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i  

  תמצית מחקר

-ס התכנון והביצוע עלוסילהעמקת הטיפול באוכלוסייה האתיופית ולב עושה מאמציםמדינת ישראל 

באחריות המשרד לקליטת העלייה . תוצאותמעקב אחר היישום והבאמצעות ומוגדרים יעדים  פי

רכי אוכלוסייה ולצ עוצבו במיוחדחלקם , מופעלים תכניות ופרויקטים רבים המיועדים לעולי אתיופיה

מכון ברוקדייל התבקש לסקור את תכניות המשרד -וינט'ג-מאיירס. לכלל העולים יועדוזו ואחרים 

  . 2007יופית בשנת בעבור האוכלוסייה האת

על כל התכניות והעשייה  ,ייחודו של מחקר זה הוא בבחינה המקיפה של תחום שלם בפעילות המשרד

ואת נושא  האתיופית לאור המגמות באוכלוסייה הפעולה של המשרדהמחקר בוחן את כיווני . בו

 .ישום התכניותושל המחקר שבוצע על י המידע בראייה אינטגרטיבית של מערכות המידע הִמנהליות

קווים מנחים להמשך פיתוח המידע הדוח בוחן את המידע הקיים על האפקטיביות של התכנית ומתווה 

  . על התפוקות ועל התוצאות של התכניות

ניתן לקבוע שעומד לרשות המשרד לקליטת העלייה מידע לא מבוטל על תוצאות , על סמך הסקירה

המידע על . יותר על היקף הפעילות ותהליכי היישוםהתכניות לאוכלוסייה האתיופית ומידע רחב 

על מערכות המידע  -ורק במידה מועטה  ,התוצאות מבוסס בעיקר על מחקרי הערכה חיצוניים

לא , כמו כן. הדיווח מהשדה למשרד אינו ממצה דיו את המידע הנאסף במערכות הִמנהליות. הִמנהליות

קבל מהאגפים השונים לטובת הנהלת המשרד נעשים מאמצים מספיקים כדי לרכז את המידע המת

שימוש מיטבי לקווים מנחים להמשך פיתוח המידע ו 12בדוח מובאים . לצורך תכנון וקביעת מדיניות

  . בו

נמצא כי  .תכניות שהמשרד לקליטת העלייה מפעיל בתחומי חיים שונים 26במסגרת סקירה זו נבחנו 

וחשיבותן אף גוברת לאור המגמות בתוך , עדהתכניות המשרד מתמקדות בבעיות המרכזיות של ה

אך משנות , בשנות התשעים נרשמה התקדמות משמעותית בתחומי החינוך והתעסוקה. העדה

  . ברוב התחומים, ואף נסיגה, האלפיים ואילך נראית התייצבות

של פיתוח המידע  קובעי המדיניות במשרד לקליטת העלייה לתכנון מושכל  בעבור מהווה בסיס הדוח 

  .לטובת שיפור התכניות והקצאת המשאבים, הקיים במשרד

אור דוח המפרט בהרחבה את המגמות בתחומי חיים שונים בקרב יוצאי יוצאים ל, בנוסף לדוח זה

  .אתיופיה וסקירה מקיפה של כל התכניות של המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית
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1  

   מבוא. 1

ישראל מנסה להעמיק את הטיפול באוכלוסייה האתיופית ולבסס את התכנון והביצוע על מדינת 

  .עדים ומעקב אחר היישום והתפוקותקביעת י

, י אתיופיהיוצאהמיועדים לרבים ות ופרויקטים תכנינכללים  המשרד לקליטת העלייהבאחריות 

  . לכלל העולים יםמיועד םחלקרכי אוכלוסייה זו ווהותאמו ישירות לצ םחלק

  : המשרד לקליטת העלייהל "מנכ ידי-עלהתבקשנו 

  לעומת המגמות בקהילהשל המשרד הדגשים לבחון את  .1

  ות תכניהמידע הקיים על האפקטיביות של ה לבחון את .2

 קווים מנחים להמשך הפיתוח של המידע  להתוות .3

  .2007שנת המשרד ב ידי-עלות שתוקצבו תכניהדוח מתייחס ל

  העבודה שלבי 1.1
  :שלבים במספר בוצע המחקר לצורך המידע איסוף

כמו (ות כלליות תכני) א(: תחומים לשמונהחולקו  ות שאותרותכניה .ות של המשרדתכניהאיתור  .1

; תעסוקה ויזמות) ז(; השכלה גבוהה) ו(; חינוך) ה(; רווחה) ד(; תרבות) ג(; בריאות) ב(; )מוקדים

 דיור) ח(
 .משרד לקליטת העלייההאגפים ב נהלימ ראיונות עם .2
 ).ת שבאחריותםתכנישאלון נפרד לכל (ות תכנימפעילי ה/נהלימעצמי של הכנת שאלון למילוי  .3

מדדי יישום , שותפים ,תקופת ההפעלהאת , תתכנימטרות האת , תתכניהשאלון כולל את תיאור ה

 . מחקרים מיוחדים ועוד ,ותִמנהלימערכות מידע שאלות לגבי קיום  ,ותוצאה
 .למדידת תוצאותהאפשרית ותרומתן  ות השונותתכניבות ִמנהליבחינת קיומן של מערכות מידע  .4
  .תוצאותה לגבייישום ולגבי ה ובחינת הממצאים ותתכניהעל  בוצעואיתור מחקרים ש .5
עם דגש על תוצאות ת המחקר ודוחו ִמנהליהמידע ה ,ת מתוך השאלוןתכניכל ניתוח המידע לגבי  .6

 .ותוצאות ביניים
הלשכה  כגון, ניתוח מגמות כלליות מתוך מקורות מידע שונים: בחינת מידע סטטיסטי ארצי .7

כגון  ,שונים ממשלה מערכות מידע של משרדיומתוך , )ס"להלן הלמ( המרכזית לסטטיסטיקה

הגורמים השונים  ידי-עלעשה שימוש בנתונים המתפרסמים נ ).לגבי ציוני הבגרות(משרד החינוך 

 . אך טרם פורסמו, של נתונים שיש בידינו יםעיבודים מיוחדבו
 .וופיתוחבמידע ה של העמקת השימוש אסטרטגיל הצעת קווים מנחים .8

  הדוח מבנה 1.2
  :ראשיים ונספח מחולק לשלושה חלקיםהדוח 

לעומת המגמות בקרב של המשרד הדגשים  מתייחסים לבחינת אנו )2פרק (בחלק הראשון  .1

אנו  ,כמו כן. האתיופית אוכלוסייההמיועדות להתכניות של המשרד  מוצגות זה בחלק .הקהילה



 

2  

. בקרבה המגמותאת ו האתיופיתלמצבה של האוכלוסייה  המרכזיים אינדיקטוריםסוקרים את ה

 יםמתבטא שהםכפי , תחומים לפיהמשרד  של  הנוכחייםהדגשים  אתאנו מנתחים  ,לבסוף

 .בתקציב לאור האינדיקטורים
בחלק זה אנו . ותתכניבוחנים את המידע הקיים על האפקטיביות של ה אנו) 3פרק ( השני בחלק .2

אנו מנתחים את המידע מבחינת  בנוסף, ותתכנימציגים סיכום כללי של מקורות המידע על ה

תוך כאשר אנו מבחינים בין המערכות המנהליות לדוחות המחקר , מידת ההתייחסות לתוצאות

 .המידעמקורות  בחינה אינטגרטיבית של שני
 השימוש העמקתלמתווה קווים מנחים להמשך הפיתוח של המידע בעתיד ו) 4פרק ( השלישי החלק .3

 .בו
  :סעיפי הדוח השוניםלנספחים  סדרתהחלק הרביעי כולל  .4

 שאלון התקבל האם מצוין תכנית לכל - הנסקרים והפרויקטיםהתכניות  מפורטות 'א חבנספ  .א

 המשרדשל  וחלקו התכנית שלהתקציב , של התכנית המשתתפים היקף, התכנית ממנהל מלא

 . בתקציב זה העלייה לקליטת
 . תכניותמסוכמים מקורות המידע של ה' ב  בנספח  .ב
של כל אחד  יםוהמחקרי םינהליהִמ המידע  ממקורותאנו מפרטים כל אחד  'ד-ו 'ג יםבנספח  .ג

 . מהפרויקטים
 .מוצגת תמונה מרוכזת של המידע על תוצאות מתוך המחקרים ומערכות המידע 'ה בנספח  .ד

  .דיון בו ברמת המשרדבמידת השימוש במידע ובמסגרת הדוח הנוכחי אין אנו נוגעים ב

לעומת המגמות בקרב לקליטת העלייה הדגשים של המשרד . 2
  1יה האתיופיתיהאוכלוס

. האתיופית האוכלוסייהלעומת המגמות בקרב , לקליטת העלייהשל המשרד דגשים ייבחנו הבפרק זה 

אנו סוקרים את  ,כמו כן. האתיופית אוכלוסייההמיועדות להתכניות של המשרד  מוצגות זה בחלק

אנו  ,לבסוף. בקרבה המגמותאת ו האתיופיתלמצבה של האוכלוסייה  המרכזיים אינדיקטוריםה

בתקציב לאור  יםמתבטא שהםכפי , תחומים לפיהמשרד  של  הנוכחייםהדגשים  אתמנתחים 

  .האינדיקטורים

  והדגשים העולים מתוכן לאוכלוסייה האתיופיתהמיועדות התכניות  2.1
כפי שניתן  .משרד לקליטת העלייהן בעליהות הנסקרות במחקר והגורם האחראי תכניהמוצגת  1בלוח 

  .תחומי התערבות שוניםהמייצגות , על-לשמונה קטגוריותאת התכניות חילקנו , לראות

                                                   
  .בקרוב יצא לאור דוח המפרט בהרחבה את המגמות בקרב יוצאי אתיופיה בתחומי החיים השונים 1
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לפי תחומים ולפי , שנבחנו במסגרת המחקר המשרד לקליטת העלייהרשימת התכניות של  : 1לוח 
   *הגורם האחראי

  התכנית על האחראי  התכנית  תחום
  אתיופיה עולי קליטת על הממונה  קליטה מרכזי . 1  כללי. 1

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה  שוביי/מרכז מידע ברמת השכונה - מוקדים . 2  

  דיור אגף  שכונות שיקום . 3  

   ישוביביו הקליטה במרכזי ארצית הסברה פעילות. 4  בריאות. 2
  זיהומיות ומחלות איידס בנושא הקבע

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה

למניעת שימוש בסמים ואלכוהול להורים  תכנית . 5  
  וילדים 

  רווחה אגף

  מורשת הפצתלו תיעודל, פרויקט לשימור - ין 'בהלצ . 6  תרבות. 3
  אתיופיה יהודי

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה

      רווחה. 4

שירות /שילוב צעירים אחרי שירות צבאי -מ "תל  7  נוער
  לאומי בתנועה הקיבוצית

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה

  רווחה אגף   בסיכון עולה נוער -לסיכוי  מסיכון   .8  

  רווחה אגף  ליווי נוער עולה עובר חוק - סיכויים  . 9  

 -כוללניות בדגש על נוער בסיכון  שוביותיי תכניות. 10  
  יעקב נווה )טיפולי-מוקד חברתי(ט "מח

  רווחה אגף

 תיהרצל בקרי -מרכז נוער בשכונת ויצמן  - מגדלור. 11  
  איתור נוער במצוקה והנגשת השירותים - מלאכי

  רווחה אגף

 עסקית יזמות לעידוד תכנית -צעירים  יזמים. 12  
  נוער בקרב

  רווחה אגף

  רווחה אגף  הטבע להגנת החברה עם תרבותית רב תכנית. 13  

  רווחה אגף  הפוך על הפוך. 14  

  רווחה אגף  במשפחה אלימות למניעת טיפולי מודל. 15  במשפחה אלימות

 הטלויזיה תכניתארצי המשודר במסגרת  מגזין. 16  
 לבעיית המודעות להעלאת" שלנו העינייםדרך  "

 בני של הפקה בחברת ומופק במשפחה האלימות
  העדה

 אתיופיה עולי קליטת על הממונה
  רווחה ואגף

  מיוחדים לתפקידים אגף  בעלייה זינוק. 17  אחר

במרכזי הקליטה ' הכנה לכיתה א - אתגרים. 18  חינוך. 5
  'א לכיתה מוכנות של פרמטרים ובדיקת

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה

  בקהילה לקליטה אגף  ב"י-'י לכיתות לבגרות הכנה -  לבגרות אופק. 19  

  בקהילה לקליטה אגף  פלא. 20  

  בקהילה לקליטה אגף  שונה למידה צורת -ש "צל. 21  

  בקהילה לקליטה אגף  חווייתיים ללימודים קיץ קייטנות. 22  

  אתיופיה עולי קליטת על הממונה  לימוד שנות 10 עד לימודים -' א קדמא. 23  

, פעילות בנושאים חינוך -  ENPלאומי  פרויקט. 24  
 ומרכזי לימודי תגבור -   SPACE(קהילה ונוער 

  )עתידים, סיכון במצבי לנערים וטיפול איתור

 אתיופיה עולי קליטת על הממונה
  רווחה ואגף
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  התכנית על האחראי  התכנית  תחום
או הכשרה , אקדמית קדם מכינה -' ב קדמא.25  גבוהה השכלה. 6

  מקצועית   
  הסטודנטים מינהל

  הסטודנטים מינהל  הנדסאים קדם+  אקדמית קדם מכינה.26  

  הסטודנטים מינהל  אקדמיה. 27  

 תעסוקה. 7
  ויזמות

  תעסוקה אגף  בתעסוקה וליווי השמה - חיל אשת. 28

וליווי עסקי לבעלי עסקים ויזמים מקרב  עוץיי. 29
  )מרכז טיפוח ויזמות( י נתניה"מט -העדה 

  עסקית יזמות אגף

  תעסוקה אגף  חממות תעסוקתיות  -  רשת. 30

  דיור אגף  משכנתאות. 31  דיור. 8

  מספרי התכניות ישמשו בניתוחים שיוצגו בהמשך הדוח *

  ומגמות אינדיקטורים  -מצב האוכלוסייה האתיופית  2.2
זה נציג תמצית של ניתוח מקיף של המגמות המסתמנות בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה  סעיףב

התמצית מתבססת . ההכנסה ואיכות החיים, התעסוקה, החינוך, בתחומי הרווחה, בשנים האחרונות

   .)2010, אילת ושץ- הלבן, חביב( על דוח מפורט שהוכן במסגרת המחקר ומתפרסם בנפרד

  : בהם בתמצית זו להלן הסימונים שנשתמש

 2005תסומן כשנת  ,2005-2004ה או "למשל תשס ,שנת הלימודים. 

 2004/05שנת : ממוצע בין שתי שנים עוקבות יסומן כך. 

  כולל, משמעותו כל המספרים בטווח -) 17-12למשל גילאי (טווח גילים או שנים. 

גורמים להתפתחות הכללית של רצוי לציין מספר , המגמות עצמןהאינדיקטורים ואת לפני שנציג את 

  :אשר השפיעו על המגמות, החברה הישראלית

 שוויון-איבגידול בעוני ו  

 ירידה בשיעורי תעסוקה של בעלי השכלה נמוכה והחמרה בתנאים של שוק העבודה  

 גידול בשיעור העובדים הזרים  

 מגמות לא חיוביות במערכת החינוך  

 שינויים במבנה המשק  

 אלפייםהמשבר הכלכלי של שנות ה  

 רשת הביטחון הכלכליבהקיצוצים והצמצום בשירותי הרווחה ו 

 מאפיינים דמוגרפיים 2.2.1
 עולים וילדי (יוצאי אתיופיה  115,919בישראל יו ח 2007בשנת  .האוכלוסייה האתיופית צעירה

מתחת לגיל  84% :האוכלוסייה מתאפיינת בגיל חציוני צעיר יחסית לאוכלוסייה היהודית). עולים

 .)ס"עיבוד מיוחד לנתוני האוכלוסין של הלמ( 20מתחת לגיל  47%- וכ, 44

 2007בשנת אחוז ילידי הארץ עמד . יהישיעור ילידי הארץ מבין יוצאי אתיופיה נמצא במגמת על 

 . הם ילידי הארץ 60%-כ ,19-0 בקרב גילאי. 31%על 
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  תעסוקה 2.2.2

עובדים או ( שיעור ההשתתפות בכוח העבודה :תעסוקהים לבחינת מצב הֵממדקיימים שלושה 
מחפשי עבודה כאחוז (ושיעור האבטלה ) עובדים בפועל(שיעור התעסוקה , )מחפשים עבודה באופן פעיל
, משתנים המשפיעים עליוהאנו נתמקד בעיקר בבחינת שיעור התעסוקה ו. )מהמשתתפים בכוח העבודה

 .תפות והאבטלהן גם תמונה כללית של שיעור ההשתאך ניֵת 

 )64-22גילאי (ה העבוד כוח מאפייני
עיבוד מיוחד לנתונים ( ותיקה יותרלוהאוכלוסייה האתיופית בגיל העבודה צעירה יחסית והופכת 

אחוז גבוה מכוח העבודה של  ,2006/07בשנת . )מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כמעט חצי מכוח העבודה . )בקרב כלל היהודים 61%לעומת  ,73%( 44-22יוצאי אתיופיה הוא בגילאי 

מכוח העבודה נמצאים בארץ פחות משש  16% ;שנה 15-הוא בעל ותק גבוה ונמצא בארץ למעלה מ

 .אך אחוז זה ירד משמעותית בעשור האחרון, שנים

   ואבטלה השתתפות שיעורי
  .פער משמעותי בשיעור ההשתתפות ופער גדול מאוד בשיעור האבטלה

  עמד שיעור האבטלה בקרב יוצאי אתיופיה על  2006/07בשנת . 14%שיעור האבטלה עומד על

 . )ס"של הלמסקר כוח אדם עיבוד מיוחד ל( בקרב כלל היהודים 7%לעומת  ,14%

  הבדלים בין גברים  קיימים. בקרב כלל היהודים 78%לעומת , 63.7%שיעור ההשתתפות עומד על

 .)ס"של הלמסקר כוח אדם עיבוד מיוחד ל( )בהתאמה, 60%לעומת  68%( נשיםל

  התעסוקה שיעור

עד שנת  חדהירידה ניתן לראות . 1995/6בשנת מהשיעור נמוך  2006/07-שיעור התעסוקה של הגברים ב
שנמשכה בצורה יחסית , 2006/07-1995/6יה דרמטית בין יאצל הנשים יש על. היואחר כך עלי 2002/3
 גבריםבקרב הכלל היהודים מתרחבים להפערים בשיעור התעסוקה בין עולי אתיופיה . רצופה

 . )ס"עיבוד מיוחד לנתוני סקרי כוח אדם של הלמ( נשיםבקרב הומצטמצמים 

  72.5%לעומת , 2006/07בשנת  64-22בקרב יוצאי אתיופיה גילאי  55%שיעור התעסוקה עמד על 

 .בקרב כלל היהודים

 בקרב כלל  75%לעומת  60.1%בקרב גברים עמד שיעור התעסוקה על . לנשים הבדלים בין גברים

 .ותבקרב כלל היהודי 70.1%לעומת  50.5%על  -ואצל הנשים , היהודים

 עלה שיעור התעסוקה  2006/07-1995/96בין השנים  .יהישיעור התעסוקה נמצא במגמת על  

גדול בין נשים  הבדל התעסוקה מסתירהה הכללית בשיעור ימגמת העלי, עם זאת. 55%-ל 41%-מ

ירידה של כמעט ( 1995/96נקודות אחוז משנת  3-שיעור התעסוקה בקרב גברים ירד בכ: גבריםל

לעומת  ,זאת ,)2006/07-נקודות אחוז ב 6-ה של כיועלי 2005/06-1995/96 נקודות אחוז בין 10

מה זו צמצמה את הפער מג. נקודות אחוז בשיעור התעסוקה של הנשים 30יה של כמעט יעל

 .נקודות אחוז בלבד 10-לכ 40-גברים מלנשים  ביןהתעסוקה  יבשיעור

 יציבות יחסית אצל הגברים לעומת  ,1995/96החל משנת  ,קיימת 44-22גילאי קרב ב .צעירים

 11-ל 40-מ משנה זוהצטמצם המינים בקבוצת הצעירים הפער בין . שיפור גדול אצל הנשים

 .נקודות אחוז
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 משנת הירידה בתעסוקה אצל הגברים מתרכזת . ירידה בשיעורי תעסוקה בקרב גברים מבוגרים

 .31.4%-ל 53.5%-מ חדהירידה ובאה לידי ביטוי ב, 65-44בגילאי  1995/96

 שיעור התעסוקה של גברים צעירים שינה מגמה . 2002/03-החל מ בקרב הצעירים מגמת עלייה

השיעור המקביל בקרב כלל היהודים עומד היום . 70%-ל 57%-השנים האחרונות מ ארבעועלה ב

 38%-מ, השנים האחרונות ארבעב חדהבצורה  גם שיעור התעסוקה של נשים צעירות עלה. 74%על 

 .74.5%השיעור המקביל בקרב נשים יהודיות עומד על . 58%-ל

 43%בין  נעו שיעורי התעסוקה בקרב הגברים 2006/07בשנת . שיעור התעסוקה עולה עם הוותק 

 ,נשיםבקרב ה). שנים 22-15(בקבוצת הוותק הגבוה  71%-לכ) שנים 6-0(קבוצת הוותק הנמוך ב

 .בהתאמה, 54%-ל 30%שיעורי התעסוקה נעים בין 

 נמוך מאשר  2006/7-שיעור התעסוקה ב. שיעור התעסוקה עולה עם מספר שנות הלימוד  

אינם  1995/96-הנתונים ב, ימודלנות ש+ 13-ו 12לגבי . נות לימודש 11-0בקבוצת בעלי , 1995/96-ב

בבחינת ו, שנות לימוד 12ה לגבי ידווקא עלימגלה  1999/2000- המגמות מבחינת . מובהקים

השיפור הוא בכל , לגבי נשים .נות לימודש +13ה משמעותית בקרב ינמצא עלי, 2002/3-מהמגמות 

 .רמות ההשכלה

 עולי אתיופיה  ,2006/07פי משלחי יד בשנת -בפילוח על. מקצועיים-שיעור גבוה של עובדים בלתי

כלל האחוז בקרב לעומת  ,)37%(מקצועיים -מתאפיינים באחוז גבוה של מועסקים כעובדים בלתי

חופשי וניהולי , בולט האחוז הנמוך של מועסקים במשלח יד אקדמי ,לעומת זאת). 7%(היהודים 

 ).כלל היהודיםבקרב  40%לעומת  ,10%(

 עוני והכנסות 2.2.3
 .)עיבודים מיוחדים, 2005סקר הכנסות ( יחוד בקרב ילדיםיב, פערים בהכנסה ותחולת עוני גבוהה

 1,994(הכנסתם הפנויה הממוצעת של עולי אתיופיה נמוכה בהרבה מן הממוצע  .בהכנסה פערים 

 ).2005בשנת  ח"ש 4,000לעומת ממוצע של  ח"ש

 לעומת , עניות יומהמשפחות ה 51.7%, 2005בשנת . מאוד תחולת העוני בקרב עולי אתיופיה גבוהה

 .תיקיםויהודים בקרב  14.5%-מ ו"בקרב עולי בריה 16.9%

 65.3%בקרב ילדים אתיופים תחולת העוני עומדת על  .תחולת העוני בקרב ילדים גבוהה אף יותר ,

 .ותיקיםויהודים אצל  23.4%-מ ו"בקרב עולי בריה 15.2%לעומת 

 הוא מצומצם האוכלוסייה היהודית לעומתהפער ו, שביעות הרצון מהשכר גבוהה .שביעות רצון .

בכלל האוכלוסייה  53%-לעומת כ, מהשכרשהם מרוצים או מרוצים מאוד  50%דיווחו  2006בשנת 

 .)ס"של הלמ 2006עיבוד מיוחד של נתוני סקר כוח אדם ( היהודית

 המורכב , פי רמת החיים-בחברה עלמדד רופין להשתלבותם של מהגרים . רמת חיים נמוכה

מצא , המצב הכלכליושביעות רצון מ צפיפות דיור, צריכה, יכולת כיסוי הוצאות, ממשתני הכנסה

אמית ( תה רמת החיים של עולי אתיופיה הנמוכה ביותר מבין כל הקבוצות הנבדקותיהי 2007-בכי 

 ).2007, אשווילי'אצ'וצ
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 דיור 2.2.4
 . חברתית-זורים חלשים מבחינה כלכליתוריכוז בא קטןמרחב מחייה 

 עמד  2005בשנת : ותיקיםולעומת שאר קבוצות העולים וה ,קטן אתיופיה עולי של המחייה מרחב

ממוצע (בכל שאר הקבוצות היהודיות יותר מחדר אחד לנפש לעומת , 0.75מספר החדרים לנפש על 

 .)2007, סמיונוב ואחרים( )1.2של 

  זאת .)2002, וסבירסקי סבירסקי( מתגוררים בדירה בבעלותם )65%(מרבית יוצאי אתיופיה, 

 .)2002, ס"הלמ( בכלל האוכלוסייה 70%-לעומת כ

  במספר קטן של , בכמה ריכוזים גדולים יחסיתיוצאי אתיופיה התגוררו  2005-ב. יגאוגרפפיזור

בהם  ,םיטימרוכזים באזורים סטטיס 23%-כ .דרום וחיפה, בעיקר במחוזות המרכז, שוביםיי

כלכלי -מרבית אזורים אלו נמצאים באשכול חברתי. יוצאי אתיופיה 19%-מתגוררים למעלה מ

 .)ס"של הלמ 2005עיבודים מיוחדים לנתונים מתוך השנתון הסטטיסטי ( )5-4(נמוך 

 חינוך 2.2.5
  17 גילאיקרב שיעורי נשירה ב

 . אך נמצא במגמת ירידה ,נשירה גבוההשיעור 

  עולה כיס "לנתוני משרד החינוך והלמשנערך במכון ברוקדייל עיבוד מ. גבוה מאודשיעור נשירה 

לל כיחסית ל ,גבוהים 17היו שיעורי הנשירה באוכלוסייה האתיופית גילאי  2007בשנת 

 ).בקרב כלל היהודים 7.5%לעומת  ,12%( היהודית  האוכלוסייה

 בעוד שבאוכלוסיה  ,זאת ,)12%-ל 16%-מ( 2007-2003בין השנים  ירידה בשיעורי הנשירה

- כך שהפערים הצטמצמו במידת, )7.5%-ל 6%-מ( ה בשיעור הנשירהיהיהודית נרשמה דווקא עלי

 .מה

 גבוה הרבה יותר בקרב תלמידים הנשירה הסמויה שיעור ,לפי סקרים שונים. נשירה סמויה 

 .)1998, נועם וחביב, לישפיץ(

 סטודנטים
  יה יולאחר מכן על ,2006-בירידה קלה  ,2005-ל 2001בין אתיופיה גידול במספר הסטודנטים יוצאי 

  . כלל האוכלוסייהלעומת גידול בפער  .2007-ב

 בתחום ההשכלה הגבוהה ניתן להצביע על מגמת גידול  .גידול במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה

 2006-ב. 1,454-ל 1,091-מ :2005-2001יוצאי אתיופיה בין ) לא כולל מכינות(במספר הסטודנטים 

 .סטודנטים 1,605עמד על  2007-והמספר ב, יהיאך לאחריה על, חלה ירידה קלה

 7.2%-מ( 2001-2005עלה בין השנים  29-20גילאי  קרבב )מכינות כולל לא( שיעור הלומדים   

השיעור עלה שוב ועומד כיום על  2007-וב, )7.2%-ל 7.8%-מ(חלה ירידה קלה  2006-ב). 7.8%-ל

 2001בשנת  15.8%-מ, יה רציפהימסתמנת מגמת על 29-20בקרב כלל גילאי , לשם השוואה. 7.9%

  .2006בשנת  18.9%-ל
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 משנת  עלייה, תלמידים 330-על כ 2007מספר הלומדים במכינות עמד בשנת . הלומדים במכינות

מספר תלמידי המכינות תרם . )לומדים 432( 2005 שנתמירידה ו ,)במכינות לומדים 240( 2001

 .2006-2005וגם לירידה בין  2005-2001בין  במספר הסטודנטים שחללגידול 

  2007 ,ס"הלמ( סקר כוח אדםנמצאו בשיעורים דומים של סטודנטים(. 

 רמת ההשכלה
בעשור  64-22 כלל היהודים גילאילשיפור ברמת ההשכלה וצמצום הפערים בין יוצאי אתיופיה 

  . האחרון

  של  אדם כוח סקרינתונים מלעיבוד מיוחד ( בלבד נות לימודש 8-0אחוז גבוה של מסיימי

. 57.4%- ל 76.6%-מ 2005/06-1995/96שביןירד בעשור  נות לימודש 8-0שיעור מסיימי  .)ס"הלמ

  עלה  שנות לימוד ומעלה 13שיעור מסיימי . 23%-ל 11.5%-עלה מ נות לימודש 12שיעור מסיימי 

 .14%-ל 5.5%-מ

  כלל האוכלוסייה לבין  64-22כלל האוכלוסייה האתיופית גילאי פערים גדולים בהשכלה בין

בקרב יוצאי  57.4%שנות לימוד ומטה הוא  שמונהאחוז מסיימי , 2005/06בשנת . היהודית

 28%לעומת  ,23%שנות לימוד עומד על  12שיעור מסיימי . בקרב היהודים 5.5%לעומת , אתיופיה

. 56% לעומת, בלבד 14%עומד על ומעלה שנות לימוד  13ושיעור מסיימי , אצל כלל היהודים

המהירה יותר ברמת ההשכלה  עלייהבשל מגמת ה, 1995/96-מאשר בקטנים יותר הללו הפערים 

 .בקרב יוצאי אתיופיה

  בקרב הנשים , 2005/06בשנת  . נשים בעשור האחרוןלצמצום הפערים ברמת ההשכלה בין גברים

לעומת ). אצל הגברים 52%לעומת  ,62%(בלבד  נות לימודש 8-0יש אחוז גבוה יותר של בעלות 

הפערים בין ). 12%לעומת  ,15%( שנות לימוד ומעלה 13אחוז גבוה יותר של נשים הן בעלות  ,זאת

 .בשל השיפור המהיר יותר בקרב הנשים, 1995/96-מנשים הצטמצמו לגברים 

 יסודי ותיכוןבית ספר 
 ילדים עולי אתיופיה השיגו ממוצע ציונים . 'ח-ו' ב בכיתות ה"הישגים נמוכים בבחינות המיצ

 . )2007, וכהן בן אריה ,קמחי( 2005ב בשנת "נמוך מהממוצע הארצי בכל תחומי בחינת המיצ

  עמד ממוצע הציונים של עולי אתיופיה על  2005בשנת . יהודיתהאוכלוסייה כלל ה לעומתפערים

 .'בכיתה ח 63%ועל ', היהודים בכיתה ההילדים מממוצע הציונים של כלל  74.5%

 הפערים בין עולי אתיופיה ובין הממוצע יש לשים לב לכך ש .פערים גדלים עם התקדמות הגילה

 . מי הבחינהבכל תחו' כיתה חל' הארצי בחינוך היהודי גדלים בין כיתה ה

 לנתוני מיוחד עיבוד( .לאחר מכןאך ירידה גדולה , 2004עד  2002-שיפור באחוז הזכאות לבגרות מ 

 17עומד אחוז הזכאות לבגרות של יוצאי אתיופיה מתוך שנתון גילאי  2007בשנת . )החינוך משרד

   33.4%-מ( 2004-2002בין השנים  עלייהלאחר מגמת  .2002בשנת  33.4%לעומת , 32.4%על 

-  2007-ה ביולאחר מכן עלי, 29.6%-ל - 2006-ב נרשמה ירידה בשיעורי הזכאות לבגרות, )38.8%-ל

  .32.4%-ל



 

9  

  השיעור . )העומדת בדרישות הכניסה לאוניברסיטה( בגרות איכותיתתעודת בזכאות ל עלייהמגמת

 .2007בשנת  17.7%-ל 2002בשנת  13.8%-עלה מ 17בקרב שכבת גיל 

  ירידה גם ברמה  הייתה 2004נשים לב כי החל משנת . גם ברמה הארציתכאות לבגרות בזירידה

 . אך היא קטנה יותר מאשר בקרב האוכלוסייה האתיופית, הארצית באחוזי הזכאות לבגרות

  האוכלוסייה היהודית הכלליתלעומת מבחינת הפערים  .יהודיתהאוכלוסייה ה לעומתפערים ,

, באוכלוסייה היהודית 17בכלל שכבת גיל  51.8%עומד על  2007שיעור הזכאות לבגרות בשנת 

: הפערים גדולים יותר בזכאות לתעודת בגרות איכותית. בקרב יוצאי אתיופיה 32.4%לעומת 

לעומת הפערים . בקרב יוצאי אתיופיה 17.7%לעומת  ,בקרב כלל האוכלוסייה היהודית 45.8%

. 2007-והצטמצמו שוב ב, 2006-בהתרחבו , 2004עד  2002-האוכלוסייה היהודית הצטמצמו מ

 . 2007עד  2002-בתחום הבגרות האיכותית נרשם צמצום קל של הפערים מ

 נוער בפנימיות של משרד החינוךבני 
מהילדים השוהים  30%-כ .)2007, קמחי ובן אריה( צוג גדול של נוער יוצא אתיופיה בפנימיותיי

גבוה בהרבה אחוז זה . יוצאי אתיופיה ִהנםושל עליית הנוער נהל לחינוך התיישבותי בפנימיות של הִמ 

 בפנימיות מ"במיוחד בהשוואה לשיעור הנמוך של עולי בריה, )2.9%(מייצוגם באוכלוסייה היהודית 

)7.5%.( 

 רווחה 2.2.6
  ַ65%-כ, 2006בשנת . )2006, קובץ נתוני יסוד( שירותי הרווחהלר אחוז גבוה מהאוכלוסייה מוּכ 

הן משפחות עם  43%, םמתוכ). משפחות 17,114(שירותי הרווחה למוכרים יו המיוצאי אתיופיה 

, הן משפחות המוגדרות למעשה כמשפחות מתפקדות 20%-ו, בעיות בין בני הזוג וילדים בסיכון

 .תמצוקה כלכלי עקבבלשכות בעיקר  מטופלותאין להן בעיה חברתית ספציפית והן  ,כלומר

  מהילדים  58%-כ. רות לשירותי הרווחהמשפחות המוּכַ ל משתייכיםמרבית הילדים האתיופים

רובם מגיעים ממשפחות עם , המוכרות בשירותי הרווחהמשפחות ל יםמשתייכיוצאי אתיופיה 

 .בעיות בין בני הזוג וילדים בסיכון

 של נוער אתיופי במסגרות טיפוליות שונות ייצוג
הרווחה והחינוך לנוער בסיכון קיימים אינדיקטורים  ישירותים של משרדפל בהמטונוער בני לגבי 

 . יתר של ילדים אתיופים במסגרות טיפוליות שונות-ייצוגשונים ל

 23%) מבית ספר יסודי עד תיכון(היוו התלמידים האתיופים  2006בשנת  :ביקור סדיר 

לעומת אחוז התלמידים יוצאי  ,זאת. מהתלמידים העולים הנמצאים בטיפול קצין ביקור סדיר

מכלל התלמידים יוצאי  12.7%, לובסך הכ. 15%העומד על , אתיופיה מכלל התלמידים העולים

האחוז המקביל אצל תלמידים יוצאי , לשם השוואה. אתיופיה נמצאים בטיפול קצין ביקור סדיר

 .)2007, קמחי ובן אריה( 7%מ הוא "בריה

 משרד של בסיכון לילדים בפנימיות מהילדים 4.8%, 2005 בשנת :ילדים בפנימיות לילדים בסיכון 

 .2.9%האחוז המקביל בקרב כלל האוכלוסייה הוא  .אתיופיה יוצאי היו הרווחה

 המטופלים ברשות  18-12מכלל בני הנוער והצעירים גילאי  7.5%, 2005בשנת  :רשות חסות הנוער

 .2.7%המקביל באוכלוסייה היהודית הוא האחוז  ,לשם השוואה. חסות הנוער היו יוצאי אתיופיה
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  עבריינות
: פי אינדיקטורים מרכזיים לעבריינות-היקף העבריינות במגמת גידול על נמצא 2005-1996 בין השנים

  בין השנים  ,אולם. מספר קטינים בעלי תיק פלילי ומספר קטינים אסורים, מספר תיקים שנפתחו
 . אנו נציג מספר נתונים הנמצאים בידינו. חלה ירידה חדה בחלק מאינדיקטורים אלו 2007-2005

 ירידה קלה בין , 2004-1996 שנפתחו לקטינים עולי אתיופיה בין תיקיםהמספר עלייה ב  

הגידול . )2009, בן אריה וכהן, קושר; 2005 ,טוראן( 2007-2005וירידה חדה בין  2005-2004

הדומה לגידול הכללי , האתיופית האוכלוסייההטבעי של בגידול בהתחשב , במספר התיקים צפוי

   בין השימספר התיקים שנפתחו לעולי אתיופיה עלה ביותר מפי ש, עם זאת .באוכלוסייה

. בקרב עולי רוסיה 2.5של פי  עלייהיים באוכלוסייה הכללית ונשל פי ש עלייהלעומת , 2005-1996

 2007-2005בין השנים , לעומת זאת. 900על  2005-עמד בפיה שנפתחו לעולי אתיומספר התיקים 

יש לציין כי מספר התיקים הכללי בקרב . 600-ל 900-מ, חלה ירידה משמעותית במספר התיקים

שיעור התיקים של יוצאי אתיופיה מתוך כלל  אך, 3,524-ל 5,000-עולים ירד בשנים אלה מ

 .)2009, בן אריה וכהן ,קושר ;2003, אפל( )17%-כ(התיקים נותר דומה 

  2007-ב. כלל האוכלוסייהלפערים בין עולי אתיופיה  יםמגל לקטין התיקים מספרהנתונים לגבי 

כולל (בעוד שבקרב האוכלוסייה הכללית , 0.03על מספר התיקים לקטין בקרב עולי אתיופיה עמד 

בן , קושר( תיקים לקטין 0.06 -מ "ובקרב עולי בריה, תיקים לקטין בלבד 0.02היה ) םיהודי-לא

 .)2009, אריה וכהן

 עמד מספרם על  2007-ב .עולי אתיופיה תיקים פלילייםעם החשודים  קטיניםהמספר ירידה ב

 . )2008, משטרת ישראל( 2005בשנת  405-ו 2004בשנת  455-ירידה מ, 345

  ה מתוך כלל שיעור קטינים אל היה 2007-ב. חשודיםהקטינים כלל המתוך עולי אתיופיה שיעור

הקטינים  באוכלוסייתייצוגם של הקטינים עולי אתיופיה ל דומה) 2.4%(הקטינים החשודים 

 ). 2.5%(יהודים -כולל לא, הכללית

 עולישיעור הקטינים החשודים עולי אתיופיה בקרב כלל הקטינים . שיעור מתוך קטינים אתיופים 

 הוא, םיהודי-לאכולל , בקרב כלל האוכלוסייה המקבילהשיעור . 1.9%על  2007-ב מדע אתיופיה

 .2.0% דומה ועומד על

 מכלל  10%-עולי אתיופיה מהווים כ הקטינים .קטינים עולי אתיופיה אסירים שיעור גבוה של

שיעורם באוכלוסיית הקטינים שיעור זה גבוה מ. 2006הקטינים האסורים היהודים בשנת 

 . )2007, וכהן בן אריה, קמחי( 1.7%העומד על  ,היהודית

  ראשית .)2006, משטרת ישראל( גם הוא גבוה עולי אתיופיה מבוגרים עברייניםהייצוג של ,

שיעור זה נמצא , בנוסף). 3.7%(בכלל אוכלוסיית העולים  מייצוגםגבוה  העברייניםייצוגם בקרב 

 .2006-ב 8.3%-ל 2004-ב 7%-מ :במגמת עלייה

 אלכוהולבשימוש בסמים ו
 לפי הנתונים של הרשות למלחמה בסמים. זה הם חלקיים ולא לגמרי ברורים הנתונים בנושא

אך , קיימים שיעורי שימוש גבוהים בסמים ובאלכוהול בקרב תלמידים אתיופיים, )2007, אדלשטיין(

 בקרב נוער מנותק השיעורים גבוהים יותר. מ"הם נמוכים יותר מאשר בקרב תלמידים עולי בריה

 .)2003, אדלשטיין(
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 השתלבות חברתית 2.2.7
אך גם , מדדים להשתלבות חברתית מצביעים על אופטימיות גבוהה ועל תחושת בדידות מועטה יחסית

 . על תחושה שאין על מי לסמוך

  אך גם על תחושה שאין , תחושת בדידות מועטה יחסיתמדדים להשתלבות חברתית מצביעים על

נמוכות יותר של תחושת בדידות מיתר קבוצות עולי אתיופיה מדווחים על רמות . על מי לסמוך

אחוז החשים שאין להם על מי לסמוך  ,בקרב עולי אתיופיה, ברם. ואף מילידי ישראל ,העולים

 .בעת צרה גבוה משמעותית מיתר הקבוצות של העולים

 אינדיקאטורים השונים שהצגנו לפי הקשיי ההשתלבות  חרף .תחושת אופטימיות לגבי העתיד

 .לגבי העתיד ותחשים אופטימיעולי אתיופיה וב ר ,בפרק זה

 מיוצאי אתיופיה דיווחו כי הם מרוצים או  78.8%, 2005בשנת . שביעות רצון גבוהה מהחיים

מכון ברוקדייל -וינט'ג- של מאיירס עיבוד( מכלל היהודים 84%לעומת , מרוצים מאוד מהחיים

  ).2005, ס"לסקר כוח אדם של הלמ

  מצב האוכלוסייה האתיופית לעומת עלייההלקליטת  של המשרד הדגשים 2.3
בחלק זה אנו משווים את הדגשים של המשרד כפי שהם באים לידי ביטוי בתקציבו למול 

רכיבים מרכזיים אנו בוחנים את הקשר בין  2בלוח  .ה האתיופיתיהאינדיקטורים על מצב האוכלוסי

 של מצבה לבין ניתוח, 1העל שהוצגו בלוח  קטגוריות פי-על, לקליטת העלייה של המשרד ותתכניב

  :עולות מבחינת הדברים מרכזיות נקודותמספר  .2.2כפי שהוצג בסעיף  האוכלוסייה האתיופית

האוכלוסייה האתיופית מעידה על רמה גבוהה של שביעות , על אף הקשיים הרבים ,כלליבאופן  .1

  .רצון מהחיים בישראל

היקף הפניות . המשרד באוכלוסייה האתיופיתמהווים תחום השקעה מרכזי של  םמוקדיה .2

על  יםמדווחאתיופיה  יוצאי. למוקדים גדל עם הזמן והפניות מתמקדות בתחומי חינוך ותעסוקה

  .במוקדים ועל שביעות רצון גבוהה מפעילותםרבה הסתייעות 

וחשיבותן אף גדלה , קדות בבעיות המרכזיות של העדהתמות המשרד מתכני ,כפי שיפורט להלן .3

אך  ,התקדמות משמעותית בתחום החינוך והתעסוקהבשנות התשעים נרשמה . לאור המגמות

זוכה המשפחה  תחום .התייצבות ואף נסיגה בתחומים שוניםנראית  ואילך 2000 שנתמ

תיכוני -ך תיכוני ועלחינו .יחסית מטעם המשרדמועטה להשקעה אך , רבה להתייחסות ציבורית

בשני  .)2בלוח  6, 5סעיפים (ות תכניהם תחומים המקבלים דגש רב יותר מבחינת התקציב ומספר ה

תחומים אלו הראנו את הפערים הגדולים בין הישגי העולים מאתיופיה לבין כלל האוכלוסייה 

 .2000עדר ההתקדמות מאז שנת יעל ההצבענו ו

תקציב  כוללת ) 1סעיף (אך מסגרת המוקדים  ,קטן יחסיתהתקציב ) 7סעיף (בתחום התעסוקה  .4

מגמות באשר ל. א בתחום זהוה הוחלק חשוב מפעילות ,לנושא התעסוקה נוסף משמעותי

לעומת נסיגה , מאמצע שנות התשעים נשיםההתקדמות רבה בקרב  חלהשניתן לראות  ,בתעסוקה

 .גבריםהבקרב 
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שיעורים מראות המגמות בנושא נוער בסיכון  .)3סעיף (סכום משמעותי מושקע בנוער בסיכון  .5

  בין  שונות ועלייה חדה בשיעורי העבריינותטיפוליות נוער אתיופי במסגרות  ייצוגגבוהים של 

כלל קרב הקשורה למגמות ב ,ירידה בשיעורי הנשירה מבתי הספרניתן לראות , אמנם .2005-1996

 .סמוייםה נושריםמספר האך הדבר מביא לגידול ב, הנוער הישראלי

 שהנתונים מלמדים עלעל אף , בתחום רווחת המשפחה בכללותה נראיתהשקעה קטנה יחסית  .6

 .המשפחהקשיים תפקודיים בתוך  ועלאלימות במשפחה התגברות ה
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בקרב  מגמות לעומת, קטגוריות רחבות לפי ,תןועלּו לקליטת העלייה ות המשרדתכני  : 2לוח 
  *האוכלוסייה האתיופית

  
  נושא

 משתתפים מספר
  לשנה

 המשרד עלות
  )2007, ח"בש(

  
  )2.2 סעיף(  אינדיקטורים פי- על המצב

 ללא(  כללי. 1
 מרכזי

  )הקליטה
  

  : המוקדים. 2
   88,000-כ
  

: שכונות שיקום. 3
   1,100-כ

  

 10,000,000  
  

 2,000,000  

  העולים של האם בשפת חשוב מידע מספק המוקד .
 בנושאים ומתמקד הזמן עם גדל הפניות היקף

  . ותעסוקה חינוך כמו מרכזיים

  אחוז, 2005 לשנת ס"הלמ של אדם כוח סקר פי-על 
 78.8%( מהחיים מרוצים הם כי מדווחים גבוה

  .)היהודים מכלל 84% לעומת ,אתיופיה מיוצאי

 הסברה פעילות. 4  בריאות. 2
- איידס בנושא
  מידע אין

 שימוש מניעת. 5
, בסמים

  : ואלכוהול
 100-כ

  משתתפים

 750,000 -כ  
  
  

 250,000-כ   
  

  
  
  

  קיימים בסמים למלחמה הרשות של הנתונים לפי 
 בקרב ואלכוהול בסמים גבוהים שימוש שיעורי

 מאשר יותר נמוכים הם אך, אתיופים תלמידים
  .מ"היבר עולי תלמידי בקרב

   - רווחה. 3
  בסיכון נוער

  

 התכניות. 7-13
 בסך מיועדות

 600-כ ל לוהכ
   משתתפים

 על הפוך כולל לא(
   ")הפוך

  

 2,000,000-כ  
  
  

  

   משרד של בפנימיות אתיופי נוער של גבוה ייצוג 
  .בסיכון ולנוער לילדים שונות ובמסגרות החינוך

   2005-1996בין  העבריינות בשיעור מהיר גידול 
  .וירידה חדה לאחר מכן

   מבין האסורים האתיופים הקטינים שיעור 
 ממשקלם גבוה האסורים היהודים הקטינים

  .הכללית היהודית אוכלוסייהב

  גבוה הנוער בחסות המטופל נוער של משקלם 
  .הכללית היהודית אוכלוסייהב ממשקלם

   בקרב 17 בגיל הנשירה שיעורי עמדו, 2007 בשנת 
 7.5%- ל בהשוואה ,12%על  אתיופיה יוצא נוער
  .היהודים כלל בקרב

 - רווחה. 4
  משפחה

  

 טיפולי מודל. 15
  אלימות למניעת

  
  

  
  ארצי מגזין. 16

 30,000 -כ            
  
  
  

 
 אין מידע  

  מוכרות אתיופיה יוצאות מהמשפחות 65%-כ 
  .)משפחות 17,114( חברתיים לשירותים במחלקות

  כלל מבין אתיופיה עולי הבגירים האסירים שיעור 
 משיעור מכפול יותר הוא) 8.3%( האסירים העולים
 העולים אוכלוסיית בקרב הבגירים אתיופיה עולי

  .)3.7%( הכללית

  במשפחה אלימות על הדיווח  בהיקף גידול.   

   חינוך. 5
  

  : אתגרים. 18
 300-כ

  משתתפים
: לבגרות אופק. 19

  תלמידים 1,030
 480-כ: פלא. 20

  תלמידים
  

 48,000  
  

 1,144,000  
  

 800,000  
  

  

  אך ,2000 שנת עד החינוך בהישגי משמעותי שיפור 
  .מכן לאחר שונים באינדיקטורים ירידה

  ההישגים ברמת משמעותיים פערים קיימים 
 לבין אתיופיה יוצאי תלמידים בין בלימודים
 נתוני פי-על הכללית מהאוכלוסייה תלמידים

  .2005 בשנת ב''מיצ
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  נושא

 משתתפים מספר
  לשנה

 המשרד עלות
  )2007, ח"בש(

  
  )2.2 סעיף(  אינדיקטורים פי- על המצב

: קיץ קייטנות. 22
  ילדים 8,950-כ

 681: 'א קדמא. 23
  צעירים

24 .ENP תכנית 
 לאומית

 לאתיופים

  

 1,790,000  
  

 1,119,000  
  

 7,200,000  
  

  

  יןב לבגרות בזכאות משמעותיים פערים קיימים 
. האוכלוסייה כללל אתיופיה עולי ב"י תלמידי
  .איכותית לבגרות בזכאות יותר גדולים הפערים

  בין לבגרות זכאותב משמעותיים יותר עוד פערים 
, האוכלוסייה כללל אתיופיה יוצאי 17 גילאי כלל
  .הנשירה בשיעורי המשמעותי הפער עקב

 השכלה. 6
  גבוהה

  : 'ב קדמא. 25
  משתתפים 200-כ
  

  : מכינות. 26
 1,300-כ

  משתתפים

  : אקדמיה. 27
 1,400-כ

  משתתפים

 4,230,000  
  

  

 12,500,000  
  

  

 40,000,000 
 העולים לכל(
 רק לאו
  )אתיופיםל

  גילאי גבוהה להשכלה במוסדות הלומדים שיעור 
 הוא אתיופיה עולי בקרב 2005/6 בשנת 29-20

  .האוכלוסייה כלל בקרב 18.9% לעומת ,7.46%

  במכללות לומדים םאתיופיה םסטודנטימה רבים 
 קל ןאליה ,אוניברסיטאיות שלוחותבו אזוריות

  .להתקבל יותר

  2000-ה בשנות הלומדים בשיעור גידול אין.  

 תעסוקה. 7
  ויזמות

  

  : חייל אשת. 28
  1,100-כ

  : נתניה י"מט. 29
  600-כ

: חממות רשת. 30
  80-כ

  

 300,000  
  

 160,000  
  

 מידע אין  

  על עומד אתיופיה יוצאי בקרב התעסוקה שיעור 
  .היהודים כלל בקרב 71.3% מול 51.5%

  בעשור עלה אתיופיות נשים של התעסוקה שיעור 
  .)49%- ל 23%-מ( אחוז נקודות 25-ב האחרון

  שנות אמצע מאז ירד גברים של התעסוקה שיעור 
  .התשעים

  36%( מקצועיים-בלתי עובדים של גבוה אחוז(, 
  .)7%( היהודים לכלל בהשוואה

 פי הגבוהים העוני משיעורי סובלים אתיופיה יוצאי 
  .ותיקהוה האוכלוסייה משל שלושה

  דיור. 8
  

  : משכנתאות. 31
 3,500-כ

  משפחות

 השתתפות אין
  במימון

  שאר לעומת נמוך אתיופיה עולי של המחייה מרחב 
 מספר 2005 בשנת. ותיקיםווה העולים קבוצות
, 0.75 על עמד אתיופיה עולי בקרב לנפש החדרים
  1.2 הוא הממוצע בהן הקבוצות ליתר בהשוואה

  של יחסית קטן במספר מתגוררים אתיופיה יוצאי 
 במעמד בשכונות המרכז של בפריפריה שוביםיי

  .נמוך אקונומי-סוציו

  65% קבע בדיור מתגוררים אתיופיה מעולי 
, נמוך כלכלי ערך בעלות בדירות אך, שבבעלותם

 במרכזי ןיעדי - ומעטים ציבורי בדיור היתר
  הקליטה

    **84,321,000    כ"סה
  .1 בלוח למספור זהה התכניות מספור  * 
. הכולל כאמור גם עולים שאינם ממוצא אתיופי, )ח"ני שליוימ 40(סכום זה כולל את תקציב האקדמיה   **

  .לא התקבל מידע ןשלגביהומגזין ארצי  ת רשת חממותותכניההסכום אינו כולל את 
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  ותתכניהמידע הקיים על האפקטיביות של ה. 3

סיכום כללי מובאים  ,כמו כן. ותתכניהמידע הקיים על האפקטיביות של הבוחנים את בפרק זה אנו 

ות ובמחקרי הערכה ִמנהליח המידע הקיים במערכות מידע ותינ, מידע על התכניותהשל מקורות 

 .אינטגרטיבי על שני מקורות המידע מבט מובא וכן, המידע מתייחס לתוצאותהמידה שו

  ות תכניסיכום כללי של מקורות מידע על ה 3.1
  הגדרות

 מערכת של התוצאות ועל הפעילות על מידע איסוף של כתהליך מידע תמערכ מגדירים אנו .1

 עצמן התכניות מפעילי ידיב מבוצע זה תהליך. זמן לאורךו אחידים כלים באמצעות, שירותים

  . עיקרי או בלעדי באופן

 זמנית, פעמית-חד כפעולה חיצוני גורם ידי-על המבוצעת לפעולה מתייחסים אנו מחקר במושג .2

  . תקופתית ולפעמים

למידע  שאיתרנו בסקירה זו ואשר מהווים בסיס הניתוחמקורות המידע מוצגים  'בבנספח  1בבלוח 

העומדים לרשות  מינהליהמידע הת ואו מערכ/והערכה ה ימחקרמספר מצביע על הלוח . הקיים

  . המשך פיתוחוהערכת התוצאות של הפרויקט ואשר יכולים לספק מידע לצורך , הפרויקט

   .סיכום של מצב מקורות המידעלהלן מציג  3לוח 

       סיכום מצב המידע: 3לוח 

  מספר  תכניות
  31   שאותרו המשרד תכניות

  19  האחראי מהאגף שאלון התקבל לגביהןש תכניות

  16   מחקרים ואותר לגביהןש תכניות

  19  *מידע מערכת אותרה לגביהןש תכניות

  7  מחקר יש אבל ,שאלון אין לגביהןש תכניות

  11  מידע ומערכת מחקר אותרו הןגבילש תכניות

  24  מידע מערכת או מחקר אותר לגביהןש תכניות

  5  )שאלון או מידע מערכת, מחקר( בכלל חומרים אין

  .מינהליאם יש מערכת מידע  לקבוע יכלנו לא, לא התקבל שאלון והמנהל לא רואיין אם* 

  

 ידי-עלהיה שאלון למילוי הנוכחי דוח הכנת הלצורך  שימושבו נעשה שאחד הכלים המרכזיים 

לא הייתה היענות מלאה למאמץ לקבל מידע על עולה כי הלוח מ. ות השונותתכניהאחראים על ה

 .קיבלנולא  - 12-ומ ,מהאחראים ניםשאלו ותתכני 19-מקיבלנו , התכניות שאותרו 31מבין : ותכניתה

 נמצאתכניות  16לגבי וכי , כלשהי תִמנהלייש מערכת מידע  19-ל, ותתכנימתוך כל המראה גם כי  3לוח 

ולא התקבל שאלון מחקר או מערכת מידע  אותרפרויקטים לא  חמישהרק לגבי  ,לובסך הכ. מחקר
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 ותות גדולתכניחשוב לציין שיש מספר . לא נוכל להתייחס לתוצאות כלל לגביהםש, כמובן .מהאחראי

כמו , בחלקן. ן לא בוצע מחקר הערכהעליהש להשכלה גבוההות תכניפלא וה, כמו שיקום שכונות

  .ותתכנימספקת מידע חשוב על ההקיימת מערכת מידע , בהשכלה גבוהה

ומידת  ,הערכה מחקריבו ותִמנהליההמידע  המידע הקיים במערכות בחינת 3.2
  ההתייחסות לתוצאות

אנו נשתמש . מבחינת רוחב ועומק איסוף המידערצף נמצאות על גם מערכות מידע וגם מערכות מחקר 

ת תכניהכנת ראש הממשלה ל תמשמשת היום גם את ועדה ,כאן במסגרת קונספטואלית של מיון מידע

במסגרת הוועדה פותחה מערכת מוצעת של מדדים לפי . לשיפור קליטת יוצאי אתיופיההחומש 

 ביניים תוצאות ,תפוקות, סוג פעילות, המבחינה בין תשומות ,4המסגרת המושגית המסוכמת בלוח 

  .ותוצאות סופיות

  ות השונותתכניהמסגרת המושגית למיון המידע על ה: 4לוח 

  תוצאות סופיות  תוצאות ביניים  תפוקות   סוג הפעילויות  תשומות
  משאבים

  כוח אדם

  מתקנים

    הפעילויותסוגי 

  

  היקף הפעילויות

  היקף האזורים

  היקף המשתתפים

תפוקות ביניים 
תהליכים חדשים או (

בפרט , שינויים
המובילים לתוצאות 

  )סופיות

תפוקות סופיות 
, תעסוקה: כגון(

יציבות , הישגי חינוך
  )משפחתית

  

עד כמה המערכת  נבחן בפרטו המידע לפי הבחנות אלו ינתייחס לסוג, בניתוח מערכות המידע והמחקר

מידת נבחן את  ,כמו כן .אלא גם תוצאות ביניים ותוצאות סופיות, מודדת לא רק תשומות ותפוקות

, בהכרח ממוחשבאיננו על תוצאות שאוספים מידע ה ,שכן, של המידע על תוצאות הדיווחוהמחשוב 

  .מסוכם ומדווח, מעובד

   ותִמנהלימידע מערכות  3.2.1

בעבור ות תכניעל תוצאות ההקיים בהם מידע לרבות ה ,המנהליותת המידע בסעיף זה נבחן את מערכו

  .תאתיופיהאוכלוסייה ה

  ותִמנהליפיתוח של מערכות מידע  רמות
מתארים את הוי לבחון על רקע ראייה רחבה יותר של מספר ממדים אאת מערכות המידע של המשרד ר

למספר רמות של  ותִמנהליהאת המערכות  לסווגאפשר , בהתאם לכך .אופי מערכות המידע בכללותן

מערכת מידע תפעל ברמה הגבוהה . נגישות ואופי השימוש, אחידות: לפי מספר פרמטרים ,פיתוח

מידע שיטתי על האוספות ות תכנייש . 1 בתרשיםהמתוארים ביותר כאשר תבצע את כל השלבים 

סיכום , עיבוד, חשובנו מגיע למלטיפול פרטני בלבד ואיאך המידע משמש , המשתתפים בכלים אחידים

   .)ת סיכוייםתכנידוגמה טובה לכך היא ( יחידות השדה מלבדגורם אחר למשרד או ל ודיווח שוטף
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  שלבים בהפעלת מערכת מידע: 1תרשים 

            

  ותִמנהלימידע מודלים של מערכות 
איתור המערכות  ,ארצי כמו משרד ממשלתיגורם של לנתח מערכות מידע  כאשר אנו מעוניינים

מידע לבין , יש להבחין בין מידע ברמת המשרד. מספר מישורים במשולבהתבוננות בוהגדרתן מחייב 

ממד נוסף הוא . מידע ברמת יחידות השדהבין ו) עלם, הסוכנות, וינט'כמו הג(ברמת גורמים מתווכים 

ברמת  תמיד מתקיים איסוף מידע. של המידע והיכולת לסכם ולעבד אותו בהתאם לכך המחשובמידת 

. להתבצע ברמות שונות יםתרגומו לדוח רחב והדיון בממצאים יכול, עיבודו, מחשובואבל  ,השדה

  .ומודל ביזורי חלקי, מודל ביזורי מלא, מודל ריכוזי :בסיסיים מודליםשה ושלאפשר לתאר 

 ברמה בדוחות וסיכום עיבוד, להקלדה מועבר אך, בשדה נאסף הפרטני המידע: ריכוזי מודל .1

 להיות יכול הריכוז. מסוכמת בצורה השדה ליחידת מופץ המידע מסוימים במקרים. הארצית

 המרכזית באחריות מחזיק אשר אחר ממשלתי במשרד או, עצמו העלייה לקליטת במשרד

  . לתכנית

. השדה יחידות של ברמה ומסוכם מעובד, ממוחשב, נאסף הפרטני המידע :מלא ביזורי מודל .2

  . הארצית לרמה מופץ המידע מסוימים במקרים

 מתווך גורם באמצעות ומסוכם מעובד, וממוחשב, בשדה נאסף הפרטני המידע :חלקי ביזורי מודל .3

  .הארצית לרמה אותו ומפיץ ארצי לדוח השונות מהיחידות המידע את מרכזה

מתרחשים כבר  והמחשובהאיסוף  ,לדוגמה .טיפוס הללוה אבותשל שקיימות גרסאות רבות  מובן

  . גם אם יתר השלבים מתרחשים ברמה אחרת, ברמת יחידת השדה

כאשר המשרד מפעיל . המשרד ידי-עלת תכניההפעלה של ה מאופןיש לציין שאופי המודל מושפע גם 

. היה דומה יותר למודל הריכוזייההפעלה של מערכת המידע אופן , ת באופן ישיר ובלעדיתכניאת ה

אלא באמצעות גורמים עצמאיים בשדה או  ,יל את השירות באופן ישירכאשר המשרד אינו מפע

 מחשוב איסוף

 הפצה סיכום הדוחות

הסקת , דיון

, מסקנות

דרכי וגיבוש 

פעולה לגבי 

התכניות 

 בהתאם

דיון על 

 רכיוצ

פיתוח של 

מערכת 

 המידע

 עיבוד

פיתוח 

כלים 

 אחידים



 

18  

לא יהיה  הריכוזשייתכן , גם אם המערכת ריכוזית. תהיה פחות ריכוזיתההפעלה , גורמים מתווכים

  .ת ולוקח על עצמו אחריות מרכזיתתכנישותף להמשרד ממשלתי אחר ב אלא ,משרד לקליטת העלייהב

ידי -מופעלות ישירות עלים תירק ש, ניםשאלו ולאמולגביהן ש ותתכניה 19מתוך , בסופו של דבר

מדובר בהפעלה  ברוב המקרים. ריכוזיהמודל פי ה-פועלת עלשלהן מערכת המידע כלומר , המשרד

  . שירותים ספציפיים ידי- עלבהפעלת מערכת המידע , דדיםובמקרים בו, באמצעות גורם מתווך

   אוכלוסייה האתיופיתבעבור ה המשרד לקליטת העלייהשל ות תכניב ותִמנהלימערכות מידע 
מצוין לגבי כל  'בבנספח . קייםההמידע  ו שלנתייחס לאופי, על רקע ההבחנות שעשינו בסעיף הקודם

כל אחת ממערכות המידע הקיימות מפורטות  'גבנספח  ,מנהליתמערכת מידע תכנית האם קיימת 

   .במערכות מידע אלואופי המידע על תוצאות שיש נדון  'הובנספח 

מידע על מערכות השאלון סיפק , בין היתר .ות של המשרדתכני 19על  ניםאנו קיבלנו שאלו, כאמור

 18 אצל .תִמנהליות אלו אותרה מערכת מידע תכנילגבי כל אחת מ. תתכנימידע המשרתות את ה

  .גם מידע על תוצאותהמערכת כללה , מתוכן

אוכלוסיות ל מיועדות גםאלא  ,באוכלוסייה האתיופית עוסקות רקות אינן תכנישחלק מהיש לציין 

זמין באופן במערכת המידע הִמנהלית המידע על האוכלוסייה האתיופית  יש לבחון אם כן האם. אחרות

  .  נפרד מהמידע על כלל המשתתפים

   :בסיכומו של דבר. מערכות המידע 18-מ תלהלן אנו מציגים את האפיון של כל אח 5בלוח 

 המידע אינו ממוחשב ,ובלר ,אולם, אוספים מידע על תוצאות ברמת המשתתפיםות תכניכל הב. 

 אוכלוסיות בהן גם אם נכללות  ,ניתן להפריד את המידע על האוכלוסייה האתיופיתתכניות  17-ב

 .נוספות

מתוך מידע לא בין אם הוא , במערכת המידע המנהלית הוא ממד נוסף משרד לקליטת העלייהדיווח ל

 . מתוך מידע ממוחשבובין אם ממוחשב 

 ות תכני ששברק  ,יחד עם זאת .מתוך מערכת המידע דיווח תקופתי למשרדמוגש ות תכניה 17כל ב

  . באופן חלקי -ארבע בובאופן מלא יותר  - ןמתוכבשתיים , דיווח על תוצאותמדובר ב

 במסגרת ועדת היגוימוגש שותפים ודיווח משותף למספר נכלל בהדיווח למשרד  ,לעתים .  

 דיון בו ברמת המשרדבמידת השימוש במידע ובמסגרת הדוח הנוכחי אין אנו נוגעים ב .  
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   1תִמנהלימערכת מידע  שלגביהן דווח עלבתכניות  תוצאותמידע על : 5וח ל

  
  

  *התכנית שם

 על מידע קיום
 האוכלוסייה
  בנפרד האתיופית

  
  - תוצאות על מידע
  ממוחשב לא

 על מידע
  - תוצאות
  ממוחשב

 דיווח
: למשרד
  תקופתי

  
: למשרד דיווח

  תוצאות
 רק תכנית  המוקדים. 2

  לאתיופים
  חלקי  כן  לא  כן

 בסמים שימוש. 5
  ואלכוהול

 רק תכנית
  לאתיופים

  חלקי  כן  לא  כן

  לא  כן  לא  כן  כן  לסיכוי מסיכון. 8

  לא  כן  לא  כן  כן  סיכויים. 9

 רק תכנית  מגדלור. 11
  לאתיופים

  לא  כן  לא  כן

  לא  כן  לא  כן  כן  צעירים יזמים. 12

  לא  כן  כן  לא  כרגע לא  הפוך על הפוך. 14

  לא  כן  לא  כן  כן  בעלייה זינוק. 17

  כן  כן  כן  לא  כן  לבגרות אופק. 19

  לא  כן  לא  תוצאות ביניים  רק  כן  פלא. 20

לאומית  תכנית. 24
ENP 

 רק תכנית
  לאתיופים

  כן  כן  כן  לא

  לא  כן  לא  כן  כן  ב קדמא. 25

  לא  כן  לא  כן  כן  מכינות. 26

  לא  כן   לא  לא  כן  גבוהה השכלה. 27

  לא  כן  כן  לא  כן  חיל אשת. 28

  לא  כן  כן  לא  כן  עסקי ייעוץ. 29

 חממה. 30
  תעסוקתית

  סדיר לא  כן  כן  לא  כן

  חלקי  כן  חלקי  לא  כן  משכנתאות. 31

  ; כן=  9  17= כן  כ"סה
 תוצאות רק=  1

  ביניים

  ;כן=  6
  חלקי=  1 

  ; כן=  2  18= כן
  חלקיים=  4

  .1 בלוח למספור זהה התכניות מספור* 
  . יש מידע רק על פעילויות ולכן אינה מופיעה בלוח) 3(בתכנית שיקום שכונות חברתי  1
  

  י הערכהמחקר 3.2.2

 המשרדות לאתיופים של תכניבסעיף זה אנו מסכמים את תמונת המצב של המחקר הקיים על ה

 לפעולהבמושג מחקר אנו מתייחסים , כאמור. בעבור האוכלוסייה האתיופית לקליטת העלייה

מציינים  אנו 'ב בנספח. ולפעמים תקופתית ,פעמית זמנית-ידי גורם חיצוני כפעולה חד-עלהמבוצעת 

 תאחכל וממצאיו לגבי ההערכה חקר מאת  מתארים אנו 'דובנספח , איתרנו מחקר תכניותבאילו 

  . מסכמים את אופי המידע על תוצאות שיש במחקרים אלואנו  'הבנספח . אלה ותתכנימ



 

20  

אנו מעוניינים לבחון את המידה שבה המחקרים השונים  ,ותִמנהליהלניתוח של המערכות  בדומה

 .לתהליכי יישוםהמחקרים חסות יש חשיבות רבה גם להתיי, זאתיחד עם . התייחסו לתוצאות

 ,מטרותת השגת המידולעמוד על  יישוםהצורך בשינויים בתהליכי לזהות מאפשרת התייחסות זו 

  . תוצאותה -איתן ו

או תיקים במשטרה , ציוני בגרות, השמה בעבודה :גוןכ ,ניתן למדוד תוצאות לפי מדדים אובייקטיביים

 חומים שמטבעיש ת .מדדים סובייקטיבייםניתן למדוד גם לפי , מעבר לכך. מקרי התעללות מדווחים

תחושת בדידות ותחושת זהות , חיזוק הביטחון העצמי :גוןכ, מדידה סובייקטיבית הדברים מחייבים

  . תתכנישיפורים ותרומות של ההלקוחות מזהים עד כמה לאמוד חשוב , בנוסף. ושייכות

על שאלות הן מבוסס מדד זה . תתכנית או מרכיבי התכנימההלקוחות מדד נוסף הוא שביעות רצון של 

  . ת לאחריםתכניעל שאלות עקיפות כמו הנכונות להמליץ על ה הןו ןרצוהישירות לגבי מידת שביעות 

  הקיים על תכניות המשרד לאוכלוסייה האתיופית סיכום של אופי המידע המחקרי

יוצאת  .תתכנימחקר אחד ל בדרך כלל, ות שלגביהן קיים מחקרתכני 16-כ איתרנו, תכניות 31מתוך  .1

 בשלביםהמחקר התבצע , לעתים. שלגביה אותרו שני מחקרי הערכה" סיכויים"היא התכנית  דופן

ראשית שנות  -חלק מההערכות בוצעו לפני זמן רב יחסית  .סדרת דוחות על פני זמןב שהוצגו

  .ביצוע מחקרי הערכה עדכנייםויש מקום לחשוב על  - האלפיים

בחינה מעמיקה של איכות הנוכחי לא נערכה בדוח . בהיקפם ובעומקם המחקרים מאוד שונים .2

מידה שבה הם מדווחים ל ,הם מספקיםשמידע הסוג ל תהתייחסומובאת בעיקר לא א ,המחקרים

 .האם יש תוצאות חיוביותלשאלה ו על תוצאות

 מפעילים ושלהשל לזווית הראייה תוך התייחסות  תהליכי היישוםבוחנים את כמעט כל המחקרים  .3

האם היקף המשתתפים ; ת יושמותכנימרכיבי ה האם כל המחקרים בוחנים בין היתר. הלקוחות

של מאפיינים  לוהגיעו לאוכלוסיית היעד המתוכננת ואיות תכניההאם ; לפי המתוכנן הוא

בין באסטרטגיית היישום האם יש שונות חשובה ; תתכנימשפיעים על ההמשתתפים התגלו כ

לצורך ( דרכי התמודדות מוצלחותמהן ומים בהן קיי מכשוליםאילו ; תתכנישל היחידות שונות 

 . )תהליך היישוםב אפשריים שיפורים

 . הלקוחות של התכניותכמעט כל המחקרים בדקו גם שביעות רצון  .4

וביצעו מעקב פרטני אחר  ים לתוצאותכמותיערכו ניתוחים נ) 17מתוך  16(כל המחקרים בכמעט  .5

 .דים אובייקטיביים וסובייקטיבייםבמד כמעט כולם השתמשו, בבדיקת התוצאות .המשתתפים

לעמוד ולכן קשה , היא היעדר קבוצת ביקורת או השוואה נקודת התורפה של רוב מחקרי ההערכה .6

את רוב מחקרי  נתמאפייזו בעיה . באוכלוסייהשחלו שינויים החיוביים על תרומתה של התכנית ל

 .המשרד לקליטת העלייהעבור ב שנעשו למחקריםדווקא ספציפית ואיננה , ההערכה שנעשים בארץ

משמעותיים  חיוביים אנו רואים שינויים, ות שבהן המחקרים מדדו תוצאותתכניכל הבכמעט  .7

יושם  המחקרים אחד. כולן ואת תכניממטרות החלק בהתאם ל, משתתפיםבקרב ה התוצאמדדי הב
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התוצאות , נוסףלגבי מחקר . במידה רבה להסתמך על הממצאים ולכן לא ניתן, בלבד חלקיבאופן 

  .אינן כה חיוביות

, בנושאים השונים עם המורכבות של מדידת תוצאות והתמודד שכל מחקרי ההערכה, חשוב לציין .8

ובין אם , המשךבין אם במחקרי , לנצל לפיתוח המערך בעתידשניתן בסיס של מדדים  והעמידו

  .ותִמנהליהמערכות המידע בדים שילוב חלק מהמדב

  סקירה תמציתית – התכניות לגבי תוצאות ממצאי המחקרים
למען  המשרד לקליטת העלייהתכניות של ת הערכלה םמחקריהזה נסכם את הממצאים של  סעיףב

מחקרים על  ובכלל זה שני, מחקרי הערכה 17ו רכנע, כאמור. תחומים פי-על, ה האתיופיתיאוכלוסיה

 )זינוק בעלייהעל התכנית (מחקר נוסף . ת סיכוייםתכניושני מחקרים על ה ת מסיכון לסיכויתכניה

  . משך כשלוש שניםיוי 2008התחיל בשנת 

  : ניתן לשייך לחמישה תחומים  עיקריים לוהמחקרים הל 17את 

 מוקדי קליטה , מרכזי קליטה -ות תכני שתי : קליטה והסתגלות -כללי  .1

 אלכוהולהסברה ארצית בנושא איידס ומניעת שימוש בסמים ו -ות תכנישתי : בריאות .2

 סיכויים, )מחקרים נפרדים לשני שלבים שני(מסיכון לסיכוי , מ"תל -ות תכניחמש : )נוער(רווחה  .3

להגנת חברה מטעם ההפוך על הפוך וחוגי סיירות , )שנערכו בזמנים שונים שני מחקרים נפרדים(

 הטבע

 )  ENP( ת הלאומית לאתיופיםתכניאתגרים וה, אופק לבגרות - ות תכנישלוש : חינוך והסברה .4

ת חממות "י נתניה ורש"עוץ וליווי עסקי במסגרת מטיי, אשת חיל -ות תכני שלוש: תעסוקה .5

 תעסוקתיות

 .להלן יובאו סיכומי הממצאים ממחקרים אלה לפי חמשת התחומים

  קליטה והסתגלות -כללי . 1

 רוב העולים שבעי רצון משהותם במרכז הקליטה. 

 סביב הממוצע(תם לחיים בישראל במידה בינונית או העולים מעריכים שמרכז הקליטה הכין(. 

  עטה יחסיתומ מרכז הקליטה לידע שלהם בשפה העבריתתרומת  ,העוליםלפי הערכת. 

 בעיר מהמחקר על מוקד הקליטה באשדוד עולה כי המוקד מוכר לרוב עולי אתיופיה. 

 ומהמידע שקיבלו במוקד באשדוד קיימת שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות במוקד. 

 57% דיווחו שקיבלו פיתרון לבעייתם באשדוד מהנשים שפנו למוקד 40%-מהגברים ו. 

  בריאות -כללי . 2

  הסברה בנושא איידס משפרת את רמת הידע וההתנהגות המניעתית של המשתתפיםהפעילות. 

 שיפור , אלכוהולבושינוי ביחס לשימוש בסמים , נמצא שינוי בידע לגבי הסכנות שבשימוש בסמים

 .של בני הנוער )שליטה עצמית( בתקשורת בין בני נוער להוריהם ושיפור במוקד השליטה הפנימי
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  )נוער(רווחה . 3

 ולםא .ולכן מתקשה להשיג את מטרותיה ,ת מסיכון לסיכוי סובלת מקשיים ביישוםתכניה, 

 . יםשובים השונייין הבמידת ההצלחה ורמת שביעות הרצון בהבדלים ם מיקיי

 על פי . ם בדרך כלל מקדמות את המשתתפים ותורמות להם במישורים שונים"ות כמו תלתכני

פחות  ןולכן השפעת ,מצומצםבהן אך מספר המשתתפים , ות מעצימותתכניההממצאים נראה ש

 .מורגשת כאשר בודקים את התקדמות כלל אוכלוסיית עולי אתיופיה

 התקבל מה גבוהה של שביעות רצון ורת הפוך על הפוך ניתן ללמוד שיש תכניה תערכהלמחקר ן המ

מספר הפונים ממוצא אתיופי יש לזכור כי , ולםא. תתכניהמשתתפים על תרומת ה מןדיווח חיובי 

המידע לגבי נוער ממוצא אתיופי שפנו בין לא ניתן להפריד דוחות הקיימים כי ביחסית קטן ו

 . שאר המשתתפיםבין למרכז ל

 2008המחקר המאוחר יותר משנת  .שביעות רצון גבוהה של המשתתפיםנרשמה ת סיכויים כניתב 

או הפחתת ממדיה  עבריינותההפסקת של היעד המרכזי  -  ובראשם ,תתכנימעיד על השגת יעדי ה

קטן באופן  תתכניהעבירות שבוצעו על ידי משתתפי המספר  ,הממצאים פי-על. בקרב המשתתפים

נות חוזרת יעל עברית תכניה השפעתלא נבדקה  ,יחד עם זאת .תתכנימשמעותי בתום ה

 .תתכנימספר שנים מתום ה, כלומר ,בפרספקטיבה של זמן

 חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע תרמו לשיפור ברמת ההסתגלות בקרב המשתתפים 

כה למסורת האתיופית ושיפור ברמת התמי, הקשר לחברה הישראליתבאמצעות תרומתם לחיזוק 

 .החברתית מנוער שאינו יוצא אתיופיה

  והסברה חינוך. 4

 עולה כי חל שיפור בכל התחומים ', המכינה ילדים לכיתה א, ת אתגריםתכניערכה על הממחקר ה

דווח על שביעות רצון , כמו כן. ההתקדמות הרבה ביותר הייתה בתחום רכישת השפה. שנמדדו

  .תתכנירבה מה

 ן יש מחקר הערכה הן אופק לבגרות ועליהשות המרכזיות בתחום החינוך תכנישתי ה-ENP . מן

. ניתן ללמוד שסיוע וליווי אינטנסיביים מביאים להשגת המטרותהממצאים לגבי תכניות אלה 

בגרות בזכאות לבזכאות לבגרות רגילה ו, נמצא שיפור בהישגי התלמידים ממוצא אתיופי בציונים

 . איכותית

   תעסוקה. 5

  חונכות , ייעוץ, בנושאים כמו ליוויניכרת י נתניה "עוץ והליווי העסקי מטימרכז היתרומתו של

 ).  15(של יזמים בלבד מספר קטן רואיינו  ,עם זאת. ת עסקיתתכניוהכנת 

  המשתתפות מ 80%-ל 30%ת אשת חיל נמצא שאחוז ההשמה בעבודה נע בין תכנילגבי במחקר

 .ותי בתפיסת הנשים לגבי יציאה לעבודהחל שינוי מה. בקבוצות השונות

 יעת בחיזוק ית מסתכניה .)65%-75%(השמות של שיעור גבוה יחסית  נמצא ברשת חממות

 .מאלו שהושמו בעבודה עובדים במקצועות שלמדו בתכנית 45%-כ. המוטיבציה וקבלת האחריות

  שביעות רצון מהעזרה שניתנה להם הביעואחוז גבוה מהפונים למוקדים לסיוע בנושא תעסוקה. 
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  מידע על תוצאות חיוביות ממחקרי הערכה
, מוקדי הקליטה, מרכזי הקליטה: התכניות בהן נמצאו תוצאות חיוביות ממחקרי הערכה הן ,סך הכל

מסיכון , אתגרים, מ"תל, תכנית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול, פעילות הסברה בנושא איידס

הפוך על , תכנית רב תרבותית של החברה להגנת הטבע, )2008קר שנערך בשנת במח(סיכויים , לסיכוי

  .י נתניה ורשת"מט, אשת חיל, ותכנית עתידים SPACEתכנית , אופק לבגרות, הפוך

   י במשולבהמחקר המידעפי - עלו הִמנהלי המידעפי -על תוצאות התכניותניתוח  3.2.3

הן במידע  ותתחשבתוך ה, התכניות על תוצאותהמצוי בידינו  עאנו מנתחים את המיד, בסעיף זה

 יחדעל תוצאות משני המקורות מסכם את המידע  'הנספח . המחקריםמ הןות וִמנהליערכות ההממ

, תוצאותה לע ִמנהליהאם יש מידע , תוצאותה על מחקרממצאי קיימים אם הכל תכנית ומפרט לגבי 

 תוצאותהאם ה ניתן לראות ,כמו כן. ד לקליטת העלייהמשרומדווח ל ממוחשב המידעהאם  ,ואם כן

  .'מסכם את התמונה העולה מנספח ה 6לוח . חיוביות או לא

   ריכוז התוצאות ממחקרי הערכה וממערכות המידע המנהליות: 6וח ל

 מספר תכניות  

  31  כלל התכניות

  15  תוצאותעם דיווח על  הערכה  מחקר נערך שעבורן תכניות

  18 האתיופית האוכלוסייהלגבי  תוצאות הכוללת ִמנהלית מידע מערכת להן שיש תכניות

  7  מתוכן מדווחות למשרד הראשי

  15  הערכה ממחקר כלשהן חיוביות תוצאות תכניות עבורן יש

  3  *המנהלית המידע ממערכתכלשהן  חיוביות תוצאותתכניות עבורן יש 

  23  תוצאות תכניות עבורן קיים מידע ממקור כלשהו על 

  17  בצורה כלשהי למשרד הקליטה מדווחתכניות עבורן המידע : מתוכן

  16  ממקור כלשהו חיוביות כלשהןתכניות עבורן קיים מידע על תוצאות 
    בכולן קיים גם מחקר*
  

  . בכמחצית מהתכניות יש דיווח על תוצאות חיוביות ,לסיכום

  בו שהעמקת השימולקווים להמשך פיתוח המידע ו. 4

מידע לא מבוטל על  המשרד לקליטת העלייהסמך הסקירה ניתן בהחלט לקבוע שעומד לרשות -על

. יותר על היקף הפעילות ותהליכי היישוםאף ומידע רחב , האתיופית אוכלוסייהות לתכניתוצאות ה

. מובאת בחשבון התוצאותתפיסתם את גם ו, משמשים מקור חשוב למידע בהערכות האלה הלקוחות

על מידה מועטה ורק ב ,המידע על התוצאות מבוסס בעיקר על מחקרי הערכה חיצוניים, יחד עם זאת

למידע על יותר בות חשובה ִמנהלימערכות התרומתן של ה, בצד המחקר. ותִמנהלימערכות המידע ה

   .קווים כלליים להמשך פיתוח המידעמתווים זה אנו בפרק . הפעילות ועל טיב היישום

 ואת האסטרטגיה לעתיד יש לבחון על רקע המצב הכללי לקליטת העלייהמשרד את המצב הקיים ב

הארגונים  .ח יחסית למדינות מערביות אחרותמפות שאינו, בתחום המדידה הקיים היום בישראל

מוטלת , לכן. נהלותםכנורמה בהת ,בעצמם מערכות מידעבהכרח מפתחים אינם המספקים שירותים 
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עד  אך, ארגונים אלועם עובדות העל מערכות מרכזיות המידע  לפתח את נושא מערכותיותר אחריות 

  . לא ניתנה לכך עדיפותכה 

מוצא את אינו , על כןו, באופן מעמיקמעובד אינו או , מעובד אינו שכן נאסףהמידע  לעתים, מעבר לכך

הקיימות  המחשוב תשתיות, כמו כן. מקומו בתהליכים שונים של פיתוח השירותים והקצאת מקורות

   .במשרדים לא בהכרח יכולות לתמוך ביוזמות הפיתוח של מערכות מידע מנהליות

דה ולפעמים ביוזמת שאנשי הלפעמים ביוזמת  ,בתחום משמעותייםחלים שינויים  ,זאתיחד עם 

בא לידי  הדבר. חיצונית מהמשרדים לפתח את הנושאהדרישה גוברת ה ,בנוסף .המשרדיםהנהלת 

בתהליך ההכנה ו, תהליכי תכנון ומדידת תוצאותלגבי ביוזמה הנוכחית של משרד ראש הממשלה ביטוי 

מערכת למדידת תוצאות  נבנתהכחלק מתהליך זה  .ת החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיהתכנישל 

הולכת ומתחזקת , כמו כן .המשרד לקליטת העלייהאשר תפעל באחריות  ,תהתכניואחר  קבעמצורך ל

 אף, ולעתים ,ותהתקציבים והחשבות במשרד האוצר לשלב מדידת תוצאות ביוזמות חדש ףגאת דריש

  . תוצאות על, ובכלל זה, לבסס התקשרות עם גורמים מפעילים על מדדי ביצוע

הוא  ופעילותמשחלק משמעותי בכך  המשרד לקליטת העלייהשל ייחודו בחשבון את  להביאיש , כמו כן

- עלשליטה פחות משרד ליש  ,לכן .פי פעולהיתותוך יצירת ש ,הפעילות של משרדים אחרים תגבור

  . יםשל הארגונים המספקים את השירות מידעמערכות  ן שלתוחפי

  .להלן קווים להמשך פיתוח המידע ולהעמקת השימוש בו

 קביעת סדר עדיפות 4.1
קבל את מלוא המידע הדרוש נוכל לשלא מובן מאליו . פיתוח מקורות מידע מחייב השקעת משאבים

צורך בקביעת סדר על כן יש ו, גדולבין המידע הקיים לבין צורכי המידע הוא הפער . בכל נקודת זמןלנו 

ברת החשיבות של קביעת סדר עדיפות לגבי גו, ככל שמצב המידע הבסיסי פחות מפותח. תיועדיפו

סוגי , תכניות, מבחינת אגפים(פתח מערכות המידע שיש ללגבי המידע שיש לאסוף ובהתאם לכך 

 ,מוגבלת יחסיתהיכולת של מדינות קטנות לענות על צורכי המידע  .)ועוד סוגי נתונים ,אוכלוסיות

 יותר אחוז קטןהמידע מערכת העלות של פיתוח כך מהווה , יותר ב הפעילות גדולתקציש מכיוון שככל

 במיוחד לקביעתנדרשות  ,פעילות שלהן קטןשתקציב ה, מדינות קטנותמכאן ש .)יתרון לגודל(ממנו 

   .סדר עדיפות בפיתוח המידע

 מידע  המערכות  של טרותהמ 4.2
 לע מידעהנעשים ב שימושים השוניםלו המידע יש צורך להתייחס למטרות השונותמערכות פיתוח עת ב

  :תוצאותה

 השפעתן תוהרחב ותתכנישל ה תהליכי שיפור עידוד  

  שונות ותתכני ות או ביןתכנילחיזוק ( משאבים בהחלטות על הקצאתשימוש במידע על תוצאות( 

 ות לגורמים מממנים שוניםתכניה שיווק 

  לציבור או לקבוצות אינטרסים שונותדיווח 
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 סוגים שונים של תוצאות 4.3
ניתן להגדיר מטרות גם במישורים  מבחינת התרומה למשתתפים תתכנימעבר לאפקטיביות של ה

לדרבן את גם  אלא ,הוא לא רק לספק שירותים לעולים המשרד לקליטת העלייהתפקידו של  .נוספים

ולייעל  הלשפר, להרחיב את היקף הפעילותהם לעודד ולסייע ל, כלומר. הפעילות של גורמים אחרים

ות חדשות בשלב ההתחלתי עד שמערכות אחרות יכולות ומוכנות תכניסיוע למדובר ב ,לעתים. תהוא

ות אכן נקלטות תכניא המידה שבה היתוצאה נוספת מבחינת המשרד ה ,לכן. ןולהפיץ אותלקלוט 

 ,לממד הזה בסקירת מערכות המידע בצורה שיטתית בדוח זה לא התייחסנו. ומופצות בתוך המערכת

  . מידע מסוג זה לגביהדיווח של המשרד  יכולת אתגם ברור שיש צורך לחזק  ךא

  דע על תוצאותחיזוק תהליכי הדיון במי 4.4
, לכן .ןמה שיקבע את התועלת של מערכות המידע והמחקר הוא מידת השימוש בה, בסופו של דבר

מידע על התפוקות  על בסיס ותתכניתהליכי הדיון השוטפים על התפתחות החשוב לחזק את 

 .והתוצאות לפי אינדיקטורים מוסכמים

  ותִמנהליהמידע המערכות של מחקר והמשולב של פיתוח אסטרטגיה ל 4.5
 :מספר קטגוריותלניתן למיין את מקורות המידע 

 שוטףהמספקות מידע  ותִמנהלית מידע ומערכ 

 פעמיות-ת פנימיות חדובדיק 

 או תקופתי פעמי-מחקר חיצוני חד 

סדר עדיפות בכל להציב אותם בחשוב להתייחס לשילוב הנכון של מקורות אלה ו, בפיתוח אסטרטגיה

נים בשיתוף כל הגורמים בחינה מתמדת של פיתוח המקורות השוהדבר מחייב  .נקודת זמן

  .םהרלוונטיי

. תתכנית ותכנילגבי כל  עלויות שונותהוא כרוך ביתרונות שונים ויש לו להמערכות הד מסוגי כל אחל

את לבחון שיש אלא , קו מנחה כללילכך נציין שלא ניתן לקבוע  ךא, באשר לכךהמקום לפרט זה אין 

  . הלגופָ ת תכניכל הדברים ב

מערכות מידע . בין סוגי מקורות המידע השוניםבחשבון את קשרי הגומלין  להביאיש , כמו כן

המחקר החיצוני יכול להוות , להפךו ,מפותחות יותר יכולות להוות בסיס חשוב למחקר החיצוני

משרדיים -ם פניםלבנות תהליכיאפוא חשוב . תוהזדמנות חשובה לפיתוח מערכות המידע השוטפ

  .וללרו את מיצוי ההזדמנויות השיאפש

המשרד , אכןו .למידע על תוצאותהעיקרי המקור מהווים כיום מחקרים חיצוניים , כפי שראינו

. ותִמנהלילתרום לפיתוח מערכות מידע  שיש ביכולתם, ביצע מחקרים במגוון תחומיםלקליטת העלייה 

פיתוח כלי בומומחיות בהגדרת המדדים הרלוונטיים ורבים משאבים נדרשים מחקר ל ,מטבע הדברים

. תִמנהלימערכת מידע  ה שלפיתוחלצורך קיצור תהליך ניתן לנצל פיתוח זה  ,לכן .ותיקופם מדידה

 השימוש במידע יתוחלפיכולת לשמש  וניצולוהמידע אופן ניתוח לגבי  מהמחקר תובנות, בנוסף
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הזמנת המחקרים ובשלב עת בלבדוק חשוב , פוטנציאל זה על מנת לממש. ותִמנהליבמערכות המידע ה

לתכנן מראש את  ואף ,מנהליותהם יכולים לתרום לפיתוח מערכות מידע  כיצד השימוש בממצאים

 .כיוון זהב המחקרניצול 

 ִמנהליהאפיקים לפיתוח המידע  4.6
 :הםטבי שליניצול מבדוק לאשר ראוי , ניתן להבחין בין שני אפיקים לפיתוח המידע

אינו מדווח למשרד ונאסף ברמת השדה רב מאוד מידע , כאמור - קייםהמידע הגברת זמינות ה .1

ולפעמים מחוסר תשומת , המידע סיכוםעל מקשה החשוב מהיעדר ִמ  מצב זה נובע בחלקו. הראשי

פוטנציאל המערכות  של יצוימאפיק פעולה ב, לכן. לב לפוטנציאל הקיים במערכות המידע

 . עשוי להיות גם חשוב וגם יעיל מבחינה כספיתהקיימות 

איסוף מידע חשוב לתת את הדעת ל, מעבר לניצול המידע שכבר נאסף - מידעההרחבת איסוף  .2

 . מרכזייםנוסף בנושאים 

  מקורות מידע לאומיים כמקור מידע נוסף 4.7
ות הספציפיות תכניהתייחסנו למגמות הארציות בנוסף לניתוח של המידע על ה דוח זה במסגרת

ס "הסקרים של הלמ: ותרהמידע על המגמות הארציות נלקח ממספר מקו. ןבהשהמשרד מעורב 

ות ארציות כמו ִמנהלינתונים ממערכות מידע  ;)סקר חברתי, סקר כוח אדם(תעסוקה כגון ם מיתחוב

 ות של המשרד המופעלות ברמהתכניחלק מה, כמו כן. ב של משרד החינוך"מיצהבגרות והציוני 

 נוצלו במסגרת הניתוח ,מגמות ארציותבסיס למידע על מהוות אשר ו, סטודנטיםנהל היכמו מ ,ארצית

  . בדוח זה

  :חשוב לנצל את המידע הארצי לשתי מטרות

נעשה שימוש  ENPת תכניבמסגרת : הלדוגמ. ות ספציפיותתכניעל התוצאות של נוסף מקור ידע  .1

  . תתכנישבהם מופעלת הספר הבתי  תוך זיהוי, בקבצי תעודת הבגרות

אנו כחברה  לראות כיצדהארציות מאפשר ניתוח המגמות  :יותובסיס לקביעת סדרי עדיפ .2

 . מתמודדים עם אתגרים שונים

לפתח  במקבילוות ספציפיות תכניהצורך לנצל מידע לאומי לגבי לערוך בחינה מקיפה של חשוב  ,לכן

כל לו יםמשאב חשוב לכל המשרדה ווהתואת המשרד שרת תאשר  ,מתכונת קבועה לניתוח המגמות

  . הפועלים בתחום

 מדיניות מול שותפים והתקשרויות עם גורמים מתווכים וגורמי שדה 4.8
יש . תתכניה המשרד בהפעלת להתחשב במידת מעורבות הצריכאסטרטגיית המידע של המשרד 

גורמים אחרים  ידי-עלות המופעלות תכניהמשרד לבין  ידי-עלות המופעלות ישירות תכנילהבחין בין 

ניתן להבחין ברמות שונות של  גורמים אחרים ידי-עלהמופעלות ות תכניגם ב. המשרדובתמיכת 

 . האחריות תחלוקלהמימון של המשרד ו לרמתהקשורות  מעורבות
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מידת את לקבוע את אופי מערכת המידע ובלעדית הלמשרד יש את היכולת  ,במקרה של הפעלה ישירה

המשרד , מימון המשרדבו אחריותבגורמים אחרים  ידי-עלכאשר התכנית מופעלת גם . ההשקעה בה

   .בנוסף למפעיל הישיר, תפקיד חשוב בפיתוח מערכות המידע יכול למלא

מערכות על לקליטת העלייה משרד השפעת ה ,במקרים אחרים שבהם גורמים אחרים הם הדומיננטיים

. קיים במסגרות השונותהכמובן לדרוש דיווח מתוך המידע כול אף שהוא י, מוגבלת יותר המידע

ובעידוד הגורמים להעמקת המידע המידע יכול גם למלא תפקיד חשוב בהעלאת חשיבות  המשרד

דווקא בחלק מהתכניות ה להתקבל החלטה למקד את ההשקעה משרד יכולב, מעבר לכך. והדיווח

לגבי  הןלגבי ביצוע פעילויות מחקר והן ר נכון הדב. לקדם את הנושא כךוב ,בהרחבת המידע והידע

  . ִמנהליחיזוק המידע ה

מארגונים הדיווח להתייחס לאופי דרישות פיתוח המידע חשוב במהלך התיעדוף בתחום  ,אם כן

ות תכניגם בבחירת ה .ולתפקיד המשרד בסיוע לארגונים להיענות לדרישות אלותומך בהם המשרד ש

  . אפשרויות המדידהכדאי להביא בחשבון את הקריטריון של , שהמשרד מוכן לתמוך בהן

  יצירת בנק מדדים 4.9
ר קטלוג מסודאחת הדרכים היא ליצור . מידעיש לחשוב על דרכים לייעל את תהליך פיתוח מערכות ה

מערכות במחקרים שבוצעו או בתחו שפו מדדי התפוקות והתוצאות קטלוג זה יכיל את. באגף המחקר

בנק המדדים  .הקטלוג יכיל את הכלים אשר שימשו למדידתם ,בנוסף .של המשרד ותִמנהליההמידע 

 . עתידבח מדדים ותיפעת ב החוסך זמן ומשאבים יכול להוות משאב חשוב

 סון ולעיבוד מידע של המשרדחחיזוק התשתיות לא 4.10
השוואה ב ,תמיכה בנושא אחסון ועיבוד מידעמשרד בהאגפי ם של צרכיהאת לעומק חשוב לבחון 

בהתאם , כמובן, כל זאת. דרכים אפקטיביות להיענות לצרכים אלו זהותול ,יוםכליכולות הקיימות 

 . קבע המשרדילסדר עדיפות ש

 לעולי אתיופיהשנתית -הרבמשרדית - הביןת תכניניצול הזדמנויות הטמונות ב 4.11
לעולי שנתית -הרבמשרדית -ביןהת תכנימילא תפקיד מרכזי בפיתוח הלקליטת העלייה המשרד 

 הדיווח עלהדיווח התקציבי ו ,תתכניתפקיד המתכלל של יישום ה .2008-אתיופיה שיצאה לדרך ב

  . התוצאות נמצא בידי המשרד

ת תכניה. ה בקשת רחבה של נושאים וריכוז מאמץ במספר שכונותית כוללת הרחבת העשיתכניה

קידום  ,שיקום שכונות ,גבוהההשכלה : שרד מעורב בהם ישירותממתייחסת למספר תחומים שה

סיוע  ,ל"הצלחה וקליטה בצה ,אלימות במשפחה ,דיור ,נוער בסיכון ,פעילות המוקדים ,תעסוקה

 . םיאחר הצהריבשעות לימודי 

תפוקות , ת היא הדרישה להגדיר מערכת של בדיקת תשומותתכניאחד ההיבטים הייחודיים של ה

והובל במשותף , תהליך זה בוצע עם כל אחד מהמשרדים הנוגעים בדבר. ותתכניותוצאות לכל אחת מה

המכון . מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמשרד ראש הממשלה ובסיוע ו המשרד לקליטת העלייה בידי
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הוגדרו מקורות מידע  ,מעבר לכך. סייע בגיבוש עקרונות התהליך והגדרת המדדים מול כל משרד

 משרד לקליטת העלייהפלטפורמה והזדמנות ל מהווהתהליך זה  .ךלבדיקת המדדים כחלק מהתהלי

  . שנתית-הרב תתכניגם מעבר ל ,לפתח את מערכות הדיווח שלו בנוגע לאוכלוסייה האתיופית

  :תתכניבחשוב להזכיר כמה רכיבים , בהקשר זה

 בין משרד הקליטה לבין המשרדים  משרדית יצרה מערכת הסכמות-ת הביןתכניהעבודה על ה

   . ים לתחומי הפעולה של משרד הקליטה למול יתר המשרדיםירים לגבי המדדים הרלוונטהאח

 ות שבהן יש לפתח ולהעמיק את מערכות תכניכבר זוהו מספר  משרדית-הבין תתכניבמסגרת ה

הצורך לפתח את מערכת המידע בולטת היא  דוגמה. את המדידות שהוגדרוכדי לאפשר המידע 

כבר , אם כן, משרדית-הבין תתכניה. לעמוד על היקף מסיימי תוארמנת -מינהל הסטודנטים עלב

 .טומנת בחובה מספר כיווני פיתוח

 אלא גם לפעולות  ,מידע מנהליותלא רק למערכות  ,בבניית מקורות המידע הייתה התייחסות

ברמה  יםמדובר בעיקר בסקר. אחר התוצאות במישורים שוניםלצורך מעקב מחקר מיוחדות 

קר צעירים ארצי שיכול להוות בסיס למדידת התוצאות במספר מישורים בקנה סבהשכונתית ו

 . ִמנהליפעולות מחקר ותהליכי איסוף מידע  המשלבתהדבר מדגים את החשיבה . מידה ארצי

 מערכת זו יכולה . כל המשרדיםבת מחייבת בניית מערכת למעקב אחר הדיווח על תוצאות תכניה

ות משרד הקליטה המיועדות לאוכלוסיה תכניאת כל מידע הכוללת  להוות בסיס למערכת

 . האתיופית

 אוכלוסייה האתיופית יכול לשמש משאב ובסיס לכל פעילות עבור הב המידע יש לזכור גם שפיתוח

עולים גם משרתות ות תכניחלק מהמשום ש, זאת. עם כל קבוצות העולים לקליטת העלייה המשרד

  .הפעולה והמדדים הרלוונטיים חופפים במידה רבהתחומי ש משום, וכמובן, מארצות אחרות

 מחייבת דיון תקופתי על תוצאות המעקב וריכוזם בדוח תקופתי משרדית -הביןת תכניה

 יכולים לשמש את משרד לקליטת העלייהבהובלת הדוח כנת התהליך הדיון ועצם ה. אינטגרטיבי

 .כלל הפעילות עם עולי אתיופיה ועולים אחרים

  סיכום 4.12
 .למדוד תוצאות למדוד תוצאות במשרד הקליטהנעשו צעדים משמעותיים בבניית היכולת לומר ש תןני

שכבר נאסף במערכות  מקיף את כל המידעהדיווח על המידע מהשדה למרכז אינו  ,לעתים, עם זאת

ז המידע באגפים השונים לטובת הנהלת המשרד וכילרלעשות מאמץ נוסף ניתן , כמו כן. ותִמנהליה

  .מנוצלשאינו פוטנציאל להצביע על הניתן בהחלט . ולהעמקת הדיון והשימוש בו

פיתוח מידע נוסף בראייה משולבת של פיתוח בנוגע לאת הדיון האסטרטגי להעמיק חשוב  ,בנוסף

של המשרד י הדרישות אופלהדיון צריך להתייחס . ותִמנהליהמחקר ושל פיתוח מערכות המידע ה

  .לתפקיד המשרד בסיוע לארגונים להיענות לדרישות אלוו ויד- עלארגונים הנתמכים המלדיווח 
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נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר ות עבריינאקטיביים וסיכושימוש בחומרים פ .2007. 'א, אדלשטיין

   .ירושלים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים .העמים

יטה סהאוניבר, הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה ."סיכויים"ת תכני. 2008. 'א, אדלשטיין

    .ירושלים ,העברית

 תקליטלמשרד ה.  2004סיכום פעילות לשנת . מוקדי קליטה לעולי אתיופיה . 2007. 'ד, אוחיון

  . ירושלים, העלייה

רטנס הופמן יועצים מ.  מחקר הערכה -מ "ת תלתכני. 2006. 'י, יבלברגו  ;'מ, שבתאי ;'י, אזרחי

  . תל אביב, מ"לניהול בע

המדד השנתי להשתלבותם של העולים : מדד רופין. 2007). עורכות(; 'ס, אשווילי'אצ'צ; .'ק, אמית

  .עמק חפר, המרכז האקדמי רופין .ח למשרד הקליטה"דו, 2ח "דו –בישראל 

הקליטה , מוגש לוועדת העלייה. 2003 יוניב 4. נוער עולים חדשים-עבריינות בקרב בני. 'א, אפל

 .והתפוצות

המועצה הלאומית . שנתון סטטיסטי, ילדים בישראל. 1997. 'מ, קמחי; 'י, ציונית; 'א, אריה-בן

 .ירושלים, למחקר ופיתוחהמרכז , לשלום הילד

המועצה הלאומית  .שנתון סטטיסטי, ילדים בישראל. 2001. 'מ, קמחי; 'י, ציונית; 'א, אריה-בן

 .ירושלים, המרכז למחקר ופיתוח, לשלום הילד

המועצה הלאומית . שנתון סטטיסטי, ילדים בישראל. 2006. 'מ, קמחי; 'י, ציונית; 'א, אריה-בן

 .ירושלים, למחקר ופיתוחהמרכז , לשלום הילד

מכון . סופי דוח -בשילוב אתגרים ' מחקר הערכה של תכנית הכנה לכיתה א. 2008. 'א, יעקב- בנדס

  .ירושלים, סאלד
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מתוך אתר הרשות  .6' מחקר אפדימיולוגי מס. 2005',ד, שטיינברג ;'ר, אזרחי  ;'ר, המבורגר-בר

 .למלחמה בסמים

  .  ירושלים, לבין עלם המשרד לקליטת העלייההסכם התקשרות בין . הפוך על הפוך .2007. 'צ, גבאי

מגמות וכיווני פעולה להתערבות בקרב יוצאי : מצגת. 2007. 'ר, טילקין;  'ד, רבי-בן; 'ט, דולב

מיפוי והצעת מענים , במסגרת הועדה הבין משרדית לבדיקה. המוכרים לשרותי הרווחה, אתיופיה

  . ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. בתחומי הרווחהלבני הקהילה האתיופית בישראל 

  .53' מס, 2002 לישראל סטטיסטי שנתון, המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה

סטודנטים  ,נתוני סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, נתונים סטטיסטים, המועצה להשכלה גבוהה

מתוך אתר המועצה להשכלה , ו"תשס -א "תשמ, במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר וסוג מוסד

 http://www.che.org.il/template/default.asp?maincat=5&catID=12: גבוהה

, המוסד לביטוח לאומי. ת"מודל רש-ת תעסוקתית עבור בלתי מועסקיםתכני .2006 .'ש, הנדלס  

  . ירושלים

- מאיירס.  ממצאים חדשיםתמצית : שילוב יוצאי אתיופיה בחינוך ובתעסוקה .2006 .'א, צדיק- וולדה

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג

  . ירושלים ,האוניברסיטה העברית. ת סיכוייםתכנימחקר מעצב  .2006. 'ש, וייל

, בנק ישראל .כלכלית-תמונת מצב חברתית: השתלבות עולי אתיופיה בישראל: מצגת .2007 .'נ, זוסמן

    .ירושלים

. 2001/2השכלה ותעסוקה : ישראלים ממוצא אתיופי. 2004 .'א ,צדיק-וולדה- ו ;'י, קינג ;'ג, חביב

" הפקת לקחים ומסקנות לקראת העתיד, תמונת מצב, קליטת עולי אתיופיה"הרצאה שניתנה בכנס 

  .ירושלים, המשרד לקליטת העלייהבחסות 

עדת והצגה לו. ת כוללת לקידום בני העדה האתיופיתתכניהתנעת תהליך בנייה של  .2007. 'ג, חביב

   .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס.  לים בנושא הטיפול בעולי אתיופיה"מנכ

מעקב אחרי אינדיקטורים מרכזיים למצבה של האוכלוסייה . 2010. 'א, שץ'; ח, אילת-הלבן'; ג, חביב

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 10-560-דמ. )2דוח מספר ( האתיופית ברמה הארצית

: פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית. 2010. 'ח, אילת-הלבן'; ג, חביב

-וינט'ג-מאיירס. 10-558-דמ. )3דוח מספר ( מעקב אחר תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

  .ירושלים, מכון ברוקדייל

מעקב אחר יישום דוחות   -מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים עולי אתיופיה . 'י, טוראן

 )עבריינות. (הקליטה והתפוצות, מוגש לוועדת העלייה. 2005בינואר  30 . והחלטות בנושא
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המשרד לקליטת . 2007ויעדים לשנת  2006סיכום פעילות מוקדי קליטה לשנת . 2007. 'ד, יאסו

  .ירושלים, העלייה

יזמים  .עוליםיזמים צעירים יקט בקשה להמשך הפעלה והרחבת היקף פרו: מסמך. 2006. 'א, ילוז

    .חיפה, צעירים בישראל

- אוניברסיטת בר, בית הספר לחינוך. ת הרב תרבותית של החברה להגנת הטבעתכניה .2004. 'א, ינון

   .רמת גן, אילן

.    "הפוך על הפוך"הערכה של מרכזי מידע לבני נוער  .2002 .'ל, סיקרון-ואזן; 'פ, ינסקי'סטרבצ- אהןכ

  . ירושלים, מכון ברוקדייל- וינט'ג-מאיירס; הבינתחומי ללימודי ילדים ונוערהמרכז 

: נוער עולה מסיכון לסיכוי: מצגת .2005. 'ל, סיקרון ;'ל, יורוביץ ;'ד, לוי ;'פ, ינסקי'סטרבצ- כאהן

  . ירושלים ,מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. חדרה' ממצאים עיקריים משלב ב

ממצאים עיקריים : נוער עולה מסיכון לסיכוי: מצגת .2006. 'ל, סיקרון; 'פ, ינסקי'סטרבצ- כאהן

  . ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס.  נצרת ואשקלון' משלב ב

הסיוע הלימודי ומרכזי : של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה SPACEתכנית . 2008. 'מ, נבות-כהן

 .מכון ברוקדייל-ינטו'ג-מאיירס. מחקר הערכה -) 2005-2007(הנוער 

ת ספייס תכניהפרויקט הלאומי של יוצאי אתיופיה הערכת : מצגת . 2007. 'ר, ברוך ;'מ, נבות-כהן

מכון -וינט'ג-מאיירס. ו"ת בשנת תשסתכניממצאים נבחרים על יישום ה. למתן תגבור לימודי

  . ירושלים, ברוקדייל

ממצאי ביניים ממחקר : עתידים-ת קדםתכני: מצגת . 2006. 'ש, עמיאל ;'ט, חסין ;'מ, נבות-כהן

-וינט'ג-מאיירס. ו"וייס בשנת תשס-ת במסגרות ברנקותכניממצאים נבחרים על יישום ה. הערכה

  . ירושלים ,מכון ברוקדייל

ממצאים : הפרויקט הלאומי של יוצאי אתיופיה: מצגת. 2006. 'ר, ברוך ;'ד, לוי ';מ, נבות-כהן

  .ירושלים, מכון ברוקדייל- וינט'ג-מאיירס. ראשוניים ממחקר הערכה

. של מחקר הערכה' ממצאים משלב א -" מסיכון לסיכוי"ת נוער עולה תכניה: מצגת. 2005. 'ד, לוי

  . ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

ממצאים : ההישגים בלימודים של תלמידים עולים. 2003. 'ד, ספולסקי; 'א, שוהמי; 'ת, לוין

, משרד החינוך, אסף לקליטת תלמידים עולים ולשכת המדען הראשי. למקבלי החלטותוהמלצות 

 .ירושלים

  . מכון משתנים  .חיל דוח הערכה רטרוספקטיבי-אשת. 2001. 'נ, און-בר; 'מ, רוזליס-לוין
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, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 2004דיווח , +PACT-ו  PACTות תכני). עומד להתפרסם. ('ח, ליפשיץ

  שליםירו

  . ממדי-מבט רב: קליטתם של בני נוער יוצאי אתיופיה. 1998. 'ג, חביב; 'ג, נועם; 'ח ,ליפשיץ

  .)נשירה(מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס. 332-98-דמ

במסגרת " המוכרים לשרותי הרווחה, בקרב יוצאי אתיופיה, מגמות וכיווני פעולה להתערבות"

והצעת מענים לבני הקהילה האתיופית בישראל בתחומי מיפוי , עדה הבין משרדית לבדיקהוהו

 ).מצגת(מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס. הרווחה

סיכום פעילות ונתונים , ו"תשס 2005-6סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים . מנהל הסטודנטים

סיכום פעילות , ד"תשס 2003-4סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים , ה"תשס 2004-5סטטיסטיים 

מתוך  .ב"תשס 2001-2סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים , ג"תשס 2002-3נתונים סטטיסטיים ו

 ./http://www.moia.gov.il/Moia_he/Studentsאתר מנהל הסטודנטים 

 .2005הפשיעה בישראל . משטרת ישראל

 .2006הפשיעה בישראל . משטרת ישראל

-ב"ב תשס"עולים חדשים בראי המיצ. 2007. אגף הערכה ומדידה, התרבות והספורט, משרד החינוך

 .ה של משרד החינוך"מתוך אתר ראמ. ה"תשס

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/KlitatAliya.htm  

- ב"ב תשס"עולים חדשים בראי המיצ. 2006. אגף הערכה ומדידה, התרבות והספורט, משרד החינוך

  .ה של משרד החינוך"מתוך אתר ראמ. ד"תשס

 ,תבת( אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה. 2006. 'וולדה א ;'י, קינג ;'ד, נאון

 ).2006 לדוח אסטרטגי עדכון

מידע . "חינוך, תעסוקה, דיור: היהודים יוצאי אתיופיה בישראל" .2002 .'ב, סבירסקי; 'ש, סבירסקי

  .אביב-תל, מכון אדוה )11(.על שיויון

המכון להגירה . מדד רופין להשתלבותם של העולים בישראל .2007. ואחרים ';הברפלד י ;'סמיונוב מ

   .עמק חפר, המרכז האקדמי רופין ,ושילוב חברתי

בתוך מצגת של בנק ישראל שהוצגה בכנס שדרות לחברה . עיבודים מיוחדים 2005, סקר הכנסות

  .13.5.2007" תעסוקה בקרב עולי אתיופיה בישראל"בנושא 

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2005, 2004, 2003, סקר חברתי
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מתוך דוח ועדת  .ירושלים, ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה .עיבודים מיוחדים 2005, א"סקר כ

ת "יום חשיבה בנושא תכניות תב: "בתוך המצגת, 2007' אוג, המשנה לשילוב יוצאי אתיופיה בתעסוקה

 . 1.5.08, "לעולים יוצאי אתיופיה

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2006, א"סקר כ

שרותי המזון . 2004 - 2003, ב"י -' סקר מצב בריאות ותזונה לאומי כיתות ז -ת צעיר "סקר מב

 .ירושלים, 2005, משרד הבריאות, מרכז הלאומי לבקרת מחלותוהתזונה וה

  .ירושלים, משרד הרווחה. 2006. קובץ נתוני יסוד

  . מכון משתנים .הערכת מרכזי הקליטה ליוצאי אתיופיה. 2007. 'נ, און-בר ;'ק, קופיעץ

  . מכון משתנים .דוח ביניים -הערכת מרכזי הקליטה ליוצאי אתיופיה . 2007. 'נ, און-בר ;'ק, קופיעץ

המשרד לקליטת העלייה . 2009ילדים עולים בישראל . 2009. 'ש, כהן; 'א, אריה-בן; 'ח, קושר

  .ירושלים, המועצה הלאומית לשלום הילדו

 המשרד לקליטת העלייההרצאה בכנס מעסיקים מטעם  .יוצאי אתיופיה בעולם העבודה. 2006. 'י, קינג

     .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס .9.5.06והסוכנות היהודית 

 . 2002לשנת  2004השוואה בין שנת : מעקב אחר עולי אתיופיה באשדוד. 2007. 'א, שרון ;'י, קינג

  . ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

 ;המשרד לקליטת העלייה. 2007ילדים עולים בישראל  .2007. 'ש ,כהן ;'א ,אריה-בן ;'מ, קמחי

  .ירושלים, המועצה הלאומית לשלום הילד

-424-דמ. ת הלאומית למניעת איידס בקרב האוכלוסייה האתיופיתתכניה .2004 .'ר, מצליח; 'ב, רוזן

  . ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 04

ת התערבות רגישת תרבות למניעת השימוש לרעה באלכוהול ובסמים לבני נוער תכני .2006. 'ל, שחר

  . ירושלים, עמותת אפשר ;המשרד לקליטת העלייה ;משרד הרווחה . צאי אתיופיה והוריהםיו

 01-93-מ .ות וכיווני פעולהתכני, מדיניות, אתגרים -שילוב עולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

  . ירושלים, מכון ברוקדייל. 2001. )ע( 01-92- מ; )א(

דוח . למניעת שימוש בסמים בקרב בני נוער עולים והוריהםת תכניהערכת  .2006. 'צ, לבנה ;'ז, שש

, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ;המשרד לקליטת העלייה .הערכה מסכם בשבע ערים

  . ירושלים

חברת מוח  .  .ת למניעת שימוש בסמים בקרב בני נוער עולים והוריהםתכני. 2007. 'צ, לבנה ;'ז, שש

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2007סטטיסטי לישראל שנתון . ירושלים ,מ"בע 10
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  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2005שנתון סטטיסטי לישראל 

סיכום : ת אופק לבגרות לתלמידים יוצאי אתיופיה וקווקז בחטיבה העליונה בשבעה ישוביםתכני

  . ירושלים, וייס-מכון ברנקו; המשרד לקליטת העלייה; וינט ישראל'ג .2006  .ו"שנת הלימודים תשס
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  התכניות הנסקרות במחקר: 'נספח א

  )2007שנת ( ותתכניהיקף המשתתפים והיקף התקציב של ה: 1א לוח

  
  

' מס
 סידורי

  
  
  

  התכנית

  
  
  

  שאלון

  
  

  המשתתפים  היקף
   2007בשנת 

 בשנת התכנית עלות/התקציב היקף
  בשקלים 2007

  
  כוללת עלות

 המשרד עלות
  העלייה לקליטת

        אין  קליטה מרכזי  1
  מיליון 10  מיליון 15-20  אתיופיה יוצאי מכלל 80%-כ  יש   מוקדים  2
  חברתי שכונות שיקום  3

  
 נהנים אתיופיה עולי 1,100-כ  יש

 במסגרת המופעלות מתכניות
  חברתי שכונות שיקום

  מיליון 2   מיליון 67-כ

 ארצית הסברה פעילות  4
איידס ומחלות  לגבי

  זיהומיות

  750,000      אין

למניעת שימוש  תכנית  5
בסמים ואלכוהול 

  להורים וילדים 

  הורים 35- וכ נוער בני 45-כ  אין
 בשנת הסתיימה תכניתה(

2006(  

כולל ( 250,000  
  )המחקרל ע תשלום

תיעוד , שימור -ין 'בהלצ  6
והפצת מורשת יהודי 

  אתיופיה

        אין

שילוב צעירים  -מ "תל  7
ולימודים , בעבודה

  בשילוב מגורים בקיבוץ

 המשרדחניכים במימון  50  אין
נוספים  25( העלייה לקליטת

  )במימון הקרן לידידות

1,700,000  816,795  

נוער  - לסיכוי  מסיכון  8
  עולה בסיכון

 יש
 )חדרה(

  100,000  236,000  יוצאי אתיופיה  25-כ

ליווי נוער  -  סיכויים  9
  עולה עובר חוק

  650,000  1,300,000  אתיופיה יוצאי 100-כ  יש

 יעקב נווהט "מח  10
 שוביתיי תכנית(

 נוער על בדגש כוללנית
  )בסיכון

  115,000  170,000  נוער בני 140-כ  יש

מרכז נוער  - מגדלור  11
  שכונתי

 יוצאי נוער בני 300-כ  יש
  העמים וחבר אתיופיה

935,000  200,000  

 יוצאי נוער בני 120-כ  יש  צעירים יזמים  12
  אתיופיה

200,000  100,000  

 שלתרבותית -רב תכנית  13
  הטבע להגנת החברה

        אין

  38,170 מתוך 5%-כ  יש  הפוך על הפוך  14
 בני לטובת היו התערבויות

  אתיופי ממוצא נוער

3,350,000  520,000  

 למניעת טיפולי מודל  15
  במשפחה אלימות

 משתתפות 150 של אומדן  אין
  מרכזים שישהב

אומדן גס ( 30,000-כ  
 שלושעלות  של

  )ס"משרות עו
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' מס
 סידורי

  
  
  

  התכנית

  
  
  

  שאלון

  
  

  המשתתפים  היקף
   2007בשנת 

 בשנת התכנית עלות/התקציב היקף
  בשקלים 2007

  
  כוללת עלות

 המשרד עלות
  העלייה לקליטת

אלימות  -ארצי  מגזין  16
  במשפחה

  מידע אין  מידע אין  אתיופיה  יוצאי כלל  יש

 השתתפות אין  3,604,426  900-כ  יש  בעלייה זינוק  17
  במימון

 לכיתה הכנה - אתגרים  18
  הקליטה במרכזי' א

  48,000  480,000  300-כ  אין

הכנה  -לבגרות אופק  19
  לבגרות לכיתות 

  ב"י- 'י

 יוצאי תלמידים 1,030  יש
  אתיופיה

4,218,499  1,144,000  

פעילות למידה  - פלא  20
  אחרת לתלמידי 

  ב"י-'ז

  800,000  800,000  תלמידים 480-כ  יש

 בשנת התקיימה לא התכנית  אין  ש"צל  21
2007  

    

  1,790,000    8,950  אין  קיץ קייטנות  22
  1,119,001    צעירים 681  אין  'א קדמא  23
  7,200,000      איןENPלאומי  פרויקט  24
-מכינה קדם -' ב קדמא  25

או הכשרה  אקדמית
  מקצועית

  4,230,000  7,660,000  משתתפים 200-כ  יש

 אקדמיתקדם ( מכינות  26
  )הנדסאים וקדם

  ו"תשס בשנת  יש
  סטודנטים 1,300-כ

 מיליון 18
לכלל (

הסטודנטים 
  )העולים

לכלל ( מיליון 12.5
הסטודנטים 

  )העולים

לימודים  - אקדמיה  27
  גבוהים

  

 1,400-כו "תשס בשנת  יש
  )מכינות כולללא ( סטודנטים

 מיליון 60
לכלל (

הסטודנטים 
  )העולים

לכלל ( מיליון 40
הסטודנטים 

  )העולים

השמה  - חייל  אשת  28
  וליווי בתעסוקה

 יוצאות משתתפות 1,100-כ  יש
  אתיופיה

1,750,000  300,000  

 י"מט- וליווי עסקי ייעוץ  29
  נתניה

  160,000  320,000  משתתפים 600-כ  יש

 חממות רשת  30
  תעסוקתיות

  מידע אין  מידע אין  משתתפים 80 -כ  יש

 השתתפות אין  מיליון 220  משפחות 3,500 -כ  יש  משכנתאות  31
  במימון
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  סיכום מקורות המידע של התכנית :'נספח ב

ן אי שעבורןות תכניה. תתכנית ותכניתרנו לגבי כל יאנו מסכמים את מקורות המידע שאזה בנספח 

  .ולכן לא נתייחס אליהן בסקירה זו ,שלגביהן לא הצלחנו לקבל מידע מהגורמים במשרדות תכנישאלון 

 ,האתיופיבעבור יוצאי  המשרד לקליטת העלייהות של תכנימקורות המידע הקיימים ב: 1בלוח 
  שנבחנו במסגרת המחקר

' מס
 סידורי

  
  תתכניה

שאלון 
 המחקר

  
  מחקר הערכה

מידע 
  מינהלי

  
  הערות

דוח ביניים של מחקר   אין  מרכזי קליטה  1
סוכנות נערך בהערכה ש

)2007(  

    

י על אשדוד מחקר חלִק   יש  מוקדים   2
מכון ברוקדייל נערך בש
)2004(  

דוחות המסכמים את   יש
עבודת המוקדים בשנת 

  2006ובשנת  2004
רק על  -יש     יש  חברתי שיקום שכונות  3

  פעילויות
יקום ות שתכניר ואית

בתחום קליטת  שכונות
  2006עלייה בשנת ה

פעילות הסברה ארצית   4
איידס ומחלות על 

  זיהומיות

 שנערךמחקר הערכה   אין
 )2002(מכון ברוקדייל ב

    

ת למניעת שימוש תכני  5
בסמים ואלכוהול 

  להורים וילדים 

הערכה בשבע  מחקר  אין
חברת  שביצעהערים 
  )2006( 10מוח 

דוח מסכם של רכזת   יש
  2006ת משנת תכניה

תיעוד , שימור -ין 'בהלצ  6
והפצת מורשת יהודי 

  אתיופיה

        אין

שילוב צעירים  -מ "תל  7
ולימודים , בעבודה

  בשילוב מגורים בקיבוץ

 ערכומחקר הערכה ש  אין
  )2006(הופמן -מרטינס

  תתכניהתיאור   
  

נוער  - מסיכון לסיכוי   8
  עולה בסיכון

יש 
  )חדרה(

מחקרי הערכה שבוצעו 
  : במכון ברוקדייל

   )2005(' שלב א* 
  )2006(' שלב ב* 

לא  -יש 
  ממוחשב

  

ליווי נוער  - סיכויים   9
  עולה עובר חוק

 שבוצעמחקר הערכה  *  יש
מכון לחקר הטיפוח ב

  )2005(בחינוך 
 שבוצעמחקר הערכה  *

ברסיטה יאונב
  )2008(העברית 

לא  -יש 
  ממוחשב

  

ת תכני(נווה יעקב  ט"מח  10
שובית כוללנית בדגש יי

  )על נוער בסיכון

  יש רשימת משתתפים      יש

מרכז נוער  -מגדלור   11
  שכונתי

    יש    יש
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' מס
 סידורי

  
  תתכניה

שאלון 
 המחקר

  
  מחקר הערכה

מידע 
  מינהלי

  
  הערות

ת תכניהתיאור   יש    יש  יזמים צעירים  12
  והעלויות 

תרבותית של -ת רבתכני  13
  החברה להגנת הטבע

עבודה הערכה במסגרת   אין
 סמינריונית שהוגשה

לחינוך ס "ביהל
אילן -באוניברסיטת בר

)2004(  

מסמך המסכם את   
  הפעילות

 שבוצעמחקר הערכה   יש  הפוך על הפוך  14
  )2002(מכון ברוקדייל ב

דוח סיכום פעילות   יש
ללא , 2007יוני -ינואר

  פילוח לפי ארץ מוצא
מודל טיפולי למניעת   15

  אלימות במשפחה
        אין

אלימות  -מגזין ארצי   16
  במשפחה

        יש

 2008-החל מחקר ב  יש  זינוק בעלייה  17
  שנים שלושוימשך כ

חוברת פרסומית   יש
  תתכניהמתארת את ה

הכנה לכיתה  -אתגרים   18
  במרכזי הקליטה' א

מחקר הערכה של   אין
  הסוכנות

    

הכנה  -אופק לבגרות   19
  ב"י-'לבגרות לכיתות י

מחקר הערכה של   יש
 2006וייס משנת -ברנקו

 יאחוזלוחות של  *  יש
הזכאות לתעודת 

בגרות בקרב בוגרי 
ה "תשס יםאופק בשנ

  ו"ותשס
מסמך המתאר את * 

  תתכניה
 ENP -נתונים מ* 

פעילות למידה  -פלא   20
  ב"י- 'אחרת לתלמידי ז

  

שאלון נוסף מולא   יש    יש 
 לע החינוךבמשרד 

  תתכניה
צורת למידה  -ש "צל  21

  שונה
        אין

        אין  קייטנות קיץ  22
        אין  'א קדמא  23
מחקר הערכה שבוצע   איןENPפרויקט לאומי   24

  :במכון ברוקדייל
   )2005(דוח ביניים * 
  )2007(דוח מלא * 

    יש

מכינה קדם  -' קדמא ב  25
או הכשרה , אקדמית
  מקצועית

ת תכניר מצב הואית  יש    יש
  2007נכון ליולי 

אקדמית -קדם(מכינות   26
  )הנדסאים-וקדם

דוחות סיכום פעילות   יש    יש
ונתונים סטטיסטיים 

  שנתיים  
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' מס
 סידורי

  
  תתכניה

שאלון 
 המחקר

  
  מחקר הערכה

מידע 
  מינהלי

  
  הערות

  אקדמיה  27
  

דוחות סיכום פעילות   יש    יש
ונתונים סטטיסטיים 

  שנתיים  
השמה וליווי  -אשת חיל   28

  בתעסוקה
בוצע מחקר הערכה ש  יש

  )2001(מכון משתנים ב
    יש

 -וליווי עסקי  ייעוץ  29
  י נתניה"מט
  

 בוצעמחקר הערכה ש  יש
  )2001(דאטה -דיאלוגב

טבלת עסקים *   יש
בבעלות יוצאי 

   1992-2007אתיופיה 
חוברת המתארת את * 

  י"עבודת מט
רשת חממות   30

  תעסוקתיות
בוצע מחקר הערכה ש  יש

ביטוח לאומי המוסד ל
)2006(  

  תתכניהתיאור   יש

  משכנתאות  31
  

מסמך המתאר את *   יש    יש
תנאי המשכנתאות 

עולי להמוגדלות 
  אתיופיה

ס על "למדוח * 
התפלגות אוכלוסיית 

עולי אתיופיה לפי 
אזור סטטיסטי 

  2005לשנת 
  

  



 

42  

  ותִמנהליהמערכות המידע  :'נספח ג

יש  19-ל ,ותתכניה 31מתוך . הקיימות ותִמנהליהמערכות המידע  אתקצר מובא תיאור זה  נספחב

  .1בלוח סידורי המספר הות ממוספרות לפי תכניה. כלשהי מערכת מידע

ולכן לא יכולנו להתייחס  ,משרד לקליטת העלייהות לא קיבלנו מידע מהאחראים בתכנימהלגבי חלק 

 נחזור ונאמר. תִמנהלימערכת מידע  קיימתות תכנייותר בשייתכן , אי לכך. למהות מערכות המידע בהן

כתהליך של איסוף מידע לפי כלים אחידים לאורך זמן על פעילות  תִמנהליאנו מגדירים מערכת מידע ש

  . ות עצמן באופן בלעדי או עיקריתכנימפעילי ה ידיבאשר מבוצע  ,של מערכת שירותים

  המוקדים. 2
. ידניבאופן המערכת איננה ממוחשבת וכל המידע מוזן  .ת אחידהִמנהלימערכת מידע כולל מוקד כל 

רשמים נכל פעולה גבי ל. ות המופעלותתכניהפעילויות וה וכך גם, רשםיכל פנייה למוקד אמורה לה

באחריות רק היקף ההשמות בעבודה מצוין  ,לגבי תוצאות. המשתתפיםמספר והעלות , היעד, המטרה

נאסף מידע ברמת המוקד . המפיק דוח מסכם ארצי, למשרד לקליטת העלייהמידע זה מועבר . המוקד

הוא משרת כיום רק את  אך, מאפייני המשתתפים בפעילויות ושאלוני משוב בסוף הפעילויותנוסף כגון 

  . המוקד המקומי

  .דיווח על תוצאות בתחום התעסוקה

  

  ת למניעת שימוש בסמים ואלכוהולתכני. 5
המערכת . על סמך מערכת זו 2006לשנת דוח מסכם הכין ת תכניורכז ה ,ת יש מערכת מידעתכניל

מערכת שאלוני ה כוללת, בנוסף. המשתתפיםעל המפגשים ועל , מספקת מידע שוטף על היקף הקבוצות

הקבוצה כל דוח איכותני על ו )אחד לבני נוער ואחר להורים(ת תכנימשוב שממלא כל משתתף בסיום ה

מערכת זו אינה ממוחשבת והמידע שבה לא נכלל בדיווח המסכם הנמסר . הקבוצות כותבים מנחיש

על  דיווחים מיוחדיםנכתבים ניתוחים ולעתים נערכים , עם זאת .על התכנית משרד לקליטת העלייהל

  . סמך המידע במערכת

  .ממוחשב ואינו מדווח באופן שוטף לאאך הוא , מידע על תוצאות יש

  

  מסיכון  לסיכוי. 8
התקדמות אישית וצוותית של , מספר משתתפים, תיעוד פעילויות :תתכנינאסף על המגוון מידע 

ם של משתתפי הצבאי השירותלך במהל ומידע לגבי ליווי "גיוס לצה, שיפור בלימודים, המשתתפים

ת נאסף מידע על המשתתפים והוא מתעדכן אחת לשלושה תכניבתחילת ה. תתכניה שסיימו את

מנהל מיזם שכותב המידע על היקף המשתתפים ונושא הלימוד מסוכם בדוחות תקופתיים . חודשים

מסודרת הכוללת אך בימים אלו מפתחים מערכת מידע , המידע כרגע אינו ממוחשב. נירים בשכונות

  . פיתוח מדדים ופיתוח מערכת ממוחשבת ומערכת דוחות

  . מפתחים כעת מערכת מחשוב .למטה מדווח ולאממוחשב  לאעדיין הוא אך  ,מידע על תוצאות יש
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  סיכויים. 9
נערך ת תכנילגבי כל נער המצטרף ל .ת סיכויים נבנתה מערכת מידע המאפשרת מעקב פרטניתכניל

מתקיימת בדיקה מתמדת של מצב הנערים באופן כללי . שירות המבחן לנוערבמסגרת מעקב שוטף 

, טלפון, כתובת(בני הנוער מידע בסיסי על המערכת כוללת . תתכניומצבם לאור העבירה בגינה הופנו ל

טפסים מבוצע באמצעות המעקב . חודשי אחר התקדמות הנעריםהמעקב תוצאות הו) גורם מפנה

  .אינו ממוחשבאך  ,אחידים

: תתכניהמוצג דיווח לגבי כלל רכיבי , במסגרת התכנסות ועדת ההיגוי הארצית ,אחת לשלושה חודשים

לתוצאות מתייחסים  םאינלו הלדוחות ה. עבודת החונכים ועוד, הגורם המפנה, מספר המשתתפים

  .  נוערהבני אצל 

  .ברמת הפרט ממוחשב ולא מדווח לאעדיין הוא אך  ,מידע על תוצאות יש

  

 מגדלור. 11
, מפרט את שמות הנערים שהגיעו למרכזהיומן סיכום יום : ת יש מערכת רישום ותיעודתכניל

צרכים , רקע, טפסי קליטה עם אבחון ראשוני של הנערים ,אירועים מיוחדים ,הפעילויות שהועברו

ת תכנימצב משתתפי ה. תתכנילמטה עלם ולשותפי המוגשים דוחות רבעוניים ושנתיים . ודרכי טיפול

המידע משמש לפיתוח . פה של עובד הנוער המלווה-משוב בעלבאמצעות נבדק שוב במהלך השתתפותם 

יש כוונה לבנות מאגר נתונים אישיים ממוחשב אך , כיום המערכת איננה ממוחשבת. ות הטיפולתכני

על ישמש כלי למעקב אחר בני הנוער ולהפקת נתונים ודוחות  אשר, על בני הנוער המבקרים במגדלור

   .הפעילות במרכז

  .ממוחשב ואינו מסוכם ומדווח לאהוא  ךא ,מידע על תוצאות יש

  

  יזמים צעירים. 12
השאלונים ממולאים שלוש פעמים . תתכנימידע על המשתתפים עם כניסתם לנאסף תכנית במסגרת ה

המידע הנאסף אינו ממוחשב ואינו מסוכם . ת ונאספים על ידי מרכז היזמות בטכניוןתכניבמהלך ה

משרד לקליטת רווחה בהדוחות תקופתיים נשלחים פעמיים בשנה לאגף . בדוחות שוטפים בשלב זה

התוצר  ומידע עלמידת ההשתתפות , תפקוד הקבוצות, כולל מידע על התהליך ות אלהדוח. העלייה

  . העסקי

  .ממוחשב ואינו מסוכם ומדווח באופן מלא לאהוא  ךא ,יש מידע על תוצאות

  

  הפוך על הפוך. 14
פעילויות ותוצאות , תשומות, מאפייני הפונים את המודדת ,ד מפותחתויש מערכת מידע מאתכנית ל

המערכת . ההמשך פיתוחעל  גם  תאחראיר שא, "עלם"עמותת  ידי-עלהמערכת מופעלת . הטיפול
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המערכת . )2002, ואחרים ינסקי'סטרבצ-כאהן(ת כניתפותחה בעקבות מחקר מעמיק שבוצע על ה

. האוכלוסייה האתיופיתעל פרדים נדוחות לא קיימים  אך, ממוחשבת ומפיקה דוחות באופן תקופתי

המבצעים טוענים שיש קושי  .ללא פילוח לפי ארץ מוצאך א, משרד לקליטת העלייהלהדוחות מוגשים 

, על תוצאות אינם כוללים דיווחדוחות אלו . במסגרת מערכת המידע שלהםהדוחות ד את יטכני להפר

  . אופי המעניםאת הסיבות לפנייה ואך הם מציגים בפרוטרוט את 

  .אינו מדווח אך הוא, יש מידע על תוצאות

  

  זינוק בעלייה. 17
במרחב ת זינוק בעלייה היא מודל התערבות לשילוב ולקידום עולים יוצאי קווקז ואתיופיה תכניה

  . במהלך השירות הצבאי ולקראת שחרור, מיועדת לעולים ובני משפחתם לקראת גיוס יאה. הקהילתי

הווה מאגר מערכת המידע מ. תתכניבימים אלו נבנית מערכת ניהול מידע מתקדמת לליווי שוטף של ה

נאסף בהמשך ו ,תתכנימידע על המועמדים ל והיא כוללת, תתכניאחיד לכל המשתתפים והשותפים ב

המידע ממוחשב באופן חלקי והמידע מהגורמים השונים טרם . מידע על הגיוס ועל איכות השירות

בדוח רבעוני באופן ידני שובים מסכמים את פעילותם יות ביתכנירכזי ה. מערכת אחתכדי שולב ל

  . ועדת ההיגויולומגישים אותו 

 יוכל מחקר זה. משך כשלוש שניםלהיאשר אמור  ,תתכנימחקר הערכה על ה החל להתבצעבימים אלו 

  .לסייע בפיתוח מערכת המידע

מערכת מידע  נבנית כעת. אינו מדווחהוא  ךא, תתכנייש מידע על תוצאות השלבים הראשונים של ה

  .ממוחשבת

  

  אופק לבגרות. 19
המקצועות , רמת הלימודים ,פרטים אישיים הכולל, כרטיס תלמיד ממוחשביש בתכנית לכל משתתף 

  . מצב המשתתפים נבדק בנקודות זמן קבועות במהלך שנת הלימודים. תגבור והציוניםצריכים 

ת בבתי הספר תכניהמפרט את מספר משתתפי ה ,ישוביתיפעמים בשנה מופק דוח ביצוע ברמה השלוש 

פירוט הפעילות החברתית , מספר קבוצות הלמידה במקצועות השונים לפי בתי ספר, ישוביהשונים ב

מופק דוח המסכם את אחוזי הזכאות ) בתום שנת לימודים(פעם בשנה . ההורים והפעילויות עם

  .)ישובית וברמה הארציתיברמה ה( תתכנילתעודת בגרות בקרב בוגרי ה

  .יש מידע על תוצאות

  פעילות אחר הצהריים -ת פלא תכני. 20
נוספים תחומי הלימוד והיבטים , הנוכחות, ת יש מערכת ממוחשבת העוקבת אחר המשתתפיםתכניל

ת עם הצטרפותם ולאור מידע זה נעשה תכנים של משתתפי המאפייניהמידע על  נאסף. של הפעילות
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יש מערכת מחשוב לאיסוף מידע פרטני על ) סים"מתנל החברה(ת תכנילמפעילי ה. מיפוי צרכים

דוחות שוטפים תקופתיים מוגשים לנציגי משרד ). תחומי לימוד ועוד, נוכחותמעקב (המשתתפים 

 מעקב מסודר אחר ציונים והתקדמותלא נערך  יןיעד .הקליטה ומשרד החינוך בהתאם לנדרש במכרז

כעת . מספר יחידות הבגרותין קבוצות לפי אחר מעבר בין הקבצות או בנערך מעקב אך , המשתתפים

  .ועד סופהתחילת השנה מחר ציונים בבית הספר מפתחים בסיס למעקב א

  .יש מידע על תוצאות ביניים ךא ,אין מידע על תוצאות

  

 ENPת תכני. 24
המתקבלים מכל  ,נתוניםיש מערכת מרכזית עם  ,ת הלימודיתתכנילגבי ה. מורכבתהיא  ENP-ת התכני

. תתכניההשתתפות בהיקף שעות על יישוב ובכל בית ספר ובכל משתתפים מספר העל  ,המפעילים

פרטניים על כל  עם נתוניםמערכות מידע ממוחשבות מפעילים עצמם  התכנית מפעילי ,מעבר לכך

המפעילים המרכזיים עוקבים אחרי . פעילויותלתשומות ול, המתייחסים לצרכיםונתונים , תלמיד

  .ציוני בית ספר וצוני בגרות, במונחים של הקבצות, מידע על תוצאות

  .וצאותיש מידע על ת

  

 ות מינהל הסטודנטיםתכני

  'קדמא  ב. 25
הציונים שהשיג את את פרטי הרקע של הסטודנט ו תמערכת מידע הכולל מתקייבמינהל הסטודנטים 

מדי המכללות למינהל  ותמדווחשמעקב אחר תוצאות מבחנים וציונים  נערך, כמו כן. במבחן המיון

  . ב המידע אינו ממוחשבור. תקופה

  .אינו ממוחשב רובואבל  ,תוצאותיש מידע על 

  

  הנדסאים- אקדמית ומכינה קדם-מכינה קדם. 26
מידע על ובכלל זה , נאסף מידע על כל עולה המשרד לקליטת העלייהבמערכת המחשוב של 

 .בה נמצא הסטודנט ועודששנת הלימודים , לימודים בעבר, רקע השכלתי :המידע כולל. הסטודנטים

  ).במוסדות הלימוד עצמם( קיים רק ברמת השדה המידע ממוחשב בחלקו ורובו

מסוכם בתיקו האישי אשר  הסטודנט מצב. ת ובמהלכה נפגש כל סטודנט עם רכז טיפולתכניבתחילת ה

המכינה נבדק האם הסטודנט סיים בהצלחה את הלימודים ויוכל להמשיך ום תב. הרכזבידי נמצא 

מתפרסמת חוברת הנתונים , ובנוסף ,תתכנידוח המסכם את פעילות ה מופקבסוף כל שנה  .ללמוד

המינהל , המשרד לקליטת העלייהאת החוברות משנים קודמות ניתן למצוא באתר של . הסטטיסטיים

להם שנתונים דמוגרפיים ומידע על מספר המשתתפים במכינות מספקת חוברת ה. לסטודנטים עולים

אין נתונים לגבי . הלימוד השוניםחלוקה לפי מוסדות בה ויש  ,)מצב משפחתי וותק בארץ, מין(
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הינם הנתונים על תלמידי המכינות בחוברת . אחוז הממשיכיםלגבי התפלגות הגילים של הסטודנטים ו

במינהל הסטודנטים אין מערכת  ,אולם .חלק מהמידע על כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

ימוד השונות ברמה של מעקב מידע ותשתית מחשובית המאגדת את כל המידע הנאסף במסגרות הל

  .אישי וכמחולל דוחות

  .ממוחשב ינוברובו א שרא ,יש מידע חלקי על תוצאות

 

  )אקדמיה(השכלה גבוהה . 27
מידע על  ובכלל זה, נאסף מידע על כל עולה המשרד לקליטת העלייהבמערכת המחשוב של 

. בה נמצא הסטודנט ועודששנת הלימודים , לימודים בעבר, מידע כולל רקע השכלתיה. הסטודנטים

מצב הסטודנט מסוכם בתיקו האישי אשר . ת ובמהלכה נפגש כל סטודנט עם רכז טיפולתכניבתחילת ה

ליון ציונים יום כל סמסטר מחויב הסטודנט להעביר למינהל הסטודנטים גתב. הרכזבידי נמצא 

מערכת להמוזן למעט המידע  ,המידע קיים ברמת השדה בלבד .על התקדמותו בלימודיםהמצביע 

הישגיו בלימודים קיים רק בתיק להמידע הנוגע לסטודנט ו. המשרד לקליטת העלייההמחשוב של 

  .תוח תיק סטודנט ממוחשבפי-עלבימים אלו עובדים . הסטודנט במוסדות הלימוד

י המופקת מדֵ  "סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים"בחוברת  ,וכן ,המידע מסוכם בדוחות סוף שנה

המשרד ניתן למצוא באתר של ( תקצוב ומעקב ,המחלקה לתכנון, מינהל הסטודנטים ידי-עלשנה 

, מידע על מספר המשתתפים במכינות ובמוסדות האקדמייםכוללת חוברת הנתונים . )לקליטת העלייה

לפי מוסד , יש חלוקה לפי שנת הלימוד והתואר, )מצב משפחתי וותק בארץ, מין(נתונים דמוגרפיים 

  . אין פירוט לגבי החוגים הנלמדיםאך , לימוד

היקף אין מידע לגבי אחוז הממשיכים משנה לשנה ואין מידע לגבי , אין התפלגות לפי גילבחוברת 

במינהל הסטודנטים אין מערכת מידע ותשתית . סטודנטים לומדיםהש )מלאה או חלקית(התכנית 

ברמה של מעקב אישי וכמחולל מחשובית המאגדת את כל המידע הנאסף במסגרות הלימוד השונות 

  .דוחות

  .אלא רק במוסדות הלימוד ,נהלאין מידע על תוצאות ברמת הִמ 

  

  רשת חממות תעסוקתיות .29 -ו אשת חיל. 28
 מתחילת פעילותהה תת נבנ"לתב. )תנופה בתעסוקה( ת"תב ידי-עללו מופעלות הלות תכניהשתי 

למצבם התעסוקתי , למאפייני המשתתפיםיחסת ימתה, משוכללתממוחשבת ות ִמנהלימערכת מידע 

  .תתכניתשומות והפעילויות במשך הלאחריה ולת ותכניבמהלך ה, תתכנילפני ה

  .הוא עדיין לא מדווח ךא ,יש מידע על תוצאות
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 וליווי עסקי לבעלי עסקים ויזמים מקרב העדה במסגרת מוקד יזמות ארצי ליוצאי ייעוץ. 30
  י נתניה "מט - אתיופיה 

עד  21גילאי מוקד טיפוח ויזמות ארצי ליזמים ובעלי עסקים יוצאי אתיופיה משמש נתניה  י"מוקד מט

  . בעלי זכויות של עולים חדשים שהם, שנה 60

במערכת המידע של ת תכניהשולבה , לכן. וינט ישראל'ת בג"לחסות תבת תכניההועברה , 2006- החל מ

  . התוצאותאת הפעילויות ואת , הכוללת את מאפייני הפונים, ת"תב

לעקוב אחר עסקים שנפתחו ולבחון את מצבם לאורך מאפשרת הי נתניה יש מערכת מידע "גם במט

  . הרשות לעסקים קטנים ידי-עלמערכת מידע זו פותחה . השנים

  אשר מדווח באופן חלקי ,יש מידע על תוצאות

  

 משכנתאות. 31
לרכישת דירה  אמשכנתיש מערכת מידע המאפשרת לעקוב אחרי היקף קבלת לקליטת העלייה למשרד 

ניתן להשלים מידע . מין וסוג משפחה, גיל ,שנת רכישה ,ותק בארץמאפיינים כמו פני כל השנים לפי -על

-ם סוציולפי מדדי ,ס על העיר והשכונות שבהן גרות המשפחות האתיופיות"מידע מהלמ ידי-עלזה 

  . השנים במהלךמעקב אחר השינויים בים ואקונומיים של היישו

  .יש מידע חלקי על תוצאות
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   מחקרי ההערכה :'נספח ד

תוך  ,)31מתוך (תכניות  16-ההערכה שבוצעו ב מחקריממצאי בסעיף זה אנו מציגים סיכום קצר של 

  .1בלוח ם המחקרים ממוספרים לפי מספר. מידע על תוצאות של היעדרוקיומו או דגש על 

  קליטה והסתגלות –כללי 

    מרכזי קליטה . 1
בו יוכלו לעשות את צעדיהם הראשונים ש, אוהב ומוגן, מרכזי הקליטה נועדו לספק לעולים מקום חם

פועל במרבית מרכזי הקליטה . תוך כדי הסתגלות הדרגתית ומודרכת לחיים במדינת ישראל, בארץ

  . דיורותעסוקה  אולפן ללימוד השפה העברית ומתקיימות הדרכות בנושאים כמו

המחקר מתמקד בזווית הראייה של . 2006שהחל בשנת  מחקר הערכה על מרכזי הקליטהכיום נמשך 

המחקר בוחן מספר היבטים של השהות . חלקם חיים במרכז וחלקם עזבו אותו, הדיירים האתיופים

  : במרכז

 מידת ההשתתפות של האוכלוסייה האתיופית בפעילויות השונות בתוך המרכזים. 

 שביעות הרצון הכללית מהשהות במרכז. 

 כגון לאן לפנות בבעיות , המידה שבה דיירי המרכז רוכשים ידע ומיומנויות להשתלבות בקהילה

 .שונות

, בעלות על דירה: נבחנות מספר אינדיקציות למידת ההשתלבות בחברה, בנוגע ליוצאים מהמרכזים

 .שילוב בתעסוקה ויכולת שפתית, הכנסה מספקת למחיה

בתחומים השונים  חשים שנתרמו משהותם במרכזרוב המשיבים אינם . הממצאים אינם אחידים

העולים מביעים , לעומת זאת. ותוצאות השילוב בקהילה מצביעות על קשיים רבים בכל התחומים

גם אלו שעדיין נמצאים . שביעות רצון גבוהה מעצם שהותם במרכז קליטה כשלב ראשון בקליטתם

  . מבוטלת-שביעות רצון בלתי במרכזים מביעים

  . )המחקר ממשיך( 2007, און-קופיעץ ובר: דוח המחקר

עולים  -יש קבוצת השוואה . קטיביות ושביעות רצוןיסובי, קטיביותייש מידע על תוצאות אובי

רוב המשיבים אינם רואים תרומה בתחומים השונים , הממצאים אינם אחידים. מקבוצות אחרות

אך העולים מביעים שביעות רצון , בקהילה מצביעים על קשיים רבים בכל התחומיםותוצאות השילוב 

  .גבוהה מעצם שהותם במרכז קליטה כשלב ראשון בקליטתם

  מוקדי קליטה . 2
או שכונה ם יוצאי אתיופיה בתושביהשובים ומיועדת לכל ית מוקדי הקליטה מופעלת בעשרים יתכני

בו שבהתאם להערכת המצב באזור  ,רבות בתחומים שונים ותתכניהמוקדים השונים מפעילים . עירב

החל , ת מקיפה את כל תחומי החייםתכניה. רכי האוכלוסייה הרלוונטיתוהם פועלים ובהתאם לצ
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, בריאות, המוקד עוסק בנושאי חברה וקהילה. מכישורי חיים בסיסיים ועד קורסים מקצועיים שונים

. וצאי אתיופיה משתתפים בפעילויות השונות במוקדיםמכלל י 80%-כ. העשרה ועוד, תעסוקה רווחה

הוא  המשרד לקליטת העלייהחלקו של . שקלים נימיליו 20-15היא  2007-ת בתכניהעלות הכוללת של ה

  .שקלים נימיליו עשרה

. הקשר של האוכלוסייה למוקד טיבאשר בחן את , התבצע מחקר מעמיק על מוקד הקליטה באשדוד

ואשר בחן את התקדמותם של תושבי  2004-ו 2002המחקר מבוסס על סקר מעקב שהתבצע בשנים 

להצביע על  יםמאפשרממצאי המחקר . האתיופים במספר מדדים ואת הקשר שלהם למוקדאשדוד 

ר בוחן המחק. בהם עוסק המוקדשבהם חלה התקדמות ובין התחומים שקשר אפשרי בין התחומים 

דיווח על קבלת פתרון , שביעות הרצון של הפונים, אחוז הפניות :כגון ,מספר מדדים לקשר עם המוקד

ניתן למנות תחומי החיים שבהם נבחנו השינויים בין . והשתתפות בפעילויות ואירועים שהמוקד מארגן

ידת תוצאות במסגרת המחקר נבנתה מסגרת שניתן להשתמש בה גם למד. ידע בעבריתותעסוקה את ה

  .בפרויקט זה בעתיד

  2007, קינג ושרון: דוח המחקר

יש לציין שהמגמות הארציות . כולל שביעות רצון ,יקטיביותייקטיביות וסובייש מידע על תוצאות אוב

נמצא כי . אלהבנושאים כמו תעסוקה שימשו כבסיס להשוואה להתקדמות שהייתה באשדוד בנושאים 

שביעות רצון גבוהה מהמידע שהפונים קיבלו  קיימתכי ו המוקדאת ינו הכירו ירוב התושבים שרוא

חלה . מהנשים 40%כך גם מהגברים שפנו למוקד דיווחו שקיבלו פיתרון לבעייתם ו 60%-כ. מהמוקד

  . התקדמות בקרב תושבי השכונה במספר תחומים כמו תעסוקה ועברית

  תחום הבריאות

  ת לטיפול באיידסתכניה. 4
  :שתי מטרותת זו הוגדרו תכניל

קידום התנהגות מינית בטוחה והגברת , שינוי גישות ועמדות ידי-עלמניעת התפשטות המחלה  .1

 .השימוש בקונדום כאמצעי מניעה לאיידס

  . מניעת הדבקה של בני זוג בנגיף .2

מדגם של רואיין ת למניעת איידס שבמסגרתו תכנינערך מחקר הערכה על ה 2002-2001בשנים 

נמצא . עמדות וכוונות התנהגות, המחקר בחן ידע. י ההשתתפות ומיד בסופהלפנ, תתכנימשתתפים ב

עמדות , נמצאו שיפורים משמעותיים בנושא הידע, וכן, השתתפות מלאהלהשיג ת הצליחה תכנישה

ניתן לראות שפותחה מערכת מאוד מסודרת של מדדים שאפשר להשתמש בהם גם . וכוונות התנהגות

יה מוגבל בהיקפו והיה רצוי להמשיך לבדוק את השינויים לאחר אך אין ספק שהמחקר ה, בעתיד

הממצאים מצביעים על הצורך , על אף השיפור במדדים השונים. תקופה מסוימת מסיום הקורס

  .תתכניבהמשך התערבות כדי לחזק את השגת מטרות ה
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  2004, רוזן ומצליח: דוח המחקר

עמדות , מצאו שיפורים משמעותיים בנושא הידענ. קטיביות ושביעות רצוןייש מידע על תוצאות סובי

  .וכוונות לשינוי התנהגות

  ת למניעת שימוש באלכוהול וסמים בקרב בני הנוערתכניה. 5
התקציב . אלכוהולבהשימוש לרעה בסמים ואת צמצם להסיכון והיא להקטין את  תתכנימטרת ה

עבור בכולל תשלום , העלייההמשרד לקליטת במימון  ח"ש 250,000עמד על  2007-לתכנית זו ב

  .המחקר

לגבי . השתתפה בה קבוצה משמעותית של אתיופים ךא ,עוליםהנוער הת מתייחסת לכלל בני תכניה

  :פרויקט זה התבצע מחקר חיצוני וגם מבדק פנימי

 המחקר התבסס על ראיונות עם בעלי תפקידים. ערים שבעב 2006שנת ב התבצע - חיצוני מחקר ,

 ,יישום בבעיות נתקל המחקר. ולאחריה התכניתוגם על שאלון למשתתפים לפני  תצפיותעל 

 איוןיהר ביןנשרו  מרואייניםמשמעותי של  ומספרמעטים  משתתפיםרואיינו  ,ובסופו של דבר

ולכן  ,השתתפו יוצאי אתיופיה לא מולאו השאלונים ןבהשדווקא בתכניות , כמו כן. שנילהראשון 

 בהםשקיים מידע על המקומות , לגבי היישום. ם לאוכלוסייה זוהממצאים אינם רלוונטיי

 הממצאים מצביעים על יישום מאוד חלקי ולקוי של, באופן כללי. השתתפו יוצאי אתיופיה

 . הסדנאות עצמן
  2006, שש ולבנה: דוח המחקר

 תכניתבסוף ה ומשוב שמולא נישאלו על התבסס המבדק. תכניתרכזת ה בידי נערך - פנימי מבדק ,

 של דוחות פי-לע היישום תהליך על מסכם דוחנכתב , כמו כן. אחד לבני נוער והשני להוריהם

התייחסה להעמקת  התכנית. לעתיד המלצותיהם ואת התוצרים אתתפיסתם שכלל את  ,המנחים

לטיפול של  הפניהל אלכוהולואו /צורכים סמים וכלי התמודדות לאלה שכבר  מתןל, הידע בנושא

. לנערים וגם להורים גם קבוצתיים מפגשים התקיימו .בחומרים אלו תלות חופיתאלה שכבר 

 סמיםלגבי  בידע שינוי גם נמצא. םשלה גבוהה מאוד רצון שביעות על מצביעים הממצאים

שהוגדר , )שליטה עצמית(בתקשורת בין בני נוער להוריהם ובמוקד השליטה הפנימית , ואלכוהול

רוב הנערים דיווחו שרכשו ידע חדש רב בנוגע . ח התלותותיכמשתנה מרכזי למניעת שימוש ופ

דיווחו על  בני הנוערכמעט כל ההורים ורוב . משמעותיבאופן לסכנות ושיחסם לשימוש השתנה 

 .ואלכוהול לא נבדק השימוש בפועל בסמים. ביניהםשיפור משמעותי בתקשורת 
  2006, שחר: דוח המבדק

  .על תוצאותביצוע חלקי ללא מידע  -מחקר חיצוני 

הממצאים מצביעים על שביעות רצון . קטיביות ושביעות רצוןימידע על תוצאות סובי -מבדק פנימי 

שינוי משמעותי ביחס לשימוש , נמצא שינוי בידע לגבי הסכנות. גבוהה מאוד של ההורים והנערים

דווח על שיפור במוקד השליטה  ,כמו כן. בתקשורת בין בני נוער להוריהם פורבסמים ואלכוהול ושי

 לא נבדק השימוש בפועל בסמים. הפנימית  שהוגדר כמשתנה מרכזי למניעת שימוש והתפתחות התלות

  . ואלכוהול
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  התחום החברתי
החברה , סיכויים, מסיכון לסיכוי, מ"תל: ותתכניבתחום החברתי קיימים מחקרי הערכה על מספר 

  .להגנת הטבע והפוך על הפוך

  מ"תל. 7
והתנועה הקיבוצית ומיועדת לבני העדה האתיופית אשר  משרד לקליטת העלייהלת משותפת תכניה

ת לחזק תכניהמטרה העיקרית של ה. סיימו שירות צבאי או שירות לאומי ולא עמדו בבחינות הבגרות

 15-12ת נמשכת תכניה. את יכולתם של המשתתפים להשתלב כאנשים עצמאיים בחברה הישראלית

הם חייבים . בקיבוצים ועובדים באחד מענפי המשק בשכר מתגורריםהלכה המשתתפים חודשים ובמ

היה  2007בשנת . ללמוד יום בשבוע אחר הצהריים במסגרת השלמת בגרויות או קורס מקצועי

המשרד לקליטת שקלים במימון  800,000מתוכם , שקלים 1,700,000התקציב הכולל של התכנית 

  .חניכים יוצאי אתיופיה 50ת  תכניבהשתתפו  2007בשנת . העלייה

המחקר . כלל ראיונות עם מדגם של משתתפים ושל בוגרים אשר, התבצע מחקר הערכה 2006בשנת 

המרואיינים . מאפשר מעקב אחר שביעות רצון המשתתפים ואחר התוצאות בתחום החינוך והתעסוקה

דיווחו על שיפור  85%-כ. יםשהיא תרמה להם במישורים שונ יםת וחשתכנישביעות רצון מהמביעים 

המחקר . רובם היו ממליצים לאחרים להשתתף. באחריות או בהשקפת עולם על החיים, בעצמאות

לפי השילוב בפועל של העולים בהמשך לימודים ותעסוקה  ,תתכנילבחינת המספק מסגרת מושגית 

סוג ההשכלה , עוליםהיא בוחנת את התרומה לפי עיסוקי ה. ולפי תרומת התכנית למיומנויות שונות

  .תתכניתחושת התרומה שחשים המשתתפים ושביעות רצונם מה, שרכשו

  2006, שבתאי וויבלברג, אזרחי: דוח המחקר

המרואיינים מצביעים על שביעות . קטיביות ושביעות רצוןיסובי, קטיביותייש מידע על תוצאות אובי

בעצמאות  פורשידיווחו על  85%- כ. ת ותחושה שהיא תרמה להם במישורים שוניםתכנירצון מה

  .   רובם היו ממליצים לאחרים להשתתף. באחריות או בהשקפת עולם על החיים

  

  מסיכון לסיכוי. 8
" מיזם נירים בשכונות"ת הפועלת היום נקראת תכניה. ת מיועדת לשיפור הטיפול בנוער בסיכוןתכניה

רוב המשתתפים בגיל חטיבת , בפועל ,אולם, )'ו-'כיתות ד(ם בסיכון בגיל בית ספר יסודי ומיועדת לילדי

לצבא עם גיוסם של המשתתפים . הליווי והתמיכה סיוםלתאריך קבוע ת לא בתכני. ביניים ותיכון

יוכלו לשמור שלא להתגייס בני נוער הבוחרים . ליווי ותמיכהבצורת ת תכניהמפעילי הקשר עם נשמר 

 25-ת כתכנימשתתפים ב ,כיום. למשל במציאת עבודה, ליווי וסיועולקבל ת תכניקשר עם עובדי העל 

מתוכם , שקלים 236,000היה התקציב הכולל של התכנית  2007בשנת  .בני נוער יוצאי אתיופיה

  .המשרד לקליטת העלייהשקלים במימון  100,000

 .2005-ב והשני 2005-2004ים בשנ הראשון ,וחדרה אשקלון, נצרת בערים שלבים בשני התבצע המחקר

, היא הופעלה במספר עריםתחילה . כמה שלבים ונתקלה בקשיי יישום רביםב בוצעהת עצמה תכניה
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ת לתת תשובה תכניה משאיפותהקשיים נבעו בחלקם מבעיות תקציב ובחלקם . רק בעיר אחת -והיום 

ההערכה יוצרת מסגרת מושגית . רציפותשאין בו מערכתי בתחום -כוללנית וליצור שיתוף פעולה רב

הם העריכו את , אולם ,שביעות רצון גבוההאמנם  הנמצא, בקרב הנוער. רחבה למדידת תוצאות

נתנו ציונים גבוהים לתרומה למצבם  בני הנוער. ת באופן דיפרנציאליתכניהתרומות השונות של ה

הצביעו על תרומה מהם וז נמוך אח, יחד עם זאת .טחון העצמייהרגשי והחברתי ולשיפור ברמת הב

  . בתחום הלימודי

  2008, סיקרון ולוי-ואזן, ינסקי'סטרבצ- כאהן

הנערים העריכו . גבוהה הייתהת תכנישביעות הרצון של הנוער מה. יש מידע על תוצאות סובייקטיביות

רגשי הם נתנו ציונים גבוהים לתרומה למצבם ה: ת באופן דיפרנציאליתכניאת התרומות השונות של ה

  . הצביעו על תרומה בתחום הלימודימהם אך אחוז נמוך , טחון העצמייוהחברתי ולשיפור ברמת הב

  

  ת סיכויים לטיפול בעבריינות נוערתכני. 9
  :ויש לה שלוש מטרות עיקריות -ים ועול יםותיק -ת מיועדת לנוער עובר חוק תכניה

  .נות חוזרתימניעת עברי .1

  .ושילובם בקהילה באופן נורמטיביהרחקת בני נוער ממעגל הפשיעה  .2

למניעת התדרדרותו של נוער " ביטחוןרשת "קהילתיים וממלכתיים ליצירת , מתן מענים עירוניים .3

  .עובר חוק

היה התקציב הכולל של התכנית  2007בשנת . תתכנינערים יוצאי אתיופיה משתתפים ב מאהכ

  .יטת העלייההמשרד לקלשקלים במימון  650,000מתוכם , שקלים 1,300,000

ית של תהליכי היישום והמליץ על נשהתמקד בבדיקה איכות 2005-בוצע מחקר חיצוני ב, לגבי התכנית

  . תתכניסדרת חיזוקים ל

  2006, וייל: דוח המחקר

מילאו משתתפי שמידע כמותי ואיכותני בעזרת שאלון דיווח עצמי  אסףנמחקר חיצוני נוסף במסגרת 

היעד המרכזי שנבדק היה . שום והן מדדי תוצאהימדדי ינבדקו הן השאלון באמצעות . תתכניה

, הפחתת שימוש בחומרים פסיכואקטיביים: נושאיםהנבדקו , על כךנוסף  .ותעבריינהפחתת /הפסקת

  .ועוד ניתוק ,חברתית-התנהגות אנטי, הבוגרים עתיד, עמדות בוגרים לגבי דימויים העצמי

  2008, אדלשטיין: דוח המחקר

ת משיגה את תכניה ,המדדים פי-על. יקטיביות מהמחקר השניייקטיביות וסובית אוביש תוצאו

ת ומדדי ההצלחה מראים תכנימדדי היישום הצביעו על הפעלה מוצלחת של ה .העיקריותמטרותיה 

חוזרת  נותיעבריבשני המחקרים לא נבדקה  .ת בכל התחומים שנבדקותכניבקרב משתתפי השיפור 

  .תתכניבקרב בוגרי ה בטווח הארוך
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  שילוב נוער אתיופי -החברה להגנת הטבע . 13
תרבותית לשילוב נוער בסיכון היא מיזם משותף למשרד לקליטת עלייה ולחברה להגנת -ת הרבתכניה

מתאימים במיוחד , נופיה וההיסטוריה שלה, המקרבים אל הארץ, החברה להגנת הטבע תכני. הטבע

התכנים מועברים בצורה המשתפת . תחושת שייכות לארץ ולמדינהקרבו מסייעים לבנות בלנוער עולה ו

ת מיועדת לחזק את ההסתגלות והשילוב של בני נוער אתיופי בחברה תכניה. ותואאת הנוער ומעצימה 

  .המשרד לקליטת העלייהאין מידע לגבי מספר המשתתפים ועלות . בכלל ,ובחברה, בפרט ,להגנת הטבע

בני  תקבוצאלה של קבוצת משתתפים ל שלמדדי ההסתגלות בין ר השווה בוצע מחקר אש 2004בשנת 

נוער שהשתתפו ההמחקר מצא יתרון לבני ). בכל קבוצה 40-כ(נוער מאותה שכונה שלא השתתפו 

בני משקיבלו למסורת האתיופית וחיזוק התמיכה החברתית ומבחינת חיזוק הקשר לחברה הישראלית 

בוצעו ראיונות עומק עם מספר משתתפים  ,להשוואה הכמותית מעבר. נוער שאינם יוצאי אתיופיה

  .תתכניהמחקר מעמיד מסגרת מושגית לבחינת תוצאות ה. שאימתו את ממצאי המחקר

  2004, ינון: דוח המחקר

בני נוער אתיופי מאותה שכונה שלא השתתפו : קבוצת ההשוואה. ותסובייקטיבייש מידע על תוצאות 

מבחינת חיזוק הקשר לחברה הישראלית ולמסורת  ,בני נוער שהשתתפוהמחקר מצא יתרון ל. תתכניב

  .מנוער שאינו יוצא אתיופיהשקיבלו האתיופית ומבחינת חיזוק התמיכה החברתית 

  

  הפוך על הפוך. 14
מציע למתבגרים אוזן  המרכז .המעוצב כבית קפה ,הנו מרכז מידע וייעוץ לנוער" הפוך על הפוך"

 ,ל"גיוס לצה ,עבודה ,לימודים: ותמיכה במגוון תחומים הקשורים לגיל ההתבגרות ייעוץ ,מידע ,קשבת

צוות מקצועי אשר מתמחה בעבודה עם  ידיבהמרכז מופעל  .ועוד מיניות ואהבה ,יחסים עם ההורים

הצוות מפעיל שיטות התערבות  .עוברים הכשרה במרכזהמתנדבים צעירים ומבוגרים  ידיבבני נוער ו

-כ .בתוך המרכז ומחוצה לו ה/אבחון והתאמת מענים לכל נערל ,םירתיות לאיתור צרכימקצועיות ויצ

היה התקציב הכולל של  2007בשנת . 2007בני נוער ממוצא אתיופי פנו אל המרכזים בשנת  1,700

  . המשרד לקליטת העלייהשקלים במימון  520,000מתוכם , שקלים 3,350,000התכנית 

בני נוער שפנו  400-המחקר כלל ראיונות עם כ. תתכניעל פעילות ה בוצע מחקר מקיף 2000בשנת 

ממצאי המחקר מתייחסים לכלל המשתתפים ואין דיווח . למרכז ובדיקה לעומק של תהליך היישום

. במסגרת המחקר נבנתה מסגרת מושגית למעקב אחר התוצאות. נפרד לגבי בני נוער אתיופיים

והרוב דיווחו על תרומה רבה או רבה  ,ל הנוער מהמרכזיםמהראיונות עלתה שביעות רצון גבוהה ש

פחות שביעות רצון ממידת ההפניה של  נרשמה, עם זאת. קבלת עזרה לבעיותיהם בתחוםמאוד 

על הצורך לחזק  המצביעיםבדיקת היישום  ממצאי ממצא זה תואם את. התכנית לשירותים אחרים

המחקר שימש בסיס לבניית מערכת מידע ממוחשבת שיכולה  .את הקשר עם גורמים מחוץ למרכזים

בפרט בכל מה שקשור , התקיים תהליך מורכב של הפקת לקחים, כמו כן. לשמש גם שירותים אחרים

  . לקשר ולפניות לשירותים אחרים



 

54  

  2002, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן: דוח המחקר

מהראיונות . ח נפרד לגבי בני נוער אתיופייםאין דיוו. ות ושביעות רצוןסובייקטיבייש מידע על תוצאות 

בתחום שביעות רצון גבוהה של הנוער מהמרכזים והרוב דיווחו על תרומה רבה או רבה מאוד  עולה

  .קבלת עזרה לבעיותיהם

  

  תחום החינוך

  'הכנה לכיתה א -אתגרים . 18
ילדי העולים  היא תכנית אינטגרטיבית המבקשת להכין את" אתגרים" -' תכנית ההכנה לכיתה א

מופעלת  התכנית. 'יוצאי אתיופיה המתגוררים במרכזי הקליטה בישראל להשתלבות מיטבית בכיתה א

   .היהודית הסוכנות ידי-על

  : הן ת תכנימטרות ה

  התמודדות עם אתגרים לימודיים בתחומים שונים בקצב אישי  לאפשר. 1

  לימוד תחומי דעת מגוונים בדרך חווייתית. 2

  יכולת החשיבה הקוגניטיבית והחשיבה היצירתיתפיתוח . 3

  אוצר המילים והשימוש בביטוייםשל  הוהרחב ההעשר. 4

  חשיפת הילדים המשתתפים והוריהם לעולם המחשב ויישומי המחשב. 5

  עידוד דיאלוג פורה בין הורים לילדיהם. 6

  חשיפת הילדים למורשת האתיופית. 7

המשרד לקליטת במימון  48,000מזה , 480,000ת היה תכניהתקציב הכולל של ההיה  2007בשנת 

  .ילדים 300-ת כתכניבשנה זו השתתפו ב. העלייה

תוצאות המחקר . עבור הסוכנותבת ממחקר הערכה שנעשה במכון סאלד תכנייש מידע על תוצאות ה

ההתקדמות הרבה ביותר הייתה  ,תחומי הלימודמבין . על שיפור בכל המדדים שנבדקומצביעות 

  . בתחום רכישת השפה

  2008, יעקב-בנדס: דוח המחקר

ות ושביעות רצון של המשתתפים ושל מפעילי סובייקטיבי, ותאובייקטיבייש מידע על תוצאות 

ת ורמת המוכנות שלהם תכנינמצאה השפעה משמעותית על הישגי הילדים המשתתפים ב. תתכניה

  . 'לכיתה א

  

  לשיפור הישגי הבגרות - אופק . 19
קידום מטרת העל של התכנית היא  .ב  בישובי קבע"י-'אופק לבגרות מיועדת לתלמידי כיתות ית התכני

 :הן נוספות מטרות. בגרות ושילוב חברתי של תלמידים יוצאי אתיופיהההישגי 

 החשיבה והמנהיגות , טיפוח כישורי הלמידה .1
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 ת אמונם ביכולות שלהםשיפור הדימוי העצמי של התלמידים תוך בניי .2

 חיזוק ההורים והגברת מעורבותם למען ילדיהם בתהליך החינוכי .3

ת מכוונת לשפר את ההישגים בלימודים ואת ציוני הבגרויות של תלמידים בינוניים שעשויים תכניה

היה התקציב הכולל של התכנית  2007בשנת . להיכשל או לא להגיע להישגים טובים בבחינת הבגרות

  .המשרד לקליטת העלייהשקלים במימון  1,144,000מתוכם , שקלים 4,218,499

קבוצה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה ו אלףת הופעלה בקרב כתכניה 2007-2006בשנת הלימודים 

אבל לא בוצע מחקר הערכה  ,תתכנית של הִמנהלייש מידע רב מהמערכת ה. של נוער יוצא קווקזנוספת 

ת זו תכניתהיה התייחסות גם למשתתפי  ENP-במסגרת המחקר הנערך על ה. תתכניחיצוני ספציפי ל

  .בקרב כלל הנוער האתיופי

  .המחקר ממשיך 2006, יסיו-מכון ברנקו: וח המחקר הראשוןד

בתי  נהלימות ושביעות רצון של המשתתפים ושל סובייקטיבי, ותאובייקטיבייש מידע על תוצאות 

נמצאה השפעה מאוד . תתכנייש קבוצת השוואה המורכבת מנוער אתיופי שלא משתתף ב. הספר

ולכן הממצאים אינם משקפים , א"רק מאמצע כיתה ית תכנייש לזכור שהבוגרים נחשפו ל. משמעותית

  . תתכניאת מלוא הפוטנציאל של השפעת ה

  

  לקידום בני נוער אתיופי) ENP(ת הלאומית לאתיופים תכניה. 24

  )SPACE(ת הכללית תכניה

לשפר את ההישגים בלימודים ולהביא להעצמה חברתית של צעירים יוצאי  היא תתכנימטרת ה

תלמידים יוצאי אתיופיה מקבלים עזרה ותגבור בבית הספר כדי שיעברו  ,כניתבמסגרת הת. אתיופיה

הורי התלמידים . את מבחני הבגרות וישיגו תעודות בגרות העומדות בדרישות הקבלה לאוניברסיטאות

  . ת התגבורתכניאף הם מעורבים ב

בשנת . מחקרוהוא מלווה ב ,ר הצהרייםהוא תגבור לימודי בשעות אחבתכנית המרכזי  הרכיב

בשלב הראשון של . ערים 23- משתתפים ב 6,500-בתי ספר ו 120ת תכניההקיפה  2006/7הלימודים 

. מנת לבחון את תהליכי היישום-ת עלתכנימחקר ההערכה רואיינו מרכזי הפעולה מכל בתי הספר ב

חינת ת מבתכנילבחון את התייחסותם ל נתמ-לת עתכניבתי הספר ב נהלימבשלב השני רואיינו כל 

השלישי והמרכזי של מחקר ההערכה מתייחס למעקב אחר השיפור שלב ה. היישום ומבחינת התרומות

וכן לכלל  ,מערך זה כולל השוואה מדויקת לאתיופים שלא משתתפים בתכנית. בציוני הבגרות

דיווחי . נבנתה מסגרת מושגית תתכניות השונות של הלהערכת התוצא. האוכלוסייה היהודית

  . ווחו על תרומה משמעותית במספר מישורים מרכזייםידהם : יו חיוביים ביותרם הנהלימה

ת תכנימספר מצומצם של תלמידים שהשתתפו בנמצא כי . הבגרות הוא ראשוני תוצאותהניתוח של 

נערכה בחינה של הישגיהם מול קבוצות השוואה של בתי ספר עם אוכלוסייה דומה . ב"הגיעו לכיתה י

יש . בדיקה זו העידה על השפעה מאוד משמעותית של התכנית. ם דומים בעברשל אתיופים והישגי
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ולכן הממצאים אינם משקפים את מלוא , א"ת רק מאמצע כיתה יתכנילזכור שהבוגרים נחשפו ל

  . תתכניהפוטנציאל של השפעת ה

  2008, נבות-כהן: דוח המחקר

: תתכניכמו גם לרכיבים אחרים של ה ,ת הלימודיתתכנית מתייחס לתכנימחקר ההמשך המלווה את ה

  .סדנאות להדרכת הורים וסדנאות למניעת אלכוהול וסמים בקרב בני הנוער, מרכזי נוער

בתי  נהלימות ושביעות רצון של המשתתפים ושל סובייקטיבי, ותאובייקטיבייש מידע על תוצאות 

מצאה השפעה מאוד נ. תתכנייש קבוצת השוואה המורכבת מנוער אתיופי שלא משתתף ב. הספר

ולכן הממצאים , א"ת רק מאמצע כיתה יתכנייש לזכור שהבוגרים נחשפו ל. של התכנית משמעותית

  . תתכניאינם משקפים את מלוא הפוטנציאל של השפעת ה

  

  ת עתידים לקידום בני נוער בעלי פוטנציאל גבוה בפריפריהתכני

. הישגים לימודיים גבוהים אתיופי בעליק העשרה מקיפה לתלמידים ממוצא יהעננועדה ל תתכניה

העליון במטרה לשלבם במקצועות האקדמיים  וןתלמידים שציוניהם נמצאים בשלישהעצמת 

  . המאתגרים והתחרותיים ביותר ובמטרה ליצור מנהיגות מתוך בני העדה

החלה  ,ENP-בתיאום עם ה ,2005משנת . לכלל הנוער בעל פוטנציאל גבוה בפריפריה מיועדת ות זתכני

מהמשתתפים היו  7%-כ 2006ת לפעול בבתי ספר עם ריכוזים של תלמידים אתיופים כך שבשנת תכניה

  .תלמידים 566היינו ד, תלמידים יוצאי אתיופיה

 .2006מתבצעת הערכה נפרדת ומקיפה המתייחסת לתהליך היישום ולתוצאות משנת לגבי התכנית 

מעקב אחר  נערך, בנוסף .נוער בניו, גורמים בבתי הספר, ו הגורמים המפעיליםינאיוהמחקר רבמסגרת 

  .תוצאות הבגרות

הממצאים מצביעים על שביעות רצון גבוהה של המשתתפים ותחושה של תרומה במספר ממדים 

רק רבע , עם זאת. רצון תלמידים ללמוד באוניברסיטה וביטחון עצמי, שיפור הישגים: מרכזיים

נערך מחקר הערכה  2005בשנת . ת חיזקה את המחויבות שלהם לקהילהתכנישו שהמהמשתתפים ח

לא הוצגו ממצאים נפרדים לגבי האוכלוסייה  בינתיים יצא דוח ראשוני שבו, המלווה את הפרויקט

  .כולל ניתוח ציוני הבגרות יוצגו בקרוב, כלוסייה האתיופיתוממצאים נפרדים לא. האתיופית

  : דוחות המחקר

  2008, נבות-כהן

  2006, חסין ועמיאל, נבות-כהן

  המחקר ממשיך
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הממצאים מצביעים על שביעות . יש מידע על תוצאות אובייקטיביות וסובייקטיביות ושביעות רצון

רצון , שיפור הישגים: רצון גבוהה של המשתתפים ותחושה של תרומה במספר ממדים מרכזיים

ת חיזקה את תכנירק רבע מהמשתתפים חשו שה ,ולםא .יתלמידים ללמוד באוניברסיטה וביטחון עצמ

עד כה לא הוצגו ממצאים  .בקרוב יוגשו ממצאים על תוצאות הבגרות. המחויבות שלהם לקהילה

  . נפרדים לגבי האוכלוסייה האתיופית

  

  תעסוקה 

  אשת חיל לנשים אתיופיות. 28
חסרות השכלה וחסרות הנן שבתעסוקה של נשים עולות מאתיופיה  ןת לשילובתכני אאשת חיל הי

  :ת מספר מטרותתכניל. שרובן לא השתתפו בעבר בשוק העבודה בישראל, מקצוע

 שילוב בעבודה של נשים מרוחקות או מנותקות מעולם העבודה  .1

  ר ושדרוג תעסוקתי של נשים עובדותשיפו .2

 הטמעת תהליכי מוביליות חברתית .3

מוגדרים חלק הקבוצתי תחילתו וסיומו של המועדי . קבוצתי ופרטני - חלקיםת כוללת שני תכניה

חלק זה כולל ליווי ותמיכה . או הגבלת זמן סיום רשמימועד לחלק הפרטני אין . מפגשים קבועהמספר ו

הליווי כולל עזרה במקום . הומידת שיתוף הפעולה של הנכונות, הצרכי פי-עלת תכניב פתשל כל משתת

  . רה הצורך ועודהשמה חדשה במק, העלאת אחוזי המשרה, העבודה

, שקלים 1,750,000על התקציב הכולל של התכנית עמד  2007בשנת . נשים 1,100-ת משתתפות כתכניב

 .המשרד לקליטת העלייהשקלים במימון  300,000מתוכם 

במסגרת המחקר רואיינו כל הגורמים הקשורים . תתכניה תהערכלנערך מחקר  2000/2001בשנת 

ההערכה מצאה . ותִמנהלימערכות ההנותח המידע מ ,בנוסף. תצפיותלפרויקט ובוצעו מספר רב של 

במיוחד ליווי הנשים אחרי  ,חלקיאך היו חלקים שבהם הביצוע היה , ת יושמותכנישרוב רכיבי ה

המחקר מצא . המחקר הצביע על הצורך להכשיר טוב יותר את הצוות המפעיל, כמו כן. כניסתן לעבודה

, ההערכהשהושלמה מאז . קבוצה ובאזור-תלוי בתת, 30%-80%שאחוז ההשמה בעבודה נע בין 

הוכנסו בה שיפורים רבים במהלך השנים . ת"נכנסה למסגרת של תב 2005ת ובשנת תכניההתרחבה 

ניתן יהיה להמשיך לעקוב אחר התוצאות במסגרת מערכת המידע . ת הותאמה לעוד אוכלוסיותתכניוה

  . מכון ברוקדייל-וינט'ג-יירסמאידי -עלניתוח כזה מתבצע כעת . ת"של תב

  2001, און-רוזליס ובר-לוין: דוח המחקר

המחקר מצא אחוז השמה . ות ושביעות רצוןסובייקטיבי, ותאובייקטיבייש מידע על תוצאות 

  . משמעותי בעבודה ושביעות רצון גבוהה של המשתתפות
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  ייעוץ וליווי עסקי ליזמים. 29
בעלי עסקים יוצאי אתיופיה בעלי זכויות של לת ארצי ליזמים וי נתניה הנו מוקד טיפוח יזמו"מוקד מט

 : למוקד היזמות מספר מטרות. שנה 60ועד  21עולים חדשים גילאי 

 ועסקיהם עסקים בעלי חיזוק .1

 עסקית יזמות במגמת פוטנציאלים יזמים וליווי עידוד .2

  לתעסוקה כהזדמנות עסקית יזמות לנושאי מודעות הגברת .3

 עסקים הקמת לצורך מקצועית בהכשרה משולבים יזמות קורסי .4

המשרד שקלים במימון  160,000מתוכם , שקלים 320,000היה התקציב הכולל של התכנית  2007בשנת 

 . יוצאי אתיופיה 600-בתכנית כ שתתפוה 2007בשנת  .לקליטת העלייה

של קבלת  סיוע בכל השלבים ,וכן ,תוח עסקפי-עלת ניתן סיוע ליזמים בקבלת החלטה תכניבמסגרת ה

  . 2006-1992עסקים בין  134ת תכניבסיוע הנפתחו  ,ך הכולבס. ת עסקית וביצועהתכניהכנת , מימון

לפני פתיחת עסק  םחלק, י"בעלי עסקים אתיופים שפנו למט 15על מצומצם בוצע מחקר  2001בשנת 

בעלי העסקים הסתייעו במגוון רחב של סוגי ייעוץ  ;י תרם להם"הרגישו שמט 75%-כ. וחלקם אחרי

  .  אף אחד מהנדגמים לא פנה לארגון אחר. י"הצליחו לקבל מימון בסיוע מט 52% ;ומידע

  )לא פורסם, סקר פנימי( 2001, דאטה-דיאלוג: דוח המחקר

על יש מידע . אחרי םוחלק לפני פתיחת העסק םבעלי עסקים קטנים חלק 15בוצע מחקר ראשוני על 

  . ות ושביעות רצוןסובייקטיבייש מידע על תוצאות . קבלת מימון לעסק: תאובייקטיביתוצאת ביניים 

  .י"הצליחו לקבל מימון בסיוע מט 52%-י תרם להם ו"הרגישו שמט 75%-כ

    רשת חממה עסקית לשילוב ושדרוג בעבודה. 30
כנה של אנשים לעולם מרכזיים בהרכיבים ת מיועדת לעולים מאתיופיה וכוללת שלושה תכניה

ת כוללת ליווי אישי תכניה ,כמו כן. התנסות בעבודה והשמה אקטיבית, לימודים עיוניים: העבודה

והטמעת , שיפור ושדרוג תעסוקתי של עולים, שילוב בעבודה של מובטלים: המטרות הן.  לאורך זמן

  .חברתית ניעותתהליכי 

השלב הראשון כולל לימוד קבוצתי עיוני במסגרת אינטנסיבית של  :מספר שלביםמבוצעת בת תכניה

בו משתתפי החלק הקבוצתי שהוא שלב פרטני , השלב השני. שעות לימוד חמישה ימים בשבוע שמונה

- עלוזאת  ,השלב השלישי הוא שלב הליווי והתמיכה של המושמים בעבודה. מושמים במקומות עבודה

ת זו מציעה מערכת מקיפה של תכני. שלב זה מוגבל לשנתיים. ולההרצון ומידת שיתוף הפע, הצורך פי

 50-20 ניבהיא מיועדת לעולים מקבלי הבטחת הכנסה . מנת לשלב את העולים בעבודה-שירותים על

. ת"במסגרת תב 2006ומשולבת משנת  2002בשנת לפעול ת החלה תכניה. ומבוצעת במספר ערים

  . כשמונים איש ת משתתפיםתכניב



 

59  

. ת ובדק מספר מחזוריםתכניהמחקר בדק את כל שלבי ה. תתכניבוצע מחקר הערכה על ה 2006-ב

 ,המשתתפים כללמתוך . סיימו את כל המסלול 75%-נמצא שכ. המחקר כלל ראיונות עם המשתתפים

עובדים במקצועות שלמדו במסגרת , מאלו שהושמו בעבודה 45%-כ. השתלבו בעבודה 75%-ל 65%בין 

המחקר , בסך הכול. נוספים שוקלים להמליץ 30%-ו ממליצים על התכנית וכהי 65%-כ. תתכניה

  .תתכניבהתחשב באוכלוסיית ה ,תתכנימצביע על הצלחה רבה של ה

  2006, הנדלס: דוח המחקר

סיימו את כל  75%-נמצא שכ. ות ושביעות רצוןסובייקטיבי, ותאובייקטיבייש מידע על תוצאות 

, מאלו שהושמו בעבודה 45%-כ. השתלבו בעבודה 75%-ל 65%המשתתפים בין  כללמתוך . המסלול

  .תתכניהמחקר מצביע על הצלחה של ה ,בסך הכול. תתכניעובדים במקצועות שלמדו במסגרת ה
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   ותִמנהליריכוז התוצאות ממחקרי הערכה וממערכות מידע  :'נספח ה

. מקורות המידע והאם תוצאות אלו חיוביות ות יש תוצאות מתוךתכניניתן לראות עבור אלו  1הבלוח 

   .3.2.4סעיף ב 6לוח בסיכום של לוח זה ניתן למצוא 

  ותִמנהליריכוז התוצאות ממחקרי הערכה וממערכות המידע ה: 1הלוח 

  התכנית  תחום
 עם מחקר

  תוצאות
 מידע מערכת

  תוצאות עם
 חיוביות תוצאות
  מהמחקר

 חיוביות תוצאות
 ממערכת מדווחות
  הִמנהלי המידע

            כללי
            קליטה מרכזי. 1  

  

מרכז  -מוקדים . 2
מידע ברמת 

     שוביי/השכונה
 *  

        **      ****  
          שכונות שיקום. 3  

            בריאות

  

 הסברה פעילות. 4
 במרכזי ארצית
 וישובי הקליטה
 בנושא הקבע
 ומחלות איידס

            זיהומיות

  

 למניעת תכנית. 5
 בסמים שימוש

 להורים ואלכוהול
  וילדים

 תוצאות 
 מבדק מתוך
  בלבד פנימי

 *  
        ** 

       
            תרבות

  

פרויקט  - ין 'בהלצ. 6
תיעוד , לשימור

והפצת מורשת  
          יהודי אתיופיה

            - רווחה
            נוער

  

שילוב  -מ "תל. 7
צעירים אחרי 
שירות /שירות צבאי

לאומי בתנועה 
            הקיבוצית

  

 -מסיכון לסיכוי . 8
מיועד לנוער עולה 

     בסיכון 
 *  

        ***       

  

ליווי  -סיכויים . 9
נוער עולה עובר 

     חוק
 *  

        ***       
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  התכנית  תחום
 עם מחקר

  תוצאות
 מידע מערכת

  תוצאות עם
 חיוביות תוצאות
  מהמחקר

 חיוביות תוצאות
 ממערכת מדווחות
  הִמנהלי המידע

  

ישוביות  תכניות. 10
כוללניות בדגש על 

 -נוער בסיכון 
           ט נווה יעקב"מח

  

מרכז  -מגדלור . 11
נוער בשכונת ויצמן 

הרצל בקרית  -
נוער איתור : מלאכי

במצוקה והנגשת 
    השירותים

 *  
        ***      

  

 -יזמים צעירים . 12
 לעידוד תכנית
 עסקית יזמות
    נוער בקרב

 *  
        ***      

  

 רב תכנית. 13
 עם תרבותית
 להגנת החברה
            הטבע

  הפוך על הפוך. 14  

 אין 
 בני בין הפרדה
 אתיופים נוער
      ***    השאר ובין

-רווחה 
     אלימות
            במשפחה

  

 טיפולי מודל. 15
 אלימות למניעת
          במשפחה

  

 ארצי מגזין. 16
  המשודר

  תכנית במסגרת  
  דרך " הטלויזיה  
  "שלנו העיניים  
  המודעות להעלאת  
  האלימות לבעיית  
  ומופק במשפחה  
 של הפקה בחברת  

          העדה בני
 -רווחה 
            אחר

    בעלייה זינוק. 17  
 *  

        ***      
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  התכנית  תחום
 עם מחקר

  תוצאות
 מידע מערכת

  תוצאות עם
 חיוביות תוצאות
  מהמחקר

 חיוביות תוצאות
 ממערכת מדווחות
  הִמנהלי המידע

  
            חינוך

  

 הכנה - אתגרים. 18
 במרכזי' א לכיתה

 ובדיקת הקליטה
 של פרמטרים
            'א לכיתה מוכנות

  

 -  לבגרות אופק. 19
 לבגרות הכנה

  ב"י-'י לכיתות

 במסגרת 
מחקר על 

   ENP        תכנית 

    פלא. 20  
 *  

        ***      

  
 צורת -ש "צל. 21

          שונה למידה

  

 קיץ קייטנות. 22
 ללימודים
          חווייתיים

  

 -' א קדמא. 23
 10 עד לימודים
          לימוד שנות

  

פרויקט לאומי . 24
ENP  -  פעילות

, בנושאים חינוך
. קהילה ונוער

 -  SPACE: במכון(
תגבור לימודי 
ומרכזי איתור 

וטיפול לנערים 
, במצבי סיכון

  )עתידים
 SPACE 
 עתידים     

 SPACE 
 עתידים    

 נהלימ
-הסטוד
            נטים

  

 -' קדמא ב. 25
מכינה קדם 
או , אקדמית

    הכשרה מקצועית   
 *  

        ***      

  

 קדם מכינה. 26
 קדם+  אקדמית
    הנדסאים

 *  
        ***      

          אקדמיה. 27  
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  התכנית  תחום
 עם מחקר

  תוצאות
 מידע מערכת

  תוצאות עם
 חיוביות תוצאות
  מהמחקר

 חיוביות תוצאות
 ממערכת מדווחות
  הִמנהלי המידע

 תעסוקה
            ויזמות

  

 - חיל אשת. 28
 וליווי השמה

         ***    בתעסוקה

  

וליווי  ייעוץ. 29
עסקי לבעלי עסקים 

ויזמים מקרב 
         **   י נתניה"מט -העדה 

  
 חממות -  רשת. 30

         ***     תעסוקתיות
            דיור

    **        משכנתאות. 31  
  .ממוחשבות אינןהתוצאות *

  .באופן חלקי העלייה לקליטת למשרד מדווחותהתוצאות **

  .העלייה לקליטת למשרד מדווחות אינןהתוצאות ***

  .בוודאות לקבוע ניתןלא ****

  

 

  


