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 תמצית המחקר

 מבוא. 1

בחברה " מרכזי תעסוקה במגזר הכפרי -מעברים "המודל לפי נבנה  בדווימרכז מעברים במגזר ה

מעברים . שפותח על רקע המשבר הכלכלי והחברתי במגזר הכפרי בשני העשורים האחרונים, היהודית

 : 1מציע דרך פעולה המתמודדת עם נושא התעסוקה בשלושה מעגלים משלימים

 תלבות בפני השאישיים פיתוח מערך כלים שיסייעו לתושבים להתגבר על חסמים : הפרט מעגל

 .העדר מיומנויות חיפוש עבודהוכגון מיעוט הון אנושי , בתעסוקה

 גיוס מנהיגות הקהילה , פיתוח מנגנונים קהילתיים שיסייעו למחפשי העבודה: הקהילה מעגל

זיהוי חסמים קהילתיים וטיפול בהם וקידום הפוטנציאל הקהילתי בתחום , כגורם מניע ומסייע

 .התעסוקה

 גיבוש מדיניות תעסוקה ואיגום משאבים לצד גיוס כוחות (: מרחב גאוגרפי וארגוני) האזור מעגל

כלכליים וחברתיים מקומיים לטובת חיזוק היכולת של הפרטים ושל האזור להתפתח בתחום 

 .   2התעסוקה

, והשירותים החברתיים השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה, ת"בהפעלת התכנית שותפים תב

סים שהיא הגוף "ת והחברה למתנוהמקומיות המועצ, לים מיוחדים במוסד לביטוח לאומיהקרן למפע

 .המפעיל את כל תכניות מעברים בארץ

התכנית נבנתה . מרכז מעברים מהווה דוגמה של מאמץ ייחודי להתאמה תרבותית של תכנית תעסוקה

היגות והמוסדות תוך התחשבות בערכים ובנורמות של הבדווים בנגב ובשותפות מלאה של המנ

פורמליים של החברה הבדווית המסורתית לשם שילוב מרבי של גברים ונשים -הפורמליים והבלתי

התוכנית מחוברת לתכנית , בנוסף לכך. בדוויים בתעסוקה כשכירים או כבעלי עסקים עצמאיים

ים מרכז מעברים מציע סל שירות. היבט שמקנה אופק כלכלי לפעילותה, הפיתוח הכלכלי באזור

הקניית מיומנויות חיפוש , מידע על אפשרויות תעסוקה והכשרה מקצועית: בהתאמה אישית לפרט

 .השלמת השכלה וקורסים ללימוד מקצוע, ייעוץ תעסוקתי, עבודה

: הוא מורכב משני חלקים. שגב שלוםבדוח זה מציג את ממצאי ההערכה של תכנית מעברים בחורה ו

-2009)ם של התכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה תהליך היישובוחן את החלק הראשון 

 . החלק השני מתמקד בתוצאות התכנית מבחינת התושבים שהשתתפו בה .(2008

 המחקר מערך. 2

תצפיות בישיבות ההנהלה הפעילה של מרכז מעברים , מבוסס על מסמכיםתיאור תהליך היישום 

ראשי עם , ת"סים ותב"מנהלות התכנית מטעם החברה למתנעם , וראיונות עומק עם צוות התכנית

עם , ס בחורה"ומנהל המתנשלום  מנהל מחלקת הרווחה בשגבעם , המועצה של חורה ושגב שלום

                                                   
 . ת"הוגשה לוועדה המקצועית של תב". הצעת תכנית למרכז תעסוקה למגזר הכפרי. "2005יולי . 'מ, רייף 1
 .עדיין לא היה קיים בזמן עריכת המחקר ,אזורי תעסוקתי מרכז הוא הארגוני שביטויו, זה חלק 2
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-הראיונות נערכו בחודשים מאי. (ראו להלן) ועדת ההיגוי וחברי הרשת המשתפתומספר חברים ב

 .  2009אוגוסט 

ראיונות טלפוניים בערבית של ממצאי ניתוח כמותי בוצע , תפיםלגבי תוצאות התכנית מבחינת המשת

ת כמי שהתחילו "מתושבי חורה ושגב שלום שהיו רשומים במערכת המידע הממוחשבת של תב 355עם 

יוני -הראיונות בוצעו במהלך החודשים מאי. 2009דצמבר  -2007להשתתף בתכנית מעברים בין דצמבר 

 . חודשים לאחר כניסתם לתכנית 6-30ם היו מכאן שבעת הראיון המשתתפי. 2010

 ממצאים. 3

 הערכת היישום 1.3

והתשתית הארגונית והמקצועית  –חורה ושגב שלום  –משרת את שני היישובים  מרכז מעברים

ניהולי ותשתית מבנה , ארגוניהתשתית הפורמלית של המרכז כוללת מבנה  .םהשנימשותפת ל

 .מקצועית

 מבנה ארגוני. א
 .מדור פרט ומדור קהילה: מרכז מעברים כולל שני מדורים של הארגוני המבנה

זיהוי , החל בתיאום ציפיות ,מבצע בעיקר עבודה פרטנית עם האנשים המגיעים למרכז פרט מדור אשר

הקניית מיומנויות חיפוש , דרך הכנת קורות חיים, כישוריו ונטיותיו, המוטיבציה לעבודה של הפונה

וכלה בהפניה , כולל הגדרת החזון התעסוקתי האישי, עבודה והעצמה ריאיוןאימון לקראת , עבודה

הקורסים להשלמת . לאחר ההשמה וליווי טלפוני( רכז קשרי מעסיקיםבשיתוף עם )למשרה ספציפית 

ס "המתנ ידי-עלניתנים , הכלולים אף הם בסל השירותים של מעברים ,השכלה והקורסים המקצועיים

 .בייחוד לנשים, במסגרת פעילותו השוטפת

 רכז קשרי מעסיקים, (תית"עוק) התעסוקתית הקהילתית העובדתנמנים  קהילה במדורבין העובדים 

אחראית על העבודה עם כל המנגנונים  תית"העוק(. מקצועיים העובדים הסמך)והחונכים 

, ועדי השכונותוהכוונה ל. ורתימתם לנושא התעסוקה, פורמליים-בלתיהפורמליים וה, הקהילתיים

מאחר שהנורמות . והמנהיגות הדתית( ל"יק ושתי'אג, כגון)עמותות , מועצת הנשים, רשת המשתפתל

ם שחבריהם גברים בדוויבאופן ישיר עם ארגונים קהילתיים  המסורתיות מגבילות את יכולתה לעבוד

היא עושה . האחרים ראשי המדוריםובהיא נעזרת בחונכים , בשל היותה אישה( הרשת המשתפת, כגון)

בהשתתפות משרד , מועסקים ומובילה תכנון פרויקט קהילתי-בלתים צעירים עעבודה קבוצתית 

. ים וכניסה לעולם העבודהתיכוני-עלהתיכון לקראת לימודים  בית הספרשל הכנת תלמידי , החינוך

 שבובעיקר בשגב שלום , היא גם מבצעת עבודה פרטנית עם נשים ,בשל היותה האישה היחידה בצוות

 . טרם התגבשה מועצת נשים

הם אנשי השטח המובהקים מאחר שהם , חורה והשני בשגב שלוםהאחד ב  , ם גבריםהשני ,החונכים

רועים יבא, ועלוניםהם מפרסמים את מרכז מעברים באמצעות מודעות . כל התושבים מכירים את

ובאמצעות הרשת המשתפת ( ראו להלן)בהתכנסויות חברתיות כגון השיק , המתקיימים ביישוב
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מאתרים תושבים שיכולים להוות אוכלוסיית יעד פוטנציאלית לתכנית ומבצעים ; ומועצת הנשים

 .תהליך פרטני בסיסי

שירות , איתור משרות באמצעות אתרי אינטרנט, כמובן, הוא רכז קשרי מעסיקים דו העיקרי שלתפקי

פיתוח  תפקידו כולל, וכן ,ים חברתייםאירועחברי הרשת המשתפת וב, חברות כוח אדם, התעסוקה

מחזיקים הם בדווי שלושיםהוא הקים רשת המונה כ, בנוסף לכך. קשרים עם מעסיקים לטווח הארוך

מעבר . ארגוני לגבי אפשרויות עבודה-מפתח במקומות עבודה ואשר מספקים לו מידע פניםבעמדות 

ם בתהליך קבלה לעבודה כדי לראות במה הם בדוויהוא נכח באבחונים שנערכו למועמדים , לכך

 הוא פנה. המועמדים לקראת תהליך המיוןלצורך הכנת נכשלים והעביר את המידע הזה למדור פרט 

בנוסף . ם אבחון נפרד ומותאם תרבותיתבדווימועמדים לערוך לבבקשה לחברת כוח אדם  מיוזמתו

 ".מעסיקים ידידותיים"פורום  יםהקלהוא מתכנן  ,לכך

 פורמליים ובלתי פורמליים, מוסדות קהילתיים מסורתיים. ב
ייחודה של תכנית מעברים הוא שהיא צומחת באופן אורגני על הקרקע של הערכים והנורמות 

-בלתים בדרום ונעזרת במנהיגות ובמוסדות הפורמליים והבדווישל ה דתיות-תרבותיות-החברתיות

 . םבדווית לשם קידום התעסוקה בקרב הבדוויפורמליים של החברה ה

אשר מעיד על מתן לגיטימציה , במסגדים האימאמיםמרכז מעברים הצליח להשיג שיתוף פעולה מצד 

לחשיבות  שנשאושי יהפתוחים יותר התייחסו בדרשות יום השהאימאמים . דתית לפעילות מעברים

. כולל מודעות לנשים, ל מעברים במסגדיםעת וגם התירו תליית מודעֹו ,רכישת מקצועלהעבודה ו

 . ת בקשר לעבודההאימאמים השמרנים יותר הרשו תליית מודעֹו

התכנסות של גברים ב מדובר. שיקהרבו להשתתף ב, בייחוד החונכים, הגברים חברי צוות מעברים

ובה , שאליה מגיעים גם צעירים" מועצת הזקנים"מעין , בלבד פעמים אחדות בשבוע בשעות הערב

במסגרת זו יכלו החונכים להעביר את המסרים של . משוחחים ודנים בנושאים כלליים של הקהילה

 .המרכז ולעמוד על הלך הרוחות לגביהם

ויצר בכל אחד מהיישובים פורום , בכל חמולהלי ההשפעה בע -צוות מעברים נעזר במנהיגות הטבעית 

הצוות נעזר . וניתב אותו לנושא התעסוקה "הרשת המשתפת"שלהם בשם , משפחתי-על, משותף

לשם קבלת הכרה  ,תחילה .בין מרכז מעברים לבין הקהילהלצורכי תיווך  הבמנהיגות החמול

-בלתישכנוע בני משפחה : ך הפעלתולמגוון משימות בתהלי, ולאחר מכן ,ולגיטימציה לתכנית

 ,איתור משרות, גיוס מעסיקים לטובת התכנית, מועסקים בחשיבות היציאה לעבודה והפנייתם למרכז

הפעילות ההתנדבותית של חברי הרשת המשתפת במסגרת . גם השמה ללא תיווך המרכז ,לעתיםו

, ופן טבעי במסגרת החמולהמחויבות ועזרה הדדית הקיימים בא, מעברים מבוססת על ערכי נאמנות

מנת לחזק את מעמדם של חברי -על. אשר מנותבים לעזרה בקידום שילובם בעבודה של בני המשפחה

חברי חלק קטן מהמשרות שאספו , ואת יעילותם כסוכני גיוס למרכז, כל אחד בחמולה שלו, הרשת

משאב חשוב בתכנית חברי הרשת מהווים . צוות המרכז מועברות אליהם לחלוקה בקרב בני משפחתם

מקצועי ובראיונות איתם עולה -ההם ממלאים תפקיד פר, למעשה. וזוכים להערכה רבה מצד הצוות

 .רצון בהתמקצעות
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המקבילה , מועצת הנשיםמרכז מעברים לסייע בתכנית הוא  ידי-על" אומץ"מוסד קהילתי נוסף ש

היא  ,ואילו בשגב ,שנים הרשת לפני מספר ים אתהקראש המועצה בחורה . לרשת המשתפת תהנשי

, מועצת הנשים משמשת כמנגנון לזיהוי הצרכים של הנשים. הייתה בשלבי הקמה בעת ביצוע המחקר

וגם כצינור להעברת , על בסיס המידע שכל אחת מהפעילות המתנדבות שואבת מהנשים בחמולה שלה

יעו למסקנה שנשים הן הג ,(פורמלי-בלתי" סקר צרכים)"בעקבות בדיקה שהן עשו . מסרים ומידע

, מועסקת, ראש מועצת הנשים. וזה הביא אותן לשתף פעולה עם מעברים, רבות מעוניינות בעבודה

ובתוקף תפקידה יש לה , ס כאחראית על תחום נשים"בשכר במשרה חלקית במתנ ,בנוסף לתפקידה זה

 . ם השלמת השכלה והכשרה מקצועיתמיבעיקר בתחו, גישה לתכניות לנשים ומשאבים למימונן

 מבנה ניהולי. ג
הרמה הפעילה . הנהלה פעילה ומנהל המרכז, ועדת היגוי: מורכב משלוש רמות ניהול הניהולי המבנה

מפתחת , המנהלת הארצית של מעברים, והמשפיעה היא ההנהלה הפעילה הכוללת את מנהל המרכז

, סים בשני היישובים"ות הרווחה ומנהלי המתנמנהלי מחלק, תחום קהילה בתכניות מעברים בדרום

 . גם ראשי המועצות -ובעבר 

ועדת ההיגוי מורכבת מנציגי משרדים על בסיס מסמכים וראיונות עם חלק מחבריה נראה כי 

נראה כי  ,ממסמכים ומראיונות עם חלק מחברי   ועדת ההיגוי. ת ומספר עמותות"תב, ממשלתיים

 . ולא השפיעה על הפעלת התכנית, קבעהועדה לא התכנסה בתדירות שנוה

ישיבות הצוות בעיקר במסגרת , עוסק בפיתוח הצוות ובהדרכתו, המרכז מנהל את עבודת הצוות מנהל

מנהלי , ראשי המועצות -מנהל קשרים ושיתופי פעולה עם גורמי מפתח בחורה ובשגב , השבועיות

עמותות ומשרד , ירות התעסוקהש -ומחוץ ליישובים , וחברי הרשת המשתפת, מחלקות הרווחה

הוא , בנוסף. בתכנון הפיתוח הכלכלי של חורה( בחלקים מסוימים אף הוביל)הוא גם מעורב . החינוך

 . מבצע עבודה פרטנית עם הפונים למרכז ומעורב בעבודה הקהילתית

 תשתית מקצועית. ד
 :התשתית המקצועית כוללת את הרכיבים הבאים

 מאגר מידע לגבי משרות 

  מתעדכן בקביעותהמערך ממוחשב של פרטי המשתתפים 

  ( מאמרים וטיפים ,ובכלל זה)אתר אינטרנט בערבית ובעברית הכולל מידע למחפשי עבודה

 ולמעוניינים בהכשרה מקצועית

 ת במקומות כגון תליית מודעֹו ,מערך פרסום הפועל בעיתונות המקומית בצד ערוצים מסורתיים

 אישית של הצוות -ןבמסגדים ובעיקר תקשורת בי אזכורים בדרשות, אסטרטגיים

 מתנהלות בדרך כלל בצורה של אלה . ישיבות הצוות השבועיותב הניתנות הדרכות והכשרות צוות

סוגיות מהעבודה דיונים ב לענוסף  ,ים לתהליך הפרטנירלוונטילמידת עמיתים בנושאים ה

והוא משתתף  ,מחוז הדרוםבל הדרכה מהעובדת הקהילתית של מעברים ביהצוות ק. השוטפת

במסגרת תכנית מעברים סים "שעורכת החברה למתנת ובהשתלמויות "בהשתלמויות של תב
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מהראיונות עם הצוות עולה צורך ביותר ייעוץ אישי והדרכה אישית לגבי התמודדות עם . הארצית

 .בעיות ספציפיות בעבודתם

לקידום נושא התעסוקה שבה  הצליחה ליצור תשתית קהילתית בדוויתכנית מעברים במגזר ה

המנהיגות , ס"המתנ, הרשות המקומית באמצעות ראש המועצה ומנהל מחלקת הרווחה: מעורבים

ס המקומי ושירות "היא הצליחה ליצור שיתופי פעולה עם המתנ ,כמו כן. הדתית והמנהיגות החברתית

גובש  ,רים הארציתבהנהגתו של מנהל המרכז ובהדרכתה של מנהלת תכנית מעב. התעסוקה האזורי

מרכז מעברים גם מחובר לתכניות הפיתוח הכלכלי . צוות עובדים מקצועי ומסור העובד בשיתוף פעולה

 . מקנה אופק כלכלי לפעילותוהבט יה, בשתי המועצות

הסתמכות על הערכים ב ןתכנית מאופייהדפוס העבודה של צוות מעברים בשנתיים הראשונות להפעלת 

התבססות על קשרים אישיים ודיפרנציאציה תפקידית ב, תבדווישל החברה הוהנורמות המסורתיים 

תושבי חורה לזכות בהכרה ולגיטימציה מצד הן  ,דפוס זה סייע למרכז. בינונית בין חברי הצוות-מעטה

ונוכח , התמסד דפוס זהלאחר ש, כיום. להגשים רבות ממטרותיו בתקופת ההקמה הןוושגב שלום 

לבדואים בנגב האזורי התעסוקה בתחום תעסוקת התושבים לאור הקמת מרכז הסיכויים לפריצת דרך 

צפוי המרכז להרחיב את שיתופי , והפיתוח הכלכלי האזורי המתוכנן בסיוע תקציבים ממשלתיים

על רקע התפתחות . בדוויהפעולה שלו עם משרדי ממשלה וגופים נוספים הממוקמים מחוץ למרחב ה

פעילות על , שתתבטא בהגדרת תפקידים ברורה, נודעת חשיבות ליתר פורמליזציה בעבודת המרכז ,זו

תהליכים פורמליים של קבלת , פרופסיונליים מאשר אישייםיותר בסיס קריטריונים ושיקולים 

 . העבודה בפרוטוקולים ודוחות ותיעודנוהלי עבודה קבועים , החלטות

 התכנית עבור משתתפיבהערכת התוצאות  1.3

 מאפיינים דמוגרפיים ומשאבים וחסמים לתעסוקה של משתתפי התכנית. א
 מתושבי חורה ושגב שלום שהחלו להשתתף בתכנית  355הכמותי רואיינו  חלקבמסגרת ה, כאמור

בחורה  -המשתתפים מחורה ומשגב שונה  פרופיל :מגדר. 2009לדצמבר  2007מעברים בין דצמבר 

 . בשגב המצב הפוך; שליש הן נשיםשני שלישים הם גברים ורק 

 ובהתאם , 25כמעט מחציתם מתחת לגיל  –משתתפי התכנית הם צעירים : משפחתי ומצב גיל

מתחת  60%-כ –מחורה צעירים יותר  המשתתפים .אין ילדים 53%-אינם נשואים ול 45%, לכך

 .משגב 36%לעמת , 25לגיל 

 שנות לימוד או יותר  12היא של בעלי , 38%, הגדולה ביותר בקרב המשתתפים הקבוצה: השכלה

 ,תיכון ת ספרסיימו ביעשרים ושבעה אחוזים  .מיתאקד-ת לאתיכוני-עלותעודת בגרות או תעודה 

 4%רק . שנים לכל היותר שמונהלמדו  16%; שנים 11-9למדו  16% ;אך ללא בגרות מלאה

 .מהפונים למעברים הם אקדמאים

 54%, 25בקרב הצעירים מתחת לגיל . רמת ההשכלה של הצעירים עולה על זו של המבוגרים, כצפוי

שיעורם של בעלי , 34-25בקרב גילאי ; ת יותרוהם בעלי תעודת בגרות או תעודות השכלה גבוה

 .  בלבד 11%-ל מגיע שיעורם 35+ואילו בקרב גילאי ; 41%-השכלה ברמה זו מגיע ל

אולם שיעור הנשים , שנות לימוד או יותר 12הם בעלי  77% - ים מהנשיםהגברים יותר משכיל

עם . מהגברים 39% לעומת ,45% -בעלות תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר מעט יותר גבוה 
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נשות . שנות לימוד לכל היותר שמונההן בעלות  ,מהגברים 9%-בהשוואה ל ,מהנשים 23%, זאת

 .בחורה קצת יותר משכילות מנשות שג

 העריכו בחורה  .המשתתפים מעריכים את שליטתם בעברית כטובה, באופן כללי: שליטה בעברית

הערכת כך ש הדבר נובע אולי מ . מאשר בשגבמעט יותר , המשתתפים את שליטתם בעברית כטובה

ומהעובדה שבחורה כאמור הגברים  של הנשיםזו הגברים לגבי שליטתם בעברית גבוהה יותר מ

 .מהווים כשני שלישים מהמשתתפים

 כמחצית המשתתפים דיווחו שהם יודעים לעבוד לפחות בשלוש מתוך ארבע : מיומנויות מחשב

 . דואר אלקטרוני ואינטרנט, אקסל, וורד: התוכנות הפופולריות  ביותר

ואילו בשגב הנשים , דומה גברים ונשים מעריכים את יכולתם בתחום המחשב באופן, בחורה

אלא אף בהשוואה  ,לא רק בהשוואה לגברים ביישוב ,מעריכות את יכולתן כנמוכה הרבה יותר

 .לנשים מחורה

 אמנם לא עבדו בעת  35%-ו, מהמשתתפים עבדו במועד רישומם במעברים 23%: ניסיון תעסוקתי

 58%, כלומר. רישוםאך היו מועסקים בפרק זמן כלשהו במהלך השנתיים שקדמו ל ,הרישום

-כ. לא עבדו מעולם 20%, לעומתם .בממד הזמן נמצאו בשוק העבודה או לא היו רחוקים ממנו

שרק סיימו ללמוד  25כמחציתן צעירות מתחת לגיל , ממחוסרי כל ניסיון תעסוקתי הן נשים 90%

תן עבדו קרוב למחצי: הנשים משגב קרובות יותר לשוק העבודה. או שהן מטופלות בילדים קטנים

 . בעת הרישום לתכנית או במהלך השנתיים קודם לכן בהשוואה לכרבע בלבד מנשות חורה

 דיווחו כי יש להם מקצוע - מהנשים 30%-מהגברים ו 23% - מהמשתתפים 27%: מקצוע. 

, למשל)פרופסיונלי או טכני , מהנשים הם בעלי מקצוע אקדמי 30%-מהגברים וכ 45% ,מביניהם

של  (38%)בקרב הגברים ישנה קבוצה גדולה (. רוקח, רכז נוער, יך תוכנהמדר, מורה, מהנדס

בקרב הנשים בעלות המקצוע ישנו  .(טבחוחשמלאי , מכונאי, שרברב :כגון ,עובדים מקצועיים

 (. מטפלתאו ספרית , לדוגמה)במקצועות המכירות והשירותים ( 44%)ריכוז גדול 

נראה שיותר נשים צעירות . 25%לעומת  41% :אחוז בעלות המקצוע בחורה גבוה מזה שבשגב

 .אך טרם הספיקו לעבוד בו ,מחורה למדו מקצוע

 יכולים מכונית רישיון נהיגה וזמינות של : על מכונית או זמינות מכונית רישיון נהיגה ובעלות

להיחשב כמשאבי תעסוקה בשוק התעסוקה המקומי מציע הזדמנויות מוגבלות והתחבורה 

מהמשתתפים דיווחו כי יש  47%. סדירה-בלתיאו /הציבורית אל מחוץ ליישוב מוגבלת בהיקפה ו

שיעור הגברים שיש להם , כצפוי. מתוכם יש רכב זמין לשימושם 63%-ול, להם רישיון נהיגה

ההבדלים בולטים בחורה יותר מאשר . רכב זמין עולה בהרבה על שיעור הנשיםרישיון נהיגה ו

 (.לדברי צוות מעברים)אולי משום שחורה מסורתית יותר בעוד ששגב יותר מודרנית , בשגב

 הקשר של המשתתפים עם מרכז מעברים. ב
 של מרבית המשתתפים היו אנשים הקשורים לתכנית הראשוןמקור המידע : המידע ותמקור: 

 (.20%)וחברי הרשת המשתפת  3(27%)ס "עובדי המתנ, (27%)צוות מעברים 

                                                   
לעובדי חינו בין צוות מעברים הב לא שהמשתתפים תכןיי, ס"המתנ בתוך שוכן מעברים שמרכזמאחר   3

 .ס"המתנ
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 עבודהתחום ההגברים ממוקדות ב ידי-עלשצוינו השכיחות הסיבות : הסיבות לרישום במעברים :

הנשים (. 79%)ושיתנו להם מידע על אפשרויות עבודה ( 88%)שימצאו להם עבודה הם ביקשו 

קבלת שבאו לקבל מידע ונראה ( 4%)מעטות . (69%)ן עבודה כדי שימצאו לההגיעו למרכז בעיקר 

על יכולתן לחפש עבודה המשפיעות המגבלות התרבותיות בשל להן  המספיק האינבלבד  מידע

תבטא ברצונן לקבל מידע על לימודים הדבר וה, לימודים -צורך נוסף הביעו נשים ה. באופן עצמאי

 (.11%)בקורסים  ולהשתתף( 9%)או מקצועיים /ו( 19%)עיוניים 

  בלו יהשירותים העיקריים שק, דיווח עצמי לפי :המשתתפים במרכז מעברים שקיבלוהשירותים

הפנייה למקום עבודה , (82%)המשתתפים הם שיחות אישיות על סוגיות הקשורות לתעסוקה 

 ,69%-ו 56%, 71%)זכויות עובדים וקורסי הכשרה מקצועית , מידע על אפשרויות תעסוקה, (69%)

 (. בהתאמה, 38%-ו 37%)הקניית מיומנויות חיפוש עבודה וייעוץ תעסוקתי , (בהתאמה

שהיו ממוקדים , מבין הגברים, כך. בלו די תואמים את הצרכים שלהםינראה שהשירותים שק

בלו מידע על יכמעט כולם ק, למקום עבודה ספציפי ו אותםדיווחו שהפנ 82%, במציאת עבודה

רכשו מיומנויות חיפוש  65%-ו, ת עובדים וקורסי הכשרה מקצועיתזכויו, אפשרויות תעסוקה

בלו מידע על קורסי הכשרה יק 50%-כ, מהנשים דיווחו שהן הופנו לעבודה ספציפית 60%-כ. עבודה

הופנו מהנשים  19% ,ך הכולבס. בלו מידע על אפשרויות לימודים אחרותיק 25%-מקצועית וכ

, ולםא. לקורסים מקצועיים ספציפיים 12%-עיוניים ו לקורסים 12% ,לפחות לקורס מסוג אחד

 . לא כל הנשים שהופנו לקורס אכן למדו וסיימו אותו

 תוצאות התכנית בתחום התעסוקה והלימודים. ג
 כשנתיים , ריאיוןמהמשתתפים היו מועסקים בעת ה 47%: ריאיוןלימודי בעת ה-מצב תעסוקתי

רק  שנים עשר אחוזים .לבו עבודה ולימודיםיש 19%-רק עבדו ו 28%: וחצי לאחר תחילת התכנית

 .  פשו עבודהילא למדו ולא ח, לא עבדו 17% רק. פשו עבודהיאך ח ,לא עבדו ולא למדו 24% ,למדו

 35%מהגברים לעומת  59% - המועסקים יבשיעור יםמצים בהבדלתנשים מלההבדלים בין גברים 

 -לומדים או מחפשים עבודה , ינם עובדיםהמשתתפים שא יבשיעורגם  ,וכפועל יוצא - מהנשים

 .בלבד מהגברים 4%מהנשים לעומת  30%

 הגידול בתעסוקה נמדד באמצעות מספר פרמטרים: גידול בתעסוקה: 

 מספר המועסקים : גידול בשיעור התעסוקה בקרב כלל המשתתפים בין שתי נקודות זמן

( 23%)אנשים  82-מ -תכנית ה תחלתהשוואה למועד הנקודות אחוז ב 24-גדל ב ריאיוןבמועד ה

 (.47%)אנשים  166-ל

 גידול , 70%-ל 23%-מ: גידול בשיעור המשתתפים שעבדו במועד כלשהו מאז התחלת התכנית

 .נקודות אחוז 47של 

 משתתפים  273מתוך  39%: : בכניסה לתכנית אשר שולבו בתעסוקהמועסקים -אחוז הבלתי

 .(מהנשים 30%-מהגברים ו 50%) ריאיוןשלא היו מועסקים בכניסה לתכנית עבדו בעת ה

אך עבדו לאחר ביקורם הראשון , ריאיוןלא עבדו בעת העשרים וארבעה אחוזים נוספים אמנם 

מתוך אלה שלא היו מועסקים  63%, בסך הכול. מהנשים 19%-מהגברים ו 31% -במעברים 

 .מהנשים 49%-מהגברים ו 81% -בכניסה לתכנית עבדו בשלב כלשהו לאחר כניסתם לתכנית 
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  היו מועסקים בכניסה ( אחוז דומה בקרב גברים ונשים)שישה אחוזים מכלל המשתתפים

 .בשל מספרם הקטן הם לא נותחו בדוח. לתכנית והחליפו עבודה

 משמעי את הגידול בתעסוקה להשפעת -לייחס באופן חדלא ניתן  ,עדר קבוצת השוואהיבה

להניח שגידול משמעותי בשיעורי אפשר מ המידע לגבי הפעלת התכנית, עם זאת. התכנית

לא ניתן לכמת את על אף ש, אחר ההשתתפות בתכנית מעיד על השפעת התכניתלתעסוקה 

 .עוצמת ההשפעה

  לעומת אלה שהיא לא במועד כלשהו מאפייני המשתתפים שהתכנית הצליחה לשלב בעבודה

 . התכנית הצליחה יותר בשילוב גברים בעבודה מאשר נשים: הצליחה

 אלה שלא לעומת , ו לשלבם בעבודהחיגברים שהצל הגברים נמצא כיקבוצת יתוח נפרד של בנ

שליטה טובה יותר בעברית ובמיומנויות , הם בעלי השכלה גבוהה יותר ,שולבו בתעסוקה

הם , לעבוד םעל יכולתבריאותיות המשפיעות פחות סובלים ממגבלות הם , מחשב בסיסיות

  .ולאחוז גבוה יותר מתוכם יש רכב בבעלותם או לשימושםהעבודה  יותר קרובים לשוק

  רבה ק  ב, הצלחה בשילוב בעבודה נבדלות מן האחרות ברמת ההשכלה נרשמההנשים שלגביהן

בניגוד . המתגוררים בבית 18מספר הילדים מתחת לגיל בת על רכב ובעלּוב, לשוק העבודה

 יתקטגורימש ומספר הילדים בכל הימצאות ילדים קטנים מתחת לגיל שנתיים או ח, לציפיות

עבודת הקשור לנמצא הבדל מסוים  ,לגבי נשים נשואות. הקבוצות בין יםמבחינ םאינ - גיל

שיעור מעט גבוה יותר של בעלים שאינם עובדים בהנשים ששולבו בעבודה מאופיינות : הבעל

 (.   30%לעומת  40%)

  לך כל התקופה מאז רישומן במה ועבדכך שלא הנשים עצמן לשהעלו הסיבות העיקריות

ליציאתן לעבודה ( אב, אח, בעל)ההתנגדות של הגברים במשפחתן : במעברים זורות אור נוסף

קשות מבחינה , מקצועיות-בלתיהתאמה של העבודות המוצעות על רקע היותן -אי; (18%)

 ,מהניסיונות למצוא עבודה ייאוש; (18%)בשכר נמוך ובשעות לא נוחות , זמניות, פיזית

 (. 28%)דאי משפיעה על ירידה במוטיבציה והרגשה שבו

 אך  ,שלא עבדו בעת הרישום במעבריםאלה ) המועסקים החדשים נקלטו בהן העבודות מאפייני

 :(היו מועסקים לאחר מכן

 24%, חופשיים וטכניים, במשלחי יד אקדמייםנקלטו  המועסקים החדשיםמ 10% - יד משלח 

-בלתיבעבודות  38%-בעבודות מקצועיות ו 28%, שירותיםהמכירות וה, במקצועות הפקידות

( 44%)מכונאי רכב ונגר , כגון מחסנאי, הגברים נקלטו בעיקר בעבודות מקצועיות .מקצועיות

עוזר לגנן ומדיח כלים במסעדה , כגון מסדר ירקות בסופרמרקט, מקצועיות-בלתיובעבודות 

, קטיף פרחים, אריזת ירקות, כגון, מקצועיות-בלתיהנשים נקלטו בעיקר בעבודות (. 29%)

  (.28%)ילדים וחולים , ובמכירות ושירותים כגון טיפול בקשישים( 49%)ניקיון 

ניתוח של משלחי היד של המועסקים החדשים לפי השכלה מצביע על תשואה מסוימת של 

 18%)בעלי תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר  ,מהקבוצה המשכילה ביותר 22%: ההשכלה

, עם זאת. פרופסיונליים או טכניים, שולבו במשלחי יד אקדמיים( מהנשים 26%-מהגברים ו

 . בעבודות בלתי מקצועיות תוטמהנשים נקל 44%-מהגברים ו 35%-40%עדיין 
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 הם שכירים המועסקים באופן ישיר  המועסקים החדשיםמ 75% - המעסיק וסוג העסקה דפוס

ואילו , עובדים אצל מעסיקים יהודים( 55%)רוב הגברים השכירים . מקום העבודה ידי-על

גדול מקרב שיעור . םבדוויעובדות אצל מעסיקים ( 57%)רובן  -אצל הנשים המצב הפוך 

 ,אצל נשים(. 5%)ם קטן יאחוז העצמאי. 35% - באמצעות חברת כוח  ותמועסקהנשים 

 . תעסוקה עצמאית מהבית שכיחה קצת יותר

 ח"ש 20.70) מהמועסקים מדווחים שהם משתכרים פחות משכר מינימום 31%: לשעה שכר 

הנשים מדווחות על . מינימוםהשכר פעם וחצי ממדווחים על שכר מינימום עד ל 55% ,(לשעה

, בין השאר משום שחלקן עובדות באופן לא רציף, שכר נמוך באופן מובהק משכר הגברים

 .בעיקר בחקלאות ובמילוי מקום בהוראה ובגננות, ימים בחודש עשרה, למשל

 כי הם מרוצים או אפילו  ריאיוןאמרו ב המועסקים החדשיםמ 65%: העבודה מן רצון שביעת

 .מהבהתא, 55%לעומת  71% -הגברים מרוצים יותר מהנשים . מעבודתם מאודמרוצים 

 הנתונים להלן כוללים לא רק את המושמות החדשות: תעובדו אמהות ילדי על השגחה סידורי, 

נשים יש  79-ל. רישומן במעברים פרק זמן כלשהו מאזשהיו מועסקות כל האמהות אלא את 

מהן עובדות כיום או עבדו בעת הרישום במעברים או  52% ;חמשלפחות ילד אחד מתחת לגיל 

הנתונים על סידורי . (55%) 11-5יש לפחות ילד אחד בגיל שנשים ה 65ה בקרב הדבר דומ. אחריול

לאם אחת )ויחידת הניתוח היא הילד , פי גיל הילדים-עללהלן ההשגחה של הילדים מוצגים 

 (. יכולים להיות מספר ילדים בגילים שונים

  48% ,אמותיהםבמשך שעות העבודה של  4-0ילדים גילאי  56בהן נמצאים שהמסגרות לגבי 

נמצאים בהסדרים  43%-ו, משפחתון או גן, כגון מטפלת, נמצאים בהסדרי השגחה בתשלום

הילד  ,במקרים בודדים. כגון בהשגחת האב או בן משפחה אחר ללא תשלום ,פורמליים-בלתי

 .נשאר בהשגחת אח גדול ממנו או שהאם עובדת בבית

  בית הספרלאחר שעות הלימודים בגן או ב 11-5ילדים גילאי  61בהן נמצאים שהמסגרות לגבי 

כגון צהרונים ומועדוניות כי בתשלום אינם נמצאים במסגרת  הם ,בשעות העבודה של האם

או קרוב ( מהילדים 8%)האב בחלק מהמקרים מסייעים . בדוויאלה אינם שכיחים במגזר ה

בחלק (. מהילדים 26%)בנושא אחים גדולים ממלאים תפקיד מרכזי . (30%)משפחה אחר 

עובדת במשרה חלקית או , מאחר שהאם עובדת מן הבית ,מהמקרים אין צורך בסידור

(. 16%) בית הספרשהילד מגיע מהגן או מזמן עבודה המאפשרת לה להגיע הביתה ב, בהוראה

 .מהילדים נשארים לבד 16%יש לציין כי 

 הרציונל הוא . התכניתניתן לראות בלימודים תוצאת ביניים של : לימודים בפועל ורצון ללמוד

, השלמת תעודת בגרות, ים שאינם אקדמייםתיכוני-על, אקדמיים -שלימודים מכל סוג שהוא 

עשויים לקדם את הכניסה  -הכשרה מקצועית , אוריינות, שנות לימוד 12או  10-השלמת השכלה ל

 . במיוחד כשמדובר באוכלוסייה צעירה, בפרט" טובות"לתעסוקה בכלל ולעבודות 

 21% מתוכם למדו  53%(: לימודים עם עבודה שילבוחלקם ) ריאיוןמהמשתתפים למדו בעת ה

במסגרת  - 16%, למדו במסגרת הכשרה מקצועית 21%, מכללה אקדמיתאו ב באוניברסיטה

-במסגרת השלמת בגרות או מכינה קדם - 9%-ו, שנות לימוד 12או  10-השלמת השכלה ל

 . אקדמית
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 דיווחו כי הם ( מכלל המשתתפים 31%שהם ) 39% ,מתוכם. לא למדו 79% ,בעת הריאיון

, מכללה אקדמית/מתוך המעוניינים ללמוד רוצים ללמוד באוניברסיטה 37%: רוצים ללמוד

מעוניינים להשלים בגרות  12%-ים בהשלמת השכלה ומעוניינ 13%, רוצים ללמוד מקצוע 38%

 . אקדמית-או ללמוד במכינה קדם

 חיפוש עבודה. ד
 נשים מקרב משתתפי התכנית לא היו מועסקים בעת  119-גברים ו 70: פשי עבודהשיעור מח

 . מהנשים דיווחו שהם מחפשים עבודה באופן פעיל 46%-מהגברים ו 71%, מביניהם. ריאיוןה

 שכל אחת מהן  פי-עלאף , ריאיוןניתוח התשובות לשלוש שאלות ב: קשיים במציאת עבודה

עמם מתמודדים שמאפשר ללמוד על הקשיים , צה שונהמתייחסת להקשר שונה והופנתה לקבו

השאלה הראשונה התייחסה ישירות לקשיים . ם בניסיונם למצוא עבודהבדוויגברים ונשים 

יה הופנתה למי שלא יהשאלה השנ; ריאיוןוהיא הופנתה לכל מי שלא עבד בעת ה ,במציאת עבודה

ית התייחסה לסיבות להפסקת והשאלה השליש; (רוב נשיםל)עבד כלל מאז רישומו במעברים 

שבמהלך התקופה שלאחר רישומם במעברים הפסיקו לעבוד במקום עבודה  אלההעבודה בקרב 

ארבעה סוגי  עוליםהתשובות  מן .אחד ועברו לעבודה אחרת או לא השתלבו בעבודה חלופית

 :קשיים

  התאמה במובן של שכר נמוך-גברים ונשים מדברים על אי: מתאימות-בלתיהצעות עבודה ,

גברים מציינים כקושי את הדרישה לניסיון , בנוסף לכך. עבודה גופנית קשה ועבודה זמנית

מסיבות קושי מקצועי וקושי במציאת משרה חלקית המאפשרת שילוב עבודה ולימודים או 

לת שאינן מאפשרות קב, שעות עבודה מאוחרות מדי: םנוספינשים מדגישות גורמים . בריאות

 .מרחק מקום העבודה מן הבית וקשיי תחבורה, בית הספרהילדים החוזרים מהגן או מ

 מייחסים את קשייהם  ריאיוןמועסקים בעת ה-בלתימהגברים ה 75%-כ: מחסור בהון אנושי

הנשים מוטרדות פחות מהגברים מהיותן חסרות . במציאת עבודה לכך שהם חסרי מקצוע

 .ורמת שליטתן בעברית אינה מספקתמכך שהשכלתן  -ויותר מהם , מקצוע

  שעות פעילות מתאימות לשעות  :מכמה בחינותמחסור בסידורי השגחה מתאימים לילדים

מניתוח הסידורים לילדים של . ה של האםוינמוכה מהמשכורת הצפ עלותוהעבודה של האם 

גן עדר צהרונים לילדים הלומדים ביות נראה כי הקושי מתמקד בהבדוויהאמהות העובדות ה

יותר מאשר במחסור במעונות ובמשפחתונים  ,היסודי בית הספראו בכיתות נמוכות של 

 .לילדים הצעירים יותר

 התנגדות הגברים במשפחה לעצם יציאת האישה : מגבלות תרבותיות על יציאת נשים לעבודה

 .או לעבודתה בחברת גברים/לנסיעתה לבד מחוץ ליישוב ו, לעבודתה מחוץ ליישוב, לעבודה

 הערכת המשתתפים את תרומת התכנית וצורכי עזרה נוספים. ה
 קצת למעלה משליש , שליש מהמשתתפים דיווחו כי התכנית ענתה על ציפיותיהם במידה רבה

שענתה שהיא לא ענתה על ציפיותיהם או השיבו במידה בינונית וקצת פחות משליש זאת העריכו 

 .  רק במידה מעטה
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  התכנית ענתה על השיבו ש תושבי חורה מאשר תושבי שגב שלוםויותר גברים מאשר נשים יותר

 .ציפיות

 דיווחו כי מרכז מעברים תרם להם מבחינת חיזוק המוטיבציה  46%-57%, לגבי תרומת התכנית

חיזוק הביטחון העצמי ביכולת למצוא עבודה ובהקניית , שלהם לעבודה וללימודים מסוגים שונים

 .מקצועייםמיומנויות חיפוש עבודה וכישורים 

 בלו במסגרת מעבריםירבע מהמרואיינים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה נוספת מעבר למה שק ,

 בעיקר

  (74%)עזרה במציאת עבודה מתאימה וליווי בתחילת העבודה; 

 כולל קורסי אוריינות , הקורסיםשל מגוון המספר וההגדלת : שיפור משאבי התעסוקה

 ;(18%)וקורסים המקנים תעודה מוכרת 

  (11%)עזרה כספית לצורך מימון לימודים; 

  (8%)עזרה בכסף ובמידע לצורך פתיחת עסק.  

ועדת ההיגוי של מרכז התעסוקה האזורי בפני ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר ו

באמצעות המידע והתובנות , בתכנון ובהפעלה של מרכזים יישוביים חדשים יםסייעמו ם בנגבבדוויל

קים על צורכי העזרה של המשתתפים ועל תהליכי עבודה מול הגורמים השונים ביישובים שהם מספ

 .המחקר גם מסייע בבניית המערך והכלים של המשך ההערכה. הבדווים ומחוצה להם

 

  



 

xii 

 דברי תודה

ראש , ולקאסם סרעיאה, מנהל מרכז מעברים, סיביאבראש ובראשונה ברצוננו להודות לפאהד אל

, על עזרתם ביצירת הגשר ביננו, מנהלת תוכנית מעברים הארצית, חיון-לאירית רמוןוכן , מדור פרט

 .לבין משתתפי התוכנית ובעידודם לשתף פעולה עם המחקר, החוקרים

תודתנו נתונה לכל המרואיינים במחקר שהועילו להקדיש לנו מזמנם ולשתף אותנו בידע שלהם 

ראש מדור קהילה בתחילת תקופת , רימשה-בומונירה א -חברי צוות מעברים : ובהתנסויותיהם

 רכז קשרי מעסיקים, טלל סעד, רביע החונכים בחורה ובשגב שלום'ריאד עטאונה וחליל ג, המחקר

חברי ההנהלה ; מוחמד אלנבארי ועמר אבו מעמר' דר –ראשי המועצות של חורה ושגב שלום ; במרכז

, ס שגב שלום"מנהל מתנ, רן ויצמן, ס חורה"מנהל מתנ, עלי אבו אלקיעאן: הפעילה של מרכז מעברים

חברים מוועדת ההיגוי ; אלבאז מנהלי מחלקות הרווחה בחורה ובשגב שלום-יר אלדין'בור וח'שחדה ג

מעמותת ' אג'עאטף אבו אג, מחמוד אבו עפאש משירות התעסוקה, טניה ליף מהמוסד לביטוח לאומי –

חברי ; וברוך שוגרמן ממשרד הרווחה( בדווים אקדמאים)שאהר אלמקאווי מעמותת עהד ' דר, יק'אג

, ונאיפה אלנבארי( בשל מספרם הגדול לא נציין את שמותיהם)הרשת המשתפת בחורה ובשגב שלום 

 .תושבי חורה ושגב שלום שהשתתפו בתוכנית –ואחרונים חביבים ; ראש מועצת הנשים בחורה

קבוצות המיקוד בחורה ובשגב שלום  ברצוננו להביע תודה לסוזן חסן ממכון ברוקדייל שהנחתה את

 .ת ולפאהד אלאסיבי על הערותיהם המועילות לטיוטת הדוח"סיגל שלח ולרותי ירון מתב' וכן לדר

 . ני רוזנפלד שערכו את הדוח'תודה למטי מויאל ולג, לבסוף
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