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 תודות

 

 

נות זכאיות לתודה הנשי� בוגרות הקורסי� של ראשו. נשי� רבות מאוד השתתפו וסייעו במחקר

ואשר בלעדיה� לא יכולה , ובקשיי�, בהצלחות, העמותה שהסכימו להיחש� ולשת� בלבטי�

נשות הצוות של העמותה להעצמה . ח"הייתה להתקבל התמונה העשירה והמורכבת שעלתה בדו

ותרומת� , ודית שלה�ה� שיתפו בנדיבות בידע ובמומחיות הייח. כלכלית לנשי� היו מדהימות

מוראי וטניה לי�  �שרית ביי�, מטע� הקר� למפעלי� מיוחדי�. לניתוח ולמסקנות הייתה חיונית

ובו בזמ� היו בעלות טביעת עי� ביקורתית , הביעו תמיכה ואמו� בלתי מסויגי� בפרוייקט

ה� חוה ב, ורגישות, חכמות, אני מודה ג� לשורה ארוכה של עוזרות מחקר מסורות. ומקצועית

גיא , עדי רומנו, סמייה שרקאווי, בי�'ניה גורבצ'ז, חוה נשרי, כפאח דגש, ראודה מורקוס, רובי�

ר ניצה ברק� וליעל לבנו� "וכ� לד, אח אבו חאמד ומיכל אנדיבו'נג, תמר קנה, מעיי� אגמו�, ברוקר

 .על הסיוע בחלק הסטטיסטי



 

 פתח דבר

 

�עסק משָל"אנו שמחי� להגיש לעיונכ� דוח מחקר המסכ� את פיתוח התוכנית הנסיונית " ,

סיוע ב, 2006�2002 בשני� שאותה יזמה והפעילה העמותה להעצמה כלכלית לנשי� בחיפה

  פועלת כדי לקד� את העמותה.מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר� למפעלי� מיוחדי�

שהוא סיוע להקמת  – " �עסק משָל"ייזו� וביצוע התוכנית ; של נשי�י החברתי והכלכלמעמד� 

מהווה את אחד הביטויי� המובהקי� והמרשימי�  –ידי נשי� עניות בעסק קט� ועצמאי 

 .לפעילותה הלכה למעשה של העמותה

 

 ,ת רובינשטיי�י לחג'גב ובעיקר ל,ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לעובדות העמותה ולהנהלתה

 וכמוב� ,איילת אילני שהחליפה אותה'  ולגב, 2005 ידמה את התהלי� מול ביטוח לאומי עדשק

הענ� להבטחת הכנסה במוסד  וחברי ועדת ההיגוי שליוו את הפרויקטבה� , לכל השותפי� הרבי�

 .אורנה ורקוביצקי' לביטוח לאומי בראשותה של הגב

 

בשל היוזמה והמקצועיות של עובדת מעורבות הקר� למפעלי� מיוחדי� בתוכנית זו התאפשרה 

בהזדמנות  .המקדמת ללא לאות תוכניות למע� נערות ונשי� במצבי סיכו� וסכנה, הקר� טניה לי�

 .ה זויזו ברצוני להודות לה על תרומתה הרבה לפיתוח עשרות תוכניות למע� אוכלוסי

 

 בעבודת� ובמעורבות� המקצועית לעצב את סייעו וותה מאוניברסיטת חיפהר עמליה סער וצ"ד

דוח המחקר משלב בי� נתוני� רבי� ומענייני�  .ישובי� נוספי�י בולהטמיע אותההתוכנית 

 .בות מבחינת תכנו� מדיניות ביחס לאוכלוסיות היעדולהמלצות חש

 

בקר� למפעלי� מיוחדי� מוש� בשני� האחרונות דגש רב על סיוע לתוכניות שבמרכז� העצמה 

משופר " עסק משל�"הקר� תמשי� לסייע לעמותה להעצמה כלכלית בהטמעת  .יקו� תעסוקתיוש

 .ישובי� נוספי� ובפיתוח חממה עסקית לנשי� שפתחו עסקי� קטני�יב

 

בהמש� למגמה זו הקר� תסייע בשני� הקרובות לפיתוח מודלי� שיקומיי� תעסוקתיי� לנשי� 

הדגש בכל  .כורות לסמי� לשעבר ופגועי נפשמ, אלימות או התעללות מיניתהיו קורבנות לש

 .שדרוג כישורי� ושילוב בחברה, התוכניות היא על העצמה

 

יניות ולהמש� פיתוח אנו מקווי� שדוח המחקר המוגש לעיונכ� יספק נתוני� וכלי� לשינוי מד

 .נשי� בישראלהשירותי רווחה לשיפור מעמד� של 

 

 

 

 , מוראי�שרית ביי�

 יוחדי�מפעלי� מ מנהלת תחו�



 היגויהחברי ועדת 
 
 

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,  רכזת תוכניות והדרכה– איילת אילני', גב

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�, רכזת קורסי�– חאולה ריחאני' גב

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�, 2004�2003 בשני�    רכזת הפרויקט– חגית רובינשטיי�' גב

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�, אות רכזת כספי� והלוו–רותי גור ' גב

 העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,  רכזת תוכניות לבוגרות– שלומית ערגו�' גב

 חברת וועד העמותה להעצמה כלכלית לנשי�  – כפאח דגש' גב

  העמותה להעצמה כלכלית לנשי�,2004�2003 יועצת עסקית בשני� – ליאת מולכו' גב

 אוניברסיטת חיפה,חוקרת מלווה –ר עמליה סער "ד

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

 

 ד הוקאהיגוי החברי ועדת 

 

 המוסד לביטוח לאומי,  האג� להבטחת הכנסה –  איריס זנגי'גב

 קרית שמונה. י.ט. מנהלת מ– דורית אלמליח' גב

 חיפה, יועצת ראש העיר למעמד האשה– רותי אשכנזי' גב

  פעילה בארגוני� קהילתיי� במגזר הערבי– סמיה שרקאווי' גב



 תקציר
 

שנוהל על ידי העמותה , ח זה מציג תוצאות של מחקר הערכה של פרוייקט יזמות עסקית זעירה"דו

פיתוח עסקי�  האסטרטגיה שנבדקה הייתה. 2002�2006להעצמה כלכלית לנשי� חיפה בי� השני� 

שבסופו זכאיות המשתתפות לקבל ליווי עסקי ,  באמצעות קורס העצמה והכשרה עסקיתזעירי�

)  משתתפות239כ "הס( קבוצות 15המחקר ליווה .  מסובסדת מאוד והלוואה ללא ערבי�בעלות

בה� יהודיות וערביות , שנפתחו באיזורי� שוני� באר� וכללו נשי� מרקע אתני ולאומי מגוו�

וכ� תושבות של איזורי מרכז , יוצאות קיבוצי�, מזרחיות, מהגרות, )נוצריות ודרוזיות, מוסלמיות(

 . ופריפריה

 

בשלב כניסת� לתהלי� ולאחר שסיימו את , המשתתפות רואיינו בשתי נקודות זמ�: וצדורהרפ 

, נעשה שימוש בחמישה כלי מחקר עיקריי�). בתו� כשנה וחצי(הקורס והליווי העסקי שבעקבותיו 

ראיונות מובני� ע� כל משתתפות הפרוייקט : ששילבו שיטות מחקר איכותניות וכמותניות

ראיונות עומק ע� כרבע מ� , קבוצות מיקוד, שתתפת בקורס ההעצמה הכלכליתתצפית מ, כאמור

 . וראיונות ע� נשות המקצוע בתו� העמותה ובמעגל הנלווה אליה, המשתתפות

 

 פתחו 64%, מתוכ�.  מכלל המשתתפות הצהירו בתו� התהלי� כי יש לה� עסק25%כ : ממצאי� 

 מכלל פותחות העסקי� דיווחו שהעסק 66%". עסק משל�"את העסק במהל� השתתפות� בתכנית 

�37%בי� . מדידה רגישה יותר של פעילות עסקית העלתה תוצאות גבוהות יותר. שלה� רשו� כחוק

נקבע עבורו , יש מוצר או שירות:  מ� המשתתפות השיבו בחיוב על חמשת המרכיבי� הבאי�39%

ההכנסה . � לפעילותרכשה ציוד והכשירה מקו, האישה גובה תשלו� עבור עבודתה, מחיר

יותר נשי� .  �3,000הרווח השכיח עמד על כ . לחודש � 4,000השכיחה בעסקי� הייתה מעל 

 . הערביות דיווחו על רמת רווחי� גבוהה יותר, יחד ע� זאת. יהודיות מאשר ערביות פתחו עסקי�

  

בתהלי� של התעצמות כלכלית תלויה , בקרב נשי� מעוטות הכנסההניתוח מעלה באופ� ברור כי 

הכניסה ליזמות כלכלית מצריכה , שה� חיוניי�, מעבר למשאבי� כלכליי�. התעצמות כללית

מרכיבי . משאבי� רגשיי� ומשאבי הו� אנושי וסימבולי שנשי� החיות בעוני בדר� כלל חסרות

ער� היצרני הכרה בההתעצמות הבולטי� הדרושי� להצלחה עסקית של נשי� מוחלשות כוללי� 

שבירה של מעגלי , פיתוח תחושת זכאות להרוויח עבור עבודת�ו  הביתית של נשי�של העבודה

המשוב שנתנו המשתתפות על  .ותהלי� של ריפוי פיזי ורגשי מחיי� רצופי מצוקה וכאב, דיכוי

אחד המרכיבי� המרכזיי� והעקביי� שצויינו היה תהלי� . הקורס של העמותה היה מצויי�

ורבות , תפות רבות א� סיפרו שבעקבות הקורס יצאו ללימודי�משת. ההתעצמות הכללית שעברו

 . מאוד הדגישו שקבוצת הלומדות הפכה עבור� למקור של תמיכה וצמיחה

  

 .יות בעוני בישראל נראית כאסטרטגיה כדאיתנשי� החהכשרה עסקית בקרב : לסיכו� הממצאי�

עותי בהעלאת רמת החיי� הרווח מ� העסק הזעיר הינו משמ, למרות הרמה הנמוכה של ההכנסות

סיכוייה� של נשי� להיכנס לפעילות עסקית ולהצליח בה עולי� נמצא כי כמו כ� . של המשפחות

 .ג� א� אינה מבוססת כלכלית, כאשר הסביבה שלה� תומכת ויציבה

 

 



 : המלצות

 לפתוח עסקי� שישרדו לאור� זמ� דרושה מדיניות נהצלחתעל מנת שנשי� מרקע מוחלש  �

 . תחומית שתתבטא ברמה הממשלתית והקהילתית�נתית ורבש�רב, תומכת

, לבטל עונשי� על חסכונות קיימי�, בי� היתר מומל� לפתח תכניות חיסכו� ובניית נכסי� �

 . ולתת הלוואות נוחות ומענקי�

מומלצת תקופת חסד לפני ביטול הקצבאות לנשי� שפותחות , ברמת המוסד לביטוח לאומי �

שתסייע לה� , ה של פקידי ופקידות השטח הביטוח הלאומיכמו כ� דרושה העצמ. עסקי�

 . להכיר בפוטנציאל היצרני של אוכלוסיית המטופלות שלה�להתוודע ו

, סובסידיות(יש לשאו� לחזק ולפתח מנגנוני� של סולידריות קהילתית , ברמת הקהילה �

י יותר ולהפו� את המרחב העסקי לידידות) העדפת רכישת מוצרי הבוגרות, הקלות במיסוי

  .לעסקי� זעירי�

ולהמיר אותו במושג דינמי ) sustainability(יש מקו� לוותר על המושג המכניסטי של קיימות  �

במקו� . יותר שיכיר במרכזיות של התעצמות כללית כנדב� בדר� ליציאה מ� הקצבאות

מעבר מתלותיות (יש לשנות את הרכב� ותכלית� , לשאו� לבטל את התמיכות לחלוטי�

 ). כותלהיתמ

באופ� מיוחד דרוש פיתוח של הגנות . יש להתאי� את המודל לרמות שונות של מוחלשות �

דרוש ניתוק של התלות בי� זכאות (בה� אמהות חד הוריות , מיוחדות לאוכלוסיות מובחנות

 . נשי� מקבוצות פגיעות במיוחדו,  נשי� ערביות,)למזונות לבי� פתיחת עסק זעיר

ג� במקרה של נשי� מקהילות מבודדות , טכנולוגית עדכניתיש מקו� להשקיע בהשכלה  �

לענות על בעיות של שיווק והתרשתות כחלק מהעצמה כללית ובמטרה , ומרקע השכלתי דל

 . ממדית�עסקית בתנאי� של פריפריאליות רב
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 מבוא

 ת לנשי�העמותה להעצמה כלכלי


 חברתי שינוילהביא לידי  במטרה 1997בשנת בחיפה  הוקמה העמותה להעצמה כלכלית לנשי


  סיוע לנשי
 להגיע לעצמאות כלכלית עלהיתההאסטרטגיה שנבחרה . באר� כלכלי במעמד הנשי

תו� מת� , ות שה� כבר מחזיקותמתבססי
 על כישורי
 ויכולאשר   עסקי
 זעירי
פתוח ידי

 
אסטרטגיה זו מיושמת במדינות אחרות זה שלושי
 שנה ונחשבת  .מעוטות הכנסהעדיפות לנשי

 במש� שנות פעילותה הראשונות .כיו
 לאחת האסטרטגיות האפקטיביות ביותר למאבק בעוני

 שכלל במסגרתו עברו המשתתפות קורס, "עסק משל� "לפרויקט משאבי העמותה עקרהופנו 

 עבור עבודת� וכ� מרכיבי
 להרויחדינמית ע
 דגש על זכאות  �מרכיבי
 של התעצמות אישית


 . או הכנת תכנית עסקית, תמחור, שיווקכגו� , עסקיי
 ספציפיי

 ומספר פותחות העסקי
 הגיע ליותר 1,000כשמספר הבוגרות עלה על , בשלוש השני
 האחרונות

לשרוד ולפתח את העסק המיועדי
 לסייע לה� , לבוגרות שרותי
 נפנתה העמותה לפתח 350מ 

 פועלת העמותה ,במקביל. לאחר שעשו את הצעד הראשו� והמשמעותי של כניסה לפעילות עסקית


 מודלי
 מגווני
 כמענה למגוו� ופתוחציבורית תומכת  הרחבת מדיניות,  חקיקהשינויי לקדו


� עדיפות לנשי
 מקבוצות פגיעות בחברה כל זאת מתו� גישה פמיניסטית ומת, אוכלוסיות נשי

 מונעת על ידי הכרה בכ� ,ההתמקדות בנשי
 מאוכלוסיות שנדחקו לשולי החברה .הישראלית

 וה� ג
 אלה  הנשי
 ה� הנושאות המרכזיות בנטל,חיי
 מתחת לקו העוניהאזרחי המדינה שבקרב 

עובדות במשק  ,חיות בעונינשי
 ה. שתרומת� הכלכלית תשפיע ישירות על רווחת משק הבית כולו

 . ולא קבוע שכר נמו� עבור ללא תמורה כספית או ,שלה� ושל אחרי
, הבית

 לעתי
. עשית קשה מיו
 ליו
 עבור נשי
 אלההשתלבות במקו
 עבודה יציב נ, בעול
 הגלובלי

מחסומי
 תרבותיי
 ומחויבויות משפחתיות מגבילי
 את הנשי
 לבית והאפשרות של , קרובות

 מעונינות  ואשרלה� מוטיבציה יזמיתאלה מתוכ� שיש . עבור� בלתי נגישה מחו� לביתעבודה 

לפתוח עסק בבית חסרות את הנגישות להכשרה ולמקורות מימו� שיכולי
 לעזור לה� לפתוח עסק 

 העמותה מספקת . לצאת ממעגל העונייכלתללא , ה� מוצאות את עצמ� במבוי סתו
ומשלה� 

. וכ� יעו� עסקי צמוד ומסובסדא ערבי
 ללהלואהאפשרות לנטילת 
1

 

כפי .  של העמותההמחקר הנוכחי התמקד בפלח המוחלש ביותר מתו� אוכלוסיית הלומדות

 ה� נתמכות  רוב� ככול�,הנשי
 שהשתתפו במדג
, )"מער� ההערכה "פרקב(שיפורט להל� 

 גאוגרפישל פיזור  וכ� י ודתי טווח רחב של קבוצות מוצא אתנומייצגות קצבאות הביטוח הלאומי

 עסק משל� ולנסח את המרכיבי
 הדרושי
 פרויקט להערי� את היתההמטרה המרכזית . וישובי

 
 ההשתלבות וההצלחה שלה� בכוח העבודה שסכוייעל מנת לסייע בהתעצמות הכלכלית של נשי

 . הרשמי נמוכי
 מאוד

 

                                                 

1
 . ת/ה אחד/וכיו
 הנשי
 נדרשות להביא ערב, מאז סיו
 המחקר שונו התקנות 
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  התכניתתאור

אשר  , בפיזור ארצי ואתני רחב, אחת קבוצות של כעשרי
 משתתפות כל16המחקר תוכנ� להקי� 

נתמכות (כלכלי נמו� � נשי
 מרקע חברתיהיתהאוכלוסיית היעד . יעברו קורס העצמה כלכלית

 הכולל הפרויקטמש� .  לפעילות עסקיתלהכנסשיש לה� כוונה ) קצבאות המוסד לביטוח לאומי

בה
 , קהילתיי
כל קבוצה תוכננה כחלק מאשכול של גופי
 . שלוש שני
היה צפוי להיות 

, )ת"התמ (והתיירותשל משרד התעשיה המסחר ) ימט( של מרכז טיפוח יזמות אזוריותנציגויות 

ההרכב הספציפי של האשכולות השתנה בי� ('  וכדשיקו
 שכונות, ויצו, סי
"מתנ, חהוהרולשכות 


ש כשליתרמו ו ,נציגי האשכול השתתפו בתהלי� בניית הקבוצה וגיוס המשתתפות). האזורי

 in(בעי� או במזומ� ההשתתפות נעשתה ). האזורי
ע
 שונות מסוימת בי�  (הפרויקטמעלות 

kind( , קרי 
השותפי
 המקומיי
 ג
 . רצותמחלק מ� המימו� או , שירותי ריכוז, כינוסבמת� מקו

יהיו אלה שימשיכו לקחת הגופי
 הקהילתיי
 מתו� כוונה ש, קטהיו מעודכני
 בהתפתחות הפרוי

רמת בפועל . לפעילות עסקיתלאחר שתכנסנה , ג
 בשלבי
 מאוחרי
 יותרעל הבוגרות אחריות 

 
בה
 השותפי
 ש באזורי
.  השוני
באזורי
 שונה היתההמעורבות של השותפי
 המקומיי

 . הוכחו כאכפתיי
 ופעילי
 התקיימו בהמש� קבוצות נוספות

 

 על ידי שתי מנחות לסרוגי� תכנית ההכשרה כללה מפגשי
 שבועיי
 או דו שבועיי
 שהונחו

, אורחות בנושאי
 מתמחי
הגיעו מרצות די פע
 מכאשר , )מנחה עסקית ומנחת העצמה(קבועות 

, מו קשר רצי� ע
 המשתתפות ג
 בי� המפגשי
יהמנחות הקבועות של כל קבוצה קי. כגו� שיווק

שהתפרסו על חצי ,  שעות100הקורס כלל ס� של .  השוני
 שלה�הפרויקטי
וליוו באופ� אישי את 

 של מפגשי ליווי קבוצתיי
 ע
 סדרה ואליה� נוספו )תלוי בתדירות המפגשי
(שנה בממוצע 

לאחר קוצרה בעקבות משוב פנימי  שנה והיתהאור� תקופת הליווי המקורית . המנחה העסקית

זמ�  רואינוהמשתתפות . תדירות המפגשי
 הועלתה מפע
 לפעמיי
 בחודשתו� ש לחצי שנהמכ� 

 לפי תכנית סטנדרטית והקורס והליווי בוצע. צר לאחר תחילת הקורס ושוב בסיו
 תהלי� הליוויק

 . תהלי� מתמיד של התאמה לצרכי
 המשתני
 של האוכלוסיותהעברש

 

  הפרוייקט בבצוע ועיכובי
 בעיות בתהלי� הגיוס, נשירה

הר מאוד התברר מה שכ� מ,  לאוכלוסיות המוחלשות ביותר יצרה מספר עיכובי
להצמד ההחלטה

 
שיש קושי למצוא מועמדות בעלות ,  דומי
 במדינות עשירות אחרותמפרויקטי
שידוע ג

 בקבוצות בעקרהקשיי
 התבטאו . מכוונות עסקית שיתאימו מבחינת הפרופיל הסוציו אקונומי

בה� היה שיעור נשירה של יותר מחמישי
 , )נשי
 בדוויות ויוצאות אתיופיה(המוחלשות ביותר 

 מסוימי
 הגיוס אר� יותר זמ� באזורי
). יוצאות אתיופיה( גיוס נמו� במיוחד והק�) לקייה(אחוז 

  ביצוע הפרוייקט משלוש שני
 לשלוש וחציה הכוללת שלתקופהמה שגר
 להארכת , מ� המתוכנ�

16�בבמקו
  קבוצות 15�ולהסתפקות ב.  

 

ההנחיה . עדת ההיגויראשונות של וידה במהל� הישיבות המיו� המועמדות היה נושא שלווה בקפ

אול
 בפועל הסתבר כי לחלק מ� , הרשמית היתה לכלול רק נשי
 שמגיעות ע
 רעיו� עסקי ברור

צור�  שקלה מספר דרכי
 לאז� בי� ההועדה.  לפעילות עסקיתלהכנס כוונה היתה לא המתקבלות

  .קונומי מתאי
א�לשמור על פרופיל סוציולבי� הרצו� לגייס מספר מספיק של משתתפות 
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 ת ספרותסקיר
 



ליברליז�נאועולמית של המגמה במסגרת ה, בשני העשורי
 האחרוני
 של המאה העשרי ,

 הקיטוב בי� עשירי
 לעניי
 שאפיי� ,חהוהרומתגברת של מדינת הנסיגה וה גלובליזציה כלכלית

�הפוסטמדינות הבעבר את היחסי
 בי� המדינות העשירות לעניות החל להתגלע ג
 בתו�  

עניי
 שבתו� עבור ה פיתוח תכניות  החלו להופיע בתגובה למצב החדש שנוצר. עצמ�תעשייתיות

 מכונות בדר� כלל בש
 הכולל ,כוללות מגוו� של אסטרטגיותה, תכניות אלה. העול
 העשיר

 Livingstone and, 2004לוי  ;2005 ,אילני( " כלכלי קהילתיפיתוח"או " כלכלה חברתית"

Chagnon, 2004( .הסוציאלית חהוהרו להגיו� היש� המטיל על המדינה את האחריות על בניגוד 


, ליברלי של הפרטה�ניאו ההשיחנמצאות בדיאלוג ע
  החדשות הפיתוחתכניות , של האזרחי


נוטות להיות מעוגנות במגזר ה� .  ויזמות)sustainability (קיימות, מקסימיזציה של רווחי

לאומיות , וכספי
 של קרנות פרטיות משולב של כספי מדינה העמותות ולהיזו� מסיוע

 . ותבינלאומיו

 

 ,ח מקי� על מיזמי
 של כלכלה חברתית בישראל בשנות האלפיי
"שכתבה דו, )2005 (איילת אילני

הגברת ו צמיחה מלמטה, ת של אחריות חברתיתכמונע על ידי עקרונואת התחו
 מאפיינת 

תחו
 מבדר� כלל בפרקטיקות ות המופעלות מתמקדות האסטרטגי. הסולידריות הקהילתית

אל  .) רווחי
 קט� מאודבהק� ושרותי
בה� ייצור ומכירה של מוצרי
  (הכלכלה הבלתי פורמלית

הכלכלה , מול התפיסה השלטת שאוכלוסיות החיות בעוני ה� נטל על גב החברה והמדינה

לכלכלה חשובה ה פוטנציאלית תרומשיש בו משאב רב ער� מקומי כלכלי החברתית רואה בידע 

.  ולתרג
 אותו לפעולות מניבות רווחקנות לו הכרהלה ושואפת לפתח דרכי
 שונות הלאומית

 , אישיי
עסקי
 זעירי
, קואופרטיבי
, בי� היתר, כוללותשל פיתוח כלכלי קהילתי אסטרטגיות 

 
כניות סיוע ת, תכניות נגישות לאשראי, בתעסוקהסיוע בהשמה תכניות ל, משותפי
עסקי

כגו� ( וכ� תכניות שונות המותאמות במיוחד למגזרי אוכלוסיה מובחני
 והכשרה תעסוקתית

 תכניות של כלכלה חברתית מכוונות,  באופ� כללי).' וכדנשי
 חד הוריות, המגזר הכפרי הערבי

לסביבה שנשלטת בידי תאגידי
 נשי
 מקבוצות פגיעות ולהתאימ� /לעודד יוזמות כלכליות של א

היא פועלת ליצירת סביבה תומכת ואוהדת ביוזמות כאלה , במקביל. בינלאומיי
 וחברות גדולות

המושג  .קיימא�מחיה בתהיא יצירה של השאיפה הרחבה . ברמה הקהילתית וברמת המדינה

נטיי
 שיוכלו וולל רכישה של מיומנויות וידע רלוכ )sustainable livelihood(מחיה בת קיימא 

וסביבות של קשרי
 יצירה של רשתות , בניית מערכות יחסי
,  תעסוקתיתליצור מסוגלות

 מוטיבציה, הערכה עצמית, חו� עצמירכישה של בטכ�  והשגת בטחו� כלכלי לטווח ארו�, ותתומכ

, פיתוח של חסינות אישית, איכות חיי
מושגי
 כגו� , ליברלי�בשיח הניאו .)ש
(ומצב נפשי טוב 

אול
 ה
 , יטימיי
 וא� חיוניי
 כאשר מדובר באנשי המעמד הבינונינחשבי
 לג צמיחה אישיתאו 

היא מהפכנית , א
 כ�,  גישת הכלכלה החברתית. בשיח על אנשי
 החיי
 בעוניקיימי
לא כמעט ו

� העולמזעורלא פחות מאשר , קיו
 שיש בו כבוד ומשמעות  אנשי
 אלהעבורת בכ� שתובע

 . ל המדינה מטילי
 על מערכת התמיכות שה
 ש,לכאורה
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 גבוהי
 סכויי
 ה� בעלות ,מיעוט מקבוצות בעקר ,נשי
, מאחר שבישראל כמו במדינות אחרות

ות התמחות בתנאי הרי שחלק גדול מאוד מ� התכניות הקיימות מפתח, ליפול למצב של עוני


ההכרה שנשי
 ממלאות תפקידי יה מצוהתכניות הללו בבסיס . ובידע של נשי
 בכישורי
, החיי

לפעילות . ה� ברמת הקהילה וה� ברמת משק הבית הבודד, ח בכלכלה הבלתי פורמליתמפת

 
נוטה להיות קריטי  של משקי הבית בהשרדות ומשקלה יש היסטוריה ארוכההיצרנית של נשי

ככל שההשתתפות של משק הבית בכלכלה הפורמלית מוגבלת יותר ורמת ההכנסות המוכרות 

תכניות מסורתיות של אחת הטענות המרכזיות כנגד . )Rubinger, 2005לדוגמא ' ר (נמוכה יותר

לא מסוגלות לראות תכניות אלה משתמשות היא שבשל עול
 המושגי
 שבו ה� השמה בעבודה 

ה� אלה , באופ� גור�, נשי
. ה� מכוונותאת מלוא הפוטנציאל של נשי
 מ� הקבוצות אליה� 


 של משק י
 היומיומיוהתפקודחזוקה על הת, שאחראיות על הטיפול השוט� בילדי
 ובחולי

תפקידי
 אלה . של המשפחות הגרעיניות והמורחבותעל תחזוקת הקשרי
 הרגשיי
 וכ�  הבית

התפקידי
 הביתיי
 , לדוגמא . בכוח העבודה הרשמילהשתלבות�לעתי
 קרובות מהווי
 מכשול 

. ודה במקו
 מרוחק או לעב,לשבוע עבודה מלא, להתחייב ליו
 עבודה ארו�מונעי
 מנשי
 רבות 

 לממ�  נשי
המחויבות שללעתי
 קרובות  ,עצמיתההעסקה היזמות או התחו
 דוגמא נוספת מב

 או למחזר רווחי
 על מנת להגדיל לחס�את הכלכלה השוטפת של משק הבית לא מאפשרת לה� 

 כ�. תרונותליהללו הגישה של פיתוח כלכלי קהילתי מנסה להפו� את נקודות החולשה . את העסק

או של התמחות במוצרי
 או בשרותי
 שנשי
 , מופיעי
 רעיונות של עסקי
 הפועלי
 מתו� הבית

 נקודה מרכזית שעליה מתבססות תכניות מסוג זה היא .עוסקות בה
 ממילא ללא תמורה כספית

ית למצב שבו עבודת� שעל מנת שנשי
 תצלחנה לעשות את המעבר מעבודה ללא תמורה כספ

הכרחי שהתהלי� ילווה במנגנוני� של  ,� תדענה לדרוש עבורה תמורה וה� אתתומחר, תוכר

 .תמיכה רחבה ואינטגרטיבית

 

 במקרה של .נתפס כמרכזי לתהלי� השינויהמושג התעצמות , בתכניות השונות הקיימות בשטח


עצ
 הזכאות לקבל שכר עבור עבודה שה� מבצעות במש� כל חייה� הבוגרי
 , באופ� מיוחד, נשי

 לקבלת תשלו
 –רכישה של תחושת זכאות . אינה מתקיימת באופ� אוטומטיה כספית ללא תמור

 ולעתי
 אפילו לת מרחב אישי אוטונומי בתו� הביתלקב, לקבלת הכרה בעבודת�, עבור עבודת�

עבודה בתנאי ניצול והשפלה לעבודה שיש בה המעבר מהיא קריטית להצלחת  –לצאת מ� הבית 

ות הפיתוח הקיימות מכירות בכ� שכל סוג של הכשרה עסקית או  על כ� תכני.כבוד והתקדמות

מקצועית מוכרח להיות מלווה ג
 בעבודה דינמית ומתמשכת שבמהלכה נשי
 או גברי
 מקבוצות 

 ולהגדיר את הצרכי
  וממקרי ההצלחה אחת של השניההחויהללמוד מ� שוליי
 יוכלו 

 ללמוד מ� הספרות המקצועית העוסקת כפי שנית�. הספציפיי
 להצלחת המיז
 העומד על הפרק

הגדרה אופרטיבית של התעצמות היא בהכרח תלוית תרבות , בפיתוח בכלל ובנשי
 ופיתוח בפרט

התעצמות מעצ
 הגדרתה לא , יתר על כ� ו)Creevey, 1996; Butler, 1998למשל (והקשר 

פתחות בי� נלמדת בצורה פסיבית אלא היא תוצאה של תהלי� משות� ומשת� של למידה והת

 .עני�ובעלי בעלות מספר 

 

 היא אחד הענפי
 הפופולריי
 בתחו
 של כלכלה חברתית) micro-enterprise(יזמות זעירה 

. )Clark and Kays, 1999; Raheim 1996; Creevey 1996 ( למעלה משני עשורי
כבר
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 וחהוהרירותי נשי
 שנתמכי
 על ידי ש/תכניות של יזמות זעירה במדינות העשירות מתמקדות בא

לבסס או להרחיב עסקי
 ,  והלוואות כדי שיוכלו להתחילעזרה טכנית, ומספקות לה
 הכשרה


 שסכוייה
אחת ההצדקות המרכזיות לרעיו� היזמות באוכלוסיות אלה היא ההכרה בכ� . זעירי


שמתקיימי
 בו בשל מאפייני
 מבניי
 של כוח העבודה , להתפרנס בכבוד כשכירי
 ה
 גרועי

מאחר . ומעמדי גאוגרפי, מגדרי, מחסומי
 ואפליות על בסיס אתנילה קבועה או עונתית וכ� אבט

 
ה
 לא , פה רצישלה
 אינהפעילות ה הכנסות קט� מאוד שלעתי
 קרובות בהק�שמדובר בעסקי

 למקורות הכנסה אחרי
 א לעתי
 כהשלמהאל,  או קצבאותתמיד באי
 במקו
 עבודה שכירה

מפצה הגמישות שמתאפשרת בעסקי
 זעירי
 , של נשי
 באופ� מיוחדבמקרה . של משק הבית

 . ניהולי שלה� כלפי משק בית��במשהו על המגבלות הפיזיות שמציב התפקיד הטיפולי

 

 של שדה היזמות ולעצובהוא ככל הנראה אחד הראשוני
 שתרמו ליצירה " עסק משל�", בישראל

בשונה מתכניות ממשלתיות . מעוטות הכנסההזעירה ככלי להתעצמות כלכלית של נשי
 מקבוצות 


ד של עסקי
 זעירי
 עידו, שמשאביה מגיעי
 כמוב� ג
 לנשי
, כגו� זו של הרשות לעסקי
 קטני

 ולכ� נותרת מחו� לטווח חהוהרויה שנמצאת באופ� מסורתי בטיפול
 של רשויות מיועד לאוכלוס

מספר תכניות באר� ות הופיעו בשנתיי
 האחרונ.  המסחר והתיירותהתעשיההטיפול של משרד 

ילוב ע
 משאבי
 המנתבות כספי תרומות בש, )microfinance(מימו� זעיר של נוספות 

הפופולריות של יזמות זעירה  . של עמותות חברתיותבתיוו�, יה המוחלשתממשלתיי
 לאוכלוס

הזכאות והחמרת ע
 הקיצו� הדרסטי , בארבע השני
 האחרונות באופ� מיוחדומימו� זעיר גברו 

המשבר הכלכלי המתמש� שפגע אנושות בקבוצות ,  שמעניק המוסד לביטוח לאומיקצבאותל

בשל המעבר המתגבר , בסטטוס התעסוקתי של ענפי
 רבי
 והולכי
והכרסו
 , מעוטות ההכנסה

 
 .)2002 ,בנימי�(לעבודה באמצעות חברות כוח אד
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 מער� ההערכה

י
 הדרושי
 על מנת לסייע בהתעצמות הכלכלית  המרכיבמטרת מחקר ההערכה היא לנסח את

 
 . ההשתלבות וההצלחה שלה� בכוח העבודה הרשמי נמוכי
 מאודשסכויישל נשי

 

 יהאוכלוס

 
של העמותה בוצות  ק15וליווה ) 2006 יוני �2002דצמבר (המחקר התפרס על שלוש וחצי שני


 הקורסי
 הקיפו .ופההתק שנפתחו במהל� אשר השתתפו בקורסי
, להעצמה כלכלית לנשי

 . אוגרפיתה� מבחינה אתנית וה� מבחינה ג, גוו� רחב מאוד של קבוצות אוכלוסיהמ

 

  ושפת ההוראהאוגרפיי�זורי� גהקבוצות שהשתתפו במחקר לפי א :1 לוח

 דוברות רוסית דוברות ערבית דוברות עברית
 ירושלי
   חיפה   נהריה

 אר'מע  תל אביב
 נצרת  ראש העי�

 עראבה   בני ברק
 לקייה   חיפה

 זורית גלבועא. מ  אור עקיבא

 ירושלי
 כרמיאל

 

 בשתי נקודות זמ�, יקטנשירה במהל� הפרו: 2לוח 

 סיימו את הליווי בלו תעודת סיו
יק התקבלו
332 269) 81%( 172) 52%( 

 
 

 22המספר הממוצע של המשתתפות בתחילת הקורס היה .  קבוצות15כ בוצעו בסופו של דבר "סה

עד סיו
 ).  במהל� הקורס19%�תה נשירה של ככלומר הי( נשי
 18עמד הממוצע על ואילו בסופו 

64%�נותרו בתהלי� רק כ, )שאר� שנה נוספת מתו
 הקורס(הליווי 
.  מאלה שקיבלו תעודת סיו


כלומר בהפרש , קורס ולאחר סיו
 תהלי� הליוויהבשלב : משתתפות הקבוצות רואיינו פעמיי

.שנה לשנה וחצי בי� מועד ההתחלה ומועד הסיו
זמ� של בי� 
2
  

 

 כלי המחקר

 
לצור� כ� נעשה שימוש בראיונות . מרבית המאמ� המחקרי התמקד במשתתפות הקורסי


כמו כ� קוימו ראיונות ע
 . תצפית משתתפת וקבוצות מיקוד, ראיונות עומק פתוחי
, מובני

 
 .  של העמותהלפרויקטנשות ואנשי מפתח הקשורי

                                                 

2
הקורסי� הראשוני� ארכו .  בי� שני מועדי הראיונות השתנה בהתא� לשינוי שערכה העמותה בקורסי�הפרש הזמ� 

ואילו בשנתיי� האחרונות לפרוייקט המתכונת של הליווי שונתה למפגשי� , ששה חודשי� ועליה� נוספה שנת ליווי
 . כ� שכל התהלי� הצטמצ� לשנה, תכופי� יותר
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  ראיונות מובני�. א

 )ב, נספחי
 א' ר( ראיונות 
 שלשני סבבילשאלוני
 מובני
 הוכנו שני 

נתוני
 על הכנסה , גרפיי
כלל איסו� נתוני
 דמו) לקורסכניסה לנשי
 בשלב ה (השאלו� הראשו�

 עצמהמשאבי לאיתור ,  ויחסי
 במשפחהי
 של תפיסה עצמיתבנושאפתוחות  ושאלות ותעסוקה


 . ומכשולי

, כלל שאלות מפורטות על פעילות עסקית, ) הליוויבסיו
 תהלי�, שאלו� המשוב (השאלו� השני

שאלות , וכניסה לפעילות כז�איהסיבות במקרי
 של בירור ,  וצרכי
 לפיתוח העסקהלואותכולל 

 ושל האשה וכ� מספר שאלות חוזרות על המצב האישי והכלכלי של על הקורס ותהלי� הליווי

 .משק ביתה

 

לאחר . השליש הראשו� של ראיונות הסבב הראשו� בוצע בבתי המשתתפות: ופ� ביצוע הראיונותא

 
 ועומק התשובות לא נפגע במעבר מראיו� פני
 אל פני
 הק�(מכ� נעשה מעבר לראיונות טלפוניי

החוקרת הראשית או עוזרת מטעמה ביקרה כל אחת מ� הקבוצות לפחות פע
 ). לראיו� טלפוני

 חתומה לשמירת סודיות התחיבות את המשתתפות על קיו
 המחקר ולחלק לידעאחת על מנת 


 .ורוסית, ערבית, הראיונות בוצעו על ידי עוזרות מחקר בשפות עברית. )'גנספח  (הנתוני

 

 

 י הראיונות ומוצא לאומיסבבלפי ,  הראיונות הסגורי�:3 לוח

      סבב שני                             סבב ראשו�


**שיעור היענות שעור במדג
*שיעור היענותשיעור במדג
מספר ראוייני

 82% 195 100% 239 כל האוכלוסיה

 52% 102 51% 121 ערביות

 48% 93 49% 118 יהודיות

 

 מקרב ס� כל הנשי� שסיימו את הקורסי� באות� הקבוצות* 
 מקרב העונות בסבב הראשו� של הראיונות** 

 

בקרב הערביות הגיל .  38כשממוצע הגיל הוא , 60�19 בי� וו בפרויקט נעגילאי הנשי
 שהשתתפ

 . 54 היה המקסימלי

 

  תצפית משתתפת. ב

 בצעו ועוזרות מחקר משתתפת בקורס הראשו� שנכלל במחקרהחוקרת הראשית ביצעה תצפית 

 .קבוצות נוספותשלוש תצפיות דגימה ב

 

 קבוצות מיקוד. ג

 . הקבוצות15שתתפות ובוגרות של קורסי
 מתו�  קבוצות מיקוד ע
 מארבענערכו 
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 ראיונות עומק .ד

 
.  ורוסיתערבית, בעברית, ו� משתתפות המחקרראיונות עומק ע
 נשי
 מת שמונהונערכו חמישי

תה להבי� את הקונטקסט הרחב שמתוכו נשי
 החיות בעוני שוקלות מטרת ראיונות העומק הי

 נשי
 מנקודות שונות על הטווח שבי� המצליחות ביותר הראיונות כללו. כניסה לפעילות עסקית

 . והמוחלשות ביותר) מרוויחאלה שפתחו עסק (

 

 

 אור מדג� ראיונות העומקי ת:4 לוח

 דרוזיות נוצריות מוסלמיות יהודיות דת
 41 8 6 3 

�אפריקה צפו� חבר העמי
 ישראל אר� לידה
 ת"מזה

 קפריסי�

 42 9 6 1 
 

  ובמעגל הנלווה אליההעמותהנשות המקצוע בתו� � ראיונות ותצפיות ע. ה

כול
  (מנחות בקורסי
ו ,מלוות עסקיות, נשות הצוות של העמותהראיונות פתוחי
 ע
  16בוצעו 

של  ביקורי
 ותצפית משתתפת כמו כ� נערכו. )למעט שניי
 בוצעו על ידי החוקרת הראשית

יעצויות שוטפות על הפעילות  והתה העמותה וימי העיו� שלבחלק מפעילויותהחוקרת הראשית 

 .המרכזיות

 

 הערה לגבי רגישות הנתוני
 והצור� להג� על פרטיות המשתתפות

עסק "הנחת העבודה של מיז
 מ� הסוג של .  מאודרגישי
 הנ
הנתוני
 שנאספו במהל� מחקר זה 

 למעוטי
 בשל שייכות� אלה שנדחקו כיו
 לחיי
 בשולי החברהבעיקר , היא שנשי
" משל�


אשר בדר� כלל אינה , ה� בעלות מסורת ארוכת שני
 של עבודה יצרנית, אתניי
 או לאומיי

עידוד יזמות זעירה מתבסס על העקרו� של גילוי מחדש של .  העבודה המודרניבכוחמוכרת ככזו 


אול
 הנחת . יכולות מסורתיות אלה והתאמת הפעילות הבלתי פורמלית לקודי
 עסקיי
 רשמיי

ליברלי המגדיר �בשיח הניאו. נה מובנת מאליה מחו� לחוגי
 של הכלכלה החברתיתעבודה זו אי

 מהפ� תודעתי לא תהעברת נשי
 מקצבאות ליזמות דורש, את נתמכי הקצבאות כנטל על החברה


הנדרשי
 להפסיק לראות בה� טפילות , אלא ג
 בקרב מקבלי המדיניות, רק אצל אות� נשי

ח זה "דו. לטובת� ולטובת החברה, ת הבלתי מנוצלות שלה�ולכליולגלות יחד את� את היכולות הכ

אתית ישנה מחויבות , אול
 עד שיושל
 התהלי�. תרו
 לשינוי התודעתי המיוחלל, בי� היתר, נועד

. ינות מפני שימוש לרעה בנתוני
 שמסרו על פעילות� הכלכליתיראשונה במעלה להג� על המרוא

 עדי�כאשר מסרו נתוני
 על פעילות שבחלקה , מו להתראיי� שנטלו על עצמ� הנשי
 שהסכיהסיכו�

מתו� הבנה לרגישות הגבוהה של התהלי� . היה קריטי לעצ
 קיומו של המחקר, אינה רשמית

הסכימו נציגות המוסד לביטוח לאומי ,  ומתו� הערכה להסכמת הנשי
 לשת� פעולההמחקרי

 
להתחייב בפני המשתתפות  ת הראשיתחוקרללאשר , קט ההיגוי של הפרויבועדתבמהל� הדיוני

  .)'גנספח ' ר (על הגנה מלאה של פרטיות�
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 בשלב הכניסה לתהלי�פרופיל המשתתפות  
 

ת יבאוכלוסי) disempowered(אחת התכונות הבולטות של קטגוריית הנשי
 המוחלשות 

הדתית והלשונית של הנשי
 , בנוס� על ההטרוגניות האתנית. שלההגיוו�  הוא המחקר

 : הבאותתכונות הנשי
 שונות זו מזו ג
 ביחס ל, בפרויקטמשתתפות ה

 ;היסטוריה אישית ומשפחתית ביחס לעוני •

דורי מעבודה יצרנית למול מידת או עומק התלות במערכת �מידת המרחק האישי והבי� •

  ;תשלומי ההעברה

 ;עבר בשוק העבודה �ונסיו�כולל השכלה כללית ומקצועית , משאבי הו� אנושי •

 ;אבד�נטישה או , ניצול,  טראומטיות כגו� התעללותחויות של והעצמה �ההק •

  ;)לא מוסדית" (אורגנית" של סביבה תומכת העדר או המצאות •

 . לקיי
 קשר אינטימי ולבטוח בזולתהיכלת •

 

אשר בתור
 , נטציה תעסוקתיתואורי, שאיפות, רה על דימוי עצמילמשתני
 אלה השלכה ישי

ההטרוגניות  .ל נשי
 לעלות על מסלול של השתכרות ועצמאות כלכלית שסיכוייה�משפיעי
 על 

החל , ח"בשלושת הפרקי
 הבאי
 והמרכזיי
 של הדובאופני
 שוני
 ה משתקפת של האוכלוסי

, סבב הראשו� של הראיונות המובני
 על בסיס הכולל פרופיל של האוכלוסיהההפרק הנוכחי מ� 

  .בשלב כניסת הנשי
 לתהלי�

 

 ימצב משפחת

 )67.8%" (נשואה"שפחתי השכיח הוא בקרב הערביות המצב המ, 1גר� כפי שנית� לראות ב

בקרב . הפרודות והאלמנות קט� יחסית, כאשר שיעור הגרושות, )17.4% ("רווקה"ולאחריו 

הרווקות ). 39%(ולאחריה� הנשואות ) 42.4%(היהודיות הגרושות מהוות את הקבוצה השכיחה 

�מהוות כ 12%
שיעור� היחסי של  לשי
 לב כי חשוב.  מינוריפרודות ושיעור האלמנות וה, מהמדג

 בקרב 44% לעומת )10%(הגרושות והפרודות בקרב הנשי
 הערביות שנסקרו הוא פחות מרבע 

שיעור החד , "הקשר בי� התעצמות כללית והתעצמות כלכלית" ,כפי שמפורט בפרק. היהודיות

משו
 שהוא כולל ג
 מספר נשי
 רווקות , יעור הגרושותהוריות בקרב הנשי
 היהודיות גבוה מש

 .ואלמנות
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 לפי מצב משפחתי ומוצא לאומי,  משתתפות המחקר:1גר� 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

פרודהרווקהאלמנהגרושה נשואה

התפלגות מ. משפחתי

ערביות

יהודיות

 

 

 אמהות לילדי� בגיל בית הספר

 היו אמהות 39%:  הבאהפרוטלפי , 18�הנשי
 היו אמהות לילדי
 בני פחות מרוב מכריע של 

בקרב הערביות שיעור� של . 18�7ילדי
 בגילאי  לאמהותנוספות היו  57%� ו6לילדי
 עד גיל 

 
 מ� 33%לעומת  מ� הערביות 45%.  יותר גבוה מאשר בקרב היהודיותהיהאמהות לילדי
 קטני

מ�  49%:  המצב היה הפו�18�7ואילו בטווח הגילאי
  ,6היהודיות היו אמהות לילדי
 עד גיל 

 . 18�7בגילאי  היו האמהות לילדי
 היהודיותמ�  67%לעומת הערביות 

  . אמהות לילדי
 בוגרי
וימהמשיבות ה 22%

 

 ה� אמהות לילדי
 70%, 6מגיל  ה� אמהות לילדי
 קטני
 25%, בקרב הגרושות והאלמנות

שימו לב שלחלק מ� הנשי
 הללו ילדי
  (19 היו אמהות לילדי
 מעל גיל 30%� ואילו כ18�7אי בגיל

 ). גיל אחתמקטגוריתביותר 

 

 השכלה

 

 לפי קבוצת לאו�, מספר שנות לימוד ותעודת בגרות :5 לוח

   

 אחוז בעלות תעודת בגרות ממוצע שנות לימוד 
 49% 12 כללי

 47% 13 ערביות
 52% 11 יהודיות

 

 

 דיור 

ועוד יותר מכ� בקרב , ת המחקריי שרוב גדול יחסית של אוכלוס,ממצא בולט בנוגע לדיור הוא

א
 כי במקרי
 רבי
 קימות משכנתאות גדולות  (בעלות�מתגוררות בדירות ב, נשי
 ערביות

  .)מאוד
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 דיור לפי סוג הדירה :6 לוח

   

 אחר דמי מפתח שכירות בעלות  
 2% 2% 24% 63% כללי

 2% 3% 10% 73% ערביות
 2% 1% 38% 54% יהודיות

 

 . 5 במשקי הבית הערביי
 הממוצע הוא, 4 הממוצע במשקי הבית היהודיי
 הוא מספר הנפשות

 

 הכנסות משקי הבית

 

 לפי קבוצת לאו�,  הכנסות משקי הבית:2גר� 

התפלגות הכנסות משק הבית

0.00%5.00%10.00

%

15.00

%

20.00

%

25.00

%

30.00

%

35.00

%

עד 1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

6000+

יהודיות

ערביות

 

כפי שנית� לראות . ההכנסות של משקי הבית שהשתתפו במחקר היו נמוכות, באופ� לא מפתיע

למרות שרוב הערביות היו נשואות רמת . המצב הכלכלי של הערביות היה קשה במיוחד, 2בגר� 

שכמעט מחצית מה� ,  נמוכה יותר מזו של היהודיותהיתה� ההכנסות של משקי הבית שלה� עדיי

שתי הסיבות המידיות לפער ה� מספר הנפשות הממוצע הגבוה בקרב משפחות . היו חד הוריות

 Sa'di and, 2005ישראל (ערביות והשיעור הגבוה במיוחד של אבטלת גברי
 ערבי
 בישראל 

Lewin-Epstein, 2001( ,לשיפור רווחת דבר שמחדד ביתר שאת את חשי 
בות השתכרות הנשי

 .משפחותיה�
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 לפי קבוצת לאו�,  הכנסות הנשי� מעבודה:3גר� 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

אין הכנסות 

עד 1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000+

הכנסות האשה מעבודה

ערביות

יהודיות

 

 יותר משליש מ� היהודיות לא דיווחו על הכנסות מעבודה כשני שליש מ� הנשי
 הערביות ומעט

. אלה שכ� דיווחו על הכנסות היו בדר� כלל בקבוצות הכנסה נמוכות. בשלב הכניסה לתהלי�

       מכלל היהודיות8%נמו� מאוד ועומד על  � 3,000 הנשי
 שדיווחו על הכנסה העולה על שיעור

 מ� הערביות דיווחו שהכנסת� מעבודה שכירה עולה 1% מ� היהודיות ו 5%רק .  מ� הערביות3%�ו

�4,000על  . 

 

 לפי קבוצות לאו�,  של משקי הביתהעקריי� מקורות ההכנסה :4גר� 

מקורות הכנסה עיקריים

23%

44%

3%

36%

13%

50%

5%

46%

33%

36%

2%

26%

0%10%20%30%40%50%60%

משכורת האשה

קצבאות

הכנסה מעסק עצמאי

משכורת בן הזוג

כלל האוכלוסיה ערביות  יהודיות
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 מעלה שבקרב כל אוכלוסיית המדג
 )4גר�   ( של משקי הביתהעקריי
ההכנסה מבט על מקורות 

. מרכזיבשלב הכניסה לתהלי� היוו מקורהקצבאות 
3

ג היא  בקרב הנשי
 הערביות הכנסת ב� הזו

המשכורת  ואילו בקרב היהודיות ההכנסה השניה במשקלה היא השניה במשקלה אחרי הקצבאות

הודיות משקל ההכנסה המתקבלת מקצבאות כמעט זהה בקרב הנשי
 הי, למעשה. האשהשל 

הכנסת " עסק משל� "לפרויקטנכו� לשלב הכניסה . האשהלמשקל ההכנסה המתקבלת ממשכורת 

 יותר גבוהה בקרב ערביות היתה היא מעני�א
 כי באופ� ,  זניחההיתההנשי
 מעסק עצמאי 

 בתו�צאי
 המרכזיי
 כפי שנית� לראות בפרק הבא המציג את הממ. מאשר בקרב יהודיות

למרות שפחות נשי
 ערביות מאשר יהודיות הצליחו  .לאחר הקורסנשמרת ג
 מגמה זו , התהלי�


הרי שאלה שכ� נכנסו לפעילות עסקית רשמו רמת רווחי
 גבוהה יותר מאשר נשי
 , לפתוח עסקי

 .יהודיות

 

  תונוקשיי תשלו� חשבו, חובות, קצבאות

 . י הביטוח הלאומי באופ� כזה או אחרכל הנשי
 במדג
 נתמכות על יד

 

  לפי קבוצת לאו� סוגי הקצבאות:7 לוח

   


 יהודיות ערביות כלל המדג
 קבוצת לאו

 54% 58%  ילדי

 7% 6% 6% השלמת הכנסה
 22% 23% 22% הבטחת הכנסה

 20% 1% 10% מזונות
 4% 7% 5% דמי אבטלה
 11% 8% 10% קצבת נכות

 
שיעור� של . י בשנה שלפני הסקר נתקלו בקשיי
 בתשלו
 חשבונות מהנשאלות ציינו כ70%

ווחו על קושי בתשלו
 י בעוד שיעור היהודיות שד69%ווחו על קושי זה עומד על יהערביות שד

 . 72%חשבונות עומד על 

 

 . דווחו כי ה� בחובותש 66%לעומת , ווחו על קיו
 חסכונותי מהנשאלות ד43%

 

 58%(ות נטו יותר מאשר הנשי
 הערביות להיות בעלות חסכונות הנשי
 היהודי, באופ� כללי

 ).  מ� הערביות45% מ� היהודיות לעומת 74%(א� ג
 להיות בחובות )  מ� הערביות41%לעומת 

                                                 

3
אול� הנתו� , כלומר לאחר תחילת הקיצו� בקצבאות, 2004 נכנסו למחקר בשנת יש להזכיר שהקבוצות האחרונות 

 .המוצג כא� אינו מבחי� בי� המשקל היחסי של הקצבאות בקבוצות אלה לבי� הקבוצות שנדגמו כשנה וחצי קוד� לכ�
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  ועומס מטלותמצב בריאותי

 

  מצב בריאותי ומצבי� של עומס חריג לפי קבוצת לאו�:8 לוח

 
 יהודיות ערביות כלל המדג
 70%   68%   69%  י טובמצב בריאות

 29%   26%   28%  מצב בריאות בינוני
 36%   52%   44%  עייפה באופ� קבוע

  תלויי
 הזקוקי
המצאות
 15%   35%   25%   אינטנסיבילטפול
  קשה שמנע ממני ארוע

 41%   35%   38%  לעבוד בשני
 האחרונות

 
  

קרוב ו, טובגדירות את מצב� הבריאותי מית המחקר י מ� הנשי
 באוכלוסי
 משני שלישקצת יותר

קרוב למחצית מ� הנשי
 דיווחו שה� , יחד ע
 זאת. בינוני מגדירות את מצב בריאות� 30% �ל

אצל . מצב זה בולט במיוחד בקרב הנשי
 הערביות, 6 לוחכפי שנית� לראות ב. עייפות באופ� קבוע

תר לאור העובדה שמשקי הבית לא בי� הי, עומס העבודה הביתית הוא גבוה מאוד, אוכלוסיה זו

 
 מ� 35%, ואכ� ). 2002סבירסקי (רמה סבירה של שירותי סיעוד וטיפול בילדי
 קטני
 לזוכי

 ילדי
 קטני
 או חולי
 המצאות מ� היהודיות דיווחו על 15%הנשאלות הערביות לעומת 

זו שמטפלת בכמחצית מ� המקרי
 הללו המשיבה דיווחה שהיא . הזקוקי
 לטיפול אינטנסיבי

 של העקרירק בשיעור זניח של המקרי
 הנשי
 דיווחו שב� הזוג הוא המטפל . בה
 באופ� שוט�


עדיי� הנשי
 ה� אלה , יש למשפחה עזרה חיצוניתבמקרי
 בה
 חשוב לציי� שג
 . אות
 נתמכי

 אחוז מ� 38% הוא ש לוחממצא בולט נוס� המוצג ב. היממהשעות יתר שאחראיות על הטיפול ב

אלימות , כאו�ד, תאונה, מחלה, מות אד
 קרוב: יקר(שי
 חוו בשני
 האחרונות אירוע קשה הנ

בסעי� העוסק , בפרק השביעידו� בהרחבה נקודה אחרונה זו ת. שמנע מה� לעבוד) 'לידה וכד, קשה

ח הדיוו, אנו נראה כי במקרה הספציפי של חשיפה לאלימות במשפחה. במצבי
 של פוסט טראומה

 .  של התופעהאלייהרור לא משק� אפילו בקרוב את ההק� בשאלו� הסג

 


 מ� 63%, מ� הערביות 66%(יה דווחו חלק הארי של הנשי
 בקרב שתי קבוצות האוכלוס, לסיו

בנוגע ). כביסה וכדומה, בישול, קיו�נ(מבצעות את מטלות הבית השונות אלה שכי ה� ) היהודיות

 ציינו כי 30%, ע
 זאתיחד .  הזוג מבצע מטלות אלו מהנשאלות ציינו כי ב�25%�כ, לתיקוני בית

 . ה� מבצעות ג
 את תיקוני הבית

 

 מהנשאלות דווחו כי אינ� מקבלות עזרה במטלות הבית מב� משפחה כאשר ה� יוצאות 43%

, ק� העבודה הביתית שלה� לא משתנה כי כאשר ה� יוצאות לעבוד בשכר ה דיווחו50%. לעבודה

בית פחות בתקופות שה� דיווחו שה� עובדות ב)  מ� היהודיות34%ות ו  מ� הערבי22%( 28%ורק 

חו דיוו)  מ� היהודיות4%לעומת ( מ� הערביות 12%, באופ� מדהי
 משהו. ויחות כס�יוצאות ומר

 ככל הנראה משו
 שה� צריכות ,עולהק� העבודה הביתית שלה� שכאשר ה� יוצאות לעבוד בשכר ה

 . עדר�ידי כ� שתוכחנה שהבית לא נפגע מהבורי על י הצאת הזכות לצאת למרחב" להרויח"
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 פרופיל כמותני, בסיו� התהלי	 ממצאי� מרכזיי� 

 

שלב בתו
 כשנה וחצי מ, שנאספו במסגרת ראיונות המעקבקריי
 פרק זה מציג את הממצאי
 הע


 . לתהלי� ע
 העמותה להעצמה כלליתכניסת הנשי

 פעילות עסקית

וזאת מתו� " פעילות עסקית"ל" עסק"בי� ט מתבצעת הבחנה בהערכת ההצלחה של הפרוייק

הכרה שישנ� נשי
 שנכנסות לפעילות עסקית משמעותית א� עדיי� לא מרגישות בשלות או 

 שהכניסה לעול
 הבנהבבסיס ההבחנה מצוייה . בטוחות מספיק כדי להציג את עצמ� כבעלות עסק

, ש דורתהלי� זה. לא פשוטממוש� והעסקי בקרב אוכלוסיות של נשי
 מוחלשות היא תהלי� 

מוי העצמי שיאפשר להגדיר את העבודה הביתית כמוצר שיש לו יג
 שינוי בד, מעבר להו� ולידע

ער� כלכלי ויאפשר לאישה העובדת להערי� את עצמה כמי שזכאית להתמודד בזירה שיש בה 

גבוה יותר של מספר  ,אכ�. פוטנציאל צמיחה ותגמול מסדר גודל שונה לחלוטי� מזה שהיא מכירה

 .  פעילות עסקית מאשר על פתיחת עסקמרכיבי� שוני� של המצאותנשי� מדווחות על 

 

 פתחו עסק

 דיווחו שיש לה� )1.5%(שלוש  ועוד  מכלל המשיבות דיווחו שיש לה� עסק24%שה� ,  נשי�47

 .  דיווחו שאי� לה� עסק72.1%. חלק בעסק משפחתי

 

 מ� 31% .לעומת ערביות משמעותי של יהודיותבאופ� גבוה שיעור בקרב בעלות העסקי
 יש 

 2% מקרב היהודיות למול 1%�ל ( מ� הערביות דיווחו שיש לה� עסק18%לעומת רק , היהודיות

 ).מקרב הערביות יש חלק בעסק משפחתי

 

 מה� 20. התכניתעסק במהל� ה פתחו את ) 64%שה�  (32,  הנשי
 שדיווחו על עסק50מתו� 

 .  ערביות12�יהודיות ו

 

33
 .דיווחו שהעסק שלה� רשו� כחוק,  מכלל פותחות העסקי�66% שה�,  נשי
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  פותחות העסקי� לפי מצב משפחתיאפיו� :5גר� 

נשים שפתחו עסק לפי מצב משפחתי

52%

36%

2%

8%

רווקהאלמנהגרושהנשואה

 

 

 . בחינת המצב המשפחתי בקרב הנשי
 שדיווחו על פתיחת עסק מעלה יתרו� ברור לנשי
 נשואות

 

 היצוגנובע מ� מתברר כי יתרו� זה כאשר נלקחת בחשבו� שייכות לקבוצת לאו
 , יחד ע
 זאת

.  מפותחות העסקי
 הערביות היו נשי
 נשואות85%. הגבוה של נשי
 נשואות בקרב הערביות

 של נשי
 היצוגבקרב היהודיות , לעומת זאת.  היו רווקות ללא ילדי
– שלוש במספר –השאר 

מהוות מעט פחות שנשי
 אלה בכ� בהתחשב , ר אינו מפתיעוהדב, נשואות יורד בצורה ברורה

 63%לעומת ,  מפותחות העסקי
 היהודיות היו נשואות30%רק . ממחצית אוכלוסיית המחקר

 ). במקרה אחד, או אלמנה(שהיו גרושות 

 

בחינת הקבוצה של פותחות העסקי
 על פי מצב הכנסת משק הבית בשלב הכניסה לתהלי� מעלה 

אול
 מספר קרוב של נשי
 , ומעלה�  6,001קיי
 יתרו� מסוי
 לנשי
 מקבוצת הכנסה של כי 

�4,000�3,001מצויות ג
 ברמת ההכנסה הנמוכה יותר של   . 

 

  פיזור פותחות העסקי� לפי רמת ההכנסה של משק הבית בכניסה לתהלי�:6גר� 

נשים שפתחו עסקים לפי רמת הכנסת משק הבית בתחילת 

התהליך

2%

10%

26%

8%

20%

30%

1001-

2000

2001-

3000

3001-

4000

4001-

5000

5001-

6000

6001+
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 נכנסו לפעילות עסקית

.מדידת הפעילות העסקית לפי מרכיבי
 נותנת שיעור מעט יותר גבוה
4

 ,7ר�   כפי שנית� לראות בג

 קבעו 38%כמעט , וכרות מ� הנשי
 בכלל המדג
 השיבו כי יש לה� מוצר או שירות שה� מ39%

ג
 במדדי
 של הכשרת .  עבור אותו מוצר או שירותתשלו
 דיווחו שה� גובות 37%� וכעבורו מחיר

 עסקי
הבשיעור גבוה יותר משיעור  פעילות עסקית קיימתעולה כי מקו
 לעסק ורכישת ציוד 

 . הרי
 ככאלההמוצ

 

  קיו� מרכיבי� של פעילות עסקית:7גר� 

 

קיום מרכיבים של פעילות עסקית

39%38%37%
32%

30%

מוצר או

שירות

ציודמקוםתשלוםמחיר

 

 

השיבו בחיוב לכל חמשת שלא נכללו בקבוצה שדיווחה על פתיחת עסקי� נשי�  12 ,מעני�באופ� 

, ה� קבעו עבורו מחיר, יש לה� מוצר או שירות שה� מוכרות: קרי(מרכיבי הפעילות העסקית 

הראשוני
 וספות השיבו בחיוב על שלושת המרכיבי
  נשי
 נ8 ).יש לה� מקו
 וציוד, גובות שכר

 ציינו כי הגדירו עבורו 16%� ויש לה� מוצר או שירות שה� מוכרות ציינו כי 19% :מתו� החמישה

,  נוספי� מכלל בוגרות הקורסי� פעילות עסקית�19%כ, במלי� אחרות. מחיר וכי ה� גובות שכר

  .ור היהודיות גבוה משיעור הערביותשיע, �ג
 כא .א� אינ� רואות את עצמ� כמי שפתחו עסק

 

  מרכיבי פעילות עסקית לפי שייכות לקבוצת לאו�:9 לוח

  

 ערביות יהודיות כללי

 14% 25% 19%מוצר או שירות

 13% 19% 16% מחיר

 14% 19% 16% שכר

 

                                                 

4
, ל העמותהאחת מ היועצות העסקיות ש, חמשת מרכיבי הפעילות העסקית המוצעי� כא נוסחו על ידי חנה רמות 

 .  ואני מודה לה על ההכוונה החשובה הזו
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 )במספרי� מוחלטי� ( אזוריותהנשי� שדיווחו כי פתחו עסק בחלוקה לפי קבוצות :8גר� 

1

2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6

ביב
תל א נצרת

אל
מי

כר

ת)
בי

(ער
ה  

חיפ

ת)
סי

רו
ם (

שלי
רו

י

קיבא
ר ע

או
מע'אר

בוע
גל

ת)
רי

(עב
ם 

שלי
רו

י

ריה
נה

ני ברק
ב

עראבה

עין
ש ה

רא

 

 

  מרכיבי פעילות עסקית לפי קבוצות:10 לוח

, מחיר, מוצר(שלושת המרכיבי
  קבוצה
 )שכר

 
כולל ציוד (חמשת המרכיבי

 )ומקו

 5  )ערביות(נצרת 
 2 3 ראש העי�

 2 2 )ערביות(גלבוע 
 
סינגור (ירושלי

 )קהילתי
 1 

 1  אר'מע
 1  בני ברק

  2 תל אביב
  1 עראבה

 

 

קבוצת נצרת , לעומתה. 2 לוח וה� ב2שקבוצת ראש העי� מובילה ה� בגר� � כדאי לשי
 לב לכ

ישנו מספר גבוה יחסית של נשי
 , בולטת בכ� שאל מול המספר הקט� של עסקי
 שנפתחו

 . שמצהירות על כל חמשת המרכיבי
 של פעילות עסקית

 

 סוגי העסקי� שדווחו: 11לוח 


 עסקי
 בודדי
  מספר עסקי
    סוגי העסקי

 גהו�   6   משפחתו�
  רהיטי
חדוש   12    מזו�


 חוג לילדי
   10   תפירה ותיקוני
 ניקוי שטיחי
   8  קוסמטיקה וספרות
 שטיפת מכוניות   5  רפואה אלטרנטיבית


  תכנות לבתי ספרושווק תכנות   6  אמנות ותכשיטי
 )כולל מסחר בבגדי
 מהבית (5  בגדי
/ חנות מתנות 

  סיפורי חיי
 משפחתיי
תעוד   4   מכולת/ קיוסק 

 חברה לשירותי נקיו� בתי
      מעבדת שיניי

  בתי
ועיצובצביעה       ספרות כלבי
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 העסקורווחי
 מ� הכנסות 

 19 . מתו� פותחות העסקי
 לא השיבו על השאלה הא
 העסק מייצר הכנסה) 34%(גבוה שיעור 


 נוספות אמרו שהעסק אינו 24%ווח ואילו  מכלל בעלות העסקי
 דיווחו על ר38%שה� , נשי

 . דיווחו על הפסדי
) שתי נשי
 (4%רק . מרוויח א� ג
 אינו מפסיד

 

�4,000מעל  יתהה, בעלות העסקי
מ 75%�כבקרב , ההכנסה השכיחה ביותר  . 

 

 שלמרות שפחות נשי
 ,10 לוחבהקשר זה בולט הממצא המוצג ב .� 3,000שכיח עמד על הרווח ה

. גבוה יותרהרווח הממוצע והשכיח בקרב הערביות היה , חו עסקי
 מאשר יהודיותערביות פת

ג
 א
 . ממצא זה מחדד את חשיבות התמיכה והסיוע לנשי
 ערביות בכניסה לפעילות עסקית

הרי שפוטנציאל ההשתכרות שלה� הוא גבוה , תהלי� ההתעצמות של נשי
 אלה ארו� יותר

 הנשי
 הכנסות משקי הבית של, נזכיר(משק הבית בכללותו וכמותו ג
 האפקט על כלכלת , יחסית

 ). הערביות היו נמוכות מאוד למרות שרוב� הגדול נשואות

 

��ב ( רווח מ� העסק לפי שייכות לקבוצת מוצא:12 לוח ( 

 חציו� שכיח ממוצע 

 1,700 3,000 1,906כלל המדג

 1,000 2,000 1,643 יהודיות
 2,350 3,000 2,400 ערביות

 
  

מה שמוריד את התרומה הכלכלית שלה
 , רוב העסקי� אינ� פעילי� באופ� רצי�, יחד ע
 זאת

 להק�מתו� כלל הנשי
 שענו על השאלה בנוגע . ומגדיל את הפגיעות שלה
, בפריסה שנתית

 אמרו שפעילות� העסקית 18 ורק חו על פעילות בגלי
 או לפי עונות דיוו37, הפעילות של העסק

 .עקביתהיא רצופה ו

 

,  לאנשי
 נוספי
ליצירת מקומות עבודהלהוות מנו� עסקי
 זעירי
 בכל הנוגע לפוטנציאל של 

 מבעלות 12%�כ שה�, רק שש נשי
 . קט� ביותרבהק�של התהלי� הוא ממומש הרי שבשלב זה 

, יחד ע
 זאת. שלוש היו יהודיות ושלוש ערביות, מתוכ�. העסקי
 דיווחו על העסקת עובדי
 בשכר

אול
 לא תמורת , ")עוזרי
 לה�("ק מ� הנשי
 דיווחו שבני משפחה עובדי
 עמ� באופ� חלקי חל

 . שכר נקוב

 

 הלוואות

18% 
חשוב לציי� .  ערביות54%� ויהודיות  46%מתוכ� . הלוואהלקחו )  במספר35( בלבד מהנשי

או על על פתיחת עסק למעשה לא דיווחו )  במספר12(בער� שליש מהנשי� שלקחו הלוואה ש

 דיווחו שה� מקיימות את חמשת מרכיבי 12 שתי נשי
 מתו� אות� .ותפות בעסק משפחתיש

 . הפעילות העסקית
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20,000� ל15,000נעה בי� )  לוות12(ביותר ההלוואה השכיחה �בי� )  לוות10(וקרוב אחריה .  

15,000� ל10,000�  . 

 

 לפי שייכות לקבוצת לאו� נטילת הלוואות :9גר� 

 

 

0123456

עד 5000

5000-10000

10000-15000

15000-20000

20000+

ערביות

יהודיות

 

 

 בהלוואה שימוש לצור� רכישת ציוד ועש)  מה�65%�כ ( נוטלות ההלוואותב� המכריע שלרו


בקרב הערביות נית� .  החליטו על אופ� השימוש בהלוואה לבד�) נשי
25(מרבית� .  וחומרי

 . לראות השפעה רבה יותר של ב� הזוג על אופ� הוצאת ההלוואה וניהולה

 

ומדווחות כי נטל ההחזר ,  ההחזר על פני שלוש שני
ו את תקופתמרבית נוטלות ההלוואה פרס

 .   בי� ערביות ליהודיותהאי� הבדלי
 בדיווחי
 אל. סביר

 

טוענות כי לא היו א�  71%� ומדווחות כי ההלוואה היתה כדאית) 80%(מרבית נוטלות ההלוואה 

י
 ערביות נש.  א� מתכוונות לקחת הלוואה נוספת בעתיד40%. יכולות לפתוח את העסק בלעדיה

 . מדווחות כי יש בכוונת� לקחת הלוואה נוספת בעתיד ,)למעלה ממחצית הלוות הערביות(בעיקר

 

דיווחו על כוונה לעשות זאת ) 5%�פחות מ(רק מעטות מאוד , מבי� הנשי
 שלא נטלו הלוואה

א� פוחדות , ת אמרו שה� זקוקות נוספו10% ואילו  אמרו שאינ� זקוקות להלוואה45%. בעתיד

 .כנס לחובותהל
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 צרכי
 לפיתוח העסק

 

 )1�5סקאלה של  (עסקיתהווחו בוגרות הפעילות יכפי שד,  צרכי� לפיתוח העסק:10 גר�
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 "הנושרות"

נשי
 שעברו את הקורס ובכל זאת לא נכנסו לפעילות עסקית וא� לא הביעו כוונה לפתוח עסק 

 : ת להיכנס לפעילות עסקיתדירגו כלהל� את הדברי
 הדרושי
 לה� על מנ, בעתיד הקרוב

 

  *? לפעילות עסקיתשתכנסי מה דרוש על מנת :11גר� 

 

50
41

373634
29

1615

87

35

תי
חל

ת
ה
ם 

חסוך סכו
ל

הכלכל...
מצב 

ה
שיפור 

ת
חובו

מ
ה 

יציא

מי
העצ

חון 
ט
הב

חיזוק 

ת
שי

ה נפ
מיכ

ת

מקצועי
ליווי 

קורס עסקי נוסף

תי
מצב בריאו

שיפור 

שפ'
מ
ם סכסוך 

סיו

ה
אין כוונ
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 .יני� בראש העמודות ה� מספר הנשי� שענו על כל אחד מ� הסעיפי� הערכי� המצו*
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 הבחנה בי� יהודיות וערביות? כנסי לפעילות עסקית מה דרוש על מנת שת:12גר� 

 

 

 רבה יותר על צור� בעצמה בהקשר זה הוא שהבוגרות דוברות הערבית דיווחו מעני�ממצא 

 . לבוגרות דוברות העבריתבהשוואה, בתמיכה נוספת על מנת שתוכלנה להיכנס לפעילות עסקית

 

 משוב על הקורס של העמותה

אחד המרכיבי
 המרכזיי
 . מצוי�היה , באופ� כללי, המשוב על קורס ההעצמה העסקית

 . ביי
 שעלו בדברי הנשי
 היה תהלי� ההתעצמות הכללית שה� עברווהעק

 

 שהמשתתפות הרגישו שקיבלו מ� הקורססוגי התועלת  :13 לוח

 סוג התועלת
שהופקה 
 מהקורס

כלל 
 האוכלוסיה

דוברות 
 עברית

דוברות 
 ערבית

התעצמות 
 87.9% 56.7% 73.0% כללית

הכשרה 
 47.7% 28.9% 38.7% עסקית

 64.5% 43.3% 54.4% ניהול עסקי

תכנו� 
 73.8% 39.2% 57.4% ותמחור

 61.7% 35.1% 49.0% שיווק

חשיבה 
 60.7% 40.2% 51.0% כלכלית

 
קשרי

 79.4% 32.0% 56.9% חדשי

 3.7% 28.9% 15.7% אחר

 

38.10%

44.05%

36.90%

27.38%

26.19%

20.24%

16.67%

9.52%

14.29%

7.14%

10.71%

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%

יציאה ממצב של חובות קשים

שיפור במצב הכלכלי במדינה

רוצה לחסוך סכום התחלתי מסוים לפני

שנכנסת לעסק

ליווי מקצועי צמוד

תמיכה נפשית

חיזוק הבטחון העצמי

 קורס עסקי נוסף

)גירושין ,וכד'(  סיום של סכסוך משפחתי

השתפרות של המצב הבריאותי שלי או של

מטופלים במשפחה

לא מתאים לי ואין לי כל כוונות להכנס

לפעילות עסקית

אחר

יהודיות ערביות
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קרוב יש מקו
 להתעכב על העובדה כי , המדברי
 בעד עצמ
, לוחמעבר לנתוני
 המופיעי
 ב

, בקרב הנשי
 הערביות. התעצמות כלליתבוגרות ציינו את המרכיב של לושה רבעי
 מ� הלש

עליה� נשי
 השכ� , ממצא זה הוא חזק א� לא מפתיע. 90%�מרכיב זה מגיע קרוב ל, באופ� בולט

שיעור ההשתתפות הרשמי של נשי
 ( באות ממקו
 מוחלש במיוחד ה� ביחס לשוק העבודה מדובר

 50%יותר מ מעט בהשוואה ל,  בלבד17%ל סדר גודל של ערביות בשוק העבודה בישראל עומד ע

והערביות , המחקר מעלה באופ� עקבי שהנשי
 בכלל. וה� ביחס להשכלה) בקרב נשי
 יהודיות

את העובדה שלקחו אות� ברצינות , העריכו מאוד את הרמה המקצועית הגבוהה של הקורס, בפרט

משהו עבור " היציאה מ� הבית כדי לעשות עצ
, מעבר לכ�. ונתנו לה� מרצות מ� השורה הראשונה

שנבע מ� מרכיב מעצי נוס
 .  עבור רבות מ� המשתתפות בבחינת צעד מהפכניהיתה" עצמ�

המפורטי
 מעבר להשכלה בנושאי
 ,  של העמותה להעצמה כלכלית לנשי
בפרויקטההשתתפות 

איינות דיווחו שה�  מכלל המרו27%. ללימודייציאה  ה הי, ואשר קשורי
 ישירות לעסקי
לוחב

 בעקבות היתהאמרו שהיציאה ללימודי
 ) 64%(מתוכ� הרוב . נמצאות בתכנית לימודי
 כלשהי

 דרמטית במיוחד לגבי היתהבמוב� זה השפעת התכנית ג
 ". עסק משל�"ההשתתפות בתכנית 

 בעקבות ההשתתפות היתה מה� דיווחו שהיציאה שלה� ללימודי
 90%ש , המשתתפות הערביות

. היה הקבוצה) זה בסדר דוקאלאו (מרכיב חשוב שלישי . נית של העמותה להעצמה כלכליתבתכ

קט של ת בס� כל הדברי
 שקיבלו מ� הפרוי משמעותיהיתהרוב המשיבות ציינו שהקבוצה 

הקשר בי� , בתו
 כשנה וחצי מתחילת התהלי�, ע
 זאת). 5 מתו� 4הדירוג הממוצע היה (העמותה 


 ע
 רישות עסקי  דיווחו שיצרו�3%פחות מ  .הוא בעיקר חברתי, י
כאשר הוא מתקי, הנשי

 . אות� עמיתות

 

 חונכות עסקית

 
חלק לא קט� של הנשי
 הביעו רצו� לקבל יותר מידע במספר נושאי
 ממוקדי
 הקשורי


"  לבוגרותשרותי
"הבמסגרת ,  ג
 בהמש� הדר�להנת�נושאי
 אלה בהחלט יכולי
 . לעסקי

יעו� עסקי פרטני לפי אזורי , ת עסקיותא
 באמצעות חממו, לכלית מפתחתשהעמותה להעצמה כ


 109). כל הנושאי
 הללו מצויי
 בטיפול ובפיתוח מתמיד בעמותה('  וכדעתו�, כנסי
, מגורי

דווחו כי לקחו חונכות ,  מכלל המשיבות בסבב הראיונות השני53%שה� , נשי
 מכלל הנסקרות

 בקרב 48.6% לעומת 58%(ב היהודיות מעט גבוה יותר שיעור� בקר. עסקית בתו
 הקורס

,  מ� הערביות מתכוננות לקחת חונכות בעתיד35%נית� לראות כי , לעומת זאת). הערביות

התועלת הממוצעת שדווחה מהחונכות .  בלבד מהיהודיות7.2%זאת לעומת . לכשיפתחו את העסק

משו
 שהיא " חונכות משולבת"נה החונכות העסקית מכו.  דרגות אפשריות5 מתו� 4נעה סביב 

כאשר העמותה , )מטי(באמצעות מרכז טיפוח יזמות , ת"מסובסדת באחוז גבוה על ידי משרד התמ


, בפועל.  למש� חמש פגישות, להעצמה כלכלית לנשי
 מממנת את ההשתתפות העצמית של הנשי

בעקבות , 2005 פברואר מחודשהחל נפסקה החונכות המשולבת הניתנת בסו� תהלי� הליווי 

שהמשרד � 18,000,000מתו� ס� של , האז�על מנת לסבר את . ת"הקפאת הסבסוד של משרד התמ

� 800,000הובעה נכונות להקדיש , י
"לחונכויות עסקיות דר� המט 2006בתקציב הקצה   
לנשי

. להעצמה כלכלית באופ� ספציפישמקבלות הלוואה עסקית באמצעות העמותה
5

על , יחד ע
 זאת 

                                                 

5
 )'06יולי , איילת אילני, תקשורת בעל פה(ת "הסיכו� הושג בפגישה של נציגות העמותה ע� נציגי משרד התמ 
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הועבר ולכ� בפועל בוגרות שו
 חלק מ� הסכו
 הזה לא , 2006 נכו� ליולי דיווח העמותהפי 

  . מזה שנה וחציאו יעו� עסקי הקורסי
 לא מקבלות שירותי חונכות 

 

 קבוצתיהליווי ה

רוב� . קורסכהמש� לת� י דיווחו שהשתתפו בלווי הקבוצתי הנ)75%(מ� הבוגרות לושה רבעי
 כש

הדבר . מ� המפגשי
) 15%(עד בינונית ) 51%(הביעו שביעות רצו� גבוהה הגדול של המשתתפות 

. התעצמותהמובהק ביותר שלמעלה ממחצית המשתתפות דיווחו שהפיקו מ� המפגשי
 היה 

וכ�  נשי
 האחרות שעברו את� את התהלי� התיי
 ע
חברהודגשו הקשרי
 ה זה הקשרב

היוזמות העסקיות ונכונות� להציע ההתמצאות שלה� בפרטי , האכפתיות הרבה של היועצות

)  מ� המשיבות40%(שיווק ידע בנושאי מרכיבי התועלת הנוספי
 שדווחו היו . עניניי
פתרונות 

ידע בנושא , )30%(התמודדות ע
 ההוצאה לפועל , )34%(פתרו� בעיות נקודתיות , )38%(תמחור ו

מרכיב ). 26%(ביורוקרטית  והתמודדות )27%(שיפור המיקוד , )27%(מיסוי והנהלת חשבונות 

  ).20%( היה התרשתות בתדירות הנמוכה ביותרהתועלת שדווח 

 

ולכ� הרגישו מיד בסו� הקורס עסק פתחו לא נשי
  שהיתהסיבה שכיחה לאי הגעה למפגשי הליווי 

דיווחו שלא יכלו להגיע בגלל עומס העבודה הביתית לא מעטות נשי
 , לחילופי�. שאי� טע
 להגיע

חלק קט� יותר אמרו שהיו . )חולה בביתאו אד
 ה / ילדהמצאות לילדי
 או סידור העדרבעיקר (

. המפגשי
מתקימי
היו ג
 נשי
 שטענו שלא ידעו מתי .  או בעבודה שכירהבלמודי
עסוקות 
6
  

 

מספר  .מ� המשיבות 37% נעשו על ידי ,מעבר למפגשי
 הקבוצתיי
, פניות אישיות למלווה


בנושאי
 עסקו ע
 המלוות האישיות השיחות  . אלה נע בי� אחת לשלושהשיחות השכיח במקרי

 
 ההתיעצותאול
 , ) ניהול וביורוקרטיהבעניניבקשת מידע , מיסוי, תמחור, כגו� שיווק(נקודתיי

מת� אוז� קשבת , מת� עידוד כללי,  להיות הוליסטית וכללה עזרה בגיבוש רעיו�עצמה נטתה

והפניה למומחי
   מעבר לנושא העסקי הצרבהתלבטיותו� יע, במצבי
 של בעיות משפחתיות


הנועצות הביעו שביעות , על פי רוב. ות המשפטיות המתנדבות ע
 העמותהבה
 היועצ, נוספי

 . רצו� גבוהה מ� השיחות האישיות ע
 המלוות

 

 וגרות בסו� התהלי�המצב הכלכלי והכללי של הב

 להכנסת ,הקוד
 המובא בפרק ת המחקר הסטטיסטי של אוכלוסייבתאורכפי שנית� לראות 

, דבר זה נכו� במיוחד בקרב נשי
 יהודיות.  משקל מכריע בהכנסה של משקי הבית,הנשי
 מעבודה

 . הוריות בקרב� גבוה מאוד� החדששעור

                                                 

6
יש לציי� כי נשי� רבות מחליפות תדיר את מספרי הטלפוני� הניידי� שלה� או , בעניי� תלונות על תקשורת לקויה 

ולכ� ג� במהל� המחקר נתקלנו לא אחת בקשיי� לאתר נשי� ולשמור את� על , ביתי מנותק באופ� תדירשהטלפו� ה
 .קשר
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 תעסוקה

מתו� האחוז , יתר על כ�. מרבית הנשי
 עדיי� לא משתתפות בכוח העבודה בשכר, בתו
 התהלי�

כא� יש לזכור כי על פי וג
  (רק מיעוט קט� מועסקות במשרה מלאה, � משתתפותהנמו� יחסית שכ

 .)להעסקה פוגעניתה� נתונות נמו� והפרופיל החברתי רבי
 הסכויי
 ששכר� 

 

 * לפי שייכות לקבוצת לאו�עבודה שכירה :14 לוח

 ערביות יהודיות כללי שכירה

 17% 33%49% כ�

 83% 51% 67% לא

  .ני� ה� מתו� הקבוצה הלאומיתיאחוזי� המצוה* 

 

 

 *משרההק� יה :15 לוח

 ערביות יהודיות  כללי היק� משרה

 4% 10% 7% משרה מלאה

 5% 20% 13% חצי משרה או מעט יותר

 2% 1% רבע משרה

 

 6% 6% 6% פרוייקטי
/ לפי שעות 

 83% 51% 67% לא מועסקות

 .חס לקבוצה הלאומיתה� בי, שוב, האחוזי� בעמודות של יהודיות וערביות*

 

 

 

 יהודיות,  משרההק� השתתפות בכוח העבודה לפי :13גר� 

 

  

 

 

 

 

-

משרה מלאה

11%

חצי משרה או מעט יותר

22%

רבע משרה

2%

פרוייקטים  לפי שעות /

7%

לא מועסקות

58%
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 ערביות, משרהה ק�יה השתתפות בכוח העבודה לפי :14 גר�

 

ערביות  - תעסוקה לפי היקף משרה

לא מועסקות, 79%

רבע משרה,

משרה מלאה, 4%
חצי משרה או מעט יותר, 5%

לפי שעות / פרוייקטים, 6%

 

 

 

 

 תארי� תחילת ההעסקה

לפני שהחלו לעבוד בשכר עוד  דיווחו 12%, מכלל הנשי
 שהיו מועסקות בעת ראיו� המעקב

 .   דיווחו כי הצטרפו אל מעגל המועסקות במהל� הקורס או אחריו14% ואילו הקורס

 

, 20%דיות הצטרפו אל מעגל ההעסקה בקרב היהו: יחסי
 אלו נשמרי
 ג
 בקבוצות המוצא

ובקרב הערביות שיעור הנשי
 שהיו מועסקות ,  שהעסקת� החלה עוד לפני הקורס18%�לבנוס� 

 .  נשי
 נוספות9% ובסיומו הצטרפו 8% היה עוד לפני תחילת הקורס

 

 הכנסות הנשי
 מעבודה

שכ� , חס בזהירות רבה להכנסות של נשי
 מעבודה יש להתי בנוגעבסעי� זהאל הנתוני
 שיוצגו 

 מ�  רבע כלומר, 195 מתו� 49רק . מאודשיעור הנשי
 שהסכימו לענות על שאלה זו היה נמו� 

 
 . ו על השאלה שנגעה להכנסה שלה� מעבודה שכירהשהשיבו על שאלו� המעקב ענהנשי
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 * מבי� אלה שדיווחו שה� מועסקות–הכנסות מעבודה  :16 לוח

 ערביות יהודיות כללי הכנסה

 6% 5% 5% אי� הכנסות

 18% 7% 10% 1000עד 

2000�1000 22% 21%24% 

3000�2000 29% 31% 24% 

4000�3000 22% 19% 29% 

 0% 17% 12% 4000מעל 

 ,כלל המועסקות(נטית זי� ה� מתו� קבוצת המועסקות הרלוהאחו •
 .)ערביות מועסקות/  יהודיות                 

 

, יחות עבור עבודת� עומדות על רמות הכנסה נמוכות מאודהנשי
 המרו, 7 לוחכפי שנית� לראות ב

 . בית או יחידות של משקי עקריותבעיקר בהתחשב בעובדה שרוב� הגדול מפרנסות 

 

יחס כי שוב בגלל מיעוט העונות יש להתא
 , מסתמ� רוש
 אופטימי לאור� התקופההשוואה ב

 לא 37%אצל .  חלה ירידה ברמת ההכנסה10%אצל , מתו� הנשי
 שענו על השאלה. אליו בזהירות

ברמת ההכנסה מעבודה עליה  הנותרות חלה למעשה 52% ואילו אצל חל שינוי ברמת ההכנסה

 .  לה� כשנכנסו לתהלי�היתהשביחס לרמה 

 

 קצבאות

49% 
שיעור� דומה בקרב שתי קבוצות . ווחו על ירידה ברמת הקצבאותיד)  נשי
96( מהנשי

 . האוכלוסיה

 

גבוה יותר היה שיעור� של היהודיות ,  נשי
 שדווחו כי חוו קיצו� ברמת הבטחת ההכנסה31מתו� 

 ).  ערביות12.1%לעומת ,  יהודיות18.6%(

 

  הקיצו� בקצבאות והסיבות המובילות לכ�:17 לוח

?הא
 חלה ירידה  ערביות יהודיות כללי 

 48.6% 49.5% 49.0% חלה ירידה

 29.0% 28.9% 28.9% לא חלה ירידה

 :הסיבה
   

קיצו� בהבטחת 
 12.1% 18.6% 15.2% הכנסה

 0.9% 4.1% 2.5% פתיחת עסק

 0.0% 0.0% 0.0% עבודה שכירה

 15.0% 21.6% 18.1% אחר

 

 : גובה קצבה ממוצע לפני הקיצו�

� 2,060   – כללי   

� 2,086  –יהודיות   

� 2,039 –ערביות   
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 :גובה קצבה ממוצע לאחר הקיצו�

� 1,187  –כללי   

� 1,160  –יהודיות   

� 1,206 –ערביות   

 

 ההכנסה הכוללת של משקי הבית

 על מתקיימי
כל השאר ,  �6,000 מהכנסה שעולה על מתקיימי
בעוד שכחמישית ממשקי הבית 

הרי , כשאנו קוראות את הנתוני
 בהתחשב בגודל הממוצע של המשפחות. הכנסות נמוכות יותר

 . שמשקי הבית של הנשי
 הערביות באופ� מיוחד סובלי
 מהכנסה נמוכה מאוד

 

  בי� יהודיות וערביותבחנה ה: הכנסות משקי הבית:15 גר�

 

 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

ערביות 

יהודיות 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

+1000-20002000-30003000-40004000-50005000-60006000עד 1000

יהודיות 

ערביות 

 

 

כשנה וחצי מאוחר , בי� שלב הכניסה לתהלי� לשלב הסיו�הבית של הכנסות משקי השוואה 

ברווחה הכלכלית של משקי  הדרדרותה במקרה של כשליש מ� המשתתפות חלמעלה ש, יותר

 לה
 בתחילת שהיתההכנסה שמרו על רמת ה ממשקי הבית 35%� ו חל שיפור21%אצל , הבית

 .) מ� הנשאלות לא השיבו על שאלה זו14%(התהלי� 
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 שינוי ברמת ההכנסות של משקי הבית לאור� התקופה :16 גר�

השינוי שחל ברמות ההכנסה של משקי הבית בין 

התקופות

7%
11%12%

35%

13%
7%

1%

הידרדר

ביותר מ

 ₪ 2,000

הידרדר

בקרוב ל

₪ 2,000

לחודש

הידרדר

בכ

₪ 1,000

לחודש

ללא

נוי שי

שיפור

של עד 

 ₪ 1,000

שיפור

של עד

 ₪ 2,000

שיפור

של

למעלה

מ 2,001

 

 

  ההתמודדות הכלכלית שלה�יכלתהערכת הנשי
 את 

ורק " לא מסתדרת"או " קשה"רוב מכריע של הנשי
 ענו " ?אי� את מסתדרת כלכלית"לשאלה 

 שמצב�,  הנשי
 הערביותדוקא לראות כי מעני�בהקשר זה . )17גר� ' כ (כשליש אמרו שמצב� סביר

ושל גודל , של השתתפות בכוח העבודה בשכר, קרי במדדי
 של הכנסה משפחתית" (האוביקטיבי"

 כי ההסבר לכ� יתכ�. פחות נוטות להערי� כי מצב� הכלכלי בלתי אפשרי,  קשה יותר)המשפחה

 משמעותית יחסית לרמת כהשל האוכלוסייה הערבית בישראל נמורמת החיי
 שעובדה בטמו� 

 של המצב הכלכלי היא תמיד סוביקטיביתהערכה והרי ייה היהודית החיי
 של האוכלוס

מרכיבי
 נוספי
 שיכולי
 להסביר את הממצא טמוני
 בעובדה . התיחסותבהשוואה לקבוצת 

 הפרופיל תאור' ר(בקרב הערביות יש יותר דירות בבעלות , בשל החיי
 בקהילות כפריותש

של תמיכת המשפחה גבוהה יותר ב� זמינות  וכמודיורופחות צפיפות ) הקוד
פרק הסטטיסטי ב

 . בעיקר א
 ה� מגדלות ילדי
 לבד�,  נשי
 החיות בעירשלעתי
 קרובות חסרה בקרב, המורחבת

 

 

  הבחנה בי� יהודיות וערביות: להסתדר מבחינה כלכליתיכלת�הערכת הנשי� את  :17גר� 

 

36%

49%

12%

39%

55%

6%

לא מסתדרתקשהסביר

יהודיות

ערביות

 

 

. ומר בכניסה לתהלי� ובסיומוכל, נשאלה בשני הראיונות" ?כיצד את מסתדרת כלכלית"השאלה 

לא חל שיפור דרמטי בית והמשקי של חלק מ ברמת ההכנסות הדרדרותלמרות שחלה מסתבר ש

 להסתדר כלכלית שהיכלתבוגרות הקורסי
 לא בהכרח הרגישו ,  ההשתכרות של הנשי
ביכלת
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 מעט יותר ממחצית הנשי
 נתנו תשובה" ?כיצד את מסתדרת מבחינה כלכלית"לשאלה  .פחתה


 )מתו� שלוש אפשריות (בדרגה אחתנתנו הערכה גרועה  20%�כ, זהה לזו שנתנו שנה וחצי קוד

 . כרבע מ� המשתתפות השתפרה במקצת להסתדר כלכלית של היכלתתחושת ואילו 

 

          כולל ,  שינוי לאור� התקופה– להסתדר מבחינה כלכלית יכלת�הערכת הנשי� את  :18גר� 
 לערביותהבחנה בי� יהודיות 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

שיפור בשתי דרגותשיפור בדרגה אחתללא שינויהרעה בדרגה אחתהרעה בשתי דרגות

כללי

יהודיות

ערביות

 

 

  ההתמודדות הכללית שלה�יכלתהערכת הנשי
 את 

השתנו לטובה או לרעה ) מלבד המצב הכלכלי (באופ� כלליהא
 חייה� כאשר הנשי
 נשאלו 

 . שינוי קל לטובה שבאופ� ממוצע הנשי� חווהתוצאה היא , בהשוואה לשלב כניסת� לתהלי�

 

 על סול
 יקשו מ� הנשי
 לדרג את עצמ� ביכלת של סוביקטיביתשתי שאלות נוספות של הערכה 

שאלות אלה נשאלו בנוסח זהה בראיו� הפותח .  דרגות ביחס לנקיטת יוזמה וביחס להצלחה10של 
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 היהודיותהדירוג העצמי של המשתתפות , התוצאה היא שבהשוואה בי� התקופות. ובראיו� המשוב

המשתתפות העצמי של  רוגישהדבעוד , במחצית הדרגה בממוצעירד ביחס לנקיטת יוזמה 

לא חל שינוי דרמטי בא� אחת  ס� הכל נית� לומר כי). פחות ממחצית הדרגה(עלה קלות הערביות 

 .  לנקוט יוזמהליכלתבתפיסה העצמית בכל הנוגע משתי האוכלוסיות 

 

 ועוד )דרגה אחת בממוצע (היהודיותהדירוג העצמי ביחס להצלחה עלה מעט בקרב , לעומת זאת

ממצא זה מצטר� לרוש
 המצטבר והעקבי העולה ).  דרגות בממוצע1.7 (רביותהעיותר בקרב 

 בסכוייששיפרה את אמונ� ,  חיובית של התעצמותחויה עברו בפרויקטשהמשתתפות , במחקר

לנושא העסקי ותכונות הקשורות אליו מצרי� תהלי� ארו� א
 כי התרגו
 המיידי , ההצלחה שלה�

 . יותר
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 ית והתעצמות כלכליתהקשר בי	 התעצמות כלל 
 

תו� , הפרק הנוכחי מתבסס בעיקר על סיפורי החיי
 של הנשי
 שרואיינו בראיונות העומק


 מתמקד בקשרי
 השוני
 והמורכבי
 שמתקיימי
 בי� הנתוח. השלמות מ� השאלוני
 המובני

 . התעצמות כללית וכלכלית

 מתו� הביתעבודה המכלול של יתרונות וחסרונות הכרוכי� ב

וזאת למרות שרק מיעוט� מקבלות שכר עבור , הנשי
 שהשתתפו במחקר ה� נשי
 עובדותכל  

א� יש בה ג
 מרכיב יצרני , העבודה הביתית של הנשי
 היא ברובה עבודה של מת� שירות. עבודת�

פוטנציאל ההמרה של העבודה הביתית של נשי
 לשכר הוא . הקבוצות השונות�שמשתנה בי� תת

אול
 כדי להבי� בצורה מלאה את , ו� היזמות העסקית בקרב אוכלוסייה זולמעשה הבסיס של רעי

 . יתרונות וחסרונותסיכויי המימוש שלו יש לתת את הדעת על מכלול של 

 

 היתרונות של מיקו
 העסק בתו� הבית

כמחצית מ� היוזמות . הזמינות היחסית של הכישורי� והכלי� הדרושי�יתרו� ברור אחד הוא  •

, בישול והגשה של מזו�( על ידע קיי
 וכשרו� שנרכש כחלק מ� העבודה הביתית ווחו נשענוישד


או כשרו� מכירות ויחסי ציבור במקרה של , קישוט ועיצוב, טיפול בילדי
, תפירה ותיקוני

, אמנ
 בכל אחד מ� התחומי
 הללו נית� ורצוי לרכוש השכלה פורמלית). חנויות ביתיות

 
אלא שהתחו
 עצמו נגיש לנשי
 ג
 , ה היא הכרחיתתעוד) למשל משפחתוני
(ובחלק

נשי
 נוטות להרגיש בטחו� בתחומי
 , בשל חלוקת העבודה המגדרית הנורמטיבית. בלעדיה

�אל�בעיקר כשהעבודה מתבצעת במסגרת יחסי
 פני
, אלה
. לכלכלה הביתיתבדומה , פני

, בת המציאותחויפורמלית אמנ
 מרות או קוסמטיקה הכשרה בתחומי
 נוספי
 כגו� סַ�

 . זמינה יחסית לנשי
 מעוטות השכלה והכנסהאול
 היא 

•  
לגייס את בני  נית�  ובעובדה שבמקרי
 רבי
 של שכירת מקו�בחסכו�יתרונות נוספי
 כרוכי

כגו� משלוחי
 לבתי הלקוחות או עזרה מזדמנת בתקופות של (המשפחה לעזרה חלקית 

 היתהחדר שנית� להפכו לחנות או לחדר עבודה עצ
 הזמינות של , במקרי
 מסוימי
. )עומס

 א
 ,אישה חרדית, לדוגמא. המרכיב המכריע שקבע הא
 אישה נכנסה לפעילות עסקית

עד שכמה ) תפירה של חלוקי
 לנשי
 חרדיות(לתשעה חיכתה ע
 מימוש הרעיו� העסקי שלה 

 מופיעי
 שיקולי
 אלה. לא היה לה מקו
 למכונת תפירה בביתש משו
, יתחתנומילדיה 

נשי
 שגרות . כמו טיפולי גו� ופני
, ביתר חריפות במקרי
 של עסקי
 שכרוכי
 במת� שירות

. ג
 את חוסר האטרקטיביות של מיקו
 הבית, מעבר לצפיפות הדיור, בשכונות עוני מציינות

שכוח הקנייה , מגביל את טווח הלקוחות שלה� כמעט לחלוטי� לתושבות השכונהדבר זה 

 . כתחילהשלה� קט� מל

 התמרו� שלה� בי� יכלתמקל מאוד על המיקו
 של העסק בתו� הבית , עבור נשי
 רבות •

 . בעיקר א
 יש לה� ילדי
 קטני
 שצריכי
 השגחה, העבודה הביתית לעבודה בשכר

לספוג את תקופות השפל בפעילות העסקית מיקו
 העסק בתו� הבית מאפשר לנשי
 , ואחרו� •

 .  ביתר קלות
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 יש במיקו
 העסק בתו� הבית חסרונות ברורי
 , תכנגד היתרונו

כפי שנית� ללמוד מ� הביטוי .  והשקיפות של העבודההעמימותאחד החסרונות הברורי
 הוא  •

עבודה ביתית של נשי
 סובלת , "נשי
 שלא עובדות"והביטוי הנלווה אליו " נשי
 עובדות"

 משתתפת בשוק העבודה בערבית למשל הביטוי לאישה שאינה. באופ� כרוני מחוסר הכרה

מחקרי
 מ� העול
 מראי
 כי השקיפות של . )����ة ("יושבת בבית" היא :הוא חרי� במיוחד


גורמת לכ� שג
 כאשר , בעיקר נשי
 שבאות מקבוצות מוחלשות, העבודה הביתית של נשי

ארנריי� וראסל  ( ולכ� בלתי חשובהמשנית, כזמניתעבודת� מובנית , ה� עובדות תמורת שכר

אלא ג
 , מה שמשפיע ישירות לא רק על שכר� הנמו�, )Mohanty, 1999; 2006 ,וכשילדה

 . מגביר את הניצול שלה�

העבודה לא מוערכת בגלל חלק מ� המרואיינות התלוננו ש, כתוצאה מ� הבעיה הראשונה •

אישה שפתחה מספרה סיפרה שלקוחות הרגישו , לדוגמא. המיקו� של העסק בתו� הבית

לקבל , ציפו לשל
 פחותה� . פחות בגלל שנעשתה במספרה ביתית" שווה"� שהתספורת שלה

. מכבדות את זמנהה� כ� שהיא הרגישה שאי� ,  ונשארו מעבר לזמ� התספורת, וכיבודארוח

נשי
 אחרות התלוננו שבני המשפחה שלה� לא מעריכי
 את העבודה כל עוד היא מתבצעת 

ת היציאה שלה� אל מחו� לבית כהישג מרכזי היו נשי
 שהגדירו א, לחילופי�. בתו� הבית

ודיווחו שבני המשפחה התחילו להערי� אות� יותר מאז שה� יוצאות לעבוד או א� ללמוד 

 ).בקורס של העמותה(

•  
עסקי
 שממוקמי
 בתו� הבית . קושי מיוחד לגבות שכר ממכרות וקרובות משפחהקיי

לקוחות מתו� מאגר הקרובות על , לפחות בשלבי
 הראשוני
, מתבססי
 לעתי
 קרובות

 שרותי
נשי
 התלוננו על כ� שקרובות ואפילו שכנות מצפות לקבל . י
 הטבעי/והמכרות

. דבר שלעתי
 קרובות משתק את כושר הנזילות שלה�, בהנחות מופלגות או מוצרי
 בהקפה

 אות� נשי
, המרואיינות א� ציינו שכשה� רוכשות מוצרי
 דומי
 מחנות בעיר או מעסק זר

 .  וא� מתמקחות פחות,מזומ�, עצמ� משלמות מחיר מלא

מצמצ� אות� לשוק המיקו
 של העסק בבית , במקרה של נשי
 שגרות בשכונות עוני, כאמור •

 .ושכוח הקניה ההתחלתי שלו קט�ביוזמות דומות רווי שהוא בדר� כלל , או המקומי/האתני ו

ה
 מסתמכי
 על מטבח ביתי כמעט שכל עוד ,  ספציפית מתעוררת במקרה של עסקי מזו�בעיה •

 .  גדולי
בהקפי
שיווק שמונע דבר , משרד הבריאותבלתי אפשרי לקבל עבור
 אישור מ

מחזור חיי העבודה של , בגלל האחריות הראשונית שלה� לגידול הילדי
 וניהול משק הבית •

, די�שעות הלימודי� של הילכמו , במרכיבי
 מחו� לשוק העבודהנשי� תלוי בצורה מוגברת 

מספר נשי
 . או משברי� של אנשי� שוני� במשפחה, מחלות, ס"חופשות הילדי� מביה

שבה ה� נאלצו להוריד ,  תקופה של לח�היתהשרואיינו בספטמבר העידו שחופשת הקי� 

לעומת נשי
 מ� המעמד . למינימו
 את הפעילות העסקית שלה� או לא להגיע למקו
 העבודה

נשי
 מרקע כלכלי מוחלש לא יכולות , ת לעבודה רציפההמשלמות כדי להתפנו, הבינוני

שהעידה , אחת הדוגמאות הדרמטיות הייתה של א
 לעשרה ילדי
. להרשות זאת לעצמ�

אישה . כשומרת של ילדי
 חולי
 או של תינוקות שזה א� נולדו, שהיא יוצאת לעבוד בלילות

". גישי
 שאני לא כא�כמעט לא מר"זו ציינה בסיפוק שזוהי עבודה טובה משו
 שילדיה 
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 לא האשה, פעמי
 בשבועעד ארבע בתדירות שיכולה להגיע , לאחר משמרות הלילה שלה

 .ילדי
 שלה עצמהטיפול באלא חוזרת לעבודות הבית ול, הולכת לישו�

אישה אחת למשל . רצ� בלתי פוסק של עבודהמיקו
 העסק בתו� הבית יוצר , לעתי
 קרובות •

היא רצה כל שעות היו
 במדרגות , ת בקומת הכניסה לביתהתיארה שכאשר הייתה לה חנו

.  השקיפות של עבודת הנשי�בעית המש� ישיר של הנהנקודה זו . בי� מטלות הבית והחנות

ולכ� הדרישות מה� אינ� , ה� לא עובדות כל עוד אינ� נמצאות מחו� לבית, בעיני בני משפחת�

קרי , יות שקיימות עוד לפני פתיחת העסקמצב זה עלול ליצור אינטסיפיקציה של בע. פוחתות

לשאלה הנוגעת למצב העייפות , 4 בפרק שצוי�כפי . ועייפות כרונית,  פרטיותהעדר, בדידות

, ברוב המקרי
.  מ� המרואיינות במדג
 המלא השיבו שה� עייפות באופ� קבוע44%, שלה�

רק בודדות , מילולי הבתאור. העיפות היא תוצאה של עומס רגשי יותר מאשר של מאמ� פיזי

" בלח� נפשי] אני נתונה"[השתמשו במלי
 בעוד שרבות , ייחסו את עייפות� למאמ� גופני

ר קבוע תחושת הלח� נובעת ממחסו. �עייפותמרכזיי
 ל כגורמי
  עומס רגשי וחרדהארויות


הכולל לא רק , מ� הרצ� הבלתי פוסק של מטלות שעליה� לבצעו בכס� לקניית דברי
 נחוצי

.  לניהול משק בית ומשפחההנלויתאלא ג
 את כל הביורוקרטיה , תחזוקת הבית והבישולאת 

 
חלק מ� הנשי
 אמרו שהעייפות גורמת לה� לרמה גבוהה של עצבנות ולתקשורת גרועה ע


וכמה , מספר נשי
 אמרו שאינ� מסוגלות לקו
 בבוקר או שה� לוקחות כדורי מר�. הילדי

 . בדכאו�מתוכ� א� ציינו בפירוש שה� 

 

יהודיות ,  היה מוטיב מרכזי מאוד בנרטיבי
 של חלק מ� הנשי
,למעשה, הצור� לצאת מ� הבית

בלשונה . היציאה מ� הביתנשי
 חזרו והדגישו את החשיבות הסימבולית והפרקטית של . וערביות

פשוט , אני יוצאת החוצה אני פורחת", אישה יהודיה מעיר קטנה בצפו�, המרואיינותשל אחת 

. היציאה מ� הבית מתחילה מ� הקורס עצמו,  עבור חלק לא קט� של הנשי
".ברירת מחדל

בלתי במקרי
 קיצוניי
 זו הייתה אחת ההזדמנויות הראשונות שלה� להתנתק ממעגל עבודה 

דבר זה היה נכו� .  ולצאת למספר שעות של חברותא משמעותיתלהתלבש יפה, פוסק בתו� הבית

אול
 ג
 נשי
 , המטופלות במספר רב של ילדי
, ביות והחרדיותלחלק גדול מ� הנשי
 הער

חשוב לסייג ולומר כי נשי
 בעלות הו� אנושי גבוה יחסית נטו לא . לא מעטות ציינו אותואחרות 

לא הביעו כל בגיל מבוגר מחבר העמי
 גרו ישהנשי
 , לדוגמא. לסבול מכמיהה לצאת מ� הבית

השתתפות במרחב הציבורי , אר�שגדלו בלק מ� היהודיות כמו עבור ח, עבור�.  בנושאבעייתיות

במקרה הספציפי של נשי
 שהיגרו  .הייתה דבר כה מוב� מאליו שהיא כלל לא עלתה בשיחה

ההגירה יצרה מצב מורכב שבו מחד גיסא ה� חוו  ,ממדינות חבר העמי
 כשכבר היו בוגרות

עובדות , אקדמאיות לפועלות� סמיהפכו מעובדות אקדמאיות או (מוביליות תעסוקתית כלפי מטה

 משמעותית בתנאי החיי
 עליהההגירה לישראל חוללה , מאיד� גיסא). או פקידות פשוטות, נקיו�

 . סבלו מעוני יחסית לאוכלוסייה המקומיתשעדי�למרות , החומריי
 שלה�

 

� רונות הכרוכי
 בעבודה מתומכלול המורכב של יתרונות וחסאחת המסקנות העולות מעיו� ב

כיו
 דיו� . הבית היא שיש לשקול בכל מקרה לגופו את העלות והתועלת של שכירת מקו
 נפרד

 ויש לשוב ולשקול אותו  במסגרת המפגשי
 ע
 מנחות ההעצמה,כזה מתבצע כבר במהל� הקורס

לעתי
 קרובות נשי
 מודעות . ע
 כל אישה בנפרד כשהיא נכנסת לפעילות עסקית ממשית
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ו� הבית ובכל זאת נשארות משו
 שה� פוחדות להיכנס לחובות שיהיו למחירי
 של עבודה מת

א
 , כא� המקו
 להדגיש א
 כ� את חשיבות הסיוע החיצוני. כרוכי
 בשכירת מקו
 מיוחד לעסק

במסגרת חממה עסקית או יוזמה (באמצעות הקלות במסי
 או באמצעות אספקת מקו
 מסובסד 

 .  של נשי
לעסקי
 זעירי
, )דומה של הרשות המקומית

 הלוואות

 ואילו וואות מ� הבנק מאשר מקרובי משפחהחלק מ� המשתתפות העידו כי ה� מעדיפות לקחת הל

, בדיקה של סיפורי החיי
 בכל אחד מ� המקרי
 העלתה שבאופ� עקבי למדי. להפ�אחרות העידו 

�הדבר שיק� את מידת החוזק או החולשה של הסטטוס החברתי
שג מו. משפחתי של אות� נשי

 לבי� הסטטוס החברתי להלואותשיעזור להבי� את משמעות הקשר בי� הגישה ,  שימושיתאורטי

חליפי� : שהגישה האנתרופולוגית מחלקת לשלושה סוגי
 עיקריי
, של הנשי
 הוא מושג החליפי�

 . מאוזני� או שליליי�, מוכללי�

 

 מוגדרת באופ� מדויק וצריכה או הלוואה, רותיש, ה
 מצב בו התמורה עבור מוצרחליפי� שליליי� 

דוגמאות לכ� ה� קניית מוצר בחנות או נטילת .  או תו� פרק זמ� שנקבע מראש,מידית להנת�

מאחר . לעסקהעדר של יחסי
 קרובי
 בי� הצדדי
  המיצגת" שליליי
"המילה .  הבנקהלוואה מ�

 בצורה להקבעהאמו� הוא מינימלי ולכ� התמורה צריכה , שהצדדי
 אינ
 מכירי
 זה את זה

על פני , המוגדר בערכי
 מספריי
 מוחלטי
, נשי
 מסוימות מעדיפות את החוב לבנק. מפורשת


שכ� המשפחה היא זירה של ,  מספריי
לממדי
שלעתי
 קרובות גולש אל מעבר , החוב לקרובי

 רבות מ� הנשי
 שהעידו שה�, לא במקרה. יחסי
 אינטימיי
 ושל מחויבויות בינאישיות מורכבות

מעדיפות הלוואה מ� הבנק ולא מקרובי
 היו בעלות סטטוס נמו� ביחס למשפחה המורחבת 

חלק מ� הנשי
 הללו היו גרושות או . וידעו שלא כדאי לה� להסתמ� יותר מדי על המשפחה, שלה�

באחד הראיונות . א� פגיעות בתו� המשפחה היא לעתי
 ג
 מנת חלק� של נשי
 נשואות, אלמנות

כדי לפתוח עסק לניקוי , ואה שהוריה יכלו ורצו לתת לה הלוואה לרכישת רכבסיפרה אישה נש

. א� בעלה התעקש על הלוואה מהעמותה ואסר עליה לקחת כס� מהוריה, שטיחי
 בבית הלקוח

וההתנגדות שלו לכ� , גבר זה נהג להכות את אשתו ולהפעיל עליה סוגי
 נוספי
 של אלימות

 .ה עוד דר� לבודד אותה ולנטרל את תמיכת
שתבקש הלוואה מהוריה למעשה היית

 

 להחזיר הלוואה שניתנה או לשל
 עבור מוצר או התחיבותישנה אמנ
 חליפי� מאוזני� במצב של 

 והמחויבות אמו�, הכרות שקימתמשו
 , א� הדבר יכול להידחות למועד מאוחר יותר, שירות


רובי משפחה ה� בדר� כלל הלוואות כספיות מק. ההדדית משוקעת ביחסי
 חברתיי
 קרובי

אלא , התמרי� להחזר החוב אינו האפשרות של סנקציה פורמלית. דוגמא לחליפי� שכאלה

 לאחרי
 מצויה במצב חברתי שחייבתאישה (סימבוליות שונות של המחויבות �השלכות חברתיות

 
  בסיסי בי� הקרובי
 אושויו�חליפי� מאוזני
 מתקיימי
 במצב של ). ולהפ�רגיש כלפיה


ושלא� , בה
 ברור לכל הצדדי
 שכל אחד מה
 עשוי להזדקק לאחר בשלב זה או אחר, החברי

הנשי
 שהעידו בראיונות שה� מעדיפות לקחת הלוואות .  יותר מאשר לאחרהרבהאחד אי� 

 ושחוו את נשי
 שחשו שה� במעמד חברתי טוב, ללא יוצאת מ� הכלל, מקרובי
 ולא מ� הבנק היו

 . תהמשפחה שלה� כתומכ
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 ולכ� הוא נות� בלי שר צד אחד עשיר יותר מהאחר בעלילמתקיימי
 כאחליפי� מוכללי� , לבסו�

דוגמא מובהקת היא חליפי� בי� הורי
 . ער� בטווח הנראה לעי��לצפות שהאחר יחזיר דבר שווה


חליפי� . להחזר שווה ער� מצפי
 בה
 ההורי
 נותני
 מתנות יקרות יותר ואינ
, לילדי


.  מסמלי
 יחסי
 של מחויבות טוטלית ושל קרבה רגשית מ� הדרגה הגבוהה ביותרמוכללי

,  והמחויבות כלפיו נמשכת כל עוד החוב לא שול
 הנות� הוא שהסטטוס שלו חזק יותרהרווח לצד


זו אחת הסיבות שילדי
 שבגרו מתעקשי
 לעתי
 להפסיק לקבל כס� . לעתי
 קרובות כל החיי


ג
 לחליפי� מוכללי
 . העצמאות הכלכלית מסמלת עבור
 שחרור רגשי. ומתנות יקרות מהוריה


במסגרת . יש פ� כלכלי מובהק שמשתק� באוכלוסיית המחקר, כמו לשני הסוגי
 האחרי

כנס למחויבויות  את כל מה שיש לה� וא� מוכנות לה נשי
 רבות חולקות ע
 בעליה�,נישואי�

ושבטווח הארו� ה� , אליי
 ואינטימיי
מתו� הנחה שהיחסי
 ה
 טוט, כספיות עבור הבעל


ג
 א
 , לחילופי�. הנשי
 הללו מתבדות, במקרי
 של גירושי� או בגידות. תתמכנה על ידי הבעלי

הנורמה החברתית לא , ה� חשות שהבעל מתנהג בחוסר אחריות או שאי� אהבה גדולה בי� בני הזוג


, ו לערו� חוזה ממו� ע
 הבעלכמ',  השליליי
חליפי�'�ה מאפשרת לה� לבצע צעדי
 מתחו

� נמצא שלא מעטות ממשתתפות כ. ' וכדלסרב לחתו
 לו ערבות, בונות הבנקלהפריד את חש

אלה מבהירות דוגמאות . קט מצויות בחובות כבדי
 שיצרו הבעלי
 שלה� או בעליה� לשעברהפרוי

שיקולי
 של , 'נעת לעתי
 קרובות משיקולי
 רחבי
 יותררה הביתית מ!ישהתנהגות כלכלית בספ

שי
 בגלל הפגיעות הכלכלית הגבוהה של נ). חליפי� מוכללי
 מסמלי
 אינטימיות ואהבה(' אהבה

שמסמלת את התפיסה שהבית , )להל�' ר ('אתיקה של האהבה'קורה לא אחת שה, בתו� משפחות

 . מתהפכת ומתחילה בשלב מסוי
 לפעול נגד�, הוא מרחב מגונ�

 

 להנותלא כול
 יכולי
 ,  מצויי
 ה� בזירה העסקית וה� במשפחהלמרות ששלושת סוגי החליפי�

�נשי
 שה� מוחלשות חברתית. מ� הטווח המלא של אופציות להלוואות ומתנות 
כלכלית לעתי

מה שלא מאפשר לה� להסתמ� על הלוואות ותמיכות של , קרובות מוחלשות ג
 בתו� משפחת�

 נטילת הלוואות גדולות על –וזני
 ומוכללי
 חליפי� מא, שוב, בזירה העסקית. כס��כס� ושווה

 
רוב הנשי
 החיות בעוני נאלצות .  ה
 פריבילגיה של החזקי
–בסיס אמו� ובתנאי
 מועדפי


 על דרסטיותע
 סנקציות , קרי הלוואות קטנות בתנאי
 מחמירי
, להסתפק בחליפי� שליליי

פשרי
 להיות במצב של חוב לכ� סביר להניח שכל עוד היחסי
 המשפחתיי
 שלה� מא. חובות

 
נשי
 תעדפנה לא לקחת הלוואה , )וכל עוד הקרובי
 מסוגלי
 להלוות לה�(כלפי הקרובי

האופציה לנטילת הלוואה ללא ערבי
 מהווה הזדמנות שערכה גדול יותר מהער� , מנגד. מהבנק

יות  היא שהרציונל,לעניננוהנקודה החשובה . להתחזקות כללית של הלוות, הכספי הנקוב

, משוקעת במכלול של קשרי� ואפשרויות, המכוונת נשי� לקחת או לא לקחת הלוואה, הכלכלית

 . כולל מ� הזירה הביתית

  להתמקד בשוק האתני או המקומינטיה


, דוברות ערבית(בעיקר נשי
 מקבוצות מיעוט , מגמה בולטת בקרב חלק לא קט� מ� הנשי

). בעדה, בכפר, בשכונה(שלה� בקהל המקומי היא למקד את העסק ) חרדיות, דוברות רוסית

היתרו� של מגמה זו הוא בכ� שהנשי
 מכירות את הקודי
 ומכניסות לשימוש רשתות חברתיות 

האחת היא כוח הקנייה הקט� יחסית של : נית� לזהות לפחות שלוש בעיות מרכזיות, מנגד. קיימות

שכ� נשי
 נוטות , נתח שוק מוגבל היא מספר רב של מתחרות על השניה. השוק שאליו ה� פונות
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או ממכר , טיפולי
 הוליסטיי
, קוסמטיקה, כמו ביגוד, לפתוח עסקי
 בתחומי
 דומי
 או זהי

דבר זה מתבטא בכ� . ליחסי המסחר המקומיי
' קוד האינטימיות'השלישית היא גלישת . מזו�

,  רווח וכ� ששכנותאות ללאשלנשי
 קשה לבקש שכר או שה� נותנות הנחות מאוד גדולות ויוצ

 כפרי באזורנשי
 , לדוגמא.  וקרובות משפחה לא מזדרזות לשל
 עבור הסחורה או השירותחברות


העידו שרוב הלקוחות שלה� קונות בהקפה או מתעקשות שיורידו , שעסקו במסחר זעיר בבגדי


� לדרוש חלק� העידו שקשה לה. דבר שגור
 לה� לקשיי נזילות רציניי
, עוד ועוד את המחירי

ה� ג
 סיפרו שכאשר , מאיד�. כס� משו
 שה� מכירות את המצב הכלכלי הקשה של הלקוחות

.  ובמזומ�,ויכוחללא כל , אות� לקוחות ממש קונות בעיר הסמוכה ה� משלמות מחיר גבוה יותר

. בעיה הקשורה לסוגיה האחרונה היא מוסר תשלומי
 נמו� של מתווכי
 וסוחרי
 גדולי
 יותר

 
 לסוכני
 גדולי
 יותר שרותי
נשי
 המוכרות מוצרי
 או )  התופעההק�לא ברור מה (לעתי

כאשר .  בעל פה שחוב� ישול
בהתחיבותומסתפקות לצור� כ� , מסכימות לדחיית תשלו
 שכר�

פרקטיי
 לגבות אי� לנשי
 אמצעי
 חוקיי
 ו,  מפגרי
 בתשלו
 החובהמתוכי
בעלי העסקי
 או 


ובדר� כלל לא מסוגלות לשל
 את החובות שלה� (נקלעות לקשיי נזילות  וה� או לזרז את התשלו

כלכלית המוחלשת של הנשי
 מוחרפת על ידי שני �תופעה זו של ניצול העמדה החברתית). עצמ�

 
קית האחד הוא שחלק גדול מ� הפעילות העס.  בכלכלה הבלתי פורמליתששרשיה
אלמנטי

. ו הלקוחות מנצלי
 את החולשה הזו אצל הנשי
 והסוחרי
 אהזעירה אינו רשו
 ואינו חוקי

השני הוא שהשותפי
 החזקי
 יותר למעשה עושי
 מניפולציה ומתנהגי
 כביכול מדובר בחליפי� 

 
בעוד שלמעשה הפעילות התבצעה , )מאותה קבוצה אתנית', קרובי
'למשל בי� אנשי
 (מאוזני


חלק .  ובמועד שנקבע מראשבהק� שיש לתת עליה
 תמורה, בתחו
 המובהק של חליפי� שליליי

וע
 הסיוע המשפטי ,  עסקי
רשו
מ� המקרי
 האלה יכולי
 לבוא לפתרו� ע
 הגברת המגמה של 

 .ס למשפטי
 באוניברסיטת תל אביב"שנית� לבוגרות העמותה דר� הקליניקה של ביה

 אתיקה של אהבה

 העבודה שלה� חווית רבות ממשתתפות המחקר חושבות על, כמו נשי
 בחברה הישראלית הרחבה

 
 של חיי תאורי
בראיונות חזרו ועלו . affective exchangeבמושגי
 של חליפי� רגשיי

או , בבנק,  עבודה בטיפול בילדי
ארויתבי� א
 הנשי
 , העבודה במושגי
 של נתינה וטיפול

 'לטיפו'ו") תתי אהבה וקבלתי אהבהנ("' אהבה'נשי
 השתמשו לעתי
 קרובות במושג . במכולת

. ' וכדלקשר ע
 לקוחות, גע לניהול הקופהוהתגאו באמו� שהמעסיקי
 שלה� נתנו בה� בכל הנו

נת תחושת ער� ומשמעות היא חשובה משו
 שנות', אתיקה של אהבה'שאני מכנה , גישה זו

משו
 שמעסיקי
 , היא טומנת בחובה מכשול ברור, ע
 זאת. ת העבודה של אות� נשי
לחווי

אות� נשי
 . מבלי לתגמל אות� על כ� כלכלית, יטות של נשי
 לתת ולהשקיענוטי
 לנצל את הלה

שכר , ג
 סיפרו על פיטורי� טראומטיי
, ת העבודה שלה� במושגי אהבה ונתינהיו את חוארוישת

 קידו
 למרות שני
 העדר ועל ) הערביי
באזורי
בעיקר (ינימו
 לעתי
 מתחת לשכר המ, נמו�

,  הקידו
 היו מספר סיבותלהעדר. ודה והשקעה רבה מצד�ארוכות של השתתפות בשוק העב

עוזבות ה� כי ,  בעבודה אחת לאור� זמ�להשאר בה� ה� שנשי
 רבות לא מצליחות שהעיקריות

 וכ� שהנשי
 המועסקות בתפקידי
 זוטרי
 ה� אלה שסופגות את דות וגידול ילדי
סביב לי

ת  הרומנטית של נשי
 את חוויהראיהבמקרי
 מסוימי
 . הקיצוצי
 העונתיי
 של שוק העבודה


ה� לא התעקשו על תנאי
 סוציאליי
 . עבודת� הובילה לכ� שעבדו תחת חוזי העסקה רעי


 .  והמעסיקי
 מצד
 לא יזמוות אחרותכגו� ביטוחי
 והטב, נאותי



 

 38 

 

 אול
 , המקור לנחיתות שלה� בשוק העבודהחשוב להדגיש שהתפיסה של הנשי
 כשלעצמה אינה

תית של הנחיתות המבנית שלה�  ביקורלראיה של רבות מה� היכלת מטשטשת את היא בהחלט

האתיקה של האהבה עשויה לפעול לרעת הנשי
 .  ומשרתת היטב חלק גדול מ� המעסיקי
בשוק

לפחות כל עוד אי� לה� שליטה על הפער בי� הרטוריקה של נתינה ובי� , במיוחד בתחו
 העסקי

 . תנאי הפתיחה והתפקוד בשטח

 

 שלה� הנטיההוא , בשכר של נשי
 מאוכלוסיית המחקר�ית העבודהוהבולט בחו, רכיב נוס�מ

 מגלה נכונות האשההתנדבות בתו� המשרה היא מצב בו . ה� בתו� המשרה וה� בנוס� לה, להתנדב

, לעתי
 קרובות. ויוזמה למלא קשת רחבה יותר של מטלות מאלה שנופלות בהגדרת התפקיד שלה

 ,כדוגמא. ת בשעות נוספות שהנשי
 לא מקבלות וא� לא דורשות עבור� שכרמטלות אלה כרוכו


לפרוק , ת החלונותשנהגה דר� קבע לנקות א, נית� להתבונ� במקרה של מוכרת בחנות צעצועי

י על התנהגותו אל מול בני חיפו, טלפוני
, סידורי
( אישיי
 למעסיק שרותי
 ולתת סחורה

" נטילת אחריות"ו" יוזמה" יכול להתפרש כ,"התנדבות"י כא� ניתילכאורה מה שכ). ' וכדמשפחתו

, החפשיי
במקצועות , אכ�. שה� ציפיות לגיטימיות בשוק העבודה, לתפקוד הכולל של העסק

 אלה ה� התנהגויות נורמטיביות, יתהמתאפייני
 בשכר גבוה ובדרגה גבוהה של אוטונומיה איש


רוב רוב� בשכר . וסיית המחקר הנוכחי ה� שונותא� העבודות של אוכל. וא� מהוות תנאי לקידו

האישה בחנות הצעצועי
 השתכרה פחות משכר המינימו
 למרות , למשל(נמו� עד נמו� מאוד 

אישה זו פוטרה לאחר מספר שני
 ללא (אי� בה� כל יציבות , )שבפועל עבדה יותר ממשרה מלאה

ואי� בה
 ג
 כמעט כל סיכוי , יתמידת האוטונומיה בה
 קטנה או אפס, )נימוק ונותרה מובטלת


לעתי� קרובות מתקיימת במקצועות נמוכי השכר והיציבות יומרה לייש� , כלומר. לקידו

 או עבודות ביתיות מאיד�, בוה מחדעבודות בשכר ג, מרכיבי� אתיי� מסביבות עבודה אחרות

טות א� סיפרו ינות לא מעמרוא, להתנדבות בתו� מקו
 העבודהמעבר . והדבר פועל לרעת הנשי�


מספר נשי
 סיפרו שתפקידי
 . שה� מתנדבות בשעות הפנאי שלה� בארגוני
 חברתיי
 שוני


נשי
 נמנעו ביודעי� , לחילופי�. זהי
 לאלה שה� מילאו בהתנדבות ניתנו אחר כ� בשכר לאחרי

 . מלדרוש שכר עבור עבודות מסוימות

 

בי� העבודה , במקרה של נשי
, הדוק היא השיזור השתיארתיאחת הסיבות המובהקות לתופעה 

שאווה פדר קיטאי  נשי
 ה� האחראיות על מה, בעבודה הביתית. הביתית ללא שכר לעבודה בשכר

)Feder Kittay, 1999 ( במשפחהתחזוקת היחסי. 'עבודת אהבה'כינתה 
החל , 
 הרגשיי

, ביקורי
,  מתנות והמש� בקנייתניחומ
 ועידוד
,  של בני המשפחה הגרעיניתסכולי
מספיגת הת

ולעתי
 ג
 לשותפי
 העסקיי
 (התקשרויות בטלפו� ושליחת כרטיסי ברכה למשפחה המורחבת 

פועל , לעומת זאת, בשכר�שוק העבודה. מהווה חלק גדול ומרכזי מאחריות� של נשי
) של הבעל


,  זואנושי שלה� כמעט ואינ
 רלוונטיי
 לסביבהההו� המשאבי עבור אנשי
 ש. לפי קודי
 אחרי

נתינה מתו� אהבה אולי זוכה בהערכה רגעית ". חליפי� שליליי
"הקוד הדומיננטי הוא זה של 

אול
 היא לרוב לא מתוגמלת באופ� כספי או שווה ער� , ביחסי
 הבי� אישיי
 במקו
 העבודה

לעתי
 קרובות פועלות , נשי
 המגיעות לעבודה בשכר מתו� סוציאליזציה של עבודה ביתית. לכס�

מצבי
 בה
 העסקי
 הזעירי
 מופעלי
 מהבית . שגורמי
 לה� נזק, קודי
 בלתי מתאימי
לפי 

 והסימבולית המחשבתית, י
 כאלה ההפרדה הפיזיתשכ� במקר,  שאתביתרא� מחדדי
 את הדבר 
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 הפעילות שלה� שעיקר, תהלי� ההתעצמות הכלכלית של נשי�, א
 כ�. קשה במיוחד לביצוע

,  לעול� העבודה בשכר בכללהרלונטי מתוחכמת יותר של הידע  דורש למידה,בזירה הביתית

והשתחררות מ� הנסיו� ליישו� בלתי מבוקר של האתיקה של האהבה , ולעול� העסקי בפרט

 . בספירה העסקית

 שורדות של אלימות במשפחה, נשי� במצב של פוסט טראומה

, מצד הבעלי
, שפחה של אלימות במקרבנותלא ברור כמה מתו� הנשי
 שהשתתפו במחקר היו 

כאשר .  נשי
 לא נשאלו על כ� ישירות,בראיו� הסטנדרטי. בנות משפחה אחרי
/או בני, האבות

 239עשר בלבד מתו� ,  לה� לעבודאפשרנשאלו הא
 היה בשני
 האחרונות אירוע קשה שלא 

� כלל אלא שמסתבר כי נתו� זה אינו משק. ציינו אלימות של הבעל או הבעל לשעבר) 4%כלומר כ (

 12,  הנשי
 שרואיינו בראיונות עומק58מקרב : את המצב האמיתי של חשיפה לאלימות במשפחה

לרוב מידי הבעל ובחלק מ� המקרי
 ג
 של האב כלפי הא
 וכלפי , סיפרו על אלימות קשה


 על נטישה –שתיי
 נוספות סיפרו על אלימות של האחיות הגדולות שלה� ושתיי
 נוספות . הילדי


 ארוע"כ לא ציינה בשאלו� הסטנדרטי את האלימות הזו )!(א� אחת מ� הנשי� הללו. מצד הא

ית האלימות השפיעה למרות שמראיונות העומק עולה שחווזאת ,  לה לעבודאפשרשלא " קשה

, א
 כ�. ה� בבית וה� בשוק העבודה,  שלה� לתפקדהיכלתעמוקות על מצב� הבריאותי והנפשי ועל 

 וא
 21%עומד על , כפי שעולה מתו� מדג
 ראיונות העומק, לפי נשי
 האלימות הביתית כאמד�

מקרי
 . 24% זה ג
 נטישה של אמהות ואלימות של אחיות גדולות הוא עולה ל במני�נחשיב 

לאחר ששני
 קוד
 , טראומטיי
 נוספי
 כוללי
 אישה שבעלה נרצח על רקע פלילי לעיני ילדיה

ואישה נוספת שבעלה מת ממנת יתר של , וצא מהכלאלכ� נעדר מ� הבית משו
 שהיה נכנס וי

מסתבר כי לפחות רבע ממשתתפות , בהתחשב בנתוני
 אלה. סמי
 והשאיר אותה בחוסר כל

 . המחקר ה� נשי
 שחוו טראומה

 

מצוקת הנשי
 שנתונות לאלימות של בעליה� מוחרפת בשל הדאגה ,  מ� הכללמעט ללא יוצאכ


שבו ה� מרגישות צור� לגונ� על הילדי
 מפני , ממלכד במצב ה� מוצאות את עצמ�. שלה� לילדי

לאחר העידה ש, למשל, האישה שבעלה נרצח לעיני ילדיה.  ישירי
 שלהקרבנותאלימות שה� עצמ� 

אישה זו כיו
 מפעילה שתי יוזמות .  במש� מספר שני
תפקוד על ס� אי בדכאו�הייתה  הארוע

משו
 שהיא , שעושה אמנותילה בקבוצה מקומית וא� פע) בישול וקוסמטיקה(עסקיות במקביל 

  .  שמחזק אותההעקרימוצאת שהנתיב האחרו� הוא הדבר 

 

חורגת הרבה מעבר לאלימות הפיזית או המילולית הישירה של , חשוב לציי�, ית האלימותחוו

 עוני קיצוני שנובע מכ� שהבעל לא נוטל כל אחריות על הפרנסה א� הוא נחווה. הבעלי
 או האבות

  .כאלימות

 

 חובות והגבלות על הפעילות הבנקאית של הנשי�

 שלושת הגורמי
 הנפוצי
 ביותר שהוזכרו על ידי הנשי
 שלא נכנסו ,הקוד
כפי שדווח בפרק 

. שיפור המצב הכלכלי במדינה ויציאה מחובות, לפעילות עסקית היו הצור� לחסו� סכו
 התחלתי

, גות ההכנסה המשפחתית הנמוכות ביותר במדג
 יש להדגיש כי בדר,האוז�על מנת לסבר את 
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מתו� . או סיכו� עסקי כלשהו/לנשי
 אי� כל שוליי
 כלכליי
 שיאפשרו לה� ויתור על הקצבאות ו

מה� כמעט .  דיווחו שהיו לה� בעיות ע
 הבנקי
33%, כלל הנשי
 שהשתתפו במדג
 המלא

, קי
'רות דיווחו שחזרו לה� צאח. לפחות לתקופה מסוימת, ש היה מוגבל"חשבו� העו, למחצית

. או שעיקלו לה� את החשבו�, ) יש כרטיס אשראי29%�רק ל, אגב(שביטלו לה� כרטיס אשראי 

רבות מה� דיווחו שחרגו מעל . אחת ג
 סיפרה שהבנק שלח לה ולבעלה את ההוצאה לפועל


 אינ� ההגבלות החמורות בבנקי, ברוב המקרי
. לפחות למש� תקופה, למשיכת היתר המותרת



 קי'לרוב נשי
 דיווחו שחזרו לה� צ. נובעות מהתנהגות עבריינית או חסרת אחריות של הנשי


בחלק מ� המקרי
 החובות היו .  ולא של צריכה חסרת הגיו�כגו� חשמל, של תשלומי
 חיוניי

, כגו� ההסכמה לחתו
 ערבות לבעל שמתנהג בחוסר אחריות כלכלית, תוצאה של נאיביות כלכלית

 .נבעו ממניפולציה של גברי
 שחיו עמ
או 

 

 החסכו� בעיתבעיה נוספת הקשורה להתנהלות הבנקאית של נשי
 מאוכלוסיית המחקר היא 

אנשי
 , אביב על פי מחקר של עינת אלבי� מ� הפקולטה למשפטי
 באוניברסיטת תל. והפנסיה

ר לתקרה הנזקקי
 להבטחת הכנסה נדרשי
 להוכיח שאי� לה
 חסכונות או פנסיה מעב

.מסוימת
7

, אחת הנשי
 הערביות.  הכרוכה בנושאהבעייתיותהסיפור הבא מדגי
 חלק קט� מ�  

עשתה פוליסת ביטוח חיי
 לילדיה בתקופה הקצרה , 6גרושה וא
 לשני ילדי
 מתחת לגיל 

כיו
 היא מחויבת להמשי� ולחסו� סכו
 חודשי מסוי
 ללא כל אופציה להפסיק .  נשואהשהיתה


�כ   שעומד לדבריה על, ת תאבד את הסכו
 שחסכה עד כהאחר, ולשל 50,000�על פי תנאי .  

 לעמוד במספר מסוי
 של שנות תשלו
 לפני שתהיה זכאית להפסיק ולחכות חיבתהתכנית היא 

 של התנהגות שנראתה רציונלית לחלוטי� כל עוד האישה מענינתזוהי דוגמא . למועד הפרעו�

.  למעמד הבינוני או הבינוני הנמו�להשתיכות סבירי
 סכויי
חה הייתה במסגרת נישואי� שהבטי

היא נישאה לגבר ממשפחה מבוססת ולה עצמה היו תכניות להמשי� את לימודי התיכו� 

 הסתבר לה שבעלה ,זמ� קצר לאחר לידת בנה הראשו�. המוצלחי
 שלה ולרכוש השכלה אקדמית

הוא (ל למעשה נטש אות
 לחלוטי� אלכוהוליסט ומהמר ובתקופה שילדה את בנה השני הבע

הוריה לא יכלו , מאחר שאביה הפ� למובטל ולאחר מכ� חלה). מעול
 א� לא ראה את בנו השני

דבר שלכאורה לא יכלה לחזות שלוש שני
 קוד
 , לתמו� בה כספית והיא צנחה למצב של עוני

 .  לכ�

 

. יי
 שיאפשרו פריצת דר�נושא החסכונות מעורר בחריפות את הבעיה של יצירת שוליי
 בסיס


 או חסכו�כוללות מרכיב של , כולל תכניות יזמות עסקית, יותר ויותר תכניות פיתוח בעול
 כיו

 
מטע
 הממשלה או סוכנות הפיתוח ) )matchingדר� השלמות , asset building((בניית נכסי

מו ברבי
 כ, במקרה שהובא כא�. שמכפילות את הסכומי
 שהאנשי
 עצמ
 מצליחי
 לחסו�


לו אומצה בישראל שיטה לעידוד יצירת חסכונות הרי שהמאמ� החריג שאישה זו , אחרי

לכאורה �משקיעה כדי לא לאבד את החסכו� שהחלה לצבור היה הופ� מהתנהגות לא הגיונית

)
. להתנהגות שזוכה לתגמול) ?מדוע להשקיע בפוליסת ביטוח חיי
 כשאי� כס� למצרכי
 בסיסיי

                                                 

7
עבודת . הפקולטה למשפטי: אוניברסיטת תל אביב. ניתוח פמיניסטי של חוק הבטחת הכנסה. 2005. עינת, אלבי� 

 . 2004, לנשיתקציר העבודה הוצג ביו פיתוח צוות של העמותה להעצמה כלכלית . מסטר
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ודאי שיש ,  והשקעה בתכניות פנסיה מגוונותור בפיתוח מערכות שמעודדות חסכו�קיי
 צור� בר

 . על השקעת כס� בחסכונות" עונשי
"לבטל 

 הוריות�מאפייני� ובעיות מיוחדות לנשי� חד

 12(או אלמנות שיש לה� ילדי
 , רווקות,  גרושות:קרי , נשי
 חד הוריות69במדג
 המלא יש 

 מ� �10% מ� היהודיות ו48%, ורי
 מתו� האוכלוסיה הלאומיתבשיע).  יהודיות57ערביות ו

הממצאי
 מעלי
 , קבוצה זו רחוקה מלהיות הומוגנית ויחד ע
 זאת. הערביות היו חד הוריות


חד היו ) 29(כמחצית בקרב מדג
 ראיונות העומק . מספר דפוסי
 שחוזרי
 אצל רבות מ� הנשי

.  ערביות והשאר יהודיותששמה� , ) ואחת אלמנה,שלוש רווקות, רוב� הגדול גרושות(הוריות 

 
למרות שלכאורה יש לצפות לשוני בי� יהודיות לערביות מבחינת ארגו� המגורי
 והיחסי

 
ואילו לערביות יש יותר סיכוי , היהודיות יטו לגור במשקי בית גרעיניי
: קרי(המשפחתיי

אלה . ה� מאפייני
 משותפי
 רבי
בפועל יש ביני, )להתגורר בבתי
 שצמודי
 לאלה של קרוביה�

 והשאלה הא
 ה� אכ� מקבלות תמיכה או לא  על ידי משפחת המקור שלה�להתמ�ג
 אלה מנסות 

הא
 היא או ?  קרי הא
 אמ� בחיי
 ועוזרת לה�–משתנה בהתא
 לנסיבות של כל משפחה 

 .'וכד, אחיותיה� גרות באותה עיר

 

 ה� שורדות של אלימות קשה ,)א
 כי כמוב� לא כול�(מעבר לעובדה שרבות מ� הנשי
 החד הוריות 

הרי שממש כפי שעולה מ� הכינוי , טראומה�בעצמ� ונמצאות יחד ע
 ילדיה� במצב של פוסט

.  או א� היחידות של ילדיה�העקריותה� המטפלות והמפרנסות , "חד הוריות"משהו �הסטיגמטי

ת באוכלוסיית המחקר היו  של משקי הביהעקריי
מקורות ההכנסה , 4גר� כפי שהובא ב

הכנסת ב� הזוג , אילו בקרב הנשי
 היהודיות וומשכורת האישה, משכורת ב� הזוג, קצבאות

 ציינו מזונות בי� שני מקורות 42%רק האמהות החד הוריות בקרב . הופיעה במקו
 השלישי בלבד

ה שכ� חלק מ� הגברי
 לא משלמי
 מזונות כלל ואל. ההכנסה החשובי
 ביותר במשק בית�


 הריאליתכמעט ללא יוצא מ� הכלל משלמי
 סכומי
 נמוכי
 בהרבה מ� העלות , משלמי

  במקרי
 רבי
 הנשי
 לא עושות מאמ� רב לקבל את המזונות.שדרושה לש
 קיו
 הילדי
 בכבוד

משו
 שה� יודעות שאי� סיכוי , )למרות קיומו של חוק מדינה שיכול לחייב גברי
 לשל
 מזונות(

לגונ� על הילדי
 מפני הנטישה של האב ולפצות מנסות  ומשו
 שרבות מה� י
 ישלמוגבוה שהגבר

הילדי
 לא מעיזות לבוא בתביעות לגברי
 שמא הללו ינטשו את גרושות רבות . אות
 רגשית

נוטלות על הנשי
 , בפני הילדי
 לעתי
 קרובות התוצאה היא ש, כמוב�,באופ� אירוני. באופ� סופי

את אינ� מצליחות לבטל ה� , למרות מאמציה�. או האלימות של הגבר/טישה והנעצמ� אחריות על 

צאות הישירות שלה ג
 ממשיכות לסבול את התובעצ
 ה� , תר על כ�וי אותה אלימות או נטישה

" תרותומו"יש כי ברבי
 מ� המקרי
 שנשי
  יש להדג.חררו את עצמ� מחיי זוגיות עמולאחר שש

כפי שניסחה זו אחת . אלא ג
 המדינה, הגבר לא משל
שק לא ר, על מזונות מאבי ילדיה�

. א
 את מרוויחה יותר אז מורידי
 ל� מהמזונות. פה פשוט רומסי
 את הגרושות: "המרואיינות

מוביל , החוזר אצל רבות מ� הנשי
 הגרושות, מצב זה". כאילו אני צריכה לשל
 את המזונות

 להקלות יוצאות דופ� כשה� נכנסות למסקנה המתבקשת שנשי
 אלה זקוקות וא� זכאיות

יש לאפשר לנשי
 שמגדלות את ילדיה� , כל עוד הבעל לשעבר לא משל
 מזונות. לפעילות עסקית


 ולהתאי
 את גובה  לאחר שה� פותחות עסק זעיר עצמאילבד להמשי� ולקבל תמיכות ג
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צער הכרחי למ. א� לא לבטל
 באופ� אוטומטי, התמיכות לאחר שהעסק מתחיל להניב רווחי

 . לתת לה� תקופת חסד ארוכה שתשק� את מצב� המיוחד

 מאפייני� ובעיות מיוחדות לנשי� ערביות 

 והיריעה תקצר 
 רבי
 המייחדי
 את נסיבות חייה�לנשי
 הערביות שהשתתפו במחקר מאפייני


 וכא� הפרק הנוכחישזורי
 בסעיפי
 השוני
 של חלק מ� המאפייני
 הללו . מלפרט את כול

רוב הנשי
 הערביות , בולטת היא שבשונה מ� היהודיותעובדה . עכב רק על נקודות בודדותאת

פרופיל "כפי שהובא בפרק .  העוני בקרב� עמוק יותרועדי�. שהשתתפו במחקר היו נשואות

רמת , למרות שלרוב לא מדובר במשקי בית חד הוריי
, "המשתתפות בשלב הכניסה לתהלי�

נתו� שחשוב להתעכב .  היא נמוכה יותר ומספר הנפשות גבוה יותר ערביי
ההכנסה למשקי בית

העומד , עליו הוא השיעור הנמו� מאוד של השתתפות נשי
 ערביות בישראל בכוח העבודה הרשמי

 ).2005ישראל ( בקרב נשי
 יהודיות 53% בלבד בהשוואה לשיעור השתתפות של 17%על כ 

 

 
ניות ג
 כאשר אינ� משתתפות בכוח העבודה שנשי
 ערביות ה� יצרראיונות העומק מעלי

 Hijab, 2001(ידוע מ� הספרות האתנוגרפית על המזרח התיכו� דבר שלמעשה , הפורמלי

Hoodfar, 1996; Rubenberg, 2001; .(ערביות עבדו בחקלאות, באופ� מסורתי 
גידלו , נשי

מאכלי
 והמש� חל בה,  ביתית ולמסחרצריכה
 למוצרימגוו�  של ביצורעסקו ירקות ביתיי
 ו

תופסות את הנישואי� , בעיקר אלה שנישאו לפני כעשרי
 שנה, רבות מ� הנשי
 הללו. 'בבגדי
 וכד

לא רק שחלק . כלכלי� ובהתא
 מתנהלות בתו� הקשר באופ� רציונלי וחוזיתראליסטיתבצורה 

ה של מוצרי
 כולל מכיר(גדול מ� המרואיינות סיפרו על יוזמות זעירות שליוו אות� מאז שנישאו 

 אלא שחלק� א� סיפרו שאמותיה� ,)' וכדקוסמטיקה,  וכ� ספרותבשווקעזרה לבעל , שה� מייצרות

מרואיינת אחת סיפרה שאמה עסקה בתפירה ותיקוני
 במש� היו
 ובערב , לדוגמא(עסקו בכ� 

היה , לאור המכוונות העסקית הברורה והמפורשת הזו). הייתה שוחטת תרנגולות לפרנסתה

שיעור הכניסה לפעילות עסקית בקרב המשתתפות הערביות היה , עניי�ע לגלות שבסופו של מפתי

ראיונות העומק ע
 מספר נשי
 שהיו פעילות עסקית א� . נמו� משמעותית מאשר בקרב היהודיות

נשי
 . של פרשנות) א
 כי חלקי(מסוי
 שהעסק שלה� רש
 הצלחה מעלה כיוו� למרות הפסיקו 

 ושרותי
 או התעקשות של קרובי
 לקבל סחורה  מצד הסובבי
 אות�הקנא סיפרו על אלה


סיפורי
 אלה . לפרוש מפעילות או לרדת אתה למחתרתבמידה כזו שאילצה אות� , בחינ

מוכר בקרב ה, )equalizing mechanism" (מנגנו� השוואה"מצביעי
 על קיו
 אפשרי של 

 דר� .באופ� קולקטיבי מעוני חומריקהילות שחיות בשולי המערכת הקפיטליסטית וסובלות 

אנשי
 שחורגי
 מעל רמת ההכנסות הממוצעת ',  וכדהטלת עי� הרע, קנאהפרקטיקות של 

 . לסביבת
 נתוני
 ללחצי
 חזקי
 לחלק את הרווח העוד� לקרוביה
 או לוותר עליו

 

 מכפי  בקרב נשי
 ערביות גבוההכנסה�מניבת הריאלי של פעילות שההק�, א
 כ�, קרוב לודאי

בשל . א: זה את זה יכולי
 לספק לכ� הסבר התחלתימשלימי
 הגורמי
  שלושה. שנמצא במחקר

נתפסת של הנשי
 חלק מ� הפעילות העסקית , המסורת היצרנית והמבנה הכלכלי של המשפחות

קיומו של מנגנו� השוואה תרבותי מונע מנשי
 לחרוג . ב. טבעית עד כדי כ� שאינה מוגדרת ככזו

מרכיב של סודיות . ג.  של פעילות�ההק�וחי
 מזערית או מאל� אות� להסתיר את מלוא מרמת רו



 

 43 

 

או מת� אינפורמציה חלקית וממודרת בכל הנוגע לפעילות הכלכלית של נשי
 מתקיי
 לא רק 

בנוס� לחשש המוב� . ג
 בתו� המשפחה הקרובהלעתי
 קרובות אלא , ביחס לקהילה הרחבה

 והקיצבהות מלהצהיר על פעילות עסקית כל עוד הרווחי
 זעומי
 והנפו� ג
 בקרב נשי
 יהודי

רבות מ� הערביות שדיווחו על פעילות עסקית הסתירו אותה באופ� , חיונית לכלכלת המשפחה

ה� תמיד חשפו רק ,  דיוקליתר. או מ� היועצות העסקיות של העמותה, רגיל ג
 מבני משפחותיה�

מרחב תמרו� הכרחי בהתנהלות הכלכלית היומיומית מ� הפעילות על מנת להשאיר לעצמ� חלק 

רווחי
 גבוה ה העלמות הק�ואינני טוענת כי " קשי
" אי� בידי נתוני
 ,כא� חשוב להדגיש. שלה�

שהסביבה שבה ה� פועלות מונעת  הנרטיבי
 מעלה נתוח, תחת זאת. במיוחד בקרב נשי
 ערביות

גורמי
 לכ� שחלק מ� הפעילות  שבי� היתר , ושיתו�חליפי�,  קודי
 ספציפיי
 של אמו�על ידי

 . נותרת בלתי מדווחת

 

מעונתיות , באופ� חרי� במיוחד מ� המשבר הכלכלי הכללי במדינההנשי
 הערביות נוטות לסבול 

ית שגורמת לקטיעה של פעילות� מאלימות משפחתובמידה לא קטנה ג
 , בפעילות העסקית

היא נפגעה באופ� ,  האוכלוסיה הערבית בישראלבשל הנחיתות המבנית והכלכלית של. הכלכלית

ל ישראל בארבע השני
 הראשונות שאחרי פרו� האינתיפאדה חרי� מ� המשבר הכלכלי שעבר ע

 של  כוח הקניה. ולמעשה ממשי� לפגוע באופ� דיפרנציאלי באוכלוסיות החלשותהשניה

 עוד הדלדלו ,לקו בחסרשירותי הרווחה שג
 כ� ו  החריפה מאודאבטלת הגברי
, האוכלוסיה ירד

כל הגורמי
 הללו הקצינו את העול המוטל על כתפי הנשי
 בתחזוקה היומיומית של משקי . יותר

 כי יש ,בברורהראיונות מעלי
 , כנגד סיכויי הפתיחה הנמוכי
 הללו. )2002 ,סבירסקי(הבית 

מכלול של אול
 , כנס לפעילות עסקית נשי
 ערביות שרוצות ומוכשרות להמספר לא קט� של

 בכוח � הנמו� מאוד של השתתפותההק�בשילוב ע
 , המצב הזה. תנאי
 סביבתיי
 עובדי
 נגד�

  מחדדי
 את הצור� לפתח מנגנוני תמיכה והכלה נרחבי
 שיעודדו נשי
 ערביות,העבודה הרשמי

 מומל�  בעיקר. כלומר להפכה לגלויה–" להוציאה לאור" ולהתמיד בה, להכנס לפעילות עסקית

וכ� ליווי מתמש� , מקד באות� נשי
 שפעילות ולספק לה� רשת תמיכה קהילתית ומוסדיתלהת


 . שיעודדו אות� להעז ולשבור את קוד השתיקה ארו� השני

 

  נשי� בדוויות בנגב ונשי� מהגרות מאתיופיה  –ביותר התאמת המודל למוחלשות 

האחת הייתה .  ביותרשתי קבוצות התבלטו כשוליי
 המוחלשי
, מכלל אוכלוסיית המחקר

בשני .  חיפהבאזוראתיופי ממוצא של נשי
 , והאחרתנגב ישוב לקייה בקבוצה של נשי
 בדוויות ב

. או השתתפות לא סדירה של חלק גדול מ� הנשי
/הקבוצות סבלו מנשירה גבוהה ו, המקרי
 הללו

וני
 לא נכללו בקוב� הנתרוב רוב� של משתתפות הקבוצות האלה , בי� היתר, עקב כ�


לגבי הנשי
 . משו
 שהכלי של ראיו� טלפוני או פני
 אל פני
 התברר כלא ישי
, הסטטיסטיי

שחלק גדול מה� אכ� רואיינו בשלב הראשו� א� א� אחת מה� לא הצלחנו לראיי� בשלב , הבדוויות

מקו
 מושבה של (בעיות אלה נבעו מ� המרחק הרב של הנגב מחיפה . עלו מספר בעיות באיתור', ב

בעיות שלה� וכ�  ת של החלפה תדירה של מספרי טלפו�בעיו, )עמותה וכ� של החוקרת הראשיתה

שלה� לצאת הקושי  בעיקר משו
 –להגיע באופ� סדיר למפגשי הליווי או לקיי
 מועדי פגישות 

. )' וכד תחבורה זמינה וסדירהבהעדר, בהעדר סידור קבוע לילדי
 (מבית� במועדי
 קבועי
 מראש

 . סבב הראיונות הראשו� כ� רואיינו שבע נשי
 ושלוש א� הסכימו לראיונות עומקבכל זאת ל



 

 44 

 

שמוחר� על ידי העוני של הקהילה , נשי
 בדוויות בלקייה מתאפיינות במחסור חומרי גדול מאוד

זוהי . נית הוא שה� מצויות במרחק דור אחד בלבד מעבודה יצר,המייחד נשי
 אלה. שבה ה� חיות

 שילוב של מרעה שאפשרה ואשר לפני כשני עשורי
 עוד חיה על אדמה  כפויקהילה שעברה עיור

אופי החיי
 גר
 לכ� שריבוי הילדי
 , למרות שבדור הקוד
 היו יותר ילדי
 למשפחה. וחקלאות

 של נשי
 היכלת, סליפרדוקבאופ� . לכוח עבודה יצרני, להפ� למצוקה כלכלית אלא התרג
לא 

 רלונטיתר היא נמוכה מאוד משו
 שאי� לה� השכלה מקצועית אלה כיו
 להתפרנס מעבודה בשכ

כנסת וזאת למרות שבמצב הנוודי הייתה לה� או לאמהותיה� תרומה ישירה ומשמעותית לה

 הטכנולוגיה הביתית, ינו� הפורמליעל הח, משו
 שמודרניזציה, ס לכאורהקזהו פרדו. המשפחה

בעיקר א
 ה� , כמקור של שיפור חיי נשי
בדר� כלל נתפסת , והירידה בילודה שמתלווי
 אליה

,בשל החולשה הניכרת שלה� בשוק העבודה השכירה. באות מחברות מסורתיות
8

 
 של הסכויי

במיוחד לאור העובדה שה� יודעות לזהות , יזמות זעירה נראי
 מבטיחי
 עבור הנשי
 הבדוויות

, בי המזרח התיכו�בדומה לנשי
 בדוויות בכל רח. פלחי שוק שחומקי
 מ� המבט השגרתי


�המייצרות רווחי
 זעירי
 א� משמעותיי
 ממכירה של מלאכת יד ותוצרי
 חקלאיי

)Lewando-Hundt, 1984( ,
הרעיונות . ג
 הנשי
 בלקייה הפגינו רעיונות עסקיי
 יצירתיי

 ובי� 
 מסורתיי
 ודרישות תרבותיות מחדשעלו בקורס בולטי
 בנטיה שלה
 לשלב בי� כישורי

 .מאיד�, משתנה במהירותסביבה ה

 

צמד אחד של רעיונות כאלה ה
 מכולת ניידת שתגיע לנשי
 במקומות מבודדי
 והסעות של 

רעיונות אלה מהווי
 תגובה יצירתית למצב שבו אוכלוסייה בעלת דפוס . ילדי
 לבתי הספר

. י
הכוללת חינו� מוסדי וכלכלת מזומנ, מגורי
 מסורתי מבוזר מתערה לתו� סביבה מודרנית

הייתה , בשילוב ע
 העובדה שמרבית הנשי
 אינ� נוהגות ואינ� בעלות רכב,  המרחקשבעייתיצויי� 

בשתי הדוגמאות . אחד המכשולי
 המרכזיי
 שמנעו מנשי
 השתתפות רציפה במפגשי הקורס

 או צילו
 ברקמהכגו� עיסוק , רעיונות אחרי
. הנשי
 הפכו את הבעיה ליתרו� עסקי, הללו

 אזוריתגיבי
 א� ה
 לשילובי
 המורכבי
 שבי� פרקטיקות מסורתיות לכלכלה מ, בחתונות

 .וגלובלית

 

שהעלאת נשי
 בדוויות מרמזת ,  ביותרלקוני פה באופ� תהמובא, התמונה העולה מ� הראיונות

מצד אחד יש לה� , כאמור. סי
כבנגב על מסלול של עצמאות כלכלית היא תהלי� מורכב ורווי פרדו

ה� יסיכוי, מאיד�. � לתרגמ
 להשתכרותית של עבודה יצרנית וכישורי
 שניתהיסטוריה איש

 ובעיות רציניות של רלונטית השכלה מקצועית העדרלהשתלבות בעבודה בשכר גרועי
 בשל 

הבדווי
 בנגב מתאפייני
 בניכור וחשדנות כלפי . בקהילהואחרת , טכנולוגית, תחבורתיתתשתית 

א� בו בזמ� ה
 נשעני
 באופ� ,  המרעה המסורתיי
מאזוריהמדינה ומוסדותיה בשל הסילוק 

תהלי� כתוצאה מ. מה שמטפח חשדנות הדדית מצד המדינה, אינטנסיבי על תשלומי ההעברה

בידוד השלוב נשי
 באופ� מיוחד נוטות לסבול מ,  והמעבר למשקי בית קטני
 וקבועי
עיורה

 אחד הביטויי
 החזקי
 .)1998 ,פנסטר( ומצמצו
 חופש התנועה בפיקוח משפחתי מוגבר

היה התחושה החזקה ,  הנשית הבדווית בישראלבחויה שכאמור עוברת כחוט השני, סליותקלפרדו

היבט נוס� (!).  של ערעור היציבות כתוצאה מ� המעבר מחיי נוודות למגורי קבע שהובעה בראיונות

                                                 

8
 ).Kraus and Yonay, 2002! ( בלבד6%עומד על הרשמי  שיעור ההשתתפות של נשי בדוויות בנגב בכוח העבודה 
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מנהג ריבוי הנשי
 . ניי
יי
 נאלצות לחיות במשקי בית פוליגשל מורכבות נוגע לעובדה שנש

א� מדינת ישראל כיו
 לא מונעת אותו והוא אכ� נפו� בקרב , מנוגד לחוק המדינה) פוליגיניה(


מנהג זה אינו עולה בקנה אחד ע
 סוג הדרישות של , בו בזמ�. )Al-Krenawi, 1999 (הבדווי

חיי היומיו
 שלו ביטויי
 קונקרטיי
 ב, את השינוי הזה. כלכלה החדשה שהבדווי
 מתערי
 בהה

 .הנשי
 ה� אלה שנאלצות לספוג, של משקי הבית

 

 חזקה בכל הנוגע למודרניות בכלל אמביולנטיותהנשי
 הבדוויות הביעו : נקודה אחרונה


למרות פוטנציאל גבוה . בפרט, ולהתערות המהירה של האוכלוסייה בתרבות של צריכת ההמוני

' ר(דה ומהתרחבות הזדמנויות ההשכלה בעיקר כתוצאה מ� הירידה בילו, להתקדמות אישית

 המהירה במספרי הסטודנטיות הבדוויות ש
 בשני
 והעליההקרבה של אוניברסיטת ב� גוריו� 

 מאוד בשל הרמה הנמוכה, רוב רוב� של הבנות נעצרות הרבה קוד
 לחינו� האקדמי, )האחרונות

-Abu (בפרט, � המעורב וחוסר הנגישות לבנות כתוצאה מ� החינושל בתי הספר בישובי
 בכלל

Rabia-Queder, 2006( . 

 

 
הקשיי
 בראיונות היו , שעמ� נפגשתי כקבוצה במהל� הקורס, הנשי
 יוצאות אתיופיהע

מלכתחילה פנה הג
 שהקורס ( שפה רצינית בעיתלאחרות הייתה ,  להתראיי�סרבוחלק� : כלהל�

כ� , )לאמהריתשל מתורגמנית ללא עזרה נוהל בעברית רק לנשי
 שדוברות עברית ברמה טובה ו

 לשאלו� להצמדבמקו
 , לכ�. חלק גדול מ� התשובות נותר ריק, התראיינוג
 בקרב אלה שכ� ש

א� אני משתתפות קבוצה זו ושבע מאחת מעוזרות המחקר ניהלה שיחות פתוחות ע
 , המובנה

ארבע (חמש מתו� השבע שרואיינו היו נשי
 חד הוריות . עה שלה� ע
 המנחה הקבותישוחח

אישה , לדוגמא. בלטה בו ההטרוגניות הגבוהה, למרות שהמדג
 היה קט�). גרושות ואחת אלמנה

שלישית . אחת סיפרה שבאתיופיה עבדה בחקלאות ואילו אחרת סיפרה שתכננה ללמוד רפואה

 חלק גדול של הנשי
 . כפריי
מאזורי
אחרות באו באה ממשפחה אמידה ובעלת עסקי
 ואילו 

, כאמור. חלק� סבלו מנישואי� לא טובי
 או אלימי
. צוקה כלכלית אקוטית ביותרהללו סבלו ממ

כמעט כול� היו . חלק� לא דיברו עברית שוטפת, למרות שה� נמצאות באר� שני
 רבות למדי

מוקדי . הצהרי
מטופלות בילדי
 קטני
 והיה לה� קושי למצוא לה
 מסגרות לשעות אחר 

 . ה לגזענותמצוקה נוספי
 היו בדידות וחשיפ

 

אחד המסרי
 החזקי
 שעברו מקבוצת הנשי
 יוצאות אתיופיה היה רצונ� העז להמשי� ולרכוש 

 ולא  הלוואה מ� העמותה לצור� לימודי
חלק מ� הנשי
 הביעו רצו� לקבל, למעשה. השכלה

נשי
 אלה הביעו הבנה בהירה לגבי הנחיצות של השכלה פורמלית לש
 . לצור� פתיחת עסק

המרכיב העסקי של הקורס לא התאי
 לה� , מבחינה זו.  שלה� לצאת מעוניכויי
הסהגדלת 

ה� הביעו הערכה מאוד , מאיד�). לימודי שיווק או הכנת תכנית עסקית היו מוקדמי
 מדי עבור�(

י
 של המשתתפות ידינית� לומר כי הצרכי
 המי, תמציתיבאופ� . גבוהה למרכיב ההתעצמות

 ):  בסדר הזהדוקאלאו (עו בראיונות היו ארבעה כפי שהוב, יוצאות אתיופיה

 ;רכישת השכלה •

 ;השתתפות בתהלי� של תמיכה והעצמה •

 ;דית כשכירותימציאת עבודה מי •
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 .הצהרי
מציאת סידור לילדי
 לשעות אחר  •

הרוש
 של מנחת ההעצמה של הקורס ושל נשי
 נוספות שהיו מעורבות באותו שלב היה כי 

ה� בתחו
 של ,  ולסיוע פרקטי מידי יותר של התעצמות כלליתקבוצה זו זקוקה לתהלי� ארו�


משתי ,  על רעיו� היזמות העסקיתמבלי לוותרוזאת , מציאת עבודה וה� בתחו
 של טיפול בילדי

 ההשתלבות שלה� בכוח שסכויי הנשי
 המוחלשות ביותר ה� אלה דוקא. א: סיבות מרכזיות

 שתרכשנה לאחר,  הביעו עניי� בתחו
 העסקי�כהנשי
 . ב .העבודה הרשמי ה
 הגרועי
 ביותר

על ידי נשי
 כבר מיושמי
 הרעיונות שעלו היו דומי
 למאגר הרעיונות ש. השכלה מתאימה

, צילו
, עיצוב אופנה, תכשיטנות, חנות תבליני
, צהרו� ומועדונית לילדי
: ה
 כללו. במחקר זה

קבוצה העריכה שלפחות שמונה מ� מנחת ה.  ויבוא בגדי
 מאתיופיהעיצוב שיער, קונדיטוריה

  לפתוח עסק ושלוש נוספות בעלות פוטנציאל א�ביכלת�המשתתפות ה� בעלות רצו� ואמונה 

 . לותיה�אמונה ביחס לעצמ� וליכ�קטנות

 

ה� בלקייה וה� בקרב יוצאות אתיופיה עלתה האופציה של עסק משות� או , אחרונהנקודה 

על הבעייתיות של קואופרטיבי
 (ניי� רב באפשרות הזו א� הנשי
 עצמ� לא הביעו ע, קואופרטיב

 ). 2006 ,דהא� כלב, 2005 ,אילני' בקרב קבוצות מוחלשות ר

 

המסקנות העולות מעיו� בראיונות ובשיחות ע� נשי� משתי הקבוצות המוחלשות ביותר ה� שאי� 

ר שלה� להשתלב לא רק שזה כמעט הסיכוי הריאלי ביות.  יזמותפרויקטלוותר עליה� כלקוחות של 

 פרויקט ורצו� עז לממש יצירתיות, קרב� נשי
 בעלות יוזמהאלא שיש ב, הכנסהבעבודה מניבת 

מספר קט� , בגלל הצפיפות הקהילתית הגבוהה יחסית בשתי האוכלוסיות הללו, תר על כ�י. עסקי

שלא לומר על , של נשי
 שתצלחנה עתידות להשפיע במעגלי
 מתרחבי
 על נשי
 נוספות

לעתי
 קרובות נשי
 אלה חיות במצוקה כלכלית גדולה משו
 שהגברי
 שה� . פחות שלה�המש

ויתכ� מאוד , עבודה ע
 שכר שמכבד את בעליונשואות לה
 א� ה
 לא מצליחי
 להשתלב ב

קא בשל המוחלשות המגדרית שלה� ה� יכולות לפרו� לעצמ� נישות עסקיות בקלות יותר שדו


האוכלוסיות הללו ההשקעה והליווי צריכי
 להיות יותר עתירי
 בקרב , בו בזמ�. מאשר הגברי

העצמה : דרושה השקעה משולבת בכמה רמות. מאשר לגבי נשי
 אחרות באוכלוסיית המחקר

  .חיזוק תשתיות קיימות בקהילה, סבסוד של לימודי
 מכווני רווח, כללית אישית ארוכת טווח

 

 לכל משתתפות המחקר שרלונטידי
 צור� הצרכי
 של הנשי
 המוחלשות ביותר מחד, למעשה

כיו
 העמותה להעצמה כלכלית אכ� עובדת . של תמיכהקהילתית �גישה אינטגרטיביתוהוא 


צרי� לשוב ולהדגיש שבמקרה , אול
. ודבר זה הוא מצוי�, בשיטה של אשכולות שותפי
 מקומיי

 כדי הקורסי
 השוני
קשר רצי� תו� במיוחד חשוב למצוא דר� להיות את� ב�של נשי
 מוחלשות


אלא , וזאת על מנת שה� מפגשי ההעצמה וה� הקורסי
 ההשכלתיי
 השוני
 לא ייעשו לש
 עצמ

חשוב ,  בנושא ההשכלה.כחלק מתכנית ארוכת טווח שהנשי
 תגבשנה ותעדכנה באופ� פעיל

 ג
 במקרה של נשי
 מקהילות מבודדות ומרקע השכלה טכנולוגית עדכניתלהדגיש שדרושה 

) ה/שכנ, ת משפחה/קרוב, בת/ב�(כל אחת ואחת מ� הנשי
 האלה מחוברת לאד
 . תי דלהשכל

פרודוקטיבי בינ�  בחיבורשיש לה או לו השכלה תיכונית וא� אקדמית וההכשרה צריכה להתמקד 

כ� שסופו של התהלי� ה� תוכלנה , לבי� משאבי ההו� האנושי המצויי� בסביבת� הקרובה
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 לחשוב חשיבה עסקית שלוקחת – ובעיקר מחשב לצרכי
 ממוקדי
להפעיל , רנטלהשתמש באינט


 נית� ,זהבמוב� . את הכלי
 הללו בחשבו� ג
 א
 לא ה� עצמ� המפעילות העיקריות של אות
 כלי

כ� שאחד העסקי� יית� , ורצוי לחשוב על עידוד של מגמות עסקיות לפי אשכולות קהילתיי�

במסגרת חממה , לעסקי� האחרי�) 'וכד, וט� שPCיעו� , למשל שיווק באינטרנט (שרותי�

 . עסקית

 

 שבמקרה של המוסד –ה� מבחינת העמותה וה� מבחינת הגו� המממ� , קטהגמישות של הפרוי

 צריכה להתבטא – והמממ� את המשפחות לטווח ארו� המלוהלביטוח לאומי הוא ג
 הגו� 

הליווי בהתא
 וכ� לעבות את  כונות להקצות תקציבי
 דיפרנציאלי
 לקורסי
 בקהילות שונותבנ


, תועלת�המתבססי
 על שיקולי עלות" רציונליי
"תכ� בהחלט שחישובי
 י. לצרכי
 המקומיי

ינחו את , יקט לצאת אל הפועלת מקומית סבירה שתוכל לאפשר לפרו תשתיהעדרכגו� למשל 

ת זעירה ו� זה מופעלי
 על ארגוני יזמולחצי
 בכי. על אוכלוסיות מסוימותהמממני
 לוותר 


כפי , ע
 זאת). sustainability(אשר המממני
 שלה
 מעונייני
 שיגיעו לקיימות , שוני
 בעול

 ההתעצמות של הנשי
 וויתור על בסכוייהמחיר של גישה כזו הוא פגיעה ישירה , שמתועד בספרות

 . החלשות ביותר מקרב הנשי
 החיות בעוני


 עסקי
 של נשי
 שהצליחו להקיפורי
יהסתובנות מתו�  

 דיווחו על רווח חודשי מפעילות עסקית תשע עשרה, מכלל מאגר הנשי
 שענו על שאלוני המעקב

 
,  נשי
תשע עשרהמתו� אות� .  ערביות8� מתוכ� ה� נשי
 יהודיות ו11 . ומעלה �500של בערכי

� 3,000 מ� העסק שלה� מרויחותומה� שבע ,  או יותר �2,000 לדיווחו על רווח חודשי שעשר  

מתו� העשר . בקבוצת הרווחי
 הגבוהה ביותר יש שלוש נשי
 ערביות וארבע יהודיות. ומעלה

ילידות (ורק שתיי
  )אישה ערביה(אחת רווקה ,  ה� נשי
 נשואותבעש,  �2,000 מעל שמרויחות


. בתו� הקבוצה הזו יש יחסית יותר נשי
 ע
 רקע אישי מבוסס .חד הוריותגרושות ו) חבר העמי

האישה . מדווחות על קשרי
 יציבי
 ותומכי
 ע
 הבעלה� , תר על כ�רוב� נשואות וי, כאמור

רוב הנשי
 בקבוצה זו ג
 לא סובלות מבעיות . מספרת על משפחה תומכתהיא הרווקה א� 

שא� סבלה בתקופת הקורס , יוצאת דופ� בולטת היא אחת משתי הגרושות. בריאות רציניות

לא , ני ילדי
אישה זו מגדלת לבד ש.  וכואבתחלמה קשהממחלה קשה מאוד שגררה ניתוח וה

ובגלל שהיגרה בגיל ההתבגרות מחבר העמי
 א� סבלה מירידה השכלתית חריפה , מקבלת מזונות

 אותה מלרכוש שעכבמה ,  בשנות העשרי
 שלהשהיתהלמעשה לא למדה קרוא וכתוב בעברית עד (


 מפגינות אישיות חזקה בצורה יוצאת שתי הנשי
 הגרושות שבקבוצה זו). מקצוע במש� שני

ב של עסק ועבודה שכירה שילו(במגוו� הפעילויות שלה� בשוק העבודה שבי� היתר מתבטאת , דופ�

 הרווח העסקי הגבוה ובהק�) השנימקרה  ושילוב של כמה מוצרי
 או טיפולי
 בבמקרה אחד

� 3,500�3,000אי� לשכוח כמוב� שרווח חודשי של , יחד ע
 זאת. יחסית  
לנשי
 שמגדלות שניי


 2,000שדיווחו על רווח של עד הנשי
  תשעבקרב  !רחוק מלהיות מספק, בהתאמה, וארבעה ילדי

 � .נשואה) הערבי(ורק אחת  רווקותערביות שתיי
 , גרושותיהודיות הנ�  שש, לחודש

 

חו על  נשי
 שדיוו19הרוש
 המצטבר מהתבוננות בנתוני
 היבשי
 של הקבוצה הקטנה הזו של 


 להצלחה סכויי
קשר ברור בי� הוא שיש ראיונות העומק הנרטיבי
 של  יחד ע
 ,רווח בעסקי
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סיכוייה� של נשי� להיכנס לפעילות עסקית ולהצליח בה . עסקית ובי� נתוני הפתיחה האישיי

נשי
 שבאות ע
 חויה . ג� א� אינה מבוססת כלכלית, עולי� כאשר הסביבה שלה� תומכת ויציבה

 תקופות של לייחסמאמינות בעצמ� יותר ויכולות , א
 בילדות וא
 בבגרות, יבה תומכתשל סב

נשי
 שהצליחו .  לראות
 כדבר שאי� ממנו מוצאדוקא ולאו ה כלכלית לגורמי
 חיצוניי
מצוק

 ונטישה ה� בדר� כלל נשי
 בעלות אישיות חזקה אבד�להיכנס לפעילות עסקית למרות חויות של 

מלח� או שיבושי
 שמפעיל  כתוצאה להשבראול
 ג
 נשי
 חזקות יכולות . בצורה יוצאת דופ�

במעי� מעגל .  או מחויה מתמשכת של מחסור ומצוקה,של התעללות ארוכת שני
 מחויה, הבעל


. משאבי
 התחלתיי
" שיש לה�" להצליח ולהתפרנס גבוהה יותר אצל אלה היכלת, קסמי


מאשר לא פחות  פנימית עצמה להיות משאבי צריכי
, חשוב להדגיש, המשאבי
 ההתחלתיי


יזמות ). שה
 כמוב� צרכי
 מובני
 מאליה
( וכישורי
 מקצועיי
 אשראי בבנק, שוליי
 כלכליי

 ושהיא תמצא  שאנשי
 ירצו לקנותו,עסקית מבוססת על אמונה פנימית שיש לאישה משהו למכור

ת רמה גבוהה ואינטנסיבית של היא דורש, כמו כ�.  להוציא את הדבר לפועלהיכלתבעצמה את 

גירושי� וחד . בעסק אי� שעות מנוחה, אנרגיה משו
 שכפי שהציגה זאת אחת היועצות העסקיות

 וההתשה  ובנות נוער הגדלי
 בשכונות עוניהדאגה בשל הפגיעות של בני, בריאות לקויה, הוריות

י
 א� ה
 הנתוני
 המתמדת שבנסיו� לשרוד ע
 משאבי
 מאוד מצומצמי
 ה
 נתוני פתיחה קש

שתי מסקנות ברורות עולות מהעיו� במקרי
 של . הנפוצי
 ביותר בקרב אוכלוסיית המחקר

 :הנשי
 המצליחות על רקע האחרות

 

 כלכלי�של נשי
 מרקע חברתיושילוב של כל מדיניות שנועדה לעודד יזמות עסקית הנחת העבודה 

� אנושיי� בסיסיי� אלה יהיו במצב  שמשאביהסכויי�צריכה להיות כי  ,בכוח העבודה מוחלש

 .  על מנת לשק
 אות
להער� ויש ה� גבוהי�מדולדל פגיע או 

 שלה לתהלי� של יציאה מתלות כלכליתוהרלונטיות) disempowerment(מוחלשות 
9
  

 
קרי , יקטר למושג המרכזי שסביבו נסוב הפרו עד כה מכווני
 את הזרקושהוצגוהממצאי

.   מוחלשות–שג התעצמות צרי� למעשה להתחיל במושג הקוד
 לו דיו� במואול
 . התעצמות

 וההיסטוריי
 המצויי
 בבסיס המבניי
, ד את הגורמי
 הסביבתיי
המושג מוחלשות בא לחד


חלק גדול מ� הנשי
 הללו ה� בעלות חוזק פנימי ואישיותי למרות ש.  האמורותהחולשה של הנשי

האלימות , פורטכפי ש. של אחת ממרצות הקורסי
בלשונה , "מוכות"� נשי
 נהרבות מה� , רב

 וסימבולית אזרחית, אלא ג
 רגשית, ה לא נדירא
 כי ג
 ז, שרבות מה� חוו אינה תמיד פיזית


  .וחשוב לציי� שהסוג האחרו� עשוי בהחלט להיות הקשה מכול

 

לאור�  ונאלצו להתמודד ע
 רמת מצוקה גבוהה מאוד ת הנשי
 עברו מספר רב של טראומותמרבי


גור
 זה  .מעמד חברתי.  א:בזה וה
 שלובי
 זה מספר גורמי
 מצויי
 בבסיס התופעה. שני

ית עבודה שמתאפיינת  וחווהשכלה נמוכה, מצב בריאותי, צפיפות דיורמאפייני
 כגו� אחראי על 

 ומרחב סמכות,  של אוטונומיהובהעדר 
 סוציאליי
 גרועי
 או לא קיימי
בתנאי, בשכר נמו�

דוגמאות . או התערערות של הקהילות לה� שייכות הנשי
, אפליה, הדרה. ב. חות אישיתלהתפת

אפליה אזרחית , עיור כפוי במקרה של הבדוויות, לכ� ה� הגירה במקרה של העולות החדשות

                                                 

9
, ד קלאריס חרבו�" שמעתי לראשונה מפי עוהdisempoweredלמילה האנגלית " מוחלשות"את התרגו� העברי  

 . י� מקבוצות שוליי�בהרצאה שנתנה בארגו� אישה לאישה על ליווי משפטי של נש
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.  ובצורה שונה ג
 של חלק מהקהילות של יהודי
 מזרחיי
לכלית ופוליטית במקרה של הערביותכ

ו קהילות שלמות באר� כתוצאה מתהליכי השינוי המבני המהירי
 שצוינו משבר תרבותי שחו. ג


,  קרי המשפחה,אפליה מגדרית ממוסדת ברמות השונות של החיי
 החברתיי
. ד. בסעי� הקוד

,  מתקיימת בשיזור ע
 הגורמי
 האחרי
 שצוינו אפליה זוכאשר.  והמדינהשוק העבודה, הקהילה

נשי� רבות יוצאות לשוק העבודה מבית , כ�.  מוחלשותמייצרת רמה גבוהה במיוחד שלהיא 

ה� חרדות ,  ללא שכרעבודת� בשכר מתווספת לעבודה ביתית במשרה מלאה, מעורער או אלי�

ד בסביבת  וע� המשא הזה ה� צריכות להתמודיה� שנמצאי� בשכונה רוויית סכנותמאוד לילד

 . של רוב הנשי� בה� מדוברזוהי החוויה המצויה .  ומאיימתסקסיסטית, עבודה נצלנית

 

חלק הארי של הנשי
 נתמכות מערכת הרווחה סובלות ממצוקה ועומס רגשי , כתוצאה מכל אלה

 ת רגשיוהי נקודת מוצאוז, ה� מאוד רגישות ושבירות. )2006 ,נבו�ג
 קרומר' ר (גבוהי
 מאוד

הערה זו מתייחסת לא רק להקמה של עסק .  התנהלות עסקית טובהתשכמעט ולא מאפשר

פתיחה וניהול של , כדברי אחת המלוות(שמעצ
 ההגדרה דורשת עודפי אנרגיה רגשית , עצמאי

היא מתייחסת ג
 . שלרוב אינ
 מתאפשרי
 במצב של מוחלשות גבוהה") טוטאלי"עסק היא מצב 

והה מספיק  משכורת שתהיה גבלהרויח תוכלנה על מנת שנשי
. להשתלבות בכוח העבודה השכיר

ה� זקוקות לכישורי
 ,  ועל מנת שתחזקנה מעמד בשוק העבודהצבאות הקאבד�כדי לפצות על 

ללא . מקצועיי
 מתאימי
 ולרמה בסיסית של בטחו� עצמי שיאפשרו לה� מרחב של משא ומת�

 
 על מסלול של עצמאות  שנשי
 אלה אכ� תעלינההסכויי
תהלי� של החלמה והתעצמות קלושי

 ". תמצאנה עבודה" ה� נומינליתג
 א
 , כלכלית

 התעצמות

על מנת להניע ולהזי� שינוי כזה מוכרח . ורי'שינוי מזהמעבר מתלות לעצמאות כלכלית הוא 

נשי
 ,  וקשרי
מיומנויות, במקביל לרכישת כלי
. להתקיי
 תהלי� פנימי של השתנות והתעצמות

.  וא
 זה בחוויה הפנימית יותרא
 זה ביחסי
 הביתיי
, וכ� פנימהי בתצריכות לצעוד צעד קריט

מכא� החשיבות המכרעת שבמרכיב . ההתאמה הנדרשת מצד הנשי
 היא אישית ותרבותית

 לא יכול להיות סטנדרטי שהפרויקט משמעותה אישי ופנימיהעובדה שמדובר בשינוי . ההתעצמות

 . ת בכל אחד משלבי התהלי�אלא צריכה להיות מידה של גמישו, לחלוטי�

 

היו בעלות פחות משאבי
 של ככל ש(ככל שהנשי
 שהשתתפו בקורסי
 באו מרקע מוחלש יותר 

התעצמות אישית ) השכלה והשתייכו לקהילה אתנית שחוותה הדרה ועוני באופ� קולקטיבי

המרכיבי
 .  עלתה כמרכיב מכריע בסיפור החיי
 שלה�בפרויקטבעקבות השתתפות� 

 חוויות שממוקדות בקבוצה וחוויות שממוקדות באישה כללוטיי
 של ההתעצמות הקונקר

יציאה : במסגרת הקבוצה נשי
 העלו את הנקודות הבאות כמקורות להתעצמות. הפרטית

. הזדמנות לבחו� חוויות קשות וא� טראומטיות במסגרת מוגנת תודות להנחיה הדינמית, מבידוד

מתחושות החלמה   ובעקבותיובמונחי
 היסטוריי
ת תחילה של תהלי� הבנת החוויה האישי

 
תמיכה ולא : קרי, אפשרות חדשה של יחסי
 בי� נשי
 התוודעות ל.של בושה וכשלו�ארוכות שני

: במסגרת האישית צוינו הדברי
 הבאי
.  כפי שהכירו קוד
 לכ� או פיקוח חברתיבקורת

מציאה של חברות , ומטיותפע
 לקבל הקשבה מקצועית לחוויות טרא�הזדמנות ראשונה אי

כבוד והכרה בקרב בני בניה של , חדשות מחו� למסגרת הזמינה המשפחתית או השכונתית
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להל� . לצרכי
 של עצמ�מת� מקו
 , רכישה של השכלה פורמלית, )ב� הזוג והילדי
(המשפחה 

 .מובאות מספר דוגמאות של מרכיבי ההתעצמות השוני
 שדווחו

 

  ותמיכה בי� נשי
 חוויה חדשה של סולידריות

ההזדמנות לפגוש נשי
 שבאות מנסיבות חיי
 דומות . קבוצת הלומדות הייתה בעלת חשיבות

אמנ
 בחלק מ� .  ממנולהחל� לרבות מ� המשתתפות לתת ש
 לבידוד שלה� ולהתחיל אפשרה

משו
 שה� חוו את המשתתפות האחרות , המקרי
 נשי
 העידו שהקבוצה הייתה ג
 מקור ללח�

הקבוצה , עבור משתתפות רבות יותר. אול
 אלה היו מיעוט מ� העדויות, תיות ורכלניותכביקור

משו
 שהיו בה יחסית ,  מזו שהכירו בקהילות הבית שלה�שונההייתה הזדמנות לחברותא נשית 

העובדה שהמפגשי
 . פחות מרכיבי
 של פיקוח חברתי והרבה יותר מרכיבי
 של תמיכה הדדית

 
על ידי נשות מקצוע איפשרה לפתוח נקודות רגישות ולחשו� חולשה במסגרת היו מובני
 ומונחי

במסגרת שבה השיפוטיות המקובלת מושעית , המפגש ע
 נשי
 שעברו חוויות דומות. מוגנת

דיו� מסוג זה לא פותח א
 כי ,  רמה מסוימת של ראיה מערכתיתאפשרג
 , לפחות במידת מה

השלב הבא .  דר� להערי� עד כמה אומ� על ידי המשתתפותבאופ� שיטתי על ידי המנחות ואי� בידי

מרכיב זה לא נבע באופ� אוטומטי מ� . התרשתות עסקיתהמתבקש בתהלי� הקבוצתי הוא כמוב� 

בעיקר , אמנ
 היו קישורי
 ושיתו� במידע ובנסיו� בי� נשות הקבוצה. החוויה של למידה קבוצתית

וטנציאל הרישות בי� משתתפות הקבוצות לא פ, יחד ע
 זאת. הקורסבסיו
 במהל� הליווי ש

במסגרת , אלא הוא דורש הכוונה והנחיה, מיצה את עצמו במהל� הקורס והליווי הצמוד אליו

 .  ליווי ארו� טווח בקרב בוגרות העמותה

 

 השכלה ותרבות

לשהי בתקופה  היו בתכנית לימודי
 כ,31%� נשי
 שה� כ63, מתו� כלל הנשי
 שהשתתפו במחקר

מעט יותר ממחצית� דיווחו שיציאת� ללימודי
 הייתה בעקבות הקורס של , קטו את הפרוישסיימ

או /שהצור� ברכישת השכלה וראיונות העומק העלו בצורה שאינה משתמעת לשתי פני
 . העמותה

 שכ� ה� מבינות שזהו כלי בסיסי ,בפעילות תרבותית בוער בעצמותיה� של רבות מ� המשתתפות

קריאה מעמיקה יותר בנרטיבי
 של הנשי
 מעלה שהצמאו� . רתית וכלכליתהנחו� להתקדמות חב

ית הוא קשור לחוו. ו בהכשרה נקודתיתלדעת עמוק הרבה יותר מהצור� הפונקציונלי במקצוע א

היעדר השכלה פורמלית הוא נושא . השייכות והזכאות להשתתפות בחברה מודרנית מתקדמת

 . � חזרו והתעכבו עליוכאוב מאוד עבור רבות מ� המרואיינות וה

 

 פיתוח הכרה עצמית בער� עבודת� ותחושת זכאות לקבל תמורה עבורה

נשי
 שהעידו . ולא רק לתת, למדו לקבלמוטיב חוזר שעלה אצל כמה מ� המרואיינות היה שה� 

שתמיד העניקו לאחרי
 והתרגלו לראות את הדבר כמספק ומוב� מאליו אמרו שכיו
 ה� מצפות 

, עבור רבות מ� המשתתפות. "הציל אחרי
ל"ולא ממהרות , רגישות שמגיע לה�מ, לקבל תמורה

הייתה חויה חדשה , )כולל העבודה הרגשית (הזכאות לקבל תמורה עבור עבודת�תחושת 

תחושה זו היא מרכזית מאוד ביכולת לעבור ממצב של עבודה שקופה ובלתי מוערכת . ומהפכנית

שהמוצר שלה הוא ,  שיש לה מה למכור–בפני האחרי
  בפני עצמה ו–למצב שבו אישה מצהירה 

ת הזכאות וההכרה בער� עבודת� מתחדדת בעיקר חווי. יש לשל
 לה עבורו שכר הוג�וש, בעל ער�

 . שנדונה קוד
, לאור האתיקה של האהבה
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 יצירה אקטיבית של מעגלי תמיכה והפיכה של קשרי
 דכאניי
 לקשרי
 תומכי

נודעת חשיבות לתמיכה המשפחתית , לות הכלכלית של הנשי
בגלל מרכזיות המשפחה בפעי

היא , כאשר התמיכה קיימת. גבוהה מאוד בניבוי ההצלחה או הכשלו� של הפעילות העסקית


או וולונטרית היא עדיי� לעתי
 קרובות אול
 . ממלאת תפקיד חיוני בהצלחה הכלכלית של נשי

זאת .  משבר ממשיכי
 ליפול על האישהכ� שבסופו של דבר מצבי
 חריגי
 או מצבי, הפכפכה

 נטישה, דר� חוויות של אלימות, י
משפחות לא מעטות מהוות מקור לכאב רב עבור נש, ועוד

 ההשתתפות הרציפה שלה� בשוק העבודה או במגזר יכלתמה שמשלי� ישירות על , ובגידות

נתקות או תהלי� ההתעצמות מחייב הת, במקרי
 של משפחות אלימות או דכאניות. העסקי

 . הקטנת ההשפעה של היחסי
 האלימי
 על האישה

 

לוי שאות
 אנשי
 שהיוו עבור� תה הגי הי,נותאחת החוויות המהפכניות שדיווחו מספר מרואי

החלו לחלוק לה� כבוד , או למצער שהתרגלו לקבל מה� הכל בלי לתת דבר בחזרה, מקור דיכוי

א� היו ג
 נשי
 שדיווחו , או לילדי
/ לבעל ו ברוב המקרי
 הכוונה היא . ולהערי� את עבודת�


 כיצד חששו לצאת תיארומספר לא קט� של נשי
 . דברי
 דומי
 לגבי קרובי משפחה נוספי

�סליק הבית והילדי
 וגילו שבאורח פרדולקורס או לפתוח עסק שמא הדבר יבוא על חשבו� צרכי

 או הילדי
 החלו לסייע ולקחת יותר ב� הזוג. ככל שיצאו יותר ערכ� בעיני המשפחה עלה, לכאורה

אלא החלו לחוש סיפוק ,  וה� עצמ� לא רק שלא חוו אשמה הביתתפקודאחריות על עצמ
 ועל 

היו נשי
 שחיו באוירה אלימה ולא הצליחו , לחילופי�. כולל לגבי ילדיה�,  גדולי
 יותרוגאוה

כוי בכ� שהתגרשו או גל הד מ� הנשי
 הללו שמו סו� למעחלק. לחולל מהפיכה כזו בתו� המשפחה

קורס ל ונשי
 הגיעו רי
 כאלה לעתי
 לקחו שני
 ארוכותמק. העזו לדווח על בעל אלי
 למשטרה

חלק� הגיעו בעוד� חיות בסיטואציה אלימה וקיבלו . של העמותה בשלבי
 שוני
 של התהלי�

 . לחיות בלי אלימותתמיכה בזכאות�

 

א� עדי� היו זקוקות לתהלי� ארו� , רושי�א או לאחר גשב� הזוג כבר היה בכלאחרות הגיעו לאחר 

 .של רפוי והחלמה

 

פיינו רק 
 או של קטיעה של יחסי
 אלימי
 אמקרי
 דרמטיי
 של היפו� באופי היחסי, ע
 זאת

נשי
 רבות יצרו לה� במהל� הקורס מקורות , מלבד מקרי
 אלה. חלק קט� ממשתתפות המחקר


 סגורות יחסית הכירו נשי
 ממעגלי
 שלא היו נגישי
 לה� שהגיעו מקהילותמי . תמיכה חדשי


תיארה , למשל, מכפרה יערביאישה . בתו� ומחו� לקבוצה האתנית או הלוקאלית שלה�, קוד

א
 . פגש ע
 חברה שהכירה בקורסציאות למרפאה בעיר הסמוכה כדי להשהיא משתמשת בי

כשה� , ארת בכל פע
 כמה שעותכיו
 היא יוצאת ונש, בעבר מיעטה ללכת לבדיקות רפואיות

 ובמקרה קשרי
 משופרי
 ע
 בנותיה� ובניה�אחרות סיפרו על . יושבות לשוחח ולשתות קפה

מציאת תמיכה בקרב גברי
 א� היא עלתה כמשאב חיוני בהתעצמות . ג
 ע
 הא
, אחד לפחות


. � או פסיבישקוד
 לכ� היה עוי, מספר נשי
 הצליחו לגייס לטובת� את הבעל, כאמור. של נשי

 ובמקרי
 מסוימי
 של הבני
, ש להביע תמיכה אקטיביתשנדר, אחרות סיפרו על גיוס של האב

ג
 הגילוי שנית� למצוא קבוצת נשי
 , כפי שנכתב קוד
. של גברי
 מחו� למעגל המשפחתי הקרוב

היה עבור רבות מ� המשתתפות בבחינת חידוש ומקור חשוב של , לא מדכאת ומרכלת, תומכת

 . זקותהתח
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ה
 מהווי
 . א. יצירת מעגלי התמיכה ושבירת מעגלי הדיכוי חשובי
 בשני מובני
 מרכזיי

משאב חשוב במאגר הכולל של ההו� האנושי שלו זקוקות הנשי
 כדי להאמי� שיש לה� מה להציע 

כדי לאזור כוחות ולהתחיל לפעול וכדי לעמוד בפני המשברי
 הבלתי נמנעי
 של , בתחו
 העסקי

כלי שלא היה זמי� לרוב , אלה ה
 הצעדי
 הראשוני
 בהתרשתות עסקית. ב. לות עסקיתפעי

כמעט כל הנשי
 המצליחות . הנשי
 הללו לא מבחינה קונספטואלית ולא מבחינה פרקטית

התמיכה של . מבחינה עסקית יכלו לסמ� אנשי
 בחייה� שמעניקי
 לה� תמיכה סדירה ומתמשכת


במקו
 שני א� חשוב א� . מתגלה כמשמעותית באופ� מיוחד, ותבמקרה של נשי
 נשוא, הבעלי

היו מספר נשי
 שהפגינו , לעומת�. הוא נית� למצוא את התמיכה של הבני
 והבנות הבוגרות

א� היוזמות שלה� ,  מוכחת להיכנס לתחו
 העסקי ולהצליח בויכלתבשלבי
 שוני
 של חייה� 

 
 ובאלימות אשר חיבלו לא בקנאה שהתנהגו –  כמעט תמיד הבעל–נקטעו על ידי אנשי
 קרובי

 .  אלא ג
 בבטחו� העצמי של הנשי
, רק בעסק

 

 לצרכי
 של עצמ�מת� מקו
 לגיטימי 

 ואולי לראשונה בחייה� הפרויקט שלראשונה מזה שני
בהמש� לחוויה של רבות ממשתתפות 

 המרואיינות דיווחו רבות מ�, לוקחי
 אות� ברצינות ונותני
 לה� קורס על רמה מקצועית גבוהה

שבו , מוטיב זה מוכר מאוד בשיח של המעמד הבינוני. בהתרגשות על חוויות של צמיחה אישית


 לגיטימי בקרב בלתיא� על פי רוב נתפס כ, תרבות הפנאי נחשבת כמרכיב בסיסי של איכות חיי

ות  השיח המדבר על התפתח.בהשרדותשלכאורה אמורי
 להתמקד , נשי
 מ� המעמד הנמו�/א

 שהשלובבעוד : והגשמה אישית כמפתח להצלחה בשוק העבודה הוא שיח תלוי מעמד במוב� הבא

נשי
 שנקודת הפתיחה שלה
 /של התפתחות אישית וקריירה אכ� יכול להזניק כלפי מעלה א

, לפחות לכאורה, הרי שבמקרה של נשי
 מוחלשות הוא עלול לייצר מס� עש� שיכוו� אות�, טובה

 
 . בדר� שלא תוביל אות� לרווחה כלכליתלהשקיע משאבי

 

קורסי
 . מספר לא קט� מ� המשתתפות ברפואה אלטרנטיביתגילה  שהעני�דוגמא מתבקשת היא 

 המחפשת לה התעשיהמטבע . של רפואה אלטרנטיבית הפכו כיו
 פופולריי
 מאוד בישראל


רבות רה שנשי
 כ� קו.  שהיא פונה בי� היתר ג
 לאוכלוסיות מעוטות הכנסה,קהלי
 חדשי

הילינג , רפלקסולוגיה,  בקורסי
 של פרחי ב�, בתשלו
,מקרב אוכלוסיית המחקר השתתפולמדי 

אמנ
 במדג
 הסופי רק חמש נשי
 הצהירו כי נכנסו לפעילות עסקית בתחו
 של רפואה . 'וכד

אול
 רבות יותר שקלו ברצינות להתמחות בתחומי
 אלה על מנת להוציא מה
 את , משלימה

להתפתח עסקית בתחו
  שאורבות לנשי
 המתכוונות עקריותנית� להצביע על שתי סכנות . �לחמ

הג
 שפוטנציאל הרווח : של נשי
 אלהמוחלש המיקו
 ההראשונה היא . של רפואה משלימה

, ודות ומשאבי הו� אנושיהוא נתו� בידי קבוצה מצומצמת של אנשי
 בעלי תע, בתחו
 זה גדול

אתיקה של  " קשורה למה שכיניתי מוקד
 יותרהשניההסכנה  . בהרבה ותרבותי גדולי
מעמדי

שה� אוהבות  על כ� של טיפולי גו� להצליח בתחו
 ביכלת�נשי
 מבססות את האמונה ". אהבה

, כפי שראוי לה, בשכר גבוה" עבודת אהבה" להמיר היכלת, כאמוראול
 . ויודעות לתת ולפנק

 . לתת ולפנק,  רגשית לאהוביכלתמתווכת על ידי משתני
 אחרי
 מאשר 
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הער� למרות עבודת נשי
 מדורגת כנחותה ולכ� זוכה לתגמול כספי זעו
 , באופ� היסטורי

שהסיווג התרבותי של עבודת� הוא , וכאשר מדובר בנשי
 מקבוצות מוחלשות. האינהרנטי שלה

יציב אות� קל וחומר שהכניסה לשוק הרפואה המשלימה ,  חינ
להנת�כדבר מוב� מאליו שצרי� 

 . בעמדת פתיחה קשה מאוד

 

המחקר מעלה שתהלי� . קשה להפריז בער� התהלי� שנשי
 אלה עוברות, ההסתייגויותלמרות 

שהסיכוי שלה� להיות , של ריפוי פיזי ורגשי הוא חיוני במיוחד במקרה של נשי� מרקע מוחלש

.חשופות לטראומה וא� לטראומות מרובות גבוה במיוחד
10

ד הכמיהה ללמו,  לא זאת ועוד

משקפת חויה של זכאות להשתת� בקהילה ,  והקוגניטיביתהרוחנית, ברמה הרגשית, ולהתפתח

משו
 שהחוויה של , תחושת זכאות כזו היא צעד אלמנטרי בדר� להעצמה כלכלית. התרבותית

פרנסה שמכבדת את בעליה ועבודה שנותנת משמעות ה
 בי� הדברי
 הבסיסיי
 שמבחיני
 בי� 

 . פסיבית לבי� תרומה יצרנית לחברה ולכלכלהתלותיות 

 ? הא
 עסק זעיר הוא התשובה הנכונה

בשאלה הא
 עסק זעיר הוא חלוקות הדעות , קטבקרב נשות המקצוע המעורבות בפרוי

העמדה המחייבת את אסטרטגיית היזמות הזעירה מתמקדת . ליציאה מעוניהאסטרטגיה הנכונה 

שלרוב לא , אוטונומיה ושליטה, מרכיבי
 של עצמאותבעסקי
 שמצליחי
 ומעלה על נס את ה

מניבת  מחדש בעבודה השלובאת  וכ� חיות בעוני כשה� מועסקות כשכירותמתאפשרי
 לנשי
 ה

 ולכ� לא דרוש  לכלכלת משק הביתעמדה זו מדגישה שג
 תוספת קטנה היא משמעותית. הכנסה

 נכרתפשרת לקצ� בהוצאות בצורה מא יזמות זעירה ומצביעה על כ� ש רווחי
 גדול במיוחדהק�

עידוד פתיחת עסקי
 , בעול
 הרחב). ' וכדעבודה בשעות הערב והלילה,  מהביתדר� עבודה, למשל(

. רות והסיבות לכ� מו$ה המועדפת על גופי הסיוע הגדולי
זעירי
 הפ� מכבר לאסטרטגי

בקנה אחד ע
 שהכספי
 המוזרמי
 יוחזרו בסופו של דבר לגופי
 המממני
 עולה האפשרות 

אסטרטגיה זו משתלבת .  גופי
 כאלה להצטר�תתפיסת העול
 של כלכלה בנקאית ולכ� מעודד

שהפכה פופולרית , ליברלית של הסתמכות עצמית ויציאה ממעגל התלות�הניאוהיטב במגמה 

 . מאוד ג
 בשיח הישראלי

 

ניתנת ליישו
 באופ�  ולכ� לא טוטאלית, ה כזו היא תובענית מאודהעמדה הספקנית גורסת שיוזמ

מצב חיי
 מסוי
 ומינימו
 מסוי
 של אנרגיה , היא דורשת מבנה אישיות מסוי
. אוניברסלי

� נתמכותשחסר למרבית הנשי
של נסיבות שילוב , לפחות למש� תקופת ההרצה, רגשית

אול
 במצב האבטלה , מרבית הנשי
 היו מעדיפות לעבוד כשכירות, על פי דעה זו. הקצבאות

 וברמת המשכורות הקיימת לנשי
 ע
 כישורי
 כשלה� אי� לה� הרבה סיכוי להצליח הנוכחי

.בכ�
11
 .ברירת מחדלבעיקרה  ליזמות זעירה היא א
 כ�  נשי
 אלה שלהפניה 

                                                 

10
עמליה , מחקר� של דליה זקש'  על הפגיעות המוגברת של נשי� מקבוצות מוחלשות בישראל לטראומות מרובות ר

 ושרי אהרוני, סער

Sachs D., A. Sa'ar, and S. Aharoni. "How Can I Feel for Others When I Myself am Beaten? 
The Impact of the Armed Israeli-Palestinian Conflict on Women in Israel" n.d. 
 

11
, ח ביניי� לגבי ניסוי תכנית ויסקונסי� בישראל" לשר העבודה והרווחה דו2001שהגישה באוגוסט , ועדת תמיר 

. קבעה כי ספק א� בתנאי המשק הנוכחיי� נית� יהיה למצוא פתרו� תעסוקתי של ממש למקבלי גמלת הבטחת הכנסה
 ).14' ע, 2001, נקל וסבירסקיפר, אצל סבירסקי(
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 ספיגה שלא יכלתמצרי� טווח מסוי
 של ,  ולו זעיר עסק א� מדגיש את העובדה כיקו הספקניה

נושא הסיכו� מעסיק את יועצות העמותה . 
מתאפשרת לנשי
 בעלות אמצעי
 כל כ� דלי

שה לקבל עלתה התלבטות בקשר לבקשה של א, אלדוגמ. בנקודות שונות של תהלי� הליווי

בעוד שהוסכ
 שרכב אכ� חיוני באזור המגורי
 שלה וע
 סוג העסק . הלוואה לצור� רכישת רכב

 שאחזקה של רכב תגדיל היה ברור, פרבריי
 ישובי
שלקוחותיו פזורי
 במספר , שביקשה לפתוח

 וזאת מבלי שקיי
 כל בטחו� שהותי את הק� ההוצאות השגרתיות של אותה אבאופ� משמע

ג
 המצב המצוי שבו נשי
 רבות מוגבלות . שרווחיה בעתיד הקרוב יוכלו לכסות הוצאות אלה


 אלה עד כמה תוכלנה לפתוח עסק רשמימעורר ספקות לגבי הש  או שקועות בחובות קשי
בבנקי

 . ועד כמה זה ישתל
 לה�

 

 מיידי של הקצבאות ברגע שאישה פותחת עסק אבד�דילמה נוספת מתעוררת לאור הסיכו� של 

.  לפחות בשני
 הראשונותהעסקי
 נוטי
 להיות שבריריי
שבשל העובדה , ורושמת אותו כחוק

ב לשליש  קרו,א� יש כנראה רווח מייצרי
 כמה מ� העסקי
 בודאותקשה לדעת , 5בפרק כאמור 

4%� אינ
 מרוויחי
 ושעדי�
נתו� חשוב נוס� הוא שרוב העסקי
 שכ� נפתחי
 .  שא� מפסידי

 וא� רשמו נשי
 שהיו פעילות עסקית בעבראפילו , לא זאת ועוד. פעילי
 בגלי
 ולא באופ� רצי�


היא ,  א
 כ�התמונה המצטיירת. לסגור את העסק ,בשל סיבות שונות נאלצו רווחי
 נאי

קושי ברור להעלות את העסק על פסי
 קיי
 ,  סיפורי ההצלחה והפוטנציאל המרשי
שלמרות

ללא הו� (הכניסה לעול
 העסקי עבור נשי
 ללא שולי בטחו� , במלי
 אחרות. רווחיי
 לאור� זמ�

 .כרוכה ברמה גבוהה של סיכו�) או הכנסה יציבה של ב� הזוג, מקו
 עבודה יציב, משפחתי�אישי

 :  מסתמנות באופ� ברור, כ�א
, שתי נקודות 

הגדלה של מספר הנשי
 שנכנסות לפעילות ומתמידות בה תלויה באופ� מכריע ביצירת רשתות  •

 ויכולות לכלול המשכת הקצבאות למש� תקופת רשתות אלה ה� מגוונות. לאור� זמ�בטחו� 

בשל העונתיות של העסקי
 ובשל פער החודשי
 שנוקפי
 עד (של שנה לכל הפחות חסד 

לות הק(יצירת סל של סובסידיות ברמת הקהילה , )החזרת הקצבאות לאחר שהופסקול


מת� , אפשרות של פעולה מתו� חממות עסקיות, )' וכדהעדפות ברכישת מוצרי
, במסי


הכולל המש� תהלי� ( וכמוב� ליווי עסקי הוליסטי מענקי עידוד לעסקי
 מצליחי

 הללו השרותי
לכלית נותנת חלק מ� כיו
 העמותה להעצמה כ. לאור� זמ�) ההתעצמות

א
 דר� המוסד , אול
 הסיוע המסיבי צרי� לבוא מ� המדינה, " לבוגרותשרותי
"במסגרת 

 . ת"או משרד התמ, הרשות המקומית, לביטוח לאומי

 מסמנת כי מלבד לא נכנסו לפעילות עסקית מבוגרות הקורסי
 שנדגמו 60%�עובדה שכה •

האסטרטגיה של עסק זעיר לא מתאימה לכל , ריי
 שנדונותרונות האפשהקשיי
 שתוארו והפ


 פעולה ע� שתו�, במסגרת האשכולות הקהילתיי�, לכ� יש מקו� לעודד. הנשי
 במדג

הנמצאת בקשרי , העמותה להעצמה כלכלית. תכניות שעוסקות בהשמת נשי� לעבודה שכירה

 
להמשי� ולתמו� למעשה כבר מיישמת את ההמלצה הזו וחשוב , "מרכז מהות"עבודה ע

 . יקטי
 מסוג זה ג
 ברמת המימו� של הפרו פעולהבשתופי
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 )sustainability (קיימות

טווח �כארו�ח את תהלי� ההתעצמות הכלכלית של נשי
 שבאות מרקע מוחלש "עד כה הציג הדו

שהכניסה לצפות אי� בסיס כי הממצאי
 הללו היא מ�  בברוראחת המסקנות העולה . ממדיורב 

, למעשה. אלה לפעילות עסקית תביא לסיו� התמיכה הציבורית בה� בטווח המידישל נשי� 


תלויה באופ� , כנס אליה
מו ג
 עצ
 הסיכוי שנשי
 תעזנה להכ, ההצלחה של עסקי
 זעירי

תמיכה זו כמוב� שונה מ� התמיכה המסורתית במקבלות . מסיבי בהמש� התמיכה הציבורית

מת� הלוואות בתנאי
 מועדפי
 או בערבויות , יסטיהיא כוללת לווי עסקי הול. הקצבאות


סובסידיות של חלק מ� , הקלות שונות במסי
, ציבוריות ובאופ� אופציונלי ג
 מת� מענקי

ממצאי המחקר ג
 מעלי
 שאפילו , לא זאת ועוד. ושרותי
והעדפות ברכישת מוצרי
 , העלויות

יות למשברי
 רציניי
 בשנה או א� נשי
 שכ� מצליחות להיכנס לפעילות ולהרוויח עדיי� צפו

משברי
 אלה יכולי
 לנבוע . אשר ללא תמיכה מתאימה יביאו לסגירת העסק, בשני
 הראשונות

. שויות להיות בלתי נסבלות כלכליתמ� האופי העונתי של מרבית העסקי
 שיוצר תקופות שפל שע

, רגשית ומשפחתית, הה
 יכולי
 לנבוע מ� העובדה שחלק גדול מ� הנשי
 ה� נשי
 פגועות קש

שבגינו הסביבה " מנגנו� השוואה"בחלק מ� המקרי
 קיי
 . וצריכות תהלי� ארו� של החלמה

 ווחי
 עד לנקודה של חוסר כדאיותהקרובה של האישה מפעילה עליה לח� להוריד את רמת הר

 . ויש לעזור לה לעמוד כנגדו

 

של חלק גדול מ� ממדית � הרבהמוחלשות בשל : בחשבו�להלקחנקודת חולשה נוספת שצריכה 


למשל מחלה של אחד (במצבי משבר משפחתיי
 ה� אלה שייתבעו להתגייס באופ� מלא , הנשי

 . ג
 על חשבו� העסק העצמאי, )מבני המשפחה

 

חשוב לתת את הדעת על כ� שלמעשה , עסקי רחב יותרבהקשר על מנת לשי
 את נושא הקיימות 

 
א
 באמצעות הבטחת רכישה של , של הגנות וסובסידיותבמרחב העסקי תמיד מתקיימי
 כיסי


י
 של מחיקת חובות של משקיעי א
 באמצעות אשראי בנקאי ומחזור, מוצרי
 מתאגידי
 גדולי

עד שעסקי
 ,  וא
 באמצעות מקורות הו� ממשלתיי
 ופרטיי
 שמוזרמי
 לעתי
 במש� שני
ענק

ההשקעה הציבורית בתמיכה , ו�כאשר אלה נלקחי
 בחשב. מצליחי
 להראות הצלחה רצופה


אלא א� הגיונית , ארוכת טווח בנשי
 מוחלשות שנכנסות לעסקי
 היא לא רק חיונית לנשי

ה
 בעת " עסק משל�"יקט של משו
 שהעסקי
 שבה
 מדובר בפרו. ולשדה העסקי והיצרני עצמ

ל יתרו� הגודל ה
 זקוקי
 לבנייה מלאכותית ש, ובעונה אחת זעירי
 ושייכי
 לנשי
 שחיות בעוני

מחייב , שכאמור מחליש אות
 למול תאגידי
 גלובליי
, ג
 אופי העיסוקי
. על מנת לשרוד

 . יצירת הגנות מתאימות

 

קטי
 של יימות שמלווה פרוייש לשוב ולהדגיש שלמרות האתיקה של ק: מתלותיות לנתמכות

, "מכנית"לקיימות יקט בסוג כזה של פרואי� לצפות , כולל אלה העוסקי
 ביזמות זעירה, פיתוח

קט יתחיל לממ� את עצמו או שהבוגרות תממנה את עצמ� תו� פרק זמ� ה שהפרוייהציפי: קרי

אמנ
 בהחלט יש לשאו� שבתו
 תקופה של מספר שני
 פותחות העסקי
 תצאנה . מוגבל מראש

 לא חודשי
 וודאי –אלא שיציאה כזו צריכה להיות פרוסה על מש� שני
 , ממערכת התמיכות

חשבו� את האפשרות הריאלית יש לקחת ב, בו בזמ�).  העסקרשו
" (רגע מכונ�"להתמקד בשלא 
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ל הליווי שאר מסובסד לאור� שני
 ה� בשל הכניסה של לקוחות חדשות וה� בששהפרויקט עצמו י

 אי� פירושה שלא צפויה  אינה ריאליתמכניתהקביעה שקיימות , ועדי�. ארו� הטווח של הבוגרות

כפי שנית� היה לראות במקרי
 . ותית של מערכת התמיכות הציבוריות לאור� זמ�הקטנה משמע


יש השלכה ברורה ,  קטני
בהקפי
ג
 , להצלחה של נשי
 בעסקי
 זעירי
, שכ� נרשמו רווחי

באופ� מוחלט מפנות את רווחיה� לצרכי הבית ה� כמעט  שכ� , על כלכלת משק בית�ומידית

 השרותי
יחות תוכלנה בטווח הרחוק להשתלב במערכת חלק מ� הבוגרות המצל. והמשפחה

 ורצוי מאוד לנסות לשלב� ג
 בגופי
 להעצמה כלכלית או של גופי
 דומי
לבוגרות של העמותה 


העלות של כל , להמש�למרות שמערכת התמיכות צפויה , במלי
 אחרות. ממשלתיי
 או עירוניי

, נזכיר כי למרות שליווי הוליסטי.  הדרגתילרדת באופ�. להשתנות במרכיביה וב. בוגרת צפויה א

הרי שהוא זול בהשוואה לסוגי
 אחרי
 של , הכולל העצמה דינמית ויעו� עסקי עולה כס�

 . תמיכות

 


 חשוב שהנשי
 שמצליחות להיכנס לפעילות עסקית במגעי
 שלה� ע
 מוסדות המדינה השוני

שות לצאת מתלות בקצבאות  יחס אוהד ומתחשב שיערי� את המאמ� החריג שה� עותקבלנה

ברמת המוסד לביטוח לאומי דרושה החלטה עקרונית לאפשר . וליצור לעצמ� דריסת רגל כלכלית

קצבאות למרחב העסקי היא דבר �יש לקחת בחשבו� שכניסה של נשי
 נתמכות. לה� מרחב תומ�

שי
 הללו על מנת שהמוסד יוכל אכ� לאפשר לנ. שמרבית פקידות השטח אינה מורגלת בו, חדשני

ה /חשוב מאוד שהסניפי
 השוני
 יכשירו פקיד, ליווי חיובי ויעיל בצעדיה� הראשוני
 בשטח

שתעבור א� היא תהלי� של למידה והתעצמות ותקיי
 קשר , ת לטיפול במקרי
 כאלה/מיוחד

 . שוט� ע
 העמותה להעצמה כלכלית
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 סיכו� 

 

 

 לאופטימיות יש מקו�  א�חלה העמקה של העוני באוכלוסיית המחקר
 

 ההדרדרותמשק� את ממצא זה  .אצל קרוב לשליש ממשתתפות המחקר חלה העמקה של העוני

בתמיכות המואצת של העשירוני
 התחתוני
 בשל המשבר הכלכלי כתוצאה ממדיניות הקיצו� 

 של שכירי
 ושכירות בשכבות התחתונות של המידרדר והסטטוס ,שירותי הרווחההממשלתיות וב

העובדה שמעט יותר משליש נית� לקרוא באופטימיות זהירה את , בהקשר זה. שכירכוח העבודה ה

 א� דיווחו על שיפור במצב 21%מ� הנשי
 הצליחו לשמור על רמת ההכנסות של משקי הבית ו 

על פי המידע המצטבר מכלי . באופ� כלליחייה�  וכ� שנשי
 דיווחו על שינוי קל לטובה בהכלכלי

תעצמות הכללית שחוו לשער שחלק לא קט� מה� יצליחו לתרג
 את הההמחקר השוני
 יש יסוד 

ה באסרטיביות ויציאה ממצבי
 ארוכי עלי, בעיקר עליה בהכרת ער� עצמ�(במסגרת הפרויקט 

 . ה בכושר ההשתכרותלעלי) מות או השפלהשני
 של אלי

 
 י בישראל נראית כאסטרטגיה כדאיתהכשרה עסקית בקרב נשי� החיות בעונ

  

עסק זעיר הוא מטרה מעלי
 ששהתקבלו בתו
 שנה וחצי מרגע הכניסה לתהלי� י
 הממצא

.ממדית� לנשי
 מרקע של מוחלשות רבאסטרטגית ראויה
12

 מבוגרות הקורסי
 39%�37% בי� 

למרות שמדובר בעסקי
 .  א� מציגות את עצמ� כבעלות עסק26%� וו לפעילות עסקיתנכנס

 נוספי
 עדיי� 24%, רווחמתוכ
 כבר מייצרי
  38%, )ותרוב
 פעילי
 כשנה או פח(צעירי
 מאוד 

אחוז קט� מ� העסקי
 . נמצאי
 בהפסד 4% ורק ויחי
 א� ג
 אינ
 מייצרי
 הפסדי
לא מרו

השוואה . מעבר לבעלת העסק עצמה, א� מייצר מקומות עבודה עבור אנשי
 נוספי
) 12%(הללו 

ווח ובי� ההכנסה השכיחה למשקי הבית בעסקי
 שיש בה
 ר)  �3,000(בי� גובה הרווח השכיח 

 
4,000�3,001�בקרב היהודיות ו � 6,000מעל (בכלל המדג �א� היא מחדדת עד ) בקרב הערביות 

 . הרווח מ� העסק הזעיר הינו משמעותי בהעלאת רמת החיי� של המשפחותכמה 

 

לי� כאשר סיכוייה� של נשי� להיכנס לפעילות עסקית ולהצליח בה עובאופ� כללי נמצא כי 

בהשוואה בי� שתי הקבוצות . ג� א� אינה מבוססת כלכלית, הסביבה שלה� תומכת ויציבה

הלאומיות מסתבר כי האסטרטגיה של פתיחת עסק זעיר הצליחה יותר בקרב המשתתפות 

הנשי
 הערביות שכ� פתחו עסק דיווחו על רווח , יחד ע
 זאת. היהודיות מאשר בקרב הערביות

  .אשר היהודיותממוצע גבוה יותר מ

 

 
א� אול
 מספר זה ,  שטר
 נרשמו34%�אמנ
 ישנ
 כ. ראוי לציו�) 66%( רישו
 העסקי
 הק�ג

 העלמת ההכנסה של אמד�, על פי מחקר של יעקב קונדור. מ� המצב בכלל האוכלוסייהנמו� מעט 

.37%עצמאי
 בישראל בראשית שנות התשעי
 עמד על 
13

 
 המגמה המסתמנת לגבי רישו

                                                 

12
שהוא טווח זמ� מקובל ,  לקבלת תוצאות מהימנות יותר רצוי לשוב ולדגו� את האוכלוסייה כעבור חמש שני�

 . לבדיקת הצלחה במיזמי� מסוג זה

13
המוסד לביטוח : ירושלי�. 1992/93אמד� העלמות של עצמאי� בסקר הוצאות המשפחה . 1996. יעקב,  קונדור

 .לאומי
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 ,אופטימית יחסית בהתחשב בכ� שמדובר באוכלוסייה נתמכת קצבאות, א
 כ�, 
 היאהעסקי

 וה� בשל ההנחה כי המעבר של אשר מטבע הגדרתה מיוצגת ייצוג יתר בכלכלה הבלתי פורמלית

ה ברישו
  ברישו
 העסק ישפיע בעתיד על עלי להתניית מת� הלוואות2005העמותה בשנת 


 והכניסה לפעילות עסקית ק� פתיחת העסקי
רשימה בהאי� ספק כי ההצלחה המ .העסקי

כפי שמעידה , רש
 לזכות הליווי המסור והמקצועי של העמותה במהל� הקורס ולאחריוצריכה לה

 הצלחה . ומ� הליווי הקבוצתימ� החונכות האישית, רות מ� הקורסשביעות הרצו� הגבוהה של הבוג

שטור ולפיקוח על י� המופני� למיבות של המרת המשאבאת החשזו מדגישה ביתר שאת 

 . סייה זו למטרות של תמיכה ועידוד היזמותאוכלו

 

להצליח אול
 עליה� חלק� יכולות ,  שלא נכנסו לפעילות עסקית61%קרי אות� , באשר לנושרות

יש במקביל . או בניית חסכונות, השלמת השכלה, לעבור מספר שלבי
 מקדימי
 של התעצמות

שעמו " מרכז מהות"כגו� , כניות משלימות של השמה בעבודה שכירה ע� תבתאו�מקו� לעבוד 

 . לעמוד בקשרהעמותה החלה 

 

  בבוגרות שהצליחו לפתוח עסקי� ארוכת טווחצור� בתמיכה   קיי�– תמכותימתלותיות לה
 

רבי
 . חשוב לקחת בחשבו� שהעסקי
 הזעירי
 שנפתחו נוטי
 להיות פגיעי
, למרות ההצלחה

לרוב אינ
 מספיקי
 כדי ה
  רווחמייצרי
 א
 ה
 לכ� ג
  ו באופ� רצי�פעילי
ה
 אינ
 מ

הענפי
 המרכזיי
 בה
 . להעמיד את כלכלת משק הבית על מסלול יציב של יציאה מעוני

 
בפגיעות גבוהה ,  לעבודה המושקעתביחסברמות הכנסה נמוכות מתרכזות הנשי
 מתאפייני

 ותמגבילתכונות אלה . מצומצמי
 ומעוטי משאבי
בשוק הגלובלי ובתחרות גבוהה על פלחי שוק 

 . פיתוח של מנגנוני תמיכה מתמחי
כותמצריולכ�  שלה
 הרווחאת פוטנציאל 

 


 צרי� הליווי לבוגרות הפעילות עסקית, בהתא
 לדג
 שפיתחה העמותה להעצמה כלכלית לנשי

משו
 שהבעיות העסקיות ,  משפטי ואישי רחביעו�, בי� היתר,  ולכלוללהיות ארו� טווח והוליסטי

 למרות המעורבות של העמותה .' וכדבבעיות בריאות, בות בבעיות אישותשלה� נוטות להיות שלו

שלאחר סיו� הקורס עיקר התמיכה תתבסס על מקורות הרי שחשוב מאוד , בליווי הבוגרות

והקהילה ) ת והמוסד לביטוח לאומי"דר� מוסדות כגו� משרד התמ (משולבי� של המדינה

ת עבור החונכות "באופ� מיוחד חשוב להפשיר את התקציב שהקצה משרד התמ. מקומיתה

 . 2005 הוקפא מאז תחילת שנת  ואשרהמשולבת

 

על " עונשי�"לבטל ומומל� לפתח מערכות שמעודדות חסכו� והשקעה בתכניות פנסיה מגוונות 

בישראל . תעשייתיות�סטבניית נכסי
 וחסכונות הוא מנגנו� מוכר במדינות פו . קיימי�חסכונות

 סנקציה על חסכונות קיימי
 אצל שקימתלא רק שאי� עד היו
 תכניות לבניית נכסי
 אלא 

, כמו במקרה של מזונות לאמהות חד הוריות. נשי
 שנתמכי
 בקצבאות המוסד לביטוח לאומי/א

 
 . כעתודה חיונית לצור� הקמת עסק זעירלהחשבחסכונות צריכי

 

כגו� תקופת , מי לפתח מנגנוני תמיכה בנשי� שעוברות מתלות ליזמותהמוסד לביטוח לאועל 

 וכ�  העסקקיו
חסד שתאפשר שמירה על הזכאות לקצבאות למש� השלבי
 הראשוני
 של 
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ת בסניפי
 האזוריי
 שתעמוד בקשר שוט� ע
 העמותה להעצמה /ה מיוחד/הכשרה של פקיד

יש לזכור כי יזמות עסקית . ית ובונהכלכלית על מנת ללוות את פותחות העסקי
 בגישה חיוב

. בקרב נתמכות הקצבאות היא רעיו� חדשני שפקידות השטח של המוסד לא ערוכה להתמודד אתו

יש לעבוד , במקביל לפיתוח תקנות מתאימות ומדיניות הולמת בקרב הפקידות הבכירה של המוסד

 מרביקיצור , נשי
 היזמיותע
 פקידות השטח על שינוי תודעתי שיאפשר ליווי בונה וחיובי של ה


 ויצירה של ערוצי תקשורת שוטפי
 ע
 העמותה להעצמה כלכלית של תהליכי
 ביורוקרטיי

 
 לנשי
 וע
 מכלול הגופי
 התומכי
 באות� נשי

 

מומל� לשקול מת� הקלות במסי
 והעדפה של בעלות עסקי
 זעירי
 כספקיות , ברמת הקהילה


במקביל לחיזוק . מומל� לבנות עבור� חממות עסקיותמו כ� כ. לרשות המקומית ולמוסדות גדולי

יש לשאו� להפו� את המרחב , שכבר מסתמנת בשטח, עידוד סולידריות קהילתיתשל  המגמה

  .העסקי לידידותי יותר לעסקי� זעירי�

 

קט  ושל הפרוי–יי
 של עסקי
 זעירי
 או הסיכו, לשאלת הקיימותלסיו
 סעי� זה יש להידרש 


יש מקו�  כי בברורהמחקר מראה .  לצאת ממעגל התרומות ולקיי
 את עצמ
– המפתח אות

לנטוש את המושג המכניסטי הבוח� קיימות א� ורק במושגי� פיננסיי� ולהמירו במושג דינמי 

שמדובר באוכלוסיה מאחר . יר בחשיבות המרכזית של התעצמות להצלחה ארוכת טווחיותר שמכ

השאיפה להוריד , באופ� מבני נתמכת לאור� זמ�ואשר  שנמצאת מחו� למעגל העבודה בשכר

 שתידרש תמיכה פיננסית ארוכת ,הנחת העבודה צריכה להיות. ריאליתאינה לאפס את התמיכה 

 אול
 יש לקחת , בשווה ער� לכס�,אמורכ, ומרחלק ממנה י. ה שונה וחדשנית באופי
 כיא, טווח

 .  לא קצרה� ולהידרש למש� תקופהבחשבו� שרמה מסוימת של השלמת הכנסה עשויה להמשי

 

 ההתעצמות חשוב מאוד לתמו� בתהליכי� של מדית שות רב ממוחלבשל הרקע של 
 

מנקודת מגיעות הנשי
 נקודה מכרעת להבנת התהלי� של התעצמות כלכלית ועסקית היא ש

ג
 המצליחות ביותר מקרב הבוגרות ה� לעתי
 קרובות נשי
 . ממדית	מוחלשות רבפתיחה של 

, לחילופי� או בנוס� לכ�. חלק גדול מה� ה� שורדות של אלימות מינית או מגדרית. ועות קשהפג

 
ההימצאות הארוכה במצב של מחסור מחלישה את כושר ההתאוששות שלה� ממשברי החיי


הנחת העבודה של כל מדיניות שנועדה לעודד יזמות עסקית ושילוב של נשי
 מרקע . המזדמני

כוח העבודה צריכה להיות כי הסיכויי
 שמשאבי
 אנושיי
 בסיסיי
 אלה מוחלש ב כלכלי�חברתי


 . ער� על מנת לשק
 אות
ויש לה, יפגעו או יהיו במצב מדולדל מאוד ה
 גבוהי

 

 מרכיבי ההתעצמות הבולטי�
  

המעבר מכלכלה בלתי פורמלית לפורמלית כרו� בשבירת מס� השקיפות מעל הער� היצרני של  �

 . נשי
העבודה הביתית של 

�  
צריכות לעבוד על  לעתי
 קרובות לספירה העסקיתכלכלי מוחלש הנכנסות �מרקע חברתינשי

 . שנוטה לפעול לרעת�" אתיקה של האהבה"שימוש נכו� ומתוחכ
 ב
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שהסיכוי שלה� , תהלי� של ריפוי פיזי ורגשי הוא חיוני במיוחד במקרה של נשי
 מרקע מוחלש �

 . ות מרובות גבוה במיוחדלהיות חשופות לטראומה וא� לטראומ

נשי
 גרושות חד הוריות זקוקות להקלות מיוחדות ולתקופת חסד בכל הנוגע לתמיכות  �

 .ממשלתיות

 


חשוב לזכור כי הנשי
 שאליה� פונה , למרות הדמיו� במאפייני
 דמוגרפיי
 מסוימי
, לסיו

האנושי שלה�  של משאבי ההו� הרלונטיותמבחינת הפרוייקט מהוות קבוצה מאוד הטרוגנית 

כ� שיתאי
 , הצור� להגמיש את המודלבי� היתר סומ�  .או לכוח העבודה הרשמי/לתחו
 העסקי ו

באשר . כמו הבדוויות בנגב או נשי
 יוצאות אתיופיה, ג
 למקרי
 של נשי
 מוחלשות במיוחד

 של הנשי
 בתנאי
 הקשי
 והמשפילי
 המשתקפי
 ההשרדות שיכלתהרי , למדג
 המלא

 ובעלות יצירתיות, אוד מה� ה� נשי
 חזקותטטיסטיי
 למעשה מלמדת שחלק גדול מבמדדי
 הס

על ,  של אות� נשי
החכמהמחקר זה ניסה ללמוד מעט מ� . ידע שהשיח הרשמי לא מסוגל לאתר

נוספות ולטובת נשי
 פיתוח מודל שיפעל ע
 לטובת  החבויי
 בה� העצמהמנת לנסח את מרכיבי 

 . ומכותהתגיוס נכו� של המערכות 
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 המלצות
 

שנתית והוליסטית שתאפשר מעבר מתלותיות �רב, מדיניות ממשלתית תומכתדרושה 
 להיתמכות

 

במאמ� האדיר במשקל המכריע של הכנסת הנשי
 ביחס לרווחת משפחותיה� ובהתחשב בהתחשב 

 יש צור�, משקיעות בנסיו� לחזור לכוח העבודה הרשמי ולעלות על פסי
 של עצמאות כלכליתשה� 

 . לפתח מדיניות תומכת שתכלול שינוי תודעתי עמוק ביחס כלפיה�

ממדי 	מדובר באוכלוסייה פגועה ומוחלשת באופ� רבלהתבסס על ההבנה כי התמיכה צריכה  �

ולתהלי� של השבת האמו�  לריפוי ולעיבוד של טראומות, לליתהזקוקה להתעצמות כ

 .בודבתרומת� לחברה ובזכאות� לחיי� של כ

 . שטור ולא אוכלוסייה הזקוקה למראות בנשי� פוטנציאל יצרני שיש לטפחוליש להתחיל  �

 . שמכיר בתפקיד המכריע של התעצמות של קיימות במושג דינמיהמכנילהמיר את המושג יש  �

להתאי� את המודל יש , בהתחשב בהטרוגניות הרבה של אוכלוסיית הנשי
 נתמכות הקצבאות �

 או חד ,עולות, כגו� נשי
 ערביות, וסייה מובחני�לרמות שונות של מוחלשות ולמגזרי אוכל

 . הוריות

 

 ברמת התמיכות הממשלתיות 

 לעסקי
 מענקי עידוד וכ�  לנשי
 פעילות עסקיתעבור חונכות  ת"קצוב של משרד התמתדרוש  �


 . מצליחי

 לפני הפסקת הקצבאות וההעמדה למבח� תקופת חסד לאפשר המוסד לביטוח לאומיעל  �

 תעסוקה

 עבודה תהליכיתדרושה , ות הרעיו� של יזמות עסקית זעירה ביחס למערכת הקיימתבשל חדשנ �

 ת השטח של המוסד לביטוח לאומיע� פקיד�

 .יש לנתק את התלות בי� זכאות למזונות לבי� פתיחה של עסק זעיר �

אי� מקו
 להפסיק את . א
 חד הורית זכאית למזונות משו
 שנטל הפרנסה הבלעדי מוטל עליה

ו� לת לשמר שולי בטחהיכ, להפ�. יזמות עסקית מתחילה להיכנס לאישהזו כאשר ההתמיכה ה

 . לת להצלחה עסקיתמינימליי
 ה
 מרכיב מכריע ביכ

 .יש לעודד חסכונות ולבטל את הסנקציות על חסכונות קיימי� �

 .לנשי
 מכל קבוצות האוכלוסיה המוחלשתלהגדיל את הסובסידיות לחונכות עסקית יש  �

 

  ברמת הקהילה

העדפה של בעלות : באמצעות מרכיבי
 כגו� פיתוח סביבה תומכת ברמת הקהילהליש לשאו� 


הקלות במסי
 , העסקי
 כספקיות של הרשות המקומית ומוסדות מקומיי
 גדולי
 ובינוניי


בניית אשכול מקומי . חונכות מטע
 עסקי
 מבוססי
 יותר, סיוע אקטיבי ברישות, עירוניי

 .הפיכת המרחב העסקי המקומי לידידותי לעסקי
 זעירי
. אור� זמ�שילווה את הבוגרות ל
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 מובחני� נשי� ממגזרי� לגבי 

שתכיר בהיסטוריה הארוכה שלה� בפעילות , ערביותלהשקעה ארוכת טווח בנשי� ער� יש לה �

 . רווח במסגרת הכלכלה הבלתי פורמלית�יצרנית ומניבת

 וכ� חלק כפריותנשי
 בקהילות , כגו� חרדיות(לגבי נשי
 שחיות בקהילות קטנות והומוגניות  �

ינת  שמייצרי
 סביבה עו"מנגנוני השוואה"לעבוד כנגד ש י) מ� המקרי
 של עולות חדשות

 אות
 להתמקד במקרי� המועטי� של הצלחות ולנסות למנ�כמו כ� יש . להצלחה עסקית

 .כ� שישמשו כמודלי
, ברמה הקהילתית

קות להקלות מיוחדות ולתקופת חסד בכל הנוגע לתמיכות  זקוהמגדלות ילדי
נשי
 גרושות  �

 ממשלתיות

 

 לגבי נשי� מוחלשות במיוחד

 .  להכשרה העסקיתכשלב מקדי�, של התעצמותבתהלי� אינטנסיבי יש מקו
 להשקיע  �

 בתעסוקה השמה  של לקשר ע� תכניות משלימותאת אלה שלא מתאימות לתחו
 העסקי יש  �

 

ענות לה כחלק ממטרת ההתעצמות הכללית כלה ויש להכמיהה גבוהה מאוד להשקיימת 
 והכלכלית

 

ג
 , בכיווני� עדכניי� מבחינה טכנולוגיתבעיקר ,  של הנשי
בפיתוח ההשכלהיש להשקיע  �

 וזאת על מנת לענות על בעיות של  דלבמקרה של נשי
 מקהילות מבודדות ומרקע השכלתי

 . מדיתמ�שיווק והתרשתות עסקית בתנאי
 של פריפריאליות רב
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 )עברית וערבית (שהועבר בשלב הכניסה לתהלי�שאלו� ה. נספח א
 

 בעמותה להעצמה כלכלית לנשי
" עסק משל�"שאלו� הערכה למשתתפות פרוייקט 

 )ע
 כניסה לתהלי�(שלב א 

 
לאחר שקוד
 לכ� , איו� נפתח בהצגת המחקר ובהתחייבות בעל פה לשמירת סודיות מלאהכל ר

 )הנספח ' ר(חולקו לכל המשתתפות התחיבויות בכתב לשמירת סודיות 
 

I. להדגיש שוב התחייבות לחסיו� מוחלט (נתוני� אישיי�( 

 ______________________________ גיל .1

  מצב משפחתי .2
מאורסת שנפרדה . 5  רווקה .4 אלמנה . 3 גרושה . 2 נשואה  . 1
 חיה ע
 ב� זוג ללא נישואי�. 7 שני
_____ פרודה מזה . 6)  מוסלמיות(

3.  
גילאי ______ .3  6�18גילאי _____ .2 0�6גילאי _____ .1 מספר ילדי
19+ 

  מספר בני
____.5  מספר בנות_____.4  

 אחיות_______. 2  אחי
________. 1  מספר אחי
 ואחיות .4

דרוזית. 4  נוצרית. 3 מוסלמית. 2  יהודיה. 1 דת .5
 _____________אחרת. 5   

6. 
 רוסית. 3  ערבית. 2  עברית. 1 שפת א
 _______אחרת. 5  אמהרית. 4 

  הרשות הפלסטינית או ירד�.2  ישראל.1 אר� לידה .7
. 5 אתיופיה.4 צפו� אפריקה/מדינה מזרח תיכונית אחרת. 3  

אחת ממדינות חבר .7  סיהרו. 6באפריקה  מדינה אחרת 

. 9  אמריקה  /  אירופה ' מע. 8 )לציי� איזו(______________ העמי
 ________________אחרת

 ?אי� את מגדירה את עצמ�) עבור לא ערביות בלבד( .8
 _____________אחרת. 4 מעורבת. 3 מזרחית. 2 אשכנזיה. 1

 _______________) ל בלבד"לילידות חו(מספר שני
 באר�  .9

 שכלה והכשרה מקצועית ה .10
 לא. 2 כ�.1בגרות   ____מספר שנות לימוד 

 __________________________) כולל תעודה(מקצועות 
 

II.  תפיסה עצמית 

 לקיחת יוזמה, ביחס להישרדות? איזה טיפוס את? אי� היית מתארת את עצמ� .11
 

 ? אי� היית מדרגת את עצמ� ביחס לנקיטת יוזמה .12
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 דרגת יזמות נמוכה       דרגת יזמות גבוהה
 

 ? איזה ציו� היית נותנת לעצמ� על סול
 של הצלחה .13
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 אי הצלחה         הצלחה
 

14. 
 ?  אילו דברי
 גרמו ל� להצליח עד היו
 

15. 
 ?אילו דברי
 הפריעו להצלחה של� עד היו
 

 

III. ציפיות מ� התכנית 

 אי� שמעת על הקורס  .16
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. 5 לשכת הרווחה.    4 מחברה. 3 עלו�.2 
 בעתו�פרסו. 1
 ___________אחר

 ___________________________________ ?מדוע הצטרפת .17
 )19לשאול איזה ולדלג לשאלה , א
 מציינת כוונה להקי
 עסק(
 

 )?ומהו?  הא
 יש ל� כבר רעיו�–במידה שכ� (? על הקמת עסקהא
 את חושבת  .18
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ?  מה את מצפה לקבל בתכנית .19
 קשרי
. 4 )ידע מקצועי(מיומנות . 3  תמיכה כספית. 2  הלוואה. 1
 ____________אחר. 9 התעצמות. 8 מקו
 עבודה . 7 ייעו� . 6 חברה. 5
 )אפשר יותר מתשובה אחת(

 ?� את מעריכה את סיכויי ההצלחה של� בתכניתאי .20
1 .
   חלשי
. 3  בינוניי
. 2  טובי

 ? _________________________________________________________מדוע

 ? הא
 השתתפות� בתכנית שונה מדברי
 שעשית עד כה .21
____________________________________________________ 

 ?מה�, וא
 כ�? � המשתתפות האחרות בקבוצההא
 יש ל� ציפיות מ .22
____________________________________________________ 

 ?הא
 יש ל� חששות או הסתייגויות .23
____________________________________________________ 

 
 
 

IV. הכנסה ותעסוקה 

 
 תעסוקה

 _? _________________________________________במה את עובדת .24

ימי
 ____  שעות ביו
___ . 2 אי� שעות וימי
 קבועי
 . 1 ? היק� משרה .25
   בשבוע

 לא.2 כ�.1 ? הא
 עבדת רצו� בחמש השני
 האחרונות .26

 שני
_____  חודשי
? ____ כמה זמ� בער� עבדת, א
 לא .27

 שני
_____  חודשי
? ____ כמה זמ� את מובטלת, )א� מובטלת כרגע( .28

 לא.2  כ�.1  ? הא
 את חותמת אבטלה .29

 לא.2  כ�.1 ?הא
 חתמת אבטלה בחמש השני
 האחרונות, א
 לא .30

 מעול
 לא. 3 היה וסגרתי. 2 יש לי עסק. 1 ? הא
 יש או היה ל� עסק בעבר .31
 וסיכו�, יוזמה, מקו�, בעלת אמצעי יצור, קובעת מחיר, מרוויחה ישירות מ� הלקוחות: כלומר
 ________________? _________________________________מהו, א
 יש

 ? מתי ולמה סגרת את העסק, א
 היה ל� עסק והפסקת .32

 לא. 2  כ�. 1 ? בעבר לפתוח עסק משל�נסית הא
 , א
 מעול
 לא .33
 )35לדלג לשאלה , א
 כרגע יש לאישה עסק(

 ?אילו פעולות נקטת ולמה לא פתחת בסו�? איזה עסק,  א
 אכ� נסית .34
 

 הכנסות

 לא מסתדרת. 3  קשה. 2  סביר. 1 ? אי� את מסתדרת כלכלית .35

 )ואחר, קצבאות, שכרכולל כא� (? מה ס� כל ההכנסות של משק הבית .36
�    1,001�2,000בי� . 2 �    1,000עד . 1 2,001�3,000. 3    � 4 .3,001�4,000 �  
 6,000מעל . 7  5,001�6,000. 6 4,001�5,000. 5

. 3דיי    יל. 2 אני. 1  נפשות________ ? מי חי מ� ההכנסות האלה .37
 ________אחר.7 הורי בעלי. 6 הוריי. 5  י
/נכד.4    בעלי

 הוריי. 5הגרוש שלי   . 4 בעלי. 3 ילדיי. 2אני    . 1?  מי תור
 להכנסות האלה .38
 ________אחר. 9 סבתא/סבא. 8  קצבה.7 הורי בעלי . 6 
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ולציי� להדגיש ברוטו , למראיינת) (גובה בשקלי� לחודש(?  מעבודה של�מה ההכנסות  .39
 
 ) עונה אחרת       א

 מעבודהאי� הכנסות . 1
�    1,001�2,000בי� . 3 �    1,000עד . 2 2,001�3,000. 4    � 5 .3,001�4,000  � 4,000מעל . 6 
 
 

 ?כמה את מרוויחה לשעה .40
� 15פחות מ . 1  31. 6 26�30. 5      21�25. 4 18�20. 3 15�17. 2+ 

מעסק .4)   רשמי ולא רשמי(מעורב .3בלי תלוש   .2 ע
 תלוש  .1  ... ההכנסות ה� .41
 באחוזי
 מרווחי המכירה. 5 עצמאי

 
 )הכנסות נוספות במזומ�(

 אפשר לסמ� יותר מקטגוריה אחת: למראיינת? הא
 את מקבלת קצבאות .42
שאירי
. 4  ילדי
. 3  אבטחת הכנסה. 2 השלמת הכנסה. 1

 נכות. 5 
______________אחר. 9 איבה נפגעי פעולות . 8 אבטלה. 7  מזונות. 6

 ____________________________) במשולב(ס� כל גובה קצבאות מה . 10  

 ?__________ מ� הביטוח הלאומי חו�חד פעמית/ הא
 את מקבלת עזרה חודשית .43

. 3  חצי שנה עד שנה. 2 עד חצי משנה. 1 ?כמה זמ� את על הבטחת הכנסה .44

 מעל חמש שני
. 5   שני
בי� שנתיי
 לחמש. 4 בי� שנה לשנתיי

 )הכנסות נוספות שלא במזומ�.(..הא
 קיבלת .45
    ______________________) ?כמה(ירושה . 1
 _______________________הכנסה אחרת. 2
 
 

 )הכנסות שלא במזומ�(  ...  הא
 בשנה החולפת .46

?______________________________מה, א
 כ� . לא. 2 כ�.1?  נתת חפ� למשכו� .א
  

, א
 כ� . לא. 2 כ�.1?  מכרת דבר שאת עשית .ב
 ?___________________________מה

לאיזה שני מרכיבי
 יש הכי הרבה משקל , מכל ההכנסות שמנית: )דירוג הכנסות(  .47
 בפרנסת המשפחה 

 המקורות החשובי� ביותרשני את ) במספרי� עוקבי�(לסמ� : למראיינת
 
   המשכורת של�____. 1
   קצבאות____. 2
 ")בשחור"עבודה (עבודה לא רשמית ____. 3
   הכנסה של� מעסק עצמאי____. 4
 משכורת של הבעל ____. 5
 הכנסה של הבעל מעסק עצמאי____. 6
 מזונות ____ . 7
 _____________________________________אחר . 8
 

 לא. 2  כ�. 1 ? הא
 בשנה החולפת התקשית בתשלו
 חשבונות .48

 ____________________________________________?__מה עשית, א
 כ� .49

 אדמה. 3  רכב . 2  דירה . 1 בעלות על רכוש  .50
 להדגיש מחויבות לחסיו� גמור של הנתוני�, כא� לשי� לב לרגישות: למראיינת

 
 

 ניהול משק הבית

 )חלוקת הכס� במשק הבית(? מי משל
 על מה בבית .51
קצבאות. 4)      משותפתבמקרה של קופה(משות� . 3  בעלי. 2  אני. 1

  ____אחר. 6 סבי�/הורי�. 5  
 ___________ דיור. ב  __________ אוכל. א
 ________תרופות. ד  __________חינו�. ג
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 _________מתנות משפחתיות. ו  _________בגדי
. ה
 _______בילויי
. ח  _________רכב. ז

  )'וכד, ארנונה, טלפו�, חשמל(_______ חשבונות. ט
 ______חוגי
 . י

 ________אחר. יא
 

 חשבו� בנק  .52

אי� . 3נפרדי
     . 2 משות�. 1 ? הא
 יש חשבו� בנק משות� או חשבונות נפרדי

 חשבו� בנק
 )נית� לסמ� יותר מקטגוריה(

 ?______________________________לא� מגיעה כל משכורת ומי יכולה להשתמש בה

 ?  יש זכות חתימה בחשבו� הבנק של�למי עוד) לבעלות חשבו� נפרד בלבד( .53
. 5  לבתי.4 לגרוש שלי . 3  לב� זוגי/לבעלי. 2 לא� אחד. 1

 אחר. 7  להורי. 6  לבני

   ) נית� לסמ� יותר מקטגוריה אחת(? במה את משלמת בדר� כלל .54
. 5 כתב ערבות.4 כרטיס אשראי. 3קי
       'צ. 2     מזומ�. 1  
 בהקפה 


 שונות לדברי
 לפרט א
 יש צורות תשלו

 ______________________________________שוני

 לא. 2  כ�. 1   הא
 יש ל� כרטיס אשראי  .55
הגרוש שלי . 5 ב� זוגי/בעלי. 4  א� אחד. 3 ? מי משתמש בו חו� ממ�, א
 כ�

 אחר. 9  הורי. 8  בני. 7  בתי.6 

...)ניתוח, נופש, גההלוואה חרי, רכישת רכב(? הא
 היו הוצאות מיוחדות בשנה האחרונה .56
 ? ______________כמה. 3   לא. 2  כ�. 1 

פירוט 
_______________________________________________________________

  

   לא. 2   כ�. 1  ? הא
 יש ל� חסכונות .57
    בבית. 4  בבנק. 3 ? איפה, א
 יש חסכונות 
 כס� שווה ער� ל ________. 6  סכו
 כולל_________ . 5 

 לא. 2  כ�. 1 ?הא
 יש ל� חובות .58

  לפי תשלומי� חודשיי�  , לפרט היק� של כל מרכיב, א� כ�
 הלוואות  __________משכנתא 

_____________________________________  אחרות
?______________________________________________________________למי

_____ 

 ___________________________ ?מה ההיק� הכולל של החובות .59

60. 
. 2 כ�. 1...) סירוב לבקשות, אי החזר הלוואות(?  הא
 היו ל� בעיות ע
 הבנקי
 לא

, א
 כ�
_____________________________________________________________תארי

_ 

לכוו� , א
 לא. כא� לתת לה להגדיר? הא
 יש דברי
 שיוצרי
 עומס כלכלי יוצא דופ� .61
 דינותבע

1 .
 חולי
 כרוניי
2 .
 תינוקות או ילדי
 ע
 צרכי
 מיוחדי
3 .
 טיפול שניי
 בעל בזבז� או מהמר. 4
 בעל או ילדי
 אלימי
 שהורסי
 דברי
 או לא נותני
 ל� לצאת לעבודה. 5
 לימודי
 של�. 6
7 .
 לימודי
 של הילדי
 חגי
 וחתונות. 8
 אחזקת הרכב . 9

 חובות. 10
 ________________________________אחר. 11
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12 .
 לשנה_________ . ב לחודש__________ . א נא צייני סכו

 לא.2כ�    .1?  בשני
 האחרונות שלא איפשר ל� לעבודאירוע קשההא
 היה איזשהו  .62
 ?מהו, א
 כ�

. 5 מות אד
 קרוב . 4  הגירה. 3  תאונה. 2 מחלה. 1
. 8 אובד� מקו
 עבודה . 7  אלימות קשה. 6    דיכאו�

   לידה
אחר . 9

________________________________________________________________ 
 ? כמה זמ� היית תחת השפעת האירוע הזה. א
 ?מה עזר ל� להתאושש. ג? הא
 את מרגישה שיצאת מזה או שאת בדר� לצאת. ב

 ?אי� הסתדרת כלכלית באותה תקופה .ג
 
 

V.  חלוקת עבודה בבית 

 ? ת הביתמי עושה את עבודו .63
עוזרת. 7 אבא שלי . 6 אמא שלי. 5 בני. 4 בתי. 3 ב� זוגי/בעלי. 2 אני. 1
 _________אחר. 10  קרוב אחר. 9  בעל מקצוע. 8     

 ______קניות. ד _____טיפול בילדי
. ג ____בישול. ב _______ניקיו�. א
 _______אחר. ח ______כביסה. ז ______תיקוני בית. ו ______סידורי
. ה

טיפול , בישול, ניקיו�(? הא
 מישהו מחלי� אות� בבית, בתקופות שאת יוצאת לעבודה .64

   לא. 2    כ�. 1 ...)בילדי

 בני . 6    בנותי. 5  ב� זוגי/בעלי. 4 עוזרת . 3  ?מי,  א
 כ�
 ________________אחרת. 9  אמי. 8  אחותי. 7 

 ...את עובדת בבית,  כשאת עובדת ומרוויחה כס� .65
 אותו הדבר. 3  פחות. 2  ותרי. 1 

 

 ...כשאת מרוויחה כס� בעל� נות� להוצאות הבית ) לנשי� שחיות או חיו ע� ב� זוג( .66
 לא נות� כלל. 4 אותו הדבר. 3  יותר. 2  פחות. 1

   1�5דרגי מ  ?  הא
 את מצליחה לנוח .67

  סביר מאוד5 4 3 2   מעט מדי1

 לא. 2כ�   .1? פה באופ� קבועהא
 את מרגישה עיי)  ומטה3א� התשובה היא מ  ( .68

 ? ___________________________________אי� זה משפיע עליי�, א
 כ� .69
 

VI. בריאות 

 רע. 3  בינוני. 2  טוב. 1   ? מה מצב� הבריאותי .70

71. 
 לא. 2  כ�. 1 ?הא
 יש ל� הוצאות קבועות על תרופות ורופאי

 ? הא
 יש למישהו בבית צרכי
 מיוחדי
, א
 כ� .72
 ליקויי למידה  . 4 תרופות קבועות . 3  מכשירי
. 2  ניתוח. 1

 ________________________________________אחר. 5 

 לא.2  כ�. 1 ?הא
 יש ל� או למישהו במשפחת� מחלות כרוניות .73
 ?____________________אילו מחלות ______________למי, א
 כ�

 ?____________________אילו מחלות  ______________למי

 לא. 1 ? הא
 יש בבית אנשי
 הזקוקי
 לטיפול אינטנסיבי .74
 זקני
.5  נכי
 /חולי
. 4  ילדי
 קטני
 . 3  תינוקות . 2
6  . 
 )  בוטל. 8סעי� (  בני נוער בסיכו� . 7 ילדי
 בעלי צרכי
 מיוחדי

 עוזרת. 3 ב� זוגי/בעלי.2   אני. 1 ?מי מטפלת בה
 באופ� שוט�, א
 כ� .75
 ________________אחרת. 4  

76. 
 לא. 2  כ�. 1  ? הא
 יש ל� ביטוח בריאות משלי
 
 

VII. מגורי� 

77.  
 מקו
 מגורי
 עיירת פיתוח  .7ישוב קהילתי   .6 מושב.5 קיבו�.4  כפר לא מוכר3 כפר .2 עיר .1  

 כ לפי הרמה הכלכלית של השכונות"לצור� קידוד אחלרשו� את ש� השכונה : למראיינת
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 __________________________________________________ש� השכונה

 סוג הדירה  .78
   ?_________________________________של מי בעלות .1
 _____________אחר.4  דמי מפתח .3  שכירות .2

 גודל הדירה .79
__________ 
 מטרי
 רבועי
_____________  ) לא כולל מטבח ומסדרו�(מספר חדרי

ו� מטבח כג, לתאר מצב של צפיפות חריגה: למראיינת
 ____________________________בסלו�

80. 
במסדרו�. 3  בסלו�. 2  בחדרי השינה. 1 ? איפה את
 ישני
 במטבח . 5  במרפסת סגורה. 4   

 ?______מספר נפשות בבית .81
  הורי בעלי. 5  הורי. 4  ילדי. 3 ב� זוגי/בעלי. 2 אני. 1

 6 .
. 9  חיניותא/אחייני
. 8 אחיות של בעלי/אחי
. 7 אחיות שלי/אחי
 ____אחר

 

82. 
או שקרובי
 גרי
 ? הא
 יש מצב שבו חלק מבני המשפחה הגרעינית גרי
 במספר בתי

 לא. 2  כ�. 1     ?אצלכ

או ילדי� של� או של ? הורי� שגרי� לפעמי� אצל� ולפעמי� אצל האחיות של�, למשל
 אחיותיי� שגרי� 

 ?חלק מ� הזמ� אצל קרובי� אחרי�
 

: פירוט
_________________________________________________________________ 

 

 
VIII. קשרי משפחה 

נית� לסמ� יותר מקטגוריה  ?הא
 את יכולה לומר מי מבני משפחת� הכי קרוב אליי� .83
 אחת

 אחות  . 6  אבא. 5 אמא  . 4  ב�. 3  בת. 2 ב� זוג. 1
 ____אחר. 9  דודה/ בת דודה. 8  אח . 7 

 ? במה מתבטאת הקירבה
 שיתו� וייעו�. ג  עזרה הדדית. ב  העברת זמ� יחד. א
פעילויות . ד

 ?______________________________________________________משותפות
. ה

?_____________________________________________________________אחר
___ 

שות למשל מדרב� אות� לע(? הא
 הקשר הזה עוזר ל� בדברי
 שקשורי
 לפרנסה .84

 ____________________________________________________)דברי

85.  
 ?  יש ג
 דברי
 שמפריעי
 ל�אותו אד
הא
 ביחסי
 ע

 נית� לסמ� יותר מקטגוריה? ע
 מי קשה ל� במשפחה .86
 אחות  . 6  אבא. 5 אמא  . 4  ב�. 3  בת. 2 ב� זוג. 1

 ____אחר. 8  אח . 7 
 _____________________________? _______________________למה

 )תיאור קצר של היחסי�(
 

 ? הא
 הקשר ע
 אותו אד
 מפריע ל� בדברי
 שקשורי
 לפרנסה .87
 

 )בקצרה(שאלות השלמה לגבי קרובי� שלא הוזכרו 

88. 
 ...  אי� תתארי את היחסי
 של� ע
 _____________________________________ )א
 יש(בעל . 1
2 . 
 ____________________________________) י
 ומעלהבעיקר מתבגר(בני
 ____________________________________) בעיקר מתבגרות ומעלה(בנות . 3
4 . 
 _____________________________________הורי
5 .
 _____________________________________אחיות /אחי
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א
 היחסי
 של� ע
 בעל� דומי
 ליחסי
  ה)למרואיינות שהיה לה� או שיש לה� ב� זוג ( .89
 הא
 היחסי
 של� ע
 הבת של� דומי
 ליחסי
 של� )פירוט קצר(? בי� אמא ואבא של�

 ?ע
 אמא של�

 ? הא
 יש דבר שאת שמחה או גאה עליו במיוחד בקשר של� ע
 מי מבני משפחת� .90
 ...ע� ההורי�, ע� הבעל, ע� הילדי�

 ? וחד בקשר של� ע
 מי מבני משפחת�הא
 יש דבר שמכאיב או מכעיס אות� במי .91
 

IX. קשרי� חברתיי� אחרי� 

 מספר שאלות על קשרי� שיש ל� מחו� לקרובי המשפחה, לסיו�

92.  
 ?יש ל� מחו� למשפחה הקרובה) חברתיי
 או אחרי
(אילו קשרי
י מועדו� /חברות. 5 חבר.4  ית/בוס.3  ה/שכנ.2  חברה. 1

 _________ת/אחר. 7 _______ות מפלגה/חברי. 6  _____

 ? אי� תגדירי את הקשר ע
 כל אחת מה� .93
 דרגת הקירבה   ש
 התואר

   חלשה. ג בינונית. ב  גבוהה. א _________
   חלשה. ג בינונית. ב  גבוהה. א _________
   חלשה. ג בינונית. ב  גבוהה. א _________
   חלשה. ג בינונית. ב  גבוהה. א _________

 

 ?_____________________________ת
 בקשרכמה זמ� א, )א� יש לה חבר( .94

 ?______________________________________תארי את הקשר של� אתו .95
 

 ?על מה הוא מתבסס______  הקשר של� ע
 )א� צויינה קירבה גבוהה אחרת( .96
בילוי . 3  ...) שומרות אחת לשניה על הילדי
(חליפי� . 2 עזרה הדדית. 1

 חברתי 
 

הא
 : דגש על מאפייני
 דמוגרפיי
?  איפה הכרת�–סטוריה קצרה הי? אי� נוצר הקשר .97
 ?...מאותה השכונה, מאותה העדה, זה בגלל שאת� מאותו הכפר

 
 במידה שלא צויינו קשרי
 מחו� למשפחה 

 ? הא
 את מרגישה שיש לכ� סיכוי? הא
 את מעוניינת בקשרי
 כאלה .98
 

 ?איזה סוג של קשרי
 חברתיי
 היית רוצה .99
 
 
 

 ____________שפת הראיו� __________מש� הראיו�  ___________שעת סיו�

 
 

 הובעה נכונות להשתת� בראיו� עומק_________ 
 

 בעיקר א
 שונה מזו של האישה, הערכה של המראיינת, )12, 11(כנגד שאלות ההערכה העצמית 
 

 ?אי� היית מדרגת את עצמ� ביחס לנקיטת יוזמה .100
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 דרגת יזמות נמוכה       ות גבוההדרגת יזמ
 

 ? איזה ציו� היית נותנת לעצמ� על סול
 של הצלחה .101
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 אי הצלחה         הצלחה
 
 
 

 הערות כלליות של המראיינת .102
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��وع ��
���آ	ت ����� ا��
	رة�" ����� �� "!" �#$
      ا()��	د�� ���&
#� ا�%

  )ا�
��وع ا���� "! ( أ -,ء  �   ��&+	ء
 

1.������  ���	
 : 

                   _________  : ا���� .1


	 ا���� .2��  :ا��


���ء. 4       أر���. 3      �����. 2      ��و��. 1        5.������ �. 6   و �آ

 *��ة (�)'. 7   &%�ات             �# ه��ة

  :ا.و-د 
,د .3

. 5              ____  ا�/%�ت 
,د. 4+    19            .3   &%� 7�18          .2    &%�ات 0�6        .1

            _____ ا�/%�# 
,د

 ا���ات_______ . 2 ا��7ة ______. 1 ا���ات و ا��7ة 
,د .4

 : ا�,)�:� .5

              7� َا. 5      درز)�. 4       �>�=��. 3   �>���. 2     );�د)�. 1 

  :أ.م �@� .6


/�ي. 1        2 .	��
               7� َا. 5       أ�;�ري. 4        رو&	. 3       

  : ا��-دة دو�� .7

1 .��Cا�ا�>���. 2      إ& ��%��<�Eق دو��. 3        ا.ردن أو ا��ل/ أو&��� (��) ���(�I4      أ .

�����Jدو��. 5       إ ���(�Iى إ�. 6      أ7�دو��. 7       رو&� �ىأ7 	I د�ا- = 	 ��I�<ا�                            

                 7� َا. 9          أ��)O�/ أورو�� N�ب. 8

8. )P(�Q�R	 ا�Sء ا���:T� 	U�Qا� �ت �@�����Qا� V�I (ه� �  :أ�W �# أ:

 1 .	��N       2 .	U�)        3 .V��              7� َا. 4        �

                  ) :  V�I ا���رج I	 و�,ت ��# ( ا�/Tد I	 ��ا�U� &%�ات 
,د .9

10. �I��Yا� ����  :            ا��;%	 وا�

  -. ZQ:         2. 1:   ���وت                        :ا�Z��Q &%�ات 
,د   

  __________________                             )  : (;�دة ��( دورات   

 

 :  ا�#�ذ رؤ�	. 2

11. Pآ� #�ER  '<E: ؟  �(. ��
��R�ت :�) #�/< ...) ا��/�درة , ا����S�Q ���;�رات ���%>/�( ؟  %

12. Pآ� #�I�Q  '<E: �/<%��� \درات ا7[ إ��؟ �,),ة �/  

10        9        8        7         6         5        4        3         2          1  

�E^� �/�درة در��                                             
���� �/�درة در��%�   


��T أ)�1 .13 #��Q  '<E%� 	I Z�& ح�؟ ا�%�  

10      9        8         7         6         5        4         3         2          1  

 :��ح 
,م                                                                             :��ح


,ك ��ذا .14�& \�
                                                                                                       ؟ ا�%��ح 

  ؟ :��*' �O�b�:��ت أ��ت ا�	 ا.&/�ب �� .15

 

�3 �1)$	ت.3 4� :  ا�5�6	

16. Pآ� �Q�& /�I�
 #
  : ا�,ورة 


�� أ�cSون.W     4,)�� �#. 3     إ
Tن ور�U. 2      ا���),ة 	I إ
Tن. 1��                 _____ا7�.5 ا��

� ���ذا .17/<                                    ________________________________________________ :إ��;� إ:

 )	I ل�و��د * ��: ���U� �=�R� ,d�( الc<ا� �ل ه� ���  ) 19 رc& ZUال إ�\ وا-:

 ؟ ه	 و�� ؟ OI�ة �,)'  ��, ه�, :ZQ ا����� آ�:� إذا ( ؟ �>��� �Ub� �=�R���  OE�)# ه� .18
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19. \�
  :ا�/�:��e �# ا�=�Rل  ��QU# ��ذا 


UT�ت. 4 )            
��  �%�� ( �;�رات. 3            ��د)� �>�
,U            2 .g�ض. 1 ���
              5 .


UT�ت ��
��
�� �O�ن. 7       ا&S�رg. 6               ا�  8  .Z�
               ________ ا7�9 .   ,

 )#O�( ر��  ) إ���� �# اآY� ا7

  : ا�/�:��I e	 �:�O�� '*�:��  �,)�ك ه� �� .20

1 .g,��           2 .��&��              3 .�E�Q�   

 _____________________________________________________________���ذا؟

�P ا�/�:��e ه[ا إ�\ ا:^���' ه� .21�( #
� أ(��ء �U �;� 	I ؟	��ا��                                                                           

�آ�ت �# �QU�  �%�Q�ت �,)'  ��, ه� .22S�ا� 	I إذا ؟ ا�,ورة �                                                   ؟ ه	 �I�ZQ: , ا����� آ�:

                                                          ؟  =iE�ت أو ���وف أ)� �,)'  ��, ه� .23

                                                                                                       

  :وا�$
8 ا��89. 3
 

  :ا����

       ________________________________________________؟  Q���# ��ذا .24

25. Z�* �E�jت&  ��, -. 1  :ا���
� أ)�م/���J  2 .      ت�
               ا.&/�ع I	 أ)�م         )���� &�

� ه� .26��
 �OS� �Wا�  -. ZQ:                  2 1 ا.�7�ة &%�ات ا���T7 lل �

� �# آZ, - إذا  .27Uا�� ���
  &%�ات                    ا(;�                  : 


���m آ%� إذا(  .28 #
 ��Qا� ���*�(" ,Zآ #� �Uا�� �
���m أ: #
 ��Q: ا�                 �ا(;                        

  &%�ات

%,ات 
�\  ��QU# ه� .29<� �����    : 1 .ZQ:                           2 .-  

� ه�, - إذا .30QUو \�
 -. ZQ:          2. 1 : ا.�7�ة &%�ات ا���T7 lل ����� 


%,ك آ�ن أو ؟ ��R=� �,)' )��, ه� .31 	I n��<؟ ا�  

 ) oر� �)�/� #� #C�ا��� , ��:�Oر  =,), إ��Q&ت , أ��:�Oج إ��  ...) و���m�g �/�درة , �O�ن , إ:

 "    أ�,ا )Z� #O. 3                 إ�UTN و Z ا�>��I n	 آ�ن. �R�                2=� �,ي )��,. 1

 _____________________________________________________؟ ه� �� , :ZQ إذا

                                         _________________________؟ إ;UTN�  Z ���ذا , ا����	 I	 ��R=� �,)' آ�:� إذا .32

  : ا����	 I	  �7 '��R� �W=� إU��� *�و�� ه� , ا�>��I n	 �Z� #O( '(,� �=�R إذا .33

 1 .ZQ:                         2 .- ) 	I ل�و��د * �=�R� ,d�( ل�� )35 رc& ZUال إ�\ ا-:

� إ��اءات أ)� ؟ ��R=� أ)� , :ZQ إذا .34�U �;� 	I ��/& ���Uإ �=�R� ذا ؟�و�� Z� Z  �;��Uإ ? 

 

  : ا����

R�دي ا����  ,�� .35U2     ��/�ل. 1 : ه� �,)' ا� .dQW     3 .- #�Q��<  ��, ا�

�RR�ت , ا�S;�ي ا��Q�ش : ( ا.&�ة 	I ا�Q�م ا�,�7 ه� �� .36� #��q  ...) و�N�g ا�

1 .\* 1000 �U�)         2 .1001�2000 �U�)        3 .2001�3000 �U�)         4 .3001�

4000 �U�)           5 .4001�5000  �U�)         6 .5001�6000 �U�)           7 .

�Y6000 �# أآ �U�)  

37.  #� r�Q( #� ص                :   �7ا�, ه[ا��  أ(

 َا .7            زو�	 وا�,ا. 6      وا�,ي. 5   أ*E�دي .4             زو�	. 3          أو-دي. 2          أ:�. 1
�7_____________                      

�ك �# .38S( 	I ؟ ا�,�7 ه[ا    

. 6        وا�,ي. 5    &���� زو�	 .4        زو�	. 3          أو-دي. 2          أ:�. 1

�RR�ت. 7            زو�	 وا�,ا� #� #��q                                              ___ َا7�. 9 �, 	/�,ي .8 ا��m%	 ا�

  ) ا�^�اU �(�%  dC/� , ا�S;�ي ا�,�7 : ( ا�Q�� �# د��� ه� �� .39

\. 2               ا�Q�� �# د�7 �,ي )��, -. 1* 1000 �U�)               3 .#�� 1001�2000 �U�)               

4 .2001�3000 �U�)             5 .3001�4000 �U�) .              6 .ق�I 4000 �U�)  

40. Zآ #�/<O  	I �
  : ا�>�
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1 .�U15 �# أ �U�)            2 .16�17 �U�)            3 .18�20 �U�)           4 .21�25 �U�)             

5 .26�30 �U�)              6 .ق�I 31 �U�)  

  :د�7	  .41

�V. 3            ��ش �,ون. 2            ��ش ��. 1�  )           ر&�	 و�N� ر&�	 ( �

4 .#� 	=�R� ��� ا�/�� أر��ح �# :>/�. 5  ا��>

 : �� َا 	��ي د��

�RR�ت  ���# ه� .42� #� #��q  )وا*,ة إ�O�:�� �# اآY� إ�\ ا�)�رة �(#O : ( ا��m%	 ا�

. 4            أو-د ��RR�ت. 3                      د�7 ���ن. 2                    د�7 إآ��ل. 1

�RR�ت. 5             أرا�� ��RR�ت� �U�
. ��  8���Tm 7.ق ��RR�ت. 6      إ

                __________َا7�. 9  ا�Q,وا:�� ا.
��ل �=�)�

10 .���U ا�,�7 ����ع: ________________________________                                
 

                        ؟ ا��m%	 ا����# إ�\ ������I وا*,ة ���ة/ (;�)� ����� �>�
,ة  ���# ه� .43

44. Zآ #� �Uا�� #���  و&%� &%� :PR ��#. 2 أ(;� 0�6. 1 ؟ د�7 ���ن  

 3 .#�� �%& #��# ��#. 4 و&%%& l�7ق. 5 &%�# و�I l�7 #�%& 

      " ):  :�,)� ��l 7� َا د�7 (  ���� ه�  .45

 ___________________________                                   )آZ ( ���اث. 1 

                                      __________________________7� َا د�7. 2
 

  : ا������ ا�>%� I	 ه�.  .46

1 .�                          ________________  :��ذا :ZQ إذا. ZQ:               2 .-                3. 1 : (ْ	 ره%

2 .�Q� 	) ْ �� �Q%W : 1 .ZQ:            2 .-           3 .إذا ZQ: ذا��:  _______________                         

47.  )e(در  ,ر�R� �7,در �# .ي ) ا��R� �7,ا��[آ�رة ا� ����ا.ه��� & �ا.آ/ 	I ,(,=  �S�Q� 

 ��C�Qا� ) : d�( ,(,=  Zر)# أه,R� (  

' ا�S;�ي ا��Q�ش______    . 1W�7 

�RR�ت     ______. 2� #��� ا�

  )��اdC �,ون (ر&��� �N� أ
��ل______      . 3

  =�ا���R �# د�7'______      . 4

  ��و�' ا�S;�ي ا��Q�ش     ______. 5

  ا���R=� �# زو�' د�7______      . 6

 Tmق ��RR�ت______     . 7

                                                                                                              7� َا    ______. 8

  -. ZQ:           2. 1 : ا�=>���ت دI �I	 ا������ ا�>%� T7ل ��QW�ت وا�;� ه� .48

� ��ذا :ZQ إذا .49�QI ؟________________________________________________                                     

                                          ا-رض. 3                 &��رة. 2                ���. 1  :ا����O�ت .50

 

  : وا����ل ا���� إدارة �
 ا����� ���

51.  .#� �I,( ت��E: �  )ا�/�� :�E�ت دZ�<�  �I :( ا�/�

�ك. 3        زو�	. 2    أ:�. 1S: 	I �I,ا� ) 	I ���* آ� ���ا:�� و��د�S�(  4 .ت�RR�� #��q. 5  ا�

                                 ________7� َا. 6  ة/أ��,/ أ��ا�,ان

             _______ ا�>O#. ב   _______ ا��Q�م. א

                             _______ ا.دو)�. ד  _______ ا�Z��Q. ג


����C ه,ا)�. ו  _______ ا��l�T. ה_______                       

 _______  � ��I. ח  _______ &��رg. ז

 ... ) وا7�, ��ء, آ;���ء,  ��Eن (              *>���ت. ט

 _____دورات. י

                            _______  7� َا. יא
 

�ك *>�ب �,)ZO ه� .52S� ت أم���دة *>�E%� ): #O�رة )�إ�\ ا�( �Y# اآ� ���إ� (  
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�ك. 1S�                      2 .ت���دة *>�E%� 3 .- (,�� ب�<* '%� 

��� و�# ؟ �Q�ش آ� ),�7 أ)#<( ����Q                                               ___________________________________؟ ا&

  : *>��' I	  ���U إ�O�:�� أو  �آ�� )��, ��# ) �%E�د *>�ب �,);# ��#(  .53

. 6   إ�%	. 5   �%	. 4   &���� زو�	 .3 *�� 	 (�)'/زو�	.2        أ*, -. 1

 7v�. 7  وا�,اي

54. Pآ� #�QI,  �OS� م�
 ) : #O�( رة�)إ�\ ا� �Yاآ #� ��:�Oوا*,ة إ�(  


�\. 5                        آ�/����. 4               ا
��د ����U. 3             (�'. 2             :�,ي. 1 �I,ا�  

 )	I ���* و��د �:�Oإ�� �Iد �E��� d�( ��RE  'ذ�( _____________________________ 

  -. ZQ:          2 .1     :ا
��د ����U �,)' ه� .55

�,��ن 7v�)# أ(��ص )��, ه�, :ZQ إذا<( g]ه �U��/.4        أ*, - .3   :ا�	)'/زو��( 	 �5 *� .

 7v�. 9 وا�,اي. 8   إ�%	. 7   �%	. 6   &���� زو�	
 

...)��ا*�� 
����, U�ض, &��رة (�اء :( ا.�7�ة ا�>%� I	 7�R� �W�وI�ت أ)� �,)' آ�:� ه� .56

   1 .ZQ:         2 .-   3 .Z؟ آ____________ 

��RE _____________________________________________________________أ�

    -. ZQ:  2. 1   :�,7�ات أ)� �,)' ه� .57

  ا��/�w _____ 5  ا�/�� I	. 4  �/%'ا I	. 3  وآZ أ)#, :ZQ إذا 

  ...)���ه�ات (ا�%�, )>�وي ��_____ . 6 
 

   : د��ن

  -. ZQ:                      2. 1  :د)�ن أ)� �,)' ه� .58

�________  ا�S;�)� ا�,QI�ت  ZQ: d�( ��RE إذا%OS�  ________وض�U ى�أ7 

#��____________________________________________ ?________________ 

  ______________________________________؟" 
��� ا�,)�ن ����ع ه� �� .59

  -. ZQ:                      2. 1  :ا�/%�ك �� �S�آ� أ)� �,)' آ�:� ه� .60

                                             _________________________________________________ :ا�ZQ: ,d�( ��RE إذا

  :   7�ص ��دي �@V �\إ  cدي أ(��ء ه%��' ه� .61

  _____________________________________________________                                          ���# ��ض. 1

                                            _____________________________________ 7��W ا*����ت ذوي أو-د أو أEm�ل  .2

 _____________________________________________________.&%�نا 
Tج. 3

                                          _________________________________________________����� أو �/[ر زوج. 4

                                  __________________ ��Q�� 7�و�' 
,م )>//�ن أو ا�/�� أN�اض ),��ون أو-د أو زوج .5

6 .'���Q __________________________________________________________ 

7 . .Z��Q  أو-دك_____________________________________________________ 

 ____________________________________________________وا.
�اس أ.
��د. 8

 _____________________________________________________&��رة *��زة. 9

 __________________________________________________________أ�,)�ن. 10

   ___________________________________________________________ 7� َا. 11

12 .y��( ,(,=  w�/�א  ا� . ____	I �;Sב ا� ._____  	I �%<ا� 
 

�  ه� .62��Q \دث إ��* dQW ��� 'Q%� #� او���� ��Q1 : ا� .ZQ:                    2 .-  

            اآ}�ب. U          5�d( ��ت. 4            أ:�zل.3                *�دث. 2                ���# ��ض. 1 ؟ ��ذا, :ZQ إذا

6 .P%
 و-دة. 8        ا�O� ��Q�ن �I,ان. 7             (,), 

                                           ____________________________________________________________7� َا. 9

� �# آZ. אUا�� �� آ%=  ��Jq  دث ه[ا�؟ ا�=  ___________________________________ 

� �QS  ':q�)# ه�. ב/�@  ���
                                             _____________________________؟ 
��� ا�@�d  =�و��# أو 


,ك ا�[ي ��. ג�& 	I d�@                                           ______________________________________________؟ ا�

�ة ه[I g	 ا���د)� أ��رك  ,��ت آ�P. דE؟ ا�_____________________________________                                          
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  :ا�6#< أ=
	ل ��+#;. 4


��ل )��م �#  .63q� �  : ا�/�

 .7 أ�	 .6         أ�	. 5               ا�%	. 4                 ا�%	. 3        *�� 	 (�)'/. زو�	. 2              أ:�. 1


,ة�<�               .8	9 �;% .d(�U  10 .�7َا___________                                   

1 .P�i%�)�ت. 4_________��.و-د ا-
%�ء. 3    _________ ا�ُ�/|. 2 _________ا�S�ا� ___                  

                                    _________7� َا. N     8>��. 7   _________ا�/�� I	  o��R .6 _________7�ر���  � �/�ت. 5

64. ,%
 �� #���Q  #�=�� ' ه�, و��ه% #� '�,/( 	I � إذا   -. ZQ:        2. 1  : ا�/�

ZQ: ,#� ة. 3  ؟,
 .8 أ7	. 7  أو-دي .6    �%� 	. 5       *�� 	 (�)'/. زو�	. 4 �>�

                ___________َا7�. 9         أ�	

65. 	I ���* ':ا #���Q  ,ل آ[�'  ����# ه���
q� �  : ا�/�

1 .�Y2                      اآ .�U3                         ا .lE%� ا�,ر��  

66.  )#�� r�Q  �� '(�) ة��* ( ��,%
 #�/<O  ك زو�' ه�, :��د�S( P(ر�R�� �  : ا�/�

1 .�U2                       أ .�Y3           اآ .lE%� 4   ا�,ر�� .- 	�Q( �UTmإ 

  ) 1�5 �# در�	 : ( ���ا*� إ�O�:�� �,)' ه� .67

1                   2                    3                  4                      5  

���U ل                       "                                               �,ا��Q� ا,�  " 

QS  dQ�)# ه� ) وا&�E 3 ا����� آ�:� إذا(  .68� ZC1  :دا .ZQ:            2 .-  

 __________________________________؟ 
��' ا.�� )Jc� آ�ZQ: ,P إذا .69

 

 

5 .���  :  ا�

3                    ��&V. 2               ��,. 1 : ا�R=	 و�Q' ه� �� .70 .~�& 

  -. ZQ:           2. 1   :ا.m/�ء ��)�رة أو ا.دو)� �S�اء داR� ��C�ر)P �,)' ه� .71

  : 7��W ا*����ت إ�\ )=�ج ا�Q���C أI�اد أ*, ه�, :ZQ إذا  .72

1 .����
 َا. 5               ا���Q�	 ا�Q>�. 4               داZC دواء. m                3/�� أ�;�g. 2               ��ا*�� 

�7 ____________________________________________                         

' أI�اد .*, أو �,)' ه� .73�C�
  -. ZQ:                  2. 1  : ���%� أ��اض  

                               ___________________________  أ��اض أ)�                                ؟ ��#, :ZQ إذا

                               ___________________________  أ��اض أ)�                                        ؟ ��#


%�)� إ�\ )=���ن ا�/�� I	 أI�اد ه%��' ه� .74 �EYO� :  1. - 


��ز. Q�                  5�ق/��)�. W                   4@�ر أو-د. 3                     أEm�ل. 2  

� ��اه��ن. 7  7��W إ*����ت ذوي أو-د. 6=  ���  __________ا�

;Z )��م �#, :ZQ إذا .75(�

,ة. 3  *�� 	 (�)'/. زو�	. 2 أ:�. 1    ؟ ���<�  4 .

�7v___________                                                                            

 -. =W ��O� :  1 .ZQ:                         2	  ��q# �,)' ه� .76
 
 
 

6 .3A+ا�   :  

  : ا�U��� �O�ن .77

1 .�%(,�               2 .�(�U                 3 .�(�U ��N ف�Q� �;�        4.�(�U ��:و�Q                  5 .

     ��)� ��,)%. 7             أه�	 &O#. 6       ��(�ب

d�( �I�إ� Z&رة ا�ا�=: __________________________                                  

78. �  : ا�/�

�*��. 3              ا&}��ر. 2                                                            : ��# , 7�ص ��'. 1E�                  

                                               __________________7� َا. 4

79. �*�<� �  :                          ا�/�

�                    )  وا���� ا���/| �,ون ( ا�@�ف 
,د                     � ����  
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d�( PWظ و�i ...وا�R���ن ا���/| I	TY� " ا�>O�:	 ا-آ
                                                

  ا���� I	. 3  ا�R���ن I	. 2  ا��N �S�Q�ف I	. 1   %���ن؟ أ)# .80

 4 .	I :,ة�ة ڤ�O<�  5 .	I |/��ا� 

. )    3�O(	/زو�	. 2   أ:�. 1   _______ ؟ ا�/�� I	 ا.I�اد 
,د .81

زو�	 �7ات/إ�7ة. 7  �7ا 	/إ�7 	. 6  زو�	 وا�,ا. 5 وا�,اي. 4  �%� 	/أو-دي
 7v�. 9  ��7ة -دأو. 8      

' �# أI�اد ه%��' ه� .82�C�
' �# أI�اد أو ؟ أ7�ى ���ت I	 O<(%�ن ا��R@�ة �C�
 �Q&��ا�  

1               ��'؟ I	 O<(%�ن .ZQ:                  2 .-                         

 )TY� ,%
                                                              ________________________________ا���RE... ) أو-دك, ا��ا�,)# 
 

  : =	C= �#�D)	ت. 7

���Q# ه� .83<  ,(,=' أI�اد �# أي ا��C�
  )إ���� �# اآY� إ�\ ا�)�رة O�(#:( إ��' ا.U�ب ه� 

  أ.7�.6      أ.ب. 5     أ.م. 4   أ��#. 3   أ�/%� .2   أ�S�)'/أ��وج. 1

�.(8   أ.خ.7 %�( ��Qأ�/���� _______7v�. 9   أ�

 Pآ� �;i  ا���ا��? 

� U^�ء. אUا�� �Q�          "ב .g,
             وا&S�رة ا(�اك. ג          �/�د�� �>�

�آ� أ
��ل. דS�_______________________________________                                                 

   __________________________ 7� َا. ה
 


,ك ا��UTQ ه[g ه� .84�<  #�<=
�\ )TY� "'Q�S ( ؟ ا��j �S�Q�وف � ��Qا�  ( ...                  


�' أ(��ء �# ه� .85�  g];� �UTQ,  ا��؟ �	ه____________________________                                                 

QR/�# ا�Q���C أI�اد أي .86<  ���Q                                                                   )إ���� �# اآY� إ�\ ا�)�رة O�(# ( ؟ ��Q ا�

  أ.7�.6      أ.ب. 5     أ.م. 4   أ��#. 3   أ�/%� .2   أ�S�)'/أ��وج. 1

 _______7v�. 8   أ.خ.7 

 ________________________________________________________���ذا؟

�I n�Q�� إز
�ج �R,ر  >/d ا��UTQ ه[g ه� .87( �S�Q���� ؟________________ 

 
 


�� أ������ �� ذآ�ه� ��� �� ا��� ا�����ء ���� ����: " 

88. Pآ� #�ER  'UT
 ��...  

                                                          __________________________  ____________ )و��دة *��� I	 ( زوج.1

                                                          ________________________________________   ) ا�/��@�#" 7��W ( أ�%�ء. 2

                                                          ________________________________________  )ا�/��@�ت" 7��W ( �ت�%. 3

                                                                                    ________________________________________ وا�,)#. 4

                                                                           ________________________________________أ�7ات / ا�7ة. 5

89.  )#�� r�Q  �� أو زوج �)�
' ه� ) زوج �� UT
'  S/� ��و�' UT
                                                       ؟ ��ا�,)' 

' ه� .90UT
 '%��� �/S  'UT
 '�q� ؟__________________________________                                          

��)# (�~ ه%��' ه� .91E  �� '*�E(%>/� و��اد .*, ��Iأ ��C�Q؟ ا� ) ا��ا�,)#, ا��وج, ا.و-د( ... 

' ا�@^d أو ا.�d/<( '� Z (�~ ه%��' ه� .92UTQ� �� ء�أ�% '�C�
                                   ؟ 

 

 

  : أ�9ى ا-�
	=#� =C)	ت. 7


UT�ت أ)� .93 ��
��  :                                              ا�Q���C :��ق 7�رج �,)' أ7�ى أو ا�

1 .��(,W           2 .gر�و��.3           �c<� 	I ��Q4          ا� .n(,W     5. ء�^
:�دي I	 أ
 7� َا. 7    __________*�ب I	 أ
^�ء. 6 __________ 

 
 

94. Pآ� #�I�Q  'UT
 �O� #� :  
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��Sدر��                                           ا� �UTQا�  

                         1 .�(�U         2 .��&��         3 .�E�Q�            

                         1 .�(�U         2 .��&��        3 .�E�Q�             

                         1 .�(�U         2 .��&��        3 .�E�Q�             

                         1 .�(�U         2 .��&��        3 .�E�Q�             
 

	I ���* و��د d*�W ,\ _________________________________؟��UTQا �,أت �

95. Pآ� #�ER  ؟ZOUT
______________________________________________ 

96. )	I ���* و��د �UT
 �/(�U ى�أ7( ,'UT
 / _____��%/� \�
 :  

1 .g,
                                                              ���I. 3 )           ��.و-د ��-
%�ء ا.7�ى  >�
, ا��ا*,ة (  /�دل. 2         �/�د�� �>�


UT�ت و��د *��� I	 ا���	 ا�>cال( ��;�( 

97. Pآ� Z  رف�Q _______________________ا��UTQ؟ و�,ا)� ا�

 )	I ���* م,
 ) ا�Q���C :��ق 7�رج 
UT�ت و��د 

         ____                        ؟ �[�' ا��O�:�� �,)' أن  QS�)# ه� ؟ آ;[UTQ� g�ت �Q%�� أ:� ه� .98

 ____________________؟ �;�  �N/�# ا�	 ا��UTQ :�ع �� .99
           

  �%Q�  Q�و:' 
�\ :OS�ك" وا�7�ا


# ا�>cال )�d, ا������� أJ%�ء ����ا*� (�Qر ا���أة أ�,ت إذا(   ��:�Oدة إ��
 وا�(�رة ا��>�/� I	 ا������� إ

 ___________________    ) ا��%�&d ا��O�ن I	 ذ�' إ�\
 
 
 

  12, 11הערכה מקבילה לשאלות 

95. Pآ� #�I�Q  '<E: �/<%��� \درات ا7[ إ��؟ �,),ة �/  

10        9        8        7         6         5        4        3         2          1  

�E^� �/�درة در��                                             
���� �/�درة در��%�   


��T أ)�1 .96 #��Q  '<E%� 	I Z�& ح�؟ ا�%�  

10      9        8         7         6         5        4         3         2          1  

 :��ح 
,م           :��ح
 במידה שיש חוסר התאמה בי� ההערכה העצמית להערכת המראיינת, בתוספת הסבר

 

 הערות כלליות של המראיינת .97
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 )עברית וערבית ( לבוגרות התוכניתשהועברמעקב הראיו� . בח נספ
 

  בתו� שנה וחצי מתחילת הקורס–לבוגרות התוכנית ) 'שלב ב(ראיו� מעקב 
 
 

 חסיו� מידעהתחייבות לשמירה על המראיינת פותחת בהבהרת מטרת הראיו� וחוזרת על ה
 
 
 )ללא קשר לתלוש שכר: למראיינת( תעסוקה. א

 לא . 2 כ�  . 1  ? )לשכירה בלבדוונה הכ(הא� את עובדת  )1

 __________________במה , א� כ� )2

 ) ברוטו(כמה את מרוויחה בחודש  )3
   )לא כולל העסק, שכירה(אי� הכנסות מעבודה . 1
 4,000מעל . 6 �  3,001�4,000. 5 �    2,001�3,000. 4 �    1,001�2,000בי� . 3 �    1,000עד . 2

 )למקרה שעובדת רק לפי שעות( ? כמה את מרוויחה לשעה )4
 +31. 6 26�30. 5      21�25. 4 18�20. 3 15�17. 2  � 15פחות מ . 1

 :היק� משרה )5

 ) עד עשר שעות לשבוע(רבע . 3 )עד עשרי� שעות לשבוע(חצי . 2 מלאה. 1
 קטי� או שעות לא קבועותלפי פרוי. 4

 רסבמהל� או אחרי הקו. 2 לפני הקורס . 1  תארי� תחילת העבודה  )6

 
 
 עסק. ב
 

7( � לא. 3 יש לה חלק בעסק משפחתי. 2 כ� . 1  ? הא� יש ל� עסק משל
 )9�13עדיי� לעבור אתה על שאלות " לא"א� התשובה היא : למראיינת(

 :א� כ�

 _______________________________מהות העסק  )8

 לא. 2 כ� . 1  ?  הא� יש ל� מוצר או שירות שאת מוכרת )9

 לא. 2 כ� . 1    ? הא� קבעת עבורו מחיר )10

  לא. 2 כ� . 1   ? הא� את גובה עבורו שכר )11

 לא. 2 כ� . 1 ? הא� יש ל� מקו� עבור הפעילות העסקית )12

 לא. 2 כ� . 1    ? הא� יש ל� ציוד )13

 _____________________ש� העסק  )14

 _____________תארי� פתיחת העסק  )15

 __________________________כתובת וטלפו� של העסק  )16

   לא. 2 כ� . 1  ? " עסק משל� "התכנית נפתח במש� הא� העסק )17

 לא. 2 כ� . 1     ? הא� העסק רשו� )18

 חברה. 3 עוסק מורשה  . 2   זעיר. 1 :  מהי צורת  הרישו�, א� כ� )19

 )?הא� פעילות� העסקית רצופה ועקבית או בגלי�( הפעילות של העסק הק�מהו  )20

 ) לחודש(ממוצעת של העסק הכנסה  )21

. 6  2,001�2,500. 5 1,501�2,000. 4 1,001�1,500. 3 501�1,000. 2  � 500עד . 1
 4,000מעל . 9      3501�4,000. 8  3,001�3,500. 7  2,501�3,000

 
)  החודשי�12על , וא� יש שנה(לשאול הכנסה נפרדת על ששת החודשי� האחרוני� , למראיינת(

יי� לסמ� לפי איזה טווח זמ� שימי לב שבשאלות הבאות על. ולחשב ממוצע יחד ע� המרואיינת
 ) חישבת�

 

 פחות מששה חודשי�. 3 חודשי�   12. 2ששה חודשי� אחרוני�    . 1הממוצע חושב לפי  )22

לא מכניס . 3  כס�" אוכל. "2  מייצר הכנסה. 1 הא� בשלב זה העסק  )23
 ולא מפסיד
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 )לאחר ניכוי הוצאות: למראיינת( הממוצע לחודש מ� העסק בשנה האחרונה הרווחמה  )24
 ______________� 

   לא . 2  כ�. 1 ? בשכרהא� את מעסיקה עובדי�  )25
, א� כ�  

 _____________________________________________פרטי
 
 
 קצבאות. ג
 

 לא. 2 כ� . 1 ?הא� חלה ירידה בסכו� הקצבאות הכולל שאת מקבלת )27

עבודה . 3 פתיחת עסק. 2  הקיצו� בגובה הבטחת הכנסה. 1 ? מה הסיבה )28
 _____________אחר . 4  ירהשכ

 ?____________מה הסכו� כיו� ? ________מה היה הסכו� לפני הקיצוצי�  )29

הא� נתקלת בבעיות מיוחדות ע� המוסד לביטוח לאומי : לאלה שפתחו עסק רשמי )30
 לא. 2  כ� . 1  ? בעקבות פתיחת העסק

 ______________________________________________________________תארי 
 
 חונכות. ד
 

 לא . 2  כ�. 1  ?הא� לקחת חונכות משולבת בסו� הקורס )31

שהאישה למעשה לא , חמש שעות למשתתפת בצמוד לסיו� הקורס, כא� הכוונה לחונכות אישית(
 )משלמת עבורה

 

 ______________ת/ש� החונכ, א� כ� )32

 5 4 3 2  1 דרגי את מידת התועלת שהפקת מ� המפגשי�  )33

      מרובה              מועטה

? מה היו הדברי� המוצלחי� ביותר שקיבלת בחונכות האישית )34
___________________ 

 ? ____________________________________מה היה חסר בחונכות האישית )35

 לא. 2 כ� . 1 ?הא� לקחת או שבכוונת� לקחת חונכות נוספת אחרי פתיחת העסק )36
 

 
 הלוואה. ה

     

 לא. 2  כ�. 1  ? הא� לקחת הלוואה )37

   �  5,001�10,000. 2   � 5,000עד . 1 ?על איזה סכו�,  א� כ� )38
 __________אחר . 5   � 15,001�20,000. 4   �  10,001�15,000.  3 

. 3  הכשרה מקצועית שלי. 2ציוד וחומרי�   . 1 ?למה היא משמשת )39
חה שימשה למישהו אחר במשפ. 5 בחובות כלליי� " נבלעה. "4     שכירות 

 _________________________אחר . 6 ____________

 ____אחר. 4 אני ובעלי. 3   בעלי. 2 אני. 1? ה לאיזו מטרה ישמש הכס�/מי החליט )40

 _____אחר. 4 אני ובעלי. 3בעלי    . 2 אני. 1 ? מי מנהלת את כספי ההלוואה )41

 שלוש. 3 שנתיי� . 2 שנה. 1?  תו� כמה זמ� את מתכננת להחזיר את ההלוואה )42

 לא. 2  כ� . 1  ? הא� נטל התשלומי� סביר, א� התחלת להחזיר )43
 

 עלייה ברמת ההכנסות  . 1 :מצב� כיו� לאחר ניכוי התשלו� החודשי הוא )44
 העמקת החוב  . 3 חזרה לרמת הכנסות שלפני פתיחת העסק . 2 

 

. 2  כ� . 1?  הא� נטילת ההלוואה הייתה כדאית, לאור התשובה הקודמת )45
  לא  

 
 _________________________ארי במלי� של� את המשמעות של נטילת ההלוואהת. 3

 

 לא. 2  כ� . 1 ? היית יכולה לפתוח את העסק ללא הלוואה )46
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 לא. 2כ�     . 1? לאחר שתחזירי הלוואה זוהלוואה נוספת הא� בכוונת� לקחת  )47
  

 לא   . 2 כ� . 1  ?הא� את מתעתדת לקחת הלוואה בעתיד, א� לא לקחת הלוואה )48
 לא יודעת. 3 

 )38�39יש לחזור לשאלות , "כ�"א� התשובה בשאלה זו היא , למראיינת(
 

 ?למה לא לקחת הלוואהא� התשובה היא לא  )49

אחר . 3   זקוקה א� פוחדת להיכנס לחוב. 2  לא זקוקה. 1
______________ 

 
 
 )רק לנשי� שכ� נמצאות בפעילות עסקית(צרכי� לפיתוח העסק . ו
 

 את הפעילויות הבאות לפי חשיבות� ומידת רצונ� ונכונות� אנא דרגי  )50
 כאשר העמותה תיזו� אות� ,                 לקחת בה� חלק פעיל

 . לא מעוניינת כלל1 – מעוניינת מאד בפעילות 5.     �5 1                       הדירוג מ 
 דירוג סוג הפעילות

 � )ג ואחרקטלו, אתר, למשל(פעילות לפרסו� העסק של

 
 

בכתבות תשתפי אחרות בניסיו� . כתיבה לעיתו� של בוגרות
� האישי של

 

 

 השתתפות בכנסי� ואירועי� של העמותה

 
 

 .הצגת ומכירת מוצרי� או שירותי� של העסק של� בירידי�

 
 

, ח"הנה, פרסו�, שווק: השתתפות בסדנאות מקצועיות
 סגירת הסכמי� וחוזי� ועוד, מ"מו

 

 

 .ות בתחו� עיסוק�/מומחי�מפגשי� ע� 

 
 

 סיוע ביצירת קשרי� ע� שווקי� מקומיי� ובינלאומיי�

 
 

� .השתלבות בקבוצת בוגרות מתחו� עיסוק

 
 

 
 
 הליווי הקבוצתי. ז
 

 לא. 2 כ� . 1  ?הא� השתתפת במפגשי הליווי הקבוצתי שניתנו בסיו� הקורס )51
 , א� כ�

     דרגי את מידת התועלת שהפקת מ� המפגשי� )52
 1  2 3 4 5 

 מרובה    מועטת

53( � )נית� לענות על יותר מאפשרות אחת(  ?באיזה תחו� במיוחד המפגשי� תרמו ל
 התמקדות 5   הוצאה לפועל של רעיו�4  תמחור3   שיווק2  התעצמות1
  פתרו� בעיות נקודתיות9  התרשתות8 ח"והנה  מיסוי7  התמודדות ע� הביורוקרטיה6

 __________אחר. 10

54( � ? הערה כללית על הליווי הקבוצתיהא� יש ל
 _____________________________________________) לציי� ש� מלווה(על המלווה . 1
 __________________________________________________________הקבוצה . 2

. 2 כ�.1 ? מעבר למפגשי� הקבוצתיי�, הא� פנית אל המלווה ג� באופ� אישי )55
 לא

 ? ______________________________________זה סוג של בעיותבאי, א� כ� )56
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 )שאלה זו תתורג� לקטגוריות סגורות לאחר מספר שאלוני� ראשוני�(

 ?כמה שיחות אישיות קיימת ע� המלווה )57
 10מעל . 4   10 ל 7בי� . 3 6 ל 4בי� . 2 עד שלוש. 1

 דרגי את מידת התועלת שהפקת מ� השיחות האישיות ע� המלווה )58
1  2 3 4 5 

 מרובה    מועטה

 ?מדוע לא, )כולל לא יותר משני מפגשי�(א� לא הגעת למפגשי הלווי  )59
 

 ?מה היה דרוש על מנת שכ� תגיעי למפגשי� )60
  שעות שונות . 4  תדירות שונה . 3 מיקו� שונה . 2  תכני� שוני�. 1
 ___________________________________אחר. 6  מלווה שונה. 5
 
 
 "נשירה. "ח

סיבות לאי ) 8�12לנשי� שענו בשלילה בשאלות : למראיינת (א� אי� כל פעילות עסקית )61
 :פתיחת עסק

 לא יודעת. 3  לא. 2  כ� . 1 ? הא� את מתכוונת לפתוח עסק בעתיד )62

 ? ____________________________איזה עסק, א� כ� )63

 ________           ___________________________________________: צעדי� לשנה הקרובה

 ?מה דרוש ל� על מנת להיכנס לפעילות עסקית, א� אי� כוונה בעתיד הקרוב )64
כא� יש לתרג� את התשובה לקטגוריות המתאימות ביותר מבי� אלה המופיעות : למראיינת(

 )יש לרשו� את התשובה כלשונה, א� אי� כאלה. למטה
 

 יציאה ממצב של חובות קשי� )1

 ינהשיפור במצב הכלכלי במד )2

 רוצה לחסו� סכו� התחלתי מסוי� לפני שנכנסת לעסק )3

 ליווי מקצועי צמוד )4

 תמיכה נפשית )5

 חיזוק הבטחו� העצמי )6

 _______________________) לרשו� את סוג ההתמחות הנדרש(קורס עסקי נוס�  )7

 _________________________________) 'וכד, גירושי�(סיו� של סכסו� משפחתי  )8

 ריאותי שלי או של מטופלי� במשפחההשתפרות של המצב הב )9

 לא מתאי� לי ואי� לי כל כוונות להכנס לפעילות עסקית )10

 _________________________________________________________אחר  )11

 
 
 הקורס של העמותה. ט

 ? מה הדברי� החשובי� ביותר שלמדת, במבט לאחור על הקורס של העמותה )65
 )  כולל תמחור ( תכנו�. 4 ניהול עסקי. 3 קיתהכשרה עס. 2 התעצמות כללית. 1

 קשרי� חדשי� . 7  חשיבה כלכלית. 6  שיווק . 5 
  ____________________________________אחר . 8 

 

 לא. 2  כ�. 1 ?הא� לדעת� הידע הופנ� ואת יכולה לייש� אותו )66
 

 ? ______________________________________________מה חסר היה בקורס )67
 

68( � ?הא� היה בקורס משהו שהרתיע אות
 
 
 לימודי�. י

 לא  . 2  כ�. 1 ?   הא� את נמצאת בתוכנית למודי� כלשהי )69
 _________________________________א� כ� באיזה תחו� 
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. 2כ�     . 1?   "עסק משל�"הא� היציאה ללמודי� היתה בעקבות השתתפות� בתוכנית  )70
 לא

 ________________________________________נא לפרט 
 

 הקבוצה. יא

 לא. 2כ�   . 1  ? הא� את בקשר ע� הנשי� מהקבוצה )71

 _____________________אחר . 3רישות עסקי    . 2חברתיי�   . 1? מהו סוג הקשר )72

דרגי את חשיבות הקבוצה בחוויה מס� כל הדברי� שקיבלת מ� העמותה להעצמה  )73
  5 4 3 2 1  כלכלית 

 גבוהה    נמוכה
 

 כללי. יב

 לא מסתדרת. 3  קשה. 2  סביר. 1 ? אי� את מסתדרת כלכלית )74

 )ואחר, קצבאות, שכרכולל כא� (? מה ס� כל ההכנסות של משק הבית )75

  � 3,001�4,000. 4 �    2,001�3,000. 3 �    1,001�2,000בי� . 2 �    1,000עד . 1
 6,000מעל . 7  5,001�6,000. 6 4,001�5,000. 5

 ? י לטובה או לרעה ברווחה הכלכלית של משק הביתהא� חל שינו )76
    3   2   1    0    �1    �2    �3      נא לדרג      

 פתיחת עסק. 1: הקשר של השינוי לתוכנית )77
 התעצמות כלכלית. 2                                                   
 נטילת הלוואה. 3                                                   

 יציאה ללימודי�. 4                                                   
 אי� קשר. 5                                                   
 __________________אחר . 6                                                   

 

 ? י� באופ� כלליהא� חל שינוי לטובה או לרעה בחי )78
    3   2   1    0    �1    �2    �3            נא לדרג      

 
 ___________________________________________________________: פרטי

 

 ?אי� היית מדרגת את עצמ� ביחס לנקיטת יוזמה )79
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 דרגת יזמות נמוכה       דרגת יזמות גבוהה

 ?ו� היית נותנת לעצמ� על סול� של הצלחהאיזה צי )80
10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 אי הצלחה         הצלחה
 

 ?או תוספות אחרות, הא� יש ל� ציפיות מ� העמותה שלא שאלתי עליה� בשאלו� זה )81
 

 ... תודה על שיתו� הפעולה
 הערות של המראיינת
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F��	�� F$�	���3 و5�F&� I ا5�H	ء �$� – ا�5�6	���G� 4%	ت  Fا��ورة ��ا�  

 

�ون ���ى ��� ����ق ا��	���: إ
		���� آ����ت	��� �� ���. ا����� �
��	%�$�# ,ا�	��� ا�"��� �! � � &%�' 

�� ر;: ��,��ء �"�8(, -7اه� وا�5 4ي '�0# و��) ا2و�1 ا�����0� ��رت ��	. -�,� ,�����. د (�"��*ا�� ا�(��)� 

 ) .ذ�! ارادوا اذا ������ ا�?�ص ا�=�'>
 

I .ا������0 ������(:  ا���� :A� �;A, ل�C�2 ش� )  תלוש�E=�ي ا��

� ه# )1���
I0 ا��H2ات ا��7C0د ( ؟ ' ( 1.   :�   2. 2 
� اذا )2���  _________________؟ 
(��ذا '

� آ: )3�L�0	' ���=M) #); #�N�' OP؟) ا� �ا_________________  

1 . 2 1L�0'ا �*�M �� #�� �QR ( ا�,�Sار��ح اي ا�� �� ���Cا��( 

 .ج.ش 2,001�3000. 4 .ج.ش 2000 �1,001 . 3 . ج.ش 1000 �	1 . 2 

� اآ)�. 6 .ج.ش 3,001�4000 . 5� .ج.ش 4,000 

� ا�! ����� ( ؟ ���"�,� '����� آ: )4���' O"�� ا�"�,�ت( 

� ا;# . 1� 26�30. 5 21�25. 4 18�20. 3 15�17. 2. ج.ش 15 

6 . 31+ 

 ) ا-(7,�� -�,� 20 �	1 (و\�%� �C>. 2   آ����. 1   ؟ �%�ا�7\ ��: )5

 3 .���5د^ [�� -�,�ت او ��Eر�� �"O. 4 )ا-(7,��ت -�,�ت10 �	1 (و\�%� ر�  

 5ورةا� �5 او Aaل. 2 5ورةا� ;(#. 1   ا��#؟ ا�	5اP! '�ر�_ )6

 

II .���	ا�� 
����C؟ ��5! ه# )7  1 :  2 3  ا�����C���� ���P اM	�ك 2   �

  )9�13 ا2-*�� ,�1 ا,(�ى" 2 "ا��7اب آ�ن اذا �	1: ا������0 ������(

 ______________________ا�����C؟ ��ه�� )8

5��ت او ��	�H7ت ��5! ه# )9a ���� �=��: 1 ؟ '(��  2.2    

:. 1    ؟ ا���	7ج -ّ�ت ه# )10�   2.2  

� ه# )11�L�0	' ���, ا�H1    ؟ ا.:�  2.2 
:.1   ؟ ا;h	�Cادي �Eط��� ��fن �5H7� !�5 ه# )12�  2.2 
� ه# )13�f��' ة؟N=H1    أ.:�  2.2 
 __________________________  ا�����C؟ ا-: )14

 __________________________ ا�����C؟ ا
		�ح '�ر�_ )15

  ______________________ ا�����C؟ وه�'> ,�7ان )16

:.1 ?"משל� עסק "�(����k اM	�اآ! Aaل ا
		�j ا�����C ه# )17�  2.2 
:.1     ؟ �"��� ا�����C ه# )18� 2.2 
�7آ# ,��#. 2 )עסק זעיר ($��Rة آ�j��-ُ  1. ���C؟ آ�>, �: اذا )19 

  �Mآ�. 3 ) עוסק מורשה(

20( ��
. �m�E! ه# (ا�����C؟ ��Eط ��: 7ه  ���Cا�� ���		� :S	�� ؟) 2 ام و
 ؟ '��0(� ا�E=�ي ا��7a5ل آ: )21

� '"�o. ان ��O: ا������0 ������(, j"ا� �=Mا ^��a2وإذا �ا .
� و'�"(��, M=� 12 ,�1 ا2��fن � ) ا���اة 

1,501�2,000. 4    1,001�1,500. 3  501�1,000. 2  .ج.ش500 �	1 .1
  5 .2,001�2,500 6 .2,501�3,000 7 .3,001�3500 

� اآ)�.ا. 9  3501�4000. 8 � 4000 

� ا;#. M  3=� 12.  2  اM=� 6 . 1 : ً;5ر�"O ا��5ل )22� j- ا�=M  

 ر�8 او a"�ر^ �5ون. 3  '?"� .2  �7a5ل '��O. 1  ا����C� ا������ �=q^ ه# )23

24( ��� ا�E=� ;. ا��5ل ا���� ه7 � ���Cا�� .
7��ت �5 (ا��a2^ ا�"�� C?؟)ا� ______ #;�M  

� ه# )25��RE' ����H1  ؟ أ .:�  2 .2  
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 _______________ _________________________________'%�$�# ا,��ء ا���Hء �: اذا
 

III .ا������ت  

:. 1  '0( ��=�؟ آ�j ا�	. ���?�CCت ا��f. ا����7ع Q%a ه# )27�  2. 2 
28( �� O)"1  ؟ ه7ا� .�C��0	ن تا��� � #a5ح. 2  ا��		
   ���Hر ,�#. 3  ا����C� ا

4 . �aا_______________________________________ 

  ___________؟ ا����. ا��(�s ه7 �� __________؟ ا�	�C��0ت ;(# ا��(�s آ�ن آ: )29

30( ��� �	
�� ���7ت واH=	! ه#: ����� ���$ �� �"-t� ���  ا����C�؟ ا
	��ح �5 ا��m7. ا�	�

1 .:�   2 .2  

  ____________________________________________________'%�$�# ا,��ء ا���Hء

 

IV .ا���ا��� 

:. 1   ؟ ا�5ور^ �=��� .
" חונכות משולבת" ��ا
j�0�' �0 ه# )31�   2. 2 
��ا
�0 -�,�ت 5: ا��7C0د( ��C?M �آ�	E�� .
�1 ,ا�5ورة �=��� ' ����� �� ) ."י"מט ";(# 

 ___________________ : ا���اِ
�0 ا-: ,�: اذا )32

� اآ	"(	�=� ا�	. ا�%�5P^ ;5ري )33�  ؟ �0ءات��ا 

1 2 3 4 5     

A��;     آ)��ا 

34( ��� '��0	�=� 	.ا� ا2�7ر ا�"� ه. � �0
  _________________________ا��C?E�؟ ا���ا


. ��;�C آ�ن ��ذا )35 �0
 ____________________________________________ ؟ ا���ا

��ا
�0 '	�0. ان '��7� او '�j�0 ه# )36 ��C?M ��;�L5 ا� 8	
:. 1  ا�����C؟ �   2.2 
 

V .ا���ض 

:. 1   ؟ ;�ض '�j�0 ه# )37�   2. 2  

 ؟ �(�o� sي ,��� ذاإ )38
1. 1	� 5,000 #;�M  2 .5,001�10,000 3 .10,001�15,000  

4. 15,001�20,000  5.  �aا__________  

� [�ض 4ي )39��� �Hرأ. 3 �=�. �ه�#'. 2  و�7اد �	���Hتإ. 1   ��0ض؟ '"	

 _________ ا�a. 6  ا���P� ا
�اد 5�2 ً'"	�#. 5 د�7ن '"5�5. 4 

40( �� ا�a. 4   آA��. 3 زوH.. 2  ا�� .1 ا��0ض؟ ف��C [�ض 4ي ��0ر ا�qي 
_________ 

41( �� ا�a. 4  آA��. 3 زوH.. 2  ا��. 1  ؟ ا��0ض ا�7ال ���5 ا�qي 

�5ة اي Aaل )42 �  -�7ات Azث. 3  -�	�ن. 2 -��. 1 ا��0ض؟ ار�Hع '��7

270؟ ا�Oء ان '��� ه# ,ا��0ض �}ر�Hع �5أت اذا )43�  1 .:�  2 .2 
5 ا��7م ���! )44� a:C �
 ا��27a5ت �"	7ى إر'%�ع .1    : ه7 ا�E=��� ا�5

��| .3  ا�����C ا
		�ح ;(# �� ا��27a5ت ��"	7ى ا��7Hع .2 ' � ا��5

� آ�ن ا��0ض أqaك أ�� '��� ه# ,ا�"��| ا�"tال ,�1 ��7ا�! ��Sا )45�:. 1  ا�Aءق؟ �  2. 2  

.��Mا !'���f� ؟_____________________________________ ______________ 

� ا�����C ا
		�ح ,�1 ;�در^ آ�j ه# )46�:. 1  ا��0ض؟ دون �  2. 2 
� ه# )47��f%' ي أنqa�' �L�; إ��
�L 5:. 1  ؟ ا4ول '"5دي أن ��  2. 2   

���ي �� إذا )48� �
� ه  ,���"#����ي ان � ��  أ,�ف 2. 3     2. 2      �:. 1    ؟�����'&%  ��

 )38�39ا4-*�� أ,�5ي ,�: ا��7اب آ�ن إذا: ا������0 ������(

� �	�H=�أ. 2 أ�	�ج 2. 1 ؟ ;�qao' �Lي �: ���ذا ,* ا��"اب آ�ن إذا )49f� ف�a7ل أa53  �7�5ن ا� .

�aا______________  

 

VI .ت
�
��� ا���ا�� ����
ء ��� ( ا������ ����� ا���� �����( 

50( .Hت در�m�Eا�� ����	ا� O"� �=	اه�� �)"���� !� ��j إذا �=� �����Eرآ� ر[(	! 5ىو�; ��  �}���زه� ا���
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+
  اه'� * 1 ,>�ا �	�#; 5 ان :/.  5 ا�- 1 �� ا�'�ر
 

 ا�	5ر�k ا���Eط �7ع

�)A (ا�����C و�A,A� �Eن ��Eط. 1 �;7� j���	�إ, 

 )آ	�7ج

 

2 .���	fا�?����ت ����5ة ا� �, !	���' ��C?Eا�   

�� �تو���-( ��H	��,�ت اM2	�اك. 3����  

5��'! او ��	�H7'! و��� ,�ض. 4a .
�رض �   

 ادارة, ��E ,'"�7| �7ل : �=��� �7ر�Mت اM2	�اك. 5

 ا�_ ,ا'%�;��ت ,50 ,�%�و�Lت ا�Hاء ,�"���ت

 

� ات��0ء. 6��?	7Cن  .
���ل  !��,   

� ا'2�Cت ��;��� ا��"�,5^.7�   ودو��� ����� ا-7اق 

���7, ا�1 ا2� ��م. 8� ��
. ا�?����ت  !����   

 
 
 

VII .�� ا���ا��� 
 ا�!�

����= ا�'; ا����A/� ����&�ءات ا<'�آ= ه  )51 Bور�1  ؟ ا� .:�   2 .2  

  ��� اذا

52( .H5^ درP�%. ا�	ا� �=�	)"	اآ �� ؟ ا���0ءات 
1    2       3 4 5  

A��;    آ)��ا 

���ل ��ي )53 �$�a !'د�
�� .3 �7|'". 2   '5,�: 1  ؟ ا���0ءات هq^ ا"'  4 .q�%�' ^�f%ا�     

5 .N6  '��آ .�=H7ا� ��mاءب. 7 ا�(��و;�ا�L 8  �"���ت وادارة .!�)E' 9 .#� #آ�E� 

��5دة 10 .�aا_______________ 

��S�Aت ��5! ه# )54 ���, �, �0
  _________________________________؟ ا����,�� ا���ا

1. �, �0
� ( ا���ا� _____________________________________ )ا2-: ذآ� 

2. � ___________________________ ____________________ا����7,� ,

:.1 ؟ ا����,�� ا���0ءات [�� fE� .C?M# ا���ا
�0 ا�H7' 1=	. ه# )55�  2. 2  

� �7ع ��ي ,�: اذا )56� ______________________________________________ا���Eآ#؟ 

57( �� 7�10.   3  4�6.  2  1�3. 1  ؟ �����f آ��j ا�	. ا����د�zت ,5د 

   10 ال 
7ق. 4 

58( .H5ى در� ^5P�%. ا�	=� ا��	"(	اآ �� ^qت ه�zا����د  

1        2 3 4 5 
A��;     آ)��ا 

�D'�آ; �� اذا )59 ;E ا��&�ءات �/Aا����) ��� ;E Fا<'�آ= �� ذ� �
�G�&�� H&E( 

�� O)"؟ ا�________________________________ ___________________ 
 

� 2زم آ�ن ��ذا )60� !��M .�$7' 17ن .1  ؟ ا���0ءات ا�� � <�	?���fن. 2  �aا
 ____________ا�a 6  ا�aى ��ا
�0 5  ا�aى -�ت 4 ا�a) תדירות( دوام 3 

 

VIII .ا��%�وع ��ك 

� ا��7ا'. ���"�ء (إ;	�Cدي ��Eط �5H7 2 اذا )61��Hا2-(�ب ) 8�12 ا2-*�� ,�1 2 ا 
	8 5م� ���Cا�� : 

________________________________________________________________ 

8 '��7� ه# )62	
 ���C� .
 أ,�ف 2. 3   2.2   �:. 1  ؟ ا��"	0(# 

���C�؟ �7ع اي, �: اذا )63__________________________________________ 

 :ا��0د�� ��"�� ا�?�7ات
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�%� �C	 8��� 5H7' 2 اذا )64�� .
 '�O�� ��H ( إ;	�Cدي؟ ��Eط ا�� .f� .�a5' 1	��O ذا��, ا�O��0 ا��"	0(# 

� ,5م �����و ,ا���PA� ا2;"�م ا�1 ا���H2ت�f�' !ذ� O�� ���	ه7 آ�� ا��7اب آ  ( 

� ا�?�وج .1�  �7�5ن ا�	�7ر 

2. ��"�' �L7دي ا��C	;2ا .
  ا�5و�� 

3. ��
7' s��)5اء�� ا��	ا�2 

4. �0
��ا ���=�  

5. ^5,�"� ��"%�  

  ���qات ا�)0� '�70� .6

��( ا�aى إ;	�Cدي '�ه�# دور^ .7 �=,7�_____________ ( 

  )و[��ه� Amق ( ,��P. $�اع �# .8

9. �"�' �L7ا� .�Cاد 5�2 او �. ا��
 ا���P� ا

  إ;	�Cدي ��Eط ا�1 ا�7a5ل ا�7ي و2 ���-(�. 2 .10

11. �aا_____________________________________________  

XI .&ور�  ا�

��	=� ا��Mء اه: ه. �� ,ا�7راء ا��S��� 1ة� )65' .
 ^qه�#. 2      ,�م '5,�: .1  ؟ ا�5ور^ ه�' 

.�=� ا�	%��f. 6                '"�7|. 5 )ا�	"�� ذ�! 
. ���( 	?��Iا� .4 ا,��ل ادارة .3 

  _____________________اA, ^5�5H  8 .�a;�ت. 7 ا;2	�Cدي

� ه# )66��E' !�o� ���	�=� ا�	. دةا��� 'qآ��' ��:. 1  '�(�0=�؟ أن و'"	���   2.2 
67( ��  ؟ ا�5ور^ 
. '�0{ آ��j ا�	. ا2�7ر ه. 

 


. آ�ن ه# )68 ^qا�5ور^ ه .M �� ؟,�=� '(	5ي Aaك 
 

X .(��)  ا�

�7H7دة ا�j ه# )69 ����� .
��؟ '���. ���ق  1 .:�   2 .2  

 ___________________________________؟ ���ل ��ي �: اذا

:. 1  ؟ ���5ور^ ��Eرآ	! ا,�0ب 
. ا�	��: ه�ذا �5ءت ه# )70�   2. 2 
7H8 ار�L7	ا�_____________________________________  

 
 

XI .� ا��!�� 

�7H7دة ا�j ه# )71 �;A� ���E	�آ�ت  .
:. 1 ؟ ا�5ور^ �  2. 2 
72( �� _______________ ا�a. 3 إ;	�Cدي 'E(�!. 2 اH	��,��. 1 ؟ ا�A;� �7ع ه7 

73( .Hا����7,� اه��� در �� �����رت �� آ#  .
 ؟ ا�5ور^ 
1 2 3 4 5  

A��;     آ)��ا  
 

XII .م
  

5�H  2 .O. 1 ؟ ا;	�Cد�� '	���5� آ�> )74$  2. 3 �  ا�	��5 ا'"	��

75( ���ش ( ا2-�^ 
. ا��م a#5ا� ه7 ��?�CCت M=�ي  ��� ) و[��^ '�

1 .1	� 1000 #;�M         2 .1001�2000 #;�M        3 .2001�3000 #;�M         4 .3001�

4000 #;�M           5 .4001�5000  #;�M         6 .5001�6000 #;�M           7 .
� أآ)�� 6000 #;�M  


. -�(. او ا����. '���R �5ث ه# )76 ^�
  ��(�j ا;2	�Cدي ا��

3� 2� 1� 0 1 2 3 
77( �;A, ���R	ا� k����)���: 

1. 8	
 ���Cا�� 

  ا;2	�Cدي �	5,�:ا .2

3. qaا��0ض ا 

 ا�	��: �5ء .4



 

 92 

 

5. 2 �;A,  

6. �aا___________________________________  

 


 # '���R �5ث ه# )78A� 7ء او-A� .
 !'��� #fE� م�, 

3� 2� 1� 0 1 2 3 
  ________________________________________________________ا��M. ا���Hء

� آ�> )79�H5ر' !"%� �)"���� qa2 ؟ ��(�دراتا 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

� %?��         ����, 

�� اي )80A, ���  ا����ح -�: ,�1 �%"! '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ���ح        ���ح ,5م
 

�ت ��5! ه# )81;7' �� ��
�ت اي او ا2-	��ر^ 
. ,�=� ا-�ل �: ا����Lى ا�a؟ ا 
 
 

  ا��$	ون =��AK Lكا وا��aا

 ��ا����0 ������ ��S�Aت أي
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יחד ע� הצגת דבר קיומו של המחקר וכהכנה , התחייבות זו חולקה לנשי� במהל� הקורס

 *להתקשרויות האישיות את�
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 .Amalia Sa’ar, Ph.D ר עמליה סער"ד

 & Department of Sociology החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
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  31905חיפה , הר הכרמל

 , 04-8288176: טלפו�

 04-8240819: פקס
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Mount Carmel, Haifa 31905, Israel 
Tel: 972-4-8288176 
Fax: 972-4-8240819 

: mail-Eil.ac.haifa.soc@saaram 

 

 
 
 

 
, למעשה. הקורס שאת משתתפת בו הוא חדש למדי. אני מודה ל� שהסכמת להתראיי� למחקר

. ס� באופ� עצמאיבאר� זהו הניסיו� הראשו� לעזור לנשי� שסובלות ממצוקה כלכלית להרוויח כ
כדי להערי� עד כמה הוא מתאי� , בגלל שזהו פרוייקט חדשני חשוב מאוד ללוות אותו במחקר

בשיתו� , ר עמליה סער"ד, המחקר נעשה על ידי מרצה באוניברסיטת חיפה. ואיפה צרי� לשנות
 . העמותהמטע�א� לא , פעולה ע� העמותה שעורכת את הקורס

 
 

לכ� אני מתחייבת . האלה ה� מאוד אישיות ולא פשוט לדבר עליה�אני יודעת שחלק מ� השאלות 
מלבדי ומלבד האישה שעורכת את , כלומר. שכל הפרטי שתמסרי יישארו חסויי לגמרי

 .הראיו� איש לא יראה את הפרטי� האישיי�
  

�, ולכ� הדוח הסופי יופ� לגורמי� רשמיי�, כוונת המחקר היא להשפיע על קובעי המדיניות באר
הממצאי� יפורסמו בכתבי עת מקצועיי� באר� , כמו כ�. ה� לדוגמא המוסד לביטוח לאומיב

מסקנות  אלא רק לא יכללו כל נתוני אישיי על המשתתפותהדוחות הללו , ע� זאת. ובעול�
 . שלא תהיה שו� אפשרות לקבל דרכ� מידע אישי על המרואיינות, כלליות

 

הוא מוגש ל� בתחילת התהלי� .  הוא ראשו� בסידרהמאחר שזהו מחקר הערכה הרי ששאלו� זה
�כדי לראות איזו , בי� א� תפתחי עסק עצמאי ובי� א� לא, ובעוד שנה וחצי נרצה לחזור אליי

 . תועלת הפקת בראייה לאחור
 
 
 

 

 על החתו�
 
 ר עמליה סער"ד

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 אוניברסיטת חיפה

 
 
קר� למפעלי נציגות ההסכמה בעל פה של ו� מלא של הנתוני גובתה בלשמירה של חסיההתחייבות * 

לבקשת , כשנה לאחר מכ� האושרר וישיבה הראשונה של וועדת ההיגוימהל� ה בניתנההסכמה זו . מיוחדי
 .במהל� ישיבה של וועדת ההיגוישוב , החוקרת
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����� ����         


��. د��� �� 

��ن ���ر و��� ا�����ع ��� �ع� ا�

��� �� 
 31905 ����, ا

 8288176�04: ����ن

 8240819�04: ��آ!

#$% &�و� 
 il.ac.haifa.soc@saaram: ا

 

 

 

 


	نN /��	Oآ �P"	�
�� L�= ���+ا� �� ا��	
 

�� ��" �� ����� "����وع ������آ�ت ��
	� ا����رة����� ا� 
 ��'&�ء ا$#���دي ���

 )ا����وع ��ا�� �� (أ �ء

 

 

 


ة ���.� ��0 ����آ�/ ا��� ا�
ورة. ا�.�- �� ا$*��اك �,ا����  �+ ا*(�ك	
 ا�03 ا�,ا1 .�� 2#

�������*,ن ��ء ��دي و25 �� ا�'&�ء ��&� 
ة ا�.4د �� ا$و�+ ا���� /0��*��� 7)�� 7��&� .


 ا����وع 9اه آ,ن	

	� ا71 �/,  ��� �.�- ��ا���: ا���.1 /� 9�� :� �� �>,	�; و���و�� 3

��1�� �/ ����5ة 	
  �+ ا�.�- 	
ار. ا$�� ا?��ج اذا �@���. د , ?���  �� �2 ��$*��اك, �

����� .��دار��0 ��B و�(/ ا�
ور;  / ا��&Aو�: ا�

 

��.� ا$���E �/ ا�.�D ان ا �ف� ���F* B� ان �
 ا	�� ا�� ���ا ا�0���1 ا�&70 /� و�

 �'�ى ا$����رة �'@9 وا��� ا� �3�G ا3: 	�'�  وه9ا .������ ���� ����� ا����و�� ا������ت

���3 ه9; ا����,��تIو $ 

	: ا?� :� .���9 ا��� 

 

�� ���و�� ه, ا�.�- ه
فJKا�� +�  �.?�L ���� ا���ارات ا��Fذ �� ا��� ����� ا�&�� �� وا�@


م ا�'�M�0 ا����	� و�90ا, ا�.4د��4ً ��'0� �/, ر���� ا��آ/ ا�+ �P� �&�Aا�� /��K��� �'Q,ا� .

�4ت �� ��'��� ا����ر	� وآ��9� �� �/ ه9; ا����ر	�, ذ�� �2. وا��Fرج ا�.4د �� و ���� اد�

��,��ت ا	� ���7� ���F* /  ا��3 ا�����آ�ت ��� � ��� ��(,ن وا��� ,!�� /� ��I ا/)��� 

��,�� ا	�  �+ ا���7� ���F* /  �	آ� ا���� . 

 


ا	� �� �� 	�
م. ا�.�R��3 �� ا$و�+ ه� ا$����رة ه9; �&�(,ن ��
	�ي ��- ه, ا�.�- ه9ا $ن� 

R��3�.ا� 
�
ة ا	� �3ى ?�+, $ ام ����: ا#�T اذا ?�+, ا��� ا��1,ع 3,د وS�3 �'� و�M�� 

T3ة �2 آ��U3 +ا� S�Fا�. 

                                                                   

 

��  ��	�. د                                                          � 

 ا$3&�ن �>,ر و �� ا$���1ع  �� ��ع

����1 �@�? 




