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תקציר
 הנדסה, הוא ידם משלח כי שהצהירו לשעבר המועצות מברית עולים 82,000כ־ לישראל עלו 1998 סוף עד

 ציינו המשק קברניטי הנוכחי. העלייה גל לפני בארץ שהיו מהנדסים 30,000 של למאגר התווספו והם
 את לקלוט יתקשה שהמשק צפוי היה מלכתחילה אולם העולים, עמם שהביאו האנושי ההון את בחיוב
 להשקיע צורך שיהא היה ברור במקצועם, לקלוט יהיה שניתן אלה לגבי גם בהנדסה. בעבודה כולם

 המשרד יזם ומורכבותו, הנושא חשיבות לאור הישראלי. המשק לדרישות מיומנויותיהם בהתאמת
 זוויות את ישלב אשר מחקר בתעסוקה, העולים המהנדסים קליטת על מקיף מחקר העלייה לקליטת
 בתחום רלוונטיים בכירים תפקידים בעלי ושל פוטנציאליים מעסיקים של עצמם, העולים של הראייה

השטח. וברמת המטה ברמת עולים מהנדסים תעסוקת

 היתה היא מהנדסים. שהיו הצהירו לארץ שבכניסתם העולים את כללה שנחקרה המהנדסים אוכלוסיית
:תת-אוכלוסיות משתי למעשה מורכבת

 .54-20 בני בהיותם 1994 שנת סוף עד 1989 משנת לארץ שהגיעו העיקריים העבודה בגילי מהנדסים .1
 נדגמו הם המהנדסים(. מאוכלוסיית 3%) מהנדסים 1,500 של ארצי מדגם הוצא זו אוכלוסייה מתוך
 המגורים ואזור בארץ ותק העלייה, בעת גיל מין, מאפיינים: בארבעה בהתחשב שכבתי באופן

בישראל.
 64 גיל עד גברים כלומר, המקובל, הפרישה גיל עד 55 בני היו עלייתם שבעת מבוגרים, מהנדסים .2

 בשלושה בהתחשב שכבתי באופן מהנדסים 176 נדגמו זו אוכלוסייה מתוך .59 גיל עד ונשים

המגורים. ואזור בארץ ותק מין, :מאפיינים

 נרחב מידע שכלל ברוסית, שאלון באמצעות פנים אל פנים רואיינו העיקריים העבודה בגילי המהנדסים
 קליטתם על וכן בתעסוקה קליטתם תהליך של שונים היבטים על בחו״ל, שלהם המקצועי הרקע על

 הם אף בטלפון, רואיינו המבוגרים המהנדסים חברתית. וקליטה דיור כגון אחרים, חיים בתחומי
 בעלי .1995 יוני-דצמבר בחודשים נערכו המהנדסים עם הראיונות כל בקצרה. יותר אך ברוסית,

 בחודשים נערכו איתם הראיונות מובנה. עומק בריאיון רואיינו והמעסיקים הבכירים התפקידים

.1995 יולי-נובמבר

 לשעבר המועצות מברית למהנדסים המייחס בציבור, הרווח לדימוי בניגוד כי מראים המחקר נתוני

 מכונות, הנדסת כגון: "קונבנציונליים", הנדסה בתחומי התמחו רובם שונות, איזוטריות התמחויות
 ויותר, שנים 12 של מקצועי ותק צברו מחציתם אלקטרוניקה. והנדסת חשמל הנדסת אזרחית, הנדסה

 בכיר. מחקר עמית של או בכיר מהנדס של לתפקיד הגיעו או שונות ברמות כמנהלים כיהנו וכמחציתם
מבוטל. בלתי מקצועי וניסיון מקצועיים כישורים בעלת היא העולים המהנדסים שאוכלוסיית מכאן

 ובמשרד העלייה לקליטת במשרד והרווחה, העבודה במשרד האוצר, במשרד הבכירים המטה אנשי כל
 בראיונות ציינו העולים של בתעסוקה הקליטה נושא על ובעקיפין ישירות המופקדים והמסחר, התעשייה

 כלל לגבי העלייה, זרם היחלשות עם התשעים, שנות של השנייה במחצית אליו לשאוף שיש היעד את
 להצבת שונים נימוקים הציעו הם אולם, קרוב. במקצוע לפחות או במקצועם בעבודה כקליטה העולים,



 ההון של הלאומי המשק מבחינת יעיל ניצול - המקרו־כלכלי למישור בעיקר התייחסו חלקם :זה יעד

 מקצועית המשכיות ־ העולים של האישי הפן את יותר הדגישו וחלקם ;העולים עמם שהביאו האנושי
 בהשמת אקטיבית גישה חייבו בעבודה השמה על המופקדים המטה אנשי העלייה. משבר את שתרכך
 בהשמה ישירות עוסקים שאינם המטה אנשי ואילו קרובים, במקצועות או ההנדסיים במקצועות העולים
השוק. כוחות באמצעות יושג זה שיעד סברו האוצר( נציג )למשל,

במקצועם עולים מהנדסים קליטת על המקשים גורמים
 בתעסוקה מהנדסים קליטת של היעד להשגת בדרך העומדים קשיים מספר עולים המחקר ממצאי מתוך

:במקצועם

מהעולים הלק של ההנדסיים למקצועות ביקוש חוסר ♦

 מתלבטים אף בהשמה שהעוסקים תחום וארגון, כלכלה כמהנדסי עבדו מהעולים אחוזים עשר שנים
 בשנות בישראל לגביו שהביקוש מקצוע מכונות, בהנדסת התמחו 30% בכלל; הנדסי מקצוע זהו אם

 הבנייה רקע על אזרחית בהנדסה למומחים רב ביקוש נוצר לכך, בניגוד גדול. היה לא התשעים
 בעובדים. מחסור קיים עדיין מחשבים הנדסת בתחום גם הבכירים, המטה אנשי לדברי המואצת.

 להיקלט אלה בהתמחויות עולים מהנדסים של סיכוייהם רב-משתני, ניתוח מתוך שעולה כפי ואכן,
 הנדסת כגון אחרים, הנדסיים במקצועות לעמיתיהם בהשוואה גבוהים היו קרוב במקצוע או בהנדסה
 בלתי-מבוקשת בהתמחות ראו עצמם מהמהנדסים אחוזים עשר שבעה וארגון. כלכלה והנדסת מכונות

במקצוע. קליטתם בפני העיקריים המכשולים משלושת אחד את

 נרכש שבו התהום לבין הנדסה בלימודי ההתמחות תחום בין הלימה אי־ עקב מקצועי בסיווג קושי ♦
התעסוקתי הניסיון

 בהתמחות לעלייתם שקדמו השנתיים במשך לפחות עבדו העולים המהנדסים מקרב מבוטל לא שיעור
 מחשבים מהנדסי וארגון, כלכלה מהנדסי בקרב 30% בין נע זה שיעור לימודיהם. מתחום שונה

 מקצועי וסיווג אבחון על מקשה זו אי־הלימה מטלורגיה. מהנדסי בקרב 78%ל- ועד כימיה, ומהנדסי
מתאימה. בעבודה השמתו לצורך העולה של מדויק

המוצא בארץ ההנדסית ההכשרה איכות ♦
 בהתכתבות או (21%) ערב לימודי במסגרת ההנדסית השכלתם את רכשו העולים מהמהנדסים שליש

 המעסיקים עם מהראיונות יום. לימודי ממסלול יותר נמוכה ברמה הנחשבים לימוד מסלולי (,13%)
 אינם רובם העולים. המהנדסים של המקצועית איכותם הערכת אופן לגבי בהירות חוסר עולה

 ברחבי שונים השכלה מוסדות שבין האיכות ובהבדלי השונות, הלימוד מסגרות בין בהבדלים בקיאים
 המהנדסים ברשם נעזרים ואינם התעודות, את להעריך מסוגלים אינם הם לשעבר. המועצות ברית

 העולים המהנדסים של הכשרתם איכות את להעריך המעסיקים של היכולת חוסר העבודה. במשרד
 ברית עולי כלל של התעודות כלפי מגלים שהם הגורף האמון לחוסר הסיבות אחת להיות עשויה

 הכשרתם תואמת מידה באיזו בטוחים אינם עצמם העולים הפורמלי, להיבט מעבר לשעבר. המועצות

 אותם הכשירו לשעבר המועצות בברית שלימודיהם העריכו 35% רק :בישראל הדרישות את ההנדסית
 "במידה רק לכך אותם הכשירו לימודיהם כי סברו 34% ואילו בישראל, לעבודה רבה״ ״במידה
דעה(. להביע יכלו לא 31%) לא״ ״בכלל או מועטה״



בהנדסת מאשר יותר בניהול עיסוק ♦

 המועצות בברית אגפים כמנהלי או מחלקות כמנהלי שימשו העולים מהמהנדסים אחוזים עשרים
 ראשי. מהנדס של לתפקיד הגיעו 4%ו- מעבדה, כמנהלי או מפעל כמנהלי כיהנו מהם 5%כ- לשעבר,
 מהמהנדסים, חלק כלומר, הזמן. ברוב או עבודתם מזמן במחצית בניהול עסקו העולים מחצית
 המובהקת, ההנדסית העבודה מן מסוימת במידה התרחקו יותר, הרב המקצועי הוותק בעלי בייחוד
עבודה. למקום קבלה במבחני בפניהם שהוצגו ההנדסיות הבעיות עם להתמודד התקשו ואולי

מערביות וטכנולוגיות המחשב הכרת בתהום חסר ♦

 במחשב השתמשו המרואיינים מכלל 22% רק בארץ. המהנדס בעבודת חיוני פן הנו במחשב השימוש
 )בני המבוגרים מבין בו. להשתמש למדו 32%ש- למרות לשעבר, המועצות בברית עבודתם במסגרת

 שיעור מגיע הצעירים בקרב ואפילו מוצאם, בארץ במחשב בעבודה מעשי באופן התנסו 18% רק (45+
 כך על מצביעה העולים דברי לבין המעסיקים דברי בין השוואה בלבד. 28%ל־ בתחום הניסיון בעלי

 על-ידי מאשר יותר העולים על-ידי כחיסרון נתפס מערביות טכנולוגיות עם היכרות שחוסר

 אחוזים עשר חמישה כנתון. הטכנולוגיה עם ההיכרות חוסר את מקבלים המעסיקים שכן המעסיקים,
 בפני העיקריים המכשולים משלושת כאחד פתוחה( לשאלה )בתשובה זה גורם ציינו מהעולים
ההנדסה. במקצוע בעבודה הקליטה

ובאנגלית בעברית מספקת שלישה חוסר ♦

 בפני העיקריים המכשולים אחד את בעברית שליטתם בחוסר רואים מהמהנדסים שלישים שני
 כמכשול. באנגלית הבלתי־מספקת שליטתם רמת את מציינים 43%ו־ במקצועם, בעבודה קליטתם
 מעסיק בפני עצמית הצגה כגון לעבודה, במיוחד הרלוונטיות במיומנויות מתמקדים בעברית הקשיים

 מקצועית ספרות וקריאת חופשי"( כמעט או חופשי "באופן זאת לעשות מסוגלים 22% )רק פוטנציאלי
 עם "רק או כלל" מסוגלים ש״אינם 54% לעומת חופשי״ ״באופן זאת לעשות מסוגלים 17% )רק

 להסתפק נכונות הביעו המעסיקים בעברית. בכתיבה מתקשים מהמהנדסים שליש רבים"(. קשיים
 ששליטה ציינו ורובם וקריאה(, דיבור )מיומנויות תקשורת לצורכי מינימלית, ברמה עברית בידיעת
 לכך, בניגוד הקריטריונים. שאר על עונה הוא אם העולה את לקלוט מהם תמנע לא בעברית מעטה

 להיקלט המהנדס סיכויי על המשפיע חשוב גורם היא עברית ידיעת כי עולה הרב-משתני מהניתוח
 העבודה במקום העולים של התפקוד שבבדיקת לציין מעניין קרוב. במקצוע או מהנדס בתפקיד

 בעת להוציא בעבורם, בעיה מהווה אינו בעברית שהשימוש מעריכים העולים :הפוכה מגמה מתבררת
 כקושי העברית אי-ידיעת את מציינים מהמעסיקים מחצית ואילו מתקשים(, 27%) דוח כתיבת

 מגלים הגיוס בשלב הפוכים. בכיוונים ציפיות שינוי של תהליך כאן שמתרחש ייתכן העולים. בתפקוד
 כדי תוך הזמן, במשך אולם העולים, אצל בעברית השליטה חוסר כלפי יותר רבה סובלנות המעסיקים

 מרכזי מחסום עברית באי-ידיעת רואים זאת, לעומת העולים, להם. להפריע מתחיל הדבר עבודה,
בעברית. גם איכשהו" "מסתדרים שהם לדעת נוכחים הם הזמן במשך אך לעבודה, בקבלתם

הפעלתו בדרן ומכשולים תרומתו ־ עולים מהנדסים לקליטת סיוע
 בתכניות בעיקר מתבטא בפרט ובהנדסה בכלל בתעסוקה העולים המהנדסים לקליטת המערכת סיוע

 ותיק עובד בידי חונכות וכן ערב, השתלמויות הכשרה, במרכזי מקצועיים קורסים - מקצועית הכשרה
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 )"פרויקט העסקתם למימון סיוע בהסדרי במפעל"(, )"כיתה העבודה מקום ברמת פנימיים וקורסים
עבודה. לחיפוש הדרכים על לעולים מידע ובמתן ״(45+ ״פרויקט בכירים״, מהנדסים

מקצועית הכשרה ♦

 ממשלתי, במימון - (78%) רובם שונים; מקצועיים בקורסים למדו העולים המהנדסים כמחצית
 המהנדסים מכלל 30% רק אולם, לימודיהם. בתקופת קיום דמי קיבלו (55%) ממחציתם ולמעלה
 (47%) העולים כמחצית הערכתם(. )על-פי להנדסה רלוונטיים מקצועיים בקורסים למדו העולים

 על-פי הראשון, עבודתם במקום לתפקידם הכשרה קיבלו קרוב במקצוע או בהנדסה אי-פעם שהועסקו
פנים־מפעליים. בקורסים ומיעוטם חונך באמצעות רוב

 את משמעותי באופן מגבירים להנדסה רלוונטיים בקורסים לימודים כי עולה הרב-משתני מהניתוח
 הקורס תרומת את העריכו עצמם העולים קרוב. במקצוע או בהנדסה בעבודה להיקלט הסיכויים

 רמתם ובהעלאת במחשב להשתמש יכולתם בשיפור ובאנגלית, בעברית שליטתם בשיפור בעיקר
כללי. באופן המקצועית
 בקורסים דווקא )לאו בקורסים ההשתתפות על המקשים מכשולים סוגי שלושה עולים מהראיונות

:למהנדסים(
 אינם המהנדסים מכלל 58% הכשרה: ותכניות ומסגרות לזכאות הקריטריונים על במידע חוסר א(

 בקורס למדו שלא אלה רוב בקורסים; עולים להשתתפות לזכאות הקריטריונים את מכירים
השונים. ההכשרה מסלולי את מכירים אינם (70%-94%)

 מהעולים 42% :הלימודים לטובת מקצועית בלתי עבודה לעזוב מהעולים המונעים כלכליים קשיים ב(
 לעבוד להפסיק לעצמם להרשות יכולים שאינם בכך זאת נימקו עלייתם מאז בקורס למדו שלא

 חלופה שיהוו ערב קורסי ואין הכשרה(, לצורך מרצון עבודה עזיבת על אותם "קונס" )החוק
בעבורם. מתאימה

 אם בין מבוגר, וגיל למדו( שלא אלה מבין 14%) בעברית מספקת לא שליטה :כגון אישיות, מגבלות ג(
(.24%) לקורס הקבלה בפני כמחסום אם ובין (10%) למידה על המקשה כגורם

המעסיקים והערכת שימוש ידע, - בפרט ומהנדסים בכלל עולים להעסקת תמריצים ♦
 בסוגי ומתמקד חלקי שלהם הידע עולים. להעסקת תמריצים על משהו ידעו המעסיקים רוב

 את הכיר לא אחד אף כמעט מנהלים. שהם העבודה מקום לסוג במיוחד הרלוונטיים התמריצים
 "מהנדסים פרויקט במסגרת שניתן מהנדסים, בתפקידי עולים לקליטת היחיד הייחודי התמריץ

 קבלת להעדיף להם תגרום לא העולה שכר במימון שהשתתפות ציינו מהמעסיקים כמחצית בכירים".
 שני לתמריץ, חשיבות מייחסים הם אין כאילו נראה שלכאורה למרות ;ותיק ישראלי על־פני עולה

 החלטת כי הוא הרושם עולים. מדענים בקליטת בעיקר שונות, בצורות בסיוע השתמשו שלישים
 וממידת העולה של ההעסקה לעלות ביחס התמריץ מגודל מושפעת בתמריץ השימוש לגבי המעסיקים

 קטנים, הנדסי תכנון משרדי כגון קטנים, מעסיקים הסיוע. בקבלת הכרוך הביורוקרטי הסרבול
 העולה את קולטים היו לא התמריץ אלמלא כי והודו גדולים, ממעסיקים יותר בתמריצים השתמשו
בעבודה.
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בהנדסה עבודה לחיפוש הדרכים על מידע ♦
 קיבלו שהם ציינו העולים( המהנדסים מכלל 10%)כ- הריאיון בעת עבודה שחיפשו מהעולים כמחצית

 עבודה לחיפוש הדרכים על התעסוקה ושירות העלייה לקליטת המשרד כגון פורמליים מארגונים מידע
 פורמליים בלתי מקורות המציינים שיעור על עולה פורמליים מידע מקורות המציינים שיעור בהנדסה.

וקרובים. כחברים

מעולים המהנדסים של התעסוקתית קליטתם
 המהנדסים מכלל 21% )שהם הריאיון בעת מועסקים שהיו העולים מהמהנדסים אחוזים וחמישה עשרים

 או הוראה תכנות, טכנאות, הנדסאות, :כגון קרובים, במקצועות עבדו 9% כמהנדסים, עבדו העולים(
 לתחומי מחוץ המועסקים בקרב המכריע הרוב אחרים. במקצועות עבדו 66%ו- הטבע, במדעי מקצועות
 5% רק השכלתם: רמת את הולמות שאינן בעבודות מועסקים לה הקרובים והמקצועות ההנדסה

 מהם 44% זאת, לעומת להנדסה. קרובים שאינם וטכניים חופשיים אקדמיים, במשלחי־יד מועסקים
 במכירות בפקידות, עובדים השאר מקצועיים. בלתי כפועלים עובדים וכרבע מקצועיים, כפועלים עובדים

שירותים. ובעבודות

קרוב במקצוע או בהנדסת לעבוד העולים המהנדסים סיכויי את המגבירים גורמים ♦

 של סיכוייו את המגדילים הגורמים את לזהות במטרה רב-משתני ניתוח ערכנו לעיל, שצוין כפי
 )א( :משתנים של אשכולות שלושה נכללו בניתוח קרוב. במקצוע או במקצועו להיקלט העולה המהנדס
 מקצועיים משאבים )ב( ;מגורים ואזור בארץ ותק הריאיון, בעת גיל מין, - סוציו-דמוגרפיים משתנים
 וידיעת במחשב בעבודה וניסיון ידע ניהולי, ניסיון מקצועית, התמחות - מחו״ל עמו הביא שהעולה
 רלוונטי בקורס לימודים עברית, ידיעת ־ בישראל לעולה שנוספו מקצועיים משאבים )ג( ■אנגלית;
 עולים מהנדסים בתפקידי להיקלט גברים של שסיכוייהם עולה מהניתוח מחשב. ולימודי להנדסה

 של סיכוייהם ;דומים מקצועיים משאבים ובעלות גיל אותו בנות נשים סיכויי על מובהק באופן
 אזרחית בהנדסה מומחים יותר. המבוגרים עמיתיהם סיכויי על עולים 34-25 גילאי מהנדסים
 אחרות. התמחויות בעלי מאשר יותר קרוב במקצוע או במקצועם בתעסוקה נקלטו מחשבים ובהנדסת

 מקצועיים בקורסים והשתתפות במחשב בעבודה ניסיון אנגלית, ידיעת סבירה, ברמה בעברית שליטה
 ההשפעה בהנדסה. בעבודה להשתלב העולה סיכויי על חיובי באופן משפיעים להנדסה הרלוונטיים

 בארץ, הנרכשים במשאבים שחל השיפור באמצעות בעיקר כנראה מתבטאת בארץ הוותק של החיובית
 ניתנים שאינם וגיל, מין של למאפיינים בניגוד לעיל. שהוזכרו ובמיומנויות בשפות שליטה כגון

 סיכויי את לקדם אפשר זו ובדרך לשיפור, ניתנים ■הנ״ל בתחומים ומיומנויות שידע הרי למניפולציה,

במקצועו. לקליטה העולה המהנדס

שונים בממדים העולים המהנדסים של תעסוקתם איכות ♦
 אחרים, במשלחי-יד המועסקים עמיתיהם של מזה טוב מהנדסים בתפקידי המועסקים של מצבם

 מועסקים מהם שלישים שני להנדסה. קרובים במקצועות המועסקים של מזה גם מסוימות ומבחינות
 עולה הממוצע החודשי שכרם ;אחרים במשלחי-יד מהעובדים בלבד לרבע בהשוואה חודשי בשכר

 מהם רבע ;אחר במקצוע שכר'המועסקים על ובוודאי קרוב במקצוע המועסקים שכר על ניכרת במידה
 מעבודתם מרוצים 87% ;אחרים במקצועות מהמועסקים 18%ל־ בהשוואה ניהול תפקידי ממלאים



 ן אחר במקצוע מהמועסקים 45%ול־ קרוב במקצוע המועסקים מעמיתיהם 62%ל־ בהשוואה
 מהאחרים; 74%ל- בהשוואה דירה רכשו מהם 81% מפיטורין; חוששים פחות והם יציבה תעסוקתם

 19%ל־ בהשוואה הצרכים( לרוב מספיקה שאינה )הכנסה כלכלית מצוקה על מדווחים מהם 9% רק
 שחלפה השנה במשך השתפר הכלכלי שמצבם מעריכים מהם 68%ו־ ;אחרים במקצועות מהמועסקים

אחר. במקצוע מהמועסקים 52%ל- בהשוואה

כמהנדסים המועסקים העולים של התפקוד הערכת
 אין כי אם המעסיקים, של ראותם מנקודת והן עצמם העולים של הראות מנקודת הן נבדקה זו סוגיה
 קלטו שהם העולים של התיאורטי הידע את בחיוב מציינים המעסיקים שנבדקו. בהיבטים מלאה חפיפה

 מתקדמות ובטכנולוגיות המחשב בתחומי שלהם שהידע סבורים הם זאת, לעומת מהנדסים. בתפקידי
 ללמוד, שלהם המוטיבציה את חריצותם, את שלהם, העבודה מוסר את בחיוב מעריכים הם בחסר. לוקה

 העולים אצל מונים שהם החסרונות בין השכר. בדרישות ולהתפשר ארוכות שעות לעבוד נכונותם את
 להתעמק נטייה מוכרים, בלתי מצבים עם ולהתמודד זמן בלחץ לעבוד קושי יוזמה, חוסר להזכיר ניתן

 מהמהנדסים רצונם שביעות את המעסיקים כל הביעו זאת למרות בעיקר. במקום טפלים בפרטים
אצלם. המועסקים העולים

 מתוך עולה שהיא כפי בעבודה, תפקודם לגבי בהנדסה המועסקים העולים של העצמית הערכתם
 הקושי בולט מבחינתם המעסיקים. מהערכת יותר חיובית נראית בעבודה, קשייהם על דיווחיהם

 בעברית, השימוש להערכתם, (.16%) במחשב בשימוש פחותה ובמידה (28%) באנגלית בטרמינולוגיה
בעבורם. בעיה מהווה אינו מקצועי, דוח כתיבת להוציא

מקצועית ניידות
 של סיכוייהם ומהם במקצועם, להתמיד כמהנדסים שהועסקו עולים מהנדסים של סיכוייהם מהם

 לשאלה נתייחס להלן הזמן? במשך המקורי במקצועם להשתלב מהנדסה שונים במשלחי-יד המועסקים

מישורים. בשני

העולים המהנדסים של התעסוקתית מההיסטוריה העולות מסקנות א.
 להיקלט העולה המהנדס סיכויי לגבי המכריעות השנים הן העלייה לאחר הראשונות שהשנתיים נראה

 היו 95% כי מתברר לעלייתה, הראשונות בשנתיים בהנדסה שהועסקה הקבוצה בבדיקת במקצועו.
 שבשנתיים הקבוצה מתוך רצופים. חודשים שלושה במשך לפחות מכן לאחר גם זה במקצוע מועסקים

 בהתחלה שעבדו אלה מבין אך להנדסה; לעבור 18% הצליחו להנדסה, קרוב במקצוע עבדו הראשונות
 בתקופה כלל עבדו שלא אלה מבין זאת, לעומת המקורי. למקצועם לחזור הצליחו 9% רק אחר, במקצוע

 הניידות היקף כי התברר שנים שלוש לאחר הניידות בבדיקת יותר. מאוחר בהנדסה עבדו 15% הראשונה,
 ,12% לעומת 22% - נשים בקרב מאשר יותר הרבה גברים בקרב קיימת והיא מוגבל, הוא להנדסה

 לעבודה אחר ממקצוע עברו בהתאמה, ,8% לעומת 10%ו- להנדסה, קרוב ממקצוע עברו בהתאמה,
 שלא עולים למהנדסים הייצור בתחום קידום אפשרויות קיימות מהמעסיקים חלק לדעת בהנדסה.

 בתפקידים המועסקים הישראלים של זה על עדיף שלהם שהפוטנציאל מאחר במקצועם. נקלטו
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 במקצוע מהמועסקים 18% ואכן, עבודה. ומנהלי צוותים ראשי לתפקידי להתקדם יוכלו הם מקבילים,
ניהול. תפקידי ממלאים להנדסה קרוב ואינו הנדסי שאינו

 להשקיע שלהם המוטיבציה ימת ומהי למקצועם העולים המהנדסים של המחויבות מידת מהי ב.

בהנדסה! בתעסוקה לקליטתם יביא שאולי במהלך
 למקצוע לחזור ולרצון מקצועית למחויבות אינדיקציות מספר קיימות ובעמדותיהם העולים בהתנהגות

 אחר. למקצוע והסתגלות התפשרות על המעידות הנשים, אצל בייחוד אחרות, אינדיקציות בצד המקורי,
 במידת שינויים משקפות שהן וייתכן בתעסוקה, הקליטה בתהליך שונים משלבים לקוחות האינדיקציות

המציאות. לקשיי מהסתגלות כתוצאה המקצועית המחויבות

ההנדסה למקצוע מחויבות של שונות מידות לגבי אינדיקציות

 מחויבים בהנדסה )העוסקים המהנדסים בפנקס נרשמו 75% מהנדסים: לארגוני פורמלית הצטרפות ♦
וולונטריים. )ארגונים המהנדסים בלשכת ו/או המהנדסים בהסתדרות חברים גם 21%ו- לכך(

 היו 10% - הריאיון בזמן פעיל באופן עבודה חיפשו העולים מהמהנדסים 14% בהנדסה: עבודה חיפוש ♦
 משרה חיפשו מהמחפשים 60%מ־ למעלה מובטלים. היו 4%ו- אחרת, עבודה וחיפשו מועסקים
 כי מעריכים שהם אלא במקצוע, מעוניינים שאינם משום זה אין בהנדסה חיפשו שלא אלה בהנדסה.

בהנדסה. עבודה למצוא סיכויים להם אין
 23% היפותטית, לשאלה בתשובה בהנדסה: עדכון בקורס לימודים לצורך עבודה מקום לעזוב נכונות ♦

 את לעזוב נכונותם על שכן"( )"בטוח בוודאות הצהירו במקצועם עבדו שלא העולים מהמהנדסים
 בטוחים"(. כך כל )"לא כזו אפשרות שללו לא 27%ו- להנדסה, עדכון בקורס לימודים לצורך עבודתם
לתחום מחוץ המועסקים אצל יותר גבוהה למקצוע לחזור בניסיון ולהשקיע סיכון לקחת הנכונות

בהתאמה. ,11% לעומת 25% - קרוב במקצוע המועסקים אצל מאשר ההנדסה ■

 השפעה בהנדסה לתעסוקה בארץ: ממצבם כללית רצון שביעות לבין בהנדסה תעסוקה בין קשר ♦
 דירה, על לבעלות מאשר בארץ, ממצבם הכללית הרצון שביעות על יותר גדולה מובהקת חיובית

ותיקים. ישראלים עם חברתיים ולקשרים סבירה להכנסה

התפשרות על המעידות אינדיקציות
 עולים של ביותר הגבוה השיעור כצפוי, רצוי: במקצוע התעסוקה ותפיסת מהעבודה רצון שביעות ♦

 הגבוה השיעור גם וכך ,83% - בהנדסה המועסקים בקרב נמצא להם רצוי במקצוע עובדים שלדבריהם
 (49%) כמחצית להנדסה קרוב במקצוע המועסקים בקרב .870/0 - מעבודתם המרוצים של ביותר

 אחר במקצוע המועסקים בקרב אפילו מעבודתם. מרוצים 62%ו- רצוי במקצוע כעבודה זאת תופסים
 )שהוא הרטרוספקטיבי דיווחם על־פי רצוי. כמקצוע אותו מגדירים 240/0 שרק למרות מרוצים, 450/0 -

 ציפו לא עלייתם בטרם עוד (57%) העולים מהמהנדסים ניכר שחלק נראה מסוימת( במידה בעייתי
 טובות פחות עוד בכלל התעסוקה שהזדמנויות נוכחו הם המציאות עם במפגש בארץ. במקצועם לעבוד

המקצוע. על לוותר מהם לחלק כנראה הוביל זה שציפו. ממה
 בקורסים, ללמוד מגברים יותר נוטות שהן למרות נשים, נשים: אצל יותר חלשה מקצועית מחויבות ♦

 הגיל בקבוצת מהלומדים 56% לעומת 47% להנדסה: רלוונטיים בקורסים מהם פחות השתתפו

 הרצון ושביעות כרצוי המקצוע תפיסת .44-35 גילאי בקרב מהלומדים 75% לעומת 55%ו- ,34-25
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 אחוזים ותשעה ששים בהנדסה. לעבודה הגברים אצל מאשר פחות קשורות הנשים אצל מעבודה

 בלבד 38%ל- )בהשוואה רצוי במקצוע כעבודה זאת תופסות להנדסה קרוב במקצוע מהמועסקות
 לשיעור כמעט זהה להנדסה קרוב במקצוע המועסקות בקרב מעבודתן המרוצות שיעור ;מהגברים(
 המועסקות בקרב רק יורד והוא בהתאמה(, ,84%ו- 88%) כמהנדסות המועסקות בקרב המרוצות

 המועסקים בין הם רצון בשביעות ההבדלים הגברים אצל לעומתן, (.46%) אחרים במשלחי־יד
 שלתעסוקה נמצא הנשים אצל גם אמנם, בהתאמה(. ,44%ו- 47%) השאר כל לבין (89%) כמהנדסים

 שהן עולה נוספת מבדיקה אך הכללי, ממצבן הרצון שביעות על מובהקת חיובית השפעה בהנדסה
 הכנסה בעלת תעסוקה להן שמובטחת בתנאי בהנדסה, לתעסוקה מגברים חשיבות פחות מייחסות

ועניין. קידום סיכויי סבירה,

64־55 בגיל לארץ שעלו מהנדסים של בתעסוקה קליטה
 של מזה טוב פחות התעסוקתי מצבם אך בכלל, ולעבוד במקצוע לעבוד רב רצון המבוגרים למהנדסים

:מדדים של בשורה הצעירים עמיתיהם

 מחפשים נוספים 3%ו־ כלשהי, בעבודה מועסקים 54% העבודה, בכוח משתתפים ־ 57% - כמחציתם ♦
 האלה הגילים בני העולים כלל שבקרב זה על במקצת עולה העבודה בכוח השתתפותם שיעור עבודה.

להתפרסם(. עומד ועמיתיו, )ליטוויק הוותיקים הישראלים בקרב לשיעור ודומה (53%)

 עלייתם מאז בארץ העבודה לשוק כלל נכנסו לא (28%) זו בקבוצה מועסקים מהבלתי ניכר חלק ♦
 והתייאשו, בעבר עבודה חיפשו 64-60 גילאי מהגברים רבע אבל עבודה(. חיפשו לא אפילו )כלומר,
לעבוד. מעוניינים היו רבים כלומר,

 בקרב המקביל השיעור ממחצית פחות הוא (29%) עובדים הזוג בני שני שבהן המשפחות שיעור ♦
מועסק. אינו הזוג מבני אחד אף מהנשואים שליש בקרב כן, על יתר הצעירים.

 לגידול מביא אינו הוותק קרוב. במקצוע - נוספים 5%ו- כמהנדסים, עובדים מהמועסקים 9% רק ♦
 רבע רק קרובים. במקצועות המועסקים באחוז לגידול מביא הוא כי אם בהנדסה, המועסקים באחוז

 ניכר וחלק רצוי, כמקצוע מועסקים הם שבו המקצוע את תופסים מהצעירים( 41%ל- )בהשוואה מהם
כמהנדסים. לעבוד שאיפתם על ויתרו לא

 מאלה טובים פחות כמהנדסים, העובדים מהם אלה של גם המבוגרים, המהנדסים של ההעסקה תנאי ♦
 ורבע מהצעירים, 40%ל- בהשוואה חודשי, בשכר מועסקים מהם 27% רק הצעירים. עמיתיהם של

מפיטורין. חוששים מהם

סיכום
 מועסקים מהם 21% רק בלבד: חלקית היא במקצועם 55 גיל עד העולים המהנדסים של השתלבותם
 נוספים 8%ו- בניין(, וקבלנות בנייה תכנון בתחומים עסקים שהקימו אחד אחוז )כולל כמהנדסים

 את ההולמות בעבודות מועסקים אינם המכריע ברובם השאר והנדסאות. תכנות כגון קרוב, במקצוע
 בסיס על מקצועיים. בלתי כפועלים - ורבע מקצועיים כפועלים מועסקים למחציתם קרוב :השכלתם

 אך יציבות, הן התעסוקות אמנם חלופיות. קריירות בפיתוח כאן שמדובר לומר קשה תעסוקתם מאפייני
 מחמישית פחות שונות(, סוציאליות הטבות ללא )כלומר, יומי או שעתי בסיס על מועסקים שלישים שני

 של תחילתו שזוהי ייתכן בעבודתם. שקודמו מרגישים משליש למעלה מעט ורק ניהול, לעמדות הגיעו
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 קשר חסרי במקצועות מהמועסקים למחצית קרוב של הרצון שביעות בעתיד. ויתפתח שימשיך תהליך

המציאות. עם השלמה כנראה משקפת להנדסה

 הכנסתם דירה; רכשו 73%ש- לציין אפשר החיובי בצד מעורבים. האינדיקטורים אחרים חיים בתחומי
 ילדים להם שיש מהמהנדסים 71% ;לחלקם או שלהם השוטפים הקיום צורכי לכל מספיקה 80% של

 מהחינוך מרוצים 43% שרק למרות ילדיהם, של החברתית מהשתלבותם מרוצים ספר בית בגיל
 מרוצים בלבד 50%ו- כלפיהם, הישראלים מיחס מרוצים כמחצית רק אולם בארץ. מקבלים שילדיהם

 על חוזרים היו 84% - לישראל לעלות החלטתם על מתחרטים הם אין הכול בסך בארץ. הכללי ממצבם

זו. החלטה

 זאת למרות הצעירים. עמיתיהם של מזה טוב פחות ,64-55 בני בהיותם לארץ שעלו המהנדסים של מצבם
לישראל. לעלות החלטתם עם שלמים 84%ו- בארץ הכללי ממצבם רצון שבעי (61%) רובם

 עבודה סבירה, הכנסה רמת דירה, על בעלות :כגון אובייקטיביים, שתנאים עולה הרב-משתני הניתוח מן
 עם יחד בארץ. מהחיים העולים של רצונם שביעות על משפיעים ותיקים, ישראלים עם וקשרים במקצוע

 באופן הן הרצון שביעות על משפיעה שהיא מאחר במיוחד רבה חשיבות נודעת במקצוע לעבודה זאת,
 על מקלה ההכנסה, רמת להעלאת תורמת היא האחרים. המשתנים על השפעתה באמצעות והן ישיר

חברתיים. קשרים לפיתוח תנאים ויוצרת הדירה רכישת
I

 ישנה במקצועם: נקלטו שלא המהנדסים בקרב מוצה שלא תעסוקתי פוטנציאל עדיין שקיים נראה
 במקצועם. עובדים ואינם להנדסה רלוונטיים בקורסים שהוכשרו עולים( 8,000מ־ )למעלה ניכרת קבוצה

 ומוכנים במקצועם לעבוד שאיפתם על ויתרו לא בהנדסה מועסקים שאינם מהמהנדסים כמחצית כן, כמו

 גבוה אחוז הנשים שמבין בעוד הגברים, בקרב בולט הדבר זו. שאיפה למימוש מעשיים צעדים לעשות

למקצוע. החזרה על ויתרו כבר יותר

 אפשרות מתן )א( מרכזיים: אפיקים בשני המהנדסים של התעסוקתית השתלבותם את לקדם ניתן
 ובאנגלית, בעברית שליטתם שיפור של בדרך התערבות - להכשרה במסגרות ללמוד בכך למעוניינים

 המועסקים של (upgrading) שדרוג )ב( ההנדסיות. מיומנויותיהם ועדכון במחשבים שלהם הידע הגברת
 טוב לנצל יהיה ניתן זו בדרך עבודתם. במקומות בעבורם קידום מסלולי ויצירת יותר נמוכים בתפקידים

בכלל. בארץ ומחייהם מהעבודה רצונם שביעות את ולהגביר העולים של האנושי ההון את יותר
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לוחות רשימת
מין לפי לשעבר, המועצות מברית עולים - מהנדסים של סוציו-דמוגרפיים אפיונים : 1 לוח

מין לפי לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים של ותעסוקתי השכלתי רקע : 2 לוח

הנדסית בהשכלה התמחות תחומי לפי העלייה שלפני בשנתיים יד משלח : 3 לוח

בעברית שונות במיומנויות המהנדסים שליטת : 4 לוח

 לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים של העבודה בשוק השתלבות : 5 לוח
בארץ וותק מין לפי

וגיל מין לפי לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים של העבודה בשוק השתלבות : 6 לוח

 הריאיון, בעת המועסקים לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים : 7 לוח
בארץ וותק מין תעסוקה, תחום לפי

 הריאיון, בעת המועסקים לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים : 8 לוח
וגיל מין תעסוקה, תחום לפי

 בתפקיד בתעסוקה הקליטה להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי : 9 לוח
קרוב במקצוע או מהנדס

 המועצות מברית עולים מהנדסים בקרב מהעבודה כללית רצון שביעות : 10 לוח
ומין תעסוקתי תחום לפי לשעבר,

תעסוקתי תחום לפי בעבודה ספציפיים מהיבטים רצון שביעות : 11 לוח

 שנתיים, מעל בארץ השוהים עולים שלמהנדסים מקצועית ניידות : 12 לוח
ומין העלייה בעת גיל לפי

 מקצועיים, בקורסים לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים השתתפות : 13 לוח
וגיל מין לפי

 עולים מהנדסים השתתפו שבהם הקורסים של להנדסה הרלוונטיות מידת : 14 לוח
אישית( )הערכה וגיל מין לפי לשעבר, המועצות מברית

הקורס סוג לפי הקורס תרומת את העולים המהנדסים הערכת : 15 לוח

 השתתפות לפי העולים המהנדסים של התעסוקה ותחום התעסוקתי המצב : 16 לוח
ומין ההנדסה לתחום הקורס רלוונטיות בקורס,

 מיומנויות עדכון בקורס השתתפות לצורך העבודה את לעזוב הנכונות מידת : 17 לוח
בארץ וותק גיל מין, תעסוקה, תחום לפי הנדסה

 תעסוקתי מצב לפי העבודה של שונים בממדים לפשרות נכונות : 18 לוח
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המהנדסים דיווחי על־פי במקצועם עולים מהנדסים קליטת בפני העיקריים המכשולים : 19 לוח

תעסוקתי תחום לפי בעבודה קשיים : 20 לוח

ותק ולפי תעסוקה ותחום מצב לפי הכלכלי, המצב הערכת : 21 לוח

תעסוקה ותחום מצב ולפי שנה, לפני למצב בהשוואה הכלכלי המצב הערכת : 22 לוח

ותק ולפי תעסוקה ותחום מצב לפי דירה על בעלות : 23 לוח

בארץ ותק לפי נבחרים סובייקטיביים מדדים : 24 לוח

העולים המהנדסים של הכללית הרצון שביעות להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי : 25 לוח

ותק לפי העיקריות, הבעיות : 26 לוח

בארץ ותק לפי מידע צורכי : 27 לוח

וגיל מין לפי המבוגרים, המהנדסים של לשעבר המועצות בברית התעסוקתי הרקע : 28 לוח

בארץ וותק גיל מין, לפי העבודה, בשוק המבוגרים המהנדסים השתלבות : 29 לוח

ומבוגרים צעירים מהנדסים בקרב המשפחתית ביחידה התעסוקה מצב : 30 לוח

והתמחות ארץ5 ותק גיל, מין, לפי מועסקים, מבוגרים מהנדסים של התעסוקה תחומי : 31 לוח

 לצעירים? בהשוואה מבוגרים מהנדסים בקרב תעסוקה למציאת רלוונטיות התנהגויות : 32 לוח

 תעסוקתי ותחום מין ותק, לפי המבוגרים המהנדסים בקרב מעבודה הרצון שביעות : 33 לוח

 תעסוקתי מצב בארץ, ותק גיל, מין, לפי המבוגרים המהנדסים של הדיור מצב : 34 לוח
תעסוקה ותחום

תעסוקתי ומצב גיל מין, לפי המשפחתית ההכנסה רמת הערכת : 35 לוח

בארץ, ותק גיל, מין, לפי המבוגרים, המהנדסים של בארץ כללית רצון שביעות : 36 לוח
תעסוקתי ותחום מצב
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למחקר הרקע .1
 הקליטה סוכנויות בפני לשעבר המועצות מברית האחרון העלייה גל שהציב המרכזיים האתגרים אחד

 האנושי בהון אופטימלי שימוש תוך העבודה, בשוק העולים שילוב היו כולה הישראלית החברה ובפני
 המהנדסים. קבוצת היא העולים בקרב ביותר הגדולה המקצועית הקבוצה עמה. הביאה זו שעלייה

 1הנדסה. הוא ידם משלח כי שהצהירו עולים 82,000כ־ ארצה עלו 1998 סוף שעד כך על מצביעים הנתונים

 צפוי היה מלכתחילה העלייה. גל לפני בארץ שהיו מהנדסים 30,000 של למאגר התווספו אלה עולים
 לעבוד חלקם יאלצו כך ובשל בהנדסה, בעבודה העולים המהנדסים כל את לקלוט יתקשה שהמשק
 בסטטוס ירידה תוך לעתים שצברו, המקצועי והניסיון הידע את ליישם יכולים אינם שבו במקצוע

 צורך יהיה במקצועם בתעסוקה לקלוט יהיה שניתן לאלה ביחס גם כי היה נראה מזו, יתרה המקצועי.
 את מראש להעריך היה קשה הישראלי. המשק לדרישות המקצועיות מיומנויותיהם בהתאמת להשקיע

 שתיווצר האישית ברמה הבעייתיות מידת את וכן במקצועם, בעבודה שייקלטו המהנדסים היקף
המקורי. במקצועם עבודה על לוותר מהמהנדסים חלק של מההכרח כתוצאה

.1999 יוני התשנ״ט, סיוון ,1998 העלייה קליטה העלייה. לקליטת המשרד1

 :רבים מגורמים המושפע מורכב תהליך הוא הישראלי העבודה בשוק העולים המהנדסים קליטת תהליך
 מידת המקצועי, ניסיונם טיב התמחותם, סוג - העולים המהנדסים של המקצועיים המשאבים )א(

 של המקצועית גמישותם מידת )ב( בארץ; הנהוגים המקצועי המינוח ועם הטכנולוגיות עם היכרותם
 להישאר כדי להשקיע ורצונם המקצועית מחויבותם לעומת מקצועם את להסב ונכונותם העולים

 מעסיקים עמדות )ד( בפרט; ספציפיות להתמחויות והביקוש בכלל העבודה שוק מצב )ג( במקצוע;
 ההתערבות תכניות )ה( לשעבר; המועצות מברית עולים מהנדסים להעסקת בנוגע פוטנציאליים

 של העסקתם את לקדם שנועדו למעסיקים, כספיים ותמריצים הכשרה קורסי כגון השונים, וההסדרים

העולים.

 עולים מהנדסים קליטת על מקיף מחקר עלייה לקליטת המשרד יזם ומורכבותו הנושא חשיבות לאור
 עצמם, העולים של הראייה זוויות על בהתבסס הנושא של מקיפה תמונה לספק נועד המחקר בתעסוקה.

 המהנדסים תעסוקת בתחום רלוונטיים מרכזיים תפקידים בעלי ושל פוטנציאליים מעסיקים של
 המהנדסים בקליטת ההצלחה מידת את להסביר העשויים הגורמים את לאתר מנסה המחקר העולים.
 ההשתלבות בתהליך הקריטיים ב״צמתים" עליהם המקשים המחסומים ואת העבודה בשוק העולים

בו. והשתלבות עבודה מקום מציאת מקצועיים, בקורסים לימודים עבודה, חיפוש :ביניהם בתעסוקה,
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המחקר מערך .2
המחקר אוכלוס״ת 2.1

:אוכלוסיות שלוש למעשה כללה המחקר אוכלוסיית

 עד 1989 משנת לארץ שהגיעו עולים 1,500 של ארצי מדגם - העיקריים העבודה בגילי עולים מהנדסים .1

 נדגמו המהנדסים הנדסה. שמקצועם הצהירו עלייתם בעת ואשר 54-25 בני בהיותם 1994 שנת סוף
 שבו הגיאוגרפי והאזור בארץ ותק העלייה, בעת גיל מין, מאפיינים: בארבעה בהתחשב שכבתי באופן

 המועצות מברית עולים מהנדסים 45,241 של אוכלוסייה מייצג המדגם 2בישראל. מתגוררים הם

לשעבר.
 כלומר, המקובל, הפרישה גיל עד 55 בני היו עלייתם שבזמן מהנדסים 176 - מבוגרים עולים מהנדסים .2

 :מאפיינים בשלושה בהתחשב שכבתי באופן נדגמו הם אף בכלל. ועד 59 גיל עד ונשים 64 גיל עד גברים
מהנדסים. 4,762 של אוכלוסייה מייצג המדגם מגורים. ואזור בארץ ותק מין,

 מהנדסים בתפקידי הנדסי רקע בעלי עולים שקלטו מעסיקים 22 - מרכזיים תפקידים ובעלי מעסיקים .3
 לנושא עקיף או ישיר קשר להם שיש מרכזיים תפקידים בעלי רואיינו כן כמו אחרים. ובתפקידים

 בכירים שטח אנשי ושישה רלוונטיים ממשלה ממשרדי בכירים מטה אנשי שבעה - העולים תעסוקת
ישיר. באופן בנושא המטפלים

 נבנו בארץ הוותק במשתנה ; 54־45 ,44־20 :שכבות שתי נבנו הגיל במשתנה ;ונשים גברים :שכבות שתי כלל המין משתנה 2
 הלשכה של המיון לפי אזורים ארבעה שכבות: חמש נבנו האזור במשתנה שנים; שלוש ומעל שנים שלוש עד שכבות: שתי

 פחות התגוררו שבהם היישובים כל את הכולל נוסף ו״אזורי׳ ירושלים, דרום, מרכז, צפון, ־ לסטטיסטיקה המרכזית
עולים. מהנדסים 100מ־

המחקר שיטות 2.2
שונות. בשיטות נאסף המידע

ידי על- ברוסית שאלון באמצעות פנים אל פנים רואיינו העיקריים העבודה בגילי המהנדסים ♦

 על בחו״ל, המהנדסים של המקצועי הרקע על נרחב מידע כלל השאלון רוסית. דוברי מראיינים
 דיור כגון אחרים, חיים בתחומי קליטתם על וכן התעסוקתית קליטתם תהליך של שונים היבטים
. חברתית. וקליטה

 קצר היה זה ריאיון רוסית. דוברי מראיינים על-ידי הם גם בטלפון, רואיינו המבוגרים המהנדסים ♦

הצעירים. המהנדסים לגבי שנבדקו הסוגיות למרבית התייחס אולם יותר
 ראיונות - איכותנית מחקר בשיטת גם שימוש נעשה הרלוונטיות בסוגיות הבנתנו את להעשיר במטרה ♦

שונים. בגילים מהנדסים עם עומק
.1995 יוני-דצמבר בחודשים נערכו המהנדסים עם הראיונות

 בחודשים נערכו עמם הראיונות מובנה. עומק בריאיון רואיינו והמעסיקים הבכירים התפקידים בעלי
 בתחום משרדם של המדיניות ביעדי התמקד הבכירים המטה אנשי עם הריאיון .1995 יולי-נובמבר

 אנשי משרדיהם. על-ידי המופעלות מהנדסים לקליטת סיוע ובתכניות העולים המהנדסים תעסוקת
 רואים שהם הקשיים על ולעמוד שבראשותם היחידה פעולות את לתאר נתבקשו הבכירים השטח
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 עולים, מהנדסים קליטת לגבי נוהגיהם ועל מדיניותם על דיווחו המעסיקים העולים. המהנדסים בהשמת
 כמו בעבודה. העולים תפקוד את הערכתם ולגבי מהנדס במשרת לעבודה עולה בקבלת שיקוליהם לגבי

 השימוש מידת בפרט, ומהנדסים בכלל עולים להעסקת התמריצים מערכת עם היכרותם מידת נבדקה כן,
יעילותה. לגבי והערכתם בה שעשו

 נפרד פרק העיקריים. העבודה בגילי המהנדסים לאוכלוסיית המתייחסים הממצאים יוצגו הנוכחי בדוח
קליטתם. לתהליך הייחודיים המאפיינים יוצגו ובו המבוגרים, המהנדסים לאוכלוסיית יוקדש

העולים המהנדסים מאפייני .3
(1 )לוח סוציו-דמוגרפיים מאפיינים 3.1

 מכלל 58% מהווים והם הנשים, שיעור על הגברים שיעור עולה העולים המהנדסים בקרב מין:
העולים. המהנדסים
 3בקירוב. 30% מהווים 54־45 וגילאי ,44-35 גילאי היא (41%) ביותר הגדולה הגיל גיל:.קבוצת

 .21 עד שגילם ילדים יש (83%) הגדול לרובם ; (85%) נשואים המהנדסים רוב :משפחתי מצב
 לשעבר. המועצות ברית של האירופיות מהרפובליקות עלו (80%) המהנדסים של המכריע רובם מוצא:

 .1992 סוף עד עלו 10%כ־ ועוד ,1991-1989 השנים בין עלו מהמהנדסים רבעים כשלושה בישראל: ותק
יחסי. באופן ותיקה באוכלוסייה מדובר כלומר,

הריאיון. בעת הגילים הם המצוינים הגילים כולו הדוח לאורךג

 תל-אביב באזור 17% מהם המרכז, באזור מתגוררים (48%) מהמהנדסים כמחצית בארץ: מגורים אזור
 ,15% מתגוררים הדרום באזור רבתי. חיפה באזור 12% מהם הצפון, באזור גרים לשליש קרוב רבתי;

.7% - ובירושלים

האנוש■ ההון רכיב■ 3.2
הנדסי התמחות תחום
 איזוטריות התמחויות לשעבר המועצות מברית העולים למהנדסים המייחס בציבור הרווח לדימוי בניגוד
 התמחו ורובם קטן מיעוט מהווים בארץ מקובלות שאינן הנדסיות התמחויות שבעלי מתברר שונות,

 הנדסת :תחומים בארבעת ההנדסית השכלתם את רכשו שלישים שני ״קונבנציונליים״. הנדסה בתחומי
 ישנם (.2 )לוח (9%) אלקטרוניקה והנדסת (10%) חשמל הנדסת (,18%) אזרחית הנדסה (,30%) מכונות

 שיעור אלקטרוניקה ובהנדסת מכונות בהנדסת ההתמחות. תחומי מבחינת לנשים גברים בין הבדלים
 בהנדסת כימית, בהנדסה שהתמחו העולים רוב זאת, לעומת הנשים. משיעור 2-1.5 פי גבוה הגברים

נשים. הן וכלכלה ניהול ובהנדסת מחשבים
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)באחוזים( מין לפי לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים של סוציו־דמוגרפיים אפיונים :1 לוח

נשים גברים סה״ב המאפיין
42 58 190 מיו
100 100 100 גיל
19 17 18 34־25
44 39 41 44־35
25 31 29 54־45
12 13 12 60־55

100 100 100 עלייה שנת
42 51 48 1990־1989
30 22 26 1991
11 10 10 1992
8 10 9 1993
9 7 7 1994

100 100 100 מוצא אזור
82 78 80 לבלטיות( )פרט אירופיות רפובליקות
3 4 3 בלטיות רפובליקות
7 7 7 קווקז* רפובליקות
8 11 10 אסיאניות רפובליקות

100 100 100 משפחתי מצב
80 88 85 נשוי
14 7 10 גרוש/פרוד
4 4 4 רווק
2 1 1 אלמן

100 100 100 ילדים מספר
7 9 8 ילדים אין

42 38 40 1
47 47 47 2
4 6 5 ויותר 3

100 100 100 בישראל מגורים אזור
30 31 30 צפון
48 48 48 מרכז
15 15 15 דרום
7 6 7 ירושלים

הרוסית ברפובליקה קווקזיות אוטונומיות כולל *
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)באחוזים( מין לפי לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים של ותעסוקתי השכלתי רקע :2 לוח

נשים גברים סה״כ
100 100 100 השכלה לפי בהנדסה התמחות תחום
21 36 30 מכונות הנדסת
20 16 18 אזרחית הנדסה
10 11 10 חשמל הנדסת
6 11 9 אלקטרוניקה
8 1 4 כימית הנדסה
2 5 3 וארגון כלכלה
4 3 3 מחשבים
2 4 3 אלקטרו-מכניקה
3 1 2 מזון הנדסת
2 2 2 מטלורגיה
2 2 2 אוטומציה

2 ־ 1 2 מכרות הנדסת
2 1 1 פיסיקה-מתימטיקה
8 7 8 אחרים הנדסה תחומי
4 ’3 3 הנדסאות למדו

100 100 100 הלימודים מסגרת
69 64 66 יום לימודי
19 22 21 ערב לימודי
12 14 13 בהתכתבות לימודים

לשעבר המועצות בברית תעסוקתי תחום
100 100 100 העלייה( לפני )שנתיים
88 86 87 בהנדסה

1 2 1 להנדסה קרוב במקצוע,
6 9 8 אחר במקצוע
5 3 4 כלל עבדו לא

100 100 100 העלייה לפני בשנתיים הנדסי תעסוקה תחום
20 25 23 מכונות הנדסת
18 11 14 אזרחית. הנדסה
10 13 12 וארגון כלכלה
9 11 10 ־ חשמל הנדסת
4 .8 6 אלקטרוניקה
6 3 S מחשבים
6 1 3 כימית הנדסה
1 1 1 אוטומציה
1 2 1 אלקטרו־מכניקה
2 1 1 מכרות הנדסת
1 0 1 מטלורגיה
2 0 1 מזון הנדסת
1 1 1 פיסיקה-מתימטיקה
7 9 8 אחרת הנדסה
7 11 9 בהנדסה עבדו לא
5 3 4 כלל עבדו לא
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ההשכלה איכות
 לימודים מסגרות משלוש באחת המקצועית השכלתם את לרכוש יכלו לשעבר המועצות בברית מהנדסים
 יותר, נמוכה רמה - ערב לימודי ביותר, הגבוהה הרמה בעלת המסגרת - יום לימודי :ברמתן הנבדלות
 את רכשו מהמהנדסים שלישים שני ביותר. הנמוכה ברמה למסלול הנחשבים בהתכתבות ולימודים

 שיעור (.13%) בהתכתבות או (21%) ערב בלימודי זאת עשו מהם שליש ואילו יום, בלימודי השכלתם
 המבוגרים (.64%ל־ בהשוואה 69%) הגברים שיעור על במקצת עולה יום לימודי במסגרת שלמדו הנשים

 במסגרת ההנדסית הכשרתם את רכשו 45+ מגילאי 45% טובות: הפחות במסגרות ללמוד יותר נטו
 תעודת יש (97%) המהנדסים לכל כמעט יותר. מהצעירים 26%ל־ בהשוואה התכתבות או ערב לימודי

דוקטור(. או )קנדידאט יותר גבוה תואר בעלי אפילו הם 5%ו- מהנדס,

מקצועי ניסיון
 עבדו 9% אולם עלייתם, שלפני בשנתיים בהנדסה עבדו אכן (87%) המהנדסים של הגדול רובם

 למשלחי-היד ההנדסה בלימודי ההתמחות תחומי בין השוואה כלל. עבדו לא 4%ו־ אחרים במשלחי-יד

 בהתמחות שעבדו מהנדסים של מסוים שיעור מגלה לעלייתם שקדמו בשנתיים המהנדסים עסקו שבהם
 מחשבים מהנדסי וארגון, כלכלה מהנדסי בקרב 30% בין נע הזה השיעור לימודיהם. מתחום שונה

 וארגון כלכלה הנדסת בתחום בעבודה (.3 )לוח מטלורגיה מהנדסי בקרב 78% ועד כימיים ומהנדסים
 השכלה בעלי בעיקר זה, במקצוע הוכשרו שלא רבים מהנדסים נקלטו לשעבר המועצות בברית

 עבדו וארגון כלכלה בתחום ההשכלה מבעלי 22%ש- בשעה אזרחית, ובהנדסה באלקטרו-מכניקה

 זה בתחום הועסקו לא מכונות בהנדסת שהוכשרו מאלה כשליש לכך, בניגוד כלל. הנדסי שאינו במקצוע
 העולים המהנדסים מבין מבוטל לא מיעוט כי נראה בהנדסה. הועסקו לא 10%ו- לשעבר המועצות בברית
לשעבר. המועצות בברית עוד מקצועי בשינוי התנסו

 קבלת לאחר כמהנדסים בעבודה ומעלה שנים 12 של מקצועי ותק צברו העולים מהמהנדסים מחצית
 מהנדסה(, שונים בתחומים )חלקם אחרים עובדים על אחראים היו מהמהנדסים שלישים שני הדיפלומה.
 כמנהלי כיהנו המהנדסים מכלל 20%כ- ברובן. או עבודתם שעות במחצית בניהול עסקו ומחציתם
 ראשי. מהנדס לתפקיד הגיעו 4%ו- מעבדה, או מפעל כמנהלי כיהנו 5%כ־ אגפים, כמנהלי או מחלקות

 הגיעו יותר המבוגרים כצפוי, מחקר. עמיתי של לתפקיד או בכירים מהנדסים לתפקידי הגיעו השאר
 כמנהלים, שימשו יותר, מהצעירים 44% לעומת 45+ מבני 70% בעבודתם: יותר גבוהות לעמדות

 שנרשמו המצאות יש המהנדסים מכלל אחוזים לעשרה בכירים. מחקר כעמיתי או בכירים כמהנדסים
שמם. על כפטנטים
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)באחוזים( הנדסית בהשכלה התמחות תחומי לפי העלייה שלפני כשנתיים יד משלח :3 לוח

הנדסית בהשכלה התמחות

 למדו
הנדסאות

 הנדסה
אחרת

מטלורגיה  אלקטרו•
מכניקה

אוטומציה  פיסית־
מתמטית

מזון אלקטרוניקה אזרחית חשמל מכרות מכונות מחשבי□ כימית  כלכלה
וארגון

יד משלת

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב

3 16 18 20 3 9 14 5 19 3 ־־ 8 ־־ 5 70 וארגון כלכלה

- 1 - 1 - 9 - - ־־ - ־־ ־־ - 70 ־־ כימית

7 2 3 1 15 14 - 10 1 ־־ -- 1 70 1 ־־ מחשבים

8 7 34 9 20 . 10 8 ־־ - 8 68 ־־ 4 - מכונות

״ ־־ - ־־ - ־־ ־- - ־־ 2 68 ־־ ־־ •־ ־־ מכרות

3 - - 22 9 - .־־ 13 - 67 - 1 3 6 •• חשמל

22 11 3 4 - ־־ 3 - 66 2 1 1 ־־ 6 3 אזרחית

6 2 - 1 6 12 ־• 58 - 6 - - 4 1 - אלקטרוניקה

- - ־־ - ־־ - 52 - " - - - - - - מזון

- ־־ ־- - - 36 -• ־־ - •• ־־ - 5 - 4 פיסית־מתמטית

- ־־ - ־־ 29 - - 3 1 - - 1 - - - אוטומציה

־- - - 26 1 - ־־. 1 - 2 ־־ 1 - .. - אלקטרו-מכניקה

- - 22 " ־- - ־- - - ־־ ־־ - - - - מטלורגיה

•• 52 10 9 2 1 5 7 3 4 8 6 4 2 ־־ אחרת הנדסה

44 9 6 4 3 9 12 3 5 9 ־ 3 10 8 3 22 בהנדסה עבדו לא

7 " 4 3 12 — 6 0 5 5 12 3". 6 2 1 כלל עבדו לא



 בעלת ברובה היא העולים המהנדסים שאוכלוסיית כך על מצביעים ההשכלתי־תעסוקתי הרקע נתוני

 רמת לגבי ביטחון הפגינו לא עצמם המהנדסים אולם, מבוטל. לא מקצועי וניסיון מקצועיים כישורים
 רק בישראל: במקצוע הקליטה את הכשרתם הקלה אכן מידה באיזו בטוחים היו לא גם וכך כישוריהם

 34% ואילו בישראל, לעבודה רבה״ ״במידה אותם הכשירו המועצות בברית שלימודיהם העריכו 35%
 לא אחוזים ואחד שלושים לא". "בכלל או מועטה" "במידה רק לכך אותם הכשירו לימודיהם כי סברו

 הצורך על הצביעה בטכניון שנערכה בדיקה כישוריהם. את להעריך יכלו שלא משום כנראה דעה, הביעו
 )זוסמן, מהנדס לתואר הלימודים מכלל 2ס-15%% של בהיקף עולים מהנדסים של ההשכלה בהשלמת

1998.)

העולים המהנדסים של המקצועיים למשאבים המעסיקים התייחסות
 המהנדסים של המקצועית איכותם הערכת אופן לגבי בהירות חוסר עולה המעסיקים עם מהראיונות

 לשעבר; המועצות ברית ברחבי שונים השכלה מוסדות בין איכות הבדלי שקיימים יודעים רובם העולים.
 טובה, רמת על מעידה )לנינגרד( פטרסבורג ובסנט במוסקבה ממוסדות שתעודה המידע את להוציא אך
 הלימוד מסגרות בין בהבדלים בקיאים אינם הם התעודות. את להעריך למעשה מסוגלים אינם הם

 עורך והרווחה העבודה במשרד המהנדסים רשם (.1996 וגוטליבובסקי, אקשטיין גם )ראה השונות.
 גם אלא והמוסד הלימודי□ מסגרת סמך על רק לא העולה, של ההנדסית השכלתו של מפורט אבחון

 מסלולים. 10-1 מהם אחד ובכל רישום, מדורי 50מ־ למעלה הוגדרו למד. שהוא בקורסים בהתחשב
 לגבי מיוחד קושי נוספים. מסלולים מוגדרים האפשר, ככל מדויק סיווג לאפשר כדי הצורך, במידת

 הנדסת למשל, ;ההנדסה בתחום נכללים הם אם כלל ברור לא הישראלי המשק שבמבנה מקצועות
 - המחקר( באוכלוסיית בגודלה השלישית הקבוצה את מהווים זו בהתמחות )המהנדסים וארגון כלכלה

 נוטים אינם המעסיקים מקרה, בכל להנדסה. או לכלכלה יותר קרובה זו התמחות האם ברור לא
 ורוב 4כמהנדסים להירשם כדי המהנדסים לרשם פנו (75%) העולים רוב הרשם. בשירותי להשתמש

 מתייחסים שהם הודו מהמעסיקים שחלק היא הבעיה להכרה. זכו שתעודותיהם מדווחים (85%) הפונים
לתעודות. אמון בחוסר

המהנדסים. בפנקס רישום מחייב הנדסית, פעילות על חתומה אחריות של במובן בישראל, בהנדסה העיסוק החוק, לפי4

 של המקצועיים משאביו טיב בהערכת נוסף קושי ציינו כאחד הבכירים ההשמה ועובדי המעסיקים
 לימודיהם, מתחום השונים בתחומים המקצועי ניסיונם את רכשו מהמהנדסים חלק - העולה המהנדס

 בעלי ציינו זאת, לאור עצמם(. המהנדסים מדיווחי שראינו )כפי ההנדסי לשטח מחוץ בהכרח לא
 המהנדס של התעסוקתי הניסיון של גם מקצועי באבחון הצורך את ההשמה בתחום הבכירים התפקידים

העולה.

ובאנגלית בעברית שליטת
 בהנדסה, בתעסוקה בייחוד לעתים, בארץ. העולה של השתלבותו בתהליך רבה חשיבות בעברית לשליטה

 אף מתקשים המהנדסים רוב אולם לקויה. לעברית כהשלמה או לעברית כחלופה לשמש האנגלית עשויה
באנגלית. מקצועית ספרות לקרוא כלל מסוגלים שאינם דיווחו 39% - מקצועית ספרות בקריאת
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 ברמה עברית בידיעת להסתפק מוכנים עברית, לידיעת חשיבות מייחסים שהם למרות עצמם, המעסיקים
 תמנע לא בעברית מעטה ששליטה מציינים ורובם וקריאה(, דיבור )מיומנויות תקשורת לצורכי מינימלית

 על ייפסל לא עברית יודע שאינו "עולה - הקריטריונים שאר על עונה הוא אם העולה את לקלוט מהם

 המחייבים בתפקידים התפקיד: בסוג תלויה עברית לידיעת הניתנת החשיבות מידת לדבריהם, הסף".
 ידיעת מעבדה בתפקידי ואילו בעברית, שליטה נחוצה לקוחות עם ו/או אחרים עובדים עם תקשורת

 בפני העיקרי המכשול את עברית באי-ידיעת רואים העולים המהנדסים לעומתם, חיונית. פחות עברית

בעבודה. קליטתם

 עולה א׳ אולפן שסיימו הנשים אחוז אותו. סיימו כולם וכמעט באולפן, למדו (95%) המהנדסים כל כמעט
 ללמוד המשיכו לגברים בהשוואה נשים של כפול שיעור - מכך ויותר (,87% לעומת 96%) הגברים אחוז על

 עצמם על לוקחים הגברים )א( :זו לתופעה הסברים מספר להציע אפשר (.24% לעומת 45%) ם באולפן
 העברית. לימודי את משלימים ולא לעבודה לצאת ממהרים ולכן המשפחה, לפרנסת האחריות עיקר את

 פועלים שהם היא שביניהם( המהנדסים דווקא )לאו העולים כנגד בכירים השמה עובדי של הטענות אחת

 הם יותר מאוחר ורק האולפן, את השלימו בטרם תעסוקה למצוא במאמציהם טווח קצרת ראייה מתוך

 יותר פנויות הנשים )ב( במקצועם. בעבודה השמתם על מקשה בעברית שליטתם שחוסר לדעת נוכחים
 בכישורים להצטייד שעליהן סבורות שהן או פנים, להן מאיר אינו העבודה ששוק משום ברירה בלית

עברית. בלימוד יותר משקיעות הן ולכן כלפיהן, האפליה בגלל לגברים בהשוואה עדיפים

 בעברית, פשוטה שיחה ולשוחח שיחה להבין קושי להם אין עצמם, העולים המהנדסים דיווח על־פי
 במיומנויות אולם, (.4 )לוח מעטים קשיים עם או חופשי באופן בעברית טופס למלא מסוגלים גם ורובם

 שיעור מקצועית, ספרות וקריאת פוטנציאלי מעסיק בפני עצמית הצגה כגון לעבודה, במיוחד הרלוונטיות
 בעברית(. מקצועית ספרות לקרוא כלל מסוגלים שאינם דיווחו מהם )שליש יותר גבוה המתקשים

 גבוהה הערכה יש לנשים הכתיבה. ביכולת היא בשפה השליטה בתחום העולים בין ביותר הרבה השונות
 חופשי" כמעט או חופשי "באופן לכתוב יכולות שהן העריכו 36% ־ בעברית לכתוב יכולתן של יותר

 על דיווחו 34-25 מבני 39% ־ הגיל קבוצות בין הבדלים גם נמצאו כצפוי, מהגברים. 24%ל- בהשוואה

.54־45 מבני 22%ל־ בהשוואה גבוהה כתיבה יכולת

 באופן = מאוד מצליח :כדלקמן נעשה לסולם מסולם והתרגום שונות היו זו מיומנות לגבי התשובה אפשרויות *
 או רבים קשיים עם = כלל מצליח לא או מצליח כך כל לא ;קשיים מעט עם = מצליח ;חופשי כמעט או חופשי
לא. בכלל

)באחוזים( בעברית שונות במיומנויות חמחנרסים שליטת 14 לוח
 רבים קשיים עם

לא בכלל או
 מעט עם

קשיים
 או חופשי באופן

חופשי כמעט סה״ב המיומנות
6 24 70 100 שיחה להבין

10 29 61 100 פשוטה שיחה לשוחח
15 32 53 100 טופס למלא
17 48 35 100 בטלפון לשוחח
35 36 29 100 פשוט מכתב לכתוב
17 60 23 100 מעביד בפני עצמו להציג
54 29 17 100 מקצועית" ספרות לקרוא
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המחשב הכרת
 לקבלה הקריטריונים אחד הוא כך ומשום בארץ, מהנדס של בעבודתו ביותר חיוני במחשב השימוש
 ההכשרה■ בתכניות בולט מקום המחשב קורסי תופסים הסתם, מן כך, בשל מהנדס. במשרת לעבודה

 המועצות בברית במחשב להשתמש למדו מהמהנדסים אחוזים ושניים שלושים לעולים. המקצועית
 למדו אחוזים ושלושה שלושים שם. בעבודתם במחשב השתמשו המרואיינים מכלל 22% רק אך לשעבר,

 הכול בסך בישראל. למקובל בהתאם שלהם הידע את עדכנו נוספים 15%ו־ בארץ, המחשב מיומנויות את
 מעשי. ניסיון על והן לימודים על הן המבוסס במחשב, בשימוש פעיל ידע כיום יש מהמרואיינים 46%ל-

 במחשב: בשימוש ההתנסות מבחינת יותר צעירים גילאים לבין 45+ גילאי בין מובהקים הבדלים נתגלו
 שיעור מגיע הצעירים שבקרב בעוד במחשב, להשתמש יודעים (55%) המבוגרים ממחצית למעלה מעט רק

.710/0 לכדי והניסיון הידע בעלי

בישראל תעסוקתי ניסיון
 במקצוע, שאינה בעבודה אפילו תעשייתית, במסגרת בארץ שנרכש תעסוקתי לניסיון המעסיקים, לדעת

 הקליטה בתהליך משאב בו לראות ניתן כך ומשום והטכנולוגיה, התעשייה הכרת מבחינת ערך יש
 חודשים שלושה במשך לפחות כלשהי בעבודה עלייתם מאז עבדו (94%) המהנדסים כל כמעט בתעסוקה.

 או בהנדסה בארץ אי-פעם הועסקו (35%) כשליש רק לפחות. בשבוע שעות 10 של ובהיקף רצופים
 יותר מצומצם בהיקף גם ולו הטבע, מדעי והוראת טכנאות תכנות, הנדסאות, כגון: קרובים, במקצועות

המשרה. והיקף הזמן משך מבחינת

העולים המהנדסים של התעסוקתי מצבם .4
אובייקטיביים ממדים 4.1

העבודה לכוח שייכות
 עבודה; חיפשו נוספים 4%ו- הריאיון, בעת מועסקים היו העולים מהמהנדסים אחוזים וארבעה שמונים
 דומה המהנדסים בקרב כלשהי בעבודה המועסקים שיעור העבודה. לכוח שייכים היו 88% כלומר,
 כצפוי, (.1998 יוני לקליטת.העלייה, )המשרד לשעבר המועצות ברית עולי כלל בקרב המועסקים לשיעור

 72% רק שנתיים עד בישראל השוהים שבקרב בעוד בארץ: הוותק עליית עם עולה המועסקים אחוז

 (.5 )לוח ויותר 86%ל- השיעור מגיע בארץ שנים ארבע מעל של ותק בעלי שבקרב הרי מועסקים,
 העלייה עם המועסקות בשיעור משמעותית עלייה ־ הנשים בקרב המתרחש מן נובעים הללו ההבדלים

שינויים. כמעט אין למעשה הגברים שבקרב בעוד בוותק,

 77%ל- בהשוואה מועסקים מהגברים 89% - לנשים גברים בין תעסוקה בשיעורי הבדלים נתגלו כצפוי
 מגיע הראשונות שבשנתיים בעוד :בוותק העלייה עם מצטמצמים הללו ההבדלים אולם, (.5 )לוח מהנשים

 שנים ארבע שלאחר הרי הנשים, בקרב בלבד 55% לעומת 85%ל- הגברים בקרב המועסקים שיעור
 ,85%ו- 89% - שנים חמש ולאחר הנשים, בקרב 80%ו- הגברים בקרב 90% הם התעסוקה שיעורי

בהתאמה.
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)באחוזים(
בארץ מתק מין לפי לשעבר, תמועצות מברית עולים מתגרסים של תעבורת בשוק תשתלבות :5 לוח

שייכים סה״כ לא פעם אף .לחפש הפסקו מתכוונים מחפשים
1עבודה לכוח עבודה חיפשו עבודה עבודה לחפש עבודה מועסקים סה״ב בארץ מין/ותק

88 4 6 2 4 84 100 סת״ב*
81 9 5 5 9 72 100 חודשים 24 עד
86 2 9 3 5 81 100 חודשים 48־25
89 5 5 1 3 86 100 חודשים 60-49
91 3 5 1 3 88 100 ויותר חודשים 61

92 2 5 1 3 89 100 גברים
90 2 5 3 5 85 100 חודשים 24 עד
91 0 . 7 2 4 87 100 חודשים 48-25
93 1 5 1 3 90 100 חודשים 60־49
93 1 6 1 3 89 100 ויותר חודשים 61

82 8 7 3 5 77 100 נשים*
69 18 5 8 14 55 100 חודשים 24 עד
78 5 13 4 6 72 100 חודשים 48-25
83 9 6 ־2 3 80 100 חודשים 60-49
87 5 7 1 2 85 100 ויותר חודשים 61

עבודה ומחפשים מועסקים1
P<.0.01*

 שעד הגיל בקבוצות מסוים. גיל לאחר רק אלא בגיל העלייה עם בהדרגה יורדים אינם התעסוקה שיעורי
 )לוח ירידה מסתמנת 55 מגיל רק ;נשים אצל והן גברים אצל הן (,840/0) הכללי לממוצע סביב נעים הם 54

 העובדה אף אלא (,690/0) מועסקים של יותר נמוך שיעור רק אינה 60-55 גילאי את המאפיינת התופעה (.■6
עלייתם. לאחר עבודה חיפשו לא מעולם או עבודה לחפש הפסיקו נשים( )בעיקר מהם 23%ש-

עבודה ומחפשים מועסקים1
P<0.01*

)באחוזים( תיל מין לפי לשעבר, תמועצות מברית עולים מתנרסים של תעבורת בשוק תשתלבות :6 לוח
לא פעם אף לחפש הפסיקו מתכוונים שייכים סה״כ מחפשים

עבודה חיפשו עבודה עבודה לחפש 1עבודה לכוח עבודה מועסקים סה״ב מין/גיל
4 6 2 88 4 84 100 סה״כ*
4 9 2 85 2 83 100 34-25
4 4 1 91 4 87 100 44-35
3 5 2 90 4 86 100 54-45
9 14 2 75 6 69 100 60-55

2 5 1 92 3 89 100 גברים*
2 10 1 87 1 86 100 34-25
1 3 1 95 3 92 100 44-35
1 3 2 94 3 91 100 54-45
3 12 2 83 8 75 100 60-55

8 7 3 82 5 77 100 נשים*
6 8 4 82 4 78 100 34־25
7 5 2 86 5 81 100 44-35
6 7 3 84 6 78 100 54-45

18 18 2 62 2 60 100 60־55
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החגדסה בתחום תעסוקה

 27%) מנשים כפול בשיעור גברים כמהנדסים, עובדים העולים המהנדסים מכלל אחוזים ואחד עשרים

 9%ו- בהנדסה, עובדים 25% - כלשהי בעבודה המועסקים המהנדסים מקרב בהתאמה(. ,14% לעומת
 מועסקים העולים מהמהנדסים כשליש רק כלומר, 5להנדסה. קרובים במקצועות עובדים נוספים

 מהמהנדסים 65% במקצועם הועסקו 1983 בשנת לכך, בהשוואה (.7 )לוח קרוב במקצוע או במקצועם
(.1998 )סיקרון, השבעים בשנות לשעבר המועצות מברית לישראל שעלו

s במקצועות ותעסוקה מדעי□ הוראת תכנות, טכנאות, הנדסאות, :האלה המקצועות הוגדרו להנדסה קרובים כמקצועות 
הטבע. מדעי בתחום

 בשיעור השינוי דפוסי את לזהות כדי בארץ. הוותק עם עולה בהנדסה המועסקים המהנדסים שיעור
 השיפור דפוסי כי מראים הנתונים שנה. כל של בפירוט הוותק משתנה 7 בלוח מוצג בהנדסה המועסקים

 בארץ השוהים בקרב 11%מ- עקבי הדרגתי שיפור חל גברים שאצל בעוד :נשים ואצל גברים אצל שונים
 שנתיים לאחר "קפיצה" חלה נשים שאצל הרי שנים, חמש מעל בה השוהים בקרב 39%ל־ ועד שנה עד

(.7 )לוח התייצבות חלה מכן ולאחר 19%ל־ 2%מ- בארץ

 מין תעסוקה, תחום לפי הריאיון, בעת מועסקים שהיו לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים :7 לוח
)באחוזים( בארץ וותק

אחרים במקצועות
 במקצועות

להנדסה קרובים בהנדסה סה״כ בארץ מין/ותק
66 t 9 25 100 סה״ב*
87 5. 8 100 שנה עד
81 9 10 100 שנים 2-1מ־
76 5 19 100 ' שנים 3-2מ-
66 - 12 22 100 י שנים 4-3מ-
62 11 27 100 שנים 5-4מ-
60 8 32 100 שנים 5מ- למעלה

61 9 30 100 . גברים*
83 6 H 100 , שנה עד
77 7 16 100 שנים 2-1מ-
75 5 20 100 שנים 3־2מ־
62 14 24 100 שנים 4-3מ-
56 12 32 100 שנים 5־4מ־
55 6 39 100 שנים 5מ* למעלה

72 10 18 100 נשים
96 2 2 100 שנה עד
86 12 2 100 . שנים2-1מ-
77 4 19 100 . שנים 3-2מ־
70 11 19 100 שנים 4-3מ-
73 8 19 100 שנים 5-4מ-
68 12 20 100 שנים 5מ- למעלה

P<0.01*
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 בהנדסה. תעסוקה לשיעורי ביחס גם קיים בגיל העלייה עם תעסוקה בשיעורי ירידה של הכללי הדפוס
 חלה נשים אצל ואילו ,54 לגיל עד (30%) הממוצע סביב בהנדסה המועסקים שיעור נשמר גברים אצל

 )לוח 44-35 הגיל בקבוצת 16%ל- עד 34-25 הגיל בקבוצת 32%מ- - יותר הרבה מוקדם בגיל כבר ״נפילה״

8.)

 העולים בקרב בהנדסה. המועסקים שיעורי מבחינת נבדלים שונות התמחויות בעלי עולים מהנדסים

 40%כ- אוטומציה, והנדסת מחשבים הנדסת פיזית-מתמטית, בהנדסה המועצות בברית שהועסקו
 מכלל 6%כ־ רק מהווים אלה התמחויות בעלי אולם מהנדסים. בתפקידי עבדו הריאיון בעת מהמועסקים

 ואלקטרוניקה, חשמל מכונות, הנדסת בתחומי המהנדסים מקרב זאת, לעומת העולים. המהנדסים

 - יותר הרבה נמוך הריאיון בעת בהנדסה המועסקים שיעור מהעולים, 40% המועצות בברית עבדו שבהם
 בהנדסה שעבדו מהנדסים רק המחקר, באוכלוסיית הגדולות ההתמחות קבוצות מבין .14%־12%

(.35%) יחסית גבוה בשיעור מהנדסים בתפקידי מועסקים עלייתם לפני אזרחית

)באחוזים( וגיל
מין תעסוקה, תהום לפי הריאיון, בעת מועסקים שהיו לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים :8 לוה

אחרים במקצועות
 במקצועות

להנדסה קרובים בהנדסה סה״ב מין/גיל
66 9 25 100 סה״ב*
60 10 30 100 34-25
62 10 28 100 44־35
68 9 23 100 54־45
85 2 13 100 60־55

61 9 30 100 גברים*
60 11 29 100 34־25
54 11 35 100 44־35
63 9 28 100 54־45
81 1 18 100 60־55

74 8 18 100 נשים
60 8 32 100 34-25
74 10 16 100 44־35
77 9 14 100 54־45
90 5 5 100 60-55

P<0.01*

 והתכתבות( ערב לימודי לעומת יום )לימודי ההשכלה איכות על־פי התעסוקה ברמת ההבדלים בבדיקת
 מובהקים. הבדלים נמצאו לא המחקר בתקופות העבודה בשוק נמוך ביקוש בעלי הנדסיים במקצועות

 המסלולים מבוגרי 14% לעומת יום לימודי מבוגרי 170/0 בהנדסה נקלטו מכונות מהנדסי בקרב לדוגמה,

 שיעורי והאלקטרוניקה, החשמל מהנדסי בקרב התכתבות; בהתכתבות לימודים של או ערב לימודי של
 ביקוש להם שהיה אזרחיים, מהנדסים בקרב לכך, בניגוד בהתאמה. 21%ו- 22% הם בהנדסה הנקלטים

 יותר הטוב המסלול מבוגרי 58% :■ במקצועם הנקלטים באחוז מובהק הבדל נמצא העבודה, בשוק
מהנדסי לגבי גם וכך יותר; הנחותים המסלולים מבוגרי 330/0 ורק כמהנדסים, עבודה מצאו יום( )לימודי
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 הקטנים המספרים אולם, (.200/0 לעומת 50%) מתמטית-פיזית בהנדסה התמחות בעלי ולגבי מחשבים
מסקנות. בהסקת זהירות מחייבים המהנדסים של

 גבוהה השכלה לרכישת השונים הלימודים מסלולי בין להבדלים מודעים אינם המעסיקים שצוין, כפי
 אלא עובדים, של מודע סלקטיבי לגיוס ההבדלים את לייחס ניתן לא כך ומשום לשעבר, המועצות בברית
 מאיכות המשתמעת לעבודה הקבלה בבחינות שהפגינו העולים של הדיפרנציאלית ליכולת כנראה

השכלתם.

בהבדסת המועסקים העולים המהנדסים עבודת מאפייני
ענף ♦

 ובתחום (21%) בבניין (,30%) התעשייה בענפי בעיקר מועסקים בהנדסה העובדים העולים המהנדסים

אחרים. שונים כלכלה בענפי מועסקים (30%) היתר (.19%) והטכניים העסקיים השירותים

משרה היקף ♦

 במקצועות למועסקים בהשוואה בשבוע שעות יותר עובדים בהנדסה המועסקים העולים המהנדסים

 קרובים במקצועות מהעובדים 78% לעומת יותר או בשבוע שעות 45 עובדים מהם 820/0 אחרים:
 שעות יותר עובדים כמהנדסים המועסקים גברים אחרים. במשלחי-יד מהעובדים 72%ו- להנדסה

 או בשבוע שעות 45 עובדים מהנשים 64% לעומת מהגברים 89% אלה: בתפקידים המועסקות מנשים
יותר.

בעבודה מעמד ♦

 טוב קרובים בתפקידים או מהנדסים בתפקידי המועסקים של מעמדם כי נראה בעבודה מעמד מבחינת
 63%ו- כמהנדסים מהעובדים 67% אחרים: במשלחי-יד המועסקים עמיתיהם של מזה יותר

 במשלחי-יד מהעובדים בלבד 26%ל- בהשוואה חודשי בשכר מועסקים קרוב במקצוע מהעובדים
בקבלנות. או שעות לפי בשכר המועסקים אחרים,

תפקיד רמת ♦

 אחראים 22% :אחרת או זו ברמה ניהול תפקידי ממלאים כמהנדסים מהמועסקים אחוזים ארבעים
 המועסקים מבין גם עובדים. 10מ- יותר של עבודתם על אחראים 18%ו- עובדים, 10-1 של עבודתם על

 בדבר המעסיקים דברי את מאשש זה נתון ניהול. בעמדות מחזיקים 18% מהנדסה, השונים בתחומים
בהנדסה. בעבודה נקלטו שלא עולים למהנדסים אפשריים קידום מסלולי

שכר ♦

 )במחצית הריאיון במועד כמהנדסים שהועסקו העולים של ברוטו הממוצע החודשי העבודה שכר
 קרוב במקצוע המועסקים בקרב הממוצע מהשכר גבוה זה שכר ש״ח. 4,843 היה (1995 של השנייה
 על גם עולה הוא בהתאמה. ש״ח, 3,020ו- ש״ח 3,702 - אחר במשלח-יד המועסקים בקרב או להנדסה

 המועסקים לגברים נשים בין בשכר ניכר פער קיים ש״ח(. 4,355) שנה באותה במשק הממוצע השכר
 הרב השעות ממספר נובע מהפער שחלק ייתכן בהתאמה. ש״ח, 5,475 לעומת ש״ח 3,236 - בהנדסה
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 89%) אלה בתפקידים המועסקות לנשים בהשוואה עובדים כמהנדסים המועסקים שהגברים יותר

מהנשים(. 64% לעומת יותר או בשבוע שעות 45 עובדים מהגברים

לחנדסח קרוב או הנדסה שאינו במקצוע תעסוקה
 בעבודות עובדים אינם קרוב במקצוע או בהנדסה מועסקים שאינם העולים המהנדסים של המכריע הרוב

 ־ נוספים 3%ו- ניהוליים, או אקדמיים במשלחי-יד מועסקים 2% רק השכלתם. רמת את ההולמות
 כפועלים עובדים (44%) בקירוב מחציתם להנדסה. קרובים שאינם וטכניים חופשיים במקצועות
 במכירות, עובדים השאר בלתי־מקצועיים. כפועלים עובדים כרבע אך בתעשייה, בעיקר מקצועיים,

 שאינם העולים המהנדסים בהן שנקלטו התעסוקות מאפייני בסיס על שירותים. ובעבודות בפקידות
 חלופיים. במקצועות קריירות בפיתוח כאן שמדובר לומר קשה קרוב, במקצוע או כמהנדסים עובדים
 שקודמו מרגישים 37% רק אולם שיפוטרו( אפשרות הזכירו 11% )רק יציבות בתעסוקות אמנם מדובר

 40%ל- )בהשוואה אחרים עובדים על ממונים 18% רק כמהנדסים(, מהמועסקים 60%ל־ )בהשוואה
 לעומת יומי בשכר או שעות לפי בשכר מועסקים מהם 65% - ביותר החזקה והאינדיקציה מהמהנדסים(,

בהנדסה. מהמועסקים 28%

עסקית יזמות
 יזמות הוא הנוכחי, העלייה גל תחילת מאז בעיקר לקדם, מנסה ישראל שמדינת התעסוקה מערוצי אחד

 שלא למהנדס מתאים פתרון להיות עשויה קטן עסק הקמת או (self employment) עצמית העסקה עסקית.

 המהנדסים מכלל אחוזים ארבעה המקצועית. בקריירה שינוי לבצע שמעוניין או במקצועו עבודה מצא

 בעסק )שעבדו העסקים בעלי בקרב זה. בכיוון התעניינות הביעו 22%ו- עסק, הקימו או לעצמאיים הפכו
 במקצוע או בהנדסה עבדו לא ואשר שנים, מארבע למעלה בארץ השוהים (,80%) גברים הם הרוב שלהם(

 28%כ- ־ בנייה ופיקוח תכנון בנייה, קבלנות הם: שפתחו העיקריים העסקים (.70%) עלייתם לאחר קרוב
 ־ ותיווך מסחר ;לשעבר( המועצות בברית בניין כמהנדסי עבדו העסקים בעלי מכלל )כחמישית מהעסקים

 מקרב היזמים של הפרופיל כי נראה (.34%) והובלות תיקונים ושירותי קטן בהיקף ייצור וכן ; 38%
 הפונים מהעולים חלק שלפיה ברירה", בלית "יזמות בדבר התיאוריה את מאשש העולים המהנדסים

 להשתלב הצליחו לא אשר וטכניים, חופשיים אקדמיים, מקצועות בעלי הם העסקית היזמות למסלול
 במקרה או מקצועם, על לוותר רוצים ואינם בארץ אחדות שנים לאחר גם המקורי במקצועם בעבודה

 שאיפה לרווח, ציפייה של מסיבות כשכירים לעבוד עוד רוצים הם אין מקצועם, את להסב מוכנים שהם

(.1997 )קינג, ועוד בעבודה לאוטונומיה

המהנדסים בקרב תעסוקה חוסר
 היו (65%) רובם אולם הריאיון, בעת מועסקים היו לא המחקר מאוכלוסיית אחוזים עשר שישה

 שבועיות שעות 10 של ובהיקף לפחות חודשים שלושה במשך כלשהי בעבודה עלייתם מאז מועסקים
 קבוצה כלומר, אחרים. במשלחי-יד רק עבדו 48%ו- קרוב, במקצוע או בהנדסה בעבר עבדו 17% - לפחות

 43%ו- בארץ, עבודה חיפשו לא מעולם כי 19% דיווחו לעומתם, העבודה. בשוק מעורבות גילתה זו

 זמנית: היא זו הפסקה כי מעידה החיפוש להפסקת ביותר השכיחה הסיבה לחפש. הפסיקו כי ־ נוספים
מקצועיים. בקורסים לומדים שהם משום זאת עשו עבודה לחפש שהפסיקו העולים מהמהנדסים כשליש
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 הבלתי המהנדסות העולות מצד העבודה בשוק פחותה מעורבות על עקבית בצורה מצביעים הנתונים
 לעומת 47%) בארץ עבדו לא מעולם מהן יותר גדול שיעור א( :הגברים לעמיתיהן בהשוואה מועסקות

 אף 44-35 הגיל בקבוצת מועסקות הבלתי מהנשים 55%) הצעירות הנשים מבין אפילו מהגברים(, 16%
 5% לעומת 28%) בארץ עבודה חיפשו לא מעולם מהן יותר גבוה שיעור ב( ן בארץ( עבדו לא פעם

 הסיבות גם בהתאמה(. ,32% לעומת 24%) הריאיון בעת עבודה חיפשו יותר נמוך שיעור ג( בהתאמה(;
 לשוק קרובה חזרה על מעידות אינן בעבר עבודה שחיפשו מועסקות הבלתי מבין החיפוש להפסקת

 24% ואילו מהגברים(, 35%ל- )בהשוואה מקצועי בקורס בלימודים זאת נימקו בלבד 20% העבודה:
 למצוא מהניסיון התייאשו מהגברים( 8%ל־ )בהשוואה נוספות 24%ו- בילדיהן מטפלות הן כי דיווחו
כלשהי. בעבודה או בהנדסה עבודה

 הנתונים שיעידו כפי העבודה, בשוק ביותר הנמוכה המעורבות את הראתה 60-55 בני קבוצת כצפוי,
 49%ו- עבודה, חיפשו לא מעולם מהם 26% )ב( בארץ; מועסקים היו לא מעולם מהם 45% )א( האלה:

 מחלות או נכות ושל הגיל של משקלם עולה זו בקבוצה עבודה. לחפש הפסיקו כי הריאיון בעת דיווחו
עבודה. לאי־חיפוש כסיבות

 או מהנדס בתפקיד מועסק להיות הסיכויים על המשפיעים גורמים 4.2
קרוב במקצוע

 או מהנדס בתפקיד בעבודה להיקלט העולה המהנדס של סיכוייו את המגבירים הגורמים את לזהות כדי
 הרגרסיה בשיטת רב-משתני ניתוח נערך הסיכון, את המקטינים הגורמים את - ולחילופין קרוב, במקצוע

:משתנים של אשכולות שלושה נכללו בניתוח (.9 )לוח הלוגיסטית

 proxyo ששימש בארץ מגורים ואזור בארץ ותק הריאיון, בעת גיל מין, :סוציו-דמוגרפיים משתנים .1
6העבודה. שוק במצב אזוריים להבדלים

 התפקיד רמת מקצועית, התמחות לשעבר: המועצות מברית עמו הביא שהעולה מקצועיים משאבים .2
 בינו גבוה מתאם בשל נכלל לא מקצועי ותק אנגלית. ידיעת במחשב, בעבודה וניסיון ידע 7העלייה, לפני

גיל. לבין
 להנדסה רלוונטי מקצועי בקורס לימודים 8עברית, ידיעת בישראל: לעולה שנוספו מקצועיים משאבים .3

מחשב. לימודי המרואיין(, תפיסת )לפי

 להשוואה. כבסיס לרגרסיה מחוץ הושארה 60־55 הגיל קבוצת .54־45,44־35,34־25:היו הגיל קטגוריות6
 להשוואה. כבסיס שימשה שנתיים עד של הוותק קבוצת שנים. 4 מעל שנים, 4־2:היו הוותק קטגוריות
להשוואה. כבסיס שימש וירושלים דרוס אזור ומרכז. צפון :היו האזור קטגוריות

מנהל. לא בכיר, מנהל/מהנדס :היו התפקיד רמת של הקטגוריות7
 אלקטרוניקה, חשמל, אזרחית; הנדסה ומטלורגיה; מכונות קטגוריות: בשבע נעשה ההתמחות תחומי קיבוץ

 לא וכוי; מזון כימית, ־ אחרת הנדסה מתמטית; פיזית הנדסה מחשבים, וארגון; כלכלה ואוטומציה; אלקטרו־מכניקה
להשוואה. כבסיס שימשה האחרונה הקטגוריה כלל. עבד לא או בהנדסה עבד

 שיחת ניהול מקצועית, ספרות קריאת מכתב, כתיבת ־ מתוך מיומנויות בשלוש לפחות שליטה לפי נמדדה עברית ידיעת8
להשוואה. כבסיס שימשה מיומנויות משלוש בפחות שליטה מעסיק. בפני עצמו הצגת טלפון,
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קרוב במקצוע או מהנדס בתפקיד בתעסוקת הקליטה להסבר תלומסטית הרגרסיה ממצאי :9 ליק
3 מודל 2 מודל 1 מודל

odds ratioתלויים בלתי משתנים b מקדם odds ratio bo•^ odds ratio b מקדם
דמוגרפיים משתנים

3.16 1.15* 2.09 .74* 1.82 .60* גבר מין:
2.78 1.02* 4.69 1.55* 4.96 1.60* 34־25 גיל:
1.83 .60 3.57 1.27* 3.77 1.33• 44-35
1.94 .66 3.13 1.14• 2.72 1.00* 54-45
1.27 .24 2.15 .77*״ 2.37 .86* שנים 4-2 ותק:
1.05 .05 3.35 1.21* 2.54 1.26* שנים 4 מעל
— — — .86 -. 15 צפון אזור:
... *־־ ... 1.18 16 מרכז

לשעבר מברה״מ מקצועיים משאבים
1.46 .38 1.84 .61** מכונות התמחות:
7.53 2.02* 9.11 2.21* אזרחית
1.33 .28 1.77 .57** חשמל
1.94 .66** 2.34 .85* וארגון כלכלה
3.32 1.20* 3.19 1.16* ופיזיקה-מתמטיקה מחשבים
2.95 1.08* 2.84 1.04* אחרת

— .79 ־ .23 ניהולי תפקיד
1.59 .46** 1.57 .45* במחשב ניסיון
1.52 .42** 2.40 .88* אנגלית ידיעת

מהארץ מקצועיים משאבים
3.51 1.26* להנדסה רלוונטי קורס
2.89 1.06* מחשב לימודי
3.73 1.32* בעברית שליטה

28% 14% 5% ההתאמה טיב

p<0.00 *
P<0.05 **

 או מהנדס בתפקיד מועסק להיות הסיכוי על שונים דמוגרפיים מאפיינים השפעת נבדקה הראשון במודל
 של סיכוייהם הטבע(. במדעי ומקצועות הוראה תכנות, טכנאות, )הנדסאות, להנדסה קרוב במקצוע
 באופן עולים יחסית צעירים מהנדסים של סיכוייהם הנשים. מסיכויי מובהק באופן גבוהים הגברים
 בעבודה הקליטה על חיובי באופן משפיע בארץ הוותק גם המבוגרים. עמיתיהם של סיכוייהם על מובהק

 השפעה כחסר התגלה התעסוקה, שוק למצב proxy<3 ששימש בארץ, המגורים אזור לכך, בניגוד בהנדסה.

מובהקת.

 כי מתברר מוצאם. מארץ עמם הביאו העולים שהמהנדסים המקצועיים המשאבים נוספו השני במודל
 והנדסה מחשבים בהנדסת גם פחותה ובמידה אזרחית, בהנדסה קודם תעסוקתי מקצועי רקע

 בהשוואה קרוב במקצוע או במקצועם להיקלט העולים המהנדסים סיכויי את מגביר פיזית-מתמטית
 בעלי שעולים מסבירות (Flug and Kasir (1993 העלייה. לפני בכלל לאי-תעסוקה או בהנדסה לאי־תעסוקה

 התשעים בשנות קרוב. במקצוע או המקורי במקצועם נקלטו מתרחבים לענפים המתאימים משלחי-יד
 הבנייה, בענפי התרחבות חלה הנוכחי( המחקר באוכלוסיית מהמהנדסים 75%כ- עלו )שבהן הראשונות

 מכונות, מהנדסי של קשייהם במקצועם. להיקלט האזרחיים המהנדסים של הצלחתם את מסבירה והיא
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 העולים(. המהנדסים מכלל 30% מהווים הם )כזכור, הגדול ממספרם גם בוודאי נובעים זאת, לעומת
 הנדסת של במקרה אולם מובהקת, חיובית השפעה כבעלות נתגלו ההנדסיות ההתמחויות כל למעשה
הבא. במודל נעלמת היא וחשמל מכונות

 וניסיון ידע בעלי שהם ומכאן המועצות, בברית ניהול בעמדות החזיקו אשר שעולים היתה הציפייה
 מובהקת. השפעה חסר נמצא הניהולי התפקיד משתנה אולם כמהנדסים, להיקלט יצליחו רב, מקצועי

 פחות הצליחו מכך וכתוצאה ההנדסיים, בתכנים ופחות ניהוליות במטלות יותר עסקו שהמנהלים ייתכן
 היוו שהם גם ייתכן לעבודה(. בקבלה הקשיים על 6 בפרק )ראה לעבודה הקבלה בריאיון או בבחינות

 אנגלית וידיעת במחשב בעבודה ניסיון ומעמדם. המקצועי ניסיונם בשל מסוימים מעסיקים על איום
 מודעים עצמם העולים קרוב. במקצוע או במקצועו להיקלט העולה המהנדס של סיכוייו את מגדילים

 בפני כמכשול מספקת הבלתי שליטתם רמת את ציינו 40%מ- למעלה :באנגלית השליטה לחשיבות ביותר

 החיזוי כוח את משפרת מקצועיים משאבים המשקפים המשתנים הכללת במקצועם. בעבודה קליטתם
.14%ל- 5%מ- ההתאמה( )טיב המודל של

 Friedberg העלייה. לאחר בארץ שנרכשו מקצועיים משאבים המייצגים משתנים נוספו השלישי במודל

 המוצא בארץ שנרכש אנושי הון בין מבחינה לוותיקים, עולים בין שכר להבדלי הגורמים בניתוח (,1995)
 רכיב היא עלייתו לאחר בארץ רוכש שהעולה ההשכלה לטענתה, היעד. בארץ שנרכש אנושי הון לבין

 למונחים מחו״ל שלו האנושי ההון את לתרגם לו מסייעת שהיא זה במובן שלו האנושי בהון חשוב
 ספציפיים משאבים לו ומספקת בעברית, השליטה באמצעות השאר בין היעד, בארץ לתגמול הזוכים
 מגיע המודל של ההתאמה טיב העבודה. בשוק שלו המקורי האנושי בהון השימוש את עליו שיקלו

 הניתוח תוצאות החברה. במדעי במחקרים בהחלט כמספקת המקובלת לרמה כלומר, ,28%ל-
 באופן מגבירים מחשב ובקורסי למהנדסים עדכון בקורס שלימודים כך על מעידות הרב-משתני

 ההתחשבות למרות קרוב. במקצוע או במקצועו עבודה למצוא העולה המהנדס סיכויי את משמעותי
 מאוד מסייעת בעברית שליטה זאת בכל בהמשך(, )ראה בעברית העולים בקשיי המעסיקים שמגלים
 חשיבות את המדגישות (,Chiswick (1992 של ממחקרו עולות דומות תוצאות מהנדס. בתפקיד לקליטה
 של נתונים ניתוח ערך (Beenstock (1993 כן על יתר העבודה. בשוק מהגרים קליטת לגבי בשפה השליטה

 את מקדמת בדיבור, במיוחד בעברית, ששליטה למסקנה והגיע שונות מארצות השבעים שנות עולי
 כיוון גם בחשבון להביא יש מוצאו. בארץ המקורי למקצועו לחזרתו ותורמת בתעסוקה העולה קליטת

 השלישי שבמודל לציין מעניין בעברית. השליטה את משפרת בהנדסה שעבודה דהיינו, השפעה, של הפוך
 בעיקר ביטוי לידי באה כנראה הוותק השפעת מובהקת. לבלתי והופכת בארץ הוותק השפעת מצטמצמת
 ההשפעה בולטת גם זה במודל מחשב. ולימודי בקורסים לימוד בעברית, שליטה המשתנים באמצעות
 כלומר, לבלתי-מובהקת. הופכת האחרים הגילים שהשפעת בעוד (,34-25) ביותר הצעיר הגיל של החיובית

 בעברית ידע על מפקחים כאשר גם בהנדסה, לעבודה בקבלה ברור יתרון 35 לגיל מתחת עולים למהנדסים

בקורסים. והשתתפות

 יותר, קלה לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים של התעסוקתית קליטתם היתה השבעים בשנות

 נערך זו בתקופה העבודה. שוק של יותר הטוב מצבו ובשל יותר המצומצם מספרם בשל לוודאי קרוב
 מהנדסים של קטנה קבוצה על וכן ומרומניה לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים על מחקר
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 ממצאי חלק (.1977 וורשר, יוסף )בר לאקדמאים התעסוקה בשירות רשומים שהיו ותיקים ישראלים

 המהנדסים בקרב המועסקים שיעור להלן. ונפרטם הנוכחי, המחקר ממצאי את תואמים זה מחקר
 בשנות אולם (,84%) הנוכחי במחקר לשיעורם זהה היה השבעים בשנות לשעבר המועצות מברית העולים

 הרבה נמוך היה עדיין זה שיעור כי )אם 55% - בהנדסה נקלטו מהמועסקים יותר גבוה שיעור השבעים
 כהנדסאים עבדו אחוזים וארבעה עשרים האחרות(. הקבוצות בשתי בהנדסה המועסקים משיעור יותר

 הנקלטים שיעור היה השבעים בשנות גם אחר. לתחום עברו 11%ו- כפועלים עבדו 10% טכנאים, או
 ואלקטרוניקה, חשמל מהנדסי גם אולם (,92%) אזרחיים מהנדסים בקרב ביותר גבוה במקצועם בעבודה
 בהתאמה(; ,60%ו- 67% ,76%) גבוהים בשיעורים במקצועם אז נקלטו כימיה ומהנדסי מכונות מהנדסי

 )שנמדדה ההשכלה איכות בהנדסה(. נקלטו מהם 26% )רק בקשיים נתקלו וטקסטיל מזון מהנדסי רק
 נתגלו לא כלומר, במקצוע. הקליטה על השפיעו לא המקצועי והניסיון הלימודים( מסגרת באמצעות

 ובין שונה מקצועי ותק בעלי מהנדסים בין בהנדסה בתעסוקה ההשתלבות מבחינת מובהקים הבדלים
 בין קשר שישנו מאחר בהתכתבות(. ערב/ לימודי או יום )לימודי שונים במסלולים שלמדו מהנדסים

 על רב־משתני ניתוח נערך המסלולים(, שלושת קיימים המועצות בברית )רק ההשכלה איכות לבין מוצא
 המועצות מברית לעולים טובים פחות סיכויים על הצביעו הניתוח ממצאי בלבד. יום לימודי בוגרי

 נופלת אינה השכלתם איכות כאשר גם כמהנדסים, להיקלט ומישראל מרומניה למהנדסים מאשר לשעבר

לשעבר. המועצות מברית מהנדסים של לרעה אפליה בכך לראות ניתן עמיתיהם. של מזו

 כמהנדסות עבודה למצוא נשים של סיכוייהן כי עולה (1977) וורשר יוסף בר של המחקר מממצאי בנוסף,
 של שילוב באמצעות זאת הסבירו החוקרות הנוכחי(. המחקר לממצאי )בדומה הגברים מסיכויי נפלו

 במקצועות מהגברים יותר מרוכזות היו הנשים המהנדסות. של אישיות עמדות ושל חיצוניים גורמים
 גם סבלו שהן ונראה מהגברים( 7% לעומת וטקסטיל מזון מהנדסות מהן 21%) מבוקשים בלתי הנדסיים

 והיו המקצועי, ניסיונן חשיבות את פחות העריכו המהנדסות לכך, בנוסף המעסיקים. מצד לרעה מאפליה
 מחוץ תעסוקתיות אלטרנטיבות יותר שקלו הן בפועל מקצועית. להסבה יותר מוכנות מלכתחילה

 הנוכחי: המחקר ממצאי את רבה במידה הולם הנשים לגבי וורשר יוסף בר של הניסוח למקצוען.
 הן לכן יותר. מתפשרת אוריינטציה ולהן הגברים, של מזו יותר נמוכה הנשים של המקצועית "מחויבותן

 ההתחלתית עמדתן היתה לא שזו כמובן, ייתכן, יותר. נמוכה ברמה במשרה ומסתפקות תובעניות פחות

 ומוסדות מעסיקים מצד באפליה ונשנית חוזרת מהתנסות כתוצאה שנוצר הסתגלות מנגנון שזהו אלא

תיווך."

בתעסוקה השתלבות של סובייקטיביים ממדים 4.3
רצוי במקצוע עבודה
 לשיעור דומה זה שיעור להם. רצוי במקצוע עובדים הם המועסקים העולים המהנדסים מכלל 49% לדברי

 על העומד להתפרסם( עומד ועמיתיו, )ליטוויק 1995-1994 בשנים שנערך תעסוקה במחקר שנמצא
 להנדסה: קרובה שהתעסוקה ככל עולה רצוי במקצוע עובדים שהם המדווחים שיעור כצפוי, .50%כ־

 המועסקים מבין רצוי, במקצוע שעובדים כמי עצמם את מגדירים 83% - כמהנדסים המועסקים מבין
 שמחצית להדגיש הראוי מן .24% רק - אחר יד במשלח המועסקים מבין ואילו ,49% - קרוב במקצוע

 ההנדסה לתחום כלל קשור שאינו יד במשלח שעובדים מאלה רבע ואפילו קרוב, במקצוע שעובדים מאלה
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 תופסים אינם 17% זאת בכל כמהנדסים, המועסקים מבין ואילו רצוי; במקצוע עובדים שהם מציינים
 של מזו פחותה ההנדסה למקצוע הנשים של מחויבותן כי נראה להם. רצוי במקצוע כתעסוקה זאת

 רצוי, במקצוע כעבודה זאת תופסות להנדסה קרוב במקצוע המועסקות מהנשים 69% הגברים:
 יותר רבה גמישות פיתחו שהן ייתכן זה. עבודה בסוג המועסקים מהגברים בלבד 38%ל- בהשוואה

 לנו ידוע מעולים, בעל-פה שנתקבלו עדויות בסיס על כן, כמו בהנדסה. עבודה במציאת לקשייהן בתגובה
 שיקולים על־ידי כלל בדרך הונחיתה לשעבר המועצות בברית נשים בקרב ההנדסה למקצוע שהכניסה

 ושבירת לשעבר, המועצות בברית אפילו להן רצוי מקצוע היתה לא שהנדסה שייתכן כך פרגמטיים,
רצוי. אחר, במקצוע ולהשתלבות לשינוי הזדמנות סיפקה העלייה עקב ההמשכיות

מהעבודה כללית לצון שביעית
 )לוח "מרוצים" 50%ו־ מאוד" "מרוצים 8% ־ מעבודתם רצון שבעי העולים המהנדסים ממחצית למעלה

 מאוד" )"מרוצים 87% - כמהנדסים המועסקים בקרב נמצא ביותר הגדול המרוצים שיעור כצפוי, (.10
 העובדים ומבין מעבודתם, רצון שבעי 62% - להנדסה קרובים במקצועות העובדים מבין ו״מרוצים"(.

.45% ־ אחרים במקצועות

)באחוזים( ומין תעסוקתי
תחום לפי לשעבר, המועצות מברית עולים מהנדסים בקרב מהעבודה כללית רצון שביעות :10 לוח

 לא בכלל
מרוצים

 כך כל לא
מרוצים מרוצים

 מרוצים
מאוד סה״ב תעסוקתי מין/תחום

10 32 50 8 100 סח״כ•
0 13 73 14 100 בהנדסה עובדים
6 32 52 10 100 להנדסה קרובים במקצועות עובדים
15 40 40 5 100 אחרים במשלחי־יד עובדים

10 32 52 6 100 גברים*
0 11 76 13 100 בהנדסה עובדים
9 44 41 6 100 להנדסה קרובים במקצועות עובדים
15 41 41 3 100 אחרים במשלחי-יד עובדים

11 32 47 10 100 נשים*
- 16 66 18 100 בהנדסה עובדות
- 12 71 17 100 להנדסה קרובים במקצועות עובדות

15 39 39 7 100 אחרים במשלחי־יד עובדות
P<0.01*

 המקורי במקצועם מועסקים היותם לעובדת יותר הרבה קשורה הגברים אצל הרצון ששביעות נראה
 המועסקים הגברים בקרב מאוד( ומרוצים )מרוצים מעבודתם המרוצים שיעור ואכן, הנשים. אצל מאשר

 אחרים. בתפקידים המועסקים אלה בקרב המרוצים משיעור שניים פי כמעט גבוה מהנדס בתפקידי
 אלה ובין להנדסה קרובים במקצועות העובדים אלה בין הרצון בשביעות הבדל כמעט אין זאת, לעומת

 המועסקות בקרב מעבודתן המרוצות שיעור הנשים אצל ועוד, זאת לגמרי. לתחום מחוץ המועסקים
 המועסקות בקרב רק כמהנדסות. המועסקות בקרב המרוצות לשיעור דומה להנדסה קרוב במקצוע
 לא )"בכלל מהעבודה מוחלט רצון שביעות חוסר מעבודתן. המרוצות שיעור יורד אחר יד במשלח

מהנדסה. מרוחק יד במשלח המועסקות מהנשים 15% על-ידי רק הובעה מרוצה״(
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 על פיקוח תוך בהנדסה, תעסוקה לבין מהעבודה כוללת רצון שביעות בין חלקיים מיתאמי□ סדרת

 מגברים חשיבות פחות מייחסות נשים כי מוכיחה העבודה, של אחרים מהיבטים הרצון שביעות
 כאשר ועניין. קידום סיכויי סבירה, הכנסה בעלת תעסוקה להן שמובטחת בתנאי בהנדסה, לתעסוקה

 0.39 הוא בהנדסה תעסוקה לבין מהעבודה כוללת רצון שביעות בין המיתאם ההכנסה, גורם על מפקחים
 0.22 הוא גברים אצל המיתאם בעבודה, העניין גורם על כשמפקחים ;הנשים אצל 0.21ו- הגברים אצל

נשים. אצל 0.21 לעומת גברים אצל 0.37 הוא המיתאם קידום, סיכויי על כשמפקחים ; 0.09 נשים ואצל

 של המכריע רובם אמנם מעבודה. רצון שביעות לבין רצוי במקצוע עבודה בין מלאה התאמה בהכרח אין
 רצוי בלתי במקצוע המועסקים בקרב גם אבל מעבודתם, רצון שבעי (89%) רצוי במקצוע המועסקים

לגברים. נשים בין הבדל נתגלה לא זה במובן רצון. שביעות הביעו (35%) כשליש

בעבודה ספציפיים מהיבטים רצון שביעות
 תחום הבדל ללא ,90%מ- למעלה העבודה: של החברתיים בהיבטים מתגלה ביותר הרבה הרצון שביעות

 במקום הוותיקים הישראלים העובדים ועם עליהם הממונים עם מהיחסים רצון שבעי תעסוקתי,
המקצועי. במישור כלפיהם מההערכה מרוצים תעסוקתי, תחום הבדל ללא שוב ,83% ,■ עבודתם

 בבחירת העצמאות וממידת בעבודתם להם שיש והאחריות הסמכות ממידת מרוצים אחוזים שמונים
 כמהנדסים המועסקים בקרב יותר מעט גבוה המרוצים אחוז ההיבטים בשני העבודה. לביצוע הדרכים

 דומה דפוס .77% לכדי המרוצים שיעור מגיע לגמרי שונה בתחום המועסקים בקרב אפילו אולם (,85%)
 לעובדה הגבוהה הרצון שביעות רמת את לייחס ניתן החלטות. קבלת על השפעה של לממד ביחס מתגלה
 לבטא להם המאפשרות ניהול לעמדות הגיעו שונה, בתחום המועסקים כולל מהמרואיינים, נכבד שחלק

 בעצמאות בסמכות, מעוניינים פחות שהם לכך אותה לייחס או החלטות, קבלת על ולהשפיע סמכות
 העבודה שסביבת ייתכן אותם. מספקת ממנה נהנים שהם המעטה והמידה החלטות, קבלת על ובהשפעה

סיפוק. להם גורם זה ומצב לשעבר, המועצות בברית לנהוג בהשוואה עצמאות יותר מאפשרת הישראלית

 הביעו בהתאמה ,36%ו- 34% רק הקידום: ומסיכויי מהשכר רצון שביעות חוסר קיים לכך, בניגוד
 עם בסתירה לכאורה עומד הקידום מסיכויי הרצון אי-שביעות (.11 )לוח אלה ממדים רצון שביעות

 37%ו- קרוב, במקצוע מהמועסקים 50%ו- בהנדסה מהמועסקים 60%) מהמרואיינים 44% של הרגשתם
 בכך זאת להסביר שאפשר ייתכן הנוכחית. עבודתם תחילת מאז קודמו שהם אחר( במקצוע מהמועסקים

 שוב ומעתה מוצו, בפניהם הפתוחות הקידום אפשרויות אבל לעבר, בהשוואה במצבם שיפור חל שאמנם

להתקדם. לאן להם אין

 והיכולת ההכשרה את לנצל ובאפשרות בעבודה העניין במידת וכן - קידום וסיכויי שכר - הממדים בשני

 ביותר, המרוצים הם כמהנדסים המועסקים :תעסוקה תחומי על-פי ומובהקים עקביים הבדלים נתגלו
 העובדים בקרב שאפילו לציין חשוב זאת, עם יחד מרוצים. פחות הכי ־ שונה יד במשלח והמועסקים

בתפקיד. המקצועית הכשרתם ניצול ממידת רצון שבעי אינם 30% כמהנדסים,
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)באחוזים( תעסוקתי תחום לפי בעבודה ספציפיים מחיבטים רצון שביעות :11 לוח

המועסקים מתוך המועסקים מתוך המועסקים מתוך
אחר במקצוע קרוב במקצוע בהנדסה מרוצים סה״ב ההיבט
29 34 45 34 משכורת*
28 37 52 36 קידום* סיכויי
27 41 70 40 ההכשרה* ניצול
41 68 88 56 עניין*

p<,01*

 אותם לפטר שעלולים חושבים 10%כ־ רק בעבודה. ביטחון מתחושת נהנים המועסקים של המכריע רובם
 שהם מפני כנראה מכך, מודאגים אינם ברובם הם וגם צמצומים, בשל בעיקר הקרובה, השנה במהלך
מועסקים. הם שבו הסוג מן עבודה למצוא יתקשו שלא סבורים

 אחוזים עשר אחד מעבודה. רצון לאי־שביעות כאינדיקטור לשמש יכול חליפית עבודה חיפוש
 נערך שבו החודש במהלך אחרת עבודה חיפשו הריאיון בעת מועסקים שהיו העולים מהמהנדסים

 הסיבות האחרים. במקצועות המועסקים מבין 14%וכ- כמהנדסים המועסקים מבין 6% בהם הריאיון,
 ,35% ־ במקצוע לעבוד רצו מהעבודה: רצון אי-שביעות על מעידות הן אף 9לכך שהועלו העיקריות

.14% - כללי באופן מהעבודה רצון שביעות ואי ,25% - מהשכר רצון אי-שביעות

המרואיינים. מספר מתוך לא התשובות, סך מתוך חושבו האחוזים סיבות. שתי עד לציין היה ניתן9

 ואנשי המעסיקים עמדות על־פי הנדסה שאינה בתעסוקה קליטה 4.4
בכירים מטה

המעסיקים עמדות
 גם, עולים מהנדסים נקלטו שניים, להוציא שנבדקו, המפעלים בכל כי מתברר המעסיקים עם מהראיונות

 מקצועיות בעבודות גם אך הייצור, בקו מקצועיות בלתי בעבודות יותר, נמוכים בתפקידים בעיקר, או
 משוכללות מכונות תפעול חשמל, אחזקה, איכות, הבטחת בתחומי בעיקר וטכנאים, הנדסאים ברמת

:תת-תעסוקה של זו לתופעה שונות סיבות ציינו המרואיינים ומחסנאות.
 יודעים שאינם משום ו/או המקצועית רמתם מבחינת המהנדסים לתפקידי התאימו לא הללו העולים א(

 משרות לקבל מוכנים היו ולכן בעצמם, זאת ידעו העולים דוח(. לכתוב מסוגלים )אינם עברית מספיק
יותר. נמוכה ברמה

 למפעל אין בהם, לעבוד מוכנים מצידם העולים ואם אלה, בתפקידים לעובדים זקוק היה המפעל ב(

 מצאו לא כנראה העולים במקצועם. התעניין ולא ידע לא אפילו המפעל מסוימים במקרים התנגדות.
 ברמה בתפקידים ולהיקלט להתפשר מוכנים היו לעבודה זקוקים שהיו ומשום כמהנדסים, עבודה
יותר. נמוכה

 עובדים ושל לבורנטים של טכנאים, של משרות לאייש הזדמנות היתה זו המעסיקים מבחינת ג(
התפקיד". את "יעשירו אשר גבוהה ברמה אדם בכוח מקצועיים
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 כשמדובר פחות הארוך, בטווח נמוכה ברמה עבודה של המתסכלת להשפעה מודעים היו המעסיקים רוב
 מקצועית. בלתי בעבודה או כחשמלאות מקצועית בעבודה כשמדובר ויותר טכנאי, או הנדסאי בתפקיד

 הדין" את "קיבלו עצמם העולים כי סברו אולם ניצול", בזה שיש כיוון זה עם רע "הרגישו מהם חלק
 לקבל מוכנים היו וחלקם קצר, זמן לאחר יעזבו המתוסכלים שהעולים סברו אחרים זה". עם ו״השלימו

 אינה הזמן במשך מהנדסים לתפקידי יעברו שהעולים האפשרות המעסיקים לדעת התנגדות. ללא זאת
 מאחר לדבריהם, הייצור. בתחום קידום אפשרויות בעבורם קיימות זאת, עם יחד בהמשך(. )ראה ריאלית

 להתקדם יוכלו הם מקבילים", בתפקידים המועסקים הישראלים של זה על עדיף שלהם ש״הפוטנציאל
 בתקופת העלייה לקליטת השר על-ידי שכונס תעשיינים בפורום עבודה. ומנהלי צוותים ראשי לתפקיד
 הייצור". רצפת על תיאורטי ידע נחוץ היקרות המכונות "בגלל כי הפלדה בתעשיית מנהל הסביר המחקר

 מתאים מסלול בו ראה הוא בישראל ;למהנדסים הולם כתפקיד מקובל ייצור ניהול לדבריו, העולם, בכל

.45+ בני לעולים במיוחד

הבכירים המטה אנשי עמדות
 גדול שחלק בעובדה ראו העולים של התעסוקתית הקליטה על ישירות המופקדים בכירים מטה אנשי

 נציג זאת, לעומת בעיה. - יותר נמוכה ברמה במקצועות אלא במקצועם מועסקים אינם מהמהנדסים
 מפני בעיה, בה לראות נטה לא בעובדה, הכיר שהוא הגם המחקר, במסגרת שרואיין האוצר משרד

 להפיק כדי לטענתו, רצונו. שביעות ולא למשק העולה של התרומה פוטנציאל היא שלו המוצא שנקודת
 העולים עמם שהביאו האנושי ההון לדבריו, במקצועו. יעבוד שהוא הכרחי זה איו המרב, את מהעולה
 הישראלי, למשק התאמתו מבחינת בעייתי הוא בפרט העולים והמהנדסים בכלל המועצות מברית

:מובנים בשלושה
,הישראלי במשק קיימים שאינם מקצועות בעלי ביניהם יש א(
;עובדים של רב כה במספר צורך אין הישראלי במשק הקיימים מסוימים במקצועות ב(
למשק. מתאימה אינה המקצועות מבעלי חלק של המקצועית הרמה ג(

 מקצועית איכות בעל שעולה לכך הגורמים השוק, כוחות באמצעות תיפתר בתעסוקה הקליטה בעיית

יותר. נמוכה ברמה בעבודה ייקלט יותר נמוכה איכות בעל עולה ואילו מהנדס, בתפקיד ייקלט גבוהה

 בעבודה קליטה הוא העולים כלל לגבי כיום הרצוי שהיעד הסכימו שרואיינו הבכירים המטה אנשי כל
 גל תחילת של בתקופה ליעד בהשוואה היעד בהגדרת שינוי שחל נראה קרוב. במקצוע לפחות או במקצוע

 עם כלום, הציבור. שכם על למעמסה יהיה לא שהוא כדי כלשהי בעבודה העולה שילוב - העלייה
 לעבודה היעד שינוי לעצמנו להרשות יכולים "אנו המרואיינים: אחד כדברי העלייה, היקף הצטמצמות

העולה". של הכישורים במרב שימוש תוך במקצוע

 להגדיר ממשיכה המשרד מדיניות והרווחה, העבודה במשרד ההשמה על המופקד הבכיר הדרג לטענת
 עבודה לבין אקדמית עבודה בין ההבדלים בטשטוש תומכת והיא כלשהי, בעבודה כהשמה היעד את

 דורש כי הקובעת אבטלה, ביטוח בחוק מתאימה" "עבודה של ההגדרה בהחמרת מתבטא הדבר אחרת.
 כל לקבל יחויב מכן לאחר ;יום 60 במשך במקצועו עבודה לחפש רשאי 35 לגיל מתחת אקדמאי עבודה

עבודה.
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 בהשמה אקטיבית גישה המחייבים בעבודה השמה על המופקדים המטה אנשי בין ההבדל ניכר
 יושג החדש שהיעד הסבורים לנושא, עקיף קשר בעלי המטה אנשי לבין קרובים או הנדסיים במקצועות

 צמח המחקר ביצוע )בתקופת צומח במשק טכנולוגי אדם בכוח מחסור דהיינו, השוק, כוחות באמצעות
 העולים המהנדסים את ולקלוט בררניים פחות להיות למעסיקים יגרום (6% של שנתי בשיעור המשק
המקצועית. רמתם לגבי יותר הנמוכה ההערכה למרות

תעסוקתית ניידות 4.5
 בתעסוקה להשתלב עליהם המקשים שונים מחסכים מהגרים סובלים הגירתם לאחר הראשונות בשנים

 בשפה, שליטתם התחזקות בארץ, שלהם הוותק עליית שעם היא הציפייה אולם, המקורי. במקצועם
 הכללית, הסתגלותם תהליך והתקדמות מקצועיים קורסים במסגרת שלהם והמיומנויות הידע עדכון
 זו. ציפייה מאששים אינם האמפיריים הנתונים המקורי. במקצועם וישתלבו יחזרו שהם הסיכוי יגבר

 35%ל- אחת שנה בתום 32%מ- ואקדמיים מדעים במקצועות המועסקים שיעור עלה 1990 עולי בקרב

 (.1995 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה שנים שלוש כעבור 37%ול- בארץ, לשהותם שנתיים כעבור
 אינם ורובם בו, שנקלט הראשון במקצוע נשאר מהעולים ניכר חלק "כי היא (1998) סיקרון של מסקנתו
 שקלושים הדגישה (1995) אקשטיין ועדת גם העלייה״. קודם בו שעסקו למקצוע הזמן במשך חוזרים
 הראשונות השנים שלוש בתוך במקצועו בעבודה להיקלט הצליח לא אשר אקדמאי, עולה של סיכוייו
מכן. לאחר בכך להצליח בארץ, לשהותו

 עבדו אחוזים ותשעה שלושים גבוהה. תעסוקתית בניידות מצטיינת אינה העולים המהנדסים אוכלוסיית
 בשלוש עבדו 15% מקבילות, או עוקבות משרות בשתי עבדו 34% לארץ, עלייתם מאז בלבד אחת במשרה
 משרות, בשתי בממוצע החזיקו גברים כלל. עבדו לא 6% יותר, או משרות בארבע עבדו 6% משרות,

משרות. 1.5ב- ונשים

 מהנדס, של אחת במשרה עבדו 18% בישראל; כמהנדסים הועסקו לא מעולם אחוזים וחמישה שבעים
 במשרות מדובר רובם שלגבי לשער ניתן מהנדס. משרות 5-3ב- עבדו 2% מהנדס, משרות בשתי עבדו 5%

 אחת ממשרה פוטרו או עזבו אלה אנשים כלומר, בהנדסה. שכיחות אינן חלקיות שמשרות כיוון עוקבות
במקצועם. אחרת בעבודה ונקלטו מהנדס של

 לא אם במקצועו ולהשתלב לחזור לשעבר המועצות מברית עולה מהנדס של סיכוייו מהם לבדוק ביקשנו
 במקצוע עבד בהנדסה, עבד תעסוקתיות: קטגוריות ארבע הגדרנו זה לצורך עלייתו. לאחר מיד בו נקלט
 מעל בישראל השוהים העולים קבוצת את בקוהורט בדקנו כלל. עבד לא אחר, במקצוע עבד קרוב,

 לקטגוריה אחת מקטגוריה עברו מהם אחוז איזה - המחקר( מאוכלוסיית 85%כ־ )המהווים שנתיים
 שהועסק מי כל על חלה בהנדסה" "עבד ההגדרה שנתיים. לאחר קרוב, ולמקצוע להנדסה בייחוד אחרת,

 אותה בארץ. לשהותו הראשונות השנתיים במשך לפחות רצופים חודשים שלושה במשך אי-פעם כמהנדס
הריאיון. למועד ועד הראשונות השנתיים שלאחר לתקופה ביחס נשמרה הגדרה
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 מועסקים היו לעלייתם הראשונות השנתיים בתוך כמהנדסים שהועסקו אלה מבין 95% כי מתברר

 הצליחו הראשונה, בתקופה בהנדסה עבודה שמצאו העולים כלומר, (.12 )לוח מכן לאחר גם זה במקצוע

 לעבור 18% הצליחו להנדסה קרוב במקצוע עבדו הראשונה שבתקופה העולים מבין במקצוע. להישאר
 מבין המקורי. למקצועם לחזור הצליחו 9% רק אחר, במקצוע בהתחלה שעבדו אלה מבין אך להנדסה,

 אלה עולים יותר. מאוחר בשלב בהנדסה עבדו 15% הראשונות, השנתיים במהלך כלל עבדו שלא אלה
 בשלבים המקצועיים משאביהם בשיפור ולהתמקד העבודה לשוק כניסתם את לדחות העדיפו כנראה

(.Beenstock, 1993) שלהם האנושי להון הולמת עבודה שימצאו עד בארץ, שהותם של הראשונים

 ימין העלייה בעת גיל לפי שנתיים, מעל בארץ השוהיס עולים מהנדסים של מקצועית ניידות :12 לוח
  (N=1,267 )באחוזים,

שנתיים לאחר ביותר הגבוהה התעסוקה
עובד לא אחר מקצוע קרוב מקצוע הנדסה סה״ב הראשונות בשנתיים ביותר הגבוהה התעסוקה

סה״ב
— 5 - 95 100 הנדסה
— 6 76 18 100 קרוב מקצוע
4 83 4 9 100 אחר מקצוע
30 50 5 15 100 עבד לא

גברים
-- 4 — 96 100 הנדסה
— 5 73 22 100 קרוב מקצוע
3 81 6 10 100 אחר מקצוע

22 51 4 23 100 עבד לא

נשים
— 6 — 94 100 הנדסה
— 6 82 12 100 קרוב מקצוע
4 86 3 7 100 אחר מקצוע
34 49 5 12 100 עבד לא

34 עד העלייה בעת גיל
— 6 — 94 100 הנדסה
— 4 69 27 100 קרוב מקצוע
5 79 5 11 100 אחר מקצוע
13 54 7 26 עבד לא

35 + העלייה בעת גיל
— 3 ־- 97 100 הנדסה
-- 7 82 11 100 ! קרוב מקצוע
3 84 5 8 100 אחר מקצוע

42 46 4 8 100 עבד לא

 עולה מצבם את ששיפרו הגברים שיעור :המקצועית הניידות מבחינת לנשים גברים בין הבדל נמצא
 בהנדסה, לעבודה להנדסה קרוב ממקצוע 22% עברו הגברים בקרב הנשים. שיעור על ניכרת במידה

 8%ו- 12% על עומדים השיעורים הנשים אצל בהנדסה. לעבודה אחר במקצוע מעבודה עברו 10%ו־

בהתאמה.
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 ממקצוע לעבור 34 גיל עד לארץ שהגיעו מהנדסים של סיכוייהם הניידות. על משפיע העלייה בעת הגיל גם
 (.110/0 לעומת 27%) ומעלה 35 בגיל לארץ שהגיעו מהנדסים של מסיכוייהם 2.5 פי גדולים להנדסה קרוב

 במעבר יותר עוד בולט ההבדל (.8% לעומת 11%) 1.5 פי גבוהים להנדסה אחר ממקצוע לעבור סיכוייהם
.8% לעומת 26% - בהנדסה לעבודה אי-עבודה של ממצב

 כצפוי, נמצאו, ובה שנים שלוש מעל בישראל השוהים העולים המהנדסים קבוצת לגבי נערכה זהה בדיקה
 השנים שבשלוש העולים מבין העלייה. בעת וגיל מין לפי גם וכך בסך־הכול יותר נמוכים ניידות שיעורי

 שעבדו אלה מבין להנדסה; לעבור 12% הצליחו להנדסה קרוב במקצוע עבדו עלייתם לאחר הראשונות
 התקופה במהלך כלל עבדו שלא אלה מבין המקורי. למקצועם לחזור 5% רק הצליחו אחר במקצוע

 קרוב, ממקצוע להנדסה עברו 16% הגברים שבקרב בעוד יותר. מאוחר בהנדסה עבדו 8% הראשונה,
 פחות אחר ממקצוע והן קרוב ממקצוע הן להנדסה עברו הנשים שאצל הרי אחר, ממקצוע עברו 6%ו-

 בגיל שעלו עמיתיהם של הסיכויים לבין 34 גיל עד לארץ שהגיעו עולים של סיכוייהם בין הפער .5%מ־
 ממקצוע לעבור הצליחו יותר מהמבוגרים 8% לעומת מהצעירים 16% - זו בעוקבה גם נשמר יותר מבוגר
 לעומת 12% - בהנדסה לעבודה אי-עבודה של ממצב המעבר לגבי יותר עוד בולט הפער להנדסה. קרוב

 של התעסוקה סיכויי בעיצוב המכריעות הן העלייה לאחר הראשונות שהשנתיים כן, אם נראה, .5%
 עם בהנדסה המועסקים באחוז מסוימת עלייה על מצביעים הניידות שדפוסי למרות העולים, המהנדסים

בוותק. העלייה

 עם אחד בקנה עולים לפחות שנתיים בארץ השוהים עולים של העוקבה מניתוח הנובעים הממצאים
 הגברים שאצל מראה הלוח כאמור, ותק. לפי התעסוקה שיעורי מוצגים שבו 7 בלוח המוצגים הממצאים

 "קפיצה" מתרחשת הנשים שאצל בעוד הוותק, עליית עם בהנדסה המועסקים באחוז עקבי גידול מתרחש
 כמהנדסות. המועסקות באחוז שיפור חל לא ולאחריה בארץ, להיותן השלישית בשנה חד-פעמית

 (26%) אחר וממקצוע קרוב ממקצוע בהנדסה לתעסוקה שעברו העוקבה בניתוח הגברים של הפרופורציה
 השפעת .7 בלוח המוצגים לשינויים מתאימות זאת בעקבות כמהנדסים המועסקים לשיעור והתוספת

 באמת המשפיעים הגורמים כי נראה זה מניתוח אולם, (.9 )לוח הרב-משתני בניתוח גם מתגלה הוותק
 והמיומנויות הידע ועדכון בעברית השליטה רמת מבחינת הזמן במשך העולים אצל החלים השיפורים הם

 העלייה של הגדול שהיקפה טוענות (Flug and Kasir (1993 בארץ. הוותק עצם ולא מחשב( )כולל ההנדסיות

 את "תפסו" העלייה גל בתחילת שהגיעו עולים שכן, במקצועם, להיקלט העולים סיכוי על השפיע
 נמוכים היו במקצועם להיקלט יותר מאוחר שהגיעו עמיתיהם של הסיכויים ולכן "הטובות", המשרות

יותר.

 עדיין אולם בהנדסה, התעסוקה שיעור על הוותק של מסוימת השפעה קיימת כי לומר ניתן לסיכום,

בארץ. שנים חמש לאחר גם במקצועם מועסקים אינם העולים המהנדסים מרבית

 המהנדסים של התעסוקתית ההיסטוריה בבדיקת שנמצא מה את מאששים המעסיקים עם הראיונות
 מקצועיות בלתי מעבודות עולים מהנדסים העברת מתכננים אינם כי דיווחו המנהלים רוב העולים.

 להשתלב העולה המהנדס של שסיכוייו ההשערה את מאששים כן, אם הממצאים, הנדסיים. לתפקידים
בארץ. לשהותו הראשונות השנתיים במהלך רבה במידה נקבעים במקצועו בתעסוקה
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 והערכת מקצועית ולהסבה להכשרה בתכניות השתתפות .5
בתעסוקה העולים לקליטת תרומתן

 של התעסוקתית השתלבותם את לקדם מיועדות מקצועית ולהסבה להכשרה השונות התכניות
 והתאמתם ההנדסה בתחום והמיומנויות הידע עדכון באמצעות נעשה הדבר העולים. המהנדסים

 המקורי במקצוע שההשתלבות במקרים חדש מקצוע הקניית ובאמצעות בארץ המקובלים לסטנדרטים
 עצמו. העולה בעיני עדיפה חלופה מהווה המקצועית ההסבה לעתים להשגה. ניתנת שאינה או קשה בארץ

:עיקריות הכשרה מסגרות שתי קיימות
 מהנדסים מופנים שאליהם ההכשרה מקורסי גדול חלק הכשרה. במרכזי הנערכים מקצועיים קורסים (1)

 להפעלת ושפות מחשב בעזרת שרטוט )למשל, במחשב השימוש בתחום בעיקר עדכון, קורסי הם עולים
לימוד. שעות 600 ואורך היום בשעות נערך עדכון קורס המקצועית. הטרמינולוגיה ובתחום מחשב(

 העולים בהם לומדים שכיום פנימיים קורסים א( :צורות בשתי המתבצעת המפעל במסגרת הכשרה (2)

ותיק. עובד בידי חונכות ב( ;האחרים העובדים עם יחד

בקורסים ההשתתפות שיעור 5.1
 44% - מפעליים( פנים- קורסים )כולל שונים מקצועיים בקורסים למדו העולים מהמהנדסים כמחצית

 בעת התחיל שטרם לקורס רשומים היו (3%) קטן מיעוט הריאיון. בעת למדו נוספים 5%ו- בעבר למדו

 בשני ־ 23% אחד, בקורס השתתפו כלשהו בקורס שלמדו מהעולים אחוזים שבעים (.13 )לוח הריאיון

יותר. או קורסים בשלושה - 7%ו- קורסים,

 ,50% בסביבות נעים והם ,54 שעד הגיל בקבוצות יותר גבוהים שונים בקורסים הלומדים שיעורי כצפוי,
 בשיעור בקורסים נשים משתתפות יותר הצעירות הגיל בקבוצות יותר. מהמבוגרים לכשליש בהשוואה

הגברים. מאשר גבוה

פמם־מפעלית הכשרה
 והשכיח ותיק, עובד בידי חונכות הוא יותר הנפוץ :פנים־מפעליים הכשרה מסלולי שני קיימים שצוין, כפי

 ושבעה ארבעים לעולים. ייחודי קורס אינו רוב שעל-פי העבודה, במקום המתקיים קורס הוא פחות

 הועסקו שבה הראשונה במשרה עבודתם במקום הכשרה קיבלו העולים המהנדסים מבין אחוזים
 השתתפו 16%ו- חונך, באמצעות אותה קיבלו 84% - הדרכה שקיבלו מאלה 10קרוב. במקצוע או בהנדסה

העבודה. במקום בקורס

 המשרה בהכרח )שאינה קרוב במקצוע או בהנדסה הועסקו שבה הראשונה המשרה לגבי רק הבדיקה שבעריכת הרציונל10
 הניסיון שנרכש לאחר הבאות, במשרות מאשר בהכשרה/הדרכה צורך יותר שיש סביר שאז הוא בארץ( שלהם הראשונה

בלבד. העיקרית ההדרכה לצורת מתייחסים הנתונים הדרוש.
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)באחוזים(
מיל מין לפי מקצועיים, בקורסים לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים השתתפות :13 לוח

 השתתפו לא
נרשמו ולא

 השתתפו לא
נרשמו אך

 בעת השתתפו
1הריאיון

 השתתפו
בעבר סח״כ מין/גיל

48 3 5 44 100 סח״כ•
45 9 5 41 100 34־25
41 3 7 49 100 44־35
50 1 5 44 100 54-45
68 1 3 28 100 60-55

51 2 6 41 100 גברים*
54 5 9 32 100 34־25
44 2 6 48 100 44־35
54 0 4 42 100 54־45
63 1 3 33 100 60־55

43 5 5 47 100 נשים*
33 13 1 53 100 34-25
37 5 7 51 100 44־35
45 2 5 48 100 54־45
75 0 3 22 100 60־55

נוספים. מקצועיים בקורסים בעבר גם השתתפו מהם חלק1
P<0.01*

11מקצועיים בקורסים להשתתפות העיקריים המניעים

" אחד. ממניע יותר לציין היה ניתן11
האחרון. לקורס היא ההתייחסות אחד, מקורס ביותר למד שהעולה במקרה12

 68%) עבודה למצוא הסיכוי את יגדילו שהלימודים הציפייה הוא בקורס להשתתפות הדומיננטי המניע
 בארץ המקובלת לרמה להגיע כדי להשתלם הרצון הוא אחר בולט מניע זה(. מניע על דיווחו שלמדו מאלה

 המניעים שני המקצועי. במינוח שליטתם את לשפר במטרה בקורס השתתפו אחוזים עשר שמונה (.39%)
 למצוא סיכוייו את להגדיל וכך המקצועיים, משאביו את לשפר העולה מצד רצון משקפים האחרונים

 11% זאת, לעומת ההכשרה. תכניות של המוצהרת המטרה זוהי ואכן, אחר. במקצוע או במקצועו עבודה
 דמי את להפסיד לא כדי זאת עשו 4%ו- עבודה, ימצאו אשר עד ביניים כעיסוק בקורס ללמוד החליטו

 משום ו/או (8%) המקורי למקצועם קרוב הקורס שמקצוע משום בקורס בחרו אחר חלק האבטלה.

(.5%) טובים במקצוע השכר שתנאי

הלימודים ומסגרת הלימודים תחום
 ישיר באופן הרלוונטיים בקורסים למדו 46% כי נראה 12המהנדסים, למדו שבהם הקורסים מסיווג

 ועדכון (10%) בניין בהנדסת עדכון (,20%) אוטוקאד :הם השכיחים הקורסים בארץ. מהנדס של לעבודתו
 בעיקר להנדסה, קרובים במקצועות בקורסים למדו אחוזים עשר תשעה (.6%) ואלקטרוניקה בחשמל
 בין מקצועית, לעבודה הוכשרו 10%כ־ (.2%) מחשבים ואחזקת (3%) אלקטרוניקה (,6%)כ־ תכנות

 לגמרי, אחרים בתחומים מקצועות למדו השאר מזגנים. ולתיקון מחשבים לתיקון ,cnc להפעלת השאר,
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 למדו אחד אחוז שרק לציין מעניין (.2%) ומזכירות (2%) בינלאומי שיווק (,6%)כ- חשבונות הנהלת כגון:
להוראה. הסבה בקורס

 הרלוונטיות מידת לגבי עצמם העולים הערכת גם נבדקה ההכשרה קורסי על האובייקטיבי למידע בנוסף
 שלפי בקורסים השתתפו מהלומדים 61% בארץ. בהנדסה לעבודה בהם שהשתתפו הקורסים של

 - 17%ו- מאוד״, כ״רלוונטי הקורס נושא את תיארו 44%) בארץ בהנדסה לעבודה רלוונטיים הערכתם
(.14 )לוח כ״רלוונטי"(

 בקורסים מהגברים פחות משתתפות הן מקצועיים, בקורסים ללמוד יותר נוטות שנשים על-אף

 בני בקרב אולם (,44 גיל )עד יותר הצעירים הגילאים בקרב בולטים הללו ההבדלים להנדסה. הרלוונטיים
(.14 )לוח להנדסה רלוונטיים בקורסים הלומדים וגברים נשים של דומים שיעורים נמצאו 45+

 ציבורי-ממשלתי, במימון בקורסים למדו (78%) מקצועית הכשרה שעברו המהנדסים של המכריע רובם
 בתקופת קיום דמי קיבלו (55%) ממחציתם למעלה בעצמם. לימודיהם את מימנו מהם 22% ורק

 הלימודים: למשך באשר הערב. בשעות למדו ושליש יום לימודי במסגרת למדו שלישים שני לימודיהם.
 חצי מעל ־ 31% שנה, לחצי חודשים שלושה בין - 45% חודשים, שלושה עד שארכו בקורסים למדו 24%
שנה.

)באחוזים( אישית( )הערכה וגיל מין לפי לשעבר,
המועצות מברית עולים מהנדסים השתתפו שבהם הקורסים של להנדסה הרלוונטיות מידת :14 לוה

 רלוונטי לא
כלל

 כל־כך לא
רלוונטי רלוונטי

 רלוונטי
מאוד סה״כ מין/גיל

25 14 17 44 100 סה״כ
34 14 14 38 100 34-25
23 12 19 46 100 44-35
21 16 17 46 100 54־45
31 21 12 36 100 60-55

20 14 18 48 100 גברים*
28 16 17 39 100 34-25
14 11 22 53 100 44-35
22 14 17 47 100 54-45
23 29 10 38 100 60-55

31 14 15 40 100 נשים
40 13 10 37 100 34-25
32 13 16 39 100 44-35
19 19 17 45 100 54-45
48 5 16 31 100 60-55

P<0.01*
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מקורסים נשירה
 פרשו מהם 4% רק :קיימת לא כמעט העולים המהנדסים בקרב מקצועיים מקורסים הנשירה תופעת

 גוון הנותנת סיבה הגדרתם(, )לפי מתאימה עבודה שמצאו משום עזבו כמחציתם סיומו. לפני מהקורס
לנשירה. חיובי

בתעסוקה הקליטה לקידום הקורסים תרומת הערכת 5.2
 והן בקורסים, שהשתתפו העולים של האישית תפיסתם על־פי הן הקורסים תרומת את להעריך ניתן

 ובמקצוע בכלל בעבודה ההשתלבות לבין בקורס הלימודים בין הקשר של אובייקטיבית בדיקה באמצעות
בפרט. ההנדסה

 ובאנגלית בעברית שליטתם בשיפור בעיקר מתבטאת הקורס תרומת העולים, להערכת כי עולה 15 מלוח

 ובהגדלת (76%) כללי באופן המקצועית רמתם בשיפור (,73%) במחשב להשתמש יכולתם בשיפור (,80%)
 בקורסים שלמדו המהנדסים ההיבטים במרבית (.73%) שלמדו במקצוע עבודה למצוא סיכוייהם
 יחד רלוונטיים. לא בקורסים שלמדו מעמיתיהם יותר להם תרם שהקורס סבורים להנדסה רלוונטיים

 סיכוייהם להגדלת הקורס תרומת לגבי רלוונטיים לא בקורסים שלמדו עולים של הערכתם זאת, עם
 בקורסים שלמדו אלה של מהערכתם בהרבה נופלת אינה טוב שכר ובעלת קבועה עבודה למצוא

להנדסה. רלוונטיים

התא( מתוך )אחוזיס הקורס סוג לפי הקורס תרומת את חעוליס חמחנדסיס חערבת :15 לוח
 רלוונטי לא קורס

להנדסה
 רלוונטי קורס

להנדסה סה״כ
 הגדיל הקורס האם

המשתתף סיכויי את
74 84 80 ובאנגלית* בעברית הידע את לשפר
57 88 76 המקצועית* הרמה את לשפר
54 85 73 במחשב* להשתמש היכולת את לשפר
70 75 73 הנלמד במקצוע עבודה למצוא
44 68 59 רצוי* במקצוע עבודה למצוא
55 61 59 קבועה בעבודה לעבוד
36 65 54 מעניינת* עבודה לקבל
40 57 50 להתקדם*
45 51 48 טובה משכורת לקבל

p<0.01 *

 מהלומדים 39% :הנדסי במקצוע להשתלבות להנדסה רלוונטי בקורס לימודים בין הקשר למידת באשר
 שהשתתפו מאלה 9% לעומת בהנדסה, עובדים אכן בארץ בהנדסה לעבודה רלוונטיים בקורסים
 נראה עוד (.16 )לוח כלל בקורסים למדו שלא מאלה 15%ו- להנדסה, רלוונטיים בלתי בקורסים

 עבודה למצוא הסיכויים על מבוגר גיל של השלילית ההשפעה את לצמצם עשויים בקורס שלימודים
 בתעסוקה נקלטו להנדסה רלוונטי בקורס למדו אשר (45+ )בני יחסית מבוגרים עולים בהנדסה:

 ,19%ל- בהשוואה 38%) בקורס למדו לא אשר יותר הצעירים מעמיתיהם כפול בשיעור כמהנדסים
 רלוונטיים בלתי קורסים בוגרי בקרב ההנדסה במקצועות נקלטים של הנמוך השיעור בהתאמה(.

30



 נוטות נשים שראינו, כפי 13התחום. את לעזוב החליטו אלו שאנשים להניח שניתן כיוון צפוי, הוא להנדסה

 פחות מועסקות אלה בקורסים שלמדו אלה אפילו אך להנדסה, רלוונטיים בקורסים להשתתף פחות
 את המגדילים הגורמים להסבר רב־משתני מניתוח מהגברים(. 46% לעומת 29%) כמהנדסות מהגברים

 הקורסים תרומת עולה אוחדו( הקטגוריות )שתי קרוב במקצוע או בהנדסה להיקלט העולה סיכויי
 כגון מקצועיים, משאבים ועל ומין, גיל כגון רקע, משתני על מפקחים כאשר גם להנדסה, הרלוונטיים

עברית. וידיעת הנדסית התמחות

 גבוהה השכלה בעלי העולים מבין יחסית מוכשרים הפחות שבו תהליך שקיים טוענים (Eckstein and Schahar (1995 ״
 זה בתחום עבודה למצוא מצליחים אינם שהם לאחר אולם עלייתם. עם חופשיים או אקדמיים במקצועות עבודה מחפשים

בו. ומשתלבים הכחול, הצווארון בתחום מקצועית הכשרה בקורסי משתתפים הם מסוים, זמן במשך

 עבודה במציאת או הנלמד במקצוע בעבודה בקליטה לסייע יכולה ההכשרה לקורס השמה מנגנון הוספת
 הקורס בסיום עבודה להם שהובטחה דיווחו הקורסים מבוגרי 14% רק כי מתברר ההכשרה. קורס בתום

 שיעור מבחינת משמעותיים הבדלים אין בפועל עבודה. בחיפוש עזרה להם שהובטחה אמרו 19%ו־
 בחיפוש עזרה להם שהובטחה עולים לבין תעסוקה, להם שהובטחה עולים בין כלשהי בעבודה המועסקים

 ביניהם הפער זאת, לעומת בהתאמה(. ,81%ו־ 89% ,85%) דבר להם הובטח שלא עולים ובין עבודה
 מקום מטעם לקורס שנשלחו מהעולים 42% יותר: גדול מעט בהנדסה המועסקים שיעור מבחינת

 עבודה בחיפוש עזרה להם שהובטחה אלה מקרב 29% עבודה, להם שהובטחה אלה מקרב 29% עבודתם,

דבר. להם הובטח שלא אלה מקרב 24%ו-

)באחוזים( ומין ההנדסה לתחום הקורס
רלוונטיות בקורס, השתתפות לפי העולים המהנדסים של התעסוקה ותחום התעסוקתי המצב :16 לוח

בקורסים השתתפו
 השתתפו לא

מקצועיים בקורסים סה״ב תעסוקתי ותחום מין/מצב
 רלוונטיים לא

להנדסה
 רלוונטיים
להנדסה

100 100 100 100 סה״ב*
9 39 15 21 בהנדסה מועסקים
7 14 4 8 להנדסה קרובים במקצועות מועסקים

67 33 64 55 אחרים במשלחי-יד מועסקים
17 14 17 16 מועסקים לא

גברים*
100 100 100 100 סה״כ

8 46 22 27 בהנדסה מועסקים
11 14 4 8 להנדסה קרובים במקצועות מועסקים
68 28 65 54 אחרים במשלחי-יד מועסקים
13 12 9 11 מועסקים לא

נשים*
100 100 100 100 סה״ב
11 29 6 14 בהנדסה מועסקות
4 16 3 7 להנדסה קרובים במקצועות מועסקות
66 39 64 57 אחרים במשלחי־יד מועסקות
19 16 27 22 מועסקות לא

P<0.01״
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ן עבודה כדי תוך הכשרה או הכשרה במרכז הכשרה ־ עדיף מה
 כמחצית עבודה. כדי תוך הכשרה היא המעסיקים בקרב והן העולים בקרב הן המועדפת ההכשרה שיטת

 במרכז הכשרה שהעדיפו 28% לעומת זו שיטה העדיפו (53%) בקורסים שלמדו העולים מהמהנדסים
עדיפה. שיטה איזו להחליט מסוגלים היו לא 19% הכשרה.

 הם אולם ,14למהנדסים העדכון מקורסי רצון שבעי הם רוב על־פי כי מתברר המעסיקים עם מהראיונות

 בעל לדוגמה, המפעל. של הייחודיים הצרכים על עונה שאינה בלבד כללית להכשרה אמצעי בהם רואים
 הוא ואילו אוטוקאד, תוכנת למדו שקלט שהעולים סיפר אוויר מיזוג בהנדסת ולייעוץ לתכנון משרד

 של לתכנות יותר רבה חשיבות מייחס הוא משרדו צורכי לאור לדבריו, .Draw Base בתוכנת משתמש

 איתם. בתיאום ייקבעו ההכשרה שתוכני רוצים היו המעסיקים כללית, שרטוט. לתכנות מאשר חישובים
 בינוניים מעסיקים מאשר כ״חיוניים" הקורסים את להגדיר יותר נטו קטנים במפעלים מעסיקים
 המעסיקים גם מקרה, בכל פנימיים. קורסים לקלים המוגבלות אפשרויותיהם רקע על כנראה וגדולים,

פניס-מפעלית. הכשרה במסגרת להשלמה זקוקים שהעולים סברו הקטנים

למהנדסים. ספציפיים קורסים לגבי רק נשאלו המעסיקים14

 העולים המהנדסים הכשרת לשיפור הנוכחי המחקר במסגרת מעסיקים על-ידי שהועלו ההצעות אחת
 לעבודה העולה יתקבל קודם :שלבים היפוך גורסת והיא התעסוקה, לבין ההכשרה בין לזיקה מתייחסת

 למהנדסי בקורס יושם לזה דומה רעיון ילמד. אז ורק המעסיק, עם בשיתוף שלו ההכשרה צורכי וייקבעו
 התחייבו ספציפיים מעסיקים האוצר. משרד במימון האלקטרוניקה תעשיות איגוד על-ידי שנערך תוכנה
 תשעת במשך $1,200 מהם אחד לכל שילמו אף והם הקורס, את שיסיימו העולים את בעבודה לקלוט
הלימודים. חודשי

 האחרונה בשנה ,17.3.98 מיום הכנסת של והקליטה העלייה בוועדת והרווחה העבודה שר דיווחי על-פי
 נקבעת שבהן במפעל", "כיתה מסוג הכשרה תכניות להפעיל המשרד מרבה המחקר( סיום לאחר )כלומר,
 או הקורס מבוגרי 75% לפחות לקלוט מראש מתחייב המעסיק וכן המעסיק, עם בשיתוף ההכשרה תכנית
להעסקתם. לדאוג

 את לעזוב כיום מוכנים הנדסיים שאינם בתפקידים המועסקים עולים מהנדסים האם
עדכון! בקורס וללמוד עבודתם
 שהחלו עולים על מקשה זה תנאי למובטלים. רק מוענקת ציבורי במימון מקצועית להכשרה הזכאות

 מהנדסים האם השאלה נשאלת כישוריהם. את הולמת שאינה בעבודה ו״נתקעו" לעלייתם, בסמוך לעבוד
 ולשלם סיכון לקחת ומוכנים למקצוע, מחויבותם לשמןך.על ממשיכים במקצועם עובדים שאינם עולים
 במחקר המהנדסים נשאלו זו שאלה לבדוק במטרה המקורי. למקצועם ולחזור לנסות כדי מסוים מחיר

 בקורס ללמוד לך הציעו "אילו היפותטית: שאלה כמהנדסים, הועסקו לא הריאיון בעת אשר הנוכחי
 750 או לנשוי ש״ח 1,200 של חודשיים קיום דמי תשלום של בתנאים ההנדסה, בתחום מיומנויות לעדכון

 עבודה מקום לעזוב נכונות זהי" בקורס ללמוד כדי הנוכחית עבודתך את עוזב היית האם ליחיד, ש״ח
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 מחויבות מבטאת הקורס, לאחר מהנדס משרת מובטחת לא כאשר גם בהנדסה, עדכון קורס לצורך
חזקה. מקצועית

)באחוזים( בארץ וותק גיל מין, תעסוקת,
תחום לפי הגרסה מיומנויות עדכון בקורס חשתתפות לצורך חעבודח את לעזוב הנכונות מידת :17 לוח

שלא בטוחים בטוחים כך כל לא שכן בטוחים סה״ב
50 27 23 100 סה״ב

תעסוקה* תחום
56 35 9 100 קרוב במקצוע
50 31 19 100 אחר במקצוע

מין*
50 32 18 100 גברים
48 21 31 100 נשים

גיל*
35 29 36 100 34-25
51 28 21 100 44-35
54 28 18 100 54-45

בארץ* ותק
33 25 42 100 שנתיים עד
39 36 25 100 שנים 4-2
49 30 21 100 שנים 5-4

 על שכן"( )"בטוח בוודאות הצהירו במקצועם עבדו שלא העולים מהמהנדסים אחוזים ושלושה עשרים
 למקצוע לחזור להם יסייע שאולי צעד בהנדסה, עדכון בקורס לימודים לצורך עבודתם את לעזוב נכונותם
 נתונים (.17 )לוח נכונותם במידת בטוחים היו לא השאר ;אופן בשום לכך מוכנים היו לא 50% ;ההנדסה

 קיימת במקצועם בתעסוקה נקלטו שטרם העולים מהמהנדסים בקירוב רבע אצל כי כך על מצביעים אלה
 יד במשלח המועסקים אצל יותר גבוהה זו נכונות במקצועם. להשתלב כדי ולהשקיע סיכון לקחת נכונות

 כי נראה שכן". "בטוחים 9% לעומת 19% - קרוב במקצוע המועסקים אצל מאשר ההנדסה לתחום מחוץ
 את לעזוב שנאלצו אלה מבין ואילו בו, ולהישאר להתפשר החליטו קרוב במקצוע שהשתלבו אלה רוב

 בטוחים היו לא אמנם משליש שלמעלה העובדה אליו. לחזור מבקש מבוטל לא שיעור לגמרי, התחום

 היתה זו קבוצה שגם ייתכן מתאימים שבתנאים מרמזת האפשרות, את שללו לא אך נכונותם, במידת
 על עולה זו להשקעה המוכנות הנשים ששיעור מעניין סיכון. ולקחת הנדרש המאמץ את לעשות מוכנה

 שכן"( )"בטוח בוודאות מוכנות שהן הצהירו כמהנדסות עובדות שאינן מהנשים 31% ־ הגברים שיעור

 עם פוחתת הנכונות דומה. במצב הנמצאים מהגברים 18%ל- בהשוואה למהנדסים, עדכון בקורס ללמוד
(.17 )לוח מצפים שהיינו כפי בארץ בוותק העלייה ועם בגיל העלייה

 מקצועיים, ובלתי מקצועיים כפועלים מועסקים במקצועם בעבודה נקלטו שלא העולים המהנדסים רוב
 לפי עובד או יומי עובד חודשי, עובד - בעבודה במעמד למשל מתבטא שהוא )כפי האובייקטיבי שמצבם

 לרצות אותם לדחוף היה צפוי מהעבודה( רצונם שביעות ברמת מתבטא שהוא )כפי והסובייקטיבי שעות(
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 מהגברים 63%) אחוזים ושלושה חמישים 15עדכון. בקורס ללמוד מהם מונע מה בדקנו כך, משום בשינוי.

 ולא מדי נמוכים המוצעים הקיום דמי שלדבריהם משום בקורס, ללמוד ההצעה את דחו מהנשים( 37%ו-
 בהפסד להסתכן רצו ולא הקורס אחרי עבודה ימצאו לא פן שחששו משום - 44% ;למחייתם יספיקו

 ואחד עשרים מהגברים(. 37%ל- בהשוואה 570/0 - הנשים אצל בייחוד גדול זה )חשש הנוכחית משרתם

 לעומת 26% ־ מגברים יותר )נשים הנוכחית מעבודתם מרוצים שהם בכך הדחייה את נימקו אחוזים
 2%ו- מהגברים 8%) מיומנויות ועדכון נוספת להכשרה זקוקים שאינם מרגישים 6%ו־ בהתאמה(, ,18%

מקצועית. בהכשרה ההשתתפות תנאי היא המרכזית שהמגבלה כן, אם לראות, ניתן מהנשים(.

אחת. מסיבה יותר לציין יכלו המרואיינים15

 בין מקשה, ואשר בחוק שמקורה למגבלה הבכירים השטח ואנשי המטה אנשי התייחסו העומק בראיונות
 להכשרה האגף מדיניות למקצועם. לחזור אחרים במשלחי־יד המועסקים עולים מהנדסים על השאר,

 לפי מובטלים. עבודה בדורשי לטיפול מכוונים הלאומי הביטוח וחוק והרווחה העבודה במשרד מקצועית
 אם יום. 90 למשך אבטלה לדמי זכאי אינו מקצועית הכשרה לצורך מרצונו עבודתו את שעזב אדם החוק,
 נמוכה זו שגימלה אלא הכנסה, להבטחת זכאי להיות מרצון העוזב אמנם יוכל בקריטריונים, יעמוד
 לעבור כך אחר ומבקש פרנסה, לצורכי מקצועית בלתי בעבודה לעבוד שהחל עולה מהנדס לפיכך, יותר.

 ללא יישאר שהוא משום זאת, לעשות יתקשה כמהנדס, עבודה למצוא סיכוייו את לשפר כדי עדכון קורס
 שבמסלול אלא היום, במשך העובדים לעולים ערב קורסי אמנם קיימים חודשים. שלושה למשך הכנסה

 את לממש יתקשו הם נוספות, שעות לעבוד העולים של נטייתם ולאור לימוד, שעות מאה רק ניתנות זה
 לדמי הזכאות את להרחיב האפשרות את לבחון עמו בריאיון הציע האוצר נציג אלו. ללימודים זכאותם
 העבודה ועדת ראש כץ, יוסי ח״כ מועסקים. שהיו לעולים גם המקצועית ההכשרה בתקופת אבטלה

 את עזב ואשר שנים שלוש עד בארץ השוהה עולה שלפיה חוק, הצעת הגיש המחקר, עריכת בעת והרווחה
 באופן אבטלה לדמי זכאי יהיה הוא ואז שפוטר, כמי בו יראו מקצועית, הכשרה לצורך מרצון עבודתו

 כתיבת למועד עד ותיקים. תושבים על גם המוצע החוק את להחיל ביקש לאומי לביטוח המוסד רגיל.

החקיקה. תיקון של לשלב החוק הצעת הגיעה לא הדברים

בתעסוקה ההשתלבות תהליך בצומתי קשיים .6
 משאביו של מחודשת הערכה פעם מדי עושה העולה שבמהלכו דינמי תהליך היא בתעסוקה השתלבות

 בשלבים העבודה. בשוק שונים גורמים עם המפגש רקע על המקצועיות שאיפותיו של מחודשת והגדרה
 נציג זה בפרק משאביו. את לשפר גם עשוי הוא מידה באותה אולם בקשיים, להיתקל עלול הוא שונים

 קבלה ג( ;מקצועיים בקורסים השתתפות ב( ;עבודה חיפוש א( :צמתים או שלבים בשלושה הקשיים את
לעבודה.

עבודה בחיפוש קשיים 6.1
 מועסקים היו 10%כ- - הריאיון בעת פעיל באופן עבודה חיפשו העולים מהמהנדסים אחוזים עשר ארבעה
 בתחום היו העבודה חיפוש במהלך בהם שנתקלו הקשיים מובטלים. היו 4%ו- אחרת, עבודה וחיפשו
 שלא דיווחו אחוזים ואחד שבעים המעסיקים. ויחס העבודה שוק ממצב הנובעים קשיים המידע, קבלת
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 עבודה שאין לדעת נוכחו כי ציינו 55%;בהנדסה עבודה לחפש שכדאי הדרכים על מידע מספיק להם ניתן

 חלק בהנדסה(. דווקא )לאו שחיפשו במקצועות עבודה אין כי ציינו 61%ו־ התמחותם בתחום

 בשיקולי הדן הסעיף )ראה העולים בתעודות אמון חוסר של מסוימת מידה בראיונות הביעו מהמעסיקים
 אי־הכרה של בבעיה שנתקלו דיווחו עצמם מהעולים 7% רק אולם, לעבודה(. עולים בקבלת המעסיקים

 עולים להעסיק מעוניינים אינם שהמעסיקים דעתם את הביעו אחוזים ואחד שלושים בתעודותיהם.
 אינם שהמעסיקים סברו מהנשים 37%ו- העסקתם, בפני מחסום מהווה שגילם העריכו 33% בכלל,

לעבודה. נשים לקבל מעוניינים

 לגבי להתפשר נכונותו וממידת העבודה דורש שמגלה הגמישות ממידת גם מושפע העבודה חיפוש תהליך
 של התעסוקתי מהמצב השאר, בין מושפעת, להיות עשויה הגמישות דרגת המשרה. של שונים ממדים
 להתפשר יותר נכון יהיה שמובטל לשער ניתן יד. משלח באיזה - כן ואם לא, או מועסק הוא האם - האדם
 יש למובטל שדווקא מקרים ייתכנו מאידך, מצבו. את לשפר ומבקש אחרת משרה המחפש עובד מאשר

:גמישות של מדדים שלושה נבדקו מובטל. שהוא הסיבה וזו יותר גבוהות דרישות
מקצוע? בכל או אחר ספציפי במקצוע קרוב, במקצוע בהנדסה, תעסוקה מחפש העבודה דורש האם א(

המשרה? של שונים ממדים על להתפשר נכון הוא מידה באיזו ב(
עבודה? הצעות דחה הוא האם ג(

 המחפשים שיעור בהנדסה. משרה מחפשים (60%מ־ )למעלה עבודה המחפשים העולים המהנדסים רוב
 ,61% לעומת 66%) המועסקים בקרב שיעורם על במקצת עולה המובטלים בקרב בהנדסה משרה

 בהנדסה. משרה מחפשים ־ אחרת עבודה ומחפשים קרוב במקצוע או בהנדסה המועסקים כל בהתאמה(.
 לראות ניתן .62% ־ למדי גבוה בהנדסה משרה המחפשים אחוז אחר, יד במשלח המועסקים בקרב גם

המקצוע. על לוותר לאי־רצון אינדיקציה בכך

)באחוזים( תעסוקתי מצב לפי מעבודה של שונים בממדים לפשרות נכונות :18 לוח

 ארוך לטווח מוכן
תנאים ללא

 ארוך לטווח מוכן
מסוימים בתנאים

 מוכן
זמנית

 לא בכלל
מוכן סה״כ הממד

מועסקים
0 13 14 73 100 נמוך שכר
5 17 34 44 100 סוציאליים תנאים ללא

11 19 28 42 100 התפתחות סיכויי ללא
וקידום מקצועית

18 30 30 22 100 בהנדסה לא
16 37 31 16 100 ההתמחות בתחום לא

מובטלים
2 13 33 52 100 נמוך שכר
6 10 51 33 100 סוציאליים תנאים ללא

20 25 35 20 100 התפתחות סיכויי ללא
וקידום מקצועית

19 40 19 22 100 בהנדסה לא
27 40 14 19 100 ההתמחות בתחום לא
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 בעיקר זו כי אם המועסקים, מנכונות גדולה המשרה של שונים בממדים לפשרות המובטלים נכונות
 ביחס יותר גבוהה הקבוצות בשתי לפשרות שהנכונות לציין מעניין (.18 )לוח זמני באופן להתפשר נכונות

השכר. לרמת ביחס מאשר במקצוע שאינה לעבודה

בקורסים בלימודים קשיים 6.2
 חוסר א( :מקצועיים בקורסים ההשתתפות על המקשים גורמים סוגי שלושה עולים המרואיינים מדברי
אישיות. מגבלות ג( ;כלכליים קשיים ב( ;במידע

 שלפיהם הקריטריונים את )לדבריהם( מכירים אינם העולים המהנדסים מכלל אחוזים ושמונה חמישים
 אותם מכירים 18% ורק ״במקצת״ אותם מכירים 24% מקצועיים, בקורסים להשתתף זכאים עולים

 המסגרות את מכירים אינם (94%ל- 70% )בין בקורס למדו שלא העולים המהנדסים רוב ״היטב״.
 מהנדסים "פרויקט ״,45+ ״פרויקט ערב, השתלמויות כגון: להכשרתם, המיועדות השונות והתכניות
 המהנדסים מבין אלה של העיקריים המידע מקורות לתעסוקה. הכוונה ומרכזי במפעל" "כיתה בכירים",

 )כולל והרווחה העבודה כמשרד פורמליים מקורות היו התכניות את או הקריטריונים את הכירו שאכן
 מכלל כמחצית רק אולם התקשורת. באמצעי פרסומים וכן העלייה לקליטת והמשרד התעסוקה( שירות

 העולים למהנדסים. מוצעים קורסים אילו לברר כדי הרלוונטיים, לגופים בעצמם פנו (55%) המהנדסים
אחרים. חדשים עולים כמו פורמליים בלתי ממקורות גם מידע שאבו

 לא עבודה גם ולו לעלייתם, סמוך עבודה למצוא ממהרים מהעולים חלק כלכליים, לחצים בשל
 מטיל שהחוק ההגבלות בגלל הן הכשרה לצורך אותה לעזוב חוששים הם בעבודה ומשנקלטו במקצועם,

 שלא מהעולים אחוזים ושניים ארבעים (.5 פרק )ראה הכנסתם ברמת לרדת מוכנים שאינם משום והן
 ואין לעבוד, להפסיק לעצמם להרשות יכולים שאינם בכך זאת נימקו עליית□ מאז מקצועי בקורס למדו

 ללומדים המשולמים הקיום שדמי טענו אחוזים עשרה בעבורם. מתאימה חלופה שיהוו ערב קורסי
מדי. נמוכים

:שתיים בולטות מקצועיים בקורסים ללימודים קושי כגורמי שצוינו האישיות המגבלות בין
למדו( שלא מאלה 14% עלדידי )צוין ובאנגלית בעברית מספקת שליטה חוסר ♦

 הקבלה בפני כמחסום א□ ובין למדו( שלא מאלה 10%) למידה על המקשה כגורם אם בין ־ מבוגר גיל ♦

זאת(. עשו לא דבר של בסופו אך בקורס ללמוד שרצו מאלה 24%) לקורס

 מבחינתם, רצויה בעבודה עובדים עלייתם מאז בקורס למדו שלא מאלה 20%ש־ לציין יש זאת, עם יחד
זה. מסוג בהכשרה צורך מרגישים אינם ולכן

לעבודה בקבלה קשיים 6.3
המעסיקים מדיניות

 באופן אשר המעסיקים, במדיניות טמון לעבודה להתקבל הקושי העולה, המהנדס של ראותו מנקודת
 העולים כלל תעסוקת בנושא מעסיקים בסקר השוואה, לשם עולים. העסקת במיוחד מקדמת איננה כללי
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 ברוב כי נמצא (1992 ינואר-מרס )בחודשים הנוכחי העלייה גל בתחילת )שנערך לשעבר המועצות מברית

 מהמקומות 15%ב- בעבודה. עולים לקליטת הנחיות, או מכוונת מדיניות היתה שנבדקו העבודה מקומות
 וקינג, )ליפשיץ אחרים מועמדים על-פני עולים העדיפו נוספים 23%וב- לעולים, משרות לשריין היה נהוג

 לא שוב המפעלים במרבית כי המעסיקים, מדיווחי התברר הנוכחי, המחקר עריכת בעת ואילו (.1994

 ;לגביהם העדפה לא ואף לעולים, משרות שוריונו לא עולים, קליטת לגבי מיוחדת מדיניות נהוגה היתה
 המפעל את להציף "לא דאגה בוטאה כי אם לעבודה, מקבלתם מפורשת הסתייגות נשמעה לא גם מאידך,

 המעסיקים 22 מבין שלושה רק המחלקה״. של מוצא( )מבחינת מאוזן הרכב על ״לשמור או בעולים״

 מפעלים ושני הנדסי לתכנון אחת חברה - עולים״ מעודדת ״מדיניות אצלם שקיימת ציינו שרואיינו
 להם לשלם אפשרות :הן העולים להעדפת שהובאו הסיבות ייצור. בתפקידי רק עולים מהנדסים שקלטו

 לתפעל יוכלו המקצועית, לאיכותם הודות שהעולים, הציפייה ותיקים; לישראלים מאשר יותר נמוך שכר
לעולים. פרנסה ולספק העלייה לקליטת לתרום והרצון ;יקר ציוד ביעילות

 הישיר הממונה שיהיה הצוות ראש בהסכמת חדש( עובד כל קליטת )בעצם, העולה קליטת מותנית בפועל,
 והמנטליות הנמוכה המקצועית רמתם בגלל עולים רוצים אינם הצוותים( ]מראשי מהם "חלק אם שלו.

 במציאות. מעטה השפעה יש ההנהלה שלמדיניות הרי המרואיינים(, אחד של זה גורף )ניסוח שלהם"
 בחברות מנהלים שהסבירו כפי הלקוח, מכיוון לעלות יכול לעבודה העולה המהנדס בקבלת נוסף קושי

 הלקוח בהתנגדות להיתקל עלולה היא לקוח בשביל פרויקט מתכננת החברה כאשר הנדסי: תכנון
בפרויקט. עולים להעסיק

 תפיסת על-פי והקשיים מהנדס בתפקיד לעבודה עולה בקבלת המעסיקים שיקולי
העולים

 על מקשים מהנדס בתפקיד לעבודה עולה בקבלת המעסיקים שיקולי מידה באיזו נבדוק זה בחלק
 שמצויים להיבטים באשר העולים תפיסות לבין המעסיקים דיווחי בין השוואות נערוך זה לצורך העולים.

מקבילים. נתונים בידינו

מקצועי רקע ♦
 התמחותו הם מהנדס בתפקיד לעבודה העולה לקבלת העיקריים שיקוליהם המעסיקים, דיווחי לפי

 המעסיקים שיכולת אלא מובהקים. מקצועיים קריטריונים כלומר המקצועי, וניסיונו המקצועית
 מעטים רק מצידם. ואי־אמון ידע חוסר בשל רבים במקרים מוגבלת הללו הקריטריונים את ליישם

 המהנדסים; רשם בידי העולים המהנדסים וסיווג התעודות אישור על מתבססים המנהלים מבין
 מוסדות בין איכות הבדלי שקיימים יודעים המעסיקים רוב הזה. השירות על כלל יודעים אינם חלקם

 במוסקבה ממוסדות שתעודה המידע את להוציא אך לשעבר, המועצות ברית ברחבי שונים השכלה
 גם חלקם התעודות. רמת את להעריך מסוגלים אינם בעצם טובה, רמה על מעידה וסנט-פטרסבורג

 ניסיונו וטיב העולה של התמחותו בירור על להסתמך ומעדיפים באי-אמון, לתעודות מתייחסים
 המחשב הכרת הם נוספים חשובים קריטריונים הצוות. איש עמו שיערוך בריאיון המקצועי

 משום הטכנולוגי, בעניין לוותר המעסיקים אצל נכונות ישנה כי אם רלוונטיות, וטכנולוגיות

כנתון. נלקחת המוצא ארץ של הטכנולוגית שהנחיתות

37



 מהנדסים בהם שנתקלים העיקריים המכשולים שלושת לדעתם הם מה נשאלו העולים המהנדסים
 לאותם קשייהם את מייחס חלקם כי עולה מתשובותיהם במקצועם. בעבודה להיקלט בניסיונם עולים

 שאין הנדסיים בתחומים התמחות כי ציינו אחוז עשר שבעה המעסיקים. את המנחים קריטריונים
 מברית העולים של ההיכרות חוסר את הזכירו 15% במקצוע, הקליטה על מקשה בישראל ביקוש להם

 המועצות מברית המהנדסים של ההכשרה שרמת העריכו 6% מערביות, טכנולוגיות עם המועצות
 )לוח במחשב בשימוש שלהם הידע לחוסר הקושי את ייחסו 6%ו- בישראל, המקובלת מהרמה נופלת

 של קדומות דעות לחובת קשייהם את זוקפים - 27% - מהעולים יותר גדול שיעור זאת, עם יחד (.19

 המועצות מברית מהנדסים של המקצועי הרקע לגבי שלהם הידע מחוסר כנראה, הנובעות, המעסיקים
לשעבר.

 המהנדסים דיווחי על־פי במקצועם עולים מהנדסים קליטת בפני העיקריים המכשולים :19 לוח
)באחוזים(*

הקושי
66 בעברית מספקת בלתי שליטה
43 באנגלית מספקת בלתי שליטה
27 מעסיקים של קדומות דעות
18 למהנדסים ביקוש חוסר
17 בארץ ביקוש להן שאין הנדסיות התמחויות
15 מערביות טכנולוגיות עם היכרות חוסר
9 הוותיקים המהנדסים עם התחרות
6 במחשבים ידע חסר
6 תקשורת קשיי
5 גיל

מכשולים שלושה עד לציין יכלו המרואיינים *

ואנגלית עברית ידיעת ♦

 בלתי בשליטה טמון במקצועם בעבודה קליטתם בפני העיקרי המכשול העולים, המהנדסים על-פי
 המעסיקים, העיקרי. המכשול את בעברית שליטתם בחוסר רואים מהם שלישים שני בשפות: מספקת
 לכך ייחסו מעטים העברית: ידיעת של הקריטריון לחשיבות באשר בדעותיהם נחלקו זאת, לעומת

 לסיבת זאת ייחסו אלה וקריאה, דיבור של במיומנויות חשיבות ראו מעטים מעסיקים רבה. חשיבות
 כי הסבירו הכימיקלים בענף במפעל לקוחות. עם ו/או אחרים עובדים עם בעברית התקשורת חיוניות

 בגלל הכרחית עברית ידיעת הכימיים, המתקנים עם המהנדס של רציף מגע המחייבים "בתפקידים
 ידיעת מעבדה בתפקידי זאת, לעומת רבים. לעובדים מיידיות הוראות לתת והצורך המתקנים רגישות
 שלמרות ציינו המנהלים רוב והטכנולוגיה. המחשב להכרת חשיבות ונודעת חיונית, פחות העברית
 אינה עברית ש״ידיעת או הסף", על ייפסל לא עברית יודע שאינו "עולה חשובה, עברית שידיעת
 עולה הרב-משתני מהניתוח רוסית". היא השלטת הדיבור שפת מהמחלקות בחלק ממילא כי קריטית

 קרוב. במקצוע או מהנדס בתפקיד להיקלט העולה סיכויי על המשפיע חשוב גורם הוא עברית ידיעת כי
 יותר ההצהרתי במישור הינה זה לקריטריון המנהלים שייחסו יחסית הנמוכה שהחשיבות ייתכן

המעשי. במישור מאשר
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 קליטתם בפני מכשול באנגלית מספקת הבלתי שליטתם ברמת ראו מהעולים אחוז ושלושה ארבעים

זה. גורם הזכירו לא זאת, לעומת המעסיקים, במקצועם. בתעסוקה

למהנדסים עדכון קורסי ♦
 שיקול מהווים אינם לדבריהם אך המנהלים, רוב על-ידי בחשבון מובאים העולים שעברו עדכון קורסי

 הסיבה מהנדס. בתפקיד לעבודה העולה קבלת מונע אינו בקורסים לימודים חוסר כלומר, ;מכריע
 ממילא והמפעל מפעל, כל של הייחודיים הצרכים על עונים אינם שהקורסים היא המעסיקים שהעלו

 כללי ערך לקורסים מייחסים הם כי נראה המעסיקים מדברי בעצמו. לו הנחוצה ההכשרה את יעביר

 ספציפיים ומיומנויות ידע כמקנים דווקא ולאו מערביות, טכנולוגיות והכרת הידע להרחבת כהזדמנות

במפעל. לעבודה הנחוצים

סוציו-דמוגרפיים מאפיינים ♦
 מהנדס. למשרת לעבודה קבלה על מקשה שהגיל ביוזמתם ציינו העולים המהנדסים מכלל 5% רק גיל:

 היו לא שמעסיקים בבעיה שנתקלו טענו הריאיון בעת עבודה שחיפשו מהמרואיינים שליש זאת, לעומת

 המעסיקים דברי עבודה(. בחיפושי קשיים על בסעיף לעיל )ראה בגילם אדם לקלוט מעוניינים
 לעבודה בקבלה מוצהר מחסום 45-40 גיל מהווה המפעלים 19 מבין בארבעה לפחות זו. טענה מאששים

 מפורש, גיל מחסום אין כי שטענו מנהלים אפילו ייחודי. ניסיון בעלי לעובדים פרט וותיקים, עולים של
 דברים וללמוד להתעדכן להם קשה ו״כי מעודכן" לא "ידע בשל מבוגרים עובדים מקבלת הסתייגו
 תפקידי שאינם לתפקידים לעבודה בקבלה מחסום מהווה אינו הגיל המקצועי". בתחום חדשים
 מאשר יותר גדול חיסרון מהווה 45+ גיל כללי, באופן פיזי. מאמץ דורש התפקיד כן אם אלא מהנדס,

 שני זאת, עם יחד מבוגר. ותיק ישראלי על-פני צעיר עולה מעדיפים והמעסיקים עולה, של הסטטוס
 ולכן לעבודה, שיתקבל לאחר המפעל את לעזוב פחות ייטה המבוגר שהעולה לכך מודעים היו מנהלים

זאת. בכל אותו יקבלו ופוטנציאל", יכולת לו "שיש יראו שאם ציינו

 במשרת להיקלט קושי בעבורה יוצר שמינה ציינה לא העולות המהנדסות מבין אישה אף מין:
 נתקלו חיפושיהן שבמהלך טענו הריאיון בעת עבודה שחיפשו הנשים מבין 37% אולם, מהנדסת.

 )ראה מהנדסת במשרת דווקא לאו בכלל, נשים להעסיק מעוניינים היו שלא במעסיקים קרובות לעתים
 נשים באפליית הודה לא המעסיקים מבין אחד אף במקביל עבודה(. בחיפוש בקשיים הדן בסעיף לעיל

 הם שלדבריהם כיוון נשים, העדיפו אפילו הקטנים המעסיקים אדרבא, כמהנדסות. לעבודה בקבלה

 יותר. נמוך שכר תמורת לעבוד מוכנות ונשים גבוהות, משכורות לעובדיהם לשלם מסוגלים אינם
 לא שגברים בעוד קטנות, בחברות הקיימות המוגבלות הקידום אפשרויות עם משלימות הן לכך, בנוסף

 רבות מקצועיות אפשרויות ובעלת יותר מכניסה משרה לטובת יעזבו מסוים זמן וכעבור בהן, יסתפקו

יותר.

 לדעת שנים שלוש האחד, לדעת )שנתיים בארץ הוותק חשיבות את הדגישו מנהלים שני בארץ: ותק
 צריך שהעולה אישית קליטה של תהליך ש״ישנו בכך זאת הסבירו הם העברית. מידיעת בנפרד האחר(

 השוהה שעולה בהערכה וכן לתרבות, והסתגלות ראשונים קליטה קשיי על התגברות הכולל לעבור",

בו. להשקיע כדאי ולכן הארץ", את יעזוב לא "כבר שנים שלוש בארץ
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נוספים מכשולים ♦

 ולמעמד□ במקצועם העבודה שוק למצב מתייחסים העולים המהנדסים על־ידי שצוינו נוספים קשיים
 המכשולים שאחד סברו אחוזים עשר שמונה הוותיקים. הישראלים לעמיתיהם בהשוואה בשוק הנחות

 עומדים שהם לכך הקושי את ייחסו אחוזים תשעה בכלל. למהנדסים ביקוש חוסר הוא העיקריים
 "פרוטקציה", או קשרי□ להם שאין מפני הוגנת לא תחרות ותיקים, ישראלים מהנדסים עם בתחרות

מהם. נהנים הוותיקים הישראלים שעמיתיה□

 )ראה מהנדס בתפקיד להיקלט העולה המהנדס של סיכוייו על המשפיעים הגורמים את לזהות במטרה

 ההתמחות סוג של החשיבות את מבליטות הניתוח תוצאות רב-משתני. ניתוח ערכנו (4.2 סעיף
 מחשב וקורסי למהנדסים עדכון קורסי של תרומתם ואת בעברית, יחסית טובה שליטה ושל ההנדסית

 בתפקיד להיקלט לגברי□ יותר גבוהי□ סיכויים על מצביעים הניתוח ממצאי כן, כמו בארץ. הניתנים
מהנדס.

16לעבודה הקבלה בהלק־ קשיים

למעסיקים. בשאלון רק נבדקה זו סוגיה14

 נעשה המקומות בכל ולעולים. ותיקי□ לישראלי□ זהה לעבודה הקבלה הליך המעסיקים, דיווחי על-פי
 כלל בדרך שהוא מקצועי, מנהל ע□ ריאיון נערך מכן לאחר החיים. קורות על־סמך הראשוני הסינון

 לתפקיד, המועמד של המקצועי ניסיונו ועל התמחותו על במדויק לעמוד שנועד המיועד, הישיר הממונה
 לבחינות מועמד כל נשלח שנבדקו המפעלים במחצית מאישיותו. להתרשם למראיין לאפשר וכן

 מסוימים. לתפקידים מועמדים רק נבחנים אחרים במפעלים ;אחרים התאמה למבחני או פסיכוטכניות
אנוש. משאבי מנהל של לטיפולו עובר הללו הסינון שלבי את שעבר מועמד

 שלו: השפה בקשיי ולהתחשב לעבודה הקבלה בהליך לעולה לעזור מנסים שנבדקו המפעלים ברוב
 ההתאמה מבחני את ;במתורגמנים רוסית דוברי ותיקי□ בעובדי□ רוב על־פי נעזרים האישי בריאיון

 אפשר זאת, עם יחד ברוסית. לעשות העולה רשאי מסוימים, במקומות גרפולוגית בדיקה כולל למיניהם,
 לקדם עשויה מקצועי בריאיון בעברית שלו המקצועי הרקע ואת עצמו את להציג העולה שיכולת לשער

העסקתו. סיכויי את

 אחוזים ושבעה שבעים העולים. על-ידי המוגשים החיים קורות על ביקורת נשמעה המעסיקים מפי
 מעודכנים היו כולם לא אך באנגלית, או בעברית חיים קורות ברשותם שיש דיווחו העולים מהמהנדסים

 במספר לוקים העולים המהנדסים של החיים קורות המעסיקים לדעת מעודכנים(. היו לא 23%)
 תוכני את ולא הועסק שבו המפעל ייצר מה מתאר העולה לדוגמה, ־ מספק אינו הפירוט )א( :מישורים
 החיים קורות של לעברית התרגום )ב( רכז"; השתמש שבהן המחשב שפות את עצמו, שלו העבודה

 מתקבל ולכן ההנדסה, תחומי את מכירים שאינם אנשים בידי נעשה ברוסית העולים על-ידי הנכתבים
 גיבוב )ג( ;המהנדס התמחות להבנת החשובים המקצועיים המונחים של מובן ובלתי מגוחך תרגום
 אינה שרמתו להנחה ומוביל אמינות חוסר יוצר עבודתו במסגרת שעשה טוען שהעולה מדי שונות פעולות

מתאימה.
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העולים המהנדסים של בעבודה התפקוד הערכת .7
 ובמישור עולים, מהנדסים של היתרונות לגבי העולים הערכת באמצעות ־ הכללי במישור נבדק זה נושא

 בתפקידי קלטו שהם העולים של וחסרונותיהם יתרונותיהם לגבי המעסיקים הערכת באמצעות - האישי

 הבדלים מגלים הנתונים בעבודתם. מתמודדים הם שאתם הקשיים על עצמם העולים ודיווח מהנדסים,
 במכשירי השוני לאור בזהירות הללו להבדלים להתייחס יש כי אם הצדדים, שני בהערכות ניכרים

 המתקבלת הערכה בין ההבדל ולאור ברובו(, פתוח עומק שאלון לעומת ברובו סגור )שאלון המחקר
 עולים קבוצת עם מוגבל היקף בעלת התנסות על המבוססת הערכה לעומת )העולים( גדול מציבור

)המעסיקים(. בהנדסה לעבודה שהתקבלה סלקטיבית

 של היתרונות כאחד פרקטיים ומיומנויות ידע על הצביעו העולים המהנדסים מכלל שלישים שני

 תכונות ציינו אחר חלק גדולות. במערכות עבודה ניסיון של היתרון את ציינו 40%ו- העולים, המהנדסים
 ושלושה ארבעים (.21%) בפרט למקצוע מחויבות ו/או (43%) בכלל לעבודה מחויבות ־ מוטיבציוניות

 יתרון ראו אחוזים עשר ארבעה יצירתיות. היא עולים מהנדסים של היתרונות שאחד סברו אחוזים
מאוד. ספציפיים בתחומים בהתמחות

 התיאורטי הידע את הדגישו בלבד, מהנדסים בתפקידי קלטו שהם לעולים בהתייחסות המעסיקים,
 בתחומי שלהם שהידע ציינו הם לכך בניגוד המחשבים. בתחום המתמטיקה בוגרי של בייחוד שלהם,
 Oigenbiick and Goldenberg של במחקרם עלו דומות הערכות בחסר. לוקה מתקדמות ובטכנולוגיות מחשב

 המחקר מכון ־ בתמ״י המנהלים זה, במחקר תאריך(. )ללא בטכניון וניהול תעשייה להנדסת מהפקולטה
 עולים ומהנדסים מדענים של התיאורטי הידע את העריכו - לישראל כימיקלים קונצרן של והפיתוח

 ולעומת הוותיקים, הישראלים עמיתיהם של הידע על ברמתו עולה אף ולעתים כשווה, הכימיה בתחום
 פערי רקע על לא זאת הסבירו הטכניון חוקרי יותר. כנחותים שלהם הטכניים הכישורים את זאת,

 בטכנאי תלוי היה המהנדס לשעבר המועצות בברית שכן העבודה, בארגון בהבדלים אם כי הטכנולוגיה

בטכנולוגיות. מתמצא אינו הוא ולכן התוצאות, ולרישום הניסוי לביצוע

 לעבודה למחויבות )מקביל העולים של הגבוה העבודה מוסר לגבי העולים עם הסכימו המעסיקים
 שעות לעבוד נכונותם ואת ללמוד שלהם המוטיבציה את חריצותם, את בחיוב והעריכו העולים(, בשאלון

 יצירתיות הזכירו (43%) העולים מבין מחצית שכמעט בעוד אולם השכר. בדרישות ולהתפשר ארוכות
 כאחד שקלטו המהנדסים של היצירתיות חוסר את המעסיקים ציינו העולים, מיתרונות כאחד

 הטפלים בפרטים המידה על יתר להתעמק העולים נטיית שהוזכרו: נוספים חסרונות מחסרונותיהם.
 מוכרות בלתי עבודה לשיטות פתיחות וחוסר עקשנות להפגין יודעים, כשאינם להודות לא בעיקר, במקום

 המעסיקים ציינו כן כמו המקצועי(. במעמדם הירידה על לתסכול כביטוי אולי המעסיקים, )לדברי
 זמן בלחץ לעבוד שלהם הקושי ואת הקטן"( "הראש )סינדרום העולים של היוזמה חוסר את כחיסרון

מוכרים. בלתי מצבים עם ולהתמודד

 )במידה קשיים על העולים המהנדסים של מדיווחם הנובעת בעבודה, תפקודם לגבי העצמית ההערכה
 מדברי שעלה היחידי הבולט הקושי יותר. חיובית נראית עבודתם, של שונים בהיבטים להם( שיש
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 17זה קושי ציינו כרבע :באנגלית בטרמינולוגיה הוא מועסקים הם שבו בתחום הבדל ללא המרואיינים

 בעיקר הדבר נובע כאן אולם (29%) דומה שיעור על-ידי כקושי צוין העבודה אופי גם אמנם (.20 )לוח

 שימוש כגון המהנדס, לעבודת במיוחד הרלוונטיים בהיבטים אחר. במקצוע המועסקים של מהערכתם

 קושי. להם יש כי קרוב במקצוע מהמועסקים 13%ו־ בהנדסה מהמועסקים 16% רק העריכו במחשב,
 בודדים אחוזים רק אחר. בתחום המועסקים מרואיינים מפי גם נשמעה דומה שהערכה לציין מעניין
 לשיטות ההסתגלות (,3%) והטכנולוגיה המכשור מבחינת קשיים להם שיש העריכו העולים מקרב

 הממונה עם קשר או (6%) הצוות בעבודת השתלבות (,5%) מתוכנן זמנים בלוח עמידה (,3%) העבודה
(6%.)

לעבודתם. רלוונטי מסוים שהיבט שציינו אלה מתוך רק חושבו האחוזים17

 עבודה ו/או שגרתיות הלא העבודה שעות מבחינת קושי להם שיש דיווחו אחוזים ואחד עשרים
 שרק לציין מעניין פיזית(. )עבודה העבודה אופי את ציינו אחר במקצוע שעובדים מאלו 35%ו- במשמרות,

 מבחינת חיובי באופן השתלבו שהעולים נראה לקוחות. או ממונים עמיתים, של סבלנות חוסר ציינו 10%
עבודה. יחסי

התא( מתון )באחוזיס חעוליס המהנדסים חערבת לפי תעסוקתי תחוס לפי בעבודה קשייס :20 לוח

במחשב שימוש
ובטכנולוגיה במכשור שימוש

 בעברית טרמינולוגיה
 באנגלית טרמינולוגיה

 העבודה לשיטות הסתגלות
 צוות** בעבודת השתלבות

 הממונים עם קשר
 זמנים בלוח עמידה
 לקוחות ו/או ממונים עמיתים, של סבלנות חוסר
 נקייה(* לא פיזית, )עבודה העבודה אופי

עבודה** שעות
P<.0.01 * 
P<0.05 **

 סה״כ
מתקשים

is
3
8

27
33

 מתוך
 המועסקים

אחז במקצוע

 מתוך
 המועסקים

קרוב במקצוע

 מתוך
 המועסקים

בהנדסה
15 13 16
2 3 4
8 9 7

27 25 28
2 4
4 9 8 6
5 6 8 6
4 4 7 5
11 7 8 10
35 13 7 29
23 21 14 21

 בתחום הבדל )ללא 8% רק בעיה; מהווה העבודה במסגרת בעברית השימוש אין העולים, להערכת

 או "מצליחים" ויותר אחוזים תשעים בעברית. בטרמינולוגיה מתקשים שהם ציינו התעסוקתי(
 להסביר וגם עבודה, בישיבות המדובר את וכן והודעות הנחיות הוראות, להבין מאוד" "מצליחים

 וגם פעיל באופן בדיון להשתתף מאוד" "מצליחים או "מצליחים" 80%מ- למעלה דעתם. את בעל־פה
 מכתב )כתיבת הכתיבה מיומנות כזכור, (.27%) דוח בכתיבת הוא היחידי הקושי מקצועי. דוח לקרוא

 לדעת בניגוד הכללי. בהקשר מתקשים עולים של ביותר הגדול השיעור נמצא שבה המיומנות היא פשוט(
 שהיעדר זו מבחינה העולים, בתפקוד כקושי העברית אי-ידיעת את מהמעסיקים מחצית ציינו העולים
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 וישראלים )עולים מעורב בצוות העבודה על מקשה ואף הלמידה, משך להארכת גורמת בעברית שליטה

 כיוון העברית, רכישת את עיכב במחלקה עולים ריכוז המעסיקים להערכת לכך, בנוסף ותיקים(.
 קליטה לחוסר מביא גם זה כל עברית. ללמוד מתאמצים ואינם ברוסית רק ביניהם מדברים שהעולים

חברותיים. כבלתי העולים של דימוי וליצירת זרות להרגשת במפעל, חברתית

 סובלנות המעסיקים מגלים הגיוס בשלב הפוכים. בכיוונים ציפיות שינוי של תהליך כאן שמתרחש ייתכן

 זה חוסר העבודה, כדי תוך הזמן, במשך אולם העולים, אצל בעברית השליטה חוסר כלפי יותר רבה
 מרכזי מחסום עברית באי-ידיעת רואים העולים לכך, בניגוד קושי. בו רואים והם להם להפריע מתחיל

בעברית. גם איכשהו "מסתדרים" שהם לדעת נוכחים הם הזמן במשך אולם לעבודה, בקבלתם

 מהמהנדסים רצונם שביעות את המעסיקים כל ציינו מסוימות, חיוביות בלתי הערכות למרות
 במסגרת מתאימים, שיימצאו עולים מהנדסים לקלוט להמשיך מתכוונים כולם כמעט אצלם. המועסקים

 את מאשרים הם בכך והתחלופה. הפרויקטים מצב לפי לצורכיהם, בהתאם נוספים, עובדים קליטת

העולים. דיווחי

 להעסקת תמריצים לגבי המעסיקים והערכת שימוש ידע, .8
8עולים

רקע
 לסייע מיועד והוא בכירים", "מהנדסים פרויקט במסגרת הוא עולים למהנדסים היחיד הייחודי התמריץ

 המשרד במקצועם. בעבודה להשתלב בחו״ל, צוותים כראשי או כמנהלים שכיהנו ומעלה, 45 בני למהנדסים
 שישה למשך 55-45 שגילו מהנדס של שכרו בתשלום ש״ח 1,300 של בסכום משתתף העלייה לקליטת
 שנה. למשך זה סיוע ניתן 55 מעל שגילו מהנדס לגבי ש״ח. 2,000 לשכר מוסיף שהמעסיק בתנאי חודשים

הסיוע. כתקופת שאורכה נוספת תקופה במשך העולה את להעסיק מתחייב המעסיק

 מקבילים, בתפקידים בארץ ונקלטו מדעיים פרסומים וברשותם בחו״ל ובפיתוח במחקר שעבדו מהנדסים
 לקליטת המשרד של במדע לקליטה מהמרכז סיוע כגון למדענים, סיוע תכניות במסגרת לסיוע זכאים

שונות. ציבוריות קרנות מטעם שונות ומלגות שפירא"( "מלגת העולים בפי מכונה זה )סיוע העלייה

 שלושה במסגרת גם בסיוע המעסיק את מזכה מהנדסים, בתפקידי דווקא לאו עולים, מהנדסים קליטת

:בכלל חדשים עובדים קליטת על החלים נוספים הסדרים

 במקום לא )כלומר, נוספים עובדים שקלט מעסיק - העסקי במגזר תעסוקה עידוד - גל״ ״תכנית ♦

 החדשים העובדים בשכר השתתפות קיבל לפחות, חודשים שלושה במשך והעסיקם שעזבו( עובדים
 והשתתפות ,1993 ביולי הסתיימה זה לפרויקט חדשים זכאים הצטרפות הלאומי. הביטוח באמצעות

.1995 בסוף פגה הממשלה

המחקר. לתקופת מתייחסים זה בפרק הנדונים התמריצים18
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 העבודה. את החדש העובד את מלמד העבודה, במקום ותיק עובד שהוא חונך, - פניס-מפעלית הכשרה ♦

 שכרו במימון משתתף והמשרד ההכשרה, של תכנית והרווחה העבודה למשרד להגיש העבודה מקום על
 העולים זכאים זו לתכנית בנוסף חודשים. שישה למשך המינימום משכר 50% בגובה החדש העובד של

 בשם העלייה לקליטת המשרד על-ידי וממומנת בלבד לעולים המיועדת מקבילה בתכנית להשתתף
משולבת. אישית הכשרה

 בני עולים חמישה לפחות קלט אשר מעסיק בעבודה. מבוגרים עולים בקליטת לסייע מיועד 45+ פרויקט ♦
 העלייה לקליטת המשרד של לסיוע בנוסף ישראל, מג׳וינט לסיוע גם זכאי מקצועית בעבודה ומעלה 45

 על־פי מקצועיות בהשתלמויות העלייה לקליטת המשרד תומך כן כמו משולבת. אישית הכשרה במסגרת
השתלמות. לכל לימוד שעות 100 עד של בהיקף המעסיק צורכי

התמריצים לגבי המעסיקים ידע
 תמריצים, שיש ידע ואחד דבר, ידעו לא שניים רק ,עולים להעסקת תמריצים על משהו ידעו המעסיקים רוב
 הוא 45+ בני עולים לקליטת שהתמריץ כגון שגוי, ידע גם נתגלה מהם. אחד אף לתאר מסוגל היה לא אך

 של המידע ממקורות שאחד לציין מעניין בחינם". נוסף אחד עובד "מקבלים אחד עובד קולטים שאם
 הרלוונטיים התמריצים בסוגי ומתמקד חלקי הוא קיים, הוא כאשר הידע, עצמם. העולים הם המעסיקים

 הייצור בקו בעיקר עולים שקלטו מפעלים וכך, נתון. במפעל המועסק האדם וכוח הפעילות לאופי במיוחד
 ;גל״ ״חוק את גם וחלקם המשולבת( האישית ההכשרה את )או הפנים־מפעלית ההכשרה את בעיקר הכירו

 הראשי המדען על-ידי מו״פ של לפרויקטים הניתן הסיוע את הכירו ופיתוח במחקר העוסקים מפעלים
 על ידעו מנהלים שני רק העלייה. לקליטת במשרד במדע לקליטה והמרכז והמסחר, התעשייה במשרד
 מעסיקים של ביותר הגדול המספר ־ 45+ פרויקט על שישה ידעו זאת, לעומת בכירים. מהנדסים פרויקט

אחד. תמריץ על שידעו

התמריצים לגבי המעסיקים הערכת
 להעדיף להם יגרום לא העולה של שכרו במימון השתתפות בצורת שתמריץ ציינו מהמעסיקים כמחצית

 עם יחד המקצועית. התאמתו מידת הוא חדש עובד בהעסקת הקובע הגורם שכן ותיק, ישראלי על-פני עולה
 לעבודה. שהתקבל לאחר תכננו, מאשר יותר גבוה שכר לעולה לשלם מהם חלק להביא עשוי התמריץ זאת,
 יגרום הוותיק, הישראלי של לאלה באיכותם שווים העולה של כישוריו שאם אמרו מהמרואיינים כרבע
 להעדפת התמריץ יגרום ייצור עובדי לתפקיד עובדים בגיוס מדובר כאשר העולה. את להעדיף התמריץ להם

 לאו נוספים, עובדים קליטת בגין ניתנים מהתמריצים שחלק הזכיר אחד מרואיין שרק מעניין העולים.
 התמריץ היווה שנבדקו הקטנים למעסיקים בו. במועסק הבחנה ללא מו״פ של לפרויקט או עולים, דווקא
העולים. להעדפת גורם

בתמריצים שימוש
 עמדותיהם. את לגמרי הולמת אינה בתמריצים השימוש מבחינת האנוש משאבי מנהלי של התנהגותם

 סיוע בעיקר שונות, בצורות סיוע מהם שלישים כשני קיבלו התמריץ, בגלל עולים יעדיפו שלא שציינו על-אף
 במימון סיוע קבלו מעסיקם או עצמם הס אם העולים נשאלו שכאשר לציין מעניין מדענים. בקליטת

 להם נתנו ש״אם בכך התנהגותם את הסבירו המעסיקים ידעו. לא 18%ו- בשלילה 80%כ- השיבו משכורתם
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 שקלטו. המהנדסים מספר את לקלוט יכולים היו לא התמריץ ללא כי הודו מעסיקים שני רק לקחו". הם -

 את לקלוט יכולים היו לא התמריץ ללא כי חד-משמעי באופן הצהירו הקטנים המעסיקים שלושת כל
 גורמים שני של מצירוף מושפעת בתמריץ להיעזר המעסיקים של המוטיבציה כי נראה העולים. המהנדסים

:עיקריים
 יותר גדול חלק התמריץ מהווה ייצור עובד של במקרה העולה. של ההעסקה לעלות ביחס התמריץ גודל א(

 עולה הדרושים הייצור עובדי מספר שעל-פי-רוב גם מה ;מהנדס של במקרה מאשר ההעסקה מעלות
 בשביל משמעותי לחיסכון התמריץ מביא בייצור עולים העסקת שלגבי כך המהנדסים, מספר על בהרבה

 ולכן משמעותית, היא הוצאותיהם לכיסוי התמריץ תרומת קטנים מעסיקים בעבור גם המעסיק.
 )בפרויקט למהנדס ש״ח 1,300 בסך חודשי בסיוע כשמדובר בייחוד בבת־אחת, התמריץ הפסקת

 את לפרוס אלה מעסיקים הציעו זו מסיבה המעסיק. בהכנסות חדה הפחתה יוצרת בכירים(, מהנדסים
הסכום. של הדרגתית הפחתה תוך שנה על־פני התמריץ

19הכסף. לקבלת עד הזמן ומשך הסיוע בקבלת הכרוך הביורוקרטי הסרבול מידת ב(

התמריץ. במתן העלייה לקליטת המשרד של היעיל הטיפול את לשבח ציינו הקטנים שהמעסיקים לציין יש19

 נוספת לתקופה העולה את להעסיק מהסיוע, הנהנה המעסיק, מחובת הסתייג לא אחד שאף לציין מעניין

זו. למחויבות מודעים אינם שחלקם ייתכן אולם, הסיוע; תום לאחר

 העולים את שמעסיקים בכך התמריצים של לרעה ניצול של מסוימת מידה שיש יודעים השטח אנשי

 אחד פיקוח. מספיק ואין זה בתפקיד לעובד המעסיק זקוק עת שבאותה מפני שהתחייבו, מזה נמוך בתפקיד
 העולה גם שלדעתו משום הסיוע תקופת בתום העולה את יפטר שהמפעל בכך פסול ראה לא אף המנהלים

ניסיון. הרוויח

אקשטיין ועדת המלצות לגבי המרואיינים הערכות
 התעסוקה בתחום חדש מדיניות כלי של הצעה לגבי המרואיינים כל של תגובתם נבדקה המחקר במסגרת

 השר על-ידי שמונתה ועדה על-ידי פותח הכלי מהנדסים(. דווקא )לאו אקדמית השכלה בעלי עולים של
 והוא תעסוקה", "מלגות ונקרא תל-אביב מאוניברסיטת אקשטיין צבי פרופי בראשות העלייה לקליטת

 הניתנים (vouchers) בשוברים מדובר אחרים. קיימים מדיניות אמצעי ולהשלים חלקי באופן להחליף אמור

 המעסיק את מזכים הם שנים. שלוש עד בארץ שוהה ואשר 60-35 שגילו אקדמאי לעולה חד-פעמי באופן
 עולים לדוגמה, העולה. בגיל בהתחשב נקבע השובר שווי מסוימת. תקופה למשך המשולם השכר של בחלק

 תשעה למשך מהשכר 25%ו־ הראשונים, החודשים תשעה למשך מהשכר 40% של למימון זכאים 50-41 בני
 במשרדי )לא שכירים של למשרות מיועדת המלגה לחודש. ש״ח 1,500מ- יותר לא אך נוספים, חודשים
 שעות. 400 עד של בהיקף ישירה להכשרה מלגות וכן אקדמיים, במשלחי-יד מקומיות( וברשויות ממשלה

הוקפא. הוא 1996ב- השלטון חילופי עם אולם ניסיונית, במסגרת להיבחן אמור היה זה בכלי השימוש

 או מסוימים להיבטים התנגדו והשאר אקשטיין, ועדת בהמלצות תמכו המעסיקים מן שלישים שני
 מבין )גם המעסיקים הסיוע. לקבלת ההליכים פישוט ־ ביורוקרטי הוא שצוין היחיד היתרון מהם. הסתייגו

:יותר רבות והסתייגויות חששות העלו הבכירים השטח ואנשי המטה אנשי התומכים(,
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 במקצוע או במקצועו העולה את להעסיק התחייב שהוא שלמרות בכך לרעה הכלי את ינצלו המעסיקים א(

 שבתום אף ייתכן העסקתו. תחילת עם מיד אף אולי מקצועית בלתי לעבודה אותו יעביר הוא קרוב,
נדוניה". "עם אחר עולה לעבודה ויקבל אותו יפטר הוא להעסיקו שהתחייב התקופה

 וכלפי בכלל מבוגרים עולים כלפי מעסיקים של השלילית העמדה על להתגבר יצליח לא הזה הסיוע גם ב(
בפרט. הפיתוח בתחום העסקתם

 ביותר? הטובה בצורה שלו האינטרסים את שתשרת בצורה בשוברים להשתמש כיצד העולה ידע האם ג(
 "מי :במילים בהשתמשו במיוחד פטרונית בנימה הזה החשש את ביטא הבכירים ההשמה מאנשי אחד
 מוגדר, למסלול העולים את לנתב שצריך משוכנע הדובר עליו?" ישמור מי לעשות? מה ]לעולה[ לו יגיד

 העולים את מחייבים שלא היא לדבריו, לכך, ההוכחה שטויות". ויעשו לאיבוד "ילכו הם כן שאלמלא
 למצוא כך אחר להם מפריע וזה עברית, יודעים לא הם ולכן באולפן העברית בשיעורי נוכחים להיות

 שוק את מכיר העולה אין עדיין לעלייתו, הראשונות שבשנתיים טען גם המעסיקים אחד עבודה.
ביותר. הכדאית בצורה השובר את לנצל כיצד ידע ולא הישראלי, העבודה

 ואין זמן, לאורך הסכום גובה את להפחית אין משמעותי, אינו $500 בסך סבסוד המעסיקים, לדעת ד(
הסבסוד. תקופת בתום העולה את להעסיק להמשיך המעסיק את לחייב

 עבודה למצוא יוכלו מהם שחלק מכיוון בזבוז היא הקריטריונים על העונים העולים לכל השובר חלוקת ה(
מסוימת. תקופה במשך עבודה למצוא הצליח שלא למי רק השובר את לתת יש הסיוע. ללא גם

בשוברים. לסחור עלולים מהעולים חלק - לשחיתות אפשרות יש ו(
 מיון על-פי בעולים דיפרנציאלי טיפול והעדיפו גורף מהסדר כללי באופן הסתייגו המדיניות מקובעי כמה ז(

 של סל מגוונת, תמריצים מערכת באמצעות וכן המקצועית, הרמה או המקצועי הכיוון ולפי גיל לפי

לו. המתאים התמריץ את לבחור המעסיק יוכל שמתוכו תמריצים,

הקליטה של נוספים היבטים .9
 של מצבם להערכת גם חשיבות נודעת בתעסוקה, הקליטה נושא עמד המחקר שבמוקד למרות

 :הם שנבדקו התחומים בארץ. השתלבותם תמונת להשלמת נוספים חיים בתחומי העולים המהנדסים

עצמית. וזהות החברתי המצב הילדים, קליטת הדיור, מצב הכלכלי, המצב

הכלכלי המצב 9.1
 כמדד שימשה המרואיין( )להערכת השוטפות ההוצאות לכיסוי מספיקה המשפחתית שההכנסה המידה

 עשויה שנה לפני בארץ ולמצב העלייה טרם הכלכלי למצב סובייקטיבית השוואה הכלכלי. המצב להערכת
 דיווחו העלייה לפני לשעבר המועצות בברית למצבם ביחס הרעה. או שיפור - המצב תפיסת על להעיד

 לא שהיא - 6% ורק מהצרכים לחלק הספיקה שהיא ־ 23°ס/ צורכיהם, לכל הספיקה שהכנסתם 71%

 51% רובם, או צורכיהם כל למימון מספיקה בלבד 30% של הכנסתם כיום הצרכים. לרוב הספיקה
 שני צורכיהם. לרוב מספיקה אינה שהכנסתם ציינו 19% ואילו מהצרכים, לחלק מספיקה שהיא העריכו

 ושליש דירה, קניית לשם שלקחו הלוואות מחזירים או חודשית משכנתא משלמים מהמהנדסים שלישים

 מן ויותר לשליש מגיע הללו התשלומים גובה מהמקרים לשליש בקרוב חודשי. דירה שכר משלמים
 במיוחד חזקה הכלכלית המצוקה תחושת כצפוי, כלכלי. לחץ ליצור שעשוי מצב המשפחתית, ההכנסה

 אינה המשפחתית שהכנסתם דיווחו מהמועסקים( 16%ל- )בהשוואה מהם 38% - מועסקים הבלתי בקרב
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 או הנדסי שאינו במקצוע מהעובדים חמישית כמעט זאת, עם יחד (.21 )לוח הצרכים לרוב מספיקה

 המצוקה תחושת פוחתת בארץ בוותק העלייה עם מצוקה. על מדווחים קרוב בתחום שאינו במקצוע
 ועד הצרכים לרוב מספיקה אינה שהכנסתם שדיווחו שנתיים עד של ותק מבעלי 34%מ- :הכלכלית

(.21 )לוח שנים מחמש למעלה של ותק בעלי בקרב 12%ל-

)באחוזים( ותק ולפי תעסוקה ותחום מצב לפי הכלכלי, המצג הערכת :21 לוח
 מספיקה לא ההכנסה
הצרכים לרוב

 לחלק מספיקה ההכנסה
מהצרכים

 לכל מספיקה ההכנסה
הצרכים

19 51 30 סה״ב

תעסוקה• ותחום מצב
38 47 15 מועסקים לא
16 52 32 :מועסקים
9 53 38 בהנדסה
12 53 35 קרוב במקצוע
19 51 30 אחר במקצוע

בארץ* ותק
34 48 18 שנתיים עד
26 51 23 שנים ארבע ועד משנתיים
16 55 29 שנים חמש ועד מארבע
12 47 41 שנים חמש מעל

P<0.01 *

 רמה. באותה המועסקים הגברים מאשר יותר גבוה בשיעור מצוקה על מדווחות הנשים רוב, על-פי
 ואילו לרובם, או הצרכים לכל מספיקה שהכנסתן מעריכות כמהנדסות העובדות מהנשים 33% לדוגמה,

.40% מפי זו הערכה נשמעה הגברים בקרב

 לפני היה מאשר טוב פחות כיום הכלכלי מצבם כי סבורים המהנדסים מכלל אחוזים ושלושה ארבעים
 טוב פחות הנוכחי שמצבם סבורים 60־55 גילאי מקרב 55% בגיל: העלייה עם גוברת זו הערכה העלייה.
 רקע על זאת להבין ניתן .34־25 מגילאי 33% כך חושבים זאת ולעומת לשעבר, המועצות בברית ממצבם

 ואכן, בישראל. יותר הבעייתי התעסוקתי מצבם לבין שם נהנו שממנו הבכיר המקצועי המעמד בין הפער
 46% מועסקים, מהבלתי 63%ל- מגיע העלייה לאחר הכלכלי במצבם הרעה על שמדווחים העולים שיעור

 כמהנדסים. מהמועסקים בלבד 26% לעומת להנדסה, קרוב לא ואף הנדסי לא במקצוע מהמועסקים
 בולטת זו תפיסה יותר. כטוב כיום הכלכלי מצבם את תופסים (32%) מהמהנדסים כשליש לכך, בניגוד

 המועסקים ובקרב (47%) דרכם בראשית היו לשעבר המועצות שבברית 34־25 גילאי - הצעירים בקרב
(.48%) בהנדסה

 סבורים עצמם מהמהנדסים 53% ואכן בארץ, הוותק עם העולים במצב שיפור על מצביעים שונים נתונים
 הכלכלי במצב שהתנודות נראה (.22 )לוח שנה לפני רק ממצבם יותר טוב הנוכחי הכלכלי שמצבם

 תופסים שנתיים עד בארץ מהשוהים 46% - העלייה לאחר הראשונות השנתיים במהלך יותר שכיחות
 58% - יותר רבים אצל שיפור מורגש הבאות בשנים הרעה; שחלה תופסים 27%ש- בעוד שיפור, שחל
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 לשנה בהשוואה שינוי חל שלא סבורים 42% לפיו הנתון הרעה. תופסים 10% ורק שיפור תופסים
 למצב קשורה הכלכלי במצב השינוי תפיסת כצפוי, שנים. חמש בתום התייצבות על אולי מעיד הקודמת

 הבלתי משיעור שניים פי גדול השתפר הכלכלי שמצבם המעריכים המועסקים שיעור התעסוקתי:
השתפר. שמצבם סבורים כרבע מועסקים הבלתי בקרב אפילו אולם מועסקים,

)באחוזים( תעסוקה ותחום מצב לפי שגה, לפגי למצג בהשוואה תבלבלי ממצב הערבת :22 לוה
גרוע יותר כיום דבר אותו טוב יותר כיום

11 36 53 סה״ב

תעסוקה* ותחום מצב
31 42 27 מועסקים לא
8 34 58 :מועסקים
5 27 68 בהנדסה
5 31 64 קרוב במקצוע

10 38 52 אחר במקצוע

בארץ* ותק
27 27 46 שנתיים עד
11 36 53 שנים ארבע עד שנתיים
10 32 58 שנים חמש עד ארבע
10 42 48 שנים חמש מעל

P<0.01 *

 פחות הם שחלפה, השנה במשך השתפר הכלכלי שמצבם מעריכים המהנדסים ממחצית שלמעלה למרות
 "סיכויים שישנם מעריכים 35%) ישתפר הכלכלי שמצבם צופים 37% רק העתיד: לגבי אופטימיים

 בשיעור שיפור צופים כמהנדסים העובדים העולים מאוד"(. טובים "סיכויים שישנם 2%ו־ לכך, טובים"
 או טובים" "סיכויים שקיימים מעריכים מהם 56% - אחר במקצוע מהמועסקים יותר הרבה גבוה

 ושניים ארבעים אחר. במקצוע מהמועסקים 31% לעומת ישתפר, הכלכלי שמצבם מאוד״ ״טובים
 לא "מאוד שהם - 21%ו־ טובים״, כך כל ״לא הם לשיפור שהסיכויים סבורים המהנדסים מכלל אחוזים
(.30%) מועסקים הבלתי זו להערכה שותפים בייחוד }טובים״

דיור 9.2
 משפחה. בן עם משותפת בבעלות או בבעלותם בדירה מתגוררים מהמהנדסים אחוזים וארבעה שישים
 בשכירות. מתגוררים הם ובינתיים בה להתגורר עברו טרם אך דירה רכשו נוספים אחוזים תשעה

 בשכירות ומעטים (31%) פרטית בשכירות בעיקר בשכירות, מתגוררים אחוזים ושישה שלושים
 ומבין מועסקים, בלתי מאשר דירה רכשו מועסקים מהנדסים יותר כצפוי, (.5%) המשכנות מהחברות

 שיעור (.23 )לוח בהנדסה המועסקים בקרב נמצא דירות רוכשי של ביותר הגבוה השיעור המועסקים
 בקרב 87%ל- ועד שנתיים עד בארץ השוהים בקרב 42%מ־ הוותק עם עולה דירה שבבעלותם העולים

שנים. מחמש למעלה בה השוהים
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)באחוזיס( ותק ולסל תעסוקה ותחוס מצב לפי דירת על בעלות :23 לוח
דירות בעלי

73 סה״כ

תעסוקה* ותחום מצב
60 מועסקים לא
75 :מועסקים
81 בהנדסה
74 קרוב במקצוע
73 אחר במקצוע

בארץ* ותק
42 שנתיים עד
65 שנים ארבע עד שנתיים
76 שנים חמש עד ארבע
87 שנים חמש מעל

p<0.01 *

 570/0 ואילו הקרובה, בשנה דירה לרכוש מתכוונים דירה בבעלותם שאין מהמהנדסים אחוזים עשר תשעה

 שהסיוע הן דירה לרכוש מתכוונים שאינם אלה שהעלו העיקריות הסיבות זאת. לעשות מתכוונים אינם
 יהיו לא פן חשש (,74%) להשלימו משלהם כסף די להם ואין מדי מועט דירה רכישת לצורך לעולים הניתן

 השיקולים zo(.290/0) הדירות מחירי לירידת וציפייה (25%) החודשיים בהחזרים לעמוד מסוגלים

 (47%) הדירה מחיר ובראשונה בראש הם דירה לרכוש מתכוונים שבו המגורים יישוב בבחירת המרכזיים
(.12%) הזוג לבת/בן ו/או (28%) למרואיין במקום תעסוקה מציאת אחריו ורק

מרוצים. 55%ו־ מאוד מרוצים 10% ־ שלהם הנוכחי הדיור ממצב מרוצים אחוזים וחמישה שישים

הילדים קליטת 9.3
 למעלה של לעלייה העיקריים המניעים משלושת אחד הוא לילדים יותר טוב עתיד להבטיח הרצון

 העולים השתלבות מבחינת חשיבות הילדים קליטת לתחום זאת, לאור העולים. המהנדסים ממחצית

 במסגרת נמצאים מהמהנדסים 98% של 18-5 הגילים בטווח ילדיהם בארץ. מחייהם רצונם ושביעות
 זוכים שהילדים מהסיוע מרוצים ספר בית בגיל ילדים שלהם (46%) המהנדסים ממחצית פחות לימודית.

 לכך, בניגוד בארץ. מקבלים שילדיהם מהחינוך מרוצים (43%) פחות ועוד הספר, בבית חדשים כעולים לו

(.71%) יותר הרבה גבוהה הילדים של החברתית מהשתלבותם הרצון שביעות

החברתי המצב 9.4
 עם מעטים חברתיים קשרים העולים למהנדסים גם לשעבר, המועצות מברית העולים לכלל בדומה

קשרים כלל אין 41%ל- וכדומה. משותף בילוי לבתים, הדדיות הזמנות של במובן הוותיקים הישראלים

 אחת. מתשובה יותר להשיב היה ניתן20
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 הישראלים יחס את מעריכים למחציתם קרוב זאת, למרות בלבד. מעטים קשרים 48%ול־ כאלה,
 יוכלו שאליו ותיק ישראלי שיש ציינו וכמחציתם (,3%) מאוד״ ״טוב או (44%) כ״טוב״ אליהם הותיקים

 יוצרים שהעולים ייתכן אולם סותרים, לכאורה נראים אלה נתונים אישית. בעיה בפתרון לעזרה לפנות

 מתרחבים אינם אלה שקשרים אלא העבודה, במסגרת ותיקים ישראלים עם קרובים אישיים קשרים
 מזה. למעלה או בשבוע שעות 45 עובדים מהעולים 80%שכ- העובדה לאור במיוחד העבודה, לשעות מעבר

 קשרים שיצרו בשיעור מועסקים לבלתי מועסקים בין הבדל שאין העובדה את גם להסביר עשוי זה

 הבלתי בקרב כי אם וכדומה(, משותף בבילוי )המתבטאים ותיקים ישראלים עם רבה" "במידה חברתיים
 30%ל־ בהשוואה 51%) ותיקים ישראלים עם קשרים כלל להם שאין השיעור בהרבה גדול מועסקים

 ותחום התעסוקה מצב אחר(. במקצוע או קרוב במקצוע מהעובדים 43%ול- בהנדסה מהעובדים
 העולים לרוב :ותיקים ישראלים מהנדסים עם קשרים ליצירת ההזדמנות על גם משפיעים התעסוקה

 יחס את מעריכים (48%) וכמחציתם ותיקים, מהנדסים עם קשרים יש (93%) בהנדסה המועסקים
 העולים המהנדסים אחוז פוחת התעסוקה ברמת שיורדים ככל כטוב. אליהם הוותיקים המהנדסים

 במקצוע מהעובדים 42% להנדסה, קרוב במקצוע מהעובדים 79%) ישראלים מהנדסים עם קשר שיצרו
 עבודה למצוא ההזדמנויות על השלכות להיות יכולות זו לעובדה מועסקים(. מהבלתי 37%ו- אחר,

 את מעריכות נשים בארץ. שלהם החברה מחיי רצון שבעי מהמהנדסים אחוזים ושניים ארבעים במקצוע.
 הן שבפועל למרות (,43%ל־ בהשוואה 51%) הגברים מאשר יותר כטוב אליהן הוותיקים הישראלים יחס
איתם. חברתיים קשרים יותר יצרו לא

 העולים של השיעורים הוותיקים. הישראלים עם העולים המהנדסים של בקשר שינוי חל הוותק עם
 16%ל- עד פחות או שנתיים בארץ השוהים בקרב 2%מ־ עולה רבה" "במידה חברתיים קשרים שקשרו

 ותיקים ישראלים עם כלל קשרים להם שאין העולים ואחוז שנים, מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב
 מהנדסים עם קשרים היוצרים העולים שיעור גם עולה הוותק עם בהתאמה. 28%ל- 71%מ־ יורד

 את מעריכים 41% שנתיים, עד של ותק בעלי שבקרב בעוד בהתאמה. 62%ל־ 38%מ־ ותיקים ישראלים
 )מעל ביותר הוותיקים העולים שבקרב הרי מאוד", "טוב או כ״טוב" אליהם הוותיקים הישראלים יחס

 הוותק עם הוא אף עולה החברה מחיי רצון שביעות המביעים שיעור .51% הוא השיעור בארץ( שנים חמש
בהתאמה. ,50%ל- עד 23%מ-

התרבות מה" רצון שביעות 9.5
 55% מרוצים, 21% רק החברה: מחיי הרצון לשביעות בהשוואה נמוכה התרבות מחיי הרצון שביעות

 בשביעות עלייה גם חלה בוותק העלייה עם זאת, עם יחד כלל". מרוצים "לא 24%ו- מרוצים" כך כל "לא
 מחמש למעלה בה הנמצאים בקרב 36%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 6%מ- זה בתחום הרצון
שנים.

כללית רצון ושביעות בישראל בבית" "הרגשה עצמית, זהות 9.6
 "מרגישים שהם ציינו 16%) בישראל בבית״ ״מרגישים העולים מהמהנדסים אחוזים ושניים שישים

 מרגישים לא "כלל 8%ו־ בבית", מרגישים כך כל "לא אחוזים שלושים "למדי"(. - 46%ו- בהחלט״, בבית
 רצון שבעי 2%ו- "למדי", רצון שבעי 48%) בארץ הכללי ממצבם רצון שבעי אחוזים חמישים בבית״.
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 חלק כלומר, (,50%) הכללי ממצבם הרצון שביעות מידת על עולה (62%) הבית הרגשת מידת ״בהחלט״(.

ממצבם. במיוחד רצון שבעי שאינם למרות בבית מרגישים העולים מהמהנדסים

 - האפשרות להם ניתנה לו לישראל לעלות החלטתם על חוזרים היו האם ההיפותטית לשאלה בתשובה
 על חוזרים היו ניכר חלק כלומר, שכן". "חושב ־ 38%ו- שכן" "בטוח העולים מהמהנדסים 46% השיבו

 עולים גם מזו, יתרה בישראל. בבית" "מרגישים ואינם ממצבם מרוצים שאינם למרות לעלות, החלטתם
 שיישארו חושבים לפחות או (72%) בארץ שיישארו כיום בטוחים לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא

 בבית" "ההרגשה מהתפתחות יותר הרבה איטי הוא הישראלית הזהות תחושת התפתחות תהליך (.22%)
 61% ואילו רוסים, מאשר ישראלים יותר שהם מרגישים העולים המהנדסים מכלל 11% רק בארץ.

 בכל כצפוי, מידה. באותה ורוסים ישראלים מרגישים השאר ;ישראלים מאשר רוסים יותר מרגישים
 35%מ- הכללי ממצבם המרוצים שיעור עולה למשל, כך, בארץ. הוותק עליית עם שיפור חל המדדים

(.24 )לוח שנים מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב 62% כדי ועד שנתיים עד בארץ השוהים בקרב

______)גאחוזיס( בארץ ותק לפי נבחרים סובייקטיביים מדדיס :24 לוח
שנים 5 מעל שנים 5־4שנים 4-2 שנתיים עד סח״ב המדד

9 7 16 "בהחלט"* בבית מרגישים
28 18 39 באותה ישראלים מרגישים

יותר* או רוסים כמו מידה
39 35 50 בארץ* הכללי ממצבם מרוצים
42 43 46 על חוזרים שהיו בטוחים

העלייה** החלטת
68 64 73 בארץ** שיישארו בטוחים

25 16
47 44

62 53
52 45

75 77
P<0.01 *
P<0.05 **

 העולים המהנדסים של הכוללת הרצון שביעות על במקצוע התעסוקה של השפעתה על לעמוד בקשנו

 נכללו שבהן בנפרד, ולגברים. לנשים ,logit מסוג ליניאריות רגרסיות שתי הרצנו כך לשם בארץ. ממצבם

 אחר, במקצוע תעסוקה קרוב, במקצוע תעסוקה בהנדסה, תעסוקה :האלה תלויים הבלתי המשתנים
 לרובם"( או היום־יומיים הצרכים לכל )"מספיקה כסבירה המוערכת הכנסה רמת דירה, על בעלות

 בהנדסה לתעסוקה כי נמצא ותיקים(. ישראלים עם רבים חברתיים קשרים )קיום חברתית והשתלבות
 השפעתה עצמת (.25 )לוח נשים בקרב מאשר גברים בקרב הכוללת הרצון שביעות על יותר רבה השפעה

 היא הכנסה בהנדסה. תעסוקה של לזו דומה נשים של הרצון שביעות על קרוב במקצוע תעסוקה של
 לנשים יותר חשוב גורם מהווה דירה על בעלות ואילו הגברים, של הרצון שביעות על ניכרת השפעה בעלת

 עם רבים חברתיים קשרים ליצירת יותר רבה חשיבות לנשים לייחס לנטייה בניגוד לגברים. בהשוואה
הנשים. בקרב ולא הגברים בקרב דווקא משפיע זה גורם ותיקים, ישראלים

51



העולים המהגדסים של הכללית הרצון שביעות להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :25 לוח
נשים גברים

odds ratioתלויים בלתי משתנים b מקדם odds ratio b מקדם
3.23 ‘1.17 10.03 *2.31 בהנדסה תעסוקה
2.81 “1.03 2.27 “.82 קרוב במקצוע תעסוקה
1.-58 ־ ‘.46 3.20 ‘1.17 אחר במקצוע תעסוקה
2.37 *.86 1.96 ‘.67 דירה על בעלות
1.86 *.62 3.91 ‘1.36 סבירה הכנסה

■ 1.54 .43 2.31 ‘.84 חברתיים קשרים
8% 174b ההתאמה טיב

P=0.00 ״
P0.02־ *"

מידע וצורכי בעיות 9.7
 הכלכלי במישור הן כיום איתן מתמודדים העולים מהמהנדסים ניכר שחלק העיקריות הבעיות

 על 16%ו- בהנדסה תעסוקה בעיות על דיווחו 34% פרנסה, בעיות עם מתמודדים 34% והתעסוקתי:
 בשליטה בעיות עם - (21%) וכחמישית דיור בעיות עם מתמודדים (26%) כרבע "בכלל. תעסוקה בעיות

 בארץ לשוהים יותר אופיינית ודיור כלליות תעסוקה בעיות עם ההתמודדות לצפות, שניתן כפי בעברית.
 מהנמצאים כשליש גם להעסיק ממשיכות בהנדסה( )כלומר, במקצוע התעסוקה בעיות אולם שנתיים, עד

 בעברית השליטה עם ההתמודדות הופכת כצפוי, הוותק, עליית עם (.26 )לוח שנים חמש מעל בארץ
 שנים מחמש 'למעלה של ותק בעלי בקרב רק פוחת כלכליות בעיות על הדיווח היקף פחות. לבעייתית

 מהם 21%) 45+ גילאי בקרב יותר שכיחה בכלל תעסוקה בעיות עם שהתמודדות בעוד .26% של לרמה

 להתמודד הצעירים נאלצים בהנדסה התעסוקה שבמישור הרי יותר(, מהצעירים 13%ל- בהשוואה
 בקרב השפה בעיית עם המתמודדים שיעור לכך, בניגוד בהתאמה(. ,35%ו- 33%) למבוגרים דומה במידה

 29% ,44-35 מגילאי 15% ,34-25 מגילאי 11%) לצעירים בהשוואה מזה למעלה ואף כפול הוא המבוגרים

(.60־55 מבני 44%ו- ,54-45 מבני

)באחוזים( ותק לפי העיקריות, הבעיות :26 לוח
חמש מעל עד ארבע עד שנתיים עד

שנים שנים חמש שנים ארבע שנתיים סה״כ הבעיות
31 32 38 ־ 39 34 בהנדסה תעסוקה
26 35 39 38 34 כלכליות בעיות
17 26 30 42 26 דיור
24 27 20 28 25 בארץ ונורמות חוקים לגבי ידע חוסר
15 20 26 33 21 עברית
23 19 17 8 19 ביורוקרטיה
12 17 17 25 16 בכלל תעסוקה
11 13 12 8 11 עולם בהשקפות הבדלים
14 10 8 8 11 הילדים חינוך

עיקריות. בעיות שלוש עד לציין היה ניתן
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 הכאובות הבעיות כאחת בארץ המקובלים ובנורמות בחוקי□ שלהם הידע חוסר את ציינו מהעולים כרבע
 ירבו החדשים שהעולים לצפות היה ניתן הישראלית. הביורוקרטיה את ציינו 19%ו- קליטתם, בתהליך

 את המציינים אחוז למעשה איתה. מגעיהם ריבוי בשל הביורוקרטיה, את לציין הוותיקים מהעולים יותר

 23%ל־ ועד משנתיים פחות בארץ השוהים בקרב 8%מ- הוותק עליית עם עולה כבעיה הביורוקרטיה
 הישראלים של נורמות הפנמת משקף שהדבר ייתכן (.26 )לוח שנים מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב

 הביורוקרטיה. עם מצטברת התנסות של תוצאה שזוהי או הביורוקרטיה על להתלונן המרבים הוותיקים
 בקרב 28%)מ־ בוותק העלייה עם מעט רק פוחתת הישראליות הנורמות עם היכרות חוסר של התחושה

ביותר(. הוותיקים בקרב 25%ל- עד משנתיים פחות של ותק בעלי

 במקצוע תעסוקה (,37%) בכלל תעסוקה ־ התעסוקה לנושא קשורים העולים של העיקריים המידע צורכי
 מידע לקבל רוצים היו כשליש (.27 )לוח (37%) עבודה חיפוש ודרכי (,0/48°) מקצועיים קורסים (,52%)

 על למידע זקוקים כחמישית (.33%) ובריאות רווחה ו/או (36%) החינוך למערכת הקשורים בנושאי□
 ואחד עשרי□ (.22%) בדיור הסיוע בתחום ספציפיות זכויות ו/או (24%) לעולים המגיעות שונות זכויות

 במקומות דיור זמינות לגבי זהה ואחוז בצה״ל, השירות חובת לגבי מידע להם שחסר דיווחו אחוזים
בארץ. שונים

מתא( מתוך )גאחוזיס גארץ ותק לפי מידע צורפי :27 לוח
שנים 5מ- למעלה שנים 5 עד 4מ- שנים 4 עד 2מ־ שנתיים עד

30 38 37 45 החינוך* מערכת
16 22 25 28 צבאי* שירות
11 24 33 37 עולים* זכויות
24 36 40 41 בכלל* תעסוקה
37 54 59 71 במקצוע* תעסוקה
26 38 41 52 עבודה* חיפוש דרכי
37 51 54 56 מקצועיים* קורסים
13 21 29 23 דיור* זמינות
14 22 27 30 לדיור* סיוע תנאי
26 34 37 40 בריאות* קהילה, רווחה,

P<0.01 *

 לאחר רק למעשה, בארץ. שלה□ הוותק עליית עם יצטמצמו העולים של המידע שצורכי לצפות היה ניתן
 בתחום בולט הדבר השונים. בנושאים למידע הזקוקים בשיעור משמעותית ירידה חלה שני□ חמש

 למידע זקוקים שהם אומרים שנים חמש עד ארבע בארץ השוהים מהעולים 50%מ- למעלה :התעסוקה
 השוהים מהעולים בהתאמה, ,56%ו- 71%ל- )בהשוואה מקצועיים וקורסים במקצוע התעסוקה בנושא
 מהנדסים של רצונם על מעיד בהנדסה עדכון קורסי על למידע שהרצון ייתכן (.27 )לוח שנתיים( עד בארץ

 המהנדסים מכלל אחוזים וחמישה חמישים למקצועם. ולחזור לנסות בהנדסה שאינה בעבודה שנקלטו
 הצורך את להסביר עשוי זה בהנדסה. עבודה לחיפוש הדרכים על מידע קיבלו לא שהם טענו העולים
 מבעלי 26%ו- בארץ שנים חמש עד ארבע של הוותק מבעלי 38% שהביעו עבודה חיפוש דרכי על במידע

שנים. מחמש למעלה של וותק
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מבוגרים עולים מהנדסים של בתעסוקה קליטתם .10
 נבדקה לשעבר המועצות מברית עולים מהנדסים של בתעסוקה קליטתם על המקיף המחקר במסגרת

 להיתקל צפויה זו שקבוצה משום - 64־55 בני בהיותם לארץ שעלו - המבוגרים המהנדסים קבוצת בנפרד
 הקשיים המקצועי. ניסיונה ואת השכלתה את ההולמת בתעסוקה להשתלב בניסיונה מיוחדים בקשיים

 הגיל מגבלות נוכח כאן מחמירים הקודמים( בפרקים תוארו )אשר בכלל עולים למהנדסים האופייניים
 נתמקד זה בפרק עולים. שאינם כאלה גם מבוגרים, עובדים לגבי העבודה בשוק הקיימת והאפליה

יותר. הצעירים לגילאים בהשוואה התעסוקה בתחום המבוגרים למהנדסים המיוחדות בבעיות

המחקר ושיטת המדגם 10.1
 ועד 55 היה העלייה בעת שגילם מהנדסים 4,362 של אוכלוסייה מתוך שנדגמו מהנדסים 176 כלל המדגם

 מין, :שכבות שלוש על־פי נדגמו הם בכלל(. ועד 59 גיל עד ונשים ,64 גיל עד )גברים המקובל הפרישה גיל

 בטלפון, רואיינו המבוגרים המהנדסים העיקרית. המחקר לאוכלוסיית בדומה מגורים, ואזור בארץ ותק
העיקריים. העבודה בגילי העולים למהנדסים בשאלון שנכללו והפרטים מהנושאים בלבד קטן חלק על

סוציו-דמוגרפייח מאפיינים 10.2
 הגיל קבוצת עם נמנות הנשים כל נשים. 0/21°ו־ גברים, הם 79% המבוגרים המהנדסים באוכלוסיית

.64-60 בני 56%ו- ,59-55 בני הם 44% הגברים, בקרב המדגם. למבנה בהתאם ,59-55

אנוש■ הון משאב■ 10.3
 הצעירים בקרב מאשר במקצת גבוה מכונות בהנדסת השכלה בעלי שיעור המבוגרים בקרב השכלה:

 ,18% לעומת 11%) יותר נמוך אזרחית בהנדסה תואר בעלי שיעור ואילו בהתאמה(, ,30% לעומת 35%)

 מסגרת של המדד על-פי הצעירים עמיתיהם של לזו דומה המבוגרים של ההשכלה איכות בהתאמה(.
 נשים בין ההבדל מעניין זאת, עם יחד יום. לימודי במסגרת למדו מהם שלישים לשני קרוב :הלימודים

 7% רק לכך, ובמשלים יום, בלימודי למדו מהמהנדסים בלבד 60% לעומת מהמהנדסות 75% לגברים:

.18% - המינים בשני דומה ערב לימודי שלמדו אלה שיעור מהגברים. 22% לעומת בהתכתבות למדו מהן

 91%) עלייתם לפני בהנדסה עבדו המבוגרים המהנדסים מקרב גדול יותר מעט שיעור תעסוקתי: רקע
 לפני ההנדסה לימודי את השלימו טרם מהצעירים שחלק משום כנראה הצעירים(, בקרב 87% לעומת

 ההנדסיים התעסוקה בתחומי הוא לצעירים המבוגרים בין הבולט ההבדל אולם, (.28 )לוח עלייתם

 השיעור מגיע 64-60 גילאי הגברים )בקרב מכונות כמהנדסי 30% הועסקו המבוגרים, בקרב :העיקריים
 12% לעומת 7%) והארגון הכלכלה בתחום הועסקו מהם יותר קטן אחוז מהצעירים. 23% לעומת (35%ל-

 המכונות מהנדסי של היחסי הקושי לאור מהצעירים(. 14% לעומת 11%) אזרחית ובהנדסה מהצעירים(
 על יותר עוד יכביד שהדבר לצפות ניתן אזרחית, בהנדסה למומחים בהשוואה במקצועם עבודה למצוא

 בעבודה: שלהם יותר הרב הוותק בשל הסתם מן יותר, בכירים לתפקידים הגיעו המבוגרים המבוגרים.
 28% לעומת ראשיים כמהנדסים או מפעלים כמנהלי אגפים, כמנהלי מחלקות, כמנהלי שימשו מהם 74%

מהצעירים.
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)באחוזים( ומל מין לפי המבוגרים, המהנדסים של לשעבד המועצות בבריתת הרקע :28 לוה
נשים גברים

סה״כ 59-55מאפיינים 64-60 59-55 סה״כ
100 100 100 100 100 לשעבר המועצות בברית תעסוקתי תחוס
91 90 95 92 91 בהנדסה
5 3 - 2 3 להנדסה קרוב במקצוע
• 6 3 5 4 אחר במקצוע
4 1 2 1 2 העלייה שלפני בשנתיים עבדו לא

שלפני בשנתיים הנדסי תעסוקה תהום
100 100 100 100 100 העלייה"
21 35 26 32 30 מכונות הנדסת
11 8 21 12 11 אזרחית הנדסה
9 5 15 8 8 אלקטרוניקה
6 11 - 8 7 וארגון כלכלה
4 4 14 7 6 חשמל הנדסת
1 6 - 4 4 מכרות הנדסת
3 2 9 4 4 אלקטרו-מכניקה
3 2 2 2 2 כימית הנדסה
6 2 - 1 2 מטלורגיה

10 - - - 2 מחשבים
4 1 - 1 2 מזון הנדסת
- 2 - 1 1 אוטומציה
2 - 2 1 1 פיסית-מתמטית

11 12 7 11 11 אחרת הנדסה
5 9 2 7 7 בהנדסה עבדו לא
4 1 2 1 2 העלייה שלפני בשנתיים עבדו לא

P<0.01 ״

 על־פי בעברית, שליטתם רמת אולם, באולפן, למדו (95%) המבוגרים המהנדסים כל כמעט עברית: ידיעת

 13% רק הצעירים: של מזו בהרבה נופלת אישית(, הערכה )לפי בעברית טופס למלא היכולת של המדד
 בארץ הוותק עליית מהצעירים. 53% לעומת חופשי״, כמעט או חופשי ״באופן זאת לעשות מסוגלים מהם
 בעברית טופס למלא המסוגלים המהנדסים שיעור - בעברית התפקוד ביכולת לשיפור מביאה אינה

 עתה גם אך (,15%ל־ 12%)מ- וחצי שנים שלוש לאחר במעט רק עולה חופשי" כמעט או חופשי "באופן

כלל. לכך מסוגלים אינם רבע

 46%ל- בהשוואה במחשב, בשימוש פעיל ידע יש המבוגרים מהמהנדסים 17%ל- רק המחשב: הכרת

 פעיל שימוש עשו ולא המחשב להכרת בקורס למדו שרק יותר גבוה שיעור יש הצעירים בקרב מהצעירים.
 בקרב שלמדו אלה שמרבית בעוד (,6% לעומת 19%) לימודיהם במסגרת כנראה המחשב, בהכרת

 קטן המשתמשים שיעור לבין הלומדים שיעור בין הפער ולכן עבודתם, לצורך זאת עשו כנראה המבוגרים

יותר.
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בישראל העבודה בשוק השתלבות 10.4
 של בשורה הצעירים עמיתיהם של מזה טוב פחות המבוגרים המהנדסים קבוצת של התעסוקתי מצבה

מדדים.

אובייקטיביים מדדים
העבודה בכוה השתתפות ♦

 מחפשים נוספים 3%ו- כלשהי, בעבודה מועסקים (54%) המבוגרים המהנדסים ממחצית יותר מעט רק
 שיעור מהצעירים. 88%ל- בהשוואה העבודה, בכוח משתתפים 57% רק כלומר, (.29 )לוח עבודה

 היהודית האוכלוסייה בכלל לשיעור דומה העבודה בכוח המבוגרים המהנדסים של ההשתתפות
 )הלשכה תקופה באותה הזו הגיל בקבוצת העולים כלל בקרב לשיעור וכן אלה בגילים בישראל

(.Lithwick and Habib, 1996;להתפרסם עומד ועמיתיו, ליטוויק ; 1995 לסטטיסטיקה, המרכזית

 הוא אולם (,68%) גילן בני המהנדסים של מזה בהרבה נופל (52%) המהנדסות של התעסוקה שיעור
 העולים כלל בקרב והן (42%) היהודית האוכלוסייה בכלל הן גיל אותו בנות נשים בקרב מהשיעור גבוה

 שנים שלוש עד בארץ השוהים בקרב 49%מ- המועסקים אחוז עולה בארץ הוותק עליית עם (.38%)
יותר. ארוכה תקופה בארץ השוהים בקרב 60%ל- וחצי

)כאחוזים( בארץ וותק גיל מיק לפי חעבודח, בשוק המבוגרים חמחנדסים השתלבות :29 לוח

 לא פעם אף
עבודה חיפשו

 עבודה חיפשו
והפסיקו בעבר

לחפש מתכוונים
 3 בתוך עבודה

חודשים
 מחפשים
עבודה מועסקים סח״ב

12 22 9 3 54 100 סה״ב

גברים
2 17 10 3 68 100 59-55
13 26 9 2 50 100 64-60

נשים
18 15 7 8 52 100 59-55

בארץ"* ותק
17 17 12 5 49 100 שנים 372 עד
6 27 5 2 60 100 שנים 3ז4מ- יותר

P<0.05 **

העבודה בשוק מעורבות חוסר ♦
 לא אפילו בארץ, העבודה בשוק השתתפו לא מועסקים הבלתי המבוגרים מהמהנדסים מבוטל לא חלק

 (.29 )לוח עלייתם לאחר עבודה חיפשו לא מעולם מהם אחוזים עשר שניים עבודה. חיפוש של ברמה
 "העובד סינדרום בולט 64-60 גילאי גברים בקרב (.18%) הנשים אצל במיוחד בולטת זו תופעה

 לכך לחזור מתכוונים ואינם לחפש, והפסיקו התייאשו אך בעבר עבודה חיפשו מהם 26% :המיואש״
 לאי-חיפוש עיקריות סיבות מספר העלו המבוגרים המהנדסים הריאיון. ממועד חודשים שלושה בתוך
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 במקצוע עבודה לחפש מוכנים אינם והם בהנדסה עבודה שאין או בכלל עבודה אין להערכתם :עבודה

להם. שיש בהכנסות מסתפקים שהם ו/או מדי מבוגרים כבר שהם התחושה לקויה, בריאות אחר,

המשפחתית היחידה של התעסוקתי המצב ♦

 אחד רק 37%ב־ מועסקים, הזוג בני שני מהמקרים 29%ב- רק הנשואים, המבוגרים המהנדסים בקרב
 שיעור המבוגרים בקרב (.30 )לוח מועסק אינו הזוג מבני אחד אף 34%וב- מועסק, הזוג מבני

 הצעירים עמיתיהם בקרב המקביל השיעור למחצית אפילו מגיע אינו עובדים הזוג בני ששני המשפחות
 בקרב שמונה. פי גדול עובד אינו הזוג מבני אחד שאף המשפחות אחוז זאת, לעומת הנשואים.
הצעירים. בקרב 71% לעומת עובדים מהמבוגרים 42% רק חד-הוריות, משפחות ראשי כולל היחידים,

)באחוזים( ומבוגרים צעירים מהנדסים בקרב המשפחתית ביחידה התעסוקה מצב :30 לוח
צעירים מהנדסים מבוגרים מהנדסים

100 100 זוגות סה״ב
71 29 עובדים הזוג בני שני
22 37 עובד הזוג מבני אחד
4 34 עובדים לא הזוג בני שני

100 100 יחידים סה״ב
71 42 עובדים
29 58 עובדים לא

קרוב במקצוע או בהנדסה תעסוקה ♦

 נוספים 5%ו־ בהנדסה עובדים 9% רק כלשהי, בעבודה המועסקים המבוגרים המהנדסים מבין
 רק הנשים בקרב בהתאמה. ,9%ו- 25% הם השיעורים הצעירים בקרב (.31 )לוח קרובים במקצועות

 התעסוקה שיעור לצעירים, בדומה אחרים. במקצועות עובדות השאר כל ואילו בהנדסה מועסקות 6%
 הרב לביקוש עדות מהמועסקים(, 20%) אזרחית בהנדסה המומחים בקרב ביותר הגבוה הוא במקצוע

 חשמל מהנדסי שבקרב לציין מעניין לעולים. המיועדת המואצת הבנייה עקב זה מסוג למהנדסים
 אחוז קרוב. במקצוע לא ואף במקצועו מועסק אינו איש אך ביותר הגבוה הוא המועסקים שיעור

 מסוים שיפור חל זאת בכל אולם בארץ, הוותק עליית עם גדל אינו המבוגרים בקרב בהנדסה העובדים
 שנים שלוש לאחר 9%ל- 0%)מ- להנדסה קרובים במקצועות המועסקים בשיעור בגידול המתבטא

וחצי(.

אחרים במקצועות המועסקים של היד משלחי־ ♦
 אחרים במקצועות המועסקים כאחד והצעירים המבוגרים מהמהנדסיס אחוזים וארבעה ארבעים
 גבוה אחוז :שוני גם יש הדמיון בצד אולם, מקצועיים. כפועלים עובדים קרוב במקצוע או בהנדסה

 ואחוז מהצעירים(, 25% )לעומת ובחקלאות בלתי-מקצועיות בעבודות עובדים (34%) מהמבוגרים יותר
 הבדלים ישנם המבוגרים בקרב בהתאמה(. ,12% לעומת 2%) פקידות בעבודות מועסקים יותר נמוך

 מועסקות שנשים בעוד משלחי-יד של רחב בטווח מועסקים הגברים לנשים: גברים בין משמעותיים

ושירותים. במכירות או בלתי-מקצועיות כפועלות רק
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)באחוזים(
והתמחות בארץ ותק מל, מין, לפי מועסקים, מבוגרים מהגרסים של התעסוקה תחומי :31 לוח

אחרים במקצועות
 במקצועות

להנדסה קרובים בהנדסה סה״כ
86 5 ■ 9 100 סה״ב

גברים
83 2 15 - 100“ 59-55
85 8 7 100 64־60

נשים
94 - 6 100 59-55

בארץ ותק
91 - 9 100 שנים 3^ עד
82 9 9 100 שנים 3מ-^ יותר

התמחות
69 11 20 100 אזרחית הנדסה
87 0 13 100 אלקטרוניקה
89 0 11 100 . מכונות הנדסת
82 18 0 100 וארגון כלכלה
100 0 0 100 חשמל הנדסת
93 2 5 100 1אחרת הנדסה
77 15 8 100 בהנדסה עבדו לא
100 0 0 100 כלל עבדו לא

לשעבר. המועצות בברית בה□ עבדו מהנדסי□ של יחסית קטן שמספר הנדסיים, תחומים רוכזו זו בקבוצה 1
(.3) מקרים של מספרקטן עם קבוצה 2

העסקה תנאי ♦
 אצל מאשר פחות טובים השכר, בסיס של הקריטריון על-פי המבוגרים, המהנדסים של ההעסקה תנאי

 בהשוואה חודשי בשכר מועסקים מהמבוגרים בלבד אחוזים ושבעה עשרים הצעירים. עמיתיהם
 עצמאיים( הם )השאר בקבלנות או יומי בשכר שעות, לפי בשכר מועסקים 71%ו- מהצעירים, 40%ל-

 בהנדסה המועסקים בקרב כי נראה התעסוקה תחום על מפקחים כאשר מהצעירים. 56%ל- בהשוואה
 67% לעומת חודשי בשכר מועסקים מהם 61% - הצעירים ממצב טוב פחות קצת המבוגרים מצב

 בהשוואה מהמבוגרים, 79% - הפוך המצב להנדסה קרוב במקצוע המועסקים בקרב מהצעירים.
 במידה משתפר המבוגרים המהנדסים כלל של המצב חודשי. שכר מקבלים מהצעירים, 63%ל-

 עד בארץ השוהים בקרב 21%מ- עולה חודשי בשכר המועסקים. אחוז בארץ: הוותק עליית עם מסוימת
יותר. רב ותק בעלי בקרב 32%ל- וחצי שנים שלוש

בארץ תעסוקה למציאת רלוונטיות התנהגויות ♦
 חיים קורות הכינו המהנדסים, בפנקס נרשמו הנשים, מבין במיוחד יותר.מהמבוגרים, נמוך אחוז

(.32 )לוח מקצועי בקורס ולמדו באנגלית או בעברית מקצועיים
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לצעירים בהשוואה מבוגרים מהנדסים בקרב תעסוקה  למציאת רלוונטיות התנהגויות :32 לוח
התא( מתוך )באחוזים

מבוגרים מהנדסים צעירים מהנדסים

49 75 המהנדסים בפנקס נרשמו

48 77 מקצועיים חיים קורות ברשותם יש
באנגלית או בעברית

10 49 מקצועי בקורס למדו/לומדים

גברים

55 78 המהנדסים בפנקס נרשמו

54 80 מקצועיים חיים קורות ברשותם יש
באנגלית או בעברית

12 47 מקצועי בקורס למדו/לומדים

נשים

24 71 המהנדסים בפנקס נרשמו

27 73 מקצועיים חיים קורות ברשותם יש
באנגלית או בעברית

1 52 מקצועי בקורס למדו/לומדות

סובייקטיביים מדדים
רצוי במקצוע עבודה ♦

 - הצעירים בקרב מהשיעור בהרבה נמוך המבוגרים המהנדסים בקרב רצוי במקצוע המועסקים שיעור
 הן שבו המקצוע את התופסות הנשים שיעור במיוחד נמוך המבוגרים בקרב .41% לעומת 24%

 להנדסה, העבודה של הקרבה למידת בחלקו, לפחות קשור, שהדבר לשער ניתן רצוי. כמקצוע מועסקות
 10%ל- בהשוואה רצוי, במקצוע כעבודה זאת רואים קרוב במקצוע או בהנדסה המועסקים כל שכן

 ומכאן קרוב במקצוע או בהנדסה מהנשים יותר מועסקים הגברים אחר. בתחום מהמועסקים בלבד
רצוי. במקצוע כתעסוקה עבודתם את התופסים של יותר הגבוה השיעור

 שאינם המהנדסים כמהנדסים. לעבוד שאיפתם על ויתרו לא מהמבוגרים ניכר חלק זאת, עם יחד
 כמחציתם לעבוד. רוצים היו מקצוע באיזה נשאלו כלל מועסקים שאינם ואלה רצוי במקצוע מועסקים

 נשים שיותר נראה זאת, לאור מהנשים. 32%ו- מהגברים 57% ־ בהנדסה לעבוד רוצים שהיו אמרו
 עבודה על ויתרו (26%) מהן כרבע כן, על יתר ;המקורי למקצוען לחזור השאיפה על ויתרו מגברים

 כפועלים לעבוד רוצים היו (15%) מבוגרים שיותר לציין מעניין לעבוד. יותר רוצות ואינן לגמרי

 משקפת זו שעמדה ייתכן מהצעירים(. 8% )לעומת וטכניים חופשיים במקצועות מאשר מקצועיים
 הפחתת או יותר, גבוהה תעסוקתית לרמה להגיע כדי בקורס, בלימודים למשל להשקיע, נכונות חוסר

 בחיפוש ההתנהגות גם ההצהרתי, למישור בנוסף העבודה. בשוק ההזדמנויות לתפיסת בתגובה ציפיות
 אינם )שחלקם המחפשים כמחצית הרצוי: כמקצוע ההנדסה בתפיסת המשכיות על מעידה עבודה

בהנדסה. עבודה מחפשים כמהנדסים( לא אך מועסקים וחלקם מועסקים
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מהעבודה רצון שביעות ♦

 מאוד" "מרוצים 42% :הצעירים בקרב המרוצים משיעור נופל מעבודתם המרוצים המבוגרים שיעור
 בארץ, הוותק עם עולה המרוצים שיעור זאת, עם יחד מהצעירים. 58% לעומת מעבודתם ״מרוצים״ או

 מאוד מרוצים או מרוצים המועסקים מחצית כמעט וחצי שנים משלוש למעלה בארץ השוהים ובקרב
 המתבטא אובייקטיבי לשיפור קשורה להיות יכולה הרצון בשביעות העלייה (.33 )לוח מעבודתם

 המועסקים )כל ממש בהנדסה לא אם גם להנדסה, קרוב במקצוע שנקלטו המבוגרים במספר בעלייה

 שכיח ממצא במקצועם. מועסקים לא הם שבו למצב התרגלות של לתהליך או מרוצים( קרוב במקצוע
 כעבודה עבודתם את התופסים שיעור על עולה מעבודתם רצון שביעות שהביעו המבוגרים ששיעור הוא

 נמוכה הנשים של הרצון שביעות להתפרסם(. עומד ועמיתיו, ליטוויק ;1998 )קינג, רצוי במקצוע
 בני המועסקים מהגברים 47%ל- בהשוואה מרוצות 10% רק - גילן בני הגברים של מזו רבה במידה

 בהנדסה, המועסקות הנשים כל התעסוקה. בתחום להבדלים בחלקו, לפחות קשור, זה הבדל גילן.
 אינה אחת אף כמעט אחר במקצוע המועסקות מבין ואילו מאוד, קטן מספרן אך מעבודתן מרוצות
מרוצה.

)באחוזים( תעסוקתי ותחום מין ותק, לפי המבוגרים המהנדסים בקרב מעבודה הרצון שביעות :33 לוח
 לא בכלל

מרוצה
 כל־כך לא

מרוצה מרוצה
 מרוצה
מאוד סה״ב

33 25 38 4 100 סה״ב

ותק
40 25 35 0 100 שנים 31/ עד
26 26 41 7 100 שנים 3^ מעל

גברים*
28 22 45 5 100 סה״כ
15 18 67 0 100 בהנדסה מועסקים
0 0 46 54 100 קרוב במקצוע מועסקים

32 24 42 2 100 אחר במקצוע מועסקים

נשים**
51 39 10 0 100 סה״כ
0 0 100 0 100 בהנדסה מועסקות
- - - 0 100 קרוב במקצוע מועסקות

55 42 3 0 100 אחר במקצוע מועסקות
p<0.01 * 
P<0.05 *

תעסוקתי ביטחון תחושת ♦
 יותר הרבה גדול החשש מהצעירים. 10% לעומת מפיטורין, חוששים המבוגרים מהמהנדסים רבע

 ,58%) אחר במקצוע המועסקים בקרב מאשר קרוב במקצוע או בהנדסה המועסקים המבוגרים בקרב
בהתאמה(. ,20%ו- 62%
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הכלכלי המצב 10.5
דירה על בעלות

 הצעירים(, מעמיתיהם 38% )לעומת בבעלותם בדירה מתגוררים (26%) המבוגרים מהמהנדסים כרבע
 ממחצית למעלה משפחה. בני עם משותפת בבעלות בדירה גרי□ מהצעירים( 26% )לעומת נוספים 20%ו-

 בשכירות מיעוטם ורק (,47%) פרטית בשכירות רובם בשכירות, מתגוררים המבוגרים המהנדסים
 מתגוררות מהן 30% רק שכן הגברים ממצב חמור הדיור בתחום המבוגרות הנשים מצב (.7%) ציבורית

(.34 )לוח 59%ל־ השיעור מגיע גילן בני הגברים שבקרב בעוד משותפת, בבעלות או בבעלותן בדירה

 תעסוקה ותחום תעסוקתי מצב בארץ, ותק גיל, מין, לפי המבוגרים המהנדסים של הדיור מצב :34 לוח
)באחוזים(

 בשכירות
פרטית

 בשכירות
ציבורית

 משותפת בבעלות
משפחה בני עם

 המרואיין בבעלות
זוג בן/בת ו/או סה״ב

47 7 20 26 100 סה״כ

גברים
39 '2 31 28 100 59-55
44 9 18 29 100 64-60

נשים
64 6 16 14 100 59-55

בארץ" ותק
60 2 19 19 100 שנים 3^4 עד
33 13 22 32 100 שנים 3מ־^ יותר

תעסוקה תחום
40 - 7 53 100 קרוב ובמקצוע בהנדסה
37 - - 63 100 1בהנדסה
46 - 22 32 100 2קרוב במקצוע
40 7 29 24 100 אחר במקצוע

56 8 14 22 100 מועסקים לא
(.8) מקרים של קטן מספר עם קבוצה 1
(.4) מקרים של קטן מספר עם קבוצה 2

P<0.01 *

 19%)מ־ בבעלותם בדירה המתגוררים המבוגרים המהנדסים אחוז עולה בארץ הוותק עליית עם כצפוי,
 אחוז עולה לכך במקביל יותר(. רב זמן הנמצאים בקרב 32% ועד וחצי שנים שלוש בארץ הנמצאים בקרב

 רבות שנים כבר בארץ השוהים מבוגרים שלעולי□ נראה .13%ל- 2%מ- ציבורית בשכירות המתגוררים
 מגמות משתי כתוצאה ציבורית. בשכירות דיור בצורת פתרון נמצא דירה לרכוש הצליחו ולא יחסי באופן

פרטית. בשכירות המתגוררים העולים שיעור הוותק עם מצטמצם אלה
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 המועסקים, בקרב מועסקים. מהבלתי יותר גבוה בשיעור דירה לרכוש הצליחו מועסקים מהנדסים
 יש אולם, (.34 )לוח אחר או קרוב במקצוע מהמועסקים יותר דירה לרכוש הצליחו כמהנדסים העובדים
המקרים. של הקטן המספר לאור בזהירות לתוצאות להתייחס

הכלכלי המצב הערכת
 המשפחתית ההכנסה מידה באיזו ההערכה (1) :מדדים שני באמצעות הוערך האישי הכלכלי המצב

 בהשוואה כיום האישי הכלכלי המצב הערכת (2) ;המשפחה של השוטפות ההוצאות לכיסוי מספיקה
 והכנסתם מועסקים, אינם המבוגרים מהמהנדסים 46% לעיל, שצוין כפי לשעבר. המועצות בברית למצב

 מהם ורבע הכנסה, הבטחת מקצבת מתקיימים מחציתם לאומי. לביטוח המוסד מקצבאות מתקבלת

(.9%) נכות מקצבת או (10%) אבטלה מדמי מתקיימים השאר מקבלים. הזוג בן או שהם זיקנה מקצבת

 מהם כרבע הצעירים. הערכות מאשר יותר מקוטבות הכלכלי מצבם לגבי המבוגרים המהנדסים הערכות
 הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספקת אינה שהכנסתם מדווחים מהצעירים, 19%ל- בהשוואה (,24%)

 "לרוב מספיקה שהכנסתם מדווחים מהצעירים, 30%ל־ בהשוואה ,38% זאת, לעומת 22היום־יומיים.

 גבוהה הצעירים של הצרכים שרמת בכך ההערכה הבדלי את להסביר ניתן (.35 )לוח לכולם״ או הצרכים
 שהגברים לציין מעניין במגע. באים הם שאתם אחרים עם ההשוואה מתוך חסך חשים שהם או יותר,

 (59-55 )גילאי פחות מהמבוגרים כלכלית מצוקה תחושת פחות מבטאים (64-60 )גילאי ביותר המבוגרים
מועסקים. אינם מהם יותר גבוה שאחוז למרות

וכד׳. דירה שכר חשמל, מים, חשבונות ותשלום נסיעות ביגוד, מזון, הם בסיסיים" יום־יומיים "צרכים22

)באחוזים( תעסוקתי ומצג גיל מין, לפי המשפחתית ההכנסה רמת הערכת :35 לוח
 מספיקה לא ההכנסה
הצרכים לרוב

 מספיקה ההכנסה
מהצרכים לחלק

 לרוב מספיקה ההכנסה
לכולם או הצרכים

19 51 30 צעירים מהנדסים סה״כ

מבוגרים מהנדסים
24 38 38 סה״כ

גברים
33 29 38 59־55
20 37 43 64-60

נשים
23 52 25 59-55

18 34 48 מועסקים*

31 43 26 מועסקים* לא
p<0.01 *
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 בסטטוס בירידה כרוכה לישראל העלייה היתה הצעירים, מאשר יותר המבוגרים, המהנדסים בשביל
 מאשר טוב" "פחות )לדבריהם( כיום שמצבם יותר הגבוה באחוז מתבטא זה דבר והכלכלי. המקצועי

 הכלכלי שמצבם המעריכים הנמוך ובאחוז מהצעירים(, 43% לעומת מהמבוגרים 49%) המועצות בברית
 מהם 59% - מועסקים הבלתי המבוגרים מצב הורע במיוחד מהצעירים(. 32% לעומת 24%) השתפר

טוב' כפחות הנוכחי מצבם את מעריכים

התבוגריח המהנדסים של העיקריות הבעיות 10.6
 על-ידי )צוין בכלל תעסוקה - תעסוקה :הן המבוגרים המהנדסים בפני הניצבות העיקריות הבעיות שלוש
 אינם המבוגרים המהנדסים (.40%) עברית וידיעת (46%) דיור (,30%) בפרט בהנדסה ותעסוקה (19%

 יותר הרבה מוטרדים הם אולם תעסוקה, מבעיות מוטרדים הם שבה במידה מהצעירים נבדלים
 בעיות עם מהגברים פחות מתמודדות המבוגרות הנשים העברית. וידיעת הדיור בנושא מהצעירים

 טובה בשפה שליטתן שרמת משום מהגברים(, 43%ל־ בהשוואה זה תחום ציינו מהן 29% )רק בעברית
 לעומת 17%) מהצעירים כלכליות בעיות על פחות מדווחים המבוגרים המהנדסים מפתיע באופן יותר.

 בזכות כלכלי ביטחון יותר חשים (40%מ- למעלה )המונים מקרבם מועסקים שהבלתי ייתכן (.34%

סדיר. באופן מקבלים שהם הקצבאות

 עלולה בעיות עם מתמודדים אינם המבוגרים שהמהנדסים העובדה שדווקא ייתכן מסוימים בתחומים
 ולגבי בישראל המקובלים ונורמות חוקים לגבי הידע חוסר טובה. פחות השתלבות על להעיד

 הוותיקים הישראלים לבין בינם העולם בהשקפות הבדלים יותר, פחותה ובמידה בארץ, הביורוקרטיה

 ,24%) הצעירים המהנדסים את המטרידות בעיות הן אלה כל הוותיקים, מצד גרוע יחס או ואדישות
 שהדבר ייתכן אותן(. ציינו 2%-4% )רק המבוגרים את מטרידות אינן אך בהתאמה(, ,7%ו- 11% ,19%

הקולטת. החברה מן המבוגרים של יותר רב ניתוק משקף

בארץ מהחיים רצון שביעות 10.7
 52%ו־ רצון" "שבעי 9% ־ בארץ הכללי ממצבם רצון שבעי המבוגרים מהמהנדסים אחוזים ואחד שישים
 התעסוקה איכות המועסקים, שיעור )למשל, שונים מדדים שלפי למרות (.36 )לוח למדי״ רצון ״שבעי

 שבקרב השיעור על עולה המבוגרים בקרב המרוצים שיעור זאת בכל טוב, פחות מצבם דירה( על ובעלות
 מהנמצאים 68% - המבוגרים המהנדסים בקרב הרצון בשביעות עלייה חלה הוותק עם (.51%) הצעירים

 רצון שביעות הביעו יותר, קצרה תקופה הנמצאים 55%ל־ בהשוואה וחצי, שנים משלוש למעלה בארץ

בארץ. מחייהם

 המבוגרים המהנדסים של הרצון שביעות הצעירים, המהנדסים בקרב שנמצא למה ובניגוד מפתיע, באופן
 נובע שהדבר ייתכן בהתאמה(. ,64%ו- 58%) מועסקים שאינם אלה של מזו במקצת נמוכה המועסקים

בהן. מתנסים אינם שהלא־מועסקים התממשו, שלא ומציפיות המקצועי במעמדם מהירידה
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)באחוזים( תעסוקתי
ותחום מצב בארץ, ותק גיל, מין, לפי חמבוגרים, המהנדסים של בארץ כללית רצע שביעות :36 לוח ־־

 שבע לא
בכלל רצון

 כל-כך לא
רצון שבע למדי רצון שבע רצון שבע סה״כ

•

10 29 52 9 100 סה״כ

גברים**
22 29 38 11 100 59־55
5 25 60 10 100 64־60

נשים
11 39 48 2 100 59־55

בארץ ותק
12 33 50 5 100 שנים 3^ עד
9 21 56 12 100 שנים 3מ-^ יותר

תעסוקה תחום
9 10 60 21 100 קרוב ובמקצוע בהנדסה
13 15 57 15 100 בהנדסה
- - 68 32 100 קרוב במקצוע

13 31 . 47 7 100 אחר במקצוע

8 27 56 8 100 מועסקים לא
P<0.05 “

 המבוגרים מהמהנדסים 82% השיבו לישראל לעלות החלטתם על חוזרים היו האם לשאלה בתשובה

 אם הצעירים, המהנדסים בקרב נמצא דומה אחוז שכן"(. "חושבים 17%ו־ שכן" "בטוחים 65%) בחיוב
 סיכוייהם על מראש ידעו אילו שגם לציין מעניין בכך. בטוחים היו (46%) יותר נמוך אחוז אצלם כי

לעלות. ההחלטה על חוזרים היו 89% עדיין בארץ, במקצועם בעבודה להיקלט )הקלושים(

סיכום
 של מזה טוב פחות מביניהם, הנשים של ובמיוחד ,64-55 בגיל לארץ שעלו המבוגרים המהנדסים מצב

 איכות מבחינת והן המועסקים שיעור מבחינת הן בתעסוקה, ההשתלבות בתחום הצעירים עמיתיהם
 ביניהם המועסקים רוב בארץ. העבודה לשוק להיכנס ניסו לא אף מעולם מהם ניכר מיעוט התעסוקה.

מעבודתם. מרוצים ואינם רצוי במקצוע עובדים אינם

 למחציתם קרוב אחרים. משפחה בני עם בשיתוף או עצמם בכוחות דירה לרכוש הצליחו ממחציתם פחות
 ושלמים בארץ הכללי ממצבם רצון שבעי רובם זאת כל למרות הלאומי. הביטוח מקצבאות מתקיימים

לישראל. לעלות החלטתם עם
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ממצאים סיכום .11
 הנדסה, הוא ידם משלח כי שהצהירו לשעבר המועצות מברית עולים 78,000כ- לישראל עלו 1997 סוף עד

 ציינו המשק קברניטי הנוכחי. העלייה גל לפני בארץ שהיו מהנדסים 30,000 של למאגר התווספו והם
 את לקלוט יתקשה שהמשק צפוי היה מלכתחילה אולם העולים, עמם שהביאו האנושי ההון את בחיוב
 להשקיע צורך שיהא היה ברור במקצועם, לקלוט יהיה שניתן אלה לגבי גם בהנדסה. בעבודה כולם

 המשרד יזם ומורכבותו, הנושא חשיבות לאור הישראלי. המשק לדרישות מיומנויותיהם בהתאמת
 זוויות את ישלב אשר מחקר בתעסוקה, העולים המהנדסים קליטת על מקיף מחקר העלייה לקליטת
 בתחום רלוונטיים מרכזיים תפקידים בעלי ושל פוטנציאליים מעסיקים של עצמם, העולים של הראייה

עולים. מהנדסים תעסוקת

:תת-אוכלוסיות שתי למעשה כללה המהנדסים אוכלוסיית
 .54־20 בני בהיותם 1994 שנת סוף עד 1989 משנת לארץ שהגיעו העיקריים העבודה בגילי מהנדסים .1

 בהתחשב שכבתי באופן נדגמו הם מהנדסים. 1,500 של ארצי מדגם הוצא זו אוכלוסייה מתוך
בישראל. המגורים ואזור בארץ ותק העלייה, בעת גיל מין, :מאפיינים בארבעה

 64 גיל עד גברים כלומר, המקובל, הפרישה גיל עד 55 בני היו עלייתם שבעת מבוגרים, מהנדסים .2
 בשלושה בהתחשב שכבתי באופן מהנדסים 176 נדגמו זו אוכלוסייה מתוך .59 גיל עד ונשים

המגורים. ואזור בארץ ותק מין, :מאפיינים

 נרחב מידע שכלל ברוסית, שאלון באמצעות פנים אל פנים רואיינו העיקריים העבודה בגילי המהנדסים
 קליטתם על וכן בתעסוקה קליטתם תהליך של שונים היבטים על בחו״ל, שלהם המקצועי הרקע על

 הם אף בטלפון, רואיינו המבוגרים המהנדסים חברתית. וקליטה דיור כגון אחרים, חיים בתחומי
 בעלי .1995 יוני־דצמבר בחודשים נערכו המהנדסים עם הראיונות כל בקצרה. יותר אך ברוסית,

 בחודשי□ נערכו איתם הראיונות מובנה. עומק בריאיון רואיינו והמעסיקים הבכירים התפקידים

.1995 יולי-נובמבר

העולים המהנדסים של האנוש■ ההון משאב■ 11.1
 שונות איזוטריות התמחויות לשעבר המועצות מברית למהנדסים המייחס בציבור הרווח לדימוי בניגוד

 מארבעת באחד השכלה בעלי הם שלישי□ שני "קונבנציונליים". הנדסה בתחומי התמחו רובם כי מתברר
 שלישים שני אלקטרוניקה. והנדסת חשמל הנדסת אזרחית, הנדסה מכונות, הנדסת האלה: התחומים

 למדו השאר ואילו ביותר, הגבוהה היא שרמתו מסלול יום, לימודי במסגרת השכלתם את רכשו

 בשנתיים בהנדסה עבדו (87י</0) המהנדסים רוב התכתבות. או ערב לימודי - טובים פחות במסלולים
 ברמות כמנהלים כיהנו וכמחצית□ ויותר, שני□ 12 של מקצועי ותק צברו מחציתם לעלייתם, שקדמו
 היא העולים המהנדסים שאוכלוסיית מכאן בכיר. מחקר עמית או בכיר מהנדס לתפקיד הגיעו או שונות

 הכרת בתחום הוא שלהם הבולט החיסרון מבוטל. בלתי מקצועי וניסיון מקצועיים כישורים בעלת
 כמכשול הנתפס נוסף, חיסרון לשעבר. המועצות בברית בעבודתם במחשב השתמשו 22% רק המחשב:

 בעברית מספקת בלתי שליטה הוא עצמם, העולים על־ידי במקצוע בעבודה הקליטה בפני עיקרי

מקצועית. ספרות וקריאת כתיבה במיומנויות בעיקר ובאנגלית,
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 המהנדסים של המקצועית איכותם את להעריך מתקשים עמם( מהראיונות שעולה )כפי המעסיקים
 מהם מעטים רק זאת, למרות השונות. ובהתמחויות הלימוד במסלולי בקיאים שאינם משום העולים,

והרווחה. העבודה במשרד המהנדסים רשם בשירותי נעזרים

הריאיון געת העולים המהנדסים של התעסוקתי מצבם 11.2
 עבודה. חיפשו נוספים 4%ו- כלשהי, בעבודה מועסקים העולים מהמהנדסים 84% היו הריאיון בעת

 לשעבר. המועצות ברית עולי כלל בקרב המועסקים לשיעור דומה המהנדסים בקרב המועסקים שיעור
 כגון: להנדסה, קרובים במקצועות עובדים נוספים 9%ו־ בהנדסה, עובדים מתוכם 25% רק אולם,

 האחרים הטבע. במדעי אחרים במקצועות ותעסוקה הטבע מדעי הוראת תכנות, טכנאות, הנדסאות,
 את הולמים שאינם במשלחי־יד מועסקים אף המכריע ורובם קרוב במקצוע או בהנדסה עובדים אינם
 מועסקים 5% ורק מקצועיים, בלתי כפועלים 25%כ־ מקצועיים, כפועלים עובדים 44% :השכלתם רמת

להנדסה(. קרובים )שאינם וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות

קרוב במקצוע או בהנדסה בתעסוקה לקליטה הסיכויים 11.3
 בתעסוקה להיקלט העולה המהנדס סיכויי את המגבירים הגורמים רב-משתני, מניתוח שמתברר כפי

:הם קרוב במקצוע או בהנדסה

 משאבים ובעלות גיל אותו בנות נשים סיכויי על מובהק באופן עולים גברים של סיכוייהם :מין ♦
דומים; מקצועיים

;בהנדסה לעבודה בקבלה ברור יתרון 35 לגיל מתחת למהנדסים :גיל ♦

 בוותק העלייה עם בהנדסה המועסקים בשיעור עקבי הדרגתי גידול חל אכן הגברים אצל :בארץ ותק ♦

 הנשים, אצל שנים. חמש מעל בארץ השוהים בקרב 39%ל־ ועד שנה עד בארץ השוהים בקרב 11%מ-
 עם יחד התייצבות. חלה מכן ולאחר 19%ל־ 2%מ־ בארץ שנתיים לאחר "קפיצה" חלה זאת, לעומת

 ביטוי לידי באה שהיא ונראה מובהקת, כבלתי הוותק השפעת מתגלה הרב-משתני בניתוח זאת,
;המחשב והכרת עברית ידיעת בעיקר הזמן, במשך בארץ לעולה שנוספו מקצועיים משאבים באמצעות

 במקצועם בתעסוקה יותר נקלטו מחשבים ובהנדסת אזרחית בהנדסה מומחים מקצועית: התמחות ♦

 הדיפרנציאלי הביקוש את המשקף ממצא אחרות, התמחויות בעלי מאשר קרוב במקצוע או
;המחקר בתקופת העבודה בשוק הנדסיים למקצועות

 לאחר נרכש )=משאב בארץ מחשב ולימודי מחו״ל( מיובא )=משאב במחשב בעבודה קודם ניסיון ♦

;בהנדסה בעבודה להשתלב העולה סיכויי על חיובי באופן משפיעים העלייה(
 העולה המהנדס סיכויי את משמעותי באופן מגבירים הם אף למהנדסים עדכון בקורסי לימודים ♦

;במקצועו עבודה למצוא
 את מאוד מקדמת בעברית שליטה בעברית, העולים בקשיי המעסיקים שמגלים ההתחשבות למרות ♦

מהנדס. בתפקיד העולה קליטת
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מקצועית ניידות 11.4
 להתמיד בארץ לשהותו הראשונה בתקופה כמהנדס שהועסק עולה מהנדס של סיכוייו נבדקו במחקר

עלייתו. לאחר מייד בו נקלט לא אם במקצועו ולהשתלב לחזור סיכוייו - לכך ובמשלים במקצועו,

 היו לעלייתם הראשונות השנתיים בתוך כמהנדסים שהועסקו אלה מבין אחוזים וחמישה תשעים
 להנדסה קרוב במקצוע עבדו הראשונה שבתקופה העולים מבין מכו. לאחר גם זה במקצוע מועסקים

 9% רק להנדסה, קשור בלתי במקצוע בהתחלה שעבדו אלה אך\מבין להנדסה, לעבור 18% הצליחו

 עבדו 15% הראשונות, השנתיים במהלך כלל עבדו שלא אלה מבין המקורי. למקצועם לחזור הצליחו
 ולהתמקד העבודה לשוק כניסתם את לדחות כנראה העדיפו אלה עולים יותר. מאוחר בשלב בהנדסה

 מאשר גבוה בשיעור להנדסה אחרים או קרובים ממקצועות עברו גברים המקצועיים. משאביהם בשיפור
 לעבור הצליחו 35 לגיל מתחת ארצה שהגיעו מהנדסים :הניידות על משפיע העלייה בעת הגיל גם נשים.

יותר. מבוגר בגיל שעלו מעמיתיהם יותר גבוה בשיעור להנדסה

 כמהנדסים המועסקים העולים של בעבודה התפקוד הערכת 11.5
 התיאורטי הידע את לשבח ציינו בלבד, כמהנדסים לעבודה שקלטו לעולים בהתייחסות המעסיקים,

 מוסר את בחיוב העריכו הם מתקדמות. ובטכנולוגיות המחשב בתחומי בידע החיסרון בצד שלהם
 ארוכות שעות לעבוד נכונותם ואת ללמוד שלהם המוטיבציה את חריצותם, את שלהם, הגבוה העבודה

 בלתי עבודה לשיטות פתיחות חוסר יוזמה, חוסר :שהוזכרו החסרונות בין השכר. בדרישות ולהתפשר

מוכרים. בלתי מצבים עם ולהתמודד זמן בלחץ לעבוד קושי מוכרות,

 הוא מבחינתם היחידי הבולט הקושי יותר. חיובית בעבודה תפקודם לגבי העולים של העצמית הערכתם

 בשימוש מתקשים שהם הודו בהנדסה מהמועסקים אחוזים עשר שישה (.280/0) באנגלית בטרמינולוגיה
 לשיטות בהסתגלות (,4%) ובטכנולוגיה במכשור בשימוש קושי ציינו בודדים אחוזים רק אך במחשב,

 מהווה העבודה במסגרת בעברית השימוש אין העולים להערכת (.0/7°) זמנים בלוח ובעמידה (30/0) העבודה
 כקושי עברית אי-ידיעת את מהמעסיקים מחצית ציינו לכך, בניגוד דוח. כתיבת בעת להוציא בעיה,

 של מעורב בצוות העבודה על ומקשה שלהם הלמידה משך את מאריכה שהיא זה במובן העולים, בתפקוד

ועולים. ותיקים

שקלטו. מהמהנדסים רצון שביעות המעסיקים כל הביעו שציינו, החסרונות על-אף

מהעבודה רצון שביעות 11.6
 על המדווחים שיעור להם. הרצוי במקצוע עובדים הם המועסקים, העולים המהנדסים מכלל 0/40° לדברי

 שאינם למרות מעבודתם מרוצים מהעולים חלק כלומר, .580/0 - יותר גבוה מעבודתם רצון שביעות
 ושיעור כרצוי ידם משלח את המגדירים שיעור כצפוי, מבחינתם. כרצוי הנתפס במקצוע מועסקים
 בין עקביים הבדלים מתגלים זאת, עם יחד להנדסה. קרוב שהעיסוק ככל עולה מעבודתם המרוצים

 היותם לעובדת יותר הרבה קשורות הגברים אצל הרצון ושביעות הרצוי המקצוע תפיסת :לנשים גברים
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 תופסות 69% להנדסה, קרוב במקצוע המועסקות הנשים מקרב הנשים. אצל מאשר בהנדסה מועסקים

 הגברים בקרב בהתאמה, ,47%ו־ 38% לעומת מעבודתן, מרוצות 88%ו־ רצוי במקצוע כעבודה זאת
להנדסה. קרוב במקצוע המועסקים

הנדסה שאינה בתעסוקה עולים מהנדסים קליטת 11.7
 רוב )על-פי להנדסה קשורים שאינם במשלחי-יד המועסקים מהנדסים של רצונם שביעות שצוין, כפי

 או במקצועם המועסקים עמיתיהם של מזו נמוכה בתעשייה( מקצועיות בלתי או מקצועיות בעבודות

 בסיכויי והכישורים, הידע את לנצל באפשרות שבעבודה, העניין במידת בייחוד מדובר קרוב. במקצוע
 בטווח העולים על נמוכה ברמה עבודה של המתסכלת להשפעה מודעים המעסיקים ובשכר. הקידום
 קידום אפשרויות של קיומן את ציינו חלקם אולם זה, מצב עם השלימו העולים כי סברו חלקם הארוך.
 בתפקידים המועסקים הישראלים של זה על עדיף שלהם "שהפוטנציאל מאחר לדבריהם, הייצור. בתחום

עבודה. ומנהלי צוותים ראשי לתפקיד להתקדם יוכלו הם מקבילים",

 לכך יביאו השוק שכוחות סברו בתעסוקה הקליטה לנושא עקיף קשר בעלי בכירים מטה אנשי
 יותר נמוכה איכות בעלי שעולים בעוד במקצועם, ייקלטו גבוהה מקצועית איכות בעלי עולים שמהנדסים

 המשק, לטובת העולים של האנושי ההון ניצול מבחינת להערכתם, יותר. נמוכה ברמה בעבודה ייקלטו
 גישה חייבו בתעסוקה העולים קליטת על ישירות המופקדים מטה אנשי לכך, בניגוד פסול. כל בכך אין

להנדסה. קרובים או הנדסיים במקצועות העולים בהשמת אקטיבית

מקצועית הכשרה בתכניות השתתפות 11.8
 שישים מפעליים(. פנים- קורסים )כולל שונים מקצועיים בקורסים למדו העולים מהמהנדסים כמחצית

בארץ. בהנדסה לעבודה רלוונטיים היו שלהערכתם בקורסים השתתפו מהלומדים אחוזים ואחד

 בקורס לימודים בין הקשר של אובייקטיבית בדיקה באמצעות הן להעריך ניתן הקורסים תרומת את
 שהשתתפו העולים של האישית תפיסתם על-פי והן בפרט, הנדסי ובמקצוע בכלל בעבודה השתלבות לבין

 להנדסה רלוונטיים בקורסים הכשרה כי מתברר הרב-משתני מהניתוח לעיל, שצוין כפי בקורסים.
 בתכניות שהשתתפו העולים להערכת קרוב. במקצוע או בהנדסה להיקלט העולה סיכויי את מגדילה
 יכולתם בשיפור (,80%) ובאנגלית בעברית שליטתם בשיפור בעיקר מתבטאת הקורסים תרומת הכשרה,

 למצוא סיכוייהם ובהגדלת (,76%) כללי באופן המקצועית רמתם בשיפור (,73%) במחשב להשתמש
 הגדיל שהקורס מעריכים להנדסה רלוונטיים לא בקורסים שלמדו עולים (.73%) שלמדו במקצוע עבודה

 רלוונטיים בקורסים שלמדו מעולים פחות מעט רק טוב שכר ובעלת קבועה עבודה למצוא סיכוייהם את
להנדסה.

 חוסר א( :ההשתתפות על המקשים גורמים שלושה עולים מקצועיים בקורסים למדו שלא העולים מדברי
 שאינם אמרו 42% כלכליים: קשיים ב( השונות; ההכשרה תכניות את מכירים אינם 94%־70% במידע:
 ללומדים המשולמים הקיום שדמי טענו 10%ו־ לימודים, לצורך לעבוד להפסיק לעצמם להרשות יכולים
 אם בין - מבוגר וגיל (,14%) ובאנגלית בעברית מספקת שליטה חוסר :אישיות מגבלות ג( ;מדי נמוכים
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 למרות (.24%) לקורס קבלה בפני נתפס או אמיתי כמחסום אם ובין (10%) למידה על המקשה כגורם
 נכונותם על שכן"( )"בטוח בוודאות הצהירו במקצועם עבדו שלא העולים מהמהנדסים 23% הקשיים,

בהנדסה. עדכון בקורס לימודים לצורך עבודתם את לעזוב

 העול■□ להעסקת התמריצים לגבי המעסיקים והערכות שימוש ■דע, 11.9
 הרלוונטיים בתמריצים והתמקד חלקי, היה עולים להעסקת התמריצים בנושא המעסיקים רוב של הידע

 המעסיקים ״.45+ ״פרויקט היה ביותר המוכר התמריץ אצלם. המועסק ולכוח־האדם הפעילות לאופי
 זאת, למרות הוותיק. על-פני העולה את להעדיף להם יגרום לא העולה של שכרו במימון שסיוע הצהירו

 להיעזר המעסיקים הנעת מדענים. בקליטת סיוע בעיקר שונות, בצורות סיוע קיבלו מהם שלישים שני
 העולה של ההעסקה לעלות ביחס התמריץ גודל א( :עיקריים גורמים שני של מצירוף נובעת בתמריץ
 הסרבול מידת ב( ;מהנדס( של במקרה מאשר יותר גדול חלק התמריץ מהווה ייצור עובד על )במקרה

הסיוע. בקבלת הכרוך הביורוקרטי

קליטה של נוספים היבטים 11.10
 שהיא העריכו 51% רובם, או צורכיהם כל למימון מספיקה הכנסתם כי דיווחו בלבד 30% :כלכלי מצב ♦

 הלחץ תחושת צורכיהם. לרוב מספיקה אינה שהיא ציינו 19% ואילו מהצרכים, לחלק מספיקה
 משלמים או הלוואות מחזירים חודשית, משכנתא משלמים שלישים ששני לעובדה קשורה הכלכלי

 בארץ בוותק העלייה עם זאת, עם יחד המשפחתית. ההכנסה מן יותר או שליש בגובה דירה שכר
 ותק בעלי בקרב 12%ל- ועד שנתיים עד של ותק בעלי בקרב 34%מ- הכלכלית המצוקה תחושת פוחתת

 בעת הכלכלי שמצבם סבורים 53% שיפור: על מדווחים עצמם העולים שנים. מחמש למעלה של

לכן. קודם שנה רק ממצבם יותר טוב הריאיון
 42%מ- הוותק עם עולה דירה שבבעלותם העולים שיעור דירה. רכשו העולים מהמהנדסים 73% :דיור ♦

שנים. מחמש למעלה בה השוהים בקרב 87%ל־ ועד שנתיים עד בארץ השוהים בקרב
 החברתית מההשתלבות למדיי מרוצים 18־5 בני ילדים להם שיש העולים המהנדסים :הילדים קליטת ♦

 הניתן ומהסיוע (43%) מקבלים שילדיהם מהחינוך מרוצים פחות הם מרוצים(. 71%) ילדיהם של

(.46%) הספר בבית לילדים
 הזמנות של במובן ותיקים ישראלים עם מעטים קשרים העולים למהנדסים ככלל, החברתי: המצב ♦

 מעטים קשרים יש 48%ול- כאלה, קשרים כלל אין 41%ל- וכדומה. משותף בילוי של לבתים, הדדיות
 שיוכלו ציינו וכמחציתם כטוב, הוותיקים הישראלים יחס את מעריכים כמחציתם זאת, למרות בלבד.

 עם קרובים אישיים קשרים יוצרים שהעולים נראה אישית. בעיה בפתרון לעזרה ותיק לישראלי לפנות
 אלא מועסקים(, לבלתי המועסקים בין מסוים הבדל ישנו )ואכן העבודה במסגרת ותיקים ישראלים

בוותק. העלייה עם שיפור חל זה במישור גם העבודה. לשעות מעבר מתרחבים אינם אלה שקשרים
 בישראל, "בבית" מרגישים העולים מהמהנדסים 62% כללית: רצון ושביעות בישראל ״בית״ הרגשת ♦

 חלק כלומר, בארץ. שיישארו בטוחים אחוזים ושניים שבעים בארץ. הכללי ממצבם רצון שבעי 50%ו-
 כל מרוצים שאינם עולים גם כן, על יתר ממצבם. במיוחד רצון שבעי שאינם למרות "בבית" מרגישים

בארץ. להישאר רצון מביעים "בבית" מרגישים אינם ועדיין כך
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 של הכוללת הרצון שביעות על יותר רבה חיובית השפעה בהנדסה לתעסוקה כי נמצא רב־משתני בניתוח
 וקשרים סבירה הכנסה דירה, על בעלות :כגון אחרים, לגורמים מאשר בארץ ממצבם העולים המהנדסים
 תעסוקה של ההשפעה עוצמת נשים בקרב ;גברים אצל יותר חזקה הזו ההשפעה עוצמת חברתיים.

בהנדסה. תעסוקה של לזו דומה קרוב במקצוע

המבוגרים המהנדסים קליטת 11.11
 של מזו טובה פחות בישראל (64-55 בגיל לארץ )שעלו המבוגרים המהנדסים של בתעסוקה ההשתלבות

:רבות מבחינות הצעירים עמיתיהם

 מחפשים נוספים 3%ו־ כלשהי בעבודה מועסקים 54%) העבודה בכוח משתתפים מהם 57% רק ♦
 זו גיל בקבוצת לשיעור דומה השתתפותם שיעור זאת, עם יחד מהצעירים. 88%ל- בהשוואה עבודה(,

הכללית. האוכלוסייה בקרב והן העולים כלל בקרב הן
 העבודה לשוק כלל נכנסו לא (28%) המבוגרים המהנדסים בקרב מועסקים מהבלתי ניכר חלק ♦

והתייאשו. בעבר עבודה חיפשו 64־60 בני מהגברים רבע אבל מעלייתם,
 בקרב המקביל השיעור ממחצית פחות הוא (29%) עובדים הזוג בני שני שבהן המשפחות שיעור ♦

מועסק. אינו הזוג מבני אחד אף מהנשואים שליש בקרב הצעירים.
 את מעלה אינו הוותק קרוב. במקצוע עובדים נוספים 5%ו־ כמהנדסים, עובדים מהמועסקים 9% רק ♦

קרוב. במקצוע המועסקים אחוז לעליית מביא הוא כי אם בהנדסה, המועסקים אחוז
 של מאלה טובים פחות כמהנדסים, העובדים אלה כולל המבוגרים, המהנדסים של ההעסקה תנאי ♦

 אף מהם ורבע חודשי, בשכר מועסקים מהצעירים, 40%ל- בהשוואה מהם, 27% רק הצעירים.
מפיטורין. חוששים

 לעומת 24% - הצעירים בקרב מהשיעור בהרבה נופל המבוגרים בקרב רצוי במקצוע המועסקים שיעור ♦

 ממחצית למעלה בהתאמה. ,58% לעומת 420/0 - יותר נמוך מעבודתם המרוצים שיעור וגם ,41%
בהנדסה. לעבוד רוצים היו כמהנדסים מועסקים שאינם (57%) המבוגרים

 38%ל- )בהשוואה בבעלותם בדירה מתגוררים המבוגרים מהמהנדסים אחוזים ושישה עשרים

 משפחה. בני עם משותפת בבעלות בדירה גרים מהצעירים( 26%ל- )בהשוואה נוספים 20%ו־ מהצעירים(,
 שאינם המבוגרים המהנדסים למחצית קרוב פרטית. בשכירות מתגוררים המכריע, ברובם האחרים,
 אינה שהכנסתם העריכו המבוגרים מכלל כרבע לאומי. לביטוח המוסד מקצבאות מתפרנסים מועסקים
היום־יומיים. הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקה

 שביעות הצעירים, ממצב טוב פחות המבוגרים המהנדסים של מצבם אובייקטיביים מדדים שלפי למרות
 שהיו אמרו מהם אחוזים ותשעה שמונים מרוצים(. 51% לעומת 61%) יותר גבוהה בארץ מחייהם רצונם

 במקצועם בעבודה להיקלט )הקלושים( סיכוייהם על מראש ידעו אילו גם לעלות ההחלטה על חוזרים
בארץ.
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דיון .12
 העולים של בתעסוקה הקליטה נושא על בעקיפין, ואם ישירות אם המופקדים, הבכירים המטה אנשי כל

 זרם היחלשות עם התשעים, שנות של השנייה במחצית אליו לשאוף שיש היעד את בראיונות ציינו

 הציעו הם אולם, קרוב. במקצוע לפחות או במקצועם בעבודה כקליטה העולים, כלל לגבי העלייה,
 מבחינת יעיל ניצול - המקרו-כלכלי למישור בעיקר התייחסו חלקם זה: יעד להצבת שונים נימוקים

 של האישי הפן את יותר מדגישים וחלקם ;העולים עמם שהביאו האנושי ההון של הלאומי המשק

 בכך מתבטא הללו המרואיינים בין נוסף הבדל העלייה. משבר את שתרכך מקצועית המשכיות - העולים
 במקצועות העולים בהשמת אקטיבית גישה מחייבים בעבודה השמה על המופקדים המטה שאנשי

 נציג )למשל, בהשמה ישירות עוסקים שאינם המטה אנשי ואילו קרובים, במקצועות או ההנדסיים

השוק. כוחות באמצעות יושג זה שיעד סבורים האוצר(

במקצועם עולים מהנדסים קליטת על המקשים גורמים 12.1
 בתעסוקה מהנדסים קליטת של היעד להשגת בדרך העומדים קשיים מספר עולים המחקר ממצאי מתוך

במקצועם:

מהעולים חלק של ההנדסיים למקצועות ביקוש חוסר ♦
 מתלבטים אף בהשמה שהעוסקים תחום וארגון, כלכלה כמהנדסי עבדו מהעולים אחוזים עשר שנים

 בשנות בישראל לגביו שהביקוש מקצוע מכונות, בהנדסת התמחו 30% בכלל; הנדסי מקצוע זהו אם
 הבנייה רקע על אזרחית בהנדסה למומחים רב ביקוש נוצר לכך, בניגוד גדול. היה לא התשעים

 בעובדים. מחסור קיים עדיין מחשבים הנדסת בתחום גם הבכירים, המטה אנשי לדברי המואצת.
 להיקלט אלה בהתמחויות עולים מהנדסים של סיכוייהם הרב-משתני, הניתוח מתוך שעולה כפי ואכן,

 הנדסת כגון אחרים, הנדסיים במקצועות לעמיתיהם בהשוואה גבוהים היו קרוב במקצוע או בהנדסה
 בלתי־מבוקשת בהתמחות ראו עצמם מהמהנדסים אחוזים עשר שבעה וארגון. כלכלה והנדסת מכונות

במקצוע. קליטתם בפני העיקריים המכשולים משלושת אחד את
 נרכש שבו התחום לבין הנדסה בלימודי ההתמחות תחום בין אי-הלימה עקב מקצועי בסיווג קושי ♦

התעסוקתי הניסיון
 בהתמחות לעלייתם שקדמו השנתיים במשך לפחות עבדו העולים המהנדסים מקרב מבוטל לא שיעור
 מחשבים מהנדסי וארגון, כלכלה מהנדסי בקרב 30% בין נע זה שיעור לימודיהם. מתחום שונה

 מקצועי וסיווג אבחון על מקשה זו אי-הלימה מטלורגיה. מהנדסי בקרב 78%ל- ועד כימיה, ומהנדסי

מתאימה. בעבודה השמתו לצורך העולה של מדויק
ההנדסית ההכשרה איכות ♦

 בהתכתבות או (21%) ערב לימודי במסגרת ההנדסית השכלתם את רכשו העולים מהמהנדסים שליש

 המעסיקים עם מהראיונות יום. לימודי ממסלול יותר נמוכה ברמתם הנחשבים לימוד מסלולי (,13%)
 אינם רובם העולים. המהנדסים של המקצועית איכותם הערכת אופן לגבי בהירות חוסר עולה

 ברחבי שונים השכלה מוסדות שבין האיכות ובהבדלי השונות, הלימוד מסגרות בין בהבדלים בקיאים

 המהנדסים ברשם נעזרים ואינם התעודות, את להעריך מסוגלים אינם הם לשעבר. המועצות ברית
 העולים המהנדסים של הכשרתם איכות את להעריך המעסיקים של היכולת חוסר העבודה. במשרד
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 ברית עולי כלל של התעודות כלפי מגלים שהם הגורף האמון לחוסר הסיבות אחת להיות עשויה
 הכשרתם תואמת מידה באיזו בטוחים אינם עצמם העולים הפורמלי, להיבט מעבר לשעבר. המועצות

 אותם הכשירו לשעבר המועצות בברית שלימודיהם העריכו 35% רק בישראל: הדרישות את ההנדסית
 "במידה רק לכך אותם הכשירו לימודיהם כי סברו 34% ואילו בישראל, לעבודה רבה״ ״במידה
דעה(. להביע יכלו לא 31%) לא״ ״בכלל או מועטה״

בהנדסה מאשר יותר בניהול עיסוק ♦

 כיהנו מהם 5%כ- אגפים, כמנהלי או מחלקות כמנהלי שימשו העולים מהמהנדסים אחוזים עשרים
 בניהול עסקו העולים מחצית ראשי. מהנדס של לתפקיד הגיעו 4%ו- מעבדה, כמנהלי או מפעל כמנהלי

 הרב המקצועי הוותק בעלי בייחוד מהמהנדסים, חלק כלומר, ברובם. או עבודתם מזמן במחצית
 הבעיות עם להתמודד התקשו ואולי המובהקת, ההנדסית העבודה מן מסוימת במידה התרחקו יותר,

עבודה. למקום קבלה במבחני בפניהם שהוצגו ההנדסיות
מערביות וטכנולוגיות תמחשב חכרת בתחום חסר ♦

 במחשב השתמשו המרואיינים מכלל 22% רק בארץ. המהנדס בעבודת חיוני פן הינו במחשב השימוש
 )בני המבוגרים מבין בו. להשתמש למדו 32%ש- למרות לשעבר, המועצות בברית עבודתם במסגרת

 שיעור מגיע הצעירים בקרב ואפילו מוצאם, בארץ במחשב בעבודה מעשי באופן התנסו 18% רק (45+
 מערביות טכנולוגיות עם היכרות שחוסר עולה המחקר נתוני מתוך בלבד. 28%ל- בתחום הניסיון בעלי
 לכך מתייחסים המעסיקים שכן המעסיקים, על-ידי מאשר יותר העולים על-ידי כחיסרון נתפס אולי

 משלושת כאחד פתוחה( לשאלה )בתשובה זה גורם ציינו מהעולים אחוזים עשר חמישה כנתון.
ההנדסה. במקצוע בעבודה הקליטה בפני העיקריים המכשולים

ובאנגלית בעברית מספקת שליטת חוסר ♦

 בפני העיקריים המכשולים אחד את בעברית שליטתם בחוסר רואים מהמהנדסים שלישים שני
 כמכשול. באנגלית מספקת הבלתי- שליטתם רמת את מציינים 43%ו- במקצועם, בעבודה קליטתם

 מעסיק בפני עצמית הצגה כגון לעבודה, במיוחד הרלוונטיות במיומנויות מתמקדים בעברית הקשיים
 מקצועית ספרות וקריאת חופשי"( כמעט או חופשי "באופן זאת לעשות מסוגלים 22% )רק פוטנציאלי

 קשיים עם רק או כלל מסוגלים ש״אינם 54% לעומת חופשי״ ״באופן זאת לעשות מסוגלים 17% )רק
 בידיעת להסתפק נכונות הביעו המעסיקים בעברית. בכתיבה מתקשים מהמהנדסים שליש רבים"(.

 מעטה ששליטה ציינו ורובם וקריאה(, דיבור )מיומנויות תקשורת לצורכי מינימלית, ברמה עברית
 מהניתוח לכך, בניגוד הקריטריונים. שאר על עונה הוא אם העולה את לקלוט מהם תמנע לא בעברית

 בתפקיד להיקלט המהנדס סיכויי על המשפיע חשוב גורם היא עברית ידיעת כי עולה הרב-משתני
 מתבררת העבודה במקום העולים של התפקוד שבבדיקת לציין מעניין קרוב. במקצוע או מהנדס
 כתיבת בעת להוציא בעבורם, בעיה מהווה אינו בעברית שהשימוש מעריכים העולים :הפוכה מגמה

 בתפקוד כקושי העברית אי-ידיעת את מציינים מהמעסיקים מחצית ואילו מתקשים(, 27%) דוח
 מגלים הגיוס בשלב הפוכים. בכיוונים ציפיות שינוי של תהליך כאן שמתרחש ייתכן העולים.

 כדי תוך הזמן, במשך אולם העולים, אצל בעברית השליטה חוסר כלפי יותר רבה סובלנות המעסיקים
 מרכזי מחסום עברית באי-ידיעת רואים זאת, לעומת העולים, להם. להפריע מתחיל הדבר עבודה,

בעברית. גם איכשהו" "מסתדרים שהם לדעת נוכחים הם הזמן במשך אך לעבודה, בקבלתם
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הפעלתו בדרך ומכשולים תרומתו - המערכת סיוע 12.2
 בתכניות בעיקר מתבטא בפרט ובהנדסה בכלל בתעסוקה העולים המהנדסים לקליטת המערכת סיוע

 ותיק עובד בידי חונכות וכן ערב, השתלמויות הכשרה, במרכזי מקצועיים קורסים - מקצועית הכשרה
 )"פרויקט העסקתם למימון סיוע בהסדרי במפעל"(, )"כיתה העבודה מקום ברמת פנימיים וקורסים
עבודה. לחיפוש הדרכים על לעולים מידע ובמתן ״(45+ ״פרויקט בכירים״, מהנדסים

מקצועית הכשרה ♦

 ממשלתי, במימון - (78%) רובם שונים; מקצועיים בקורסים למדו העולים המהנדסים כמחצית

 המהנדסים מכלל 30% רק אולם, לימודיהם. בתקופת קיום דמי קיבלו (55%) ממחציתם ולמעלה
 (47%) העולים כמחצית הערכתם(. )על-פי להנדסה רלוונטיים מקצועיים בקורסים למדו העולים

 רוב על-פי העבודה, במקום לתפקידם הכשרה קיבלו קרוב במקצוע או בהנדסה אי-פעם שהועסקו
מפעליים. פנים- בקורסים ומיעוטם חונך באמצעות

 את משמעותי באופן מגבירים להנדסה רלוונטיים בקורסים לימודים כי עולה הרב-משתני מהניתוח
 הקורס תרומת את העריכו עצמם העולים קרוב. במקצוע או בהנדסה בעבודה להיקלט הסיכויים

 רמתם ובהעלאת במחשב להשתמש יכולתם בשיפור ובאנגלית, בעברית שליטתם בשיפור בעיקר

כללי. באופן המקצועית

 בקורסים דווקא )לאו בקורסים ההשתתפות על המקשים מכשולים סוגי שלושה עולים מהראיונות

:למהנדסים(
 אינם המהנדסים מכלל 58% הכשרה: ותכניות ומסגרות לזכאות הקריטריונים על במידע חוסר א(

 בקורס למדו שלא אלה רוב בקורסים; עולים להשתתפות לזכאות הקריטריונים את מכירים

השונים. ההכשרה מסלולי את מכירים אינם (70%-94%)
 מהעולים 42% ;הלימודים לטובת מקצועית בלתי עבודה לעזוב מהעולים המונעים כלכליים קשיים ב(

 לעבוד להפסיק לעצמם להרשות יכולים שאינם בכך זאת נימקו עלייתם מאז בקורס למדו שלא

בעבורם. מתאימה חלופה שיהוו ערב קורסי ושאין
 ושולל מקצועי, בקורס לימודים לשם בחירה מתוך עבודתם את העוזבים אנשים "קונס" החוק ג(

 של פוטנציאלית ליוזמה שלילי תמריץ החוק מהווה בכך יום. 90 למשך האבטלה דמי את מהם

המקורי. למקצועו לחזור במטרה המקצועיים משאביו בשיפור להשקיע העולה
 אם בין מבוגר, וגיל למדו( שלא אלה מבין 14%) בעברית מספקת לא שליטה :כגון אישיות, מגבלות ד(

(.24%) לקורס הקבלה בפני כמחסום אם ובין (10%) למידה על המקשה כגורם

בפרט ומהנדסים בכלל עולים להעסקת התמריצים לגבי המעסיקים והערכת שימוש ידע, ♦
 בסוגי ומתמקד חלקי שלהם הידע עולים. להעסקת תמריצים על משהו ידעו המעסיקים רוב

 את הכיר לא אחד אף כמעט מנהלים. שהם העבודה מקום לסוג במיוחד הרלוונטיים התמריצים

 "מהנדסים פרויקט במסגרת שניתן מהנדסים, בתפקידי עולים לקליטת היחיד הייחודי התמריץ
 קבלת להעדיף להם תגרום לא העולה שכר במימון שהשתתפות ציינו מהמעסיקים כמחצית בכירים".
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 שני לתמריץ, חשיבות מייחסים הם אין כאילו נראה שלכאורה למרות ;ותיק ישראלי על־פני עולה
 החלטת כי הוא הרושם עולים. מדענים בקליטת בעיקר שונות, בצורות בסיוע השתמשו שלישים

 וממידת העולה של ההעסקה לעלות ביחס התמריץ מגודל מושפעת בתמריץ השימוש לגבי המעסיקים
 קטנים, הנדסי תכנון משרדי כגון קטנים, מעסיקים הסיוע. בקבלת הכרוך הביורוקרטי הסרבול

 העולה את קולטים היו לא התמריץ אלמלא כי והודו גדולים, ממעסיקים יותר בתמריצים השתמשו
בעבודה.

בהנדסה עבודה לחיפוש הדרכים על מידע ♦
 קיבלו שהם ציינו העולים( המהנדסים מכלל 10%)כ־ הריאיון בעת עבודה שחיפשו מהעולים כמחצית

 עבודה לחיפוש הדרכים על התעסוקה ושירות העלייה לקליטת המשרד כגון פורמליים מארגונים מידע
 פורמליים בלתי מקורות המציינים שיעור על עולה פורמליים מידע מקורות המציינים שיעור בהנדסה.
וקרובים. כחברים

העולים המהנדסים של התעסוקתית קליטתם איכות 12.3
 המהנדסים מכלל 21% )שהם הריאיון בעת מועסקים שהיו העולים מהמהנדסים אחוזים וחמישה עשרים

 או הוראה תכנות, טכנאות, הנדסאות, כגון: קרובים, במקצועות עבדו 9% כמהנדסים, עבדו העולים(
 מועסקים האחרונה בקבוצה המכריע הרוב אחרים. במקצועות עבדו 66%ו- הטבע, במדעי מקצועות
 וטכניים חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד מועסקים 5% רק השכלתם: רמת את הולמות שאינן בעבודות

 כפועלים עובדים וכרבע מקצועיים, כפועלים עובדים מהם 44% זאת, לעומת להנדסה. קרובים שאינם
שירותים. ובעבודות במכירות בפקידות, עובדים השאר מקצועיים. בלתי

 המהנדס של סיכוייו את המגדילים הגורמים את לזהות במטרה רב-משתני ניתוח ערכנו לעיל, שצוין כפי
 משתנים )א( :יפ3משת של אשכולות שלושה נכללו בניתוח קרוב. במקצוע או במקצועו להיקלט העולה

 שהעולה מקצועיים משאבים )ב( ;מגורים ואזור בארץ ותק הריאיון, בעת גיל מין, - סוציו-דמוגרפיים
 )ג( אנגלית; וידיעת במחשב בעבודה וניסיון ידע ניהולי, ניסיון מקצועית, התמחות ־ מחו״ל עמו הביא

 ולימודי להנדסה רלוונטי בקורס לימודים עברית, ידיעת - בישראל לעולה שנוספו מקצועיים משאבים
 סיכויי על מובהק באופן עולים מהנדסים בתפקידי להיקלט גברים של שסיכוייהם עולה מהניתוח מחשב.

 על עולים 34־25 גילאי מהנדסים של סיכוייהם דומים; מקצועיים משאבים ובעלות גיל אותו בנות נשים
 בתעסוקה נקלטו מחשבים ובהנדסת אזרחית בהנדסה מומחים יותר. המבוגרים עמיתיהם סיכויי

 ידיעת סבירה, ברמה בעברית שליטה אחרות. התמחויות בעלי מאשר יותר קרוב במקצוע או במקצועם
 באופן משפיעים להנדסה הרלוונטיים מקצועיים בקורסים והשתתפות במחשב בעבודה ניסיון אנגלית,

 כנראה מתבטאת בארץ הוותק של החיובית ההשפעה בהנדסה. בעבודה להשתלב העולה סיכויי על חיובי
 שהוזכרו ובמיומנויות בשפות שליטה כגון בארץ, הנרכשים במשאבים שחל השיפור באמצעות בעיקר
 הנ״ל בתחומים ומיומנויות שידע הרי למניפולציה, ניתנים שאינם וגיל, מין של למאפיינים בניגוד לעיל.

במקצועו. לקליטה העולה המהנדס סיכויי את לקדם אפשר זו ובדרך לשיפור, ניתנים
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 אחרים, במשלחי-יד המועסקים עמיתיהם של מזה טוב מהנדסים בתפקידי המועסקים של מצבם
 מועסקים מהם שלישים שני להנדסה. קרובים במקצועות המועסקים של מזה גם מסוימות ומבחינות

 במידה עולה הממוצע החודשי שכרם ;אחרים במשלחי-יד מהעובדים בלבד לרבע בהשוואה חודשי בשכר
 ממלאים מהם רבע אחר; במקצוע המועסקים שכר על ובוודאי קרוב במקצוע המועסקים שכר על ניכרת

 בהשוואה מעבודתם מרוצים 87% אחרים; במקצועות מהמועסקים 18%ל- בהשוואה ניהול תפקידי
 והם יציבה תעסוקתם ;אחר במקצוע מהמועסקים 45%ול- קרוב במקצוע המועסקים מעמיתיהם 62%ל-

 על מדווחים מהם 9% רק ;מהאחרים 74%ל- בהשוואה דירה רכשו מהם 81% ;מפיטורין חוששים פחות
 במקצועות מהמועסקים 19%ל־ בהשוואה הצרכים( לרוב מספיקה שאינה )הכנסה כלכלית מצוקה

 52%ל- בהשוואה שחלפה השנה במשך השתפר הכלכלי שמצבם מעריכים מהם 68%ו־ אחרים;

אחר. במקצוע מהמועסקים

כמהנדסים המועסקים העולים של התפקוד הערכת 12.4
 באשר העולים של העצמיות להערכותיהם דומות בעבודה העולים תפקוד לגבי המעסיקים הערכות
 לעומת ארוכות. שעות ולעבוד ללמוד נכונות חריצות, לעבודה, מחויבות - שלהם המוטיבציוניות לתכונות

 מיעוטם רק המעסיקים. של מזו יותר חיובית אחרים בהיבטים עצמם לגבי העולים של תפיסתם זאת,
 לעומת חדשות, עבודה לשיטות ולהסתגל אחרות ובטכנולוגיות במחשב להשתמש קושי להם שיש סבורים

 :בעברית לשליטה בנוגע הם ביותר הבולטים ההערכות הבדלי כחסרונות. אלה קשיים שציינו המעסיקים
 בכך רואים המעסיקים ואילו בעבורם, בעיה מהווה העבודה במסגרת בעברית השימוש אין העולים לדעת
 נראה הלמידה. את מעכב ואף ותיקים( וישראלים )עולים מעורב בצוות העבודה על המקשה גורם

 העבודה במקום ההשתלבות תהליך בהמשך גם אלא לעבודה הקבלה בשלב רק לא חשיבות שלעברית
 ומתכוונים שקלטו העולים מן רצון שביעות מביעים המעסיקים זאת, כל למרות בשיפורה. להשקיע ונחוץ

לצורכיהם. בהתאם נוספים עולים ולקלוט להמשיך

מקצועית ניידות 12.5
 של סיכוייהם ומהם במקצועם, להתמיד כמהנדסים שהועסקו עולים מהנדסים של סיכוייהם מהם

 לשאלה נתייחס להלן הזמן? במשך המקורי במקצועם להשתלב מהנדסה שונים במשלחי-יד המועסקים

מישורים. בשני

המציאות! לגבי העולים המהנדסים של התעסוקתית מההיסטוריה ללמוד ניתן מה א.
 להיקלט העולה המהנדס סיכויי לגבי המכריעות השנים הן העלייה לאחר הראשונות שהשנתיים נראה

 היו 95% כי מתברר לעלייתה, הראשונות בשנתיים בהנדסה שהועסקה הקבוצה בבדיקת במקצועו.
 שבשנתיים הקבוצה מתוך רצופים. חודשים שלושה במשך לפחות מכן לאחר גם זה במקצוע מועסקים

 בהתחלה שעבדו אלה מבין אך להנדסה; לעבור 18% הצליחו להנדסה, קרוב במקצוע עבדו הראשונות
 בתקופה כלל עבדו שלא אלה מבין זאת, לעומת המקורי. למקצועם לחזור הצליחו 9% רק אחר, במקצוע

 היקפה כי התברר שנים שלוש לאחר הניידות בבדיקת יותר. מאוחר בהנדסה עבדו 15% הראשונה,
 בקרב קיימת והיא מוגבל, הוא להנדסה הניידות שהיקף לומר ניתן זה מהיבט הכול, בסך יותר. מצומצם

 10%ו־ להנדסה, קרוב ממקצוע עברו בהתאמה ,12% לעומת 22% ־ נשים בקרב מאשר יותר הרבה גברים
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 אפשרויות קיימות מהמעסיקים חלק לדעת בהנדסה. לעבודה אחר ממקצוע עברו בהתאמה ,8% לעומת
 זה על עדיף שלהם שהפוטנציאל מאחר במקצועם. נקלטו שלא עולים למהנדסים הייצור בתחום קידום

 ומנהלי צוותים ראשי לתפקידי להתקדם יוכלו הם מקבילים, בתפקידים המועסקים הישראלים של

ניהול. תפקידי ממלאים להנדסה קרוב ואינו הנדסי שאינו במקצוע מהמועסקים 18% ואכן, עבודה.

 שאולי במהלך להשקיע שלהם המוטיבציה רמת ומהי למקצועם העולים של המחויבות מידת מהי ב.
ן בהנדסה בתעסוקה לקליטתם יביא

 למקצוע לחזור ולרצון מקצועית אינדיקציות'למחויבות מספר קיימות ובעמדותיהם העולים בהתנהגות

 אחר. למקצוע והסתגלות התפשרות על המעידות הנשים, אצל בייחוד אחרות, אינדיקציות בצד המקורי,
 במידת שינויים משקפות שהן וייתכן בתעסוקה, הקליטה בתהליך שונים משלבים לקוחות האינדיקציות

המציאות. לקשיי מהסתגלות כתוצאה המקצועית המחויבות

ההנדסה למקצוע מחויבות על המעידות אינדיקציות
 מחויבים בהנדסה )העוסקים המהנדסים בפנקס נרשמו 75% מהנדסים: לארגוני פורמלית הצטרפות ♦

 58% וולונטריים(; )ארגונים המהנדסים בלשכת ו/או המהנדסים בהסתדרות חברים גם 21%ו־ לכך(
אחד. מגוף ליותר משתייכים 19%ו־ אחת, במסגרת לפחות רשומים

 היו 10% ־ הריאיון בזמן פעיל באופן עבודה חיפשו העולים מהמהנדסים 14% בהנדסה: עבודה חיפוש ♦

 משרה חיפשו מהמחפשים 60%מ- למעלה מובטלים. היו 4%ו- אחרת, עבודה וחיפשו מועסקים
 מעריכים שהם אלא במקצוע, מעוניינים שאינם משום לא זה אין בהנדסה חיפשו שלא אלה בהנדסה.

בהנדסה. עבודה למצוא סיכויים להם אין כי
 23% היפותטית, לשאלה בתשובה בהנדסה: עדכון בקורס לימודים לצורך עבודה מקום לעזוב נכונות ♦

 את לעזוב נכונותם על שכן"( )"בטוח בוודאות הצהירו במקצועם עבדו שלא העולים מהמהנדסים
 בטוחים"(. כך כל )"לא כזו אפשרות שללו לא 27%ו- להנדסה, עדכון בקורס לימודים לצורך עבודתם
 לתחום מחוץ המועסקים אצל יותר גבוהה למקצוע לחזור בניסיון ולהשקיע סיכון לקחת הנכונות
בהתאמה. ,11% לעומת 25% - קרוב במקצוע המועסקים אצל מאשר ההנדסה

 כצפוי, בהנדסה: תעסוקה לבין מהעבודה רצון ושביעות רצוי במקצוע העבודה תפיסת בין קשר ♦
 המועסקים בקרב נמצא להם רצוי במקצוע עובדים שלדבריהם עולים של ביותר הגבוה השיעור
.87% - מעבודתם המרוצים של ביותר הגבוה השיעור גם וכך ,83% - בהנדסה

 השפעה בהנדסה לתעסוקה בהנדסה: תעסוקה לבין בארץ ממצבם כללית רצון שביעות בין קשר ♦
 בעלות כגון: נוספים, קליטה משתני על מפקחים כאשר הכללית, הרצון שביעות על מובהקת חיובית

ותיקים. ישראלים עם חברתיים וקשרים סבירה הכנסה דירה, על

התפשרות על המעידות אינדיקציות
 קרוב במקצוע המועסקים בקרב ההנדסה: בתחום שלא במקצועות גם מהעבודה רצון שביעות ♦

 בקרב אפילו מעבודתם. מרוצים 62%ו- רצוי במקצוע כעבודה זאת תופסים (49%) כמחצית להנדסה
 על-פי רצוי. כמקצוע אותו מגדירים 24% שרק למרות מרוצים, 45% - אחר במקצוע המועסקים

 (57%) העולים מהמהנדסים ניכר שחלק נראה מסוימת( במידה בעייתי )שהוא הרטרוספקטיבי דיווחם
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 שהזדמנויות נוכחו הם המציאות עם במפגש בארץ. במקצועם לעבוד ציפו לא עלייתם בטרם עוד
המקצוע. על לוותר מהם לחלק כנראה הוביל זה שציפו. ממה טובות פחות עוד בכלל התעסוקה

 בקורסים, ללמוד מגברים יותר נוטות שהן למרות נשים, נשים: אצל יותר חלשה מקצועית מחויבות ♦

 הגיל בקבוצת מהלומדים 56% לעומת 47% להנדסה: רלוונטיים בקורסים מהם פחות השתתפו

 הרצון ושביעות כרצוי המקצוע תפיסת .44-35 גילאי בקרב מהלומדים 75% לעומת 55%ו־ ,34-25
 אחוזים ותשעה ששים בהנדסה. לעבודה הגברים אצל מאשר פחות קשורות הנשים אצל מעבודה

 בלבד 38%ל- )בהשוואה רצוי במקצוע כעבודה זאת תופסות להנדסה קרוב במקצוע מהמועסקות

 לשיעור כמעט זהה להנדסה קרוב במקצוע המועסקות בקרב מעבודתן המרוצות שיעור ;מהגברים(
 המועסקות בקרב רק לורד והוא בהתאמה(, ,84%ו- 88%) כמהנדסות המועסקות בקרב המרוצות

 המועסקים בין הם רצון בשביעות ההבדלים הגברים אצל לעומתן, (.46%) אחרים במשלחי-יד
 שלתעסוקה נמצא הנשים אצל גם אמנם, בהתאמה(. ,44%ו- 47%) השאר כל לבין (89%) כמהנדסים

 שהן עולה נוספת מבדיקה אך הכללי, ממצבן הרצון שביעות על מובהקת חיובית השפעה בהנדסה
 הכנסה בעלת תעסוקה להן שמובטחת בתנאי בהנדסה, לתעסוקה מגברים חשיבות פחות מייחסות

ועניין. קידום סיכויי סבירה,

סיכום 12.6
 כמהנדסים מועסקים מהם 21% רק בלבד: חלקית היא במקצועם העולים המהנדסים של השתלבותם

 קרוב, במקצוע נוספים 8%ו- בניין(, וקבלנות בנייה תכנון בתחומים עסקים שהקימו אחד אחוז )כולל
 קרוב :השכלתם את ההולמות בעבודות מועסקים אינם המכריע ברובם השאר והנדסאות. תכנות כגון

 תעסוקתם מאפייני בסיס על מקצועיים. בלתי כפועלים - ורבע מקצועיים כפועלים מועסקים למחציתם
 שלישים שני אך יציבות, הן התעסוקות אמנם חלופיות. קריירות בפיתוח כאן שמדובר לומר קשה

 לעמדות הגיעו מחמישית פחות שונות(, סוציאליות הטבות ללא )כלומר, יומי או שעתי בסיס על מועסקים
 שימשיך תהליך של תחילתו שזוהי ייתכן בעבודתם. שקודמו מרגישים משליש למעלה מעט ורק ניהול,

 משקפת להנדסה קשר חסרי במקצועות מהמועסקים למחצית קרוב של הרצון שביעות בעתיד. ויתפתח

המציאות. עם השלמה כנראה

 הכנסתם דירה; רכשו 73%ש- לציין אפשר החיובי בצד מעורבים. האינדיקטורים אחרים חיים בתחומי
 ילדים להם שיש מהמהנדסים 71% ;לחלקם או שלהם השוטפים הקיום צורכי לכל מספיקה 80% של

 מהחינוך מרוצים 43% שרק למרות ילדיהם, של החברתית מהשתלבותם מרוצים ספר בית בגיל
 מרוצים בלבד 50%ו- כלפיהם, הישראלים מיחס מרוצים כמחצית רק אולם, בארץ. מקבלים שילדיהם

 על חוזרים היו 84% - לישראל לעלות החלטתם על מתחרטים הם אין הכול בסך בארץ. הכללי ממצבם

זו. החלטה

 הבחינה מן הצעירים עמיתיהם של מזה טוב פחות ,64-55 בני בהיותם לארץ שעלו המהנדסים של מצבם
 קרוב, במקצוע או בהנדסה עובדים מהמועסקים 14% שרק כלשהי, בעבודה מועסקים כמחציתם שרק

נמוך, עובדים הזוג בני שבהן.שני המשפחות שיעור הזמן; עם משמעותית במידה משתפר אינו ושהמצב
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 למרות אחרים. חיים בתחומי גם טוב פחות מצבם הצעירים. של מאלה טובים פחות ההעסקה ותנאי
לישראל. לעלות החלטתם עם שלמים 84%ו- בארץ הכללי ממצבם רצון שבעי (61%) רובם זאת,

 עבודה סבירה, הכנסה רמת דירה, על בעלות כגון: אובייקטיביים, שתנאים עולה הרב-משתני הניתוח מן

 עם יחד בארץ. מהחיים העולים של רצונם שביעות על משפיעים ותיקים, ישראלים עם וקשרים במקצוע
 באופן הן הרצון שביעות על משפיעה שהיא מאחר במיוחד רבה חשיבות נודעת במקצוע לעבודה זאת,

 על מקלה ההכנסה, רמת להעלאת תורמת היא האחרים. המשתנים על השפעתה באמצעות והן ישיר
חברתיים. קשרים לפיתוח תנאים ויוצרת הדירה רכישת

 ישנה :במקצועם נקלטו שלא המהנדסים בקרב מוצה שלא תעסוקתי פוטנציאל עדיין שקיים נראה
 במקצועם. עובדים ואינם להנדסה רלוונטיים בקורסים שהוכשרו עולים( 8,000מ- )למעלה ניכרת קבוצה

 ומוכנים במקצועם לעבוד שאיפתם על ויתרו לא בהנדסה מועסקים שאינם מהמהנדסים כמחצית כן, כמו
 גבוה אחוז הנשים שמבין בעוד הגברים, בקרב בולט הדבר זו. שאיפה למימוש מעשיים צעדים לעשות

למקצוע. החזרה על ויתרו כבר יותר

 אפשרות מתן )א( מרכזיים: אפיקים בשני המהנדסים של התעסוקתית השתלבותם את לקדם ניתן
 ובאנגלית, בעברית שליטתם שיפור של בדרך התערבות ־ להכשרה במסגרות ללמוד בכך למעוניינים

 המועסקים של (upgrading) שדרוג )ב( ההנדסיות. מיומנויותיהם ועדכון במחשבים שלהם הידע הגברת

 טוב לנצל יהיה ניתן זו בדרך עבודתם. במקומות בעבורם קידום מסלולי ויצירת יותר נמוכים בתפקידים
בכלל. בארץ ומחייהם מהעבודה רצונם שביעות את ולהגביר העולים של האנושי ההון את יותר
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מהקבוצות( הנגזרים )באחוזים
בארץ העבודה בשוק מצבם לפי עלייתם, לפני לשעבר המועצות בברית שעבדו עולים מהנדסים נספח:

מועסקים
מועסקים לא אחר במקצועבארץ תעסוקתי מצב קרוב במקצוע בהנדסה

54 8 23 15 סה״כ

מתוכם:"
23 50 84 - רצוי במקצוע עובדים

13 16 5 26 עבודה מחפשים

62 93 100 67 בהנדסה עבודה מחפשים :מהם
קטגוריה כל של 100% מתוך הם האחוזים *
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Conclusion
Immigrant engineers below age 55 have succeeded only partially in finding work in their profession: 
only 21% of them are employed as engineers (including 1% who established businesses in areas 
such as construction planning and contracting), and an additional 8% are employed in a related 
profession, such as programming or practical engineering. Most of the rest are not employed in jobs 
appropriate to their education: nearly half are employed as skilled laborers, and a quarter as 
unskilled laborers. Based on these job characteristics, it cannot be said that they have developed 
“alternative careers.” Their jobs are stable, but two-thirds are employed on an hourly or daily basis 
(i.e., without social benefits), less than a fifth have reached managerial positions, and only a little 
over a third report that they have been promoted in their place of work. The fact that over half of 
those who are employed in non-engineering jobs are satisfied is probably an indication that they 
have come to terms with their situation.

In other aspects of life, the indicators are mixed. On the positive side, 73% have bought an 
apartment; the income of 80% is sufficient for all or some of their daily needs; 71% of the engineers 
with school-age children are satisfied with their children’s social integration, although only 43% are 
satisfied with the education that their children receive in Israel. However, only half are satisfied 
with the way they are treated by non-immigrant Israelis, and only 50% are satisfied with their 
economic situation. On the whole, they do not regret their decision to immigrate to Israel - 84% 
would choose to do so again.

The situation of engineers who immigrated at the ages of 55-64 is less favorable that that of their 
younger colleagues. Nevertheless, the majority (61%) are satisfied with their overall situation in 
Israel, and 84% are happy with their decision to immigrate.

The multivariate analysis reveals that objective conditions - such as ownership of an apartment, 
reasonable income, employment in engineering and connections with non-immigrant Israelis - affect 
the immigrants’ satisfaction with life in Israel. However, working in engineering is of particular 
importance, since it affects satisfaction both directly and indirectly, through its effect on the other 
variables. It contributes to raising the income level, makes it easier to purchase an apartment, and 
creates conditions that are conducive to the development of social connections.

It appears that there is still untapped employment potential among those engineers who have not 
found work in their profession: there is a considerable group (over 8,000 immigrants) who were 
trained in courses relevant to engineering and yet are not working in their profession. Furthermore, 
about half the engineers not employed as engineers have not given up on their ambition to work in 
their profession, and are prepared to take practical steps to realize this ambition. This is particularly 
noticeable among the men, while among the women a higher percent have already given up on ever 
returning to their profession.

The engineers’ integration into employment can be promoted in two principal ways:
a) Providing the option for those interested in training - intervention through improving their 
Hebrew and English skills, enhancing their computer literacy and updating their engineering skills;
b) Upgrading of those employed in lower positions and creating advancement tracks for them in 
their places of employment. In this way it will be possible to better utilize the human potential of 
these immigrants, and to increase their satisfaction with work and with life in Israel in general. 
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perception of their job as a desirable one, was less associated with working in the field of 
engineering than among men. Sixty-nine percent of the women working in a related profession 
perceived their job as desirable (compared to 38% of the men); the percentage of those satisfied 
with their job among women employed in related professions was almost identical to the 
percentage of those satisfied among women working as engineers (88% and 84%, respectively), 
and declined only among those employed in other professions (46%). Among the men, the 
differences in satisfaction were between those employed as engineers (89%) and all the rest (47% 
and 44%, respectively). Although among the women, too, working as an engineer had a 
statistically significant positive effect on their satisfaction with their general situation, an 
additional examination revealed that they placed less importance than the men on being 
employed as engineers, as long as they were ensured a job with a reasonable income, chances of 
promotion, and interest.

Employment Absorption of Engineers who Immigrated at the Age of 55-64
Older engineers were very anxious to work in their profession, or even to work at all, but their 
employment situation was less favorable than that of their younger colleagues, in several respects:
♦ About half - 57% - were part of the work force - 54% had some type of employment, and another 

3% were looking for work. Their work force participation rate was higher than that of the general 
population of immigrants of those ages (53%), and similar to the percentage among 
non-immigrant Israelis (Lithwick et al., forthcoming).

♦ A considerable proportion of the unemployed in this group (28%) did not enter the job market 
since coming to Israel (i.e., they never even looked for a job). However, a quarter of the men 
aged 60-64 did try to find a job, but were discouraged - in other words, many were interested in 
working.

♦ The percentage of families where both partners were employed (29%) was less than half the 
comparable rate among the younger immigrants. Moreover, among a third of the married 
couples, neither husband nor wife was employed.

♦ Only 9% of those employed were working as engineers, and an additional 5% were employed in 
a related profession. Length of time in Israel did not raise the percentage of those working as 
engineers, although it did increase the percentage of those employed in related professions. Only 
a quarter of them (compared to 41 % of the younger engineers) perceived the profession in which 
they were employed as a desirable profession, and a considerable percentage had not given up 
their wish to work as engineers.

♦ The employment conditions of the older engineers, including those working in engineering, were 
less favorable than those of their younger colleagues. Only 27% of them received a monthly 
salary, compared to 40% of the younger engineers, and a quarter said they were concerned about 
being fired.
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b) How committed are the immigrants to their profession and how motivated are they to invest in a 
process which might help them to find work in engineering?

The immigrants’ behavior and attitudes indicate a certain commitment to engineering and a wish to 
return to that profession, alongside other indications, especially among women, that point to a 
willingness to compromise and adapt to a different occupation. These indications are related to 
various stages in the employment absorption process and may reflect changes in the extent of 
professional commitment which occur as a result of coming to terms with reality.

Indications of commitment to engineering:
♦ Formally joining engineering organizations: 75% registered in the engineering registry (anyone 

practicing engineering must register), 21% were members of the Engineers Union and/or the 
Engineers Bureau (which are voluntary organizations).

♦ Looking for work in engineering: 14% of the immigrant engineers were actively looking for 
work in engineering at the time of the interview - 10% were employed and looking for another 
job, and 4% were unemployed. Over 60% of those looking for a job were seeking a position in 
engineering. Those who were not looking for a job in engineering said it was not because they 
were not interested in the profession, but because they felt they had no chance of finding work in 
engineering.

♦ Willingness to leave their current employment for studies in an engineering refresher course: In 
response to a hypothetical question, 23% of the immigrant engineers not working in their 
profession definitely indicated (“absolutely yes”) their willingness to leave their job in order to 
participate in an engineering refresher course, while 27% did not rule out such a possibility (“not 
so sure”). The willingness to take a chance and invest in an attempt to get back to engineering 
was higher among those employed in a job outside engineering that among those employed in a 
related profession - 25% as opposed to 11%, respectively.

♦ Association between being employed in engineering and general satisfaction with their situation 
in Israel: Working in engineering had a significantly stronger positive effect on overall 
satisfaction, than did owning an apartment, adequate income, and social ties with non-immigrant 
Israelis.

Indications of willingness to compromise:
♦ Job satisfaction and the perception of working in a desired profession: As expected, the highest 

percentage of immigrants who said they were employed in the profession they wanted was found 
among those employed as engineers — 83%; they also had the highest percentage of those who 
were satisfied with their job — 87%. Among those employed in related professions, about half 
(49%) perceived their job as desirable, and 62% were satisfied with their job. Even among those 
employed in non-engineering jobs -- 45% were satisfied, despite the fact that only 24% said that 
their job was “desirable”. According to their retrospective report (which is slightly problematic), 
it appears that prior to their immigration, many of the immigrant engineers (57%) did not expect 
to work in their profession in Israel. Having become familiar with the situation in Israel, they 
realized that job opportunities were even less promising than they expected, which apparently led 
some of them to give up on working in their profession.

♦ Weaker professional commitment among women: Despite the fact that they tended to participate 
in courses more than men, women participated less than men in courses relevant to engineering: 
47% versus 56%, respectively, among those aged 25-34 who took courses, and 55% versus 75%, 
respectively, among those aged 35-44 who took courses. Job satisfaction among women, and 
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were satisfied with their work compared to 62% of those employed in related professions and 45% 
of those employed in other professions; their employment was stable and they were less concerned 
about being fired; 81% had bought an apartment compared to 74% of the others; only 9% of them 
reported financial hardship (income insufficient for most needs) compared to 19% of those 
employed in other professions; and 68% of them estimated that their financial situation had 
improved during the past year, compared to 52% of those employed in other professions.

Assessment of the Job Performance of Immigrants Employed as Engineers
This issue was examined both from the perspective of the immigrants and from the perspective of 
the employers, although the aspects examined were not exactly the same. Employers praised their 
immigrant employees’ theoretical knowledge while citing their lack of familiarity with computers 
and advanced technologies. They positively assessed the immigrants’ high work ethic, dedication, 
eagerness to learn, and willingness to work long hours and compromise on salary demands. 
However, they also cited the following limitations: lack of initiative, difficulty working under time 
pressure — meeting deadlines, coping with unfamiliar situations, and a tendency to focus on details 
rather than on essentials. Despite these disadvantages, all of the employers expressed satisfaction 
with the engineers they had hired.

The immigrants’ self-assessment of their job performance was more positive. The only notable 
difficulty they cited was trouble with terminology in English (28%), and, to a lesser extent, use of 
the computer (16%). According to the immigrants, the use of Hebrew in the workplace, with the 
exception of writing a report, did not pose a problem.

Job Mobility
What are the chances of immigrant engineers who were initially hired as engineers to stay in the 
profession, and what are the chances of those not initially hired as engineers to eventually find work 
in the profession? This question will be examined from two perspectives:

a) What can be learned from the immigrant engineers’ employment history?
It appears that the first two years following immigration are crucial to the immigrant engineers’ 
chances of finding work in their profession. An examination of the group who worked as engineers 
during the first two years after immigration revealed that 95% continued to be employed in the 
profession for at least three more consecutive months. Of the group who worked in related 
professions during the first two years, 18% managed to transfer to engineering; but of those who 
first worked in an unrelated profession, only 9% managed to return to engineering. On the other 
hand, of those who did not work at all during this initial period, 15% worked in engineering at a 
later date. An examination of the extent of job mobility after three years indicated that it was very 
limited and, in general, much greater among men than among women — 22% of men versus 12% of 
women transferred from a related profession, and 10% versus 8%, respectively, transferred from 
some other job to an engineering job. Some of the employers were of the opinion that there are 
advancement opportunities in the area of production for immigrant engineers who had not found 
work in their profession. Since they are perceived as having a greater potential than Israelis 
employed in similar jobs, they could advance to the positions of team head and work manager. 
Indeed, 18% of those employed in jobs which were neither engineering jobs nor related jobs were in 
management positions.



• Information on ways to search for a job in engineering:
About half of the immigrants who were looking for work at the time of the interview (about 10% of 
all the immigrant engineers) reported that they had received information from some formal 
organization such as the Ministry of Immigrant Absorption and the Employment Service regarding 
ways to search for a job in engineering. The percentage of those who indicated formal sources of 
information was higher than the percentage of those who mentioned informal sources, such as 
friends and relatives.

The Quality of the Immigrant Engineers9 Employment Absorption
Twenty-five percent of the immigrant engineers who were employed at the time of the interview 
(representing 21% of all the immigrant engineers) were employed as engineers; 9% were employed 
in related professions, such as practical engineers, technicians, programmers, teachers of natural 
science professions; and 66% were otherwise employed. The large majority of the last group were 
employed in jobs not compatible with their education: only 5% were employed in academic, 
professional or technical jobs not related to engineering. On the other hand, 44% were working as 
skilled laborers, and about a quarter as unskilled laborers. The rest were employed as clerks, 
salespersons, and service staff.

< Factors enhancing the chances for immigrant engineers to work in engineering or a related 
profession:

As mentioned above, we carried out a multivariate analysis in order to identify those factors which 
increase the immigrant engineer’s chances of working in his profession or in a related profession. 
The analysis included three clusters of variables: (a) socio-demographic variables ־ gender, age at 
time of interview, length of time in Israel and area of residence; (b) professional resources acquired 
prior to immigration - specialization, managerial experience, knowledge and experience in computer 
work, and proficiency in English; (c ) professional resources acquired in Israel - proficiency in 
Hebrew, studies in a relevant engineering course, and computer studies. The analysis revealed that 
the men’s chances of finding work as engineers are significantly higher than those of women the 
same age with similar professional resources; that the chances of engineers aged 25-34 are higher 
than those of their older colleagues; that specialists in civil or computer engineering find 
employment in their profession or in a related profession more than engineers with other specialties. 
Adequate command of Hebrew, proficiency in English, experience with computers and participation 
in relevant courses in engineering have a positive effect on the immigrant’s chances of finding work 
in engineering. The positive effect of length of time in Israel is reflected mainly in the improvement 
of resources acquired in Israel, such as language proficiency and the above-mentioned skills. In 
contract to the characteristics of gender and age, which cannot be manipulated, knowledge and skill 
in the above areas can be improved and thus help improve the immigrant engineer’s chances of 
finding work in his profession.

4 Parameters of the quality of the immigrant engineers ’ employment:
The situation of those employed as engineers was better than that of their colleagues who were 
employed in other professions, and in some respects better than that of engineers employed in 
related professions. Two-thirds were employed on the basis of a monthly salary, compared to only a 
quarter of those in other professions; their average monthly wage was considerably higher than that 
of those employed in related professions, and decidedly higher than that of those in other 
professions; 25% filled a managerial position, compared to 18% of those in other professions; 87% 
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• Professional training:
About half the immigrant engineers attended professional training courses, mostly (78%) funded by 
the government. Over half (55%) received a subsistence allowance during their studies. However, 
only 30% studied in professional courses which, in their opinion, were relevant to engineering. 
About half (47%) of the immigrants who had ever had a job in engineering or a related profession 
were trained on the job at their first place of employment — most through mentoring, and a minority 
in on-site courses.

The multivariate analysis reveals that having studied in a course relevant to engineering 
significantly increased the immigrant’s chances of finding work in engineering or a related 
profession. According to the immigrants, the course contributed to improving their Hebrew and 
English skills, improving their ability to use the computer, and raising their professional level in 
general.

During the interviews, three types of obstacles to participation in courses (not necessarily 
engineering courses) were noted: - •־
a) Lack of information on eligibility criteria and on training frameworks and programs: 58% of all 

the engineers were unfamiliar with the eligibility criteria for participating in a course; most of 
those who did not participate in a course (70%-94%) were not familiar with the different training 
tracks.

b) Financial difficulties which prevent the immigrants from leaving unskilled jobs in order to study: 
42% of those who had not studied in a course since their immigration said it was because they 
could not afford to stop working (the law “penalizes” them for quitting a job for the purpose of 
training) and that there are no night courses that would be a suitable alternative.

c) Personal limitations, such as insufficient command of Hebrew (cited by 14% of those who had 
not attended a course) and old age, which was mentioned either as an obstacle to learning (10%) 
or as an obstacle to being accepted to the course (24%).

* Incentives for employing immigrants in general and engineers in particular - knowledge, 
utilization, and employers ’ assessment:

Most of the employers had some knowledge of incentives for hiring immigrants. Their knowledge 
was usually partial and focused on the types of incentives which were relevant to their type of work 
place. Almost none knew of the only special incentive for absorbing immigrants in engineering jobs, 
given in the framework of the “Senior Engineers” project. About half the employers indicated that 
government underwriting of part of the immigrant’s salary would not induce them to prefer an 
immigrant over a non-immigrant Israeli; although it appears they attached no importance to these 
incentives, two-thirds did use them in various ways, in particular for the absorption of immigrant 
scientists. It seems that the employers’ decisions regarding use of the incentive was affected by the 
size of the incentive in relation to the cost of employing the immigrant, as well as the amount of 
bureaucratic red tape involved in receiving the incentive. Small employers, such as small 
engineering offices, used the incentives more than large employers, and admitted that had it not 
been for the incentive, they would not have hired the immigrant.
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4 Lack of familiarity with computers and Western technologies:
In Israel, using a computer is an essential part of an engineer’s job. Only 22% of all the respondents 
had used a computer in their job in the former Soviet Union, although 32% had learned how to use 
one. Among the older engineers (aged 45+), only 18% had any practical experience with the 
computer in their country of origin, and even among the younger engineers, only 28% had any 
previous work experience with the computer. The findings indicate that the immigrants’ lack of 
familiarity with Western technologies may be perceived as a deficiency more by the immigrants 
than by the employers, since the employers assume engineers are “computer literate” and hence it is 
the immigrants’ task to improve their computer literacy; In answer to an open-ended question, 15% 
of the immigrants indicated this as one of the three main obstacles to finding work in engineering.

4 Lack of proficiency in Hebrew and English:
Two-thirds of the engineers perceived their lack of Hebrew proficiency as one of the main obstacles 
to finding work in their profession, and 43% indicated an insufficient command of English as an 
obstacle. Difficulties in Hebrew were related particularly to job-related skills, such as the ability to 
conduct a job interview (only 22% were able to do so “freely or almost freely”) and to read 
professional literature (only 17% were able to do so “almost freely” as opposed to 54% who were 
“not able at all” or “only with great difficulty”). A third of the engineers had difficulty writing in 
Hebrew. The employers expressed their willingness to make do with only a minimal level of 
Hebrew, sufficient for purposes of communication (speaking and reading skills), and most declared 
that a poor command of Hebrew would not prevent them from hiring immigrants if they met all the 
other criteria. On the other hand, the multivariate analysis indicates that Hebrew proficiency is an 
important factor and affects an engineer’s chances of finding work as an engineer or in some related 
profession. Interestingly, an examination of the immigrants’ performance in the work place reveals 
an opposite trend: the immigrants are of the opinion that the use of Hebrew is not a problem for 
them, except when they need to write a report (27% have difficulty), while half of the employers 
said that a poor command of Hebrew constituted a problem in the immigrants’ performance on the 
job. This may be due to a process of a reversal of expectations: During the recruitment stage, 
employers exhibit more tolerance toward lack of Hebrew proficiency, but with time, and during 
work, this begins to bother them. The immigrants, on the other hand, see the lack of Hebrew 
proficiency as a major obstacle to being hired, but with time they see that they can “manage 
somehow,” even in Hebrew.

The Contribution of Government Assistance, and Obstacles to its Implementation 
Government assistance for the absorption of immigrant engineers in employment in general, and 
engineering in particular, primarily takes the form of professional training programs - courses 
offered in training centers, night classes, retraining by a non-immigrant engineer, on-site training 
courses (“Classroom at the Factory”), financial assistance to subsidize salaries (“Senior Engineers 
Project,” “Project 45+”), and provision of information to immigrants on how to find a job.
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Obstacles to the Absorption of Immigrant Engineers in their Profession
The findings of the study indicate that there are several factors which are deterrent to the absorption 
of immigrant engineers in their profession:

4 Lack of demand for the engineering skills of some of the immigrants:
Twelve percent of the engineers worked as economic -- organizational engineers; placement 
personnel are doubtful whether this can even be considered an area of engineering. Thirty percent 
specialized in mechanical engineering, a profession for which demand has been low in Israel in the 
nineties. On the other hand, demand has been high for civil engineers because of the extensive 
construction taking place. Senior officials report that in the area of computer engineering as well, 
there is still a shortage of manpower. Indeed, as a multivariate analysis shows, immigrants with 
these engineering specialties have a better chance of finding employment as engineers or in some 
related profession than do their colleagues in mechanical engineering or economic and 
organizational engineering. Seventeen percent of the engineers themselves regarded specialties not 
in demand as one of the three main obstacles to finding an engineering job.

# Difficulty in professional classification because the engineering specialty studied differs from the 
area in ■which they worked:

A significant percentage of the immigrant engineers worked for at least two years preceding their 
immigration in a specialty which was different than their area of studies. This percentage ranges 
from 30% among economic and organizational engineers, computer engineers and chemical 
engineers, to 78% among metallurgical engineers. This inconsistency makes it difficult to arrive at a 
precise professional classification of the immigrants for the purpose of job placement.

4 The quality of engineering training:
A third of the immigrant engineers completed their engineering education in night schools (21%) or 
through correspondence courses (13%), which are considered lower level studies than day schools. 
In interviews, employers said they did not know how to evaluate the quality of the immigrant 
engineer’s professional training. Most of the employers were unfamiliar with the differences in the 
course offerings and quality of the various educational frameworks and institutions in the former 
Soviet Union. They could not evaluate the diplomas, and did not turn for help to the Engineers 
Registrar in the Ministry of Labor. The employers’ inability to evaluate the quality of the engineers’ 
training may be one of the reasons for the total lack of trust which they exhibit toward the diplomas 
of all immigrants from the former Soviet Union. In addition, the immigrants themselves are unsure 
to what extent their training in engineering meets the requirements in Israel: Only 35% were of the 
opinion that their studies in the former Soviet Union prepared them “to a great extent” for work in 
Israel, while 34% thought that they were prepared only “to a small extent” or “not at all.” 
(Thirty-one percent did not know.)

+ More experience in management than in engineering:
Twenty percent of the immigrant engineers worked as department or division managers, and 5% 
were directors of factories or laboratories. Four percent attained the position of chief engineer. Half 
of the immigrants spent half or most of their time doing managerial work. In other words, some of 
the engineers, and particularly those with the most professional experience, had lost contact, to a 
certain extent, with pure engineering work, and perhaps found it difficult to answer the engineering 
problems on the tests given to them by potential employers.
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Abstract
By the end of 1998, some 82,000 immigrants from the former Soviet Union who declared their 
occupation to be engineering had joined Israel’s existing pool of 30,000 engineers. Economic 
leaders praised the human capital represented by these immigrants, though they forecast that the 
market would find it difficult to employ all of them in engineering. Even those who would 
ultimately be employed in their profession would require an investment in order to adapt their skills 
to the needs of the Israeli market. Given the importance and complexity of this issue, the Ministry of 
Immigrant Absorption initiated a comprehensive study of the employment absorption of immigrant 
engineers, a study which would integrate the perspectives of the immigrants, potential employers, 
and senior officials involved in the employment of immigrant engineers.

In essence, the study population comprised two sub-populations:
1. Engineers who immigrated between 1989 and the end of 1994 and who were of principal 

working age - between 20 and 54 - on arrival. A national sample of 1,500 engineers drawn from 
this sub-population was stratified according to four characteristics: gender, age at immigration, 
length of time in Israel, and geographic area of residence in Israel.

2. Older engineers, who were between age 55 and official retirement age - that is, 64 for men and 
59 for women - at immigration. A sample of 176 engineers drawn from this population was 
stratified according to three characteristics: gender, length of time in Israel, and geographic area 
of residence in Israel.

The engineers of principal working age were interviewed using a face to face questionnaire in 
Russian which included extensive information about their professional background abroad, and 
aspects of their absorption into employment and in general (e.g., housing, social integration). The 
older engineers were also interviewed in Russian, although more briefly and by telephone. All of 
the interviews with engineers were conducted between June and December, 1995. Structured, 
in-depth interviews were conducted with senior officials and employers between July and 
November, 1995.

All the senior government officials who were involved either directly or indirectly in the 
employment absorption of the immigrants stated in an interview that the goal for the second half of 
the 1990s was the absorption of the immigrants in employment in their professions or in related 
professions. However, their reasons for this goal varied. Some of the officials were guided 
primarily by macro-economic considerations - efficient utilization on a national level of the human 
capital brought by the immigrants. Others placed more emphasis on the personal perspective - 
employment continuity that would temper the crisis associated with immigration. Another 
difference between those interviewed related to how to achieve this goal. Officials involved in job 
placement favored an active approach of placing immigrants in engineering or related professions, 
whereas officials not working directly in placement (for example, the representative of the Ministry 
of Finance) believed that this goal would be achieved through market forces.
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