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ברוקדייל גיוינט־מכון של נוספים פרסומים
קשורים בנושאים העוסקים

 סטודנטים " 1 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ח׳; ליפשיץ, |
.96־266דמ- תשנ״ד, הלימודים בשנת עולים !

 בוגרי ־ 2 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ;ח׳ ליפשיץ, !
.96־271דמ־ מלימודים, ונושרים על-תיכוניים מוסדות

 יוצאי נוער בני של קליטתם .1998 ו׳. קונסטנטינוב, מ׳; וולפסון, ג׳; חביב, ג׳; נועם, ח׳; ליפשיץ,
 מסכם, דוח - החינוך■ מערכת ואנשי האמהות הנוער, בגי ראיית רב-ממדי. מבט אתיופיה: :
.98־322דמ־ |

 במוסדות לשעבר ברית-המועצות עולי השתלבות .1999 ו׳. קונסטנטינוב, ש׳; אלנבוגן־פרנקוביץ,
.99־347דמ־ תשנ״ח, הלימודים בשנת במכינות שלמדו עולים -1 דוח ואקדמיים: על-תיכוניים

i ,במוסדות לשעבר ברית־המועצות עולי השתלבות .2000 ר. קונסטנטינוב, ;ש׳ אלנבוגן־פרנקוביץ 
.00-356דמ- א׳, בשנה הלומדים עולים ־ 2 דוח ואקדמיים: על-תיכוניים

i ,השתלבו שלא צה״ל משוחררי :מעבר בצמתי אתיופיה עולי .1997 ר׳. לוי, ;ש׳ אלנבוגן־פרנקוביץ 
.97-276דמ- המשך, בלימודי

 ,02־6557400 טל: ,91130 ירושלים ,13087 ת״ד ברוקדייל, לגעינט־מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת
.brook@jdc.org.il אלקטרוני: דואר ,02־5612391 פקס:

mailto:brook@jdc.org.il


תקציר

 החשובים מהיעדים אחד הוא ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות אתיופיה יוצאי צעירים של שילובם
 מסייעים שונים וולונטריים וארגונים ציבוריים גופים הממשלה, האחרונות, השנים במהלך בקליטתם.

 התקדמותם לעידוד כמסלול הלימודים בחשיבות הכרה מתוך זאת, בלימודיהם. אתיופיה יוצאי לעולים
 מצד בלימודים בהשתלבות הייחודיים לקשייהם מודעות ומתוך אחד, מצד וחברה תעסוקה בתחומי

 אתיופיה יוצאי הסטודנטים משפחות של יכולתן העדר על לפצות ניסיון נעשה אלה סיוע במאמצי אחר.
 גדל ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות הלומדים הסטודנטים מספר לימודיהם. בתקופת להם לעזור

.1999 בשנת 1,597 לעומת סטודנטים, 307 על מספרם עמד 1993 בשנת לדוגמה, כך, בהתמדה.

 העלייה, לקליטת המשרד ביוזמת ברוקדייל, גו׳ינט־מכון ערך זה, בתחום הרב והעניין ההשקעה בעקבות
 באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות על רחב-היקף מחקר ,1994 בשנת ובסיועם, הסטודנטים מינהל

 או במכללות באוניברסיטאות, שלמדו עולים, סטודנטים הייתה המחקר אוכלוסיית ובמכללות.
 עד השנים עשר במהלך לימודיהם את שסיימו בוגרים, (;1994־1993) תשנ״ד הלימודים בשנת בסמינרים

 הלימודים לשנת עד השנים, עשר במהלך מלימודים ונושרים *(1993-1992) תשנ״ג הלימודים לשנת
**(.1994-1993) זו שנה כולל תשנ״ד,

 לימודיהם את עולים כשמונים סיימו זו לשנה עד העלייה, לקליטת מהמשרד שהתקבלו אומדנים לפי *
ובסמינרים. במכללות באוניברסיטאות,

מלימודים. נשרו עולים 150כ- זו, לשנה עד העלייה לקליטת המשרד של אומדנים לפי **

 המצב תמונת האם לבחון חשוב היה בתחומים והן התעסוקה בתחום הן הדינמית, המציאות בעקבות
 הבוגרים של דרכם המשך את ומאפיינת מתמידה הראשון במחקר שהצטיירה כפי בעיקרה החיובית

 בוחרים הם האם ;כישוריהם את זמן לאורך ומממשים בעבודה מתקדמים הם האם :ובחברה בתעסוקה
 לתרומה שלהם האנושי ההון משאבי את מנצלים הם והאם ;תחומים באילו אז כן ואם ללמוד, להמשיך

 מוצגים ממצאיו אשר המעקב, מחקר לענות. זה מחקר ינסה נוספות ולשאלות אלה לשאלות לקהילתם.
 עשר במהלך לימודיהם את שסיימו הבוגרים קבוצת אחר ,1999 מארס-מאי בחודשים נערך זה, בדוח

 הקודם. המחקר במסגרת ,1994 בשנת לראשונה רואיינו ואשר תשנ״ג, הלימודים לשנת עד השנים
 ובשאר העבודה בשוק הבוגרים של מוצלחת השתלבות על הצביעו ,1994 בשנת שנערך המחקר, ממצאי

 הועסקו מרביתם וטכניים, חופשיים או אקדמיים יד במשלחי השתלבו מרביתם שנבדקו. התחומים
 בארץ מקליטתם רצון שבעי היו רובם מעבודתם. רצון שבעי היו מהם גבוה ושיעור מלאה, במשרה

וללמוד. להמשיך תכננו (77%) הבוגרים מרבית כן, כמו מאוד״(. ״מרוצים היו )כמחצית

 המדיניות לעיצוב מדעי בסיס יהווה המחקר אלה. שאלות על אור לשפוך היא כן, אם זה, מחקר מטרת
 יוצאי הסטודנטים כלפי נוספים גורמים ושל העלייה לקליטת המשרד של הסטודנטים, מינהל של

 מחקר במסגרת ובחברה. בתעסוקה הבוגרים לשילוב יסייעו אשר התערבות תוכניות ולפיתוח אתיופיה
 הראיונות .1994 בשנת המחקר של הראשון בשלב רואיינו אשר בוגרים 61 מבין בוגרים 51 רואיינו זה

 משך עצמי. למילוי שאלון למרואיין נמסר ובסיומו, פנים־אל-פנים ריאיון תחילה חלקים: בשני נערכו
.לשעתיים שעה בין נע הריאיון



מהמחקר נבחר■□ ממצא■□
נבחרים סוצמ-דמוגרפיים מאפיינים

 35-31 בני 43% ,30 גיל עד (29%) מהם כשליש נשים. (29%) וכשליש גברים הם (71%) הבוגרים רוב ♦

בישראל. ויותר שנים 15 כבר (80%) רובם :בארץ ותיקים הבוגרים ומעלה. 36 בני 28%ו-

באתיופיה. כלשהו ספר בבית למד לא מההורים אחד אף (46%) כמחציתם אצל ♦

ויותר. ילדים שישה (82%) ברובן :יחסית גדולות הבוגרים של המוצא משפחות ♦

 שאינם זוג לבני/בנות נשואים 8%כ- אתיופיה. יוצאי זוג לבן/בת כלל בדרך נשואים, (72%) הבוגרים רוב ♦
אתיופיה. יוצאי

 שירתו מהנשים 13%כ־ בצה״ל. שירתה לא מהנשים אחת אף בצה״ל. שירתו 92% ־ הגברים בקרב ♦
לאומי. בשירות

באתיופיה ותעסוקה קודמים לימודים
 17%כ־ אקדמי: או על-תיכוני במוסד באתיופיה לישראל עלייתם לפני למדו (29%) מהבוגרים כשליש ♦

 למדו מהבוגרים מחצית באוניברסיטה. - 12%ו- מקצועית במכללה/מדרשה או למורים בסמינר
 לא 4% ועוד היסודי, הספר בבית רק -17% על-תיכוני(, במוסד לא )אך תיכון ספר בבית באתיופיה

 מלאה בגרות תעודת קיבלו הבוגרים מכלל (59%) ממחצית יותר ארצה. עלייתם לפני כלל למדו
באתיופיה.

 מכלל 18%) 9 רק לישראל עלייתם לפני אקדמי או על-תיכוני במוסד שלמדו הבוגרים 15 בקרב ♦
 מוסמכת, אחות -1 הנדסאי, תואר -1 הוראה, תעודת קיבלו מהם 5 :לימודיהם את סיימו הבוגרים(

(.B.A). ראשון אקדמי תואר - שניים ורק

ובפקידות. וטכניים חופשיים במקצועות בעיקר באתיופיה, בשכר עבדו מהבוגרים שליש ♦

בישראל לימודים
 דתי. הממלכתי בחינוך (90%) המכריע רובם בישראל, תיכון ספר בבית למדו מהבוגרים משליש יותר ♦

 10% ועוד בתיכון לימודיהם במהלך מלאה בגרות תעודת קיבלו בישראל, שלמדו מאלה רבעים שלושה

 או העל-תיכוניים לימודיהם את למדו (51%) כמחצית יותר מאוחר בשלב הבגרות. להשלמת למדו
במכללה. וכמחצית באוניברסיטה הראשונים האקדמיים

ממשך לימודי
 אקדמיים או על-תיכוניים במוסדות הראשונים, לימודיהם סיום לאחר המשיכו, הבוגרים כמחצית ♦

 בעיקר מקצועית(, להכשרה קורסים כולל )לא נוספים אקדמיים או על־תיכוניים בלימודים בישראל,
 (.22%) כסף יותר להרוויח ורצון (61%) בעבודה להתקדם הרצון (,61%) הידע את להרחיב הרצון בשל

 )מחצית 13 תואר/תעודה, וקיבלו המשך לימודי סיימו ללמוד( שהמשיכו מאלה )כרבע בוגרים שבעה
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 את הפסיקו ללמוד( שהמשיכו מאלה )כרבע שישה אולם, לומדים, עדיין ללמוד( שהמשיכו מאלה
כלכליות. בעיות עקב בעיקר סיומם, לפני לימודיהם

 לאחר (,58%) כלכליים ובראשונה בראש היו ההמשך לימודי במהלך הבוגרים של העיקריים קשייהם ♦
קושי. בכל נתקלו לא כי דיווחו בודדים (.19%) העברית בשפה וקשיים (38%) בלימודים העומס מכן

 את לפרנס בצורך ־ 52% כלכליות: בסיבות בעיקר זאת נימקו לימודיהם את המשיכו שלא הבוגרים ♦
 משפחתיות, אישיות בעיות ציינו (32%) כשליש הלימודים. את לממן אפשרות בחוסר 44%ו- המשפחה,

 בשל בלימודיהם, להמשיך מעוניינים היו לא כי דיווחו בודדים בילדים. לטפל הצורך את ציינו - 12%ו-
(.4%) עצמם בלימודים עניין חוסר

 לימודיהם סיום מאז מקצועית להכשרה קורסים של מאוד רחב במגוון למדו (82%) הבוגרים רוב ♦
ופרה-רפואיים. חינוך מחשבים, כגון הראשוניים,

 ממה אחר תחוס/מקצוע ללמוד מעוניינים היו כי דיווחו (57%) הבוגרים ממחצית למעלה לאחור, במבט ♦
 תואר בעלי בקרב יותר גבוה והוא הגברים, בקרב 64%ל־ מגיע שיעורם הראשוניים. בלימודיהם שלמדו

 ללמוד שהמשיכו הבוגרים בקרב גם (.52%) אקדמי תואר בעלי בקרב השיעור לעומת (64%) לא-אקדמי
 הלימוד תחומי (.62%) אחר מקצועי תחום ללמוד המעוניינים שיעור גבוה הראשוניים, לימודיהם לאחר

 תחום על או זה בנושא מסוימת מגמה על להצביע ניתן לא מגוונים. ללמוד מעדיפים היו שהבוגרים
מועדף.

תעסוקה
: 1999־1994 השנים במהלך התעסוקה בתחום השונים במדדים משמעותית התקדמות ניכרת כללי באופן

 השיעור לעומת ,92% על ועומד מאוד, גבוה המחקר עריכת בעת מועסקים שנמצאו הבוגרים שיעור ♦
 בהשוואה (89%) הגברים בקרב יותר נמוך זה שיעור .84% שהיה ,1994 בשנת הקודם, בריאיון המקביל

(.100%) לנשים

 השכלה בעלי בקרב לדוגמה: מעלה. כלפי תעסוקתית ניידות הבוגרים בקרב ניכרה 1999-1994 בשנים ♦
 .1999 בשנת 64%ל- עלה ושיעורם ומדעיים אקדמיים במקצועות 1994 בשנת עסקו 55% אקדמית,

 לעומת ומדעיים אקדמיים במקצועות 1994 בשנת מועסקים היו 4% העל-תיכונית ההשכלה בעלי בקרב
.1999 בשנת 14%

 ציינו שלישים וכשני ומעלה(, שבועיות שעות 40) מלאה משרה של בהיקף מועסקים הבוגרים רוב ♦
"קביעות"(. סטטוס לקבלת הכוונה )אין קבועה עבודתם כי בוודאות

 שיעורים "מרוצים". 38%ו־ מאוד" "מרוצים 45% :מעבודתם כללית רצון שביעות הביעו הבוגרים רוב ♦
 שביעות הביעו גם הבוגרים רוב (.1994) הקודם הריאיון בעת המקבילים מהשיעורים יותר גבוהים אלה
 הממונים ויחס אחרים עובדים עם הקשר כגון עבודתם, במקום אישיים הבין מההיבטים גבוהה רצון

 לעומת רצון. שבעי רובם עבודתם במקום להם המוענקים והעצמאות האחריות ממידת גם כלפיהם.
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 המשכורת כי דיווחו 15% רק זה בנושא גם אולם לשכר, ביחס נמצאה נמוכה'יותר רצון שביעות זאת,
בינונית". "במידה והרוב " לא "בכלל או מועטה" "במידה טובה היא להם המשולמת

 זאת, לעומת כ״טובים". או מאוד" כ״טובים בעבודה קידומם סיכויי את העריכו מהבוגרים כמחצית ♦
 כלל". טובים כ״לא 13%ו- טובים" כך כל כ״לא אלה סיכויים העריכו 34%כ- יותר. פסימיים מחציתם

 אותם העריכו מהבוגרים שלישים שני אז ,1994 שנת לעומת הקידום, סיכויי בהערכת ירידה יש
כ״טובים".

 )שאינם אחרים עובדים שמקבלים לזה שווה יחס מקבלים הם "תמיד" כי דיווחו (72%) הבוגרים רוב ♦
 רק שווה ליחס זוכים שהם דיווחו 13% אך קרובות״, ״לעתים 13% עבודתם, במקום אתיופיה( יוצאי

 שווה" "במידה בעבודה להם קשה כי העריכו הבוגרים רוב לא". פעם "אף 2%ו- רחוקות" "לעתים
 עדתית, אפליה בשל בעיקר יותר", "קשה כי העריכו 13%וכ־ אתיופיה( יוצאי )שאינם אחרים לעובדים

מנטליות. והבדלי שפה, בעיות

 להם הוצעה כי דיווחו 39%כ־ עבודה, חיפוש בעת נתקלו שבהן העיקריות הבעיות על לשאלה כתשובה ♦
 מקומות העדר מהנשים, 14% לעומת הגברים בקרב למחצית מגיע זה שיעור - נמוך בשכר רק עבודה
 להעסיק רצון חוסר (,30%) המגורים באזור פנויים עבודה מקומות העדר (,39%) במקצוע פנויים עבודה
(.22%) המעסיקים לדרישות מספיק לא בעבודה ושניסיונם (24%) מאתיופיה עולים

 מקום בהחלפת או עבודה במציאת כלשהו לסיוע כיום זקוקים הם כי דיווחו מהבוגרים שלישים כשני ♦
 להדרכה, 15% יותר, טובה עבודה למצוא כדי אישיים לקשרים זקוקים הבוגרים מכלל 19% עבודה.

נוספת. מקצועית להכשרה 10%ו- מחשב, ללימודי 15% חיים, קורות כתיבת כגון

 העדה בקרב בשכר העובדים הבוגרים 12 האתיופית. העדה בקרב בשכר עובדים אינם הבוגרים רוב ♦
ועוד. בעירייה נוער מחלקת עובד סוציאליים, עובדים הם הבוגרים( מכלל 24%)

 רב עניין הבוגרים בקרב יש כשכירים(, כולם )כמעט כיום מועסקים המכריע שהרוב העובדה אף על ♦
 כספיים משאבים חוסר הם עסק בהקמת בפניהם העומדים המכשולים (.61%) פרטי עסק בפיתוח

(.50%) כלכלי-עסקי־מקצועי וייעוץ במידע וחוסר (83%) מספיקים

דיור
 בשנת כשליש לעומת זאת זוגם, בן/בת בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהבוגרים שלישים כשני ♦

 בשכירות דירה כגון אחרים, דיור בסוגי גרים והשאר בה, גרים אינם אך דירה רכשו 6% עוד .1994
 הבוגרים מתגוררים שבה הממוצעת הדיור צפיפות ועוד. (8%) פרטית בשכירות דירה (,17%) ציבורית

בישראל(. היהודית האוכלוסייה כל בקרב 0.95 )לעומת לחדר נפשות 1.14 חיא

 שלישים שני כמעט אתיופיה. יוצאי הרבה מתגוררים שבהם בבניינים מתגוררים אינם הבוגרים רוב ♦
שמחצית בבניין מתגוררים 4% ורק היחידים, אתיופיה יוצאי הם שבהם בבניינים מתגוררים (61%)
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 בשכונה מתגוררים מיעוטם רק - המגורים לשכונת באשר גם כך אתיופיה. יוצאי הם כולם או דייריו
אתיופיה. יוצאי הם הרוב שבה

 8% רק ״מרוצים״. 25%ו־ מאוד״ ״מרוצים (47%) כמחצית מדירתם רצון שביעות הביעו הבוגרים רוב ♦

 מיישוב והן המגורים משכונת הן הרצון לשביעות באשר מצטיירת דומה תמונה כלל". מרוצים "אינם
 מאוד" "מרוצים 35% כלפיהם, אתיופיה יוצאי שאינם שכניהם מייחס רצון שבעי אף רובם המגורים.

כלל". מרוצים "אינם 2% רק מנגד, ״מרוצים״. 47%ו־

שלמבוגרים הכלכלי מצבם
 של הכלכלי מצבם השתפר השני, הריאיון בעת ־ 1999ל- הראשון, הריאיון בעת - 1994 השנים בין ♦

 ש״ח 3,738מ־ המחירים( מדד )בניכוי 70%בכ- עלתה הבוגרים של הממוצעת המשכורת הבוגרים.
 משכורת, ההכנסה: מרכיבי כל )כולל לנפש הממוצעת ההכנסה זאת, לעומת ברוטו. ש״ח 6,412ל־

 2,982ל־ לחודש ש״ח 2,187מ- יותר, נמוכים בשיעורים עלתה הבוגרים במשפחות וכף( מלגות קצבאות,

המשפחה. הרחבת בשל לנפש, ש״ח

 הבסיסיים" הצרכים "רוב לכיסוי מספיקות המשפחה הכנסות כי דיווחו מהבוגרים כמחצית ♦
 דיווחו 25%ו- מהצרכים", לחלק "מספיקות שההכנסות דיווחו כרבע (,49%) המשפחה של היומיומיים

 ההכנסה עלתה ראלי שבאופן אף הבסיסיים". הצרכים רוב לכיסוי מספיקות "אינן הכנסותיהם כי
 לרוב מספיקות "אינן המשפחה הכנסות כי שדיווחו הבוגרים בשיעור קלה עלייה חלה המשפחתית,

 קיימת דירה, וקניית המשפחה הרחבת בשל כי ייתכן, .1994 לשנת בהשוואה הבסיסיים״ הצרכים
 הצעירים מהזוגות רבים גם מאפיין אלה בהוצאות לעמוד הקושי השוטפות. ההוצאות ברמת עלייה
 ושיעור השתפר, הכלכלי שמצבם הבוגרים בשיעור דומה גידול נמצא ותיקים. והן עולים הן בארץ,

 )הלוואות, כספית למחויבות נכנסו הורע הכלכלי שמצבם שאלה ייתכן הורע. הכלכלי שמצבם הבוגרים
וכדומה(. משכנתא

 דיור :הנושאים בעיקר בלטו הכלכלי, מצבם בשל לוותר נאלצים הבוגרים מה על לשאלה כתשובה ♦
 (12%) רכב קניית (,14%) לחו״ל טיולים (,29%) לימודים המשך (,65%) ־ וכף( שיפוצים דירה, )החלפת

(.10%) לילדיהם הקשורות והוצאות

 45%ו־ מאוד", "מרוצים 2% רק אולם הכלכלי ממצבם רצון שביעות הביעו מהבוגרים כמחצית ♦
כלל". מרוצים "לא 14%ו- מרוצים" כל-כך "לא 39% מנגד, ״מרוצים״.

 "בטוחים" 8% רק אמנם הכלכלי. מצבם את לשפר לסיכוייהם באשר אופטימיים הבוגרים רוב ♦
 "בטוח שהוא דיווח לא אחד אף זאת, לעומת שכך. "חושבים" 70% אך ישתפר, הכלכלי שמצבם
ישתפר". לא הכלכלי שמצבו

ביתי וציוד רכב על בעלות
 שיעורם עלה 1999 בשנת זאת, לעומת בבעלותם. מכונית הייתה מהבוגרים 45%ל- רק 1994 בשנת ♦

 כביסה מכונת כיום יש גבוהים לשיעורים הבוגרים. שברשות הביתי הציוד היקף גם התרחב .77%ל-
סטריאופונית מערכת (,84%) וידאו (,80%) פלאפון (,900/0) ואפייה בישול תנור (,1000/ס) טלוויזיה (,920/0)
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 (,8%) כלים מדיח יש בהרבה נמוכים לשיעורים זאת, לעומת (.59%) ומחשב (67%) מיקרוגל (,75%)
(.16%) ומזגן (16%) כביסה לייבוש מכונה

חברה חיי
 מהזמן׳? חלק "רק בדידות חשים (20%) והיתר (80%) בדידות״ חשים לא פעם אף ״כמעט הבוגרים רוב ♦

הזמן". "רוב בדידות תחושת על דיווח לא אחד אף

 "מרוצים". 59%ו־ מאוד" "מרוצים 31% בארץ: שלהם החברה מחיי רצון שבעי (90%) הבוגרים רוב ♦
 שבעי הם כי דיווחו 59% - ממחצית שיותר פי על אף :בארץ התרבות מחיי יותר נמוכה הרצון שביעות

 6%ו־ מרוצים" כך כל "לא 35% מנגד, ״מרוצים״. 47%ו־ מאוד״ ״מרוצים 12% רק התרבות, מחיי רצון

כלל".. מרוצים "לא

 מחצית 40%ול־ אתיופיה( יוצא )שאינו אחד ותיק ישראלי חבר לפחות יש (81%) הבוגרים לרוב ♦
 בהרחבת מעוניינים (86%) הבוגרים רוב זאת, עם אתיופיה. יוצאי אינם מכך, למעלה אף או מחבריהם,

ותיקים. ישראלים עם החברתיים הקשרים

 חברתיים במפגשים וכן (96%) העבודה בשעות בעיקר מתקיימים ותיקים ישראלים עם המפגשים ♦
 בשנת 43%מ־ משמעותי באופן עלה חברתיים במפגשים ותיקים ישראלים עם הנפגשים שיעור (.75%)

 (.70%) פחות או בחודש פעם נפגשים רובם נמוכה: המפגשים תדירות זאת, עם .1999ב- 75%ל- 1994
 רק אתיופיה. יוצאי וחברים המשפחה בני במחיצת בדרך־כלל החופשי זמנם את מבלים הבוגרים רוב

אתיופיה. יוצאי שאינם חברים עם גם החופשי זמנם את מבלים בדרך־כלל 28%

 31%) בחיוב כלפיהם הוותיקים הישראלים יחס את מעריכים הבוגרים רוב כיום גם כי העובדה אף על ♦

 בה ,1994 לשנת בהשוואה זה בנושא ירידה מגמת קיימת טובה״( ב״צורה 65%ו־ מאוד״ טובה ב״צורה
כיום. כשליש רק לעומת מאוד", טובה "בצורה העריכו כמחצית יותר: טובה אף הייתה היחס הערכת

 צפייה אירוחם, או וחברים משפחה בני אצל ביקור הוא הבוגרים בקרב ביותר הנפוץ הבילוי דפוס ♦
 הולכים אינם פעם אף כמעט או ממעטים הבוגרים רוב מנגד, בעיר. והסתובבות בטלוויזיה/וידאו

למוזיאון. או לקולנוע בידור, למופעי לקונצרט, או להצגה

עצמית זהות
 זאת, עם שווה. במידה הישראלית והזהות האתיופית הזהות את שמשלבת זהות מפתחים הבוגרים רוב ♦

 - דואלית זהות כבעלי עצמם רואים הבוגרים ממחצית למעלה האתיופית. הזהות לכיוון מעניין שינוי חל
 הרואים שיעור כישראלי". "יותר 14% ורק כאתיופי״ ״יותר כשליש מידה״, באותה וישראלי ״אתיופי

 הרואים ש^עור זאת ולעומת ,1999 בשנת בלבד 14%ל- 1994 בשנת 35%מ- ירד ישראלי״, כ״יותר עצמם
.1999 בשנת 33%ל- 1994 בשנת 18%מ- עלה אתיופי״ כ״יותר עצמם



 "קצת או לגמרי" כ״ישראלים ילדיהם את רואים מהבוגרים 44%כ־ עצמם, את תפיסתם לעומת ♦
 שווה", במידה וישראלים כ״אתיופים ילדיהם את רואים 20% רק (,33%) ישראלים״ ויותר אתיופים

לגמרי". כ״אתיופי לא אחד ואף

אתיופיה יוצאי למען ציבורית פעילות
 משתתפים אחוזים וחמישה שישים האתיופית. העדה למען ציבורית בפעילות השתתפו הבוגרים רוב ♦

 אך בעבר השתתפו רבע ועוד. הדרכה הסברה, לילדים, בלימודים סיוע כגון תחומים, במגוון בהווה
 העדה למען בפעילות משתתפים שאינם אלה רוב פעם. אף השתתפו לא 10% רק ומנגד, הפסיקו,

(.82%) להשתתף מעוניינים האתיופית,

בישראל מהקליטה כללית רצון שביעות
 (50%) ומחציתם מאוד״ ״מרוצים 40%כ- בארץ. מקליטתם כללי באופן רצון שבעי הבוגרים רוב ♦

 רצונם שביעות ברמת זאת, עם כלל". מרוצים "אינם (2%) ואחדים מרוצים״ ״אינם 8% רק ״מרוצים״,
 בשנת 42%ל- 1994 בשנת מאוד״ ״מרוצים 58%מ- :ירידה חלה בארץ מקליטתם אקדמי תואר בעלי של

זו. למגמה הגורמים את לאתר חשוב .1999

הבוגרים מתמודדים שאתן העיקריות הבעיות
 (35%) משליש למעלה השיבו כיום?״, מתמודד אתה שאתן העיקריות הבעיות ״מהן לשאלה כתשובה ♦

 :היו זו לשאלה כתשובה שצוינו נוספות בעיות בדיור״. הקשורות ״בעיות (26%) וכרבע כלכלית״ ״בעיה
 עם בהתמודדות קשיים (,10%) מהמשפחה ריחוק (12%) אחרת עבודה מציאת כולל עבודה, מציאת

ועוד. (8%) בארץ הביורוקרטיה

 :אקדמי לא תואר בעלי של בעיותיהם לבין אקדמי תואר בעלי של בעיותיהם בין הבדלים נמצאו ♦
 בעיותיהם בראש (.19%) מהמשפחה וריחוק (33%) דיור הן אקדמי תואר בעלי של העיקריות בעיותיהם

(.17%) עבודה ומציאת (17%) דיור מכן לאחר (,63%) הכלכלית הבעיה בלטו לא-אקדמי תואר בעלי של

 שונים בתחומים הבוגרים בקליטת התקדמות ומשקפים חיובית מצב תמונת מסרטטים המחקר ממצאי
 ונשא מוצלח היה שלהם והמוטיבציה כישוריהם להם, שהוענק הסיוע בין שהשילוב נראה השנים. במשך

 שיעור מעבודתם. רצון שבעי והם כישוריהם את ההולמים יד ובמשלחי מועסקים הבוגרים כל כמעט פרי.
 גם להתקדם. והמשיכו ראשוניים אקדמיים או על-תיכוניים בלימודים הסתפקו לא מהם גבוה

 ניכרת ביתי וציוד רכב דירה, על בעלות שכר, רמת בהם - הכלכלי לתחום הקשורים השונים באספקטים
 הוותיקים הישראלים מיחס החברה, מחיי רצון שבעי אף רובם השנים. עם משמעותית התקדמות

בארץ. מקליטתם - כללי ובאופן כלפיהם

 הנובעות, הוצאות, בכיסוי מתקשים חלק למשל: נושאים, בכמה מתקשים עדיין הבוגרים זאת, עם
 מבוטלת לא קבוצה ביתי. ציוד ובקניית דירה ברכישת כספית ומהתחייבות המשפחה מהרחבת כנראה,

 במצבים נתקלים הם עבודה חיפוש בעת כי דיווחו מהמרואיינים רבע :התעסוקה בתחום קיפוח חשה
 בשכר עבודה רק להם מוצעת בי ציינו משליש ולמעלה אתיופיה יוצאי להעסיק מעוניינים לא שבהם
נמוך.
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 רבים בוגרים הכלכלי. הקושי בשל מכך, נמנעים רבים אך בלימודיהם, להתקדם שואפים הבוגרים רוב
 האתיופית הקהילה בקרב פועלים מהבוגרים ניכר אחוז שלמדו. מזה אחר מקצוע ללמוד מעוניינים היו
מימוש. לידי זה רצון מביאים אינם אך בכך, המעוניינים עוד יש ומלבדם בשכר(, וגם בהתנדבות )גם

:הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות מספר על להצביע ניתן המחקר מממצאי

 מזה אחר תחוס/מקצוע ללמוד מעוניינים היו לאחור בראייה כי דיווחו הבוגרים ממחצית למעלה ♦
 בבחירת לסטודנטים הניתנים והליווי הייעוץ ההכוונה, את להתאים צורך יש זאת, לאור שלמדו.
נטיותיהם. את שניתן כמה עד שיהלמו כך הלימודים, מסלול

 מתקשים חלקם אולם, נוספים, אקדמיים או על-תיכוניים בלימודים להמשיך מעוניינים רבים בוגרים ♦
בכך. להם לסייע דרכים במציאת צורך יש שונות. מסיבות זה רצון לממש

 גם זאת, למרות בעיקרה. חיובית היא הבוגרים של התעסוקתית להשתלבותם באשר המצב תמונת ♦
המצב. לשיפור לפעול לשקול יש תורפה. נקודות יש לעיל, שפורט כפי כאן,

בכך. המעוניינים הבוגרים בקרב פרטי עסק בפיתוח לסייע דרכים לבחון יש ♦

 עם החברתיים קשריהם את להרחיב הבוגרים של רצונם למימוש יתרמו אשר פעולות לקדם יש ♦
ותיקים. ישראלים

האתיופית. לקהילה ולתרום יותר פעילים להיות הבוגרים רצון את לממש דרכים מציאת לבחון חשוב ♦

 בוגרי של הראשון לגל רק מתייחסת זה ממחקר שמצטיירת בעיקרה החיובית הכלכלית המצב תמונת ♦
 של הצלחתה האם בהמשך, לבחון כן, אם חשוב, אתיופיה. יוצאי והאקדמיים העל־תיכוניים המוסדות

 שהתרחשו התמורות ומהן הבאות, הבוגרים קבוצות את גם מאפיינת הראשונה הבוגרים קבוצת
הבוגרים. קליטת בנושא הישראלית בחברה

 זמן בפרק למדו אשר איש 150כ- המונה הבוגרים, מקבוצת יותר עוד גדולה קבוצה קיימת כי לזכור יש ♦
 טיב ואת השתלבותם את ולבחון אלה עולים אחר לעקוב מאוד חשוב מלימודיהם. נשרו אך זה,

בכלל. ובחברה בפרט בתעסוקה קליטתם
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תודה דברי

 העלייה לקליטת למשרד וביצועו. למימונו וסייעו המחקר את שיזמו אלה לכל להודות היא נעימה חובה
 לד״ר באגף; חוקרת לשעבר גינדין, רחל לגברת ומחקר; לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל מר - ולנציגיו

 ביטאו, אבי ולמר אתיופיה; עולי קליטת על אחראי לשעבר מולה, שלמה למר באגף; חוקר רוזן, חיים
 ולגברת ;אתיופיה עולי קליטת על אחראי - אוחיון דב למר אתיופיה, עולי תעסוקת על אחראי לשעבר

תעסוקה. אגף מנהלת כץ, קלאודיה

 אורית לגב׳ הסטודנטים; מינהל ראש סודרי, דוד למר - ולנציגיו והתלמידים הסטודנטים למינהל
 במינהל ומעקב רישום על הממונה דה־יונג, מיכל לגב׳ ;אקדמיים ללימודים המחלקה מנהלת מור־סלע,

אתיופיה. יוצאי סטודנטים רכז תסמה, קיפלה למר ;הסטודנטים

ישראל. ג׳וינט ויזמות, תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש פינס, דני למר תודה

היהודית. לסוכנות גם נתונה תודתנו לכך, בנוסף

 לענבל תודה המחקר. דוח ולכתיבת המחקר לביצוע תרמו אשר ברוקדייל, במכון לעמיתינו תודה כן, כמו
אותו. שערכה ברבריאן ולענת הדוח הדפסת על יוניוב

המחקר. שאלון על וענו פעולה שיתפו אשר והאקדמיים העל־תיכוניים המוסדות לבוגרי מיוחדת תודה
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מבוא .1
 עולי בקליטת החשובים היעדים אחד ואקדמיים,הוא על-תיכוניים במוסדות עולים צעירים של שילובם

 לממש אתיופיה יוצאי לעולים מסייעים שונים וולונטריים וארגונים ציבוריים גופים הממשלה, אתיופיה.
 והחברה התעסוקה בתחומי התקדמותם לעידוד כמסלול הלימודים בחשיבות הכרה מתוך זאת, זה. יעד

 הסיוע במאמצי אחר. מצד בלימודים בהשתלבות הייחודיים לקשייהם מודעות ומתוך אחד, מצד
 להם לעזור אתיופיה יוצאי הסטודנטים משפחות של יכולתן העדר על לפצות ניסיון נעשה הייחודיים

 כך, בהתמדה. גדל ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות הלומדים הסטודנטים מספר לימודיהם. בתקופת
.1999 בשנת 1,597 לעומת אתיופיה, יוצאי סטודנטים 307 למדו 1993 בשנת לדוגמה,

 העלייה לקליטת המשרד ביוזמת ברוקדייל, מכון גו׳ינט ערך זה, בתחום הרב והעניין ההשקעה בעקבות
 ובמכללות. באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות על רחב מחקר ,1994 בשנת ובסיועם, ישראל וגו׳ינט

 בשנת בסמינרים או במכללות באוניברסיטאות שלמדו עולים סטודנטים :קבוצות שלוש נבדקו במחקר
 הלימודים לשנת עד השנים עשר במהלך לימודיהם את שסיימו בוגרים ; (1994־1993) תשנ״ד הלימודים

 זו שנה כולל תשנ״ד, הלימודים לשנת עד השנים עשר במהלך מלימודיהם ונושרים 1(1993-1992) תשנ״ג
(.1996 ונועם, )ליפשיץ ;2(1994-1993)

 לימודיהם את עולי□ כשמונים סיימו זו לשנה עד העלייה, לקליטת מהמשרד שהתקבלו אומדני□ לפי 1
ובסמינרים. במכללות באוניברסיטאות,

מלימודים. נשרו עולים 150כ- זו, לשנה עד העלייה לקליטת המשרד של אומדנים לפי2

 את שסיימו תלמידים אחר ,1999 מאי - מארס בחודשים שנערך מעקב מחקר ממצאי מוצגים זה בדוח
 לראשונה רואיינו ואשר ־ "בוגרים" להלן - תשנ״ג הלימודים לשנת עד השנים עשר במהלך לימודיהם

 השתלבותם על הצביעו ,1994 בשנת שנערך המחקר, ממצאי הקודם. המחקר במסגרת ,1994 בשנת
 חופשיים או אקדמיים יד במשלחי השתלבו מרביתם שנבדקו. התחומים ובשאר העבודה בשוק המוצלחת
 תהליך את העריכו הבוגרים רוב מעבודתם. רצון שבעי היו ורבים מלאה, במשרה הועסקו וטכניים;
 כן, כמו זה. מתהליך מאוד" "מרוצים אף היו (52%) ממחצית ולמעלה חיובי, באופן בארץ קליטתם

(.1996 ונועם, )ליפשיץ נוספים לימודים וללמוד להמשיך תכננו (77%) הבוגרים מרבית

 אחר לעקוב הצורך התעורר אחרים, בתחומים והן התעסוקה בתחום הן הדינמית, המציאות בעקבות
 המצב תמונת האם לבחון במטרה הראשוניים, לימודיהם את שסיימו לאחר שנים מספר אלה עולים

 בתעסוקה הבוגרים של דרכם המשך את ומאפיינת מתמידה הראשון, במחקר שהצטיירה כפי החיובית,
ובחברה.
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המחקר ומערך מטרת .2
 ואקדמיים על-תיכוניים מוסדות בוגרי של קשייהם ועל הישגיהם על אור לשפוך היא זה מחקר מטרת
 להישגים השכלתם בתרגום להתמיד הצליחו הם כמה עד לבחון ניסיון ייעשה כן כמו אתיופיה. יוצאי

 מינהל של המדיניות לעיצוב מדעי בסיס יהווה המחקר אחרים. מרכזיים ובתחומים התעסוקה בתחום
 ולפיתוח אתיופיה, יוצאי הסטודנטים כלפי נוספים גורמים ושל עלייה לקליטת המשרד של הסטודנטים

ובחברה. בתעסוקה הבוגרים לשילוב יסייעו אשר התערבות, תוכניות

המחקר מערך
 בשנת זה מחקר של הראשון בשלב רואיינו אשר הבוגרים, 61 מבין בוגרים 51 רואיינו המחקר במסגרת

 נבחרים. דמוגרפיים מאפיינים לפי רואיינו ושלא שרואיינו הבוגרים התפלגות את מציג 1 לוח .4 3 ׳31994
אלה. קבוצות שתי בין רב דמיון מסתמן מהלוח

 המאמצים למרות הבוגרים. מירב את ולראיין לאתר כדי אפיקים, במגוון שונות פעולות ננקטו המחקר במהלך3
אותר(. לא ואחד להתראיין סרבו שישה בחו״ל, שהו בוגרים )שלושה רואיינו לא בוגרים עשרה הרבים

 רואיינו שלא הבוגרים כל וכמעט (,1 לוח )ראה רואיינו שלא מי לשל דומים שרואיינו הבוגרים מאפייני ואת, עם *
כישוריהם. את ההולמת בעבודה משולבים סירוב בשל

_____________________נבחרים פייםדמוגר מאפיינים לפי רואיינו, ושלא שרואיינו הבוגרים התפלגות :1 לוח
שלא בוגרים ------------------------------------------------

רואיינו שרואיינו בוגרים בוגרים סה״כ
0/0 N . 0/0 N 0/0 N

100 10 100 S1 100 61 הכול סך
מיו

70 7 71 36 70 43 גברים
30 3 29 15 30 18 נשים

שסיים מוסד סוג
50 5 53 27 52 32 אוניברסיטה
50 5 47 24 48 29 מכללה

בביה״סי למד מההורים אהד האם
50 5 54 *27 53 *32 כן
50 5 56 23 47 28 לא

המוצא במשפחת ילדים מס׳
המרואיין( )כולל

10 1 18 9 16 10 5 עד
60 6 53 27 54 33 9־6
30 3 29 15 30 18 10+

זו. לשאלה השיב לא אחד בוגר *
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המחקר כלי
 למרואיין נמסר ובסיומו פנים, אל פנים ריאיון נערך תחילה חלקים. בשני ריאיון בוצע המחקר במסגרת

.1999 מאי - מארס בחודשים בוצעו הראיונות לשעתיים. שעה בין נע הריאיון משך עצמי. למילוי שאלון

□*הבוגר של הכללי הרקע .3
סוציו-דמוגרפיים מאפיינים 3.1
 - 28%ו- 35-31 בני ־ 43% ,30 גיל עד מהם 29% נשים. - (29%) וכשליש גברים הם (71%) הבוגרים רוב
 ממחציתם למעלה בארץ, שנים 14 ועד 8 בין הנע ותק בעלי מהבוגרים 20%כ- (.2 )לוח ומעלה 36 בני

ויותר. שנים 16 - (23%) כרבע בארץ, שנים 15 של ותק בעלי (57%)

 באתיופיה. כלשהו בבית-ספר למד מהוריהם אחד לפחות כי דיווחו (54%) הבוגרים ממחצית למעלה
 על עומד אשר אתיופיה, יוצאי הנוער בני הורי כלל בקרב המקביל מהשיעור בהרבה גבוה זה שיעור

(.1998 ואחרים, )ליפשיץ 27%כ-

 9 - 29%ול- אחים, 8־5 - 53%ל- אחים; 4 עד מהם 18%ל- יחסית: גדולות הבוגרים של משפחותיהם

ויותר. אחים

 ־ 18% האתיופית; העדה לבני מהם אחוזים ושניים תשעים נשואים, מהבוגרים (72%) רבעים כשלושה
פרודים. או גרושים ־ 10%ו־ רווקים,

 של זוגן בני ולכל אקדמית או תיכונית השכלה המרואיינים של זוגם מבנות אחוזים ושישה לחמישים
כזו. השכלה - המרואיינות

 אחד ילד יש - (24%) לרבע (,1994 בשנת 57% )לעומת ילדים אין עדיין הבוגרים מכלל (31%) לשליש
 בשנת 8% רק )לעומת ויותר ילדים שלושה - 18%ול- (,19% )לעומת ילדים שני - 27%ל- (,160/0 )לעומת

1994.)

משמעותיים. יהיו אס רק יצוינו המינים בין הבדלים הדוח, של לאורכו
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הבוגרים של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
באחוזים מוחלטים במספרים

נשים גברים סה״כ נשים גברים סה״כ
29 71 100 15 36 51 .הבוגרים כל סך

100 100 100 גיל
40 25 29 6 9 15 30 עד
40 44 43 6 16 22 31-35
20 31 28 3 11 14 36+

שנים - בארץ ותק
13 22 20 2 8 10 14-8
80 47 57 12 17 29 15

7 31 23 1 11 12 16+

הבוגרים של ההשכלה רמת
47 47 47 7 17 24 **אקדמי לא תואר
53 53 53 8 19 27 **אקדמי תואר

**בביה״סי למד המרואיין מהורי אחד האם
86 42 *54 12 15 27 כן
14 58 46 2 21 23 לא

המרואיין )כולל במשפחה ואחיות אחים מס׳
עצמו(

27 14 18 4 5 9 5 עד
53 52 53 8 19 27 6-9
20 34 29 3 12 15 10+

משפחתי מצב
33 11 *18 5 4 9 רווק
47 83 72 7 30 37 נשוי
20 6 10 3 2 5 גרוש/פרוד

**** /**זוג בן/בת של מוצא ארץ
86 94 92 6 27 33 אתיופיה
14 3 5 1 1 2 ישראל

0 3 3 0 1 1 אחר
****זוג בן/בת השכלת

0 7 5 0 2 2 יסודי
0 30 25 0 9 9 עיוני/מקצועי תיכון
0 7 5 0 2 2 קדם־אקדמית מכינה

43 33 35 3 10 13 מכללה
57 23 30 4 7 11 אוניברסיטה

הורות
47 25 31 7 9 16 ילדים אין
20 25 24 3 9 12 אחד ילד
13 33 27 2 12 14 ילדים 2
20 17 18 3 6 9 ויותר ילדים 3

p<0.01 *
מוסמך מורה מוסמכת, אחות הנדסאי, טכנאי, - אקדמי לא תואר ;מהנדס או מוסמך בוגר, ־ אקדמי תואר **

וכד.
השיב לא 1 ***

 לבני - "נשים" בעמודה המרואיינים, של הזוג לבנות מתייחסים "גברים" בעמודה )הנתונים הנשואים מבין ****
המרואיינות( של הזוג
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באתיופיה ותעסוקה קודמים לימודים 3.2
 בסמינר למדו 17%כ- אקדמי: או על-תיכוני במוסד באתיופיה למדו כבר (29%) מהבוגרים כשליש

 ספר בבית באתיופיה למדו מחציתם באוניברסיטה. - 12%ו- מקצועית במכללה/מדרשה או למורים
 עלייתם לפני כלל למדו לא 4% ועוד היסודי, הספר בבית רק -17% על־תיכוני(, במוסד לא )אך תיכון
באתיופיה. מלאה בגרות תעודת קיבלו הבוגרים מכלל (59%) ממחצית יותר (.3 )לוח ארצה

 סיימו הבוגרים( מכלל 18%) באתיופיה אקדמי או על־תיכוני במוסד שלמדו הבוגרים 15 מבין תשעה רק
 תואר - שניים ורק מוסמכת, אחות -1 הנדסאי, תואר ־ 1 הוראה, תעודת קיבלו מהם 5:לימודיהם את

(■.B.A) ראשון אקדמי

 במקצועות ־ שמונה אקדמיים, במקצועות עבדו שניים בשכר: באתיופיה עבדו (n=16) מהבוגרים שליש
בתעשייה. מקצועיים כפועלים - שניים ועוד בפקידות, - ארבעה וטכניים, חופשיים

בישראל תיכוניים לימודים 3.3
 במסגרת - 90% :הבגרות( להשלמת ספר בית )כולל בישראל תיכון ספר בבית למדו (39%) בוגרים עשרים

 במסלול - (30%) שליש עיוני, במסלול למדו (65%) שלישים שני ממלכתי-דתי. ספר בבית ־ 90%ו- פנימייה
 מלאה בגרות תעודת קיבלו בארץ בתיכון שלמדו מאלה רבעים שלושה אחר. במסלול - 5% ועוד מקצועי

הבגרות. להשלמת למדו 10% ועוד

ובישראל באתיופיה המגייס של קודמיס לימודים :3 לוח
באחוזים מוחלטים במספרים

100 51 הכל סך - באתיופיה לימודים
4 2 באתיופיה כלל למדו לא

17 9 יסודי ספר בית
50 25 תיכון ספר בית

4 2 מקצועית מדרשה או מכללה
13 7 למורים סמינר
12 6 אוניברסיטה

כל )מסך באתיופיה מלאה בגרות תעודת קיבלו
59 30 הבוגרים(

תיכון בבי״ס בישראל למדו
39 20 בגרות( להשלמת בי״ס )כולל

:בבי״ס למדו מהם
90 18 ממלכתי־דתי
10 2 ממלכתי
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הצבאי השירות 3.4
 (60/0) שניים ועוד קבע בצבא (21%) 7 מהם בצה״ל, שירתו (92%) הבוגרים מהגברים ושלושה שלושים

 הגברים התפלגות במילואים. גם משרתים בצה״ל( ששירתו מאלה שלישים )שני ושניים עשרים במשטרה.
 בשירות שירתו הבוגרות הנשים 15מ- (13%) נשים שתי רק .4 בלוח מוצגת תפקידם לפי בצה״ל ששירתו

בצה״ל. שירתה אחת לא ואף החינוך(, )בתחום לאומי

בצבא תפקידם לפי ,בצת״ל ששירתו )חגבריס( ממגייס התפלגות :4 לוח
באחוזים מוחלטים במספרים התפקיד

100 33 חמל סך
22 7 קרביים תפקידים
15 5 )שמירה( אבטחה
15 5 וכר( חשמלאי )נהג, שירות תפקידי
12 4 *טכנולוגיים( )תפקידים האוויר חיל
9 3 מיון קצין
9 3 **ומילואים טירונות
6 2 הנפש בריאות קצין
6 2 בינוי קצין / פרויקט קצין
6 2 חינוכיים תפקידים

וכר. מטוסים מכשירן לדוגמה, *
סדיר. צבאי שירות ללא מילואים, מכן ולאחר טירונות שעברו בחיילים מדובר **

 מקצוע■"□ ובקורס"□ ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות לימודים .4
בישראל

ראשונים על-תיכוניים לימודים 4.1
 באוניברסיטאות, הראשונים האקדמיים או העל־תיכוניים לימודיהם את למדו הבוגרים כמחצית

(.5 לוח )ראה במכללות - וכמחציתם

 כמחציתם הלימודים. מוסד לבחירת הסיבות על המרואיינים נשאלו 1994 בשנת שנערך הראשון בריאיון
 המוסד את בחרו -14% זה, למוסד שהופנו דיווחו (26%) רבע במוסד, הנלמד במקצוע עניין ציינו (42%)

 :שהוזכרו אחרות סיבות התקבלו. שאליו היחיד המוסד שזה דיווחו - זהה ואחוז הגאוגרפי, מיקומו בגלל
 המלצת (,6%) המוסד של גבוהה רמה (,8%) אחרים מוסדות הכירו לא (,80/0) מגורים מעונות יש שבמוסד

 :שנים 3כ־ היה בממוצע הבוגרים של מכינה( כולל )לא הראשונים הלימודים משך ועוד. (4%) חברים
כשנתיים. - ולא-אקדמיים שנים, 4כ- ־ אקדמיים לימודים



הלימודים מוסד לפי הבוגרים, של ראשומם ואקדמיים על-תיכתיים לימודים :5 ליק
באחוזים מוחלטים במספרים המוסד

100 51 הכול סן
51 26 הכול סך - אוניברסיטאות
19 10 בר-אילן אוניברסיטת
14 7 הטכניון

8 4 חיפה אוניברסיטת
6 3 בירושלים העברית האוניברסיטה
2 1 תל־אביב אוניברסיטת
2 1 בן־גוריון אוניברסיטת

49 25 הכול סך ־ מכללות
15 8 שבע באר - טכנולוגית

8 4 ירושלים - הדסה
6 3 אשדוד - טכנולוגית
4 2 ירושלים - צדק שערי - סיעוד
2 1 גדרה( )על-יד וושינגטון גבעת
2 1 ירושלים - אמונה
2 1 תל-אביב - הנדסאים
2 1 אריאל
2 1 ירושלים ־ נתיב ניסן
2 1 ירושלים - ליפשיץ
2 1 ירושלים - ילין דוד
2 1 רחובות קפלן - סיעוד

לימודיהם. בסיום שקיבלו התואר ועל הלימוד תהומי על מידע מרוכז 6 בלוח

 שלא ואלה שסיימו )אלה בחו״ל אקדמי או על-תיכוני במוסד שלמדו 15ה- מקרב בוגרים 6 שרק לציין יש
אחרים. תחומים בארץ למדו 9 ואילו התחום, אותו את בארץ ללמוד המשיכו סיימו(,

 תעודת בעלי 4) באתיופיה אקדמיים או על-תיכוניים לימודים שסיימו הבוגרים תשעת מקרב חמישה
 )מורה 4 ועוד ראשון, אקדמי לתואר בארץ לימודיהם את המשיכו הנדסאי( תואר בעל ואחד הוראה
 יוכר שתוארם כדי השלמה לימודי בארץ למדו (B.A תואר בעלי ושני אחת מוסמכת אחות אחד, מוסמך

בישראל.
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מבמת( )ללא ותואר תחום הבתרים, של ראשונים ואקדמיים על-תיכוניים לימודים :6 לוח ■ r ■—x , w *י׳ י W י.., «י י ׳
מוחלטים( )מספרים תואר לפי מהם הכול סך

אחרהלימודים תחום טכנאי הנדסאי
 אחות""

מוסמכת
 מורה

מוסמך
 ־בוגר
את׳" באחוזים

 במספרים
מוחלטים

1 10 7 5 3״ 25 100 51 הכל סך
— — — — — 13 25 13 סוציאלית עבודה
— 3 4 — -- 1 15 8 חשמל/אלקטרוניקה

פרה־רפואיים/ מקצועות
•• 1 -- 5 — 1 14 7 סיעוד
— 3 — — — 2 10 5 כימיה
— — — — 3 1 8 4 חינוך/הוראה
— — — ־־ 3 6 3 מכונות הנדסת
— 2 1 ־־ — 6 3 דפוס
— — — — — 2 4 2 **החברה" מדעי
— — 2 — — — 4 2 וניהול תעשייה
— — — — — 1 2 1 אזרחית הנדסה
— ־־ -- — 1 2 1 חקלאית הנדסה
1 ־- — — — 2 1 משחק / אמנות

1 — — — — 2 1 פירוט אין
מהנדס. כולל *

מוסמכת. לבורנטית כולל **
סטטיסטיקה. כלכלה, המדינה, מדעי יחב״ל, ״״*

ואקדמיים על-תיסניים המשך לימודי 4.2
 ועוד(. תעודה שני, )תואר ההמשך ללימודי גם אתיופיה ליוצאי סיוע בהענקת ממשיך הסטודנטים מינהל

הצלחה. ראשונים, לימודים בסיום גם רואה המינהל זאת, עם

 אקדמיים(, או )על־תיכוניים בישראל הלימודים סיום אחרי ללמוד המשיכו לא (49%) הבוגרים כמחצית
 ההמשך. לימודי את סיימו כבר 14%ו- לומדים עדיין - 25% שונות, מסיבות הפסיקו אך המשיכו, -12%

(.7 )לוח הגברים לעומת הנשים בקרב יותר גבוה ללמוד, המשיכו שלא אלה שיעור

 )באחוזים( מין לפי הבתרים, של המשך לימודי :7 לוח
נשים גברים הכול סך

(n=15) (n=36) (n=51)
100 100 100 הכול סך

60 44 49 המשך בלימודי השתלבו לא
7 14 12 הפסיקו אך המשך, לימודי התחילו

13 31 25 *לומדים ועדיין המשך לימודי התחילו
20 11 14 המשך לימודי וסיימו התחילו

פרויקט(. כתיבת )כגון המשך בלימודי החובות כל את השלימו שטרם בוגרים כולל "
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 לפרנס צורך ציינו (52%) מחציתם לכך. הסיבות על נשאלו (,n=25) לימודיהם את המשיכו שלא הבוגרים,
 צורך ־ 12% ומשפחתיות, אישיות בעיות - (32%) שליש הלימודים, במימון קושי - 44% ;המשפחה את

 אי-קבלה :שהוזכרו הנוספות הסיבות הקודם. לתואר החובות כל אי-סיום - 8%ו- בבית, בילדים בטיפול
 וחוסר הקבע בצבא שירות העבודה, מקום על לוותר חשש מהבית, הלימודים מקום ריחוק הרצוי, לחוג
 מסיבות התאפשר לא זה דבר אולם, ללמוד, להמשיך מעוניינים היו הבוגרים רוב לימודים. בהמשך עניין

שונות.

הלימודים מוסד לפי המגרים, של תמשך לימודי :8 לוח
באחוזים מוחלטים במספרים המוסד

100 *26 המל סך
50 13 הכול סך ־ אוניברסיטאות
14 4 בר-אילן אוניברסיטת

8 2 בירושלים העברית האוניברסיטה
8 2 חיפה אוניברסיטת
8 2 תל-אביב אוניברסיטת
8 2 הפתוחה האוניברסיטה
4 1 בן־גוריון אוניברסיטת

50 13 הכול סך - מכללות
8 2 ברל בית
7 2 IBM מכללת

7 2 אחווה מכללת
4 1 ירושלים הדסה, מכללת
4 1 ירושלים ליפשיץ, מכללת
4 1 שבות אלון הרצוג, מכון
4 1 אורנים מכללת
4 1 חינוכית למנהיגות בי״ס
4 1 שבע באר לטביה, מכללת של שלוחה
4 1 באר־שבע טכנולוגית, מכללה

סיומם. לפני ההמשך לימודי את שהפסיקו 6 כולל *

 (61%) מהם שלישים כשני .5לכך סיבות על נשאלו (,n=24) לימודיהם את להמשיך שהחליטו הבוגרים, גם

 ־ 13% כסף, יותר להרוויח רצון - 22% בעבודה, להתקדם רצון ־ זהה ושיעור וללמוד״ ״לדעת רצון ציינו
 העדה בקרב לעבוד אפשרות - 9% הנוכחי, העבודה במקום עניין חוסר - זהה ואחוז בהוראה, לעסוק רצון

 הייתה שזו ציינו 4% ועוד כלשהי, עבודה למצוא סיכוי להגדיל כדי מקצוע לשנות רצון ־ 9% האתיופית,
6עבודתם. ממקום הדרישה

.1994 שנת לפני נשרו כי נשאלו, לא ההמשך לימודי את שהפסיקו בוגרים שני5
אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים6

9



 ארבעה לימודיהם. את לסיים מתכוונים לומדים, שעדיין עשר השלושה מבין (,85%) בוגרים עשר אחד
 אחד כלכליות, מסיבות ללמוד להמשיך יכלו לא והפסיקו, המשך לימודי שהתחילו השישה מבין בוגרים

 מאלה כשליש בוגרים, 10 רק לצה״ל. גיוס בגלל הלימודים את עזב ־ ואחד הלימודים, בעומס עמד לא
הראשונים. לימודיהם לתחום זהה לימודים תחום לומדים או למדו בלימודים, שהמשיכו

ותואר תחוס לפי הבוגדים, של המשך לימודי :9 לוח
מוחלטים( )מספרים תואר לפי מהם הכול סך

בוגר
מורה *אוני מוסמך במספרים

אחר הנדסאי מוסמך (B.A.) (M.A.) באחוזים מוחלטים הלימודים תחום
1 2 2 12 9 100 26 הכול סך
1 — 2 3 2 31 8 חינוך/הוראה

— — ־־ 1 2 12 3 המדינה מדעי / יחב״ל
— — — 2 1 12 3 חשבונאות / כלכלה

— 1 1 7 2 פרה-רפואיים מקצועות
— 2 — 7 2 מחשבים

— — — — 2 7 2 סוציאלית עבודה
1 — — 4 1 דפוס

— — 1 4 1 אזרחית הנדסה
— 1 — — — 4 1 כימיה
— — — 1 — 4 1 תקשורת
— — ־־ 1 — 4 1 ישראל ארץ לימודי
— — — 1 — 4 1 ותלמוד תנ״ך לימודי

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים7

מהנדס. כולל *

הרצוי במסלול ולימודים הלימודים מסלול לבחירת סיבות 4.3
 שלושה הלימודים. חוג/מקצוע לבחירת הסיבות על המרואיינים נשאלו ,1994 בשנת הראשון, בריאיון
 המשך שזה דיווחו 13% מהמקצוע, היטב להתפרנס אפשרות - 20% בתחום, עניין ציינו (76%) רבעים

 לעבוד אפשרות - 9% חברים, המלצת ציינו 9% לישראל(, מחוץ ללימודים )הכוונה הקודמים ללימודיהם
 הלימודים :שצוינו נוספות סיבות זה. לחוג רק התקבלו שהם דיווחו 9% ועוד האתיופית, העדה בקרב
(.10 )לוח 7ועוד (2%) בחוג לומדים חברים יחסית, קלים בחוג

 כפי ההמשך. לימודי תחום לבחירת הסיבות על ללמוד, שהמשיכו הבוגרים נשאלו הנוכחי במחקר גם
 התעניינות היא הלימודים תחום לבחירת העיקרית הסיבה ההמשך לימודי לגבי גם ,10 מלוח שעולה

 קידום למשל, לעבודה, קשר החוג לבחירת כסיבה ציינו ללמוד מהממשיכים שליש ועוד, זאת בתחום.
בעבודה.
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)באחוזים(* הבוגרים ע״י
ההמשך ובלימודי הראשונים והאקדמיים העל״תיכוניים הלימודים מקצוע/חוג לבחירת סיבות :10 לוח

 המשך לימודי
(24=n)**״*

 ראשונים לימודים
ז(1=46) הסיבות

63 76 אותי מעניין הנושא
4 20 היטב ממנו להתפרנס שניתן מקצוע זהו
4 9 זה לחוג רק אותי קיבלו
0 2 יחסית קלים בחוג הלימודים
0 2 בחוג לומדים שהכרתי חברים
0 9 החוג על לי המליצו חברים

“*17 **13 קודמים ללימודים המשך זהו
4 0 זה במקצוע הוראה ללמוד רצון
8 0 מקצועיים לימודים ללמוד רצון

33 0 בעבודה אותי לקדם שלי/יכול לעבודה קשור
17 9 האתיופית העדה בקרב לעבוד אפשרות

8 11 אחר

 תארים אוניברסיטאות(; בוגרי )בעיקר ומוסמך מהנדס בוגר, - אקדמיים תארים בדוח: והלאה מכאן8
המכללות(. בוגרי )בעיקר וכדומה מוסמכת אחות מוסמך, מורה הנדסאי, טכנאי, :לא-אקדמיים

 בלימודים לימוד( תחומי )לפי בפועל שלמדו ממה אחר חוג/מקצוע ללמוד מעדיפים שהיו הבוגרים התפלגות9
א. בנספח מוצגת (1999 בשנת לאחור מבט )לפי ראשונים ואקדמיים על-תיכוניים

 )לפי בפועל למדו/לומדים שהם ממה אחר בחוג/מקצוע המשך לימודי ללמוד רוצים שהיו הבוגרים התפלגות10
ב. בנספח מובאת לימוד( תחומי

 אחת. מתשובה יותר על לענות היה שאפשר כיוון ,100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
באתיופיה. ללימודים הכוונה **

בישראל. ראשוניים ללימודים הכוונה ***
.1994 שנת עד המשך מלימודי שנשרו בוגרים שני נשאלו לא ****

 פחות בחיוב. ענו הבוגרים רוב 1994 בשנת ללמוד?״ שרצית החוגים / המקצוע את למדת ״האם לשאלה
 מבעלי 41%- האקדמי התואר מבעלי 16%) אחר חוג/מקצוע ללמוד רוצים שהיו אמרו (28%) משליש
 לאחור בראייה ולפיה שונה, תמונה מצטיירת המעקב מחקר מממצאי אולם 8הלא-אקדמי(. התואר
 תואר בעלי מבין 52%) אחר חוג/מקצוע ללמוד מעדיפים שהיו הבוגרים ענו (57%) ממחצית למעלה
 אחוז כללי. באופן ללמוד החלטה על חוזרים היו כולם כי אף לא-אקדמי(, תואר בעלי מבין 64%ו- אקדמי

 )לוח ; (43%) הנשים לעומת (64%) הגברים בקרב יותר גבוה תחום אותו ללמוד בוחרים היו שלא הבוגרים
11.)9

 ללמוד מעוניינים היו כי דיווחו המשך בלימודי שהשתלבו הבוגרים 26 מקרב (62%) עשר שישה
10אחר. בחוג/מקצוע
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 התואר וסוג מין לפי בפועל, למדו שהם ממה אחר בחוג/מקצוע ללמוד שרצו הבוגרים שיעור :11 לוח
)באחוזים( שקיבלו

התואר סוג מיו
אקדמי לאהכול סך אקדמי נשים גברים

(n22־) (n=25) (n=14) (11=33) (n=47) *ראשונים: ואקדמיים על-תיכוניים לימודים

41 **16 29 27 28 הראשונים( הלימודים )בזמן 1994

64 52 43 **64 57 לאחור( )מבט 1999

(n=13) (n=13) (n=6) (n=20) (n26־) ואקדמיים על־תיכוניים המשך לימודי
62 62 83 **55 62 (1999 ריאיון )לפי

הראיונות. בשני שהשתתפו אנשים רק *
p<0.05 **

והאקדמי׳□ העל-תיכונים הלימודים בזמן העיקריים והקשיים סיוע קבלת 4,4
 כלכלי סיוע סוגי מגוון הבוגרים רוב קיבלו הראשונים והאקדמיים העל-תיכוניים הלימודים במהלך
 חלק או כל )במשך בלימודים עזרה גם ־ ומחציתם בדיור( עזרה קיום, מלגות לימוד, שכר )מימון

 משמעותי. באופן הצטמצם הסוגים מכל הסיוע מקבלי שיעור ההמשך לימודי בזמן אולם, מהתקופה(.
 בזמן 80% )לעומת הלימודים תקופת כל במשך קיום מלגת קיבלו ללמוד מהממשיכים שליש רק לדוגמה,

(.12 )לוח ;הראשונים( הלימודים

 ההמשך ולימודי הראשונים והאקדמיים העל־תיכוניים הלימודים במהלך סיוע קבלת :12 לוח
)באחוזים( 

(n=26) המשך לימודי (n=51) ראשונים לימודים הסיוע סוג
100 100 לימוד שכר מימון

39 96 התקופה כל במשך
42 4 מהתקופה חלק במשך
19 — לא בכלל

100 100 קיום מחיה/מלגת דמי
34 80 התקופה כל במשך

8 6 מהתקופה חלק במשך
58 14 לא בכלל

100 100 במעונות( לגור זכאות )כולל בדיור עזרה
15 76 התקופה כל במשך

4 2 מהתקופה חלק במשך
81 22 לא בכלל

100 100 עזר שיעורי כגון בלימודים, עזרה
8 12 התקופה כל במשך

11 41 מהתקופה חלק במשך
81 47 לא בכלל
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 בזמן העיקריים קשייהם על גם נשאלו ואקדמיים על־תיכוניים במוסדות ללמוד שהמשיכו הבוגרים
 קשיים (,38%) בלימודים עומס (,58%) הכלכליים הם 13 בלוח שעולים הבולטים הקשיים לימודיהם.

ובדידות. חברתיים קשיים כלל צוינו לא בארץ. הרב הוותק למרות - (190/0) העברית בשפה

(*n=26) הבוגרים של ההמשך לימודי במהלך העיקריים הקשיים :13 לוח
קושי בכל הנתקלים אחוז מוחלטים מספרי□ הקשיים

58 15 כלכליים קשיים
הרבה לימוד, שעות )הרבה בלימודים עומס

38 10 בית( שיעורי
19 5 וכר( כתיבה )קריאה, העברית בשפה קשיים

8 2 הקורס בדרישות לעמוד קושי
8 2 מהמשפחה ריחוק
4 1 באנגלית קריאה חומר בהבנת קושי
4 1 בכתב עבודות להגיש קושי
4 1 מגורים מקום במציאת קושי
4 1 אחרים קשיים
4 1 קושי כל נמצא לא

אחד. מקושי יותר לציין היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם והאחוזים 26ל־ מסתכמים אינם המספרים *

מקצועית להכשרה קורסים 4.5
 בקורס הראשונים, והאקדמיים העל-תיכוניים לימודיהם סיום מאז למדו (82%) בוגרים ושניים ארבעים

 רק בקורס למדו (24%) 12 מהם אקדמית(. או על-תיכונית במסגרת )שלא מקצועית להכשרה כלשהו
 באופן רק - (27%) - 14ו- עצמאי, באופן וגם העבודה מקום מטעם גם - (31%) 16 העבודה, מקום מטעם

קורס. באף למדו לא (18%) הבוגרים תשעת יתר עצמאי.

התואר סוג_________ ________מין
_________)באחוזים(* שקיבלו התואר וסוג מין לפי מקצועית, להכשרה בקורסים הבוגרים לימודי :14 לוח

אקדמי לא
(n=24)

אקדמי
(n=27)

נשים
(n=15)

גברים
(n=36)

הכול סך
(n=51)

100 100 100 100 100 הכול סך
83 82 80 83 82 אחד( )לפחות כלשהו בקורס למדו

מהם;
21 26 7 30 24 העבודה מקום מטעם רק
21 41 40 28 31 ** עצמאי באופן וגם העבודה מקום מטעם גם
41 15 33 25 27 ** עצמאי באופן רק
17 18 20 17 18 קורס באף למדו לא

הראשונים. והאקדמיים העל־תיכוניים הלימודים סיום לאחד הבוגרים למדו שבהם לקורסים הכוונה *
מטעם לא אך כלשהו(, גורם במימון וגם פרטיים, )גם ביוזמתו למד שהבוגר לקורסים כוונה ־ עצמאי באופן **

העבודה. מקום
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 אך (,14 )לוח שקיבלו התואר וסוג מין לפי כלשהו, בקורס שלמדו הבוגרים בשיעור הבדלים נמצאו לא
 מטעם בקורסים יותר למדו האקדמי התואר ובעלי הגברים :שנלמדו הקורסים בסוגי הבדלים נמצאו
עצמאי. באופן יותר למדו הלא-אקדמי התואר ובעלי והנשים העבודה, מקום

 חינוכיים־פסיכולוגיים בנושאים הם ביותר הנפוצים מאוד. מגוונים מקצועית להכשרה הקורסים
(.15 )לוח ;עצמאי( באופן וגם העבודה מקום מטעם שנלמדו בקורסים )גם ותכנות ומחשבים

הקורסים( מגל )באחוזים מקורס סוג לפי גרים;1הב שלמדו מקצועית להכשרה הקורסים גישאי :15 לוח

עצמאי באופן
(n=29)

 מקום מטעם
העבודה

(n=28)
הכול סך

(n=42) הבוגרים מספר
100 100 100 הקורסים כל סך

מהם:
30 23 26 הרך( לגיל ומטפלות גננות )כולל וכו׳ פסיכולוגיה חינוך,
18 19 18 תכנות / מחשבים

בעיסוק, ריפוי לבורנטית, )אחות, פרה-רפואיים מקצועות
6 6 6 וכר( שיניים טכנאי
6 6 6 בנקאות / חשבונאות / כלכלה
6 6 6 אלקטרוניקה / חשמל
0 11 6 המשטרה / הצבא מטעם שונים קורסים
6 4 5 סעד פקיד / סוציאלית עבודה
8 2 5 קבוצתי ייעוץ / קבוצות הנחיית
0 8 4 רנטגן( טכנאי ,CT )אולטראסאונד, רפואי מכשור
6 0 3 קול( פיתוח ציור, )משחק, אמנות
0 4 2 מכונות בטיחות / מכונאות
4 0 2 דפוס
0 4 2 כבישים סלילת / בנייה
0 4 2 ארגוני ייעוץ / ניהול
4 0 2 סטטיסטיקה / מתמטיקה
4 0 2 אנגלית
2 3 3 אחר

ג׳. נספח ראה הקורס ונושא סוג לפי הבוגרים להתפלגות

 ורק שנה, חצי עד מחודשיים - (36%) כשליש ימים, חודש עד נמשכו (47%) שנלמדו מהקורסים כמחצית
אלה מאשר יותר קצרים העבודה מקום מטעם שנלמדו הקורסים כלל, בדרך יותר. או שנה נמשכו -17%
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 הכול בסך נמשכו העבודה מקום מטעם שנלמדו מהקורסים (59%) שלישים כשני :עצמאי באופן שנלמדו
 וקורסים עצמאי, באופן שנלמדו מהקורסים 18% רק לעומת לא-רציפים(, קורסים )כולל פחות או חודש

(.16 )לוח בהתאמה 46%ו- 6% - ויותר אחת שנה שנמשכו

הקורסים( מכל )כאחוזים הקורס סוג לפי הבוגרים, שלמדו מקצועית להכשרה הקורסים משך :16 לוה
עצמאי באופן העבודה מטעם הכול סך

(n=12)** =״(27) =״(31) *הבוגרים מספר
100 100 100 הקורסים כל סך

0 17 12 ***מחודש פחות
18 42 35 אחד חודש
18 14 15 חודשיים

9 11 11 חודשים 3
9 10 10 חודשים 6־4
0 0 0 חודשים 11־7

32 0 9 אחת שנה
9 4 5 וחצי שנה
5 2 3 ויותר שנתיים

 היה יכול אחד שבוגר כיוון ,31ל־ מסתכם אינו עצמאי ובאופן העבודה מטעם קורסים שלמדו הבוגרים מספר
עצמאי. באופן וגם העבודה מטעם גם ללמוד

 שלמדו 29 מתוך בוגרים 12 לגבי רק מידע )יש מלא אינו עצמאי באופן שנלמדו הקורסים משך על המידע **
אלה(. בקורסים

 בחודשים חושב חודש(, בכל ימים כמה )כלומר, ברציפות לא שהתקיימו העבודה, מקום מטעם הקורסים משך ***
לימוד(. ימי 22 יש מלא חודש שבכל )בהנחה מלאים

תעסוקה .5
 מצב תמונת עולה בתעסוקה אתיופיה יוצאי קליטת בנושא האחרונות בשנים שנערכו שונים ממחקרים

 ואחרים, נועם ; 1994 )ליפשיץ, היהודית הישראלית האוכלוסייה כלל על שמצטיירת מזו יותר שלילית
 עולים בקרב האבטלה שיעורי כי עולה ליפשיץ של ממחקרה לדוגמה, כך, ועוד(. 1998 ליפשיץ, ; 1997

 במדינת היהודית האוכלוסייה בקרב מאשר יותר גבוהים היו 1992 שנת בסוף אתיופיה יוצאי צעירים
 שלישים משני למעלה כאשר בהתאמה; 15%ל- בהשוואה ,35־19 בני בקרב 24% על ועמדו ישראל,

 חיזוק (.34%) מקצועיים לא כעובדים או (36%) בתעשייה מקצועיים כעובדים משולבים היו מהמועסקים
 קריית נתניה, )יבנה, יישובים בחמישה שנערך (,1997) ועמיתיה נועם של במחקר עולה זו למגמה נוסף

 מלאכי בקריית 58%ל־ 44־35 גילאי העובדים הגברים שיעור הגיע אלה ביישובים אשדוד(. רמלה, מלאכי,
גילים. באותם היהודים הגברים כלל בקרב 93%ל- בהשוואה באשדוד, 84%ול־

 יוצאי נוער בני על במחקר יותר. עוד שלילית המצב תמונת יותר המבוגרות העולים קבוצות בקרב
 ההורים ומרבית עובדות, מהאימהות 10%ו- עובדים הנוער בני מאבות 32% רק כי נמצא אתיופיה
 מהאבות שלישים משני למעלה - במיוחד נמוך מקצועי סטטוס בעלי יד במשלחי מועסקים העובדים

 (.1998 )ליפשיץ, מקצועיים בלתי כפועלים מועסקים המועסקות מהאימהות רבעים וכשלושה המועסקים
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 קבוצת - וייחודית מצומצמת מאוד לקבוצה מתייחס הנוכחי המחקר אתיופיה, עולי לכלל בניגוד
 ניתן בישראל. ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות לימודיהם את וסיימו בהצלחה התמודדו אשר הבוגרים,

 העבודה בשוק יותר חיובי באופן תשתלב אתיופיה, עולי לכלל בהשוואה זו, שקבוצה כן, אם לצפות,
הישראלי.

 עיקריים, בנושאים התמקדות תוך בתעסוקה, הבוגרים השתלבות נושא את בהרחבה בוחן זה מחקר
 בתעסוקה. ניידים הם והאם לימודיהם לתחום התאמתם מידת יד; משלחי תעסוקה; שיעורי כגון:

 סיכויי את מעריכים הם כיצד ;בתעסוקה שונים ממרכיבים רצונם שביעות מידת את בדקנו לכך בנוסף
ועוד. בעבודה שלהם ההתקדמות

היד ומשלחי תעסוקה שיעורי 5.1
 (56%) ממחציתם יותר הראשונים. והאקדמיים העל-תיכוניים הלימודים סיום מאז עבדו הבוגרים כל

 12% ,11חודשים 6 על עולה שאינו זמן פרק לאחר - (24%) רבע הלימודים, סיום לאחר מיד לעבוד התחילו
שנים. שנתיים־שלוש לאחר ־ 8% והשאר שנה, עד חודשים 9מ- -

חודשים. 9 עד שנה מחצי הפסקה של מקרים היו לא11

 סיום שבין בזמן בעיקר עשו, מה נשאלו (,n=22) הלימודים סיום לאחר מיד לעבוד התחילו שלא הבוגרים
 למדו ־ 23% פעיל, באופן עבודה חיפשו ־ זהה אחוז בצה״ל, שירתו 27% העבודה. לתחילת הלימודים

 לביקור נסעו - 9% על-תיכוני/אקדמי(, במוסד המשך וללימודי מקצועיים בקורסים ללימודים )הכוונה
בחופש. היו - 4%ו- בילדים טיפלו - 5% לידה, בחופשת היו ־ 5% לאתיופיה,

)באחוזים( מין לסי ?1999ו- 1994 בשגיס הבוגרים של היד ומשלחי תעסוקה :17 לוח
(n=15) נשים

-ן״•־* /
(n=36) גברים (n=51) הכול סך

1999 1994 1999 1994 1999 1994
100 80 89 86 92 84 המועסקים שיעור
100 100 100 100 100 100 הכול סך - המועסקים

יד: משלח לפי מהם
33 25 44 29 40 28 ומדעיים אקדמיים
53 58 22 36 32 42 וטכניים חופשיים

7 0 16 13 13 9 מנהלים
7 17 6 3 6 7 פקידים
0 0 12 16 9 12 ובנייה בתעשייה מקצועיים פועלים
0 0 0 3 0 2 מקצועיים בלתי

 בניידות עלייה מגמת מסתמנת המחקרים, נערכו שבהן הזמן נקודות שתי בין ,17 מלוח שעולה כפי
 28% רק (.18 )לוח ולא-אקדמי אקדמי תואר בעלי בקרב והן והנשים הגברים בקרב הן התעסוקתית,

 ועוד, זאת .1999 בשנת 40%ל־ עלה ושיעורם ומדעיים, אקדמיים במקצועות 1994 בשנת עסקו מהבוגרים
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בשנת 9%ל־ 1994 בשנת 14%מ־ ירד מקצועיים ובלתי מקצועיים כפועלים המועסקים הבוגרים שיעור
12.1999

)באחוזים( שקיבלו התואר סוג לפי ,1999-11994 בשנים הבוגרים של היד ומשלחי תעסוקה :18 ליה
(n=24) לא־אקדמי (n=27) אקדמי

1999 1994 1999 1994
92 96 93 74 המועסקים שיעור

100 100 100 100 הכול סן - מועסקים
יד: משלח לפי מהם

14 4 *64 *55 ומדעיים אקדמיים
54 61 12 20 וטכניים חופשיים

0 0 24 20 מנהלים
14 9 0 5 פקידים
18 22 0 0 ובנייה בתעשייה מקצועיים פועלים

0 4 0 0 מקצועיים בלתי
p<0.01 *

 בארץ, תיכון שסיימו אלה לבין באתיופיה תיכון שסיימו אלה בין המועסקים בשיעור הבדלים נמצאו לא
 באתיופיה תיכון שסיימו מי בקרב לדוגמה, (,P<0.05) היד משלח לפי משמעותיים הבדלים נמצאו אך

.21% רק - בארץ תיכון שסיימו אלה בקרב ואילו אקדמיים, יד במשלחי עובדים (54%) כמחצית

מוחלטים( )מספרים 1999־1994 בשנים הבוגרים של היד ובמשלח בתעסוקה שינויים :19 לוח
1999

הריאיון( )בזמן *1997 *1996 *1995 *1994 יד תעסוקה/משלח
S1 51 51 51 51 הכול סך
47 49 46 45 43 הכול סך - מועסקים

יד: משלח לפי מהם
19 18 17 16 12 ומדעיים אקדמיים
15 14 14 15 18 וטכניים חופשיים

6 7 7 5 4 מנהלים
3 4 3 3 3 פקידים
4 6 5 5 5 ובניה בתעשייה מקצועיים פועלים
0 0 0 1 1 מקצועיים בלתי
4 2 5 6 8 מועסקים לא

השנה בסוף *

 המועסקים שמספר עולה (,19 )לוח בודדות שנים לפי הבוגרים, של התעסוקתי המצב בין מהשוואה גם
 עלה לשנה משנה כן, כמו עבודתם. את עזבו בוגרים שני שבה האחרונה, לשנה פרט מתמדת, בעלייה היה

ומדעיים. אקדמיים במקצועות המועסקים מספר גם

 השכלתם. את ההולמים במקצועות מועסקים להתראיין, שסירבו הבוגרים רוב כי לציין חשוב זה בהקשר
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 מוצגת זה בלוח .20 בלוח מוצגת בתעסוקה הבוגרים של התעסוקתית ניידותם לבחינת נוספת דרך
 בשנים למעשה זה, מלוח שעולה כפי יד. משלח סוג בכל 1999־1994 בשנים התעסוקתית הניידות

 מקום עזיבת של מקרים ארבעה )להוציא מטה כלפי תעסוקתית מוביליות של מקרים היו לא 1999־1994
העבודה(.

מוחלטים( )מספדים 1999*1994 בשגים חבוגדים של תעסוקתית מוביליות :20 לוח
1999 בשנת יד משלח / תעסוקה

 סך
הכול

 יד תעסוקה/משלח
1994 בשנת

 לא
מועסקים

 פועלים
מקצועיים פקידים מנהלים

 חופשיים
וטכניים

 מדעיים
ואקדמיים

4 4 3 6 15 19 51 הכול סך
יד: משלח לפי מהם

1 — — 1 — 10 12 ומדעיים אקדמיים
2 — — 1 12 3 18 וטכניים חופשיים

— — — 2 — 2 4 מנהלים
— — 2 — — 1 3 פקידים
— 3 1 — 1 — S מקצועיים פועלים
— — — — 1 — 1 מקצועיים בלתי
1 1 — 2 1 3 8 מועסקים לא

 מועסקים ־ (11%) 5 למדו, שבהם במקצועות מועסקים (76%) בוגרים 36 העובדים הבוגרים כלל מבין
 ועוד חשמלאי(, בתור חשמל הנדסאי )לדוגמה השכלתם לעומת יותר זוטרים בתפקידים אך תחום, באותו

שכירים. הם לאחד( )פרט הבוגרים כל כמעט למדו. שהם ממה לחלוטין אחר בתחום מועסקים - (13%) 6

 עבדו 17% - המועסקים הבוגרים מבין ,1999 בשנת הבוגרים משולבים שבו הכלכלי הענף מבחינת
 בתעשייה - זהים אחוזים בחינוך, ־ 13% הבריאות, במערכת -15% ומשטרה, צבא ממשלתי, במינהל

 - 4% בבנייה, - 6% למיניהן(, עמותות )כגון וקהילתיים ציבוריים בארגונים -11% המקומי, ובמינהל
 תרבות בשירותי - 2% ועוד וביטוח בבנקים - 2% ומחקר, למדע במוסדות - זהה ואחוז בתקשורת,

ובידור.

והיעדרויות העבודה תקופת העבודה, שעות 5.2
 שבועיות שעות 40) מלאה משרה של שעות בהיקף הנוכחי, הריאיון בעת עבדו (77%) הבוגרים רוב

(.21 )לוח ומעלה(;

 שעות במספר העלייה מאוד בולטת זאת, עם .1994 בשנת שהצטיירה לתמונה דומה זו מצב תמונת
 7 לעומת בשבוע ויותר שעות 40 עבדו (73%) 11 הבוגרות הנשים 15 בין 1999 בשנת :הנשים בקרב העבודה

.1994 בשנת (58%) בלבד נשים
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)באחוזים( מין לפי ,1?99ו- 1994 בשגים - הבוגרים של העבודות( )בכל שבועיות עבודה שעות :21 לוח
נשים גברי□ הכול סך

1999בשבוע העבודה שעות 1994 1999 1994 1999 1994
15 12 32 31 47 43 *n

100 100 100 100 100 100 הכול סך

20 34 9 10 13 16 29 עד
7 8 13 6 10 7 30־39

46 50 47 58 47 56 40-49
27 8 31 26 30 21 50+

המועדים. שני בין המועסקים במספר שינוי ע״י מוסבר ב־ת שינוי *

 היא שעבודתם השיבו (64%) שלישים שני קבועה. או זמנית עבודתם האם נשאלו המועסקים הבוגרים
 )מהם מוגבלת לתקופה היא שעבודתם ציינו (15%) בוגרים 7 רק ידעו. לא 21% ועוד זמן״ הגבלת ״ללא
 על נשאלו הם עוד שנים(. 5 ־ אחד ועוד שנתיים, - אחד אחת, שנה - ארבעה חודשים, שלושה - אחד

 הבוגרים רוב לכך. הסיבות ועל חופש( או מחלה בגלל )שלא לראיון שקדם בחודש מהעבודה היעדרויות
 בין ימים. 10 במשך - (2%) אחד ובוגר אחד יום נעדרו - (13%) שישה מעבודתם, יום אף נעדרו לא (85%)

 בשל שניים עוד אבלים, לניחום נסיעה בשל נעדרו כי שניים ציינו מעבודתם, שנעדרו הבוגרים שבעת
בעבודה. קשיים ציין אחד ועוד לימודים, בשל ־ אחד משפחה, לקרובי עזרה בשל - אחד שביתות,

מהעבודה הרצון שביעות 5.3
 1994 בשנת 68%מ- ניכרת: עלייה חלה יחסית גבוהה הייתה מעבודתם רצונם ששביעות הבוגרים בשיעור

 כיום, מעבודתן מאוד" "מרוצות מהן 60% - הנשים בקרב במיוחד בולטת זו עלייה .1999 בשנת 83%ל-
.1994ב־ בלבד 42%ל־ בהשוואה

שקיבלו התואר וסוג מין לפי ,1999 בשגת מהעבודה  הבוגרים של הכללית הרצון שביעות :22 לוח
)באחוזים(

התואר סוג מיו
אקדמי לא אקדמי נשים גברים הכול סך

=״(22) =״(25) =״(15) =״(32) =״(47) הכול סך
100 100 100 100 100

41 48 60 38 45 מאוד מרוצה
32 44 27 44 38 מרוצה
18 4 13 9 11 מרוצה כל־כך לא

9 4 0 9 6 כלל מרוצה לא

 1994 בשנת לא-אקדמי: תואר בעלי בקרב נמצא מהעבודה הרצון שביעות בנושא משמעותי שיפור
 תואר בעלי בקרב הרצון שביעות זאת, לעומת רבע. רק - וכיום מעבודתם רצון שבעי היו לא מחציתם
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 התעסוקתית הניידות לעיל, שנזכר כפי בקרבם, שדווקא למרות (,23 )לוח השתנתה לא כמעט אקדמי
יותר. גבוהה הייתה

שקיבלו התואר סוג לפי ,1999ו- 1994 בשנים הבוגרים של מהעבודה הכללית הרצון שביעות :23 לוה
)באחוזים(

לא-אקדמי אקדמי הכול סך
1999 1994 1999 1994 1999 1994

22 23 25 18 47 41 מ•
100 100 100 100 100 100 הכול סך

41 30 48 50 45 39 מאוד מרוצה
32 22 44 39 38 29 מרוצה
18 44 4 11 11 29 מרוצה כל-כך לא
9 4 4 0 6 3 כלל מרוצה לא

המועדים. שני בין המועסקים במספר שינוי ע״י מוסבר ב-ח שינוי *

ישראל(. או )אתיופיה התיכון ביה״ס סיום ארץ לפי מהעבודה הרצון בשביעות הבדלים נמצאו לא

 הביעו הבוגרים רוב זה. בנושא ספציפיים היבטים מגוון נבחנו מהעבודה, הכללית הרצון לשביעות בנוסף
 ויחס אחרים עובדים עם הקשר כגון עבודתם, במקום הבין־אישיים מההיבטים גבוהה רצון שביעות

 להם הניתנת והאחריות העצמאות ממידת רצון שביעות הביעו רובם ועוד, זאת כלפיהם. הממונים
 רצון שביעות הובעה העבודה ומשעות הנלווים מהתנאים השכר, מרמת זאת, לעומת עבודתם. במקום
(.24 )לוח יותר נמוכה

 טכניים חופשיים, אקדמיים, יד במשלחי העובדים בקרב נמצאה מהעבודה יותר גבוהה רצון שביעות
 גבוה זה שיעור (.P<0.05) מאוד״ ״מרוצים 50% מתוכם מעבודתם, רצון שבעי מהם 90% וניהוליים:

 78% שבקרבם היד, משלחי באותם המועסקים ,44 גיל עד לשעבר מברית-המועצות עולים לעומת יותר
פורסם( לא ־ 1995 ועמיתיו, )ליטוויק. מאוד״. ״מרוצים 17% רק ומהם מעבודתם רצון שבעי

 בינונית במידה או (59%) רבה במידה משתמשים הם בעבודתם כי דיווחו (78%) הבוגרים רוב ועוד, זאת
 הם כי דיווחו יותר עוד גבוהים ושיעורים ואקדמיים, העל-תיכוניים בלימודיהם שלמדו במה - (19%)

נוספים. בקורסים בלימודיהם משתמשים
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)באחוזים( בעבודתם ספציפיים חיבטים הבוגרים מערכת :24 לוח
לא בכלל מועטה במידה בינונית במידה רבה במידה בעבודה נבחרים היבטים

6 7 21 66 מעניינת העבודה
9 6 81 4 טובה המשכורת
2 0 11 87 אחרים עובדים עם טוב קשר
2 7 13 78 *ממונים / מנהלים עם טוב קשר
0 2 19 79 בכבוד מתייחסים
7 19 23 51 נוחות עבודה שעות

17 11 19 53 לפיטורין( חשש )ללא "בטוחה" עבודה
6 2 49 43 נוח העבודה מיקום

ללמוד, )אפשרות טובים נלווים תנאים
17 15 40 28 סוציאליים( תנאים
4 2 24 70 הסמכות ממידת מרוצה
2 0 17 81 העצמאות ממידת מרוצה
0 4 15 81 האחריות ממידת מרוצה

שלמד: במח בעבודה משתמש
11 11 19 59 ואקדמיים על-תיכוניים בלימודים א(

8 3 20 69 **נוספים בקורסים ב(
 בעצמו(. )מנהל 2% ־ רלוונטי״ ״לא תשובה כולל לא *

בקורס(. למדו )לא 17% ־ רלוונטי״ ״לא תשובה כולל לא **

בעבודה הקידום סיכויי הערכת 5.4
 מאוד". "טובים או כ״טובים" בעבודה שלהם הקידום סיכויי את העריכו (53%) מהבוגרים כמחצית

 )לוח אקדמי תואר בעלי לעומת לא-אקדמי תואר בעלי גם וכך הגברים, לעומת זה בנושא פסימיות הנשים
25.)

)באחוזים( שקיבלו מתואר וסוג מין לפי הנוכחית, בעבודה מקידום סיכויי את מבתרים מערבת :25 לוח
התואר סוג מיו

הכול סך
(n=47)

אקדמי לא
ז(1=22)

אקדמי
(n=25)

נשים
מ(=15)

גברים
(n=32)

100 100 100 100 100 הכול סך
9 **36 20 25 23 מאוד טובים

23 36 27 31 30 טובים
45 24 26 38 34 טובים כל-כך לא
23 4 27 6 13 כלל טובים לא

P<0.05 “

 מסוימת ירידה כ״טובים". שלהם הקידום סיכויי את העריכו (63%) מהבוגרים שלישים כשני 1994 בשנת
המקצועית. דרכם בתחילת נמצאו הבוגרים 1994 שבשנת בכך כנראה, מוסברת, הקידום סיכויי בהערכת
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 שלהם הניידות מאפשרויות חלק מיצו כלומר, שאפו. שאליו למעמד הגיעו כבר מהם ניכר חלק ועכשיו,
בעבודה.

 אופטימיים הנוכחי( במקום שנים 3מ־ פחות )שעובדים החדשים שהעובדים לעובדה קשור גם זה ממצא
 מאוד" כ״טובים לקידום סיכוייהם את מעריכים (68%) מהם שלישים כשני :קידום סיכויי בנושא יותר

 לציפיותיהם קשורה לכך הסיבה כי ייתכן (.p<0.05) הוותיקים מהעובדים בלבד 40% לעומת ״טובים״, או
 שכבר מאחר יותר, מוגבל שלהם ההתקדמות שאופק לכך או התממשו, שלא הוותיקים, העובדים של

הזמן. במשך התקדמו

 דעת חוות :סיבות בכמה זאת נימקו (n=25) טובים בעבודה שלהם הקידום שסיכויי שסברו הבוגרים
 רב ותק בעלי הם (,16%) בלימודים המשיכו (,16%) גבוהה עצמית הערכה (,44%) טובה עליהם הממונים

 הבוגרים מפלגתית. תמיכה בשל 4%ו־ (8%) עבודתם במקום עובדים לתחלופת סיכוי יש (,8%) בעבודה
 עיכוב (,32%) קשה ותחרות תקנים חוסר בעיקר ציינו (,n=22) גדולים אינם לקידום סיכוייהם כי שסברו

 העדר (,18%) פרויקט סיום כגון אובייקטיביים, גורמים (,23%) לימודים אי-המשך עקב בקידום,
 ע״י אלא עצמו, המעסיק ידי על לא העסקה (,9%) הממונים של נמוכה הערכה (,14%) קשריס/פרוטקציה

(.5%) עדתית ואפליה (5%) במקום חדש עובד (,9%) אדם כוח חברת

 זקוקים הם כי המדווחים שיעור עבודתם. במקום להתקדם כדי זקוקים, הם עזרה לאיזו נשאלו הבוגרים
(.26 )לוח השתנו הדרושים העזרה סוגי גם .1999 בשנת 57%ל- 1994 בשנת 49%מ- עלה כלשהי לעזרה

 1999-1 1994 בשנים עבודתם, במקום ולהתקדם להצליח כדי לה זקוקים שהבוגרים העזרה :26 לוח
)באחוזים("

1999 1994
(n=47״״) (n=41)
57 49 העובדים( כל )מסך כלשהי לעזרה הזקוקים שיעור

:ל״ זקוקים מהם
15 29 במקצוע נוספים והתמחות לימודים
11 0 כלליים לימודים
4 0 מחשב לימודי
0 2 עברית לימודי
0 5 אנגלית לימודי

15 15 אישי ייעוץ
4 0 מלווה או חונך ע״י הדרכה
2 0 העבודה בשעות לילדים סידור

15 12 *** **המתפנות המשרות על מידע
0 5 באפליה מאבק

15 0 שכר( העלאת עבודה, מקום )תקצוב כלכלית עזרה
6 0 פרוטקציה / קשרים
4 2 אחר

41 51 לעזרה זקוקים לא
2 0 יודעים לא

המועדים. שני בין המועסקים במספר שינוי ע״י מוסבר ב־ת שינוי **
בכלל. העבודה ובשוק הנוכחי העבודה במקום ***

 לסך מתייחסים האחוזים כל אחת. מתשובה יותר לבחור היה שאפשר כירון ,100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
העובדים. כל
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.בעבודה שוו>ון תחושת 5.5
 יוצאי שאינם העובדים לעומת שווה יחס מקבלים הם "תמיד" כי ציינו (72%) מהבוגרים רבעים כשלושה

 בעלי בקרב גם וכך (,78%) הגברים לעומת (57%) הנשים בקרב בהרבה נמוך זה שיעור אולם, אתיופיה,
(.27 )לוח אקדמי תואר בעלי בקרב אלה לעומת לא-אקדמי תואר

 יחס מקבלים "תמיד" שהם דיווחו מהם 84% :בעבודה יותר רב שוויון חשו בארץ תיכון שסיימו הבוגרים
 רק בארץ, תיכון שסיימו אלה בקרב זמן, באותו באתיופיה. תיכון שסיימו אלה בקרב 63% לעומת שווה,

 שסיימו אלה בקרב 22% )לעומת לא״ ״בכלל או רחוקות״ ״לעתים שווה יחס מקבלים שהם דיווחו 5%
(.P<0.05);באתיופיה( תיכון

 יותר גבוה זה שיעור גם מוצאם. בגלל בעבודה להם קשה" יותר ש״לא ציינו מהבוגרים 87% ועוד, זאת
 בעלי לעומת אקדמי תואר בעלי בקרב וגם בהתאמה(, 80% לעומת 91%) הנשים לעומת הגברים בקרב
 :נימקו מוצאם, בגלל יותר להם שקשה שענו הבוגרים, ששת בהתאמה(. 82% מול 92%) לא-אקדמי תואר

 שפה בעיות - אחד ועוד בעבודה, יכולתו את מעריכים שלא - אחד עדתית, אפליה בשל ־ מהם ארבעה
ומנטליות.

)באחוזים( שקיבלו התואר וסוג מין לפי אתיופיה,
יוצאי שאינם אחרים עובדים לעומת הנוכחית, בעבודה והקושי היחס את הבוגרים של הערכתם :27 לוח

התואר סוג מיו
אקדמי לאהכול סך אקדמי נשים גברים

=״(22) =״(24) =״(14) =״(32) (11=46) ן שווה יחס מקבל האם

64 79 57 78 72 תמיד
14 13 14 13 13 קרובות לעתים
18 8 22 9 13 רחוקות לעתים
4 0 7 0 2 לא פעם אף

=״(22) =״(25) =״(15) =״(32) =״(47) בעבודה קושי
18 8 20 9 13 יותר קשה
77 88 73 88 83 מידה באותה

5 4 7 3 4 יותר קל

העדה בני עם עבודה 5.6
 עובדים וכר(, אחיות מורים, סוציאלים, )עובדים שירותים כנותני שמועסקים הבוגרים, 25מ- כמחצית

ברור. לא הבוגרים 4 שאר ולגבי הכללית, האוכלוסייה עם עובדים -13 הבוגרים(, מכלל )רבע העדה בקרב

 רבעים משלושה יותר מקום. באותו נוספים אתיופיה יוצאי עם לעבוד מעדיפים הם האם נשאלו הבוגרים
 בחיוב, העונים מבין בשלילה. ־ (4%) 2ו- בחיוב, ענו (18%) 9 משנה״, לא ש״זה השיבו (78%) מהם

 שעמו חבר להם שיהיה ־ שניים ;עדתם מבני בייעוץ או בעזרה בגיבוי, בצורך עמדתם את חמישה הסבירו
 דואג שהוא ־ אחד ועוד האם, שפת ידיעת דורשת שהעבודה אמר אחד באמהרית; לשוחח אפשר
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 העדה בני עם שעבודה בכך, עמדתם את הסבירו בשלילה שענו אלה נוספים. עדה בני של לתעסוקתם
הישראלית. בחברה מהירה להשתלבות עוזרת לא הנוספים

 (61%) שלישים כשני למענה. או האתיופית הקהילה בתוך לעבוד מעדיפים הם האם גם נשאלו הבוגרים
 שהם אמרו איש( 14) בחיוב העונים בשלילה. - (4%) 2ו־ בחיוב, ענו (35%) 18 ;משנה״ לא ש״זה השיבו
 חש - אחד הוותיקים, הישראלים עם העדה בני לשילוב דואגים שהם - שניים לקהילה, לתרום יכולים

 שני כישלונות. ללא הבא הדור בניית היא שמטרתו אמר אחד ועוד העדה, לקידום אישית מחויבות
 יוצאי של הקהילה למען שעובדים אנשים מספיק כבר שיש הדגישו זו לשאלה בשלילה שענו הבוגרים

אתיופיה.

בעבודה להשתלבות הלימודים תרומת 5.7
 )עפ״י טובה עבודה למצוא להם יסייעו שהלימודים ציפו רבה" "במידה כי דיווחו (82%) הבוגרים רוב

 עבודה למצוא ליכולתם תרמו הלימודים אכן כי דיווחו (52%) יותר נמוכים שיעורים בפועל, תפיסתם(.
לא". "בכלל או מועטה" "במידה רק תרמו הלימודים כי דיווחו (20%) כחמישית ומנגד, ;טובה

 להשתלב כלשהי, עבודה למצוא רבה" "במידה להם תרמו לימודיהם כי העריכו שלישים כשני זאת, עם
 לימודיהם כי העריכו וכמחצית בכבוד, להתפרנס אפשר שממנה בעבודה להשתלב הישראלית, בחברה

 לתרומת באשר חיובית תחושה הבוגרים לרוב קיימת הכול בסך כלומר, בעבודה. לקידומם תרמו
(.28 )לוח העבודה בשוק להשתלבותם לימודיהם

)באחוזים( הבוגרים ע״י שונים בנושאים הלימודים תרומת והערכת ציפיות :28 לוח

לא בכלל
 במידה
מועטה

 במידה
בינונית

 במידה
רבה

2 2 14 82 טובה עבודה למצוא יעזרו שהלימודים ציפו
עזרו: שהלימודים חושבים

10 2 20 68 כלשהי עבודה למצוא
10 10 28 52 טובה עבודה למצוא
12 8 16 64 ישראלית בחברה להשתלב
50 8 18 24 האתיופית העדה בקרב בעבודה להשתלב
18 4 27 51 בעבודה להתקדם

8 6 20 66 בכבוד להתפרנס ניתן ממנה בעבודה להשתלב

עבודה חיפוש 5.8
 בקנה עולה זה נתון עובדים. כבר מהם 9ש- אף פעיל, באופן עבודה חיפשו (22%) בוגרים 11 הריאיון בזמן
 עבודה למצוא שואפים שהם או בעבודתם בטוחים מרגישים אינם מהעובדים 28%ש- הנתון עם אחד

(.24 לוח )ראה יותר טובה

24



 מחפשים(. )או עבודה חיפשו הם תחומים באילו נשאלו כיום( עבודה מחפשים שאינם מי )גם הבוגרים כל
 בעלי בקרב וגבוה והנשים הגברים בקרב דומה זה שיעור לימודיהם. בתחום שרק השיבו (61%) רובם
(.29 )לוח לא-אקדמי תואר בעלי לעומת אקדמי תואר

)באחוזים( שקיבלו* התואר וסוג מין לפי הבוגדים, ע״י העבודה חיפוש תחומי ;29 לוח
התואר סוג מיו

הכול סך
(n=49) עבודה מחפשים / חיפשו

אקדמי לא
(n=23)

אקדמי
(n=26)

נשים
(n=14)

גברים
ז(1=35)

100 100 100 100 100 הכול סך
52 69 64 60 61 לימודיהם בתחום רק

וגם לימודיהם בתחום
18 19 22 17 19 אחרים בתחומים
26 4 14 14 14 אחרים בתחומים רק

חיפשו/ שבו מסוים מקצוע אין
4 8 0 9 6 עבודה מחפשים

בעבר. ג□ עבודה לחיפוש מתייחסות התשובות כלומר כיום, עבודה מחפשים שאינם הבוגרים גם נשאלו *

 שתחום השיבו שבעה לכך. הסיבות על נשאלו (n=16) לימודיהם בתחום רק לא עבודה שחיפשו הבוגרים
 משכורת ציינו שניים סמוכים, לתחומים ידיעותיהם להרחיב רצו חמישה ;אותם מעניין אינו לימודיהם

 סיבות מגוריהם. באזור במקצועם עבודה למצוא כללי קושי - שניים ועוד אחרים, בתחומים יותר גבוהה
 ואפליה בריאות סיבות לעדה, לעזור רצון שלמדו, במקצוע עבודה מקומות העדר הן: שהוזכרו נוספות
אחד(. בוגר ע״י נזכרו האחרונות מהסיבות אחת )כל לימודיהם בתחום הקיימת עדתית

)באחוזים( מבוגרים* של מעבודת חיפוש דרכי :30 לוח
מכיר לא פעם אף

 לעתים
רחוקות

 לעתים
קרובות

הכול סך
(n־=48) העבודה חיפוש דרך

6 65 12 17 100 התעסוקה שירות
0 69 21 10 100 כ״א חברות
8 75 0 17 100 הג׳וינט קליטה/ משרד / סוכנות דרך
0 21 19 60 100 מודעות בלוח או בעיתון מודעות

27 65 2 6 100 תעסוקה רכז
0 71 17 12 100 משפחה קרובי
0 54 36 10 100 אתיופיה יוצאי חברים
0 46 29 25 100 אתיופיה( יוצאי )שאינם ישראל ילידי חברים
0 67 19 14 100 אתיופיה יוצאי אחרים אנשים
0 50 29 21 100 אתיופיה( יוצאי )שאינם ישראל ילידי אחרים אנשים
0 77 13 10 100 הבוגר את שלימדו מוריס/מדריכים

36 58 0 6 100 מגשר
31 65 4 0 100 קרוונים אתר מנהל

בעבר. עבודה לחיפוש גם מתייחסות התשובות כלומר כיום, עבודה מחפשים שאינם הבוגרים גם נשאלו *

 למעסיק פנייה הן הרווחות הדרכים בעבר(. או )בהווה העבודה חיפוש דרכי על נשאלו אף הבוגרים
 נמוך שיעור ישראל. ילידי מבין - אחרים ואנשים חברים ודרך מודעות לוח על או בעיתון מודעות בעקבות
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 אדם, כוח חברות משפחה, קרובי אתיופיה, יוצאי ־ אחרים ואנשים - חברים דרך עבודה חיפשו יותר
 מדריכים או מורים דרך וגם הג׳וינט או הקליטה משרד הסוכנות, כמו ארגונים התעסוקה, שירות

 ואילו קרוונים, אתר מנהל או מגשר תעסוקה, רכז דרך עבודה חיפשו בודדים רק הלימוד. במוסדות
(.30 )לוח אלה אפשרויות על ידעו לא אפילו מהבוגרים כשליש

 למעסיק ישירה פנייה קרובים, או חברים דרך שונות: עבודה למציאת הרווחות הדרכים בפועל, אולם
 הנוכחית עבודתם את מצאו מהבוגרים 17%) עצמו המעסיק ע״י לבוגר פנייה וגם עצמית ביוזמה

 מקצועי לקורס בהמשך עבודתם את מצאו מהבוגרים ניכר חלק הללו(. מהדרכים אחת כל באמצעות
 ורק התעסוקה, שירות דרך הנוכחית עבודתו את מצא לא מהבוגרים אחד לא אף זאת, עם (.15%)

 הסוכנות הקליטה, משרד כגון אחרים, מתווכים גורמים או (6%) אדם כוח חברות דרך ־ מיעוטם
קודמת. מעבודה כקידום הנוכחית בעבודתם עובדים מהבוגרים אחוזים שבעה (.2%) והג׳וינט

עבודה בחיפוש בעיות 5.9
 בין זה בנושא משמעותיים הבדלים מסתמנים 31 מלוח עבודה. חיפוש בעת בעיותיהם על נשאלו הבוגרים

 משכורת בעלות הן לבוגרים המוצעות שהמשרות הן הגברים בקרב ביותר הנפוצות הבעיות לנשים. גברים
 במחשב שליטתם (,31%) המגורים ובמקום (50%) שלמדו במקצוע עבודה מקומות די אין (,50%) נמוכה

 יוצאי להעסיק רצון היעדר (,25%) מאמץ או כוח הרבה שדורשת עבודה רק מציעים (,25%) מספקת לא
 הבולטות הבעיות שונה. המצב תמונת הנשים בקרב (.22%) בעבודה מספק ניסיון וחוסר (22%) אתיופיה

 (,29%) המגורים באזור עבודה מקומות היעדר (,29%) אתיופיה יוצאי להעסיק רצון היעדר הן ביותר
 חוסר וכן (21%) לעבודה להתקבל או לעבודה, להגיע המקשה ציבורית בתחבורה התלות לכך וקשורה

(.21%) בעבודה ניסיון

)באחוזיס(* מין לפי העבודה, חיפוש בזמן הביגדיס נתקלו שבהן הבעיות ?31 לוח
נשים גברים הכול סך

(n=14) (n=32) (n=46) עבודה בחיפוש הבעיות
14 50 39 **נמוכה משכורת עם עבודה רק מציעים
14 50 39 **במקצוע עבודה מספיק אין
29 31 30 המגורים באזור פנויים עבודה מקומות בכלל אין
29 22 24 אתיופיה יוצאי להעסיק רוצים לא
21 22 22 בעבודה מספיק ניסיון חוסר

7 25 20 **מחשב על בעבודה מספיקה לא שליטה
0 25 17 **מאמץ או כוח הרבה שדורשת עבודה רק מציעים

21 16 17 רכב( ציבורית/אין בתחבורה )תלות התחבורה בגלל הגבלה
14 9 11 לעבוד יכול הוא בו בשעות מוגבל הבוגר

7 13 11 העבודה מקום לדרישות מספיקה לא האנגלית בשפה שליטה
7 0 2 העבודה מקום לדרישות מספיקה לא העברית בשפה שליטה
0 9 7 חיים קורות לכתוב עבודה, למקומות לפנות כיצד יודע לא
8 X 8 ***(n=13) בלבד( )לנשים אימהות / נשים להעסיק רוצים לא

אחת. מבעיה יותר לציין היה שאפשר כיוון ,100 ל־ מסתכמים אינם האחוזים "
p<0.05 **

השיבה. לא אחת מרואיינת ***
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 בעת שונים בקשיים נתקלים אקדמי שאינו תואר מבעלי יותר גבוה שיעור כללי שבאופן עולה, 32 מלוח
 משכורת עם עבודה רק להם מציעים כי דיווחו לא-אקדמי תואר מבעלי 59% לדוגמה, עבודה. חיפוש

אקדמי. תואר מבעלי 21% לעומת נמוכה,

)באחוזים(*** שקיבלו התואר סוג לפי העבודה, חיפוש הבוגריםשבה הבעיות :32 לוח
אקדמי לא אקדמי הכול סך

(n=22) (n=24) (n=46) עבודה בחיפוש הבעיות
59 21 39 *נמוכה משכורת עם עבודה רק מציעים
55 25 39 **במקצוע עבודה מספיק אין
41 21 30 **המגורים באזור פנויים עבודה מקומות בכלל אין
32 17 24 אתיופיה יוצאי להעסיק רוצים לא
27 17 22 בעבודה מספיק ניסיון חוסר
36 4 20 *מחשב על בעבודה מספיקה לא שליטה
27 8 17 **מאמץ או כוח הרבה שדורשת עבודה רק מציעים
27 8 17 רכב( ציבורית/אין בתחבורה )תלות התחבורה בגלל הגבלה
14 8 11 לעבוד יכול הוא בו בשעות מוגבל הבוגר
9 13 11 העבודה מקום לדרישות מספיקה לא האנגלית בשפה שליטה
0 4 2 העבודה מקום לדרישת מספיקה לא העברית בשפה שליטה

14 0 7 **חיים קורות לכתוב עבודה, למקומות לפנות כיצד יודע לא
(n=7) (n=6) (n=13) בלבד( )לנשים נשים/אימהות להעסיק רוצים לא

0 17 8
p<0.01 *
p<0.05 **

אחת. מבעיה יותר לציין היה שאפשר כיוון ,100 ל־ מסתכמים אינם האחוזים ***

עבודה במציאת סיוע 5.10
 עבודה. מציאת לשם נזקקו עזרה לאיזו נשאלו כיום( עבודה מחפשים שאינם אלה גס )כולל הבוגרים כל

 הדרכה -15% אישיים, קשרים ציינו 19% כלשהי, לעזרה זקוקים היו שלא השיבו (31%) מהם כשליש
 מקומות על מידע ־ 8% נוספת, מקצועית הכשרה ־ 10% מחשב, לימודי - זהה אחוז עבודה, לחפש איך

 מחשב, פקס, )טלפון, מידע למקורות נגישות ־ 6% למעסיקים, עובדים בין קשר ויצירת העבודה
 לימודי הם שהוזכרו נוספים עזרה סוגי האנגלית. לימודי - זהה ואחוז כללים לימודים - 4% אינטרנט(,

 מאלה אחד )כל לעבוד מתכוונים שבהם הפרויקטים ומימון ישראל יליד ־ מלווה לילדים, סידור עברית,
(.33 )לוח ;הנשים( ע״י ורק הבוגרים 2% ע״י הוזכר האחרונים

 (.14%) הנשים לעומת (,38%) הגברים בקרב משמעותי באופן גבוה לעזרה זקוקים שאינם הבוגרים שיעור
 אישיים, בקשרים צורך יותר ציינו הנשים (.22%) לא-אקדמי לעומת (,40%) אקדמי תואר בעלי גם כך

 ללימודי יותר זקוקים היו לא-אקדמי תואר בעלי המידע. למקורות ובנגישות נוספת מקצועית בהכשרה
 ללימודי זקוקים לא-אקדמי תואר בעלי רק אקדמי. תואר בעלי לעומת עבודה מקומות על ומידע מחשב

(.33 )לוח האנגלית;
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)באחוזים(* שקיבלו תתואר וסוג מין לסי עמדה, במציאת לה זקוקיס שהמגריס עזרת סוגי :33 לוח
התואר סוג מיו

הכול סך
(n=48) *העזרה" סוגי

אקדמי לא
(n=23)

 אקדמי
=״(25)

 נשים
=״(14)

גברים
=״(34)

22 40 14 38 31 לעזרה זקוקים לא
22 16 29 15 19 אישיים קשרים

את להציג איך עבודה, לחפש איך ־ הדרכה
17 12 14 15 15 חיים קורות לכתוב ואיך המעסיק בפני עצמי
22 8 14 15 15 מחשב לימודי
13 8 21 6 10 נוספת מקצועית הכשרה

בין קישור העבודה/ מקומות על מידע יותר
13 4 7 9 8 למעסיקים עובדים

מחשב, פקס, )טלפון, מידע למקורות נגישות
9 4 14 3 6 וכר( אינטרנט
4 4 7 3 4 כלליים לימודים
9 0 0 6 4 אנגלית לימודי
0 4 7 0 2 עברית לימודי
4 0 7 0 2 לילדים סידור
0 4 7 0 2 ישראל יליד - מלווה
4 0 7 0 2 פרויקטים מימון
0 8 0 6 4 בדיוק יודע לא
4 16 14 9 10 לעבוד מעוניין לא / רלוונטי לא

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון ,100ל- מסתכמים אינם האחוזים13

כיום. עבודה מחפשי□ שאינם אלה גם נשאלו *
אחד. עזרה מסוג יותר לציין היה שאפשר כיוון ,100 ל- מסתכמים אינם האחוזים **

 עובדים( לא וגם עובדים גם ־ 61%) מהם גבוה שיעור עדיין מועסקים, הבוגרים שרוב אף שעל מעניין,
 זקוקים שהם 83% ציינו ־ עסק להקמת זקוקים הם עזרה לאיזו לשאלה פרטי. עסק להקים מעוניינים

 ־ 13% העסק, בניהול וליווי להדרכה - 30% ומקצועי, עסקי כלכלי, ולייעוץ למידע - 50% כספית, לעזרה
 ־ 3% יזמות, לקורס ־ 7% מנוסים, עסקיים גורמים עם קשר ליצירת - 10% שותף, במציאת לעזרה

13לעזרה. זקוקים לא שהם ציינו - 3% ורק כלליים, לימודים בהשלמת

הקודמות העבודות לעזיבת הסיבות 5.11
 ביותר הנפוצות הסיבות (.34 )לוח לכך הסיבות על נשאלו (n=38) עבודה מקום בעבר שעזבו הבוגרים
 כשליש זאת, עם (.58%) העובד ביוזמת והתפטרות (63%) יותר מתאים עבודה מקום מציאת הן לעזיבה

אחרות. מסיבות פיטורים עקב 18%ו- צמצומים עקב 13%:פיטורים בשל עבודתם מקום את עזבו
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)באחוזים( הלימודים סיוס מאז הבוגרים עבדו שבחם קודמים עבודת מקומית לעזיבת סיבות :34 לוח
 מכלל אחוז

התשובות
*הבוגרים מכלל אחוז

(n=38) העבודה מקום לעזיבת סיבה
100 — הכול סך

6 13 צמצומים עקב פיטורין
9 18 אחרות סיבות עקב פיטורין
6 13 העבודה חוזה סיום
4 8 לימודים תחילת
3 5 לצה״ל גיוס
8 16 מגורים מקום שינוי

28 58 העובד מיוזמת התפטרות
31 63 יותר מתאימה עבודה מציאת

5 11 אחר לתפקיד קידום
 מאז עבודה מקומות כמה לעזוב היה יכול אחד שבוגר כיוון ,100 ל־ מסתכמים אינם הבוגרים מכלל האחוזים *

לימודיו. סיום

הלא-מועסק■□ הבוגר■□ מאפייני 5.12
 המאפיינים מוצגים 35 בלוח גברים. - כולם הריאיון, בזמן מועסקים היו לא (8%) בוגרים ארבעה כאמור,

הבוגרים. אותם של העיקריים

(n=4) מועסקים שאינם הבוגרים של העיקריים המאפיינים :35 לוח
4 3 2 1 המאפיין

נשוי רווק נשוי נשוי משפחתי מצב
0 0 3 3 ילדים מספר

בוגר בכיר מוסמך מורה הנדסאי טכנאי תואר
ביוזמתו התפטר פיטורין מקום סגירת פיטורין עזיבה סיבת

העבודה
מחו״ל( )חזר לא לקורס( )מחכה לא כ! יו עבודה? מחפש האם

איך ־ הדרכה במציאת עזרה השלמת אישיים קשרים הדרושה העזרה
עבודה; לחפש )ללא העבודה מקום יותר לימודים, עבודה לחיפוש

נוספת הכשרה פירוט( מקומות על מידע
)מחשבים(; עבודה

אישיים קשרים

 מביקור חזר נוסף ובוגר לקורס מחכה נוסף בוגר עבודה, מחפשים ־ עובדים שאינם מהבוגרים שניים
 מוטיבציה היעדר של מגמה מסתמנת לא כלומר, עבודה. בחיפוש שלחל לשער ניתן לגביו גם באתיופיה.

בעבודה. להשתלב

הבוגר■□ של הזוג בני/בנות של היד ומשלח■ תעסוקה 5.13
 של הזוג בני שבעת כל מועסקים ביניהם מועסקים. (78%) הבוגרים של הזוג בני/בנות של המכריע הרוב

 של זוגן בני כל (.73%) המרואיינים הגברים של הזוג בנות 30מ- 22 מועסקות וכן המרואיינות, הנשים
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 )ר׳ אקדמית או על־תיכונית השכלה בעלי/ות גם הם הבוגרים של זוגם מבנות ממחצית ויותר הבוגרות
(.3.1 סעיף

 או (41%) ניהוליים או טכניים חופשיים, במקצועות מועסקים המועסקים, הזוג מבני/ות שלישים כשני
 שעות 40) מלאה משרה של בהיקף עובדים הזוג מבני/בנות שלישים כשני (.24%) מדעיים אקדמיים

ויותר(.

 הבוגרים של הזוג בני/בנות של השבועיות העבודה שעות והיקף היד משלחי תעסוקה, :36 לוח
 )באחוזים(

הזוג בנות הזוג בני הכול סך
(n=30) (n=7) =״(37) המועסקיס/ות שיעור

73 100 78
100 100 100 הכול סך ־ מועסקים

(11=22) (n=7) =״(29)
יד: משלח לפי מהם

18 43 24 מדעי / אקדמי
45 29 41 ניהולי / טכני / חופשי
14 14 14 פקידות

5 14 7 ושירותים מכירות
0 0 0 מקצועיים פועלים

18 0 14 מקצועיים בלתי
העבודות )בכל בשבוע העבודה שעות

100 100 100 סה״כ(
33 — 25 29 עד
14 11 39־30
48 71 53 49-40

5 29 11 50+

 עבדו לא 3 וחצי, שנתיים עבדה לא אחת פעם, אף עבדה לא אחת רק מועסקות, שאינן הזוג בנות 8 מבין
 שהן השיבו מרואיינות שתי הזוג, בנות של לאי־עבודה לסיבות ביחס שנה. חצי במשך - 3 ועוד שנה במשך

 עבודה מצאה לא שהיא - אחת בילדים, מטפלות שהן ־ שתיים בריאות, בעיות להן שיש - שתיים לומדות,
 (63%) חמש מועסקות הלא הזוג בנות שמונה מבין כלשהי. עבודה מצאה שלא ־ אחת ועוד במקצוע,
 גם אחת )מהן לומדות נשים שתי עבודה, מחפשות שאינן הזוג בנות משלוש פעיל. באופן עבודה מחפשות

בריאות. בעיות יש ולאחת בילדים(, מטפלת וגם לומדת

דיור .6
 לגבי שונות עמדות דיור, צפיפות דירה, על בעלות כגון: נושאים, מגוון זה במחקר בחנו הדיור בתחום

ועוד. המגורים ושכונת המגורים בניין
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הדיור תנאי 6.1
 בשנת בלבד שליש לעומת זוגם, בני בבעלות או בבעלותם בדירה גרים (61%) מהבוגרים שלישים כשני
 ציבורית בשכירות בדירה גרים מהבוגרים כרבע בה. מתגוררים אינם אך דירה, רכשו 6% עוד .1994

 הוריהם בבעלות בדירה גרים אחוזים ארבעה פרטית. בשכירות בדירה ־ 8%ו- (,6%) בהוסטל או (17%)
 )לוח ;העבודה( מקום מטעם דירה או קרוונים )אתר אחר דיור בסוג - 4%ו- זוגם, בני הורי בבעלות או
37.)

)באחוזים( 1999ו״ 1994 בשנים הבוגדים של הדיוד תנאי :37 לוח
1999 1994

(n=51) (n=51) הדיור סוג
100 100 הכול סך

61 34 בת-זוגו המרואיין/ בבעלות דירה
4 8 בת-זוג( הוריס/הורי )כולל משפחה קרוב בבעלות דירה

17 23 ציבורית בשכירות דירה
6 23 הוסטל / מעונות
2 6 קרוונים אתר
8 4 פרטית בשכירות דירה
2 2 העבודה ממקום דירה

1.14 1.30 אחד( לחדר אנשים )מס׳ הממוצעת הדיור צפיפות
6 10 )מסה״כ( בה גרים אינם אך דירה, שקנו הבוגרים שיעור

 חדרים שני בת בדירה -14% (,1994 בשנת 23% )לעומת אחד חדר בת בדירה גרים מהבוגרים 6% רק
 (,22% )לעומת 21% ־ חדרים ארבעה (,31% )לעומת 43% - חדרים שלושה בת (,20% )לעומת

 1999-1994 בשנים הדיור צפיפות זאת עם (.1994 בשנת בלבד 4% )לעומת 16% ־ חדרים חמישה־שישה
(.1999 )למ״ס, ;בישראל( היהודית האוכלוסייה כלל בקרב 0.95 )לעומת 1.14ל- 1.30מ- :במקצת רק ירדה

 עם - 10% לבד, - 14% ילדים, עם - 69% זוג, בן/בת עם יחד גרים מהבוגרים אחוזים ושניים שבעים
 אתיופיה יוצאי - שותפים עם - 2% ועוד אחרים משפחה קרובי עם ־ 2% אחיס/אחיות, עם - 8% הורים,

(.38 )לוח

)באחוזים(* מין לפי הבוגרים, מתגודדים שאתם האנשים :38 לוח
(n=15) נשים (n=36) גברים (n=51) הכול סך גרז מי עם

20 11 14 לבד
47 83 72 זוג בת / זוג בן
60 73 69 ילדים
13 8 10 הורים
13 6 8 אחיות / אחים

0 3 2 אחרים משפחה קרובי
7 0 2 אתיופיה יוצאי - שותפים

אחת. מתשובה יותר לענות היה שאפשר כיוון ,100ל- מסתכמים אינם האחוזים *
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גרים1הב של המגור■□ נת1ושכ בניין 6.2
 כשליש גרים, הם שבו בבניין היחידים אתיופיה יוצאי שהם דיווחו (61%) מהבוגרים שלישים שני כמעט

 יוצאי הם הדיירים רוב או שמחצית - 4% ורק אתיופיה, יוצאי אינם בבניין הדיירים שרוב - (35%)
אתיופיה.

 אינם השכונה תושבי שרוב ־ 61% מגוריהם, בשכונת היחידים אתיופיה יוצאי שהם דיווחו (25%) רבע
 4%ו- 10%) אתיופיה יוצאי הם השכונה תושבי רוב או שמחצית דיווחו מיעוטם ורק אתיופיה, יוצאי

 בני גרים בדירה( אתם )לא מגוריהם שבסביבת דיווחו (49%) מהבוגרים כמחצית זאת עם בהתאמה(.
שלהם. נוספים משפחה

 מאוד" "מרוצים ־ 35% כלפיהם: אתיופיה יוצאי שאינם השכנים מיחס רצון שבעי הבוגרים (82%) רוב
 שלהם ציינו (12%) השאר כלל״. מרוצים ״לא ־ 2%ו־ מרוצים״ כל-כך ״לא - 4% ״מרוצים״, ־ 47%ו-

השכנים". עם קשר שום "אין

 (94%) הבוגרים רוב ענו לגור, אתיופיה ליוצאי עדיף הדיירים( הרכב )מבחינת בניין סוג באיזה לשאלה
 לא אף משנה. לא שזה ענו (6%) והשאר אתיופיה, יוצאי אינם תושביו שרוב בבניין לגור עדיף שמניסיונם

אתיופיה. יוצאי הם דייריו כל או שרוב בבניין לגור שעדיף ענה אחד

 ־ 5 שבע, בבאר - 7 בנתניה, גרים מהם 7 גדולות: בערים רובם שונים, יישובים 25ב- מתגוררים הבוגרים
. ועוד. בחולון - 3 בירושלים, - 3 לציון, בראשון ־ 4 באשדוד,

)באחוזים( המגורים* יישוב לבחירת הסיבות :39 לוח
=״(51)

22 אותי הפנה הקליטה משרד
20 העבודה למקום קירבה
18 משפחה קרובי ליד לגור רצון
16 הארץ במרכז נמצא היישוב
16 עבודה למצוא אפשרות
16 המגורים מקום את בחרתי אני לא
14 הלימודים למקום קירבה
12 נוח במקום דירות מחיר
12 המקום את אוהב
6 דירה למצוא אפשרות
6 הטוב האוויר מזג בגלל
4 אחרת ברירה לי אין
2 הילדים חינוך בגלל
2 מקרי באופן

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

 הקליטה שמשרד דיווחו אחוזים ושניים עשרים המגורים. יישוב לבחירת הסיבות על נשאלו הבוגרים
 לגור רצון -18% עבודתם, למקום קירבה ציינו 20% היישוב. את בחרו הם שלא ענו 16%ו- אותם הפנה
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 שהוא משום היישוב את בחרו זהה ואחוז בישוב, עבודה למצוא אפשרות -16% משפחה, קרובי ליד
14(.39 )לוח ועוד הלימודים, למקום קרבה ציינו 14% וכר(, פנאי בילויים, )מבחינת הארץ במרכז

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים

(.40 )לוח מהשכונה - שלישים וכשני ומהדירה מהיישוב מרוצים מהבוגרים רבעים כשלושה

)באחוזים( גייס הס שבחם ומחיישוב מהשכמה מהדירה; הבוגדים רצע שביעות ;40 לוח
כלל מרוצה לא מרוצה כל-כך לא מרוצה

 ׳-׳*׳׳-׳י ׳; י ■׳ יי -׳י
מאוד מרוצה הכול סך

8 20 25 47 100 ■ מהדירה
6 26 33 35 100 מהשכונה
6 16 35 43 100 מהיישוב

 33% לעומת מאוד״, ״מרוצים מהם 52% גרים: הם שבו מהיישוב יותר מרוצים האוניברסיטה בוגרי

 המתגוררים ובקרב בבעלותם בדירה הגרים בקרב יותר גבוהה מהדירה הרצון שביעות המכללות. מבוגרי
(.41 )לוח יותר נמוכה בצפיפות

)באחוזים(
המגורים וצפיפות הדירה על בעלות לפי גרים; הם בה מהדירה הבוגרים של הרצון שביעות :41 לוח

*לחדר( )אנשים הדיור צפיפות
 בבעלות הדירה האם

*הזוג בן/בת או המרואיין
'1

 הכול סך
(51=11)

 1מ־ יותר
מ(=21)

)כולל( 1 עד
(n=30)

 לא
(n־20)

כן
(n=31)

100 100 100 100 100 הכול סן
38 53 35 55 47 מאוד מרוצה
29 24 10 35 25 מרוצה
19 20 35 10 20 מרוצה כל־כך לא
14 3 20 0 8 כלל מרוצה לא

p<0.01 *

 תושביהם שרוב בשכונות שמתגוררים מי בקרב יותר גבוהה מגורים משכונת הרצון ששביעות גם מעניין
 שגרים אלה בקרב בלבד 29%ל- בהשוואה מאוד", ו״מרוצים "מרוצים" 75%) אתיופיה יוצאי אינם

 גבוהה מהדירה הרצון שביעות כן, כמו (.P<0.01) אתיופיה(; יוצאי הם תושביהן ורוב שמחצית בשכונות
(.P<0.05) הבוגרים שאר לעומת בבניינם, היחידים אתיופיה יוצאי שהם אלה בקרב יותר
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הכלכלי המצב .7
 של )ברוטו( הממוצעת משכורתם עלתה לשני, הראשון הריאיון בין שחלפו (1999־1994) השנים בחמש

 הכנסה זאת, לעומת (.42 )לוח ;באינפלציה( )בהתחשב 15ש״ח 6,412ל- ש״ח 3,738מ- : 2 פי כמעט הבוגרים
 הרחבת בשל כנראה ,36%ב- רק - פחות עלתה וכר, מלגות קצבאות, משכורת, כולל לנפש, ממוצעת
הבוגרים. משפחות

 ש״ח. 7,009 על 1998 בשנת עמד בישראל, לימוד שנות 15-13 בעל 44־35 בגיל שכיר של ברוטו הממוצע השכר 15
 6,392 וטכניים חופשיים מקצועות בעלי ש״ח, 9,324 על עמד 44־35 בני אקדמיים יד משלחי בעלי של שכרם

(1999 מיוחד, עיבוד )למ״ס, ש״ח. 14,093 ומנהלים ש״ח

 לכולם או הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות המשפחה הכנסות כי דיווחו (49%) הבוגרים כמחצית
 מספיקות לא הכנסותיהם כי שדיווחו הבוגרים אחוז גם עלה זאת עם יחד (.1994 בשנת 41% )לעומת

 בגלל היתר בין המשפחות, בצורכי גידול חל כי ייתכן (.1994 בשנת 18% )לעומת 25% - הצרכים לרוב
 שני יש 45%ל- מהם ,1994 בשנת 43% לעומת ילדים יש מהבוגרים 69%ל- )כיום הילדים במספר העלייה
 הכלכלי מצבם את יותר מעריכים הבוגרים כיום כי ייתכן וכן (.1994 בשנת 27% רק לעומת ויותר ילדים
ותיקים. לישראלים ביחס

 יותר עדיין כי אף ,1994 שנת מאז עלתה הכלכלי ממצבם הבוגרים של רצונם שביעות כן, פי על אף
(.42 )לוח מרוצים אינם ממחציתם

ט(=51) 1999-11994 בשנים הבוגרים, של הכלכלי מצבם של נבחרים היבטים :42 לוח
1994 1999

2,982 *2,187 בש״ח ברוטו, לנפש, ממוצעת הכנסה
6,412 *3,738 בש״ח ברוטו, ממוצעת, משכורת

)באחוזים(: המשפחה הכנסות האם
49 41 לכולם או הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות
26 41 הבסיסיים מהצרכים לחלק מספיקות
25 18 הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות לא

)באחוזים(: הכלכלי מהמצב הרצון שביעות
2 2 מאוד מרוצה

45 37 מרוצה
39 45 מרוצה כל-כך לא
14 16 כלל מרוצה לא

.1999 שנת של *במחירים

 במספר מצומצם די הבדל למרות וזאת הנשים, של מזה 2 פי כמעט גבוה הגברים של הממוצע השכר
 ממשלחי נובע זה שהפרש ייתכן (.3.1 בסעיף 2 )לוח ההשכלה וברמת (5.2 בסעיף 21 )לוח העבודה שעות

 מרוצים פחות הגברים כן, אף־על-פי (.5.1 בסעיף 17 לוח )ראה והנשים הגברים מועסקים שבהם היד
(.43 )לוח הנשים לעומת הכלכלי ממצבם
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 ההערכה גם אקדמי. תואר בעלי של מזו נמוכה לא-אקדמי תואר בעלי של הממוצעת משכורתם
 (46%) מחציתם כמעט יותר: נמוכה לא-אקדמי תואר בעלי בקרב הכלכלי מצבם של הסובייקטיבית

 תואר בעלי בקרב בלבד 7% )לעומת הבסיסיים״ צורכיהם לרוב מספיקות ״אינן שהכנסותיהם דיווחו
 )לוח כאלה(; אין אקדמי תואר בעלי שבקרב )בעוד הכלכלי ממצבם כלל" מרוצים "לא וכשליש אקדמי(

 )באתיופיה התיכון סיום מקום לפי ממנו הרצון ושביעות הכלכלי המצב בהערכת הבדלים נמצאו לא (.43
בארץ(. או

 שקיבלו התואר וסוג מין לפי ,1999 בשנת הבוגרים של הכלכלי מצבם של נבחרים היבטים :43 לוח
)באחוזים(

התואר סוג מיו
אקדמי לאהכול סך אקדמי נשים גברים

(11=20) (n=22) (n=12) (n=30) (n=42) ש״ח ברוטו, - ממוצעת משכורת
5,045 *7,655 4,800 *7,057 6,412

(n=24) (n=27) (n=15) (n=36) (n=51) המשפחה: הכנסות האם
29 *67 53 47 49 לכולם או הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות
25 26 27 25 26 הבסיסיים מהצרכים לחלק מספיקות
46 7 20 28 25 הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות לא

:הכלכלי מהמצב רצון שביעות
— **4 — 3 2 מאוד מרוצה
38 52 53 41 45 מרוצה
33 44 '34 42 39 מרוצה כל־כך לא
29 13 14 14 כלל מרוצה לא

(n=24) (n=25) (n=14) (n=35) (n=49) ***הכלכלי: מצבם בגלל המוותרים שיעור
תשלום / דירה הרחבת / דירה קניית על

63 68 64 66 65 דירה שכר תשלום / משכנתא
38 ** 20 43 **23 29 הלימודים המשך על
17 12 29 **9 14 לחו״ל טיולים על
13 12 29 **6 12 רכב קניית על
17 4 — 14 10 חוגים( )כולל לילדים דברים קניית על
13 4 14 6 8 מחשב קניית על
4 4 — 6 4 לבילויים יציאה על
8 — — 6 4 הדרושות בכמויות מזון קניית על
8 — — 6 4 רהיטים קניית על

(n=24) (n=27) (n=15) (n=36) (n=51) הכלכלי המצב לשיפור הסיכויים הערכת
הקרוב: בעתיד

4 11 7 8 8 שכן בטוחים
63 78 73 70 70 שכן חושבים
25 4 13 14 14 שלא חושבים
— — — — — שלא בטוחים
8 7 7 8 8 יודעים לא

p<0.01 *
p<0.05 “

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן משום ,100ל- מסתכמים אינם האחוזים ***
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 )ללא מהם שלישים שני (.43 )לוח הכספי מצבם בגלל לוותר נאלצים הם דברים אילו על נשאלו, הבוגרים
 כשליש וכר. דירה הרחבת דירה, קניית כגון לדיור, הקשורים נושאים ציינו התואר( וסוג במין הבדל

 קניית -12% הנשים(, בקרב )שליש בחו״ל טיולים -14% (,43% - נשים )בקרב לימודים המשך ־ (29%)
 ־ 4% מחשב, קניית - 8% חוגים(, עבור תשלום )כולל לילדים דברים -10% מהנשים(, שליש )גם רכב

 לא־אקדמי תואר בעלי הדרושים. בכמויות והמזון רהיטים קניית גם - זהים ואחוזים לבילויים, יציאה
 אקדמי(, תואר בעלי בקרב 20% מול 38%) לימודים המשך על לוותר יותר נאלצים שהם יותר מדווחים

 לא-אקדמי תואר בעלי בקרב רק (.4% מול 13%) מחשב וקניית (4% מול 17%) לילדים דברים קניית על
 על ויתור ציינו נשים, ולא (14%) גברים שדווקא מעניין (.8%) ורהיטים מזון קניית על המוותרים יש

לילדים. הקשורים סעיפים

 מצבם את לשפר סיכוייהם לגבי אופטימיים (78%) מהבוגרים רבעים משלושה יותר ,43 מלוח שעולה כפי
 בעלי בוגרים אך המינים, בין זה בנושא הבדל אין בכך. בטוחים 8% רק אולם הקרוב, בעתיד הכלכלי

לא-אקדמי. תואר בעלי לעומת אופטימיים יותר אקדמי תואר

רכב על ובעלות ביתי ציוד .8
 45% )לעומת העבודה ממקום מכונית מקבלים נוספים 4%ו- בבעלותם פרטי רכב יש מהבוגרים 73%ל-

 )לעומת כביסה מכונת - 92%ל־ תקין(, לא במצב 6%ל- )אולם טלוויזיה יש לכולם (.1994 בשנת רכב בעלי
 ופלאפון. מיקרוגל ואפייה, בישול תנור סטריאו, מערכת וידאו, יש הבוגרים לרוב (.1994 בשנת 71%

לא־אקדמי. תואר מבעלי 46%ו- אקדמי תואר מבעלי 70% :אישי מחשב גם יש (59%) ממחציתם ליותר

(.44 )לוח הבוגרים למיעוט רק יש כלים ומדיח כביסה לייבוש מכונה מזגן, כמו ציוד זאת עם

)באחוזים( חבוגרים בבעלות ביתי וציוד רכב :44 לוח
תקין לא במצב מהס הכול סך בבעלות□ שיש הבוגרים שיעור

0 *77 פרטית מכונית
2 92 כביסה מכונת
6 100 טלוויזיה
0 8 כלי□ מדיח
0 16 כביסה ייבוש מכונת
8 84 וידאו
6 75 סטריאו מערכת
8 90 ואפייה בישול תנור
0 80 פלאפון
0 16 מזגן
4 59 מחשב
6 67 מיקרוגל

העבודה. ממקום מכונית לה□ שניתנה 4% כולל *
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משפחה לבני סיוע .9
 ביותר הנפוץ הסיוע סוג ,45 מלוח שעולה כפי ואחים(. )הורים משפחתם לבני סיועם על נשאלו הבוגרים

 קשר (,57%) כספי סיוע (,61%) חולים ולקופות הממשלה למשרדי ליווי (,86%) שונים בנושאים ייעוץ הוא
(.37%) תיקונים ניקיון, בישול, כגון - בבית סיוע (,47%) האחים של והמורים הספר בית עם

 לדוגמה, .1994 בשנת לשיעורים בהשוואה משפחתם לבני מסייעים מהבוגרים יותר גבוה שיעור כיום,
 למשרדי בליווי 39% כיום, 57% לעומת כספית, מבחינה משפחתם לבני מהבוגרים 26% עזרו 1994 בשנת

 האחים, של והמורים הספר בית עם בקשר מהבוגרים 22%ו־ כיום, 61% לעומת חולים, ולקופת הממשלה
כיום. 47% לעומת

)באחוזים( משפחתם לקרובי חגוגרים עזרת ?45 לוח
פעם אף רחוקות לעתים קרובות לעתים העזרה סוגי
43 43 14 כספית עורה
39 35 26 חולים ולקופות הממשלה למשרדי ליווי
53 20 27 האחים של והמורים הספר בית עם קשר
14 14 72 דיור( או לימודים בנושא )לדוגמה, ייעוץ
63 18 19 תיקונים( בישול, )ניקיון, בבית עזרה

 משפחתם לבני עוזרים (14%) מיעוטם רק כספ^ת, עזרה ציינו הבוגרים ממחצית שיותר שאף לציין, יש
 עוזרות גם הנשים (.8%) לגברים בהשוואה (,27%) הנשים בקרב יותר גבוה זה ושיעור קרובות״, ״לעתים

 האחים של והמורים הספר בית עם בקשר ־ והגברים בהתאמה(, 31% לעומת 53%) מהגברים יותר בבית
 מאשר משפחותיהם לבני יותר עוזרים האוניברסיטאות בוגרי כן, כמו - הנשים( בקרב 33% לעומת 53%)

בבית. לעזרה פרט העזרה, סוגי בכל המכללות בוגרי

 הסעות (,10%) משותפים מגורים הם נמוכים, בשיעורים אולם הבוגרים, שהזכירו הנוספים העזרה סוגי
(.4%) חולים בהורים טיפול (,4%) נפשית ותמיכה ביקורים (,6%)

חברתית השתלבות .10
 ישראלים עם הקשר דפוס :זה במחקר נבחנו פנאי ופעילות החברתית ההשתלבות בנושא ממדים מגוון

 יחס על הבוגרים הערכת רטרוספקטיבי(, )דיווח הלימודים לתקופת ומעבר הלימודים במהלך ותיקים
 בארץ והתרבות החברה מחיי רצון שביעות והפנאי, הבילוי דפוסי על כלפיהם, הוותיקים הישראלים

ועוד.

הלימודים בעת ותיקים ישראלים עם קשר
 של המכריע הרוב ההמשך לימודי במהלך וכן הראשונים והאקדמיים העל־תיכוניים הלימודים במהלך

 אף ־ ממחציתם ויותר משותפים, לימודים לצורך ותיקים ישראלים סטודנטים עם נפגשו הבוגרים
 נפגשו לא מהבוגרים שליש חברתי: בילוי לצורך המפגשים היו פחות נפוצים (.46 )לוח קרובות״ ״לעתים

שממצא אמנם, ייתכן, קרובות". "לעתים נפגשו - שליש ורק הוותיקים, הישראלים הסטודנטים עם כלל
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 עם התחברות חוסר על דווקא מצביע ולא הסטודנטים, אצל בכלל לבילויים זמן לחוסר קשור זה
הוותיקים. הישראלים

)באחוזים(* ההמשך ולימודי הראשונים והאקדמיים העל-תיבוניים הלימודים
בזמן ותיקים, וישראלים מאתיופיה עולים סטודנטים עם וחברתי לימודי לצורך מפגשים :46 לוח

חברתי בילוי לצורך **משותפים לימודים לצורך
 לימודי
המשך

 לימודים
ראשונים

 לימודי
המשך

 לימודים
ראשונים

אתיופיה: עולי סטודנטים עם
=״(12) (n=36) =״(12) =״(37) הכול סך

100 100 100 100
33 47 17 49 קרובות לעתים
25 25 33 27 לפעמים

9 14 17 11 רחוקות לעתים
33 14 33 13 לא בכלל

השיב( לא 1)
ותיקים: ישראלים סטודנטים עם

=״(23) =״(48) =״(23) (11=49) הכול סך
100 100 100 100

30 27 52 55 קרובות לעתים
18 19 17 16 לפעמים
22 25 22 25 רחוקות לעתים
30 29 9 4 לא בכלל

השיבו( לא 2) השיב( לא 1) השיבו( לא 2)
 (73%) 37ו־ ותיקים, ישראלים סטודנטים עם יחד למדו (96%) 49 בוגרים, 51מ־ ראשונים על־תיכוניים בלימודים *

אחרים. אתיופיה יוצאי סטודנטים עם
 בתכנית למד )אחד ותיקים ישראלים סטודנטים עם יחד למדו (96%) 25 המשך, לימודי שלמדו הבוגרים 26 מתוך

אחרים. אתיופיה יוצאי סטודנטים עם (46%) בלבד 12ו- אתיופיה(, ליוצאי המיועדת המגשרים
בכיתה(. ללימודים )ולא ביחד העבודות ועשיית למבחנים משותפת להכנה הכוונה **

כיום ותיקים ישראלים עם קשר
 כלפיהם לשעבר המועצות ברית ועולי ותיקים ישראלים של יחסם את מעריכים הם איך נשאלו הבוגרים

 של היחס מהערכת יותר מעט חיובית הבוגרים כלפי הוותיקים הישראלים של יחסם הערכת (.47 )לוח
 מאוד" כ״טוב הוותיקים הישראלים יחס את מעריכים 96% לדוגמה, כך, כלפיהם. ברית-המועצות עולי

 העולים יחס את (55%) ״טוב״ או (280/0) מאוד״ כ״טוב המעריכים 83% לעומת (,65%) ״טוב״ או (31)%<
כלפיהם. לשעבר מברית־המועצות

 הקרובים חבריהם רוב או מחצית 40%ול- לפחות, אחד קרוב ותיק ישראלי חבר יש (81%) הבוגרים לרוב
 עם החברתיים הקשרים בהרחבת מעוניינים (86%) המכריע הרוב ועוד, זאת ותיקים. ישראלים הם

ותיקים. ישראלים

38



)באחוזים( מין לפי ,1999 בשנת הבוגרים של חברתית השתלבות של נבחרים היבטים :47 לוח
נשים גברים הכול סך

(n=15) (n=36) . . (n=51) הכול: סן " הוותיקים הישראלים יחס הערכת
100 100 100 הכול סן

33 30 31 מאוד טובה בצורה
60 67 65 טובה בצורה

7 3 4 קרירה / טובה כל-כך לא בצורה
0 0 0 כלל טובה לא בצורה

(n=13) (n=34) (n47־) :לשעבר המועצות ברית- עולי יחס הערכת
31 26 28 מאוד טובה בצורה
46 59 55 טובה בצורה
15 15 15 קרירה / טובה כל-כך לא בצורה

8 0 2 כלל טובה לא בצורה
(n=15) (n=36) (n=51) אתיופיה? יוצאי איצם הקרובים החברים מבין כמה

7 25 19 *אחד אף
40 42 41•׳ **מיעוטם
13 17 16 מחציתם
33 8 16 רובם

7 8 8 כולם
(n=15) (n=29) ***(n=44) ותיקים ישראלים עם קשרים ביותר המעונינים שיעור

93 83 86
 כלל". חברים "אין כולל *

פירוט(. )ללא "יש" כולל **
זו. לשאלה השיבו לא בוגרים 7 ***

(.48 )לוח אתיופיה יוצאי שאינם ישראל, ילידי עם נפגשו הם הזדמנויות באילו נשאלו הבוגרים

)באחוזים( 1999ו■ 1994 בשמם ותיקים ישראלים עם בקשר נבחרים היבטים :48 לוח
1999 1994

(n=51) (n=51) :*ותיקים ישראלים עם הנפגשים שיעור
96 92 בעבודה
49 22 בלימודים
31 37 ציבוריות / התנדבותיות בפעילויות
75 43 חברתיים במפגשים
35 8 מילואים / צבאי בשירות
10 8 שכנות / יום־יום בחיי

4 0 ותיקים/ות לישראליס/ות נשואים/ות
אתיופיה( ילידי )שאינם

0 0 כלל ותיקים ישראלים עם נפגשים לא
100 100 סה״כ: - הוותיקים הישראלים יחס הערכת

31 49 מאוד טובה בצורה
65 41 טובה בצורה
4 4 קרירה / טובה כל-כך לא בצורה
0 0 כלל טובה לא בצורה
0 6 יודע לא

אחת. מתשובה יותר לענות היה שאפשר כיוון ,100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
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 בשני הבוגרים של המכריע רובם אמנם ותיקים. ישראלים עם הקשר בדפוס שינוי חל כי עולה 48 מלוח
 נפגשים בהרבה גבוהים שיעורים אולם בעבודה, ותיקים ישראלים עם נפגשו (1999ו- 1994) הזמן פרקי
 מסוימת ירידה חלה הבוגרים בעיני זאת, עם .1994 בשנת 43% לעומת 75% ־ חברתי במפגש כיום אתם

 כטוב זה יחס העריכו מהבוגרים כמחצית 1994 בשנת כלפיהם. הוותיקים הישראלים יחס בהערכת
לשליש. זה שיעור ירד 1999 בשנת מאוד.

 כחמישית של קבוצה יש מגוונת. ותיקים ישראלים עם הבוגרים של החברתיים המפגשים תדירות
 או בחודש פעם שנפגשת 41% - גדולה וקבוצה בשבועיים, פעם 8% בשבוע, פעם הנפגשת (22%) מהבוגרים

(.49 )לוח נפגשים לא פעם אף 25%ו־ פחות, אף

מין לפי ,1999 בשנת ותיקים ישראלים עם הבוגרים של החברתיים  המפגשים תדירות :49 לוח
)באחוזים(

נשים גברים הכול סך
(n15־) (n=36) (n51־) ותיקים ישראלים עם נפגשים

100 100 100 הכול סך
20 22 22 בשבוע פעם

7 8 8 בשבועיים פעם
7 20 16 בחודש פעם

26 25 25 יותר רחוקות לעתים
7 3 4 ידועה לא בתדירות

33 22 25 לא פעם אף

 הזוג בן/בת עם ממחציתם: יותר (.50 )לוח כלל בדרך הפנוי זמנם את מבלים הם מי עם נשאלו הבוגרים
 ילידי חברים עם - 28% אתיופיה, יוצאי חברים עם - 42%כ- ילדיהם. עם (54%) דומה שיעור (,56%)

 משפחה קרובי עם ־ 10% והאחים, ההורים עם -18% אחרות, מארצות עולים ־ חברים עם - 4% ישראל,
לבד. נמצאים הם כלל שבדרך ענו 10% ועוד אחרים

_________)באחוזים(* מין לפי הפנו/ זמנם את ,בלל-בררך מבלים, הבוגדים שבחברתם האנשים :50 לוח
נשים

(n=15)

 , ■ 1 »■»»»״
גברים
(n-35)

——X׳ י— , — ־ I
הכול סך

(n=50)
13 9 10 לבד
40 63 56 החבר/ה או הזוג בן/בת
40 60 54 ילדים
40 9 18 הוריס/אחים

7 11 10 אחרים משפחה קרובי
47 40 42 אתיופיה יוצאי חברים
27 29 28 ישראל ילידי חברים

7 3 4 אחרים עולים חברים
0 3 2 אחר

אחת. מתשובה יותר לענות היה שאפשר כיוון ,100ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

מהזמן. חלק רק 20%ו- (,800/0) פעם אף כמעט בדידות חשים אינם הבוגרים רוב
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הפנאי פעילויות .11
 הבוגרים בקרב ביותר הנפוץ הפנאי בילוי הפנאי. שעות לבילוי הקשורות שאלות מגוון נשאלו הבוגרים

 חברים או משפחה לאירוח באשר גם כך קרובות. לעתים זאת עושים 76%;חברים או משפחה ביקור הוא
 יחסית גבוהים שיעורים ומנגד, (.61%) בעיר״ ״להסתובב וכן (,67%) בטלוויזיה/וידאו צפייה (,74%)

 )לוח (41%) קולנוע או (51%) בידור מופע (,55%) להצגה/קונצרט הולכים אינם פעם אף כמעט כי דיווחו
51.)

)באחוזים( הבוגרים של הפנאי בילוי תדירות :51 לוח
לא פעם אף כמעט רחוקות לעתים קרובות לעתים הבילוי סוג

41 49 10 לקולנוע ללכת
55 37 8 קונצרט / להצגה ללכת
29 51 20 במוזיאון לבקר
51 47 2 בידור למופע ללכת
14 35 51 מסעדה קפה, בית לפאב, ללכת

8 31 61 בעיר להסתובב
12 59 29 בארץ לטייל

2 24 74 חברים או משפחה לארח
0 24 76 חברים או משפחה לבקר

33 39 28 בספורט לעסוק
13 20 67 בווידיאו או בטלוויזיה בסרטים, לצפות

 ;8% ־ פיסול ציור, מוסיקה, ; 14% - מחשבים ;47% ־ ספרים קריאת :נוספים תחביבים גם ציינו 67%

.6% - אחר ;6% - בגינה ועבודה סריגה

 קונצרטים בהצגות, צופים לא-אקדמי, תואר לבעלי בהשוואה אקדמי תואר מבעלי יותר גבוה שיעור
 לעתים גם בנוסף, ובארץ. בעיר יותר מטיילים ספרים, יותר קוראים במוזיאונים, ומבקרים וקולנוע
וחברים. משפחה בני ומארחים מבקרים הם יותר קרובות

 השיבו (86%) רובם שפה. ובאיזו שחלף בחודש כלשהו קריאה ספר קראו הם האם נשאלו, גם הבוגרים
 מהבוגרים כשליש באנגלית. 16%ו- באמהרית, 41% העברית, בשפה ספר קראו (79%) רובם בחיוב.

שפות. בכמה ספרים קראו (28%)

)באחוזים( שקיבלו התואר וסוג מין לפי האחרון, בחודש שתות בשפות ספרים קריאת :52 לוח
התואר סוג

r ׳■י ״ r יי׳*" ׳ ׳י׳*־ י 
מיו

✓ ן,

אקדמי לאהכול סך אקדמי נשים גברים
(n=24) (n=27) (n=15) (n=36) (n=51)

79 93 80 89 86 האחרון בחודש כלשהו ספר קראו
(n=19) (n=24) (11=11) (n=32) (n=43) :*בשפות מהם

74 83 90 75 79 עברית
53 33 27 47 42 אמהרית
11 21 0 22 16 אנגלית

שפות. בכמה ספרים לקרוא היה יכול שהבוגר כיוון ,100ל- מסתכמים אינם השפות לגבי האחוזים *
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בארץ והתרבות החברה מחיי הרצון שביעות .12
 רק "מרוצים". - 59%ו- מארד״ ״מרוצים 31% בארץ: שלהם החברה מחיי רצון שבעי (90%) הבוגרים רוב

 זה בנושא הבדל אין כלל". מרוצה "לא שהוא אמר לא אחד ואף מרוצים" כל-כך "לא שהם דיווחו 10%
(.53 )לוח לנשים גברים בין

 שבעי שהם דיווחו (59%) ממחציתם שיותר אף בארץ. התרבות מחיי הבוגרים רצון שביעות יותר נמוכה
 אינם הבוגרים 41% שאר זאת, לעומת ״מרוצים״. 47ו־%, מאוד״ ״מרוצים 12% רק התרבות, מחיי הרצון

 הרצון שביעות כלל". מרוצים "לא ־ 6%ו- מרוצים" כל-כך "לא 35% בארץ: התרבות מחיי מרוצים
התרבות. מחיי מרוצות אינן ־ ומחציתן מאוד" "מרוצות 7% שרק הנשים, בקרב נתגלתה ביותר הנמוכה

__________ )באחוזים( מין לפי בארץ, התרבות וחיי החברה מחיי הבוגרים רצון שביעות :53 לוח
מיו ־־ ־—

נשים גברים הכול סך
(n=15) (n=36) (n=51) החברה: חיי

100 100 100 הכול סך
33 31 31 מאוד מרוצה
60 58 59 מרוצה

7 11 10 מרוצה כל-כך לא
0 0 0 כלל מרוצה לא

(n=14) (n=35) (n=49) התרבות: חיי
100 100 100 הכול סך

7 14 12 מאוד מרוצה
43 49 47 מרוצה
43 31 35 מרוצה כל־כך לא

7 6 6 כלל מרוצה לא

ציבורית בפעילות השתתפות .13
 וכן האתיופית העדה למען ציבורית/קהילתית, בפעילות בעבר( או )בהווה השתתפותם על נשאלו הבוגרים
 כיום משתתפים (69%) מהבוגרים שלישים משני למעלה האתיופית. העדה למען שאינה ציבורית בפעילות
 בשום השתתפו לא פעם אף 8% ורק הפסיקו, אך בעבר, השתתפו (23%) כרבע כלשהי, ציבורית בפעילות
 תואר בעלי ובקרב הנשים לעומת הגברים בקרב גבוה ציבורית בפעילות המשתתפים שיעור פעילות.
(.54 )לוח לא-אקדמי תואר בעלי לעומת אקדמי

 השתתפו (25%) רבע (,65/סס) מהבוגרים שלישים שני בהווה משתתפים העדה למען ציבורית בפעילות
פעם. אף השתתפו לא 10%ו־ והפסיקו, בעבר

 השתתפו שליש בהווה, משתתפים (30%) כשליש כללית: ציבורית בפעילות המשתתפים שיעור יותר נמוך
השתתפו. לא פעם אף (370/0) משליש ויותר (33%) בעבר
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)באחוזיס( שקיבלו התואר וסמ מין לפי ציבורית, בפעילות הבוגריס השתתפות :54 אח
התואר סוג מיו

אקדמי לאהכול סך אקדמי נשים גברים
(n=24) (n=27) (n=15) (n~36) (n=51) ***כלשהי: ציבורית בפעילות

100 100 100 100 100 הכול סן
62 **74 54 75 69 בהווה משתתפים
21 26 33 19 23 הפסיקו אך בעבר, השתתפו
17 — 13 6 8 פעם אף השתתפו לא

100 100 100 100 100 הכול סך אתיופיה: עולי למען בפעילות א(
62 67 53 69 65 בהווה משתתפים
21 29 27 25 25 הפסיקו אך בעבר, השתתפו
17 4 20 6 10 פעם אף השתתפו לא

100 100 100 100 100 הכול סך כללית: ציבורית בפעילות ב(
אתיופיה( עולי למען )שאינה

25 **33 27 31 30 בהווה משתתפים
21 45 40 31 33 הפסיקו אך בעבר, השתתפו
54 22 33 38 37 פעם אף השתתפו לא

ציבורית: בפעילות להשתתף מעונייגים
משתתפים( הלא )בקרב

(n=ll) (n=10) (n=7) (n=14) (n=21) כלשהי ציבורית בפעילות
82 90 71 93 86

(n=8) (n=9) (n=6) (n=ll) (n17־) אתיופיה עולי למען בפעילות
88 78 83 82 82

(n=13) (n=6) (n=5) (n=14) (n=19) אחרת ציבורית בפעילות
46 67 40 57 53

p<0.05 **
העדה. למען שאינה - כללית וגם האתיופית העדה למען גם כולל ***

 כלשהי, בפעילות להשתתף מעוניינים (86%) רובם ציבורית, בפעילות כיום משתתפים שלא מי בקרב
(.54 )לוח כללית בפעילות - 50%ו- האתיופית העדה למען בפעילות 82% מתוכם

האתיופית העדה למען קהילתית פעילות
 ורבע העדה למען כלשהי בפעילות בהווה משתתפים (n=33) מהבוגרים שלישים שני לעיל, שנזכר כפי

(13=n) ארגון במסגרת בפעילות השתתפו 62% בעבר(, או )בהווה שהשתתפו אלה בקרב בעבר. השתתפו 
פרטי. באופן וגם ארגון במסגרת גם - 13%ו- פרטי, באופן - 25% כלשהו,

 :הם פעילות של ביותר נפוצים סוגים ומגוונים. רבים ומסגרתה העדה למען הקהילתית הפעילות תחומי
 הסברה, בעבר(, - 8 בהווה, משתתפים 5) פר״ח תוכנית במסגרת בעיקר בלימודים, ועזרה הילדים חינוך
 בהווה, - 8) פרטי באופן וגם שונים ארגונים במסגרת גם - שונים בנושאים אחרים לעולים והרצאות ייעוץ

 ובניית הקמת בעבר(, - 3 בהווה, - 4) הארץ עם והיכרות לעולים בסיסית והכוונה עזרה בעבר(, - 3
 בנושאי והסברה שיעורים :שנזכרו נוספים פעילות סוגי בהווה(. משתתפים 5) שונים ארגונים של תוכניות
 כיום משמשים מהבוגרים ששלושה לציין יש ועוד. מועדוניות הפעלת תרגום, והיגיינה, בריאות

 בעמותות ועד חבר או ראש יושב סגן של בתפקידים - 5 ועוד מזכיר או ראש יושב של בתפקידים
שונים. וארגונים
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 מוצגת פעילותם תקופת לפי האתיופית העדה למען קהילתית בפעילות המשתתפים הבוגרים התפלגות
.55 בלוח

)באחוזים( העדה למען קחילתית בפעילות הבוגרים השתתפות תהופת :55 לוח
בעבר השתתפו

(n=13)
בהווה משתתפים

(n=33)
המשתתפים כל

(n=46)
100 100 100 הכול סך

15 9 11 שנה עד
70 28 39 שנים 3-2
15 21 . 20 שנים 5־4
0 21 15 שנים 9־6
0 18 13 ויותר שנים 10
0 3 2 שנים( פירוט )ללא "תמיד"

 לכך. הסיבות על נשאלו (,n=13) הפסיקו אך העדה, למען ציבורית בפעילות בעבר שהשתתפו הבוגרים
 חוסר ציינו - שלושה זמן. חוסר בגלל - שלושה בעבודה, עומס בגלל להשתתף שהפסיקו השיבו חמישה

 שינוי - אחד משפחתיות, בעיות - אחד לימודים, סיום - שניים זו, בפעילות עצמם העולים בקרב עניין
16השיב. לא - אחד ועוד מגורים

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 13ל־ מסתכמים אינם המספרים 16
אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים17

 עשר ארבעה בכך. מעוניינים הם האם נשאלו העדה, למען ציבורית בפעילות כיום עוסקים שלא הבוגרים,
 בלימודים, ועזרה הילדים בחינוך הקשורה בפעילות להשתתף מעוניינים מהם שישה בחיוב. ענו (82%)

 חמשת שאר בחברה. השתלבות על הרצאות לתת - אחד עירונית, בעמותה - אחד מתנ״ס, בפעילות - אחד
אליהם". שיפנו "במידה או הצורך" "לפי בפעילות להשתתף מעוניינים שהם השיבו הבוגרים

 נקטו האם נשאלו (,n=14) להשתתף מעוניינים אך העדה, למען בפעילות משתתפים שלא הבוגרים
 )פר״ח, מתאימים לארגונים פנו 3 דבר, עשו לא כי ענו מהם שמונה פעילים. להיות כדי כלשהם בצעדים
 מאתיופיה. אחרים עולים עם דיבר נוסף ובוגר מגשר, עם דיבר אחד ספורט, חוג לארגן ניסה אחד ג׳וינט(,

 במסגרת פעיל להיות להם הציע מישהו האם פעילים(, הלא וגם הפעילים )גם הבוגרים נשאלו כן, כמו
 של רחב ממגוון להשתתף פניות קיבלו הבוגרים בחיוב. ענו (53%) בוגרים ושבעה עשרים כלשהי.

 (2) הנוער עליית (,3) אתיופיה עולי של הגג ארגוני (,3) הסוכנות (,4) פוליטיים ארגונים כגון הארגונים,

ועוד.

 יותר בעדה. פעיל יהיה מי בקביעה להשפיע צריכים שלדעתם הגורמים את לציין נתבקשו הבוגרים כל
 שלישים שני מתאימים", "כישורים ־ זהה ואחוז שפועל" האדם "רצון ציינו (77%) רבעים משלושה

 "תמיכה ציינו (29%) משליש פחות זאת, עם בתחום״. ״ניסיון ־ 39% ההשכלה״, ״רמת - (65%)
 "ותק -18% ורק בעדה״, נכבד הוא ״האם - זהה ואחוז העדה״, בן הוא ״האם - (24%) רבע מהמוסדות״,

17בישראל".
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העדה למען שאינה - כללית ציבורית פעילות
 משתתפים (n=15) מהבוגרים כשליש רק האתיופית, העדה למען לפעילות בניגוד ,54 בלוח שהוצג כפי

 והפסיקו. בעבר השתתפו (n=17) שליש ועוד אתיופיה(, עולי למען )לא כללית ציבורית בפעילות כיום
כלשהו. ארגון במסגרת זאת עשו כללית בפעילות בעבר( או )בהווה שהשתתפו מי כל כמעט

 ועוד בהווה משתתפים 3) היישוב בוועד השתתפות לדוגמה, פעילות, מסגרות של רחב מגוון קיים כאן גם
 2) האזרחי במשמר בהווה(, 2) הורים בוועד בעבר(, - אחד ועוד בהווה - 3) פוליטיים בארגונים בעבר(, - 3

ועוד. אתיופיה( יוצאי שאינם ילדים )חינוך פר״ח בתוכנית השתתפו בוגרים 7 בעבר בהווה(,

 לעומת יחסית קצרות כללית ציבורית בפעילות הבוגרים של השתתפותם תקופות כי עולה 56 מלוח
(.55 ללוח )השווה העדה למען בפעילות ההשתתפות תקופות

)באחוזים( כללית ציבורית בפעילות הבוגרים השתתפות תקופת :56 לוח
בעבר השתתפו

(n=17)
 בהווה משתתפים

(15=11)
המשתתפים כל

(n=32)
100 100 100 הכול סך

53 33 43 אחד שנה עד
35 0 19 שנים 3-2
12 33 16 שנים 5־4

0 20 16 שנים 9־6
0 7 3 ויותר שנים 10
0 7 3 שנים( פירוט )ללא "תמיד"

 מחציתם להשתתף. מעוניינים הם האם נשאלו (,n=19) כללית ציבורית בפעילות השתתפו שלא הבוגרים
 לחולים לעזור - שניים החינוך, בוזחום לפעול מעוניינים שהם אמרו שלושה מהם בחיוב. השיבו (10)

 תחום באיזה החליטו לא עדיין ־ שניים ועוד הפוליטי בתחום - אחד האזרחי, במשמר - שניים עוד ונכים,
לפעול. רוצים הם

הבוגרים ילדי .14
 אחד, ילד ־ (24%) לרבע מהם ,18 גיל עד ילדים יש (69%) מהבוגרים שלישים לכשני ,3 בפרק שצוין כמו

ויותר. ארבעה ־ 6%ול־ שלושה, ־ 12%ל־ ילדים, שני ־ (27%) נוסף לרבע

הילדים שוהים שבהן המסגרות
 ומעלה 3 בגיל הילדים בקרב ואילו במעון, או בגן נמצאים (44%) 11 שנתיים, גיל עד הילדים קבוצת בקרב
כלשהי. חינוכית במסגרת כולם

 33 משנה, פחות בגיל למסגרת לראשונה נכנסו (19%) 11 כלשהי, במסגרת שנמצאים הילדים 57 מבין
שנים. 3 בגיל - (11%) 6 ועוד שנתיים בגיל ־ (12%) 7 שנה, בגיל ־ (58%) ילדים
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(18 גיל )עד הבוגרים ילדי של הנבחרים המאפיינים :57 לוח
הילדים מכל אחוזים מוחלטים מספרים

100 71 ילדים הכול סך
גיל

35 25 שנתיים עד
28 20 שנים 3-5
21 15 שנים 6-9
16 11 10+

נמצאים בה המסגרת
20 14 כלשהי( חינוכית במסגרת )לא בבית
48 34 מעון / בגן
32 23 הספר בבית

*למסגרת כניסה גיל
100 57 במסגרת ילדים הכול סך
19 11 משנה פחות
58 33 אחת שנה
12 7 שנתיים
11 6 שנים שלוש

*שבמסגרת הילדים הרכב
54 31 אתיופיה( יוצאי )לא ישראל ילידי רק
46 26 אתיופיה יוצאי וגם ותיקים ישראלים גם

**הלימודים מבחינת הילד רמת הערכת
הספר( בבית הלומדים הילדים )בין

100 23 הכול סך
13 3 חלש תלמיד
17 4 רגיל תלמיד
35 8 טוב תלמיד
35 8 מצטיין תלמיד

 ספר(. בית או )גן/מעון כלשהי במסגרת הנמצאים הילדים בין *
ההורה. הערכת פי על **

 ישראל ילידי הם מהילדים המוחלט הרוב שבה במסגרת נמצאים הבוגרים מילדי ממחצית( )יותר 31
 ועולים אתיופיה עולי ישראל, )ילידי מעורבת במסגרת - הילדים 26 ושאר אתיופיה(, יוצאי )שאינם

 נמצאים (65%) 22 במעון, או בגן הנמצאים הילדים 34מ־ שאמנם, לציין, זאת עם כדאי אחרות(. מארצות
 בבית שלומדים הילדים 23 מתוך אך אתיופיה, יוצאי שאינם ישראל ילידי של מוחלט רוב עם במסגרת

(.39%) 9 רק - הספר

 עם גם משחקים שהם ענו (59%) 14:המשיבים 24 מבין ילדיהם. משחקים בעיקר מי עם נשאלו הבוגרים
 אתיופיה(, יוצאי )שאינם ישראל ילידי עם בעיקר ־ (33%) 8 אחרים, ילדים עם וגם אתיופיה יוצאי ילדים

 - ילדים עם לשחק מעדיף אחד ילדיו שמשני אמר נוסף בוגר אתיופיה, יוצאי ילדים עם בעיקר - אחד ורק
אתיופיה(. יוצאי )שאינם ישראל ילידי עם - והשני אתיופיה, יוצאי

 או "טובים" כתלמידים הוריהם ע״י הוגדרו (70%) 16 הספר בית במסגרת נמצאים שכבר הילדים 23מ-
(.57 )לוח כ״חלשים״ ־ 3 ורק ״רגילים״, כתלמידים ־ 4 בהתאמה(, 8ו- 8) ״מצטיינים״
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 (91%) 31 זה, בנושא לשאלה שהשיבו הבוגרים 34מ- מאוד: גבוהות ילדיהם מהישגי ההורים ציפיות גם
 ־ אחד ועוד עיוני, תיכון יסיים שהילד רוצה שהוא אמר אחד רק אקדמי. מוסד יסיימו שילדיהם רוצים

 לא שזה השיב, נוסף מרואיין אקדמי. מוסד עד מקצועי מתיכון המשפחה: מילדי שונות ציפיות לו שיש
אדם". בן שיהיה "העיקר - משנה

 בעלי ־ אחרים לילדים בהשוואה ילדיהם של הקידום סיכויי את מעריכים הם כיצד נשאלו גם הבוגרים
 ביחס "טובים" או מאוד" כ״טובים ילדיהם סיכויי את העריכו המשיבים 44מ- כמחצית דומים. כישורים

 ילדים של לאלו שווה" במידה -כ״טובים (48%) כמחצית ועוד בהתאמה(, 18%ו- 29%) אחרים לילדים
 ילדים לעומת טובים" כ״פחות ילדיהם של הקידום סיכויי את העריכו (5%) בוגרים שני רק אחרים.
אחרים.

 ילדיהם. נמצאים שבהן החינוך במסגרות מעורבים זוגם ובני/בנות הם מידה באיזו נשאלו הבוגרים
 בחינוך מעורבים המרואיינות( של זוגן ובני הגברים )המרואיינים מהאבות 92%ש- עולה, מהתשובות

 הזוג ובנות )המרואיינות מהאימהות 88% גם וכך ״מעורבים״, 54%ו- מאוד״ ״מעורבים 38% :ילדיהם
(.58 )לוח ״מעורבות״ 48%ו- מאוד״ ״מעורבות 40% :מרואיינים( של

 )בעיקר, הורים באסיפות השתתפות טלפוני, כולל המורים, עם קשר הם העיקריים המעורבות סוגי
 פחות אימהות(. )בעיקר בלימודים ועזרה באירועים השתתפות הילד, של במצב התעניינות וגם אבות(,
 או מהגן הבאה/החזרה הורים, בוועד השתתפות הורים(, אסיפות )מלבד הספר בבית ביקורים נפוצים

(.58 )לוח הספר מבית

)באחוזים( ילדיהם של החינוך במסגרות זוגם( ובני/בנות )הבוגרים ההורים מעורבות :58 לוח
**האמהות *האבות

(n=25) (n24־)
100 100 הכול סך

40 38 מאוד מעורב/ת
48 54 מעורב/ת

8 8 מעורב/ת כל-כך לא
4 0 כלל מעורב/ת לא

(n=21) (n=22) —המעורבות סוג
48 73 טלפוני( קשר )כולל המורים עם קשר
19 36 הורים באסיפות השתתפות
24 14 וכו׳( הולדת ימי טיולים, )חגים, באירועים השתתפות
29 9 הילד של במצבו התעניינות
10 9 הורים( לאסיפות )בנוסף בביה״ס ביקורים
10 5 ההורים בוועד השתתפות
19 5 הנלמד בחומר התעניינות / בלימודים לילד עזרה
— 5 מהגן/ביה״ס הבאה/החזרה

המרואיינות. של הזוג ובני מרואיינים *
המרואיינים. של הזוג ובנות מרואיינות **

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן משום ,100ל- מסתכמים אינם האחוזים ״**
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 על נשאלו ילדיהם בחינוך מעורבים לא" "בכלל או כל־כך" "לא זוגם בני/בנות או שהם שדיווחו הבוגרים
 "שהאם ־ אחד ועוד העבודה(, )בגלל זמן חוסר לאי-מעורבות כסיבה ציין האבות אחד לכך. הסיבות
 שתי נוספת וכסיבה לאי-מעורבות, כסיבה עבודה ציינו כולן האימהות שלוש מבין מספיק". מעורבת
מספיק". מעורב "שהאב ־ ואחת לימודים, ציינו אימהות

 דיווחו (41%) 14 המשיבים 34מ- להורים. שנערכים חוגיס/הדרכות על יודעים הם האם נשאלו הבוגרים
 על שידעו מאלה כלל". זה על שמעו ש״לא (27%) 9 ועוד ־״מעט״, (32%) 11 ״הרבה״, כך על יודעים שהם

 (48%) 12ו־ בעבר, השתתפו (36%) 9 כיום, בהם משתתפים (16%) 4 רק (,n=25) להורים חוגיס/הדרכות

להשתתף. מעוניינים (14) שלישים שני (,n=21) להורים בחוגים כיום משתתפים שלא מאלה, השתתפו. לא

לאומית עצמית זהות .15
 אלה שיעור מפתיע, באופן (.59 )לוח הלאומית זהותם על הבוגרים נשאלו 1999 בשנת וגם 1994 בשנת גם

 1994 בשנת 35%מ- ירד מאתיופים״ ישראלים ״יותר או לגמרי״ כ״ישראלים עצמם את המגדירים
 גדל מישראלים" אתיופים כ״יותר עצמם את המגדירים שיעור במקביל, .1999 בשנת בלבד 14%ל־
 פנים, אל פנים בריאיון נשאלה זו שאלה 1994 שבשנת הוא זו לתופעה מהסברים אחד .33%ל- 18%מ־

 חשו מאתיופיה האחרונה העלייה שעקב הוא לכך נוסף אפשרי הסבר עצמי. למילוי בשאלון - 1999 ובשנת
 כמחצית כיום וגם אז גם זאת, עם התחזק. ולשורשיהם האתיופית לעדה שלהם שהקשר מהבוגרים חלק

שווה"(. במידה וישראלים )כ״אתיופים דואלית בצורה עצמם את מגדירים מהבוגרים

 ישראלים כ״יותר עצמם את לראות שרוצים הבוגרים שיעור לרצויה. המצויה הזהות בין מסוים פער יש
 כ״יותר עצמם את שראו אלה לעומת נמוך אך בהווה, כך עצמם הרואים לעומת גבוה (21%) מאתיופים"

 מישראלים" אתיופים כ״יותר עצמם את לראות רוצים 15% רק .1994 בשנת מאתיופים״ ישראלים
מאוזנת. לזהות שואפים (64%) שלישים ושני כך(, עצמם את רואים שבפועל שליש )לעומת

)באחוזים( 1999ו- 1994 בשנים הבוגרים של העצמית הזהות :59 לוח
 אתיופי
לגמרי

 ־ ישראלי קצת
אתיופי ויותר

 וישראלי אתיופי
שווה במידה

 ־ אתיופי קצת
ישראלי יותר

 ישראלי
לגמרי

*עצמך? את רואה אתה כיצד
4 14 47 27 8 (n=49) 1994

0 33 53 10 4 (11=49) 1999

את לראות רוצה אתה כיצד
2 13 64 19 2 (n=47) **עצמך!

הילדים את רואה אתה כיצד
0 3 20 33 44 (n=39) **שלך!

את לראות רוצה אתה כיצד
0 2 39 47 12 (n־41) **שלך! הילדים

 עצמי. למילוי בשאלון ־ 1999 בשנת פנים, אל פנים נשאלו 1994 בשנת *
עצמי. למילוי בשאלון ־ 1999 בשנת רק נשאלו “
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 (44%) כמחציתם מאתיופים", ישראלים ״יותר הם ילדיהם (77%) מהבוגרים רבעים כשלושה בעיני
 רוצים ישראלים: מדי יותר אפילו ילדיהם מהבוגרים, ניכר חלק לדעת כי לציין יש לגמרי". "ישראלים

 יותר לגמרי". כ״ישראלים ־ 12% רק מהם מהבוגרים, 59% מאתיופים ישראלים כיותר אותם לראות
 שרק אף שווה", במידה וישראלים כ״אתיופים ילדיהם את לראות מעדיפים (39%) מההורים משליש

 אתנית זהות של מסוים גיבוש על מצביעה גם זאת עובדה כזו. בצורה אותם רואים מהם חמישית
הבוגרים. בקרב אתיופית

 הבדלים נמצאו אך התיכון, סיום ארץ לפי העצמית הזהות בתפיסת משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 לגמרי הם ילדיהם בארץ תיכון שסיימו מאלה (63%) שלישים שני לעומת הילדים: זהות בהערכת

(.P<0.05) באתיופיה, תיכון שסיימו מאלה (30%) שליש רק לעומת ישראלים,

ומסורת דת .16
עצמית הגדרה
 - 6% דתיים״, כ״לא - 18% כ״מסורתיים״, עצמם את מגדירים (74%) מהבוגרים רבעים כשלושה

שקיבלו. התואר וסוג מין לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא מאוד". כ״דתיים ־ 2% ורק כ״דתיים",

הכנסת בית
 כלל לבקר נוהגים לא 17%ש־ עולה מתשובותיהם הכנסת. בבית ביקורם תדירות על נשאלו הבוגרים

 91% יום. כל - 2% ורק ושבתות שישי בימי 12% בחגים, רק - (69%) שלישים משני יותר הכנסת, בבית
 רק ־ 46% )מהן 62% - הנשים ובקרב בחגים(, רק 77% )מהם הכנסת בבית אי-פעם ביקרו מהגברים

בחגים(.

 כנסת בית שיהיה להם חשוב כמה עד לומר, נתבקשו (n=43) הכנסת בבית ביקרו שאי-פעם הבוגרים
 19% (,39%) ״חשוב״ או (35%) מאוד״ ״חשוב שזה ענו, רבעים שלושה מגוריהם. במקום אתיופיה ליוצאי

כלל". חשוב "לא - 7%ו- חשוב״ כל-כך ״לא ־

 בשלילה, ענו (65%) שלישים שני בארץ. דת שירותי בקבלת כלשהי בבעיה נתקלו האם נשאלו הבוגרים
 תהליך שעברו או ביהדותם הקשורות בבעיות נתקלו 10%ו- הנישואין, בעת בעיות ציינו (31%) כשליש

18גיור.

אחת. מבעיה יותר לציין היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים

דתית ת1מנהיג
 וזקני הקייסים ע״י להיקבע צריכות העדה בני לגבי חשובות החלטות לדעתם, האם, עוד נשאלו הבוגרים

 העדה וזקני הקייסים ע״י להיקבע צריכות שההחלטות השיבו 8% רק באתיופיה. נהוג שהיה כפי העדה,
 הנושאים בין נושא". ב״אף ־ (25%) ורבע מהנושאים״, ב״חלק - (67%) שלישים שני הנושאים״, ב״כל

 מכלל 17%) דת/יהדות :הבוגרים ציינו העדה, וזקני הקייסים ע״י מטופלים להיות שצריכים הספציפיים
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 כבוד (,10%) בית שלום (,10%) תרבות מסורת/ מורשת/ על שמירה (,13%) נישואין/גירושין הבוגרים(,
 אמרו 6% (.2%) אתיופיה יהדות של היסטוריה ספרי וכתיבת (10%) הצעיר הדור ע״י להוריס/למבוגרים

 וזקני הקייסים ע״י להיקבע צריכים נושאים בדיוק אילו פירטו לא 17% ועוד בעניין מתלבטים שהם
העדה. 19

הדת בדפוסי הבדלים
 לבין מהבית להם המוכרים הדת מנהגי בין ההבדלים עם מסתדרים הם מידה באיזו נשאלו הבוגרים

 הבדלים עם מסתדרים שהם השיבו (52%) כמחציתם רק ישראלית. בחברה קיימים שהם כפי הדת מנהגי
 - 6% בינונית״, ״במידה - (380/0) משליש יותר (.360/0) רבה״ ״במידה או (160/0) מאוד״ רבה ״במידה אלה

יודע"(. "לא ענו נוספים 2%) לא״ ״בכלל ־ 2%ו־ מועטה״ ״במידה

 ממחציתם יותר אתיופיה. יהודי של והמנהגים המסורת על לשמור להם חשוב כמה עד נשאלו הבוגרים
 ביקרו (33%) מהבוגרים שליש חשוב״. כל-כך ״לא - 2% ורק ״חשוב״ ־ 40% ,מאוד״ ״חשוב ענו (58%)

ארצה. עלייתם מאז באתיופיה

האתיופית המסורת על שמירה
 תדירות באיזו לציין התבקשו והם האתיופית למסורת הקשורים פריטים רשימת הוצגה הבוגרים בפני
 אתיופיים מאכלים אכילת אתיופיים, בסרטים וצפייה מוזיקה שמיעת כגון אלה, פרטים משמרים הם

(.60 )לוח וכו׳ שונים

 הבוגרים ע״י אתיופיה יהודי של ולתרבות למסורת הקשורים שונים, פרטים שימור :60 לוח
 (0-51) )באחוזים(

 פעם אף
לא

 לעתים
רחוקות

 לעתים
קרובות

2 45 53 אמהרית/טגרנית מוסיקה שומע/ת
31 65 4 באמהרית/טגרנית סרטים רואה

2 38 60 (n=50) בבית ׳אינג׳רה׳ אוכל/ת
6 31 63 בבית שנאפתה ׳ברכתה׳ בשבת אוכל/ת

22 53 25 בבית שנעשתה ׳בונה׳ שותה
49 39 12 בבית שנעשה ׳טאלה׳ שותה

6 31 63 חברים עם או הזוג בן/בת עם אמהרית/טגרנית מדבר/ת
26 53 21 (n=38) הילדים עם אמהרית/טגרנית מדבר/ת
14 64 22 (n=50) שלנו׳ העיניים ׳דרך הטלוויזיה בתוכנית צופה
31 53 16 ישראל׳ ב׳קול באמהרית הרדיו לתוכנית מקשיב/ה
63 33 4 באמהרית זרות רדיו לתוכניות מקשיב/ה
53 35 12 ׳פאנא׳ הירחון את קורא/ת
31 41 28 ׳הסיגד׳ חג חוגג/ת

 אינם האחוזים מהנושאים. חלק להיקבע צריכים העדה וזקני הקייסים שע״י שאמרו אלה, רק נשאלו 19
אחד. מנושא יותר לציין היה שניתן כיוון 67%ל־ מסתכמים
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 מאכלים ואכילת וחברים הזוג בני/בנות עם באמהרית/טגרנית הדיבור במיוחד בלטו הפריטים בין
 ־ ממחצית )יותר אמהרית/טגרנית מוזיקה ושמיעת קרובות"( "לעתים ־ שלישים )כשני "אתיופיים"

 שיש מהבוגרים (21%) מרבע פחות וחברים, הזוג בני/בנות עם לדיבור שבניגוד מעניין, קרובות״(. ״לעתים
קרובות". "לעתים אמהרית/טגרנית אתם מדברים ילדים להם

הח״״ס מטרות .17
 הקמת מעניין; במקצוע עיסוק כגון, תחומים, במגוון בחיים מטרות רשימת הוצגה הבוגרים בפני

 להם חשובות אלו מטרות כמה עד נשאלו הבוגרים ועוד. למדינה תרומה כלכלית; התקדמות משפחה;
 הפוטנציאל למימוש הקשורות המטרות נמצאות עליונה שבעדיפות עולה 61 מלוח (.61 )לוח

 "לרכוש מאוד"(, כ״חשובה זו מטרה ציינו 92%) מעניין״ במקצוע ״לעבוד שלהם: האינטלקטואלי
 "הישגים (,88%) שלי״ הכישוריס/הכשרונות את ולפתח עצמי את ״למצות (,90%) גבוהה״ השכלה

(.84%) בלימודים״

)באחוזים( חבוגרים של בחיים משרות :61 לוח
 לא בכלל
חשוב

 כל־כך לא
חשוב חשוב

 חשוב
מאוד

— — 8 92 מעניין במקצוע לעסוק
— — 12 88 משפחה להקים
— — 16 84 בלימודים הישגים
— 12 14 74 קבועה במשרה לעבוד
— — 12 88 שלי הכישוריס/כשרונות את ולפתח עצמי את למצות
— 2 18 80 כלכלית להתקדם

14 10 29 47 בצבא להצליח
— ־־ 16 84 מהחיים ליהנות
4 10 23 63 מכובד חברתי מעמד לי שיהיה

— — 20 80 לזולת לעזור
— 14 53 33 כסף הרבה להרוויח
— — 10 90 גבוהה השכלה לרכוש
— — 16 84 למדינה לתרום
2 30 52 16 לארץ בחוץ לבלות

— 8 45 47 ציבורית בפעילות להשתתף
6 29 45 20 מצוות לקיים

12 36 38 14 תורה ללמוד
כגון טוב, לחיות המאפשרים הדברים כל בבעלותי שיהיו

— 8 27 65 חשמל מוצרי טוב, אוכל גדול, בית

 (,84%) מהחיים״ ״ליהנות (,88%) משפחה״ ״להקים כמו אישיות מטרות מאוד חשובות לבוגרים כן, כמו
 לזולת" ו״לעזור (84%) למדינה״ ״לתרום כמו תרומה מטרות גם זאת, עם (.80%) כלכלית״ ״להתקדם

לרובם. מאוד חשובות (80%)

51



 כ״חשוב זאת ציינו מהבוגרים 20% )רק מצוות״ ״לקיים :דתיות מטרות נמצאות ביותר נמוך בדירוג
 רבה להערכה הבוגרים אצל זכתה לא לארץ" בחוץ "לבלות המטרה גם (.14%) תורה״ ו״ללמוד מאוד״(

מאוד"(. כ״חשובה אותה הגדירו 16% )רק

פסיכולוגית הסתגלות .18
 רובם עצמית. תפיסה על וכן ובדידות אונים חוסר עצמי, ביטחון אושר, תחושות על נשאלו הבוגרים

 כל-כך "לא - 18%ו־ (,46%) מאושרים״ ״די או (36%) מאוד״ ״מאושרים מרגישים שהם דיווחו (82%)
 מאושרות יותר מרגישות נשים (.62 )לוח כלל״ מאושר ״לא שהוא דיווח לא אחד אף מאושרים״.
מהגברים. 29% רק לעומת מאוד״ ״מאושרות שהן דיווחו מהן 53% מהגברים:

 ורק קרובות" "לעתים ־ 14% בעצמם, בטוחים מרגישים ״תמיד״ שהם דיווחו מהבוגרים 82% כן, כמו
 בטוח מרגיש שהוא או בעצמו בטוח מרגיש לא פעם" "אף שהוא דיווח לא אחד אף "לפעמים". - 4%

 מהנשים 73% לעומת בעצמם בטוחים ״תמיד״ שהם דיווחו מהגברים 86% רחוקות״. ״לעתים בעצמו
(.62 )לוח

 כרבע אך קרובות", "לעתים או "תמיד" אונים חוסר תחושת מרגיש שהוא דיווח מהבוגרים אחד לא אף
 "לעתים אונים חסרי עצמם מרגישים שהם דיווחו (44%) כמחצית ״לפעמים״. זו תחושה מרגישים (22%)

 "לפעמים" מהן 40% אונים: חוסר מרגישות יותר הנשים לא״. פעם ״אף - (34%) ושליש רחוקות״
(.62 )לוח ;הגברים( בקרב 14% רק )לעומת

)באחוזיס( מין לפי הבוגרים, בקרב אתים והוסר עצמי ביטחון אושר, תחושות :62 לוה
נשים גברים הכול סך

(n=15) (n=35) (n=50) האושר תחושת
100 100 100 הכול סך

53 29 36 מאוד מאושר
27 54 46 מאושר די
20 17 18 מאושר כל-כך לא

0 0 0 כלל מאושר לא
עצמי ביטחון תחושת

100 100 100 הכול סך
73 86 82 תמיד
27 8 14 קרובות לעתים

0 6 4 לפעמים
0 — — רחוקות לעתים
0 ־־ — לא פעם אף

אוגיס חוסר תחושת
100 100 100 הכול סך

0 0 0 תמיד
0 0 0 קרובות לעתים

40 14 22 לפעמים
20 54 44 רחוקות לעתים
40 32 34 לא פעם אף

52



 על הבוגרים מתשובות עולה הפסיכולוגית ההסתגלות בנושא למדי חיובית מצב לתמונת נוסף חיזוק
 הסכמה הביעו הבוגרים של רובם (.63 )לוח עצמם כלפי יחסם בנושא ושליליים( )חיובים ההיגדים מספר

 מעניין שליליים. היגדים עם הסכמה וחוסר מעצמי" מרוצה אני כללי "באופן כגון חיוביים היגדים עם
 "הלוואי ההיגד עם מסכימים מהבוגרים( )רבע ביותר גבוה אחוז השליליים להיגדים התשובות שבין

 אלא שלילי, יחס על לא להצביע יכולה זה היגד עם שהסכמה לציין כדאי יותר". עצמי את לכבד ויכולתי
עצמית. ביקורת על

)באחוזים( העצמית לתפיסה ביהס נבחרים היגדים כלפי הבוגרים עמדות :63 לוח
 מסכימים לא

כלל
 כל־כך לא

מסכימים מסכימים
 מסכימים

מאוד * היגדים
חיוביים: היגדים

0 0 38 62 מעצמי מרוצה אני כללי באופן א.
0 0 38 62 טובות תכונות כמה לי שיש מרגיש/ה אני ב.

טובה בצורה דברים לעשות יכול/ה אני ג.
2 2 18 78 אחרים כמו לפחות
2 0 14 84 אחרים כמו לפחות שווה שאני מרגיש/ה אני ד.
0 2 12 86 עצמי כלפי חיובי יחס לי יש ה.

שליליים: היגדים
88 6 4 2 כלום שווה לא שאני חושב/ת אני לעתים ו.
82 10 2 6 להתגאות במה הרבה לי שאין מרגיש/ה אני ז.

תועלת חסר/ת מרגיש/ה בהחלט אני ח.
84 12 4 0 לפעם מפעם
62 13 15 10 יותר עצמי את לכבד ויכולתי הלוואי ט.
92 8 0 0 "כישלון" שאני להרגיש נוטה אני הכל, בסך י.

עצמי. למילוי בשאלון מעורב, בסדר בשאלה נרשמים ושליליים( )חיוביים ההיגדים *

להצלחה הגורמים הערכת
 הצלחתם על משפיעים "חיצונים"( וגם "פנימיים" )גם שונים גורמים לדעתם, כמה, עד נשאלו הבוגרים
 לגורמים ביותר גבוהה השפעה מייחסים שרובם עולה מהתשובות (.64 )לוח בכלל בחיים או בעבודה

 זאת, עם (.78%) למדו שהם ומה (,80%) להצליח כדי להתאמץ נכונות (,82%) כישרון כגון ״פנימיים״
 )פרוטקציה(. חשובים אנשים עם אישיים לקשרים גם רבה חשיבות מייחסים (72%) רבעים שלושה כמעט
 בלבד 10%ו־ למזל, - 20% רק נותנת, שהמדינה לעזרה רבה השפעה מייחסים (44%) ממחצית פחות

אתיופית. לעדה לשייכות

 71% לעומת הרבה״ ״משפיע ענו מהנשים 93%) למדו/לומדות שהן מה את יותר מעריכות הנשים

(.P<0.05) בהתאמה( 34% לעומת 67%) המדינה של העזרה את וגם מהגברים(

 לעומת 50%) המדינה ידי על שמוענקת לעזרה יותר רבה השפעה מייחסים לא-אקדמי תואר בעלי כן, כמו
 תואר בעלי זאת, לעומת (.P<0.05) בהתאמה( 12% מול 29%) ולמזל אקדמי( תואר בעלי בקרב 39%

לא-אקדמי( תואר בעלי בקרב 65% מול 89%) למדו/לומדים שהם למה השפעה יותר מייחסים אקדמי
.(P<0.05)
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___________________________ )באחוזים( להצלחתם הגורמים את הבוגרים הערכת :64 לוח
או מעט משפיע במידה משפיע משפיע

לא בכלל בינונית הרבה הגורמים
חשובים אנשים עם וקשרים פרוטקציה כמו טובים קשרים

6 22 72 (n=51)
52 38 10 (n=48) האתיופית לעדה שייכות
51 29 20 (n=49) מזל

8 14 78 (n=50) שלמדו/לומדים מה
־- 20 80 (n=50) להצליח בשביל להתאמץ נכונות

26 30 44 (n=50) נותנת שהמדינה העזרה
— 18 82 (n=51) עצמו הבוגר של הכשרון

הבוגרים של העיקריות בעיותיהם .19
 - (26%) רבע כלכליות, בעיות ציינו (35%) משליש יותר כיום. העיקריות בעיותיהם על נשאלו הבוגרים

 בעבודה בעיות - 6% בארץ, ביורוקרטיה ־ 8% ממשפחה, ריחוק ־ 10% עבודה, מציאת ־ 12% דיור, בעיות
 הנוספות הבעיות אחרים. עולים לקליטת דאגה - זהה ואחוז ילדים, חינוך - 6% עוד קידום(, בעיית )כולל

 של גרוע יחס או אדישות ותקשורת", שפה "זהות, בעיות חברה, חיי הלימודים, חובות סיום שצוינו:
 ־ אחת )כל פוליטיות ובעיות פנוי זמן חוסר אישיות, בעיות בריאות, בעיות (,4% ־ אחת )כל הוותיקים

(.65 )לוח בעיות כל להם שאין דיווחו מהבוגרים 8% העיקרית. כבעיה בדידות ציין אחד לא אף 20(.2%

עיקריות. בעיות שתי עד לציין היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם האחוזים20

1באחוזים() שקיבלו התואר וסוג מין לפי ,1999 בשנת הבוגרים של ביותר הקשות הבעיות :65 לוח
התואר סוג מין

אקדמי לא אקדמי נשים גברים הכול סך
_________((n_______n=24) (n=36) (n=15) (n=27)=51)________________ הבעיות

עיקריות. בעיות שתי עד לציין היה שניתן כיוון ,100 ל־ מסתכמים אינם האחוזים 1
p<0.01 * 
p<0.05 **

63 *11 33 40 35 כלכליות בעיות
17 33 20 28 26 דיור
17 7 — **17 12 עבודה מציאת
— **19 13 8 10 מהמשפחה ריחוק
8 7 7 8 8 בארץ ביורוקרטיה
8 4 7 6 6 בעבודה התקדמות / בעבודה בעיות

— 11 13 3 6 הילדים חינוך
— 11 7 6 6 אחרים עולים לקליטת דאגה
4 4 — 6 4 הלימודים חובות סיום
4 4 7 3 4 חברה חיי

— 7 — 6 4 ותקשורת שפה זהות, בעיות
4 4 13 4 הוותיקים מצד גרוע יחס או אדישות

— 4 — 3 2 בריאות בעיות
־־ 4 — 3 2 אישיות בעיות
— 4 — 3 2 פנוי זמן חוסר
— 4 — 3 2 פוליטיות בעיות
8 7 7 8 8 בעיות אין
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 11% שרק בעוד הכלכלי. בתחום לא-אקדמי תואר בעלי לבין אקדמי תואר בעלי בין הפער במיוחד בולט

 מגיע מתמודדים, הם איתן העיקריות הבעיות כאחת הכלכלי מצבם על דיווחו אקדמי תואר בעלי מבין
לא-אקדמי. תואר בעלי בקרב (63%) שלישים לשני זה שיעור

אישיות געיות לפתרון פנייה
 עולה, מהתשובות (.66 )לוח אישית בעיה להם כשיש כלל, בדרך פונים הם למי גם נשאלו הבוגרים

 אחרים משפחה לקרובי - משליש ויותר אתיופיה, יוצאי - לחברים וגם הזוג לבני/בנות פונים שמחציתם
 אחד בוגר ועוד אחד לאף פונים לא שהם ציינו (12%) בוגרים שישה אתיופיה. יוצאי שאינם ולחברים

למישהו. שיפנה הדורשות אישיות בעיות לו שאין אמר (2%)

 כן, כמו הנשואים. מהגברים שלישים שני רק לעומת זוגן, לבני בעיותיהן עם פונות הנשואות הנשים כל
 את פותרים גברים יותר ואילו הגברים, לעומת ולחברים אחרים משפחה לקרובי פונות יותר הנשים

(.66 )לוח עצמם בכוחות הבעיות

)באחוזים(* מין לפי הבוגרים, של אישיות בעיות בנושא הייעוץ גורמי :66 לוה
נשים גברים הכול סך הייעוץ גורמי

(n=15) . (n=34) (n=49)
47 53 “51 זוג בן/בת
47 29 35 אחר משפחה בן
60 50 53 אתיופיה יוצאי חברים
40 35 37 אתיופיה יוצאי שאינם חברים

0 6 4 בעבודה/מורה ממונה
7 0 2 פסיכולוג
7 15 12 אחד אף עם
0 3 2 אישית בעיה אף הייתה לא

אחת. מתשובה יותר לענות היה שאפשר כיוון ,100 ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
 הנשים בקרב ואילו ,60% - הגברים בקרב מהם ,68%ל- מגיע הזוג בן/בת עם המתייעצים אחוז הנשואים בקרב **

(.P<0.05) 100% ־

מהקליטה הרצון שביעות .20
מהקליטה הרצון שביעות

 אף בארץ. מקליטתם הכללית רצונם שביעות על הבוגרים נשאלו הנוכחי במחקר והן 1994ב- בריאיון הן
 "מרוצים הם כי העונים שיעור מקליטתם, רצון שבעי היו (90%)כ- הבוגרים רוב הזמן פרקי שבשני
(.67 )לוח 1999 בשנת 40%ל־ 1994 בשנת 48%מ- ירד מאוד״
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התואר סוג לפי ,1999ו״ 1994 בשנים הבוגרים של בארץ מהקליטה הכללית הרצון שביעות :67 לוה

(n=24) אקדמי לא
1999

(n=26) אקדמי
1994

(n=50) הכול סך
'**׳׳

1999 1994 1999 1994
100 100 100 100 100 100 הכול סן

38 38 42 58 40 48 מאוד מרוצה
50 50 50 42 50 46 מרוצה

8 12 8 0 8 6 מרוצה כל-כך לא
4 0 0 0 2 0 כלל מרוצה לא

 )ראה הוותיקים הישראלים מיחס הרצון בשביעות דומה ירידה עם אחד בקנה עולה כנראה, זו, ירידה
 של שהציפיות ייתכן :זה למצב הסברים כמה ייתכנו (.59 לוח )ראה הישראלית הזהות ובתחושת (48 לוח

 לאוכלוסייה מתייחסים הם שבהווה ייתכן ;הראשונים לימודיהם סיום תקופת לעומת גדלו הבוגרים
 בהשוואה והישגיהם החברתי-כלכלי מיקומם את ומעריכים התייחסות כקבוצת הוותיקה הישראלית

 לאחר לו זכאים שהם הסיוע שצמצום ייתכן ועוד, זאת אתיופיה. יוצאי לשאר מאשר יותר אליה,
מהקליטה. רצונם שביעות את הפחית לימודיהם

 לא-אקדמי תואר בעלי שבקרב בעוד אקדמי, תואר בעלי בקרב מהקליטה הרצון בשביעות ירידה ניכרת
 בעלי של מהקליטה יותר גבוהות לציפיות קשורה זו שעובדה ייתכן (.67 )לוח השתנתה לא למעשה היא

אקדמי. תואר

 אלה בקרב ואילו מאוד", "מרוצים ומחציתם מהקליטה, רצון שבעי בארץ תיכון שסיימו הבוגרים כל
 מרוצים "לא או מרוצים" כל-כך "לא 16% ואילו מאוד״ ״מרוצים שליש רק באתיופיה תיכון שסיימו

(.P<0.05) מהקליטה כלל״

הכללית. בהתפלגות נכללו ולא השאלה על השיבו לא בוגרים שבעה

אחוזים מוחלטים מספרים
*(n=44) קליטתם שיפור בנושא הבוגרים הצעות :68 לוח

25 11 בשיפור צורך מאוד/אין טוב נקלטתי
36 16 השכלה/לימודיס/חינוך
18 8 במקצוע קבועה עבודה
11 5 העדה כלפי שלילי יחס מניעת

באפליה מאבק אנושי, יחס )הדדיות, קולטים־נקלטים יחס שיפור
11 5 ובגזענות(

9 4 כלכלי מעמד כספי/שיפור סיוע
7 3 המגורים הדיור/אזור בעיית פתרון
7 3 בשפה השליטה שיפור
5 2 חברתי שילוב
5 2 מבוגרים( )בעיקר אחרים עולים בקליטת עזרה
2 1 ג׳וינט כמו ארגונים סיוע
2 1 בארץ הוותיקים המשפחה קרובי של סיוע
2 1 כיהודים בהם הרבניס/הכרה יחס שינוי

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן כיוון 100ל־ מסתכמים אינם והאחוזים 44ל- מסתכמים אינם המספרים *
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 44 הבוגרים 51מ־ בישראל. יותר טוב להיקלט להם עוזר היה מה עצמי, למילוי בשאלון נשאלו הבוגרים
 משליש יותר לשפר. מה כבר אין וכי בישראל מאוד טוב שנקלטו ענו מהמשיבים רבע זו. לשאלה השיבו

 כלפי שלילי יחס מניעת -11% במקצוע, קבועה עבודה -18% וחינוך, השכלה לימודים, נושאי ציינו (36%)
(.68 לוח )ראה ועוד הכלכלי המצב שיפור * 9% קולטים־נקלטים, יחס שיפור - זהה ואחוז העדה

 לימודיהם את עולים כשמונים סיימו זו לשנה עד העלייה, לקליטת מהמשרד שהתקבלו אומדנים לפי 21
ובסמינרים. במכללות באוניברסיטאות,

מלימודים. נשרו עולים 150כ־ זו, לשנה עד העלייה לקליטת המשרד של אומדנים לפי22

סיכום .21

 החשובים מהיעדים אחד הוא ואקדמיים על־תיכוניים במוסדות אתיופיה יוצאי צעירים של שילובם
 מסייעים שונים וולונטריים וארגונים ציבוריים גופים הממשלה, האחרונות, השנים במהלך בקליטתם.

 התקדמותם לעידוד כמסלול הלימודים בחשיבות הכרה מתוך זאת, בלימודיהם. אתיופיה יוצאי לעולים
 מצד בלימודים בהשתלבות הייחודיים לקשייהם מודעות ומתוך אחד, מצד וחברה תעסוקה בתחומי

 אתיופיה יוצאי הסטודנטים משפחות של יכולתן העדר על לפצות ניסיון נעשה אלה סיוע במאמצי אחר.
 גדל ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות הלומדים הסטודנטים מספר לימודיהם. בתקופת להם לעזור

.1999 בשנת 1,597 לעומת סטודנטים, 307 על מספרם עמד 1993 בשנת לדוגמה, כך, בהתמדה.

 העלייה, לקליטת המשרד ביוזמת ברוקדייל, גו׳ינט־מכון ערך זה, בתחום הרב והעניין ההשקעה בעקבות
 באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות על רחב־היקף מחקר ,1994 בשנת ובסיועם, הסטודנטים מינהל

 או במכללות באוניברסיטאות, שלמדו עולים, סטודנטים הייתה המחקר אוכלוסיית ובמכללות.
 עד השנים עשר במהלך לימודיהם את שסיימו בוגרים, (;1994-1993) תשנ״ד הלימודים בשנת בסמינרים

 הלימודים לשנת עד השנים, עשר במהלך מלימודים ונושרים 21 (1993-1992) תשנ״ג הלימודים לשנת
22 (.1994־1993) זו שנה כולל תשנ״ד,

 המצב תמונת האם לבחון חשוב היה בתחומים והן התעסוקה בתחום הן הדינמית, המציאות בעקבות
 הבוגרים של דרכם המשך את ומאפיינת מתמידה הראשון במחקר שהצטיירה כפי בעיקרה החיובית

 בוחרים הם האם ;כישוריהם את זמן לאורך ומממשים בעבודה מתקדמים הם האם :ובחברה בתעסוקה
 לתרומה שלהם האנושי ההון משאבי את מנצלים הם והאם ;תחומים באילו אז כן ואם ללמוד, להמשיך

 מוצגים ממצאיו אשר המעקב, מחקר לענות. זה מחקר ינסה נוספות ולשאלות אלה לשאלות לקהילתם.
 עשר במהלך לימודיהם את שסיימו הבוגרים קבוצת אחר ,1999 מארס־מאי בחודשים נערך זה, בדוח

 הקודם. המחקר במסגרת ,1994 בשנת לראשונה רואיינו ואשר תשנ״ג, הלימודים לשנת עד השנים
 ובשאר העבודה בשוק הבוגרים של מוצלחת השתלבות על הצביעו ,1994 בשנת שנערך המחקר, ממצאי

 הועסקו מרביתם וטכניים, חופשיים או אקדמיים יד במשלחי השתלבו מרביתם שנבדקו. התחומים
 בארץ מקליטתם רצון שבעי היו רובם מעבודתם. רצון שבעי היו מהם גבוה ושיעור מלאה, במשרה

וללמוד. להמשיך תכננו (77%) הבוגרים מרבית כן, כמו מאוד״(. ״מרוצים היו )כמחצית
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 המדיניות לעיצוב מדעי בסיס יהווה המחקר אלה. שאלות על אור לשפוך היא כן, אם זה, מחקר מטרת
 יוצאי הסטודנטים כלפי נוספים גורמים ושל העלייה לקליטת המשרד של הסטודנטים, מינהל של

 מחקר במסגרת ובחברה. בתעסוקה הבוגרים לשילוב יסייעו אשר התערבות תוכניות ולפיתוח אתיופיה
 הראיונות .1994 בשנת המחקר של הראשון בשלב רואיינו אשר בוגרים 61 מבין בוגרים 51 רואיינו זה

 משך עצמי. למילוי שאלון למרואיין נמסר ובסיומו, פנים־אל־פנים ריאיון תחילה חלקים: בשני נערכו
לשעתיים. שעה בין נע הריאיון

מהמחקר נבחרים ממצאים
נבחרים דמוגרפיים סוציו־ מאפיינים

 35-31 בני 43% ,30 גיל עד (29%) מהם כשליש נשים. (29%) וכשליש גברים הם (71%) הבוגרים רוב ♦

בישראל. ויותר שנים 15 כבר (80%) רובם :בארץ ותיקים הבוגרים ומעלה. 36 בני 28%ו-

באתיופיה. כלשהו ספר בבית למד לא מההורים אחד אף (46%) כמחציתם אצל ♦

ויותר. ילדים שישה (82%) ברובן :יחסית גדולות הבוגרים של המוצא משפחות ♦

 שאינם זוג לבני/בנות נשואים 8%כ- אתיופיה. יוצאי זוג לבן/בת כלל בדרך נשואים, (72%) הבוגרים רוב ♦
אתיופיה. יוצאי

 שירתו מהנשים 13%כ־ בצה״ל. שירתה לא מהנשים אחת אף בצה״ל. שירתו 92% ־ הגברים בקרב ♦
לאומי. בשירות

באתיופיה ותעסוקה קודמים לימודים
 17%כ- :אקדמי או על-תיכוני במוסך באתיופיה לישראל עלייתם לפני למדו (29%) מהבוגרים כשליש ♦

 למדו מהבוגרים מחצית באוניברסיטה. - 12%ו- מקצועית במכללה/מדרשה או למורים בסמינר
 לא 4% ועוד היסודי, הספר בבית רק -17% על־תיכוני(, במוסד לא )אך תיכון ספר בבית באתיופיה

 מלאה בגרות תעודת קיבלו הבוגרים מכלל (59%) ממחצית יותר ארצה. עלייתם לפני כלל למדו
באתיופיה.

 מכלל 18%) 9 רק לישראל עלייתם לפני אקדמי או על-תיכוני במוסד שלמדו הבוגרים 15 בקרב ♦
 מוסמכת, אחות ־ 1 הנדסאי, תואר ־ 1 הוראה, תעודת קיבלו מהם 5:לימודיהם את סיימו הבוגרים(

(.B.A). ראשון אקדמי תואר - שניים ורק

ובפקידות. וטכניים חופשיים במקצועות בעיקר באתיופיה, בשכר עבדו מהבוגרים שליש ♦

בישראל לימודים
 דתי. הממלכתי בחינוך (90%) המכריע רובם בישראל, תיכון ספר בבית למדו מהבוגרים משליש יותר ♦

 10% ועוד בתיכון לימודיהם במהלך מלאה בגרות תעודת קיבלו בישראל, שלמדו מאלה רבעים שלושה
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 או העל־תיכוניים לימודיהם את למדו (51%) כמחצית יותר מאוחר בשלב הבגרות. להשלמת למדו
במכללה. וכמחצית באוניברסיטה הראשונים האקדמיים

המשך לימודי
 אקדמיים או על-תיכוניים במוסדות הראשונים, לימודיהם סיום לאחר המשיכו, הבוגרים כמחצית ♦

 בעיקר מקצועית(, להכשרה קורסים כולל )לא נוספים אקדמיים או על-תיכוניים בלימודים בישראל,
 (.22%) כסף יותר להרוויח ורצון (61%) בעבודה להתקדם הרצון (,61%) הידע את להרחיב הרצון בשל

 )מחצית 13 תואר/תעודה, וקיבלו המשך לימודי סיימו ללמוד( שהמשיכו מאלה )כרבע בוגרים שבעה
 את הפסיקו ללמוד( שהמשיכו מאלה )כרבע שישה אולם, לומדים, עדיין ללמוד( שהמשיכו מאלה

כלכליות. בעיות עקב בעיקר סיומם, לפני לימודיהם

 לאחר (,58%) כלכליים ובראשונה בראש היו ההמשך לימודי במהלך הבוגרים של העיקריים קשייהם ♦
קושי. בכל נתקלו לא כי דיווחו בודדים (.19%) העברית בשפה וקשיים (38%) בלימודים העומס מכן

 את לפרנס בצורך - 52% כלכליות: בסיבות בעיקר זאת נימקו לימודיהם את המשיכו שלא הבוגרים ♦
 משפחתיות, אישיות בעיות ציינו (32%) כשליש הלימודים. את לממן אפשרות בחוסר 44%ו- המשפחה,

 בשל בלימודיהם, להמשיך מעוניינים היו לא כי דיווחו בודדים בילדים. לטפל הצורך את ציינו - 12%ו-
(.4%) עצמם בלימודים עניין חוסר

 לימודיהם סיום מאז מקצועית להכשרה קורסים של מאוד רחב במגוון למדו (82%) הבוגרים רוב ♦
ופרה-רפואיים. חינוך מחשבים, כגון הראשוניים,

 ממה אחר תחוס/מקצוע ללמוד מעוניינים היו כי דיווחו (57%) הבוגרים ממחצית למעלה לאחור, במבט ♦
 תואר בעלי בקרב יותר גבוה והוא הגברים, בקרב 64%ל- מגיע שיעורם הראשוניים. בלימודיהם שלמדו

 ללמוד שהמשיכו הבוגרים בקרב גם (.52%) אקדמי תואר בעלי בקרב השיעור לעומת (64%) לא-אקדמי
 תחומי (.62%) אחר מקצועי תחום ללמוד המעוניינים שיעור גבוה הראשוניים, לימודיהם לאחר

 על או זה בנושא מסוימת מגמה על להצביע ניתן לא מגוונים. ללמוד מעדיפים היו שהבוגרים הלימוד
מועדף. תחום

תעסוקה
: 1999-1994 השנים במהלך התעסוקה בתחום השונים במדדים משמעותית התקדמות ניכרת כללי באופן

 השיעור לעומת ,92% על ועומד מאוד, גבוה המחקר עריכת בעת מועסקים שנמצאו הבוגרים שיעור ♦
 בהשוואה (89%) הגברים בקרב יותר נמוך זה שיעור .84% שהיה ,1994 בשנת הקודם, בריאיון המקביל

(.100%) לנשים

 השכלה בעלי בקרב לדוגמה: מעלה. כלפי תעסוקתית ניידות הבוגרים בקרב ניכרה 1999-1994 בשנים ♦
 .1999 בשנת 64%ל־ עלה ושיעורם ומדעיים אקדמיים במקצועות 1994 בשנת עסקו 55% אקדמית,

 לעומת ומדעיים אקדמיים במקצועות 1994 בשנת מועסקים היו 4% העל-תיכונית ההשכלה בעלי בקרב
.1999 בשנת 14%

59



 ציינו שלישים וכשני ומעלה(, שבועיות שעות 40) מלאה משרה של בהיקף מועסקים הבוגרים רוב ♦
"קביעות"(. סטטוס לקבלת הכוונה )אין קבועה עבודתם כי בוודאות

 שיעורים "מרוצים". 38%ו- מאוד" "מרוצים 45% :מעבודתם כללית רצון שביעות הביעו הבוגרים רוב ♦
 שביעות הביעו גם הבוגרים רוב (.1994) הקודם הריאיון בעת המקבילים מהשיעורים יותר גבוהים אלה
 הממונים ויחס אחרים עובדים עם הקשר כגון עבודתם, במקום אישיים הבין מההיבטים גבוהה רצון

 לעומת רצון. שבעי רובם עבודתם במקום להם המוענקים והעצמאות האחריות ממידת גם כלפיהם.
 המשכורת כי דיווחו 15% רק זה בנושא גם אולם לשכר, ביחס נמצאה יותר נמוכה רצון שביעות זאת,

בינונית". "במידה והרוב " לא "בכלל או מועטה" "במידה טובה היא להם המשולמת

 זאת, לעומת כ״טובים". או מאוד" כ״טובים בעבודה קידומם סיכויי את העריכו מהבוגרים כמחצית ♦
 כלל". טובים כ״לא 13%ו- טובים" כך כל כ״לא אלה סיכויים העריכו 34%כ- יותר. פסימיים מחציתם

 אותם העריכו מהבוגרים שלישים שני אז ,1994 שנת לעומת הקידום, סיכויי בהערכת ירידה יש
כ״טובים".

 )שאינם אחרים עובדים שמקבלים לזה שווה יחס מקבלים הם "תמיד" כי דיווחו (72%) הבוגרים רוב ♦
 רק שווה ליחס זוכים שהם דיווחו 13% אך קרובות״, ״לעתים 13% עבודתם, במקום אתיופיה( יוצאי

 שווה" "במידה בעבודה להם קשה כי העריכו הבוגרים רוב לא". פעם "אף 2%ו- רחוקות" "לעתים
 עדתית, אפליה בשל בעיקר יותר", "קשה כי העריכו 13%וכ- אתיופיה( יוצאי )שאינם אחרים לעובדים

מנטליות. והבדלי שפה, בעיות

 להם הוצעה כי דיווחו 39%כ- עבודה, חיפוש בעת נתקלו שבהן העיקריות הבעיות על לשאלה כתשובה ♦
 מקומות העדר מהנשים, 14% לעומת הגברים בקרב למחצית מגיע זה שיעור - נמוך בשכר רק עבודה
 להעסיק רצון חוסר (,30%) המגורים באזור פנויים עבודה מקומות העדר (,39%) במקצוע פנויים עבודה
(.22%) המעסיקים לדרישות מספיק לא בעבודה ושניסיונם (24%) מאתיופיה עולים

 מקום בהחלפת או עבודה במציאת כלשהו לסיוע כיום זקוקים הם כי דיווחו מהבוגרים שלישים כשני ♦
 להדרכה, 15% יותר, טובה עבודה למצוא כדי אישיים לקשרים זקוקים הבוגרים מכלל 190/0 עבודה.

נוספת. מקצועית להכשרה 10%ו־ מחשב, ללימודי 150/0 חיים, קורות כתיבת כגון

 העדה בקרב בשכר העובדים הבוגרים 12 האתיופית. העדה בקרב בשכר עובדים אינם הבוגרים רוב ♦
ועוד. בעירייה נוער מחלקת עובד סוציאליים, עובדים הם הבוגרים( מכלל 24%)

 רב עניין הבוגרים בקרב יש כשכירים(, כולם )כמעט כיום מועסקים המכריע שהרוב העובדה אף על ♦
 כספיים משאבים חוסר הם עסק בהקמת בפניהם העומדים המכשולים (.61%) פרטי עסק בפיתוח

(.500/0) כלכלי-עסקי-מקצועי וייעוץ במידע וחוסר (83%) מספיקים

דיור
 בשנת כשליש לעומת זאת זוגם, בן/בת בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהבוגרים שלישים כשני ♦

 בשכירות דירה כגון אחרים, דיור בסוגי גרים והשאר בה, גרים אינם אך דירה רכשו 6% עוד .1994
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 הבוגרים מתגוררים שבה הממוצעת הדיור צפיפות ועוד. (8%) פרטית בשכירות דירה (,17%) ציבורית
בישראל(. היהודית האוכלוסייה כל בקרב 0.95 )לעומת לחדר נפשות 1.14 היא

 שלישים שני כמעט אתיופיה. יוצאי הרבה מתגוררים שבהם בבניינים מתגוררים אינם הבוגרים רוב ♦
 שמחצית בבניין מתגוררים 4% ורק היחידים, אתיופיה יוצאי הם שבהם בבניינים מתגוררים (61%)

 בשכונה מתגוררים מיעוטם רק ־ המגורים לשכונת באשר גם כך אתיופיה. יוצאי הם כולם או דייריו
אתיופיה. יוצאי הם הרוב שבה

 8% רק ״מרוצים״. 25%ו- מאוד״ ״מרוצים (47%) כמחצית מדירתם רצון שביעות הביעו הבוגרים רוב ♦

 מיישוב והן המגורים משכונת הן הרצון לשביעות באשר מצטיירת דומה תמונה כלל". מרוצים "אינם
 מאוד" "מרוצים 35% כלפיהם, אתיופיה יוצאי שאינם שכניהם מייחס רצון שבעי אף רובם המגורים.

כלל". מרוצים "אינם 2% רק מנגד, ״מרוצים״. 47%ו-

שלמבוגרים הכלכלי מצבם
 של הכלכלי מצבם השתפר השני, הריאיון בעת ־ 1999ל- הראשון, הריאיון בעת - 1994 השנים בין ♦

 ש״ח 3,738מ־ המחירים( מדד )בניכוי 70%בכ־ עלתה הבוגרים של הממוצעת המשכורת הבוגרים.
 משכורת, ההכנסה: מרכיבי כל )כולל לנפש הממוצעת ההכנסה זאת, לעומת ברוטו. ש״ח 6,412ל־

 2,982ל- לחודש ש״ח 2,187מ- יותר, נמוכים בשיעורים עלתה הבוגרים במשפחות וכר( מלגות קצבאות,

המשפחה. הרחבת בשל לנפש, ש״ח

 הבסיסיים" הצרכים "רוב לכיסוי מספיקות המשפחה הכנסות כי דיווחו מהבוגרים כמחצית ♦
 דיווחו 25%ו־ מהצרכים", לחלק "מספיקות שההכנסות דיווחו כרבע (,49%) המשפחה של היומיומיים

 ההכנסה עלתה ראלי שבאופן אף הבסיסיים". הצרכים רוב לכיסוי מספיקות "אינן הכנסותיהם כי
 לרוב מספיקות "אינן המשפחה הכנסות כי שדיווחו הבוגרים בשיעור קלה עלייה חלה המשפחתית,

 קיימת דירה, וקניית המשפחה הרחבת בשל כי ייתכן, .1994 לשנת בהשוואה הבסיסיים״ הצרכים
 הצעירים מהזוגות רבים גם מאפיין אלה בהוצאות לעמוד הקושי השוטפות. ההוצאות ברמת עלייה
 ושיעור השתפר, הכלכלי שמצבם הבוגרים בשיעור דומה גידול נמצא ותיקים. והן עולים הן בארץ,

 )הלוואות, כספית למחויבות נכנסו הורע הכלכלי שמצבם שאלה ייתכן הורע. הכלכלי שמצבם הבוגרים
וכדומה(. משכנתא

 דיור הנושאים: בעיקר בלטו הכלכלי, מצבם בשל לוותר נאלצים הבוגרים מה על לשאלה כתשובה ♦
 (12%) רכב קניית (,14%) לחו״ל טיולים (,29%) לימודים המשך (,65%) - וכף( שיפוצים דירה, )החלפת

(.10%) לילדיהם הקשורות והוצאות

 45%ו־ מאוד", "מרוצים 2% רק אולם הכלכלי ממצבם רצון שביעות הביעו מהבוגרים כמחצית ♦

כלל". מרוצים "לא 14%ו־ מרוצים" כל-כך "לא 39% מנגד, ״מרוצים״.

 שמצבם "בטוחים" 8% רק אמנם הכלכלי. מצבם את לשפר לסיכוייהם באשר אופטימיים הבוגרים רוב ♦
 הכלכלי שמצבו "בטוח שהוא דיווח לא אחד אף זאת, לעומת שכך. "חושבים" 70% אך ישתפר, הכלכלי

ישתפר". לא
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ביתי וצייד רכב על בעלות
 שיעורם עלה 1999 בשנת זאת, לעומת בבעלותם. מכונית הייתה מהבוגרים 45%ל- רק 1994 בשנת ♦

 כביסה מכונת כיום יש גבוהים לשיעורים הבוגרים. שברשות הביתי הציוד היקף גם התרחב .77%ל-
 סטריאופונית מערכת (,84%) וידאו (,80%) פלאפון (,90%) ואפייה בישול תנור (,100%) טלוויזיה (,920/0)
 (,8%) כלים מדיח יש בהרבה נמוכים לשיעורים זאת, לעומת (.59%) ומחשב (67/«0) מיקרוגל (,75%)

(.16%) ומזגן (16%) כביסה לייבוש מכונה

חברה חיי
 מהזמן". חלק "רק בדידות חשים (20%) והיתר (80%) בדידות״ חשים לא פעם אף ״כמעט הבוגרים רוב ♦

הזמן". "רוב בדידות תחושת על דיווח לא אחד אף

 "מרוצים". 59%ו- מאוד" "מרוצים 31% בארץ: שלהם החברה מחיי רצון שבעי (90%) הבוגרים רוב ♦
 שבעי הם כי דיווחו 59% - ממחצית שיותר פי על אף בארץ: התרבות מחיי יותר נמוכה הרצון שביעות

 6%ו- מרוצים" כך כל "לא %35< מנגד, "מרוצים". 47%ו־ מאוד" "מרוצים 120/0 רק התרבות, מחיי רצון

כלל". מרוצים "לא

 מחצית 40%ול־ אתיופיה( יוצא )שאינו אחד ותיק ישראלי חבר לפחות יש (81%) הבוגרים לרוב ♦
 בהרחבת מעוניינים (86%) הבוגרים רוב זאת, עם אתיופיה. יוצאי אינם מכך, למעלה אף או מחבריהם,

ותיקים. ישראלים עם החברתיים הקשרים

 חברתיים במפגשים וכן (96%) העבודה בשעות בעיקר מתקיימים ותיקים ישראלים עם המפגשים ♦
 בשנת 43%מ- משמעותי באופן עלה חברתיים במפגשים ותיקים ישראלים עם הנפגשים שיעור (.75%)

 (.70%) פחות או בחודש פעם נפגשים רובם :נמוכה המפגשים תדירות זאת, עם .1999ב- 75%ל- 1994
 רק אתיופיה. יוצאי וחברים המשפחה בני במחיצת בדרך־כלל החופשי זמנם את מבלים הבוגרים רוב

אתיופיה. יוצאי שאינם חברים עם גם החופשי זמנם את מבלים בדרך־כלל 280/0

 31%) בחיוב כלפיהם הוותיקים הישראלים יחס את מעריכים הבוגרים רוב כיום גם כי העובדה אף על ♦
 בה ,1994 לשנת בהשוואה זה בנושא ירידה מגמת קיימת טובה״( ב״צורה 65%ו- מאוד״ טובה ב״צורה
כיום. כשליש רק לעומת מאוד", טובה "בצורה העריכו כמחצית :יותר טובה אף הייתה היחס הערכת

 צפייה אירוחם, או וחברים משפחה בני אצל ביקור הוא הבוגרים בקרב ביותר הנפוץ הבילוי דפוס ♦
 הולכים אינם פעם אף כמעט או ממעטים הבוגרים רוב מנגד, בעיר. והסתובבות בטלוויזיה/וידאו

למוזיאון. או לקולנוע בידור, למופעי לקונצרט, או להצגה

עצמית זהות
 זאת, עם שווה. במידה הישראלית והזהות האתיופית הזהות את שמשלבת זהות מפתחים הבוגרים רוב ♦

 ־ דואלית זהות כבעלי עצמם רואים הבוגרים ממחצית למעלה האתיופית. הזהות לכיוון מעניין שינוי חל
הרואים שיעור כישראלי". "יותר 14% ורק כאתיופי״ ״יותר כשליש מידה״, באותה וישראלי ״אתיופי

62



 הרואים שיעור זאת ולעומת ,1999 בשנת בלבד 14%ל- 1994 בשנת 35%מ- ירד ישראלי״, כ״יותר עצמם
.1999 בשנת 33%ל- 1994 בשנת 18%מ- עלה אתיופי״ כ״יותר עצמם

 "קצת או לגמרי" כ״ישראלים ילדיהם את. רואים מהבוגרים 44%כ- עצמם, את תפיסתם לעומת ♦
 שווה", במידה וישראלים כ״אתיופים ילדיהם את רואים 20% רק (,33%) ישראלים״ ויותר אתיופים

לגמרי". כ״אתיופי לא אחד ואף

אתיופיה יוצאי למען ציבורית פעילות
 משתתפים אחוזים וחמישה שישים האתיופית. העדה למען ציבורית בפעילות השתתפו הבוגרים רוב ♦

 אך בעבר השתתפו רבע ועוד. הדרכה הסברה, לילדים, בלימודים סיוע כגון תחומים, במגוון בהווה
 העדה למען בפעילות משתתפים שאינם אלה רוב פעם. אף השתתפו לא 10% רק ומנגד, הפסיקו,

(.82%) להשתתף מעוניינים האתיופית,

בישראל מהקליטה כללית רצון שביעות
 (50%) ומחציתם מאוד״ ״מרוצים 40%כ- בארץ. מקליטתם כללי באופן רצון שבעי הבוגרים רוב ♦

 רצונם שביעות ברמת זאת, עם כלל". מרוצים "אינם (2%) ואחדים מרוצים״ ״אינם 8% רק ״מרוצים״,
 בשנת 42%ל־ 1994 בשנת מאוד״ ״מרוצים 58%מ־ :ירידה חלה בארץ מקליטתם אקדמי תואר בעלי של

זו. למגמה הגורמים את לאתר חשוב .1999

הבוגרים מתמודדים שאתן העיקריות הבעיות
 (35%) משליש למעלה השיבו כיום?״, מתמודד אתה שאתן העיקריות הבעיות ״מהן לשאלה כתשובה ♦

 :היו זו לשאלה כתשובה שצוינו נוספות בעיות בדיור״. הקשורות ״בעיות (26%) וכרבע כלכלית״ ״בעיה
 עם בהתמודדות קשיים (,10%) מהמשפחה ריחוק (12%) אחרת עבודה מציאת כולל עבודה, מציאת

ועוד. (8%) בארץ הביורוקרטיה

 :אקדמי לא תואר בעלי של בעיותיהם לבין אקדמי תואר בעלי של בעיותיהם בין הבדלים נמצאו ♦
 בעיותיהם בראש (.19%) מהמשפחה וריחוק (33%) דיור הן אקדמי תואר בעלי של העיקריות בעיותיהם

(.17%) עבודה ומציאת (170/0) דיור מכן לאחר (,63%) הכלכלית הבעיה בלטו לא־אקדמי תואר בעלי של

 שונים בתחומים הבוגרים בקליטת התקדמות ומשקפים חיובית מצב תמונת מסרטטים המחקר ממצאי
 ונשא מוצלח היה שלהם והמוטיבציה כישוריהם להם, שהוענק הסיוע בין שהשילוב נראה השנים. במשך

 שיעור מעבודתם. רצון שבעי והם כישוריהם את ההולמים יד ובמשלחי מועסקים הבוגרים כל כמעט פרי.
 גם להתקדם. והמשיכו ראשוניים אקדמיים או על־תיכוניים בלימודים הסתפקו לא מהם גבוה

 ניכרת ביתי וציוד רכב דירה, על בעלות שכר, רמת בהם - הכלכלי לתחום הקשורים השונים באספקטים
 הוותיקים הישראלים מיחס החברה, מחיי רצון שבעי אף רובם השנים. עם משמעותית התקדמות

בארץ. מקליטתם - כללי ובאופן כלפיהם

 הנובעות, הוצאות, בכיסוי מתקשים חלק למשל: נושאים, בכמה מתקשים עדיין הבוגרים זאת, עם
 מבוטלת לא קבוצה ביתי. ציוד ובקניית דירה ברכישת כספית ומהתחייבות המשפחה מהרחבת כנראה,
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 במצבים נתקלים הם עבודה חיפוש בעת כי דיווחו מהמרואיינים רבע :התעסוקה בתחום קיפוח חשה
 בשכר עבודה רק להם מוצעת כי ציינו משליש ולמעלה אתיופיה יוצאי להעסיק מעוניינים לא שבהם
נמוך.

 רבים בוגרים הכלכלי. הקושי בשל מכך, נמנעים רבים אך בלימודיהם, להתקדם שואפים הבוגרים רוב
 האתיופית הקהילה בקרב פועלים מהבוגרים ניכר אחוז שלמדו. מזה אחר מקצוע ללמוד מעוניינים היו
מימוש. לידי זה רצון מביאים אינם אך בכך, המעוניינים עוד יש ומלבדם בשכר(, וגם בהתנדבות )גם

:הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות מספר על להצביע ניתן המחקר מממצאי

 מזה אחר תחוס/מקצוע ללמוד מעוניינים היו לאחור בראייה כי דיווחו הבוגרים ממחצית למעלה ♦
 בבחירת לסטודנטים הניתנים והליווי הייעוץ ההכוונה, את להתאים צורך יש זאת, לאור שלמדו.
נטיותיהם. את שניתן כמה עד שיהלמו כך הלימודים, מסלול

 מתקשים חלקם אולם, נוספים, אקדמיים או על-תיכוניים בלימודים להמשיך מעוניינים רבים בוגרים ♦
בכך. להם לסייע דרכים במציאת צורך יש שונות. מסיבות זה רצון לממש

 גם זאת, למרות בעיקרה. חיובית היא הבוגרים של התעסוקתית להשתלבותם באשר המצב תמונת ♦
המצב. לשיפור לפעול לשקול יש תורפה. נקודות יש לעיל, שפורט כפי כאן,

בכך. המעוניינים הבוגרים בקרב פרטי עסק בפיתוח לסייע דרכים לבחון יש ♦

 עם החברתיים קשריהם את להרחיב הבוגרים של רצונם למימוש יתרמו אשר פעולות לקדם יש ♦
ותיקים. ישראלים

האתיופית. לקהילה ולתרום יותר פעילים להיות הבוגרים רצון את לממש דרכים מציאת לבחון חשוב ♦

 בוגרי של הראשון לגל רק מתייחסת זה ממחקר שמצטיירת בעיקרה החיובית הכלכלית המצב תמונת ♦
 של הצלחתה האם בהמשך, לבחון כן, אם חשוב, אתיופיה. יוצאי והאקדמיים העל־תיכוניים המוסדות

 שהתרחשו התמורות ומהן הבאות, הבוגרים קבוצות את גם מאפיינת הראשונה הבוגרים קבוצת
הבוגרים. קליטת בנושא הישראלית בחברה

 זמן בפרק למדו אשר איש 150כ- המונה הבוגרים, מקבוצת יותר עוד גדולה קבוצה קיימת כי לזכור יש ♦
 טיב ואת השתלבותם את ולבחון אלה עולים אחר לעקוב מאוד חשוב מלימודיהם. נשרו אך זה,

בכלל. ובחברה בפרט בתעסוקה קליטתם
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 סטודנטים -1 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ח׳; ליפשיץ,
ברוקדייל. ג׳וינט-מכון ,96-266דמ־ תשנ״ד, לימודים בשנת עולים

 מוסדות בוגרי - 2 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג? נועם, ;ח׳ ליפשיץ,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון ,96-271דמ־ מלימודים, ונושרים על־תיכוניים

 דוח החינוך: במערכת אתיופיה יוצאי תלמידים השתלבות .1997 מ׳. בוזגלו, ג׳; נועם, ח׳; ליפשיץ,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון "שילובים׳/ פרוייקט של הערכה למחקר מסכם

 דוח מקצועית: להכשרה קורסים בוגרי מאתיופיה עולים אחר מעקב .1997 מ׳. וולפסון, ח/ ליפשיץ,
ירושלים. ג׳וינט-מכוףברוקדייל, ,97-277דמ- מסכם,

 למבוגרים ייחודי פרוייקט הצעירים": "פרוייקט בוגרי אתיופיה עולי אחרי מעקב .1997 ח׳. ליפשיץ,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון ,97־293דמ צעירים,

 יוצאי נוער בגי של קליטתם .1998 ו׳. קונסטנטינוב, מ/ וולפסון, ג׳; חביב, ג/ נועם, ח׳; ליפשיץ,
 ,98-322דמ מסכם, דוח - החינוך מערכת ואנשי האמהות הנוער, בני ראיית רב־ממדי. מבט אתיופיה:

ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון

 קופת לידה. הריון, משפחה, ־ מאתיופיה נשים בקרב התנהגות דפוסי .1994 ד׳. ריספלד, ד/ ליפסקי,
ירושלים. הבריאות, משרד ישראל, גוינט כללית, חולים

 ברוקדייל, ג׳וינט-מכון ,94-34דמ־ אתיופיה, עולי בקליטת ואתגרים הישגים .1994 )עורכת( ג? נועם,
ירושלים.

 שכניהם, לבין אתיופיה עולי בין קשרים קולטים: שכנים .1997 מ׳. וולפסון, ;א׳ בניטה, ג/ נועם,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט־מכון ,97-3ס5דמ-

 ,97-315דמ־ מסכם, דוח " קבע ביישובי אתיופיה עולי קליטת .1997 א׳. בניטה, מ/ וולפסון, ;ג׳ נועם,

ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט־מכון

 שהתקיימו בינלאומי סימפוזיון דברי אתיופיות: אוכלוסיות הנפש: בבריאות בין־תרבותיות סוגיות
 מכון ג׳וינט-ישראל, לפסיכולוגיה, מחלקה העברית, האוניברסיטה .1995 ג׳וינט־ישראל, פאלק במכון
ירושלים. הבריאות, משרד הנפש, בריאות לחקר פאלק

 שירות אתיופיה: לעולי לסיוע המרכז "עמישב", .1987־1984 בתעסוקה, אתיופיה עולי קליטת
.1989 ירושלים, תעסוקתי, ומידע לייעוץ המרכז התעסוקה,

גת. קרית עיריית ג׳וינט-ישראל, ,1994 גת, בקרית אתיופיה עולי לשילוב עירונית תוכנית

66



(n=28 מוחלטים; במספרים ;1999 בשנת לאחור מבט )לפי הלימודים
תחום לפי הראשונים, העל-תיכוניים/האקדמיים בלימודים בפועל שלמדו ממה אחר חוג/מקצוע ללמוד שרצו הבוגרים התפלגות א: נספח

הרצוי הלימודים תחום
 סך

הכול משחקבפועל הלימודים תחום
 הנדסת
חשמל

 מינהל
עסקים

 חינוך/
חינוכי ייעוץ

 מדעי
*החברה תקשורת הטבע מדעי מחשבים

1 1 2 6 6 4 3 5 28 הכול סך

— **1 — 1 2 1 1 — 6 חשמל/אלקטרוניקה
— — — — — 1 ג — 2 דפוס
— — 2 3 — 1 — — 6 סוציאלית עבודה
— ־־ — — 1 — — 1 2 וניהול תעשייה
— — — — 1 — — 1 2 כימיה
— — — — 1 — — 1 2 מכונות
1 — — — — — — — 1 חקלאות

פרה־רפואיים מקצועות
רנטגן, לבורנטית, )אחות,

— 1 1 1 — 1 4 שיניים( טכנאות
— — — “1 — — 1 1 3 חינוך/הוראה

 התנהגות מדעי יחב״ל, קרימינולוגיה, המדינה, מדעי כולל "
יותר גבוה לתואר **



(n=14 מוחלטים; )במספרים הלימודים תחום לסי ,תמשך בלימודי בפועל שלמדי ממה איור חוג/מקצוע ללמוד שרצי המגרים התפלגות :3 נספח
הרצוי הלימודי□ תחום

ותיאטרון משחק החברה מדעי מחשבים תקשורת מתמטיקה חינוך סוציאלית עבודה הכול סך בפועל הלימודים תחום
1 3 3 1 1 2 3 14 הכול סך

— 1 — — — 1 — 2 סוציאלית עבודה
— 1 — — -- *1 2 4 חינוך/הוראה
— “• 1 -- — ־- 1 2 פרה-רפואיים מקצועות
— 1 1 — — — — 2 תוכנה
1 — — — — — — 1 סביבה הנדסת
— — 1 1 -- — 2 עסקים מינהל
— — — 1 — — — 1 החברה מדעי

יותר גבוה לתואר * 2



שנלמדו והנושאים הקורס סיג לפי מקצועיים, גקורסיס שלמדו הבוגרים ג: נספח
עצמאי באופן העבודה מקום מטעם הקורסים כל

 אחוזים
מהבוגרים

 מספרים
מוחלטים

 אחוזים
מהבוגרים

 מספרים
מוחלטים

 אחוזים
מהבוגרים

 מספרים
מוחלטים הקורס נושאי

100 29 100 28 100 42 *שלמדו הבוגרים כל סך

52 15 32 9 52 22
 )כולל וכו׳ פסיכולוגיה חינוך,
הרך( לגיל ומטפלות גננות

31 9 36 10 43 18 תיכנות / מחשבים

10 3 11 3 14 6

 )אחות, פרה־רפואיים מקצועות
 טכנאי בעיסוק, ריפוי לבורנטית,

וכו׳( שיניים
14 4 4 1 12 5 קבוצתי ייעוץ / קבוצות הנחיית
10 3 7 2 12 5 אלקטרוניקה / חשמל

.. .. 14 4 10 4
 / הצבא מטעם שונים קורסים

המשטרה
10 3 4 1 10 4 בנקאות / חשבונאות / כלכלה
10 3 7 2 10 4 סעד פקיד / סוציאלית עבודה

10 3 — — 7 3
 פיתוח ציור, )משחק, אמנות

קול(
— — 7 2 5 2 מכונות בטיחות / מכונאות
7 2 — — 5 2 דפוס
7 2 — — 5 2 אנגלית

— — 7 2 5 2 כבישים סלילת / בנייה
7 2 — — 5 2 סטטיסטיקה / מתמטיקה

— — 7 2 5 2
 )אולטרא-סאונד, רפואי מכשור

CT, רנטגן( טכנאי
— — 7 2 5 2 ארגוני ייעוץ / ניהול
3 1 11 3 10 4 אחר

 כמה ללמוד יכול אחד שבוגר כיוון ,100 ל- מסתכמים אינם והאחוזים הכל לסך מסתכמים אינם המוחלטים המספרים *
עצמאי(. באופן וגם העבודה מקום מטעם )גם שונים בנושאים קורסים
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Most of the graduates aspire to continue their education, but many are prevented from doing so due 
to financial difficulties. Many were interested in studying a different profession than the one they 
had studied. A substantial percentage of the graduates are involved in the Ethiopian community 
(either for pay or in a voluntary capacity), and there are others interested in becoming involved who, 
for one reason or another, do not end up doing so.

The study findings indicate a number of issues that must be addressed:
♦ More than half of the graduates said that, in retrospect, they should have studied a different field 

or profession. In light of this finding, better academic guidance and advice should be provided 
to students should suit their inclinations to better extent that is possible.

♦ Many graduates wish to continue their post-high school or academic studies, though some find 
it difficult to do so for various reasons. Ways must be found to help them.

♦ The picture concerning the graduates’ employment is mostly positive, though, as mentioned 
earlier, there are weak areas, and action should be taken to improve the situation.

♦ Ways should be examined to assist those graduates who are interested in developing a private 
business.

♦ Activities that help graduates widen their social ties with non-immigrant Israelis should be 
promoted.

♦ Ways should be found to assist those graduates who wish to become more active in the 
Ethiopian community.

♦ A positive general picture emerges from this study relating to the first wave of Ethiopian 
immigrant graduates of post-high school and academic institutions. However, it will be 
important to examine in the future whether the success of the first group of graduates 
characterizes the next groups, and whether changes have taken place in Israeli society 
concerning the absorption of graduates.

♦ It must be remembered that there is an even larger group than the graduates - some 150 persons 
- who studied during this time but eventually dropped out. It is important to monitor this group 
and examine their integration, as well as the nature of their absorption in employment and in 
Israeli society, in general.
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Public Service on Behalf of Ethiopian Immigrants
♦ Most of the graduates were participating or had participated in a volunteer activity on behalf of 

Ethiopian immigrants. Sixty-five percent were participating in some way, including tutoring 
children, information efforts, training, etc. One-quarter had participated in the past but were 
currently involved. Only 10% had never participated in such activities, though most of these 
graduates (82%) said they would like to.

General Satisfaction with Absorption in Israel
♦ Most of the graduates were generally satisfied with their absorption in Israel. About 40% were 

“very satisfied,” and half (50%) were “satisfied.” Only 8% were “not satisfied,” and a few (2%) 
were “not at all satisfied.” Nonetheless, there was a decline in the satisfaction of those holding 
academic degrees, from 58% who had been “very satisfied” in 1994, to 42% in 1999. It is 
important to identify the factors associated with this trend.

The Graduates1 Main Difficulties
♦ In response to the question, “What are the primary difficulties presently confronting you?,” more 

than a third of the graduates (35%) mentioned “financial” difficulties, and about one-quarter (26%) 
said “housing.” Additional difficulties mentioned were finding work, including a different job 
(12%), coping with separation from family (10%), coping with the Israeli bureaucracy, etc.

♦ There were differences between the difficulties cited by those with academic degrees and those 
with non-academic degrees: The primary difficulties of those with academic degrees were housing 
(33%) and separation from family (19%). The primary difficulties cited by those with non- 
academic degrees were financial (63%), followed by housing (17%) and finding work (17%).

The study findings paint a positive picture and reflect progress in the graduates’ absorption in 
various areas over the years. It appears that their success has been due to a combination of ability 
and motivation, along with assistance. At the time of the 1999 survey, almost all of the graduates 
were employed in a profession suited to their abilities and were satisfied with their work. A large 
proportion had not been satisfied after completing their initial post-high school or academic 
education, and continued their studies. It is clear that significant progress has been made over the 
years in a number of economic areas, including wages and the ownership of homes, automobiles 
and household goods. Most of the graduates are satisfied with their social life, the attitudes of non- 
immigrant Israelis, and, in general, their absorption in Israel.

Nonetheless, the graduates continue to encounter difficulties in a number of areas. For example, 
some are having trouble covering expenditures that apparently stem from growing families and 
debts incurred from the purchase of apartments and household goods. Moreover, there are those (a 
not insignificant group) who sense discrimination in the area of employment: One-quarter of the 
respondents reported that while looking for work they encountered employers who did not want to 
hire Ethiopian immigrants, and one-third reported that they were offered only low paying jobs. 
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proportions had a washing machine (92%), television (100%), cooking and baking oven (90%), 
cellular phone (80%), video cassette recorder (84%), stereo (75%), microwave oven (67%) and 
computer (59%). Nonetheless, much smaller proportions had a dishwasher (8%), clothes dryer 
(16%) and air conditioner (16%).

Social Life
♦ Most of the graduates (90%) were satisfied with their social life in Israel: Thirty-one percent were 

“very satisfied” and 59% were “satisfied.” They were less satisfied with Israel’s cultural life: 
though more than half (59%) expressed satisfaction, only 12% were “very satisfied” and 47% were 
“satisfied.” Thirty-five percent were “not very satisfied” and 6% were “not at all satisfied.”

♦ Most of the graduates “almost never feel lonely” (80%); the rest (20%) said they felt lonely “only 
some of the time.”

♦ Most of the graduates (81%) had at least one non-immigrant Israeli friend, and 40% said half or 
more of their friends were not Ethiopians. Most (86%) were interested in widening their social ties 
with non-immigrant Israelis.

♦ Meetings with non-immigrant Israelis usually took place during work hours (96%) and social 
gatherings (75%). The proportion saying they met with non-immigrant Israelis during social 
gatherings rose significantly, from 43% in 1994 to 75% in 1999. However, the frequency of such 
meetings was low: Most took place once a month or less (70%). Most of the graduates usually 
spent their free time with family members or Ethiopian immigrant friends. Only 28% usually spent 
their free time with non-Ethiopian friends.

♦ Despite the fact that most of the graduates considered the attitudes of non-immigrant Israelis 
toward them as positive (31% described these attitudes as “very good,” and 65% as “good”), there 
was a negative trend in this area since 1994, when about half of the graduates described these 
attitudes as “very good.”

♦ The most common leisure time pattern among the graduates was visiting or hosting family and 
friends, watching television or a video cassette, and spending time in town. On the other hand, 
most of the graduates rarely or almost never attended plays, concerts or shows, or went to the 
movies or a museum.

Identity
♦ Most of the graduates were developing a self-identity that was equally Ethiopian and Israeli. 
Nonetheless, there has been an interesting shift toward Ethiopian identity. More than half of the 
graduates considered themselves “equally Ethiopian and Israeli.” A third (33%) considered 
themselves “more Ethiopian,” and only 14% considered themselves “more Israeli.” The proportion 
of those viewing themselves as “more Israeli” declined from 35% in 1994, and the proportion of 
those viewing themselves as “more Ethiopian” rose from 18% in 1994.

♦ Despite their self-perception, 44% of the graduates viewed their children as “completely Israeli” or 
“a little Ethiopian and mostly Israeli” (33%). Only 20% viewed their children as “equally 
Ethiopian and Israeli,” and none as “completely Ethiopian.” 
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housing (17%) and privately rented apartments (8%). On average, there were 1.14 persons per 
room where the graduates were living (compared to 0.95 among the entire Jewish population).

♦ Most of the graduates said they were not living in buildings with large concentrations of Ethiopian 
immigrants. Almost two-thirds (61%) said they were the only Ethiopian immigrants living in their 
building, and only 4% said that half or all of their building’s residents were Ethiopian immigrants. 
The same was true for neighborhoods - only a few of the graduates were living in a neighborhood 
in which most of the residents were Ethiopian.

♦ Most of the graduates expressed satisfaction with their housing; about half (47%) were “very 
satisfied” and 25% were “satisfied.” There were similar findings regarding satisfaction with their 
neighborhoods and towns. Most were satisfied with the attitudes of their non-Ethiopian neighbors; 
35% were “very satisfied” and 47% were “satisfied.” On the other hand, 2% were “not at all” 
satisfied with their non-Ethiopian neighbors.

Financial Situation
♦ Between the 1994 and 1999 surveys, the graduates’ financial situation improved. Their average 

inflation-adjusted gross monthly salary rose by about 70%, from NIS 3,738 to NIS 6,412. 
However, average per capita income (including salaries, allowances and supplements, grants, etc.) 
in the graduates’ families rose at a lower rate, from NIS 2,187 to NIS 2,982, due to family growth.

♦ About half of the graduates (49%) reported that their family’s income covered “most basic daily 
needs”; one-quarter said it covered “some basic daily needs,” and 25% said it “did not cover most 
basic daily needs.” While family income rose in real terms, there was a slight increase, compared 
to 1994, in the proportion of graduates reporting that their family’s income “did not cover most 
basic daily needs.” It is possible that due to family growth and the purchase of an apartment, the 
level of routine expenses had increased. Difficulty meeting such expenses is also characteristic of 
many young couples in Israel, both immigrant and non-immigrant. There was a similar increase in 
the proportion of graduates whose financial standing improved, and in the proportion whose 
financial standing worsened. It is possible that the latter had debts.

♦ In response to a question concerning what the graduates have forgone for financial reasons, the 
most prominent areas were housing (forgoing moving, renovating, etc. - 65%), further studies 
(29%), trips abroad (14%), automobile purchases (12%) and child-related expenditures (10%).

♦ About half of the graduates expressed satisfaction with their financial status, though only 2% were 
“very satisfied” and 45% were “satisfied.” Thirty-nine percent were “not very satisfied” and 14% 
were “not at all satisfied.”

♦ Most of the graduates were optimistic concerning the chances to improve their financial status, 
with 70% saying they “thought” their financial status would improve. However, only 8% were 
“sure” their financial status would improve. On the other hand, none of the graduates said he was 
“sure” his financial status would not improve.

Ownership of an Automobile and Household Goods
♦ In 1994, only 45% of the graduates owned an automobile. By 1999, the proportion had risen to 

77%. What’s more, they now possessed a wider range of household goods. In 1999, high



♦ Most of the graduates expressed general satisfaction with their jobs: 45% were “very satisfied,” 
and 38% were “satisfied.” These proportions are higher than those from the first survey (1994). 
Most of the graduates also expressed a high level of satisfaction with the interpersonal aspects of 
their work, such as relationships with fellow workers and the attitudes of superiors. Most were 
also satisfied with the degree of responsibility and independence they have been given at work. 
However, satisfaction with salaries was lower, though even in this area, only 15% described 
themselves as “not very” or “not at all” satisfied, the majority describing themselves as 
“moderately” satisfied.

♦ About half of the graduates assessed their chances of receiving a promotion as “very good” or 
“good.” The other half were more pessimistic, with 34% assessing their chances as “not very 
good,” and 13% as “not good at all.” This is a decline in the assessment of chances for promotion 
compared to 1994, when two-thirds of the graduates described their chances as “good.”

♦ Most of the graduates (72%) said that they are “always” treated the same way as non-Ethiopian 
immigrant workers at their place of employment, and 13% said “usually.” However, 13% said 
“rarely,” and 2% said “never.” Most of the graduates estimated that they find their work to be 
difficult to the same extent as do non-Ethiopian immigrant workers; 13% believed they find their 
work to be more difficult due primarily to ethnic discrimination, language barriers and differences 
in mentality.

♦ In answer to a question concerning the primary difficulties encountered while searching for work, 
39% reported that they were offered only low-paying jobs (about 50% of the males, compared to 
14% of the females). Other difficulties cited were a lack of available positions in one’s profession 
(39%), a lack of available positions near one’s residence (30%), an unwillingness to employ 
Ethiopian immigrants (24%), and a lack of job experience that met the employer’s requirements 
(22%).

♦ About two-thirds of the graduates said they currently needed some type of assistance in finding 
work or changing jobs. Nineteen percent of all of the graduates required personal connections in 
order to find work; 15% required training (e.g., in writing a resume), 15% computer training, and 
10% additional professional training.

♦ Most of the graduates were not working for pay within the Ethiopian community. Twelve 
graduates (24% of all the graduates) were employed within the community as social workers or 
municipal youth workers, etc.

♦ Despite the fact that the vast majority of the graduates were currently employed (almost all as 
salaried employees), about two-thirds of those employed (61%) were interested in developing a 
private business. The barriers to doing so were a lack of sufficient financial resources (83%) and a 
lack of financial, business and professional information and advice (50%).

Housing
♦ About two-thirds of the graduates live in apartments that they or their spouse own, compared to 

about one-third in the 1994 survey. An additional 6% had purchased apartments but were not yet 
living in them. The rest of the graduates were living in other types of housing, such as public 



full matriculation certificate by graduation, and an additional 10% had studied for a matriculation 
certificate after graduating from high school. About half of the respondents (51%) undertook their 
initial post-high school or academic studies at a university, and about half did so at a college.

Continuing Studies
♦ After completing their initial post-high school or academic studies in Israel, about half of the 

graduates continued studying in a post-high school or academic framework (not including 
professional training courses), primarily due to their desire to acquire additional knowledge (61%), 
further their careers (61%) and earn more money (22%). Seven of the graduates (about one-quarter 
of those who continued) completed their studies and received a degree/diploma, and 13 (about 
one-half of those who continued) were still studying. However, six of the graduates (about one- 
quarter of those who continued) left before completing their studies, primarily due to financial 
difficulties.

♦ The primary difficulties encountered by those who continued their studies were first and foremost 
financial (58%), followed by study load (38%) and difficulties with Hebrew (19%). A few said 
they encountered no difficulties at all.

♦ The graduates who did not continue their studies cited reasons that were primarily financial in 
nature - 52% needed to support their family and 44% could not afford the cost of their studies. 
About a third cited personal reasons and 12% cited the need to care for children. A small number 
said they had lost interest in their studies (4%).

♦ Most of the graduates (82%) studied in training courses representing a wide variety of areas (e.g., 
computers, education and paramedical fields) subsequent to completing their initial studies.

♦ More than half of the graduates (57%) said that, in retrospect, they should have studied a different 
field or profession; the proportion reached 64% among males, and was higher among those with 
non-academic degrees (64%) than among those with academic degrees (52%). It was also high 
among those who continued to study (62%). The fields or professions the graduates would have 
preferred to study vary. There was no discernable trend in this area or in the preferred fields or 
professions.

Employment
In general, significant progress can be seen in various employment indices for 1994-1999:
♦ The proportion of graduates found to be employed at the time of the follow-up study was very 

high (92%) compared to the findings from the first study (84%). The proportion was lower among 
males (89%) than females (100%).

♦ The years 1994-1999 were a period of upward employment mobility for the graduates. For 
example, among those with academic degrees, 55% were employed in academic or scientific 
positions in 1994, the proportion rising to 64% in 1999. Among those who pursued non-academic 
post-high school studies, 4% were employed in academic or scientific positions in 1994, the 
proportion rising to 14% in 1999.

♦ Most of the graduates held full time positions (40 hours per week or more), and two-thirds stated 
with certainty that their jobs were stable.
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The goal of the follow-up study was to shed light on the above questions and to examine the extent 
to which Ethiopian immigrant graduates of post-high school and academic institutions have been 
able to translate their education into achievement in the work place and in other areas of life. The 
study will serve as an informational basis for designing policies of the Student Authority, the 
Ministry of Immigrant Absorption, and other agencies regarding Ethiopian immigrant students, and 
for developing intervention programs aimed at assisting in the employment and social integration of 
graduates. In the framework of the study, 51 of the 61 graduates who had been interviewed in 1994 
were re-interviewed. The 1999 interviews were conducted in two parts: a face-to-face interview, 
followed by a self-administered questionnaire. The duration of the interviews ranged from one to 
two hours.

Selected Findings
Selected Socio-demographic Characteristics
♦ Most of the graduates (71%) were males. About a third were aged 30 or under; 43% were aged 

31-35; 28% were aged 36+. The graduates had been in Israel for a relatively long time, most (80%) 
for 15 years or more.

♦ About half (46%) said that neither parent had ever attended school in Ethiopia.
♦ The graduates came from relatively large families: Most (82%) had at least five siblings.
♦ Most of the graduates (72%) were married, the spouse most often being a fellow Ethiopian 

immigrant. Eight percent were married to a non-Ethiopian.
♦ Among the males, 92% had served in the Israel Defense Forces. None of the females had served, 

although 13% had performed an alternative type of national service.

Previous Studies and Employment in Ethiopia
♦ Prior to immigrating, about a third of the graduates (29%) had studied at a post-high school or 

academic institution in Ethiopia: 17% at a teachers college or training institute for professionals, 
and 12% at a university. Half had studied in an Ethiopian high school (though not in a post-high 
school institution); 17% had attended only elementary school, and 4% had not attended school at 
all prior to immigrating. More than half (59%) of the graduates had received full matriculation 
certificates in Ethiopia.

♦ Of the 15 who had studied at a post-high school or academic institution in Ethiopia, only nine 
(18% of all the graduates) had completed their studies: Five received teaching certificates, one 
received a technician’s degree, one was qualified as a registered nurse, and just two were awarded 
a B.A. degree.

♦ A third of the graduates had been employed in Ethiopia, primarily in free and technical 
professions, and in office work.

Studies in Israel
♦ More than a third of the graduates had studied in an Israeli high school, the vast majority (90%) in 

a state religious school. Three-quarters of those who had studied in an Israeli high school earned a
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Abstract

The integration of young Ethiopian immigrants into post-high school and academic institutions is 
one of the primary objectives of their absorption. In recent years, due to awareness of the special 
difficulties these immigrants face during their studies, and the importance of education as a means 
of improving employment opportunities and social integration, the government, along with various 
public bodies and voluntary organizations, have been assisting Ethiopian immigrants with their 
studies. These efforts are intended to help compensate for the inability of these students’ families to 
provide assistance during this period. The number of Ethiopian immigrant students studying at post- 
high school or academic institutions has grown continuously, from 307, in 1993, to 1,597 in 1999.

In light of the great interest and investment being made in this area, the JDC-Brookdale Institute, at 
the initiative and with the funding of the Ministry of Immigrant Absorption and the Student 
Authority, conducted a comprehensive study in 1994 of the integration of Ethiopian immigrants in 
universities and colleges. The study population consisted of immigrant students who had been 
enrolled at a university or college, or other post-high school framework, during the 1993/94 
academic year; graduates who had completed their studies during the 10 years up to and including 
the 1992/93 academic year1; and dropouts who had left their studies during the 10 years leading up 
to the 1993/94 academic year.2

1 According to Ministry of Immigrant Absorption estimates, up until 1993, some 80 immigrants had 
completed their studies at a university, college, or other post-high school institution.

2 According to Ministry of Immigrant Absorption estimates, up until 1994, some 150 immigrants had 
dropped out of their studies.

The findings from the 1994 study indicated that the graduates had become successfully integrated 
into the job market, and into other areas that were examined. Most had gone into academic careers 
or into the free or technical professions; most were employed full time, and a high proportion were 
satisfied with their jobs. Most were satisfied with their absorption in Israel (about a half were “very 
satisfied”). In addition, most (77%) planned to continue their education.

In light of the dynamic nature of employment and other areas, it was felt to be important to conduct 
a follow-up study of these immigrants a number of years after completion of their initial studies to 
see if the positive trends depicted in the first study were continuing. Were the graduates progressing 
in their careers and developing their skills and abilities? Were they continuing their studies? Was 
the human capital they represented being channeled back into the community?

Therefore a follow-up study was conducted in March-May, 1999, of graduates who had completed 
their studies during the 10 years up to and including the 1992/93 academic year, and who had been 
interviewed in 1994 as part of the first study.
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