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תודה דברי

המחקר, את ומימנו שיזמו אפעל וליהודה גולדברג לאלן  ישראל גיוינט לצוות מודים המחברים .

שוטף. משוב ומתן המחקר כלי בנית מטרותיו, מגיבוש החל שלביו, בכל בו מעורבים והיו

ובסיוע בייעוץ אותנו שליוו זרה, וממויה אדמסו אללי מתן, יונה בוגן, לשרה אייז, למוטי תודה
הדרך. כל לאורך

המחקר. לעריכת הדרושים בנתונים להשתמש לנו שאפשר על הסטודנטים למינהל תודה :
זו

מינהל והרווחה, העבודה במשרד מקצועית להכשרה האגף  המשרדים לנציגי גס תודה י

לנו שסיפקו היהודית והסוכנות והתרבות, החינוך משרד עלייה, לקליטת המשרד הסטודנטים, ,

הראשוניים. הנתונים על חשוב משוב

שנסיונס בןציוןרבי ולרב לצפפהאייצק, אריאלי, אריאל לדייר רוזן, לד"רחייס גס תודה חבים אנו
רב. לעזר לנו היו האוכלוסייה את והיכרותם

זו. עבודה של השונות הגירסאות לקריאת מזמנו שהקדיש על תמיר ליוסי תודה

המחקר. שלבי כל לאורך אותנו והנחה שליווה על חביב לגיק מיוחדת תודה ולבסוף
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תקציר
על מידע לראשונה מציג ישראל, גיויכט בסיוע ברוקדייל גיויכטמכון עלידי נערך אשר ארצי, סקר
צעירים מבוגרים כ2,800 כוללת הסקר אוכלוסיית מאתיופיה. צעירים עולים של קליטתם טיב
כיום.1 3522 בני הם (92>70) כולם כמעט .(19851984 השנים (בין משה" "מבצע ב לארץ שעלו
באים ממנו המיוחד ברקע הכרה מתוך הצעירים, של המקצועית בהכשרתם הושקעו רבים משאבים
של רחב בטווח להקלט, ביותר הטובים הסיכויים בעלי הם אלו צעירים שעולים וההנחה העולים

מקצועיות. עבודות

(3996) ניכר וחלק הגברים של (8596) המכריע הרוב בקורסים, למדו מהעולים אחוזים ושניים שישים
מהנשים.

יוניאוגוסט בחודשים שבוצע הסקר, מייצג. שכבתי במדגם עולים 670 רואיינו זו אוכלוסייה מתוך
בתחום ובפרט שונים, חיים בתחומי אלו צעירים עולים של הישגיהם ואת קשייהם את בחן ,1992
העולים להשתלבות מקצועית להכשרה שונות תכניות תרומת על הסקר עומד היתר בין התעסוקה.
בתחומי בעיקר הסקר, מן העולים נבחרים ממצאים יוצגו זה בדו"חבינייס ובחברה. בעבודה

והתעסוקה. המקצועית ההכשרה

במשק להשתלב העולים של והצורך במשק, הקשה האבטלה מצב למרות כי עולה, הממצאים מתוך
משרתים בעבודה, נקלטו (י£839) הגברים רוב מוצאם. בארץ הקיים מזה רבה במידה השונה מודרני
ושיעור מהגברים (6896) משנישלישיס למעלה שונות. והכשרה חינוך במסגרות שוהים או בצבא,

עובדים. (י*419) מהנשים ניכר

העבודה לסוג גס רבה חשיבות יש בתעסוקה. לקליטה בדרך ראשון צעד רק הינה עבודה מציאת
מהנשים (4596) וכמחצית מהגברים (78¥0) שלושהרבעים המועסקים, מתוך העולה. נקלט בה
בתעשייה מקצועיים כעובדים בעיקר עובדים הגברים מקצועיות: עבודות של רחב במגוון עובדים
לגננות. ועוזרות שיניים סייעות כאחיות, בעיקר  והנשים גבוהה, ברמה שירותים וכעובדי ובבנייה,

הינה ההכשרה בעבודה. העולים לקליטת המקצועית ההכשרה של תרומתה על אור שופך הסקר
קורסים בוגרות בקרב העובדות שיעור כך, לעבודה. נשים של ליציאתו משמעותי באופן מדרבן גורם
בהתאמה. ,2996 לעומת 5796 הכשרה עברו שלא נשים בקרב משיעורן כפול הוא להכשרהמקצועית
השכלתי רקע בעלי עולים של והן נשים של הן מקצועיות, בעבודות לקליטתם תורמת ההכשרה
מקצועיות בעבודות עובדות מקצועית להכשרה קורסים בוגרות מהנשים אחוזים שישים נמוך.
שיעור נמוכה, השכלה בעלי העולים בין מקצועית. הכשרה בוגרות שאינן הנשים מבין 2796 לעומת
שלא אלה בקרב מהשיעור שלושה פי כמעט הוא הכשרה בוגרי בקרב מקצועיות בעבודות העובדים

בהתאמה. ,25^0 לעומת £709  מקצועית בהכשרה למדו

עלידי זו אוכלוסייה בקרב המפקד עריכת בעת 3016 בני היו במדגם הכלולים העולים 1
.1985/6 בשנת הגיוינט



הקשיים כי נראה התעסוקתי. מצבם שמתקדם כפי מתקדם אינו העולים של הכלכלי מצבם
מבוטל לא מאחוז לעבודה, היוצאות נשים של יחסית נמוך משיעור השאר, בין נובעים, הכלכליים

העבודה. בשוק העולים של יחסית קצר ומוותק מקצועיות, לא בעבודות המועסקים עולים של

הוותיקים הישראלים שיחס חשים (889??) ומרביתם בארץ, מקליטתם מרוצים (£789<) העולים רוב
אין בארץ. מעורים הס כך גם כי ונראה התקשורת לאמצעי חשופים העולים בנוסף, טוב. אליהם
עלידי הישראלית החברה נורמות להכרת תרם (9096) הגברים רוב של הצבאי השירות כי ספק

העולה.

העולים, של והחברתית התעסוקתית בהשתלבות הישגים מספר על מחד, מצביעים, הסקר ממצאי
הדעת את לתת יש מיוחדת. לב תשומת הדורשים וקבוצות תחומים מספר קיימים כי נראה ומאידך,
לפתח יש השאר בין הבסיסיים. צרכיו את לכסות יוכל בה ברמה להשתכר העולה יכולת לחיזוק
את ולחזק הנשים בקרב המקצועית ההכשרה את להגביר העבודה, מקום בתוך קידום מסלולי
בעבודות ולהשתלב העבודה בשוק להקלט סיכוייהן את לתגבר מנת על זאת, בעברית. שליטתן

המשפחות. של הכלכלי לביסוסן גס לתרום ובכך מקצועיות,



רקע מאפייני .1

כ2,800 של אוכלוסייה המייצגים ,(3522 בגילאי (רובם צעירים מבוגרים כ670 נחקרו כאמור,
נשים. ומחציתם גברים מחציתם משה", לארץב"מבצע שהגיעו מאתיופיה, צעירים עולים

מהגברים. ו2396 מהנשים 53*70  פורמלית השכלה כל ללא לארץ הגיעו מהעולים משליש למעלה
עסקו מרביתם מהנשים. ו2196 מהגברים 6396  באתיופיה עבדו מהם אחוזים ושניים ארבעים

בחקלאות.

רווקים 2896 מהנשים), ו6996 מהגברים 5296) זוגם בני עם וגרים נשואים מהעולים אחוזים שישים
אחדעשר מהעוליםאלמנים. אחד ואחוז פרודים, או גרושים 1196 מהנשים), ו1496 מהגברים 4296)

מהגברים). ו496 מהנשים 1796) חדהוריות משפחה בראש עומדים מהעולים אחוזים

.24 גיל עד גברים בעיקר כיוס, המשרתים 1196 כולל  בצבא שירתו מהגברים אחוזים תשעים

מקצועית להכשרה בקורסים לימודים .2

לאחר הכשרהמקצועית בלימודי השתלבו רובם לכן דל. השכלתי מטען עם לארץ הגיעו העולים רוב
אחרים. עלתיכוניים בלימודים השתלבו מעטים ורק באולפן, לימודיהם סיום 1

לארץ העליה בזמן והשכלה גיל מיו. לפי משצועית בהכשרה השתתפות 21

(3996) ניכר וחלק הגברים של (8596) המכריע הרוב  בקורסים למדו אחוזיםמהעולים ושניים שישים
.2419 בני צעירים בקרב במיוחד גבוה מקצועית להכשרה בקורסים ההשתתפות שיעור מהנשים.
יותר המבוגרים מבין 5896 לעומת בהכשרהמקצועית השתתפו הצעירים מבין (7696) כשלושהרבעים

.(1 לוח (ראה 3925 בני

(באחוזים) וגיל מין לפי מקצועית להכשרה בקורסים השתתפות לוח.1:

נשים גברים סה"כ
(N =1,391 ) )N=1,403) )N =2,794)

39 85 62 סה"כ
64 88 76 2419 בני
31 84 58 3925 בני

1
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קיימת זו מגמה ההשכלה. רמת עם עולה מקצועית להכשרה בקורסים המשתתפים של שיעורם
השכלה עם לארץ שהגיעו עולים של יותר נמוך שיעור כצפוי, אולם, כאחד. ונשים גברים בקרב

.(2 לוח (ראה אלו בקורסים השתתפו עלתיכונית

לימוד שנות ומספר מין לפי מקצועית להכשרה בקורסים המשתתפים שיעור :2 לוח
(באחוזים). המוצא בארץ

לימוד שנות מספר
1413 129 83 20 סה"כ
(N=20( )N =646))N = 858)(N= 1,236)(N= 2,760)

81 91 76 37 62 סה"כ
79 95 88 74 85 גברים
100 86 55 19 39 נשים

המקצועית ההכשרה יעדי 2.2
הקורסים מאתיופיהבלבד. שיועדולעולים להכשרהמקצועית בקורסים השתתפוהעוליס עלפירוב
והרווחה, העבודה משרד הקליטה, (משרד זו באוכלוסייה המטפלים שונים גופים עלידי תוכננו
אלו לקורסים לה. המיוחדים הצרכים על לענות כדי נוספים), וגופים היהודית הסוכנות הג'וינט,
סיכוייו להגדיל והשני, בעבודה, להיקלט העולה יכולת שיפור האחד, עיקריים. יעדים שני היו

מקצועית. בעבודה להשתלב

מקצועית להכשרה הקורסים מאפייני 2.3
(א) מרכיבים: ארבעה היו אתיופיה לעולי מקצועית להכשרה הקורסים של הלימודים תכניות ברוב
ובמכשירים העבודה בשיטות ידע ללומד להקנות כדי במקצוע, מעשית עבודה (ב) המקצוע; לימודי
של היכולת ושיפור בשפה, השליטה לחיזוק עברית לימודי (ג) עצמה; בעבודה וניסיון ישתמש, בהם

העולה. השכלת להרחבת כלליים לימודים (ד) עבודתו; את לבצע העולה

הקורס משד 2.4
גס מקצוע, ללימודי בנוסף למדו, בהם דושנתיים, קורסים כללו לעולים שאורגנו הקורסים
קורסים בעברית, שלהם הידע ולשיפור העולים של הבסיסית ההשכלה להרחבת כלליים לימודים
כמחצית משנה. פחות ארכה הלימודים תקופת בהם יותר, קצרים אחרים, וקורסים חדשנתיים
העולים מבין דומה(>^45) שיעור משנה), פחות (של קצרים בקורסים השתתפו מהלומדים (4896)

חדשנתייס. בקורסים השתתפו (796) ומעטים דושנתייס, בקורסים השתתפו

2



4

הסורסים סוגי 2.5
מבחינת מזה זה נבדלו הקורסים להכשיר. מיועדים היו אותן היעד לאוכלוסיות הותאמו הקורסים
התרשמות על בנוסף ההשכלה, רמת היה לקורס לקבלה העיקרי הקריטריון כאשר הקבלה, דרישות

מיון. סדנאות המשתתפים עברו מהמקומות בחלק לכך, בנוסף מועמד. מכל אישית

שנות 9 שדרשו קורסים לימוד, שנות כ12 שדרשו יחסית, גבוהה השכלה קורסיםלבעלי התקיימו
לימוד שנות 8 נדרשו בהם קורסים לימוד), שנות 1110 נדרשו הקורסים (ברוב ומעלה לימוד
משמונה פחות של השכלה עם להתקבל היה ניתך אליהם נמוכה, השכלה לבעלי וקורסים לפחות,

.3 לוח ראה השונים בקורסים שנלמדו המקצועות לפירוט לימוד. שנות

לקורס לקבלה הנדרשת ההשכלה לפי מקצועית להכשרה קורסים :3 לוח
של: השכלה לבעלי קורסים

לימוד שנות 12 ומעלה לימוד שנות 9 לפחות לימוד שנות 8 לימוד שנות 8 עד

שיניים סייעות מעשיות אחיות רכב מכונאות תפירה
מוסמכות אחיות חשמלאות בילדים מטפלות מסגרות
חינוכיים עו"ס מטוסים מבנאות דפוס נגרות

חשבונות הנהלת צמ"ה מפעילי פקידות שרברבות
בגרות השלמת גריאטריות מטפלות

צורפות

ובבנייה: בתעשייה מקצועיות לעבודות המכשירים אלו היו הגברים בקרב ביותר הנפוצים הקורסים
ביותר הנפוצים הקורסים הנשים בקרב רכב. וחשמלאות נגרות בניין, מסגרות, רכב, מכונאות
קורסים וכן בילדים, מטפלות גריאטרית, מטפלת מעשית, אחות טיפוליים: למקצועות הכשירו

.(4 לוח (ראה חשבונות והנהלת לתפירה
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r

מין* לפי מקצועית להכשרה בקורסים משתתפים :4 לוח
נשים גברים משתתפים סה"כ הקורס שם

675 1,678 2.353 סה"כ
343 343 רכב מכונאות
202 202 מסגרות

91 41 132 מעשית אחות
129  129 תפירה
66 49 115 חשבונות הנהלת
3 100 103 בניין

97 97 נגרות
96  96 גריאטריות מטפלות ;

92 92 רכב חשמלאות
3 84 87 מכונאות מכניקה,
18 56 74 אלקטרוניקה
69 5 74 בילדים מטפלות
3 65 68 מלאה בגרות

58 58 שרברבות
10 36 46 חשמל הנדסת הנדסאי,
35 10 45 צורפות
38  38 בבתיחוליס כוחעזר

37 37 מכונות טכנאי
35 35 חשמלאות
32 32 מטוסים מבנאות

28 3 31 שיניים סייעות
8 22 30 הנדסאי קדם
25 3 28 פקידות

23 23 דפוס
23 23 נהיגה

13 9 22 תיכנות
3 18 21 חינוכי עו"ס
15  15 סומכת
22 235 257 אחר

פעמיים. נספרו ולכן קורסים בשני השתתפו מהעולים חלק *
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ארבעה היו אתיופיה לעולי מקצועית להכשרה הקורסים של הלימודים תכניות ברוב כאמור,
מספר על כשאלו העולים ולימודיםכלליים. עברית לימודי מעשית, עבודה מקצוע. לימודי מרכיבים:
שאלות בעבודה. קליטה על אלו ללימודים שיש ההשלכות ועל הלימודים, בתהליך הקשורים היבטים
החברתיים והקשרים הלימודים, תקופת את שייחדו קשיים הלימודים, תכנית על שאלות כללו אלו

זו. בתקופה לעולים שהיו

הקורס של שונים ממרכיבים המשתתפים שביעותרצון 26
שהוקדש מהזמן שבעירצוו קצרים, בקורסים המשתתפים ובמיוחד העולים(6670), מרבית ככלל,
העברית לימודי את להרחיב הצורך על עמדו אך המעשית(7290), ולעבודה {6670) המקצוע ללימוד

הקורסים. במסגרת הכללית השכלתם את להרחיב שנועדו הלימודים ואת

(2896) יותר נמוך שיעור עברית. ללימודי שהוקדש מהזמן שבעירצון מהמשתתפים (4896) כמחצית
החדשכתייס. בקורסים שלמדו העולים בקרב קיים אלו ללימודים שהוקדש מהזמן שביעותרצון של
העולים בקרב יותר גבוהה היתה מקצוע וללימודי עברית ללימודי שהוקצה מהזמן שביעותהרצון
שהוקדש מהזמן שבעירצון ומעלה לימוד שנות 10 בעלי כל גבוהה. השכלה רמת עם לארץ שהגיעו
דומה מגמה ופחות. לימוד שנות שלוש של השכלה העוליםבעלי מבין 6270 לעומת המקצוע, ללימודי
4396מבעלי לעומת יותר הגבוהה ההשכלה 7070מבעלי העברית. ללימודי ההתייחסות את מאפיינת

העברית. השפה ללימודי שהוקדש מהזמן שביעותרצון מביעים הנמוכה ההשכלה

האם נשאלו העולים דושנתייס. בקורסים ובעיקר מהקורסים, בחלק רק התקיימו כלליים לימודים
שהוקדש מהזמן שבעירצון היו מהם אחוז כארבעים רק אלו. ללימודים זמן מספיק הוקדש לדעתם

כלליים. ללימודים

הלימודים בזמן הקשיים 2.7

הלימודים שחומר חשו העולים כמחצית לימודיהם. במהלך נתקלו בהם קשיים על נשאלו העולים
בהבנת הקושי לתחושת הביאה השפה שבעיית יתכן השפה. בהבנת קושי היה ולרובם מדי, קשה

בכיתה. הנלמד החומר

העולים רוב בקורס. הלימודים בזמן כספית מבחינה להסתדר קשה היה מהעולים לשלושהרבעיס
הלימודים, בתקופת עבדו ולא אינטנסיבית), לימודים במסגרת (או פנימייתית, במסגרת שהו
העולים כל עלידי צויינה זו בעיה העיקרי. פרנסתם מקור היתה הקליטה ממשרד שקיבלו והתמיכה

ההכשרה. בתקופת נתקלו בה ביותר הקשות הבעיות כאחת
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להיות קשה היה (62*70) ולרובם בלבד. חלקם עם או קרובים משפחה בכי ללא עלו העולים רוב
והקשו בדידות לתחושת הביאו אליהם והגעגועים המשפחה בני העדר לטענתם מהמשפחה. רחוקים

בלימודים. הריכוז את עליהם

תעסוקה .3

משפחתי ומצב מיו גיל. לפי תעסוקה שיעורי 3.1

אינם נוספים ו>£289 עבודה מחפשים אך עובדים אינם 1770 עובדים, 5490 בסקר, העולים מבין
בעבר. עבדו כיוס עובדים אינם אשר מהעולים (3596) כשליש עבודה. מחפשים ואינם עובדים

הגברים מן אחוזים ושמונה ששים הנשים. בקרב מאשר גבוה הגברים בקרב התעסוקה שיעור
עובדות שאינן ו^19 עובדות לעומתג?419 עבודה, מחפשים אך עובדים איכס נוספים ו1596 עובדים,

.(5 לוח (ראה הנשים. בקרב עבודה מחפשות אך

ממחצית למעלה כי לציין יש אולם עובדים, כ3570 ,2419 גילאי יותר, הצעירים הגברים בקרב
שבסךהכל8896 כך ,(996) כלשהם לימודים לומדים או (4496) בצבא משרתים אלו בגילים הגברים
שלושה ,3925 בני הגברים בקרב שונות. והכשרה חינוך במסגרות או בצבא, בעבודה, שוהים מהם
בגילאים הוותיקה, היהודית האוכלוסייה בקרב הקייס לשיעור דומה שיעור עובדים, רבעים

המקבילים.1

נשים בקרב קייס (£509<) מועסקות של ביותר הגבוה השיעור אחידה: אינה המגמה הנשים, בקרב
ועומד העובדות הנשים שיעור יורד ילדים, ולידת נישואין בשל מכן, לאחר כי נראה .2422 בגילאי
אלה בגילאים נשים בקרב המועסקות משיעור הנמוך שיעור ,3925 בגילאי נשים בקרב 3970 על

.(58'#) הוותיקה באוכלוסייה

על מבוססים הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב התעסוקה שיעורי על הנתונים כל 1

עמי (לוח4, 43 מס' .1992 לישראל סטטיסטי שנתון ,1992 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים. ,(20
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(באחוזים) וגיל מין לפי מאתיופיה צעירים עולים בקרב ולימודים צבאי שירות תעסוקה. :5 לוח
נשים גברים סה"כ  כללי

23925 23925סה"כ2419י 2419י סה"כ (N=2,800)
)n=1,043) (n=347) (n=1,390) (n=1,100) (n=310) (410,ו=א)

39 44 41 77 35 68 54 עובדים
1  1 2 44 11 6 בצבא משרתים
61 2 9 4 3 לומדים

עובדים לא
ומחפשים

18 23 19 16 15 15 17 עבודה
עובדים, סה"כ

או בצבא,
40 50 43 81 8* 83 63 לומדים

2422 בגילאי בעיקר  1

3525 בגילאי בעיקר  2

הצבא. את לסיים עומדים או בלימודים השוהים עולים גם נכללים המחפשים בקרב  3

עד  מהעולים (2696) כרבע יחסית. קצר זמן במשך העבודה בשוק שוהים (67*70) העולים רוב
שנים. 43 של ותק בעלי הם כוספים ו4096 שנתיים,

כמחצית בקרב נשואים. הלא העולים לבין נשואים זוגות בין התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו
שיעור עובדים. הזוג בני שני נוספים 35'70 ובקרב עובד, הזוג מבני אחד הנשואים מהזוגות (53*70)

הפרודים או נשואים הלא העולים בקרב כלל. מפרנסים ללא הינס הנשואים מהזוגות (1296) נמוך
וכשלושהרבעיס הבודדים מהעולים (4896) כמחצית  עובדים שאינם עולים של גבוה שיעור קייס

החדהוריות. המשפחות מראשי (7470)

בעבודה העולים להשתלבות ותרומתה המסצועית ההכשרה 32
הס אלה שעולים הנחה מתוך רבים, משאבים הושקעו הצעירים של המקצועית בהכשרתם כאמור.
בעיקר למדו הגברים מקצועיות. עבודות של רחב בטווח להיקלט ביותר הטובים הסיכויים בעלי
נגרות, מסגרות, רכב, (מכונאות ובבנייה בתעשייה מקצועיות לעבודות המכשירים בקורסים
מטפלות, (כגון: טיפוליים במקצועות בעיקר לעבודה הוכשרו הנשים ואילו וכדי), הבנייה מקצועות

וכדי). שיניים, סייעות אחיות, מדריכות,

בעבודה נקלטו טיפוליים בתחומים הכשרות בוגרי מבין משלושהרבעים) (למעלה גבוה שיעור
מבוגרי חלק גם קהילתיים. סוציאליס ועובדים שיניים סייעות לאחיות, קורסים בוגרי בעיקר
קורסים בוגרי בעיקר מועסקים), מ0י709 (למעלה מרובה בהצלחה נקלטו הטכניים הקורסים

הנדסי. מכני ציוד ומפעילי מטוסים, מבנאות נגרות, למסגרות,
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בקרב לעבודה ליציאה המקצועית ההכשרה במסגרת הלימודים של הייחודית התרומה את לציין יש
להכשרה הקורסים בוגרות בקרב ההשכלה. רמות בכל ניכרת ההשפעה הגילאים. בכל נשים
.2990 לעומת 5790  הכשרה עברו שלא נשים בקרב משיעורן כפול הוא העובדות שיעור מקצועית,
אינן אשר נשים של (4390) גבוה שיעור קיים מקצועית הכשרה עברו שלא הנשים בקרב במקביל,

מקצועית. הכשרה שעברו מהנשים בלבד 19^< לעומת עבודה, מחפשות ואינן עובדות

העולים נקלטו בהם משלחיהיד 3.3
רבים נמוכה, השכלה עם או השכלה, כל ללא לארץ שהגיעו העולים של הגבוה שיעורם למרות
מקצועיים כפועלים עובדים מהעולים (3690) כשליש מקצועיות. בעבודות נקלטו (כשנישלישיס)
סוהרים שוטרים, (בעיקר הכשרה הדורשות בעבודות שירותים כעובדי ו>£139 ובבנייה, בתעשייה
או מדעיים במקצועות עובדים ומעטים טכניים, במקצועות עוסקים 0י39\ קבע); צבא ואנשי

.(490) בפקידות עובדים או ,(190) אקדמיים

עובדים (1990) מהעולים כחמישית  בלתימקצועיות בעבודות עובדים מהעולים (3490) כשליש
פחות הדורשות בעבודות בשירותים מועסקים 1390 ובבנייה; בתעשייה בלתימקצועייס כפועלים
עוסקים נוספים 290 וחדרניות). בית עוזרות במוסדות, ניקיון עובדי (בעיקר הכשרה, או כישורים

.(6 לוח (ראה בחקלאות בלתימקצועיות בעבודות

(באחוזים) מין לפי העולים של משלחיהיד התפלגות :6 לוח
נשים גברים סה"כ משלחיהיד

מקצועיים
1 1 ומדעיים אקדמיים

18 10 13 וטכניים חופשיים
6 4 פקידים
10 15 13 גבוהה ברמה שירותים עובדי
17 46 36 בתעשייה מקצועיים עובדים

בלתימקצועייס:
27 5 13 נמוכה ברמה שירותים עובדי
26 16 19 בתעשייה בלתימקצועיים
2 2 2 חקלאות
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בקרב נשים. נקלטו בהם משלחייד לביו גברים נקלטו בהם משלחיהיד בין הבדלים קיימים
והחופשיים הטכניים במקצועות יותר גבוה בשיעור נקלטו נשים מקצועיות, בעבודות העוסקים
מהנשים יותר גבוה בשיעור נקלטו הגברים זאת, לעומת וכסומכות/מתורגמניות). כאחיות (בעיקר
סוהרים שוטרים, כגון: גבוהה, ברמה שירותים וכעובדי ובבנייה, בתעשייה מקצועיים כעובדים

הגבול. משמר או קבע צבא ואנשי

בהתאמה. 5596 לעומת במשלחיידבלתימקצועיים,>^22 מנשים יותר נמוך בשיעור עוסקים גברים
או בבתיחולים ככוחעזר בעיקר  הנמוכה ברמה שירותים כעובדות מגברים יותר נקלטו נשים
בלתי כפועלות עובדות נשים של יותר גבוה שיעור בנוסף, במוסדות. מוסמכות בלתי כמטפלות

בתעשייה. מקצועיות

בקרב מקצועיות, בעבודות העולים של להשתלבותס תורמת מקצועית להכשרה בקורס השתתפות
עם לארץ שהגיעו ולעולים לנשים ובמיוחד ההשכלה, רמות בכל עולים ובקרב כאחד, ונשים גברים
ההכשרה בוגרי מקרב 7095 הנמוכה, ההשכלה בעלי בין כלל. השכלה ללא או נמוכה, השכלה

הכשרה. עברו שלא 2570 לעומת מקצועית, בעבודה עובדים המקצועית

מהעבודה העולים של שביעותהרצון 3.4
לטיב באשר עצמם העולים של המבט נקודת היא העולים של התעסוקה איכות של נוסף היבט
כללית, שביעותרצון  עבודתם של מדדים ממספר שביעותרצונם על נשאלו העולים עבודתם.
בלימודיהם. שרכשו ובידע שלהם ביכולת והשימוש לקידום הסיכויים השכר, בעבודה, העניין מידת

לעבוד. מעונייניס היו בו במקצוע עובדים הס האס נשאלו כמוכן

רצון שבעות נשים הנוכחית. מעבודתם מאוד מרוצים או מרוצים (6870) העולים רוב כללי, באופן
בהתאמה). לעומת6470 7570) מהגברים יותר מעבודתן

ששים עבודתם. של ספציפיים למדדים ביחס העולים בקרב קייס שביעותרצון של יותר נמוך שיעור
שביעות על דיווחו (5496) ממחציתם למעלה מעניינת. עבודתם כי דיווחו מהעובדים אחוזים ואחד
רי4270 ומהכשרתם, ביכולתם מהשימוש מרוצים שהם אמרו 4570 בעבודה, להתקדם מהסיכוי רצון

לעבוד. מעונייניס היו בו במקצוע עובדים מהעובדים (489?<) כמחצית רק מהמשכורת. מרוצים

ניצול לקידום, סיכוייהם לגבי העולים של יותר הנמוכה שביעותהרצון אס ברור זה אין עדיין
ציפיות מפיתוח בתעשייה, בעבודות מריכוזם נובעת שכרם ורמת בעבודה, והכשרתם כישוריהם
אינם שרבים משום או עובדים, העולים בהן יחסית המעטות השנים במשך התגשמו שטרם
בהם מקצועות מספר קיימים כי לציין יש זאת, עם הוכשרו. להן הספציפיות בעבודות מועסקים
עובדי בקרב או פקידותיים חופשיים, אקדמיים, במקצועות בעיקר  גבוהה היא שביעותהרצון

גבוהה. ברמה שירותים
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בוגרי שאינם מעולים יותר גבוה בשיעור טובה משכורת על מדווחים מקצועית הכשרה בוגרי
אחידה. אינה המגמה שביעותרצון של אחרים במדדים הכשרה.

(באחוזים) מין לפי מהעבודה, שביעותרצון של שונים מדדים :7 לוח
נשים גברים סה"כ

(N =553()N = 942))N = 1,495)

בעבודה: שביעותרצון של מדדים
75 64 68 מהעבודה מאוד מרוצים או מרוצים
39 44 42 טובה משכורת 

53 56 55 בעבודה להתקדם סיכויים 

45 45 45 שלמדו ובמה ביכולת שימוש 

95 87 90 בעבודה עצמאות מספיק 

47 48 48 לעבוד מעוניינים בו במקצוע עבודה 

עובדים אינם אשר העולים 3.5
נוספים ו>?289 עבודה, ומחפשים עובדים אינם כאחד), ונשים (גברים מהעולים, אחוז חמישהעשר

מהנשים). ו>£409 מהגברים (6/ףר\ עבודה מחפשים ואינם עובדים אינם

במשק. הקשה האבטלה מצב את בחשבון להביא יש עובדים אינם אשר העולים של שיעורם בבחינת
בחודשים רק העבודה לשוק הנכנסים ואחרים האחרונה, בתקופה רק מהעבודה נפלטו רבים עולים .

עובדים, שאינם העולים מתוך נוספים. עבודה מחפשי של רב מספר עם בתחרות עומדים האחרונים
עד חודש של תקופה משך עובדים אינם 35^0 בלבד: קצרה תקופה במשך עובדים אינם כמחציתם
שבין תקופה במשך עובדים אינם 2\70 בנוסף, שנה; עד חודשים שבעה בין ול1495 חודשים; שישה

משנתיים. למעלה משך עובדים אינם ו70<30 לשנתיים, שנה

ומחפשים עובדים שאינם הגברים בקרב ("המובטלים"): עבודה ומחפשים עובדים שאינם העולים
שבעה בין עובדים אינם נוספים 23¥0 חודשים, משישה פחות משך עובדים אינם %64d עבודה,
האחרונים. בחודשים במשק הגבוה האבטלה לשיעור ביטוי מהווה זה מצב כי נראה לשנה. חודשים
שבין תקופה משך עובדות אינן מהנשים שליש(ל?349) יותר. ממושכת האבטלה תקופת הנשים בקרב
עובדות אינן (49>?b) כמחציתן ואילו לשנה, חודשים שבעה בין מהנשים 0/0ר\ חודשים, לשישה חודש

משנה. למעלה משך

עבודה מחפשים ואינם עובדים, אינם מהעולים 2970 עבודה: מחפשים ואינם עובדים שאינם העולים
ואינם עובדים אינם אשר הגברים שיעור יורד בגיל, העלייה עם מהנשים. ו4096 מהגברים 17^0
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ואילו עבודה, מחפשים ואינם עובדים אינם 5196 2418 בגילאי הגברים בקרב עבודה. מחפשים
בשוק השתלבו יותר המבוגרים העולים רוב הנראה כפי בלבד. 790  4925 בני הגברים בקרב
הסיבות ואכן לימודים). או (בצבא אחרות במסגרות נמצאים יותר הצעירים העולים ואילו העבודה,
שירות הן עובדים שאינם למרות עבודה מחפשים שאינם לכך הגברים עלידי שצויינו העיקריות

ומחלה(1196). לימודים(2290}, ,(5796) בצבא

מחפשות ואינן עובדות אינן אשר הנשים שיעור עולה בגיל, העלייה עם שונה. המצב הנשים בקרב
מהנשים 3496 לעומת עבודה, מחפשות ואינן עובדות אינן (32^0) כשליש 2418 בנות בקרב עבודה.
טיפול או הריון הן עבודה מחפשות אינן שנשים לכך שהוזכרו העיקריות הסיבות .3925 בגילאי

לימודים(790}.  הצעירות בקרב ובעיקר ,(£149) מחלה בילדים(7690),

העולים של הכלכלי המצב .4

לשלם כסף מספיק לך יש "האם לשאלה בהתייחס  הכלכלי מצבם את להעריך נתבקשו העולים
האפשרות כאשר וכד'?", נסיעות ביגוד, אוכל, כמו בסיסיים דברים ולקנות דירה ושכר חשבונות
שליש רק מבוטלים. לא כלכליים קשיים על מצביעים הממצאים בלבד. "לא" או "כן" היא לתשובה
ונסיעות. ביגוד אוכל, כגון הבסיסיים צורכיהם לכיסוי להם מספיקה הכנסתם כי דיווחו מהעולים
מועטות ותק שנות כגון גורמים עומדים העולים של הכלכליים הקשיים בשורש כי לשער יש
ואמנם, עובדות. שאינן נשים של יחסית גבוה ואחוז במשלחיידבלתימקצועייס, תעסוקה בעבודה,
לגבי גם כך הזמן. במשך הכלכלי המצב לשיפור מצפים עצמם העולים מבין (5896) ניכר שיעור

כיוס. הבסיסיים צורכיהם לכיסוי מספיקה אינה שהכנסתם מהעולים {4990) כמחצית

בדירה גרים מהעולים חמישית ורק משכנת, מחברה בשכירות בדירה גרים (65*70) העולים רוב
בדירה ,{690) בהוסטל או {490) קליטה במרכז גרים העולים יתר זוגם. בן בבעלות או בבעלותם
,(196) פרטית בשכירות בדירה מתגוררים ובודדים ,{290) הזוג בן שאינו משפחה בן בבעלות

.(196) בקרוואנים במגורוניסאו

מגורמים כלל בדרך שקיבלו בסיסי, ובציוד בריהוט מצויירות העולים מרבית של דירותיהם
זאת, לעומת כביסה(0י669). ומכונת טלפון(8396) יש מהעולים מבוטל לא לאחוז לדוגמה, ציבוריים.
הדירה. לחימום מתקן אין יותר ולרבים מים, לחימום מתקן בישול, תנור כ1096 של ברשותם אין
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התקשורת לאמצעי וחשיפה העברית השפה רכישת .5

סיכוייו את משפרת הוותיקים, התושבים לבין העולה בין לתקשורת מפתח מהווה השפה ידיעת
היעד. בארץ קליטתו על ומקלה עבודה למצוא

מכתב לכתוב או ולקרוא בעברית, פשוטה שיחה לשוחח מתקשים אינם הגברים של המכריע הרוב
השהות למרות העברית השפה בידיעת קשיים עדיין קיימים זאת, לעומת הנשים, בין בעברית. פשוט
מתקשות מהן 6090 בעברית, פשוטה שיחה לשוחח מתקשות מהן שליש בארץ. יחסית הממושכת
,(2696) מהעולים כרבע פשוטבעברית. מכתב לכתוב מתקשות וכל?709 פשוטבעברית, לקרואמכתב
מאז נתקלו בה ביותר הקשה הבעיה את מהווה העברית השפה לימוד כי ציינו כאחד, תשים גברים

לארץ. עלייתם

או בעברית הרדיו לשידורי מאזינים (8396) ומרביתם בארץ, התקשורת לאמצעי חשופים העולים
בשבוע. פעם לפחות עיתון קוראים (5596) ממחציתם למעלה יוסיוס. בטלויזיה צופים

מהקליטה שביעותרצון .6

בארץ. מקליטתם מאוד מרוצים או מרוצים כאחד, ונשים גברים (0י849), העולים מרבית

חברתיים קשרים .7

טוב או טוב אליהם הוותיקים הישראלים רוב של יחסם כי מדווחים (8890) העולים של המכריע רובם
ארבעים עצמם. לבין העולים בין בקשרים בעיקר ממוקדים עדיין העולים של החברה חיי מאוד.
העולים בקרב נמוך שיעור בשבוע. פעם לפחות עולים חברים עם נפגשים מהעולים אחוזים ואחד

גבוהה. בתדירות ותיקים ישראלים עם נפגשים
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עולים חברים עם משותפים בילויים או חברתיים מפגשים תדירות :8 לוח
(באחוזים) ותיקים וישראלים

ישראלים חברים
ותיקים עולים

המפגשים תדירות

9 21 יום כל כמעט או יום כל
6 20 בשבוע פעם
16 21 בחודש פעם לפחות
69 38 האחרון בחודש נפגש לא

ומסקנות סיכום .8

עיקריים תחומים במספר העולים של קליטתם טיב על תמונה מציג מאתיופיה צעירים עולים סקר
חברתיים. וקשרים החיים רמת תעסוקה, מקצועית, הכשרה 

מקצועית. להכשרה בקורסים למדו מהנשים ניכר ושיעור הגברים של המכריע הרוב

מודרני במשק להשתלב העולים של והצורך במשק, הקשה האבטלה מצב למרות התעסוקה, בתחום
בעבודה, נקלטו (6896) הגברים של המכריע רובם מוצאם, בארץ הקייס מזה רבה במידה השונה
הנשים שיעור הוותיקה. היהודית האוכלוסיה בקרב הקייס לשיעור דומה בשיעור ומועסקים
מטופלות או בהריון הן עובדות שאינן הנשים רוב כי לציין יש אך ,(419?<) יותר נמוך העובדות

בילדים.

מעבר אך העולים, של התעסוקתית בקליטתם להצלחה מדד מהווה העבודה לשוק הכניסה עצם
אחוז קיים עדיין כי אם מקצועיות, בעבודות נקלטו עולים של (6596) גבוה שאחוז לציין ראוי לכך

בלתימקצועיות. בעבודות המועסקים עולים של מבוטל לא

לקליטת תרומתן על אור שופך והסקר לעוליםאלו, מקצועיות בהכשרות הושקעו מרובים משאבים
הנשים של יציאתן את משמעותי באופן המדרבן גורס הינה מקצועית הכשרה בעבודה. העולים
הכשרה שעברו עולים עיקריים: תחומים בשני תורמת המקצועית ההכשרה בנוסף, לעבודה.
בעיקר הכשרה, עברו שלא מעולים יותר גבוה בשיעור מקצועיות בעבודות נקלטו כלשהי מקצועית
יותר שבעירצון הבוגרים כמוכן כלל. השכלה ללא או נמוכה השכלה עם לארץ שהגיעו עולים

השכר. מרמת  בעיקר בוגרים, שאינם אלה מאשר מעבודתם
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כי נראה התעסוקתי. מצבם שמתקדם כפי קצב באותו מתקדם אינו העולים של הכלכלי מצבם
לא מאחוז לעבודה, היוצאות נשים של יחסית נמוך משיעור השאר, בין נובעים, הכלכליים הקשיים
בשוק העולים של יחסית קצר ומוותק מקצועיות, לא בעבודות המועסקים עולים של מבוטל

העבודה.

הוותיקים הישראלים שיחס חשים (8896) ומרביתם בארץ, מקליטתם מרוצים (7896) העולים רוב
מעורים הס כך גם כי ונראה התקשורת לאמצעי רבה במידה חשופים העולים בנוסף, טוב. אליהם
מסגרת  בצבא שירתו הגברים של (9090) המכריע הרוב כי לציין ניתן זה בהקשר בארץ. בנעשה ן

העולה. עלידי הישראלית החברה נורמות להכרת תורמת אשר

העולים. של והחברתית התעסוקתית בהשתלבות הישגים מספר על מחד, המחקרמצביעיס, ממצאי
את לתת יש מיוחדת. לב תשומת הדורשים קבוצות ומספר תחומים מספר שקיימים נראה מאידך,
יש השאר בין הבסיסיים. צרכיו את לכסות יוכל בה ברמה להשתכר העולה יכולת לחיזוק הדעת
ולחזק הנשים בקרב המקצועית ההכשרה את להגביר העבודה, מקום בתוך קידום מסלולי לפתח
בעבודות ולהשתלב העבודה בשוק להיקלט סיכוייהן את לתגבר כדי זאת, בעברית. שליטתן את

המשפחות. של הכלכלי לביסוסן גם לתרום ובכך מקצועיות,
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