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  תמצית מחקר
  

  מבוא. 1
 במסגרת פרויקט המוקדים של המשרד לקליטת 2002המוקד לעולי אתיופיה באשדוד הוקם בשנת 

 נערך ִמפקד של כל עולי 2002מבר דצ-במהלך החודשים ספטמבר. עלייה בשיתוף הרשויות המקומיות

מטרת הִמפקד הייתה לאסוף מידע מכל משקי הבית . באשדוד' ח', ו', אתיופיה המתגוררים ברבעים ג

. לצורך תכנון שירותים ובניית תכניות התערבות מתאימות בעבורם, של יוצאי אתיופיה ברבעים אלה

  . 2002 ִמפקדשהשתתפו בם ליעוה נערך מחקר מעקב אחר 2004בחודשים ספטמבר עד דצמבר 

  

כמו על אוכלוסיות , בתקופה זו חלו בארץ מספר שינויים שהיו צפויים להשפיע על עולי אתיופיה

הכוונה בעיקר להרעה במצב התעסוקה של קבוצות חלשות ולשינויים בחוק הבטחת . חלשות אחרות

ר הנוכחי הייתה אפוא מטרת המחק). החמרת הקריטריונים לזכאות וקיצוץ בגובה הגמלה(הכנסה 

מטרה נוספת של המחקר .  לפני שנתייםִמפקדמאז השחלו לבדוק שינויים בתחומי חיים מרכזיים 

  .רצון ממנוהשביעות את השימוש בו ואת ,  הקליטה מוקדאתהכרת העולים את להעריך הייתה 

 
  המדגם. 2

 עם הוריות-משפחות דו .א: מדגמיםנבנו שלושה  2002- שנערך בִמפקדמקרב המשפחות שהשתתפו ב

 במשקי בית של .30 עד 20בני  רווקים .ג; 18 עם ילדים עד גיל הוריות-משפחות חד. ב; 18ילדים עד גיל 

מתוך הצעירים . ִמפקד בן לפי הפרופורציה שלהבוצעה דגימההוריות -הוריות ודו-משפחות חד

  . 18לא נדגמו זוגות ללא ילדים עד גיל .  מהפרטים20%-הרווקים נדגמו כ

  

  הממצאים. 3
  : הנתונים מספקים תמונת מצב בשני נושאים מרכזיים

השינויים שחלו במצבם של עולי אתיופיה המתגוררים באשדוד במספר תחומי חיים מרכזיים בין  .1

 .2004 לדצמבר 2002דצמבר 
  . השימוש בו ושביעות רצונם מהטיפול שהוא נותן, הכרת העולים את המוקד .2

  

  העוליםהשינויים שחלו במצב 
גברים (קבוצות שונות בתוכם -הנתונים מצביעים על שיפור במצבם של עולי אתיופיה באשדוד ושל תת

  : במרבית תחומי החיים שנבדקו) הוריות וצעירים רווקים-משפחות חד, הוריות-משפחות דו; ונשים

מיומנויות בעיקר ב, הן אצל הבעלים והן אצל הנשים חל שיפור בשליטה במיומנויות שונות בעברית 

 .שפה הקשורות לתפקוד בעולם העבודה
שגילם עד (בתחום התעסוקה נראית מגמה של גידול בשיעור המועסקים בקרב הבעלים הצעירים  

חלה ירידה ) 64-45(בקרב המבוגרים יותר . ההשתתפות בכוח העבודה-וירידה בשיעור אי) 44

הכולל לא חל שינוי בשיעור ובסך , בשיעור המועסקים בצד עלייה בשיעור המחפשים עבודה

. נתונים אלה משקפים עלייה בהנעה של הגברים להיכנס לשוק עבודה. המשתתפים בכוח העבודה

 .2003בקיצוץ בגמלת הבטחת הכנסה ביוני , בין השאר, ייתכן שהדבר קשור
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בקרב . חל גידול משמעותי בשיעור המועסקות, אך לא בקרב המבוגרות יותר, בקרב נשים צעירות 

ובסך הכול ירידה חדה בשיעור הנשים שאינן ,  הנשים חלה עלייה חדה בשיעור המחפשות עבודהכל

. משקפת מגמה זו הנעה של הנשים להיכנס לשוק העבודה, בדומה לגברים. משתתפות בכוח העבודה

מועסקות נימקו את העובדה שאינן - מהנשים הבלתי2002-העובדה שאחוז קטן בהרבה בהשוואה ל

עדר סידור לילדים מעידה כנראה על גידול בהיקף הפתרונות להשגחה על ילדים עובדות בהי

 .בשנתיים שחלפו מאז הִמפקד
הגידול החד בשיעור המועסקות והמחפשות עבודה חל הן בקרב נשים נשואות והן בקרב הורות  

 .יחידות
סים הנתונים לגבי הכשרה מקצועית משקפים עלייה בקצב ההשתתפות של בעלים ונשים בקור 

 .מקצועיים בשנתיים שלאחר הִמפקד
; בקבוצת הצעירים הרווקים חלה עלייה גדולה מאוד בשיעור המועסקים ובשיעור מחפשי העבודה 

מבין אלה שאינם .  עלייה משמעותית בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה-בסך הכול , כלומר

 .  אחוז ניכר לומדים ואחוז קטן יותר עדיין משרתים בצבא, מועסקים
מראים הממצאים לגבי ילדים , בנושא הימצאות ילדים ובני נוער במסגרות של החינוך הפורמלי 

כמו . 3-2עלייה בקרב תינוקות עד גיל שנה וירידה בקרב ילדים בגיל , 5-4בגיל הרך יציבות בגילאי 

דת  חלה עלייה של נקו17-14בקרב בני .  לומדים בבית הספר או עדיין בגן17-6כל גילאי , 2002-ב

 ).חינוך אלטרנטיבי(האחוז בשיעור הלומדים במסגרות אחרות 
 . המתגוררים בפנימיות17-12 חלה ירידה בשיעור הילדים בני 2004-ב 
- חלה עלייה מסוימת בשיעור הילדים ובני הנוער המשתתפים בתכניות במסגרת החינוך הבלתי 

 .13-6 בעיקר בקבוצת הגיל, סים"צהרונים ומתנ, כגון מועדוניות, פורמלי
 חלה עלייה משמעותית בשיעור המשפחות עם ילדים בגיל בית ספר שיש ברשותן כל הציוד 2004-ב 

שיפור . במקביל לירידה ניכרת בשיעור המשפחות שאין להן כלל הציוד הזה, זאת; הלימודי הדרוש

משחקים וספרי , קל בלבד נמצא בשיעור המשפחות עם ילדים בגיל הרך שיש בביתן צעצועים

 .אה לילדיםקרי
  

  השימוש בו ושביעות הרצון מהטיפול הניתן בו, הכרת המוקד

הנתונים מראים כי המוקד ביסס לעצמו מקום נכבד בחיי האוכלוסייה האתיופית בשלושת הרבעים  

 .שיעור משמעותי מהאוכלוסייה פנו למוקד. הכרת המוקד היא כמעט אוניברסלית: באשדוד
דבר המעיד על כך שהמוקד הצליח להוות כתובת למתן מידע , הפניות למוקד הן בנושאים מגוונים 

 .נושא התעסוקה בולט במיוחד. וטיפול במגוון רחב של נושאים
 .הפניות למוקד הן מצד גברים ונשים כאחד ובשיעורים דומים 
כמעט בכל הנושאים חשו הפונים שהם קיבלו מידע . ישנה מידה רבה של שביעות רצון מהמוקד 

 .  גם פתרון לבעייתם- ובאחוז משמעותי מאוד ,יחס טוב, נחוץ
אנו מוצאים ביטוי ליוזמות של תכניות ואירועים קהילתיים של , מעבר להפניה לגורמים אחרים 

 .המוקד עצמו והשתתפות משמעותית מקרב האוכלוסייה בהם



 iii

ר ההתאמה בין ההיקף ונושאי הפניות אל המוקד לבין התחומים שבהם מצביעים הנתונים על שיפו 

בעיקר בשליטת העולים , מלמדת על תרומתו של המוקד לשיפור במצב העולים בתחומי חיים שונים

  . בהשתתפות בקורסים מקצועיים ובתעסוקה, במיומנויות שונות בעברית

  

  .הנתונים הוצגו בפני הצוות הבכיר של המשרד לקליטת עלייה ונדונו בפורום זה

  

מכון -וינט'ג-ה ובמימון המשרד במשותף עם מאיירסהמחקר נערך ביוזמת המשרד לקליטת העליי

  .ברוקדייל
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  מבוא
 ת המחקרומטר. 1

 במסגרת פרויקט המוקדים של המשרד לקליטת 2002קד לעולי אתיופיה באשדוד הוקם בשנת המו

 נערך ִמפקד של כל עולי 2002דצמבר -במהלך החודשים ספטמבר. עלייה בשיתוף הרשויות המקומיות

מטרת הִמפקד הייתה לאסוף מידע מכל משקי הבית . 1באשדוד' ח', ו', אתיופיה המתגוררים ברבעים ג

. לצורך תכנון שירותים ובניית תכניות התערבות מתאימות בעבורם, אי אתיופיה ברבעים אלהשל יוצ

  . 2002 ִמפקד שהשתתפו בםעוליה נערך מחקר מעקב אחר 2004בחודשים ספטמבר עד דצמבר 

  

  :מטרות המחקר

בתקופה זו חלו בארץ מספר .  לפני שנתייםִמפקדלבדוק שינויים בתחומי חיים מרכזיים מאז ה .1

הכוונה בעיקר . כמו על אוכלוסיות חלשות אחרות, נויים שהיו צפויים להשפיע על עולי אתיופיהשי

החמרת (להרעה במצב התעסוקה של קבוצות חלשות ולשינויים בחוק הבטחת הכנסה 

 ). הקריטריונים לזכאות וקיצוץ בגובה הגמלה
  .רצון ממנוה שביעותאת השימוש בו ואת ,  הקליטה מוקדאתהכרת העולים את להעריך  .2

 
  מערך מחקר ואוכלוסיית המחקר. 2

 עם הוריות- משפחות דו.א: מדגמיםנבנו שלושה  2002- שנערך בִמפקדמקרב המשפחות שהשתתפו ב

 .30 עד 20בני  רווקות ורווקים .ג; 18 עם ילדים עד גיל הוריות-משפחות חד. ב; 18ילדים עד גיל 

. ִמפקד בן לפי הפרופורציה שלהבוצעה דגימה הוריות-הוריות ודו-משפחות חדבמשקי בית של 

 הנתונים על .הוריות רואיין רק ההורה-הוריות רואיינו שני בני הזוג ובמשפחות החד-במשפחות הדו

.  מהפרטים20%-מתוך הצעירים הרווקים נדגמו כ. ידי אחד מבני הזוג-הפרטים במשק הבית סופקו על

  . 18לא נדגמו זוגות ללא ילדים עד גיל 

  

 מוצגים מספר המשפחות במדגם ומספר המשפחות שהן מייצגות באוכלוסיית הִמפקד של 1וח בל

2002 .  

  

  )באחוזים ובמספרים מוחלטים( לפי הרכב משק הבית 18משפחות עם ילדים עד גיל : 1לוח 
  2002    2004  

  הרכב משק הבית
מספרים 
    אחוזים מוחלטים

מספרים 
  אחוזים  מוחלטים

  100  264    100  584  כ"סה
  63  166    67  390  18זוג עם ילדים עד גיל 

  37  98    33            194  18 עם ילדים עד גיל ה יחידההר
  

                                                   
מכון -וינט'ג-  מאיירס.423-03-  דמ.ִמפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד. 2003. ר, אפרתי; .י, קינג 1

 .ירושלים, ברוקדייל
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  מבנה הדוח. 3
 נתונים על ;נתונים על משקי הבית: הדיווח על הממצאים כולל התייחסות ליחידות ניתוח שונות

החלק . 32 עד 22נתונים על אוכלוסיית הצעירים הרווקים גילאי  ו18משפחות עם ילדים עד גיל 

. דמוגרפים של משקי הבית והפרטים במשק הבית-ן של הדוח כולל דיווח לגבי מאפיינים סוציוהראשו

 שני בני הזוג תעסוקה והכשרה מקצועית של ,שליטה בעברית: החלק השני כולל נתונים לגבי ההורים

של הימצאות במסגרות : החלק השלישי כולל נתונים על הילדים. והשתתפות בפעילות למען הקהילה

בחלק . צעצועים וספרי קריאה, ציוד לימודיבהמשפחות רכי וצו פורמלי-והבלתי הפורמלינוך חיה

לגבי . 32 עד 22 היו בני 2004שנת הרביעי מובאים נתונים לגבי אוכלוסיית הצעירים הרווקים שב

  . נושא השתתפות בכוח עבודהמתייחסת רק ל 2004 לשנת 2002נת השוואה בין שה, יה זויאוכלוס

  
בחלק .  מצוינים במפורש בלוחות2004נתוני בין  ל2002ם סטטיסטיים מובהקים בין נתוני הבדלי

הדבר נובע מגודלן הקטן של , מהמקומות שבהם קיים הבדל אך הוא אינו מובהק סטטיסטית

  .הקבוצות

  

נושאי הפנייה אליו ושביעות , הכרתו בקרב העולים: הפרק האחרון בדוח הנוכחי עוסק במוקד הקליטה

  .צון ממנוהר

  

  ממצאים
   18משפחות עם ילדים עד גיל דמוגרפים של - מאפיינים סוציו.1

   מאפייני משק הבית1.1
עלה  2004בשנת .  שחיים במשק הבית18 מהמשפחות היו עם ילדים בוגרים מעל גיל 28%, 2002בשנת 

  .18גיל  משפחות שילדיהן בגרו ועתה אין להן ילדים עד 18 יש 2004בשנת . 37%-שיעור זה ל

  

 ובשנת 2002דמוגרפים של משקי הבית בשנת - מוצגים נתונים לגבי המאפיינים הסוציו5-2בלוחות 

במספר מאפיינים . מלוחות אלו מתברר כי לא חלו שינויים ברוב המאפיינים של משק הבית. 2004

  :נמצא שינוי

 ). 4לוח  (2004- ב23%- ל2002- ב29%- ירד מ30שיעור ההורות היחידות עד גיל  
הוריות ירד שיעור המשפחות שבהן הוותק -במשפחות דו. כמובן, הוותק של המשפחות בארץ עלה 

 ). 5לוח  (2004 בשנת 44%- ל2002 בשנת 51%- שנים מ10של ראש משק הבית הוא עד 
 

  )באחוזים(לפי גודל משפחה וסוג משק בית , 18משפחות עם ילדים עד גיל : 2לוח 
  הוריות-משפחות חד    הוריות-משפחות דו    כ"סה  

  2004  2002    2004  2002    2004  2002  גודל משפחה
 100 100   100 100    100  100  כ"סה

2  6  7    0  0    18  17  
4-3  34  34    25  23    53  54  
6-5  33  35    39  41    23  26  
8-7  17  17    23  25    6  4  

12-9  9  7    14  11    1  0  
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  )באחוזים(דים וסוג משק בית לפי מספר היל, 18משפחות עם ילדים עד גיל : 3לוח 
  הוריות-משפחות חד    הוריות-משפחות דו    כ"סה  

  2004  2002    2004  2002    2004  2002  מספר ילדים
 100 100   100 100    100  100  כ"סה
2-1  42  43    32  33    63  63  
4-3  39  39    43  43    31  32  
6-5  17  17    22  24    6  6  
8-7  2  1    3  1    0  0  

   

  )באחוזים(לפי גיל ראש המשפחה וסוג משק בית , 18 ילדים עד גיל משפחות עם: 4לוח 
  הוריות-משפחות חד    הוריות-משפחות דו    כ"סה  
  2004  2002    2004  2002    2004  2002   ראש המשפחהגיל
 100 100   100 100    100  100  כ"סה
  23  29    8  10    13  16  30עד 

44-31  47  46    48  45    43  48  
54-45  15  17    14  17    16  16  
64-55  12  12    13  14    9  8  

  6  3    16  15    12  11   ומעלה65
  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ וסוג משק בית , 18משפחות עם ילדים עד גיל : 5לוח 
  הוריות-משפחות חד    הוריות-משפחות דו    כ"סה  

  2004  2002    2004  2002    2004  2002   ראש המשפחהותק
 100 100   100 100    100  100  כ"סה
  49  48    44  51    46  50   10עד 

15-11   31  32    29  32    36  33  
  18  16    24  20    22  19    ומעלה16
  

   מאפיינים דמוגרפיים של הפרטים במשק הבית1.2
וכך גם לגבי הנשים באותה ,  ומעלה18לא נמצא שינוי בין השנים במצבם המשפחתי של גברים בני 

  . קבוצת גיל

  

  .חל שינוי בהתפלגות הגילית של כל הפרטים במשק הבית בין שתי השנים עולה כי לא 6מלוח 

  

  )באחוזים(לפי מין , 18המבנה הגילי של משפחות עם ילדים עד גיל : 6לוח 
  נשים    גברים    כ"סה  

  2004  2002    2004  2002    2004  2002  גיל
 100 100   100 100    100  100  כ"סה
5-0  14  19    14  19    14  19  

13-6  27  25    30  26    25  25  
17-14  12  12    12  13    12  10  
21-18  9  7    11  8    7  7  
44-22  25  25    20  22    30  28  
64-45  9  9    8  8    9  9  

  2  3    4  5    3  4   ומעלה65
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   שליטה בשפה העברית. 2
. מידת השליטה במיומנויות שונות בעברית נבדקה לגבי הבעלים ונשותיהם ולגבי נשים הורות יחידות

מדובר . עם קשיים או בכלל לא, יומנות נשאלו המרואיינים האם הם יכולים לבצעה בקלותלגבי כל מ

 מדווחים שיעורי הבעלים והנשים שיכולים 2- ו1בתרשימים . אפוא בהערכה סובייקטיבית של העולים

שני , כלומר(והשיעורים שאינם יכולים לעשות זאת כלל , מחד, לבצע מטלות שונות בעברית בקלות

  ). הרצףקצוות 

  

 בעלים 2.1
בהבנת חדשות ברדיו או , )2004- ב43%- ל2002- ב40%-מ(אצל הבעלים חל שיפור קל בדיבור 

   39%-מ(הצגה עצמית בפני המעסיק : ובמיומנויות רלוונטיות לעבודה) 44%- ל40%-מ(בטלוויזיה 

 התחומים בשני, לעומת זאת). בהתאמה, 45%- ל41%-מ(פה בעבודה -והבנת הוראות בעל) 45%-ל

 לבצע את כללנראית ירידה משמעותית בשיעור הבעלים שאינם מצליחים , הרלוונטיים לעבודה

  .)1תרשים  (2004- ב30%- לכ2002- ב37%-המטלה מ

  

  )באחוזים (בעבריתהצלחת בעלים בביצוע מטלות שונות : 1תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

42 43
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35 37
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40 44 39
45

41
45
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אחוזים

שיחה+ הבנת  דיבור+ קריאה++ כתיבה++ הבנת חדשות
ברדיו/טלוויזיה

הצגה עצמית
בפני המעסיק

הבנת הוראות
בעל-פה בעבודה

 מצליחים בקלות
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שיחה+ הבנת  דיבור+ קריאה++ כתיבה++ הבנת חדשות
ברדיו/טלוויזיה

הצגה עצמית
בפני המעסיק

הבנת הוראות
בעל-פה בעבודה

2002 2004

 כללמצליחים אינם 

  לשוחח ולהבין שיחה פשוטה+ 
  מכתב פשוטה של וכתיבהקריא++ 
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  נשים2.2
ובהבנת חדשות ברדיו או בטלוויזיה ) 2004- ב39%- ל2002- ב34%-מ( בדיבור אצל הנשים חל שיפור קל

הצגה עצמית בפני המעסיק : שיפור משמעותי חל במיומנויות הרלוונטיות לעבודה). 38%- ל34%-מ(

בכל התחומים ירד , מנגד). 40%- ל30%-מ(פה -והבנת הוראות בעל) 2004- ב38%- ל2002- ב29%-מ(

בשני התחומים הרלוונטיים לעבודה אף ). 2תרשים ( לבצע מטלה כללמצליחות שיעור הנשים שאינן 

במיומנויות שפתיות הרלוונטיות ). 2תרשים ) (2004- ב35%- לכ2002- ב45%-מכ(חלה ירידה גדולה 

  השיפור אצל הנשים גדול יותר מאשר אצל הגברים, לעבודה

  
  )זיםבאחו(הצלחת נשים בביצוע מטלות שונות בעברית : 2תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תעסוקה והכשרה מקצועית . 3
- סיבות לאי, השתתפות בכוח עבודה: תעסוקת בני הזוג ממספר היבטים ביםבפרק זה נבחן את השינוי

  .עבודה והשתתפות בהכשרה מקצועית
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2002 2004
 *p<0.05  

  לשוחח ולהבין שיחה פשוטה+ 
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  חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה,  תעסוקה3.1

בסך . 2004- ב58%- ל2002- ב52%-גידול בשיעור העובדים מ נראה 64-22בקרב הבעלים גילאי  

כאשר בוחנים את ). 25%- ל30%-מ(שיעור הבעלים שאינם משתתפים בכוח העבודה ירד , הכול

   61%-מ (44-22נראית עלייה דרמטית בשיעור העובדים בקרב בעלים גילאי , הנתונים לפי גיל

נראית בקרב קבוצת , וכך). 25%- ל33%-מ (64-45וירידה בקרב בעלים גילאי ) בהתאמה, 78%-ל

   13%- ל2002- ב23%-מ(הצעירים יותר ירידה בשיעור הבעלים שאינם משתתפים בכוח העבודה 

  ).3תרשים (לא חל שינוי ) 64-45(ואילו בקבוצת הגיל המבוגרת יותר , )2004-ב

  

צאי אתיופיה באשדוד יוחיפוש עבודה והשתתפות בכוח העבודה בקרב הבעלים , תעסוקה: 3תרשים 
  )באחוזים(לפי גיל , 64-22גילאי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אולם השוואה לנתונים , 2004אין בידינו נתונים על שיעורי התעסוקה באשדוד בשנת , אמנם 

בקרב הגברים . מבליטה את השיפור שחל בקרב עולי אתיופיה במהלך השנתיים) 4תרשים (ארציים 

בעוד שבקרב ,  נקודות האחוז בשיעור התעסוקה6גידול של  באשדוד חל 64-22העולים גילאי 

בקבוצת ). 71.7%- ל70.9%-מ(הגברים בכלל האוכלוסייה חל גידול של פחות מנקודת אחוז אחת 

   נקודות האחוז 9.5-הפער בין האוכלוסייה הכללית לבין עולי אתיופיה מצטמצם מ, 44-22הגיל 

לאור זאת שבכלל ,  הפער גדל64-45בקבוצת הגיל , לכךבניגוד . 2004- נקודות האחוז ב6- ל2002-ב

ואילו בקרב עולי אתיופיה , )71.3%(האוכלוסייה שיעור התעסוקה בגילים אלה נשאר ללא שינוי 

 . באשדוד הוא ירד באופן משמעותי
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,  באוכלוסייה הכללית64-22חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה בקרב גברים גילאי , תעסוקה :4תרשים 
  )באחוזים(פי גיל ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2004- ב20%- ל2002- ב15%- חלה עלייה בשיעור הנשים העובדות מ64-22בקרב נשים בנות  

חלה , בסך הכול). 2004- ב22%- ו2002- ב11%(שיעור הנשים המחפשות עבודה הוכפל ). 5תרשים (

מגמה זו מופיעה הן ). 58%- ל74%-מ(ירידה חדה בשיעור הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה 

 ).64-45(והן בקרב המבוגרות יותר ) 44-22(בקרב הצעירות יותר 
  

חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה בקרב נשים עולות מאתיופיה באשדוד , תעסוקה: 5תרשים 
  )באחוזים(לפי גיל , 64-22בגילים 
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 הורות יחידות והן אצל נשים ממשפחות מגמת השינוי שהופיעה אצל כלל הנשים נמצאה הן אצל 

  ).7לוח (הוריות -דו

 
חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה בקרב הורות יחידות ובקרב נשים נשואות ,  תעסוקה:7לוח 

  )באחוזים) (64-22גילאי (
  הוריות-נשים חד    נשים נשואות  
  2002 2004   2002  2004  
  100  100    100  100  כ"סה

  16  11    22  16  עובדות
  *28  14    *19  9  מחפשות עבודה

  *56  75    *59  75  לא משתתפות בכוח העבודה
 *p<0.05  
  

השוואה לנתונים הארציים מראה כי גם בקרב הנשים העולות מאתיופיה באשדוד חלה עלייה גדולה  

חמש נקודות האחוז ונקודת אחוז (יותר בשיעור המועסקות מאשר בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה 

אף כי הוא , הפער בין שיעורי התעסוקה של כלל הנשים לבין העולות מאתיופיה). בהתאמה, אחת

 5.3- מצטמצם ב44הפער בקרב הצעירות עד גיל . מצטמצם בארבע נקודות האחוז, גדולעדיין 

 ). 8לוח (נקודות אחוז 
  

 באוכלוסייה 64-22חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה בקרב נשים בגילים , תעסוקה: 8לוח 
  )באחוזים(לפי גיל , הכללית

  64-45    44-22    כ"סה  
  2002 2004   2002 2004   2002 2004 
  100  100    100  100    100  100  כ"סה

  54.5  54.5    61.6  59.9    58.9  57.9  עובדות
  5.2  4.3    7.7  7.2    6.8  6.1  מחפשות עבודה

  40.3  41.2    30.6  32.9    34.3  36.0  לא משתתפות בכוח העבודה
  

רק הורה אחד או , שני ההורים עובדים: הוריות באשדוד נבנה מדד לתעסוקת ההורים-במשפחות דו 

   2002- ב44%-נמצאה ירידה בשיעור המשפחות שאף אחד מההורים אינו עובד מ. אף אחד מהם

   15%-הוריות שבהן שני ההורים עובדים גדל מ-שיעור המשפחות הדו, במקביל. 2004- ב38%-ל

  ).6תרשים  (21%-ל
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  )יםבאחוז) (64-22גילאי (הוריות שראשן אינו קשיש -תעסוקת ההורים במשפחות דו :6תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הסיבות לכך שבעלים ונשים אינם עובדים3.2

  .ההורים שאינם עובדים נתבקשו לציין את הסיבה העיקרית לכך

  

). 55%-כ(היא בעיות בריאות , 2004 וגם בשנת 2002שדווחה גם בשנת , בקרב הבעלים הסיבה השכיחה

עובדים מכיוון שלא הצליחו למצוא בין השנים חל גידול דרמטי בשיעור הגברים שדיווחו כי אינם 

הדומיננטיות של סיבה זו על חשבון סיבות כמו היצע ). 9לוח ) (2004- ב35%- ל2002- ב18%-מ(עבודה 

חוסר נסיון מקצועי ובעיות שפה וקליטה מעידה על  עלייה בהנעת הבעלים , עבודות בשכר נמוך בלבד

  .להיכנס לשוק העבודה

  

  )באחוזים( אינם עובדים 64-22הסיבות שבעלים בני : 9לוח 
  2002 2004 
  100  100  כ"סה

  56  55  בעיות בריאות
  *35  18  +לא מצליח למצוא עבודה

  0  3  מציעים רק עבודות בשכר נמוך
  0  6  אין מספיק נסיון והכשרה מקצועית

  0  1  לא יודע איך לחפש
  2  3  בעיות שפה או קליטה

  0  2  אין סידור לילדים
  7  12  ++אחר

 *p<0.05  
  מוצא/הורי-חד/לא רוצים לקבל אותי בשל גיל :כולל+ 

  פנסיהבטיפול בבן משפחה חולה או ,  כגון סיבות נפשיות,סיבות אחרות++ 
  

   57%-מ(מציאת סידור לילדים - לאיהדברס ו בייחדרמטיתנשים שאינן עובדות חלה ירידה הרב בק

 6%- עבודה מומצאמשום שלא ן עובדות בשיעור הנשים שאינמקבילה עלייה ו, )2004- ב34%- ל2002-ב

 נראה כי . של נשים להיכנס לשוק העבודהנעההה התגברות על עותביצ אלו ממגמות. )10לוח  (23%-ל

44
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 כחסם עיקרי 2002-אחד הגורמים התורמים לכך הוא צמצום החסם של מציאת סידור לילדים שצוין ב

 - על ילדים בשעות שונות של היום ייתכן שגדל מספר הפתרונות להשגחה. בפני יציאה לעבודה

  .מועדוניות וצהרונים, משפחתונים

  

  )באחוזים( אינן עובדות 64-22הסיבות שנשים בנות : 10לוח 
  2002 2004 
  100  100  כ"סה

  25  22  בעיות בריאות
  *23  6  +לא מצליחה למצוא עבודה

  1  2  אין מספיק נסיון והכשרה מקצועית
  0  0  לא יודעת איך לחפש

  3  3  ות שפה או קליטהבעי
  *34  57  אין סידור לילדים

  14  10  ++אחר
 *p<0.05  

  מוצא/הורי-חד/לא רוצים לקבל אותי בשל גיל :כולל+ 
  פנסיהבטיפול בבן משפחה חולה או , סיבות נפשיות, סיבות אחרות כגון++ 

  

   השתתפות בעלים ונשים בהכשרה מקצועית3.3

למדו בקורס הם ) כמעט שנתיים, כלומר( 2003ינואר האם מאז נשאלו ההורים  2004- במעקבב

השאלה לגבי התייחסה  2002שנת ב .בחיוב נשאלו האם הם קיבלו תעודה מקצועיתהמשיבים  .מקצועי

 רף כי הנתונים .שהיא תקופה ארוכה יותר,  לארץתםעליימ ה שחלפההשתתפות בקורס מקצועי לתקופ

  .השתתפות בין שתי התקופותניתן להתרשם מהשינוי בקצב ה, אינם מקבילים

  

 ,16%הוא  2002שחלפו מאז ִמפקד שיעור הגברים שלמדו בקורסים מקצועיים במהלך השנתיים 

 ך הלומדיםמתו. )במשך שנים רבות יותר (2002עד  24%-בהשוואה ל,  בשנה8%ממוצע של , כלומר

 לוח (2002- ב73%- בהשוואה ל, סיימו את הקורס וקיבלו תעודה86%, במהלך השנתיים האחרונות

11.(  

  

  )באחוזים( שהשתתפו או משתתפים בקורס הכשרה מקצועית 64-22בעלים ונשים גילאי : 11לוח 
 2003מינואר  2002עד סוף   

      בעלים
  16  24  לומדים /כ למדו"סה
  86  73  סיימו וקיבלו תעודה :מתוכם    

      נשים
  *6  12  לומדות /כ למדו"סה

  79  69  תעודהסיימו וקיבלו  :מתוכן   
 *p<0.05  
  

השיעור משמעותי , אולם. )6%-כ( נותר נמוך 2004-שיעור הנשים שלמדו בקורסים מקצועיים ב

שיעור גדל  2004-ב.  ושיעור זה הושג במשך שנים רבות12% השיעור עמד על 2002בהתחשב בכך שעד 

 ).11לוח ) (2004-ב 79%לעומת  2002-ב 69% (את הקורססיימו שנשים ה
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 ההשתתפות של הורים בקורסים מקצועיים בשנתיים בקצבנראה שחל גידול משמעותי , ךאם כ

  .ישנה עלייה בשיעור המסיימים את הקורסים ומקבלים תעודה, כמו כן. האחרונות

  

  פעילות למען הקהילה. 4
. ההורים נשאלו האם הם מתנדבים כיום למען הקהילה או השכונה או בבית הספר של ילדם

ים שהן שיעור הבעלים והן שיעור הנשים שדיווחו כי הם מתנדבים כיום נותר כמעט הממצאים מרא

  ). בהתאמה, 3%- ו12%(ללא שינוי 

 
, יש להעיר כי עובדים מקצועיים בשטח מדווחים על עלייה בפעילות ההתנדבותית בקרב עולי אתיופיה

  ". התנדבות"ת המושג ייתכן שהדבר קשור בהבדלים בתפיס. אך היא אינה מתבטאת בנתוני המעקב

  

  ילדים. 5
שיעורי השתתפות במערכת : לגבי ילדים ובני נוער במשק הבית נבדקו השינויים במספר תחומים

מחסור בספרי לימוד וציוד , מגורי ילדים מחוץ לבית, פורמלית-החינוך הפורמלית ובמערכת הבלתי

  .לימודי ובספרי קריאה וצעצועים

  

  פורמלית השתתפות במערכת החינוך ה5.1

  מוצגים שיעור 12בלוח .  נשאלו ההורים מהי המסגרת העיקרית שבה נמצא הילד2004- וב2002-ב

  . לפי גיל, הילדים ובני הנוער שנמצאים במסגרות השונות

   2002- ב13%-מ(הנמצאים במשפחתון או מעון עלה במקצת ) עד גיל שנה(שיעור התינוקות  

 ).2004- ב17%-ל
, עם זאת). 82%(במעון או במשפחתון לא השתנה , הלומדים בגן) 5-2גיל (רך שיעור הילדים בגיל ה 

). 2004- ב59%- ל2002- ב67%-מ( חלה ירידה בשיעור הילדים הלומדים במסגרות אלו 3-2בגילים 

 .מעון או משפחתון, כולם לומדים בגן:  המצב נותר בעינו5-4לגבי גילאי 
 

  )באחוזים(מעון או גן ,  במשפחתון הנמצאים5שיעור הילדים עד גיל : 12לוח 
  2004  2002  קבוצת הגיל

  17  13  שנהגיל עד 
  82  82  5-2  גילאיכ"סה
3-2  67  59  
5-4  100  100  

 
 ). 19לוח ( עדיין בגן 5%- רובם בבית הספר ו- נמצאים במסגרת חינוכית 13-6כל הילדים בגילים  
זו ; סגרות שאינן בפיקוח משרד החינוך במ3%, מתוכם.  נמצאים במסגרת חינוכית17-14כל גילאי  

 נמצא אחוז אחד של נשירה 2002-בעוד שב). 13לוח  (2002-עלייה של נקודת אחוז אחת בהשוואה ל

 .נתוני המעקב מצביעים על היעדר נשירה, בקרב בני הנוער יוצאי אתיופיה באשדוד
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  )באחוזים (+ללפי גי, 17-6סוג המסגרת העיקרית שבה נמצאים ילדים גילאי : 13לוח 
  13-6    17-14  
  2002  2004    2002  2004  
  100  100    100  100  כ"סה
  -----  -----    5  3  גן
  17  23    *87  94  ++יבת ביניים יסודי או חטת ספרבי

  80  75    8  3  +++תיכוןבית ספר 
  3  2    -----  -----  ++++אחר

 *p<0.05 
+

   כולל ילדים שגרים מחוץ לבית
++
  כולל חינוך מיוחד 
+++

  ישיבה תיכונית, מקצועי, כולל תיכון עיוני 
++++
   לחניכים או קורס מקצועי של משרד העבודהת ספרכולל ישיבה חרדית או בי 

  

   ילדים המתגוררים מחוץ לבית5.2

, כלומר( המתגוררים מחוץ לבית 18 חזרנו ובדקנו את שיעור הילדים ובני הנוער מתחת לגיל 2004-ב

 23%שיעורם לכדי הבדיקה העלתה כי חלה ירידה ב).  או במסגרת אחרתאצל קרוב משפחה, בפנימייה

   21%-מ (15-12מגמה זו נמצאה הן בקרב גילאי . 2002- ב33%- בהשוואה ל,)כמעט כולם בפנימייה(

  ).14לוח ) (42%- ל53%-מ (17-16והן בקרב גילאי ) 13%-ל

  

  )באחוזים (+לפי גיל,  המתגוררים מחוץ לבית17-12הילדים ובני נוער גילאי : 14לוח 
 2004 2002  גיל

  *23  33  17-12כלל גילאי 
  *13  21  15-12גילאי 
  *42  53  17-16גילאי 

 *p<0.05 
+

  מתגוררים מחוץ לביתה 12 במעקב אין ילדים מתחת לגיל 
  

  פורמלי - הימצאות ילדים במסגרות של החינוך הבלתי5.3

לו ההורים האם הם משתתפים בפעילות חינוכית נשא,  המתגוררים במשק הבית17-3לגבי הילדים בני 

המשיבים בחיוב נשאלו מה מקבל ). 7תרשים (ס "צהרון או מתנ, כמו מועדונית, בשעות אחר הצהריים

  ).16לוח (והמשיבים בשלילה נתבקשו לציין את הסיבה העיקרית לכך ) 15לוח (הילד במסגרת 

  

   31%- ל2002- ב26%-יות אחר הצהריים עלה משיעור הילדים ובני הנוער המשתתפים במסגרות חינוכ

 ושבשאר קבוצות הגיל 13-6ראוי לציין שהשינוי הגדול ביותר קרה בקבוצת הגיל ). 7תרשים  (2004-ב

  .כמעט לא חל שינוי
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  )באחוזים(לפי גיל ,  הילדים המשתתפים בפעילות במסגרת חינוכית אחר הצהריים:7תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *p<0.05 
+

  פורמליות-בלתי מספר המשיבים הקטן לא המשכנו לנתח קבוצה זו לגבי השתתפות במסגרות חינוך  בשל
  

ירד שיעור הילדים ,  שהשתתפו במסגרות חינוכיות אחר הצהריים13-6גילאי קרב  עולה כי מ15לוח מ

. )2004- ב64%- ל2002- ב78%-מ(שמקבלים ארוחת צהריים ושיעור הילדים שמקבלים עזרה בלימודים 

בקרב , לעומת זאת). 39%- ל31%-מ(בקבוצת גיל זאת נרשמה עלייה בשיעור הילדים שקיבלו חוגים 

הסבר ). 2004- ב77%- ל2002- ב66%-מ( עלה שיעור הילדים שקיבלו עזרה בלימודים 17-14גילאי 

 המקבלים עזרה בלימודים הוא הרחבה של 13-6אפשרי לירידה המדווחת בשיעור הילדים בני 

ות חינוכיות במסגרת בית הספר או חוסר הבחנה של ההורים בין עזרה בלימודים לבין פעילות פעילוי

  .העשרה וחוגים

 
  )באחוזים(לפי גיל , + במסגרות חינוכיות אחר הצהריים17-6 הדברים שקיבלו ילדים בני :15 לוח

  17-14    13-6    כ"סה  
  2002  2004    2002 2004    2002 2004  

  77  66    64  78    70  72  עזרה בלימודים
  38  38    39  31    38  34  חוגים

  22  21    *20  39    *21  30  ארוחת צהריים
*p<0.05 
+

   ניתן היה לציין יותר מדבר אחד
  

. פורמלי-השתתפות במסגרות החינוך הבלתי- נמצא שינוי בסיבות העיקריות לאי17-6בקרב גילאי 

 לכדי 2002 בשנת 15%-סגרות אלו עלה משיעור ההורים שדיווחו כי ילדם אינו זקוק למה שנותנים במ

שיעור ההורים שלא ידעו ). 23%- ל12%-מ (13-6בעיקר בקרב ההורים לילדים גילאי , 2004 בשנת 22%

  ). 21%(על התכניות נותר כמעט ללא שינוי 
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לפי ,  לא הלכו למסגרת חינוכיות אחר הצהריים17-6 הסיבה העיקרית לכך שילדים גילאי :16 לוח
  )וזיםבאח(גיל 

  17-14    13-6    כ"סה  
  2002  2004    2002 2004    2002 2004  
  100  100    100  100   100  100  כ"סה

  18  17    24  25    21  22  לא ידעו
  48  47    41  41    44  43  לא יכולים לשלם

  20  19    23  12    *22  15  הילד לא זקוק למה שנותנים בתכנית
  14  17    12  23    13  20  +סיבה אחרת

*p<0.05 
+
  חוסר נכונות של המסגרת לקבל את הילד, חוסר עניין מצד ההורים, המרחק מהבית, שעות לא מתאימות: גמהלדו 
  

   הימצאות ציוד לימודי במשפחות עם ילדים הלומדים בבית ספר5.4

ציוד לימודי , שאלנו את ההורים שיש להם לפחות ילד אחד בבית הספר והאם לילדיהם יש ספרי לימוד

בכל אחד מהתחומים ההורים נשאלו האם יש ברשותם את כל .  וספרי עזר ללימודים)כגון כלי כתיבה(

  . חלק ממנו או שאין בכלל, הדרוש

  

השיעור , לגבי ספרי לימוד). 8תרשים ( גדל -שיעור המשפחות שיש ברשותן את כל הדרוש לבית הספר 

 8%- מ-ולגבי ספרי עזר , 69%- ל58%- מ-לגבי ציוד לימודי אחר , 2004- ב60%- ל2002- ב50%-עלה מ

וספרי ) 46%- ל84%-מ(חלה ירידה חדה בשיעור המשפחות שדיווחו כי אין להן כלל ספרי עזר . 18%-ל

  ).9%- ל21%-מ(לימוד 

  

  )באחוזים (+הימצאות ציוד לימודי במשפחות עם ילד אחד לפחות בגיל בית הספר: 8תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *p<0.05  
  ייה לא כולל ילדים בפנימ+
  

 בשיעור הדיווח כי יש 2004הוריות נמצאה עלייה עוד יותר משמעותית בשנת -בקרב משפחות חד

 .16%- ל4%-מ: גם לגבי ספרי עזר חל שיפור). 2004- ב63%- ל2002- ב48%-מ(ברשותן ספרי לימוד 
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בתי הספר מקבלים מימון מהמשרד ). 17לוח (הוריות -משפחות דומגמה דומה נמצאה גם בקרב 

, וכאשר סיוע זה מגיע בעיתו, יטת עלייה לצורך רכישת ספרי לימוד בעבור ילדים עולים נזקקיםלקל

  .נהנים ילדים רבים יותר מקבלת ספרי לימוד

  

הוריות עם ילד אחד לפחות בגיל -הוריות וחד-הימצאות כל הציוד הלימודי בקרב משפחות דו: 17לוח 
  )באחוזים (+בית הספר

  הוריות-חות חדמשפ   הוריות-משפחות דו  
  2002  2004    2002  2004  

  *63  48    58  52  ספרי לימוד
  70  60    68  58  ציוד לימודי אחר

  *16  4    *19  9  ספרי עזר
 *p<0.05  
+

   לא כולל ילדים בפנימייה
  

  משחקים וספרי קריאה בבתי ילדים בגיל הרך ,  הימצאות צעצועים5.5

ל שש האם יש בבית צעצועים או משחקים וספרי שאלנו את ההורים שיש להם לפחות ילד אחד עד גי

   2002- ב36%-מ(מתברר כי יש שיפור קטן בשיעור המשפחות שיש ברשותן ספרי קריאה  .קריאה

, רכישת צעצועים. גם הוא עלה במעט, שיעור המשפחות שיש ברשותן צעצועים). 2004- ב40%-ל

על אף העלייה . יים של המשפחהמשחקים וספרי קריאה צריכה להיעשות בעיקר ממקורותיה הכספ

נראה כי עדיין הכנסתן הפנויה של מרבית המשפחות אינה מאפשרת להן להוציא , בשיעורי התעסוקה

באמצע . ייתכן גם שהוא אינו נמצא במקום גבוה בסולם הקדימויות של המשפחה. כסף בסעיף זה

לגדול עם "אל בשם וינט ישר' החלה הפעלת תכנית של המשרד לקליטת עלייה בשיתוף ג2004

. מטרתה הייתה להדריך הורים לילדים עד גיל שש בנושא פעילות פנאי ומשחק עם ילדיהם". המשחק

התכנית פעלה גם באשדוד . בסוף התהליך קיבלו המשפחות את הצעצועים ואת המשחקים הדידקטיים

,  וגם אלה שנכללו,לא כל המשפחות עם ילדים קטנים באשדוד נכללו בתכנית. 2005ונמשכה עד תחילת 

זהו ההסבר להשפעה המוגבלת של התכנית על , ייתכן שחלקן טרם סיימו את התכנית בעת הריאיון

  . השיפור במצב הילדים בנושא זה

  

  32-22רווקים צעירים גילאי . 6
תעסוקה והכשרה ,  נתייחס ללימודים עיוניים32-22הרווקות גילאי  ובדיווח על קבוצת הרווקים

  . תפות בפעילות למען הקהילהמקצועית והשת

  

   לימודים עיוניים 6.1
 השלימו את השכלתם 56%, מתוכם.  ועד מועד הריאיון2003 מהצעירים למדו מינואר 43%, בסך הכול

 למדו 12%- למדו במכינה לאוניברסיטה או למכללה ו22%,  למדו לבגרות10%,  שנות לימוד12 עד 10-ל

 69%,  מקרב הצעירים שלמדו לימודים עיוניים).18לוח (י אקדמ-תיכוני אקדמי או לא-במוסד על

והאחרים קיבלו , קיבלו תעודת בגרות חלקית או מלאה) 72%(רובם , סיימו לימודיהם וקיבלו תעודה

  .תעודות מסוגים אחרים
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  )באחוזים (2003 מינואר + שלמדו לימודיים עיוניים32-22הרווקים גילאי : 18לוח 
  אחוזים  
  43  כ למדו"סה
    :מתוכם    
  56   שנות לימוד  12השלמת השכלה עד     
  10  לימודים לבגרות    
  6  אקדמי-תיכוני לא-עללימודים במוסד     
  22  מכינה לאוניברסיטה או למכללה    
  6  לימודים לתואר ראשון    
  

  69  קיבלו תעודה    
   לא כולל לימודי עברית+
  

  ות בכוח עבודהחיפוש עבודה והשתתפ,  תעסוקה6.2

   2002- ב26%-מ( מראה כי חלה עלייה חדה בשיעור העובדים בקרב הצעירים הרווקים 19לוח  

באופן ). 2002- ב7%-בהשוואה ל (21%-שיעור הצעירים המחפשים עבודה עלה ל). 2004- ב49%-ל

 ).30%- ל67%-מ(שתתפות בכוח העבודה בקרב קבוצה זו הה-חלה ירידה חדה באי, כללי
 26%; 2002- לא עבדו כלל במהלך התקופה שחלפה מאז הִמפקד ב22%, צעירים הרווקיםמבין ה 

  .אך אינם עובדים כיום, עבדו מאז הִמפקד

עדיין , 33%  -לומדים : הסיבות העיקריות שציינו הצעירים הרווקים לכך שאינם עובדים כיום הן 

  .11% - ולא מצליחים למצוא עבודה 11%- כ-בשירות צבאי 

 
  )באחוזים (32-22חיפוש עבודה והשתתפות בכוח עבודה בקרב רווקים גילאי , תעסוקה :19לוח 

  2002 2004 
  100  100  כ"סה

  *49  26  עובדים
  *21  7  מחפשים עבודה

  *30  67  לא משתתפים בכוח העבודה
 *p<0.05  
  

   השתתפות בהכשרה מקצועית6.3
, מתוכם,  עשרה אחוזים השיבו בחיוב.2003 נשאלו האם למדו בקורס מקצועי מינואר המרואיינים

  . סיימו וקיבלו תעודה מקצועית75%

  
   השתתפות בפעילות למען הקהילה6.4

 שיעור הרווקים .המרואיינים נשאלו האם הם מתנדבים כיום למען הקהילה או למען השכונה

  .6%הצעירים שדיווחו כי הם מתנדבים כיום הוא 

 
  מוקד הקליטה עם  הקשר. 7

 ,אם ענו בחיוב. מוקדה היו בקשר עם הם ִמפקדנשאלו האם בשנתיים שחלפו מאז ההמרואיינים 

. המוקדשמציע ות שונות תכניהשתתפות בלגבי נשאלו לגבי הנושאים שלשמם פנו למוקד וכן 

הנתונים לגבי פנייה למוקד מוצגים הן ברמת המשפחה והן . הוריות רואיינו שני בני הזוג-במשפחות דו

  .ברמת הפרט



 

 17

  היכרות ופנייה למוקד 7.1

ברוב המכריע של המשפחות עם ילדים דיווח לפחות אחד מבני המשפחה כי הוא מכיר את המוקד  

 .  מהן דיווח לפחות אחד מבני המשפחה כי פנה למוקד בשנתיים שקדמו לסקר40%-וב, )92%(
מציאת : למוקד הם) לפחות אחד מבני המשפחה(הנושאים העיקריים שלשמם פנו המשפחות  

לשם תרגום מסמכים . 42% -) לפחות אחד משניהם(וביחד , 20% -הכשרה מקצועית , 29% –עבודה 

מידע : שלושה מבין הנושאים קשורים לילדים). 19%(ואחוז לא מבוטל פנו לייעוץ משפטי , 28%פנו 

 26%לפחות לגבי אחד מהנושאים הללו פנו . עזרה בלימודים וסידור ילדים במוסדות, בנושא חינוך

  .)20לוח (

  

 מתוך כלל המשפחות ,הנושאים שלגביהם לפחות לאחד מבני המשפחה היה קשר עם המוקד :20לוח 
  +)באחוזים(שפנו למוקד עם ילדים 
  אחוזים  נושא הפנייה למוקד

  29  מציאת עבודה
  20  הכשרה מקצועית

  42  )לפחות אחת מהן(עבודה או הכשרה מקצועית 
    

  28  תרגום מסמכים
  19  טיייעוץ משפ

  14  הנחות בתשלומים שונים
  12  לימוד עברית

    
  12  מידע בנושא חינוך

  12  עזרה בלימודים לילדים
  10  סידור ילדים במסגרות

  26  )לפחות אחת מהן(סוגיות הקשורות בחינוך הילדים 
    

  11  זכויות
  6  איחוד משפחות

+
   לכל משפחה יכול היה להיות קשר במספר נושאים 

  

 ).95%( מכירים את המוקד 32-22עירים הרווקים גילאי כמעט כל הצ 
 בנושאי תעסוקה או הכשרה - מהם 85%,  מהצעירים פנו למוקד36%, בשנתיים שקדמו לסקר 

 ).21לוח (כשליש פנו לגבי מידע בנושאי חינוך . מקצועית
  

 וקדשפנו למ 32-22גילאי  מתוך כלל ,פנו למוקדרווקים הנושאים שלגביהם צעירים  :21לוח 
  +)באחוזים(

 אחוזים  נושאי הפנייה
  66  הכשרה מקצועית
  40  מציאת עבודה

  85  )לפחות אחת מהן(תעסוקה או הכשרה מקצועית 
  33  מידע בנושא חינוך

   ניתן היה לציין מספר נושאים+
  

כ "בסה. בנוסף לבחינת הפנייה למוקד בקרב משפחות ניתחנו את הפנייה למוקד גם ברמת הפרטים

, ) נשים254- גברים ו204( בוגרים מקרב משתתפי הסקר 458ונים בנושא פנייה למוקד לגבי נאספו נת

  . המייצגים את כלל הפרטים במדגם
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 ).93%( עולה כי כמעט כל המרואיינים הבוגרים מכירים את המוקד 22מלוח 
  .ם מהנשי26%- מהגברים ו32%: 29%שיעור העולים שפנו למוקד בשנתיים שקדמו לסקר עומד על  

  

  )באחוזים( לפי מין, בקרב פרטים בוגריםאליו פנייה הכרת המוקד ו:22לוח 
 נשים  גברים  כ"סה  
  100  100  100  כ"סה

 26  32  29  פנו אל המוקד
  67  59  63  מכירים אבל לא פנו

  7  9  8  לא מכירים את המוקד
  

לגבי , וכך). 23לוח (איחדנו את הסעיפים המתייחסים לאותו נושא , בדומה לניתוח המשפחות 

ייעוץ לגבי ו 27% -תרגום מסמכים לגבי , 44%פנו ) מציאת עבודה או הכשרה מקצועית(עבודה 

עזרה בלימודים לילדים או סידור הילדים , בנושאים הקשורים למידע על חינוך. 18% -י טמשפ

  . לגבי לימוד עברית פנו 10%-כ. 15%הנחות בתשלומים פנו בנושא  .25%-במסגרות פנו כ

  

   + )באחוזים(  ושביעות רצון מהטיפולהנושאים שלשמם פנו העולים למוקד: 23 לוח
  :מתוכם

  

מתוך הפרטים 
שהיה להם קשר 

  עם המוקד 
קיבלו 

  מידע נחוץ
קיבלו יחס טוב 
  מצוות המוקד

קיבלו פתרון 
  לבעיה

  28  97  83  28  מציאת עבודה
  94  100  100  27  תרגום מסמכים
  52  94  93  24  הכשרה מקצועית

  76  100  100  18  ייעוץ משפטי
  84  100  94  15  מידע בנושא חינוך

  89  100  100  15  הנחות בתשלומים שונים
  42  100  92  11  עזרה בלימודים לילדים

  62  100  100  10  לימוד עברית
  73  100  90  8  סידור ילדים במסגרות

  80  100  100  8  זכויות
  43  86  86  5  איחוד משפחות

  לפחות (ית עבודה או הכשרה מקצוע
  38  93  85  44  )אחד מהם

עזרה בלימודים וסידור ילדים , חינוך
  76  100  88  25  )לפחות אחד מהם(

+
   דיווחו כי פנו למוקד5%-לא צוינו שיעורים בנושאים בהם פחות מ 
  

). 44%(לא נמצאו הבדלים בין המינים לגבי פנייה בנושאי מציאת עבודה או הכשרה מקצועית  

נשים פנו יותר , מאידך). בהתאמה, 13% לעומת 22%(ייעוץ משפטי נשים לגברים פנו יותר מ

עזרה בלימודים לילדים או סידור הילדים במסגרות , בנושאים הקשורים למידע על חינוךמגברים 

   24לוחות ) (6% לעומת 13%(נשים גם פנו יותר לגבי לימוד עברית ). בהתאמה, 20% לעומת 31%(

מועסקות רצון ללמוד עברית ונכונות - הביעו רבות מהנשים הבלתי2002ף  שנערך בסוִמפקדב). 25-ו

 . את רצינות כוונותיהןיםנושאי פניותיהן למוקד מאשש. לצאת לעבודה
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  הי שביעות רצון מטיפול המוקד בפני7.2

 ,המידע שניתן:  מהיבטים שונים של טיפול המוקד בפנייה נבדקה שביעות הרצון,בנוסף לנושאי הפנייה

  .הפתרון לבעיהוס שנתן צוות המוקד היח

) 80%מעל (דיווחו כי הם קיבלו מידע נחוץ הרוב  ,כל הנושאים ניתן לראות שלגבי 25-23בלוחות  

דומים בקרב שיעורים ברוב הנושאים נמצאו , באשר לכך).  ומעלה90%(ויחס טוב מצוות המוקד 

 . נשים וגברים
נמצאו שיעורים גבוהים , ם בנושאים השוניםלגבי שיעור המדווחים כי קיבלו פתרון לבעיית 

, )84%(מידע בנושא חינוך , )89%(הנחות בתשלומים שונים , )94%(בנושאים של תרגום מסמכים 

הכשרה , בתחומים מציאת עבודה). 76%(וייעוץ משפטי ) 80%(זכויות , )73%(סידור ילדים 

, 28% (כמצופה, ים נמוכים יותר נמצאו שיעור ואיחוד משפחותעזרה בלימודים לילדים, מקצועית

יש להדגיש שגם בתחומים אלו אחוז העולים שקיבלו . )23לוח  ()בהתאמה, 43%-ו 42%- ו52%

 .פתרון לבעיה הוא משמעותי מאוד
 שיעור הגברים ,בהשוואה בין גברים לנשים מתברר כי ברוב הנושאים הבולטים שלשמם פנו למוקד 

 מהגברים דיווחו 57% :בנושא הכשרה מקצועית, למשל. יותרהמדווחים שקיבלו פתרון לבעיה גבוה 

  ).25- ו24לוחות  ( מהנשים40%- בהשוואה ל,על כך
  

  + )באחוזים(  ושביעות רצון מהטיפוללמוקדפנו הגברים הנושאים שלשמם : 24לוח 
  :מתוכם

  

מתוך הגברים 
שהיה להם קשר 

  עם המוקד
קיבלו מידע 

  נחוץ
קיבלו יחס טוב 
  דמצוות המוק

קיבלו פתרון 
  לבעיה

  57  100  95  32  הכשרה מקצועית
  100  100  100  28  תרגום מסמכים
  85  100  100  22  ייעוץ משפטי
  23  100  85  20  מציאת עבודה

  91  100  91  17  מידע בנושא חינוך
  88  100  100  14  הנחות בתשלומים שונים

  100  100  100  6  לימוד עברית
  25  100  100  6  עזרה בלימודים לילדים
  100  100  100  5  סידור ילדים במסגרות

  67  100  100  5  זכויות
  עבודה או הכשרה מקצועית 

  46  100  86  44  )לפחות אחד מהם(   
  עזרה בלימודים וסידור , חינוך

  92  100  92  20  )לפחות אחד מהם(ילדים    
   דיווחו כי פנו למוקד5%- לא צוינו שיעורים בנושאים בהם פחות מ+
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  + )באחוזים(  ושביעות רצון מהטיפול למוקדנשיםהנושאים שלשמם פנו ה: 25לוח 
  :מתוכם

  

מתוך הנשים 
 קשר ןשהיה לה
  עם המוקד

קיבלו מידע 
  נחוץ

קיבלו יחס טוב 
  מצוות המוקד

קיבלו פתרון 
  לבעיה

  30  96  83  36  מציאת עבודה
  88  100  100  25  תרגום מסמכים
  40  80  90  17  הכשרה מקצועית

  50  100  89  15  מודים לילדיםעזרה בלי
  90  100  100  15  הנחות בתשלומים שונים

  44  100  100  13  לימוד עברית
  63  100  100  13  ייעוץ משפטי

  75  100  100  12  מידע בנושא חינוך
  63  100  86  12  סידור ילדים במסגרות

  86  100  100  11  זכויות
  ------  80  80  8  איחוד משפחות

   עבודה או הכשרה מקצועית
  30  86  83  44  )לפחות אחד מהם(   

  עזרה בלימודים וסידור , חינוך
  66  100  86  36  )לפחות אחד מהם(ילדים    

   דיווחו כי פנו למוקד 5%- לא צוינו שיעורים בנושאים בהם פחות מ+

 
  השתתפות בפעילויות המוקד7.3

-יה לגורמים אחרים או עלידי הפנ-על: העולים שפנו למוקד יכלו לקבל מענה לבעייתם בשתי צורות

המוקד ארגן גם אירועים שניתן היה , מעבר לתכניות. ידי השתתפות בתכניות שהמוקד עצמו ארגן

 החודשים האחרונים הם השתתפו בתכניות 12-שאלנו את העולים האם ב, לכן. להשתתף בהם

  . ידי המוקד-ואירועים שונים שהופעלו על

השתתפו בתכנית אחת לפחות או באירועים תרבותיים  מהמשפחות שפנו למוקד דיווחו ש40%-כ 

 דיווחו כי השתתפו באירועים 25%מבין המשפחות שהיו בקשר עם המוקד . שערך המוקד

 השתתפו בתכניות מתמשכות 10%-כ; כגון מסיבת חנוכה, ידי המוקד-תרבותיים שאורגנו על

 שהיו בקשר עם המוקד  מהמשפחות7%; כגון קורס מנהיגות, בתחום הקהילתי ובתחום התרבות

  ).26לוח (דיווחו כי השתתפו בתכניות בנושא לימוד מקצוע ועבודה 

 מהפרטים שפנו למוקד השתתפו בתכנית אחת 35% החודשים שקדמו לסקר 12-מתברר כי ב 

 .לפחות או באירועים תרבותיים שערך המוקד
יות בתחום  דיווחו שהשתתפו בתכנ10%-כ.  מהפרטים25%השתתפו  באירועים תרבותיים 

  בתכניות7%- השתתפו בתכניות מתמשכות הקשורות בנושאי מקצוע ועבודה ו8%, הקהילתי

  ).26לוח (מתמשכות בתחום התרבות 
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ידי -ים שהופעלו עלאירועות ותכניהמשפחות שלפחות אדם אחד מתוכן השתתף ב הפרטים ו:26לוח 
  + )וקד למהפוניםמתוך כלל אחוזים ( החודשים האחרונים 12-המוקד ב

  משפחות  פרטים  
  7  8  תכניות מתמשכות הקשורות ללימוד מקצוע ועבודה 

  9  7  תכניות מתמשכות בתחום התרבות
  12  11  תכניות בתחום הקהילתי

  25  25  אירועים תרבותיים
  40  35  לפחות אחת מהפעילויות

   אפשר היה לציין יותר מתכנית אחת +
  

  יעסוק בנושאים נוספיםמידת העניין של העולים בכך שהמוקד  7.4

ינים י נשאלו המרואיינים עד כמה הם מעונ,המשרד לקליטת עלייה ין שגילה בנושא זהבהתאם לעני

 רוב רובם של ,לגבי שני הנושאים הללו. סמים ואלכוהולבנושאי קידום בריאות ובשהמוקד יעסוק 

  .נים שהמוקד יעסוק בהסברה בנושאים אלויהמשיבים ציינו שהם מעוני
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  ביצוע בשלושת המדגמים-ביצוע הראיונות וסיבות לאי: פחנס
  

  הוריות-משפחות דו
  ) רזרבה30 + 160 (190: גודל המדגם

 אחוזים מספרים מוחלטים 
 86 163 רואיינו

 6 12  רבויס
 2 4 עברו דירה
 3 6  לא אותרו

  3  6  רזרבה שלא היה בה צורך
  

  ותהורי-חדמשפחות 
  )בה רזר20 + 90 (110: גודל המדגם

 אחוזים מספרים מוחלטים 
 81 89 רואיינו

 5 8  רבויס
 2 2 עברו דירה
 8 10  לא אותרו

  4  4  רזרבה שלא היה בה צורך
  

  32-22רווקים גילאי 
  ) רזרבה20+ 50 (70: גודל המדגם

  אחוזים מספרים מוחלטים 
 78 50 רואיינו

 6 4  רבויס
 5 3 עברו דירה
 3 2  לא אותרו

  2  1  הנדגם נפטר
  6  4  רזרבה שלא היה בה צורך
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