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חממה עסקית לנשים



 



 פתח דבר

 

כנית ות –  חממה עסקית לנשי�– מחקר המסכ� מפעל מיוחדאנו שמחי� להגיש לעיונכ� 

של הקימה חממה עסקית העמותה  .העמותה להעצמה כלכלית לנשי�  היא פרי יוזמה שלש

ונועדה ,  המפעילות עסקי� בכל רחבי הצפו�,יהודיות וערביות , בתחילת דרכ�נשי� יזמיות

 . 2009�2007התכנית פעלה בשני� .  יוזמותיה�ולפתח את   בה� לתמו�

 

 זמ� בפיתוח העסק כתוצאה מאי יע להשקנתקלות בחסמי� רבי� כשה� רוצותנשי� יזמיות 

סיוע לעסקי� קטני� בראשית דרכ� הוא . במשק הביתהעבודה  בילדי� וגידולנטל בהשוויו� 

רבות הגידול בכוח האד� ובהכנסות של עסקי� אלה תורמי� שאינטרס של המדינה מאחר 

מוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר� למפעלי� מיוחדי� אישר את מימו� ה. לפיתוח הכלכלה

  מיועדת ליזמיות משני המגזרי� ומשתלבת ביעדי� של המוסד, כנית בהיותה חדשניתוהת

 . ישראל  בפיתוח מודלי� לשילוב נשי� בכלכלת

 

יי� ה מתו� כוונה לסייע לה� להגדיל  את הסיכו קשיי פרנסשיש לה�כנית השתתפו נשי� ובת

קבועות ועוד    נשי� יזמיות71  –מנו את שיעורי ההכנסה מלהגדיל ולהצלחת העסק ושימורו  

במתכונת נייחת וניידת לפי מאפייני   החממה העסקית פעלה.  יזמיות על בסיס מזדמ�100

,  ימי עיו� וסדנאות בנושאי� כלליי� וספציפיי�בה�,   סיפקה מגוו� שירותי�החממה. העסק

שירותי   שירותי� נלווי� כגו�, עו� עסקי קבוצתי ואישייי,  בקבוצות קטנות)ינג'צקואו(אימו� 

 .ארגו� ירידי� ואירועי מכירותועזרה בגיוס שירותי� משלימי� , ווקייש/עו� משפטייי

 

 לקבלואפשרה   חיפהעל עכו נוס�  ואת שירותי החממה לכרמיאל  הצליחה לבזר  כניתו הת

רוב היזמיות שנרשמו לחממה ונעזרו בה ה� נשי� שפנו . � העסקעו� אישי במקו� שבו ממוקיי

ערביות ה ובקרב, עור גבוה של חד הוריותי שבקרב היהודיות היה. למדיליזמות בגיל מבוגר 

 .וה� דיווחו על מצב כלכלי קשה של המשפחה שבעליה� אינ� עובדי�  רבותהיו

 

 חנות כלי ,מכולת (פי מסחר ענכגו�, בתחומי� מגווני�משתתפות החממה הקימו עסקי� 

אירוח , )עיסוי ,קוסמטיקה( שירותי� אישיי� ,)צילו�, עיצוב  ( שירותיי� עסקיי�,)כתיבה

 .)גידול דבורי�, גידול זעתר (חקלאות וחינו�ו  תכשיטנות,מזו�ו

 

מהמחקר עלה כי מגוו� השירותי� שסופקו למשתתפות תר� מאוד לפיתוח� האישי והעסקי 

 שיעור .שימור עסקי� בתקופה של משבר כלכלי מהווה הצלחה. קי�ותר� לשימור העס

בתו� . להגדיר כטובות עד בינוניותאת התוצאות העסקיות אפשר . העסקי� שנסגרו היה נמו�



מצב עסקי התקדמות רבה של העסק ועל היהודיות דיווחו על    מהמשתתפות53%הפרויקט 

 כשליש. המשתתפות הערביותמ בלבד 16%� בהשוואה ל,טוב או בינוני במהל� השנה האחרונה

. את העסק שלה�   לחודש והצליחו לקד�ח"ש 4,000�יותר מהרוויחו בממוצע ) 34%(

הצליחו לקד� בצורה בולטת את עסקיה� ולהפו� אות� לעסקי� מבוססי� אחדות משתתפות 

  מהמשתתפות האחרות עדיי� הרוויחו מעט בסיו�42%. המספקי� עבודה למועסקות נוספות

 .החממה ולא הצליחו לקד� את העסק

 

 אפשר, )למדיה חלשה יואוכלוסילמדי מש� זמ� הפעלה קצר ( בהתחשב באילוצי התוכנית

חממה הצליחה במידה לא מבוטלת לעמוד במשימה של קידו� העסקי� של הלהערי� ש

,  השפעה מצטברת על ההצלחה העסקיתהיתהלהשתתפות בפעילויות החממה . משתתפות בה

 להצלחה העסקית של הסיכויי� את והגבירה,  קבוצת תמיכה רגשית ועסקיתוותההיהיא 

 .העסק

 

שבה�  , מרכזי� אזוריי�שלכנית ופיתחה העמותה ת, עסקיתהכנית המש� לחממה וכת

 קרוב למחצית . המתבססי� על צורכי העסקפעילויות ושירותי�ליזמיות  להינת� יוסיפו

  .כנית ההמש�וגילו עניי� בהצטרפות לת  משתתפותהמ

 

 , לעובדי העמותה להעצמה כלכלית לנשי� על הגשמת חזו�:תודתנו נתונה לכל השותפי�

 . בחממההשתתפולחברי ועדת ההיגוי ולנשי� הרבות ש, לעומדת בראש� איילת אילני

 

�. כנית במקצועיות רבה מטע� הקר� למפעלי� מיוחדי�ושליוותה את הת, תודה ג� לטניה לי

  כנית במטרהו אשר השכיל להערי� במקצועיות רבה את הת,ר שוקי הנדלס"תודה מיוחדת לד

 .לסייע בפיתוחה ולעמוד על כל מרכיביה והשפעותיה

 

 .אנו מקווי� שהתכנית תוטמע באזורי� נוספי� באר� ותסייע לקהילות נשי� נוספות

 

 

 

 מוראי �שרית ביי�

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�

 



 חברי ועדת ההיגוי

 

  מנהלת העמותה להעצמה כלכלית לנשי�–אילני איילת 

      IBA סגנית נשיא –אלה אלקלעי 

 תל אביב, ל  דיזנגו� סנטר" מנכ–אלו� פיל� 

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,  מנהלת החממה העסקית–חנה רמות 

� המוסד לביטוח לאומי,  מרכזת מפעלי� מיוחדי�– טניה לי

 גות בנגב מרכז מנדל למנהי–יעקב שטיינברג 

 המוסד לביטוח לאומי,  האג� להבטחת הכנסה–סימה חבר 

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,  מנהלת החממה הניידת–בכריה �פיירוז יאסי�

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,  מנהלת כספי�–רות גור 

  חוקר מלווה–ר שוקי הנדלס "ד



 

 



 תמצית

 
 

הוקמה העמותה . העצמה כלכלית לנשי� על ידי העמותה לפותחה החממה העסקית תכנית

האסטרטגיה . באר� כלכלי במעמד הנשי�ולהביא לשינוי חברתי במטרה בחיפה  1997בשנת 

ההחלטה להתמקד בתחו� .  עסקי� זעירי�בפתיחת סיוע לנשי�יתה שהעמותה בחרה בה הי

 הנמו� של יזמיות בישראל ומהרצו� להסיר חסמי� שאית� שיעורהיזמות נבעה מה

 החממה העסקית נועדה תכניתהמטרה של . דדות נשי� המנסות להקי� עסקי� חדשי�מתמו

להבנות ולשכלל את השירותי� המכווני� לנשי� שפתחו עסקי� והיו בקשר ע� העמותה 

 .  נשי� שנבחרו מקרב יזמיות אלה70� הניסיונית יועדה לתכניתה. להעצמה כלכלית לנשי�

 

, � בעסקי� זעירי� שבה� נית� דגש על שיווקמתמחיההחממה התמקדה בהצעת שירותי� 

 יועדה תכניתה. רישות והעצמה, תמיכה, ניהול עסקי ופיננסי, כולל כניסה לשווקי� חדשי�

ויועדה , ה� באזור חיפה וה� בגליל, למגוו� רחב של יזמיות המפעילות עסקי� בכל רחבי הצפו�

כולל פעילות החממה , לות העמותהחשוב לציי� כי פעי. ליזמיות במגזר היהודי ובמגזר הערבי

 מעורבות המיועדות תכניות.  יהודיות וערביות:מיועדת לכלל הנשי� היזמיות, העסקית

ועובדה זו מייחדת את פעילות העמותה בכלל , לאנשי� משני המגזרי� ה� נדירות בישראל

 . ואת פעילות החממה העסקית בפרט

 
 �מי עיו� וסדנאות המיועדי� לכלל י: של שירותי�  שילובהוא חממה בייחוד נוס

 וייעו� ; ייעו� קבוצתי;ינג בקבוצות קטנות’ קואצ; סדנאות בנושאי� ספציפיי�;המשתתפי�

 ה� :סל השירותי� שהורכב במסגרת החממה התבסס על הנחה של צרכי� משולבי�. אישי

עסק הפרדה בי� הקביעת סדרי עדיפויות וה� צרכי� של , צרכי� של ייעו� עסקי קונקרטי

 . וה� צרכי� של העצמה, והמשפחה

 

ה של  החממה העסקית תוכנ� כמחקר הערכה משולב הכולל בחינתכניתמחקר ההערכה של 

 מחקר" על מודל של התבסס המחקר. תהליכי העבודהת בחינכמו ג� , תכניתתוצאות ה

 וא� משנות ה אלא מלוות אותתכניתמהתוצאות ההערכה אינ� מנותקות , כלומר, "פעולה

 התבססה על דוחות ביניי� שבה� נית� תכניתהבחינה השוטפת של ה.  בהתא� לצור�הותא

במסגרת המחקר נבחנו נושאי� שוני� . היזו� חוזר לפעילות השוטפת בתחומי� השוני�

,  להרכב�,תכניתת המשתתפות בולהיק� האוכלוסי, תכניתהקשורי� לתהליכי המיו� ל

י� והאיכותיי� ולאיתור המשתני� המשפיעי� להשגת היעדי� הכמותי, לתמהיל השירותי�

 . על הצלחת� של נשי� יזמיות



 

 תכניתהשתתפו ב� הכול בס. תכניתאוכלוסיית המחקר העיקרית כללה את משתתפות ה

כולל  – משתתפות ערביות 28� משתתפות יהודיות ו43 –  משתתפות71בשלביה השוני� 

100�נבחנו במחקר ההערכה כ, �בנוס.  בתחילתה או במהלכהתכניתמשתתפות שנשרו מה 

מאזור הצפו� שקיבלו ייעו� או הכשרה על בסיס מזדמ� מצוות היועצי� והמנחי� של  יזמיות

 . הניסוייתתכניתהחממה בתקופת ההפעלה של ה

 
 90 – קבוצת ביקורת פנימית: נתוני אוכלוסיית המחקר נבחנו מול שלוש קבוצות ביקורת

צמה כלכלית לנשי� ולא הצטרפו לחממה מסיבות יזמיות שהיו בקשר ע� העמותה להע

יזמיות באזור הצפו� שלא היו בקשר ע� העמותה נשי�  56 –  קבוצת יזמיות חיצונית;שונות

, בנוס�.  יזמי� גברי� באזור הצפו�52 –  וקבוצת יזמי� חיצונית;להעצמה כלכלית לנשי�

יצוניי� העוסקי� בתחו� יועצות החממה ויועצי� ח, נבדקו במחקר ההערכה ג� צוות החממה

 .היזמות

 

כל האוכלוסיות שהשתתפו במחקר ההערכה רואיינו באמצעות ראיונות טלפוניי� שנערכו על 

משתתפות החממה . כל השאלוני� תורגמו לערבית. ידי חברה המתמחה בראיונות מסוג זה

ו הקבוצות האחרות רואיינ. רואיינו שלוש פעמי� במהל� פעילות החממה ולאחר סיומה

נערכו ראיונות עומק ע� משתתפות , בנוס�.  ולאחר סיומה,במהל� הפעלת החממה: פעמיי�

ונערכו תצפיות על מגוו� , ע� יועצות החממה וע� יועצי� חיצוניי�, ע� צוות החממה, בחממה

 .פעילויות החממה

 

 יזמיות – "חלשה" החממה העסקית יועדה לאוכלוסייה שהוגדרה כאוכלוסייה תכנית

לא התקבלו לחממה יזמיות . העסק שהקימו עדיי� לא התבססשעסקי� זה מקרוב ושהקימו 

.  אינ� זקוקות לשירותי החממהשה�בעלות עסקי� מבוססי� או יזמיות שעל פניו נראה היה 

 גויסה אוכלוסייה שהתאימה ברובה להגדרה זו של תכניתהממצאי� מצביעי� על כ� של

50� ל40 ושליש בי� ,50מעל גיל מהמשתתפות  שליש(גיל גבוה יחסית : אוכלוסייה חלשה(; 

של ) 54%(ד ו גבוה מאשיעור ;)שליש(הוריות �של משתתפות יהודיות חד) שליש( גבוה שיעור

שיש ) 37%( גבוה של משתתפות ערביות שיעור, משתתפות ערביות שבעליה� אינ� עובדי�

 על מצב כלכלי ותדווחהמ) 60%(של משתתפות  גבוה שיעור ;במשפחת� אנשי� ע� מוגבלויות

 גבוה של שיעור ;של משתתפות שאי� לה� מכונית) מחצית(עור גבוה י ש;המשפחהשל קשה 

 גבוה של משתתפות שיעור ו;משתתפות חסרות ניסיו� מקצועי בתחו� שבו פתחו עסקי�

   .ניסיו� ביזמותאי� שלהוריה� ולמשפחת� ) 81%(



 

הקושי . החממה זכה להצלחה חלקית בלבדהשילוב של משתתפות יהודיות וערביות במסגרת 

  המשותפות ליהודיות וערביות התנהלו בשפה העבריתתכניותה. העיקרי נבע מקשיי שפה

הקושי .  חלק מהמשתתפות הערביות התקשו להשתלב בפעילויות המשותפותועקב כ�

ינג שההשתתפות בה� ' משותפות בא לידי ביטוי בולט בקורסי הקואצתכניותלהשתלב ב

בעיות שונות שאית� בפני חברות הקבוצה ג� מוכנות לחשו� , בצד ידע בעברית, תדורש

קושי נוס� נבע ממגבלות של ניידות שהיקשו על הגעת� של . מתמודדות המשתתפות

 חלק מהמשתתפות �הקשיי� נבעו ה� מטיב העסקי� . משתתפות ערביות לחלק מהפעילויות

ה שלא נית� לסגור אות� במועד שבו הערביות הפעילו עסקי� בתחומי המסחר וההארח

, וה� מהפיזור הגיאוגרפי הרחב של המשתתפות הערביות,  הפעילות בחממההתקיימה

 .מספק של תחבורה ציבורית�הלאמענה המ בהגעה בשל היעדר רכב פרטי והקושימ

 

 משותפת כדוגמת החממה מחייב תכנו� תכניתשילוב של משתתפות יהודיות וערביות ב

 כ��כמו .הפעילויות המשותפות לשני המגזרי� וה� של הפעולות הנפרדות  ה� של, מוקד�

 תכניתובחירת המועמדות ל, היק� הפעילויות המשותפות והנפרדותשל מחייב תכנו� השילוב 

תכנו� כזה יאפשר להתאי� בצורה . בהתא� לנטיית� להשתת� בפעילויות משותפות ונפרדות

 . רותי�אופטימאלית בי� הביקוש לבי� היצע השי

 

 משתתפות סגרו שמונהרק .  סגירת עסקי� בקרב משתתפות החממה היה נמו� יחסיתשיעור

 בחשבו� שמדובר בעסקי� מביאי�כאשר .  במהל� הפעלת החממה או בסיומהיה�את עסק

� עסקיהנית� להצביע על תרומה של החממה לשימור , חדשי� של אוכלוסייה חלשה יחסית

 לכ� יש לצר� את האופטימיות הניכרת של רוב המשתתפות . המשתתפות שהצטרפו אליהשל

 . באשר לסיכויי השרידות של עסקיה�

 

שליש כנמצא כי . בבחינת מדדי ההצלחה העסקית של המשתתפות התוצאות היו מעורבות

. והצליחו לקד� העסק שלה� במהל� השתתפות� בחממה, ח" ש4,000הרוויחו בממוצע מעל 

את עסקיה� לעסקי� מבוססי� המספקי� עבודה להפו� כמה ממשתתפות אלה הצליחו 

 מהמשתתפות האחרות עדיי� הרוויחו מעט בסיו� החממה ולא 42%. למועסקות נוספות

 שקידמו את העסק במידה מסוימת משתתפותהשאר התפלגו בי� . הצליחו לקד� את עסקיה�

הוגדר כטוב שלה�   שמצבו הכלכלי של העסקמשתתפותלבי� ,  נמוכי� נותרוא� הרווחי� עדיי�

. א� העסק לא התקד� כלכלית במהל� ההשתתפות בחממה, יחסית כבר בעת הכניסה לחממה

אוכלוסייה במ� הפעלה קצר יחסית ושהתבטאו בז , החממה העסקיתתכניתעל רקע אילוצי 



הקידו� ת נית� להערי� שהחממה הצליחה במידה לא מבוטלת לעמוד במשימ, חלשה יחסית

בהערכת הקידו� העסקי  ובהערכת השרידות של העסקי�.  החממההעסקי של משתתפות

ד על הפיתוח ו שהקשה מא2008 בחשבו� את המשבר הכלכלי באר� בשנת להביא יש ,שלה�

   .העסקי

 

התפלגות ההשתתפות . נמצאו הבדלי� ניכרי� בהיק� השימוש והמיצוי של שירותי החממה

 והיק� הייעו� האישי נע ,גישות פ30�י� לשתבפעילויות הקבוצתיות במסגרת החממה נעה בי� 

בדיקת הגורמי� המשפיעי� על היק� ההשתתפות בחממה .  שעות ייעו�21� לשתי�בי� 

שני המשתני� העיקריי� היו . השפיעו על היק� ההשתתפות מלמדת כי רק משתני� ספורי�

משתתפות שהשתתפו בחממה מראשיתה . הוותק בחממה והשיו� המגזרי של המשתתפות

 .משתתפות יהודיות נטו יותר לנצל את שירותי החממה ולהשתת� בפעילויות שאורגנו על ידהו

 

 הייתה אחת חממה להצלחה העסקית של המשתתפותהשתתפות בה של המידת תרומ

הממצאי� הצביעו על כ� שהיק� ההשתתפות בפעילויות . מחקר ההערכהבמשאלות המפתח 

מובהק למצב הכלכלי של  מתא�לו שהיה הקבוצתיות של החממה היה המשתנה העיקרי 

נראה שלהשתתפות בפעילויות החממה יש . תכניתהעסק ולהתקדמות הכלכלית שלו במהל� ה

הכשרה וליווי של השפעה מצטברת על ההצלחה העסקית ונדרשת כנראה רמה מסוימת 

   .קידומולשיביאו לפיתוח העסק ו

 

ביות הייתה פחותה מזו של נמצא כי ההצלחה הכלכלית של המשתתפות הער, נוס�ב

 . המשתתפות היהודיות

 
 צור� בהיערכות לקראת פתיחת החממהה.  הניסויית של החממה היה שנתיי�תכניתמש� ה

חלק .  חודשי�20�סימאלי בחממה הגיע בפועל לקהביא לכ� שמש� זמ� ההשתתפות המ

מהל� ברק  תכניתנרשמו לשה�  תקופה קצרה יותר מאחר תכניתמהמשתתפות השתתפו ב

 מראשיתה תכניתותיקות שהצטרפו לו על כ� שהמשתתפות המצביעי�הממצאי� . הפעלתה

, בנוס�. הצליחו לבסס את העסק שלה� ולקד� אותו יותר ממשתתפות שהצטרפו מאוחר יותר

טוב מספיק  כי מצב העסק שלה� אינו כוהמשתתפות הערי מרבית תכניתע� סיו� הנמצא כי 

ממצאי� אלה . שיג את היעדי� שקבעו לעצמ� ולבסס את העסקה� עדיי� לא הצליחו להוכי 

התנאי להמש� א� מומל� כי , ואחרי� מצביעי� על הצור� בהארכת מש� זמ� הפעלת החממה

 לפעילות יה�עמדו בהתחייבויותימשתתפות  לכל אורכה יהיה שהתכניתההשתתפות ב

 .מינימאלית ולעמידה בדיווחי� הנדרשי�



 

 כאשר במהל� , היא אופיינה בגמישות ניכרתככזו.  ניסוייתכניתתמה הוגדרה כ החמתכנית

 פותחו פעילויות חדשות בהתא� לצרכי� ולביקוש של המשתתפות ונסגרו פעילויות תכניתה

לא התקבלו . הגמישות באה לידי ביטוי ג� בתהליכי המיו� והקבלה. שלא היה לה� ביקוש

וא� ,  שעדיי� לא הצליחו להקי� עסקמועמדותאו  מועמדות בעלות עסקי� מבוססי� תכניתל

בתהלי� מיו� זה . נעשה מאמ� לקלוט לחממה את רוב המועמדות שרצו להצטר� אליה, זאת

המוטיבציה והיכולת שלה� או ש,  ג� מועמדות שהפוטנציאל העסקי שלה�תכניתגויסו ל

 . הוערכו כנמוכי� יחסית,לעמוד בדרישות של החממה

 

ה יהתהלי� הראשו� הוא הבנ. גש רב יותר על שני תהליכי�המסקנה היא שיש צור� לשי� ד

ההסכ� בי� החממה למשתתפות יכלול רצוי ש. רבה יותר של תהליכי הקבלה והפעילות

לעמוד  והתחייבות יקבעו מראשיהתחייבות של כל משתתפת לקחת חלק בפעילויות ש

ני הוא הגמשת התהלי� הש. בדרישות שייקבעו כגו� דיווח על תזרי� המזומני� של העסק

משתתפות שונות יכולות .  בהכרח להיות אחידאמורהחוזה ע� המשתתפות אינו . הפעילות

הגדרה מראש של היקפי הפעילות .  על בסיס שונה של היקפי פעילותתכניתלבקש להצטר� ל

 . כל אחת מהמשתתפות תאפשר לתכנ� טוב יותר את סל השירותי� של החממהעבור וסוגיה 

 

ייעו� כללה ו, ינג קבוצתי'כולל קואצ,  כללה פעילות קבוצתית מסוגי� שוני�הפעילות בחממה

 בי� היק� ההשתתפות שהמתא� הראוהממצאי� . אישי שהתבצע בעסק או מחו� לעסק

 מהמתא� חזק בהרבה ההי, התקדמות של העסקלבפעילות הקבוצתית להצלחה הכלכלית ו

ממצאי� אלה . י ההצלחה הכלכליתבי� היק� הייעו� האישי שקיבלו המשתתפות לבי� ממד

לפיתוח אישי ועסקי של  מחזקי� את המסקנה בדבר חשיבותו של סל שירותי� משולב

 ייעו� ; פעילויות בקבוצות קטנות;פעילויות בקבוצות גדולות: משתתפות החממה הכולל

 . וייעו� אישיקבוצתי
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 מבוא

 

הוקמה בשנת העמותה .  החממה העסקית פותחה על ידי העמותה להעצמה כלכלית לנשי�תכנית

העמותה האסטרטגיה ש. באר� כלכלי במעמד הנשי�ולהביא לשינוי חברתי בחיפה במטרה  1997

נמצאות נשי� ה או המשתייכות לאוכלוסיות חלשותבעיקר לנשי� , סיוע לנשי�יתה בחרה בה הי

ההחלטה להתמקד בתחו� היזמות נבעה . )Micro enterprise( לפתוח עסקי� זעירי� ,יבסיכו� חברת

 הנמו� של יזמיות בישראל ומהרצו� להסיר חסמי� שאית� מתמודדות נשי� המנסות שיעורמה

 להקי� עסקי� חדשי�

)Lerner & Hendeles, 2002.( העמותה פועלת במספר תחומי�: 

 שעות 140 כוללת הכשרה עסקית מעמיקה של תכניתה". עסק משל� "תכניתפיתוח וביצוע של ה .א

 השתתפו 2006עד לחודש מר� .  לנשי� המתכננות לפתוח עסקי�לימוד הנפרסות לאור� שנה

 נשי�1,150 תכניתב
1
שיעור הנשי� שפתחו עסקי� עמד על . בפעילות עסקיתהחלו  360מתוכ� ו 

32% �: הראה לדוגמ (ת בקורסי� ליזמותשל פתיחת עסקי� בעקבות השתתפו גבוה יחסית שיעור 

 ההצלחתמידת נער� מחקר הערכה מקי� שבדק את " עסק משל� "תכניתעל ה). 2006, הנדלס

 ). 2007, סער(

הקר� מתנהלת בשותפות ע� קר� קורת . הקמת עסק או פיתוחולש� קר� הלוואות זעירות לנשי�  .ב

הלוואה ממוצעת מהקר� . מהקר� הלוואה נשי� קיבלו 650� כ2008עד מחצית שנת . ובנק הפועלי�

היתרו� .  את ההלוואות)או מחזירות( החזירו )96% ( והרוב הגדול של הנשי�ח"ש 15,000עמדה על 

 תכניתבקבלת ההלוואות יש עדיפות לבוגרות ה. ערבי�לאי� בה דרישה לביטחונות או שקר� הוא ב

 .אינה תנאי הכרחי לקבלת הלוואהבה א� ההשתתפות , "עסק משל�"

ולמקבלות " עסק משל�"יתוח מגוו� שירותי� להעמקת הידע העסקי והשיווקי לבוגרות פ .ג

 וכ� פיתוח מיומנויות ,שיווקי ומשפטי,  העמותה מציעה שירותי ייעו� עסקי2003מאז . הלוואות

 .ושיפור המוצר או השירות

ריינות סכו� לעתיד ואויח "תכניתה החלה העמותה להעצמה כלכלית לנשי� בפיתוח 2008בשנת  .ד

לסייע  לעזור לנשי� באוכלוסיות חלשות לחסו� לקראת הקמת עסק או השמטרת" פיננסית

 . עסקיה�ת ליזמיות קטנות לחסו� לקראת הרחב

 

  החממה העסקיתתכניתתיאור 

שקיבלו בעבר  לנשי� המכווני� להבנות ולשכלל את השירותי� נועדה" החממה העסקית "תכנית

 נשי� שנבחרו מקרב 70� הניסיונית יועדה לתכניתה. ית לנשי�שירותי� מהעמותה להעצמה כלכל

מקרב יזמיות שקיבלו הלוואה באמצעות שנבחרו או , שפתחו עסקי� זעירי�" עסק משל�"בוגרות 

 שקיבלו נוספות יזמיות 100�כ הניסויית תכניתהנוס� למשתתפות הקבועות בחממה כללה . העמותה

 ).1ה תרשי� רא (תכניתשירותי� לא קבועי� במסגרת ה

                                                 
1
 �1,300כ" עסק משל�" השתתפו בתכנית 2009 ועד אפריל 2006מאז מר� , על פי נתוני העמותה להעצמה כלכלית לנשי�  

 .נשי� נוספות
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 כללו בחממה העסקיתנהשירותי� ש :1תרשי� 

 
 

 

 פתיחת ;דגש על שיווקשבה	 נית� עסקי	 זעירי	 להייתה להציע שירותי	 מתמחי	  תכניתב הכוונה

חלק מהמשתתפות קיבלו הרישות והעצמה ש,  והמש� התמיכה; ניהול עסקי ופיננסי;שווקי	 חדשי	

 ". עסק משל� "תכניתבמסגרת 

 

 החממה העסקית יועדה למגוו� רחב של יזמיות המפעילות עסקי	 בכל רחבי הצפו� והיא יועדה תכנית

כולל פעילות החממה , חשוב לציי� כי כל הפעילות של העמותה. יהודיות וערביות כאחדליזמיות 

 משני יזמי	ת המיועדות ל מעורבותכניות. יהודיות כערביות, מיועדת לכלל הנשי	 היזמיות, העסקית

ועובדה זו מייחדת את פעילות העמותה בכלל ואת פעילות החממה , המגזרי	 ה� נדירות בישראל

   .העסקית בפרט

 

הפיזור הרב של האוכלוסייה הפוטנציאלית הביא לרצו� לבזר את מיקו	 השירותי	 הניתני	 

, ותה להעצמה כלכלית לנשי	במרכז בחיפה שבו ממוקמת העמרק כ� שה� לא התמקדו  ,למשתתפות

 מת� ייעו� לאפשר כוונה הייתה , בנוס� .ישובי	 נוספי	 כמו כרמיאל או עכוי באלא ג	

 

 

על   נשי	 המתאפיינות בקשיי פרנסהתכניתהכוונה הייתה לכלול ב.  שבו ממוק	 העסקאתראישי ב

והוא " דר� המל�"שהעסק שלה� עלה על  יזמיות .לסייע לה� להגדיל את סיכויי הצלחת העסקמנת 

 .תכניתל צורפויציב ורווחי לא נחשב ל

 

 נשי� ביזמות

קשיי	 וחסמי	 רבי	 בתעסוקה בכלל ובתחו	 לנשי	 יש כ� שבהשוואה לגברי	 אי� עוררי� על 

 � גברי	 שאינלעומת גבוה יותר של נשי	 שיעור ב:באי	 לידי ביטויאלה קשיי	 . היזמות בפרט

 גבוה יותר של מועסקות במשרות שיעורב ;בוה יותר של מובטלות גשיעורב ; בכוח העבודהותמשתתפ

 ).2005, שכה המרכזית לסטטיסטיקההל (גברי	מזה של נמו� השכר ב ו;חלקיות

 

 :שירותי ליבה
 פיתוח עסקי. 1
רישות , העצמה. 2

חברתי וכישורי 
 חיי	

 :שירותי� נוספי�
 הלוואות. 1
 סבסוד ניהול חשבונות. 2
 סבסוד ייעו� משפטי. 3

שירותי ייעו� חד פעמיי�

 :תוצרי� נוספי�
רה בגיוס שירותי	 עז. 1

, פרסו	,  דפוס�משלימי	 
 'תמיכה טכנית וכו

 ירידי	 ואירועי מכירות. 2
גיבוש קבוצות יזמות . 3

 אזוריות
 גיוס שירותי מתנדבי	. 4
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משאבי� כספיי� בגיוס  חסמי� : גברי� מאלו הניצבי� בפנינשי� יזמיות עומדות בפני חסמי� רבי�

פיתוח העסק זמ� בי� ממגבלות בהשקעת וחסמי� הנובע ;ממקורות שוני� לפתיחת עסק ופיתוחו

 השוויו� בחלוקת נטל הטיפול בילדי� ובמשק הבית� מאיכתוצאה

 Murry & Ferguson, 2001) Minniti, Arenius & Langowitz, 2005; Kraus, 2003; Verheul, 

Van-Stel & Thurik, 2004; (. 

 

, לוט�(י� ערביות או נשי� עולות יותר כאשר מדובר בקבוצות מיעוטי� כמו נשאלה בולטי� חסמי� 

 ).  Lerner & Hendeles , 1996 ;2001,  ורצברגר;2005

 

 GEM) Global Entrepreneurship יבסקר לידי ביטוי ג� והקשיי� של נשי� בתחו� היזמות בא

Monitor(,בכ י� המתבצעי� רב שנתיי� סקר�, לאור� זמ�ו ,בכל הסקרי� .ישראלכולל ב מדינות 40

  .)Gem, 2008(יעור היזמות בקרב גברי� היה כמעט כפול משיעור היזמות בקרב נשי� שעלה כי 

 

כלומר יזמות הנובעת , "המתבצעת תו� ניצול הזדמנות"בי� יזמות  נעשתה הבחנה GEMבמחקר 

. עדר� של אלטרנטיבות אחרותיחברתי עקב ה�לבי� יזמות המתבצעת מתו� כורח כלכלי, מתו� בחירה

רק במסלול היזמות נבעה מכורח ולא של נשי� שליש מהמקרי� הבחירה ב כמעט הממצאי� הראו כי

 .  חופשיתמבחירה

 

כצפוי נמצאה רמה גבוהה של יזמות מתו� כורח במדינות המתפתחות לעומת רמה נמוכה של יזמות 

 ;פיתוח כלכליה נמוכה יחסית של  ברמ:מתאפיינותהמדינות המתפתחות . כזו במדינות המפותחות

  ;עדר מערכת תומכת ברווחה חברתיתי בה; התלויה פחות בסחר חו�בכלכלה

 

יזמות מתו� בחירה אפיינה יותר את המדינות שבה� נמצאו פחות . ובעוצמה כלכלית נמוכה של נשי�

קיי� בה� שיעור גבוה יותר של פעילות ש, מגבלות ממשלתיות המשפיעות על פעילות החברות

 . בה� הערכה גבוהה כלפי יזמי�וקיימת") מלאכי�("משקיעי� פרטיי� 

 

נמצא , בי� המשתנה הבודק את היחס בי� נשי� יזמיות לגברי� יזמי� לבי� שיעור היזמות הכולל

ככל שמדינה התאפיינה בשיעור גבוה יותר של יזמות כוללת כ� , כלומר. 0.51 חיובי מובהק של מתא�

ית� ללמוד מכ� כי מדינות מתקשות נ. היה גבוה יותר, מתו� כלל היזמי�, שיעור הנשי� היזמיות

 .להגיע לשיעור גבוה של יזמות ללא השתתפות מוגברת של נשי�

 

חלק מהמדינות שבה� נרש� שיעור גבוה של נשי� יזמיות התאפיינו ברמה גבוהה של יזמות מתו� 

 יופיעו בשכיחות גבוההלתחומי היזמות  נית� להניח כי מגבלות תעסוקתיות הדוחפות אנשי�. כורח

. בכניסה לשוק העבודהשל נשי� יותר הרבי� חסמי� עקב ה ,גברי�לעומת  ,נשי�בקרב יותר 

שהגיעו לתחו� מתו� רצו� לנצל הזדמנויות , ביחס ליזמי�, שיעור היזמיות.  הנחה זואימתוהממצאי� 
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ביחס , בקרב אוכלוסיית היזמי� שהגיעו לתחו� מתו� כורח הגיע שיעור היזמיות. 0.48עמד על 

הגיע ליזמות מתו� , גבוה במידה ניכרת מזה של גברי�, מכא� ששיעור גבוה של נשי�. 0.67�ל, �ליזמי

 & Gem, 2008; Lerner(ממצא זה היה נכו� ג� בישראל . כורח ולא עקב רצו� לנצל הזדמנויות

Hendeles, 2002.(  

 

לעסקי� סיוע  שההנחה היא.  סיוע לעסקי� בדר� של חונכות מקובלות ונפוצות בכל העול�תכניות

מאחר והגידול בכח האד� ובהכנסות של עסקי� אלה הוא אינטרס של המדינה קטני� בראשית דרכ� 

 שהגיעו למסקנה OECDהערכה זו מקובלת ג� על מדינות ).  (Wood, 1999תורמי� לפיתוח הכלכלה

 ).OECD, 1998(שהיזמות הזעירה מהווה מנוע צמיחה חשוב וחיוני 

 
 

 זמות בישראל לעידוד היתכניות

 :העידוד הממשלתי והציבורי בישראל לפיתוח היזמות בא לידי ביטוי במספר מישורי�

 

   פועל בשני� האחרונות שירות התעסוקה:עידוד מובטלי� ומועסקי� להיכנס לתחו� היזמות

כמסלול כניסה משלה�  עסק עצמאי י�אפשרות להק לבחו�מובטלי� הרשומי� בשירות יית להפנ

לשירות , ת לרשות לעסקי� קטני� ובינוניי�ו משותפתכניות ולצור� זה פותח. לשוק העבודה

המיועדי� ת קורסי� ליזמות והמשלב תכניות, "יזמות בנגב" ו"יוזמי� עסק ":ת"התעסוקה ולתב

 תכניתה. למובטלי� הרשומי� בשירות התעסוקה ע� חונכות למשתתפי הקורסי� שהקימו עסקי�

  אלותכניותבמחקרי הערכה שנערכו על . )י"מט ( ברחבי האר�יזמותטיפוח מופעלת על ידי מרכזי 

  לבדיקת התאמה למרכזי טיפוח יזמותנמצא כי קרוב למחצית המופני� 

 

ולאחר סיו� קורס היזמות דיווחו , מחצית ממשתתפי הקורסי� ליזמות היו נשי�, ליזמות היו נשי�

 ,)2009, 2006, הנדלס(על הקמה של עסקי�  יותר נשי� מגברי�

 

 ליזמות המופעלי� במסגרות תכניותמסלול נוס� לעידוד הכניסה לתחו� היזמות ה� הקורסי� וה

, אלא ג� למובטלי�,  אינ� מיועדי� בהכרח ליזמי� שפתחו עסקוקורסי� אל. שונות בכל רחבי האר�

 . או למועסקי� העובדי� כשכירי� ומעונייני� לפתוח עסק עצמאי,לאנשי� שאינ� בכוח העבודה

בישראל ). (Nelson, 2002 מכשיר חשוב להכשרת יזמי� ויזמי� בפוטנציה תמהוו אלו תכניות

מרכזי  ליזמות מועברי� ברוב� על ידי גורמי� ממשלתיי� או ציבוריי� במסגרת תכניותהקורסי� וה

 המופעל על ידי ,"עסק משל�. "מסגרות פרטיותבו  במסגרת עמותות שונות,)י"מט (טיפוח יזמות

במסגרת . קורס יזמות המופעל על ידי עמותה לה הוא דוגמ, להעצמה כלכלית לנשי�העמותה

דיני מיסוי ל, חשבונאותלניהול תקציב ול,  העסקהקורסי� נלמדי� נושאי� שוני� הקשורי� לתכנו�

 . נושאי� נוספי�ל עסקית ותכניתכתיבת ל, ועבודה
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א� , י� עסקי� בסיו� הקורסהניסיו� מלמד כי רק חלק מהמשתתפי� בקורסי� ליזמות פותח

 בעיקר התייחסו, )2007,  סער;א2006,  הנדלס;2000, גורדו� וטולידנו :הראה לדוגמ(הבדיקות שנערכו 

הקימו ליזמות קורסי� שעברו נוספי�  �משתתפיש נית� להניח. טווח הקצר לאחר סיו� הקורסל

   .קריירה התעסוקתית שלה�ה  בשלבי� מאוחרי� יותר שלעסקי� 

 

� רופיות ואחרותתפילנ, בנקאיות, ממשלתיות–   מגוו� של קרנות:נות להלוואות לעסקי� קטני�קר 

בחלק מהקרנות הבנקאיות ). 2002, קרנות מימו� לעסקי� קטני�(נותנות הלוואות לעסקי� קטני� 

ג� העמותה להעצמה כלכלית לנשי� נותנת . ניתנות בערבות חלקית או מלאה של המדינהההלוואות 

, סער (להציג ביטחונות או ערבי�אינ� נדרשות מקבלות ההלוואות שייחוד� בכ� שאות ליזמיות הלוו

2007(. 

 

 במסגרת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מופעלות שתי קרנות שמטרת� לעזור : חונכותתכניות

מיועדת לעסקי� זעירי� , "חונכות זעירה" ,קר� אחת. ליזמי� בראשית דרכ� באמצעות חונכות

בי� . מיועדת לעסקי� גדולי� יותר, "חונכות רגילה" ,והקר� השנייה, ) עובדי�ארבעהעסיקי� עד המ(

ולקר� , בבקשות לקבלת חונכות  עסקי�4,300� פנו לקר� החונכות הרגילה כ-20002005השני� 

  בחונכות שעות150היק� שעות הייעו� הנית� לעסקי� מגיע עד   . עסקי�11,400�לחונכות זעירה פנו כ

העסק נדרש להשתת� בשליש בכל אחת משתי המסגרות .  שעות בחונכות הזעירה20�הרגילה ול

 . מהעלויות

 
 

 � ,המסחר והתעסוקה, עשייההקרנות של משרד התבאמצעות המופעלות מסגרות החונכות על נוס

הפזורי� ברחבי האר� או במסגרות מרכזי טיפוח יזמות  חונכות נוספות במסגרת תכניותמופעלות 

 . אחרות

 

 על יש השפעה חיובית סיוע ציבוריות תכניותמעורבות של לנמצא כי ) 2007(במחקר של סחייק ודביר 

וו� יבתהלי� החונכות כ .שיווקיתהאוריינטציה התחו� בעיקר בלידי ביטוי הבאה , ביצועי העסק הקט�

 יותר שינויי� להבי� טוב, היוע� את היז� לתת תשומת לב רבה יותר לשירות הנית� לאחר מכירה

למדוד ולנתח את שביעות רצו� הלקוחות ולהגיב , בהעדפות הלקוח ובסביבת הפעילות של העסק הקט�

הוש� דגש על  כ��כמו. שהעסק מספקהמוצרי� והשירותי� לתלונות לקוחות על שביעות רצונ� מ

, למעשה. העסק הקט� כמכלול ועל הבנת הזדמנויות עסקיות תו� ניצול חולשות של מתחרי�ניצול 

 וביצועיהאוריינטציה השיווקית לשיפור תהלי� הייעו� הביא את בעל העסק הקט� לנקוט בפעולות 

 .העסק הקט�

 
 "החממה העסקית "תכנית של מחקר ההערכה

תוכנ� כמחקר הערכה משולב הכולל ה� בחינת " עסקיתהחממה ה "תכניתמחקר ההערכה של 

 מחקר" ההערכה מתבססת על מודל של תכנית. דהתהליכי העבות  וה� בחינתכניתהתוצאות של ה

יכולות להוות   וא�ה אלא מלוות אות,תכניתמהתוצאות ההערכה אינ� מנותקות , כלומר, "פעולה
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 התבססה על דוחות ביניי� שבה� נית� היזו� תכניתהבחינה השוטפת של ה. ור�בסיס לשינויי� לפי הצ

 . חוזר לפעילות השוטפת בתחומי� השוני�

  

 : המחקר העיקריות היושאלות

 מרכיב חשוב בתהלי� ההקמה הייתה תכנית בחירת המשתתפות המתאימות ל:תהלי� המיו�. 1

של וניסוח כללה גיבוש , 2006נערכה בשנת ש תכניתבדיקת ההיתכנות של ה. והמיסוד של החממה

ה המטר.  ולבחירת המועמדות המתאימותתכניתס� להשתתפות ב הקריטריוני� מפורטי� לתנאי

בתהלי� ההערכה הבדיקה . הייתה לבחור במועמדות שתרומת החממה לה� תהיה הרבה ביותר

 :היבטי�התייחסה בעיקר לארבעה 

 .הערכת תנאי הס� להצטרפות לחממה. א

 .הערכת הקריטריוני� שנקבעו לבחירת המועמדות. ב

 ?תכניתא על ה הא� כל המועמדות הפוטנציאליות קיבלו מידע מל: העברת המידע�בחינת תהלי. ג

בתהלי� המיו� לא נקבעו קריטריוני� ענפיי� לבחירת המועמדות . ההרכב הענפיהערכת . ד

אחת , ע� זאת.  יזמיות מכל ענפי המשקתכניתלכלול בא� שמתכנני החממה התכוונו  ,תכניתל

של יזמיות שפתחו עסקי� בענפי� תמיכה קבוצות עודד הקמה של  ליתה היתכניתהמטרות של ה

 . ת המחקר הראשונה א� תהלי� הקליטה והמיו� ענה על הציפיותשאל .דומי�

 
להשתת� אמורות  היו תכנית על פי ה:תכניתהמשתתפות בת ואוכלוסישל הרכב הוההיק� ה. 2

 שהיו אמורות לקבל ייעו� או יזמיות 100�כועוד ,  במש� שנתיי� משתתפות קבועות70�כבחממה 

 ההיק�  ביעדיתכנית השנייה הייתה באיזו מידה עמדה השאלת המחקר. הדרכה שלא על בסיס קבוע

 .המשתתפותאוכלוסיית של 

 

רישות חברתי , העצמה,  פיתוח עסקיכללו במסגרת החממה שניתנוהשירותי� :  השירותי�תמהיל. 3

ירידי� , עזרה בגיוס שירותי� משלימי�, ושירותי� נלווי� כגו� שירותי ייעו� משפטי, וכישורי חיי�

 :בחממהשהופעל  השירותי� תמהילא� שאלת המחקר השלישית הייתה . כירות ועודואירועי מ

 .  האופטימאליהתמהיל הוא ,נוספי�השירותי� השירותי ההעצמה ו, פיתוח העסקיה

 

שתי  היו העסקית החממה תכניתל חונכות אחרות ג� תכניותכמו ל : הכמותיי�השגת היעדי�. 4

מרבית מחקרי . פיתוח עסקי )ב(; מוקדמי� להקמת העסק בשלבי� השרידות) א(. מטרות עיקריות

 שמו דגש על השרידות ועל OECD סיוע לעסקי� זעירי� במדינות תכניותההערכה שנערכו על 

בחו� את השגת ביקשנו להרביעית בשאלת המחקר ). ,OECD 2007( ההתפתחות העסקית של העסקי�

 . והכנסותותבעיקר במושגי� של שריד, תכניתהיעדי� הכמותיי� של ה

 

הגברת הידע  לתכנית הישאלת המחקר החמישית הייתה א� הושגו יעד :השגת היעדי� האיכותיי�. 5

 . בתחומי� השוני�תכניתהעצמה של משתתפות הלו
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מגוו�  :המשפיעי� על הצלחת� של נשי� יזמיותוהעסקיי� האישיי� איתור מאפייני הרקע . 6

ענ� , השכלה, גיל, מיקו� גיאוגרפי, לאו�, ובי� היתר, משתני� יכולי� להשפיע על הצלחת העסק

ביקשנו לאפיי� את הגורמי� שאלת המחקר השישית ב .כלכלי או ניסיו� אישי ומשפחתי ביזמות

העסק ת הצלחאת הגורמי� התורמי� ל ו,התורמי� או חוסמי� כניסה ליזמות ופתיחת עסק עצמאי

 .ושרידותו

 

נית� להניח כי משתתפות החממה נבדלות זו מזו : חממההשפעת היק� ההשתתפות בפעילויות ה. 7

. ובמגוו� הפעילויות שבה� ה� נוטלות חלק, בהיק� ההשתתפות שלה� בפעילויות במסגרת החממה

 .הצלחת העסקקשורה ללויות החממה בדקנו א� השתתפות מוגברת בפעיהשביעית מחקר השאלת ב

 
 

 אוכלוסיות המחקר

 

 :במחקר נבדקו חמש קבוצות

משתתפות לרבות ,  השוני�בשלביה תכניתשהתקבלו ל  משתתפות בחממה71: תכניתשתתפות המ. 1

 בחלק מהניתוח . ערביותיזמיות 28�יהודיות ו יזמיות 43מה� ,  בתחילתה או במהלכהתכניתשנשרו מה

שהצטרפו לחממה בחמישה החודשי� הראשוני� " ותיקות"חולקה הקבוצה הזאת למשתתפות 

שהצטרפו לחממה מאז " חדשות"לבי� משתתפות , 2007ריל עד אוגוסט דהיינו אפ, להפעלתה

 .2007אוקטובר 

 

מצוות היועצי� והמנחי� של החממה יזמיות מאזור הצפו� שקיבלו  100�כ :פעמיות�משתתפות חד. 2

 . הניסוייתתכניתייעו� או הכשרה על בסיס מזדמ� בתקופת ההפעלה של ה

 

השתתפו  :ות שהיו בקשר ע� העמותה להעצמה כלכלית לנשי� יזמי90�כ :קבוצת ביקורת פנימית. 3

 . מסיבות שונותלא הצטרפו לחממהא� ,  או קיבלו הלוואות באמצעות העמותה"עסק משל� "תכניתב

 

 יזמיות באזור הצפו� שלא היו בקשר ע� העמותה להעצמה 56 : נשי�– חיצוניתביקורת קבוצת . 4

 . ביות ער17� יהודיות ו39מה� , כלכלית לנשי�

 

 .  ערבי�19� יהודי� ו33מה� ,  יזמי� גברי� באזור הצפו�52 : גברי�–ביקורת חיצונית קבוצת . 5

 

שהקימו את העסק שלה�  ועירבו� מוגבליזמי� שהעסק שלה� אינו חברה ב נכללו רק 5� ו4בקבוצות 

קר צוות נבדקו במחכ� �כמו). של משתתפות החממההמירבי הוותק (במהל� שבע השני� האחרונות 

 .יועצות החממה ויועצי� חיצוניי� העוסקי� בתחו� היזמות, החממה
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 כלי המחקר

כל השאלוני� . כאלהחברה המתמחה בראיונות מראיינות מטע� על ידי טלפונית איינו רו הנבדקי�כל 

האוכלוסיות שנבדקו התבצעו בשפה כל מוהראיונות ע� היזמיות הערביות , תורגמו לשפה הערבית

  .הערבית

 
 בהתאמה למועדי 2008בינואר וביוני הועבר לכל המשתתפות  )1קבוצה  (שאלו� פתיחה למשתתפות. 1

מאפייני רקע : הנושאי� העיקריי� שנבדקו בשאלו� הפתיחה היו. לחממההמשתתפות ההצטרפות של 

 קבלת הלוואות והסתייעות בגורמי� ; מאפייני העסק; משתני רקע תעסוקתיי�;של המשתתפות

 ; הבעיות העיקריות שבה� נתקלו המשתתפות בתהלי� פתיחת העסק; הסיבות לפתיחת העסק;�נוספי

 הערכת המצב ;תכנית הציפיות של המשתתפות מה; חלוקת הנטל המשפחתי;התמיכה של המשפחה

 חסמי� להתפתחות ;לטווח הקצר והארו�העסק  הערכת הסיכויי� להתפתחות ;הכלכלי של העסק

 ).שאלו� בנספחראה (העסק 

 

הנושאי� ונכללו בו משתתפות החממה לכל  2008הועבר בנובמבר  שאלו� ביניי� למשתתפות. 2

 הערכה ושביעות רצו� ממרכיבי ;תכניתפירוט השירותי� שהמשתתפת קיבלה במהל� ה: הבאי�

 הערכת המצב הכלכלי של ;תכנית הצעות לשינויי� ושיפורי� ב;תכנית הערכת התרומה של ה;תכניתה

 מידת ; חסמי� להתפתחות העסק;כת הסיכויי� להתפתחות לטווח הקצר והארו� הער;העסק

 . הדבקות בהחלטה להקי� עסק

 

הנושאי� . תכניתלכל המשתתפות שסיימו את ה 2009הועבר ביולי   למשתתפותסיו�שאלו� . 3

 ). שאלו� בנספחראה ( לנושאי� שנבדקו בשאלו� הביניי� ברוב�היו דומי� ו שנבדקו ב

 

 שקיבלו המשתתפותלכל  2008בפברואר הועבר  )2קבוצה  (פעמיות�למשתתפות חדפתיחה � שאלו. 4

 הנושאי� שנבדקו בשאלו� היו דומי� ברוב� לנושאי� .ייעו� או הדרכה חד פעמיי�במסגרת החממה 

 לחממה ובתוספת שאלות הנוגעותלמעט השאלות , שנבדקו בשאלו� הפתיחה למשתתפות החממה

 .סגרת העמותה להעצמה כלכלית לפעילות במהנוגעות

 

במסגרת החממה לכל המשתתפות שקיבלו  2009ביולי הועבר  פעמיות�שאלו� סיו� למשתתפות חד. 5

הסיו� היו דומי� בעיקר� לנושאי� שנבדקו שאלו� הנושאי� שנבדקו ב. פעמיי� ייעו� או הדרכה חד

חממה ובתוספת סגרת הפעילות במ להנוגעותלמעט השאלות , בשאלו� הסיו� למשתתפות החממה

 . לפעילות במסגרת העמותה להעצמה כלכליתהנוגעותשאלות 

 

 והנושאי� שנבדקו ב. 2008בפברואר  הועבר )3קבוצה  (פנימיתהביקורת הלקבוצת שאלו� פתיחה . 6

למעט השאלות , פעמיות�היו דומי� ברוב� לנושאי� שנבדקו בשאלו� הפתיחה למשתתפות החד

 .העמותה להעצמה כלכלית לנשי�ת  לפעילות במסגרהנוגעות
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היו דומי� ו הנושאי� שנבדקו ב ו2009הועבר ביולי  פנימיתהביקורת השאלו� סיו� לקבוצת . 7

 לפעילות הנוגעותלמעט השאלות , פעמיות�בעיקר� לנושאי� שנבדקו בשאלו� הסיו� למשתתפות החד

 . פעמית במסגרת חממה  �החד

 
 

 2008מרס �הועבר בחודשי� פברואר) �5 ו4קבוצות  (חיצוניותה ביקורתהת ו פתיחה לקבוצ�שאלו. 8

אלו יו דומי� להשאלו� הנושאי� שנבדקו ב. האחד לנשי� יזמיות והאחר לגברי� יזמי�: בשני נוסחי�

 לעמותה להעצמה הנוגעותלמעט השאלות , שאלו� הפתיחה לקבוצת הביקורת הפנימיתשנבדקו ב

העמותה את  ת� להכרהנוגעותשאלות לנשי� היזמיות נכללו  שיועדבנוסח השאלו� . כלכלית לנשי�

 .להעצמה כלכלית לנשי�

 

לכל היזמיות  2008מרס �בחודשי� פברוארהועבר  חיצוניותהביקורת הת ו לקבוצסיו�שאלו� . 9

 לקבוצת הביקורת הסיו�שאלו� והיה דומה ל, הפתיחה לקבוצות אלווהיזמי� שענו על שאלו� 

   . לעמותה להעצמה כלכלית לנשי�הנוגעותלמעט השאלות , הפנימית

 

 שמונה בראיונות פני� אל פני� ע� שהועברשאלו� פתוח  :ראיונות עומק ע� משתתפות. 10

אפשר העמקה של הראיו� . מהמגזר הערביארבע מהמגזר היהודי ו ע מה� ארב,תכניתמשתתפות ב

הסיבות : נושאי� הבאי�הנושאי� שנבדקו בשאלוני המחקר תו� מת� תשומת לב מיוחדת להבנת 

 ; הערכת המצב של העסק; התמיכה של המשפחה וחלוקת המטלות במשק הבית;לפתיחת העסק

עוצמות  ;תכנית המרכיבי הערכת ; חסמי� להתפתחות העסק;תכנית של המשתתפות מהציפיותיה�

 .וחולשות

 

פני� אל פני� ע�  ראיונות נערכו  :לפיתוח עסקיויועצות יועצי� פתוח לראיונות ע� שאלו� . 11

 נערכוהראיונות . יועצות ויועצי� לפיתוח עסקי שלא היו קשורי� לעמותה להעצמה כלכלית לנשי�

הערכת החסמי� המקשי�  :איו� היויהנושאי� העיקריי� שנכללו בר. 2008פברואר �בחודשי� ינואר

ות היחסית  החשיב;לגבי תנאי מינימו� לפתיחת עסקי�ות  הערכ;על שרידות עסקי� והתפתחות�

ת לגבי הבדלי� מיגדריי� בי� יזמי� ו הערכ;של הנושאי� השוני� הנכללי� בחונכות ליזמי� חדשי�

 תפיסת היועצי� והיועצות לגבי הצור� ;ת לגבי הבדלי� בי� המגזר היהודי והערביו הערכ;ליזמיות

 . בהבחנה על פי מגדר ומגזרעסקית בהרכב שירותי� שונה בחונכות 

 

צוות החממה נתוני� על ההשתתפות אס�  החממה תכנית במסגרת :י� מינהליי�טופס נתונ. 12

כל הנתוני� שנאספו . על ההכנסות וההוצאות של העסק ווהפעילות של המשתתפות במסגרת החממה

הוקלדו למחשב ועובדו כחלק ממכלול הנתוני� , ליטת נתוני�נרשמו בטופס לקבמסגרת החממה 

 .הבדיקה התבצעה במספר מועדי� במהל� הפעלת החממה . ההערכהתכניתשנאספו במסגרת 
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שיחות ע� צוות   :הנותנות שירותי� לחממהיועצות  וע� תכנית פתוחי� ע� צוות הראיונות. 13

 . תכנית במהל� הנערכו תכנית וע� יועצות הקשורות לתכניתה

 
 מפגשי נשות ;�ימי עיו: מגוו� הפעילות שהתבצעה במסגרת החממהעל  נערכו תצפיות :תצפיות. 14

 . ומפגשי ייעו� אישי;ינג'קואצ מפגשי ;עסקי�
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 ממצאי�
 
 

 מאפייני האוכלוסייה
 

 גיל

ראה ( . שני�45 היהמשתתפות ההגיל הממוצע של  ו60�30כמעט כל משתתפות החממה היו בגילי� 

ל  היה נמו� במעט מהגי) שני�44.7 (בחממה העסקית הגיל הממוצע של המשתתפות היהודיות. )1לוח 

 ההמשתתפות היהודיות היהייצוג הגבוה ביותר של . ) שני�45.9 (הממוצע של המשתתפות הערביות

. +50הייצוג הגבוה ביותר היה בקבוצת הגיל  , בעוד שבקרב המשתתפות הערביות,50�40בקבוצת הגיל 

 הגדול לגבי רוב�.  ליזמות בגיל מבוגר יחסיתפנו ונעזרו בה שנרשמו לחממההיזמיות רוב  ס� הכולב

ה� החליטו ו, אי� מדובר בתפקיד התעסוקתי הראשו� שבו ה� מעורבות במהל� הקריירה התעסוקתית

 .עבודה כשכירותבעסק לאחר התנסות קצרה או ארוכה לפתוח 

 

שהיו לבי� היזמיות האחרות בי� משתתפות החממה קטני� בלבד הבדלי� נמצאו בהתפלגות הגילי� 

ה� פעמיות ו�המשתתפות החדה�  – נבדקו במחקר ההערכהשובקשר ע� העמותה להעצמה כלכלית 

 .האחרותיזמיות ה

  
 

 אחוזי� וממוצעי�ב ,הגיל לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר. 1לוח 
 

 
 גיל

משתתפות 
 בחממה

משתתפות 
פעמיות�חד

קבוצת 
ביקורת 
 פנימית

קבוצת ביקורת 
 נשי� חיצונית

קבוצת ביקורת 
גברי� חיצונית

30�18 3.3 4.7 0.0 9.413.6 

40�31 30.0 25.0 31.7 50.942.7 

50�41 33.3 42.2 34.9 22.624.3 

60�51 33.3 25.0 30.2 17.018.4 

61+ 0.0 3.1 3.2 0.01.0 

 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 41.2 41.0 46.2 45.1 45.1 גילממוצע 

 42.6 42.9 50.1 47.2 44.7 ותממוצע יהודי

 39.0 36.1 42.1 39.9 45.9 ותביממוצע ער

 
 

נשי� (לשתי קבוצות הביקורת החיצונית היה גבוה בהשוואה משתתפות החממה  של י�הגילממוצע 

 נוטי� פחות לפנות לעזרה ומנסי� י� עסקהמקימי�נית� ללמוד מכ� שיזמי� צעירי� יחסית ). וגברי�

 תכניותחלק ממבדיל בינה לבי�  החממה העסקית ותהגיל הממוצע הגבוה של משתתפ. להסתדר לבד

 תכניתהגיל הממוצע של משתתפי ה, הכ� לדוגמ. מיועדות בעיקר לצעירי� שחלק�  האחרותהיזמות
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 שני� 34 היה,  גברי�ג� נשי� וג�, המיועדת למובטלי� שנרשמו בשירות התעסוקה, "יוזמי� עסק"

   ).2009, הנדלס(בלבד 

 

 השכלה

 33%). 2ראה לוח  ( שני�13.5לפי דיווח� היה בחממה משתתפות הממוצע שנות הלימוד של 

 דיווחו 11%רק . תואר אקדמאישיש לה�  דיווחו 33%�ותעודת בגרות שיש לה� מהמשתתפות דיווחו 

 שנות 15 ( יהודיותמשתתפותנמצא פער ניכר בי� ברמת ההשכלה המדווחת . שאי� לה� תעודת בגרות

 . ) שנות לימוד בלבד11 (וערביות) לימוד

 

דומה לזה של משתתפות ב,  שני�13.3 היה  פעמיות�ממוצע שנות הלימוד של המשתתפות החד

 ) שנות לימוד14 (ג� בקרב קבוצה זו נמצאו פערי� בממוצע ההשכלה בי� משתתפות יהודיות. החממה

הפערי� קטני� מאלה שנמצאו בקרב משתתפות , כפי שנית� לראותא� , ) שנות לימוד12 (וערביות

 . החממה

 

 ואינ� ,) או קיבלו הלוואות"עסק משל�"השתתפו ב(המשתתפות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר 

נמוכה יחסית למשתתפות השכלה , כלומר,  שנות לימוד12.6דיווחו על , קשורות לעמותה כיו�

 ההמש� של תכניותלהצטר� ליותר נוטות יחסית נית� ללמוד מכ� כי יזמיות משכילות . החממה

 .העמותה

 

 אחוזי� וממוצעי�ב, רמת ההשכלה לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .2לוח 
 

 השכלה
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

קבוצת 
ביקורת 
 פנימית

קבוצת 
ביקורת 
חיצונית 

  *נשי�

קבוצת 
ביקורת 
  חיצונית

  *גברי�

 33.3 25.0 11.3 אי� בגרות

 38.1 21.9 34.0 בגרות

 9.5 25.0 20.8 על תיכוני

 14.3 25.0 17.0 ראשו�

 4.8 3.1 17.0 שני ושלישי

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

  

 13.6 15.0 12.6 13.3 13.5 ממוצע שנות לימוד

 13.6 14.7 13.8 14.0 14.9 מגזר יהודי בממוצע שנות לימוד

 13.7 15.7 11.4 11.7 10.9 מגזר ערבי בממוצע שנות לימוד

 .פר שנות לימודנאספו נתוני� רק על מס* 

 
 

 גבוהה הייתה) חיצוניתביקורת קבוצת (היזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה רמת ההשכלה של 

הממצא נבע בעיקר מהשכלה גבוהה במיוחד . משתתפותה מזו של ) שנות לימוד15 (במידה ניכרת
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לא נמצאו . שכמעט כול� דיווחו על השכלה אקדמית) ות לימוד שנ15.7 (יזמיות ערביותעליה דיווחו ש

 בי� משתתפות החממה היהודיות לבי� היזמיות היהודיות שלא היו בקשר ע� הבדלי� ברמת ההשכלה

 ולהצטר� נוטות לפנות לעמותהאינ� נית� להסיק כי יזמיות ערביות בעלות השכלה גבוהה . העמותה

 . לחממה העסקית

 

 13.7דיווחו בממוצע על  ש, הייתה גבוהה מזו של היזמי� הגברי�משתתפות החממהשל ת� השכל

נית� ללמוד מכ� שתכ� יי. הבדלי� בי� יזמי� יהודי� וערבי�בקבוצה זו לא נמצאו  .שנות לימוד

מקשי� יותר על , הרבי� מאלה המאפייני� יזמי� גברי�, בה� נתקלות נשי� יזמיותששהחסמי� 

    .יוע שונותסגרות סלמתורמי� לפניית�  ונשי� בעלות השכלה נמוכה יחסית להשתלב ביזמות

 
 

 מצב משפחתי

� גרושות ואלמנות ו25%השאר התפלגו בי� . הנשי� שהשתתפו בחממה העסקית היו נשואות מ60%

 בקרב .נמצאו הבדלי� ניכרי� בי� משתתפות יהודיות וערביותבמשתנה זה . )3ראה לוח  ( רווקות15%

בקרב . שתתפו גרושות ערביותלא הבחממה .  אלמנות11%� רווקות ו21%,  היו נשואות68% ,הערביות

משתתפות הערביות לא הייתה א� אחת מה .הוריות�כשליש מהמשתתפות היו אימהות חד, היהודיות

 . הורית�חדא� 

 

החממה היה דומה לזה שנמצא בקרב המשתתפות הוריות בקרב משתתפות �שיעור האימהות החד

בוצות אלו כמעט לא נמצאו ג� בק. פעמיות ובקרב היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר�החד

 שיעור פות בפעילות העמותה להעצמה כלכלית לנשי� משתתס� הכולב. הוריות�משתתפות ערביות חד

 .  והמשתתפות היהודיות בחממה העסקית מייצגות חת� זה,הוריות� של יהודיות חדיחסיתגבוה 

 
 

 אחוזי�ב, מצב משפחתי לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .3 לוח
 

 חתימצב משפ
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

 פעמיות�חד

קבוצת 
ביקורת 
פנימית

קבוצת 
ביקורת 
חיצונית 

 נשי�

קבוצת 
ביקורת 
חיצונית 

 גברי�
 80.4 81.5 66.7 60.465.6 נשואות

 15.7 9.3 6.3 15.17.8 רווקות

 3.9 9.3 26.9 24.626.6 גרושות ואלמנות

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ס� הכול

 4% 11% 27% 27% 28% הוריות� חדאחוז

 5% 13% 47% 39% 33% הוריות יהודיות�אחוז חד

 0% 0% 6% 6% 0% הוריות ערביות�אחוז חד
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 במיוחד על רקע העובדה שבקרב היזמיות בקבוצת בולטהוריות �השיעור הגבוה של אימהות חד

הוריי� היה �שיעור החד, ניתכמו בקרב היזמי� הגברי� בקבוצת הביקורת החיצו, הביקורת החיצונית

 . בקרב היזמי� היהודי�5%� בקרב היזמיות היהודיות ו13% :שולי

 
 מספר ילדי�

ראה לוח  ( ילדי�היו ממשתתפות החממה 87%�ל. מספר הילדי� נבדק רק בקרב משתתפות החממה

הממוצע של ילדי מספר ה. 3.3היה לה� ילדי� היו מספר הילדי� הממוצע של המשתתפות ש. )4

43%�ל. )2.8 (היה גבוה במידה ניכרת מזה של המשתתפות היהודיות )4.4 (משתתפות הערביותה 

 . חמישה או שישה ילדי�היומהמשתתפות הערביות 

 
 

  וממוצעי�אחוזי�ב ,לפי מגזרמספר ילדי�   .4לוח 
 

 המשתתפותכל  ערביות יהודיות מספר ילדי�

 73.786.8 94.1 יש ילדי�

   :מה�

 0.033.3 47.1 2 עד 1

3 29.4 14.325.0 

4 17.6 42.925.0 

 42.916.7 5.9 6 עד 5

 100.0100.0 100.0 ס� הכול

 3.3 4.4 2.8  ילדי�ממוצע

 

 
 וותק בישראל

 
 ).5ראה לוח  (10%היה  1990והגיעו לישראל מאז שלא נולדו בישראל  המשתתפות בחממהשיעור 

ג� מעט מו� נו, )26%( פעמיות�בקרב המשתתפות החדשיעור זה נמו� משיעור היזמיות העולות 

  ).קבוצת הביקורת הפנימית (משיעור העולות בקרב היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר

 

א� . בסקר שנער� בקרב יזמיות ויזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה לא נבדק נושא העלייה לישראל

אד� של הלשכה המרכזית �סקר כח על פי נתוני, ע� כלל נתוני היזמיות בצפו� השוואהמ

ברית עיקר ממדינות שהגיעו ב, בצפו�עולות היזמיות עולה כי שעור ה, 2007לסטטיסטיקה לשנת 

עולות נוטות פחות להיעזר יזמיות שנית� ללמוד מכ� .  מכלל היזמיות36%עמד על ,  לשעברהמועצות

 . בעמותה להעצמה כלכלית לנשי�
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  אחוזי�ב,  ואיל� לפי קבוצות אוכלוסייה1990לישראל משנת שיעור עולות יהודיות  .5לוח 

  
 

 
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד

היו 
בקשר ע� 
העמותה

נשי� 
*עצמאיות

גברי� 
*עצמאי�

 1990שיעור עולות משנת 
 17.6 35.8 16.1 26.1 10.0  יהודיות– ואיל�

ברית מה� ממדינות 
 97% 86% 60% 100% 100%  לשעברהמועצות

, 2007הנתוני� המוצגי� ה� נתוני סקר כח אד� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת . הנתו� לא נבדק בסקר * 
 . יהודי� בלבד,יזמיות ויזמי� במחוזות הצפו� וחיפה

 
 

 הא� ב� הזוג עובד 

 28%.  עובד�זוגפעמיות הנשואות נשאלו הא� ב� �משתתפות החממה הנשואות והמשתתפות החד

 11%לעומת , 54%הנתו� היה  בקרב הנשי� הערביות .בעל אינו עובדהנשואות דיווחו שמהמשתתפות ה

הממצא ממחיש את החסמי� המקשי� על נשי� ). 6 ראה לוח(בלבד בקרב המשתתפות היהודיות 

ממחצית מהנשי� הערביות שפתחו יותר . ערביות נשואות לצאת לעבודה בכלל ולפתוח עסקי� בפרט

 .בחלק מהמקרי� עקב מגבלות רפואיות, בני זוג� לא עבדודיווחו ש החממה תכניתבהשתתפו עסקי� ו

 ).ראה להל�(נית� ללמוד שחלק מהיזמיות הערביות פותחות עסקי� מתו� אילוצי� כלכליי� מכ� 

 

פעמיות �החדהמשתתפות בקרב כאשר , פעמיות היו דומי��הממצאי� בקרב המשתתפות החד

 . נמו� קצת יותר�שאינ� עובדינתו� הבעלי�  ,הערביות

 
 אחוזי�ב ,סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרעבודת ב� הזוג לפי  .6לוח 

 
עבודת ב�  פעמיות�משתתפות חד משתתפות בחממה

כל המשתתפות ערביות יהודיותכל המשתתפותערביותיהודיות הזוג

 73.8 80.171.2 46.271.9 89.5 עובד

 26.2 19.928.8 53.828.1 10.5 לא עובד

 100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0 ס� הכול

 
 

 המצב הכלכלי של המשפחה

מתקשות לכסות את ההוצאות השוטפות החודשיות דיווחו שה�  מהמשתתפות בחממה העסקית 60%

 המשתתפות שיעור. נמצאו הבדלי� בי� משתתפות יהודיות וערביות). 7 ראה לוח(של משק הבית 

48%�זאת בהשוואה ל, 66%�ת לכסות את הוצאות המשפחה הגיע להיהודיות שדיווחו שה� מתקשו 

  .בקרב המשתתפות הערביות

  
מעט מזה בהוצאות המשפחה היה גבוה לכסות את שי ו משתתפות החממה שדיווחו על קשיעור

 שדיווחווגבוה בהרבה מזה ,  שהיו בקשר ע� העמותה בעבר והיזמיותפעמיות�משתתפות חדה יווחושד

 . � שלא היו בקשר ע� העמותהיזמיות ויזמי
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 אחוזי�ב, הערכת המצב הכלכלי של המשפחה לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .7 לוח
 

 הערכת המצב הכלכלי
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 עמיותפ

היו בקשר 
ע� 

 העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 29.4 42.6 6.3 1.6 1.8 מצליחות ללא קושי

 62.7 48.1 41.3 47.6 38.6 מצליחות

 5.9 9.3 50.8 46.0 45.6 לא כל כ� מצליחות

 2.0 0.0 1.6 4.8 14.0 בכלל לא מצליחות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 0.0 2.6 46.9 60.0 66.6 * יהודיות – לא מצליחות

 21.1 25.0 58.1 27.8 47.6 * ערביות – לא מצליחות

 לא מצליחותלא כל כ� מצליחות או בכלל * 

 
 
קשר ע� העמותה להעצמה כלכלית המקיימות הממצאי� שאוכלוסיית היזמיות  עולה מס� הכולב

 האוכלוסייה המשתתפת בחממה העסקית היא ומה�, לנשי� היא אוכלוסייה נזדקקת כלכלית

 .האוכלוסייה החלשה ביותר

 

משתתפות . וד מכונית תעמלרשות היז� או היזמיתנחו� שהפעלה של עסק עצמאי  ל,ברוב המקרי�

 . נשאלו א� עומדת לרשות� מכונית,והיזמיות האחרות שנבדקו במחקר ההערכה, החממה

 

 16%השאר התפלגו בי� . )8ראה לוח  (כמחצית ממשתתפות החממה דיווחו כי עומדת לרשות� מכונית

 הבדלי� לא נמצאו. שאי� לה� מכונית כלל 33%�ו, חלקי במכונית משפחתיתלעשות שימוש שיכולות 

 . בנגישות למכונית בי� משתתפות יהודיות וערביות

 
 

 אחוזי�ב, הא� עומדת מכונית לרשות היזמיות לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .8 לוח
 

משתתפות  
 בחממה

משתתפות 
פעמיות�חד

היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 80.0 76.5 41.6 42.1 50.8 באופ� מלא

 16.7 11.8 15.4 21.1 15.9 קיבאופ� חל

 3.3 11.8 43.1 36.8 33.3 אי� מכונית

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 73.7 79.2 42.4 47.4 48.1 יהודיות – יש מכונית

 90.9 70.0 40.6 31.6 52.8  ערביות – יש מכונית

 

פעמיות והיזמיות שהיו �חדלבי� המשתתפות ה, בי� משתתפות החממהקטני� בלבד הבדלי� נמצאו 

לדווח נמצאה נטייה קלה משתתפות החממה בקרב א� ,  בנגישות למכוניתבקשר ע� העמותה בעבר

שהיו בקשר ע� החממה עדר מכונית מנע מחלק מהיזמיות יתכ� שהיי. לרכב פרטייותר על נגישות 
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 �היה , נשי� כגברי� ,מכוניות בקרב היזמי� שלא היו בקשר ע� העמותהה בעלי שיעור .אליהלהצטר

שמה� ממצא זה מחזק ממצאי� קודמי� .  בקרב משתתפות החממהשיעורגבוה במידה ניכרת מה

 .שהאוכלוסייה הפונה לעמותה להעצמה כלכלית היא אוכלוסייה חלשה יחסיתעולה 

 
 

 משתתפותהות של אנשי� ע� צרכי� במשפח

,  כגו� חולי�,ול אינטנסיבי אנשי� הזקוקי� לטיפ� שיש בביתדיווחו ממשתתפות החממה 17%

 בנימקרי� של . )9ראה לוח  ( או ילדי� ע� צרכי� מיוחדי�,מבוגרי� תשושי� הזקוקי� לטיפול

ד ו ונפוצי� מא,בקרב המשתתפות היהודיות) 6%(משפחה ע� צרכי� מיוחדי� היו נדירי� יחסית 

עקבות מחלה או חלק מהמשתתפות הערביות פתחו את העסק ב. בקרב המשתתפות הערביות) 37%(

  . להשתלב בשוק העבודה עקב כ�נכות של הבעל והקושי שלו

 

מדווחות על בני משפחה ע� צרכי� של ) 6%(נמו� שיעור  היה פעמיות�חדהמשתתפות הבקרב 

 מה� דיווחו על בני משפחה 22%� שהבעיות התרכזו בקרב היזמיות הערביותג� בקבוצה זו ו ,מיוחדי�

ל בני משפחה ע� עע� העמותה בעבר דיווחו יזמיות שהיו בקשר  דומה של שיעור. ע� צרכי� מיוחדי�

   .י� בי� יזמיות יהודיות וערביותלבקבוצה זו לא נמצאו הבדו, צרכי� מיוחדי�

 
 

 אחוזי�ב,  קיומ� של אנשי� ע� צרכי� מיוחדי� במשפחה לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר.9 לוח
 

 אנשי� ע� צרכי� מיוחדי�
משתתפות 

 ממהבח

משתתפות 
�חד

 פעמיות

היו 
בקשר ע� 
העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 19.6 7.4 15.9 6.3 17.1  בני משפחה ע� צרכי� מיוחדי�יש

 בני משפחה ע� צרכי� אי�
 80.4 92.6 84.1 93.8 83.9 מיוחדי�
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 28.1 10.5 15.6 0.0 5.9 יהודיות – צרכי� מיוחדי� יש

 0.0 0.0 16.1 22.2 36.8 ערביות – צרכי� מיוחדי�יש 

 

 המטלות הביתיות

 :הראה לדוגמ(מטלות המשפחתיות המוטלות על נשי� יזמיות יש לייחס משקל ראוי ל

Lewin-Epstein, Stier & Braun, 2006 .(יכולות נשי� יזמיות מגבילות את מש� הזמ� ש ומטלות אל

גורמי� המשפיעי� במישרי� על שה� , על סדר העדיפויות שלה�משפיעות  ולהקצות לעבודה בעסק

 . העסקתמידת הצלח

 

משתתפות החממה דיווחו כי . חלוקת העבודה בביתהנושא נבדק באמצעות שאלה על  הנוכחיבמחקר 

מתבצעות על יד� ולא על ידי בני משפחה אחרי� , הטיפול בילדי�לרבות ,  ממטלות הבית75%בממוצע 

 הממצאי� היו ).10ראה לוח  ( דיווחו שה� עושות את כל המטלות לבד�39% .עזרה בשכרל ידי עאו 

א� כי , פעמיות וג� בקרב המשתתפות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר�דומי� בקרב המשתתפות החד
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.  שה� עושות את כל המטלות בעצמ�דיווחובקרב קבוצה זו נמצא שיעור נמו� יותר של נשי� ש

, משתתפות החממה (יזמיות יהודיות וערביות היו קטני� יחסית בשלוש הקבוצותההבדלי� בי� 

 .) פעמיות ומשתתפות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר�משתתפות חד

 

אחוזי� ב,  לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזריזמיות שיעור מטלות הבית המתבצעות על ידי .10 לוח
 וממוצעי�

 

פעמיות�תפות חדמשת משתתפות בחממה שיעור עבודות הבית
היו בקשר ע� 

 העמותה
 32.3 29.030.6 50%עד 

 45.1 32.328.6 90% עד 60%

100% 38.740.8 22.6 

 100.0 100.0100.0 ס� הכול

 74.5 75.7 75.2 ממוצע 

 77.2 80.6 76.0 ממוצע יהודיות

 71.9 64.7 75.0 ממוצע ערביות

 
 
 

 ניסיו� קוד� בתחו� המקצועי של העסק

 36%. תפות התבקשו לציי� א� היה לה� ניסיו� מקצועי קוד� בתחו� הפעילות של העסקהמשת

 28%ועוד , בדר� כלל כשכירות, בתחו� המקצועי של העסק מהמשתתפות דיווחו שה� עבדו בעבר

 דיווחו שהתחו� היה חדש לה� 36%רק ). 11ראה לוח  (אמרו שהיה לה� ניסיו� בתחו� כתחביב

  .לחלוטי�

 

�ו מהמשתתפות היהודיות 27%: נמצאו הבדלי� בי� משתתפות יהודיות וערביותלשאלה זו בתשובות 

 . דיווחו שלא היה לה� ניסיו� בתחו� הפעילות של העסק לפני פתיחתו מהערביות 53%

 

 עסקובקרב הערביות רוב בעלות הניסיו� . בקרב היהודיות רוב בעלות הניסיו� עבדו בתחו� בעבר

 .בתחו� כתחביב

 
 אחוזי�,  ניסיו� בעבר בתחו� המקצועי של העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר.11 לוח

 

 ניסיו� בעבר
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 

ע� העמותה
נשי� 

עצמאיות
גברי� 

עצמאי�
 54.9 53.6 46.0 30.6 35.8 עבדה בתחו�

 9.9 7.1 23.8 24.2 28.3 כתחביב

 35.3 39.3 30.2 45.2 35.8 לא היה ניסיו�

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 28.1 35.9 31.3 59.1 26.5 יהודיות– לא היה ניסיו� בכלל

 47.4 47.1 29.0 11.1 52.6  ערביות– לא היה ניסיו� בכלל
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היה גבוה מעט ) 45% (בתחו�פעמיות שהחלו את העסק ללא ניסיו� מקצועי �המשתתפות החדשיעור 

דיווחו שלא היה  מה� 59% :בקבוצה זונבע בעיקרו מחוסר ניסיונ� של היזמיות היהודיות והוא , יותר

. דיווחו על ניסיו� כזה) 89% (פעמיות הערביות�הרוב הגדול של המשתתפות החד. לה� ניסיו� בתחו�

בקרב המשתתפות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר התפלגות הניסיו� הקוד� בתחו� הייתה דומה לזו 

 .א� בקבוצה זו לא נמצאו הבדלי� בי� יזמיות יהודיות וערביות, מצאה בקרב משתתפות החממהשנ

 

דיווחו על ניסיו� קוד�   שלא היו בקשר ע� העמותה,נשי� כגברי�, היזמי� מ55%(שיעור גבוה יחסית 

ה ג� בקרב קבוצ.  היה נמו� יחסיתיזמיות שעסקו בתחו� כתחביבהיזמי� והושיעור , בעבודה בתחו�

בעיקר בקרב הגברי� א� ,  יחסיתזו שיעור חסרי הניסיו� בקרב היזמיות והיזמי� הערבי� היה גבוה

 .ג� בקרב הנשי�

 
 

 ניסיו� משפחתי ביזמות

ה� על כניסה לתחו� היזמות הניסיו� היזמי של המשפחה השפעתו של  חשיבותעולה מחקרי� שוני� מ

 ).Cooper & Dunkelberg, 1986; Levent, Masural & Nijkamp, 2003(וה� על סיכויי ההצלחה 

 

). 12 ראה לוח( לא היה ניסיו� בתחומי היזמות ה� שלהורידיווחומשתתפות החממה  מ81%�לא פחות מ

ג� בקרב .  בקרב המשתתפות הערביותג� בקרב המשתתפות היהודיות וג�הממצא היה נכו� 

 חות על ניסיו� של הורי� מדוושל )  בלבד16%(נמו� שיעור  היה פעמיות�המשתתפות החד

 

בקרב היזמיות שהיו בקשר ע� .  ובקרב הערביותהיהודיותהנתוני� היו דומי� בקרב ו, ביזמות

בקבוצה זו  .40%�העמותה בעבר שיעור המדווחות על ניסיו� של הורי� ביזמות היה גבוה יותר והגיע ל

 . לא נמצאו הבדלי� בי� יזמיות יהודיות וערביות

 
 אחוזי�ב, ו� ההורי� ביזמות לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרניסי  .12לוח 

 

 ניסיו� ההורי�
 

משתתפות 
 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

היו בקשר 
ע� 

 העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 57.7 63.0 40.3 15.6 18.9 יש ניסיו�

 42.3 37.0 59.7 84.4 81.1 אי� ניסיו�

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 51.1 64.2 38.7 17.4 20.6  יהודיות– יש ניסיו� להורי�

 68.5 62.0 41.9 11.1 15.8  ערביות– יש ניסיו� להורי�

 
 

ביזמות בקרב היזמיות והיזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה שיעור המדווחי� על ניסיו� של הורי� 

הבדלי� בקרב� לא נמצאו ו, ביזמותניסיו� היה  שלהוריה� 63%בקרב הנשי� דיווחו . היה גבוה במיוחד

 . על ניסיו� של הורי� ביזמות) 58%(דומה שיעור בקרב הגברי� דיווחו . על פי מגזר
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בעיקר , עדר מסורת משפחתית בתחו� היזמותי על הדיווחו  רוב משתתפות החממהס� הכולב

היו בקשר ע� א� ג� בהשוואה ליזמיות ש, בהשוואה ליזמיות וליזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה

יזמי� שהקימו עסקי� ,  במשפחה ניסיו� בתחומי היזמותישנית� ללמוד מכ� שכאשר . העמותה בעבר

 . תמיכה וחונכותתכניותמרגישי� פחות צור� להסתייע ב

 
 

 "עסק משל�" תכניתהשתתפות ב

 הכנה לעול� תכנית יאשה ,"עסק משל� "תכניתלבוגרות ה יועדה בעיקר החממה העסקית תכנית

למועמדות המעוניינות לפתוח עסק או  ושנועדה לספק תמיכה וסיוע מותאמת לנשי� הזמותהי

 החממה הייתה פתוחה ג� תכנית, "עסק משל�"משתתפות מלבד ). 2007, סער(ליזמיות בראשית דרכ� 

יש לציי� שהייתה . משתתפות שקיבלו הלוואות באמצעות העמותה להעצמת כלכלית לנשי�בפני 

עסק " תכנית ממשתתפות החממה השתתפו ב58% :"עסק משל�"בוגרות  שה� משתתפותהעדפה ל

ה� יזמיות שקיבלו הלוואה באמצעות העמותה להעצמה כלכלית  האחרות ).13ראה לוח  ("משל�

רוב משתתפות החממה שלא .  בקורס מקוצר ליזמות שנער� במסגרת החממהולמד �חלקו, לנשי�

 תכנית השתתפו ב75%�כ בקרב המשתתפות היהודיות. ת ערביויו ה,"עסק משל�" תכניתהשתתפו ב

   . בלבד מהמשתתפות הערביות27%זאת לעומת , "עסק משל�"

 

 אחוזי�ב,  או הלוואה לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר"עסק משל�" .13 לוח

 
משתתפות  

 בחממה
�משתתפות חד

 פעמיות
היו בקשר ע� 
 העמותה בעבר

 52.7 71.4 58.1 "עסק משל�"

 47.3 28.6 41.9 אההלוו

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 54.8 66.7 75.0 יהודיות– "עסק משל�"אחוז 

 51.0 83.3 27.3  ערביות– "עסק משל�"אחוז 

 
 

בניגוד לממצא בקרב . "עסק משל�" תכנית של הבוגרות היו 71%פעמיות �בקרב המשתתפות החד

עסק "בוגרות  היו פעמיות הערביות� החדהמשתתפות מ83%� ש בקבוצה זו נמצא,משתתפות החממה

נית� ללמוד מכ� שבוגרות ערביות של . פעמיות היהודיות�המשתתפות החד בקרב 63% לעומת ,"משל�

  .תכנית מיהודיות בוגרות ה להצטר� לחממה העסקית נטו פחות"עסק משל�" תכנית

 

 שקיבלו 47%� ו" משל�עסק" שה� בוגרות 53% בי� התפלגוהיזמיות שהיו בקשר בעבר ע� העמותה 

 שיעורבי� יזמיות יהודיות וערביות בלא נמצאו הבדלי� בקבוצה זו . הלוואות באמצעות העמותה

 ."עסק משל�" תכניתהבוגרות של 
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 מאפייני העסק

 סגירת עסקי�

הוגדרה במחקר ההערכה , בעיקר בתקופה של משבר כלכלי, שרידות העסקי� של משתתפות החממה

כשלושה חודשי� מסיו� , 2009 יולילחודש כי נכו� נמצא . תכנית� להצלחת הכאחד מהקריטריוני

מה� חמש יהודיות ,  על סגירת העסק שלה� ממשתתפות החממהשמונהדיווחו , החממה העסקית

 היה דומה בקרב שיעור ה. מהעסקי� של משתתפות החממה13%�כ  נסגרוס� הכולב. ושלוש ערביות

 ).14אה לוח ר(המשתתפות היהודיות והערביות 

 

 מגזרקבוצות אוכלוסייה ולפי  העסקי� שנסגרו לפי שיעור .14 לוח
 

קבוצות אוכלוסייה
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

 פעמיות�חד
היו בקשר ע� 

 העמותה
נשי� 

 עצמאיות
גברי� 
עצמאי�

 10.5 20.0 28.6 25.6 12.2 יהודיות

ערביות
2

 13.6 36.8 28.1 0.0  0.0  

 6.5 14.3 28.4 29.3 12.7 כל המשתתפות

 
 בקרב המשתתפות ו שנמצאי�שיעורחממה היה נמו� מהה העסקי� שנסגרו בקרב משתתפות שיעור

יזמיות שלא היו בקרב ). 28% ( ובקרב המשתתפות שהיו בעבר בקשר ע� החממה,)29% (פעמיות�החד

מיות פע�בקרב המשתתפות החד). 14%(השיעור היה נמו� יותר ") עצמאיות("בקשר ע� העמותה 

בקרב ). 26%(של עסקי� שנסגרו מאשר בקרב היהודיות ) 37%(הערביות היה שיעור גבוה יותר 

. של יהודיות וערביות שסגרו עסקי�) 28%( נמצא שעור דומה היזמיות שהיו בעבר בקשר ע� העמותה

 לא נמצאו עסקי� של יזמיותאמנ� . 20%� הגיע לור השיעבקרב היזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה

הממצא קשור למיעוט שתכ� יא� י,  שסגרו את עסקיה� שלא היו בקשר ע� העמותהערביות

ג� בקרב .  סגרו את עסקיה�11%בקרב היזמי� הגברי� היהודי� .  בקבוצה זוהמשתתפות בסקר

 . יזמי� ערבי� שסגרו את עסקיה�בסקר הגברי� לא נמצאו 

 

 הענ� הכלכלי

 ).15ראה לוח  (וו� רחב של ענפי� ותחומי עיסוקמשתתפות החממה העסקית הקימו עסקי� במג

חנות כלי , מכולת: הלדוגמ (19%  מסחר: משתתפות החממה היופעלוהענפי� העיקריי� שבה� 

לדוגמא  (15%  שירותי� אישיי� וקהילתיי�;)צילו�, עיצוב (21%  שירותי� עסקיי�;)כתיבה

 ;)תכשיטנות, מזו� (11%  תעשייה;)קונדיטוריה, מסעדה (15%  אירוח ואוכל;)'מסאז, קוסמטיקה

  .)גידול דבורי�, גידול זעתר (9% חקלאותו ;8% חינו�

 

                                                 
2

 יש להתייחס בזהירות ")עצמאיות ("ל המרואיינות הערביות בקרב היזמיות שלא היו בקשר ע� העמותהלנתוני� ע   
עקב , נית� להניח כי בקרב המרואיינות הערביות שלא נוצר אית� קשר. מרואיינותה המספר הקט� יחסית של לנוכח

 .יש יזמיות שסגרו את עסקיה�, טלפו� שגוי או אי מענה
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של עיסוק יחסית  גבוה שיעורהמשתתפות הערביות התאפיינו ב, בהשוואה למשתתפות היהודיות

לא הוקמו עסקי� בחינו� ובשירותי� עסקיי� על ידי משתתפות . בחקלאות ובאירוח ואוכל, במסחר

 . ערביות

 

שכ� הוא כולל , פעמיות שונה מעט מזה של משתתפות החממה�הרכב העסקי� של המשתתפות החד

א� בס� , ופחות עסקי� בחקלאות ובמסחר בענפי הבריאות והשירותי� האישיי�רבי� יותר עסקי� 

 .ההבדלי� לא היו גדולי�, הכול

 
 בענפי קי� שהוקמו עס של)40% (היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר בלט שיעור גבוהבקרב 

 . השירותי� האישיי�

 
 אחוזי�ב,  הענ� הכלכלי של העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר.15לוח 

 

 ענ� כלכלי
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 21.2 10.7 9.5 11.314.3 תעשייה ובנייה

פיננסיי�  ,שירותי� עסקיי�

 13.5 23.2 3.2 20.816.3  ותקשורתותחבורה

 46.2 10.7 20.6 18.912.0 מסחר

 3.8 3.6 4.8 9.40.0 חקלאות

 0.0 14.3 4.8 7.52.0 חינו�

 1.9 12.5 39.7 26.5 15.1 שירותי� אישיי� וקהילתיי�

 9.6 10.7 4.8 18.4 15.1 אירוח ואוכל

 3.8 14.3 12.7 10.2 1.9 בריאות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 
 

, עסקי� בתחומי המסחרפתחו היזמי� הגברי� רוב למחצית מק, בשונה מהממצאי� בקרב נשי�

 . לה� ייצוגלא היה  כמעט ובבריאות ובחקלאות, בחינו�, שירותי� האישיי�ענפי הבאילו ו

 

 וותק העסקי�

  בממוצעני�הוא כארבע ששהוותק שלה�   יחסיתחדשי�רוב העסקי� של משתתפות החממה ה� 

 בממוצע ותיקי� מאלה של המשתתפות היוהעסקי� של המשתתפות היהודיות  ).16ראה לוח (

וותק העסקי� של משתתפות החממה היה נמו� בממוצע ).  שני� בהתאמה3.2� שני� ו4.5(הערביות 

 ותהמהוותק של המשתתפות שהיו בעבר בקשר ע� העמ וג� פעמיות�מהוותק של המשתתפות החד

 ותק . ע� העמותהבקשרמהוותק של היזמי� והיזמיות שלא היו וכ�  ,להעצמה כלכלית לנשי�

. תרומת החממה לשרידות העסקי�המסקנה על העסקי� הנמו� של משתתפות החממה מחזק את 

כלל כפי שאופייני ל,  גבוה יותר מזה של עסקי� ותיקי�שיעור שעסקי� חדשי� ייסגרו ביוהציפיות ה

  .ציפיות אלה לא התממשו, אמורכ. שראלהעסקי� בי
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  וממוצעי�אחוזי�ב, בשני� לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרהעסק וותק  .16 לוח
 

 ותק העסק
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 0.0 4.210.0 12.2 12.7 פחות משנתיי�

2 12.7 9.8 14.65.0 3.3 

3 14.5 14.6 12.510.0 23.3 

4 25.5 7.3 12.510.0 20.0 

5 18.2 26.8 10.420.0 16.7 

6+ 16.4 29.3 45.845.0 36.7 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 5.9 6.3 7.0 5.2 4.0 ממוצע 

 4.9 6.4 6.9 5.8 4.5 ממוצע יהודיות

 6.9 6.0 7.4 4.0 3.2 ממוצע ערביות

 

  של העסקהמיקו�

מיקו� היה  מהעסקי� 36%� ורק ל,י�� בבתמיממוקהיו  של משתתפות החממהי� העסק מ55%

 ראה לוח( במקו� לא קבוע שהתנהלועסקי� היו  מהמשתתפות 9%�ל.  ממקו� המגורי�נפרדבאתר 

 53%.  במיקו� של העסקערביותלמשתתפות נמצאו הבדלי� בי� משתתפות יהודיות ). 17

 מהמשתתפות 28%�זאת בהשוואה ל,  במקו� נפרדה�את עסקיניהלו  תהמשתתפות הערביומ

.  בעיקר מחלוקה ענפיתוההבדלי� במיקו� העסק בי� משתתפות יהודיות וערביות נבע. היהודיות

 העסקי� בשיעורקטני� הבדלי� נמצאו רק .  במסחר ובחקלאותעסקורבות יותר משתתפות ערביות 

היזמיות שהיו בקשר , פעמיות�ממה לבי� המשתתפות החדבי� משתתפות החהממוקמי� באתר נפרד 

בקרב כלל העסקי� . ע� העמותה להעצמה כלכלית לנשי� והיזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה

 .פחות ממחצית העסקי� ממוקמי� באתרי� נפרדי�, הקטני� המנוהלי� על ידי נשי� יזמיות

 

מוקמו בנפרד ממקו� , � יהודי� וה� ערבי�ה, של העסקי� השייכי� ליזמי� גברי�) 70%(הרוב הגדול 

המיקו� של העסקי� באתר נפרד הוא אחד המאפייני� המבחיני� בי� עסקי� בבעלות נשי� . המגורי�

 .לעסקי� בבעלות גברי�
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  וממוצעי�אחוזי�ב, המיקו� של העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר. 17 לוח

 

 המיקו�
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד

היו בקשר 
ע� 

 העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 13.3 60.0 45.8 48.8 54.5 בבית

 70.0 43.3 45.8 39.0 36.4 מיקו� נפרד

– בבתי לקוחות או משולב
 בבית ומקומות אחרי�

9.1 12.2 8.3 16.7 16.6 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 61.1 42.9 52.0 41.4 27.8  יהודיות– מיקו� נפרד

 83.3 44.4 39.1 33.3 52.6  ערביות– מיקו� נפרד

 

 המעמד של העסק

 בשנה והוא פטור מגביית ח"ש 70,000שס� עסקאותיו אינו עולה על מי עוסק זעיר או עוסק פטור הוא 

� האחרות ).18ראה לוח  ( ה� עוסקות זעירות)57% (משתתפות החממהמקרב רוב . מס ער� מוס

 שהעסק שלה� עדיי� לא 4%�ו, עסק שלה� התפתח וה� הפכו לעוסקות מורשות שה39% בי� התפלגו

בעת . ד של העסקי� בתהלי� הפורמליזציה והמיסורבהנתוני� אלה מבטאי� התקדמות . רשו�היה 

 .  כמחצית מהעסקי� של משתתפות החממה לא היו רשומי�ההצטרפות לחממה

 

  אחוזי�ב, ר העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזמעמד. 18 לוח

 

 מעמד העסק
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 0.0 10.0 43.5 57.455.6 עוסקת זעירה

 100.0 86.7 45.7 38.938.9 עוסקת מורשה

 0.0 3.3 10.9 3.75.6 העסק לא רשו�

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 100.0 85.0 52.2 37.5 34.3 יהודיות–ת מורשותעוסקו

 100.0 90.0 39.1 41.7 47.4 ערביות– עוסקות מורשות

 

פעמיות �בי� משתתפות החממה לבי� המשתתפות החדהיו רק הבדלי� קטני� העסק במעמד של 

 הבדלי� בי� היזמיות שהיו בקשרנמצאו . בקשר ע� העמותה להעצמה כלכליתבעבר והיזמיות שהיו 

היזמי� הגברי� שלא היו בקשר ע� כל . ע� העמותה לבי� יזמיות ויזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה

ג� בקרב הנשי� היזמיות שלא היו בקשר . העמותה ללא יוצא מהכלל דיווחו שה� עוסקי� מורשי�

 .דיווחו שה� עוסקות מורשות )87% (ע� העמותה הרוב הגדול
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 עובדי� נוספי� בעסק

שכיר או ב� , בעסק שלה� נוס�אחד עובד לפחות שה� מעסיקות  דיווחו החממה  ממשתתפות40%

בה� מועסק  העסקי� ששיעור). 19ראה לוח (עובדות בעסק לבד�    הנותרותהמשתתפות 60%. משפחה

28%�בהשוואה ל,  בקרב המשתתפות הערביות)63% ( היה גבוה במיוחדבעלת העסק לנוס�בעובד  

בקרב .  בעיקר מסוגי העיסוקי� במגזר הערבינבעההסיבה לכ�  .המשתתפות היהודיותבקרב 

,  חנויות הפתוחות לאור� כל היו�–  של עסקי� בתחו� המסחר�חלקגדול המשתתפות הערביות 

ל עבודתה של עאת העסקי� בה� שקשה לבסס ענפי�  ,החקלאותבתחו�  ו, ימי� בשבועשבעהלעתי� 

 . יחידהיזמית 

 

 אחוזי�ב,  לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרסקעובדי� נוספי� בע .19 לוח

  

 עובדי� נוספי�
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 66.7 45.2 25.0 31.7 40.0 יש עובדי�

 33.3 54.8 75.0 58.3 60.0 אי� עובדי�

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 61.1 38.1 16.0 27.6 27.8  יהודיות– יש עובדי�

 75.0 60.0 34.8 41.7 63.2  ערביות– יש עובדי�

 

שבמגזר הערבי רב חלק� של עסקי� שעובד בה� יותר מאד� אחד היה נכו� ג� בקרב , הממצא

ה� המשתתפות שהיו , פעמיות�ה� המשתתפות החד, הקבוצות האחרות שנבדקו במחקר ההערכה

 . וה� יזמיות ויזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה,רבקשר ע� העמותה בעב

 

 עבודה נוספת

טיפול בילדי� ה� העבודות משק הבית ובו בעסק ת� עבודמלבד  ממשתתפות החממה דיווחו כי27%

 של  למדייי� דומי�שיעור). 20ראה לוח (עובדות בעבודה נוספת כשכירות או בעסק משפחתי אחר 

היזמיות שהיו בקשר ע� ובקרב , פעמיות�שתתפות החדעבודה מחו� לעסק נמצאו ג� בקרב המ

 היזמי� שעבדו מחו� שיעור,  בקרב הגברי�.עמותההוהיזמיות שלא היו בקשר ע� בעבר העמותה 

 . )13%(לעסק היה נמו� יותר 

 
  אחוזי�ב,  לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרעבודה נוספת .20 לוח

 עבודה נוספת
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד
 ותפעמי

היו 
בקשר ע� 
העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 מחו� לעסקג� ת ועובד
27.322.0 27.1 22.5 13.3 

 ת רק בעסקועובד
72.778.0 72.9 77.4 86.7 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 16.7 19.0 32.0 24.1 30.6 יהודיות–מחו� לעסקג� עובדות 

 8.3 30.0 21.7 16.7 21.1 ות ערבי– מחו� לעסקג� עובדות 
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משתתפות א� נמצאה נטייה של ,  היו קטני� ליזמיות ערביותההבדלי� על פי מגזר בי� יזמיות יהודיות

מחו� בשכר לדווח על עבודה  ,האחרות שהיו בקשר ע� העמותהיהודיות היזמיות החממה ושל ה

 . יזמיות ערביותעליו דיווחו יותר מזה ש גבוה שיעור בלעסק

 

 בו� בנק נפרדחש

רבע ממשתתפות החממה דיווחו שיש לעסק שלה� חשבו� בנק נפרד והעסק אינו מתנהל בחשבו� 

 המשתתפות שדיווחו על שיעור ).21ראה לוח  (השאר דיווחו שאי� לעסק חשבו� בנק נפרד. המשפחתי

  העסקי�שיעור .חשבו� בנק נפרד היה דומה בקרב המשתתפות היהודיות והמשתתפות הערביות

�המשתתפות החד היה דומה לזה שנמצא בקרב ,משתתפות החממהשנוהלו בחשבו� נפרד בקרב 

 .פעמיות ובקרב היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר

 

 שהעסק מתנהל בחשבו� בנק )48%(  גבוה יותרשיעורהיזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה דיווחו ב

 . י� הגברי�בקרב היזמ) 72%( היה גבוה הרבה יותר שיעורה. נפרד

 

שיעור המדווחי� הערבי� על חשבו� בנק נפרד של העסק היה גבוה , למעט בקרב משתתפות החממה

, יזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר, פעמיות�משתתפות חד: מזה של היהודי� בכל הקבוצות

  .יזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה בעבר ויזמי� גברי�

 
  אחוזי�ב, י סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר חשבו� בנק נפרד לעסק לפ.21לוח 

 

 חשבו� בנק
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

 פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 72.4 48.4 29.2 24.4 25.5 יש לעסק חשבו� נפרד

 27.6 51.6 70.8 73.2 74.5 אי� חשבו� נפרד

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 66.7 42.9 24.0 20.7 25.1  יהודיות–  נפרדחשבו�

 81.8 60.0 34.8 33.3 26.3  ערביות– חשבו� נפרד

 

 

  לצור� הקמת העסק או ביסוסוהלוואות

ראה לוח ( קיבלו הלוואה לצור� הקמת העסק או ביסוסו )56% (למעלה ממחצית ממשתתפות החממה

 מה� 75%�שכ ,ב המשתתפות הערביות המשתתפות שלקחו הלוואה היה גבוה יותר בקרשיעור). 22

 העסקי� סוגנית� להסביר מגמה זו ב.  מהמשתתפות היהודיות47%�זאת בהשוואה ל, לקחו הלוואה

 ברוב נדרשתשבה� ענפי�  , עסקי� בענפי המסחרופתחשרבות מה� של המשתתפות הערביות 

 .  גדולה יחסיתהמקרי� השקעה בסיסית

 



 27 

 אחוזי�ב, אוכלוסייה ולפי מגזרקבלת הלוואות לפי סוגי  .22לוח 

 הלוואה
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

 פעמיות�חד
היו בקשר ע� 
 העמותה בעבר

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 60.0 40.0 35.062.5 56.4 קיבלו

 40.0 60.0 65.037.5 43.6 לא קיבלו

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 55.6 45.0 68.0 28.6 47.2  יהודיות– קיבלו

 66.7 30.0 56.5 50.5 73.7  ערביות– קיבלו

 

� שנמדד בקרב המשתתפות החדשיעור משתתפות החממה שלקחו הלוואות היה גבוה מהשיעור

 שיעור. פעמיות וגבוה ג� מזה של היזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה להעצמה כלכלית לנשי�

 .לזה של היזמי� הגברי� ו ע� העמותה בעברמקבלות הלוואה היה דומה לזה של היזמיות שהיו בקשר

 

   עסקיי�חובות

27%�חובות גבוהי� ודיווחו על  33%  מה�,לה� חובותלעסק ש שיש דיווחו ממשתתפות החממה 60% 

 ההבדלי� בי� המשתתפות היהודיות והערביות בהיק� ).23ראה לוח  (חובות בינוניי� או נמוכי�על 

  .החובות היו קטני�

 

משתתפות  (ק� החובות בי� משתתפות החממה לבי� הקבוצות הנוספות שנבדקו בסקרההבדלי� בהי

 היו )יזמיות לא היו בקשר ע� העמותה ויזמי� גברי�, יזמיות שהיו בקשר ע� העמותה, פעמיות�חד

לדווח פחות על חובות גבוהי�  נטייההגברי� בקרב היזמי�  נמצאה ,בהשוואה לנשי� יזמיות. קטני�

שונה של תפיסה קשה להערי� א� ההבדלי� נובעי� מהיק� החובות או מ. ת נמוכי�ויותר על חובו

 ". חובות גבוהי�"המונח 

 

 אחוזי�ב, חובות לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .23לוח 

 

 חובות
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר ע� 
 העמותה בעבר

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 10.0 26.7 29.2 29.3 32.7 חוב גבוה

 36.7 23.3 33.3 17.1 27.3 חוב נמו�

 53.3 50.0 37.5 53.7 40.0 אי� חובות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 5.6 35.0 20.0 31.0 30.6  יהודיות– חוב גבוה

 16.7 10.0 39.1 25.0 36.8  ערביות– חוב גבוה
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 י�בחירה חופשית או אילוצ :סיבות לפתיחת העסק

מתו� ג�  מקימי� עסקי� �חלק.  זאת מתו� בחירה חופשיתהעסק עושהפותח לא כל יז� , כאמור

 Gem, 2008 .(40%( לאחר שלא הצליחו להשתלב בשוק העבודה כשכירי� בתנאי שכר הוגני� ,כורח

 בעיקר עשו זאת 16%ועוד ,  מבחירה אישיתרקממשתתפות החממה דיווחו שה� הקימו את העסק 

 שהקימו עסק ג� מבחירה 33%המשתתפות האחרות התפלגו בי� ). 24ראה לוח (שית מבחירה אי

לא נמצאו הבדלי� בי� משתתפות בתשובות לשאלה זו  . בעיקר מכורח11%�ו, חופשית וג� מכורח

 .יהודיות וערביות

 

 �אחוזיב,  לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרכורח או בחירה חופשית –  הסיבות לפתיחת העסק.24 לוח
 

 הסיבות לפתיחת העסק
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

 היו בקשר ע�
העמותה 

 בעבר

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 64.3 54.8 40.048.855.3 רק מבחירה חופשית

 7.1 12.9 16.426.812.8 בעיקר מבחירה חופשית

 14.3 19.4 21.3 14.6 32.7  ובחירה חופשיתכורח

 14.1 12.9 10.6 9.8 10.9 כורחבעיקר 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

�רק בחירה חופשית 
 61.9 61.9 62.5 58.6 38.9 יהודיות

�רק בחירה חופשית 
 70.0 40.0 47.8 25.0 42.1 ערביות

 
 

 המקביל שיעור היה מעט נמו� מהחופשית המשתתפות בחממה שהקימו עסקי� רק מבחירה שיעור

 ויזמיות ,יזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר, פעמיות� משתתפות חד:ותבקרב הקבוצות האחר

בקרב היזמיות , בניגוד לממצא בקרב משתתפות החממה, כ��כמו. שלא היו בקשר ע� העמותה בעבר

שדיווחו על פתיחה של עסקי� , בהשוואה ליזמיות היהודיות,  רב חלק� של היזמיות הערביות,האחרות

 . מתו� בחירה חופשית ולא רק ,ג� מתו� כורח

 

  בהההשתתפות בפעילות החממה ושביעות הרצו� מהפעילויות
 
 

 מש� ההשתתפות בחממה העסקית

לאור� כל  חודשי� 20במהל�  בעת פתיחתה והתמידו בה תכניתהחלו את ה ממשתתפות החממה 56%

לב מאוחר  בשתכניתצטרפו ל שה23%התפלגו בי� האחרות המשתתפות . )25ראה לוח  (חודשי הפעלתה

תקופה קצרה של לאור� רק  תכנית שהשתתפו ב21%�ו,  חודשי�16 � ל10יותר ופעלו במסגרתה בי� 

 .סיבות שונותלא התמידו בפעילות בה מ ו, חודשי�7� ל2בי� 
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  וממוצעי�אחוזי�ב ,לפי מגזר החממה תכניתמש� הפעילות ה .25לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות מש� הפעילות

 20.9 27.3 18.8  חודשי�7עד  2

 23.3 27.3 21.9  חודשי�16 עד 10

 55.8 45.5 59.4  חודשי�20 עד 18

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 14.9 13.2 15.5 ממוצע

 
 

 חוסר זמ� או העדר ות לנשירה מהחממה שציינו המשתתפות שלא התמידו בה היו העיקריותהסיב

 ,מדובר בעיקר בעסקי� שלא נית� לסגור אות�. חממההשל פעילות סידור להפעלת העסק בשעות ה

משתתפות נוספות דיווחו שהפסיקו את פעילות� בחממה מסיבות . מסעדה או פעוטו�,  חנותכגו�

רק במקרה אחד דווח על עזיבת החממה עקב חוסר .  או בגלל שהעסק נסגר)כמו מחלה(אישיות 

   .שביעות רצו� מהפעילות במסגרתה

  

 ות הקבוצתיתליהשתתפות בפע

ניתוח ב. סיורי� וקורסי שיווק, מפגשי עמיתות, סדנאות,  ימי עיו�הכללבחממה לות הקבוצתית יהפע

 נערכו ס� הכולב. )ראה להל� (שנתוניה� נותחו בנפרד ינג'קואצפגשי הלות הקבוצתית לא נכללו מיהפע

בכרמיאל ועכו היו חלק מהמפגשי� .  מפגשי� קבוצתיי� מסוגי� שוני�50�יותר מבמסגרת החממה 

הממצאי� המפורטי� מתבססי� על . מיועדי� למשתתפות ערביות וה� הועברו בערבית או בעברית

מספר הנתוני� אינ� כוללי� . חממה בדפי העדכו� של המשתתפותבמסגרת ה שנאספוהנתוני� 

ל  הקבוצתית נכללו ג� מפגשי� עבפעילות .א� לא השתתפו בה בפועל, משתתפות שהתקבלו לחממה

 . שהועברו בעכו למשתתפות ערביותינג'קואצעקרונות ה

 

 השתתפו 18%ועוד )  מפגשי�שלושהעד (מעטי� מפגשי� קבוצתיי� השתתפו ב מהמשתתפות 27%

  שישהשהשתתפו ב 21% המשתתפות האחרות התפלגו בי� ).26ראה לוח  (מפגשי�  חמישהדארבעה עב

.  ויותר מפגשי�15�ב שהשתתפו 15%�ו, שי� מפג14עד שמונה ב שהשתתפו 19%,  מפגשי�שבעהאו 

  .מפגשי� קבוצתיי� ההשתתפות היה שבעה ממוצע

 
 

  וממוצעי�אחוזי�ב ,לפי מגזר) ינג'קואצלמעט ( השתתפות בפעולות קבוצתיות בחממה .26לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות מספר מפגשי�

3 עד 0  25.629.226.9

5  עד4  16.320.817.9

7 עד 6  16.329.220.9

14 עד 8  25.68.319.4

15+  16.312.514.9
100.0100.0100.0 ס� הכול

7.56.07.0 ממוצע
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בקרב המשתתפות . לות הקבוצתיתינמצאו הבדלי� בהיק� ההשתתפות בפעבהבחנה על פי מגזר 

 שמונה השתתפו ב42%, )חמישה מפגשי�עד  ( מעטי� יחסית השתתפו במפגשי�42%היהודיות 

 השתתפו 50%בקרב המשתתפות הערביות . מפגשי� 7.5 היהוממוצע ההשתתפות , מפגשי� ויותר

 וממוצע , מפגשי� ויותרשמונה השתתפו ב21%, )חמישה מפגשי�עד (במספר קט� של מפגשי� 

 . מפגשי�היה שישה ההשתתפות 

 

בהיק� ההשתתפות  הערביותוהיהודיות ההבדלי� בי� המשתתפות  תכניתבשנה הראשונה להפעלת ה

עקב הפעלת פעילות בעיקר , בשנה השנייה הפערי� הצטמצמו. יותר בפעולות הקבוצתיות היו גדולי�

 .קבוצתית בעכו שיועדה למשתתפות ערביות

  

מצאה נ. היק� ההשתתפות בימי עיו� וסדנאות נבדק ג� בסקר שהועבר למשתתפות בסיו� החממה

. רשומות החממהנרשמה ביותר מזו שמעט פות גבוהה על השתתבסקר משתתפות לדווח נטייה של 

בממוצע  מפגשי� שבעהלעומת ,  בממוצע מפגשי�שמונההמשתתפות דיווחו בממוצע על השתתפות ב

  .רשומות החממהעל פי 

 

חושבה ההשתתפות בפעולות הקבוצתיות , בחממהשל המשתתפות  פעילות� במש�הבדלי� היו מאחר ו

 . תכניתדשי ההשתתפות של כל משתתפת ב בהתא� לחו,ממוצע חודשילפי 

 

 השתתפו ביותר 21%�ו, בפחות מחצי פגישה בממוצע לחודשהשתתפו המשתתפות מ 45%נמצא כי 

 מפגשי� 0.6 היהמשתתפות החממה  ההשתתפות בקרב  ממוצע).27ראה לוח  (מפגישה אחת כל חודש

וצע חודשי של המשתתפות  ההשתתפות בממשיעור .תכנית ב� בכל אחד מחודשי השתתפותקבוצתיי�

מספר מ כזכור בשונה זאת, מזה של המשתתפות היהודיותוא� גבוה מעט , דומההערביות היה 

על המספר הכולל הקט� יותר של הממצא  . השתתפו בוהפעילויות הכולל שמשתתפות החממה

ת הערביובממוצע תקופת השתתפות� של כ� שנבע מ ,פעילויות שבה� נטלו חלק משתתפות ערביות

 . היהודיותשל הייתה קצרה מזו 

 
 

 אחוזי�ב ,לפי מגזר) ינג'קואצלמעט (השתתפות בפעולות קבוצתיות בחממה בממוצע חודשי  .27 לוח
 וממוצעי�

 
 כל המשתתפות ערביות יהודיות 

 22.4 25.0 20.9  0.24  עד      0

0.49 עד 0.25  25.6 16.7 22.4 

0.74 עד 0.50  20.9 16.7 19.4 

0.99  עד0.75  14.0 16.7 14.9 

 20.9 25.0 18.6  ויותר1
 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 0.56 0.58 0.55 ממוצע חודשי
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כי  העריכוהמשתתפות  מ45%בבדיקת שביעות הרצו� מהתרומה של ימי העיו� והסדנאות נמצא כי 

לות העסקיות ההבנה והיכו, לפיתוח הידע ,ותהמיועדי� לכלל המשתתפ ימי העיו� והסדנאותתרומת 

 72% ס� הכולב.  נוספות העריכו ג� ה� את התרומה כרבה28%. )28 ראה לוח(רבה מאד הייתה  ,שלה�

העריכו את תרומת ימי העיו�  )28%( האחרות. מהמשתתפות הביעו הערכה גבוהה לתרומת ימי העיו�

  .בינונית או נמוכהכ

 
 

 אחוזי�ב ,רהערכת התרומה של ימי העיו� והסדנאות לפי מגז .28לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות הערכת התרומה

 41.244.8 50.0 במידה רבה מאד

 35.327.6 16.7 במידה רבה

 11.813.8 16.7 במידה בינונית

 11.813.7 16.6 במידה מעטה או בכלל לא

 100.0100.0 100.0 ס� הכול

 
 

 ת ימי העיו� והסדנאות היו קטני�ההבדלי� בי� המשתתפות היהודיות והערביות בהערכת תרומ

יותר של שביעות רצו� קצת ערביות לדווח על רמה גבוהה משתתפות א� נמצאה נטייה של , יחסית

 היו מרוצות מתרומת ימי העיו� 77%בקרב המשתתפות הערביות . מתרומת ימי העיו� והסדנאות

 . בקרב המשתתפות היהודיות67% לעומת ,והסדנאות

 
 ינג'קואצסדנאות ה

בכל אחת .  עסקינג'קואצ על ידי מאמנת המתמחה בינג'קואצבמסגרת החממה הופעלו סדנאות 

לכל אחת מהמשתתפות להשתת� בסדרה של הכוונה הייתה לאפשר .  יזמיות5מהסדנאות השתתפו 

  .א� בפועל אפשרו למעוניינות להשתת� במספר גדול יותר של פגישות,  פגישותשש

 

 ממוצעהו, 15� ל2 בי� היה מספר המפגשי� . מכלל משתתפות החממהתכמחציבמפגשי� אלו השתתפו 

ממוצע .  היו ערביותשש ורק , היו יהודיות)33 מתו� 27 (ינג'קואצרוב המשתתפות ב.  מפגשי�5.7 היה

 מפגשי� בלבד 2.7לעומת ,  מפגשי�6.4 היה ינג'קואצהיהודיות במפגשי ההמשתתפות ההשתתפות של 

בסדנאות  השתתפוית� ללמוד מכ� שמשתתפות ערביות כמעט ולא נ.  הערביותשל המשתתפות

 .לא התמידו בהשתתפות�,  שהשתתפו במפגשי�ווג� אל, ינג'קואצה

 

 ינג'קואצמפגשי ה, ראשית :ההשתתפות הנמוכה של המשתתפות הערביות נבעה כנראה משתי סיבות

 את המפגשי� בשפה לא נמצאה מאמנת ערביה מתאימה שיכלה להעבירכי התנהלו בשפה העברית 

סוג ל אופייניתהלי� , פני הקבוצהללהיחש� הייתה פחות נכונות משתתפות הערביות ל, שנית. הערבית

כללה  תכניתה. לנשי� ערביותייחודית בעברית  תכנית 2009בשנת הופעלה מסיבה זו . זה של פעילות

 . חשיפה אישית ה מהמשתתפות רמה גבוהה שלנדרשלא בה�  שינג'קואצמפגשי� על עקרונות ה
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 במידה רבה 42%:  העסקי היו מרוצות מהתרומה של המפגשי�ינג'קואצרוב המשתתפות במפגשי ה

 ששביעות 13%� ששביעות רצונ� הייתה בינונית ו16%השאר התפלגו בי� .  במידה רבה29%�מאד ו

 ורוב� ינג'אצקומפגשי ההשתתפו במעטות רק מעט משתתפות ערביות , כפי שצוי�. רצונ� הייתה נמוכה

 . הפסיקו את ההשתתפות ולא התמידו במפגשי� הגדול

 
 

 ייעו� אישי

 שעות ייעו� אישי 10.5 נמצא כי בממוצע קיבלו משתתפות החממה  של החממהמינהליי�הרישומי� ב

 קיבלו 37%, שעות ייעו� 4עד  של קט� קיבלו מספר 40% ).29ראה לוח  (במהל� השתתפות� בחממה

מספר .  שעות ייעו�15� קיבלו יותר מ22%� ו, שעות ייעו�14� ל10 קיבלו בי� 25%, יעו� שעות י9� ל5בי� 

  . שעות46� ל0 בי� היהשעות הייעו� שניתנו 

 
  וממוצעי�אחוזי�ב , קבלת ייעו� אישי בשעות לפי מגזר.29לוח 

 
 כל המשתתפות ערביות יהודיות שעות ייעו�

2 עד 0  9.329.216.4 

4 עד 3  20.929.223.9 

9 עד 5  11.612.511.9 

14 עד 10  32.612.525.4 

20 עד 15  9.38.39.0 

+21 16.38.313.4 

 100.0100.0100.0 ס� הכול

 12.47.110.5  שעות ייעו�ממוצע

לחודששעות ממוצע   0.950.570.82 

 
 

 30%. והערביותבי� המשתתפות היהודיות גדולי� נמצאו הבדלי� בהיק� שעות הייעו� האישי 

 58%זאת לעומת ,  שעות ויותר15 קיבלו 26%� שעות ייעו� וארבעמהמשתתפות היהודיות קיבלו עד 

בממוצע קיבלו המשתתפות .  שעות ויותר15 שקיבלו 17%� ו, שעות ייעו�ארבעמהערביות שקיבלו עד 

 . שתתפות הערביותשקיבלו המבממוצע אישי  שעות ייעו� שבע לעומת , אישי שעות ייעו�12היהודיות 

 

שעות הייעו� לחודש ממוצע . תכניתממש� זמ� ההשתתפות בהפער במספר שעות הייעו� לא נבע 

 שעות 1.0 המשתתפות היהודיות קיבלו . בכל חודש שעות ייעו�0.82  היהכלל המשתתפותשקיבלו 

 שבה ההתקופשל שעות הייעו� לכל פער דומה לזה שנרש� בחישוב הכולל ,  שעות0.6�והערביות

 .הופעלה החממה

 

לא נמצאו הבדלי� בהיק� . היק� שעות הייעו� האישי שקיבלו המשתתפות נבדק ג� בשאלו� הסקר

 11 דווח על דידותי המתבש. של המשתתפות בסקרשעות הייעו� בי� הנתוני� המינהליי� לבי� הדיווח 

 . שעות ייעו� בממוצע
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לפיתוח הייעו�  תהיו מרוצות מתרומ )81%(י הרוב הגדול של משתתפות החממה שקיבלו ייעו� איש

רבה העריכו את התרומה כ 39%�רבה מאד ומה� העריכו את תרומת הייעו� לעסק כ 42% :העסק

 .ההבדלי� בי� המשתתפות היהודיות והערביות היו קטני�). 30ראה לוח (

 
 אחוזי�ב ,הערכת התרומה של הייעו� האישי לפי מגזר .30  לוח

 
 כל המשתתפות ערביות ודיותיה הערכת התרומה

 38.942.3 44.1 במידה רבה מאד

 50.038.5 32.4 במידה רבה

 5.611.5 14.7 במידה בינונית

 5.67.7 8.8 במידה מעטה 

 100.0100.0 100.0 ס� הכול

 

 כמחצית .בכרמיאל והאישי ניתנו במרכזי� בחיפהמפגשי הייעו� רוב , על פי דיווח המשתתפות

 , ייעו� אישיוכרבע קיבלו, במקו� העסק שלה�ה� במרכז וה� דיווחו שקיבלו ייעו� אישי מהמשתתפות 

   .עסקמקו� ה רק ב,�העל פי דיווח

 

 דיווחו שלא 27%בבדיקת הביקורי� של צוות החממה והיועצי� בעסקי� של המשתתפות נמצא כי 

השיעור היה  )31% (יותבקרב משתתפות יהוד). 31ראה לוח (היו ביקורי� של נציגי החממה בעסק 

בעיקר , יש לקחת בחשבו� שחלק מהעסקי�). 20%( המשתתפות הערביותגבוה יותר מאשר בקרב 

מתנהלי� בבתי הלקוחות ואי� לעסקי� אלה מיקו� קבוע שנית� לבקר , בתחומי השירותי� העסקיי�

 .בו

 

, בעסק שלה�ור אחד על ביק שדיווחו 20%התפלגו בי� שדיווחו על ביקורי� של יועצות המשתתפות 

 גבוה יחסית שיעור. דיווחו על שלושה ביקורי� ויותר 32%� על שני ביקורי� וו דומה דיווחשיעור

ריבוי הביקורי� . מהמשתתפות הערביות דיווחו על ארבע ביקורי� ויותר של נציגי החממה בעסקיה�

 ,ז בחיפה או בכרמיאלבמרכ להגיע לייעו�  את הקשיי� של המשתתפות במגזר זהמשק�במגזר הערבי 

 השתדלו לתת את תכניתיועצות הבמקרי� כאלה . והדבר תק� בייחוד למשתתפות הגרות בפריפריה

 .שירותי הייעו� במקו� המגורי� של אות� משתתפות

 
 

 אחוזי� ב ,ביקורי� של צוות החממה ויועצות בעסק לפי מגזר .31  לוח
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות ביקורי�

 27.1 20.0 30.8 ולא ביקר
 20.3 10.0 25.6 פע� אחת

 20.3 10.0 25.6 פעמי�
 16.9 20.0 15.4 שלוש

 15.3 40.0 2.6 ארבע ויותר
 100.0 100.0 100.0 ס� הכול
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 מפגשי� קבוצתיי� וייעו� אישי

 הוגדרו ,ה� המפגשי� הקבוצתיי� וה� הייעו� האישי, ת במסגרת החממהיושל הפעילוכולל בניתוח 

 ואלמשתתפות . היק� השתתפות נמו�בדרו כמשתתפות הוג 27% )א: (קבוצות של משתתפותארבע 

 7 וקיבלו עד ,ינג'קואצ סדנאות הלרבות, פעילויות קבוצתיות מסוגי� שוני�בלא יותר משבע השתתפו 

פעילות� הוא ב מהמשתתפות הוגדרו כמשתתפות שהדגש 19% )ב(; )32 ראה לוח(שעות ייעו� אישי 

7�פחות מקיבלו א�  , מפגשי� קבוצתיי�בהגדרה זו נכללו מי שהשתתפו ביותר משבע. ידגש קבוצת 

. ייעו� אישיעל  יהעילות� הבפשהדגש  הוגדרו כמשתתפות משתתפות מה22% )ג(; שעות ייעו� אישי

 פחות משבע מפגשי� והשתתפו ב אישי שעות ייעו�יותר משבעמשתתפות אלו קיבלו במסגרת החממה 

 מהמשתתפות ה� משתתפות שג� השתתפו במספר גבוה של פגישות קבוצתיות 31%) ד( ;י�קבוצתי

 . וג� קיבלו מספר גבוה יחסית של שעות ייעו� אישי

 
 אחוזי�ב , דפוסי ההשתתפות של משתתפות החממה לפי מגזר.32לוח 

 

 ערביות יהודיות השתתפות בפעילות קבוצתית
כל 

 המשתתפות
 11.654.226.9 מועטישי אפעילות קבוצתית נמוכה וייעו� 

 23.312.519.4 מועטאישי פעילות קבוצתית גבוהה וייעו� 

 23.320.822.4 רחבאישי פעילות קבוצתית נמוכה וייעו� 

 41.912.531.3 רחבאישי פעילות קבוצתית גבוהה וייעו� 

 100.0100.0100.0 ס� הכול

 
 

יותר . בי� משתתפות יהודיות וערביותניכרי� � נמצאו הבדליבהיק� ההשתתפות הכללית ובדפוסיה 

 12%לעומת זאת  ,הוגדרו כמשתתפות שהיק� פעילות� נמו�) 54%(ממחצית מהמשתתפות הערביות 

 ,די�דהוגדרו כגבוהות בשני המ מהמשתתפות הערביות 13%רק , בלבד מהמשתתפות היהודיות

 .  בקרב המשתתפות היהודיות42%�בהשוואה ל

 

 של החממההתרומה הכוללת 

שירותי� ההשימוש והמיצוי של נמצאו הבדלי� ניכרי� בי� משתתפות החממה בהיק� , כפי שצוי�

שהופנתה למשתתפות ה� נשאלו באיזו מידה ה� חשות הראשונה כוללת הבשאלה .  במסגרתההמוצעי�

 .שה� ניצלו את השירותי� שהחממה העמידה לרשות�

 

 ועוד רבע העריכו את ,במידה רבה מאד שירותי החממה אתשליש מהמשתתפות העריכו כי ה� ניצלו כ

ה� ניצלו ש העריכו )57% ( רוב המשתתפותס� הכול ב).33ראה לוח  (מידת ניצול השירותי� כרבה

 שהעריכו שמידת ניצול השירותי� הייתה 29% השאר התפלגו בי� .במידה רבה את שירותי החממה

 ההבדלי� בהבחנה על פי מגזר היו קטני� .החממההעריכו שלא ניצלו את שירותי ש 14%�בינונית ו

   .יחסית
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 אחוזי�ב , תפיסת ניצול שירותי החממה לפי מגזר.33לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות תפיסת ניצול שירות

 31.7 36.4 29.9 במידה רבה מאד

 25.4 22.7 26.8 במידה רבה

 28.6 31.8 26.8 במידה בינונית

 14.3 9.1 17.1לאבמידה מעטה או בכלל 

100.0100.0 100.0 ס� הכול

 
 

משתתפות .  בי� תפיסת הניצול של שירותי החממה לבי� מש� זמ� הפעילות בחממהמתא�לא נמצא 

 חודשי� לא סברו שניצלו את שירותי החממה יותר ממשתתפות 20ותיקות שהשתתפו בחממה לאור� 

    .היה קצר יותרבחממה ת� השתתפומש� זמ� ש

 

היק� ההשתתפות בפעולות החממה וקבלת  ( בי� ניצול בפועל של שירותי�מתאמי�נמצאו , ויכצפ

 יותר של מפגשי� גדולמשתתפות שהשתתפו במספר .  לבי� תפיסת ניצול השירותי�)ייעו� אישי

 . שירותי החממהיעיל של נטו יותר לדווח על ניצול ,  רבות יותרומשתתפות שקיבלו שעות ייעו� אישי

 

 להערי� את תרומת החממה לפיתוח הכישורי� שלה� ולפיתוח העסקהתבקשו ות החממה משתתפ

 ממשתתפות החממה העריכו כי החממה תרמה במידה רבה לפיתוח 68%� כ.בשתי שאלות נוספות

 העריכו את התרומה כרבה 25%� והעריכו כי התרומה הייתה רבה מאדמה�  43%: הכישורי� שלה�

 שהעריכו שהחממה לא 10%� שהעריכו את התרומה כבינונית ו22%ו בי� השאר התפלג). 34ראה לוח (

 .ההבדלי� בי� משתתפות יהודיות וערביות היו קטני�. רי� שלה�ושיתרמה לפיתוח הכ

 

 . הממצאי� היו דומי� ג� בשאלה שבדקה את תרומת החממה לפיתוח העסק

 

 אחוזי�ב ,תרומת החממה לפיתוח כישורי� ולפיתוח העסק לפי מגזר .34  לוח

 תרומה לפיתוח העסקתרומה לפיתוח כישורי� אישיי�
 תרומת החממה

ערביותיהודיות
כל 

המשתתפות
ערביותיהודיות

כל 
המשתתפות

 40.0 33.3 43.6 42.9 40.9 43.9 במידה רבה מאד

 26.7 23.8 28.6 25.4 22.7 26.8 במידה רבה

 23.3 33.3 17.9 22.2 31.8 17.1 במידה בינונית

במידה מעטה או בכלל 
 10.0 9.6 10.3 9.5 4.5 12.2 לא

 100.0 100.0100.0100.0100.0 100.0 ס� הכול
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ממשתתפות החממה  69%. בשאלה נוספת נשאלו המשתתפות על מידת הגשמת ציפיותיה� מהחממה

ה  שציפיותיה� התגשמו במיד44%מה� דיווחו , )35ראה לוח (הגשימו את הציפיות שלה� מהחממה 

 שהציפיות 24%השאר התפלגו בי� . שציפיותיה� התגשמו במידה רבהדיווחו  26%רבה מאד ועוד 

 . שציפיותיה� לא התגשמו כלל או במידה מעטה6%�ו, שלה� מהחממה התגשמו במידה בינונית

א� נמצאה נטייה של משתתפות , ההבדלי� בי� המשתתפות היהודיות והערביות לא היו גדולי�

 . יותר על הגשמת ציפיותיה� מהחממהמעט   לדווחיהודיות

 
 

 אחוזי�ב , הגשמת הציפיות מהחממה לפי מגזר.35לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות הגשמת ציפיות

 43.5 45.5 42.5 במידה רבה מאד

 25.8 18.2 30.0 במידה רבה

 24.2 22.7 25.0 במידה בינונית

 6.4 13.6 2.5 במידה מעטה או בכלל לא

100.0100.0 100.0 ולס� הכ

 
 

 עסקיתפעילות � שוני� של תחומיל החממה תרומת

, ייעו� האישיהסדנאות וה, מפגשי� הקבוצתיי�במסגרת ההייעו� והתמיכה במשתתפות החממה 

בעיקר בשני� הראשונות , רלוונטיי� לפעילות העסק הזעירההתפרסו על מגוו� רחב של נושאי� 

 � תחומי פעילות ולציי� באיזו מידה תרמה לה13� להתייחס למשתתפות החממה התבקשו. להפעלתו

הלוואות או , כגו� טיפול במלאי, חלק מהנושאי�שמאחר .  הנזכרי�החממה בכל אחד מהנושאי�

ניתנה למשתתפות האפשרות להימנע , רלוונטיי� לכל המשתתפותלא היו , שימוש באינטרנט

 . עבור�רלוונטיי� אינ� על פי הערכת� בנושאי� שעל שאלות מתשובות 

 

, תכנו� העסק, תמחורה, שיווקתחומי הנעזרו בחממה ב, 80%�למעלה מ, הרוב הגדול של המשתתפות

חלק ). 36ראה לוח (הפרדה בי� העסק לבית הו, חברתיתהתמיכה ה, זמ�התקצוב , אסרטיביותה

� הקשורי�  נושאי�וחלק, שיווק או תמחורלדוגמה , מהנושאי� הללו ה� נושאי� עסקיי� כלליי�

60%�התחומי� שאליה� התייחסו פחות מ. רלוונטיי� לרוב המשתתפותולפיכ� ה� להעצמה  

, ייעו� פיננסי, טיפול במלאי היו, הערכת�של נושאי� אלה על פי עקב חוסר רלוונטיות , מהמשתתפות

 .שימוש באינטרנט וקבלת הלוואות
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  וממוצעי�אחוזי�ב ,השוני� של החממה בתחומי הפעילות ההיעזרות והתרומה .36 לוח
 

 ההיעזרות והתרומה
 שיעור

 הנעזרות
במידה 

 רבה
במידה 
בינונית

במידה 
 מעטה

ס� הכול

 100.0 5.7 22.6 71.7 89.8 אסרטיביות

 100.0 9.8 29.4 60.8 86.4 תמחור המוצרי� או השירותי�

 100.0 9.8 25.5 64.7 86.4 שיווק

 100.0 8.0 42.0 50.0 84.7 תקצוב זמ�

 100.0 10.0 28.0 62.0 84.7 תכנו� העסק

 100.0 8.2 30.6 61.2 83.1 תמיכה חברתית 

 100.0 16.7 25.0 58.3 81.4 הפרדה בי� העסק לבית

 100.0 13.0 34.8 52.2 78.0 ניהול חשבונות ותזרי� מזומני�

הכנסת מוצרי� או שירותי� חדשי� 
 או אוכלוסיות חדשות

72.9 51.2 32.6 16.3 100.0 

 100.0 38.2 32.4 29.4 57.6 שימוש באינטרנט

 100.0 20.6 26.5 52.9 57.6 ייעו� פיננסי

 100.0 9.7 12.9 77.4 52.5 קבלת הלוואות

 100.0 39.3 35.7 25.0 47.5 טיפול במלאי

 100.0 15.8 29.1 74.055.1 ממוצע

 
 

החממה שמהמשתתפות ציינו  גבוה שיעורהחממה בנושאי� השוני� נמצא כי ת  תרומהערכתבבדיקת 

 תכנו� ;)65%( שיווק ;)72% ( אסרטיביות;)77% (קבלת הלוואות: תחומי� במידה רבה בה�תרמה ל

כמחצית ). 36ראה לוח  ()61% ( ותמחור המוצרי� או השירותי�;)61% ( תמיכה חברתית;)62% (העסק

הכנסת מוצרי� או , תקצוב זמ�: בתחומי� נוספי� וה�המשתתפות ציינו שהתרומה הייתה רבה מ

 הערכה נמוכה לתרומה של החממה .וייעו� פיננסי, ניהול חשבונות ותזרי� מזומני�, שירותי� חדשי�

 ). 29%( ושימוש באינטרנט ;)25%( טיפול במלאי :הייתה בתחומי�

 

 בחממה נתפסו שנלמדובהבחנה בי� משתתפות החממה על פי מגזר נמצא כי הנושאי� השוני� 

 94% (כמעט כל המשתתפות הערביות. מאשר ליהודיותיותר שתתפות הערביות כרלוונטיי� למ

 62%זאת בהשוואה לממוצע של ,  התייחסו לנושאי� וענו על השאלות)בממוצע בכל הנושאי� שנבדקו

ראה  (נעזרו פחות מהערביות ברוב הנושאי� שנבדקושעל פי דיווח�  בלבד בקרב המשתתפות היהודיות

 ). 37לוח 
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  וממוצעי�אחוזי�ב ,העזרה של החממה בתחומי הפעילות השוני� לפי מגזר .37 לוח
 

שיעור מרוצות מהתרומה שיעור נעזרות
 תחו� העזרה

 ערביות יהודיות ערביות יהודיות

 63.6 58.6 100.0 78.4 תמחור המוצרי� או השירותי�

 50.0 50.0 100.0 75.7 תקצוב זמ�

 54.5 61.5 100.0 70.3 הפרדה בי� העסק לבית

 71.4 71.9 95.5 86.5 אסרטיביות

 50.0 70.4 100.0 73.0 תמיכה חברתית 

הכנסת מוצרי� או שירותי� 
 40.9 61.9 100.0 56.8 חדשי� או אוכלוסיות חדשות

 47.6 72.4 95.5 78.4 תכנו� העסק

 50.0 54.2 100.0 64.9 ניהול חשבונות ותזרי� מזומני�

 66.7 92.3 81.8 35.1 קבלת הלוואות

 45.5 79.3 100.0 78.4 שיווק

 21.1 40.0 86.4 40.5 שימוש באינטרנט

 47.1 58.8 77.3 45.9 ייעו� פיננסי

 22.2 30.0 81.8 27.0 טיפול במלאי

 48.5 61.6 93.7 62.4 ממוצע

 
 

בהשוואה בניתוח שביעות הרצו� מהתרומה של הנושאי� השוני� שטופלו במסגרת החממה נמצא ש

פערי� . תחומי� שנבדקוהבמרבית  יותר היו שבעות רצו�המשתתפות היהודיות  ,ערביות המשתתפותל

תמיכה , שיווק: נמצאו בנושאי�,  נקודות אחוז20�של יותר מ, גדולי� יחסית בהבחנה על פי מגזר

   .תכנו� העסק וקבלת הלוואות, הכנסת מוצרי� או שירותי� חדשי�, חברתית

 

ת החממה להגדיר את ציפיותיה� מהחממה בהבחנה בי� שתי  התבקשו משתתפונוספתבשאלה 

 ,תמיכה ואסרטיביות, עידוד, הקבוצה הראשונה כללה העצמה אישית. קבוצות תוכ� עיקריות

 )63%( רוב המשתתפות . ייעו� עסקי וכלכלי המכווני� ישירות לפיתוח העסקהוהקבוצה השנייה כלל

). 38ראה לוח ( ייעו� ישיר לפיתוח העסק ג�מה ו תמיכה והעצג�ה� ציפו לקבל מהחממה שהעריכו 

  . שציפו בעיקר לתמיכה והעצמה16%�ייעו� עסקי ישיר ולקבל  בעיקר ו שציפ21%השאר התפלגו בי� 

 
 אחוזי�ב , ייעו� עסקי והעצמה אישית לפי מגזר.38לוח 

 
 כל המשתתפות ערביות יהודיות 

 16.1 36.4 5.0 תמיכה ועידוד, בעיקר העצמה

 21.1 27.3 17.5 קר ייעו� עסקי וכלכליבעי

 62.9 36.4 77.5ייעו� עסקי וההעצמה אישית במידה שווה

 100.0100.0 100.0 ס� הכול
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הרוב . הערביותשל  ובי� אלו יפיות של המשתתפות היהודיותצי� הבנמצאו הבדלי� גדולי� בשאלה זו 

ג� תמיכה והעצמה וג� ייעו� בו זמנית ל ציפו לקב, 78%�לא פחות מ, הגדול של המשתתפות היהודיות

 שציפו 27%,  שציפו לקבל בעיקר תמיכה והעצמה36%המשתתפות הערביות התפלגו בי� . עסקי ישיר

 שציפו לקבל במידה שווה ג� ייעו� אישי וג� תמיכה 36% ורק, לקבל בעיקר ייעו� עסקי ישיר

. משתתפות הערביות בחממה ההשתתפות של ההיק�על � ממצאיהתוא� את ממצא זה . והעצמה

ייעו� בקבלת  התמקדוחלק מהמשתתפות הערביות התקשו להגיע לפעילויות החממה והציפיות שלה� 

עקב ציפיותיה� , משתתפות אחרות עשו כל מאמ� על מנת להגיע לפעילויות החממה. אישי בעסקיה�

 .לקבל מהחממה תמיכה והעצמה

 

 

  של העסקכלכלי מצבו הכנסות, היק� עבודה

 החממה על בסיס לצוות להעבירבמסגרת ההתקשרות ע� החממה העסקית התבקשו המשתתפות 

 43. שעות העבודה שאות� ה� מקדישות לעסק ועל יה� והוצאותיה�נתוני� על הכנסותחודשי 

 � מה� ,על שעות עבודה ועל הכנסות והוצאות חודשיות שוטפות בעסקי�משתתפות דיווחו באופ� שוט

העבירו דיווחי� לצוות לא )  מכלל המשתתפות30%�כ( משתתפות 19. ערביות 11� יהודיות ו32

 המספר הקט� יחסית לנוכח. חלקיי�היו המשתתפות שדיווחו לחממה מ חלקדיווחיה� של . החממה

 יש להתייחס לנתוני� עות העבודה ועל ההכנסות וההוצאותשל המשתתפות הערביות שדיווחו על ש

 . בזהירותאלו 

 

 שעות עבודה

 שעות 49 עבדו בעסק עד ,ת�חממה על שעות עבודצוות השדיווחו ל ,)23% (מהמשתתפותקרוב לרבע 

מקרב רוב , כלומר). 39 ראה לוח( שעות 100� ל50 דיווחו שעבדו בעסק בי� 35%בחודש ועוד 

 שעבדו בי� 28% בי� התפלגו האחרות.  משרה60% בעסק בהיק� חלקי של עד עבדו )58% (המשתתפות

בממוצע עבדו משתתפות החממה .  שעות בחודש200� שעבדו יותר מ14%� שעות בחודש ו200� ל100

 . חודשב שעות 103שדיווחו על שעות העבודה 

 

 יותר של שעות שה� גדולהמשתתפות היהודיות דיווחו על מספר , בהשוואה למשתתפות הערביות

 80לעומת ,  שעות111על ממוצע השעות לחודש בקרב המשתתפות היהודיות עמד . משקיעות בעסק

 . 39%פער של , שעות של המשתתפות הערביות

 

 אחוזי� וממוצעי�ב , דיווח לחממה–  שעות העבודה לחודש לפי מגזר.39לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות שעות עבודה

 36.423.3 18.8  שעות49עד 

99 עד 50  34.4 36.434.9 

179 עד 100  28.1 27.327.9 

180+  18.8 0.014.0 

 100.0100.0 100.0 ס� הכול

 103 80 111 חודשבממוצע 



 40 

ובי� משתתפות חדשות בחממה  נמצאו הבדלי� ניכרי� בהיק� שעות העבודה בי� משתתפות ותיקות

�הצטרפו לחממה בחודשי� אפריל(הוגדרו כוותיקות לחממה שדיווחו   מהמשתתפות67% .יותר

 מהמשתתפות 53% ). ואיל�2007 לחממה מאוקטובר הצטרפו( כחדשות 37%� ו)2007אוגוסט 

  שעות 99דיווחו לחממה שה� עובדות עד  מהמשתתפות החדשות 75%�וותיקות וה

 

�זאת בהשוואה ל, 122ממוצע השעות לחודש של המשתתפות הותיקות עמד על . )40ראה לוח  (לחודש

.  מוסבר בהבדלי� מגזריי�חלק מהפער. 69%פער של ,  שעות שעליה� דיווחו המשתתפות החדשות72

 .מאשר בקרב המשתתפות הותיקותגדול   חלק� של משתתפות ערביות,בקרב המשתתפות החדשות

 
 

 אחוזי� וממוצעי�ב , דיווח לחממה�  שעות העבודה לחודש לפי וותק בחממה.40לוח 
 

 כל המשתתפות חדשות ותיקות שעות עבודה
 23.3 14.837.5  שעות49עד 

 34.9 33.337.5  שעות99 עד 50

 27.9 29.625.0  שעות199 עד 100

 14.0 22.20.0 200 שעות+

 100.0 100.0100.0 ס� הכול

 103 72 122 חודשבשעות ממוצע 

 
 
 

 נטוהכנסה 

 על ה לכל החודשי� שעליה� התקבלו דיווחי� מהמשתתפות חושבתהממוצענטו ההכנסה החודשית 

� של פחות מת ממוצענטוהכנסה המשתתפות דיווחו על כרבע מ. ידי הפחתת ההוצאות מההכנסות

 דיווחו על 42%קבוצה נוספת של . )41ראה לוח  ( על הפסדי�דיווחו� ה מ7%,  לחודשח"ש 1,000

שאר המשתתפות שדיווחו על הכנסותיה� .  לחודשח"ש 3,500� עד קרוב לח"ש 1,000 בי� נטוהכנסה 

�יותר מ שהרוויחו 16%� וח"ש 5,000�ל לחודש ח"ש 3,500בי�  בממוצע  שהרוויחו16%התפלגו בי� 

 . לחודשח"ש 2,900   עלה לחודש עמדת הממוצענטוההכנסה .  לחודשח"ש 5,000

 

הרוויחו יהודיות המשתתפות בקרב ה .ניכרי�מגזריי� נמצאו הבדלי� בהכנסה נטו הממוצעת לחודש 

 64%. ח" ש5,000� הרוויחו יותר מ22%�ח לחודש בממוצע לכל התקופה ו" ש2,000 עד 34%

ח לחודש וא� אחת לא דיווחה על הכנסה " ש2,000�דיווחו על הכנסה נמוכה מ המשתתפות הערביותמ

�ההכנסה החודשית הממוצעת של המשתתפות היהודיות עמדה על כ. ח לחודש" ש5,000�גבוהה מ

 .של המשתתפות הערביותבלבד ח " ש1,680 לעומת ח לחודש" ש3,300
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 ממוצעי�ו אחוזי�ב ,לפי מגזרלכל חודשי ההשתתפות  ת ממוצעת חודשיהכנסה נקייה .41  לוח
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות הכנסה
ח" ש1,000 עד  18.8 45.5 25.6 

ח" ש2,000 עד 1,001  15.6 18.2 16.3 

ח" ש3,500 עד 2,001  31.3 9.1 25.6 

 16.3 27.3 12.5 ח" ש5,000 עד 3,501

ח" ש+5,001  21.9 0.0 16.3 

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 2,900 1,680 3,310 ממוצע

 
 

שהצטרפו לחממה בחמישה (  ברווח החודשי הממוצע בי� משתתפות ותיקותניכרי�נמצאו הבדלי� 

 דיווחו על רווח 33%, ותיקותובקרב ה. לבי� משתתפות חדשות יותר) החודשי� הראשוני� להפעלתה

). 42 ראה לוח (ח"ש 5,000� על רווח של יותר מדיווחו 26%� וח"ש 2,000�משל פחות  ממוצע לחודש

 יותר  בממוצעוא� אחת לא הרוויחהבממוצע לחודש  ח"ש 2,000�מ הרוויחו פחות 56%בקרב החדשות 

 .  לחודשח"ש 5,000�מ

 
 

 אחוזי�ב , לפי ותק בחממהת ממוצעת חודשיהכנסה נטו .42לוח 

תחדשו וותיקות הכנסה  כל המשתתפות 
37.525.6 18.5ח" ש1,000עד 

18.816.3 14.8ח" ש2,000 עד 1,001

25.025.6 25.9ח"ש  3,500 עד 2,001

18.816.3 14.8 ח" ש5,000 עד 3,501

0.016.3 25.9ח" ש+5,001

100.0100.0 100.0 ס� הכול

1,7602,900 3,600 ממוצע

 
 
 שלרק תמונה חלקית  מתקבלת תכניתלחודש לאור� ההשתתפות בנטו הממוצעת ההכנסה בחינה מ

, �בראשית דרכשהעסקי� שבבעלות�  יזמיות זעירות תכניתמצטרפות לברוב המקרי� . מצב העסקי�

שאלה באיזו מידה היזמיות שהשתתפו מתבקשת ה, לפיכ�. �את עסקיההחממה היא לקד�  תמטרו

 . תכנית ב� הצליחו לקד� את העסק במהל� השתתפותתכניתב

 

של  עסקי�מה 38 לאור� זמ� של ההתקדמותלבדוק את היה  נית� ,החממהשדווחו לצוות הנתוני� לפי 

מאחר .  עסקי� של משתתפות ערביות11� עסקי� של משתתפות יהודיות ו27מה� , תכניתמשתתפות ב

   .יש להתייחס אליה� בזהירות, שהנתוני� חלקיי�
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 החודשי� האחרוני�ששתחושבה באמצעות השוואת  לאור� זמ� נטוההתקדמות בהכנסה 
3

 שעליה� 

 החודשי� הראשוני� של הפעילות ששתבהשוואה ל, דווח לצוות החממה על ההכנסות וההוצאות

 .  החממהתכניתב

 

וגידול בהכנסות הנקיות הוגדר כגידול של ,  ויותרח"ש 4,000של כהכנסה  גבוהה הוגדרה נטוהכנסה 

20%�יותר מ. 

 

 .)43ראה לוח  ( גבוהה יחסית ועל עלייה ברווחיות לאור� זמ�נטותפות דיווחו על הכנסה שליש מהמשת

, )ח לחודש" ש4,000 �פחות מ ( הייתה נמוכה יחסיתהחודשית נטו נוספי� מהעסקי� ההכנסה 18%�ב

 מהמשתתפות דיווחו על הכנסות 5%. ברווחי� לאור� זמ� על התקדמות ניכרת הצביעוא� הנתוני� 

 )42%( העסקי�  בשאר.תכניתלא גדלו לאור� ההשתתפות בא� ההכנסות , הות של העסק גבונטו

 .לא נמדדה התקדמות לאור� זמ�הכנסות היו נמוכות יחסית וה

 

 אחוזי�ב ,סיכו� המצב הכלכלי של העסקי� לפי מגזר .43  לוח

 כל המשתתפות ערביות יהודיות המצב הכלכלי
 34.2 27.3 37.0  הכנסה גבוהה – התקדמו

 18.4 9.1 22.2  הכנסה נמוכה– התקדמו

 5.3 0.0 7.4הכנסה גבוהה  – לא התקדמו

 42.1 63.6 33.3הכנסה נמוכה – לא התקדמו

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 
 

 יש להתייחס כאמור.  ובהתקדמות העסקיתנטונמצאו הבדלי� גדולי� בהכנסה בהבחנה על פי מגזר 

 27%  נמצא כי. משתתפות ערביות דיווחו באופ� סדיר על הכנסותיה�11 לנתוני� בזהירות מאחר ורק

 לא התקדמו 64%�ו, עסקית והגיעו להכנסה גבוהה יחסיתמבחינה התקדמו  המשתתפות הערביותמ

 דיווחו על הכנסה גבוהה יחסית 37%, בקרב המשתתפות היהודיות.  הייתה נמוכה יחסיתנטווהכנסת� 

 . הייתה נמוכהנטו  לא התקדמו והכנסת� 33%�ו, מ�ועל התקדמות עסקית לאור� ז

 

שהצטרפו לחממה בחמישה (נמצאו הבדלי� ניכרי� במצב הכלכלי של העסקי� בי� משתתפות ותיקות 

 דיווחו וותיקותהמשתתפות ה מ44%. בי� משתתפות חדשות יותר ל)החודשי� הראשוני� להפעלתה

עסקיה� לא התקדמו והכנסותיה� היו דיווחו ש 35%�ו,  גבוהות ועל התקדמות ברווחי�נטועל הכנסות 

התקדמות על גבוהות ונטו הכנסות דיווחו על  משתתפות החדשות מה20%רק , לעומת זאת. נמוכות

   ).44ראה לוח (היו נמוכות יחסית נטו  לא התקדמו מבחינה עסקית והכנסותיה� 53%�ו, לאור� זמ�

                                                 
3

 .ההשוואה התייחסה למספר קט� יותר של חודשי דיווח, � הדיווח על ההשתתפות היה חלקיבמספר מקרי� שבה  
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 אחוזי�ב , וותק בחממהסיכו� המצב הכלכלי של העסקי� לפי .44לוח 

 כל המשתתפות חדשות וותיקות המצב הכלכלי
 34.2 20.0 43.5  הכנסה גבוהה – התקדמו

 18.4 26.7 13.0  הכנסה נמוכה– התקדמו

 5.3 0.0 8.7  לא התקדמו–הכנסה גבוהה 

 42.1 53.3 34.8  הכנסה נמוכה– לא התקדמו

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 

 
  לשעהנטוההכנסה 

 10 של עד נטוהכנסה דיווחו על , וצאותהשדיווחו על ההכנסות וה) 23%(רבע מהמשתתפות קרוב ל

שכר ( לשעה ח"ש 20� עד פחות מח"ש 10של  הכנסה נטו דיווחו על 9%ועוד ,  לשעת עבודהח"ש

 לשעה של פחות משכר הכנסה נטו על דיווחו מהמשתתפות 32% ס� הכולב). המינימו� לשעה

 ). 45  לוחראה(המינימו� 

 

34� לח"ש 20הכנסה נטו שבי�  שדיווחו על 28%) א: ( לשלוש קבוצותהתפלגוהמשתתפות האחרות  

הכנסה על דיווחו  21% )ג(;  לשעהח"ש 49�ל ח"ש 35בי� הכנסה נטו שעל דיווחו  19% )ב(;  לשעהח"ש

 .ח"ש 31ההכנסה נטו לשעה הייתה , בממוצע.  לשעהח"ש 50� של יותר מנטו

 
 

  וממוצעי�אחוזי�ב , לשעת עבודה לפי מגזרת ממוצענטוהכנסה  .45לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות הכנסה נטו
 23.3 36.4 18.8  לשעהח"ש 10�פחות מ

 9.3 0.0 12.5  לשעהח"ש 19.5 עד 10

 27.9 45.5 21.9  לשעהח"ש 34עד   20

 18.8 18.2 18.8  לשעהח"ש 49עד   35

 20.9 0.0 28.1  לשעהח"ש+ 50

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 30.7 20.5 34.2 ממוצע לשעה

 
ח לשעה " ש10�על רווח של פחות מ.  לשעהנטובהכנסה נמצאו הבדלי� ניכרי� ג� בהבחנה על פי מגזר 

ח לשעה דיווחו " ש50�ועל רווח של יותר מ,  מהערביות36%�ו היהודיות מהמשתתפות 19%דיווחו 

ח בקרב " ש34היה הרווח הממוצע לשעה  .ת וא� לא אחת מהערביות מהמשתתפות היהודיו28%

 בי� ,הפער באחוזי� ברווח הממוצע לשעה. 69%פער של דהיינו , ח בקרב הערביות" ש21�היהודיות ו

  על כאמור היה קט� יותר מהפער באחוזי� ברווח החודשי שעמד,המשתתפות היהודיות והערביות

97%.  
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 הממוצעת של נטוההכנסה .  היו קטני� לשעהנטובהכנסה יקות לחדשות בי� משתתפות ותהבדלי� ה

ראה לוח ( של המשתתפות החדשות ח"ש 29 לשעה לעומת ח"ש 31.6 הייתה וותיקותהמשתתפות ה

46 .( 

 

הפער בהכנסה החודשית בי� משתתפות ותיקות וחדשות נבע מפער בהיק� רוב  שנית� ללמוד מכ�

ולא מהבדלי� בתקבולי� לשעת , מרצונ� או שלא מרצונ�, דההשעות שהמשתתפות משקיעות בעבו

    .עבודה

 
 

  וממוצעי�חוזי�ב ,לשעת עבודה לפי וותק בחממהממוצעת נטו הכנסה  .46לוח 
 

 כל המשתתפות חדשות ותיקות הכנסה נטו
 23.3 25.0 22.2  לשעהח"ש 10 �פחות מ

 9.3 6.3 11.1  לשעהח"ש 19.5 עד 1

 27.9 31.3 25.9  לשעהח"ש 34 עד 20

 18.8 12.5 22.2  לשעהח"ש 49 עד 35

 20.9 25.0 18.5  לשעהח"ש+ 50

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 30.7 29.1 31.6 ממוצע רווח לשעה

 
 

  וההתקדמות הכלכלית של העסקהערכת המצב העסקי

קורת  ולקבוצות הבי ג� בשאלות שהופנו למשתתפותונבדקוההתקדמות העסקית המצב הכלכלי 

הראשונה בדקה את הערכת : שתי שאלותהנושא נבדק ב. סקר שנער� לאחר סיו� החממה העסקיתב

ה לגבי ההתקדמות תוהשנייה את הערכ, הראיו�ת לגבי המצב הכלכלי של העסק בעת והמשתתפ

 .הכלכלית של העסק בשנה האחרונה

 

. ד או טובוכטוב מא � העריכו את מצב העסק שלה)16% (יחסית ממשתתפות החממהשיעור נמו� 

 שהעריכו את מצב העסק כלא כל כ� 30%�כ,  העסק כבינוניבהשאר התפלגו בי� רבע שהעריכו את מצ

 נמצאו הבדלי� ניכרי� בהערכת ).47ראה לוח ( דומה שטענו שמצב העסק בכלל לא טוב שיעורו, טוב

עריכו את מצב  ה56%, בקרב המשתתפות היהודיות. מצב העסק בי� משתתפות יהודיות וערביות

 . בלבד מהמשתתפות הערביות16%�זאת בהשוואה ל, העסק כטוב או בינוני
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 אחוזי�ב , הערכת המצב הכלכלי של העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר.47 לוח

 

 המצב הכלכלי
משתתפות 

 בחממה

משתתפות 
�חד

 פעמיות

היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 17.8 40.0 15.2 17.9 16.4 טוב

 50.0 43.3 28.3 35.9 25.5 בינוני

 25.0 16.7 41.3 30.8 29.1 לא כל כ� טוב

 7.1 0.0 15.2 15.4 29.1 בכלל לא טוב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 11.8 90.0 56.5 59.2 55.5  יהודיות– טוב או בינוני

 27.3 70.0 30.4 41.7 15.8  ערביות– טוב או בינוני

 
 

הכלכלי של  בקרוב למצב� היה דומה, לפי הגדרת�, משתתפות החממהשל עסקי ההמצב הכלכלי 

יזמיות שלא היו בקשר . פעמיות ושל היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר�עסקי המשתתפות החד

להגדיר את מצב נטו הגברי� היזמי� . ע� העמותה נטו הרבה יותר להגדיר את מצב העסק שלה� כטוב

 . כבינוני שלה�סקהע

 

ועוד ,  שהעסק שלה� התקד� במידה רבה במהל� השנה האחרונהדיווחו ממשתתפות החממה 29%

 כמחצית מהמשתתפות דיווחו על ס� הכולב. )48ראה לוח  ( דיווחו על התקדמות בינונית22%

27%� שדיווחו על התקדמות מעטה ו22%המחצית השנייה התפלגה בי� . התקדמות כלכלית של העסק 

מגזריי� נמצאו פערי� , במשתנה שבדק את התקדמות העסק. שדיווחו שהעסק לא התקד� כלל

דיווחו על התקדמות רבה של העסק במהל� השנה  המשתתפות היהודיות מ47% .גדולי� במיוחד

  .בעוד שא� אחת מהמשתתפות הערביות לא דיווחה שהעסק התקד� במידה רבה, האחרונה

 
, לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזרבשנה האחרונה  הכלכלית של העסק  הערכת ההתקדמות.48 לוח

 אחוזי�ב
 

 התקדמות כלכלית
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 11.1 40.0 8.5 22.2 29.4 במידה רבה

 40.7 30.0 31.9 16.7 21.6 במידה בינונית

 7.4 16.7 27.7 27.8 21.6 במידה מעטה

 40.7 13.3 31.9 33.3 27.5 בכלל לא

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 6.7 35.0 12.5 28.0 46.9  יהודיות– במידה רבה

 16.7 50.0 4.3 9.1 0.0  ערביות– במידה רבה
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�בהשוואה למשתתפות החדה� משתתפות החממה נטו לדווח על התקדמות רבה יותר של העסק 

בקרב ג� . בהשוואה למשתתפות שהיו בקשר בעבר ע� העמותה להעצמה כלכלית לנשי�ה� ומיות פע

, משתתפות החממהבקרב כמו , והיזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בעבר פעמיות�חדהמשתתפות ה

. שנה האחרונהעל התקדמות עסקית במהל� ה לדווח יזמיות ערביותמיותר יזמיות יהודיות נטו 

יזמיות שלא היו בקשר ע� העמותה נשי� ית בשנה האחרונה דווחה על ידי התקדמות רבה יחס

 גבוה במיוחד של יזמיות ערביות שדיווחו על התקדמות שיעורהממצא נבע מ. להעצמה כלכלית לנשי�

 . המספר הקט� של המשיבותלנוכחיש להתייחס לממצא זה בזהירות , כאמורא� , רבה של העסק

 

 ,מצב הכלכלי של העסק והערכת ההתקדמות העסקית בשנה האחרונה של הערכת ה,בדיקה משולבתמ

 וכי העסק התקד� בשנה , שמצב העסק שלה� טוב עד בינונידיווחוהחממה  ממשתתפות 39%� שעולה

 שמצב העסק טוב או בינוני א� לא דיווחו נוספות 4% ;)49ראה לוח (האחרונה במידה רבה או בינונית 

א� חלה התקדמות בשנה ,  שמצב העסק לא טובדיווחו 12% ;חלה התקדמות בשנה האחרונה

 .  שמצב העסק לא טוב ולא חלה התקדמות בשנה האחרונהדיווחו 45%� ו;האחרונה

 

 ,בהערכת המצב העסקי וההתקדמות העסקית, בי� יהודיות וערביותפערי� ב ,ההבדלי� שדווחו

� על מצב עסקי טוב או בינוני ה דיווחו המשתתפות היהודיות מ53%.  ג� בבדיקה המשולבתהשתקפו

 . בלבד מהמשתתפות הערביות16%�זאת בהשוואה ל, וה� על התקדמות עסקית

 
 

 אחוזי�ב,  מצב העסק וההתקדמות הכלכלית לפי סוגי אוכלוסייה.49 לוח
 

 התקדמות כלכלית
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

 פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

עסק טוב או בינוני מצב ה
 46.2 26.758.6 30.6 39.2 ויש התקדמות

מצב העסק טוב או בינוני 
 26.9 15.624.1 19.4 3.9 ואי� התקדמות

מצב העסק לא טוב ויש 
 7.7 11.110.3 8.3 11.8 התקדמות

מצב העסק לא טוב ואי� 
 19.2 46.76.9 41.7 45.1 התקדמות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 
 

בהערכת המצב הכלכלי של העסק בי� משתתפות החממה לבי� קטני� יחסית הבדלי�  רק נמצאו

נמצאה נטייה קלה של משתתפות . פעמיות והיזמיות שהיו בקשר בעבר ע� העמותה�המשתתפות החד

פעמיות �המשתתפות החדושל , החממה לדווח יותר על מצב עסקי טוב ועל התקדמות עסקית

דיווח על בד בבד ע�  ,יותר על מצב עסקי טובמעט  לדווח ,ו בקשר ע� העמותה בעברוהיזמיות שהי

מצב נטו לדווח יותר על , גברי�כנשי� , היזמי� שלא היו בקשר ע� העמותה. חוסר התקדמות עסקית

 גבוה יחסית של יזמי� שיעור בקבוצות אלו נמצא .כלכלי טוב של העסק ועל התקדמות עסקית

 . התקדמות במצב העסקי בשנה האחרונה�על איה� על מצב כלכלי טוב וה� י� ויזמיות המדווח
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 העסקיותהציפיות 

 נבדקהראשונה ב :הציפיות של המשתתפות באשר למצב העסקי העתידי נבחנו באמצעות שתי שאלות

הערכת המשתתפות נבדקה שנייה בו,  העסק בשנה הבאהו הצפוי שלהערכת המשתתפות לגבי מצב

 .השרידות של העסקלגבי סיכויי 

 

 מה� 11% : שהמצב הכלכלי של העסק ישתפר בשנה הבאהציפו )47% (קרוב למחצית מהמשתתפות

). 50ראה לוח ( שמצב העסק יהיה קצת יותר טוב ציפו 36%� שמצב העסק יהיה הרבה יותר טוב וציפו

 רעה להיפוצ 6%� שהמצב הכלכלי של העסק יהיה דומה למצבו הנוכחי וציפו) 47% (רוב האחרות

 לשיפור ציפויהודיות המשתתפות  מה56%: בציפיותמגזריי� נמצאו הבדלי� בתחו� זה . במצב העסק

 . 32% המצפות לשיפור עמד על שיעור בקרב המשתתפות הערביותואילו , במצב הכלכלי של העסק

 
 

 אחוזי�ב, זרמצב הכלכלי של העסק בשנה הבאה לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגגבי ה הציפיות ל.50 לוח
 

 מצב כלכלי
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
 עצמאי�

 22.616.7 16.7 17.5 10.9 הרבה יותר טוב

 25.820.0 29.2 20.0 36.4 קצת יותר טוב

 51.653.3 52.1 52.5 47.3 אותו דבר

 10.0 0.0 2.1 10.0 5.5 פחות טוב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 38.9 42.9 56.0 42.9 55.6  יהודיות– יותר טוב

 33.3 60.0 34.7 25.0 31.6  ערביות– יותר טוב

 
המשתתפות בקרב .  לא היו גדולי�הקבוצות האחרות שנבדקוההבדלי� בי� משתתפות החממה לבי� 

הציפיות וב משתתפות החממה המגמות על פי מגזר היו דומות לאלה שנמצאו בקר פעמיות�החד

כפי שנמצא ג� בקרב , לשיפור המצב הכלכלי היו גבוהות יותר בקרב היהודיות מאשר בקרב הערביות

. בקרב היזמיות והיזמי� שלא היו בקשר ע� העמותהלא זוהתה מגמה דומה . משתתפות החממה

באשר לסיכויי גבוהה יחסית היזמיות והיזמי� הערבי� בקבוצות אלה גילו רמה אופטימיות 

 .  של עסקיה�ת העתידיתהכלכליהתקדמות ה

 
. )51ראה לוח  ( לא יחזיק מעמד וייסגר� שאי� סיכוי שהעסק שלההאמינוהחממה  ממשתתפות 38%

�80% שיש לעסק שלה� סיכויי הישרדות גבוהי� של שהעריכו 30% בי� התפלגוהאחרות המשתתפות  

 שסיכויי שהעריכו 16%� ו;70%� ל50%י� בי�  את סיכויי ההישרדות כנעשהעריכו 16% ;90%

נמצאו הבדלי� בי� ג� בהערכת סיכויי השרידות  .50%�השרידות של העסק שלה� נמוכי� מ

 שיש לעסק שלה� סיכויי שרידות העריכומהמשתתפות היהודיות  46% .משתתפות יהודיות וערביות

 . מהמשתתפות הערביות24%�זאת בהשוואה ל, 100%של 
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 אחוזי�ב, סיכויי השרידות של העסק לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר .51 לוח
 

 סיכויי השרידות
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

�פחות מ 13.6 12.9 8.7 15.4 16.0 50% 

 45.5 19.4 17.4 38.5 16.0 70% עד 50%

 31.8 25.8 28.3 10.3 30.0 90% עד 80%

100% 38.0 35.9 45.7 41.9 9.1 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 8.3 38.1 34.8 37.0 45.5  יהודיות– יותר טוב

 10.0 50.0 56.5 33.3 23.5  ערביות– יותר טוב

 

 
של מזו קצת יותר משתתפות החממה הייתה אופטימית בקרב העסקי� של שרידות סיכויי ההערכת 

 היזמיות שהיו בקשר בעבר ע� העמותה זו שלפחות מקצת פעמיות ואופטימית �ות החדהמשתתפ

 בקרב המשתתפות שהיו ,ציפיות גבוהות לשרידות העסקי�הנתו� הגבוה של . להעצמה כלכלית לנשי�

 57%.  נבע מציפיות גבוהות לשרידות עסקי� בקרב יזמיות ערביות,בקשר בעבר ע� העמותה

�העריכו את סיכויי השרידות של העסק שלה� בבעבר ו בקשר ע� העמותה מהיזמיות הערביות שהי

100%. 

 

הגברי� .  בכל הקבוצות שנבדקו לבי� הגברי� שנבדקו במסגרת הסקרנשי� יזמיותנמצאו הבדלי� בי� 

 . 100% להערי� שלעסק שלה� יש סיכויי שרידות של  היזמיותפחות מהנשי�הרבה נטו היזמי� 

 

 בדקה א� משתתפות החממה , ה� למצב העסקי וה� לציפיות העתידיות הקשורה,שאלה נוספת

 הייתה לה� אפשרות ילו מהמשתתפות דיווחו שא75%�כ.  עצמאי בדיעבד על כ� שפתחו עסקהתחרטו

 שהיו 12% התפלגו בי� האחרות. )52ראה לוח  (להחליט מחדש ה� היו פותחות שוב את אותו העסק

נמצאו הבדלי� גדולי� בהבחנה על בשאלה זו . ותחות עסק כלל שלא היו פ14%�פותחות עסק אחר ו

זאת בהשוואה , המשתתפות היהודיות לא היו פותחות שוב את אותו העסק מ9%רק . פי מגזר

אילו היה נית� לה� לא היו פותחות שוב את העסק , קרוב למחצית, 47%למשתתפות הערביות שבקרב� 

 .להחליט מחדש
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 אחוזי�ב,  לפי סוגי אוכלוסייה ולפי מגזר פתיחת העסק מחדש.52 לוח

 

 פתיחת עסק מחדש
משתתפות 

 בחממה
משתתפות 

פעמיות�חד
היו בקשר 
ע� העמותה

נשי� 
 עצמאיות

גברי� 
עצמאי�

 70.8 76.690.3 73.578.0 פותחת אותו עסק

 12.5 19.19.7 12.214.6 פותחת עסק אחר

 16.7 4.30.0 14.37.3 לא פותחת עסק

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 73.3 100.0 87.5 75.9 9.0יהודיות� פותחת אותו עסק

 66.7 70.0 65.2 83.3 47.4 ערביות� פותחת אותו עסק

 
 

יזמיות שהיו בקשר ע� העמותה פעמיות וה�לבי� המשתתפות החד, ההבדלי� בי� משתתפות החממה

היו רק הבדלי� קטני� , כמו בקרב משתתפות החממהשלא ,  א� בקרב קבוצות אלה.היו קטני�, בעבר

 . בי� יהודיות וערביות

 
 המש� הקשר ע� העמותה

 
  ההמש�תכנית

ססת על ו המבתכניתפיתחה העמותה להעצמה כלכלית לנשי� ,  המש� לחממה העסקיתתכניתכ

 ליזמיות  פעילויות שונות המיועדותיופעלושירותי� ו יינתנו ובמרכזי� אל.  אזוריי��פיתוח מרכזי

פעמיות ויזמיות שהיו בקשר ע� �משתתפות חד,  בוגרות החממה העסקית:שהיו בקשר ע� העמותה

 ".עסק משל� "תכניתהעמותה באמצעות קבלת הלוואות או השתתפות ב

 

בדקה א� ה� שמעו על המרכזי�  השאלה הראשונה שהופנתה לכל היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה

 . שהוקמו

 

 המשתתפות ששמעו שיעור). 53ראה לוח (חממה דיווחו שה� שמעו על המרכזי� פות ה ממשתת75%�כ

 : היהודיותהמשתתפות מאשר בקרב  הערביותהמשתתפותעל המרכזי� היה גבוה מעט יותר בקרב 

 . בהתאמה71%�ו 82%

 

פעמיות ויזמיות שהיו בקשר ע� העמותה �משתתפות חדבקרב על המרכזי� הנשאלות ששמעו  שיעור

כמו , א� ג� באוכלוסייה זו, קטני� יחסיתהיו המגזריי� ההבדלי�   ).40% ( נמו� יותרבעבר היה

של היק� הידע יותר מקצת הידע בקרב היזמיות הערביות היה גבוה היק� , בקרב משתתפות החממה

 .היזמיות היהודיות
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וגי על מרכזי השירותי� של העמותה להעצמה כלכלית לנשי� לפי מגזר ולפי סשמעו  .53 לוח
 אחוזי�ב ,אוכלוסייה

 
היו בקשר ע� העמותהפעמיות�משתתפות חד משתתפות בחממה 

 40.3 74.639.7 שמעה

 59.7 25.460.6 לא שמעה

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 37.1 35.9 70.7  יהודיות– שמעו

 43.8 47.4 81.8 ערביות  – שמעו

 
 

. נרשמו לפעילות באחד מהמרכזי�כבר � ה� שמעו על המרכזי� נשאלו אה� היזמיות שדיווחו ש

שמעו על המרכזי� וה� נרשמות ששמעו על דיווחו שה� נרשמות ש (היזמיות שלא נרשמו למרכזי�

המרכזי� מ התבקשו לענות א� ה� מתכוונות להירש� לאחד )המרכזי� לראשונה במסגרת הסקר

 .במהל� השנה הקרובה

 

דיווחו על הרשמה ) יזמיות שעסקיה� נסגרו למעט( ממשתתפות החממה בעלות העסקי� 31%

 יש בקרב משתתפות החממה ס� הכולב.  דיווחו על כוונה להירש�15%ועוד , )54ראה לוח (למרכזי� 

ההבדלי� בפוטנציאל .  ההמש� של החממה העסקיתתכנית להירשמות ל45%פוטנציאל של 

יהודיות המשתתפות ה שיעורא� , ההירשמות למרכזי� בי� משתתפות יהודיות וערביות היו קטני�

  .)21% (ערביותהמשתתפות משיעור ה) 36%(היה גבוה קצת יותר  למרכזי�בפועל שדיווחו על הרשמה 

 
  הנרשמי� והמתכווני� להירש� לפי מגזרשיעור .54 לוח

 

 הנרשמי�
משתתפות 

 בחממה
�משתתפות חד

 פעמיות
היו בקשר ע� 

 העמותה
 12.5 30.919.5  נרשמוס� הכול

 16.0 36.117.2 ו יהודי�נרשמ

 8.7 25.0 21.1 נרשמו ערבי�

 18.8 14.6 14.5  מתכווני� להירש�ס� הכול

 12.0 17.2 11.1 מתכווני� להירש� יהודי�

 26.1 8.3 21.1 מתכווני� להירש� ערבי�

 נרשמו ומתכווני� ס� הכול
 31.3 34.1 45.4 להירש�
 28.0 34.5 47.2  יהודי�– ס� הכול

 34.8 33.3 42.2  ערבי�– ס� הכול

 
 

בקרב המשתתפות יותר מ ההמש� היה גבוה תכניתפוטנציאל ההצטרפות לבקרב משתתפות החממה 

פעמיות נרשמו �המשתתפות החד מ20%. ר ע� העמותה בעברפעמיות והיזמיות שהיו בקש�החד

 13%, ברבקרב היזמיות שהיו בקשר ע� העמותה בע.  מתכוונות להירש�15% ההמש� ועוד תכניתל
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ההבדלי� בי� יזמיות יהודיות וערביות באוכלוסיות אלה היו קטני� .  מתכוונות להירש�19%�נרשמו ו

 .יחסית

 

פעמיות והיזמיות שהיו �המשתתפות החד, משתתפות החממה (תכניתהמשתתפות שלא נרשמו ל

 ;סר זמ� הייתה חו)37% (הסיבה השכיחה ביותר.  התבקשו לציי� את הסיבה לכ�)בקשר ע� העמותה

 מעבר לייעו� ולתמיכה , לא תתרו� לה� יותרתכניתסברו שהלא נרשמו משו� שמהמשתתפות  25%

. ה�פעילות ממקו� מגורימרחק של מקו�  הסבירו את ההימנעות מהרישו� ב17% עוד ;שקיבלו עד כה

 .ההשתתפותעלות ההימנעות מהמש� הפעילות בא� נשאלת לא נימקה את כמעט 

 

ההמש�  תכניתסבורות שההשתתפות ב תכניתשלא נרשמו להחממה   משתתפותרובנית� להערי� ש

השתתפות �לאי כסיבה על חוסר זמ� דיווחו �זאת במפורש וחלקאמרו � חלק. ת דייהאטרקטיביאינה 

את  ההמש� אינה מצדיקה תכניתתרומת משקפת הערכה שבמקרי� רבי� שתשובה , בפעילות ההמש�

   .השקעת המשאבי� הנדרשי�

 

 חממהבמשתתפות בי� הקשר ש� ההמ

ממשיכות לשמור על קשר שה� ממשתתפות החממה  67%�בסקר שנער� לאחר סיו� החממה דיווחו כ

ה� שומרות על קשר ע� ארבע ש דיווחו ומשתתפות אל). 55ראה לוח (חממה אחרות בע� משתתפות 

יותר בקרב  המשתתפות שדיווחו על שמירת קשר היה גבוה שיעור.  בממוצעמשתתפות אחרות

 .היהודיות בקרב המשתתפות 59%�זאת בהשוואה ל, 82%�המשתתפות הערביות והגיע ל

  

 אחוזי�ב ,חממה לפי מגזראחרות ב שמירת קשר ע� משתתפות .55לוח 
 

 כל המשתתפות ערביות יהודיות שמירת קשר

58.581.866.7 שומרות על קשר

41.518.233.3 לא שומרות על קשר

 100.0 100.0 100.0 ס� הכול

 

לבי� הנטייה לשמור על קשר ע� משתתפות אחרות לאחר סיו�   בי� הוותק בחממהמתא�לא נמצא 

 . החממה

 

 הצלחת העסקלבי� השתתפות בפעילות החממה הקשר בי� 

המדד הראשו� כלל את . מסכמי�היק� הפעילות של משתתפות החממה נבדק באמצעות שני מדדי� 

והמדד השני בדק את היק� שעות הייעו� האישי , ות הקבוצתיות השונותמכלול ההשתתפות בפעילוי

    .שניתנו לכל אחת מהמשתתפות במהל� השתתפות� בחממה
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ממכלול . שהתקבלו בניתוח רגרסיה מרובה) מתאמי ביתא( מוצגי� המתאמי� החלקיי� 2בתרשי� 

משתני הרקע האישיי� והעסקיי� שנבדקו
4

ל היק� הפעילות  נמצאו רק שלושה משתני� שהשפיעו ע

נמצא כי משתתפות .  פרטית וזמינות של מכונית,המגזר, הוותק בחממה : וה�הקבוצתית בחממה

השתתפו , פרטיתומשתתפות שיש לה� מכונית , יהודיותמשתתפות , שהצטרפו לחממה בראשיתה

משתתפות ממשתתפות ערביות ומ, בפעילויות החממה יותר ממשתתפות שהצטרפו לחממה במהלכה

א� לא נמצא משפיע , משתנה נוס� שהיה קשור להיק� הפעילות בחממה.  בבעלות� מכוניתשאי�

באתר נפרד ולא פעל בבית  משתתפות שהעסק שלה� מוק�. היה מיקו� העסק, במשוואת הרגרסיה

בעסקי� מדובר בחלק מהמקרי� שכ�  ,אי� בכ� כדי להפתיע. נטו פחות להשתת� בפעילות החממה

 .  שיש קושי לסגור אות� במהל� היו�בענפי המסחר וההסעדה

 

. על היק� שעות הייעו� שקיבלו כל אחת מהמשתתפות השפיעו רק משתני המגזר והוותק בחממה

�הנגישות למכונית פרטית לא השפיעה . משתתפות יהודיות ומשתתפות ותיקות קיבלו יותר שעות ייעו

 . של המשתתפותה� על היק� שעות הייעו� מאחר וחלק משעות הייעו� ניתנו בעסקי

 

  מתאמי ביתא,משתנית� רגרסיה רב–  המשתני� המשפיעי� על היק ההשתתפות בחממה.2תרשי� 

 

 

היא אחת משאלות המפתח של המשתתפות להצלחה העסקית של תרומת ההשתתפות בחממה מידת 

� התבסס על הדיווחי� של  המדד הראשו:העסק נמדדה בשני מדדי�ת הצלח. מחקר ההערכה

 של העסק ההכנסה הממוצעת נטו: המשתתפות לצוות החממה והוא כלל שילוב של שני משתני�

א� נרש� גידול ברווחי� כלומר , במחצית השנה האחרונה במסגרת החממה וההתקדמות של העסק

המדד השני התבסס על תשובות המשתתפות . בחצי השנה האחרונה בהשוואה לתקופה קודמת

א� : לוב של שני משתני�שיכלל  וא� הוא לשאלו� שהועבר כשלושה חודשי� מסיו� החממה

 על מצב כלכלי טוב או סביר של העסק וא� העסק התקד� להערכת� מבחינה דיווחוהמשתתפות 

   .כלכלית בשנה האחרונה

 

                                                 
4

, מצב כלכלי, ניסיו� ביזמות, ילדי�, מגזר, מצב משפחתי, השכלה, גיל: נבדקו בניתוח נתוני רקע אישיי� שוני� כגו�   
מספר , אוגרפימיקו� גי, וותק העסק, סטאטוס העסק, תכנית עסקית, מיקו� העסק: ונתוני רקע עסקיי�, ועוד

 .עובדי� ועוד

 וותק בחממה

מגזר

נגישות למכונית

� היק� שעות ייעו

 היק� פעילות קבוצתית

27.

29. 

27. 

36. 

44.
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ה את שהתקבלו בניתוח רגרסיה מרובה שבדק) מתאמי ביתא( מוצגי� המתאמי� החלקיי� 3בתרשי� 

 .היק� הפעילות בחממה לבי� ההצלחה העסקיתהקשרי� שבי� 

 

מתאמי , משתנית� רגרסיה רב–  הקשר בי� השתתפות בפעילות החממה והצלחת העסק.3תרשי� 
 ביתא

 

 

 

מספר הפעילויות הקבוצתיות שבה�  – בחממההקבוצתית שהיק� הפעילות עולה הממצא העיקרי מ

שני המדדי� ע�  מובהק במתא�יחיד שהיה היה המשתנה ה – חלק כל אחת מהמשתתפותנטלה 

מדד שבדק את הערכת המשתתפות באשר למצב העסק המדד שבדק את הרווחי� שדווחו וה: שנבדקו

ה� היק� שעות ,  ה� משתני הרקע האישיי� והעסקיי�–  כל המשתני� האחרי� שנבדקו.והתקדמותו

 .ירות על מדדי ההצלחה של העסקלא השפיעו יש –  התרומה של החממההייעו� האישי וה� הערכת

 
חממה לבי� ההצלחה הכלכלית של הקבוצתית בפעילות ההשתתפות בהקשר בי� היק� כי חשוב לציי� 

 יותר �יכלו להרשות לעצמ" חזקי�"תכ� שמשתתפות בעלות עסקי� יי. כיווני�העסק אינו בהכרח חד

נית� להניח לאור הקשר החזק שהתגלה , ע� זאת. יות של החממהממשתתפות אחרות להגיע לפעילו

 . להשתתפות בחממה השפעה על ההצלחה העסקית של המשתתפותהייתה ברמה גבוהה של וודאות כי 

 

המדד . פעילות הקבוצתית היה קשור ג� למדד שבדק את תרומת החממהההשתתפות בהיק� מדד 

הכישורי� שתתפות לגבי הצלחת החממה בפיתוח הערכת המהורכב משקלול שתי שאלות שבדקו את 

החממה קשורה להתנסות  ה שלתרומתת נית� ללמוד מכ� שתפיס. פיתוח העסקבושלה� העסקיי� 

א נמצא ל, כאמור . שלה�האישית של כל אחת מהמשתתפות ולא למאפייני הרקע האישיי� והעסקיי�

משתתפות .  והתקדמותו העסקיתקשר בי� תפיסת התרומה של החממה לבי� המצב הכלכלי של העסק

 .הצלחה של החממה� כאי בהכרחלא נטו לתפוס זאת, שהעסק שלה� לא התקד� כלכלית

46. 

45. 32.

 היק� פעילות קבוצתית

 תפיסת תרומת החממה
הערכת המצב הכלכלי של 
 העסק והערכת התקדמותו

�הא� העסק הרוויח והתקד�
 דיווחי� על הכנסות והוצאות

היק� שעות ייעו� אישי

משתני רקע אישיי� 
 ועסקיי�
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 דיו�
 
 

 תכנית של ההייחוד

 ניכר  החממה העסקית שפותחה על ידי העמותה להעצמה כלכלית לנשי� בחיפהתכניתייחודה של 

 :בשני היבטי� עיקריי�

 

שירותי� המוצעי� שמה� כל משתתפת מרכיבה בתיאו� ע� יועצות המגוו� הגדול של ה, ראשית

סדנאות , ימי עיו� וסדנאות המיועדי� לכלל המשתתפי�: החממה את סל השירותי� המתאי� לה

סל השירותי� שהחממה . ייעו� קבוצתי וייעו� אישי,  בקבוצות קטנותינג'קואצ, בנושאי� ספציפיי�

כגו� , מיקודצור� ב, ייעו� עסקי קונקרטיצור� ב : משולבי�של צרכי�הציעה תוכנ� על בסיס ההנחה 

 , הפועלות בישראלתכניותגישה זו שונה מרוב ה. וצרכי� של ההעצמה, הפרדה בי� העסק והמשפחה

מרכזי טיפוח בוססות ברוב� על ייעו� פרטני במסגרת המוהמיועדות לבעלי עסקי� בראשית דרכ� 

 תכניותאו על , על עזרה במת� הלוואות, וריות אחרות או במסגרות פרטיות וציב)י"מט (יזמות

 . להעצמה

 

ליזמיות יהודיות ה� מגזרית המיועדת � רבתכניתהוא שהיא  החממה העסקית תכניתייחוד נוס� של 

הג� , במרבית הסדנאות והפגישות הקבוצתית השתתפו יזמיות משני המגזרי�ואכ� . ערביותה� ו

 .משתתפות ערביותשיועדו ל)  הערביתרוב� בשפה (שהתקיימו ג� פעילויות

 

 מאפייני הרקע של המשתתפות

 כבר יזמיות שהקימו עסקי� זה מ:"חלשה" החממה העסקית יועדה לאוכלוסייה שהוגדרה תכנית

לא התקבלו לחממה יזמיות בעלות עסקי� מבוססי� או יזמיות שעל פניו . העסק עדיי� לא התבססשו

הסינו� מראש של יזמיות בעלות עסקי� מבוססי� נגזר . החממהנראה היה כי אינ� זקוקות לשירותי 

מקרב נשי� שהיו קשורות לעמותה להעצמה מלכתחילה  החממה גויסו תכניתשהמועמדות למכ� 

הלוואות (ויזמיות שקיבלו הלוואות באמצעות העמותה " עסק משל� "תכנית בוגרות :כלכלית לנשי�

  החממהייעוד ). אינ� יכולות לקבל הלוואות מבנקי�ת בהיעדר ערבויוהניתנות בדר� כלל ליזמיות ש

לחממה , כלומר, בתהלי� המיו� של המועמדותכבר " סיכוני�"היה כרו� בנטילת לאוכלוסייה חלשה 

א� ההערכה הייתה שההשתתפות , ג� מועמדות שהיו ספקות לגבי סיכויי ההצלחה של עסקיה�נקלטו 

 . עסקי� אלהשפר את סיכויי השרידות של עשויה לבחממה 

 

התאימה ברובה להגדרה של  תכניתשגויסה לאוכלוסייה  הנוכחי עלה שהמחקר ההערכה ממצאימ

גיל כללו משתתפות מאפייני ה, הכ� לדוגמ. יכולה להפיק תועלת משירותי החממהשאוכלוסייה חלשה 

ד הוריות  גבוה של משתתפות יהודיות חשיעור ;)50� ל40 בי� 33%� ו50 מעל גיל 33%(גבוה יחסית 

שעור גבוה של  ;)54%(ד של משתתפות ערביות שבעליה� אינ� עובדי� ו גבוה מאשיעור ;)33%(

על מצב שדיווחו ) 60%( גבוה שיעור ;)37%(שיש במשפחת� אנשי� ע� מוגבלויות משתתפות ערביות 
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 גבוה של שיעור ;של משתתפות שאי� לה� מכונית) 50%( גבוה שיעור ;כלכלי קשה של המשפחה

 גבוה של משתתפות שאי� שיעור ו;שתתפות חסרות ניסיו� מקצועי בתחו� שבו פתחו עסקי�מ

   ).81%(להוריה� ולמשפחת� ניסיו� ביזמות 

 

מאפייני הרקע של היזמיות האחרות שהיו קשורות  ל,השוואת מאפייני הרקע של משתתפות החממהמ

משתתפות . � שתי הקבוצות הבדלי� ביהיושכמעט לא  עולה ,לעמותה להעצמה כלכלית לנשי�

של כלל היזמיות שהיו קשורות לחממה במאפייני� כגו� , פחות או יותר נאמ�, החממה מהוות חת�

העסקי של משתתפות החממה אינו שונה ג� החת� . מצב כלכלי ועוד, מצב משפחתי, השכלה, גיל

 . מהחת� של כלל היזמיות שהיו בקשר ע� העמותהכמעט 

 

לחממה לא נבעה כנראה מאילוצי� הקשורי� להצטר� ההחלטה בית המקרי� במרנית� ללמוד שמכ� 

הערכת היזמיות באשר לתרומה האפשרית של החממה מאלא , אישיי� ועסקיי�רקע במאפייני 

 . מוטיבציה שלה� לגייס את המשאבי� הנדרשי� לפעילות במסגרת החממהמנכונות� ומהו

 

ממה לבי� היזמיות האחרות שהיו קשורות  בי� משתתפות הח, שנמצאוהמעטי�הבדלי� האחד 

נתו� זה קשור למידת אמנ� . בעסק� השקיעו  מספר השעות שההיה, לעמותה א� לא הצטרפו אליה

א� , )בחלק מהעסקי� היק� העבודה קשור להיק� המכירות ולמספר הלקוחות (ההצלחה של העסק

ותר של משתתפות החממה מצביע כנראה על המוטיבציה הגבוהה ימדד זה הפער הגדול שנמצא ב

 .להשקיע בעסקיה�

 

 המאפייני� של נשי� יזמיות

בגלל המדג�  במחקר זה השוואה בי� נשי� יזמיות לגברי� יזמי�יש להתייחס בזהירות לממצאי ה

כלל הנשי� ייחודיי� ל מאפייני� כמהנמצאו , תע� זא. הקט� יחסית של גברי� שנכללו במחקר

 בבית ולא באתרי� שמוקמושל עסקי�   גבוה יותרשיעור:  וה�הגברי� בהשוואה ליזמי� היזמיות

עסקי� קטני� שלא שעור גבוה יותר של  ; גבוה יותר של עסקי� בענפי השירותי�שיעור ;נפרדי�

 נמו� שיעור;  במקו� עבודה נוס�שעבדושל יזמיות  גבוה יותר שיעור ; בה� עובדי� נוספי�הועסקו

 ;הלוואותלהימנע מלהיעזר ב נטייה ; מחשבו� משק הביתבחשבו� בנק נפרד שהתנהלול עסקי� ש

 נמצא כ��כמו. אלא ג� בשל כורח כלכלי, שפתחו את העסק לא רק מבחירהיחסית של מי  גבוה שיעורו

   . או במסגרות אחרותבמרכזי טיפוח יזמותפחות מנשי� יזמיות לקבל ייעו� עסקי נטו כי גברי� יזמי� 

 

מצד . יזמי� גברי� מוכני� לקחת יותר סיכוני� מנשי� יזמיותבהקמת עסקי� בס� הכול נראה ש

במחקר א� ש (נית� להניח, מצד שני .עובדה זו מגבירה כנראה את סיכויי ההצלחה של העסקי�, אחד

 הסגירה של עסקי� שנפתחו על ידי יזמי� גברי� שיעורכי ) לעומקהנושא לא נבדק ההערכה הנוכחי 

 .נפתחו על ידי נשי� הסגירה של עסקי� ששיעורגבוה מ
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 אינטגרציה בי� משתתפות יהודיות וערביות בפעילויות החממה

שילוב . ילוב של נשי� יהודיות וערביותהוא הש החממה תכניתאחד המאפייני� הייחודיי� של , אמורכ

 .קשיי�לא מעט זה נתקל ב

  

תתפות החממה לא כל מש ו המשותפות התנהלו בשפה העבריתתכניותה. שפהגע בהקושי העיקרי נ

 . להשתלב בפעילויות המשותפותוחלק� התקש, בשל כ�. הערביות שלטו בעברית

 

קושי בעברית נמצא מלבד ה. ינג'קואצ בקורסי הבלט משותפות תכניותלהשתלב ב אחרקושי 

 הקבוצתי דורשת ינג'קואצטכניקת ה. שלמשתתפות ערביות היה קושי להיחש� בפני הקבוצה

 העלולותבעיות משפחתיות ובכלל זה ,  אית�ה� מתמודדותש על הבעיות מהמשתתפות לדבר בפתיחות

 להיחש�  יותר מהמשתתפות היהודיותנמצא שהמשתתפות הערביות התקשו. להפריע לניהול העסק

 שיועדה ינג'קואצ על עקרונות ההבסדנניסיו� להתגבר על הבעיה בעכו נעשה . בפני משתתפות הקבוצה

בסדנה  ). הסדנה נערכה בשפה העבריתנחה מתאימה בערביתיעדר מא� שבה (שתתפות ערביותרק למ

 המתאימה ברמת מעורבות נמוכה יותר של המשתתפותשהועלו  בבעיות ופותחה טכניקה שבה דנזו 

     .אוכלוסיית המשתתפות הערביותל

 

.  של משתתפות ערביות לחלק מהפעילויותת�קושי נוס� נבע ממגבלות של ניידות שהיקשו על הגע

חלק מהמשתתפות . אחת הסיבות הייתה קשורה לטיב העסקי�. קשיי� נבעו ממספר סיבותה

במועד שבו מתקיימת שלא נית� לסגור אות�  סעדההערביות הפעילו עסקי� בתחומי המסחר והה

 .  בעלת העסקה שלתלהפעלת העסק בעת היעדרולא תמיד נית� למצוא מחלי� הפעילות בחממה ו

 

 וממגבלות של פיזור הגיאוגרפי הרחב של המשתתפות הערביותשות שנבע מה אותר קושי בנגיכ��כמו

של שלא עמד לרשות� שירות מתאי� רכב פרטי ובעיקר בקרב משתתפות שלא היה ברשות� , ניידות

 .תחבורה ציבורית

 

 משותפת תכניתלסיכו� ייאמר שליצירת התאמה אופטימאלית בי� הביקוש להיצע השירותי� של 

  שלתכנו� מוקד� ה� : ובעיקר,  נדרשי� כמה תנאי�כדוגמת החממהות וערביות ליזמיות יהודי

תכנו� היק� הפעילויות המשותפות  ;הנפרדותלשני המגזרי� וה� של הפעולות הפעילויות המשותפות 

 .  לנטיית� להשתת� בפעילויות משותפות ונפרדותבהתאמה תכניתהמועמדות לבחירת ו; והנפרדות

 

 שבתהלי� הקבלה לחממה נחו� לחלק את המועמדות ואת הפעילויות לפי מידת לעניי� השפה יצוי�

 מועמדות שלבלא נית� ל, פעילויות האמורות להתנהל בשפה העבריתב: שליטת המועמדות בעברית

   .להשתלב רק בפעילויות שתתנהלנה בשפה הערבית וה� אמורות שאינ� שולטות בשפה זו
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 שרידות עסקי� והצלחה עסקית

כשמינית מכלל  ( משתתפותשמונהרק .  סגירת עסקי� בקרב משתתפות החממה היה נמו�רשיעו

שיעור  וזה. סיומהובמהל� חצי שנה מבמהל� הפעלת החממה יה�  סגרו את עסק)משתתפות החממה

 מכלל העסקי� 10%�כל שנה כ נסגרי� בשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל פי נתוני הל. נמו� יחסית

החממה שבשתי שנות פעילות מאחר ו, על רקע זה). 2008,  לסטטיסטיקהלשכה מרכזית(בישראל 

בחשבו� שמדובר בעסקי� חדשי� של אוכלוסייה חלשה ויש להביא ,  מהעסקי�12.5%נסגרו רק 

בהקשר זה יצוי� . עסקי המשתתפות שהצטרפו אליהתרומת החממה לשימור נית� להצביע על , יחסית

 . כרת באשר לסיכויי השרידות של עסקיה�ימיות נישרוב המשתתפות הביעו אופט

 

 34%. טובות עד בינוניות נית� להגדיר את התוצאות כ,ההצלחה העסקית של המשתתפותלגבי 

 והצליחו לקד� את העסק שלה� במהל� ח לחודש" ש4,000�יותר מהרוויחו בממוצע  מהמשתתפות

להפו� אות� לעסקי� בולטת את עסקיה� ומידה הצליחו לקד� במה� כמה . השתתפות� בחממה

 מהמשתתפות האחרות הרוויחו מעט 42% , ע� זאת.מבוססי� המספקי� עבודה למועסקות נוספות

 במידה השאר התפלגו בי� כאלה שקידמו את העסקכל . בסיו� החממה ולא הצליחו לקד� את העסק

הל� במכלכלית לא התקד� שלה� העסק  שבי� כאלהל, הרווחי� היו עדיי� נמוכי�א� , מסוימת

  .הג� שמצבו הכלכלי הוגדר כטוב יחסית, ההשתתפות בחממה

 

 נית� )מש� זמ� הפעלה קצר יחסית ואוכלוסייה חלשה יחסית (החממה העסקית תכניתאילוצי על רקע 

משתתפות הלעמוד במשימה של קידו� העסקי� של   להערי� שהחממה הצליחה במידה לא מבוטלת

   .בה

 

 להביא וה� בהערכת הקידו� העסקי של משתתפות החממה יש ה� בהערכת השרידות של העסקי�

עמוק במיוחד במחצית השנייה של שהיה ,  באר� כבעול�2008שנת של בחשבו� את המשבר הכלכלי 

 שהרי, מהעסקי�לא נית� לצפות לקידו� עסקי של חלק גדול בנסיבות של משבר כזה . אותה שנה

י� רבי� היא להצליח לשרוד ולצלוח את תקופת העיקרית של עסקבתקופת האטה כלכלית מטרת� 

   .המשבר

 

 היק� ההשתתפות בחממה והגורמי� המשפיעי� עליה

התפלגות ההשתתפות בפעילויות . שירותי החממהוהמיצוי של נמצאו הבדלי� ניכרי� בהיק� השימוש 

  .ות ייעו�שע 21�2 פגישות והתפלגות הייעו� העסקי הייתה 30�2הייתה הקבוצתיות במסגרת החממה 

 

המשתני� ושני , מעטי�משתני� רק זוהו בדיקת הגורמי� המשפיעי� על היק� ההשתתפות בחממה ב

מטבע , לגבי הוותק.  והשיו� המגזרי של המשתתפותבחממהההשתתפות וותק  יובה� השהעיקריי� 

 השפיע במידה רבה על מספר הפעילויות שהמשתתפות נטלו בה� חלקמש� זמ� ההשתתפות הדברי� 

 יותר מיזמיות בפעילויות של החממהלהשתת� יזמיות יהודיות נטו  נמצא כי מגזרבאשר ל .בחממה
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נכו� ה� לגבי היק� ההשתתפות בפעילויות הקבוצתיות וה� לגבי היק� הייעו� זה ממצא . ערביות

 . שקיבלו המשתתפותהאישי 

 

בעלות על מכונית וה� על היק� ההשתתפות בפעילויות הקבוצתיות שני משתני� נוספי� השפיעו 

משתתפות שיש לה� מכונית נטו יותר להשתת� בפעילויות הקבוצתיות ויזמיות . ומיקו� העסק

הקושי לעזוב את מפאת , שהעסקי� שלה� ממוקמי� באתרי� נפרדי� נטו פחות להשתת� בפעילויות

 ייעו� משתני� אלה לא השפיעו על היק� הקבלה של. העסק לצור� ההשתתפות בפעילויות החממה

 . שבחלק מהמקרי� נית� באתרי� שבה� ממוקמי� העסקי�,אישי

 

ה� א� , כגו� שפה או ניידות, המשפיעי� על היק� ההשתתפות אילוצי�משקפי� את הממצאי� אלה 

 �אישיי� הקשורי� למוטיבציה של המשתתפות ולנכונותהרמי� מדגישי� את משקל� של הגו

 .  הזמ� הנדרשי�את משאבילפעילות במסגרת החממה להקדיש 

 

 היק� ההשתתפות בחממה והצלחה עסקית

 העסקית של המשתתפות הייתה אחת משאלות המפתח ת�מידת תרומת ההשתתפות בחממה להצלח

 .של מחקר ההערכה

 

שהיק� ההשתתפות בפעילויות הקבוצתיות של החממה היה המשתנה היחידי שהיה עולה הממצאי� מ

ואת בעסק הרווחי� גובה שבדק את המשולב מדד ה :שנבדקוני המדדי� מתא� מובהק בינו ובי� ש

והערכת המשתתפות באשר למצב העסק , התפתחות הרווחיות של העסק במהל� ההשתתפות בחממה

על ההצלחה העסקית  השפעה מצטברת הייתהנראה שלהשתתפות בפעילויות החממה . והתקדמותו

 .  מנת להגיע לתוצאותרמה מינימאלית של השתתפות עלבחלק מהמקרי� נדרשת שו

 

 כיווני�חשוב לציי� כי הקשר בי� היק� הפעילות בחממה לבי� ההצלחה הכלכלית של העסק אינו חד

גיע לה להקצות מזמנ� ו�יכלו להרשות לעצמ" חזקי�"תכ� שמשתתפות בעלות עסקי� יי. בהכרח

כי , של ודאותע� זאת נית� להניח ברמה גבוהה .  יותר ממשתתפות אחרותלפעילויות של החממה

 . הצלחה העסקיתה יסיכויל תרמהמדובר בהשפעה הדדית וכי ההשתתפות בחממה 

 

נית� להסיק שבתהלי� המיו� רצוי  החזק בי� היק� ההשתתפות בחממה לבי� הצלחה עסקית מהמתא�

יש . להשתת� בפעילויות החממה במוטיבציה שלה� וביכולת� מועמדות לחממהלהתנות את קבלת ה

ובייחוד , צפוי שלא יוכלו להגיע לפעילויות מסיבה כלשהימשתתפות שבל לחממה שקול א� לקל

 . סידורי החלפה סבירי�מועמדות אי� ול בעת הפעילות בחממהבעסקי� שלא נית� לסגור 
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 פעילות קבוצתית וייעו� אישי

וה�  ,י קבוצתינג'קואצלרבות , הפעילות בחממה כללה ה� פעילות קבוצתית מסוגי� שוני�, כפי שצוי�

הפעילות הקבוצתית היק� � עולה שהמתא� ביממצאי� מה. נית� בעסק או מחוצה לוייעו� אישי ש

בי� היק� הייעו� האישי גבוה יותר מהמתא�  הלבי� ההצלחה הכלכלית וההתקדמות של העסק הי

 בחשבו� שהיק� הייעו� להביאבניתוח הממצאי� יש . שקיבלו המשתתפות לבי� ההצלחה הכלכלית

שמצב� הכלכלי היה , חלק מהעסקי�.  שנית� למשתתפות יכול להיות פונקציה של מצב העסקהאישי

לפיכ� נית� לצפות שעסקי� שקיבלו מספר גדול יחסית . נטו יותר לבקש ולקבל ייעו� אישי, פחות טוב

 חלק ,מלבד זאת. בהכרח העסקי� שידווחו על הצלחה כלכליתיהיו לא  ,של שעות ייעו� אישי

, רצו להגיע לפעילויות הקבוצתיותלא  שקיבלו ייעו� אישי היו משתתפות שלא יכלו או מהמשתתפות

התקדמות של בפוטנציאל  אינ� מתאפייני� בהכרח עסקי� אלה. נעשה מאמ� לתת לה� ייעו� אישיו

שמת� ייעו� אישי ללא פעילות קבוצתית יהיה פחות למרות הסתייגות זו נית� להניח . כלכלית

 . ת משולבת של פעילות קבוצתית וייעו� אישיאפקטיבי מפעילו

 

ממצאי� אלה מחזקי� את המסקנה בדבר חשיבותו של סל שירותי� משולב הכולל פעילויות 

 וייעו� אישי לפיתוח האישי והעסקי של ; ייעו� קבוצתי; פעילויות בקבוצות קטנות;בקבוצות גדולות

 .משתתפות החממה

   
 ייעו� עסקי והעצמה יזמית

 הקשור , למשתתפותספציפיייעו� הצור� ב במסגרת החממה העסקית באה לענות ג� על הפעילות

ע�  להתמודד יכולותיה�עצמת המשתתפות וטיפוח הצור� בהוג� על , לעסקי� שאות� ה� מפעילות

כל אחד שכ� בפועל , מוב� שהבחנה זו היא מתודית בלבד. אתגרי� שבפניה� עומד כל יז� מתחילה

שירותי� אכ� ישנ� , ע� זאתו. צרכי� שוני� במסגרת החממה יכול לענות על מהשירותי� הניתני�

, )להקמת אתרי� באינטרנטלדוגמה ייעו� אישי או סדנה  (המכווני� יותר למת� פתרונות עסקיי�

 . דגש רב יותר על העצמת המשתתפותמוש� )  קבוצתיינג'קואצלמשל  (אחרות  פעילויותואילו ב

  

ובי�  ישיר לעסקבי� הייעו� החשיבות נוכחי לא נמצא הבדל בהערכת ה הבמחקר אספוממצאי� שנב

 .שני התחומי�רוב המשתתפות ייחסו חשיבות דומה לו, פעילויות העצמה

 

 הלוואות לעסקי�

  לרשות היז�י�עומדתמיד לא והקמת עסק חדש השקעה כספית גדולה או קטנה  נדרשת לבדר� כלל

הדבר נכו� בעיקר . לקחת הלוואה לצור� הקמת העסקנאלצי� חלק מהיזמי� לכ� . הסכומי� הנחוצי�

שכירת מצריכי� שאינ� יכולי� להתנהל מבית היז� ו האירוח והאוכל ולגבי עסקי� בתחומי המסחר

קבלת לא כל היזמיות החדשות יכולות להשיג את הערבויות הנדרשות ל. מלאירכישת  ומתאי�מקו� 

 לקבל הלוואות כאשר ה� מתקשות להשיג יזמיותוזרת להעמותה להעצמה כלכלית לנשי� ע. הלוואה

 . אות� בעצמ�
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מת� הלוואות ליזמיות הנזקקות ו, מרבית היזמיות שלקחו הלוואות עשו זאת לפני הצטרפות� לחממה

במידת הצור� משתתפות החממה ,  ע� זאת.בהגדרת המטרות של החממה העסקיתישירות אינו נכלל 

 .  להיעזר בצוות החממה לקבלת הלוואהיכלו

 

יכולה להיווצר דילמה בי� הצור� לקחת הלוואה להקמת הנוכחי עולה שלפעמי� מחקר מממצאי ה

השלילי שנמצא בקרב המשתתפות המתא� . העסק או לקידומו לבי� רמת הסיכוני� הכרוכה בכ�

,  בי� לקיחת הלוואות ובי� המצב העסקי כפי שהוער� על ידי המשתתפות בסיו� החממה,הערביות

 תכניותבדיקה יסודית של הפוטנציאל העסקי ב, לפיכ�. כ� שיש סיכוני� בלקיחת הלוואותמצביע על 

 חשוב לבדוק באיזו מידה לקיחת ההלוואה אינה .המלוות את הקמת� של עסקי� חדשי� היא חיונית

 . כרוכה בלקיחת סיכוני� מוגזמי�

 

 מש� זמ	 הפעלת החממה

למעשה היה  . הניסויית של החממה לשנתיי�ניתתכהעקב מגבלות תקציביות נקבע מש� ההפעלה של 

 לקראת פתיחת היערכותשכ� נדרשו כמה חודשי� ל,  חודש לכל היותר20מש� זמ� ההשתתפות 

במש� זמ� קצר  תכניתהשתתפו ב אחרי תחילת הפעילות תכניתשנרשמו ל חלק מהמשתתפות .החממה

 .יותר

 

שהצטרפו דהיינו אלו  ,וותיקות המהממצאי� שנאספו במהל� מחקר ההערכה עלה כי המשתתפות

 הצליחו לבסס את העסק שלה� ולקד� אותו יותר מהמשתתפות שהצטרפו ,ראשיתהמאז  תכניתל

אינו עדיי� מצב העסק כו שרוב המשתתפות הערי תכניתלאחר סיו� ה נמצא כי כ��כמו. מאוחר יותר

התואמי� , מצאי� אלהממ. עסקקבעו לעצמ� ולבסס את הטוב וה� לא הצליחו להשיג את היעדי� ש

 ארוכה תכניתמשתמע שנחוצה , הציפיות של רוב המשתתפות להמש� פעילות במסגרת החממהאת 

 .  הניסוייתתכניתמסגרת היותר מזו שהופעלה ב

 

בבדיקת , כפי שצוי�. אחידבהכרח  אינו חייב להיות תכניתמש� ההשתתפות ב יודגש שע� זאת

רי� בי� משתתפות החממה ולא כל המשתתפות עמדו נמצאו הבדלי� ניכההשתתפות בפעילויות 

 ועדת קבלה תכניתלפיכ� נראה שיש מקו� לקיי� במהל� הפעלת ה. על עצמ�ה� נטלו במחויבויות ש

מומל� כי רק .  החממה של כל אחת מהמשתתפותתכנית שבה ייבדק המש� ההשתתפות ב,חוזרת

את ימשיכו ו כנדרש את חובת הדיווח מילא לפעילות מינימאלית ויה�משתתפות שעמדו בהתחייבויות

 יקד� את פעילות� תכניתוזאת רק א� צוות החממה יערי� שהמש� השתתפות� ב, תכניתהשתתפות� ב

 . העסקית

 

 תכניתההבניה של ה

שבאה לידי ביטוי ג� היא אופיינה בגמישות ניכרת ולכ�  , ניסוייתתכנית החממה הוגדרה כתכנית

 פותחו פעילויות חדשות בהתא� תכניתבמהל� ה. י המיו� והקבלה וג� בתהליכתכניתבמהל� הפעלת ה

ובוטלו פעילויות שלא היה לה� מספיק , )ינג עסקי'לדוגמה קוצ(, לצרכי� ולביקוש של המשתתפות
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לדוגמה מפגשי עמיתות שבה� דנה קבוצה של משתתפות במגוו� של (ביקוש ולא ענו על הציפיות 

 ). מראשנושאי� ספציפיי� שנקבעו

 

מועמדות שעדיי� לא  ולא מועמדות בעלות עסקי� מבוססי� תכניתאמנ� לא התקבלו ל, באשר למיו�

 את רוב המועמדות המעוניינות שעמדו בתנאי� תכניתא� נעשה מאמ� לקלוט ל, הצליחו להקי� עסק

 . המוקדמי�

 

� הראשוני�  מספיק מועמדות בחודשיתכניתלא נרשמו ל,  דומות רבותתכניותבדומה למצב ב

לכ� . ודעות לקיומה בקרב האוכלוסייה הפוטנציאלית עדיי� הייתה נמוכהבעת שהמ, להפעלתה

מיו� בתהליכי ,  ללא סינו� מספיק, היזמיות שגילו התעניינות בהצטרפות לחממהרוב תכניתהתקבלו ל

 לא שהחממה, לא רבותאמנ� , ג� מועמדותנקלטו לחממה כל אלו גרמו ש .וקבלה מהירי� יחסית

 . בהכרח התאימה לה�

 
 : התאמה הכוונה היא בעיקר לשלושה ממדי�נחבמו

 

מחובתה של החממה ,  ג� א� מדובר בבעלות עסקי� שיש לה� עסק פעיל:הפוטנציאל של העסק. 1

חלק . לבדוק את טיב העסק ולצר� לחממה רק עסקי� בעלי פוטנציאל מינימאלי לשרידות והתבססות

 את מלכתחילהנית� לחשו� שהיה אחר סיומה היו עסקי� לממה או מהעסקי� שנסגרו במהל� הח

   .פוטנציאל השרידות הנמו� שלה�

 

החממה התבססה בעיקרה על פעילות ,  כפי שצוי�:היכולת והמוטיבציה להגיע לפעולות החממה. 2

 או מצב� הכלכלי, יש לבדוק במשנה זהירות את התאמת� של משתתפות שהעסק שלה�. קבוצתית

 . להשתת� בפעילויות החממהו לה� להתפנות י� מאפשר�אינ,  הגיאוגרפימיקומ�

 

של הכנסות ושל , מוד בדרישות הבסיסיות של החממה ולנהל רישו� של הוצאות לעהמוטיבציה. 3

יזמית אינה מוכנה להשקיע א� : מדובר בדרישה פורמאליתלא . שעות עבודה שהושקעו בעסק

   .מיתי לעזור לה לקד� את העסק קושי איש, ברישו� תזרי� המזומני�

 
שלכאורה יכולי� להיראות  ,לשי� דגש רב יותר על שני תהליכי�נחו� היא שמהאמור המסקנה 

אשר . מצד אחד הבניה קפדנית יותר של הקבלה והפעילות ומצד שני הגמשת הפעילות: סותרי�

ת לקחת חלק ההסכ� בי� החממה למשתתפות יכלול התחייבות של כל משתתפרצוי ש, להבניה

הגמשת לעניי� . כגו� דיווח על תזרי� מזומני�, קבעו מראש ולעמוד בדרישות שייקבעויבפעילויות שי

משתתפות שונות יכולות לבקש להצטר� . אחידלא יהיה החוזה ע� המשתתפות רצוי ש ,הפעילות

כל אחת ההגדרה מראש של היקפי הפעילות וסוגיה של .  על בסיס שונה של היקפי פעילותתכניתל

 . מהמשתתפות תאפשר לתכנ� טוב יותר את סל השירותי� של החממה
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  ההמש�תכניתההצטרפות ל

 המתבססת על תכנית המש� לחממה העסקית פיתחה העמותה להעצמה כלכלית לנשי� תכניתכ

 שבה� ניתני� שירותי� ומופעלות פעילויות שונות המיועדות ליזמיות שהיו ,פיתוח מרכזי� אזוריי�

ויזמיות שהיו בקשר ע� , פעמיות�משתתפות חד,  בוגרות החממה העסקית:� העמותהבקשר ע

 ".עסק משל� "תכניתהשתתפות בבקבלת הלוואות או ב א�העמותה 

 

 נרשמו �31% המ,  ההמש�תכניתגילו עניי� בהצטרפות ל) 45%(קרוב למחצית ממשתתפות החממה 

 .  גילו עניי�15% ההמש� ועוד תכניתל

 

 והוא חממהשל ה ההמש� תכניתרק משתנה אחד השפיע על ההרשמה ל , שנבדקומכלל המשתני�

משתתפות שדיווחו שה� מתקשות לממ� את כל הוצאות המשפחה ומשתתפות שדיווחו . המצב הכלכלי

 היק� לרבות, האחרי�למשתני� .  ההמש�תכניתנטו יותר להירש� ל, שמצב העסק שלה� אינו טוב

 . ההמש�תכניתשפעה על הנטייה להירש� ללא הייתה ה, הפעילות בחממה

 

. הושג במידה ניכרתיעד זה . החממה העסקית היה ליצור קבוצת תמיכה רגשית ועסקיתד מיעדי אח

החממה כללה קבוצה לא קטנה של משתתפות שהגיעו לרוב המפגשי� ויצרו קשרי� ג� מחו� לפגישות 

שיש לה� קשרי� ע� ר סיו� החממה לאח ממשתתפות החממה דיווחו 66%�כ. הפורמליות של החממה

 היה  החממהתכנית החדשה נתפסת כהמש� של תכניתהאילו הייתה , לאור זאת. משתתפות אחרות

החממה היוותה  וש,גבוההבתכיפות נית� לצפות שמשתתפות ותיקות שהגיעו לפעילויות הקבוצתיות 

אולי נית�  ו,א התממשהציפייה זו ל  . ההמש�תכניתטו יותר להשתת� בי י,עבור� קבוצת תמיכה

 חדשה תכניתאלא כ, במשמעותה זו ההמש� תכניתללמוד מכ� שהמשתתפות לא תפסו את 

    .העסקתלויה בצורכי שההרשמה אליה 
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 1נספח 
 

 תכניתהופורשות מ משתתפות –תיחה שאלו� פ
 

   _________________ש� משתתפת 

 ______________קוד משתתפת 

 ערביה. 2  יהודיה. 1: מגזר

 __________חודש ראיו� 

 ___________שנת ראיו� 

 ______________ש� המראיינת 

������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

.  ניסיונית שמטרתה לקד� עסקי� של נשי� בצפו�תכנית החממה העסקית לנשי� היא תכנית
 לכל אורכה במטרה לבדוק תכנית מבצעי� מחקר הערכה שילווה את התכניתהגורמי� המעורבי� ב

יב החשוב ביותר המרכ. תכניתהא� היא עונה בצורה הטובה ביותר על הצרכי� של משתתפות ה
במחקר ההערכה היא ההתייחסות והציפיות של המשתתפות עצמ� והשאלו� הנוכחי מהווה את 

 . ההערכהתכניתהבסיס ל
 

מתחייבי� לסודיות מלאה של הנתוני� והשימוש בה� יהיה לצרכי� סטטיסטיי� עורכי המחקר 

 . בלבד

 
  ?הא� נולדת בישראל. 1
 )4  לשאלהלעבור(כ� . 1
 לא. 2
 )4  לשאלהלעבור( ענתה לא. 3
 
 ? ___________באיזו שנה עלית לישראל. 2
 
 ? _____________באיזו מדינה נולדת. 3
 
 ?הא� יש ל� ילדי�. 4
 כ�. 1
 )7 לעבור לשאלה(לא . 2
 )7  לשאלהלעבור(לא ענתה . 3
 
 ? _________כמה ילדי� יש ל�. 5
 
 ? _____________ה/ הצעירה/מהו גיל הילד. 6
 
 ? ___________גיל של�מהו ה. 7
 
 _____________כ "כמה שני� למדת בסה. 8
 

 )לקרוא קטגוריות(? מהי התעודה אחרונה שקיבלת. 9�10
 תעודת בגרות. 1
 תעודה על תיכונית. 2
 תואר ראשו�. 3
 תואר שני או שלישי. 4
 ? ___________________איזו, תעודה אחרת . 5
 אי� תעודה. 6
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 )לקרוא קטגוריות(  ?מקצועי קוד� בתחו� שבו פתחת את העסקהא� היה ל� ניסיו� . 11
 עבדתי בתחו�. 1
 כתחביב. 2
 אי� ניסיו�. 3
 לא ענתה. 4
 

 )לקרוא קטגוריות( ?הא� את. 12�13
 חיה ע� ב� זוג/נשואה. 1
 )18  לשאלהלעבור(   רווקה. 2
 )18  לשאלהלעבור(     גרושה3
 )18  לשאלהלעבור(   אלמנה. 4
 )18  לשאלהלעבור( ___________ ?מה, אחר. 5
 )18  לשאלהלעבור(לא ענתה . 6
 

 ?ב� הזוג עובד/הא� הבעל . 14
 כ�. 1
 )17לעבור לשאלה (לא . 2
 )17לעבור לשאלה ( לא ענתה. 3
 

 ?)כולל עבודה חלקית כעצמאי(הא� הוא עובד כעצמאי . 15
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 

 )לקרוא קטגוריות(ודש ב� הזוג מרוויח ברוטו לח/הא� הבעל. 16
 4,000עד . 1
 5,000 עד 4,001. 2
 6,000 עד 5,001. 3
 7,000 עד 6,001. 4
 8,000 עד 7,001. 5
 8,000 �יותר מ. 6
  לא ענתה. 7
 

 )לקרוא קטגוריות(? ב� הזוג תמ� או התנגד לפתיחת העסק/באיזו מידה הבעל. 17
 תמ� מאד. 1
 די תמ�. 2
 לא תמ� ולא התנגד. 3
 גדדי התנ. 4
 התנגד מאד. 5
  לא ענתה. 6
  

, חשמל, הא� את והמשפחה מצליחי� לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזו�. 18
 )לקרוא קטגוריות(? חינו� וכדומה, טלפו�

 מצליחי� ללא כל קושי. 1
 מצליחי�. 2
 לא כל כ� מצליחי�. 3
 בכלל לא מצליחי�. 4
  לא ענתה. 5
 

  מה עושי� בעסק  פרטי ככל שנית�? עת בעסק של�המתבצפעילות ה מהי. 19
_________________________________________________________________ 

 
 ? כמה זמ� העסק של� כבר פועל

 ___________שני� . 20
 ____________חודשי� . 21
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 ?כמה זמ� את כבר נמצאת בקשר ע� העמותה להעצמה כלכלית לנשי�

 ___________שני� . 22
 ____________חודשי� . 23
 

 ! לא להקריא–שאלה למראיי� . 24
 ?הא� ציינה שהיא נמצאת בקשר ע� העמותה

 כ�. 1
 )26לעבור לשאלה (לא . 2
 

באיזו מידה הקשר ע� העמותה השפיע על ) לפני פתיחת העסקע� העמותה למי שנמצאת בקשר . (25
 )לקרוא קטגוריות(? ההחלטה של� לפתוח עסק

 ידה רבה מאדבמ. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
  לא ענתה. 6
 

 )לקרוא קטגוריות(? היכ� העסק של� ממוק�. 26�27
 בבית. 1
 במקו� נפרד משלו. 2
 ? _________________________________היכ�, מיקו� אחר. 3
  לא ענתה. 4
 

 ?אית לפני שפתחת את העסק הנוכחיהא� היה ל� ניסיו� עבודה בעבר כעצמ. 28
 כ�. 1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
  

 ? כעצמאי, או עבד, הא� אחד מההורי� של� עובד. 29
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 

 ?הא� בשנה שלפני פתיחת העסק היית מועסקת כשכירה. 30
 כ�. 1
 )32 לעבור לשאלה(לא . 2
 )32 לעבור לשאלה(  לא ענתה. 3
 

 ? ________________________________________תפקיד עבדת כשכירהבאיזה מקצוע או . 31
 

 ?הא� חיפשת עבודה כשכירה בתקופה שלפני פתיחת העסק. 32
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 

 )לקרוא קטגוריות(? הא� קיבלת בשנה שלפני פתיחת העסק דמי אבטלה או הבטחת הכנסה. 33
 קיבלתי הבטחת הכנסה. 1
 להקיבלתי דמי אבט. 2
 לא קיבלתי. 3
  לא ענתה. 4
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 ?השלמת הכנסההא� כיו� את מקבלת הבטחה או . 34
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 
 

 ?הא� את רשומה כעוסקת מורשה או פטורה. 35
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 

 ? עסקיתתכניתהא� לעסק של� יש . 36
 כ�. 1
 )38 לעבור לשאלה(לא . 2
 )38 לעבור לשאלה( לא ענתה. 3
 

) לא לרשו� ש� אלא תפקיד או השתייכות ארגונית( העסקית תכניתמי עזר ל� לבנות את ה. 37
___________________________________ 

 
מאז תחילת , שאינו קשור לעמותה להעצמה כלכלית של נשי�, הא� קיבלת הלוואה מגור� כלשהו. 38

 ?התכנו� של העסק ועד היו�
 כ�. 1
 )42 לעבור לשאלה(לא . 2
 )42 לעבור לשאלה( לא ענתה. 3
 

 ? _______________________________ממי קבלת את ההלוואה. 39
 

 ? _________________________המה היה ההיק� הכספי הכולל של ההלווא. 40
 

 ______________________________________________ שדרשו תמה הביטחונו. 41
 

 ?כלשה� בבקשה לקבל הלוואה ולא נתנו ל�הא� פנית לבנקי� או לקרנות . 42
 כ�. 1
 לא. 2
  לא ענתה. 3
 

בגור� כלשהו מחו� לעמותה להעצמה , בכס� או בצורה אחרת, ) מחו� להלוואות(הא� נעזרת . 43
 ?מאז תחילת התכנו� של העסק ועד היו�, נשי�לכלכלית 

 כ�. 1
 )48 לעבור לשאלה(לא . 2
 )48 לעבור לשאלה( לא ענתה. 3
 

 ? נעזרתבמי 
44 ._________________________________________________________________ 
45 ._________________________________________________________________ 
 

 ?במה התבטאה העזרה
46 ._________________________________________________________________ 
47 ._________________________________________________________________ 
 

 ? ___________מה היה הסכו� הכולל שהשקעת בהקמת העסק. 48
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 )א קטגוריותולקר(? הא� ובאיזו מידה נתקלת בבעיות הבאות בעת הקמת העסק

במידה   
 רבה מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
מעטה או 
 בכלל לא

לא 
 ענתה

 9 1 2 3 4 הו� התחלתיהעדר  49
קשיי� בהשגת מימו�  50

לביסוס העסק או הרחבתו
4 3 2 1 9 

, שיווק(העדר ידע עסקי  51
, שירות, עיצוב המוצר

 )'ארגו� הייצור וכו

4 3 2 1 9 

 9 1 2 3 4 חוסר ביטחו� 52
 9 1 2 3 4 חוסר פרגו� של המשפחה 53
 9 1 2 3 4הגבלות הקשורות למסורת 54

 ?_____איזו, יה אחרתבע 55�56
 

4 3 2 1 9 

 
 ?הא� יש ל� חובות. 57
 כ� . 1
 ) 59 עבור לשאלהל(לא . 2
 )59 עבור לשאלהל(  לא ענתה. 3
 

 )א קטגוריותולקר(הא� החובות של� ה� . 58
 גבוהי� מאד. 1
 די גבוהי�. 2
 בינוניי�. 3
 קטני�. 4
   לא ענתה. 5
 

בית והטיפול בילדי� את עובדת בעבודה נוספת הא� בנוס� לעבודה בעסק ולעבודות משק ה. 59
 ?כשכירה או בעסק עצמאי משפחתי אחר

 כ�. 1
 לא. 2
   לא ענתה. 3
 

 _________) כולל זמ� נסיעות והכנות(? כמה שעות בחודש את משקיעה בדר� כלל בעסק של�. 60
 

 ?הא� העסק מנוהל בחשבו� בנק נפרד. 61
 כ�. 1
 לא. 2
   לא ענתה. 3
 

 ?בדי� בעסק אנשי� נוספי� חו� ממ�הא� עו. 62
 כ�. 1
 )64 לעבור לשאלה(לא . 2
 )64 עבור לשאלהל(  לא ענתה. 3
 

 ________  ?כמה אנשי� עובדי� בעסק כולל אות�. 63
 
 
 

נשי� אחרות פותחות . ישנ� נשי� שפותחות עסק לאחר שהשתכנעו שזה מה שה� רוצות לעשות. 64
הא� ההחלטה של� לפתוח עסק . ו בגלל אילוצי� אחרי�עסק בגלל שלא מצאו עבודה כשכירות א

 )לקרוא קטגוריות(? הייתה מבחירה חופשית או מאילוצי�
 רק מבחירה חופשית. 1
 בעיקר מבחירה חופשית. 2
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 ג� מבחירה חופשית וג� מאילוצי�. 3
 בעיקר מאילוצי�. 4
 רק מאילוצי�. 5
   לא ענתה. 6
 

ע להערכת� כיו� על יד� ולא על ידי בני משפחה אחרי� או איזה אחוז בער� מעבודות הבית מתבצ. 65
 ? _____עזרה בשכר

 
 ? _________ופה שלפני פתיחת העסקואיזה אחוז בער� מעבודות הבית התבצע על יד� בתק. 66
 

הא� , כאשר את לוקחת בחשבו� את כל השעות שאת משקיעה בעבודה ובטיפול בבית ובילדי�. 67
לקרוא (? פחות או אותו דבר מכפי שעבדת לפני פתיחת העסק, ר שעותכ יות"כיו� את עובדת בסה

 )קטגוריות
 כיו� הרבה יותר. 1
 כיו� קצת יותר. 2
 אותו דבר. 3
 כיו� קצת פחות. 4
 כיו� הרבה פחות. 5
   לא ענתה. 6
 

ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� , זקני�, חולי�: הא� יש בבית אנשי� הזקוקי� לטיפול אינטנסיבי כמו. 68
 '?כוו
 כ�. 1
 לא. 2
   לא ענתה. 3
 

לקרוא (? הא� יש ל� איזו מגבלה רפואית או פיסית שאינה מאפשרת ל� לעבוד בכל עבודה. 69
 )קטגוריות

 מגבלה רצינית, כ� . 1
 מגבלה קלה, כ�. 2
 אי� . 3
   לא ענתה. 4
 

 )לקרוא קטגוריות(? הא� היית, א� הייתה ל� אפשרות להחליט מחדש. 70
  אותו עסקפותחת את. 1
 פותחת עסק אחר. 2
 לא פותחת עסק בכלל. 3
   לא ענתה. 4
 

הא� היו , כאשר את חושבת על כל הדברי� שעשית ממועד ההחלטה על פתיחת העסק ועד היו�. 71
 )לקרוא קטגוריות(? החלטות או דברי� שהיית משנה

 משנה הרבה דברי�. 1
 משנה מעט דברי�. 2
 )75 לעבור לשאלה(  לא משנה כלו�. 3
 )75 לעבור לשאלה( לא ענתה. 4
 

 ?מה היית משנה
72 .________________________________________________________________ 
73 ._______________________________________________________________ 
74 .______________________________________________________________ 
 

 )לקרוא קטגוריות(? אי� את מעריכה את המצב הכלכלי של העסק של� כיו�. 75
 טוב מאד. 1
 טוב. 2
 בינוני. 3
 לא כל כ� טוב. 4
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 בכלל לא טוב. 5
   לא ענתה. 6
 

לקרוא (? באיזו מידה את חושבת שהעסק של� התקד� מבחינה כלכלית מאז פתיחתו ועד היו�. 76
 )קטגוריות

 במידה רבה מאד. 1
 בהבמידה ר. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
   

 )לקרוא קטגוריות(? ומה לפי דעת� יהיה המצב הכלכלי של העסק של� בעוד שנה או שנתיי�. 77
 הרבה יותר טוב. 1
 קצת יותר טוב. 2
 לא יודעת, אותו דבר. 3
 פחות טוב. 4
   לא ענתה. 5
 

ללכת , לייצר או למכור דברי� חדשי�(ה לעשות שינויי� בעסק  בשנה הקרובתכניותהא� יש ל� . 78
 ?)'להחלי� את המיקו� של העסק וכו, לשווקי� חדשי�

 כ�. 1
 )82 עבור לשאלהל(לא . 2
 )82 עבור לשאלהל( לא ענתה. 3
  

 ? של� לשינויי�תכניותמה ה. 80 �79
___________________________________________________________________ 

 
 ?הא� השינויי� האלה ידרשו השקעות כספיות. 81
 כ�. 1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
 

 ?מה� לפי תפיסת� נקודות החוזק שיעזרו לעסק להתפתח, כאשר את חושבת עלי� ועל העסק של�
82 .________________________________________________________________ 
83 ._______________________________________________________________ 
84 ._________________________________________________________________ 
 

 ?ומה� נקודות החולשה
85 .________________________________________________________________ 
86 ._______________________________________________________________ 
87 ._________________________________________________________________ 
 

 ?מה היו הציפיות של� מהחממה בעת ההצטרפות אליה
88 ._________________________________________________________________ 
89 ._________________________________________________________________ 
90 ._________________________________________________________________ 
 
 

 )א קטגוריותולקר(? באיזו מידה הציפיות התגשמו. 91
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
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� לחממה לנשי�הא� היו ל� התלבטויות לפני שהחלטת להצטר. 92? 
 כ�. 1
 )95 לעבור לשאלה(לא . 2
 )95 לעבור לשאלה( לא ענתה. 3
 

 ?מה היו ההתלבטויות
93 ._________________________________________________________________ 
94 ._________________________________________________________________ 
 

הא� השתתפת . בחיפה) למידת עמיתות(ו מפגשי� לנשות עסקי� במסגרת החממה התקיימ. 95
 ) לקרוא קטגוריות(במפגשי� 

 לא. 1
 )98עבור לשאלה (בכול� . 2
 )98עבור לשאלה (בחלק� . 3
 )98 לעבור לשאלה( לא ענתה. 4
 

 ?מדוע לא השתתפת
96 ._________________________________________________________________ 
97 ._________________________________________________________________ 

 )99  לשאלהלעבור(
 

ההבנה , לפיתוח הידע) למידת עמיתות(באיזו מידה תרמו המפגשי� לנשות עסקי� , כ"בסה. 98
 )לקרוא קטגוריות(? והיכולות של� בתחו� העסקי

 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
  במידה מעטה.4
   בכלל לא. 5
  לא ענתה. 6
 

לא כולל פגישות ( החממה התקיימו עד כה כשמונה ימי עיו� כלליי� וייעודיי� תכניתבמסגרת . 99
 ? __________בכמה ימי עיו� השתתפת). נשות עסקי�

 
 ! לא להקריא�שאלה למראיי�. 100

 ?הא� ציינה שהשתתפה בימי העיו�
 )103עבור לשאלה (כ� . 1
  לא.2
 
 ?מדוע לא השתתפת בכל ימי העיו�) למי שלא השתתפה בכל ימי העיו�(

101 ._________________________________________________________________ 
102 ._________________________________________________________________ 

 
 )104 מי שלא השתתפה בא� יו� עיו� עוברת לשאלה(
 

? ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, באיזו מידה תרמו ימי העיו� לפיתוח הידע, כ"בסה. 103
 )לקרוא קטגוריות(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
  לא ענתה. 6
 

 ?במסגרת החממה" עסק משל�"הא� השתתפת בקורס המקוצר . 104
 כ�. 1
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 )106 ור לשאלהלעב(לא . 2
 )106 לעבור לשאלה(  לא ענתה. 3
 

ההבנה והיכולות של� , לפיתוח הידע" עסק משל�"באיזו מידה תר� הקורס המקוצר , כ"בסה. 105
 )לקרוא קטגוריות(? בתחו� העסקי

 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
   לא ענתה. 6
 

 ? במסגרת החממהינג'קאוצ התכניתשתתפת בהא� ה. 106
 כ�. 1
 )108  לשאלהלעבור(לא . 2
 )108 לעבור לשאלה(  לא ענתה. 3
 

? ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, ינג לפיתוח הידע'באיזו מידה תר� קורס הקוצ, כ"בסה. 107
 )לקרוא קטגוריות(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
  מעטהבמידה. 4
   בכלל לא. 5
   לא ענתה. 6
 

המתייחסות לפעולות הכלליות של , כולל הוספת נושאי�, הא� יש ל� הערות או הצעות לשיפור
 ינג'קאוצסדנת , מפגשי נשות עסקי�, ימי עיו� וסדנאות: שבה� השתתפת) לא ייעו� אישי(החממה 

 אנא פרטי ככל שנית� ? "עסק משל�"והקורס המקוצר 
108 .________________________________________________________________ 
109 .________________________________________________________________ 
110 .________________________________________________________________ 

 
 ? ______________מהבכמה מפגשי ייעו� אישיי� השתתפת מאז ההצטרפות של� לחמ. 111

 
 ? ________כמה שעות ייעו� אישי קיבלת עד כה. 112

 
 ?היכ� התקיימו הפגישות האישיות  .113�114

 במרכז בחיפה. 1
 בכרמיאל. 2
 בעסק של�. 3
 ? _____________________היכ�, במקו� אחר. 4
 __ ? __________________________________________היכ�, ביותר במקו� אחד. 5
 לא ענתה. 6
 

 ?ממי קיבלת את הייעו� האישי
115 .__________________________________ 
116 ._________________________________ 
117 .__________________________________ 

 
 ?הא� קיבלת ייעו� אישי בטלפו�. 118

 כ�. 1
 לא . 2
 לא ענתה. 3
 

 ? הייעו�מה� הנושאי� העיקריי� שנדונו במפגשי
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119 .______________________________________________________________ 
120 .______________________________________________________________ 
121 .______________________________________________________________ 
122 ._______________________________________________________________ 

 
הא� במסגרת הייעו� האישי שאת מקבלת היית מעוניינת שהיועצת תלווה אות� לפגישות ע� . 123

 ?ספקי� או לקוחות, בנקי�
 כ�. 1
 אולי. 2
 לא. 3
 לא ענתה. 4
 

? ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, באיזו מידה תר� הייעו� האישי לפיתוח הידע, כ"בסה. 124
 )א קטגוריותלקרו(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
 

ג� פגישות ייעו� ועבודה בקבוצות קטנות וג� מפגשי� של , החממה כוללת ג� ייעו� אישי. 125
ת איזה מהמשפטי� הבאי� מבטא בצורה טובה יותר את ההעדפו. הפורו� הרחב של המשתתפות

 )לקרוא קטגוריות( )נית� לבחור רק קטגוריה אחת (?של�
 רצוי להרחיב את הייעו� האישי. 1
 רצוי להרחיב את המפגשי� בקבוצות קטנות. 2
 רצוי להרחיב את המפגשי� של כלל המשתתפות. 3
 להשאיר את המתכונת הנוכחית. 4

������������������������������������ 
 כול להרחיב את ה)לא לקרוא(. 5
 לא ענתה. 6
 

 )לקרוא קטגוריות(מי עושה עבור העסק את הנהלת החשבונות . 126�127
 את. 1
 מישהו מבני המשפחה או החברי�. 2
 מנהל חשבונות או רואה חשבו� שאינ� קשורי� לעמותה. 3
 )129לעבור לשאלה (מנהל חשבונות שקיבלתי דר� העמותה . 4
 ____________? __________________________מי, אחר. 5
 לא ענתה. 6
 
 
 
 

 ?הא� את מעוניינת להסתייע בחממה לנשי� לצור� ניהול החשבונות של�. 128
 כ�. 1
 אולי. 2
 לא. 3
 לא ענתה. 4
 

 ?הא� ביקשת מהחממה לקבל ייעו� או שירותי� מסוימי� ולא קיבלת אות�. 129
 כ�. 1
 )131 עבור לשאלהל(לא . 2
 )131 עבור לשאלהל(לא ענתה . 3
 

 _____________________________? _______________מה היה הייעו� או השירות. 130
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הא� ישנ� שירותי� או תחומי ייעו� שלא ניתני� היו� בחממה ואת מעוניינת שישלבו אות� . 131
 ?כולל קבלת ייעו� ממומחי� ספציפיי�, בחממה

 כ�. 1
 )134 עבור לשאלהל(לא . 2
 )134 עבור לשאלהל(לא ענתה . 3
 

 ?מה� השירותי� או תחומי הייעו� הללו
132 .________________________________________________________________ 
133 .________________________________________________________________ 

 
 )לקרוא קטגוריות(? הא� את מתייעצת בענייני� עסקיי� ע� משתתפות אחרות בחממה. 134

 לעיתי� קרובות מאד. 1
 לעיתי� די קרובות. 2
 לפעמי�. 3
 לעיתי� רחוקות. 4
 כמעט א� פע� . 5
 לא ענתה . 6
 

 )לקרוא קטגוריות(? באיזו מידה נוצרו בחממה קשרי� בי� משתתפות יהודיות וערביות. 135
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
 ענתה לא . 6
 

לקרוא (? באיזו מידה את מרגישה שההשתתפות בחממה מחזקת אות� בהתמודדות ע� קשיי�. 136
 )קטגוריות

 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
 לא ענתה . 6
 

 )לקרוא קטגוריות(? מקשה עלי�, לחודש � 70 �עד כמה התשלו� לחממה. 137
  רבה מאדבמידה. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
 לא ענתה . 6
 

 ?תכניתהא� את עדיי� משתתפת ב. 138
 כ�. 1
 )142לעבור לשאלה (לא . 2
 )142לעבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 ?הא� את מתכוונת להמשי� ולהשתת� בחממה במהל� השנה הבאה. 139
  )142לעבור לשאלה (כ� . 1
 אולי. 2
 לא . 3
 )142לעבור לשאלה (לא ענתה . 4
 

 ?מדוע לא או מדוע את לא בטוחה
140 ._______________________________________________________________ 
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141 .______________________________________________________________ 
 

 מהו הדבר החשוב ביותר שקיבלת ,כאשר את מסכמת לעצמ� את ההשתתפות של� בחממה. 142
 ? ________________________________________________________מהחממה

_________________________________________________________________ 
 

  100% � ל�0% צייני אחוז בי? אי� את מעריכה את סיכויי ההישרדות של העסק של�. 143
_________ 

 
 ערות ה. 144

___________________________________________________________________ 
 

 !תודה רבה על שיתו� הפעולה
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 2נספח 
 

  משתתפות – סיו�שאלו� 
 

   _________________ש� משתתפת 
 ערביה. 2  יהודיה. 1: מגזר

������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 לכל תכניתהמחקר ליווה את ה.  החממה העסקיתתכניתנער� מחקר הערכה של , כפי שאת יודעת
. תכניתאורכה במטרה לבדוק הא� היא עונה בצורה הטובה ביותר על הצרכי� של משתתפות ה

כולל , משתתפות עצמ�המרכיב החשוב ביותר במחקר ההערכה היא ההתייחסות והציפיות של ה
עור� . חשיבות רבה במיוחד, שהוא השאלו� הסופי, לשאלו� הנוכחי. משתתפות שעזבו את החממה

  .המחקר מתחייב לסודיות מלאה של הנתוני� והשימוש בה� יהיה לצרכי� סטטיסטיי� בלבד
 
 ? הא� העסק של� עדיי� פעיל. 1
 כ�. 1
 )23 עבור לשאלה(לא . 2
 )23אלה עבור לש( לא ענתה. 3
 
 ____________________________  )'עיצוב וכו, חנות מכולת(באיזה תחו� פועל העסק של� . 2
 
 _______________) 0 � חודשי� לעגל ל6 �פחות מ(כמה שני� העסק כבר פועל . 3
 
 )להקריא קטגוריות (  ?היכ� העסק של� ממוק�. 4
  של� בבית. 1
  במקו� נפרד משלו. 2
 סקי� של הלקוחות בבתי� או בע. 3
 ג� בבית וג� במקו� אחר. 4
 לא ענתה . 5

 

 )להקריא קטגוריות(? הא� את. 5
 עוסקת זעירה. 1
 עוסקת מורשה. 2
 העסק עדיי� לא רשו�. 3
 לא ענתה. 4
  
 ?הא� העסק מנוהל בחשבו� בנק נפרד. 6
 כ�. 1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
  
 ? עסקיתתכניתהא� לעסק של� יש . 7
 כ�. 1
 לא . 2
  לא ענתה.3
  
 את עובדת בעבודה נוספת ,הא� בנוס� לעבודה בעסק ולעבודות משק הבית והטיפול בילדי�. 8

 ?כשכירה או בעסק משפחתי אחר
 כ�. 1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
  
 ? ________ בעסק של� בשלושת החודשי� האחרוני�לחודשהשקעת בממוצע כמה שעות . 9
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10 . � ?כולל בני משפחה, ממ�הא� עובדי� בעסק אנשי� נוספי� חו
 כ�. 1
 לא . 2
  לא ענתה. 3
 

 )להקריא קטגוריות(? אי� את מעריכה את המצב הכלכלי של העסק של� כיו�. 11
 טוב מאד. 1
 טוב. 2
 בינוני. 3
 לא כל כ� טוב. 4
 בכלל לא טוב. 5
 לא ענתה. 6
 

 להקריא(? בשנה האחרונהבאיזו מידה את חושבת שהעסק של� התקד� מבחינה כלכלית . 12
 )קטגוריות

 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
   

 )להקריא קטגוריות(? ומה לפי דעת� יהיה המצב הכלכלי של העסק של� בעוד שנה. 13
 הרבה יותר טוב. 1
 קצת יותר טוב. 2
 אותו דבר. 3
 פחות טוב. 4
 לא יודעת . 5
 נתהלא ע. 6
 

 ?הא� לקחת הלוואה לצור� הקמת העסק או ביסוסו. 14
 כ� .1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
 

 ?הא� יש ל� חובות. 15
 כ� . 1
 ) 17 עבור לשאלה(  לא. 2
 )17עבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 )להקריא קטגוריות: (הא� החובות של� ה�. 16
 גבוהי� מאד. 1
 די גבוהי�. 2
 בינוניי�. 3
 קטני�. 4
 לא ענתה. 5
 

 _______100% � ל0%צייני אחוז בי� ? של�אי� את מעריכה את סיכויי ההישרדות של העסק . 17
 

נשי� אחרות פותחות . ישנ� נשי� שפותחות עסק לאחר שהשתכנעו שזה מה שה� רוצות לעשות. 18
הא� ההחלטה של� לפתוח עסק . עסק בגלל שלא מצאו עבודה כשכירות או בגלל אילוצי� אחרי�

 )הקריא קטגוריותל( :הייתה
 רק מבחירה חופשית. 1
 בעיקר מבחירה חופשית. 2
 ג� מבחירה חופשית וג� מאילוצי�. 3
 בעיקר מאילוצי�. 4
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 רק מאילוצי� . 5
 לא ענתה. 6
 

 )להקריא קטגוריות(? הא� היית, א� הייתה ל� אפשרות להחליט מחדש. 19
 פותחת את אותו עסק. 1
 פותחת עסק אחר. 2
 בכלללא פותחת עסק . 3
 לא ענתה. 4

ללכת , לייצר או למכור דברי� חדשי�( בשנה הקרובה לעשות שינויי� בעסק תכניותהא� יש ל� . 20
 ?)'להחלי� את המיקו� של העסק וכו, לשווקי� חדשי�

 כ�. 1
 לא . 2
 לא ענתה. 3
  

 ? _______________ בשלושת החודשי� האחרוני�לחודשמה היו בער� ההכנסות של� בממוצע . 21
 

בשלושת החודשי� ) הכנסות פחות הוצאות (לחודשמה היו בער� הרווחי� של� בממוצע . 22
 ? __________________האחרוני�

 
 )27לעבור לשאלה (
 

 ? _______________ לפני כמה חודשי� סגרת את העסק. 23
 

? מדוע סגרת את העסק. 24
_________________________________________________________________ 

 
 )להקריא קטגוריות(מה את עושה היו� . 25
 עובדת כשכירה במשרה מלאה. 1
 עובדת כשכירה במשרה חלקית. 2
 מחפשת עבודה כשכירה. 3
 מנסה להקי� עסק. 4
 לא עובדת ולא מחפשת עבודה. 5
 לא ענתה. 6
 

 )להקריא קטגוריות(? הא� את מתכוונת בעתיד הקרוב. 26
 שלפתוח את העסק מחד .1
 לפתוח עסק אחר. 2
 לא מתכוונת לפתוח עסק. 3
 לא ענתה. 4
 

אחרות ציפו בעיקר לקבלת . עידוד והעצמה אישית, יש משתתפות שציפו מהחממה בעיקר לתמיכה. 27
 ) להקריא קטגוריות(? למה את ציפית מהחממה. ייעו� עסקי וכלכלי לפיתוח העסק

 תמיכה ועידוד, בעיקר העצמה אישית. 1
 ייעו� עסקי וכלכלי בעיקר ל. 2
 ייעו� עסקי וההעצמה אישית במידה שווה. 3
 לא ענתה. 4
 

 ) להקריא קטגוריות(? באיזו מידה הציפיות שהיו ל� מהחממה התגשמו. 28
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
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בכמה .  עיו� כלליי� וסדנאות המיועדי� לכלל המשתתפות החממה מתקיימי� ימיתכניתבמסגרת . 29
 )31  עוברת לשאלה"0"שענתה מי ( ? __________ימי עיו� השתתפת מאז שהצטרפת לחממה

 
 ?ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, באיזו מידה תרמו ימי העיו� לפיתוח הידע, כ"בסה. 30

 )להקריא קטגוריות(
 במידה רבה מאד. 1 
 הבמידה רב. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
  

 ? במסגרת החממהינג'קאוצבקורס הא� השתתפת . 31
 כ�. 1
 )33 עבור לשאלה(לא . 2
 )33 עבור לשאלה( לא ענתה.3
 

? ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, ינג לפיתוח הידע'באיזו מידה תר� קורס הקוצ, כ"בסה. 32
 )יותלהקריא קטגור(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
 

עוברת " 0"מי שענתה (? _____________ במהל� החממהבכמה מפגשי ייעו� אישיי� השתתפת . 33
 )36לשאלה 

 
 

 ? ________כ"בסהכמה שעות ייעו� אישי קיבלת . 34
 

? ההבנה והיכולות של� בתחו� העסקי, � הייעו� האישי לפיתוח הידעבאיזו מידה תר, כ"בסה. 35
 )להקריא קטגוריות(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה .6
 

 ?הא� צוות החממה או יועצות מטע� החממה ביקרו בעסק של� במהל� השתתפות� בחממה. 36
 כ�. 1
 )38ור לשאלה עב(לא . 2
 )38עבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 ? ______________כמה פעמי� ביקרו אצל�. 37
 

 )להקריא קטגוריות(? באיזו מידה ההשתתפות בחממה עזרה ל� בתחומי� הבאי�
במידה רבה  

 מאד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מעטה

לא 
 ענתה

 9 4 3 2 1 תמחור המוצרי� או השירותי�. 38
 9 4 3 2 1 צוב זמ�תק. 39
 9 4 3 2 1 הפרדה בי� העסק לבית. 40
 9 4 3 2 1 אסרטיביות. 41
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 9 4 3 2 1 תמיכה חברתית . 42
הכנסת מוצרי� או שירותי� . 43

 חדשי� או אוכלוסיות חדשות
1 2 3 4 9 

 9 4 3 2 1 תכנו� העסק. 44
 9 4 3 2 1ניהול חשבונות ותזרי� מזומני�. 45
 9 4 3 2 1 ותקבלת הלווא. 46
 9 4 3 2 1 שיווק. 47
 9 4 3 2 1 שימוש באינטרנט. 48
 9 4 3 2 1 ייעו� פיננסי, הלוואות. 49
 9 4 3 2 1 טיפול במלאי. 50
 
 

 ?עזרה ל� לפתח את הכישורי� של�באיזו מידה את מרגישה שההשתתפות בחממה , כ"בסה. 51
 )להקריא קטגוריות(
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
 

להקריא  (?עזרה ל� לפתח את העסק של�באיזו מידה את מרגישה שההשתתפות בחממה , כ"בסה. 52
 )קטגוריות

 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
 בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
 

 )להקריא קטגוריות(? שניצלת את השירותי� שהחממה העמידה לרשות�באיזו מידה את מעריכה . 53
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה או כמעט ולא. 4
 לא ענתה. 5
 

 ?הא� יש ל� קשר כיו� ע� משתתפות שהיו אית� בחממה. 54
 כ�. 1
 )56 עבור לשאלה(לא . 2
 )56עבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 ? ____________� כמה משתתפות בער� יש ל� קשרע. 55
 

 לנשי� מאז הקמת העסק כלכליתהא� קיבלת ייעו� או חונכות שלא באמצעות העמותה להעצמה . 56
 ?ועד היו�

 כ�. 1
 )59עבור לשאלה (לא . 2
 )59עבור לשאלה ( לא ענתה. 3

57 .� )להקריא קטגוריות(? ממי קיבלת ייעו
 י"ממט. 1
 מעמותה כלשהי. 2
 מגור� פרטי. 3
 לא ענתה. 4
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 )להקריא קטגוריות(? באיזו מידה הייעו� או החונכות שקיבלת תרמו לפיתוח העסק. 58
 במידה רבה מאד. 1
 במידה רבה. 2
 במידה בינונית. 3
 במידה מעטה. 4
   בכלל לא. 5
 לא ענתה. 6
 

נו שירותי� ויופעלו העמותה להעצמה כלכלית פותחת בצפו� מרכזי שירותי� אזוריי� שבה� יינת. 59
, בשלב הראשו� יוקמו מרכזי� בחיפה. פעילויות שונות המיועדות ליזמיות שהיו בקשר ע� העמותה

 ?הא� שמעת על המרכזי�. כרמיאל ועכו
 כ� . 1
 )62עבור לשאלה (לא . 2
 )62עבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 ?הא� נרשמת לפעילות באחד מהמרכזי�. 60
 )62 עבור לשאלה(כ� . 1
  לא .2
 )62עבור לשאלה (לא ענתה . 3
 

 ?________________________________________________________מדוע לא נרשמת. 61
 

 ?הא� את מתכוונת להירש� לאחד מהמרכזי� בשנה הקרובה. 62
 כ�. 1
 לא. 2
 לא ענתה. 3
  

 :ומספר שאלות רקע לסיו�
 

 ? ___________מהו הגיל של�. 63
 

 __________כ "מדת בסהכמה שני� ל. 64
 

 )להקריא קטגוריות: (הא� את. 65
 חיה ע� ב� זוג/נשואה. 1
 רווקה. 2
 אלמנה/גרושה. 3
 לא ענתה. 4
 

 ? _________כמה ילדי� יש ל�. 66
 

 ? _________מה גיל הילד הצעיר. 67
 

 )להקריא קטגוריות(? הא� יש ל� מכונית שעומדת לרשות�. 68
 באופ� מלא. 1
 יבאופ� חלק. 2
 אי�. 3
 לא ענתה. 4
 

 _____________________________________________________________: הערות . 69
 

 !תודה רבה על שיתו� הפעולה 



 



commitment by each participant to take part in activities determined in advance, and to 

meet the requirements to be determined, such as reporting on the business's cash flow. 

The second process is the activity flexibility. The agreement with the participants does 

not have to be homogenous. Different participants can request to join the program on the 

basis of different peripheral activity. The pre-definition of the peripheral activities types 

of each of the participants will allow better planning of the incubator program services. 

 

The Business Incubator Program included various types of group activity, including a 

coaching team, and personal consulting conducted in the business or out of it. The 

findings indicate that the relationship between the extent of participation in a group 

activity and economic success and progress of the business was much stronger than the 

relationship between the extent of the personal consulting the participants received and 

economic success. These findings reinforce the conclusion regarding the importance of 

an integrated range of services for the program participants' personal and business 

development, including activities in large groups, activities in small groups, group 

consulting and personal consulting. 



In addition, it was found that the economic success of the female Arab participants was 

inferior to that of the female Jewish participants. 

 

The duration of the experimental Business Incubator Program was two years. Due to the 

need to prepare its opening , the maximum participation duration in it was actually 20 

months. Some of the participants participated the program for a shorter period, since they 

enrolled in it after it had began operating. The findings indicated that the veteran 

participants, who joined the program when it first began, managed to establish their 

businesses and promote it more successfully than did the participants who joined later. In 

addition, it was found that most of the participants estimated, after the program ended, 

that their businesses situation is not good and that they still failed to achieve the goals 

which they had set for themselves and to establish the businesses. These and other 

findings indicate the need for extending the program duration. It is recommended that 

only participant, who succeeded in meeting her obligations for minimal activity and the 

required reports, and that the Business Incubator Program staff believes that continued 

participation in the program will promote their business activity. 

 

The program was defined as an experimental one. As such, it was characterized by 

considerable flexibility, when during it new activities were developed in accordance with 

the participants' needs and requests, and activities with no demand were cancelled. The 

flexibility is also reflected in the selection and acceptance processes. No candidates who 

owned established businesses were accepted to the program, nor were candidates who 

had not yet managed to start a business. Beyond that, an effort was made to accept most 

of the candidates who wanted to join the program. Through this classification process, 

the program also recruited candidates with relatively low business potential, as well as 

their motivation and ability to meet the program's requirements. 

 

We therefore conclude that putting more emphasis on both processes is needed. The first 

process is a more constructive process of the application process and activities' one. The 

agreement between the incubator program and the participants should include a 



and failed to promote their businesses. The rest of them were divided between those who 

promoted the business to some extent, but still earned low incomes, and those whose 

business had already a relatively good economic condition at the entry to the program, 

but did not economically progress during the course of the program. Due to the 

constraints of the Business Incubator Program Duration – a relatively short operating 

duration and a relatively weak population – one can assume that, the program succeeded 

to achieve it’s female participants' business promotion. Both in assessing the businesses' 

degree of survival and assessing their business promotion, one has to take into account 

the economic crisis in Israel in 2008, which made business development very difficult. 

 

Significant differences were found in the use and take-up of program services. The 

participation distribution in group activities, inside the program, moves between 

participation in 2 meetings to participation in 30 meetings, and the extent of personal 

advice ranges from 2-21 hours of consulting. Examination of the factors influencing the 

participation in the program shows, that only a few variables actually affected the 

participation extent. The two main variables which influenced the extent of participation 

were the degree of seniority in the program and the participants' sector ascription. 

Participants who participated in the program from its outset and Jewish participants were 

more likely to take advantage of the incubator services and to participate in activities 

organized by it. 

 

The contribution degree of participation in the incubator for the participants' business 

success was one of the key questions in this evaluation research. The findings indicated 

that the extent of participation in the incubator's group activities was the main variable 

significantly related to one's business economic situation and to its economic progress 

during the program. It seems that participating in the program's activities has a 

cumulative effect on business success, and it requires a certain training and support level 

in order to promote the business's development and advancement.  

 



with which the participants deal and to share them with the rest of the group. Another 

difficulty originated from mobility limitations, which made it difficult for the Arab 

female participants to arrive at some of the activities. The difficulties originated both 

from the nature of the businesses – some of the Arab participants operated businesses in 

the commerce and entertainment fields which they must continue to operate when the 

incubator activity takes place – and from the wide geographic dispersal of the Arab 

participants, leading to the difficulties in arriving at the activities by private car and no 

satisfying public transportation. 

 

A combination of Jewish and Arab female participants in a joint program such as the 

incubator one requires prior planning of both the joint activities for the two sectors and 

of the separated actions; it also requires extended planning of both joint and separated 

activities and lastly, it requires the candidates' selection for the program, in accordance 

with their tendency to participate in joint and separate activities. Such planning will 

enable an optimal fit between supply of and demand for services. 

 

The shutting rate of businesses among the female participants in the incubator program 

was relatively low. Only 8 female participants shut their business during the program or 

at its end. When one considers that these are new businesses started by a relatively weak 

population, it can point to a contribution of the program to conserve the female 

participants' businesses which joined it. It must be accompanied by the apparent 

optimism of most participants regarding the survival chances of their business. 

 

When the participants' business success indexes were examined, the results were 

heterogenic. It was found that slightly more than a third – 34% – earned an average of 

over 4,000 shekels and managed to promote their business during their participation in 

the incubator program. Some of these participants were able to prominently promote 

their businesses and turn them into established ones, which provide jobs for more female 

employees. 42% of the other participants still had low incomes at the end of the program 



 

All the assessment study's populations who participated in the research were interviewed 

by telephone, by a company which specializes in this kind of interview. All 

questionnaires were translated into Arabic. The incubator female participations were 

interviewed three times during this activity and when it ended. The other groups were 

interviewed twice – during the activity and when it ended. In addition, depth interviews 

were conducted with the incubator participants in the incubator, the incubator staff, the 

incubator advisors and the external advisors; also observations took place about a variety 

of activities in the incubator. 

 

The Business Incubator Program was intended for a population defined as a "weak" one: 

entrepreneurs who recently established businesses and those whose businesses have not 

yet became established. Female entrepreneurs with well-established businesses or ones 

who prima facie seemed as not in need of the incubator services  were not accepted to the 

program. The findings indicate that the mobilized population mostly matched this 

definition of weak population: a relatively high age (one-third over the age of 50 and 

one-third between the ages of 40 and 50), a high rate of single-parent female Jewish 

participants (one third), a very high rate of Arab participants who have unemployed 

husbands (54%) and have relatives with disabilities (37%), high rate which indicates of 

families in severe economic status (60%), high rate of female participants who have no 

car (half), high rate of female participants with no experience in the kind of businesses 

they have started, and high rate of female participants with no family experience in 

entrepreneurship (81%). 

 

The combination of Jewish and Arab female participants in the program has gained only 

partial success. The main difficulty was a result of languages difficulties. The joint 

Jewish and Arab programs were conducted in Hebrew and therefore, some of the Arab 

female participants found it difficult to integrate in these common activities. The 

difficulty to integrate into joint programs was well expressed at the coaching lessons, 

which require both Hebrew knowledge and willingness to disclose different problems 



of integrated needs – both business and concrete advisement needs and focusing needs, 

such as the separation between business and family, and the needs of empowerment. 

The evaluation research of the business Incubator Program was designed as an integrated 

assessment research, including both the program results examination and the 

examination of the work processes. The evaluation plan is based on the "action research" 

model; that is, the evaluation results are not disconnected from the program, but rather 

accompany it and even modify it as needed. An ongoing examination of the program was 

based on interim reports, in which feedback was given for fluent activity in different 

disciplines. Through this research, various issues were examined in relation to: the 

selection processes for the program, the extent and composition of the participating 

population in the program, the mixture of services, the achievement of quantitative and 

qualitative objectives and lastly, to identifying the variables which affect women 

entrepreneurs' success. 

 

The main study population consisted of the program's female participants. Altogether, 71 

female participants took part in the program through its different stages, including 

participants who quit the program at the beginning of it or during its course. The 

participants included 43 Jewish participants and 28 Arab participants. In addition, 

through the evaluation study, approximately 100 entrepreneurs from the North, who 

received advisement or training on casual basis from the advisory and guiding staff of the 

incubator during the operation of the experimental program, were examined. 

 

The study population data were examined versus three control groups: an internal control 

group of 90 female entrepreneurs who were in contact with the Association for Women's 

Economic Empowerment (who, however, didn’t join the incubation for various reasons), 

an external control group of 56 female entrepreneurs from the North (who weren't in 

contact with the association), and an external control group of 52 male entrepreneurs 

from the North. In addition, the assessment study examined the incubator staff, the 

incubator's counselors and external counselors in the entrepreneurship field. 



 

Abstract 

 

The Business Incubator Program (from here on, also the "incubator program" or the 

"program") was developed by the Association for Women's Economic Empowerment. 

The Association was founded in 1997 in Haifa, aiming to change the social and 

economic status of women in Israel. The chosen strategy was to help women start small 

businesses. This decision was taken due to the low rate of women entrepreneurship in 

Israel, and the will to remove the barriers that women face in trying to establish new 

businesses. The Business Incubator Program's purpose was designed to structure and 

elaborate the specific services directed to women who started businesses, and were in 

contact with the Association for Women's Economic Empowerment. The experimental 

program was designated for 70 women, who were selected out of all enterprise women. 

 

The incubator focused in offering services specialize in small businesses, in which an 

emphasis on marketing can be put, including entering new markets, business and 

financial management, support, networking and empowerment. The program was 

designed for a wide range of entrepreneurs which operate businesses throughout the 

North of the country, both in Haifa and the Galilee, and amongst all sectors – both the 

Jewish sector and the Arab one. It is important to note that all the Association’s 

activities, including the business incubator one, are designed for all women 

entrepreneurs, both Jewish and Arab. Integrated programs designed for people from both 

sectors are rare in Israel, and this fact distinguishes the Association's activity in general 

and its business incubator activity in particular. 

 

Another unique character of the incubator is expressed in a combination of services – 

study days and seminars for all the female participants, seminars focusing on specific 

issues, coaching in small groups, group consulting and personal consulting. The services' 

cluster, which was assembled through the incubator frame, was based on the assumption 
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