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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

■ /. . דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תקציר

של ובהתנסויותיהם בעמדותיהם התמקדו בארץ, כה עד שנערכו עולים, תעסוקת בתחום המחקרים רוב
במשרד כוחאדם לתכנון הרשות בסיוע ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך ,1992 בינוארמרץ עצמם. העולים
היקף את לבחון היתה מטרתו המעסיקים. של הראייה מזווית זה נושא בחן אשר סקר והרווחה, העבודה
ההסדרים על האחראית המערכת האם ולבדוק העסקתם, תנאי ואת העבודה במקומות העולים קליטת
דעותיהם על לעמוד ניסיון נעשה כן כמו המעסיקים. לצורכי מתאימה עולים להעסקת והתמריצים
לשיפור המעסיקים עושים מה ולבדוק לשעבר מבריתהמועצות העולים לגבי המעסיקים של ועמדותיהם

הקליטה. תהליך

בשנים לשעבר, מבריתהמועצות עולים העסיקו אשר עבודה, מקומות 93 כללה הסקר אוכלוסיית (?
מייצגת אינה הסקר שאוכלוסיית למרות בסךהכל. עולים כ7,700 מועסקים היו אלה במקומות .19921991
חברות תעשייה, מפעלי (הכולל המקומות מגוון המועסקים, העולים כלל את לא ואף המעסיקים, כלל את
הפיזור כן וכמו ועוד) בתימלון, סיעוד, שירותי שיווק, רשתות ואוניברסיטאות, בתיספר בתיחולים, בנייה,

העולים. העסקת בסוגיית ובעיות מגמות זיהוי מאפשרים הרחב הגיאוגרפי

והאחות הרופא בנוסף, רואיינו, בבתיחולים אחד. מחלקה ומנהל האדם כוח מנהל רואיין המקומות בכל
עולים. ואחיות רופאים גיוס על המופקדים

עולים 25 עד אחד כל קלטו העבודה ממקומות (4470) למחצית שקרוב כך, על מצביעים הסקר ממצאי
מהמקומות במחצית יותר. רב עולים מספר קלטו גדולים עבודה מקומות כצפוי, לשעבר. מבריתהמועצות
במיוחד בולט הדבר אלה. בשנים במקום שנקלטו החדשים העובדים מסך יותר או $50 העולים מהווים

המחקר. ובמכוני באוניברסיטאות בבתיהמלון, עתירתידע, שאינה תעשייה במפעלי בבניין,

שוטפת. עובדים ותחלופת הפעילות הרחבת היו העבודה במקומות עולים לקליטת העיקריות הנסיבות
בשאר לעבודה. בקבלה העדפתם או לעולים משרות שריון של מדיניות על נמסר העבודה ממקומות %40m

לעבודה. הקבלה בתהליך ותיקים וישראלים עולים כלפי שוויוני יחס על דווח המקומות

ישראלי של לשכרו העולה של ברוטו השכר זהה העבודה ממקומות %80n כוחהאדם, מנהלי דיווחי לפי
משום יותר נמוכה העולה תפוקת (א) עיקריות: סיבות שתי בשל יותר, נמוך הוא מהמקומות %16a מתחיל.
בשנה הכנסה מס מתשלום פטור שהעולה בחשבון מביא המעסיק (ב) לפרמיות; מגיע אינו עדיין שהוא

הישראלי. של לשכרו נטו שכרו ישתווה ממילא ולכן הראשונה,

אחרים. ובתחומים המקצועי במישור הקליטה להקלת פעולות נערכות רבים עבודה במקומות כי נמצא, עוד
נערכים מהמקומות בכמחצית העבודה; את המלמדו ותיק לעובד העולה מוצמד מהמקומות בכ£809 כך,

עברית. קורסי  ובכ4070 מקצועיים, קורסים

אמרו ו£ל52 אצלם, המועסקים מהעולים מאוד מרוצים הם כי דיווחו מהמעסיקים אחוז ושמונה שלושים
וארבעה שמונים מקליטתם. כתוצאה תעלה בארגון כוחהאדם שרמת צופים כמחצית מרוצים. שהם
שנה. של בטווח לפחות מרביתם את או העולים כל את להעסיק להמשיך מתכוונים מהמעסיקים אחוזים



הם: העולים עבודת לגבי המחלקות מנהלי עלידי שצויינו ביותר הבולטים הקשיים
מהמנהלים) 0ך1ר עלידי (צוינה מספקת ברמה עברית איידיעת *

(6496) מקצועית ספרות בהבנת לקשיים הגורמת אנגלית, איידיעת *

($59) בארץ המקובלת המקצועית הטרמינולוגיה איהכרת *

(5570) המחשבים בתחום בייחוד והטכנולוגיה, המכשור איהכרת *

בשל וכן בארץ המקובלת בטכנולוגיה בעבודה התנסות חוסר בגלל בייחוד מתאים, מקצועי ניסיון חוסר *

י/ צרה. מקצועית התמחות

העבודה מוסר החריצות, המשמעת, את לחיוב מציינים המחלקות ממנהלי 7770  בעבודה להתנהגות אשר
למעלה לכך בניגוד קהל. עם או בצוות לעבוד יכולתם את כטובה מעריכים 6270 העולים; של והמוטיבציה
כמאפיינים מוכרים בלתי מצבים עם בהתמודדות וקושי אחריות אילקיחת יוזמה, העדר מציינים ממחצית

בעבודה. העולים של

הממשלה: משרדי עם במגעים קשיים על דיווחו האדם כוח מנהלי
מתאימים בלתי עובדים בהפניית הקושי עיקר היה התעסוקה, בשירות *

לסיוע הבקשות אישור לצורך ההליכים במשך בעיקר קשיים התעוררו והרווחה העבודה משרד עם במגעים *

וטיפול "סחבת" של בבעיות בבתיהחולים כוחהאדם על האחראים נתקלו הבריאות משרד עם במגעים *

עולים של המקצועי המעמד לאישור בבקשות ממושך
בזמן. כספים איהעברת ובעיקר המימון, בתחום קשיים עלו העלייה לקליטת המשרד עם במגעים *

כי נמצא לרשותם. העומדים השונים התמריצים את המעסיקים מכירים בה המידה נבדקה כמוכן
שנישלישים לפחות ולמדענים. לרופאים למורים, משכורות סבסוד היו ביותר המוכרים התמריצים

בהם. נעזרים  במשק היום הקיימים התמריצים את המכירים מהמעסיקים

התעסוקתית קליטתם תהליך לגבי העולים ע"י המדווחת התמונה בהשלמת היא הסקר של תרומתו
מעסיקיהם ע"י בעבודה העולים קשיי אבחון המעסיקים. של הראיה מזוית הדברים הצגת באמצעות
מספק הסקר בנוסף, נוספת. ולהכשרה ומיומנות ידע לעדכון זקוקים העולים שבהם התחומים זיהוי מאפשר

המעסיקים. צורכי על עונים שונים והסדרים תמריצים מידה באיזו לקבוע ניתן שבעזרתו מידע

מהסקר: העולות המסקנות מבין
על המקשים הגורמים אחד חלקית. היא הרלבנטיים והתמריצים ההסדרים עם המעסיקים היכרות .1

התמריצים. במימוש הכרוך הבירוקרטי הסירבול הוא ניצולם
מש\ם בעיקר קיצוני, קורס פני על כעדיפה העבודה מקום במסגרת ההכשרה את רואים המעסיקים .2

זו ובדרך מוגדרים, תפקידים לבצוע הנחוצים והמיומנויות הידע את לרכוש לעולים מאפשרת שהיא
השתלבותם. תהליך משך את מקצרת



תקציר

של ובהתנסויותיהם בעמדותיהם התמקדו בארץ, כה עד שנערכו עולים, תעסוקת בתחום המחקרים רוב
במשרד כוחאדם לתכנון הרשות בסיוע ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך ,1992 בינוארמרץ עצמם. העולים
היקף את לבחון היתה מטרתו המעסיקים. של הראייה מזווית זה נושא בחן אשר סקר והרווחה, העבודה
ההסדרים על האחראית המערכת האם ולבדוק העסקתם, תנאי ואת העבודה במקומות העולים קליטת
דעותיהם על לעמוד ניסיון נעשה כן כמו המעסיקים. לצורכי מתאימה עולים להעסקת והתמריצים
לשיפור המעסיקים עושים מה ולבדוק לשעבר מבריתהמועצות העולים לגבי המעסיקים של ועמדותיהם

הקליטה. תהליך

בשנים לשעבר, מבריתהמועצות עולים העסיקו אשר עבודה, מקומות 93 כללה הסקר אוכלוסיית
מייצגת אינה הסקר שאוכלוסיית למרות בסךהכל. עולים כ7,700 מועסקים היו אלה במקומות .19921991
חברות תעשייה, מפעלי (הכולל המקומות מגוון המועסקים, העולים כלל את לא ואף המעסיקים, כלל את
הפיזור כן וכמו ועוד) בתימלון, סיעוד, שירותי שיווק, רשתות ואוניברסיטאות, בתיספר בתיחולים, בנייה,

העולים. העסקת בסוגיית ובעיות מגמות זיהוי מאפשרים הרחב הגיאוגרפי

והאחות הרופא בנוסף, רואיינו, בבתיחולים אחד. מחלקה ומנהל האדם כוח מנהל רואיין המקומות בכל
עולים. ואחיות רופאים גיוס על המופקדים

עולים 25 עד אחד כל קלטו העבודה ממקומות (44?0) למחצית שקרוב כך, על מצביעים הסקר ממצאי
מהמקומות במחצית יותר. רב עולים מספר קלטו גדולים עבודה מקומות כצפוי, לשעבר. מבריתהמועצות
במיוחד בולט הדבר אלה. בשנים במקום שנקלטו החדשים העובדים מסך יותר או 5070 העולים מהווים

המחקר. ובמכוני באוניברסיטאות בבתיהמלון, עתירתידע, שאינה תעשייה במפעלי בבניין,

שוטפת. עובדים ותחלופת הפעילות הרחבת היו העבודה במקומות עולים לקליטת העיקריות הנסיבות
בשאר לעבודה. בקבלה העדפתם או לעולים משרות שריון של מדיניות על נמסר העבודה ממקומות בכ4070

לעבודה. הקבלה בתהליך ותיקים וישראלים עולים כלפי שוויוני יחס על דווח המקומות

ישראלי של לשכרו העולה של ברוטו השכר זהה העבודה ממקומות ב"807 כוחהאדם, מנהלי דיווחי לפי
משום יותר נמוכה העולה תפוקת (א) עיקריות: סיבות שתי בשל יותר, נמוך הוא מהמקומות ב6ל16 מתחיל.
בשנה הכנסה מס מתשלום פטור שהעולה בחשבון מביא המעסיק (ב) לפרמיות; מגיע אינו עדיין שהוא

הישראלי. של לשכרו נטו שכרו ישתווה ממילא ולכן הראשונה,

אחרים. ובתחומים המקצועי במישור הקליטה להקלת פעולות נערכות רבים עבודה במקומות כי נמצא, עוד
נערכים מהמקומות בכמחצית העבודה; את המלמדו ותיק לעובד העולה מוצמד מהמקומות בכ8070 כך,

עברית. קורסי  ובכ£409 מקצועיים, קורסים

אמרו ו6ל52 אצלם, המועסקים מהעולים מאוד מרוצים הם כי דיווחו מהמעסיקים אחוז ושמונה שלושים
וארבעה שמונים מקליטתם. כתוצאה תעלה בארגון כוחהאדם שרמת צופים כמחצית מרוצים. שהם
שנה. של בטווח לפחות מרביתם את או העולים כל את להעסיק להמשיך מתכוונים מהמעסיקים אחוזים



הם: העולים עבודת לגבי המחלקות מנהלי עלידי שצויינו ביותר הבולטים הקשיים
מהמנהלים) 72?0 עלידי (צוינה מספקת ברמה עברית איידיעת *

($64) מקצועית ספרות בהבנת לקשיים הגורמת אנגלית, איידיעת *
($59) בארץ המקובלת המקצועית הטרמינולוגיה איהכרת *

(5596) המחשבים בתחום בייחוד והטכנולוגיה, המכשור איהכרת *

בשל וכן בארץ המקובלת בטכנולוגיה בעבודה התנסות חוסר בגלל בייחוד מתאים, מקצועי ניסיון חוסר *

. צרה. מקצועית התמחות

העבודה מוסר החריצות, המשמעת, את לחיוב מציינים המחלקות ממנהלי 77?0  בעבודה להתנהגות אשר
למעלה לכך, בניגוד קהל. עם או בצוות לעבוד יכולתם את כטובה מעריכים 62?0 העולים; של והמוטיבציה
כמאפיינים מוכרים בלתי מצבים עם בהתמודדות וקושי אחריות אילקיחת יוזמה, העדר מציינים ממחצית

בעבודה. העולים של

הממשלה: משרדי עם במגעים קשיים על דיווחו האדם כוח מנהלי
מתאימים בלתי עובדים בהפניית הקושי עיקר היה התעסוקה, בשירות *

^ לסיוע הבקשות אישור לצורך ההליכים במשך בעיקר קשיים התעוררו והרווחה העבודה משרד עם במגעים *

וטיפול "סחבת" של בבעיות בבתיהחולים כוחהאדם על האחראים נתקלו הבריאות משרד עם במגעים *

עולים של המקצועי המעמד לאישור בבקשות ממושך
בזמן. כספים איהעברת ובעיקר המימון, בתחום קשיים עלו העלייה לקליטת המשרד עם במגעים *

כי נמצא לרשותם. העומדים השונים התמריצים את המעסיקים מכירים בה המידה נבדקה כמוכן
שנישלישים לפחות ולמדענים. לרופאים למורים, משכורות סבסוד היו ביותר המוכרים התמריצים

בהם. נעזרים  במשק היום הקיימים התמריצים את המכירים מהמעסיקים

התעסוקתית, קליטתם תהליך לגבי העולים ע"י המדווחת התמונה בהשלמת היא הסקר של תרומתו
מעסיקיהם ע"י בעבודה העולים קשיי אבחון המעסיקים. של הראיה מזוית הדברים הצגת באמצעות
מספק הסקר בנוסף, נוספת. ולהכשרה ומיומנות ידע לעדכון זקוקים העולים שבהם התחומים זיהוי מאפשר

1 המעסיקים. צורכי על עונים שונים והסדרים תמריצים מידה באיזו לקבוע ניתן שבעזרתו מידע

1 מהסקר: העולות המסקנות מבין
1 על המקשים הגורמים אחד חלקית. היא הרלבנטיים והתמריצים ההסדרים עם המעסיקים היכרות .1

1 התמריצים. במימוש הכרוך הבירוקרטי הסירבול הוא ניצולם
1 משום בעיקר קיצוני, קורס פני על כעדיפה העבודה מקום במסגרת ההכשרה את רואים המעסיקים .2

1 זו ובדרך מוגדרים, תפקידים לבצוע הנחוצים והמיומנויות הידע את לרכוש לעולים מאפשרת שהיא
1 י השתלבותם. תהליך משך את מקצרת



תודה דברי

הסקר. ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

וסייעה הנושא בחשיבות הכירה אשר והרווחה, העבודה במשרד כוחאדם לתכנון לרשות נתונה תודתנו
תכנון על הממונה שלום, איש וליעקב כוחאדם, לתכנון הרשות מנהל פפרמן, לבני ובמיוחד הסקר, במימון

הסקר. וכלי הסוגיות בגיבוש לנו שעזרו  המשק בענפי כוחאדם

האירו אשר עולים, תעסוקת בנושא העוסקים השונים והציבוריים הממשלתיים הגופים לעובדי גם תודה
הסוגייה: במבוכי עינינו את

התעסוקה שירות למנכ"ל המשנה  כץ עטר
התעסוקה בשירות עולים לתעסוקת המחלקה מנהלת  צבי בן ניצה

בירושלים אקדמאים לתעסוקת המרכז מנהלת  עמית אסתר
בירושלים התעסוקה בשירות עולים מחלקת מנהלת  אמיגה ציונה

הקליטה משרד בתעסוקה, לקליטה המחלקה מנהלת  שטראוס יולנדה
הקליטה משרד מדענים, לקליטת המרכז מנהל  אדלר שמואל

והרווחה העבודה משרד הפניםמפעלית, ההכשרה על הממונה  קריסטל נחום
והרווחה העבודה משרד אקדמאים, להסבת המחלקה מנהל  בריוסף רון

והרווחה העבודה משרד כוחאדם, ולפיתוח להכשרה האגף מנהל  הכט יעקב
הבריאות משרד מחו"ל, לאחיות מקצועי מעמד מרכזת  ארליך דרורה

הבריאות במשרד לשעבר סיעוד אגף ראש  בןדוב נורית
החינוך משרד לשעבר, עולים וחינוכאים מורים לקליטת היחידה מנהל  כהן מיכאל

והתעשייה המסחר משרד לשעבר, המנכ"ל עוזר  קדרון שלמה
היהודית הסוכנות בקהילה, לשילוב החטיבה לפרויקטיםבתעסוקה, היחידה מנהל  פוקס נחום

בישראל התעשיינים התאחדות תעשייתי, לניהול המחלקה מנהל  פרוכטמן רן

העולים בקליטת בהתנסויותיהם אותנו ולשתף מזמנם לנו להקדיש ניאותו אשר המעסיקים לעשרות
בעבודה.

ניתוח על לחשיבה רבות תרמו אשר פקטור, ולחיים תמיר ליוסי הסקר, שלבי בכל מעורב שהיה חביב, לג'ק
הצגתם. דרך ועל הנתונים,

נועם, לגילה ובמיוחד זה, דו"ח בכתיבת אותנו הינחו המועילות שעצותיהם המכון, צוות לחברי גם תודה
העבודה, של הראשונים בשלבים בחשיבה לנו שסייע ליטוויק, להרווי שלביו, בכל הפרויקט את שליוותה
אלון, ולבלהה העריכה, על רוזנפלד ולג'ני ברילנט לאראלה הנתונים, בעיבוד שסייעה לוונברג, למרים

הדו"ח. בהדפסת שטרחה
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מבוא

להשתלב עולים יכולים שבאמצעותה ביותר, החשובה אף ואולי החשובות, הדרכים אחת היא התעסוקה
אנושי הון של משאב מספקת לשעבר מבריתהמועצות העלייה בישראל, החברה מבחינת הקולטת. בחברה

חדשים. ענפים פיתוח ולשם קיימים בענפים הכלכלית הפעילות להרחבת לנצלו שניתן

רק לא העולים, של התעסוקתית הקליטה בתהליך המעסיק של הראייה זווית להבנת רבה חשיבות ^יש
גם אלא העסקתו, ותנאי ישובץ בו התפקיד העולה, העסקת על המחליט הוא דבר של שבסיכומו משום
קשייו את ולזהות בעבודה, השתלבותו אופן על מקרוב לעמוד לו מאפשרים איתו היומיומיים שמגעיו משום
העולים קליטת בתהליך המעסיקים שממלאים התפקיד בחשיבות הכירו המדיניות קובעי ואכן, הספציפייםן

עולים. לקלוט לעודדם כדי והסדרים תמריצים של שורה עבורם ויצרו בעבודה,

ושל בכלל, עולים, של ובהתנסויות בעמדות התמקדו עולים תעסוקת בנושא כה עד שנערכו המחקרים רוב
מחקרית לתשומתלב זכתה לא המעסיקים של הראות נקודת זאת, לעומת בפרט. מוגדרים, מקצועות בעלי
עולים תעסוקת בנושא המתמקדים סקרים שני האחרונות בשנתיים בישראל נערכו ידיעתנו, למיטב הולמת.
של מדגם על נערך אשר התעשיינים, התאחדות של שוטף סקר הראשון, המעסיקים: של הראות מנקודת
חודשים; לכמה אחת ומתפרסם ,1990 ינואר מאז נערך הסקר בהתאחדות. החברים תעשייה מפעלי 600
בנוסף, הפנימיים. לצרכיה מלקוחותיה 20 בקרב כלכלי לייעוץ חברה עלידי שנערך מצומצם, סקר השני,

עולים. מדענים המעסיקים בגופים המתמקד מחקר חיפה, אוניברסיטת עלידי נערך

העבודה במשרד כוחאדם לתכנון הרשות בסיוע ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שנערך הנוכחי, הסקר
המעסיקים. של הראייה מזווית מבריתהמועצות עולים של בתעסוקה הקליטה נושא את בחן והרווחה,
בתחומים מעסיקים כוללת היא  מגוונת אוכלוסייתו האחד, עיקריים: היבטים בשני הסקר של ייחודו
את בודק הסקר  מתמקד הוא שבהם התחומים השני, שונים. וממגזרים שונים גיאוגרפיים באזורים שונים,
בקשר והן עולים העסקת בנושא הקשורים וציבוריים ממשלתיים גופים כלפי הן המעסיקים של עמדותיהם
השונים. היבטיה על עולים בהעסקת התנסויותיהם נבחנות כמוכן, בעבודה. תפקודם והערכת עולים לגיוס

עולים שקלטו מקומות 93 כולל עבודה, מקומות ב104 כוחאדם מנהלי עם ראיונות נערכו הסקר במסגרת
נקלטו בסךהכל זו. תקופה במשך עולים העסיקו שלא מקומות ו11 האחרונות, בשנתיים מבריתהמועצות
בשנתיים בהם שנקלטו החדשים העובדים מכלל כמחצית המהווים עולים כ7,700 אלה עבודה במקומות
לתאריך נכונים זה בדו"ח המוצגים הנתונים וכל 1992 ינוארמרץ בחודשים נערכו הראיונות האחרונות.

ביצועם.

1



ה0קר מסרות .1 פרק

בשני ובעיקר המעסיקים, של הראות מנקודת בתעסוקה ומהעולים .קליט תהליך את ללמוד מכתן הסקר
מקום במסגרת המעסיקים פעילות (ב) וציבוריים, ממשלתיים גופים עם המעסיקים של הקשר (א) מישורים:

הן: מטרותיו העבודה.

הקליטה הקל1£ השוניםל והתמריצים ההסדרים את הערכותיהם ועל המעסיקים של התנסויותיהם על ללמ1ד .1

עולים של התעסוקתית
הם: שנבדקו המדדים

והתמריצים ההסדרים על למעסיקים שיש המידע (א)
בהם השימוש מידת (ב)

מהיבט ו/או בעבודה השמה של ההיבט (מן עולים בתעסוקת המטפלים גופים עם המגעים טיב (ג)

והתמריצים ההסדרים במיצוי הכרוכים והקשיים מהם שנתקבלה העזרה המימון),
להעסקת ותרומתם לצרכיו והתמריצים ההסדרים של התאמתם מידת את המעסיק תפיסת (ד)

העולים.

העבודה מקום ברמת התעסוקתית הקל'נוה תהליך את לבדוק .2

הם: שנבדקו התחומים
שריון  בפועל הנוהג ומהו עולים, להעסקת ביחס מוגדרת מדיניות למעסיק יש האם מדיניות: (א)

לעבודה? בגיוס ולוותיקים לעולים שוויונית התייחסות או עולים העדפת לעולים, משרות
העולים: גיוס (ב)

מקום של הפעילות הורחבה האם אחרים, עובדים הוחלפו האם  העולים נקלטו נסיבות באלו 

וכדומה? העבודה,
דרכי לבין מזה, המעסיקים, של הגיוס דרכי בין השוואה לעבודה? העולים גויסו דרכים באלו 

למציאת העולים שנוקטים בדרכים היעילות מידת על תצביע מזה, העולים1, של העבודה חיפוש
תעסוקה.

לעבודה? העולים בקבלת שונים קריטהיתים של. חשיבותם מה 

מה נקלטו? תפקידים באלו העבודה? במקום נקלטו עולים כמה העסקה: ותנאי בעבודה השמה (ג)
העולים של ההעסקה ותנאי התפקידים זיהוי לקביעות? אפשרות בהעסקתם יש האם רמתשכרם?
הן לתעסוקתקבע פוטנציאל יש עבודה) מקומות של סוגים (או תחומים באילו להצביע יכולים

העולה. מבחינת והן המעסיק מבחינת

מנקודת התעסוקתית הקליטה תהליך את הבודקים ממחקרים לקוח העולים התנהגות על המידע 1

העולה. של הראות
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העולים: של הקליטה תהליך להקלת המעסיק שהפעיל ההתערבות פעולות את ללמוד .3
: ■.. התעסוקתי במישור (א)

החברתיתרבותי במישור (ב)
בעולים. לטיפול כוחאדם הקצאת בתחום (ג)

ולחיזוק קליטתם לשיפור לתרום עשויה העבודה מקום במסגרת העולים למען תכניות הפעלת
חדשים רעיונות למעסיקים לספק יכול התכניות מיפוי המעסיק. לבין בינם ההדדית המחויבות

העולה. של קליטתו להקלת בקשר

מהם. ושביעותהרצון העבודה מקום על השפעתם שנקלסו, העולים תפקוד לגבי המעסיקים הערכות על ללמוד .4
הדגשים ומציע המקצועית, ההכשרה למערכות תשומה מהווה בעבודה העולים של הקשיים איתור

ההכשרה. בתהליך חלופיים או נוספים

להקלת והמימון ההשמה מערכות של התרומות על להצביע יהיה אפשר המעסיקים, דיווחי סמך על
עולים, בתעסוקת המטפלים לגופים לעזר להיות עשוי זה מידע בפעילותן. הקשיים ועל העולים של ההעסקה

ממשלתיים. בתקציבים וההסתייעות הקבלה הליכי לייעול ולתרום

ו י ■ ( י . *י

; ■ , . .  ■ ■. ■. ■ ■. . v

\  ■ 1

1

1
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ושיסה אוכלוסייה .2 פרק

החל לארץ שהגיעו לשעבר, מבריתהמועצות עולים ו קלט אשר עבודה מקומות 93 כללה הסקר אוכלוסיית
מקום בכל .7,770 היה הריאיון בעת במ^ומנת^בודה^אלה מועסקים שהיו העולים מספר .1989 מספטמבר

עולים. של רב מספר שקלטה מחלקה, ומנהל כורואדם מנהל רואיינו עבודה

המפעלים רשימות מתוך נבחרה היא בארץ. העבודה מקומות כלל את מייצגת אינה הסקר אוכלוסיית
בהשמת המטפלים הגופים עם התייעצות ותוך בעיתונות, מכתבות התעשיינים, התאחדות בסקר שנסקרו

עולים.

לפי והשירותים מהתעשייה מקומותעבודה נבחרו אחדים. קריטריונים לפי נעשתה העבודה מקומות בחירת
והפוטנציאל מהמרכז) המרוחקים ובאזורים הארץ (במרכז גיאוגרפי איזור ופרטי), ציבורי (ממשלתי, מגזר
העולים בקרב ביותר הנפוצים במקצועות עובדים המעסיקים עבודה מקומות נכללו כמוכן, עולים. לקלוט
יותר גדולה בהם עולים לקלוט הסבירות אשר מתרחבים, וענפים בתחומים או לשעבר, מבריתהמועצות
אקדמיים, מקצועות בעלי של גבוהה שכיחות יש לשעבר מבריתהמועצות שבעלייה מכיוון .(1 לוח (ראה
אלו. בתחומים עובדים של מעסיקים במדגם נכללו בתעשייה, מקצועיים ועובדים וטכניים, חופשיים מדעיים,
שלהם הפוטנציאל בשל רואיינו השיווק ורשתות הסיעוד חברות בנקאות, מלונאות, בנייה, בענפים מעסיקים
לעולים המשמשים קטנים, עבודה למקומות כדוגמאות נבחרו ומוסכים דלק תחנות חדשים. עובדים לקלוט

מיידי. תעסוקתי פתרון

בסקר הכלולים העבודה מקומות סוגי :1 לוח \/
עבודה' מקומות מספר העבודה מקום סוג

93 0ה"כ:
14 בתיחולים
9 עתירתידע תעשייה מפעלי
8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
8 ועליסודיים יסודיים בתיספר
2 והטלפון החשמל שירותי
18 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
8 סיעוד שירותי
6 בנייה חברות
6 בתימלון
5 שיווק רשתות
3 בנקים
3 דלק תחנות
3 מוסכים

שונים נושאים על נתונים בהעדר ומקורם להלן, שיוצגו בלוחות העבודה מקומות במספר הבדלים ייתכנו *
שנבדקו.
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ובמקומות עולים שקלטו עבודה במקומות כוחאדם מנהלי לראיין הכוונה היתה מלכתחילה כי לציין, יש
שלא שלעיל מהסוגים עבודה מקומות כמעט שאין התברר, אולם, בשווה. שווה עולים, קלטו שלא עבודה
כוחהאדם ממנהלי ושחלק שאותרו, אלה של מצידם פעולה בשיתוף לזכות שקשה כלל; עולים העסיקו
על ולדווח לסקר להתראיין הסכימו לא כיום, עולים מעסיקים אינם אך בעבר, עולים שהעסיקו במקומות
עולים, הועסקו לא שבהם עבודה מקומות 11 רק בסופושלדבר, הסקר, כלל אלה מסיבות התנסויותיהם.

ב'). נספח (ראה תעשייה מפעלי רובם

העבודה, מקום של הכוללת המדיניות על מידע לקבל עלמנת כוחהאדם מנהל רואיין עבודה מקום בכיי
וכן העולים של העסקתם תנאי על עולים, בתעסוקת הקשורים וממשלתיים ציבוריים גופים עם המגעים על
על ישיר דיווח קבלת לשם עולים, שקלטו המחלקות רואיינו_מנהלי כמוכן, תפקודם. על חוותדעת לצורך

המחלקהך מנהל הערכת הישירים. הממונים של שביעותרצונם ועל והחברתית המקצועית השתלבותם
כוחהאדם מנהל הערכת זאת, ל>*ומת התנהגותו. אחר קרוב ומעקב העולה עם יומיומי מגע על מבוססת
ולפיכן£היאמייצגת_נקודת המחלקות, כל מנהלי דיווחי ועל למדיניות הנוגע כללי מידע על יותר מתבססת
על נוסף התפקיד. בעלי דרגי שני בין הבדלי"הערכות ר/ש7נ(7^צפ(יים בשל^תיהז^^ייה יותר. מבט^חבה
(ובאחיות הסיעודי בכוחהאדם והטיפול הגיוס על האחראים בבתיהחולים רואיינו כוחהאדם, מנהל
נפרדות. הן בדרךכלל אלו מערכות שבבתיהחולים מכיוון זאת, הרופאים. גיוס על האחראים וכן בפרט),

ופתוחות. סגורות שאלות הכוללים נפרדים שאלונים באמצעות רואיינו מחלקות ומנהלי כוחהאדם מנהלי
אחדים: בתחומים התמקד כוחהאדם מנהלי שאלון

עובדיו מספר שייך, הוא אליו המגזר הגיאוגרפי, מיקומו כגון: העבודה, מקום של מאפיינים (א)
שלהם; ומשלחיהיד

לעבודה עולים גיוס לגבי העבודה מקום של ונוהגים מדיניות (ב)
בהם ושימוש עולים בתעסוקת העוסקים וציבוריים ממשלתיים גופים של והשירותים ההסדרים הכרת (ג)

העבודה במקום העולים העסקת תנאי (ד)
העולים. של קליטתם להקלת העבודה מקום ברמת הסדרים (ה)

העבודה מקום על קליטתם של והשפעה העולים תפקוד את בהערכה התמקד המחלקות מנהלי שאלון
בכירים תפקידים בעלי רואיינו מלבדם במקום). כוחהאדם רמת ועל העובדים שאר על השפעה (למשל,
המידע את להרחיב נועדה בסקר הכללתם עולים. תעסוקת בנושא המעורבים וציבוריים, ממשלתיים בגופים
שאליהן בעיות לגבי נוספת ראייה זווית ולקבל במשק, הקיימים וההסדרים התמריצים על שברשותנו

המעסיקים. התייחסו

.1992 ינוארמרץ בחודשים בוצעו המחלקות ומנהלי כוחהאדם מנהלי עם הראיונות

על הסקר ממצאי את להכליל ניתן לא מייצג, מדגם בבחינת אינם בסקר העבודה שמקומות היות
לסוגיהם, העבודה במקומות המסתמנות מגמות על לעמוד בעיקר מאפשר הסקר הכללית. האוכלוסייה
רחב לסקר בסיס להיות עשויים הסקר ממצאי המעסיקים. לדעת עולים בהעסקת והקשיים היתרונות ועל

בעתיד. יותר
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העבודה מקומות של עיקריים מאפיינים .3 פרק

העשויים הגורמים על לעמוד עלמנת שנסקרו, העבודה מקומות של נבחרים מאפיינים על מידע נאסף
הם: המאפיינים מעסיקים. של קליטה ונוהגי מדיניות על להשפיע

העבודה מקום של הגיאוגרפי המיקום ם
העבודה מקום משתייך שאליו המגזר ם

העבודה במקום המועסקים העובדים מספר ם
העבודה במקום כוחהאדם הרכב ם

קבלן עלידי העסקה ם

לייצוא המופנה התוצרת אחוז ם

ופיתוח מחקר ם

גיאוגרפי מיקום 3.1

ציבוריים ממשלתיים, גופים של השירותים ורמת ההתארגנות גם כמו לעובדים, והביקוש ההיצע רמת
למקום. וממקום לאזור מאזור שונים להיות עשויים המעסיק, עבור וולונטריים

ו^14 ובצפון, בחיפה £239 ובירושלים. הארץ במרכז ממוקמים שבסקר העבודה ממקומות (£499) ["כמחצית [

ארצית. הנהלה בעלי ארגונים הם העבודה ממקומות £ל14 והדרום. בבארשבע ^

וכמחצית (3) מחברותהבנייה כמחצית והמוסכים. הדלק תחנות התעשייה, מפעלי בעיקר ממוקמים במרכז
באזור הארץ. בכל מפוזרים ולכן ארציים וחברות מוסדות הינם הבנקים כל וכן (4) החינוך ממוסדות
עובדים), 25 (עד עובדים של קטן מספר המעסיקים העבודה מקומות מרבית ממוקמים והמרכז ירושלים
של ריכוז יש בצפון גם ומעלה). 1,000) עובדים של מאוד גדול מספר המעסיקים העבודה מקומות גם אך

גדולים. עבודה מקומות

מגזר 3.2

שלו והיכולת השיקולים ועל החלטות בקבלת עצמאותו מידת על להשפיע יכול המעסיק שייך אליו המגזר
הממשלתי. המגזר את ולצמצם הפרטי המגזר את להרחיב עניין כיום יש לממשלה חדשים. עובדים בגיוס
($47) כמחצית הפרטי. מהמגזר עבודה למקומות דגש ניתן שבסקר העבודה מקומות בבחירת לפיכך,
הקטנים nrayn חבר^הסיעודיומקומות בתיהמלוו. התעשייה. מפעלי רוב  שבסקר ממקן^ותהטבודה
בבעלות (ו£209) ציבורית, בבעלות הם העבודה כשליש^(£329))ממקומות פרטית. בבעלות נמצאים
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ציבורית, בבעלות הם בתיהחולים וכן המחקר מכוני האוניברסיטאות, הבנייה, חברות רוב ממשלתית.
ממשלתית. בבעלות הם בתיהספר רוב ואילו

העובדים מ0פר 3.3

על והן עובדים לקליטת בהתארגנות צרכיו או המעסיק יכולת על הן להשפיע יכול העבודה מקום גודל
ניכר שיעור עובדים. 500151 מעסיקים ו6ל28 עובדים, 15026 מעסיקים 2970 לבצע. שביכולתו ההסדרים
העבודה במקומות .(2 לוח (ראה עובדים 10,500 ועד לאלף מעל מעסיקים העבודה ממקומות (2696)

וכן והטלפון החשמל שירותי השיווק, רשתות בתיהחולים, נכללים: עובדים, 500 מעל המעסיקים הגדולים,
ומוסבים. דלק תחנות בעיקר כוללים הקטנים העבודה מקומות הבנקים.

המועסקים מספר לפי העבודה מקומות :2 לוח

כלל מתוך העבודהאחוז מקומות העבודה* במקום המועסקים מספר
9 251

29 15026
28 500151

§ 1,000501
26 10.5001.001

העבודה מקומות בכל מועסקים כ105,000 היו בסה"כ *

כוחהאדם הרכב 3.4

או מד?4ם מקצועות עלי ענבדים_ב מעסיקים אינם שבסקר העבודה ממקומות אחוז וחמושה שלושים
שאינה התעשייה מפעלי וכן הדלק ותחנות המוסכים המלונות, מרבית לגבי נכון זה דבר חופשיים^טכניים.
או אקדמיים מדעיים מקצועות בעלי הם מהעובדים מ0?75 למעלה העבודה ממקומות ב0?28 עתירתידע.

החשמל. בחברת וכן ומכוני_0מחקר האוניברסיטאות בתיהספר, במרבית גם כך וטכניים. חופשיים
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קבלן עלידי הע0קה 3.5

בהיקף הגמשה ומאפשרת עובדמעביד, ביחסי המעסיק את מחייבת אינה קבלן באמצעות עובדים העסקת ■;

במקום קביעות יקבל לא אלה במקומות עובד העבודה. מקום של משתנים לצרכים בהתאם כוחהאדם
העבודה.

* ^ןבל^נעשית באמצעות כוחאדם העסקת קבלן. באמצעות עובדים מעסיקים העבודה ממקומות מחצית
השיווק הרו^7רר(עתירד בג^וו^החש^והטלפ^בחברות בבנקים. עתירתידע, תעשייה במפעלי בעיקר
המועסקים"על^ידזלןבלן"עוב^ם מצומצם. בהיקף היא זו בדרך ההעסקה התחומים ביתר __ובבתיהחולים.
כגון: אקדמאים, עובדים גם זאת, עם אחזקה_ושמירה. ניקיון. _בונפלדדי פשוטות בעבודות בעיקר

גבוהה. ברמה לכוחאדם הזקוקות חברות עלידי מועסקים מהנדסים,

ייצוא 3.6

ייתכן לחו"ל. מייצא שאינו מעסיק של מבעיותיו שונות לארץ לחוץ המייצא מעסיק בפני העומדות הבעיות
מופנית שתוצרתם מפעלים שונים. העבודה ורמת התוצרת איכות של לסטנדרטים מהעובד שדרישותיהם גם
הם אולם, יותר. רחבות שלהם השיווק ואפשרויות בארץ, תוצרתם בשיווק פחות תלויים לייצוא בעיקר \/
דיווחו שנסקרו, תעשייתיים מפעלים 27 מתוך האמריקאי. הדולר ובשער הממשלה במדיניות מאוד תלויים
עתיריידע), שאינם מפעלים ו4 עתיריידע מפעלים 6) לייצוא מופנית מתוצרתם מחצית מעל כי מפעלים 10

כלל. מייצאים אינם מפעלים 8 ואילו

ופיתוח מחקר 3.7

מאפשר זה בתחום עיסוק בתעשייה. יישום לצורך ופיתוח מחקר לעידוד רבים תקציבים מפנה הממשלה 1

העבודה ממקומות ב4270 הקיימים. הכספיים התמריצים ואת לרשותם העומד הייעוץ את לנצל למעסיקים
במפעלי בבנקים, המחקר, ומכוני באוניברסיטאות מו"פ), (להלן: במחקו^ופיתוח העוסקים קייטיבנצננבננם
זה תחום בפיתוח להתחיל עומדים העבודה ממקומות ב1196 בתיהחולים. ובמרבית עתירתהידע תעשייה

הקרובה. השנה בחצי
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בתעסוקת המטפלים גופים של ובשירותים בהסדרים בתמריצים, שימוש :4 פרק
עולים

בספטמבר החל לישראל שהגיעו העלייה גלי קליטת עם ולהתמודד התעסוקה בעיות את לפתור במטרה
עולים ובהם נוספים, עובדים לקלוט מעסיקים לעידוד והסדרים תמריצים מערכת בישראל הונהגה ,1989

התמריצים ותיקים. על גם אלא עולים, על רק לא חלים וההסדרים התמריצים מרבית ככלל, חדשים.
שלהם העובדים סוג ניתנים, הם שבו הטווח נקבעו, שלשמם היעדים טיבם, מבחינת ונבדלים ביותר מגוונים

ועוד. לתמרץ, מיועדים הם אותו והענף המגזר לסייע, אמורים הם

מיועדים אחרים תמריצים ארעיים. גם ולו מיידיים, תעסוקתיים פתרונות לספק מיועדים מהתמריצים חלק
העבודה. מקומות מספר יגדל שבעקבותיהם בהנחה המשק, של הצמיחה קצב את להגביר

המפעל את לפתח אותו ולהמריץ המעסיק של הייצור עלויות את להקטין מיועדים העקיפים התמריצים
הפחתת לאומי, לביטוח המעסיקים תשלומי הפחתת למשל,  במיסים בהקלות מתבטאים הם העסק. או
מס משלמים אין ומלונאות חקלאות ייצור, למגורים, בנייה תעשייה, (בענפי העסקי במגזר מעסיקים מס ;

בערבות לחילופין, או הון, השקעות לצורך ממשלתי מענק במתן למשקיעים; האשראי בהרחבת כלל); זה
מוגדלות. מס בהטבות ובנוסף, השקעה, לצורך אחרים גורמים או מבנקים הלוואות על מדינה

i

מצד לעובדים הביקוש את להגביר ומכוונים עובדים קליטת בגין למעסיק ניתנים ישירים תמריצים
ובדרך מסוים, זמן פרק למשך העולים של שכרם במימון השתתפות בעיקר כוללים התמריצים מעסיקים.
תקופת אורך ומבחינת התמריץ גובה מבחינת הבדלים קיימים הערכדים^עבודה. מותניםבהכשרת: הם כלל

שונים. מקצועות בעלי בין הזכאות

הבנייה, בענף כגון המשק, מבחינת מועדפים בענפים עובדים קליטת לעודד מכוונים מסוימים תמריצים
מומנה ליצואנים יעד בארצות שיווק משרד הקמת לדוגמה, לייצוא. מופנה מתוצרתם ניכר שחלק ובמפעלים

בחו"ל. השיווק לקידום הקרן עלידי

הם מהשירותים חלק עובדים. במימון סיוע וכן הכשרה עובדים, גיוס למעסיק, מידע מתן כוללים ההסדרים
שונים. גופים עלידי במקביל מסופקים וחלק אותם, המספקים לגופים בלבדיים

חוסר הרחבה. של בכיוון והן צמצום של בכיוון הן לשינויים, נתונים וההסדרים התמריצים כי לציין, ראוי
תמריצים גם מופעלים זאת, עם בהעברתו. זמנית להפסקה ו/או הסיוע להקטנת להביא עלול תקציב

 לזכור יש להלן. המתואר העסקי מהמגזר חדשים עובדים להעסקת התמריץ לדוגמה, חדשים, והסדרים
לממשן. האפשרות את בהרבה מקדים פרסומן ולעתים ממושך, הוא השונות התכניות של האישור שתהליך
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בהם1 ההסתייעות והיקף במשק הקיימים וההסדרים התמריצים הכרת 4.1

חדשים עובדים קליטת לעידוד המיועדים תמריצים, אלו פתוחה, לשאלה בתשובה לציין, נתבקשו המעסיקים
מגוון מתוך תמריץ כל מכירים אינם מהמעסיקים >£ל22 כי נמצא, להם. מוכרים חדשים), עולים (כולל

השונים: התמריצים סוגי לגבי הממצאים להלן במשק. היום הקיימים התמריצים

חדשים עובדים של משכורות במימון השתתפות 4.1.1 ך"
של משכורותיהם במימון הממשלה משתתפת ב1991, לתוקפו שנכנס העסקי, המגזר לעידוד חוק עלפי /

של פנייה באמצעות מממנת הממשלה לעבודתם. הראשונות בשנתיים העסקי במגזר חדשים עובדים /
במהלך חודשים שלושה מעל במקום העובד חדש, עובד של ממשכורתו שליש הלאומי, הביטוח אל המעסיק 1 ,

ולא העבודה במקום כוחהאדם להגדלת נועד התמריץ השנייה. בשנה ממשכורתו ורבע הראשונה, השנה ן .

להחלפתו. J

בעלי התעשיינים, בעיקר  התמריץ על >^29ידעו הכנמב^ מיועד שלהם העסקי במגזר המעסיקים מתוך 1

השתמשו התמריץ על שידעו המעסיקים מתוך (996) מעטים הבנייה. חברות וכן והמוסכים הדלק תחנות
הראיונות ביצוע בין הסמיכות בשל .(3 לוח (ראה הבנייה וחברות עתירתהידע התעשייה מפעלי בעיקר בו,

מקום סוג לפי הלאומי, הביטוח עלידי לעובדים משכורות בסבסוד מעסיקים של ושימוש מידע :3 לוח
עבודה

המעסיקים מס' המעסיקים מס'
בתמריץ שהשתמשו התמריץ על היודעים מעסיקים* סה"כ עבודה מקום סוג

1 ft m סהיכ
5 13 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי

 1 4 עתירתידע תעשייה מפעלי
  * וטלפון חשמל שירותי

1 בנייה חברות
  1 שיווק רשתות

1 4 בתימלון
   בנקים

1 בתיספר
1 מחקר ומכוני אוניברסיטאות

1 1 2 בתיחולים
 1 5 סיעוד שירותי

2 6 ומוסכים דלק תחנות
להם. רלוונטי שהתמריץ המעסיקים מתוך *

א'. נספח ראה התמריצים, של מפורט לתיאור 1

10



מכיוון זכותם, למימוש לפנות זכאים היו טרם או הספיקו, לא מהמעסיקים שחלק אפשרות קיימת החוק, להפעלת
החוק תנאי כי ציינו המעסיקים זאת, עם בחוק. הנדרש הזמן פרק במשך במקום עבדו לא החדשים שעובדיהם

לממשו. המעסיקים על מקשים  חודשים שלושה מעל של עבודה ומשך כוחהאדם להגדלת דרישה  הנוקשים

(מו"פ) ופיתוח מחקר של פרויקטים במימון השתתפות 4.1.2
מחקר לצורך כספיים מענקים ניתנים ,(1984 (תשמ"ד בתעשייה והפיתוח מחקר לעידוד החוק במסגרת

מחקר. למוסדות תעשייה מפעלי בין הפעולה שיתוף לעידוד מיועד החוק תעשייתי. ופיתוח שימושי

קיומו. על ידעו זה מתמריץ ליהנות היכולים המחקר וממוסדות מהתעשיינים אחוזים עשרה רק
פירסם והתעשייה המסחר משרד עתיריהידע. מהמפעלים יותר כך על ידעו המחקר ומכוני האוניברסיטאות
לאוכלוסייה להפיצה עלמנת די נעשה לא כי נראה אך התמריץ, קבלת תנאי על וברורה מפורטת חוברת

בו. משתמשים התמריץ על היודעים כל מיועדת. היא לה

עולים מורים של משכורות במימון השתתפות 4.1.3
| החינוך במערכת עולים מורים של הוראה שעות מממן עלייה, לקליטת המשרד בשיתוף החינוך, משרד
/ התקניות ההוראה שעות חשבון על שלא להעסקתם, הראשונה השנה במשך והציבורית הממלכתית
/ על מידע ובה חוברת פירסמה עולים וחינוכאים מורים לקליטת היחידה שנה. במשך לביתהספר המוקצות
/ בבתיספר. עולים מורים לקליטת והתהליך לעבור המורה שעל ההכשרה

3tf s*'L
בו. השתמשו שלושהרבעים ומתוכם ההסדר, קיום על ידעו ממנהלי_בתיהספר אחוז ושבעה D<\y>nn

כלל, בדרך לתלמידיהם. ההוראה שעות את להרחיב האפשרות בתיהספר למנהלי יש זה הסדר באמצעות
§ וציור). (מוסיקה ובאומנויות המדויקים המדעים בתחומי כמורים העולים את להעסיק נוטים המנהלים

עולים של משכורות במימון השתתפות 4.1.4
הקרן שונים. משלחייד בעלי עולים של משכורות במימון משתתף השונים, אגפיו על עלייה, לקליטת המשרד
את מהמעסיק לחסוך עלמנת העבודה במקום העולה של אינדיבידואלית הכשרה מממנת להכשרה
בעיקר מסייעת העסקה לעידוד הקרן לדרישותיו. העובד של וההתאמה ההסתגלות תקופת של ההוצאות
העסקתם את ומממנת נדירים, מקצועות בעלי או מבוגרים עובדים נכים, כגון: במיוחד, קשות לאוכלוסיות

עולים. מדענים של שכרם במימון משתתף הקליטה במשרד במדע לקליטה המרכז רופאים). (כולל

J ידעו עתיריידע ובמפעלים המחקר במכוני באוניברסיטאות, בעיקר מהמעסיקים, אחוזים ותשעה עשרים
/ ומכוני האוניברסיטאות בעיקר בהם משתמשים בהם. משתמשים 7170 מתוכם, התמריצים. אחד על לפחות

לוח (ראה ומוסבים דלק ותחנות בתיחולים בתיספר, יותר מועטה ובמידה עתיריהידע, המפעלים המחקר,
0 ^ .(4
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עבודה מקום סוג לפי הקליטה, משרד עלידי לעולים משכורות בסבסוד מעסיקים של ושימוש מידע :4 לוח

המעסיקים מס' המעסיקים מס'
שהשתמשו על שיודעים
בתמריץ התמריץ מעסיקים* סה"כ העבודה מקום סוג

17 24 84 0היכ
3 14 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי

4 4 8 עתירתידע תעשייה מפעלי
1 1 2 וטלפון חשמל שירותי

 5 בנייה חברות
  4 שיווק רשתות
 1 6 בתימלון

3 בנקים
2 2 7 בתיספר
6 6 8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
3 5 13 בתיחולים
 1 8 סיעוד שירותי
1 1 6 ומוסכים דלק תחנות

להם. רלוונטי שהתמריץ המעסיקים מתוך *

פניםמפעלית הכשרה מימון 4.1.5
חדשים, עובדים לקלוט למעסיקים מסייע והרווחה העבודה משרד של כוחאדם ופיתוח להכשרה האגף
והסדרים מוגדלים תמריצים קיימים פניםמפעלית. הכשרה מימון באמצעות הטכניים, במקצועות בעיקר

הבנייה. בענף עובדים הכשרת לעידוד מיוחדים

(68£9) המעסיקים רוב קיומו. על ידעו להם רלוונטי היה שהתמריץ מהמעסיקים אחוזים ושניים שלושים
דלק תחנות וכן עתיריידע שאינם מפעלים הבניין, חברות בעיקר בו, משתמשים התמריץ על היודעים

.(5 לוח (ראה ומוסכים
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משרד עלידי פניםמפעלית הכשרה במימון מעסיקים של ושימוש מידע :5 לוח
עבודה מקום סוג לפי והרווחה, העבודה

המעסיקים מס' המעסיקים מס'
שהשתמשו על שיודעים
בתמריץ התמריץ מעסיקים* סה"כ העבודה מקום סוג

15 22 69 סוזכ

6 7 14 עתירתידע שאינה תעש"ה מפעלי
2 1 8 עתירתידע תעשייה מפעלי

2 וטלפון חשמל שירותי

4 4 5 בנייה חברות
3 4 שיווק רשתות

3 6 בתימלון
3 בנקים

1 1 13 בת'חולים
8 0יעוד שירותי

2 3 6 ומוסכים דלק תחנות

להם. רלוונטי שהתמריץ המעסיקים מתוך *

מקצועית ולהסבה להכשרה קורסים 4.1.6
במגוון מקצועית להכשרה קורסים מקיים נוספים ממשלה משרדי בשיתוף והרווחה העבודה משרד
המעסיק, עם מראש הסכם או משותפת הבנה מתוך העבודה, במקום נערכים מהקורסים חלק משלחייד.

הקורס. מבוגרי חלק אחרכך יקלוט כי

עתירי שאינם מהמפעלים ומיעוט מוסכים בתיהספר, בעיקר זה, הסדר ציינו מהמעסיקים (£ל4) מעטים רק
עתיריידע. שאינם מפעלים ומרביתם בו, הסתייעו שליש מתוכם ידע.

עולים רופאים של ההתמחות או הסתכלות תקופת במימון השתתפות 4.1.7
המימון ההסתכלות.1 בתקופת או ההתמחות בתקופת עולים רופאים של משכורתם מממן הקליטה משרד
זה, תמריץ על ידעו מבתיהחולים בשליש כוחאדם על האחראים במשרד. מיוחדת ועדה באישור ניתן

בו. השתמשו ומרביתם

בבתיהחולים עובדים שנה מ14 למעלה של ותק בעלי רופאים שבה התקופה הינה ההסתכלות תקופת 1

רופאים שבה התקופה הינה ההתמחות תקופת הבריאות. ממשרד רישוי לקבל עלמנת פיקוח, תרות
מומחה. רופא תואר לקבל כדי בה מתמחים רשיון בעלי
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מהסוכנות כספית עזרה 4.1.8
עולים. העסקת בעידוד עוסקות הסוכנות של ופיתוח להתחדשות והמחלקה ולקליטה לעלייה המחלקה
ו"מצטיינים ספורטאים אומנים, מורים, רופאים, בהעסקת בעיקר מסייעת והפיתוח ההתחדשות מחלקת

המדע". בתחום

בבתיהחולים רופאים קליטת על והאחראים אוניברסיטאות עתיריידע, שאינם במפעלים כוחאדם מנהלי
ובתיהחולים. המחקר מכוני האוניברסיטאות, בסוכנות הסתייעו מתוכם זה. סיוע מקור על ידעו

ופרטיות ציבוריות בקרנות הסתייעו או ציינו המחקר, ומכוני האוניברסיטאות בעיקר מעסיקים, מיעוט
מדענים. קליטת לצורך

סיוע עולים, ומדענים רופאים מורים, של משכורות במימון השתתפות היה למעסיקים ביותר המוכר הסיוע
עלידי משכורות מימון או בסבסוד להעזר היכולים מהמעסיקים, רבע רק מוגדרת. לאוכלוסייה המיועד
מעטים מעסיקים אלו. תמריצים על ידעו פניםמפעלית, הכשרה ובמימון הלאומי, והביטוח הקליטה משרד
מקצועית. להכשרה קורסים לקיום האפשרות ועל מו"פ של פרויקטים במימון הסיוע אפשרות על יודעים

את לידע די נעשה לא כי נראה עלידם, הניתן הסיוע בפרסום הממשלתיים המשרדים של פעילותם למרות
הגואה האבטלה הגדול, העלייה גל בגלל כי ייתכן, המסייעים. והגופים הסיוע אפשרויות מגוון על המעסיק
בהיקף גידול מפני הללו התקציבים על מהאחראים חלק חוששים במשק, ההאטה בשל המעסיקים ומצוקת

המעסיקים. מצד הפניות

עולים, מורים של משכורות בסבסוד היתה ההסתייעות מרבית אלו, תמריצים על היודעים המעסיקים בקרב
המעסיקים כי אפשר, למדענים. בסיוע וכן העבודה, במקום פניםמפעלית הכשרה במסגרת אחרים ועולים
אינם לקבלתם הקריטריונים או והתהליך גבוה, כספי סיוע המעניקים תמריצים באותם להשתמש נוטים

מסובכים.

עולים הע0לןת לעידוד התמריצים תרומת 4.2

עולים להעדיף המעסיקים את מביאים אינם במשק הקיימים התמריצים כי חושבים, (6670) הנשאלים רוב
עובד להעסקת שלהם הראשון השיקול אינו שהכסף היא שציינו העיקרית הסיבה ותיקים. ישראלים פני על
גבוהים אינם התמריצים סכומי לטענתם, לתפקיד. והתאמתו כישוריו לפי טוב, עובד לקלוט הרצון אלא
צוינו אלו סיבות ותיקים. ישראלים של לקליטה גם ממילא מיועדים וחלקם המעסיק, להוצאות יחסית
נוספות סיבות ובתיהחולים. השיווק רשתות עתיריהידע, המפעלים בתיהמלון, הבנקים, עלידי בעיקר
והעובדה התמריצים, למימוש בקריטריונים לעמוד המעסיק של הקושי היו: מעסיקים עלידי שהועלו
יכול המעסיק אין הזמן פרק תום שלאחר קורה לעתים כלל. בדרך וקצר קצוב לזמן ניתנים שהתמריצים
שאינה (סיטואציה העולה את לפטר הברירה המעסיק בפני עומדת ואז העולה העסקת את ולממן להמשיך

סמויה. מאבטלה חשש תוך לעתים להעסיקו, להמשיך או למעסיק) נוחה
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ותיקים ישראלים פני על עולים להעדפת מביאים אכן במשק הקיימים התמריצים כי הטוענים המעסיקים
עלידי בעיקר הועלתה זו סיבה בלבד. עולים העסקת למימון מיועדים והקרנות מהתמריצים חלק כי ציינו,

והטלפון. החשמל בשירותי וכן המחקר, ובמכוני באוניברסיטאות מעסיקים

עולים בתעסוקת המטפלים גופים עם מגעים 4.3

בתחום הפועלים אחדים בגופים להסתייע יכול העבודה במקום עולים בקליטת בתמיכה המעוכיין המעסיק
במסגרת שנאסף המידע העולים, של התעסוקתית בקליטה לסייע עצמה על קיבלה שהממשלה מכיוון זה.

עולים. העסקת של שונים בהיבטים המטפלים הממשלה במשרדי מתמקד הסקר

ישיר באופן העולה העסקת על להשפיע יכול עולים בתעסוקת המטפלים הגופים עם המעסיק של הקשר
מקשיי כתוצאה המימון עיכוב העולה, העסקת את מממן המטפל שהגוף במידה יחד. גם ועקיף
שנמנעים גופים עקיף, באופן בעבודה. העולה קליטת את גם יעכב אחרים וקשיים "סחבת" ביורוקרטיה,
במקום העולה העסקת את הם גם מעכבים למעסיק הדרושים אישורים מעכבים או מידע מהספקת
לגוף נוספת פעם מלפנות המעסיק את להרתיע עלולים ואחרים פרוצדורליים קשיים בנוסף, העבודה.

אחר. או זה גוף של בסיוע או במימון להיעזר או המטפל

המשרד השוואה), לשם (גם פרטיים כוחאדם שירותי התעסוקה, שירות על ישיר באופן נשאלו המעסיקים
התאחדות על וכן הבריאות, משרד והתעשייה, המסחר משרד והרווחה, העבודה משרד עלייה, לקליטת
שסייעו נוספים גופים על מידע מהמעסיקים התקבל בנוסף, בנושא. ועניין מעורבות המגלה התעשיינים,

ועירוניים). וולונטריים גופים (בעיקר בעבודה עולים בקליטת להם

וגופים הממשלתיים המשרדים של היעד ואוכלוסיות האחריות תחום על מידע .1 מקורות: משני מידע נאסף
עלידי נאסף המידע זה. בתחום רבה עשייה על שמצהירים התעשיינים והתאחדות הסוכנות כגון: אחרים,
מגעים על מהמעסיק דיווח נתקבל .2 עולים. תעסוקת על במשרדים האחראים התפקידים בעלי של ראיונות
תוך שהתעוררו והקשיים בהם שהסתייע העזרה תחומי אליהם, הפנייה מטרת השונים, הגופים עם שקיים

אלו. מגעים כדי

התעסוקה שירות 4.3.1
שירות בנוסף, אליו. עבודה דורשי הפניית היא המעסיק כלפי התעסוקה שירות של הישירה האחריות
ועל למשרות דרישות של מאגר לבניית ההשמה פקידי של בטלפון פניות עלידי למעסיק מסייע התעסוקה
עולים של רשימות מפנה התעסוקה שירות כמוכן, שייקלטו. עולים של מקצועית בהכשרה לסיוע הצעה ידי
השמה פקידי של ביקורים נערכים לעתים, פניםמפעלית. הכשרה בנושא למעסיקים ומייעץ עבודה דורשי

למשרות. דרישה לאסוף עלמנת עבודה במקומות

המקבל אך אקדמאים, לא עבודה לדורשי המיועד הכללי, התעסוקה שירות קיימים התעסוקה בשירות
אקדמאים. עבודה בדורשי בעיקר המטפל אקדמאים, לתעסוקת והמרכז אקדמי, תואר בעלי של פניות
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התעסוקה שירות אל לפנות עוד חייב אינו המעסיק כלומר, המעסיק. של החובה" "זיקת בוטלה 1991 בשנת
לגבי העבודה. מקום אל התעסוקה שירות הפניית את לקבל חייב אינו ועובד לעובדים, זקוק הוא כאשר

חובה". "זיקת מעולם חלה לא אקדמאים, עובדים

הורחב כוחהאדם האחרון. העלייה גל לקראת להתארגן כדי פעולות מספר ננקטו התעסוקה בשירות
מהמקומות ובחלק רוסית, דוברי עובדים גויסו בעולים. לטיפול מיוחדים פקידים והופנו מה, במידת
העוסקים העירוניים, המידע במרכזי קהל מקבל וזתעסוקה שירות אחדות בערים במתנדבים. הסתייעו

העולה. זקוק שלהם שירותים של ובתיאום בריכוז

התעסוקה בשירות מעסיקים של ההסתייעות
עבודה מקומות של כוחאדם מנהלי התעסוקה. שירות עם קשר קיימו מהמעסיקים ($69) כשנישלישים
למעט העבודה, מקומות סוגי כל כמעט .($38) מאחרים פחות כזה קשר קיימו עובדים 150 עד המעסיקים
רשתות התעשייה, מפעלי ובעיקר התעסוקה, שירות עם קשר קיימו המחקר, ומכוני האוניברסיטאות

י בבתיהחולים. אחיות לגיוס והאחראים בתיהמלון השיווק,

מעסיקים דן. ובגוש הצפון באזור בעיקר בסקר, שנכללו מהמעסיקים 6070 אל פניות יזם התעסוקה שירות
אליהם. פניות על מאחרים יותר דיווחו עובדים, ל1,000 500 בין המעסיקים גדולים,

תעסוקה ירידי ובאמצעות ($70) ישיר באופן התעסוקה שירות דרך חדשים עובדים גייסו המעסיקים
בשירות נעזרו (1470) מהמעסיקים קטן חלק בנוסף, .(207") בארגונם שותף היה או אירגן שהשירות

פניםמפעלית. להכשרה מימון קבלת על מידע לצורך התעסוקה

,($42) שירותים עובדי ,($40) ובבניין בתעשייה מקצועיים עובדים בעיקר גויסו התעסוקה שירות באמצעות
אחוז ושישה שלושים ומלצרים. עזר וכוח לאמקצועיות מטפלות למוסדות, ניקיון ועובדי שומרים בעיקר
עשרים .($18) ושרטטים טכנאים בעיקר טכניים, מקצועות לבעלי זקוקים היו התעסוקה לשירות מהפונים
ומורים ($9) מהנדסים בעיקר ומדעיים, אקדמיים מקצועות בעלי לגייס עלמנת פנו אחוז ושניים
ובחקלאות. בבנייה בתעשייה, לאמקצועיים עובדים לגייס עלמנת ו$23פנו ,($7) עליסודיים בבתיהספר

מקשה הנדרשים במקצועות העבודה אופי כי המעסיקים דיווחו עובדים לקבלת מהפניות לכחמישית ביחס
העבודה. במקום קשים פיזיים תנאים או מונוטונית עבודה במשמרות, עבודה בשל בעיקר עובדים, גיוס על

התעסוקה משירות המעסיקים של שביעותרצון
ו$43 שקיבלו, מהשירות מאוד מרוצים היו התעסוקה שירות עם במגע שהיו מהמעסיקים אחוזים עשרה

כלל. מרוצים היו לא מהם $16 לעומתם, מרוצים. היו

המעסיקים בין בקשיים. נתקלו התעסוקה שירות עם במגעים שהיו מהמעסיקים ($57) ממחצית למעלה
הידע עתירת התעשייה מפעלי ובעיקר התעשייה מפעלי הבנייה, חברות ($80) רוב היו בקשיים שנתקלו
המועסקים, העובדים מספר ככלשקטן .($67) בבתיהחולים הרופאים גיוס על והאחראים המלונות ,($75)
25 עד המעסיקים העבודה מקומות כל התעסוקה. שירות עם במגעים קשיים על המתלוננים שיעור גדל כך
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על דיווחו עובדים 1,000 מעל המעסיקים העבודה ממקומות בלבד 36?? ואילו קשיים, על דיווחו עובדים
עובד כלל בדרך יש עובדים של רב מספר המעסיק עבודה במקום התעסוקה. שירות עם במגעיהם קשיים
מעובדי אחד (או המקום מנהל קטן, עבודה במקום ואילו התעסוקה, שירות עם הקשר על הממונה
גם, ייתכן התעסוקה. שירות עם בקשר והטיפול העובדים גיוס על המטלות, שאר בין אחראי, ההנהלה)
גדול קליטה פוטנציאל לו שיש השיקול מתוך גדול מעסיק של רצונו את להשביע משתדל התעסוקה ששירות

יותר.1

עבודה מקום גודל לפי מעסיקים, בקרב הכללי התעסוקה שירות עם במגעים קשיים :6 לוח

העבודה במקום מועסקים מספר

10,5001,000 1,000501 500151 15026 25 עד סה"כ

14 6 23 19 3 65 במגע שהיו מעסיקים מספר

5 3 13 14 3 38 בקשיים שנתקלו מעסיקים מספר

36 50 57 74 100 59 בקשיים שנתקלו מעסיקים אחוז

מתאימים שאינם עובדים הפניית ציינו (£769) כשלושהרבעים קשיים, על דיווחו אשר המעסיקים מבין
והביקוש מחדגיסא, עבודה, דורשי של מרובות הפניות בשל כי תחושה היתה למעסיקים לדרישותיהם.
מקווה לעתים, מתאימים. שאינם עובדים לעתים שולח התעסוקה שירות מאידךגיסא, לעובדים, המצומצם
בתחומים בעיות הועלו אחרת. במשרה זאת בכל אותו ויקלוט מהעובד, לחיוב יתרשם המעסיק כי הפקיד
המעסיק. בפניות בטיפול וסרבול יעילות חוסר בעיקר (6ל22), טיפול הליכי של בתחום ראשית, נוספים.
המוצעת המשרה על מידע מספיק מראש קיבלו לא המעסיק אל הפונים המועמדים המידע. בתחום שנית,
המוצעת. בעבודה מעוניינים שאינם מועמדים עם במפגש לריק זמנו את המעסיק ביזבז מכך וכתוצאה להם,

אליהם. המופנה המועמד על מוקדם מידע קיבלו לא המעסיקים כמוכן,

פרסיים כורואדם שירותי 4.3.2
השירות עבור עבודה. דורשי לבין המעסיק בין תיווך הינה הפרטיים כוחהאדם שירותי של עבודתם עיקר
מוקדם מיון המעסיק עבור מבצעת כוחאדם לשירותי החברה מהמעסיק. תשלום נגבה אלה חברות של
חברה כל של במאגר קיימת עבודה דורשי של אוכלוסייה איזו כלל בדרך יודע המעסיק המועמדים. של
הוא כוחהאדם לשירותי החברות רוב של הנוסף היתרון לצרכיו. המתאימה החברה אל ופונה וחברה,

מזה. עבודה, דורשי ועל מזה, לעובדים, ביקוש על המידע מחשוב

פרטיים כוחאדם בשירותי המעסיקים של הסתייעות

העבודה. מקום באותו הנדרש כוחהאדם לסוג גם אלא העבודה, מקום לגודל רק קשור אינו הממצא 1

17



פרטיים כורואדם בשירותי המעסיקים של הסתייעות
(מקצתן הבנייה חברות (ו£ל83) רוב פרטיות; כורואדם חברות של בשירותיהן נעזרו מהמעסיקים שליש רק
(47^ כמחצית (>?ל()6). שיווק ורשתות (789S) עתירותידע תעשיות מחו"ל), זרים עובדים של גיוס לשם
דן) וגוש (ירושלים הארץ במרכז מעסיקים זה. בשירות נעזרו ארצית הנהלה שלהם העבודה ממקומות
עובדים 150 המעסיקים קטנים, עבודה מקומות ובדרומה. הארץ בצפון מעסיקים מאשר יותר בו הסתייעו

זה. בשירות פחות נעזרו עובדים, מ500 למעלה המעסיקים מאוד, גדולים עבודה ומקומות ופחות,

עבודה מקום סוג לפי פרטיים, כוחאדם שירותי עם מעסיקים של מגעים :7 לוח

מעסיקים שפנו מעסיקים
על שדיווחו לשירותי

במגעים קשיים כוחאדם מעסיקים* סה"כ העבודה מקום סוג
5 31 93 סהיכ
1 7 18 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
2 7 9 עתירתידע תעשייה מפעלי
1 2 וטלפון חשמל שירותי
1 5 6 בנייה חברות

3 5 שיווק רשתות
  6 בתימלון

2 3 בנקים
1 8 בתיספר

  8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
1 3 14 בתיחולים

1 8 סיעוד שירותי
 1 6 ומוסבים דלק תחנות

הפונים. מתוך קשיים על המדווחים אחוז *

ציינו הפונים מרבית אחדות. מסיבות פרטיים כוחאדם לשירותי החברות אל פנו בסקר שנכללו המעסיקים
לאחר פנו מהם חלק זר. לכוחאדם או מיוחדת, התמחות בעל גבוהה, ברמה לכוחאדם זקוקים שהיו
באמצעות כי ציינו, מהם חלק לדרישותיהם. המתאימים עובדים אליהם היפנה לא התעסוקה ששירות
עבור מבצעים הפרטיים כוחהאדם שירותי בנוסף, זמניים. עובדים מגייסים הם הפרטיים כוחהאדם שירותי
לדברי כמוכן, כוחהאדם. איש של מזמנו וחוסכים עבודתו על מקלים ובכך הראשוני, המיון את המעסיק

יותר. ויעיל מהיר שירות מעניקים כוחהאדם שירותי מהמרואיינים חלק

כוחאדם לשירותי בחברות להיעזר המעסיקים נטו והמדעיים האקדמיים במקצועות כוחאדם של בגיוס
שירותי אל פנו מהמעסיקים אחוזים ושמונה שלושים הכללי. התעסוקה בשירות מאשר יותר פרטיים
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,(£559) למהנדסים הזדקקו שפנו המעסיקים התעסוקה. שירות אל שפנו 2170 לעומת פרטיים, כוחאדם
ועלתיכוניים עליסודיים במוסדות בכירים הוראה ועובדי ,(1870) גבוהה להשכלה במוסדות מחקר עובדי

.(187")

בעיקר ,(4170) פקידות עובדי של בגיוס פרטיים כוחאדם לשירותי בחברות המעסיקים נעזרו כמוכן,
לשירות מאשר פרטיים כוחאדם לשירותי פנו מעסיקים של יותר קטן אחוז חשבונות. ומנהלי מזכירות
כוחאדם לשירותי פנו מהמעסיקים £249< מקצועיים. ובלתי מקצועיים עובדים לגייס כדי הכללי, התעסוקה
כוחאדם לגיוס הכללי התעסוקה לשירות שפנו מהמעסיקים 407. לעומת מקצועיים, עובדים לגיוס פרטיים י
כוחהאדם שירותי דרך לעבודה לאמקצועיים עובדים של לגיוס פנו מהמעסיקים בלבד £109 כמוכן, זה.

הממשלתי. התעסוקה לשירות זו מטרה לשם שפנו מהמעסיקים 2370 לעומת הפרטיים,

הפרטיים כורוהאדם משירותי המעסיקים שביע!תרצון
מרוצים, או מאוד, מרוצים היו פרטיים כוחאדם שירותי עם במגע שהיו המעסיקים של הגדול הרוב

* שקיבלו. מהשירות כלל מרוצים היו לא בלבד 170 בהתאמה). ו6270 £179) שקיבלו מהשירות

מתוך בקשיים. שנתקלו ציינו הפרטיים, כוחהאדם שירותי עם במגע שהיו מהמעסיקים, (1670) נמוך אחוז
(£259) בתיהחולים ,(£299) עתירתהידע התעשייה ממפעלי ניכר אחוז קשיים על התלוננו לשירות, הפונים
מעמיתיהם יותר קשיים על התלוננו והצפון ירושלים באזורים מעסיקים כמוכן, .(£209) הבנייה וחברות

דן. בגוש

עם במגעים בו נתקלו שהמעסיקים העיקרי הקושי התעסוקה, שירות עם במגע שהיו למעסיקים בדומה
המועמד על מידע מספיק קיבלו שלא ציינו, מעסיקים המידע. בתחום היה פרטיים כוחאדם שירותי
החברות שגובות התשלום גובה על התלוננו מהמעסיקים חלק .(£509) אלה חברות עלידי אליהם שהופנה

בפניותיהם. בטיפול יעילות חוסר ועל

כוחהאדם לשירותי לסיוע שפנו המעסיקים שיעור הכללי, התעסוקה לשירות בהשוואה כי לציין, יש
שבעירצון היו אלה בשירותים הנעזרים אולם, יותר. קטן היה באו, שמהם התחומים מספר וכן הפרטיים,
כוחאדם לשירותי הפניות של אחדים מאפיינים כי ייתכן, הממשלתי. התעסוקה בשירות מהנעזרים יותר
מאלו יותר גבוהה ברמה הן אלו חברות באמצעות המוצעות המשרות השירות. מתן על מקלים פרטיים
זאת, עם לעבודה. המועמד מין מבחינת יותר וגמישות יותר גבוה שכר בעלות התעסוקה, בשירות המוצעות
שירותי חברות שמקבלות והתמורה השירות מחשוב יותר, קטן פונים עומס כגון: גורמים, גם כי נראה

ללקוחותיהן. השירות לשיפור תורמים הפרטיים כוחהאדם

העלייה לקליטת המשרד 4.3.3
במדע לקליטה והמרכז בתעסוקה לקליטה הארצית המחלקה הישירה, הקליטה לשיטת המעבר למרות
דמי מממן המשרד למעסיק. גם הקשורים אחדים בתחומים העולה של התעסוקתית בקליטתו מסייעים
מסייע ואף מקצועית, והסבה להכשרה קורסים של במימונם שותף בקורסים, המשתתפים לעולים קיום
באופן בעולה מטפלים הקליטה משרד של הקליטה רכזי מרוחקים, במקומות לעולים. משכורות במימון

עבודה. במציאת לו ומסייעים ישיר,

19



לשנה שקל מיליארד משני (יותר ניכר באופן תקציבו את הגדיל המשרד האחרון, העלייה גל בעקבות
הורחבה בנוסף, קליטה. שירותי בקבלת לעולה הסיוע לייעול משוכללת מחשוב מערכת והוקמה בסה"כ),

המשרד. של הקליטה ומוקדי הסניפים פריסת

העל"ת לקליטת במשרד מעסיקים של הסתייעות
הארץ מדרום מעסיקים בעיקר העלייה, לקליטת המשרד עם במגע היו מהמעסיקים (5270) כמחצית
5270 לעומת עובדים) מ1,000 למעלה (המעסיקים הגדולים העבודה ממקומות (7270) גבוה שיעור ומצפונה.
העבודה מקומות מקרב (1270) נמוך ושיעור עובדים) 15025 (המעסיקים בינוני בגודל העבודה ממקומות

הקליטה. משרד עם בקשר היו ופחות) עובדים 25 (המעסיקים הקטנים

עבודה מקום סוג לפי הקליטה, משרד עם מעסיקים של מגעים :8 לוח

מעסיקים
שדיווחו מעסיקים מעסיקים

קשיים על שנעזרו במגע שהיו סה"כ
במגעיהם במשרד המשרד עם מעסיקים העבודה מקום סוג

25 36 48 93 סה'כ
1 3 5 18 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
3 5 7 9 עתירתידע תעשייה מפעלי
11 2 2 וטלפון חשמל שירותי
111 6 בנייה חברות
11 5 שיווק רשתות
21 3 6 בתימלון
11 2 3 בנקים
2 4 5 8 בתיספר
5 8 8 8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
8 9 10 14 בתיחולים
1 2 3 8 סיעוד שירותי

1 6 ומוסכים דלק תחנות
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עם מגעים פחות קיימו מתוכם עלייה. לקליטת המשרד עם בקשר היו התחומים מכל עבודה מקומות
(מקומות והמושכים הדלק ותחנות עתירותידע שאינן תעשיות הבנייה, חברות השיווק, רשתות המשרד
מחקר ומכוני לאוניברסיטאות בעיקר פניות יזם המשרד נמוכה). תפקידים ברמת עובדים המעסיקים עבודה

והטלפון. החשמל ולשירותי (7170) לבתיחולים ,(£789) עתירתידע תעשייה למפעלי ,(£1009)

השתלמויות בארגון לסיוע או העולים, משכורות מימון לקבלת פנו עלייה לקליטת למשרד הפונים רוב
{5270) כמחצית העבודה. למקום עולים בגיוס בסיוע מעוניינים היו מהפונים חלק העבודה. במקום
נעזרו מהמעסיקים אחוז וארבעה שלושים משכורות. של במימון בו נעזרו זה למשרד שפנו מהמעסיקים
המשרד סייע מהמעסיקים קטן ולחלק המקומיים, הקליטה רכזי באמצעות בעיקר עובדים, בגיוס במשרד

המעסיק. נזקק להם ובתחומים במקצועות העבודה, מקום בתוך השתלמויות או קורסים במימון

העלייה לקליטת המשרד עם במגעים מעסיקים של קש"ם
כל עלידי צוינו קשיים בקשיים. נתקלו עלייה לקליטת המשרד עם במגעים שהיו מהמעסיקים כמחצית
גם בבתיהחולים. האחיות על האחראים ועלידי והטלפון, החשמל שירותי הבנקים, הבנייה, חברות

קשיים. התעוררו (£639) המחקר ומכוני האוניברסיטאות ,(£679) המלונות רוב של במגעיהם

במיוחד. מרובות תלונות היו (£539) דן גוש ובאזור (83X) ירושלים באזור מעסיקים בקרב

העיקרי המימון. בתחום התמקדו העלייה לקליטת המשרד עם במגעים שהתעוררו (69^ הקשיים עיקר .

חדשים. כעובדים המועסקים עולים עבור מימון לקבלת הזכאות תנאי של השנה במהלך שינוי היה שבהם
המשרד כמוכן, הזכאות. בתנאי עמדו לא מהמשרד כספית תמיכה לקבל שתיכננו מעסיקים מכך, כתוצאה
לקבלת והבטחה אישור וקיבלו הזכאות בתנאי שעמדו מהמעסיקים חלק כלפי בהתחייבויותיו עמד לא
הכשרה למימון שהתקציב מכיוון למעסיק, המגיעים כספים העביר לא המשרד בנוסף, הסיוע.
זה בתחום נוספות תלונות השנה. תום לפני ספורים חודשים הסתיים העבודה במקום אינדיבידואלית

הזכאויות. במימוש מעסיקים של וקושי בזמן לייעודם כספים לאיהעברת התייחסו

מעסיקים בנוסף, רב. זמן וארך לאיעיל היה המעסיקים בפניות הטיפול טיפול. בתהליכי גם קשיים צוינו
לצורכיהם. התאימו שלא עובדים אליהם נשלחו כי התלוננו עובדים בהפניית במשרד להיעזר מעוניינים שהיו

והרווחה העבודה משרד 4.3.4
מקצועיים קורסים של לקיום בעיקר אחראי והרווחה העבודה במשרד כוחאדם ולפיתוח להכשרה האגף
לכוח להיכנס עולים, ובתוכם מובטלים, של סיכוייהם את להגדיל במטרה אינדיבידואלית ולהכשרה

העבודה.

להסבת המרכז אחרים. וגופים ממשלה משרדי עם בשיתוף המבוצעים קורסים של רחב מגוון קיים
מחוץ מבוצעים מהקורסים חלק האקדמאים. לאוכלוסיית המיועדים בקורסים בעיקר עוסק אקדמאים
בצורה להתבצע יכולה ההכשרה המעסיק. וביוזמת עבודה מקומות בתוך וחלק העבודה למקום
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השירותים לענפי מיועדת אינה האינדיבידואלית הפניםמפעלית ההכשרה קבוצתית. או אינדיבידואלית
הטכניים. למקצועות אלא

מעסיק. אצל הנקלט חדש עולה של נוסף הסתגלות חודש במימון משתתף המשרד ההמונים, עליית בעקבות
מגוריו, שבאזור המחוזי הממונה אל לפנות פניםמפעלית להכשרה מימון בקבלת המעוניין המעסיק על
המפקח אישור את לעבור הבקשה על הכשרה. תכנית לצרף וכן הסיוע, לקבלת בקשה טופס ולמלא
על לדווח המעסיק על חובה פניםמפעלית. להכשרה המחוזית הביןמשרדית והוועדה באזורו המקצועי

: של המודעות את להעלות כדי למנהלים חונכות קורס המשרד יזם בנוסף, בהכשרה. המשתתפים נוכחות
העובד. בא שמהם ולרקע לתרבות הממונים

והרווחת העבודה במשרד מעסיקים של הסתייעות
{1170) הבניין חברות בעיקר והרווחה, העבודה משרד עם במגע היו מהמעסיקים אחוז וחמישה שלושים
רשתות הענף), פיתוח את לעודד רצון מתוך הבנייה, לחברות המיועדות מיוחדות הכשרה תכניות (בעקבות
.(9 לוח (ראה (447") עתיריהידע המפעלים וכן (6070) בבתיהחולים אחיות לגיוס והאחראים השיווק
העבודה משרד עם הקשר עיקר את קיימו (3670) ודרומה הארץ ומצפון ,(3970) ירושלים מאזור המעסיקים

והרווחה.

עבודה מקום סוג לפי והרווחה, העבודה משרד עם מעסיקים של מגעים :9 לוח

מעסיקים
שדיווחו מעסיקים מעסיקים

קשיים על שנעזרו במגע שהיו " ,rjju, n1rrn nnבמגעיהם במשרד המשרד עם מעסיקים סה"כ העבודה מקום סוג
12 19 33 93 0ה"כ
2 6 6 18 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
2 3 4 9 עתירתידע תעשייה מפעלי

1 2 וטלפון חשמל שירותי
4 4 5 6 בנייה חברות
21 3 5 שיווק רשתות
.1 2 6 בתימלון

1 3 בנקים
1 3 8 בתיספר
.11 8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
1 2 4 14 בתיחולים

1 8 סיעוד שירותי
1 . 2 6 ומוסבים דלק תחנות

דן גוש באזור בעיקר מהמעסיקים, ל2570 פניות והרווחה העבודה משרד יזם כוחאדם מנהלי דיווחי לפי
למפעלים ובעיקר ומעלה, עובדים 500 המעסיקים גדולים, עבודה למקומות בעיקר פנה המשרד .(35*)
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והרווחה העבודה למשרד פנו מהמעסיקים ($48) כמחצית .($40) השיווק ולרשתות (44?") עתיריהידע
פנו אחוזים וחמישה שלושים להם. זקוקים שהם במקצועות פניםמפעלית להכשרה מימון לקבל עלמנת

המשרד. של מתפקידו זה שאין למרות עבודה, מחפשי על מידע קבלת לצורך זה למשרד

עולים עבור פניםמפעליות להכשרות מימון קיבלו למשרד שפנו המעסיקים (£579) ממחצית למעלה
עבודה. דורשי על מידע קיבלו אחוזים ארבעה אצלם. המועסקים

והרווחה העבודה משרד עם במגעיהם מעסיקים של קשיים
מעסיקים בעיקר קשיים, על התלוננו 419& והרווחה העבודה משרד עם במגעים שהיו המעסיקים מבין
כל .($50) והמוסכים הדלק ותחנות עתיריהידע המפעלים וכן ($67') השיווק רשתות ,($80) הבניין בתחום
באזור מעסיקים קשיים. על דיווחו ביותר, הגדולים העבודה ממקומות ומחצית הקטנים, העבודה מקומות

אחרים. מאזורים ממעסיקים יותר קשיים על התלוננו הדרום

המעסיקים הטיפול. הליכי בתחום קשיים על דיווחו ($73) רובם קשיים, על שהתלוננו המעסיקים מתוך
רקע על מוסברות אלו תלונות למשרד. בפניותיהם בטיפול ו"סחבת" ביורוקרטיה על מרובות תלונות העלו
מקיים שהוא פניםמפעלית להכשרה מימון לקבל עלמנת לעבור המעסיק שעל והמייגע הארוך התהליך

העבודה. במקום לארגן מעוניין שהוא קורסים של למימון או

תנאי את שינה והרווחה העבודה משרד גם המימון. בתחום קשיים על התלוננו ($30) מהמעסיקים כשלש
גל בגלל כנראה, זאת, השנה. תום לפני חודשים מספר הסתיים ותקציבו השנה, במהלך למעסיק הזכאות

העלייה. לקליטת במשרד לסיוע תקציב העדר בעקבות מעסיקים של הגדול הפניות

הבריאות משרד 4.3.5
ואחיות רופאים של רישוי לבחינות להכנה קורסים של בארגונם שותף או מארגן הבריאות משרד
המקצועיות התעודות את מאשר הבריאות משרד בנוסף, שונים. רפואיים התמחות בתחומי והשתלמויות

הרפואה. בתחומי העולים של

הבריאות במשרד מעסיקים של הסתייעות
ואחיות), רופאים גץוס על האחראים כוחאדם, (מנהלי לבתיהחולים עובדים גיוס על הממונים ($68) רוב
האחיות גיוס על האחראים ($67) ורוב רופאים גיוס על האחראים כל כולל הבריאות, משרד עם במגע היו
הבריאות משרד עם קשר יותר קיימו עובדים של גדול מספר המעסיקים בתיחולים, כצפוי, בבתיהחולים.
בקשר היו והדרום ירושלים באזור מעסיקים במיוחד עובדים. של קטן מספר המעסיקים בתיחולים מאשר

המשרד. עם

הפנייה הדרום. באזור בעיקר בבתיהחולים, עובדים גיוס על מהממונים ל$38 פנייה יזם הבריאות משרד
הרופאים גיוס על הספציפיים לאחראים ופחות בביתהחולים הכללי כוחהאדם למנהל יותר נעשתה

והאחיות.
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מעמדם לגבי אישורו את לקבל כדי פנו הבריאות משרד עם מגע שקיימו בתיהחולים (£859) מרבית
אינפורמציה ללא רופאים. של הרישוי תהליכי את לזרז כדי או הרפואה במקצועות עובדים של המקצועי
מהמעסיקים (6270) גדול חלק להעסיקו. יכול ביתהחולים אין העולה של המקצועי המעמד על
ואחיות. רופאים בעיקר רפואיים, עובדים בהסבת סיוע לקבל עלמנת המשרד אל פנו בבתיהחולים
כמוכן מקצועי. כוחאדם הכשרת בתחום והכוונה בייעוץ גם הבריאות במשרד הסתייעו בתיהחולים
לסייע למשרד פנו אחדים בתיספר גם מעבדה. ועובדי רופאים העסקת במימון בתיהחולים הסתייעו

במקום. רופא העסקת במימון

הבריאות משרד עם במגעים מעסיקים של קשייים
היו (£579) שצוינו הקשיים רוב הבריאות. משרד עם במגעיהם בקשיים נתקלו מבתיהחולים (£539) כמחצית
התעוררו נוספים קשיים בפניות. בטיפול סחבת על במיוחד התלוננו המעסיקים הטיפול. הליכי בתחום
של במימון איהשתתפות או הרפואיים במקצועות עובדים של אימימון בשל ,(£299) המימון בתחום

קורסים.

ברמה כוחאדם של הפניה ובעיקר עובדים, הפניית של בתחום נוספים קשיים העלו (£149) מעסיקים מיעוט
מתאימה. בלתי

והתעשייה המ0רור משרד 4.3.6
באופן מעסיקים מעודד המשרד והתעשייה. המסחר בתחום למעסיקים מייעץ והתעשייה המסחר משרד
וייעוץ אשראי קרנות עלידי מעסיקים לעודד ניסיון יש העבודה. במקום כוחהאדם רמת את לשפר עקיף
לעידוד מיועדות המשרד של הראשי" "המדען תכניות קטנים. מפעלים של לפתיחה ועידוד ליצואנים, בעיקר
השתתפות עלידי לתעשיינים המחקר אנשי בין שיתוףהפעולה את מעודדות התכניות מתוחכמות. תעשיות
הפיתוח אפשרויות על מלווה מסמך להציג המעסיק על והחומרה. כוחהאדם בעלות כ£609 של בשיעור

שלו. והשיווק

ימי ומקיים העיתונות, באמצעות במשק הקיימים התמריצים על מידע למעסיקים מספק המשרד בנוסף,
לתעשיינים. עיון
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והתעשייה המסחר במשרד מעסיקים של הסתייעות
,(£259) עתירותהידע והתעשיות (40^ השיווק מרשתות חלק (6ל63), המחקר ומכוני האוניברסיטאות רוב
וכן הקטנים המעסיקים והתעשייה. המסחר משרד עם מגע קיימו עתיריידע שאינם מהמפעלים (&90) ומעט
עשו והתעשייה המסחר למשרד שפנו המעסיקים רוב המשרד. עם מגע פחות קיימו הדרום מאזור מעסיקים
התמריצים על וייעוץ מידע לקבל כדי ומיעוטם עובדים, של משכורות או מלגות במימון סיוע לצורך כן

במשק. הקיימים למעסיקים

\ במשרד נעזרו עתיריהידע, והמפעלים המחקר ומכוני האוניברסיטאות בעיקר למשרד, הפונים מתוך שליש
הקיימים. בתמריצים להסתייע ניתן כיצד ייעוץ קיבלו פונים מיעוט משכורות. למימון

והתעשייה המסחר משרד עם במגעים מעסיקים של קשיים
טיפול. הליכי בתחום בעיקר סיוע, לקבלת במגעיהם קשיים על הצביעו מהמעסיקים (6790) כשנישלישים
בטיפול סחבת והיתה יעיל, היה לא השירות הסיוע, אפשרויות על מידע מספיק מסר לא המשרד לדבריהם,

זה. בעניין להם שניתנו הבטחות למרות כספים הועברו לא מהמעסיקים לחלק בנוסף, בפניות.

ן הם: למעסיקים ובסיוע עולים תעסוקת של בתחום רבה מעורבות בעלי אך ממשלתיים שאינם נוספים גופים
וולונטריים. וארגונים התעשיינים התאחדות המקומית, הרשות

המקומית הרשות 4.3.7
ברשויות ההתארגנויות המקומית. ברמה לעולה מסופקים השירותים עיקר הישירה הקליטה בשיטת
בעולה, הטיפול את המרכז מיוחד גוף הוקם המקומיות מהרשויות בחלק למקום. ממקום שונות המקומיות

בתחומה. ויחידה יחידה כל בעבודת משולב הטיפול מהן ובחלק

המקומית. הרשות עם במגע היו והצפון, ירושלים מאזור בעיקר מהמעסיקים, אחוז ושבעה שלושים
במגע היו ובתיספר, בתימלון וכן המחקר ומכוני אוניברסיטאות עתיריידע, שאינם ממפעלים מעסיקים
מ150 למעלה העסיקו המקומית הרשות עם בקשר שהיו המעסיקים רוב מאחרים. יותר הרשויות עם

עובדים.

יזמו הארץ ובצפון דן בגוש הרשויות המעסיקים. אל פנייה יזמו המקומיות מהרשויות אחוזים עשר ארבעה
לבתיחולים ובעיקר עובדים, 500150 המעסיקים גדולים עבודה למקומות בעיקר פנו הרשויות פניות. יותר
ונעזרו עבודה, מחפשי על מידע קבלת לשם בעיקר המקומית לרשות פנו המעסיקים .(£379) תעשייה ולמפעלי

העבודה. מקום בתוך פרויקטים ותכנון עולים גיוס לצורך בשירותיה

יעילות חוסר על בעיקר קשיים, על התלוננו המקומיות, הרשויות עם במגע שהיו מעסיקים, (990) מיעוט
בפניותיהם. בטיפול
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התעשיינים התאחדות 4.3.8
בתעשייה. כוחהאדם רמת לשיפור פוטנציאל לשעבר בריתהמועצות בעולי רואה התעשיינים התאחדות
עולים. תעסוקת בתחום פעולות כמה מבצעת ההתאחדות בתעשייה, המעסיק של האינטרסים ראיית מתוך

של במימון מתמקד הג'וינט עם שיתוףהפעולה אחדים. גורמים עם פעולה משתפת התעשיינים התאחדות
הצורך בדיקת לצורך התעשייה מפעלי עם קשר היוצרים "סורקים" של וכן הכשרה, ותכניות כוחאדם
הסוכנות. עם בשיתוף העולים עבור ופרסומים מידע להפצת פרויקטים מבצעת היא חדש. בכוחאדם
לזקוקים ייעוץ ונותנת לרשותם, העומד עולים בקליטת הסיוע על למעסיקים בהסברה עוסקת ההתאחדות

לכך.

פנתה היא .(£299) ובדרום (3070) דן גוש באזור מעסיקים עם בעיקר בקשר היתה התעשיינים התאחדות
עתיריידע מפעלים עם במגע היתה ההתאחדות עובדים). 25150 בין (המעסיקים בינוניים למעסיקים בעיקר
.(£409) השיווק רשתות ובעיקר תעשיינים, שאינם מעסיקים עם גם אך ,(£679) עתיריידע ושאינם ,(£569)

וולונטריים ארגונים 4.3.9
וארגוני בריתהמועצות עולי התאחדות הציוני, הפורום כגון: עולים ארגוני של ההתנדבותית הפעילות
סייעו אלה ארגונים הישירה. הקליטה מדיניות לאור חשיבות משנה מקבלת ותיקים ישראלים של התנדבות

בעבודה. קליטתם לשם המעסיקים אל והפניה ייעוץ מתן עלידי הפרט ברמת לעולים

המחקר, ומכוני האוניברסיטאות בעיקר וולונטריים, ארגונים עם במגע היו מהמעסיקים (£489) כמחצית
בסקר, שנכללו העבודה ממקומות 43 ל£9 פניות יזמו הוולונטריים הארגונים התעשייה. ומפעלי בתיהחולים
הסיעוד חברות לכל פנו אלו ארגונים .(£579) הארץ בדרום ולמקומות גדולים עבודה למקומות בעיקר

הבנקים. שלושת מתוך לשניים וכן ובתיהחולים עתיריהידע, למפעלים שרואיינו,

לעבודה. עולים לגייס כדי וולונטריים ארגונים עם במגע היו המעסיקים רוב

עולים של בפניות בטיפול המשכיות חוסר היו הוולונטריים הארגונים עם במגעים שעלו העיקריים הקשיים
לאמתאימים. עובדים של והפניה העבודה למקום
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לעבודה העולים גיוס .5 פרק

הכולל: לעבודה, עולים גיוס תהליך על מידע נאסף הסקר במסגרת
בעבודה לשעבר מבריתהמועצות העולים קליטת לגבי בפועל ונהגים מוצהרת מדיניות (א)

עובדים של החלפה או שוטפת עובדים תחלופת כורואדם, הרחבת כגון: העולים, לקליטת הנסיבות (ב)
בעולים זרים

לעבודה העולים בקבלת השיקולים (ג)
לעבודה בפרט חדשים ועולים בכלל עובדים גיוס דרכי (ד)

השונים. במקצועות לעבודה עולים בקבלת הקריטריונים (ה)

בעבודה עולים קליטת לגבי בפועל ונהגים מוצהרת מדיני™ 5.1

עשויה עולים, קליטת לגבי המעסיק מטעם בכתב ברורות הנחיות יש שבה פורמלית, מדיניות של קיומה
ובסופו העבודה, מקום בתוך פעולות של קיומן על העבודה, במקום העולים של הקליטה היקף על להשפיע

בעבודה. העולה של הקליטה הצלחת על שלדבר,

במגזר מאוד רווחת התופעה בעבודה, עולים לקלוט הנחיות או מדיניות יש העבודה מקומות (£649) ברוב
מכוונת מדיניות יש שבהם העבודה, מקומות (63?£) ברוב (6ל54). הפרטי במגזר ופחות ,(80^ הציבורי
עלידי נקבעת המדיניות מהם ב.£149 העבודה; מקום עלידי עצמאי באופן נקבעת המדיניות עולים, לקליטת
קיים אך מוצהרת, מדיניות אמנם אין 11 ב£9 העבודה. למקום מחוץ הנמצא מרכז עלידי או החברההאם

ממשלה. משרדי כגון חיצוניים, גופים מצד עולים להעסיק לחץ

ב£239 האחרונות, השנתיים במהלך שעלו לעולים משרות לשריין נוהג קיים העבודה ממקומות ב1570

או העדפה אחרים. מועמדים פני על עולים מעדיפים אך לעולים, משרות משריינים אין נוספים מקומות
בשירותי באוניברסיטאות, השיווק, ברשתות הבנייה, בחברות במיוחד רווחים לעולים משרות של שריון

דלק. ובתחנות במוסכים והטלפון החשמל

■ " ■ בעבודה עולים לקליטת הנסיבות 5.2 *

מקום של פעילות הרחבת היו העבודה במקומות עולים לקלוט המעסיקים את שהביאו העיקריות הנסיבות
לקליטת הביאה העבודה במקום הפעילות הרחבת .(6096) שוטפת עובדים תחלופת ו/או (£649<) העבודה
במלונות בבנקים, ובאוניברסיטאות, המחקר במכוני בבניין, עתיריהידע, במפעלים בעיקר חדשים, עולים
לוח (ראה הממשלתי במגזר ופחות והפרטי, הציבורי במגזר יותר רווחה זו סיבה כצפוי, השיווק. וברשתות

.(10
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עבודה* מקום סוג לפי עולים, לקליטת הנסיבות :10 לוח

תחליף תחליף תחלופת
לעובדים לעובדי עובדים הרחבת

זרים ../השטחים בשטח פעילות סה"כ העבודה מקום סוג
9 14 55 58 91 0הכ
4 3 9 8 17 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
6 6 9 עתירתידע תעשייה מפעלי
1 2 2 2 וטלפון חשמל שירותי
2 4 2 6 6 בנייה חברות

4 3 5 שיווק רשתות
2 6 5 6 בתימלון

1 2 3 בנקים
1 5 6 8 בתיספר
1 7 8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
3 1 11 5 13 בתיחולים
7 6 8 סיעוד שירותי
 2 1 2 6 ומוסבים דלק תחנות

נסיבות. של צירוף היה מהמקומות בחלק *

הסיעוד. ובשירותי בבתיהחולים השיווק, ברשתות בעיקר עולים לקליטת הביאה שוטפת עובדים תחלופת
הציבורי. מהמגזר עבודה מקומות עלידי בעיקר צוינה זו סיבה

מקומות בעיקר אלו היו שטחים. עובדי החליפו העולים כי ציינו העבודה ממקומות אחוזים חמישהעשר
מהמגזר עבודה ממקומות מעסיקים כך על דיווחו דלק. ותחנות מוסכים מלונאות, בניין, מהענפים עבודה

הארץ. במרכז והנמצאים הפרטי

זרים. לעובדים כתחליף עולים קיבלו עתירתידע שאינה התעשייה בתחום ומעסיקים מבתיהחולים חלק

לעבודה העולים בקבלת השיקולים 5.3 1

קיבלו (4870) העבודה ממקומות כמחצית לעבודה. עולים לקבל המעסיקים את הביאו אחדים שיקולים
סיבה מהווה העולים של המתאים המקצועי הרקע העלייה. לקליטת לתרום הרצון מתוך לעבודה עולים
אוניברסיטאות בתיהספר, עתירתהידע, התעשייה מפעלי ובכללם העבודה, ממקומות %46n לקליטתם

הסיעוד. ושירותי בתיהחולים המחקר, ומכוני
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יותר גבוהה העולים של לעבוד שנכונותם ההערכה היו יותר נמוכה בשכיחות מעסיקים עלידי שצוינו סיבות
.(£129) זו בתקופה העבודה בשוק ביותר המצוי הוא זה כוחאדם כי וכן ,(13X) הוותיקים הישראלים משל
איפשרה העולים שקליטת המעסיקים ציינו הדלק ובתחנות במוסכים וכן ידע, עתירי במפעלים הבניין, בענף

במפעל. כוחהאדם רמת העלאת

חדשים ועולים עובדים גיו0 דרכי 5.4

הנמצאים לעולים בעיקר לתרום יכול חדשים ועולים עובדים המעסיקים מגייסים בהם הדרכים על מידע
להפנות להם יסייע המידע עבודה. למצוא כיצד לעולים ומייעצים המכוונים ולגופים עבודה חיפוש בתהליך

עובדיהם. בגיוס מעסיקים בידי הנהוגות דרכים לאותן מאמציהם את

(באחוזים) ועולים' עובדים של לעבודה גיוס דרכי לפי בסקר, המעסיקים :11 לוח

גיוס גיוס
עולים עובדים

(N=102) 2(N=102) הדרכים
29 33 התעסוקה שירות
3 4 תעסוקה ירידי
5 13 פרטיים כוחאדם שירותי
6  הקליטה משרד
24 48 בעיתון פרסום

29 העבודה במקום עובדים
47 37 העובד של פנייה
2  העולים עבור הפונים אנשים

בלבד. העיקריות הדרכים שתי שהובאו מכיון ב>$100 מסתכמים אינם האחוזים 1

' האחראי כוחהאדם, מנהל רואיינו בבתיחולים עובדים. בגיוס העוסקים התפקידים בעלי כל את כולל זה מספר 2
האחיות. גיוס על והאחראית רופאים, גיוס על

חדשים עובדים גיו0 דרכי 5.4.1
הדיווח הגיוס. אפיקי מגוון כל אל התייחסות תוך בכלל, עובדים המעסיק מגייס בו האופן על מידע נאסף
משתמשים המעסיקים חדשים עובדים גיוס לצורך פונה. הוא שאליהם המרכזיים הגיוס אפיקי בשני יתמקד
בעיתונות, בפרסום נעזרים (6ל48) מהמעסיקים כמחצית פורמליים. בלתי בערוצים והן פורמליים בערוצים הן
(לגיוס בתיהחולים בעיקר מהמעסיקים, £379 והמלונאות. השיווק רשתות בניין, בתחומים מעסיקים בעיקר
עובדים לגייס נוהגים הסיעוד, ושירותי הבנייה חברות וכן מחקר, ומכוני אוניברסיטאות ואחיות), רופאים
הממשלתי. מהמגזר המעסיקים מחצית משתמשים זו בדרך עובדים. של עצמית מפנייה כתוצאה בעיקר
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באמצעות עובדים מגייסים ובתיהמלון השיווק רשתות הבניין, חברות בעיקר העבודה, ממקומות שליש
התעסוקה. שירות

גיוס ואילו ,(6170) הארץ ממרכז מעסיקים בקרב במיוחד רווח בעיתון פרסום באמצעות חדשים עובדים גיוס
רווח ,(3970) העבודה במקום מנהלים או עובדים באמצעות או ,(567") עצמם העובדים של פנייה באמצעות
בעיתונות משתמשים הארציים העבודה ממקומות אחוז שמונים ומהדרום. מהצפון מעסיקים בקרב יותר
נוטים (1670) הארץ ממרכז מעסיקים וכן (2070) ארצית הנהלה בעלי עבודה מקומות חדשים. עובדים לגיוס
שירות כי ייתכן, .{6J0) מהפריפריה מעסיקים מאשר יותר פרטיות כוחאדם חברות באמצעות עובדים לגייס

הפריפריה. באזורי פחות מפותח זה

חדשים עולים גיוס דרכי 5.4.2

האוכלוסייה מקרב עובדים לגייס נוהגים הם שבהן לאלה דומות בדרכים עולים גייסו העבודה מקומות
העולים של עצמית פנייה הוא לעבודה העולים לגיוס העיקרי האמצעי שונות. בעדיפויות אך הוותיקה,
רבע בעיתונות; נעזרים לעבודה, חדשים עולים לגייס המעוניינים מהמעסיקים, כרבע .(477") למעסיק

התעסוקה. שירות באמצעות ו2970 העבודה, במקום עובדים באמצעות מגייסים

ורשתות הבניין המלונאות, מענפי מעסיקים בקרב בעיקר רווח התעסוקה שירות באמצעות עולים גיוס
בבתיהספר עתיריידע, שאינם במפעלים בבנקים, עולים לגיוס אמצעי משמש בעיתונות פרסום השיווק.
הסיעוד ובשירותי בבתיהחולים בעיקר רווח העולים של עצמית פנייה באמצעות גיוס הבנייה. ובחברות

והבנייה.

פחותה ובמידה פקידים, בלתימקצועיים, עובדים בעיקר לגייס נוהגים מעסיקים התעסוקה שירות באמצעות
עובדים לגייס נוטים מעסיקים תעסוקה ירידי באמצעות וטכנאים. הנדסאים מקצועיים, עובדים  יותר
פרטיים כוחאדם בשירותי נעזרים מעסיקים מינהל. ועובדי פקידים מהנדסים, ובלתימקצועיים, מקצועיים
פרסום באמצעות בלתימקצועיים. עובדים וכן מינהל, ועובדי פקידים וכימאים, מהנדסים בגיוס בעיקר

ובלתימקצועיים. מקצועיים ועובדים מהנדסים מינהל, ועובדי פקידים לגייס מעסיקים נוהגים בעיתון

עלידי בעיקר  (696) הקליטה משרד כגון: פחות נפוצים גיוס באמצעי המעסיקים השתמשו בנוסף,
י מעסיקים עלידי בעיקר  (£ל5) פרטיים כוחאדם שירותי (בתיהספר); הממשלתי מהמגזר מעסיקים
הבנייה מענף מעסיקים עלידי בעיקר  תעסוקה ירידי וכן ובנקים); עתיריידע (מפעלים הפרטי מהמגזר
עבודה מחפשים מועסקים הבלתי העולים רוב  העולים1 של העבודה חיפוש לאופן אשר והתעשייה.
(7570) עיתונות ,(7670) הכללי התעסוקה שירות של העבודה לשכת ,(7770) קרובים או חברים באמצעות
חברים עלידי בעיקר היה המועסקים העולים בקרב עבודה מציאת אופן .(6170) המעסיק אל ישירה ופנייה

שנערך סקר ,1990 בינואריוני מבריתהמועצות שבאו עולים תעסוקת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 1

.1991 בינואראפריל
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שירות של העבודה לשכת עלידי או ,(189S) המעסיק אל ישירה פנייה עלידי ומעט ,(5370) קרובים או
'.(£109) הממשלתי התעסוקה

הש1נים במקצועות לעבודה עולים לקבלת הקריטריונים 5.5 ^

לדרג נתבקשו המעסיקים למקצוע. ממקצוע שונה לעבודה המועמד העולה מאפייני של היחסית החשיבות
הקשורות ותכונות מקצועיים משאבים סוציודמוגרפיות, לתכונות מייחסים שהם החשיבות מידת את
ועד מאוד" מ"חשוב ,41 של בסולם דורגה (החשיבות לעבודה. העולה קבלת על החלטתם בעת לתפקיד
כוחאדם מנהלי לעבודה, חדשים עובדים המקבלים התפקידים לבעלי הופנו אלו שאלות חשוב".) לא "כלל

כאחד. מחלקות ומנהלי

או תעודות אינם המחלקות ומנהלי כוחהאדם למנהלי ביותר" ה"חשובים או ה"חשובים" המאפיינים
לבצע ונכונותו בהתאמה) ו.$919 95^ מהעולה המעסיק של כוללת התרשמות אלא פורמליים, כישורים
המנהלים עלידי גבוה בשיעור צוינה שחשיבותם נוספים 94).קריטריונים 9S לעומת 85^ נדרשת עבודה כל
המקצועית וההתמחות בהתאמה), ו.£709 $78) מקצועי ניסיון  פורמליים לכישורים קשורים הרמות בשתי

בהתאמה). ו.£739 £769.)

לעומת 9470) עבודה כל לבצע הנכונות את יותר מדגישים כוחהאדם, ממנהלי יותר המחלקות, מנהלי
459?<) המקצועיות והתעודות (76?£ לעומת 64^ בעברית הידע כגון: הפורמליים, הכישורים את ופחות ,(£859■

.(5670 לעומת

התשובות דורגו ספציפי, למשלחיד מתייחסים אינם אם משמעות חסרי הם שהקריטריונים מכיוון
ואחיות; רופאים על בבתיהחולים מעסיקים נשאלו כך מעסיק. כל אצל המקצועות למגוון בהתייחס
עובדים על וכן וטכנאים, הנדסאים מהנדסים, על והטלפון החשמל שירותי וכן מהתעשייה מעסיקים
ומנהלי בתחומם, מדענים על נשאלו המחקר ומכוני האוניברסיטאות ובלתימקצועיים. מקצועיים

שבתחומם. העובדים לגבי אחרים מעסיקים נשאלו דומה באופן מורים. על בתיהספר

ו

בעלי מבריתהמועצות עולים בקרב ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שבוצע תעסוקה סקר מתוך עולים דומים ממצאים 1

בארץ. וחצי שנתיים עד של ותק
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ואקדמיים מדעיים במקצועות עובדים 5.5.1
במיוחד חשיבות מייחסים המעסיקים ואקדמיים, מדעיים מקצועות בעלי עולים קליטת על ההחלטה בעת

.(12 לוח (ראה העובד של המקצועי וניסיונו להתמחותו

למקום גם חשיבות מייחסים כוחהאדם מנהלי  המדויקים ובמדעים הטבע במדעי אקדמאים של מעסיקים
שגרתיות. בלתי בשעות לעבוד לנכונות וכן ואנגלית, עברית השפות ולידיעת בחו"ל הלימודים או העבודה
שלו. המקצועית ולתעודה במחשב השימוש את להכרתו המועמד, לגיל חשיבות מייחסים המחלקות מנהלי

חשיבות מייחסים כאחד) המחלקה ומנהלי כוחהאדם (מנהלי הרמות בשתי  מהנדסים של מעסיקים
בנוסף, המחלקות. מנהלי בקרב מיוחסת לכך יותר רבה שחשיבות אף ועברית, אנגלית השפות לידיעת
מייחסים המחלקות מנהלי ואילו המועמד, של המקצועית לתעודה חשיבות מייחסים כוחהאדם מנהלי

במחשב. השימוש ולהכרת המועמד לגיל חשיבות

ואקדמיים מדעיים במקצועות לעבודה עולים בקבלת כוחאדם מנהלי של קריטריונים :12 לוח

במוסדות מורים
להשכלה
גבוהה רופאים מהנדסים אקדמאים*
(N=3) (N=14) (N=15) (N=16) קריטריונים

+ + גיל
מין

+ ++ ++ ++ מקצועית התמחות
המחשב הכרת

+ + מקצועית תעודה
+ + + בחו"ל לימודים / עבודה מקום

+ ++ ++ מקצועי ניסיון
++ + + עברית ידיעת

בארץ ותק
++ ++ + + אנגלית ידיעת

הכשרה קורס
++ + שגרתיות בלתי בשעות עבודה

++ ++ ++ ++ כוללת התרשמות
++ ++ + ++ עבודה כל לבצע נכונות

מהמשיבים ש^8460 מציין + מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו מהמשיבים ש$10085 מציץ ++ מקרא;
מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו

המדויקים. ובמדעים הטבע במדעי לאקדמאים הכוונה *
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המועמד לנכונות רבה חשיבות מייחסים לעבודה, רופאים המגייסים מחלקות ומנהלי כוחאדם מנהלי
תקופת את לסיים העומדים צעירים, שרופאים משום כלל (בדרך ולגילו בלתישגרתיות בשעות לעבוד
כן על מבישראל. השונה לשעבר בבריתהמועצות הרפואית במערכת הרבה התנסו לא העיוניים, הלימודים
להתמחות חשיבות מייחסים התפקידים בעלי שני במהירות). ללמוד ומסוגלים לשינויים יותר גמישים הם
מנהלי יותר. רבה חשיבות לכך מעניקים כוחהאדם מנהלי אולם, המועמד. של השפות ולידיעת המקצועית

המועמד. של המקצועי והניסיון התעודה את גם מדגישים כוחהאדם

של אנגלית ידיעת על רב דגש שמים גבוהה. להשכלה במוסדות כמורים עולים המגייסים כוחאדם מנהלי
בחו"ל. לימודיו או עבודתו למקום המקצועית להתמחותו המועמד, לגיל גם חשיבות יש המועמד.

וחופשיים טכניים במקצועות עובדים 5.5.2
ולבצע שגרתיות בלתי בשעות לעבוד העולה של נכונותו את מדגישים אלו במקצועות עולים של מעסיקים

.(13 לוח (ראה המועמד גיל ואת העברית ידיעת את ממנו, הכוללת ההתרשמות את עבודה, כל

וחופשיים טכניים במקצועות לעבודה עולים בקבלת כוחאדם מנהלי של קריטריונים :13 לוח

ועובדים אחיות הנדסאים
פרהרפואיים וטכנאים

(N=21) (N=7) קריטריונים
+ + גיל

מין
+ מקצועית התמחות

המחשב הכרת

++ מקצועית תעודה
בחו"ל לימודים / עבודה מקום

++ מקצועי ניסיון
++ ++ עברית ידיעת

בארץ ותק
אנגלית ידיעת

+ הכשרה קורס
++ ++ שגרתיות בלתי בשעות עבודה
++ ++ כוללת התרשמות
++ ++ עבודה כל לבצע נכונות

מהמשיבים ש>$8460 מציין + מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו מהמשיבים %10085vy מציין ++ מקרא:
מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו
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המועמד, ולגיל העברית לידיעת רבה חשיבות מייחסים כוחאדם מנהלי וטכנאים הנדסאים של מעסיקים
שלו. המקצועית להתמחות חשיבות מייחסים המחלקות מנהלי ואילו

התעודה על רב דגש שמים פרהרפואיים. ועובדים אחיות המגייסים מחלקות, ומנהלי כוחאדם מנהלי
שמחייב כפי שגרתיות, בלתי בשעות לעבוד המועמד נכונות ועל העברית ידיעת על המקצועי, והניסיון
או הכשרה קורס עבר והאם המועמד, של המקצועית להתמחות חשיבות מייחסים הרמות בשתי המקצוע.
םחהאדם למנהלי רבה. חשיבות לכך מייחסים המחלקות ממנהלי יותר גבוה שיעור אך בארץ, הסבה

המועמד. גיל גם חשוב

הפקידות במקצועות עובדים 5.5.3
קורס עבר אם וכן המועמד, של העברית לידיעת רבה חשיבות מייחסים מחלקות ומנהלי כוחאדם מנהלי
ולתעודה במחשב השימוש להכרת רבה חשיבות מייחסים כוחהאדם מנהלי בארץ. הסבה או להכשרה
חשיבות יש המועמד לגיל המקצועי. לניסיונו רבה חשיבות מייחסים המחלקות מנהלי ואילו המקצועית,

המחלקות. מנהלי בעיני

זבנים 5.5.4
המועמד, של העברית ידיעת מאוד חשובה אחדים. קריטריונים חשובים מכירות ועובדי זבנים של למעסיקים
של אילוצים בגלל בלתישגרתיות, בשעות לעבוד נכונותו חשובה כמוכן, קהל. עם עבודה לצורך הדרושה

העבודה. שעות

שירותים עובדי 5.5.5
ובעיקר שלו, העברית ידיעת המקצועי, ניסיונו המועמד, גיל על דגש שמים שירותים עובדי של מעסיקים

שגרתיות. בלתי בשעות לעבוד נכונותו

ובלתימקצועיים מקצועיים עובדים 5.5.6
למין חשיבות המנהלים דרגי שני מייחסים ובלתימקצועיים, מקצועיים כעובדים לעבודה עולים בקבלת
.(14 לוח (ראה קשה) פיזית עבודה לבצע מסוגלים שהם מכיוון גברים בעיקר מעדיפים (מעסיקים המועמד

מקצועיים לעובדים וביחס המקצועי, ניסיונו את וכן המועמד גיל חשיבות את מדגישים כוחהאדם מנהלי
העובד. של המקצועית ההתמחות את גם 

34



ובלתימקצועיים מקצועיים כעובדים לעבודה עולים בקבלת כורואדם מנהלי של קריטריונים :14 לוח

בלתי עובדים עובדים
מקצועיים מקצועיים

(N=8) (N=23) קריטריונים
+ + גיל

++ + מין
+ מקצועית התמחות

המחשב הכרת

מקצועית תעודה
בחו"ל לימודים / עבודה מקום

+ + מקצועי ניסיון
עברית ידיעת
בארץ ותק

אנגלית ידיעת
הכשרה קורס

+ שגרתיות בלתי בשעות עבודה
++ ++ כוללת התרשמות
++ ++ עבודה כל לבצע נכונות

מהמשיבים ש>^8460 מציין + מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו מהמשיבים ש1008596 מציין ++ מקרא:
מאוד. חשוב או חשוב זה קריטריון כי ענו

המקצועיות התעודות להערכת אמצעים או מידע 5.6

הצורך. די המערבי לעולם מוכרת שאינה והכשרה חינוך ממערכת מגיעים לשעבר מבריתהמועצות העולים
מסיבה אלה. ממסגרות המגיעים והאישורים התעודות על המידע את לאמת אפשרות תמיד אין כמוכן,

.י העולים של המקצועיות התעודות להערכת לאמצעים או למידע זקוקים הם האם המעסיקים את שאלנו זו
סיבות. ממספר וזאת לכך זקוקים אינם המעסיקים ($86<) רוב כי מתברר, לעבודה. לקבלה אליהם הפונים
שברשותו. מהתעודות העובד של היומיומי והתפקוד המעשי הניסיון יותר חשוב המעסיקים לרוב ראשית,
משרד כך, בארץ. מתאימים גופים עלידי ומאושרות נבדקות שלהם התעודות מהמקצועות חלק לגבי שנית,
את מאשרת וההנדסאים המהנדסים הסתדרות עולים; ואחיות רופאים של התעודות את בודק הבריאות
מקומות בנוסף, תעודות. והערכת לתרגום יחידה יש החינוך ובמשרד האלו, המקצוע בעלי של התעודות
ממנהלי ולחלק כוחאדם, של במיון המתמחות לחברות לעבודה המועמדים את שולחים העבודה
המועמדים. של ומיון בהערכה להם המסייעים לשעבר בריתהמועצות יוצאי עובדים יש בחברות כוחהאדם
העבודה. במהלך קצר זמן תוך יותר טובה בצורה תוערך העולה של הידע רמת כי עוד, טענו המעסיקים

במוסדות השונות הרמות על מידע להם אין כי דיווחו תעודות, להערכת למידע הזקוקים מעסיקים,
התעודות. של מהימנות ליתר יתרמו אשר כלשהם כלים שיהיו חשוב וכי בבריתהמועצות, גבוהה להשכלה
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העבודה במקומות העולים קליטת :6 פרק

מספרם, מבחינת לשעבר מבריתהמועצות העולים של בעבודה התעסוקתית הקליטה נושא יידון זה בפרק
עולים. לקלוט להמשיך המעסיקים וכוונת העזיבה שיעורי העסקתם, תנאי מקצועותיהם,

הקל'סה היקף 6.1

שנקלטו העולים כו0פר
מבריתהמועצות. עולים 25 עד אחד כל קלטו במדגם שנכללו העבודה מקומות של בקירוב (4470) מחצית
כל עולים מ500 למעלה  וביתחולים בנייה חברת  שניים מהם עולים, 150 מעל קלטו 16^0 זאת, לעומת

אחד.

(באחוזים) שקלטו העולים מספר ולפי העובדים מספר לפי עבודה מקומות :15 לוח

במקום שנקלטו העולים מספר
סה"כ 1£1+ 15051 5026 25 עד במקום עובדים מספר
100 16 19 21 44 0ה"כ
100 100 25 עד
100 11 89 5026

100 12 23 65 15051

100 25 37 38 500151

100 35 50  15 1,000501

100 50 25 17 8 1,000 מעל

ארגונים (Kendall's tau=.61 מתאם (מקדם קלט שהוא העולים למספר העבודה מקום גודל בין קשר יש
עולים. 25 עד קלטו עובדים 50 עד המעסיקים הארגונים כל כמעט יותר. רב עולים מספר קלטו יותר גדולים
מבין ואילו עולים, מ50 למעלה קלטו רבע ל500 150 בין נע עובדיהם שמספר הארגונים מתוך זאת, לעומת
נציג התמונה להרחבת עולים. 150 מעל קלטו כמחצית  יותר או עובדים 500 המעסיקים הארגונים
פברוארמרץ לתקופה המתייחסים בנתונים התעשיינים. התאחדות של השוטף מהסקר אחדים ממצאים
עובדים, 50 עד המעסיקים במפעלים מועסקים >?ל45 בתעשייה, המועסקים העולים מבין כי נמצא, 1992

ומעלה. עובדים 300 המעסיקים במפעלים  וכ£259
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הן  עולים יותר מעט לקלוט נטו בפריפריה, ממוקמים ואשר עובדים, 1,000 עד המעסיקים עבודה מקומות
מקומות מאשר  האחרונות בשנתיים שקלטו החדשים העובדים מתוך כפרופורציה והן מוחלטים במספרים
מתהפכת עובדים 1,000 מעל המעסיקים במקומות הארץ. במרכז הממוקמים בגודלם להם מקבילים
במגזרים עבודה מקומות מאשר יותר גדול עולים מספר קלטו הממשלתי במגזר עבודה מקומות המגמה.
אחד, כל עולים 150 מעל קלטו הממשלתי במגזר העבודה מקומות מתוך אחוז ושמונה עשרים אחרים.
עולים מספר קלטו הפרטי במגזר העבודה מקומות הפרטי. במגזר ו1096 הציבורי במגזר ל1770 בהשוואה

אחד). כל עולים 25 עד קלטו ממחציתם (למעלה קטן

כוחהאדם בתוספת העולים משקל \/
ל^22 1992 באפריל מ^16 עלה (משקלם העבודה דורשי באוכלוסיית והולך גדל אחוז מהווים העולים
ממקומות במחצית ואכן  הזמין העבודה בכוח חשוב מרכיב מהווים הם כלומר, שנה)1, אותה באוגוסט

האחרונות. בשנתיים שנקלטו החדשים מהעובדים יותר 50%או מהווים העולים במחקרנו העבודה

החדשים העובדים בקרב העולים שיעור לפי עבודה מקומות :16 לוח

העבודה מקומות אחוז העולים שיעור

100 0הכ
16 259S עד
34 502670

26 755170

24 +7670

עתירתידע, שאינה התעשייה במפעלי הבנייה, בחברות בולט החדש בכוחהאדם העולים של משקלם
מתוספת מחצית מעל העולים מהווים בכולם  ובמוסכים הדלק בתחנות המחקר, במוסדות בבתיהמלון,
מאשר הארץ של ובדרומה בצפונה יותר גדול החדש כוחהאדם בתוספת העולים של משקלם כוחהאדם.
ובדרום, בצפון העבודה ממקומות 429&1 החדשים מהעובדים שלושהרבעים לפחות מהווים הם במרכזה:

הארץ. במרכז מהמקומות £189 לעומת

העבודה במקום כורוהאדם ב0ךכל העולים משקל \j
בכשליש העבודה. במקום בכוחהאדם משמעותי למרכיב העולים את הופכת מסיבית עולים קליטת
תעשייה במפעלי בולט המצב כוחהאדם. מסך 2070 מעל מהווים העולים בסקר שנכללו העבודה ממקומות
או $5< מהווים הם מהמקומות בכשליש ובמוסכים. הדלק בתחנות הבנייה, בחברות עתירתידע, שאינה
הגדול המוחלט מספרם למרות ומבתיהחולים. המחקר ממוסדות מבתיהספר, במחצית הדבר כך  פחות

מכוחהאדם. %5n פחות מהווים הם והטלפון, החשמל בשירותי העולים של

ו11. 7 מס' חוברות האוצר, שר בלשכת המעקב חדר נתוני 1
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במקום כוחהאדם בכלל העולים שיעור לפי עבודה מקומות :17 לוח

העבודה מקומות אחוז העולים שיעור
100 0הכ
32 570 עד
18 1069£

20201 19S

30 2196+

שתוצרתם מפעלים מאשר יותר רב עולים מספר קלטו לא לייצוא מתוצרתם ניכר חלק המפנים מפעלים
עולים 25 קלטו (10 מתוך 5) 5070 מתוצרתם ויותר מחצית המייצאים המפעלים מבין המקומי. לשוק מיועדת
מבין דומה. בהיקף עולים קלטו (8 מתוך 3) $38< מתוצרתם מחצית עד המייצאים המפעלים מבין פחות. או

פחות. או עולים 25 קלטו (14 מתוך 6) 435S  כלל מייצאים שאינם המפעלים

העולים נקלסו בהם המקצועות סוגי 6.21

מדעיים במקצועות עולים קלטו בסקר שנכללו העבודה מקומות ממחצית למעלה כי עולה, להלן 18 מלוח
עולים קלטו מהמקומות שליש אלו. בתפקידים עולים 18 לפחות אחד, כל קלטו, ומחציתם ואקדמיים,

אלה. בתפקידים עולים 15 לפחות אחד, כל קלטו, ומחציתם וטכניים, חופשיים במקצועות

קלטו מהם 5 מפעלים, 18 מתוך 10) מקצועיות בעבודות בעיקר עולים קלטה עתירתידע שאינה התעשייה
עולים), 10 מעל  מהם 2 מפעלים, 5) בלתימקצועיות בעבודות אלה), בתפקידים אחד כל עולים מ10 יותר
אלה), בתפקידים עולים 10 עד קלט מהם אחד שכל מפעלים, 5) מהנדסים מרביתם אקדמיים, במקצועות

עולים). מ10 פחות קלט מהם אחד שכל מפעלים, 4) הפקידות במקצועות ומיעוטם

מהם 3 מפעלים, 9 מתוך 8) ואקדמיים מדעיים בתפקידים בעיקר עולים קלטו עתירתהידע התעשייה מפעלי
מעל קלטו מהם 2 מפעלים, 4) וטכניים חופשיים במקצועות אלה), בתפקידים אחד כל עולים 10 מעל קלטו

אלה). בתפקידים עולים מ10 יותר קלט מהם אחד שכל מפעלים 3) מקצועיות ובעבודות עולים) 10

במקצועות מועסקים בתעשייה שנקלטו מהעולים 2 0ך רק כי מראה, התעשיינים התאחדות של הסקר
ייצור. כפועלי המועסקים ל^96 בהשוואה ואקדמיים, מדעיים
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במחצית לפחות במקצוע שנקלטו העולים ומספר מקצוע בכל עולים שקלטו העבודה מקומות אחוז :18 לוח
העבודה מקומות

במקצוע שנקלטו העולים מספר מקומות אחוז
העבודה מקומות במחצית לפחות שקלטו העבודה

(חציון) במקצוע עולים המקצוע
18 £569 ואקדמיים מדעיים
15 £ל33 וטכניים חופשיים
3 1656 פקידות
3 496 מכירות
21 2596 שירותים
11 2696 ובבניין בתעשייה מקצועיים עובדים
10 896 ובבניין בתעשייה מקצועיים בלתי עובדים

עולים 50 מעל קלט מהם אחד (כל אקדמיים במקצועות בעיקר עולים קלטו והטלפון החשמל שירותי
מקצועיות. ובעבודות וטכניים חופשיים במקצועות אלה), בתפקידים

1

גדולים, במספרים לא אך חברות) 6 מתוך 3) אקדמיים בתפקידים בעיקר עולים קלטו הבנייה חברות \/
עולים). מ50 למעלה קלטה מהן אחת חברות, 2) מקצועיות ובעבודות

1

מתוך 3) כלכלנים כנראה אקדמיים, בתפקידים גם אך מכירות, בתפקידי בעיקר עולים קלטו השיווק רשתות
וטכניים. חופשיים ובמקצועות עובדים) 10 מעל קלטה אחת כל ,5

שירותיים. במקצועות ורק אך כמעט העולים את קלטו בתיהמלון

בתפקידים עולים 10 מעל גם קלט אחד בנק הפקידות. במקצועות בעיקר העולים את קלטו הבנקים
אקדמיים.

שבידינו והמידע ומחקר, הוראה בתפקידי עולים קליטת על בעיקר נשאלו ובתיהספר המחקר מוסדות
החינוך רשתות אחד. כל עולים מדענים מ50 פחות קלטו המחקר מוסדות רוב אלה. למקצועות מתייחס

אחת. כל עולים מ50 למעלה קלטו

כל עולים 50 מעל קלטו 3 מהם ,13 מתוך 9) ואקדמיים מדעיים בתפקידים העולים את קלטו בתיהחולים
6) שירותיים במקצועות אחד), כל עולים 50 מעל קלטו 5 מהם, 12) וטכניים חופשיים במקצועות אחד),

עולים). 10 מעל קלטו 4 מהם,
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אחד), כל עולים 10 מעל (עלפירוב שירותיים במקצועות עולים קלטו כולם כמעט הסיעוד שירותי
מ10 פחות לרוב מהם, 4) אקדמיים ובמקצועות קטן) עולים מספר מהם, 4) וטכניים חופשיים במקצועות

עולים).

מקצועיות. בעבודות בעיקר העולים את קלטו הדלק ותחנות המוסכים

קבלן עלידי עולים הע0קת 6.3

עלידי עולים מועסקים קבלן) בשירותי המשתמשים מהמקומות מחצית (שהם העבודה ממקומות 23 ב96

אלה מעסיקים אצל חצר. ועבודות אחזקה שמירה, מזון, והגשת מטבח ניקיון, בעבודות בעיקר קבלן,
יותר, שכיחה היא עולים. של ישירה העסקה על נוסף אלא חילופי מסלול אינה קבלן עלידי ההעסקה

.(12 מתוך 5) ובבתיחולים מפעלים) 8 מתוך 4) עתירתידע תעשייה במפעלי יחסי, באופן

מבוגרים עולים הע0קת 6.4

העולים אלה ממקרים בשלושהרבעים ומעלה. 45 בני עולים גם גייסו עולים שקלטו מהמעסיקים כ7070

במגוון מועסקים הם המקרים בשאר הצעירים. העולים שממלאים לתפקידים דומים תפקידים ממלאים
מקומות במספר לכך שניתן הנימוק משק. ועובדי במטפלים וכלה מחקר ועוזרי במהנדסים החל תפקידים,
מבוגרים עובדים בקליטת הבולטים העבודה מקומות הפיזי. המאמץ את עליהם להקל הרצון הוא עבודה
45 בני עולים קלטו המעסיקים כל בכולם  הסיעוד ושירותי והטלפון החשמל שירותי השיווק, רשתות הם:
הסיעוד משירותי באחד ומעלה. 45 בני עולים קלטו £609 לפחות בסקר, העבודה מקומות כל מבין ומעלה.
הפתוחות החלופות מיעוט בגלל העבודה, את לעזוב פחות צפויים מבוגרים שעובדים בכך, זאת הסבירו
אין שנסקרו, ובמוסכים הדלק בתחנות בבנקים, זאת לעומת בהכשרתם. להשקיע כדאי ולכן בפניהם,

מבוגרים. עובדים מעסיקים

העולים של הע0קה תנאי 6.5 .''

שכר

של למשכורתו זהה העולה של ברוטו המשכורת העבודה ממקומות ב^80 כוחאדם, מנהלי דיווחי עלפי
יותר. נמוכה היא מהמקומות ב0י169 משרה. היקף באותו עבודה אותה המבצע מתחיל, ישראלי עובד
המדענים משל שונה זה מסלול "חוקרים". במסלול מועסקים שהעולים בכך, הפער הוסבר באוניברסיטאות
מפעלי בעיקר אחרים, עבודה במקומות חיצוניים. ממקורות בהקצבות מותנית בו השכר ורמת הישראלים,
והוא יותר נמוכה הראשונה בתקופה העולה תפוקת ראשית, אחרות. הן הסיבות ובניין, עתירתידע תעשייה
הראשונה, בשנה הכנסה מס מתשלום פטור שהעולה בחשבון מביא המעסיק שנית, לפרמיות. מגיע אינו

המס. ניכוי לאחר הישראלי עמיתו של לזו תשתווה נטו שכרו רמת ולכן
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לקביעות אפשרות
המוגדרים לתפקידים או תקניות למשרות העולים כל התקבלו העבודה מקומות (5596) ממחצית ביותר
ומכוני האוניברסיטאות זה מכלל יוצאים כאלה. למשרות הרוב התקבלו נוספים וב£229 כקבועים,
מחציתם אשר הסיעוד, שירותי וכל תקנית, במשרה העולים מרבית נקלטו מהם באחד רק אשר המחקר,

קבוע. בתפקיד מרביתם את או העולים כל את קלטו בלבד

את או העולים כל את להעסיק להמשיך בכוונתם כי ציינו המעסיקים מכלל אחוזים וארבעה שמונים
העולים סיכויי טובים העבודה ממקומות בשלושהרבעים כלומר, שנה. של בטווח לפחות מרביתם

התפקיד. בדרישות שיעמדו בתנאי כמובן, לתעסוקתקבע,

במשמרות .בעבודה
בהתאם המשמרות בעבודת העולים משתלבים במשמרות העבודה מתנהלת בהם המקומות בכל כמעט
יעבדו לא העולים והאחיות שהרופאים מעדיפים בבתיהחולים רק מועסקים. הם בו התפקיד לסוג
נוספת משמרת להפעיל החל אחד מקום רק האחריות. כובד בשל הראשונים, בחודשים לילה במשמרת

במשמרות. העובדים מספר את הגדילו אחדים ומקומות העולים, קליטת בעקבות

וסיבותיה עולים עזיבת 6.6

מספר בין היחס כי מציין, התעשיינים התאחדות סקר עבודה. מקומות בין הגבוהה בניידותם ידועים העולים
.2:1 היה זו בתקופה בה שנקלטו אלו לבין 1992 פברוארמרץ בחודשים מהתעשייה הנפלטים העולים
משלושה פחות כעבור עזבו העולים מרבית כי דיווחו עולים עזיבת היתה שבהם המפעלים ממחצית למעלה

חודשים.

פיטורין. לבין התפטרות בין הבחנה מאפשרים אינם שבידינו העזיבה היקף על הנתונים

העולים עזיבת שיעורי לפי העבודה מקומות :19 לוח

העבודה ממקומות אחוז העזיבה שיעור
100 0הכ

22 עזיבה ללא
! 19 עד150/0

16 25160/0

22 50260/0

21 +510/0
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לגבי הדבר נכון בעיקר האחרונות. בשנתיים שנקלטו מהעולים איש עזב לא העבודה ממקומות בחמישית
ארוכה המדענים משכורות במימון הסיוע שתקופת כנראה הוא לכך ההסבר .(8 מתוך 3) המחקר מוסדות
הגיעו העבודה ממקומות בכשליש זו. בתקופה עדיין נמצאים שנסקרו העבודה במקומות העולים ורוב יותר,
מפעלי כגון: עבודה במקומות נמצאו  משליש למעלה גבוהים עזיבה שיעורי .2596 עד העזיבה שיעורי
בעבודות בעיקר העולים הועסקו בהם בתיהחולים, וכן דלק ותחנות בתימלון עתירתידע, שאינה תעשייה

למחצה. ומקצועיות בלתימקצועיות

אחוז ובדרומה. בצפונה מאשר הארץ במרכז הנמצאים עבודה במקומות יותר חזקה העזיבה תופעת
לכך שהסיבה ייתכן .(1770 לעומת 2970) במרכז יותר גדול העולים ממחצית למעלה עזבו בהם המקומות

 בקיטוב מצטיין הפרטי המגזר כי מעלה מגזרים לפי השוואה בפריפריה. אלטרנטיבות מיעוט היא
העזיבה רמת .(2496) שני מצד העולים, ממחצית למעלה של ועזיבה מהמקומות), 277") אחד מצד איעזיבה,

באמצע. נמצא הממשלתי המגזר ואילו הציבורי, במגזר ביותר נמוכה

לשיטות הסתגלות וחוסר מתאימה בלתי מקצועית רמה הן המעסיק בידי עולים לפיטורי העיקריות הסיבות
.(8.2 בפרק (פירוט במקום המקובלות העבודה

נוספים עולים לקלוס כוונה 6.7V *

הריאיון. ממועד השנה מחצית של בטווח נוספים עולים לקלוט שבכוונתם הצהירו המעסיקים מכלל כרבע
במספר או במספרם לנקוב יכולים אינם עדיין אך נוספים, עובדים לקלוט מתכוונים שהם דיווחו שליש
שירצו בטוחים אינם אך נוספים עובדים לקלוט אמנם מתכוונים ,8 כ£9 קטן, (מיעוט מתוכם העולים
במצב מותנית חדשים עובדים שקליטת אמרו ובחמישית חדשים, עובדים יקלטו לא כחמישית בעולים),
ממחצית פחות חדשים עובדים לגייס המתכוונים המעסיקים מקרב שירותיהם. או למוצריהם הביקוש

נוספים. עולים לקלוט שבדעתם במפורש הצהירו (4596)

גבוה לשעבר מבריתהמועצות נוספים עולים לקלוט שבכוונתם המעסיקים שיעור והציבורי, הפרטי במגזר
^ גיאוגרפי מיקום לפי לא הבדלים נמצאו לא בהתאמה). ,1070 לעומת יותר או (רבע הממשלתי במגזר מאשר

בתעשייה, כי נראה, זאת עם שירותים). לעומת (תעשייה המגזר לפי ולא הפריפריה) לעומת הארץ (מרכז
לעומת 4070) השוק במצב יותר הרבה תלויה זה, בכלל ועולים נוספת, עובדים קליטת השירותים, לעומת

בהתאמה). ,2096
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T

העולים של הקליסה להקלת העבודה במקום הסדרים .7 פרק

מישורים: בשלושה נבדקה העבודה מקום ברמת לשעבר בריתהמועצות עולי לקליטת המעסיקים היערכות
המקצועית השתלבותם להקלת ההסדרים (א)

לעבודה ישירות קשורים שאינם בתחומים קליטתם להקלת התכניות (ב)
לנושא. כוחאדם הקצאת מבחינת בהם הטיפול מיסוד (ג)

המקצועית ההשתלבות להקלת הסדרים 7.1

בקורס. והכשרה עבודה כדי תוך הכשרה הם: השכיחים ההסדרים שבסקר העבודה במקומות
בכמחצית העבודה. את מלמדו אשר ותיק לעובד העולה מוצמד העבודה ממקומות (£789) בכשלושהרבעים
העבודה ממקומות ב^20 עברית. ללימוד קורסים  וב£379 מקצועיים, קורסים נערכים מהמקומות (4570)

שיטת תקופתיים. וייעוץ והדרכה מקצועי חומר באיתור עזרה לרוסית, מקצועי חומר תרגום בהסדרים נכלל
התחומים, בכל מהמעסיקים £759. לפחות  העבודה מקומות בכל כמעט רווחת האינדיבידואלית ההכשרה
החינוך רשתות השיווק, רשתות הבנייה, מחברות במחצית לפחות הסיעוד. ושירותי השיווק רשתות להוציא
ההכשרה על בנוסף פנימיים הכשרה קורסי נערכים והטלפון החשמל בשירותי וכן בתיהחולים, ובתיהספר,
נערכים במחציתם לפחות אך מקצועיים, קורסים נערכים שלא כמעט המחקר במוסדות האינדיבידואלית.

עברית. קורסי

ההסדר וסוג העבודה מקום סוג לפי המקצועית, הקליטה להקלת הסדרים המפעילים מעסיקים :20 לוח
מוחלטים) (מספרים

קורס קורס הכשרה
עברית מקצועי אינדיבידואלית סה"כ העבודה מקום סוג

30 35 70 91 0הכ
6 6 13 17 עתירתידע שאינה תעשייה מפעלי
4 3 7 9 עתירתידע תעשייה מפעלי
1 2 2 2 וטלפון חשמל שירותי
1 3 5 6 בנייה חברות
3 3 3 5 שיווק רשתות
21 5 6 בתימלון
 1 3 3 בנקים
2 4 6 8 בתיספר
4 2 7 8 מחקר ומכוני אוניברסיטאות
7 7 9 13 בתיחולים
 3 4 8 סיעוד שירותי
  6 6 ומוסכים דלק תחנות
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מקצועות למשל, העבודה, למקום הייחודיים במקצועות ספציפית הכשרה להקניית מכוונים הקורסים רוב
נערכים בתיחולים ב7 החשמל. בחברת תפעול מקצועות טקסטיל, במפעל אריגה הבנייה, בחברות הבנייה
מעבדה, לעובדי וקורסים לאחיות להסמכה השלמה קורסי הסתכלות, בתקופת הנמצאים לרופאים קורסים

נמרץ. וטיפול ניתוח חדרי לאחיות קורסים גם יותר קטן ובשיעור

קורסי נערכים ארגונים (בשני ולאנגלית לעברית הקורסים וכן והבנייה התעשייה למקצועות ההכשרה קורסי
במקצועות וקורסים למהנדסים קורסים העבודה. מקום של עצמי במימון ברובם נערכים לעולים) אנגלית
לרוב הבריאות. ומשרד והרווחה העבודה משרד כגון; חיצוניים, גופים עלידי בחלקם ממומנים הרפואיים

חיצוני. הוא כשהמימון גם פנימי, הקורס על הפיקוח

שנקלטו העולים למספר קשורה העבודה במקום העולים של התעסוקתית הקליטה להקלת הסדרים הנהגת
בסך למשקלם וגם האחרונות בשנתיים שגויסו החדשים העובדים מתוך שלהם לפרופורציה בארגון,

בארגון. כוחהאדם

העבודה במקום שנקלטו העולים מספר לפי קורסים, המקיימים המעסיקים שיעור :21 לוח
העבודה במקום העולים מספר

500+ 500151 15051 5026 25 עד הקורס סוג
סה"כ (N=2) (N=12) (N=17) (N=18) (N=32)

44 100 58 59 44 25 מקצועי קורס
35 50 75 35 39 17 עברית קורס

החדשים העובדים בקרב העולים משקל לפי קורסים המקיימים המעסיקים שיעור :22 לוח
החדשים העובדים בקרב העולים שיעור
7570 מעל 517570 265070 2570 עד הקורס סוג

סה"כ (N=15) (N=19) (N=24) (N=ll)

44 53 37 33 64 מקצועי קורס
33 50 53 17 10 עברית קורס

וקורס מקצועי קורס עבורם שיקיים הסיכויים גדלים כך יותר גדול עולים מספר קלט העבודה שמקום ככל
היה החדשים העובדים בקרב העולים ששיעור ככל בהתאמה). .381 .36 Kendall מתאם (מקדמי לעברית
קורס עם הקשר .(.38=Kendall מתאם (מקדם לעברית קורסים שהנהיגו המעסיקים שיעור גדל כך יותר, גבוה
בשני דווקא גדול היה העולים עבור מקצועיים קורסים שערכו המעסיקים שיעור ליניארי. היה לא מקצועי
עבודה ובמקומות מזה, החדשים, מהעובדים רבע בהם מהווים שהעולים עבודה במקומות  הרצף קצוות

מזה. החדשים, העובדים מכלל משלושהרבעים יותר בהם מהווים שהעולים
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להקלת הסדרים הפעלת לבין עולים קליטת לגבי המעסיק של מוצהרת חיובית מדיניות בין קשר נמצא
Dy .37=Kappa מתאם ומקדם מקצועיים קורסים קיום עם .27=Kappa מתאם (מקדם המקצועית. קליטתם
וקורסי מקצועיים קורסים מפעילים בנושא חיובית מדיניות שלהם הארגונים מחצית עברית). קורסי קיום
הקשר בנושא. מוצהרת מדיניות להם שאין העבודה וממקומות בהתאמה, ו£109, ל^20 בהשוואה עברית,
לגבי רק וקיים פחות חזק שוויוני) גיוס או מקומות (שריון העולים גיוס נוהגי לבין ההסדרים הפעלת בין
מקומות המשריינים מעסיקים אחרות, במלים .(Kappa=.11 מתאם (מקדם מקצועיים קורסים הפעלת

לעולים. מיוחד יחס נוקטים שאינם ממעסיקים מקצועיים קורסים לקיים יותר נוטים לעולים

להפעיל האחרים במגזרים עבודה ממקומות יותר נוטים הממשלתי למגזר המשתייכים עבודה מקומות
כאחד. העברית ולימוד המקצועי בתחום תכניות

מגזר לפי קורסים, המקיימים המעסיקים שיעור :23 לוח

סה"כ פרטי ציבורי ממשלתי קורס
44 29 47 56 מקצועי
35 29 39 44 עברית

לעבודה ישירות קשורים שאינם בתחומים פעולות 7.2

לעבודה. ישירות קשורים שאינם בתחומים להם מסייעים עולים שקלטו מהמעסיקים (£469) למחצית קרוב
הסיוע מתבטא המקומות בשאר ותיקים. עובדים עלידי אינדיבידואלית עזרה ניתנת מתוכם בחמישית
שחלקן שונות, פעולות מקיימים העבודה ממקומות חלק העבודה. מקום מטעם המאורגנות בפעילויות
סיוע עבודה), מקומות 10) שונים ביורוקרטיים גופים עם במגעים עזרה כגון: פונקציונלי, אופי בעלות הגדול
תשלום הקדמת או הלוואות מתן ,(7) וביגוד ביתי ציוד באספקת עזרה ,(9) לדירה במעבר או דיור במציאת
לארגון דומים במוסדות וביקורים עובדים מסיבות כגון: החברתיתרבותי, בתחום ופעולות ,(4) השכר
יחסי באופן שכיחה לעבודה ישירות קשורים שאינם בנושאים עזרה .(6) משפחות ואימוץ (7) המעסיק
שכיחה היא המחקר. ומוסדות החינוך מערכת השיווק, ברשתות בתחום) המעסיקים ממחצית (למעלה

הסיעוד. ובשירותי בבנקים הבנייה, בחברות הפשוטה, התעשייה במפעלי פחות

בכשנישלישים .(Kappa=.29 מתאם (מקדם מקצועי והלא המקצועי במישורים סיוע פעולות בין קשר קיים
לעבודה. שמחוץ בתחומים העולים למען מאורגנת פעילות נהוגה מקצועי קורס נערך בהם מהארגונים
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בעולים הסיפול מי0וד 7.3

במקומות בעולים. הטיפול לצורך מיוחד עובד מונה במדגם שנכללו העבודה ממקומות אחוזים בעשרה
מנהל של באחריותו זה נושא נמצא בכ>£409 הרווחה. עובד עלידי בעולים הטיפול מתבצע ספורים
כוחאדם מנהלי המקרים במרבית העולים. מועסקים בה המחלקה מנהל באחריות  וב^34 כוחאדם,
מסוים תפקיד בעל אין מהארגונים ברבע לכך, בניגוד מיוחדים. תפקידים ובבעלי המחלקות במנהלי נעזרים
או האנשים, ולזמינות הבעיה לאופי בהתאם מתבצע הטיפול אלא בעולים, הטיפול על רשמית האחראי

כלל. מתבצע שאינו

קיימות זה, לצורך מיוחד עובד או הרווחה עובד בידי מרוכז בעולים הטיפול שבהם המקומות, בכל כמעט
מנהלי ו/או כוחאדם מנהל בידי מופקד בעולים הטיפול שבהם בארגונים זאת, לעומת אלה. כגון פעולות
הפעילות  לנושא תפקיד בעל אין בהם בארגונים במחציתם. רק כזו פעילות מתקיימת המחלקות,

פורמלי. בלתי אופי לרוב נושאות והפעולות בשליש, רק מתקיימת
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המעסיקים לדעת בעבודה העולים של וההשפעה התפקוד .8 פרק

באותם מחלקות מנהלי אל והן כוחאדם מנהלי אל הן הופנו העולים תפקוד בנושא השאלות מן חלק
נובע מחלקה מנהל של בהערכה היתרון בלבד. מחלקות מנהלי אל הופנה אחר חלק ואילו עבודה, מקומות
מנהל לכך, הודות התנהגותו. אחר קרוב מעקב ועל העולה עם יומיומי מגע על מבוססת שהיא מכך
אבל, בעבודה. השתלבותם של שונים בהיבטים העולים של והיתרונות הקשיים את לפרט יכול המחלקה
במחלקה מסוימים עולים של בקליטה אישית התנסות על מתבססת שהיא בכך כזו הערכה של חסרונה
מנהלי דיווחי על יותר מתבססת כוחאדם מנהל של הערכתו חלקית. תמונה לספק ועלולה מסוימת,
מציגה היא ולפיכך העולים, של תפקודם אחר יומיומי ומעקב אישית היכרות על ופחות שונים מחלקות

הדרגים. שני בין הערכות הבדלי צפויים השונוו1 הראייה זוויות בשל יותר. רחבה תמונה

8.1התפוקה *

של התפוקה רמת בין הפער מצטמצם הארוך שבטווח מסכימים המחלקות ומנהלי כוחהאדם מנהלי
העולים תפוקת את המחלקות מנהלי של הערכתם אולם הוותיק, הישראלי עמיתו של זו לבין העולה
החודשים שבשלושת מעריכים המחלקות ממנהלי אחוז ותשעה עשרים זמן. נקודת בכל יותר חיובית
עליה. עולה שהיא אף מעריכים ו^19 הוותיק, הישראלי לתפוקת שווה העולה תפוקת לעבודה הראשונים
כשווה העולה תפוקת את מעריכים המחלקות ממנהלי £459  השנה מחצית לאחר  הארוך לטווח אשר

עליה. עולה שהיא מעריכים ר1970 הוותיק, הישראלי של לזו

(באחוזים) המנהלים הערכת לפי העולים תפוקת :24 לוח

מנהלי מנהלי
מחלקות כוחאדם

הראשונים החודשים בשלושת

42 48 מהישראלים פחות
29 27 לישראלים שווה
19 10 . מהישראלים יותר
10 15 אינדיבידואלי למדוד, אפשר אי

עבודה חודשי 6 לאחר

23 40 מהישראלים פחות
45 38 לישראלים שווה
19 8 מהישראלים יותר
13 14 אינדיבידואלי למדוד, אפשר אי
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השיווק ברשתות עתירתידע, שאינה תעשייה במפעלי לעולים האופייניות  מקצועיות הפחות בעבודות
עלידי הקצר, בטווח כבר עליה עולה ואף הישראלים, של לזו כשווה תפוקתם מוערכת  הסיעוד ובשירותי
שנה חצי לאחר גם כי סבורים המנהלים רוב המחקר במוסדות זאת, לעומת המנהלים. ממחצית למעלה
תפוקת בין בהערכה הבדל מתגלה בבתיהחולים הישראלי. עמיתו של לזו משתווה העולה תפוקת אין
שכעבור ה"א המחלקות מנהלי של ההערכה האחיות לגבי העולים. הרופאים תפוקת לבין העולות האחיות
מעמיתיהם כנופלים עלידם מוערכים העולים הרופאים ואילו הישראליות, לאחיות משתוות הן שנה חצי

יותר. הארוך בטווח גם הישראליים

התפקידים בסוגי תפוקות למדוד ניתן שלא טענו, המחלקות ממנהלי וכ^10 כוחהאדם ממנהלי כ^15
היא התפוקה שרמת או והוראה), מחקר לעבודת בעיקר (הכוונה הנ"ל הזמן בטווחי העולים נקלטו בהם

עולה. של לסטטוס קשורה ואינה אינדיבידואלית,

שבהם לתפקידים דומים בתפקידים שטחים עובדי מועסקים במדגם שנכללו העבודה ממקומות ב>£289

זמן. כעבור פוחתת השטחים עובדי עלפני העולים עדיפות הדרגים, בשני המנהלים להערכת העולים. נקלטו
כגבוהה העולים של התפוקה רמת את העריכו כוחהאדם ממנהלי 5970 חודשים שלושה של שבטווח בעוד
הערכה ל£ל35. יורד החיובית ההערכה בעלי שיעור ומעלה שנה חצי של בטווח הרי השטחים, עובדי של מזו

המחלקות. מנהלי מפי נשמעת יותר, קטן בפער כי אף דומה,

עולים של בהעסקה והקושי התועלת 8.2^

עברית ידיעת
כקושי הדלק ותחנות המוסכים ובעלי המחלקות ממנהלי 7270 עלידי צוינה מספקת ברמה עברית איידיעת
כנראה, זאת, בתיספר. מנהלי להוציא התחומים, בכל מחלקות מנהלי עלידי צוין זה קושי ביותר. הבולט
רמת ולפכך, בעברית, המתנהלים לימודים של שנה לאחר בתפקידם נקלטים העולים שהמורים משום
ועל הביצוע הוראות הבנת על מקשה עברית איידיעת המנהלים, לדברי יותר. טובה שלהם העברית
בהן במחלקות כמוכן, בעבודה. בתפקוד פוגעת כך ומשום לקוחות, ועם אחרים עובדים עם הקומוניקציה
בהתקדמותם הפוגע דבר ברוסית, ביניהם לשוחח נוטים הם מבריתהמועצות, עולים מספר מועסקים
עם בדיבור. מאשר יותר בעברית ובכתיבה בקריאה בעיקר ניכר הקושי הוותיקים. העובדים עם וביחסיהם
הסקר, באוכלוסיית האחד הפרטי ובביתספר פרטיים סיעוד בשירותי למשל, מסוימים, במקומות זאת, /
עולים צרכנים לשרת מופנים שהעולים מכיוון לתפקוד, מפריעה אינה עברית ידיעת אי עולים, מועסקים שבו

ברוסית. להשתמש ויכולים תלמידים) (קשישים,

אנגלית ידיעת
נמוכה ברמה ידיעה או העולים בקרב אנגלית איידיעת על דיווחו המחלקות ממנהלי אחוז וארבעה שישים
איידיעת על חלקי פיצוי להוות יכולה אנגלית ידיעת התחומים. בכל מנהלים עלידי צוין זה קושי גם בלבד.
בעייתית והיא מקצועית, ספרות בהבנת לקשיים גורמת אנגלית איידיעת המחקר. במוסדות ביחוד עברית,
מהטרמינולוגיה מכריע שחלק מאחר אולם, ואקדמיים. מדעיים במקצועות המועסקים לעולים במיוחד
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המועסקים עולים של תפקודם על גם מקשה השפה איידיעת באנגלית, היא בארץ הנהוגה המקצועית
מקצועיים. כעובדים ואפילו בטכנאים

מקצועית טרמינולוגיה
נובע זה קושי המקצועית. הטרמינולוגיה בהבנת קושי יש שלעולים ציינו מהמרואיינים אחוז ותשעה חמישים

מקצועי. מידע מחוסר גם אך ואנגלית, עברית השפות של מספקת בלתי מידיעה בעיקר

עיוני מקצועי ידע
ידע אין שלעולים ציינו מהמנהלים 3996 העיוני: המקצועי הידע במישור קשיים פחות יש שלעולים נראה,

מדי מתמחה שהוא או עדכני אינו שהידע מדי, נמוכה שלהם הידע שרמת מתאים, מקצועי
עתירתידע תעשייה מפעלי מחקר, ומכוני אוניברסיטאות כגון עבודה במקומות דווקא .(overspecialized) >\,^

הידע דיווחיהם, עלפי הנחוץ. הידע לעולים יש כי מהמנהלים כשליש דיווחו  בתיחולים לא אך יבתיספר,
העולים נקלטו אלה במוסדות כאמור, בארץ. מפותח שאינו ובתחום ייחודי, הוא לעתים שלהם המקצועי
המחקר שמוסדות ייתכן, כמוכן מוצאם. ארץ מצטיינת שבהם המדויקים, המדעים בתחום בעיקר
מתאים. מקצועי ידע בעלי ומהנדסים מדענים רק גייסו עתירתהידע תעשייה במפעלי המו"פ ומחלקות
מהנדסים (לדוגמה, המקצועיים כישוריהם את תואמים שאינם בתפקידים מועסקים מהעולים מאחרשחלק
העובדים. שאר על עולה שלהם העיוני הידע כמטפלים), העובדים ואחיות רופאים כשרטטים, העובדים

העבודה. לביצוע נחוץ שאינו משום יתרון, להם מקנה אינו זה ידע אולם,

וטכנולוגיה מכשור
הסיעוד שירותי הרפואה, המחקר, ההוראה, בתחום בייחוד המחלקות, ממנהלי (5570) ממחצית יותר
הטכנולוגי שהידע או בארץ, הנהוגים והטכנולוגיה המכשור את מכירים אינם העולים כי דיווחו והמלונאות,
רק לא מתגלה והוא ומחשב, רפואי מכשור בעיקר האלקטרוניקה, בתחום בולט הקושי מיושן. שלהם

שרטוט. כגון: במחשב, הנעזרות ומקצועיות, טכניות בעבודות גם אלא אקדמיות, בעבודות

עבודה ונוהלי שיטות גישות,
המקובלים אלה לבין בארץ הנהוגים והנוהלים העבודה שיטות בין הבדלים קיימים רבים במקצועות

המנהלים: מפי אחדות דוגמאות להלן לשעבר. בבריתהמועצות

המהנדסים בישראל, ואילו הייצור, תהליך של מוגדר בשלב מתמחים המהנדסים לשעבר בבריתהמועצות 

כלכליים שיקולים בחשבון להביא למדו לא העולים המהנדסים התהליך. של רבים בשלבים מתמצאים
בישראל, עתירתידע תעשייה במפעלי הטכנולוגיות. יישום של הטכניים להבטים להתייחס רק אלא
חליפיים מקורות הפיתוח, של משוערת עלות להציג חייבים פרויקט בפיתוח העוסקים והמדען המהנדס
בהם עסק לא שהמהנדס נושאים  הפיתוח תהליך של לוחזמנים וכן הנחוץ הציוד לרכישת

בבריתהמועצות.

לפי רק פועלת בבריתהמועצות האחות בסקר, שהשתתפו בבתיהחולים, הראשיות האחיות לדברי 

יותר. עצמאי באופן לעבוד מצופה היא בארץ ואילו הרופא, הוראות
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בבריתהמועצות בבתיהחולים לחולים הרופאים בין היחסים שרואיינו, המחלקות מנהלי התרשמות לפי 

לחולה מסביר והרופא פורמליים, פחות הם בישראל ואילו אנושי", ממד ו"חסרי פונקציונלים הם לשעבר
שפה, מבעיות רק לא נובעים החולים לבין עולים רופאים בין התקשורת קשיי בו. הטיפול אפשרויות את

מקצועית. גישה מהבדלי גם אלא

להתמודד ומתקשים מוריםתלמידים, ביחסי החברי, פורמלי, הבלתי לאופי רגילים אינם העולים המורים 

תלמידיהם. של המשמעת בעיות עם

בתפקוד קושי מהוות העבודה ששיטות ציינו מהמרואיינים >£ל32 רק העבודה, בשיטות ההבדלים למרות
הישראליות. השיטות את מהיר בקצב לומדים הצעירים, בעיקר שהעולים, משום להערכתם, זאת, העולים,

מקצועי ניסיון
המכשור ואיהכרת המקצועית הטרמינולוגיה איידיעת העבודה, בשיטות ההבדלים הצרה, ההתמחות בגלל
אחוזים וארבעה חמישים הישראלית. במציאות ישים פחות העולים של המקצועי ניסיונם והטכנולוגיה,
הבנייה, בחברות בבתיהחולים, עתירתידע, שאינה התעשייה במפעלי בעיקר  המחלקות ממנהלי
ליישם היכולת חוסר השיווק וברשתות בבתיהמלון זה. בהיבט קושי ציינו  השיווק וברשתות בבתיהמלון
עסקו לא אלה בתחומים מהמועסקים שרבים מהעובדה, גם נובע (transferability) המקצועי הניסיון את
עבדו לא שנקלטו מהמהנדסים חלק כי דיווחו בנייה בחברות מחלקות מנהלי כלל. בבריתהמועצות בהם
עבדו לא שמהנדסים התופעה רלוונטי. מקצועי ניסיון צברו לא ולפיכך בבריתהמועצות, במקצועם
של יחסית הנמוך הסטטוס (ב) בבריתהמועצות, מהנדסים עודף של קיומם ב(א) מוסברת במקצועם
אחרים. לתפקידים בהשוואה נמוכה שכר רמת ו(ג) מינהלי או ארגוני תפקיד לבעל בהשוואה מפעל מהנדס
מכירות תפקידי הכרח. מתוך בהם נקלטו שהעולים בתפקידים בולט המקצועי הניסיון חוסר ועוד, זאת
התחלופה בגלל בנקל בהן נקלטים שמהגרים התעסוקות בין הם משק ועבודות חדרנות נמוכה, ברמה

כלל. כמעט הכשרה מחייבות שאינן ומשום בהן הרבה

בעבודה התנהגות
כגון: תכונות, מבחינת שונים. בממדים הערכה הבדלי מתגלים בעבודה העולים התנהגות של במישור
הם במיוחד העולים. את משבחים המחלקות ממנהלי 70רר ומוטיבציה, עבודה מוסר חריצות, משמעת,
רקע שעל בכך, זאת שהסבירו יש ולהצליח. העבודה את ללמוד שלהם הגבוהה המוטיבציה את מציינים
לעבוד תמיד מוכנים העולים כי ציינו כולם אליו". להיצמד שצריך "עוגן עבורם מהווה העבודה היומיום קשיי
שנקלטו העולים אצל הכנסתם. את להגדיל רצונם היא לכך העיקרית כשהסיבה שגרתיות, בלתי בשעות
התעשייה ממפעלי בחלק כספית. תמורה ללא גם נוספות שעות לעבוד נכונות ישנה ומו"פ מחקר בעבודות
עירערו  נמוכה כישורים ברמת בתפקידים עולים קלטו אשר  דלק ותחנות בתימלון עתירתידע, שאינה
מעין שבעבודות ייתכן ובמשמעת. באחריות גבוה, עבודה במוסר מצטיינים שהעולים הדעה על המנהלים
העולים אין הקידום, ואפשרויות התגמולים בהן ומועטים ברירה, מחוסר העולים נקלטו שבהן אלו,

יעזבו. הם  הזדמנות ומשתימצא להשתלב, מתאמצים
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מהעולים רבים בו שגם הסיעוד, בתחום לכך, בניגוד יחסי. באופן גבוה התחלופה שיעור אכן אלה במקומות
העבודה מוסר את המנהלים שיבחו דווקא ,(overqualified) כישורייתר בעלי הם מטפלים בתפקידי שנקלטו
מפגינים העבודה במקום קליטתם בראשית אם גם כי בצער, ציינו אשר מנהלים, היו אולם העולים. של
הוותיקים. הישראלים העובדים בהשפעת הזמן במשך "מתקלקלים" הם וחריצות, גבוה עבודה מוסר העולים

במקרים קהל. עם או בצוות לעבוד העולים יכולת את כטובה מעריכים מהמנהלים אחוזים ושניים שישים
עבודת של ובמקרים השפה, מאיידיעת תקשורת, מבעיות הדבר נובע צוות, בעבודת קשיים לעולים יש בהם

חופפים. ידע לתחומי מקום מותירה שאינה צרה מהתמחות גם רבמקצועי צוות עלידי פיתוח

קושי מציינים מהמרואיינים 56Jc בצוות, העבודה וליכולת העבודה למוסר הכלליתהחיובית להערכה בניגוד
בתחומי מנהלים בפרט מוכרים, בלתי מצבים עם והתמודדות אחריות לקיחת יוזמה, כגון: תכונות, לגבי
בהרגלי זאת תולים המנהלים רוב הסיעוד. ושירותי בתיהחולים המחקר, מוסדות עתירתהידע, התעשייה

\/ היכרותם חוסר עצמאי; באופן לעבוד נדרשו לא מעולם שרובם העובדה  בבריתהמועצות הנהוגים העבודה
במוטיבציה שמקורו מכשלון ופחד בעבודה בטוח הבלתי ממעמדם הנובע בטחון חוסר בארץ; המערכת עם
וצפויות ראשונים קליטה לשלבי קשורות מצב, תלויות ברובן הן אלה סיבות להצליח. שלהם החזקה
שהתפקידים משום קושי מהווה אינו יוזמה העדר העבודה ממקומות גדול בחלק הזמן. במשך להיעלם
נגד המנהלים התריעו אחדים בבתיחולים זאת, לעומת זאת. מחייבים אינם ממילא העולים נקלטו שבהם

יכולתם. את להוכיח רצון מתוך מדי רבה אחריות עצמם על לוקחים העולים הרופאים שבו מצב

רוב הדגישו הראשונים, הקליטה ומשלבי המקצועית הסוציאליזציה מתהליך הנובעים החסרונות למרות
במקומות להם הניתנת וההדרכה העבודה, את ללמוד העולים של העזה המוטיבציה שבזכות המנהלים

למדי. מהיר הוא הצעירים, של במיוחד הסתגלותם, תהליך העבודה,

העבודה במקום העולים השפעת 8.31

חברתיים מתחים
ועל הוותיקים העובדים תפקוד על השלכות להיות עשויות העבודה במקום עולים של מסיבית לקליטה
אחוז שלושים ועוד. בעולים) הטיפול לצורך מיוחד עובד הקצאת (למשל, הארגוני המערך על הרגשותיהם,
החדשים העולים לבין ותיקים ישראלים בין מתחים קיום על דיווחו הדרגים משני אחד בכל מהמנהלים
מפני הוותיקים העובדים של לחששם (א) בעיקר המתחים את ייחסו כוחאדם מנהלי עבודתם. במקומות
,(2470) מקצועי רקע על לקנאה ו(ב) ,(£469) משרותיהם אובדן ומפני משכורתם, סבסוד בשל עולים, העדפת
בתקופת חלה הנוכחי העלייה גל שקליטת לזכור, יש אחריות. בעלי לתפקידים עולים של קידומם למשל,
מועדפות משרות על לתחרות מעבר משרות, על התחרות את המגבירה גבוהה, אבטלה ורמת כלכלי שפל
עקב הוותיקים לעובדים הנגרמים ל"הפסדים", גם המתחים את ייחסו המחלקות מנהלי ממילא. הקיימת
כתוצאה הנוחיות על ויתור (רופאים), התורנויות מספר ירידת עקב במשכורת פגיעה למשל: העולים, קליטת
ותרבות מנטליות ולהבדלי ;(£269) וכדומה האוכל, בחדר צפיפות במחשב, המשתמשים במספר מגידול
למעשה נובעת הוותיקים לעובדים "ההפרעה" האחרון, מההיבט חוץ בעבודה. התפקוד על המקשים (1370)
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הבנייה ובחברות הדלק בתחנות חדשים. עולים להיותם קשר ללא במקוםהעבודה, העובדים במספר מגידול
הוראות לקבל העולים של סירובם רקע על השאר בין שטחים, עובדי לבין העולים בין גם מתחים התגלו

עובדים. צוות על כאחראי המשמש ערבי מעובד

שנקלטו העולים של המוחלט למספר הן קשורה ותיקים ישראלים עובדים לבין עולים בין מתחים התעוררות
במקום שנקלטו החדשים העובדים בקרב היחסי למשקלם הן ,(Gamma=.36 מתאם (מקדם העבודה במקום
(מקדם בארגון כוחהאדם בכלל למשקלם והן ,(Gamma=.22 מתאם (מקדם לריאיון שקדמו בשנתיים

(Gamma=.21 מתאם

העבודה במקום העולים מספר לפי מתחים, על המדווחים המעסיקים שיעור :25 לוח

העבודה מקומות אחוז העולים מספר
24 25 עד
33 5026

41 15051

50 +151

בארגון כוחהאדם בכלל העולים משקל לפי מתחים, על המדווחים המעסיקים שיעור :26 לוח

העבודה מקומות אחוז העולים משקל
19 570 עד
44 109669£

47 2070117

35 2(^ מעל

לבין בינם מתחים על דיווחו כרבע יחסי, באופן עולים של קטן מספר קלטו אשר המקומות מקרב
על דיווחו כמחצית  עולים 150 מעל קלטו אשר המקומות בקרב זאת, לעומת הוותיקים. הישראלים
מתחים על לדווח יותר נטו במקום, כוחהאדם מכלל %5q יותר מהווים העולים שבהם מקומות, מתחים.

ויותר). £359)
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עבודה עוס0
גדל הוותיקים העובדים ושל שלהם העבודה עומס כי דיווחו המחלקות ממנהלי אחוזים ואחד ארבעים
לגידול הבולטת הסיבה בעומס. עלייה העריכו /68 רק כוחאדם, מנהלי בקרב העולים. קליטת בעקבות
במקום והחברתית המקצועית בהשתלבותם ולסייע העולים את להדריך הצורך הוא העבודה בעומס
ועימו  זה בדרג העובדים על העומס כך ומשום המחלקה, ברמת בעיקר מתבצעות אלה מטלות העבודה.

גדלים.  הצפוי המתח

עבודה פריון
העולים שלנוכחות סבורים כוחהאדם) ממנהלי ו>£99 המחלקות ממנהלי 15^ המנהלים מבין מיעוט
לוותיקים, עולים בין תחרות שנוצרת ייתכן הוותיקים. הישראלים של העבודה פריון על חיובית השפעה

שלהם. העבודה פריון את ולהגדיל בעבודתם יותר להשקיע לוותיקים הגורמת

כוחהאדם רמת
שרמת צופים המחלקות) ממנהלי ו^51 כוחאדם ממנהלי 5795,) הדרגים בשני מהמנהלים כמחצית
שינוי. צופים אינם כ,£409 מבריתהמועצות. העולים מקליטת כתוצאה תעלה עבודתם במקום כוחהאדם
מקצועית עבודה פקידות, בתפקידי עולים קלטו אשר עבודה מקומות יותר מאפיינת הרמה לעליית הציפיה
עולים קלטו אשר עתיריידע, ומפעלים בתיחולים מחקר, מוסדות כגון מקומות ופחות ובלתימקצועית,

אקדמיים. במקצועות יותר רבים

מהעולים שביעותרצון 8.41/

ושמונה שלושים אצלם. המועסקים מהעולים שביעותרצון של רבה מידה מבטאים הדרגים משני המנהלים
מנהלי בקרב מאשר מחלקות מנהלי בקרב יותר גבוהה שביעותהרצון מרוצים. ו£529 מאוד מרוצים אחוז
,1596 לעומת ופחות ו^5 העולים, מהעסקת מאוד מרוצים בהתאמה, ,349?< לעומת 4370 כוחאדם:
כוחהאדם ממנהלי כרבע אצל מתגלית היא אישביעותרצון, שקיימת במידה מרוצים. אינם בהתאמה,
בבתיהספר וכן אלה במקומות התפקידים הדלק. ובתחנות בבניין עתירתידע, שאינה התעשייה בתחום
בלתי פיזיים ובתנאים יחסית נמוכה מיומנות ברמת מאופיינים בעיקר העולים נקלטו בהם סיעוד ובשירותי

מושכים.

ושמונה שלושים המעסיקים. של לאישביעותהרצון הגורמים את להאיר יכולות העולים לפיטורי הסיבות
בשכיחותה בולטת זו סיבה מתאימה. לא מקצועית רמה בשל עולים פיטרו מהמעסיקים אחוזים
הפסיקו מהמעסיקים אחוז חמישים לעזיבה). מהסיבות 30960) עתירתידע תעשייה ובמפעלי בבתיחולים
אייכולת בשל ו/או העבודה במקום הנהוגות העבודה לשיטות איהסתגלות בשל העולים העסקת את
שירותי בתימלון, לגבי בעיקר אמור הדבר וכדומה. עצמאי, באופן לעבוד אייכולת או בצוות, לעבוד

ובתיספר. הסיעוד
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העולים שילוב תהליך בעקבות העבודה במקום הנגרמים לקשיים מודעותם למרות כי נראה, כללי באופן
כוחהאדם. מנהלי של מהערכתם חיובית העולים את המחלקות מנהלי של הערכתם בעבודה,

המתכוונים מהמעסיקים, 4596 רק במערכת, הנמצאים מהעולים הרבה שביעותהרצון למרות כאמור, אך,
מדובר הקרובה. השנה במחצית נוספים עולים לקלוט שבדעתם במפורש הצהירו חדשים, עובדים לגייס
קשורה אינה נוספים עולים לקלוט הכוונה עתירתידע. שאינה התעשייה ובמפעלי המחקר במוסדות בעיקר
עובדים לקלוט המתכוונים המעסיקים מתוך העבודה. במקום המועסקים מהעולים שביעותהרצון לרמת
ו3796, 4270) מרוצים הלא בקרב לשיעורם דומה המרוצים מבין עולים לקלוט המתכוונים שיעור חדשים,
עולים לקלוט המעסיקים כוונת כי נראה, .(5770) מאוד המרוצים בקרב בהרבה גבוה הוא כי אף בהתאמה),
הצורך כגון: נוספים, משיקולים גם אלא שקלטו, מהעולים משביעותרצונם רק מושפעת אינה נוספים

עולים. להעסקת הסיוע ואפשרויות שוטפת תחלופה בעקבות בעובדים
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ומסקנות סיכום .9 פרק

ן ההתמודדות חדשים. עולים של בהעסקה הכרוכות שונות סוגיות עם היום להתמודד צריכים רבים מעסיקים
הממשלה משרדי עם ובמגעים העבודה במקום החדשים העולים בקליטת  עיקריים מישורים בשני נעשית

השונים.

מספקת ידיעה חוסר הן העיקריות שהבעיות ציינו המעסיקים העבודה, מקום בתוך העולים לקליטת אשר
המכשור את ואיהכרה בארץ, הנהוגה המקצועית הטרמינולוגיה איהכרת ואנגלית, עברית /גשל

המערבית. והטכנולוגיה

מקצועית טרמינולוגיה לימודי של ושילוב באולפן, הלימודים תקופת הארכת לשקול מקום יש זאת לאור
המתקיימים האולפנים היקף את להרחיב מומלץ כמוכן באולפן. המתקדמים מהלימודים כחלק בעברית

העבודה. מקומות בתוך

כהולם נתפס זה הכשרה שמסלול משום בעיקר העבודה, מקום בתוך הכשרה מעדיפים מהמעסיקים מחצית
מחוצה בהכשרה העבודה מקום בתוך הכשרה שילוב מעדיפים מהמעסיקים כרבע הייחודיים. צורכיהם את
יישום להבטיח אמורה הפנימית וההכשרה עיוני, או בסיסי ידע לספק אמורה החיצונית ההכשרה (כאשר לו
עדיפות לתת יש משאבים בהקצאת כי נראה, אלה העדפות מתוך העבודה). מקום לתנאי בהתאם הידע

בקורס. ובין אינדיבידואלית בהכשרה בין פניםמפעלית, להכשרה

בהליכי קשיים של בעיקר היא המעסיקים מדיווחי העולה התמונה הממשלה, משרדי עם המגעים בתחום
\ עם המעסיקים היכרות בזמן. הסיוע כספי העברת ואי סיוע לבקשות אישורים במתן "סחבת" כגון הטיפול,
י רמת אולם  התמריצים הכרת על דיווחו מהמעסיקים כשליש עד  חלקית היא הרלבנטיים התמריצים

לסוגיהם התמריצים על היודעים מהמעסיקים שלישים שני לפחות למדי: גבוהה המכירים בקרב המיצוי
המופנים אלה את (להוציא שהתמריצים נראה המעסיקים, דברי על בהסתמך זאת, עם יחד בהם. נעזרים
לגייס יותר להם חשוב העולים; להעסקת עיקרי מניע לא אך תומך גורם מהווים עולים) מדענים להעסקת

צורכיהם. על העונה טוב עובד

מהמשרדים הסיוע לקבלת ההליכים את ולקצר ולפשט המידע, הפצת תהליכי את לשפר רצוי כי נראה,
בעבודה. עולים לקליטת בתמריצים השימוש את המעסיקים על להקל עלמנת הממשלתיים,

לפעול מוכנים הצדדים ששני נראה העבודה במקומות העולים של המקצועית השתלבותם בתהליך ,

מהם ורבים לעבודה, לקבלם נכונות יש למעסיקים ולהסתגל; ללמוד מוטיבציה יש לעולים להצלחתו:
חיים בתחומי והן התעסוקתי במישור הן הקליטה, קשיי על להתגבר להם לסייע יזומות בפעולות נוקטים

אחרים.
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עולים של התעסוקתית הקליסה להקלת ותמריצים הסדרים אי: נ0פח

.1992 יוני לחודש מעודכן המידע עולים: של ההעסקה להקלת וההסדרים התמריצים רשימת להלן

העסקי ובמגזר בתעשייה חדשים עובדים העסקת עידוד .1

מעסיק לפיו שעה), (הוראת עובדים) (קליטת העיסקי המגזר לעידוד החוק לתוקפו נכנס 1991 ביולי באחד
שהעסיק עובדים של החודשי לממוצע מעבר נוסף עובד כל בגין המדינה מאוצר תמריץ לתשלום זכאי יהיה
משכר שליש בגובה יהיה התמריץ לפחות. חודשים שלושה במשך אצלו הועסק ואשר לכך, שקדמה בתקופה
להרחבת רק מיועד הוא השנייה. בשנה משכרו ורבע הראשונה, בשנה לחודש) ש"ח מ1,000 יותר (לא העובד

לאומי. לביטוח המוסד באמצעות מבוצע ההסדר להחלפתו. ולא כוחאדם

(מו"פ) ופיתוח מחקר של פרויקטים במימון השתתפות
קליטת וכן תעשייתי ופיתוח מחקר לעודד נועד (1984  (התשמ"ד בתעשייה" והפיתוח המחקר לעידוד "החוק
מוסדות ובין התעשייה מפעלי בין הפעולה שיתוף לעידוד מיועד החוק שימושי. מו"פ במסגרת מדענים
החברה נחשבת מידה באיזו קריטריונים: מספר פי על כספיים מענקים ניתנים החוק במסגרת מחקר.
והאם תמוקם, בו הגיאוגרפי האזור החדשה, בתכנית המועסקים החדשים העובדים מספר מהו לחדשה,

והתעשייה. המסחר משרד עלידי ניתן המענק לייצוא. מיועדת היא

אינדיבידואלית פניםמפעלית הכשרה
אל מוצמד החדש העובד והבניין. התעשייה בענפי ובעיקר הטכניים במקצועות לעובדים מיועד זה מסלול
האגף מטעם למפקח מפורטת הכשרה תכנית להגיש המעסיק על העבודה. את אותו המלמד ותיק עובד
חודשים, 8 עד חודשיים למשך לאדם ש"ח כ500 הוא הניתן הסיוע גובה העבודה. במשרד מקצועית להכשרה
מקבל העולים עבור מהמעסיק. רגילה משכורת מקבל החדש העובד הנדרשת. ההכשרה לסוג בהתאם
היהלומים, המלונאות, התעשייה, בענפי מפעלים בהסדר להשתתף זכאים נוסף. לחודש תשלום המעסיק
משרד מטעם עיוניים לימודים בצורת הפניםמפעלית להכשרה המשך קיים הבנייה בענף והבניין. החקלאות
שעמדו העובדים עבור כספי תמריץ מקבל והקבלן ממשלתיות, מקצועיות בחינות עוברים העובדים העבודה.

בבחינות.

במקומות עולים של אינדיבידואלית הכשרה מממנת הקליטה משרד של משולבת אישית להכשרה הקרן
העסקי. במגזר עבודה
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עולים מדענים הע0קת עידוד .2

בתנאי ברפואה או הטבע במדעי שני תואר ובעלי שלישי תואר בעלי למדענים מסייע במדע לקליטה המרכז
את מממן המרכז כפטנטים. שנרשמו המצאות או מדעיים פרסומים מספר ולזכותם בחו"ל במו"פ שעסקו
ש"ח 5,000 של בסכום ומשתתף ,(1992 לאפריל (נכון לשנה ש"ח 29,500 של בסכום עולים מדענים של השכר
מחקר במעבדות או מחקר במכוני גבוהה, להשכלה במוסדות מועסקים הם אם שלהם המחקר בהוצאות
הזכאות תקופת ירדה ,1992 ינואר מאז הסוציאליות. ההטבות תשלום את מכסה המוסד בבתיחולים.
מוגברת ובהשתתפות ש"ח) 17.500) יותר מצומצם בהיקף לשנתיים הארכה אפשרות קיימת לשנה. משנתיים
בהתחייבות מותנית אינה הסיוע קבלת השלישית. לשנה המוסד מימון שיובטח בתנאי או המוסד של
r ". י י יי"  "י : ' הסיוע. תקופת בתום העולה המדען לקליטת

שופטים עלידי התקבלה שלו המחקר שהצעת המדען של ממשכורתו 6570 מממן והטכנולוגיה המדע משרד
רשאים למכרזים וטכנולוגיה. טבע כלל בדרך מועדפים, בתחומים למחקרים מוענק המימון מקצועיים.

ישראלים. גם לגשת

לעידוד בתכניות מעורבים והתעשייה המסחר במשרד תעשייתי ופיתוח למחקר והמינהל הראשי המדען
ניתנים זה חוק במסגרת .(1985 (ינואר בתעשייה" ופיתוח מחקר לעידוד "החוק במסגרת מדענים העסקת
להערכה מוגשות התעשייתי המו"פ תכניות תעשייתי. ופיתוח שימושי מחקר לצורך כספיים מענקים

והתעשייה. המסחר משרד של מחקר ועדת של מקצועית

מאכסן אשר מרכז היא החממה טכנולוגיות. יוזמות לפיתוח חממות מוקמות המשרד ובמימון בחסות
טכנולוגיות על המבוססים חדשניים תהליכים או מוצרים בפיתוח העוסקים חדשים, עולים בעיקר חוקרים,
את לה מספקת והחממה פרויקט, מפתחת חוקרים קבוצת כל עסקיים. יישומים למטרת מתקדמות
החממה, של השוטפות התפעול הוצאות את מכסה הראשי המדען לשכת להפעלתו. הנחוצים השירותים
חלק ספציפי. ציוד כגון הנוספות, ההוצאות מעלות ו7596 בפרויקט המועסק כוחהאדם עלות את
לקבל חייב פרויקט כל עירוניות. לחברות ו/או לאוניברסיטאות וחלק תעשייה למפעלי קשורות מהחממות
עובדים לעצמו לגייס החופשי עצמאי לגוף הפרויקט הופך נתקבל, ומשזה הראשי, המדען אישור את
להפוך הפרויקט על מכן לאחר לשנתיים. מוגבלת בפרויקט הראשי המדען תמיכת נוספים. מימון ומקורות
5070 אדרבא, בלבד, לעולים מוצעת אינה החממה קיימים. למפעל/חברה להימכר או עצמאית לחברה

ותיקים. תושבים להיות אמורים מהעובדים

של קטן למספר אך גדולים, בסכומים סיוע מעניקות אחדות פרטיות קרנות הממשלתיים, הגופים על נוסף
המוסד בהתחייבות סיוען את מתנות ועוד) וולפסון גוואסטלה (ברכא, הקרנות בלבד. מצטיינים מדענים

המדען. של קבע לקליטת





הבריאות בשירותי ועובדים רופאים הע0קת עידוד .3

לאחר (כלומר, ישראלי רשיון בעלי עולים רופאים של משכורתם את מממנת הקליטה במשרד קליטה ■קרן

ש"ח כ1,000 של בסכום ועדה, אישור שעברו לאחר ההסתכלות), תקופת או הרישוי בחינות את שעברו
חודשים. 126 במשך לחודש

רפואיים למקצועות המחלקה בידי אושרו שלהם המקצועי והוותק המקצועיות שתעודותיהם עולים רופאים
בביתחולים חודשים 6 במשך לעבוד חייבים ומעלה', שנה 20 של ותק בעלי הם ואשר הבריאות, במשרד
תקופה במשך בהמלצתו. מותנית ברפואה לעסוק הרשיון וקבלת הסתכלות) (תקופת מחלקה מנהל בפיקוח

הקליטה. במשרד קליטה קרן עלידי הממומנים לחודש ש"ח 1,000 בגובה קיום דמי מקבלים הם זו

לרופאים קורסים בבתיחולים מקיים לרפואה ובתיהספר הקליטה משרד עם בשיתוף הבריאות משרד
עולים לרופאים וכן שנה, מ20 פחות שלהם המקצועי הוותק אך הוכרו, המקצועיות שתעודותיהם עולים
לאחר שנתיים במשך לפחות ברפואה עבדו ולא מוצאם בארץ סטאז' ביצעו שלא מוכרת דיפלומה בעלי
מקבלים הקורס במשך חודשים. 6 נמשך והוא הרישוי לבחינות להכינם מיועד הקורס לימודיהם. סיום
לרופאי חודשחודשיים במשך עדכון קורסי נערכים כמוכן, ש"ח. 1,000 בגובה חודשית קיום מלגת הרופאים
עולים שיניים למרפאי קורס התקיים המחקר מתייחס אליה בתקופה בישראל. רשיון קיבלו אשר שיניים
אולם שיניים, רופאי של לרמה להעלותם היתה שמטרתו הקליטה) ומשרד הסוכנות (במימון שנתיים במשך
גם רישוי בחינות המחייב ,(1992 (מרץ בתקנות השינוי בעקבות זאת, עם מסוגו. האחרון הקורס זהו

אלה. לבחינות להכנה קורסים גם להיפתח צפויים שיניים, ברפואת

משרד במימון הכשרה תכניות שתי קיימות אושרה, מבריתהמועצות המקצועית שתעודתן אחיות, עבור
חודשים, שבעה של וקורס מעשיות אחיות להיות המכשירן חודשים שלושה של אוריינטציה קורס הבריאות:
בתחומים עלבסיסיים קורסים מספר נערכים בנוסף, מוסמכות. אחיות בתור אחיות להסמיך שמטרתו
בקורס הלומדות אחיות זכו לאחרונה עד נמרץ. וטיפול ניתוח חדר אחיות כגון באחיות, מחסור יש שבהם
מקבל אינו או עובד אינו שבןזוגן אחיות רק מכך נהנות כיום אך ש"ח, 500 בגובה קיום לדמי הראשון
ש"ח, 1,000 של בסכום תשלום מקבלות ההסמכה בקורס הלומדות האחיות אחר. ממשלתי ממקור הכנסה

ציבוריים. או ממשלתיים גורמים עלידי הממומן

עולים לרופאים הסבה קורסי עורכים ישראל, ג'וינט בכללם נוספים, גורמים עם בשיתוף הבריאות משרד
לתחומי הקשורים ומקצועות (במגןדודאדום), נמרץ טיפול ניידות גריאטריה, כגון; רפואיים, למקצועות

ועוד. רדיותראפיה, טכנאי והיגיינה), סניטציה רופאי (עבור תברואנים כגון הבריאות,

שנה. ל14 הוותק קוצר בינתיים 1
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מורים הע0קת עידוד .4

מתבטא עולים מורים להעסקת והציבורית העירונית הממשלתית, החינוך במערכת לבתיהספר התמריץ
המוקצות התקניות ההוראה שעות חשבון על שלא שעות תוספת מימון המעשי שפירושה שכר בהשלמת
תקופת בתום העולה המורה את ולהעסיק להמשיך מתחייבים אינם בתיהספר שנה. במשך לביתהספר
בפני יכולתו את ולהציג בישראל, בביתספר הוראה שנת של ניסיון לרכוש ההזדמנות לו ניתנת אך המימון,
שעל ההכשרה על מידע ובה חוברת פירסמה עולים וחינוכאים מורים לקליטת היחידה ביתהספר. מנהל
משרד עלידי ביתן המימון ההסדר לפי בבתיהספר. עולים מורים לקליטת והתהליך לעבור העולה המורה

רוטשילד. בקרן כך לשם הנעזר החינוך

שנה של קורסים מקיימת נוספים, גופים בשיתוף החינוך, במשרד עולים וחינוכאים מורים לקליטת היחידה
עולים. מורים להכשרת

מקצועי ולעדכון מקצועית לה0בה קורסים .5

העבודה שוק לדרישות העולים של המקצועיים משאביהם את להתאים מכוונת המקצועית ההכשרה
מסלולים: שני ולה הישראלי,

העולה. של המקורי במקצועו והמיומנויות הידע עדכון (א)
או הישראלי המשק למבנה מתאים אינו המקורי שמקצועו במקרה העולה של מקצועית הסבה (ב)
במידת ומדענים). מכרות מהנדסי (לדוגמה: משרה. מציאת על מקשה בתחום מקצוע בעלי שריבוי במקרים

העבודה. בשוק ביקוש שלו העולה של המקורי למקצועו הקרוב למקצוע היא ההסבה האפשר,

עיקריים: מסלולים בשני מתבצעת ההכשרה
העבודה. ובמקום עבודה כדי תוך אינדיבידואלית הכשרה (א)

ממשלתיציבורי. ובמימון מוסדותהכשרה, עלידי ומבוצעים חיצוניים הם הקורסים רוב בקורס. הכשרה (ב)
גורם בשיתוף ו/או עצמי במימון העבודה מקום עלידי ומבוצעים המאורגנים פנימיים, קורסים הם מיעוטם

חיצוני.

להכשרה האגף עולים: עבור מקצועית ולהסבה להכשרה קורסים בהפעלת מעורבים גופים של רב מספר
במשרד אגףההסבות אקדמאים, לתעסוקת המרכז אקדמאים, להסבת המרכז העבודה, במשרד מקצועית

והסוכנות. הג'וינט האוניברסיטאות, בחולון, טכנולוגית להכשרה המרכז הקליטה,

זקוק הוא שבו ספציפי במקצוע מקצועית להכשרה קורס לקיים למעסיק מאפשר והרווחה העבודה משרד
מקום של במכשור מעשית מתנסה העובד בקורס, הנלמדים בנושאים פעיל באופן מעורב המעסיק לעובדים.
הלומדים עם האישית ההיכרות במקום. האווירה את לחוש לו מאפשר העבודה במקום והלימוד העבודה,
זכאים בקורסים הלומדים העולים המצטיינים. הבוגרים את העבודה במקום לקלוט למעסיק מאפשרת

הקליטה. משרד עלידי המשולמים קיום לדמי
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מקצועי, עדכון קורסי מקיים ג'וינטישראל, כגון נוספים גופים בסיוע לעתים אקדמאים, להסבת המרכז
העולים את להכשיר אחדים קורסים נפתחו בבריתהמועצות וכלכלנים. למהנדסים המחשוב, בתחום בעיקר
מיועדים מהמשתלמים חלק כאשר מפעלים, בתוך אחדים קורסים גם מקיים המרכז לארץ. בואם לקראת
i.b.m (לדוגמה, דומה התמחות תחום בעלי במפעלים וחלק ההכשרה, נערכה בו המפעל בתוך להשתלב
בתי (לדוגמה, טכניים במקצועות אקדמאים לא לעובדים פנימיים קורסים נערכו בודדים במקרים ודיגיטל).

חדרה). נייר במפעלי לנייר ביתספר זיקוק,

ההסבה. תכניות של נבחרות דוגמאות להלן לאקדמאים. בעיקר מיועדות המקצועית ההסבה תכניות
הטבע מדעי להוראת עולים למדענים הסבה קורסי עורכות אורט) (למשל, חינוך ורשתות אוניברסיטאות

שלהם. המקצועי הידע רמת את לנצל מגמה מתוך י"אי"ב, בכיתות

מדענים להסבת קורסים עורכים והאנרגיה המדע ומשרד התעסוקה שירות של אקדמאים להסבת המרכז
קרקע). וקריאת מפות (שרטוט גיאולוגי למיפוי וכן מדעים להוראת

היא ההנחה האחרון, לגבי סוציאלית. לעבודה וכן לספרנות הסבה קורסי נערכים אוניברסיטאות בכמה
דומה. מרקע עולים של בעיות בפתרון לסייע יוכלו מבריתהמועצות סוציאליים שעובדים

■
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מבר'תהמועצות עולים העסיקו ולא מעסיקים שאינם עבודה מקומות בי. נ0פח
לשעבר

כללו אלה האחרון. העלייה מגל עולים העסיקו שלא עבודה מקומות אחדעשר נכללו המחקר באוכלוסיית
תחנות ושתי בתיספר ארבעה עתירתידע, שאיננה תעשייה מפעלי שלושה עתירתידע, תעשייה מפעלי שני
מתוכם שמונה עובדים. שלושים עד מעסיקים מחציתם עובדים; של רב מספר מעסיקים אינם רובם דלק.
עדיין הללו העולים רוב ממחציתם וביותר קודמים, עלייה בגלי לארץ שעלו מבריתהמועצות עולים קלטו

מועסקים.

בלבד, ספורים עובדים לרוב האחרונות, בשנתיים חדשים עובדים קלטו המעסיקים אחדעשר מתוך שמונה
כוחהאדם, מנהלי לדברי קבלן. באמצעות עולים מעסיק מהם אחד רק מבריתהמועצות. עולים לא אך
אי (כגון: העולים בכישורי הקשורות מסיבות אלא זאת, השוללת ממדיניות נובעת אינה העולים איקליטת
העבודה מקום של ובצרכים אחד, מצד מתאימים), בלתי מקצועיים וכישורים מספקת ברמה עברית ידיעת
אחדעשר כל זאת, עם שני. מצד כוחהאדם), להרחבת תקציב העדר או חדשים בעובדים צורך (חוסר
תעלה למוצריהם הביקוש שרמת בתנאי מבריתהמועצות עולים להעסיק מוכנים הם כי ציינו המעסיקים
בעלי עולים ושימצאו לעולים תקנים להם שינתנו ובתנאי זה; בכלל ועולים נוספים עובדים קליטת ותאפשר
להעסקת כתנאי במימון חלקית או מלאה השתתפות ציין אחד רק מתאימה. עברית ורמת מקצועית רמה

עולים.
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העבודה במקום אחרות מארצות עולים קליסת גי. נ0פרו

זו שקבוצה מאחר לשעבר, מבריתהמועצות עולים של התעסוקתית בקליטתם התמקד הנוכחי הסקר
גם בסקר נכללו זאת, עם יחד האחרונות. השנים בשלוש העלייה בגלי מהעולים מ"907 למעלה מהווה

אחרות. מארצות עולים לגבי אחדות שאלות

מקומות 31) אמריקה דרום אחרות: מארצות עולים גם קלטו בסקר שנכללו ממקומותהעבודה שנישלישים
בסה"כ שקלטו מקומות 29) בריתהמועצות להוציא אירופה, מזרח עולים), כ120 בסה"כ שקלטו עבודה
שקלטו מקומות 16) אמריקה צפון עולים), כ300 בסה"כ שקלטו מקומות 25) אתיופיה עולים), כ140

עולים). כ45 בסה"כ שקלטו מקומות 13) ומרכזה אירופה מערב עולים), כ70 בסה"כ

העולים נקלטו בהם המקצועות .1

או בלתימקצועיים כעובדים מועסקים אמריקה ומדרום אירופה ממזרח מאתיופיה, מהעולים כרבע
העולים לבין בינם משמעותי הבדל אין זו, מבחינה ובשירותים. בתעשייה מקצועייםלמחצה
הזקוקים למהגרים ביותר הזמינים הם אלה שמקצועות נראה, אלו. במקומות שנקלטו מבריתהמועצות
הארצות יוצאי של המקצועית בהתפלגות הבדלים מתגלים יותר גבוהות מקצועיות ברמות מיידית. להכנסה

השונות:

עבודות ההוראה, הרפואה, ההנדסה, המדע, מקצועות בין דומה באופן מתפלגים אמריקה דרום עולי
ובשירותים. בתעשייה מקצועית ועבודה טכנאות הפקידות,

בתעשייה מקצועיים כעובדים וכן ומורים רופאים מדענים, כמהנדסים, בעיקר מועסקים אירופה מזרח עולי
ובשירותים.

ובשירותים. בתעשייה מקצועיים ובעובדים בסיעוד, בעיקר נקלטו אתיופיה עולי

מקצועיים כעובדים וכן פקידות עובדי מורים, רופאים, כמדענים, בעיקר מועסקים אמריקה מצפון העולים
בתעשייה.

ורופאים במדענים החל  המקצועות קשת כל בין בשווה שווה מתפלגים ומרכזה אירופה ממערב העולים
ובשירותים. בתעשייה מקצועיים בעובדים וכלה
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העולים שכר במימון ממשלתית השתתפות .2

נהנו אירופה ממזרח עולים שקלטו מאלה ו£269 אמריקה, מצפון עולים שקלטו מהמעסיקים אחוז שלושים
נהנו אמריקה מדרום עולים המעסיקים אלה בקרב אלה. עולים של שכרם במימון המדינה מהשתתפות
שקלטו המעסיקים ומקרב ;$13,  אירופה ומרכז ממערב עולים המעסיקים בקרב השכר, מסבסוד כ$20
המקצועות הבדלי את כנראה, משקפים, מהסבסוד הנהנים בשיעור ההבדלים .$8 רק  מאתיופיה עולים
מדעיים במקצועות נקלטו אירופה וממזרח אמריקה מצפון עולים השונות. מהארצות העולים נקלטו בהם
אלה במקצועות השכר שרמת ומאחר אחרות, מארצות עמיתיהם מאשר יותר מעט גדול בשיעור ואקדמיים
במימון השתתפות לצורך הנושא על המופקדים לגופים לפנות יותר נטו מעסיקיהם שגם ייתכן יותר, גבוהה
ואילו ממשלתיות, סיוע אפשרויות קיימות אלו במקצועות קליטה שעבור היא נוספת אפשרית סיבה שכרם.

כזאת. אפשרות אין אחרים במקצועות

אחרות מארצות העולים של בהעסקה והקושי התועלת .3

יותר בישראל לאלה דומים ומרכזה אירופה ובמערב אמריקה ביבשת הכלכלי והמשק ההכשרה מערכות
אירופה לעולי הצפויים הקשיים פחותים לכן ואתיופיה. אירופה מזרח בבריתהמועצות, המערכות מאשר
ברית לעולי בניגוד אלה, לעולים המעסיקים, להערכת בארץ. המקצועית בהשתלבותם אמריקה וצפון
יודעים ואף גבוהה, מקצועית ברמה מצטיינים מהם חלק המקצועי. הידע בתחומי יתרונות המועצות,
המערב לתרבות קרבתם אולם אמריקה, דרום עולי לגבי פחות קצת נכונים הדברים היטב. אנגלית
דרום מעולי לחלק קיים. שהוא במידה המקצועי, הפער על לגשר מסייעות שלהם המערבית" ו"המנטליות
תקשורת קשיי הוא מהמערב העולים של היחידי הבולט החסרון עברית. ידיעת של יתרון גם אמריקה

הקושי. את מקלה המקצועות, במרבית באנגלית, תקשורת אפשרות בעברית.

ועבודה הכשרה ממערכות באים שהם מכיון המקצועי בתחום חסרונות יותר יש אירופה ממזרח לעולים
שונות.

מנהלי התרבותי. במישור אף אלא המקצועי, במישור רק לא מתבטאים בעבודה אתיופיה עולי של קשייהם
על והן המקצועי הפער גישור על הן המקשה שונה", וכ"מנטליות תרבותי", כ"פער זאת הגדירו כוחהאדם
להיעדר נטייתם את לשלילה כוחהאדם ממנהלי חלק ציינו כמוכן והחברתית. המקצועית התקשורת
לעולי ביחס גם צוינה בריתהמועצות, לעולי ביחס שנשמעה יוזמה, חוסר בדבר ההערכה מהעבודה.
לאופי. אם כי מצבי בטחון לחוסר לא יוחסה אשר אפאתיות אליה נקשרה האתיופים לגבי אולם, אתיופיה.
את שלהם, והצייתנות המשמעת את אתיופיה, עולי של חריצותם את שיבחו מהמעסיקים כשליש זאת, עם
חוסר שלמרות ציינו, אחדים מעסיקים מהם. שנדרש מה את לבצע השתדלותם ואת הליכותיהם נועם

טובה. טכנית קליטה אצלם המועסקים אתיופיה עולי מגלים המקצועי, הניסיון
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Abstract

Most of the studies dealing with immigrant employment which have been conducted in Israel
to date have focused on the attitudes and experiences of the immigrants themselves. Between
January and March 1992, the JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Manpower
Planning Authority of the Ministry of Labor and Social Affairs, conducted a survey which
examined the issue from the employer's perspective. Its goals were to examine how many
immigrants had been hired and under what conditions; to see whether the various
arrangements and incentives for hiring immigrants actually meet employers' needs; to
determine the employers' opinions and attitudes about immigrant employees from the former
Soviet Union; and to find out what employers do to ease the immigrants' absorption into
employment.

The survey population comprised 93 places of employment that employed immigrants from
the former Soviet Union. A total of 7,700 immigrants were employed by these places during
1991.1992. The survey population did not represent all employers, or all employed
immigrants. Nevertheless, the geographic distribution and variety of places represented 
including factories, construction companies, hospitals, schools and universities, retail chains,
nursing care services, and hotels  facilitated the identification of trends and issues in the
employment of immigrants.

In all the places of employment, the personnel director and the director of one department
were interviewed. In hospitals, interviews were also conducted with the physician in charge
of recruiting immigrant physicians and the nurse in charge of recruiting immigrant nurses.

The findings of the survey indicate that close to half (4496) of the places of employment
hired up to 25 Soviet immigrants each. As expected, large places of employment nireci
larger numbers of immigrants. In half of the places the immigrants represented 5O9S or more
of the total number of new employees hired duirng the years covered by the survey. This
was particularly evident in (lowtech) factories, hotels, universities, and research institutes.

The most common circumstances under which immigrants were hired were expansion of the
place of employment and regular staff turnover. In about 4096 of the places of employment
there was a policy of either reserving positions for immigrants or favoring them in hiirng.
In the remaining places, there was no preferential hiring of immigrants or veteran Israelis.

According to the reports of the personnel directors, in 8096 of the places of employment an
immigrant's gross salary was identical to that of a veteran Israeli beginning work. In I6?"
of the places of employment it was lower, for two main reasons: first, sometimes
immigrants' productivity was lower, precluding their receiving bonuses; second, as
immigrants are exempted from paying income tax duirng their first year in Israel, some
employers adjusted their gross salary so that after tax it would equal that of comparable
Israeli employees.

It was also found that in many places of employment, efforts were made to ease immigrant
absorption in vocational and other areas. In about 8096 of the places, immigrants were
paired with veteran employees who taught them their jobs; in about half of them vocational
courses were offered, and in about 4070 of them, Hebrew courses were offered.



Thirtyeight percent of the employers reported being very satisfied with the immigrants they
employed, and 5270 reported being satisfied. About half expected *at the quality of staff
in their organization would improve as a result of their having hired immigrants. Eightyfour
percent of the employers reported intending to continue to employ all or most of the
immigrants they had hired, at least during the coming year.

The following were the most significant of the immigrants' difficulties, as identified by tne
department directors:
* insufficient knowledge of Hebrew (reported by 7296 of the department heads); lack

of knowledge of English, which impeded understanding professional literature (6470);
* unfamiliarity with the professional terminology used in Israel (5990);
* unfamiliairty with machinery and technology, particularly in the area of computers

(55^O);
* lack of suitable professional expeirence, due either to insufficient work experience

, with technologies used in Israel or to overspecialization.

As for performance on the job, 77 70 of the department heads commended the immigrants for
their discipline, hard work, dedication, and motivation; 6270 evaluated favorably their ability
to work in teams or with the public. However, more than half of the employers reported that
lack of initiative, failure to take responsibility, and difficulty coping with unfamiliar
situations characterized the immigrants.

The personnel directors reported encountering difficulties in their contact with government
agencies:
* the main difficulty they encountered in dealing with the Employment Service was 1n

the referral of immigrants unsuited to the job offered;
* in contact with the Ministry of Labor and Social Affairs, difficulties ^ose mainly

during the process of approval of requests for assistance;
* in contacts with the Ministry of Health, personnel directors in hospitals encountered

problems of "red tape" and delays in authoirzing the professional status of an
immigrant;

* in contacts with the Ministry of Absorption difficulties arose in the area of funding,
particularly surrounding failure to transfer funds on time.

The survey also examined the extent to which employers were aware of vairous beneflts and
incentives available to them. It was found that the incentives with which they were most
familiar were subsidies of salaries for teachers, physicians, and scientists. At least twothirds
of the employers who were aware of the existing incentives took advantage of them

; By presenting the situation from the employers' perspective, this survey contributes 10
completing the picture presented by immigrants regarding their absorption. The employers'
appraisal of the immigrants' difficulties at work will facilitate identification of *e areas in
which immigrants need updated knowledge and additional training. The survey also provides
information that will help determine the extent to which the various incentives and beneflts
meet the needs of employers.



The following are among the conclusions that may be drawn from the survey:

1. Employers5 awareness of the arrangements and incentives for hiring immigrants is
partial at best. Bureaucratic "red tape" makes it difficult to take advantage of these
arrangements and incentives.

2. Employers see inservice training as being preferable to external vocational training
courses, mainly because the former enables the immigrants to acquire the knowledge
and skills they need to perform their specific jobs, thereby reducing the time it takes
them to become integrated into their places of employment.
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