברתיים קשרים להם
ספקים, עם התמודדותם על מקשים החדשה בחברה העסקית התרבות הכרת וחוסר השפה קשיי

וכיו"ב. לקוחות עם

מסייעת או לו מספקת שהיא בכך ליזם לסייע יכולה ארץ מאותה המהגרים קהילת זאת, עם יחד
Waldinger,) מקירבה לקוחות וגם ספקים ואמין, זול עבודה כוח ומידע, מימון מקורות במציאת לו
קהילתו לבני מספק היזם אתנית", מובלעת "כלכלת המכונה זו, בשיטה .(Aldirch 8c Ward, 1990

ביניהם לתקשורת והודות והעדפותיהם, צרכיהם את מכיר הוא שכן מבחינתם, ההולם המענה את
.(1991 (טלדן, אמונם את בנקל לרכוש יכול הוא

לעסקים מאשר להתמוטט יותר גבוה סיכוי יש נשים בבעלות לעסקים כי מראים מארה"ב נתונים
ב1986 שרדו עדיין 1982 של במפקד שדווחו נשים בבעלות מהעסקים כמחצית רק גברים: בבעלות
את החדשות היזמות על להקל כדי .(O'Hare 8c Larson, 1991 quoted in Price 8c Monroe, 1993)
אחת ביזמות. הכשרה תכניות שונים במקומות פותחו העסקים לעולם הכניסה בשלבי ההתמודדות
מיעוטים ובני נשים עבור קולורדו בדנבר, ב1987 שהופעלה "Fast Track" היא ביניהן הידועות
המשתתפים להצלחת הזו ההכשרה תכנית של חיובית תרומה נמצאה מעקב במחקר אתניים.

.(Price <cf Monroe, 1993) יציבים עסקים בהקמת

הוא לשעבר. מבריה"מ הגדול העלייה גל בעקבות הקטנים העסקים מסלול תנופה קיבל בישראל
קטנים עסקים פתיחת באמצעות הן לעולים תעסוקתיים פתרונות שתספק כאלטרנטיבה נתפס

העולים עסקים. שיקימו ותיקים ישראלים עלידי העסקתם באמצעות והן עצמם, העולים עלידי
תעסוקה ברמת מועסקים מהם ניכר ששיעור ומאחר רב, אנושי בהון מאופיינים לשעבר מבריה"מ
לנסות אותם ימריץ זה שמצב היה צפוי ,(Lithwick 81 Habib, 1996) המקצועיים מכישוריהם נמוכה
עצמית. ובתעסוקה העסקי במסלול הכנסתם את ולשפר שלהם המקצועי הפוטנציאל את ולממש
ניכר לחלק אטרקטיבית נראתה אכן משלהם עסק הקמת שאפשרות מראים מחקר ממצאי
.(Lemer 8c Hendeies, 1993) בהרבה נמוך זו שאיפה שהגשימו העולים ששיעור למרות מהעולים,

במידת לצמצם זאת עם ויחד קטנים, עסקים להקים עסקית אורינטציה בעלי אנשים לעודד בכדי
שונים ממשלה משרדי בה מעורבים כיום מסייעת. מערכת הוקמה הכשלונות, אחוז את האפשר
ארגוני התעשיינים, התאחדות (ביניהם כלכליים ארגונים והקליטה), התיירות התמ"ס, (האוצר,
הרשות הוקמה 1994 בתחילת נוספים. וולונטריים ציבוריים וגופים ישראל ג'וינט הסוכנות, סוחרים),
והמסחר. התעשייה משרד באמצעות הממשלה עלידי המתוקצבת עמותה שהיא קטנים, לעסקים
המדינה בערבות קטנים עסקים לעידוד הקרן באמצעות הלוואות היזמים לרשות עומדות כן כמו
באמצעות העסק, הקמת תהליך של השונים בשלבים אישית והדרכה הכשרה וכן נוספות, וקרנות
מס"קים 65 הארץ ברחבי פעלו 1996 בראשית (מס"קים). קטנים עסקים לקידום לסיוע מוקדים
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(מט"י), יזמות לטיפוח המרכזים חלק נטלו זה בדוח הנדון היזמות בפרויקט שונים. סוגים מחמישה
בארץ. ישובים ב24 פועלים אשר מס"קים, של אחד סוג שהם

הפרויקס תיאור .2
לעולם לחדור חדהוריות, משפחות ראשי שהן לשעבר, מבריה"מ לעולות לסייע נועד הפרויקט
אורינטציה בעלות לעולות לסייע היתה הפרויקט מטרת העסקי. במגזר ולהשתלב הקטנים העסקים
זה, בכיוון מעוניינות הן שאין למסקנה יגיעו שהן במקרה לחילופין, או פרטי, עסק להקים עסקית
נולד לפרויקט הרעיון אחר. רצוי במקצוע או העסקי במגזר משמעותי" "בתפקיד בתעסוקה לשלבן
אליהם שחברו המסחר, לשכות ואיגוד ישראל ג'וינט ביוזמת עולים בהשמת הפעולה שיתוף מתוך
ראשון נתניה, ירושלים, ו1994), 1993) אביב תל ערים: בחמש העירוניות הקליטה ורשויות מט"י גם

.(1994) שבע ובאר לציון

המשתתפות גיוס
וכן לעולים, מרכזיים ובמקומות הרוסית בעיתונות מודעות באמצעות גויסו בקורס המשתתפות

חלקים: שני בן בתהליך מוינו המעוניינות בינאישית. תקשורת באמצעות
אנוש, ביחסי בעיות עם התמודדות יכולת יוזמה, הבודק ברוסית בכתב פסיכודיאגנוסטי מבחן א.
ומכשירי (התכונות מוצלח ליזם האופייניות נוספות ותכונות שליטה מיקוד רגשית, יציבות

הדוח); של ב' בנספח ומפורטים מתוארים המדידה
ברוסית. משולבת בעברית קבלה ריאיון ב.

הפרויקט סבנה
חלקים: משני מורכב היה הפרויקט

תקשורת אישית, תדמית הבינתרבותי, הפער עם בהתמודדות שהתמקדו הסתגלות, סדנאות א.
נועדו הסדנאות סוציאלי. וביטחון עבודה חוקי כגון בנושאים מידע במתן וכן מילולית, בלתי
בכלים ולציידן העצמי, ביטחונן את לחזק המשתתפות, של העצמי הדימוי את לשפר
הנחה מתוך יצאו הפרויקט מארגני בישראל. יחידות כהורות החיים מציאות עם להתמודדות
עסק, הקמת של חדש למסלול לכניסה הכרחי תנאי היא הפסיכולוגית האפקטיביות שהגברת
כ70 הוקדשו לסדנאות העבודה. בשוק בכשלונות שהתנסתה חלשה בקבוצה כשמדובר במיוחד

שעות.
נלמדו הקורס במסגרת לימוד. שעות כ50 של בהיקף עסקית ביזמות בסיסית הכשרה קורס ב.
מבוא ובנקאות, הון גיוס עסקי, רעיון של פיתוח שלבי בכלכלה, יסוד מושגי כגון: נושאים,

נוספים. ונושאים ומכירות פרסום שיווק, בחשבונאות, יסודות למיסים,
שהיו המקומית, המסחר לשכת חברי עסקים, בעלי של בעיקר חונכות, היה בתכנית נוסף רכיב
אחרים. בתחומים להם לעזור וכן העסקי, הרעיון פיתוח שלבי במהלך העולים את להדריך אמורים
אחת שעות ארבע בני קבוצתיים מפגשים של במתכונת בוצעה והיא חודשים, שישה ארכה התכנית
110 השתתפו בפרויקט יותר. אינטנסיבי שהיה (הפסיכולוגי) הראשון החלק את להוציא לשבוע,

ועולות. עולים
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ההערכה ומערך ההערכה מסרות .3
הביצוע לתהליך הן יתייחס אשר הערכה, במחקר הפרויקט את ללוות הוחלט ג'וינטישראל ביוזמת

עיקריות: מטרות ארבע היו להערכה לתפוקותיו. והן הפרויקט של
הפרויקט): יוזמי עלידי שהוגדרו (כפי הפרויקט תפוקות בדיקת א.

העולה עלידי עסק הקמת  עיקרית תפוקה 

העסקי במגזר בכירה במשרה העולה השתלבות  משנית תפוקה 

העסקים מאפייני וזיהוי עסק, להקים המצליחות עולות של הסוציודמוגרפיים המאפיינים זיהוי ב.
שהקימו

עסק הקמת של היעד בהשגת הקורס תרומת את המשתתפות הערכת ג.
הפרויקט הפעלת תהליך הערכת ד.

מידע. מקורות מגוון באמצעות זמן נקודות במספר נאסף ההערכה לצורכי המידע
המידע היזמות. קורסי סיום לאחר חודשים כארבעה נערכה הקצר בטווח הפרויקט תפוקות הערכת
משאלות ברובו המורכב ברוסית מובנה שאלון באמצעות פנים אל פנים ריאיון בשיטת נאסף
שכירה בתעסוקה העולות של בהתנסותן התמקד השאלון פתוחות. משאלות ובחלקו סגורות
עשו שכבר בצעדים הקמה, בשלבי שהיה או שתכננו העסק במאפייני ובישראל, בבריה"מ ובעסקים
הקורס. תרומת את להעריך נתבקשו הן כן כמו נתקלו. שבהם והקשיים העסק הקמת בתהליך
למזמינים הוגש עיקריים ממצאים דוח .1995 פברואר  1994 דצמבר בחודשים בוצעו הראיונות

.1995 במאי

וחצי שנה כלומר, הקודמת, ההערכה לאחר כשנה נעשתה הבינוני בטווח הפרויקט תפוקות הערכת
של המוכנות שתהליך הוא זמן לאורך המעקב ביסוד שעמד הרציונל הקורסים. תום לאחר בקירוב
ביצוע לכלל להבאתו עד העסקי הרעיון של ההבשלה תהליך וכן העסקים, לעולם להיכנס העולה
עסק הקמת לקראת מעשיים בצעדים התחילו אשר שעולים גם יתכן רב. זמן פני על להתפרס עשויים
את לזהות מאפשרת הזמן נקודות בשתי הבדיקה קשיים. בשל מסוים בשלב תכניתם על יוותרו
פנים בריאיון המידע נאסף המעקב בשלב גם העסקים. לעולם העולים כניסת בתהליך הדינמיקה
השאלות אך הקודם, לשאלון דומים היו השאלון נושאי ברוסית. מובנה שאלון באמצעות פנים אל
בחודשים נערכו הראיונות עסקיות. ובאורינטציות בהתנהגות יותר והתמקדו יותר מפורטות היו

.1996 ינואר  1995 דצמבר

מידע: מקורות שלושה על התבססה הפרויקט של הביצוע תהליך הערכת
של הארצית הרכזת עם ישראל, ג'וינט מטעם הפרויקט על האחראית עם עומק ראיונות .1

המסחר לשכת מנהל עם המסחר, לשכות באיגוד וליזמות לקליטה המדור מנהל עם הפרויקט,
מינהלות נציגות עם הפרויקט, בוצע שבהן בערים המט"י מנהלי כל עם ומזכירתו, שבע בבאר
פעיל באופן המינהלות השתתפו לא המקומות (בשאר ובנתניה שבע בבאר העירוניות הקליטה
בסך הפרויקט. של המקומיות הרכזות כל ועם (לשעבר) לציון ראשון קרן מנהלת עם בפרויקט),

ראיונות. 17 הכול
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הקורס. תום לאחר המשתתפות עלידי שמולאו ברוסית משוב שאלוני .2

שונות התכתבויות וכן אחרות, וישיבות ההיגוי ועדות של פרוטוקולים הכוללים שונים מסמכים .3

בפרויקט. השותפים בין
.1995 במארס למזמינים הוגש הפרויקט הפעלת תהליך על פנימי דוח

המחקר אוכלוסיית .4
בשלב הערים. בחמש ליזמות ההכשרה בקורסי שהשתתפו העולות כל את כללה המחקר אוכלוסיית
919& המהוות עולות, 109 רואיינו הקורסים, תום לאחר חודשים כארבעה המעקב, של הראשון
£899 המהוות עולות, 97 רואיינו הקורסים, תום לאחר וחצי כשנה המעקב, בשלב היעד. מאוכלוסיית
בשני המחקר אוכלוסיית (הרכב הפרויקט. משתתפות מכלל ו^81 הקודם, בשלב מהמרואיינות
בידינו יש שלגביהן העולות ל97 רק מתייחס הנוכחי הדוח בנספח). א1 בלוח מופיעות השלבים
המחקר אוכלוסיית של לזה מאוד דומה זו קבוצה הרכב במעקב. הזמן נקודות משתי נתונים
אזור הצעיר, הילד גיל ילדים, מספר משפחתי, מצב מין, גיל, תכונות: במגוון עולות) 109) הבסיסית
לוח (ראה בישראל תעסוקתי וניסיון בארץ ותק המוצא, בארץ מקצוע לימוד, שנות מספר מגורים,
בוגרי אוכלוסיית את כמייצגת הנוכחי בדוח הנדונה בקבוצה לראות ניתן זאת, לאור בנספח). א2

היזמות. קורסי

המעקב אוכלוסיית מאפייני .5
סוציודמוגרפיים מאפיינים

כולן לא כי התברר למעשה .(1 לוח (ראה נשים היו הפרויקט משתתפי של המכריע הרוב כאמור,
היו השאר כל כמעט כלל. ילדים היו לא נשים ולשתי נשואות, היו 970 יחידות: הורות היו אכן
לא ילדיהן גם לגילן ובהתאם ,45 גיל מעל היו מהמשתתפות כמחצית שניים. או אחד לילד אמהות
ברובן היו המשתתפות .18 גיל מעל היו ו£ל30 פחות', או שבע בני היו 6ל12 רק מאוד: צעירים היו
ובהוראה הטבע ומדעי ההנדסה בתחומי בעיקר לשעבר בבריה"מ והועסקו גבוהה, השכלה בעלות
הערכתן גם ומכאן שנים, משלוש למעלה בארץ שהו מהמשתתפות רבעים כשלושה שונות. ברמות
שונות פעולות לבצע מסוגלות שהן העריכו ויותר שלישים כשני בעברית: שליטתן רמת לגבי הגבוהה
מעטים קשיים עם או חופשי באופן מו"מ ניהול ואפילו הרצאה הבנת שיחה, ניהול כגון: בעברית,

בלבד.

בארץ ולימודים תעסוקתי ניסיון
היו אחוזים ותשעה ששים עלייתן. מאז כלשהו במועד עבדו מהמשתתפות אחוזים ותשעה שמונים
אקדמיים, יד במשלחי כשליש בפרויקט, הלימודים במהלך או לפרויקט, הצטרפותן בעת מועסקות
וארבעה ששים .(1 לוח (ראה ושירותים מכירות פקידות, בעבודות משליש ולמעלה וטכניים, חופשיים
הקורסים היזמות. לפרויקט הצטרפותן בטרם עוד מהן £859< בארץ, מקצועי בקורס למדו אחוזים

מבחן ללא הכנסה הבטחת לקצבת יחידה הורה שהיא אם שזכאות מכיון חתך, כנקודת שימש שבע גיל 1

שנים. שבע לילדה מלאת עד חלה תעסוקה
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ושיווק מסחר רפואית, מזכירות חשבונות, הנהלת כגון ומסחר, מזכירות קורסי היו: ביותר השכיחים
" .(£209) ולגננות למורים וקורסים הלומדים), מכלל £259)

(באחוזים)* המעקב אוכלוסיית מאפייני :1 לוח
מספר המאפיין

ג'ל
53 4425
47 5845

משפחתי מצב
69 גרושה
16 אלמנה
9 נשואה
4 רווקה
2 בנפרד חיה

בארץ ותק
27 שנים 3 עד
38 שנים 43
35 שנים 4 מעל

בבר'הס מקצוע
28 הוראה
25 הטבע ומדעי הנדסה
12 והרוח החברה במדעי מקצועות
5 רוקחות רפואה,
6 אמנות
8 ניהול
13 ושירותים מכירות פקידות,
3 בתעשייה מקצועית עבודה

הפרויקט בעת תעסוקה
31 וטכניים אקדמיים מקצועות
38 ושירותים מכירות פקידות,
12 בתעשייה מקצועיות עבודות
19 מקצועיות בלתי עבודות

1995 פברואר  1994 דצמבר המעקב: של א' שלב נתוני *
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ובארץ בת"ל עסקי ניסיון
הקורס ממשתתפות ו£289 לשעבר, בבריה"מ פרטית יזמות החלה הפריסטרויקה בתקופת כידוע,

 שלושים בישראל. עסק בהקמת להן לסייע היה עשוי להערכתן אשר עסקי ניסיון רכשו עולות) 27)
עבדו והשאר כמנהלות שימשו 1170 בבריה"מ, עסקים בעלות היו זו מקבוצה אחוזים ושלושה
תעשייה תחומים: במספר ניסיונן את רכשו לשעבר והמנהלות העסקים בעלות בעסקים. כשכירות
כי דיווחו מהמשתתפות אחוז שלושים ובריאות. חינוך אירוח, שירותי קמעונאי, מסחר בנייה, קלה,
ופחות (82^ בעסק שכירה בעבודה התנסות בעיקר זו היתה כי אם בישראל, עסקי ניסיון רכשו
אם בין ניסיונן, את רכשו בארץ העסקי הניסיון מבעלות אחוז ושישה ארבעים עסק. על בבעלות
מפעל של מכירות סוכנת כגון: (בתפקידים והבינוי התעשייה בענפי כשכירות, אם ובין כבעלים
בענפי  3070 מכוניות), לייצור במפעל חשבון רואת בגדים, לייצור במפעל תדמיתנית נעלים, לייצור
מכלל אחוזים לשישה העסקיים. והשירותים המסחר בענפי  והשאר למיניהם, והשירותים החינוך
בישראל. גם עלייתן ולאחר בבריה"מ עוד ניהול) או (בעלות כלשהו עסקי ניסיון היה המשתתפות

לקורס. הצטרפותן בטרם עוד בישראל עסק בעלות היו אחוזים שבעה
ב'. בנספח מוצגות הפסיכולוגיים במבחנים שזוהו כפי המשתתפות, של האישיות התכונות

הפרויקס תפוקות .6
עצמאית עבודה או עסק הקסת

ה97) (מתוך עולות 12 ליזמות, ההכשרה קורסי תום לאחר חודשים כארבעה המעקב, של א' בשלב
שחלפה בקירוב השנה במשך .(1 תרשים (ראה עסק הקמת בשלבי היו נוספות ושמונה עסק, הקימו
א' בשלב העסק את להקים החלה שכבר אחת נוספות: עולות עסקים הקימו ב' לשלב א' שלב בין
אשר אחת עולה זאת, לעומת ההקמה. בתהליך התחילו טרם הראשונה הזמן שבנקודת אחרות ושש
בעסק עבדו 0הכ העסק. את סגרה הקורס) לפני עוד התחילה (היא כעצמאית עבדה כבר א' בשלב

ליזמות. הקורסים מבוגרות 190/0 המהוות עולות. 18 בי בשלב שלהן

והסיבות העסק, את דבר של בסופו הקימו לא א', בשלב עסק הקמת בשלבי שהיו עולות שבע
בתנאי לעמוד או הלוואות לקבל קושי ,(5) מספיק התחלתי הון העדר כספיות: היו לכך השכיחות

.(4) עסק בהקמת הכרוכים הסיכונים מפני וחשש (4) שלהן ההחזר

שעשתה העבודה כי לדעת נוכחה שהיא טענה הזמן נקודות שתי בין העסק את שסגרה העולה
זמן לה היה שלא עליה, הקשו הארוכות העבודה ששעות לנטיותיה, התאימה לא העסק במסגרת

כשכירה. יותר טובה עבודה מצאה שהיא וכן לעצמה,

לכן, קודם כבר הקמה בתהליך נמצאו מהן שתיים עסק, הקמת בשלבי עולות שלוש היו ב' בשלב
שהן א' בשלב דיווחו אשר השמונה מתוך חמש מהמתוכנן. שונה עסק בהקמת עסקו הן עתה אולם

עסק. הקימו לא דבר של בסופו עסק, הקמת בשלבי נמצאות
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בעתיד. עסק להקים שבכוונתן הצהירו אך א' בשלב עסק הקימו לא אמנם עולות וחמש שלושים
העולות בין המבחינים העיקריים המאפיינים בכך. הצליחו אכן ושש עסק להקים ניסו מהן שבע
שנרכש עסקי ניסיון היו אותה הגשימו שלא אלו לבין כוונתן את ומימשו עסק להקים ששאפו
מהעולות 43^ אחרת בבעלות עסק מניהול להבדיל עסק, על בעלות בתפקיד בעיקר בבריה"מ,
זקוקים שעולים הטענה רווחת בארץ. ותק וכן עסק), הקימו שלא מאלה 1090 לעומת עסק שהקימו
אולם ,(Gomelski, SimmonsCohen 8c Czamanski, 1995) עסק להקים בשלים להיות כדי לזמן
עד בישראל שהו $28<  עסקים שהקימו הן בארץ יותר הנמוך הוותק בעלות דווקא שלנו במקרה
השיעורים היו עסקים הקימו שלא העולות בקרב שנים. ארבע מעל בארץ ששהו £ל17 לעומת שנתיים
יותר נמוך אחוז בארץ: לעבודה הקשורים אחדים במשתנים נתגלה נוסף הבדל בהתאמה. ו^39 8X
במשלחי כלל בדרך ,(5570 לעומת 43^ א' בשלב הריאיון בעת מועסקות היו עסק שהקימו מאלה
ואילו במסחר; הועסקו שליש ורק אקדמיים במקצועות הועסקה לא אחת אף  טובים פחות יד
זה ממצא ובמכירות. בפקידות  ו^50 אקדמיים במקצועות הועסקו 30?£ הלאמקימות בקרב

.(7.2 בפרק הסבר (ראה ברירה" בלית "יזמות בדבר ההשערה את מאשר

במעקב בי לשלב א' שלב בין עסקים בהקמת תשיט"ם :1 תושים

הקימו לא בשלבי היו הקימו
בשלבי ולא הקמה עסק אי שלב
הקמה 8 12
77

"* <!"" ^^*^' "■.. ^^^^"^^ |

* * .,**^ ■.■■ .^<^**"^ |

70 !...'^^^>ל1<>5" !11Us^^^t 0^בל 7

עובדות לא ו בשלבי ו ! עובדות I

ולא בעסק ן הקמה | ! בעסקו ! ב1 שלב
הקמה בשלבי | 3 , ! 18

76 , i j

' 'L______  _ ■ L j

N = 97

א0 להקיםבשלב שהתחילו העסק (לא אחר עסק של הקמה בשלבי נמצאות *

בעסק עובדות
הקמה בשלבי

הקמה בשלבי ולא בעסק, עובדות לא
10



שכירה משרה עם עצמאית עםדה או ע0ק שילוב
בהיקף מחציתן שכירה, בעבודה במקביל מועסקות היו העסקים בעלות 18 מתוך שש ב', בשלב
שתיים בעתיד: העסק אל המשקל כובד מלוא את להעביר נטו חלקן חלקי. בהיקף ומחציתן מלא
מעורבותן את להגדיל מתכוונות ושתיים השכירה, במשרה ופחות בעסק יותר לעבוד מתכוונות
את לשמר מתכוונות זאת, לעומת האחרות, שתי השכירה. המשרה חשבון על לא כי אם בעסק,
מהפקולטה לרנר מירי ד"ר לדברי התפקידים. שני בין שלהן הזמן חלוקת מבחינת הקיים הדפוס
נשים התפר. על הליכה "מעין זוהי לנשים. אופייני זה דפוס תלאביב, באוניברסיטת עסקים למינהל
במשרה עסק להקים מתחילות עושות, שהן ממה מאוד שונה יותר, מעניין משהו לעשות שרוצות
בטחון חשות הן כאשר רק מורשה. עוסקת של תיק פותחות ובמקביל שכירות, נשארות הן חלקית.
השירותים בתחומי כלל בדרך החדש, לעסק ומתמסרות הקודמת משרתן את עוזבות הן מספיק
המעבר" מ"טיפוסי כאחד זה דפוס זיהתה (1991) Morokvasic .(2.1.96 ראשון", ("דבר והיעוץ"
משתתפות בקרב הדינמיקה בבדיקת באירופה. מדינות בחמש מהגרות בקרב עצמאית לתעסוקה
והמשיכו שכירה משרה עם בעסק עבודה שילבו א' בשלב אשר חמש מתוך ארבע כי נמצא הפרויקט
שלהם. הפרטי בעסק לעבודה לגמרי והתמסרו השכירה עבודתם את עזבו ב', בשלב בעסק לעבוד

בלבד שכירה בעבודה השתלםת
איננה עסקית שיזמות למסקנה הגיעה שהעולה במקרה הפרויקט, של חליפית מצופה תפוקה
6\70 המעקב של א' בשלב העסקי. במגזר בכירה במשרה תעסוקה היתה לה, המתאים המסלול
או הפרטי העסק בהקמת לעבודתן במקביל או כשכירות בלעדית הועסקו הפרויקט ממשתתפות
בעבודתן התחילו מהן שלישים שני ל£679. שכירה במשרה המועסקות אחוז עלה ב' בשלב בניהולו.
המשתתפות) מכלל (כ£409 מהמועסקות אחוזים ושמונה חמישים היזמות. קורס סיום לאחר זו
לרבע קרוב אקדמאיות. במשרות כשנישלישים ביניהן כ"טובות", להגדירן שניתן במשרות החזיקו
ככולן רובן עסקיים, ושירותים בנקאות ואוכל, אירוח שירותי המסחר, בענפי העסקי במגזר הועסקו

זוטרות. במשרות

במגזר מתוכן שלוש בעבודה, נקלטו מועסקות, היו לא א' בשלב אשר העולות, 20 מבין עשר
העסקי.

העצמי הדימוי שיפור  משנית תפוקה
הקורס, תום לאחר חודשים כארבעה המעקב, של א' בשלב למשתתפות שהועבר פסיכולוגי במבחן
קשים, במצבים יכולותיהן ועל עצמן על לסמוך יותר נטו הן העולות. של העצמי בדימוי שיפור נמצא
ושיטת הממצאים (פירוט העצמית חיבתן רמת עלתה וכן יותר, רב ביטחון כבעלות עצמן את תפסו

ב'). בנספח מופיע המדידה

העסקים בעולם השתלבות .7
נוספות עולות ושלוש ב', בשלב הריאיון במועד בהם ועבדו עסקים הקימו עולות 18 דווח, שכבר כפי
העסקים מאפייני את עסקים, שהקימו העולות מאפייני את נציג זה בפרק עסק. הקמת בתהליך היו
להתמודד, נאלצו שעימם והקשיים העסקי למסלול בכניסה העולות של המוטיבציה את שהוקמו,
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עסקיות. והתנהגויות אורינטציות וכן ליזמים התמיכה במערכות עשו שהן השימוש מידת את
מסוימים בנושאים אולם שלהן, בעסק העובדות העולות את רק הניתוח יכלול הנושאים במרבית

עסק. הקמת בשלבי הנמצאות העולות את גם נכלול עסק) בהקמת המוטיבציות (למשל,

עסקים שהקימו העולות מאפייני 7.1
שנים שבע מעל שגילו אחד לילד יחידות הורות ,45 לגיל מתחת היו עסקים שהקימו העולות רוב
וחלקן צילום) ציור, (מוסיקה, ובאמנות בהוראה ומקצועי השכלתי רקע בעלות רובן .(2 לוח (ראה
מדיניות אחדות שנים לפני הונהגה לשעבר בבריה"מ המוצא. בארץ עוד מסוים עסקי ניסיון רכשו
מיוחדת ממלכתית וקרן קטנים בעסקים לתמיכה מרכזים הוקמו קטנים: בעסקים התומכת
החלו וטכניים הנדסיים מקצועות ובעלי מדע אנשי בנק. של במתכונת הפועלת ביזמים לתמיכה
מאששים (1993) Lemer £ Hendeles של הנתונים בבריה"מ. עוד עסקית לפעילות האפשרות את לנצל
העסקי למסלול הכניסה על לשעבר בבריה"מ שנרכש העסקי הניסיון השפעת בדבר ההשערה את
עולים בין המבחינים המשתנים את לזהות החוקרים ביקשו שבו סטטיסטי במבחן בישראל.
ביותר. המבחין המשתנה היה עסקי ניסיון כי נמצא כשכירים שעבדו עולים לבין עסקים שהקימו

על מצביעים עסקים ובעלות עצמאיות ותיקות ישראליות על (1995) וסמיונוב לרנטל של הנתונים
כמעט  משכילות ,(45 הממוצע (הגיל 40 גיל מעל רובן  יחסית מבוגרות נשים דומה: פרופיל
בעיקר וטכניים, חופשיים אקדמיים, מקצועות בעלות כ^60 תיכוניים, על בלימודים למדו מחציתן
הילדים מספר ומחשבים. כלכלה דין, עריכת אדריכלות, אומנויות, גרפיקה, הוראה, במקצועות
הילדים, להולדת סמוך  ורבע גדלו, שהילדים לאחר העסק את הקימו שליש .1.1 הוא הממוצע

שכירה. לתעסוקה כחלופה

הפרויקטשהקימו משתתפות בין שונים ותעסוקתיים סוציודמוגרפיים מאפיינים של השוואה ערכנו
גיל, מין, היו: המשתנים היזמות. את ולאפיין לנסות במטרה זאת, עשו שלא משתתפות לבין עסקים
בארץ, תעסוקתי ניסיון המוצא, בארץ מקצוע השכלה, תחום ביותר, הצעיר הילד גיל ילדים, מספר
בין משמעותיים הבדלים נתגלו לא המשתנים במרבית ובישראל. לשעבר בבריה"מ עסקי ניסיון
ובישראל המוצא בארץ קודם עסקי וניסיון לשעבר בבריה"מ מקצוע לגבי אך האחרות, לבין היזמות
בקבוצה מאשר היזמות בקבוצת יותר גדול והאמניות המורות שיעור מסוימים. הבדלים נמצאו
הוא במקצוען עבודה למצוא אלה מקצועות בעלות של הקושי כי נראה .£299 לעומת 569?<  השנייה
שהציגו במניעים למצוא ניתן זה להסבר תימוכין העסקים. במסלול מזלן את לנסות אותן שמביא
שרכשו העולות באחוז מזו זו במעט נבדלות הקבוצות שתי בהמשך). (ראה העסק להקמת העולות
בולט אולם  השאר בקרב ל,£269 בהשוואה היזמות בקרב 339?.  עלייתן בטרם עוד עסקי ניסיון
היו בבריה"מ עסקי ניסיון שרכשו מאלה 6^% היזמות בקבוצת ההתנסות: בטיב ההבדל הוא יותר
רק  האחרות מבין ואילו פרטי), בעסק שכירות עובדות או ממנהלות (להבדיל עסק בעלות שם
ניסיון רכשו היזמות מקבוצת £569 בישראל: שנרכש העסקי הניסיון לגבי מתחדד הזה ההבדל .£209

אחד אחוז ורק ניסיון רכשו האחרות מבין 2\>f>< זאת, לעומת עסק. בעלות 40היו £9 מתוכן בארץ,
עסק הקימו אשר עולות שכמה מכך נובע זה הבדל הפרויקט. תחילת לפני עסק בעלות היו מתוכן
מיומנויותיהן ואת בעסקים ידיעותיהן את לחזק כדי לפרויקט הצטרפו כעצמאיות, לעבוד החלו או

העסקיות.
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(N=18) עסקים שהקימו העולות מאפייני :2 לוח
מספר המשתנה

ס'1
י 2 גברים

16 נשים

גל
11 4425
7 5845

ילדים מסי
i 1 0

12 1

4 2
1 3

הצעיר* הילד גיל
2 7 עד
8 188
7 18 מעל

בבר'ה"ס מקצוע
3 הנדסה
7 הוראה
3 אמנות
1 רפואה
1 ניהול
1 מכירות/פקידות
2 תפירה

בחרל עסקי ניסיון
6 כן
12 לא

בארץ ותק
5 שנתיים עד
3 שנים 32
7 שנים 43

< . 3 שנים 4 מעל
בארץ עבודה

16 כן
2 לא

בארץ עסקי ניסיון
10 P
8 לא

ילדים. היו לא העולות לאחת *
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העסק להקמת המוסיבציה 7.2
הראשון דחיפה. של ודגם משיכה של דגם דגמים: שני בין מבחינים נשים יזמות בנושא חוקרים
בהישגים, צורך להן שיש משום חדש, אתגר מחפשות שהן משום ליזמות, הנמשכות נשים מאפיין
כלכלית. בהצלחה רוצות שהן משום או עצמאי באופן עצמן שלהן משהו לעשות רוצות שהן משום
הרגשה רצון, שביעות חוסר בשל משרתן את עזבו או עבודתן ממקומות שנפלטו נשים מאפיין השני
באמצעות רק כי למסקנה והגיעו זכוכית"), ("תקרת קידום ומחסומי הפוטנציאל מיצוי חוסר של
דיווחו (1995) לרנר של במחקרה העסקים נשות מתאימה. תעסוקה ימצאו הן עצמאי עסק הקמת
ועניין (£39.) יותר להרוויח רצון ,(£459) עצמאית להיות רצון לעסקים: לכניסתן העיקריות הסיבות על
הפסקת היו: הדוחפים" ה"כוחות מושכים". כ"כוחות להגדירם שניתן מניעים  (£139) העסק בתחום
.(£59) ושחיקה (£69) קידום אפשרויות 7a>v7 ,(6X) בעבודה תיסכול .s%6) פיטורין או עבודה
יותר בולט אחרות, תשובה אפשרויות לנחקרות הציגו אשר ,(1995) וסמיונוב לרנטל של במחקרם
גדלו שהילדים לאחר האתגר חיפוש וכן ,(£269) ולהתקדם" יותר להרוויח "רציתי  הכלכלי המניע

.(£139) בשינוי והצורך (£169)

יזמים לגבי מושכים" ל"כוחות דוחפים" "כוחות בין ההבחנה את מיישמת (1995) גומלסקי נטשה
וכוללת לעסקים" טבעית נטייה "בעלי מכנה היא הראשונה הקבוצה את לשעבר. מבריה"מ עולים
במקצוע או במקצועם העובדים טוב, הכלכלי שמצבם שנים, שלושארבע בארץ השוהים עולים בהם
שביעות אי רקע ועל עצמי ולמימוש לעצמאות שאיפה מתוך לעסקים להיכנס בחרו ואשר קרוב,
אנשי עמה ונימנים הנסיבות, מכורח לעסקים הגיעה השנייה הקבוצה בעבודה. ממצבם רצונם

 שוהים שחלקם למרות מ45, למעלה ובני נשים כגון העבודה, בשוק מקומם את מצאו שלא מקצוע
שנים. מחמש יותר כבר בארץ

המוטיבציות.2 סוגי שני של קיומם את מגלה עסק להקים במחקרנו העולות של המניעים ניתוח
מועסקות המשתתפות 18 מבין שש היו לקורס הצטרפותן בעת כי מגלים האוביקטיביים הנתונים
בלתי בעבודה ארבע מקצועיות, בעבודות שלוש שירותים, בעבודות שלוש אקדמיים, במקצועות
אף מפיטורין. חששו ושלוש מעבודתן מרוצות היו לא עשר כלל. מועסקות היו לא ושתיים מקצועית
במציאתעבודה הצלחה אי מניעים: של מגוון מגלים העסק להקמת הסיבות על העצמיים הדיווחים
במקצוע עבודה במציאת הצלחה אי ;(21 מתוך 8) הנמוכה למשכורת השלמה או הפרנסה וכורח
היחידה כאפשרות פרטי עסק הקמת של החלופה וראיית המקצוע, על לוותר נכונות לחוסר במקביל
באופן לעבוד רצון ;(21 מתוך 6) המקצועיים והכישורים הידע את וליישם הרצוי במקצוע לעבוד
יותר גבוהה בהכנסה ורצון ;(8) נטיותיהן ואת אישיותן את כהולם העסקי המסלול ותפיסת עצמאי,
ויכולת להן, הנוחות בשעות לעבוד אפשרות נוחיות: של מסיבות העסקי במסלול בחרו שתיים .(2)

נשאו אקדמיות בעבודות מועסקות שהיו העולות של מניעיהן כי נראה בילדים. ולטפל בבית לעבוד

מרואיינת וכל עסק, הקמת בתהליך הנמצאות מעולות גם נתקבל העסק להקמת הסיבות על המידע 2
אחת. מסיבה יותר לציין היתה יכולה
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הועסקו אשר אלה של מניעיהן ואילו האישי, הפוטנציאל ובהגשמת בעצמאות רצון של אופי
מקצועי. ו/או כלכלי כורח של אופי בעלי היו יותר נמוכה ברמה בעבודות

מתאימה הקמה) בשלבי שנמצא או (שהוקם הספציפי העסק להקמת שצויינה השכיחה הסיבה
שהן בנושאים לעסוק להן מאפשר זה שעסק בכך בחירתן את נימקו (10) מחצית המשיכה: לדגם
מנימוקים שהקימו העסק בסוג בחרו (7) העולות ממחצית פחות בהם. ועניין ידע להן ושיש אוהבות
עסק שסוג משום או לרווחים, וציפייה למוצריו/שירותיו ביקוש שיהיה הערכה כלכלית. כדאיות של

גבוהות. התחלתיות הוצאות מחייב אינו כזה

העסק בהקמת הקשיים 7.3
הקמת בשלבי להתמודד מהגרים צריכים שעימם קשיים מספר מציינים (1990) ועמיתיו Boissevain

והפעלתו: העסק
שלגביהם מוצרים לעומת מצליחים מוצרים על כלכליות, מגמות על שווקים, על מידע קבלת א)

ועוד. חוקים על השוק, הצפת של סכנה ישנה
התחלתי הון השגת ב)

עסק לניהול הנחוצות המיומנויות רכישת ג)
וניהולו ואמין יעיל זול, אדם כוח גיוס ד)

וספקים לקוחות עם עבודה ודפוסי קשרים בניית ה)
האתנית הקהילה לבני השייכים תחום באותו אחרים קטנים עסקים מצד תחרות על התגברות ו)

שמירת על להקפיד שלא נוטים שמהגרים משום בעיקר פוליטיות, התקפות מפני עצמית הגנה ז)
חוקיים בלתי עובדים העסקת מיסים, איתשלום רישיון, ללא עסק הפעלת למשל, החוקים,

ועוד.

החדשים העולים נתקלים שבהן עיקריות בעיות שלוש (1993) וזינגר שוורץ זיהו הישראלי, בהקשר
המערכת של הבנה וחוסר השוק חוסרהכרת התחלתי, הון העדר העסקים: לעולם להיכנס בניסיונם
הקשיים אלו. ממצאים עם אחד בקנה עולים הנוכחי מהמחקר הנתונים הישראלית. הכלכלית
התחלתי בהון ממחסור בעיקר נבעו העסק הקמת בשלב להתמודד היזמות העולות נאלצו שעימם
ולניהולו: עסק להקמת רלבנטיים בתחומים עצמן שלהן הניסיון ומחוסר זאת) ציינו ה18 מתוך 14)

(5) וכד חשבון רואה של דין, עורך של שירותים שכירת ,(4) שיווק ,(7) פיננסי תכנון ,(9) ניהול
לקוחות ועם ספקים עם פקידים, עם בתקשורת קושי היה בנוסף .(6) העבודה זמן של יעיל וארגון
במגעים קשיים ציינו (53) מעטות רק .(4) מנטליות הבדלי או בעברית מספקת בלתי שליטה בשל
העדר או הלוואות של קשים החזר תנאי הלוואות, לתת הבנקים של נכונות חוסר כגון: בנקים, עם
מהישראליות מ^5 פחות כי מדווחים (1995) וסמיונוב לרנטל גם הלוואות. לקבלת בטחונות
לטענה בניגוד נשים, היותן בגין הבנקים מצד מפלה ביחס שנתקלו דיווחו עסקים שהקימו הוותיקות
פחות נוטות כאחד, וותיקות עולות שנשים, הוא לכך האפשריים ההסברים אחד בספרות. השכיחה
מגייסות הן קטנה. היא הנחוצה שההשקעה משום השאר בין הלוואות, בבקשת לבנקים לפנות
והתבססות לבנקים מפנייה הימנעות בקשיים. נתקלות אינן גם וממילא עצמיים, ממקורות כספים
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בשלב מהגרים מאפיינת האתנית מהקהילה או משפחה מקרובי הלוואות ועל אישיים חסכונות על
לכך בנוסף .(Boissevain et.al, 1990) הרחבתו לצורכי רק נלקחות בנקאיות הלוואות העסק; הקמת
עם התמודדות ,(5) לעסק מתאים מקום מציאת של רגילים בקשיים במחקרנו העולות נתקלו
אם ובין רוסית דוברי אם בין לקוחות, ומציאת (5) מתאימים עובדים מציאת ,(4) הביורוקרטיה
להקמת שותף למצוא מהן רבות של הרצון הוא העולות את המייחד הדבר אולי .(4) עברית דוברי
קושי מתאים. שותף במציאת מהן שש עלידי שצויין הקושי גם ומכאן בסיכון, להתחלק כדי העסק
דומים, עסקים בעלי עם קשרים חוסר הוא ותיקים תושבים לעומת עולים אצל יותר השכיח נוסף

מרואיינות. ארבע עלידי הוזכר אכן והדבר

שהוקמו העסקים מאפייני 7.4
המוצא, ארץ של תרבות ושירותי תרבות ומוצרי מזון בתחומי הם למהגרים האופייניים העסקים
מקומיים, יזמים פני על המהגרים היזמים של היחסי יתרונם טמון כאן פנאי. ופעילות עיתונות כגון:
Aldirch et. al, 1985; Morokvasic,) מארצם המהגרים קהילת של וההעדפות הטעם את בהכירם
עסקים גם לכלול יכול זה כלכלה סוג למעשה, אתנית". מובלעת "כלכלת מכונה זה דפוס .(1991
והבדלי שפה מחסומי בשל דין. ועריכת תיווך משרדי למשל, תרבותיים, מאפיינים להם שאין
להם שיש מכיון שלהם, האתנית הקהילה מבני שירות קבלת להעדיף מהגרים עשויים מנטליות
הוא האתנית המובלעת בכלכלת המצוי עסק של (החיסרון איתם. לתקשר להם וקל בהם אמון
רוב עלפי המהגרים אוכלוסיית כמותית, מבחינה קטן שהשוק משום מוגבל צמיחה פוטנציאל
מאמצת היא הזמן שבמשך משום וכן מוצרים, הרבה לרכוש לעצמה להרשות יכולה ואינה ענייה
מבריה"מ העולים עימם שהביאו הגבוה האנושי ההון המקומית). האוכלוסייה של צריכה דפוסי

הידע. עתירות התעשיות בתחומי עסקים יקימו שהם ציפיות הוליד לשעבר

(N=18) העולות עלידי שהוקמו העסקים מאפייני :3 לוח
מספר המאפיין

העסק סוג
5 טכסטיל יצור
3 ופנאי חינוך שירותי
2 קמעונאי מסחר
2 בילדים טיפול שירות
3 תיווך שירותי
3 אחר

העסק של המשפטי מעמדו
6 רשום לא עסק
5 מורשה עוסק

. 5 פטור עוסק
2 זעיר עוסק

העסק מיקום
11 המגורים בדירת
7 לבית מחוץ שכור במקום
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poyn סוג
ותיקון לנשים אישית תפירה בגדים, תדמיתנות כולל עצמאיות, כתופרות לעבוד החלו עולות חמש
האחרות שגם ויתכן לשעבר בבריה"מ עוד מהן שתיים של מקצוען היתה תפירה וילדים. נשים בגדי
מבוגרות שלוש עוסקות שבהם והפנאי החינוך שירותי הכנסתן. השלמת לצורך בכך שם עסקו
שתי מוסיקה. ולהקת ברוסית וידאו ספריית יסוד, לימודי ברמת ערב ביתספר כוללים: הפרויקט
תחת קטנים. לילדים משפחתונים הקימו ושתיים ולמזון. לבגדים  עולות שתי עלידי הוקמו חנויות
ומשרד כרטיסים למכירת סוכנות הרזייה, מוצרי של מכירות סוכנות כלולים. תיווך שירותי הכותרת
הקימה אחרת עולה לילדים, נוירואורטופדית מרפאה הקימה אחת עולה וטיולים. הכרויות
המקצועי בתחום עסק פתחו כ^40 בנייה. איכות ומבקר טכני כמפקח עבד אחד ועולה מספרה,
ניסיון בו להן שאין חדש לתחום נכנסו כ>£609 אך קרוב, בתחום או בבריה"מ, כשכירות עבדו שבו

קודם.

,1995 בינואר עסקים נשות בכנס שהשתתפו עולות כמאה בקרב שערכה בסקר ,(1995) גומלסקי
בשלבי היו או הקימו, כ^40 A270  במקצוען שלהן בעסק העובדות נשים של דומה שיעור מצאה
(תחום בינלאומי בסחר עסקו £339. החינוך; בתחום עסקים של או דין עורכי משרדי של הקמה,
צרה. בהתמחות רפואיות קליניקות הוקמו כן כמו הנוכחי). המחקר באוכלוסיית לחלוטין הנעדר
חנויות כגון הרוסית, לקהילה תרבות שירותי באספקת עסקו גומלסקי של בסקר מהעולות 470 רק
עולי את רק המשרת מהסוג אינם במחקרנו היזמות של העסקים רוב וידיאו. וספריות ספרים
מספר לשעבר. בריה"מ עולי טהרת על איננו הלקוחות קהל גם המרואיינות דיווחי ועלפי בריה"מ,
לקוחותיהן שרוב אלה של למספרן דומה ותיקים ישראלים ברובם הם שלקוחותיהן העסקים בעלות
ממצאינו וגם גומלסקי של ממצאיה מעורב). קהל לשתיים שמונה; לעומת (שבע בריה"מ יוצאי
למהגרים. האופייני עסקי כדפוס אתנית מובלעת כלכלת בדבר התיאוריה את מאששים אינם
לעסקים אופיינית תכונה כ"נשיים", המוגדרים בתחומים ריכוז כאן יש כי נראה זאת לעומת

נשים. עלידי המוקמים

בענפי מתרכזות (1995) לרנר של במחקרה העסקים נשות גם היחידות, ההורות לעולות בדומה
ניסיון היה לא הנשים למחצית זו באוכלוסייה וגם בהתאמה), ו^18, (>?ל58 והמסחר השירותים
עסקים מקימות מגברים, יותר שנשים, הטענה את מאשר הדבר שלהן. העסק בתחום קודם
נוטות העסקים לעולם הנכנסות נשים כי מראה הספרות קודם. ניסיון להן היה לא שבהם בתחומים
ענפים וקהילתיים. אישיים שירותים קמעונאית, מכירה  נשיים תחומים של קטן במספר להתרכז
גם אך רב, בהון צורך שאין מפני  עסק של יותר הקלה וההקמה הכניסה עלידי מאופיינים אלה
אינם ההצלחה סיכויי ולכן גבוהה התחרות אלה בתחומים ארוכות. עבודה ושעות נמוכה בריווחיות

.(Loscoco 8c Robinson, 1991) גדולים
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עצמי ניהול לעוסת שותפות
הנחוץ ההון מקורות את להגדיל כדי שותף עם עסק להקים יעדיפו שהעולות היתה הציפייה
נתגלתה לעיל שהוזכר עסקים נשות בכנס שהשתתפו העולות בקרב ואמנם בסיכון. ולהתחלק
כ6070 הוותיקות הישראליות מבין מהמשתתפות. £689  מאוד נפוץ כדפוס העסקית השותפות
(לרנר, הבעל הוא מהמקרים שבחלק שותפים, או שותף יש ל4070 ואילו לבדן העסק את מנהלות
משתפת אחת רק לבדן; העסק את מנהלות במחקרנו העסקים בעלות כל כמעט לכך, בניגוד .(1995

מתאים. שותף למצוא מאיההצלחה אם כי אישית מבחירה נובע אינו זה מצב זוגה. בן את

נוספים עובדם העסקת
מצטטת (1995) גומלסקי העסק. להצלחת המדדים אחד משמש המועסקים העובדים מספר
עסקים הם לשעבר מבריה"מ עולים יזמים של מהעסקים שליש שלפיהן מומחים הערכות
עובדים מעסיקות במחקרנו העסקים מבעלות חמש מכולת). חנות (לדוגמה, בשירותים משפחתיים
בכנס שהשתתפו העסקים נשות העולות מבין השוואה: לשם בלבד. אחד עובד רוב עלפי נוספים,
בני עובדים בהם משפחתיים עסקים הם מהעסקים רבע שישה; בממוצע שכירים, מעסיקות כ£409
מעסיקות אינן כ^30 הוותיקות הישראליות העסקים בעלות בקרב במחקרנו. החסר דגם המשפחה,
מבין רבעים ששלושה לציין מעניין שניים. או אחד עובד מעסיקות וכ^50 נוספים, עובדים

.(1995 וסמיונוב, (לרנטל נשים רק מעסיקות עובדים המעסיקות הוותיקות הישראליות

מהבית עסק ניהול  העסק מיקום
מהבית עסק ניהול של הדגם המגורים. בדירת ממוקמים במחקרנו העולות עסקי ממחצית למעלה
בבית העסק מיקום .(1995 (לרנר, בו בחרו כ^40  ותיקות ישראליות נשים בקרב גם למדי שכיח
כנראה מביתן אותם לנהל המעדיפות עסקים בעלות אולם שלו, הצמיחה אפשרות על משפיע
רווחים של למקסימיזציה מאשר הזמן, על ולפיקוח הכספי לחיסכון יותר רבה חשיבות מייחסות
מהבית המנהלותעסקים ותיקות ישראליות של מיקוד בקבוצות .(1996 נשים, יזמות לעידוד (הוועדה
את להקטין מאפשר הבית עצמאי. עסק היא המטרה המטרה, איננו מהבית עסק ניהול כי התברר
וגמישות היום סדר על שליטה מאפשר הבית מן עסק ניהול .(1994 (חקר, השוטפות ההוצאות
במיוחד לענות אמור הוא ולכן ומשפחה, עבודה תפקידי בשילוב גמישות גם ומכאן העבודה, בשעות
עולות שלוש עלידי זה יתרון הוזכר למצופה, בניגוד בפרט. יחידות והורות בכלל נשים צורכי על
עסק בהפעלת הטמונים והחסרונות היתרונות אודות פתוחה לשאלה בתשובה במחקרנו בלבד
שהעולות העיקרי היתרון קטנים. ילדים מהמרואיינות לשתיים שרק היא לכך שהסיבה יתכן מהבית.
עלידי (צויין העסק להפעלת מקום עבור דירה שכר מתשלום להימנע האפשרות הוא זה בהסדר ראו
מס לשלטונות הכנסות על מדיווח להימנע האפשרות את כיתרון ציינה אחת עולה רק עולות). עשר
המס ברשויות דיווחן עלפי רשומים אינם העולות, מעסקי ששישה העובדה אולם הכנסה,
בנושא המומחים כי מדווחת (1995) גומלסקי המגורים. בדירת מיקומם עלידי בוודאי מתאפשרת
"חוקיים הם בריה"מ עולי עלידי שהוקמו העסקים מחצית כי מעריכים שראיינה עולים יזמות

הכנסה. מס משלמים ואינם רשומים אינם  למחצה"
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הם: במחקרנו אחת עולה עלידי צוין מהם אחד שכל בבית העסק למיקום נוספים יתרונות
בעל של לאישורו להזדקק מבלי העבודה לצורכי הדירה של הפנימי הסידור את להתאים האפשרות

בנסיעות. הכרוכים והכסף הזמן את לחסוך והאפשרות המקום,

שצויין החיסרון מהבית. עסק בניהול חסרונות גם במחקרנו העולות מנו ליתרונות במקביל
ומקום. זמן מבחינת האישיים לחיים עבודה בין גבולות העדר הוא (4) ביותר הגבוהה בשכיחות
המפעילות שנשים החוקרים התרשמו לעיל שהוזכרו הוותיקות הישראליות של המיקוד בקבוצות
לתת לסרב מתקשות גם הן למשפחה. עבודה בין גבולות למתוח מגברים יותר מתקשות בביתן עסק
הפרטיים לחיים חודרת שהעבודה היא התוצאה זאת. מבקש כשהלקוח מאוחרות בשעות שירות
במחקר שלוש עד אחת מרואיינת עלידי צויין מהם אחד (שכל נוספים חסרונות .(1994 (חקר,
גודל בגלל מצומצם עבודה שטח מהבית, מנוהל העסק כאשר לקוחות למצוא קושי הם: הנוכחי)
כקושי זאת הגדירו הוותיקות הישראליות הנשים העבודה. לאחר הדירה את לנקות והצורך הדירה,

תמיד. ומצוחצח מסודר ראווה" ב"חלון לחיות

המוצא ארץ עם עסקים
הקולטת. במדינה מקימים שהם העסק לקידום מוצאם בארץ קשרים לנצל יכולים מהגרים
מאז גדולים במספרים בפריז שהתיישבו סיניים פליטים כיצד מתארים (1990) ועמיתיו Waldinger
מהגרים הרחוק; במזרח זולים צריכה מוצרי של ואספקה מימון למקורות קשורים היו 1975

עיתוי הלטינית. מאמריקה משקיעים שמשכו כזה בהיקף עסקים בהדרגה פיתחו במיאמי קובאניים
הכלכלה אל העמים חבר מדינות נפתחו שבה בתקופה לישראל לשעבר מבריה"מ העלייה גל
במרכז העולים את העמידו כלכלי, פעולה לשיתוף אופציות נבדקות בישראל גם ושבה המערבית,
יפתחו שביניהם שהיזמים הציפייה עלתה השאר ובין כלכליים, קשרים ביצירת לסייע שיוכלו כמי
שחלק טוענת חדשים, יזמים התאחדות מנכ"ל מקום ממלאת גרוזמן, ריטה בריה"מ. עם עסקים
של מפעילותם נובע דולר מליון ב500 ב1995 שהסתכם העמים, חבר מדינות עם הסחר מסך ניכר
הזו: ההשערה את איששו לא במחקרנו היזמות .(16.7.96 (מעריב, לשעבר מבריה"מ העולים היזמים
אנשים עם בקשריה נעזרה הקמה) בשלבי שנמצאו או עסקים (שהקימו היזמות 21 מתוך אחת רק
מקצועית. ספרות קבלת  כלכלי עסקי מאשר יותר מקצועי הוא והקשר בבריה"מ, מוסדות עם או

עסקית והתנהגות עסקיות אורינסציות 7.5
כלומר עסקית", "התנהגות דפוסי עסקים שהקימו העולות מאמצות מידה באיזו ללמוד ביקשנו
העסקים. בעולם הראשונים בצעדיהן במיוחד עסק, לבעלי וכמועילים כנחוצים המקובלים דפוסים
העסקת בעיתון, כלכליים מדורים קריאת הבאים: המשתנים שימשו עסקית התנהגות של כמדדים
השתתפות הלקוחות, של הרצון שביעות בדיקת המוצר/השירות, פרסום העסק, לצורך מקצוע אנשי
מתוך ללמוד ניסינו העסקית האורינטציה מידת על עסקים. לימודי והמשך עסקים אנשי של בפורום
מעריכות כיצד בדקנו כן כמו העסק. להרחבת הכוונות ומתוך העסק להצלחת הקריטריונים תפיסת

שונות. ניהול במיומנויות עצמן את עסקים שהקימו העולות
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בעיתון כלכל"ם מדורים קריאת
גם אלא מקרוכלכלית תמונה רק לא מספקים שהם מפני חשובים בעיתון הכלכליים המדורים
רק כי מתברר הריבית. בשער השינויים כדוגמת העסק, בעל של קונקרטיים לצרכים רלבנטי מידע
בתדירות אותם קוראות חמש בשבוע, פעם לפחות הללו במדורים מעיינות העסקים מבעלות 11

כלל. אותם קוראות אינן ארבע ואילו יותר, נמוכה

העסק לצורך מקצוע אנשי העסקת
חשבון רואה הבאים: המקצוע מאנשי יותר או אחד זמני, או קבוע בסיס על מעסיקות, מיעוט רק

.(2) מס ויועץ (3) דין עורך ,(4) חשבונות מנהל ,(4)

הסוצו/השירות פרסום
בצורה מוכרות שהן המוצר/השירות את מפרסמות שלהן העסק את מנהלות אשר העולות 18 כל
מהן שליש רק אולם וכיו"ב. לשכנים לקרובים, לחברים, בעלפה דיווח באמצעות  פורמלית בלתי
ו/או שכונתי בעיתון מודעות הדואר, בתיבות עלונים כגון: פורמליים, פרסום באמצעי משתמשות

עירוני. בעיתון

הלקוחות של הרצון שביעות בד'קת
אם ליקויים, לזהות כדי לקוחותיו של הרצון שביעות את קבוע באופן לבדוק אמור עסק בעל
(מתוך 15 הלקוחות. היקף להגדלת הדרכים מהן ללמוד וכדי האפשר ככל מוקדם בשלב קיימים,
רק אבל מרוצים, לקוחותיהן האם בודקות אכן זו) בסוגייה מידע לגביהן שיש העסקים בעלות 16

שביעות על מסיקות חמש הלקוחות; עם אישיות שיחות של בדרך אקטיבית בדיקה עורכות מהן עשר
מביא הוא אם או נוסף מוצר/שירות לרכוש חוזר הוא אם למשל, הלקוח, התנהגות מתוך הרצון

נוספים. לקוחות

עסקים אנשי של בפורום השתתפות
פורמליות, בלתי רשתות יש לגברים העסק. להצלחת לתרום עשויה חברתיות לרשתות השתייכות
ולכן אלה, לרשתות מהצטרפות מנועות נשים בישראל. מהמילואים והחברים גברים מועדוני כגון:
לבין כזה לארגון השתייכות בין חיובי מתאם מצאה (1995) לרנר עסקים. נשות של ארגונים הוקמו
חמש עסקים: אנשי של כלשהו בפורום משתתפות במחקרנו העסקים מבעלות תשע העסק. רווחיות
באופן הפעילה מכן ולאחר הפרויקט רכזת (שהיתה גרוזמן ריטה של העסקים נשות במועדון 

ואחת עולים, עסקים אנשי של במועדון משתתפת אחת עסקים), בעלות לנשים השתלמויות עצמאי
החברות מבין ארבע משתתפות). הן פורום באיזה ציינו לא (שתיים המועדונים בשני משתתפת
רחוקות לעתים  ושתיים לפעמים,  שלוש קבוע, באופן בפעילות משתתפות השונים במועדונים
זמן חוסר היא העולות, לדברי עסקים, מועדוני של בפעילות השתתפות לאי השכיחה הסיבה בלבד.
עלידי הוזכרה אחת (כל פחות שכיחות סיבות .(4) המועדונים של קיומם על ידע וחוסר (12 מתוך 5)

הנדונים הנושאים של רלבנטיות חוסר מספיקה, בלתי עברית רמת מרחק, קשיי הן: מרואיינות) שתי
השתתפות. עבור מדי גבוה ותשלום במועדון
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עסקים ליסודי המשך
מט"י של יזמות בקורס למדו שתיים הפרויקט. תום לאחר להשתלם המשיכו העסקים מבעלות תשע
ממוחשבת, גרפיקה  העסק לתחום הוא אף קשור המקרים שברוב אחר, בקורס למדו נוספות ושבע

בטוח. לסוכני וקורס עולות) (שתי גננות קורס מכירות, קורס מסאז', אוטוקאד,

העסק להצלחת הקריטריונים תפיסת
(בתשובה כמוצלח העסק להגדרת ביותר החשוב הקריטריון העסקים, בעלות העולות רוב לדעת
ופיתוח (5) הלקוחות במספר גידול ,(7) רווח  האופטימלית בצורה כלכלי: הוא פתוחה) לשאלה
בחרו שתיים רק .(1) הישרדות רק או (1) לשוק מוצלחת כניסה  המינימלית ובצורה ,(2) העסק
ממדים גם נכללים בחשיבותו השני בקריטריון העסק. להצלחת כקריטריון המוצר של באיכותטובה
של לחשיבות האחרות התייחסו הלקוחות, במספר גידול או רווח שציינו אלה בצד כלכליים. לא
רצון ולשביעות בזמן המוצר/השירות לאספקת מהעבודה, שלהן לסיפוק המוצר/השירות, איכות

הלקוחות.

העסק להרחבת כוונות
הגדלת של במובן בעיקר הקרובה, השנה בטווח העסק את להרחיב שבכוונתן הצהירו עולות תשע
הגדלת של במובן ופחות ,(4) מוכרות שהן המוצרים/השירותים מספר הגדלת ,(5) הלקוחות מספר

3.(1) חדש ציוד הבאת או (2) העובדים מספר הגדלת ,(3) העסק שטח

ניהול מיומנויות
של מדדים שני על חיובית השפעה בעלות הן ניהול שמיומנויות מצאו (1995) ועמיתיה Lerner
בשלבי נמצאו או עסק שהקימו במחקרנו העולות ממנו. וההכנסות רווחיותו  העסק הצלחת
היא זה בשטח העצמית הערכתן כי נראה ניהול. מיומנויות בכמה עצמן את לדרג נתבקשו הקמה
"טוב "טוב", ("בסדר", טובה יכולת כבעלות עצמן את העריכו שלושהרבעים לפחות למדי: חיובית
חדשים רעיונות העלאת במיוחד לגביהן, הרלבנטיות מהמיומנויות אחת בכל "מצוין") או מאוד"

.(4 לוח (ראה במוצר

(N=20) ניהול מיומנויות לגבי עצמית הערכה :4 לוח
רלבנטי לא מצוין ט"מ, טוב, בסדר חלש המיומנות

4 6 7 3 כספית תחזית תקצוב מימון, השגת
11 7 2 0 כ"א ניהול
7 91 3 שיווק/מכירות
6 11 2 1 במוצר רעיונות/חדשנות העלאת
2 9 9 0 העסק של שוטף תפעול

אחת. מתשובה יותר לענות היה וניתן פתוחה כשאלה נשאלה השאלה 3

21



י והתנהגויות אורינטציות הבודקים השונים המשתנים בין נונפרמטריים מתאמים מטריצת הרצנו
להגדירן שניתן והתנהגויות אורינטציות מספר בין גבוהים מתאמים נראים במטריצה עסקיות.

מהאחרות. להבדיל "כלכליות"

עסקים בעלות של והתנהגויות אורינטציות בין מתאמים מטריצת :5 לוח
4 3 21

ל"מ .42 ל"מ*  כלכלי עיתון קריאת .1

.55 .37   להצלחה כלכלי קריטריון .2

.45    מקצועי פרסום .3

 ~ ~ ~ פרופסיונלים העסקת .4

מובהק לא מיתאם = ל"מ *

להבדיל לקוחותיו, מספר והגדלת ריווחיותו הוא עסק להצלחת שהקריטריון הסבורות עולות
מקצוע, אנשי ולהעסיק בעיתון הכלכליים המדורים את לקרוא גם נוטות המוצר/השירות, מאיכות

מס. יועץ ו/או חשבונות מנהל דין, עורך חשבון, רואה כגון:

התמיכה במערכות היזמות של השימוש 7.6
ממשלתיות תמיכה מערכות מספר הוקמו קטנים עסקים בהקמת ישראל לתושבי לסייע במטרה
אך לכולם, ניתנים התמיכה שירותי מרבית ליזם. ופיננסי מקצועי סיוע המעניקות וציבוריות
לדוגמה, אלה, באוכלוסיות המתמחים גופים מצד עזרה מתוספת נהנות מסוימות אוכלוסיות

לנשים. מסייע מע"ן לעולים, מסייע העלייה לקליטת המשרד

מסחריים. בנקים ארבעה באמצעות הפועל פיננסי כלי היא מדינה בערבות קטנים עסקים לעידוד הקרן
שהמערכת מפני המשקיע, של העסקי בסיכון המדינה השתתפות להציע נועדה המדינה ערבות
לעסק המרבי האשראי סכום ההשקעות. בתחום סיכונים עצמה על לקבל מוכנה אינה הבנקאית

.(1994 (בר, ההשקעה 2$0מעלות לפחות להשקיע הלווה ועל דולר 250,000 הוא

חדשים לעולים הלוואות למתן ומיועדת העלייה לקליטת המשרד עלידי הוקמה העצמאי העולה קרן
דולר. 5,000 על עולים שאינם בסכומים

לקליטת המשרד היהודית, הסוכנות ישראל, ג'וינט עלידי ומופעלים הוקמו (סטי) יזמות טיפוח מרכזי
שונים במקומות פרוסים והם במשותף, המקומיות והרשויות והמסחר התעשייה משרד העלייה,
אפשרויות על מידע עסקית, תכנית בהכנת ייעוץ מקצועית: בעיקר היא נותנים שהם התמיכה בארץ.
מיוחדת), מימון קרן גם יש ירושלים (למט"י בנקאי מימון למקורות הפניה העסק, להקמת סיוע

ליזמות. וקורסים חונך עלידי מתמשך מקצועי ליווי
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עם לשעבר מבריה"מ עולים ליזמים ייעוץ מספקת המסחר לשבות באיגוד חדשים יזמים התאחדות
המוצא. ארץ עם לסחר חזקה אורינטציה

וכן לעסקים, הקשורים נושאים מגוון על הרצאות לשמוע החדשים היזמים יכולים עסקים במועדוני
מניסיונם. וללמוד דומה עניין בעלי אנשים עם מידע להחליף

ובאיזו למיניהן, התמיכה במערכות עסקים שהקימו במחקרנו העולות משתמשות מידה באיזו
להן? מסייעות אכן הן מידה

היזמות קורס
הקמת של באופציה התעניינו רק שרובן בשלב עוד לעולות, הראשון המקצועית התמיכה מקור
בודדות רק כאשר הקורס, בסיום המשוב לשאלון בתשובות השתתפו. שבו היזמות קורס היה עסק,
מהמשיבות שלושהרבעים עד מחצית ציינו הזו, האפשרות את בדקו עדיין ואחרות עסק ניהלו כבר
וכיצד לקוחות לגייס כיצד עסקי, רעיון לגבש כיצד ידע להן הקנה היזמות בקורס הכלכלי החלק כי
לעבוד איך ליזמים, שירותים על שקיבלו המידע מן תועלת הפיקו כ^40^50 עסקית. תכנית להכין
"פרקטיים" בנושאים מידע לקבל לחצו העולות פיננסי. ניהול ועל העסק את לבטח איך בנק, עם
לעומת רובן. ציפיות על ענה אכן שהקורס ונראה עסק. הקמת של הראשונים לשלבים הרלבנטיים
כי ייתכן אולם העסקים. בעולם מכריהן חוג להרחבת להן תרם הקורס כי סברו רבע רק זאת,
האם האישית החלטתן בגיבוש למשתתפות עזרה היתה אז הקורס של ביותר החשובה התרומה
שכירה. בעבודה להשתלב או להמשיך לחילופין, או העסקים, במסלול להמשיך או להיכנס ברצונן
התעסוקתי בתחום תכניותיהן את לעצמן להבהיר להן עזר אכן הקורס כי דיווחו מהעולות מחצית

.(1995 מארס הפרויקט, הפעלת על פנימי ביניים (דוח

עסק, בהקמת מעשיות התנסויות ובעקבות הקורס תום לאחר משנה למעלה המעקב, של ב' בשלב
תרומת על השאלה הופנתה הפעם היבטים. במספר פחות מעט חיובית הקורס תרומת נראית
הביטחון בחיזוק בעיקר הקורס של תרומתו את העריכו אלה עסק. שהקימו לעולות רק הקורס
לסדנאות החיובית ההערכה עם אחד בקנה עולה זו הערכה .(6 לוח (ראה שלהן העצמי
תדמית בנושא סדנה בינתרבותית, סדנה הסתגלות, (סדנת הקורס במסגרת שניתנו הפסיכולוגיות
הבנת מבחינת להן תרמו שהסדנאות העריכו מהן ומעלה אחוזים שבעים תקשורת). וסדנת אישית
בתמיכה רק כאן מדובר שאין ייתכן זאת, עם יחד התנהגותן. ושיפור הקולטת החברה הבנת עצמן,
ולמה לעשות מה יודעות אכן שהן התחושה את בעולות נסכו אשר וכלים ידע במתן אלא רגשית
בין שווה כמעט באופן המרואיינות נחלקו ההיבטים כל לגבי העסק. הקמת בתהליך לצפות
הובעה שבו אחד היבט מלבד בערכה; הממעיטות לבין בחיוב הקורס תרומת את המעריכות
שהידע ארבע סברו דבר של בסיכומו הביורוקרטיה. עם להתמודד אותן הכשיר לא הקורס הסכמה:
במידה סייעו שהם סברו ושמונה העסק, בהקמת רבה במידה להם סייעו בקורס שקיבלו והמידע

מסוימת.
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(N=17) שונות מבחינות הקורס תרומת את העולות הערכת :6 לוח
בכלל במידה או רבה במידה
לא מעטה מסוימת במידה ההיבט
0 3 14 העצמי הביטחון חיזוק .1

3 4 10 מיסיס עם התמודדות .2

2 6 9 עסקית תכנית הכנת .3

4 4 9 לקוחות גיוס .4

5 3 9 ליזמים שירותים על מידע .5

/ 4 5 8 הבנק עם עבודה .6

3 5 8 ספקים* עם תקשורת ר.

2 8 7 עסקי רעיון גיבוש .8

! 4 6 7 לעסק האישית התכנית גיבוש .9
6 9 2 הביורוקרטיה עם התמודדות .10

זה. סעיף על ענתה לא המרואיינות אחת *

ההלוואות סערכת
עולה לרשותן. העומדת הפיננסית התמיכה במערכת נעזרו שלא כמעט עסקים שהקימו העולות
העלייה, לקליטת המשרד של העצמאי העולה מקרן ש"ח 5,000 של הלוואה לקחה בלבד אחת
אחת אף ש"ח. 35,000 בגובה והשנייה ש"ח 5,000 בגובה האחת  מבנקים הלוואות קיבלו ושתיים
לקחו ואם ,(11) עצמיים כספיים מקורות על התבססו העולות קטנים. לעסקים בקרן נעזרה לא
יותר קטנות רוב עלפי הן האחרון הסוג מן הלוואות .(6) וחברים משפחה מקרובי זה היה הלוואות,
להימנע העדיפו שהעולות ייתכן בכספו. נעזרה לשותף שחברה העולה ש"ח. 20,000 על עלו ולא
דירה: רכישת לצורך שקיבלו הלוואות להחזר התחייבו משוםשכבר העסק לצורך הלוואות מלקחת
א' שלב שבין הזמן בפרק דירה רכשו נוספות ושתיים א', שלב לפני דירה רכשו היזמות מבין שבע
יזמות. לנשים אופיינית התנהגות היא בנקאיות הלוואות אילקיחת כי נראה זאת, עם יחד ב'. ושלב
כי (1995) וסמיונוב לרנטל של במחקרם הנשאלות רוב השיבו הוותיקות הישראליות בקרב גם
לפתיחת ראשוני מימון נטלו £139 רק וחברים. מקרובים כספים לוו או עצמיים במקורות השתמשו
נחוצה שהיתה מכך נובעת בנקאיות הלוואות לאילקיחת ביותר השכיחה הסיבה הבנק. מן העסק
ידעו כ^57 האפשרויות. על ידע מהעדר במלואו נובע אינו השימוש שהעדר נראה קטנה. השקעה
(לרנטל הזו מהקרן כספים לוו 0ך5 רק אך המדינה, בערבות קטנים לעסקים הקרן של קיומה על
מבנקים ולא משפחה מקרובי והלוואות חסכונות על התבססות לעיל, שצויין כפי .(1995 וסמיונוב,

.(Boissevain, 1990) מהגרים ליזמים אופיינית עסק הקמת בשלב
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המקצועית התמיכה סערכת
מט"י א)

שצויין, (כפי הלוואה לצורך שלוש  היזמות קורס סיום לארור למט"י פנו היזמות 21 מבין שבע
בבניית הדרכה קבלת לשם פנו שלוש הלוואה, בקבלת לעזרה או מימון) קרן יש ירושלים למט"י
בחירת לגבי  נוספות ושתיים ניהולו, או העסק פתיחת לגבי ייעוץ ביקשו שתיים עסקית, תכנית
אסור שלרופאים (מאחר פרסום ללא ציבור יחסי לגבי הן למט"י פנתה אחת עולה מתאים. מבנה
269S דיווחו עסקים" "נשות בכנס השוואה, לשם מסוים.* כספי נושא לגבי והן עצמם) את לפרסם
שציפו העזרה את קיבלו במחקרנו למט"י הפונות רוב .(1995 (גומלסקי למט"י פנו שהן מהעולות
התלוננה הפונות מבין אחת עולה רק מט"י. של מטיפולו רצון שביעות הביעו מתוכן וארבע לה,
אל לאיפנייה העיקרית הסיבה שלה. הנמוכה העברית רמת בגלל איתה לדבר סרבו מט"י שיועצי
(2) במט"י אמון חוסר היו פחות שכיחות סיבות .(14 מתוך 9) בשירותיו צורך העדר היתה המט"י
בעתיד. לפנות מתכוונות פנו שלא אלה מבין שתיים .(2) הכנסה במס רשום בלתי העסק והיות

בעלי מתוכם 42) לשעבר מבריה"מ עולים 102 נבדקו שבו בחיפה, מט"י סניף על הערכה במחקר
שהיו העיקריות הטענות לה. שציפו העזרה את ממט"י קבלו שהם 0ךר\ דיווחו למט"י, שפנו עסקים)
בנושאים סיוע לתת מסוגל אינו שמט"י מידע, מספיק להם ניתן שלא הן מט"י לקוחות בפי
בתחום בפרויקטים וכן יתרון), בו להם שיש תופסים (שהעולים בינלאומי בסחר הקשורים
מהם רבים המיוחדים. צרכיהם את מבינה אינה בעצם התמיכה ושמערכת מתוחכמות, טכנולוגיות
בבחינה". עומדים (העולים) הם "כאילו ונוקשה, פטרוני יחס מט"י: יועצי של היחס על התלוננו
במחסומי מט"י ונציגי מבריה"מ העולים בין לדעתם, ההדדי ההבנה, חוסר את מסבירים החוקרים
מצבם אשר החדשים העולים דרישות את מספק "מט"י כי קובעים הם מנטליות. ובהבדלי שפה
ובעלי 45 גיל מעל אנשים נשים,  יותר חלשות כלכליות קבוצות אולם יחסית. טוב החברתיכלכלי
אינה מט"י שתמיכת כלל, בדרך מעידות,  השכירה העבודה בשוק תעסוקה מצאו שלא מקצוע

.(Czamanski, Gomelski 8l SimmonsCohen, 1994) צרכיהם" את תואמת

המסחר לשכות באיגוד חדשים יזמים התאחדות ב)
ושירותיו מט"י יועצי כי טענו אשר מבריה"מ ותיקים עולים עלידי הוקמה חדשים יזמים התאחדות
ובראשונה בראש בריה"מ, עולי בקרב החדשים היזמים של הייחודיים הצרכים על עונים אינם
כשלונה בדבר דומה, טענה שלהם. ההסתגלות וקשיי המנטליות והבנת התקשורת שפת מבחינת
להם להסביר כדי (מסורינאם) מהגרים יזמים אל להגיע ההולנדית הממשלתית הביורוקרטיה של
מחוץ סניפים להתאחדות אין למט"י, בניגוד .(1990) Boissevain עלידי מוצגת הסיוע, אפשרויות על
את כלל מכירות אינן כי טענו (שתיים להתאחדות פנו במחקרנו מרואיינות חמש רק לתלאביב.
למט"י, הפונות אצל שנמצאו לאלה זהים להתאחדות העולות פונות שבגינם העזרה סוגי הארגון).
דומה היה ההתאחדות משירותי המרוצות אחוז עבודה. במציאת עזרה לצורך שפנו שתיים להוציא

המט"י. משירותי המרוצות לאחוז

אחת. מתשובה יותר לציץ היה אפשר 4
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עסקים מועדוני ג)
הן כי ציינו כולן כמעט העסקים. ממועדוני באחד לפחות משתתפות היזמות מבין תשע שצוין, כפי
ומידע ניסיון החלפת העצמי, הביטחון חיזוק הבאות: הבחינות מן מהמפגשים תועלת מפיקות

הפרטי. העסק לקידום ציבור ויחסי עסקיים קשרים ויצירת

מקצועית תמיכה המשך
גם 11  עסקים בנושא מקצועית הדרכה ולקבל להמשיך מעוניינות (21 מתוך 15) היזמות רוב
לשאלה (בתשובה העיקריים המבוקשים הנושאים תשלום. ללא רק ארבע ואילו תשלום, תמורת
יזמות, של פסיכולוגיה בישראל, שיווק העסק, ניהול של ומשפטיים כספיים היבטים הם: פתוחה)

בינלאומי. ושיווק תיווך תיירות, כגון: עסקים, תחומי של ותכנים

בעסק העבודה עם משפחתיים תפקידים ובשילוב הע0ק בהפעלת הקשיים 7.7
לשלב האופיינים אלה ביחוד מהקשיים, חלק על התגברו שהיזמות נראה ב' בשלב הריאיון בעת
מספר פחת התחלתי. והון מתאים שותף מציאת מתאים, מקום מציאת כגון: העסק, הקמת
ואשר הישראלית, המנטליות והבנת בעברית שליטה מהעדר הנובעים קשיים על המדווחות
חוסר עקב שהתקשו העולות מספר גם הצטמצם לקוחות. ועם ספקים עם בתקשורת מתבטאים
ניסיון מחוסר סובלות עדיין מהן חלק כי אם עסק, הפעלת של השונים בתחומים שלהן הניסיון
לאחר .(5) העבודה זמן של יעיל ארגון של מיומנויות ומחוסר (4) שיווקי ניסיון מחוסר ,(6) ניהולי
לדוגמה, עסק, ניהול של שוטפות בעיות עם העולות מתמודדות העסק הרצת של קצרה תקופה
מתאימים. עובדים ומציאת הוותיקים, הישראלים מקרב והן העולים מקרב הן לקוחות מציאת

יזמות לעידוד הוועדה גמישות. עבודה לשעות האפשרות הוא עסק בהקמת נשים של המניעים אחד
עולה עסק לניהול הדרוש הזמן שלמעשה כיון הגמיש", הזמן כ"אשליית זאת מגדירה (1996) נשים
של זמנים בלוח לעמוד חייבת העסק בעלת גמיש. אינו גם הוא רבים ובמקרים המצופה על בהרבה
ההשקעה וכיו"ב. קבועות בשעות העסק את ולסגור לפתוח ללקוחות, המוצר/השירות אספקת
תביעות בין לקונפליקט מתמדת, לעייפות לגרום עלולה בעסק ואנרגיה זמן משאבי של המרובה
למלא וביכולתה הורית, חד למשפחה ראש שהיא העולה של ההורי בתפקוד ולפגוע והעבודה, הבית
במחקרנו היזמות זקנים. להורים ועזרה הבית משק של מטלות כגון שונות, שוטפות מחויבויות
ומעלה שעות 45 בעסק עובדות מחציתן  רבות עבודה שעות בהקמתם או עסקיהן בניהול משקיעות
היזמות עבור בעיה מהווה אינה בעסק ההורה עבודת בשל הילדים בלימודי פגיעה בשבוע.
שש הרגישו זאת עם יחד ומטה. שבע בני קטנים ילדים 2י1ש %t? שרק משום הסתם מן במחקרנו,
עוזרות העסקים בעלות מהעולות מחצית לילדיהן. זמן די מקדישות הן אין עבודתן שבגלל עולות
עריכת חולים, לקופת ליווי שונים, סידורים כגון: שונות, במטלות קבוע באופן המבוגרים להוריהן
של שונות במטלות מהוריהן כלשהי עזרה מקבלות חמש רק אישי. וטיפול בית עבודות וגם קניות
של ביתן, משק את מזניחות שהן מהעולות 13 של הרגשתן את להבין ניתן זה רקע על הבית. משק

כרונית. מעייפות סובלות שהן  שמונה ושל לעצמן, זמן להן שאין  11
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העסק מניהול רצון שביעות 7.8
למרות להצלחה", "בדרך או כ"הצלחה" שלהן העסק את מגדירות העסקים מבעלות מחצית
צעירים, עסקים עדיין הם שהעסקים לזכור יש צורכיהן. למילוי מספיקות אינן מהעסק שהכנסותיהן
ואילו מצורכיהן לחלק מספיקה מהעסק שהכנסתן דיווחו עולות שמונה רק כך שמשום וייתכן
מן העסק, על חובות אין ל14 זאת, עם יחד צורכיהן. לרוב מספיקה אינה שהכנסתן ציינו שמונה
כבר שהן דיווחו ו11 הלוואות, לקיחת הצריכה ולא מינימלית היתה בו שההשקעה משום הסתם
מקצועי סיפוק הם5: מהעסק והסיפוק ההנאה גורמי בעסק. שהשקיעו ההשקעה את מחזירות
ממשוב וכן ,(11) כך לשם הנחוץ המקצועי הידע ומרכישת השירות מתן או המוצר יצירת מעצם
כגורם הכנסה ציינו שלוש שרק מפתיע זה אין .(11) רצונם ומשביעות הלקוחות עלידי הניתן חיובי
הביעו שתיים שרק תמוה אולם המרואיינות. עסקי של עדיין החלש הכלכלי מצבם לאור סיפוק, של
העיקריים המניעים אחד היווה לכך שהרצון זאת לאור עצמאי, באופן לעבוד מהאפשרות סיפוק
כל קלה אינה עצמאית שעבודה להן הוכיחה שהמציאות ייתכן העסקים; למסלול בכניסה אצלן

כך.

ביניהן נכונה, היתה עסק לפתוח שההחלטה מעריכות עסק המנהלות העולות מבין עשרה שלוש
המרואיינות בפני הוצגה כאשר זאת, עם יחד שלהן. העסק מהתפתחות מרוצות כה שאינן ארבע
את עוזבות היו האם קרוב, במקצוע או במקצוען עבודה כיום להן הוצעה אילו היפותטית: שאלה
גבוהה) משכורת בקבלת זאת התנתה (אחת בחיוב שלוש השיבו המשרה, את ומקבלות העסק
ארבע היו כהצלחה, שלהן העסק את שהעריכו התשע מבין אפילו בטוח"). ("לא בהיסוס ושמונה
מהעולות חלק כשנה לאחר שגם רושם נוצר במקצוען. שכירה למשרה מעבר לשקול מוכנות

זה. במסלול להמשיך בדעתן נחושות אינן עסקים שהקימו

לעולים לעזור אפשר ניסיונן סמך ועל לדעתן כיצד עסקיהן את המנהלות העולות נשאלו לסיכום
להלוואות, אפשרויות כגון: בנושאים, מידע מתן על המליצו עולות שבע עסק. לפתוח המעוניינים
קורס של הלימודים בתכנית נכללו אלה נושאים ומיסים. חשבונות הנהלת ליזמים, שירותים
בהכנה הצורך על דיברו עולות חמש מוצדק. נראה זה העולות ומהמלצות ליזמות ההכשרה
שנעשה למה מעבר נוספים פסיכולוגיים להיבטים מתייחסת זו המלצה עסק. לניהול פסיכולוגית
ו/או אישית מתמשכת הדרכה על המליצו עולות חמש הקורס. במסגרת שניתנה ההסתגלות בסדנת
לכן קודם תתנסה עסק להקים המבקשת שעולה הציעו שתיים עסק. שיפתחו לאלו קבוצתית
ואספקת ההדרכה חשיבות עולה עסקים המנהלות העולות מהמלצות דומה. בעסק מעשית בעבודה
ובליווי העסק, הקמת של מעשיים בשלבים נמצאת שהעולה בעת כלומר אמת", ב"זמן המידע
העקרון לפי ליזמות הקורס מבנה על להשפיע יכולות אלה המלצות בניהולו. הראשונים צעדיה
הפסיכולוגיות התכונות הדגשת תוך יזמות בנושאי כללי ידע במתן הסתפקות הראשון בשלב הבא:
השני ובשלב העסקי, המסלול את לנסות אם להחליט למתעניינים לאפשר כדי מהיזם, הנדרשות
עסק. הקמת בכיוון ראשוניים מעשיים צעדים שעשו לאלה והדרכה ומפורט ספציפי מידע לספק

פתוחה. לשאלה תשובה 5
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שכירה בעבודה השתלבות .8
לאחר חודשים כארבעה המעקב, של א' בשלב הפרויקט, תפוקות את המציג בפרק צוין שכבר כפי
באופן שכירה במשרה מועסקות היו הפרויקט ממשתתפות 619& ליזמות, ההכשרה קורסי סיום
המועסקות אחוז עלה ב' בשלב בניהולו. או הפרטי העסק בהקמת לעבודתן במקביל או בלעדי
המועסקות של היד משלחי ברמת התקדמות חלה אגרגטיבי במבט .67 ל£9 שכירה במשרה
פקידות בעבודות וכן וטכניים חופשיים אקדמיים, יד במשלחי המועסקות אחוז עלה כשכירות:
לוח (ראה ירד  בתעשייה מקצועיות ובלתי מקצועיות בעבודות המועסקות אחוז ואילו ומכירות,
בשירותי המסחר, בענפי  העסקי במגזר הועסקו שכירה במשרה מהמחזיקות (£229) לרבע קרוב .(7

להגדירן שניתן במשרות החזיקו מהן רבעים כשלושה עסקיים. ובשירותים בבנקאות ואוכל, אירוח
מהשכירות מחצית רק זאת, עם יחד אקדמיות. במשרות ממחצית למעלה טובות", כ"משרות
על מעיד זה הסדר שעות. לפי שכר מקבלות האחרות כל כמעט ואילו חודשי, שכר מקבלות

הקרובה. השנה במהלך יפוטרו פן חוששות מהמועסקות $209, רק אך יציבה, בלתי תעסוקה

(באחוזים) ב' ובשלב א' בשלב מועסקות היו שבהם היד משלחי לפי השכירות העולות :7 לוח
ב' שלב א' שלב היד משלח

100 100 0הכ
41 33 וטכניים חופשיים אקדמיים,
45 40 ושירותים מכירות פקידות,
11 17 בתעשיה מקצועית עבודה
3 10 מקצועית בלתי עבודה

בין השוואה ערכנו במקביל. פרטי עסק מנהלות שכירה במשרה המועסקות מבין אחוזים תשעה
שכירה עבודה המשלבות אלה לבין ה"שכירות") (להלן בלבד שכירה במשרה המחזיקות העולות
ממנה. הרצון שביעות ועל עבודתן של היבטים מספר על ה"משלבות") (להלן פרטי עסק ניהול עם
טכניים, (אקדמיים, כ"טובים" המקובלים יד במשלחי המועסקות שיעור  ה"שכירות" בקבוצת
שכרן שעות, לפי שכר קיבלו מביניהן יותר גבוה שיעור ,(8 לוח (ראה יותר נמוך מכירות) פקידות,
ש"ח 1,600 עד של שכר על דיווחו מחציתן  במשרה שעות יותר עובדות שהן למרות יותר נמוך מעט
בקבוצת ש"ח 2,000 עד של שכר לעומת עת, באותה במשק הממוצע השכר ברוטו, לחודש
פשוטות בעבודות לא רובן נוספת, בעבודה עובדות מהן שכרבע כנראה, הסיבה, זו ה"משלבות".
הכללית הרצון שביעות מכירות. כסוכנות או פקידות בעבודות אקדמיים, יד במשלחי אלא כניקיון
היבטים במספר אך מאוד, מרוצות או מרוצות שלישים כשני  דומה הקבוצות שתי של מעבודה
העבודה שעות וכישורים, ידע לניצול האפשרות קידום, סיכויי עניין, שכר, יותר: מרוצות ה"שכירות"
אולם ה"משלבות", של הקטן מספרן לאור בזהירות ההשוואה אל להתייחס יש מפיטורין. חשש ואי
האפשרות חוסר הוא ליזמות לכניסה הבולטים המניעים שאחד להשערה תמיכה בה למצוא ניתן

השכירה. המשרה במסגרת העבודה בתחום שאיפות להגשים
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"המשלבות" ושל "השכירות" של רצון ושביעות תעסוקה מאפייני :8 לוח
משלבות שכירות

(N=6) (N=59)

66 56 ומכירות פקידות טכניים, אקדמיים, יד במשלחי המועסקות אחוז
33 44 שעות לפי שכר המקבלות אחוז

הבאים: ההיבטים מן המרוצות אחוז
17 35 שכר
66 76 עניין
0 44 קידום סיכויי

33 49 וכישורים ידע לניצול אפשרות
50 71 העבודה שעות
0 22 מפיטורין חשש אי

בי בשלב תעסוקה חוסר .9
שחלפה התקופה במשך עבדו מתוכן שמונה ב'; בשלב הריאיון בעת מועסקות היו לא עולות עשרים
היו לא האחרות שתיםעשרה פיטוריהן. בשל בעיקר נסתיימה, שעבודתן אלא א' שלב מאז
לימודים בשל ,(5) לטענתן עבודה למצוא יכולת חוסר בשל זה זמן פרק במשך כלל מועסקות
מועסקות הבלתי מבין אחתעשרה 6.(1) משפחתית סיבה בשל ו/או (4) מחלה בשל ,(4) בקורס

ב'. בשלב הריאיון בעת פעיל באופן עבודה חיפשו

אחת. מסיבה יותר לציין היה אפשר 6
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שני חלק

הפרויקט הפעלת .10
כחלק היזמות קורס לגבי והערכה בכלל, הפרויקט ביצוע אופן על הערכה תוצג הדוח של זה בחלק
להם היתה ואשר הפעלתו, במהלך הפרויקט של היבטים במספר שנתגלו בקשיים נתמקד בו. מרכזי
זה בחלק המידע ההערכה, במערך הדן בסעיף שצוין כפי בהמשך. העולות התנהגות על השלכה
עיון על הפרויקט, בהפעלת חלק שנטלו השונים התפקידים בעלי עם עומק ראיונות על מבוסס

היזמות. קורס בסיום עולות 82 של המשוב שאלוני ועל בפרויקט הקשורים במסמכים

הפרויקט מטרות 10.1
מטרות: שתי הוגדרו לפרויקט

עסק; לפתיחת והכשרתן העולות, בקרב עסקית יזמות קידום  עיקרית מטרה א.
תגיע הקורס שבמהלך למי העסקי, בסקטור זוטר לא בתפקיד בעבודה השמה  משנית מטרה ב.
גם זו למטרה נוספה הפרויקט הפעלת במהלך לה. מתאים אינו העסקים שמסלול למסקנה
משמעותי" ב"תפקיד או העולה של הרצוי או המקורי במקצועה בעבודה השמה של אפשרות

העסקי. בסקטור בהכרח לא כלומר, אחר,

בעיות בפתרון לסייע רצון מתוך הוגדרה והיא (רזידואלית), נלווית מטרה היתה השנייה המטרה
של התפיסה היזמות. מסלול את שידחו אלה כולל בפרויקט, שהשתתפו העולות כל של התעסוקה
בלימודים הפרטי מזמנן רבות שעות השקיעו אשר עולות כלפי הוגן זה שאין היתה הפרויקט יוזמי
ההתחלה בנקודת שוב הקורס בסוף עצמן שימצאו הקורס, בתקופת כספית מתמיכה נהנו ולא
התוכני במישור הן התבטאה ונחיתותה משנית, היתה זו מטרה אולם בתעסוקה. קליטתן מבחינת

הארגוני. במישור והן הקורס של

ישירות עסקו או קשורים היו שעות) (כ70 הקורס של הכלכלי בחלק הנושאים כל תוכנית מבחינה
פרטי סקטור בין ההבדלים כגון בישראל, שכירה עבודה של שונים מאפיינים הוסברו לא ביזמות.
מישיבות שבאחת (למרות כלל נלמדו לא עבודה חיפוש של מיומנויות וכד'; עובדים זכויות וציבורי,
יסיימו שהעולות ייתכן "לא כי דעתה את הג'וינט מטעם לפרויקט האחראית הביעה ההיגוי ועדת
לא עבודה בחיפוש העולות של אישיות התנסויות חיים"); קורות לכתוב לדעת מבלי הפרויקט את
בין דמיון קווי שיש (ייתכן מהן. ילמדו וחברותיהן המחפשות שהעולות כדי הקבוצה במסגרת עובדו

עיבוד). מחייב יישומם אך העבודה, בשוק עצמי שיווק לבין מוצר שיווק של עקרונות
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ולשכת העירוניות הקליטה מינהלות של תפקידן היה לעולות עבודה במציאת סיוע ארגונית, מבחינה
"עזרה", ארגון גם בכך לסייע היה אמור ובנתניה בהן), קיימת שהיא (בערים המקומית המסחר
לשמש אמורה היתה הפרויקט רכזת אנגלית. דוברות מארצות עולים של וולונטרי ארגון שהוא
יעילים, היו לא "עזרה" וארגון הקליטה מינהלות העולות. של מצבן אחרי מעקב ולקיים כקטליזטור
תעסוקתיים פתרונות סיפקה חבריה, בקרב רבה במסירות שפעלה שבע, בבאר המסחר לשכת
הקורס, תום לפני שבועיים רק החלו שבע בבאר הללו ההשמה ניסיונות מזאת, יתרה בלבד. ספורים
בשביל רק לקורס באו בעצם בשבילן" לא זה ש"עסקים למסקנה הגיעו לכן קודם שכבר שעולות כך
להוציא הרכזות, להן. רלבנטיים בלתי בנושאים השכלתן את להעשיר כדי או חברותיהן עם המפגש
ובדרבון כלליים עידוד בדברי והסתפקו מעשי באופן סייעו לא ובירושלים, בתלאביב הרכזות את
והיה העולה, של אישית לבעיה בעבודה ההשמה הפכה אלה מכל כתוצאה עבודה. לחפש העולות
המובטלות שהעולות לזכור יש הקבוצה. למסגרת ומחוץ עצמה בכוחות רבה במידה בה לטפל עליה
יותר קשות היו אחרת או זו שמסיבה נשים היו נמוכה ברמה בעיסוקים המועסקות אלה או
לא הסתם שמן רגילים בערוצים שימוש ולא מיוחד מאמץ מחייבת עבורן עבודה ומציאת להשמה,

כה. עד בעייתן את לפתור הצליחו

הפרויקט את המבצעים הגופים בין הפעולה שיתוף 10.2
הרי דמיון של במקרה וגם בחלקם, שונים היו מהערים אחת בכל בפרויקט המעורבים הגופים
הקליטה מינהלת היתה תלאביב, את להוציא הערים, בכל אחידה. היתה לא תפקידם שהגדרת
בעוד אך העירוניות), המחלקות כל את ראשל"צ קרן יצגה (בראשל"צ בביצוע שותפה העירונית
סוציאליים בנושאים הרצאות בהעברת ועזרה העולות ל"גיוס תפקידה הצטמצם שבע שבבאר
איגוד בעבודה. להשמה לדאוג גם אמורה היתה היא האחרות הערים שבשלוש הרי ומשפטיים",
מקצועי סיוע ולספק העסקית" הסביבה עם הקשרים ל"יצירת לפעול היה אמור המסחר לשכות
באמצעות התכנית להפעלת כללית אחריות עצמו על "לקח הוא שבע בבאר אך התכנית", להפעלת
בעבודה להשמה לדאוג האיגוד עצמו על קיבל כן כמו נגב". המסחר לשכת  מחבריו אחד
בבאר ואילו היזמות, קורס את להעביר היה המקומות בכל מט"י של תפקידו חבריו. באמצעות
סיום ולאחר הקורס בזמן עסקים פותחות אשר לעולות כלכלי וליווי ל"ייעוץ תפקידו הצטמצם שבע
בחסות המתנהל עסקים בעלי לעולים העסקי במועדון הבוגרות את ולשתף שיידרש, ככל התכנית,

השונים). במקומות הפרויקט להפעלת מההסכמים לקוחים (הציטוטים שבע". באר מט"י

שותפות היתה ולא כמעט מסוימים במקומות הגופים. בין בשותפות בעייתיות העלו העומק ראיונות
הפרויקט, על המסחר לשכת "השתלטה" הערים, באחת התנגשויות. רצופה היתה אחרים ובמקומות
ההיגוי; ועדת של פגישות להוציא בביצועו, כלל אותם עירבה לא האחרים השותפים ולדברי
אף בפרויקט, חלק כל נטל לא מט"י ואילו העולות, גיוס שלב לאחר מפעילות" "הוצאה המינהלת
עצמאי, באופן היזמות קורס את מט"י ניהל אחרות ערים בשתי שירותיו. על הרצאה באמצעות לא
לשכות באיגוד היזמות מדור לבין מט"י בין היזמות קורס כל במהלך התנגשויות היו נוספת בעיר

המסחר.
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הפרויקט. וארגון לתכנון הקשורות הפעולה, בשיתוף לליקויים סיבות מספר נביא להלן

בפרויקט השותפים של מנוגדות גישות א.
לשכות ואיגוד הג'וינט נציגי של המנוגדות הגישות ביטוי לידי באו הפרויקט הפעלת מתחילת
לשכות ואיגוד הג'וינט נציגי של הגישה שני. מצד ויועציו מט"י מנהלי ושל אחד מצד המסחר,
שבחלקה לשעבר, מבריה"מ העולים באוכלוסיית חלשה לקבוצה לעזור ברצון התאפיינה המסחר
במיצוי כעזרה הפרויקט מטרות את תפסו הם בישראל. משמעותית בעבודה להשתלב הצליחה טרם
האחרות, עבור עסקית. אורינטציה בעלות באמת שהינן העולות מבין לאלה העסקי בתחום היכולת
פתרונות נמצאו לא בעבודה ההשמה שבמסלול לאחר נוסף פוטנציאלי כפתרון עסק פתיחת נתפסה

עבורן. מספקים

המנהלים ארבעת עם בראיונות לתוצאות. מכוונת היתה ויועציו מט"י מנהלי של הגישה לעומתם,
שעולות האפשרות את כריאלית מעריכים שהם התרשמנו פעיל באופן בפרויקט מעורבים שהיו
שלהם והתיווך הייעוץ שירותי את להעמיד ומוכנים עסק, יקימו זה, בכלל יחידות והורות מבריה"מ,
עסקי רעיון לה שיש בכך מותנית מסוימת לעולה לסייע נכונותם אולם בכך. להן לסייע כדי
לממש בכוונתה כיצד כלשהו מושג לה ושיש שיפוטם, לפי לכישלון, מלכתחילה נדון שלא מציאותי
על ולהצביע לעסק רעיון כל בקפדנות לבדוק אותם מחייבת המקצועית אחריותם לדבריהם, אותו.
כדי אלא יזמים, להיות המבקשים בלב יאוש לנטוע כדי לא היזמות, במסלול אפשריים קשיים
ציפיות אצלם לפתח וכדי סיכוי, חסר עסק בהקמת ניסיון חסרי אנשים של הסתבכות למנוע
מבריה"מ, יחידות הורות עולות של והקליטה התעסוקה בעיות את לפתור איננה מטרתם ראליות.
אשר ועצמאיות בוגרות נשים כאל העולות אל מתייחסים הם שישרדו. עסקים בהקמת לסייע אלא
חלק של כניסוחן סוציאליים" כ"מקרים (ולא קשיים עם בעצמן להתמודד מוכנות להיות צריפות
לטובה לא מופלית אינה העולה  אוניברסליסטית התייחסות זו מהעולות). חלק לגבי מהרכזות

מעודד. ולא תומך לא ענייני, הוא והסגנון לרעה, ולא

הפרויקט של חדצדדי תכנון ב.
הג'וינט: באישור המסחר לשכות איגוד עלידי פרטיו כל על חדצדדי ובאופן מראש תוכנן הקורס
בשני הנושאים הכלכלי, ולחלק הפסיכולוגי לחלק שיוקדש השעות מספר העולות, מיון אופן
השותפים ידם. על נבחרו הרכזות גם והמנחים. המרצים ובחירת נושא לכל השעות ומספר החלקים
מט"י נציגי תפקידיהם. בביצוע להסתפק עליהם והיה מוגמרת עובדה בפני הוצבו בפרויקט האחרים
המיון בריאיון מוקדם שבשלב כיוון משמעות חסרת השתתפות זו היתה אך במיון, אמנם השתתפו
בהחלטות להשתתף יכלו לא למעשה ברוסית שולטים שאינם מביניהם ואלה לרוסית, השיחה עברה
קורס (של המפורטת ש"התכנית כתוב (22.12.93) בירושלים הפרויקט הפעלת בנספחלהסכם המיון.
איגוד עלידי הומלצו והמרצים "התכנים בפועל מט"י". עלידי תיקבע עסק) וניהול ביזמות בסיסי

שונות". מאוכלוסיות לעולים יזמות קורסי בהעברת שבידם הניסיון סמך על המסחר לשכות
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ועזרה חסות במתן יותר בפרויקט מעורבותן את תופסות העירוניות הקליטה שמינהלות ייתכן
מט"י אולם הביצוע. בתהליך מקצועית תשומה במתן ולא במימון והשתתפות אדמיניסטרטיבית
עסקים בפתיחת מבריה"מ, עולים כולל אנשים, בהדרכת המתמחה המקצועי כגוף עצמו את רואה
מוכן אינו הוא והתמיכה. הלווי ומערכת הנחוץ האדם כוח הידע, ברשותו יש מנהליו, לדברי קטנים.
ללא שנבחרה רכזת של לא גם אחר, גורם עלידי שנבנתה תכנית עלידי "תוכתב" שפעילותו
תחילתו עם מיד מהפרויקט שבע באר מט"י מנהל של ליציאתו הביאו אלו מהלכים השפעתו.
הפרויקט, במהלך בראשל"צ הרכזת להחלפת הקורס, בתום לעולות לסייע שלו מוטיבציה ולחוסר
בנתניה הקליטה מינהלת ובין בינה ולהתנגשויות הרכזת עם מט"י של פעולה שיתוף לחוסר

היזמות. ומדור הרכזת לבין תלאביב מט"י מנהל בין ולחיכוכים

ההסכם, חתימת בשלב במלואם סוכמו לא מסוימים שהיבטים התלוננו מהמרואיינים חלק
מטרות אפילו המרצים; שמות דיווח; סוגי ואילו לדווח עליה למי הרכזת, של תפקידה לדוגמה:
עד בעבודה ההשמה מטרת קיום על ידע לא שהוא באזני טען אביב תל מט"י (מנהל הפרויקט
שינויים היא מתחים שיצרה אחרת פעולה אביב תל מט"י מנהל לדברי הקורס). התחלת לאחר
מעברית הכלכלי בחלק ההוראה שפת שינוי למשל, הפרויקט, במהלך חדצדדי באופן שנתקבלו
אחד בעיני חדצדדי כשינוי תפיסתה עצם מוצדקת, היתה ההחלטה אם גם להסכם. בניגוד לרוסית

קבלתה. בתהליך ליקוי על מעידה בפרויקט המרכזיים השותפים

אביב בתל השותפים בין תחרותיות ג.
באיגוד ליזמות המדור  הערים באחת הפרויקט להפעלת שותפים להיות אמורים שהיו הגופים שני
העולים באוכלוסיית קטנים עסקים קידום בשטח בעצם ביניהם מתחרים  ומט"י המסחר לשכות
דוברי ויועצים מרצים כולל המתאים, האדם וכוח הידע ברשותו שיש טוען מהם אחד כל מבריה"מ.
להם ומציע העולים לאוכלוסיית רק פונה ליזמות המדור אך יזמות, קורסי מפעילים שניהם רוסית.
נוסף הבדל בעברית. בעיקר שירותיו את ומציע העולים אל גם פונה מט"י ואילו בשפתם, שירותיו את
עם לסחור המבקשים לעולים אטרקטיבי תחום שהוא חוץ, לסחר קורסים גם עורך שהמדור הוא
שלא מקצועיים, דעות וחילוקי יוקרה, של רקע על מתיחות התעוררה זאת לאור לשעבר. מולדתם

הפעולה. לשיתוף סייעה

הפרויקט רכזת של תפקידים כפל ד.
ומבחינה הג'וינט, במימון המסחר לשכות איגוד עלידי הועסקה הפרויקט של הארצית הרכזת
הג'וינט, את כמייצגת האחרים השותפים עלידי נתפסה היא לג'וינט. כפופה היתה מקצועית
המקצועית תפיסתה מבחינת שני, מצד הדעות. וחילוקי היריבויות מעל שניצבת כמי זאת ובתוקף
אותה ראו מט"י מנהלי המסחר. לשכות לאיגוד יותר קרובה היתה היא הפרויקט הפעלת אופן את
והיא מצידם, פעולה בשיתוף לזכות יותר קשה לה היה ולכן בפרויקט, היריב הגורם את כמייצגת

ובראשל"צ). (בנתניה מלא או חלקי באופן מגע ניתקה בעצם
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הפרויקס חלקי של אינסגרציה חוסר 10.3
הכלכלי בחלק המרצים מזה. זה מנותקים היו  והכלכלי הפסיכולוגי  הקורס של החלקים שני
ההוראה לנושאי נגיעה כל לה שאין שחורה", "קופסה מעין הראשון החלק של בפסיכולוגיה ראו
הביא זה נתק הכלכלי. בחלק העיקריים המסרים הם מה ידעו הסדנאות מנחי אם וספק שלהם,
זמן בזבוז בכך היה הרכזת ולדברי (בנתניה), בסדנה שעובדו דברים על הרצו מסוימים שמרצים לכך
הפסיכולוגיות הסדנאות התמקדו אילו יותר אפקטיבית היתה שהלמידה ייתכן מזו, יתרה יקר.
בסדנאות זאת לעשות ודאי (ניתן יזמית להתנהגות רלבנטיים להיות העשויים היבטים באותם
הבדלים של להשלכות מתייחסות היו ההרצאות ואילו התקשורת) סדנת כגון במיומנויות, העוסקות

עסק. הקמת בתהליך בינתרבותיים

במיוחד מט"י, מערכת לבין הקורס בין גם היתה בעולות בטיפול רציפות חוסר של מסוימת מידה
אליו. הופנו כשהן גם לעולות לסייע התאמץ ולא בקורס מעורב היה לא כלל מט"י שבה שבע בבאר
משום מט"י מנהלי לדברי בהסכם), שנקבע למה (בניגוד הקורס במהלך חונכים קיבלו לא העולות
לעתים לשנותם נטו והן החונכים, מוצמדים שלפיהם מגובשים עסקיים רעיונות להן היו שלא
לא מהן שחלק נראה אולם ביוזמתן, למט"י יפנו רעיון שגיבשו שעולות היתה הציפייה מזומנות.
כפי עולות, של קבוצה תת במסגרת היועצים אחד עם מקדים מפגש בעצמן. בטוחות מספיק הרגישו

במט"י. אישי לטיפול המעבר את עליהן הקל בירושלים, שנעשה

היזמות קור0 10.4
המפגשים ותדירות הלימודים שעות הקור0,עית1י משן

העשרה נושאי וכן סדנאות מספר כלל  הפסיכולוגי  הראשון החלק חודשים. ששה נמשך הקורס
נערכה ההסתגלות סדנת שעות. כ70 של כולל בהיקף יחידות, הורות עולות לעבודת הרלבנטים
נערך הכלכלי החלק אינטנסיביות. פחות היו הסדנאות שאר בשבוע; מפגשים ארבעה של במתכונת
(במקור בסה"כ שעות 7060 וכלל אחה"צ, בשעות שעות כארבע בן שבועי מפגש של במתכונת

בשבוע. מפגשים לשני הקורס במהלך עברו ובירושלים בנתניה שעות). 40 תוכננו

קצר היה שהוא סברו £269 ואילו מתאים, היה הקורס שמשך סברו מהעולות אחוזים ושלושה ששים
לשאלה בתשובה אולם מתאימות. היו המפגשים שעות (92^ המשתתפות כל כמעט לדעת מדי.
בשעות לעבוד הצורך את בלימודים השתתפותן על שהקשו הגורמים כאחד 41^. ציינו אחרת
לגבי הגורפת ההסכמה את בספק מעמיד זה ממצא מהעבודה. יציאתן את להקדים או המפגשים

העיתוי. התאמת

הלימוד נושאי ארגון
של הכלכלי החלק ובין הפסיכולוגי החלק בין השעות מחלוקת מרוצות היו (53^ העולות כמחצית
טענו אחוזים ושבעה שלושים מדי. רב זמן הוקדש הפסיכולוגי שלחלק סברו מהן 39?£ ואילו הקורס,
שפירטו הנשאלות מבין אחוז עשרים מיותרים. או מועילים בלתי חלקים היו הלימודים שבתכנית
ההסתגלות. סדנת את אחרות ו^20 הבינתרבותי הפער על הסדנה את ציינו הללו החלקים את
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ב7ןור0 ההוראה שפת
לגבי התעוררה המחלוקת הדיוק, למען בפרויקט. מרכזי מחלוקת סלע היתה בקורס ההוראה שפת
בקרב דעים תמימות היתה הפסיכולוגי בחלק ההוראה שפת לגבי הכלכלי. בחלק ההוראה שפת
שאסור מכיוון רוסית, להיות צריכה שהיא העולות, כל כמעט בקרב גם כמו הפרויקט, מפעילי
להסתגלות. כלים ולקבל אישיות בעיות לזהות העולות אמורות שבה בסדנה שפה מחסומי שיהיו
הטעמים מן ברוסית בהוראה צידדו המסחר לשכות ואיגוד הג'וינט נציגי הכלכלי, לחלק באשר

הבאים:
באות ושחלקן בשפה, היטב שולטות שאינן לעולות בעברית והעברתו ממילא, קשה החומר א.

קליטתו. על יותר עוד תקשה עבודה, מיום עייפות לקורס
השוק לפלח לשווק אפשר בישראל. מצליחים עסקים להקים כדי היטב עברית לדעת הכרח אין ב.
השולטים מקצוע בבעלי להיעזר אפשר לצורך ובהתאם דיו, גדול שהוא לשעבר בריה"מ עולי של
עברית ידיעת המחייבים דו"חות ועריכת טפסים מילוי לצורך דין) עורך חשבון, (רואה בעברית

גבוהה. ברמה

במידת בעברית, יערכו שהלימודיםבקורס כך על עמדו מהם שלושה בדיעותיהם. נחלקו מט"י מנהלי
עסקית לטרמינולוגיה קורס באמצעות הלומדות על להקל אפשרות עם קלה, בעברית  הצורך
שונים) נימוקים הציגו שונים (מנהלים נימוקים הציגו הם עסקיים. למונחים ומילון בעברית

ואידיאולוגיים: כלכליים שיקולים של שילוב המשקפים
מפני מבריה"מ, עולים צרכנים של שוק על בלעדי באופן המתבסס עסק להקים אפשר אי א.
הזמן שבמשך משום וכן קנייה, כוח מהווים אינם כך ובשל אמצעים דלי מהעולים ניכר שחלק

הוותיקה. לאוכלוסייה דומים צריכה דפוסי העולים יאמצו
הם כי שלו, השפה מגבלות בשל שכירים מקצוע באנשי תלוי יהיה עסק שבעל רצוי זה אין ב.

אותו. לרמות עלולים
חשוב כלי הנה והשפה הישראלית, בחברה להיטמע עליהם בגטו; יחיו שהעולים התנגדות ג.

בתהליך.

המקורית שהתנגדותו הודה מהם (אחד ברוסית הוראה פסלו לא האחרים המט"י מנהלי שני
מספיקה היא אם גם העולות, של העברית שרמת הפרגמטית הסיבה מן הזמן) במשך נחלשה

קשה. כלכלי חומר להבנת דייה גבוהה אינה שוטף, לתפקוד

העדיפו אחוזים ושבעה שלושים הרוסית: בשפה חלקו או הקורס כל בהעברת תמכו מצידן העולות
שהכול העדיפו £59 רק בעברית. וחלקו ברוסית יועבר שחלקו  ו£589 ברוסית, יתנהל כולו שהקורס
רק פירטו המשוב שבשאלוני מאחר אך שונים, בנושאים השפה העדפת למיין ניסינו בעברית. יילמד
של א' בשלב בראיונות שהיתה זהה לשאלה בתשובות נעזרנו העדפותיהן, את מהמשיבות כ£409
ובכ£609 המשוב בשאלוני התשובות מתוך הקורסים). תום לאחר חודשים (כארבעה המעקב

שונות: דעות עולות מהראיונות
;(15^ ברוסית ללמד יש הכלכליים הנושאים כל את א.

(כ£209); עסקית לטרמינולוגיה פרט ברוסית ללמד יש הכלכליים הנושאים כל את ב.
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בניית כגון עסק, להקמת ישירות הקשורות וסוגיות עסקית טרמינולוגיה בעברית ללמד יש ג.

(כ^15); עסקית תכנית
חוקי (למשל, עסק הקמת של הישראלי לקונטקסט שקשור מה כל את בעברית להעביר יש ד.

עבודה) קבלת לצורך להתראיין איך (למשל, תעסוקה או הלוואות) תנאי מיסוי, לאומי, ביטוח
.(50960)

ההוראה שיטות
לימוד של סדנה התקיימה בנתניה רק פרונטלית. הוראה היתה הכלכלי בחלק הדומיננטית השיטה
בדרך ללמוד רגילות שהעולות ייתכן סגור. במעגל טלביזיה בעזרת מו"מ וניהול מכירה מיומנויות
גם לזכור יש מוגזם. היה לא ההרצאות בשיטת שהשימוש דעתן את 83?£ הביעו ולכן הרצאות, של
את מסביר שזה וייתכן להקשבה, פרט מאמץ לשום הלומד את מחייבת אינה זו לימוד ששיטת

זו. הוראה לדרך המשתתפות רוב של החיובית התייחסותן

ו/או תרגול מקרים, ניתוח קבוצתיים, דיונים של בדרך פעילה הוראה מאוד מעט היתה בקורס
כדי ידע די אין עדיין שלעולות בכך זאת נימקו מט"י מנהלי סגור. במעגל טלביזיה בעזרת התנסות
חומר של יישום מבחינת די נעשה שלא סברו העולות ממחצית למעלה אלה. בשיטות ליישמו
וארבעה שישים (£ל52). בוידיאו שימוש ,($71.) תרגול (£ל57), מקרים ניתוח באמצעות הלימודים
שהעדר נראה לא זאת, עם יחד מספיק. היה קבוצתיים בדיונים שהשימוש סברו מהעולות אחוזים
את הלימודים לגבי להן שהפריעו הגורמים בין הזכירו מהן שליש רק לעולות. הפריע הפעלה שיטות
להן היתה שלא על התלוננו ו£ל22 דעתן, את ולהביע לדון מספקת אפשרות היתה שלא העובדה

שאלות. לשאול מספיקה אפשרות

בתרגום ליזם" "מדריך הספר להוציא כתוב, בחומר ההרצאות לוו לא הקשה החומר למרות
כך. על התלוננו מהעולות אחוז ארבעים לרוסית.

הוזמנו הן שבע בבאר מניסיונם. ללמוד כדי עסקים אנשי עם נפגשו שלא כמעט הקורס משתתפות
שבעים הצדדים. בין אינטראקציה נוצרה לא אך המקומית, המסחר לשכת חברי של לפגישה אמנם

עסקים. בעלי עם מפגשים מספיק היו שלא ציינו מהעולות אחוז

מהמרצים רצון שביעות
העולות, כלפי מהמרצים חלק של המזלזל יחסם את לשלילה מהרכזות חלק ציינו העומק בראיונות
יחס את ציינו מהעולות A70 רק כך. על התלוננו לא מצידן העולות בדבריהם. שעלה המייאש והמסר
מצד מתנשא יחס על העירו מ^10 ופחות הלימודים, לגבי להן שהפריעו הגורמים כאחד המרצים
אין אולם עסק, לפתוח שלהן המוטיבציה את הפחיתו שהמרצים כתבו משליש למעלה המורים.
והמידע הידע בעקבות בקשיים שההכרה ייתכן הלומדות. כלפי שלילי יחס על בהכרח מכך להסיק
בכוונותיהן מלכתחילה בטוחות היו שלא אלה של ידיהן את שריפתה היא המרצים עלידי שהועברו
נטו לא אמנם המרצים העצמי. ביטחונן את חיזקו שהמרצים ציינו $70. זאת, לעומת העסקיות.
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בהרצאות אך זאת), עשו שהם ציינו מהנשאלות 28^0 (רק ההרצאות לזמן מעבר זמן להן להקדיש
.(48 ?£ עלידי (צוין רעיונות להן וסיפקו מהעולות) 729?< עלידי (צויין ברצון האישי מניסיונם נידבו
שהן שנכחו מהעולות 070ר9090 השיבו מההרצאות אחת כל להערכת המתייחסת מפורטת בשאלה
יחידים מרצים של בוטה מסגנון התעלמו העולות שרוב נראה ושימושיות. מועילות מובנות, היו

להן. להעניק יכלו שאלה ולמידע לידע והתייחסו

מתרכזת רצון שביעות
אליהם. יחסן ומבחינת הארגוני במישור מהרכזות רצון שביעות של ניכרת מידה ביטאו העולות
מרוצות היו >?ל78 התכנית, את הרכזת ארגנה שבו מהאופן רצון שבעות היו אחוזים ושניים תשעים
לגביהן, שלה האכפתיות ממידת מרוצות היו ו>$71 איתה, להתייעץ ומהאפשרות נגישותה ממידת
ולכוון להן לייעץ הרכזת מיכולת מרוצות היו יותר נמוך שיעור לקורס. מחוץ להן שקורה מה כולל

.(64^.) מעשי באופן אותן

בעיקר תפקידן את תפסו שבע ובאר נתניה ראשל"צ, של שהרכזות עולה הרכזות עם מהראיונות
הלימודים תכנית לפי להן) ניתנו (ששמותיהם המרצים הזמנת כלומר, הקורס, וארגון כתיאום
מתן וכן העדרותן, סיבות ובירור הלומדות נוכחות אחר מעקב ולכיבוד, למקום דאגה להן), (שניתנה
את המקומית המסחר וללשכת הקליטה למינהלות השאירו הן לעולות. רגשית ותמיכה קשבת אוזן
קורות בהעברת והסתפקו העסקי, במסלול בחרו שלא למשתתפות עבודה מציאת של התפקיד

אלה. גופים אל העולות של החיים

בה ששררה ומהאווירה מהרכבת מגודלה,  מהקבוצה הרצון שביעות
מספר הקורס במהלך בכתב הרכזות דיווחי לפי אך ,3023 בין נע קבוצה בכל העולות מספר
את מהמשתתפות רבעים שלושה הביעו המשוב בשאלון יותר. נמוך היה מפגש בכל המשתתפות
העולות כך סברו ביחוד מדי. גדולה היתה שהיא סברו השאר מתאים; היה הקבוצה גודל כי דעתן

.(30) ביותר הגדולה הקבוצה היתה אכן שבה שבע, בבאר

זאת נימקו המנוגדת הדיעה בעלות מתאים. היה הקבוצה שהרכב סברו מהמשיבות רבעים שלושה
ברורה מטרה להם היתה שלא במובן העסקים" מנושא רחוקים אנשים היו ש"בקבוצה בכך בעיקר
רצון שביעות לאי שני גורם .(18 מתוך 9) עסק לפתוח במטרה לקורס באו לא מלכתחילה שהם ו/או
(ניסוח החיים" על שלילית ראייה ו"בעלי סוציאליים" "מקרים בקבוצה שהיו היה הקבוצה מהרכב

מהרכזות). חלק עלידי גם הושמע דומה ניסוח העולות. של

לציון בראשון תמיכה. כקבוצת והן משותפת למידה כמסגרת הן לשמש אמורה היתה הקבוצה
ההסתגלות, בסדנת החלוקה לפי תתקבוצות שתי בין מסוימת יריבות על הרכזות דיווחו ובנתניה
על כללי באופן מצביעים המשוב שאלון נתוני אולם הסדנה. תום לאחר מסוים זמן נמשכה אשר
מסוימת מידה על ו£139 החברות, בין מתח על דיווחו מהעולות 796 רק בקבוצה. חיובית אווירה
הדדית, התייעצות של מסוימת" "מידה היתה שבקבוצה העריכו £729 זאת, לעומת תחרותיות. של
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בפתרון ועזרה (£549) וברעיונות במידע שיתוף ,(6l?£) רגשית תמיכה של "רבה" או מסוימת" "מידה
.(3796) אישיות בעיות

מהקורס רצון שביעות
שמונה בן סולם עלפני לדרגו המשתתפות נתבקשו מהקורס הכוללת הרצון שביעות את למדוד כדי
מ£409 שלמעלה העלתה הבדיקה בדעתו), להעלות יכול שהמשתתף ביותר הקורסהטוב = 1) דרגות

.(9 (לוח 3 או 2 ציון לקורס נתנו

אלה נתונים בקורס. להשתתף יחידה הורה עולה היא שאף לחברה ממליצות היו £909 כי נמצא עוד
מהקורס. רצון שביעות של ניכרת מידה מבטאים

לקורס שהעניקו הציון לפי העולות :9 לוח
העולות אחוז הציון

0 1

13 2
30 3
28 4
18 5

11 6
0 < 7
0 8_

הפרויקס הפעלת לגבי והמלצות מסקנות .11
הפרויקס מסרת 11.1

לבחור לא שהחליטו לאלו בעבודה השמה  המשנית המטרה מספיק טופלה לא הפרויקט במסגרת
אדם, כוח הקצאת מבחינת ולא תוכנית מבחינה לא הקצר, בטווח לפחות עסק, הקמת של במסלול
הפרויקט. לגבולות מחוץ הנושא על המופקדות המטפליםבמסגרות לעובדים בנוסף לעולות שיסייע
אשר עולים עסקית. קריירה בפיתוח בכן המעוניינים לעולים עזרה בלבד: ארות מסרה הצבת לשקול יש

לטיפולן ויופנו הפרויקט את יעזבו להם מתאים אינו זה שמסלול למסקנה יגיעו הפרויקט במהלך
לחיפוש סדנאות כגון זה, לצורך שפותחו מיוחדים לפרויקטים ו/או בהשמה העוסקות מסגרות של
רשויות ובמספר במתנ"סים יחידות הורות עולות עבור שהופעל לזה, דומה פרויקט או עבודה

.(1995 (קינג, מקומיות

היעד אוכלוסיית 11.2
בחברה בידודן ואת שלהן הסטיגמה את להנציח עלול יחידות להורות נפרדות תכניות פיתוח
המפריד על עולה יחידות הורות שאינן נשים לבין בינן המשותף עסקים הקמת מבחינת הישראלית.
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נשים הפרויקט של יעד באוכלוסיית להגדיר מוצע יחידים. הורים שהם גברים לבין בינן מהמשותף ורב
מבריה"מ.7 עולות

בקורס ההוראה שפת 11.3
ניתן לא ולהערכתנו העולות, לרוב לחלוטין מוכר ובלתי קשה הלימודים שחומר העובדה לאור
עסקית טרמינולוגיה ללימוד קורס יוסיפו אן רוסית תהיה בקורס ההוראה ששפת סוצע קלה, בעברית להעבירו

בעברית.

ההוראה שיסות 11.4
בתחומים כללי ידע להקניית המיועד עסקים במינהל או בכלכלה אקדמי קורס איננו היזמות קורס
עסק, להקמת הרלבנטים בנושאים ומידע ידע לרכוש המשתתפים צריכים שבו מעשי קורס זהו אלה.
את מותירות אשר פרונטליות, בהרצאות להסתפק שלא מוצע כך משום נחוצות. מיומנויות וכן
בצוותים. ודיונים מקרים ניתוח כגון פעילה, הוראה של בשיטות להשתמש מומלץ אלא פסיבי, הלומד
מספר "לכסות" עדיף ליישמו. כיצד ויודעים החומר את קלטו אכן שהמשתתפים להבטיח ניתן כך
ולאפשר בהמשך) בהשתלמויות החסר הידע את להשלים יוכלו (המעוניינים נושאים של יותר קטן

החומר. עם "לעבוד" ללומדים

הפרויקס מבנה 11.5
מכיון ניכר, משאבים בזבוז הנוכחית במתכונתו בפרויקט בולט עלותתועלת של שיקולים מבחינת
שרק העובדה לאור שעות), 140 של (קורס מאוד יקר שירות (2520) מצומצמת לקבוצה נותן שהוא
של במציאות ורבע. שנה של בטווח העסקי במסלול המשיכו אכן בפרויקט מהמשתתפות חמישית
זה, תעסוקתי כיוון לנסות יותר רחבה יעד לאוכלוסיית לאפשר מטרה ומתוך מוגבלים, משאבים
עולות ואילו מקום, מחוסר יתקבלו לא מתאימות פוטנציאליות שמועמדות ממצב להימנע רצוי
בלתי מטעמים יישארו זאת בכל להן, מתאים אינו זה שמסלול הפרויקט במהלך למסקנה שיגיעו
סיבות בראיונות), העולות של (ניסוח מעניינים" דברים ללמוד "רצון כגון הפרויקט, למטרות קשורים

מפריע. גורם מהווה זו קבוצה תת כי עולה העולות מדיווחי וכיו"ב. חברתיות

אפשרות תהיה הראשון בשלב משפן: בצורת סודולור1 במבנה והמקיף הארוך אתהקורס להחליף מוצע
עזיבה בעקבות מספרם יצטמצם זה שלב תום לאחר בנושא. מתעניינים של גדול מספר להצטרפות
לדעת מתאימים הבלתי וניפוי העסקים, במסלול לבחור מתכוונים שאינם מביניהם אלה של מרצון
יופעל שלישי השלב הראשון. מהשלב אחדות קבוצות לאחד יהיה ניתן השני בשלב הקורס. מנחי
המקצועיים. המומחים עלידי יקבעו מהשלבים אחד בכל התכנים עולים. יזמים מועדוני במסגרת

כלליים. עקרונות רק מוצעים להלן

הג'וינט. דעת על התקבלה זו מסגרת ההמשך, בתכניות ואמנם 7
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ההחלטה עצם לגבי לעשות שיש השיקולים כגון; בסיסיים, נושאים כמה תכלול הראשונה הסודולה
נישות היזם, פרופיל בפרט, עולה יזם ובפני בכלל יזם בפני העומדים הקשיים עסק, הקמת על
סדנאות זו מודולה תכלול כן כמו בישראל. עולים ביזמים התמיכה ומערכת יחסי יתרון עסקיות,
מיומנויות בינאישית, תקשורת כגון: עסק, הקמת בתהליך הנחוצות בינאישיות מיומנויות להקניית
העוסקים פסיכולוגים עם בשיחות מיון. כסדנת לשמש גם יכולה כזו סדנה מו"מ. וניהול מכירה
עלפני הערכה מרכז בסגנון מיון שיטות העדפת בדבר דעתם את מהם חלק הביעו מקצועי בייעוץ
אכן הן האם לעצמן להבהיר לעולות לעזור היא הזה השלב מטרת כתובים. אישיות מבחני
השעות היקף מבחינת כך. לשם שנחוץ מה את להשקיע ומוכנות עסק לפתח ומתאימות מעוניינות

לימוד. שעות כ24 זו מודולה תכלול

הנחוצים קונקרטיים עיקריים נושאים רק ותכלול עסק הקמת ללימוד קורס תהיה השנייה הסודולה
בעברית. עסקית טרמינולוגיה ללימוד קורס תכלול היא לכך בנוסף העסק. הקמת לשלב
יוטלו השני השלב סוף לקראת נוסף. כתוב וחומר ההרצאות של תקצירים יקבלו המשתתפות
יוכלו שבאמצעותן אמיתיים, למצבים סימולציות בצורת הלימודים, חומר על המבוססות מטלות

שעות. כ60 תכלול זו מודולה הלימודים. חומר של היישום את בצוותים לתרגל העולות

עלפי העולות של הדיפרנציאליים לצרכים המתאימות בקבוצות הלימודים יתנהלו השלישית בסודולה
תכנית ובבניית עסקי רעיון בגיבוש לעולות אישית הדרכה תינתן כן כמו השונים. העסקים סוגי
יזמים במועדוני העולות ישתלבו זה בשלב אישי. חונך יינתן מוכנות שיהיו מהן ולאלו עסקית,
אחרים. עולים מיזמים עזרה ולקבל פורמלי בלתי באופן גם ללמוד אפשרות להן תהיה וכך עולים,

הפרויקט רכזת עלידי יטופלו שונים חיים בתחומי התמודדות וקשיי העולות של אישיות בעיות
לאמהות סדנה (לדוגמה: בקבוצות גם עולות, למספר משותפות שהן יתברר אם או, אישי באופן

ההתבגרות). בגיל לילדים

הפרויקס את המבצע הגוף 11.6
לקידום התכנית את שיפעילו הארגונים, או הארגון, על ההחלטה בקבלת המוצא נקודת כי מומלץ
הנושא בקידום לסייע יכול מי גם אלה יזמות, ללימוד קורס לארגן מסוגל מי רק לא תהיה יזמות
להקים המבקשות שעולות להבטיח כדי בו אין אך בפרויקט, וחיוני מרכזי חלק הנו הקורס כולו.

התהליך. שלבי בכל האפשרי הסיוע מלוא את יקבלו עסק

עיקריים: קריטריונים שני להפעיל מוצע המבצע הגוף בבחירת
רבים; ביישובים סניפים/לשכות לו שיהיו כלומר, ארצית, פריסה א.

מערכת אישית, והדרכה אישי ייעוץ קורס, לארגן יכולת  ביזמות לטיפול שלם תמיכה מערך ב.
ומערכת העלייה), לקליטת המשרד היהודית, הסוכנות (בנקים, רלבנטיות לביורוקרטיות תיווך

לצרכיה. בהתאם להשתלב העולה תוכל שבה מקצועית תמיכה

40



ןיק =

עסקים להקים המבקשות נשים של המיוחדים ולקשיים לצרכים מודע להיות צריך המפעיל הגוף
עזרה (למשל, והטיפול ההדרכה שיטות את להן להתאים ועליו ביניהן, העולות של ובפרט בכלל,
ובעלת רוסית דוברת בארץ ותיקה אישה יעסיק המפעיל שהגוף מוצע עסקי). רעיון בגיבוש אישית
ולהציג לעולות המפעיל הגוף בין ולתווך לגשר יהיה תפקידה הפרויקט. רכזת בתפקיד עסקי רקע
עסק להקמת ישירות קשורים שאינם שלהן לצרכים מענים לספק וכן בפניו, הייחודיים צרכיהן את

בתהליך. להתקדם לעולה המפריעים לחצים יוצרים אך
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רקע לוחות אי: נספח



הקורס מקום לפי המרואיינים א1: לוח
ב' שלב א' שלב

אחוז מספר אחוז מספר

100 97 100 109 0ה"כ
28 27 27 29 שבע באר
21 20 21 23 לציון ראשון
20 19 19 21 ירושלים
17 17 17 19 אביב תל
14 14 16 17 נתניה
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(באחוזים) המחקר ואוכלוסיית המעקב אוכלוסיית מאפייני א2: לוח
המחקר אוכלוסיית המעקב אוכלוסיית

(N=109) (N=97)

מן
11 11 גברים
89 89 נשים

גיל
53 53 4425
47 47 5845

משפחתי מצב
70 69 גרושה
15 16 אלמנה
9 9 נשואה
4 4 רווקה
2 2 בנפרד חיה

ילדים מספר
2 2 0

63 62 1

31 32 2
4 4 3

הצעיר הילד גיל
12 11 7 עד
58 59 188
30 30 18 מעל

המוצא עיר גודל
76 73 גדולה
24 27 בינונית

לימוד שנות מספר
20 21 , 1410
42 41 1615
38 38 2117

בבריהס מקצוע
24 25 הטבע ומדעי הנדסה
25 28 הוראה
14 12 אחרים אקדמיים ומקצועות כלכלה
5 5 רפואה
8 6 אמנות
9 8 ניהול
12 13 שירותים מכירות, פקידות,
3 3 מקצועית עבודה

בארץ ותק
26 27 שנים 3 עד
38 38 שנים 43
36 35 שנים 4 מעל

בישראל תעסוקתי ניסיון
89 89 כן
u n לא
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בקורס המשתתפות של אופייניות תכונות בי: נספח

מאת

קביסקו* ולדימיר דייר

בקורס הפסיכולוגיות הסדנאות את שהעביר תעסוקתי, פסיכולוג הוא קביטקו ולדימיר ד"ר *



מקדימות הערות .1
מקורות: מכמה התקבל בקורס המשתתפות של תכונותיהן על מידע

המועמדות. מקרב בקורס המשתתפות בחירת לצורך שנערך פסיכודיאגנוסטי מחקר נתוני א.
אחד היו הפסיכולוגי המיון תוצאות המאורגנים. הקורסים ברוב מקובל שכזה בחירה תהליך
השתמשנו שבהם הפסיכולוגיים המבחנים מגוון לקורס. בקבלה ביותר הקריטריוניםהחשובים
במבחר שימוש מוצלח. יזם של האופייניות ולתכונות לאיכויות ביחס תפיסתנו את משקף
שנה עשרים כמעט במשך נעשה דומות למטרות פסיכודיאגנוסטיות מתודות של דומה
המבחנים כל נבדקים. של שונות לקטגוריות ביחס תקפותן את מוכיח והניסיון בבריה"מ,
לגבולות מחוץ ועובדו חוברו אשר מהם אלה הרוסית. בשפה נערכו הפסיכודיאגנוסטיים

לתקפותם. ביחס ובדיקות התאמה של תהליך עברו לשעבר, בריה"מ
הקורס סיום לאחר חודשים כארבעה הקורסים בוגרות בין שהועבר א', בשלב המעקב לשאלון ב.
בוגרי ההסתגלותיים. המדדים נמדדו הפסיכולוגי החלק באמצעות פסיכולוגי. חלק צורף
נבדק כן, כמו חדשים. חברתיים למצבים הסתגלותם מידת לנו וחשובה מהגרים הנם הקורסים
והסטטיסטי המתמטי העיבוד תוצאות בסיס על הקורס. ואחרי הקורס לפני העצמי דימויים

הקורס. של הסוציאליתפסיכולוגית לאפקטיביות ביחס המסקנות הוסקו הנתונים של
במהלכו או הקורס שלאחר אלה הקורסים: בוגרות של הקבוצות שתי בין השוואה נערכה ג.
מתכוננות שעדיין או ביזמות לעסוק לא כלשהי מסיבה שהחליטו ואלה עצמאי, עסק הקימו

עצמאי. עסק להקים

את "לנקות" השתדלנו ולכן נשים, היו בקורס המשתתפים של המכריע רובם כי להדגיש, חשוב
בעיבוד הקושי בגלל זאת עשינו לנשים. מתייחסות מסקנותינו כל מכך, כתוצאה מגברים. המדגם

גברים. של קטן למדגם ביחס תוצאות של סטטיסטי

של באפשרות המתעניינת יחידה הורה עולה של פסיכולוגי" "דיוקן .2
עסק הקמת

לצורך שנערך פסיכודיאגנוסטי ממחקר כאמור התקבל להלן המובאות האישיות התכונות תיאור
של דיוקנה את להרכיב מאפשר ולמעשה, הערים, בחמש בקורס ללימודים המועמדים בחירת
להוות יכול כזה דיוקן עצמאי. עסק בהקמת עניין הביעה אשר יחידה, הורה שהיא האישההמהגרת

עצמאי. ועיון להתבוננות מושא

השתמשנו שבהן הפ0יכודיאגנו00יות המתודות 2.1
Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16PF (Cattell R.B.)

אפשרות נותנת היא אישיות. תכונות של תיאוריות על המבוססת הגישה את משמשת זו מתודה
השאלון שאלות). 105) השאלון של הכוללת הגירסה הוצגה לנבדקים אישיים. מאפיינים לשפוט

האלה: הראשוניים האישיותיים הגורמים 16 את מברר
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נוח, (לבבי, Affectothymia לעומת נוקשה) מרחק, שומר ביקורתי, מסויג, (מאופק, Sizothymia A

משתתף) לאנשים, פתוח
(פחות Low intelligence לעומת מבריק) מופשטת, חשיבה בעל (אינטליגנטי, High intelligence B

קונקרטית) חשיבה בעל אינטליגנטי,
לעומת קררוח) המציאות, את מקבל אמוציונלית, מבחינה (יציב Higher ego strength C

בקלות) מתעצבן אמוציונלית, מבחינה יציב (פחות Lower ego strength
תוקפני, תקיף, (שתלטן, Dominance לעומת קונפורמי) מסתגל, צייתן, (כנוע, Submissiveness E

תחרותי) עקשן,
חיים) מלא נלהב, דאגה, (חסר Surgency לעומת שתקן) רציני, זהיר, (מפוכח, Desurgency F
לעומת מקובלים) סטנדרטים לפי מתנהג מתמיד, (מצפוני, Weaker superego strength G

חובה) רגש חסר מקובלים, מכללים מתעלם (תועלתני, Stronger superego strength
בחברה) חופשי מעצורים, חסר (נועז Parmia לעומת עצור) לאיום, רגיש (ביישן, Threctia H

המידה, יתרעל מוגן עדין, (רגיש, Premsia לעומת מציאותי) עצמו, על סומך (קשוח, Harira ו

מפונק)
קשה (חשדן, Protension לעומת אתו) להסתדר קל מקנא, לא מסתגל, אמון, (נותן Alaxia L

דעתו) על עומד אותו, לרמות
חשיבות מייחס אינו מפוזר, דמיון, (בעל Autia לעומת קונבנציונלי) פרוזאי, (מעשי, Praxemia M

מעשיים) לעניינים
מלוטש, ממולח, (שנון, Shrewdness לעומת ישיר) טבעי, יומרות, חסר (ספונטני, Artlessness N

מחושב)
(חששן, Guilt proneness לעומת מעצמו) שבערצון שאנן, בעצמו, (בטוח Untroubled adequacy 0

מוטרד) מודאג, עצמי, ביטחון חסר אשמה, רגשי בעל
חדשות, להתנסויות (נכון Radicalism לעומת מסורתיות) השקפות מכבד (שמרני, Conservatism Q1

אנליטי) קדומות, דעות חסר
תושייה, בעל עצמו, על (סומך Selfsufficiency לעומת נגרר) (תלויקבוצה, Group adherence Q2

בעצמו) להחליט מעדיף
מתנהג פנימיים, קונפליקטים בעל נמוכה, עצמיתחברתית הערכה (בעל Low selfsentiment Q3
(בעל High strength of selfsentiment לעומת החברה) נוהגי על מקפיד אינו דחפים, פי על
מחמיר החברה, נוהגי על מקפיד עצמית, שליטה בעל גבוהה, עצמיתחברתית הערכה

כפייתי) עצמו, כלפי בדרישותיו
מתוסכל, (מתוח, High ergic tension לעומת שליו) מתוסכל, לא שקט, (רגוע, Low ergic tension 04

נרגש) מנוחה, חסר

Rosenzweig PictureFrustration Study,PF Study (Rosenzweig SJ
הפרעות מופיעים שבהם במצבים אדם של התנהגותיות תכונות לאבחון משתמשים זה במכשיר
את לאפיין מאפשר המבחן לתסכול. גורמת בקשיים היתקלות מטרתו. להשגת בדרך וקשיים
מוערכים זה במבחן מקונפליקטים. ולהימנע קשיים עם להתמודד אדם יבחר שבהן הדרכים
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רמת את מודדים כן כמו מתסכלים. במצבים הנבחן תגובות של והסוג הכיוון ואיכותית) (כמותית
במצבים אנשים הוצגו הציורים בתוך ציורים. 24 כוללת המתודה שלו. החברתית ההסתגלות
מגיב היה הוא אופן באיזה ולכתוב כזו בסיטואציה עצמו את לתאר מוצע לנבדק מתסכלים.

התגובה. וסוג התגובה כיוון בחינות: משתי מוערכת תשובה כל מילולית). (תגובה

Locus of Control Scale (Rotter J.)
מאבחנים המבחן באמצעות לשעבר. בבריה"מ והתאמות שינויים שעבר לאחר במבחן השתמשנו
על שמשפיע יסודי אפיון הוא השליטה מוקד חיצוני. שליטה מוקד לעומת פנימי שליטה מוקד
שנוטלים אנשים זו, גישה לפי משבר. במצבי לפתרונות כלים ומעניק אנשים בין יחסים של עיצובם
מאפייני כישוריהם, התנהגותם, עלידי אלה אירועים ומנמקים בחייהם אירועים על אחריות
אנשים ולהיפך, פנימי. שליטה מוקד בעלי הם  שלהם אישיות ותכונות יכולתם, שלהם, האישיות
וכר) גורל מקריות, אחרים, (אנשים חיצוניים לגורמים בחייהם לתופעות אחריות ליחס שנוטים
התנהגות, של שונים סוגים בין מובהק סטטיסטי קשר נמצא חיצוני. שליטה מוקד עלידי מאופיינים
להיכנע פחות נוטים פנימי שליטה מוקד בעלי השליטה: מוקד ובין אישיות של אופייניות תכונות
לחיפוש יותר פועלים אישית, חירות אובדן על יותר רבה במידה מגיבים אחרים, מאנשים ללחצים
בו נכללו Rotter של מהסולם להבדיל פריטים. 44 כולל השאלון וכר. בעצמם בטוחים יותר מידע,
למחלות ובהתייחסות ומשפחתיים אישיים בין ביחסים השליטה מוקד את שמודדים פריטים

ולבריאות.

StateTrait Anxiety Inventory (STAI  Spielberger CD.)
אישיותית וחרדה תגובתי) (כמצב הנוכחית החרדה רמת את מודד הוא התאמה. עבר המבחן
מצבים של מעגל לתפוס יציבה בנטייה מאופיינת אישיותית חרדה האדם). של יציב (כאפיון
התרגשות לחץ, מתח, עלידי מאופיינת תגובתית חרדה בחרדה. כאלה מצבים על ולהגיב כמאיימים
אישיותית. לחרדה  וחצי תגובתית לחרדה מתייחסים מהם חצי פריטים: 40 כולל המבחן ועצבנות.

ScaleofDepression (Balashova 7.1.)
המבחן לדיכאון. קרובים ומצבים דיכאון מצבי של דיפרנציאלית לדיאגנוסטיקה מיועד המבחן

פריטים. 20 כולל

Interpersonal Diagnosisof Personality (Leary T.)
בקבוצות הגומלין יחסי ללימוד וגם עצמה על לאישיות שיש מושגים לחקר משתמשים במבחן
ובהערכה העצמי בדימוי שמופיע ביותר הבולטים היחסים סוג מתברר זה מבחן באמצעות קטנות.
נכנע, חשדני, תוקפני, אגואיסטי, סמכותי, האלה: החברתיים היחסים סוגי על מדובר ההדדית.
הנתונים בעיבוד יחסים. סוג לכל 16 פריטים, 128 כולל השאלון ואלטרואיסטי. ידידותי תלוי,

סוג. מכל היחסים מספר את מחשבים
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EvaluationofManaging Potential (Kudriashova L.D.(
פריטים. ו20 63 בני חלקים שני כולל השאלון ניהוליות. ותכונות הניהול יכולת את מעריך המבחן
את לחזות גם אלא יוזמתית לפעילות ותכונות יכולות של התאמה להעריך רק לא מאפשר המבחן
תוצאות בסיס על זאת, מלבד בה. עוסקים לא שכרגע לאנשים ניהולית פעילות של האפקטיביות
אדם כוח בחירת של מבט מנקודת ניהוליות מערכות של האפקטיביות את להעריך ניתן המבחן

והקצאתו.

הפסימדיאגנוססי המחקר תוצאות 2.2
הפסיכולוגיים המדדים של הרב המספר מהמבחנים. מדדים 50 כמעט התקבלו המחקר במהלך
גורמים ניתוח ערכנו מסוימת. במידה חופפים שהמבחנים מכיוון המסקנות, תקפות את מבטיח
לצורך גורמים של יותר קטן למספר מדדים של גדולה מכמות מעבר המאפשר ,(Factor Analysis)
ראה (לדוגמה, פסיכולוגי" ב"דיוקן "נקייה" בצורה השתמשנו מסוימים במדדים הניתוח. המשך
האישיותיות התכונות לגבי עמדתנו את כאן מביאים לא שאנו להדגיש יש כן, על יתר ב1). תרשים

זה. מחקר של הדיון ממסגרת חורג שזה מפני "הנדרשות"
למדגם (נכון אישיות של דגם בחרנו מתמטייםסטטיסטיים ניתוחים במהלך שקיבלנו מהנתונים
תוכן ב1). לוח (ראה הכללית השונות 55.8Xשל מסבירים אשר גורמים, חמישה שכולל נוכחי),
להלן הנתון. המדגם במסגרת גורם כל של ערכו על מצביעים המתאימים והמשתנים הגורמים

ופירושם. הגורמים שמות

Leary לפי פסיכולוגי לדיוקן דוגמת ב1: תרשים

. commanding

altruistic 8 ^''""^''1fi^^\/^^ ^ egoistic

friendly 7 II II / ir^^CIII \\\\\ aggressive

dependent g\^^\^ "^'''^^'' 4 suspicious

m submissive
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האמוציונלית היציבות רמת  8(31 .6o/<>) 1 גורם
איום לגבי ,(rfustrators) מתסכלות לנסיבות ביחס (tolerance) הסובלנות ברמת מתגלה הגורם
רמת את מאפיין הוא לרגשנות. והנטייה החרדה מידת על מצביע הגורם חברתיים. במצבים

השליטה. מוקד לרמת וקשור האמוציונלית הבשלות
העצמית הבדיקה רמת  (19.80/0) 2 גורם

תביעות של בביצועו הדיוק את והחיצונית, הפנימית ההתנהגותית הבקרה רמת את מציג הגורם
מידה באיזה מגדיר הגורם כלליים בקווים העסקית. הנטייה ואת ואחריות נחישות חברתיות,
את כולל הגורם האדם. של היחסים ואת ההתנהגות את מסדירים והאיסורים הכללים הנורמות,

השליטה. מוקד
העצמאות רמת  (18.20/0) 3 טרם

מידת את מגדיר הוא הקהל. ובדעת בקבוצה והתלות הקונפורמיות רמת את מציג הגורם
הוא החברותיות. רמת את כולל הגורם ההחלטות. קבלת סגנון ואת חברתי לעידוד האוריינטציה

יוזמתית. לפעילות היכולת רמת את מאפיין
הפרקטיות רמת  (15.80/0) 4 גורם

לסביבה ההתייחסות סגנון את מאפיין הוא הדעת. שיקול של המציאותיות את מביע הגורם
לאירועים הגישה המחשבה, חדות האמפטיה, יכולת על מעיד הגורם עדין). לעומת (קשוח החברתית
החברתיות הנורמות וכלפי המציאות כלפי האוריינטציה ומידת אחרים, להבין היכולת ולאנשים,
מתסכלים ממצבים וקונסטרוקטיבי יעיל מוצא למצוא היכולת את מגדיר הגורם המקובלות.

אישיים. בין בסכסוכים ופתרונות
ושתלסנות סמכותיות  (14.60/0) 5 גורם

חוסר העצמאות, רמת את מאפיין הוא בניהול. והשתלטנות הסמכותיות מידת את מציג הגורם
ואת הדינמיות את גם משקף הגורם העצמי. הביטחון ואת ובהתנהגות דעת שיקול בהפעלת התלות

האישיים. הקשרים של האמוציונלי הסגנון

י. ל£1009). שווה (הסכום גורם כל עלידי המוסברת השונות אחוז על הצבענו בסוגריים 8
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אישיות של גורמים ניתוח ב1: לוח
F5 F4 F3 F2 F1** פסיכולוגיים* מדדים No

0.5774 אמוציונלית מבחינה יציבות 01

0.6588 אומץ 02

0.7472 עצמי ביטחון 03

0.6710 הרפיה תחושת 04

0.5132 0.4712 פנימי שליטה מוקד 05

0.8143 מקובלים סטנדרטים לפי התנהגות 06

0.6979 עצמית בדיקה 07

0.7497 אישי בקשר הצלחה 08

0.8030 בקבוצה תלות 09

0.5133 ניהול יכולת 10

0.6315 קשיחות 11

0.5828 0.4553 פרקטיות 12

0.5841 דיפלומטיות 13

0.7880 שתלטנות 14

0.4965 אקספרסיביות 15

0.4245 סכסוכים עם התמודדות 16_

H.2% is.8% is.5% 19.5 ?c ^^2^% הגורם ע"י המוסברת השונות X

ו"") "+") ה"סימנים" בחשבון הובאו המדדים בשמות *
ומעלה ל0.5 המתקרבים גורמיים מטענים רק הצגנו **

שהיא לשעבר סבריהס עולה של הבא הכללי הפסיכולוגי התיאור נובע היחידים והמדדים הגורמים מניתוח
ע70ן: הקסת של באפשרות המתעניינת יחידה, הורה

חן מוצאת אנשים עם עבודה קשר, ביצירת אקטיבית בקלות, מסתגלת טבעית, פתוחה, חברותית,
אחרים. של ולהבנה בחוויות להשתתפות לעידוד, לאמפטיה, יכולת בעלת בעיניה,

קבוצתי, מוסר עלידי מודרכת להיות יכולה למציאות, קרובה יציבה, אמוציונלית, מבחינה בשלה
לעמוד יודעת מעשיים, בדברים מתעניינת חברתיות, ונורמות כללים על שומרת אחראית, מתמידה,

אינטלקטואליים. עניין תחומי בעלת מידע, לקבל שואפת ביקורתית, מטרות, בהשגת שלה על
ניהולית לפעילות כושר בעלת שלה, למוניטין דואגת ובהתנהגותה, ברגשותיה היטב שולטת
במצבי עצמאי, באופן החלטות מקבלת מסובכים סכסוך במצבי למדי, גבוהה ברמה ויוזמתית

אחריות. נוטלת נסיבות, או אחרים אנשים מאשימה לא קושי
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(N=120) הנתון המדגם יהודיות: של מדגמים בשני הפסיכודיאגנוסטיים המדדים את להשוות מעניין
מבחינת מאוד דומים המדגמים ששני להדגיש יש .(N=92) לשעבר בבריה"מ ממולדביה ומדגם
במטרות: דמיון על להצביע יש כן, כמו פסיכולוגיים. פרופילים לפי הסטטיסטיים הקריטריונים
על ויוזמתיים. ניהוליים ובעיסוקים בקריירה הצלחה על המשפיעים פסיכולוגיים אפיונים חיפוש
למדגם רלוונטיות יהיו ה"סובייטי" מהמחקר מסוימות שמסקנות להניח אפשר מחקרי בסיס

ה"ישראלי".

וגדלו נולדו במולדביה היהודיות כל לא מהגרים. של מדגמים הם המדגמים ששני להעריך ניתן
(רוסיה, בריה"מ של שונות מרפובליקות לעבודה הפניות בשל למולדביה הגיעו רובן מקום. באותו
גבוהה השכלה לרכוש רצו אשר מולדביה, יוצאי שיהודים גם ידוע וכו'). בלורוסיה אוקראינה,
כך ללימודים. להתקבל יותר רב סיכוי היה שם אחרות, ברפובליקות אוניברסיטאות לחפש נאלצו
כי מעריכים אנו לכן אחרות. מתרבויות רבים מרכיבים עימם שהביאו הרי הביתה, שבו הם שאם

לגיטימית. בהשוואה מדובר

עצמית שליטה היא החשובה המאפיינת התכונה הקבוצות שבשתי מראה המדגמים בין ההשוואה
מסוימת) (במידה שלילי גורם מהווה התקשורתיות כי לציין יש כן כמו גבוהה. ונורמטיביות גבוהה
בעלי הם הנורמה, מן גבוהה שהיא ברמה היטב, לתקשר יכולת בעלי אנשים הניהול: יכולת של
רבים. חוקרים של למסקנותיהם מה במידת ומנוגדת טבעית, אינה זו מסקנה נמוכה. ניהול יכולת
למשל, נוגדות. אישיותיות מגמות של בצוותא קיומן שהוכח בכך מסוים פרדוקס יש כן, כמו
ו/או מנהל אצל משתלבת המשחק" "כללי של עצמאית לקביעה לדומיננטיות, לשליטה, השאיפה
אפשרות על רבות מתבססת גישתנו התנהגות. ולכללי חברתיות לנורמות ציות עם יחד מוצלח יזם
קריטריון מהווה זו ואינטגרציה זו, את זו לסתור אמורות אשר תכונות של אינטגרציה של קיומה

בניהול. להצלחה

נדגים פסיכולוגיים. פרמטרים כמה של מוחלטים בערכים בשוני מתבטא המדגמים שני בין ההבדל
המדגם נשות כי נראה ב2 בתרשים .16PF Cattell r.b. שאלון של הפסיכודיאגנוסטי הגורם על
שולטות יותר, רגועות אמוציונלית, מבחינה יותר רבה במידה יציבות חברותיות: יותר "הישראלי"
העצמית הבדיקה נורמטיביות; יותר עצמי; ביטחון בעלות בלתיתלויות, סמכותיות, יותר בעצמן;

מפותחת. יותר שלהן

ו
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Cattell לפי המדגמים בין השוואה ב2: תו/'ים

A
ISRAEL

MOLDOVA
L
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הקורס בוגרי של פסיכולוגי מחקר .3
הנוכחית mpnon minioni (scales) הסולמות 3.1

של העצמי הדימוי השתנה לא או השתנה מידה באיזו לבדוק  הארות מטרות: מספר היו למחקר
בקורס: מהלימודים כתוצאה המשתתפות

העצמי הדימוי ובין הקורס מן הציפיות בין היחס את להגדיר
והשתנותו העצמי דימויין עם המצליח" ל"אדם ביחס המשתתפות של דימויין את להשוות

נתוני בין והקשר החברתיתתרבותית בסביבה הנשאלות של ההסתגלות מידת את להגדיר
בארץ שוהות שהן הזמן מידת חשיבות את הערכתן לבין הפסיכולוגית ההסתגלות

אשר אלה בין בכלל) (אם האישיותיים ההבדלים מתבטאים במה לברר, היתה השנייה המטרה
כן. עשו לא אשר אלה לבין עצמאי, עסק הקימו הקורס בסיום

של בסיטואציה ההסתגלות תהליכי את הבנתנו על התבססו הראשי, בשאלון שנכללו הסולמות
הנרכש". האונים "חוסר תופעת ואת הגירה,

(השפעה מרכזי תפקיד בין נעו האפשרויות בחיים הססוזל "המקרה של השפעתו הערכת סולם א.
השפעה. חוסר לבין מוחלטת)

האפשרויות עצמיים. למאמצים בהתאם המטרות השגת של כפונקציה  ההסתגלות הערכת סולם ב.
בכוחות המטרה את להשיג יכולת חוסר של תפיסה לבין כבתהשגה המטרה תפיסת בין נעו

עצמיים.
תחושה לבין אונים חוסר של קבועה תחושה בין נעו האפשרויות  האונים "חוסר של הערכה סולם ג.

קיימת. לא עד נדירה
ל10096. 070 בין הציפיות מימוש  מהקורס ציפיות סולם ד.

התאמה ועברה Osgood של סמנטי דיפרנציאל בסיס על פותחה המתודה  אישיותי דיפרנציאל ה.
להערכת סולמות שלושה כוללת המתודה פטרבורג. בסנט בכטרב ע"ש פסיכונוירולוגי במכון
וכולל סמנטי דיפרנציאל של (factor) גורם מייצג מהסולמות אחד כל אישיותיות. תכונות

דרגות: שבע בן סולם עלפני הפרוסים פריטים שבעה
לא  מקסים הבאות: הדיכוטומיות התכונות את וכולל עצמי כבוד על מדבר "הערכה" הגורם
צודק; לא  צודק לעזור; נוטה  רגשות נטול אנוכי;  לב טוב אחראי;  אחריות חסר מושך;

מעושה.  הגון ידידותי;  עוין
עקשן חזק;  חלש הבאות: התכונות את וכולל רצון כוח של התפתחות על מעיד "כוח" הגורם
 עצמאי לא ביטחון; חסר  בטוח מתוח;  מרפה הססן;  החלטי תלוי; בלתי  תלותי ותרן;

עצמאי.
הבאות: התכונות את וכולל אישיות של (extraversion) החצנה על מצביע "אקטיביות" הגורם
חברותי;  חברותי לא רגוע;  טרחן נמרץ;  תשוש סביל;  פעיל פתוח;  סגור שתקן;  דברן

מזג. קר  רגזן
מיועד הראשון הטופס סמנטי. דיפרנציאל של דומים טפסים שלושה כולל הראשי השאלון
בקורס הלימודים לפני העצמי הדימוי להערכת  השני המצליח", "האיש על מושג לקבלת
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בדימוי השינויים להערכתנו, בקורס. הלימודים לארור העצמי הדימוי להערכת  והשלישי
הקורס. של הפסיכולוגית האפקטיביות למדידת שימושי קריטריון להוות יכולים העצמי

בדיקת ממוצעים, ניתוח הבאות: הסטטיסטיות בשיטות השתמשנו הראשוניים הנתונים בעיבוד
regression) רגרסיות ניתוח ,(correlation analysis) מתאמים ניתוח ממוצעים, בין הבדלים על השערות
בין מובהקים הבדלים חיפשנו סטטיסטית מבחינה .(factor analysis) גורמים וניתוח (analysis
את להוציא ניסינו וכן המדדים בין סטטיסטיים קשרים ,(SD) אישיותי דיפרנציאל של המדדים

הנתונים. של הנוכחי המבנה מן הסמוים הגורמים

הבדיקה תוצאות 3.2
הקורס בוגחת של הפסיכולוגית ההסתגלות

הראשוניים, ההסתגלות בשלבי נמצאות שהן מכאן, בממוצע. שנים 53 בארץ מתגוררות הנחקרות
הפסיכולוגית ההסתגלות למגמת או ההצלחה להערכת אינדיקטורים מהווים אשר

סובייקטיבית בהערכה כאן דנים אנו ותרבותית. החדשהמבחינהחברתית האינדיוידואליתלסביבה
של בהרגשתן ראשית מתעניינים אנו הסתגלות. של אובייקטיביים בקריטריונים עוסקים ואיננו
הנשאלות של הממוצע הגיל כן, על יתר יחידות. הורות בהיותן יותר עוד מסתבך מצבן אשר העולות
ביותר החשובה הבעיה שהיא התעסוקה, לבעיית פתרונות מציאת מבחינת קריטי הינו שנים, 44 

פתרונות המחפשות רבות נשים בקורס ללימודים הביאה זו בעובדה הכרה ההסתגלות. בתהליך
התעסוקה. לבעיית חדשים

טובה הסתגלות על להסיק ניתן הבדיקה תוצאות עלפי למדי: חיובית תמונה נתגלתה להפתעתנו,
מניחות, הן המזל. על סומכות אינן החדשים, בחייהן אלה, נשים הקורס. בוגרות של למדי
אך אונים, בחוסר חשות הן מזמןלזמן בהן. תלוי הכול שלא למרות השגה, בנות שמטרותיהן
הנן ומימושן הקורס מן הציפיות מסוימת, במידה אישיותן. של מאפיין קו מהווה לא זו תחושה
פעמים חשות שבידינו הנתונים עלפי אשר הנשים, דווקא הנשים. של הפסיכולוגי מצבן של השלכות
הטילו לא אלה נשים יותר. רבה במידה הסתגלו אשר אלה הן אונים, חוסר של תחושה יותר רבות
מימושן. ובין הקורס מן הציפיות בין יותר גבוה מיתאם והיה השגה, בנות מטרותיהן בהיות ספק

האמונה יורדת הגיל עם כך, הישר. השכל עם היטב מתיישבות שהתקבלו אחרות תוצאות גם
הקורס. מן יחסית אכזבה גם מכך, וכתוצאה החדש, המצב מן הנובעים קשיים על להתגבר ביכולת
מפתיעה. אינה ההסתגלות הערכת ובין בארץ השהות משך בין חיובי מיתאם של קיומו עובדת גם

ההסתגלות רמת של חשוב מאפיין מהווה האונים חוסר תחושת דווקא הסטטיסטי, הניתוח עלפי
בחיים". "להסתדר משמעה היומיום במושגי אשר האישיותית,
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הסתגלות של מדדים בין מתאמים ב2: לוח
6 5 4 3 21 של מדדים No

הסתגלות
1.0000 גיל 1

1.0000 בארץ ותק 2

1.000 0.1888 "מקרה של השפעתו 3
p<0.0493 ממוזל"

1.0000 0.1937 0.2578 של ערכה 4
p<0.0436 p<0.0068 ההסתגלות

1.0000 0.5048 חוסר של ערכו 5
P<0.0493 האונים

1.0000 0.2617 0.3547 0.2094 0.2084 הקורס מן ציפיות 6
p<0.0297 p<0.0002 p<0.0289 p<0.0297

הקורס בוגרות של העצמית nnrvnn
העדות את זו בתוצאה לראות ניתן השתפר. הקורס משתתפות של העצמי הדימוי כי לציין, חשוב
הנתונים את בפירוט נציג להלן הנדון. הקורס של הפסיכולוגית לאפקטיביות ביותר החשובה

ב3ב5. ובתרשימים ב3ב5 בלוחות שהתקבלו

"הערכה" סמנטי דיפרנציאל הגורם ב3: לוח
c b *a סולמות
4.40 3.32 5.97 מושך לא  מקסים
6.18 4.50 6.30 אחריות חסר  אחראי

5.10 3.19 3.93 אנוכי  לב טוב
5.61 3.37 4.97 רגשות נטול  לעזור נוטה
5.53 3.36 5.17 צודק לא  צודק
5.94 3.41 5.84 עוין  ידידותי
5.40 2.41 5.40 מעושה  הגון

38.16 23.56 37.28 'ההערכה' של המדד
5.45 3.37 5.33 הסולם של המדדים ממוצע

"אחרי..." עצמי דמוי  c "לפני..."; עצמי דמוי  B המצליח; האיש של הדימוי הערכת  A *
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"כוח" סמנטי דיפרנציאל הגורם ב4: לוח
C B *A סולמות
5.29 3.35 6.06 חלש  חזק
4.01 2.99 4.25 ותרן  עקשן
5.17 3.05 6.11 תלותי  עצמאי
5.10 2.82 6.44 הססן  החלטי
4.29 4.77 4.22 מרפה  מתוח
5.20 2.35 6.32 ביטחון חסר  בטוח
5.89 4.26 6.65 עצמאי לא  עצמאי

34.95 23.59 40.05 'כוח' של המדד
4.99 3.37 5.72 הסולם של הסדרים ממוצע

"אקטיביות" סמנטי דיפרנציאל הגורם 5ב': לוח
c B *a סולמות
4.97 1.93 4.63 שתקן  דברן
5.16 2.67 4.73 סגור  פתוח

5.42 2.18 6.70 , פעילסביל
5.54 2.49 6.66 תשוש  נמרץ
2.81 1.93 2.05 רגוע  טרחן
5.85 2.16 6.23 חברותי לא  חברותי

3.37 3.11 2.39 רוח רגזןקר
33.12 16.47 33.39 יאקסיביוול מדד
4.73 2.35 4.77 הסולם של הנודרים ממוצע
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הייהערכת גורם  0סנטי דיפרנציאל ב3: תרשים

evaluation
scale

ן7
jm ^m average
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ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC

הכורו גורם  סמנטי דיפרנציאל ב4: תרשים

forcescale

'77 gm average

ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
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הייאקסיב'ות" גורם  סמנטי ד'פרנא'אל ב5: תרשים
activity

scale

ך7

ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC

מבחינה מובהקים ו"ארורי" "לפני" העצמי הדימוי הבדלי כי מראה שהצגנו הנתונים ניתוח
המדדים את נשווה אם השתפר. אכן הנשאלות של העצמי שהדימוי ברור (0.001<ק). סטטיסטית
מתקרבים "אחרי" המדדים כי לציין, נוכל אידיאלי, דגם כמעין המצליח" "האדם של אלו עם

זה. לאידיאל

בעצמן מכירות הן העצמית". "חיבתן מידת גם גברה יותר. רבה במידה מסופקות הקורס בוגרות
הן קשים. במצבים יכולתן ועל עצמן על לסמוך יותר נוטות הן יותר. ועצמאיות יותר כבטוחות

יותר. פעילות

הסמנטי, הדיפרנציאל של האישיותיים המאפיינים של הממוצעים הערכים ניתוח רק לא מעניין
varimax עם גורמים בניתוח השתמשנו זה לצורך ביניהם. הקשרים של המבנה ניתוח גם אלא

ומוחשים. יחסית פשוטים וזדגורסיים מבנים נציג רוטציה.

הבסיסית ההנחה אחד. גורם הוצאנו הסמנטי הדיפרנציאל מדדי בין מתאמים של רב ממספר
המדדים כל בין הקורלציוניים בקשרים הטמון מידע שכולל ,(latent) הסמוי הגורם של קיומו כוללת
ניתנים הדיפרנציאל, של הסולמות 21 שכל הנחנו אחרות, במילים הסמנטי. הדיפרנציאל של
תוכני, מטען בה ואין עזר, השערת הנה זו שהשערה כמובן, אחרת. משותפת לדטרמיננטה לצמצום
חד תבניות שלוש חקרנו אנו המדדים. בין הסטטיסטיים הקשרים את להבהיר מאפשרת היא אבל
ולדימוי (B) "לפני..." העצמי הדימוי של למדדים ,(A) המצליח" "האדם דימוי של למדדים גורמיות:

ב6. בלוח מובאות אלה תבניות .(C) "אחרי..." העצמי

60



פניםקבוצתי גורמים ניתוח ב6: לוח
חדגורמיים* מבנים

(C) F1 (B) F1 (A) F1 סולמות No גורמים
0.6167 0.5006 מקסים 01 הערכה

0.6646 0.5388 חזק 02 כוח
0.5486 דברן 03 אקטיביות
0.6957 0.5116 אחראי 04 הערכה

עקשן 05 כוח
פתוח 06 אקטיביות

0.5533 0.6305 לב טוב 07 הערכה
0.6092 0.6937 תלוי בלתי 08 כוח
0.7270 פעיל 09 אקטיביות
0.5196 0.6962 0.7066 לעזור נוטה 10 הערכה
0.7483 0.8209 החלטי 11 כוח
0.7564 נמרץ 12 אקטיביות

0.6084 צודק 13 הערכה
מתוח 14 כוח
טורחני 15 אקטיביות

0.6886 0.6523 ידידותי 16 הערכה
0.6437 0.5290 בטוח 17 כוח
0.5201 0.5957 חברותי 18 אקטיביות
0.5437 0.7400 0.5957 הגון 19 הערכה
0.7425 עצמאי 20 כוח

מרוגז 21 אקטיביות
30.1 "/o 23.9o/q 1 9.4O/O המועברת השונות אחוז

הסולמות של החיובי הקוטב רק ניתן *

B ומתבנית b לתבנית a מתבנית במעבר מסוימת כמותית עקביות ישנה כי לומר, ניתן ראשית,
עולה גיסא ומאידך המשמעות, בעלי הגורמיים המטענים של מספרם גדל גיסא, מחד .c לתבנית

המוסברת. השונות אחוז גם

התבנית כך, מסוימת. לחוקיות הכפופים לתבנית מתבנית במעבר איכותיים שינויים ישנם שנית,
תפיסת כי מעיד הדבר אולי האישיותי. הדיפרנציאל של ההערכה למדד לחלוטין זהה A הגורמית
הרצויים המדדים הענקת ועל הערכתיים קריטריונים על מבוססת המצליח" "האדם של הדימוי
המצליחן  המצליח" "האדם כך, הזה. האידיאלי לטיפוס הנשאלות) של (לדעתן חברתית מבחינה
תקשורתי. בהכרח לא אך ישר, ידידותי, צודק, אמפתי, לב, טוב אחראי, מקסים, כאיש מתואר 

האידיאלית לדמות מקנים אחרות, במילים נמוך. עצמי סיפוק של בהדגשה קשור זה דיוקן כנראה,
לעצמו. להקנות רוצה האדם אשר תכונות
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אי האישיותי. הדיפרנציאל של הכוח גורם של מאפיינים עלידי להשלמה ניתנת B גורמית תבנית
לנהוג הכושר העצמאות, העצמי, הביטחון חשיבות מוכרת ("לפני") העצמי הדימוי של במדד לכך,

מורכבים. במצבים עצמאי התנהגות קו עלפי

דימוי האישיותי: הדיפרנציאל של הגורמים שלושת כל של המאפיינים את כוללת C גורמית תבנית
מה במידת השערתנו ועלפי בקורס, ההשתתפות שלאחר סביר ופעלתנות). לכוח (ביחס עצמי
יותר, "לעשיר" הפך זה מבנה הנשאלות. של העצמי הדימוי מבנה השתנה ההשתתפות, מן כתוצאה

בסתירות. התמלא מכך, וכתוצאה

מאפיינים של ההכללה כלומר, העצמית), ההערכה (ואולי העצמי הדימוי בתוך סתירות של קיומן
בצוותא שקיומם מפני ניהולי, פוטנציאל של קיומו על מראה ליישוב, ניתנים שאינם פסיכולוגיים

ניהוליים. כישורים של לקיומם קריטריון מהווה ליישוב ניתנים בלתי מאפיינים של

הקורס םגרות קםצות שתי בין השוואה
לא (עדיין) אשר הנשים את הכוללת ,(N=86 ,"NO" לה (נקרא הראשונה הקבוצה בין השוואה ערכנו
החלו אשר הנשים את המאחדת (N=18 ,"YES" לה (נקרא השנייה הקבוצה ובין פרטי, עסק פתחו
בין הפסיכולוגי במצב הבדלים קיימים האם לדעת היא הבדיקה מטרת עצמאי. באופן לעבוד
אובייקטיביים לגורמים יותר רב משקל על הדבר יעיד הבדלים ימצאו לא שאם מובן הקבוצות.

הנוכחי. במדגם

לכן .(ttest) פסיכולוגית הסתגלות של למדדים ביחס הקבוצות בין מובהקים הבדלים נתגלו לא
של המתודה באמצעות העצמי הדימוי בדיקת לגבי לעיל שהצגנו השיטה לפי נערך הבא הניתוח
הסמנטי הדיפרנציאל ממוצעי של הממוצעים בין השוונו קודם, כמו הסמנטי. הדיפרנציאל
"yes" בקבוצת אחד: מקרה מלבד (במבחן0 מובהקים הבדלים גילינו לא שוב ב6ב8). (תרשימים

המצליח". "האדם של בדמותו "נמרץ" התכונה יותר מוערכת

את בדקנו המבנית. ברמה הבדלים לחיפוש עברנו הממוצעים, ברמת הבדלים נמצאו שלא מכיוון
לשלושת המשותף ב7ב9). (לוחות חדגורמיים במבנים נתחיל המתאמים. של המבניים הגורמים
שונות כולל "YES"n קבוצת את המאפיין הגורם המקרים שבכל הוא החדגורמיים המבנים זוגות
היא הדבר משמעות בקורס". הלימודים "אחרי העצמי הדימוי בהערכת גדולה יותר מוסברת
סמנטי. דיפרנציאל של מדדים יותר ה"כולל" מובהק יותר עצמי דימוי יש פרטי עסק שפתחו שלנשים
יותר חזקה אישית ברמה תכונות של אינטגרציה קיימת "YES" מקבוצת נשים שאצל אומרת זאת
(דמות האידיאל בין בולט הבדל שיש גם לראות מעניין "אחרי...". העצמי בדימוי ובמיוחד ומרוכזת
הדימוי שדווקא מכיוון זה לפער לב לשים חשוב "אחרי...". העצמי הדימוי ובין המצליח) האדם
אפשר כן המצליח". "האדם של התיאורטי לדגם קרוב פרטי עסק שפתחו לנשים "אחרי..." העצמי
העצמי הדימוי אחרות, במילים מהמציאות. בנפרד להתקיים יכולים אידיאליים שמושגים להדגיש

האידיאל. את משקף אינו בפועל הנדון במקרה
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וליוזמה. לניהול כללית ביכולת מתבטא "no"o "yes" הקבוצות בין העיקרי ההבדל לדעתנו,
יותר עמוקות סיבות קיימות כנראה .SDn נתוני של גורמים ניתוח באמצעות מתאמתת ההוכחה
של בנו) תלויה היתה (שלא הגבלה קיימת במחקרנו אבל קבוצות, בין ההבדל את ש"מכתיבות"

מחקריים. וכלים מתודיקה

(*A) ביןקבוצתי גורמים ניתוח ב7: לוח
חדגורמיים** מבנים
***no ****YES סולמות*** No גורמים
0.4721 0.6660 מקסים 01 nDiprr

חזק 02 כוח
דברן 03 אקטיביות

0.5406 0.4983 אחראי 04 הערכה
עקשן 05 כוח
פתוח 06 אקטיביות

0.5483 0.7610 לב טוב 07 הערכה
תלוי בלתי 08 כוח

פעיל 09 אקטיביות
0.6400 0.8003 לעזור נוטה 10 הערכה
0.5223 החלטי 11 כוח

נמרץ 12 אקטיביות
0.6230 0.6691 צודק 13 הערכה

0.6200 מתוח 14 כוח
טורחני 15 אקטיביות

0.5471 0.8331 ידידותי 16 הערכה
בטוח 17 כוח

0.5848 0.5792 חברותי 18 אקטיביות
0.5428 0.7265 הגון 19 הערכה

עצמאי 20 כוח
מרוגז 21 אקטיביות

fff%2. 24.50/0 המוסברת השונות אחוז

המצליח" "האדם הערכת  a *

הסולמות של החיובי הקוטב רק ניתן **
מ0.5 גדולים גורמיים מטענים רק הצגנו ***

פתחו שלא נשים אצל הראשון הגורם  no פרטי; עסק שפתחו נשים קבוצת אצל הראשון הגורם  yes ****
פרטי. עסק
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B  סמנטי ד'פרנציאל ממוצעי ב7: ונר/'ים
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C  סמנטי דיפרנציאל ממוצעי ב8: תרשים
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(*B) ביןקבוצתי גורמים ניתוח ב8: לוח
חדגורמיים** מבנים
****no ****yes סולמות*** No גורמים
0.6325 0.6080 מקסים 01 nrnvn
0.5234 0.5624 חזק 02 כוח

דברן 03 אקטיביות
0.4928 אחראי 04 הערכה

עקשן 05 כוח
פתוח 06 אקטיביות

0.5088 0.7657 לב טוב 07 הערכה
0.6967 0.7034 תלוי בלתי 08 כוח

פעיל 09 אקטיביות
0.6643 0.8541 לעזור נוטה 10 הערכה
0.8105 0.8285 החלטי 11 כוח

נמרץ 12 אקטיביות
צודק 13 הערכה
מתוח 14 כוח

טורחני 15 אקטיביות
0.6780 0.6753 ידידותי 16 הערכה
0.5436 בטוח 17 כוח
0.5268 חברותי 18 אקטיביות
0.7405 0.7114 הגון 19 הערכה
0.5550 עצמאי 20 כוח

מרוגז 21 אקטיביות
24.1*^1 25.7*ef המוסברת השונות אחוז

"לפני..." עצמי דמוי  B *
הסולמות של החיובי הקוטב רק ניתן **

מ0.5 גדולים גורמיים מטענים רק הצגנו ***
פתחו שלא נשים אצל הראשון הגורם  NO פרטי; עסק שפתחו נשים קבוצת אצל הראשון הגורם  yes ****

: פרטי. עסק
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(*C) ביןקבוצתי גורמים ניתוח ב9: לוח
חדגורמיים** מבנים
****no ****yes סולמות*** No גורמים

מקסים 01 rjDiprr
0.6461 0.7104 חזק 02 כוח
0.5472 0.5196 דברן 03 אקטיביות
0.6683 0.8036 אחראי 04 הערכה

עקשן 05 כוח
פתוח 06 אקטיביות

לב טוב 07 הערכה
0.5759 0.6524 תלוי בלתי 08 כוח
0.7044 0.8122 פעיל 09 אקטיביות
0.5287 0.5038 לעזור נוטה 10 הערכה
0.7404 0.7246 החלטי 11 כוח
0.7342 0.7981 נמרץ 12 אקטיביות

צודק 13 הערכה
0.5143 מתוח 14 כוח
0.6635 טורחני 15 אקטיביות
0.5446 ידידותי 16 הערכה

0.6025 0.7276 בטוח 17 כוח
0.5280 0.5123 חברותי 18 אקטיביות
0.5195 0.7204 הגון 19 הערכה
0.7338 0.7081 עצמאי 20 כוח

מרוגז 21 אקטיביות
34.80/0 29.2"/0 המוסברת השונות אחוז

"אחרי..." עצמי דמוי  C *
הסולמות של החיובי הקוטב רק ניתן **

מ0.5 גדולים גורמיים מטענים רק הצגנו ***
פתחו שלא נשים אצל הראשון הגורם  NO פרטי; עסק שפתחו נשים קבוצת אצל הראשון הגורם  yes ****

פרטי. עסק
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הפסיכולוגי המחקר מסקנות .4
של העצמי הדימוי בשיפור מתאפיינת אשר הקורס, של שהאפקטיביות היא המרכזית המסקנה
רוב, עלפי פסיכולוגית. מבחינה והוסברה סטטיסטית מבחינה הוכחה הקורס, בסיום המשתתפות
המצב לשיפור כוון הלימודי התהליך של הראשון החלק  הקורס של ב"הגיונו" זה שינוי קשור
סדנאות את שהעביר המחבר, כי לציין, יש זאת. השיג אכן והוא המשתתפות של הפסיכולוגי
הללו המשמעותיים בשינויים רואה בארץ, רבות בערים הקורס למשתתפות הקבוצתית הדינמיקה
להכנה תודות הלימוד, שקבוצות העובדה מלאה מרכזי תפקיד כי להניח, ניתן צפויה. בלתי תוצאה

תמיכה". כ"קבוצות תפקדו הלימודי, התהליך ולארגון הפסיכולוגית

אופיינו לא הן יחידות, הורות קרי סוציאלית, מבחינה חלשה לקבוצה משתייכות שהנשאלות למרות J
להתמודד גבוהה יכולת כבעלות התגלו הן להיפך, בהסתגלות. קשיים כבעלות או אונים כחסרות י

המגמות של ובפיתוח בחיזוק עזר שהקורס ספק, אין אישיות. מטרות ולהשיג החיים קשיי עם
אחרות, במילים ותרבותית). (סוציאלית החדשה בחברה ההסתגלותית בהתנהגות החיוביות
לשמש יכול כן, אם הקורס, ההסתגלותיים. התהליכים של זרז הקורס היווה המשתתפות למרבית

עולים. מהגרים של אחרות קבוצות עם לעבודה כמודל

כלים של ארוכה בשורה שימוש נעשה המחקר במהלך מתודיים, קשיים של קיומם למרות
רבות תאורטיות נקודות לצערי, אמינותם. את הוכיחו אשר וסוציאלפסיכולוגיים, פסיכולוגיים
לגבולות מחוץ נותרו הגירה בתנאי האישיותית ההסתגלות תפיסת בתחום ופרטניות) (כלליות

היישומי. אופיה בשל זו עבודה
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Abstract

During the past two decades, mostof the new jobs, both in developed countries and in third world
countries, have been in the area of selfemployment and small businesses. In Israel, small businesses
received a boost following the large wave of immigration from the former Soviet Union. Small
businesses were perceived as an alternative that could supply employment solutions for immigrants,
either by allowing them to establish their own businesses, or by employing them in businesses
established by nonimmigrant Israelis. To this end, a support system was established for potential
entrepreneurs, with the participationofvarious government offices, as well as financial and voluntary
organizations, including JDCIsrael, which provides the entrepreneurs with loans, training and
counseling related to establishing a business.

A special intervention program, initiated by JDCIsrael and the Federation of Israeli Chambers of
Commerce, was established to prepare singleparent women immigrants, who face particular
difficulties in finding employment, to establish their own businesses. The project was carried out with
the help of the Small Bussinesses Development Centers (SBDC) and the Municipal Absorption
Authorities in ifve Israeli cities. The training course, which took place during 19931994, was
composedof two parts: a) psychological adjustment workshops, aimed at enhancing the participants'
selfconifdence and providing tools for coping with the realitiesof life as a single mother in Israel, b)
a basic training course in business entrepreneurship.

The project was accompanied by an evaluation study, which examined the implementation of the
project and its outcomes, both in the short range (about four months atfer the course) and in the
middle range (about a year later). Information was gathered at several points in time through a
variety of sources: facetoface interviews in Russian (carried out at two points in time) with 97 of
the women who participated in the program; feedback questionnaires in Russian, completed by the
participants atfer the course ended, indepth interviews with all the nationallevel and municipal
partners; protocols of steering committee meetings and other documents.

The evaluation study found the following :

♦ During phase Iof the followup, i.e. four months atfer the course ended, 12 women (120/0) had
established their own businesses, and eight more were in the process of establishing their own
business.

♦ During phase IIof the follow up (one year later), 18 women (190/0of the graduatesof the course)
were working in their own businesses, and three more were in the process of establishing their
own business.

♦ Seven of the women who were in the process of opening their own business in phase I, did not
eventually establish the business. They claimed that this was mainly due to the lack of initial
funding, the difficulty of receiving loans or meeting the repayment terms, and fears related to the
risks of opening a private business.

♦ Thirty ifve women said, during phase I, that they intended to establish a business of their own in
the future. Sevenof them tried to do so, and six actually succeeded.

♦ Six of the business owners combined working in their business with salaried employment; some
were employed in full time positions, and some in parttime positions. Some indicated that they
intended to give more weight to their own business in the future. This pattern of combining a
business or selfemployment, with working as a salaried employees, is noted in the literature as
characteristicof women.



The project organizers decided that in the caseof those participants who came to the conclusion that
entrepreneurship was not for them, an accepted alternative outcome of the project would be salaried
employment in a senior position in the business sector.
♦ During phase 1 of the follow up, 610/0 of the participants worked as salaried employees (not
necessarily in the business sector), either exclusively or in conjunction with establishing or running
their own business.

♦ During phase II, the percentageof those working as employees rose to 670/0. Fitfy eight percent
of them (abut 400/o of all participants) had what could be descirbed as "good" jobs", including
about twothirds in academic jobs.

♦ Nearly a quarter were employed in the business sector in trade, hotel or catering work, banking
and business services  most in nonsenior positions.

♦Of the 20 women who in phase I were not employed, ten found employment; three of them in the
business sector.

The women who initiated their own businesses differed from those who did not only with regard to
their profession in the Soviet Union and their previous business experience, and not in any other
background variables. There were more teachers and artists in the entrepreneur group, possibly
because of the difficulty of finding work in these professions, which pushed them to try their luck in
the business sector. This group also had a larger percentage of women who had some experience in
running a business, either in the Soviet Union, or in Israel.

The literature indicates that immigrants typically choose businesses in the area of food and products
or services related to their country of origin, e.g. journalism, leisure activities, translation and
counseling services. Because of language difficulties and differences in mentality, immigrants prefer
to purchase these services from people from their own ethnic communities ("ethnic enclave
economy").Of the women in this study, five began working as independent seamstresses and three
opened businesses to do with education and leisure  a night school, a Russian video library and a
music band. Two opened food and clothes shops and three established sales agencies for slimming
products, ticket sales, and a dating service. Two opened kindergartens for small children, one opened
a neuroorthopedic clinic for children and one opened a hairdressing salon.

It was expected that the women would prefer to open a business with a partner, in order to maximize
their funding sources and share the risk. As it turned out, however, nearly all those who participated
in the project run their businesses on their own, not because they chose to do so, but because they
could not find a suitable partner. Again, counter to expectations, only one had used contacts with
people or organizations in the former Soviet Union, and this, too, more as a professional than a
business contact (receiving professional literature). Over half the businesses were run rfom home, a
common phenomenon even among nonimmigrant Israeli women.

The women entrepreneurs tended not to take advantage of the financial assistance available to
entrepreneurs in general, and to immigrant entrepreneurs in particular. Only one immigrant received
a loan ofNIS 5,000 from the SelfEmployed Immigrant Fundof the Ministry ofAbsorption, and two
took out bank loans. Most used their own money, and if they took loans it was from relatives or
firends. Possibly some preferred to avoid taking out loans for the business because they were already
committed to paying back a mortgage; but data from studies on nonimmigrant Israeli women
indicate that women entrepreneurs, in general, tend not to use bank loans.



As for using the professional support system, sevenof the entrepreneurs approached the SBDC atfer
the course for a loan, for instruction in preparing a business plan, or for advice on various issues.
According to their reports, most received the help they required. Five women approached the
Association for New Entrepreneurs in the Federation of Israeli Chambers of Commerce for similar
purposes, and most were satisfied with the help they received.

The women's evaluationof the course's contribution changed somewhat over time. The feedback
questionnaire, completed just atfer the course ended, suggests that the most important contribution
of the course was to help the participants make up their mind whether to enter a business path or to
ifnd work as employees. More than 70o/o thought that the psychology workshops helped them in
several respects: to understand themselves, to understand Israeli society, and to improve their
behavior. More than half said that the course taught them how to think through a business idea, how
to recruit clients, and how to prepare a business plan. About 4050o/o found the course useful in that
it supplied information on services for entrepreneurs, on working with banks, on insuring the
business and on financial runningof the business. However, in phase II, with time having passed, and
following practical experiences in establishing a business, the entrepreneurs (only they were asked at
this stage) were divided almost equally between those who had a positive evaluation of the course,
and those who thought less of it in all aspects. Four concluded that the knowledge and information
they received in the course helped them substantially in establishing their business, eight said that it
helped them "somewhat", while four others thought that it helped only a little and one  that it did
not help at all.

The report also discusses various aspectsof the project's implementation and difficulties that arose.
These dififculties were mostly a result of setting two incompatible targets for the course; of
conflicting approaches by the partner organizations; and of onesided planning by the Federation of
Israeli Chambers of Commerce, all of which undermined the cooperation of the participating
partners. Another drawback was the lack of integration between the psychology part and the
business economics part of the course. The report concludes with some recommendations regarding
the deifnitionof the project's objective, the target population, the teaching language, the teaching
methods, and considerations regarding the choice of the organization to carry out the project. A
different structure for a project to encourage entrepreneurship among immigrants is proposed. The
findings of the evaluation were presented to JDCIsrael in several interim reports (prior to this final
report). Indeed, already in mid1995, several changes were introduced into the project following
these findings.
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