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תקציר מנהלים
כשלושים שנה חלפו מאז העלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות לשעבר לישראל.
עלייה זו ,שהתרחשה ברובה בשנות ה־ 90של המאה ה־ ,20הייתה ייחודית במאפייניה —
העולים שהגיעו לישראל היו אומנם צעירים ומשכילים ביחס לעולים ממדינות אחרות
וביחס לתושבי המדינה באותה עת ,אך השתלבותם בחברה הישראלית הייתה קשה
ומורכבת ,והם נאלצו להתמודד עם אתגרים וחסמים רבים.
לובי המיליון הוא ארגון שהוקם במטרה לייצג את הצרכים של הישראלים דוברי הרוסית.
הארגון פנה למכון ירושלים למחקרי מדיניות כדי לערוך מחקר הבוחן את הקשר של
ישראלים דוברי רוסית עם מוסדות המדינה בשלושה היבטים )1( :תהליך הגיור במסגרת
מתן שירותי דת; ( )2ייצוג של ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה; ( )3מיצוי זכויות
של קשישים ישראלים דוברי רוסית.
המחקר כלל סקירת ספרות ,ראיונות ,קבוצות מיקוד וסקרי עמדות .על בסיס הממצאים
גובשו המלצות מדיניות.
בטבלה שלהלן מוצגות המלצות המדיניות לפי נושאים ,ולאחריה יוצג פירוט של כל אחת
מן ההמלצות:
נושא

המלצות מדיניות
יצירת תהליך מותאם למצב האישי של המתגייר
גיבוש מסמך נהלים בנושא רגישות תרבותית ושירות ראוי למתגיירים

תהליך
הגיור

הנגשת מידע ,שקיפות ואחידות בתהליך
חקיקת חוק גיור ממלכתי שמעגן את כלל ההיבטים והמוסדות
מינוי נציב תלונות הציבור
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נושא

המלצות מדיניות
קביעת יעד לייצוג הולם לעולים חדשים בכלל ולישראלים דוברי רוסית בפרט
העלאת המודעות לאפשרויות התעסוקה בשירות המדינה ,בפרט בקרב תושבי
הפריפריה

ייצוג
בשירות
המדינה

הכשרה בנושא רגישות תרבותית עבור בכירים ומנהלים בשירות המדינה
הגברת השקיפות באשר לתהליך הקבלה למשרות ולמכרזים ציבוריים
גיוון הנציגות בנבחרת הדירקטורים
הפעלת מודל העסקה גמיש שמאפשר עבודה מרחוק
הקמת מערך כלל־ממשלתי משותף למיצוי זכויות פרואקטיבי

מיצוי
זכויות
בקרב
קשישים

הגדרת תקנים ושעות עבודה לסיוע במיצוי זכויות בלשכות המקומיות
לשירותים חברתיים
אתרי האינטרנט של המשרדים הממשלתיים :תרגום לשפה הרוסית ותחזוקה
שוטפת

 .1תהליך הגיור
שאלת המחקר המרכזית באשר לתהליך הגיור הייתה — אֵילו פתרונות ארגוניים
וחקיקתיים הממסד יכול לאמץ כדי להעניק שירות גיור ממלכתי יעיל ומזמין יותר
למתגיירים?
ממצאי הסקר העלו כי  94%מאוכלוסיית הישראלים דוברי הרוסית מגדירים את עצמם
כיהודים ,אף שרק  78%מעידים כי יהדותם מוכרת על ידי ההלכה .כמו כן ,שיעור גבוה
מהישראלים דוברי הרוסית שיהדותם אינם מוכרת על ידי ההלכה הביעו עניין כזה או אחר
בתהליך הגיור האורתודוקסי ,ו־ 44%מהם העידו כי הם פתוחים לשמוע על אפשרות של
גיור במסגרת ממלכתית אורתודוקסית כפוף לשינויים מסוימים בתהליך הגיור.
לאור זאת ,גובשו מספר המלצות לשיפור מערך הגיור הממלכתי בישראל:
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 תהליך גיור מותאם לידע ולמצב האישי של מתגייר
בראיונות ובקבוצות המיקוד עלו קולות רבים הטוענים כי אילו תהליך הגיור היה
אישי יותר ,הדבר היה מגדיל את הסיכוי שהמתגיירים היו שומרים מצוות גם לאחר
סיום התהליך הרשמי .אי לכך ,עולה הצורך ביצירת תהליך גיור אישי ,אשר יכיר
במורכבות של התהליך שעוברים המתגיירים ,ויתבסס יותר על אמון ופחות על ביקורת
ומעקבים.

תקציר מנהלים

 גיבוש מסמך נהלים בנושא רגישות תרבותית ושירות ראוי למתגיירים
מערך הגיור הוא מערך ממשלתי ,ולכן יש לנהוג במתגיירים באופן שמכבד אותם,
תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של מתן שירות לציבור .למידת מקרים שמתגיירים
חוו בהם ,לטענתם ,השפלה או חוסר כבוד מצד גורמים ברבנות או באולפני הלימוד,
תסייע לגיבוש מסמך נהלים בנושא רגישות תרבותית ומתן שירות ראוי למתגיירים.
כמו כן ,יש מקום להפעיל קורסי הכשרה בנושא רגישות תרבותית ,שיעסקו בפערים
התרבותיים בין הדיינים למתגיירים .לצורך למידה זו אנו ממליצות למשרתי הציבור
מתוך מערך הגיור והרבנות הראשית לקיים תהליך שיתוף ציבור .את מסמך הנהלים
שייכתב בעקבות התהליך יש לאמץ בבתי הדין ,בנתיב ובשאר האולפנים ,בליווי
פיקוח צמוד.
 הנגשת מידע ,שקיפות ואחידות בתהליך
בסקר נמצא כי  40%מהישראלים דוברי הרוסית שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה
העידו על רמת היכרות גבוהה עם תהליך הגיור ,ו־ 60%העידו על רמת היכרות נמוכה
או בינונית .נתון זה מחזק את הצורך בהנגשת מידע באשר לתהליך הגיור ולדרישות
הצפויות מהמועמדים בשלבים השונים .להנגשת המידע לציבור באופן מפורט ,ברור
ושקוף ,יש מספר יתרונות מרכזיים )1( :היא תאפשר למועמדים לגיור לקבל החלטה
המבוססת על הבנה וידע ,וזו עשויה לצמצם את התסכול של המתגיירים במהלך
התהליך ולמנוע את עזיבתם לפני סיומו; ( )2היא תגביר את תחושת המחויבות של
הבוחרים להתגייר דרך מערך הגיור הממלכתי ,ואולי אף תגדיל באופן ניכר את מספר
המתגיירים; ( )3גיבוש המידע והנגשתו צפויים להגביר את המחויבות של הגורמים
השונים במערך לפעול בהתאם לתהליך המפורסם לציבור.
 חקיקת חוק גיור ממלכתי מקיף שמעגן את כלל ההיבטים והמוסדות
מערך הגיור ,כפי שהוא פועל כיום ,נשען על חידוש של פקודה עות׳מאנית מתקופת
המנדט .הפקודה לא מפורטת או כתובה כחוק עדכני המותאם למציאות העכשווית .יש
לעדכן את המקור החוקי למערך ,לעגן תחת חוק הגיור התייחסות ברורה לכל שלבי
תהליך הגיור ולהסדיר בחוק את תהליכי העבודה בין מערך הגיור לרבנות הראשית
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ולהרכבי בתי הדין לגיור .חקיקה כזו תמנע שרירותיות בקבלת ההחלטות ותחייב
התנהלות פנים־ארגונית בסטנדרטים גבוהים של שירות ציבורי.
 מינוי נציב תלונות הציבור
בהמשך להמלצות המובאות במחקרו של פישר ( ,)2015ראוי ונחוץ שכל מוסד ציבורי
ילווה על ידי גוף מפקח — וכך גם מערך הגיור .גוף כזה יהווה כתובת למתגיירים
במקרים שיתרחש דבר שאינו עולה בקנה אחד עם סטנדרטים של שירות ציבורי.
כמו כן ,לרוב ,הדיון הציבורי סביב מערך הגיור הוא דיון פוליטי ,המתקיים ״מעל
ראשם״ של המתגיירים ופוגע ביכולת לקדם באופן ענייני פתרונות שייטיבו עימם.
מינוי גוף מפקח רשמי יוכל לאפשר לקיים שיח ענייני על נושאים שיש לשנות .נוסף
על כך ,עקב רגישות הנושא ,מומלץ לצרף ליווי של משפטן מהלשכה המשפטית
למעמד הגיור .המשפטן ימונה על ידי משרד המשפטים ויקדם את הפיקוח על אופי
התהליך .כך יצטמצמו התלונות שיוגשו בדיעבד ,וכל הצדדים יוכלו להרגיש תחושת
ביטחון — הדיינים ,הפקידים והמתגיירים.

 .2ייצוג בשירות המדינה
שאלת המחקר המרכזית בנושא הייצוג של ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה
הייתה — אֵילו התאמות מדיניּות יאפשרו נגישות גבוהה יותר עבור ישראלים דוברי
רוסית לתפקידים בכירים בשירות המדינה בישראל?
הנתונים המנהליים שהתקבלו מנציבות שירות המדינה מלמדים על תת־ייצוג של ישראלים
דוברי רוסית שעלו מאז  1989בשירות המדינה בכלל ובדרגות הבכירות בפרט .ממצאי
הסקר מלמדים כי לשירות המדינה יש תדמית אטרקטיבית בקרב הישראלים דוברי
הרוסית ,אך בו־בזמן ישנו קושי של ממש להתקדם לתפקידים בכירים במגזר הציבורי
בכלל ובשירות המדינה בפרט .המשתתפים בסקר ציינו כי הסיבה המרכזית לקושי היא
חוסר שייכות ל״ברנז׳ה הנכונה״ שמקדמת את עצמה לתפקידים בכירים .כמו כן ,מן הסקר
עלה שרבים מן הישראלים דוברי הרוסית מתגוררים בפריפריה ,בריחוק מהיישובים שרוב
משרות שירות המדינה ממוקמות בהם ,וכן עלתה בעיית חשיפה למשרות בשירות המדינה
ולתוכניות שמטרתן עידוד העסקה בשירות המדינה.
להלן המלצות המדיניות שגובשו בנושא:
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 קביעת יעד לייצוג הולם לעולים חדשים בכלל ולישראלים דוברי רוסית בפרט
שתי קבוצות אוכלוסייה שמתאפיינות בתת־ייצוג בשירות המדינה הן עולים (עד 12
שנה בארץ) וישראלים דוברי רוסית (עולים מברית המועצות לשעבר משנת .)1989
הקבוצה הראשונה הוגדרה על ידי נציבות שירות המדינה כאוכלוסייה שיש לפעול
להגדלת ייצוגה ,אך לא הוגדרו יעדים לכך .הקבוצה השנייה לא הוגדרה כאוכלוסייה
שיש לפעול להגדלת ייצוגה .על כן ,מומלץ להגדיר גם את אוכלוסיית דוברי הרוסית
כאוכלוסייה שיש לפעול להגדלת ייצוגה בשירות המדינה ולקבוע יעדים לשתי קבוצות
האוכלוסייה הללו.
כמו כן ,כדי לקדם ייצוג הולם לכלל החברה הישראלית ,מומלץ לערוך פילוח נתונים
המשווה בין קבוצות האוכלוסייה השונות לבין רמת הייצוג שלהן בשירות המדינה
(פילוח לפי מאפיינים חברתיים ,כלכליים וגאוגרפיים) .אם מערך העובדים בשירות
המדינה יהיה מגוון יותר ,יש להניח שיישמעו פחות קולות המעידים על תחושה שכדי
לעבוד בשירות המדינה יש צורך להשתייך לקבוצות החברתיות ״הנכונות״ — קולות
שעלו שוב ושוב בסקר ובקבוצות המיקוד.
1

תקציר מנהלים

 העלאת המודעות לאפשרויות התעסוקה בשירות המדינה ,בפרט בקרב תושבי
הפריפריה
בסקר התבקשו המשתתפים להצביע על פתרונות שלדעתם יוכלו לסייע לישראלים
דוברי רוסית להצטרף לשירות המדינה .אחד הפתרונות שהופיעו בשכיחות גבוהה
הוא — הזדמנויות לקבל מידע על שירות המדינה ,להכיר עובדים ומקושרים לשירות
המדינה וליצור איתם קשרים .כמו כן ,מן הסקר עלה שבשירות המדינה הייצוג
של ישראלים דוברי רוסית תושבי הדרום נמוך משמעותית ביחס לתושבי אזורים
אחרים .על כן ,יש צורך להעלות את המודעות לקיומן של משרות ותוכניות המכוונות
להשתלבות בשירות המדינה בקרב ישראלים דוברי רוסית בכלל ,ובפרט תושבי
הפריפריה הגאוגרפית בישראל .העלאת המודעות יכולה להתקיים במסגרת אירועי
חשיפה לשירות המדינה (מפגשים פיזיים או במסגרת אירועים ברשתות חברתיות),
בדגש על חשיפה למשרות שעתידות להיפתח במהלך השנה הקרובה ,ולתוכניות
ייעודיות ,דוגמת צוערים לשירות המדינה .נוסף על כך ,מפגשי היכרות פיזיים עם
בכירים בשירות המדינה יאפשרו למתעניינים ליצור קשרים ראשוניים ונטוורקינג.
 הכשרה בנושא רגישות תרבותית עבור בכירים ומנהלים בשירות המדינה
הפתרון שהמשתתפים בסקר בחרו בשכיחות הגבוהה ביותר הוא — העלאת המודעות
בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה.
 1ההמלצה מבוססת על טיוטת החלטת הממשלה לקביעת יעדים לייצוג הולם של עולים חדשים .ראו נספח
ב׳ ,סעיף .3

9

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

אחת הדרכים לפעול להעלאת המודעות היא הכשרה שתעסוק ברגישות תרבותית.
הכשרה כזו תוכל לשפר את חוויית המועמדים הישראלים דוברי הרוסית בתהליך
המיון והקבלה או הדחייה בניסיונם להתקבל למשרות בשירות המדינה .ההכשרה
תתרום לנציבות שירות המדינה במאמצה לעודד גיוון תרבותי .המנהלים שמשתתפים
במכרזים יהיו בעלי מודעות גבוהה יותר לנושא ,ינהגו בצורה רגישה ומותאמת ,וכך
עשויה להצטמצם תחושת האפליה של מועמדים ישראלים דוברי רוסית.
 הגברת השקיפות באשר לתהליך הקבלה למשרות ולמכרזים ציבוריים
הדימוי של מכרזים לעמדות בכירות בשירות הציבורי ,ושל קבלה למשרות בכלל ,הוא
של תהליך שיש צורך בקשרים כדי לעבור אותו בהצלחה .יש צורך בהעצמת השקיפות
והבקרה על תהליכי איתור ,מכרז וגיוס של עובדים למשרות בכירות.
 גיוון הנציגות בנבחרת הדירקטורים
נבחרת הדירקטורים היא מאגר של מועמדים לחברות בדירקטוריון של חברות
ממשלתיות .הנבחרת הוקמה כחלק מרפורמה ברשות החברות הממשלתיות במטרה
להוביל הליך תחרותי ,שוויוני ופומבי לאיתור מועמדים איכותיים ומקצועיים .הנבחרת
פועלת בהתאם לעקרון הייצוג ,כפי שהוגדר על פי חוק שירות המדינה .החוק מגדיר
שבמשרות בשירות המדינה ״יינתן ייצוג וביטוי הולם לבני שני המינים ,לאנשים
עם מוגבלויות ,לעולים חדשים ,למי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה ולבני
האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית ,הצ׳רקסית והחרדית״.
בהמשך להמלצת המדיניות הראשונה ,העוסקת בצורך בגיוון הנציגים בשירות המדינה
בכלל — חשוב לפעול לגיוון הנציגות גם בנבחרת הדירקטורים ,בהתאם ליחס של כל
קהילה באוכלוסייה הכללית .הדבר יאפשר ייצוג הולם יותר של מגוון האוכלוסיות,
ובהן אוכלוסיית הישראלים דוברי הרוסית.
 מודל העסקה גמיש שמאפשר עבודה מרחוק
בשנה וחצי האחרונות ,לנוכח השפעתה של מגפת הקורונה על עולם העבודה ,נחשפו
היתרונות של מודל העסקה היברידי ,המאפשר שילוב של עבודה מהבית ומהמשרד.
כיום משרדי הממשלה ממוקמים בעיקר בירושלים ובמרכז הארץ ,והם אינם צפויים
להתפזר בהמשך בפריפריה הגאוגרפית של ישראל .מודל העסקה גמיש יאפשר
לישראלים דוברי רוסית המתגוררים בבאר שבע ,בכרמיאל וביישובים דומים אחרים,
לעבוד בשירות המדינה בלי שיתלווה לכך הכרח לשנות את מקום מגוריהם .מודל
מסוג זה יתרום רבות לישראלים דוברי רוסית ,אבל גם לחיזוק הפריפריה הישראלית
בכלל.
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 .3מיצוי זכויות בקרב קשישים
שאלת המחקר המרכזית הנוגעת למיצוי זכויות בקרב קשישים דוברי רוסית הייתה —
אֵילו התאמות מדיניּות יכולות לאפשר לקשישים ישראלים דוברי רוסית למצות את
זכויותיהם באופן מיטבי?

תקציר מנהלים

נכון לשנת  ,2020בישראל חיים  192,200קשישים ישראלים דוברי רוסית (בני 65
ומעלה) ,והם מהווים  18%מאוכלוסיית הקשישים בישראל .אוכלוסייה זו מתמודדת עם
אתגרים וקשיים שמאפיינים את כלל הקשישים בישראל ,יחד עם אתגרים הייחודיים להם
כמהגרים .ממצאי הסקר מלמדים ש־ 76%מהקשישים דוברי הרוסית מעדיפים למצות
את זכויותיהם ברוסית ולא בעברית ,ו־ 31%ממצים את זכויותיהם רק ברוסית .כמו כן,
נמצא כי בקרב קבוצת הגיל הצעירה יותר ( )74-60יש העדפה ברורה למיצוי זכויות דרך
הטלפון והאינטרנט ולא דרך פנייה פיזית ,ואילו בקרב קבוצת הגיל המבוגרת יותר ()+75
ההעדפה היא לסיוע דרך פנייה פיזית ,כגון סיוע של עובדת סוציאלית או מוקד עזרה
ביישוב המגורים.
להלן המלצות המדיניות בנושא זה:
 הקמת מערך כלל־ממשלתי משותף למיצוי זכויות פרואקטיבי לאוכלוסיות יעד
במאמץ כלל־ממשלתי ,כל הגופים הרלוונטיים — המוסד לביטוח לאומי ,משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הבינוי והשיכון והמשרד לשוויון
חברתי — יתרמו את חלקם להקמת מוקד זכויות מטעם המדינה .במוקד יעבדו מוקדנים
דוברי רוסית (מועסקים ישירים ,לא מתנדבים או גוף חיצוני) שיספקו את המידע
הרלוונטי על הזכויות וההטבות שהמשרדים מציעים לאוכלוסייה זו.
 הגדרת תקנים ושעות עבודה לסיוע במיצוי זכויות בלשכות המקומיות לשירותים
חברתיים
בסקר עלה באופן ברור הצורך של קבוצת הגיל המבוגרת ( )+75לקבל סיוע וליווי
אישיים בתהליך מימוש הזכויות .אי לכך ,מומלץ שבכל לשכה מקומית לשירותים
חברתיים יהיו עובדות סוציאליות דוברות רוסית או מתורגמניות במשרה (לא
בהתנדבות או כעזרה חיצונית) .עובדות אלה יאתרו את הקשישים הישראלים דוברי
הרוסית שלא מצליחים למצות את זכויותיהם באופן עצמאי וילוו אותם בתהליך .כדי
שהעובדות הסוציאליות יוכלו לעשות עבודה זו על הצד הטוב ביותר ,ולא כמשימה
צדדית נוספת ,יש צורך להקצות לכך תקנים ייעודים או שעות עבודה מוגדרות.
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 אתרי האינטרנט של המשרדים הממשלתיים :תרגום לשפה הרוסית ותחזוקה
שוטפת
כיום האתרים הממשלתיים מתורגמים בחלקם לרוסית ,אך לא כל המידע הרלוונטי
לקשישים מתורגם .לעיתים קרובות התרגום אינו ברמה גבוהה ,וחלק גדול מן
האתרים אינו מתוחזק כראוי .כדי לאפשר לקשישים ישראלים דוברי רוסית לממש
את זכויותיהם דרך האינטרנט יש לפעול להרחבה ולשיפור של התרגום באתרים
הרלוונטיים ולתחזוקה שוטפת של המידע ברוסית .יש לבחון אפשרות לפעול לכך
דרך המיזם הלאומי ״ישראל דיגיטלית״.
מעבר להמלצות המדיניות ,אנו ממליצות לקיים מעקב על טיפול המדינה בסוגיות הללו.
מעקב זה כדאי שייעשה על ידי גוף ציבורי ,כגון מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
חשיבותו של המסמך ושל ההמלצות העולות ממנו אינה מסתכמת בהשפעה על חייה של
אוכלוסיית דוברי הרוסית .שלושת הנושאים שנבחנו במסמך זה נוגעים גם לאורח החיים
ולאיכות החיים של אזרחים רבים אחרים במדינת ישראל — עולים חדשים ,עולים ותיקים
ו״צברים״ — שמתמודדים עם מדיניות שאינה שוויונית .יישום ההמלצות יוכל לסייע
למדינה להיטיב ולשפר את השירות שהיא נותנת לאזרחיה ,בתקווה לקדם שירות ציבורי
שפועל באחריותיות ,במקצועיות ובשוויוניות.
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מבוא
כשלושים שנה חלפו מאז העלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות לשעבר לישראל.
עלייה זו ,שהתרחשה ברובה בשנות ה־ 90של המאה ה־ ,20הייתה ייחודית במאפייניה —
העולים שהגיעו לישראל היו אומנם צעירים ומשכילים ביחס לעולים ממדינות אחרות
וביחס לתושבי המדינה באותה עת ,אך השתלבותם בחברה הישראלית הייתה קשה
ומורכבת ,והם נאלצו להתמודד עם אתגרים וחסמים רבים.
מאפייניהם הייחודיים של הישראלים דוברי הרוסית 2מציבים אותם בעמדה מעורבת של
חוזק וחולשה .עמדת החולשה נובעת ,בין היתר ,מאתגרי ההגירה ,מהתרכזותם בפריפריה
ומהבדלים תרבותיים ,ואילו עמדת החוזק נובעת ,בין היתר ,מההון החברתי הגבוה,
מנגישות טובה להשכלה אקדמית ומרמה גבוהה של השתלבות בהיבטים של תעסוקה
ויכולת השתכרות.
דור  1.5הוא מונח מחקרי המתאר אנשים שהיגרו בילדותם או בנערותם המוקדמת אל
ארץ חדשה .על פי הגדרתה של אידזינסקי ( ,)2014דור  1.5של הישראלים דוברי הרוסית
כולל את אלה שעלו מברית המועצות לשעבר לישראל בגיל  ,12-5וכיום (שנת  )2021הם
בני  .45-32אוכלוסייה זו נמצאת בקו תפר ייחודי :הם חוו את קשיי ההגירה שלהם ושל
הוריהם ,וכישראלים שגדלו בארץ וחיו בה במהלך רוב שנותיהם — יש להם פרספקטיבה
רחבה על ההזדמנויות ועל החסמים הקיימים.
לובי המיליון הוא ארגון שהוקם במטרה לייצג את הצרכים של הישראלים דוברי הרוסית
שעלו ,וממשיכים לעלות ,לישראל מברית המועצות לשעבר .הארגון ביקש לבחון שלושה
נושאים הנוגעים לקשר של האזרח עם מוסדות המדינה:
 .1תהליך הגיור במסגרת מתן שירותי דת;
 .2ייצוג של ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה;
 .3מיצוי זכויות של קשישים ישראלים דוברי רוסית.
 2לצורך האחידות ,נשתמש לאורך המסמך במונח ׳ישראלים דוברי רוסית׳ לתיאור אוכלוסיית העולים
מברית המועצות לשעבר לישראל וילדיהם (כלומר — דור ראשון ושני לעלייה).

13

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית
14

עבור כל אחד מן הנושאים הללו ייבחנו במסמך הקשיים שהישראלים דוברי הרוסית
מתמודדים עימם והחסמים העומדים בפניהם ,ויגובשו המלצות מדיניות שיש להן
פוטנציאל לייעל ולשפר את המענה שהם מקבלים מן המדינה.
חשיבותו של המסמך ושל ההמלצות העולות ממנו אינה מסתכמת בהשפעה על חייה
של אוכלוסיית דוברי הרוסית .שלושת הנושאים שהארגון בחר נוגעים גם לאורח החיים
ולאיכות החיים של אזרחים רבים אחרים במדינת ישראל — עולים חדשים ,עולים ותיקים
ו״צברים״ — שמתמודדים עם מדיניות שאינה שוויונית .המסמך נכתב במטרה להיטיב
ולשפר את השירות שהמדינה נותנת לאזרחיה בתקווה לקדם שירות ציבורי שפועל
באחריותיות ,במקצועיות ובשוויוניות.

מתודולוגיה
מסמך זה נכתב במטרה להאיר את החסמים ,האתגרים והקשיים שישראלים דוברי רוסית
מתמודדים עימם בישראל בשלושת הנושאים שתוארו לעיל (גיור ,ייצוג בשירות המדינה
ומיצוי זכויות) ולהציע המלצות מדיניות להסרת החסמים ולשיפור השירות שהמדינה
מספקת.
כדי לאתר את החסמים ולגבש הצעות מדיניות השתמשנו במספר שיטות מחקר ומקורות
מידע:
 .1ראיונות ,קבוצות מיקוד וסקירת ספרות
נערכה סקירה ספרות מעמיקה על אודות המדיניות הקיימת בכל אחד משלושת
הנושאים ,המחקרים שנערכו בעבר והממצאים שעלו מהם .נוסף על כך ,נערכו
ראיונות עם בעלי תפקידים וחוקרים בעלי ידע בכל אחד מהנושאים הנבחנים (רשימת
המרואיינים מצורפת בנספח א׳).
כמו כן ,כדי לאסוף מידע ראשוני על עמדתם של ישראלים דוברי רוסית בנושאי
המחקר ולמקד את השאלות שכדאי לבדוק בסקר ,נערכו שתי קבוצות מיקוד :האחת
בנושא ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה ,והשנייה בנושא תהליך הגיור.
 .2סקר עמדות
כדי לבחון את הקשיים והאתגרים העולים בנוגע לנושאי המחקר ,ואת הפתרונות
האפשריים לדעת המשתתפים ,נערכו שני סקרי עמדות:
א .סקר צעירים — סקר אינטרנטי שנערך בקרב ישראלים דוברי רוסית בגילים -18
 44ועסק בתהליך הגיור ובייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה .הסקר
הוצע למשתתפים בעברית וברוסית ,וכלל מדגם מייצג של  903ישראלים דוברי
רוסית משתי קבוצות אוכלוסייה :עולים מברית המוצעות לשעבר בין השנים
 ,2020-1989וילידי ישראל להורים שעלו מברית המועצות לשעבר בשנים אלה.
ב .סקר קשישים — סקר טלפוני שנערך בקרב ישראלים דוברי רוסית מגיל 60
ומעלה ,ועסק במיצוי זכויות .הסקר נערך ברוסית וכלל מדגם מייצג של 250

15

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית
16

ישראלים דוברי רוסית שעלו מברית המועצות לשעבר בין השנים ,2020-1989
וכיום הם בני  60ומעלה.
הסקרים בוצעו על ידי חברת מדגם במהלך חודש יוני  .2021מדגם הסקר נבנה לפי
המשתנים הללו :מין ,קבוצת גיל ומחוז ,כדי שייצג נאמנה את אוכלוסיית הסקר.
הממצאים המלאים מצורפים בנספח ג׳.
 .3עיבוד הממצאים ,ניתוחם וגיבוש המלצות מדיניות
כלל הנתונים עובדו ונותחו ,ולאורם גובשו המלצות מדיניות להסרת החסמים ולייעול
המענה.

פרק ראשון — גיור
רקע לנושא
גיור הוא תהליך המרת דתו של אדם בן דת אחרת ליהדות .חוק השבות 3וחוק האזרחות
מקנים ליהודי (מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר ,והוא אינו בן דת אחרת) ולבני
משפחתו זכות לעלות למדינת ישראל ולקבל אזרחות .מתוקף סעיף הנכד בחוק השבות
(שתוקן בשנת  )51970עלו לארץ מאז שנת  1989כ־ 350,000ישראלים דוברי רוסית שאינם
מוכרים כיהודים לפי ההלכה ,ולכן גם אינם מוכרים כיהודים לפי הרישומים הרשמיים של
מדינת ישראל .6ממשלות ישראל קבעו כי גיור בני המשפחה של היהודים — המכונים גם
״זרע ישראל״ — הוא משימה לאומית (שטרן ואחרים.)2014 ,
4

מערך הגיור — רקע ומבנה ארגוני
אדם הבוחר לעבור גיור ממלכתי פוגש בתהליך מספר גופים .הגוף המוסדי המרכזי הוא
מערך הגיור הממלכתי ,הפועל במסגרת משרד ראש הממשלה .המערך אמון על התוויית
מדיניות הגיור ,פיקוח על הליך הגיור והפעלה של בתי הדין המיוחדים לגיור .המערך
הוקם בשנות ה־ 70על ידי הרב הראשי שלמה גורן ,ובשנות ה־ 90הוא חודש והורחב.
הקמת מערך הגיור הממלכתי היא תוצר של ההבנה שמסגרת בתי הדין הרבניים ,שהונהגו
עד מספר שנים לאחר תחילת העלייה מברית המועצות ,אינה מתאימה לגיור בהיקפים של
מאות אלפי מועמדים .המערך הוכפף במקור למשרד ראש הממשלה ,ובמהלך השנים עבר
לאחריות המשרד לשירותי דת וחזר לאחריות משרד ראש הממשלה (מבקר המדינה;2013 ,
שטרן ופישר.)2018 ,
מערך הגיור הממלכתי אמון על התוויית מדיניות הגיור ועל פיקוח על כל הליך הגיור —
החל מההכשרה והלמידה ,דרך הליווי בתהליך ועד להשלמת הגיור .למערך יש השפעה
 3חוק השבות ,תש״י.1950-
 4חוק האזרחות ,התשי״ב.1952-
 5חוק השבות (תיקון מס׳  ,)2התש״ל.1970-
 6הערכה של החוקר נתנאל פישר על סמך הנתון ״חסרי סיווג דת״ במרשם האוכלוסין ,נכון ליום העצמאות
.2021
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רבה ,כיוון שזהו הגיור היחיד שמוכר על ידי המדינה לצורכי נישואין ,גירושין וקבורה
יהודיים (מבקר המדינה ,שם) .לפי אתר מערך הגיור ,7קהל היעד של המערך הוא בעלי
אזרחות ישראלית או תושבי קבע.
המערך פועל בהתאם להנחיותיו ההלכתיות של הרב הראשי לישראל .את המערך מנהל
ראש מערך הגיור ,ותחתיו — מנהל מערך הגיור .נכון לשנת  ,2021מכהנים בתפקידים
אלה הרב משה ולר (ממלא מקום ראש מערך הגיור) ואפני אלון (מנהל מערך הגיור).
משנת  2014הוגדרה חלוקת תפקידים ברורה בין ראש המערך למנהל המערך .ראש המערך
אחראי על כלל המערך ובאופן בלעדי על ועדת החריגים ,על התפקוד השוטף של בתי
הדין ועל הנושא ההלכתי .מנהל המערך כפוף לראש המערך ואחראי על תחום ההכשרה,
על הפיקוח ועל התקציב .משרדי המערך ממוקמים בארבעה מחוזות בארץ :צפון ,מרכז,
ירושלים ודרום.
המערך אחראי להפעלת בתי הדין המיוחדים לגיור .בתי הדין פועלים במסגרת הרבנות
הראשית ,אך במערך מנהלי נפרד .כיום פועלים ברחבי הארץ  11בתי דין מיוחדים לגיור,
ובהם כ־ 30-25דיינים .המערך פועל במבנה זה מאז שנת  ,2008אז התקבלה החלטת
הממשלה  3155בדבר ״מבנה ארגוני ואיגום משאבים בנושא הגיור בישראל״.8
גופים נוספים שהמתגיירים עוברים דרכם הם האולפנים ללימודי יהדות .ישנם סוגים
שונים של אולפנים ,בהתאם לסוג התהליך שעובר כל מתגייר (צבאי ,אזרחי ,פרטי):9
 .1נתיב — המרכז הלאומי לזהות וגיור — ארגון ממלכתי שמפעילים הסוכנות היהודית
ואגף הגיור במשרד ראש הממשלה .הארגון הוקם בשנת  1999בשם ׳המכון המשותף
ללימודי יהדות׳ ,ובשנת  2015שונה שמו ל׳נתיב׳ .הארגון מספק הכנה ללימודי
יהדות למבקשים להתגייר במגוון שפות ,בפריסה ארצית וללא תשלום .הארגון מציע
שני מסלולי גיור :אזרחי וצבאי ,הוא פועל תחת מערך הגיור ונמצא בפיקוח מלא שלו.
בדירקטוריון של הארגון יושבים נציגים משלושת הזרמים המרכזיים ביהדות.
 .2האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך — האגף עובד בשיתוף פעולה עם אגף הגיור,
ואחראי על הוראה בכיתות אולפן במרכזי קליטה.

7

אתר מערך הגיור בישראל https://www.gov.il/he/departments/about/aboutconversion

החלטת הממשלה  — 3155מבנה ארגוני כולל ואיגום משאבים בנושא הגיור בישראל 14 ,בפברואר
https://www.gov.il/he/departments/policies/2008_des3155 .2008
 9אתר מערך הגיור בישראל https://www.gov.il/he/departments/about/aboutconversion
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 .3מגוון מכוני לימוד ועמותות פרטיות — גופים שונים העוסקים בהכשרה ובהוראה
לקראת גיור .חלק מן הגופים מתוקצבים על ידי מערך הגיור ,למשל — מכון מאיר,
ישיבת עץ חיים ,מחניים .המכונים המתוקצבים אינם פועלים תחת המערך ,אלא
נמצאים בפיקוח חלקי שלו ,תוך דרישה לעמידה בתנאים מסוימים.

שלבי תהליך הגיור
הבוחר לעבור תהליך גיור ,נכנס לתהליך שאורך כשנה וכולל שלבים שונים של לימוד
ואימוץ פרקטיקות של אורח חיים יהודי־דתי .להלן תיאור כללי של שלבי תהליך הגיור,
כפי שעלה מן הראיונות ומן הסקירה שערכה מי־עמי (:10)2008
 .1פתיחת תיק גיור לאזרח המבקש להתגייר ,נעשה על ידי המבקש באגף הגיור במשרד
ראש הממשלה.

 .3שליח בית הדין מפנה את המתגייר לכיתות הלימוד לפי מקום המגורים שלו.
 .4המתגייר לומד כ־ 330-300שעות במהלך השנה .תהליך הגיור לא כרוך בעלות כספית,
וכולו נעשה במימון המדינה.

פרק ראשון — גיור

 .2ריאיון ראשון של המבקש להתגייר עם שליח בית הדין ,ובו הוא מקבל הסבר על
תהליך הגיור.

 .5בשלב זה על המתגייר למצוא לעצמו משפחה מלווה וקהילה או בית כנסת שילוו אותו
בכל תהליך הגיור.
 .6ריאיון שני עם שליח בית הדין ,ובו נבדקת מוכנות המועמד להופעה לפני בית הדין
לגיור.
 .7הופעת המתגייר לפני בית הדין לגיור .בית הדין עשוי להחליט אחד מהשניים:
( )1הגיור מאושר :הפניית המתגייר למילה ,לטבילה ולחתימה של הדיינים; ( )2הגיור
לא מאושר :הפניית המתגייר אל שליח בית הדין להמשך התהליך ולטיפול בחולשות
שזוהו.
 .8הפקת תעודת המרה והעברתה למתגייר.
 .9פניית המתגייר אל משרד הפנים לצורך שינוי הרישום במרשם התושבים.

 10מידע נוסף על הליך הגיור מנקודת מבט מנהלית ,ניתן למצוא במסמך :כללי הדיון בבקשות לגיור,
תשס״וhttps://www.gov.il/he/departments/policies/conversion_rules 2006-
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 )1סטטוס גיור ישראלים דוברי רוסית שיהדותם אינה מוכרת על ידי ההלכה
למוסדות המדינה אין מידע רשמי באשר למספר המדויק של דוברי הרוסית בישראל
שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה .מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2021
עולה כי נכון לאפריל  2021חיים בישראל  467אלף אנשים שרשומים כחסרי סיווג דת
במרשם האוכלוסין (״אחרים :נוצרים לא ערבים ,בני דתות אחרות וכאלה שרשומים כחסרי
סיווג דת במרשם האוכלוסין .לרוב מדובר בעולים שעלו מתוקף חוק השבות או באיחוד
משפחות ,אך אינם מוגדרים כיהודים במרשם האוכלוסין״ — שם ,עמ׳  .)1על פי הערכה
של נתנאל פישר ,חוקר בכיר בתחום הגיור ,רוב המסווגים כ׳חסרי דת׳ בישראל הם יוצאי
ברית המועצות לשעבר וילדיהם שנולדו בישראל ,ולכן ההערכה היא שנכון לשנת 2021
יש כ־ 400אלף ישראלים דוברי רוסית שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה.11
כשלושים שנה חלפו מאז תחילת העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר לישראל,
ומספר הישראלים דוברי הרוסית שמסיימים בהצלחה את תהליך גיור נותר נמוך .נכון
לשנת  ,2017מתוך כלל דוברי הרוסית שעלו לארץ בין השנים  ,2017-1996כ־ 30אלף
עולים שלא היו מוכרים כיהודים על פי ההלכה עברו תהליך גיור במסגרות הגיור הממלכתי
(.)Fisher, 2019
בשנת  2015עמד מספר המתגיירים במסגרת הגיור הממלכתי על כ־ 1,800אנשים בממוצע
בשנה ,מתוכם כ־ 1,000במסלול האזרחי וכ־ 800במסלול הצבאי .בשנה זו נשרו למעלה
מ־ 50%מהמועמדים במהלך תהליך הגיור ,והמצב הגיע לידי כך שמספר הנושרים גבוה
ממספר המתגיירים .שיעור הדחייה של מועמדים גבוה אף הוא :נכון לשנת  2015נדחו
כמחצית מהמועמדים יוצאי ברית המועצות במועד הדיון הראשון בבתי הדין הממלכתיים
(פישר.)2015 ,

 )2קשיים מנהליים וארגוניים במערך הגיור
מערך הגיור והרבנות הראשית פועלים מתוקף חידוש של פקודה עות׳מאנית מתקופת
המנדט .הפקודה לא מפורטת ואינה כתובה כחוק עדכני שמותאם למציאות הישראלית
כיום .הרכבי בתי הדין הגיור פועלים לפי מסמך ״כללי הדיון בבקשות לגיור״ משנת
 .122006מקריאה במסמך עולה כי יש מקום נרחב לפרשנות לתנאים שהמתגיירים צריכים
לעבור כדי להשלים את הגיור .מצב זה פותח פתח להחלטות שרירותיות ולקבלת החלטות
 11מתוך ריאיון עם ד״ר נתנאל פישר ,חוקר גיור בפורום קהלת 24 ,במרץ .2021
 12כללי הדיון בבקשות לגיור ,תשס״ו2006-
https://www.gov.il/he/departments/policies/conversion_rules
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ללא הנחיה של מדיניות אחידה שהותוותה על כלל המערך .יש לציין שבראיונות עלה
שישנם נהלים פנימיים כתובים ושיחות שמתקיימות עם הדיינים על הנושא ,אך החוקרות
לא נחשפו לתוכן הנהלים במהלך כתיבת המסמך .ישנם קשיים נוספים שמאפיינים את
המערך ,וניתן לחלק אותם לשלושה סוגים )1( :קשיים הנוגעים להליך הגיור (שהועלו על
ידי המתגיירים או מועמדים אפשריים לגיור שלא סיימו את התהליך או כלל לא התחילו
אותו); ( )2קשיים הקשורים לסוגיות מנהליות וארגוניות של מערך הגיור; ( )3קשיים
הקשורים להיבטים הלכתיים .המסמך לא עוסק בסוגיות מהסוג השלישי.

ממחקרו של חנין (שם) וכן מדו״ח מבקר המדינה ( ,)2013מסקירתה של מי־עמי ()2008
וממחקרו של פרידמן ( )2019עלו מספר בעיות מרכזיות המובילות לכך שמספר הישראלים
דוברי הרוסית שעוברים תהליך גיור במערך הממלכתי אינו עולה עם השנים .מסקירת
הספרות ומן הראיונות שנערכו במסגרת המחקר הנוכחי נמצא שעבור חלק מן הבעיות ניתן
מענה או נעשה מאמץ לתיקון הליקויים .למשל — בניגוד לעבר ,כיום קיימת הגדרת סמכויות
ברורה בין ראש מערך הגיור הממלכתי למנהל המערך; המערך החל לעבוד עם מערכות
ממוחשבות של שימור זיכרון ארגוני (מערכת ממשל זמין); כמענה למחסור במשפחות
מלוות ,אומץ פרויקט ׳קהילה מלווה׳ ;14יחידות המערך פועלות בהתאם לנהלים פנימיים
למקוואות ,לדיוני הגיור ,לבריתות וללימודים ;15מערך הגיור ניסח את ייעוד המערך ואת
ערכי המערך שכוללים שאיפה לקידום ״אנושיות ,מקצוענות ,יושרה וממלכתיות״ במתן

פרק ראשון — גיור

בספרו של חנין ( ,2014כפי שמובא אצל פישר )2015 ,הוצג סקר שנערך בקרב ישראלים
דוברי רוסית שיהדותם לא מוכרת על ידי ההלכה .חלק מהשאלות עסקו בקשיים הנוגעים
להליך הגיור .כשנשאלו המשתתפים ״מאיזו סיבה הפסקת את תהליך הגיור או ויתרת
עליו?״ ,עלו סיבות רבות ,ובהן :קשה לבחור לעבור תהליך כה ארוך ,מתיש ובמידה
מסוימת אף משפיל ( ;)43%יחס בלתי ידידותי למתגיירים באולפני הגיור ובבתי הדין
הרבניים ( ;)28%מחסור בזמן ללימודים ( ;)24%ממילא בעיני הרב החרדי כל העולים הם
גויים ( ;)22%הוצאות כספיות גדולות מדי ( ;)10%המיקום של אולפני הגיור לא נוח (;)6%
רמה נמוכה של לימוד באולפני הגיור ( .13)5%בהמשך המסמך נעסוק בהרחבה בעמדתם
של הישראלים דוברי הרוסית כלפי הליך הגיור.

 13תשובות נוספות שצוינו :אי־גיור כמעט ולא פוגע בזכויות ,מי שרוצה — מרגיש יהודי ( ;)32%מתבקשים
להחליף תפיסת עולם חילונית לאורתודוקסית ( ;)31%מבינים כי היהדות היא לא הדרך המתאימה להם
בחיים ( ;)19%אין בעיה כזו (.)9%
 14פרויקט קהילה מלווה https://www.gov.il/he/departments/general/giyur_community
 15יש לציין כי המידע על אודות שיפור זה מבוסס על חוויה סובייקטיביות של המרואיינים ,שהעידו על
שינוי לטובה ביישום הנהלים הפנימיים .המידע אינו מגובה בנתונים ,ולא נבחנו במסגרת המחקר הנהלים
או מידת יישומם.
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השירות לציבור המתגיירים .16באופן כללי ,מן הראיונות ניכר שישנה נכונות למתן שירות
הולם למתגיירים וגמישות במציאת פתרונות עבורם במידת הצורך ולפי הגבולות הנראים
לנכון בעיני בכירי המערך.
לצד זאת ,מהסקירה ומהראיונות עלה כי ישנן בעיות שלא נעשה די כדי לתת להן מענה,
והן נותרו ללא שיפור .להלן כמה מהן:
 צורך בעדכון ׳נוהל כללי הדיון בבקשות לגיור׳ ,אשר גובש בשנת  2006ומאז לא
התעדכן.
 פער בין הרבנות הראשית ומשרד הפנים בכל הנוגע לקריטריונים ברורים לגיור שכלל
הממסד הישראלי בארץ יכיר בו.
 המשפחה המלווה היא מרכיב חשוב בתהליך הגיור ,אך מציאת משפחה מלווה
שמתגוררת בקרבה גאוגרפית למתגייר מהווה אתגר ,ומספר המשפחות המלוות
המתנדבות למשימה זו נמוך ביחס למספר המתגיירים הפוטנציאליים ,ולכן חלק ניכר
מהמתגיירים מגיעים ללא משפחה מלווה.
 מחסור בכוח אדם במערך הגיור הממלכתי — במערך ישנם כ־ 25דיינים שאמונים
על טיפול באלפי מתגיירים .מהראיונות עלה כי מצב זה גורם לשיבוש קשה בשירות
שמספק המערך ,וכי בשנים האחרונות ישנם תקנים לא מאוישים של דיינים במערך
בעקבות קיצוצים רוחביים מצד משרדי הממשלה.
 מחסור במקוואות.
נוסף על הבעיות הללו ,המרואיינים הצביעו על שרירותיות בהתוויית מדיניות הגיור.
השרירותיות באה לידי ביטוי ,למשל ,בריכוזיות ההולכת וגוברת של מערך הגיור לאורך
השנים ,שהובילה לסגירת בתי הדין המקומיים ולאי־הסדרת מעמדם של הרבנים המקומיים
בחוקים ובתקנות .דוגמה נוספת לשרירותיות הייתה החלטת בית הדין הרבני הגדול בשנת
 ,2008ולפיה כל הגיורים שעליהם חתום הרב דרוקמן — מבוטלים .ההחלטה התקבלה
לאחר שרבנים חרדים זיהו מדיניות גיור שלתפיסתם היא מדיניות מקילה מדי .יש לציין כי
בהמשך נערך שינוי בתקנות ,שאינו מאשר לבית דין לבטל גיור של בית דין אחר.

 )3רפורמות ופתרונות נוספים לסוגיית הגיור
במהלך השנים הוקמו ועדות לבחינת תפקוד מערך הגיור הממלכתי ,וקודמו הצעות חוק
שונות הנוגעות לחוק הגיור .האחרונות היו הצעת החוק שהגישו חברי הכנסת אלעזר שטרן
16
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על אודות מערך הגיור https://www.gov.il/he/departments/about/aboutconversion

ועליזה לביא בשנת  172014וועדת ניסים משנת  .182018הן לא נגעו בכל הקשיים שפורטו
במסמך הנוכחי ,אך מטרתן הייתה לגרום לשינויי מדיניות נרחבים וליצור מערכת גיור
ריכוזית פחות ,שתסייע להגדלת מספר המתגיירים.

פרק ראשון — גיור

כאמור ,בשנת  2014הוגשה הצעת חוק הגיור של חברי הכנסת אלעזר שטרן ועליזה
לביא .על פי ההצעה ,המדינה תאפשר גם לרבני יישובים לערוך תהליכי גיור .ההנחה
הייתה שככל שמערכת הגיור תהיה מבוזרת יותר ,ויהיו בה בתי דין מקומיים — הגיור יהיה
מותאם יותר לקהילה .בהצעת חוק זו הוצע גם פתרון להסדרת הליכי הגיור בחקיקה ראשית.
כיום תחום הגיור מוסדר בחקיקה שמתייחסת ל״המרת דת״ ,ומקורה במנדט הבריטי.
הפקודה המנדטורית עוסקת בגיורים לעניין נישואין וגירושין ,והליכי הגיור בישראל עד
כה נסמכים עליה .החלטת הממשלה משנת  2005קבעה את כללי הדיון בבקשות לגיור,
אך הצעת החוק משנת  2014ביקשה לעגן בחוק גם את סוגיות האחריות של המחוקק
לקבוע מי הם בעלי הסמכות לגייר ,מה הן דרכי הפעולה המנהליות של המערך שמבצע את
הגיורים ,מי יפקח על תהליכי הגיור ועוד (שטרן ואחרים .)2014 ,ההצעה עברה בקריאה
טרומית ובקריאה ראשונה ,ולבסוף עברה במתכונת דומה כהחלטת ממשלה .המחלוקת
סביב החלטת ממשלה זו הייתה למעשה אחת מנקודות השבר שהובילו לפירוק הממשלה
ה־ 33וליציאה לבחירות .הממשלה שהוקמה לאחר מכן ,בשנת  ,2015החליטה לבטל את
החלטת הממשלה ,ומאז מערך הגיור נותר ריכוזי ,ללא הסדרת מעמדם של גיורים בבתי
דין מקומיים בראשות רבני עיר.19
בשנת  2018הוקמה ועדת ניסים ,ששמה לה למטרה להסדיר את סוגיית הגיור בחקיקה,
שכן כיום אין חקיקה המסדירה את נושא הגיור בישראל .הוועדה המליצה על הקמת
רשות גיור חדשה שתקבל לידיה סמכויות שנמצאות כיום בידי הרבנות הראשית .המלצות
הוועדה מבטיחות שהגיור בישראל ייעשה רק לפי ״דין תורה״ ומאפשרות את קיומם של
הרכבים אורתודוקסים ״ברוח בית הלל ובתי דין עירוניים לגיור ,לצד הרכבים מחמירים
יותר״ .עם זאת ,לפי הוועדה ,רשות הגיור לא תכיר בגיורים של זרמים לא אורתודוקסיים
שנעשו בישראל ,אך תקבע בחוק את ההכרה של המדינה בגיורים לא אורתודוקסיים
הנערכים בחו״ל בתנאים מסוימים .כמו כן ,הוועדה הציעה לשמור לנציגי הזרמים השונים
מקום ליד שולחן ועדת המינויים של דייני הגיור ,וגם בכך יש שדרוג של מעמדם בישראל
(ניסים .)2018 ,המלצות ועדה זו נדחו על ידי רוב הגורמים והזרמים המעורבים בסוגיה.

 17הצעת חוק הגיור (הוראת שעה) ,התשע״וhttps://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/ 2016-
Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=572624
 18מתווה הגיור של השר לשעבר משה ניסים https://bit.ly/3EdSFoc

 19מתוך ריאיון עם אלעד קפלן ,לשעבר מנכ״ל ארגון עתים 24 ,במרץ .2021
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במקביל להצעות החוק ולוועדות הממשלתיות ,ישנם ארגונים הפועלים ליצירת שינוי
בתחום הגיור .אחד מהם הוא ארגון עתים ,המפעיל את בית הדין הפרטי ׳גיור כהלכה׳.20
בעקבות עתירה שהגיש הארגון לבג״ץ ,לצד מספר עתירות נוספות ,פסק בג״ץ בשנת
 2016שגיורים אורתודוקסיים עצמאיים בישראל יוכרו לצורך חוק השבות .כמו כן ,באותו
הזמן התנהלה עתירה מקבילה של הארגונים הרפורמיים ,והיא התקבלה בשנת .2021
בפסיקה נקבע שגיורים רפורמיים שנערכים בישראל יוכרו על ידי המדינה לשם קבלת
מעמד מכוח חוק השבות ,לאחר שבעתירה קודמת בשנת  2002כבר קיבלו הכרה לצורך
רישום כיהודים במרשם האוכלוסין .רישום במשרד הפנים אינו מבטיח הכרה של הרבנות
הראשית בגיור ,ולכן גם אינו מוכר לצורכי נישואין דרך הרבנות הראשית .אך העתירה
והפסיקה שנקבעה בעקבותיה מלמדות על ניסיון להשפיע על סוגיית הגיור לאו דווקא
דרך רפורמות פנימיות ,אלא בעזרת שינוי המציאות מחוץ לרבנות .מנתונים שהתקבלו
מעורך הדין אלעד קפלן ,לשעבר מנכ״ל ארגון עתים ,עלה כי בין השנים 2020-2015
גייר בית הדין הפרטי ׳גיור כהלכה׳ כ־ 1,000מתגיירים .מחצית מכלל המתגיירים הללו
היו ישראלים דוברי רוסית ,שהם כ־ 500מתגיירים .נתון זה חשוב לדיון ,מכיוון שהעלייה
המתמדת במספרי המתגיירים מאז הקמת ׳גיור כהלכה׳ מלמדת על ניסיון של ישראלים
דוברי רוסית שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה למצוא חלופה הלכתית אורתודוקסית
לגיור הממלכתי.21
נכון למועד כתיבת מסמך זה ,הממשלה הנוכחית (הממשלה ה־ ,36בראשות נפתלי בנט)
מקדמת הצעת חוק להסמכת הרבנים המקומיים לגיור בקהילה.

 )4סוגיות מרכזיות למסמך המדיניות
הגיור הממלכתי בישראל הוא שירות שניתן על ידי ממשלת ישראל ,אך מופעל על ידי
ממסד דתי .מצב זה הוא מצב מורכב ,מכיוון ששירות ציבורי הוא תחום שנועד להתקיים
במרחב של שיח זכויות דמוקרטיות ומתן שירות לתושב ,אך הדיון סביב הגיור מעוצב בידי
שיח הלכתי ורבני .שיח הזכויות המקובל במחקר מדיניות במדינות דמוקרטיות מאופיין
בערכים ובעקרונות שלא תואמים בהכרח לדיון ההלכתי שמתקיים בין רבנים ואנשי הדת.
כמו כן ,תהליך הגיור הדתי שמעוצב על ידי שיח הלכתי ,ניתן כשירות ממלכתי במדינה
דמוקרטית ,ולכן הוא נכנס בעל כורחו למרחב שמתקיים בו שיח של זכויות ומתן שירות
לתושב שלא מאפיינים את השיח ההלכתי.

 20בתי הדין הפרטיים בישראל (ובהם בית הדין ׳גיור כהלכה׳) פועלים במקביל לבתי הדין הממלכתיים,
ומשתייכים למגוון זרמים ,מהזרם הרפורמי ועד החרדי.
 21מתוך ריאיון עם אלעד קפלן ,שם.
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מסמך המדיניות הנוכחי שם לו למטרה להתמקד בפתרון הקשיים המרכזיים הקיימים
בתהליך הגיור כיום ,תוך בחירה שלא להיכנס לדיון המורכב בשאלות הנוגעות להכרעות
שבין דת למדינה או בין הזרמים השונים ביהדות ,אם כי סביר להניח שהוא ייגע בקצות
השיח בנושאים אלה .שאיפה זו מהווה ללא ספק אתגר ,אך היא מאפשרת להשמיע את
קולם של המתגיירים והמועמדים לגיור ולהביא לקדמת השיח שתי סוגיות שלא מקבלות
די ביטוי )1( :הקשיים שהמתגיירים מתמודדים עימם בתהליך שמציע מערך הגיור;
( )2השירות שהמדינה מספקת במסגרת מערך הגיור .הנחת המוצא היא שגוף ממלכתי
שמעניק שירות לאזרח — ראוי שיעמוד בסטנדרטים של התנהלות שקופה ,יכולות ארגוניות
גבוהות והתוויית מדיניות מסודרת.

שאלות מחקר

שאלה זו נתמכת בשתי שאלות משנה:
 .1מהם הקשיים הארגוניים של הגופים הממלכתיים המעורבים בתהליך הגיור כשֵ ירות
שהמדינה מעניקה לאזרחיה?

פרק ראשון — גיור

שאלת המחקר המרכזית — אילו פתרונות ארגוניים וחקיקתיים הממסד יכול לאמץ כדי
להעניק שירות גיור ממלכתי יעיל ומזמין יותר למתגיירים?

 .2אילו התאמות ושינויים בתהליך הגיור הממלכתי בישראל יעודדו ישראלים דוברי
רוסית שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה ,להתחיל ולסיים את תהליך הגיור?
השאלה השנייה נועדה להביא לידי ביטוי את קולם של העוברים את תהליך הגיור או
הרוצים להתגייר ,באופן שמאפשר חשיבה על חלופות והתאמות לתהליך הגיור ,ללא
כניסה לדיון ההלכתי .התשובות לשאלה זו יציגו מצד אחד את סיפורם של דוברי הרוסית
שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה והיו רוצים להיכנס בשערי הגיור הממלכתי ,אבל מן
הצד השני הן גם יחשפו כיצד תהליך מותאם ומשופר עשוי להעלות את מספר המתגיירים
המעוניינים בתהליך.

דיון בממצאים
הדיון שיוצג בפרק זה מבוסס על הנתונים שנאספו בסקר ובקבוצות המיקוד .שיטת המחקר
מפורטת בהרחבה בפרק המתודולוגיה .ממצאי הסקר המלאים מצורפים כנספח ג׳.
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בעוד ש־ 78%מכלל הישראלים דוברי הרוסית שהשתתפו בסקר העידו כי יהדותם
מוכרת על ידי הרבנות ,שיעור גבוה הרבה יותר מתוך המשתתפים —  — 94%הגדירו
את עצמם כיהודים .נוסף על כך ,כמעט מחצית ( )49%מהישראלים דוברי הרוסית
שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה ולא עברו תהליך גיור ,לא שקלו מעולם לעבור גיור
מכל סוג שהוא .נתונים אלה מלמדים על תחושת שייכות חזקה לעם היהודי ,ללא צורך
באישור של גורם מוסדי כזה או אחר.
עם זאת 45% ,מועמדים לגיור העידו כי הם מוכנים להתגייר או לשקול גיור במערך הגיור
הממלכתי ,אם יוכנסו בו שינויים .למשל ,כ־ 31%מהמשתתפים שיהדותם אינה מוכרת על
פי ההלכה העידו כי הם מסכימים או מוכנים לשקול לעבור גיור אורתודוקסי שיכלול ברית
מילה לגברים ,טבילה במקווה לנשים ,הצהרה על אי־עבודה בשבת ,שמירה על כשרות
ובקיאות במסורת היהודית ,וכ־ 13%מעוניינים להבין לעומק את האפשרות הזאת.
ממצא זה משמעותי מאוד ,שכן בתחילת המחקר עלתה השאלה אם לישראלים דוברי רוסית
שיהדותם אינה מוכרת על ידי ההלכה יש עניין בגיור .הנתונים מלמדים על התעניינות
ופתיחות ניכרות ,מה שמוביל להערכה שהמספר המועט של המתגיירים נובע מאתגרים
ומקשיים הקשורים למפגש שלהם עם מערך הגיור הממלכתי ועם הדימוי שנוצר לו.

קשיים בתהליך הגיור שהעלו ישראלים שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה
 .1זהות ,שייכות והשתייכות דתית
מקבוצת המיקוד והסקר עולה כי תהליך הגיור נוגע בנקודות רגישות של זהות ,שייכות
והשתייכות דתית .בקבוצת המיקוד שעסקה בנושא זה עולה כי ישנם ישראלים דוברי
רוסית שלא ידעו כלל לפני הגעתם לארץ שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה .הגילוי הוביל
לבלבול ולפגיעה בתחושת השייכות ,כפי שאמרה אחת המשתתפות ,״באופן כללי יש קצת
טראומה מעניין היהדות ,כי כל החיים חשבתי שאני יהודייה כמו כולם״ .אמירה נוספת
שמלמדת על מורכבות ההתמודדות המשפחתית של ישראלים דוברי רוסית שיהדותם אינה
מוכרת על פי ההלכה היא :״אמא שלי לא צריכה להתגייר ,והיא גם לא מחוברת ליהדות
כמוני .לנו אני חושבת שזה (תהליך הגיור) יכול להיות מסלול טוב״.
מצד שני ,ישנם ישראלים דוברי רוסית שפיתחו לאורך השנים מערכת יחסים מורכבת עם
״היהדות״ כמסמלת קבוצת השתייכות — ״כן ,סלחתי ליהדות וקיבלתי חזרה את היהדות״,
או — ״אחרי זה התפתחה שנאה לדת״ .ניכר שהגישה האמביוולנטית של הממסד והחברה
כלפי שאלת יהדותם ,בשילוב התהליך האישי ,יוצרת את המורכבות הזו.
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 .2חוסר רגישות כלפי מעמד המתגייר
מהסקר עלה כי אחוז גבוה מהישראלים דוברי הרוסית שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה
מגדירים את עצמם כיהודים ,אך שיעור גבוה מהם אינם מעוניינים לעבור גיור במסגרת
הממלכתית האורתודוקסית ואינם מוכנים להתמסר לתהליך מסוג זה .נראה שבמקרים רבים
הדבר נובע מחוויות קשות שעברו בתהליכי הגיור ,ומהתדמית השלילית שיש לתהליך
הגיור בקרב ישראלים דוברי רוסית.

פרק ראשון — גיור

לנוכח העמדה המורכבת מול היהדות בכלל ומול תהליך הגיור ,שאלנו בסקר את
המשתתפים שיהדותם אינה מוכרת ברבנות ,שמעולם לא התחילו תהליך גיור או לחלופין
התחילו ועזבו או נפסלו,״מה הן שלוש הסיבות העיקריות שבגללן לא התחלת או לא סיימת
את תהליך הגיור?״ .הסיבות הנפוצות ביותר היו :קושי לעמוד בדרישות לאורח חיים
דתי במהלך תהליך הגיור ( ,)27%תחושה שבבית הדין הרבני לא מכבדים את המתגייר
( )25%ו״הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי ( .)23%סיבות נפוצות נוספות,
אם כי בשיעורים נמוכים יותר ,היו :הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות
( ,)17%ותחושה שהדיינים מנסים להכשיל בשאלות ברמה גבוהה ובציפיות לא אפשריות
( 32% .)16%סימנו את התשובה ׳אחר׳ (אחוז גבוה ,שמלמד על כך שיש סיבות שלא אותרו
בסקר).
סברה שעולה מהשילוב בין ממצאי הסקר לבין ממצאי קבוצת המיקוד ,היא שהקושי
לעמוד בדרישות לאורח חיים דתי והקושי הנובע מהתחושה שהתהליך לא מכבד את
העוברים אותו — הם קשיים השלובים זה בזה ויוצרים קשר מעגלי .בקבוצת המיקוד עלו
אמירות שמעידות על הקשר הקיים בין הקשיים האלה ,והן מעלות את הצורך של המתגייר
בעמדה רגישה יותר כלפי השינוי שהוא נדרש לעבור במהלך הגיור .כפי ששיתפה אחת
המשתתפות :״אני פוגשת את הרבנית (בנתיב) שאומרת שאף פעם אני לא אהיה טובה כמו
יהודייה [בוכה] ...בכיתה י״א הייתי בשליחות עם הסוכנות .מאז בית ספר אני מדליקה
נרות שבת .הייתה תקופה שלמדתי ...ניסיתי לשמור צום ולשמור שבת כדי לראות אם אני
מתחברת .ואז תחושת ההשפלה של ההדחה ,זה מאוד פוגע״.

 .3גיור נשים
נושא נוסף שיש להתייחס אליו באופן מיוחד הוא גיור נשים .נכון לשנת  ,2015כ־ 80%מסך
המתגיירים הם נשים (פישר .)2015 ,בסקר הנוכחי ,בשאלה שעסקה בשינויים שיאפשרו
גיור ברבנות ,כחמישית מהנשים המשתתפות ציינו כי הן תומכות בשינויים ״טבילה של
אישה במקווה בנוכחות נשים בלבד״ ( )21%ו״ליווי התהליך בבית הדין הרבני לאישה על
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ידי אישה״ ( .)20%מדובר אומנם באחוז נמוך מהמשוער ,אך גם אחוז זה מעיד על קושי
ועל צורך בשינוי התהליך ,והדבר עלה גם בקבוצות המיקוד :״כל הנקודה הזו של המקווה,
יש משהו שהיה משפיל ולא נעים בתהליך זה .ותחשבי שזה משהו שאמור להיות הכי
קסום ונפלא בעולם במקווה של חתונה .אבל במקווה של הגיור את עוברת מול הרבנים
הגברים ,ואת עם איזה חלוק ענק עלייך [ ]..את בתוך המים ,בטבילה עצמה את עם השיער
על הפנים .את כל הזמן הזה בתוך המים ,והם למעלה מדברים איתך .הם עושים קצת כמו
בוחן ידע .והם שואלים האם את בטוחה שאת רוצה להיות יהודייה .הלכתית ,בשביל גיור,
צריך לעשות זה .אין לי מושג איך לעשות את זה יותר טוב .זו סיטואציה משפילה .זה לא
מקווה טהרה שאני מתחתנת ואיזה כיף לי .זה מרגיש כמעט ההפך ...והם שלושה גברים
[ ]..לא בקטע מיני אפילו ,זה לא נעים ...נראה שזה אמור לא להיות מכבד ,שהם צריכים
להפחיד אותך .שככה זה מקווה גיור״ .כשהתפיסה שמתגבשת אחרי חוויה מסוג זה היא
שמקווה גיור נועד להיות דבר שאינו מכבד ,שהמטרה היא להפחיד את המתגייר — יש
צורך במנגנון פיקוח שישנה את המצב וימנע ממקרים כאלה ומתחושות כאלה להימשך.

 .4קושי לעבור תהליך גיור שהקריטריונים שלו חלים גם על בני משפחה
בסקר התבקשו המשתתפים לציין את השינויים שלדעתם יאפשרו למי שיהדותם אינה
מוכרת על ידי ההלכה ,להתחיל בתהליך הגיור ברבנות .כמעט מחצית מהמשתתפים ()48%
בחרו בתשובה :ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי .תשובות נפוצות
נוספות שקשורות לקושי המשפחתי היו :חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך הגיור (;)45%
ביטול הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות ( ;)44%בניית תהליך לימוד בצורה
אישית ,בהתאם לרמת הידע של המתגייר ( .)25%נמצא ,אם כן ,שהשינויים המתבקשים
ביותר הם אלה שעוסקים בהשפעה של תהליך הגיור על בני הזוג והילדים .הדבר מצביע
על המורכבות שטמונה בתהליך הגיור ועל הקושי שנובע מההכרח לגייס לתהליך את
המשפחה כולה.

המלצות מדיניות
המלצות המדיניות בנושא הגיור מתבססים על שני ממצאים מרכזיים שעלו מן הסקר
ופורטו בתחילת הדיון .הממצא המשמעותי הראשון ,שיש בו חידוש ביחס למחקרים
קודמים שנערכו בנושא ,הוא שאחוז גבוה מהישראלים דוברי הרוסית שיהדותם אינה
מוכרת על ידי ההלכה ,מעוניינים או מתעניינים ברמה זו או אחרת בהליך גיור .כ־44%
מבין המשתתפים שיהדותם אינה מוכרת על ידי ההלכה העידו כי הם פתוחים לשמוע על
אופציה של גיור במסגרת ממלכתית אורתודוקסית ,בכפוף לשינויים מסוימים בתהליך.
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הממצא המשמעותי השני ,שמחזק ממצאי מחקרים קודמים ,הוא ש־ 94%מהמשתתפים
מגדירים את עצמם כיהודים .נתון זה מלמד על תחושת שייכות חזקה של ישראלים דוברי
רוסית לעם היהודי ,גם בקרב מי שיהדותו אינה מוכרת על ידי ההלכה.
בהתאם לאופי המסמך ,ההמלצות נשענות על כך שקיים קול ברור בקרב קהל היעד
שמרגיש שייכות חזקה והיה מעוניין לשמוע על שינויים במערך הגיור.
לאור זאת ,להלן המלצות המדיניות לשיפור מערך הגיור הממלכתי במדינת ישראל:22

 .1תהליך גיור מותאם לידע ולמצב האישי של מתגייר

פרק ראשון — גיור

המלצה זו היא היחידה שעוסקת בהיבטים ממשיים של תהליך הגיור עצמו .כל מועמד לגיור
מגיע לתהליך ברמה שונה של ידע וקרבה ליהדות .מהראיונות ומקבוצות המיקוד עלה
שמועמדים רבים לגיור מרגישים שיש ״קשר של שתיקה״ באשר למידת הקִרבה האמיתית
של המתגיירים למצוות וליהדות .למעשה ,התהליך כיום ״מכריח״ את המתגיירים לשקר.
רבים טענו כי אילו התהליך היה אישי יותר ,היה סיכוי גדול יותר שהמתגיירים היו שומרים
מצוות גם לאחר הגיור .לאחר שהגורמים הרלוונטיים במערך הגיור והרבנות הראשית
ילמדו את הקשיים והמורכבויות של המתגיירים ויגבשו מסמך נהלים בנושא ,ניתן יהיה
ליצור תוכנית גיור אישית .התוכנית תכיר במורכבות של התהליך הנפשי והאישי של הגיור
ותערב את הדיינים בבתי הדין בתהליך שעובר כל אחד מן המתגיירים שבטיפולם .תהליך
מסוג זה צריך להיות מבוסס על אמון ופחות על מעקב וביקורת.

 .2גיבוש נהלים בנושא רגישות תרבותית ושירות ראוי למתגיירים
מערך הגיור הוא מערך ממשלתי ,ולכן יש לנהוג במתגיירים באופן שמכבד אותם ,תוך
שמירה על סטנדרטים גבוהים של מתן שירות לציבור .למידת המקרים שהמתגיירים חוו
 22שתי הערות ביניים להמלצות המדיניות —
א .המלצות המדיניות מנסות שלא להביע דעה בכל הנוגע לשיח ההלכתי ,אם כי חלקן ייגעו באבני
מחלוקת .הנחת היסוד של מסמך זה היא שגיור הלכתי יכול (ואולי אף חייב) להיות מכבד ומאפשר,
אך הדיון באשר לשיח ההלכתי יישאר מרחב העשייה של הרבנים ומנהיגי הקהילות המגוונות.
ב .באחת השיחות שקיימנו כדי ללמוד את נושא המסמך ,נשאלנו ״האם סלקטור בכניסה למועדון מתדיין
עם האנשים שעומדים בתור בשאלה מי יכול להיכנס למועדון?״ .התשובה שלנו הייתה ״בתקופתנו
בוודאי .אם העומדים בתור מתארגנים יחד ככוח ומבקשים להיות מיוצגים ,אין ברירה לסלקטור אלא
לדבר איתם״ .מספר חודשים לאחר השיחה ,בזמן כתיבת המלצות המדיניות ,אנו מבינים שהישראלים
דוברי הרוסית כבר נמצאים פיזית בתוך המועדון ,ולכן עבורם ועבור העם היהודי יש צורך לגבש
פתרון שנוצר מתוך דיאלוג .התשובה הזו נכונה בהכרח לדיון הדמוקרטי ,בתקופה שמעלה על נס את
תהליכי שיתוף הציבור ,אך היא אינה נכונה לדיון ההלכתי ,שכן עצם השאלה ועצם התשובה מעידות
על המתח הערכי והעקרוני שמתקיים בנושא זה.
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בהם ,לטענתם ,השפלה או חוסר כבוד מצד גורמים ברבנות או באולפני הלימוד ,תסייע
לגיבוש מסמך נהלים בנושא רגישות תרבותית וכיצד ראוי לתת שירות למתגייר ולמתגיירת.
כמו כן ,יש מקום להפעיל קורסי הכשרה בנושא רגישות תרבותית שיעסקו בפערים
התרבותיים בין הדיינים למתגיירים .לצורך למידה זו אנו ממליצים למשרתי הציבור מתוך
מערך הגיור והרבנות הראשית לקיים תהליך שיתוף ציבור .את מסמך הנהלים שייכתב
בעקבות התהליך יש לאמץ בבתי הדין ,בנתיב ובשאר האולפנים ,יחד עם פיקוח צמוד.

 .3הנגשת מידע ,שקיפות ואחידות בתהליך
בסקר נמצא כי  40%מהישראלים דוברי הרוסית שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה
העידו על רמת היכרות גבוהה עם תהליך הגיור ,ו־ 60%העידו על רמת היכרות נמוכה
או בינונית .נתון זה מחזק את הצורך בהנגשת מידע בנושא תהליך הגיור ומה נדרש מן
המתגיירים בשלבים השונים .להנגשת המידע לציבור באופן מפורט ,ברור ושקוף יש
מספר יתרונות מרכזיים )1( :היא תאפשר למועמדים לגיור לקבל החלטה המבוססת על
הבנה וידע ,וזו עשויה לצמצם את התסכול של המתגיירים במהלך התהליך ולמנוע את
עזיבתם לפני סיומו; ( )2היא תגביר את תחושת המחויבות של הבוחרים להתגייר דרך
מערך הגיור הממלכתי ,ואולי אף תגדיל את מספר המתגיירים באופן משמעותי; ( )3גיבוש
המידע והנגשתו צפויים להגביר את המחויבות של הגורמים השונים במערך לפעול בהתאם
לתהליך המפורסם לציבור.

 .4חקיקת חוק גיור ממלכתי מקיף שמעגן את כלל ההיבטים והמוסדות
מערך הגיור ,כפי שהוא פועל כיום ,נשען על חידוש של פקודה עות׳מאנית מתקופת
המנדט .הפקודה לא מפורטת ואינה כתובה כחוק עדכני המותאם למציאות העכשווית .יש
לעדכן את המקור החוקי למערך ,לעגן תחת חוק הגיור התייחסות ברורה לכל שלבי תהליך
הגיור ולהסדיר בחוק את תהליכי העבודה בין מערך הגיור לרבנות הראשית ולהרכבי
בתי הדין לגיור .חקיקה כזו תמנע שרירותיות בקבלת ההחלטות ותחייב התנהלות פנים־
ארגונית בסטנדרטים גבוהים של שירות ציבורי.

 .5מינוי נציב תלונות הציבור
ראוי ונחוץ שכל מוסד ציבורי ילווה על ידי גוף מפקח ,וכך גם מערך הגיור .המלצה זו
תומכת בהמלצה דומה שהובאה במחקרו של פישר ( ,2015עמ׳ :)192
״מומלץ להקים מוסד פיקוח על מערך הגיור ועל בתי הדין המיוחדים לגיור ,בדומה
לכל גוף מנהלי ושיפוטי בישראל הממנה אחראי לתלונות הציבור ,לפי חוק הביקורת
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הפנימית ,התשנ״ב — 1992-על הממשלה למנות נציב תלונות ציבור שייתן מענה
לתלונות ולפניות הציבור ,יערוך ביקורות יזומות ,יזהה נקודות תורפה וימליץ על
הדרכים לתיקונן .ביקורתו תפורסם לציבור מדי שנה במסגרת הדו״ח השנתי המקיף
של אגף הגיור״.
שתי סיבות עיקריות לתמיכה בהמלצה זו )1( :למתגיירים ולמתגיירות יהיה לאן לפנות אם
במהלך תהליך הגיור יתרחש דבר שאינו ראוי או שאינו עולה בקנה אחד עם סטנדרטים
של שירות ציבורי .כפי שלכל אזרח יש את האפשרות לפנות לנציב תלונות הציבור בבתי
החולים הציבוריים וברשויות המקומיות ,כך יהיה גם במערך הגיור והרבנות הראשית;
( )2הדיון הפוליטי שמתקיים ״מעל ראשם״ של המתגיירים פוגע ביכולת לקדם פתרונות
שייטיבו עימם .מינוי נציב תלונות ציבור יאפשר שיח ענייני באשר לנושאים שיש
לשנות.

פרק ראשון — גיור

נוסף על כך ,עקב רגישות הנושא ,צירוף משפטן מלווה מהלשכה המשפטית למעמד הגיור,
שימונה על ידי משרד המשפטים ,יקדם את ההקפדה על אופי התהליך .כך יצטמצמו
התלונות שיוגשו בדיעבד ,וכל הצדדים יוכלו להרגיש תחושת ביטחון — הדיינים ,הפקידים
והמתגיירים.
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פרק שני — ייצוג ישראלים דוברי רוסית
בשירות המדינה
רקע לנושא
הפרק עוסק בייצוג של הישראלים דוברי הרוסית במגזר הציבורי בשירות המדינה ,והוא
יפתח בנתונים הבוחנים באופן רחב את יכולתם של הישראלים דוברי הרוסית להתקדם
במגזר הציבורי ובעולם התעסוקה בכלל.23

 )1העלייה מברית המועצות לשעבר והשתלבותה בעולם העבודה
העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר ,שהחלה בשנת  1989ונמשכה לאורך שנות
ה־ ,90הביאה לישראל אוכלוסייה ובה אחוז גבוה של משכילים .עמדת פתיחה זו של
העולים בעלייה הגדולה ,ולאחר מכן של דורות ההמשך :דור  1.5והדור השני ,השפיעה על
השתלבותם בישראל ,בדגש על ההשתלבות בתעסוקה.
אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב העולים מברית המועצות לשעבר הלך וגדל לאורך
השנים .נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (פלדמן )2011 ,מראים כי בין השנים
 2000-1995אחוז ההשתתפות של העולים מברית המועצות לשעבר היה נמוך ביחס
לוותיקים בארץ ,אך מאז הפער הצטמצם .הדבר מעיד על ניעות חברתית גבוהה יחסית
בפרמטר העבודה (פרמטרים מתוך מדד דו״ח הפורום הכלכלי העולמיWorld Economic :
.)Forum, 2020
כמו כן ,הנתונים מראים שבני הדור השני לעלייה משתתפים בכוח העבודה באחוז דומה
לבני הדור השני לוותיקים בארץ .נכון לשנת  57% ,2015מבני הדור השני מברית המועצות
לשעבר משתתפים בכוח העבודה ,לעומת  56%בקרב בני הדור השני לוותיקים בארץ
(פלדמן.)2011 ,
 23המגזר הציבורי — המגזר האחראי על מתן שירותים לתושבים על ידי המדינה והרשויות המקומיות
בתחומים כגון ביטחון ,חינוך ,בריאות ,רווחה ומשפט.
שירות המדינה — חלק מהמגזר הציבורי .כולל את משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
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נתונים ממחקר של מכון אדווה (ליברמן )2018 ,מלמדים כי רמת ההשכלה של עולי
ברית המועצות לשעבר הייתה ונותרה גבוהה .בשנת  37% 2006מהעולים מברית המועצות
לשעבר היו בעלי תואר אקדמי ,ובשנת  2016השיעור עלה ל־ .42%בדירוג קבוצות
האוכלוסייה בישראל לפי רמת ההשכלה ,העולים מברית המועצות לשעבר דורגו במקום
הרביעי (אחרי האשכנזים דור ראשון ושני וילידי הארץ דור שלישי ,ולפני הערבים
והמזרחים )24הן בשנת  2006והן בשנת .2016
לפי נתוני מכון אדווה ,בין השנים  2016-2006ההכנסה הממוצעת של עולי ברית המועצות
לשעבר גדלה בכ־ 60%והתקרבה לשכר הממוצע במשק ,אך לא עלתה מעבר לממוצע.

הנתונים הנוגעים לאתגר של הישראלים דוברי הרוסית להרוויח משכורות גבוהות
מהממוצע ,נמצאים בהלימה עם בעיית הייצוג בעמדות בכירות בענפי הכלכלה השונים
בכלל ובשירות המדינה בפרט ,כפי שיפורט בהמשך .נראה שמצד אחד ישנה ציפייה שבני
הדור השני ישתלבו בתעסוקה ,בכלכלה ובחברה בצורה מוצלחת יותר מהוריהם המהגרים.
למרות זאת ,ממחקר שערך מכון ברוקדייל עולה כי מצבו של הדור השני טוב פחות משל
הוריהם ,וזאת בשל ״נסיבות ההגירה של ההורים ומאפייניה ,מאפיינים חברתיים־כלכליים
ודמוגרפיים ,הון תרבותי והון חברתי; השונות בין חברת המוצא לחברה הקולטת; יחס
החברה הקולטת ואסטרטגיות של התאמה תרבותית״ (כאהן־סטרבצ׳ינסקי ואחרים,2012 ,
עמ׳ .)5-4
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לפי דו״ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2016אף על פי שרמת ההשכלה של העולים
מברית המועצות לשעבר גבוהה מן הממוצע ,הכנסתם הממוצעת נמוכה ביחס לוותיקים.
בשנת  2014ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש במשקי בית של עולי ברית המועצות
לשעבר הייתה נמוכה משל הוותיקים ( ₪ 14,000לעומת .)₪ 21,000

 )2תת־ייצוג של ישראלים דוברי רוסית בתפקידים בכירים במגזר הציבורי ובשירות
המדינה
נתונים שהתקבלו מנציב שירות המדינה ביולי ( 2021מסמך הנתונים המלא מצורף כנספח
ב׳) מצביעים על תת־ייצוג של ישראלים דוברי רוסית במגזר הציבורי ובשירות המדינה:
מתוך  81,678עובדי מדינה( 11,751 ,כ־ )14.4%נולדו בברית המועצות לשעבר ועלו
ארצה .מתוכם 12.5%( 10,183 ,מכלל עובדי שירות המדינה) עלו ארצה משנת 1989
ואילך.
 24ראו את הגדרות הסקר אצל ליברמן ( ,)2018עמ׳ .3
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מתוך  10,183עולים שעלו ארצה מאז שנת :1989
 )77.9%( 7,935 הם עובדי מערכת הבריאות הממשלתית.
 )22.1%( 2,248 הם עובדי משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
מתוך  1,802בעלי תפקידים בסגל הבכיר בשירות המדינה )4.3%( 77 ,נולדו בברית
המועצות לשעבר ועלו ארצה .מתוכם 50 ,עובדים ( 2.8%מכלל העובדים בסגל
הבכיר) עלו משנת  1989ואילך .בחלוקה למערכות שירות המדינה:
 )48%( 24 במערכת הבריאות הממשלתית.
 )52%( 26 במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
שיעורם הגבוה של דוברי הרוסית שעובדים במערכת הבריאות יוצר מצג מוטעה בנוגע
לשיעור הייצוג של אוכלוסייה זו בשירות המדינה .מלבד הייצוג הגבוה בענף זה ,הנתונים
מלמדים על תת־ייצוג של ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה בכלל ,ובתפקידים
בכירים בפרט.
נראה שהנתונים המנהליים מטעם הנציבות עומדים בסתירה לרמת ההשכלה הגבוהה של
הישראלים דוברי הרוסית ביחס לכלל האוכלוסייה .אחת הדרכים להתייחס לפער בין אחוז
המשכילים והמשתתפים בכוח העבודה בכלל לבין היכולת של הישראלים דוברי הרוסית
להתקבל למשרות בכירות בעמדות של השפעה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי ,היא דרך
ה־ .Model Minorityמודל זה עוסק בסטריאוטיפים על קבוצות מהגרים וקבוצות מיעוט
שמוגדרות כקבוצות ״מצליחות״ .המודל מלמד על תופעה שמאפיינת קבוצות מסוימות
של מהגרים ,ולקהילת דוברי הרוסית יש מאפיינים שיכולים להתאים לו .אחת הדוגמאות
הבולטות שהמודל מתייחס אליהן היא אוכלוסיית האסייתיים בארצות הברית ,אשר מצד
אחד נחשבים ״מצליחים״ ,״חכמים״ ו״עובדים קשה״ ,וניתן לראות ייצוג גבוה שלהם
מבחינה תעסוקתית ,ומצד שני מתמודדים עם רמות הכנסה נמוכות ועם אפליה סמויה
וגלויה (.)Harvard Law School, 2018

 )3חשיבות הגיוון התעסוקתי
בעיית הייצוג של אוכלוסיות שונות ,בדגש על קבוצות מיעוט בשירות המדינה ,מוכרת
לנציבות שירות המדינה ולממשלת ישראל .ההכרה בכך שישנן קבוצות בחברה שיש צורך
לעודד את הקבלה שלהן לתפקידים בשירות המדינה ,הביאה להקמת האגף לגיוון תעסוקתי
בנציבות שירות המדינה ,שעוסק על פי חוק בחובת ייצוג הולם לבני שני המינים ,לבני
האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ׳רקסית ,ליוצאי אתיופיה ,לאנשים עם מוגבלויות,
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לעולים חדשים (עולה שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו  12שנים מיום עלייתו)
ולאוכלוסייה החרדית.25

בדו״ח הגיוון התעסוקתי שפרסם האגף בשנת ( 2019נציבות שירות המדינה )2020 ,ישנה
סקירה של פעולות שנעשו בשנה החולפת לקידום תעסוקה מגוונת ,שכוללת פעולות
לפרסום משרות בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות ושינויים בתהליך המיון של המועמדים.
נוסף על כך ,הנציבות מקדמת ארבע תוכניות מנהיגות ועתודה שמטרתן להאיץ קידום
מועמדים מצוינים לשירות המדינה .26ניתן ללמוד מהעשייה של האגף לגיוון תעסוקתי כי
קיים ידע רב בנושא זה במשרדי הממשלה ,והמדינה פועלת ומשקיעה משאבים בתחום.
אף על פי שהנציבות זיהתה תת־ייצוג של אוכלוסיית הישראלים דוברי הרוסית בשירות
המדינה ,אוכלוסייה זו לא הוגדרה כאוכלוסייה ייחודית ולא נעשות פעולות יזומות כדי
להגדיל את הייצוג שלה.

שאלות המחקר
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המדיניות לקידום ייצוג הולם נועדה לשתי תכליות )1( :קידום שוויון הזדמנויות בשוק
העבודה ומניעת עיוותים בייצוג; ( )2השתתפות ושילוב בחברה — שיתוף קבוצת המיעוט
במנגנוני המִנהל ,שכן המנגנונים האלה מחזיקים בידיהם כוח שלטוני ויכולת השפעה
(מרגלית ורון .)2018 ,שתי התכליות מקדמות עקרונות של ייצוג מגוון דעות ואוכלוסיות
והעלאת תחושת השייכות של אוכלוסיות שונות .ניתן להוסיף להן גם תכליות מקצועיות,
שכן להון אנושי מגוון במשרדי ממשלה יש ערך מקצועי ,ומתן מקום למגוון קולות מאפשר
קבלת החלטות טובות יותר.

שאלת המחקר המרכזית בנושא ייצוג ישראלים דוברי רוסית בתפקידים בכירים בשירות
המדינה ,היא — אילו התאמות מדיניות יאפשרו נגישות גבוהה יותר עבור ישראלים
דוברי רוסית ,בדגש על דור  1.5ודור שני ,לתפקידים בכירים בשירות המדינה
בישראל?
 25חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט.1959-
 26התוכניות:
» המקפצה — לעובדים מצטיינים בדרגי הביניים בשירות המדינה שיוכלו להוביל את שירות המדינה
בעתיד.
» תוכנית צוערים לשירות המדינה — נועדה להכשיר עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.
» המדרשה הלאומית — הגוף הלאומי האמון על הכשרת הסגל הבכיר הנוכחי והעתידי של שירות המדינה.
» תוכנית העמיתים לסגל הבכיר — מיועדת למנהלים בכירים בשירות המדינה במטרה לפתח ולהעמיק
את יכולות המנהיגות והניהול שלהם ולהכשירם להתמודד עם האתגרים שהחברה הישראלית מציבה.
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שאלות המשנה שתומכות בשאלת המחקר המרכזית הן –
 .1אילו חסמים פוגשים הישראלים דוברי הרוסית בניסיון ההשתלבות בשירות המדינה
בכלל ,ובעמדות בכירות בשירות המדינה בפרט?
 .2אילו פתרונות אפשריים קיימים להנגשת שירות המדינה ,בדגש על תפקידים בכירים,
לקבוצות בחברה הישראלית שאינן מיוצגות לפי חלקן היחסי בחברה?

דיון בממצאים
הדיון שיוצג בפרק זה מבוסס על הנתונים שנאספו בסקר ובקבוצות המיקוד .שיטת המחקר
מפורטת בהרחבה בפרק המתודולוגיה .ממצאי הסקר המלאים מצורפים כנספח ג׳.
הנתונים המנהליים שהתקבלו מנציבות שירות המדינה ,מלמדים על תת־ייצוג של ישראלים
דוברי רוסית שעלו מאז  1989בשירות המדינה ובדרגות הבכירות בשירות המדינה .להלן
התובנות על חסמים והזדמנויות שעלו בסקר ובקבוצת המיקוד באשר לקבלה למשרות
בכירות בשירות המדינה:

 .1תחושות אפליה והיעדר חיבור ל״ברנז׳ה״ הנכונה
האמירות בקבוצת המיקוד מלמדות על תחושה חזקה בקרב המשתתפים שיש קושי
להתקדם לתפקידים בכירים במגזר הציבורי בכלל ובשירות המדינה בפרט .אחת הסיבות
המרכזיות שעלו היא תחושה של חוסר שייכות ל״ברנז׳ה״ שמקדמת את עצמה לתפקידים
בכירים :״כולם מכירים את כולם ,מתייעצים ,וגם אין שם אף דובר רוסית .באיזשהו
שלב החליטו למנות לנו מנהלת אגף ...הבנתי שמביאים מישהו שמקורב למנכ״ל החדש
שהגיע...״; ״ככל שאני נמצאת יותר זמן ,אני מרגישה שזה לאו דווקא דוברי רוסית או לא
דוברי רוסית .אבל שיש ברנז׳ה כזו ,אשכנזית ופריווילגית...״; ״מה שקרה פה זה שהאיש
שקיבל את המינוי הוא מחובר לברנז׳ה שהביאה מישהו מהברנז׳ה שאין לו מושג ואין לו
ניסיון בתחום ש[ ]..הוא המומחה בו״.
תחושות האפליה והיעדר שוויון הזדמנויות אמיתי עלו גם בסקר .כשהמשתתפים נשאלו
לגבי מידת הסכמתם עם עמדות שונות הנוגעות לשירות המדינה ,יותר משלושה רבעים
( )76%הסכימו עם האמירה ״בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בשירות המדינה״.
ההסכמה הייתה חזקה במיוחד בקרב אנשים שעובדים בשירות המדינה כיום ובקרב אלה
ששקלו לעבוד בשירות המדינה .רק  11%מהמשתתפים לא הסכימו כלל עם אמירה זו.
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 .2תפיסות של ציבור הישראלים דוברי הרוסית בנוגע לשירות המדינה
בקבוצת המיקוד נשמעו אמירות שמלמדות על הסתייגות בקרב הישראלים דוברי הרוסית
מעבודה במגזר הציבורי או בשירות המדינה :״אני גרה ב[ ,]..זה שיא הגטו .הילדים שלי
יודעים רוסית ורק מגיל שלוש לומדים עברית .אם אף אחד מהסביבה שלך לא הולך למגזר
הציבורי ,לא משנה כמה אתה מבריק ,לא תלך לשם״; ״כל החברים שלי מהתיכון ,כולם
במגזר הפרטי .והם כולם מרימים גבה על הציבורי או השלישי בצורה דומה .גם בדור שלי,
החברה שלי בהרמת גבה תמידית״.

אם כן ,למרות האמירות שנשמעו בקבוצת המיקוד ,מנתוני הסקר עולה שתדמית לא
אטרקטיבית של שירות המדינה אינה הסיבה המרכזית להיעדרם של ישראלים דוברי
רוסית משירות המדינה.

פרק שני — ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה

עם זאת ,רוב המשתתפים בסקר תמכו באמירה ״בתפקיד בכיר בשירות המדינה יש יוקרה״
( ,)63%וכן באמירה ״עבודה בשירות המדינה נותנת אפשרות להשפיע״ ( .)53%ייתכן
שתמיכה זו נובעת מכך שנשאלו רק על תפקיד בכיר בשירות המדינה ,ולא על שירות
המדינה באופן כללי .מהסקר עלה גם כי רק כמחצית מהמשתתפים הביעו רצון לעבוד
בשירות המדינה ורצון שילדיהם יעבדו בשירות המדינה ( 47%ו־ 41%בהתאמה) ,אך
שיעור זה גבוה מאלה שהשיבו כי אינם מביעים כל רצון כזה ( 32%עבור שני ההיגדים).
כשהמשתתפים שמעולם לא עבדו בשירות המדינה התבקשו להצביע על הסיבות לכך ,רק
 9%טענו כי הם לא מאמינים בשירות המדינה וחושבים שהוא מקום מושחת ,לא מתפקד
ולא מעניין.

 .3תפיסות וייצוג של ישראלים דוברי רוסית מהפריפריה
רבים מן הישראלים דוברי הרוסית מתגוררים בפריפריה ,בריחוק גאוגרפי מתל אביב
ומירושלים ,שהן מקום העבודה ברוב המשרות בשירות המדינה .נכון לשנת 8% ,2014
מהעולים מברית המועצות לשעבר התגוררו באזור הצפון (מחוזות הצפון וחיפה); 23%
מהעולים התגוררו במחוז הדרום; רוב המשרות בשירות המדינה הן בירושלים ובתל אביב,
ובהן התגוררו  13%מהעולים ( 4%בירושלים ו־ 9%בתל אביב) (שפס.)2016 ,
מנתוני הסקר שנערך עבור המחקר הנוכחי ,עולים פערים בתפיסות הנוגעות לשירות
המדינה בין תושבי המרכז ובין תושבי הפריפריה .בקרב תושבי הצפון הרצון לעבוד
בשירות המדינה גבוה יותר בהשוואה לתושבי תל אביב ,המרכז והדרום ( 60%לעומת
 44%עד  .)49%כמו כן ,רק  28%מתושבי הדרום העידו שהם מכירים אנשים שהצליחו
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להגיע למשרה בכירה בשירות המדינה ,לעומת  37%עד  40%מתושבי אזור תל אביב,
המרכז והצפון.
מהסקר עולה כי  20%מהמשתתפים שעובדים בשירות המדינה מתגוררים בירושלים,
 14%בצפון 14% ,במרכז 16% ,בתל אביב ו־ 9%באזור הדרום .הפער בין ירושלים לאזור
הדרום מלמד על בעיית נגישות למשרות ,והדבר בולט במיוחד לאור הנתון שלפיו 49%
מהמשתתפים תושבי הדרום השיבו כי היו רוצים לעבוד בשירות המדינה.

 .4בעיית חשיפה למשרות או לתוכניות שמטרתן עידוד עבודה בשירות המדינה
כאשר נשאלו ישראלים דוברי רוסית שלא עובדים כיום בשירות המדינה או שלא ניסו
להתקבל לעבודה שם ,למה לא ניסו להתקבל לעבודה מסוג זה ,כ־ 45%השיבו ״לא כל כך
נחשפתי למשרות בשירות המדינה״ ,ו־ 22%ענו ש״המשרות הטובות פתוחות רק למי שכבר
עובדים בשירות המדינה״ .המשתתפים שמעולם לא עבדו בשירות המדינה ,אך שקלו
בעבר לעבוד בו ,הצביעו על הסיבה האחרונה (המשרות הטובות פתוחות רק למי שכבר
עובדים בשירות המדינה) בשיעור גבוה מהממוצע באופן מובהק (.)30%
מבדיקה שנעשתה במסגרת בדיקה של לובי המיליון ( ,)2020ישנו ייצוג נמוך של ישראלים
דוברי רוסית בתוכנית ״צוערים לשירות המדינה״ ,תוכנית שמטרתה הכשרה לשירות
המדינה .מתוך ספירה שמית 27באתר התוכנית נמצא כי ישנם  2%עד  3%ישראלים דוברי
רוסית מתוך  140בוגרי התוכנית .מהסקר עלה כי כשני שלישים ( )66%מהמשתתפים
אינם מכירים את התוכנית ,שמטרתה עידוד כניסה של עתודה ניהולית משכילה ומצטיינת
לעבודה בשירות המדינה 10% .מכירים ,אבל ״תוכניות כאלה לא מעניינות אותם״18% ,
מכירים אבל לא השתתפו בתוכנית מסיבות אחרות 3% ,ניסו להתקבל ולא הצליחו1% ,
התקבלו אך בסוף לא השתתפו ,ורק  1%מהמדגם ( 8משתתפים) השתתפו בתוכנית .מבחינה
גאוגרפית בולטים שני מחוזות :בדרום ההיכרות עם התוכנית נמוכה מהממוצע ( 71%לא
מכירים) ,ובתל אביב מעט גבוהה מהממוצע ( 64%לא מכירים).
לסיכום ניתן להניח שיש קשר בין עמדות המשתתפים באשר לאי־חיבור לברנז׳ה
לבין מגורים בפריפריה ובעיית חשיפה למשרות.

 27הספירה השמית התבססה על בדיקה מוקדמת של שיעור בעלי שמות ״רוסיים״ בקרב עולים מברית
המועצות לשעבר .נלקחו שמות של מאגר של  10,000תושבים מהאוכלוסייה הכללית ,ונבדק איזה
אחוז מהם בעלי ״שם רוסי מובהק״ מתוך אלה שידוע כי עלו מברית המועצות לשעבר (ויקי אינדזינסקי,
מנהלת תחום המחקר של לובי המיליון ,יולי .)2021
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המלצות מדיניות
הסקר שערכנו מלמד על מגוון חסמים וקשיים בתהליך הקבלה לשירות המדינה וההתקדמות
במעלה המדרג הארגוני .החסמים האלה אינם נחלתם הבלעדית של הישראלים דוברי
הרוסית ,אלא של אוכלוסיות רבות נוספות בישראל .לציבור הישראלים דוברי הרוסית יש
הזדמנות להוביל שינוי עומק עבור כלל מגוון הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית,
ובייחוד לדור  ,1.5הנמצא על קו התפר שבין דור המהגרים לבין הדורות הבאים.
להלן המלצות המדיניות בנושא:

שתי קבוצות אוכלוסייה שמתאפיינות בתת־ייצוג בשירות המדינה הן עולים (עד  12שנה
בארץ) וישראלים דוברי רוסית (עולים מברית המועצות לשעבר משנת  .)1989הקבוצה
הראשונה הוגדרה על ידי נציבות שירות המדינה כאוכלוסייה שיש לפעול להגדלת ייצוגה,
אך לא הוגדרו יעדים לכך .הקבוצה השנייה לא הוגדרה כאוכלוסייה שיש לפעול להגדלת
ייצוגה .על כן ,מומלץ להגדיר גם את אוכלוסיית דוברי הרוסית כאוכלוסייה שיש לפעול
להגדלת ייצוגה בשירות המדינה ולקבוע יעדים לשתי קבוצות האוכלוסייה הללו.
כמו כן ,כדי לקדם ייצוג הולם לכלל החברה הישראלית ,מומלץ לערוך פילוח נתונים
המשווה בין קבוצות האוכלוסייה השונות (פילוח לפי מאפיינים חברתיים ,כלכליים
וגאוגרפיים) לבין רמת הייצוג שלהן בשירות המדינה .אם מערך העובדים בשירות המדינה
יהיה מגוון יותר ,יש להניח שיישמעו בו פחות קולות המעידים על תחושה שכדי לעבוד
בשירות המדינה יש צורך להשתייך לקבוצות החברתיות ״הנכונות״ — קולות שעלו שוב
ושוב בסקר ובקבוצות המיקוד.

פרק שני — ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה

 קביעת יעד לייצוג הולם לעולים ולישראלים דוברי רוסית

 העלאת מודעות בקרב ישראלים דוברי רוסית ,בפרט המתגוררים בפריפריה
החברתית והגאוגרפית
בסקר התבקשו המשתתפים להצביע על פתרונות שיכולים לסייע לישראלים דוברי
רוסית להצטרף לשירות המדינה .אחד הפתרונות שהופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר היה
״הזדמנויות לקבל מידע על שירות המדינה ולהכיר וליצור קשרים עם עובדים ומקושרים
לשירות המדינה״ ( 37%מהמשתתפים בחרו באפשרות זו).
כמו כן ,מן הסקר עלה שבשירות המדינה הייצוג של ישראלים דוברי רוסית שהם תושבי
הדרום נמוך משמעותית ביחס לתושבי אזורים אחרים .על כן ,יש צורך להעלות את
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המודעות לקיומן של משרות ותוכניות המכוונות להשתלבות בשירות המדינה בקרב
ישראלים דוברי רוסית ככלל ,ובפרט בקרב תושבי הפריפריה הגאוגרפית בישראל .העלאת
המודעות יכולה להתקיים במסגרת אירועי חשיפה לשירות המדינה (במפגשים פיזיים
או במסגרת אירועים ברשתות חברתיות) ,בדגש על חשיפה למשרות שעתידות להיפתח
במהלך השנה הקרובה ,וחשיפה לתוכניות ייעודיות דוגמת צוערים לשירות המדינה .כמו
כן ,מפגשי היכרות פיזיים עם בכירים בשירות המדינה יאפשרו למתעניינים ליצור קשרים
ראשוניים ונטוורקינג מתאימים להמשך.

 הכשרה בנושא רגישות תרבותית עבור בכירים ומנהלים בשירות המדינה
בסקר התבקשו המשתתפים להביע את דעתם על שלושה פתרונות שיכולים לסייע
לישראלים דוברי רוסית להצטרף לשירות המדינה .הפתרון שהופיע בשכיחות הגבוהה
ביותר היה ״העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של ישראלים דוברי רוסית
בשירות המדינה״ ( 44%מהמשתתפים בחרו באפשרות זו).
אחת הדרכים לפעול להעלאת המודעות היא הכשרה העוסקת ברגישות תרבותית .הכשרה
כזו תוכל לשפר את חוויית המועמדים בתהליך המיון והקבלה או הדחייה של ישראלים
דוברי רוסית בניסיונם להתקבל למשרות בשירות המדינה .ההכשרה תתרום לנציבות
שירות המדינה במאמציה לעודד גיוון תרבותי .המנהלים שמשתתפים במכרזים יהיו בעלי
מודעות גבוהה יותר לנושא ,ינהגו בצורה רגישה ומותאמת ,וכך עשויה להצטמצם תחושת
האפליה של מועמדים ישראלים דוברי רוסית.

 הגברת השקיפות באשר לתהליך הקבלה למשרות ולמכרזים ציבוריים
הדימוי של מכרזים לעמדות בכירות בשירות הציבורי ,ושל קבלה למשרות בכלל ,הוא
של תהליך שיש צורך בקשרים כדי לעבור אותו בהצלחה .יש צורך בהעצמת השקיפות
והבקרה בתהליכי איתור ,מכרז וגיוס של עובדים למשרות בכירות.

 נבחרת הדירקטורים ושיטת המינויים הפוליטיים
נבחרת הדירקטורים היא מאגר של מועמדים לחברות בדירקטוריון של חברות ממשלתיות.
הנבחרת הוקמה כחלק מרפורמה ברשות החברות הממשלתיות במטרה להוביל הליך
תחרותי ,שוויוני ופומבי לאיתור מועמדים איכותיים ומקצועיים לדירקטורים בחברות
הממשלתיות .28הנבחרת פועלת בהתאם לעקרון הייצוג ,כפי שהוגדר בחוק שירות
 28נבחרת הדירקטורים ,רשות החברות הממשלתיות https://www.gov.il/he/departments/general/
directors-team
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המדינה .29החוק מגדיר שלמשרות בשירות המדינה ״יינתן ייצוג וביטוי הולם לבני
שני המינים ,לאנשים עם מוגבלויות ,לעולים חדשים ,למי שהוא או אחד מהוריו נולד
באתיופיה ולבני האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית ,הצ׳רקסית והחרדית״ .בהתאם להמלצה
הראשונה (קביעת יעד לייצוג הולם) ,חשוב לפעול לגיוון הנציגים בנבחרת הדירקטורים
בהתאם ליחס של כל קהילה באוכלוסייה הכללית .הדבר יאפשר ייצוג הולם יותר של מגוון
האוכלוסיות ,ובהן אוכלוסיית הישראלים דוברי הרוסית.

 מודל העסקה גמיש שמאפשר עבודה מהבית
בשנה וחצי האחרונות ,לנוכח השפעתה של מגפת הקורונה על עולם העבודה ,נחשפו
היתרונות של מודל העסקה היברידי ,המאפשר שילוב של עבודה מהבית ומהמשרד .כיום
משרדי הממשלה ממוקמים בעיקר בירושלים ובמרכז הארץ ,והם אינם צפויים להתפזר
בהמשך בפריפריה הגאוגרפית של ישראל .מודל העסקה גמיש יאפשר לישראלים דוברי
רוסית המתגוררים בבאר שבע ,בכרמיאל וביישובים דומים אחרים ,לעבוד בשירות המדינה
בלי שיתלווה לכך הכרח לשנות את מקום מגוריהם .מודל מסוג זה יתרום רבות לישראלים
דוברי רוסית ,אבל גם לחיזוק הפריפריה הישראלית בכלל.

פרק שני — ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה

יש לציין שהאתגר בגיוון נבחרת הדירקטורים גדול יותר מגיוון כלל שירות המדינה.
הקריטריונים לנבחרת ספציפיים יותר ומצריכים ניסיון וידע שאינם נפוצים בקרב רוב
האוכלוסייה .עם זאת ,ישראלים דוברי רוסית מתאפיינים באחוזי השכלה גבוהים .ניתן
להניח שאמור להיות להם היתרון בהשתלבות במשרות שדורשות השכלה אקדמית.

 29ראו חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי״ט 1959-ס׳ 15א.
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פרק שלישי — מיצוי זכויות בקרב קשישים
דוברי רוסית
רקע לנושא
נכון לשנת  ,2020בישראל חיים  192,200קשישים ישראלים דוברי רוסית (בני 65
ומעלה) ,והם מהווים  18%מאוכלוסיית הקשישים בישראל .30אוכלוסייה זו מתמודדת עם
אתגרים וקשיים שמאפיינים את כלל הקשישים בישראל ,יחד עם אתגרים הייחודיים להם
כמהגרים.
לפי דו״ח מדדי העוני של המוסד לביטוח לאומי לשנת ( 2018אנדבלד ואחרים,)2019 ,
בשנים האחרונות מסתמנת עלייה במדדי העוני של קשישים בישראל .בשנת  2018שיעור
העוני של משפחות שבראשן קשישים עמד על  ,23%שיעור העוני של קשישים עמד על
 ,19%והמדד לעומק העוני עמד על  .32%מהדו״ח עולה כי העלייה במדדי העוני של
הקשישים התרחשה על אף מדיניות שפעלה להגדלת ההכנסה הפנויה של הקשישים,
שלרוב יש להם הכנסות נמוכות מפנסיות ומחיסכון.
מצב זה מאפיין אחוז ניכר מהקשישים הישראלים דוברי הרוסית ,שכן רבים מהם החלו
לצבור פנסיה וחסכונות בגילים מאוחרים ,וקצב העלייה ברמת החיים שלהם אינו מדביק
את קצב העלייה בהכנסות של האוכלוסייה הכללית (אנדבלד ואחרים ,שם) .נכון לשנת
 43% ,2020מהקשישים הישראלים דוברי הרוסית ,שהם  73,960אנשים ,מקבלים
השלמת הכנסה .31מספר זה גבוה ביחס לכלל המקבלים השלמת הכנסה מתוך קבוצת
המוגדרים כאזרחים ותיקים .לפי אתר הביטוח הלאומי ,נכון לשנת  ,2021כ־195,000
מכלל האזרחים ותיקים בישראל מקבלים השלמת הכנסה ,32מתוך כ־ 1.128מיליון אזרחים
ותיקים.33
 30נתוני המוסד לביטוח הלאומי ,התקבלו כתגובה לבקשת לובי המיליון.2020 ,
 31נתוני המוסד לביטוח הלאומי ,התקבלו כתגובה לבקשת לובי המיליון.2020 ,
 32נתונים סטטיסטיים עבור אזרח ותיק ושארים עם השלמת הכנסה ,אתר המוסד לביטוח לאומי
https://www.btl.gov.il/mediniyut/situation/statistics/BtlStatistics.aspx?type=2&id=4

 33הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2021 ,
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כמו כן ,נמצא קשר הדוק בין האשכול החברתי־כלכלי של היישוב לבין שיעור הקשישים
(בני  65ומעלה) הרשומים בלשכות לשירותים חברתיים ביישוב ,וככל שהאשכול החברתי־
כלכלי של היישוב נמוך יותר ,כך שיעור התושבים הקשישים הרשומים בלשכות עולה (בן
יהודה.)2016 ,

אתגרים ייחודיים של קשישים ישראלים דוברי רוסית
ההגירה ממדינה אחת לאחרת מביאה עימה אתגרים שנמשכים גם שנים רבות אחר כך .בין
הקשישים הישראלים דוברי הרוסית לבין קשישים אחרים (ילידי הארץ או עולים שהיגרו
לארץ בגיל צעיר יותר) ישנם פערים מנטליים והבדלים בנקודות הפתיחה הכלכליות ,והם
משפיעים על רמת החיים שלהם ועל יכולתם למצות את זכויותיהם באופן שייטיב את
מצבם:
פער בשפה — מחקרה של שפס ( )2016הראה כי  69%הקשישים שעלו מברית המועצות
לשעבר העידו על רמת שליטה נמוכה בדיבור בעברית 83% ,על רמת שליטה נמוכה
בקריאה ,ו־ 85%על רמת שליטה נמוכה בכתיבה .כמו כן ,נמצא כי רמת השליטה בשפה
העברית יורדת ככל שקבוצת הגיל מבוגרת יותר .נתונים דומים נמצאו גם במחקרם של
כאהן־סטרבצ׳ינסקי ואחרים ( .)2012הנתונים הללו עומדים בהלימה לממצאי הסקר
שערכנו עבור המחקר הנוכחי ,והם יוצגו בפרק הדיון.

פרק שלישי — מיצוי זכויות בקרב קשישים דוברי רוסית

בדו״ח פני החברה של המוסד לביטוח לאומי לשנת ( 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
 )2017נמצא שבקרב בני  64-55חלקם של העולים דוברי הרוסית בקרב הרשומים בלשכות
לשירותים חברתיים נמוך מחלקם היחסי באוכלוסייה הכללית ( 1%לעומת  ,4%בהתאמה).
לעומת זאת ,בקרב בני גיל  65ומעלה המגמה מתהפכת ,וחלקם של העולים דוברי הרוסית
בקרב הרשומים בלשכות גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה הכללית ( 2%לעומת  1%בגילים
 ,74-65ו־ 9%לעומת  2%בגיל  75ומעלה).

המצב הבריאותי — ממחקרם של ברודסקי ואחרים ( )2013עולה כי כ־ 75%מהקשישים
שעלו מברית המועצות לשעבר דיווחו שמצבם הבריאותי ירוד (לעומת  51%בקרב הקשישים
ילידי הארץ) ,וכ־ 30%דיווחו כי הם מתקשים בפעולה אחת לפחות של טיפול אישי (רחצה,
לבישת בגדים או אכילה).
דיור — עוד עולה מן המחקר (שם) כי כ־ 40%מהקשישים שעלו מברית המועצות לשעבר
גרים בדירה בבעלותם ,לעומת כ־ 85%בקרב הקשישים שאינם עולים.
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סיעוד וסיוע סוציאלי — בסקר המובא במחקרו של בן יהודה ( ,)2016הקשישים שעלו
מברית המועצות לשעבר העידו כי הם זקוקים לעזרה רבה יותר ברחצה ,בלבישת בגדים,
באכילה ובניהול משק הבית .כשליש מהם טענו שהם זקוקים לקשר רב יותר עם עובד
סוציאלי.

מיצוי זכויות
בדו״ח מבקר המדינה ( )2015שעסק בנושא מיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי ,נכתב
ש״הבטחת הצדק החברתי אינה תלויה רק בעצם קיומן של זכויות חברתיות ,אלא גם
במימושן והענקתן לכלל הזכאים להן .יישום יעיל של תוכנית חברתית שגלומה בה זכות
מסוימת מחייב מיצוי מלא ככל האפשר של הזכות .בפועל בשל חסמים כגון אי־הכרה של
הזכויות ושל האפשרויות וההסדרים הקיימים ,ביורוקרטיה ואי־ידיעת השפה ,רבים אינם
ממצים את זכויותיהם ,ובייחוד בני השכבות החלשות ,הזקוקים להן במיוחד .חסמים
למיצוי הזכויות עלולים אפוא להביא לידי הגדלת הפערים בחברה״ (שם ,עמ׳  .)3אי־
מיצוי זכויות הוא מצב שבו אנשים הזכאים לקצבאות ולשירותים מסוימים אינם מממשים
את זכותם לקבל את הקצבה או השירות .בישראל ,כמו במדינות רבות בעולם ,הנגישות
לזכויות רבות מוגבלת ,והמבקשים לממש את זכויותיהם נתקלים במחסומים משפטיים,
בירוקרטיים ,תרבותיים ,כלכליים וחברתיים.
ישנן שתי רמות עיקריות של אי־מיצוי זכויות :אי־מיצוי ראשוני — אדם הזכאי לגמלה
או לשירות ואינו תובע אותם ולכן גם אינו מקבל אותם; אי־מיצוי שניוני — אדם הזכאי
לגמלה או לשירות ותובע אותם ,אך מסיבות שונות אינו מקבל אותם .מחקרים שנערכו
במדינות רווחה שונות ,ובהן ישראל ,מצביעים על בעיה חמורה של אי־מיצוי זכויות בעיקר
בקרב האוכלוסיות הזקוקות להן ביותר ,ובהן אוכלוסיית הקשישים ואוכלוסיית העולים
(גל ואחרים ;2019 ,רוסו־כרמל ואחרים.)2019 ,

מוסדות ממשלתיים ומיצוי זכויות
נכון לשנת  ,2020גורמי הרווחה מטפלים בעולים הקשישים כחלק מכלל אוכלוסיית
הקשישים ,והגורמים הממונים על טיפול בסוגיות של עלייה וקליטה מטפלים בהם כחלק
מכלל אוכלוסיית העולים ,אך אין גורם אחד שמרכז ומוביל את הטיפול באוכלוסיית
העולים הקשישים בכלל ,ובפרט את הטיפול בקשישים ישראלים דוברי רוסית.
אחד המוסדות המרכזיים המעניקים שירותים וזכויות לאוכלוסיית הקשישים בישראל הוא
המוסד לביטוח לאומי .במסמך שמטרתו לקדם מיצוי זכויות אקטיבי במוסד לביטוח
לאומי הצביעו גל ואחרים ( )2019על שלוש קבוצות עיקריות של חסמים העומדים בפני
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התובעים לקבל קצבאות מן הביטוח הלאומי )1( :חסמי מודעות וידע — אי־ידיעת עצם
קיומה של הזכות ,תנאיה ואופן מימושה או קבלת מידע מוטעה או חלקי לגבי הזכות,
תנאיה ואופן מימושה; ( )2חסמים בירוקרטיים — קושי להגיע פיזית לסניפים הנמצאים
לרוב במרכזי הערים ,קושי למלא טפסים רבים ולהמציא אישורים מתאימים ,מחסור
באפיקי גישה טכנולוגיים ,קושי להתנהל בסביבה טכנולוגית ,קשיי שפה; ( )3חסמים
תפיסתיים ,פסיכולוגיים ותרבותיים — הן מצד הרשות המנהלית (תיוגים שליליים,
תפיסות סטריאוטיפיות כלפי קבוצות מסוימות) הן מצד תובעי השירות (חשדנות כלפי
המערכת הציבורית ותפיסתה כ״אויב״ ,חסמים פסיכולוגיים ,כגון ערך עצמי נמוך ותחושה
ש״לא מגיע לי״ ,חשש מעימות וניכור תרבותי).

פרק שלישי — מיצוי זכויות בקרב קשישים דוברי רוסית

כמו כן ,בדו״ח המבקר ( )2015נמצאו הליקויים הבאים :ליקויים בפעולות להגדלת שיעור
מיצוי הזכויות ,ליקויים בהעברת מידע בין המוסד לביטוח לאומי לבין גופים אחרים
(למשל מול משרד הבינוי והשיכון) ,והיעדר יעילות בפעולות המדינה להנגשת מידע
על זכויות .הדו״ח עסק גם במיצוי זכויות על ידי עובדים סוציאליים ובתחנות שירות
לאזרח (שי״ל) .בביקורת נמצא כי משרד הרווחה לא קבע כללים או שיטות בתקנון עבודה
סוציאלית או בחוזרים כלליים שינחו את העובדים הסוציאליים במחלקות כיצד לסייע
למטופליהם למצות את זכויותיהם .״לגבי תחנות שי״ל למיצוי זכויות ,בביקורת הקודמת
נמצא כי רק ב־ 57מתוך  257הרשויות המקומיות פעלו תחנות כאלה; בביקורת המעקב
נמצא כי מספר התחנות גדל ב־ ,26%עם זאת ,התחנות הוקמו בעיקר ברשויות בדירוג
כלכלי־חברתי בינוני־גבוה ,ובמגזר הערבי לא הוקמה כל תחנה״ .כמו כן ,״מרכזי עוצמה
למיצוי זכויות — בביקורת הקודמת נמצא כי משרד הרווחה הפעיל מרכזי עוצמה רק
ב־ 17מ־ 257הרשויות המקומיות; בביקורת המעקב נמצא כי המשרד הגדיל את מספר
מרכזי העוצמה כמעט פי חמישה משנת ( 2015מ־ 26מרכזים ל־ 123בשנת  ,)2020ומספר
הרשויות שבהן פעלו מרכזים בשנת  2020גדל ל־( 113גידול של כמעט פי שבעה) .עם
זאת ,בכ־ 26%מהרשויות בדירוג כלכלי־חברתי נמוך ( )5-1אין מרכזי עוצמה״ (מבקר
המדינה ,2021 ,עמ׳ .)119
במחקרו של בן יהודה ( )2016נמצאו מספר כשלים מרכזיים הפוגעים ביכולת של הלשכות
להעניק שירות וליווי טובים יותר לקשישים העולים )1( :קיימת הפרדה בין הלשכה
והאגפים הנוספים המטפלים בקשישים ,וברוב הרשויות אין תקשורת שוטפת בין הגורמים
השונים; ( )2חסרים עובדים דוברי שפות המסייעים לעולים קשישים; ( )3ברוב הרשויות
המקומיות לא מתקיימות הכשרות מקצועיות מיוחדות לטיפול בעולים קשישים ,אלא
הכשרות כלליות של עבודה סוציאלית לטיפול בגיל השלישי; ( )4אין תקציב ייעודי
לטיפול בעולים קשישים או בעולים קשישים עריריים ,והם מטופלים בלשכות לשירותים
חברתיים כמו שאר הקשישים הזכאים לשירותי רווחה.
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בן יהודה במחקרו (שם) פנה אל המשרד לשוויון חברתי ,אל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ואל הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בבקשת
מידע על הקשיים והחסמים למיצוי זכויות בקרב אוכלוסיית הקשישים העולים.
מתגובת המשרד לשוויון חברתי עולה כי אוכלוסייה זו זקוקה לליווי צמוד בתהליך מיצוי
הזכויות .העולים הקשישים מתקשים לקבל מידע מיועצי הקליטה של משרד העלייה
והקליטה ,והם ״הולכים לאיבוד״ בתוך המידע שהם מקבלים מהמוסדות השונים ,ללא
קבלת תמונה מלאה ומקיפה על הזכויות המגיעות להם.
ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,הגוף האמון על יישום מדיניות הרווחה
של מדינת ישראל ,34עולה קושי ייחודי לאוכלוסיית הקשישים העולים — בניגוד לקבוצות
אוכלוסייה אחרות ,רבים מן הקשישים העולים לא צברו זכויות פנסיוניות (בין אם משום
שלא שהו די זמן בארץ ,ובין אם משום שלא יכלו להעביר את זכויותיהם הפנסיוניות מארץ
מוצאם).

שאלות המחקר
שאלת המחקר המרכזית היא — אילו התאמות מדיניות יכולות לאפשר לקשישים
ישראלים דוברי רוסית למצות את זכויותיהם באופן מיטבי?
שאלה זו נתמכת על ידי שתי שאלות משנה:
 .1מתוך הניסיון של הקשישים ,באילו קשיים הם נתקלים כאשר הם מנסים למצות את
זכויותיהם?
כחלק משאלה זו נבחן אם הזכויות הקיימות שמקבלים קשישים ישראלים דוברי רוסית
מאפשרות להם חיים בכבוד לפי תפיסתם.
 .2מה יכול להקל על הקשישים ישראלים דוברי רוסית למצות את זכויותיהם?

 34הגוף האחראי על הסיוע לאזרחים הוותיקים בישראל ,ובעיקר לאזרחים ותיקים בודדים ללא עורף
משפחתי.
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דיון בממצאים
הדיון שיוצג בפרק זה מבוסס על הנתונים שנאספו בסקר ובראיונות .שיטת המחקר
מפורטת בהרחבה בפרק המתודולוגיה .ממצאי הסקר המלאים מצורפים כנספח ג׳.
הסקר נערך בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר ,בני  60ומעלה ,שעלו לארץ החל משנת
 .1989בספרות המחקרית מקובל להגדיר ׳קשישים׳ מגיל  65ומעלה ,אך בשל אילוצים
מחקריים ,במחקר הנוכחי ההגדרה הורחבה ,והיא כוללת מבוגרים החל מגיל .60

 דרכים למיצוי זכויות כיום
המשתתפים בסקר התבקשו לפרט מה הם עושים בפועל כדי לקבל את השירותים והקצבאות
המגיעים להם .התשובות המובילות היו :הגעה פיזית למשרדים הרלוונטיים ( ;)52%עזרה
של קרובי משפחה וחברים ( ;)44%יצירת קשר טלפוני ( ;)43%חיפוש מידע ומילוי טפסים
באינטרנט (.)43%
בקרב בני קבוצת הגיל המבוגרת ( 75ומעלה) נמצאה נטייה גדולה יותר להיעזר בקרובי
משפחה או בחברים וכן להיעזר באופן אישי בעובדת סוציאלית .שיעור נמוך מהם ציינו כי
הם מגיעים למוקד סיוע או פונים לעזרה בתשלום.
בקרב בעלי רמת שליטה נמוכה בשפה העברית נמצא שיעור גבוה של אנשים שנעזרים
במיצוי הזכויות בקרובי משפחה או חברים ( 61%לעומת  32%בקרב אלה ששולטים בעברית
ברמה בינונית/גבוהה) ,שיעור נמוך של אנשים המתקשרים בעצמם למשרדים הרלוונטיים
( 28%לעומת  53%בקרב אלה ששולטים בעברית ברמה בינונית/גבוהה) ,ושיעור נמוך של
אנשים המחפשים וממלאים טפסים דרך האינטרנט ( 23%לעומת  55%בקרב אלה ששולטים
בעברית ברמה בינונית/גבוהה).

פרק שלישי — מיצוי זכויות בקרב קשישים דוברי רוסית

מתוך הסקר והראיונות עלו תובנות באשר לאתגרים ולהזדמנויות של הקשישים הישראלים
דוברי הרוסית במיצוי זכויותיהם:

ניתן להניח שחלק מהקושי במיצוי זכויות מתקיים כאשר קיים מענה בשפה הרוסית
באינטרנט או בטלפון ,אבל הוא לא מענה איכותי שמאפשר מיצוי מלא של הזכויות ,או
כאשר המענה אינו קיים ברוסית .ייתכן שאחוזים גבוהים יותר היו משתמשים בכלים אלו
למיצוי זכויות אילו האתרים או המענים הטלפונים היו מתורגמים ומתוחזקים כראוי.
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 דרכים אידיאליות למיצוי זכויות
בסקר נשאלו המשתתפים מהי הדרך האידיאלית עבורם למיצוי זכויות .התשובות שצוינו
בשכיחות הגבוהה ביותר היו :מיצוי זכויות דרך הטלפון ( ,)45%קבלת מידע דרך האינטרנט
( )40%ומילוי טפסים דרך האינטרנט ( .)30%אחוזים נמוכים יותר היו מעדיפים להיעזר
בעובדות סוציאלית ,במוקד עזרה ביישוב המגורים או בסיוע משפטי.
כצפוי ,נמצא כי ככל שהגיל עולה ,ההעדפה לשימוש באינטרנט לצורך מיצוי זכויות
יורדת ( 58%בקרב בני  34% ,64-60בקרב בני  74-65ו־ 28%בקרב בני  .)+75לאור זאת,
ייתכן שיש צורך להתאים את המענה לקשישים העולים לפי קבוצות הגיל השונות ,ולא
בהכרח לכוון מענה אחד שיתאים לכולם.
המשתתפים התבקשו לדרג את המידה שבה פתרונות שונים עשויים להקל עליהם לקבל את
השירותים והקצבאות המגיעים להם .הפתרונות שדורגו בדירוג הגבוה ביותר היו :הגברת
הזמינות של המענה ברוסית במוקדים הטלפוניים של הגופים הממשלתיים והעירוניים
( ,)71%הגברת הזמינות של נותני שירות דוברי רוסית במוקדי קבלת קהל של הגופים
הממשלתיים והעירוניים ( ,)69%שיפור התרגום לרוסית של מידע מתורגם קיים ()69%
וסיוע משפטי מוזל או בחינם (.)69%
אין זה מפתיע שחלק ניכר מהפתרונות שקיבלו את התמיכה העיקרית הם כאלה שמעניקים
משקל רב לסוגיית השפה .כאשר המשתתפים נשאלו באיזו שפה הם משתמשים למיצוי
הזכויות שלהם 45% ,השיבו כי הם יכולים לעשות זאת בעברית ,אך מעדיפים ברוסית,
 31%השיבו כי הם משתמשים ברוסית בלבד ו־ 22%בעברית בלבד .כלומר 76% ,מעדיפים
למצות את זכויותיהם בשפה הרוסית .מכאן עולה החשיבות שבהענקת מענה מספק
בשפה הרוסית בכל מוקדי מתן המידע והשירות ובתרגום אתרי האינטרנט הרלוונטיים.

 סטטוס מיצוי זכויות
מסקירה שערך גוטליב ( )2021עולה שאי־מיצוי של קצבאות הוא תופעה רווחת במדינות
רווחה ,והיא ניכרת במיוחד כאשר מדובר בגמלאות או בשירותים סלקטיביים ,המותנים
במבחני תפקוד ,עבודה או הכנסה — כגון קצבת נכות וסיעוד (לעומת קצבאות אוניברסליות,
כגון קצבת זקנה וקצבת ילדים — אשר שיעורי אי־המיצוי בהן נמוכים יותר ,ככל הנראה
משום שהן תקפות לזמן ארוך ,מצריכות פחות הליכים בירוקרטיים ,הזכאות להן ברורה
יותר ,והן סובלות פחות מסטיגמה שלילית).
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בסקר שנערך עבור המחקר הנוכחי לא נעשתה הבחנה בין סוגי הקצבאות ,אך באופן כללי,
רוב המשתתפים בסקר דיווחו כי הם מצליחים למצות את זכויותיהם במידה רבה או רבה
מאוד ( ,)83%ו־( 17%כלומר ,אחד מכל חמישה אנשים) דיווחו כי הם מצליחים למצות את
זכויותיהם במידה בינונית או כלל לא .במחקר המשך מומלץ לבחון את הנושא תוך הבחנה
בין מיצוי זכויות הנוגע לקצבאות אוניברסליות לעומת קצבאות סלקטיביות.

המלצות מדיניות

 מערך כלל־ממשלתי משותף למיצוי זכויות פרואקטיבי לאוכלוסיות יעד
במאמץ כלל־ממשלתי ,כל המשרדים הרלוונטיים — המוסד לביטוח לאומי ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הבינוי והשיכון והמשרד לשוויון חברתי — יתרמו
את חלקם להקמת מוקד זכויות מטעם המדינה .במוקד יעבדו מוקדנים דוברי רוסית
(מועסקים ישירים ,לא מתנדבים או גוף חיצוני) שיספקו את המידע הרלוונטי על הזכויות
וההטבות שהמשרדים מציעים לאוכלוסייה זו.

 הלשכות המקומיות לשירותים חברתיים ככתובת לקשישים ישראלים דוברי רוסית

פרק שלישי — מיצוי זכויות בקרב קשישים דוברי רוסית

תחום מיצוי הזכויות בישראל ,בדגש על מיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי והטבות
ממשרדי ממשלה ספציפיים ,נחקר רבות .לאור זאת ,המלצות המדיניות אינן שואפות
לחדש ולשנות את תפיסת מיצוי הזכויות ,אלא להצביע על צעדים פרקטיים שיסייעו
לקשישים ישראלים דוברי רוסית לממש את זכויותיהם .להלן ההמלצות:

קבוצת הגיל המבוגרת בקרב הקשישים הביעה צורך בליווי ובעזרה אישית בתהליך מימוש
הזכויות .בכל לשכה מקומית לשירותים חברתיים צריך שיהיו עובדות סוציאליות דוברות
רוסית או מתורגמניות במשרה (לא בהתנדבות או כעזרה חיצונית) .עובדות אלה יאתרו את
הקשישים הישראלים דוברי הרוסית שלא מצליחים למצות את זכויותיהם באופן עצמאי
וילוו אותם בתהליך .כדי שהעובדות הסוציאליות יוכלו לעשות עבודה זו ,יש להגדיר
תקנים ייעודים או שעות עבודה מוגדרות ,כדי שהעובדות יוכלו לעשות זאת על הצד הטוב
ביותר ולא כמשימה צדדית נוספת.
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 תרגום ועדכון לשפה הרוסית באתרים הממשלתיים הרלוונטיים
כיום האתרים הממשלתיים מתורגמים בחלקם לרוסית ,אך לא כל המידע הרלוונטי
לקשישים מתורגם .לעיתים קרובות התרגום אינו ברמה גבוהה ,וחלק גדול מהאתרים אינם
מתוחזקים כראוי .כדי לאפשר לקשישים ישראלים דוברי רוסית לממש את זכויותיהם דרך
האינטרנט ,יש לפעול להרחבה ולשיפור התרגום באתרים הרלוונטיים ולתחזוקה שוטפת
של המידע ברוסית ,אולי דרך המיזם הלאומי ״ישראל דיגיטלית״.
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 .7ריטה גולשטיין גלפרין ,לשעבר מנהלת תוכנית הצוערים 14 ,במרץ 2021
 .8איאת רחאל ,מנהלת האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה 9 ,במרץ 2021
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נספח ג׳ — ממצאי הסקרים
א .סקר צעירים
סקר אינטרנטי שנערך בקרב ישראלים דוברי רוסית בגיל  44-18ועסק בתהליך הגיור
ובייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה .הסקר הוצע למשתתפים בעברית וברוסית,
וכלל מדגם מייצג של  903ישראלים דוברי רוסית משתי קבוצות אוכלוסייה :עולים מברית
המועצות לשעבר בין השנים  ,2020-1989וילידי ישראל להורים שעלו מברית המועצות
לשעבר בשנים אלה .הסקר נערך על ידי חברת מדגם בחודש יוני .2021

א .1.אוכלוסיית הסקר — מאפיינים דמוגרפיים
 80% מאוכלוסיית הסקר מגדירים את עצמם כחילונים .אחוז החילונים יורד ככל
שקבוצת הגיל צעירה יותר :רק  67%מאנשים בגיל  24-18מגדירים את עצמם כחילונים,
לעומת  78%בקבוצת הגיל  ,34-25ו־ 84%בקבוצת הגיל .44-35

נספחים

 40% ממשתתפי הסקר עלו לארץ בשנים  45% ,1991-1989עלו בין השנים -1992
 ,1999ועוד  15%עלו החל משנת .2000
 33% מהמדגם הם עולים או ילדי עולים מאוקראינה 29%,הם עולים או ילדי עולים
מרוסיה 19% ,הם עולים או ילדי עולים ממזרח אירופה ו־ 18%הם יוצאי מרכז אסיה או
הקווקז.
 26% מהמשתתפים מתגוררים כיום במחוז המרכז 20% ,במחוז הדרום 18% ,במחוז תל
אביב 16% ,במחוז חיפה 11% ,במחוז הצפון 5% ,במחוז ירושלים ו־ 3.5%במחוז יהודה
ושומרון.
 57% מהמשתתפים הם בעלי השכלה אקדמית ( 39%בעלי תואר ראשון ו־ 18%בעלי
תואר שני או שלישי).
 43% מהישראלים דוברי רוסית בסקר העריכו שרמת ההכנסה שלהם נמוכה מהממוצע
בישראל 26% ,העריכו שרמת ההכנסה שלהם מעל הממוצע ,ו־ — 24%כמו הממוצע.
 80%דיווחו כי הם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזון,
לחשמל ,לטלפון וכדומה (מהם  30%ללא כל קושי) — 14% ,לא כל כך מצליחים,
ו־ — 2%לא מצליחים בכלל.
 לכמחצית מהמשתתפים אין דירה בבעלותם .לקרוב לשליש ( )31%יש דירה שתשלומי
המשכנתא עליה יסתיימו תוך יותר מ־ 10שנים 7% .הם בעלים לדירה בלי משכנתא,
ועוד  6%יסיימו לשלם משכנתא תוך פחות מ־ 10שנים.
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 53% נשואים ורשומים במשרד הפנים 15% ,בזוגיות שאינה רשומה במשרד הפנים
ו־ 26%הם רווקים .ביותר ממחצית המקרים ( ,)54%בני הזוג של אלה שבזוגיות
(נשואים או זוגיות לא רשומה) הם גם מיוצאי ברית המועצות לשעבר .ל־ 53%יש
ילדים.
 הרוב המוחלט של המשתתפים ( )98%מגדירים את רמת השליטה שלהם בעברית
כטובה מאוד ( )89%או טובה (.)9%
 78% שירתו בצה״ל 7% ,נוספים עשו שירות לאומי.

א .2.ממצאים :עמדות כלפי תהליך הגיור
ישראלים דוברי רוסית ויהדות — תמונת מצב
הרוב המוחלט של הישראלים דוברי הרוסית מגדירים את עצמם כיהודים ( .)94%עם זאת,
רק  78%בטוחים שיהדותם מוכרת על ידי הרבנות 9% ,נוספים לא בטוחים אם יהדותם
מוכרת או לא ,ו־ 12%טוענים שהרבנות לא מכירה ביהדותם.

כיום ,האם יהדותך מוכרת על ידי הרבנות?
כלל המדגם
יהדותי מוכרת על
ידי הרבנות
יהדותי לא מוכרת
על ידי הרבנות

לפי תפיסתך האישית ,האם אתה יהודי?
כלל המדגם
כן
לא
לא מעוניין לענות

78%

אני לא בטוח אם
מוכרת או לא

1%

לא מעוניין לענות

9%

94%
3%
3%

12%

המשתתפים בסקר נשאלו — האם אי פעם התחלת תהליך גיור אורתודוקסי המוכר
ברבנות?
להלן התפלגות התשובות בקרב כלל המדגם ,ובקרב שתי אוכלוסיות ספציפיות :אלה
שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה בכלל ,ואלה שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה
ואף פעם לא עברו תהליך גיור מכל סוג שהוא.
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אין צורך בגיור — יהדותם מוכרת על פי ההלכה

72%

–

–

עברו וסיימו תהליך גיור אורתודוקסי

7%

28%

–

אף פעם לא שקלו לעבור אף סוג של גיור

9%

36%

49%

התחילו תהליך גיור אורתודוקסי אך הפסיקו אותו
מיוזמתם

4%

15%

21%

שקלו לעבור גיור אורתודוקסי אך עוד לא עשו זאת

2%

7%

10%

עברו ,התחילו או שקלו לעבור גיור אלטרנטיבי
(קונסרבטיבי או רפורמי)

2%

9%

14%

התחילו תהליך גיור אורתודוקסי אך נפסלו

1%

3%

4%

נמצאים כעת בתהליך של גיור אורתודוקסי

1%

2%

3%

לא מעוניינים לענות

3%

–

–

נספחים

כל
המדגם
N=903

משתתפים
שיהדותם
אינה
מוכרת על
פי ההלכה
N=234

משתתפים
שיהדותם אינה
מוכרת על פי
ההלכה ואף
פעם לא עברו
תהליך גיור
N=163

מפילוח הנתונים על פי משתנים דמוגרפיים ,נמצא כי שנת העלייה היא המשתנה בעל
הקשר החזק ביותר לשאלת ההכרה ביהדות .ככל ששנת העלייה מוקדמת יותר ,כך עולה
שיעור הישראלים דוברי הרוסית שיהדותם מוכרת על ידי הרבנות 86% .מהישראלים דוברי
הרוסית שעלו בשנים  1991-1989הם יהודים המוכרים על ידי הרבנות ,לעומת  65%בקרב
העולים בשנים  1999-1992ו־ 47%בקרב העולים אחרי שנת  .2000ובאשר לגיור — 14%
מהמשתתפים שעלו החל משנת  2000עברו גיור אורתודוקסי ,לעומת  9%מקרב עולי
השנים  ,1999-1992ורק  3%בקרב עולי .1991-1989
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שיעור הישראלים דוברי הרוסית שיהדותם מוכרת לפי ההלכה
לפי שנת עלייה
100%
86%
80%
65%
60%
47%
40%
20%

+2000

1992-1999

1989-1991

0%

בהתאם לכך ,שיעור דוברי הרוסית שיהדותם מוכרת על ידי הרבנות גבוה יותר בקרב
קבוצת הגיל  )77%( 44-35לעומת קבוצת הגיל .)65%( 34-25
אחוז המתגיירים גבוה יותר בקרב נשים 10% :מהנשים דוברות הרוסית עברו גיור
אורתודוקסי ,לעומת  4%מהגברים.
בקרב הישראלים דוברי הרוסית המגדירים את עצמם חילונים 11% ,מעולם לא שקלו
לעבור גיור מכל סוג ,לעומת  2%בקרב משתתפים דתיים ברמות שונות .סביר להניח
שאלה שהתגיירו או שוקלים להתגייר נוטים פחות להגדיר את עצמם כחילונים.
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קבוצות גיל

מגדר

שנת עלייה

משתנה הדת

כלל
המדגם

גבר

אישה

-18
24

-25
34

-35
44

חילוני

מסורתי/
דתי/
חרדי

-1989
1991

-1992
1999

+2000

N=903

338

565

120

349

434

726

170

279

322

114

אין צורך
בגיור —
יהדותם
מוכרת על
סמך תעודות
ומסמכי
לידה

72%

73%

70%

70%

65%

77%

70%

79%

86%

65%

47%

עברו גיור
אורתודוקסי

7%

4%

10%

8%

9%

5%

6%

10%

3%

9%

14%

9%

8%

10%

6%

12%

8%

9%

8%

3%

11%

23%

אף פעם לא
שקלו גיור

9%

10%

8%

11%

11%

7%

11%

2%

4%

12%

13%

לא מעוניין
לענות

3%

4%

2%

6%

3%

3%

3%

1%

3%

2%

3%

נספחים

שקלו או
התחילו סוג
כלשהו של
גיור ,או
עברו גיור
אלטרנטיבי

חסמים בתהליך הגיור ופתרונות אפשריים
בסקר התבקשו המשתתפים להצביע על שינויים אפשריים בתהליך הגיור הקיים שלדעתם
יגרמו לדוברי רוסית רבים יותר (שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה) להתחיל בתהליך
הגיור ברבנות .ניתנה אפשרות לבחור כמה שינויים אפשריים מתוך רשימה סגורה ,ללא
הגבלה במספר התשובות הנבחרות.
השינוי המוצע שקיבל את התמיכה הרבה ביותר הוא ״ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו
אורח חיים דתי״ — כמעט מחצית ( )48%מהמדגם בחרו באפשרות זאת .הצעות מרכזיות
נוספות היו ״חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך הגיור״ ( ,)45%ו״ביטול הדרישה שהילדים
ילמדו במסגרות חינוך דתיות״ (.)44%
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להלן הצעות לשינויים בתהליך הגיור האורתודוקסי המוכר ברבנות.
להערכתך ,אילו מהשינויים יאפשרו למי שיהדותם אינה מוכרת
על פי ההלכה ,להתחיל בתהליך הגיור ברבנות?
כלל המדגםN=903 ,
48%

ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי

45%

חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך הגיור

44%

ביטול הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות

39%

מתן סמכות גיור לרבנים ליברליים יותר

37%

תהליך גיור מבוסס על אמון ,ללא מעקבים ובדיקות אחר המתגייר

34%

קיצור משך תהליך הגיור
29%

שקיפות ואחידות בתהליך

25%

בניית תהליך לימוד בצורה אישית ,בהתאם לרמת הידע של המתגייר
טבילה של אישה במקווה בנוכחות נשים בלבד

21%

ביטול חובת משפחה מאמצת

21%

הצעת מלגת קיום בזמן תהליך הגיור

21%
20%

ליווי התהליך בבית הדין הרבני לאישה על ידי אישה

17%

הימצאות אולפן גיור קרוב לבית
אחר
לא מעוניין לענות

5%
12%

באופן כללי ,נשים הביעו תמיכה רבה יותר מגברים בפתרונות שהוצעו 57% :מהנשים תמכו
ב״ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי״ (לעומת  39%בקרב ההגברים),
 53%מהנשים הצביעו על ״חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך הגיור״ (לעומת  37%בקרב
הגברים) 50% ,ציינו את ״ביטול הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות״ (לעומת
 37%בקרב הגברים) .גם הצעות אחרות :״מתן סמכות גיור לרבנים ליברליים יותר״ ,״תהליך
גיור מבוסס על אמון ,ללא מעקבים ובדיקות אחר המתגייר״ ,ו״קיצור משך תהליך הגיור״
נזכרות על ידי נשים יותר מגברים .״טבילה של אישה במקווה בנוכחות נשים בלבד״
נתמכה על ידי  27%נשים לעומת  16%בקרב הגברים 24% ,מהמשתתפות תמכו ב״ליווי
התהליך בבית הדין הרבני לאישה על ידי אישה״ לעומת  16%בקרב גברים.
בקרב צעירים נמצאה תמיכה רבה יותר ב״הצעת מלגת קיום בזמן תהליך הגיור״ — 30%
מבני  24-18בחרו באפשרות זו ,לעומת  23%בקבוצת הגיל  ,34-25ורק  17%בקרב בני
.44-35
המשתתפים שהגדירו עצמם כחילונים הביעו תמיכה רבה יותר באפשרויות המוצעות.
 53%מהחילונים בחרו באפשרות ״ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי״
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בהשוואה ל־ 29%בקרב דתיים ברמות שונות .כמו כן ,נמצאה תמיכה רבה יותר — באופן
מובהק — באפשרויות ״ביטול הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות״ ,״מתן
סמכות גיור לרבנים ליברליים יותר״ ,״תהליך גיור מבוסס על אמון ,ללא מעקבים ובדיקות
אחר המתגייר״ ,״קיצור משך תהליך הגיור״ ו״ביטול חובת משפחה מאמצת״.
בעלי תואר אקדמי נטו לבחור יותר באפשרויות ״ביטול הדרישה שהילדים ילמדו
במסגרות חינוך דתיות״ ו״מתן סמכות גיור לרבנים ליברליים יותר״ בהשוואה לבעלי רמת
ההשכלה נמוכה יותר.
עולים שהגיעו לארץ אחרי שנת  2000בחרו מעט פחות באפשרות ״מתן סמכות גיור
לרבנים ליברליים יותר״ לעומת עולים ותיקים יותר.
״קיצור משך תהליך הגיור״ נתמך יותר על ידי משתתפים שהתגיירו ,שקלו תהליך
גיור או עברו גיור אלטרנטיבי בהשוואה למשתתפים שלא היה להם כל מגע עם תהליך
הגיור.

נספחים

המשתתפים בסקר שהתחילו או סיימו גיור אורתודוקסי ,התבקשו לדרג את מידת ההיכרות
שהייתה להם עם תהליך הגיור ,בעת שהתחילו את התהליך 11% .השיבו כי הם הכירו את
התהליך היטב 11% ,לא הכירו כלל ,והיתר הכירו ברמה מסוימת .ממוצע התשובות היה ,4
כלומר — היכרות בינונית.
ניתן לראות את התפלגות התשובות בתרשים להלן:
כשהתחלת את תהליך הגיור ,מה הייתה מידת ההיכרות שלך עם התהליך?
)דירוג בסולם של (7-1
משתתפים שהתחילו או סיימו תהליך גיור אורתודוקסי
N=116
” - 7היכרות טובה מאוד“
”“6
”“5

11%
10%

”“2
” - 1היכרות מועטה בלבד“

80%

19%
60%

”“4
”“3

100%

20%
12%
16%
11%

40%
20%
0%
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המשתתפים שיהדותם אינה מוכרת ברבנות ,שמעולם לא התחילו תהליך גיור או שהתחילו
ועזבו — התבקשו להצביע על שלוש הסיבות העיקריות שבגללן הם לא התחילו או לא
סיימו את תהליך הגיור.
להלן התפלגות התשובות:
מהן שלוש הסיבות העיקריות שבגללן לא התחלת או לא סיימת
את תהליך הגיור?
משתתפים שאף פעם לא שקלו גיור ,או שהתחילו תהליך גיור ולא סיימו
N=157
27%

קושי לעמוד בדרישות לאורח חיים דתי במהלך תהליך הגיור

25%

תחושה שבבית הדין הרבני לא מכבדים את המתגייר

23%

הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי
הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות

17%

תחושה שהדיינים מנסים להכשיל בשאלות ברמה גבוהה ובציפיות לא אפשריות

16%

הדרישה לעבור ברית מילה

16%
10%

תחושה שבאולפן הגיור לא מכבדים את המתגייר
המיקום של אולפן הגיור לא נוח

8%

קושי לשלב בין לימודים באולפן גיור לעבודה או ללימודים אחרים שלי

8%

בזמן תהליך הגיור ,בית הדין פסל אותי בביקורת שנעשתה עליי
קושי כלכלי

6%
3%
32%

סיבה אחרת
לא מעוניין לענות

10%

מעניין לראות ש־ 25%מהמשתתפים הצביעו על תחושת חוסר כבוד בבית הדין הרבני ,ורק
 10%הצביעו על תחושת חוסר כבוד באולפן גיור.
חשוב לציין שאחוז גבוה מאוד מהמשתתפים ( )32%בחרו באפשרות ״אחר״ ,והדבר מלמד
כי קיימות סיבות חשובות שלא נכנסו לרשימה בשאלון.
המשתתפים שהתחילו תהליך גיור אך לא סיימו אותו ,התבקשו לציין באיזה שלב הפסיקו
את התהליך .להלן פירוט התשובות (:)N=39
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באיזה שלב הפסקת את תהליך הגיור?
מספר המשתתפים
לאחר תחילת הלימודים ,לפני פתיחת התיק

8

לאחר פתיחת התיק ,לפני הריאיון הראשון בבית הדין

9

אחרי הריאיון הראשון בבית הדין

9

אחרי פגישה עם רכז המחוז

3

לאחר סיום תהליך הלימוד ,לפני מעמד הגיור בפני בית הדין

7

לאחר בית הדין ,לפני הטבילה במקווה

1

לא מעוניין לענות

2
39

סך הכול

נספחים

המשתתפים שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה ומעולם לא עברו גיור ,נשאלו על
מוכנותם לעבור גיור אורתודוקסי אם יהיו שינויים מסוימים בתהליך 15% .הצביעו על
מוכנות להתגייר אם יהיו שינויים באופן כללי 30% ,יהיו מוכנים לשקול את הדבר כתלות
בשינויים ,ו־ 55%לא מוכנים לשקול.

אם תהליך הגיור האורתודוקסי כפי שהוא כיום במסגרת הרבנות
ישתנה ,האם תהיה מוכן לעבור תהליך גיור?
משתתפים שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה ולא עברו גיור
N=163
כן
לא

15%
30%

מוכן לשקול ,תלוי בשינויים
שייעשו בתהליך הגיור

55%
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נוסף על כך ,המשתתפים הללו (ישראלים דוברי רוסית שיהדותם אינה מוכרת ומעולם
לא עברו גיור) נשאלו אם יסכימו לעבור תהליך גיור אורתודוקסי הכולל ברית מילה
לגברים ,טבילה במקווה לנשים ,הצהרה על אי־עבודה בשבת ,שמירה על כשרות ובקיאות
במסורת היהודית.
 13%הצביעו על מוכנות לעבור את התהליך בתנאים האלה 31% ,מוכנים לשקול את העניין
או מעוניינים להבין לעומק את התנאים ,ו־ 56%לא מוכנים לשקול זאת כלל.

האם תסכים לעבור גיור אורתודוקסי הכולל את הדברים הבאים:
לגברים  -ברית מילה ,לנשים  -טבילה במקווה ,הצהרה על אי-עבודה בשבת,
שמירה על כשרות ובקיאות במסורת היהודית?
מי שצריך גיור על פי ההלכה אך לא עבר
N=163
כן
מוכן לשקול

13%

רוצה להבין יותר לעומק
לא

17%
56%
14%

שיעור המסרבים לשקול גיור אורתודוקסי גם אם יוכנסו שינויים לתהליך ,גבוה באופן
מובהק בקרב המשתתפים שהצהירו בתחילה שמעולם לא שקלו גיור 70% .מהמשתתפים
בקבוצה הזו לא מוכנים לעבור גיור גם אם יהיו שינויים ,ו־ 77%לא מוכנים לשקול גיור
בתנאים שהוצעו בשאלה.
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אם תהליך הגיור האורתודוקסי במסגרת הרבנות ישתנה,
האם תהיה מוכן לעבור תהליך גיור?
70%

49%
33%

26%
18%
4%
מוכן לשקול ,תלוי בשינויים
שייעשו בתהליך הגיור

לא

שקלו או התחילו גיור ,או עברו גיור אלטרנטיבי

נספחים

אף פעם לא שקלו גיור

כן

האם תסכים לעבור גיור אורתודוקסי הכולל את הדברים הבאים:
לגברים  -ברית מילה ,לנשים  -טבילה במקווה ,הצהרה על אי-עבודה בשבת,
שמירה על כשרות ובקיאות במסורת היהודית?
77%

27%

23%

20%
13%

לא

30%

6%

רוצה להבין יותר לעומק
אף פעם לא שקלו גיור

4%

מוכן לשקול

כן

שקלו או התחילו גיור ,או עברו גיור אלטרנטיבי
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א .3.ממצאים :ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה
הגדרות
המגזר הציבורי — המגזר האחראי על מתן שירותים לתושבים על ידי המדינה והרשויות
המקומיות.
שירות המדינה — חלק מהמגזר הציבורי .כולל את משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
מצב תעסוקתי
האם אתה עובד כיום?
מהי הפעילות המקצועית העיקרית שלך?
אחוז מכלל המדגם
()N=903
עובד ,כשכיר

75%

סטודנט במסלול מלא

8%

מובטל ,מחפש עבודה ,בחל״ת

7%

עובד ,כעצמאי (כולל פרילנס)

5%

בשירות סדיר בצבא

2%

עקר בית

1%

אחר

2%

לא מעוניין לענות

1%

כמעט שלושה רבעים מהישראלים דוברי הרוסית בגיל  44-18מועסקים כשכירים .מתוכם
 68%במגזר הפרטי 29% ,במגזר הציבורי ו־ 3%במגזר השלישי.
 25%מעובדי המגזר הציבורי מועסקים במערכת הבריאות 18% ,במערכת החינוך15% ,
בכוחות הביטחון 10% ,ברשויות המקומיות 4% ,במוסדות להשכלה גבוהה ו־ 23%במוסדות
ובמשרדים אחרים.
כשליש ( )32%מכלל השכירים בסקר מועסקים בתחום ההייטק או הביוטק .שיעור עובדי
ההייטק והביוטק במגזר הפרטי הוא  ,39%ובמגזר הציבורי .17%
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בעבודה העיקרית שלך ,באיזה מגזר כלכלי אתה עובד?
שכיריםN=657 ,

3%

במגזר הפרטי
במגזר הציבורי

29%

במגזר השלישי
לא מעוניין לענות

68%

נספחים

איפה אתה עובד במגזר הציבורי?
עובדי המגזר הציבוריN=190 ,

25%
23%
18%
15%
10%
5%

לא מעוניין
לענות

4%

במקום
אחר

באוניברסיטה /ברשות
מקומית/
במכללה
בעירייה

בכוחות
הביטחון

במשרד
החינוך/
במערכת
החינוך

במשרד
הבריאות/
במערכת
הבריאות
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שיעור המועסקים בהייטק ובביוטק לפי מגזר כלכלי
שכיריםN=657 ,

68%

32%

כלל השכירים
לא מעוניין לענות

61%
82%

39%
17%
מועסקים במגזר הפרטי
עובד בתחום אחר

מועסקים במגזר הציבורי

עובד בתחום ההייטק או הביוטק

מאפייני המועסקים במגזר הציבורי ובשירות המדינה
המאפיינים הדמוגרפיים בעלי הקשר חזק ביותר לסיכוי לעבוד במגזר הציבורי הם רמת
ההשכלה ורמת הדתיות .בעלי תואר מתקדם (שני או שלישי) עובדים בשיעורים גדולים
יותר במגזר הציבורי ( 40%לעומת  29%בממוצע בכלל המדגם) ובמגזר השלישי (7%
לעומת  3%בממוצע) .רק  52%מבעלי התארים המתקדמים עובדים במגזר הפרטי ,לעומת
 68%בקרב כלל המדגם.
פילוח לפי משתנה הדת מראה שחילונים נוטים יותר לעבוד במגזר הפרטי בהשוואה לאלה
שמגדירים את עצמם כמסורתיים ,דתיים או חרדים 70% .מהחילונים עובדים בחברות
פרטיות (לעומת  59%בקרב אנשים דתיים ברמות שונות) ,ורק  26%מהמועסקים החילונים
עובדים במגזר הציבורי (לעומת  40%בקרב דתיים ברמות שונות).
 14%מכלל המדגם עובדים כיום בשירות המדינה ,ו־ 13%נוספים עבדו בעבר ואינם עובדים
בו כיום 41% .מהמרואיינים מעולם לא עבדו בשירות המדינה אבל שקלו לעבוד שם,
ו־ 30%מעולם לא עבדו בשירות המדינה וגם לא שקלו את האפשרות הזאת.
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בעבודה העיקרית שלך ,באיזה מגזר כלכלי אתה עובד?
שכיריםN=657 ,
כלל השכירים 3%

29%

השכלה תיכונית 1%

68%

28%

השכלה על-תיכונית 4%

71%

22%

תואר ראשון 1%

75%

27%

תואר שני/שלישי

72%

7%

40%

חילוני 3%

52%

26%

מסורתי/דתי/חרדי 1%

70%

40%

100%

90%

80%

70%

50%

60%

במגזר השלישי

40%

30%

במגזר הציבורי

20%

במגזר הפרטי

10%

0%

נספחים

לא מעוניין לענות

59%

עבדת אי פעם בשירות המדינה?
כלל המדגםN=903 ,

2%

אני עובד כיום בשירות המדינה

14%

עבדתי בעבר ,אך אני לא עובד בו כיום
לא עבדתי מעולם בשירות המדינה,
אך פעם שקלתי לעבוד
לא עבדתי מעולם בשירות המדינה
וגם לא שקלתי לעבוד

30%

13%

לא מעוניין לענות

41%
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בהמשך לממצאים הקודמים המצביעים על קשר חיובי מובהק בין רמת ההשכלה לבין
שיעור המועסקים במגזר הציבורי כולו ,נמצא קשר חיובי דומה בין רמת ההשכלה לבין
שיעור המועסקים בשירות המדינה .כמעט רבע ( )23%מבעלי תואר מתקדם (שני או
שלישי) עובדים בשירות המדינה ,לעומת פחות מ־ 10%בקרב בעלי השכלה תיכונית.
שיעור עובדים בשירות המדינה לפי רמת השכלה
23%

13%
11%
9%

תואר שני/שלישי

תואר ראשון

השכלה על-תיכונית

השכלה תיכונית

עם זאת ,שלא כמו המצב בכלל המגזר הציבורי ,לא נמצאו הבדלים ניכרים בשיעור
העובדים כיום בשירות המדינה הקשורים לזהות הדתית .השיעור עומד על  14%-13%הן
בקרב חילונים הן בקרב מסורתיים ,דתיים וחרדים.
קידום בעבודה
יותר ממחצית מכלל השכירים בסקר ( )59%מגדירים את הדרג שלהם בעבודה כדרג
ביניים .כ־ 30%עובדים בתפקידים מתחילים/זוטרים ,ו־ 9%מגדירים את עצמם כבכירים.
אחוז הבכירים משתנה בהתאם למגזר הכלכלי 12% :מהישראלים דוברי הרוסית שעובדים
במגזר הציבורי מגדירים את עצמם כבכירים ,לעומת  7.6%במגזר הפרטי .בקרב העובדים
בשירות המדינה אחוז הבכירים גבוה יותר ,ועומד על .14%
בפילוח לפי גילים אפשר לראות תופעה מעניינת .במגזר הפרטי נמצאה עלייה מובהקת
בשיעור הבכירים במקביל לעלייה בגיל 3% :בכירים בקבוצה של צעירים בני ,34-18
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לעומת  11%בקבוצת הגיל  .44-35במגזר הציבורי לא נמצאו הבדלים בולטים בשיעור
הבכירים בין שתי קבוצות הגיל 10% :מהצעירים בני  34-18מגדירים את התפקיד שלהם
כבכיר ,בהשוואה ל־ 14%בקרב בני .44-35
מה הדרג שלך בעבודה? לפי מגזר כלכלי
שכיריםN=657 ,
9%

כלל השכירים

8%

במגזר הפרטי

59%

31%

63%

28%

במגזר הציבורי

12%

51%

35%

עובד כיום
בשירות המדינה

14%

50%

34%

נספחים

לא מעוניין לענות

דרג בכיר

דרג ביניים

דרג מתחיל/זוטר

מה הדרג שלך בעבודה?
שכיריםN=657 ,

במגזר הציבורי

44-35

62%

14%

במגזר הפרטי

34-18

10%

44-35

11%

3% 34-18

לא מעוניין לענות

21%
54%

35%
69%
57%

דרג בכיר

20%
39%

דרג ביניים

דרג מתחיל/זוטר
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המשתתפים שמועסקים כשכירים התבקשו להעריך את המידה שבה הם מעוניינים להתקדם
בעבודה ,וגם את הסיכוי שלהם להתקדם ,לפי סולם של  ,7-1כאשר  = 1בכלל לא ,ו־= 7
במידה רבה מאוד.
באיזו מידה אתה רוצה להתקדם למשרה בכירה?
דרג בסולם של  ,7–1כאשר  = 1בכלל לא ו־ = 7במידה רבה מאוד
מגזר כלכלי

הדרג בעבודה

אחוז
מכלל
המדגם

המגזר
הפרטי

המגזר
הציבורי

מתוכו:
שירות
המדינה

דרג
דרג
מתחיל/
ביניים
זוטר

קבוצת גיל

דרג
בכיר

-18
24

-25
34

-35
44

3-1

18%

19%

14%

12%

23%

18%

־

־

15%

20%

4

16%

15%

19%

19%

18%

15%

־

־

15%

17%

7-5

66%

66%

68%

70%

59%

67%

־

־

70%

63%

סך הכול N

657

447

190

121

200

389

58

51

252

354

ממוצע

5.0

5.0

5.2

5.3

4.8

5.0

5.8

4.9

5.2

4.9

להערכתך ,מהו הסיכוי שלך להתקדם למשרה בכירה?
דרג בסולם של  ,7–1כאשר  = 1בכלל לא ו־ = 7גבוה מאוד
מגזר כלכלי

קבוצת גיל

הדרג בעבודה

אחוז
מכלל
המדגם

המגזר
הפרטי

המגזר
הציבורי

מתוכו:
שירות
המדינה

3-1

30%

30%

28%

29%

48%

4

21%

20%

23%

23%

21%

22%

7-5

49%

50%

49%

48%

31%

54%

־

סך הכול N

657

447

190

121

200

389

58

51

ממוצע

4.3

4.3

4.4

3.6

4.5

5.6

5.1

4.3

דרג
בכיר

-18
24

-25
34

-35
44

דרג
דרג
מתחיל /ביניים
זוטר
24%

־

־

29%

32%

־

־

22%

20%

־

49%

48%

252

354

4.2

4.3

באופן כללי ,שני שלישים ( )66%מהשכירים נתנו ציון גבוה (מ־ 5עד  )7לרצון שלהם
להתקדם ,ורק פחות מחצי ( )49%גם העריכו את הסיכוי שלהם להתקדם כגבוה (מ־ 5עד
 .)7הדירוג הממוצע של רצון להתקדם בעבודה הוא  5.0לעומת הסיכוי להתקדם בעבודה —
 4.3בממוצע .עובדי המגזר הציבורי ככלל ,ועובדי שירות המדינה בפרט ,מגלים רצון
להתקדם במידה גבוה מעט מהממוצע :דירוג ממוצע של  5.2ו־ 5.3בהתאמה .צעירים בני
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 34-25מעוניינים יותר להתקדם בהשוואה למבוגרים יותר ,בני ( 44-35ממוצע  5.2לעומת
 .)4.9ככל שהדרג בעבודה עולה ,גם הרצון להמשיך להתקדם עולה :מ־ 4.8בממוצע בקרב
המתחילים ל־ 5.8בקרב הבכירים.
בניגוד להבדלים הניכרים ברצון להתקדם ,ההערכה של הסיכוי להתקדם לא משתנה באופן
מובהק בין המגזרים ,אך נמצאו הבדלים הקשורים לדרג התפקיד .מי שנמצא בדרג ביניים
מאמין יותר שיוכל להתקדם בעבודה בהשוואה לעובדים בדרגים מתחילים/זוטרים54% :
מהעובדים בדרגי הביניים העריכו את הסיכוי להתקדם כגבוה (מ־ 5עד  )7לעומת רק
 31%בקרב העובדים בדרגים המתחילים .לא נמצאו הבדלים ברצון להתקדם בפילוח לפי
גילים ,אלא רק ברמת הדרג :בקרב הנמצאים בדרג ביניים ,מי שצעיר יותר גם מעריך את
הסיכויים שלו להתקדם כגבוהים יותר :רק  19%מבני  34-25נותנים דירוג נמוך (מ־ 1עד
 )3לסיכוי להתקדם ,לעומת  28%בקבוצת הגיל .44-35

נספחים

נוסף על כך ,בקרב מי שלא הגיע לתפקיד בכיר (מגדיר את דרגתו כמתחיל או ביניים)
קיים הבדל מובהק בין דורות העלייה .מי שעלה לארץ (דור ראשון) נותן לסיכוי שלו
להתקדם בעבודה ציון גבוה ( )7-5רק ב־ 45%מהמקרים .לעומת זאת ,ילידי הארץ (דור
שני) אופטימיים יותר לגבי סיכויי הקידום בעבודה 54% :מהם נותנים ציון מ־ 5עד .7
גורם נוסף שמשפיע על הערכת הסיכוי לקידום בעבודה הוא תעסוקה בתחום ההייטק או
הביוטק .הסיכוי לקידום שמוערך על יד העובדי מקבוצה זו הוא  4.5בממוצע ,לעומת 4.2
אצל שכירים שעובדים בתחומים אחרים.
להערכתך ,מהו הסיכוי שלך להתקדם למשרה בכירה?
דרג בסולם של  ,7–1כאשר  = 1בכלל לא ,ו־ = 7גבוה מאוד
אחוז
מכלל
המדגם

דרג מתחיל/
זוטר

דרג ביניים

דרג מתחיל/
זוטר או דרג
ביניים

האם אתה עובד
בתחום ההייטק
או הביוטק?

-25
34

-35
44

-25
34

-35
44

דור
ראשון

דור
שני

כן

לא

3-1

30%

45

*57

19

28

33

25

21

34

4

21%

23

*18

24

21

22

22

26

18

7-5

49%

32

*24

57

51

45

54

52

48

סך הכול N

657

107

68

130

238

488

101

190

462

ממוצע

4.3

3.8

3.2

4.6

4.3

4.1

4.5

4.5

4.2

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה
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עמדות כלפי שירות המדינה
כלל המשתתפים התבקשו לומר באיזו מידה הם מסכימים עם היגדים שונים בקשר לעבודה
בשירות המדינה.
באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
כלל המדגםN=903 ,
בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בשירות המדינה
בתפקיד בכיר בשירות המדינה יש יוקרה
בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בעבודה באופן כללי
עבודה בשירות המדינה נותנת אפשרות להשפיע

13%

11%
17%
21%

הייתי רוצה שהילדים שלי יעבדו בשירות המדינה

32%

47%

21%

41%

26%
49%

45%

תפקיד בכיר בשירות המדינה לא מתגמל כלכלית

53%

23%

24%

אני מכיר אנשים שהצליחו להגיע למשרה בכירה בשירות המדינה

61%

19%

אני רוצה לעבוד בשירות המדינה

7-5

63%

20%

32%

4

76%

15%
25%

36%
30%

3-1

העמדה שקיבלה את התמיכה החזקה ביותר היא ״בלי קשרים קשה להתקדם למשרה
בכירה בשירות המדינה״ .יותר משלושה רבעים ( )76%מכלל המדגם מסכימים עם ההיגד
הזה (במידה מ־ 5עד  ,)7ורק  11%לא מסכימים ( .)3-1אחוז המסכימים עם היגד זה גבוה
במיוחד ( )81%בקרב משתתפים שמעולם לא עבדו בשירות המדינה ,אך פעם שקלו את
האפשרות הזאת.
 61%מכלל המדגם מסכימים גם ש״בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בעבודה
באופן כללי״ ,אולם  21%מהמשתתפים אינם סבורים כך .התחושה הזאת חזקה יותר אצל
מי שעובד בשירות המדינה כיום ,וגם אצל מי ששקל בעבר לעבוד בשירות המדינה (אבל
לא עשה זאת) .עובדי תחום ההייטק והביוטק נוטים להסכים פחות עם האמירה שבלי
קשרים קשה להתקדם.
ההיגד ״בתפקיד בכיר בשירות המדינה יש יוקרה״ קיבל תמיכה של  63%מהמשתתפים,
ורק  17%לא מסכימים איתו .צעירים בני  34–25הסכימו פחות עם אמירה זו לעומת בני
 .44-35כך גם בעלי תואר ראשון (לעומת בעלי רמת השכלה אחרת) ,ועובדי תחום ההייטק
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והביוטק לעומת שכירים אחרים .ההבדל הבולט יותר לגבי האמירה נמצא בהשוואה לפי
הניסיון בשירות המדינה; רק  47%מאלה שעבדו בשירות המדינה בעבר (וכבר לא עובדים
כיום) חושבים שבתפקיד בכיר בשירות המדינה יש יוקרה ,לעומת  55%בקרב המשתתפים
שאף פעם לא שקלו את האפשרות 64% ,בקרב עובדי שירות המדינה כיום ,ו־ 73%בקרב
אנשים שמעולם לא עבדו בשירות המדינה ,אבל פעם הייתה להם שאיפה כזו.
יותר ממחצית ( )53%מהמשתתפים חושבים ש״עבודה בשירות המדינה נותנת אפשרות
להשפיע״ .קרוב לרבע ( )24%לא מאמינים בכך .גברים נוטים יותר להאמין שעבודה
בשירות המדינה נותנת אפשרות להשפיע ( 57%עם מידת הסכמה  7-5לעומת  48%אצל
נשים) .חילונים מאמינים פחות בכוח ההשפעה של שירות המדינה ( 51%לעומת  59%בקרב
דתיים ברמות שונות) .בדומה ליוקרה של תפקיד בכיר בשירות המדינה ,גם אפשרות
להשפעה מקבלת פחות תמיכה בקרב בעלי תואר ראשון ,עובדי תחום ההייטק והביוטק,
ומי שמעולם לא שקל לעבוד בשירות המדינה .מעניין לציין שמי שעלה לארץ אחרי שנת
 2000נוטה להאמין מעט יותר באפשרות להשפיע דרך שירות המדינה ,בהשוואה לעולים
ותיקים יותר.

נספחים

רצון לעבוד בשירות המדינה ורצון שהילדים יעבדו בשירות המדינה מאפיין פחות ממחצית
מהמשתתפים בסקר ,אבל אחוז המסכימים עם ההיגדים ״אני רוצה לעבוד בשירות
המדינה״ ו־״הייתי רוצה שהילדים שלי יעבדו בשירות המדינה״ ( 47%ו־ 41%בהתאמה)
בכלל המדגם עדיין גבוה יותר מאחוז הלא מסכימים עם היגדים אלה ( 32%לא מסכימים
עם שני ההיגדים) .בקרב אנשים שעובדים במגזר הציבורי או עבדו בו בעבר ,בקרב
בני  44-35ובקרב תושבי מחוז צפון ודרום — נמצא שיעור גבוה במיוחד של משתתפים
שהביעו רצון לעבוד בשירות המדינה .ביחס לממוצע ,משתתפים חילונים הביעו פחות
רצון כזה ,וכך גם בעלי תואר ראשון.
ניתוח המתאם מלמד שרמת הקשר בין השאיפה לעבוד בשירות המדינה לרצון בעבודה
כזאת עבור הילדים הוא הגבוה ביותר מבין ההיגדים ברשימה (מקדם המתאם .)0.7
כלומר ,באופן כללי אחוז גבוה מהאנשים שרוצים לעבוד בשירות המדינה ,היו רוצים שגם
ילדיהם שלהם יעבדו בתפקיד כזה.
כמעט מחצית מהמשתתפים ( )49%לא מסכימים עם ההיגד ״אני מכיר אנשים שהצליחו
להגיע למשרה בכירה בשירות המדינה״ ,ורק  36%הסכימו עימו במידה כזו או אחרת.
אחוז המסכימים גבוה יותר בקרב גברים ,בני  ,44-35אקדמאים בעלי תארים מתקדמים,
עובדי המגזר הציבורי בכלל ושירות המדינה בפרט ,וגם בקרב בעלי דרג ביניים או
בכיר (לעומת עובדים מתחילים) .אפשר לראות את ההבדל בין מחוז שיעור המכירים
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בכירים גבוה יחסית בקרב תושבי מחוז צפון ( )40%ונמוך יחסית בקרב תושבי מחוז דרום
(.)28%
ההיגד ״תפקיד בכיר בשירות המדינה לא מתגמל כלכלית״ לא קיבל תמיכה רבה; רק
 30%מכלל המשתתפים מסכימים עם המשפט ,ומנגד  45%לא מסכימים .כלומר ,הישראלים
דוברי הרוסית שהשתתפו בסקר נוטים להאמין שתפקיד בכיר בשירות המדינה מתגמל
כלכלית .ההיגד קיבל תמיכה רבה יותר בקרב הוותיקים שהגיעו לארץ בשנים 1991-1989
( 35%מסכימים) ובקרב הדור הראשון לעלייה ( )31%ופחות בקרב הדור השני (.)24%
מעניין לראות שההסכמה ניכרת יותר אצל מי שמכיר את התחום מקרוב 41% :מעובדי
המגזר הציבורי חושבים שתפקיד בכיר בשירות המדינה לא מתגמל כלכלית ,לעומת 29%
בקרב מועסקים במגזר הפרטי .כמו כן ,אחוז הסוברים כך גבוה יחסית בקרב אלה שעבדו
בעבר בשירות המדינה ( )44%ובקרב עובדי שירות המדינה בהווה (.)40%
חסמים לייצוג הולם ופתרונות אפשריים
המשתתפים בסקר שמעולם לא עבדו בשירות המדינה התבקשו להצביע על הסיבות לכך.
למה לא ניסית להתקבל לעבודה בשירות המדינה?
כל מי שמעולם לא עבד בשירות המדינהN=665 ,
45%

לא כל כך נחשפתי למשרות בשירות המדינה

25%

אין משרות שמתאימות להכשרה או ליכולות שלי

22%

המשרות הטובות פתוחות רק למי שכבר עובדים בשירות המדינה

18%

השכר נמוך

16%

ניסיתי להתקבל ולא הצלחתי

16%

אין סיבה מיוחדת

9%

אני לא מאמין בשירות המדינה .הוא מקום מושחת ,לא מתפקד ולא מעניין
מי שאני מכיר שעובד בשירות המדינה לא מרוצה מהעבודה שם

5%

עבודה בשירות המדינה לא מאפשרת השפעה על החברה הישראלית

2%

לא מעוניין לענות

2%

הסיבה הנפוצה ביותר הייתה ״לא כל כך נחשפתי למשרות בשירות המדינה״ — 45%
ציינו סיבה זו ,ובשיעורים גבוהים יותר בקרב אנשים שאינם חילונים ,בקרב עובדים
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במגזר הפרטי (לעומת מועסקים במגזר הציבורי) ,ובקרב העובדים בתחומים שאינם
הייטק או ביוטק.
הסיבה השנייה ,בפער גדול מן הסיבה הראשונה ,הייתה ״אין משרות שמתאימות להכשרה
שלי״ —  25%ציינו סיבה זו .מועסקים במגזר הפרטי ציינו את הסיבה הזו בשיעור גבוה
פי שניים בהשוואה למועסקים במגזר הציבורי ( 26%לעומת  .)13%שיעור המצביעים על
סיבה זו גבוה במיוחד בקרב העולים החדשים יותר ,שהגיעו אחרי שנת .36% — 2000
במקום השלישי נמצאת הסיבה ״המשרות הטובות פתוחות רק למי שכבר עובדים
בשירות המדינה״ —  22%מהמשתתפים ציינו אותה .אנשים שמעולם לא עבדו בשירות
המדינה אך שקלו זאת בעבר בחרו בתשובה זו בשכיחות יותר גבוהה מהממוצע באופן
מובהק ( .)30%הסיבה הזאת גם אופיינית לעובדים בתחומים שאינם הייטק או ביוטק
( 26%לעומת .)12%

נספחים

 18%מהמשתתפים ציינו את הסיבה ״השכר נמוך״ .הסיבה הזאת יותר בולטת אצל
אקדמאים ,אצל עולים ותיקים שהגיעו לישראל בשנים  1991-1989ואצל עובדי תחום
ההייטק או הביוטק.
 16%הצביעו על הסיבה ״ניסיתי להתקבל אבל לא הצלחתי״ .ושיעורם היה גבוה יותר
בקרב בני  44-35ובקרב בעלי תארים מתקדמים (שני או שלישי) ,ונמוך יותר בקרב עולים
שהגיעו אחרי שנת .2000
רק  9%השיבו כי הם ״לא מאמינים בשירות המדינה ,וחושבים שהוא מקום מושחת,
לא מתפקד ולא מעניין״ .חשוב לציין שבשאלה על הסיבות לאי־עבודה בשירות המדינה
ניתן היה לבחור כמה תשובות ,ולמרות זאת רוב המשתתפים לא בחרו בסיבה זו .חוסר
אמון בשירות המדינה נזכר מעט יותר על ידי גברים ( ,)12%דור שני של ישראלים דוברי
רוסית ( ,)15%ועובדי הייטק או ביוטק (.)12%
שאלה נוספת עסקה בהיכרות עם התוכנית ״צוערים לשירות המדינה״ .קרוב לשני
שלישים מכלל המדגם ( )66%לא מכירים את התוכנית 10% .מכירים אבל אמרו ש״תוכניות
כאלה לא מעניינות אותם״ ,ו־ 18%נוספים מכירים אבל לא השתתפו מסיבות אחרות3% .
ניסו להתקבל ולא הצליחו 1% ,התקבלו אך בסוף לא השתתפו ,ורק  1%השתתפו בתוכנית.
ניתן למצוא כמה הבדלים מעניינים במידת ההיכרות של המשתתפים לפי מאפיינים
שונים.
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שיעור המשיבים ”אני לא מכיר את התוכניות של צוערים לשירות המדינה“
כלל המדגםN=903 ,
66%

כלל המדגם

62%

גברים
נשים
24-18
34-25
44-35

75%

66%
64%
64%

תל אביב
דרום
1991-1989
1999-1992
+2000

59%

71%

66%
70%

דור ראשון
דור שני

64%

תיכונית
על-תיכונית
תואר ראשון
תואר שני או שלישי

64%

במגזר הפרטי
במגזר הציבורי

70%

75%
72%

51%
55%

80%

73%

מהנתונים עולה כי התוכנית מוכרת לגברים יותר מאשר לנשים באופן מובהק (רק 62%
מהגברים טוענים שהם לא מכירים את התוכנית לעומת  70%בקרב נשים) .בני  24-18שמעו
על התוכנית הרבה פחות מקבוצות הגיל המבוגרות יותר ( 75%לא מכירים לעומת  65%בקרב
המבוגרים יותר) .מבחינה גאוגרפית בולטים שני מחוזות :בדרום ההיכרות עם התוכנית
נמוכה מהממוצע ( 71%לא מכירים) ,ובתל אביב מעט גבוהה מהממוצע ( 64%לא מכירים).
ההיכרות עם התוכנית עולה ביחד עם הוותק בארץ .ככל ששנת העלייה מוקדמת יותר ,כך
אחוז ההיכרות עם התוכנית גבוה יותר 70% :מדוברי הרוסית שעלו אחרי שנת  2000לא
שמעו על התוכנית ,לעומת  59%בקרב עולי השנים  .1991-1989דור שני של ישראלים דוברי
רוסית מכיר פחות את התוכנית (אולי תוצאה של המגמה שקשורה לגיל שראינו קודם).
בחלוקה לפי רמת ההשכלה רואים שבעלי תארים מתקדמים הם המודעים ביותר לקיום
התוכנית ,ולמרות זאת יותר ממחציתם ( )51%לא שמעו עליה .ההיכרות עם התוכנית בקרב
בעלי השכלה על־תיכונית (שאינה אקדמית) היא הנמוכה ביותר 80% :מתוכם לא שמעו עליה.
המועסקים במגזר הציבורי מכירים את התוכנית קצת יותר מהמועסקים בחברות פרטיות,
ולמרות זאת  55%טוענים שלא שמעו עליה.
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בשלב הבא התבקשו המשתתפים לבחור מתוך רשימה שלושה פתרונות שיכולים לסייע
לישראלים דוברי רוסית להצטרף לשירות המדינה.
לפי דעתך ,מה יכול לסייע לדוברי רוסית להצטרף לשירות המדינה?
כלל המדגםN=903 ,
44%

העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של דוברי רוסית בשירות המדינה

43%

הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי הרוסית
37%

הזדמנויות לקבל מידע על שירות המדינה וליצור קשרים עם עובדים
הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית

35%

העלאת השכר ההתחלתי

33%

הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה הישראלית וליצור איתם קשרים

26%

העלאת השכר בתפקידים בכירים

13%

עזרה אחרת
לא מעוניין לענות

6%
3%

נספחים

הפתרון שקיבל את התמיכה החזקה ביותר הוא ״העלאת המודעות בקרב מנהלים
לחשיבות השילוב של דוברי רוסית בשירות המדינה״ —  44%מן המשתתפים ציינו
אותו .בעלי השכלה תיכונית מצביעים על הפתרון הזה באחוז גבוה יותר של המקרים
( )54%בהשוואה לבעלי השכלה על־תיכונית ואקדמית .מי שעבד בשירות המדינה בעבר
ואינו עובד בו כיום פחות מאמין בפתרון הזה (רק  36%מהמשתתפים בקבוצה זו ציינו
אותו).
ההצעה ל״הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי הרוסית״ קיבלה כמעט
אותה כמות של קולות המשתתפים כמו העלאת המודעות בקרב מנהלים לשילוב של דוברי
רוסית בשירות המדינה —  .43%הפתרון של הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי
רוסית פופולרי יותר בקרב בעלי השכלה תיכונית או על־תיכונית ( 49%ו־ 51%בהתאמה,
לעומת  40%בקרב בעלי תואר ראשון ורק  33%בקרב בעלי תארים מתקדמים) .מי שמעולם
לא עבד בשירות המדינה אך שקל לעשות זאת ,בחר באפשרות הזאת בשכיחות קצת יותר
גבוהה מהממוצע (.)49%
במקום השלישי נמצא הפתרון ״הזדמנויות לקבל מידע על שירות המדינה ,להכיר
עובדים ומקושרים לשירות המדינה וליצור איתם קשרים״ ,שקיבל תמיכה של  37%מכלל
הישראלים דוברי הרוסית ,ושל  51%בקרב בעלי תארים מתקדמים (שני או שלישי).
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את ההצעה ״הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית״ ציינו 35%
מהמשתתפים ,בלי הבדלים מובהקים בין הקבוצות.
ההצעה ״העלאת השכר ההתחלתי״ קיבלה מעט פחות תמיכה ( .)33%ההצעה הזו זכתה
לתמיכה משמעותית יותר מצד בעלי תואר אקדמי (ראשון ,שני או שלישי) וכן מצד בעלי
ניסיון עבודה בשירות המדינה (כיום או בעבר).
 26%מהמשתתפים מצביעים על ההצעה ״הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה
הישראלית וליצור איתם קשרים״ ,ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות .מי שאף פעם
לא שקל לעבוד בשירות המדינה נטה מעט פחות לציין את האפשרות הזאת.
ההצעה ״העלאת שכר הבכירים״ קיבלה תמיכה של  13%מן המשתתפים בלבד .מי שאף
פעם לא חשב לעבוד בשירות המדינה מוצא עוד פחות טעם בפתרון הזה :רק  8%מהם
בחרו הצעה זו (לעומת  16%בקרב עובדי שירות המדינה כיום ,ו־ 18%בקרב עובדי שירות
המדינה לשעבר).
לאחר שהמשתתפים נשאלו אילו פתרונות יוכלו לסייע לישראלים דוברי רוסית להתקדם
בעבודה ,הם התבקשו לציין גם את הפתרונות שיסייעו להם עצמם להתקדם במקום
העבודה הספציפי שלהם.
מה יכול לסייע להתקדם בעולם העבודה?
כלל המדגםN=903 ,
הזדמנויות לקבל מידע על מסלולי קידום וליצור קשרים עם עובדים

42%

העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של דוברי רוסית

41%

21%

הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית

37%

18%

36%
34%

הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה הישראלית וליצור איתם קשרים
9%

דרך אחרת
לא מעוניין לענות

מה יכול לסייע לך להתקדם בעבודה שלך?
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48%

24%

הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי רוסית

2%

50%

28%

7%

מה יכול לסייע לדוברי רוסית להתקדם בעולם העבודה?

מהתשובות ניתן לראות שכל הפתרונות המוצעים צוינו בשיעור גבוה יותר כאשר השאלה
הייתה כללית ולא אישית וספציפית.
מחצית ( )50%מהמשתתפים טענו כי ״הזדמנויות לקבל מידע על מסלולי קידום ,להכיר
עובדים בתחום וליצור איתם קשרים״ יכולות לסייע לישראלים דוברי רוסית להתקדם
בעולם העבודה .ההצעה הזו קיבלה הכי הרבה קולות גם כפתרון אישי ,אולם באחוזים
נמוכים יותר (.)42%
בהצעות האחרות לפתרונות אפשריים נרשם פער גדול עוד יותר בין תפיסת הפתרון כמסייע
באופן כללי לתפיסתו כמסייע באופן אישי ,למעט הפתרון ״הזדמנויות להכיר בכירים
ומשפיעים בחברה ישראלית וליצור איתם קשרים״ ,אשר קיבל תמיכה ניכרת גם באופן
כללי ( )36%וגם באופן אישי (.)34%
 18%ממשתתפי הסקר השיבו שיש דרך אחרת ,שלא הוזכרה ברשימה ,שיכולה לסייע להם
להתקדם בעבודה באופן אישי ,לעומת  9%שהשיבו באופן זה בשאלה הכללית.

נספחים

מבחינה גאוגרפית קיימת שונות בין תושבי המחוזות ביחס להצעה ״העלאת המודעות
בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של ישראלים דוברי רוסית״ .ההצעה הזאת ,כפתרון
אישי ,קיבלה תמיכה רבה יותר במחוזות חיפה והצפון ( 61%ו־ ,)59%בהשוואה לתושבי
מחוזות הדרום והמרכז ( 41%ו־ .)46%כמו כן ,עולים ותיקים יותר נטו פחות לציין את
ההצעה הזאת כפתרון אישי בהשוואה לעולים חדשים יותר ( 19%בקרב העולים בשנים
 1991-1989לעומת  30%בקרב העולים משנת  2000והלאה).
בחלוקה לפי רמת ההשכלה נמצא כי באופן כללי בעלי השכלה תיכונית ועל־תיכונית
נוטים לתמוך בפתרונות מהרשימה שהצענו יותר מאשר משתתפים בעלי תואר אקדמי.
הם מצביעים על העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של ישראלים דוברי
רוסית ,על הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לישראלים דוברי רוסית ועל הפסקת
תחושת האפליה כלפי מועמדים ישראלים דוברי רוסית בתור פתרונות כלליים בשכיחות
גבוהה יותר מהאקדמאים .שלושת הפתרונות האלה ,ביחד עם ההצעה להזדמנויות לקבל
מידע על מסלולי קידום ,להכיר עובדים בתחום או במקצוע הרלוונטי וליצור איתם קשרים,
מוזכרים גם כפתרון אישי ,במידה משמעותית יותר לעומת בעלי תארים.
לעומת זאת ,בעלי השכלה אקדמית ציינו יותר שיש דרכים אחרות שלא הוזכרו שיכולות
לעזור להם בקידום במקום עבודה באופן אישי .הדבר נכון גם ביחס למי שלא מעולם לא
עבד בשירות המדינה וגם לא שקל לעבוד בו .משתתפים אלה מוצאים פחות פתרונות
שיכולים לסייע להם בתוך הרשימה שנתנו.

83

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

ב .סקר קשישים
סקר טלפוני שנערך בקרב ישראלים דוברי רוסית בגילי  60ומעלה ,ועסק במיצוי זכויות.
הסקר נערך ברוסית ,וכלל מדגם מייצג של  250ישראלים דוברי רוסית שעלו מברית
המועצות לשעבר בין השנים  ,2020-1989וכיום הם בני  60ומעלה .הסקר נערך על ידי
חברת מדגם בחודש יוני .2021

ב .1.אוכלוסיית הסקר — מאפיינים דמוגרפיים
 המדגם כלל ישראלים דוברי רוסית שעלו לארץ החל משנת  56% .1989מהמשתתפים
עלו לארץ בשנים  38% ,1991-1989עלו בין השנים  1999-1992ו־ 6%עלו החל משנת
.2000
 37% עלו לארץ מרוסיה 33% ,עלו מאוקראינה 20% ,עלו מרפובליקה מזרח אירופית
אחרת ו־ 10%הם יוצאי מרכז אסיה או הקווקז.
 22% מתגוררים במחוז תל אביב 18% ,במחוז ירושלים 16% ,במחוז צפון 13% ,במחוז
דרום 12% ,במחוז יהודה ושומרון 11% ,במחוז מרכז ו־ 9%במחוז חיפה.
 81% מגדירים את עצמם כחילונים 17% ,כמסורתיים ו־ 2.5%כדתיים.
 72% רכשו השכלה אקדמית ,מתוכם  14%הם בעלי תואר ראשון 53% ,בעלי תואר שני
ו־ 6%בעלי תואר שלישי.
 63% רשומים כנשואים במשרד הפנים 36% ,הם בעלי סטטוס גרוש ,פרוד או אלמן2% ,
רווקים ו־ 1%בזוגיות שאינה רשומה במשרד הפנים.
 מבין המשתתפים אשר נמצאים בזוגיות רשומה או שאינה רשומה (סך הכול — 64%
מהמשתתפים) —  99%מהם נמצאים בזוגיות עם יוצא/ת ברית המועצות שלעבר.
 ל־ 93%יש ילדים ,מתוכם  17%מתגוררים עם ילדיהם באותה דירה.
 69% הם פנסיונרים 24% ,עובדים כשכירים ו־ 2%כעצמאים.
 82% העריכו כי רמת ההכנסה שלהם נמוכה מהממוצע בישראל 7% ,העריכו כי רמת
ההכנסה היא מעל הממוצע ,ו־ 6%כמו הממוצע.
 ל־ 56%יש בעלות על דירה בלי משכנתא 12% .יסיימו לשלם משכנתא תוך פחות מ־10
שנים 16% .ענו שאין להם דירה בבעלותם ,ו־ 11%נוספים גרים בדיור ציבורי.
 7% מהמשתתפים מעידים כי אינם יודעים עברית כלל 36% ,מגדירים את רמת השליטה
שלהם בעברית כנמוכה 30% ,מגדירים אותה כבינונית 18% ,כטובה ו־ 9%כטובה
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מאוד .נמצא קשר שלילי מובהק בין רמת השליטה בשפה העברית ובין גיל המשתתפים;
שיעור המשתתפים שאינם יודעים עברית כלל או שרמת השליטה שלהם בעברית
נמוכה עומד על  12%מהמשתתפים בני  ,64-60לעומת שני שלישים מהמשתתפים בני
.+75

ב .2.ממצאים :מיצוי זכויות
חיים בכבוד
המשתתפים בסקר ,דוברי ודוברות רוסית בגילאי  ,+60נשאלו אם הם מצליחים לכסות את
כל ההוצאות החודשיות של משק הבית (מזון ,חשמל ,טלפון וכדומה) 76% .מהם העידו כי
הם מצליחים לכסות את ההוצאות או מצליחים לכסות אותן ללא כל קושי 19% ,העידו כי
הם לא כל כך מצליחים,ו־ 4%העידו כי אינם מצליחים כלל.

100%

25%

27%

24%

51%

47%

53%

19%

17%

4%

8%

כלל המדגם
N=250

לא פנסיונר
*N=55
מצליח ללא כל קושי

31%

26%

49%

53%

20%

18%

20%

2%

3%

פנסיונר
N=195

בני  75ומעלה
N=94

1%

19%
80%

50%

מצליח

60%

40%

19%

לא כל כך מצליח

נספחים

האם אתה מצליח לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית
למזון ,לחשמל ,לטלפון וכדומה?

בני 74-65
N=97

10%
בני 64-60
*N=59

20%

0%

בכלל לא מצליח

* כמות המשתתפים בקבוצה קטנה
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כמו כן ,המשתתפים התבקשו לדרג מ־ 1עד  = 1( 7בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד) את
המידה שבה כלל מקורות ההכנסה שלהם מספיקים לחיים בכבוד.
באיזו מידה כלל מקורות ההכנסה שלך מספיקים לחיים בכבוד?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
לפי קבוצת גיל
100%

56%

51%

59%

80%

58%
60%

21%
23%
כלל המדגם
N=250

21%
25%
16%
בני  75ומעלה
N=94
7-5

4

17%

28%

25%

בני 74-65
N=97

בני 64-60
*N=59

40%
20%
0%

3-1

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה

 56%טענו שההכנסות שלהם מספיקות לחיים בכבוד במידה רבה או רבה מאוד (דירוג
 21% ,)7-5טענו כי ההכנסות מספיקות במידה בינונית ( )4ו־ 23%טענו כי ההכנסות
מספיקות במידה נמוכה ( .)3-1לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הדירוגים בקבוצות הגיל
השונות.
כצפוי ,בהצלבה בין שתי השאלות ניתן לראות שקיים קשר חיובי בין היכולת לכסות
את ההוצאות החודשיות למשק הבית ובין התחושה שמקורות ההכנסה מספיקים לחיים
בכבוד.
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האם אתה מצליח לכסות את כל ההוצאות החודשיות
של משק הבית למזון ,לחשמל ,לטלפון וכדומה?
באיזו מידה כלל מקורות
ההכנסה שלך מספיקים
לחיים בכבוד?
( = 1בכלל לא,
 = 7במידה רבה מאוד)

כלל המדגם
N=250

מצליח ללא
כל קושי
N=63

מצליח
N=129

3–1

23%

6%

17%

55%

4

21%

7%

29%

22%

7–5

56%

87%

54%

23%

לא כל כך
מצליח/
בכלל לא
מצליח
N=56

נספחים

מבדיקת הקשרים בין המשתנים נמצא שהמשתנה שקשור באופן המובהק ביותר לתחושה
שכלל מקורות ההכנסה מספיקים לחיים בכבוד הוא מצב הדיור .בקרב המשתתפים שיש
ברשותם דירה ללא צורך לשלם משכנתא או שגרים בדיור הציבורי 60% ,מעידים כי
מקורות ההכנסה שלהם מספיקים לחיים בכבוד במידה רבה ( )7-5לעומת  44%בקרב
המשתתפים שאין ברשותם דירה או שעדיין משלמים משכנתא.
באיזו מידה כלל מקורות ההכנסה שלך מספיקים לחיים בכבוד?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
לפי מצב הדיור
100%

44%
7-5

80%

60%

4

60%

3-1

18%
40%

23%

39%

20%

16%
יש בבעלותו דירה ,ללא משכנתא/
גר בדיור ציבורי
N=170

אין דירה/משלם משכנתא/
אחר
N=78

0%
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כמו כן ,נמצא קשר בין גיל העלייה לבין הערכת ההכנסה כמספיקה לחיים בכבוד.
באיזו מידה כלל מקורות ההכנסה שלך מספיקים לחיים בכבוד?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
לפי הגיל בזמן העלייה לארץ
100%

58%

80%

48%
59%

60%
7-5
4
3-1

18%

40%

19%

27%

20%

33%
22%

15%
 50ומעלה

49-40

 39ומטה

0%

משתתפים שעלו לארץ בגיל צעיר ( 39ומטה) ובגיל מבוגר ( 50ומעלה) העריכו במידה
גבוהה יותר את יכולתם לחיות בכבוד מהכנסותיהם לעומת המשתתפים שעלו לארץ בגיל
.49-40
מיצוי זכויות — תמונת מצב
בסקר התבקשו המשתתפים להעריך את מידת ההצלחה שלהם במיצוי זכויותיהם ובקבלת
השירותים והקצבאות המגיעים להם.
 83%מהמשתתפים העריכו כי הם מצליחים למצות את זכויותיהם במידה רבה או רבה מאוד
( 10% ,)7-5העריכו כי הם מצליחים למצות במידה בינונית ( )4ו־ 7%העריכו כי הם לא כל
כך מצליחים או לא מצליחים כלל (.)3-1
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באיזו מידה ,לדעתך ,אתה מצליח למצות את הזכויות שלך/
לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
N=250

3-1

7%
10%

4
7-5

83%
ממוצע = 5.7

נספחים

מפילוח הנתונים לפי גיל עלה כי בני קבוצת הגיל המבוגרת חשו יותר הצלחה במיצוי
זכויותיהם —  90%מבני  +75טענו שהם מצליחים למצות את זכויותיהם במידה רבה או
רבה מאוד ,לעומת  80%בקרב בני .64-60
בשאלה נוספת התבקשו המשתתפים לפרט מה הם עושים בפועל כדי לקבל את השירותים
והקצבאות המגיעים להם ,תוך בחירה מתוך רשימה סגורה שהכילה מספר אפשרויות .להלן
התפלגות התשובות:
מה אתה עושה כדי לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך?
כלל המדגם +60
N=250
52%

מגיע בעצמך למשרדים של הגופים שנותנים את השירות או הקצבה

44%

נעזר בקרובי משפחה או חברים

43%

מתקשר בעצמך לגופים שנותנים את השירות או הקצבה )כמו ביטוח לאומי(

41%

מחפש בעצמך מידע באינטרנט וממלא בעצמך טפסים באינטרנט

16%

נעזר בעובדת סוציאלית

11%

מגיע באופן פיזי למוקד סיוע שעוזר לקבל את השירות או הקצבה הקרוב למקום מגוריך
נעזר בגורם בתשלום
דרך אחרת
לא מעוניין לענות

3%
4%
1%
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כמחצית מהמשתתפים ( )52%ציינו כי הם מגיעים באופן פיזי למשרדים הרלוונטיים.
נשים בחרו יותר באפשרות זו —  59%מהנשים בסקר ציינו כי הן מגיעות באופן פיזי
למשרדים ,לעומת  45%מהגברים.
דרכים נוספות שצוינו על ידי למעלה מ־ 40%מהמשתתפים הן :עזרה של קרובי משפחה
וחברים ( ,)44%יצירת קשר טלפוני ( )43%וחיפוש מידע ומילוי טפסים באינטרנט
(.)43%
בני קבוצת הגיל המבוגרת ציינו יותר כי הם נוטים להיעזר בקרובי משפחה או בחברים
(כמחצית מבני  65ומעלה ,לעומת  31%בקרב בני  ,)64-60וכך גם אלה שרמת השליטה
שלהם בשפה העברית נמוכה ( 61%מהמשתתפים שלא שולטים בעברית כלל או ששולטים
ברמה נמוכה ,לעומת  32%בקרב אלה ששולטים בעברית ברמה בינונית ,טובה או טובה
מאוד).
נשים נטו יותר מגברים ליצור קשר טלפוני עם גופים שנותנים את השירות הרלוונטי51% :
מהנשים המשתתפות בסקר בחרו באפשרות זו ,לעומת רק  34%מהגברים .ביחס לחיפוש
ולמילוי טפסים באינטרנט — לא נמצא הבדל מובהק בין המגדרים.
שיעור המשתמשים בטלפון לצורך מיצוי זכויות יורד ככל שהגיל עולה 52% :מבני 64-60
נוהגים לפנות דרך הטלפון לגופים הרלוונטיים לעומת  31%בקרב בני  .+75כך גם לגבי
השימוש באינטרנט 64% :מבני  64-60משתמשים באינטרנט לצורך מיצוי זכויות (חיפוש
מידע ומילוי טפסים) לעומת  25%בקרב קבוצת גיל .+75
גורם נוסף שמשפיע על השימוש בטלפון ובאינטרנט לצורך מיצוי זכויות הוא שליטה
בעברית .בקרב המשתתפים ששולטים בעברית במידה בינונית ,טובה או טובה מאוד53% ,
נוהגים לפנות דרך הטלפון לגופים הרלוונטיים ו־ 55%משתמשים בחיפוש ובמילוי טפסים
באינטרנט ,לעומת  28%ו־ 23%בקרב אלה שאינם מדברים עברית בכלל או מדברים ברמה
נמוכה.
 16%מהמשתתפים נעזרים בעובדת סוציאלית כדי לקבל את השירותים והקצבאות
המגיעים להם .שיעור זה גדל באופן ניכר יחד עם העלייה בגיל —  5%בקרב קבוצת הגיל
 64-60לעומת  30%בקרב קבוצת הגיל  .+75המשתתפים הגברים נוטים יותר להיעזר
בעובדת סוציאלית —  20%מהם ציינו את האפשרות הזאת לעומת  12%בקרב נשים.
 11%מהמשתתפים מגיעים באופן פיזי למוקד סיוע שעוסק במיצוי זכויות ,ו־ 3%נעזרים
בגורם בתשלום.
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כדי לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך ,מה אתה עושה?
כלל
המדגם

סך הכול N

250

מגדר

רמת שליטה
בעברית

גיל

גברים

נשים

בני
-60
64

בני
-65
74

בני
+75

בינונית
עד
טובה
מאוד

נמוכה
או לא
שולט
בכלל
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141

*59

97

94
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121

52%

45%

59%

48%

60%

47%

56%

48%

נעזר בקרובי
משפחה או
בחברים

44%

40%

48%

31%

50%

52%

32%

61%

מתקשר בעצמך
לגופים שנותנים
את השירות או
הקצבה (כמו
ביטוח לאומי)

43%

34%

51%

52%

44%

31%

53%

28%

מחפש בעצמך
מידע באינטרנט
וממלא בעצמך
טפסים באינטרנט

41%

39%

43%

64%

33%

25%

55%

23%

נעזר בעובדת
סוציאלית

16%

20%

12%

5%

14%

30%

10%

23%

מגיע באופן פיזי
למוקד סיוע שעוזר
לקבל את השירות
או הקצבה הקרוב
למקום מגוריך

11%

9%

13%

7%

11%

15%

13%

8%

נעזר בגורם
בתשלום

3%

2%

3%

6%

2%

0%

4%

1%

דרך אחרת

4%

4%

4%

4%

2%

6%

3%

4%

לא מעוניין לענות

1%

2%

1%

0%

1%

3%

2%

1%

נספחים

מגיע בעצמך
למשרדים של
הגופים שנותנים
את השירות או
הקצבה

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה
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המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

שאלה נוספת הייתה — אילו הייתה אפשרות ליצור את הדרך האידיאלית לקבל את
השירותים והקצבאות המגיעים לך ,איך היית מעדיף לפנות לגורמים הרלוונטיים?
האפשרויות לדרכים המועדפות נבחרו מתוך רשימה סגורה ,יחד עם אפשרות לציין ׳דרך
אחרת׳ .כל משיב ציין בממוצע שתי דרכים מועדפות .אף אחת מהאפשרויות ברשימה לא
קיבלה יותר מ־ 50%מהתשובות.
אילו הייתה אפשרות ליצור את הדרך האידיאלית לקבל את השירותים
והקצבאות המגיעים לך ,איך היית מעדיף לפנות לגורמים הרלוונטיים?
כלל המדגם +60
N=250
בטלפון
לקבל מידע דרך האינטרנט
בסיוע של קרובי משפחה או חברים
הגעה למשרדים של הגופים שנותנים את השירות או הקצבה
למלא טפסים דרך האינטרנט
בסיוע של עובדת סוציאלית
בסיוע של מוקד העוזר לקבל את השירות או הקצבה ביישוב שלך
בסיוע משפטי בחינם או מוזל
בסיוע של גורם בתשלום
דרך אחרת
לא מעוניין לענות

45%
40%
33%
30%
22%
16%
12%
11%
4%
2%
1%

 45%מהמשתתפים ציינו כי הדרך האידיאלית היא יצירת קשר טלפוני עם הגופים
הרלוונטיים 40% ,מעדיפים לקבל מידע דרך האינטרנט 22% ,מעדיפים למלא טפסים דרך
האינטרנט 33% ,מעדיפים להיעזר בקרובי משפחה או בחברים 30% ,להגיע למשרדים
באופן פיזי 16% ,להיעזר בעובדת סוציאלית 12% ,מעוניינים בסיוע של מוקד עזרה ביישוב
המגורים 11% ,בסיוע משפטי בחינם או מוזל ו־ 4%בסיוע של גורם בתשלום.
העדיפות ליצירת קשר דרך הטלפון גבוהה בכל קבוצת הגיל ,אך קצת פחות בקרב קבוצת
הגיל  37%( +75לעומת  48%בקרב צעירים יותר) .כמו כן ,נשים העדיפו אינטראקציות
דרך הטלפון מעט יותר מהגברים ( 50%לעומת .)40%
אנשים מקבוצת הגיל  64-60מראים עדיפות מובהקת לשימוש באינטרנט 58% .מבני
קבוצת גיל זו מעדיפים לקבל מידע באינטרנט לעומת  34%בקרב בני  74-65ו־ 28%בקרב
בני  .+75ההבדל בין הקבוצות ניכר עוד יותר ביחס למילוי טפסים באינטרנט 50% :מבני
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 64-60מעדיפים את הדרך הזאת לאינטראקציה עם הגופים הרלוונטיים ,לעומת  8%בקרב
בני .+65
בני  64-60נוטים לרצות פחות להיעזר במשפחה ובחברים :רק  17%ציינו את האפשרות
הזאת כדרך מועדפת למיצוי זכויות ,לעומת  42%בקרב קבוצות הגיל המבוגרות יותר.
מעניין להשוות את הנתון הזה עם נתוני השאלה הקודמת .גם כאשר השאלה הייתה על
המצב הקיים (כיצד ממשים זכויות בפועל) נמצא שאנשים שבני  64-60נוטים להיעזר
פחות בקרובי משפחה וחברים ,אך בכל זאת  31%ציינו שהם עושים זאת ,לעומת  17%בלבד
שמצביעים על האפשרות הזאת בתור דרך אידיאלית.
בדומה לתשובות שהתקבלו בשאלה הקודמת (כיצד מממשים זכויות בפועל) ,גם בשאלה
הנוכחית ניתן לראות שנשים ,יותר מגברים ,מעדיפות להגיע למשרדים באופן פיזי.
משתתפים בני  +75מעדיפים פחות את האפשרות הזאת בהשוואה למשתתפים צעירים
יותר.

נספחים

בקבוצת הגיל  +75נמצא שיעור גבוה יותר של משתתפים שמעדיפים להיעזר בעובדת
סוציאלית לצורך מיצוי זכויות.
מעניין לראות שכמעט כל מי שהצביע על סיוע משפטי בחינם או מוזל כדרך אידיאלית
למיצוי זכויות ,נמצא בקבוצת הגיל  31% .64-60מהמשתתפים בקבוצת הגיל הזו ציינו את
האפשרות הזו כדרך אידיאלית לעומת  1%בלבד בקרב משתתפים בני .+65
נמצא קשר מובהק בין רמת השליטה בעברית של המשתתפים לבין שיעור המציינים את
האינטרנט כדרך אידיאלית למיצוי זכויות .משתתפים שהגדירו את רמת השליטה שלהם
בעברית כבינונית ,טובה או טובה מאוד ,נטו יותר להעדיף את האינטרנט כדרך אידיאלית
למיצוי זכויות .לעומתם משתתפים שרמת השליטה שלהם בעברית נמוכה או שאינם
מדברים עברית בכלל ,העדיפו יותר את האפשרות להיעזר בקרובי משפחה ,בחברים או
בעובדת סוציאלית.

93

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

אילו הייתה אפשרות ליצור את הדרך האידיאלית לקבל את השירותים והקצבאות
המגיעים לך ,איך היית מעדיף לפנות לגורמים הרלוונטיים?
כלל
המדגם

גיל

גברים

נשים

בני
-60
64

בני
-65
74

בני
+75

בינונית
עד
טובה
מאוד

נמוכה
או לא
שולט
בכלל

סך הכול N
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141
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94

129

121

בטלפון

45%

40%

50%

49%

48%

37%

50%

39%

לקבל מידע דרך
האינטרנט

40%

41%

39%

58%

34%

28%

51%

25%

בסיוע של קרובי
משפחה או חברים

33%

27%

38%

17%

42%

41%

25%

44%

הגעה למשרדים
של הגופים
שנותנים את
השירות או הקצבה

30%

21%

38%

31%

37%

19%

34%

25%

למלא טפסים דרך
האינטרנט

22%

21%

24%

50%

7%

10%

34%

7%

בסיוע של עובדת
סוציאלית

16%

18%

15%

7%

10%

36%

8%

28%

בסיוע של מוקד
העוזר לקבל את
השירות או הקצבה
ביישוב שלך

12%

13%

11%

19%

7%

8%

14%

8%

בסיוע משפטי
בחינם או מוזל

11%

13%

10%

31

0%

2%

14%

6%

בסיוע של גורם
בתשלום

4%

4%

5%

9%

2%

2%

6%

2%

דרך אחרת

2%

2%

2%

0%

3%

3%

0%

5%

לא מעוניין לענות

1%

2%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה
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מגדר

רמת שליטה
בעברית

שאלה נוספת עסקה בשפה שבה ישראלים דוברי רוסית בגילאי  60ומעלה ממצים את
זכויותיהם (בכוחות עצמם ,ללא עזרה מאנשים אחרים).
באיזו שפה אתה ממצה את הזכויות שלך ,משיג את המידע,
ממלא טפסים ומברר אם יש בעיה  -בכוחות עצמך?
כלל המדגם +60
N=250
50%

45%

45%
40%
35%
30%

31%

25%

22%

15%
10%

נספחים

20%

5%

2%
אני אף פעם
לא ממצה לבד
את הזכויות שלי

0%
רק בעברית

רק ברוסית

יכול בעברית,
אך מעדיף ברוסית

 45%מהמשתתפים העידו כי הם יכולים למצות את זכויותיהם בעברית ,אך מעדיפים
לעשות זאת ברוסית 31% ,העידו כי הם יכולים לעשות זאת ברוסית בלבד ו־ 22%עושים
זאת בעברית בלבד 2% .אף פעם לא ממצים את זכויותיהם בעצמם ,אלא רק באמצעות
סיוע של אנשים אחרים.
נמצא קשר ישיר בין גיל המשתתפים לבין השפה שמשמשת אותם למיצוי זכויות8% :
מבני  64-60משתמשים רק ברוסית לצורך מיצוי זכויות ,לעומת  36%בקרב בני 74-65
ו־ 50%מבני  .+75באופן טבעי ,נמצא קשר בין השפה המשמשת למיצוי הזכויות ובין רמת
השליטה בשפה העברית והוותק בארץ.
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באיזו שפה אתה ממצה את הזכויות שלך ללא עזרה /משיג את המידע לבד ,ממלא
טפסים ומברר אם יש בעיה בכוחות עצמך?
כלל
המדגם

שנת עלייה

גיל

רמת שליטה בעברית

בני
-60
64

בני
-65
74

בני
+75

עד
1995

מ־1996
ואילך

בינונית
עד טובה
מאוד

נמוכה או
לא שולט
בכלל

סך הכול N

250

*59

97

94

188

*62

129

121

רק ברוסית

31%

8%

36%

50%

24%

56%

7%

63%

רק בעברית

22%

44%

14%

6%

27%

4%

38%

0%

יכול בעברית ,אך
מעדיף ברוסית

45%

46%

48%

42%

48%

35%

55

31%

אני אף פעם לא
ממצה לבד את
הזכויות שלי

2%

2%

2%

2%

2%

4%

0%

5%

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה

בהמשך הסקר התבקשו המשתתפים לומר אם הם מקבלים הנחות שונות נוסף על גמלת
הבטחת הכנסה .בשאלה ניתנה אפשרות לבחירת תשובות מרובות .עבור כל תשובה מוצג
שיעור המשתתפים שבחרו בה.
גמלת הבטחת הכנסה משולמת על פי חוק לתושבי ישראל שאין באפשרותם
להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה ,בהתאם לתנאי זכאות .אם אתה זכאי
לגמלת הבטחת הכנסה ,האם אתה מקבל גם הנחה בתשלומים הבאים?
כלל המדגם +60
N=250
הנחה בארנונה

61%

הנחה בתחבורה ציבורית

61%

הנחה בקניית תרופות

58%
50%

הנחה בחשבון חשמל
14%

סיוע בשכר דירה

37%

אני לא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה
אני לא יודע מה זו גמלת הבטחת הכנסה ואם אני זכאי לה
לא מעוניין לענות
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5%
1%

 37%השיבו כי אינם זכאים לגמלת הבטחת הכנסה 5% ,נוספים אינם יודעים מהי גמלת
הבטחת הכנסה ואם הם זכאים לה 61% .מהמשתתפים שזכאים לגמלת הכנסה מקבלים
גם הנחה בארנונה 61% ,מקבלים הנחה בתחבורה הציבורית 58% ,מקבלים הנחה בקניית
תרופות ו־ 50%מקבלים הנחה בחשבון החשמל .רק  14%מקבלים סיוע בשכר הדירה.
כדי להעמיק בסוגיית הסיוע בשכר הדירה ,נשאלו כל המשתתפים בסקר מהם הקשיים
הבולטים שעימם הם מתמודדים כדי לקבל את הסיוע בשכר הדירה.
אם אתה זכאי לסיוע בשכר דירה ,מהם הקשיים הבולטים שאתה מתמודד איתם
כדי לקבל את הסיוע בשכר הדירה?
כלל המדגם +60
N=250
62%

אני לא זכאי לסיוע בשכר דירה

12%

אני מקבל סיוע בשכר דירה ללא קושי
אני לא יודע מה זה סיוע בשכר דירה ואם אני זכאי לו

5%

אני מתקשה להשיג את המסמכים הנדרשים

2%

אני לא מבין או לא בטוח מה הקריטריונים לקבלת הסיוע

1%

קושי אחר

1%

לא מעוניין לענות

נספחים

אני צריך כל שנה לחדש את הזכאות לקבלת הסיוע

3%

17%

 62%מהמשתתפים טענו כי אינם זכאים לסיוע בשכר דירה 5% ,לא יודעים מה זה סיוע
בשכר דירה ואם הם זכאים לו ,ו־ 17%לא היו מעוניינים לענות על השאלה 12% .העידו שהם
מקבלים סיוע בשכר דירה ללא קושי 3% ,הצביעו על הקושי לחדש את הזכאות מדי שנה,
 2%הצביעו על הקושי להשיג את המסמכים הנדרשים 1% ,לא מבינים או לא בטוחים מהם
הקריטריונים לקבלת סיוע בשכר הדירה ,ו־ 1%העידו כי הם נתקלים בקשיים אחרים.
באשר לקצבת סיעוד ,יותר ממחצית ממשתתפים טענו כי אינם זכאים לקבלת קצבה זו,
 9%אינם יודעים מהי הקצבה ואם הם זכאים לה ,ו־ 13%לא ענו על שאלה זו 17% .מקבלים
את הקצבה ללא קושי 4% ,מדווחים על תחושת השפלה בדיווח על מצבם התפקודי כדי
להוכיח זכאות 3% ,טענו שהמוסד לביטוח לאומי אינו מסביר לפי מה נקבעו הנקודות
הקובעות את רף הזכאות לסיוע 2% ,לא מרוצים מהמטפלות שקיבלו 2% ,מתלוננים על
זמן המתנה ארוך 1% ,טענו כי אין מטפלות באזור המגורים שלהם 1% ,ציינו שהמטפלת
לא עובדת בכל השעות הנדרשות 1% ,ציינו כי המטפלת אינה דוברת רוסית ,ו־ 1%השיבו
כי ישנו קושי אחר.
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אם אתה זכאי לקצבת סיעוד ,מהם הקשיים הבולטים שאתה מתמודד איתם?
כלל המדגם +60
N=250
אני לא זכאי לקצבת סיוע
אני מקבל קצבת סיעוד ללא קושי
אני לא יודע מה זו קצבת סיעוד ואם אני זכאי לה
תחושת השפלה בדיווח על מצבי התפקודי כדי להוכיח שאני זכאי
ביטוח לאומי לא מסביר לפי מה נקבעו הנקודות שקיבלתי
אני לא מרוצה מהמטפלות ששולחים לי
זמן המתנה ארוך לביקור של המעריך לצורך ביצוע מבחן תלות
אין מטפלות באזור המגורים שלי
המטפלת לא עובדת את כל השעות שמגיעות לי
המטפלת לא דוברת רוסית
קושי אחר
לא מעוניין לענות

53%

17%

9%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
13%

הצעות לשיפור ופתרונות אפשריים
כל המשתתפים התבקשו להעריך באיזו מידה כל אחת מהפעילות שברשימה תקל עליהם
לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים להם ,בדירוג בסולם של  = 1( 7-1כלל לא= 7 ,
במידה רבה מאוד).
מניסיונך ,באיזו מידה כל אחת מהפעולות הבאות תקל עליך לקבל
את השירותים והקצבאות המגיעים לך?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
כלל המדגם +60
N=250
הגברת הזמינות של המענה ברוסית במוקדים של הגופים
הממשלתיים והעירוניים

21%

הגברת הזמינות של נותני שירות דוברי רוסית במוקדי
קבלת קהל של הגופים הממשלתיים והעירוניים

23%

8%

69%

שיפור התרגום לרוסית של מידע מתורגם קיים

21%

10%

69%

סיוע משפטי בחינם או מוזל

21%

10%

69%

תרגום מידע וטפסים נוספים באינטרנט מעברית לרוסית

25%

9%

66%

הגברת השירות על ידי עובדים ומתנדבים דוברי רוסית במוקד
סיוע העוזר לקבל את השירותים והקצבאות ביישוב שלך

25%

10%

65%

סיוע של מוקד ביישוב שלך ,העוזר לקבל את השירותים
והקצבאות מול הגורמים הממשלתיים והעירוניים

27%
30%

סיוע של עובדת סוציאלית
7-5

98

8%

71%

4

3-1

10%
9%

63%
61%

ניתן לראות שכל הפתרונות שהוצעו בשאלה קיבלו תמיכה ניכרת באחוזים דומים .בין 61%
ל־ 71%אחוזים מהמשתתפים העריכו שכל אחד מהפתרונות הללו עשוי להקל על תהליך
מיצוי הזכויות במידה רבה או רבה מאוד (דירוג .)7-5
הפתרון שקיבל את התמיכה הרבה ביותר הוא הגברת הזמינות של המענה ברוסית
במוקדים של הגופים הממשלתיים והעירוניים ( 71%מהדירוגים היו בין  5ל־ ,)7והפתרון
שקיבל את התמיכה המועטה ביותר הוא סיוע של עובדת סוציאלית ( 61%מהדירוגים היו
בין  5ל־.)7
מניסיונך ,באיזו מידה כל אחת מהפעולות הבאות תקל עליך לקבל את השירותים
והקצבאות המגיעים לך?
דרג בסולם של  = 1( 7–1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד)
רמת שליטה בעברית

גיל

סך הכול N

250

*59

97

94

129

121

הגברת הזמינות של המענה ברוסית
במוקדים של הגופים הממשלתיים
והעירוניים

71%

55%

77%

80%

58%

88%

הגברת הזמינות של נותני שירות
דוברי רוסית במוקדי קבלת קהל של
הגופים הממשלתיים והעירוניים

69%

54%

77%

77%

55%

88%

שיפור התרגום לרוסית של מידע
מתורגם קיים

69%

64%

69%

75%

61%

79%

סיוע משפטי בחינם או מוזל

69%

73%

72%

61%

70%

67%

תרגום מידע וטפסים נוספים
באינטרנט מעברית לרוסית

66%

58%

70%

69%

60%

74%

תקל במידה רבה (% ,)7-5

הגברת השירות על ידי עובדים
ומתנדבים דוברי רוסית במוקד סיוע
העוזר לקבל את השירותים והקצבאות
ביישוב שלך

65%

63%

59%

74%

57%

75%

סיוע של מוקד ביישוב שלך ,העוזר
לקבל את השירותים והקצבאות מול
הגורמים הממשלתיים והעירוניים

63%

64%

63%

63%

58%

70%

סיוע של עובדת סוציאלית

61%

56%

63%

65%

53%

72%

נספחים

כלל
המדגם

-60
64

-65
74

+75

בינונית
עד טובה
מאוד

נמוכה או
לא שולט
בכלל

*כמות המשתתפים בקבוצה קטנה

99

המלצות להסרת חסמים מערכתיים עבור ישראלים דוברי רוסית

לא נמצאו הבדלים רבים בדירוג הפתרונות בחלוקה לפי משתנים דמוגרפיים .בני קבוצות
הגיל המבוגרות דירגו גבוה יותר את הפתרון ״הגברת הזמינות של המענה ברוסית
במוקדים של הגופים הממשלתיים והעירוניים״ ( 80%מבני  +75ו־ 77%מבני 74-65
דירגו את הפתרון הזה בין  5ל־ ,7לעומת  55%בקרב בני  ,)64-60וכן את הפתרון ״הגברת
זמינות של נותני שירות דוברי רוסית במוקדי קבלת קהל של הגופים הממשלתיים
והעירוניים״ ( 77%מבני  +65הצביעו על זה לעומת  54%בקרב בני .)64-60
כמעט כל פתרון שהוצע (למעט הפתרון ״סיוע משפטי בחינם או מוזל״) דורג בדירוג
גבוה יותר על ידי המשתתפים שרמת השליטה שלהם בשפת העברית נמוכה או שאינם
שולטים בעברית כלל.
שאלה נוספת התייחסה לקושי להמציא מסמכים מברית המועצות לשעבר ולצורך להגמיש
את התנאים לקבלת השירות או הקצבה.
כאשר קיים קושי להמציא מסמכים מברה“מ לשעבר,
באיזו מידה הגמשת התנאים תקל עליך לקבל את השירות או הקצבה?
דירוג בסולם של  = 1) 7-1בכלל לא = 7 ,במידה רבה מאוד(
לפי קבוצת גיל
100%

42%

21%

32%

80%

9%
7%

73%

60%

11%
40%

70%

61%
47%

17%
11%

כלל המדגם
N=250

בני  75ומעלה
N=94
7-5

100

בני 74-65
N=97
4

3-1

בני 64-60
*N=59

20%

0%

מפילוח לפי גיל ניתן לראות שהצורך להגמיש את התנאים בשל קושי להמציא מסמכים
רלוונטי בעיקר עבור קבוצת הגיל הצעירה יותר —  .64-60כשלושה רבעים ( )73%מבני
קבוצת גיל זו ציינו כי סוגיה זו רלוונטית עבורם במידה בינונית ,רבה או רבה מאוד,
לעומת  21%בקרב קבוצת הגיל  74-65ו־ 32%בקרב קבוצת הגיל .+75
לבסוף ,נשאלו המשתתפים בשאלה פתוחה אם יש דרך שיכולה להקל עליהם לקבל את
השירותים והקצבאות המגיעים להם 50 .משתתפים הציעו דרכים אפשריות .כמחציתם
התייחסו לפרסומים בכלי התקשורת המסורתיים — טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות — כדרך
לסייע להם בקבלת מידע על זכויות ,וכן להרחבת מקורות המידע על זכויות בכלים נוספים
(שיחות טלפון ,SMS ,אינטרנט) .דרכים נוספות שעלו הן שיפור השירות של המוסדות,
הרחבת השירותים והצעות השירות בשפה הרוסית ,סיוע של מומחה בנושאי מיצוי זכויות
(מרכזי מידע ,אנשי מקצוע) או של גורמים אחרים כגון עובדים סוציאליים ,מתנדבים
ועובדים בתשלום.

נספחים
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נספח ד׳ — שאלוני הסקרים
א .סקר צעירים
שלום רב!
מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשיתוף ״לובי המיליון״ (עמותה המקדמת את הצרכים של
 1.2מיליון ישראלים דוברי רוסית מול מקבלי החלטות ,להבטחת ביטחון כלכלי ,שוויון
זכויות אזרחיות ודתיות וייצוג תרבותי וחינוכי הולם) ,עורכים מחקר בקרב דוברי רוסית
בישראל .מטרת המחקר להעמיק את ההבנה בסוגיות מרכזיות שמעסיקות כיום את ציבור
דוברי הרוסית בארץ .המידע שייאסף יאפשר לקדם את הטיפול בסוגיות הללו.
 .1בן כמה אתה? ____ (רק לבני )44-18
 .2היכן נולדת?
 .1בישראל
 .2בברית המועצות לשעבר .עליתי לפני שנת  — 1989מסיים
 .3בברית המועצות לשעבר .עליתי משנת  1989ואילך ,בשנת — ____ :דלג לשאלה 4
 .4אחר — מסיים
 .3האם הורייך או לפחות אחד מהם עלה מברית המועצות לשעבר? (אם שני ההורים
עלו בנפרד ,תבחר את מי שעלה אחרון)
 .1לא — מסיים
 .2כן ,לפני שנת  — 1989מסיים
 .3כן ,משנת  1989ואילך .בשנת_____ :
 .4האם אתה עובד כיום? מהי הפעילות המקצועית העיקרית שלך?
 .1עובד ,כשכיר
 .2עובד ,כעצמאי (כולל פרילנס)
 .3סטודנט במסלול מלא
 .4בשירות סדיר בצבא
 .5מובטל ,מחפש עבודה ,בחל״ת
 .6עקר בית
 .7פנסיונר
 .8אחר
 .9מסרב לענות
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השאלות הבאות עוסקות בקידום בעבודה .בין היתר נשאל על עבודה במגזר הציבורי —
מגזר זה אחראי על מתן שירותים לתושבים על ידי המדינה והרשויות המקומיות ,בתחומים
כגון ביטחון ,חינוך ,בריאות ,רווחה ומשפט .ספציפית נשאל על שילוב במשרות בדרגים
שונים בשירות המדינה — במשרדי הממשלה ובתתי־היחידות שלהם.
( .5למשיבי  1בשאלה  )4בעבודה העיקרית שלך ,באיזה מגזר כלכלי אתה עובד?
 .1במגזר הפרטי ,לדוגמה בחברה פרטית
 .2במגזר הציבורי ,לדוגמה במשרד ממשלתי ,בשלטון המקומי או בבית ספר ממלכתי
 .3במגזר השלישי (מוסד ללא מטרות רווח) ,לדוגמה בארגון צדקה
 .4מסרב לענות

נספחים

( .6למשיבי  2בשאלה  )5איפה אתה עובד במגזר הציבורי?
 .1במשרד החינוך או במערכת חינוך
 .2במשרד הבריאות או במערכת בריאות
 .3באחד ממשרדי הממשלה האחרים ,פרט______ :
 .4בכוחות הביטחון (צבא ,משטרה ,כבאות והצלה וכו׳)
 .5אחר ,פרט______ :
 .6מסרב לענות
( .7למשיבי  2-1בשאלה  )4האם אתה עובד בתחום ההייטק או הביוטק?
 .1כן
 .2לא
 .3מסרב לענות
( .8למשיבי  1בשאלה  )4מהו הדרג שלך בעבודה?
 .1דרג מתחיל  /זוטר
 .2דרג ביניים
 .3דרג בכיר
 .4מסרב לענות
( .9למשיבי  1בשאלה  )4באיזו מידה אתה רוצה להתקדם למשרה בכירה?
דרג בסולם של  ,7-1כאשר  = 1בכלל לא ו־ = 7במידה רבה מאוד
( .10למשיבי  1בשאלה  )4להערכתך ,מהו הסיכוי שלך להתקדם למשרה בכירה?
דרג בסולם של  ,7-1כאשר  = 1בכלל לא ו־ = 7גבוה מאוד
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השאלות הבאות עוסקות בשילוב בעבודה בשירות המדינה — במשרדי הממשלה ובתתי־
היחידות שלהם.
באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים ,דרג בסולם של  ,7–1כאשר  = 1בכלל
לא ו־ = 7במידה רבה מאוד (בסדר משתנה)
 .11עבודה בשירות המדינה נותנת אפשרות להשפיע
 .12בתפקיד בכיר בשירות המדינה יש יוקרה
 .13תפקיד בכיר בשירות המדינה לא מתגמל כלכלית
 .14אני רוצה לעבוד בשירות המדינה
 .15אני מכיר אנשים שהצליחו להגיע למשרה בכירה בשירות המדינה
 .16בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בעבודה באופן כללי
 .17בלי קשרים קשה להתקדם למשרה בכירה בשירות המדינה
 .18הייתי רוצה שהילדים שלי יעבדו בשירות המדינה
 .19עבדת אי פעם בשירות המדינה?
 .1אני עובד כיום בשירות המדינה — דלג לשאלה 21
 .2עבדתי בעבר ,אך אני לא עובד כיום — דלג לשאלה 21
 .3לא עבדתי מעולם בשירות המדינה ,אך פעם שקלתי לעבוד
 .4לא עבדתי מעולם בשירות המדינה וגם לא שקלתי לעבוד
 .5מסרב לענות
 .20למה לא ניסית להתקבל לעבודה בשירות המדינה? (יותר מתשובה אחת אפשרית,
בסדר משתנה)
 .1ניסיתי להתקבל ולא הצלחתי
 .2עבודה בשירות המדינה לא מאפשרת השפעה על החברה הישראלית
 .3אני לא מאמין בשירות המדינה .שירות המדינה הוא מקום מושחת ,לא מתפקד
ולא מעניין
 .4לא כל כך נחשפתי למשרות בשירות המדינה
 .5המשרות הטובות פתוחות רק למי שכבר עובדים בשירות המדינה
 .6השכר נמוך
 .7אין משרות שמתאימות להכשרה או ליכולות שלי
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 .8מי שאני מכיר שעובד בשירות המדינה ,לא מרוצה מהעבודה שם
 .9אין סיבה מיוחדת
 .10מסרב לענות

נספחים

 .21לפי דעתך ,מה יכול לסייע לדוברי רוסית להצטרף לשירות המדינה? (עד שלוש
תשובות ,בסדר משתנה)
 .1הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי הרוסית
 .2העלאת השכר ההתחלתי
 .3העלאת השכר בתפקידים בכירים
 .4הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית
 .5העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של דוברי רוסית בשירות
המדינה
 .6הזדמנויות לקבל מידע על שירות המדינה ,להכיר עובדים ומקושרים לשירות
המדינה וליצור איתם קשרים
 .7הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה הישראלית וליצור איתם קשרים
 .8עזרה אחרת
 .9מסרב לענות
 .22האם אתה מכיר את התוכניות של צוערים לשירות המדינה? (תוכנית שמכשירה
עתודה ניהולית צעירה לעבודה במשרדי הממשלה)
 .1אני לא מכיר
 .2השתתפתי בתוכנית כזו
 .3התקבלתי לתוכנית כזו ,אך בסוף לא השתתפתי
 .4אני מכיר וגם ניסיתי להתקבל ,אך לא התקבלתי
 .5אני מכיר ,אבל תוכניות כאלו לא מעניינות אותי
 .6אני מכיר ,אך לא ניסיתי להתקבל מסיבות אחרות
 .7מסרב לענות
 .23לפי דעתך ,מה יכול לסייע לדוברי רוסית להתקדם בעולם העבודה בכלל? (עד
שלוש תשובות ,בסדר משתנה)
 .1הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי הרוסית
 .2הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית
 .3העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של דוברי רוסית
 .4הזדמנויות לקבל מידע על מסלולי קידום ,להכיר עובדים בתחום או במקצוע
שלהם וליצור איתם קשרים
 .5הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה הישראלית וליצור איתם קשרים
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 .6דרך אחרת
 .7מסרב לענות
 .24מה יכול לסייע לך להתקדם במקום העבודה שלך? (עד שלוש תשובות ,בסדר
משתנה)
 .1הגמשת תנאי הקבלה או פתיחת מכרזים לדוברי הרוסית
 .2הפסקת תחושת האפליה כלפי מועמדים דוברי רוסית
 .3העלאת המודעות בקרב מנהלים לחשיבות השילוב של דוברי רוסית
 .4הזדמנויות לקבל מידע על מסלולי קידום ולהכיר עובדים בתחום או במקצוע שלי
וליצור איתם קשרים
 .5הזדמנויות להכיר בכירים ומשפיעים בחברה הישראלית וליצור איתם קשרים
 .6דרך אחרת
 .7מסרב לענות
 .25לפי תפיסתך האישית ,האם אתה יהודי?
 .1כן
 .2לא
 .3מסרב לענות
 .26כיום ,האם יהדותך מוכרת על ידי הרבנות?
 .1יהדותי מוכרת על ידי הרבנות
 .2יהדותי לא מוכרת על ידי הרבנות
 .3אני לא בטוח אם יהדותי מוכרת או לא על ידי הרבנות
 .4מסרב לענות
 .27האם אי פעם התחלת תהליך גיור אורתודוקסי המוכר ברבנות?
 .1לא ,יהדותי מוכרת על פי ההלכה ,ללא צורך בגיור
 .2כן ,עברתי תהליך גיור אורתודוקסי וסיימתי אותו
 .3כן ,אני עכשיו בתהליך גיור אורתודוקסי
 .4כן ,התחלתי תהליך גיור אורתודוקסי ,אך הפסקתי אותו מיוזמתי
 .5כן ,התחלתי תהליך גיור אורתודוקסי ,אך נפסלתי ונאלצתי להפסיק אותו
 .6לא ,אך שקלתי לעבור גיור אורתודוקסי
 .7לא ,אבל עברתי או התחלתי תהליך גיור קונסרבטיבי או רפורמי
 .8לא ,אבל שקלתי לעבור גיור קונסרבטיבי או רפורמי
 .9לא ,אף פעם לא שקלתי לעבור אף סוג של גיור
 .10מסרב לענות

106

נספחים

 .28להלן הצעות לשינויים בתהליך הגיור האורתודוקסי המוכר ברבנות.
להערכתך ,אילו מהשינויים יאפשרו למי שיהדותם אינה מוכרת על פי ההלכה,
להתחיל בתהליך הגיור ברבנות? (יותר מתשובה אחת אפשרית ,בסדר משתנה)
 .1קיצור משך תהליך הגיור
 .2הימצאות אולפן גיור קרוב לבית
 .3ביטול הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות
 .4ביטול הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי
 .5טבילה של אישה במקווה בנוכחות נשים בלבד
 .6ליווי התהליך בבית הדין הרבני לאישה על ידי אישה
 .7מתן סמכות גיור לרבנים ליברליים יותר
 .8תהליך גיור מבוסס על אמון ,ללא מעקבים ובדיקות אחר המתגייר
 .9בניית תהליך לימוד בצורה אישית ,בהתאם לרמת הידע של המתגייר
 .10חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך הגיור
 .11הצעת מלגת קיום בזמן תהליך הגיור
 .12ביטול חובת משפחה מאמצת
 .13שקיפות ואחידות בתהליך
 .14אחר
 .15מסרב לענות
( .29למשיבי  5 ,4 ,3 ,2בשאלה  )27כשהתחלת את תהליך הגיור ,מה הייתה מידת
ההיכרות שלך עם תהליך הגיור?
דרג בסולם של  ,7–1כאשר  = 1היכרות מועטה בלבד ו־ = 7היכרות טובה מאוד
( .30למשיבי  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בשאלה  )27מהן שלוש הסיבות העיקריות שבגללן לא
התחלת או לא סיימת את תהליך הגיור? (עד שלוש תשובות ,בסדר משתנה)
 .1קושי לשלב בין לימודים באולפן גיור לעבודה או לימודים אחרים שלי
 .3המיקום של אולפן הגיור לא נוח
 .4הדרישה שהילדים ילמדו במסגרות חינוך דתיות
 .5הדרישה שבן/בת הזוג ינהלו אורח חיים דתי
 .6קושי לעמוד בדרישות לאורח חיים דתי במהלך תהליך הגיור
 .7בזמן תהליך הגיור ,בית הדין פסל אותי בביקורת שנעשתה עליי
 .8לגברים :הדרישה לעבור ברית מילה
 .9לנשים :הדרישה לטבילה במקווה מול דיינים
 .10תחושה שהדיינים מנסים להכשיל בשאלות ברמה גבוהה וציפיות לא אפשריות
 .11תחושה שבאולפן הגיור לא מכבדים את המתגייר
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 .12תחושה שבבית הדין הרבני לא מכבדים את המתגייר
 .13סיבה אחרת
 .14מסרב לענות
( .31למשיבי  5 ,4בשאלה  )27באיזה שלב הפסקת את תהליך הגיור?
 .1לאחר תחילת הלימודים ,לפני פתיחת התיק
 .2לאחר פתיחת התיק ,לפני הריאיון הראשון בבית הדין
 .3אחרי הריאיון הראשון בבית הדין
 .4אחרי פגישה עם רכז המחוז
 .5לאחר סיום תהליך הלימוד ,לפני מעמד הגיור בפני בית הדין
 .6לגברים :לאחר בית הדין ,לפני ברית המילה
 .7לנשים :לאחר בית הדין ,לפני הטבילה במקווה
 .8מסרב לענות
( .32למשיבי  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3בשאלה  :)27אם תהליך הגיור האורתודוקסי כפי
שהוא כיום במסגרת הרבנות ישתנה ,האם תהיה מוכן לעבור תהליך גיור?
 .1כן
 .2לא
 .3אני מוכן לשקול ,תלוי בשינויים שייעשו בתהליך הגיור
( .33למשיבי  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3בשאלה  )27האם תסכים לעבור גיור אורתודוקסי
הכולל את הדברים הבאים :לגברים ברית מילה ,לנשים טבילה במקווה ,הצהרה
על אי־עבודה בשבת ,שמירה על כשרות ,בקיאות במסורת היהודית והיכרות
איתה?
 .1כן
 .2מוכן לשקול
 .3רוצה להבין יותר לעמוק
 .4לא
( .34למי שלא השיב  4בשאלה  )4האם שירת בצה״ל או עשית שירות לאומי?
 .1בצה״ל
 .2בשירות לאומי
 .3לא
 .4מסרב לענות
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 .36מאיזו רפובליקה עלית/עלו הוריך לישראל?
 .1אוזבקיסטן
 .2אוקראינה
 .3אזרבייג׳ן
 .4אסטוניה
 .5ארמניה
 .6בלארוס
 .7גאורגיה (גרוזיה)
 .8טג׳יקיסטן
 .9טורקמניסטן
 .10לטביה
 .11ליטא
 .12מולדובה
 .13קזחסטן
 .14קירגיזסטן
 .15רוסיה
 .16מסרב לענות
 .37מהי רמת ידיעותיך בשפה העברית?
 .1טובה מאוד
 .2טובה
 .3בינונית
 .4חלשה
 .5לא יודע בכלל
 .6מסרב לענות
 .38האם אתה מצליח לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזון,
לחשמל ,לטלפון וכדומה?
 .1מצליח ללא כל קושי
 .2מצליח
 .3לא כל כך מצליח
 .4בכלל לא מצליח
 .5מסרב לענות
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 .39האם יש בבעלותך דירה?
 .1אין בבעלותי דירה
 .2יש בבעלותי דירה .יש עליה משכנתא והתשלומים עליה יסתיימו תוך פחות מ־10
שנים
 .3יש בבעלותי דירה .יש עליה משכנתא והתשלומים עליה יסתיימו תוך יותר מ־10
שנים
 .4יש בבעלותי דירה ,ללא משכנתא
 .5אני גר בדיור ציבורי
 .6אחר
 .7מסרב לענות
 .40מה מצבך המשפחתי?
 .1רווק
 .2בזוגיות ,לא רשום במשרד הפנים
 .3נשוי ורשום במשרד הפנים
 .4גרוש/פרוד/אלמן
 .5מסרב לענות
( .41למשיבי  3 ,2בשאלה  )39האם בן/בת הזוג שלך הוא/היא יוצא/ת ברית
המועצות לשעבר?
 .1כן
 .2לא
 .3מסרב לענות
דמוגרפיה
 .42מהו מינך?
 .1גבר
 .2אישה
 .43האם אתה רואה את עצמך כ?...
 .1חילוני
 .2מסורתי
 .3דתי
 .4חרדי
 .5אחר
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 .44מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?
 .1תעודת סיום בית ספר תיכון (שאינה תעודת בבגרות)
 .2תעודת בגרות
 .3תעודת סיום בית ספר על־תיכוני ,שאינה תעודה אקדמית
 .4תואר אקדמי ראשון B.A ,או תואר מקביל
 .5תואר אקדמי שני M.A ,או תואר מקביל
 .6תואר אקדמי שלישי Ph.D ,או תואר מקביל
 .7לא קיבלתי אף אחת מהתעודות הללו
 .8מסרב לענות
 .45האם יש לך ילדים?
 .1כן
 .2לא
 .3מסרב לענות

נספחים

 .46ההכנסה הממוצעת למשק בית בישראל היום היא כ־ ₪ 20,000ברוטו .האם
הכנסתכם המשפחתית הכוללת (של שני בני הזוג) היא[ :במשק בית של נפש
אחת — ההכנסה הממוצעת היא כ־ ₪ 10,000ברוטו]
 .1הרבה מתחת לממוצע
 .2מעט מתחת לממוצע
 .3כמו הממוצע
 .4מעט מעל הממוצע
 .5הרבה מעל הממוצע
 .6לא יודע
 .7מסרב לענות
 .47היכן אתה גר כיום? תשובה אחת (רשימה של יישובים)
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ב .סקר קשישים
שלום רב!
מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשיתוף ״לובי המיליון״ עורכים מחקר בקרב דוברי רוסית
בישראל .מטרת המחקר להעמיק את ההבנה בסוגיות מרכזיות שמעסיקות כיום את ציבור
דוברי הרוסית בארץ .המידע שייאסף יאפשר לקדם את הטיפול בסוגיות הללו.
תודה רבה על שיתוף הפעולה!
 בכל השאלות על המראיין לסמן את התשובות הרלוונטיות .לשים לב מתי יש להקריא
את כל התשובות ומתי לא
 כל השאלות לכולם ,אלא אם נכתב אחרת
 .1בן כמה אתה? ____ [פחות מ־ 60תם הסקר]
 .2היכן נולדת? תשובה אחת [מי שענה  2 ,1או  4תם הסקר]
 .1ישראל
 .2ברית המועצות לשעבר .עליתי לפני שנת 1989
 .3ברית המועצות לשעבר ,עליתי משנת  1989ואילך ,בשנת _________
 .4אחר
מיצוי זכויות
 .3באיזו מידה אתה מצליח למצות את הזכויות שלך (לקבל את השירותים והקצבאות
המגיעים לך)? תן ציון על סולם של  ,7–1כאשר  = 1במידה מועטה בלבד= 7 ,
במידה רבה מאוד.
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7במידה מועטה בלבד
 .4כדי לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך ,מה אתה עושה? להקריא את
התשובות
 .1מחפש בעצמך מידע באינטרנט וממלא בעצמך טפסים באינטרנט
 .2מתקשר בעצמך לגופים שנותנים את השירות או הקצבה (כמו ביטוח לאומי)
 .3מגיע בעצמך למשרדים של הגופים שנותנים את השירות או הקצבה
 .4מגיע באופן פיזי למוקד סיוע שעוזר לקבל את השירות או הקצבה הקרוב למקום
מגוריך
 .5נעזר בקרובי משפחה או חברים
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.6
.7
.8
.9

נעזר בגורם בתשלום
נעזר בעובדת סוציאלית
דרך אחרת
לא מעוניין לענות — לא להקריא

נספחים

 .5אם הייתה אפשרות ליצור את הדרך האידיאלית לקבל את השירותים והקצבאות
המגיעים לך ,איך היית מעדיף לפנות לגורמים הרלוונטיים? להקריא את התשובות.
ריבוי תשובות
 .1לקבל מידע דרך האינטרנט
 .2למלא טפסים דרך האינטרנט
 .3בטלפון
 .4הגעה למשרדים של הגופים שנותנים את השירות או הקצבה
 .5בסיוע של מוקד העוזר לקבל את השירות או הקצבה ביישוב שלך
 .6בסיוע של קרובי משפחה או חברים
 .7בסיוע של גורם בתשלום
 .8בסיוע של עובדת סוציאלית
 .9בסיוע משפטי בחינם או מוזל
 .10דרך אחרת
 .11לא מעוניין לענות — לא להקריא
 .6באיזו שפה אתה ממצה את הזכויות שלך ללא עזרה (משיג את המידע ,ממלא
טפסים ומברר אם יש בעיה)?
 .1רק ברוסית
 .2רק בעברית
 .3יכול בעברית ,אך מעדיף ברוסית
 .4בשפה אחרת
 .5אני אף פעם לא ממצה לבד את הזכויות שלי
 .6לא מעוניין לענות — לא להקריא
 .7האם יש דרך אחרת שתקל עליך לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך?
שאלה פתוחה
מניסיונך ,מה יקל עליך לקבל את השירותים והקצבאות המגיעים לך?
 .8תרגום מידע וטפסים נוספים מעברית לרוסית באינטרנט
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
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 .9שיפור התרגום לרוסית של מידע מתורגם קיים
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .10הגברת הזמינות של המענה ברוסית במוקדים הטלפוניים של הגופים הממשלתיים
והעירוניים
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .11הגברת זמינות של נותני שירות דוברי רוסית במוקדי קבלת קהל של הגופים
הממשלתיים והעירוניים
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .12סיוע של מוקד ביישוב שלך ,העוזר לקבל את השירותים והקצבאות מול הגורמים
הממשלתיים והעירוניים
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .13הגברת השירות על ידי עובדים ומתנדבים דוברי רוסית במוקד סיוע העוזר לקבל
את השירותים והקצבאות ביישוב שלך
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .14סיוע משפטי בחינם או מוזל
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .15סיוע של עובדת סוציאלית
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .16כאשר יש קושי להמציא מסמכים מבריה״מ לשעבר ,באיזו מידה הגמשת התנאים
תקל עליך לקבל את השירות או הקצבה?
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .17באיזו מידה כלל מקורות ההכנסה שלך מספיקים לחיים בכבוד?
במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7בכלל לא
 .18גמלת הבטחת הכנסה משולמת על פי חוק לתושבי ישראל שאין באפשרותם
להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה ,בהתאם לתנאי זכאות .אם אתה זכאי
לגמלת הבטחת הכנסה ,האם אתה מקבל גם הנחה בתשלומים הבאים? להקריא
את התשובות .ריבוי תשובות
 .1אני לא יודע מה זו גמלת הבטחת הכנסה ואם אני זכאי לה
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אני לא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה
הנחה בארנונה
הנחה בחשבון חשמל
הנחה בקניית תרופות
הנחה בתחבורה ציבורית
סיוע בשכר דירה
לא מעוניין לענות — לא להקריא

נספחים

.19אם אתה זכאי לסיוע בשכר דירה ,מהם הקשיים הבולטים שאתה מתמודד איתם
כדי לקבל את הקצבה? להקריא את התשובות .ריבוי תשובות
 .1אני לא יודע מה זה סיוע בשכר דירה ואם אני זכאי לו
 .2אני לא זכאי לסיוע בשכר דירה
 .3אני מקבל סיוע בשכר דירה ללא קושי
 .4אני מתקשה להשיג את המסמכים הנדרשים
 .5אני לא מבין או לא בטוח מה הקריטריונים לקבלת הסיוע
 .6אני צריך כל שנה לחדש את הזכאות לקבלת הסיוע
 .7קושי אחר
 .8לא מעוניין לענות — לא להקריא
 .20קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה ,הגרים בבית וזקוקים לעזרת
אדם אחר בביצוע פעולות יום־יומיות ,וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית.
הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפול בו .אם אתה זכאי לקצבת
סיעוד ,מהם הקשיים הבולטים שאתה מתמודד איתם? להקריא את התשובות,
ריבוי תשובות
 .1אני לא יודע מה זו קצבת סיעוד ואם אני זכאי לה
 .2אני לא זכאי לקצבת סיעוד
 .3אני מקבל קצבת סיעוד ללא קושי
 .4תחושת השפלה בדיווח על מצבי התפקודי כדי להוכיח שאני זכאי
 .5זמן המתנה ארוך לביקור של המעריך לצורך ביצוע מבחן תלות
 .6ביטוח לאומי לא מסביר לפי מה נקבעו הנקודות שקיבלתי
 .7אין מטפלות באזור המגורים שלי
 .8אני לא מרוצה מהמטפלות ששולחים לי
 .9המטפלת לא עובדת את כל השעות שמגיעות לי
 .10המטפלת לא מדברת רוסית
 .11קושי אחר
 .12לא מעוניין לענות
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דמוגרפיה
 .21היכן אתה גר כיום? תשובה אחת (רשימה של יישובים)
 .22מה מינך? תשובה אחת
 .1גבר
 .2אישה
 .3אחר
 .4לא מעוניין לענות
 .23האם אתה רואה את עצמך כ ?...תשובה אחת
 .1חילוני
 .2מסורתי
 .3דתי
 .4חרדי
 .5לא מעוניין לענות
 .24מה מצבך המשפחתי? תשובה אחת
 .1רווק
 .2בזוגיות ,לא רשום במשרד הפנים
 .3נשוי ורשום במשרד הפנים
 .4גרוש/פרוד/אלמן
 .5לא מעוניין לענות
 .25האם יש לך ילדים? תשובה אחת
 .1כן
 .2לא
 .3לא מעוניין לענות
אם יש ילדים:
 .26האם מישהו מילדיך גר איתך באותה דירה? תשובה אחת
 .1כן
 .2לא
 .3לא מעוניין לענות
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 .27האם אתה עובד כיום? מה הפעילות המקצועית העיקרית שלך? תשובה אחת
 .1עובד ,כשכיר
 .2עובד ,כעצמאי (כולל פרילנס)
 .3סטודנט במסלול מלא
 .4בשירות סדיר בצבא
 .5מובטל ,מחפש עבודה ,בחל״ת
 .6עקר בית
 .7פנסיונר
 .8אחר
 .9לא מעוניין לענות

נספחים

 .28מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת? תשובה אחת
 .1תעודת סיום בית ספר תיכון (שאינה תעודת בבגרות)
 .2תעודת בגרות
 .3תעודת סיום בית ספר על־תיכוני ,שאינה תעודה אקדמית
 .4תואר אקדמי ראשון B.A ,או תואר מקביל
 .5תואר אקדמי שני M.A ,או תואר מקביל
 .6תואר אקדמי שלישי Ph.D ,או תואר מקביל
 .7לא קיבלתי אף אחת מהתעודות הללו
 .8לא מעוניין לענות
 .29מאיזו רפובליקה עלית/עלו הוריך לישראל? תשובה אחת
 .1אוזבקיסטן
 .2אוקראינה
 .3אזרבייג׳ן
 .4אסטוניה
 .5ארמניה
 .6בלארוס
 .7גאורגיה (גרוזיה)
 .8טג׳יקיסטן
 .9טורקמניסטן
 .10לטביה
 .11ליטא
 .12מולדובה
 .13קזחסטן
 .14קירגיזסטן
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 .15רוסיה
 .16לא מעוניין לענות
למי שנשוי/בזוגיות:
 .30האם בן/בת הזוג שלך הוא/היא יוצא/ת ברית המועצות לשעבר? תשובה אחת
 .1כן
 .2לא
 .3לא מעוניין לענות
 .31מהי רמת ידיעותיך בשפה העברית? תשובה אחת
 .1טובה מאוד
 .2טובה
 .3בינונית
 .4חלשה
 .5לא יודע בכלל
 .6לא מעוניין לענות
 .32ההכנסה הממוצעת למשק בית בישראל היום היא כ־ ₪ 20,000ברוטו .האם
הכנסתכם המשפחתית הכוללת (של שני בני הזוג) היא[ :במשק בית של נפש
אחת — ההכנסה הממוצעת היא כ־ ₪ 10,000ברוטו] תשובה אחת
 .1הרבה מתחת לממוצע
 .2מעט מתחת לממוצע
 .3כמו הממוצע
 .4מעט מעל הממוצע
 .5הרבה מעל הממוצע
 .6לא יודע
 .7לא מעוניין לענות
 .33האם אתה מצליח לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזון,
לחשמל ,לטלפון וכדומה? תשובה אחת
 .1מצליח ללא כל קושי
 .2מצליח
 .3לא כל כך מצליח
 .4בכלל לא מצליח
 .5לא מעוניין לענות
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 .34האם יש בבעלותך דירה? תשובה אחת
 .1אין בבעלותי דירה
 .2יש בבעלותי דירה .יש עליה משכנתא והתשלומים עליה יסתיימו תוך פחות מ־10
שנים
 .3יש בבעלותי דירה .יש עליה משכנתא והתשלומים עליה יסתיימו תוך יותר מ־10
שנים
 .4יש בבעלותי דירה ,ללא משכנתא
 .5אני גר בדיור ציבורי
 .6אחר
 .7לא מעוניין לענות

נספחים
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חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
דן הלפרן (יו״ר)
אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי
דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרויד
רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין
רות חשין
סלי מרידור
תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל
ענת צור
גיל ריבוש

כשלושים שנה חלפו מאז העלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות לשעבר לישראל .עלייה זו,
שהתרחשה ברובה בשנות ה 90-של המאה ה ,20-הייתה ייחודית במאפייניה – העולים שהגיעו לישראל
היו אומנם צעירים ומשכילים ביחס לעולים ממדינות אחרות וביחס לתושבי המדינה באותה עת ,אך
השתלבותם בחברה הישראלית הייתה קשה ומורכבת ,והם נאלצו להתמודד עם אתגרים וחסמים רבים.
לובי המיליון הוא ארגון שהוקם במטרה לייצג את הצרכים של הישראלים דוברי הרוסית .הארגון פנה
למכון ירושלים למחקרי מדיניות כדי לערוך מחקר הבוחן את הקשר של ישראלים דוברי רוסית עם
מוסדות המדינה בשלושה היבטים (1) :תהליך הגיור במסגרת מתן שירותי דת; ) (2ייצוג של ישראלים
דוברי רוסית בשירות המדינה; ) (3מיצוי זכויות של קשישים ישראלים דוברי רוסית.
המחקר כלל סקירת ספרות ,ראיונות ,קבוצות מיקוד וסקרי עמדות .על בסיס הממצאים גובשו המלצות
מדיניות.
חשיבותו של המסמך ושל ההמלצות העולות ממנו אינה מסתכמת בהשפעה על חייהם של הישראלים
דוברי הרוסית .שלושת הנושאים שנבחנו במסמך נוגעים גם לאורח החיים ולאיכות החיים של אזרחים
רבים אחרים במדינת ישראל – עולים חדשים ,עולים ותיקים ו"צברים" – שמתמודדים עם מדיניות שאינה
שוויונית .יישום ההמלצות יוכל לסייע למדינה להיטיב ולשפר את השירות שהיא נותנת לאזרחיה ,בתקווה
לקדם שירות ציבורי שפועל באחריותיות ,במקצועיות ובשוויוניות.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית
ומרחבית בת-קיימא .המכון ,שהוקם בשנת  ,1978הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור,
קידום והגדרה של סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל .מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים
למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית .ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה,
שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה וחיזוק
מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.
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