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תקציר
המבוגרים העולים נאלצים העולים, כל נחלת שהינן בעיות עם להתמודדות בנוסף

יש קרובות לעתים תעסוקה. מציאת של מיוחדות בעיות עם להתמודד והקשישים
המבוגרים, העולים של והנפשית הגופנית בריאותם לגבי קדומות דעות למעסיקים

לסביבה עצמם את להתאים יכולתם כישוריהם, התיישנות בשפות, שליטתם מידת
לקבל המעסיקים של נכונותם על לרעה משפיעות אלה ודעות שלהם, הייצור וכושר

השקעת של בכדאיות ספק מטילים המעסיקים בנוסף, לעבודה. מבוגרים עולים
לממן שייאלצו חוששים גם והם מבוגרים עובדים של ובהשתלטות בהכשרה משאבים
המבוגרים העולים על יותר עוד שמקשה דבר פרישה, וגמלאות בריאות שירותי

עולים שאינם קשישים שעובדים קרובות לעתים קורה אכן, תעסוקה. למצוא
מסוג וחששות דעות בגלל מוקדמת, פרישה לפרוש לחץ עליהם שמופעל או מפוטרים,

זה.

בעולם, אחרים כמקומות מהגרים ובקליטת בישראל עלייה בקליטת שעסקו במחקרים
נתונים אולם, הקליטה. בתהליך הגיל של לחשיבותו מספקת שימתלב הופנתה לא

העשורים שני שבמשך כך, על מצביעים כישראל שנערכו ומסקרים ממיפקדים
והם העבודה, בכוח גבוהות השתתפות רמות המבוגרים העולים בקרב היו האחרונים,
המוגבלת הצלחתם למרות זאת  תעסוקתם לגבי יחסית גבוהה רצון שביעות הביעו

במוביליות העולים רוב התנסו אלה, להשגים במקביל העברית. השפה בלימוד
בחו"ל. עבודתם למקום בהשוואה בישראל, מטה כלפי מקצועית

לישראל שהגיעו המבוגרים העולים של המקצועית וההתפלגות הכישורים ההכשרה,
הזדמנויות ואף מיוחדים אתגרים כישראל והחברה המשק בפני מעמידים לאחרונה,
החינוך, כתחומי מסובסדות, או מוגנות יזומה, תעסוקה של תכניות מיוחדות.
ישובים במספר דיים מפותחים שאינם תחומים  הקהילה או התרבות, הבריאות,

בקליטת לסייע ובמקביל השירותים את ולהעמיק להרחיב יכולות  בארץ ושכונות
אלה מעין תעסוקה הזדמנויות הספקת מכך, יתרה העבודה. בכוח מבוגרים עולים
ותסייע חברתי במעמד בהכנסה, הכרוכות יותר רחבות בעיות של לפיתרונן תתרום

בישראל. בחיים המבוגרים העולים של להשתלכותם

תודה דברי

קודמות טיוטות על החשובות ההערות ועבור העידוד עבור חביב גיק לפרופ* תודה
זו. עבודה של



בתעסוקה* מבוגרים עולים בקליטת סוגיות
מטיס" יהודה

מבוא ו.
שאלה איננה בתעסוקה יחסית המבוגרים העולים של שקליטתם מלמד, השנים נסיון
להכנסה ובזכאותם אלה עולים של הכללי במצבם גם הכרוכה סוגיה אם כי בלבד, כלכלית
בקהילה במשפחה, ההשתתפות דפוסי על גם משפיעה התעסוקה ורווחה. בריאות ולשירותי

זקנה. לעת יותר, מאוחר מפתחים שהם ובחברה

תביא וקשישים, הביניים גילאי בני גם והכוללת אלה, בימים המתחדשת הגדולה העליה
המגמה רקע על קורה הדבר מבוגרים. אנשים של רב למספר תעסוקה למצוא לצורך
התעסוקה צמצום של בכיוון דווקא בישראל, גם ולאחרונה המערבי, בעולם הרווחת
Sicron 1986;) בפרט גברים של בשכר העבודה חיי וקיצור בכלל כוחהאדם ועלויות
זו מגמה ומתועדת מתוארת בישראל, .(Habib Sc Matras 1987; Matras 1989, 1990
סקרי נתוני פי על .(1990 (למ''ס לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של כוחהאדם בסקרי
בקבוצות יהודים גברים של בכוחהאדם ההשתתפות שיעורי היו 1988 שנת של כוחהאדם
ניכרת ירידה משקפים אלה שיעורים בהתאמה. ו240/0 7470  ו+65 6455 הגילים
Matras) בהתאמה וכ440/0 כ910/0 על עמדו אשר השישים, שנות בסוף השיעורים לעומת
באופן בארץ גבוהים 55+ בני בקרב בכוחהאדם ההשתתפות שיעורי זאת, עם .(1990
מקרה ובכל ;(Matras 1990) אמריקה וצפון אירופה בארצות לרמתם בהשוואה ניכר
העבודה כשוק לתעסוקה אבסולוטי מכשול מהווה המתקדם הגיל שאין כך על מצביעים

.(8 מס' לוח שם, (למ"ס, הישראלי

של העלייה בגל הגיעו אשר העולים של התעסוקתית הקליטה לגבי נתונים עדיין אין
המעבר של ראשוניים בשלבים עדיין נמצאים מהם שרבים גם מה האחרונים, החודשים
בשנת לכ230/0 הגיע ה+50 בני העולים אחוז הסבה. בקורסי ו/או באולפנים ולומדים
בגילים הם כמחציתם כאשר ,1990 שנת של הראשונים החודשים בעשרת ולכ250/0 1989
הקשיים על לעמוד כדי העבר, נסיון של בניתוח להעזר מאמץ יעשה זה במאמר .65+

בישראל. בתעסוקה המבוגרים העולים בקליטת וההזדמנויות

העבודה בכוח והשתתפות תעסוקה .2

ה70 בשנות מבריתהמועצות העלייה גלי בקליטת הרבה הכללית ההצלחה למרות
תעסוקה במציאת בקשיים נתקלו יותר המבוגרים העולים מבין רבים ה80, שנות ובתחילת
מתוך ,(1975) ודותן מרכוס שובל, של מחקר פי על שמצאו. במשרות בהתמדה או בישראל

.1990 בדצמבר, 17 בתים, התשיעי, הארצי הגרונטולוגי לכנס הוגש .
ירושלים. בישראל, וחברה אדם ולהתפתחות לגרונסולוגיה ברוקדייל מכון ..
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מועסקים היו חלקם רק ,1971 בשנת ושנחקרו ומעלה, 55 בגיל שעלו בריתהמועצות עולי
שרצו דווחו כמחציתם מלאה, במשרה מועסקים שאינם אלה בקרב ואילו מלאה; במשרה

ויותר. שלמה שנה במשך רבים במקרים מלאה תעסוקה ושחיפשו מלאה בתעסוקה

מפקד מתוך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על בוצעו אשר מיוחדים ניתוחים אולם,
עולי של וכלכליים חברתיים פרטים מתארים ואשר ,1983 שנת של האוכלוסייה

אחרת. מגמה על מצביעים 197083 בשנים בריתהמועצות

הגברים לסן"כל בהשוואה העולים, בקרב גבוה היה (1983) המפקד במועד המועסקים אחוז
בגילים שהגיעו העולים בקרב גם גבוהים המועסקים אחוזי המקבילים. בגילים היהודים
השתתפות את לבחון במיוחד מענין יותר. מבוגר בגיל שהגיעו העולים בקרב וגם הצעירים
יותר נמוך המועסקים אחוז הכללית שבאוכלוסייה כשם מבוגר. כגיל שהגיעו העולים
בגילים עלו אשר הגברים בקרב המועסקים אחוז העולים. בקרב גם כך ,55 שלאחר בגילים
עם יותר. צעירים לעולים בהשוואה גבוהים, בקרבם האבטלה ושיעורי נמוך, הוא 55+
בני היו ואשר ,197074 בשנים 6455 בגיל עלו אשר הגברים מבין משליש פחות לא זאת,
בשנים שעלו אלה בגילים מהעולים ממחצית יותר מועסקים. היו המפקד, בעת 7774
בגילים העולים מתוך ואילו ;7259 בני אז בהיותם המפקד, בעת מועסקים היו ,197579
לשנישלישים קרוב המפקד, בעת 6755 בני והיו ,198083 בשנים שעלו (6455) אלה
מאד גבוהים המעוסקות שאחוזי נמצא מבוגר בגיל שעלו הנשים בקרב גם מועסקים. היו
עבודה לשוק והמעבר חדשה, לארץ ההגירה כי מוכיחים מהמפקד אלה נתונים .(1 (לוח

חדשות. משרות ולמצוא בתעסוקה להיקלט מהעולים מנעו לא יחסית, מבוגר בגיל חדש

1 לוח

העלייה: תקופת לפי 0155 בגילים מבריתהמועצות שעלו נכרים
1983 כשנת המועסקים אחוז

מועסקים אחוז 1983 בשנת גיל מספר העליה תקופת

32.8 7774 2,490 197470
56.6 7261 753 197775
52.8 6959 1,135 197978
62.2 6755 595 198380

מיוחדים פרסומים סדרת .19831970 בריתהמועצות עולי .1989 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה המקור:
.1 לוח ירושלים, ,846 מס'

העבודה. לשוק העולה שמביא מהכישורים היתר, בין מושפעת, העבודה בכוח ההשתתפות
לעיון כן, אם נפנה, העברית. בשפה ומהידע ההשכלתי מהרקע מושפעים בתורם אלה

העבודה. בשוק ההשתתפות על אלה גורמים של ההשפעה באופן

בהשוואה גבוהה היא 197083 בתקופה בריתהמועצות עולי כלל בקרב ההשכלה רמת
16+ כעלי הינם כ200/0 הגברים בקרב לדוגמה, בארץ. היהודית האוכלוסייה לסךכל
בשנת בארץ 18+ בני היהודים הגברים סךכל בקרב לכ150/0 בהשוואה לימוד, שנות
בהשוואה ניכר, באופן נמוכה 55+ בגילים שעלו אלה של השכלה רמת אולם, .1988
לימוד שנות 16+ בעלי אחוז ,55+ בגילים הגברים העולים (בקרב יותר. הצעירים לעולים
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בשנת ,55+ בגילים היהודים הגברים סה"כ בקרב לכ120/0 בהשוואה וזאת כ130/0, הינו
על דווחו 5418 בגילים ארצה עלו אשר הגברים מבין הגדול הרוב בעוד כמוכן, .(1988
אשר העולים כשלושתרבעי ב1983, המפקד בעת העברית בשפה ולהשתמש לדבר יכולת
משתמשים ואינם עברית מדברים אינם עדיין כי דווחו ביותר המבוגרים בגילים ארצה עלו

זו. בשפה

"מה לשאלה: התשובה פי על במפקד נעשתה העברית בשפה והשימוש הידע מידת קביעת
על (או העברית השפה על להצביע ניתן כאשר יומיום?" מדבר שאתה השפות או השפה
בתשובה אשר העולים שניה. כשפה או עיקרית, או יחידה כשפה כלשהי) אחרת שפה
שניה, כשפה לא וגם ראשונה, או יחידה כשפה העברית השפה את ציינו לא לשאלה
הצלחתם .(3 לוח ,1989 (למ''ס המפקד בסיווגי עברית" מדברים "אינם בקטיגוריה נכללים
והיא מפתיעה, בשפה המגבלות למרות בארץ בתעסוקה להיקלט המבוגרים העולים של

מיוחד. ומחקר עיון מבקשת כשלעצמה

ומשלוחייד משק ענפי .3

המשק ענפי לפי התפלגותם הינו המבוגרים העולים של התעסוקה שאלת של נוסף היבט
במיוחד, ובריתהמועצות אירופה, מזרח ארצות עולי שבקרב ידוע, משלוחיהיד. ולפי
ובמקצועות והאקדמיים המדעיים במקצועות בחו''ל מועסקים והיו הוכשרו, ניכר חלק

.(1 לוח ,1989 (למ"ס 1983 מפקד בנתוני אישור מקבל אשר דבר אחרים, חופשיים

האקדמאיים, המדעיים, במשלחיהיד בריתהמועצות עולי של הריכוז בולט בארץ גם
מרוכזים בארץ, מועסקים אשר יותר המבוגרים העולים אולם, החופשיים. ובמקצועות
כגון במשלחייד מועסקים יחסי, באופן יותר, גבוהים אחוזים ואילו אלה במשלחייד פחות

ומנהל. אדמיניסטרציה, פקידות,

התעשייה בענפי בריתהמועצות עולי מרוכזים היהודי, כוחהאדם לסךכל בהשוואה
ניכרת המבוגרים העולים בקרב המבוגרים. בגילים העולים בקרב ובמיוחד והחרושת,
העסקיים והשירותים האיישים, השירותים הסחר, בענפי לתעסוקה יותר חזקה נטייה

יותר. צעיר בגיל שהגיעו לעולים בהשוואה והפיננסיים,

מאוד. נמוכים העצמאיים אחוזי הגילים בכל

העולים בקרב מקצוע ושינוי מוביליות .4

החדש. העבודה בשוק להיקלט מנת על במשלחיד שינויים לחייב עשוי ההגירה תהליך
מצא מבוגרים עולים בקרב בתעסוקה עסק ואשר ה60, בשנות שנערך חלוצי במחקר
בלבד כמחצית בארץ, תעסוקה ומצאו 50+ בגילים עלו אשר הגברים שבקרב (1970) אבנר
שינוי עברו רובם השאר, מבין בחו"ל. שהועסקו כפי משלחיד סוג באותו לעבוד המשיכו
השכלה רמת בעלי העובדים ובמיוחד מטה, כלפי מוביליות כלומר, מקצועי, סטטוס ואובדן
שהיכולת סבר אבנר האישיים. ובשירותים בחקלאות התעסוקה בכיוון יחסית, נמוכה
זאת עם יחד העליה: לאחר תעסוקה מציאת בסיכויי חשוב גורם הינה משלחייד להחליף
תרמו בה שכרוך הסטטוס ואובדן מטה כלפי מקצועית במוביליות שההתנסות אבנר, שיער
תעסוקה שמצאו לאחר גם בשכר מהעבודה לפרוש החליטו רבים מבוגרים שעולים לכך
מצא, העולים, בקרב המקצועית המוביליות את חקר אשר ,(1979) סבטלו גם בארץ.
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שונים משלחייד בסוגי לארץ, העלייה לאחר שנים שלוש מועסקים, היו למחצית שקרוב
גבוהים היו יותר המבוגרים העולים בקרב המעבר שיעורי ואילו בחו"ל. תעסוקתם לעומת

הצעירים. לעומת ניכר באופן

מתארים אשר 1983 משנת האוכלוסייה מפקד מנתוני חיזוק מקבלת האלה הדפוסים תמונת
היו אשר הגברים העולים מתוך .19781983 בתקופה העולים של המוביליות דפוסי את
את שינו כ"597 המפקד, שנת ב1983, בארץ מועסקים וגם ,1978 בשנת בחו"ל מועסקים
לסיווג בהתייחס 1983 האוכלוסין מפקד בנתוני נקבע, משלחיד" "שינוי משלחידם.
בתוך ראשיות קבוצות אחת), ספרה של (סיווג עיקריות בקבוצות משלחיהיד של המקובל
עיקרית קבוצה כל בתוך משניות וקבוצות ספרות), שתי של (סיווג עיקרית קבוצה כל
ביוני, שלהם ממשלחהיד שונה ב1983 שלהם שמשלחהיד מי ספרות). שלוש של (סיווג
משלחיד" "שינוי כמקרי המפקד בנתוני נרשמו הסיווג רמות משלוש באחת לפחות ,1978

.(24 עמ' 1989ב, (למ"ס
כן יותר, גבוהה היתה בחו"ל המקצועית שהרמה וככל יותר, גבוהה ההשכלה שרמת ככל
תעסוקה למצוא סיכויים עלו וכן משלחייד, לשנות נאלצו העולים שבה המידה פחתה
העולים בקרב יותר שכיח היה המקצועי המעבר בחו"ל. שהועסקו כפי משלחיהיד באותם
בני הגברים בקרב לדוגמה, יותר. הצעירים בקרב שכיח ופחות יותר והמבוגרים הקשישים
שינו וכ510/0 ב1978, בחו"ל עבדו שבו מזה אחר במשלחיד עבדו כ620/0 6455
חופשיים מקצועות "קבוצת (כגון עיקרי משלחיד מקבוצת עברו כלומר, עיקרי, משלחיד
קבוצת אל בתעשייה), מקצועיים עובדים קבוצת או פקידות, עובדי קבוצת או וטכניים,
בני העולים הגברים מבין כ520/0, יותר, קטן אחוז לעומתם, לגמרי. אחר עיקרי משלחיד
שינו מהם בלבד ו380/0 אחר; במשלחיד עבדו שהם עלכך 1988 בשנת דיווחו 4435

.(2 לוח (ראה 1978 בשנת בחו"ל תעסוקתם לעומת עיקרי, משלחיד

2 לוח
וגיל: מין לפי ב1983 בישראל ועבדו 19831978 השנים כין שעלו ומעלה, 25 בני יהודים

כארץ משלחיד ששינו אחוז

נשים גברים המינים שני

שינו עבדו שינו עבדו שינו עבדו גיל
משלחיד במשלחיד משלחיד במשלחיד משלחיד במשלחיד
עיקרי אחר עיקרי אחר עיקרי אחר

41.8 55.5 45.2 58.8 43.8 57.5 סה"כ

40.1 55.2 48.4 62.1 44.6 58.9 3425
40.1 53.1 38.3 51.6 39.0 52.2 4435
45.4 58.6 43.6 60.3 44.3 59.6 5445
48.4 58.5 51.4 62.1 50.4 60.9 6455
50.0 66.7 58.6 67.2 58.8 67.2 65+

מפקד פרסומי המדגמית. מתפקידי: נתונים בתעסוקה, ניידות 1989ב. לסטטיסטיקה המרכזי הלשכה מקור:
.18 לוח ירושלים, .1983 והדיור, האוכלוסין
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השינוי הוא המבוגרים בגילים בפרט העלייה, בעקבות החלים השינויים של נוסף היבט
בגילים עלו אשר המועסקים בקרב .(10 לוח ,1986 (למ"ס התעסוקה בהיקף האפשרי
יותר. הצעירים לעולים בהשוואה גבוה חלקית בעבודה המועסקים אחוז יחסית, מבוגרים
בקרב המקביל האחוז על עולה בעבודתם שביעותהרצון על המצביעים המבוגרים אחוז

הצעירים.

3 לוח
30.9.901.1.90 בתקופה ,6519 בריתהמועצות, עולי

בחו"ל מקצועית וקבוצה גיל מין, לפי

65+ 6445 4435 3425 2419 סה"כ מקצועית וקבוצה מין

גברים
964 7,614 9,418 8,183 2,863 28,542 סה"כ
362 521 40 125 1,227 2,295 בחו"ל מועסקים לא
102 7,093 9,378 8,050 1,636 26,267 בחו"ל מועסקים סה"כ

(באהוזים): מקצועית לבוצה
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 םה"כ
37.2 44.9 43.8 45.0 13.8 44.0 אקדמיים מדעיים,
27.4 24.5 27.5 28.3 46.2 281 אחרים חופשיים מקצועות
3.0 1.2 0.8 0.6 0.6 0.8 פקידים מינהלנים, מנהלים,
5.0 3.8 2.8 3.3 6.1 3.4 חקלאות שירותים, מסחר,

מקצועיים, כפים עובדי
19.6 21.8 18.7 20.8 30.3 21.0 למחצה מקצועיים
7.8 3.8 2.4 2.0 3.6 2.7 מקצועיים בלתי כפיים עובדי

נשים
6,822 9,405 9,220 3,432 28,879 סה"כ
687 126 196 1,120 2,129 בחו"ל מועסקות לא

6,135 2,279 9,024 2,312 26,750 בחו"ל מועסקות סה"כ

(באחוזים): מקצועית קבוצה
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
41.2 42.6 40.7 17.9 39.4 אקדמיים מדעיים,
35.8 39.9 39.2 54.1 39.9 אחרים חופשיים מקצועות
91 65 66 2י 2ל פקידים מינהלנים, מנהלים,
7.3 7.4 9.1 13.8 8.5 חקלאות שירותים, מסחר,

מקצועיים, כפיים עובדי
4.1 2.3 3.5 5.8 3.5 למחצה מקצועיים
2.5 x■2 0.9 12 !4 מקצועיים בלתי כפיים עובדי

היהודית. הסוכנות הקליטה משרד של נתונים מאגר המקור:
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מבריתהמועצות החדשים העולים של ומשלחיהיד בכוחהאדם ההשתתפות .5

הקיים המידע לסקירת עכשיו נפנה קודמות. בתקופות שהגיעו לעולים התייחסנו כה עד
בכוח השתתפו 1990 בשנת בריתהמועצות עולי הנוכחי. העלייה בגל שהגיעו אלה לגבי
האקדמיים המדעיים, במקצועות ריכוזם מפתיע יותר ועוד מפתיעה: במידה בחו"ל העבודה

כי: מראים לארץ בואם בשעת העולים רישום על המבוססים נתונים .(3 (לוח והחופשיים

בגילים ,1990 ינוארספטמבר בחודשים מבריתהמועצות זכרים עולים כ28,500 מתוך א.
מדעיים, במקצועות 687>< מהם בבריתהמועצות, מועסקים היו כ920/0 ,6519
בעבודות מועסקים היו כ210/0 אחרים. טכניים או חופשיים מקצועות או אקדמיים,
הבינוי, התעשייה, בענפי מקצועייםלמחצה, או מקצועיים כעובדים כפיים,

והשירותים.

בבריתהמועצות, מועסקות היו כ0/"93 תקופה, באותה עולות נשים כ29,000 מתוך ב.
וטכניים חופשיים ומקצועות אקדמיים, מדעיים, במקצועות מ790/0(!) פחות לא מהן
ניכר מספר אולם כפיים בעבודות בעבר הועסקו הנשים מבין מאוד מעטות אחרים.
וקוסמטיקאיות). ספריות (בעיקר אישיים בשירותים או במסחר, בפקידות, בחו"ל עבדו

מדעיים משלחייד על דיווחו אשר (2419) הצעירים בגילים יחסית מעטים מלבד ג.
יש אלה), למקצועות להיכנס ועתידים בלימודים עדיין מהם חלק (כאשר ואקדמיים
כמה עד גיל, לפי המקצועי בהרכב הקודמים, העלייה גלי לעומת דיפרנציאציה פחות

.(1986 למ''ס לדוגמה, (ראה, הגילים קבוצות לפי מהחלוקה ללמוד שניתן

סיכום דברי .6

העולים ומנתוני הקודמים, העלייה בגלי המבוגרים העולים של הקליטה מנתוני ברור
בקרב הן לתעסוקה, מאוד גבוהים ומחוייבות עניין שקיימים כעת, המגיעים המבוגרים
לפני הן בכוחהעבודה הגבוהים ההשתתפות שיעורי לכך וראיה הנשים, בקרב והן הגברים
ועל והכשרה השכלה של ביותר גבוהות רמות על מתבססים אלה בארץ. והן ארצה העלייה
על מצביעות אלה עובדות ומשלחייד. מקצועות ולשנות הסבות לעבור רבה נכונות
יחסית, המבוגרים בגילים לעולים גם התעסוקה, אפשרות על ואף התעסוקה, חשיבות

בעבר. התנסו בהם מאלה שונים עבודה שוק ותנאי השפה קשיי למרות

עולי של יחסית והמוצלחת החלקה התעסוקתית הקליטה בעידן בעבר, שגם ברור
במצב ביותר המבוגרים העולים היו ה80, שנות ותחילת ה70 בשנות בריתהמועצות
ומסוגלים מבקשים אשר הקשישים ושל יותר המבוגרים העולים של מצבם כיום, נחות.
האבטלה שיעורי עקב וזאת בעייתי, יותר עוד להיות עשוי המאורגן במשק לעבוד
עולים מצד הן ומשרה משרה כל על התחרות צפוייה העלייה. ממדי עצם ובגלל הגבוהים,
מצד והן  מעסיקים בעיני יותר אטרקטיביים נתונים ובעלי יותר צעירים אחרים חדשים
הישראלי, העבודה בשוק וניסיון היכרות ובעלי עברית דוברי לרוב ותיקים, תושבים
באמצעות בכוחהאדם והצמצומים במשק ההתייעלות צורכי רקע על חלים אלה כל כאשר

מוקדמת. או מאולצת פרישה

בעתיד ביותר המבוגרים העולים מהעסקת ניכר שחלק להניח יש העבר, נסיון סמך על
למשלחייד בחו"ל עבדו בהם ממשלחיהיד ומעברים הסבות כדי תוך יתרחש הקרוב
ותעסוקה למשלחייד יותר הצעירים העובדים מעברי של כבמקרה ושלא בארץ, אחרים
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יהיו יותר המבוגרים והעובדות העובדים שמעברי לוודאי קרוב והייצור, התעשייה בענפי
שירותי יקימו והציבוריים הממשלתיים שהגופים הראוי מן והמסחר. השירותים בכיווני
העובדים על ולהקל אלה והסבות מעברים לעודד כדי בהם יהיה אשר ותיווך עזרה מידע,

מעסיקיהם. על וגם

כוח מהווים כיום, מאורגן שהוא כפי העבודה בשוק בקלות נקלטים אינם אשר עולים גם
וגם עצמם את לפרנס גם ונכונות יכולת ובעל עשיר ניסיון בעל פוטנציאלי, וייצור עבודה
וגם חיוני עניין ולמדינה לחברה שיש יתכן כן, על ולחברה. למשק ניכרת תרומה להביא
לעובדים אפילו הציבורי, במגזר בעיקר אולי או כולל תעסוקה, ליצור כלכלית כדאיות

ביותר. המבוגרים העולים

אשר, הסביבה, ואיכות ותרבות חינוך בריאות, קהיליה, שירותי כולל יזומה, לתעסוקה
תרומה, תהיה טהורים", שוק ב"תנאי כלכלי מעמד ומחזיקים נוצרים היו לא לכאורה,
אותם בכל למיניהם. הכנסה הבטחת ולסידורי לתמיכות כתחליף לתפקידם מעבר שהיא
גם לכך ובדומה מפותחים, ובלתי דלים כיום הקהילתיים השירותים בהם הישובים
את ולהעמיק להרחיב ההזדמנות והן הצורך הן קיימים הגדולות, בערים מסוימות בשכונות
הסבת וכן תוכניות שהכנת ברור זה. "חדש" כוחאדם מאגר בעזרת הקהילה שירותי
יש כדאיים. שיהיו מאוד יתכן אבל ומשאבים, זמן ידרשו והכשרתם עצמם העובדים
לדוגמאות בהקשר שזכור למה מעבר הרבה כאלה תכניות של הפוטנציאל את לראות
התכניות, מההצעות, ללמוד רצוי וה60. ה50 בשנות בישראל היזומה התעסוקה
של שונים סוגים הכנת .(Matras 1989, 1990b) דומות בתכניות בעולם ומההתנסות
מאוד מפותחים שונים, משק ובענפי שונות עובדים שכבות לגבי וביצועם יזומה תעסוקה

מהם. ללמוד מקום ויש בעולם
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ביבליוגרפיה

,868 מס' מיוחדים פרסומים סדרת .1!(88 כוחאדם סקרי .1990 לסטטיסטיקה). המרכזית (הלשכה למ"ס
* ירושלים.

מיוחדים פרסומים סדרת .1!m:t1970 המועצות ברית עולי .1989 לסטטיסטיקה). המרכזית (הלשכה למ"ס
ירושלים. ,846 מס'

פרסומי המדגמית. מהפקידה נתונים בתעסוקה, ניידות 1989ב. לסטטיסטיקה). המרכזית (הלשכה למ"ס
ירושלים. ,23 מס' 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

השנים שלוש  השבעים שנות עולי עולים, קליטת סקר .1986 לסטטיסטיקה). המרכזית (הלשכה למ"ס
,771 מס' מיוחדים פרסומים סדרת תשל"טתש"ם. ועולי תשל''נתשל"ה עולי בישראל, הראשונות

ירושלים.
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ABSTRACT

In addition to confronting the problems faced by all immigrants,
middleaged and older immigrants face special problems in finding
employment. Presumptions about older immigrants' physical and
psychological health, their language proficiency, the
obsolescence of their skills, and their potential adaptability
and productivity often prejudice employers against hiring them.
In addition, employers' doubts about the value of investing
resources in training or retraining older workers, as well as
their concerns about having to finance health care and retirement
benefits, compound older immigrants' difficulty in finding
employment. Indeed, nonimmigrant older workers are often
dismissed or pressured into early retirement because of such
beliefs and concerns.

Studies of immigrant absorption in Israel and elsewhere have paid
insufficient attention to the significance of age in the
absorption process. However, data from censuses and surveys
conducted in Israel indicate that during the past two decades,
older immigrants have had high levels of labor force
participation, and have expressed relatively high levels ofsatisfaction with their employment  despite their comparatively
limited success in acquiring Hebrew language skills. These
attainments have been accompanied by (downward) occupational
mobility in Israel, as compared with their last place of
employment abroad.
The previous training, skills, and occupational distribution of
the older immigrants who have arrived in Israel most recently
present the local economy and society with special challenges and
opportunities. Programs of publicly initiated, protected or
subsidized employment in educational, health, cultural, or
recreational services  areas that are underdeveloped in some
parts of Israel  could equalize services while helping absorb
older immigrants into the labor force. Moreover, the provision
of such employment opportunities would contribute to solving
broader problems of income, social status, and integration for
older immigrants to Israel.
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