
 

  
  

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס
  המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות

  הלקליטת העליימשרד ה

  

  

  

  

  מצב התעסוקה של העולים 

  שנתיים עד שלוש שנים לאחר 

  שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה 
  

   יהודית קינג ♦ דליה מנדלר

  

  

  

  

  

  ידו-להמחקר נערך ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן ע

  

  

  

  

  

  

  

  

  08-522-דמ



 

 

 1 

  תמצית המחקר

  רקע

במהל� . אחד היעדי
 המרכזיי
 של המשרד לקליטת העלייה הוא סיוע לעולי
 להשתלב בתעסוקה


אחת התכניות היא מרכזי הכוונה . השני
 פיתח המשרד תכניות ייחודיות לקידו
 תעסוקת העולי

מת� ,  באמצעות הקניית כלי
 לחיפוש עבודה,לסייע לעולי
 להשתלב בתעסוקהטרת
 לתעסוקה שמ

 
המשרד .  וסיוע במציאת עבודהאנגליתבולימודי מחשב ב, עברית מקצועיתבחיזוקי
 מקצועיי

:  פרטיות שישה מרכזי הכוונה לתעסוקהחברות כוח אד
באמצעות  לקליטת העלייה מפעיל


תושבי
 ל לעולי
 וי
מיועד
 ימרכזה .באר שבעבאשדוד וב, כפר סבאב, חיפהב, אביב�תלב, בירושלי

 
 שנות לימוד 12וה
 בעלי ,  מועסקי
 או שאינ
 מועסקי
 במקצוע
 שאינ
בגילי העבודהחוזרי

  . לפחות

  מטרות המחקר

לבדוק את שיעור העולי
 שהשתלבו בתעסוקה מקרב העולי
 שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה  �

 . ואת איכות העסקת
2005 ליוני 2004בי� יוני 
 בתעסוקה ואת מאפייני המשתתפי
 שלא השתלבו שהשתלבוהמשתתפי
 לזהות את מאפייני  �

  .ולעמוד על הסיבות לכ�
לשילוב בתעסוקה וללמוד על צורכי עזרה תרומת התכנית לבחו� כיצד מעריכי
 המשתתפי
 את  �


 . בתחו
 זה נוספי
� המשתתפי
 במרכזי
 על הערכת
 את הקשר שלה
 ע
 ללמוד מהמעסיקי
 שקלטו עולי
 מבי �

 .המרכזי
 ואת תפקוד העולי
 בעבודה

  שיטת המחקר

. 2005 ליוני 2004 רואיינו עולי
 שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה בי� יוני 2007מאי �במהל� אפריל


 לבי�  של שנתיי
 עד שלוש שני
 שחלפו בי� סיו
 ההשתתפות במרכזיזמ�הבפרק ההנחה הייתה ש

 עולי
 �3,000מתו� כ.  העבודההשתלבו בשוקישנה הסתברות גבוהה שהעולי
 ביצוע המעקב 

 611מתוכ
 רואיינו ;  עולי
1,087שהשתתפו במרכזי
 בתקופה הנדונה נבחר מדג
 אקראי שמנה 


 א� על, וזאת, איתור מספרי טלפו��הסיבה העיקרית לנפל הייתה אי.  מהמדג
56%המהווי
 , עולי

נמצא שאי� הבדל בי� האוכלוסייה שלא , לאחר בדיקה. שו מאמצי
 לאיתור
 במגוו� דרכי
שנע


  .אי� הטיה בממצאי
 בשל הנפל, כלומר, אותרה לבי� אוכלוסיית המרואייני

נבחרו באופ� אקראי מתו� ,  המשתתפי
מנת ללמוד על הערכת
 של המעסיקי
 את תפקוד העולי
�על

 
העסיקו ) 2005 עד יוני 2004יוני  (שבתקופה הנדונהקי
 ברחבי האר�  מעסי30הרשימות של המרכזי


במרכזיעולי
 שהשתתפו ) 
   .)י
שתתפמ בהכרח עולי
 שרואיינו במסגרת מדג
 השאינ
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נערכה השוואה בי� המשתתפי
 במרכזי
 לבי� קבוצת העולי
 מתו� כלל אוכלוסיית , בניתוח הנתוני

�ברית המועצות לשעבר ויתר (אר� מוצא , ותק בישראל, לההדומה לה
 מבחינת השכ, העולי
 באר

   .פי סקרי
 שוני
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�על, וגיל) ארצות המוצא

   של העוליםמאפייני רקע

  דמוגרפי�
מאפייני� סוציו

מ " שלושה רבעי
 מכלל העולי
 שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה ה
 עולי
 מבריה:אר� מוצא �

 עלו ממרכז 7%;  מצרפת� למעלה ממחצית
 , ו ממרכז אירופה וממערב אירופה על8%; לשעבר

 � �3% ו;  עלו מארצות הברית ומקנדה6%; ארגנטינהמ �מחצית
 , אמריקה ודרו
 אמריקה

מאסיה ומאפריקה
1

. 

 . לא נמצא הבדל בשיעור הנשי
 לפי אר� מוצא.  שני שלישי
 מהמשתתפי
 ה� נשי
:גדרִמ �

  הגיל הממוצע הוא . 45 וכשליש ה
 למעלה מגיל 44�25שתתפי
 ה
 בני  שני שלישי
 מהמ:גיל �

39
  .  שני

,  יש ילדי
המשתתפי
לשלושה רבעי
 מ.  נשואי
מהמשתתפי
 כשני שלישי
 :מצב משפחתי �

 
  מ לשעבר בולט שיעור המשפחות "בקרב עולי בריה. 18 ילדי
 עד גיל �) 70%(למרבית

  .עולי
 מיתר הארצות בקרב ה13%לעומת , 24%: הוריות�החד

  )  מעל שבע שני
�  41%( שני
 10�5נמצאי
 בישראל ) 60% (המשתתפי
 מרבית :ותק בישראל �

  הוותק הממוצע באר� עומד על ).  עד שלוש שני
� 11%רק ( נמצאי
 עד חמש שני
 �40%ו

6.3
 .  שני

ת הישראלי
 מרבי.  אחד ממשתני הרקע המבטא מצב כלכלי הוא בעלות על דירה:בעלות על דירה �

 
פי סקר הכנסות של הלשכה המרכזית �על(מתגוררי
 בדירה בבעלות
 ) 81%(הוותיקי

 �76% מהמשתתפי
 במרכזי
 מתגוררי
 בדירה בבעלות
 ו20%, לעומת
). 2005, לסטטיסטיקה

שיעור הבעלות על דירה בקרב המשתתפי
 נמו� ג
 בהשוואה לעולי
 . מתגוררי
 בשכירות פרטית

   .38%שעומד על , 
 דומי
מאפייניבעלי 

  מקצועיהשכלה ורקע 

  או ) 58%( שני
 ומרבית
 בעלי תעודה אקדמית 14.9למדו בממוצע  המשתתפי
 :השכלה �

לעומת יתר ,  שני
14.6מ לשעבר למדו בממוצע "בריההמשתתפי
 יוצאי ). 25%(תיכונית �על

 
�נת שיעור בעלי תעודה עלאי� הבדל בי� שתי הקבוצות מבחי.  שני
16שלמדו בממוצע המשתתפי

 ).  מבי� העולי
 מיתר הארצות�81%מ לשעבר ו" מבי� עולי בריה85%(תעודה אקדמית  ואתיכונית 

שרמת ) 53%(העריכו כמחצית העולי
 ,  במדד הכולל שבע מיומנויות בעברית:שליטה בעברית �

 
מועטה או  שהיא � ) 47%(השליטה שלה
 בעברית פשוטה היא טובה או טובה מאוד וכמחצית

כמעט כל העולי
 מסוגלי
 . נמצאו הבדלי
 במידת השליטה במיומנויות השונות. כלל לא קיימת

                                                   
עי בגלל שיעור� דמוגרפיי� ובסעי� על השכלה ורקע מקצו�עולי אסיה ואפריקה לא נכללו במאפייני� הסוציו 1

  .הנמו�
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אבל רק מחצית
 יכולי
 להבי� הוראות שימוש בציוד בעברית , )86%(להבי� שיחה פשוטה בעברית 

 ). 54%(ולכתוב מכתב פשוט בעברית ) 54%(

כולת שלה
 להבי� הוראות שימוש בציוד  שהעריכו את היהמשתתפי
 שיעור :שליטה באנגלית �

שיעור . 39%ועומד על , באנגלית נמו� עוד יותר משיעור השולטי
 שליטה טובה בעברית פשוטה

לעומת השיעור בקרב העולי
 מיתר , )32%(מ לשעבר "נמו� במיוחד נמצא בקרב עולי בריה

  ).71%(הארצות 

, שתמש בתוכנות מחשב מקובלות דיווחו שה
 יודעי
 לההמשתתפי
מרבית  :שליטה במחשב �

שליש דיווחו שה
 מסוגלי
 לעבוד בתוכנות . אינטרנט ואקסל, דואר אלקטרוני, וורד: כגו�

 . אדריכלות וכדומה, הנהלת חשבונות, עיצוב גרפי: מקצועיות אחרות

יד �שלושה רבעי
 מה
 בעלי משלחי. דיווחו שיש לה
 מקצוע) 93%( כמעט כל העולי
 :משלח יד �


אקדמיי ,
מ לשעבר יש שיעור גבוה יותר של בעלי "בקרב עולי בריה. חופשיי
 או טכניי
 ומנהלי

בהשוואה , חופשיי
 וטכניי
 או מנהלי
, משלחי יד אקדמיי
 ושיעור נמו� יותר של משלחי יד

כמעט כול
 עבדו במקצוע
 ). בהתאמה, �38% ו41% לעומת �23% ו50%(לעולי
 מיתר הארצות 

 . שני
10.3בממוצע , )88%(אל או בישר/ל ו"בחו

 מרבית
 השתתפו בהכשרה ; למדו בישראלהמשתתפי
 כמחצית :הכשרה מקצועית בישראל �

   ).6%(תיכוניי
 �או על) 15%(ומיעוט
 למדו לימודיי
 אקדמיי
 ) 79%(מקצועית 

  לפני ההשתתפות במרכז ניסיון תעסוקתי בישראל
�  
בישראל לפרקי זמ� שוני
 לפני שהשתתפו היו מועסקי
 ) 62% (מהמשתתפי
כשני שלישי


 . במרכזי

� 17%
 �  נוספי
 �7%ו,  דיווחו שה
 הועסקו במקצוע
 בעבודת
 האחרונה לפני כניסת
 למרכזי

 הועסקו �31%  דיווחו שהועסקו בעבודה מקצועית אחרת ו45%, לעומת זאת. במקצוע קרוב

 הוא בתחו
  המשתתפי
של מרביתעל א� שמשלח היד המקורי , כלומר. מקצועיות�בעבודות בלתי

הועסקו מיעוט
 בעבודות השייכות לתחו
 , חופשיי
 וטכניי
 ומנהלי
, היד האקדמיי
�משלחי

 . זה

 לפי , מהמשתתפי
 היו מועסקי
 בפרקי זמ� שוני
 לפני ההשתתפות ובמהלכה62%, כאמור �

 23%; י
 מכלל המשתתפי
 המשיכו לעבוד במהל� השתתפות
 במרכז12%: ההתפלגות הבאה

 
 חודש עד שישה חודשי
 לפני �14% עד ליו
 כניסת
 ו9%(עבדו בסמו� לכניסת
 למרכזי

,  עבדו לפני ההשתתפות11%;  עבדו שבעה חודשי
 עד שש שני
 לפני ההשתתפות16% ;)המרכז

 לא היו מועסקי
 כלל בתקופה שבי� עליית
 38%יש להדגיש כי . אבל לא דיווחו באיזו תקופה

 .תתפות
 במרכזי
לישראל להש
  

  מרכזהשתתפות באחרי בישראל שילוב בתעסוקה 

על מנת לבחו� . להגדיל את מספר העולי
 המועסקי
היא הכוונה הבמרכזי מרכזית של התכנית  המטר

בעת הריאיו� או נבח� שיעור המועסקי
 , באיזו מידה גדל שיעור המועסקי
 לאחר ההשתתפות במרכז

 .לעומת השיעור לפני ההשתתפות במרכז, ת במרכזבפרק זמ� כלשהו לאחר ההשתתפו
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 מכלל 84% :בפרק זמ� כלשהו לאחר ההשתתפות או שיעור העולי� המועסקי� בעת הריאיו� �

 
 נוספי
 לא היו מועסקי
 בעת 10%. היו מועסקי
 בעת הריאיו�)  עולי
513(המשתתפי
 במרכזי

בס� . לוש שני
 לאחר ההשתתפותאבל הועסקו בפרק זמ� כלשהו במהל� השנתיי
 עד ש, הריאיו�

 מהעולי
 שהשתתפו במרכזי ההכוונה היו מועסקי
 בפרק זמ� כלשהו לאחר 94%, הכול

 . ההשתתפות
השווינו בי� שיעור המועסקי
 בעת  :שינויי� שחלו בשיעור המועסקי� לאחר ההשתתפותה �

במהל� ) ב(; במהל� ההשתתפות במרכז) א( :בשלוש נקודות זמ�י
 שיעורההריאיו� לבי� 

במהל� ההשתתפות או בתקופה קרובה לתחילת ) ג(; למרכזה ההשתתפות או סמו� לכניס

 ). השתתפותהחודש עד שישה חודשי
 לפני (ההשתתפות במרכז 

בי� , כלומר.  שעבדו בעת הריאיו��84%בהשוואה ל,  עבדו במהל� ההשתתפות במרכז12% -

 .  בשיעור המועסקי
5.75תחילת ההשתתפות למועד הריאיו� חל גידול של פי 

  בהשוואה .  עבדו במהל� השתתפות
 במרכז או שהפסיקו לעבוד בסמו� לכניסת
 אליו21% -

 . בשיעור המועסקי
2.92חל גידול של פי ,  שעבדו בעת הריאיו��84%ל

חודש ( עבדו במהל� ההשתתפות במרכז או בתקופה קרובה לתחילת ההשתתפות במרכז 35% -

, זוהי הדר� השמרנית ביותר להערכת הגידול בתעסוקה). פות
עד שישה חודשי
 לפני השתת

 בשיעור 1.4חל גידול של פי ,  שעבדו במועד הריאיו��84%בהשוואה ל, וג
 לפי הכללה זו


 . המועסקי

. ההשתתפותלפי מצב� התעסוקתי לפני נבחנה ת בקרב קבוצות עולי
 ספציפיות תכניהצלחת ה -

מועסקי
 שבעה (ה בקרב הרחוקי
 משוק העבודה המועסקי
 הגבושיעור הוא בולט ממצא 

בולט שיעור
 הגבוה של הנקלטי
 , כמו כ�. 88% �) חודשי
 עד שש שני
 לפני ההשתתפות

מועסקי
 בי� העלייה לישראל היו כלל לא (לראשונה בתעסוקה לאחר ההשתתפות במרכז 

 .77% �  )להשתתפות
ל גידול משמעותי בשיעור המועסקי
 אחרי נית� לומר כי ח, לפי כל אופני הבדיקה לעיל, כלומר

 .ההשתתפות במרכז
ובקרב )  מה
85%( בישראל  בהכשרה מקצועיתי
שתתפמשיעור ההשמה בתעסוקה דומה בקרב ה �

 . ) מה
82%( בישראל אלה שלא השתתפו בכל הכשרה
לא נמצאו הבדלי
 , דמוגרפי של העולי
�א� שקיימי
 הבדלי
 בי� המרכזי
 בפרופיל הסוציו  �

 . באשדוד�90% בבאר שבע ל80%השיעורי
 גבוהי
 בכל המרכזי
 ונעי
 בי� . שיעורי המועסקי
ב

 

   תמקצועימוביליות משלח יד ו


. מטרה עיקרית נוספת של התכנית היא לסייע לעולי
 להשתלב בתעסוקה התואמת את כישוריה

ולי
 לאחר המידה שבה הושגה מטרה זו נבדקה באמצעות בחינת משלח היד שבו הועסקו הע

, כ�. השתתפות במרכז בהשוואה למשלח יד
 המקורי ובהשוואה למשלח יד
 לפני ההשתתפות במרכז

  . נבחנו שינויי
 במשלח היד אחרי ההשתתפות
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  משלח היד בעת הריאיו� 

 שיעור חופשיי
 וטכניי
 וכמנהלי
,  מהמשתתפי
 עבדו במשלחי יד אקדמיי
28%, בעת הריאיו�

; )26% –יל אר� מוצא וג, ותק בישראל, ת השכלההעולי
 הדומי
 לה
 מבחינלל כדומה נמצא בקרב 

32%
) 18%(היתר ;  עבדו בעבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי22%;  היו מועסקי
 בתחו
 השירותי

חופשיי
 או טכניי
 , שיעור המועסקי
 במשלחי יד אקדמיי
. מקצועיות�עבדו בעבודות בלתי

 ). 39% לעומת 24%(לשעבר נמו� מהשיעור בקרב העולי
 מיתר הארצות מ "וכמנהלי
 בקרב עולי בריה

חופשי ,  שמשלח יד
 במקור היה אקדמיהמשתתפי
שיעור ההשמה במקצוע היה הנמו� ביותר בקרב 

 
שמשלח יד
 המקורי הוא בתחו
 השירותי
 המשתתפי
 מבי� , לעומת זאת. 35% �וטכני ומנהלי

תחו
 המשתתפי
 שבמקור
 היו עובדי
 מקצועיי
 ב מ57%
 וכ� ג,  בעבודות בתחומ
64%הושמו 

 . התעשייה והבינוי

  במרכזאחר ההשתתפותלשינויי� במשלח היד 
השינוי שחל במשלח היד של העולי
 מתקבל מהשוואה בי� משלח היד בעבודת
 האחרונה של 

  . המועסקי
 לפני ההשתתפות לבי� משלח היד של אותה הקבוצה בעת הריאיו�

חופשי וטכני וכמנהלי
 כמעט הכפיל את עצמו ועלה , עולי
 המועסקי
 במשלח יד אקדמישיעור ה �

�שיעור המועסקי
 בעבודות בלתי, כמו כ�.  בעת הריאיו��26%  לפני ההשתתפות ל�15% מ

 .בעת הריאיו� �17% לפני ההשתתפות ל�30%מקצועיות ירד מ
חופשי וטכני ומנהלי
 , קורי אקדמי בעלי משלח יד מ� בקרב קבוצת העולי
 הגדולה ביותר במחקר  �

ירד , בהתא
 לכ�.  אחרי�33% לפני ההשתתפות ל�19% שיעור
 של המועסקי
 בתחו
 זה עלה מ�

 �16% לפני ההשתתפות ל�32%מקצועיות מ�בקרב קבוצה זו שיעור המועסקי
 בעבודות בלתי

 .לאחריה
�  
י
 שמשלח יד
 המקורי המשתתפ שמווהנמצאו הבדלי
 בי� מרכזי ההכוונה במשלחי היד בה

מהמרואייני
 כי ה
 מועסקי
  57%דיווחו בירושלי
 . מנהלי
טכני ווחופשי , אקדמיהיה 

מקצועיות �שיעור ההשמה בעבודות בלתי.  ביתר המרכזי
�30% לעומת כ,אלה
 מיבעבודות בתחו

 . �16% ל11%בעוד שביתר המרכזי
 הוא נע בי� , )23%(אביב �ובתל) 27%(היה הגבוה ביותר בחיפה 
במהל� שנתיי
 עד שלוש שני
 שחלפו מתו
 ההשתתפות במרכז ההכוונה ועד לריאיו� החליפו  �

העולי
 המועסקי
 בעת הריאיו� מקו
 עבודה אחד ורבע מה
 החליפו שני ) 45%(כמחצית 

 .מקומות עבודה
רו את שיפ, עולי
 שהחליפו שני מקומות עבודה, ויותר מכ�, העולי
 שהחליפו מקו
 עבודה אחד �

 .הסטטוס המקצועי שלה
 בהשוואה למצב
 בעבודת
 הראשונה אחרי ההשתתפות
טכניי
 חופשיי
 ו, אקדמיי
  מועסקי
 במשלחי יד31%, מבי� העולי
 שהחליפו מקו
 עבודה אחד �

מבי� העולי
 שהחליפו שני  . בעבודת
 הראשונה19%לעומת  ,וכמנהלי
 בעבודת
 הנוכחית

 ה בעבוד�7% השנייה וה בעבוד18%לעומת  , אקדמיי
מקצועות ב מועסקי
27% ,מקומות עבודה

�במהל� החלפת מקומות עבודה ירד שיעור העולי
 שהועסקו בעבודות בלתי, כמו כ�. הראשונה

 . מקצועיות
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י
 מסייעי
 לעולי
 בעלי תיכוני�לימודי
 על לימודי
 אקדמיי
 או ,נראה שהכשרה מקצועית �

 שיעור המועסקי
 בתחו
 בעת .קלט בתחומ
ילהומנהלי
 ני חופשי וטכ,  מקורי אקדמימשלח יד

� עלאו לימודי
 אקדמיי
 או מקצועית  אלה שעברו הכשרה משלחי ידהריאיו� מתו� קבוצת בעלי 

  .בהתאמה, 34% לעומת 43% � י
 גבוה יותר מאשר בקרב אלה שלא עשו זאת תיכוני


 פות לתקופה שלאחריה חל שיפורלפי כל ההשוואות שנערכו בי� התקופה שקדמה להשתת, לסיכו

בקרב קבוצת העולי
 העיקרית במחקר שמשלח , ע
 זאת. המשתתפי
 בסטטוס המקצועי של ניכר

  .מועסקי
 בתחומ
כשליש רק  ,חופשי וטכני ומנהלי
, יד
 המקורי הוא אקדמי

  ןריאיובעת האיכות התעסוקה של נוספים מאפיינים 

, היק� משרה ושכר, כמו מעמד בעבודה, קה בעת הריאיו� נוספי
 של התעסומאפייני
נבדקו מחקר ב

  .העשויי
 להעיד על איכות התעסוקה

  והיק� משרהמשרות מספר , מעמד בעבודה

� 94% 
 . עצמאיי
�6%שכירי
 ושהשתתפו במרכזי
 ה
  מהעולי
�  
מקומות י נ עובדי
 בש5%רק . דעבודה אחמקו
 עובדי
 ב) 95%(כמעט כל העולי
 המועסקי

 .קבילעבודות במ
 �46 עובדי
 יותר מ�39% שעות שבועיות ו45�35 עובדי
 39%( עובדי
 במשרה מלאה או יותר 78% �

 . שעות שבועיות42.5העולי
 עובדי
 בממוצע  ).שעות שבועיות
שיעור הנשי
 העובדות במשרה . ו הבדלי
 בהיק� משרה לפי מגדר ומצב משפחתינמצא, כצפוי �

 
שיעור ההורות היחידות ,  מבי� הנשי
.)בהתאמה, �90% ו69%(מלאה נמו� מזה של הגברי

ומזה של נשואות ע
 ילדי
 ) 78%(מזה של הנשי
 ללא ילדי
 נמו� ) 56%(העובדות במשרה מלאה 

)72%.( 

  הסיבות לעבודה במשרה חלקית
חיפשו עבודה במשרה : המועסקי
 במשרה חלקית היו מעונייני
 לעבוד יותרהמשתתפי
 כמחצית  �

 .ו או שהמעסיק אינו יכול לאפשר לה
 לעבוד יותר שעותמלאה ולא מצא
בעיקר בקרב נשי
 ע
 , )22%(הסיבה קשורה בדר� כלל לטיפול בילדי
 , לגבי המחצית האחרת �


 .טיפול במשק בית וטיפול בב� משפחה חולה, מגבלות בריאות: ובגלל סיבות נוספות כגו� ,ילדי
ויותר ממחצית
 מחפשי
 עבודה רק , חרת מהעובדי
 במשרה חלקית מחפשי
 עבודה א�40%כ �

 .במשרה מלאה

  ותנאי העסקהשכר 

   המועסקי
 היה המשתתפי
השכר הממוצע ברוטו לשעה של  :לשעהברוטו השכר הממוצע  �

 . ח" ש19.95באותה התקופה שכר המינימו
 לשעה במשק עמד על . ח" ש25.9
לעומת לשעה ח " ש24.6 �עולי
 מ לשעבר נמו� מזה של שאר ה"השכר הממוצע לשעה של עולי בריה

 . ח" ש30.5
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עולי
 שהחליפו מקו
 עבודה אחד אחרי  :השתתפותאחר הלשינויי� במשלח היד לאחר שכר ה �

). ח בממוצע לשעה" ש�25.5ח בממוצע לשעה ל" ש�22.5מ (�10%שיפרו את שכר
 ב, ההשתתפות

 
בי� העבודה : עוד יותרשהחליפו שני מקומות עבודה שיפרו את שכר
 באופ� משמעותי משתתפי

  ח בממוצע " ש�20.6 מ (�25% ובי� העבודה הראשונה לנוכחית ב�22%הראשונה לשנייה ב

 ). ח בממוצע" ש�25.8 ח לשעה ל" ש�25.2ל
 המועסקי
 עומד על המשתתפי
 השכר הממוצע ברוטו לחודש של :השכר הממוצע ברוטו לחודש �

שכר , יש לציי� שבאותה תקופה. בשבוע שעות 42.5וה
 עובדי
 בממוצע , ח לחודש" ש4,584

ממוצע של כלל העולי
 ההשכר החודשי ,  לעומת זאת.ח" ש3,710המינימו
 לחודש במשק עמד על 

 מ"עולי בריה . שעות שבועיות39ה
 עבדו בממוצע ח ו" ש4,917הדומי
 למשתתפי
 עמד על 

לעומת , שבועבת  שעו42.6ח לחודש ועובדי
 " ש4,362משתכרי
 בממוצע שהשתתפו בתכנית 

 
 . שעות בשבוע41.9ח לחודש ועובדי
 " ש5,361העולי
 מיתר הארצות המשתכרי

חופשי או , משלח יד אקדמיתעסוקה ב: המשתני
 המשפיעי
 על גובה השכר ברוטו לחודש ה


  . היק� שעות עבודהג
 המשתנה  ,וכצפוי,  וגיל)גברי
(גדר ִמ, טכני ומנהלי

 מחברת � מקבלי
 את שכר
 ממקו
 העבודה והשאר 84%, השכירי
 מבי� המועסקי
 :שכרתנאי  �

  .כוח אד
 או קבל�

בקרב העובדי
 במשרה חלקית ובעבודות .  מהשכירי
 מקבלי
 שכר על בסיס חודשי40%רק 

משיעור
 של ) בהתאמה, �86% ו75%(מקצועיות גבוה שיעור
 של מקבלי השכר לפי שעות �בלתי

 ). �68% ל35%בי� (שלחי היד האחרי
 ובמ) 55%(העובדי
 במשרה מלאה 
דיווחו שה
 מקבלי
 החזר ) 82%(שכירי
 המשתתפי
 המועסקי
 כ כמעט כל :תנאי� סוציאליי� �

חופשת חופשת מנוחה ולה
  משולמת ,שלושה רבעי
מ של יותרלפי דבריה
 . הוצאות נסיעה

מי הבראה ופחות דיווחו על קבלת ד) 61%(פחות משני שלישי
 ). בהתאמה, �75% ו78%(מחלה 

  . דיווחו על קבלת קר� השתלמות�20% פחות מ). 46%( על קר� פנסיה או הסדר דומה � ממחצית 
העובדי
 בקרב שיעור השיעור המקבלי
 תנאי
 סוציאליי
 מקרב העובדי
 במשרה מלאה גבוה מ

 שיש � �20%ו, פנסיהשיש לה
 קר�  דיווחו 52%רק , מבי� הראשוני
ג
 , ע
 זאת. במשרה חלקית

  .לה
 קר� השתלמות

  שביעות רצון מעבודה 

מרוצי
 ) 70%(המועסקי
  מהמשתתפי
שיעור ניכר ,  בס� הכול:שביעות רצו� כללית מהעבודה �

 
 :בקרב אוכלוסיית העולי
 הכללית התמונה דומה).  מרוצי
�55% מרוצי
 מאוד ו15%(מעבודת

הסקר ;  מרוצי
�56%וד ו מרוצי
 מא13%( מהמועסקי
 מרוצי
 מהעבודה 69%ל ובס� הכ

 ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005, החברתי
כמחצית
 אינ
 .  מבטאי
 תחושת ביטחו� תעסוקתיהמשתתפי
 רוב :תחושת ביטחו� תעסוקתי �


, יחד ע
 זאת. חוששי
 כלל לאבד את העבודה במש� השנה הקרובה וכרבע לא כל כ� חוששי

 .כרבע חוששי
 או חוששי
 מאוד
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  המשתתפיםלפי דיווח , רה נוספים לשיפור הסטטוס המקצועיצורכי עז

�  
פור נוס� של יהמועסקי
 דיווחו על צור� בש מהמשתתפי
מעל מחצית ועד שלושה רבעי

ובהבנת
 את המנטליות הישראלית ) 54%(במחשבי
 , )71%(באנגלית , )71%(כישוריה
 בעברית 

)48%( ,
יפור העברית קיי
 ג
 בקרב רוב הצור� בש. כדי לשפר את הסטטוס המקצועי שלה


 ).57%( שהעריכו את שליט
 בעברית כטובה מאוד וכטובה המשתתפי
 לימודי
 אלה במרכזי ההכוונה מאשר משתתפי
 שלמדוהצור� בשיפור העברית קיי
 יותר בקרב  �

 נכו� הדבר ג
 לגבי הדיווח על הצור� בשיפור . בהתאמה,66%ומת ע ל82% � אלה שלא למדובקרב 

 . ולמדאלה שלא  מקרב 50% לעומת , מחשבי
ולמדהעולי
 ש מקרב 65%: נויות המחשבמיומ
אנגלית ומחשבי
 מורגש עוד יותר בקרב המועסקי
 בעבודות , הצור� בשיפור הכישורי
 בעברית �

או בעבודות מקצועיות בתעשייה )  דיווחו על צור� בשיפור נוס� בעברית84%(מקצועיות �בלתי

חופשיי
 , ובמשלחי יד אקדמיי
) 64%(שירותי
 תחו
 ה בקרב המועסקי
 במאשר, )75% (בינויוב

 
 ). 68%(וטכניי
 ומנהלי

 

  אינם מחפשים עבודה/מחפשים, מועסקים-בלתימשתתפים 

שני שלישי
 ה
 עולי . לא היו מועסקי
 בעת הריאיו�מהמשתתפי
  16% :מועסקי��הבלתי �

כשני שלישי
 . מעל מחצית
 ה� נשי
 ע
 ילדי
ו )34 עד 21בני (מחצית
 צעירי
 , מ לשעבר"בריה

 .  בעלי ניסיו� תעסוקתי בישראל�טכני וחופשי ומנהלי
 וכמחצית
 , ה
 בעלי משלח יד אקדמי
 �7% מחפשי
 עבודה באופ� פעיל ו9%: מועסקי
 נחלקי
 לשתי קבוצות� הבלתי:חיפוש עבודה �


אשר בודה ה� נשי
 ע
 ילדי
 מועסקי
 שאינ
 מחפשי
 ע�בלתי שני שלישי
 מה.אינ
 מחפשי

רבע ה
 . שה� צריכות לטפל בילדי
 או שאי� לה� סידור לילדי
בכ� עבודה החיפוש �אינימקו את 

התייאשו , קוד
 ללמודרוצי
 : ה� עבודהאינ
 מחפשי
 ה
 שבשל� גברי
 והסיבות העיקריות 

  .  שלה
 או של בני משפחת
או בעיית בריאותמלחפש עבודה 

 :מנת להקל על מציאת עבודה ושילוב בעבודה�בקרב מחפשי עבודה עלהעזרה הנדרשת  �


סוג עזרה אחד  .עיקריי
סוגי עזרה בשני דיווחו על צור� בעת הריאיו� עבודה שחיפשו  המשתתפי

שמישהו ימצא לה
 עבודה , )74%(מידע על משרות פנויות  : כמו,קשור לחיפוש ומציאת עבודה

ללמוד כיצד מחפשי
 ו )41%(בי סוג העבודה המתאימה לה
 הכוונה וייעו� מקצועי לג, )72%(

 ). 28%(עבודה 
). 57%(ובמחשבי
 ) 55%(באנגלית , )69%(שיפור הידע שלה
 בעברית הוא שציינו סוג עזרה נוס� 


בקרב המשתתפי
 שיעור המדווחי
 על הצור� גבוה יותר ג
 כא� , בדומה למשתתפי
 המועסקי

הדבר בולט . מאשר בקרב אלה שלא למדו לימודי
 אלה, כוונהשלמדו לימודי
 אלה במרכז הה

, 47% לעומת 75%(ומחשבי
 ) בהתאמה, 59% לעומת 85%(בעיקר לגבי תוספת לימודי עברית 

  ).בהתאמה
 

 מיעוטאי� זה מפתיע כי רק , בעיקר גברי
 ונשי
 ללא ילדי
 � לאור הרכב אוכלוסיית המחפשי

 
   ).20%(דיווחו על צור� בסידור לילדי

 



 

 

 9 

הערכת תרומתם , )פי דיווח עצמי-על( במרכזים משתתפיםהשירותים שקיבלו ה

  ושביעות הרצון מהם

  בלו במרכזי ההכוונהי קהמשתתפי� שהשירותי�

כגו� אבחו� וייעו� , י
מרכזבלקבל ג
 שירותי
 נוספי
  המשתתפי
יכלו , מעבר לסיוע פרטני בהשמות

  . תעסוקתי

יותר ). 75%(אישית ע
 יוע� תעסוקתי בתחילת ההשתתפות במרכז ע
 רוב העולי
 נערכה שיחה  �

: ידי מאבחני
 תעסוקתיי
� על עברו לפחות אחד מהאבחוני
 האלה) 59%( המשתתפי
ממחצית 

בעיקר עברית , שלושי
 וחמישה אחוזי
 למדו. אבחו� קבוצתי או ייעו� והכוונה, אבחו� אישי

 
בס� . 29%רי
 או בסדנה לחיפוש עבודה השתתפו בסדנת גישור פע. אנגלית �ומחשבי
 ומיעוט

 .  בלימודי
 או בסדנאות39%השתתפו , הכול
� 
וג
 לא , דיווחו שלא קיבלו א� אחד מהשירותי
 שהמרכז מיועד לתת) 13%(מעטי
  משתתפי

 . שיחה אישית בתחילת ההשתתפות במרכז
: לדוגמה. זאו שלמדו במרכמבחינת שיעור העולי
 שאובחנו בי� יתר המרכזי
 המרכז בחיפה בולט  �

 השתתפו 63% ;המרכזי
 ביתר �62%�51%בהשוואה ל,  עברו אבחו� או קיבלו ייעו� תעסוקתי81%

ע
 מבחינת מש� הקשר בולט המרכז בחיפה . 40%�33%לעומת , בלימודי
 או בסדנאות


  ביתר�32%בהשוואה ל,  מהעולי
 דיווחו על שהות של חודש או יותר במרכז55%: המשתתפי


ייתכ� שהסיבה להבדל זה היא העובדה שהמרכז בחיפה מטפל באוכלוסייה חלשה . המרכזי

 
, שיעור גבוה של מבוגרי
 יותר, מ לשעבר"כמעט כל העולי
 יוצאי בריה(יחסית ליתר המרכזי


חופשיי
 וטכניי
 , שיעור גבוה של הורות יחידות ושיעור יותר נמו� של בעלי משלחי יד אקדמיי


וכ� , כנראה שהמרכז בחיפה התאי
 את עצמו לאוכלוסייה זו הזקוקה ליותר שירותי
). ומנהלי


 .הצליח להגיע לשיעורי תעסוקה דומי
 ליתר המרכזי

  הערכת המשתתפי� את תרומת המרכזי� לשילוב� בתעסוקה ושביעות רצו� מהמרכזי�


 שקיבלו כלי
  מעריכי22%: הערכת המשתתפי
 לגבי קבלת כלי
 ספציפיי
 היא נמוכה יחסית �

 מעריכי
 שניתנו לה
 כלי
 שיכולי
 לעזור להשתלב בעבודה �16%לחיפוש עבודה באופ� עצמאי ו

המשתתפי
 לא נשאלו הא
 קיבלו כלי
 שיכולי
 לעזור ). בהתאמה, �30% ו37% :במרכז בחיפה(

 . לה
 לשדרג את סוג העבודה
).  מרוצי
�29% מרוצי
 מאוד ו9% (כוונההממה שקיבלו במרכז ה מרוצי
, 38%, אחוז גבוה יותר �

 . �30% לעומת כ53%: שיעור העולי
 המרוצי
 גבוה מהשיעורי
 ביתר המרכזי
, במרכז בחיפה
. נשאלו בשאלה פתוחה ממה לא היו מרוצי
) 62%(העולי
 שהביעו חוסר שביעות רצו� מהמרכז  �

 36% (דה מתאימההמרכז לא מצא לה
 עבודה או לא מצא לה
 עבו: התשובות העיקריות היו

 ציפו לקבל יותר תוכני לימוד וסדנאות או שרמת הקורסי
 או המרצי
 ;)מכלל המשתתפי
 במרכז

מצפי
 לא רק לקבל כלי
 שיסייעו לה
  המשתתפי
, כלומר. )23% (לא הייתה מספיק גבוהה

עשרה אחוזי
 לא היו . אלא א� לעזרה במציאת העבודה, בחיפוש עבודה מתאימה באופ� עצמאי

 .י
 וציינו יחס לא הול
 של הצוותמרוצ
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ככל שה
 . שלושה רבעי
 מהמשתתפי
 היו ממליצי
 לעולי
 אחרי
 להשתת� במרכזי
, ע
 זאת �

 היו 95%מעל ,  מבי� העולי
 המרוצי
 והמרוצי
 מאוד.אחוז הממליצי
 עולה, מרוצי
 יותר


היו , לל לא מרוצי
 מהכ49%וא� ,  מבי� המרוצי
 במידה מועטה74%ג
 , ע
 זאת. ממליצי

מגמה דומה קיימת ג
 בקשר בי� מת� המלצה על המרכז לבי� . ממליצי
 לעולי
 אחרי
 להשתת�

ייתכ� שג
 א
 המשתתפי
 לא נעזרו . שביעות רצו� מתרומת הכלי
 שניתנו כדי להשתלב בעבודה

אל ה
 עדיי� חושבי
 שיש למרכזי
 את הפוטנצי, במרכזי
 במידה שהיו מצפי
 באופ� אישי


 .לתרו
 לעולי
 אחרי

 

  מעסיקים

במחקר זה נערכה . השתלבות העולי
 בשוק העבודה תלויה ג
 בנכונות המעסיקי
 בקבלת
 לעבודה

פי המרכזי
 �לגבי העמדות בנושא העסקת עולי
 בקרב שלושי
 מעסיקי
 אשר עלאיכותנית בדיקה 

  .קלטו את משתתפי התכנית בעבודה

 
פעילות
 של שני שלישי
 מה
 היא בתחו
 התעשייה . גזר הפרטילמהמעסיקי
 שייכי
 כמעט כול


היתר מעסיקי
 ,  עובדי
50�4עסיקי
 מחצית
 מ. ושליש עוסקי
 במסחר או בשירותי
 עסקיי

2,500�51 
 אחד לארבעהעולה העסיקו מחצית
 בי� ,  ועד מועד הריאיו�2004בתקופה שבי� יוני . עובדי

  .)לא בהכרח המשתתפי
 שנמנו ע
 מדג
 העולי
(מרכזי
 בעולי
 שהשתתפו בתכנית 

 מעל מחצית המעסיקי
 דיווחו שצוות מרכז ההכוונה הציג :אופ� קבלת המידע על המרכזי� �

יזמו בעצמ
 פנייה ) 70%(שיעור ניכר מהמעסיקי
 , בעת גיוס העולי
 בפועל. בפניה
 את המרכז

 .  לעבודהמשתתפי
למרכז כדי לקבל 
דיווחו על היבטי
 חיוביי
 בנוגע לקשר  )90%(כמעט כל המעסיקי
  :הערכת הקשר ע� המרכז �

, העובדה שהמרכז שולח עובדי
 מתאימי
 ומהר, שיתו� פעולה טוב ע
 המרכז: שלה
 ע
 המרכז

בעיקר שנשלחי
 ג
 עולי
 , כמחצית
 ג
 העלו טענות, במקביל. ועוד השירות אינו עולה כס�


  . די
ושלא נשלחי
 מספיק עוב שאינ
 מתאימי

המעסיקי
 ציינו שתי סיבות עיקריות שבגלל� ה
 קיבלו לעבודה : סיבות לקבלת עולי� לעבודה �

הראשונה היא שבמרכז יש מאגר עובדי
 שממנו נית� . עולי
 באמצעות מרכז הכוונה לתעסוקה

שהמרכז  והשנייה היא, )שלושה רבעי
 מהמעסיקי
(לבחור את בעלי הכישורי
 המתאימי
 ביותר 

ציינו שאי�  שני שלישי
 מהמעסיקי
). קרוב למחצית(עבור
 סינו� מוקד
 של מועמדי
 עושה ב

  . לה
 העדפות בי� עולי
 לוותיקי
 ושהבחירה נעשית על סמ� כישורי העובד

�  שלושה רבעי
 מבי� המעסיקי
 ג
 דחו עולי
 שהופנו אליה
 על:קבלת עולה לעבודה�סיבות לאי �

או בגלל שרמת ) מחצית המעסיקי
(רי
 שלה
 לא התאימו  בעיקר מכיוו� שהכישו,ידי המרכז

  . העברית שלה
 לא הייתה מספיקה

 מחצית המעסיקי
 ציינו שרוב העולי
 מסוגלי
 לבצע את העבודה :הערכת תפקוד העולה בעבודה �

מחצית או יותר מה
 סבורי
 שהתפוקות בעבודה של העולי
 , אמנ
 .ללא הכשרה נוספת

ת מרכז הכוונה לתעסוקה דומות לאלו של הוותיקי
 כבר במהל� ששת שהתקבלו לעבודה באמצעו

  .כמחצית
 העריכו שהידע שלה
 בעברית אינו מספיק, אול
. החודשי
 הראשוני
 לעבודה
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עולי
 שקיבלו באמצעות מרכזי חלק מה מחצית המעסיקי
 פיטרו :פיטורי עולי� מהעבודה �

צוע יב�אי,  חוסר כישורי
 מקצועיי
הכוונה במהל� שלוש שני
 שקדמו למחקר בעיקר בגלל

 .העבודה בצורה טובה או הספק נמו�
מרוצי
 מאוד או מרוצי
 ) 90%( כמעט כל המעסיקי
 , בס� הכול:שביעות רצו� מהעולי� �

אילו היו זקוקי
 , לדבריה
. מהעולי
 שקיבלו לעבודה באמצעות מרכזי הכוונה לתעסוקה


 . עסוקה היו פוני
 שוב למרכז הכוונה לת,לעובדי
מחצית המעסיקי
 המליצו על דרכי
 לשיפור : המלצות למרכזי� לשיפור קליטת העולי� בעבודה �

כמעט כול
 המליצו לעסוק במרכזי
 בשיפור הידע בעברית מדוברת . קליטת העולי
 בעבודה

 מכלל המעסיקי
 הציעו תחומי
 אחרי
 שהמרכז יכול לסייע בשיפור
 �25%כ, בנוס�. ומקצועית

מעסיקי
 מעטי
 המליצו על ליווי העולה בימיו הראשוני
 . רה טכנית של העולי
כמו הכש

 .בעבודה

 

   ודיוןסיכום

כשני . העולי
 שהשתתפו במרכזי הכוונה מתאפייני
 ברמה גבוהה יחסית של השכלה ורקע מקצועי

וי
 כ� שה
 צברו ניסיו� תעסוקתי מס, שלישי
 מה
 עבדו באר� לפרקי זמ� שוני
 לפני ההשתתפות

עבודה , ובפרט, עצ
 הפנייה למרכז מצביעה על הקושי שלה
 למצוא עבודה בעצמ
, מאיד�. בישראל


יש לציי� .  שחלק� הנכבד ה� הורות יחידות,נשי
הדבר בולט במיוחד בקרב ה. המתאימה לכישוריה


  , כמעט כול
 בעלי ותק של מעל שלוש שני
 בישראל, מגיעה למרכזי
השמקרב האוכלוסייה , ג

בעלי ותק של מעל שלוש שני
 לא המשתתפי
  שה
 מחצית . מעל שבע שני
באר�  נמצאי
 �40%ו

�החליפו מספר יותר אחוז גבוה מתו� הוותיקי
 , כמו כ�. עבדו יותר משנה או לא עבדו בכלל באר

בניגוד למה , חדשי
 יותרהבי� בינ
 לואי� הבדל גדול באחוז העובדי
 במשלח יד
 , מקומות עבודה

 שהוותק לא סייע ,נראה שלמרכזי
 מגיעי
 עולי
 ותיקי
 יחסית, כלומר. קורה בקרב כלל העולי
ש

נמצא , ת על דירהכפי שהדבר בא לידי ביטוי בבעל�,  כלכליתהג
 מבחינ. ביד
 להשתלב בעבודה


הכנסות  בסקר  הדומי
 לה
 שנכללו בהשוואה לכלל העולי
, ה
 קבוצה חלשה יותרשהמשתתפי

  .)רכזית לסטטיסטיקהלשכה המה( 2006

הממצאי
 בדוח מראי
 כי שנתיי
 עד שלוש שני
 לאחר ההשתתפות במרכז חל שיפור , א� על פי כ�

,  מחפשי
 עבודה� 9%ועוד ,  דיווחו כי ה
 מועסקי
�85%כ, בזמ� הריאיו�. מדי התעסוקהניכר בכל ֵמ

דו עד שישה חודשי
 לפני  שעב35% בלבד שעבדו במהל� השתתפות
 במרכז ולעומת 12%לעומת 

. ופה משמעותית לפני כניסת
 למרכזא בקרב העולי
 שלא עבדו במש� תקו הגידול הרוב. המרכז

 מהמועסקי
 �80% כ, יתירה מזאת. ממצאי
 מצביעי
 אפוא על גידול ניכר בשיעור המועסקי
ה

  .עובדי
 במשרה מלאה

: פע
 בישראל� איושעבד אלהרב  אחרי ההשתתפות בקשיפור ניכרחל ג
 מבחינת איכות ההשמה 

 , ובמקביל,מנהלי
 כמעט הכפיל עצמוכ וחופשיי
 וטכניי
,  אקדמיי
משלחי ידשיעור המועסקי
 ב

בקרב הקבוצה , ע
 זאת. ותמקצועי�בלתישיעור המועסקי
 בעבודות הצטמצ
 עד כדי מחצית 

. מועסקי
 בתחומי
 אלהרוב
 עדיי� אינ
 , חופשי וטכני ומנהלי
, שמשלח ידה המקורי הוא אקדמי
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רוב המשתתפי
 מצביעי
 על צור� בתוספת של לימודי : ייתכ� שאחת הסיבות לכ� היא קשיי השפה

שיעור מעט נמו� מכ� הצביע ג
 על הצור� בתוספת של לימודי מחשב והדרכה , בנוס�. עברית ואנגלית

  . נוספת בהבנת המנטליות הישראלית

בעת , אול
. בעבודות שקדמו להשתתפות במרכז המשתתפי
 שלאי� בידינו מידע לגבי רמת השכר 

הלשכה המרכזית (בסקר ההכנסות רמת השכר של כלל העולי
 הדומי
 לנמצא דמיו� איו� יהר

כמחצית , בנוס�. מד נוס� של הצלחת התכניתאולי להעיד על ֵמיכול הדבר . )2006, לסטטיסטיקה

, ורבע מתוכ
 א� החליפו שני מקומות עבודה, המועסקי
 בעת הריאיו� החליפו מקו
 עבודה אחד

החלפת מקו
 עבודה הביאה לשיפור בסטטוס . במהל� השנתיי
 עד שלוש שני
 שלאחר ההשתתפות

מצביעי
 על רצו� המשתתפי
 למצוא , א
 כ�, השינויי
. יחסית לעבודה הראשונה, המקצועי ובשכר

  .  לכישוריה
אשר מתאימה, עבודה טובה יותר מבחינת שכר וסטטוס מקצועי

מד נוס� של הצלחת התכנית בא לידי ביטוי ברמה גבוהה של שביעות רצו� כללית מהעבודה של ֵמ


בסקר הדומי
 למשתתפי
 שאינה נופלת מרמת שביעות הרצו� של כלל העולי
 העובדי
 , המשתתפי

אבדו את רוב
 הגדול אינ
 חוששי
 שי, כ��על�יתר). 2005, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(החברתי 

  . עבודת
 בשנה הקרובה

הסיבה העיקרית לכ� לפי דיווח
 קשורה לכ� . שיעור המרוצי
 מהכלי
 שקיבלו במרכזי
 אינו גבוה

מצפי
 המשתתפי
 , כלומר. לא נמצאה לה
 עבודה מתאימהששלא נמצאה לה
 עבודה או 

אלא א� לעזרה , מהמרכזי
 לא רק לקבל כלי
 שיסייעו לה
 בחיפוש עבודה מתאימה באופ� עצמאי

וככל שה
 ,  מה
 היו ממליצי
 לעולי
 אחרי
 להשתת� במרכזי
75%, ע
 זאת. במציאת העבודה

ייתכ� ג
 שא
 המשתתפי
 לא נעזרו באופ� אישי במרכזי
 . אחוז הממליצי
 עולה, מרוצי
 יותר


  .ה
 עדיי� חושבי
 שקיי
 פוטנציאל במרכזי
 לסייע לעולי
 אחרי
, במידה שהיו מצפי


נראה שה
 מרוצי
 מהקשר שלה
 ע
 המרכזי
 ומצייני
 את מאגר , מראיונות ע
 המעסיקי

העובדי
 המצוי במרכזי
 שממנו נית� לבחור את בעלי הכישורי
 המתאימי
 ביותר ואת זאת 


אחוז ניכר ,  עצמ
משתתפי
בדומה ל. שהמרכזי
 עורכי
 בעבור
 סינו� מוקד
 של מועמדי

 
והמליצו לפעול במרכזי
 , כו שרמת העברית של העולי
 אינה מספקתהערי) �50% כ(מהמעסיקי

  . לחיזוק העברית המדוברת והמקצועית

ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת היגוי של המשרד לקליטת העלייה ויוצגו בפני הצוותי
 של מרכזי 

  .ההכוונה

  .ידו�המחקר נער� ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומומ� על

  


