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  תקציר
  

  הרקע למחקר
ישראל והסוכנות -וינט'בהם ג, גונים וולונטריים רבים הקדישו הממשלה ואר1985-1995בין השנים 

פותחו קורסי הכשרה מיוחדים . משאבים ניכרים לטיפול בנושא תעסוקת עולי אתיופיה, היהודית

וניתנו שירותי השמה קבוצתית בעבודה באמצעות רשת ארצית של רכזי ; המותאמים לרקע של העולים

לאחר עשור זה פחתה תשומת הלב . ים במקומות העבודהתעסוקה ומגשרים בני העדה המלווים את העול

  .ידי הגופים הרלוונטיים ולמעשה כמעט שלא פותחו מודלים חדשים לשילוב תעסוקתי-שניתנה לנושא על

  

, העובדים עם אוכלוסיית עולי אתיופיה, התחזקה שוב בקרב קובעי מדיניות ונותני שירותים, לאחרונה

וזאת מתוך שילוב של מספר , שתלבותם של העולים בתעסוקהההכרה בדחיפות הטיפול בקידום ה

  :סיבות

  הצורך בקידום עצמאות כלכלית של המשפחות האתיופיות והימנעות מתלות במערכת הציבורית .1

  תעסוקה ולקבלת תמיכות-מניעת היווצרות לגיטימציה בעדה לאי .2

 צורכי ילדיה בתחום ולאפשר לה לספק את, להעלות את רמת חייה, רצון לשפר את רווחת המשפחה .3

  החומרי והלימודי

, על מעמדם במשפחה, הכרה בהשפעה השלילית של מצב שבו ההורים אינם מפרנסים את משפחתם .4

  .בפרט, ועל יכולתם להוות מודל תפקידי לילדיהם, בכלל

  

שבעיקר הציגו תמונת מצב על שיעורי , עד לאחרונה עמדו לרשותנו נתונים מועטים בלבד בנושא

פקד עיבוד מיוחד מתוך נתוני ִמ(גיל וותק בארץ , ובחתכים לפי מגדר, של כלל עולי אתיופיההתעסוקה 

, ידי מרכז אדוה- שנעשה על1999ניתוח נתונים של יוצאי אתיופיה מסקר כוח אדם ; 1995האוכלוסין של 

סקר . )1998, ליפשיץ ואחרים, הורים של מדגם ארצי של בני נוער(קבוצות בתוכם -או של תת, )2002

סיפק מידע מסוים על קליטה תעסוקתית של יוצאי אתיופיה ) 2001(דאטה -ידי חברת דיאלוג-שנערך על

  .  בתחום היזמות העסקית

  

בשנתיים האחרונות נערכה סדרת מפקדים של כל משקי הבית של יוצאי אתיופיה בשכונות בהם קיימים 

יתוף הרשות המקומית הקים בהן מוקדי ואשר משרד הקליטה בש, ריכוזים גדולים של עולי אתיופיה

; 2003, איתן-אפרתי וריבליס, קינג; 2003, ג,ב,א2002, קינג ואפרתי(קליטה שכונתיים בעבור העולים 

, במסגרת סקרים אלה נתקבל  מידע על טיב התעסוקות של עולי אתיופיה). 2003, אפרתי ופנחסי, קינג

החסמים , תעסוקתם של הבלתי מועסקים-יהסיבות לא, השתלבותם במערכת ההכשרה המקצועית

המידע הוא , גם כאן, אולם. וצורכי עזרה שלהם, שלהם בשלבים שונים של תהליך ההשתלבות בתעסוקה

ולכן אין בו די , חלקי מכיוון ששילוב בתעסוקה הוא רק אחד הנושאים הנבדקים בסדרת המפקדים

  . קהלהבנת הקשיים הייחודיים של עולי אתיופיה בתחום התעסו

  

בוסטון כחלק מפרויקט לקידום השתלבותם של עולי -היוזמה למחקר הנוכחי באה משותפות חיפה

למימון . במסגרת הפרויקט מתוכנן מרכז תעסוקה לעולי אתיופיה. אתיופיה תושבי חיפה בתעסוקה
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מרכז התעסוקה יוקם בסיוע . ישראל והמחלקה לישראל בסוכנות היהודית-וינט'המחקר חברו גם ג

משרד , שירות התעסוקה, משרד העבודה, משרד הקליטה, שות העירונית לקליטת עלייה בחיפההר

מטרת המחקר הייתה ללמוד בצורה מעמיקה את נושא תעסוקת עולי אתיופיה . ישראל-וינט'החינוך וג

של המעסיקים ושל מפעילי , מתוך פרספקטיבה כוללנית המשלבת את נקודת הראות של העולים עצמם

המידע שנאסף אמור לשמש באופן מיידי את מרכז . התערבות לקידום תעסוקת העוליםתכניות 

ולקדם , להעמיק את ההבנה בנושא תעסוקת עולי אתיופיה בקרב כל העוסקים בו, התעסוקה בחיפה

  .קביעת מדיניות ופיתוח תכניות אשר יענו על הצרכים הייחודיים של עדה זו

  

  שיטות המחקר והמדגם
המרכיבים האיכותניים כללו ארבע . חלקם איכותניים וחלקם כמותיים, שה מרכיביםהמחקר כלל שלו

קבוצות מיקוד עם עולי אתיופיה וראיונות עומק עם תשעה מעסיקים מסוגים שונים שקלטו עולים 

 סקר בקרב מדגם מייצג של יוצאי אתיופיה -הם היוו תשומות למרכיב הכמותי . מאתיופיה בעבודה

כמחציתם בעלי .  עולים241המדגם מנה ). להוציא סטודנטים וחיילים בשירות סדיר(פה  בחי20-50גילאי 

כשליש נמצאים בה למעלה מעשר , בניגוד לכך.  שנים בלבד2-5 נמצאים בישראל 52%: ותק מועט בארץ

ספטמבר -פנים בוצעו בחודשים מארס-אל-הראיונות פנים. שאלון הסקר היה בעברית ובאמהרית. שנים

  .ידי סטודנטים בני העדה השולטים בעברית ובאמהרית- על2001

  

  שיעורי תעסוקה
 19%- מהגברים ו50% (31% בחיפה עומדים על 20-50שיעורי התעסוקה בקרב עולי אתיופיה גילאי 

שיעורי התעסוקה הללו . מחפשים עבודה)  מהנשים17%- מהגברים ו24% (20%, בנוסף לכך). מהנשים

אלא אף בהשוואה לשיעורים , יעורים הארציים בכלל האוכלוסייה היהודיתלא רק בהשוואה לש, נמוכים

  .שאף הן בעלות ותק מועט בארץ, שנמצאו בקהילות של יוצאי אתיופיה בנתניה וברחובות

  

בעוד שאצל , אולם, הן אצל הגברים והן אצל הנשים חלה עלייה בשיעור התעסוקה עם הוותק בארץ

תהליך , כלומר.  שנים10צל הנשים הגידול המשמעותי מתרחש לאחר הרי שא, הגברים השיפור הוא רציף

  .הכניסה שלהן לשוק העבודה איטי יותר

  

  המועסקים
, )26%(מכירות ושירותים , )23%(בתעשייה : שבעים אחוזים מהמועסקים עובדים בעבודות מקצועיות

 50%-כ). הילתייםבעיקר מגשרים ומדריכים ק, 13%(ומקצועות אקדמיים וחופשיים ) 8%(פקידות 

  . משתכרים יותר משכר מינימום40%-ו, )לשעה ₪ 18-כ(משתכרים שכר מינימום 

  

קיים פער מסוים בין תפיסתם העצמית של המרואיינים לבין תפיסת המעסיקים בנושא הערכת התפקוד 

. דווקא המעסיקים הישירים של המרואיינים-אם כי יש לציין שהמעסיקים שרואיינו הם לאו, בעבודה

  ,  ההיבטים שהוצגו בפניהם12-חמישים ושניים אחוזים מהעולים ציינו שאין להם קשיים באף אחד מ

באשר לטענה שכיחה לגבי עולי אתיופיה , למשל, כך.  דיווחו שיש להם קושי באחד מן ההיבטים25%-ו

ציינו את בעוד שרוב המעסיקים .  ציינו שהם מתקשים להגיע בזמן לעבודה11%רק , שהם נוהגים לאחר

 8%רק , קצב העבודה האיטי ואת התפוקה הפחותה של העובדים יוצאי אתיופיה גם לאחר זמן

אחת הטענות המועלות כנגד . מהמרואיינים סברו שיש להם קושי לעמוד בלוח זמנים בביצוע העבודה
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 מהמועסקים 55%; יוצאי אתיופיה מתייחסת לשכיחות היעדרותם מהעבודה ללא הודעה מוקדמת

הסיבות .  נעדרו יום או יומיים22%-ו, וחו כי לא נעדרו אף יום במהלך החודשיים האחרוניםדיו

לוויה של בן משפחה או , )24%(מחלת ילד , ) מהנעדרים41%(העיקריות להיעדרות היו מחלת העובד 

  ).24%(וסידורים אישיים , )32%" (שבעה"

  

 מהמרואיינים בסקר שהמעסיק 80%סברו , בעוד שבקבוצות המיקוד נשמעה תחושת קיפוח חזקה

שבעים ושלושה אחוזים .  אפילו ציינו אפליה לטובה15%; מתייחס אליהם כמו אל שאר העובדים

. עם ישראלים ותיקים ועם עולים מארצות אחרות" כל הזמן"מהמועסקים דיווחו שהם נמצאים בקשר 

סותר את הטענה בדבר הסתגרותם ממצא זה , גם אם מדובר ביחסים פונקציונליים לצורך ביצוע העבודה

  .     של עולי אתיופיה במקום העבודה

  

שיעור ". מרוצים מאוד "31%-ו" מרוצים "52%: המועסקים מביעים שביעות רצון גבוהה מעבודתם

המרוצים בקרב המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות כמעט זהה לשיעורם בקרב המועסקים בעבודות 

, בתשובה לשאלה מהם ההיבטים שמהם הם הכי מרוצים. בהתאמה, 73%- ו71% -מקצועיות בתעשייה 

 את השכר ותנאי 33%;  מהמועסקים את עצם העובדה שהם יוצאים לעבוד ושיש להם פרנסה40%ציינו 

 את יחס 24%- את החברים לעבודה ו32%; העבודה מבחינת שעות העבודה הנוחות והקרבה לבית

היעדר הסעות למקום , ריחוק מהבית: ון הוא תנאי העבודהשביעות רצ-הגורם העיקרי לאי. המעסיק

  .היעדר ארוחות במקום העבודה, העבודה

  

  הבלתי מועסקים
מחציתם לא : באופן כללי הבלתי מועסקים סובלים מלא מעט חסמים בתהליך ההשתלבות בתעסוקה

-לשני; ק בקושיאו ר, שלישים אינם מסוגלים כלל לקרוא ולכתוב מכתב פשוט בעברית-כשני, למדו כלל

תפיסתם . ממגבלות בריאות) לדבריהם(וכמחצית סובלים ; שלישים אין ניסיון תעסוקתי בישראל

אלה מביניהם ". האובייקטיבית"הסובייקטיבית של הבלתי מועסקים נמצאת בהלימה עם ההערכה 

, )32%(ידיעת עברית -אי: המחפשים עבודה מייחסים את קשייהם למיעוט משאביהם התעסוקתיים

העובדה שגם בקרב המועסקים , כן-פי-על-אף). 23%(וחוסר השכלה כללית ) 28%(חוסר ניסיון מקצועי 

 לא 70%-וכ,  אינם מסוגלים לקרוא מכתב פשוט בעברית כלל או ללא קשיים30%,  לא למדו כלל30%

דרש לכך כמובן שנ. עשויה להעיד כי ניתן לשלב בעבודה גם  בעלי משאבים מועטים, למדו מקצוע בארץ

  . מאמץ גדול יותר

  

 שנים 12 מהם למדו 21%: בייחוד של הגברים, אין להתעלם ממשאביהם של הבלתי מועסקים, עם זאת

 מהם שולטים מספיק בעברית כדי 67%, ספר תיכון בישראל-לפחות חלקית בבית, או, או יותר באתיופיה

לכמחצית אין , קלות מכתב בעברית מסוגלים לקרוא ב50%-להציג את עצמם בפני מעסיק פוטנציאלי ו

 התנסו 31%,  הם בעלי תעודת סיום קורס מקצועי10%, מגבלות בריאות שמפריעות להם בתפקוד

 50%-בסיכום כל המשאבים הללו מתברר כי ל. 30 הם צעירים עד גיל 37%-ו, בתעסוקה בישראל

 מהנשים 17%-ברים ול מהג15%-ל,  משאבים3 מהנשים הבלתי מועסקים יש לפחות 34%-מהגברים ול

  .  משאבים5יש לפחות 
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גם בקרב אלה , אולם, שלושים וחמישה אחוזים מבין הבלתי מועסקים מחפשים עבודה באופן פעיל

נכונות זו יכולה להוביל לשילוב . שאינם מחפשים יש מידה מסוימת של נכונות פסיבית לצאת לעבודה

ועזרה ביצירת הקשר הראשון עם , ל הדעתבתעסוקה אם ניתנת הצעת עבודה קונקרטית מתקבלת ע

 מהנשים שאפילו לא התכוונו לחפש 20%-עשרים וחמישה אחוזים מהגברים וכ. מעסיק פוטנציאלי

  .הצהירו שהם מוכנים להתחיל לעבוד מיד אם תוצע להם עבודה, עבודה בטווח הקרוב

  

  השתתפות בהכשרה מקצועית
חמישים ושבעה . מדו בקורסים להכשרה מקצועית מהנשים במדגם ל24%-עשרים אחוזים מהגברים ו

בייחוד , לחלקם. אך הם מעוניינים לעשות כן,  מהנשים לא למדו בקורסים52%-אחוזים מהגברים ו

 60%(ידיעת עברית , ) שנות לימוד12כרבע סיימו לפחות (יש נתונים לא רעים מבחינת השכלה , לגברים

העובדה ).  היו מועסקים בעבר50%-כ(עסוקתי בארץ וניסיון ת, )יכולים לקרוא בקלות מכתב פשוט

, שמחצית מאלה שלא הגיעו למערכת ההכשרה המקצועית נימקו זאת בכך שלא ידעו מה היא מציעה

מצביעה על החשיבות , ושהם עצמם לא ידעו איזה מקצוע מתאים להם,  שאיש המקצוע לא הציע להם

 .  אבחון והכוונה מקצועיים, שבמתן מידע
  

 נודעת גם לשדרוג מועסקים בעלי כישורים נמוכים יחסית על מנת להפחית את סיכויי חשיבות

בקרב העולים המועסקים ישנה מידה ניכרת של נכונות ללמוד בשעות הערב . היפלטותם ממקום העבודה

אחוז קטן יותר מוכנים ללמוד במסגרת הסדר שבו מחצית . גם כשהדבר כרוך בתשלום, על מנת להתקדם

 .   ימודים הן על חשבון זמן העבודה בתשלוםשעות הל
  

  יזמות עסקית
המסלול של יזמות עסקית כאחת החלופות להשתלבות בתעסוקה נראה , באוכלוסיית המחקר הנוכחי

ואחוז קטן בלבד מהבלתי , לאור זאת שאף אחד מהמרואיינים המועסקים לא הקים עסק, כשולי

ייתכן שהפצת מידע בנושא תוביל , עם זאת. ות זומועסקים הביעו מידה מסוימת של עניין באפשר

 .    להגברת ההתעניינות בערוץ זה
  

ותרומת הסדרים שונים ברמת מקום העבודה , אופן הקליטה הראשונית במקום העבודה
 להקלת הקליטה בו

משמעי כי נודעת חשיבות לאופן -על סמך הראיונות עם העולים ועם המעסיקים ניתן לקבוע באופן חד

בתוספת הדגמה וליווי , הסברים על העבודה ועל נורמות ההתנהגות. טה הראשונית במקום העבודההקלי

עשויים לתרום לשביעות רצון של העולים , ויחס טוב ובלתי מפלה מצד המעסיק, בתקופה הראשונה

  . ולצמצם את התחלופה הגבוהה יחסית אצלם, מעבודתם

שלישים -כשני. ה זוכים בסקר הנוכחי לתמיכת העוליםידי גורמי השמ-שני הסדרים המוצעים לעתים על

השמה של מספר עולים מאתיופיה באותו מקום עבודה או , כלומר, מהעולים תומכים בהשמה קבוצתית

יש לציין כי . ולצמצם את הרגשת הזרות, במטרה לעודד עזרה הדדית ולמידה הדדית, באותה מחלקה

זה משום החשש להתססה של קבוצת עולים בידי אדם המעסיקים שרואיינו הביעו הסתייגות מהסדר 

  . אחד המרגיש עצמו נפגע



  

  v

  

החונך אינו חייב . שלישים תומכים ברעיון של מיסוד תפקיד ההדרכה והליווי האישי בדמות חונך-כשני

  .  לדעת רוב העולים מוצאו אינו משנה; דווקא להיות אתיופי בעצמו

  

יות ופיתוח תכניות לקידום השתלבותם של יוצאי אתיופיה בסוף הדוח מוצגים כיוונים לקביעת מדינ

  .בתעסוקה

  

ולפני משלחת של הפדרציה של יהודי בוסטון , )2002 במאי 1(ממצאים ראשוניים הוצגו לפני ועדת ההיגוי 

  . וכבר משמשים את מרכז התעסוקה בחיפה בתכנון פעולותיו וביישומן, )2002 בנובמבר 17(

  

  .ישראל-וינט'המחלקה לישראל בסוכנות היהודית וג, בוסטון-תפות חיפההמחקר בוצע במימון השו

  

, שירות התעסוקה, ישראל-וינט'ג, בוסטון-שותפות חיפה, עיריית חיפה: בפרויקט התעסוקה שותפים

  .משרד הקליטה ומשרד החינוך, משרד העבודה
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  תודות
  

  .תודה לפדרציה של יהודי בוסטון שיזמה את עריכת המחקר

  

  .חברי ועדת ההיגוי על התעניינותם ועצותיהם במהלך ביצוע המחקרתודה ל

  

ר איריס קלקא שהנחתה את קבוצות המיקוד וכתבה את הדוח שתרם רבות לזיהוי סוגיות "תודה לד

  .  והעמיק את הבנתנו בנושא, ייחודיות בתחום התעסוקה בקרב עולי אתיופיה

  

על המשוב וחילופי , תעסוקה לעולי אתיופיה בחיפהמנהל פרויקט ה, תודה מיוחדת שלוחה ליעקב ברודר

, בוסטון-רכז פרויקטים ליוצאי אתיופיה מטעם שותפות חיפה, לנוח מנטסנות; הרעיונות לאורך כל הדרך

מנהל האגף לפיתוח הון אנושי בשירות , ולרימון לביא; על העצות המועילות והעזרה בשלב הראיונות

  .לכיווני מדיניותעל עזרתו בגיבוש ההצעות , התעסוקה

  

  .תודה לנירית ארואסטי שריכזה את עבודת השדה

  

  .סלב קונסטנטינוב על עזרתו בעיבוד הנתונים'תודה לווצ

  

ולאילנה פרידמן על , ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס, תודות גם לבלהה אלון שערכה את הדוח

  .הסיוע בהדפסה

  

פו אותנו בהתנסויותיהם ועמדותיהם בסוגיות שונות תודה לעולים שהשתתפו במחקר ושית, ולבסוף

  . בתחום התעסוקה
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1  

  מבוא: חלק א
  

  הרקע למחקר. 1
  

ישראל והסוכנות -וינט'בהם ג,  הקדישו הממשלה וארגונים וולונטריים רבים1985-1995בין השנים 

פותחו קורסי הכשרה מיוחדים . משאבים ניכרים לטיפול בנושא תעסוקת עולי אתיופיה, היהודית

הניתנים באמצעות רשת ארצית של , ירותי השמה קבוצתית בעבודהוש, המותאמים לרקע של העולים

לאחר עשור זה פחתה תשומת . רכזי תעסוקה ומגשרים בני העדה המלווים את העולים במקומות העבודה

ולמעשה כמעט שלא פותחו מודלים חדשים לשילוב , ידי הגופים הרלוונטיים-הלב שניתנה לנושא על

  .תעסוקתי

  

 בקרב קובעי מדיניות ונותני שירותים העובדים עם האוכלוסייה האתיופית לאחרונה התחזקה שוב

וזאת מתוך שילוב של מספר , ההכרה בדחיפות הטיפול בקידום השתלבותם של העולים בתעסוקה

  :סיבות

  והימנעות מתלות במערכת הציבורית, הצורך בקידום עצמאות כלכלית של המשפחות האתיופיות .1

  תעסוקה ולקבלת תמיכות-ה בעדה לאימניעת היווצרות לגיטימצי .2

להעלות את רמת חייה ולאפשר לה לספק את צורכי ילדיה בתחום , רצון לשפר את רווחת המשפחה .3

  החומרי והלימודי

, הכרה בהשפעה השלילית של מצב שבו ההורים אינם מפרנסים את משפחתם על מעמדם במשפחה .4

  .בפרט, ועל יכולתם להוות מודל תפקידי לילדיהם, בכלל

  

שהציגו בעיקר תמונת מצב על שיעורי , עד לאחרונה עמדו לרשותנו נתונים מועטים בלבד בנושא

פקד עיבוד מיוחד מתוך ִמ(גיל וותק בארץ , התעסוקה של כלל עולי אתיופיה ובחתכים לפי מגדר

, דוהידי מרכז א- שנעשה על1999ניתוח נתונים של יוצאי אתיופיה מסקר כוח אדם ; 1995האוכלוסין של 

סקר ). 1998, ליפשיץ ואחרים, הורים של מדגם ארצי של בני נוער(קבוצות בתוכם -או של תת, )2002

סיפק מידע מסוים על קליטה תעסוקתית של יוצאי אתיופיה ) 2001(דאטה -ידי חברת דיאלוג-שנערך על

  . בתחום היזמות העסקית

  

ל יוצאי אתיופיה בשכונות בהם קיימים בשנתיים האחרונות נערכה סדרת מפקדים של כל משקי הבית ש

הקים בהן מוקדי , בשיתוף הרשות המקומית, ואשר משרד הקליטה, ריכוזים גדולים של עולי אתיופיה

; 2003, איתן-אפרתי וריבליס, קינג; 2003, ג,ב, א2002, קינג ואפרתי(קליטה שכונתיים בעבור העולים 

, ה נתקבל מידע על טיב התעסוקות של עולי אתיופיהבמסגרת סקרים אל). 2003, אפרתי ופנחסי, קינג

החסמים , תעסוקתם של הבלתי מועסקים-הסיבות לאי, השתלבותם במערכת ההכשרה המקצועית

המידע הוא , גם כאן, אולם. וצורכי עזרה שלהם, שלהם בשלבים שונים של תהליך ההשתלבות בתעסוקה

ולכן אין בו די , הנבדקים בסדרת המפקדיםחלקי מכיוון ששילוב בתעסוקה הוא רק אחד הנושאים 

  . להבנת הקשיים הייחודיים של עולי אתיופיה בתחום התעסוקה

בוסטון -כחלק מפרויקט של שותפות חיפה, היוזמה למחקר הנוכחי באה מהפדרציה היהודית בבוסטון

 תעסוקה במסגרת הפרויקט מתוכנן מרכז. לקידום השתלבותם של עולי אתיופיה תושבי חיפה בתעסוקה
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מרכז . ישראל והמחלקה לישראל בסוכנות היהודית-וינט'למימון המחקר חברו גם ג. לעולי אתיופיה

שירות התעסוקה והמוסד לביטוח , משרד העבודה והרווחה, התעסוקה יוקם בסיוע משרד הקליטה

להעמיק את , המידע שייאסף במחקר אמור לשמש באופן מיידי את מרכז התעסוקה בחיפה. לאומי

ולקדם קביעת מדיניות ופיתוח תכניות , ההבנה בנושא תעסוקת עולי אתיופיה בקרב כל העוסקים בו

  .אשר יענו על הצרכים הייחודיים של עדה זו

  

  מטרת המחקר ושאלות המחקר. 2
  

מטרת המחקר היא ללמוד על השתלבות עולי אתיופיה בתעסוקה בפרספקטיבה כוללנית המשלבת את 

של המעסיקים ושל מפעילי תכניות התערבות לקידום תעסוקת , ים עצמםנקודת הראות של העול

  . העולים

  

  : שאלות המחקר הן

בעלי , הוריות-נשים חד, למשל(קבוצות בתוכם -מהם החסמים והמשאבים של יוצאי אתיופיה ושל תת .1

" אובייקטיביות"על בסיס תכונות , בתהליך ההשתלבות בתעסוקה) 'וכו, השכלה לעומת חסרי השכלה

  ?מהי מידת המוטיבציה שלהם לצאת לעבודה? שלהם ולפי תפיסתם העצמית

  ?קבוצות שונות בתהליך הקליטה בתעסוקה-מהם צורכי העזרה של תת .2

  ?פי הערכתם העצמית ומנקודת הראות של המעסיקים-על, כיצד העולים משתלבים במקום העבודה .3

מהם ? יטת העולים מאתיופיהבאיזו מידה קיימים הסדרים ברמת מקום העבודה להקלה על קל .4

  ?ההסדרים הרצויים

על מנת , והמוטיבציה של העולים להיעזר במערכת ההכשרה המקצועית, מה מידת השימוש בפועל .5

  ?להיקלט בתעסוקה ולהתקדם בעולם העבודה

עסק עצמאי (באיזו מידה היא קיימת באוכלוסיית המחקר ובאילו וריאציות : מסלול היזמות העסקית .6

-האם היא נתפסת כחלופה מתאימה ולמען אלה תת? )קבוצה קבלנית,  עבודה מהבית,מחוץ לבית

  ? קבוצות

  

  שיטות המחקר. 3
  

  . המחקר משלב שיטות איכותניות וכמותיות

  

  החלק האיכותני
חלקם מועסקים , עם גברים ונשים אתיופיים) 2001נובמבר (בשלב הראשון נערכו ארבע קבוצות מיקוד 

תחושותיהם ואופן ראייתם ,  באמצעות שיטה זו ביקשנו ללמוד על תפיסותיהם.וחלקם בלתי מועסקים

  . של העולים את הסוגיות השונות הקשורות במצבם התעסוקתי

במטרה , בנוסף לכך נערכו ראיונות עומק עם תשעה מעסיקים בענפים שונים שקלטו אתיופים בעבודה

 המעסיקים התמקדו בתפיסת המעסיקים את הראיונות עם. ללמוד את זווית הראייה שלהם לגבי הנושא

וכן את , של עולי אתיופיה בתהליך הקליטה התעסוקתית, מאידך, ונקודות החוזק, מחד, הקשיים
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ועל עמדותיהם לגבי , בנוסף לכך התקבל מידע על אופן הטיפול של המעסיקים בעולים. תפקודם בעבודה

  .  הסדרים שונים שנועדו להקל על השתלבות העולים

  

השלמת התמונה נערכו ראיונות עם אנשי מקצוע העובדים בתחום התעסוקה עם האוכלוסייה ל

  .הם שימשו להבנת הממצאים ולפירושם; ראיונות אלה אינם מוצגים בדוח בנפרד. האתיופית

  

  החלק הכמותי
 נערך סקר בקרב מדגם של העולים באמצעות שאלון שנבנה על בסיס המידע האיכותני וידע כללי בנושא

. תורגם לאמהרית, שהורכב ברובו משאלות סגורות, השאלון. בפרט, ותעסוקת עולים, בכלל, תעסוקה

ידי סטודנטים בני העדה השולטים בעברית ובאמהרית בחודשים -פנים בוצעו על-אל-הראיונות פנים

  .2002ספטמבר -מארס

  

  אוכלוסיית המחקר והמדגם. 4
  

המתגוררים , להוציא חיילים וסטודנטים, 20-50יה גילאי אוכלוסיית המחקר כללה את כל יוצאי אתיופ

קריית , שער עלייה(מערב חיפה , )חליסה ונווה יוסף, נווה פז(מזרח חיפה : בארבעה אזורים בחיפה

תוך , ידי עיריית חיפה-מתוך רשימת עולי אתיופיה שסופקה על. קריית חיים והדר, )שפרינצק ונווה דוד

 רזרבה 36+  שהם המדגם המתוכנן 320:  עולים356נדגמו , קליטההשלמת נתונים בעזרת משרד ה

וייתכן ששני , לא של משפחות, המדגם הוא מדגם של פרטים. יכולת לבצע את הריאיון-למקרים של אי

במקרה ששני , לדוגמה. כתוצאה מכך אין להסיק מהמידע ברמת הפרט על המשפחה. בני זוג עלו במדגם

הרי שברמה של , בת הזוג/תעסוקתו של בן-ד מהם דיווח על תעסוקתו או איבני הזוג עלו במדגם וכל אח

  .אין ביכולתנו לזהות בני זוג במקרים שבהם שניהם עלו במדגם. משפחות יש כאן דיווח כפול

  

   תוצאות עבודת השדה4.1
   ).24%(איתור -ביצוע הראיונות הייתה אי-הסיבה העיקרית לאי.  מהראיונות68%מתוך המדגם בוצעו 

 1%,  מהמקרים ידוע לנו בוודאות שהמרואיין עבר דירה ואינו מתגורר עוד בשכונות הנכללות בסקר9%-ב

אחוז .  לא אותרו למרות כל הניסיונות לאתרם14%-ו, לא שהו בארץ בתקופת ביצוע עבודת השדה

 סיבות  מהמקרים לא ניתן היה לבצע את הריאיון בשל2%-ב. 6% -הסירובים להתראיין לא היה חריג 

  .או לא ניתן היה לתקשר איתו, היה בבית סוהר, כגון המרואיין נפטר, שונות

  

 מבנה הדוח . 5
  

בחלק ב של הדוח יובאו ממצאים מארבע קבוצות המיקוד בהן השתתפו גברים ונשים עולים מאתיופיה 

ת ממצאים אלה תרמו להבנתנו את התפיסו. חלקם מועסקים וחלקם בלתי מועסקים, תושבי חיפה

  .ושימשו כתשומות בבניית שאלון הסקר, הייחודיות של העולים בכל מה שקשור להשתלבות בתעסוקה
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ואשר שימשו אף הם כתשומות , בחלק ג של הדוח מובאים עיקרי הדברים שעלו בראיונות עם המעסיקים

  .לשאלון הסקר

  

  .20-50 העולים גילאי בחלק ד של הדוח מוצגים ממצאי הסקר שנערך על מדגם אקראי מתוך אוכלוסיית

  

בסוף הדוח מובא דיון על המסקנות שניתן להסיק ממגוון הממצאים לגבי מדיניות שילוב עולי אתיופיה 

 . והמלצות למדיניות, בתעסוקה
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  קבוצות המיקוד: חלק ב
  

  מתודולוגיה. 6
  

ת והשאלות היא שיטת מחקר איכותנית המשמשת כלי עזר בבניית ההשערו (focus group)קבוצת מיקוד 

הדימויים והעמדות לגבי סוגיה , במובן זה שהיא מסייעת בזיהוי התפיסות, לקראת ביצוע מחקר כמותי

,  משתתפים8-12בנות , בשיטה זו נערכים דיונים בקבוצות קטנות. מסוימת בקרב אוכלוסיית המחקר

יהם תפקיד המנחה הוא לכוון את המשתתפים להתמקד ברגשות. במתכונת של שיחה חופשית

כאשר רשימת הנושאים שיידונו בקבוצה וסדר העלאתם נובעים , ובתפיסותיהם לגבי נושאי הדיון

  :יתרונות השיטה הם. ממטרות המחקר

  המאמץ הקבוצתי המשותף מאפשר לקבל בסיס רחב של דעות ועמדות לגבי הסוגיה הנחקרת 

   מעמיקים ויצירתייםהמולידות רעיונות, הערה של אחד מחברי הקבוצה מעוררת תגובות שרשרת 

  במסגרת הקבוצה הפרט מרגיש ביטחון ואינו חושש להביע את דעותיו 

השימוש בטכניקות של שאלות לא ישירות מאפשר למשתתפים להשליך את עמדותיהם על אובייקט  

 ).Hess, 1971; O'Dell, 1988 ;Tempelton, 1987(מה שמסייע להבין אותם באופן מעמיק יותר , אחר

 
על מנת .  בקרב עולים מאתיופיה בגילאי עבודה בחיפה1קבוצות מיקודחקר נערכו ארבע במסגרת המ

למועסקים , הוחלט לקיים קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, לעודד פתיחות מרבית בקרב חברי הקבוצה

  :הקבוצות התקיימו לפי הפירוט הבא. ולבלתי מועסקים

  ) 2001בנובמבר  19( גברים בלתי מועסקים 7  : 'קבוצת נווה דוד א

  )2001 בנובמבר 19( גברים מועסקים 7  :   'קבוצת נווה דוד ב

   שנות לימוד 12- גברים בלתי מועסקים הלומדים בקורס להשלמת השכלה ל10   : 'קבוצת נווה יוסף א

  )2001 בנובמבר 28(

  )2001 בנובמבר 28( נשים 4  : 'קבוצת נווה יוסף ב
  

ובמידת הצורך תורגמו דבריהם של אלו אשר התקשו , ריתהדיונים עם העולים נערכו בשפה העב

ובכל יתר הקבוצות נשא התרגום אופי פחות , לאחת הקבוצות הצטרף מתורגמן. להתבטא בעברית

. וטרם תחילת הדיון הוסברה מטרתו, בכל הדיונים המשתתפים הכירו את יתר הנוכחים בדיון. פורמלי

  . והשיח בעברית תומלל, מהלך הדיונים הוקלט

  

מבחינת רמת ההשתתפות הייתה שונות רבה בין . טווח הנושאים שהועלו בכל הקבוצות היה דומה

כולם השתתפו ויכלו , כלומר. העולים המועסקים דיברו ברהיטות רבה ויכלו לנהל דיון מסודר. הקבוצות

                                                   
. ידה בשיתוף עם יהודית קינג-והפרק נכתב על, ר איריס קלקא"ידי ד- הנחיית קבוצות המיקוד נעשתה על  1

אריאל שכטר ; ס נווה יוסף"רכזת השמה במתנ, המשתתפים בקבוצות המיקוד גויסו בעזרת מרים יוסף
ס נווה "רכזת השלמת השכלה במתנ, אורית מאיר; מחלקה לשיקום שכונות במשרד הבינוי והשיכון בחיפהמה
  .רכזת פרויקטים לעולי אתיופיה במערב מטעם עיריית חיפה, ואביבה יהלומי; יוסף
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, תתפיםבשאר הקבוצות היה צורך לחזור ולעודד את המש. לגולל כל אחד את הביוגרפיה הפרטית שלו

  . ולפנות אליהם על מנת לשמוע את דעתם, להבהיר להם כי דעתם חשובה

  

שנועדו להמחיש את הטיעונים השונים המובאים בתוך , במהלך הדוח משולבים ציטוטים מדברי העולים

  . כן הוספנו אילוסטרציות של מצבים שעל אודותיהם סיפרו העולים-כמו. הטקסט

  

  .שעלו בקבוצות המיקוד) תתמו(פי הנושאים -הפרק בנוי על

  

  התמודדות עם היעדר תעסוקה. 7
  

   מצוקה וחוסר ביטחון כלכלי7.1
הם : "הם חשו מצוקה למול דרישות של הילדים מהם. הבלתי מועסקים הרבו לדבר על מצוקה כלכלית

. "אף לא שקל אחד, ואינני יכול לתת להם", אמר אחד מהם, )"כסף באמהרית(' גנזב'באים ואומרים לי 

. נמצאו גם אלו שאמרו כי אין להם די כסף כדי לקנות אוכל, בדרך עדינה משהו ועם זאת ברורה למדי

אמר אחד הבלתי מועסקים שכיום נמצא בקורס להשלמת " קודם מרחתי חומוס על שתי הפרוסות"

  ". אבל כיום אני מורח רק על פרוסה אחת מהשתיים", השכלה

  

   התנהגות ועמדות- גברים 7.2
התרשמנו שהיעדר התעסוקה . ים הבלתי מועסקים לא מצאו שום יתרון במצב של חוסר תעסוקההגבר

מה גם שהגבר במשפחה איננו מסייע לתחזוקת הבית ולטיפול בילדים במטרה , יוצר לחץ במשפחה

כי הם פשוט מפריעים , בהומור מריר משהו, לעתים הגברים אף ציינו. שאשתו תוכל לצאת לעבודה

  . יהול משק הביתלנשותיהם בנ

  
   התנהגות ועמדות- נשים 7.3

יש אצלן , כלומר. הנשים שלא עבדו התייחסו למצבן כאילו הוא לא היה יכול להיות שונה באופן רדיקלי

 בבית הכבודה של האיש. הן דיברו על כך שהגברים אינם מעודדים אותן לצאת לעבודה. קבלה של המצב

 אלמנה חשה חופשייה יותר לנווט את חייה ה הנשים שהייתאחת.  כך היה המסר של הגברים-פנימה 

  .בעולם העבודה

  

הן . האפשרות הרצויה מבחינתן היא עבודה במשרה חלקית. הנשים הביעו נכונות להשתלב בתעסוקה

היא אופציה , למשל, עבודה בסופרמרקט. אבל שואפות להתקדם, מוכנות לעבוד במשק בית וכמטפלות

אפשר תחילה לסייע בסידור : שיש בה אופציה של קידום) ו הפרשנות שלנוז(מועדפת בשבילן משום 

יש לקחת בחשבון כי העולים , עם זאת. כך לעבור למשרות הדורשות מיומנות גבוהה יותר-ואחר, המדפים

סיפרה אחת , "כאשר גבר מסוים בירך אותי לשלום ברחוב. "הגברים עשויים להתנגד לקידומן של הנשים

יש גברים החוששים מהעצמאות שבה " ?מה היה ביניכם, למה הוא מחייך אליך: י בעליאמר ל", הנשים

היו גברים שציינו כי יש לקדם את הנשים , בניגוד לכך. תזכינה הנשים כתוצאה מפיתוח קריירה עצמאית

  .באותה מידה כמו את הגברים
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   הקשר עם המוסד לביטוח לאומי ועם שירות התעסוקה7.4
עלתה מדבריהם המצוקה של היעדר הביטחון , עולים במצוקה עקב היעדר תעסוקהיותר ממה שחשו ה

וישנו מגוון , התשלומים של ביטוח לאומי אינם מובטחים מבחינתם. מלת הביטוח הלאומיבהכנסה מִג

אחד המוטיבים ששבו ועלו בדברי . רחב של מצבים בהם העולה נמצא כמי שאיננו זכאי לגמלה

. מנסים למצוא אלף ואחת אמתלות כדי לא לשלם לנו את הכסף שמגיע לנו, מתעמרים בנו: המשתתפים

וכך לא קיבלתי כסף ", אמר עולה אחד"  כך שלא יכולתי לחתום באותו היום13:00הגעתי אחרי השעה "'

  : אחר סיפר על כך שאיבד את הכרטיס שמסרו לו בעת תחילת הטיפול בו". בעבור שבוע שלם

אבל הם לא ביטלו .  ואחרי מספר ימים הם נתנו לי כרטיס אחר...סיפרתי להם על האבדה"

לא קיבלתי את . כך שמבחינת המערכת נמצאתי כמי שלא הגיע ללשכה, את הכרטיס הישן

  ". ולאחר הפצרות רבות, הכסף אלא רק לאחר כמה חדשים

  

נותנת וזאת בכך שהיא , המדינה מתחמקת ומונעת מהם כספים, לפי התחושה הרווחת בקרב העולים

  :אשר צריכים להוכיח את חפותם' פושעים'כאילו הם מעין , סמכות לאנשים אשר מתעמרים בהם בכוונה

מבקשים מאיתנו , אני מגיע. לשכת עבודה נותנים לנו הפניה... לשכת עבודה לא מעניין אותם"

. מבקשים ממני לבוא עוד שבוע ואז בסוף אומרים אין עבודה, אני מגיע למחרת. לבוא מחר

ואז זה . סתם רושמים לנו סירוב. ואז אני חוזר ללשכת עבודה ומקבל סירוב לשלושה חודשים

  ." לא מקבלים כלום. פוגע בכסף

  

אם העולה התחיל , כך. את המערכת" לסדר"אחת הדרכים להתמודד עם המצוקה ההולכת וגוברת היא 

מלה תמשיך להיכנס יח שהִגהוא יעשה כל שביכולתו כדי להבט, מלה מהמוסד לביטוח לאומילקבל ִג

וזאת כאשר , סיפר כיצד מסר לביטוח לאומי דיווח שקרי, לדוגמה, אחד המשתתפים. לחשבון הבנק שלו

אמרתי להם שהוא כתב במכתב שהוא לא רוצה : "לא רצה לקבל עבודה מסוימת ממעסיק שאליו הופנה

רתי להם שאיבדתי את המכתב אמ, פשוט. אבל לא היה כזה מכתב באמת", הסביר אותו משתתף, "אותי

  ". הזה

  

מלת אך ממשיכים לקבל ִג, תופעה נוספת שזוהתה במהלך הדיונים היא זו של עולים אשר עובדים בפועל

- הם מועסקים על". ללא תלוש", כלשונם, המדובר בעולים אשר עובדים. הבטחת הכנסה מביטוח לאומי

ם ִגמלת הבטחת הכנסה ולכן אינם משלמים ידי מעסיקים אשר ככל הנראה יודעים כי העולים מקבלי

מכאן שההונאה של המוסד לביטוח לאומי . בידיעה שהם לא יעזו להתלונן נגדם, להם את מלוא השכר

  . פועלת בעצם נגד העולים המועסקים

  

  אחריות אישית לעומת אחריות המדינה. 8
  

המדינה בסופו של דבר תנסה וכי , הם משוכנעים שיש לסייע להם. העולים מצפים שהמדינה תדאג להם

  .לפחות לחלק מהם, לסייע
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  : העולים שאינם עובדים מגבשים השקפת עולם שהאלמנט של אחריות אישית נעדר ממנה כמעט לגמרי

  ". לא אני אשם בכך שאין לי עבודה. אני חלק מקבוצה וגורלי תלוי בגורלה"

  

וגם כשאני נמצא בעולם העבודה , אין לי פרוטקציה שתסייע לי לקבל עבודה, לי אין מקצוע"

המדינה בחרה לקדם ; מישהו אחר יכול בתוך יום לקבל את מקומי. מצבי שביר ועדין ביותר

  ". על המדינה לקחת אחריות.  למרות שאני ותיק ממנו-את העולה הרוסי 

  

מהדברים שאמרו העולים בקבוצות המיקוד עולה כי התלות שלהם במנגנונים של המדינה , עם זאת

שם : "באתיופיה, הם התייחסו לאופן בו תפקדו שם. שקפת שינוי שחל בהם בעקבות העלייה לישראלמ

דברים אלה ודומים להם שאמרו ". ואנחנו תמיד עבדנו והסתדרנו"הם אמרו " לא הייתה לשכת תעסוקה

 ממצב התלות ומהסטיגמה שדבקה, לפחות בקרב חלקם, נחת-העולים מצביעים על מידה מסוימת של אי

  .כאילו הם משתמטים מעבודה על מנת להישען על מערכת הבטחת הכנסה, בהם

  

מדברי המשתתפים עולה כי . הציפייה שהמדינה תקבל על עצמה אחריות חזקה במיוחד בנושא הילדים

. הילדים מבחינתם הם העתיד. מצוקתם נסבה במידה רבה סביב חוסר יכולתם לפרנס כראוי את הילדים

אך כיום הוריהם אינם יכולים לסייע להם , )כך לדברי המשתתפים(וד באוניברסיטה הם אלה שיוכלו ללמ

  : נוטלים אחריות חלקית בלבד על התקדמות הילדים, כפי שנראה מהציטוט, חלק מהעולים. בלימודים

יש הרבה . אנחנו יודעים שיש כמה ארגונים שמקבלים כסף בשבילנו אבל כלום לא קורה"

אנחנו לא . אם לא יעזרו לנו ונשאר ככה גם הדור הבא יסבול. יםאנשים שתורמים לאתיופ

לא עזרה , לא מחשבים. יודעים לאן הולך הכסף אבל הילדים שלנו לא מקבלים שום דבר

הילד מבקש עזרה . ההורים שלהם לא יודעים לקרוא ולכתוב ולא יכולים לעזור. בשיעורי בית

הילדים צריכים לקבל יותר מאיתנו . רחוקהוהמועדונית שיש . והם צריכים. ואין ממי לקבל

  ." והילדים צריכים להשתלב ולא להיות במצב שלנו. זה בסדר, אנחנו עוד סובלים. מהמבוגרים

  

  השתלבות בשוק העבודה. 9
  

  טווח ואבטלה חוזרת-תעסוקה קצרת,  מחזוריות של אבטלה9.1
טווח ושוב -תעסוקה קצרת, אבטלהבתיאור ההיסטוריה התעסוקתית של הגברים בולט דפוס מחזורי של 

לאורך זמן במשרה ' להחזיק מעמד'משתתפים שאינם מועסקים כיום לא הצליחו גם בעבר . אבטלה

, רבי שהם עבדו במקום אחד היה כשלוש שניםהזמן הֵמ. קו המאפיין את רובם, בעצם, זהו. מסוימת

  . כאשר העבודה בכל יתר המשרות נמשכה רק מספר חודשים בכל פעם

ההצלחה להשתלב בתעסוקה לאורך זמן קשורה בחלקה במצב המשק ובריבוי עובדים חסרי כישורים -יא

העולים יוצאי אתיופיה מגיעים ללשכת התעסוקה כדי לחתום . מקצועיים המותאמים לצורכי המשק

, ולעתים חודשים, חולפים שבועות, כיום. ומצפים שיציעו להם עבודה, ולאשר שעדיין אינם מועסקים

במקרים רבים הלשכה מפנה . או לחברות כוח אדם, פני שהם מקבלים הפניה למקום עבודה מסויםל

, אשר מלכתחילה זקוק רק למספר קטן של עובדים, עשרות רבות של אנשים בתגובה להזמנת המעסיק

בורר את , המעסיק ממיין את הפונים בתוך זמן קצר. אך מעוניין להגדיל את אפשרויות הבחירה שלו
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, במקרים אחרים הם מופנים לעבודות זמניות". שולח הביתה"ואת היתר , אימים ביותר מבחינתוהמת

  .אשר בסיומן שוב ימצאו את עצמם חסרי עבודה

  

, עולים שהיו מועסקים החליטו בעצמם לסיים את עבודתם מסיבות שונות, במקרים רבים, בניגוד לכך

וסיבות אחרות הקשורות , מוות של בת הזוג, גמחלה של בת הזו, בין השאר בגלל מחלה שלהם עצמם

, שאשתו נפטרה, אך עולה אחר, אחד הגברים שב לעבודה לאחר שאשתו שבה לאיתנה. למצב הבריאות

התברר כי לאותו אב ? שאלנו האם אין במשפחה מי שיסייע בטיפול בילדים. נשאר לטפל בשתי בנותיו

והוא לא היה , לא יכלה לטפל בבנות באופן קבועאך אמו , ששכל את אשתו אמנם הייתה משפחה באזור

  . כגון מועדונית, מעוניין לשלוח אותן למסגרת חינוכית לאחר שעות הלימודים

  

נציין כי לא . משתתפים אחרים בקבוצות המיקוד סיפרו שהם התפטרו בעצמם משום שחשו מנוצלים

ידי -מדובר באקט יזום על או ש-תמיד היה ברור מדיווחם של העולים אם הם התפטרו ביוזמתם 

והעזיבה , העולה עזב את עבודתו מבלי שתהיה לו עבודה חלופית, בכל מקרי ההתפטרות, אולם. המעביד

  . ציינה את תחילתה של תקופת אבטלה

  

עם כל פיטורין או . cycle of disadvantageדפוס זה מחזק את אחיזתו של העולה בסוג מסוים של 

ומעסיקים פוטנציאליים מעוניינים בו , בפחות נכסים' חמוש'באה כשהוא התפטרות הוא מגיע למשרה ה

במצב הקיים אף מתקבל הרושם כי העולה איננו מודע . בהשוואה למי שהתמיד בעבודתו עד כה, פחות

אשר כמובן מונעות ממנו להגיע לפרנסה , לאופן שבו הוא מעמיק את אחיזתו במצב של תעסוקות ארעיות

וזאת על מנת לחזק את ערכו בשוק , ין הוא מודע לכך שיש צורך להתמיד בעבודהא, כן-כמו. מסודרת

והמיומנויות שרכש , להפוך עצמו לעובד אטרקטיבי יותר בשל הניסיון שצבר בעבודה: קרי, העבודה

  . כתוצאה מכך

  

  . אין עברית, אין תעודה:  חוסר משאבים לתעסוקה9.2
  "אין לנו תעודה"

, אמר אחד מהם" אין לנו תעודה. "נו העולים כי החינוך הוא המפתח להצלחתםבפתח כל דיון שנערך ציי

, אמרה אחת מהן" אנחנו לא מקצוענים ולא למדנו: "גם הנשים היו בעמדה זו". אין מקצוע ביד"

מחפשים מישהו מקצועי שיודע . לא שלא אוהבים אותנו. הם מחפשים אנשים מקצועיים"והמשיכה 

כמו השלמה (וגם לימודים כלליים , ים לתעודה נתפסו כמפתח לתעסוקה בעתידלימודים המוביל". לעבוד

  . נתפסו כמסלול בעל ערך)  שנות לימוד12-ל

זה היה .  שנים3כשעליתי לארץ נכנסתי למקום עבודה שהיה קרוב לבית שלי ואז עבדתי שם "

כל אני אז הם אמרו לי שקודם . עברתי דירה לחיפה ולא היה להם הסעות. במפעל ייצור

הרגשתי . אני מאוד רציתי ללמוד. פיטורים עם הסכם: אסתדר בבית החדש ואז אני אעזוב

של (בקורס הזה . אני מאוד שמח ללמוד... ועכשיו אני פה, מאוד לא טוב עם זה שלא למדתי

ילמדו אותנו איך להתמודד מול המוסדות )  שנות לימוד12השלמת השכלה לרמה של 

  ." זה מסובך, ע מה הן הזכויות שליאני לא יוד. הממשלתיים

  

עם . ממעגל האבטלה, אחת ולתמיד, כעל הגורם אשר ישלוף אותם" תעודה"העולים דיברו שוב ושוב על 

' מקצועות'ויש להם רשימה ספציפית משלהם של , בעיני העולים" מקצוע"לא כל תעודה נתפסת כ, זאת
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בניגוד (אילו גננות אינה נחשבת כמקצוע מועדף ו, נתפסת כמקצוע של ממש, לדוגמה, חשמלאות. ראויים

לחשיבה של גורמי השמה הסבורים שקל יחסית לשלב את יוצאי אתיופיה בעבודות גינון בשל הרקע 

  ).החקלאי שלהם

  

לא כולם השתלבו בעבודה , אולם, חלק מהמשתתפים בקבוצות המיקוד למדו בקורסים מקצועיים

בין " התגלגל"אך למעשה , שתתפים עבר הכשרה כקונדיטוראחד המ, לדוגמה. במקצוע שלמדו בקורס

הוא הודה כי מלכתחילה לא הייתה לו נטייה לעסוק . בתי מלון והועסק בעבודות בלתי מקצועיות

ולאחר , עולה אחר שהוכשר למקצוע הרתכות עבד במקצוע במשך תקופה מסוימת. במקצוע הקונדיטאות

בסופו של דבר הוא נטש גם את עבודת התרגום והפך . זמן מה השתלב בסוכנות היהודית כמתורגמן

  . ניכר היה בעולה זה שהוא בעל אמביציה. למנהל עבודה באחת החברות בנמל חיפה

  
  " אין לנו עברית"

, אולם. את ריאיון העבודה" לעבור"חלק מהעולים ציינו כי בגלל שליטה מוגבלת בעברית הם מתקשים 

. יש לנו בעיה, בריאיון העבודה: "רים לא רק למיומנויות השפהקשיי התקשורת בריאיון העבודה קשו

העולים סיפרו כי אינם ". דבר שני קשה עברית. לא אומרים את הכל בהתחלה, אנחנו עדה ביישנית

  . וכל עולמם החברתי מושתת על אנשים דוברי אמהרית, משוחחים אלא עם בני עדתם

  

כנראה בזכות , היו בעלות יכולת מילולית טובה, ועסקותכולל הבלתי מ, מעניין לציין כי דווקא הנשים

הן אלה שיוצאות לשחק עם הילדים בגינה . מגעיהן האינטנסיביים יותר מאלו של הגברים עם הסביבה

הן גם אלה , כאשר בני המשפחה חולים. והן אלה שמפתחות שיחה עם נשים אחרות שיש להן ילדים

  . י התיווך שלהן תורמים לפיתוח מיומנות טובה יותר בעבריתוכך תפקיד, שמצטרפות לביקור אצל הרופא

  

הציטוט הבא . בין הגברים המועסקים יש גם מי שמנסים לשפר את רמת העברית באמצעות העבודה

הוא הכיר בקושי שלו לזכור את . לקוח מדבריו של עולה שהייתה לו מוטיבציה חזקה להתקדם בעבודה

  :תמודדות שלו הייתה רישום הדבריםוטכניקת ה, הנחיות העבודה בעברית

יום למחרת . אני רושם כדי לזכור טוב, אומרים לי זה צריך לעשות. תוך כדי עבודה לומדים"

עולה " (כי בלי עברית לא יקבלו אותי בחינם, אבל צריך לדעת עברית. אני יודע מה לעשות

  ).שמועסק ברציפות מזה מספר שנים

  

  ים העולים מאפייני התעסוקות בהן מועסק9.3
או בעבודות זמניות /ו, מרבית המשתתפים המועסקים בקבוצות המיקוד עובדים בעבודות ברמה נמוכה

וזאת במצב שחשוב להם מאוד , אין הם רואים אופק תעסוקתי. או בעבודות המשלמות שכר נמוך/ו

ודה הם תולים את העובדה שהם מועסקים בעבודות אלה במצב הקשה בשוק העב". להתקדם בחיים"

את הישארותם במצב ). ההתאמה של כישוריהם לדרישות העבודה-ולא במיעוט כישוריהם או באי(כיום 

ראה גם בהמשך בסוגיית (זה הם מייחסים לכך שהמעסיקים אינם מעוניינים לקדמם מבחינה מקצועית 

  ):יחס המעסיקים

לעבודה ובוחרים היינו קופצים מעבודה : היו הרבה אפשרויות. פעם היו משתלבים בכל דבר"

ובגלל זה בחור צעיר שעלה לארץ צריך מקצוע או ללכת . אבל היום אין עבודה. לעצמנו
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עולה " (התקופה של היום זה לא כמו פעם? הוא ישב בבית, מה. אין לו ברירה, לעבודות ניקיון

  ).שמועסק מספר שנים ברציפות

  

כל הכסף הולך לי . " את משפחתםרוב העולים המועסקים משתכרים שכר מינימום ומתקשים לפרנס

למרות זאת הם . וציינו כי בתנאים אלה לא ניתן לחסוך דבר לעתיד, הם אמרו" כבר בתחילת החודש

  .מאלה של הבלתי מועסקים, בדרך כלל, השקפותיהם היו שונות. הביעו קורת רוח ממצבם

  

   לא כדאי לעבוד9.4
וכאשר גם במקרה , ן כי השכר ישולם בעבורהכאשר אין ביטחו, כאשר העבודה מוגדרת מראש כזמנית

פוחתת המוטיבציה , של עבודה במשרה מלאה יש צורך להשלים את ההכנסה באמצעות ביטוח לאומי

לא פעם העולה מאתיופיה נוטש את מקום העבודה על רקע של , במלים אחרות. לשמור על מקום העבודה

  ":אין בזה שום קידום'או ' לא כדאי"

והחליטו שהם . ומאז לא מצאו עבודה, בשלב מסויים פיטרו אותם, ם שעבדואני מכיר אנשי"

אחד " ('אבטלה'לא צריכים עבודה כי ממילא את שכר המינימום שלהם הם מקבלים ב

  ).המשתתפים בקבוצות המיקוד

  

  קליטה במקום העבודה. 10
  

   ציפיות העולים ממקום העבודה ויחס המעסיקים כלפיהם10.1
, יספק להם הדרכה מקצועית בתחילת עבודתם, עסיק יעזור להם להיקלט בעבודההעולים מצפים שהמ

ייתן להם משוב על עבודתם וידאג לקידומם , או באמצעות מנהל עבודה או עובד ותיק, אם בעצמו

סיפורו האישי של אחד המשתתפים המועסקים ממחיש את החשיבות במודעות המנהל לצורך . בהמשך

  :בהדרכה הראשונית

אבל , אף אחד לא רצה ללמד אותי. התחלתי לעבוד כטכנאי. גם לי הייתה עזרה' קבז'ב"

  ." כך למדתי את זה בקורס-אחר. המנהל ביקש מהם לעזור לי

  

העולה מאתיופיה נחשב . הם נתקלים ביחס בלתי אוהד או התעלמות מצד המעסיקים, לדבריהם, בפועל

. זו הזדמנות של המעסיק לפטרו, לה בא בתלונהכאשר העו, לעתים. עובד בלתי מסור ומתלונן תמידי

גם כאשר העובד האתיופי . מדברי המשתתפים עולה העלבון על חוסר ההתייחסות של המעסיק אליהם

. למילת עידוד מהמעסיק, הוא אינו זוכה למשוב חיובי, ולפעמים מתאמץ יותר מעובדים אחרים, משתדל

,  לאות כלשהו שמישהו שם לב לכך שהם ממשיכים להגיע,אין ספק כי העולים זקוקים לביטוי של הערכה

בעיקר (מיעוט המגעים ואופיים ). לפי תיאורם(לעתים בעבודה מונוטונית ושוחקת , ממשיכים לעבוד

  .  משבשים בניית יחסים תקינים אשר מאפשרים תקשורת זורמת בין עובד למעביד) תלונות

  

, והן ברמה קבוצתית, הן על הפרט, אותות הערכהעל ההשפעה החיובית של מתן חיזוקים חיוביים ו

הם . בנימת דבריהם ניכרה גאווה רבה. מעידים דברים שמשתתפים בקבוצת המועסקים שבו ואמרו

  :התגאו בכך שזכו לאותות הכרה במקומות העבודה שלהם
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כולם .  שנה כמעט כל שנה אני מקבל מצטיין18במשך . על יחסי העבודה צריך מאוד להקפיד"

היו אז . אמרו לבוס שלי', אתיופי אחד יש פה ואתה עושה ממנו כל הזמן מצטיין':  נגנביםהיו

. אתיופים עובדים טובים והתקדמנו כמו שצריך. גם אתיופים אחרים שגם הם התקדמו

הסוחרים רואים את זה מה שאני עושה . כשמקבלים מכונות חדשות אני מכוון ובודק אותם

יש לי , אני אוהב לעבוד ואין לי מה לעשות בבית... פרים עליוהולכים למקומות אחרים ומס

  ."יום ששי שאני לא עובד אני משתגע בבית. רצון לעבודה

  

   יחסים עם עובדים אחרים10.2
הם אינם משוחחים . הם חשים לכודים במצב הזה. העולים דיברו על תחושת זרות וניכור במקום העבודה

והמגעים שלהם עם עובדים אחרים , )יש כאלה במקום עבודתםאם (אלא עם עולים אחרים מאתיופיה 

  : דלילים מאוד

זה החינוך שקיבלנו מההורים ; אנחנו שקטים. יש ישראלים שאין להם מושג מה זה אתיופים"

והמנהל הזה בא ולא היה לו מושג מה זה . והם חושבים שאנחנו טיפשים או לא מבינים

  ).שהיה מועסק ופוטרעולה " ( הוא פיטר את כולנו-אתיופים 

  

מדברי המשתתפים בקבוצות המיקוד נראה כי הימצאותם של מספר עולים מאתיופיה באותו מקום 

העובד האתיופי החדש יירתע מפנייה בשאלה או . עבודה מהווה מקור לתמיכה רגשית ולעזרה מעשית

  . ות לעובד אתיופי אחראולם הוא לא יתבייש לפנ, בבקשת עזרה בביצוע העבודה לעובד שאינו מבני העדה

  

  סטייה לגבי נורמות של מקום העבודה/ קונפורמיות10.3
אשר תלו באופן (הקבוצה של הבלתי מועסקים מנווה דוד , יותר של העולים" החלשה"בניגוד לקבוצה 

קבוצת המועסקים (דיברו שתי הקבוצות האחרות , )בולט את מלוא האשמה למצבם בחברה הישראלית

. על כך שהעולים מאתיופיה אינם מפנימים את הנורמות המקובלות במקום העבודה) וקבוצת הלומדים

אולם גישתם לנושא , שהם ממשיגים לפחות חלק מההבדלים בינם לבין אחרים כהבדלי תרבות, נראה

 שנות 12-העולים הלומדים כיום במסגרת השלמת השכלה ל.  מפתיעה ברמת הביקורת העצמיתההיית

  ": מבריזים"ים האתיופים לימוד ציינו שהעול

הם . לעתים ללא כל התרעה מוקדמת, לפעמים מהשטח' נעלמים'האנשים שלנו פשוט "

  ." ולא פעם מעוררים עליהם את כעסם של המעבידים, נעדרים מהעבודה יותר מאנשים אחרים

וידעו , תהעולים היו מודעים היטב לפער בינם לבין הישראלים בכל הנוגע לביטויי שכול ולמנהגי אבלו

אמר אחד העולים בקבוצת " האתיופי איננו יכול להימנע מלוויה, את מבינה: "לבטא היטב את אופיו

  : הלומדים בקורס להשלמת השכלה

ובמקרים מסוימים גם אפשר להסתפק בשיחת , אצלכם זה בסדר גמור לא להגיע ללוויה"

  " ? יהיו ליאיזה פנים, אם אמנע מלוויה ואגיע למחרת. לא כן אצלנו. טלפון

  

ביטאו תחושה מסוימת של עליונות שחשים , וגם של עולים אחרים באותה הקבוצה, דבריו של אותו עולה

אמר אחד המשתתפים בקבוצת " לא מדברים הרבה, אנחנו האתיופים ביישנים: "העולים מאתיופיה

  : והמשיך, הלומדים
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ל פה זה הפוך ואפילו באוטובוס אב. אני נותן לו כבוד, אם יש מישהו יותר גדול ממני בשנה"

  ". התרבות שונה... נדחף מישהו אחר, אם אני קם בשביל לתת למישהו זקן לשבת

  

סיפורים אחדים של משתתפים מועסקים מדגימים את זהירותם שלא לסטות במידה רבה מדי 

פגע במקרי היעדרות הם ממחישים למעביד כיצד בסופו של דבר לא יי. מהנורמות של מקום העבודה

, אחד המשתתפים בקבוצת המועסקים ציין. משום שהם עובדים שעות נוספות ביום אחר, מהלך העבודה

את המספר המדויק של ימי המחלה , לאחר שפירט את הכללים המקובלים במקום העבודה שלו

את ימי , )ימי מחלה עם אישור רופא כמו גם ימי מחלה ללא אישור כזה(המוקצים לכל עובד במשך שנה 

כי מעולם לא החסיר ולו גם יום אחד במהלך כל שנות עבודתו מבלי שהודיע על כך , החופשה ועוד

ואת הידיעה על , הוא המשיך ללכת לעבודה, כאשר אמו שכבה על ערש דווי. לפי כל הכללים, למעסיקו

ך היא א, דוגמה שאיננה משקפת את מה שסיפרו עולים אחרים, אולי, זו. מותה הוא קיבל מהמעסיק שלו

ואת הזהירות הרבה שבה , ידי משתתפים אחרים באותה קבוצת דיון-מזכירה ברוחה דברים שנאמרו על

  .נקטו על מנת שלא ליצור רושם שהם משתמטים מעבודה

  

וחלקם אף ציינו כי עשו מאמץ , נראה שהעולים המועסקים הפנימו ערכים מסוימים של החברה הקולטת

  .רבולדעת בסופו של דבר להפיק ממנה את הֵמ,  המערכתללמוד את, מכוון על מנת להשתלב

  

  ניצול ואפליה, תחושות של קיפוח יחסי. 11
  

וכן של אפליה לרעה , המשתתפים בקבוצות המיקוד ביטאו תחושות עזות של ניצול מצד מעסיקים

  .המועצות לשעבר-בהשוואה לעולים מברית, וקיפוח יחסי

  

ובמקרים ; לעתים ללא תמורה כלל, יקיהם לעבוד שעות נוספותידי מעס-העולים סיפרו שהם נדרשים על

השכר נמוך ממה שסוכם , כלומר; מסוימים לא משלמים להם את מלוא התמורה בעבור עבודה שביצעו

סיפר , "לקח לי הרבה זמן להבין כי הם מורידים לי שעות("במקרים אחרים מנכים להם שעות . איתם

. לא קיבל שכר כלל, או לאחר שבוע, בודתו לאחר יום אחד בלבדעולה שפוטר ממקום ע). אחד העולים

והשאירה אחריה עשרות , במקרה קיצוני יותר סופר על חברת כוח אדם אשר נעלמה כליל מהשטח

  . אנשים שלא קיבלו את שכרם

הם מודעים ליכולת ; מתקבל הרושם כי מעסיקים מסוימים אכן מנצלים את עמדת הנחיתות של העולה

ייתכן אף כי לעתים הם מקווים שהעולה לא יבין . שלו ליצור מערך סנקציות שימנע ניצול כזההמוגבלת 

, לדוגמה. הסבר אחר טמון בחוסר הבנתם של רבים מהעולים את מבנה השכר והניכויים. שהוא רומה

 כך שבפועל שכרו של העולה נמוך מכפי שהוא, חברות כוח אדם גובות שיעור מסוים מהשכר כדמי תיווך

ולא בזמן התחלת , הוא עומד על מלוא המשמעות של הורדה זו רק בעת תשלום המשכורת, אולם. ציפה

העולה אינו תמיד יודע , אולם. מעסיק ינכה מהשכר תשלום בגין שעות של היעדרות מעבודה. העבודה

 להונות התוצאה היא שהוא חש תסכול ועלבון כאילו הייתה כאן מזימה. או אינו זוכר שהוא נעדר, זאת

תופעה זו מחזקת אצל העולה את התחושה שמקום העבודה הוא מקום שבו מנצלים אותו ושלא . אותו

, היא גם יוצרת תגובה אובססיבית של רצון לתבוע את המגיע לו באמצעים משפטיים. ראוי להתמיד בו

  . ולא להתחיל עבודה אחרת עד אשר יקבל את התשלום המגיע לו
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אך שם , הוא פנה להסתדרות. עולים מצב שבו לא שילמו לו שכר של שבועבמקרה אחד גולל אחד ה

עליו , וכי על מנת להיות חבר בהסתדרות ולזכות בהגנה שההסתדרות יכולה לתת, הסבירו לו שאיננו חבר

סייעה לו ההסתדרות והוא הצליח , לאחר ששילם העולה את דמי החברות. להירשם ולשלם דמי חברות

איננו מחפה בסופו של דבר על , אשר הסתיים בכי טוב, סיפור זה.  את המגיע לובסופו של דבר לקבל

  . תחושת הניצול של העולה

  

לשכר שאותו הם מקבלים , את השכר הבסיסי לשעה" לתרגם"לסיכום ניתן לציין כי לעולים יש קושי 

, ם את רכיביווככל הנראה אין מי שיסביר לה, הם אינם יודעים לקרוא את תלוש השכר. בסוף החודש

  . וכך נוצר פער גדול בין הציפיות לבין השכר בפועל

  

, המועצות לשעבר-על רקע העלייה מברית, ההמשגה של העולה יוצא אתיופיה את התהליכים החברתיים

המועצות -ביותר מקבוצת מיקוד אחת נאמר שבעוד העולים מברית. מחזקת את תחושת המלכוד שלו

העולה האתיופי חש שהעולה הרוסי גזל את . תיופים מדשדשים במקוםהא, לשעבר מסתגלים ומתקדמים

למה ", אמר אחד העולים" למה אני אף פעם לא רואה אתיופים בבנקים: "מה שהוא היה צריך לקבל

העולה " ?בלשכת התעסוקה יש תמיד מישהו שמדבר רוסית ואף לא אדם אחד שמדבר בשפה האמהרית

ולעומת זאת , נו יכול להתקדם אם לא ידע את השפה העבריתקודם אמרו שהוא אי: מאתיופיה תהה

המועצות לשעבר יש -לעולי ברית. למרות שאינם דוברי עברית, כך מצליחים להתקדם-עולים רבים כל

גם אם אינם " צווארון לבן"ולכן הם זוכים להגיע למשרות , בעוד שלעולי אתיופיה אין, פרוטקציה

  .דוברים עברית כלל

  

עולי אתיופיה מאמינים כי הם אינם מתקדמים . ציה מתייחס גם למקום העבודה עצמוהצורך בפרוטק

. משום שאין להם פרוטקציה ומשום שהם אינם אגרסיביים, או שלא מקדמים אותם, במקום העבודה

הוא אינו יודע "כאשר צריך לקדם עובד במקום העבודה לא יביאו בחשבון עולה מאתיופיה משום ש

  :"לדפוק על השולחן
. אין מי שידאג לנו. אבל אין לנו פרוטקציה, האתיופים עובדים טוב בכל עבודה, במעשית"

והאתיופי יישאר . יכול להגיע עובד צעיר יותר מהאתיופי והוא יתקדם כי לו יש פרוטקציה

  ." במקום

  

אני : "הדברים הבאים מעידים כי המשתתפים חשים מופלים לרעה בהקשר רחב גם על שום צבע עורם

  :אמר אחד המשתתפים" חס וחלילה לא אומר שהמדינה גזענית

מספרים שהשחור שונה מאנשים , אבל יש אנשים בעייתיים שאפילו מלמדים חברים שלהם "

, אם אימא מדברת ככה לילדים שלה שהשחור לא מבין. הם מספרים סיפורי סבתא. אחרים

  ". שה רע לילדים שלנואז הילד הזה שיהיה מנהל יע... שהשחור לא היה לו שום דבר
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  מסקנות מקבוצות המיקוד. 12
  

   פיתוח ציפיות ריאליות12.1
. התרשמנו שלחלק מהעולים יש ציפיות בלתי ריאליות לגבי סוג העבודה שבה הם היו מוכנים להשתלב

בעבודות שאינן , לפחות, או, "צווארון לבן"גברים חסרי השכלה הרוצים לעבוד במקצועות , לדוגמה

נראה שיש לעגן את ציפיות העולים במציאות של עולם העבודה העכשווי המאופיין . מאמץ פיזידורשות 

רצוי להטמיע בעולים ערכים . מצד שני, ובדרישה לכוח אדם מקצועי, מצד אחד, בשיעורי אבטלה גבוהים

 יש לשקול דרכים כיצד ניתן. של התבססות במקום עבודה אחד על מנת לשפר את ערכם בשוק העבודה

להתמיד במקומות , בסופו של דבר, את העולים מאתיופיה בכלים אשר יאפשרו להם" לחמש"יהיה 

לווסת את הקריירה התעסוקתית שלהם באופן שיצמצם את המחזוריות התכופה של , כלומר, עבודה

  .והיפלטות ממקום העבודה, )של אחד משני הצדדים(היעדר שביעות רצון , מציאת עבודה

  

במקום העבודה ") איך להסתדר("ולימוד כללי ההתנהגות , ם העבודה בכלל הכנה לעול12.2
  הספציפי

העולה מאתיופיה מתבייש . עובד חדש אינו יודע בהתחלה כיצד להתנהג במקום העבודה, בדרך כלל

נוחות אצל -מה שיוצר תחושת אי, ומהי התנהגות בלתי נורמטיבית במקום העבודה, לשאול מה מקובל

וב שהעולה יהיה מודע לכך שיחסי העבודה במקום העבודה מתנהלים לא רק על בסיס חש. שני הצדדים

  . אלא שישנה גם תרבות בלתי פורמלית, ")לפי הספר("הסדרים וכללים פורמליים 

  

במהלך אחד הדיונים עם . מד הזההכנת העולים לעולם העבודה בישראל צריכה להתייחס גם לֵמ

כך וכך יש לעשות ביום הראשון : "המשתתפים אמרו. ת עובד חדשהמועסקים ערכנו סימולציה של הדרכ

לדבריו של בן העדה שעבר בעצמו את המסלול הזה . 'וכו" כך וכך בשבוע הראשון", "לעבודה במקום חדש

הדברים שנאמרו היו רלוונטיים ביותר לבחור צעיר שהגיע לארץ . יש אמינות גבוהה ותוקף מיוחד

הדיון , יתרה מזו. ושה את צעדיו הראשונים בעולם העבודה בישראלוע, שלוש האחרונות-בשנתיים

ניתן להשתמש . והניע תהליך של למידה גם אצלם, שהתעורר סביב המטלה שימש גירוי לכל המשתתפים

אין ספק שיש צורך בחשיבה יצירתית סביב אופן הכנת . במשחקי תפקידים לצורך תרגול מצבים שונים

  . דההעולה האתיופי לעולם העבו

  
   לקיחת אחריות אישית12.3

ליווי והכנה של העולה לעולם העבודה חייבת להתייחס להיבט של היעדר תחושה , כל תכנית של הנחיה

ושהמעסיקים מחזיקים , העולה מאתיופיה משוכנע כי הסביבה דוחה אותו. של אחריות אישית

לפי תפיסת העולים שעמם . ותםשהוא אינו יכול לשנ, בסטריאוטיפים שליליים לגבי יוצאי אתיופיה

כך אמרו " (כמו שצריך"היא לא לימדה אותם עברית . המדינה אחראית לכך שאין להם עבודה, נפגשנו

אותם " מטרטרת"היא , בנוסף לכל זה. ולא הקנתה להם מקצוע הולם, )העולים לגבי ההכשרה באולפן

. לוונטית לכישורים או לציפיות שלהםאו שאין בהם עבודה ר, בין מקומות עבודה שכלל לא זקוקים להם

קלושים הסיכויים , כל עוד הם ימשיכו לדבוק בתפיסה שלהם עצמם אין אחריות אישית לגבי מצבם

כל פעילות עם העולים צריכה להעביר את המסר שגם הם , לכן. שהם יתקדמו לסטטוס של אדם עובד

  . נושאים באחריות
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   חונכות12.4
הועלתה , ליווי של העולים מאתיופיה בעת השתלבותם במקומות העבודה, כלומר, האופציה של חונכות

, גם ללא העלתה במפורש, למעשה. והעולים התייחסו אליה בחיוב, במהלך הדיונים בקבוצות המיקוד

בקבוצת המועסקים אמרנו . מועסקים והמועסקים כאחד האירו את הצורך בליווי-דבריהם של הבלתי

". מה יש לכם לומר לחבריכם הצעירים מכם, צד להשתלב בעבודהאתם שלמדתם כי"למשתתפים 

ואשר , והציעו מידע ועצות שונות לעולה החדש הצעיר שהשתתף בקבוצת הדיון, המועסקים נענו לאתגר

  .זה עתה נכנס לעולם העבודה בישראל

  

  שני סיפורי הצלחה:  לסיכום12.5
  הנהג

במסגרת עבודתו . מספר שנים עסק במקצוע זהובמשך , אחד המשתתפים עבר קורס לנהיגה במשאיות

. ובדרך כלל התבקש להתייצב לעבודה עם אור ראשון, היה עליו להסיע משאות ממקום למקום

לא היה מישהו , לא היה עליו לעמוד בלוח זמנים מורכב: הסיטואציה המבודדת יחסית דווקא התאימה לו

לא הייתה בכך , אם היה צריך לנסוע שעות ארוכותוגם , הוא היה חופשי לנפשו, שפיקח עליו באופן צמוד

התרשמנו כי . עולה זה אהב את עבודתו. הוא היה אדון לעצמו ונח כל אימת שחפץ. בעיה מיוחדת מבחינתו

הסעת (וכי גם תפקידים אחרים במקצוע הנהגות , תפקיד הנהג מאוד מצא חן בעיני המשתתפים האחרים

  . יבייםנתפסו מקצועות אטרקט, )למשל, ילדים

  

  הרתך

, ניכר היה בו שהוא גאה מאד בתוצרת שלו. סיפור הצלחה אחר הוא סיפורו של עולה אשר עבד כרתך

הוא הגיע לדיון הקבוצתי עם דוגמיות של עבודת . ברמה גבוהה ביותר, ריתוך שהוא לדעת הממונים

עוד יותר . ת הריתוךושאב הרבה נחת מהעובדה שכיום הוא מדריך עובדים ישראלים בעבוד, הריתוך שלו

שחבריו חשפו במהלך , הוא לא סיפר עובדה אחת. התענג העובד על אותות ההצטיינות שהורעפו עליו

ייתכן שלא מדובר , במקרה הזה. והוא בן למשפחה של רתכים, אותו אדם היה רתך גם באתיופיה: הדיון

בקבוצה אחרת סיפר . לא קלהשכן הוא דורש עבודה גופנית , במקצוע נחשק מבחינת העולים מאתיופיה

לנו נראה כי הנושא של עבודת ). על רקע של בעיות גב(אך הוא סירב , אחד העולים שהוצע לו להיות רתך

כאן התרשמנו כי העובדה שהיה תוצר בסוף . להתאים לעולים כמו עולה זה, בנסיבות שונות, כפיים עשוי

  . הדרך הסבה לו קורת רוח מרובה
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   מעסיקיםראיונות עם: חלק ג
  

מטרת הראיונות עם המעסיקים הייתה לקבל תובנות בנושא קליטת עולי אתיופיה בתעסוקה מזווית 

הראיונות התמקדו בהערכת המעסיקים את . הראייה של מעסיקים שהתנסו בהעסקת אוכלוסייה זו

, כן- כמו.של עולי אתיופיה בהשתלבות בעבודה ואת תפקודם, מאידך, ואת נקודות החוזק, מחד, הקשיים

ביקשנו , בנוסף לכך. ביקשנו ללמוד על היערכות מקומות העבודה לקליטת העולים ואופן הטיפול בהם

ללמוד על עמדותיהם של המעסיקים לגבי הסדרים אחדים שנועדו להקל על השתלבות העולים 

  . בתעסוקה

  

,  תעשיית המזון:תשעה מעסיקים רואיינו ובהם מנהלי משאבי אנוש או בעלי חברות בענפים שונים

כולם באזור , חברות שמירה וניקיון, מרכולים, בתי אבות, שירותי תקשורת, תעשיית האלקטרוניקה

ואילו חלקם העסיקו עולים בעבר אך אלה עזבו או , חלקם מעסיקים יוצאי אתיופיה כיום. חיפה והצפון

  .פוטרו

  

  קבלה לעבודה והסדרי קליטה ראשונית במקום העבודה . 13
  

וכפועל יוצא מכך גם , קים שרואיינו נבדלו מבחינת הקריטריונים לקבלה לעבודה הנהוגים אצלםהמעסי

בכל . מבחינת החסמים הפוטנציאליים הניצבים בפני עולי אתיופיה המבקשים להתקבל לעבודה

אולם אופי הדרישות גם בעבודות אלה היה שונה בענפים , המקומות העולים נקלטו בעבודות פשוטות

  .שונים

  

   קריטריונים לקבלה לעבודה13.1
קריטריון הכרחי בתעשיית המזון הוא עמידה בבדיקות רפואיות מטעם משרד : מצב בריאות 

מועמדים רבים מבני הקהילה האתיופית אינם עוברים את הבדיקות , ולדברי המרואיינים, הבריאות

  .האלה

 
, מחייבות יכולת קריאה בעבריתהדרישות הטכנולוגיות במפעל מזון אחד : ידיעת עברית ואנגלית 

במפעל . מעבר לרמה בסיסית, כלומר', זיהוי מספרים וגם יכולת תקשורת בעל פה ברמה של אולפן ב

ידיעת עברית אינה מהווה מחסום בקבלה -נמסר כי אי, לעומת זאת, מזון אחר ובחברת התקשורת

.  ללמוד אותן באמצעות הדגמהוניתן, העבודות שבהן נקלטים העולים בחברה זו הן פשוטות. לעבודה

ומכאן נגזרים הקריטריונים של קבלה , בחברה לייצור מוצרי אלקטרוניקה עובדים לפי תיקי ייצור

לפחות ברמה של זיהוי , אלא אף ידע באנגלית, לא רק קריאת והבנת הוראות בכתב בעברית: לעבודה

  .אותיות
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   הסדרים לקליטת עולי אתיופיה13.2
רוב הסדרים מיוחדים לקליטת עולי -פי-לא קיימים על, עליהם נאסף המידעבמקומות העבודה ש

אולם , הם זוכים לעזרה במילוי השאלון בשלב הקבלה לעבודה במידה שהם מתקשים בעברית. אתיופיה

מנהל המחלקה או מנהל . פרט לכך הסדרי קליטתם הראשונית דומים לאלה של כלל העובדים החדשים

  . ומדגים את הביצוע, במידת הצורך בעזרת מתורגמן, עבודההעבודה מסביר להם את ה

  

עובד ותיק אשר מלווה אותו בשבוע , מצמידים לעולה חונך, מפעל מזון ובית אבות, בשני מקומות

  .ממשיך להדריכו ובודק את תפקודו, הראשון

  

 הוסעו למפעל העולים. במפעל המזון התקיים גם אולפן ללימוד עברית בימי שישי במימון משרד הקליטה

  .ואף קיבלו שכר בעבור זמן הלימודים, במתכונת ההסעות בשאר ימי העבודה

  

מפעלי יחד עם -בחברת התקשורת נשלח אחד העולים המבצע עבודה ברמה מקצועית גבוהה לקורס פנים

 שנות 12נשלח לקורס של השלמת , צעיר שהחברה מרוצה מאוד מתפקודו, ועולה נוסף, עובדים נוספים

  .אלה הסדרים שמהם נהנו יחידים ולא כלל העולים, אולם. דלימו

  

  הערכת תפקוד העולים בעבודה. 14
  

, בהערכות המעסיקים לגבי תפקוד העולים בעבודה מתגלה תמימות דעים ביחס להיבטים מסוימים

במאפייני העבודות , חלקית לפחות, נראה שניתן להסביר זאת. ודעות סותרות ביחס להיבטים אחרים

  .ום העבודהומק

  

, כן-כמו". אמינים ועובדים טוב, ממושמעים, שקטים, נעימים"רוב המעסיקים מסכימים שעולי אתיופיה 

. הם עובדים לאט גם כעבור מספר שנים של עבודה. דעים באשר לקצב עבודתם האיטי-שוררת תמימות

  ".יש להם את הקצב שלהם: "במילותיה של מנהלת משאבי אנוש באחד המפעלים

  

; הם אינם מעיזים לומר את מה שהם חושבים:  המעסיקים התייחסו למופנמותם של עולי אתיופיהכל

, הם אינם שואלים ביוזמתם אם משהו לא מובן להם; הם אינם משתתפים בדיונים של הצוות

והתוצאה היא שהממונה עליהם אינו בטוח שהם , וכששואלים אותם אם הבינו הם תמיד עונים בחיוב

, המרואיינים הודו כי לא ברור להם באיזו מידה נובעת התנהגות זו ממופנמות. את דבריואכן הבינו 

  .הבנה של ההנחיות וההסברים הניתנים להם במלואם-או מאי, מנורמות תרבותיות של כיבוד המעסיק

  

ציינו המעסיקים את , שיש להם השלכות שליליות על תפקודם בעבודה, בין החסרונות של העולים

בבית (העברה למחלקה אחרת באופן זמני , לדוגמה. ואת החשש מפני כל שינוי, רּכת שלהם למּוההיצמדו

ואשר גם , ידי המעסיקים-תכונה נוספת שנתפסת כחיסרון על. לביצוע עבודה זהה עוררה התנגדות) אבות

 היכולת לעבוד בצורה-אי, הפסיביות, היא חוסר היוזמה של העולים, לגביה שררה הסכמה ביניהם

. גם כעבור חודשים רבים במקום העבודה, וכן התלות בקבלת הוראות והנחיות לגבי כל פעולה, עצמאית
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ידי חלק מהמעסיקים היא חשדנות ותחושה מתמדת של קיפוח מצד -תכונה שלילית נוספת שצוינה על

צות תחושת קיפוח זו עלתה גם בקבו, כזכור. המועצות לשעבר-בעיקר בהשוואה לעולי ברית, העולים

  .המיקוד

  

בין אם , מצב-על כך שהן תלויות, אולי, דבר שמצביע, התגלו הבדלים בין המעסיקים לגבי מספר תכונות

שקלט מספר לא גדול של עולי , במפעל מזון אחד, כך. מדובר בהסדרי עבודה ובין אם בסוג העבודה

שקלט מספר רב של , שניואילו במפעל המזון ה; דווח כי הם משתלבים יפה מבחינה חברתית, אתיופיה

אך יחסיהם עם עולי , מסתדרים עם העובדים הערבים, דווח כי הם נמצאים רק עם בני עדתם, עולים

כנראה על רקע רגשות הקיפוח היחסי בהשוואה , המועצות לשעבר המועסקים במפעל קשים מאוד-ברית

  . אליהם

  

בבית . כות שונות מהמעסיקים שרואיינונשמעו הער, איחורים ועמידה בלוח זמנים, גם לגבי היעדרויות

גם לאחר שחוזרים ומסבירים להם , האבות התלוננו שהעובדים האתיופים נעדרים ללא הודעה מוקדמת

ובשיא הלחץ הם "הם לא הפנימו את סדר העבודה , ובנוסף לכך; כי יש להודיע מראש על כוונת היעדרות

לי המזון ציינו בחיוב שהעולים עומדים בלוח זמנים מנהלי משאבי אנוש במפע, בניגוד לכך". שותים קפה

הסדר שבוודאי מסייע בצמצום האיחורים באחד . אינם מרבים להיעדר וגם אינם מרבים לאחר, בעבודה

  . משני המפעלים הוא ההסעה המאורגנת למקום העבודה

  

 וסוג מקום נראה שחלק מההערכות השליליות של תפקוד העולים קשורות בסוג העבודה בה הם הושמו

ובמרכול גם בהוצאת קרטונים מהמחסן , במקומות עבודה שקלטו גברים בתפקידי ניקיון. העבודה

, התלוננו המעסיקים על מוסר העבודה הנמוך שלהם, )ידי הממונה כעבודה לא קשה-עבודה שהוגדרה על(

. תה במוניתעל כך שאינם מוכנים לעבוד בערב למרות שמחזירים אותם הבי, "מפונקים"על היותם 

ההערכות על , שגם בהם הם מועסקים בעבודה בלתי מקצועית ורוטינית, במפעלי המזון, לעומת זאת

ארוחת הצהרים הניתנת , ייתכן שההסעה המאורגנת למקום העבודה. תפקודם חיוביות הרבה יותר

  .והאפשרות לקנות מוצרי מזון למשפחה במחיר מוזל במפעל מהוות תמריצים לעבודה, במקום
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  ממצאים מתוך הסקר: חלק ד
  

  המדגם לעומת האוכלוסייה. 15
  

על מנת לבדוק , גיל וותק בארץ, בפרק זה מוצגת השוואה של המדגם עם אוכלוסיית המחקר לפי מין

). 2לוח (כן מובאת התפלגות ההשכלה של העולים -כמו). 1לוח (האם המדגם אכן מייצג את האוכלוסייה 

במהלך הדוח יוצגו הנתונים . ייצג את האוכלוסייה באופן משביע רצוןמההשוואה עולה כי המדגם מ

  . בהתייחסות למדגם בלבד

  

  )באחוזים(גיל וותק בארץ , התפלגות המדגם והאוכלוסייה לפי מגדר: 1לוח 
  מדגם  אוכלוסייה 

    :מגדר
  38  41    גברים
 62 59    נשים

   
    : גיל

  37  39  30  עד 
  31-40 41 43 
  41-50 20 20 
   

    :ותק בארץ
  51  52   שנים2-5  
 20 17   שנים6-10  

 29 31   שנים11  +
  

  )באחוזים(לפי מגדר , השכלת העולים: 2לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך 

 48 40 45  לא למד כלל
 17 19 17   שנים1-6למד רק באתיופיה 
 13 13 13   שנים7-11למד רק באתיופיה 
 6 11 8  נים ש12+למד רק באתיופיה 
 9 12 10  ספר תיכון ולא סיים אותו-למד בארץ בבית

 7 5 7  על תיכוני/בעל תעודת בגרות מלאה
  

  )3-5לוחות (שיעורי תעסוקה ואבטלה . 16
 מהגברים 50%( מועסקים 31%:  בחיפה משתתפים בכוח העבודה20-50 מעולי אתיופיה גילאי 51% 

בכלל , לעומת זאת).  מהנשים17%-הגברים ו מ24%( מחפשים עבודה 20%-ו)  מהנשים19%-ו

 60%- בקרב הגברים ו64% עומדים על 18-54האוכלוסייה היהודית בארץ שיעורי התעסוקה בגילאי 

  ). 2002, ס"למ(בהתאמה , 7%- ו5%והשיעורים של מחפשי העבודה עומדים על , בקרב הנשים
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   2.עה מהשיעור הארצישיעור הגבוה פי ארב, 39%-שיעור האבטלה בקרב העולים מגיע ל 

  .בהתאמה, 32% לעומת 48%:  מאשר בקרב הגברים1.5שיעור האבטלה בקרב הנשים גבוה פי  

  . 40שיעורי התעסוקה בקרב גברים ונשים כאחד יורדים בצורה חריפה אחרי גיל  

  .שיעור התעסוקה של נשים יחידות זהה כמעט לשיעור בקרב גברים יחידים 

ואף לא אחת מהנשואות ,  מהאמהות הנשואות16%אך רק , מועסקותכמעט רבע מההורות היחידות  

 . ללא ילדים
אולם בעוד שאצל , הן אצל גברים והן אצל נשים חלה עלייה בשיעור התעסוקה עם הוותק בארץ 

דפוס זה נמצא .  שנים10הרי שאצל הנשים הגידול המשמעותי הוא לאחר , הגברים השיפור הוא רציף

  . עולי אתיופיה בארץבכל הסקרים שנערכו על 

מחצית הגברים : בניתוח שיעורי התעסוקה לפי השכלה אפשר להצביע על כמה ממצאים מעניינים 

שיעורי התעסוקה בקרב אלה שלמדו בישראל אינם שונים מאוד על פי ; שלא למדו כלל מועסקים

ב בעלי  בקר80% שנים ועד 12 בקרב מי שלמדו 67%והם עומדים על , רמת ההשכלה אליה הגיעו

, בקרב הנשים חסרות ההשכלה שיעורי התעסוקה נמוכים מאוד; תיכונית-השכלה אקדמית או על

  .אולם בקרב מי שלמדו בישראל הם מתקרבים למחצית

 על 4ראה הערה בסעיף ( מהמרואיינים הנשואים עולה כי לא הם ולא בני זוגם מועסקים 54%לגבי  

)  להכליל מנתון זה לגבי מספר המפרנסים במשפחותהאפשרות-לגבי אי, אוכלוסיית המחקר והמדגם

  ).5לוח (

  

שגם בהן הקהילה של יוצאי אתיופיה היא בעלת ותק מועט , ערכנו השוואה עם שכונות ברחובות ובנתניה

  . ומבחינה זו הן דומות לחיפה, בארץ

  . בותבאופן כללי שיעורי התעסוקה של עולי אתיופיה בחיפה נמוכים מהשיעורים בנתניה וברחו 

גם כאשר , שיעורי התעסוקה של הגברים יוצאי אתיופיה בחיפה נמוכים מאלה שברחובות ובנתניה 

 . אולם ההבדלים מצטמצמים עם עליית הוותק, מפקחים על הוותק בארץ
לאחר . בקרב הנשים הנמצאות בארץ עד חמש שנים אין הבדלים בשיעורי התעסוקה בין שלוש הערים 

שיעור ההורות . מועסקות בחיפה נופל מזה שבשתי הערים האחרותחמש שנים שיעור הנשים ה

  ).בהתאמה, 14%- ו5% לעומת 23%(היחידות המועסקות בחיפה גבוה משיעורן ברחובות ובנתניה 

אלא אף למשך , בניתוח שיעורי התעסוקה נודעת חשיבות לא רק למשך הזמן שהעולה נמצא בישראל 

, מהעולים בחיפה הגיעו אליה לפני מספר שנים מועט בלבדחלק ניכר . השהייה שלו ביישוב מגוריו

גם הקהילות האתיופיות , עם זאת. ונתון זה עשוי לתרום להסבר שיעורי התעסוקה הנמוכים יחסית

 מעולי אתיופיה בנתניה מתגוררים בעיר במשך 28%: בנתניה וברחובות הן בעלות ותק מועט בעירן

קרוב למחצית מתגוררים בנתניה שלוש שנים או , לומרכ,  שנים2-3 במשך 17%-ו, שנה או פחות

) 42%(אולם קבוצה גדולה , המתגוררת בעיר עד שנה) 5%(ברחובות ישנה קבוצה קטנה . פחות

כך שגם ברחובות קרוב למחצית העולים הם בעלי ותק של עד שלוש שנים ,  שנים2-3מתגוררת 

  .ים מאלה בחיפהשיעורי התעסוקה בשתי הערים גבוה, למרות זאת. ביישוב

                                                   
שיעור ; כל האוכלוסייה בקבוצת הגיל הרלוונטית-שיעור המועסקים מחושב כמספר המועסקים מתוך סך  2

כל המועסקים ואלה שאינם - טלים מחושב כמספר הבלתי מועסקים אשר מחפשים עבודה מתוך סךהמוב
  .מועסקים אך מחפשים עבודה
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 ) באחוזים(מצב משפחתי והשכלה  , שיעורי תעסוקה של גברים ונשים עולי אתיופיה לפי גיל: 3לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך 

       : גיל
  20-30  31  58  20  
  31-40 38 58  23  
  41-50 15 26  4  
    

       : מצב משפחתי
  50  47  48    יחיד

  23  50 26  ילדים+   יחיד 
  0  67 25    נשוי

  16  51 30  ילדים+   נשוי 
        

        : השכלה
  4  53  21    לא למד כלל

  16  29  21   שנים1-6  למד רק באתיופיה 
  42  42  42   שנים7-11  למד רק באתיופיה 
  22  40  32   שנים12+  למד רק באתיופיה 

  44  80  57  ספר תיכון חלקי-בית,   למד בישראל
  56  67  60   שנים12  למד בישראל 

  45  80  56  אקדמי-  למד בישראל על תיכוני
  

רחובות ונתניה לפי ותק ,  בחיפה20-50שיעורי תעסוקה של גברים ונשים עולי אתיופיה בני : 4לוח 
  )באחוזים(בארץ 

   שנים11+   שנים6-10   שנים5עד   הכל-סך 

      גברים
 68 56 37 50  חיפה

 72 69 49 65  רחובות
 75 71 42 63  נתניה

          
      נשים
 44 17 6 19  חיפה

 36 28 8 25  רחובות
 48 35 5 29  נתניה

  

  )באחוזים(בנות זוגם /תעסוקת מרואיינים נשואים ובני: 5לוח 
  בת הזוג/           תעסוקת בן 

  לא  כן   תעסוקת המרואיין
 33 11  כן
 54 2  לא

   



  

23  

  קיםהשוואה בין מאפיינים נבחרים של מועסקים ושל בלתי מועס. 17
  

 6בלוח .  היו בלתי מועסקים69%-ו,  מעולי אתיופיה היו מועסקים בעת הריאיון31%, כפי שצוין לעיל

  . מובאת השוואה בין המועסקים והבלתי מועסקים מבחינת מאפיינים דמוגרפיים ומשאבים תעסוקתיים

  

  )באחוזים(השוואה בין מועסקים ובלתי מועסקים  :6לוח 
  בלתי מועסקים מועסקים 

    מאפיינים דמוגרפיים
 28 61  גברים: מגדר

   
    : גיל

  37  40  30  עד 
  31-40 50 39 
  41-50 10 25 
   

    :מצב משפחתי
  7  15    יחיד

 21 16  ילדים+   יחיד 
 4 3    נשוי

 67 66  ילדים+   נשוי 
      

    : נשים
  77  55  7  יש ילדים עד גיל 
 45 24  3  יש ילדים עד גיל 

      
    :ותק בישראל

  61  30   שנים2-5  
 20 19   שנים6-10  

 19 51   שנים11  +
   

    משאבים לתעסוקה
 55 78  חוסר מגבלות: מצב בריאות

   
    : השכלה

  14  30   שנות לימוד באתיופיה12+או ,  שנות לימוד בישראל12  לפחות 
 52 30    לא למד כלל

   
    :       עברית

  32  69  רוא בקלות מכתב בעברית קלה  יכולת לק
 46 85    יכולת הצגת עצמי בפני מעסיק

   
 10 28  קורס מקצועי

  

קיימים הבדלים משמעותיים בין קבוצת המועסקים לקבוצת הבלתי מועסקים הן , כפי שניתן לראות

, םהמועסקים הם בעיקר גברי. והן מבחינת המשאבים לתעסוקה, מבחינת המאפיינים הדמוגרפיים

לאחוז קטן יותר מבין . ותיקים יחסית בארץ, יחידים, )דווקא הצעירים ביותר-לאו (40צעירים עד גיל 
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 ובין אם 7בין אם הקריטריון הוא גיל , יש ילדים קטנים, בהשוואה לבלתי מועסקות, הנשים המועסקות

  .3הוא גיל 

  

הם ; פחות ממגבלות בריאותהם סובלים . מצבם של המועסקים טוב יותר, מבחינת משאבים לתעסוקה

תאם גבוה הנמצאת בִמ(והן במיומנות הקריאה , הן במיומנות הדיבור, שליטתם בעברית; משכילים יותר

ואחוז גבוה יותר מהם סיימו קורס מקצועי ; טובה בהרבה מזו של הבלתי מועסקים, )עם כתיבה

  . ת ומידת שליטתם בעבריתכנראה כפועל יוצא מרמת השכלתם הפורמלי, ומחזיקים בתעודה מקצועית

  

  .מצבם של המועסקים ושל הבלתי מועסקים נידון בפרקים הבאים בנפרד וביתר פירוט

  

  המועסקים. 18
  

הראיונות עם המועסקים . במדגם היו מועסקים בעת הריאיון) 31%( מהמרואיינים 75, כפי שצוין לעיל

תהליך השתלבותם במקום , קתםתיאור עבודתם ותנאי העס: מספקים מידע לגבי הנושאים הבאים

כן נאסף מידע על עמדותיהם לגבי שני -כמו. תפקודם בעבודה ושביעות רצונם מהעבודה, העבודה הנוכחי

  .חונך והשמה קבוצתית: הסדרים שעשויים להקל על קליטת אתיופים במקום העבודה

  

   היסטוריה תעסוקתית18.1
משך ההעסקה הממוצע בעבודה זו היה . רץשלישים מהמועסקים עבדו בעבר בעבודה אחרת בא-שני

 שנתיים והשאר 14%,  עבדו שנה22%, שלושים ואחד אחוזים עבדו בה פחות משנה. שנתיים וחודשיים

  . למעלה משנתיים

  

ואשר עלתה גם בדבריהם , ידי גורמי השמה ומעסיקים-אחת הטענות המועלות כנגד האתיופים על

אין . ולעזיבתם בתוך חודשים מספר, ם במקום העבודהמתייחסת לחוסר התמדת, בקבוצות המיקוד

התפלגות משך התעסוקה , אולם, בידינו נתונים על כל ההיסטוריה התעסוקתית שלהם בישראל

 מתוך אלה שעבדו בעבר בעבודה אחרת בארץ הפסיקו את עבודתם 25%מראה כי , עבודתם הקודמתב

 22%-שב, ידי המרואיינים עולה-שדווחו על, מהסיבות לסיום עבודתם הקודמת.  חודשים6בתוך 

העולה הפסיק את העבודה ביוזמתו משום שלדבריו השכר היה נמוך ) גברים יותר מנשים(מהמקרים 

או טיב העבודה , שעות העבודה, מבחינת המרחק של מקום העבודה[ העבודה היו קשים מדי תנאי, מדי

עשרה אחוזים עזבו ". לא הסתדר עם בעל הבית"המעסיק לא שילם לו בזמן או שהוא , )]עבודה גופנית(

  . את מקום עבודתם משום שמצאו עבודה טובה יותר

  

בנוסף ": סיבות אישיות" בשל מה שהוגדר  מהמקרים העולה עזב את עבודתו29%-ב, בנוסף לכך

בראיונות עם המעסיקים . נכלל כאן גם שינוי מקום המגורים, )סיבות שמאפיינות נשים(לנישואין ולידה 

ציינו אלה בצער כי לא פעם גברים אתיופיים דיירי אתרי קרוואנים שכבר השתלבו במקום עבודה עזבו 

ר מניעיהם לרכישת הדירה במקום החדש לא התייחסו כאש, את עבודתם עם קניית דירה במקום אחר

  . אלא התמקדו ברצון להתגורר בקרבת המשפחה, כלל לאפשרויות התעסוקה

 מהמקרים נגרמה בשל צמצומים 20%-הפסקת העבודה ב, בניגוד לעזיבת מקום העבודה ביוזמת העולה

שנאמרו בקבוצות המיקוד על סמך הדברים .  עקב פיטורי העולה16%-וב, במקום העבודה או סגירתו
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דווקא -ולאו, ייתכן שבחלק מהמקרים הרקע לפיטורין היה תלונות העולה לגבי השכר ותנאי העבודה

  .   תפקודו בעבודה

  

   תיאור העבודה הנוכחית18.2
  ) 7לוח  (יד-משלח

 עובדים בעבודות 23%; בייחוד בניקיון,  מהמועסקים עובדים בעבודות בלתי מקצועיות30% 

  פקידות , )26%(מכירות ושירותים : במקצועות הצווארון הלבן) 47%(והשאר ; ת בתעשייהמקצועיו

  ).בעיקר מגשרים ומדריכים קהילתיים, 13%(ומקצועות אקדמיים וחופשיים , )8%(

רוב הנשים המועסקות עובדות בעבודות של הצווארון הלבן בעוד שרוב הגברים המועסקים עובדים  

  .י מקצועיותבעבודות מקצועיות או בלת

  

  )באחוזים(לפי מגדר , המקצועות בהם מועסקים העולים: 7לוח 
  בלתי מקצועי  מקצועי  צווארון לבן  הכל-סך 
 30 23 47 100  הכל-סך

 34 37 29 100  גברים
 21 3 76 100  נשים

  

  היקף משרה 

  . רק אחד עובד בקבלנות, כמעט כל המועסקים הם שכירים 

 . עסק פרטילא נמצא אף אחד במדגם שהקים  
)  מהם נשים80%-כ(והשאר , ) מועסקים בשתי משרות חלקיות5%( עובדים במשרה מלאה 73% 

 . במשרה חלקית
. היא חוסר סידור לילדים לאחר הלימודים)  מהמקרים50%(הסיבה העיקרית לחלקיות המשרה  

  . הצלחה במציאת עבודה במשרה מלאה במקצוע-היא אי) 30%(סיבה שכיחה נוספת 

  

  עסקהמשך ה

 .  חודשים35משך הזמן הממוצע שהמועסקים עובדים בעבודתם הנוכחית הוא  
 2-4 31%,  חודשים11- מועסקים שנה עד שנה ו16%,  מועסקים בעבודתם הנוכחית פחות משנה35% 

  . והשאר חמש שנים או יותר, שנים

 שמועסקים מי, במילים אחרות. אין קשר בין משך התעסוקה בעבודה הנוכחית לבין הוותק בארץ 

  . תקופה קצרה אינם דווקא אלה הנמצאים בארץ תקופה קצרה

  

  העסקה באמצעות חברת כוח אדם 

 20%-פחות מ, )11פרק , חלק ב(בניגוד לרושם שהתקבל מהדברים שנאמרו בקבוצות המיקוד 

  ). לא ידעו מי הוא הגורם המעסיק4%(מהמועסקים מועסקים באמצעות חברת כוח אדם 
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  יאליות שכר והטבות סוצ

כולם היו , אולם. בין אם ברוטו ובין אם נטו,  מהמועסקים לא ידעו מהי משכורתם החודשית20%-כ 

לאור זאת שכרבע , השכר לשעה הוא פרמטר טוב יותר. מסוגלים לנקוב בגובה שכרם לשעה

  . מהמועסקים עובדים במשרה חלקית

והשאר , ות משכר מינימום משתכרים פח10%-כ, )לשעה ₪ 18( משתכרים שכר מינימום 50%-כ 

  .  משכר המינימום150%- משתכרים יותר מ20%; משתכרים יותר משכר מינימום

  .או אינם מסוגלים כלל להבין אותו, כרבע מהמועסקים מתקשים להבין את תלוש המשכורת שלהם 

 יש 35%-ל,  מהמועסקים דיווחו כי יש להם ביטוח לפנסיה43%, באשר להטבות סוציאליות ואחרות 

, או נהנים מהסעה מאורגנת לעבודה,  מקבלים החזר הוצאות נסיעה לעבודה80%, קרן השתלמות

  . או בוקר בהנחה במקום עבודתם/ נהנים מארוחות צהריים ו53%

יש לציין את השיעור הגדול של מועסקים שאינם יודעים האם הם מקבלים הטבות סוציאליות  

 אינם יודעים אם יש להם קרן 23%-ו, פנסיה אינם יודעים אם יש להם ביטוח ל16%: שונות

  . השתלמות

  

   תהליך ההשתלבות במקום העבודה18.3
  )8לוח (אופן מציאת העבודה 

ידי -על, לדבריהם,  הופנו לעבודתם18%: משקל הערוצים הפורמליים במציאת העבודה אינו רב 

 הופנו בהמשך 3%-ו, )מזרח חיפה( נעזרו ברכז התעסוקה בשכונת מגוריהם 10%, שירות התעסוקה

  .לקורס המקצועי בו למדו

 על סמך מידע שקבלו - מצאו את עבודתם הנוכחית באמצעות ערוץ בלתי פורמלי מקובל 32% 

 . או בני משפחה/מחברים ו
כפי שזו , מעניין לציין את המידה הלא מבוטלת של יוזמה אישית כאשר העולים נקטו בחיפוש עבודה 

בפנייה עצמאית למעסיק בתגובה למודעת ; )18%(ת כוח אדם פרטיות באה לידי ביטוי בפנייה לחברו

  ). 15%(או מבלי לדעת אם הוא זקוק לעובדים , )4%" (דרושים"

  

  )באחוזים(אופן מציאת העבודה הנוכחית : 8לוח 
  אחוזים  אופן מציאת העבודה

 100  הכל-סך
 32  משפחה/פנייה למעסיק על סמך מידע מחברים

 18  ת התעסוקהידי שירו-הפניה על
 18  באמצעות חברת כוח אדם פרטית
 15  פנייה למעסיק ללא מידע מוקדם

 10  בעזרת רכז תעסוקה שכונתי
 4  בעיתון" דרושים"בתשובה למודעות 

  3  בהמשך לקורס מקצועי
  



  

27  

  הקליטה הראשונית במקום העבודה 

יווחו שהמעסיק הסביר  ד93%: מרביתם קיבלו הדרכה בימים הראשונים לעבודתם, לדברי המועסקים

 83%-ו,  אמרו שהוא הדגים להם באופן מעשי את ביצוע העבודה80%, להם את העבודה שעליהם לבצע

חלק קטן יותר של המעסיקים מינו עובד . אמרו שהוא בא בימים הראשונים לבדוק כיצד הם מסתדרים

 לצורך 47%-ו, דגמה לצורך הה42%,  לצורך ההסבר54%: ותיק לצורך ההדרכה והקליטה הראשונית

, מעניין לציין שמעורבותו הישירה של המעסיק מתגלה לא רק במקומות עבודה קטנים. הבדיקה הכללית

שבהם צפוי שלמעסיק יהיה , )מחצית המרואיינים נקלטו במקומות בגודל זה( עובדים 15המעסיקים עד 

-כמו.  עובדים100-1,000קים אלא אף במקומות עבודה גדולים המעסי, קשר אישי עם כל אחד מהעובדים

  .להדרכה בידי המעסיק, ולא אלטרנטיבה, ידי עובד ותיק מהווה תוספת-כן נראה שההדרכה על

  

  יחס המעסיק 

בהשוואה ליחסו כלפי , בניגוד לקבוצות המיקוד בהן בלטה תחושה חזקה של קיפוח מצד המעסיק

;  מהמרואיינים המועסקים5%ק מפי הרי בסקר נשמעה תחושה כזו ר, עובדים שאינם יוצאי אתיופיה

 אפילו ציינו 15%-ו,  הביעו דעתם שהמעסיק מתייחס אליהם באותו אופן כמו אל שאר העובדים80%

  .אפליה לטובה

  

  יחסים חברתיים במקום העבודה 

 מתוכם נמצאים עמם בקשר 57%;  מהמרואיינים המועסקים יש חברים לעבודה שהם בני העדה60%-לכ

הקשרים עם , בניגוד לציפיות". לפעמים" נוספים נמצאים עמם בקשר 34%-ו, ") הזמןכל("אינטנסיבי 

חברים לעבודה שהם בני העדה אינם פוגעים בהיקף או בתדירות הקשרים עם חברים לעבודה שאינם 

עם ישראלים ותיקים ועולים " כל הזמן" מהמרואיינים המועסקים נמצאים בקשר 73%: יוצאי אתיופיה

שמדובר ביחסים פונקציונליים , כמובן, ייתכן". לפעמים" נוספים נמצאים בקשר 14%-ו, תמארצות אחרו

ממצאים אלה סותרים את הטענה בדבר הסתגרותם של עולי , עדיין, אולם, לצורך ביצוע העבודה

  .אתיופיה במקום העבודה

  

  תפקוד בעבודה 

, לבין תפיסת המעסיקים,  בעבודהקיים פער מסוים בין תפיסתם העצמית של המרואיינים לגבי תפקודם

, דווקא המעסיקים הישירים של המרואיינים המועסקים-אם כי יש לציין שהמעסיקים שרואיינו הם לאו

  . והדעות שהם הביעו הן בעצם הכללות המבוססות על ניסיונם האישי בהעסקת עולי אתיופיה

  

.  שהוצגו בפניהם)9לוח (יבטים  ה12הערכת העולים המועסקים את תפקודם בעבודה נבדקה באמצעות 

 ציינו 25%,  ההיבטים הללו12-חמישים ושניים אחוזים מהעולים ציינו שאין להם קשיים באף אחד מ

.  מתקשים בשלושה היבטים או יותר12%ורק ,  בשני היבטים11%, שיש להם קושי באחד מן ההיבטים

 ציינו שהם מתקשים 11%רק ,  לאחרבאשר לטענה שכיחה לגבי עולי אתיופיה שהם נוהגים, למשל, כך

רבים מהמעסיקים ציינו את קצב העבודה האיטי והתפוקה הפחותה של עובדים . להגיע בזמן לעבודה

 סברו שיש להם קושי לעמוד בלוח זמנים 8%אולם מבין המרואיינים רק , גם כעבור זמן, יוצאי אתיופיה

, יכו את ציפיותיהם והפחיתו את דרישותיהםייתכן שהמעסיקים הנמ. ולסיים את העבודה במועד שנקבע

עשר אחוזים דיווחו -שנים. כך שהעובדים יוצאי אתיופיה אכן עומדים בלוח הזמנים החדש שנקבע להם
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אחת התכונות הבולטות שהמעסיקים ציינו ביחס לעולי אתיופיה היא . שהם מתקשים למלא הוראות

רצון לקבל -ולא לאי, הבנת ההוראות בעברית-נראה שהדבר קשור לאי, לכן. אופיים הנוח והצייתני

  . סמכות ולציית להוראות

  

  )באחוזים(לפי מגדר , קשיים בעבודה: 9לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך 

 7 11 10  פה-להבין הוראות בעל
 24 14 18  להבין הוראות בכתב

 7 16 12  למלא הוראות
 10 11 11  להגיע בזמן לעבודה
 7 11 10  לבוא כל יום לעבודה

 3 7 6  לעבוד בצוות
 24 23 23  לעבוד בעבודה לא מעניינת

 7 9 8   שעות רצוף4לעבוד לפחות 
 3 11 8  לגמור העבודה בזמן שנקבע

 0 7 4  להיות אחראי על ציוד
 0 11 7  להתמיד בעבודה

 0 9 6  לבצע העבודה באופן מדויק
  

 מתקשים לנהוג לפי הנורמות במספר היבטים שיעור גבוה יותר של גברים מאשר נשים ציינו שהם

להתמיד בעבודה , כגון לעמוד בלוח זמנים ולסיים את העבודה במועד שנקבע, המקובלות בעולם העבודה

כנראה משום שהן פחות , נשים מתקשות יותר מגברים להבין הוראות בכתב, עם זאת. ולמלא הוראות

  . מסוגלות לקרוא בעברית

  

  היעדרות מן העבודה

מתייחסת לתדירות , ידי גורמי השמה ומעסיקים-המועלה על, ד יוצאי אתיופיהאחת הטענות כנג

שכיחות , עם זאת. או ביקשו רשות מן המעסיק, היעדרותם מן העבודה מבלי שהודיעו על כך מראש

מדברי העולים . ורכש הרגלי עבודה, ההיעדרויות פוחתת ככל שהעולה נמצא זמן רב יותר במקום העבודה

והם , פו בקבוצות המיקוד אכן עולה כי הם הפנימו את הנורמות לגבי היעדרויותהמועסקים שהשתת

למשל לצורך סידורים או , ויש שאף נוהגים להחזיר שעות עבודה שבהן נעדרו, נוהגים לבקש רשות

  . במקרים של השתתפות בלוויה

  

ך החודשיים במחקר הנוכחי המרואיינים המועסקים נשאלו כמה ימים שלמים נעדרו מעבודתם במהל

.  נעדרו שבוע או יותר8%- נעדרו יום או יומיים ו22%,  השיבו כי לא נעדרו אף יום55%: האחרונים

, ) מהנעדרים41%(מחלת העובד עצמו ): ניתן היה לציין עד שתי סיבות(הסיבות העיקריות להיעדרות היו 

מעניין לציין שאף אחד ). 24%(וסידורים , )32%" (שבעה"לוויה של בן משפחה או , )24%(מחלת ילדים 

בשעות ' הקהילה האתיופית למדה לתכנן שמחות מעין אלו לימי ה; לא נעדר לרגל שמחה משפחתית

  .  כך שלא יחייבו היעדרות מעבודה, הערב
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  )10-12לוחות ( שביעות רצון מהעבודה 18.4
לעומת ". אודמרוצים מ "31%-ו, "מרוצים "52%:  מהמועסקים הביעו שביעות רצון מעבודתם83% 

  ". כלל לא מרוצים "7%-ו, "כך מרוצים-לא כל "10%, זאת

מקצועות " (הצווארון הלבן"שיעור המרוצים גבוה יותר בקרב עולים המועסקים במקצועות , כצפוי 

  . 94% -) מכירות ושירותים, פקידות, חופשיים

עט זהה לשיעורם מעניין לציין ששיעור המרוצים בקרב המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות כמ 

  .בהתאמה, 73% - ו71%: בקרב המועסקים בעבודות מקצועיות בתעשייה

  

ומה הם ההיבטים שהם הכי , ביקשנו לדעת מה הם ההיבטים בעבודתם שהעולים מרוצים מהם ביותר

  . סוגיה זו נבדקה באמצעות שאלה פתוחה כאשר ניתן היה לענות עד שלוש תשובות. לא מרוצים מהם

 .ציינו לפחות היבט אחד בעבודתם שהם מרוצים ממנו, להוציא שניים, כל המועסקים 
, "שיש פרנסה", "יוצאים לעבוד" מהמועסקים השיבו שהם שבעי רצון מעצם העובדה שהם 40% 

  ). 11ראה לוח " (שיוצאים מהבית"

אופי , הקרבה למקום המגורים, שעות העבודה הנוחות:  מרוצים מהשכר ומתנאי העבודה33% 

  ). עבודה לא קשה (העבודה

  . ציינו את החברים בעבודה כאחד ההיבטים התורמים לשביעות רצונם בעבודה32% 

ביות אוהבות את "המט, לדוגמה(או את לקוחותיהם /כרבע אוהבים את העבודה שהם מבצעים ו 

 ). הקשישים בהם הן מטפלות
  .כרבע שבעי רצון מיחס המעסיק כלפיהם 

 .דבר שהם אינם מרוצים ממנוכשליש ציינו שאין בעבודתם שום  
בהיבט זה כללו ). 12ראה לוח ) (45%(שביעות רצון מהעבודה הוא תנאי העבודה -הגורם העיקרי לאי 

היעדר ארוחות , היעדר הסעות למקום העבודה, כגון ריחוק מקום העבודה מהבית, העולים גורמים

  . וחוסר הפסקות במשך העבודה, במקום העבודה

 . ון משכרם אינם שבעי רצ20%-כ 
תחושת , יחס לא טוב מצד הממונה, למשל,  אינם מרוצים מהיבטים חברתיים במקום העבודה20%-כ 

או מכך שכל , בדידות הנובעת מכך שהמרואיין הוא יוצא אתיופיה היחידי והוא אינו מבין עברית

  .      המועצות לשעבר המדברים ביניהם רק ברוסית-העובדים האחרים הם עולים מברית

  

, הערכותיהם של העולים לגבי סיכויי התקדמותם במקום העבודה עשויות להשפיע על שביעות רצונם

הוא צוין רק : שביעות הרצון-למרות שנראה כי היבט זה אינו גורם מרכזי בקביעת שביעות הרצון או אי

קדם  מעריכים שיש להם סיכויים טובים להת43%;  כאחד משלושת ההיבטים העיקריים10%-ידי כ-על

, "חלשים"או כ" כך טובים-לא כל" מעריכים את סיכוייהם כ34%, לתפקיד טוב יותר במקום עבודתם

מהראיונות עם מעסיקים עולה כי זה נכון במיוחד .  ציינו שאין אצלם אפשרויות קידום כלל23%ואילו 

  .בעבודות הניקיון
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  ) באחוזים(יד -שביעות רצון כוללת בעבודה לפי משלח: 10לוח 
  לא מרוצה  מרוצה  הכל-סך 

 17 83 100  הכל-סך
 6 94 100 "צווארון לבן"

 29 71 100  עובדים מקצועיים בתעשייה
 27 73 100  עובדים בלתי מקצועיים בתעשייה

  

  )באחוזים(היבטים של העבודה שמהם העולים שבעי רצון במיוחד : 11לוח 
 ועיות במיוחד המועסקים בעבודות בלתי מקצ 40  עצם היציאה לעבודה

  במיוחד המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות    33   *תנאי העבודה
  במיוחד המועסקים בעבודות מקצועיות בתעשייה    32  החברים לעבודה

  במיוחד המועסקים בעבודות צווארון לבן    26  אופי העבודה והלקוחות
  במיוחד המועסקים בעבודות מקצועיות בתעשייה 24  יחס המעסיק

  במיוחד המועסקים בעבודות צווארון לבן 11  ת קידום והתפתחותאפשרויו
כגון ריחוק מקום העבודה , בתנאי העבודה הכוונה איננה לתנאים הסוציאליים של ההעסקה כי אם לתנאים* 

      ארוחות במקום העבודה, הסעות למקום העבודה, מהבית
  

  )באחוזים (היבטים של העבודה שמהם העולים אינם מרוצים במיוחד: 12לוח 
במיוחד המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות     45  *תנאי העבודה

  במיוחד המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות 20  רמת השכר וההטבות הסוציאליות
  במיוחד המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות 19  יחס המעסיק

  ים בתעשייהבמיוחד עובדים מקצועי 13  חוסר קידום, חוסר אפשרות לניצול הכישורים
  אין הבדל משמעותי 6 )המטלות(אופי העבודה 

כגון ריחוק מקום העבודה , בתנאי העבודה הכוונה איננה לתנאים הסוציאליים של ההעסקה כי אם לתנאים* 
      ארוחות במקום העבודה, הסעות למקום העבודה, מהבית

  

   נכונות ללמוד כדי להתקדם18.5
שדרוג . עלולים להיפלט ממקום עבודתם בהזדמנויות שונות, יםבמיוחד בעלי כישורים מעט, עולים

לימודים עשויים . ולקיצור משך האבטלה במקרה של היפלטות, מקצועי עשוי לתרום למניעת ההיפלטות

במטרה לבחון את נכונות עולי אתיופיה המועסקים להיכנס . גם לתרום להתקדמות במקום העבודה

יו מוכנים להשקיע זמן וכסף בלימודים על מנת להתקדם לתפקיד לתהליך של שדרוג הם נשאלו האם יה

  . טוב יותר במקום עבודתם הנוכחי או במקום עבודה אחר

 נוספים לא היו בטוחים 11%-ו,  הצהירו בוודאות כי יהיו מוכנים ללמוד בקורס בשעות הערב72% 

  . אך לא פסלו את הרעיון, בכך

צעות הנכונות להשתתף במימון הלימודים ובגובה מידת הרצינות של הרצון ללמוד נבדקה באמ 

 מאלה שהביעו נכונות כלשהי ללמוד הסכימו להשתתף במימון 60%: הסכום שהמרואיין מוכן לשלם

 ₪ 200כרבע מוכנים לשלם עד ;  התנו את הסכמתם בגובה התשלום שיידרש מהם43%; הלימודים

  .  1,000₪להשתתף בסכום של  אמרו שהם מוכנים 5%-ו, לחודש ₪ 300-500כרבע , לחודש

הצהירו כי יהיו מוכנים ללמוד בקורס בהסדר שבו מחצית שעות הלימודים הן ) 60%(אחוז קטן יותר  

 נוספים לא היו בטוחים בכך אך 21%; והמחצית השנייה אחרי שעות העבודה, על חשבון זמן העבודה

  . לא פסלו את הרעיון
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וגם גובה סכום ההשתתפות , ומה לזה שבהסדר הקודםאחוז המוכנים להשתתף במימון הלימודים ד 

שנדרש מהם כאן נמוך יותר בהתחשב בכך שבעבור מחצית מהזמן " המחיר"למרות שלכאורה , דומה

  .המושקע בלימודים הם מקבלים פיצוי כספי במסגרת משכורתם הרגילה

  

  ודה  עמדות העולים לגבי הסדרים להקלת קליטתם של עולי אתיופיה במקום העב18.6
ידי גורמי -ביקשנו ללמוד מהי דעתם של העולים המועסקים לגבי שתיים מההצעות המועלות לעתים על

השמה קבוצתית של עולי ) 1: (השמה להקלת השתלבותם של יוצאי אתיופיה במקומות העבודה

  .עובד מתוך מקום העבודה שמדריך את העובד החדש בתקופה הראשונה-חונך) 2(; אתיופיה

  

  צתיתהשמה קבו

 18%-ו,  שללו זאת13%,  מהמרואיינים סברו כי טוב שבני העדה עובדים ביחד באותו מקום63% 

  ).  אמרו שאין זה משנה6%(העריכו שיש בכך גם מן החיוב וגם מן השלילה 

תקשורת קלה הודות לשפה ): בתשובה לשאלה פתוחה(ידי המרואיינים -שני יתרונות צוינו על 

  . עזרה ולמידה הדדיתו, משותפת ומנטליות דומה

הוא פגיעה , ידי המרואיינים-שהועלה על, החיסרון העיקרי בעבודה משותפת של עולי אתיופיה 

בודדים ציינו גם פגיעה באיכות ביצוע העבודה . ועיכוב התערותם בחברה, ידם-בקליטת העברית על

  .  בעקבות רכילות וסכסוכים בין בני העדה

  

  חונך

 העריכו שהסדר כזה יכול לעזור בשילוב 18%-ו, סדר של חונך הוא חיוני מהמרואיינים סברו שה67% 

  .  ראו אותו כמיותר15%, לעומת זאת. עולי אתיופיה בעבודה אך איננו חיוני

 19%חשבו ,  האם עליו להיות בן העדה בעצמו או דווקא ישראלי ותיק-באשר לזהותו של החונך  

 חשבו שעליו 6%ואילו , י אתיופיה יהיה בעצמו בן העדהמהתומכים ברעיון החונך כי עדיף שחונך לעול

  . גרסו שמוצאו העדתי של החונך אינו משנה75%, הרוב המכריע. להיות ישראלי ותיק

  

  הבלתי מועסקים. 19
  

הנתונים לגבי הבלתי . במדגם לא היו מועסקים בעת הריאיון) 69%( מהמרואיינים 166, כפי שצוין לעיל

נכונות לעבודה , משאבים לתעסוקה, מאפיינים דמוגרפיים: אים הבאיםמועסקים מתייחסים לנוש

צורכי עזרה בהשתלבות , ולבסוף, חיפוש עבודה והקשיים הכרוכים בתהליך, והעדפות לגבי עבודה רצויה

  .בתעסוקה

  

 )6לוח ( מאפיינים דמוגרפיים 19.1
 שנים 5 ותק מועט בארץ עד  הם בעלי61%,  ומעלה40עשרים וחמישה אחוזים מהבלתי מועסקים הם בני 

 מהנשים יש לפחות ילד אחד 45%-ול,  מהנשים הן הורות יחידות20%כאשר ,  מהם הן נשים72%, בלבד

  . עד גיל שלוש



  

32  

   משאבים לתעסוקה19.2
  )13-14לוחות (השכלה 

 שנות לימוד 12 סיימו 14%; לא בישראל ואף לא באתיופיה,  מהבלתי מועסקים לא למדו כלל51% 

 . באתיופיה או בישראל, ומעלה
גם ). בהתאמה, 37% לעומת 57%(שיעור הנשים מחוסרות ההשכלה עולה בהרבה על שיעור הגברים  

  . שנות לימוד או יותר נמוך מהשיעור בקרב הגברים12שיעור בעלות 

 33%שיעור העולים שלא למדו כלל עומד על , כך. הצעירים הרבה יותר משכילים מהמבוגרים, כצפוי 

 . 41-50 מבני 71%-ו, 31-40 מבני 56%, 20-30מבני 
  . שנות לימוד או פחות6 מתוך אלה שלמדו הם בעלי 55%אולם ,  מהצעירים למדו באתיופיה45% 

וחלקם למדו ,  הם בעלי תעודת בגרות ישראלית מלאה30 מהצעירים עד גיל 10%, בניגוד לכך 

  .תיכונית-במסגרת על

  

  )באחוזים(לפי מגדר , רמת השכלה של הבלתי מועסקים: 13לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך 

 100 100 100  הכל-סך
 57 37 51  לא למד כלל

 18 26 20   שנים1-6למד רק באתיופיה 
 9 15 11   שנים7-11למד רק באתיופיה 
 6 13 8   שנים12+למד רק באתיופיה 

 4 2 4 ספר תיכון בארץ -למד בחטיבת ביניים או חלקית בבית
 1 4 2  אל שנים בישר12למד 

 2 2 2  תיכוני -תעודת בגרות או חלקית על
 2 0 2  תיכוני-סיים על

  

  )באחוזים(לפי גיל , רמת השכלה של הבלתי מועסקים: 14לוח 
 41-50 31-40 20-30  הכל-סך 
 100 100 100 100  הכל-סך

 71 56 33 51  לא למד כלל
 17 17 25 20   שנים1-6למד רק באתיופיה 
 2 12 15 11   שנים7-11למד רק באתיופיה 
 7 11 5 8   שנים12+למד רק באתיופיה 

 2 0 8 4 ספר תיכון בארץ -למד בחטיבת ביניים או חלקית בבית
 0 2 3 2   שנים בישראל12למד 

 0 0 7 2  תיכוני -תעודת בגרות או חלקית על
 0 2 3 2  תיכוני-סיים על

  

  )ונספח, 15-16לוחות (שליטה בעברית 

זה נובע בוודאי מן . בלתי מועסקים בכל המיומנויות בעברית היא נמוכה ביותררמת השליטה של ה 

 . הוותק המועט שלהם בארץ
 .רמת השליטה של הנשים בכל המיומנויות בעברית נופלת במידה משמעותית מזו של הגברים 
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   מהגברים 11%-ו,  מהנשים אינם מסוגלים כלל לשוחח שיחה פשוטה בעברית28%- מהגברים ו16% 

 . מהנשים אינם מסוגלים כלל להבין שיחה כזו25%-ו
 מהנשים אינם מסוגלים 50%- מהגברים ו33%: ביחס למיומנויות הגבוהות יותר המצב גרוע יותר 

  .  מהנשים אינם מסוגלים לכתוב מכתב כזה54%- מהגברים ו38%; כלל לקרוא מכתב פשוט בעברית

 36%- מהגברים ו20%: יות בסיסיותבהקשר של השתלבות בעולם העבודה חסרות להם מיומנו 

, בהתאמה, 36%- ו20%; מהנשים אינם מסוגלים להציג את עצמם בעברית בפני מעסיק פוטנציאלי

  . אינם מסוגלים להבין הוראות בעברית

: לדוגמה. שליטתם של הצעירים בעברית עולה בהרבה על זו של הגילאים המבוגרים יותר, כצפוי 

   מבני 42%-בהשוואה ל, יג את עצמם בקלות בפני מעסיק פוטנציאלי יכולים להצ20-30 מבני 59%

, 15%- ו30%, 46%אחוז היכולים לקרוא בקלות מכתב פשוט בעברית הוא . 41-50 מבני 32%- ו31-40

  .בהתאמה

לגבי המדגם ) p=.47תאם מקדם ִמ(תאם גבוה בין ידיעת קרוא וכתוב באמהרית ובעברית קיים ִמ 

, לא למדו קרוא וכתוב באתיופיה, בייחוד הוותיקים יותר, א בגלל שהצעיריםתאם אינו מלהִמ. כולו

  . אך עברו את מערכת החינוך בישראל ולמדו קרוא וכתוב בעברית

  . מכלל הבלתי מועסקים אינם מסוגלים כלל לקרוא ולכתוב גם באמהרית40%-כ 

  

  )באחוזים(לפי מגדר , שליטה בעברית של הבלתי מועסקים: 15לוח 
  לא מסוגל כלל  יכול עם קשיים  יכול בקלות  כלה-סך 

       גברים
 11 29 60  100  להבין שיחה פשוטה
 16 29 55  100  לשוחח שיחה פשוטה
 33 18 49  100  לקרוא מכתב פשוט
 38 20 42  100  לכתוב מכתב פשוט
 20 22 58  100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו

 20 13 67  100  להציג עצמך בפני מעסיק
 20 20 60  100  ין הוראות בעל פה בעבודהלהב

     
       נשים

 25 33 42  100  להבין שיחה פשוטה
 28 33 38  100  לשוחח שיחה פשוטה
 50 24 26  100  לקרוא מכתב פשוט
 54 27 19  100  לכתוב מכתב פשוט
 26 37 37  100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו

 36 26 38  100  להציג עצמך בפני מעסיק
 36 25 39  100  בין הוראות בעל פה בעבודהלה
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  לפי גיל, אחוז הבלתי מועסקים היכולים בקלות לבצע מיומנויות שונות בעברית: 16לוח 
 20-30 31-40 41-50 

 28 50 57  להבין שיחה פשוטה
 20 44 57  לשוחח שיחה פשוטה
 15 30 46  לקרוא מכתב פשוט
 10 25 36  לכתוב מכתב פשוט

 20 39 61  בטלוויזיה/ ברדיולהבין חדשות
 32 42 59  להציג עצמך בפני מעסיק

 20 47 59  להבין הוראות בעל פה בעבודה
  

  קורס מקצועי 

סיימו קורס מקצועי בישראל והם בעלי )  מהנשים11%- מהגברים ו9%( מהבלתי מועסקים 10%רק  

ר שליטתם בעברית זה קשור בוודאי למיעוט השכלתם של העולים ולחוס. תעודה במקצוע הנלמד

  .החוסמים את קבלתם לקורסים הרגילים הזמינים

 מבני 8%-ו, 41-50 ומבני 20-30 מבני 12%: אין הבדלים משמעותיים לפי גיל בשיעור בוגרי הקורסים 

31-40. 
  

   )17-19לוחות (ניסיון תעסוקתי בישראל 

  . לייתםעבדו בישראל לאחר ע)  מהנשים25%- מהגברים ו46%( מהבלתי מועסקים 31% 

 עבדו 18%, )מכירות ושירותים, פקידות, מקצועות חופשיים" (צווארון לבן" עבדו במקצועות 39% 

  .  עבדו בעבודות בלתי מקצועיות43%-ו, בעבודות מקצועיות בתעשייה

  .עבדו במשך כמה חודשים בלבד) 63%(רוב בעלי הניסיון התעסוקתי בארץ  

בעיקר , פיטורין) 1: (קריות לסיום העבודה האחרונהמדיווחי המרואיינים עולות שלוש סיבות עי 

; )24%(בעיות בריאות ) 2(; )22%(בעקבות צמצומים או סגירת מקום העבודה על רקע המצב הכלכלי 

סיבה בולטת נוספת שדווחה ). 24%(' לידה וכד, נישואין, כגון שינוי מקום מגורים, סיבות אישיות) 3(

דרישות מקום העבודה או , שביעות רצון מהעבודה בשל שכר נמוך-אי). 16%(היא צורך לטפל בילדים 

  .הניעו רק בודדים לעזוב את עבודתם, תנאי העבודה

הבלתי . רכישת הרגלי עבודה המקובלים בארץ, בין השאר, המשמעות של ניסיון תעסוקתי היא 

ר בארץ אלה מביניהם שעבדו בעב. מועסקים נשאלו האם להערכתם יש להם קשיים בהרגלי עבודה

זו הייתה בעצם שאלה , לגבי אלה שלא התנסו בעבודה; יכלו להשיב על השאלה בהתבסס על ניסיונם

  . היפותטית

נראה כי אכן לאחוז גדול יותר בקרב העולים שמעולם לא עבדו בארץ יש קשיים במילוי אחר נורמות  

. ודה בעברמאשר לבלתי מועסקים שהתנסו בעב, שונות הקשורות להתנהגות במקום העבודה

לא , להתמיד, כלומר( מאלה שהועסקו בעבר בישראל יש קושי להגיע כל יום לעבודה 6%-ל: לדוגמה

 מבעלי הניסיון התעסוקתי יש 6%-ל;  מאלה שמעולם לא הועסקו בארץ21%-בהשוואה ל, )להיעדר

ים ביחס לקושי בעמידה בלוח זמנ;  מחסרי הניסיון22%-בהשוואה ל, קושי להגיע בזמן לעבודה

חסרי הניסיון התעסוקתי דיווחו גם בשיעור . בהתאמה, 25%- ו10%השיעורים הם , בביצוע העבודה

קשיים אלה נובעים בוודאי לא רק מהיעדר התנסות . גבוה יותר על קשיים במילוי הוראות בעבודה

  .אלא גם מחוסר שליטה בעברית, בעבודה
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  )באחוזים(וגיל לפי מגדר , הבלתי מועסקים שעבדו בעבר בארץ: 17לוח 
  עבדו בעבר 

   :מגדר
  46     גברים
 25     נשים

    
   :גיל
   20-30  39  
   31-40 31 
   41-50 17 
  

  )באחוזים(לפי מגדר , המקצוע בו הועסקו הבלתי מועסקים שעבדו בעבר בעבודתם האחרונה: 18לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך 

 100 100  100  הכל-סך
 50 21 39  צווארון לבן

 13 26 18  עבודה מקצועית בתעשייה
 37 53 43  עבודה בלתי מקצועית

  

  )באחוזים(לפי ניסיון תעסוקתי בארץ , הבלתי מועסקים המדווחים על קשיים בהרגלי עבודה: 19לוח 
  חסרי ניסיון  בעלי ניסיון  כ"סה 

 46 26 40  למלא הוראות
 22 6 17  להגיע בזמן לעבודה
 21 6 17  לבוא כל יום לעבודה

 21 8 17  לעבוד בצוות
 41 28 37  לעבוד בעבודה לא מעניינת

 27 10 22   שעות רצוף4לעבוד לפחות 
 25 10 21  לגמור העבודה בזמן שנקבע

 18 10 15  להיות אחראי על ציוד
 19 8 15  להתמיד בעבודה

 18 10 15  לבצע העבודה באופן מדויק
  

  ) 20לוח  (מצב הבריאות

 34%: מבעיות בריאות או נכות, לדבריהם,  הבלתי מועסקים סובליםקרוב למחצית מהעולים 

 נוספים מדווחים כי בעיות הבריאות 11%-ו, מדווחים כי בעיות אלה מפריעות להם בחיי היומיום

  . שמהן הם סובלים אינן פוגעות בתפקוד היומיומי שלהם

   לעומת 46%, היומיומיגברים מדווחים יותר מנשים על בעיות רפואיות המפריעות להם בתפקוד  

  .בהתאמה, 30%

-31ואפילו בקרב גילאי , 61%:  הוא גבוה מאוד41-50אחוז המדווחים על מגבלות רפואיות בקרב בני  

בהתחשב בעובדה שמרבית העבודות המוצעות לעולי אתיופיה הן עבודות . 34% הוא עומד על 40

  .     תלבות בעבודהמקשות על הש, אמיתיות או נתפסות, המגבלות הללו, גופניות
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בעיות : הן, ידי המרואיינים-שצוינו על, בעיות הבריאות העיקריות המפריעות בתפקוד היומיומי 

 7%(אסתמה ולב , )14%(ראש ומגרנות , כאבי בטן, )28%(בעמוד השדרה ובגפיים , אורתופדיות בגב

  ). כל אחד

  

  )חוזיםבא(לפי מגדר וגיל , מצב הבריאות של הבלתי מועסקים: 20לוח 
   

  הכל-סך
בעיות בריאות 

 המפריעות בתפקוד
בעיות בריאות שאינן 

  מפריעות בתפקוד
אין בעיות 
  בריאות

 55 11 34 100  הכל-סך
      : מגדר

  39  15  46  100     גברים
 61 9 30 100     נשים

          
      :גיל
   20-30  100  17  3  80  
   31-40 100 34 19 47 
   41-50 100 61 10 29 
  

  חיפוש עבודה 19.3
פונים , פונים לשירות התעסוקה, כלומר,  מבין הבלתי מועסקים מחפשים עבודה באופן פעיל35% 

" אולי "16%;  החודשים הבאים3 אמרו שהם מתכוונים לחפש עבודה במהלך 13%'; למעסיקים וכד

  . אינם מתכוונים לחפש עבודה36%-ו, יתחילו לחפש

  

  )21לוח  (מאפייני המחפשים

 ).29% לעומת 50%(גברים מחפשים יותר מנשים  
שהם גם , 18נשואים עם ילדים ויחידים מחפשים יותר מהורות יחידות ומנשואים ללא ילדים עד גיל  

  ). בהתאמה, 83%- ו20%, 55%, 36%(מבוגרים יותר 

ה מחפשים יותר מבעלי השכלה נמוכה יותר ומאל) תעודת בגרות ומעלה(בעלי השכלה גבוהה יחסית  

  ). בהתאמה, 26%- ו40%, 86%(שלא למדו כלל 

כאשר שיעור המחפשים מעט יותר גבוה בקרב צעירים , ישנם הבדלים מסוימים לפי גיל וותק בארץ 

ובקרב עולים השוהים בארץ מעל , )בהתאמה, 33% לעומת 39%( ומעלה 31 מאשר בקרב בני 30עד גיל 

  ). בהתאמה, 32% לעומת 39%( שנים בהשוואה לעולים חדשים יותר 5

שיעור המחפשים זהה בקרב מי שאינם סובלים מבעיות בריאות כלל ובקרב מי שבעיות הבריאות  

ונמוך הרבה יותר בקרב מי שבעיות הבריאות שלהם פוגעות , שלהם אינן מפריעות להם בתפקוד

  .בתפקודם

סקים או לחפש השערתנו שעולים התומכים בקרובי משפחה שנותרו באתיופיה יטו יותר להיות מוע 

 . לא נמצאו הבדלים על בסיס זה: עבודה הופרכה
  



  

37  

  )באחוזים(דמוגרפיים שונים -לפי מאפיינים סוציו, בלתי מועסקים מחפשי עבודה: 21לוח 
   המחפשים% 

   : מגדר
  50     גברים
 29     נשים

    
   : גיל
   20-30  39  
   31-40 33 
   41-50 32 
    

   :ותק בארץ
  32  נים ש5   עד 

 39   שנים6-10   
 41   שנים11   +

    
   : מצב משפחתי

  55     יחיד
 20  ילדים+    יחיד 

 83     נשוי ללא ילדים
 36 ילדים +    נשוי 

    
   : השכלה

  26     לא למד כלל
 40  ספר תיכון חלקי או מלא-בית, ספר יסודי-   בית

 86  תיכונית-   תעודת בגרות או השכלה על
    
   : צב בריאותמ

  18     מגבלות המפריעות לתפקוד
 44     מגבלות שלא מפריעות לתפקוד

 44     אין מגבלות בריאות
 

  משך החיפוש 

 15%,  שבועות או פחות4 מחפשים במשך 39%:  חודשים3למעלה ממחצית מחפשים עבודה ברציפות עד 

,  מחפשים מעל שנה21%-ו, שנה חודשים עד 4 מחפשים במשך 25%;  חודשים3במשך חודש וחצי עד 

  .לטענתם

  

  ערוצי חיפוש 

ערוץ בלתי , ומצד שני, )68%( שירות התעסוקה -ערוץ מוסדי , מצד אחד, שני הערוצים העיקריים הם 

יש לזכור שהתייצבות בשירות התעסוקה היא תנאי לקבלת דמי ). 60%( חברים ובני משפחה -פורמלי 

  . בהכרח אינדיקציה לחיפוש עבודה ולרצון לעבודולא , מלת הבטחת הכנסהאו ִג, אבטלה

  . אכן מעידה על כוונה למצוא עבודה) 43%(פנייה לחברות כוח אדם פרטיות , בניגוד לכך 

מפתיע , לאור הקושי של כמחצית מהעולים הבלתי מועסקים להציג את עצמם בפני מעסיק בעברית 

  ).46%(הם הצעות עבודה השיעור הגבוה הפונים ישירות למעסיקים ובודקים אם יש ל



  

38  

  המשרה המבוקשת 

 מחפשים במשרה 16%- במשרה חלקית ו35%,  מהמחפשים מחפשים עבודה במשרה מלאה49% 

  .  מלאה או במשרה חלקית

, 32%- ו37%(אחוז הנשים המחפשות עבודה במשרה חלקית גבוה רק במעט מאחוז הגברים  

 ). בהתאמה
לא , בכל מקצוע: "דה השיבו מחצית מהמחפשיםבתשובה לשאלה באיזה מקצוע הם מחפשים עבו 

עבודה שמתאימה "או ביקשו , כולל עבודות בלתי מקצועיות, השאר ציינו מגוון מקצועות". משנה

" עבודה שמתאימה למצב בריאותי"או , עבודה שאינה דורשת השכלה, "להשכלתי או לכישורים שלי

  ).בהתחשב במחלת אסתמה, למשל(

  

  קשיים בחיפוש עבודה 

כפי , העולים מייחסים את עיקר קשייהם בתהליך חיפוש העבודה למיעוט משאביהם התעסוקתיים 

עולה כי , בה ניתן היה לציין עד שלושה קשיים, מתשובותיהם על שאלה פתוחה. שתוארו לעיל

וחוסר ) 28%(חוסר ניסיון מקצועי , )32%(ידיעת עברית -הם אי, להערכתם, המכשולים העיקריים

  ). 23%(ת השכלה כללי

חוסר במקומות : קשיים בולטים נוספים נובעים משילוב של המצב במשק והמשאבים של העולה 

אין מציעים מספיק : או קשורים בתפקוד שירות התעסוקה; )25%(עבודה המתאימים לכישוריו 

אלא מבחינת , דווקא מבחינת שכר-לאו, או מציעים הצעות בלתי מתאימות, )30%(הצעות עבודה 

  ). 14%(העבודה אופי 

מעסיקים לא רוצים (" מהמחפשים ייחסו את קשייהם במציאת עבודה לאפליה מצד מעסיקים 9% 

 "). לקבל אתיופים
ידי שירות התעסוקה נשמעה יותר מפי -מעניין לציין שהטענה בדבר מיעוט ההצעות המסופקות על 

נתון המעיד על , י ההשכלהמאשר מפי חסר, )בעלי תעודת בגרות ומעלה(בעלי ההשכלה הגבוהה יותר 

  . בעייתם המיוחדת של צעירים אתיופים משכילים

שליטתם בעברית ובחוסר השכלתם -באי, לדבריהם, הקשיים העיקריים של חסרי ההשכלה קשורים 

  .  הכללית

וחוסר בכישורים מקצועיים ספציפיים , גברים ציינו יותר מנשים את חוסר השכלתם הכללית 

-יינו יותר את מיעוט הצעות העבודה הניתנות להן בשירות התעסוקה ואת איואילו נשים צ, כחסמים

  . התאמתן

  

  חיפוש עבודה-סיבות לאי

: הן) המרואיינים נתבקשו לציין רק את הסיבה העיקרית(חיפוש עבודה -הסיבות העיקריות לאי 

ומדים  אינם מחפשים עבודה משום שהם ל8%; )34%(ובעיות בריאות ) 51%(חוסר סידור לילדים 

  . או עומדים להתחיל את לימודיהם, בקורס

חיפוש עבודה עם מספר תשובות לשאלות אחרות שגם בהן -הצלבנו את סיבת הבריאות כסיבה לאי 

בקרב אלה שאינם מחפשים עבודה : ומצאנו מידה רבה של עקביות, עלה הגורם של מצב הבריאות

 דיווחו 65%, ה להם בתפקוד היומיומי דיווחו על בעיית בריאות שמפריע87%, בשל מצב בריאותם
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 השיבו 54%-ו, ידי ביטוח לאומי במהלך חצי השנה האחרונה-שהם נשלחו לוועדה רפואית על

בתשובה לשאלה על צורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה כי אינם מסוגלים לעבוד כלל עקב מצב 

  . בריאותם

  

   נכונות לעבודה בקרב הבלתי מועסקים שאינם מחפשים19.4
  : ונות לעבודה בקרב קבוצה זו נבדקה בשתי רמותהנכ

באיזה , העולים נשאלו באיזה מקצוע היו מוכנים לעבוד; "האם היית מוכן לעבוד" בניסוח -עקרונית  .1

  ? היקף משרה ובאיזו רמת שכר

  ? "האם תהיה מוכן להתחיל לעבוד, אם יציעו לך עבודה עכשיו: " בניסוח-קונקרטית , מעשית .2

  

 76%- מהגברים ו61%בשאלה הראשונה . ת העקרונית עולה בהרבה על הנכונות המעשיתהנכונו, כצפוי

בשאלה , לעומת זאת. חלקם בכל עבודה וחלקם בתנאים שונים, מהנשים הצהירו שיהיו מוכנים לעבוד

חלקם בתנאים שונים של סוג ,  מהנשים מוכנים להשמה מיידית38%- מהגברים ו30%השנייה רק 

 מהנשים מוכנים 97%-כל הגברים ו, מבין המחפשים עבודה, לשם השוואה. רההעבודה והיקף המש

  ). 1-2ראה תרשימים (להשמה מיידית 

  

, כנראה, מעידה כי, לבין הנכונות להתחיל לעבוד, )התנהגות או כוונות(בדיקת הקשר בין חיפוש עבודה 

עה מסוימת מתהליך בקרב העולים הבלתי מועסקים שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל ישנה רתי

 מהגברים שאינם 75%-כ, כך. בצד נכונות לא מבוטלת להתחיל לעבוד אם תוצע להם עבודה, החיפוש

 מהנשים שאינם 18%- מהגברים ו25%ואפילו , אך מתכוונים לחפש בתוך שלושה חודשים, מחפשים כיום

  .צע להם עבודההצהירו שהם מוכנים להתחיל לעבוד באופן מיידי אם תו, מתכוונים לחפש כלל

  

היקף המשרה ורמת השכר , היד הרצוי-השאלה העקרונית כוללת מידע על העדפות לגבי משלח, כאמור

  .הרצויה

,  מהנשים שאינם מחפשים אך היו מוכנים עקרונית לעבוד67%- מהגברים ו21%: יד רצוי-משלח 

 והשאר ציינו מגוון ,בודדים ביקשו עבודה קלה שתתאים למצב בריאותם. מוכנים לעבוד בכל עבודה

  . מטפלת, פקידה, קופאית, נהג משאית, שרברב, כגון טבח, יד שהם בגדר אפשרויות ריאליות-משלחי

ולשאר לא ,  משרה חלקית- 33%,  מהגברים מעדיפים משרה מלאה50%: היקף המשרה הרצוי 

ר לא ולשא,  משרה חלקית- 56%, עשרים ושניים אחוזים מהנשים מעדיפות משרה מלאה. משנה

  .משנה

 מהגברים יהיו מוכנים לעבוד תמורת 30%): הכוונה לשכר חודשי במשרה מלאה (רמת השכר הרצויה 

עד , וכמעט כל השאר רצו שכר גבוה משכר המינימום, )בתקופת הריאיון ₪ 3,300(שכר מינימום 

ו לנקוב בודדים התקש(אף גבר לא היה מוכן לעבוד תמורת פחות משכר מינימום .  7,000₪לרמה של 

 20%- תמורת שכר נמוך יותר ו37%, ארבעים אחוזים מהנשים מוכנות לעבוד בשכר מינימום). בסכום

  . רק תמורת שכר גבוה משכר המינימום
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חיפוש עבודה ונכונות לעבודה בקרב גברים עולי אתיופיה בלתי מועסקים  : 1תרשים 

 בלתי מועסקים

N=46 

*לא מחפשים עבודה  

23 
(50%) 

 לא מתכוונים לחפש

16 
(70%) 

  מוכנים להשמה מיידיתלכה- ךס

30 
(65%) 

 מחפשים עבודה

23 
(50%) 

 אולי

3 
(13%) 

ם לחפשמתכווני  

4 
(17%) 

 מוכנים 
 להשמה
 מיידית

0 
(0%) 

 מוכנים 
 להשמה
 מיידית

3 
(75%) 

 מוכנים 
 להשמה
 מיידית

4 
(25%) 

 מוכנים
 להשמה
 מיידית

23 
 (100%) 

  ) 17%(בגרות /עברית/ לומדים בקורס מקצועי4* 
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   נשים בחופשת לידה2-ת במסגרת השלמת השכלה ואישה אחת לומד  *    

 בלתי מועסקות

N=120 

*לא מחפשות עבודה  

85 
(71%)

 לא מתכוונות לחפש

42 
(49%) 

  מוכנות להשמה מיידיתלהכ- ךס

68 
(57%) 

 מחפשות עבודה

29 
(35%) 

 אולי

25 
(30%) 

 מתכוונות לחפש

18 
(21%) 

 מוכנות 
 להשמה
 מיידית

12 
(48%) 

 מוכנות 
 להשמה
 מיידית

14 
(78%) 

 מוכנות 
 להשמה
 מיידית

8 
(18%) 

 מוכנות  
 להשמה
 מיידית

34 
(97%) 

  חיפוש עבודה ונכונות לעבודה בקרב נשים עולות אתיופיה בלתי מועסקות : 2 תרשים
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  בעיות בריאות : חיפוש עבודה בכלל-הנכונות לעבוד זהים לנימוקים לאי-יים לאיהנימוקים העיקר

שניתן לראות בהן דחיית הכניסה לשוק העבודה , סיבות נוספות). 46%(וחוסר סידור לילדים ) 45%(

ולימודים בקורס ) 14%(לימוד עברית או רצון ללמוד עברית : כוללות, לצורך שיפור משאבי תעסוקה

  ).6%(מת השכלה או השלמת תעודת בגרות השל/מקצועי

  

  )22לוח ( צורכי עזרה בהשתלבות בעבודה 19.5
נשאלו לאיזו עזרה הם זקוקים כדי , בין אם הם מחפשים עבודה ובין אם לאו, כל הבלתי מועסקים

 בלבד 13%לעומת , רבע מהגברים טענו כי אינם מסוגלים כלל לעבוד בשל מצב בריאותם. להתחיל לעבוד

  . 50רבי של המרואיינים היה אחוז זה נראה גבוה בהתחשב בכך שהגיל הֵמ. יםמהנש

להכוונה ולייעוץ , )34%(הגברים זקוקים בעיקר לעזרה ביצירת הקשר הראשון עם מעסיק פוטנציאלי  

  ). 23%(וללימוד עברית , )27%(להכשרה מקצועית , )27%(מקצועי לגבי סוג העבודה המתאימה להם 

  

  )*באחוזים( עזרה של גברים ונשים בהשתלבות בעבודה צורכי: 22לוח 
  נשים  גברים 

 5 14  לא זקוק לעזרה
 13 25  לא מסוגל לעבוד

 44 34  עזרה ביצירת קשר עם מעסיק
 36 27  הכוונה וייעוץ מקצועי

 4 9  השלמת השכלה
 23 27  הכשרה מקצועית

 40 23  עברית
 41 14  סידור לילדים

 4 2  סדנה לחיפוש עבודה
 3 0  מקום להדפסת קורות חיים

 16 9  הסעה לעבודה
 1 2  ל"הכרה בתעודות מחו

  100-ולכן האחוזים אינם מסתכמים ל,  סוגי עזרה3ניתן היה לציין עד * 
  

 23%, 36%, 44%(להוציא הכשרה מקצועית , הנשים זקוקות לאותם סוגי עזרה אך בשיעור גבוה יותר 

ואכן הנשים מעריכות , גברים בולט במיוחד בסעיף העבריתהפער בין הנשים וה). בהתאמה, 40%-ו

, בנוסף). 15ראה לוח (את עצמן כבעלות שליטה פחותה בהרבה מהגברים בכל המיומנויות בעברית 

אלמנים (עשר אחוזים מהגברים -ארבעה.  מהנשים זקוקות לסיוע במימון סידור השגחה לילדים41%

מסגרות , מבדיקת גילאי הילדים. מימון סידור לילדיםזקוקים אף הם לסיוע ב) המטפלים בילדיהם

 מהאמהות הבלתי מועסקות אין 30%-עולה כי ל, ומשך שהייתם במסגרת החינוכית, הימצאותם

 יש לפחות ילד 40%-ל. 16.00או שהילדים נמצאים במסגרת לפחות עד שעה , 7ילדים מתחת לגיל 

. פעוט ליום שלם על מנת לצאת לעבודה/לתינוקכך שהן זקוקות לסידור ,  הנמצא בבית3אחד עד גיל 

, 13.00 שנמצאים במסגרת חינוכית עד שעה 7 מהאמהות יש ילדים מתחת לגיל 30%-ל, לעומת זאת

יש למצוא להן סידור לילדים לאחר , לחילופין. הסדר שמאפשר להן לעבוד חצי יום, 15.00 או 14.00

  . שעה זו כדי לאפשר להן לעבוד במשרה מלאה
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   הקמת עסק פרטי19.6
בקרב מי שלא היו מוכנים להתחיל לעבוד עכשיו נבדקה חלופה תעסוקתית אחרת והיא פתיחת עסק 

לא היו ) 3%(ושניים נוספים , השיבו כי הם מעוניינים בהקמת עסק) 11%(שמונה אנשים . משלהם

 חנות למזון ארבעה רוצים: שישה היו מסוגלים לציין איזה עסק ברצונם להקים"). אולי("בטוחים 

, ארבעה לא ידעו איזה עסק הם היו רוצים לפתוח. ואחת משפחתון, אחד מסעדה, ותבלינים אתיופיים

  ונראה שהם זקוקים לייעוץ 

  

  הורות יחידות ומשכילים:  שתי קבוצות ייחודיות19.7
 ביקשנו לעמוד על משאבי התעסוקה. הורות יחידות מתמודדות עם קשיים מיוחדים בתהליך הקליטה

 מהן סובלות ממגבלות בריאות המקשות על 40%: ועל צורכי העזרה שלהן בהשתלבות בתעסוקה

 אינן מסוגלות להציג את עצמן 39%,  אינן מסוגלות כלל לקרוא בעברית67%,  לא למדו כלל64%, תפקודן

  . ש מהן יש ילדים עד גיל שלו25%-ל.  לא התנסו מעולם בעבודה בארץ88%-ו, בפני מעסיק פוטנציאלי

 מהן הביעו נכונות לעבוד אם 55%, למרות משאביהן המוגבלים.  יש לפחות ילד אחד עד גיל שבע64%-ל

צורכי העזרה שלהן מתמקדים בשיפור משאביהן . מחצית מתוכן רק במשרה חלקית, תוצע להן משרה

קום והסעות למ) 36%(ובסידור לילדים , )25%(ומקצוע ) 39%(בלימוד עברית , מחד, התעסוקתיים

  .מאידך, )15%(העבודה 

  

הוגדרו , ספר תיכון בישראל-ומי שלמדו לפחות חלקית בבית,  שנים או יותר באתיופיה12מי שלמדו 

ביקשנו , בהנחה שמשאביהם התעסוקתיים עולים על אלה של עמיתיהם מיעוטי ההשכלה. משכילים

) 76%(רובם , נוסף להשכלהמצאנו כי ב. לבדוק לאיזה סיוע הם זקוקים בתהליך ההשתלבות בתעסוקה

 מהם 20%-כ, ואכן). 66%(ואף התנסו בעבודה בארץ , )90%(שולטים בעברית , נהנים מבריאות טובה

השאר ציינו צורך בעזרה ביצירת קשר ראשון עם . הצהירו כי אינם זקוקים לעזרה במציאת עבודה

  ).  חדכשליש בכל א(וברכישת מקצוע , בעזרה במימון סידור לילדים, מעסיקים

  

  טיפול מערכת ההכשרה המקצועית ומערכת ההשמה. 20
  

   השתתפות בהכשרה מקצועית20.1
בחיפה שיעור הנשים , בשונה מכל היישובים האחרים שבהם נערכו מפקדים של עולי אתיופיה 

  .שהשתתפו בהכשרה מקצועית עולה במעט על שיעור הגברים

שיעור הגברים שלמדו בקורסים . מקצועית מהנשים למדו בקורסים להכשרה 24%- מהגברים ו20% 

 19%(אולם שיעור הנשים גבוה יותר , ) בהתאמה26%- ו30%(נמוך משיעורם בנתניה וברחובות 

  ).  ברחובות8%-בנתניה ו

לא למדו בקורסים אך הם מעוניינים לעשות )  מהנשים52%- מהגברים ו57%(יותר ממחצית העולים  

,  שנות לימוד12כרבע מהם סיימו לפחות : לא רעים למימוש רצונםלגברים המעוניינים יש נתונים . כן

לנשים המעוניינות . ומחציתם התנסו בעבודה בארץ,  יכולים לקרוא בקלות מכתב פשוט בעברית60%

 30%,  שנות לימוד לפחות12 הן בעלות 11%רק : בהכשרה מקצועית יש נתונים קצת פחות טובים

  . התנסו בעבודה בארץ25%ורק , בלבד מסוגלות בקלות לקרוא בעברית
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אינם יודעים באיזה קורס ,  מהנשים55%-ו,  מהגברים המעוניינים ללמוד בקורס35%-חשוב לציין ש 

  .   וזקוקים לייעוץ והכוונה, היו רוצים

נמצאו הבדלים , אולם, לא נמצאו הבדלים מבחינת גיל בשיעור המשתתפים בהכשרה מקצועית 

 שנים או יותר למדו 11 מהעולים השוהים בארץ 43%: וון הצפויניכרים על פי ותק בארץ בכי

 בלבד מבעלי ותק של עד 8%-ו,  שנים6-10 מבעלי ותק של 27%-בהשוואה ל, בקורסים מקצועיים

  . חמש שנים

שיעורי ההשתתפות עולים עם . כן נמצאו הבדלים צפויים על פי רמת השכלה ושליטה בעברית-כמו 

  ,  שנים באתיופיה7-11 בקרב מי שלמדו 33%-ל, מי שלא למדו כלל בקרב 7%-מ, עליית ההשכלה

רק אחוזים מעטים מבין מי שאינם מסוגלים לקרוא .  או יותר בקרב מי שלמדו בישראל50%-ול

  .ולכתוב ללא קשיים הגיעו למסגרת ההכשרה המקצועית

ידע והכוונה השתתפותם בקורסים היא היעדר מ-הסיבה העיקרית שבה נימקו העולים עצמם את אי 

אף אחד לא "ו, מה כדאי להם ללמוד, הם לא ידעו אילו קורסים מוצעים): 48%(לגבי הקורסים 

חוסר סידור , )12%(עמידה בקריטריונים לקבלה לקורס -אי: סיבות מרכזיות נוספות. להם" הציע

  ).    11%(והיעדר יכולת לשלב לימודים ועבודה , )13%(לילדים בשעות הלימודים 

 בחרו את הקורס בו למדו 36%: בחירת הקורס מראה כי יש כאן מידה מסוימת של מקריותאופן  

 משום שחברים או בני משפחה הלכו ללמוד 32%-ו, "כי לא היה קורס אחר באותו זמן, סתם במקרה"

אף אחד לא בחר בקורס ).  שיקולים3ניתן היה לציין עד (והם רצו ללמוד יחד איתם , בקורס הזה

 בחרו בקורס משום שהעריכו שבמקצוע 8%ורק , שבמקצוע הזה אפשר למצוא עבודהמשום שחשב 

 34%, לעומת זאת). אפשר לראות זאת כשיקול הקשור למציאת עבודה(זה אפשר להשתכר היטב 

 בעצת חברים או בני משפחה 25%-ו, פעלו בעצת יועץ תעסוקה או פקיד השמה בשירות התעסוקה

     . שבעצמם למדו בקורס זה בעבר

מתשובות המרואיינים שלמדו בקורסים עולה שהמערכת מכינה את העולים לקראת ההכשרה במובן  

טיב , ) דיווחו שהוסבר להם בפירוט73%(של הסבר האפשרויות למצוא עבודה במקצוע הנלמד 

בניגוד לכך ניתנו רק מעט הסברים על החובות ). 69%(והשכר שניתן לצפות לו ) 75%(העבודה במקצוע 

  ). 21%(גרת הלימודים בקורס במס

 מהנשים שלמדו בקורסים מקצועיים עבדו במקצוע הנלמד לאחר לימודיהם 41%- מהגברים ו47% 

אין עבודה "אלה שלא עבדו במקצוע הקורס נימקו זאת בעיקר בכך ש).  עבדו בו עוד קודם לכן10%-כ(

  .באזור מגוריהם" במקצוע הזה

  

 פי דיווחי העולים - על,  הטיפול של שירות התעסוקה20.2
העולים הבלתי מועסקים חייבים להתייצב בשירות התעסוקה גם אם אינם מגדירים את עצמם כמי 

יוצאים מן הכלל הזה הם . מלת הבטחת הכנסהכתנאי לזכאות לדמי אבטלה או לִג, שמחפשים עבודה

  . ואנשים שהוגדרו כבלתי ניתנים להשמה, 7אמהות לילדים עד גיל 

  

, ידי המשתתפים בקבוצות המיקוד בנוגע לאופן הטיפול של שירות התעסוקה-ת שהועלו עלבעקבות תלונו

הממצאים מאששים . ביקשנו לבדוק נושאים אלה גם בסקר, ויחסם של פקידי ההשמה ליוצאי אתיופיה
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מלת הבטחת הכנסה וגם את דיווחי הפונים לשירות התעסוקה במחקר על מקבלי ִג[את תלונות העולים 

  . אך לא במישור של יחסו אל העולים, במישור של תפקוד השירות)] 2003, אחריםקינג ו(

לשירות התעסוקה בשלושת החודשים , לדבריהם,  מהמרואיינים הבלתי מועסקים פנו40%רק  

  . האחרונים

  . בעיקר בניקיון, כמעט כולן לעבודות בלתי מקצועיות,  מבין הפונים קיבלו הצעות עבודה14% 

כי העבודה לא הייתה : לעבוד בעבודות שהוצעו להם בשל הסיבות העיקריות הבאותהם לא התחילו  

  . במקצועם ובגלל שהמעסיק סירב לקבלם משום שאינם מתאימים לצרכיו

 סברו כי הם זוכים לאותו יחס 84%: מבחינת יחסם של פקידי ההשמה אין לעולים תחושת קיפוח 

  .שהם מופלים לרעה חשבו 6%רק ; כמו פונים שאינם יוצאי אתיופיה

  

  סיכום. 21
  

הסקר הנוכחי מאשש מגמות מרכזיות שנמצאו בסדרת המפקדים השכונתיים של עולי אתיופיה שנערכו 

  : 2000-2002במסגרת פרויקט המוקדים של משרד הקליטה בשנים 

בהשוואה לשיעורים הארציים ,  שיעורי התעסוקה של עולי אתיופיה גילאי העבודה העיקריים נמוכים .1

 .40-50והם יורדים בצורה חריפה בסביבות גיל , בכלל האוכלוסייה היהודית
כאשר אצל הגברים העלייה היא רציפה ואילו , עם עליית הוותק בארץ חלה עלייה בשיעור התעסוקה .2

  .תהליך הכניסה שלהן לשוק העבודה איטי יותר, כלומר,  שנים10אצל הנשים היא חלה בעיקר לאחר 

 . עובדים בעבודות מקצועיות) 60%-40% (חלק ניכר מהמועסקים .3
ומגבלות , רמת שליטה נמוכה בעברית, הבלתי מועסקים סובלים יותר מחסמים של מיעוט השכלה .4

וחלק ניכר נפלטו , התנסו בעבודה בישראל) 30%-20%(מיעוט משמעותי מהם , עם זאת. בריאות

  .מהעבודה על רקע המשבר הכלכלי בשנים האחרונות

ייעוץ ,  זקוקים בעיקר לעזרה ביצירת הקשר הראשון עם מעסיקים פוטנציאלייםהבלתי מועסקים .5

  .והנשים גם לעזרה במימון סידור לילדים, והכוונה מקצועית והכשרה מקצועית

  

הסקר הנוכחי מעמיק את הבנתנו במספר נושאים חשובים בתהליך ההשתלבות של עולי אתיופיה 

  :בעבודה

 העמדה של העולים כלפי עבודה  .1
  ידת נכונותם של הבלתי מועסקים לצאת לעבודהמ .2

  מידת היוזמה שלהם בחיפוש עבודה .3

  קבוצות בתוכם בהשתלבות בתעסוקה-המשאבים והחסמים שלהם ושל תת .4

  משקלה של ידיעת העברית בתהליך הקליטה בתעסוקה .5

הן על מנת להיכנס , האפשרות של העולים והמוטיבציה שלהם להיעזר במערכת ההכשרה המקצועית .6

  והן על מנת להתקדם בו , עולם העבודהל

  יזמות עסקית כערוץ להשתלבות בתעסוקה .7
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ותרומת הסדרים שונים ברמת מקום העבודה להקלת , אופן הקליטה הראשונית במקום העבודה .8

  .הקליטה בו

   

  העמדה של העולים כלפי עבודה 
. עבודה בלתי מקצועיתולו גם ב, נתוני הסקר מעידים על החשיבות שבשילוב עולי אתיופיה בתעסוקה

שביעות הרצון הכוללת של המועסקים בעבודה בלתי מקצועית כמעט שאינה נופלת מזו של המועסקים 

מרכיב מרכזי בשביעות רצונם של המועסקים הוא עצם העובדה שהם יוצאים לעבוד . בעבודה מקצועית

גם אם העבודה לא , דהלהתנסות בעבודה יש ערך מבחינת הקניית הרגלי עבו. ומפרנסים את משפחתם

  .נמשכה לאורך זמן

  

מה היו מייעצים לעולה מאתיופיה הרוצה להשתלב ) בשאלה פתוחה(בסיום הריאיון נשאלו העולים 

 מהמועסקים 28%: דברי העולים מעידים על החשיבות שהם עצמם מייחסים ליציאה לעבודה. בתעסוקה

לא לזלזל ", "להתמיד בעבודה" יעצו 15%; "ומילעבוד בכל עבודה ולא להיות תלוי בביטוח לא"יעצו לו 

, "לגלות יוזמה אישית בעבודה" יעצו 17%; "להיות חרוץ ואחראי", "לבוא בזמן ולא להיעדר", "בעבודה

  ". לא להתבייש ולדרוש מה שמגיע"

  

  מידת נכונותם של הבלתי מועסקים לצאת לעבודה
שאינה מתבטאת בחיפוש , יבית לעבודהבקרב הבלתי מועסקים קיימת מידה מסוימת של נכונות פס

מתקבלת , אולם יכולה להוביל לידי שילוב בתעסוקה בתנאים של הצעת עבודה קונקרטית, עבודה פעיל

-עשרים וחמישה אחוזים מהגברים וכ. ועזרה ביצירת הקשר הראשון עם מעסיק פוטנציאלי, על הדעת

הצהירו , תכוונו לחפש עבודה בעתיד הקרובאלא אף לא ה,  מהנשים שלא זו בלבד שלא חיפשו עבודה20%

ממצאים אלה מצביעים על הפוטנציאל להשמה . שהם מוכנים להתחיל לעבוד מיד אם תוצע להם עבודה

  .קבוצות חלשות יותר בקרב העולים- וליווי לתת)outreach(הטמון בפעולת יישוג 

  

 יוזמה בחיפוש עבודה 
 הבלתי מועסקים גם בעלי יוזמה אישית אשר פונים נמצאים בקרב, בצד המצפים שיציעו להם עבודה

או פונים ישירות למעסיקים מבלי שהם יודעים מראש על /ו, לחברות כוח אדם פרטיות כדי למצוא עבודה

במיוחד לאור הקושי של רבים מהבלתי מועסקים , התנהגות אקטיבית זו מרשימה. אודות משרה פנויה

  .נציאלילהציג את עצמם בעברית בפני מעסיק פוט

  

לקבל : " מהמרואיינים לעולה חדש מאתיופיה משקפות אף הן נקיטה ביוזמה אישית8%העצות שהציעו 

להתייעץ עם מי שמכיר ", "המשכורת והזכויות, העבודה) אופי(על , מידע מראש על סוג מקום העבודה

  ".את מקום העבודה

  משאבים וחסמים של הבלתי מועסקים 
מחציתם לא : ם סובלים מלא מעט חסמים בתהליך ההשתלבות בתעסוקההבלתי מועסקי, באופן כללי

-לשני; שלישים אינם מסוגלים לקרוא ולכתוב מכתב פשוט בעברית או רק בקושי-כשני; למדו כלל

תפיסתם . ממגבלות בריאות) לדבריהם(וכמחצית סובלים ; שלישים אין ניסיון תעסוקתי בישראל
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אלה מביניהם ". האובייקטיבית"את בהלימה עם ההערכה הסובייקטיבית של הבלתי מועסקים נמצ

, )32%(ידיעת עברית -אי: המחפשים עבודה מייחסים את קשייהם למיעוט משאביהם התעסוקתיים

 30%העובדה שגם בקרב המועסקים , עם זאת). 23%(וחוסר השכלה כללית ) 28%(חוסר ניסיון מקצועי 

 לא למדו 70%- פשוט בעברית בכלל או ללא קשיים וכ אינם מסוגלים לקרוא מכתב30%, לא למדו כלל

כמובן שנדרש לכך מאמץ . עשויה להעיד כי ניתן לשלב בעבודה גם בעלי משאבים מועטים, מקצוע בארץ

  .גם בנתניה וברחובות מצאנו בקרב המועסקים שיעור ניכר של מיעוטי משאבים. גדול יותר

  

 12 מהם למדו 21%: בייחוד של הגברים,  מועסקיםאין להתעלם גם ממשאביהם של הבלתי, בנוסף לכך

 מהם שולטים מספיק בעברית 67%; ספר תיכון בישראל-שנים או יותר באתיופיה או לפחות חלקית בבת

;  מסוגלים לקרוא בקלות מכתב פשוט בעברית50%; כדי להציג את עצמם בפני מעסיק פוטנציאלי

;  הם בעלי תעודת סיום קורס מקצועי10%; ודלכמחצית אין מגבלות בריאות שמפריעות להם בתפק

  מתברר כי , בסיכום כל המשאבים הללו. 30 הם צעירים עד גיל 37%-ו;  התנסו בתעסוקה בישראל31%

 5 מהנשים יש לפחות 17%- מהגברים ו15%-ל,  משאבים3 מהנשים יש לפחות 34%- מהגברים ול50%-ל

  . משאבים

  

  ה בתעסוקהמשקלה של ידיעת העברית בתהליך הקליט
על . והן של מרבית המועסקים, הן של העולים הבלתי מועסקים, חשיבות נודעת לשיפור שליטתם בעברית

והם עצמם מודעים לחסר , רמת שליטתם במיומנויות שונות בעברית נמוכה ביותר, פי דיווחם העצמי

 בתהליך חיפוש ידיעת העברית כאחד הקשיים המרכזיים שלהם-הבלתי מועסקים מציינים את אי: הזה

המועסקים מציינים את הקושי שלהם . וגם כאחד מצורכי העזרה הבולטים בהשתלבות בעבודה, העבודה

נראה כי ידיעת עברית איננה תנאי , למרות כל זאת. ידיעת השפה-להבין הוראות בכתב ובעל פה בשל אי

משות אותנו להשוואה והן בערים המש, הן באוכלוסיית המחקר הנוכחי. בל יעבור לקליטה בתעסוקה

  . אנו מוצאים בקרב המועסקים קבוצה לא מבוטלת של עולים שאינם שולטים בעברית, )נתניה ורחובות(

רוצים לשפר את שליטתם במיומנויות , הן מועסקים והן בלתי מועסקים, רבעים מהעולים-כשלושה

 מעדיפים ללמוד בשעות ,מועסקים ובלתי מועסקים כאחד, )80%-70%(רובם המכריע . השונות בעברית

להתחיל לעבוד אפילו "אחת העצות שהמרואיינים נתנו לעולה מאתיופיה היא . הצהריים או הערב-אחר

ידיעת עברית אינה צריכה לדחות כניסה -אי, מכאן שגם לפי תפיסת העולים". אם אינו יודע עברית

  .לעבודה

  

  ההשתתפות בהכשרה מקצועית 
. ספק בעלי ערך במובן שהם מקנים מקצוע לעולה חסר המקצועלימודים בקורס מקצועי הם ללא 

ונושא זה תפס מקום מרכזי בעצות שהם נתנו לעולה חדש , העולים מייחסים חשיבות רבה ללימוד מקצוע

הבעיה היא שחלק גדול מהעולים אינם עומדים בקריטריונים של קבלה ).  ציינו זאת34%(מאתיופיה 

בשל רמת השכלתם הנמוכה וחוסר שליטתם , עם משרד העבודההמופעלים מט, לקורסים הרגילים

בדיקת מאפייניהם של עולים באוכלוסיית המחקר אשר למדו בקורסים מקצועיים , למרות זאת. בעברית

 15%, כך. מגלה כי לעתים מתקבלים גם עולים שאינם עומדים בקריטריונים, )כולל כאלה שלא סיימו(

,  שנים1-6 למדו רק באתיופיה 14%-ו, יו חסרי השכלה לחלוטיןמאלה שלמדו בקורסים המקצועיים ה

  .הם ידעו עברית ברמה מספקת, אולם
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אך הם מעוניינים , נתוני הסקר מראים גם כי קיים מאגר פוטנציאלי של מועמדים שלא למדו בקורסים

 שנות 12ת כרבע סיימו לפחו(יש נתונים לא רעים מבחינת השכלה , בייחוד לגברים, לחלקם. לעשות כן

 היו 50%-כ(וניסיון תעסוקתי בארץ , ) יכולים לקרוא בקלות מכתב פשוט60%(ידיעת עברית , )לימוד

העובדה שמחצית מאלה שלא הגיעו למערכת ההכשרה המקצועית נימקו זאת בכך שלא ). מועסקים בעבר

, מתאים להםושהם עצמם לא ידעו איזה מקצוע , שאיש המקצוע לא הציע להם, ידעו מה היא מציעה

  . אבחון והכוונה מקצועיים, מצביעה על החשיבות שבמתן מידע

  

חשיבות נודעת גם לשדרוג מועסקים בעלי כישורים נמוכים יחסית על מנת להפחית את סיכויי 

בקרב העולים בחיפה ישנה מידה ניכרת של נכונות ללמוד בשעות הערב על . היפלטותם ממקום העבודה

אחוז קטן יותר מוכנים ללמוד במסגרת הסדר שבו מחצית .  כרוך בתשלוםגם כשהדבר, מנת להתקדם

  .  שעות הלימודים הן על חשבון זמן העבודה בתשלום

  

  יזמות עסקית
המסלול של יזמות עסקית כאחת החלופות להשתלבות בתעסוקה נראה שולי באוכלוסיית המחקר 

ואחוז קטן בלבד מהבלתי , עסקלאור זאת שאף אחד מהמרואיינים המועסקים לא הקים , הנוכחי

ייתכן שהפצת מידע בנושא תוביל , עם זאת. מועסקים הביעו מידה מסוימת של עניין באפשרות זו

  .  להגברת ההתעניינות בערוץ זה

  

ותרומת הסדרים שונים ברמת מקום העבודה , אופן הקליטה הראשונית במקום העבודה
  להקלת הקליטה בו

משמעי כי נודעת חשיבות לאופן -ניתן לקבוע באופן חד, ועם המעסיקיםעל סמך הראיונות עם העולים 

בתוספת הדגמה וליווי , הסברים על העבודה ועל נורמות ההתנהגות. הקליטה הראשונית במקום העבודה

עשויים לתרום לשביעות רצון של העולים , ויחס טוב ובלתי מפלה מצד המעסיק, בתקופה הראשונה

  . לופה הגבוהה יחסית אצלםולצמצם את התח, מעבודתם

  

שלישים -כשני. ידי גורמי השמה זוכים בסקר הנוכחי לתמיכת העולים-שני הסדרים המוצעים לעתים על

השמה של מספר עולים מאתיופיה באותו מקום עבודה או , כלומר, מהעולים תומכים בהשמה קבוצתית

יש לציין כי . את הרגשת הזרותולצמצם , במטרה לעודד עזרה הדדית ולמידה הדדית, באותה מחלקה

המעסיקים שרואיינו הביעו הסתייגות מהסדר זה משום החשש להתססה של קבוצת עולים בידי אדם 

  . אחד המרגיש עצמו נפגע

  

החונך אינו חייב . שלישים תומכים ברעיון של מיסוד תפקיד ההדרכה והליווי האישי בדמות חונך-כשני

  .   רוב העולים מוצאו אינו משנהלדעת ; דווקא להיות אתיופי בעצמו

  

   ופיתוח תכניותמדיניותכיוונים לקביעת . 22
  

בעת הדיון בהמלצות למדיניות לקידום השתלבותם של עולי אתיופיה בתעסוקה יש להביא בחשבון את 

  :השינויים שחלו בכלכלה הישראלית בשנים האחרונות
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ומגדיל את , ות עובדים בלתי מקצועייםשינוי מבני אשר מביא לירידה בתעשיות המסורתיות המעסיק .1

  הדרישה לעובדים בעלי השכלה טכנולוגית

  11%עלייה בשיעורי האבטלה עד לרמה של  .2

  מספר גדול של עובדים זרים המתחרים על העבודות הבלתי מקצועיות .3

  :שני שינויים נוספים קשורים בתפקיד הממשלה .4

פחת במקצת בעקבות הקטנת , מלה להבטחת הכנסהחוסר התמריץ לעבודה שנבע ממבנה הִג .א

  2003מלה בשנת הִג

משמעותו של הקיצוץ בתקציבי הממשלה היא שהמגזר הוולונטרי יצטרך למלא תפקיד חשוב   .ב

  . בפיתוח תכניות התערבות לקידום עולי אתיופיה

   

  .בהמלצות המובאות להלן אנו מתייחסים הן לרמה הארצית והן לרמת מקום העבודה

  

  בתעסוקה מתחילת תהליך הקליטהמתן דגש להשתלבות . 1
אנשי מקצוע בכירים שרואיינו במסגרת מחקר זה הדגישו את החשיבות שבהקניית האוריינטציה 

. שעבודה צריכה להיות מקור הפרנסה העיקרי בקרב עולי אתיופיה כמעט מרגע הגעתם לארץ

ר כשנתיים של המתנה וזאת לאח, המורטוריום הממושך לו הם זוכים עד להשלמת האולפן ותהליך הגיור

, שוברים את הרגלי העבודה שהיו להם באתיופיה, תקופה שבה רובם אינם עובדים, לעלייה באדיס אבבה

העולים בקבוצת המיקוד ציינו אף הם כי . ומעבירים להם את המסר שאין הכרח לעבוד כדי להתפרנס

לב אלמנטים תעסוקתיים כבר היה רצוי לש, לפיכך. באתיופיה לא היה מי שידאג להם והם עבדו תמיד

הבהרת ציפיות אישיות , בשלבי הקליטה הראשונים הן באמצעות מתן הסברים על עולם העבודה בישראל

אפילו , בהיקף של מספר שעות ביום, והן במישור של עבודה'; ארגון הזמן וכד, בתחום התעסוקה

  .כגון אריזה, בעבודות פשוטות ביותר

   

  להשתלבות בעבודה דיפרנציאליים מסלולים. 2
ואחד ,  נעשית הטרוגנית יותר מבחינת משאבי ההון האנושיאתיופיההקהילה של יוצאי ,  הזמןעם

התייחסות דיפרנציאלית על סמך הון אנושי קיים והיכולת , כמובן, העקרונות החשובים בטיפול בה הוא

 אמצע שנות השמונים ועד עיקרון זה יושם בדרגות שונות בתקופה שחלפה מאז. לרכוש הון אנושי נוסף

  .והביא ליצירת מגוון מסלולים להשתלבות בתעסוקה, אמצע שנות התשעים

  

 במערכות החינוך והצבא הסוציאליזציה עברו את 35ים הצעירים עד גיל עולאחוז גדל והולך בקרב ה

 אחת המשימות החשובות היא לספק להם את העזרה הנחוצה על מנת שיוכלו להשתלב .בישראל

וכן לפתח תכניות ייחודיות המתאימות לבעלי , יות מקדמות תעסוקה יחד עם בני גילם הוותיקיםבתכנ

  . רמות שונות של השכלה וניסיון מקצועי בקרבם

לבין גילאים מבוגרים , יש להבדיל בין צעירים שלמדו לפחות מספר שנים, שזה מקרוב באובקרב העולים 

במקביל ,  מקצוע ובשיפור השכלתםבהקניית בצעיריםע ראוי להשקי. יותר חסרי כישורים פורמליים

עולים  לגבי יש לשקול .לעבודהאת כניסתם לפרק זמן מסוים  או במסלול שדוחה ,להשתלבותם בעבודה

 בעבודות ההשמ - מסלול ישיר יותר של כניסה לעבודה ,כלל קרוא וכתוב םשאינם יודעי, מבוגרים יותר

  . חדיםפשוטות שאינן מצריכות כישורים מיו
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ידי מכון -כמו גם ממצאי המפקדים של עולי אתיופיה ביישובים שונים שנערכו על, הנוכחי הסקר ממצאי

כישורים  מוכיחים כי ניתן לשלב בעבודה גם אנשים חסרי ,נות עם המעסיקיםווהראי, ברוקדייל

גם היעדר . אנשים המועסקים בעבודות בלתי מקצועיות שבעי רצון מעבודתםמרבית הוש, פורמליים

יש עניין להקדים , כפי שצוין בסעיף הקודם. שליטה סבירה בעברית אינו צריך לדחות שילוב בתעסוקה

אפשרות חלופית ; אפשרות אחת היא עבודה בהיקף חלקי במקביל ללימודי האולפן. את כניסתם לעבודה

שעות שלאחר היא קיצור משך האולפן והמשך לימודי העברית במסגרת מקום העבודה או בקהילה ב

, עבריתב תאפשר לעולים לשפר את מיומנויות ההבנה והשיחה העבודה הקדמת הכניסה למקום. העבודה

 לעצמם באופן ברור יותר את לגבש ו,ש הרגלי עבודהורכל, תוודע לעולם העבודה הישראלילה

  . המשיך ולהשקיע בקידומםיהיה לוצריך ניתן , לאחר מכן. שאיפותיהם המקצועיות

  

  דות ניסיון המיועדות להקניית הרגלי עבודהעבו. 3
על מנת להגביר את נכונותם של העולים שטרם התנסו בעבודה בארץ להיכנס למעגל העבודה ללא חשש 

מוצע , ועל מנת להגביר את נכונות המעסיקים לקלוט אותם, מלת הבטחת הכנסהמפני אובדן זכאותם לִג

 במהלך תקופה זו הם יעבדו בהיקף חלקי ללא שכר אך .לשלבם בעבודות לניסיון למשך פרק זמן מוגדר

עבודת הניסיון . ויהיו חייבים גם ללמוד עברית עם אוריינטציה לעבודה, מלהימשיכו לקבל את מלוא הִג

ולמעסיק היא תאפשר להכיר את העולים תוך , תאפשר לעולים להכיר מקום עבודה ולרכוש הרגלי עבודה

החוק מאפשר מסלול מסוג זה בתנאי , כיום.  להעסיקם על חשבונוללא התחייבות מראש, כדי העבודה

מלת הבטחת הכנסה מאחר שהם אינם העולים יוכלו להמשיך ולקבל את ִג. שהוא מוגדר מסלול שיקומי

שנערך מטעם , ניסיון בדגם זה. מעביד ביניהם לבין מקום עבודתם-ואין יחסי עובד, מוגדרים כעובדים

חולים במרכז -הוביל להעסקת עולים בעבודות בלתי מקצועיות בבית, בלשירות התעסוקה בהיקף מוג

  .הארץ

   

   בשלבים שונים של תהליך ההשתלבות בתעסוקהעבריתהרחבת ההזדמנויות ללימוד . 4
 לדיורעם המעבר מתברר כי , ידי מכון ברוקדייל-דרת המפקדים שנערכו עלמממצאי הסקר הנוכחי ומִס

אפשרות שהופעלה : ניתן להציע מספר מסלולים.  ללמוד עבריתי אתיופיה עולגדלה המוטיבציה של, קבע

', ו אחד המעסיקים שרואיינו היא מתן שיעורי עברית במסגרת מקום העבודה ביום ידי-עלבהצלחה 

עבור ב תשלוםלומדים במשך חמש שעות ומקבלים , כאשר העולים מוסעים למפעל כמו בימי העבודה

 שכונתי בשעות במתקןניתן לקיים שיעורי עברית , לחלופין. הקליטההזמן הזה ממקורות של משרד 

.  ללמוד במסגרת כזונכונותם על וצהירה, כמו גם בכל המפקדים, בסקר הנוכחישרואיינו העולים . הערב

כמודולה היא לימודי עברית , מקצועייםהמתאימה לבעלי השכלה שיתקבלו לקורסים , חלופה שלישית

  . הכשרה מקצועיתבמסגרת קורס למקדימה 

  מקצועית הכשרה. 5
משרד העבודה האחראי : שני המשרדים הממשלתיים המופקדים על נושא ההכשרה המקצועית הם

ומשרד הקליטה ; והעולים ביניהם, לקורסי הכשרה ולתכניות הכשרה תוך כדי עבודה לכלל המובטלים

בסעיף זה נתייחס הן להכשרה . המיועדות בעיקר לעולים מועסקים, האחראי להשתלמויות ערב לעולים

  . והן לשדרוג מקצועי של מועסקים, למובטלים
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הכשרה ה בדרישות הקבלה לקורסי עומדיםרבים מעולי אתיופיה אינם : הכשרה מקצועית למובטלים. א

בדומה לאלה שהיו (חשוב לקיים מכינות מיוחדות למענם , לאור זאת. נערכים מטעם משרד העבודהה

 להכשרה תוך יותר מומלץ לתת דגש רב ,כן-כמו. ותם לבחינות הכניסה לקורסים הללושיכינו א, )בעבר

אבל היא , מסגרת זו אמנם אינה מקנה תעודה. נמוכיםאלה שסיכוייהם להתקבל לקורסים לכדי עבודה 

  . במקום העבודהלהתקדםואולי פותחת אפשרות ,  מקום עבודהבטיחהמ

  

זאת  לעשות ניתן. עבודות פשוטותמועסקים בהעולים הוג  להשקיע בשדרחשוב :שדרוג המועסקים. ב

קורסי הערב הללו  .הקליטהמטעם משרד המתקיימות ידי עידודם ללמוד במסגרת השתלמויות הערב -על

מוגבלים מבחינת היקף השעות שלהם ומיועדים להקנות בעיקר מיומנויות מקצועיות בסיסיות ולא 

  . מקצועות מוגדרים

  

. מכיוון שהוא נמשך זמן רב מדי, הצהריים- שעות בשעות אחר1,200יים קורס בן לא ניתן לק, למעשה

שאף הם בתחום , קורסים מקצועיים קצרים יותר, במסגרת קורסי ערב, ניתן להעביר, לעומת זאת

שהם מקצועות שיש (עבודות גימור בקרמיקה בבניין , מסגרות, כגון ריתוך, טיפולו של משרד העבודה

הסדר כזה יאפשר גם לנצל את הסדנאות שממילא . וצורפות ושיבוץ אבנים לנשים, ריםלגב) להם ביקוש

. קורסים אלה יכולים לשרת הן מועסקים והן מובטלים. הצהריים והערב-אינן בשימוש בשעות אחר

בניית הקורסים המקצועיים הללו בצורה מודולרית תאפשר לאנשים עובדים לצבור נקודות וללמוד 

מומלץ לקיימם תוך שיתוף פעולה עם מעסיקים . רגתי מבלי ההכרח לעזוב את עבודתםמקצוע באופן הד

דוגמה לקורס מעין זה הוא קורס . לא רק לעולים, המלצה זו רלוונטית בעצם לכלל האוכלוסייה. באזור

  .  נהגי אוטובוס קטן לעולי אתיופיה העומד להתחיל בעפולה

  
בתנאי שמדובר במפעל המעסיק מספר , בתוך מקום העבודהפיתוח תכנית שדרוג ערוץ שדרוג נוסף הוא 

  .או במסגרת שיתוף פעולה בין מפעלים באזור,  גדול דיועולים

  
   בתחום קליטת עולי אתיופיה בעבודהמעסיקים הדרכת. 6

, וגם לכאלה שאינם מעסיקים אותם,  בעבודהאתיופיהמ ם לספק הדרכה למעסיקים שקלטו עולימומלץ

כיצד להקנות להם נורמות ,  התנהגות של יוצאי אתיופיהנורמות, רבות האתיופית כגון הת,בנושאים

אשר ) כפי שנעשה בעבר(אפשר להפעיל מגשרים , בנוסף להדרכת המעסיקים. עבודה המקובלות בארץ

 מומלץ. ויסייעו להם בפתרון בעיות המתעוררות בהעסקת עולים מאתיופיה, יעבדו מול מקומות העבודה

 את עולי לקלוטאשר נרתמו בשנות השמונים למאמץ ,  פעולה עם ארגוני המעסיקיםלפעול בשיתוף

  .וללמוד מדוגמאות של מעסיקים שעשו זאת בהצלחה, אתיופיה בעבודה

  
   ברמת מקום העבודההשמה הסדרי. 7
אתיופיה עולים חדשים או ותיקים מ העוסקים בהשמת מקצוע סמך ממצאי הסקר ושיחות עם אנשי על

 של העולים קליטתםבתעסוקה נראה כי ברמת מקום העבודה ניתן להקל על ו להשתלב שלא הצליח

  : בעזרת שני הסדרים

 יוכלו לסייע זה לזה ולא ירגישו מבודדים שהם עולים ביחד באותה מחלקה כדי 2-3השמה של  .א

, כולל כאלה שהם יוצאי אתיופיה בעצמם, אנשי מקצוע; משמעית-המלצה זו אינה חד. ומנוכרים
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מעדיפים השמת עולה יחיד מן הטעם שעובד , קודת המוצא שלהם היא קצב הסתגלותו של העולהשנ

  . ויסתגל מהר יותר לדרישות מקום העבודה, אתיופי יחיד במחלקה ילמד עברית מהר יותר

 ,בנוסף לעבודתו השוטפת, אשר,  בהכרח בן העדה האתיופית בעצמולא, עובד ותיק-הצמדת חונך  .ב

ילמד אותו את העבודה ויסביר לו את הדברים , העבודהצעדיו הראשונים במקום ילווה את העולה ב

   .שהעולה אינו יודע לשאול
  

על סמך מידע שהתקבל מאנשי מקצוע העוסקים בהשמת עולים בעבודה עולה כי יש צורך בשיפור 

הן באותן תכניות ביישובים ספציפיים ב(שירות התעסוקה והסוכנות , התיאום בין משרד הקליטה

 -ובמניעת כפילויות לגבי סבסוד השכר של העולים במסגרת הסדר קידום העסקה , )הסוכנות מסייעת

כאשר , הסדר לפיו משרד הקליטה משתתף במימון מחצית שכר המינימום לעולה במשך חצי שנה

יש צורך בהפעלת פיקוח על , כן- כמו.המעסיק מתחייב להמשיך להעסיקו לפחות תקופה זהה על חשבונו

  .  המעסיק שהוא אכן יעמוד בהתחייבותו להמשך העסקת העולה
  
  פיתוח אוירה המעודדת תעסוקה בקרב הקהילה האתיופית. 8

אחת . שכונה או יישוב קטן, חשוב לפעול לחיזוק אקלים מעודד תעסוקה ברמה של קהילה מקומית

שרק מי שעובד זכאי , הפועל בחיפה, הדוגמאות לפעילות מעין זו היא מועדון של עולים מועסקים

תרבותיות וזוכים -משתתפים בפעילויות חברתיות, שכולם עובדים, חברי המועדון. להתקבל אליו

אשר מחזקות את זיקתם למועדון ומהוות סמלי סטטוס , כגון כרטיסים למשחק כדורגל, להטבות

ם נמנים עם ומעוררת רצון גם בקרב אלה שאינ, ההשתייכות למועדון זוכה להכרה בקהילה. בקהילה

  . חבריו להצטרף אליו
  
   כוללני יפולט. 9

רכיבים בנפרד טיפול  צריך להיות טיפול כוללני ולא בתעסוקה בשילובו של העולה מאתיופיה הטיפול

צריך להיות רצף טיפול שבו ). השמה בעבודה, קורס מקצועי, השלמת השכלה, למשל(שונים בתהליך ה

 לתכניתרגם וואשר מת, יכולותיווהערכת  אבחון של משאביו  ממוקם במקום מסוים בהתבסס עלהעולה

מכינה תעסוקתית לא תעמוד בפני עצמה אלא , למשל(שלב מסוים מוביל לשלב הבא תעסוקתית שבה 

 ומהן הדרישות ,היכן הוא נמצא על פני הרצףיידע בכל שלב העולה ). תהיה קשורה לקורס מקצועי מוגדר

, )ריאליותכולל עיצוב ציפיות (הכנה לעבודה : הרכיבים הבאיםהרצף המלא יכלול את .  הבאבשלב

השמה בעבודה , עבודההקניית מיומנויות חיפוש , הכשרה מקצועית, השלמת השכלה, הקניית עברית

 וגברים המטופלים בילדים נשיםלגבי . חודשיים הראשונים לקליטה במקום העבודה-וליווי במהלך חודש

לא כל העולים צריכים לעבור את ,  כמובן.במימונו סידור לילדים וסיוע קטנים יכלול הטיפול גם מציאת

  .כל השלבים ברצף

לפחות ,  ואם זה בלתי אפשרי;לווה אותו בתהליךיש, טיפולמנהל ,  שלעולה תהיה כתובת אחתרצוי

נחוץ תיאום ברמה , כן- כמו. הגופים המופקדים על הרכיבים השוניםביןשיהיה תיאום ברמה הפרטנית 

על , מבחינת מועדי סיום הקורסים להשלמת השכלה והתחלת הקורסים המקצועיים, למשל, וסדיתהמ

  .מנת שלא ייוצר מרווח זמן גדול שבו העולה יהיה חסר עיסוק

  



  

53  

, עיריית חיפה, בוסטון-במסגרת פרויקט התעסוקה לעולי אתיופיה שהוקם בחיפה במימון שותפות חיפה

מיושמים כיום חלק מהרכיבים של מודל הטיפול , ת התעסוקהישראל ושירו-וינט'ג, משרד הקליטה

הכשרה , השמה בעבודה, הקניית מיומנויות חיפוש עבודה, הצהריים-לימוד עברית בשעות אחר: הכוללני

וליווי העולה במהלך , מקצועית תוך כדי עבודה במסגרת הסדר עידוד העסקה מטעם משרד הקליטה

  .   ודההתקופה הראשונה לקליטתו במקום העב

   

תכניות חדשניות המשלבות את רוב העקרונות המוצגים בסעיפים הקודמים עם כניסה . 10
  הדרגתית לעולם העבודה

בשנה האחרונה מופעלות במספר יישובים כמה תכניות חדשניות ניסיוניות לשילוב עולים מיעוט השכלה 

) א: (ל העקרונות הבאיםתכניות אלה מבוססות ע. מאתיופיה המתקשים במיוחד להיקלט בתעסוקה

מעבר הדרגתי ממערכת הבטחת ) ג(; שילוב עבודה עם לימודים) ב(; כניסה הדרגתית לעולם העבודה

  .הכנסה לשכר

  
  חניכות תעשייתית בבאר שבע 

 שמתוכננת להתפרס על פני שלוש חניכות תעשייתיתשירות התעסוקה מפעיל בבאר שבע תכנית בשם 

  ).  עבודות לניסיון (3בה והעמקה של התכנית שתוארה בסעיף תכנית זו היא בגדר הרח. שנים

  

ובשאר הימים הם לומדים עברית ועוברים הכנה , בשנה הראשונה העולים עובדים במשך יום בשבוע

  . בתקופה זו הם מתקיימים מהבטחת הכנסה. לעבודה והכוונה מקצועית

  

במסגרת , במשך שבוע) פחחות,  מסגרות,אפסנאות(וילמדו מקצוע , בשנה השנייה הם יעבדו במשך שבוע

מלה להבטחת הכנסה ושכר חלקי במסגרת הסכום המותר בתקופה זו הם יקבלו את הִג. מקומות עבודה

  . מלהשאינו שולל זכאות לִג

  

  .בתקופה זו הם יקבלו שכר מלא. בשנה השלישית הם ילמדו יום בשבוע בלבד ויעבדו במשך חמישה ימים

  
  באשדוד" רשת"חממה לפיתוח תעסוקתי 

) רצף שירותי תעסוקה ("רשת"החממה לפיתוח תעסוקתי ישראל מפעיל באשדוד את תכנית -וינט'ג

אולם , מעבדה, כיתות לימוד: מבנה החממה מורכב משלושה חלקים. המתוכננת להתפרש על פני שנה

  .ייצור

  

,  הכרת המחשב ושרטוט,אנגלית, חשבון, העולים לומדים עברית, שנמשך כחודשיים וחצי, בשלב הראשון

  . ומשתתפים בסדנאות הכנה לעבודה

  

  . הם רוכשים ידע מעשי במעבדה באמצעות תרגול, הנמשך כחודש, בשלב השני

  

הם עוברים לאולם הייצור במבנה החממה ועובדים בחיווט , הנמשך כחמישה חודשים, בשלב השלישי

ובמהלכו המשתתפים , לם העבודהשלב זה מהווה התנסות מעשית בעו. אלקטרוני של שנאי טלפון
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בשלב העבודה . לאחר מכן הם ייכנסו למסלול של עבודה רגילה. רוכשים מיומנויות תעסוקתיות חדשות

 הסכום המותר שאינו שולל -בחודש  ₪ 1,000בקו הייצור העולים מקבלים גמול כספי בעבור תפוקתם עד 

   .מלת הבטחת הכנסהזכאות לִג

  

 38.  משתתפים42החלה לפעול לפני כשנה עם , שרד העבודה כמכינה ניסיוניתידי מ-התכנית המוכרת על

  .  מתוך המסיימים הושמו בעבודה70%-מהם סיימו ו

  
  מרכז התעסוקה בחיפה

, היא מרכז התעסוקה לעולי אתיופיה בחיפה, תכנית נוספת הנמצאת כיום בשלבי אישור אחרונים

תכנית זו מביאה לכלל גיבוש את הרכיבים של הטיפול . המוקם בסיועה של הפדרציה של יהודי בוסטון

בהבדל , היא מתבססת על עקרונות דומים לאלה של התכניות בבאר שבע ובאשדוד. הכוללני שצוינו לעיל

  : גם בתכנית המוצעת ישנם שלושה שלבים. הכניסה לעבודה היא מיידית: אחד

הלימודים כוללים . ן במשך שבועבששת החודשים הראשונים המשתתפים עובדים ולומדים לסירוגי .א

, ושכר בגובה הסכום המותר, מלת הבטחת הכנסההמשתתפים מקבלים ִג. השכלה בסיסית ועברית

  .ידי המעסיק-אשר משולם על

אלא שהלימודים בשלב , בששת החודשים הבאים המשתתפים עובדים ולומדים לסירוגין במשך שבוע  .ב

המשתתפים מקבלים שכר מהמעסיק לפי חצי משרה . במימון משרד העבודה, זה הם לימודי מקצוע

  .והשלמת הכנסה במסגרת מערכת הבטחת הכנסה, באמצעות הסדר עידוד העסקה ממשרד הקליטה

מקבלים שכר מלא מהמעסיק , בששת החודשים האחרונים המשתתפים עובדים במשרה מלאה  .ג

ן הקרן לקידום הכשרתם המקצועית פעמיים בשבוע בשעות הערב במימו/ומשלימים את השכלתם

  . עולים שתקום במסגרת הפרויקט

  

, המחזור הראשון של התכנית הפועלת בבאר שבע טרם הסתיים ולא ניתן להעריך את תוצאותיה

חשוב שההערכה תתייחס לא רק להשמה מיידית אלא גם . ובאשדוד הסתיים רק המחזור הראשון

יבת שיתוף פעולה עם המוסד לביטוח הפעלת מודל מעין זה מחי, כפי שניתן לראות. להמשך העבודה

כן היא מצריכה כוח אדם -כמו. לצורך הגמשת הסדרים, לאומי ומשרדי העבודה והרווחה והקליטה

עלות ההפעלה גבוהה יחסית . מזכירות, רכז השמה, )עובד סוציאלי(מדריך , כגון מנהל, מיוחד

היה צורך באיגום משאבים ולכן י, לסטנדרטים של השקעה מצד המגזר הציבורי בשילוב בעבודה

ניתן יהיה ליישם את המודל השלם , לאור זאת. ממשלתיים-כולל סיוע מצד גורמים חוץ, ממקורות שונים

אולם אפשר יהיה ליישם רכיבים מתוכו , בהיקף רחב יותר רק בטיפול בעולים בעלי קשיי השמה מיוחדים

  .לגבי קבוצות עולים שונות

מלה הִג הניסיונית בשירותי התעסוקה המיועדים לאוכלוסיית מקבלי  תתחיל הרפורמה2003במהלך שנת 

תכנית זו בנויה על בסיס אלמנטים של הרפורמה .  במספר מקומות ברחבי הארץלהבטחת הכנסה

עקרונות הרפורמה . הברית וגם במדינות נבחרות באירופה-שיושמה ברחבי ארצות" מרווחה לעבודה"

יש להניח שגם עולים מאתיופיה המתגוררים באזורי . גים בפרק זהעולים בקנה אחד עם הכיוונים המוצ

הרפורמה מהווה הזדמנות ייחודית למתן סיוע אינטנסיבי לשילוב מוצלח של . הניסוי ייכללו ברפורמה

כפי , ודפוסי השתלבותה בעבודה, הכרת הצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו. עולי אתיופיה בעבודה

והמענים המתגבשים במסגרת התכניות החדשניות ; פעולה שהוצגו בדוחכיווני ה; שנמצאו במחקר
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 כל אלה מהווים בסיס חשוב לגיבוש דפוסי עבודה במסגרת הרפורמה הניסיונית -שתוארו לעיל 

  . בתעסוקה
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  )באחוזים(לפי גיל ,  שליטה של העולים הבלתי מועסקים בעברית:נספח
  
  לא מסוגל כלל  יכול עם קשיים  יכול בקלות  הכל-סך 

      20-30בני 
 8 34 58 100  להבין שיחה פשוטה

 12 31 57 100  פשוטהלשוחח שיחה 
 29 25 46 100  לקרוא מכתב פשוט
 33 31 36 100  לכתוב מכתב פשוט
 8 31 61 100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו

 15 26 59 100  להציג עצמך בפני מעסיק
 18 23 59 100  פה בעבודה-להבין הוראות בעל

      
      31-40בני 

 28 22 50 100  להבין שיחה פשוטה
 31 25 44 100  שיחה פשוטהלשוחח 

 53 17 30 100  לקרוא מכתב פשוט
 52 23 25 100  לכתוב מכתב פשוט
 31 30 39 100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו

 36 22 42 100  להציג עצמך בפני מעסיק
 33 20 47 100  פה בעבודה-להבין הוראות בעל

         
         41-50בני 

 30 42 28 100  להבין שיחה פשוטה
 35 45 20 100  לשוחח שיחה פשוטה
 57 28 15 100  לקרוא מכתב פשוט
 72 18 10 100  לכתוב מכתב פשוט
 40 40 20 100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו

 50 17 33 100  להציג עצמך בפני מעסיק
 50 30 20 100  להבין הוראות בעל פה בעבודה

 40 40 20 100  בטלוויזיה/להבין חדשות ברדיו
 50 17 33 100  ג עצמך בפני מעסיקלהצי

 50 30 20 100  פה בעבודה-להבין הוראות בעל
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