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  זור הקווקז פרסומים נוספים העוסקים באוכלוסיית עולי א
  :המועצות לשעבר- המועצות לשעבר ובבני נוער עולים מברית- שבברית

  
 . ממצאי מחקר-קליטת בני נוער וילדים עולים יוצאי אזור הקווקז . 1998. ג, נועם; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  .328-98-דמ
  

- ות לשעבר במוסדות עלהמועצ-השתלבות עולי ברית. 2002. א, כץ; .ו, קונסטנטינוב; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן
  .02-395- דמ.ח" מעקב אחרי עולים שלמדו במכינות בשנת תשנ- 3דוח : תיכוניים ואקדמיים

  
תיכוניים - המועצות לשעבר במוסדות על-השתלבות עולי ברית. 2000. ו, קוסטנטינוב; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  .00-356-דמ. " עולים הלומדים בשנה א-  2דוח : ואקדמיים
  

- המועצות לשעבר במוסדות על- השתלבות עולי ברית. 1999. ו, קונסטנטינוב; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן
  .99-347-דמ. ח" עולים שלמדו במכינות בשנת הלימודים תשנ- 1דוח : תיכוניים ואקדמיים

  
  .99-346- דמ. עליית יהודי ההר-בין קווקז לישראל . 1999. ח, ברם

  
אנתרופולוגי של אוכלוסיית יוצאי " מיפוי): "יהודי מזרח קווקז(ם עליית היהודים ההרריי. 1997. ח, ברם
  .ירושלים, מכון ברוקדייל ומחלקת המחקר במשרד לקליטת העלייה-וינט'חובר בעבור ג. קווקז

  
הערכת צרכים של ילדים צעירים ממוצא קווקזי . 2003. ט, דולב; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן; .י, שורק; .ר, גרבר

קבוצות המיקוד עם נציגי : דוח ביניים. שדרות, קריית ים, אור עקיבא:  בשלושה יישוביםובני משפחותיהם
  ).עומד להתפרסם. (ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. המשפחות ונציגי השירותים

  
, רווחה חברתית: נוער בישראל. 2002. "ג, חביב; .ח, עסבה- אבו; .מ, מולכו; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן; .י, הראל
, מכון ברוקדייל-וינט'ג). 1998(סיכום ממצאי המחקר השני . אות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומיברי

  .02-54-פמ. אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. ירושלים
  

תכנון אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוער בעיר פתח . 2004. ל, יורוביץ; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
  .04-439-דמ. ממצאי המחקר והמלצות ועדת ההיגוי : תקווה

  
 דוח -הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער . 2001. ת, רייפלד; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן; .מ, נבות-כהן

  .01-381-דמ. מחקר
  

 :המועצות לשעבר-קליטת בני נוער עולים מברית. 1998. מ, וולפסון; .פרנקוביץ ש-אלנבוגן; .ג, נועם
  .98-297- דמ.ממצאים ממחקרים בחמישה יישובים

  
, צרכים: השתלבות יוצאי קווקז בישראל). טרם פורסם. (ט, דולב; .י, שורק; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן; .י, קינג

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט' ג.מדיניות ואתגרים לעתיד
  

  .98-326- דמ.קליטתם של עולי קווקז בשנות התשעים. 1998. י, קינג
  

  . 91037ירושלים , 3886. ד.ת, וינט'גבעת הג, מכון ברוקדייל-וינט'ג-להזמנות ופרסומים ניתן לפנות למאיירס
 .02-5612391: פקס, 02-6557400: טלפון
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  תקציר
  

, המועצות לשעבר- עולים מאזור הקווקז בברית60,000- עלו לישראל כ90-בגל העלייה של שנות ה

קבוצת עולים זו מורכבת ברובה המכריע . בלקריה ועוד-קברדינו, אגסטאןד, ן'אזרבייג: מהרפובליקות

העולים מאזור ). והרי'ג( טאטית יהודית - בעלי זהות ייחודית ושפה ייחודית "הרריים"מיוצאי קווקז 

  . יישובים19- מהם מרוכזים ב80%-ולכן כ, הקווקז נוטים להתגורר בארץ בסמוך למשפחה המורחבת

  

רבו דיווחיהם של נותני השירותים על קשיי קליטה ייחודיים איתם , של גל עלייה זהבשנים הראשונות 

מכון ברוקדייל ערך מחקר בקרב -וינט'ג- מאיירס1997בשנת , לאור זאת. מתמודדים יוצאי קווקז

, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, בשיתוף משרד הקליטה, אוכלוסיית יוצאי קווקז בישראל

  .ישראל-וינט'גמשרד השיכון ו

  

בשליש : חשפו תמונת מצב מדאיגה) 1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן (1997ממצאי המחקר משנת 

  רבע , זאת ועוד;  לא היה מפרנס כלל14%-וב, היה מפרנס אחד בלבד) הוריות-הדו(משפחות בני הנוער 

שיעור בני . ים הבסיסייםיומי-האמהות דיווחו כי הכנסותיהן אינן מספיקות לכיסוי הצרכים היום) 24%(

. ובלט הקושי להתמודד עם אתגר השליטה בשפה העברית; 10%הנוער שאינם לומדים כלל עמד על 

 התקשו לענות על שאלות 36%-ו,  מבני הנוער דיווחו כי התקשו להבין את הנאמר בשיעור17%, לדוגמה

ר קשרים חברתיים עם דיווחו על היעד) 40%-כ(חלק ניכר . במבחנים בשל הקושי בשפה העברית

ורק מעטים השתתפו במסגרות , כרבע דיווחו על מחסור בקשרים חברתיים בכלל, ישראלים ותיקים

  .לחינוך בלתי פורמלי

  

ופיתוח מענים , הממצאים ממחקר זה היוו בסיס לשינוי מדיניות הסיוע כלפי בני הנוער יוצאי קווקז

פיתוח תכנית , הרחבת שעות הזכאות לסיוע לימודיכגון , )שלא הופעלו קודם לכן(ייחודיים בעבורם 

והגדלת מספר המגשרות ,  שהתמקדה בשיפור ההישגים הלימודיים-במימון משרד הקליטה , א"פל

לאור המאמצים ). טרם פורסם, ראה קינג ואחרים, לפירוט מכלול השירותים ליוצאי קווקז(החינוכיות 

 עלה הצורך לחזור ולבחון את תהליך ההשתלבות של ,הרבים שנעשו על מנת לסייע בקליטת קבוצה זאת

מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס, לפיכך. ואת השלכות מדיניות הסיוע על מצבם, בני הנוער יוצאי קווקז

משרד החינוך ומשרד , ישראל-וינט'בשיתוף ג,  מחקר נוסף בקרב בני הנוער יוצאי קווקז2002ערך בשנת 

  .הקליטה

  

לבחון את השינויים שחלו , 2002 תמונת המצב לגבי בני הנוער יוצאי קווקז בשנת המחקר נועד להציג את

ולנסות להבין את , לבדוק את דפוסי השימוש בסוגי העזרה השונים, 2002- ל1997במצבם בין השנים 

  .השלכות מדיניות הסיוע

  

,  ואילך1989נואר שעלו לישראל מי, 18-14גילאי ,  בני נוער432הנתונים נאספו בקרב מדגם ארצי של 

ם דיווחה הֵא) 1: ( לפי אחד משני הקריטריונים"הרריות"אשר אמהותיהם זיהו עצמן יוצאות קווקז 

ם הגדירה עצמה יהודיה הֵא) 2(-ו, )והרי'ג(שהשפה המדוברת בביתה בילדותה הייתה טאטית יהודית 

  .קווקזית

  



  

  ii

ביצוע המחקר . ם שרובם יוצאי קווקזידי מראייני-על, 2002ספטמבר -הראיונות התבצעו בחודשים מאי

דמוגרפי ובעקבותיו שאלון -ם לשם קבלת מידע סוציוריאיון עם הֵא) 1: (נערך בשלושה שלבים עיקריים

אל פנים עם בני -ריאיון פנים) 2(; על מנת להבטיח שילדיה מתאימים להיכלל באוכלוסיית המחקר, סינון

ביצוע קבוצות מיקוד עם בני נוער יוצאי קווקז בעלי ) 3 (;הנוער ולאחריו נמסר להם שאלון למילוי עצמי

 . עם סטודנטים ועם מורים, מאפיינים שונים
  

, תחילה נביא לקט ממצאים מרכזיים במגוון התחומים שנבדקו במחקר. בתקציר יש שני חלקים עיקריים

בני נוער יוצאי ונציג המלצות לכיווני פעולה להמשך הסיוע בקליטת , ולאחר מכן נדון בממצאים אלה

  . קווקז

  

  לקט ממצאים עיקריים. 1
   מאפייני משפחות בני הנוער1.1

, 2002מצב משפחות בני הנוער יוצאי קווקז טוב יותר בשנת , דמוגרפים-בחלק מההיבטים הסוציו

חלה ירידה בשיעור המועסקים : המעמד התעסוקתי של ההורים גבוה יותר. 1997בהשוואה לשנת 

, חלה עלייה בשיעור המועסקים במכירות ושירותים, ומנגד, )צועיים או מקצועייםבלתי מק(כפועלים 

  . מגמה זו בולטת יותר בקרב האמהות. ניהוליים ואקדמיים, טכניים, ואף במקצועות חופשיים, בפקידות

  

תיכונית -למרות שכמחצית ההורים הם בעלי השכלה על, אולם. גם השכלתם של ההורים גבוהה יותר

 בקרב גילאים מקבילים באוכלוסייה 32%-בהשוואה ל,  מהם יש השכלה אקדמית13%-ק לר, ומעלה

  ).2002, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(היהודית בארץ 

  

לעומת , 26%(הוריות - אחוזים גבוהים יותר מבני הנוער חיים במשפחות חד2002בשנת , לעומת זאת

  . ה אינו עובד ממשפחות אלה ההור43%-ב, מעבר לכך). 1997 בשנת 14%

  

כשליש ,  מהמשפחות אין מפרנס כלל19%-ב: חלק מהמשפחות עדיין מתמודדות עם קשיים כלכליים

הקשיים ". ממוצע"וכשליש נוסף כ, "לא טוב"מבני הנוער העריכו את המצב הכלכלי של משפחתם כ

י שיפורט כפ, הספר ומחוצה לו-הכלכליים של חלק מהמשפחות מקשים על בני הנוער בהשתלבות בבית

  .   בהמשך

 
   השליטה בשפה העברית1.2

ואילו במחקר ,  שנים4.8 הוותק הממוצע של בני הנוער יוצאי קווקז עמד על 1997במחקר שנערך בשנת 

אין זה מפתיע שבין השנים חל שיפור , משום כך.  שנים בממוצע8.4 -הנוכחי הם ותיקים הרבה יותר 

 מכלל בני הנוער דיווחו כי הם יכולים 84%, כיום, דוגמהל. בשליטה בשפה העברית בקרב בני הנוער

באופן ", )1997בשנת , בהתאמה, 65%- ו67%לעומת ( לכתוב מכתב בעברית 81%-ו, לקרוא מכתב בעברית

  ". חופשי או כמעט חופשי

  



  

  iii

 דיווחו על קושי 27%במחקר הנוכחי , לדוגמה. הספר-השיפור בשליטה בעברית מתבטא גם במסגרת בית

, עם זאת. 1997 בשנת 36%לעומת ,  על שאלות בבחינות בשל קושי בשליטה בשפה העבריתלענות

, הספר-הממצאים מעידים על שיעורים לא מבוטלים של בני נוער שעדיין מתקשים בשפה העברית בבית

  . וקושי זה עשוי להוות בשבילם מכשול בהישגיהם הלימודיים

  

חלה נסיגה )  שנים6בעלי ותק של עד (שים יחסית בארץ חשוב לציין כי בקרב בני נוער החד, כן-כמו

, 2002בשנת , לדוגמה. 1997בהשוואה לבני נוער בעלי ותק דומה בשנת , במידת השליטה בשפה העברית

בקרב , זאת ועוד. 1997 בשנת 85%לעומת ,  דיווחו כי הם יכולים לשוחח בעברית באופן חופשי64%רק 

 דיווחו כי הם מתקשים להבין את מה שהמורים 31%, 2002 בשנת  שנים6התלמידים בעלי ותק של עד 

  .1997 בשנת 19%לעומת , אומרים בשיעור

  

   היחסים בין בני הנוער לבין משפחותיהם1.3

. ממצאי המחקר מצביעים על תמונה חיובית של קשרים בין בני הנוער יוצאי קווקז לבין משפחותיהם

.  קל להם לשוחח עם בני משפחתם על עניינים שמטרידים אותםהרוב המכריע מכלל בני הנוער דיווחו כי

 דיווחו כך ביחס 77%: תמונה זו אף חיובית יותר מזו שנמצאה ביחס לכלל התלמידים בישראל

ממצאים אלה מנוגדים לתפיסה המקובלת ). 2002, הראל ואחרים( ביחס לאבותיהם 65%-לאמהותיהם ו

ולערעור היחסים בין הילדים ,  הקשרים בתוך המשפחהשמשפחות במצבי מעבר נוטות יותר לפירוק

הספר אינם עולים בקנה אחד עם -גם הממצאים ביחס למידת המעורבות של ההורים בבית. להוריהם

לפיהן ההורים של התלמידים יוצאי קווקז אינם מתמידים , התפיסות הרווחות בקרב אנשי המקצוע

ייתכן . הספר-שהוריהם יודעים מה קורה איתם בביתרוב התלמידים דיווחו . בקשר עם מערכת החינוך

-שהפער בין תשובות בני הנוער לבין תפיסות אנשי המקצוע נובע מכך שההורים יודעים מה קורה בבית

, עם זאת. יותר מאשר באמצעות הקשר עם אנשי המקצוע במערכת החינוך, הספר מפי בני הנוער עצמם

 למעלה -ורים לתמוך בלימודים של ילדיהם באופן מעשי המחקר כן מצביע על קשיים ביכולתם של הה

  .אינם יכולים לסייע להם בהכנת שיעורי בית) כולל ההורים(ממחצית בני הנוער דיווחו כי בני משפחתם 

  

  הספר- השתלבות בבית1.4

 -  8%- במסגרת שבפיקוח משרד החינוך ו- 86%: הרוב המכריע של בני הנוער לומדים במסגרת כלשהי

שישה אחוזים מבני הנוער ). ספר בחסות משרד העבודה והרווחה-לרוב בבתי( אלטרנטיבית במסגרת

הרוב המכריע מתלמידי החטיבות העליונות לומדים במסלול לקבלת , זאת ועוד. אינם לומדים כלל

רוב התלמידים .  מהבנים67%- מהבנות ו83%:  מהם במסלול לתעודת בגרות מלאה75%; תעודת בגרות

ורובם שואפים , )1997 בשנת 59%לעומת , 2002 בשנת 69%(לגשת לכל בחינות הבגרות מתכוונים 

  .מחציתם לתואר אקדמי, ספר תיכון-להמשיך וללמוד לאחר סיום לימודי בית

  

המידע שנאסף במסגרת המחקר מאפשר לאמוד את שיעור התלמידים שיהיו זכאים לתעודת בגרות 

 ניתן 17-בקרב יוצאי קווקז בני ה. תיהם לגשת לבחינות הבגרותעל בסיס הצהרת כוונו, בסיום לימודיהם

אך אומדן זה , 1997בנושא זה חל שיפור רב ביחס לשנת .  יהיו זכאים לתעודת בגרות39%להעריך כי 

  .52% -ב "ארצי באוכלוסייה היהודית בשנת תשס-עדיין נמוך מהנתון הכלל
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  קושי והצלחה במקצועות הלימוד

 דיווחו כי 43%, 2002בשנת . 2002- ו1997לונות במקצועות הלימוד דומה בשנים היקף הקשיים והכיש

, 13%- ו45%לעומת ,  נכשלו בשלושה מקצועות או יותר14%-ו, הם מתקשים בשלושה מקצועות או יותר

 שיעורים גבוהים יותר מבני הנוער לומדים 2002חשוב לזכור שבשנת , עם זאת. 1997בשנת , בהתאמה

המאופיין בדרישות לימודיות גבוהות , ים גבוהים יותר מהם לומדים במסלול לבגרות מלאהואחוז, בכלל

ניתן היה לצפות לקשיים ולכישלונות רבים יותר , במצב זה. ובצורך בשליטה טובה בשפה העברית, יותר

ים ייתכן שהדמיון בהיקף הקשיים והכישלונות מעיד על שיפור בהשתלבות בלימוד, לאור זאת. בלימודים

  .ובהישגים בלימודים של התלמידים יוצאי קווקז

  

יש למקד את תשומת הלב באחוז הלא מבוטל של בני נוער שדיווחו שהם מתקשים בשלושה מקצועות או 

של תלמידים שדיווחו שקיבלו ציון נכשל בשלושה מקצועות , אך משמעותית, ובקבוצה קטנה יותר, יותר

רית כעל אחד המשתנים הקשורים לקשיים ולכישלונות הממצאים מצביעים על קושי בעב. לפחות

מתקשים , תלמידים שנתקלו בקשיים משמעותיים בקריאת חומר לימודי בעברית, לדוגמה. בלימודים

 מקצועות בממוצע בקרב תלמידים שאינם מתקשים בקריאה 2.0לעומת ,  מקצועות לימוד4.2-בממוצע ב

  . בעברית

  

  סיוע לימודי

הורחב הסיוע הלימודי לתלמידים ) 1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן (1997 משנת בעקבות ממצאי המחקר

 בקרב תלמידים שדיווחו כי קיבלו סיוע 55%-קיימת עלייה מ: והדבר אכן משתקף בנתונים, יוצאי קווקז

  . 2002 בשנת 80%-ל, 1997לימודי בשנת 

  

עזרה בהכנת שיעורי , שיעורי עזר: הספר-התלמידים יוצאי קווקז נהנים ממגוון סוגי סיוע בין כותלי בית

ידי תלמידים -ועזרה בלימודים הניתנת על, )לשם רכישת ספרי לימודי ונסיעות(עזרה כלכלית , בית

 35%ספר והשתתפו בה -א הינה תכנית ההתערבות המרכזית שהופעלה מחוץ לבית"תכנית פל. אחרים

והתלמידים בעלי קשיים , ם יותר בארץהתלמידים החדשי. מהתלמידים ביישובים בהם היא מופעלת

, הרוב הגדול מהתלמידים שקיבלו סיוע, זאת ועוד. נהנו מסיוע רב יותר, וכישלונות רבים יותר בלימודים

הדגישו , ספרי-בית-א במערך הסיוע החוץ"בשל מרכזיותה של תכנית פל. הביעו שביעות רצון גבוהה מכך

להכניס , ובהתאם לכך, חון האם צורכי התלמידים השתנושיש צורך לב, אנשי המקצוע שליוו מחקר זה

  . שינויים בפעילות התכנית

  

הנתונים מלמדים כי הצרכים בנושא , למרות שרוב התלמידים יוצאי קווקז נהנים מסיוע לימודי כלשהו

הן בקרב התלמידים שמתקשים במספר רב של מקצועות והמעוניינים לקבל סיוע , זה עדיין לא מסופקים

והן בקרב התלמידים שמתקשים במקצוע ;  מהתלמידים שמתקשים בארבעה מקצועות או יותר83% -

  .  מהם60% -אחד 

  

  הספר- הקשר עם צוות בית

הספר גם -ממצאי המחקר מלמדים כי התלמידים יוצאי קווקז רואים בצוות בית, בנוסף לסיוע הלימודי

דיווחו שיש להם למי לפנות כשהם ) 95%(כמעט כל התלמידים . להתייעצות בנושאים שונים" כתובת"
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, הספר-שבעים ואחד אחוזים מהתלמידים אכן שוחחו עם מישהו מצוות בית. הספר-נתקלים בבעיה בבית

אך , הרווחת לשיחות היא המחנכת" כתובת"ה. הביעו שביעות רצון מכך,  מהתלמידים ששוחחו68%-ו

  .הספר-יתרבים מהתלמידים פנו גם ליועצת או למורה אחרת מצוות ב

  

. הספר-ממצאים נוספים מלמדים על תפיסה חיובית של התלמידים יוצאי קווקז את הקשר עם צוות בית

 סבורים כי 70%-ולמעלה מ, הספר כלפיהם-הביעו שביעות רצון מיחס צוות בית) 87%(רוב התלמידים 

נראה כי .  הוגנתושהמורים מתייחסים לתלמידים בצורה, ניתן לקבל מהמורים עזרה נוספת בעת הצורך

מצביעים על שיפור כללי שחל עם השנים בתקשורת , שמוצגים בדוח בהרחבה, ממצאים אלה ואחרים

 79%, לדוגמה, 2002בשנת . הספר-תלמיד בין התלמידים יוצאי קווקז לבין סגל בית-וביחסי מורה

הספר -ת בית מהם ציינו שלצוו23%(הספר אכפת ממצבם החברתי -מהתלמידים ציינו כי לצוות בית

- לצוות בית"אכפת מאוד" בלבד מהם ציינו כי 3%כאשר  (1997 בשנת 61%לעומת , ")אכפת מאוד"

ספרם חיובית יותר מזו שנמצאה בקרב -חשוב לציין כי תפיסת התלמידים יוצאי קווקז את בית). הספר

  ). ורסמוהנתונים טרם פ (2002ובשנת ) 2002, הראל ועמיתיו (1998כלל התלמידים בארץ בשנת 

  

  הנשירה הגלויה

 מתייחסת "נושר"הגדרת המושג . הוא הנשירה הגלויה, אחד הנושאים שנבחן במחקר הנוכחי בהרחבה

או לומדים במסגרות ,  שלא סיימו את לימודיהם התיכוניים ושאינם לומדים כלל17-14לבני הנוער גילאי 

 מצביעים על שיפור משמעותי 2002נת ממצאי המחקר בש). שאינן בפיקוח משרד החינוך(האלטרנטיביות 

 6%-ל, 1997 בשנת 10%-מ(חלה ירידה מובהקת בשיעור בני הנוער שאינם לומדים כלל : בתמונת הנשירה

, כן-כמו). בהתאמה, 8%- ל15%-מ(ובשיעור בני הנוער שלומדים במסגרות אלטרנטיביות , )2002בשנת 

שיעורי הנשירה הגלויה , עם זאת. ים לחזור ללמודלמעלה ממחצית בני הנוער שאינם לומדים כלל מתכוונ

המועצה ( נושרים 4%: א"עדיין גבוהים בהשוואה לשיעורים בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בשנת תשס

  . מבני הנוער יוצאי קווקז14%-בהשוואה ל, )2002, הלאומית לשלום הילד

  

בשנת . יים בדפוסי הנשירה הגלויההממצאים מצביעים על הבדלים משמעותיים בין הבנים לבנות בשינו

שינוי זה גדול . 1997 בלבד בשנת 72%לעומת ,  מהבנות למדו במסגרות בפיקוח משרד החינוך90%, 2002

ויכול להעיד על השינוי , )2002 בשנת 83%-ל, 1997 בשנת 77%-מ(בהרבה מהשינוי בקרב הבנים 

 לעלייה הדרמתית שצוינה באחוז במקביל. המשמעותי שחל בתפיסת חשיבות ההשכלה בשביל בנות

ירד שיעור הבנות שלומדות במסגרות , הספר בפיקוח משרד החינוך-הבנות שמשולבות בבתי

בקרב הבנים חלה עלייה מסוימת ). 2002 בשנת 3%-ל, 1997 בשנת 23%-מ(האלטרנטיביות בצורה ניכרת 

אחוז הבנות שאינן ). 2002 בשנת 13%-ל, 1997- ב8%-מ(בשיעור הלומדים במסגרות האלטרנטיביות 

ואילו אחוז הבנים שאינם , )2002 בשנת 7%-ו, 1997 בשנת 5%(לומדות כלל נותר דומה בין השנים 

והוא נמוך כעת בהשוואה ) 2002 בשנת 4%-ל, 1997 בשנת 15%-מ(לומדים כלל ירד באופן משמעותי 

  . לבנות

  

 אינם לומדים 19%; סגרת אלטרנטיבית לומדים במ59%: בני הנוער הנושרים נשאלו על עיסוקם כיום

שיעור בני הנוער ). אינם לומדים ואינם עובדים" (מנותקים" מבין הנושרים 22%-ו; אך עובדים, כלל

 בשנת 3.5%-ל, 1997 בשנת 6.7%-ירד מ, 17-15מקרב כלל בני הנוער יוצאי קווקז גילאי " מנותקים"ה
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ונמוך , )7.5%(אוכלוסייה בישראל באותה שנה שיעור זה נמוך מהשיעור המקביל בקרב כלל ה. 2002

  ).2003, ס"למ) (5.5%(מהשיעור המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית 

  

-הסיבות המרכזיות שהועלו על. בני הנוער הנושרים נשאלו מדוע הפסיקו ללמוד במסגרות הנורמטיביות

לא "ובגלל ש, בלימודיםקושי , הספר-חוסר שביעות רצון מבית: הספר וללימודים-ידם קשורות לבית

ידי בני נוער בקבוצות אחרות -סיבות אלו דומות לסיבות שהועלו על". לא מעוניינים ללמוד"או " מתחשק

בקרב אנשי המקצוע רווחת התפיסה שהסיבה העיקרית לנשירה ). 2001, נבות ואחרים-כהן(של נושרים 

-  מהם עזבו את בית6%ער עולה כי מתשובות בני הנו. הספר היא הצורך לסייע בפרנסת המשפחה-מבית

  . בגלל שנאלצו לסייע בפרנסת המשפחה3%ועוד , הספר משום שהעדיפו לעבוד

  

  הנשירה הסמויה

ישנם בני נוער אחרים שנמצאים במערכת , הספר שבפיקוח משרד החינוך-בנוסף לתלמידים שנשרו מבתי

הספר בשלב -כון לעזוב את ביתאך הם בעלי התנהגויות או מאפיינים המעמידים אותם בסי, החינוך

  ."נושרים סמויים"תלמידים אלה מכונים . רבהספר את הֵמ-או לא להפיק מבית, מסוים

  

הערכה עצמית של התלמיד את , הספר-היעדרויות מרובות מבית: היבטי הנשירה הסמויה שנבדקו הם

, נות לאלימותקורב, תחושת דחייה חברתית, הספר-תחושת ניכור כלפי בית, "חלש"עצמו תלמיד 

  . והתנהגות אלימה

  

: הספר-הביטוי הבולט ביותר של הנשירה הסמויה שנמצא במחקר הנוכחי הוא היעדרויות מרובות מבית

אחוז זה . שליש מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו כי נעדרו מארבעה ימי לימודים ויותר בחודש האחרון

ויות מלימודים עלולות להיות ביטוי לקושי היעדר). 15% (1997גבוה בהרבה מהאחוז המקביל בשנת 

ניתן לשער כי עצם ההיעדרות , כן-כמו. וסממן ראשון לקראת נשירה גלויה, הספר-בהסתגלות לבית

  .הספר ומשיעורים פוגמת בסיכויי ההצלחה בלימודים-מבית

  

כזיות התלמידים העלו סיבות מר, אולם. מחצית התלמידים נעדרו בגלל סיבות אישיות או משפחתיות

שישה אחוזים . הכנת שיעורי בית וקשיים בלימודים-אי, תחושת שעמום: נוספות הקשורות ללימודיהם

ממצא זה מהווה חיזוק נוסף לכך שהצורך . הספר בשל הצורך לעבוד-בלבד מהתלמידים נעדרו מבית

  . הספר-לתרום לפרנסת המשפחה אינו מהווה סיבה מרכזית לנשירה מבית

 
: אך בשיעורים נמוכים יותר, ווקז מאופיינים בהיבטים נוספים של הנשירה הסמויההתלמידים יוצאי ק

 בתחושת דחייה 2%-ו, הספר- בתחושת ניכור כלפי בית9%,  מאופיינים בהיבט של התנהגות אלימה14%

מאופיינים בביטויים רבים יותר של , התלמידים שמתקשים ושנכשלים יותר בלימודים, כצפוי. חברתית

 3.4-מתקשים ב, תלמידים המאופיינים בשני ביטויים לפחות מבין אלה שנמנו, לדוגמה. ויהנשירה סמ

לעומת תלמידים שאינם מאופיינים כלל בביטויי ,  מקצועות בממוצע1.8-מקצועות בממוצע ונכשלים ב

  . מקצועות בממוצע0.5- מקצועות בממוצע ונכשלים ב1.8-אשר מתקשים ב, הנשירה הסמויה

  



  

  vii

   לימודי וקשיים כלכלייםמחסור בציוד

, נראה כי הקשיים הכלכליים עמם מתמודדות חלק לא מבוטל ממשפחות בני הנוער יוצאות קווקז

אחוזים גבוהים . חמישית התלמידים דיווחו שהם מקבלים סיוע כלכלי. הספר-משפיעים על השילוב בבית

בעיקר על מחסור במחשב אישי (י  מהתלמידים דיווחו על מחסור בציוד לימוד31%: יותר דיווחו על קושי

וכשליש ציינו את הקושי , הספר על הקושי הכלכלי-כרבע שוחחו עם מישהו מצוות בית; )וספרי לימוד

 מהתלמידים 14%, זאת ועוד. הכלכלי כאחד משני הנושאים שמטרידים אותם במידה הרבה ביותר

,  מהתלמידים שכבר מקבלים סיוע18%-ו, דיווחו כי היו רוצים לקבל סיוע, שאינם מקבלים סיוע כלכלי

  .דיווחו על צורך נוסף בתחום זה

  

   השתלבות חברתית1.5
, בכלל, תחום מרכזי נוסף בתהליך הקליטה של בני הנוער יוצאי קווקז הוא השילוב החברתי עם בני נוער

 ממצאי המחקר מלמדים כי חל שיפור בהיבטים שונים של. בפרט, ועם בני נוער ישראלים ותיקים

חבר "בין היתר ניתן להזכיר כי לרוב הגדול מבני הנוער יש . השתלבותם החברתית של בני נוער אלה

 מהתלמידים דיווחו כי בשנת הלימודים האחרונה קרה שתלמידים אחרים לא רצו להיות 6%ורק ; "נפש

.  החברתיתחלק מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו על קשיים בהשתלבותם, עם זאת. איתם והם נשארו לבד

הקשיים בהשתלבות .  לעתים קרובות13%-ו, קרוב למחצית בני הנוער חשו בדידות לפעמים, לדוגמה

במסגרות (בהשוואה ללומדים , החברתית בולטים יותר בקרב בני הנוער שאינם לומדים כלל

בלבד  76%-לעומת ל, "חבר נפש"יש ) 84%(למרבית הלומדים , לדוגמה). הנורמטיביות והאלטרנטיביות

  .מבני הנוער שאינם לומדים כלל

  

ניתן להצביע על שיפור גם בקשרים החבריים בין בני הנוער יוצאי קווקז לבין בני הנוער הישראלים 

ורובם המכריע שבעי רצון , למרבית בני הנוער יוצאי קווקז יש חבר ישראלי ותיק אחד לפחות. הוותיקים

נראה כי , עם זאת). 1997 בשנת 86%לעומת , 2002 בשנת 95%(מיחס הישראלים הוותיקים כלפיהם 

, לדוגמה. הספר-הקשרים החברתיים בין יוצאי קווקז לישראלים ותיקים מתמצים בעיקר בין כותלי בית

על אף ההתנסות , זאת ועוד. שליש מבני הנוער כמעט לא יצאו לבילוי משותף עם ישראלים ותיקים

עדיין תפיסת היחסים בין קבוצות בני , קווקז בשילוב החברתיהאישית החיובית של רוב בני הנוער יוצאי 

למעלה ממחצית בני הנוער יוצאי קווקז העריכו שבני נוער ישראלים , לדוגמה. הנוער אינה חיובית

ושבני נוער עולים ובני נוער ותיקים אינם , ותיקים ובני נוער עולים מסתכסכים ורבים לעתים קרובות

  . מבינים אלה את אלה

  

   פעילות פנאי והשתלבות בחינוך הבלתי פורמלי1.6
 השתתפו בתכניות 29%: שיעור בני הנוער יוצאי קווקז שהשתתפו בחינוך הבלתי פורמלי נמוך יחסית

 בפעילות התנדבותית 15%-ו,  השתתפו בחוג כלשהו26%, לשילוב חברתי המיועדות ליוצאי קווקז בלבד

  : דים בעיר פתח תקווה נמצאו שיעורים גבוהים בהרבהבקרב כלל התלמי, לצורך השוואה. או הדרכה

). 2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן( בפעילות התנדבותית או הדרכה 38%- השתתפו בחוגים ו45%-כ

  .אם בכלל, בני הנוער יוצאי קווקז הנושרים השתתפו בפעילויות כאלה בשיעורים נמוכים עוד יותר

  

אחוז המשתתפים , סית בחינוך הבלתי פורמלי בקרב יוצאי קווקזעל אף שיעורי ההשתתפות הנמוכים יח

  . כאשר מרבית הגידול חל בקרב הבנים, 2002- ל1997עלה באופן מובהק בין השנים 
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   עבודה בשכר1.7
בעיקר בקרב , )2002 בשנת 26%-ל, 1997 בשנת 35%-מ( ירד שיעור בני הנוער שעבדו בשכר 2002בשנת 

היקף העבודה במהלך שנת , ובקרב התלמידים; הממוצע שבני הנוער עבדופחת מספר השעות ; הלומדים

  ,  מבין הלומדים במסגרות נורמטיביות עבדו במהלך שנת הלימודים9%: הלימודים היה נמוך מאוד

 בשנת 16%-מ(שיעור מחפשי העבודה עלה , עם זאת.  בקרב הלומדים במסגרות אלטרנטיביות14%-ו

  ).2002 בשנת 33%-ל, 1997

   

למרות שהסיוע . שלישים מבני הנוער העובדים ציינו כי הם עובדים בעיקר כדי לממן לעצמם דמי כיס-שני

שליש מבני הנוער העובדים ציינו שהם , הספר-בפרנסת המשפחה לא צוין כסיבה מרכזית לעזיבת בית

כלכלי של לא נמצא קשר בין עבודת בני הנוער לבין הערכתם את מצבה ה, עם זאת. עובדים לצורך כך

  . משפחתם

  

   התנהגויות סיכון 1.8
נאסף , שתיית משקאות אלכוהוליים ועישון, שימוש בסמים, אלימות: המידע בנושא התנהגויות סיכון

נתוני המחקר מצביעים על שתי מגמות . תוך הבטחת אנונימיות מלאה, באמצעות שאלונים למילוי עצמי

לעומת כלל בני , יינים בפחות התנהגויות סיכון שונותבני הנוער יוצאי קווקז מאופ, האחת: מפתיעות

להלן . בקרב הבנות יוצאות קווקז חלה עלייה חדה במעורבות בהתנהגויות סיכון, והשנייה; הנוער בארץ

  .הממצאים העיקריים

  
  אלימות

שיעור בני הנוער יוצאי קווקז שדיווחו שהשתתפו בהתנהגות אלימה נמוך מעט מהשיעור בכלל , כאמור

שבני נוער יוצאי קווקז , ממצא זה עומד בניגוד לתפיסה של רבים מנותני השירותים. וכלוסייההא

 היו מעורבים בקטטות 37%: שיעור זה מדאיג למדי, עם זאת. מעורבים יותר מאחרים בהתנהגות אלימה

 מהתלמידים עולי 44%-ו,  מכלל התלמידים היהודים40%לעומת , לפחות פעם אחת בשנה האחרונה

: העלייה בהיקף תופעה זו בקרב הבנות מדאיגה במיוחד). 2002, הראל ואחרים(המועצות לשעבר -יתבר

אחוז הבנות יוצאות קווקז שהיו מעורבות בקטטות , יתרה מזאת. 2002 בשנת 25%-ל, 1997 בשנת 9%-מ

-ובקרב התלמידות העולות מברית, )18%(גבוה מהשיעור בקרב התלמידות באוכלוסייה היהודית 

שיעור המעורבים בקטטות גבוה במיוחד בקרב הלומדים ). 2002, הראל ואחרים) (22%(מועצות לשעבר ה

 - 16%: בני הנוער יוצאי קווקז דיווחו גם על היותם קורבנות לאלימות). 50%(במסגרות האלטרנטיביות 

  .  לגנבה- 23%-ו, היו קורבנות לתקיפה פיזית

  

נמצא כי ההסתברות להיות , משפיעים על התנהגות אלימהמשתני לבחינת הגורמים ה-מהניתוח הרב

אפילו בפיקוח על משתנים בלתי תלויים , 2002- ל1997יותר מעורב בקטטות ירדה באופן מובהק בין 

על אף העלייה (הסתברות זו גבוהה יותר בקרב הבנים ). השכלת הורים ועוד, גיל, כגון מין(נוספים 

  .ובקרב הנושרים מלימודים, בקרב בני הנוער הצעירים יותר, )נותבמעורבות בהתנהגות אלימה בקרב הב
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  סמים

מנתוני , לצורך השוואה. פעם בסמים-אחוז אחד בלבד מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו כי התנסו אי

,  מכלל התלמידים בארץ דיווחו על שימוש לא חוקי בסמים5.4%הרשות למלחמה בסמים עולה כי 

  ). 2002, הרבורגר ואחרים-בר(חרונה לפחות פעם אחת בשנה הא

  

בני הנוער שיש להם יותר חברים . כרבע מבני הנוער יוצאי קווקז מכירים מישהו שהשתמש בסמים

 מבני הנוער שאין 20%, לדוגמה. גם מכירים יותר משתמשים בסמים, )הלומדים, קרי(ישראלים ותיקים 

 בקרב בני הנוער שרוב חבריהם 28%ומת לע, להם חבר ישראלי ותיק מכירים משתמש אחד או יותר

חלה , אולם. שיעורי הבנים והבנות המכירים מישהו שהשתמש בסמים דומים מאוד. ישראלים ותיקים

  . 2002 בשנת 30%-ל, 1997 בשנת 16%-מ: עלייה חדה בשיעור הבנות

  

  אלכוהול

קז דיווחו כי שתו משקה  מבני הנוער יוצאי קוו22%: בחינת נושא זה מחזקת את המגמות שנמצאו עד כה

 38%: תופעה זו נפוצה בהרבה בכלל האוכלוסייה בארץ. אלכוהולי לפחות יום אחד בחודש האחרון

). 2002, הראל ואחרים(המועצות לשעבר דיווחו כך - מהתלמידים עולי ברית47%-מהתלמידים היהודים ו

, 2002 בשנת 19%-ל, 1997 בשנת 4%-בקרב הבנות יוצאות קווקז חלה עלייה מובהקת בנושא זה מ

  .2002- ב24%-ל, 1997- ב29%-בהשוואה לירידה שחלה בקרב הבנים מ

  
  עישון

דיווח דומה נמצא בנתוני הרשות .  מעשנים כל יום14%מהם ,  מעשנים סיגריות בתדירות כלשהי21%-כ

ים בדפוסי בני הנוער יוצאי קווקז דומ, במילים אחרות). 2002, הרבורגר ואחרים-בר(למלחמה בסמים 

לעומת (  כי הן מעשנות כל יום 2002חמישה אחוזים מהבנות דיווחו בשנת . העישון לכלל בני הנוער בארץ

 בשנת 16%לעומת ( שהם מעשנים כל יום 2002 מהבנים שדיווחו בשנת 23%-בהשוואה ל, )1997 בשנת 0%

1997  .(  

  

   קשר עם נותני שירותים וצורכי מידע1.9

שיעורי בני הנוער . מידע על הקשר של בני הנוער יוצאי קווקז עם נותני שירותיםבמסגרת המחקר נאסף 

עם השירותים השונים מתחומי החינוך והרווחה נעים ) בהווה או בעבר(יוצאי קווקז הנמצאים בקשר 

בני הנוער נמצאים בקשר בעיקר עם השירותים המיועדים לבני נוער במצבי נשירה או . 19%- ל2%בין 

 35%, לדוגמה. רי בני הנוער שאינם לומדים כלל והלומדים במסגרות האלטרנטיביותק, מצוקה

נמצאים בקשר עם שירות ,  מבני הנוער שאינם לומדים כלל25%-ו, מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות

,  מהלומדים במסגרות הנורמטיביות נמצאים בקשר עם שירות זה2%רק , באופן מפתיע. ביקור סדיר

 מאופיינים 16%-ו, הספר- מהלומדים במסגרות הנורמטיביות מרבים להיעדר מבית32%-למרות ש

בני הנוער שהשתמשו בשירות כלשהו , ביחס לרוב השירותים. בשניים או יותר מביטויי הנשירה הסמויה

 מבני הנוער שהיו בקשר עם שירות המבחן לנוער ציינו 77%, לדוגמה, כך. הביעו שביעות רצון ממנו

- בלבד מהמטופלים על30%, לדוגמה. ישנם גם ביטויים של חוסר שביעות רצון, עם זאת. להםשהוא עזר 

  . ידי שירות ביקור סדיר ציינו כי הוא עזר להם
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מדיווחיהם עולה כי היקף הצורך במידע לא . בני הנוער נשאלו על הנושאים בהם הם זקוקים למידע

.  מבני הנוער זקוקים למידע במגוון רחב של נושאיםועדיין שיעורים גבוהים, השתנה בהשוואה בין השנים

 - הבנים ; הבנות דיווחו על צורך רב יותר במידע על לימודים ועל אפשרויות לקבל ייעוץ בנושאים אישיים

בני הנוער החדשים יותר בארץ דיווחו גם הם על צורך במידע ביחס לאפשרויות . בנושא השירות הצבאי

הסבירו כי לא ידעו , בני הנוער שרצו לפנות לשירותים השונים ולא פנו. לקבל ייעוץ בעניינים אישיים

ובגלל שהם לא יודעים מספיק , בגלל שזה לא מכובד, בגלל המחיר, משום שהתביישו, בדיוק לאן לפנות

  . טוב עברית

  

בין , עבודת השירותים צריכה להתמקד, כי על מנת להיענות לצורכי בני הנוער יוצאי קווקז, אם כן, נראה

. בפרט, ושל בני הנוער במצבי נשירה ומצוקה, בכלל, בכיסוי טוב יותר של בני נוער יוצאי קווקז, השאר

מהנתונים עולה עוד כי העמקת ההיכרות של נותני השירותים עם מאפייני בני הנוער יוצאי קווקז 

ת ובדרישות בין הבנות מהדיווח של בני הנוער על ההבדלים בציפיו. תתרום לשיפור השירותים, וצורכיהם

  .  נגזרת התאמת השירותים לבנות ולבנים בנפרד) 16ראה פרק (והבנים 

  

   הערכת תהליך הקליטה1.10

 מקליטת "מרוצים" 49%- ו"מרוצים מאוד" 26%: בני הנוער הביעו שביעות רצון גבוהה מקליטתם בארץ

. "מרוצים" 57%- ו"צים מאודמרו" 33%: שביעות הרצון מקליטתם האישית אף גבוהה יותר. משפחתם

  . בהתאמה, 64%- ו12%: 1997זו עלייה מובהקת ביחס לשנת 

  

ונמוכה , שביעות הרצון מקליטת המשפחה גבוהה יותר בקרב בני נוער ממשפחות שמצבן הכלכלי טוב

שביעות הרצון מהקליטה האישית נמוכה יותר בקרב בני נוער . הוריות-יותר בקרב בני נוער ממשפחות חד

  . אינם לומדים כללש

  

בקרב בני הנוער שאינם לומדים כלל . עשרה אחוזים מבני הנוער לא היו חוזרים על ההחלטה לעלות לארץ

, השוני בשפה ובתרבות ותחושת ניכור, הם נימקו זאת בעיקר בגלל הקשיים הכלכליים. 28%דיווחו כך 

  .ושהחיים במקום המוצא מעניינים יותר, המצב הביטחוני בארץ

  

  לאומית- זהות תרבותית1.11

מבלי שיהיה חייב , זמנית-מוצגת הטענה שאדם יכול להחזיק במספר זהויות בו) 1997(אצל בן שלום 

בני הנוער . חיזוק לטענה זו עולה מממצאי המחקר. או לנטוש את זהותו המקורית, לבחור בתרבות הרוב

מדיווחיהם עולה .  קווקזים או רוסים,ישראלים, נשאלו במחקר הנוכחי האם הם מגדירים עצמם יהודים

חמישית מבני הנוער , לדוגמה, כך. כי למעלה ממחצית מהם מגדירים עצמם לפי יותר מזהות אחת

 הגדירו עצמם 60%-כ;  מבני הנוער הגדירו עצמם יהודים67%; הגדירו עצמם יהודים וקווקזים יחד

  .מם רוסים בלבד הגדירו עצ5%-ו;  הגדירו עצמם ישראלים39%; קווקזים

  

 4%ורק ,  מסורתיים30%, הגדירו עצמם חילונים או לא דתיים) 66%(הרוב , מבחינת הזהות הדתית

  . הגדירו עצמם דתיים או דתיים מאוד
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   אוריינטציות לעתיד1.12
הקשיים איתם הם מתמודדים : מחקר זה עוסק רבות בחייהם של בני הנוער יוצאי קווקז בהווה

בתחומים )  ומעלה16גילאי (נבדקו אוריינטציות העתיד של בני הנוער , בנוסף. והתחומים בהם חל שיפור

  .תפקידי מגדר ושאיפותיהם האישיות, כגון השירות הצבאי, מרכזיים

  
  השירות הצבאי

 מהבנים 75%רק , עם זאת). 1997 בשנת 92%(מתכוונים לשרת בצבא ) 90%(הרוב המכריע מהבנים 

  .1997 בשנת 39%לעומת , מחצית מהבנות מתכוונות לשרת. רת בצבאשאינם לומדים כלל מתכוונים לש

  

התרומות . וכן ממה הם חוששים בשירות הצבאי, בני הנוער נשאלו במה השירות הצבאי יכול לתרום להם

ללמוד מקצוע או לקבל הכשרה , להיות יותר בוגר ויותר עצמאי: העיקריות עליהן הצביעו בני הנוער הן

הם העריכו כי , מנגד. ולשפר את הכושר הגופני, לשפר את הביטחון העצמי, חברהלהשתלב ב, מקצועית

הבנים . שיבוץ בתפקיד לא מעניין והמשמעת הצבאית, הם ייתקלו בקשיים בעיקר בשל דאגת ההורים

 מהבנות מעונינות לשרת 18%(והבנות חוששות מהסיכון שבשירות הצבאי , הוסיפו חשש מהמאמץ הגופני

לאור השיעור הגבוה של הבנים שאינם מסיימים את . מהטירונות ומיחס המפקדים, )בתפקיד קרבי

קיימת חשיבות רבה לשתף את הגורמים הצבאיים בממצאי , )טרם פורסם, קינג ואחרים(שירותם הצבאי 

ולהרחיב , המחקר הנוכחי לגבי הציפיות והחששות של בני הנוער יוצאי קווקז לקראת שירותם הצבאי

  . של משפחותיהם ושל הקהילה, עם המאפיינים והצרכים של בני הנוער יוצאי קווקזאת היכרותם 

  

. מצאנו לנכון לבחון סוגיה זו ביתר פירוט, בשל השיעור הנמוך יחסית של הבנות שמתכוונות לשרת בצבא

בנות לא ): 66%(בעיקר בגלל סיבות תרבותיות , כי הן אינן רוצות לשרת בצבא, מתשובות הבנות עולה

אך גם בגלל שחבל להן על הזמן ; וכוונה להתחתן, ההורים לא מרשים, בשל דתיות, ריכות לשרת בצבאצ

הבנות העריכו כי הוריהן לא מוכנים שהן ) 48%(כמחצית , בנוסף). 43%(והן צריכות ללמוד או לעבוד 

ריכות לשרת בגלל שבנות לא צ: ידי הבנות עצמן-הסיבות לכך דומות לסיבות שהועלו על. תשרתנה בצבא

  . והמשך לימודים, היעדר ידע מספיק על הצבא, בצבא

  
  שאיפות אישיות ותפקידי מגדר

שינוי זה מתבטא בעלייה . ידי בני הנוער יוצאי קווקז-בין השנים חל שינוי בתפיסת תפקידי המגדר על

, נות כאחדבקרב הבנים והב, בנוסף. ובאחוז הבנות המתכוונות להתגייס לצבא, באחוז הבנות הלומדות

ולאחר שיהיו להם , חלה עלייה חדה בשיעור בני הנוער שמעוניינים שהנשים תעבודנה לאחר החתונה

  . ילדים

  

 נקודות 29של (הפער הגדול בין המינים ביחס ליציאת נשים לעבודה , בהשוואה בין השנים, עם זאת

. ינות לעבוד לאחר החתונההרוב הגדול מהבנות דיווחו כי הן מעוני, 2002בשנת . לא הצטמצם) אחוז

  , גם בקרב הבנים חלה עלייה ניכרת בנושא זה. 2002 בשנת 87%-ל, 1997 בשנת 65%-שיעור זה גדל מ

מגמה דומה נמצאה ביחס לעבודת הנשים לאחר שיהיו להן . 2002 בשנת 58%-ל, 1997 בשנת 32%-מ

 בשנת 52%-ל, 1997 בשנת 42%-מ: בקרב הבנות(אף שחלה עלייה בנושא זה בהשוואה בין השנים . ילדים

מעניין לציין כי הבנים והבנות כאחד נוטים פחות , )בהתאמה, 24%- ל15%-מ: ובקרב הבנים; 2002

  .לתמוך ביציאת נשים לעבודה לאחר שיהיו להן ילדים
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, להערכת בני הנוער קיימים הבדלים בין המינים בדרישות ובציפיות בכל הנושאים שהוצגו בפניהם

יציאה לבילוי עם , פרנסה, השירות הצבאי, עזרה בעבודות הבית וטיפול בבני משפחה: בהםשהבולטים 

עזרה בעבודות הבית : בעיקר בנושאים, הבנות תופסות את ההבדלים כגדולים יותר. חברים וחתונה

  . יציאה לבילוי עם חברים וחתונה, וטיפול בבני משפחה

  

  יוןד. 2
מאפשרים לשרטט , )1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן (1997שנת  המחקר הנוכחי ונתוני המחקר מממצאי

.  את הדינמיקה שחלה במצבם בשנים האחרונותלאפיין ו,תמונת מצב עדכנית על בני הנוער יוצאי קווקז

הרבים שנבחנו במחקר נושאים ה את.  שיפור קליטתםלהמשך זה מאפשר לגזור כיווני פעולה עשירמידע 

 והתנהגויות בלתי  השוויםקבוצת ,הספר-בית, המשפחה:  מרכזייםארבעה תחומיםניתן לרכז ב

  . נורמטיביות

  

   המשפחה2.1

 כמו בעבר, כיום.  בני הנוער יוצאי קווקז מושפע מהאתגרים עמם מתמודדות משפחותיהםשל מצבם

 הנוער מבניכשליש . חלק ניכר מהמשפחות מתמודדות עם קשיים כלכליים משמעותיים, )1997בשנת (

.  בני הנוערעללמצב זה יש השלכות ישירות ". לא טוב"ים את מצבה הכלכלי של משפחתם כמעריכ

 מהשתלבות בפעילות נמנעים ורבים ; שליש דיווחו על מחסור בציוד לימודי עקב קשיים כלכליים,לדוגמה

 דרכים אשר יצמצמו את למצואחשוב , לאור זאת. בשל הקושי הכלכלי, בין היתר, בלתי פורמלית

. הספר והן מחוצה לו- הן בביתהנוערהקשיים הכלכליים של המשפחות על שילובם של בני של כות שלהה

 סיוע,  וכוללות סבסוד התשלום לפעילות בלתי פורמלית, מטרה זו רבות ומגוונותלמימושהדרכים 

  .   ועודלימודיםהענקת מלגות , ברכישת ציוד לימודי

   

 בני נוער רבים מוצאים בהוריהם .להוריהםין בני הנוער  חיוביים בם על קשרימלמדים המחקר ממצאי

 ושיעורים גבוהים דיווחו , בני הנוער בישראלמכללבהיקפים נרחבים יותר אף , ובמשפחתם אוזן קשבת

למעלה ממחצית בני הנוער דיווחו כי אין אף בן , עם זאת. הספר-תם בביתיכי הוריהם מודעים לנעשה א

יש לתת את הדעת ים אלה  חשוביםלממצא. לסייע להם להכין שיעורי ביתשיכול ) כולל ההורים(משפחה 

מקור תמיכה  בני הנוער עבורב עשויות להוות משפחותה .בעיצוב מדיניות הסיוע לבני הנוער יוצאי קווקז

חשוב לשלב את , לאור זאת.  שפוטנציאל זה ימומש הלכה למעשהחשובו, חברתי-בתחום האישי משענתו

 ,הספר ומחוצה לו-לחשוף את ההורים לנעשה בבית,  ילדיהםעבורבבגיבוש תכניות ההורים בתכנון ו

   . ומעורבותם בשילוב ילדיהםפעילותםולעודד את 

   

,  יותרמסורתייםלכך שחלק ניכר ממשפחות בני הנוער משמרות ערכים ונורמות גם יש לתת את הדעת 

 בילוי בתחום המוטלים על הבנות וניםש איסורים ,למשל ,כך.  בפיקוח חברתי הדוק יחסיתהמתבטאים

, לאור זאת.  לנישואין בגיל צעיר יחסיתובציפייהבנוגע לשירות הצבאי , בתחום החברתי, שעות הפנאי

שונות תוך מודעות ל, יעשה ברגישות התרבותית הראויהי ששילוב ההורים במתן מענים לבני הנוער חשוב

  . בין בני נוער רבים להוריהםתדורי-הבין
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   הספר- בית2.2

והן לגבי עתידם ,  של בני הנוער בהווההשתלבותםטיב ב הווה גורם מרכזיהספר מ-ההשתלבות בבית

  . הכלכלי והחברתי, התעסוקתי

   

 ירידה חלה. הספר במכלול היבטים- שיפור דרמתי בהשתלבות בני הנוער בבית כי חלמלמדיםממצאים ה

ה בשיעורי הלומדים יעליחלה , הלומדיםבקרב , ל ובמקבי;מרשימה בשיעור הנשירה הגלויה מלימודים

 ניתן להעריך כי שיעורים גבוהים יותר הנתוניםמתוך , זאת ועוד. במסלולים המובילים לתעודת בגרות

ביחס להיקף הנשירה , תמונת המצב של בני הנוער יוצאי קווקז, אולם. מבעבר יהיו זכאים לתעודת בגרות

וחשוב , ית יותר בהשוואה לתמונה בכלל האוכלוסייה בישראלעדיין שליל, והיקף הזכאות לבגרות

  . להמשיך במגמת השיפור וההתקדמות בנושאים חשובים אלה

  

כמעט כל בני הנוער יוצאי קווקז הפנימו את ,  לעברבניגוד,  זה חשוב גם להדגיש כי כיוםבהקשר

הרוב מחזיקים , ביל במק,אולם.  ההשכלתי והתעסוקתיעתידם קבלת תעודת בגרות על  שלהשלכותה

 זה מציב בפני ממצא. תיכוןספר -בית לרכוש מקצוע מעשי כבר בעת הלימודים בגםבדעה כי חשוב 

  .  ממנההנגזריםמערכת החינוך אתגר למציאת הדרכים להיענות לתפיסה זו ולצרכים 

  

מתן המענים  וב,הספר- ביתצוות הנוער יוצאי קווקז לבין בני מרכזי נוסף חל באינטראקציה בין שיפור

 הרי שהיום , לימודי כלשהוסיוע בעבר רק כמחצית בני הנוער קיבלו אם. הספר-רכי בני הנוער בביתולצ

הספר לשיפור התקשורת בין בני נוער - בבתישנעשיםהמאמצים הרבים , זאת ועוד. 80%-עלה שיעור זה ל

, תלמידים את יחס המוריםחל שיפור בתפיסת ה:  בנתוניםמשתקפיםהספר -יוצאי קווקז לבין צוות בית

אף יותר מתפיסת כלל התלמידים ,  שמגלים המורים כלפיהםוהאכפתיותמעורבות האת הערכת 

  . )2002, הראל ואחרים( הוותיקים הישראלים

  

ממצאי המחקר מראים כי .  בשאיפות ההשכלתיות לעתידגם בשילוב הלימודי נותן אותותיו השיפור

  .תיכוניים או אקדמיים- להמשיך בלימודים עלמתכווניםכי הם מבני הנוער דיווחו שלישים -שניכ

  

בבד עם הגדלה -הספר התרחש בד-שהשיפור המשמעותי בהשתלבותם של יוצאי קווקז בבית, חשוב לציין

יש חשיבות רבה להמשיך במתן , לפיכך. משמעותית בהיקף המשאבים והמאמצים שהוקצו לתחום זה

ותי יותר גם בהישגי התלמידים יוצאי קווקז ובאחוזי הזכאות תמיכה זו על מנת להשיג שיפור משמע

חשוב לבחון מחדש את המענים הניתנים ולמקדם לאור נקודות התורפה המרכזיות , כן-כמו. לבגרות

קריות התגלו בנושא השילוב הלימודי יתורפה עשתי נקודות . הספר שעלו במחקר זה-בהשתלבות בבית

יה משמעותית בשיעורי ההיעדרויות יעל: מיוחדת ראויות לתשומת לב  והן,הספר-בביתשל בני נוער אלה 

  .  העבריתבשפהקשיים בשליטה וה, מלימודים

  

יה יהעל. הספר-הסתגלות לביתב גלויה וביטוי לקושי לנשירהראשון  סממן ה מלימודים מהווההיעדרות

 בשנת 30%- ל,1997 בשנת 15%- מ, פעמים ויותר בחודש האחרון4 שנעדרו אלההמשמעותית בהיקף 

 ,אך ריבוי ההיעדרויות מלמד כי, הספר- יותר בני נוער משולבים כיום בבית,אמנם.  מעוררת דאגה,2002

חשוב לאתר , לאור זאת.  משימה קלהאיננהספר -ביתב ההשתלבות ,מהם חלק לא מבוטל לגבילפחות 
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 ויעקוב , אלה מענה לצרכיםיתןי מהלך אשר ולהוביל, לבחון לעומק את צורכיהם, את הנושרים הסמויים

  .   החלות במצבםתמקרוב אחר תמורו

  

ראוי לזכור שבני הנוער הנושרים מתקשים יותר בכל , על מנת להמשיך ולצמצם את שיעור הנשירה

שיעור נמוך יותר דיווחו על קיום חבר ישראלי . והדבר משפיע על טיב הקליטה שלהם, תחומי החיים

ומתקשים ; הם מגדירים עצמם פחות כישראלים;  חבריהם יוצאי קווקזותיק ורבים יותר דיווחו שרוב

בני נוער אלה מתמודדים עם קשיים הדומים לקשיים של הנושרים , בנוסף. יותר ברכישת השפה העברית

ושיעורים נמוכים מתכוונים להתגייס " חבר נפש"לשיעורים נמוכים בקרבם יש . הישראלים הוותיקים

  .לצבא

  

 עם מכלול קשיים אלה על מערכת החינוך ושירותים נוספים להבטיח שבני הנוער יוצאי על מנת להתמודד

  .וכן התייחסות לצורכיהם הרגשיים והחברתיים המיוחדים, קווקז יקבלו סיוע מיוחד בשפה העברית

  

חשוב לציין כי בקרב . המחקר מצביע על אחוז משמעותי בקרב בני הנוער שמתקשים בשפה העברית

 הרעה בשליטה בשפה העברית בהשוואה בין חלה)  שנים בארץ6בעלי ותק של עד (ים קבוצת החדש

, ) שנים8.4עם ותק ממוצע של ( ותיקה יחסית אוכלוסייההיינו מצפים שבקרב . 2002- ל1997השנים 

 כחמישית ,לדוגמה. נתוני המחקר מראים תמונה שונה.  העבריתבשפה של מתקשים ךמצא שיעור נמויי

 ברכישת השפה העברית  הקושי המרכזי. בשפה העבריתקושים להכין שיעורי בית בגלל עדיין מתקשי

. קווקזשל החדשים יחסית מבין כלל בני הנוער יוצאי רק נחלתם אינו  והוא , ובקריאהבכתיבההוא 

לתחושת שעמום ,  וכישלונות במקצועות השונים לגרום לפערים לימודייםלולהקושי בשפה העברית ע

נתוני ,  ואכן.למידה-ואף למצב קיצוני של אי, לניתוק וניכור מהמתרחש בכיתה, זמןאורך  ול,ותסכול

  . המחקר מצביעים על קשר בין שליטה בשפה העברית לבין הצלחה בלימודים

  

מועלות טענות של אנשי ,  אולם,ת השפה העבריתהקניי למעטיםמערכת החינוך מקצה משאבים לא 

 עולים איננה הדרך המתאימה והאפקטיביתההשפה העברית בקרב מלמדים את כי הדרך בה , מקצוע

 התלמידים העולים זכאים במספר השנים המצומצם בהןביקורת נוספת מתמקדת . )2003, לוין ואחרים(

רמת שליטתו ל לקבל סיוע ללא קשר מפסיקהתלמיד . )2003, לוין ואחרים (לסיוע בלמידת השפה העברית

מענים הניתנים כיום לתלמידים בהקניית היש לבחון לעומק את , זאת לאור .ה וללא בדיקת,בעברית

 כך שיבטיחו ששליטת התלמידים בשפה העברית תאפשר להם להתמודד, המעניםולשדרג את , השפה

  . הלימודיים עמם הם מתמודדים בכל שלב ושלב בלימודיהםעם האתגריםבהצלחה 

  

   שילוב חברתי וקבוצת השווים2.3

 לכל מעלברור , עם זאת. בתחום השילוב החברתי מתגלה כמשימה מורכבת ומאתגרת לצרכים מענה מתן

 להצלחה הוא חשוב ,בעיקר בגיל ההתבגרות, בפרט, הספר-ובמסגרת בית, בכלל, ששילוב חברתי, ספק

  .   בקליטה

   

 ,בני הנוער יוצאי קווקז עברו כברת דרך, שילוב הלימודיתחום הכמו גם ב,  השילוב החברתיבתחום

 וווחי בני הנוער שדבשיעורנמצאה ירידה , לדוגמה, כך .חיוביתמגמה ניתן להצביע על תחומים  מהובחלק
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 יוצאי קווקז שהביעו שביעות רצון הנוערה בשיעור בני י ועלי,יים עם בני גילםתעל מחסור בקשרים חבר

 ויש רצון ,אלי ותיק גבוהים יותר יש חבר ישרלשיעורים, זאת ועוד. מיחס הישראלים הוותיקים כלפיהם

  .  להרחיב את הקשרים החברתיים עם ישראלים ותיקיםהנוערבקרב שיעור לא מבוטל מבני 

  

 נוער בניהנתונים מלמדים כי נותרו אתגרים רבים בתחום השילוב החברתי של ,  מגמה חיובית זואף לע

. עם ישראלים ותיקים לא יוצאים לבילוי משותףשמבני הנוער כמעט שליש , כך לדוגמה. יוצאי קווקז

  . מתרחבת מעבר לשעות הלימודיםינההספר וא- כותלי ביתביןהחברות מתמצה בעיקר 

  

 הישראלים עם בני הנוער יוצאי קווקז של ההתנסות החברתית האישית החיובית יחסית אף על

תפסים כלא נ) אחרים ועולי קווקז מול עולים ,עולים מול ותיקים(קבוצות ה עדיין היחסים בין ,הוותיקים

 יוצאיחל שינוי לרעה בתפיסת היחסים בין בני נוער , מכךיתרה . ידי בני הנוער יוצאי קווקז- עלחיוביים

 פנאי בפעילותממצא מדאיג נוסף הוא שיעור ההשתתפות הנמוך . בני נוער עולים אחריםבין קווקז ל

  .בחינוך הבלתי פורמליו

  

שגים הלימודיים בקרב בני יהאחרונות לשיפור הה את מרב המאמצים בשנים הקדישו הקליטה גורמי

 עשייה ניכרתבתחום החברתי אך  ,מתוך הנחה כי שם מרוכזות הבעיות הבוערות יותר,  קווקזיוצאינוער 

הרחבת המאמצים בתחום החברתי תוך התמקדות בסוגיות כעת את  לבחון חשוב .מצומצמת יותר

 של בני הנוער יוצאי קווקז במסגרות הבלתי  לשילובםדרכיםמציאת : שעדיין נותרו לא פתורות

ידי תגבור שילובם במסגרות - אם על,רכיהםו על צשיענויחודיות י מסגרותידי פיתוח -אם על, פורמליות

ידי פיתוח מסגרות נוספות לכלל בני הנוער בהן יוכלו -ואם על, הקיימות המיועדות לכלל בני הנוער

 הישראלים  הניכור בין יוצאי קווקז לביןתפיסתות לצמצום  אופרטיבידרכיםלמצוא גם חשוב . להשתלב

בחון את חשוב ל. קבוצותהיות למפגש חיובי בין והזדמניצירת  ו,המועצות לשעבר-הוותיקים ועולי ברית

 ,תכנון עשייה להמשךלכבסיס לעיצוב ו,  שכבר פועלות בשטחהתערבותתכניות ב שנרכש והניסיוןמידע ה

  . קהילה הקווקזיתהחיובים הרבים מתוך ה הכוחותלנצל את , ובנוסף

  

בשל השינוי , בחינת ממצאי המחקר מלמדת כי ראוי להקדיש תשומת לב מיוחדת לבנות יוצאות קווקז

ומשום שנראה כי הן נמצאות בעיצומו של מעבר , המשמעותי שחל אצלן בתחומי קליטה מרכזיים

ם הבנות השתלבו טוב יותר בחברה מצאנו שבחלק מההיבטי, מצד אחד. תרבותי חד יותר מהבנים

בהשוואה , ויש להן יותר חברים ישראלים, מדיווחיהן עולה תחושת ישראליות חזקה יותר. הישראלית

חלה ירידה משמעותית יותר . גם בתחום הלימודי ניכרת התקדמות משמעותית יותר בקרב הבנות. לבנים

נראה כי חל שינוי בקרב , יתרה מזאת. לאהורובן המכריע לומדות במסלול לבגרות מ, בשיעורי הנשירה

, לימודי הבנות נתפסים כדבר נורמטיבי, יותר מבעבר, וכעת, הקהילה הקווקזית ביחס ללימודי הבנות

  . ואף גבוהות מאלה של הבנים, כי שאיפותיהן המקצועיות גבוהות, אין פלא אם כך. ואף רצוי

  

חיות הבנות עולות בקנה אחד עם השינויים לא תמיד הסביבה המשפחתית והחברתית בה , מצד שני

ובילוי שעות , בכלל, על הבנות חלים איסורים רבים בכל הנוגע לתחום החברתי. במצבן ותפיסותיהן

אך קיים סיכון שהתנגדות של חלקים , שהבנות בשלות לשינוי תרבותי, איפוא, נראה. בפרט, הפנאי

וייתכן שהוא , צב זה עשוי להוביל למצבי סיכוןמ. מהקהילה לשינוי עלולה להעמיד אותן בקונפליקט



  

  xvi

כגון שתיית , קשור לעלייה הבולטת במיוחד במעורבותן של בנות יוצאות קווקז בהתנהגויות סיכון

  .משקאות אלכוהוליים ומעורבות באלימות

  

אשר יסייעו להן להתמודד , ובמיוחד לבנות במצוקה, יש לבחון מתן מענים ייחודיים לבנות, לאור זאת

קיימת . ויאפשרו להן לממש את יכולותיהן, התרבותי-עם הקשיים בהם הן נתקלות בתהליך המעבר הבין

הכנה , כגון שירות לאומי, חשיבות רבה לפרוס בפני הבנות אלטרנטיבות נוספות לצד השירות הצבאי

ם על מנת למנוע את מיקומן בעתיד בדרגי, השלמת בגרות והכשרה מקצועית, לקראת השכלה גבוהה

  .ראוי שהמענים יכללו עבודה עם הקהילה וההורים, לצד עבודה עם הבנות. הנמוכים של שוק העבודה

  

   התנהגות בלתי נורמטיבית2.4

ים סטיגמה שלילית על מעורבות נרחבת כ מפרי,1997 משנת הממצאיםכמו גם , ממצאי המחקר הנוכחי

- המדווחת על הבלתי נורמטיבית ההתנהגות היקף.  בלתי נורמטיביתבהתנהגותשל בני נוער יוצאי קווקז 

, ותופעות כגון אלימות,  בני הנוער בארץכלל בני נוער יוצאי קווקז אינו גבוה יותר מההיקף בקרב ידי

לגבי . ת טיפול משמעותיו הדורשותת רחבוכלליות כתופעות מדאיג ,אלכוהול ועישון, שימוש בסמים

 היקף המעורבות של יוצאי קווקז נמוך יותרעולה כי  , בסמיםושימושאלימות  כגון, תופעות מסוימות

  .1997בהשוואה לשנת 

  

מהווים בסיס רחב לקבלת , 1997כמו גם ממצאי המחקר שנערך בשנת , ממצאי מחקר זה, לסיום

ולאורם , הממצאים מוצגים בפורומים רבים. החלטות ולעיצוב מדיניות הסיוע לבני הנוער יוצאי קווקז

ים אשר מסייעים בהבנת התמורות שחלו במצבם של בני הנוער ובגיבוש צעדים נערכים דיונים מקיפ

 .  וכיווני פעולה לעתיד
  

  .   ישראל-וינט'המשרד לקליטת העלייה וג, המחקר בוצע בשיתוף משרד החינוך
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  דברי תודה
  

אשר , ולמשתתפי קבוצות המיקוד, תודה מקרב לב לבני הנוער ולאמהותיהם שהתראיינו למחקר זה

  .קדישו זמן רב כדי לשתף אותנו בחוויות הקליטה שלהםה

  

, הכלים, ידי חברי ועדת היגוי שתרמו רבות לגיבוש מטרות המחקר-המחקר לווה באופן שוטף על

ר "יו, לשמואל אדלר: על כך נתונה תודתנו לחברי הוועדה. ונתנו משוב על טיוטות הדוח, המתודולוגיה

ראש גף מחקר , לנורה כהן; כנון ולמחקר במשרד לקליטת העלייהומנהל האגף לת, ועדת ההיגוי למחקר

ר גבי "לד; מנהל גף קליטת עלייה במשרד החינוך, לעמיהוד בהט; בלשכת המדען הראשי במשרד החינוך

, ראש תחום שילוב עולים בקהילה, לזהבה שמעון;  יועצי משרד החינוך בוועדה-יק ולסמדר לב 'הורנצ

לשעבר יועץ , ליעקב בר שמעון; ישראל-וינט'ולעדה ספנוב מג, שכלה ולמידהראש תחום ה, לאיציק זהבי

מדריכה ארצית , למיכל צידון; היועץ הנוכחי, ולבוריס חנוכייב, משרד הקליטה לקהילה הקווקזית

מפקחות ארציות בנושא קליטת עלייה , ולרבקה וייסברג ודפני מושייב; לשילוב חברתי במשרד החינוך

  .ישראל-וינט'לשעבר מנהל תכניות בג, לזכי חרוב; הילתית במשרד הרווחהבשירות לעבודה ק

  

, ולמריאנה שאולוב, ישראל-וינט'דליה בורגנה וחנה דורי מהאגף לשילוב עולים בקהילה בג, ליפעת קריב

מכון -וינט'ג-ליואה שורק וגיא מוצן מצוות מאיירס.  על תרומתן הרבה לארגון קבוצות המיקוד-מגשרת 

  .שסייעו בביצוע קבוצות המיקוד, לברוקדיי

  

- למשה נורדהיים ולאסף שרון ממאיירס, גד נתן מהמחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית' לפרופ

  . על הייעוץ הסטטיסטי-מכון ברוקדייל -וינט'ג

  

ובכללם קשיים באיתור ובסינון האוכלוסייה המתאימה , ביצוע המחקר בפועל לווה בקשיים שונים

תוך גילוי יוזמה , מכון ברוקדייל ריכזה את עבודת השדה-וינט'מרינה קוניחוב מצוות ג. להיכלל בו

אנו . ועל כך אנו מודים לה, ואחריות רבה והקפדה על איכות עבודתם של צוות המראיינים והמקדדים

  .ליעל הימלבלאו ולצוות העובדים המקצועי: מכון ברוקדייל-וינט'מודים גם ליחידת עבודת שדה בג

  

מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער , ותודה מיוחדת לטלל דולב, מנהל המכון, ק חביב'ג' תודה לפרופ

  .תרמה מזמנה ומניסיונה בכל שלבי המחקר, אשר סייעה לנו רבות, מכון ברוקדייל-וינט'ג-במאיירס

  

  .וע בהדפסהולאילנה פרידמן על הסי, ללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס, תודה לבלהה אלון על העריכה
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 2002מתקשים בעברית בשנת             

  
11

 
  הספר -התדירות בה תלמידים יוצאי קווקז מספרים להוריהם על מה שקורה איתם בבית :8לוח 

 2002לפי מין בשנת , )'מצב חברתי וכד, הישגים בלימודים(           
  

13
 

  ידי הורים וקרובי משפחה נוספים -ומתן עזרה בשיעורי בית על, השתתפות באסיפות הורים :9לוח 
 2002של בני נוער יוצאי קווקז בשנת            

  
14

 
16 2002- ו1997ומעלה בשנים ' מסלולי הלימוד של  בני הנוער יוצאי קווקז הלומדים בכיתה י :10לוח 

 
17 2002- ו1997מידים יוצאי קווקז כלפי לימודים תיכוניים בשנים עמדות תל :11לוח 

 
18 2002לפי מעמד לימודי בשנת , 17-14גילאי , תכניות לעתיד של בני הנוער יוצאי קווקז :12לוח 

   
 18  2002- ו1997הערכת הסיכויים להגיע למקצוע הרצוי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בשנים  :13לוח 

   
  לפי ותק , היכולת של תלמידים יוצאי קווקז לבצע פעולות לימודיות שונות בשפה העברית :14לוח 

  2002- ו1997בשנים               
  

20 
   

  גילאי , היכולת לבצע פעולות לימודיות שונות בשפה העברית של בני נוער יוצאי קווקז :15לוח 
  דילפי מעמדם הלימו, 2002 בשנת ,17-14              

  
21 

   
 22  2002- ו1997בשנים , מחסור בציוד לימודי לתלמידים יוצאי קווקז בגלל קושי כלכלי :16לוח 

   
  ההערכה העצמית של בני הנוער יוצאי קווקז את מעמדם כתלמידים ביחס לבני כיתתם  :17לוח 

  2002- ו1997האחרים בשנים               
  

24 
   

  לפי , במקצועות הלימוד, נכשלים ומצליחים במיוחד, ז המתקשיםתלמידים יוצאי קווק :18לוח 
  2002- ו1997דיווח התלמידים בשנים               

  
25 

   



  

  4

  ולפי המקצועות ,  מקצועותלפי ממוצע, מידת קושי בלימודים של בני נוער יוצאי קווקז :19וח ל
  2002בשנת  ,השונים             

  
26 

   
   ,עיקריים נכשלים ומצליחים במיוחד במקצועות לימוד, אי קווקז המתקשיםתלמידים יוצ :20לוח 

  2002- ו1997לפי דיווח התלמידים בשנים              
  

26 
   

 27  2002והמצליחים בשנת  מאפייני התלמידים יוצאי קווקז הנכשלים :21לוח 
   

 28  2002- ו1997 בשנים ,להומע' בחינות הבגרות בקרב תלמידים יוצאי קווקז בכיתות י :22לוח 
   

   לוגיסטית להסבר לימודים במסלול לבגרות מלאה בקרב תלמידיםהרגרסיה התוצאות  :23לוח 
  לפי מין, 2002- ו1997ומעלה בשנים ' יוצאי קווקז הלומדים בכיתות י              

  
29 

   
   בשנים , מידים יוצאי קווקזלפי דיווח התל, הספר ומחוצה לו-הסיוע הלימודי הניתן בבית :24לוח 

  2002- ו1997              
  

31 
   

 32  2002- ו1997בשנים , ידי תלמידים יוצאי קווקז-הספר על-הערכת הסיוע הניתן בבית :25לוח 
   

  לפי צורך ופנייה לעזרה , כישלונות והצלחות בלימודים של תלמידים יוצאי קווקז, קשיים :26לוח 
  2002קשה לעזרה נוספת בשנת או ב              

  
33 

   
  לפי ותק , בקרב תלמידים יוצאי קווקז, א והערכת תרומתה"השתתפות בתכנית פל :27לוח 

  2002בשנת              
  

34 
   

 36  2002- ו1997בשנים , הספר-התחומים בהם קיבלו תלמידים יוצאי קווקז ייעוץ מצוות בית :28לוח 
   

  הספר איתם התייעצו התלמידים יוצאי קווקז ביחס לתחומים -ת ביתהגורמים מצוו :29לוח 
  2002בשנת , השונים             

  
36 

   
   1997בשנים , הספר-במדדים שונים של בית, שביעות הרצון של בני הנוער יוצאי קווקז :30לוח 

  2002-ו              
  

38 
   

  בנושאים של , פי בני הנוער יוצאי קווקזהספר כל-מידת האכפתיות שמגלה צוות בית :31לוח 
  2002- ו1997לפי הערכת התלמידים בשנים , השתלבות בלימודים והשתלבות חברתית             

  
39 

   
 40  2002הספר בשנת -עמדות תלמידים יוצאי קווקז לגבי היגדים נבחרים ביחס לבית :32לוח 

   
 41  2002- ו1997בשנים , וח התלמידים יוצאי קווקזתדירות היעדרויות מלימודים לפי דיו :33לוח 

   
 41  2002בשנת , הסיבות להיעדרות של בני נוער יוצאי קווקז מימי לימודים :34לוח 

   
 42  2002בשנת , הסיבות להיעדרות של בני נוער יוצאי קווקז משיעורים :35לוח 

   
  , ש האחרון של תלמידים יוצאי קווקזהספר בחוד- לפי היעדרויות מבית,קשיים בלימודים :36לוח 

  2002- ו1997בשנים              
  

43 
   

  לפי מין , הספר בקרב תלמידים יוצאי קווקז-תחושת לחץ בלימודים ותחושת שעמום בבית :37לוח 
  2002בשנת              

  
43 

   



  

  5

  לפי , 2002קז בשנת שכיחות ביטויים נבחרים של נשירה סמויה בקרב תלמידים יוצאי קוו :38לוח 
  כיתה ומסגרת לימודים, ותק בארץ, מין              

  
46 

   
  -לפי מאפיינים סוציו, מספר ביטויי נשירה סמויה בקרב התלמידים יוצאי קווקז :39לוח 

  2002דמוגרפיים בשנת              
  

48 
   

   לפי מספר ביטויים של ,וקזכישלונות והצלחות בלימודים של תלמידים יוצאי קו, קשיים :40לוח 
  2002נשירה סמויה בשנת               

  
49 

   
   1997 בשנים ,לפי מין, 17-14גילאי , שיעורי הלמידה והנשירה בקרב בני נוער יוצאי קווקז :41לוח 

  2002-ו             
  

50 
   

  , מעמדם בלימודיםלפי , 17-14גילאי , שליטה בשפה עברית של בני נוער יוצאי קווקז :42לוח 
  2002- ו1997בשנים              

  
51 

   
   1997 בשנים ,לפי מין, 17-14גילאי , נושריםהבני נוער יוצאי קווקז  מעמדם בלימודים של :43לוח 

  2002-ו             
  

52 
   

  שנת לפי מעמדם הלימודי ב, 17-14גילאי , מאפיינים נבחרים של בני הנוער יוצאי קווקז :44לוח 
             2002  

  
53 

   
  , 17-14גילאי , תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר הנשירה של תלמידים יוצאי קווקז :45לוח 

   ההסתברות לנשור לפי מין-ספר שבפיקוח משרד החינוך -מבתי             
  

55 
   

  הספר שבפיקוח -בתימ, 17-14גילאי , הסיבות העיקריות לנשירת תלמידים יוצאי קווקז :46לוח 
  2002- ו1997בשנים , משרד החינוך             

  
56 

   
  ושביעות , 17-14גילאי , שביעות רצון מעזיבת הלימודים של בני נוער יוצאי קווקז שנשרו :47לוח 

  2002- ו1997בשנים ,  לפי ההערכה של בני הנוער, הרצון של הוריהם             
  

57 
   

  שאינם לומדים , 17-14גילאי , לשנת הלימודים הבאה של בני נוער יוצאי קווקזתכניות  :48לוח 
  2002- ו1997 בשנים ,כלל             

  
58 

   
  ולפי מין בשנת , 2002- ו1997בשנים , תדירות תחושת הבדידות בקרב בני נוער יוצאי קווקז :49לוח 

             2002  
  

60 
   

  הספר של תלמידים יוצאי קווקז -שתלבות חברתית במסגרת ביתמדדים נבחרים של ה :50לוח 
  2002- ו1997בשנים              

  
61 

   
  ותק ומעמדם , לפי מין, מדדים נבחרים של השתלבות חברתית של בני הנוער יוצאי קווקז :51לוח 

  1997הכל בשנת - וסך2002הלימודי בשנת               
  

63 
   

  וער יוצאי קווקז ביחס להיגדים שליליים על קשרים חברתיים עם בני נוער עמדות בני נ :52לוח 
  2002- ו1997אחרים בשנים               

  
64 

   
  תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר קיום חבר ישראלי ותיק לבני נוער יוצאי קווקז  :53לוח 

  לפי מין, 2002- ו1997בשנים               
  

66 
   
   



  

  6

   1997בשנים , לפי מין, השתתפות בפעילויות פנאי שונות בקרב בני הנוער יוצאי קווקז :54לוח 
  2002-ו              

  
67 

   
  , לפי מין, השתתפות בפעילויות שונות בחינוך הבלתי פורמלי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז :55לוח 

  2002- ו1997בשנים               
  

68 
   

 71  2002- ו1997בשנים , לפי מעמד לימודי ,בני נוער יוצאי קווקז של  היקף העבודה:56לוח 
   

 72  2002- ו1997בשנים , לפי מין, משלחי היד של בני הנוער יוצאי קווקז העובדים :57לוח 
   

  הדברים העיקריים שבני הנוער יוצאי קווקז עושים עם הכסף שהם מרוויחים מעבודה  :58לוח 
  2002- ו1997בשנים              

  
72 

   
  , לפי מין, אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז :59לוח 

  2002- ו1997בשנים              
  

74 
   

   יהודים ,'י-'אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב תלמידים בכיתות ח :60לוח 
  1998לפי מין בשנת , המועצות לשעבר-יתועולים מבר             

  
74 

   
  גילאי , אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז :61לוח 

  2002לפי מעמדם הלימודי בשנת , 17-14             
  

75 
   

  צאי קווקז תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר התנהגות אלימה בקרב בני הנוער יו :62לוח 
  2002- ו1997בשנים              

  
77 

   
  אינדיקטורים נבחרים לשימוש בסמים ושתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני הנוער  :63לוח 

  2002- ו1997בשנים , לפי מין ומעמדם הלימודי, יוצאי קווקז             
  

79 
   

 81  2002לפי ותק בשנת , זתחושת חוסר אונים בקרב בני נוער יוצאי קווק :64לוח 
   

    לפי מין ומעמדם הלימודי,ידי בני הנוער יוצאי קווקז-דפוסי שימוש בשירותים השונים על :65לוח 
  2002בשנת              

  
82 

   
 84  2002ידי השירותים בשנת -הערכת המידה בה בני הנוער יוצאי קווקז נעזרו על :66לוח 

   
 85  ולפי מין, 2002- ו1997בשנים ,  בני הנוער יוצאי קווקזצורכי מידע בקרב :67לוח 

   
 87  2002הזהות הלאומית של בני הנוער יוצאי קווקז בשנת  :68לוח 

   
 88  2002- ו1997 לפי ותק בשנים , של בני הנוער יוצאי קווקזהישראליתהזהות  :69לוח 

   
  תם האישית ומקליטת משפחתם בארץ שביעות הרצון של בני הנוער יוצאי קווקז מקליט :70לוח 

  2002- ו1997בשנים              
  

91 
   

 92  2002- ו1997ן מתמודדים בני הנוער יוצאי קווקז בשנים תהבעיות העיקריות אי :71לוח 
   

   1997 בשנים , לפי מין,עמדות נבחרות בנושא השירות הצבאי של בני הנוער יוצאי קווקז :72לוח 
  2002-ו              

  
95 

   



  

  7

   1997בשנים , לפי מין, ידי בני הנוער יוצאי קווקז-גיוס לצבא שהועלו על-הסיבות לאי :73לוח 
  2002-ו              

  
96 

   
   1997בשנים , לפי מין, המידה בה ההורים יוצאי קווקז מוכנים כי ילדם ישרת בצבא :74לוח 

  2002-ו             
  

97 
   

  , להערכת בני הנוער,  לכך שההורים יוצאי קווקז אינם מוכנים שילדם ישרת בצבאהסיבות :75לוח 
  2002- ו1997בשנים , לפי מין             

  
98 

   
   1997בקרב בנות יוצאות קווקז בשנים " בנות לא צריכות לשרת בצבא"הסכמה עם הטענה  :76לוח 

  2002-ו             
  

99 
   

   1997בשנים של נשים וער יוצאי קווקז לגבי נישואין ויציאה לעבודה עמדות של בני נ :77לוח 
  2002-ו              

  
100 

   
   1997 לדעת בני הנוער יוצאי קווקז בשנים, ההבדלים בדרישות ובציפיות בין בנים לבנות :78לוח 

  2002-ו             
  

102 
  

  

  רשימת תרשימים
  

  בישראל ובקרב ' י-'יה בקרב כלל תלמידי כיתות חמספר ביטויי הנשירה הסמו: 1תרשים 
 2002תלמידים יוצאי קווקז בשנת                  ה

  
47

  

  

  רשימת לוחות בנספחים
  

  בין יישובים ובין בני , הבדלים בממדים נבחרים בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בין שכבות :1לוח 
 נוער           

  
110
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  מבוא. 1
  

, המועצות לשעבר- עולים מאזור הקווקז מברית55,000- עלו לישראל כ90-שנות הבגל העלייה של 

קבוצת עולים זו מורכבת ברובה המכריע . בלקריה ועוד-קברדינו, דאגסטאן, ן'מהרפובליקות אזרבייג

  ).והרי'ג( טאטית יהודית -בעלי זהות ייחודית ושפה ייחודית , "הרריים"מיוצאי קווקז 

  

ועל קשר עם , ם בגאווה כי שמרו על קשר עמוק עם ארץ ישראל במשך מאות שניםיהודי קווקז מצייני

. לפני עלייתם לארץ התגוררו רבים מיוצאי קווקז בסביבה בעלת אופי יהודי. התנועה הציונית מראשיתה

המשפחה הייתה היחידה החברתית החשובה . במרכז חיי הקהילה עמדו החגים היהודים וטקסי המעבר

  ). טרם פורסם, קינג ואחרים(וזוגות צעירים התגוררו לרוב בבית הורי הבעל , פרטביותר בחיי ה

  

 80%-כ.  ובסמוך למשפחה המורחבתםהעולים מאזור הקווקז נוטים להתגורר בארץ בריכוזים גיאוגרפיי

נאמד חלקם באוכלוסיית , כגון אור עקיבא ושדרות, ביישובים מסוימים.  יישובים19-מהם מרוכזים ב

  ).2003, המשרד לקליטת העלייה (20%-ב בלמעלה מהיישו

  

החינוך , רבו דיווחיהם של נותני השירותים מתחומי הקליטה, בשנים הראשונות של גל עלייה זה

לא היה בנמצא בסיס , עם זאת. על קשיי קליטה ייחודיים בהם נתקלים עולים יוצאי קווקז, והרווחה

  .ניהם והצרכים בקרב אוכלוסייה זומאפיי, מידע שיטתי שיאמוד את היקף הקשיים

  

המשרד לקליטת ,  משרד החינוךוןכג, בשיתוף גורמים נוספים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס, לאור זאת

 מחקר בקרב אוכלוסיית יוצאי קווקז 1997ערך בשנת , ישראל-וינט'וג, משרד העבודה והרווחה, העלייה

ה לעמוד על תהליך ההשתלבות של בני הנוער בחברה אחת המטרות העיקריות של המחקר היית. בישראל

, ההשתלבות במערכת החינוך, כגון השליטה בשפה העברית, המחקר בחן היבטים שונים. הישראלית

והקשר עם מערכות , תחושת הזהות האישית והקבוצתית, כינון קשרים חברתיים עם ישראלים ותיקים

קשיים וגורמים המהווים גורמי סיכון , בני הנוערנבדקו צורכיהם המיוחדים של , בנוסף. השירותים

והאמצעים שיכולים לתרום להצלחות , התחומים בהם מצליחים בני נוער יוצאי קווקז, ביחס לנשירה

  .אלה

  

 18-14 בנים ובנות בני 180 של גמייצ פנים מדגם ארצי-אל- במסגרת המחקר רואיינו פנים1997בשנת 

ממצאי המחקר .  ואילך1989אשר עלו לישראל מינואר , יוצאי קווקז בני נוער 3,858מקרב , ואמהותיהם

 פרנס אחדהוריות של בני הנוער היה מ-שליש מהמשפחות הדוב :על בני הנוער חשפו תמונת מצב מדאיגה

לסטטוס של ההורים בהשוואה  ירידה בסטטוס התעסוקתי מצאהנ.  לא היה כל מפרנס14%-וב, בלבד

 לכיסוי הצרכים "כלל אינן מספיקות"האמהות דיווחו כי הכנסותיהן ) 24%(כרבע , ובנוסף, קווקזב

  .יומיים הבסיסיים-היום
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 בקרב כלל 4%-לבהשוואה , 25%עמד על  17-14לאי יבני הנוער יוצאי קווקז גשיעור הנושרים בקרב 

,  אלטרנטיביות המשלבות לימודים ועבודהעשר אחוזים למדו במסגרות-חמישה. האוכלוסייה היהודית

  .36%עמד שיעור הנושרים על ,  ומעלה16בקרב בני .  לא למדו כלל10%-ו ,של משרד העבודהרובן 

  

שליטה של אתגר הבלט גם הקושי של בני הנוער יוצאי קווקז להתמודד עם , בנוסף לסוגיית הנשירה

 כי הם דיווחו מהם 17%, 1997 למרות הוותק הרב יחסית של בני הנוער בארץ כבר בשנת .בשפה העברית

שיעורים אלה גבוהים .  התקשו לענות על שאלות במבחנים36%-ו, התקשו להבין את הנאמר בשיעור

 , ואחריםנועם (המועצות לשעבר-בקרב כלל בני הנוער העולים מבריתשנמצאו במחקר  מהשיעורים יותר

ו כלל לא א,  מהן התקשו מאוד38%: בלטה גם רמת השליטה הנמוכה של האמהות בשפה העברית. )1998

  .  דיווחו כי הן לא מסוגלות לקרוא מכתב בעברית פשוטה65%-ו,  בעברית שיחה פשוטהיכלו לשוחח

  

 במסלול לבגרות 60%: למדו במסלול לקבלת תעודת בגרות) 83%(ומעלה ' רוב התלמידים בכיתות י

דיווחו כי הם , ב שלמדו במסלול לבגרות מלאה" מתלמידי כיתות י44%-כ.  לבגרות חלקית23%-ו, מלאה

לא כל הניגשים לבחינות הבגרות מצליחים בכולן , כידוע, אולם. מתכוונים לגשת לכל בחינות הבגרות

אם נוסיף לחישוב זה את שיעורי הנשירה הגבוהים במיוחד שנמצאו בקרב בני . וזכאים לתעודת בגרות

מקרב כלל השנתון של כיתות ) 15%-20%-כ(אזי ניתן היה להעריך כי שיעור די נמוך , הנוער יוצאי קווקז

  ).1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן( יהיו זכאים לתעודת בגרות 1997ב בשנת "י

  

לצד תחומים בהם יוצאי .  הייתה מורכבתתמונת המצב שהצטיירה במחקר בנושא ההשתלבות החברתית

תתפות הש בהתבטאואשר , קשיים בהיקפים בלתי מבוטלים נמצאו, קווקז השתלבו היטב מהצפוי

 על הצקותבשיעורים לא מבוטלים של בני נוער שדיווחו , מועטה ביותר במסגרות לחינוך בלתי פורמלי

כללי במחסור , )40%-כ( בהיעדר קשר חברתי עם ישראלים ותיקים ,)18%-כ(מצד ישראלים ותיקים 

  ).1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן( ועוד ,)23%( בקשרים חברתיים

  

לשינוי מדיניות הסיוע כלפי בני הנוער יוצאי קווקז , היוו בסיס לקבלת החלטות ממחקר זהממצאים ה

השתלבות יוצאי קווקז "מכון ברוקדייל -וינט'ג- בדוח של מאיירס.עבורםולפיתוח מענים ייחודיים ב

מוצגים בהרחבה המענים , )טרם פורסם, קינג ואחרים ("מדיניות ואתגרים לעתיד, צרכים: בישראל

הדוח מצביע על . הן ברמת המדיניות הארצית והן ברמה היישובית,  קווקזי הנוער יוצאילבנהניתנים 

הרחבת , לדוגמה. פיתוח מואץ של מענים ייחודיים לבני הנוער במגוון תחומים ובעיקר בתחום הלימודי

 תכנית ארצית לשיפור הישגיםפיתוח והפעלה של ; שעות הזכאות לסיוע לימודי לתלמידים יוצאי קווקז

ומתמקדת בהכנת , הצהריים-א המתקיימת בשעות אחר" תכנית פל-לימודיים במימון משרד הקליטה 

בה נטלו , ספר תיכון-התלמידים לבגרות ובשיפור הישגיהם הלימודיים של תלמידי חטיבות הביניים ובית

ינוכיים המגשרים החמספר הרחבת ;  ערים שונות25- ב17-13 בני נוער גילאי 2,300- כ2002בשנת חלק 

תכניות ומגוון ; )2002 מגשרים בשנת 14-ל, 1997מארבעה מגשרים של משרד החינוך בשנת (הספר -בבתי

  .יישום מדיניות זו החל עם קבלת ממצאי המחקרים הראשונים לפני כארבע שנים. לשילוב חברתי

  

עלה ,  קווקזלאור המאמצים הרבים שנעשו על מנת לסייע בקליטתם ובהשתלבותם של בני הנוער יוצאי

ולבחון את השלכות מדיניות הסיוע על , הצורך לחזור ולבחון את תהליך ההשתלבות של בני נוער אלה
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המשרד לקליטת , בשיתוף משרד החינוך, מכון ברוקדייל-וינט'ג-ערך מאיירס, 2002בשנת ,  לפיכך.םמצב

וממצאיו מוצגים , ז בישראלבקרב אוכלוסיית בני הנוער יוצאי קווקמחקר נוסף וינט ישראל 'העלייה וג

  . בדוח זה

  

  מטרות המחקר. 2 
  

, מחקר היא לעקוב אחר התפתחות והשתנות צורכיהם של בני הנוער יוצאי קווקזהמטרתו המרכזית של 

באופן . כבסיס להמשך פיתוח ושינוי מדיניות ותכניות התערבות המופעלות על מנת לסייע בקליטתם

  :המחקר מבקש, מפורט יותר

  ;  ביחס לבני הנוער יוצאי קווקז2002את תמונת המצב בשנת להציג  .1

  ;2002- ל1997לבחון את השינויים שחלו בין השנים  .2

 ;לבדוק את היקף הכיסוי של תכניות ההתערבות ואת דפוסי השימוש בצורות העזרה השונות .3
 .לנסות להבין את השלכות מדיניות הסיוע .4
  

  ושיטת איסוף הנתוניםאוכלוסיית המחקר . 3
  

  אוכלוסיית המחקר 3.1
שעלו לישראל , 18-14גילאי , ) בלבד"הרריים"( בני נוער יוצאי קווקז 5,500-אוכלוסיית המחקר כוללת כ

ושל עובדי השטח , בבניית המדגם נעזרנו באומדנים של המשרד לקליטת העלייה.  ואילך1989מינואר 

הרריים יוצאי קווקז קרי , חקרכדי להבטיח שרק האוכלוסייה המתאימה אכן תיכלל במ. ביישובים

שנקבעו בהתייעצות עם יוצאי ,  בשלב שקדם לביצוע הריאיון"סינון"השתמשנו בשני קריטריונים ל, בלבד

ם המרואיין האם השפה הטאטית נכללה בין השפות שדיברו בבית ֵא) 1: (ועם אינפורמנטים שונים, קווקז

של הגדרת אוכלוסיית זו מתודולוגיה ? יה קווקזיתם המרואיין מגדירה עצמה יהודהאם ֵא) 2(? בילדותה

  ).1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן (1997המחקר הנחתה את צוות המחקר גם במחקר בשנת 

    

  1 שיטת הדגימה3.2
 היישובים שבכל 19המדגם נבחר מתוך .  בני נוער יוצאי קווקז432הסקר התבסס על מדגם מייצג של 

על מנת לייצג בצורה הטובה , זאת. ושבים יוצאי קווקז בכל הגילים ת1,000-אחד מהם חיים יותר מ

 23-בכל יישוב נדגמו כ. מבלי להתפרס על פני כל היישובים בארץ, ביותר את כלל אוכלוסיית יוצאי קווקז

נתונים אלה שוקללו לפי ). בנים ובנות(ומין ) 18-16, 15-14בני (בני נוער על פי שכבות לייצוג גיל 

  . והתפלגותם על פי גיל ומין,  של מספר בני הנוער בכל יישובהפרופורציה

                                                 
גד נתן מהמחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ומשה נורדהיים ' הדגימה נעשתה בהנחייתם של פרופ  1

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג-ממאיירס
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, נערכו בדיקות האם, 2002- ו1997כדי לאפשר השוואה בין שני המדגמים ששימשו למחקרים בשנים 

בדיקות אלה . ובתוך היישובים, קיימים הבדלים בין היישובים, 1997ביישובים בהם בוצע המחקר בשנת 

  .ולכן ניתן לערוך השוואה בין שני המדגמים, )1ראה פירוט בנספח  (העלו כי לא קיימים הבדלים

  

   כלי המחקר3.3
  .פנים וקבוצות מיקוד-אל-כלי המחקר כללו סקר באמצעות ראיונות פנים

  

  : נערכו בשני שלבים עיקרייםהראיונות

סוקת כגון השכלה ותע(דמוגרפי על המשפחה -לשם קבלת מידע סוציו, םרואיינה הֵא, בשלב הראשון .1

 שמטרתו הייתה להבטיח כי אכן "סינון"ונערך עמה שאלון , )מצב משפחתי וצפיפות דיור, ההורים

  .ילדיה מתאימים להיכלל באוכלוסיית המחקר

, פנים-אל-ריאיון פנים: בני הנוער התחלק לשניים לריאיון השאלון. רואיינו בני הנוער, לאחר מכן .2

  .שלאחריו נמסר להם שאלון למילוי עצמי

  

כלי המחקר . ידי מראיינים שרובם יוצאי קווקז- על2002ספטמבר -ראיונות נערכו בין החודשים מאיה

והתבססו על השאלון שבני הנוער רואיינו באמצעותו במחקר , גובשו בשיתוף ועדת ההיגוי למחקר

, אולם, השאלונים תורגמו לרוסית. על מנת לאפשר עריכת השוואה בין שני המחקרים, זאת. הקודם

  .נקבעה בהתאם להעדפת המרואיין) רוסית או עברית(השפה בה התבצע הריאיון 

  

ועם , עם סטודנטים יוצאי קווקז,  נערכו עם בני נוער יוצאי קווקז בעלי מאפיינים שוניםקבוצות המיקוד

מטרת קבוצות המיקוד הייתה להעמיק את ההבנה ביחס לנושאים מרכזיים . מורים במסגרות שונות

, השימוש בשירותים ועוד, בעוד שממצאי הסקר מאפשרים לקבל מידע על היקף הצרכים. קרשנבחנו במח

דרכי ההתמודדות , קבוצות המיקוד מאפשרות לעמוד על המשמעויות של מצבים אלה בעבור בני הנוער

הצלחתם -ואופן ההבנה של המשתתפים בקבוצות המיקוד את הגורמים אשר מסייעים להצלחתם או לאי

קבוצות המיקוד עם בני הנוער התמקדו בבני נוער .  עם חלק מהאתגרים הניצבים בפניהםבהתמודדות

בחירת הקבוצות . בנים ובנות, הם כללו בני נוער בגילים שונים. מאידך, "מתקשים"ו, מחד, "מצליחים"

של של חוויות והתנסויות של בני נוער יוצאי קווקז ו, ככל האפשר, נעשתה מתוך רצון לשקף מגוון רחב

  .מורים

  
, בעת גיבוש קבוצות המיקוד עם בני הנוער היה רצון ליצור קבוצות השונות זו מזו בהרכבי בני הנוער

מין , כגון גיל(אך לקבץ בכל קבוצה בני נוער הדומים זה לזה במאפייניהם , בהתאם לסוגיות שיועלו לדיון

  :נוערלהלן פירוט קבוצות בני ה). 2ראה פירוט בנספח ) (וסטטוס לימודי

  ;הלומדים במסגרות אלטרנטיביות, 18-15גילאי , בנים .1

 ;בעלי הישגים לימודיים גבוהים, 18-15גילאי , בנים .2
  ;בעלות הישגים לימודיים גבוהים, 18-15גילאי , בנות .3

 ;הלומדים במסגרות נורמטיביות, 14-13גילאי , בנים ובנות .4
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 ;בסיכון, 18-15גילאי , בנים .5
 ;בסיכון, 18-15גילאי , בנות .6
  .70-ממשפחות עולי שנות ה, הלומדים במסגרות נורמטיביות, 18-15גילאי , בנים ובנות .7

  

  ):2ראה פירוט בנספח (קבוצות מיקוד נוספות נערכו עם הקבוצות הבאות 

 ;סטודנטים יוצאי קווקז .8
 ;ספר עתיר תלמידים יוצאי קווקז-צוות מורים בבית .9

 .א"צוות מורים בתכנית פל .10
  

כגון שליטה בשפה , וואות לנתונים ממחקרים נוספים בסוגיות הרלוונטיות לדוחלאורך הדוח שולבו הש

נתונים עדכניים , לצערנו, לא נמצאו, בסוגיות בהן לא נערכה השוואה. התנהגויות סיכון ועוד, העברית

  .לצורך כך

  

  דמוגרפים של בני הנוער-מאפיינים סוציו. 4
  

 תוך התייחסות , ומשפחותיהם יוצאי קווקז הנוערבני של דמוגרפי-סוציורטט פרופיל ושיפרק זה ב

שיעור , השכלת ותעסוקת ההורים, היישובים מהם עלו בני הנוער, תק בארץוכגון הו, נים מרכזייםילמאפי

דמוגרפיים של בני הנוער -בפרק נכללת גם השוואה בין המאפיינים הסוציו . ועוד,ותהורי-חדהמשפחות ה

בהמשך ). 1ראו נספח  (1997לבין אלו של בני הנוער שנחקרו בשנת , חייוצאי קווקז שנכללו במחקר הנוכ

 כגון השתלבות ,תחומים מרכזייםדמוגרפיים לבין -ת הקשר בין המאפיינים הסוציוהדוח נבחן א

  .שילוב חברתי והתנהגויות סיכון, בלימודים

  

ער עלו ממגוון יישובים בני הנו. מחצית בני הנוער במדגם הם בנים ומחציתם בנות, 1כפי שעולה מלוח 

הוותק ). 12%(קלה 'ומחצ) 32%(דרבנט , ) מבני הנוער37%(באקו הם הם בהבולטים כאשר , בקווקז

. 1997 שנים בממוצע בשנת 4.8-בהשוואה ל, 2002 שנים בשנת 8.4הממוצע של בני הנוער בארץ עמד על 

 של כלל בני הנוער עלה הוותק הממוצע, )1997בשנת (למרות שעברו כחמש שנים מהמחקר הקודם 

  .בתקופה זו עלו בני נוער יוצאי קווקז נוספים לישראל, כלומר. בארבע שנים לערך בלבד

  

: 2002- ו1997ניתן להצביע על מספר הבדלים בהרכב הדמוגרפי של בני הנוער יוצאי קווקז בין השנים 

לדים בממוצע במשפחה  י3.0 - 2002מספר הילדים הממוצע במשפחות בני הנוער נמוך יותר בשנת 

 עולה כי 1998במחקר שנערך בקרב תלמידים בשנת ). 1לוח ) (1997 ילדים בממוצע בשנת 3.3-בהשוואה ל(

וגבוה מהשיעור בקרב ,  ילדים בממוצע במשפחה3.2, שיעור זה דומה לשיעור בכלל האוכלוסייה היהודית

  ). 2002, םהראל ואחרי( ילדים בממוצע 2.1, המועצות לשעבר-העולים מברית

  

 ממשפחות 28%- ל2002בשנת : ירד באופן מובהק,  עם ארבע ילדים ויותרקרי,  הגדולותשיעור המשפחות

שיעור זה נמוך מהשיעור ). 1לוח  (1997 בשנת 39%לעומת , בני הנוער יוצאי קווקז היו ארבע ילדים ויותר

, אולם). 35%(הודיות בישראל ובקרב המשפחות הי, )44%(המקביל בקרב כלל משפחות התלמידים בארץ 
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המועצות -שיעור משפחות התלמידים שיש להן ארבעה ילדים ויותר נמוך במיוחד בקרב עולי ברית

  ).2003, קונסטנטינוב, 1998עיבוד מיוחד של נתוני המחקר משנת  (6%, לשעבר

 14%לעומת , 2002הוריות בשנת - במשפחות חדיוצאי קווקז חיו מבני הנוער 26%כי ,  עולה עוד1מלוח 

-שיעור המשפחות החד. לנתון זה יש השלכות על המצב הכלכלי והחברתי של המשפחות. 1997בשנת 

ומהמשפחות הוותיקות בישראל , 24% על 2001עמד בשנת , מכלל העולים, 17-0הוריות עם ילדים גילאי 

  ).2002, המועצה הלאומית לשלום הילד (9.4%על 

  

, ומאפיינים נבחרים של משפחותיהם, רפים של בני הנוער יוצאי קווקזדמוג-מאפיינים סוציו  : 1לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

2002  1997    
  הכל במספרים-סך  180  432

  )הכל באחוזים-סך(מין    100  100
  בנים  56  50
  בנות  44  50

  )הכל באחוזים-סך(גיל   100  100
13  19  14  
27  23  15  
21  20  16  
25  24  17  
14  14  18  

  ותק ממוצע בארץ  *4.8  8.4

  )הכל באחוזים-סך(יישוב מוצא   *100  100
  באקו  54  37
  דרבנט  20  32
  קלה'מחצ  9  12
  1אחר  17  19

  מספר ילדים ממוצע במשפחה  3.3  3.0
  משפחות עם ארבע ילדים ויותר  *39  28

  הוריות-אחוז המשפחות החד  *14  26

  2צפיפות דיור ממוצעת  1.61  1.63

 *P<0.01 ,באמצעות מבחן , ותק ממוצע בארץAnova ; 2שאר המדדים באמצעות מבחןχ.  
  .ושיעורים נמוכים בלבד מערים נוספות, גרוזני, יק'נלצ,   מהערים קובה1
  .  מספר נפשות לחדר2
  

נתון זה עדיין גבוה בהשוואה ). 1לוח ( נפשות לחדר 1.63 הייתה 2002צפיפות הדיור הממוצעת בשנת 

 0.92, המועצות לשעבר-ובקרב עולי ברית, 0.88, ור בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בישראללצפיפות הדי

  2).2002, ס"למ(
  

                                                 
פחות נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא צפיפות הדיור מתייחסים לכלל האוכלוסייה ולא רק למש  2

  .עם ילדים ובני נוער
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, )2לוח (כגון השכלת ההורים ,  מתוארים מאפייני רקע של הורי בני הנוער יוצאי קווקז5-2בלוחות 

ידי - של המשפחה עלוהערכת המצב הכלכלי, )4לוח (משלחי היד של ההורים , )3לוח (תעסוקת ההורים 

  ).5לוח (בני הנוער 

   

 מהאמהות 35%: 1997שנת ב ההורים יותר מים משכיל2002 בני הנוער בשנת הם של הורי עולה כי2מלוח 

שלושים ושישה אחוזים מהאבות בעלי . 1997 בשנת 22%לעומת , 2002בעלות השכלה תיכונית בשנת 

עיקר העלייה בהשכלת ההורים חלה במעבר . 1997- מהאבות ב22%לעומת , 2002-השכלה תיכונית ב

המועצות לשעבר -בעקבות הרחבת חוק חינוך חובה בברית(ספר תיכון -מסיום חטיבת ביניים לסיום בית

  ).בתחילת שנות השבעים

  

  )באחוזים (2002- ו1997בשנים , השכלת הורי בני הנוער יוצאי קווקז: 2לוח 
2002 1997  

  ספריםהכל במ-סך:  האמהות 171 407
  באחוזים *100 100

  ספר יסודי-בית 4 1
  ספר מקצועי-בית/ חטיבת ביניים  26 10
  ספר תיכון-בית 22 35
  מכללה או אוניברסיטה 48 54

  הכל במספרים-סך: האבות 153 307
  באחוזים *100 100

  ספר יסודי-בית 5 3
  ספר מקצועי-בית/ חטיבת ביניים  26 12
  ספר תיכון-בית 22 36
  מכללה או אוניברסיטה 47 49

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

 בקרב הורי בני הנוער יוצאי קווקז דומה לשיעור המקביל בקרב תיכונית-שיעור בעלי ההשכלה העל

שיעור בעלי , אולם. 50% בקרב טווח גילאים דומה על 2001אשר עמד בשנת , המגזר היהודי בארץ

 בלבד 13%: בהשוואה ליוצאי קווקז, )2002, ס"למ(היהודי מגזר ב) 32%(ההשכלה האקדמית גבוה יותר 

: המועצות לשעבר-פער גבוה עוד יותר נמצא בהשוואה לכלל עולי ברית.  בלבד מהאבות14%-מהאמהות ו

  ).2003, לוין ואחרים( מהאבות בעלי השכלה אקדמית 58%- מהאמהות ו65%

  

תגרום לעלייה בשיעור ההורים , כלת ההוריםניתן היה לצפות כי העלייה במספר שנות הוותק ובהש

ככל הנראה בשל העלייה בשיעורי , )3לוח  (2002- ו1997שיעור זה נשאר דומה בשנים , אולם. המועסקים

בקרב האבות שיעור (עובדות במשרה חלקית בלבד ) 45%(שיעור ניכר מהאמהות . האבטלה בכלל המשק

  ).8%, זה נמוך

  



  

  15

  )באחוזים  (2002- ו1997בשנים , וער יוצאי קווקז בישראלתעסוקת הורי בני הנ: 3לוח 
2002 1997  

  אחוז המועסקים מכלל ההורים  
  האמהות 64 69
  האבות 74 70

  הכל במספרים-סך:  הוריות-במשפחות דו 147 305
  באחוזים  100  100

  שני ההורים עובדים 52 54
  רק האב עובד 23 17
  ם עובדתרק הֵא 11 19
   ההורים אינם עובדיםשני 14 10

  הכל במספרים-סך: הוריות-במשפחות חד 22 111
  באחוזים  100  100

  הורה עובד 59 57
  הורה לא עובד 41 43

  

חל שינוי במשלחי , 2002- ו1997על אף העובדה שלא חל שיפור בשיעורי התעסוקה של ההורים בין השנים 

, עסקים כפועלים בלתי מקצועיים או מקצועייםמהנתונים עולה כי חלה ירידה בשיעור המו. היד שלהם

קטנה יותר באחוז יה יוכן על, ועלייה בקרב המועסקים במשלחי יד של מכירות ושירותים ובפקידות

מגמה זו עולה בקנה אחד עם . אקדמיים ומדעיים, טכניים וניהוליים, המועסקים במקצועות חופשיים

, 2002 מהאמהות שעבדו בשנת 41%רק ( האמהות ובולטת בעיקר בקרב, העלייה בהשכלה של ההורים

  ). 4לוח ) (עבדו כפועלות בלתי מקצועיות או מקצועיות, 1997 מהאמהות שעבדו בשנת 73%לעומת 

  

 2002- ו1997בשנים , משלחי היד של הורי בני הנוער יוצאי קווקז המועסקים בישראל: 4לוח 
  )מבין המועסקים, באחוזים(

2002 1997  
  הכל במספרים-סך : הותאמ 111 276
  באחוזים *100 100

  אקדמיים ומדעיים 4 6
  טכניים וניהוליים, חופשיים 8 13
  פקידות 2 13
  מכירות ושירותים 13 27
  פועלים מקצועיים 20 11
  מקצועיים-פועלים בלתי 53 30

  הכל במספרים-סך: אבות 110 216
  באחוזים *100 100

  אקדמיים ומדעיים 1 5
  טכניים וניהוליים, פשייםחו 3 10

  פקידות 0 1
  מכירות ושירותים 5 12
  פועלים מקצועיים 52 38
  מקצועיים-פועלים בלתי 39 34

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
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מכלל בני הנוער ) 31%(כשליש ). 5לוח  (3בני הנוער התבקשו להעריך את המצב הכלכלי של משפחתם

שלושים וחמישה אחוזים מבני הנוער . "בכלל לא טוב" או "ובכך ט-לא כל"העריכו את המצב הכלכלי 

 בלבד 17%לעומת , "טוב מאוד" או "טוב"הוריות העריכו כי המצב הכלכלי של משפחתם -במשפחות הדו

-לא כל"אחוז בני הנוער שהעריכו את המצב הכלכלי של משפחתם . הוריות-מבני הנוער במשפחות החד

  . בשני סוגי המשפחות דומה"לא טוב בכלל" או "כך טוב

  

לפי סוג  , 2002בשנת , ידי בני הנוער יוצאי קווקז-הערכת המצב הכלכלי של המשפחה על: 5לוח 
  )באחוזים(המשפחה 

   הכל משפחות-סך  הוריות-במשפחות דו  הוריות-במשפחות חד
  הכל במספרים-סך 419  310  109
  באחוזים  100  **100  100

  טוב מאוד 4  6  0
  טוב 26  29  17
  ממוצע 39  35  48
  כך טוב-לא כל 23  23  24
  בכלל לא טוב 8  7  11

 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
-חד" מסמנות הבדלים מובהקים בין משפחות אלה לבין משפחות "הוריות-במשפחות דו"הכוכביות בטור : הערה

  ."הוריות
  

  שליטה בשפה העברית. 5 
  

כגון ,  בתחומי החיים השוניםס ליכולת להשתלבלשליטה בשפת הארץ הקולטת יש חשיבות מכרעת ביח

 על כלל בני הנוער יוצאי 1997נתוני המחקר משנת . והקשר עם נותני שירותים, הלימודי, בתחום החברתי

 מבני 67%רק : תמונה מדאיגה ביחס לשליטה בשפה העבריתחשפו , הלומדים ושאינם לומדים, קווקז

ורק , "באופן חופשי או כמעט חופשי " לקרוא מכתב בעבריתהנוער יוצאי קווקז דיווחו כי הם יכולים

מצביעה על אחוזים גבוהים  2002תמונת המצב בנושא זה בשנת .  דיווחו כך ביחס לכתיבת מכתב65%

 דיווחו כי הם 84%: יותר של בני הנוער המדווחים על שליטה בקריאה ובכתיבה של מכתב בשפה העברית

שיפור זה ). 6לוח ( יכולים לכתוב מכתב 81%-ו, "י או כמעט חופשיבאופן חופש"יכולים לקרוא מכתב 

  .מובן על רקע הוותק הרב יותר של בני הנוער בארץ

  

אך כמעט שלא חל שיפור בתחום זה בהשוואה , שליטת כלל בני הנוער בדיבור בשפה העברית טובה יותר

באופן "ים לשוחח בשפה העברית  כי הם יכול1997 מבני הנוער דיווחו בשנת 86%, לדוגמה. בין השנים

  ). 6לוח  (2002 בשנת 89%-בהשוואה ל, "חופשי או כמעט חופשי

  

                                                 
  .1997שאלה זו לא נשאלה בשנת   3
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  )באחוזים(לפי ותק , 2002- ו1997שליטת בני נוער יוצאי קווקז בשפה העברית בשנים : 6לוח 
  2 שנים11+   שנים10-7   שנים6עד   הכל-סך  יכולים באופן חופשי או כמעט חופשי

 3- 28 152 180  1997: הכל במספרים-סך

                                  2002  432 101 217 114 
      לשוחח בשפה העברית

1997 86 85 96 - 
2002 89 64* 96 99 

      לקרוא מכתב בשפה העברית
1997 67* 63** 86 - 
2002 84 55* 90 98 

      לכתוב מכתב בשפה העברית
1997 65* 61** 86 - 
2002 81 50* 89 96 

  להבין שיחה רגילה בין שני 
1ישראלים ותיקים

  
2002  93  71*  99  100  

          1למלא טופס בשפה העברית
2002  83  59*  88  93  

P<0.01   * , 2באמצעות מבחןχ.  
P<0.05 ** , 2באמצעות מבחןχ.  

  .1997 שאלות אלה לא נשאלו בשנת 1
 עדיין לא היו 1997הרי בשנת ,  והלאה1989ו לארץ החל משנת  מכיוון שאוכלוסיית המחקר כוללת בני נוער שעל2

  . שנים ויותר11בני נוער בעלי ותק של 
כאשר אף . 1997הכוונה לכך ששאלה זו לא נשאלה במחקר בשנת , )-(כאשר בלוח מופיע הסימן , לאורך כל הדוח 3

  .תופיע הספרה אפס, אחד מבני הנוער לא ענה על תשובה מסוימת

הכוכביות בטור . 2002- ו1997מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים " 1997הכל שנת -סך"יות בטור הכוכב: הערה
  . 2002-  ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות הוותק בשנים " שנים6עד "

  

מראה , )6המוצגת בלוח (בהשוואה בין השנים , בחינת השליטה בשפה העברית של כלל בני הנוער לפי ותק

 שנים שיפרו 10-7בני הנוער בעלי ותק של . במיוחד ביחס לבני הנוער החדשים יותר בארץ, דאיגהתמונה מ

מצבם של בני הנוער בעלי ותק של עד , אולם. את שליטתם בשפה העברית, אם בכלל, במידה מועטה בלבד

לה יכלו  מבני נוער א64%רק , 2002בשנת , לדוגמה. 2002- ל1997 שנים החמיר בהשוואה בין השנים 6

רק כמחצית , זאת ועוד. 1997 בשנת 85%לעומת , "באופן חופשי או כמעט חופשי"לשוחח בשפה העברית 

   63%לעומת , )50%(ולכתוב מכתב בעברית ) 55%(מהם דיווחו כי הם יכולים לקרוא מכתב בעברית 

  .1997בשנת , בהתאמה, 61%-ו

  

ארבעים . תם בשפה העברית באופן כללי בני הנוער נשאלו כיצד הם מתארים את שליט2002בשנת 

עם העלייה בוותק של בני הנוער יוצאי . "טובה" כ42%- ו"טובה מאוד"וחמישה אחוזים תיארו אותה כ

4חל שיפור, קווקז
 6עד (בקרב השוהים זמן קצר יחסית בארץ , לדוגמה, כך. בשליטה בשפה העברית 

 נוספים ציינו כי 13%-ו, "טובה"בשפה העברית מבני הנוער דיווחו כי שליטתם ) 48%(כמחצית , )שנים

                                                 
  ).2χ) P<0.01מבחן  באמצעותהמובהקות נבדקה   4
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דיווחו ,  שנים ויותר11השוהים בארץ , הרוב המכריע מהוותיקים יותר, לעומת זאת. "טובה מאוד"היא 

  ). 40% ("טובה"או ) 59% ("טובה מאוד"כי שליטתם בשפה העברית 

  

  מאפיינים של  בני נוער המתקשים בשפה העברית

מעניין לבחון את , ית הינה אחד ההיבטים המרכזיים בהשתלבות מוצלחתמכיוון ששליטה בשפה העבר

בחינה זו יכולה לסייע בהבנת הקשיים ברכישת . המאפיינים של בני הנוער המתקשים בשפה העברית

 7בלוח . ובעיקר לסייע באיתור בני נוער הזקוקים לתמיכה מיוחדת בתחום זה, השליטה בשפה העברית

לעומת אלה ששולטים בה , זיים של בני הנוער המתקשים בשפה העבריתמובאים המאפיינים המרכ

  . היטב

  

בהשוואה לבני הנוער שאינם ,  בשפה העברית1מאפייני בני הנוער יוצאי קווקז המתקשים: 7לוח 
  )באחוזים (2002מתקשים בעברית בשנת 

  אינם מתקשים  מתקשים 
 372 58  הכל במספרים-סך

  100  100  )הכל-סך(מין 
  49  59  בנים
  51  41  בנות

 100 *100  )הכל-סך(ותק בארץ 
 16 71   שנים6עד 

 54 27   שנים10-7
 30 2   שנים ויותר11

 25 32  הוריות-חיים במשפחות חד
 19 **29   ילדים ויותר4משפחות עם 

   :תיכונית או אקדמית- על-השכלת הורים 
 52 **34  אבות

 56 *33  אמהות
   : תעסוקת הורים

 69 72  אבות
 71 **56  אמהות

  59  44  הוריות-מתוכן אמהות חד

   : מועסקים כפועלים בלתי מקצועיים-מהם 
 31 **57  אבות

 27 **55  אמהות
 28 *56  דיווחו על מחסור בציוד לימודי בגלל בעיות כלכליות

  *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

העברית מוגדרים במחקר זה כבני נוער שאינם יכולים לקרוא ולכתוב מכתב בשפה  בני נוער המתקשים בשפה 1
  ."באופן חופשי או כמעט חופשי"העברית 

  

המאפיין הבולט ביותר של בני הנוער המתקשים בשפה העברית הוא היותם חדשים , כפי שניתן לראות

 אלה יש גם מאפיינים לבני נוער.  מהם עלו לארץ במהלך שש השנים האחרונות71%: יחסית בארץ
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הוריות -אחוז גבוה יותר מהם חיים במשפחות חד: משפחתיים העשויים להעיד על קשים רבים יותר

, תיכונית ואקדמית-שליש בעלי השכלה על: הוריהם משכילים פחות. לעומת רבע משאר בני הנוער, )32%(

) 44%(ל אחוז גבוה יותר אמהותיהם ש. לעומת יותר ממחצית ההורים של בני הנוער שאינם מתקשים

יותר ממחצית ההורים המועסקים .  מהאמהות לבני הנוער שאינם מתקשים29%לעומת , אינן עובדות

לעומת פחות משליש הורי בני הנוער שאינם , עובדים בעבודות לא מקצועיות) הן האבות והן האמהות(

רית דיווחו על מחסור מהמתקשים בשליטה בשפה העב) 56%(למעלה ממחצית , זאת ועוד. מתקשים

נראה כי ). 7לוח ( בקרב אלה שאינם מתקשים 28%-בהשוואה ל, בציוד לימודי בגלל בעיות כלכליות

מאפייני הרקע של בני הנוער המתקשים בשליטה בשפה העברית מעידים על קשיים משפחתיים ואישיים 

  . ועל כך ראוי לתת את הדעת, רבים יותר

  

  . לומדים של בני נוערהעבריתליטה בשפה  הש יורחב הדיון על נושא7בפרק 

  

  היחסים בין בני הנוער למשפחותיהם. 6
  

כאשר בוחנים משפחות במצבי מעבר רווחת התפיסה המדגישה את פירוק הקשרים בתוך המשפחה ואת 

ממצאי המחקר הנוכחי מגלים תמונה חיובית של , בניגוד לכך. ערעור היחסים בין הילדים להוריהם

  . ן רחבים בין בני הנוער יוצאי קווקז לבין משפחותיהםקשרי גומלי

  

- כגון בבית, ועל מעורבות ההורים בתחומים שונים, בני הנוער נשאלו על היחסים בינם לבין הוריהם

 לשוחח עם בני "קל" או "קל מאוד"כי לרובם המכריע , מדיווח בני הנוער עולה. הספר ובשעות הפנאי

 ביחס 77%-ו,  בקרב הבנים דיווחו זאת ביחס לאמם85%: אותםמשפחתם על עניינים שמטרידים 

דיווחיהם של בני הנוער .  ביחס לאביהן67%-ו,  בקרב הבנות דיווחו כך ביחס לאמהותיהן88%; לאביהם

  . שהשתתפו בקבוצות המיקוד תומכים בממצא זה

  

את לכידות המשפחה שתהליך העלייה והשינוי התרבותי בעקבותיו מערערים , בניגוד לתפיסה המקובלת

נמצא כי שיעורים אלה גבוהים מהשיעורים , ופוגמים בקשר של ההורים עם ילדיהם, הקווקזית

עולה כי שיעור , 1998מנתונים שנאספו בשנת , לדוגמה, כך. המקבילים בקרב כלל התלמידים הישראלים

 65%על , חס לאבובי, 77% לשוחח עם אמהותיהם עמד על "קל להם מאוד" להם או "קל"התלמידים ש

, באופן כללי. דיווח דומה בקרב יוצאי קווקז קיים גם ביחס לאחאיהם הגדולים). 2002, הראל ואחרים(

ואילו לבנות קל יותר לשוחח עם האמהות והאחיות , לבנים קל יותר לשוחח עם האבות והאחים הגדולים

קושי זה . תקשים לשוחח עם הוריהםשמ, אם כי באחוזים נמוכים יותר, ישנם בני נוער, עם זאת. הגדולות

כפי שעולה , עבודת בני הנוער ולימודיהם, קשר עם בני המין השני, מתבטא בעיקר סביב יציאה לבילויים

  .מקבוצות המיקוד

  

רוב . הספר-היבט מרכזי של היחסים בין בני הנוער לבין הוריהם הוא מידת המעורבות של ההורים בבית

, או במסגרת לימודים אלטרנטיבית, בפיקוח של משרד החינוך, לשהיבני הנוער שלומדים במסגרת כ
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 ביתר .האמהות משתתפות באספות הוריםל גדול שוהרוב ה 5,הספר-ביתמשתפים את ההורים בנעשה ב

לעתים " או "תמיד"הספר - מבני הנוער דיווחו כי הוריהם יודעים מה קורה איתם בבית70%, פירוט

בנושא זה לא נמצא הבדל ). 8לוח (נוטים פחות לשתף את הוריהם , לבנותבהשוואה , אך הבנים. "קרובות

  .לפי הוותק בארץ

  

הספר -התדירות בה תלמידים יוצאי קווקז מספרים להוריהם על מה שקורה איתם בבית: 8לוח 
  ) באחוזים (2002לפי מין בשנת , )'מצב חברתי וכד, הישגים בלימודים(

   הכל-סך  בנים  בנות
  הכל במספרים-סך 380 192 188
                 באחוזים  100  *100  100

  תמיד   31  21  41
  לעתים קרובות  39  43  36
  לעתים רחוקות  25  31  19

  אף פעם לא  5  5  4
 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .מסמנת הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות" הבנים"הכוכבית בטור : הערה
  

ספר שבפיקוח משרד החינוך דיווחו כי הם מספרים -הלומדים בבתישבעים ושלושה אחוזים מבני הנוער 

בקרב ) 52%(לעומת כמחצית בלבד , הספר- מה קורה איתם בבית"לעתים קרובות" או "תמיד"להוריהם 

נמצאה בקרב התלמידים , מגמה דומה אך מתונה יותר 6.בני הנוער שלומדים במסגרות האלטרנטיביות

לעומת התלמידים שהעריכו עצמם תלמידים , "טובים" או "ניםמצטיי"שהעריכו עצמם תלמידים 

  7). בהתאמה63%- ו77% ("בינוניים" או "חלשים"

  

 מהתלמידים דיווחו כי הוריהם או קרובי 95%, הספר-ביחס למעורבות ישירה של הורי בני הנוער בבית

ציינו ) 32%(שליש וכ, ם מהם ציינו שבאסיפות נכחה הֵא82%: משפחה אחרים השתתפו באסיפות הורים

הסיבות העיקריות עליהן הצביעו התלמידים ביחס להורים יוצאי קווקז שלא ). 9לוח (את נוכחות האב 

חשוב לציין . "לא יודעים מספיק טוב עברית"ושההורים , "חוסר זמן": השתתפו באסיפות הורים הן

 וייתכן שמעורבות ההורים ,שממצאים אלה מתייחסים רק לתלמידים מקרב כלל בני הנוער יוצאי קווקז

  . נמוכה יותר, של בני הנוער שאינם לומדים

  

מלמדת כי היקף ההשתתפות באסיפות הורים בקרב , )2003(השוואה עם נתוני המחקר של לוין ואחרים 

 מהתלמידים 90%-כ. המועצות לשעבר-יוצאי קווקז גבוה מזה של הישראלים הוותיקים ועולי ברית

דיווחו כי הוריהם , א"י-ו' בכיתות ט, המועצות לשעבר- מילידי ברית80%-כו, הישראלים הוותיקים

  . מגיעים בדרך כלל לאסיפות הורים

  

                                                 
  .1997שאלה זו לא נשאלה בשנת   5
  ).2χ) P<0.05מבחן  באמצעותהמובהקות נבדקה   6
  ).2χ) P<0.05מבחן  באמצעותהמובהקות נבדקה   7
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בני הנוער הלומדים נשאלו עוד האם הוריהם או קרובי משפחה אחרים יכולים לסייע להם בהכנת שיעורי 

כולל ( כי אין אף בן משפחה התלמידים יוצאי קווקז דיווחו) 53%( עולה כי למעלה ממחצית 9מלוח . בית

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקר של . שיכול לסייע להם להכין שיעורי בית) ההורים

המועצות לשעבר מקבלים -א ילידי ברית"י-ו' רק מחצית מבין תלמידי כיתות ט): 2003(לוין ואחרים 

  .  למידים הישראלים הוותיקיםשלישים בקרב הת-וזאת לעומת שני, עזרה בלימודים מבני משפחתם

  

ידי הורים וקרובי משפחה נוספים -ומתן עזרה בשיעורי בית על, השתתפות באסיפות הורים: 9לוח 
  1)באחוזים (2002של בני נוער יוצאי קווקז בשנת 

   השתתפות באסיפות הורים  עזרה בהכנת שיעורי בית
  הכל במספרים-סך 374 380

  אף אחד מקרובי משפחה  5  53
  םֵא  82  23
  אב  32  11
  אחאים גדולים  3  20

  סבתא/סבא  0  1
  ה/דוד  1  3

  .מכיוון שניתן היה לציין יותר מקרוב משפחה אחד, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
  

בני הנוער שהשתתפו בקבוצות המיקוד . עולה מתוך קבוצות המיקוד, 9חיזוק לנתונים שהוצגו בלוח 

כפי , אולם. ידי עידוד ותמיכה-בעיקר על, צליח בלימודים ומסייעים בכךציינו כי הוריהם מצפים מהם לה

הם לא מכירים מספיק : "לדוגמה. ההורים מתקשים לסייע להם בתחום הלימודי, שעולה מהראיונות

ההורים שלי "; "הם לא יכולים לעזור לי בגלל שהם לא זוכרים את החומר"; "טוב את ההיסטוריה בארץ

בנות נוספות , עם זאת...". אבל אני לא יודעת רוסית מספיק טוב. בל רק ברוסיתא, יכולים לעזור לי

  .סיפרו כי הן נעזרו באחות גדולה בלימודיהן

  

בעיקר , מורים שהשתתפו בקבוצות המיקוד התייחסו לקושי שלהם ליצור קשר עם ההורים יוצאי קווקז

ותפיסות שונות ביחס לקשר עם , ארץבשל היעדר היכרות מספקת של ההורים עם מבנה מערכת החינוך ב

עם . רוב נושא פרי-פי-מאמץ שעל, הם עושים מאמץ רב ליצור קשר עם ההורים, לדבריהם. הספר-בית

מעמידים בפני צוות , בהם קשיי פרנסה והיעדר דיור קבע, קשיי הקליטה איתם מתמודדים ההורים, זאת

  .הספר אתגר גדול-בית

  

מושפעת במידה ניכרת מהידע שעומד , האישי והחברתי, ומים הלימודייכולת ההורים לסייע לילדם בתח

הממצאים מראים שההורים . הספר ומהיכרותם עם מערך השירותים-לרשותם ביחס לתפקודו בבית

, והן לחשיבות הרבה של מעורבותם בהיבטים אלה של חיי ילדם, מודעים הן לצורך במעורבות

היכולת של ההורים , עם זאת. בהשתתפות באסיפות הוריםהספר ו-שמתבטאת בהתעניינות בנעשה בבית

  . לימודי מוגבלת בחלק גדול של המקרים-לסייע בתחום השפתי

  



  

  22

  הספר-השתלבות בבית. 7
  

נבחנה , ספר תיכוניים-בחטיבות הביניים ובבתי, השתלבות בני הנוער יוצאי קווקז במערכת החינוך

הקשר , הסיוע הניתן לתלמידים, קשיים והצלחות, המצב הלימודי: במחקר זה במגוון רחב של היבטים

למרות שדוח מחקר זה לא בחן את השתלבותם של . ועוד, הנשירה הסמויה והגלויה, הספר-עם צוות בית

 שלהם במערכת החינוך יש השפעה רבה על "היסטוריה"כי ל, אין ספק, הספר היסודיים-בני הנוער בבתי

  .השתלבותם בהווה ובעתיד במערכת זאת

  

ושליטתם , המסלולים בהם הם לומדים: להלן יוצגו תחילה המאפיינים הכלליים של בני הנוער הלומדים

הקשיים , כיצד הם מעריכים עצמם כתלמידים: לאחר מכן נסקור את מצבם בלימודים. בשפה העברית

האם הם מתכוונים לגשת לבחינות וחששותיהם , ובחינות הבגרות; וההצלחות במקצועות השונים

הספר -הסיוע הלימודי הניתן במסגרת בית: בפרק זה נפרט את הסיוע ממנו נהנים בני הנוער. ושאבנ

הייעוץ , הספר-הקשר של בני הנוער עם צוות בית; ומאפייני התלמידים הזקוקים לסיוע, ומחוצה לו

, לבסוף. מאידך, ותחושת הניכור, מחד, הספר-שביעות הרצון של בני הנוער מבית, וכן; וההכוונה מהצוות

  .נציג מדדים שונים של הנשירה הסמויה והנשירה הגלויה

  

  מאפיינים כלליים: הספר- השתלבות בבית7.1
 90%לעומת (למדו במסגרת לימודית כלשהי , 17-14גילאי ,  מבני הנוער יוצאי קווקז94%, 2002בשנת 

ספר - בבתי8%, )במסגרות הנורמטיביות(ספר שבפיקוח משרד החינוך - בבתי86%): 1997בשנת 

 לא 6%-ו, )המשלבים לימודים ועבודה, ספר בפיקוח משרד העבודה והרווחה-בתי, לרוב(אלטרנטיביים 

למדו ) 6%(רק מיעוט מהתלמידים יוצאי קווקז ). 1997בשנת  ,בהתאמה, 10%- ו15%, 75%(למדו כלל 

  .ספר השייכים לזרם הממלכתי-למדו בבתי) 88%(מרבית בני הנוער . בפנימיות

   

בהשוואה לשנת , 2002בשנת מחקר שנכללו ב הרב יותר של בני הנוער יוצאי קווקז הוותקבשל , כצפוי

בגן או בכיתה ) 49%(כמחציתם  8: החלו ללמוד בארץ בגיל צעיר יותר2002-בני הנוער שרואיינו ב, 1997

וקז שהחלו ללמוד ולא היו ילדים יוצאי קו, בארץ'  החלו ללמוד בכיתה א6% רק 1997בשנת , בשונה. 'א

 מהתלמידים הם יוצאי 10%התלמידים יוצאי קווקז למדו בכיתות בהן עד ) 47%(כמחצית . בגן הילדים

 נוספים למדו בכיתות 26%-ו,  מהתלמידים הם יוצאי קווקז10%-19% למדו בכיתות בהן 27%, קווקז

  ).1997מגמה דומה נמצאה גם בשנת ( מהתלמידים ויותר הם יוצאי קווקז 20%בהן 

  

  מסלולי הלימוד

לימודים למדו במסלול ומעלה ' בכיתות ייוצאי קווקז מבין התלמידים ) 98%(הרוב המכריע , 2002בשנת 

 במסלול טכנולוגי עם 41%,  במסלול עיוני57%: 1997 בשנת 83%-בהשוואה ל, )חלקית או מלאה( לבגרות

התפלגות זהה נמצאה בקרב כלל המגזר ). 10לוח ( למדו במסלול טכנולוגי ללא בגרות 2%ורק , בגרות

                                                 
  .)2χ) P<0.01באמצעות מבחן המובהקות נבדקה   8



  

  23

הרוב , 2002ראוי לשים לב לכך שבשנת , בנוסף). 2002, ס"למ) (2001/02(ב "היהודי בישראל בשנת תשס

) 67%(שלישים -לעומת כשני, יוצאות קווקז למדו במסלול עם בגרות מלאה) 83%(הגדול מהבנות 

  .מהבנים

  

 2002- ו1997ומעלה בשנים '  קווקז הלומדים בכיתה ימסלולי הלימוד של  בני הנוער יוצאי: 10לוח 
  )באחוזים(

2002 1997  
  הכל במספרים-סך 83 269
                 באחוזים  *100  100

  עיוני עם בגרות מלאה 26 50
  עיוני עם בגרות חלקית 4 7

  מקצועי עם בגרות מלאה/ טכנולוגי  30 25
  מקצועי עם בגרות חלקית/ טכנולוגי  23 16

  מקצועי ללא בגרות/ טכנולוגי  17 2

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ. 
  

מהם הביעו חשש באשר לסיכוייהם ם ירב,  במסלול לבגרותורוב בני הנוער למד 2002למרות שבשנת 

ורק ,  חששו שלא יעברו חלק מהבחינות62%,  חששו שלא יעברו אף בחינה6%: לעבור את בחינות הבגרות

  . בהתאמה, 27%-ו, 60%, 13% - 1997מגמה דומה נמצאה בשנת ; ו כלללא חשש) 32%(כשליש 

  

ההבדלים בין התלמידים במידת החשש מבחינות הבגרות התבטאו גם בדבריהם של משתתפי קבוצות 

אין ממה . זה כמו מבחן רגיל: "אחד הבנים ביטא את ביטחונו בהצלחה בבחינות הבגרות ואמר. המיקוד

: אחרי הבגרות הראשונה שאלתי את עצמי. בגרויות זה סתם חארטה: "כך גם אחת הבנות". לחשוש

  ".מה יהיו הציונים, איך יהיה, יש חששות"סיפרה אחת הבנות כי , מנגד" '?מזה פחדת'

  

שבחרו מסלול זה ) 62%(שלישים -השיבו כשני, נשאלו על הסיבות לבחירת מסלול הלימודיםבני הנוער כש

הספר המליצו על - כי בבית10%, ביל לרכישת מקצוע שניתן לעבוד בו כי המסלול מו16%, מתוך עניין

  . כי מסלול זה מוביל לרכישת השכלה גבוהה10%-ו, מסלול זה

  

,  עולה שעמדת רוב התלמידים11מלוח . המוטיבציה לרכוש מקצוע מעשי כבר בגיל צעיר עדיין גבוהה

-וע שניתן לעבוד בו כבר בסיום בית לרכוש מקצ"חשוב" או "חשוב מאוד"היא ש, בשני מועדי המחקר

 או "חשוב מאוד"רוב התלמידים טענו גם ש, בה בעת. 1997 בשנת 83%- ו2002 בשנת 82%: הספר התיכון

נראה כי . בהתאמה, 90%- ו96%: הספר התיכון- לקבל תעודת בגרות בסיום הלימודים בבית"חשוב"

שאיפת התלמידים יוצאי קווקז . יוצאי קווקזהשילוב בין השניים נתפס כמיטבי בקרב רבים מבני הנוער 

-ובקרב עולי ברית, לקבל תעודת בגרות מלאה דומה לשאיפה בקרב התלמידים הישראלים הוותיקים

 "הסכימו מאוד" מהתלמידים 91%, )א"י-ו' בכיתות ט(בקרב שתי הקבוצות האחרונות . המועצות לשעבר

, לוין ואחרים ("ספר תיכון ולקבל תעודת בגרות-אני רוצה מאוד לסיים בית" עם ההיגד "הסכימו"או 

2003    .(  
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  ) באחוזים (2002- ו1997עמדות תלמידים יוצאי קווקז כלפי לימודים תיכוניים בשנים : 11לוח 
2002 1997  

  הכל במספרים-סך 156 376

 ?הספר התיכון-באיזו מידה חשוב ללמוד מקצוע שניתן לעבוד בו כבר בסיום בית 100 100
  חשוב מאוד 41 51
  חשוב 42 31
  כך חשוב-לא כל 12 13

  לא חשוב כלל 5 5

  ?ספר תיכון-באיזו מידה חשוב לקבל תעודת בגרות בסיום הלימודים בבית  *100  100
  חשוב מאוד  59  75
  חשוב  31  21

  כך חשוב-לא כל  9  3
  לא חשוב כלל  1  1

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

ור בני הנוער המשולבים במסלולים התואמים את נטיותיהם והעדפותיהם גבוה הנתונים מלמדים כי שיע

אחוז המדווחים כי המסלול או המקצוע בו שולבו מתאים , כך. 1997בהשוואה לשנת , 2002יותר בשנת 

) 49%(כמחצית . 1997 בהשוואה לשנת 20029-גבוה ב, רמה וכדומה, כישורים, עניין: להם מבחינות שונות

 ציינו כי 8%רק ,  להם"מתאים" דיווחו כי המסלול 43%, "מידה רבה"מסלול מתאים להם בדיווחו שה

  ). 1997בשנת , בהתאמה, 11%-ו, 60%, 29% ("לא מתאים כלל"או , "כך מתאים-לא כל"המסלול 

  

-הסבירו כי התקשו להשתלב בבית, רוב הלומדים במסגרת אלטרנטיבית שהשתתפו בקבוצת המיקוד

; "פה יותר קל ללמוד. ספר עיוני לא הלך לי-בבית: " ולכן פנו למסגרת אלטרנטיביתהספר הנורמטיבי

  ".  פה פתוחות, כל הדלתות סגורות) הספר הנורמטיביים-בבתי(שם . אין לי דרך אחרת"

  

שיעור התלמידים שדיווחו כי המסלול מתאים להם גבוה באופן מובהק בקרב התלמידים במסלול העיוני 

, עם בגרות מלאה(מקצועי /בהשוואה לתלמידים במסלול הטכנולוגי, )94%,  חלקיתלבגרות מלאה או(

  ). 84%, עם בגרות חלקית או ללא בגרות; 88%

  

  שאיפות לעתיד בתחום המקצועי

, ספר תיכון-או את לימודיהם בבית(בני הנוער התבקשו להעריך מה יעשו כשיסיימו את שירותם הצבאי 

מחצית מהם במכללה או : אחוזים דיווחו כי הם מתכוונים ללמודשבעים ושניים ). אם לא ישרתו

כגון ( רוצים ללמוד מקצוע 11%-ו, )כגון אחיות או הנדסאים(ספר מקצועי - בבית11%, באוניברסיטה

 מעוניינים לעסוק 41% נמצא כי 10לגבי שאיפות לעתיד בתחום המקצועי). דפוס או חשמל, פקידות

הבולטים .  כפועלים מקצועיים17%-ו,  במקצועות חופשיים וטכניים45%, במקצועות אקדמיים ומדעיים

  ).11%(ראיית חשבון /וכלכלה, )11%(בתחום האומנות , )13%(מתכנת : מבין המקצועות הם

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    9

המידע אינו כולל בני נוער שלא .  מכיוון שניתן היה לציין יותר ממקצוע אחד100%-האחוזים אינם מסתכמים ל  10
  .ידעו באיזה מקצוע הם רוצים לעבוד
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; הלומדים במסגרות הנורמטיביות מתכוונים ללמוד במכללה או באוניברסיטה) 56%(למעלה ממחצית 

-מתכוונים ללמוד בבית,  מאלה שאינם לומדים כלל40%-ו,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות50%

מבין הלומדים במסגרות האלטרנטיביות ורבע ) 34%(כשליש . או ללמוד מקצוע, ספר מקצועי או טכני

  מיד עם סיום הלימודים או השירות הצבאימתכוונים גם למצוא עבודה, מבני הנוער שאינם לומדים כלל

הבנות ) 50%(מחצית , לדוגמה. של הבנות גבוהות מאלה של הבניםהשאיפות המקצועיות ). 12לוח (

האחוזים , בשונה.  כפועלות מקצועיות1%ואילו רק , מעוניינות לעבוד במקצועות אקדמיים ומדעיים

  .בהתאמה, 35%- ו30%המקבילים בקרב הבנים הם 

  

 2002 לימודי בשנת לפי מעמד, 17-14גילאי ,  של בני הנוער יוצאי קווקז1תכניות לעתיד: 12לוח 
2)באחוזים(

  
    

-סך
  הכל

לומדים במסגרות 
שבפיקוח משרד 

  החינוך

לומדים 
  במסגרות

  אלטרנטיביות

לא 
  לומדים

  כלל
  20  30  312 362  הכל במספרים-סך

  100  100  *100  100                 באחוזים
  תואר (ללמוד במכללה או באוניברסיטה 

 )   אקדמי
  

50  
  

56  
  

13 
  

10  
  10 30  8  11  ספר מקצועי או טכני-יתללמוד בב

  חשמל , דפוס, פקידות(ללמוד מקצוע 
  )'   וכד

  
11  

  
9  

  
20 

  
30  

  25  34  12 14  למצוא עבודה
  25  3  15  14  עדיין לא יודע

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  ).אם לא ישרתו בצבא(ספר תיכון -  הכוונה לאחר השירות הצבאי או לאחר סיום הלימודים בבית1
  .ל"ספר תיכון בארץ או בחו- לא כולל את בני הנוער שסיימו כבר את לימודיהם בבית 2

 מסמנת הבדלים מובהקים בין בני הנוער לפי "לומדים במסגרת שבפיקוח משרד החינוך"הכוכבית בטור : הערה
  .מעמדם הלימודי

  

בשנת . צוי מבחינתםרוב בני הנוער גילו אופטימיות באשר לסיכוייהם להשתלב במקצוע הר, באופן כללי

  ). 13לוח  (1997בהשוואה לשנת ,  הערכה זו גבוהה יותר באופן מובהק2002

   

 2002- ו1997הערכת הסיכויים להגיע למקצוע הרצוי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בשנים : 13לוח 
  ) באחוזים(

2002 1997  
  הכל במספרים-סך  175  432
                 באחוזים  *100  100

  סיכויים מעטים 9 5
  סיכויים בינוניים 34 22
 סיכויים טובים  47 52
 סיכויים טובים מאוד   7  17

  לא יודעים  3  4
 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
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הילדים יודעים שאם הם ילמדו : "...כך המורים. משתתפי קבוצות המיקוד התייחסו לשאיפות לעתיד

הם רואים . הם רוצים להצליח בחיים"; "שיקדם אותם) יועכמו מלגות ותכניות ס(טוב אז יהיה תקציב 

 70-ובת ממשפחה של עולי שנות ה...". הם רואים את קשיי הוריהם. שבלי השכלה לא יכולים להצליח

יש את הרצון של ההורים שהילד יצליח . יש לי את הרצון להצליח כדי שיהיה לי משהו בעתיד: "אמרה

". יש לי ביטחון ביכולת שלי... א"הסיוע של תכנית פל, הספר-בבית: יש את הכלים. והעתיד יהיה טוב

אשר נמצאים בתחילת , רוב הסטודנטים, למרות השאיפות הגבוהות אותן תיארו המורים ובני הנוער

בשל החשש , וכי הם פנו ללמוד במכללות, סיפרו שאינם לומדים מה שרצו, דרכם במימוש שאיפותיהם

... חבר שלי עודד אותי למכינה: "... לדוגמה, כך. קבלה בפועל-או בשל אימהרמה הגבוהה באוניברסיטה 

הספר ניתן -רק עם בגרות של בית... אבל לא עם מכינה, עכשיו מקבלים לאוניברסיטה עם בגרויות

שמעתי , פחדתי: "הם סיפרו על הצורך בסיוע כלכלי, בנוסף...". להתקבל לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי

  ". אף אחד לא ילך ללמוד, ברגע שיפסיקו לממן את הלימודים... ות למימון שמבטלים את הזכ

  

  הספר-שליטה בעברית במסגרת בית

למרות השיפור שחל בממדים השונים , כאמור.  נבדקה השליטה בשפה העברית של כלל בני הנוער5בפרק 

תקשים לקרוא ולכתוב עדיין אחוזים גבוהים יחסית מבני הנוער דיווחו כי הם מ, 1997בהשוואה לשנת 

 קשיים אלה בולטים במיוחד בקרב בני הנוער 1997-ב. למלא טופס ואף לשוחח בשפה העברית, מכתב

להלן יובא מידע על השליטה בשפה העברית . 2002והם אף החמירו בשנת , השוהים בארץ עד שש שנים

  .הספר-של בני נוער הלומדים במסגרת בית

  

בדומה לתמונה שעלתה , עם זאת. ליטה של התלמידים בשפה העבריתמהנתונים עולה כי חל שיפור בש

 הממוצע הגבוה הוותקעל אף ו, 2002- ל1997למרות השיפור שחל בין השנים , ביחס לכלל בני הנוער

בשל שיעור לא מבוטל מהתלמידים דיווחו כי הם עדיין מתקשים לבצע פעילויות לימודיות שונות , יחסית

 מהתלמידים דיווחו כי לעתים הם אינם משתתפים 15%, לדוגמה. ריתעבשליטה בשפה ה ביםקשי

 מתקשים להכין שיעורי בית בשל 19%; )1997- ב17%(בשיעור רק בגלל שאינם יודעים מספיק טוב עברית 

   מתקשים לענות על שאלות בבחינות בשפה העברית 27%-ו, )1997 בשנת 28%(הקושי בשפה העברית 

  ).14לוח ) (1997 בשנת 36%(

   

חיזוק לדיווח בדבר קשיים בשליטה בשפה העברית עולה גם מדבריה של אחת המורות שהשתתפה 

בני הנוער ". אין להם כלים להביע את עצמם... אוצר מילים דל, יש שגיאות כתיב: "... בקבוצת מיקוד

אני : "לדוגמה. והסטודנטים שהשתתפו בקבוצות המיקוד העידו גם הם על קושי ברכישת השפה העברית

חלק ...". זה לא קל לי, אפילו שיש הקלות לעולים. חוששת מבחינות הבגרות בגלל שצריך לכתוב בעברית

, ששולב בכיתה רגילה, אחד הבנים. מהם למדו באולפן עם הגיעם לארץ וחלקם שולבו בכיתות רגילות

   :עליהם הצבענו קודם לכן, מחזק בדבריו את הקשיים בקריאה וכתיבה בשפה העברית

  ". לא כתיבה או קריאה, בכיתה לומדים עברית של יום יום"... 
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לפי ותק , היכולת של תלמידים יוצאי קווקז לבצע פעולות לימודיות שונות בשפה העברית: 14לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

  2 שנים11+   שנים10-7   שנים6עד  הכל-סך 

     :הכל במספרים-סך
1997 153 130 23 - 
2002 380 85 187 108 

  :"עם הרבה קשיים" או "עם מעט קשיים"יכולים 
    :להבין את מה שהמורים אומרים בשיעור

1997 17 19* 4 - 
2002 13 31* 10 4 

      :להצביע ולענות על שאלות בכיתה
1997 19 20** 13 - 
2002 13 33* 8 4 

1:לקרוא ספרי לימוד וחומר מקצועי בעברית
     

2002 20 46* 16 6 
      1:לכתוב חיבור בעברית בכיתה

2002 29 63* 25 7 
     :להכין שיעורי בית

1997 28** 30** 13 - 
2002 19 39** 19 5 

     :לענות על שאלות בבחינות
1997 36** 40* 13 - 
2002 27 55* 24 9 

1:הספר על נושאים שונים-לשוחח עם צוות בית
    

2002  8 20* 5 3 
 *  P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
**  P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .1997 שאלות אלה לא נשאלו בשנת 1
הכוכביות בטור . 2002- ו1997מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים " 1997הכל שנת -סך"הכוכביות בטור : הערה

  . 2002-  ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות הוותק בשנים " שנים6עד "
  

לבין ממצאי המחקר של לוין ואחרים , שוואה בין ממצאי המחקר שנערך בקרב בני הנוער יוצאי קווקזבה

ברוב , א"י- ו'בכיתות ט, המועצות לשעבר-עולה כי שליטתם של התלמידים עולי ברית, )2003(

רית להבין את העב, כגון(דומה לזה של התלמידים יוצאי קווקז ,  הלימודיות בשפה העבריתתהמיומנויו

היכולת לענות , אולם). לקרוא ספרי לימוד בעברית ועוד, להכין שיעורי בית בעברית, של המורה בשיעור

,  מהם אינם יכולים לעשות זאת27%: על מבחנים בעברית בקרב התלמידים יוצאי קווקז נמוכה יותר

  .המועצות לשעבר- מהתלמידים עולי ברית19%לעומת 

  

עולה תמונה מדאיגה במיוחד ביחס לתלמידים , לפי הוותק בארץ, 2002- ו1997בהשוואה בין השנים 

בכל המדדים . בדומה לתמונה שהצטיירה ביחס לכלל בני הנוער יוצאי קווקז,  שנים6השוהים בארץ עד 

לעומת ,  דיווחו כי הם מתקשים לענות על שאלות בבחינות55%, 2002לדוגמה בשנת . שנבדקו חלה הרעה

  בהשוואה , מתקשים להבין את מה שהמורים אומרים בשיעור) 2002בשנת  (31%-ו, 1997 בשנת 40%
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יותר קרב התלמידים הוותיקים משיעור לא מבוטל גם כי לכך יש לתת את הדעת . 1997 בשנת 19%-ל

 25%,  לדוגמה.בכתיבהבעיקר , מתקשים עדיין בשליטה בשפה העברית)  שנים10-7השוהים בארץ (

 מתקשים לענות על שאלות במבחנים בשפה העברית 24%-ו, יבור בעבריתמהתלמידים מתקשים לכתוב ח

  ).14לוח ) (1997 בשנת 13%-בהשוואה ל(

  

היכולת של התלמידים יוצאי קווקז לבצע פעולות לימודיות שונות בשפה העברית נבחנה גם לפי מעמדם 

נוער שאינם לומדים כלל כדאי לשים לב לכך שבני ה.  מעלה סוגיות חשובות בנושא זה15 לוח 11.הלימודי

גם בקרב התלמידים במסגרות , אולם. דיווחו על הקשיים הרבים ביותר בשליטה בשפה העברית

  .האלטרנטיביות והנורמטיביות נמצאו אחוזים לא מבוטלים של תלמידים שדיווחו על קשיים

  

, 17-14גילאי , וקזהיכולת לבצע פעולות לימודיות שונות בשפה העברית של בני נוער יוצאי קו: 15לוח 
  1)באחוזים(לפי מעמדם הלימודי , 2002בשנת 

לא 
  לומדים

 2כלל 

לומדים 
  במסגרות

  אלטרנטיביות

לומדים במסגרות 
שבפיקוח משרד 

  החינוך

 

  הכל במספרים-סך 312 29  17

  :"עם הרבה קשיים" או "עם מעט קשיים"יכולים   
  להבין את מה שמורים אומרים בשיעור **13 21 29
 להצביע ולענות על שאלות בכיתה  **13 10 29
  לקרוא ספרי לימוד וחומר מקצועי בעברית **19 32 35
  לכתוב חיבור בעברית בכיתה **28 36 39
  להכין שיעורי בית **20 22 35
  לענות על שאלות בבחינות ובמבחנים  27  28  39
  הספר על נושאים שונים-לשוחח עם צוות בית  **9  3  28

 *  P<0.01, 2 באמצעות מבחןχ.  
 **  P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .ל"ספר תיכון בארץ או בחו-  לא כולל את בני הנוער שסיימו בית1
  .הספר הקודם בו למדו- הנתונים מתייחסים לבית2

 מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער "לומדים במסגרות שבפיקוח משרד החינוך"הכוכביות בטור : הערה
  . מודילפי מעמדם הלי

  

  מחסור בציוד לימודי וקשיים כלכליים, קשיים הנובעים מהיעדר תנאים פיזיים ללמידה

בני הנוער נשאלו מספר שאלות במטרה לבחון את היקף ומהות הקשיים בהם הם נתקלים ביחס למימון 

 הם נתבקשו לדווח האם מצויים בביתם התנאים ללמידה ועזרי, ראשית. ההוצאות הכרוכות בלימודיהם

 עד 40%-ו,  מהתלמידים דיווחו כי אין להם מקום נוח ללמוד ולהכין בו שיעורי בית14%: הלימוד הבאים

בשנת ). עברי-עברי או עברי-רוסי(או מילון , )בעברית או ברוסית( דיווחו כי אין בביתם אנציקלופדיה 50%

 15%-ה מובהקת בהשוואה לעליי, אמנם, זוהי.  מבני הנוער כי יש בביתם מחשב אישי55%דיווחו , 2002

חשוב לציין כי בשנים . לחלק ניכר מבני הנוער אין מחשב בביתם, עדיין, אך, 1997בלבד שדיווחו כך בשנת 

והרחבת , האחרונות מחשב אישי הוא כלי לימודי חיוני ביותר מבחינת הכנת מטלות לימודיות שונות

שיעור התלמידים יוצאי ). צעים נוספיםבאמצעות שימוש באינטרנט ובאמ(הנגישות לסוגי ידע רבים 

                                                 
  .אחרון בו למדוהספר ה- דיווחיהם של בני הנוער שאינם לומדים כלל מתייחסים להתנסותם בבית  11
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, לא רק לעומת התלמידים הישראלים הוותיקים, קווקז שיש להם ציוד מתאים ללימודים נמוך יותר

 82%-ל, למשל). 2003(כך עולה ממחקרם של לוין ואחרים . המועצות לשעבר-אלא גם לעומת עולי ברית

א יש מחשב "י-ו' בכיתות ט, מועצות לשעברה- מעולי ברית70%-ול, מהתלמידים הישראלים הוותיקים

  . בקרב התלמידים יוצאי קווקז55%לעומת , אישי

  

מחשב , כמו ספרים(הספר -האם חסר להם ציוד לימודי לבית, )בשאלה פתוחה(התלמידים נשאלו בנוסף 

לשהו  על מחסור בציוד לימודי כ31%דיווחו , 2002בשנת . בגלל שאין באפשרותם לשלם בעבורו) 'כיס וכד

התלמידים . 1997 מהתלמידים אשר דיווחו כך בשנת 22%-בהשוואה ל, זו עלייה מובהקת. מסיבה זו

  ).16לוח (וספרי לימוד ) כגון מילון ואנציקלופדיה(ספרי עזר , דיווחו בעיקר על מחסור במחשב אישי

  

 2002- ו1997בשנים , מחסור בציוד לימודי לתלמידים יוצאי קווקז בגלל קושי כלכלי: 16לוח 
  1)מכלל התלמידים, באחוזים(

2002 1997  
  הכל במספרים-סך 156 379

  לא חסר ציוד לימודי **78 69

  הכל -סך: חסר ציוד לימודי 22 31
  ספרי לימוד 9 10
  )'אנציקלופדיה וכד, מילון(ספרי עזר  12 16

  סרגל ומחשב כיס ועוד, קלמר, תיק 3 5
  )PC(מחשב אישי  12 22

**  P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
  . מכיוון שניתן היה לציין כמה סוגי ציוד100%-המספרים אינם מסתכמים ל 1
  

גם אצלי הייתה בעיה של : "... הספר-סטודנט שהשתתף בקבוצת מיקוד סיפר על המחסור בציוד לבית

מעט  ילדים במשפחה וכ3היו לנו . אמרתי לאימא שלי לשמור את הכסף לדברים אחרים. חוסר ספרים

היינו הראשונים שהגענו . המשפחה הייתה צריכה לשרוד. היה צריך לתת להם אוכל. כולם היו בגילי

. ונגל'היה קשה להיות כאן לבד בג. היה קושי להתאקלם כשאנחנו הראשונים בארץ. לארץ מכל המשפחה

: ת סיפרהסטודנטית נוספ". שלא תחשבו שבאנו לבכות. אבא ביום הראשון הלך לעבודה ודאג למשפחה

לדבריה ענה הסטודנט ...". על פי המצב הכלכלי נתנו ספרים מהספרייה... בתיכון הייתה לנו קרן"

. אף אחד לא אמר לי שאפשר לקחת ספרים מהספרייה. אין אף אחד שיסביר לך שיש דבר כזה: "הראשון

  ...".אני אוהב ללמוד. שמעתי בקצה האוזן שאפשר להשאיל ספרים

  

ההידרדרות הכללית :  גורמים אשר ייתכן שהביאו לעלייה במחסור בציוד הלימודיניתן לציין מספר

ייתכן גם שהגידול בשיעור ; במצב הכלכלי בארץ סביר שנותנת את אותותיה גם בקרב משפחות העולים

מכיוון שככל הנראה מסלול זה תובעני יותר מבחינת , בני הנוער הלומדים במסלול לבגרות משפיע

בעקבות הרחבת המודעות של ההורים והתלמידים כאחד לחשיבות ולצורך , או; ותההוצאות הכספי

ייתכן שהעלייה בוותק הביאה לצמצום הזכויות וההטבות מהם , בנוסף. לרכוש ציוד לימודי מתאים

  .דבר המקשה עליהם לרכוש ציוד לימודי, נהנים העולים
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לבין הדיווח של התלמידים , די בני הנוערי-נמצא קשר בין הערכת המצב הכלכלי של המשפחה על, כצפוי

מבני הנוער אשר העריכו את ) 63%(שלישים -כשני, לדוגמה. על מחסור בציוד לימודי בשל קושי כלכלי

 בקרב 19%-בהשוואה ל, דיווחו על מחסור בציוד לימודי, "לא טוב בכלל"המצב הכלכלי של משפחתם כ

  . "טוב מאוד" כבני הנוער שהעריכו את המצב הכלכלי של משפחתם

  

 מהתלמידים דיווחו 10%: מתבטא באופנים נוספים, הספר-הקושי לממן את ההוצאות הקשורות לבית

12).1997 בשנת 21%(כי לא יצאו לטיול השנתי מכיוון שלא היה להם את הכסף הדרוש 
עשרים ושלושה  

- בתשלומים לביתהספר על מצבם הכלכלי או על הקושי לעמוד -אחוזים שוחחו עם גורם מצוות בית

ציינו כי אחד משני הנושאים , 2002 מהתלמידים בשנת 24%,  בנוסף1997.13 בשנת 15%לעומת , הספר

טיולים , לתשלום בעבור ספרי לימוד( במידה הרבה ביותר הוא הצורך בעזרה כלכלית מטרידים אותםש

 נושא זה לא צוין 1997בשנת , בהשוואה. הספר-הם לא שוחחו על כך עם גורם מצוות בית, אולם, )ועוד

    14.ידי אף אחד מבני הנוער-על

  

כיצד ניתן לשפר "בתשובה לשאלה . הצורך בעזרה כלכלית עלה מדברי בני נוער בקבוצות המיקוד השונות

צריך לתת תמיכה כלכלית גם במה : " ענה אחד הבנים"?את שילובם של בני נוער יוצאי קווקז בארץ

יש משפחות עם קשיים כלכליים שבהן בני הנוער הולכים לעבוד .  לוספר וגם במה שמחוצה-שקשור לבית

: אמרה, אשר צריכה לסייע בפרנסת המשפחה, אחת הבנות...". כדי לעזור לעצמם ולמשפחה שלהם

  ...".זה מעייף ואין זמן להתכונן למבחנים, עובדים במשמרות, העבודה מפריעה ללימודים"

  

. 2002בשנת ) כגון ספרי לימוד ומימון נסיעות(קיבלו סיוע כלכלי עשרים אחוזים מהתלמידים דיווחו כי 

 בקרב התלמידים 18%: עשר אחוזים מהתלמידים יוצאי קווקז דיווחו כי היו רוצים לקבל סיוע-חמישה

  . בקרב התלמידים שעדיין אינם מקבלים סיוע כלכלי14%-ו, שכבר מקבלים סיוע כלכלי

  

  התלמידיםלימודי של ה המצב 7.2
הערכה עצמית של : כת מצבם הלימודי של בני הנוער מבוססת על המידע שהתקבל בנושאים הבאיםהער

, מחד, דיווח התלמידים ביחס למקצועות בהם הם מתקשים ונכשלים; בני הנוער את מעמדם כתלמידים

כוונותיהם של בני הנוער לגשת לבחינות הבגרות והערכתם העצמית ביחס ; מאידך, ומצליחים במיוחד

מבוסס על דיווח עצמי , בדומה לשאר המידע בדוח, המידע בנושאים אלה. סיכוייהם להצליח בבחינותל

  .של בני הנוער

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   12
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   13
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   14
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  הערכת המעמד כתלמידים

 ביחס לבני כיתתם "חלשים" מבני הנוער העריכו את עצמם תלמידים 5%, 2002 עולה כי בשנת 17מלוח 

 ואף "טובים" מבני הנוער העריכו עצמם תלמידים 55%ואילו , "בינוניים" העריכו עצמם תלמידים 40%-ו

  ).1997 בשנת 42%-בהשוואה ל ("מצטיינים"

ההערכה העצמית של בני הנוער יוצאי קווקז את מעמדם כתלמידים ביחס לבני כיתתם : 17לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997האחרים בשנים 

2002 1997  
  הכל במספרים-סך 156 380
      באחוזים            **100  100

 תלמיד חלש  7 5
  תלמיד בינוני 51 40
  תלמיד טוב 31 45
  תלמיד מצטיין 11 10

 **  P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

בהשוואה לזו של התלמידים , ההערכה העצמית של התלמידים יוצאי קווקז בממוצע נמוכה מעט יותר

' בכיתות ט, )2003(ם של לוין ואחרים לפי מחקר. המועצות לשעבר-הישראלים הוותיקים ושל עולי ברית

מסכימים ", המועצות לשעבר- מעולי ברית60%-ו,  מהתלמידים הישראלים הוותיקים65%-כ, א"י-ו

  .בהשוואה לתלמידים האחרים בכיתתם,  שהם תלמידים טובים יותר"מסכימים" או "מאוד

  

לסוג , שורה לוותק בארץההערכה העצמית של התלמידים לא נמצאה ק) 1997כמו בשנת  (2002בשנת 

, עם זאת. ולכיתה בה התחילו את לימודיהם בארץ, להשכלת ההורים, )הורית-הורית או חד-דו(המשפחה 

,  נמצא קשר חיובי מובהק בין ההערכה העצמית של התלמידים את עצמם2002בשנת , 1997בניגוד לשנת 

יכו את המצב הכלכלי של בקרב בני הנוער שהער: לבין הערכתם את המצב הכלכלי של משפחתם

 "טובים"מגיע שיעור התלמידים שהעריכו כי הם תלמידים , "טוב מאוד" או "טוב"משפחתם כ

   15.לעומת כמחצית בקרב שאר בני הנוער, שלישים- לשני"מצטיינים"ו

  

: סטודנט שהשתתף בקבוצת מיקוד התייחס להשפעת המצב הכלכלי ויחס המורים על הצלחתו בלימודים

הדברים גוררים אותך . היו לי המון בעיות, ך"לא היה לי תנ, לא היו לי ספרים לכתיבה' ג', ב, 'בכיתה א"

', יש בדיקה שעושים בכיתה ה. שמים אותך בהקבצה לרמה שאתה מפגין, לומדים פחות טוב. בלי שתרצה

ה את אבל היא אמר. יש לי דיסלקציה. היא עשתה לי ואמרה שאני מפגר. בדיקת קריאה שעושה הרכזת

  ".זה בקלות דעת

  

 "מצטיינים" ו"טובים"בקרב תלמידי החטיבה העליונה שיעור התלמידים שהעריכו עצמם תלמידים 

 על כלל 1998ממחקר שנערך בשנת ,  בניגוד לכך16.גבוה לעומת השיעור המקביל בחטיבת הביניים

ורד עם העלייה  י"מצטיינים" ו"טובים"עולה כי אחוז אלו שהגדירו עצמם תלמידים , התלמידים

ניתן לשער כי ). 2002, הראל ואחרים (61% -' י-ו, 62% -' ט, 65% -' ח, 67% -' ז, 71% -' בכיתה ו: בכיתות

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   15
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   16
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ייתכן כי בכיתות הגבוהות : שני גורמים סותרים משפיעים על ההישגים בלימודים לפי כיתה או חטיבה

נושרים , יתכן שהתלמידים החלשים יותרי, ומנגד; דבר שגורם לירידה בהישגים, הלימודים יותר קשים

בקרב יוצאי , ככל הנראה. דבר שגורם לעלייה בהישגים של שאר בני הנוער, אחרי סיום חטיבת הביניים

כי שיעור גבוה מהתלמידים יוצאי קווקז , בנוסף, יש לזכור. קווקז השפעת הגורם השני חזקה יותר

  .מקבלים סיוע לימודי

  

  ימודקושי והצלחה במקצועות הל

: הספר נבדקה הן בהתייחסות לממד סובייקטיבי-ההתמודדות של בני הנוער עם החומר הנלמד בבית

אחוז בני הנוער : והן בממד אובייקטיבי; אחוז בני הנוער שדיווחו שהם מתקשים במקצוע כלשהו

 על בני הנוער נשאלו, כן-כמו.  במקצוע אחד לפחות בתעודה האחרונה"נכשל"שדיווחו שקיבלו ציון 

  ).18לוח (המקצועות בהם הצליחו במיוחד 

  

לפי דיווח , במקצועות הלימוד, נכשלים ומצליחים במיוחד, תלמידים יוצאי קווקז המתקשים: 18לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997התלמידים בשנים 

   מתקשים   נכשלים   מצליחים במיוחד
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 153 380  154 381  152 380
                 באחוזים  100  100   100  100   100  100

 באף מקצוע  21 26   53  50   9  6
  במקצוע אחד 18 15   19  25   22  25
  בשני מקצועות 16 16   15  11   20  25
  בשלושה מקצועות או יותר 45 43   13  14   49  44

  מספר המקצועות הממוצע  2.4  2.3   0.9  1.0   2.5  2.4
  

.  בשלושה מקצועות או יותרמיוחדב ארבעים וארבעה אחוזים מהתלמידים דיווחו כי הם מצליחים

. ומחצית דיווחו כי לא נכשלו באף מקצוע, עשרים ושישה אחוזים דיווחו כי אינם מתקשים באף מקצוע

ני ארבעים ושלושה אחוזים מב. שיעור המתקשים במקצועות הלימוד גבוה משיעור הנכשלים, כצפוי

 דיווחו כי נכשלו בשלושה 14%אולם רק , הנוער דיווחו כי הם מתקשים בשלושה מקצועות או יותר

 מקצועות 5.6- מתקשים ב"חלשים"התלמידים שהעריכו עצמם תלמידים ). 18לוח (מקצועות או יותר 

  מתקשים"מצטיינים"התלמידים שהעריכו עצמם תלמידים ;  מקצועות בממוצע1.4-בממוצע ונכשלו ב

לא נמצא קשר בין כישלון בלימודים לוותק .  מקצועות בממוצע0.2-ונכשלו ב) 1.0(במקצוע אחד בממוצע 

  .1997 והן בשנת 2002הן בשנת , םבארץ ולהשכלת הֵא

  

עם . )18לוח  (2002- ו1997שלונות במקצועות הלימוד דומה בשנים יחשוב לציין כי היקף הקשיים והכ

בוהים יותר ג וכן שיעורים ,נמוכים יותרהיו  שיעורי הנשירה 2002נת שב לכך שיש לתת את הדעת, זאת

עדר הבדלים יה, כלומר .המאופיין בדרישות גבוהות יותר, מסלול לבגרות מלאהמבני הנוער משולבים ב

  .שגים הלימודייםישיפור בהשתלבות בלימודים ובהאינו מעיד על כך שאין שלונות יבהיקף הקשיים והכ

  

 19מלוח . ברית עשויים להשפיע על הישגיהם של בני הנוער במקצועות לימוד אחריםהקשיים בשפה הע

 של רב במספר תלמידים מתקשים יותר של הגבו שיעור ,עבריתשפה הבקרב המתקשים בעולה כי 
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, קריאת חומר לימודי בשפה העבריתתלמידים הנתקלים בהרבה קשיים ב, דוגמה ל.מקצועות לימוד

שאינם מתקשים אלה בקרב בממוצע  מקצועות 2.0 לעומת ,מקצועות לימוד 4.2-מתקשים בממוצע ב

  .עבריתבקריאה בשפה ה

  

ולפי המקצועות , לפי ממוצע מקצועות, מידת קושי בלימודים של בני נוער יוצאי קווקז: 19לוח 
  2002בשנת , השונים

     קושי בקריאת חומר בעברית
עם הרבה 
  קשיים

עם מעט 
  קשיים

ללא 
  קושי

כל 
  ידיםהתלמ

 

  הכל במספרים-סך 380 305 62 13

 : ממוצע מקצועות בהם התלמידים
  התקשו 2.3 *2.0 3.6 4.2
  נכשלו 1.0 **0.9 1.1 1.4
  הצליחו 2.4 *2.5 1.9 1.6

  :אחוז המתקשים במקצועות השונים
  מתמטיקה 37 *34 39 85
  ך"תנ 34 *27 56 90
  אנגלית 40 **37 51 55
  לשון 31 *25 56 77
  ספרות 27 *20 56 60
  היסטוריה 20 *14 43 58
  אזרחות 14 *10 35 40

*  P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
**  P<0.05 ,הצליחו נבדקו באמצעות /נכשלו/ההבדלים במספר הממוצע של המקצועות בהם תלמידים התקשו

  .2χ באמצעות מבחן -וההבדלים באחוז התלמידים שהתקשו במקצועות מסוימים , Anovaמבחן 
  . מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער ברמת שליטתם בשפה העברית"ללא קשיים"הכוכביות בטור : הערה

  

מלוח . נכשלים או מצליחים במיוחד, בני הנוער נשאלו גם ביחס למקצועות ספציפיים בהם הם מתקשים

  .  עולה כי קיים קושי להצביע על מגמות ברורות ביחס למקצועות השונים בהקשר זה20

  

 1,נכשלים ומצליחים במיוחד במקצועות לימוד עיקריים, תלמידים יוצאי קווקז המתקשים: 20לוח 
  )כל התלמידים-מסך, באחוזים (2002- ו1997לפי דיווח התלמידים בשנים 

   מתקשים    נכשלים    מצליחים במיוחד
  מקצועות הלימוד 1997 2002  1997 2002  1997 2002

  ך"נת *47 34    22  15    25  16
  היסטוריה *33 20    12  10    28  23

  אזרחות 21 14    1  2    5  6
  לשון 24 31    9  12    14  14
  מתמטיקה 35 37    16  14    49  41
  אנגלית 40 40    11  10    26  27
  ספרות 27 27    6  10    20  22

 *P<0.01   , 2באמצעות מבחןχ.  
  .להצליח בכמה מקצועות/כשללהי/ מכיוון שניתן היה להתקשות100%-המספרים אינם מסתכמים ל   1

  .  בקטגוריה זו2002-  ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים 1997 בשנת "מתקשים"הכוכביות בטור : הערה
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  מאפייני התלמידים הנכשלים והמצליחים 

נמצאו , וכצפוי, )21לוח (יש מאפיינים שונים , ולתלמידים שהצליחו, לתלמידים שנכשלו בלימודים

, )42%(התלמידים הנכשלים לומדים פחות במסלול עיוני , לדוגמה. הקים בין שתי הקבוצותהבדלים מוב

: שליטתם בשפה העברית של התלמידים הנכשלים פחות טובה;  מהתלמידים המצליחים61%לעומת 

בקרב , בהתאמה, 5%- ו58%לעומת  ("חלשה" או "בינונית" כ18%-ו, "טובה מאוד" הגדירו אותה כ33%

לעומת , מהתלמידים הנכשלים דיווחו על מחסור בציוד לימודי) 40%(חלק ניכר . )מצליחיםהתלמידים ה

התלמידים הנכשלים העריכו ) 52%(למעלה ממחצית ,  בנוסף17.התלמידים המצליחים) 21%(פחות מרבע 

 מהתלמידים 23%-בהשוואה ל, "לא טוב בכלל" או "כך טוב-לא כל"את המצב הכלכלי של משפחתם כ

  18.המצליחים

  

  )באחוזים (2002 בשנת 2 והמצליחים1מאפייני התלמידים יוצאי קווקז הנכשלים: 21לוח 
  תלמידים מצליחים    תלמידים נכשלים 

  העריכו את המצב הכלכלי של המשפחה
  "לא טוב בכלל" או "כך טוב- לא כל"כ

  
52*  

  
23  

  21  *40  דיווחו על מחסור ציוד לימודי
  :הגדירו את שליטתם בשפה העברית

  "טובה מאוד"כ
  "חלשה" או כ"בינונית"כ

  
33**  
18**  

  
58  
5  

 61 **42  לומדים במסלול עיוני
 13 *54   ימים ויותר בחודש4 הספר-נעדרו מבית

 9 *20  הספר- מבית"לא מרוצים כלל" או "לא מרוצים"
  57  *80  צורך בעזרה נוספת בלימודים

  *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.   
 **P<0.05 , 2מבחן באמצעותχ.  

  .הכוונה לתלמיד שנכשל בשני מקצועות ויותר:  תלמיד נכשל1
  .הכוונה לתלמיד שמצליח בשני מקצועות ויותר ולא נכשל באף אחד:  תלמיד מצליח2
  

, תלמידים שהשתתפו בקבוצות המיקוד הסבירו כי הצלחתם בלימודים מושפעת מאוד מהשאיפות שלהם

והם מייחסים חשיבות רבה לתמיכת , שים זמן למטרה זאתמהמידה בה הם משקיעים בלימודים ומקדי

עלול להיות , ספר תיכון-הספר היסודי לחטיבת הביניים ומשם לבית-המעבר מבית, כן-כמו. ההורים

הספר -כי לקראת המעבר הם קיבלו הדרכה וערכו סיור בבית, התלמידים ציינו. מלווה בקשיים שונים

מדבריהם עולה עוד כי הם מתמודדים עם רמה לימודית , אולם, הדרכה זו הספיקה, להערכתם. העתידי

.  יותר מצד המורים"קשוח"עם מספר תלמידים גדול יותר ועם יחס , גבוהה יותר ועומס לימודי רב יותר

  . הדרישות מהם אינן ברורות, להערכתם, ולא פעם, אוריינטציית הלימודים מכוונת כעת לעתיד, כן-כמו

  

  

  

                                                 
  ).2χ) P<0.01צעות מבחן המובהקות נבדקה באמ  17
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   18
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  בחינות בגרות

 75%: ומעלה לומדים במסלול לבגרות'  ושמונה אחוזים מהתלמידים יוצאי קווקז בכיתות יתשעים

מהתלמידים במסלול ) 69%(שלישים -כשני.  במסלול לבגרות חלקית23%-ו, במסלול לבגרות מלאה

שיעור דומה כבר ניגשו לבחינת בגרות ). 1997 בשנת 59%(לבגרות מתכוונים לגשת לכל בחינות הבגרות 

ומעלה אשר ' התלמידים בכיתות י). 1997 בשנת 47%לעומת , 2002 מהתלמידים בשנת 67% (כלשהי

ציון (אחוז הכישלונות .  נקודות81קיבלו בממוצע ציון של , קיבלו ציון בבחינות הבגרות אליהם ניגשו

  ).22לוח ( מכלל הציונים הידועים 3%בבחינות הבגרות עמד על )  נקודות54בבחינה של עד 

  

 2002- ו1997בשנים , ומעלה' בחינות הבגרות בקרב תלמידים יוצאי קווקז בכיתות י: 22לוח 
  )באחוזים(

2002  1997  
  הכל במספרים -סך, מבין התלמידים הלומדים לבגרות  71  256

  התלמידים המתכוונים לגשת לבחינות הבגרות
  לכל בחינות הבגרות  **59  69
  לחלק מבחינות הבגרות  37  23

  לא יודעיםעדיין   4  8

  התלמידים שכבר ניגשו לבחינת בגרות כלשהי  *47  67

  הכל במספרים-סך, התלמידים שניגשו לבחינות בגרות וקיבלו ציון סופי מבין  28  76

  מכלל הציונים הידועים, ) כולל54ציון עד (אחוז הכישלונות   5  3

  הכל באחוזים-סך, 1התפלגות הציונים בבחינות הבגרות  -  100
  59עד   -  5

10  -  69-60  
20  -  79-70  
32  -  89-80  
   ומעלה90  -  33

  הציון הממוצע  -  81
   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .אלא רק האם עברו או נכשלו בבחינת הבגרות,  בני הנוער לא נשאלו על ציונים מדויקים1997 בשנת 1
  

על , וד את שיעור בני הנוער שיהיו זכאים לתעודת בגרותהמידע שנאסף במסגרת המחקר מאפשר לאמ

 יוצאי קווקז 17 מהתלמידים גילאי 57%, 2002בשנת . בסיס הצהרת כוונותיהם לגשת לבחינות הבגרות

 בלבד 30%לעומת (למדו במסלול לבגרות מלאה ודיווחו כי הם מתכוונים לגשת לכל בחינות הבגרות 

מנתוני . הניגשים לבחינות מצליחים בכולן וזכאים לתעודת בגרותלא כל , כידוע, אולם). 1997בשנת 

היו זכאים לתעודת ) 2001/02(ב "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך עולה כי בשנת תשס

המועצה הלאומית (מכלל הניגשים לבחינות הבגרות בארץ במגזר היהודי ) 69%(שלישים -הבגרות כשני

 יהיו זכאים 39%, )107הכל -סך( יוצאי קווקז 17-ן להעריך שמכלל בני הנית, לכן). 2003, לשלום הילד

 -) 2001/02(ב "ארצי בשנת תשס-שיעור זה עדיין נמוך מהנתון הכלל). 18% - 1997בשנת (לתעודת בגרות 

הפער בין יוצאי קווקז לבין כלל התלמידים בארץ בין השנים , אך, )52% -מתוכם במגזר היהודי  (47%

  .  הצטמצם מאוד2002- ו1997
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  משתני-ניתוח רב, הלימודים במסלול לבגרות מלאה
משתני באמצעות -נערך ניתוח רב, כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על הלמידה במסלול לבגרות מלאה

  . מודל הרגרסיה הלוגיסטית

  
 המשפחה סוג, הוותק בארץ, המין, )2002- ו1997(שנת המחקר : במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים

המהווה (ם ומספר המפרנסים במשפחה השכלת הֵא, מספר הילדים במשפחה, )הורית-הורית או חד-דו(

לומד " = 1: המשתנה התלוי אשר הוצב במודל מוגדר באופן דיכוטומי). מדד למצב כלכלי של המשפחה

 לימודים במסלול כולל בני נוער שסיימו( לומד במסלול עיוני או מקצועי לבגרות מלאה - "לבגרות מלאה

כולל בני נוער ( לומד במסלול לבגרות חלקית או במסלול ללא בגרות - "לא לומד לבגרות מלאה" = 0; )זה

  . מרכז את ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית23לוח . או לא לומד כלל, )שסיימו לימודים במסלול זה

  
אה בקרב תלמידים יוצאי תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר לימודים במסלול לבגרות מל: 23לוח 

  לפי מין , 2002- ו1997ומעלה בשנים ' קווקז  הלומדים בכיתות י
 בנות בנים הכל- סך 
  

  המשתנים הבלתי תלויים
  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  )P=0.07(        )1997-ביחס ל(שנת המחקר 
2002  0.63** 1.88  0.48  1.61   0.80 2.23 

          
         )ביחס לבנים(מין 
 - -   - -  1.73 **0.55  בנות

         
           )" שנים6עד "ביחס ל(ותק בארץ 

 1.76  0.56   1.98 **0.68  1.80 **0.59  שנים ויותר 7
          

         )הורית- ביחס לדו(סוג המשפחה 
 0.70 -0.35   1.03 0.03  0.90 -0.11  הורית-חד

  )1.12(3      )1.42( 
         ) ילדים3-1- ביחס ל(ילדים במשפחה 

 0.47 **-0.77   1.54 0.43  0.88 -0.13   ילדים ויותר4
   )1.14(      )2.15( 

  תיכונית או "ביחס ל(ם השכלת הֵא
  )"   פחות

)0.07=P(         

 1.49 0.40   1.42 0.35  1.49 0.40  על תיכונית או אקדמית
          

  אין "ביחס ל( המפרנסים במשפחה מספר
  )"   מפרנס כלל

        

 1.36 0.31   1.40 0.34  1.45 0.37  יש מפרנס אחד לפחות
          

  8.7   5.2   6.8  (%)שונות מוסברת 
* ,P<0.01    באמצעות מבחןWald.  

**P<0.05   , באמצעות מבחןWald . הנבדקהכוכביות מסמנות הבדלים מובהקים בתוך המשתנה.  
או עם , ספר תיכון ללא בגרות- בני הנוער שאינם לומדים כלל ובני הנוער שסיימו בית,  כולל בני הנוער הנושרים1

  .בגרות חלקית
  ).עיונית או מקצועית(ספר תיכון עם בגרות מלאה - כולל בוגרי בית2
. פשר השוואה לשאר המשתניםכדי לא, מצוין גם הערך החיובי בסוגריים,  במקרים בהם כיוון הקשר הוא שלילי3

  . בערך מוחלטOdds ratio- הוא ערך הx/1 .xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה  
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ם השפעת השכלת הֵא. המין והוותק בארץ, שנת המחקר: השפעת המשתנים הבאים נמצאה מובהקת

 2002- ו1997 ההסתברות ללמוד לבגרות מלאה עלתה באופן מובהק בין השנים .נמצאה קרובה למובהקת

ההסתברות ללמוד לבגרות מלאה גבוהה יותר . אפילו בפיקוח על המשתנים הבלתי תלויים הנוספים

ובמידה , ) שנים ויותר7הנמצאים בארץ (בקרב בני נוער הוותיקים יחסית , )בהשוואה לבנים(בקרב הבנות 

  ).23לוח (מסוימת גם בקרב בני הנוער שאמהותיהם משכילות יותר 

י עולה עוד כי קיימים גורמים שונים המשפיעים על הלמידה במסלול לבגרות מלאה משתנ-מהניתוח הרב

ואצל הבנות קרובה , אצל הבנים נמצאה השפעה מובהקת למשתנה ותק בארץ. בקרב הבנים והבנות

מספר "אצל הבנות נמצאה השפעה שלילית מובהקת למשתנה , עם זאת. למובהקת השפעת שנת המחקר

 ילדים ויותר יש הסתברות נמוכה יותר ללמוד במסלול 4ר לבנות ממשפחות עם כלומ, "הילדים במשפחה

  . לבגרות מלאה

  

   סיוע לימודי7.3
סיוע , האחד: רוכזו סביב שני צירים, הממצאים בנושא הסיוע שהתלמידים יוצאי קווקז מקבלים

שיעורי עזר , מהלדוג, הכולל, קונקרטי בהתמודדות עם קשיים במקצועות הלימוד ושליטה בשפה העברית

כגון , ייעוץ והכוונה במגוון נושאים בהם בני הנוער עשויים להתקשות, והשני; וסיוע בהכנת שיעורי בית

לתלמידים יוצאי , והדרוש, להלן יובא מידע על הסיוע הלימודי הניתן. הלימודי ועוד, בתחום החברתי

הצגת הממצאים על הקשר של בני המידע על אודות הייעוץ וההכוונה יפורט בהמשך במסגרת . קווקז

  .הספר-הנוער עם צוות בית

  

  הספר-סיוע לימודי במסגרת בית

, מבני הנוער יוצאי קווקז קיבלו סיוע לימודי כלשהו) 80%(שיעור גבוה , 2002 עולה כי בשנת 24מלוח 

  , הספר- מהתלמידים קיבלו סיוע לימודי במסגרת בית74%, 2002בשנת . 1997 בשנת 55%-בהשוואה ל

). 1997סיוע אשר כמעט שלא היה קיים בשנת (הספר - מהתלמידים קיבלו סיוע לימודי מחוץ לבית32%-ו

  . הספר-הספר והן מחוץ לבית-עשרים ושבעה אחוזים מהתלמידים קיבלו סיוע הן במסגרת בית

  

י בית עזרה בהכנת שיעור, התלמידים נהנו ממגוון רחב של סוגי סיוע אשר התבטאו לרוב בשיעורי עזר

ידי התלמידים -בולטת העזרה שניתנה על, בנוסף). לשם רכישת ספרי לימוד ונסיעות(ועזרה כלכלית 

כגון האפשרות לקבל חומר (פחות בולט הסיוע באמצעות הקלות הקשורות לקשיי השפה . האחרים

שוב בהקשר זה ח). 24לוח ) (או האפשרות ללמוד מקצוע מסוים בשפה הרוסית, לימודי בשפה הרוסית

א שנבחנו "מצביעים על כך שהישגי התלמידים בכיתה י) 2003(לציין כי ממצאי מחקרם של לוין ואחרים 

היו גבוהים יותר מאלה של תלמידים שנבחנו במבחן ) בעברית וברוסית(לשוני -במתמטיקה במבחן דו

תלמידים לשוני נמצאו בקרב -ההישגים הגבוהים יותר במבחן הדו). בעברית בלבד(לשוני -זהה חד

  . כמו גם בקרב תלמידים בעלי ותק רב בארץ, השוהים בארץ תקופה קצרה
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בשנים , לפי דיווח התלמידים יוצאי קווקז, הספר ומחוצה לו-הסיוע הלימודי הניתן בבית: 24לוח 
  )מכלל התלמידים, באחוזים (2002- ו1997

2002   1997   
-סך
  2הכל

-מחוץ לבית
  הספר

-בבית
  הספר

-בבית 
  הספר

 

  הכל במספרים-סך 154 380  372 380
                 באחוזים  100   100  100  100

  לא קיבלו סיוע *45 26  68  20

  1הכל -סך, קיבלו סיוע כלשהו 55 74  32  80

  שיעורים פרטיים/ שיעורי עזר ביחידות  19 24  15  35
  שיעורי עזר בקבוצות *32 57  15  62

  מודי בשפה הרוסיתאפשרות לקבל חומר לי 5 5  -  5
3  

  
  
-  

  
3 

  
5 

  לא כולל (אפשרות ללמוד את המקצוע בשפה הרוסית 
  ")רוסית"   את המקצוע 

  )כגון חונכים(עזרה מתלמידים אחרים   24   28  -  28
  עזרה בהכנת שיעורי בית **24 35  5  37
  ) 'נסיעות וכד, ספרי לימוד(עזרה כלכלית   -   20  -  20

   *P<0.01 ,2חן באמצעות מבχ.  
 **P<0.05  , 2באמצעות מבחןχ.  

  . מכיוון שניתן היה לציין כמה סוגי עזרה100%- המספרים אינם מסתכמים ל1
מכיוון שחלק , הכל-הספר ומחוצה לו אינו מסתכם לאחוז המופיע בעמודת הסך-אחוז המקבלים עזרה בבית 2

  .הספר- הספר וגם מחוץ לבית- מהתלמידים קיבלו אותו סוג של עזרה גם בבית
-  מסמנות הבדלים מובהקים בין התלמידים שקיבלו סיוע בבית1997 שנת "הספר-בבית"הכוכביות בטור : הערה

  .2002-  ו1997הספר בין השנים 
  

הספר עומד על -שנהנו מסיוע לימודי בבית)  שנים6השוהים בארץ עד (שיעור התלמידים החדשים יחסית 

19וגבוה, )56% רק 1997בשנת  (86%
 בקרב התלמידים 70% -המקביל בקרב הוותיקים יותר מהשיעור  

 שנים 11 בקרב התלמידים השוהים בארץ 72%-ו, )1997 בלבד בשנת 48%( שנים 10-7השוהים בארץ 

   20.ויותר

  

הסטטוס של : "... מורות שהשתתפו בקבוצת מיקוד סיפרו כי הצורך בסיוע אינו נעלם עם העלייה בוותק

אלא על שם , כשהם מגיעים למסגרת אנו לא מסתכלים על שנת העלייהולכן ... עולה חדש הוא נצחי

אם לא השקיעו בהם מההתחלה . קשה ליצור איתם קשר, אלה שנמצאים שנים רבות בארץ"; "המשפחה

  ...".קשה לעזור להם

  

בני הנוער . על המענה לצורכיהם ועל הרצון לקבל סיוע נוסף, בני הנוער נשאלו על שביעות הרצון מהסיוע

  ).25לוח (שאינם מקבלים סיוע נשאלו על הרצון לקבלו 

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   19
  . שנים ויותר11 לא היו בני נוער עם ותק של 1997בשנת   20
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 "מרוצים" 63%- ו"מרוצים מאוד" מהתלמידים היו 19%: שביעות הרצון מהסיוע שניתן גבוהה יחסית

לוח  ("מרוצים" 66%- ו"מרוצים מאוד" מהתלמידים היו 7% בה רק 1997בהשוואה לשנת , 2002בשנת 

25 .(  

  

היום יש . עזבו, פעם אם לתלמידים היה קשה, מאוד עוזר: "יפרהנערה שהשתתפה בקבוצת מיקוד ס

  ". עוזר להגיע לציונים גבוהים-בעיקר לתלמידים לא ממש חלשים . עזרה ולכן משפרים ולומדים

  

 2002- ו1997בשנים , ידי תלמידים יוצאי קווקז-הספר על-הערכת הסיוע הניתן בבית: 25לוח 
  1)באחוזים(

2002 1997  
  הכל במספרים-סך: ם הסיוע מספיקהא 75 281
                                                    באחוזים 100 100

  כן 63 65
  לא 37 35

  הכל במספרים-סך: שביעות רצון מהסיוע 75 1255
                                                      באחוזים **100 100

  מרוצה מאוד  7  19
  מרוצה 66 63
  כך מרוצה -לא כל  19  16

  לא מרוצה כלל  8  2

  כל בני הנוער -מעוניינים לקבל סיוע בכלל או לקבל סיוע נוסף מסך    
  הכל במספרים-סך 155 380

                 באחוזים  **55  63
  מקרב בני הנוער שמקבלים סיוע  58  61
  מקרב בני הנוער שאינם מקבלים כל סיוע  *50  70

  סיוע נוסף/ר שפנו לקבל סיוע בקרב המעוניינים לקבל סיוע בכלל בני נוע    
  הכל במספרים -סך 83 240

                 באחוזים  **59  43
   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .לא השיבו על שאלה זו, אשר קיבלו סיוע לימודי) 9%( בני נוער 26, 2002בשנת  1
  

מבני ) 63%(שלישים -כשני. בני הנוער דיווחו כי הסיוע אינו מספיק להם) 35%(למעלה משליש , עם זאת

 בקרב מי 70%-ו,  מבני הנוער שמקבלים סיוע61%( כי היו מעוניינים לקבל סיוע 2002הנוער דיווחו בשנת 

   63% (1997 בהשוואה לשנת, 2002אחוז התלמידים שביקשו סיוע גבוה יותר בשנת ). שאינו מקבל סיוע

כמו גם על הגידול , דבר זה יכול להעיד על הגברת המודעות לצורך להצליח בלימודים).  בהתאמה55%-ו

  . דבר המאפשר לבני הנוער לדעת על הסיוע ולבקשו, בזמינות הסיוע

  

ושהתכניות יופעלו , התלמידים שהשתתפו בקבוצות המיקוד ביקשו כי התכניות הקיימות ימשיכו לפעול

עוד ביקשו התלמידים שישאלו אותם באלו תחומים הם . הספר-ובפרט בתוך בתי, ה רחבה יותרבפריס

בדרך זו הסיוע הניתן להם עשוי להיות יותר . מדוע הם אינם מצליחים ומה יכול לעזור להם, מתקשים
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והמחנכת ,  לכל אחד ואחד מבני הנוער"סל שעות"אחת המורות הציעה לתת , בדומה. מותאם ואפקטיבי

  .תבנה איתם את המענים המתאימים ביותר

  

והדבר מצביע על קשר , קיים קשר הדוק בין הרצון לקבל סיוע לימודי לבין היקף הקשיים והכישלונות

שיעור המעוניינים לקבל סיוע גבוה ). 26לוח (ועל הרצון להתקדם ולהצליח בלימודים , לצרכים ממשיים

, לדוגמה, כך. של מקצועותיותר רב הנכשלים במספר רב ובק, במיוחד בקרב בני הנוער המתקשים יותר

 בקרב המתקשים 83%-בהשוואה ל,  מבין המתקשים במקצוע אחד בלבד מעוניינים לקבל סיוע60%רק 

  . בארבעה מקצועות ויותר

  

לפי צורך ופנייה לעזרה או , כישלונות והצלחות בלימודים של תלמידים יוצאי קווקז, קשיים: 26לוח 
  )באחוזים ובמספרים מוחלטים (2002ה נוספת בשנת בקשה לעזר

-סך 
  הכל

  לא זקוקים
 לעזרה נוספת

  זקוקים
  ופנו

, זקוקים
  אך לא פנו

 138 102 140 380  הכל במספרים-סך
 44 74 *19 43   מקצועות ויותר3-אחוז המתקשים ב
 15 22 *7 14   מקצועות ויותר3-אחוז הנכשלים ב
 48 56 *29 44  תר מקצועות ויו3-אחוז המצליחים ב

      :בהם התלמידים, מספר המקצועות הממוצע
 2.4 3.8 *1.3 2.3  מתקשים
 1.1 1.4 *0.6 1.0  נכשלים

 2.5 2.8 *2.0 2.4  מצליחים במיוחד
 *P<0.01 ,הצליחו נבדקו באמצעות /נכשלו/ההבדלים במספר הממוצע של המקצועות בהם תלמידים התקשו

 מקצועות ויותר נבדקו באמצעות 3-הצליחו ב/נכשלו/אחוז התלמידים שהתקשוואילו ההבדלים ב, Anovaמבחן 
  .2χמבחן 
 מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער במידת הצורך "לא זקוקים לעזרה נוספת"הכוכביות בטור : הערה

  .שלהם בסיוע
  

בני הנוער מקרב ( כי הם מעוניינים לקבל סיוע 2002מבני הנוער שדיווחו בשנת ) 43%(חלק ניכר 

,  ביקשו שיעורי עזר פרטיים38%: אכן פנו בבקשה לקבלו, )ובקרב מי שאינו מקבל סיוע, שמקבלים סיוע

,  סיוע בהכנת שיעורי בית6%,  עזרה כלכלית15%,  סיוע במקצוע מסוים24%,  שיעורי עזר בקבוצות9%

לא "תחושה שהדבר : וע הןפנייה לקבל סי-הסיבות לאי.  פנו לקבל סיוע בלימוד השפה העברית5%ועוד 

  , "התביישו, לא העיזו" ציינו כי 21%, )30% ("החליטו לחכות, לא הספיקו"שיעור דומה , )34% ("יעזור

  .1997סיבות דומות צוינו בשנת . "הספר לא היה זמן בשבילם-לצוות בית" כי 11%-ו

  

  סיוע לימודי במסגרות בלתי פורמליות

בני הנוער נהנו מסיוע לימודי במסגרות בלתי , הספר-ת ביתבנוסף לסיוע הלימודי הניתן במסגר

כגון , קיימות מספר תכניות בהן השתתפו שיעור מצומצם של תלמידים. סים"כגון במתנ, פורמליות

תכניות אלה מופעלות ).  מהתלמידים4%ממנה נהנו (ח "ופר, ) מהתלמידים3%בה השתתפו  ("מעברים"
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 בה השתתפו 21,"א"פל"הינה תכנית , יקרית המופעלת בכיסוי ארציתכנית הסיוע הע. לרוב ברמת היישוב

  22.התלמידים ביישובים בהם התכנית מופעלת) 35%(כשליש 

  

מעניין לציין כי ככל . א העריכו כי היא תורמת להם" פלתכניתבשהשתתפו  )70% (רוב התלמידים

. של התכנית בשבילםהערכתם את מידת התרומה נמוכה יותר כך , שהתלמידים ותיקים יותר בארץ

דיווחו כי התכנית תורמת ,  שנים שהשתתפו בתכנית6 מהתלמידים בעלי ותק של עד 80%-כ, לדוגמה

  ).27לוח ( שנים ויותר 11 בלבד בקרב התלמידים שעלו לארץ לפני 61%לעומת , "תורמת" או "מאוד"להם 

  

לפי ותק בשנת ,  קווקזבקרב תלמידים יוצאי, א והערכת תרומתה"השתתפות בתכנית פל: 27לוח 
  )1מכלל התלמידים, באחוזים (2002

   הכל-סך   שנים6עד    שנים10-7   שנים11+
  במספרים 2 :בני הנוער שהשתתפו בתכנית 356  77  174  105

                                                       באחוזים 35  33  40  29

  יםבמספר: מידת התרומה למשתתפים 119 25 64 31
                                                  באחוזים 100 100 100 100

  תורמת מאוד 42  36  47  38
  תורמת 28  44  23  23
  כך תורמת-לא כל 18  20  19  16
  לא תורמת כלל 12  0  11  23

  .א בלבד"ביישובים בהם מופעלת תכנית פל  בקרב התלמידים1
כל - א מסך"מכיוון שהנתונים מתייחסים לשיעור המשתתפים בתכנית פל 100%-  המספרים אינם מסתכמים ל2

  .התכניות
  

הביעו את שביעות רצונם , א"והשתתפו בתכנית פל, בני נוער שלקחו חלק בקבוצות המיקוד השונות

אני . לבגרויות, עוזרת להתכונן למבחנים, היא עוזרת בשיעורי בית, יושבים עם מורה: "מהתכנית

אבל זה , פעם חשבתי שהתכנית הזאת זה סתם ולכן לא באתי אליה"; " ומקדם אותימרגישה שזה עוזר

אף אחד לא מחייב אותך , סגנון לימוד אחר"; ..." בכימיה אחרי שהיה לי נכשל100עכשיו קיבלתי . רציני

  ". הוא מקדם אותך לבד, זה אישי"; "הצהריים-באים אחר, המורה יותר פתוחה איתך"; "להגיע

  

לימוד : "...מדים בתכנית והשתתפו בקבוצת מיקוד סיפרו מה מייחד את התכנית להערכתםמורים שמל

המורות מדברות עם הרכז "; ..."למורה יש זמן להתפנות לכל תלמיד על פי צרכיו... בקבוצות קטנות 

-יש תיאום וקשר על מה כדאי ללמד בבוקר ואחר. ושואלים מה כדאי ולמה) הספר-בבית(המקצועי 

, בעיות מסביב, לכל עולה חדש שבא ארצה יש בעיות כלכליות. מדברים על הקווקזים"; "הצהריים

                                                 
  .במימון משרד הקליטה, סים"ידי חברת המתנ- תכנית המופעלת על, "פעילות לימודים אחרת"  21

כמו גם ביחס לתכניות אחרות , א כפי שעולה מדוח מחקר זה"דיווח על ההשתתפות בתכנית פלהיקף ה  22
ניתן להעלות לכך . אינו זהה תמיד למידע הקיים בידי מפעילי התכנית, המופעלות לבני הנוער יוצאי קווקז

תן להם לבין ייתכן שחלק מבני הנוער שמשתתפים בתכנית אינם יודעים לקשר בין הסיוע הני: מספר הסברים
יש לזכור כי , כן- כמו. ייתכן שחלק אחר מבני הנוער השתתפו בתכנית תקופה מסוימת ופרשו; שם התכנית

השתתפות -השתתפות או אי, זאת ועוד. בהם לא ניתן סיוע, חלק מהראיונות במחקר זה נערכו בחודשי הקיץ
 עוד כי מחקר זה אינו עוסק בתכנית חשוב לשים לב. בתכנית לא שימשו קריטריון לדגימת בני הנוער במחקר

אלא לייצג את כלל בני הנוער יוצאי קווקז , והוא אינו מתיימר לייצג סטטיסטית את משתתפי התכנית, א"פל
  .לפי גיל ומין
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אנחנו הרכזות והמורות מבינים את הקשיים ... המשפחה בגלל הבעיות מפספסים את החינוך של הילד

  ".יש לנו קשר טוב עם ההורים"; "של הילדים

  

ספר הכי -בתוך בית: "ס"נית במתנבנות שהשתתפו בקבוצת מיקוד התייחסו להפעלת התכ, עם זאת

ס הכי קרוב אלי "המתנ, מקום יותר נגיש) צריך"(; "בעיה של תדמית, ס"לא הייתי הולכת למתנ"; "נוח

, לא יכולה להוציא כסף, לפעמים נותנים כרטיסיה ולפעמים לא... הנסיעות דורשות להשקיע "; "די רחוק

  ". יתאז עדיף מורה פרטי בב, אם צריך לשלם על נסיעות

  

על מנת , א"אנשי המקצוע שליוו מחקר זה העלו את הצורך לקיים דיון נפרד ביחס להפעלת תכנית פל

  .או שיש צורך בהכנסת שינויים, לבחון האם להמשיך להפעילה במתכונת הקיימת

  

, הוחלט על הפעלת תכנית התערבות נוספת, אשר נותנת סיוע לימודי לתלמידים, א"בעקבות תכנית פל

הספר -תכנית זו באה לתגבר מבחינה לימודית את התלמידים העולים לקראת המעבר מבית. "יםמעבר"

לסייע להם להגיע להישגים , במטרה ליצור נקודת התחלה טובה יותר, היסודי לחטיבת הביניים

  .לימודיים גבוהים ולמנוע קשיים לימודיים בעתיד

  

  הספר- הקשר עם צוות בית7.4
ועל הצלחתם , רמים מרכזיים המשפיעים על השתלבותם של בני הנוערניתן להצביע על מספר גו

השליטה בשפה העברית והסיוע , כגון מאפייני המשפחה, בהם גורמים, בתחומים הלימודי והחברתי

- תחום מרכזי נוסף הוא הקשר עם צוות בית. שנידונו בפרקים הקודמים, הלימודי הניתן לתלמידים

  .הספר-ושביעות הרצון מבית, ייעוץ והכוונה הניתנים לתלמידים: םלהלן נתייחס לשני היבטי. הספר

  

  ייעוץ והכוונה

) 49%(כמחצית : הספר-רוב התלמידים דיווחו כי יש להם למי לפנות כשהם נתקלים בבעיה כלשהי בבית

 42% 1997בשנת ( יש להם למי לפנות "בדרך כלל" דיווחו ש46%-ו,  יש להם למי לפנות"תמיד"דיווחו ש

הספר בנושא כלשהו -שבעים ואחד אחוזים מבני הנוער שוחחו עם אנשי צוות בית).  בהתאמה52%-ו

 עולה כי נושא השיחה הנפוץ ביותר הוא המצב 29-28מלוחות . 1997 בשנת 64%לעומת , 2002בשנת 

  . בחירת מסלול או מגמה/בלימודים

  

גורמי ייעוץ ). 32%(הספר -תאו גורמי ייעוץ בבי) 49%( הרווחת לשיחות היא המחנכת "הכתובת"

הנתונים תואמים . המנהל ומורה אחר, הספר-מרכזיים נוספים הם עובדת סוציאלית או פסיכולוגית בית

ספרם יש - מהמנהלים כי בבית85%-שבו השיבו כ, )2003(את הממצאים שעלו ממחקרם של לוין ואחרים 

 18%-כ,  כי היועצת נושאת תפקיד זה מהם ציינו46%-כ; איש צוות שתפקידו לטפל בתלמידים העולים

גם המנהלים מתייעצים בנוגע . הספר- ציינו את מורי בית15%-וכ, המתאמת/ציינו את המגשרת

  .לתלמידים העולים בעיקר עם המחנכות והיועצות
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הספר -ניכרת עלייה מובהקת באחוז התלמידים ששוחחו עם גורמים בבית, 2002- ו1997בין השנים 

; 1997 בשנת 12%לעומת , 2002 שוחחו על בעיות אישיות בשנת 21%, לדוגמה.  שוניםבנושאים אישיים

אחוזים קטנים יותר שוחחו על הקשיים . 1997 בשנת 9%-בהשוואה ל,  שוחחו על יחס המורה15%

  ).28לוח (בשליטה בשפה העברית 

  

 12002- ו1997נים בש, הספר-התחומים בהם קיבלו תלמידים יוצאי קווקז ייעוץ מצוות בית: 28לוח 
  )באחוזים(

2002 1997  
  קושי בשפה העברית *24 13
  העברה לכיתה אחרת/ בחירת מסלול או מגמה / מצב בלימודים  44 43
  האפשרות ללמוד במסגרת לימודית אחרת 14 13
  היחס לעולים חדשים מצד תלמידים ותיקים והיחסים החברתיים *6 16
  הספר-בעיות אלימות בבית 0 14
  מצב במשפחה/ בעיות אישיות  **12 21
  בעיות משמעת **9 17
 יחס המורה כלפי התלמידים  **9 15
  הספר-בעיות בתשלומים לבית/ מצב כלכלי   **15  23

 *P<0.01   , 2באמצעות מבחןχ.  
 ** P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .מכיוון שניתן היה לציין כמה תחומים, 100%- המספרים אינם מסתכמים ל1
  

, הספר איתם התייעצו התלמידים יוצאי קווקז ביחס לתחומים השונים-הגורמים מצוות בית: 29לוח 
  )מקרב התלמידים שהתייעצו, באחוזים (12002בשנת 

  
 מגשרת

  
 פסיכולוגית

  
  ס"עו

  
  יועצת

  
  מנהל

מורה 
  אחר

  
 מחנכת

 

  קושי בשפה העברית 76 15 6 12 1 0 4
  
3 

  
0 

  
0 

  
43 

  
15 

  
19 

  
60 

  בחירת מסלול או / ימודים מצב בל
  העברה לכיתה אחרת/    מגמה 

  
4 

  
0 

  
0 

  
53 

  
30 

  
5 

  
46 

  האפשרות ללמוד במסגרת לימודית 
     אחרת

  
0 

  
0 

  
0 

  
40 

  
15 

  
0 

  
72 

  היחס לעולים חדשים מצד תלמידים 
     ותיקים 

  יחסים חברתיים 77 5 10 18 2 0 0
  הספר-בעיות אלימות בבית 60 26 18 24 2 11 6
  המצב במשפחה/ בעיות אישיות  57 8 9 36 8 0 2
  בעיות משמעת 78 17 37 28 1 0 2

 יחס המורה כלפי התלמידים  62 22 19 17 0 0 14
  
7 

  
0 

  
3 

  
28 

  
19 

  
10 

  
41 

  בעיות בתשלומים / מצב כלכלי 
  הספר-   לבית

  .הספר- שונים מבית מכיוון שניתן היה לציין מספר אנשי צוות100%- המספרים אינם מסתכמים ל1
  

. 2002- ו1997 בין השנים 23הספר עלתה-שביעות הרצון של בני הנוער מהשיחות האישיות עם צוות בית

שנת אשר שוחחו שיחות אישיות כלשהן הביעו שביעות רצון ב) 68%(שלישים מהתלמידים -יותר משני

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    23
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 "מרוצים" 50%- ו"מאודמרוצים " מהם 18%, מהייעוץ ומההכוונה שניתנו להם במהלך השיחות 2002

  ). "מרוצים" 66%- ו"מרוצים מאוד" 7% 1997בשנת (

אך לא יזמו שיחה , הספר-מכלל התלמידים היו מעוניינים לשוחח עם מישהו מצוות בית) 18%(כחמישית 

. הספר- היו רוצים לדבר עליו עם מישהו מצוות ביתלאאך ,  יש קושי או נושא שמפריע להם21%-ול, כזו

או , )1997 בשנת 44%לעומת , 2002- ב39%( בשני המצבים נבעה בעיקר בשל הבושה לפנות הפנייה-אי

או בגלל שזו בעיה אישית שאינה קשורה , )בהתאמה, 53%לעומת , 32%(בשל התחושה שזה לא יועיל 

  ). סיבה זו לא צוינה1997בשנת , 19%(הספר -לצוות בית

  

, "אין" דיווחו כי 67%, פרם יש איש צוות יוצא קווקזס-עשר אחוזים מהתלמידים דיווחו כי בבית-שבעה

 לפי דיווח 24,תחומי הסיוע העיקריים של אנשי צוות אלה.  דיווחו כי אינם יודעים אם קיים או לא16%-ו

צוין גם הסיוע באמצעות ארגון ). 17%(והכנת שיעורי בית ) 22%(הם הסבר חומר הלימוד , התלמידים

ומתן עידוד , )10%(הספר וההורים -יצירת קשר בין צוות בית, )11%(תרבותיות -פעילויות חברתיות

  ).10%(ותמיכה נפשית 

  

בעיקר לגבי יחס המורה , )1997 בשנת 1%-ו, 2002 בשנת 4%(שיעור נמוך מבני הנוער התייעצו עם מגשרת 

  . כלפי התלמידים ובעיות כלכליות

  

אחד הבנים סיפר . ת עזרה במתמטיקהאחת הבנות שהשתתפה בקבוצת מיקוד סיפרה שקיבלה מהמגשר

  .הספר הקודם שבו למד-לאחר שנשר מבית, ספר חדש-שהמגשרת ליוותה אותו בתהליך חיפוש בית

  

ציינו כי ) 32%(כשליש . בני הנוער נשאלו האם הם מעדיפים לקבל ייעוץ והכוונה מאיש צוות יוצא קווקז

שישים וארבעה אחוזים . "ת הבעיות שלישהוא מבין טוב יותר א"בעיקר בגלל , היו מעדיפים זאת

  .  אם איש הצוות הוא יוצא קווקז"כלל לא משנה"מהתלמידים ציינו ש

  

צריך מורה שאוהב ורוצה לעזור . לא משנה: "מורים שהשתתפו בקבוצת מיקוד התייחסו לסוגיה זאת

אבל יש שפה : "המורה אחרת טענ, ומנגד; ..."אני לא רואה חסרונות ויתרונות ליוצא קווקז. לילדים

  ".ההורים פונים למי שיודע שפה. משותפת למי שמקווקז

  

מאפייניהם של התלמידים שהעדיפו להתייעץ עם איש צוות יוצא קווקז שונים באופן מובהק 

 העריכו 58%: וניכר שאלה תלמידים הנתקלים בקשיים רבים יותר, ממאפייניהם של שאר התלמידים

 מתקשים בכתיבת מכתב 29%;  חסר ציוד לימודי40%-ל; "ונייםבינ" או "חלשים"עצמם תלמידים 

 6שליש שוהים בארץ עד ; )15עד גיל (צעירים ) 56%(למעלה ממחצית ;  מהם בנים61%; בשפה העברית

מהם חיים ) 37%(ולמעלה משליש ; מהאמהות של בני נוער אלה אינן עובדות) 41%(חלק ניכר ; שנים

  .הוריות-במשפחות חד

  

                                                 
  . מכיוון שניתן היה לציין כמה תחומי סיוע100%-האחוזים אינם מסתכמים ל  24
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  הספר-ון מביתשביעות רצ

הספר היא בחינת שביעות רצונם -זווית ראייה נוספת לבדיקת הקשר בין התלמידים לבין צוות בית

הספר מגלה כלפיהם בנושאים -והערכתם את מידת האכפתיות שצוות בית, הספר ומיחס המורים-מבית

  . כגון הישגים בלימודים והשתלבות חברתית, חשובים ומרכזיים

  

הביעו שביעות רצון כללית ) במסגרות הנורמטיביות והאלטרנטיביות(תלמידים הרוב הגדול בקרב ה

הספר -שביעות הרצון הכללית מבית). 30לוח ) (87%(הספר כלפיהם -ומיחס צוות בית, )88%(הספר -מבית

, "מרוצות" 54%- ו"מרוצות מאוד"מהבנות ) 33%(שליש : בהשוואה לבנים 25,גבוהה יותר בקרב הבנות

שביעות הרצון של הבנות גבוהה יותר גם . "מרוצים" 63%- ו"מרוצים מאוד" 23%הבנים ואילו בקרב 

  בהשוואה , "מרוצות" או "מרוצות מאוד"של הבנות ) 91%( הרוב המכריע 26,הספר-מיחס צוות בית

  . מהבנים85%-ל

  

- ו1997בשנים , הספר-במדדים שונים של בית, שביעות הרצון של בני הנוער יוצאי קווקז: 30לוח 
  )באחוזים (2002

2002 1997  
  הכל במספרים-סך: הספר-שביעות רצון כללית מבית 155 379
                                                                         באחוזים *100 100

 מרוצה מאוד  11 29
  מרוצה 67 59

  כך מרוצה-לא כל 17 8
  לא מרוצה כלל 5 4

  הכל באחוזים-סך: הספר-יעות רצון מיחס צוות ביתשב *100 100
 מרוצה מאוד   18  30
  מרוצה 74 57
  כך מרוצה-לא כל 7 11

  לא מרוצה כלל 1 2
 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

מזו של התלמידים בחטיבות  27שביעות הרצון של התלמידים בחטיבות העליונות גבוהה יותר, כן-כמו

  , הספר- באופן כללי מבית"מרוצים" או "מרוצים מאוד"בות העליונות  מתלמידי החטי90%: הביניים

, 79%- ו85% -בחטיבות הביניים (הספר - מיחס צוות בית"מרוצים" או "מרוצים מאוד" 91%-ו

 נמצא כי בקרב כלל התלמידים קיימות מגמות דומות ביחס 1998במחקר שנערך בשנת ). בהתאמה

גמה בקרב כלל התלמידים הפוכה ביחס לשביעות הרצון מיחס המ, אולם .הספר-לשביעות רצון מבית

. )2002, הראל ואחרים(הספר יורדת עם העלייה בכיתה -שביעות הרצון מיחס צוות בית: הספר-צוות בית

-ייתכן שההסבר להבדל במגמות נובע מכך שהתלמידים יוצאי קווקז שאינם מרוצים מיחס צוות בית

  .ואפילו לנשור מהלימודים בכלל, )נורמטיבי או אלטרנטיבי( אחר ספר-הספר נוטים יותר לעבור לבית

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    25
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    26
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    27
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 28 הביעו שביעות רצון כללית פחותה"בינוניים" או "חלשים"התלמידים שהעריכו עצמם תלמידים , כצפוי

לעומת התלמידים שהעריכו , ")מרוצים "84%(הספר -ומיחס צוות בית, ")מרוצים "79%(הספר -מבית

ממצאי המחקר מראים שלא נמצא ). בהתאמה, 92%- ו97% ("מצטיינים"ו "טובים"עצמם תלמידים 

נורמטיבי (הספר -לבין הוותק בארץ ולבין סוג בית, הספר ומיחס הצוות-קשר בין שביעות הרצון מבית

  ). מול אלטרנטיבי

  

הספר מגלה כלפיהם - עולה כי הערכת בני הנוער את האכפתיות שצוות בית31מהנתונים המוצגים בלוח 

 מהישגיהם "אכפת מאוד"הספר - מבני הנוער ציינו כי לצוות בית29%, 2002בשנת .  בין השנים29לתהע

-העריכו כי לצוות בית) 2002בשנת ( מבני הנוער 14%, מנגד. 1997 בלבד בשנת 11%לעומת , הלימודיים

  . 1997 בשנת 25%-בהשוואה ל,  מהישגיהם הלימודיים"לא אכפת כלל" או "כך אכפת-לא כל"הספר 

  

בנושאים של , הספר כלפי בני הנוער יוצאי קווקז-מידת האכפתיות שמגלה צוות בית: 31לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997לפי הערכת התלמידים בשנים , השתלבות בלימודים והשתלבות חברתית

2002 1997  
  הכל במספרים-סך: מההישגים בלימודים של בני הנוער 156 372
                                                                   באחוזים            *100 100

  אכפת מאוד 11 29
  אכפת 64 57
  כך אכפת-לא כל 19 12

  לא אכפת כלל 6 2

  הכל במספרים-סך: מהמצב החברתי של בני הנוער 154 369
               באחוזים                                                        *100 100

  אכפת מאוד 3 23
  אכפת 58 56
  כך אכפת-לא כל 29 16

  לא אכפת כלל 10 5
 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

 ממצבם "אכפת מאוד"הספר - מבני הנוער העריכו כי לצוות בית23%: ביחס למצב החברתי של בני הנוער

 כי 2002- מבני הנוער חשו ב21%-מרות של. 1997 בלבד בשנת 3%-בהשוואה ל, )2002בשנת (החברתי 

ראוי לציין כי חלק ניכר מבני ,  ממצבם החברתי"לא אכפת כלל" או "כך אכפת-לא כל"הספר -לצוות בית

ייתכן כי ממצאים אלה משקפים שינויים במידת רגישותם של המורים . 1997חשו כך בשנת ) 39%(הנוער 

  . כלפי התלמידים יוצאי קווקז

  

והתלמידים התבקשו לציין את המידה , הספר-ם הוצגו מספר היגדים המתייחסים לביתבפני התלמידי

כי רוב התלמידים , מהנתונים עולה חיזוק למגמה שנראתה קודם לכן. בה הם מסכימים עם היגדים אלה

מסכימים "(הספר - מהתלמידים חשים שייכות לבית90%: הספר-מביעים הערכה כלפי צוות בית

מסכימים "מהתלמידים ציינו כי הם ) 72%-74%(רבעים -כשלושה).  עם היגד זה"יםמסכימ" או "בהחלט

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    28
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    29
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המורים ", "מקבלים אותה, כשצריך עזרה נוספת מהמורים":  עם ההיגדים"מסכימים" או "בהחלט

הספר -החוקים והכללים בבית" ו"המורים מתייחסים בצורה הוגנת", "ה כאדם/מתעניינים בתלמיד

  ). 32לוח  ("הוגנים

  

  )באחוזים (2002הספר בשנת -עמדות תלמידים יוצאי קווקז לגבי היגדים נבחרים ביחס לבית: 32לוח 
בהחלט לא 

  מסכים
כך -לא כל
  מסכים

  
 מתלבט

  
  מסכים

מסכים 
  בהחלט

 

  הספר הוגנים-החוקים והכללים בבית 21 51 17 8 3
  הספר-אני מרגיש שייך לבית 37 53 5 3 2
  ים בצורה הוגנתהמורים מתייחס 30 43 19 6 2
  מקבלים אותה, כשצריך עזרה נוספת מהמורים 36 38 16 8 2
  המורים מתעניינים בתלמיד כאדם 33 41 15 7 4

  

דווקא הייתה לי : "ביטוי מיוחד לכך נמצא בדבריו של אחד הבנים שנשר שהשתתף בקבוצת מיקוד

נכת הייתה שהיא לוקחת הכל הבעיה היחידה של המח. גם היועצת, הייתה מכבדת אותי, מחנכת טובה

שיש להמשיך , הדגישו כאחד, הסטודנטים והמורים בקבוצות המיקוד, התלמידים". אישי ורגיש מדי

ולהעניק להם הרגשה שהם רצויים ויש מי שדואג , ולהעמיק את העידוד והתמיכה הניתנים לתלמידים

  .להם

  

כפי ,  שבקרב כלל התלמידים בישראלספרם חיובית יותר מזו-תפיסת התלמידים יוצאי קווקז את בית

 מכלל התלמידים הישראלים 57%, לדוגמה, כך). 2002, הראל ואחרים (1998שנמצא במחקר משנת 

 49%;  בקרב יוצאי קווקז74%לעומת , "המורים מתעניינים בי כאדם"הוותיקים הסכימו עם ההיגד 

, "הספר הוגנים-הכללים בביתהחוקים ו"מכלל התלמידים הישראלים הוותיקים הסכימו עם ההיגד 

 מכלל התלמידים הישראלים הוותיקים הסכימו עם ההיגד 53%-ו;  בקרב יוצאי קווקז72%-בהשוואה ל

תפיסת , )2003(גם לפי לוין ואחרים .  בקרב יוצאי קווקז73%לעומת , "המורים מתייחסים בצורה הוגנת"

 מהתלמידים 63%, א"י-ו' בכיתות ט, וגמהלד. ידי התלמידים יוצאי קווקז חיובית יותר-הספר על-בית

כשיש לי בעיות "הסכימו עם ההיגד , המועצות לשעבר- מעולי ברית68%-ו, הישראלים הוותיקים

  . מהתלמידים יוצאי קווקז שדיווחו כך74%לעומת , "הספר-אני מקבל עזרה בבית, בלימודים

  

   היעדרויות מלימודים7.5
. הספר-וביטוי לקושי בהסתגלות לבית, ממן ראשון לנשירה גלויההיעדרויות מלימודים יכולות להיות ס

בשל . הספר ומשיעורים פוגמת בסיכויי ההצלחה בלימודים-ניתן לשער כי עצם ההיעדרות מבית, כן-כמו

המידע אינו כולל היעדרויות . נכללו השאלות בנושא ההיעדרויות בשאלון למילוי עצמי, רגישות הנושא

  .בגין מחלה או חופשה

  
בהשוואה , זאת. הספר ולשיעורים- רק כמחצית הגיעו באופן מלא לבית2002-מדיווחי בני הנוער עולה שב

- אחוז גבוה יותר מבני הנוער יוצאי קווקז נעדרו מבית, 2002מכאן שבשנת . 1997שלישים בשנת -כשניל

והן משיעורים ) 30%(הספר -קיימת קבוצה הולכת וגדלה שנעדרה הן מבית, בנוסף. הספר ומהשיעורים

) בהתאמה, 14%- ו15% 1997בשנת (בתדירות גבוהה של ארבע פעמים ויותר בחודש ) 22%(ספציפיים 

  ).33לוח (
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 2002- ו1997בשנים , תדירות היעדרויות מלימודים לפי דיווח התלמידים יוצאי קווקז: 33לוח 
  )באחוזים(

2002 1997  
  כל במספריםה-סך: היעדרויות מימי לימודים מלאים 150 344
                                                                         באחוזים *100 100

  לא נעדרו אף פעם 62 49
   פעמים בחודש3-1 23 21
  פעמים ויותר 4 15 30

  הכל במספרים-סך: היעדרויות משיעורים ספציפיים 150 349
                                                באחוזים                         **100 100

  לא נעדרו אף פעם 69 57
   פעמים בחודש3-1 17 21
  פעמים ויותר 4 14 22

    *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
 **P<0.05  , 2באמצעות מבחןχ.  
  

ימת קבוצה שנעדרה קי, עם זאת. מחצית בני הנוער דיווחו כי נעדרו בגלל סיבות אישיות או משפחתיות

רק ). 10%(או קשיים בלימודים , )24%(הכנת שיעורי בית -אי, )24%(הספר -בגלל תחושת שעמום בבית

  ). 34לוח ) (6%(מיעוט נעדרו בשל הצורך לעבוד 

  
  )באחוזים( 1 2002בשנת , הסיבות להיעדרות של בני נוער יוצאי קווקז מימי לימודים: 34לוח 

2002  
  ריםהכל במספ-סך 196

  )'מצווה וכד-בר, חתונה(נסיבות אישיות או משפחתיות  50
  התכוננות למבחן-אי/ הכנת שיעורי בית -אי 24
  הלימודים לא מעניינים/ הספר -משעמם בבית 24
  לא מבין מה המורים אומרים בשיעור/ קשה ללמוד  10

  צורך לעבוד 6
  לשמור על האחים הקטנים/ צורך לעזור בבית  6
  אחר   2

 מכיוון שניתן היה לציין מספר סיבות 100%-המספרים אינם מסתכמים ל. 1997 שאלה זו לא נשאלה בשנת 1
  .הספר-להיעדרות מבית

  

-אי, כגון שעמום, ידי מאפייני השיעור עצמו-התלמידים מסבירים היעדרות משיעורים לרוב על, כצפוי

ידי -ופחות על; ויחס המורים)  שיעורי ביתהכנת-אי, איחור(ביצוע מטלות לימודיות -אי, עמידה בכללים

  ).35לוח (סיבות אישיות או משפחתיות 
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  1 2002בשנת , הסיבות להיעדרות של בני נוער יוצאי קווקז משיעורים: 35לוח 
2002  

  הכל במספרים-סך 166
  לא מעניין/ השיעור משעמם  42
  איחור לשיעור בבוקר 32
  ננות למבחןהתכו-אי/ הכנת שיעורי בית -אי 24
  )'מצווה וכד-בר, חתונה(נסיבות אישיות או משפחתיות  18
  לא מבין מה המורים אומרים בשיעור/ קושי במקצוע מסוים  14

  לא מתייחס טוב לתלמידים/ המורה לא טוב  9
  לשמור על האחים הקטנים/ צורך לעזור בבית   6
  אחר  5

 מכיוון שניתן היה לציין מספר סיבות 100%-סתכמים להמספרים אינם מ. 1997 שאלה זו לא נשאלה בשנת 1
  .להיעדרות משיעורים

  
ובין היעדרויות לבין , הספר לבין מאפייני בני הנוער ומשפחתם-בחנו את הקשר בין היעדרויות מבית

נמצא קשר מובהק בין הערכת המצב הכלכלי של . הספר ומיחס צוות המורים-שביעות רצון מבית

 מבני הנוער שהעריכו את מצבה הכלכלי 44%: הספר-ידים לבין היעדרויות מביתידי התלמ-המשפחה על

 פעמים ויותר 4של ,  נעדרו מלימודים בתדירות גבוהה"כלל לא טוב" או "כך טוב-לא כל"של משפחתם כ

- כמו. "טוב מאוד" או "טוב" בלבד בקרב אלה שהעריכו את המצב הכלכלי כ19%לעומת , בחודש האחרון

, כך. הספר-צביע על מגמה של ירידה בהיעדרויות עם העלייה בשביעות הרצון מיחס צוות ביתניתן לה, כן

- בבית: "אחד הבנים שהשתתף בקבוצת מיקוד עם תלמידים במסגרות אלטרנטיביות סיפר, לדוגמה

שבועיים לא הגעתי . לא היה אכפת להם אם מגיעים או לא) בפיקוח משרד החינוך(הספר הקודם שלי 

  ".כבר מתקשרים) בבוקר (8:15-פה ב. לא התקשר אלייואף אחד 

  
 מהתלמידים 39%: הספר להיעדרויות-בין תחושת השעמום בבית 30נמצא קשר מובהק, כצפוי, זאת ועוד

,  ימים ויותר4הספר -נעדרו מבית, "לעתים קרובות" או "תמיד"הספר -שדיווחו כי משעמם להם בבית

אף פעם " או "לעתים רחוקות"הספר - כי משעמם להם בבית בקרב התלמידים שדיווחו20%-בהשוואה ל

  .לא נמצא הבדל לפי ותק בנושא זה. "לא

  
קשר זה אף , בהשוואה בין השנים. קשר מובהק נמצא בין קשיים וכישלונות בלימודים לבין היעדרויות

  ימים ויותר מתקשים בשלושה מקצועות4 מהתלמידים שנעדרו 54%, לדוגמה. 2002מתחזק בשנת 

מגמה דומה עולה גם בקשר בין ). 36לוח ( בקרב התלמידים שלא נעדרו אף פעם 35%לעומת , ויותר

נכשלו בשני מקצועות ,  ימים ויותר4 מהתלמידים שנעדרו 43%, לדוגמה. היעדרויות לכישלון בלימודים

יות היא ייתכן שהעלייה בהיקף ההיעדרו.  בקרב התלמידים שלא נעדרו אף פעם15%-בהשוואה ל, ויותר

למרות , 1997בהשוואה לשנת , 2002אחת הסיבות לכך שהיקף הקשיים והכישלונות לא ירד בשנת 

  .הרחבת הסיוע שניתן לתלמידים

  

                                                 
  .2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    30
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, הספר בחודש האחרון של תלמידים יוצאי קווקז-לפי היעדרויות מבית, קשיים בלימודים: 36לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

 4+נעדרו 
  פעמים

 3-1נעדרו 
  פעמים

לא נעדרו 
  אף פעם

  
  הכל-סך

 

  הכל במספרים- סך- 1997  151  93  36  22
                             באחוזים  **100  100  100  100

  לא מתקשים  21  23  19  14
   מקצועות2 או 1-מתקשים ב  34  42  28  14
   מקצועות ויותר 3-מתקשים ב  45  35  53  72

  ריםהכל במספ- סך- 2002 343 168 75 100
                            באחוזים *100 100 100 100

  לא מתקשים 27 36 21 14
   מקצועות2 או 1-מתקשים ב  31  29  35  32
   מקצועות ויותר 3-מתקשים ב 42 35 44 54

 *P<0.01   ) 2באמצעות מבחן , )2002-בχ.  
** P<0.05  ) 2באמצעות מבחן , )1997-בχ.  

   1997מסמנות הבדלים מובהקים במידת הקושי של כלל בני הנוער בשנים " הכל-ךס"הכוכביות בטור : הערה
  .2002-ו

  

  שעמום ועייפות, תחושות לחץ
וכן על ; הספר- האם הם לחוצים מהלימודים והאם משעמם להם בבית31בני הנוער הלומדים נשאלו

  .הספר-התדירות בה הם מרגישים עייפים כאשר הם הולכים בבוקר לבית

  

 דיווחו כי הם 43%: הספר אינה פשוטה-מצביע על כך שבעבור חלק ניכר מהתלמידים חוויית בית 37לוח 

הבנות חשות . "לפעמים" 31% ועוד "לעתים קרובות" או "לעתים קרובות מאוד"לחוצים מהלימודים 

 לא נמצאו הבדלים לפי מעמד). 15-14גילאי (כך גם בני הנוער הצעירים יותר ; הרגשת לחץ רבה יותר

והתלמידים הלומדים , ) שנים6בעלי ותק של עד (אם כי התלמידים החדשים יחסית בארץ , לימודי וותק

  .לחוצים קצת פחות, במסגרות הנורמטיביות

  

לפי מין , הספר בקרב תלמידים יוצאי קווקז-תחושת לחץ בלימודים ותחושת שעמום בבית: 37לוח 
  )באחוזים (2002בשנת 

  ספר-ושת שעמום בביתתח   תחושת לחץ בלימודים
  בנות  בנים  הכל-סך   בנות  בנים  הכל-סך

  183  183  366   182 182 364  הכל במספרים-סך
  100  100  **100   100  100  100                 באחוזים

  22  33  27   46  40  43  לעתים קרובות מאוד או לעתים קרובות
  38  31  35   33  29  31  לפעמים

  40  36  38   21  31  26  לעתים רחוקות או אף פעם 
 **P<0.05 2מבחן  באמצעותχ.  

מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער " הספר- הכל תחושת שעמום בבית- סך"הכוכביות בטור : הערה
  .בתחושת השעמום

                                                 
  .1997שאלות אלה לא נשאלו בשנת    31
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 משעמם להם "לעתים קרובות" או "לעתים קרובות מאוד"התלמידים עולי קווקז דיווחו כי ) 27%(כרבע 

שיעור זה נמוך במידה ניכרת מהשיעור המקביל שנמצא בקרב ). 37לוח  ("עמיםלפ" 35%-ו, הספר-בבית

לעתים " או "לעתים קרובות מאוד" מהם דיווחו כי משעמם להם 46% -כלל התלמידים בישראל 

המועצות לשעבר - בקרב עולי ברית46%-ו;  בקרב כלל האוכלוסייה היהודית49%לעומת , "קרובות

 כך גם 32;הספר- דיווחו על שעמום רב יותר בבית15-14 ותלמידים גילאי בנים). 2002, הראל ואחרים(

  . בהשוואה לתלמידים החדשים והוותיקים יותר,  שנים10-7תלמידים בעלי ותק של 

  
  כרבע . הספר-עוד נשאלו התלמידים באיזו תדירות הם מרגישים עייפים כאשר הם הולכים בבוקר לבית

 מהתלמידים 28%ועוד , "לפעמים" 45%; "ם רחוקות או אף פעם לאלעתי"דיווחו כי הם עייפים ) 27%(

).  פעמים ויותר בשבוע4 - 11%,  פעמים בשבוע3-1 - 17%(דיווחו כי היו עייפים לפחות פעם אחת בשבוע 

: גבוה מאוד) 2002, הראל ואחרים (1998ראוי לציין כי הדיווח על עייפות שנמצא במחקר הארצי משנת 

 בקרב כלל האוכלוסייה 54%, ם בארץ דיווחו על עייפות לפחות פעם אחת בשבוע מכלל התלמידי48%

  .המועצות לשעבר- בקרב בני הנוער עולי ברית40%-ו, היהודית

  
ככל הנראה בשל שיעורם הנמוך יותר , דיווחו פחות על עייפות) 15-14גילאי (התלמידים הצעירים יותר 

בהשוואה ללימודים בחטיבות , ת השונות בגילים אלהוהדרישות הלימודיו, בקרב התלמידים העובדים

אולם הלומדים במסגרות , הלומדים במסגרות הנורמטיביות דיווחו יותר על עייפות. העליונות

 מהלומדים במסגרות הנורמטיביות 10%, לדוגמה, כך. האלטרנטיביות דיווחו יותר על עייפות קיצונית

בהשוואה ללומדים במסגרות , "לפעמים" 47%-בוע ודיווחו כי הם עייפים ארבע פעמים ויותר בש

  33.בהתאמה, 25%- ו29%, האלטרנטיביות

  

   הנשירה הסמויה7.6
שנמצאים אמנם בתוך , ישנם גם אחרים, הספר-קרי עזבו את בית, בנוסף לתלמידים שנשרו מלימודים

 בשלב מסוים את אך הם בעלי התנהגויות או מאפיינים המעמידים אותם בסיכון לעזוב, מערכת החינוך

 והם מאופיינים "נושרים סמויים"תלמידים אלה מכונים . או לא להפיק ממנה את המרב, המערכת

בתחושת , הספר-בבעיות חברתיות קשות בבית, בהישגים לימודיים נמוכים, בריבוי היעדרויות מלימודים

  ).2001, נבות ואחרים-כהן(הספר ובבעיות התנהגות קשות -ניכור מבית

  
  : תוך ניסיון לענות על מספר שאלות מרכזיות, נתמקד בהיבטים השונים של הנשירה הסמויהלהלן 

 ? מהם ההיקפים של ביטוייה השונים של הנשירה הסמויה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז 
לבין כלל , האם נמצא דמיון או שוני בהיקפי הנשירה הסמויה בין אוכלוסיית בני הנוער יוצאי קווקז 

 ? בישראלבני הנוער 
האם היא נפוצה יותר בקרב : דמוגרפיים-האם היקפי הנשירה הסמויה קשורים למאפיינים סוציו 

האם היא קשורה לוותק ? בקרב תלמידים בכיתות הגבוהות לעומת הנמוכות? הבנים בהשוואה לבנות

 . ועוד? בארץ או למאפייני המשפחה
  

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    32
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   33
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 לפני שנפנה 2002.34נשירה הסמויה בשנת  מרכז מידע על שכיחות הביטויים הנבחרים של ה38לוח 

חשוב לציין שההתנהגות בכל אחד מביטויי הנשירה הסמויה נמצאת על רצף שבין , לניתוח הנתונים

, )הספר-או תלמיד שכלל לא חש ניכור מבית, תלמיד שלא נעדר כלל, לדוגמה(היעדר התנהגות בעייתית 

או חש ניכור , מיד שנעדר בתדירות גבוהה מאודתל(לבין קיום ההתנהגות הבעייתית במידה רבה מאוד 

הקובעת מהי רמת , משמעית של היבטים אלה-לא קיימת הגדרה חד). הספר-חזק מאוד כלפי בית

לאורך הפרק . שממנה והלאה ניתן להגדירה ביטוי של נשירה סמויה, או שכיחותה, ההתנהגות הבעייתית

ואשר מפורטים ,  מההיבטים כפי שנמדדו במחקרבחרנו להתייחס לביטויים החמורים יותר של כל אחד

 ימים 3הספר -בחרנו להתייחס לבני נוער אשר נעדרו מבית, בהתייחסותנו להיעדרויות, לדוגמה. 38בלוח 

  . ויותר בחודש האחרון כביטוי של נשירה סמויה

  

  : ניתן להצביע על מספר מגמות מרכזיות38מלוח 

 34%:  בין שאר הביטויים של נשירה סמויה2002ההיבט של היעדרויות מרובות בולט בשנת  

 מהתלמידים שמאופיינים בהיבט של התנהגות 14%-בהשוואה ל, מהתלמידים מאופיינים בהיבט זה

  .  המאופיינים בתחושת דחייה חברתית2%-ו, הספר- המאופיינים בתחושת ניכור כלפי בית9%, אלימה

: בשני ביטויים של הנשירה הסמויה) בנותלטובת ה(נמצאו הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות  

 לעומת 20% -והתנהגות אלימה ;  בקרב הבנות29% בקרב הבנים לעומת 39% -היעדרויות מרובות 

  .בהתאמה, 8%

מגמה מדאיגה . ואף עולה במקצת, תופעת ההיעדרויות המרובות אינה מצטמצמת עם העלייה בוותק 

בה אוכלוסיית בני הנוער הייתה בעלת ותק מועט , 1997הממצא כי בשנת זאת עולה בקנה אחד עם 

גם הקורבנות לאלימות נפוצה יותר . תופעת ההיעדרויות המרובות הייתה פחות נפוצה, יחסית בארץ

 בקרב 1%לעומת ,  שנים ויותר7 בקרב השוהים בארץ 6%ועומדת על , בקרב הוותיקים יחסית

  . שנים6השוהים בארץ עד 

אה בין חטיבות הביניים לחטיבות העליונות חשוב להצביע על כך כי שיעור התלמידים בהשוו 

 גבוה באופן מובהק בקרב תלמידי חטיבת הביניים מאשר בקרב "חלשים"המעריכים עצמם תלמידים 

קרי , ייתכן כי התלמידים בחטיבה העליונה). בהתאמה, 2%- ו11%(התלמידים בחטיבה העליונה 

הם תלמידים בעלי יכולות והישגים , ו במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונההתלמידים שלא נשר

בהשוואה , )12%(גם קורבנות לאלימות נפוצה יותר בקרב תלמידי חטיבת הביניים . גבוהים יותר

  ).3%(לחטיבה העליונה 

בשני ביטויים של הנשירה הסמויה נמצאו הבדלים מובהקים בהשוואה בין הלומדים במסגרות  

היקף ההיעדרויות המרובות בקרב , לדוגמה. רמטיביות לבין הלומדים במסגרות האלטרנטיביותנו

,  ימים ויותר בחודש האחרון3 מהם נעדרו 48% -התלמידים במסגרות האלטרנטיביות גבוה מאוד 

 מתלמידי המסגרות 22%, כן-כמו.  בקרב התלמידים במסגרות הנורמטיביות32%לעומת 

  .  מהלומדים במסגרות הנורמטיביות13%לעומת ,  באלימותהאלטרנטיביות התנהגו

                                                 
אין אפשרות לערוך השוואה בין השנים , 1997עקב היעדר המידע הדרוש לבניית מדד לנשירה סמויה בשנת   34

  .2002-  ו1997
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  )באחוזים(כיתה ומסגרת לימודים , ותק בארץ, לפי מין, 2002שכיחות ביטויים נבחרים של נשירה סמויה בקרב תלמידים יוצאי קווקז בשנת : 38לוח 
  הכל -סך   מין   ותק בארץ   כיתה   מסגרת לימודים

  2002   בנים  בנות    שנים6עד    שנים ויותר7   'ט-'ז  ב"י-'י  נורמטיבית אלטרנטיבית
  הכל במספרים-סך 380  192 188  85 295  114 266  344 36
  1היעדרויות מרובות 34  **39 29  31 34  35 33   **32  48

2"חלש"הערכה עצמית כתלמיד  5  6 3  6 4  *11 2  5 0
  

  3ספרה-תחושת ניכור כלפי בית 9  9 8  13 7  11 8   8  11
  4תחושת דחייה חברתית 2  1 2  1 2  2 2  2 0
  5קורבן לאלימות 5  6 4  **1 6  *12 3  6 3

  6התנהגות אלימה 14  *20 8  14 14  16 13  **13 22
   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
 ** P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  . ימים שלמים ויותר בחודש האחרון3הספר - היעדרות מבית1
  . הערכה עצמית של התלמיד את עצמו ביחס לבני כיתתו לפי2
לא " או "לא מסכים בהחלט" (ענו בשלילה; הספר-לא מרוצים כלל מבית:  הבאים5- היבטים מתוך ה2 תחושת ניכור מוגדרת בעבור בני נוער שלגביהם נכונים לפחות 3

  .המורים מתעניינים בי כאדם; המורים מתייחסים אלי בצורה הוגנת; הספר- גיש שייך לביתאני מר; הספר הוגנים-החוקים והכללים בבית: על ההיגדים הבאים) "מסכים
  .הספר לפחות פעם בשבוע-  דיווח על כך שתלמידים אחרים לא רוצים להיות איתו והוא נשאר לבד בבית4
  . פעמים במשך שנת הלימודים3או דחיפה חזקה ומכאיבה לפחות , סטירה,  קבלת מכה5
  .או נשיאת נשק כלשהו לפחות פעם בחודש,  פעמים במשך שנת הלימודים3טה לפחות  השתתפות בקט6

 מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער בשתי קבוצות " שנים6ותק עד "הכוכביות בטור . מסמנות הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות" הבנים"הכוכביות בטור : הערה
 מסמנות הבדלים "מסגרת לימודית נורמטיבית"הכוכביות בטור . ת הבדלים מובהקים בין בני הנוער לפי כיתהמסמנו" 'ט-'כיתה ז"הכוכביות בטור . הוותק

  .מובהקים בין הלומדים במסגרת נורמטיבית והלומדים במסגרת אלטרנטיבית
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הראל  (1998במחקר משנת ' י-'ההשוואה בין תלמידים יוצאי קווקז לכלל התלמידים בישראל בכיתות ח

המצב שלהם טוב יותר ברוב ביטויי , מלמדת שבניגוד לדימוי הכללי של יוצאי קווקז, )2002, ואחרים

 31%לעומת , הספר- מהתלמידים יוצאי קווקז חשים ניכור כלפי בית9%רק , לדוגמה. הנשירה הסמויה

,  קורבנות לאלימות5%; בהתאמה, 24%לעומת ,  מתנהגים באלימות14%; מכלל התלמידים בישראל

היעדרויות מרובות , עם זאת. בהתאמה, 4%לעומת ,  חשים דחייה חברתית2%; בהתאמה, 17%ת לעומ

אחוז ;  מכלל התלמידים בישראל24%-בהשוואה ל, 34% -נפוצות יותר בקרב תלמידים יוצאי קווקז 

  ).   5%( זהה בשתי האוכלוסיות "חלשים"התלמידים שהגדירו את עצמם תלמידים 

  

מלמדת שמספר ביטויי , 38 המורכב מכל ששת הפריטים המוזכרים בלוח ,התבוננות במדד המסכם

הנשירה הסמויה קטן יותר בקרב התלמידים יוצאי קווקז מאשר בקרב כלל התלמידים הישראלים בשנת 

התלמידים יוצאי קווקז אינם מאופיינים באף היבט ) 57%(למעלה ממחצית ). 2002, הראל ואחרים (1988

 מבני 17%בקרב יוצאי קווקז נמצא כי .  בקרב כלל האוכלוסייה38%-השוואה לב, של הנשירה הסמויה

 מכלל התלמידים הישראלים 27%לעומת , הנוער מאופיינים בשני היבטים ויותר של הנשירה הסמויה

  ).1ראה תרשים (

  

בישראל' י-'מספר ביטויי הנשירה הסמויה בקרב כלל תלמידי כיתות ח: 1תרשים 
*

      ובקרב התלמידים  
  )באחוזים (2002יוצאי קווקז בשנת 

כלל התלמידים (1998)

38%

35%

18%

9%

0
1
2
3+

  

יוצאי קווקז (2002)

57%26%

10%
7%

0

1
2

3+

  
  .2002, הראל ואחרים: מקור* 
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אחד הבנים שהשתתף בקבוצת . הספר-אחד הסימנים לנשירה סמויה הוא תחושת ניכור מבית, כאמור

, ביטא בדבריו את תחושת הניכורמיקוד בה השתתפו תלמידים הלומדים במסגרת אלטרנטיבית 

חצי צועקים , חצי לא מקשיבים, כשהמורה מדברת חצי מקשיבים: "באמצעות תיאור הנעשה בכיתה

קשה לי בלימודים ואין : "נער זה הוסיף וסיפר; ..."וחצי מקשיבים לחצי שצועק ובסוף אני לא מבין כלום

, חילה לצעוק אז גם אני צועק וכשאני צועקכשהמורה הדפוקה מת... הספר רצון לעזור לי-לאנשים בבית

הופך את כל השולחנות , צועקים עליי ואם צועקים עליי אני חוטף קריזה ואז אני מעיף את כל הכיתה

  ".חוץ מהשולחן של המורה

  
  דמוגרפיים לבין הנשירה הסמויה-הקשר בין מאפיינים סוציו

לבין ,  באף אחד מביטויי הנשירה הסמויה נערכה השוואה בין תלמידים אשר אינם מאופיינים39בלוח 

מהלוח עולה כי היקפי הנשירה הסמויה רחבים יותר . אלה המאופיינים בביטוי אחד ובשני ביטויים ויותר

, בקרב תלמידי חטיבות הביניים בהשוואה לתלמידי החטיבות העליונות, בקרב הבנים בהשוואה לבנות

ובקרב תלמידים שהעריכו את מצבה הכלכלי של , בקרב התלמידים שהשכלת אמהותיהם נמוכה יותר

-היקפי הנשירה הסמויה דומים בקרב התלמידים ממשפחות חד, לעומת זאת. משפחתם כפחות טוב

  .  יותר בארץ"הוותיקים" ו"החדשים"ובקרב התלמידים , הורית-הוריות ודו

  
דמוגרפיים -ינים סוציולפי מאפי, מספר ביטויי נשירה סמויה בקרב התלמידים יוצאי קווקז: 39לוח 

  )באחוזים (2002בשנת 
   הכל-סך  מספר ביטויים של נשירה סמויה

   תלמידים 0 1 2+
  מין     

  בנים  *100 49 29 22
  בנות  100 65 23 12

 חטיבה      
  חטיבת ביניים  **100 53 22 25
  חטיבה עליונה  100 58 29 13

  ותק בארץ     
   שנים6עד   100 60 21 19
   שנים ויותר7  100 55 28 17

  מצב משפחתי     
  הוריות-דו  100 58 26 16
  הוריות-חד  100 53 30 17

  םהשכלת הֵא     
  פחות מתיכונית  **100 49 28 23
  תיכונית  100 57 23 20
  תיכונית או אקדמית -על  100 61 23 16

  הערכת מצב כלכלי של המשפחה     
   "טוב" או "טוב מאוד"  *100 69 15 16
  "ממוצע"  100 58 28 14
  "לא טוב בכלל" או "כך טוב-לא כל"  100 40 39 21

    *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

הכל מסמנות הבדלים מובהקים במספר ביטויי הנשירה הסמויה בין קטגוריות -הכוכביות בטור סך: הערה
 .התשובה של כל משתנה
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  נות והצלחות במקצועות הלימוד לבין הנשירה הסמויהכישלו, הקשר בין קשיים

הם גם התלמידים , באופן מובהק, התלמידים המתקשים והתלמידים הנכשלים יותר בלימודים

התלמידים שמצליחים במיוחד הם אלה . שמתאפיינים בביטויים רבים יותר של נשירה סמויה

  ).40לוח (שמתאפיינים בביטוי אחד של הנשירה הסמויה 

  

לפי מספר ביטויים של , כישלונות והצלחות בלימודים של תלמידים יוצאי קווקז, קשיים: 40 לוח
  )באחוזים (2002הנשירה הסמויה בשנת 

 2+ 1 0  הכל-סך 
 58 90 192 340  הכל במספרים-סך

 58 52 *33 43   מקצועות ויותר3-אחוז המתקשים ב
 38 22 *5 14   מקצועות ויותר3-אחוז הנכשלים ב

 36 55 40 44   מקצועות ויותר3-המצליחים באחוז 
      

     :בהם, מספר המקצועות הממוצע
 3.4 2.6 *1.8 2.3  מתקשים
 1.8 1.4 *0.5 1.0  נכשלים

 2.3 2.7 2.4 2.4  מצליחים במיוחד
 *P<0.01 ,הצליחו נבדקו באמצעות /נכשלו/ההבדלים במספר הממוצע של המקצועות בהם תלמידים התקשו

  .2χבאמצעות מבחן ,  מקצועות ויותר3-הצליחו ב/נכשלו/וההבדלים באחוז התלמידים שהתקשו, Anovaמבחן 
מסמנות הבדלים מובהקים במספר ביטויי הנשירה הסמויה "  ביטויי נשירה סמויה0"הכוכביות בטור : הערה

 .בתוך כל קטגורית תשובה
  

דים כי בולט הביטוי של היעדרויות נתוני המחקר שנערך בקרב בני הנוער יוצאי קווקז מלמ, לסיכום

ובקרב הלומדים במסגרות , בקרב בני הנוער הוותיקים יותר, בעיקר בקרב הבנים, מרובות

והן מבחינת ניסיון למציאת דרכים , הן מבחינת הבנת המגמה, יש לתת על כך את הדעת. האלטרנטיביות

 מהתלמידים יוצאי קווקז לא 57%מהמדד המסכם של הנשירה הסמויה עולה כי . להתמודד עם התופעה

היקפי . 46%, 1997שיעור הגבוה מהשיעור בשנת , 2002אופיינו באף אחד מביטויי הנשירה הסמויה בשנת 

ובקרב תלמידים שהעריכו , בקרב תלמידי הכיתות הנמוכות, הנשירה הסמויה רחבים יותר בקרב הבנים

כגון היעדר , יים שונים של סיכון ומצוקהביטו, זאת ועוד. את המצב הכלכלי של משפחתם כקשה יותר

אלה , כלומר, נפוצים יותר בקרב הנושרים הסמויים הקיצוניים יותר, שתיית אלכוהול ועוד, ביטחון עצמי

  .המאופיינים בביטויים רבים יותר של הנשירה הסמויה

 

   הנשירה הגלויה7.7
שלא סיימו את לימודיהם , 17-14גילאי ,  במחקר זה מתייחסת לבני נוער"נושר"הגדרת המושג 

וכן לבני הנוער ; ושאינם לומדים במסגרת לימודים כלשהי, המועצות לשעבר-התיכוניים בארץ או בברית

מדובר במסגרות שבפיקוח משרד , לרוב. הלומדים במסגרת לימודים שאינה בפיקוח משרד החינוך

משמשת גם בנתונים הגדרה זו . העבודה המשלבות לימודיים מקצועיים עם התנסות בעבודה

המועצה הלאומית (ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא זה -הסטטיסטיים המתפרסמים על

הבחנה בין , ותיעשה בהמשך, נעשתה עד כה, בנוסף. ועל כן אומצה גם במחקר זה, )2002, לשלום הילד

לבין , )רד החינוךשבפיקוח מש(בין הלומדים במסגרות הנורמטיביות : בני הנוער לפי המעמד הלימודי

  . ולבין בני הנוער שאינם לומדים כלל, הלומדים במסגרות האלטרנטיביות
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: לא נערכה בדיקה לגבי היקף תופעת הנשירה, הספר-מורה שהשתתפה בקבוצת מיקוד סיפרה כי בבית

עולים לחטיבת ', אני חושבת שלא בדקנו אף פעם ממש כמה אחוזים מהתלמידים שמגיעים בכיתה ז"

 ביחס לנשירה 1997נתוני המחקר משנת , שבשל כך, ייתכן...". ים ובסופו של דבר נשארים שםהביני

הספר שבפיקוח משרד החינוך -מבני הנוער יוצאי קווקז נשרו מבתי) 25%(רבע : הגלויה היו מדאיגים

  70. בלבד בקרב כלל המגזר היהודי4.1%-בהשוואה ל, )41לוח (

  

מבני הנוער ) 86%(הרוב הגדול : על שיפור רב בתמונת הנשירהמצביעים , 2002ממצאי המחקר משנת 

חלה ירידה , כן-כמו. 1997זו עלייה מובהקת לעומת שנת , ספר נורמטיביים-יוצאי קווקז לומדים בבתי

זאת ). 41לוח  (2002 בשנת 6%-ל, 1997 בשנת 10%-מ, מובהקת בשיעור בני הנוער שאינם לומדים כלל

 בשנת 6.7%-ירד מ, 17-15גילאי ,  מקרב כלל בני הנוער יוצאי קווקז"מנותקים"שיעור בני הנוער ה, ועוד

שיעור זה נמוך מהשיעור המקביל בקרב כלל האוכלוסייה בישראל באותה . 2002 בשנת 3.5%-ל, 1997

שיעור , עם זאת). 2003, ס"למ) (5.5%(ונמוך מהשיעור המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית , )7.5%(שנה 

הגלויה מקרב יוצאי קווקז עדיין גבוה בהשוואה לאחוז הנושרים מקרב כלל האוכלוסייה הנשירה 

המועצה הלאומית (ספר נורמטיביים - בקרבה למדו בבתי96.1%-ש, )2000/01(א "היהודית בשנת תשס

  ).2002, לשלום הילד

  

   1997בשנים , מיןלפי , 17-14גילאי , שיעורי הלמידה והנשירה בקרב בני נוער יוצאי קווקז: 41לוח 
  1)באחוזים (2002-ו

   הכל-סך   בנים   בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 156 361   86  183   70  178
                באחוזים  **100  100   **100  *100   *100  100

  ספר שבפיקוח משרד החינוך-לומדים בבתי 75 86   77  83   72  90
ספר שאינם בפיקוח משרד החינוך -לומדים בבתי 15 8   8  13   23  3
  לא לומדים כלל 10 6   15  4   5  7

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .ל" לא כולל בני הנוער שסיימו לימודים תיכוניים בארץ או בחו1
ים מובהקים באותה הקבוצה בין מסמנות הבדל, 1997בשנת " הכל בנים ובנות- סך"הכוכביות בטורי : הערה

  .2002 מסמנות הבדל מובהק בין המינים בשנת 2002בשנת " בנים"כוכביות בטור ; 2002- ו1997השנים 
  

שיעור . 2002למדו במסגרת נורמטיבית בשנת , )83%(בהשוואה לבנים , )90%(שיעור גבוה יותר מהבנות 

 בקרב 13%-בהשוואה ל, 3% ועומד כעת על הבנות שלמדו במסגרות אלטרנטיביות ירד בצורה מובהקת

בהשוואה לירידה שחלה בקרב הבנים , )7%(שיעור הבנות שאינן לומדות כלל עלה במקצת , אולם. הבנים

תהליך זה . נראה כי חל תהליך של שינוי חברתי ותרבותי המתרחש בעיקר בקרב הבנות). 41לוח ) (4%(

ידי -רבות הקווקזית למילוי תפקידים מסורתיים עלמחליש את התפיסה הרווחת ביחס לדגש הניתן בת

תהליך שינוי זה יוצר גם שוליים חברתיים של בנות . ומעיד על הרחבת אפשרויות הלימוד בשבילן, הבנות

                                                 
 הושוו לשיעורים המקבילים בקרב כלל 1997נושרים בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בשנת שיעורי הלומדים וה  70

 "קליטת בני נוער וילדים עולים יוצאי אזור הקווקז"במסגרת הדוח , )1994/95(ה "האוכלוסייה בשנת תשנ
  ).1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן(
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עדות לכך נמצאה בעלייה מסוימת בשיעור הבנות . שאינן מצליחות להשתלב במסגרות הלימודים

  ". מנותקות"ה

  

ין הגורמים המרכזיים שיכולים להסביר את ההבדלים בין לומדים השליטה בשפה העברית היא ב

אולם ניכר כי הלומדים במסגרות , ניתן להצביע על שיפור בהשוואה בין השנים). 42לוח (לנושרים 

, לדוגמה. בהשוואה לבני הנוער שאינם לומדים כלל, הנורמטיביות שולטים טוב יותר בשפה העברית

 מהלומדים במסגרות 87%: "באופן חופשי או כמעט חופשי"ה העברית ביחס ליכולת לקרוא מכתב בשפ

ביחס ללומדים .  מבני הנוער שאינם לומדים כלל68%לעומת , 2002נורמטיביות דיווחו כך בשנת 

בחלק מהמדדים שליטתם בשפה העברית דומה לזו : במסגרות האלטרנטיביות לא נמצאה מגמה אחידה

  ). 42לוח ( לבני הנוער שאינם לומדים כלל -ואילו במדדים אחרים , של הלומדים במסגרות הנורמטיביות

  

בשנים , לפי מעמדם בלימודים, 17-14גילאי , שליטה בשפה עברית של בני נוער יוצאי קווקז: 42לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997

   
-סך
  הכל

לומדים במסגרות 
שבפיקוח משרד 

  החינוך

לומדים 
במסגרות 

  אלטרנטיביות

לא 
לומדים 

  ללכ

 15 23 118 156  1997: הכל במספרים-סך
                                  2002  360 312 29 19 

          
  :"באופן חופשי או כמעט חופשי"יכולים 

      :לשוחח בשפה העברית
1997 87* 92 78 67 
2002 90 91 93 79 

          
     :לקרוא מכתב בשפה העברית

1997 71** 75 68 47 
2002 85** 87 79 68 

          
     :לכתוב מכתב בשפה העברית

1997 69 72 65 53 
2002 83** 84 83 65 

          
     1:להבין שיחה בין שני ישראלים ותיקים

2002  93*  94  97  70  
          

          1:למלא טופס בשפה העברית
2002  83  84  72  74  

P<0.01   * , 2באמצעות מבחןχ.  
P<0.05 ** , 2מבחן באמצעותχ.  

  . בלבד2002 השאלה נשאלה בשנת 1
  .לפי המעמד הלימודי של בני הנוער, 2002-  ו1997הכוכביות מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים : הערה

  

 בני הנוער שלומדים במסגרות הנורמטיביות העריכו את שליטתם בשפה העברית 2002בשנת , זאת ועוד

 מהלומדים במסגרות הנורמטיביות העריכו 48%: לומדים כללבהשוואה לבני הנוער שאינם , כטובה יותר

  . בהתאמה בקרב מי שאינו לומד כלל35%- ו40%לעומת , "טובה" כ38% ועוד "טובה מאוד"אותה כ
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להלן נשרטט תמונת מצב . עד כה התייחסנו לשיעורי הלמידה והנשירה בקרב כלל בני הנוער יוצאי קווקז

): או שאינם לומדים כלל, בני הנוער שלומדים במסגרות אלטרנטיביות, דהיינו(על בני הנוער הנושרים 

  ?והאם הם שבעי רצון מכך שנשרו? מהן נסיבות הנשירה? מהו עיסוקם העיקרי

  

 41%- דיווחו כי הם לומדים במסגרות אלטרנטיביות ו59%: בני הנוער שנשרו נשאלו על עיסוקם כיום

שאינם לומדים ואינם " (מנותקים"שיעור בני הנוער ה. )1997 ובשנת 2002בשנת (שאינם לומדים כלל 

  ). 43לוח  (1997 בשנת 26%לעומת , 22% על 2002עומד בשנת , מקרב הנושרים) עובדים

  

   1997בשנים , לפי מין, 17-14גילאי , מעמדם בלימודים של בני נוער יוצאי קווקז נושרים: 43לוח 
  ) באחוזים (2002-ו

   הכל-סך   בנים    בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 39 49   19  32   20  17
                  באחוזים  100  100   **100 *100  *100  100

 בני נוער הלומדים במסגרת אלטרנטיבית ולא עובדים  28 39   17  44    42  29
 1בני נוער הלומדים במסגרת אלטרנטיבית ועובדים  31 20   17  32    42  0

  אך עובדים, בני נוער שאינם לומדים 15 19   27  12    5  29
  בני נוער שאינם לומדים ואינם עובדים  26  22   39  12    11  42

*  P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  . כולל עבודה במסגרת הלימודים1
מובהקים באותה הקבוצה בין השנים  מסמנות הבדלים 1997בשנת " בנות"ו" בנים"הכוכביות בטורים : הערה

ההבדלים ;  מסמנות הבדל מובהק בין המינים בשנה זו2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור ; 2002-  ו1997
  .אינם מובהקים,  בשני המינים ביחד2002- ל1997בין 

  

 ונמצאו הבדלים בין הלומדים במסגרות, מאפייני הרקע של בני הנוער נבדקו לפי מעמדם הלימודי

  : עולות המגמות הבאות44מלוח . אלטרנטיביות לשאר בני הנוערה

לעומת ,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות הם בנים83%: בין הנושרים ניכרים הבדלים לפי מין 

  .  בנות60%-בהשוואה ל,  מבני הנוער שאינם לומדים כלל הם בנים40%-ו;  בנות17%

במסגרות הנורמטיביות (בקרב הלומדים . 17-16 מבני הנוער שאינם לומדים כלל הם גילאי 90% 

  .עומד על כמחצית) 17-16גילאי (שיעור בני הנוער המבוגרים יותר , )והאלטרנטיביות

,  שנים10-7 מהם בעלי ותק של 36%, לדוגמה. הלומדים במסגרות האלטרנטיביות חדשים יותר בארץ 

 .מסגרות הנורמטיביות מהלומדים ב51%-ו,  מבני הנוער שאינם לומדים כלל55%לעומת 
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 2002לפי מעמדם הלימודי בשנת , 17-14גילאי , מאפיינים נבחרים של בני הנוער יוצאי קווקז: 44לוח 
 )באחוזים(
לומדים במסגרות  

שבפיקוח משרד 
  החינוך

לומדים 
במסגרות 

  אלטרנטיביות

  
לא לומדים 

  כלל

 20 29 313  הכל במספרים-סך
 100 *100 *100  מין
 40 83 48  בנים
 60 17 52  בנות
 100 *100 100  גיל

15-14 49 55 10 
17-16 51 45 90 

 100 100 *100  ותק בארץ
 30 36 21   שנים6עד 

 55 36 51   שנים10-7
 15 28 28   שנים11+

 20 46 *23  הוריות-גרים במשפחות חד
 15 **35 30   ילדים ויותר4משפחות עם 

     נית תיכו-הורים עם השכלה אקדמית או על
 51 40 **31  אבות

 54 **38 **53  אמהות
     הורים מועסקים

 72 *27 *65  אבות
 69 **48 **69  אמהות

     מהם עובדים כפועלים לא מקצועיים
 36 **75 **31  אבות

 46 36 **28  אמהות
     מספר מפרנסים במשפחה

 42 8 41  שני מפרנסים
 42 46 42  ת/ת אחד/מפרנס

 16 46 17  ת כלל/אין מפרנס
 100 100 *100  הערכת המצב הכלכלי

 25 17 32  טוב מאוד או טוב
 40 21 39  ממוצע
 35 62 29  כך טוב או לא טוב בכלל-לא כל

    *P<0.01.  
 ** P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .הכוכביות מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער באותה קטגוריה לשאר בני הנוער: הערה
  

  :מסגרות אלטרנטיביות יש גם מאפיינים משפחתיים שוניםללומדים ב

  . משאר בני הנוער20%-לעומת כ, הוריות-כמחצית מהם חיים במשפחות חד 

 מבני הנוער שאינם 15%לעומת , למעלה משליש מהם חיים במשפחות בהן יש ארבעה ילדים ויותר 

 . מהלומדים במסגרות הנורמטיביות30%-ו, לומדים כלל
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, תיכונית או אקדמית-הות של הלומדים במסגרות האלטרנטיביות יש השכלה על מהאמ38%-רק ל 

  .לעומת למעלה ממחצית האמהות של שאר בני הנוער

  , יתרה מכך.  בקרב משפחות שאר בני הנוער40%-לעומת כ,  מהמשפחות יש שני מפרנסים8%-רק ב 

  .הנוער בקרב משפחות שאר בני 16%-לעומת כ,  מהמשפחות אין מפרנס כלל46%-ב

,  מהאמהות של הלומדים במסגרות האלטרנטיביות מועסקים48%- מהאבות ו27%, זאת ועוד 

מהאבות עובדים כפועלים בלתי ) 75%(שיעור גבוה .  מהורי שאר בני הנוער70%-בהשוואה לכ

  .בהשוואה לכשליש מהאבות של שאר בני הנוער, מקצועיים

מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות שהמצב  62%נתונים אלה עולים בקנה אחד עם הערכתם של  

 .בהשוואה לכשליש בלבד משאר בני הנוער שהעריכו כך, הכלכלי של משפחתם לא טוב
  

) 49%(כמחצית ; )1997 בשנת 32%(' בני הנוער הנושרים הפסיקו ללמוד עד סוף כיתה ו) 24%(כרבע 

 במהלך 27%ועוד '; יתה ט בכ42%מהם , )1997 בשנת 39%(הנושרים נשרו במהלך חטיבת הביניים 

  . ' מתוכם בכיתה י25%,  )1997 בשנת 29%(החטיבה העליונה 

  

  משתני-ניתוח רב, הספר שבפיקוח משרד החינוך-הנשירה הגלויה מבתי

הספר שבפיקוח משרד החינוך נערך ניתוח -כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על נשירת בני הנוער מבתי

  .ה הלוגיסטיתמשתני באמצעות מודל הרגרסי-רב

  

, הוותק בארץ, הגיל, המין, )2002- ו1997(שנת המחקר : במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים הבאים

ומספר המפרנסים , םהשכלת הֵא, מספר הילדים במשפחה, )הורית-הורית או חד-דו(סוג המשפחה 

וגדר באופן המשתנה התלוי אשר הוצב במודל מ). המהווה מדד למצב כלכלי של המשפחה(במשפחה 

ספר - לומד בבית- "לא נושר" = 0;  לומד במסגרת אלטרנטיבית או לא לומד כלל- "נושר" = 1: דיכוטומי

  . מרכז את ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית45לוח ). ספר תיכון-או שסיים בית(שבפיקוח משרד החינוך 

  

 .ס במשפחההמין וקיום מפרנ, הגיל, שנת המחקר: השפעת המשתנים הבאים נמצאה מובהקת

אפילו בפיקוח על , 2002- ו1997ספר נורמטיבי ירדה באופן מובהק בין השנים -ההסתברות לנשור מבית

בני נוער ,  ומעלה16ההסתברות לנשור גבוהה יותר בקרב בני נוער גילאי . תלויים נוספים-משתנים בלתי

  ).45לוח (ובקרב הבנים , שאין במשפחתם אף מפרנס

  

אצל הבנים נמצאה . ולה עוד כי קיימים גורמים שונים לנשירת בנים ובנותמשתני ע-מהניתוח הרב

, לעומת זאת. הייתה שולית" שנת המחקר"ואילו השפעת , "קיום של מפרנס"השפעה מובהקת למשתנה 

נמצאה מובהקת " גיל"השפעת המשתנה ". שנת המחקר"אצל הבנות נמצאה השפעה מובהקת למשתנה 

  ).45לוח (ב הבנות היא חזקה בהרבה אבל בקר, בקרב שני המינים
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, 17-14גילאי , תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר הנשירה של תלמידים יוצאי קווקז: 45לוח 
   ההסתברות לנשור לפי מין -ספר שבפיקוח משרד החינוך -מבתי

 בנות  בנים  הכל- סך 
  

  :תלויים-משתנים בלתי
 
B 

Odds 
ratio 

  
B 

Odds 
ratio 

  
B 

Odds 
ratio 

          )1997-ביחס ל (שנת המחקר
2002  0.57-** 0.56   0.28- 0.76   1.02-**0.36 

   )1.77(1    )1.32(    )2.78( 

         )ביחס לבנים(המין 
 - -   - -   0.58 **-0.55  בנות

  )1.73(        
         )14-15-ביחס ל(הגיל 
18-16 0.91* 2.48   0.66** 1.94   1.54* 4.65 

          )" שנים6עד "ביחס ל (וותק בארץה
 0.93 -0.08   0.83 -0.18   0.82 -0.20   שנים ויותר7

   )1.23(    )1.20(    )1.08( 

          )הורית- ביחס לדו (סוג המשפחה
 0.79 -0.23   1.04 0.04   0.94 -0.07  הורית-חד

  )1.07(       )1.26( 
   3-1"ביחס ל (מספר הילדים במשפחה

  )"דים   יל
        

 1.00 0.00   0.97 -0.03   0.98 -0.02   ילדים ויותר4
   )1.02(    )1.03(     

          )"תיכונית או פחות"ביחס ל(ם השכלת הֵא
 0.87 -0.14   0.69 -0.37   0.74 -0.30  תיכונית או אקדמית- על
   )1.35(    )1.45(    )1.15( 

  אין "ביחס ל (מספר המפרנסים במשפחה
  )"רנס כלל   מפ

        

 1.09 0.09   0.25 *-1.37   0.47 *-0.76  יש מפרנס אחד לפחות
   )2.10(    )3.95(     

  10.2   7.9   7.1  (%)שונות מוסברת 
P<0.01   * , באמצעות מבחןWald  .  
P<0.05 ** , באמצעות מבחןWald.  

. כדי לאפשר השוואה לשאר המשתנים, רייםמצוין גם הערך החיובי בסוג,  במקרים בהם כיוון הקשר הוא שלילי1
  . בערך מוחלטOdds ratio- הוא ערך הx/1 .xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה  

  .הכוכביות מסמנות הבדלים מובהקים בתוך אותו משתנה: הערה
  

  נסיבות הנשירה מלימודים

ת להפסקת או לסיבו, הספר הנורמטיביים-בני הנוער נשאלו על הסיבות העיקריות לנשירה מבתי

לכן יש להתייחס לתשובות בנושאים אלה בעיקר , מדובר במספר קטן יחסית של מקרים. הלימודים בכלל

בהשוואה בין השנים ניתן להצביע על שלוש סיבות מרכזיות . כמצביעות על מגמות ועל סדרי גודל יחסיים

קושי " ציינו 33%; )1997 בשנת 26%לעומת  ("הספר-לא היו מרוצים מבית" 36%: 2002לנשירה בשנת 

לוח ) (1997 בשנת 26% ("לא מעניין ללמוד/ לא מתחשק " ציינו כי 27%-ו; )1997 בשנת 37% ("בלימודים

46.(  
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הספר שבפיקוח -מבתי, 17-14גילאי , יוצאי קווקז 1הסיבות העיקריות לנשירת תלמידים: 46לוח 
  2)באחוזים (2002- ו1997בשנים , משרד החינוך

2002 1997  
  הכל במספרים-סך 19 33
  )'מהרמה וכד, מיחס המורים(הספר -לא היה מרוצה מבית 26 36
 קושי בלימודים  37 33
  השכלה שכבר קיבל מספיקה לו/ לא מעניין / לא מתחשק ללמוד  26 27
  בעיות חברתיות  11  15
3ספר עם מסלול מסוים-כדי לעבור לבית 16 12

  
  ספר מתאים- לימודים וטרם מצאו ביתליישוב באמצע שנת/ באו לארץ  5 12

  עומדת להתחתן/ הבת התחתנה  0 9
 ספר -סילוק מבית  11  6
  הבן מעדיף לעבוד 16 6
  צורך לעבוד כדי לעזור בפרנסת המשפחה 11 3
  משמעת/ בגלל בעיות התנהגות  11 3
  בגלל בעיות בריאות 5 3
  ספר-לא התקבל באף בית 0 3
 קושי של המשפחה להתמודד עם הוצאות הלימודים/ לימודים העלות הגבוהה של ה **16 0

P<0.05 ** , 2באמצעות מבחןχ.  
הספר הקודם - ועל הסיבות לעזיבת בית, למידה כיום- בני הנוער שאינם לומדים כלל נשאלו על סיבות לאי1

הספר - ביתנשאלו רק על הסיבות לעזיבת, בני הנוער שלמדו במסגרות אלטרנטיביות; )במידה שלמדו בארץ(
). ספר יסודי או חטיבת ביניים- לא נשאלו אלה שנכנסו למסגרות אלטרנטיביות מיד אחרי סיום בית(הקודם 

  .      ל"הלוח הנוכחי בנוי על סמך התשובות לשתי השאלות הנ
  . מכיוון שניתן היה לציין יתר מסיבה אחת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל2
  .ד העבודה והרווחהספר שבפיקוח משר- הכוונה לבתי3

  .רוב ההבדלים אינם מובהקים עקב המספר הקטן של מקרים: הערה
  

כמה מהם השתתפו . הספר הנורמטיביים לומדים כעת במסגרות אלטרנטיביות-מרבית הנושרים מבתי

ועל , )ספר- בתי5ואף , 3(ספר -בני נוער אלה סיפרו על מעבר בין מספר רב של בתי. בקבוצות המיקוד

 "העיפו"רובם העידו כי , אולם, ספר אלטרנטיבי-חלקם דיווחו כי הם בחרו ללמוד בבית. שתלבקשיים לה

בני נוער שאינם לומדים . ספר-הספר המליץ להם לעבור בית-או שצוות בית, הספר הקודם-אותם מבית

 אחד הבנים סיפר על. הספר-כלל והשתתפו בקבוצת מיקוד סיפרו גם הם על סיבות דומות לעזיבת בית

אבל עם כל הכיתה אני לא יכול . עם ארבע עיניים, אני יכול ללמוד עם בן אדם אחד: "קושי בלימודים

הלימודים … זה לא שאני לא לומד רק בשביל כסף: "ובן נוסף סיפר כי הוא לא מעוניין ללמוד; "ללמוד

 מטרות אישיות בנוסף הועלתה הסיבה של העדפה לעבוד ולהרוויח כסף לצורך מימון". זה לא בראש שלי

הספר בקרב בני הנוער יוצאי קווקז דומות לאלה -הסיבות לנשירה מבתי. כגון אימוני ספורט, שונות

  ).2001, נבות ואחרים-כהן(שנמצאו בקרב קבוצות אחרות של נושרים 

  

בולט מאוד , מדברי המורים שהשתתפו בקבוצות המיקוד ועובדי שטח שהוצגו בפניהם הממצאים

והצורך של בני , היא המצב הכלכלי של המשפחה, להערכתם, ת להפסקת הלימודיםשהסיבה המרכזי

ממצאי המחקר מפריכים טענה זאת ומראים שלמרות , אולם. הנוער לסייע למשפחתם בנושא זה

 2002- ו1997חלה ירידה בין השנים , שנמצאה השפעה מובהקת של קיום מפרנס במשפחה על הנשירה

או כי נאלצו , )בהתאמה, 6%-ל, 16%-מ(הספר כי העדיפו לעבוד -עזבו את ביתבאחוז בני הנוער שציינו ש

  ).בהתאמה, 3%-ל, 11%-מ(לסייע בפרנסת המשפחה 
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ומה מידת שביעות , בני הנוער שאינם לומדים כלל נשאלו באיזה מידה הם שבעי רצון מעזיבת הלימודים

 מבני 20%, 2002בשנת . וואה בין השניםשביעות הרצון של בני הנוער עלתה בהש. הרצון של הוריהם מכך

 אף אחד מבני 1997בשנת . "לא מרוצים כלל"כי הם ) 35%(וכשליש , "מרוצים מאוד"הנוער דיווחו כי הם 

על פי הערכת . "לא מרוצים כלל"ציינו כי הם ) 46%(אך כמחצית , "מרוצה מאוד"הנוער לא ציין כי הוא 

 "כך מרוצים-לא כל" 21%- ו"לא מרוצים כלל" 69%, וכה מאודשביעות הרצון של ההורים נמ, בני הנוער

: אחד הבנים בקבוצות המיקוד העיד על חוסר שביעות הרצון של אמו מהפסקת לימודיו, בנוסף). 47לוח (

אם היה תקציב הייתי יכול ללמוד . אבל קשה לה לממן אותי, הספר-היא לא הסכימה שעזבתי את בית"

  )".בספורט(ולהתאמן 

  

ושביעות , 17-14גילאי , שביעות רצון מעזיבת הלימודים של בני נוער יוצאי קווקז שנשרו: 47לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים ,   לפי ההערכה של בני הנוער1,הרצון של הוריהם

שביעות הרצון של 
 לדעת בני הנוער, ההורים

  שביעות הרצון של   
  בני הנוער

 

2002   2002 1997  
  הכל במספרים-סך 11 20    19

                 באחוזים  100  *100    100
 מרוצים מאוד  0 20    5
 מרוצים  36 20    5

  כך מרוצים-לא כל 18 25    21
  לא מרוצים כלל  46  35    69

P<0.01  * , 2באמצעות מבחןχ.  
  ).ל"ספר תיכון בארץ או בחו-פרט לאלה שכבר סיימו בית( נשאלו רק בני הנוער שאינם לומדים כלל 1

בין שביעות הרצון של בני הנוער לבין שביעות , 2002הכוכבית מתייחסת להבדלים בשביעות הרצון בשנת : הערה
 אינם מובהקים עקב 2002-  ל1997ההבדלים בין השנים . לפי הערכתם של בני הנוער, הרצון של ההורים

  .מספר המקרים הקטן
  

הספר -סיפרו כי בשונה מבתי, וצת מיקודשהשתתפו בקב, בני נוער הלומדים במסגרת אלטרנטיבית

כעת הם לומדים בכיתות קטנות יותר וניתנים להם יחס יותר אישי , )הנורמטיביים(הקודמים בהם למדו 

  ". אז לא רוצים ללכת למקום אחר, ספר עם יחס כזה-אם מתרגלים לבית: "לדוגמה. ויותר עזרה

  
בני הנוער שאינם ). 48לוח (מתכוונים לחזור ללמוד בני הנוער שאינם לומדים כלל ) 55%(למעלה ממחצית 

. נשאלו על העזרה לה הם זקוקים לשם כך) הכל- בסך13(אך מעוניינים לחזור ללמוד , לומדים כלל

אמרו שהם זקוקים )  בני נוער8(יותר ממחצית , דיווחו שאינם זקוקים לעזרה) ארבעה בני נוער(כשליש 

שניים דיווחו שהם זקוקים לעזרה , ספר מתאים-ת ביתמציא/ספר-לפתרון בעיית הקבלה לבית

נער אחד דיווח שהוא זקוק לתגבור השליטה , )בעיקר במתמטיקה ובאנגלית(במקצועות לימוד מסוימים 

  . ונער נוסף דיווח שהוא זקוק לעזרה כלכלית, בשפה העברית
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, שאינם לומדים כלל, 17-14גילאי , תכניות לשנת הלימודים הבאה של בני נוער יוצאי קווקז: 48לוח 
   )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

2002  1997  
  הכל במספרים-סך  13  20

                 באחוזים  100  100
  ללמוד  46  40
  ללמוד ולעבוד  0  15
  רק לעבוד 31  25
  ל "להתגייס לצה 15  10
 אין תכניות  8  10

  

חלקן בהריון , בנות אלה נשואות. נותקותבמסגרת המחקר נערכה קבוצת מיקוד עם בנות מ, כאמור

וכי האפשרות , מדבריהן עולה קושי חברתי לחזור ללמוד עם בני נוער צעירים יותר. וחלקן אמהות לילד

או להשלים , אך הן היו מעוניינות ללמוד קורס מקצועי, הספר אינה מתאימה להן-לחזור ללמוד בבית

הן העלו , בנוסף. קשיים כלכליים והיעדר סיוע בגידול ילדןהן נמנעות מלעשות זאת בעיקר בשל . בגרויות

  .את הצורך לקבל הדרכה בנושאי חינוך וטיפול בילדים

  

  סיכום הממצאים העיקריים: הספר-ההשתלבות בבית

עם . 1997בהשוואה לשנת , 2002ניתן לסכם ולומר שתמונת המצב בתחום הלימודי חיובית יותר בשנת 

  .יין נחשפו קשיים ויש לתת עליהם את הדעתישנם תחומים בהם עד, זאת

  

 מבני הנוער 14%, 2002בשנת : אחד הממצאים הבולטים הוא הירידה הרבה בשיעור הנשירה מלימודים

שיעורים אלה גבוהים , אך. 1997 בשנת 25%לעומת , למדו במסגרות אלטרנטיביות או לא למדו כלל

  .ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל

  

נמצא כי יותר בני נוער יוצאי קווקז משולבים כיום במסלולים , ירידה בשיעור בני הנוער הנושריםבנוסף ל

, רבעים מבין הלומדים במסלול לבגרות-יש לתת את הדעת לכך שכשלושה, עם זאת. המובילים לבגרות

למרות העובדה ששיעורים גבוהים יותר משולבים . חוששים שלא יעברו את כל בחינות הבגרות

לא חלה עלייה בשיעור המתקשים , שהם מטבעם קשים יותר ותובעניים יותר, סלולים לבגרותבמ

כי המוטיבציה , עוד עולה מהנתונים. ובזאת ניתן בהחלט לראות הישג, והנכשלים במקצועות הלימוד

בנוסף לחשיבות שבני , זאת, ספר תיכון עדיין גבוהה-לרכוש מקצוע מעשי כבר במהלך הלימודים בבית

  . וער מייחסים לקבלת תעודת בגרותהנ

  

הוא הקושי של בני הנוער יוצאי קווקז בהתמודדות , 1997אחד הקשיים המרכזיים שנחשף במחקר בשנת 

עדיין הנתונים העדכניים מלמדים כי זו אחת , למרות שחל שיפור בתחום זה. עם רכישת השפה העברית

שקושי זה מלווה לאורך , מסתבר. ימודיםהספר ועל ההצלחה בל-הסוגיות שמקשה על השילוב בבית

 שנים 10-7גם בקרב תלמידים בעלי ותק של , לדוגמה, כך. השנים שיעורים לא מבוטלים של תלמידים

רבע מתקשים לכתוב חיבור ורבע מתקשים לענות על שאלות במבחנים בשל קשיים בשפה , בארץ

  . העברית
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חלה , ובנושא זה, א ההתמודדות עם הקשיים הכלכלייםאתגר נוסף הניצב בפני בני הנוער יוצאי קווקז הו

כשליש התלמידים דיווחו כי חסר להם ציוד לימודי עקב קשיים , 2002בשנת . 1997הרעה ביחס לשנת 

הגידול במספר בני הנוער המשולבים במסלולים לבגרות .  דיווחו כך כחמישית1997ואילו בשנת , כלכליים

יכולים לתרום , וההחמרה הכללית במצב הכלכלי בארץ, כספיותשהם דורשים יותר מבחינת הוצאות 

  . להבנת הגורמים לכך

  

מגוון סוגי הסיוע לו : הספר מצטיירת תמונת מצב חיובית-בתחום הסיוע הלימודי והקשר עם צוות בית

 80%ממצאי המחקר מלמדים כי . הספר ומחוצה לו-כולל סיוע בתוך בית, זוכים בני הנוער הוא רחב

גם שביעות הרצון מהקשר . 1997 בשנת 55%-בהשוואה ל, דים יוצאי קווקז מקבלים סיוע כלשהומהתלמי

רוב בני הנוער יוצאי קווקז מעריכים כי : 1997בהשוואה לשנת , הספר גבוהה כיום-עם צוות בית

ידי בני הנוער -הספר על-ותפיסת בית, למוריהם אכפת מהישגיהם בלימודים ומהשתלבותם החברתית

  .  ת יותר בהשוואה לכלל התלמידים הישראליםחיובי

  

הספר מתייחסת לנשירה הסמויה -זווית ראיה נוספת להשתלבותם של בני הנוער יוצאי קווקז בבית

הישגים לימודיים , הספר-תחושת ניכור מבית, הכוללת היקף נרחב יחסית של היעדרויות מלימודים

ממצאי המחקר מלמדים כי למעלה ממחצית . מהומעורבות או התנהגות אלי, דחייה חברתית, נמוכים

) 26%(כרבע , אינם מאופיינים באף אחד מביטוייה של הנשירה הסמויה שצוינו לעיל) 57%(התלמידים 

, אחד הממצאים המדאיגים שעלו בהקשר זה.  בשני היבטים ויותר17%ואילו , מאופיינים בהיבט אחד

 מהתלמידים בתדירות 34%נעדרו , 2002בשנת : הוא העלייה החדה בשיעורי ההיעדרויות מלימודים

גם , מדאיג במיוחד הממצא כי תלמידים שנעדרים בהיקף נרחב). של שלושה ימים ויותר בחודש(גבוהה 

  .נכשלים במספר רב יותר של מקצועות לימוד

  

נמצאה השפעה מובהקת , ספר שבפיקוח משרד החינוך-משתני להסבר הנשירה הגלויה מבתי-בניתוח הרב

יש לתת תשומת לב מיוחדת לבני הנוער המבוגרים . המין וקיום מפרנס במשפחה, הגיל, שנת המחקרל

שהם בעלי ההסתברות הגבוהה , ולבני הנוער שאין במשפחתם כל מפרנס, לבנים, ) ומעלה16גילאי (יותר 

  .יותר לנשור

  

שיעורי הנשירה על צמצום ב, אם כן, תמונת המצב הכללית החיובית שמצטיירת ממחקר זה מלמדת

על כיסוי רחב יותר של תלמידים , על עלייה חדה בשיעורי הלומדים במסלול לבגרות, הגלויה והסמויה

עם . ועוד, הספר-על תפיסה חיובית של בית, הספר-על שיפור התקשורת עם צוות בית, המקבלים סיוע

קשיים בשפה , ים כלכלייםובהן קשי, יש לתת את הדעת לסוגיות מעוררות הדאגה שהוצגו בפרק זה, זאת

  .ושיעורים לא מבוטלים עדיין של נשירה גלויה וסמויה, היעדרויות מרובות, העברית

  

  השתלבות חברתית. 8
  

גם השילוב החברתי מהווה מרכיב מרכזי , הספר ולרכישת השפה העברית-בדומה להשתלבות בבית

בני הנוער יוצאי קווקז מלווה ההשתלבות החברתית של . בחשיבותו בתהליך הקליטה של בני הנוער

בעלת אוריינטציה (הנובעים מהשוני בין הנורמות והערכים של התרבות הקווקזית , לעתים בקשיים

  . לבין אלה של החברה הישראלית, )מסורתית ומשפחתית יותר
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היחסים החברתיים של בני הנוער יוצאי : ההשתלבות החברתית נבדקה במחקר זה בשלושה צירים

ויחסי הגומלין בין בני הנוער יוצאי קווקז לבין , הספר-ההשתלבות החברתית בבית, פן כלליקווקז באו

  . בני הנוער הישראלים הוותיקים

  

   היחסים החברתיים של בני הנוער יוצאי קווקז8.1
ונמוך  71,שיעור זה עולה עם  הוותק). 1997 בשנת 83% ("חבר נפש" מבני הנוער יוצאי קווקז יש 85%-ל

 לא ).84%(לעומת הלומדים במסגרת לימודים כלשהי , )76% (רב בני נוער שאינם לומדים כלליותר בק

שיעור בני הנוער שדיווחו כי חסרים להם קשרים חברתיים עם . נמצאו הבדלים בנושא זה לפי מין וגיל

  ).51לוח , בהמשך, ראו (2002 בשנת 13%-ל, 1997 בשנת 23%-בני גילם ירד מ

  

 מבני הנוער 40%, 2002בשנת . מי בני הנוער נשאלו על התדירות בה הם חשים בדידותבשאלון למילוי עצ

חשו ) 47%(כמחצית :  דיווחו כי חשו בדידות בתדירות כלשהי60%, אולם, "לא חשו בדידות"דיווחו כי 

תחושת הבדידות ). 49לוח  ("לעתים קרובות מאוד" 3%-ו, "לעתים קרובות" 10%, "לפעמים"בדידות 

לוח ( מהבנים 54%לעומת ,  מהבנות חשו בדידות בתדירות כלשהי66%, לדוגמה. יותר בקרב הבנותחזקה 

לומדים או (לגיל ולמעמד הלימודי , תחושת הבדידות לא נמצאה קשורה לוותק, לעומת זאת). 49

  ). נושרים

  

י מין בשנת ולפ, 2002- ו1997בשנים , תדירות תחושת הבדידות בקרב בני נוער יוצאי קווקז: 49לוח 
  ) באחוזים( 2002

2002    1997   
  הכל-סך  הכל-סך  בנים  בנות
  הכל במספרים-סך  175    431 215 216
                 באחוזים  100    100 **100 100

  לעתים קרובות מאוד  7    3 2 5
  לעתים קרובות  9    10 9 11
  לפעמים  48    47 43 51
  לא חשים בדידות  36    40  46  34

 **P<0.05, 2מבחן  באמצעותχ  2002בין המינים בשנת.  
  

  הספר- ההשתלבות החברתית בבית8.2
כיצד בני הנוער יוצאי קווקז מעריכים את : הספר נבדקה במספר היבטים-ההשתלבות החברתית בבית

הספר לשוחח על -האם הם פונים לצוות בית, עם מי הם נוהגים לבלות, יחס התלמידים האחרים כלפיהם

  . ועוד, רתיתהשתלבותם החב

  

 מהתלמידים יוצאי קווקז דיווחו כי בשנת הלימודים 6%רק , בשונה מהדיווח על תחושת הבדידות

פעם או יותר " או "לפעמים"(האחרונה קרה שתלמידים אחרים לא רצו להיות איתם והם נשארו לבד 

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   71
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כמו גם , )9%(ם  בקרב כלל התלמידים היהודי1998שיעור זה נמוך מזה שנמצא במחקר משנת ). "בשבוע

  ).2002, הראל ואחרים) (13%(המועצות לשעבר -מזה שנמצא בקרב התלמידים עולי ברית

, הרוב המכריע של התלמידים יוצאי קווקז מרוצים באופן כללי מיחס התלמידים האחרים כלפיהם

חשוב להדגיש כי שביעות הרצון מיחס התלמידים ). 99%(ובמיוחד מיחס התלמידים יוצאי קווקז 

לוח  (2002 בשנת 95%-ל, 1997 בשנת 86%-מ, הישראלים הוותיקים עלתה בין השנים בצורה משמעותית

הביעו שביעות רצון , "חלשים" מהתלמידים שהגדירו עצמם תלמידים 63%שרק , כדאי לשים לב לכך). 50

לא נמצאו הבדלים .  בקרב שאר התלמידים97%לעומת , מיחס התלמידים הישראלים הוותיקים

  .ובין הלומדים במסגרות הנורמטיביות והלומדים במסגרות האלטרנטיביות, בהקים בנושא זה לפי מיןמו

  

הספר של תלמידים יוצאי קווקז בשנים -מדדים נבחרים של השתלבות חברתית במסגרת בית: 50לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997

  מסכימים עם ההיגדים הבאים 1997 2002
  הכל במספרים-סך  153 380

   כלפייהישראלים הוותיקיםבאופן כללי אני מרוצה מיחס התלמידים  *86 95
    כלפיייוצאי קווקזבאופן כללי אני מרוצה מיחס התלמידים העולים  *94 99
  

92 
  

93 
  שאינם  (המועצות לשעבר-מבריתבאופן כללי אני מרוצה מיחס התלמידים העולים 

  כלפיי)    יוצאי קווקז
   מציעים לי עזרה בלימודיםםישראלים ותיקי *43 60

 *P<0.01   , 2באמצעות מבחןχבין השנים .  
  

רוב התלמידים " עם ההיגד "מסכימים" או "מסכימים בהחלט"שישים וחמישה אחוזים מהתלמידים 

אחוז . "תלמידים אחרים מקבלים אותי כפי שאני" עם ההיגד 89%-ו, "בכיתתי אדיבים ומוכנים לעזור

 43%- כי הישראלים הוותיקים מציעים להם עזרה בלימודים עלה במידה ניכרת מיוצאי קווקז שדיווחו

 מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות שבעים ושלושה אחוזים). 50לוח  (2002 בשנת 60%-ל, 1997בשנת 

שיעור גבוה יותר  72. מהלומדים במסגרות הנורמטיביות59%לעומת , דיווחו על הצעת עזרה בלימודים

התלמידים יוצאי ) 34%(כדאי לשים לב לכך שכשליש , עם זאת. בהשוואה לבנים,  כךמהבנות דיווחו

  .  מבלים רק עם יוצאי קווקז17%, מהם, קווקז מבלים בהפסקות רק עם עולים

  

הספר על היחס לעולים חדשים מצד התלמידים -שיעור התלמידים ששוחחו עם גורם מצוות בית

. 2002 בשנת 16%-ל, 1997 בשנת 6%-עלה מ, יים באופן כלליועל יחסיהם החברת, הישראלים הוותיקים

עליו (הספר והתלמידים העולים -ייתכן שעלייה זו נובעת מהשינוי לטובה שחל בקשר בין צוות בית

  .ואינו נובע מהתרחבות הקשיים החברתיים של בני הנוער, )7הצבענו בפרק 

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05ת בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן המובהקו   72
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י הנוער הישראלים  יחסי הגומלין בין בני הנוער יוצאי קווקז לבין בנ8.3
  הוותיקים
חלה עלייה חדה בשיעור בני הנוער יוצאי קווקז שיש להם חבר ישראלי ותיק , 2002- ו1997בין השנים 

 דיווחו כי רוב חבריהם הם 34%, ועוד, זאת. 2002 בשנת 83%-ל, 1997 בשנת 60%-מ: אחד לפחות

בקרב ) 95%(לי אחד לפחות מגיע לשיאו שיעור בני הנוער שדיווחו שיש להם חבר ישרא. ישראלים ותיקים

לרוב המכריע בקרב הלומדים במסגרות האלטרנטיביות והנורמטיביות יש .  שנים ויותר11בעלי ותק של 

 בלבד מבני הנוער שאינם לומדים 67%לעומת , ) בהתאמה85%- ו97%(חבר ישראלי ותיק אחד לפחות 

  ).51לוח (כלל 

) 54%(למעלה ממחצית : ים החברתיים עם ישראלים ותיקיםנמצאו הבדלים בין הבנים לבנות בקשר

שיעור בני הנוער שרוב חבריהם .  מהבנות36%-בהשוואה ל, כי רוב חבריהם יוצאי קווקזהבנים דיווחו 

ונראה כי בני נוער אלה משולבים טוב , יוצאי קווקז נמוך במיוחד בקרב הלומדים במסגרות הנורמטיביות

או מבני הנוער שאינם לומדים , יהם הלומדים במסגרות האלטרנטיביותיותר בחברה הוותיקה מעמית

  ).51לוח (כלל 

  

שיעורים נמוכים בהרבה , דיווחו שיש להם חבר ישראלי ותיק אחד לפחות) 83%(בעוד שרוב בני הנוער 

) 54%(רק כמחצית : דיווחו על ביטויים של קשרים חברתיים קרובים יותר עם בני נוער ישראלים ותיקים

 יצאו 65%-ו, )1997 בשנת 41%(או שאלה ביקרו אצלם , ביקרו בבתי חבריהם הישראלים הוותיקים

 73 בני הנוער הצעירים יותר).51לוח ) (1997 בשנת 56%(לבילוי משותף עם בני נוער ישראלים ותיקים 

וער ישראלים דיווחו יותר על בילוי משותף עם בני נ, בהשוואה לבני הנוער שאינם לומדים כלל, והלומדים

  . )51לוח (הלומדים דיווחו גם על יותר ביקורים בבתים . ותיקים

  

מתבטאת בדבריהם של בני , תמונת המצב המורכבת בנושא השילוב החברתי של בני הנוער יוצאי קווקז

  :נוער וסטודנטים בקבוצות המיקוד

בגלל . זים הסתובבו יחדפעם כל הקווק: "חלקם סיפרו כי רוב חבריהם יוצאי קווקז או עולים אחרים 

רוב החברים "; "ס והם מתרגלים לאנשים לא מהעדה"א הילדים הקווקזים יותר פעילים במתנ"פל

החברה הכי טובה "... ; "אין חברים ישראלים. יש כמה רוסים, בוכרים, יש גרוזינים, שלי קווקזים

ם יכולים לסייע להבין דבריו של אחד הסטודנטי". טוב שאפשר לדבר ברוסית. המועצות-שלי מברית

קבוצה של רוסים . קווקזי-כשעברתי לתיכון נתקלתי בבעיה של רוסי: "את הקושי להשתלב חברתית

 ".נפלתי בין הכיסאות. 'אתה רוסי'ישראלים אמרו לי ', אתה קווקזי, לך מפה'אמרו לי 

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    73
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אבל ,  קווקזיותלי תמיד היו חברות לא: "בני נוער נוספים סיפרו כי רוב חבריהם ישראלים ותיקים 

הכל "; "אף פעם לא חשבתי שקווקזים צריכים להסתובב עם קווקזים. א התחברתי לקווקזים"בפל

  ".גם ישראלים,  כולם-ביחד 

שרק באתי היינו הרוסים : "... היו גם בני נוער שסיפרו כי במהלך שהותם בארץ חל שינוי בנושא זה 

' עד כיתה ח"; "משנה באיזה גיל עולים...  כל מיני עכשיו. כך היו לי יותר חברים ישראלים-אחר. יחד

 ". היום יש לי רק חברים קווקזים). ותיקים(היו לי רק חברים ישראלים 



  

77 

  ) באחוזים (1997הכל בשנת - וסך2002ותק ומעמדם הלימודי בשנת , לפי מין, מדדים נבחרים של השתלבות חברתית של בני הנוער יוצאי קווקז: 51לוח 
  הכל- סך   מין   )בשנים(ותק   17-14גילאי 

לא לומדים 
  כלל

לומדים במסגרת 
  אלטרנטיבית

לומדים בפיקוח 
  משרד החינוך

   
+11  

  
10-7  

  
  6עד 

   
  בנות

  
  בנים

   
2002 

  
1997 

 

  הכל במספרים-סך 180 432   216  216  101 217 114  312 28 21

  ר ישראלי ותיק אחדלבני הנוער יש לפחות חב *60 83   83  84   *70  83  95   *85  97  67

  הכל-סך: כמה מהחברים הם ישראלים ותיקים  *100  100   100  100  *100  100  100   100  100  100
  אף אחד  40  17   17  16   30  17  5   15  3  33
  מיעוטם  30  47   47  47   42  51  42   45  59  48
  רובם  27  34   35  33   27  29  51   37  35  19

  כולם  3  2   1  4   1  3  2   3  3  0

  רוב החברים של בני הנוער הם יוצאי קווקז  42  45   *54  36   *41  53  36   **41  62  55

  
37  

  
65  

  
54**  

   
66  

  
56  

  
36*  

   
52  

  
56  

   
54  

  
41**  

בני הנוער ובני נוער ישראלים ותיקים ביקרו 
  )לפחות פעם בחודש(בבתים אחד של השני 

  
47  

  
70  

  
67**  

   
66  

  
69  

  
56  

   
63  

  
67  

   
65  

  
56*  

או לבילוי משותף עם בני נוער בני הנוער יצ
  )לפחות פעם בחודש(ישראלים ותיקים 

  
5  

  
17  

  
12  

   
8  

  
12  

  
20**  

   
15  

  
11  

  
 

  
13  

  
23*  

בני הנוער מרגישים שחסרים להם קשרים 
  חברתיים עם בני גילם

  
35  

  
48  

  
42  

   
42  

  
36  

  
47  

   
39  

  
41  

  
 

  
40 

  
בני הנוער מעוניינים ביותר קשרים חברתיים עם  *50

  ים ותיקיםישראל
   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

, 2002מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנת " בנים"הכוכביות בטור , מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים, 1997בשנת " הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה
מסמנות הבדלים , "לומדים בפיקוח משרד החינוך"הכוכביות בטור , 2002ם בין קבוצות הוותק בשנת  מסמנות הבדלים מובהקי" שנים6ותק עד "הכוכביות בטור 

  .2002מובהקים לפי מעמד לימודי בשנת 
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  עדיין רבים , למרות העלייה המשמעותית בשיעור בני הנוער שיש להם לפחות חבר ישראלי ותיק אחד

בני הנוער ) 47%(כמחצית ). 51לוח (ים ותיקים מעוניינים בקשרים חברתיים נוספים עם ישראל) 40%(

רק כמחצית ביקרו בבתי חבריהם , כאמור. 18-16גילאי ) 35%(בהשוואה לכשליש ,  דיווחו כך15-14גילאי 

 יצאו לבילוי משותף 65%-ו, )או אלה ביקרו בבתיהם של בני הנוער יוצאי קווקז(הישראלים הוותיקים 

שהרצון להרחיב את המעגל החברתי נובע מכך שהקשרים הקיימים ייתכן . עם חברים ישראלים ותיקים

: עדות לכך נמצאה בדברי מורה שהשתתפה בקבוצת מיקוד. הספר-מתבטאים בעיקר במסגרת בית

  ".הצהריים הם לא אחד עם השני-אבל אחר. הספר הם כן מחוברים-בשעות בית"

  

יש לתת את ,  בני הנוער יוצאי קווקזעל אף תמונת המצב הכללית החיובית של השתלבותם החברתית של

 דיווחו כי בני נוער 8%: הדעת לכך שקיימת קבוצה של בני נוער יוצאי קווקז שחוו התנסויות שליליות

 5%;  דיווחו שהוותיקים מתעלמים מהם בדרך כלל8%-ו, ישראלים ותיקים בדרך כלל מציקים להם

 5%-ו, מציקים להם בדרך כלל) ם קווקזיםשאינ(המועצות לשעבר -דיווחו שבני נוער עולים מברית

שיעורים גבוהים יותר מבני הנוער דיווחו על הצקות , 1997בשנת , עם זאת. שמתעלמים מהם בדרך כלל

- מצד עולים מברית7%-ו,  מבני הנוער דיווחו על הצקות מצד ישראלים ותיקים18%: והתעלמות

  . מות מהםדיווחו על התעל, בהתאמה, 15%- ו30%; המועצות לשעבר

  

ובין יוצאי קווקז , ביו עולים לוותיקים: ציר נוסף שנבדק במחקר זה הוא תפיסת היחסים בין קבוצות

בה רוב בני הנוער יוצאי קווקז הביעו שביעות רצון מיחס בני , בניגוד לרמה האישית. לעולים אחרים

נתפסים בחלק מהמדדים הרי ברמה הקבוצתית היחסים בין עולים לוותיקים , הנוער האחרים כלפיהם

כמחצית בני הנוער יוצאי קווקז סבורים כי ישנם קשרים מעטים . 52כפי שעולה מלוח , כחיוביים פחות

ושבני הנוער משתי הקבוצות מסתכסכים ורבים , בין בני נוער עולים לבין בני נוער ישראלים ותיקים

  . לעתים קרובות ואינם מבינים אלה את אלה

  

 נוער יוצאי קווקז ביחס להיגדים שליליים על קשרים חברתיים עם בני נוער עמדות בני: 52לוח 
   )באחוזים (2002- ו1997אחרים בשנים 

 בני נוער שהשיבו בחיוב
2002 1997 

  
 ההיגד

  הכל במספרים-סך 178 408
  

54 
  

60 
  יש קשרים חברתיים מעטים בלבד בין בני נוער ישראלים ותיקים לבין בני נוער 

     עולים
  בני נוער עולים ובני נוער ישראלים ותיקים מסתכסכים ורבים לעתים קרובות 55 56
  בני נוער קווקזים ובני נוער רוסים אחרים מסתכסכים ורבים לעתים קרובות *22 41
  בני נוער ישראלים ותיקים אינם רוצים לשלב בני נוער עולים בחברתם **46 35
  השתלב בחברת בני נוער ישראלים ותיקיםבני נוער עולים אינם רוצים ל  36  38
  בני נוער עולים ובני נוער ישראלים ותיקים אינם מבינים אלה את אלה 53 48
 בני נוער ישראלים ותיקים אינם מוכנים לעזור לבני נוער עולים  *42 31

 *P<0.01  , 2באמצעות מבחןχ .  
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
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מאשר (י קווקז ראו את האחריות להשתלבותם החברתית בצורה הדדית יותר  בני הנוער יוצא2002בשנת 

בני נוער ישראלים ותיקים אינם רוצים לשלב בני נוער עולים " הסכימו עם ההיגד 35%): 1997בשנת 

בני נוער עולים אינם רוצים להשתלב בחברת בני נוער ישראלים " הסכימו עם ההיגד 38%- ו"בחברתם

 שיעורים גבוהים יותר הטילו את האחריות על הישראלים הוותיקים 1997בשנת , תלעומת זא. "ותיקים

  ). 52לוח ) (1997בשנת , בהתאמה, 36%- ו46%(ופחות על העולים עצמם 

  

. המועצות לשעבר-תמונה מורכבת עולה לגבי תפיסת היחסים בין יוצאי קווקז לבין עולים אחרים מברית

המועצות לשעבר -נוער יוצאי קווקז את יחסם של רוב העולים מבריתחל שיפור ניכר בהערכת בני ה, מחד

 21%לעומת , 2002 בשנת "טוב" כ- 46%- ו"טוב מאוד" תופסים יחס זה כ49%: כלפיהם ברמה האישית

.1997בשנת , בהתאמה, 75%-ו
יש לתת את הדעת להחמרה בתפיסת היחסים בין בני הנוער ,  מאידך74

בני נוער קווקזים ובני נוער רוסים "וער יוצאי קווקז שהסכימו עם ההיגד שיעור בני הנ: ברמה הקבוצתית

    .2002 בשנת 41%-ל, 1997 בשנת 22%- עלה מ"אחרים מסתכסכים ורבים לעתים קרובות

  

בני נוער אלה חדשים יותר : מאפייניהם של בני הנוער יוצאי קווקז שאין להם אף חבר ישראלי ותיק הם

שיש להם חבר ישראלי ( בקרב שאר בני הנוער 20%לעומת ,  שנים6 של עד  מהם בעלי ותק42%: בארץ

, כשליש מהם מתקשים לקרוא או לכתוב מכתב בעברית:  הם שולטים פחות טוב בשפה העברית75;)ותיק

 ממשפחות בני הנוער שאין להם אף חבר ישראלי ותיק 29%-ב.  בקרב שאר בני הנוער15%-בהשוואה לכ

עשר אחוזים מבני הנוער שאין להם חבר - אחד76. ממשפחות שאר בני הנוער17%לעומת , אין אף מפרנס

  .  בקרב שאר בני הנוער5%לעומת , ישראלי ותיק אינם לומדים כלל

  

  משתני- ניתוח רב-? האם לבני הנוער יש חברים ישראלים ותיקים

נערך ניתוח ,  ותיקיםכדי לבחון את הגורמים המשפיעים האם לבני נוער יוצאי קווקז יש חברים ישראלים

: במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים הבאים). 53לוח (משתני באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית -רב

מספר , )הורית-הורית או חד-דו(סוג המשפחה , הוותק בארץ, הגיל, המין, )2002- ו1997(שנת המחקר 

ומעמדם , )לכלי של המשפחהמדד למצב כ(מספר המפרנסים במשפחה , םהשכלת הֵא, הילדים במשפחה

יש לבני הנוער " = 1: המשתנה התלוי אשר הוצב במודל הוגדר בצורה דיכוטומית. הלימודי של בני הנוער

ממצאי הרגרסיה . "אין לבני הנוער אף חבר ישראלי ותיק" = 0; "חבר ישראלי ותיק אחד לפחות

  .53הלוגיסטית מוצגים בלוח 

                                                 
 ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן  74
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן  75
  .)2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן  76
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ית להסבר קיום חבר ישראלי ותיק לבני נוער יוצאי קווקז בשנים תוצאות הרגרסיה הלוגיסט: 53לוח 
  לפי מין, 2002- ו1997

  הכל-סך  בנים  בנות
Odds 
ratio  

 
B 

 Odds 
ratio 

 
B 

 Odds 
ratio  

  
B  

  
 המשתנים הבלתי תלויים

 (P=0.06)       1997-ביחס ל (שנת המחקר(  
2.15 0.76   2.19 0.78**   2.15 0.76* 2002  

 )ביחס לבנים(מין         
  בנות 0.01 1.01   - -   - -
  )15-14ביחס לגילאי  (גיל        

2.03 0.71**   0.77  
)1.30(1 

  18-16גילאי  0.12 1.13   -0.26

  ) " שנים6עד "ביחס ל (ותק בארץ        
  שנים ויותר 7 *0.99 2.70   *1.10 2.99    *0.98  2.67

  )תהורי-ביחס לדו (סוג המשפחה        
0.58  

)1.73( 
0.55-   1.24 0.21   0.88  

)1.14( 
  הורית-חד -0.13

  מספר הילדים במשפחה        
  )" ילדים3-1"ביחס ל(

2.23 0.80**   0.99  
)1.01( 

   ילדים ויותר4 0.36 1.43   -0.01

  תיכונית או "ביחס להשכלה (ם השכלת הֵא        
  )"   פחות

0.86  
)1.16( 

0.15-   0.69  
)1.45( 

0.37-   0.75  
)1.33( 

  תיכונית או אקדמית-על -0.29

  אין "ביחס ל(מספר המפרנסים במשפחה         
  )"   מפרנס כלל

3.55 1.27*   0.95  
)1.05( 

  יש מפרנס אחד לפחות **0.61 1.84   -0.05

ביחס (מעמדם הלימודי של בני הנוער            
לומד במסגרת " או "לא לומד כלל"ל

  )"אלטרנטיבית
  

1.97 
  

0.68  
    

1.00 
  

0.00  
    

1.15 
  

0.14  
  -לומד במסגרת נורמטיבית או סיים בית

     ספר תיכון

  (%)שונות מוסברת  9.7   10.7   14.5 
  *P<0.01 , באמצעות מבחןwald .  
 **P<0.05 , באמצעות מבחןwald.  

. ר השוואה לשאר המשתניםכדי לאפש, מצוין גם הערך החיובי בסוגריים,   במקרים בהם כיוון הקשר הוא שלילי1
  . בערך מוחלטOdds ratio- הוא ערך הx/1 .xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה  

  

 .הוותק בארץ וקיום מפרנס במשפחה, שנת המחקר: השפעת המשתנים הבאים נמצאה מובהקת

אפילו בפיקוח על , 2002- ו1997ההסתברות לקיום חבר ישראלי ותיק עלתה באופן מובהק בין השנים 

ההסתברות לקיום חבר ישראלי ותיק גבוהה יותר בקרב בני הנוער . משתנים הבלתי תלויים הנוספיםה

  ).53לוח (ובקרב בני הנוער שבמשפחתם יש מפרנס אחד לפחות ,  שנים ויותר7הנמצאים בארץ 
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משתני מצביע על כך שגורמים שונים משפיעים על קיומו של חבר ישראלי ותיק בקרב -הניתוח הרב

בקרב . בקרב הבנים נמצאה השפעה מובהקת למשתנים שנת המחקר וותק בארץ. ם ובקרב הבנותהבני

וקיום מפרנס , מספר הילדים במשפחה, נמצאה השפעה מובהקת למשתנים גיל, בנוסף לכך, הבנות

קיימת , עם יותר אחים ואחיות ועם מפרנס במשפחה,  ומעלה16לבנות בגילים , כלומר. במשפחה

  . יותר לקיום חברים ישראלים ותיקיםהסתברות גבוהה

  

  פעילות פנאי והשתלבות בחינוך הבלתי פורמלי. 9
  

פעילויות פנאי כגון בילוי , האחד: פעילויות הפנאי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז נבדקו בשלושה מישורים

כניות השתתפות בת, והשלישי; השתלבות בחינוך הבלתי פורמלי, השני; העם חברים וצפייה בטלוויזי

  .התערבות המיועדות ליוצאי קווקז

  

   פעילות פנאי9.1
בילוי עם חברים , פעילויות הפנאי הנפוצות ביותר בקרב בני הנוער יוצאי קווקז הן בילוי בבית

אחוז . מבלים בפאב או בדיסקוטק, אחוזים קטנים בהרבה צופים בסרטים בקולנוע.  בעיר"להסתובב"ו

דבר , )54לוח  (2002- ל1997בסרטים גדל בצורה מובהקת בין השנים המבלים עם חברים ואחוז הצופים 

  . וכן על התאמה לדפוסי הבילוי הנהוגים בארץ, )שנידון בפרק הקודם(המצביע על השיפור במצב החברתי 

  

 2002- ו1997בשנים , לפי מין, השתתפות בפעילויות פנאי שונות בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 54לוח 
  )באחוזים(

   הכל-סך    בנים    נותב
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 180 432  101 216  79 216
  מסתובבים בעיר 74 78  75 **82  74 75
  מבלים עם חברים **84 90  *90 *97  77 82
  )'ספרים וכד, מוזיקה, טלוויזיה(מבלים בבית  95 97  93 97  99 98
  צופה בסרטים בקולנוע *22 38  *22 39  **23 37
  מבלה בפאב 15 21  20 *28  9 13
  מבלה בדיסקוטק - 34  - *45  - 22

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

" בנים"הכוכביות בטורי ;  מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים1997בשנת " הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה
הכוכביות בטור ; 2002- ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים באותו מין בין השנים 1997בשנת " בנות"ו
  .2002 מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנת 2002בשנת " בנים"

  

קיים . הבנות מבלות פחות מחוץ לבית, כצפוי בחברות מסורתיות יותר, מההשוואה בין המינים עולה כי

  . ילוי עם חבריםהבדל מובהק בין המינים גם ביחס לב

  

סיפרה אחת הבנות כי ההורים מנסים לפקח יותר , בקבוצת מיקוד שנערכה עם בנות שאינן לומדות כלל

אחת הבנות ". אומרים להם שהולכים לחברות. ההורים לא יודעים שאנחנו יוצאות עם בנים: "על הבנות

י לא מסתובבת עם החברות אנ: " משפיע מאוד עם מי תבלה"שם רע"הוסיפה כי החשש מכך שיהיה לה 
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אני ... אבל הן בוגדות בהם והולכות עם בנים אחרים,  יש להן חברים-הן זונות . שלי כי הן לא הגונות

  ".נשואה ולא רוצה שיהיה לי שם רע

  

   חינוך בלתי פורמלי9.2
  לוח (2002שיעורי ההשתתפות של בני הנוער יוצאי קווקז בחינוך הבלתי פורמלי נמוכים יחסית בשנת 

ואחוזים ,  עוסקים בפעילות התנדבותית או בהדרכת ילדים15%, משתתפים בחוגים) 26%(כרבע ): 55

 72%(החוגים הנפוצים ביותר הם ספורט . בודדים מבקרים במועדון עולים או חברים בתנועת נוער

תיאטרון ופעילות ) 9%(מחשבים , )13%(צים "חונכות ומד, )18%(ריקוד ומוזיקה , מחול, )מהמשתתפים

התרמת , )62%(הפעילויות ההתנדבותיות הנפוצות ביותר הן עזרה בלימודים וחונכות ). 8%(ודרמה 

  ).13%(ועזרה ראשונה , )15%(כספים 

  

 מכלל 45%נמצא כי , 2002במחקר שנערך בקרב כלל התלמידים בעיר פתח תקווה בשנת , לשם השוואה

- בקרב עולי ברית. ות התנדבותית או בהדרכת ילדים עוסקים בפעיל38%-ו, בני נוער משתתפים בחוגים

-כאהן(המועצות לשעבר נמצאו שיעורים דומים מאוד לשיעורים בקרב כלל התלמידים בעיר 

  ). 2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ

  

, לפי מין, השתתפות בפעילויות שונות בחינוך הבלתי פורמלי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 55לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

   הכל-סך    בנים   בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 180 432  101 216  79 216
 )לא כולל מועדון עולים(משתתף בחוגים שונים  **17 26  **21 *35  12 18
  עוסק בפעילות התנדבותית או בהדרכת ילדים **8 15  *5 16  13 15

  תף בפעילות של תנועת נוערמשת 3 4  4 3  3 4
  מבקר במועדון עולים 5 5  6 4  4 6

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

הכוכביות בטורים של ;  מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים1997בשנת " הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה
; 2002- ו1997ם באותה קבוצה בין השנים מסמנות הבדלים מובהקי, 1997בשנת " בנות"ו" בנים"

  .2002 מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנת 2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור  
  

אחוז , שלמרות אחוזי ההשתתפות הנמוכים יחסית בפעילויות בלתי פורמליות, כדאי לשים לב לכך

   1997אופן מובהק בין השנים עלה ב, המשתתפים הן בחוגים והן בהדרכה ובפעילויות התנדבותיות

כאשר מרבית הגידול בהיקף המשתתפים , ההשתתפות בפעילויות אלה נפוצה יותר בקרב הבנים. 2002-ל

  ). 55לוח ( דומה לאחוז הבנות 2002אחוז הבנים העוסקים בפעילות התנדבותית בשנת . חל בקרב הבנים

  

משתתפים במידה דומה מאוד , נטיביותהן במסגרות הנורמטיביות והן באלטר, בני הנוער הלומדים

ואילו בני הנוער שאינם לומדים כלל אינם ) בהתאמה, 17%- ו18%(בפעילות התנדבותית או בהדרכה 
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בני הנוער הלומדים במסגרות הנורמטיביות ) 27%( למעלה מרבע 77).0%(משתתפים בפעילות זאת 

 בלבד בקרב הלומדים 14%-ו, ים כלל בקרב בני הנוער שאינם לומד20%-בהשוואה ל, משתתפים בחוגים

  .במסגרות האלטרנטיביות

  

: יש מוטיבציה להשתלב בפעילויות השונות, הנתונים מלמדים כי בקרב שיעורים גבוהים מבני הנוער

 מעוניינים לעסוק בפעילות 28%;  מעוניינים להשתתף בפעילות פנאי פורמלית ולא עשו זאת38%

  .התנדבותית או להדריך ילדים

  

  השתתפות בפעילויות בחינוך הבלתי פורמלי- בות לאיהסי

מונים מספר סיבות למיעוט בני הנוער יוצאי קווקז ) טרם פורסם, אצל קינג ואחרים(אנשי מפתח שונים 

סיבות שקיבלו ביטוי גם בקבוצות המיקוד שנערכו במסגרת מחקר , הלוקחים חלק בחינוך הבלתי פורמלי

  :זה

בנות שהשתתפו בקבוצת , לדוגמה. יחס למצב הכלכלי של המשפחותמחירן הגבוה של הפעילויות ב 

, ללמוד מוזיקה עולה הרבה כסף: "אך טענו שהחוגים יקרים מדי, מיקוד הביעו רצון להשתתף בחוגים

אבל ההורים , יש לי פסנתר"; "במיוחד בישראל שחייבים ללמוד פרטי ולקנות את הכלי, אין אפשרות

החוגים והחינוך : "גם המורים העלו סיבה זו". תרבות זה העיקר. םלא יכולים לממן את השיעורי

  ".הבלתי פורמלי הם לא בהישג יד וזה נורא חשוב לתת להם הזדמנות לזה

: הבנים סיפרו. בני נוער אחרים רואים בהשתתפות בחוג הוצאה כספית מיותרת לעתים, בשונה 

 למה לבזבז כסף אם -ולכים לחוגים לא ה. ה'מתארגנים החבר. יוצאים לשחק כדורגל או לטייל"

  " ?מה אני צריך חוג, אני גולש לבד"; "מספיק לשחק עם חברים, לא רוצה להגיע לליגה, יודעים לשחק

בת לא , לדוגמה(הפעילויות המוצעות בארץ אינן תואמות את מאפייני התרבות הקווקזית , לעתים 

או שאינן תואמות את תחומי העניין של , )תורשה ללכת לבדה לפעילות בלתי פורמלית בשעות הערב

  .בני הנוער יוצאי קווקז

 בפעילות המשלבת בני נוער "להיפתח"בקרב בני נוער יוצאי קווקז קיימת תחושת ניכור וקושי  

רוב -פי-על, אולם, אמנם היו ניסיונות לשילוב מעין זה שעלו יפה. מקבוצות אוכלוסייה נוספות

  .ניסיונות כאלה נכשלו

הן מצומצמות הן בהיצע , ליוצאי קווקז ולכלל האוכלוסייה כאחד, הפנאי הקיימות ביישובפעילויות  

בהקשר לכך יש לזכור שרוב המשפחות יוצאות קווקז אינן מתגוררות במרכזים העירוניים . והן בהיקף

 אין... פה רק קרטה , בתל אביב יש את כל סוגי אומנויות הלחימה: "אחד הבנים סיפר. הגדולים בארץ

  ".מסתובבים ברחובות, אין עיסוק, פה משעמם... כסף לנסוע לתל אביב 

 .פעילויות פנאי המיועדות לבני נוער יוצאי קווקז בפרט הן מועטות מאוד 
מבני הנוער הלומדים מצופה להשקיע זמן בלימודים וללכת לישון בשעה . הפיקוח של ההורים 

ועל ,  המאפיינות את המשפחות הקווקזיותמהבנות מצופה לשמור על הנורמות התרבותיות. סבירה

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן    77
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, ומגבילים אותן בבילוי מחוץ לבית, ההורים מנסים לפקח מי יהיו החברים של בנותיהם, כן

  .ובתחומים נוספים

  

ידי בני הנוער בראיונות -עולות בקנה אחד עם הסיבות המרכזיות שהועלו על, הסיבות שהועלו עד כה

- אי, המחיר הגבוה מדי, )בגלל לימודים או עבודה(היעדר זמן : זהפנים שנערכו במסגרת מחקר -אל-פנים

הביעו , בנוסף, המורים. ושהתכניות הקיימות אינן מעניינות, ידיעה על קיומן של התכניות או למי לפנות

ברגע שיש המון זמן : "יוביל להתנהגויות סיכון שונות, חשש כי היעדר שילוב בפעילויות בלתי פורמליות

  ...".הוא מסתובב ברחובות, א לא יודע איך לשרוף את הזמןפנוי אז הו

  

   תכניות המיועדות ליוצאי קווקז9.3
ישנן תכניות המיועדות ליוצאי , בנוסף לתכניות הכלליות המיועדות לשילוב חברתי של כלל בני הנוער

נוער יוצאי בתכניות שמטרתן העיקרית היא קידום ההישגים הלימודיים של בני ה, כן-כמו. קווקז בלבד

עשרים ותשעה אחוזים מבני הנוער השתתפו . נכללים גם מרכיבים לשיפור השילוב החברתי, קווקז

 מבני 14% 78:בתכנית כלשהי המיועדת לשיפור ההשתלבות החברתית של בני הנוער יוצאי קווקז בלבד

ל תכנית  השתתפו במרכיב החברתי ש17% 79,"אתגרים"הנוער מהערים עכו ונתניה השתתפו בתכנית 

בערים בהן הלהקה ,  השתתפו בלהקת המחול הקווקזית9% 81, בערים בהן התכנית מופעלת80א"פל

  82.ואחוזים בודדים השתתפו בתכניות אחרות; פועלת

  

 מהמשתתפים בלהקת המחול 96%, העריכו כי היא תורמת להם" אתגרים"כל משתתפי התכנית 

היכרות עם :  התרומות המרכזיות שציינו הן.א" ממשתתפי תכנית פל79%-ו, הקווקזית העריכו כך

  .24%והעלאת הביטחון העצמי , 42%לימוד דברים חדשים , 47%חברים חדשים 

  

בעיקר בני הנוער , ארבעים ושלושה אחוזים מעוניינים להשתתף בתכנית המיועדת לבני נוער יוצאי קווקז

ותלמידים שהעריכו , ואה למבוגרים הצעירים יותר בהשו83,) שנים6עם ותק של עד (החדשים יותר בארץ 

  ."מצטיינים"תלמידים , מנגד,  או"חלשים"עצמם תלמידים 

  

                                                 
 . מכיוון שניתן היה להשתתף במספר תכניות100%-האחוזים אינם מסתכמים ל   78
  .התכנית הופעלה בערים אלה בלבד   79
  .7ראו פרק , לגבי המרכיב הלימודי   80
  .בנוסף לסיוע בלימודים ובהכנה לבגרות   81
ב " נוספים השתתפו בתכנית ני5%;  השתתפו בתכנית פיתוח מנהיגות בשמונה הערים בהן התכנית מופעלת5%   82

  .בשלוש הערים בהן מופעלת התכנית, "משפחה ברשת" השתתפו בתכנית 2%-ו; רק בבאר שבע
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן    83
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  עבודת בני הנוער בשכר. 10
  

) 48%(כמחצית . 2002- ב26%-ל, 1997 בשנת 35%- ירד מ84,שיעור בני הנוער יוצאי קווקז העובדים בשכר

 21%-ו, דים במסגרות האלטרנטיביות מהלומ31%-בהשוואה ל, עובדים, מבני הנוער שאינם לומדים כלל

  ).56לוח (ם במסגרות הנורמטיביות מהלומדי

  

  )באחוזים (2002- ו1997בשנים , לפי מעמד לימודי, היקף העבודה של בני הנוער יוצאי קווקז: 56לוח 
12002  1997  

  
 בחופשות

בשנת 
 הלימודים

-סך
  הכל 

-סך 
  הכל

 

  רות הנורמטיביותעובדים מכלל התלמידים במסג 31 21  *9  19
  עובדים מכלל התלמידים במסגרות האלטרנטיביות 40 31  14  31

  עובדים מכלל בני הנוער שאינם לומדים כלל 52 48  -  -

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  .האחוזים אינם מסתכמים לסך כל העובדים מכיוון שניתן היה לעבוד גם בשנת הלימודים וגם בחופשות 1

מסמנת הבדל מובהק בין בני הנוער שעבדו בשנת הלימודים לבין , "בשנת הלימודים"בטור הכוכבית : הערה
  .העובדים בחופשות

  
 מבין הלומדים במסגרות 9%: היקף העבודה במהלך שנת הלימודים נמוך מאוד בקרב התלמידים

 כי לא  ניתוח הממצאים מראה עוד85. בקרב הלומדים במסגרות אלטרנטיביות14%-ו, נורמטיביות עבדו

 2002הספר בשנים -לבין תחושת עייפות ולהיעדרויות מבית, נמצא קשר בין עבודה בשכר בשנת הלימודים

  . כאחד1997-ו

  
 שיעור הבנים 1997ואילו בשנת , ) בהתאמה24%- ו29%(שיעורי הבנים והבנות שעבדו דומים , 2002בשנת 

לעומת , עבדו, 18-16גילאי , ותר מבני נוערשיעור גבוה י,  כצפוי86). בהתאמה21%- ו46%(היה גבוה יותר 

 שיעור גבוה 1997בשנת ( לא נמצאו הבדלים לפי ותק 2002בשנת ). בהתאמה, 11%- ו36% (15-14גילאי 

  .ידי בני הנוער-ולא נמצא קשר להערכת המצב הכלכלי של המשפחה על, )יותר מבני נוער הוותיקים עבדו

  
 חלק ניכר עבדו: ת שעות וחל שיפור במשלחי היד בהם עבדו בני הנוער עבדו בממוצע פחו2002בשנת 

שלישים עבדו - כשני1997בשנת , בשונה מכך. וכרבע עבדו כפועלים לא מקצועיים, במכירות ושירותים

  ).57לוח (כפועלים לא מקצועיים 

  
נת  בש16%לעומת , 33%: 2002אך שיעור גבוה יותר חיפשו עבודה בשנת , אמנם, פחות בני נוער עבדו

בני הנוער כי עבודה או ) 29%( ביטוי נוסף לרצון למצוא עבודה נמצא בדיווח של למעלה מרבע 1997.87

   88).1997 בשנת 19%(חיפוש עבודה היא אחת הבעיות העיקריות שלהם 

                                                 
ובני הנוער שאינם לומדים ועובדים , בני הנוער שעבדו בשכר לפחות שעה אחת בזמן הלימודים או החופשות 84

  .רבשכ
  .הספר-לא כולל התלמידים שעבדו במסגרת לימודיהם בבית. עבדו בשכר  85
  ).2χ) P<0.01מבחן  המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות  86
  ).2χ) P<0.01מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  87
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  88
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אך הם מתקשים למצוא , רבים מבני הנוער שהשתתפו בקבוצות המיקוד דיווחו כי היו רוצים לעבוד

י העלייה בשיעור בני הנוער המחפשים עבודה עולה בקנה אחד עם העלייה בשיעור יש לזכור כ. עבודה

  .מחפשי העבודה בישראל בכלל בתקופה בה נערך המחקר

  

  )באחוזים (2002- ו1997בשנים , לפי מין, משלחי היד של בני הנוער יוצאי קווקז העובדים: 57לוח 
   הכל-סך    בנים    בנות

2002 1997  2002 1997  2002 1997  
  הכל במספרים-סך 62 424    45  52    17  42

                באחוזים  *100  100    *100  100    **100  100
  1חופשי או טכני  2  8    2  4    0  12

  פקידות  2  14    0  13    6  14
  מכירות ושירותים  16  44    11  42    29  45
  פועלים מקצועיים  17  7    20  6    6  10
  צועייםפועלים לא מק  63  27    67  35    59  19

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  .מורה פרטי ושחקן, טכנאי): לפי דיווח בני הנוער( בקטגוריה זו נכללים העיסוקים הבאים 1

מסמנות הבדלים מובהקים באותה הקבוצה בין , 1997בשנת " בנות"ו" בנים", "הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה
  .2002- ו1997השנים 

  

 עולה כי בעיקר הם קונים בגדים 58מלוח .  מה הם עושים עם הכסף שהרוויחובני הנוער העובדים נשאלו

, 1997בשנת , בשונה. חוסכים את הכסף ומוציאים את הכסף על בילויים, או דברים אישיים אחרים

בני נוער , כצפוי. ושיעור נמוך בהרבה חסכו את הכסף, שיעור גבוה בהרבה נתנו את הכסף להורים

   .עובדים כדי לסייע בפרנסת המשפחהשפחתם פחות טוב ציינו יותר כי הם שמצבה הכלכלי של מ

  

הדברים העיקריים שבני הנוער יוצאי קווקז עושים עם הכסף שהם מרוויחים מעבודה בשנים : 58לוח 
1)באחוזים (2002- ו1997

  
2002 1997  

  הכל במספרים-סך 64 89
  חוסך את הכסף *9 38

  הספר-קונה ציוד לבית **10 2
  קונה בגדים או דברים אישיים אחרים 49 51
  מוציא כסף על בילויים 16 22
  או דברים לבני משפחה אחרים/קונה דברים לבית ו 15 19
  נותן את הכסף להורים *47 19

  מוסיקה ועוד, ספורט, משלם בעבור חוגים שונים 0 5
    *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
 **P<0.05  , 2באמצעות מבחןχ.  

  . מכיוון שניתן היה לציין מספר דברים100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1
  

מורים בקבוצת המיקוד הדגישו את הצורך של חלק מבני הנוער לעבוד על מנת לסייע למשפחה בשל 

הילד הוא קורבן ... האמהות אומרות שצריך לשלם משכנתא והילד צריך לעבוד : "המצב הכלכלי בבית
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; "בשביל לעזור לעצמם וגם לפרנסת המשפחה... יש הרבה ילדים שעובדים "; "תשל המצב הכלכלי בבי

, גם בני הנוער התייחסו לצורך זה". 550₪אני מכירה ילדה שעבדה חודש בשביל לשלם טיול שנתי שעלה "

קשה לעבוד : "אחת התלמידות סיפרה. כאשר הדגישו את תחושת האחריות שלהם כלפי משפחותיהם

עבדתי . עכשיו קצת יותר טוב. קשה) הכלכלי(המצב .  כל הזמן עובדת כדי לעזור לאימאאני. וללמוד יחד

תלמיד אחר ". שיש עבודה גם היום אני עובדת. בכל מקום שאפשר, בסופר, שמירה על ילדים, בניקיון

כדאי לשים לב לכך שהתלמידים לא ציינו את עבודתם כגורם ". לעזור להורים, צריך כסף בבית: "ציין

  ).7ראה פרק (הספר -ביר להיעדרויות מביתמס

לגבי , פנים-אל-בני הנוער שהשתתפו בקבוצות המיקוד ציינו דברים דומים לאלה שעלו בראיונות פנים

. והדגישו את היותם עצמאים מבחינה כלכלית כבר מגיל צעיר, השימוש שהם עושים עם הכסף שהרוויחו

הייתי . למדתי טוב, הייתי במסלול לבגרות. ועזבתי' תה טסיימתי כי: "אחד הבנים שאינו לומד כלל סיפר

 והייתי צריך 16אני כבר בן . אני כבר בגיל כזה שהיא לא צריכה יותר לבזבז עלי. צריך לעזור לאימא שלי

אני ... לא עושים לי הנחות במגרש האימונים : "אותו בן הוסיף)". בספורט(לבחור אם ללמוד או להתאמן 

שילמתי לשיעורי , חלק נתתי להורים: "אחת הבנות סיפרה...". סף שאני מרוויחמממן לעצמי עם הכ

הסיבה המרכזית לעבודת , ככל הנראה". עוזרת להורים, )גם על אחותי(לנסיעה לטורקיה , בגדים, נהיגה

 הם משתמשים בכסף שהם מרוויחים כדי לרכוש, עם זאת. בני הנוער אינה הסיוע לפרנסת המשפחה

  .דבר המסייע להורים, יות לעצמםדברים ופעילו

  

  התנהגויות סיכון. 11
  

שתיית , כגון אלימות, השילוב בין הגירה וגיל ההתבגרות טומן בחובו פוטנציאל להתנהגויות סיכון

אנשי מפתח הביעו דאגה מפני ההיקף הנרחב של התנהגויות . משקאות אלכוהוליים ושימוש בסמים

תלמיד בקבוצת מיקוד העיד על ). טרם פורסם, אצל קינג ואחרים(סיכון בקרב בני הנוער יוצאי קווקז 

נראה כי קיימות , כן-כמו". מסתובבים ברחובות ואז יש תיקים במשטרה, אין עיסוק, פה משעמם: "כך

המנהל אמר לי : "ביטוי לכך נמצא בדבריו של תלמיד. דעות קדומות שליליות בקרב הגורמים המטפלים

, למרות דעות קדומות אלה". תמיד אשם, ילד קווקזי מעורב,  מי התחיללא משנה, שאם הלכתי מכות

 לא היה רחב יותר מזה שנמצא בקרב כלל אוכלוסיית בני הנוער 1997היקף התנהגויות הסיכון בשנת 

  ). 1998, פרנקוביץ ונועם-אלנבוגן(ובהיבטים מסוימים הוא היה אף נמוך יותר , בישראל

  

והרגשה כללית של בני הנוער יוצאי , עישון, תיית משקאות אלכוהולייםש, המידע בנושאים של אלימות

במטרה להגביר את , זאת. תוך הבטחת אנונימיות מלאה, נאסף באמצעות שאלונים למילוי עצמי, קווקז

חלק ניכר מהשאלות בנושאים אלה זהות לשאלות שנשאלו במסגרת . הנכונות להשיב בפתיחות ובכנות
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ספר שבפיקוח משרד -שנערך בבתי, 1998מי בו השתתפה גם ישראל בשנת לאו-מחקר השוואתי בין

  ). 2002, הראל ואחרים (89מקור להשוואה, אם כך, והן משמשות, החינוך

  

   אלימות 11.1
למעלה משליש . 59מדדים נבחרים בנושא זה מוצגים בלוח . תופעת האלימות נבחנה בהרחבה במחקר זה

 מעורבים בקטטות פעם אחת או יותר בשנת הלימודים הנוכחית בני הנוער יוצאי קווקז היו) 37%(

שיעור זה ). 59לוח ( היו מעורבים בקטטות ארבע פעמים ויותר 10%; 1997 בשנת 32%לעומת , )ב"תשס(

 היו מעורבים לפחות פעם אחת 41%: נמוך במעט מהשיעור המקביל בקרב כלל התלמידים בישראל

, הראל ואחרים(המועצות לשעבר - מעולי ברית43%-ו, היהודית מהתלמידים באוכלוסייה 39%: בקטטה

לוח (לא נמצאו הבדלים מובהקים בהשוואה בין השנים בנושא של קורבנות לתקיפה פיזית ולגנבה ). 2002

59.(  

, אולם. בהשוואה למחצית הבנים, רבע הבנות היו מעורבות בקטטות לפחות פעם אחת בשנה האחרונה

עלה שיעור הבנות , א חל שינוי משמעותי באחוז הבנים המעורבים בקטטותבולטת העובדה שבעוד של

העלייה באחוז הבנות המעורבות , למעשה. 2002 בשנת 25%-ל, 1997 בשנת 9%-באופן חד ומובהק מ

  ). 59לוח (בקטטות היא הסיבה לעלייה בשיעור המעורבים בקטטות בקרב יוצאי קווקז 

  

וז הבנות יוצאות קווקז המעורבות בקטטות גבוה יותר מהשיעור  עולה כי אח60-59מהנתונים בלוחות 

המועצות -ואף מעט גבוה יותר מאשר בקרב העולות מברית, )18%(המקביל בכלל האוכלוסייה היהודית 

נמוך בהשוואה ) 49%(אחוז המעורבים בקטטות בקרב יוצאי קווקז , דווקא בקרב הבנים). 22%(לשעבר 

  ).2002, הראל ואחרים) (66%(המועצות לשעבר -ולעולי ברית, )60%(לכלל האוכלוסייה היהודית 

                                                 
  . לבדב' י- 'הנתונים מהמחקר הארצי מתייחסים לכיתות ח   89
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, לפי מין, אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 59לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

   הכל-סך   בנים   בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  
211  

  
78  

   
213  

  
98  

   
424 

  
176 

  : מעורבות בקטטות בשנה האחרונה
  הכל במספרים-סך

  באחוזים  *100  100  *100  *100   **100  100
  אף פעם לא  68  63   49  51   91  75
  פעם עד שלוש פעמים  16  27   24  35   8  20

  ארבע פעמים ויותר  16  10   27  14   1  5

  )לפחות פעם אחת בחודש האחרון(נשיאת נשק   -  3   -  **6   -  1

  הכל במספרים-סך): לפחות פעם בשנה(קורבנות  150 420   78  212   72  208
  לתקיפה פיזית  15  16   15  *21   16  10
  לגנבה  25  23   17  24   **33  21

  ללקיחת כסף או חפץ בכוח או איום לשימוש בכוח  -  1   -  1   -  2
   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

 מסמנות הבדלים מובהקים באותה הקבוצה בין 1997בשנת " בנות"ו" בנים" "הכל- סך"ות בטורים הכוכבי: הערה
 מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנת 2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור ; 2002- ו1997השנים 

2002.  
  

יהודים ', י-'אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב תלמידים בכיתות ח: 60לוח 
1)באחוזים (1998לפי מין בשנת , המועצות לשעבר-ועולים מברית

  

-כלל התלמידים עולי ברית
  המועצות לשעבר

   
  כלל התלמידים היהודים

 

  מעורבות בקטטות בשנה האחרונה  הכל-סך  בנים  בנות   הכל-סך  בנים  בנות

  הכל במספרים-סך 3,902  2,005  1,897   406 196  210
  באחוזים 100 *100 100  100 *100 100

  אף פעם לא 61 40 82  57 34 78
  פעם עד שלוש פעמים 31 47 15  32 50 16

  ארבע פעמים ויותר 8 13 3  11 16 6
 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  .2002, הראל ואחרים:  מתוך1

  .מסמנות הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות באותה קבוצה" בנים"הכוכביות בטורי ה: הערה
, בהשוואה למבוגרים יותר, 15-14גילאי , ורבות בקטטות נפוצה יותר בקרב בני הנוער הצעיריםהמע

אשר ,  שיעור בני הנוער שלומדים במסגרות האלטרנטיביות90).בהתאמה, 32%- ו44% (18-16גילאי 

ער בני הנו, עם זאת. הוא הגבוה ביותר, לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, דיווחו שהיו מעורבים בקטטות

  ).61לוח (שאינם לומדים כלל היו מעורבים יותר בקטטות בתדירות של ארבע פעמים ויותר 

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   90
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-17גילאי , אינדיקטורים נבחרים למעורבות בהתנהגות אלימה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 61לוח 
   1)באחוזים (2002הלימודי בשנת  לפי מעמדם, 14

  לא לומדים
  כלל

  לומדים במסגרות
  אלטרנטיביות

לומדים בפיקוח 
    של משרד החינוך

  :מעורבות בקטטות בשנה האחרונה      
  הכל במספרים-סך  305  28  21

                 באחוזים  **100  100  100
  אף פעם לא  60 50  66
  מפעם עד שלוש פעמים  32 36  10
  ארבע פעמים ויותר  8 14  24

  )לפחות פעם אחת בחודש האחרון(נשיאת נשק   3  7  5

  הכל במספרים-סך): לפחות פעם  בשנה(קורבנות   302  29  20
  לתקיפה פיזית  **18  7  5

  לגנבה  23  17  25
 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .ל"ספר תיכון בארץ או בחו-  לא כולל את בני הנוער שסיימו בית1
  

ורם העזרה ההדדית בין בני הנוער היא הג, להערכתם, מורים שהשתתפו בקבוצות המיקוד הדגישו כי

, יש חבורה שמקיפה אותו, שאם מישהו נקלע למצוקה, יש תופעה מעניינת: "המרכזי לשימוש באלימות

לעזור "; "כי מישהו אמר לו שהוא נפגע מאותו אדם, הוא יכול להרביץ למישהו אחר... שלהם ' אח'הוא 

בשבילם זה "; )"מכות(אך בדרך כלל בתחומים לא חיוביים אלא שליליים "; "אחד לשני זה מאוד מקובל

זה דבר "... ; "זה קשה להסביר להם לא להכות אחרים בתור עזרה. לעזור לחבר, זה חיובי, לא שלילי

הדגיש אחד הסטודנטים את הרגשת , בקבוצת מיקוד נוספת". גברי שיתרום למעמד שלהם בקבוצה

ור גורם להם להיות הניכ, הדבר הכי קשה לעולים זה הפער התרבותי: "הניכור כגורם לשימוש באלימות

  ...".הולכים בקבוצות כדי לגונן על עצמם... אלימים 

  

ראוי להדגיש כי היקף ביטויי האלימות בקרב בני הנוער יוצאי קווקז אינו גבוה יותר , למרות דברים אלה

  . מזה שנמצא בקרב קבוצות אוכלוסייה אחרות

  

תנהגות אלימה נמוך משיעור המדווחים על שיעור בני הנוער יוצאי קווקז שדיווחו כי היו קורבנות לה

 מבני הנוער דיווחו כי היו קורבנות לתקיפה פיזית לפחות פעם 18%, לדוגמה. מעורבות בהתנהגות אלימה

לעומת למעלה משליש שהיו מעורבים , )59לוח ( היו קורבנות לגנבה 23%-ו, אחת בשנה האחרונה

 נמצאו שיעורים זהים 1998משנת ) 2002(אחרים במחקר הארצי של הראל ו, בשונה. בהתנהגות אלימה

 40%: של בני הנוער שדיווחו כי היו קורבנות לתקיפה פיזית ובני נוער שדיווחו שהיו מעורבים בקטטות

  . המועצות לשעבר- בקרב התלמידים עולי ברית44%-ו, בקרב כלל התלמידים באוכלוסייה היהודית

  

 דיווחו בשיעור הגבוה ביותר על היותם קורבנות לתקיפה בני הנוער שלומדים במסגרות הנורמטיביות

שיעור גבוה יותר מבני הנוער הצעירים ). 61לוח (לעומת אחוזים בודדים בקרב שאר בני הנוער , פיזית
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, 11%- ו23%, )18-16גילאי (בהשוואה למבוגרים יותר , היו קורבנות לתקיפה פיזית) 15-14גילאי (

  .ואה לפי ותק לא נמצא הבדל בהשו91.בהתאמה

  

התלמידים ) 81%(רוב . הספר-באיזו מידה הם מרגישים ביטחון פיזי בבית, התלמידים נשאלו בנוסף

 או "לפעמים" חשים ביטחון רק 19%ואילו , "לעתים קרובות" או "תמיד"יוצאי קווקז חשים ביטחון 

נמצא כי ) 2002, הראל ואחרים (1998במחקר הארצי משנת . "אף פעם לא"או , "לעתים רחוקות"

 בקרב כלל התלמידים היהודים 15%: הספר רוב הזמן-שיעורים דומים אינם חשים ביטחון פיזי בבית

  . המועצות לשעבר- בקרב התלמידים עולי ברית18%-ו, בארץ

  

מהן דיווחו כי רוב הזמן הן לא מרגישות ) 24%(כרבע : הספר-הבנות מרגישות פחות ביטחון פיזי בבית

כך ; הספר- בני הנוער הוותיקים יותר בארץ מרגישים יותר ביטחון בבית92. מהבנים14%לעומת , ביטחון

עולה בקנה אחד עם , ממצא זה על בני הנוער המבוגרים יותר). 18-16גילאי (גם בני הנוער המבוגרים יותר 

בני לא נמצאו הבדלים מובהקים בין . היותם פחות מעורבים בהתנהגות אלימה ופחות קורבנות לאלימות

  . הנוער לפי מעמדם הלימודי

  

  משתני- ניתוח רב-התנהגות אלימה 
משתני -נערך ניתוח רב, כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על התנהגות אלימה בקרב בני הנוער

במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים שסברנו ). 62לוח (באמצעות מודל הרגרסיה הלוגיסטית 

סוג , הוותק בארץ, הגיל, המין, )2002- ו1997(שנת המחקר :  זושעשויים להיות רלוונטיים לתופעה

מספר המפרנסים במשפחה , םהשכלת הֵא, מספר הילדים במשפחה, )הורית-הורית או חד-דו(המשפחה 

המשתנה התלוי אשר הוצב . ומעמדם הלימודי של בני הנוער, )המהווה מדד למצב כלכלי של המשפחה(

 = 0; "היה מעורב בקטטות פעמיים ויותר במשך שנת הלימודים" = 1: במודל מוגדר באופן דיכוטומי

מרכז את ממצאי  62לוח . "לא היה מעורב בקטטות או היה מעורב רק פעם אחת במשך שנת הלימודים"

  .הרגרסיה הלוגיסטית

  

ומעמדם הלימודי של בני , הגיל, המין, שנת המחקר: במודל זה השפעת המשתנים הבאים מובהקת

   1997סתברות להיות מעורב בקטטות פעמיים ויותר בשנה ירדה באופן מובהק בין השנים הה. הנוער

ההסתברות להיות מעורב בקטטות . אפילו בפיקוח על המשתנים הבלתי תלויים הנוספים, 2002-ל

הלומדים (והנושרים מלימודים , 15-14בני הנוער גילאי , פעמיים ויותר בשנה גבוהה יותר בקרב הבנים

  ).62לוח ) (ת אלטרנטיביות או בני הנוער שאינם לומדים כללבמסגרו

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   91
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   92
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תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית להסבר התנהגות אלימה בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בשנים : 62לוח 
  2002- ו1997

  הכל- סך
Odds 
ratio  

  
B  

  
  

  המשתנים הבלתי תלויים
0.58  

)1.72(1 
  2002): 1997-ביחס ל (שנת המחקר **-0.54

0.25  
)4.07( 

  בנות): ביחס לבנים (המין *-1.40

0.64  
)1.57( 

  16-18 גילאי ):15-14ביחס לגילאי  (הגיל **-0.45

   שנים ויותר7): " שנים6עד "ביחס ל(הוותק בארץ  0.14 1.15

  הורית-חד): הורית-ביחס לדו(סוג המשפחה  0.28 1.32

0.75  
)1.34( 

   ילדים ויותר4): "לדים י3-1"ביחס ל (מספר הילדים במשפחה -0.29

0.97  
)1.03( 

  תיכונית או אקדמית-על): "תיכונית או פחות"ביחס להשכלה  (םהשכלת ֵא -0.03

  מפרנס אחד לפחות): "אין מפרנס כלל"ביחס ל (מספר המפרנסים במשפחה 0.42 1.51

0.57  
)1.77( 

במסגרת לומד " או "לא לומד כלל"ביחס ל(מעמדם הלימודי של בני הנוער   **-0.57
  ספר תיכון-לומד במסגרת נורמטיבית או סיים בית): "אלטרנטיבית

  (%)שונות מוסברת  9.9 
P<0.01   * , באמצעות מבחןwald.  
P<0.05 ** , באמצעות מבחןwald.  

. כדי לאפשר השוואה לשאר המשתנים, מצוין גם הערך החיובי בסוגריים,  במקרים בהם כיוון הקשר הוא שלילי1
  . בערך מוחלטOdds ratio- הוא ערך הx/1 .xשה באמצעות הנוסחה  החישוב נע

  

  אלכוהול ועישון ,  סמים11.2
  סמים

בשל העובדה שבני הנוער , ישנו קושי לאסוף מידע בנושא היכרות עם משתמשים בסמים ושימוש בסמים

למילוי עצמי על אף השימוש בשאלון ,  בפעילות שאינה נורמטיבית ואף בלתי חוקית"להודות"מתבקשים 

, קרי, דיווח-אנו נוטים להתייחס לנתונים אלה כעשויים להיות מאופיינים בתת, לאור זאת. אנונימי

  . ייתכן שהיקף המעורבות בסמים רחב יותר

  

שיעור גבוה ). 63לוח ( כי התנסו בסמים 2002אחוז אחד בלבד מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו בשנת 

דיווחו כי התנסו '  מכלל התלמידים היהודים בכיתות י11%: 1998ת בהרבה נמצא במחקר הארצי משנ

מנתוני הרשות ). 2002, הראל ואחרים(המועצות לשעבר -עולי ברית'  מתלמידי כיתות י16%-ו, בסמים

 מכלל התלמידים בארץ דיווחו על שימוש לא חוקי בסמים לפחות פעם 5.4%למלחמה בסמים עולה כי 

על היקף נמוך יותר של , פואֵא, יוצאי קווקז דיווחו). 2002, בורגר ואחריםהר-בר(אחת בשנה האחרונה 

במסגרות ' למרות שהנתונים במחקר הארצי מתייחסים רק לתלמידים בכיתות י, זאת, שימוש בסמים

, ואילו הנתונים על בני הנוער יוצאי קווקז כוללים את בני הנוער במסגרות הלימוד השונות, הנורמטיביות
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ייתכן שהפער בנתונים יכול לנבוע גם מכך שבני הנוער יוצאי קווקז . הנוער שאינם לומדים כללואת בני 

ואילו בני הנוער במחקר הארצי ענו על השאלון , ענו על שאלה זו בשאלון למילוי עצמי בנוכחות מראיין

דבר שיכול , יוצאי קווקז בעלי מאפיינים מסורתיים יותר, כן-כמו. הספר-למילוי עצמי בכיתות בבית

  . להסביר את השימוש המועט יותר בסמים או את הדיווח המוגבל בנושא זה

  

 16%: מהם, בני הנוער יוצאי קווקז מכירים בני נוער הצורכים סמים) 28%(כי כרבע ,  עולה עוד63מלוח 

. 1997זו עלייה מובהקת בהשוואה לשנת .  או יותר3 מכירים 12%-מכירים חבר או שניים שניסו סמים ו

מפני שייתכן ,  אינם מצביעים בדרך כלשהי על היקף השימוש בסמים"היכרות"יש לזכור שהנתונים על 

  .שרבים מכירים את אותם המשתמשים ואין להסיק מכך על מספרם

  

שיעור , בהשוואה בין השנים. שיעורי הבנים והבנות המכירים מישהו שמשתמש בסמים דומים מאוד

יעור הבנים המכירים שלושה אנשים ויותר המשתמשים בסמים גבוה וש, הבנות עלה במידה ניכרת

ההיכרות הרבה יותר עם משתמשים בסמים , באופן מפתיע). 63לוח (מהשיעור המקביל בקרב הבנות 

, מהם מכירים מישהו שמשתמש בסמים) 31%(כשליש : נמצאה בקרב הלומדים במסגרות הנורמטיביות

 בלבד בקרב בני הנוער שאינם לומדים 5%-ו, ות האלטרנטיביות בקרב הלומדים במסגר18%-בהשוואה ל

  ).63לוח (כלל 

  

 20%: גם מכירים פחות משתמשים בסמים, בני הנוער יוצאי קווקז שאין להם חברים ישראלים ותיקים

 בקרב בני הנוער שמיעוט מחבריהם הם ישראלים 32%-בהשוואה ל, מהם מכירים משתמש אחד או יותר

אך , הבדל זה אינו מובהק אמנם. בקרב בני הנוער שרוב חבריהם הם ישראלים ותיקים 28%-ו, ותיקים

אשר מתבטא בעלייה בשיעור בני הנוער , הוא מעיד על השינוי התרבותי שמתרחש בקרב יוצאי קווקז

ויצירת קשרים נוספים עם , עם הרחבת ההשתלבות החברתית, יוצאי קווקז המכירים משתמשים בסמים

  .שינויים אלה מרמזים על מצב סיכון עתידי לבני הנוער יוצאי קווקז. ראלים ותיקיםבני נוער יש

  

  אלכוהול
לפחות ) שלא לצורכי דת(כשבני הנוער נשאלו האם בחודש שקדם לריאיון הם שתו משקאות אלכוהוליים 

ר הבנים שיעו, בהשוואה בין השנים.  מהבנות19%- מהבנים ו24%: מהם בחיוב) 22%(ענו כרבע , יום אחד

  ). 63לוח  (2002 בשנת 19%-ל, 1997 בשנת 4%-ירד במקצת ואילו שיעור הבנות עלה בצורה משמעותית מ

  

כדאי לשים לב לכך שאחוז בני הנוער יוצאי קווקז שדיווחו על שתיית משקאות אלכוהוליים נמוך מזה 

. ותי בין הבנים לבנותקיים הבדל רב יותר ומשמע, כן-כמו. שנמצא בקרב בני הנוער במחקרים ארציים

 על שתיית משקאות אלכוהוליים לפחות 1998מכלל התלמידים בארץ דיווחו בשנת ) 35%(למעלה משליש 

 30%- מהבנים ו47% :38%בקרב כלל התלמידים היהודים דיווחו כך . יום אחד בחודש שקדם לריאיון

 מהבנות 39%- מהבנים ו57% : 47%המועצות לשעבר דיווחו כך - בקרב התלמידים עולי ברית93;מהבנות

  שם נמצא כי כמחצית , תמונה דומה עולה מסקר של הרשות למלחמה בסמים). 2002, הראל ואחרים(

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   93
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   מהבנים 55%: מכלל בני הנוער בארץ דיווחו על שתיית משקה אלכוהולי במשך השנה האחרונה) 47%(

קים בין בני הנוער לפי מעמדם לא נמצאו הבדלים מובה). 2002, הרבורגר ואחרים-בר( מהבנות 41%-ו

  ).63לוח (הלימודי ולפי ותק 
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, לפי מין ומעמדם הלימודי, אינדיקטורים נבחרים לשימוש בסמים ושתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 63לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים 

   הכל-סך   בנים   בנות   2002שנת 
  

לא לומדים 
  כלל

לומדים 
סגרות במ

  אלטרנטיביות

לומדים 
בפיקוח של 

  משרד החינוך

   
2002 

  
1997 

   
2002 

  
1997 

   
2002 

  
1997 

 

  הכל במספרים-סך: סמים 178 420  99 211  79 209  303 28 20
  מכירים מישהו שמשתמש **18 28  20 27  **16 30  **31 18 5
  מהם שלושה אנשים ויותר 8 12  10 **15  6 9  14 11 0
  השתמשו לפחות פעם אחת **3 1  **6 1  1 1  1 0 0

                       
  הכל במספרים-סך: אלכוהול 172 406  96 206  76 200  289  28 20
שתו לפחות יום אחד בחודש   18  22   29  24   **4  19   21  18  15

  האחרון
   ימים ויותר בחודש האחרון3מהם   **3  8   5  10   **0  6   8  7  5

                       
  הכל במספרים-סך: עישון 168 415  93 208  75 207  297  29 21
  מעשנים בתדירות כלשהי  **12  21   **20  *35   **0  7   *15  45  33
  מהם מעשנים כל יום  9  14   16  *23   0  5   *8  41  29

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

הכוכביות ; 2002- ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים באותה הקבוצה בין השנים 1997בשנת " בנות"ו" בנים" "הכל- סך"הכוכביות בטורים של : הערה
 מסמנות "לומדים בפיקוח של משרד החינוך"הכוכביות בטור ;  מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנה זו2002בשנת " בנים"בטור 

  .הבדלים מובהקים בין בני הנוער לפי מעמדם הלימודי
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  ןעישו

בשנת . 1997 בשנת 12%לעומת , בני הנוער יוצאי קווקז דיווחו כי הם מעשנים סיגריות) 21%(חמישית 

תמונה דומה עולה ממחקרים ארציים ביחס לכלל ). 63לוח ( מהם דיווחו שהם מעשנים כל יום 14%, 2002

שנה האחרונה  דיווחו על שימוש בטבק ב19%, לפי מחקר של הרשות למלחמה בסמים. בני הנוער בארץ

,  על עישון סיגריות בתדירות כלשהי1998 מהתלמידים דיווחו בשנת 20%; )2002, הרבורגר ואחרים-בר(

הראל (המועצות לשעבר - בקרב התלמידים עולי ברית18%-ו, כך גם בקרב כלל האוכלוסייה היהודית

  ). 2002, ואחרים

  

 1997בשנת . 2002דירות כלשהי בשנת מעשנים בת,  בלבד מהבנות7%-ו, הבנים) 35%(למעלה משליש 

בנושא העישון ישנה שונות רבה בין בני הנוער לפי . תופעת העישון לא הייתה קיימת כלל בקרב הבנות

,  מהתלמידים במסגרות האלטרנטיביות דיווחו כי הם מעשנים כל יום41%לדוגמה . מעמדם הלימודי

  ). 63 לוח( בלבד מהתלמידים במסגרות הנורמטיביות 8%לעומת 

  

   ביטחון עצמי והרגשת חוסר אונים11.3
נבדקו תחושות של ביטחון עצמי וחוסר , כאינדיקטורים לרווחה הכללית של בני הנוער יוצאי קווקז

 או "תמיד"רבעים מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו כי הם מרגישים בטוחים בעצמם -שלושה. אונים

תמונה . "אף פעם לא" או "לעתים רחוקות" - 4%- ו,"לפעמים" מרגישים כך 21%, "לעתים קרובות"

המועצות - ביחס לכלל התלמידים היהודים בישראל וביחס לעולי ברית1998דומה נמצאה במחקר משנת 

  ).2002, הראל ואחרים(לשעבר 

  

מהממצאים עולה עוד כי תחושת הביטחון העצמי של הלומדים במסגרת הנורמטיבית גבוהה מזו של 

 מבני הנוער שאינם לומדים כלל 14%-ו,  מהתלמידים במסגרות האלטרנטיביות17% :שאר בני הנוער

 מהלומדים 3%-בהשוואה ל, "אף פעם לא" או "לעתים רחוקות"דיווחו כי הם מרגישים ביטחון עצמי 

  . לא נמצאו הבדלים לפי ותק94.במסגרות הנורמטיביות

  

 מבני הנוער דיווחו 11%:  להתמודד עם בעיות מובאים נתונים לגבי תחושת חוסר אונים והיכולת64בלוח 

הדאגה בנושא זה מתחזקת . "לפעמים" 30%-ו, "לעתים קרובות" או "תמיד"כי הם חשים חוסר אונים 

 מהם דיווחו כי הם חשים חוסר אונים 6% רק -לנוכח ההשוואה לכלל התלמידים היהודים בארץ 

: המועצות לשעבר-ואה לתלמידים עולי בריתובהשו; "לפעמים" 17%-ו, "לעתים קרובות" או "תמיד"

בהשוואה , הבנות יוצאות קווקז חשות יותר חוסר אונים). 2002, הראל ואחרים( בהתאמה 18%- ו7%

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   94
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גם בני  95. מהבנים8%לעומת , "לעתים קרובות" או "תמיד" מהן חשות חוסר אונים 15%, לדוגמה. לבנים

לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל ). 64לוח ( אונים  שנים חשים יותר חוסר6הנוער בעלי ותק של עד 

  .ומעמד לימודי

  

  12002לפי ותק בשנת , תחושת חוסר אונים בקרב בני נוער יוצאי קווקז: 64לוח 
   תחושת חוסר אונים

   הכל-סך   שנים6עד    שנים10-7   שנים11+
  הכל במספרים-סך 426 100 212 114
   באחוזים               **100 100 100 100

  תמיד 2 2 2 3
  לעתים קרובות 9 11 8 10
  לפעמים 30 43 27 24
  לעתים רחוקות 33 22 34 39
  אף פעם לא 26 22 29 24

 **5P<0.0 , 2באמצעות מבחןχ.  
  .1997 שאלה זו לא נשאלה בשנת 1
  

  קשר עם נותני שירותים וצורכי מידע. 12
  

   הקשר עם נותני שירותים12.1
 הצביעו על צרכים לא מסופקים בתחומים שונים בקרב בני הנוער יוצאי 1997ת ממצאי המחקר משנ

חשוב , לאור זאת. על מנת לתת מענה לצרכים אלו, ועל  צורך בהעמקת הקשר עם נותני השירותים, קווקז

  . ואת תרומת השירותים לבני הנוער, היה לבדוק את היקף הקשר של בני הנוער עם נותני השירותים

  

עם שירותים שונים מתחומי החינוך או הרווחה נעים ) בהווה או בעבר(ני הנוער הנמצאים בקשר שיעורי ב

, יש לזכור כי חלק מהשירותים מוגבלים בגיל הפונים). 65לוח ) ( פנו לרופאים71%, בשונה (19%- ל2%בין 

לא כל השירותים , כן-כמו. כגון בני נוער עוברי חוק, או מיועדים לבני נוער בעלי מאפיינים מסוימים

  . קיימים בכל היישובים

  

 עולה כי השיעור הגבוה ביותר של בני הנוער נמצאים בקשר עם שירותי הרווחה והחינוך 65מלוח 

שירות ,  מבני הנוער דיווחו על קשר עם עובד נוער19%: המיועדים לבני נוער במצבי נשירה או מצוקה

אחוז הבנים שדיווחו על קשר עם שירותים . במצוקהעובדת סוציאלית או השירות לנערה , קידום נוער

אחוז הנמצאים בקשר עם שירותים אלה גבוה בהרבה בקרב בני , כצפוי, כן-כמו. אלה גבוה מאחוז הבנות

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   95
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 מבני הנוער שאינם 30%רק , עם זאת. ששירותים אלה מיועדים להם במיוחד, הנוער שאינם לומדים כלל

  .השירותים האלה ונהנים מתמיכתםמקיימים קשר עם אחד מ, לומדים כלל

  

 2לפי מין ומעמדם הלימודי, ידי בני הנוער יוצאי קווקז- על1דפוסי שימוש בשירותים השונים: 65לוח 
  )באחוזים (2002בשנת 

     מין   מעמד בלימודים
  

לא 
לומדים 

  כלל

  
  לומדים
  במסגרות

 אלטרנטיביות

לומדים 
בפיקוח 

משרד 
   החינוך

  
  
  

 בנות

  
  
  

  בנים

  
  
-סך
   כלה

  
70 

  
86 

  
71 

   
76 

  
65** 

  
71 

  או רופא ) חולים-בקופת(רופאת משפחה 
     מומחה

  
30 

  
18 

  
18 

   
15 

  
22* 

  
19 

  עובדת , שירותי קידום נוער, עובדת נוער
     סוציאלית והשירות לנערה במצוקה

  מגשרת 10 9 12  12 0 16
  
0 

  
3 

  
8 

   
6 

  
7 

  
6 

  מוקד טלפוני , מרכז ייעוץ ומידע לנוער
 "הפוך על הפוך"ומרכזי ) ן"כמו נע(  לנוער  

  שירות ביקור סדיר 5 7 4  *2 35 25
  
5 

  
3 

  
4 

   
4 

  
3 

  
4 

  פסיכולוגית או יועצת פרטית והתחנה 
     לבריאות הנפש

  שירות מבחן לנוער 4 *7 0  **5 14 3
  סם-אל 2 3 1  *2 10 0

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  **5P<0.0 ,2 באמצעות מבחןχ.  

  . היום או בעבר1
  .14-17 בקרב גילאי 2

לומדים בפיקוח "הכוכביות בטור ; מסמנות הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות" בנים"הכוכביות בטור : הערה
  . מסמנות הבדלים מובהקים בין בני הנוער לפי מעמדם הלימודי"משרד החינוך

  

כגון , ים קטנים יותר פנו לשירותים אחריםאחוז. עשרה אחוזים מבני הנוער דיווחו על קשר עם מגשרת

  .חשוב לציין ששירותים אלה אינם זמינים בכל היישובים. מרכזי ייעוץ לנוער או תחנה לבריאות הנפש

  

היו בקשר עם ,  מבני הנוער שאינם לומדים כלל25%-ו,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות35%-כ

או שנשרו ממסגרות החינוך ,  הנמצאים בסיכון לנשירהשירות זה מיועד לבני נוער. שירות ביקור סדיר

 מהלומדים במסגרות הנורמטיביות נמצאים בקשר עם 2%ראוי לציין כי רק , עם זאת. הנורמטיביות

 מאופיינים בשניים או יותר 16%-ו, הספר- מהתלמידים מרבים להיעדר מבית32%-למרות ש, שירות זה

  .ממאפייני הנשירה הסמויה

  

בקרב הלומדים .  מהבנים נמצאים בקשר עם שירות המבחן לנוער ואף לא אחת מהבנותשבעה אחוזים

במסגרות האלטרנטיביות נמצא שיעור גבוה במיוחד של בני נוער שדיווחו על קשר עם שירות המבחן 

בקרב כלל , 2001בשנת . חשוב לזכור כי שירות זה מיועד לבני נוער עוברי חוק בלבד. 14%, לנוער
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המועצה הלאומית  (4.1%עמד שיעור הקטינים שבטיפול שירות המבחן לנוער על ,  בישראלהאוכלוסייה

נמצא כי שיעור נמוך במיוחד מבין , 2002ובסקר שנערך בעיר פתח תקווה בשנת ; )2002, לשלום הילד

 2%- מכלל התלמידים ו1%, נמצאים בקשר עם שירות המבחן לנוער, )18-14גילאי (התלמידים הבנים 

  ). 2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן (96 מהבנות0%-בהשוואה ל, יםמהעול

  

שליש נמצאים בקשר עם , שלושים ושניים אחוזים מבני הנוער נמצאים בקשר עם אחד מהשירותים

עשר אחוזים מבני -תשעה.  נמצאים בקשר עם שלושה או יותר מהשירותים16%-ו, שניים מהשירותים

הספר שבפיקוח משרד החינוך נמצאים -בני הנוער שנשרו מבתי. ירותהנוער לא נמצאים בקשר עם אף ש

 מבני הנוער שאינם לומדים כלל נמצאים בקשר עם שני 68%, לדוגמה, כך. יותר בקשר עם שירותים

 מהלומדים במסגרות 45%-ו,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות76%לעומת , שירותים ויותר

  .הנורמטיביות

   

) 2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן( על כלל התלמידים 2002תח תקווה בשנת במחקר שנערך בעיר פ

 8%: נמצאים בקשר עם השירותים השונים) 18-14גילאי (כי שיעורים נמוכים יותר מהתלמידים , עולה

נתונים אלה .  נמצאים בקשר עם שני שירותים או יותר2%-ו, מהם נמצאים בקשר עם שירות אחד

והם אכן משתמשים , י כיסוי השירותים בעבור בני הנוער יוצאי קווקז מקיף יותרמחזקים את הערכה כ

  .יותר בשירותים השונים

  

כגון עובדת ,  שיעור בני הנוער שנמצאים בקשר עם שירותי הרווחה והחינוך97יורד, עם העלייה בוותק

 6 בעלי ותק של עד  בקרב30%-מ: עובדת סוציאלית והשירות לנערה במצוקה, שירותי קידום נוער, נוער

  .לא נמצאו הבדלים לפי ותק בקשר עם שאר השירותים.  שנים ויותר11 בקרב בעלי ותק של 12%-ל, שנים

  

עליהם הם רוצים להתייעץ עם נותני שירותים ) או נושאים נוספים(בני הנוער נשאלו האם יש נושאים 

שהיו רוצים בעיקר להתייעץ ביחס וציינו , עשר אחוזים מבני הנוער ענו בחיוב-שישה. ולא עשו זאת

 לא פנו בעיקר בגלל שלא ידעו בדיוק לאן 63%, מבין בני הנוער שרצו לקבל ייעוץ. ללימודים ולצבא

 בגלל שלא ידעו 10%-ו,  בגלל שזה לא מכובד12%,  בגלל המחיר18%,  בגלל שהתביישו31%, לפנות

. גיל וותק, לפי מין, ת עם נותני שירותיםפנייה להתייעצו- לא נמצאו הבדלים באי98.מספיק טוב עברית

למרות שהיו מעוניינים , הספר הנורמטיביים לא פנו להתייעצות-עשר אחוזים מהלומדים בבתי-שבעה

 מבני הנוער שאינם לומדים 5%-ו,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות7%-בהשוואה ל, לקבל ייעוץ

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   96
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   97
  . מכיוון שניתן היה לענות יותר מתשובה אחת100%-המספרים אינם מסתכמים ל  98
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ואילו , רותים בשל סוג הבעיות איתן הם מתמודדיםייתכן שהנושרים מתייעצים יותר עם נותני שי 99.כלל

הספר ולכן הם פחות -לבני הנוער הלומדים במסגרות הנורמטיביות יש כתובת להתייעצות בבית

  .הספר-מתייעצים עם גורמים מחוץ לבית

  

בני . היא הערכת בני הנוער את תרומת השירות, פנייה לשירותים השונים-סיבה נוספת אפשרית לאי

 מבני הנוער שנמצאים בקשר עם 96%, לדוגמה. ריכו באופן שונה את העזרה של כל שירותהנוער הע

 מהנמצאים בקשר עם שירות המבחן לנוער 77%, "עזרה" או "עזרה מאוד"העריכו כי היא , מגשרת

 מהנמצאים בקשר עם פסיכולוגית פרטית ועם התחנה לבריאות 41%, בשונה. העריכו שהשירות עזר

  ).66לוח (העריכו כך , הנמצאים בקשר עם שירות ביקור סדיר מ30%-ו, הנפש

  

  )באחוזים (2002 בשנת 1ידי השירותים-הערכת המידה בה בני הנוער יוצאי קווקז נעזרו על: 66לוח 
 השירות  עזר מאוד  עזר  כך עזר-לא כל  לא עזר כלל

  
11 

  
19 

  
28 

  
42 

  עובדת סוציאלית , שירותי קידום נוער, עובדת נוער
  שירות לנערה במצוקה   וה

  
0 

  
59 

  
30 

  
11 

  פסיכולוגית או יועצת פרטית והתחנה לבריאות 
     הנפש

  מגשרת 73 23 0 4
  

16 
  

16 
  

26 
  

42 
  כמו (מוקד טלפוני לנוער , מרכז ייעוץ ומידע לנוער

  "הפוך על הפוך"ומרכזי ) ן"   נע
  שירות ביקור סדיר 0 30 25 45

  שירות מבחן לנוער 47 30 13 0
  או רופא מומחה) חולים-בקופת(רופא משפחה  33 54 6 3
  סם-אל 0 100 0 0

  . היום או בעבר1
  

יכולים לסייע להבין את , שהשתתפו בקבוצות המיקוד, דבריהם של בני הנוער שאינם לומדים כלל

  :מורכבות הקשר עם נותני השירותים

הייתי רוצה : "ואחת מבני הנועראחד הבנים הדגיש את הצורך במתן מענה אישי ומותאם לכל אחד  

לי למשל אין תיקים , שהיחס יהיה אישי. יש מקרים שונים למדי, שהיחס יהיה יותר בפרטיות

  ...".פליליים

כאשר , נער אחר חידד בדבריו היבטים של שונות תרבותית בין החברה הקולטת לבין יוצאי קווקז 

. הוא יכול לשלם, נגיד פשע, ם עשה טעותאם אד: "תיאר את הרגשתו ביחס לקשר עם נותני שירותים

. אבל אין כבוד הדדי, אולי יש פה יחס. הייתי רוצה שיהיה פה כבוד הדדי. אבל יש אנשים שלא מבינים

  ...".פה נותנים מילה ולא מקיימים אותה

אף אחד לא עזר לנו : "אחת הבנות הביעה בדבריה את הציפייה מנותני השירותים ליזום את הקשר 

 ". אלינוולא פנה

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   99
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: "...  ולתת מענה מתאים לכל אחד מהם"להתחבר"הבנים הצביעו על הקושי של נותני השירותים  

עם (לא אוהב לדבר "; "'אתה צריך ללכת ללמוד'כל הזמן אומרים לי , לפעמים זה מעלה לי את הסעיף

שניסה לסדר לי ' דיברתי עם י"...; ..."אני לא בטוח שיעזרו לי, שאין לי סיכויים) נותני שירותים

, זה לא בגרות. ואני יכול הרבה יותר טוב להצליח' הלימודים שם זה רק כדאי לגמור עד סוף י. ספורט

  ...". זה כלום

  

   צורכי מידע12.2
מההשוואה בין השנים ). 67לוח (בני הנוער יוצאי קווקז נשאלו על הנושאים בהם הם זקוקים למידע 

הבנות דיווחו על צורך רב יותר במידע על לימודים , 2002 בשנת .עולה שהיקף הצורך במידע לא השתנה

  .והבנים דיווחו על צורך רב יותר במידע על השירות הצבאי, וקבלת ייעוץ בעניינים אישיים

  
 )באחוזים(ולפי מין , 2002- ו1997בשנים , צורכי מידע בקרב בני הנוער יוצאי קווקז: 67לוח 

2002   1997    
   הכל-סך    הכל-סך  בנים  בנות
  הכל במספרים-סך 173  430 214 216

  בנושאים הקשורים ללימודים של בני הנוער 51  54 *47 62
  אפשרויות למצוא עבודה 61  64 68 61
  אפשרויות לפעילות בשעות הפנאי 35  32 29 35
  אפשרויות לקבל ייעוץ בעניינים אישיים 25  22 **17 26

  הכל במספרים-סך: ה ומעל16מגיל  131  264 131 133
  פרטים על אודות השירות הצבאי 50  46 *57 35

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  **5P<0.0 , 2באמצעות מבחןχ.  

  .הכוכביות בטור הבנים מסמנות הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות: הערה
  

  :גיל ומעמד לימודי, ניתן להצביע על הבדלים לפי ותק, ידי בני הנוער-מניתוח הצרכים שצוינו על

אפשרויות לקבל ייעוץ בעניינים "בני הנוער החדשים יחסית בארץ צריכים יותר מידע בנוגע ל 

 מהוותיקים יותר 14%-ו,  שנים10-7 מבעלי ותק של 23%,  שנים6 מבעלי ותק של עד 28%: "אישיים

  ). שנים ויותר11הנמצאים בארץ (

 68%-ל, 15-14 בגילים 59%-מ,  עולה עם הגיל" עבודהאפשרויות למצוא"הצורך במידע בנושא , כצפוי 

  ,  יורד עם הגיל"אפשרויות לפעילות בשעות הפנאי" ואילו הצורך במידע בנושא 100;16-18בגילים 

  . בהתאמה29%- ל37%-מ

 מהלומדים במסגרות 53%-בהשוואה ל, מבני הנוער שאינם לומדים כלל) 65%(שלישים -כשני 

בנושאים הקשורים  "זקוקים למידע, ם במסגרות האלטרנטיביות מהלומדי35%-הנורמטיביות ו

 83%לעומת ,  מבני הנוער שאינם לומדים כלל ומהלומדים במסגרות הנורמטיביות60%-כ. "ללימודים

101."אפשרויות למצוא עבודה"דיווחו על צורך במידע בנושא , מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות
  

                                                 
  ).2χ) P<0.05בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן המובהקות   100
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות  101
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  לאומית-זהות תרבותית. 13
  

, לרוב תהליך זה הדרגתי. הקליטה של מהגרים בחברה חדשה יש צורך להגדיר מחדש את הזהותבתהליך 

) 1978 (Maines). 2001, בודובסקי(תוך היכרות עם התרבות החדשה והפנמתה כחלק מהזהות האישית 

  עוסקת בהיבטים החומריים"הגוף"בעוד שהגירת . "העצמי" לבין הגירת "הגוף"מציע להבחין בין הגירת 

, ראו אצל בן שלום(הנפשיים והאישיים ,  עוסקת בהיבטים החברתיים"העצמי"הגירת , של ההגירה

לאומית ומידת -הזהות התרבותית: נושא גיבוש הזהות נבדק במחקר זה בשני היבטים מרכזיים). 1997

  .הדתיות

  

  לאומית- הזהות התרבותית13.1
מבלי שהוא חייב לנטוש את התרבות , יותטוען כי אדם יכול להחזיק במספר זהו) 1997(בן שלום 

- כגון בית(הפרט בוחר את הזהות המתאימה לסביבה בה הוא נמצא . המקורית או לבחור בתרבות הרוב

מהגרים . הוא הופך נגיש למגוון של רשתות חברתיות, ובדרך זו, )משפחה ועוד, חברים, עבודה, ספר

) 1983 (Thoits). 1997,יק'הורנצ( חברתיים שונים נוטים במיוחד לאמץ חלופות שונות של תרבות במצבים

ידי הורדת רמת הבדידות ומתן תחושת משמעות -שריבוי זהויות מעלה את איכות החיים על, טוענת

  ).1997, ראו אצל בן שלום(חזקה יותר לזהות של הפרט 

  

רוסים , ווקזיםק, יהודים: בני הנוער יוצאי קווקז נשאלו כיצד הם מגדירים את עצמם מבחינה לאומית

ללא , בכמה זהויות, בעת ובעונה אחת, יתרונה של שאלה זו בכך שהיא מאפשרת להחזיק. או ישראלים

  .הצורך לבחור בין הזהויות

  

ידי שתי - הגדירו עצמם על35%, ידי זהות אחת מבין הארבע-בני הנוער הגדירו עצמם על) 46%(כמחצית 

 102.ידי כל ארבע הזהויות- הגדירו עצמם על3%-יות וידי שלוש זהו- הגדירו עצמם על13%, זהויות

, חמישית הגדירו עצמם יהודים וקווקזים יחד, בני הנוער הגדירו עצמם רק יהודים) 26%(כרבע , לדוגמה

  . קווקזים וישראלים יחד,  הגדירו עצמם יהודים13%-ו

  

  :  עולה כי68מהנתונים על ההגדרה הלאומית של בני הנוער בלוח 

שיעור גבוה ). בהשוואה לבנים(שיעור גבוה יותר נמצא בקרב הבנות .  עצמם יהודים הגדירו67% 

ואילו שיעור נמוך יותר נמצא , יחסית מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות הגדירו עצמם יהודים

  .בקרב בני הנוער שאינם לומדים כלל

 שנים בארץ ובקרב 6שישים ותשעה אחוזים בקרב בעלי ותק של עד .  הגדירו עצמם קווקזים60%-כ 

  .הגדירו עצמם קווקזים, בני הנוער שאינם לומדים כלל

                                                 
  .לא ענו על שאלה זאת) 2.5%(הכל -עשר בני נוער בסך-אחד  102
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.  שנים ויותר הגדירו עצמם כך11שיעור גבוה יותר מבעלי ותק של .  הגדירו עצמם ישראלים39% 

הלומדים במסגרות ( שנים בארץ ומהנושרים 6שיעורים נמוכים יותר מבעלי ותק של עד , בשונה

 .הגדירו עצמם ישראלים) ער שאינם לומדים כללהאלטרנטיביות או בני הנו
 . בלבד הגדירו עצמם רוסים5% 

  

 1)באחוזים (2002הזהות הלאומית של בני הנוער יוצאי קווקז בשנת : 68לוח 
   יהודי  ישראלי  קווקזי  רוסי

  )N=421(הכל -סך 67 39 60 5

  בנים **61 40 63 4
  בנות 74 39 57 5

  15-14גילאי  68 **34 59 4
  18-16גילאי  66 43 61 5

   שנים בארץ6ותק של עד  65 *27 69 6
   שנים בארץ10-7ותק של  67 41 58 5
   שנים ויותר11ותק של  69 49 56 4
      
  (N=352) 17-14גילאי     
  ספר שבפיקוח משרד החינוך-בבתי *71 *41 60 5
  במסגרות אלטרנטיביות 79 24 55 0
  לא לומדים כלל 59 17 69 0

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  **5P<0.0 , 2באמצעות מבחןχ.  

 הגדירו 0.4%;  מכיוון שניתן היה לענות על יותר מקטגוריית זהות אחת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1
  . או ציינו שאינם יודעים"אחר"עצמם 
בשורה : ות ההתפלגותבין קטגורי, הכוכביות מסמנות הבדלים מובהקים באותה קטגוריה של זהות: הערה

 6ותק של עד "בשורה ; 18-16 לגילאי 15-14בין גילאי " 15-14גילאי "בשורה ; בין הבנים לבנות" בנים"
  בין בני הנוער לפי מעמדם "ספר שבפיקוח משרד החינוך-בבתי"בשורה ;  בין קבוצות הוותק"שנים בארץ
  .הלימודי

  

בני הנוער התבקשו לתאר , בראשונה. קה בשתי דרכיםהזהות הישראלית של בני הנוער יוצאי קווקז נבד

ישראלי וקווקזי " - "יותר ישראלי מקווקזי" - "ישראלי לגמרי": כיצד הם רואים את עצמם על הרצף

הם נשאלו ביחס למידה בה הם , ובשנייה; "קווקזי לגמרי" - "יותר קווקזי מישראלי" - "באותה מידה

  . מרגישים ישראלים

  

. לאופן בו הם היו רוצים לראות את עצמם, בין הדרך בה בני הנוער רואים עצמם בהווהקיים דמיון רב 

 רואים 44%;  היו רוצים לראות עצמם כך18%-ו,  מבני הנוער רואים עצמם יותר קווקזים21%, לדוגמה

דמיון זה נמצא גם בשנת .  היו רוצים לראות עצמם כך50%-ו, עצמם ישראלים וקווקזים במידה שווה

  ). 69לוח  (1997

  

כמו גם על , הערכת בני הנוער כיצד ילידי הארץ רואים אותם יכולה להשפיע על השתלבותם החברתית

 בני הנוער יוצאי קווקז העריכו כי ילידי 2002 עולה כי בשנת 69מלוח . הנכונות של ילידי הארץ לשלבם
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 מבני הנוער בשנת 40%, דוגמהל.  כיותר קווקזים- 1997הארץ ראו אותם כיותר ישראלים ואילו בשנת 

  . 1997 בשנת 25%-בהשוואה ל, העריכו כי ילידי הארץ רואים אותם כיותר ישראלים, 2002

  

 )באחוזים (2002- ו1997לפי ותק בשנים , הזהות הישראלית של בני הנוער יוצאי קווקז: 69לוח 
  הכל-סך  הכל-סך   2002: ותק בשנים

  1997  2002   6עד  10-7 11+
  

111 
  

208 
  

96 
   

416 
   

166 
  : כיצד בני הנוער רואה את עצמם

  הכל במספרים-סך
                 באחוזים *100  100  *100 100 100

  ישראלי לגמרי או כיותר ישראלי מקווקזי 24  35  19 36 48
  ישראלי וקווקזי באותה מידה 31  44  48 43 42
   קווקזי לגמרייותר קווקזי מישראלי או 45  21  33 21 10

  
111 

  
202 

  
94 

   
406 

   
166 

:  כיצד בני הנוער היו רוצה לראות את עצמם
  הכל במספרים-סך

                 באחוזים *100  100  *100 100 100
  ישראלי לגמרי או יותר ישראלי מקווקזי 27  32  20 31 45
  ישראלי וקווקזי באותה מידה 33  50  50 52 46

  יותר קווקזי מישראלי או קווקזי לגמרי 40  18  30 17 9

  
110 

  
207 

  
94 

   
412 

   
167 

לדעת (כיצד ילידי הארץ רואים את בני הנוער 
  הכל במספרים-סך): בני הנוער

                                     באחוזים  *100  100  *100 100 100
  ישראלי לגמרי או יותר ישראלי מקווקזי 25  40  13 45 55
  ישראלי וקווקזי באותה מידה 26  34  32 32 39

  יותר קווקזי מישראלי או קווקזי לגמרי 49  26  55 23 6
 *P<0.01    , 2באמצעות מבחןχ.  

ותק "הכוכביות בטור ; מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים, 1997בשנת " הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה
  .2002ין קבוצות הוותק בשנת מסמנות הבדלים מובהקים ב, "6בשנים עד 

  

  :תפיסת הזהות הישראלית של בני הנוער נבדקה גם ביחס למאפיינים הבאים

שיעור נמוך יותר מבני הנוער רואים עצמם כיותר קווקזים ) 2002- ו1997בשנים (עם העלייה בוותק  

, הוותק השונותשיעור דומה מבני הנוער בקבוצות , 2002בשנת .  כיותר ישראלים-ושיעור גבוה יותר 

  ). 69לוח (רואים עצמם כישראלים וכקווקזים באותה מידה 

עולה כי הבנות רואות את עצמן יותר ישראליות ואילו הבנים רואים את עצמם , בהשוואה לפי מין 

  . מגמה זו נשמרת גם ביחס לאופן בו בני הנוער רוצים לראות את עצמם103.יותר קווקזים

רואים עצמם בשיעור הגבוה ביותר ישראלים וקווקזים באותה הלומדים במסגרות הנורמטיביות  

ובמיוחד , תפיסה זו נחלשת בקרב הלומדים במסגרות האלטרנטיביות. מידה או כיותר ישראלים

 מממצאים אלה עולה כי בני הנוער שאינם משולבים במסגרות 104.בקרב בני הנוער שאינם לומדים כלל

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   103
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   104
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מביעים תחושת , )לטרנטיביות או שאינם לומדים כללהלומדים במסגרות הא, קרי(הנורמטיביות 

  .שוליות רבה יותר ביחס לשילוב בחברה הישראלית

רואים את עצמם כיותר , שיעור גבוה יותר מבני הנוער שהעריכו את המצב הכלכלי של משפחתם כטוב 

105.ישראלים
  

- במשפחות הדוהוריות רואים עצמם יותר כקווקזים ואילו בני הנוער -בני הנוער במשפחות החד 

  106.הוריות רואים עצמם יותר כישראלים

  

   כמחצית 107:הזהות הישראלית נבדקה גם באמצעות המידה בה בני הנוער מרגישים ישראלים, כאמור

לא " 4%- ו"במידה מועטה" 13%, "במידה חלקית" 37%, "במידה רבה"מרגישים ישראלים ) 46%(

  ."מרגישים ישראלים כלל

  

  :נבדקה גם ביחס למאפיינים הבאיםמידת תחושת הישראליות 

 שנים 11 מבני הנוער בעלי ותק של 67%,  לדוגמה108.עם העלייה בוותק מתחזקת תחושת הישראליות 

 מבעלי 20%- שנים ו10-7 מבעלי ותק של 47%-בהשוואה ל, "במידה רבה"ויותר מרגישים ישראלים 

  .  שנים6ותק של עד 

 מהם מרגישים ישראלים 32%: ראלים במידה פחותההוריות מרגישים יש-בני הנוער במשפחות חד 

109."במידה רבה"הוריות מרגישים ישראלים -ואילו מחצית מבני הנוער במשפחות דו, "במידה רבה"
  

 מרגישים 52%: בקרב הלומדים במסגרות הנורמטיביות נמצאה הרגשת הישראליות החזקה ביותר 

 בקרב 36%-ו,  שאינם לומדים כלל בקרב בני הנוער33%-בהשוואה ל, "במידה רבה"ישראלים 

  .הלומדים במסגרות האלטרנטיביות

  .גיל והערכת המצב הכלכלי של המשפחה, לא נמצאו הבדלים לפי מין 

  

   רק 2002-ב"): צברים("עד כמה חשוב להם להתנהג כמו ישראלים ותיקים , בנוסף, בני הנוער נשאלו

   "לא חשוב כלל" או "כך חשוב-לא כל" 76%-ול,  להתנהג כך"חשוב" או "חשוב מאוד" מבני הנוער 24%-ל

לבני הנוער הצעירים , לבנות, לבני הנוער הוותיקים יותר בארץ). 1997בשנת , בהתאמה, 85%- ו15%(

 חשוב יותר להתנהג כמו ישראלים -) ביחס לשאר בני הנוער(וללומדים במסגרות האלטרנטיביות , יותר

  . ותיקים

  

 מבני הנוער 70%-ל.  עד כמה חשוב להם לשמור על המסורת של יהודי קווקזבני הנוער נשאלו, זאת ועוד

כך עולה גם מדברי ). "חשוב" 44%- ו"חשוב מאוד" 26%(חשוב לשמור על המסורת של יהודי קווקז 

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   105
  ).2χ) P<0.05המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   106
  .1997שאלה זו לא נשאלה בשנת   107
  ).2χ) P<0.05המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   108
  ).2χ) P<0.01המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מבחן   109
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אני מפחד . אני רוצה לשמור על הזהות שלי גם לילדים שלי: "סטודנטים שהשתתפו בקבוצת מיקוד

להראות לכולם : "...נער נוסף הציע". בינינו אנחנו מדברים רק קווקזית ";"שהשפה והתרבות תיעלם

 30%-ל". זה ירגש אותנו וכך נוכל לשמור על המסורת של יהודי קווקז, סרטים על המקום שבאנו ממנו

לא חשוב " 6%- ו"כך חשוב-לא כל" 24%(מבני הנוער לא חשוב לשמור על המסורת של יהודי קווקז 

עם העלייה בוותק יורד שיעור בני הנוער שחשים , 2002בשנת . 1997דומים נמצאו בשנת שיעורים "). כלל

כך עולה שיעור , ככל שבני הנוער נמצאים במצב שולי יותר. כי חשוב לשמור על המסורת של יהודי קווקז

 מבני הנוער שאינם לומדים כלל 95%-ל: בני הנוער שחשוב להם לשמור על המסורת של יהודי קווקז

 מהלומדים במסגרות 68%-ול,  מהלומדים במסגרות האלטרנטיביות79%-ל, "חשוב מאוד" או "חשוב"

  .  לא נמצאו הבדלים לפי מין וגיל110.הנורמטיביות

  

   הזהות הדתית13.2
ועם זאת כמי שאינם , מתאר את יהודי קווקז כמסורתיים ובעלי קשר עמוק לדת היהודית) 1999(ברם 

 לקטגוריות "מתאימים"יש בכך קושי רב מכיוון שהם אינם , לדבריו. רץ במובן המקובל בא"דתיים"

השימוש בקטגוריות אלה מערער את התפיסה , ובמקביל; הזהות הדתיות הרווחות בחברה הישראלית

  .של יהודי קווקז לגבי זהותם הדתית

  

ילונים או לא שלישים מגדירים עצמם ח- שני111:בני הנוער נשאלו כיצד הם מגדירים עצמם מבחינה דתית

  .  דתיים או דתיים מאוד4%- מסורתיים ו30%, דתיים

  

 מבעלי ותק של 59%: עם העלייה בוותק חל גידול באחוז בני הנוער שהגדירו עצמם חילונים או לא דתיים

עם העלייה בוותק ישנה ירידה באחוז , במקביל.  שנים ויותר11 מבעלי ותק של 73%לעומת ,  שנים6עד 

לא נמצא קשר בין הזהות הדתית לבין  112. בהתאמה23%- ו36%: דירו עצמם מסורתייםבני הנוער שהג

  .המין והמעמד הלימודי, הגיל

                                                 
  ).2χ) P<0.05מבחן  דקה באמצעותהמובהקות נב  110
  .1997שאלה זו לא נשאלה בשנת   111
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות  112
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  הערכת תהליך הקליטה. 14
  

   שביעות הרצון מהקליטה14.1
 33%: מידת שביעות הרצון של בני הנוער יוצאי קווקז מקליטתם בארץ עלתה בצורה מובהקת בין השנים

שביעות . 1997בשנת , בהתאמה, 64%- ו12%לעומת , 2002 בשנת "מרוצים" 57%- ו"מרוצים מאוד"

לוח  ("מרוצים" 49%- ו"מרוצים מאוד" 26%:  נמוכה יותר113הרצון של בני הנוער מקליטת משפחתם

  . עם העלייה בוותק עולה שביעות הרצון מהקליטה האישית וכן מקליטת המשפחה). 70

  

מכאן . "בטוחים שכן" 69%- ו"חושבים שכן" 21%: חלטה לעלות ארצהרוב בני הנוער היו חוזרים על הה

 חלה עלייה משמעותית בשיעור בני הנוער שבטוחים שהיו חוזרים על ההחלטה 1997עולה שמאז שנת 

שיעור נמוך יותר מבני הנוער שאינם לומדים כלל היו חוזרים על ההחלטה ,  כצפוי114).49%(לעלות לארץ 

 מהלומדים במסגרות 97%-ו,  מהלומדים במסגרות הנורמטיביות90%ת לעומ, 72%(לעלות לארץ 

 ויותר בקרב הוותיקים 86%לעומת , )69%( שנים 6 כך גם בני הנוער בעלי ותק של עד 115;)האלטרנטיביות

  ). הורית-הורית או חד-דו(הערכת המצב הכלכלי וסוג המשפחה , גיל,  לא נמצאו הבדלים לפי מין116.יותר

  

ת הרצון של בני הנוער יוצאי קווקז מקליטתם האישית ומקליטת משפחתם בארץ שביעו: 70לוח 
  ) באחוזים (2002- ו1997בשנים 

   מהקליטה האישית    מקליטת המשפחה
2002    2002 1997  

  הכל במספרים-סך  178  430    431
                 באחוזים  *100  100    100

  מרוצים מאוד 12 33    26
  מרוצים 64 57    49
  כך מרוצים-לא כל 20 10    23

  לא מרוצים כלל  4  0    2

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  

חושבים " 6%( היו חוזרים על ההחלטה לעלות לארץ לא כי 2002עשרה אחוזים מבני הנוער ענו בשנת 

השוני בשפה ובתרבות , הסיבות העיקריות לכך הן הקשיים הכלכליים). "בטוחים שלא" 4%- ו"שלא

  . ושהחיים ביישוב המוצא מעניינים יותר, המצב הביטחוני בארץ, כורותחושת ני

                                                 
  .1997שאלה זו לא נשאלה בשנת   113
  ).2χ) P<0.01מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  114
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  115
  ).2χ) P<0.01מבחן  ותהמובהקות נבדקה באמצע  116
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: כי הצלחת תהליך הקליטה נמצאת בידי העולים, מורה שהשתתפה בקבוצת המיקוד הדגישה בדבריה

 20יש כאלה שגם אחרי . מי שרוצה להיקלט אז מהיום הראשון הוא ילמד את השפה. זה עניין של גישה"

סטודנט שהשתתף בקבוצת מיקוד רואה את האחריות להצלחת , בשונה". ם דברשנה לא מעניין אותם שו

 זה היה הכי קשה 1994-1993התקופה של : "תהליך הקליטה כאחריות הדדית של הקולטים והנקלטים

  ". היה קשה להורים להשתלב בארץ והם פספסו את זה. לא הייתה מספיק תשומת לב. להרבה עולים

  

  יתן מתמודדים בני הנוער הבעיות העיקריות א14.2
בני הנוער . במסגרת המחקר חשוב היה לבחון מהן הבעיות העיקריות איתן מתמודדים בני הנוער

לימודים או : הבעיות הנפוצות הן. התבקשו לציין עד שלוש בעיות עיקריות איתן הם מתמודדים כיום

וער ציינו כי אין אף נושא שליש מבני הנ. המצב הכלכלי ועבודה או חיפוש עבודה, חזרה ללימודים

בחינת תשובותיהם של בני הנוער מסייעת להבנת השינוי לטובה שחל ). 71לוח (שמהווה בעיה בשבילם 

שיעורים גבוהים למדי עדיין דיווחו , עם זאת. ידי בני הנוער ברוב התחומים-בהערכת הקליטה בארץ על

  . המצב הכלכלי ועבודה, על קשיים בנושאים לימודים
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  1)באחוזים (2002- ו1997הבעיות העיקריות איתן מתמודדים בני הנוער יוצאי קווקז בשנים : 71 לוח

 )בשנים (2002ותק בשנת 
  6עד  10-7 11+

  הכל-סך
2002 

  הכל-סך
1997 

 

  הכל במספרים-סך 175 432 101 217 114

  אף נושא אינו מהווה בעיה *21 33  26 33 *39

   או חזרה ללימודיםלימודים **40 30 25 **36 25

  המצב הכלכלי של בני הנוער או של המשפחה *43 30 30 32 25
  עבודה או חיפוש עבודה **19 29 27 32 27

  המועצות לשעבר -געגועים לקווקז או לברית 15 8 **16 7 2

  רכישת השפה העברית 8 7 *21 3 2
  פעילות בשעות הפנאי 2 6 4 8 3

  דיור 9 5 5 4 8

  חסים עם בני המין השניהי 3 3 2 4 0
  היחסים עם ההורים 6 3 3 3 3

  המצב הביטחוני בארץ - 3 1 2 5

  המצב החברתי של בני הנוער 4 2 2 2 2
  היחסים עם בני משפחה אחרים 1 1 0 1 1

  בעיות בריאות 1 1 0 1 0

 *P<0.01   , 2באמצעות מבחןχ .  
  **5P<0.0 , 2באמצעות מבחןχ.  

  . בעיות עיקריות3 מכיוון שניתן היה לציין עד 100%-מים ל האחוזים אינם מסתכ1
קבוצות "הכוכביות בטורים של ;  מסמנת הבדל מובהק בין השנים1997בשנת " הכל-סך"הכוכביות בטור : הערה

  .מסמנות הבדלים בין קבוצת הוותק המסומנת לשתי קבוצות הוותק הנוספות" ותק
  

 בני הנוער גילאי 117).בהתאמה, 24%- ו36%(לעומת הבנים , דיםהבנות דיווחו יותר על בעיה בנושא הלימו

 118)בהתאמה, 3%- ו10% (18-16לעומת גילאי ,  דיווחו יותר על בעיות בנושא פעילות בשעות הפנאי15-14

, 23%- ו33% (15-14לעומת גילאי ,  דיווחו יותר על עבודה כבעיה עיקרית18-16ובני הנוער גילאי 

, )21%(ת דיווחו באופן משמעותי על בעיה רבה יותר בשליטה בשפה העברית  הוותיקים פחו119).בהתאמה

עם העלייה בוותק , בנוסף. לעומת אחוזים בודדים בקרב הוותיקים יותר, )16%(ועל הגעגועים לקווקז 

וקשיים כלכליים ) 46%(הבעיות בנושאי עבודה ). 71לוח (עולה אחוז בני הנוער שלא ציינו אף נושא כבעיה 

בהשוואה לבני הנוער שאינם לומדים ,  בולטות במיוחד בקרב הלומדים במסגרות האלטרנטיביות)66%(

  120). בהתאמה28%- ו28%(וללומדים במסגרות הנורמטיביות , ) בהתאמה29%- ו39%(כלל 

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  117
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  118
  ).2χ) P<0.05מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  119
  ).2χ) P<0.01מבחן  המובהקות נבדקה באמצעות  120
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  121השירות הצבאי. 15
  

. לבות בארץעמדות בני הנוער יוצאי קווקז כלפי השירות הצבאי יכולות לשמש מדד נוסף לקליטה ולהשת

במהלך השירות הצבאי חיילים רבים נהנים מהכשרה מקצועית ומהזדמנות לרכוש מיומנויות , בנוסף

בחלק מהמקרים הצבא עשוי להוות לבני נוער אלה מעין . היכולות לתרום לשילוב עתידי בשוק העבודה

מנות להעמקת והזד, הספר- לאלה בהם שלא רכשו מיומנויות מספקות במסגרת בית"הזדמנות שנייה"

  . השילוב החברתי

  

ומדיווחי הגורמים השונים הבאים במגע עם אוכלוסיית , מקבוצות המיקוד שנערכו במסגרת מחקר זה

כי בקרב בני הנוער יוצאי קווקז קיימת מוטיבציה נמוכה , עולה, )טרם פורסם, קינג ואחרים(יוצאי קווקז 

שירות הבנים נתפס . ב הבנות וההוריםבעיקר בקר, לשרת בצבא וחששות רבים מהשירות הצבאי

למרות . ואכן מספר המתגייסים קרוב לאחוז הממוצע של המתגייסים מהאוכלוסייה הכללית, לגיטימי

ואחוז קטן , רק אחוז קטן מהם משרתים ביחידות קרביות, שהבנים משרתים במגוון רחב של תפקידים

שיעור גבוה יחסית מהחיילים יוצאי , ל"צהלפי מידע שהתקבל מ.  בתפקידי קצונה ופיקוד-עוד יותר 

בעיקר בשל קשיים , ומשתחררים לפני תום השירות, קווקז אינם מסיימים את שירותם הצבאי

שיעור זה גבוה יותר מהשיעור המקביל . והצורך לסייע בפרנסת המשפחה, בהסתגלות למסגרת הצבאית

ולמנוע את ,  מנסה לסייע לחייליםהצבא. ובקרב ילידי הארץ, בקרב כלל העולים שהתגייסו לצבא

ותמיכה בחיילים , שמירה על קשר עם הקהילה, באמצעות תכניות הכנה לצבא, נשירתם במהלך השירות

  . במהלך השירות הצבאי

  

 בשנת 92%-עולה כי חלה ירידה מסוימת בשיעור הבנים המתכוונים לשרת בצבא מ, בהשוואה בין השנים

 39%-מ: חל גידול ניכר בשיעור הבנות המתכוונות לשרת בצבא, זאתלעומת . 2002 בשנת 90%-ל, 1997

 בקרב כלל התלמידים בעיר 2002במחקר שנערך בשנת ,  לשם השוואה2002.122 בשנת 50%-ל, 1997בשנת 

 מכלל 82% בתשובה לשאלה ענו "?ה רוצה לשרת בצבא/האם את": פתח תקווה נשאלה שאלה דומה

רוצים " או "רוצים"שהם ,  ומעלה16גילאי , המועצות לשעבר-רית מהתלמידים עולי ב75%-התלמידים ו

כדאי לשים לב לכך ששיעור הבנות יוצאות קווקז . ללא הבדל בין הבנים לבנות,  לשרת בצבא"מאוד

. נמוך בצורה משמעותית משיעור הבנות בעיר פתח תקווה הרוצות להתגייס לצבא, שמתכוונות להתגייס

בעוד שהמידע על אודות הבנות . השימוש במונחים שונים בשאלה שנשאלהפער זה גדול במיוחד לנוכח 

הרי שהמידע על אודות הבנות בעיר , )גם מתוך הכרח(יוצאות קווקז מתייחס לכל מי שמתכוונת להתגייס 

  .פתח תקווה מתייחס רק לבנות הרוצות להתגייס

                                                 
  . ומעלה16 מתייחס לבני הנוער גילאי 16-15המידע בפרקים     121
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   122
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,  שמתכוונות לשרת בצבאבקרב הבנות. ורבע בשירות לאומי, רבע מהבנות מתכוונות לשרת בצבא

השיעור הגבוה של הבנות .  כאחיות13%- בתפקיד קרבי ו18%, חמישית מעוניינות לשרת כפקידות

על כך שמסלול זה מגשר בין הדרישות של , ככל הנראה, מצביע, שמתכוונות לשרת בשירות לאומי

לבין הצרכים , ותרהקהילה וההורים ביחס להישארות הבנות במסגרת המשפחה ואפשרות לפיקוח רב י

רבע מהבנים ושליש מהבנות עדיין . מעוניינים לשרת בתפקיד קרבי) 40%(חלק ניכר מהבנים . של הבנות

בקרב התלמידים שהשתתפו בקבוצת מיקוד עלה . לא יודעים באיזה תפקיד הם מעוניינים להשתלב

  . הרצון להשתלב בעתודה ובקצונה

  

 90%-מעל ל, בקרב הבנים: נות בכוונה לשרת בצבאקיימים הבדלים משמעותיים בין הבנים לב

 61%, בקרב הבנות;  מהבנים שאינם לומדים כלל75%לעומת , מהלומדים מתכוונים לשרת בצבא

 מהלומדות במסגרות 29%לעומת , מהלומדות במסגרות הנורמטיביות מתכוונות לשרת בצבא

: מצא קשור לכוונה להתגייס לצבאגם הוותק נ 123. מהבנות שאינן לומדות כלל21%-ו, האלטרנטיביות

 124. מהחדשים יותר בארץ65%-לעומת כ,  שנים ויותר מתכוונים לשרת בצבא11 מבעלי ותק של 85%

  .  לא נמצא הבדל לפי ותק1997בשנת 

  

האפשרויות הפתוחות בפני המתכוונים : צעד משמעותי לקראת גיוס לצבא הוא קבלת מידע על הצבא

 28%-עשר אחוזים מהבנים ו-שישה. ועוד, תנאי השירות, שרויות קידוםאפ, כגון תפקידים, להתגייס

 ממקורות 125ציינו שקיבלו אותו, הבנים שכן קיבלו מידע. מהבנות דיווחו כי לא קיבלו כל מידע על הצבא

 ממדריכים או 13%-ו,  מעלונים של הצבא13%,  במסגרת תכנית הכנה לצבא16%: רשמיים של הצבא

גם .  מאחאים גדולים20%-ו,  בעיקר מחברים42%:  וממקורות לא רשמיים;אנשי הסברה של הצבא

 14%-ו,  ממדריכים או אנשי הסברה של הצבא18%: הבנות קיבלו מידע ממקורות רשמיים של הצבא

 14%-ו,   מחברים20%,  מאחאים גדולים36%: וכן ממקורות לא רשמיים; במסגרת תכנית הכנה לצבא

.  מהבנות4%- מהבנים ו12%: ני הנוער השתתפו בתכנית הכנה לצבא מב10%רק . מאמצעי התקשורת

, מבין בני הנוער שהשתתפו בתכנית ההכנה לצבא,  מהבנות100%-ו, שמונים ושישה אחוזים מהבנים

  . "תורמת" או "תורמת מאוד"ציינו כי התכנית 

  

ם או חבר ישראלי אם משום שיש להם אחאי, ניתן להניח כי בני נוער החשופים יותר לשירות הצבאי

 מהבנות 61%-ממצאי המחקר מצביעים על כך ש. יטו יותר לשרת בצבא בעצמם, ותיק המשרתים בצבא

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   123
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   124
  . מכיוון שניתן היה לענות יותר מתשובה אחת100%-האחוזים בקרב הבנים והבנות אינם מסתכמים ל  125
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    126. משאר הבנות34%לעומת , מתכוונות לשרת) או שירתו בעבר(שיש להן אחאים שמשרתים בצבא 

. שאר הבנות מ46%לעומת , יש לפחות חבר ישראלי ותיק אחד,  מהבנות שמתכוונות להתגייס50%-ל

,  מהבנים שיש להם אחאים שמשרתים בצבא מתכוונים לשרת89%: בקרב הבנים נמצאה מגמה הפוכה

, יש לפחות חבר ישראלי ותיק אחד,  מהבנים שמתכוונים לשרת בצבא95%-ול;  משאר הבנים98%לעומת 

הדרך  את "פרצו", האחות או החברה,  ככל הנראה127. מהבנים שאינם מתכוונים לשרת72%לעומת 

  . ובכך הן מהוות גורם מעודד לשירות בצבא, לקראת הגיוס לצבא בשביל הבנות

  

ממה הם חוששים , ומנגד, נשאלו במה הצבא יכול לתרום להם, בני הנוער שמתכוונים לשרת בצבא

  ).72לוח (מהשירות הצבאי 

                                                 
  ).2χ) P<0.05חן המובהקות בפסקה זו נבדקה באמצעות מב  126
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   127
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- ו1997בשנים , יןלפי מ, עמדות נבחרות בנושא השירות הצבאי של בני הנוער יוצאי קווקז: 72לוח 
   1,2)באחוזים (2002

 הכל-                                                                                          סך   בנים   בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך  86  164   59  118   27  46
  רית הערכת בני הנוער את התרומה האפש              

  של השירות הצבאי בשבילם
  הצבא לא יכול לתרום כלום  *19  3   *19  3   *19  3

  להיות יותר בוגרים או יותר עצמאים  *30  48   *31  47   *27  52
  ללמוד מקצוע או לקבל הכשרה  **29  40   **32  42   **24  34
  ביטחון עצמי  28  25   **28  *18   **30  40
  להשתלב בחברה  **13  25   *6  25   29  27

  כושר גופני  *28  12   *38  *15   7  3
  לימוד השפה העברית  7  6   8  7   7  5
  מענק כספי/ קבלת הטבות בלימודים   1  4   1  4   2  4

  הדברים העיקריים שבני הנוער חושבים               
  שיהיו להם קשים במיוחד בשירות הצבאי

  שום דבר לא נראה קשה במיוחד  28  25   31  25   22  25
  דאגת ההורים  28  20   24  20   *36  18

  תפקיד לא מעניין  **6  14   *3  **17   13  7
  המשמעת הצבאית  13  13   18  14   3  9

  הסיכון  **21  10   *28  **7   **7  18
  המאמץ הפיזי  13  10   11  11   14  8

  הטירונות  5  9   3  *6   **8  18
  בזבוז הזמן  8  7   6  6   14  11
  היחס של המפקדים  5  8   5  *6   **5  14

  עזיבת  הבית  9  8   6  8   **15  7
  להסתדר מבחינה חברתית  1  5   1  4   2  7
  עדיין לא חשבו על הצבא  9  7   10  7   7  8

 *P<0.01   , 2באמצעות מבחןχ.  
 ** P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  . מכיוון שניתן היה לציין עד שני תשובות עיקריות100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1
  .לשרת בין בני הנוער המתכוונים 2

 מסמנות הבדלים מובהקים באותה הקבוצה בין 1997בשנת " בנות"ו" בנים" "הכל- סך"הכוכביות בטורים : הערה
  . מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנה זו2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור ; 2002- ו1997השנים 

  

 2002 להם כלום ואילו בשנת  מבני הנוער כי להערכתם הצבא לא יכול לתרום19%דיווחו , 1997בשנת 

להיות :  בני הנוער מייחסים תרומה בעיקר לתחומים הבאים2002 בשנת 128. בלבד3%-שיעור זה ירד ל

לשפר את הביטחון , להשתלב בחברה, ללמוד מקצוע או לקבל הכשרה מקצועית, יותר בוגר ויותר עצמאי

שרית הרבה ביותר בלהיות יותר כמחצית הבנים רואים את התרומה האפ. העצמי ואת הכושר הגופני

אך גם , הבנות ציינו גם הן תחומים אלה. ובלימוד מקצוע או קבלת הכשרה מקצועית, בוגר ויותר עצמאי

  ). 72לוח (את שיפור הביטחון העצמי 

                                                 
  ).2χ) P<0.01המובהקות נבדקה באמצעות מבחן   128
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בני הנוער .  כרבע מבני הנוער ענו כי שום דבר לא נראה להם קשה במיוחד בשירות הצבאי2002בשנת 

הבנים ציינו . תפקיד לא מעניין והמשמעת הצבאית, ים יהיו בעיקר הדאגה של ההוריםהעריכו כי הקשי

; המשמעת הצבאית והמאמץ הפיזי, שהתפקיד יהיה לא מעניין, בעיקר את חששם מדאגת ההורים

 מהבנות ציינו כי הן 18%, כאמור(והבנות העריכו כי יהיה להן קשה במיוחד הסיכון שבשירות בצבאי 

  ).72לוח (הטירונות ויחס המפקדים , דאגת ההורים, )יות בתפקיד קרבימעוניינות לה

  

 9%- מהבנות ו42% 129:מבני הנוער יוצאי קווקז דיווחו כי הם לא מתכוונים לשרת בצבא) 26%(כרבע 

שישים ). 73לוח (נשאלו מהן שתי הסיבות המרכזיות לכך , בני הנוער שלא מתכוונים לשרת. מהבנים

, דתיות, בנות לא צריכות לשרת בצבא:  בעיקרן"תרבותיות"ת העלו סיבות ושישה אחוזים מהבנו

ארבעים ושלושה אחוזים מהבנות ציינו גם את . ובגלל שהן מתכוונות להתחתן, ההורים לא מרשים

  ).73לוח (הסיבה שחבל להן על הזמן והן צריכות ללמוד או לעבוד 

  

 2002- ו1997בשנים , לפי מין, הנוער יוצאי קווקזידי בני -גיוס לצבא שהועלו על-הסיבות לאי: 73לוח 
1)באחוזים(

  
   הכל-סך   בנים   בנות

2002 1997  2002 1997  2002 1997  
  הכל במספרים-סך 33  69   4 11  29 58
  צריכים ללמוד או לעבוד, חבל על הזמן 34 46  48 58  32 43
  )רק לבנות(בנות לא צריכות לשרת בצבא  28 22  - -  31 27
 )רק לבנות(דתיות  **5 16  - -  6 19
  ההורים לא מרשים **34 13  13 4  **36 15
 )רק לבנות(מתכוונות להתחתן  **2 11  - -  **2 13

  סיבות בריאותיות 8 10  **13 *43  7 3
  פחד מהשירות הצבאי 9 7  **39 4  5 8

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

  . מכיוון שניתן היה לענות שתי תשובות עיקריות100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1
 מסמנות הבדלים מובהקים באותה הקבוצה בין 1997בשנת " בנים ובנות, הכל- סך"הכוכביות בטורים : הערה

  .ו מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנה ז2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור ; 2002- ו1997השנים 
  

נערה , לדוגמה. "תרבותיות"הבנות שהשתתפו בקבוצות המיקוד הצביעו גם הן בעיקר על סיבות 

מי שמתגייסת זה ראוי להרבה . םיש איסור של האב שמשפיע על הֵא: "70-ממשפחה של עולי שנות ה

 נער ).73לוח (הבנים העלו בעיקר את הסיבה שחבל להם על הזמן והם צריכים ללמוד או לעבוד ". כבוד

אני לא מתגייס כי אין לי את : "שאינו לומד כלל העלה את החשש מהקושי להשתלב במסגרת הצבאית

  ). טרם פורסם(סיבה זאת נמצאה גם אצל קינג ואחרים ". הרצון הזה שמישהו יגיד לי מה לעשות

  
                                                 

  : בקרב הבנים.  עדיין לא יודעים4%-ו,  לא מתכוונים להתגייס26%,  מתכוונים להתגייס70%: 2002בשנת   129
האחוזים המקבילים בשנת , השוואהב.  בהתאמה8%-  ו42%, 50%: בקרב הבנות;  בהתאמה1%- ו9%, 90%
: בקרב הבנות; בהתאמה, 0%-  ו8%, 92%: בקרב הבנים; בהתאמה, 4%- ו28%, 68%הכל היו - בסך1997
  .בהתאמה, 8%-  ו53%, 39%



  

  115

הן אולם , הסבירו שקיבלו פטור מהצבא לאחר שהצהירו שהן דתיות, בנות שהשתתפו בקבוצת מיקוד

וסיבות מעשיות , )כגון שבנות לא צריכות לשרת בצבא ("תרבותיות"הוסיפו שקיימות סיבות אחרות 

בדיון שהתקיים בין הבנות בולט מאוד הקושי . כוונתן להתגייס-לאי, )כגון הרגשה שחבל על הזמן(

ביטוי לרצון , ומאידך, מחד, תוך תיאור השינויים שחלים בנושא זה לאורך הזמן, להתנגד לרצון ההורים

  . העז של חלק אחר מהן כן לשרת בצבא

  

  :  להלן ציטוט מתוך הדיון שהתקיים בין הבנות

  ;..."מגיל שמונה אני מחכה לצבא:  "א

  ;..."אמר שזה בזבוז זמן, אבא לא רוצה. לא הכי מושך אותי:  "ב

  ;"יש תפקידים טובים בצבא:  "א

אם ? מה אני אהרוס להם את הבריאות.  לא הסכימו- בגלל ההורים. אבל יש פטור, רציתי, רציתי"  : ג

גם בנות . פטור על דתיות, כל הבנות אצלנו לא הלכו לצבא) ... לא שירות לאומי(לא צבא אז כלום 

  ;"הדודות שלי לא התגייסו והן לא מצטערות

  ;"הייתי הולכת בכל זאת, )להתגייס(אם היו אומרים לי לא . תתגייסו, תתגייסו: "א

  ;"האחות הקטנה אולי תתגייס,  הגדולה מכינה את ההוריםהבת:  "ג

תחשבי . צריך לעשות השתלמות להורים עם בנות ששירתו. כל העיקרון שנשארים בבסיס סגור: "א

  ".שהחיילים קורעים את התחת ואת תשבי ותלמדי

  

 חלה 2002ת בשנ, בהשוואה בין השנים. בני הנוער נשאלו באיזו מידה הוריהם מוכנים שהם ישרתו בצבא

מאוד " דיווחו כי הוריהם 19%: לפי דיווח בני הנוער, עלייה במוכנות ההורים שילדיהם ישרתו בצבא

בהשוואה לפי מין עולה כי שיעור הבנות שהעריכו כי הוריהן . 1997 בשנת 9%-בהשוואה ל, "מוכנים

שוואה בין השנים בה, עם זאת. בהשוואה לבנים, מוכנים שהן תשרתנה בצבא נמוך בצורה משמעותית

  ).74לוח (עלה שיעור הבנות שהעריכו כי הוריהן מוכנים שהן תשרתנה בצבא , בקרב הבנות

  

 2002- ו1997בשנים , לפי מין, המידה בה ההורים יוצאי קווקז מוכנים כי ילדם ישרת בצבא: 74לוח 
  )באחוזים(

   הכל-סך    בנים    בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 89 167    60 119  29  48
                 באחוזים **100 100  100 *100  **100 100

  מאוד מוכנים 9 19  12 21  3 13
  די מוכנים 48 52  60 60  21 35
  כך מוכנים-לא כל 23 20  18 13  35 35
  כלל לא מוכנים 17 8  7 6  38 13

  אין להורים דעה 3 1  3 0  3 4

   *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
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  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
 2002- ו1997מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים , 1997בשנת " בנות"ו" הכל-סך"הכוכביות בטורי : הערה

  .מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנה זו, 2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור ; באותן קבוצות
  

הבנים . להערכתם, נשאלו על הסיבות לכך, ם אינם מוכנים שהם ישרתו בצבאבני הנוער שענו כי הוריה

אך בשיעור נמוך יותר , ידי הבנות-סיבה זו צוינה גם על. ציינו את המצב הביטחוני בארץ כסיבה העיקרית

היעדר ידע , בנות לא צריכות לשרת בצבא: הבנות העלו את הסיבות הבאות, בנוסף. באופן משמעותי

  ).75לוח (צבא והמשך לימודים מספיק על ה

  

, להערכת בני הנוער,  לכך שההורים יוצאי קווקז אינם מוכנים שילדם ישרת בצבא1הסיבות: 75לוח 
  )באחוזים (2002- ו1997בשנים , לפי מין

   הכל-סך   בנים   בנות
2002 1997  2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 30 42  11 22  19 20
  לא יודעים 0 10  0 12  0 8

  המצב הביטחוני בארץ 44 48  82 **73  22 21
  בנות לא צריכות לשרת בצבא 37 24  - -  58 47
  המשך לימודים 8 7  0 3  13 10
  אין מספיק מידע על הצבא 0 6  0 3  0 10

  ילד יחיד במשפחה 9 5  11 10  7 0
  ההורים יישארו לבד 0 4  0 0  0 7
  ני המשפחה נהרג בצבאאחד מב 0 1  0 3  0 0
  בעיות בריאות 2 0  7 0  0 0

 **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  
  . מכיוון שניתן היה לציין יותר מסיבה אחת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1

מסמנות הבדלים מובהקים בין , "המצב הביטחוני בארץ"בשורה , 2002בשנת " בנים"הכוכביות בטור : הערה
  .  בה זוהמינים בשנה זו בסי

  

:  סיפרה בקבוצת המיקוד על ההתנגדות של אביה לגיוס אחותה לצבא70-נערה ממשפחה של עולי שנות ה

עכשיו זה נהוג . לא נהוג אצל הקווקזים להתגייס. אבל אבא שלי לא מדבר איתה, אחותי התגייסה היום"

הוא לא מדבר ?  מהביתהוא יעיף אותה, מה יעשה אבא שלי לאחותי הגדולה. ...בעבר להתחתן, ללמוד

 התייחסה להיעדר ידע מספיק בנושא הצבא אצל ההורים 90-נערה נוספת מעולי שנות ה". איתה וזהו

פה ארץ , ההורים התרגלו למשהו אחר. דחוף, דחוף, השתלמויות עם ההורים על הצבא"לעשות : והציעה

  ".מוותרותאז , לא רוצות להדאיג, רק לילדים קשה לומר, צריך להגיד להם, אחרת

  

לאור זאת מצאנו לנכון לבחון . בקרב רבים מבני העדה מקובלת הטענה כי בנות לא צריכות לשרת בצבא

בנות "מסכימות עם הטענה ) 1997ושיעור דומה בשנת , 2002 בשנת 46%(כמחצית הבנות : טענה זו לעומק

לוח ( עם טענה זו " כלללא מסכימות" עלה שיעור הבנות ש2002בשנת , אולם. "לא צריכות לשרת בצבא

 שנים ויותר 11שליש הבנות בעלות ותק של : אחוז הבנות שמסכימות עם טענה זו יורד עם הוותק). 76
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,  נמצאה מגמה דומה1997בשנת . בהשוואה לכמחצית הבנות החדשות יותר בארץ, מסכימות עם הטענה

 השנים 6- בקרב הבנות שעלו ב48%-ו, ) שנים10-7בעלות ותק של ( בקרב הבנות הוותיקות ביותר 40%

  .האחרונות

  

   1997בשנים  בקרב בנות יוצאות קווקז "בנות לא צריכות לשרת בצבא"הסכמה עם הטענה : 76לוח 
  1)באחוזים (2002-ו

2002 1997  
  הכל במספרים-סך 51 136
                 באחוזים *100 100

  מסכימה מאוד 24 27
  מסכימה 23 19
  ך מסכימהכ-לא כל 41 22
  לא מסכימה כלל 12 32

 *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ.  
  ).הבנות שמתכוונות להתגייס והבנות שאינן מתכוונות להתגייס( ומעלה 16 נשאלו כל הבנות בגיל 1
  

להערכתם . בני הנוער הדגישו בקבוצות המיקוד כי הם אינם מעוניינים שהצבא ידע שהם יוצאי קווקז

. להתקדם ולהגיע לקצונה, ות אשר יימנעו מהם לקבל תפקידים רצוייםקיימות בצבא דעות קדומ

  ". לא מונגולואידים, אנחנו לא שונים, לא רוצה שיסמנו אותנו: "דבריו של אחד הבנים, לדוגמה

  

  שאיפות אישיות ותפקידי מגדר. 16
  

, הדבר מתבטא. בכלל, ועל נשים, בפרט, החברה הקווקזית מפעילה פיקוח חברתי הדוק יותר על הבנות

) על כך הורחב בפרק הקודם(ומניעה להתגייס לצבא , בציפייה שיינשאו בגיל צעיר יחסית, בין היתר

, אך גם מהם מצופה להינשא בגיל צעיר למדי, הבנים נהנים מחופש רב יחסית). 1997, חרוב; 1999, ברם(

, חרוב(חבת בהקדם כאשר רכישת השכלה באה במטרה ללמוד מקצוע ולסייע בפרנסת המשפחה המור

  .מצאנו לנכון לבחון סוגיה זו, לאור מידע דומה שהתקבל מאנשי השטח). 1997

  

מדברי ). 77לוח ( בממוצע 25, בהשוואה לבנים,  בממוצע22, גיל הנישואין הרצוי בעיני הבנות נמוך יותר

ציפייה . פחההבנים שהשתתפו בקבוצות המיקוד עולה כי הם מודעים לציפייה מהם לדאוג לפרנסת המש

לא מתחתן עד : "לדברי הבנים. זו מציבה בפניהם אתגר רב ומובילה למגמת עלייה בגיל הנישואין הרצוי

; "אוטו, עבודה קבועה, אחרי שיהיה בסיס. שיהיה כסף להקים משפחה, 27גיל "; "שאין כסף

גם ". ני החתונהצריך לנצל את החיים לפ… לחשוב על האישה, צריך לפרנס. נגמרים החיים, מתחתנים"

היום לא הייתי . 18התחתנתי בגיל : "סטודנטית סיפרה. הבנות הביעו רצון להתחתן בגיל יותר מבוגר

בעלי מעודד אותי לעשות תואר שני ומסכים . גם אני הייתי מושפעת מהסביבה). בגיל זה(מתחתנת 

  ".21שהבנות שלנו לא יתחתנו עד גיל 
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 2002- ו1997קווקז לגבי נישואין והיציאה לעבודה בשנים עמדות של בני נוער יוצאי : 77לוח 
 )באחוזים(

   בנות   בנים
2002 1997  2002 1997  

  הכל במספרים-סך 75 136  95 127
  

100 
  

100**
   

100* 
  

100* 
הכל  -סך: גיל הנישואין הרצוי של הבנים והבנות ביחס לעצמם

  באחוזים
0  0   13  14  19-17  

29  41   65  71  23-20  
56  53   19  17  26-24  
   ומעלה27  1  3   6  15

  
25  

  
24  

   
22  

  
21  

גיל הנישואין הממוצע הרצוי של הבנים והבנות ביחס לעצמם 
  ) במספרים מוחלטים(

  הכל -  סך1:לאחר החתונה, עבודת האישה מחוץ לבית *100 *100  *100 100
  כן 65 87  32 58
  לא 0 1  21 20
  תלוי אם האישה תרצה/ כים תלוי אם הבעל יס 19 9  22 15

  רק אם נצטרך כסף 11 2  18 5
  אחר 1 0  0 0
  לא יודעים 4 1  7 2

  הכל- סך2:לאחר שיהיו ילדים קטנים, עבודת האישה מחוץ לבית 100 *100  100 100
  כן 42 52  15 24
  לא 24 23  58 50
  תלוי אם האישה תרצה/ תלוי אם הבעל יסכים  13 16  14 15

  רק אם נצטרך כסף 18 9  7 9
  אם יהיה סידור לילדים 0 0  2 0
  לא יודעים 3 0  4 2

    *P<0.01 , 2באמצעות מבחןχ .  
  **P<0.05 , 2באמצעות מבחןχ.  

לאחר ": הבנים נשאלו; "?האם את חושבת שתצאי לעבוד מחוץ לבית, לאחר שתתחתני":  הבנות נשאלו1
  ".?תהאם תרצה שאשתך תעבוד מחוץ לבי, שתתחתן

: הבנים נשאלו; "?האם את חושבת שתצאי לעבוד מחוץ לבית, כשיהיו לך ילדים קטנים":  הבנות נשאלו2
  ."?האם תרצה שאישתך תעבוד מחוץ לבית, כשיהיו לך ילדים קטנים"

.  בכל מין2002- ו1997מסמנות הבדלים בין השנים , 1997בשנת " בנות"ו" בנים"הכוכביות בטורים : הערה
  .מסמנות הבדלים בין הבנות לבנים בשנה זו, 2002בשנת " בנות"בטור הכוכביות 

  

, עדות מסוימת לנישואי הבנות בגיל צעיר יותר היא העובדה כי שלוש מהמרואיינות במחקר הן נשואות

אני קצת מקנאה בחברות שלי שעוד : " סיפרה14 שהתחתנה בגיל 16נערה בת . ואף לא אחד מהבנים

עדפתי להתחתן מאהבה מוקדם מאשר להתחתן יותר מאוחר עם מישהו שישדכו אבל ה, יוצאות ומבלות

ולכן ניתן לשער כי , יש לזכור כי נישואין בגיל זה אינם חוקיים ואינם נורמטיביים בחברה הכללית". לי

ראוי לתת להן תשומת לב מיוחדת בשל , למרות מספרן המועט של בנות אלה. דיווח בנושא זה-קיים תת

  .וה בו חלק מהן עשויות להימצאהסיכון הגב
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והן נוטות לאמץ את הנורמות , נראה כי בתהליך הקליטה הבנות הסתגלו מהר יותר לחברה הקולטת

כאשר בני הנוער יוצאי קווקז נשאלו על . ואילו הבנים נוטים יותר לשמור על תרבות המוצא, הרווחות בה

ענו ) 87%(מרבית הבנות , )77לוח (מחוץ לבית הציפיות והדרישות מהבנות בעתיד ביחס ליציאה לעבודה 

זאת . 1997 בלבד בשנת 65%לעומת ,  כי הן חושבות שיצאו לעבודה מחוץ לבית לאחר החתונה2002בשנת 

  . 1997 בשנת 19%-בהשוואה ל,  מהבנות ענו כי עבודתן מחוץ לבית תלויה בהסכמת הבעל9%רק , ועוד

  

  : זוגם לעתיד תעבוד לאחר החתונה- הבנים שרוצים שבתגם בקרב הבנים חלה עלייה ניכרת בשיעור

 לאזוגם לעתיד -חמישית הבנים סבורים שבת, עדיין, אולם. 2002 בשנת 58%-ל, 1997 בשנת 32%-מ

עדיין קיים פער , יתרה מכך. 1997אחוז דומה לזה נמצא בשנת . צריכה לעבוד מחוץ לבית לאחר החתונה

זוגם -לבין הרצון של הבנים ביחס לבת, ת לעבוד לאחר החתונהגדול מאוד בין הרצון של הבנות לצא

  ). 77לוח ) ( נקודות אחוז30-כ(הפער בציפיות בין שני המינים לא הצטמצם , כן-כמו. לעתיד בנושא זה

  

. בדיקת העמדות של בני הנוער ביחס לעבודת הנשים לאחר שיהיו להן ילדים מצביעה על מגמה דומה

בקרב (ת שחושבים שנשים צריכות לצאת לעבוד לאחר לידת הילדים גדל אחוז הבנים והבנו, אמנם

אך הפערים , )בהתאמה, 24%- ל15%-מ: ובקרב הבנים; 2002 בשנת 52%-ל, 1997 בשנת 42%-מ: הבנות

אחוז הבנות והבנים שחושבים שעל הנשים לצאת לעבוד , יתרה מזאת. בין הבנים לבנות נשארו גדולים

  .  יחסית למגמת השינוי שנמצאה ביחס לעבודת הנשים לאחר החתונהלאחר לידת הילדים נמוך

  

כאשר התייחסו לעבודת , הבנים ביטאו את התפיסה הרווחה ביחס לתפקידים המסורתיים של האישה

הם "; "האישה גם תבשל וגם תעבוד"; "תפקיד האישה לבשל ולנקות: "...זוגם לעתיד אחרי החתונה-בת

והביעו , הבנות חיזקו את ממצאי המחקר ביחס לעמדות של בנות". יד יהיהככה היה וככה תמ... צודקים

צריך להתבסס גם אחרי החתונה ואחרי : "... הן סיפרו. רצון לעבוד לאחר החתונה ולידת הילדים

ברור שרוצה , חתונה במקביל לקריירה"... ; "לא מתכוונת להישאר בבית אחרי החתונה"... ; "הילדים

"... ; "כך הרבה-בשביל מה ללמוד כל, כך-בטח שאני אעבוד אחר"... ; " החתונהלהמשיך לעבוד אחרי

  ".לא לשבת סתם עם הילדים, צריך גם לעבוד

  

שיעור גבוה יותר מבני הנוער מאמצים את הנורמות הרווחות בחברה הישראלית , עם העלייה בוותק

) 100%( שנים ויותר 11ת ותק של כל הבנות בעלו, 2002בשנת , לדוגמה. בנושא עבודת נשים מחוץ לבית

 63%; ) שנים6בעלות ותק של עד ( מהבנות החדשות יותר בארץ 85%לעומת , רוצות לעבוד לאחר החתונה

 בקרב בעלי ותק של עד 46%לעומת , זוגם לעתיד תעבוד- שנים ויותר רוצים שבת7מהבנים בעלי ותק של 

  .  שנים6
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 בקרב הבנים שדיווחו שחשוב לשמור על 49%רק : ם נוספיםנושא עבודת הנשים בעתיד נבדק לפי משתני

 אחרי שיהיו - בלבד 12%-ו, זוגם לעתיד תעבוד אחרי החתונה-רוצים שבת, המסורת של יהודי קווקז

 76% -חשוב להם לשמור על המסורת של יהודי קווקז לא בקרב הבנים שדיווחו כי . להם ילדים קטנים

 בקרב הבנות לא 130. שהאישה תעבוד אחרי לידת הילדים49%-ו, רוצים שהאישה תעבוד אחרי החתונה

  . נמצא קשר בין הרצון לשמור על המסורת של יהודי קווקז לבין עמדות בנושא עבודת האישה

  

 עולה כי 78מלוח . בדקנו את תפיסות בני הנוער לגבי הבדלים בציפיות ובדרישות בין המינים, בנוסף

: כשהבולטים בהם,  בציפיות ובדרישות בין המינים בכל הנושאיםלהערכת בני הנוער קיימים הבדלים

הבנות תופסות את ההבדלים . ויציאה לבילוי עם חברים, עזרה בעבודות בבית ובטיפול בבני המשפחה

יציאה לבילוי עם חברים , עזרה בעבודות בבית ובטיפול בבני משפחה: בעיקר בנושאים, כגדולים יותר

.  מבני הנוער ציינו שיש הבדל בין המינים ביחס לרכישת מקצוע או השכלה9%ק מעניין לציין שר. וחתונה

 38%- ו35%( שיעור דומה מהבנים ומהבנות ציינו כי קיימים הבדלים בציפיות בנושא פרנסה 2002בשנת 

בקרב הבנות חלה עלייה מובהקת בדיווח על הבדל בציפיות בנושא זה בהשוואה בין , אולם). בהתאמה

  .2002 בשנת 38%-ל, 1997 בשנת 26%-מ: השנים

  

- ו1997לדעת בני הנוער יוצאי קווקז בשנים , ההבדלים בדרישות ובציפיות בין בנים לבנות: 78לוח 
  )באחוזים (2002

2002    1997 
  2בנות    2בנות  1בנים הכל-סך

  
 

  הכל במספרים-סך  78  136 131  267
   משפחהעזרה בעבודות בבית וטיפול בבני  53  56 **43 49
  שירות צבאי 3-  46 45 46
  פרנסה 26  **38 35 37
  יציאה לבילוי עם חברים מאותו הגיל 43  38 **27 33
  חתונה 32  30 21 26
  יציאה לבילוי עם בני משפחה 13  14 14 14
  ספר-לימודים בבית 10  11 10 11
  יחס של כבוד 5  13 9 11

  רכישת מקצוע או השכלה 8  9 8 9
 *P<0.01    , 2באמצעות מבחןχ.  

 **P<0.05  , 2באמצעות מבחןχ.  
  . רק הבנות נשאלו שאלה זו1997בשנת .  הבנים שציינו שקיים הבדל בציפיות ובדרישות בין הבנים לבנות1
  .  הבנות שציינו שקיים הבדל בציפיות ובדרישות בין הבנות לבנים2
  .ירות הצבאי הבנות לא נשאלו ביחס להבדלים בנושא הש1997 בשנת 3

" בנות"הכוכביות בטור ; 2002מסמנות הבדלים מובהקים בין המינים בשנת " בנים"הכוכביות בטור : הערה
  . בקרב הבנות2002- ו1997 מסמנות הבדלים מובהקים בין השנים 2002בשנת 

  

                                                 
  ).2χ) P<0.05המובהקות נבדקה באמצעות מבחן     130
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ושא כמו בנ, בחלק מהנושאים. בקבוצות המיקוד בני הנוער התייחסו לציפיות השונות מהבנים ומהבנות

  : ניתן ביטוי לדבריהם להלן, לגבי נושאים נוספים. ניתן ביטוי בפרקים הקודמים, הצבא

בעוד , הבנות סיפרו כי לרוב מצופה מהן לפעול בנושא זה: עזרה בעבודות בבית ובטיפול בבני משפחה 

 לך מה נראה. הבעל שלי לא יודע לטפל בתינוק: "ם לילד סיפרהנערה נשואה וֵא. שמהבנים כמעט שלא

". ?ראית פעם גבר שיודע לטפל בתינוק ועושה את זה. אבל כל הגברים ככה! ?שהוא יודע להכין מטרנה

אבא שלי כל פעם שהוא רואה אותי רואה טלוויזיה בבית הוא אומר : "נערה לומדת סיפרה גם היא

". ץכל הגברים רוצים שתהיה להם אישה בבית שתגה', ...מה את יושבת את צריכה לעזור לנקות'

:  רואה את האחריות למטלות הבית בצורה הדדית יותר70-נער ממשפחה של עולי שנות ה, בשונה

  ".היום גם הבעל אחראי על מה שקורה בבית"

, כך-בטח שאני אעבוד אחר: "ביטוי לשינוי החד שחל בקרב הבנות נמצא בדבריהן של הבנות: פרנסה 

כל אחד שואף להיות משהו בזכות . ד כמו גבריםנשים צריכות לעבו"; "כך הרבה-בשביל מה ללמוד כל

  ". עצמו

נערה שאינה לומדת סיפרה כי בשל דרישות ההורים מהבנות להימנע מבילוי עם : בילוי עם חברים 

. ההורים לא יודעים שאנחנו יוצאות עם בנים: "הן לא מספרות להורים על בילויים משותפים, בנים

נשואה סיפרה על הפיקוח מצד בעלה על קשריה עם נערה ; "אומרים להם שהולכים עם חברות

לא רציתי . אם מישהו יסתכל עלי הוא ילך ויגיד לו שלא יסתכל על אשתו. בעלי מאוד קנאי: "חברים

. מתי אחזור, הוא רוצה לדעת עם מי אני יוצאת. הגברים הקווקזים מאוד קנאים. להתחתן עם קווקזי

  ".  שליהוא אמר לי אפילו שהוא מקנא לאחי ולאבא

שיעורים נמוכים יחסית מבני הנוער דיווחו על הבדלים בציפיות : הספר ובעתיד-לימודים בבית 

כל מי שמשקיע בלימודים רואה את עצמו : "ביטוי לכך נמצא בדברי הבנות. בנושאים אלה

לא נהוג אצל : "נערה נוספת סיפרה ביחס לבנות כי". אחרת מה נעשה עם הבגרויות, באוניברסיטה

דבריה אלה של הנערה מעידים על השינוי ". בעבר להתחתן, עכשיו זה נהוג ללמוד, וקזים להתגייסהקו

 כחלק מהמסורת של "נוכסו"בתהליך הקליטה הלימודים . התרבותי שחל בקרב יוצאי קווקז

בעוד שתחומים אחרים , בלי לאבד את זהותן הקווקזית, כך הבנות יכולות להמשיך ללמוד, הקהילה

  ). כגון השירות בצבא ("ונוכס"לא 

אצל : "70- חשיבות נושא זה בקרב הבנים מתבטאת בסיפור של נער ממשפחה של עולי שנות ה:כבוד 

ע ואני "אנחנו יצאנו לגדנ. אם גבר עושה עבודות מטבח זה מוריד לו מהכבוד. קווקזים כבוד זה הכל

, עולה מדבריו של סטודנט, וסף לכךביטוי נ".  לא הסכימו90-אלה שעלו בשנות ה. לא אכפת לי, ניקיתי

בחורה . אני לא חושב שבחורה צריכה לשבת בבית: "כאשר התייחס לדרישה מהבנות לשמור על כבודן

  ".שמכבדת את עצמה לא תסתובב במקומות שהיא לא צריכה
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השוואה בין ו, 2002דגימת אוכלוסיית המחקר בשנת : 1נספח 
  )2002- ו1997בשנים (מדגמים שני ה

  

לקראת המחקר הנוכחי בדקנו האם קיימים הבדלים . במדגם שכבות נעשה שימוש 1997במחקר בשנת 

הנחיות לדגימה במחקר ה.  היישוביםבתוך היישובים ובין, בין השכבות ביישובים בהם בוצע המחקר

  :היו, גד נתן' ידי פרופ-שניתנו על, הנוכחי

, )שכן לא מדובר במחקר מעקב(ון לאותם היישובים שנדגמו במחקר הקודם  לחזור באופן מכולא .1

  .אלא לדגום מתוך רשימת היישובים המעודכנת של משרד הקליטה

  .רק אם יוכח שיש הבדל בין השכבות במשתנים רלוונטיים, לדגום על פי עיקרון החלוקה לשכבות .2

יש לקחת את היישובים בהם נערך , יישובכדי להחליט כמה יישובים לדגום וכמה בני נוער לדגום בכל  .3

, דמוגרפיים-כגון מאפיינים סוציו(ולבחון מספר מאפיינים מרכזיים למחקר , 1997המחקר בשנת 

 ובתוך היישובים ביןיש לבחון את ההבדלים במאפיינים אלה ). נשירה מלימודים והשתלבות חברתית

יהיה צורך לדגום מתוך מספר גדול , שובים הייביןבמידה שיימצאו הבדלים גדולים יותר . היישובים

 בתוךבמידה שיימצאו הבדלים גדולים בין בני הנוער . יותר של יישובים ופחות בני נוער בכל יישוב

  .יהיה צורך לדגום פחות יישובים ויותר בני נוער בכל יישוב, היישובים

אשר עמד על  (1997בשנת בהשוואה למחקר שנערך , במחקר הנוכחי היה רצון לדגום מדגם גדול יותר .4

על אף . מדגם גדול יותר יאפשר לבחון לעומק תופעות שוליות כגון התנהגויות סיכון).  בני נוער180

ניתן יהיה לבחון שינויים , )זה של המחקר הקודם לעומת הנוכחי(הפער שייווצר בין גודל המדגמים 

  .   1997חקר שנערך בשנת תוך התחשבות בטעות הדגימה במ, אולם, בין נתוני שני המחקרים

  

  : בוצעו הבדיקות הסטטיסטיות הבאות, לאור הנחיות אלה

  :ערכנו מספר בדיקות, 3כדי לענות על סעיף 

 :1997לפי מספר משתנים אורדינליים ממחקר ) Kruskall-Wallisמבחן (בדיקות לא פרמטריות  )א
  ). שכבות3 (131בדיקת מובהקות ההבדלים בין השכבות .1

 ). יישובים8(הבדלים בין היישובים בדיקת מובהקות ה .2
  .בדיקת מובהקות ההבדלים בין היישובים בתוך כל שכבה .3

לעומת הבדלים בין היישובים בשיטת ניתוח שונות לפי , בדיקת הבדלים בין בני הנוער בתוך כל יישוב  )ב

 .אותם המשתנים

                                                 
 950( של יוצאי קווקז יישובים עם מספר רב. 1:  שכבות3- היישובים חולקו ל1997במחקר שנערך בשנת   131

יישובים עם . 3-ו; ) משפחות950 עד 200- מ(יישובים עם מספר בינוני של יוצאי קווקז . 2; )משפחות ומעלה
  ).   משפחות200-פחות מ(מספר מועט של יוצאי קווקז 
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  132:המשתנים שנכללו בבדיקה הם

  ;)מיסודית עד אקדמית(ם השכלת הֵא .1

 ;ל" כנ- השכלת האב .2
  ;)"מועסקת במקצוע אקדמי" ועד "מועסקת-בלתי"על פני רצף מ(ם תעסוקת הֵא .3

 ;ל" כנ-תעסוקת האב  .4
מספיקות לחלק ", "ההכנסות לא מספיקות בכלל"(ם ידי הֵא-הערכת המצב הכלכלי של המשפחה על .5

  ;)"מספיקות לרוב הצרכים או לכולם", "מהצרכים

ספר -לומד בבית", "ספר אלטרנטיבי-לומד בבית", "מד כללאינו לו"(המעמד הלימודי של בני הנוער  .6

  ;)"שבפיקוח משרד החינוך

  ;)"מצטיין", "טוב", "רגיל", "חלש"הגדרת התלמיד את עצמו כתלמיד (הישגים בלימודים  .7

  ;)"כולם" עד "אף אחד"מ(מספר הישראלים הוותיקים בין החברים של בני הנוער  .8

  )"תים קרובות מאודלע" עד "אף פעם לא"מ(תחושת הבדידות  .9

  

  .1תוצאות הבדיקה הסטטיסטית מוצגות בלוח 

  

, םתעסוקת הֵא, השכלת האב(בארבעה מתוך תשעת המדדים שנבדקו , Kruskall-Wallisלפי מבחן 

זאת .  הכלולים במחקרבין היישובים הבדלים מובהקיםנמצאו ) הערכת מצב הכלכלי ותחושת הבדידות

בתחושת , )Iבתוך שכבה (ם בתעסוקת הֵא: השכבותבתוך ן היישובים נמצאו הבדלים מובהקים בי, ועוד

  בתוך שכבה (בתעסוקת האב ובהערכת המצב הכלכלי , בהשכלת האב, ) II- וIבתוך השכבות (הבדידות 

III .(ביןההבדלים , כלומר. בין השכבות מהמדדים לא נמצאו הבדלים מובהקים באף אחד, בניגוד לכך 

הנחה בבסיס המדגם ( נובעים לא מגודל אוכלוסיית יוצאי קווקז החיה בהם היישובים ברוב המשתנים

  ).תרבותית ועוד, כלכלית-מבחינת רמה חברתית(אלא ממאפייני היישובים עצמם , )השכבתי

1.   

ולכן הוחלט לוותר על מדגם שכבתי , השכבותבין הבדיקות הסטטיסטיות הראו כי לא קיימים הבדלים 

  .ן ישיר מתוך כלל היישובים בהם יש ריכוז של יוצאי קווקזולדגום את בני הנוער באופ

  

 היישובים בתוךמאשר , יותר גבוהים היישובים ביןמניתוח השונות עולה שברוב המדדים ההבדלים 

בהערכת המצב הכלכלי , בהשכלת האב: ובשלושה מהמדדים נמצאו הבדלים מובהקים בין היישובים

מחקר הנוכחי לדגום מספר גדול יותר של יישובים מאשר הוחלט ב, לאור זאת. ובתחושת הבדידות

  . במקום להגדיל את מספר בני הנוער שיידגמו בכל יישוב, 1997במחקר בשנת 

                                                 
  .הקריטריון לבחירת המשתנים שייכללו בבדיקה הוא מידת המרכזיות שלהם לנושא הנחקר  132
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, )הרריים ושאינם הרריים(המרכזות מידע על עולי קווקז , על פי הרשימות של המשרד לקליטת העלייה

  הכל חיים בהם -ובסך, תושבים יוצאי קווקז 1,000 יישובים שבכל אחד מהם מתגוררים מעל 19נמצאו 

, באר שבע, לוד, חדרה:  היישובים הבאים19-בני הנוער נדגמו מ.  מכלל קהילת יוצאי קווקז בארץ80%-כ

, נצרת עילית, ראשון לציון, בת ים, קריית ים, אשדוד, שדרות, עכו, אור עקיבא, תל אביב, חיפה, נתניה

  .תח תקווה וחולוןפ, טירת הכרמל, פרדס חנה, אשקלון
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  בין יישובים ובין בני נוער, הבדלים בממדים נבחרים בקרב בני הנוער יוצאי קווקז בין שכבות: 1לוח 
  )2χערכים  (Kruskall-Wallisמבחן   ניתוח שונות

)Mean Square(  בין היישובים בתוך כל שכבה:   
  
  
  

  מבחן
F 

  
בין בני 

  הנוער בתוך
  כל

  יישוב

  
  
  

  בין
 היישובים

III  
  לוד

  מגדל העמק
  אשדוד

  פתח תקווה

II 
  
  

  עכו
  קריית ים

I  
  
  

  באר שבע
  חדרה

  
  
  

  בין 
  שלושת
  השכבות

  
  
  
  

בין שמונת 
  היישובים

  

  םהשכלת הֵא 4.980 2.219 0.004 0.225 2.054 0.721 1.181  0.611
  השכלת האב **15.036 0.477 0.156 0.296 *11.985 3.202 1.304  **2.456
  םתעסוקת הֵא **16.344 4.619 *7.910 0.298 2.714 3.191 2.146  1.487
  תעסוקת האב 12.866 0.493 0.696 1.540 **10.340 1.826 1.206  1.514
  הערכת המצב הכלכלי **13.964 2.114 1.094 1.021 **9.412 0.481 0.228  **2.115
  המעמד הלימודי 11.694 5.248 0.576 1.775 3.755 0.994 0.557  1.783
  הישגים בלימודים 5.262 3.243 0.003 0.856 1.528 0.610 0.672  0.908
 מספר חברים ישראלים ותיקים 8.512 2.279 2.770 0.226 2.926 1.673 1.628  1.028
  תחושת הבדידות **17.280 2.943 **5.338 *7.643 2.101 1.803 0.664  **2.715

    *P<0.01 .  
  **P<0.05 .  
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). 2002- ו1997מהשנים (עורכים השוואה בין מדגמי שני המחקרים ) מחקר הנוכחיבדוח ה (2- ו1לוחות 

וכן הגיל וצפיפות , המין: דמוגרפיים יש התפלגות דומה-מהלוחות עולה כי בחלק מהמשתנים הסוציו

הוריות -בשיעור המשפחות החד, בגודל המשפחה, ביישובי המוצא, עם זאת נמצאו הבדלים בוותק. הדיור

הוריות וברמת -להלן הסבר מפורט של ההבדלים בשיעור המשפחות החד. לת ההוריםוברמת השכ

  .ההשכלה

  

בהשוואה ) 26% (2002הוריות גבוה יותר בשנת -שיעור המשפחות החד: הוריות-שיעור המשפחות החד

המשפחה הקווקזית שמרה עדיין על , )1997בשנת (ייתכן כי בשנים הראשונות בארץ ). 14% (1997לשנת 

ההתערות בחברה המודרנית יותר , עם השנים. בו פרידה בין ההורים איננה מקובלת, וס המסורתיהדפ

ובני זוג שאינם חיים בשלום זה לצד זה רואים יותר ויותר את הפרידה כדבר , עשויה לשנות דפוס זה

 ייתכן ,זאת ועוד. ועשויים לגרום לפרידה, מגבירים את הקונפליקטים במשפחה קשיי הקליטה. לגיטימי

הם נאלצים . מביאים גברים לא מעטים לחזור לקווקז ולמצוא שם פרנסה, כי הקשיים במציאת תעסוקה

המועצה (כי לפי נתוני שנתון ילדים בישראל , חשוב בהקשר זה לציין. לעזוב את משפחותיהם בארץ

 היה גבוה הוריות בקרב כלל העולים- שיעור המשפחות החד2001בשנת ) 2002, הלאומית לשלום הילד

  ).  בהתאמה9.4%לעומת , 24%(בהרבה מאשר בקרב האוכלוסייה הוותיקה 

  

 הוא 2002- ל1997עיקר ההבדל בהתפלגות רמת ההשכלה של ההורים בין השנים : רמת השכלת ההורים

ספר -שיעורים גבוהים יותר מההורים סיימו בית, כלומר. הספר התיכון-בין חטיבת הביניים לבין בית

, )70-בתחילת שנות ה(הבדל זה נובע מכך שבשנים הרלוונטיות . 1997בהשוואה לשנת , 2002ת תיכון בשנ

שיעורים , לאור זאת, ספר תיכון-המועצות לשעבר וחל גם על לימודי בית-הורחב חוק חינוך חובה בברית

 שנכללו חוק זה עדיין לא הוחל על הורי בני הנוער יוצאי קווקז(ספר תיכון -גבוהים יותר סיימו בית

תיכונית לא חל שינוי -בנושא של השכלה על, לעומת זאת).  כאשר הם היו תלמידים1997במחקר בשנת 

משתניים במחקר לא נמצא קשר מובהק בין השכלת ההורים -במודלים הרב, זאת ועוד. בין המדגמים

 ניתן לשער כי לא, במילים אחרות. ועוד, למידה למסלול לבגרות מלאה, כגון נשירה, למשתנים מרכזיים

ההבדלים ברמת ההשכלה של ההורים הם אלה שהביאו להבדלים משמעותיים בהישגי בני הנוער בין 

  . השנים
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  מבנה קבוצות המיקוד: 2נספח 
  

גובש מבנה , 2003ישראל וצוות המחקר במהלך שנת -וינט'ובעקבות ישיבות שנערכו בין ג, בהצעת המחקר

ודוגמאות לנושאים שנידונו , להלן קבוצות המיקוד שנערכו. קרקבוצות המיקוד שנערכו במסגרת המח

  .בכל קבוצה

  

  הלומדים במסגרות אלטרנטיביות, 18-15גילאי , בנים: 1קבוצה 
הספר -עמדות כלפי בית? מדוע?  מי יזם-ספר נורמטיבי לאלטרנטיבי -דיון בתהליך המעבר מבית .1

  ; ורכי בני הנוערהספר הקודם מבחינת צ-האלטרנטיבי ובמה הוא שונה מבית

 ;הספר ויחסי הגומלין בין הישראלים הוותיקים לבין עולים יוצאי קווקז-השתלבות חברתית בבית .2
 ?ובאיזה אופן, הספר-האם ההורים מעורבים בבית .3
  

בעלי הישגים לימודיים , 18-15 גילאי 98):בנים (3וקבוצה ) בנות (2קבוצה 
  גבוהים 

 ;הגורמים שמביאים להצלחה בלימודים .1
 ; ורבות והשתלבות חברתיתמע .2
 ;התמודדות עם בחינות הבגרות .3
 ;תכניות וציפיות לעתיד .4
 ;עבודה בשכר והשלכות לכך על ההתמודדות עם הלימודים .5
  ;ל"עמדות כלפי צה .6

 ;פעילות פנאי ופעילות בלתי פורמלית .7
  .יחסים במשפחה .8

  

  הלומדים במסגרות נורמטיביות , 14-13גילאי , בנים ובנות יחד: 4קבוצה 
  ;סיוע וצרכים לא מסופקים, קשיים: ספר תיכון-הספר היסודי לבית-עבר מביתהמ .1

  ;הספר בתחום הלימודי והחברתי-השתלבות בבית .2

 .פנאי והשתתפות בפעילות בלתי פורמלית .3

                                                 
ומד מאחורי ההחלטה לקיים קבוצות נפרדות לבנים ובנות הוא ההבדלים המשמעותיים בין הרציונל הע   98

עבודה , כגון תכניות וציפיות לעתיד, המינים בקרב אוכלוסיית יוצאי קווקז בנושאים שיידונו בקבוצות אלה
ה יותר של ובחינה מעמיק, דיון נפרד לבנים ובנות יאפשר יצירת אווירה פתוחה. ל"בשכר ועמדות כלפי צה

  . זווית הראייה של כל אחד מהמינים
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שאינם לומדים (בסיכון , 18-15גילאי : 99)בנים (6וקבוצה ) בנות (5קבוצה 
  )וממדי סיכון נוספים, כלל

  ;ליווי ועוד, תהליך, סיבות: הספר- מביתדיון בתהליך הנשירה .1

האם עובדים בשכר ועמדות כלפי ; הצרכים בנושא זה; העיסוק המרכזי שלהם כיום: תעסוקה כיום .2

  ;העבודה בשכר

  ;ועוד? הצרכים בנושא זה? טיב הקשר? עם מי נמצאים בקשר: קשר עם מערכת השירותים .3

 ;תכניות לעתיד .4
 . יחסים במשפחה .5
  

, 70-ממשפחות עולי שנות ה, 18-15גילאי , ות יחדבנים ובנ: 7קבוצה 
  הלומדים במסגרות נורמטיביות

 ;הגורמים שמביאים להצלחה בלימודים .1
 ; מעורבות והשתלבות חברתית .2
 ;תכניות וציפיות לעתיד .3
  ;90- לבין עולי שנות ה70-והאם קיימת שונות בין עולי שנות ה, זהות .4

  ;דיםעבודה בשכר והשלכות על ההתמודדות עם הלימו .5

 ;ל"עמדות כלפי צה .6
 ;פעילות פנאי ופעילות בלתי פורמלית .7
  .יחסים במשפחה .8

  

   90-סטודנטים יוצאי קווקז עולי שנות ה: 8קבוצה 
 ;הספר התיכון-חווית בית .1
האם לומדים את , צרכים, האם הרגישו מוכנים: תיכוני-הלימודים באוניברסיטה או במוסד על .2

  ;התחום שרצו

 ; חברתיתמעורבות והשתלבות ; זהות .3
 .היחסים המשפחה .4
  

  ספר עתיר תלמידים עולים יוצאי קווקז-צוות מורים בבית: 9קבוצה 
 ;הספר בעקבות קליטת התלמידים יוצאי קווקז-השינויים שקרו בבית .1

                                                 
הרציונל העומד מאחורי ההחלטה לקיים קבוצות נפרדות לבנים ובנות הוא ההבדלים המשמעותיים בין    99

תכניות לעתיד וקשר עם מערכות , כגון עיסוק בהווה, המינים בקרב יוצאי קווקז בנושאים שיידונו בקבוצה
ובחינה מעמיקה יותר את זווית הראייה של , ות יאפשר יצירת אווירה פתוחהדיון נפרד לבנים ובנ. השירותים

  .כל אחד מהמינים
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 ;הספר-שילוב אנשי צוות יוצאי קווקז בצוות בית .2
  ;הקשר עם ההורים .3

 ;ל אפשריותבעיות או אתגרים ביחס לתלמידים יוצאי קווקז ודרכי טיפו .4
  .דיון בעקבות מגמות עיקריות ממצאי המחקר .5

  

  א לתלמידים עולים יוצאי קווקז"צוות מורים מתכנית פל: 10קבוצה 
  ;דרכי העבודה של התכנית .1

 ;שילוב אנשי צוות יוצאי קווקז בתכנית .2
  ;הקשר עם התלמידים וההורים .3

 ;תבעיות או אתגרים ביחס לתלמידים יוצאי קווקז ודרכי טיפול אפשריו .4
 .דיון בעקבות מגמות עיקריות מממצאי המחקר .5
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