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 תמצית המחקר

 רקע

והניסיון בשטח מצביעים על כך שבעזרת תכניות מתאימות ניתן להגדיל את  יםמחקר ם מתוךממצאי

התכנית . ולעזור להן לפתח עצמאות כלכלית ,השתתפותן של נשים מקבוצות חלשות בשוק העבודה

מעוטות  :ת חלשותלקדם לעצמאות כלכלית נשים מקבוצוחברתית לנשים" נועדה -"העצמה כלכלית

  .עולות חדשות, נשים חרדיות ונשים ערביות ות,הורי-חדנשואות ו - השכלה, אמהות לילדים

 

יחד עם העמותות "קול  , מיזם משותף לממשלת ישראל ולג'וינט ישראל,התכנית פותחה בתבת

ות האישה" בירושלים ו"מרכז מהות" בחיפה, כחלק מתכניות תבת לקידום תעסוקה בקרב אוכלוסי

עם  משותףבמימון ולשות המרוחקות מעולם העבודה. תכנית זו הופעלה בליווי המקצועי של תבת ח

 .0007-0003העמותות המפעילות, הרשויות המקומיות ושותפים נוספים במהלך השנים 

 

הוא  פועל לפי הרעיון ששילוב בעבודההשל הג'וינט  "אשת חיל" תכניתמודל הבסיס על  העוצב תכניתה

 .צריך להיעשות באמצעות כניסה מדורגת לשוק העבודה ובעזרת ליוויש שלבי וארוך טווח-רבתהליך 

ופרטנית באמצעות  ;באמצעות סדנאות, הרצאות ומפגשי תמיכהשיטת העבודה בתכנית היא קבוצתית 

 ליווי לאורך כל שלבי התכנית. 

נשים למען נשים  המופעלים בידיהם שני מרכזים  בירושלים קול האישהמרכז מהות בחיפה ו

במרכזים אלה נצבר ניסיון בעבודה עם . העצמה כלכלית וחברתית של נשיםבמתמקדים בסיוע וו

  .להעצמתןייחודיות שיטות  חותופו אוכלוסיית נשים מגוונת שחווה קושי להשתלב בשוק העבודה

שכירה  עבודהפתרונות במסלול של  מוצעיםושה ירכי האוהתייחסות כוללנית לצבמרכזים ניתנת 

בעת חיפוש עבודה, הקליטה  :לאורך זמן הנשים ובמסלול של יזמות עסקית, תוך ליווי (שכירות)להלן, 

 בעבודה ומעבר בין עבודות. 

ניתנים למשתתפות תכנים שמיועדים לחזק את הביטחון העצמי שלהן ביכולתן  םמסלוליהבשני 

דים להקל עליהן להשתלב בשוק להשתלב בעבודה או לפתוח עסק עצמאי, ותכנים מעשיים שמיוע

 ריאיוןב התנסות, חיים קורות כתיבת כמו מיומנויותמקנים העבודה. במסלול ההכנה לעבודה שכירה 

כמו ארגון יעיל של הזמן, קבלת מרות  עבודה מיומנויותו ;במאגרים שונים וכד' עבודה חיפוש, עבודה

נטציה ירס מחשבים בסיסי באוריהוא קובמסלול זה רכיב נוסף  .'הממונה, עבודה בצוות וכד

תעסוקתית. ההנחה היא שההשתתפות בקורס זה מעלה את הביטחון והדימוי העצמיים ומגדילה את 

מאפשרים למספר משתתפות לפנות לקבלת מלגה  תכניתבמסגרת הבנוסף,  .סיכוייהן להשתלב בעבודה

עסק, כמו גיוס לקוחות,  במסלול היזמות העסקית ניתנים כלים מעשיים לפתיחת להכשרה מקצועית.

  גיבוש הרעיון העסקי, הכנת תכנית עסקית, ניהול כספי, עבודה עם בנקים וכד'.

מכון ברוקדייל בבקשה לבדוק את אופן היישום וההפעלה -ג'וינט-למאיירס תבתה פנ 0009ף שנת בסו

ת של נשים של התכנית לאור היעדים שהיא הציבה לעצמה, לעמוד על היקף הקליטה בתעסוקה איכותי
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שהשתתפו בתכנית ולבחון האם במהלך הפעלת התכנית, התגבש מודל התערבות הניתן להעברה 

  .0007-0008. המחקר נערך במהלך בארץ למקומות נוספים

בשני מרכזי  0007ליוני  0003בין יולי  הופעלהש תכניתהממצאים מ מובאיםדוח המחקר הנוכחי ב

עם  משותףב תבת, במימון שה בירושליםיפה וקול האהעצמה לנשים: מרכז מהות בחיהסיוע וה

 . העמותות המפעילות, הרשויות המקומיות ושותפים נוספים

 מטרות המחקר

 שלה. לאור היעדים יםמרכזה שניב תכניתאת אופן היישום וההפעלה של ה לבדוק  

  מבחינת:  תכניתמכניסתן לשנתיים כלבחון את מצבן התעסוקתי של המשתתפות 

  איכות העבודות בהן נקלטוו בתעסוקה לבותשיעור המשו -

, כולל בתעסוקה שלא השתלבו נים של אלהיאפימהלעומת מאפייני המשתתפות שהשתלבו זיהוי  -

  הסיבות לאי ההשתלבות

  ן בתעסוקהלשילובלחיזוק ביטחונן העצמי ו תכניתתרומת ה לגביהמשתתפות לבדוק את הערכת 

  .רכי עזרה נוספים בתחום זהווללמוד על צ

  אופן יישומם ותרומתם של את לעבודה בגופים העירוניים את הערכת המפעילות והשותפות לבחון

 השונים.  תכניתרכיבי ה

 המחקרשיטת 

 זמן הבדיקה, כלי המחקר ומקורות המידע:לפי נבחנה בשיטה אחרת  במחקרמטרה כל 

 ואה בין המרכזים ובהשו )כפי שיתוארו בהמשך( תבתלאור מדדי  נבדק תכניתהשל  אופן היישום

המידע נאסף  בתום שלוש שנים. . המידע עודכן0008 סראמ-כשנה וחצי מתחילת הפעלתה, ינואר

 00רואיינו  הכל-סךעם המנהלות וצוות הרכזות בכל מרכז. ב ,פנים, חצי מובנים-אל-בראיונות פנים

 נשות צוות. 

 תבאמצעו נונבח בתכנית המשתתפותקתי של והשינויים שחלו במצב התעס:  

אוגוסט -0007, ינואר תכניתלאחר כניסתן ל שנתייםכבראיונות טלפוניים  ריאיון המשתתפות -

 קול האישהב 44-במרכז מהות בחיפה ו 300 :344) 86%רואיינו  ,משתתפות 389תוך מ .0007

 סירבו להשתתף במחקר.  33%-לא אותרו ו 3% ;(בירושלים

על השינוי במצב התעסוקה של המשתתפות  תכניתכדי לאמוד את השפעת ה :קבוצת השוואה -

קבוצת  0009-0004נבחרה מתוך סקרי כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 

דמוגרפיים ורקע תעסוקתי דומים לאלה של המשתתפות -ת מאפיינים סוציוובעלשהיו נשים 

, או תכניתחודשים מהכניסה ל 34בשתי הקבוצות נבדק מצבן התעסוקתי של הנשים  .תכניתב

בשלב הראשון נבחרו לשתי הקבוצות רק נשים שלא לאחר הריאיון הראשון בסקר כוח אדם. 

הותאמה לכל משתתפת בתכנית אישה בעלת מאפיינים  ,בהמשךעבדו אך היו מעוניינות לעבוד. 

דומים מקבוצת ההשוואה בשיטת "השכן הקרוב ביותר". שיטת זיווג זו מאתרת בקבוצת 

 ה הדומה ביותר למשתתפת בתכנית לפי שורה של מאפיינים נבחרים.ההשוואה את האיש
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 נעשתה באמצעות: בחינת מודל ההתערבות 

. תבתב תכניתהצוות משני המרכזים יחד עם מנהלות האנשי מרבית  פוקבוצת דיון בה השתת -

 . המשתתפות להצלחת תרומתם מידתועל  זאת, על מנת ללמוד על רכיבי המודל

ראיונות עם נשות  37 גם נערכו בירושלים ובחיפהלעבודה בגופים עירוניים: ראיונות עם שותפות  -

והכירו היטב את הפעילות במרכזים. זאת, כדי  התכנית מקצוע שניהלו שיתוף פעולה הדוק עם

 , ותרומתה למשתתפות. תכנית, איכות התכניתה צוות של יתלעמוד על הרמה המקצוע

 מאפייני רקע של המשתתפות

 דמוגרפיים-ציומאפיינים סו

 כשליש הן 47-50בנות  ,מהנשים הן בגיל הנחשב "קשה להשמה בעבודה" שלישים-שני: כגיל .

 .67-60 בנות צעירות יותר,

 במרכז מהות  :ותהורי-חד הן מהן 53%-. כהן אמהות (70%) : כמעט כל המשתתפותמצב משפחתי

 . קול האישהב 63%לעומת  59% -בולט שיעורן הגבוה 

 יש שלושה ילדים  -במרכז מהות  50%-ו קול האישהב 90%-ל - מהמשתתפות 40%-ל :מספר ילדים

 ויותר.

 יהודיות, לפי הגדרה עצמית. (76%) : כמעט כל המשתתפותדת 

 ואילך. 3770-ותיקות, היתר עלו לישראל מ (85%) : כמעט כל המשתתפותותק בישראל 

 מכלל  99%-ות בן זוגן, בהשוואה למתגוררות בדירה בבעלותן או בבעל 33%: סוג מגורים בישראל

 מתגוררות בדירות שכורות. 66% ;(b0004)למ"ס, סקר הכנסות,  ותתיקוהו ותהישראלי

 בפני חסם מהווים, נפשית או/ו פיזית ומוגבלות ,לקוי בריאות מצב :ומוגבלות בריאות מצב 

 (66%) דומא טובה בריאותן כלל שבדרך דיווחושמונים ואחד אחוזים . העבודה בשוק ההשתלבות

לעבוד. בקרב  יכולתן על המשפיעה פיזית מגבלה להן שיש דיווחו (09%) רבע . מעל(58%) טובהו

בקרב המדווחות  39%לעומת  38% המדווחות שבריאותן טובה שיעור המוגבלות פיזית עמד על

  שבריאותן אינה טובה.

 השכלה ורקע מקצועי

כמו השכלה, ידע  ,בה בהון האנושי של המשתתפתפוטנציאל ההשתלבות בשוק העבודה תלוי במידה ר

 בעברית ובאנגלית, מקצוע, סוג משלח היד וניסיון תעסוקתי במקצוע.

 (07% קול האישהוב 69%במרכז מהות )  ( אין תעודת בגרות65%: לשליש מהמשתתפות )השכלה .

 03%-לתעודת בגרות, רק  03%-ל: לפחות תעודת בגרות יש (33%) מהמשתתפות שלישים-שניל

, שם מרבית המשתתפות היו קול האישהאקדמי. ב וארת 37%-לת לא אקדמית ותיכוני-עלתעודה 

להכשרת  ת לא אקדמית מסמינרתיכוני-עלשל בעלות תעודה  (50%) חרדיות, בולט שיעורן הגבוה

  מורות וגננות.

 73%מדד הכולל שבע מיומנויות בעברית פשוטה העריכו לפי : שליטה בעברית פשוטה 

 (.30%( או טובה )83%ד )ומשתתפות שרמת השליטה שלהן בעברית פשוטה היא טובה מאמה
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  שיעור המשתתפות שהעריכו את היכולת שלהן להבין הוראות שימוש באנגליתהבנת הוראות :

שיעורן נמוך אף  קול האישה. ב50%ועמד על  , יחסית,נמוך ,ד או טובהובציוד באנגלית כטובה מא

 במרכז מהות. 54% לעומת 63%יותר 

 דיווחו שהיה להן מקצוע לפני ( 70%) כמעט כל המשתתפות: תכניתרקע מקצועי לפני הכניסה ל

 .קול האישהב 83%-במרכז מהות ו 76% -תכנית הכניסה ל

 כמעט כולן בעלות מקצוע הנחשב "נשי", כלומר מרבית העוסקים בו הן נשים  :סיווג משלח היד

; אחיות 30% ;פקידות, בעיקר מזכירות 04%מורות וגננות,  34%: נמוך שכרטווח ב והוא מתאפיין

עובדות בעבודות מקצועיות כמו  9%-ו ;עובדות מכירות ושירותים, בעיקר מוכרות ומטפלות 35%

 תופרות, טבחיות, קונדיטוריות. 

 היו בעלות תעודת הסמכה במקצוע מבעלות המקצוע 94%: תעודת הסמכה מקצועית וותק מקצועי, 

 שנים בממוצע.  30במקצוע  עבדו כןמתו 83%-ו

 בתכנית ההשתתפות לפני שנים 5 במשך עבודה

 רציפות )שנמשכו יותר  בעבודות( עבדו 90%) : מרבית המשתתפותתעסוקה רציפה או זמנית

 שקדמו השנים 4 במהלך שונים זמן פרקי במשךמשלושה חודשים ברציפות באותו מקום עבודה( 

ודות זמניות בלבד )עבודות שנמשכו פחות משלושה חודשים ( עבדו בעב8%. מיעוטן )לתכנית

נים לפני שה ( לא עבדו כלל במהלך חמש00%) מהמשתתפות נכבד חלקברציפות באותו מקום(. 

, 35%לעומת  63%שיעורן היה גבוה יותר מאשר במרכז מהות:  אישהה קולב .תכניתהכניסה ל

 בהתאמה. 

 שילובן כך   ,זמן רב יותר מחוץ לשוק העבודה ותנמצאשהמשתתפות ככל : קרבה לשוק העבודה

וכנראה הגיעו  תכניתמהמשתתפות עבדו בעת הכניסה ל 60% :קשה יותרצפוי להיות בתעסוקה 

 3הועסקו עד  8%) עבדו בסמוך לכניסה 00%כיוון שרצו עזרה בהחלפת מקום עבודה;  תכניתל

שוק בהיו   כמחציתןכלומר,  .(התכנית לפניחודשים  30-9עבדו  35%-ו תכניתחודשים לפני ה

 ניםבפרקי זמן שונים במהלך שנתיים עד חמש ש עבדו 00%. לעומת זאת, אליוקרובות או  העבודה

  .לתכנית שקדמו השנים בחמש כלל עבדו לא או רציפות בעבודות עבדו לא 08%-ו התכניתלפני 

  המצב התעסוק

תפות בתעסוקה רצופה. לאור זאת הייתה לשלב את המשת תכניתהמטרה הראשונה והמרכזית של ה

, בין עת הכניסה ושיעור ההשתלבות בעבודה במהלך שנתייםנבדק שיעור המועסקות בעת הראיון 

 לעת הראיון. תכניתל

 ומאפייניהן.  ריאיוןשיעור הבלתי מועסקות בעת הו שיעור ההתמדה בעבודה בנוסף נבדקו

 תלבו בעבודה חדשה אחרי הכניסה הש 58% - (36%) שלישים-שניעמד על כ שיעור המועסקות

 . תכניתהמשיכו לעבוד בעבודה בה עבדו בכניסה ל 34%-ו ,צאו עבודה או החליפו עבודה(מ) תכניתל

 מהמשתתפות עבדו פרק זמן כלשהו בתקופה  98%: שיעור ההשתלבות בעבודה במהלך שנתיים

עבודה או החליפו  השתלבו בעבודה חדשה )מצאו 33% :ריאיוןועד לעת ה תכניתשבין הכניסה ל

 . תכניתכניסה לבעת הבה עבדו ש ההמשיכו בעבוד (39%) והיתר ,עבודה(



v 

 לאור התנודתיות בתעסוקת המשתתפות, נבדק במחקר פן נוסף של התעסוקה : התמדה בעבודה

במהלך השנתיים  חדשהששולבו בעבודה  מהמשתתפות 80%-שהוא זמן עבודה ברצף. נמצא כי כ

 . עוקבות עבודות בשתי עבדו ושליש אחת בעבודה עבדושלישים -שני ;יאיוןהר בעת גםהיו מועסקות 

 באותו מקום עבודהעבדו  מבין המשתתפות ששולבו בעבודה כשכירות  45%-איון נמצא שיבעת הר

 . שנתיים ועד שנה מעל עבדו 69%; ברצף חודשים 30 הן עבדו ממוצעבו חודשים 05-8

 שהחליפו אלהמ מחצית שלגבי נמצא, מקום באותו בהכרח לא, בעבודה ההתמדה של בבחינה

  .הריאיון לפני האחרונה העבודה לבין הראשונה העבודה בין הפסקה הייתה לא עבודה

 נמצאו הבדלים ריאיוןלא היו מועסקות בעת ה 69% :ריאיוןמאפייני הבלתי מועסקות בעת ה .

מספר ילדים וקרבה לשוק מועסקות מבחינת מצב משפחתי, בין המובהקים בין הבלתי מועסקות ל

; 50% לעומת 35%, העבודה. בקרב הבלתי מועסקות גבוה יותר שיעור האמהות הנשואות עם ילדים

 5.3כן, גבוה יותר מספר הילדים הממוצע: -כמו. 44% לעומת 65% - הוריות-ונמוך יותר שיעור החד

 עבדו לא 54%, ודההעב לשוק קרבה מבחינת. מועסקותה בקרב 6.6 לעומת מועסקות בלתיה בקרב

מהמועסקות.  38%, לעומת לתכנית שקדמו שנים חמש במשך כלל עבדו שלא או רציפות בעבודות

כשליש  לבין אלה שאינן מחפשות עבודה.הבדלים בין הבלתי מועסקות שמחפשות עבודה  ולא נמצא

 מכאן. הריאיון בעת עבדו לא כי אם, תכניתהבלתי מועסקות השתלבו בעבודה לאחר הכניסה למ

 פחות לגביהן, המצב של חוסר תעסוקה אינו קבוע.של

 בתכנית השינויים שחלו בשיעור המועסקות לאחר ההשתתפות

( א השוואות: סוגי שניבמחקר  נערכו המועסקות כדי לבחון את תוצאות התכנית מבחינת שיעור

 ;בעת הריאיון לאחר שנתיים, שיעור המועסקותבין ל תכניתה תחילתהשוואה בין שיעור המועסקות ב

קבוצת נשים דומה מבחינת לבין שיעור המועסקות בקרב  תכניתב( השוואה בין שיעור המועסקות ב

-0009) של הלמ"ס כוח אדם ימסקרשהנתונים שלה נלקחו דמוגרפיים ותעסוקתיים -סוציו מאפיינים

0004.)  

 . תכניתכניסה ללבהשוואה  ריאיוןות בעת הועסקכללה התייחסות לשיעור המ ההשוואה הראשונה (א

שנתיים לאחר הכניסה בעת הריאיון. כלומר,  36%-היו מועסקות בעת הכניסה לתכנית ו 60% -

הכל. במרכז מהות חל גידול של -נקודות אחוז בשיעור המועסקות בסך 66חל גידול של  תכניתל

לציין שבמספרים מוחלטים, מספר  ישנקודות אחוז.  68 -נקודות אחוז ובקול האישה  60

 44) ושמות בעבודה לאחר התכנית בקול האישה הוא כמחצית מאלה שהושמו במרכז מהותהמ

 . נשים במרכז מהות( 300-שה וינשים בקול הא

מחציתן כ; תכניתכשנתיים לאחר הכניסה ל עבדו תכניתמתוך המשתתפות שעבדו בכניסה ל 89% -

 בעבודה חדשה. 

 .תכניתנתיים לאחר הכניסה לכשעבדו  תכניתמתוך המשתתפות שלא עבדו בכניסה ל 46% -

לא עבדו  69% את מצבן התעסוקתי: לשפר מהמשתתפות  58%-עזרה ל תכניתה בסך הכל -

החליפו ו תכניתלעבדו בעת הכניסה  33%; שנתיים לאחר מכןהיו מועסקות ו תכניתבכניסה ל

להן הרצון להחליף מקום עבודה היה המניע העיקרי ש בעבודה חדשה. עבדו בעת הראיון עבודה ו

  .תכניתרף לצטלה
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אם , מנומאשר לרחוקות מקרובות לשוק העבודה שהן נמצא שהתכנית עזרה יותר למשתתפות  -

 עד שנה מהמשתתפות שעבדו  39% : נמצא שיפור משמעותי במצב התעסוקתיזו  כי גם בקבוצה

 השנ מעלשעבודתן האחרונה הייתה  אלהמ 53%לעומת  ,לפני הכניסה לתכנית עבדו בעת הריאיון

  .או שלא עבדו כלל תכניתלפני כניסתן ל

בשיעור המועסקות  את השינוי תכניתל לייחסניתן  מטרה לבדוק באיזו מידהבקבוצת השוואה:  (ב

לבין שיעור המועסקות בקרב קבוצה דומה בסקרי  תכניתהשוואה בין שיעור המועסקות ב נערכה

קבוצות, הנשים לא עבדו בשתי ה(. 0009-0004כה המרכזית לסטטיסטיקה )שכוח אדם של הל

 נמצאאו בראיון הראשון בסקר כוח אדם.  תכניתבנקודת הבדיקה הראשונה: בעת הכניסה ל

עלה בכניסה  ועסקותשלא היו מתכנית במשתתפות השיעור התעסוקה בקרב  חודשים 34שכעבור 

 63חל גידול של  חודשים 34לאחר . כלומר, 60%-ל 0%-ובקבוצת ההשוואה מ 33%-ל 0%-מ

אשש את ה. ממצא זה מלעומת קבוצת ההשווא תכניתבשיעור המועסקות בודות אחוז נק

 .תכניתלההשערה שניתן לייחס את השינוי בשיעור המועסקות 

 ריאיוןאיכות תעסוקת המשתתפות בעת ה

איכותיות המאפשרות קלט בעבודות יהייתה לסייע למשתתפות לה תכניתמטרה מרכזית נוספת של ה

 המטרה השגת מידתר עבודות בשכר מינימום לפחות ובליווי תנאים סוציאליים. , כלומבכבודפרנסה 

 מדדים באמצעות נבחנה הריאיון בעת המשתתפות של התעסוקה איכות: דרכים במספר נבדקה הזאת

 שינויים נבחנו, בנוסף. רצון שביעות כמו ייקטיביים, וסובושכר משרה היקף כמו אובייקטיביים

  ובעת הריאיון. תכניתשעבדו בכניסה ל תתפותמש של התעסוקה באיכות

 איכות התעסוקה מדדים של 

  במקצוע שלהן ו 53%מועסקות בעבודה מקצועית כלשהי,  93%)לפי דיווח עצמי(:  העבודהסוג-

למרות שלפי הדיווח שלהן כמעט  ,מועסקות בעבודה בלתי מקצועית 05% ;במקצוע אחר 60%

 . תתכנילכולן היה מקצוע לפני הכניסה ל

  :עצמאיות. כהיתר ו שכירותהועסקו כ 89% תכניתכשנתיים לאחר הכניסה למעמד בעבודה 

 :שעבודה במשרה  של מפעילי התכנית הייתה ההנחה היקף משרה ומספר שעות עבודה בשבוע

לכן, השאיפה היא שמרביתן תעבודנה במשרות  מלאה עשויה להוציא את המשתתפות ממעגל העוני.

במשרה  שלישים-שנישעות שבועיות ויותר( ו 64מועסקות במשרה מלאה ) שלישבפועל,  מלאות.

שעות בשבוע. לא נמצאו הבדלים בהיקף המשרה לפי מצב  07חלקית. המשתתפות עובדות בממוצע 

לפי סוג העבודה )במקצוע שלהן, במקצוע אחר או בעבודה בלתי  ,משפחתי, לפי מספר ילדים

 מקצועית(, או לפי מרכז.

 שלא מרצוןעובדות בהיקף משרה זה  (49%) יבות עיקריות לעבודה חלקית: מעל מחציתשתי ס צוינו 

כלומר, משתתפות אלה מהוות  .עבודה במשרה מלאה או משרה חלקית נוספת לאחר שלא מצאו

צורך לטפל ה בגלל תיחלקפוטנציאל לעבודה במשרה מלאה. לעומת זאת, שליש עובדות במשרה 

 (. 6%) חולה משפחה( או בבן 07%) בילדים קטנים

 0,900ומחציתן השתכרו עד ₪  6,049השכר הממוצע לחודש של המשתתפות עמד על  :שכר  ₪

שעות שבועיות  54המועסקות במשרה מלאה )₪.  08.3לחודש. השכר הממוצע לשעה עמד על 
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₪  6,840בממוצע לחודש, כלומר יותר משכר המינימום שעמד על ₪  5,566בממוצע( השתכרו 

בממוצע ₪  07.8שעות בממוצע( השתכרו  03ותה התקופה. המועסקות במשרה חלקית )לחודש בא

 לשעה באותה התקופה. ₪  00.90לשעה, כלומר יותר משכר המינימום שעמד על 

  שלושה רבעים : כמעט כל השכירות דיווחו שהן מקבלות החזר הוצאות נסיעה. תנאים סוציאליים

שנתית  חופשהכשני שלישים על תשלום עבור -ו מחלה מיי בעבור תשלום ( דיווחו על קבלת 90%)

הפרישו כספים לקרן פנסיה או לקופת גמל. לבודדות, לדבריהן, הפרישו  למחציתן (.38%) בתשלום

 למו דמי הבראה או תוספת ביגוד. יכסף לקרן השתלמות וש

  מהיבטים שונים של העבודהשביעות רצון: 

ד ומרוצות מא 65% - באופן כללי מרוצות מעבודתןאו ד ומרוצות מא (83%) השכירותרוב שכירות: 

כמו יחס  ,של העבודהשונים ד או מרוצות מהיבטים והיו מרוצות מא כמעט כולןמרוצות.  59%-ו

, (86%) , סוג העבודה(84%) , התנאים הפיזיים בעבודה(84%) , יחס הממונה(70%) החברים בעבודה

שיעור  לעומת זאת, .(90%) את הידע והכישורים בעבודה והיכולת לנצל (97%) מידת העניין בעבודה

 (54%) שכר, מהתנאים הנלווים ל(69%) ד או מרוצות מהשכרונמוך בהרבה מזה מרוצות מא

  .(64%) ומסיכויי הקידום בעבודה

ד או מרוצות באופן ומרוצות מא כולן היו ,מכלל המשתתפות 36%המהוות  ,העצמאיות :עצמאיות

וג העבודה שהן עושות, ומהיכולת להפעיל את הידע והכישורים שלהן בעבודה. כללי מעבודתן, מס

 , מהסיכוי לקדם את העסק(99%) ד או מרוצות מהתנאים הפיזיים בעבודהומרוצות מאמרביתן 

 .(30%) ומהכנסתן מהעסק (99%)

ושנתיים לאחר הכניסה  לתכנית בכניסהשעבדו  המשתתפות שלהמצב התעסוקתי  שדרוג
  בדו בעבודה חדשהע תכניתל

. עבדו כעבור שנתיים בעבודה חדשהבעת הכניסה לתכנית מחצית מהמשתתפות שעבדו כפי שצוין, כ

לשדרג את  הכדי לבדוק אם התכנית עזרה ל קבוצה זובמחקר נבדקו השינויים באיכות התעסוקה של 

 מצבה התעסוקתי.

 ושיעור  , היקף משרההשכרסוג עבודה, גובה  מבחינתהתעסוקתי  במצבןשיפור  ללא חנמצא ש

 לא שלעילשבמדדים האובייקטיביים  מרותסוציאליים. ל תנאיםבגין  תשלוםהשכירות המקבלות 

מרוצות מהעבודה המאוד ו המרוצות שיעור -הרצון מהעבודה עלתה  שביעות כינמצא  ,שיפור חל

 ואף העניין רמת,  מהעבודה מסוגהרצון  שביעות עלתה בפרט. 75%-ל 54%-מכללי גדל  באופן

 והיו מרצונןהחליפו עבודה שהן להסביר זאת בעובדה  שניתן ייתכן. בעבודה להתקדם מהסיכויים

 .האובייקטיביים במדדים גם מצבן לשיפור ציפיות להן

  במצב הכלכלי של משק הבית יםינויוש ההכנסה מקורות

 מעבודת בן הזוג  , הכנסה(36%) מקורות ההכנסה של משק הבית היו: הכנסה מעבודת המשתתפות

לפי הערכת המשתתפות לא . (34%) או השלמת הכנסההכנסה , הבטחת (90%) , קצבת ילדים(69%)

. זאת, בגלל ששכרן של תכניתהשתתפותן ב בעקבותחל שיפור במצב הכלכלי של משק הבית 

תכן שהשכר החליף את י, יכן-כמוהיקף שעות העבודה וסוג העבודה.  המשתתפות הוא נמוך עקב

 לת הבטחת הכנסה, כך שסך הכנסות משק הבית לא גדלו.גמ
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 ממנה ושביעות רצון תכניתהערכת המשתתפות את תרומת ה

 ותשכירכמרבית המשתתפות הופנו למסלול הכנה לעבודה : תכניתמסלולי ההכשרה הבסיסית ב 

אפשרו להשתתף בשני מסלולי ההכשרה.  9%-, בהתאמה. ל38%-ו 90% - ומיעוטן ליזמות עסקית

 . (6%) בלו ליווי פרטניימסלול וק שוםשתתפות ספורות לא השתתפו במ

 ד לחיזוק ותרמה במידה רבה ורבה מאבה השתתפו  שהסדנהדיווחו  שלישים-שנימעל  :הסדנה

 46%-לעד עבודה  ריאיוןשלמדו להתנהל ב 85%הדימוי העצמי ולמוטיבציה לעבוד; הטווח נע בין 

בודה. מחצית המשתתפות העריכו שהסדנה תרמה להן שלמדו להתמודד עם הטרדות מיניות בע

( היו מרוצות 76%) המשתתפות כל כמעט. עבודה תומכי כלים ברכישת ורבה דובמידה רבה מא

  .מרוצות 33%-ו מאוד מרוצות 09%מהסדנה: 

 מאלה שסיימו את  )אחוז דומה בכל מרכז( שלישים-שני ירות:כבמסלול ש קורס מחשבים בסיסי

היו  (80%)ורובן  (84%) פנו לקורס המחשבים. רובן סיימו אותוסיסי לשכירות מסלול ההכנה הב

ד והקורס שיפר במידה רבה מא שלישים-שנילדעת כ ד ומרוצות מקורס המחשבים.ומרוצות מא

את הדימוי שלהן בעיני הסביבה ואת יכולתן להשתמש  ,רבה את הביטחון העצמי שלהןבמידה ו

, כשליש בלבד ציינו שהקורס תרם עם זאתבהתאמה(.  33%, 34%, 38%באינטרנט לחיפוש עבודה )

עבוד בעבודה יותר מקצועית, בדרגה גבוהה יותר, להשתכר שכר גבוה יותר, לקבל תנאי עבודה ל

 באינטרנט להשתמש יודעות, (34%) וורד בתוכנת שולטות שהן ציינובמקביל, מיעוטן  .טובים יותר

לא נמצאו הבדלים בין המשתתפות בקורס המחשבים מזאת,  יתרה (.03%) האלקטרוני בדואר, (30)

כאמור, בקורס הועבר ידע בסיסי  .השונותשתתפו מבחינת השליטה בתוכנות הלא מי שבין ל

)תוכנות  זוק הביטחון והדימוי העצמיים ופחות על שליטה ביישומי האופיסיוהדגשים היו על ח

כך שיתרום יותר לשפור מיומנויות העבודה תכן, שיש לחשוב כיצד לבנות את הקורס י. יהמחשב(

 של המשתתפות. 

  :בלו מלגה להכשרה יממרכז מהות פנו וקמהמרואיינות שבע קבלת מלגה להכשרה מקצועית

(, וקורס QAמקצועית בתחומי ביטוח פיננסי, חשבות שכר, קורס מחשבים של בדיקת תוכנה )

או שישפרו את  ,צבן התעסוקתי בהווהפרו את מיש כמעט כולן העריכו שלימודים אלה מזכירות.

  .בקול האישה תהליך המלגות לא הופעל בעתיד. מצבן התעסוקתי

  מרבית המשתתפות בקורס זה העריכו שהוא תרם רבות לתחושת המסוגלות : יזמות עסקיתקורס

ידי -או על פתיחת עסקידי חיזוק הביטחון שלהן, גיבוש החלטה בנוגע ל-שלהן לפתוח עסק, אם על

ים בהתאמה. בנוסף, הקורס תרם רבות גם בהיבט, 33%-, ו36%, 95%את המוטיבציה לכך: העל

, 93%,  83% - עסקית וניהול כספי תכניתכמו גיוס לקוחות, גיבוש הרעיון העסקי, הכנת מעשיים 

כיצד לעבוד עם בנקים,  , שיעור נמוך יותר ציינו שהקורס תרם לידעעם זאתבהתאמה.  93%-, ו93%

 .בהתאמה 65%-ו 59%, 59% - ח את העסק ולהכרת השירותים הניתנים לבעלי עסקיםכיצד לבט

 כדי למצוא עבודה, להתקדם בשוק זקוקות להם שהמשתתפות ציינו שהיו  סוגי העזרה הנוספים

( 70%העבודה או כדי לפתוח עסק עצמאי:כמעט כולן הצביעו על הצורך לשפר את הידע בעברית )

(, שליש הצביעו על 54%לרכוש מקצוע ) -ק בעברית פשוטה(, כמחציתן )כנראה שהן שולטות טוב ר

 (.65%צורך לשפר את מיומנויות המחשב ואת הידע באנגלית )
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 המשתתפות דיווחו  , לאורך כשנתיים עד שלוש שנים. כלאחריובמהלך הקורס ו ליווי הרכזת

-אל-עסקית, פניםשבמהלך הקורס/הסדנה היה להן קשר עם רכזת התעסוקה או רכזת היזמות ה

. הקשר עם חלק גדול מהמשתתפות נמשך 33%לפחות  -ובתדירות של פעם בשבועיים  ;(90%) פנים

 עבור מרביתן היה אינטנסיבי.בגם אחרי הקורס ו

 מרוצות  43% :תכניתמרוצות מה (70%) כמעט כל המשתתפות: תכניתשביעות רצון כללית מה

היו ממליצות לנשים אחרות במצבן להשתתף  (74%) כמעט כולן ,כן-כמומרוצות.  65%-ד וומא

עזר להן למצוא עבודה  תכניתד ומרוצות גם מכך שצוות הוהיו מרוצות מא (44%) . מחציתןתכניתב

היה גבוה יותר מאשר בקרב הלא  בקרבן  שיעור המועסקותשהיה צפוי,  כפיאו לפתוח עסק עצמאי. 

   .מרוצות

  תכניתסיכום ממצאים על יישום ה

 לשאלות הבאות: ותהתייחססוכמו תוך בתום שלוש שנים להפעלתה  תכניתים לגבי יישום ההממצא

 תוך שלוש שנות הפעלה? תכניתהאם ניתן למסד את ה יושמו לפי המתוכנן? ב( תכניתא( האם רכיבי ה

 מודל הפעלה?  והאם התגבשמאפיינים התורמים להצלחתה  תכניתהאם יש ל ג(

  יושמו? תכניתהאם רכיבי הא. 

 מתחם שהוקדשכולל צוות,  בשני המרכזים תכניתהוקמה תשתית בסיסית להפעלת הלפי המתוכנן, 

במרכז מהות בחיפה  .שיתופי פעולההכשרה בסיסית, מאגר מעסיקים ו תכניתשרות, קיום ההכל

 . 0009מינואר  -בירושלים  קול האישה, ב0003הופעלה החל מיוני  תכניתה

היעד לפי  ,נשים 630הוכשרו במרכז מהות בתום שלוש שנים  ,שתוכנןכפי  :תכניתמספר המשתתפות ב

ובתום שנתיים וחצי  ,לא עמדו ביעד המקורי וגם לא ביעד המעודכן קול האישה. לעומת זאת, בהמקורי

מהיעד  37%נשים שהם  534בשני המרכזים  תכניתהוכשרו ב הכל-סךנשים בלבד. ב 304הוכשרו 

  מהיעד המתוקן. 99%המקורי או 

ינתנו למשתתפות פתרונות תעסוקה מגוונים הכוללים שלושה מסלולים: יתוכנן שמסלולי הכשרה: 

ומסלול למועסקות המעוניינות  ;הכנה לעבודה שכירה והכנה ליזמות עסקית - שניים למובטלות

הופנו אכן לשדרג את עבודתן. בפועל, במרכז מהות, אחרי הפעלה של מחזור אחד של יזמות עסקית 

התמחה עצמו המתמחה ביזמות עסקית, והמרכז נשים תאימו למסלול זה לארגון שההמשתתפות יתר 

מודל משולב  בהפעלתהאישה צידדו  בקוללעומת זאת, בהפעלת המסלול של הכשרה לעבודה שכירה. 

בשני המרכזים הסכימו הצוותים שכל מסלול מהווה התמחות אמנם,  של שכירות ושל יזמות עסקית. 

לגבי אופן ההפעלה המיטבי בין שני המרכזים הסכמה  לא הייתהאך, ש התארגנות שונה. נפרדת ודור

 של המודל.

. יןילא מצאו בו ענ מועסקותה, אך תהתעסוקתי במתכונתו המקורי שדרוגמסלול הבמרכז מהות נוסה 

ות ם פעם בשלושה שבועיהצהרי-( אחרהועברה למפגש במסגרת ג'וב קלאב )מועדון נשיםהפעילות לכן, 

  כלל.לא הופעל  של השדרוגרכיב ה קול האישהמובטלות. בגם השתתפו מועסקות ובו 
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לשלוש  הכשרה מקצועית או השכלה גבוההלנתנו מדי שנה מלגות יתוכנן שבכל מרכז י המלגות: תכנית

 ים מהןשתיב ,השתתפו בהכשרה מקצועית 45-. במרכז מהות הרחיבו את האופציה הזאת ונשים

יכלו לתרגל את כישוריהן החדשים כדי להעלות הן בו עבודה מקום ב (ז'אסט) התמחותהנשים עברו גם 

 ושם.ילא של מלגות רכיב ה קול האישהב את סיכוייהן להשתלב בעבודה.

ללוות את ונכות מתנדבות בכל מרכז בכל שנה כדי ח 30לגייס ולהכשיר תוכנן גישה קהילתית: 

 08 ליך הקליטה בעבודה. במרכז מהות הוכשרוהמשתתפות בתום ההכשרה הבסיסית ובמהלך תה

 זה לא יושם. רכיב בקול האישה חנכו משתתפות באופן פעיל. 30-מתנדבות ו

כדי מעסיקים לסדנאות  6תוכנן שכל מרכז יקיים  :וסדנאות למעסיקים פיתוח רשת מעסיקים

 4הות קיים מרכז מ הטרדה מינית. תעיולמנ נשים של לא פוגענית להעלות את המודעות להעסקה

קול בוהוחלט לא להמשיך בהן. הרצויה במידה  וסדנאות, אבל התחושה בצוות הייתה שהן לא הצליח

 רכיב זה לא יושם.  האישה

 תכניתבמרכז מהות נעשו ניסיונות להפעיל את ה :שכונות/יישובים נוספיםל תכניתהרחבת פעילות ה

רכיב זה  קול האישהתקלה בקשיים רבים. בבמגזר הערבי, בסכנין ובשכונה מעורבת בחיפה, אך היא נ

 לא יושם.

יזמו במרכז מהות  תעסוקת נשים חלשותלמודעות הציבור כדי להגביר את פעילות הפצה נוספת: 

תעסוקה, סגל החוג לסיעוד  תכניותת באר שבע, רכזים של ימנהלות בעירי - הרצאות לקהלים נוספים

תעסוקת ארבעה כנסים שהתייחסו להיבטים שונים של קיימו  כן-כמובאוניברסיטת חיפה, סטודנטים. 

 נשים חלשות.

, במיוחד לגבי היישום באופן שוני נמצא כי אם המרכזים בשני יושמו המרכזיים הרכיבים ,לסיכום

יושמו במלואם או בחלקם  תכניתמספר הנשים שהוכשרו ומבחינת מסלולי ההכשרה. יתר רכיבי ה

עריך את מידת ישימותם למקומות נוספים בהם ירצו להפעיל את במרכז מהות בלבד. לכן, לא ניתן לה

כמו סטאז' למסיימות הכשרה  ,מתוכנניםה לע. במרכז מהות יזמו רכיבי הפעלה נוספים תכניתה

מקצועית, הגדלת מספר המופנות להכשרה מקצועית והפצת הידע בנושא זכויות נשים עובדות 

 עסיקים. זה של המ לע באמצעות הרצאות לקהלים נוספים

 תוך שלוש שנות הפעלה?  תכניתהאם ניתן למסד את הב. 

 תכניתבכל מרכז. במרכז מהות מיסדו את ההתפתחה בצורה שונה  תכניתה עולה כימממצאי המחקר 

. תרמו לכך הגדלת הצוות בזכות מימון תבתבידי  ןמימוהאחר סיום לויצרו סיכוי להמשך הפעלתה גם 

צוות של אנשי יותר מספר גדול העסקת וואופן חלוקת התקציב,  מתקציב החירום ליישובי הצפון

 ,בתפקידשצבר ותק והמיומנות המקצועית שרכש הצוות בזכות התרמו לכך , כן-כמו. משרות חלקיותב

  .תכניתהניהולית הרבה להשגת יעדי הוחשוב לא פחות מכך, המחויבות 

סיבות אפשריות לכך   לא יושמוכזיים( )לבד מהרכיבים המר תכנית, חלק נכבד מרכיבי ההאישה בקול

והסגנון המקצועי של המנהלות  תחלופת המנהלת ארבע פעמיםאופי האוכלוסייה )נשים חרדיות(, הן: 

 טיפול בבעיות נוספות אצל הנשים בנוסף לנושא התעסוקה.ששם דגש על 
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 תכניתאת ה אם ניתן למסדבאופן חד משמעי הלקבוע  קשה מאחר שהממצאים בשני המרכזים שונים,

 תוך שלוש שנות הפעלה.  

מאפיינים האם לדעת צוותי המרכזים והשותפות לעבודה בגופים עירוניים יש לתכנית  ג.
  ?התורמים להצלחתה

מספר  עלו ובראיונות עם שותפות לעבודה בגופים עירוניים עם הצוותים בשני המרכזיםשנערך בדיון 

 : תורמים להצלחת התכניתשלדעתם  מאפיינים

מתוך תפיסה ששוק  למען נשים תכניתאת הצוות נשי שמפעיל בשני המרכזים עובד : הצוות עמדות

הצוות העבודה מפלה נשים על רקע מגדרי והדרך הטובה ביותר לחזק נשים היא בידי נשים. בנוסף, 

 יכולות להתפתח ולהתקדם.  חלשותשגם נשים  ת התפיסהאמשדר 

רות שלא מקבלות מענים ד  , עניות ומּוחלשותודה עם נשים עבל ופיתוח כלים ייחודיים התמקצעות

כני ההכשרה לצרכים וליכולות והתייחסות אישית מבחינת התאמת ת .תעסוקתיים במסגרות אחרות

ת לעבודה בגופים שותפו  המתן יחס של כבוד. תוך של המשתתפות ועבודה עמן מתוך רגישות גבוהה ו

ים רבות על הפן הרגשי ובייחוד על חיזוק הביטחון העצמי עובד תכניתציינו שבוהקהילה  עירונייםה

 והאמונה שניתן לעשות שינוי. 

כני הקורסים מועברים ברמה גבוהה בידי מרצים ואנשי מקצוע טובים. ות :ההכנה תכנים, רמת והיקף

 דומות שניתנות בידי גופים אחרים.  תכניותהיקף ההכשרה למשתתפות גדול ומעמיק בהשוואה ל

במצבים מאפשר לתת תמיכה  תכניתשנתיים עד שלוש שנים מכניסתן ללמשך  טווח-ישי ארוךליווי א

 ריבוי משברים בחייהן. של 

במשימה של שילוב בתעסוקה מכבדת  שכדי להצליח( אהדגישו בדיון )נספח במרכז מהות  :הפצת ידע

מיישמים זאת בפועל  . במרכז זהחלשותולהפיץ ידע לגבי תעסוקת נשים  צריך גם לייצר ולא פוגענית

קיימו ארבעה כנסים, הפיקו שני דוחות בנושא ויזמו מפגשים עם אנשי מקצוע  תכניתומתחילת ה

 ומעסיקים.

 הם תכניתאף הם להצלחת התורמים וש תבתההתערבות של  תכניותלהמשותפים  נוספים רכיבים

 . תכניתוניטין לפיתוח קשר עם מעסיקים, יצירת שיתופי פעולה עם גופים בקהילה, בניית מ

 

 אחרית דבר

לשלוש שנים עם אופציה להארכה הופסק בגלל המשבר הכלכלי העולמי בתכנית המימון שהובטח 

קלט באגף ילמרכז מהות הוצע לה .קול האישהב ואחרי שנתיים וחצי ,במרכז מהות אחרי שלוש שנים

ולשמור על שאר עצמאי י, אבל המרכז העדיף להתבתהרווחה בעיריית חיפה אחרי הפסקת המימון של 

המרכזים פנו שני מי יממן אותה, לא היה ידוע להמשך הפעילות ו תכניתלא הייתה שהיות  זהותו.

, ואכן הם ממשיכים בהפעלת התעסוקה ם בתחוםכדי לקיים את פעילותלמקורות מימון אחרים 

 את לבחון דיכ ניסיון מספיקנצבר  ולאלא הופעלה במקומות נוספים  תכנית, הזאת עם. תכניתה

 .ארצי מידה בקנה יישומה אפשרות
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 דברי תודה
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 . מבוא1

והניסיון בשטח מצביעים על כך ( 0008; מנדלר וקינג, 0077)למשל, קינג ואחרים,  יםממצאי מחקר

בשוק העבודה, למרות המציאות  חלשותהשתתפותן של נשים מקבוצות שיעור שניתן להגדיל את 

ה כמו כלכלה גלובלית המייצרת שוק עבוד ,המורכבת הנובעת מחסמים אישיים ומחסמים מערכתיים

 ולנוכח הצמצום בשירותים החברתיים.  ,ארעי ובלתי יציב

עולות  ות,הורי-חדנשואות ו - כדי לקדם לעצמאות כלכלית נשים מעוטות השכלה, אמהות לילדים

חדשות, נשים חרדיות, נשים ערביות, אשר מלבד הקושי למצוא עבודה או לעבוד בעבודה מפרנסת 

חוויות של אלימות  ריאות, קשיי דיור, חובות מכבידים,כמו בעיות ב ,מתמודדות עם בעיות נוספות

"העצמה  תכניתאת ה ישראל,-, מיזם תעסוקה משותף לממשלת ישראל ולג'וינטתבת םיז - ועוד

עם שני מרכזי סיוע והעצמה לנשים: מרכז מהות התכנית פותחה בתבת יחד לנשים".  חברתית-כלכלית

, כחלק מתכניות תבת לקידום אישה בירושלים)מידע, הדרכה ותעסוקה לנשים( בחיפה וקול ה

בידי שני המרכזים הופעלה התכנית לשות המרוחקות מעולם העבודה. חתעסוקה בקרב אוכלוסיות 

העמותות המפעילות, הרשויות המקומיות  של תבת, משותףבמימון ו ,בליווי המקצועי של תבת

  .0007ליוני  0003בין יולי  ,ושותפים נוספים

 
אופן היישום וההפעלה  מכון ברוקדייל בבקשה לבדוק את-ג'וינט-למאיירס תבתפנה  0009שנת בסוף 

נשים של  יתיכותאבתעסוקה  הקליטההיקף לעמוד על  ,לאור היעדים שהיא הציבה לעצמה תכניתשל ה

התגבש מודל התערבות בעל מאפיינים  ,תכניתבמהלך הפעלת ה האםלבחון ו תכניתבשהשתתפו 

וכלל את בחינת אופן  0007-0008המחקר נערך במהלך ברה למקומות נוספים. ייחודיים הניתן להע

היישום של רכיבי התכנית כשנתיים מתחילת הפעלתה; את הערכתן של השותפות לעבודה בגופים 

את תרומתה למשתתפות; את עמדות הצוותים במרכזים לגבי מאפיניים ייחודיים של  ;עירוניים

תורמים להצלחתה ומייחדים אותה מתכניות אחרות המיועדות ושהתכנית שהתגבשו במהלך הפעלתה 

 לאוכלוסיות חלשות; ואת בחינת השפעת התכנית על המשתתפות בה.  

  רקע - מצב התעסוקתי של נשים בישראלה. 2

בעשורים  היא אחד המאפיינים הבולטים של שוק העבודהבמדינות המערב יציאת נשים לעבודה 

מודעות לתכנון ב, ת מהעלייה ברמת ההשכלה והשכרנובענשים  העלייה בתעסוקת. האחרונים

שינויים במבנה התעסוקה והתגמשות משיפורים טכנולוגיים חוסכי זמן בעבודות הבית, בהמשפחה, 

 קיום הסדרים מוסדיים המסייעים לאמהות עובדות. משוק העבודה, ו

 בישראל האזרחי העבודהכוח בנשים השתתפות  2.1

עלה  35-38עבודה הבגיל בכוח העבודה האזרחי מתוך כלל הנשים נשים הל ש שיעור ההשתתפות

ני בינוהוא זה  השתתפות שיעוראבל, . 43%-עלה ל 0009-ב, 58%על עמד  הוא 0003-. בלאורך השנים

 ,OECD) 0003-ב באיסלנד 86%-באירלנד ל 49%נע בין . שם הוא מדינות המערבשיעור בבהשוואה ל

  .(a 0009,0003 ,)למ"ס 30% - םגבריהשל משיעור השתתפותם וך נמ, הוא כן-כמו (.2003



0 

וגם ירידה בשיעור האבטלה בקרב ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי ה בשיעור יבתקופה זו חלה עלי

-פוגל) 0009-ב 40%-וירד ל 0006-ב 30%כלל המובטלים עמד על שיעור המובטלות בקרב נשים. 

  (.a0009למ"ס, ; 0006 ,ביז'אווי 

 דמוגרפיים-מאפיינים סוציוהשתתפות לפי  2.2

כמו השכלה, גיל, מקום מגורים, מצב  ,של הנשים דמוגרפיים-מאפיינים סוציו נבחנו ים שוניםבמחקר

 נשים להשתלב בשוק העבודה. עשויים להקל או להקשות על שמגזר, משפחתי ו

כוח העבודה האזרחי. להשתתף ב א אחד המשתנים הבולטים המגדילים את סיכויי הנשיםיה השכלה

נמצא  (.0004)שמש,  השתלבות בשוק העבודההחוסר השכלה עלול להוות חסם מפני בניגוד לכך, 

מבין  33.3% ;מבין בעלות השכלה אקדמית 99.0%עמד על שיעור המשתתפות בכוח העבודה האזרחי ש

, ובלעדיה תעודת בגרותעם  תיכוןספר -ביתמסיימות מבין  45.0% ;תתיכוני-עלבעלות השכלה 

מבין אלה שלא למדו כלל  9.9%-ו ,מבין בעלות השכלה של חטיבת ביניים ויסודית 37.3%-בהשוואה ל

 (.a0009 ,)למ"ס

מהנשים  90% :השתתפות בשוק העבודה האזרחי הוא גילהמשתנה נוסף שעלול להוות חסם בפני  גיל:

 ,למ"ס) 35-44 מקרב בנות (40.6%) מחצית בלבדלעומת  ,השתתפו בכוח העבודה האזרחי 55-03בגיל 

2007a. )  

פחות מגורים באזורים גאוגרפיים המאופיינים ב, חסם נוסף הוא מקום מגורים אזור מגורים:

 ;מגורים בעיירות פיתוח לעומת יישובים אחרים ;תעסוקה, כמו מחוז הדרום או הצפוןהזדמנויות 

בכוח העבודה האזרחי. נמצא שבקרב  מפחיתים את סיכויי הנשים להשתתף ;תל אביבירושלים לעומת 

, ובעיקר יםערנשים החיות בהעבודה בין  כוחנשים ערביות קיימים הבדלים ניכרים בהשתתפות ב

(. 0007 ,יםאחרקינג ו; 0005ברמץ, -; פיכטלברג0004כפר )שמש, נשים החיות בלבין  ,בערים מעורבות

וג התעסוקה. בפריפריה שיעור גבוה התעסוקה אלא גם את סשיעור מקום מגורים מכתיב לא רק את 

פקידות, עובדות במכירות וגם כגון סקות בסוגי תעסוקה פחות יוקרתיים, מועמהנשים העובדות 

 , לעומת נשים במרכז העוסקות בסוגי תעסוקה "יוקרתיים" ;בעבודות מקצועיות ובלתי מקצועיות

  (.0006 ,ז'אוויבי-פוגל) ,מקצועות אקדמיים, ניהוליים, חופשיים וטכנייםכגון 

, שיעור ניכר מבין האמהות לילדים בגיל הרך אינן משתתפות בכוח העבודה האזרחי :קטנים ילדים

 09%לעומת  90%, האמהות היהודיות לעומת מוסלמיותהאמהות הבקרב ד ומאמגמה זו בולטת . 63%

בכוח העבודה  מים עיקריים משפיעים על השתתפות האמהותשני גור(. 0000)משרד התמ"ת, בהתאמה 

ילדים וגיל הילד הצעיר ביותר. שיעור האמהות לשלושה ילדים ויותר המשתתפות ה: מספר האזרחי

 36.6% - אמהות לילד אחד או שנייםהבכוח העבודה האזרחי נמוך באופן משמעותי משיעורן של 

כוח ככל שגיל הילד הצעיר עולה יש עלייה בהשתתפות ב .(2007a)למ"ס,  בהתאמה 64.0%לעומת 

 בקרבמעט גבוהה יותר ה יות, עם עליהורי-חדהנשואות והן של האמהות ההעבודה האזרחי הן של 

 (. 0004; שמש, 0000ים, אחרות )סבירסקי והורי-חדה
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בגלל  מקבלת תשומת לב מצד קובעי מדיניותקבוצה זאת  מתחילת שנות התשעים ות:הורי-חד נשים

קבוצות שיעור בקרב בהשוואה ל ןהגבוה בקרבעוני שיעור הבגלל ו ,העלייה בסוג זה של משפחות

-ב 85,700-עלה מ 39עם ילדים עד גיל  35-38בגיל  ותהורי-חדמספר האמהות נשואות. למשל  ,אחרות

קבוצה זו חשופה יותר לעוני  (.a0004 ,2007a, 0000)למ"ס,  0009-ב 304,900-, ל0004-ב 79,400-ל 0000

בעבודה מפרנסת  תולהיות מועסק ןשסיכוייה משום ,נשואות אמהותכמו  ,בהשוואה לקבוצות אחרות

 ןשיעור האבטלה בקרבו מרביתן מועסקות במשרה חלקית ובדרגת השכר הנמוכה ביותר .נמוכים יותר

 (. 0000, ואחריםסבירסקי  ;0004שמש, ) 38.4%, יותר גבוה

שהתבטא  0006-בונמשך  0000ות שהחל בשנת הורי-חד השינוי במדיניות הכלכלית כלפי אמהות

תעסוקה )אם לילד מגיל שנתיים ומעלה הנוי בתנאי מבחן יבקיצוץ חד בגובה קצבת הבטחת הכנסה וש

דרבן את האמהות  ,לעומת שבע שנים לפני השינוי חייבת במבחן תעסוקה על מנת לקבל את הקצבה(

וח העבודה שתתפות בכמה הוריות לצאת ולחפש עבודה באופן פעיל. כתוצאה מכך עלה שיעור-החד

לא כמעט שלעומת שיעורן של האמהות הנשואות  ,0005-ב 93%-ל 0000-ו 0000-ב 37%-מ האזרחי

הוריות בכוח -במקביל לעלייה בשיעורי ההשתתפות של החד .35%בשנים המקבילות ועמד על  השתנה

-ו 0000בשנים  47%-מ הנשים המועסקות בכוח העבודה האזרחיעור יהעבודה חלה עלייה מתונה בש

כאמור, אצל  .0005-ב 39%-ל 0000-ו 0000-ב 36%-מ ועלייה בשיעור המובטלות 0005-ב 36%-ל 0000

בשנים המקבילות  (8%)ובשיעור המובטלות  (47%)האמהות הנשואות לא חל שינוי בשיעור המועסקות 

 (.2004a, 0000,0000)למ"ס, 

מלאה ועלה שיעורן של העובדות ות המועסקות במשרה הורי-חדבנוסף, בעשור האחרון ירד שיעור ה

גבוה יותר היה הנשואות שיעור המועסקות במשרה מלאה האמהות בעוד שבקרב  ;במשרה חלקית

 (.0004ונשאר קבוע לאורך השנים )שמש, 

קבוצות הנשים שצריכות להתמודד עם חסמי כניסה רבים לשוק העבודה הן -מתת אחת :ערביות נשים

 בדפוסי שינויים וחלו שביניהן המשכילותשנים עלה שיעורן של שבמהלך ה למרות. הערביות הנשים

. המגורים בסביבת לעבודה כלל בדרך מוגבלת לעבודהלצאת  האפשרות עדיין, ילדים והולדת נישואין

חולשתו  ניתן למצוא אתבין הגורמים המעכבים השתתפות נשים ערביות בכוח העבודה האזרחי 

שה, ובעיקר אישה נשואה שהיא גם יהחברתי המסורתי בו א המבנהאת ו ;הכלכלית של המגזר הערבי

(.  Habib et al., 2009;0007, יםאחרו ; קינג0005, פיכטלברגאם לילדים מוגבלת ביציאה מחוץ לבית )

בקרב  43.7% לעומת 00.4%על  עמדהאזרחי  עבודהבכוח השל הנשים הערביות השתתפות השיעור 

 בכוח בהשתתפות משמעותיים הבדלים קיימים הערבי המגזר ךבתו(. 2007a"ס, למ) היהודיות הנשים

 נשים של, 39.3%-כ הוא מוסלמיות נשים של ההשתתפות שיעור: הנשים של הדת לפי האזרחי העבודה

 (. 2007a"ס, למ) 63.0%-כ נוצריות נשים ושל, 06.4% דרוזיות

 בישראל נשיםה ה שלתעסוקהאיכות  2.2

לעומת  43% ,אלה של הגבריםמבשוק העבודה נמוכים הנשים  שלשיעורי ההשתתפות כך שבנוסף ל

קה של ועסתגם איכות ה - שמנינו לעילהנשים  קבוצותשיעורי התעסוקה של ובייחוד  ,0009-ב 30%
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משרה, סוג התעסוקה הוהיקף  השכרגובה הנשים נופלת מזו של הגברים. אחד הביטויים לכך הוא 

 (.2007a)למ"ס  ותעסוקה שאיננה תעסוקת עוני

 ₪ 4,703) הגבריםמזה של  35% מהווההממוצע לחודש של הנשים  השכרנמצא ש והיקף משרה: שכר

 בממוצעעובדה שנשים עובדות במהפער בהכנסה החודשית מוסבר  חלקשל גברים(. ₪  7,053לעומת 

 שכר פערי על מורה וגברים נשים של עבודה לשעת ההכנסה השוואת. מגברים בחודש שעות פחות

מהשכר  84%נשים מהווה  של לשעהשהשכר הממוצע  נמצא :יותר, אך אינה מבטלת אותם קטנים

מהשכירות  64.4%, בנוסף(. b0009 ,"סלמבהתאמה )₪  59.5לעומת ₪  50.3 ,הממוצע לשעה של גברים

 כשהיקף גם בעינו נותר לגברים נשים בין הפער. מהגברים 35.0%משתכרות עד שכר מינימום לעומת 

עד שכר מינימום  משתכרות שבועיותשעות  64מעל  מהעובדות 33.3% ,למשל ,דומה ההעבוד שעות

 (. 0008נרחבת זאת מועדת לעוני )משרד התמ"ת,  ת נשיםמהגברים. כלומר, קבוצ 9.3% לעומת

 םינובעת מכך שנשבשכר בין נשים לגברים סיבה נוספת לפערים  העסקה במשלחי יד "נשיים":

כמחצית הנשים הועסקו בשישה משלחי יד "נשיים"  0000. בשנת "מרוכזות "במקצועות נשיים

 ;ילדים והדרכה חברתית ספר יסודיים, בגני-וראה בבתיהמסורתיים המתאפיינים בשכר נמוך: 

בודות ע ;ניקיון במבנים, עבודות מטבח ועבודת מכבסות ת;עבודות פקידו ל;טיפו ;עבודות מזכירות

נמצא שהכנסת הגברים השכירים  מהמועסקים. עוד 90%-ר מבענפים אלה הנשים היוו יותמכירה, 

 ( 2004b, למ"ס) גבוהה מהכנסת הנשים בכל משלחי היד כולל במשלחי היד שלעיל

: תוחלקי ותעובדות במשריציאה לעבודה בשכר אין פירושה תמיד יציאה מהעוני. מרבית הנשים  עוני:

(. 2007a)למ"ס  הן נשים רה מלאהמהעובדים במש 68.5%-ו ,מהעובדים במשרה חלקית 93.0%

במקרים רבים משרות חלקיות מנציחות סטטוס נמוך, הכנסות נמוכות למשק הבית ורמת חיים 

 נמוכה. 

כלומר  ,מתוך הנשים המועסקות במשרה חלקית עובדות בהיקף משרה זה שלא מרצוןכשליש נמצא ש

תופעה של עבודה ה (.0008התמ"ת, ולא מצאו )משרד  ,פשו עבודה במשרה מלאה או עבודה נוספתיחהן 

במשרה חלקית שלא מרצון נמצאה גם בקרב אמהות לילדים בגיל הרך. במהלך השנים עלה היקף 

 (.0003ברמץ, -)פיכטלברג 0005בשנת  63%-לו 3770בשנת  35%-ל ,3780בשנת  6%-הקבוצה הזאת מ

 04%-לעומת כ ,הן עניות (שהימהן עומדת א 79%שבראש )ות הורי-חדמהמשפחות ה 60%-כ

הוריות העניות הן -מהמשפחות החד 80%-למרות שזאת, מהמשפחות של זוג הורים עם ילדים. 

מנות עם האוכלוסייה הענייה גבוהה פי יהוריות לה-משפחות עובדות. ההסתברות של משפחות חד

פר גיל, דת, השכלה, מס: של משפחות אחרות עם ילדים הזהות במאפייניהן הדמוגרפיים ושלושה מז

 (. 0007ילדים )המוסד לביטוח לאומי, 

 בישראל עות להעלאת שיעור הנשים המועסקותהצ 2.2

; סיוע במימון שירותי הטיפול בילדים באמצעות הטבות מס נשים לעבוד:דד ובין הדרכים המוצעות לע

-רות של המעונות והמשפחתונים, כדי להעניק חינוך איכותי לילדים )פיכטלברגיאיכות הששיפור 

 בעבודה כשכירות. השתלבותן בתהליך  הנשים וליווי ;כישוריהן המקצועייםהעלאת (; 0005רמץ, ב
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 והעסקיים וענפי השירותים הפיננסיים טק-ייההענף  והתרחבותת התעשיות המסורתיועל רקע צמצום 

מוצע מסלול תעסוקה נוסף של פתיחת עסקים הדורשים עובדים בעלי מיומנויות מקצועיות גבוהות, 

 עבודה ביישובגמישות בשעות עבודה,  תמאפשרהחלופה תעסוקתית  עשוי להוותמסלול זה  .טניםק

(. נמצא 0005, טיפול בבית ובילדים )קראוסלבין העבודה בין השילוב ו ,ו/או עבודה מתוך הבית

לעידוד עסקים קטנים בקרב מקבלי דמי אבטלה של הביטוח הלאומי, נשים מפיקות  תכניתשב

(. אולם, צריך לתת את הדעת לכך שפתיחת 0000ר תועלת מהגברים )גורדון וטולדנו, יות תכניתמה

בקרב , במיוחד ולהפעלתו כמו קושי בהשגת מימון לפתיחת העסק ,בקשייםגם עסק עצמאי כרוכה 

נשים מובטלות החסרות הון עצמי שבמצב זה אינן מקבלות הלוואות במסלול הרגיל משום שהן 

 ,עדר הכשרה וניסיון בתחום העסקים, הניהוליה מוך להחזיר את ההלוואות;נחשבות בעלות סיכוי נ

 . והצורך בהדרכה, ייעוץ וליווי עסקי ;וניהול כספים

 לנשיםחברתית" -כלכלית"העצמה  התכנית תיאור .2

קבוצות -מצבן התעסוקתי החלש של תת , ועל רקעהעבודהשתלב בלעודד נשים לכיצד הצעות העל רקע 

 לנשים.  חברתית-כלכליתשל העצמה  תכנית ,מיזם התעסוקה בג'וינט, תבתיזם קרב הנשים, ב

יובילו לגידול במספר התכנית שהתשומות שיוכנסו במהלך במודל ההתערבות הייתה הנחת היסוד 

. אשר תשתלבנה בתעסוקה ותהפוכנה לעצמאיות מבחינה כלכלית ,שלא עבדו לפני ההתערבותהנשים 

תעסוקה מבחינת סוג עבודה -דרג התעסוקה של נשים עובדות בתתושת כן, במסגרת ההתערבות-כמו

שיטות עבודה של הג'וינט בשילוב  "אשת חייל" תכניתמודל ה בסיסעל  העוצבתכנית המשרה. הוהיקף 

מודל "אשת חייל" פועל לפי הרעיון  .בירושלים קול האישהבמרכז מהות בחיפה וב עם נשים שהתפתחו

באמצעות סדנאות, הרצאות  כניסה מדורגת לשוק העבודה ידי-עלשות ששילוב בעבודה צריך להיע

 ובעזרת ליווי לאורך כל שלבי התכנית.  ,ומפגשי תמיכה

ידי נשים למען נשים, -ארגוני נשים המופעלים עלשני הם  מרכז מהות בחיפה וקול האישה בירושלים

תפיסת . ש מקורות עוצמהישלנשים פועלים מתוך תפיסה העובדים עם אוכלוסיית נשים מגוונת, 

הצדק בחלוקת המשאבים -שינוי הן ביחס לאיי סוכנ יםשמששל מרכזים אלה היא שהם מ תפקידה

עובדים עם מרכזים השני החברתיים והכלכליים, והן במתן כלים להעצמה אישית וחברתית. 

וצות חלשות צברו ניסיון רב בבניית מסוגלות תעסוקתית בקרב נשים מקבאוכלוסיית נשים מגוונת, ו

הזקוקות לחיזוק והעצמה בבואן להתמודד עם חסמים אישיים ומערכתיים הנובעים משינויים בשוק 

 העבודה. 

רכיבי  גישה מקצועית כוללת וארוכת טווח. הפעולה של מפעילות התכנית בשני המרכזים הם עקרונות 

ת וניית המשתתפהפ ;ובניית תכנית תעסוקתית בידי הצוותת ואיון המשתתפי: רכללוהמודל 

הכנה  ,העצמה ושידגשהשכללה תכנים לסדנת הכנה לעבודה  ותת להשתלב בעבודה כשכירוהמעוניינ

כתיבת קורות רכישת מיומנויות להיכרות עם שוק העבודה, מידע בנושא חוקי עבודה ולעולם העבודה, 

פתוח עסק עצמאי ות למעוניינשהיו ת ומשתתפ עמידה בראיונות עבודה, ועוד. ,חיפוש עבודהחיים, 

תכנים בדגש על העצמה ובניית אוריינטציה עסקית, ייעוץ עסקי, לקורס יזמות עסקית שכלל  הופנו

נחיצות הרבה של שליטה במיומנויות מחשב של הסיוע ביצירת הזדמנויות עסקיות ועוד. מתוך הבנה 
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 ,יומית-היוםנדרש להתנהלות התעסוקתית הוהן כחלק מידע בסיסי  ,הן להתפתחותן התעסוקתית

כן, ניתנה -כמוינטציה תעסוקתית. יהוצע למשתתפות רכיב לימודי נוסף והוא קורס מחשבים באור

לפנות לקבלת מלגה למימון הכשרה אפשרות למספר משתתפות במסלול ההכשרה כשכירות בתכנית 

 מקצועית מתקדמת או השכלה גבוהה. תוכנן שכל שלושה חודשים ייפתח מחזור הכשרה, כך שבכל

 משתתפות מדי שנה. 000-משתתפות בכל מרכז, כלומר התכנית תסייע ל 300שנה יוכשרו 

רכיב משמעותי בתכנית היה ליווי אישי ארוך טווח של המשתתפות בידי צוות התכנית במטרה לעודד 

ועד לרכישת השכלה  ,אותן למצוא עבודה מתאימה ו/או להתמיד בעבודה תוך פיתוח היכולת האישית

 תזכאיות לתכנית ליווי עסקיהיו עסק עצמאי שפתחו בוגרות קורס היזמות העסקית  או מקצוע.

ולעזור לצוותים במרכזים להתמודד עם לשפר את הטיפול במשתתפות  יכד .תוקבוצתי תפרטני

גיוס, קליטה וליווי המשתתפות, איתור מעסיקים פוטנציאליים ) עליהםהמטלות הרבות שהוטלו 

כן התקיימו -כמו .תבתידי -מסוגים שונים עלהכשרות לצוותים  וניתנמרכזים בשני ה ,(ושיווק התכנית

בהם נדונו סוגיות הקשורות להפעלת התכנית; ובנוסף מפגשים משותפים בין הצוותים בשני המרכזים 

   ישיבות צוות.מסגרת ידי מנהלות המרכזים ב-ניתנה הכשרה לצוות על

פיון מעסיקים, בניית , אידי מיפוי שוק התעסוקה-לפעילות השמה אינטנסיבית עהתבצעה במרכזים 

קשרים ושיתופי פעולה עם גורמי העסקה מגוונים, שכנוע מעסיקים לקבל לעבודה את משתתפות 

שיתופי יצרו כן, במרכזים -ליך קליטת המשתתפת בעבודה ובהמשך. כמומעסיקים בתה יהתכנית, ליוו

 ,ופים וארגונים אשר הקלו על הפעלת התכניתעם מגוון גפעולה קהילתיים, עסקיים ומקצועיים 

 להציע למשתתפות פתרונות תעסוקתיים מגוונים.ואפשרו 

בנוסף למיזם התעסוקה תבת, היו מרכז מהות חיפה, קול האישה  השותפים להפעלת התכנית

 ירושלים, רשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים, עמותות וקרנות.

בירושלים היא החלה חצי שנה מאוחר יותר,  0003החלה ביולי בחיפה התכנית  :תכניתה הפעלת ימועד

 .0007היה ביוני  תבתסיום הפעלתה בידי  ,וכאמור, 0009בינואר 

 מטרות המחקר. 2

 שלוש בבכל מרכז לה הציב  תבתשלאור היעדים  תכניתאת אופן היישום וההפעלה של ה לבדוק

 .תכניתהן במימו ףהשתת תבתבהן  השנים

 מבחינת: תכניתמכניסתן לשנתיים כתעסוקתי של המשתתפות לבחון את מצבן ה  

  איכות העבודות בהן נקלטוו בתעסוקה שיעור המשולבות -

והסיבות  ,בתעסוקה לא השתלבול מי ששהן והמשתתפות שהשתלבו  ם הן שלמאפייניהזיהוי  -

  לכך

 בתעסוקה  ןלשילוב תכניתהמשתתפות את תרומת הבחינת הערכת  -

 נוספים בתחום זה רכי עזרהוצמוד של יל -

  התגבש מודל התערבות בעל מאפיינים  תכניתאם במהלך שלוש השנים של הפעלת ההלבחון

  למקומות נוספים בישראל.פוטנציאל התרחבות עם ייחודיים 
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 המחקרשיטת . 5

 .בהתאם לנושא ,מבחינת זמן, כלים ואוכלוסייהנבחנה בשיטה אחרת במחקר מטרה כל 

 מערך המחקר 5.1

)מנדלר  0008 סראמ-, כלומר ינוארשנה וחצי מתחילת הפעלתהכנבחן תחילה  ניתתכיישום ה

היישום נבחן לאור המדדים  נבדקו שוב מספרי המשתתפות בתכנית. 0007; וביוני (0008ושטרוסברג, 

  ובהשוואה בין המרכזים ,תכניתהציב ל תבתש

  :ידי-נבחנה על המשתתפות על תכניתבחינת השפעת ה

עם כל משתתפת נערך . שנתייםכחלפו  ריאיוןועד לעת ה תכניתל תןכניסבין ש תפותריאיון כל המשת

, אשר כלל מידע על ההיסטוריה התעסוקתית שלה לפני 0007אוגוסט -0007ינואר במהלך אחד  ריאיון

  בעקבות התכנית.שחלו על השינויים מידע ו ,הכניסה לתכנית

שינוי במצב התעסוקה של המשתתפות נבחרה על ה תכניתה תכדי לאמוד את השפע :קבוצת השוואה

קבוצת נשים בעלת  0009-0004מתוך סקרי כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 

בשלב הראשון . תכניתדמוגרפיים ורקע תעסוקתי דומים לאלה של המשתתפות ב-מאפיינים סוציו

מהתכנית נבחרו משתתפות שלא  נבחרו לשתי הקבוצות רק נשים שלא עבדו אך היו מעוניינות לעבוד.

עבדו בעת הכניסה אליה ובקבוצת ההשוואה נבחרו נשים שלא עבדו בעת הריאיון אך דיווחו שחיפשו 

בהמשך, הותאמה לכל משתתפת בתכנית אישה בעלת מאפיינים עבודה או שהן מעוניינות לעבוד. 

יטת זיווג זו מאתרת דומים מקבוצת ההשוואה. ההתאמה נעשתה בשיטת "השכן הקרוב ביותר". ש

 בקבוצת ההשוואה את האישה הדומה ביותר למשתתפת בתכנית לפי שורה של מאפיינים נבחרים.

  :התערבותהמודל בחינת 

 נערכו: בעל מאפיינים ייחודייםמודל התערבות  שהתגב תכניתה אם במהלך הפעלתהכדי ללמוד 

נערך דיון ( 0007יוני ) ניתתכבמימון ה תבתלקראת תום תקופת ההשתתפות של קבוצת דיון: 

הערכת הצוות על ללמוד כדי זאת, . (א)נספח  תבתבהשתתפות אנשי הצוות בשני המרכזים והמנהלות ב

 הפעלה.  אחרים של ייחודם לעומת מודליםו צלחת המשתתפותרמו להתרכיבי המודל שלגבי 

ת ההשתתפות של לקראת תום תקופ :השותפות לעבודה בגופים העירוניים ובקהילהראיונות עם 

פירוט תפקידיהן )ל בירושלים ובחיפה שותפות לעבודה אלהנערכו ראיונות עם  תכניתבמימון ה תבת

ת במרכזים. זאת, כדי יווהכירו היטב את הפעילו תכניתה עם שניהלו שיתוף פעולה הדוק (בנספח ראו 

 . (בפח )נס , ותרומתה למשתתפותתכניתת של הצוות, איכות היהרמה המקצועלעמוד על 

 אוכלוסיית המחקרהמדגם ו 5.2

קול ב 0007יוני -0009וינואר  ,רכז מהותבמ 0007יוני -0003יוני בין  תכניתנשים שהשתתפו ב 534מתוך 

, שבין כניסתה 0008לינואר  0009ינואר בין  תכניתכל מי שהשתתפה ב אתלראיין הוחלט  ,האישה

 ריאיון 344רואיינו משתתפות בתקופה הנדונה  389מתוך  .חודשים 05-38לתכנית לבין הריאיון חלפו 

 .(3סירבו להשתתף במחקר )לוח  33%-לא אותרו ו 3%(; 86%) מלא
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 7111לינואר  7117אוכלוסיית המשתתפות במרכזי ההעצמה לנשים בין ינואר  : 8לוח 
 באחוזים במספרים מוחלטים 
  534 אוכלוסיית המחקרהכל -סך

 811 817 המדגם
 86 344 מלא יוןריארואיינו 

   

   ריאיוןסיבות לאי 
 3 33 לא אותר מספר הטלפון 

 7 33 סירוב מלא
 0 4 סירוב חלקי

 אופן איסוף הנתוניםמקורות המידע ו 5.2

עם המנהלות וצוות שנערכו  ,, חצי מובניםפנים-אל-פניםנאסף בראיונות  תכניתמידע לגבי יישום ה

 נשות צוות. 00רואיינו  הכל-סךב הרכזות בכל מרכז.

-בסך כאמור, ראיונות טלפוניים עם המשתתפות שנכללו במדגם.נאסף ב תכניתהשפעת המידע לגבי 

 . בירושלים קול האישהב 44-במרכז מהות בחיפה ו 300: משתתפות 344 הכל רואיינו

, המנהלות תבתב תכניתמנהלת הבה השתתפו קבוצת דיון אמצעות נאסף ב מידע על רכיבי המודל

השותפות לעבודה בגופים העירוניים ראיונות טלפוניים חצי מובנים עם ובאמצעות  ,ים והצוותבמרכז

  .ראיונות 00 הכל נערכו-בסך  - ובקהילה

זה של נשים דומות להן בין של המשתתפות להשוואה בין שיעור התעסוקה  לצורך: סקר כוח אדם

 המרכזית לסטטיסטיקה.בנתונים מתוך סקר כוח אדם של הלשכה  השתמשנובמאפייניהן 

  מאפייני הרקע של המשתתפות. 6

 דמוגרפיים-ם סוציוניימאפי 6.1

. 47-50 :הכל ובכל מרכז הן בגיל הנחשב "קשה להשמה בעבודה"-שלישים מהנשים בסך-: כשניגיל

 (.0)לוח  67-60כשליש הן צעירות יותר, בנות 

הוריות. במרכז מהות -ן הן חדמה 53%-( הן אמהות, כ73%כמעט כל המשתתפות ) :מצב משפחתי

 בקול האישה. 63%, לעומת 59% -הוריות -בולט שיעורן הגבוה של החד

( 40%אוכלוסיית המשתתפות מאופיינת בכך שלנשים אלה יש ילדים רבים: למחציתן ) :מספר ילדים

מהמשתתפות בקול  90%-יש שלושה ילדים ויותר. נמצאו הבדלים בין המרכזים לפי מספר ילדים: ל

 במרכז מהות.  50%האישה יש שלושה או ארבעה ילדים ויותר לעומת 

 ( הן יהודיות, לפי הגדרה עצמית.76%: כמעט כל המשתתפות )דת

 ואילך. 3770-( הן ותיקות, היתר עלו לישראל מ85%כמעט כל המשתתפות ) :ותק בישראל
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 ז )באחוזים(, לפי מרכלנשים מאפייני רקע של המשתתפות במרכזי העצמה כלכלית: 7 לוח
 בירושלים קול האישה מרכז מהות בחיפה הכל-סך 
 (511=N) (011=N) (55=N) 

    ריאיוןגיל בעת ה
07-38 6 6 4 
67-60 01 63 07 
57-50 01 65 53 
47-40 75 09 00 
30+ 0 4 0 

 67.0 66.7 60.5 גיל ממוצע
    

    מצב משפחתי*
 0 30 7 בודדה

 63 59 68 הורית-חד
 0 0 7 ללא ילדים אהנשו

 39 53 51 נשואה עם ילדים
    

 91 11 98 ילדיםמשתתפות עם 
    מספר ילדים* 

 33 00 81 ילד אחד
 39 68 01 שני ילדים 

 33 06 71 שלושה ילדים
 43 39 07 ארבע ילדים ויותר

 4.6 0.4 0.5 **ילדים למשתתפת ממוצע
 3-35 3-9 8-86 מספר ילדים  טווח

    

    הגדרה עצמית - דת
 300 87 90 הייהודי

 0 4 0 יה, מוסלמית( ייערביה )נוצר
 0 3 6 נוצריה

    

    ותק בישראל
 84 85 16 ותיקה
 34 33 84 (ואילך 3770-)מ עולה

    

    סוג מגורים בישראל
  בבעלות המרואיינת או בן זוגה

  3או בדמי מפתח       
 
48 

 
48 

 
33 

 0 3 5 חה אחרבבעלות בן משפ
 6 0 8 בדיור ציבורי

 07 63 00 בשכירות פרטית
* 1015>P (2  מבחן

χ ) 

** 1015>P (מבחןF 
 ) 

 מקרים 4הכל -בדמי מפתח היו בסך  3

אחד ממשתני הרקע המצביע על מצב כלכלי הוא בעלות על דירה. מרבית  סוג מגורים בישראל:

(. בקרב b0004בדירה בבעלותן )למ"ס,  מתגוררות 35-38( בנות 99%הישראליות הוותיקות )

מתגוררות בדירה בבעלותן, בבעלות בן זוגן או בדמי  (33%) שלישים-שניפחות מהמשתתפות בתכנית 

 לעיל(. 0( מתגוררות בדירות מושכרות )לוח 66%מפתח. שליש )
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 מאפייני רקע נוספים 6.2

להוות העלולים ת, הם משתני רקע ומוגבלות פיזית ונפשילקוי מצב בריאות : מצב בריאות ומוגבלות

בריאותן טובה בדרך כלל שדיווחו  שמונים ואחד אחוזים השתלבות בשוק העבודה.החסם נוסף בפני 

כך טובה או -העריכו שבריאותן אינה כל 37%טובה. עם זאת,  58%-ד ווטובה מא 66%טובה: או ד ומא

פיזית המשפיעה על יכולתן לעבוד.  דיווחו שיש להן מגבלה (09%) מעל רבעבנוסף,  כלל לא טובה.

המדווחות בקרב מאשר  גבוה יותר שבריאותן אינה טובההמדווחות שיעור המוגבלות בקרב  ,כצפוי

דיווחו על מגבלה נפשית שמקשה על  (4%) מיעוטן .(38%לעומת  39%) שבריאותן טובה בדרך כלל

  .(6. לא נמצאו הבדלים בין המרכזים )לוח לעבוד ןיכולת

 לפי מרכז )באחוזים(ב בריאות, מוגבלות פיזית ונפשית, של מצ : מאפייני רקע0 לוח
 הכל-סך 

(511=N) 

 מרכז מהות בחיפה
(011=N) 

 בירושלים קול האישה
(55=N) 

     בדרך כלל ,בריאותה הערכה עצמית של מצב
 50 08 00 דוטובה מא

 59 58 61 טובה
 9 38 86 כך טובה-לא כל
 5 3 5 הכך טובה /גרוע-לא כל

    

 המשפיעה על היכולת לעבוד מגבלה פיזית
 )לפי דיווח עצמי(

 
77 

 
03 

 
07 

    

 המשפיעה על היכולת לעבוד מגבלה נפשית
 )לפי דיווח עצמי(

 
5 

 
5 

 
9 

 

 השכלה ורקע מקצועי 6.2

השכלה, ידע  כמו ,פוטנציאל ההשתלבות בשוק העבודה תלוי במידה רבה בהון האנושי של המשתתפת

 .במקצוע מקצוע, סוג משלח היד, וניסיון תעסוקתיבעלת באנגלית, ועברית ב

-שנילבלה המשתתפת. ינבדקה במחקר באמצעות התעודה או התואר הגבוה ביותר שק ההשכלה

 תתיכוני-על, תעודה (03%) יש תעודת השכלה כלשהי: תעודת בגרות (33%) מהמשתתפות שלישים

 פרהס-תלמדו בבי (50%) כמחצית מהמשתתפות האישה קולב. (37%) או תעודה אקדמית (03%)

הייתה  39%-. במרכז מהות לתתיכוני-עלעלות תעודה להכשרת מורות וגננות במגזר החרדי והיו ב

 . תתיכוני-עלתעודת השכלה 

, אולם כמעט כולן סיימו 07%-ל קול האישהוב 69%-מהות למרכז ב :בגרות אין תעודת (65%) לשליש

 (.5וח )ל תיכון פרס-תבי

השליטה בעברית פשוטה נבדקה במחקר : שליטה בעברית פשוטה ובהבנת הוראות באנגלית

הם: להבין ולשוחח שיחה פשוטה דים דהמפי דיווח עצמי. -באמצעות שבעה מדדים בידיעת השפה על

עבודה.  ריאיוןא ולכתוב מכתב פשוט בעברית, למלא טפסים בעברית, להציג עצמה בובעברית, לקר

ממוצע . 3ציון  -, ובכלל לא 0ציון  -, קצת 6ציון  -, טוב 5דרגות: טוב מאוד קיבל ציון  5היו  בכל מדד
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שרמת  30%-העריכו שרמת השליטה שלהן היא טובה מאוד ו 83%-ש מצביע על כךדים דהמכל בהציון 

 העריכו שרמת השליטה שלהן בעברית פשוטה היא טובה 73%הכל -השליטה שלהן היא טובה. בסך

 (.5לוח המרכזים ) השונים וביןדים דהמלא נמצאו הבדלים בין . או טובה דמאו

 )באחוזים( פי דיווח עצמי, לפי מרכז-: השכלה וידע בעברית ובאנגלית על 6 לוח
  

 הכל-סך
(511=N) 

מרכז מהות 
 בחיפה

(011=N) 

 קול האישה
 בירושלים

(55=N) 

    תעודה אחרונה*
 6 0 0 יסודי/חטיבת ביניים

 00 63 71 תיכוןספר -ביתסיום 
 38 06 78 בגרות
 50 39 74 תתיכוני-עלתעודה 

 33 06 89 תעודה אקדמית
 5 5 0 שנות לימוד 30,33,30תעודת השלמת השכלה של 

    

 7 לפישליטה בעברית פשוטה )ממוצע הציון 
 (מדדים בידיעת השפה

   

 83 83 14  פשוטה ד בעבריתובעלות שליטה טובה מא הכל-סך
 7 33 81 פשוטה  תבעלות שליטה טובה בעברי הכל-סך
 4 6 6 פשוטה  בעלות שליטה מועטה בעברית הכל-סך
    

וטובה בהבנת הוראות  מאודבעלות שליטה טובה 
 שימוש בציוד באנגלית**

 
61 

 
54 

 
63 

* 0.04>P (2  מבחן
χ ) 

** 0.30>P (2  מבחן
χ ) 

 
ת שהעריכו את הידע שלהן בעברית פשוטה כטובה בהשוואה לשיעור המשתתפו: שליטה באנגלית

ד וכטובה, שיעור המשתתפות שהעריכו את היכולת שלהן להבין הוראות שימוש בציוד באנגלית ומא

 (. 5 )לוח 54% לעומת 63% - מאשר במרכז מהות ,קול האישה. שיעורן נמוך יותר ב50% -נמוך 

קול ב 83%-במרכז מהות ו 76% -( 70%) כמעט כל המשתתפות :תכניתמקצועי לפני הכניסה ל רקע

 . תכניתלפני הכניסה ל להן מקצוע היהדיווחו ש ,האישה

מורות  34%: נמוך שכרטווח ב כמעט כולן בעלות מקצוע הנחשב "נשי" ומתאפיין סיווג משלח היד:

עובדות מכירות ושירותים, בעיקר מוכרות  35%עובדות פקידות, בעיקר מזכירות;  04%וגננות; 

עובדות בעבודות מקצועיות, כמו תופרות, טבחיות, קונדיטוריות. מבין היתר,  9%-פלות; וומט

למשל, רוב בעלות המקצועות  מרביתן עובדות בקצה הנמוך של הסיווג המקצועי במשלח היד שלהן.

 (.4רפואיים הן לבורנטיות )לוח -הטכניים הן שרטטות, ורוב העובדות במקצועות פרה

מבין  83%מבין בעלות המקצוע היו בעלות תעודת הסמכה במקצוע;  94% ית:תעודת הסמכה מקצוע

 שנים בממוצע.  30בעלות המקצוע עבדו בו 
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 ןמאלה שיש לה , לפי מרכז )באחוזיםתכניתלפני הכניסה ל רקע מקצועי של המשתתפות: 5 לוח
 (8מקצוע

  
 הכל-סך

(541=N) 

מרכז מהות 
 בחיפה

(39=N) 

 קול האישה
 בירושלים

(74=N) 

 811 811 811 *7יד משלח
 0 7 4 בעלות משלח יד אקדמי
 4 7 7 בעלות מקצועות טכניים
 5 3 4 עובדות אומנות וספורט

 00 4 81 רפואיים-האחיות ועובדות במקצועות פר
 60 8 85 מורות וגננות

 9 30 81 יותאקופ , עובדות חשבונות,מנהלות חשבונות
 34 07 75 מזכירות

 33 34 86 כגון מוכרות, מטפלות, ספריות, מאפרות ,עובדות שירותים
 כגון תופרות,  ,עובדות בעבודות מקצועיות

  טבחיות, קונדיטוריות     
 
7 

 
9 

 
8 

 94 94 75 קבלה תעודת הסמכה

 86 88 14 עבדה במקצוע 

 811 811 811 מספר שנות ניסיון במקצוע 
 54 60 04 שנים 4עד 
 60 60 01 שנים 30עד  3
 04 68 06 שנים ויותר 33
 8 33 81 וצע שנות ניסיון במקצוע **ממ
    

 30 40 50 מקצוע נוסף היה למשתתפת 
 87 70 91 באחד משני המקצועות המשתתפת עבדה 

  סיווג משלחי היד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי  3
* 0.04>P (2  מבחן

χ ) 

** 0.30>P מבחן(F ) 
 

 70%-צוע אחד, היה מקצוע נוסף, גם הוא בתחום המקצועות "הנשיים" ולמחצית מאלה שהיה להן מק

 לעיל(. 4עבדו במקצוע הראשון או השני )לוח 

 תכניתלפני ההשתתפות בשנים בחמש ה עבודה 6.2

הקרבה של המשתתפות  מידת בנוסף למידע על הרקע המקצועי והניסיון התעסוקתי, נבדקה במחקר

  .תכניתני הכניסה לשוק העבודה במהלך חמש שנים לפל

עבודות שנמשכו ) אם המשתתפות עבדו בעבודות רציפותהנבדק  תחילה :רציפה או זמנית תעסוקה

עבודות ) בלבד עבדו בעבודות זמניותאו  ,(יותר משלושה חודשים ברציפות באותו מקום עבודה

שקדמו  או שלא עבדו כלל בחמש השנים ,(שנמשכו פחות משלושה חודשים ברציפות באותו מקום

עבדו בעבודות  (8%) מיעוטןו ,עבדו פרקי זמן שונים בעבודות רציפות (90%) מרביתן. תכניתלכניסה ל

 קול האישהב. תכניתחמש שנים לפני הכניסה לבמהלך  לא עבדו כלל (00%)חלק נכבד . בלבד זמניות

 (. 3)לוח  בהתאמה 35%לעומת  63%היה גבוה יותר מאשר במרכז מהות:  שיעורן
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עבדו לא אלה שבעבודות רציפות לבין אלה שעבדו נים המבחינים בין ישמקצוע הוא אחד המאפי נמצא

מבין העובדות בעבודות רציפות היה מקצוע  75%-ל. תכניתדות זמניות לפני הכניסה לעבועבדו באו 

 .בין הלא עובדותמ 83%-ללעומת 

מועד והעבודות אופי לפי  תכניתשנים לפני ה 5המצב התעסוקתי של המשתתפות במהלך : 4 לוח
 (באחוזיםלפי מרכז )ו העסקה

  
 כלה-סך

(855=N) 

מרכז 
 מהות

(300=N) 

קול 
 האישה

(44=N) 
 811 811 811 *8תכניתהשנים שקדמו ל 5מהלך המצב התעסוקתי ב

 39 94 77 עבדו בעבודות רציפות 

 0 33 1 עבדו בעבודות זמניות

 63 35 71 לא עבדו כלל
    

 300 300 811  תכניתיקה לעבוד בעבודתה האחרונה לפני ההפסהמועד בו 
 05 66 01 תכניתבעת הכניסה לעבדו 

 36 3 1 תכניתחודשים לפני ה 3-3

 33 34 86 תכניתחודשים לפני ה 30-9

 3 4 5 תכניתחודשים לפני ה 05-36

 33 7 81 תכניתחודשים לפני ה 49-09

 0 9 5 מתי לא דיווחו , אךתכניתלפני ה עבדו

 66 04 71 תכניתשנים לפני ה 4כלל במהלך  פה או לא עבדובעבודה רצי לא עבדו
 לא עבדו כלל שמהעובדות בעבודה זמנית או  83%-ל היה מקצוע לעומתמהעובדות בעבודה רציפה  75%-ל  3
* 0.04>P (2  מבחן

χ ) 

 

שתתפות הוא היבט נוסף של המצב התעסוקתי של המ :הכניסה לתכנית פרקי זמן התעסוקה לפני

תקופת העבודה לפני הכניסה לתכנית. מהספרות המחקרית בעולם ידוע שככל שאנשים נמצאים  בחינת

זמן רב יותר מחוץ לשוק העבודה, כך שילובם בתעסוקה קשה יותר. שלושים אחוזים מהמשתתפות 

ודשים לפני ח 3הועסקו עד  8%( עבדו בסמוך לכניסתן לתכנית )00%תכנית וכרבע )בעת הכניסה לעבדו 

עד שנה מהכניסה לתכנית( כלומר, מחציתן היו קרובות לשוק העבודה. לעומת זאת,  35%-התכנית ו

עבדו בפרקי זמן שונים במהלך שנתיים עד חמש  34%( היו רחוקות משוק העבודה: 40%מחציתן )

ה האחרונה עבדו ולא ידעו באיזו תקופה. ייתכן שאי ציון מועד סיום העבוד 4%שנים לפני התכנית, 

נובע מכך שהן הועסקו זמן רב לפני ההשתתפות ואינן זוכרות את מועדי ההעסקה. עשרים ושמונה 

 (.3אחוזים לא עבדו בעבודות רציפות או לא עבדו כלל בחמש השנים שקדמו לתכנית )לוח 

 תכניתאחרי ההשתתפות ב שילוב בתעסוקה. 7

בחינת שיעורי שבחשיבות הלאור קות. היא להגדיל את מספר המועס תכניתמרכזית של המטרה 

שיעור המועסקות בעת א( נושא זה ממספר נקודות מבט:  נבחן, תכניתאחר ההשתתפות בלהתעסוקה 

 ;פרק זמן כלשהו במהלך השנתיים הללוב( שיעור התעסוקה   ;תכניתהכניסה לאז , כשנתיים מריאיוןה

על מנת לנסות לאמוד ( ד; ריאיוןעת הין בל תכניתבין תחילת ההתעסוקה  יבשיעורהשינויים שחלו ( ג
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שלא  תכניתהכניסה ללאחר חודשים  34 המועסקות השוואה בין שיעורערך ית, את השפעת התכנית

דומה מבחינת קבוצת נשים שיעור המועסקות בקרב בין ל ,תכניתהיו מועסקות בעת הכניסה ל

 (.0009-0004) של הלמ"ס דםכוח א יוך סקרמתשנלקחו דמוגרפיים ותעסוקתיים -סוציו מאפיינים

 (תכניתשנתיים מהכניסה ל) ריאיוןשיעור המועסקות בעת ה 7.1

בשני ו (בעת הכניסה 60%, לעומת 36%) שלישים-שניכ עלעמד  ריאיוןבעת ה שיעור המועסקות

 בעבודה חדשההשתלבו  58%כלל המשתתפות מתוך . (9)לוח  דומההיה  מועסקותה שיעורהמרכזים 

לפני בה עבדו  המשיכו לעבוד בעבודה 34%-ו )מצאו עבודה או החליפו עבודה( כניתתאחרי הכניסה ל

 .(9פשו עבודה )לוח ילא ח 06%-ו פשו עבודהיח 35%, ריאיוןלא עבדו בעת ה (69%)כשליש . תכניתה

שהיו מועסקות  98%עמד על שיעור המושמות בעבודה חדשה במהלך שנתיים אחרי הכניסה לתכנית 

שישים ואחד אחוזים הושמו בעבודה חדשה אחרי הכניסה לתכנית )מצאו עבודה או  פרק זמן כלשהו.

 (. 9בקול האישה )לוח  33%-במרכז מהות ו 47%החליפו עבודה(, 

 לפי מרכז )באחוזים( ,תכניתהכניסה להיקף המועסקות אחרי  :7 לוח
 כלה-סך 

(855=N) 
 מרכז מהות

(300=N) 
 קול האישה

(44=N) 
 30 36 40 ריאיוןעת הב מועסקותכל ה-סך

    :מועסקות מכלל המשתתפות
 43 53 65 ה בעבודה חדשרק    
 5 6 0 3תכניתשלפני הגם בעבודה ועבודה חדשה גם ב   
 9 37 85 תכניתשלפני הבעבודה רק    

 68 69 07  ריאיוןבלתי מועסקות בעת ההכל -סך
    :מכלל המשתתפות

 33 34 86 מחפשות עבודה   
 09 00 70 ן מחפשות עבודהאינ   

 סך המועסקות לפרק זמן כלשהו במהלך שנתיים אחרי 
 תכניתהכניסה ל

 

71 

 

83 

 

94 

 :מכלל המשתתפות
 )מצאו או החליפו עבודה  בעבודה חדשהכל המשתלבות -סך

 במהלך שנתיים לפרק זמן כלשהו  (תכניתאחרי הכניסה ל
  תכניתאחרי הכניסה ל

 
 
 
48 

 
 
 
47 
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 קטן מקרים ר מספ 3

 1ריאיוןועד לעת ה תכניתהתמדה בעבודה מהכניסה ל 7.2

שיעור נמוך יותר , תכניתהמשתתפות ששולבו בעבודה חדשה אחרי הכניסה ל 33%-מ, כפי שראינו לעיל

 נשארו בעבודה בה שולבו.( 80%-כ) רק חלקן ,. כלומר(58%) ריאיוןבעת ההיו עדיין בשוק העבודה 

היה  תכניתאחד מיעדי הקתית המאפיינת עובדים ברמות תעסוקה נמוכות, לאור התנודתיות התעסו

                                                   
 .והמספרים קטנים ,הבדלים בין המרכזים לא נמצאוכיוון שמהנתונים בפרק זה מוצגים באופן מקובץ   1
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בתוך שנה( באותו  שמונה חודשים)לפחות בעבודה רציפה תשתלבנה  משתתפות במסלול שכירותהש

 מקום עבודה.

כלשהו פרק זמן לששולבו בעבודה חדשה  המשתתפות 33%מבין  :במקום אחד תחלופה מול עבודה

עבדו בעבודה אחת בלבד ושליש הושמו בשתי  שלישים-שני ,תכניתי הכניסה לשל שנתיים אחרבתקופה 

חודשים ויותר בעבודה  8עבדו ברצף  64%עבודות. מבין השכירות שעבדו בשני מקומות עבודה, 

  חודשים. 9ובממוצע הן עבדו בעבודה הראשונה  ,הראשונה

האחרונה לפני  תןבעבודעבדו  45% ,תכניתמהשכירות שהשתלבו בעבודה חדשה אחרי תחילת ה

שלושים . בתקופה של שנתיים חודשים 30 בממוצע הן עבדו בה. ברצף שמונה חודשים ויותר ריאיוןה

 (. 8)לוח עבדו בה מעל שנה ועד שנתיים ושבעה אחוזים 

 תכניתשהשתלבו בעבודה חדשה אחרי תחילת ה 8: התמדה בעבודה אחרונה של שכירות1לוח 
 )באחוזים(

 כל ה-סך 
(83=N) 

 811  הכל-סך
 03 חודשים 6עד 
 03 חודשים 3-5
 03 חודשים 30-9

 05 חודשים 38-36
 36 חודשים 05-37

 45 ויותר  חודשים 8עבדו ברצף  ריאיוןהעבודה ועד לעת ה מתחילת
 7.8 ממוצע חודשי עבודה 

 7 חציון
 3 שכיח

 רק שכירות שדיווחו על תאריכי עבודה 3

שקבעה לפחות, כפי  חודשים 8עבודה אותה התמידו במחצית המשתתפות מעל , הכל-בסך לסיכום:

. יתרה מזו, בהסתכלות על התמדה בעבודה באופן כללי, ולא לפי כל עבודה בנפרד, (8תכנית )לוח ה

משום שמחצית אלה שהחליפו  תכניתנמצא שהמשתתפות עמדו ואף עברו את מדד ההצלחה שנקבע ב

 עבודה השנייה אחרי הכניסה לתכנית.בין הלין העבודה הראשונה ב הפסיקו לעבודלא שעבודה כמעט 

 הולאחרי תכניתהכניסה ללפני  המועסקותשינויים בשיעור  7.2

שיעורי  ביןלהשוות בהשמת המשתתפות בעבודה היא  תכניתהצלחת האחת הדרכים לבחון את 

בעת הכניסה ב(  ;תכניתעת הכניסה לבא( תי נקודות זמן: שיעורים בשל ריאיוןבעת ה התעסוקה

זאת,  .(7 )לוח תכניתחודשים לפני הכניסה ל 3-3, תכניתבסמוך לכניסה ל בתוספת מי שעבדו תכניתל

  כדי לקבל נקודת מבט רחבה לגבי תוצאות ההשוואה.
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  שיעור המועסקות כל-סךהשינויים ב

 תכניתהכניסה לן . כלומר, ביריאיוןבעת ה 36%-, ותכניתהיו מועסקות בעת הכניסה ל שלושים אחוזים

 בשיעור המועסקות. נקודות אחוז 66חל גידול של  ריאיוןלמועד ה

 3-3) תכניתבתקופה קרובה לכניסה לאו  תכניתהיו מועסקות בעת הכניסה ל שלושים ושמונה אחוזים

 בשיעור המועסקות.נקודות אחוז  04 חל גידול שלכלומר, חודשים לפני הכניסה(. 

  לפי מרכז יעור המועסקותבששינויים ה

 ,ריאיוןעת הבין ל תכניתבין הכניסה לבשיעור המועסקות נקודות אחוז  60במרכז מהות חל גידול של 

חודשים(  3-3) תכניתתקופה קרובה לכניסה לין או ב תכניתבין הכניסה לנקודות אחוז  05וגידול של 

 . (7)לוח  ריאיוןעת הבין ל

 לפי שתי הגדרות מועדי עבודה לפני ההשתתפות  ,תכניתולפני ה ריאיוןעסקות בעת המו: ה9 לוח
 מספר 

המשתתפות 
 (N) המועסקות

אחוז 
המשתתפות 
 המועסקות

הגידול במספר 
 המועסקות

(N) 

 הפרש
בנקודות 

 אחוז
   811 855 תכניתמשתתפות ב הכל-סך
   36 79 ריאיוןעובדות בעת ה הכל-סך

 66 43 60 53  תכניתלעבדו בעת הכניסה  הכל-סך

חודשים לפני  3 בטווח של עד עבדו להכ-סך
 (תכנית)כולל בעת הכניסה ל תכניתה

 
47 

 
68 

 
68 

 
04 

     

   811 811 משתתפות במרכז מהות הכל-סך
   36 36 ריאיוןעובדות בעת ה הכל-סך

 60 60 66 66  תכניתעבדו בעת הכניסה ל הכל-סך

 תכניתחודשים לפני ה 3עבדו  הכל-סך
 (כניתת)כולל בעת הכניסה ל

 
67 

 
67 

 
05 

 
05 

     

   811 55 קול האישהמשתתפות ב הכל-סך
   30 65 ריאיוןעובדות בעת ה הכל-סך

 68 03 05 36  תכניתעבדו בעת הכניסה ל הכל-סך

 תכניתחודשים לפני ה 3עבדו  הכל-סך
 (תכנית)כולל בעת הכניסה ל

 
00 

 
63 

 
35 

 
03 

 

 ריאיון,עת הבין ל תכניתבין הכניסה לז בשיעור המועסקות נקודות אחו 68חל גידול של  קול האישהב

חודשים(  3-3) תכניתאו בין תקופה קרובה לכניסה ל תכניתבין הכניסה לנקודות אחוז  03וגידול של 

 . לעיל( 7)לוח  ריאיוןעת הבין ל

י שנתיים אחרי הכניסה לתכנית חל גידול משמעות לפי שני אופני הבדיקה האלה נמצא כי לסיכום,

יש לציין שבמספרים מוחלטים, מספר המושמות בעבודה  הכל ולפי מרכז.-בשיעור המועסקות בסך

 (.לעיל 7לאחר התכנית בקול האישה הוא כמחצית מאלה שהושמו במרכז מהות )לוח 
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ור את שיעלבדוק בהשמת המשתתפות בתעסוקה היא  תכניתהצלחת הדרך נוספת לבחון את 

מצבן שהרעו את או  ,מצבן התעסוקתיחל שינוי בשלא עסוקתי, המשתתפות שהיטיבו את מצבן הת

  .תכניתבעת הכניסה לבהשוואה למצבן  ,תכניתלאחר ה התעסוקתי

כלומר לא עבדו עם הכניסה  ,תכניתאחרי הכניסה ל שיפרו את מצבן התעסוקתי (69%)שליש למעל 

. ריאיוןגם בעת השיכו לעבוד מוה תכניתעבדו בעת הכניסה ל (03%) כרבע .ריאיוןועבדו בעת ה תכניתל

עבדו  ריאיוןאבל כמחציתן שינו את מקום עבודתן ובעת ה ,התעסוקתי לא חל שינוי במצבן ,לכאורה

 ;ריאיוןבעת הלא ו תכניתהכניסה לבעת לא עבדו את מצבן, לא שינו  (66%) שליש נוסףבעבודה חדשה. 

 . איוןרילא עבדו בעת הוהכניסה בעת הרעו את מצבן משום שעבדו  5%

שלא עבדו בעת  69% את מצבן התעסוקתי:לשפר  (58%) משתתפותהמחצית עזרה ל תכניתה הכל-בסך

בעת  בעבודה חדשהשולבו אך בעת הכניסה  אמנם עבדו 33%ועוד  ,ריאיוןעובדות בעת הוהכניסה 

לומר כ ,תכניתמניע העיקרי לכך שהן הצטרפו להיש לציין שהרצון להחליף מקום עבודה היה . ריאיוןה

  .(30 )לוח. תכניתאחרי הכניסה לשיפרו את מצבן התעסוקתי כמחצית המשתתפות 

 ריאיוןעת הבין ל תכניתבין הכניסה להתעסוקתי של המשתתפות  ןשינוי במצבכיוון ה: 81 לוח
 )באחוזים(

 שינוי המצב התעסוקתי 
(344=N) 

 811 הכל-סך

 שיפרו את מצבן התעסוקתי
 ריאיוןועובדות בעת ה יתתכנלהכניסה לא עבדו לפני 

 
69 

  במצבן התעסוקתי ילא חל שינו

 03 3תכניתאחרי הכניסה לועובדות  תכניתכניסה לעת העבדו ב

 66 ריאיוןעובדות בעת הלא ו תכניתכניסה לפני הללא עבדו 

  הרעו את מצבן התעסוקתי
 ריאיוןולא עובדות בעת ה תכניתעבדו בעת הכניסה ל

 
 
5 

 .בעבודה חדשה עבדו ,ריאיוןובעת ה ,כניסהבעת ה ועבד 33% 3

או שוק העבודה לשל המשתתפות  הקרבהבנוסף, נבחנו השינויים שחלו בשיעורי התעסוקה לפי 

  תכניתמתוך המשתתפות שעבדו בעת הכניסה ל 89%-. נמצא שתכניתכניסה לבעת ההריחוק ממנו 

חודשים לפני הכניסה  30-3בדו שעהמשתתפות מתוך שישים ושבעה אחוזים  .ריאיוןעבדו גם בעת ה

 36 תן האחרונה הייתהדומתוך המשתתפות שעב 53%, לעומת זאת. ריאיוןבעת העבדו  תכניתל

ניתוח . ריאיוןבעת העבדו  ,תכניתכניסה ללפני העבדו כלל  או שלא ,תכניתשנים לפני ה 4חודשים עד 

ופחות  ,למשתתפות קרובות לשוק העבודה עזרה יותר תכניתההממצאים בדרך זאת מצביע על כך ש

 (. 33 )לוח להשתלב בעבודה רחוקות משוק העבודהל
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במספרים ) תכניתלפי מרחק משוק העבודה בעת הכניסה ל ריאיוןמועסקות בעת ה : 88לוח 
  (מוחלטים ובאחוזים

 מרחק משוק העבודה  
  

 
 הכל-סך
(855=N) 

 
עבדו בכניסה 

 תכניתל
(53=N) 

י עבדו בשנה לפנ
  תכניתהכניסה ל

 חודשים( 30-3)
(65=N) 

לא עבדו שנה לפני 
 36) תכניתהכניסה ל

 שנים ( 4חודשים עד 
(33=N) 

עבדו לפני 
, לא תכניתה

 ידוע מתי
(7=N) 

 97 50 06 60 5 (N) ריאיוןבעת ה עבדו

 # מספר קטן 53 39 89 40 באחוזים
 

דול משמעותי בשיעור המועסקות אחרי ניתן לומר כי חל גילעיל לפי כל אופני הבדיקה  לסיכום:

, עם זאת. ריאיוןבעת העבדו שיעור ניכר מהמשתתפות שלא עבדו בעת הכניסה . תכניתההשתתפות ב

עזרה לשיעור גבוה יותר מבין המשתתפות הקרובות לשוק העבודה ופחות לרחוקות משוק  תכניתה

 העבודה בעת הכניסה. 

של המשתתפות בתכנית לעומת  וקהעל שיעורי התעס תכניתבדיקת השפעת ה 7.2

 השיעורים בקרב קבוצת ההשוואה
את השינוי בשיעור המועסקות נעשתה השוואה בין לתכנית לייחס לבחון באיזו מידה ניתן על מנת 

כוח אדם של הלשכה  יסקרבשיעור המועסקות בקרב קבוצה דומה בין ל תכניתשיעור המועסקות ב

 .(0009-0004) המרכזית לסטטיסטיקה

  ופן בחירת המשתתפות לקבוצת ההשוואהא

בהנחה שהגיעו  תכניתנשים שלא עבדו בעת הכניסה למתוך המשתתפות נבחרו לצורך ביצוע ההשוואה 

 ,ןהראשוהריאיון אליה כדי שיעזרו להן למצוא עבודה. לקבוצת ההשוואה נבחרו נשים שלא עבדו בעת 

בחירה זאת נעשתה מתוך רצון לשמור על עקרון פשו עבודה או שהן מעוניינות לעבוד. יאבל דיווחו שח

 המוטיבציה לעבודה בשתי הקבוצות. 

ממטרופולין חיפה  37-07 איותגיל הן )קבוצת ההשוואה( של הלמ"ססקר כוח אדם ב הנשים שנבחרו

 .אזורי התעסוקהלאוכלוסיית המחקר מבחינת הגיל ולשמור על הדמיון  במטרה וממחוז ירושלים

 ריאיוןהלאחר או  ,תכניתחודשים מהכניסה ל 34מצבן התעסוקתי של הנשים  בשתי הקבוצות נבדק

 הראשון בסקר כוח אדם. 

ת הנשים לפי הקריטריונים לעיל נערכה השוואה בשיטת הזיווג, ולאחר הבחירה הראשונית של קבוצ

( 0009-0004) למ"סשל  כוח אדם ישה דומה אחת לפחות מסקריוגה אזּו תכניתלכל משתתפת ב כלומר 

 (.ג)פירוט תוצאות הזיווג מופיע בנספח  תכניתדמוגרפיים של המשתתפות ב-לפי המאפיינים הסוציו

  זיווג ממצאי ההשוואה

שלא היו מועסקות בעת הכניסה לתכנית  תכניתשיעור התעסוקה בקרב הנשים שהשתתפו בנמצא ש

בשיעור ודות אחוז נק 63כלומר חל גידול של  60%-ל 0%-ובקבוצה ההשוואה מ 33%-ל 0%-עלה מ

ממצא זה מחזק את הביטחון שבייחוס השינוי . (30)לוח ההשוואה  קבוצתהמועסקות בתכנית לעומת 

 לפעולת ההתערבות שהן עברו.  תכניתבשיעור המועסקות ב
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עשר -השיחמ שוואה,ההלעומת שיעור המועסקות בקבוצת  תכניתהמועסקות ב שיעור : 87לוח 
  )באחוזים( עבור קבוצת ההשוואהב הריאיון הראשוןאחרי או  ,תכניתחודשים מהכניסה ל

השתתפו  
 תכניתב

N=97 

קבוצת 
 השוואה

N=71 

הפרש 
בנקודות 

 אחוז
T0 - הראשון עם  ריאיוןאו בעת ה תכניתבעת הכניסה ל

 השוואההנשים בקבוצת ה

 

0 
 

0 
 

    

T1 (34 מהחקירה הראשונהאו  תכניתחודשים מהכניסה ל) 63 60 33* 
* P<0.05 

 

 תכניתאיכות התעסוקה אחרי ההשתתפות ב. 8

איכותיות המאפשרות קלט בעבודות יהייתה לסייע למשתתפות לה תכניתמטרה מרכזית נוספת של ה

מידת השגת  עבודות בשכר מינימום לפחות ובליווי תנאים סוציאליים.כלומר ", בכבודפרנסה "

 ריאיוןתעסוקה של המשתתפות בעת ה, נבחנה איכות התחילה המטרה הזאת נבדקה במספר דרכים:

של נבחנו שינויים באיכות התעסוקה , בהמשך .יקטיבייםיוסוב יקטיבייםיבאמצעות מדדים אוב
 . תכניתאחרי הכניסה להן לפני ושהיו מועסקות הן משתתפות 

 ריאיוןבעת ההתעסוקה איכות  8.1

סיווג העבודה כמקצועית  מוכ ,יבייםאובייקטמשו להערכת איכות התעסוקה היו מדדים יששמדדים ה

יביים סובייקטומדדים  ;תנאים סוציאלייםו שכר; שרההיקף מ; לפי דיווח עצמי או כבלתי מקצועית

  .ת מהיבטים שונים של העבודהושהתייחסו לשביעות רצון המשתתפ

 קרובמחצית המועסקות דיווחו על עבודה במקצוע שלהן וקרוב ל)לפי דיווח עצמי(:  העבודהוג יוס

מועסקות בעבודה  מהמשתתפות (93%) רבעים-שלושהאחר. כלומר, במקצוע על עבודה ליש לש

בעבודה בלתי המועסקות כמעט כל . (36)לוח  בעבודה בלתי מקצועית (05%)רבע ו ,כלשהי מקצועית

  .תכניתמקצוע לפני הכניסה ללהן היה דיווחו ש ריאיוןבעת ה מקצועית

, ריאיוןעבודה, היקף משרה ושכר חודשי של המועסקות בעת ה: סיווג העבודה, מספר שעות ה80לוח 
 לפי מרכז )באחוזים(

 (N=63) קול האישה (N=33) מרכז מהות (N=97) הכל-סך 
    )לפי דיווח עצמי(סיווג העבודה 
 59 54 64 במקצוע שלה
 08 60 01 במקצוע אחר 

 04 06 76 3בעבודה בלתי מקצועית
    

 65 65 06 שעות( משרה מלאה )לפי דיווח 
 63 50 07 משרה מלאה )לפי דיווח עצמי(

    

 08 07 79 ממוצע שעות עבודה בשבוע
    

 6,077 0,706 0,157 שכר ממוצע לחודש 
 0,900 0,980 7,711 חציון 
 8,000-573 3,400-400 1,111-694 טווח

    

 63.5 09.3  71.4 שכר ממוצע לשעה
 בעבודה בלתי מקצועית היה מקצוע לפני הכניסה לתכנית עובדותה 05% ביןמ 00%-ל 3
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היא שהמשתתפות  תכניתהמפעילי שאיפה נוספת של  :בשבוע ומספר שעות עבודה היקף משרה

תשתלבנה בעבודה במשרה מלאה. ההנחה היא שעבודה במשרה מלאה עשויה להוציא את המשתתפות 

 (65%) שלישוהן לפי דיווח עצמי  ,בודה בשבועהן לפי חישוב שעות עמהנתונים עולה כי ממעגל העוני. 

 עובדותהמשתתפות  .במשרה חלקית שלישים-שניו ,שעות שבועיות ויותר( 64) מועסקות במשרה מלאה

)לוח  לפי מספר ילדיםומשרה לפי מצב משפחתי הלא נמצאו הבדלים בהיקף  .בשבוע בממוצע שעות 07

36). 

לא נמצאו הבדלים  ריאיוןבעת ה ת במשרה חלקית:הבדלים בין המועסקות במשרה מלאה למועסקו

הוריות לעומת -)חדלפי מצב משפחתי  ,חלקיתבין המועסקות במשרה בין המועסקות במשרה מלאה ל

לפי סוג ו (ארבעה ילדים ויותרילדים,  שלושה-םישני)ילד אחד,  מספר ילדיםנשואות עם ילדים(, 

 . מקצועית לתיב בעבודהאו , במקצוע שלהן, במקצוע אחר :העבודה

סיבות עיקריות לעבודה חלקית. הראשונה, עבודה חלקית שלא שתי נמצאו  סיבות לעבודה חלקית:

, חיפשו עבודה במשרה מלאה ולא מצאו, חיפשו דיווחו שהיו רוצות לעבוד במשרה מלאה 49% :מרצון

ה יסיבה השניהשרות להעסיקן במשרה מלאה בעבודה הנוכחית. אין אפעבודה נוספת ולא מצאו, או ש

( וטיפול בבן 07%) עבור הילדיםבצורך לטפל בילדים קטנים או לא מצאו סידור  :קשורה לילדים

 ( לא ציינו סיבה.7%(, היתר )0%(, לומדות )6%משפחה חולה )

מהנתונים עולה שיש פוטנציאל להעלות את  פוטנציאל להעלאת מספר המועסקות במשרה מלאה:

 ,העובדות במשרה חלקית עובדות בהיקף זה שלא מרצוןשרוב היות שיעור המועסקות במשרה מלאה 

אינן מהוות  המטפלות בילדיהןמשתתפות לעומת זאת, משרה. ההיקף את להגדיל  ורובן מעוניינות

פוטנציאל לעבודה במשרה מלאה כי גם אם הן מחפשות עבודה אחרת הן מעוניינות רק במשרה 

 חלקית.

לחודש. ₪  0,900ומחציתן השתכרו עד ₪  6,049תתפות עמד על השכר הממוצע לחודש של המש שכר:

לא נמצאו הבדלים בין המרכזים לפי מדדים של סיווג העבודה, ₪.  08.3השכר הממוצע לשעה עמד על 

 (. 36היקף משרה ושכר חודשי )לוח 

, נבדקו מספר שעות העבודה והשכר לפי כדי לבדוק אם המשתתפות משתכרות לפחות שכר מינימום

נמצא  שעות שבועיות ופחות(. 65)עובדות וחלקית  ,שעות שבועיות ויותר( 64)עובדות שרה מלאה מ

בממוצע לחודש, ₪  5,566שעות שבועיות בממוצע ומשתכרות  54שהמועסקות במשרה מלאה עובדות 

. לעובד לחודש עבודה מלא₪  6,840שעמד על  באותה התקופה לחודש כלומר יותר משכר המינימום

בממוצע לשעה, כלומר ₪  07.8שעות בממוצע לשבוע ומשתכרות  03ת במשרה חלקית עובדות העובדו

  (.35ה לעובד בשכר )לוח ת עבודלשע₪  00.90ותה התקופה שעמד על יותר משכר המינימום לשעה בא
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 חודש ולפי שעה, לפי היקף משרה לפי שכר ממוצע ועבודה ממוצע שעות : 86 לוח
 הכל-סך 

(97=N) 
 לאהמשרה מ

(63=N ) 
 משרה חלקית

(33=N) 
 *03 *54 79 ממוצע שעות עבודה בשבוע

    

 *0,687 *5,566 0,157 שכר ממוצע לחודש
 **07.8 **03.3 71.4 שכר ממוצע לשעה

 0,000 5,000 7,711 חציון
 3,700-573 8,000-0,675 1,111-694 טווח

* 0.04>P  מבחן(T) 
** 0.30>P  מבחן(T) 

  ריאיוןבעת ה סוציאלייםנאים תנאי העסקה ות

תנאי ההעסקה  .קהועסתנוסף המצביע על איכות ההם מדד  סוציאליים ותנאיםתנאי העסקה 

 ת בלבד.לגבי השכירו  והתנאים הסוציאליים מוצגים 

עצמאיות, בעלות היו , שכירות. היתרהיו  (89%) ריאיוןכמעט כל המועסקות בעת ה מעמד בעבודה:

 הבדלים בין המרכזים.עסק משלהן. לא נמצאו 

 את שכרן מהמעסיק. מיעוטןבלו יק( 98%) שכירותהרוב  :וחוזה עבודה השכר הגורם המשלם את

 להן היהדיווחו ש (58%) מחציתןרק אבל שכר מחברה קבלנית או מחברת כוח אדם. בלו יק (00%)

 .(34)לוח  חוזה עבודה מסודר

 , לפי מרכז )באחוזים(ריאיוןות בעת המועסקהשל  תנאים סוציאלייםתנאי העסקה ו: 85 לוח
 הכל-סך 

(97=N) 
 מהותמרכז 

(36=N) 
 קול האישה

(65=N) 
 300 300 811 מעמד בעבודה

 70 85 17 שכירות 
 8 33 80 עצמאיות

    

 300 300 811  8שכרההגורם המשלם את 
 85 94 71 מקום העבודה

 33 04 77 חברת כוח אדם או קבלן
    

 54 40 61 8מסודר חוזה עבודהיש 
    

    8מקבלות תנאים סוציאליים
 85 87 17 החזר הוצאות נסיעה

 33 97 77 חופשת מחלה
 33 93 41 חופשה שנתית בתשלום

 67 43 69 יה או קופת גמליקרן פנס
 שכירות 86=הכל-סך ,כולל שכירות בלבד 3

 רבעים-שלושהבין וצאות נסיעה. כמעט כל השכירות דיווחו שהן מקבלות החזר ה :תנאים סוציאליים

בהתאמה(. למחציתן  38%-ו 90%דיווחו על קבלת תשלום בעבור ימי מחלה וחופשה ) שלישים-שניל

, לדבריהן, הפרישו כסף לקרן השתלמות למעטותיה או לקופת גמל. י( הופרשו כספים לקרן פנס57%)

 (.34ים )לוח ושילמו דמי הבראה או תוספת ביגוד. לא נמצאו הבדלים בין המרכז
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 ריאיוןבעת ה שביעות רצון מהעבודה

 רצון מהיבטים שונים של העבודה. השביעות מדד נוסף העשוי להצביע על איכות ההעסקה הוא 

( מרוצות 65%הכל מעבודתן: שליש )-( מרוצות מאוד ומרוצות בסך83%כמעט כל השכירות )שכירות: 

ד והיו מרוצות מא כמעט כולן (.33המרכזים )לוח  ( מרוצות. לא נמצאו הבדלים בין59%מאוד ומחצית )

, התנאים (84%) , יחס הממונה(70%) כמו יחס החברים בעבודה ,או מרוצות מהיבטים של העבודה

היכולת לנצל את הידע מו (97%) דת העניין בעבודהי, מ(86%) , סוג העבודה(84%) הפיזיים בעבודה

 ד או מרוצות מהשכרונמוך בהרבה מזה מרוצות מאשיעור  לעומת זאת,(. 90%) והכישורים בעבודה

לא נמצאו הבדלים בין  .(64%) ומסיכויי הקידום בעבודה (54%), מהתנאים הנלווים לעבודה (69%)

 (.33המרכזים לפי הממדים שנבדקו )לוח 

 /מרוצות(דומא, לפי מרכז )מרוצות ריאיוןה בעתשכירות  בקרב מהעבודה רצון שביעות : 84 לוח
 ם()באחוזי

 הכל-סך 
(10=N) 

 מהות מרכז
(40=N) 

 קול האישה
(63=N) 

    מהעבודה כללית רצון שביעות
 60 64 06 מאוד מרוצה
 58 53 67 מרוצה

    יעות רצון מיחס החברים לעבודהשב
 39 46 51 מאודמרוצה 
 00 67 07 מרוצה

    מיחס הממונה שביעות רצון
 40 50 64 מאודמרוצה 
 03 53 09 מרוצה

    שביעות רצון מהתנאים הפיזיים בעבודה
 50 09 00 מאודמרוצה 
 54 43 57 מרוצה

    שביעות רצון מסוג העבודה 
 50 40 61 מאודמרוצה 
 67 66 05 מרוצה

    שביעות רצון ממדת העניין בעבודה
 50 55 60 מאודמרוצה 
 50 66 04 מרוצה

    ם בעבודהשביעות רצון מהיכולת לנצל את הידע והכישורי
 67 50 68 מאודמרוצה 
 60 09 79 מרוצה

    שביעות רצון מהשכר 
 6 5 6 מאודמרוצה 
 50 09 00 מרוצה

    שביעות רצון מהתנאים הנלווים
 36 30 87 מאודמרוצה 
 07 64 00 מרוצה

    שביעות רצון מהסיכויים להתקדם בעבודה 
 30 30 88 מאודמרוצה 
 06 03 76 מרוצה
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או מרוצות  מאודמרוצות  (300%) . נמצא שכולןריאיוןמשתתפות עבדו כעצמאיות בעת ה 36 מאיות:עצ

באופן כללי מעבודתן, מסוג העבודה שהן עושות, ומהיכולת להפעיל את הידע והכישורים שלהן 

, (99%) או מרוצות מהתנאים הפיזיים בעבודה מאודבעבודה. בהשוואה לכך, שיעור נמוך יותר מרוצות 

 .(30%) ומהכנסתן מהעסק (99%) מהסיכוי לקדם את העסק

עובדות  בעת הריאיוןו תכניתכניסה לבשל העובדות שדרוג המצב התעסוקתי  8.2

 בעבודה חדשה
במחקר נבדקו השינויים באיכות התעסוקה של המשתתפות שעבדו בעת הכניסה לתכנית ובעת הריאיון 

 2 ית עזרה לקבוצה זו לשדרג את מצבה התעסוקתי.אם התכנהכדי לבדוק זאת,  .עבדו בעבודה חדשה

התעסוקה  בין איכותל תכניתשעבדו בכניסה למשתתפות התעסוקה של  השוואה בין איכות : 87לוח 
  ריאיוןשלהן בעת ה

 בעת הכניסה 
(39=N) 

 ריאיוןבעת ה
(39=N) 

 811 811 (, באחוזים)לפי דיווח עצמי עבודה
 90 33 במקצוע שלה
 39 00  במקצוע אחר

 33 39 בעבודה בלתי מקצועית
   

   שעות עבודה בשבועמספר 
 60 08 ממוצע
 60 60 חציון

   

 64 66  )לפי חישוב שעות(משרה מלאה 
 67 66 )לפי דיווח עצמי(משרה מלאה 

   

   שכר
 0,933 6,033 צע לחודש וממ

 6,340 6,000 חציון 
 4,500-640 30,000-334 טווח

במצבה התעסוקתי של  משמעותי לא חל שיפור ינת שכר, היקף משרה ועבודה במקצוע שמבחנמצא, 

מבחינת כמו כן, לא חל שיפור  (.39)לוח  תכניתבעת הכניסה לבהשוואה למצבה איון יבעת הרקבוצה זו 

, שליש מהן לא רק שעבדו בעבודה חדשה אלא אף עם זאת (.38)לוח תנאי העסקה ותנאים סוציאליים 

כלומר, הן חדשות  ,מעמדן בעבודה, עברו ממעמד של עצמאית למעמד של שכירה וגם להפךשינו את 

  .בעבודתן

  

                                                   
 מספר המקרים ששימשו לניתוח הנתונים בפרק זה קטן.  2
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מבחינת מעמד  ,תכניתבהשוואה למצבן בכניסה ל ריאיוןמצבן של המועסקות בעת ה : 81 לוח
 (יםאחוזב)בעבודה, תנאי העסקה ותנאים סוציאליים 

 בעת הכניסה 
(39 =N) 

 ריאיוןבעת ה
(39=N) 

 300 300 ד בעבודהמעמ
 98 87 שכירות 
 00 33 עצמאיות 

   

 300 300 8הגורם המשלם את השכר
 97 89 מקום העבודה
 03 36 חברת כוח אדם

   

 35 55 8חוזה עבודה מסודר
   

   8מקבלות תנאים סוציאליים
 97 94 החזר הוצאות נסיעה

 49 36 חופשה שנתית בתשלום
 93 36 חופשת מחלה בתשלום

 40 63 ה או קופת גמליקרן פנסי
 56 55 הבראה

 35 09 קרן השתלמות
 35 04 ביגוד

 שכירות בלבד 3

 אחרי הכניסה לתכנית באופן כללי והמרוצות מהעבודה מאודהמרוצות  עם זאת, חלה עלייה בשיעור

 300%) מסוג העבודה ,בפרט (;בהתאמה ,54%לעומת  75%)כניסה שביעות רצונן בעת הבהשוואה ל

וגם מהסיכויים  (,בהתאמה ,67%לעומת  90%) דת העניין בעבודהי, ממ(בהתאמה ,55%לעומת 

 (. 37 )לוח ;(בהתאמה ,00%לעומת  90%) או לקדם את העסק להתקדם בעבודה

מרוצות( ו מאוד)מרוצות  תכניתלעומת בעת הכניסה ל ריאיוןהעבודה בעת השביעות רצון מ :89לוח 
  ()באחוזים

 בעת הכניסה 
(39=N) 

 ריאיוןבעת ה
(39=N) 

 75 54 ומרוצה באופן כללי מהעבודה מאודמרוצה 
 300 55 מסוג העבודה ומרוצה מרוצה מאוד
 33 08 מהשכר ומרוצה מרוצה מאוד
 87 33  מהתנאים הפיזיים בעבודה ומרוצה מרוצה מאוד
 87 33 מהיכולת לנצל את הידע והכישורים בעבודהומרוצה  מרוצה מאוד

 90 00 מהסיכויים להתקדם בעבודהומרוצה  ה מאודמרוצ

   שכירות בלבד:
 55 08 מהתנאים הנלוויםומרוצה  מרוצה מאוד

 90 39 מיחס החברים לעבודה ומרוצה  מאודמרוצה 
 39 43 מיחס הממונה הומרוצ מאודמרוצה 
 90 67 ממדת העניין בעבודה ומרוצה מאודמרוצה 
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וכעבור שנתיים  תכניתשעבדו בכניסה להמשתתפות עסוקתי של פור במצבן התילא חל ש לסיכום:

, עברו  מהן לא רק שעבדו בעבודה חדשה אלא אף שינו את מעמדן בעבודה שליש עבדו בעבודה חדשה:

קטיביים נובע אולי יממעמד של עצמאית למעמד של שכירה וגם להפך. חוסר השיפור במדדים האובי

אחרי והמרוצות מהעבודה  מאודבשיעור המרוצות עלייה  החל, עם זאתמכך שהן חדשות בעבודתן. 

  אולי, הודות לכך שהחליפו מקום עבודה. ,וגם זאת ,תכניתהכניסה ל

 במצב הכלכלי של משק הבית יםינויש 8.2

 ,חילה. תתכניתאם חל שיפור במצב הכלכלי של משק הבית אחרי ההשתתפות בהבמחקר נבדק גם 

ת ההכנסה של משק הבית ולהעריך את סך ההכנסות נטו של כל לפרט את מקורו התבקשו המשתתפות

בני המשפחה מכל המקורות. מדיווח המשתתפות עלה שמקורות ההכנסה העיקריים הם העבודה 

. (34%) , אבטחת או השלמת הכנסה(90%) , קצבת ילדים(69%), העבודה של בן הזוג (36%) שלהן

 , רבעלחודש₪  9,000 ועד₪  3,003 בין נעה הביתהכנסה של משק חמישים ותשעה אחוזים העריכו שה

לא מפתיע ששיעור . ₪ 9,000-ל₪  5,003בין  -ושליש ₪  5,000-ל₪  3,000בין היא נעה שהעריכו  (04%)

 לעומת שיעור נמוך יותר (50%)זו ת הכנסה ירגו עצמן בקטגורייד ריאיוןגבוה יותר מהמועסקות בעת ה

 (05%) שיעור ניכרש משוםיש להתייחס לממצאים בזהירות  .יוןריאמקרב הלא מועסקות בעת ה (06%)

  (.00)לוח  ומספר המדווחות קטןכלל  לא דיווחו

שקלים בכל ההכנסות נטו של בני משק הבית מכל המקורות -: הערכת המשתתפות את סך71לוח 
  )באחוזים( חדשים

 הכל-סך  
(855=N) 

 ריאיוןבעת ה לא עבדו 
(48=N) 

 ריאיוןבעת ה עבדו
(79=N) 

5,000-3,003 75  08 05 
9,000-5,003 06  06* 50* 
30,000-9,003 87  35 30 
30,000-30,003 5  4 4 

 03 60  76 לא דיווחו

*0.04>P  מבחן(Z) 

בסיסיות של משק החודשיות ההוצאות האת לדרג את היכולת לכסות התבקשו המשתתפות  בנוסף,

שתתפות משל ה מובאים נתונים על ההערכות לוחות הבאים ב. הכוללות מזון, חשמל, טלפון וכד' הבית

של מי שעבדו בעת  ועל הערכותיהן ,(03)לוח  ריאיוןועובדות בעת ה תכניתשלא עבדו בעת הכניסה ל

בעת  רגישוה בקרב שתי הקבוצות שלישים-שניכ(. 00)לוח  ריאיוןוגם עובדות בעת ה תכניתהכניסה ל

-ו 03או כלל לא מצליחות לכסות את הוצאות משק הבית )לוחות כך מצליחות -שהן לא כל ריאיוןה

00 .) 

בין שיעור המשתתפות שהעריכו שהצליחו לכסות את  בשתי הקבוצות לא נמצא הבדל מובהק

, 00-ו 03 ות)לוח תכניתלעומת בכניסה ל ריאיוןבעת ה ,ההוצאות הבסיסיות של משק הבית ללא קושי

של מי שלא עבדו בכניסה ושל מי בין שתי הקבוצות  הבדל נמצאלא  ריאיוןבעת ה, כן-כמובהתאמה(. 

. נראה (ריאיון, בעת ה00לעומת לוח  03)לוח את מצבן הכלכלי  לגבי תפיסותיהן שעבדו בכניסה,

שהשכר החליף את  תכןיי הקשור לשכרן. גורםל ידי גורמים נוספים-שתפיסות אלה מוסברות על
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על לדיווח המבוסס בזהירות יתכן שיש להתייחס י, כן-מוכ הגמלה, כך שההכנסה הפנויה לא גדלה.

 . ריאיוןלפני כרון של שנתיים יז

את יכולת  ריאיוןועובדות בעת הלתכנית הערכת המשתתפות שלא עבדו בעת הכניסה  : 78 לוח
ואחרי  תכניתהיחידה המשפחתית לכסות את ההוצאות הבסיסיות של משק הבית לפני ה

  )באחוזים( תכניתהכניסה ל

 תכניתבעת הכניסה ל 
(49=N) 

 ריאיוןבעת ה 
(49=N) 

 811 811 כיסוי ההוצאות החודשיות הבסיסיות של משק הבית
 69 03 הצליחה ללא קושי/הצליחה

 69 66 לא כל כך הצליחה
 04 69 כלל לא הצליחה

 3 5 לא דיווחה
 

את יכולת היחידה  יוןריאבעת הועובדות  לתכנית הערכת המשתתפות שעבדו בעת הכניסה : 77לוח 
ואחרי הכניסה  תכניתהמשפחתית לכסות את ההוצאות הבסיסיות של משק הבית לפני ה

  )באחוזים( תכניתל

 תכניתבעת הכניסה ל 
(50=N) 

 ריאיוןבעת ה
(50=N) 

 811 811 כיסוי ההוצאות החודשיות הבסיסיות של משק הבית
 56 60 הצליחה ללא קושי/הצליחה

 60 68 כך הצליחה-לא כל

 09 60 כלל לא הצליחה
 

 מחפשות ושאינן מחפשות עבודה -בלתי מועסקות משתתפות . 9

שלושים ושבעה אחוזים מאפייניהן של הבלתי מועסקות ושל המחפשות עבודה.  את זה נבחן פרקב

לא  06%-ובאופן פעיל, פשו עבודה יחמהן  35%, ריאיוןלא היו מועסקות בעת הבתכנית מהמשתתפות 

 . קול האישהב 09%-במרכז מהות ו 03% - בודהפשו עיח

 מועסקותהבלתי מועסקות לעומת המאפייני  9.1

 ריאיוןבעת ה מועסקותבין אלה של ההבלתי מועסקות ל ם שלמאפייניהבין במחקר נערכה השוואה 

  .במטרה לעמוד על ההבדלים בין שתי הקבוצות

ות במצב המשפחתי ובמספר הילדים: נמצאו הבדלים מובהקים בין הבלתי מועסקות לבין המועסק

 35%בקרב הבלתי מועסקות גבוה יותר שיעור האמהות הנשואות עם ילדים לעומת בקרב המועסקות )

, 44%לעומת  65%הוריות מאשר בקרב המועסקות )-, בהתאמה( ונמוך יותר שיעור החד50%לעומת 

 6.60ילדים לעומת  5.09ת כן, גבוה יותר מספר הילדים הממוצע: לבלתי מועסקו-בהתאמה(. כמו

 (.06למועסקות )לוח 
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בקרב מועסקות ובקרב בלתי  תכניתמספר ילדים ומצב תעסוקתי לפני ה מצב משפחתי, : 70 לוח
 )באחוזים( מועסקות

 מועסקות 
(79=N) 

 ן מועסקותאינ
(48=N) 

   *מצב משפחתי*
 0 3 בודדה

 65 44 הורית-חד
 0 0 נשואה

 35 50 נשואה עם ילדים

 79 87 **ילדיםמהות לא

   מספר ילדים 
 33 00 ילד אחד

 03 66 שני ילדים 
 00 00 שלושה ילדים

 53 04 ילדים ויותר הארבע

 5.09 6.60 *ממוצע ילדים למשתתפת**

 35-3 36-3 טווח מספר ילדים 

   *תכניתמצב תעסוקתי לפני ה
 30 53 תכניתעבדה בעת הכניסה ל

 4 30 תכניתהחודשים לפני  3-3הועסקה 
 35 35 תכניתחודשים לפני ה 30-9הועסקה 
 7 6 תכניתחודשים לפני ה 05-36הועסקה 
 7 30 תכניתחודשים לפני ה 49-09הועסקה 

 8 5 , אלא שלא דיווחה מתיתכניתעבדה לפני ה
 54 38 תכניתשנים לפני ה 4לא עבדה בעבודה רציפה או לא עבדה כלל במהלך 

* 0.4 >P (2  מבחן
χ ) 

** 0.30 >P (2  מבחן
χ ) 

*** 0.30 >P מבחן(F ) 
 

מהבלתי מועסקות היו  34% :נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בקרבה לשוק העבודה

עבדו עד שישה חודשים לפני  4%עבדו בעת הכניסה לתכנית ועוד  30% - קרובות לשוק העבודה

עבדו בעת הכניסה  53% - וק העבודההיו קרובות לש בקרב המועסקות 43%התכנית. לעומת זאת, 

עבדו עד שישה חודשים לפני הכניסה. בנוסף, בקרב הבלתי מועסקות בולט שיעור  30%לתכנית ועוד 

 54% ,המשתתפות שלא עבדו בעבודות רציפות או שלא עבדו כלל במשך חמש שנים שקדמו לתכנית

שהתכנית עזרה  ( בו מצאנו33לוח גם לעיל )ב הובא(. ממצא זה 06בקרב המועסקות )לוח  38%לעומת 

ופחות לרחוקות משוק  ,לשיעור גבוה יותר מבין המשתתפות הקרובות לשוק העבודה להשתלב בעבודה

 העבודה.

-לא נמצאו הבדלים בין הבלתי מועסקות לבין המועסקות במשתנים: גיל, ותק בישראל והשכלה. כמו

ת לגבי קיום בעיות פיזיות ונפשיות כן, לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות בהערכה העצמי

, בהתאמה, העריכו שבריאותן טובה 86%-ו 98% -המשפיעות על התפקוד בעבודה ומצב הבריאות 



08 

לא נמצאו הבדלים בין הבלתי מועסקות למועסקות בסוג מקצוע ובניסיון תעסוקתי. מאוד או טובה. 

והבלתי מועסקות יש תעודת  מבעלות המקצוע המועסקות רבעים-שלושהל ;כמעט לכולן יש מקצוע

שנים  30-וכמעט כל בעלות המקצוע מבין המועסקות והבלתי מועסקות עבדו במקצוע כ ;הסמכה

  בממוצע.

שאינן המאפיינים של מי בלתי מועסקות שמחפשות עבודה לעומת ה ם שלמאפייני 9.2

 מחפשות עבודה
בין המאפיינים של עבודה ל הבלתי מועסקות המחפשות ם שלניימאפיהבמחקר נערכה השוואה בין 

פוש יח-ולמצוא חסמים לאי כדי לעמוד על ההבדלים שבין שתי הקבוצות ,אלה שאינן מחפשות עבודה

 . עבודה

לפי גיל, מצב  ,לא נמצאו הבדלים בין הבלתי מועסקות שמחפשות עבודה לבין שאינן מחפשות עבודה

וע, סוג מקצוע ומצב תעסוקתי לפני מקצבעלות משפחתי, מספר ילדים, ותק בישראל, רמת השכלה, 

 68%) ריאיוןבעת ה חפשות עבודהמ מי שאינןומהעבודה חפשות ממ כשלישזאת ועוד,  .תכניתהכניסה ל

 לפחות לגבי חלקמצב זה אינו קבוע, כלומר,  .תכניתחדשה לאחר ההשתלבו בעבודה  (בהתאמה 65%-ו

של קשות להשמה, " של גרעין קשה"הן על לגביאין לדבר , וריאיוןבעת השאינן מחפשות עבודה מאלה 

  .בלתי מועסקות

בשתי הקבוצות השתלבות בעבודה. קשיים בתפיסת הלא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות מבחינת 

 ניסיון מקצועיחוסר טיפול בילדים או בנכדים, חוסר הכשרה מקצועית וכמו  ,קשייםהמשתתפות ציינו 

 עבודה.  הצעותללא  "קשה", שוק עבודה מספיקים

  ממנה ושביעות רצון תכניתהערכת המשתתפות את תרומת ה. 11

 מסלולי הכשרה 11.1

מרבית המשתתפות  יזמות עסקית.והכנה לעבודה שכירה היו  תכניתב בסיסיתההכשרה המסלולי 

שני הופנו ל 9% ;בהתאמה 38%-ו 90% - הופנו למסלול הכנה לעבודה שכירה ומיעוטן ליזמות עסקית

בלו שירותים אחרים כמו ליווי ילא השתתפו באף מסלול וקספורות כשרה. משתתפות מסלולי הה

 .(05 )לוח לא נמצאו הבדלים בין המרכזים .(6%) פרטני

 , לפי מרכז )באחוזים(בסיסית הכשרה ימסלוללפי המשתתפות  : 76 לוח
 הכל-סך 

(855=N) 
 מהות

(300=N) 
 קול האישה

(44=N) 
 811 811 811 השתתפו במסלול הכל -סך

 37 95 77 שכירות
 00 39 81 יזמות עסקית

 33 5 7 שני המסלולים: שכירות וגם יזמות עסקית

 0 4 0 בלו ליווי פרטניילא השתתפו בקורס, ק
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 ,מאלה שהתחילו בו 85%שכירות סיימו את הקורס הבמסלול : סיום מסלולבעת השתתפות  ישיעור

חמש נשים  .לא השתתפוושהופנו או ו באופן חלקי, סיימ ,היתר. 94%עסקית היזמות הבמסלול ו

 .(04)לוח  לא נמצאו הבדלים בין המרכזים השתתפו בשני המסלולים. 

בגלל קשיים  או עזיבת הקורס ,עבודה במהלך הקורס תאימצ היו אי סיום הקורסלהסיבות העיקריות 

ות זמן בשעות שהקורס טיפול בילדים קטנים, ריחוק מהבית ועלות הנסיעה, חוסר יכולת לפנ כמו

  .נערך

 )באחוזים(8: מצב ההשתתפות בהכשרה, לפי מסלול75וח ל
 שכירות הכל-סך 

(300=N) 
 יזמות עסקית הכל-סך
(68=N) 

 811 811 הכל-סך
 94 85 סיימו את הקורס

 04 7 השתתפו בחלק מהקורס
 0 9 לא השתתפו

   המסלולים בשני השתתפו חמש נשים 3

 שכירהעבודה והכנה ל העצמהסדנת 

של המשתתפות לגבי  חיזוק הביטחון העצמיהתמקד בשכירה  הכנה לעבודההלול סבמהחלק הראשון 

חיפוש  ,עבודה ריאיוןכתיבת קורות חיים, התנסות בכמו  הקניית מיומנויות ;להשתלב בעבודה ןיכולת

, בלת מרות הממונהארגון יעיל של הזמן, קכמו  עבודה תומכי כליםומתן  ;עבודה במאגרים שונים וכד'

  .'עבודה בצוות וכד

 תרמה השהסדנדיווחו  שלישים-שנימעל  השתלבות בעבודה:יכולת העצמי לגבי הדימוי זוק היח

ידי מתן הרגשה טובה -עלזאת, לחיזוק הדימוי העצמי ולמוטיבציה לעבוד.  מאודבמידה רבה ורבה 

העצמי ביכולת שלהן למצוא עבודה חיזוק הביטחון  ,(83%) למשתתפות לגבי עצמן ומה שהן עושות

ידי הגברת הרצון שלהן -עלו, (33%) , עזרה בזיהוי יכולות וכישורים אצל המשתתפות(39%) מפרנסת

 . (03 )לוח ;(33%) לעבוד

רבות מבחינת רכישת שיעור המשתתפות שדיווחו שהסדנה תרמה להן  מתן כלים להשתלבות בעבודה: 

-ועד ל ,עבודה ריאיוןאותן כיצד לעבור  שהסדנה לימדהציינו ש 85%נע בין כלים להשתלבות בעבודה 

 קול האישהב 64%-ו במרכז מהות 34% - שלמדו כיצד להתמודד עם הטרדות מיניות בעבודה 46%

 . (03 )לוח

בהשוואה לשני הנושאים הקודמים, שיעור נמוך יותר ציינו את תרומת : מתן כלים תומכי עבודה

שהסדנה תרמה להן במידה רבה מאוד ורבה ברכישת המשתתפות דיווחו  מחציתהסדנה בנושא זה. רק 

כמו ללמוד כיצד לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה, לעבוד בצוות, להגיע כל  ,כלים תומכי עבודה

 (. 03 יום לעבודה ולהגיע בזמן, לקבל ביקורת מממונה, להודות בטעויות שעשתה בעבודה )לוח

מרוצות  33%-מרוצות מאוד ו 09% -( היו מרוצות מהסדנה 76%ות )הכל, כמעט כל המשתתפ-בסך

 (.03)לוח 
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הכנה לעבודה להעצמה ול הסדנהורבה של  מאודתרומה רבה משתתפות שדיווחו על  : 74 וחל
 )באחוזים( 8שכירה, לפי מרכז

 קול האישה מהות הכל-סך 
 50 96 880 הכל במספרים-סך
 300 300 811 הכל באחוזים-סך

    הדימוי העצמי לגבי יכולת השתלבות בעבודה  חיזוק
 70 94 18 אפשר הרגשה עצמית טובה*

 94 36 47 חיזק את הביטחון העצמי ביכולת למצוא עבודה 
 94 30 44 עזר בזיהוי יכולות וכישורים

 94 30 44 הגביר את הרצון לעבוד

    כלים להשתלבות בעבודה
 93 94 74 לחפש עבודה
 80 94 71 חייםלכתוב קורות 

 84 85 16 עבודה איון ר  לעבור 
 90 93 78 לגבש ציפיות ראליות בתחום התעסוקה והשכר

 90 36 44 לנהל משא ומתן על שכר ותנאי עבודה
 90 90 71 לגבש מטרות תעסוקתיות

 90 93 78 לפעול במרץ לקידום המטרות התעסוקתיות
 84 96 77 דה לדעת מהם זכויות העובדים/העובדות במקום העבו

 64 34 50 להתמודד עם הטרדות מיניות*

    כלים תומכי עבודה
 46 46 50 לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה

 30 40 55 לעבוד בצוות עם אנשים
 30 43 55 להגיע כל יום לעבודה או להגיע בזמן

 43 43 54 לקבל ביקורת מממונה
 45 43 55 ה בעבודהלהודות בטעויות שעשת

    שביעות רצון כללית מהקורס
 98 30 44 מרוצה מאוד

 00 63 77 מרוצה
 )חסרה הערה בגוף הלוח( קורס ההכנה לעבודה שכירה שסיימו אתמשתתפות כלולות רק  3
* 0.04>P (2  מבחן

χ ) 

 
ינטציה יאורב רכיב נוסף בהכשרה הוא קורס מחשבים בסיסי :שכירות במסלולבסיסי  מחשבים קורס

בקורס ללמוד להמשיך  שכירות רשאיותהבמסלול פרק ההעצמה המשתתפות שסיימו את . תעסוקתית

ומגדילה את  יםזה מעלה את הביטחון והדימוי העצמיההנחה היא שהשתתפות בקורס מחשבים. 

 סיכויי המשתתפות להשתלב בעבודה. 

קורס השכירות הבסיסי פנו  שסיימו אתמאלה  (39%) שלישים-שני: השתתפות בקורס מחשבים

  .ובכל מרכז הכל-סךב לקורס המחשבים

בגלל לא סיימו  (34%) היתר (;84%)את הקורס סיימו  המשתתפות רוב :סיום קורס המחשבים

 או מסיבות אישיות כמו מחלה, מעבר מגורים וכד'. ,שהתחילו לעבוד
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ומרוצות מקורס  מאודוצות היו מר (97%) רוב המשתתפות: תרומת קורס המחשביםשביעות רצון ו

ורבה את הביטחון העצמי שלהן  מאודדיווחו שהקורס שיפר במידה רבה  שלישים-שניכ המחשבים.

דיווחו שהקורס תרם רבות  33%, כן-כמו. (בהתאמה 34%-ו 38%מוי שלהן בעיני הסביבה )את הדיו

לשיפור מצבן תרם  הקורסשציינו  בלבד שלישכ ליכולת שלהן להשתמש באינטרנט לחיפוש עבודה.

יודעות להשתמש , (34%) מיעוטן ציינו שהן שולטות בהדפסה בוורד ,(. במקביל09 )לוח התעסוקתי

לא לעומת זאת, כמחצית מהמשתתפות שולטות באקסל. . (03%) אלקטרוניהבדואר ו (30%) באינטרנט

בתוכנות אלה מבחינת השליטה שתתפו הלא בין מי שהמשתתפות בקורס המחשב לבין  הבדלים נמצאו

ופחות על  ק הביטחון והדימוי העצמיוחזהדגשים היו על בקורס העבירו ידע בסיסי וכאמור, (. 08 )לוח

בתוכנות  נדרשת שליטהמקומות העבודה כשבמרבית  ,יום. ה(האופיסתוכנות המשרד )ביישומי שליטה 

 תי של מרביתן.מצבן התעסוקאת לשפר  עוזרלא  ,ניתןהוא שכפי  ,קורס המחשביםנראה ש, אלה

 מאודהמרוצות ו קורס המחשביםורבה של  מאודרבה  התרוממשתתפות שדיווחו על   :77 לוח
 לפי מרכז )באחוזים( ,ומרוצות ממנו

 השתתפו בקורס המחשבים 
 הכל-סך 

(74=N) 
 מרכז מהות

(40=N) 
 קול האישה

(03=N) 
    שביעות רצון מהקורס

 53 53 64  מאודמרוצה 
 67 60 00 מרוצה

    ביטחון והדימוי העצמיחיזוק ה
 90 34 41 שיפר את הביטחון העצמי 

 90 33 45 דימוי המשתתפת בעיני הסביבה שיפר את 

  באינטרנט לחיפוש עבודהמוש יפשר את השא  

  תרם לשינוי המצב התעסוקתי

44 93 43 

 60 50 01 לעבוד בעבודה מקצועית 
 60 07 01 לעבוד בעבודה בדרגה גבוהה יותר 

 60 07 01 יותר שכר גבוה להשתכר 
 63 50 01 לקבל תנאי עבודה טובים יותר 

 
 )באחוזים(עם תוכנות מחשב לפי דיווח עצמי  : ידע בעבודה71 לוח
במסלול  הכל-סך 

 (N=336) שכירות
השתתפה בקורס 

 (N=95) מחשבים
לא השתתפה בקורס 

 (N=67) מחשבים
 38 35 85 הדפסה בוורד
 34 30 87 טרנטשימוש באינ

 03 03 74 דואר אלקטרוני
 תוכנות אחרות: עיצוב גרפי, 

 אדריכלות, הנהלת חשבונות    
 

01 
 

08 
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 57 44 50 אקסל

 

 קבלת מלגה להכשרה מקצועית

מאפשרים למספר  תכניתבמסגרת המלגה להכשרה מקצועית. מתן הוא  תכניתרכיב נוסף של ה

מרכז מהות פנו מהמרואיינות בהמשתתפות במחקר נמצא ששבע  ביןמ לפנות לקבלת מלגה.משתתפות 
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כמו ביטוח פיננסי, חשבות שכר, קורס מחשבים של בדיקת תוכנה  ,הכשרה מקצועיתבלו מלגה ליוק

(QA.וקורס מזכירות ,)  כזכור,  בהווה את מצבן התעסוקתירו יפש שלימודים אלההעריכו כמעט כולן(

 .בעתידהתעסוקתי את מצבן  ושפריש , או(מחציתן עובדות בעבודה חדשה

 יזמות עסקיתקורס 

  של יזמות עסקית. הכשרה במסלוללבמרכזים אפשרות בנוסף למסלול של עבודה בשכר ניתנה כאמור, 

לתחושת תרם רבות  הואהעריכו שבקורס זה מרבית המשתתפות  קורס היזמות העסקית:תרומת 

 נוגע לכךב החלטהגיבוש ידי -על, אם שלהןחון ידי חיזוק הביט-אם על ,המסוגלות שלהן לפתוח עסק

בנוסף, הקורס תרם רבות גם  בהתאמה. ,33%-, ו36%, 95%העלאת המוטיבציה לכך: ידי -עלאו 

 תכניתהעסקי, הכנת רעיון האופן גיוס הלקוחות, גיבוש ידע לגבי  כמו ,פתיחת עסק המעשי שלבהיבט 

, שיעור נמוך יותר ציינו לעומת זאת. תאמהבה ,93%-, ו93%, 93%,  83%: כספיניהול ועסקית 

השירותים הניתנים לבעלי  ולהכרתכיצד לעבוד עם בנקים, כיצד לבטח את העסק  לידע שהקורס תרם

 (.07 )לוח בהתאמה ,65%-ו 59%, 59% :עסקים

 ורבה של קורס היזמות העסקית)באחוזים( מאודתרומה רבה המשתתפות שדיווחו על  : 79 לוח
 (N=68) הכל-סך 

 811 בתחומים הבאים: מתן אפשרות להתפתח
 95 לפתוח עסק עצמאי היכולתחיזק את הביטחון העצמי לגבי 

 36 התעסוקתי כיזמית העתידאפשר לגבש החלטה על 
 33 העלה את המוטיבציה לפתוח עסק
 48 קבלה רעיונות חדשים לעסק משלה

 48 למדה מניסיונן של המרצות

  בתחומים הבאים:כלים לפתיחת עסק עצמאי 
 83 גיוס לקוחות

 93 גיבוש רעיון עסקי
 93 עסקית תכניתהכנת 

 93 ניהול פיננסי של העסק
 59 עבודה עם בנקים

 59 ביטוח העסק
 65 הכרת השירותים הניתנים לבעלי עסקים

 

 כני הקורסים היווהעריכו שת , שכירות ויזמות עסקית,בשני מסלולי ההכשרהכמעט כל המשתתפות 

 (.60 הוקדש להם מספיק זמן )לוחמעניינים, שימושיים ומובנים, 

 ()באחוזים הכשרה מסלוללפי , יזמות עסקיתשכירות ו הערכת התכנים בקורס : 01 לוח
 
 כני הקורס היו:ות

 שכירות
(336=N) 

 יזמות עסקית 
(68=N) 

 300 300 מובנים
 300 79 מעניינים
 74 85 שימושיים

 85 80 הוקדש להם מספיק זמן
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 הרכזתמליווי שביעות רצון  11.2

ך כשנתיים במשסיומו, ובהוא ליווי המשתתפות במהלך הקורס  תכניתהאחד הרכיבים החשובים של 

 שלוש שנים. עד 

היה להן קשר עם ש, בשני מסלולי ההכשרה המשתתפות באופן מלא או חלקי כלדיווחו  במהלך הקורס

-פניםהיה קשר לרובן היה אינטנסיבי, הקשר של מרביתן  היזמות העסקית.רכזת רכזת התעסוקה או 

  (.63)לוח  בהתאמה 33%-ו 90% - בתדירות של פעם בשבועיים לפחותמרביתן נפגשו  ,פנים-אל

 ()באחוזים ובסיומו, לפי מסלול הכשרה קורסהמהלך בקשר עם הרכזת אופי ותדירות ה : 08 לוח
 אחרי הקורס  במהלך הקורס 
 שכירות 

(336=N) 
 יזמות עסקית 

(68=N) 
 שכירות ויזמות עסקית 

(300=N) 
 811  811 811 אופי הקשר של המשתתפת עם הרכזת

 03  40 39 פנים וגם בטלפון-אל-גם בפגישות פנים
 0  50 03 פנים-אל-בפגישות פנים

 90  8 9 בטלפון

     תדירות הקשר
 0  40 48 פעם בשבוע

 0  33 35 פעם בשבועיים
 58  4 36 ש פעם בחוד

 05  0 4 חודשים 6פעם בחודשיים עד 
 0  03 0 לפי הצורך

 08  36 30 פעמים ספורות

     הרכזת נגישה
 83  97 80 תמיד
 7  36 33 לרוב

 4  8 5 לפעמים
 

המשיכו לקבל ליווי מהרכזות, רכזת התעסוקה  (34%שלישים מהמשתתפות )-שני אחרי הקורס:

הליווי  שלישים מהן-שנילגבי  אמה. מבין אלה שהמשיכו לקבל ליווי,ורכזת היזמות העסקית בהת

 יעצוימחציתן הת (.90%) . מרביתן ניהלו את הקשר בטלפוןריאיוןנמשך מסיום הקורס ועד לעת ה

גם אחרי הקורס  כלומר, הקשר עם חלק גדול מהמשתתפות נמשך. (58%)פעם בחודש בתדירות של 

 תן הקשר היה אינטנסיבי.לאורך תקופה ארוכה, ובעבור מרבי

כמעט כל המשתתפות דיווחו הן במהלך הקורס והן בסיומו שהרכזת הייתה נגישה  נגישות הרכזת:

 (. 63תמיד )לוח 

 יושם בפועל לפי המתוכנן. תכניתלסיכום, נמצא שרכיב הליווי ב

רכיב זה הופעל , ת. בפועלונתן גם בידי מתנדביהיה צריך לה ליוויה ,תכניתהלפי  מתנדבות: - חונכות

מהמשתתפות במרכז מהות דיווחו שהייתה להם  38% ,הכל-בסךבמרכז מהות בלבד ובהיקף מצומצם. 

 ( חונכת. כמעט כולן דיווחו שהתייעצו עם החונכת, לרוב בנושא של 4%או שיש להן בהווה ) (36%) בעבר

 50%-ניין לציין שוכמעט כולן העריכו שהחונכת הייתה נגישה תמיד או לרוב. מע ,חיפוש עבודה

  .מהמשתתפות בשני המרכזים היו רוצות שתהיה להן חונכת
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 תכניתשביעות רצון כללית מה 11.2

 תכניתהתבקשו המשתתפות להעריך את ה מהם רצוןהושביעות  תכניתבנוסף להערכת תרומת רכיבי ה

   באופן כללי.

 כמעט ,כן-כמות. מרוצו 65%-ו מאודמרוצות  43% :תכניתמרוצות מה (70%) כמעט כל המשתתפות

 מאודהיו מרוצות  (44%) . מחציתןתכניתהיו ממליצות לנשים אחרות במצבן להשתתף ב (74%) כולן

עזר להן למצוא עבודה או לפתוח עסק עצמאי. עם זאת, המחצית  תכניתומרוצות גם מכך שצוות ה

שהיה צפוי,  כפי(. 60 לוח) זאת עזרהלא הייתה מרוצה מכלל כך מרוצה או -האחרת לא הייתה כל

 עסק בפתיחת או עבודה במציאת יבלווהמרוצות מהעזרה שק מאודהמרוצות  מבין 38%-ש נמצא

 (.0χ לפי מבחן P<0.30) מובהק זה הבדל. מרוצות הלא בקרב 43% לעומת, ריאיוןעצמאי עבדו בעת ה

אחרי לשהו שעבדו פרק זמן כ (43%) והלא מרוצות (90%) שיעורים דומים נמצאו לגבי המרוצות

 .תכניתהכניסה ל

 , לפי מרכז )באחוזים(תכניתומרוצות מה מאודמרוצות משתתפות שדיווחו שהן : 07לוח 
 הכל-סך 

(855=N) 
 מרכז מהות

(300=N) 
 קול האישה

(44=N) 
    תכניתהכל ממה שקבלה ב-מרוצה בסך
 37 57 54 מאודבמידה רבה 
 03 50 06 במידה רבה

 4 8 7 במידה מועטה
 0 6 0 לאכלל 

    

 78 76 95 תכניתהייתה ממליצה לנשים נוספות במצבה להשתתף ב
    

    עזר למצוא עבודה/לפתוח עסק עצמאי תכניתצוות ה
 68 03 08 מאודבמידה רבה 
 38 08 76 במידה רבה

 36 36 80 במידה מועטה
 05 08 77 כלל לא

 9 4 5 לא זוכרת
 

ת שתתפומהמחלק קטן א להן עבודה, ומצעזרו להן ליתפות של חלק ניכר מהמשתה שיפייבנוסף לצ

לא הייתה מספיק  הרמת הלימודים בסדנציינו ש 30% :שהיו חסרים או לא ניתנו מספיקהעלו נושאים 

ציינו שהקבוצות היו  35% ;ציינו זאת לגבי קורס המחשבים 3%-תכנים לא תורגלו מספיק והגבוהה ו

חשבו שהליווי בתום  34%בנוסף,  את התקדמות הקבוצה. כבויעשמשתתפות שהיו גדולות מדי ו

 לא היה מספיק. ההסדנ

להתקדם בשוק  ,שהמשתתפות ציינו שהיו צריכות כדי למצוא עבודה הנוספים עזרההסוגי בין 

 לשפר את הידע בעברית כמעט כולןצורך של הניתן להצביע על  ,לפתוח עסק עצמאיכדי או  ,העבודה

 של שליש לשפר את מיומנויות המחשב ואת הידע באנגלית, (54%) וש מקצוע, של כמחציתן לרכ(70%)

 (.66 )לוח (65%)
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סוגי עזרה נוספים כדי להשתלב, להתקדם בשוק העבודה או לפתוח עסק עצמאי, לפי מרכז  : 00 לוח
 )באחוזים(

 הכל-סך 
(855=N) 

 מרכז מהות
(300=N) 

 קול האישה
(44=N) 

 73 70 91 שיפור הידע בעברית
 68 58 65 רכישת מקצוע

 00 53 06 שיפור המיומנויות בהפעלת מחשב*
 09 69 06 שיפור הידע באנגלית

* 0.04>P (2  מבחן
χ ) 

 
הן מהרכיבים  מאודנמצא שרובן מרוצות ומרוצות  תכניתבבחינת הערכת המשתתפות את ה :לסיכום

יה יפיקשורה גם לצ תכניתצון מהשביעות רהרכזות.  האינטנסיבי של ליוויהוהן מ תכניתהשונים של ה

עזר להן  תכניתומרוצות מכך שצוות ה מאודמבין המרוצות שהצוות ימצא למשתתפות תעסוקה. 

או במהלך שנתיים  ריאיוןשיעור גבוה יותר היו מועסקות בעת ה ,למצוא עבודה או לפתוח עסק עצמאי

 מרכיב זה.  כך מרוצות-לעומת שיעור נמוך יותר בקרב הלא כל ,תכניתמהכניסה ל

לשפר את מצבן  לא עוזראך , תורם לחיזוק הביטחון העצמיקורס המחשבים, כפי שהוא ניתן, 

כדי למצוא עבודה או להתקדם בשוק  נוספת המשתתפות ציינו צורך בעזרההתעסוקתי של מרביתן. 

 פור מיומנויות המחשב והידע באנגלית. יפור הידע בעברית, רכישת מקצוע, שילל שוהעבודה כ

  מאפייני המודלו תכניתיישום הממצאים על . סיכום 11

משו: ילניתוח זה ש .בתום שלוש שנים להפעלתה תכניתהיישום הממצאים לגבי  יסוכמופרק זה ב

מנדלר ) תכניתדוח הביניים על יישום ה; 0003 תבת-מסמך מיזם תעסוקהויעדיה ב תכניתתיאור ה

ומידע מראיונות  ,(א )נספח תכניתמה תבתת יציאת קבוצת הדיון שנערכה לקרא(; 0008שטרוסברג, ו

 (. ב )נספח תכניתפעולה עם מפעילות ה ששיתפוגופים עירוניים  עם נציגותשנערכו 

 בפועל  היעדים יעדי היישום מול השגת 11.1

 א. הפעלת התכנית

ה ? האם רכיביתכניתכיצד הופעלה ההיא  תכניתהיישום לבחינת המרכזיות הקשורות השאלות אחת 

בהמשך היו הסיבות לכך.  אם כן, מה ושמו כלל.ילא חלקם שאו  ,שונה מהמתוכנןבכפי שתוכנן, ושמו י

שני יש לציין שקיים דמיון בפעילות ואת יישומם בפועל.  תכניתשל הנסקור את הרכיבים המרכזיים 

ות מקבוצהמרכזים, אך היא אינה זהה. מרכז מהות הוקם עם דגש על שילוב בתעסוקה של נשים 

חלשות. קול האישה הוקם במטרה לתת לנשים חלשות עזרה בתחומים שונים, כולל בתחום 

 התעסוקה. 

 וגויסו . גויסו מנהלת וצוות רכזות, אותרותכניתהוקמה התשתית הבסיסית של ה בשני המרכזים

המקום נקבע , (0008מנדלר ושטרוסברג, ) סיתההכשרה הבסי תכנית, גובשה תכניתהמשתתפות ל

 ,הוקם מאגר מעסיקים, תכניתלהפעלת ההדרושים פעולה נוצרו שיתופי של מתן ההכשרה,  הפיזי

החל מיוני במרכז מהות בחיפה התכנית הופעלה בתעסוקה. משתתפות במרכזים עבדו על שילוב הו

  .0009ינואר מבירושלים  קול האישהב ,0003
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נשים  000הכל -סךובמשתתפות,  300תוכנן שבכל מרכז יוכשרו מדי שנה  :תכניתב מספר המשתתפות

נשים בתום שלוש שנים. בתום השנה  630 הוכשרו במרכז מהות ,בשני המרכזים בשנה. כפי שתוכנן

נשים מדי שנה. במהלך שנתיים  80 והועמד על קול האישהבשונה היעד  תכניתהראשונה להפעלת ה

, תכניתהוכשרו ב הכל-סךב. ןדכועמנשים, פחות מהיעד ה 304 הכל-סךב קול האישהוחצי, הוכשרו ב

 (. 99%) ןדכועמהלפי היעד  450(, או 37%לפי היעד המקורי ) 300נשים, במקום  534בשני המרכזים 

שלושה  נתנו למשתתפות פתרונות תעסוקה מגוונים הכולליםיישתוכנן בתכנית  מסלולי הכשרה:

 הכנה ליזמות עסקיתעבודה שכירה ומי שבוחרות בסדנאות העצמה ל :ם למובטלותימסלולים: שני

 . עצמן בעבודה לשדרג אתלמועסקות המעוניינות אחד מסלול ו ;למי שיבחרו להקים עסק

במסלול של הכשרה  בפועלהתמקדו  במרכז מהותמבין שני מסלולי ההכשרה שתוכננו למובטלות, 

 למדו שזו התמחות בפני עצמהו אחרי שהפעילו קבוצה של יזמות עסקית לעבודה שכירה. זאת,

משתתפות . הכשרה לעבודה שכירהמסלול הה שבאלמ דורשת התארגנות וידע מקצועי שוניםה

בשונה ממרכז ביזמות עסקית. רק המתמחה  נשיםלארגון הופנו  העסקית למסלול היזמותמתאימות ה

יזמות  נתמכה בידי רכזתזו גישה  ו.יתרון בהפעלת ראוובמודל המשולב צידדו  קול האישהמהות, ב

בדיון שהתפתח סביב השאלה לגבי אופן הפעלת . בעלת ניסיון רב בהפעלת המסלול הזה ותיקה עסקית

הייתה הסכמה שכל מסלול מהווה התמחות נפרדת ודורש התארגנות שונה.  ,המודל, משולב או ממוקד

 כל מרכז נקט בגישה אחרת .של המודל ת דעות לגבי אופן ההפעלה המיטביאחידו אבל, לא הייתה

 (. 0008ברג, מנדלר ושטרוס)

ולמדו שבגלל מגבלות מועסקות, תעסוקת ה שדרוגמסלול של ב ניסו להפעיל קבוצהבמרכז מהות 

 אישיות קשה לעניין עובדות בסוג זה של הכשרה. לכן, הועברה הפעילות למפגש במסגרת ג'וב קלאב

 .ומובטלות. במפגש זה השתתפו מועסקות בשלושה שבועות ם פעםיהצהרי-אחר )מועדון נשים עובדות(

 .(א ; נספח0008מנדלר ושטרוסברג, ) קול האישהברכיב זה לא הופעל 

עבור הכשרה מקצועית או בלשלוש נשים מלגות נתנו מדי שנה יתוכנן שבכל מרכז י :מלגותה תכנית

 45-ו תבתידי גיוס מימון נוסף לזה של -הרחיבו את האופציה הזאת על השכלה גבוהה. במרכז מהות

במרכז  .של מזכירת ביטוח 35-עברו הכשרה של מזכירה ו 39בהכשרה מקצועית.  השתתפו מהפונות

, מקום בו יוכלו המשתתפות לתרגל (ז'אהסטההתמחות )שתי ההכשרות האלה את רעיון במהות יזמו 

חשבות הוכשרו ב שאר המשתתפותאת כישוריהן החדשים כדי להעלות את סיכוייהן להשתלב בעבודה. 

(, בדיקות 3(, מדריכה תעסוקתית )0(, טבחות )3(, רכש ומלאי )3) 0+3סוג  נותשבוחלת , הנה(4שכר )

  .בקול האישה לא הופעל תכניתרכיב זה של ה (.3אקדמית )-(, מכינה קדם0(, מסג' )6תוכנה )

חונכות מתנדבות בכל מרכז בכל שנה. תפקידן  30יגויסו ויוכשרו  תכניתתוכנן שב: גישה קהילתית

במרכז מהות  .בעבודההקליטה תהליך במהלך בתום ההכשרה הבסיסית ותתפות משת ההוא ללוות א

 . בקול האישה ושם כלליזה לא  רכיב חנכו משתתפות באופן פעיל. 30מתנדבות,  08 הוכשרו

קשר עם רשויות וארגונים נוספים בקהילה יקיים  תכניתצוות התוכנן ש הגישה הקהילתיתבמסגרת 

ה חשיתופי פעולה עם גופי רוו הצוותים בשני המרכזים יצרות נשים. העוסקים בתחום הרווחה ותעסוק

 כמו השתתפות בהוצאות נסיעה וכד'.שהמשתתפות תקבלנה עזרה נוספת כך 
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ורכזות התעסוקה יצרו קשר עמם על  בשני המרכזים הוקם מאגר מעסיקים פיתוח רשת מעסיקים:

  .מנת לקדם את שילוב המשתתפות בתעסוקה

מעסיקים כדי להעלות את המודעות לסדנאות  6תוכנן שכל מרכז יקיים ם: סדנאות למעסיקי

סדנאות בנושאים כמו  4מרכז מהות קיים  וכדי למנוע הטרדה מינית. נשים של להעסקת לא פוגענית

הטרדה מינית וזכויות נשים. אבל, התחושה בצוות הייתה שהפרויקט אינו מצליח במידה המצופה 

הוחלט לא  או שהם סירבו לשתף פעולה "ידי המעסיקים-ו טוב עללא התקבל"ל שהנושאים בגל

 . בקול האישה ושם כללילהמשיך בהן. רכיב זה לא 

 הערבי במגזר תכניתה את להפעיל ניסיונות עשובמרכז מהות נ :לפריפריה תכניתה פעילות הרחבת

 .האישה בקול יושםבקשיים רבים. רכיב זה לא  ונתקל אךובשכונה מעורבת בחיפה,  בסכנין

ושמו בשני המרכזים אם ישהרכיבים המרכזיים  עולה תכניתסקירת יישום רכיביה העיקריים של המ

 . מכיווןמספר הנשים שהוכשרו ומסלולי ההכשרהמבחינת במיוחד  ,כי, נמצא שוני באופן היישום

קרה על בסיס מלא ניתן  ,ושמו במלואם או בחלקם במרכז מהות בלבדיי תכניתשל ה יתר הרכיביםש

  .ירצו להפעיל את המודל הםבמקומות נוספים ב להעריך את מידת ישימותםאחד )מרכז מהות( 

 ב. מיסוד התכנית

? תוך שלוש שנות הפעלה התכנית את למסד ניתן האםהיא:  תכניתהיישום לגבי שאלה נוספת 

 תחותההתפ שלבי מבחינת שוני נמצאהמרכזים,  בשני הופעלה שהתכנית שאף עולה המחקר מממצאי

  .מרכז בכל

והושקע מאמץ רב בהתמקצעות  ,תכניתביעדי היישום העיקריים שנקבעו לכאמור,  ,במרכז מהות עמדו

צוות רכזות גדול  תכניתאת ההפעיל יש לקחת בחשבון שבמרכז . פור הטיפול במשתתפותישבהצוות ו

מנדלר ) וןמתקציב החירום ליישובי הצפ ומומנמשרה ורבע מאחר ש ,תבתמזה הממומן בידי 

 מבחינת אחוזי המשרה של הרכזות תבת של תקציבה. עם זאת, אופן חלוקת (0008שטרוסברג, ו

ותק הרכזות בתפקיד והמיומנות המקצועית שהן רכשו, )הצוות הועסק באחוזי משרה חלקיים(, 

עבודה תוך שיתוף פעולה עם גורמים בקהילה, וחשוב לא פחות מכך, המחויבות הניהולית הרבה 

הפעלתה גם אחרי סיום מימונה בידי סיכוי להמשך  צרומיסודה ויפשרו את , א  תכניתגת יעדי הלהש

 .תבת

, ובעיקר קליטת מספר בקול האישה בירושליםלא יושמו  (המרכזיים)לבד מחלק נכבד מהרכיבים 

 קשור, אולי, לסיבות הבאות:  תכניתהמשתתפות המתוכנן בכל שנה. הקושי בעמידה ביעדי ה

  תכנית, אחת מהן ניהלה את ההפעלה התחלפו שלוש מנהלותהרצף ניהולי. מתחילת לא היה 

נוצר מצב בו הרכזות היו חילופים במהלך שנתיים וחצי.  5כלומר, היו  פעמיים בהפרש של כשנה.

 מהמנהלת.  תכניתותיקות ומיומנות יותר בהפעלת ה

  הייתה זקוקה לליווי וריות, ה-, נשים חרדיות וחדתכניתשטופלה במסגרת ה ההחלשהאוכלוסייה

 ,תכןיי .תכניתהקשה על הצוות להתפנות לקליטת משתתפות נוספות בהתאם ליעדי ה אשר ממושך

 והי, תבת לענוסף גורם מממן ו/או שיתוף  ,לליווי המשתתפותחונכות מתנדבות  שהכשרת
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גם ניתן היה  . זאת ועוד,הרכזות העבודה של על עומס יםלימקהיו ו ת הצוותא ליהגדל יםמאפשר

כדי להגדיל את הצוות  )חלקי משרות במקום משרות מלאות( תבת לשקול חלוקה שונה של תקציב

  (.0008מנדלר שטרוסברג, ) תכניתולעמוד ביעדי ה

 לנושא התעסוקה הניהולית  קשור גם למידת המחויבות תכניתתכן, שהקושי בעמידה ביעדי היי

שאינו מתמקד בתחום  לפונותכוללני מתן טיפול ברבה חשיבות  רואים שבקול האישהלאור זה 

  .התעסוקה בלבד

 יישומההתורמים להצלחת  התכניתמאפיינים של  11.2

מאפיינים לה אם יש ההיא  ,במקומות נוספים תכניתלהפעלת ה , הקשורהתכניתלגבי האחת השאלות 

 בשני המרכזיםהצוותים  עםדומות אחרות. בדיון שהתפתח  תכניותבהשוואה לתורמים להצלחתה ה

 .כאלה( עלו מספר מאפיינים ג, בבגופים עירוניים )נספחים  לעבודה שותפותהראיונות עם מו

מופעלת בידי נשים למען נשים מתוך תפיסה ששוק  תכניתה מודל הפעלה של "נשים למען נשים":

ד נשים ובייחו ,הדרך הטובה ביותר לחזק נשים. וויוני ומפלה נשים על רקע מגדריהעבודה בלתי ש

 חלשותשגם נשים מתוך אמונה לפעול הצוותים את מחזקות תפיסות אלה  היא בידי נשים. ,חלשות

 להתקדם.להתפתח ו יכולות

עם  הבעבוד המרכזים הפכו לגופים מקצועייםמהדיון ומהראיונות עלה שמקצועיות ופיתוח כלים: 

גרות אחרות. במרכזים פותחו מקבלות מענים תעסוקתיים במס ינןשא ,, עניות ומודרותחלשותנשים 

מבחינת  ,ההכשרהשל  אישית לכל משתתפת הן בפן המעשיכוללים התייחסות החודיים יכלים י

הכלת  הרגשי, מבחינת יכולת והן בפן ;התאמת התכנים לצרכים וליכולות של המשתתפות

המשתתפות. גישות גבוהה של הצוות כלפי רעבודה מתוך ו, אליהן יחס של כבודו , מסירותהמשתתפות

פיתוח מקצועיות והתמצאות  לעבנוסף הדגישו במרכז מהות,  תכניתמנהלת הבמסגרת הדיון, ובמיוחד 

 . כדי להצליח ולהפיץ ידע זה חלשותגם לייצר ידע בתחום של תעסוקת נשים צריך כי בידע הקיים 

לאורך תקופה הנשים  עבודה עם המשתתפות הוא ליוויברכיב נוסף וחשוב  ליווי אישי ארוך טווח:

הליווי האישי  ,והשותפות לעבודה. לדעת הצוות תכניתשנתיים עד שלוש שנים מכניסתן ל- ארוכה

שבנוסף לקשיים של מציאת  ,עבור המשתתפותבארוך הטווח מאפשר לתת תמיכה ולהוות כתובת 

הוויתור עליהן -הקשר האישי עם המשתתפות ואיעבודה מתמודדות עם ריבוי משברים בחיים. 

יש חשיבות רבה לכך שיש גורם שעומד לצידן ומסייע להן להשתלב בעבודה רמים רבות להצלחה. תו

  .ככל שהדבר ניתן יציבהולא פוגענית 

על הפן הרגשי  מאודעובדים הרבה  תכניתשב ציינו השותפות לעבודה: רמת התכנים המועבריםאופי 

כני הקורסים מועברים ות, כן-כמו וי.ובייחוד על חיזוק הביטחון העצמי והאמונה שניתן לעשות שינ

גדול ומעמיק בהשוואה למשתתפות ברמה גבוהה בידי מרצים ואנשי מקצוע טובים. היקף ההכשרה 

  דומות שניתנות בידי גופים אחרים. תכניותל

היה ערך מוסף. לא היבט המגדרי שלהמעסיקים עם עבודה לגבי ההצוות ציין קשר עם מעסיקים: 

מתוך תחושה שאמירה מסוג זה  יםפמיניסטי את העובדה שמדובר בארגונים דגישהצוות לא הלהיפך, 
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לגבי המשתתפות החרדיות בקול מגדרית -לא הייתה פריצת דרך תעסוקתית .עלולה להרתיע מעסיקים

 נשיים. המקצועות המשיכה להיות בתחום ה בתעסוקה שלהן ההשתלבותשמשום האישה בירושלים 

מלשכת התעסוקה ובשונה  ,תבתאחרות של  תכניותהוא שבדומה לאחד מיתרונותיו של המודל 

. תכניתמשתתפות המקבלים לעבודה את הם מזה שהמעסיקים "מרוויחים" וחברות כוח אדם, 

להגדיל את סיכויי ההצלחה בהשמה בכך שהן  יכולותהמכירות לעומק את המשתתפות הרכזות 

 .המוצעת להם משרהדרישות הבין להתאים בין כישורי המשתתפות ליכולות 

 ,מחד על אותם מעסיקיםגופים רבים מתחרים  :קשיים בעבודה עם המעסיקיםגם , יש עם זאת

קשור . קושי מסוג אחר מאידך בגלל הטרוגניות המשתתפות מעסיקים קטנים ורביםעבודה מול ו

נית עבודה מול מעסיקים פוגעניים שמלינים שכר, שאינם מקיימים את מה שסוכם, שמטרידים מיל

אבל, . םנגדישירות לפעול מנמנעים  לעבוד עם המרכז האלהמעסיקים הוכד'. כדי לא לפגוע ברצון 

אחרת בחיפוש עבודה  לה על זכויותיה ומבטיחים לעמוד לצידה ולסייעעם המשתתפת שוב מדברים 

נושא לאור חשיבות ה ייעוץ לגבי זכויותיה.מפנים אותה ל . בנוסף,את עבודתה תחליט לעזובשבמידה 

 במרכז מהות פרויקט בנושא מאבק בהעסקה פוגענית.מובילים 

יא למנף את המשאבים העומדים ההדרך להשיג יעדים רבים : שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה

שיתופי יצרו  תכניותתוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמים רבים בקהילה. בשתי ה תכניתלרשות ה

עם  ;מתנ"סים, מוקדים עירוניים לתעסוקה, עירוניות ות רווחהלשככגון גופים עירוניים, פעולה עם 

הצורך של למרות  מרכזי הכשרה.ופרטיות, מכללות ו, קרנות ציבוריות לטיפוח יזמותהמרכז -"יטמ

עם מי משתפים פעולה, איך  שיתופי פעולה, סברה מנהלת מרכז מהות שיש לשקולבהמרכזים 

 .(א)נספח  מה נעשה בעולם בתחום זהום פעולה, משתפי

הוא  חלשותכגוף מקצועי בתחום השילוב בעבודה של נשים  תכניתיצירת "שם" ל ניית מוניטין:ב

השגת מקורות , ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים בקהילהכמו הצלחה  ,הכרחי במספר מישורים

ק גיוס המשתתפות לא רזו של . דרך חברה מביאה חברה"ידי "-על , גיוס משתתפותתכניתל מימון

 .הן יודעות למה לצפותעם המשתתפות כי על העבודה  הליקמגם  אלא ,תכניתעל הצלחת ה המעיד

 בעתיד תכניתפיתוח ה 11.2

-ת מקשיים אישייםומטפלת באוכלוסיית נשים הסובל תכניתה :ובהפעלתה תכניתהשקעה בהקמת ה

שצריכות להשתלב נשים בהליכי גירושין, יוצאות מקלטים לנשים מוכות  , למשל,כמו ,משפחתיים

וחוסר תעסוקתי במיעוט כישורים מקצועיים, חוסר ניסיון . מרביתן מתאפיינות , ועודבאזור חדש להן

מרכזים מטפלים גם הבנוסף, הרגלי עבודה בגלל ריחוק משוק העבודה במשך תקופה ארוכה. 

 .עבודהכנס לשוק היהמקשים עליהן לה ,כמו חרדיות וערביות ,במשתתפות עם חסמים תרבותיים

 תכניתהתקשו בהטמעת המהות מרכז כנראה, שהחסמים התרבותיים מהווים סיבה מרכזית לכך שב

 לעהמשתתפות זקוקות בנוסף  (ז'אהסטוההתמחות ), בתקופת ההכשרה זאת ועוד .בקרב נשים ערביות

 ליווי גם לעזרה בשמרטפות ובתשלום הוצאות נסיעה. ה

מצריך לנשים אלה שוק העבודה  מעסיקים.בלא גם צריכה להשקיע לא רק במשתתפות א תכניתה

זאת, משום השקעה מרובה במעסיקים כדי להצליח בשילוב המשתתפות בתעסוקה מכבדת. 
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, ומרבית המשתתפות הן 54או  50מעל גיל מסוים, בדרך כלל לנשים המעסיקים לא מציעים עבודה ש

עבודה "איכותית" שהיא שים אלה לנ, מעסיקים אינם מציעים כן-כמובגיל זה או מבוגרות יותר. 

במשרה מלאה, בשכר הוגן כולל תנאים סוציאליים. להפך, מציעים עבודה שאינה מייצרת ביטחון 

מטרידים  תעסוקתי, שכר נמוך מהמינימום, לעתים מתייחסים אל המשתתפת באופן משפיל ו/או

לעבוד מול המרכזים  מחייבת אתקיימת בין המשתתפות ההשונות לא רק זאת, אלא ש אותה מינית.

גם העובדה  .בכל פעם דבר שדורש מהרכזת "להמציא את הגלגל מחדש" ,עשרות מעסיקים קטנים

כדי שהם יפנו מיוזמתם למרכז  ,מעסיקיםל מוכרתלא הייתה מספיק עדיין  תכניתה שבשני המרכזים

  רכזות.ה לה עלקלא ה ,ידיעה שיש במרכז רשימת נשים המתאימות להם מבחינת מאפייני עבודהמתוך 

 , מחויבות ניהולית וידעכספיים דורשת משאבים מהסוג הזה תכניתהקמת תיאור זה מצביע על כך ש

 .מקצועי רב

מרכז מהות  בפועל,. תבתשנים בידי  6מימון למשך  תכניתלבתקופת ההקמה הובטח  :ןמימו יציבות

חצי שנה מאוחר יותר, הופעלה  תכניתבה ה, קול האישהבלעומת זאת, קבל מימון לאורך תקופה זאת. 

לא רק  .תבתצוץ בתקציבי ישנתיים וחצי בגלל המשבר הכלכלי שדרש קהמימון אחרי כ הופסק

תקציבית, אלא גם יציבות קושי להבטיח היה  וש שנים,ל, במשך תקופה של ששבתקופת ההקמה

על אותם השלישי במגזר לאור התחרות  מאליו מובן אלה אינו תכניותשל  תקציביהביטחון ה ,בהמשך

 .מקורות מימון

להצביע על  יכולות , בייחוד כאשר הןתכניותעמותות המפעילות  :תכניתאופן המשך ההפעלה של ה

אינן  כמו אגף הרווחה בעירייה. אבל, הן ,בגופים ממסדייםלהשתלב  , אולי,היו יכולות ,הצלחה

 הוקמו. הגישה והמנטליות שלשמןאי ולשמר את בכך משום שהן מעדיפות לפעול באופן עצממעוניינות 

 קורסת וכל הישגיה הולכים לאיבוד.  תכניתה, להמשך ההפעלה לכן, אם הן לא מצליחות להשיג מימון

להקים מסגרת  יתההי תכניתמטרות ארוכות הטווח של ההת אחמסגרת ארצית לתעסוקת נשים: 

כמו האם יש מקום  ,בהקשר לכך נשאלות מספר שאלות. פיתוח תעסוקת נשיםלארצית לקידום ו

זאת  תכניתכיצד ניתן להשתמש בידע שנצבר בת גוף נפרד לטיפול בתעסוקת נשים בלבד? אם כן, מלהק

למימון,  השותפים הםמי כזאת? בנוסף, מסגרת כדי להקים לנשים המיועדות אחרות  תכניותוב

 ממסדי?בגיבוי גוף ציבורי יחידה רשות עצמאית או  ם? האם נכון להקילהפעלה ולפיקוח

 אחרית דבר

המימון שהובטח בתכנית לשלוש שנים עם אופציה להארכה הופסק בגלל המשבר הכלכלי העולמי 

קלט באגף ילמרכז מהות הוצע להבקול האישה. במרכז מהות, ואחרי שנתיים וחצי אחרי שלוש שנים

ולשמור על שאר עצמאי י, אבל המרכז העדיף להתבתהרווחה בעיריית חיפה אחרי הפסקת המימון של 

המרכזים היות שלא הייתה תכנית כיצד להמשיך את הפעילות ומי יממן אותה, פנו שני  זהותו.

, ואכן הם ממשיכים בהפעלת התעסוקה ם בתחוםכדי לקיים את פעילותלמקורות מימון אחרים 

 את לבחון כדי ניסיון מספיקנצבר  ולאלא הופעלה במקומות נוספים  תכנית, הזאת עם. תכניתה

 .ארצי מידה בקנה יישומה שרותאפ

  



53 

 ביבליוגרפיה

 . מינהל המחקר והתכנון, ירושליםהוריות בישראל-משפחות חד. 0007המוסד לביטוח לאומי. 
 

. המוסד לביטוח לאומי, עידוד מקבלי דמי אבטלה להקים עסקים קטנים. 0000ו, א. נטולד ;גורדון, א.
 מינהל התכנון והמחקר, ירושלים.

 

רבעון . "3779-3797"עבודה חלקית שלא מרצון ואבטלה בישראל, . 0000  נדיב, ר. ;יר, י.שטי ;כהן, י.
 . 693-646:(6() 59) לכלכלה

 

שה. יהא מסמך רקע מוגש לוועדה לקידום מעמד .7115קידום יזמות עסקית של נשים,  .0004לוטן, א. 
 מרכז מידע ומחקר, ירושלים.  -הכנסת 

 

. למ"ס, סקר כוח אדםעיבודים מיוחדים מקובץ נתוני  21110 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ירושלים.

 

. למ"ס, עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני סקר כוח אדם 21100 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ירושלים.

 

. למ"ס, עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני סקר כוח אדם. 2004a. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ירושלים.

 

 .ירושליםלמ"ס,  .61סטטיסטיקל  ."נשים וגברים". 2004b. לסטטיסטיקההלשכה המרכזית 
 

. למ"ס, עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני סקר כוח אדם .a0004 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ירושלים.

 

למ"ס,  .סקר הכנסות עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני. b0004. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ירושלים.

 

. למ"ס, עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני סקר כוח אדם. a0009. לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית
 ירושלים.

 

עיבודים  .סקר הכנסות עיבודים מיוחדים מקובץ נתוני. b0009. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 מיוחדים מקובץ נתוני

 

 תבת, ירושלים.. תנופה בתעסוקה. 0003אפריל  .תבת-מיזם תעסוקה
 

 מתחילת חודשים 78 לאחר מהות במרכז התכנית יישום הערכת. 0008 ג, נ.; שטרוסברמנדלר, ד.
-ג'וינט-. מאיירס(דוח ביניים) התכנית מתחילת חודשים עשר-חמישה לאחר האישה ובקול התכנית

 מכון ברוקדייל, ירושלים. )לא פורסם(.
 

 משרד התמ"ת, ירושלים. .מינהל מחקר וכלכלהנתונים של  .0008. משרד התמ"ת
 

 משרד התמ"ת, ירושלים.. אדם-סקר הרשות לתכנון כוחנתונים מתוך . 0000ד התמ"ת. משר
 



50 

ה, מידע על שוויון וצדק ו. מרכז אדו7114תמונת מצב חברתית . 0003אטיאס, א. -קונור ;סבירסקי, ש.
 . תל אביבחברתי בישראל, 

 

גליון  .ות בישראלהורי-חד אמהות. 0000הרבסט, ע.  ;אטיאס, א.-קונור ;קראוס, ו. ;סבירסקי, ש.
 . תל אביבוה, מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל, ו. מרכז אד30מס' 

 

. בישראל העבודה בשוקנשים  :הגלובליזציה דןיבע" השנייה"המפרנסת  .0006ס. ביז'אווי, -פוגל
 -כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, כלכלה פוליטיקה ותרבות. יסו"ד: ישראל סוציאל. 8גליון 

 דמוקרטית.
 

מידע בנושאי שוק  דפי .עבודה חלקית בקרב אמהות לילדים בגיל הרך. 0003ברמץ, א. -פיכטלברג
רח' בנק ישראל  .משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה -העבודה, מדינת ישראל 

  ירושלים. ,4
 

שייה, המסחר והתעסוקה, משרד התע .הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך .0005 ברמץ א.-פיכטלברג

  ירושלים. ,4רח' בנק ישראל . מינהל מחקר וכלכלה
 

דפי מידע בנושאי שוק "השתתפות נשים ערביות בכוח העבודה בעשור האחרון".  .0005פיכטלברג, א. 
. רח' בנק ח אדםומשרד העבודה והרווחה הרשות לתכנון כ -מדינת ישראל . העבודה, מדינת ישראל

 . ירושלים 4ישראל 
 

. 07-409-דמ .46-81 בנות ערביות נשים תעסוקת. 0007 ג'. ,חביב ;צדיק, א.-קינג, י.; נאון, ד.; וולדה
 מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-מאיירס

 

נשים בעבודה,  - . שדולת הנשים בישראל7116ריכוז נתונים ומידע  -בישראל  נשים. 0005קראוס, א. 
 http://www/iwn/org/ilנשים ויזמות עסקית 

 

סדרת ניירות עבודה, הוריות בשוק העבודה בישראל". -. "דפוסי התנהגות של נשים חד0004שמש, א. 
 תחום עבודה ושכר, ירושלים. -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .84מס' 
 

Abadie, A.; D. Drukker, H.H.` and Imbens, G. 2004. “Implementing Matching Estimators for 

Average Treatment Effects in STATA”. The Stata Journal 4(3):290–311 

 

Habib, J.; King, J.; Ben-Shoam, A.; Wolde-Tsadick. A.; Lasky. K. 2009. "Labour Market and 

Socio-Economic Outcomes of the Arab-Israeli Population". OECD Social Employment and 

Migration Working Papers No. 102. www.oecd.org/els/workingpapers, 

 

Kraus, V. 2003. On Self-Employed Women in Israel, 1970-2000. Manuscript prepared for 

presentation at CR28 Meeting New York, August 22-25. 
 

OECD. 2003. Main Economic Indicators. www.oecd.org./std/mei/notes. 

 

http://www/iwn/org/il


56 

 "העצמה כלכלית לנשים" תכנית: קבוצת דיון בא נספח

( 0007)יוני בירושלים  קול האישהמהשותפות עם מרכז מהות בחיפה ו תבתה חודשים לפני יציאת מכ

 ושלהן שכלל יםוהצוות ,, שתי מנהלות המרכזיםתבתב תכניתמנהלת הבו נטלו חלק נערך מפגש מסכם 

את שביצעה והחוקרת  תבת, השתתפו במפגש מנהלת ההשתלמויות בכן-כמווש רכזות מכל מרכז. של

  מחקר ההערכה.

 קול האישהמטרת המפגש הייתה לבחון בפרספקטיבה של זמן הפעלה ארוך יחסית, מעל שנתיים ב

 ,שיםחודיים הקשורים לעבודה עם נימאפיינים י תכניתאם יש להוכשלוש שנים במרכז מהות בחיפה, 

 . חלשותאחרות המיועדות לאוכלוסיות  תכניותהמבדילים אותה מ

במפגש עלו לדיון ארבעה נושאים מרכזיים: תהליך העבודה עם המשתתפות, הקשר עם המעסיקים, 

מהשותפות.  תבתלאחר יציאת  תכניתוהבטחת המשך הפעלת ה ,שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה

נושאים האלה הוא ייחודי לעבודה עם נשים, באיזו מידה הוא כל אחד מההקבוצה בחנה באיזו מידה 

 האם הוא משותף לשני המרכזים. ותורם להצלחה, 

בשני המרכזים  הצוות המפעיל - של "נשים למען נשים" תכניתכרקע לדיון צוין שבשני המרכזים זוהי 

המרכזים היא ותפיסת העבודה של המפעילות בשני  ,הן רק נשים תכניתהוא של נשים, לקוחות ה

יש ביניהן גם  תכניותששוק העבודה בלתי שוויוני ומפלה נשים על רקע מגדרי. לצד דמיון זה שבין ה

עבודה עם נשים חרדיות  -שונות  אוכלוסיות-יים כמו עבודה עם תתמקומשוני הנובע ממאפיינים 

רות התעסוקה, יש -ופיתוח תהליכי עבודה ייחודיים כמו עבודה עם ארגונים מקומיים  ;בירושלים

 סים."רותי הרווחה ומתניש

 תהליך העבודה עם המשתתפות

 תכניותהתורם להצלחה והמייחד אותה מ ,תכניתם של היהמפעילות ציינו שאחד המאפיינים המרכזי

 הוא אופן העבודה עם המשתתפות.  ,אחרות

וא אחד ה - תכניתשנתיים עד שלוש שנים מכניסתן ל -ך תקופה ארוכה במש ליווי המשתתפות

הרכיבים החשובים ביותר בתהליך העבודה עם המשתתפות. רכזת תיארה מקרה קשה של משתתפת 

המשתתפת מבטיחים  "הליווי, הקשר האישי, אי הוויתור על שהצליחה להשתלב בעבודה שאמרה

 הצלחה. שערה מפרידה בין לתת לה לשקוע לבין הצד השני".

עבור המשתתפות ב, לתת תמיכה נפשית ולהוות כתובת הליווי האישי ארוך הטווח מאפשר לבסס אמון

 ,קשיים של מציאת עבודה. למשתתפות אלהה לעבנוסף  בחייםרבים מתמודדות עם משברים ה

שיהיה  חשוב להן מאוד מוצעות פעמים רבות תעסוקות חלקיות, זמניות, פוגעניות. ,החסרות מקצוע

יסייע להן בתהליך של השתלבות בתעסוקה גורם שיעמוד לצידן בכל הטלטלות התעסוקתיות האלו ו

 .יותר ויותר יציבה
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העצמה לשילוב בעבודה של נשים  תכניותהמפעילים  , גופים אחריםהנוכחית תכניתלעומת הנוהג ב

מרכז לעסקים קטנים, התמ"ת, ביטוח לאומי ולשכות הרווחה, אינם מלווים את -כמו מת"י ,חלשות

ולא  קול האישהבקול האישה אמרה: "פונים ל כניתתהמשתתפות לאחר סיום הקורס. מנהלת ה

המשתתפות במפגש סברו  "י וזה לא בגלל התכנים אלא בגלל הליווי, הריצה למרחק ארוך".טלמ

שלאור החשיבות שבליווי ארוך טווח יש להכניס רכיב זה לנוהל העבודה של הגופים האחרים העובדים 

 .חלשותעם נשים 

; של תהליך העבודה עם המשתתפות הוא יחס מכבד ובלתי שיפוטימאפיין נוסף : התייחסות מכבדת

שה שאינה ילאבתכנית  זאת, בשונה מגופים מטפלים אחרים. בדיון הובאה דוגמה לאופן ההתייחסות

עובדת לעומת ההתייחסות אליה בלשכת הרווחה. בשונה מלשכת הרווחה שם המשתתפת נתפסת 

בעיה של קבוצה שסובלת  זו אינה בעיה פרטית אלאהרכזת מסבירה לה ש תכנית"כאשמה" במצבה, ב

לכן, היא אינה צריכה להתבייש במצבה.  מאפליה בשוק העבודה על רקע גיל, מגדר, מצב משפחתי וכד'.

, לא נותנים למשתתפת את כל הפתרונות ולא עושים דברים במקומה. להיפך, נותנים אמון עם זאת

תעצם מבחינה אישית וכלכלית תוך תמיכה בה בכוחה לעשות שינוי. המטרה היא שהמשתתפת ת

 לאורך כל הדרך. 

. הדילמה היא האם להעצים אותן רבות הן בעלות בעיות תכניתנשים רבות המגיעות ל שילוב בעבודה:

כמו תהליך גירושין קשה, הוצאת ילד מהבית, מחלה  ,כדי שתוכלנה להתמודד עם בעיותיהן השונות

שילובן בתעסוקה. בדיון שהתפתח בקבוצה המסקנה הייתה או להתמקד ב ,של בן משפחה וכד'

 ,כך חשובה עד כדי כך שהיא יכולה להועיל לפתרון הבעיות האחרות-שהשתלבות בתעסוקה היא כל

"שילוב בתעסוקה הוא קצה המנהרה שעשוי להועיל גם ביתר  במילותיה של אחת הרכזות: ,או

שנשים צריכות לרכוש השכלה  ז מהות בחיפהבמרכ תכניתמנהלת ה המישורים". בהקשר לכך הדגישה

ומקצוע כדי להשתלב באופן שוויוני בשוק העבודה. דגש היתר המושם על מסר "ההעצמה" עלול 

חותיה, הצלחה היא ו"לא מספיק שאשה תתחבר לכ לדבריה,לטשטש את חשיבות הפן הכלכלי. 

 ים הכלכליים בחברה". הרווחמשה רוכשת השכלה, מנהלת משא ומתן על זכויותיה, נהנית יכשא

: בדיון הייתה הסכמה שרכישת מקצוע הוא רכיב שתומך בהשתלבות והתמחותהכשרה מקצועית 

של  בתעסוקה, במיוחד בקרב נשים "ללא ייחוד תעסוקתי" כדבריה של אחת הרכזות. אבל, כדבריה

ניתנת  כניתתב והרבה כסף".רכישת מקצוע ורכישת השכלה "דורש כסף  ,במרכז מהות תכניתמנהלת ה

אפשרות למספר משתתפות לפנות לקבלת מלגה לרכישת מקצוע. משתתפות במרכז מהות אשר רכשו 

הצליחו להשתלב  ,המלגות תכניתרגו את הרמה המקצועית שלהן במסגרת ד  יאו ש   ,הכשרה מקצועית

בתעסוקה. אחת הרכזות הדגימה את חשיבות רכישת מקצוע באמצעות מקרה של משתתפת גרושה עם 

רק את יפ"שישה ילדים בעלת היסטוריה קשה של אלימות מצד הבעל אשר בין יתר מעשי האלימות גם 

והצליחה  (מסז'עיסוי ). בעידוד הרכזת היא למדה טכניקות מתקדמות של "עסק הקוסמטיקה שלה

 להתקבל לעבודה כמסז'יסטית בבית מלון יוקרתי. 

 התמחותבו יוכלו לת למצוא לבוגרות מקום כדי להקל על ההשתלבות בתעסוקה נוהגים במרכז מהו

 ניסיון מעשי אשר הוכח כמקל על קבלה לעבודה. ורכשיכדי ש ,התנסות בעבודה מעשית ללא תשלוםול
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 תכניתה : לדעת הצוות בשני המרכזים אחד מביטויי ההצלחה המרכזיים של"חברה מביאה חברה"

חלק  קול האישהכז מהות והן ב. הן במרתכניתהוא שבוגרות ממליצות לחברותיהן להשתתף ב

. לא רק שקל יותר לגבש תכניתמהממתינות לפתיחת קבוצות חדשות הגיעו למרכז בזכות בוגרות ה

אלא שגם קל יותר לעבוד איתן משום שהן יודעות  ,בעצמן תכניתקבוצות כאשר המשתתפות פונות ל

 למה לצפות. 

 כנס למרכז שהואייות פחדו לההמשתתפות החרד תכניתפרה שבתחילת היס קול האישהרכזת מ

 תכניתהיא אמרה "אם בתום שנתיים לעבודה הן ממליצות לחברותיהן להשתתף ב פמיניסטי וחילוני.

זו גם הצלחה במישור האישי. משתתפת  תכניתזה מעיד על הצלחה. זאת לא רק הצלחה ברמת ה

ומשאירה אותן חרדית שמצליחה לשבור את מעגל ההשתקה, לצאת מחברה סגורה שמדירה נשים 

התחילה לעבוד או  -. בנוסף, כל משתתפת "שפרצה דרך" "במיעוט כישוריהן המקצועיים זו הצלחה

משפיעה על הרשת החברתית שלה ומביאה לשינוי תפיסתי לגבי חשיבות העבודה והצורך  - ללמוד

 לצאת ממעגל הקצבאות. 

 קשר עם מעסיקים

בעבודה  התויש דברים המייחדים א בתכנית האם שני שעלה בדיון הוא הקשר עם המעסיקים. נושא

 עם המעסיקים? כיצד ניתן להרחיב את רשת המעסיקים ומהם הקשיים בעבודה מולם?

יש ערך  שלהיבט המגדרילא ניתן לציין  תכניתבשלב זה של ה עבודה מול המעסיקים בהיבט המגדרי:

ק לא מעמידים בחזית את ם מול המעסיקים. להיפך, בעת הפנייה למעסיהמרכזי מוסף בעבודת

היא שאמירה מסוג זה עלולה להרתיע מעסיקים מלקבל  העובדה שמדובר בארגון פמיניסטי. התחושה

המשתתפות החרדיות מגדרית במקרה של -לא הייתה פריצת דרך תעסוקתיתלעבודה את המשתתפות. 

א במקצועות ממילהייתה ההשתלבות  ,שתלבו בתעסוקההבירושלים משום שכאשר הן  קול האישהב

 נשיים. 

הוא שבהבדל מלשכת  תכניתאחד היתרונות שבהשתתפות ב תיווך בין המשתתפות למעסיק:

מכירות לעומק את המשתתפות והן יכולות להתאים  תכניתהתעסוקה וחברות כוח אדם, הרכזות ב

שלבים  ,מיון והדרכה תכניתבין כישוריהן לבין דרישות המשרה. בנוסף, המשתתפות עוברות ב

 - "המעסיק מרוויחזהו מצב טוב לשני הצדדים  ,לכן, כדבריה של אחת הרכזות נחסכים מהמעסיק.ה

משתתפת מרוויחה". בנוסף לכך, הרכזת יכולה להתמקד במאפייניה החזקים של המשתתפת ולסנגר ה

+, שלא התקבלה לעבודה 55הורית מבוגרת יחסית, בת -עליה. בהקשר לכך הובאה דוגמה של אם חד

כישוריה מפני שהמעסיק חשב שהיא לא תוכל לעבוד עם ממונה צעיר ממנה. לאחר שהרכזת למרות 

 ,עבודה עם ממונה צעיר ממנהשהצליח,  פנתה לאותו מעסיק ושיתפה אותו בניסיונה האישי הדומה

 המשתתפת התקבלה לעבודה. 

פונים לאותם גופים רבים אחרים גם  ,מרכזשכמו הלכך גם קשורים  קשיים בעבודה עם המעסיקיםה

. קושי מסוג אחר הוא עבודה וקטנים מעסיקים. בנוסף, הרכזות צריכות לעבוד מול מעסיקים ורבים

מנצלים את העובדת תוך איחוד משרות כמו מנהלת תפעול ש ;מול מעסיקים פוגעניים שמלינים שכר

 מנעים לפעולנהמרכזים שמטרידים מינית וכד'. עם זאת,  ;שאינם מקיימים את מה שסוכם ;ומזכירה
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 ,ועוד זאתנגד מעסיקים אלה כדי לא לפגוע ברצון מעסיקים אחרים לעבוד עם המרכז.  ישירות

לקבל את ההחלטה הנכונה לה במצב זה. לא לוחצים עליה למשתתפת מסייעים הצוותים במרכזים 

עבודה  בחיפושלה ומבטיחים לעמוד לצידה ולסייע  ,לעזוב עבודה אך מדברים איתה שוב על זכויותיה

התייעצות עם גורמים האמונים על שמירת מפנים אותה ל ,תחליט לעזוב. בנוסףשאחרת במידה 

לאור הקושי  פרויקט בנושא מאבק בהעסקה פוגענית. יםמוביל, במרכז מהות כן-כמו .האזרחזכויות 

 .לפרויקט לאומי בשוק התעסוקההשמירה על זכויות נשים בתחום זה, הוצע בדיון להפוך את 

יש להבין את הצד של המעסיקים. במצב הכלכלי הנוכחי גם המעסיקים  :עסיק אינו אויב""המ

קבל לעבודה עובדים רבי לאו העדפה  ,איחוד משרות , למשל,והתנהלותם כמו ,במצוקהנמצאים 

 כישורים שנפלטו לשוק העבודה על פני המשתתפות החלשות, נובעת מהצורך לשרוד ולא כדי לנצל. 

רשת המעסיקים הוצע בדיון לנהל שיחה עם המעסיקים על המשרות הפנויות ולנסח  כדי להרחיב את

מעסיקים שמפרסמים משרה אינם חושבים עד  עתיםיחד איתם את דרישות המשרה. זאת, משום של

ויודעת מה שהיא  ושיחה מסוג כזה עשויה לתת למעסיק הרגשה שהרכזת מקצועית ,הסוף על אפיוניה

 יתה בהמשך. ושכדאי לעבוד א ,עושה

 שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה

הוא ריבוי שיתופי פעולה עם גורמים שעלה בדיון  בשני המרכזים תכניתמאפיין בולט נוסף של ה

 בקהילה.

הדרך להשיג יעדים רבים במסגרת המשאבים הכלכליים הקיימים היא למנף את  מינוף משאבים:

בשתי  ופי פעולה עם גורמים רבים בקהילה.תוך יצירת שית תכניתהמשאבים העומדים לרשות ה

כמו אגף הרווחה בעיריה, לשכות הרווחה, המוקדים  ,יוצרים שיתופי פעולה עם גורמים תכניותה

 ;המרכז לפיתוח עסקים קטנים - נהלים קהילתיים, מת"יימ ;העירוניים לתעסוקה שבלשכות הרווחה

שיתופי מתקיימים וכד'.  ,כמו קרן פרידמן ,יותקרנות פרט ;הקרן למפעלי שיקום, כגון קרנות ציבוריות

בית האישה החרדית  ;כמו מרכז ההכשרה של משרד העבודה ,מרכזי הכשרה ;פעולה עם מכללות

 מתקיים . בירושלים"בזכות עצמך"כמו  ,ותהורי-חדהכשרה מקצועית ל תכניותאו  ;במגזר החרדי

סבורה המנהלת במרכז מהות  שיתוף פעולה עם גורמים שמשתתפים בקואליציה של תעסוקה.

הארגון צריך לשאול עצמו עם מי משתפים פעולה, איך משתפים פעולה, מה נעשה בעולם בתחום "ש

 זה".

בדיון צוין שאחת הדרכים להצליח ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה היא  בניית מוניטין:

. מנהלת חלשותבודה של נשים ום השילוב בעבתח קצעתממגוף ש לש"שם"  ,מוניטין תכניתליצור ל

. אחת "במרכז מהות אמרה "ידע הוא בסיס טוב ליצירת שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה תכניתה

 .שהמרכז רכש לעצמו בזכות "השם"גורמים מהקהילה פונים למרכזים פרה שיס קול האישההרכזות מ

 תבתבתום השותפות עם  תכניתהמשך ההבטחת 

לאחר  תכניתמודל ההפעלה האפקטיבי שיבטיח את המשך ה ,לדעתן ,ולבסוף, נשאלו המשתתפות מה

 מהשותפות.  תבתיציאת 
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במרכז מהות סברה שהצלחה כלכלית של הארגון חיונית  תכנית: מנהלת ההעצמה כלכלית של הארגון

לעבוד לפתח את החוסן הכלכלי שלו,  "כמו המשתתפות כך גם הארגון צריך :תכניתלהמשך קיום ה

 ובמעט משאבים לייצר הרבה פעילות". התקציבעם  מסודר מאוד

מקצועיים, להתמצא בידע הקיים, להיות "ארגון  מאודלהיות גם : כדי להצליח צריך ארגון לומד

 חלשותלומד" המסוגל להשתנות בהתאם לשינויים בסביבה, ליצר ידע בתחום של שילוב נשים 

 מקצועית".מותנה ברמתה ה תכנית"המשך ה :בתעסוקה, להפיץ ידע זה

לפי מודל  האם - כדי שתצליח תכניתשאלה כיצד הכי נכון להפעיל את העל הגיוון או התמקצעות: 

או במסלול  ,משולב שמכשיר משתתפות בשני מסלולים: יזמות עסקית והשתלבות בעבודה שכירה

ם תח דגילא הייתה אחידות דעות בין המרכזים. נמצא שכל מרכז פ - אחד המכשיר לעבודה שכירה

 פעולה ייחודי לו. 

במרכז מהות בחיפה התנסו במודל המשולב והגיעו למסקנה "שההתפזרות לשני המסלולים מיותרת". 

. תחום היזמות דורש דורש התמקדותכך מורכב שהוא -תחום השילוב בעבודה שכירה הוא כל ,לדעתם

את הטיפול ו עבירה , במרכז מהותלכןהתארגנות שונה מזו הנדרשת במסלול העבודה השכירה. 

 .לארגון פמיניסטי אחר שמתמחה בתחום זהבמשתתפות המתאימות למסלול יזמות עסקית 

צרכים ה לעבקול האישה בירושלים סבורים שיש להפעיל מודל משולב אשר נותן מענה לעומת זאת, 

מודעים לכך שהפעלת מסלול של יזמות עסקית היא  קול האישההמגוונים של המשתתפות. גם ב

החלום על  עתיםאחת הרכזות אמרה "של עבודה שכירה.המסלול של שונה מזו של הפעלת התמחות 

 , נשים שמצליחות במסלול זה הן נשים עם "כוחות".עם זאת. "ב את הכניסה לעבודהכעסק פרטי מע

ותיקה בעלת ניסיון  ידי רכזת-הרואה יתרון בהפעלת שני המסלולים, נתמכת בפועל על ,עמדה זו

 היזמות העסקית. בהפעלת מסלול 
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 בגופים עירונייםלעבודה  ות: סיכום ראיונות עם שותפב נספח

, תכניתהמכירות את ה עירונייםגופים ב משותפות לעבודהאיסוף מידע הייתה מחקר בחוליה נוספת 

במשך , תכניתהפעלת ה במהלך הקיימהתשעבודה משותפת בעקבות  ,את הצוות ואת המשתתפות

 .הצוותעבודת ואת  תכניתהתרומת את כיצד הן מעריכות ללמוד מהן  ההמטרה היית כשלוש שנים.

בירושלים )רשימת  33-בחיפה ו 8 :נשות מפתח 37-מבאמצעות ראיונות טלפוניים  נאסף מידע

 (.נספחבסוף המובאת לפי תפקידיהן המרואיינות 

, הרמה יתתכנה של ייחודיותדת הימלגבי מספר נושאים: לחוות את דעתן המרואיינות התבקשו 

המשתלבות בעבודה שיעור מבחינת  תכניתהתכנים המועברים, תוצאות ה רמתהמקצועית של הצוות ו

 בעתיד. תכניתלהמשיך לשתף פעולה עם ההן מעוניינות מידה בה הו

  ייחודית מכמה בחינות: תכניתכמעט כל המרואיינות ציינו שזו 

 :שים מתוך אמונה שזו הדרך הטובה ביותר המופעלת בידי נשים למען נ תכניתזו  נשים למען נשים

  .חלשותלחזק נשים 

 :ות, שורדות אלימות הורי-חד חרדיות,: חלשותשבחלשות במתמקדת  תכניתה אוכלוסיית היעד

 קבוצת נשים" היזובנוסף,  ת פתרונות תעסוקה מגופים אחרים.אינה מקבלזו אוכלוסייה וכד', 

עוזרים להן ומעבר לכך  תכניתק שנשים תגענה להוא שמספיזו  תכניתב. היתרון שיוזמתאינה ש

להתקדם  זו יכולה אוכלוסייהשפועלת מתוך אמונה  תכניתה .של שינוי עשות תהליךל תכניתב

  ."ולהתפתח

 תכניתהתכנים פרקטיים עם תכנים רגשיים. בפן הפרקטי,  שילוב שליש  תכניתב :תכניתמאפייני ה 

עבודה, איך לכתוב קורות חיים.  ריאיוןאיך להתנהל בכמו איך לחפש עבודה,  ,מתמקדת במתן כלים

עובדים לצרכים וליכולות של המשתתפות. בנוסף, יש התאמה  אבל, גם בהעברת התכנים האלה

על הפן הרגשי ובייחוד על חיזוק הביטחון העצמי והאמונה שניתן לעשות שינוי  תכניתב מאודהרבה 

 בכל גיל ובכל מצב.

 ברמה גבוהה, בידי מרצים ואנשי מועברים התכנים ש איינות ציינוהמרו :בסדנאות רמת התכנים

 אחרות.  תכניותבהשוואה לגדול ומעמיק ניתנת בהיקף  ההכשרהטובים. מקצוע 

 העבודבשפיתחו כלים ייחודיים ציינו שהמרכזים הפכו לגופים מקצועיים כולן  :מקצועיות הצוות 

שות גבוהה של הצוות כלפי המשתתפות, עם נשים עניות ומודרות. פיתוח הכלים כוללים רגי

תכנים הוהתייחסות אישית לכל משתתפת גם בעבודה על הכלה, יחס יפה ומכבד,  תמסירות, יכול

 פרקטיים. ה

  :משתתפות במהלך בותמיכה  רכיב נוסף וחשוב של העבודה עם המשתתפות הוא ליווי אישיליווי

ונותן למשתתפות הרגשה של "ביחד ושל  ותקופה ארוכה לאחר מכן. הקשר הוא אינטנסיבי ההסדנ

 שיתוף נשי".

 :ת, משתתפות בהכשרה ובאופן והתוצאות הן שנשים השתלבו בעבודה, חלק לומד שילוב בעבודה

 כללי מתפתחות. 
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  :היו הן חשובה ו תכנית. לדעתן, זו פעולה בעתידכולן הביעו רצון להמשך המשך עבודה משותפת

  האלה. תכניותחו מקצועיות בתחום הנדון כמו בלגופים שפיתתקציב ינתן יש ותרוצ

 שרואיינו למחקר השותפות לעבודה בגופים העירוניים

 חיפה ירושלים

רכזת מרכז סיוע בלשכת הרווחה לב העיר  .3
 ומקור ברוך

 עו"ס בעיריית קריית מוצקין .3

 ת מוצקיןיעו"ס במחלקת רווחה בקרי .0 מנהלת לשכת לב העיר ומקור ברוך .0

סוקה ברשות העירונית מנהלת יחידת התע .6
 לתעסוקה, עיריית ירושלים

 ית ביאליקיעו"ס בלשכת הרווחה קר .6

 נווה יוסף שוב במתנ"סחמנהל תחום מ .5 ית יובל ועין כרםיקר ,מנהלת לשכת הרווחה .5

 בית יצחק מנהלת שלוחת מתנ"ס .4 מנהלת הדרכה במט"י ירושלים .4

 רכזת פרויקט שיקום בקרן פרידברג  .3

 ת עצמךו"ס רכזת פרויקט בזכוע .9

 ליאו בק ממלאת מקום מנהלת מתנ"ס .3

 מנהלת מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה .9 עו"ס רכזת פרויקט בזכות עצמך .8

 להעצמה כלכלית לנשים המנהלת העמות .8 עו"ס רכזת עבודה קהילתית במערב ירושלים .7

מנהלת היחידה לטיפול בנשים ואלימות  .30
 עיריית ירושלים  ,במשפחה, אגף הרווחה

 

  תעסוקה בעיריית ירושליםרכזת  .33
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קבוצת  ובקרב תכניתמשתתפות השיעור התעסוקה בקרב  :גנספח 

 עשר חודשים-שהילאחר חמ מסקר כוח אדםהשוואה 

 מבוא

המשתתפות בתעסוקה, נערכה השוואה בין מצבן  בשילוב תכניתכדי לבחון את מידת ההצלחה של ה

לבין המצב התעסוקתי של קבוצת  ,כניתתחודשים מהכניסה ל 34לאחר של המשתתפות התעסוקתי 

 . תכניתת בומשתתפ ך אינןלמשתתפות מבחינת מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים א ותהדומ נשים

  ההשוואה . בניית קבוצת1

הרבעונים  תשלושבהסקר ו ,0003, 0004בשנים  קבוצת הביקורת אותרו מתוך סקר כוח אדםהנשים מ

 .בשני שלבים הלקבוצת הניסוי נעשההשוואה של קבוצת תהליך ההתאמה . 0009הראשונים של 

 שלב ראשון: סינון פרטים מסקר כוח אדם  א.

הריאיון במועד  ןמאפייניהש נשיםנקבעו קריטריונים לסינון פרטים ממדגם סקר כוח אדם כדי לקבל 

בשתי  T0) תכניתהעצמת נשים בעת שהתחילו את ה תכניתהיו דומים לאלה של משתתפי  הראשון

  הקריטריונים היו: קבוצות(.ה

 בשלב הסינון נבחרו לשתי הקבוצות רק נשים שלא עבדו אך היו מעוניינות  :סטטוס תעסוקתי

כדי לתכנית בהנחה שהגיעו  יהלאשלא עבדו בעת הכניסה משתתפות נבחרו  תכניתלעבוד. מה

הראשון שערכו  ריאיוןשיעזרו להן למצוא עבודה. לקבוצת ההשוואה נבחרו נשים שלא עבדו בעת ה

פשו עבודה או שהן מעוניינות לעבוד. בחירה זאת נעשתה מתוך רצון לשמור על יאבל דיווחו שח ,עמן

 עקרון המוטיבציה לעבודה בשתי הקבוצות.

 מחוז ירושלים, בני ברק )מאחר שמרבית המשתתפות בירושלים היו חרדיות(: אזור מגורים; 

 חיפה. ומטרופולין 

 37-07: גיל . 

 .תכניתנשים שמהוות פוטנציאל לזיווג לנשים שב 395נמצאו בשלב זה 

 (Nearest Neighbor Matchingשלב שני: זיווג הפרטים )ב. 

מאפיינים  תבעלאחת  אישה המ( הותאהעצמת נשיםבתכנית  לכל פרט בקבוצת הניסוי )משתתפות

שיטת "השכן בתכנית(. ההתאמה נעשתה ב אישה שאינו משתתפת)כלומר, ההשוואה דומים מקבוצת 

שיטת זיווג זו מאתרת  STATA Abadie et al., 2004))0עזרת הפקודה בתוכנה של בהקרוב ביותר" 

. שורה של מאפיינים נבחריםניסוי לפי קבוצת הבאישה ביותר להאישה הדומה את ההשוואה בקבוצת 

וצת קבב ה להתאים ליותר מאישה אחתיכולההשוואה מקבוצת  אישה מסוימת בהשוואה הנוכחית
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מוצגים המשתנים  3-גבלוח  3.ההשוואהניסוי, כלומר, מתאפשר שימוש חוזר בתצפיות מקבוצת ה

 . ההשוואה והקטגוריות על פיהם זווגו הנשים מקבוצת הניסוי לנשים מקבוצת

: הלאום נבחרו מספר משתנים שעליהם נעשתה התאמה מלאה, מדויקת יותרתהיה ההתאמה ש כדי

. כלומר, אישה ערביה תכניתומצב התעסוקה של האישה בכניסה לשל האישה, מיקום המרכז, 

בקבוצת ההשוואה ואישה יהודיה  ;תכניתתותאם לאישה ערביה שהשתתפה בבקבוצת ההשוואה 

 .תכניתמרכז ומצב התעסוקה בכניסה לה; כך גם תכניתשהשתתפה בלאישה יהודיה  תותאם

 צת הביקורת לפרטים בקבוצת הניסוי: המשתנים לפיהם נעשה הזיווג של הפרטים בקבו8-גלוח 
 קטגוריות המשתנים המשתנים
 חיפה. 3 מגורים*

 ירושלים. 0

 יהודיות. 3 לאום*
 ערביות. 0

ניסיון תעסוקתי בשנה אחרונה שלפני הכניסה 
 תכניתל

 עבדה בשנה אחרונה. 3
 לא עבדה בשנה אחרונה. 0

  67-07. 3 גיל
0 .57-50 
6 .37-40 

 הוריות-חד. 3 מצב משפחתי**
 אמהות נשואות. 0

 נשים ותיקות. 3 ה לארץיעלי
 ואילך 3770-עולות חדשות מ. 0

 תיכון שאינה תעודת בגרות ספר-ביתסיום תעודת . 3 התעודה הגבוהה ביותר**
 בגרות תעודת. 0
 אקדמיתואר או  תתיכוני-על תעודה. 6

 על משתנים אלו נעשתה התאמה מלאה *
לא ידוע שאו  ,יסודיספר -ביתאו  ת בינייםחטיבסיום ילדים ונשים בעלות תעודת  הוצאו מהזיווג נשים ללא **

ספר -ביתאו  ת בינייםבעלות תעודה של חטיב 6נשים ללא ילדים,  9חודשים ) 34לאחר  ןמצב התעסוקה שלה
 .חודשים( 34נשים שלא ידוע מצב התעסוקה לאחר  5יסודי, 

 

 ההשוואה. השוואה בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת 2

יינים טובה בין התפלגויות המאפהתאמה הייתה ( T0ההתחלתי ) מועדבניתן לראות כי  0-גמלוח 

  .מתוך סקר כוח אדםהנשים של  התפלגויותהלבין תכנית ה משתתפותשל הדמוגרפיים והתעסוקתיים 

  

                                                   
 ספר המקרים ששימשו לניתוח הנתונים בפרק זה קטן.מ 

 כך קרובים והתוצאה עשויה להיות מוטה.-פית בקבוצת הניסוי "שכנים" שכבר אינם כל
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בחרו : מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים של משתתפי תכנית העצמת נשים ושל פרטים שנ7-גלוח 
 )באחוזים( T0מסקר כוח אדם שלא עבדו במועד 

 תכניתה 
 N=93 

 סקר כוח אדם
N=71** 

   עיר מגורים*
 48 48 חיפה 
 50 50 ירושלים 

   *לאום
 73 73 יהודיות 
 7 7 ערביות 

   *תכניתאחרונה שלפני הכניסה להניסיון תעסוקתי בשנה 
 06 08 עבדה בשנה אחרונה 
 99 90 ונהלא עבדה בשנה אחר 

   *גיל
 67-07 63 67 
 57-50 55 69 
 37-40 04 05 

   מצב משפחתי
 63 55 הוריות-חד 
 37 43 אמהות נשואות 

   ה לארץיעלי
 89 80 נשים ותיקות 
 36 38 עולות חדשות 

    *התעודה הגבוהה ביותר
 69 69 תיכון שאינה תעודת בגרות פרס-תסיום בי 
 38 38 ן עם בגרותתיכוספר -ביתם וסי 
 54 54 או אקדמי תיכוני-עלספר -ביתסיום  

 משתנים שנעשתה עליהם התאמה מלאה: אזור וסוג אוכלוסייה
 * P<0.05 מבחן ,t- מזווג, אין הבדלים בין הניסוי והביקורת 
-ךסנשים בביקורת כאשר חלק מהן שימשו ביקורת ליותר מאישה אחת בניסוי.  93 הנתונים מבוססים על **

 .330הביקורת כולל הכפולים הוא  הכל
 

 חודשים 85לאחר ההשוואה ובקרב קבוצת  תכניתבהמשתתפות : שיעורי תעסוקה בקרב 0-גלוח 
 )לאחר הזיווג(

 תכניתהשתתפו ב 
N=97 

 ביקורת
N=71 

 

T0 0 0 בכניסה  

T1  60 33 חודשים 34אחרי  

 *63 60 33 הפרש
*P<0.05 

נקודות אחוז  63-עלה ב תכניתור התעסוקה בקרב הנשים שהשתתפו בכי שיע עולהת הזיווג ותוצאמ

 .300%-ב, כלומר עלה יותר מאשר בקרב הנשים בקבוצת הביקורת


