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צה"ל למשוחררי התייחס אשר מעבר" בצמתי אתיופיה "עולי על מחקר במסגרת נכתב זה דוח
המשך. לימודי במסגרת משתלבים אינם או לצבא מתגייסים שאינם הנוער עליית מוסדות ולבוגרי
אתיופית העדה בקרב הצעירים המבוגרים אוכלוסיית על ברוקדייל מכון של נוספים פרסומים

כוללים:

דמ97293. הצעירים". "פרויקט םגרי אתיופיה עולי ארור מעקב ח. ליפשיץ, .1

עולים סטודנטים  1 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלב1ת ג. נועם, ח., ליפשיץ, .2
דמ96266. תשנ"ד. הלימודים בשנת

מוסדות בוגר'  2 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות ג. נועם, ח., ליפשיץ, .3
דמ96271. מלימודים. ונושרים עלתיכונ"ם

בלימודי השתלם שלא צה"ל משוחררי מעבר: בצמתי אתיופיה עולי ר. לוי, ש., אלנבוגןפרנקוביץ, .4
דמ96276. המשן.

.026557400 טל. ברוקדייל, לג'וינטמכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



תקציר

אחר מעקב מחקר ערך העלייה לקליטת והמשרד ישראל ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון
שלעליית הפנימיות בכל (19941993) בתשנ"ד לימודיהם את סיימו אשר אתיופיה עולי הבוגרים כל
על לעמוד מנסה המחקר בוגרים). 86 (בסה"כ המשך בלימודי או בצבא השתלבו לא ואשר הנוער
לעתיד. תכניותיהם ועל הנוכחי עיסוקם על מתמודדים, הם עמם הקשיים ועל אלו בוגרים מאפייני
חלק הוא זה פרסום השנה. באותה הבוגרים אוכלוסיית כלל על מידע גם נאסף השוואה, לשם
שתי בדיקת וכלל אתיופיה עולי בקרב מעבר" בצמתי "אוכלוסיות שבדק יותר רחב ממחקר
בלימודי השתלבו שלא צה"ל משוחררי  והשנייה זה, בדוח המתוארת האחת, עיקריות: אוכלוסיות

.(1996 ולוי אלנבוגןפרנקוביץ (ראה המשך

הם: (596 (ב0ה"כ הבוגרים כלל על העיקריים הממצאים ■

בהתאמה). 3470 לעומת (>?ל66 הבנות משיעור כפול כמעט הבוגרים כלל בקרב הבנים שיעור 

כאחד, ובנות בנים הבוגרים, שיעור בארץ. ותיקים עולים בעיקר כוללת הבוגרים אוכלוסיית
ונמוך (2670) 19901986 בין שעלו הבוגרים לשיעור דומה (2390) שלמה מבצע מאז עלו אשר
לפני שעלו אלה כלומר הוותיקות, שיעור הבנות בקרב .(5170) יותר הוותיקים משיעור בהרבה
שלמה מבצע מאז שעלו הבנות שיעור זאת, לעומת n\70 על עומד והוא במיוחד גבוה ,1986
במבצע עלו ו3370 ותיקים הם (>?ל41 דרמטיים כה הבדלים אין הבנים בקרב .(5^ מאוד נמוך

הבנות. בקרב בהרבה נמוכים למידה שיעורי על מצביע שהדבר ייתכן שלמה).
מהמקובל יותר מבוגר בגיל לימודיהם את מסיימים הנוער עליית מוסדות בוגרי אתיופיה עולי 

.18 גיל עד סיימו £309, רק ותיקים; ישראלים בקרב
הבנות מן >?ל71 לעומת המשך בלימודי או בצבא השתלבו (9370) הבוגרים הבנים כל כמעט 

המבוגרים בקרב השיעור מאשר יותר נמוך שהשתלבו הבוגרים שיעור ,18 בני בקרב הבוגרות.
הבנות. ובעיקר בארץ, יותר החדשים בקרב יותר נמוך השיעור כן כמו יותר.

הם: (86 (ב0ה"כ השתלבו שלא הבוגרים על הממצאים ■

בקרב בעיקר רווחת הנוער עליית פנימיות בוגרי של המשך במסגרות איההשתלבות תופעת
לא אשר המעטים הבנים .1817 בנות ובקרב בארץ החדשות בקרב ובפרט בכלל, הבנות,
הגדול ורובם שנים 4 עד רק בארץ ללמוד ),p>DD1 (£529) שרובם בכך בעיקר מאופיינים השתלבו

בגרות. ללא במסלול למדו

בקרב התעסוקה שיעורי עובדים. כאחד, ובנות בנים משתלבים, הלא מהבוגרים שלישים שני
לגבי האחרים המחקרים בכל שנתגלו מהשיעורים יותר גבוהים למעשה  גבוהים הם הבנות
שביעות אמנם, מקצועיות. בעבודות העובדות בנות של גבוה אחוז גם נמצא אלה. גילאים
עולי כלל בקרב שנמצאה הרצון לשביעות דומה היא אך במיוחד גבוהה אינה מהעבודה הרצון

אתיופיה.

הדיור בעית היא העיקרית שבעיתם ציינו כאחד, ובנות בנים השתלבו, שלא מהבוגרים רבים
הקשורה הכלכלית הבעיה היא נוספת בעיה גרים. הם בה הגדולה הצפיפות בגלל בעיקר



שעמד לשעה מינימום משכר יותר מעט כלומר בממוצע, ברוטו לשעה ש"ח 9.5) הנמוך לשכרם
המחקר). עריכת בעת ש"ח 8.8 על

מקיימים אינם שליש חברתיים: קשרים מעט מקיימים השתלבו שלא הבוגרים כי נראה כללית
המקיימים הבוגרים שיעור ותיקים. ישראלים עם ולא אתיופיה עולי עם לא חברתיים קשרים
נובע זה מצב נמוכה. בתדירות מתקיימים אלו וקשרים למדי, נמוך ותיקים ישראלים עם קשרים
לימודיהם בעת מגוריהם ליישוב מחוץ השבוע ימות ברוב התגוררו שהבוגרים מכך הנראה כפי
היתה שלהם החברתית שהרשת כך לפנימיה, מחוץ ותיקים ישראלים עם קשרים יצרו לא כן ועל
הישראלים של יחסם כי ציינו הבוגרים כל כמעט זאת, עם הפנימייה. בסביבת בעיקר מעוגנת
גבוהה כללית רצון שביעות גם נמצאה .(5670) טוב או (£ל33) מאוד טוב כלפיהם הוותיקים
דיווחו ו£629 זו מקליטה מרוצים מאוד הם כי דיווחו אחוזים ואחד עשרים בארץ. מהקליטה

מרוצים. הם כי

של גבוה שיעור ללמוד. להמשיך השתלבו שלא הבוגרים של שאיפתם היא מעודדת נקודה
בחינות את להשלים רצון הביעו בגרות תעודת קיבלו לא אך בגרותי במסלול שלמדו בוגרים,
לקראת ללימודים להרשם ניסו בוגרים של (£229) מבוטל לא שיעור ולמעשה, (7370) הבגרות
אי הן השנה באותה למדו לא אלה בוגרים שבגללן העיקריות הסיבות תשנ"ה. הלימודים שנת
למחצית קרוב בנוסף, אישיות. וסיבות הצבא", עם ברור לא "מצב מתאימה, מסגרת מציאת
המחקר עריכת שבעת למרות תשנ"ו, הלימודים בשנת ללמוד מתכננים הם כי ציינו הבוגרים

והתקבלו. ללימודים נרשמו אכן בוגרים שני רק (1995 (מרץמאי

קיבלו מהבוגרים מרבע פחות כי מתברר לימודים, להמשך השאיפה של אלו ביטויים לצד
אלה בקרב כיום, גם הלימודים. סיום לאחר בפניהם העומדות האפשרויות לגבי הכוונה
לממש כדי לעשות עליהם מה יודעים אינם רבעים לשלושת קרוב בגרות, להשלים המעוניינים
לקבל רצון הביעו המועסקים הבוגרים כן, כמו ללמוד. מה מתלבטים וחלקם שאיפתם את

יותר. טובה לעבודה לעבור כדי או בעבודתם להתקדם כדי עזרה

להמשיך אלה בוגרים קבוצת בקרב הקיים והרצון הפוטנציאל על הן מצביעים אלה ממצאים
מימוש לקראת אותם ויעודד שיכוון וייעוץ במידע מחסור של רצינית בעיה על והן בלימודים
בוגרים של ריכוז יש שבהן פנימיות באותן במיוחד והכוון, ייעוץ מתן לשקול יש כן, כמו תכניותיהם.
משתלבים. שאינם הבוגרים קבוצת את בעתיד, להקטין עשוי כזה מוקדם ייעוץ השתלבו. שלא

משמשים והם מעוניינים וגורמים מדיניות קובעי בפני יותר מוקדמים בשלבים הוצגו הממצאים
וההכוונה. הייעוץ בתחום בפרט לבוגרים, נוספות תכניות לפיתוח בסיס



תודה דברי

הקליטה למשרד ראשית, ובביצועו. במימונו וסייעו המחקר את שיזמו לגורמים להודות ברצוני
ולנציגיו: ישראל ולג'וינט באגף, חוקרת גינדין, ורחל למחקר, האגף מנהל אדלר, שמואל ולנציגיו:
תחום ראש לשעבר בןמאיר), (יורם פיצ'י ויזמות, תעסוקה עולים שילוב אגף ראש אפעל, יהודה
שילוב תחום ראש ערן, ויחיאל והערכה, לתכנון האגף מנהלת גולדברג אלן אתיופיה, יהודי לקידום

וחברה. בריאות חינוך, עולים,

סמנכ"ל שילה, יחיאל המחקר: את לערוך היה ניתן לא סיועם שללא הנוער עליית לנציגי גם תודה
אשר הפנימיות ולמנהלי הנוער בעליית המחקר יחידת מנהל לשעבר מנור, יוחנן דר' הנוער, עליית

הבוגרים. רשימות במתן המחקר צוות עם פעולה שיתפו

במכון עלייה קליטת על המחקר תכנית מנהלת נועם, לגילה מיוחדת תודה חבה אני כן, כמו
זה. דוח ולכתיבת לביצועו המחקר, לגיבוש רבות ותרמה לי ייעצה אשר ברוקדייל

פעולות מתאמת לוי, לרותי ובמיוחד המחקר לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתי תודה
השדה. עבודת את ריכזה אשר בסון ולמיכל במכון, עלייה קליטת בצוות השדה עבודת

את שערכה רוזנפלד לג'ני ובתכנות, הקבצים בבניית עזרתה על צ'רצ'ניקוב לטניה תודה לבסוף,
הדוח. ואת השאלונים את שהדפיסה שיזגל ולאילנה הדוח



עניינים תוכן

1 מבוא .1

1 הנאסף המידע ופירוט המידע איסוף שיטות המחקר, אוכלוסיית .2

2 סוציודמוגרפיים אפיונים תשנ"ד: מחזור  הבוגרים כלל אוכלוסיית תיאור .3

 בלימודים או בצבא השתלבו שלא הבוגרים אוכלוסיית תיאור .4
4 סוציודמוגרפיים אפיונים !

7 בארץ הלימודים .5

11 הלימודים סיום לאחר תעסוקה .6

14 לעתיד ותכניות לימודים .7

16 לבוגר וייעוץ מידע .8

17 נוספים היבטים  בארץ קליטה .9

20 סיכום .10

23 דיון .11

24 ביבליוגרפיה

25 ופנימיה מין לפי בלימודים או בצבא השתלבו שלא ובוגרים פנימיות בוגרי כל סך נספח:



לוחות רשימת
3 הבוגרים של סוציודמוגרפיים אפיונים :1 לוח

3 נוכחי ועיסוק מין לפי בוגרים :2 לוח

השתלבו שלא והבוגרים מין לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :3 לוח
4 מין לפי הבוגרים כל סך מתוך

הלימודים שנת בסוף גיל לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :4 לוח
5 גיל קבוצת בכל הבוגרים כל סך מתוך השתלבו שלא והבוגרים

בארץ ותק לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :5 לוח
6 ותק קבוצת בכל הבוגרים כל סך מתוך השתלבו שלא והבוגרים

7 בארץ לימוד שנות ומספר מין לפי השתלבו שלא בוגרים :6 לוח

8 בארץ וותק מין לימודים, מסלול לפי השתלבו שלא בוגרים :7 לוח

העיקרי המקצוע לפי המשך במסגרות השתלבו שלא מקצועיים מסלולים בוגרי :8 לוח
9 מין ולפי הנלמד

10 ומסלול מין ולפי בגרות לבחינות גישה לפי השתלבו שלא בוגרים :9 לוח

11 מין ולפי בצה"ל גיוס לאי סיבות לפי השתלבו שלא הבוגרים :10 לוח

12 משלחיד וסוג נבחרים ממדים לפי מהעבודה רצון שביעות :11 לוח

13 מקצועית בעבודה המועסקים ושיעורי תעסוקה שיעורי :12 לוח

14 מין ולפי עבודה חיפוש בעת "תמיד" נתקלים הם שבהן בעיות לפי מובטלים :13 לוח

15 מסלול לפי בגרות, בחינות להשלים המתכוונים השתלבו שלא הבוגרים :14 לוח

ותיקים ישראלים עם חברתיים במפגשים הנפגשים השתלבו שלא בוגרים :15 לוח
18 בארץ וותק מין לפי

19 לימודים מסלול ולפי מין לפי בארץ מהקליטה רצון שביעות :16 לוח

20 מין ולפי מתמודדים הם עמה ביותר הקשה הבעיה לפי השתלבו שלא בוגרים :17 לוח

תרשימים רשימת

2 המחקר ואוכלוסיית תשנ"ד) (מחזור הנוער עליית פנימיות בוגרי אוכלוסיית :1 תרשים

15 בלימודים או בצבא השתלבו שלא והבנים הבוגרים הבנים כלל עיסוק :2 תרשים

16 בלימודים או בצבא השתלבו שלא והבנות הבוגרות הבנות כלל עיסוק :3 תרשים



מבוא .1

הנוער. עליית של הפנימיות במסגרת היה אתיופיה יוצאי נוער לבני העיקרי החינוכי המסלול כה, עד
בשלוש 19931992 בשנים אתיופיה עולי משפחות בקרב ברוקדייל ג'וינטמכון שערך ממיפקדים
מבצע במסגרת דירה שרכשו אתיופיה עולי בקרב 1995 ובשנת גת וקרית נתניה עפולה,  ערים
בפנימייה לומדים 1814 בגילאי הנוער מבני שלישים כשני כי עולה המיוחדות, המשכנתאות
יש בו מעבר בשלב נמצאים הבוגרים לימודיהם, סיום עם .(1996 בניטה ;1994 לוי נועם, (בניטה,
קריטית הינה זו מעבר תקופת בלימודים. או בצבא  המשך במסגרות להשתלבות מכרעת חשיבות
מידת על להשפיע עשוייה כישוריהם, ימוצו בו אשר המשך מסלול של מתאימה בחירה שכן לעתידם,

בעתיד. וחברתית תעסוקתית בהשתלבות הצלחתם

אחר מעקב מחקר ערך העלייה לקליטת והמשרד ישראל ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון
עליית מוסדות בכל (19941993) בתשנ"ד לימודיהם את סיימו אשר אתיופיה עולי הבוגרים כל
כל של הנוכחי עיסוקם על מידע לאסוף נועד ,1995 מאי עד 1994 מסוף נערך אשר המחקר, הנוער.
"בוגרים (להלן בצבא או המשך ללימודי במסגרות השתלבו שלא אלה את מתוכם ולזהות הבוגרים
פניםאל ראיונות באמצעות יותר מפורט מידע נאסף זו, ספציפית קבוצה בקרב השתלבו"). שלא
עיסוקם על בפנימייה, לימודיהם סיום לאחר נתקלו אלו בוגרים שבהם הקשיים על לעמוד כדי פנים
לזהות ולמתכננים המדיניות לקובעי יסייע במחקר שהתקבל המידע לעתיד. תכניותיהם ועל הנוכחי
לתרום עשוי הדבר המשך. במסגרות השתלבו לא אלה בוגרים שבגללן הסיבות את ולהבין

חדשות. מסגרות לפיתוח אף ואולי לצרכיהם, העונות מתאימות המשך למסגרות להכוונתם

שנאסף המידע ופירוס המידע איסוף שיסות המחקר, אוכלוסיית .2

התבקשו המשך, במסגרת השתלבו שלא הבוגרים את דהיינו, המחקר, אוכלוסיית את לזהות כדי
תשנ"ד, הלימודים בשנת אתיופיה עולי בוגריהם כל על בסיסי מידע למסור הנוער עליית מוסדות
ושנת גיל מין, טלפון, מספר כתובת, שם, כלל: המידע הלימודים. שנת תום לאחר חודשים כשלושה
ב32 בתשנ"ד הלימודים את סיימו אשר אתיופיה עולי תלמידים 641 על מידע התקבל עלייה.
9370 (שהם בוגרים 599 ואותרו הבוגרים, כל את לאתר כדי רבים מאמצים הושקעו שונים. מוסדות

הבוגרים). מכלל

סירבו בוגרים 3 (רק בוגרים 596 עם טלפונית שיחה נערכה ,1995 בפברואר הסתיים אשר שני, בשלב
מתוך הנוכחי. עיסוקם על מידע לקבל מנת על עימם, שגר אחר מבוגר עם או פעולה), לשתף
שנתקבל, המידע פי על מהבוגרים). 34^) בנות הן ו201 מהבוגרים) 66^ בנים הם 395 הבוגרים,
בצבא, השתלבו שלא בוגרים 86 זוהו כך לאו. ואם המחקר באוכלוסיית נכלל הבוגר אם נקבע
שנה. באותה אתיופיה עולי בקרב הבוגרים מכל 14?£ מהווים אלה בלימודים. או לאומי בשירות

ראיונות נערכו הלימודים, סיום לאחר חודשים 119 דהיינו ,1995 למאי מרץ חודש בין שלישי, בשלב
סוציו רקע פרטי על: מידע ונאסף המשך במסגרות השתלבו שלא הבוגרים כל עם פנים אל פנים
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מיוחדת התייחסות עם בארץ, הבוגר של הלימודים וכי); בארץ, ותק מין, (גיל, דמוגרפיים
אחרים); ולימודים הבגרות, בחינות (השלמת הקרוב לעתיד תכניות האחרונה; בשנה ללימודים
המועסקים, בקרב מהעבודה רצון שביעות כולל במוסד, הלימודים סיום מאז תעסוקה מאפייני
תנאים נוכחיים; דיור תנאי עבודה; מחפשים אך עובדים שאינם אלה בקרב עבודה במציאת וקשיים

בארץ. הקליטה של נוספים והיבטים כלכליים

מכיוון אבל, האוכלוסייה. גודל עקב קטנות לתתקבוצות מתייחסים הממצאים מן שחלק לציין יש
של סטטיסטית בעיה מעלה אינו הדבר מתוכה, מדגם ולא היעד, אוכלוסיית כל את בדק שהמחקר

דגימה. טעויות

תשנ"ד) (מחזור הנוער עריית פנימיות בוגרי אוכלוסיית :1 תרשים
מוחרמים) (מספרים המחקר ואוכרוםיית

בוגרים סה"כ
641

ו . כ~ ,

אותרו אותר! יא
599 42

מידע מסרו סירבו
596 מידע למםור

| 3

בייחודים או בצבא בצבא יא
510 ביימודים ויא

1 י 86

בנות בנים בנות בנים
י 143 367 59 27

סוציודמוגרפיים אפיונים תשנייד: מחזור  הבוגרים כלל אוכלוסיית תיאור .3

את סיימו מהבוגרים מעטים .(1 (לוח בנות  ושליש בנים הם הבוגרים מאוכלוסיית שלישים שני
(196) והשאר 21 בגיל £49 ,20 בגיל £?20סיימו ,19 בגיל 45סיימו ?£ ,(3070) 18 גיל עד לימודיהם
אתיופיה מיוצאי שלרבים מכיוון הבוגרים גיל על לנתונים בזהירות להתייחס יש .2322 בגיל סיימו
יוצאי שילדים העובדה את משקפים שהנתונים ייתכן כן, כמו המדויק. הלידה תאריך ידוע לא

; את יחסית גבוה בגיל סיימו הם כן ועל הרגיל, מן יותר גבוה בגיל בלימודים השתלבו אתיופיה
/ לימודיהם.

/ 2
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(באחוזים) הבוגרים של סוציודמוגרפיים אפיונים ;1 לוח
בנות בנים סה"כ
201 395 596 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ

מין
66 בנים
34 בנות

גיל
34 27 30 18 עד
49 43 45 19
14 23 20 20
2 5 4 21
1 2 1 2322

עלייה שנת
71 41 51 19851977
24 26 26 19901986
5 33 23 19921991

1986 בין עלו 2670 (כולל), 1985 עד עלו (5196) כמחציתם .1992 לבין 1977 בין לארץ הגיעו הבוגרים
עד שעלו (אלה הוותיקים שיעור הבנים, בקרב .1992 לבין 1991 בין עלו (2370) והשאר 1990 לבין
מבצע מאז שעלו העולים ושיעור בהתאמה) 7170 לעומת 4170) הבנות בקרב מאשר יותר נמוך ,(1985

בהתאמה). 596 לעומת 3396) הבנות בקרב מאשר בהרבה גבוה שלמה

(נספח 79 לבין 1 בין נע פנימיה בכל הבוגרים מספר שונות. פנימיות ב32 למדו הבוגרים כאמור,
בלימודי לומדים 1770 גיוס, תאריך להם יש או בצה"ל משרתים מהבוגרים (6996) שלישים כשני א').
לאומי בשירות או בצה"ל המשרתים שיעור כצפוי, עיסוק. כל ללא הם ו696 עובדים 870 המשך,
זאת, לעומת .(2 (לוח בהתאמה) 5670 לעומת 7570) הבנות בקרב מאשר הבנים בקרב יותר גבוה

(באחוזים) נוכחי ועיסוק מין לפי בוגרים :2 לוח
בנות בנים סה"כ
201 395 596 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
56 75 69 צבא*
15 18 17 לימודים
19 3 8 עבודה
10 4 6 עיסוק ללא

גיוס תאריך עם או בצה"ל שמשרתים אלה כולל *

3



שיעור הבנות. בקרב ו£159 הבנים בקרב 1870  המינים שני בקרב זהה כמעט הלומדים שיעור
בקרב המקבילים מהשיעורים בהרבה נמוכים עיסוק ללא הבנים שיעור וכמוהו העובדים הבנים
להסיק ניתן מכאן הבנות. בקרב בהתאמה ו£109 ר1970 בהתאמה הבנים בקרב ו£49 £39  הבנות
ללא נשארו או עובדים מהם מעטים ורק לומדים, הלימודים בסיום התגייסו שלא הבנים רוב כי
אך לומדות, או עובדות הרוב התגייסו, שלא אלה בקרב שונה. התמונה הבנות בקרב עיסוק. כל

עיסוק. ללא נמצאות מבוטל לא אחוז

אפיונים  בלימודים או בצבא השתלבו שלא הבוגרים אוכלוסיית תיאור A
0וציודמוגרפיים

ייערך הניתוח המשך. בלימודי או בצה"ל השתלבו שלא הבוגרים אפיוני של ניתוח מובא זה בפרק
תת הצגת (ב) וכוי; גיל מין, כגון שונים אפיונים לפי אחת כיחידה הקבוצה הצגת (א) דרכים: בשתי
שלא 19 בני כל לדוגמה, זהה, אפיון בעלי הבוגרים מכלל כחלק השתלבו שלא בוגרים של קבוצות

גיל. קבוצת באותה הבוגרים כלל מתוך השתלבו

סי1
הבנים בקרב המקביל מהשיעור בהרבה גבוה הבוגרות כלל מתוך השתלבו שלא הבוגרות שיעור
הבנות שיעור השתלבו, שלא הבוגרים כלל בקרב בנים). 27 שהם ו.£79 בנות 59 שהם 2970) הבוגרים

.(3 (לוח בהתאמה) 3070 לעומת 7070) הבנים משיעור כפול כמעט

כל סך מתוך השתלבו שלא והבוגרים מין לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :3 לוח
(באחוזים) מין לפי הבוגרים

בנות בנים סה"כ

הבוגרים כל 0ן
201 395 596 במספרים
34 66 100 באחוזים

השתלבו שלא בוגרים
59 27 86 במספרים
70 30 100 באחוזים

קבוצה בכל הבוגדים כל 0ן מתון השתלבו שלא בוגרים
29 7 14 באחוזים
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גילי
20 בני הם 1670,19 בני 4270 ,(17 בגיל מהם (שניים 18 גיל עד הם השתלבו שלא מהבוגרים 41960
20 לגיל מתחת הבנות שיעור השתלבו. שלא יותר מבוגרים בוגרים אין .21 בגיל בלבד אחד ואחוז

בהתאמה). 7870 לעומת 8570) זה בגיל הבנים משיעור במעט גבוה

בקרב מאשר 18 גיל עד הבוגרים כלל בקרב (2070) יותר גבוה השתלבו שלא הבוגרים שיעור
.(4 (לוח כאחד והבנות הבנים בקרב יותר, המבוגרים הבוגרים

השתלבו שלא והבוגרים הלימודים שנת בסוף גיל לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :4 לוח
(באחוזים) גיל קבוצת בכל הבוגרים כל סך מתוך

השתלבו שלא בוגרים שלא הבוגרים סה"כ הבוגרים סה"כ
הבוגרים סה"כ מתוך השתלבו

(באחוזים) קבוצה בכל

באחוזים במספרים באחוזים במספרים
14 100 86 100 596 0הכ
20 41 35 30 176 18  17

13 42 36 45 268 19
12 16 14 20 120 20
4 1 1 4 25 21
0 0 0 1 7 +22

בנים
7 100 27 100 395 0הכ
10 41 11 27 107 18  17

6 37 10 43 170 19

7 22 6 23 92 20
0 0 0 5 21 21
0 0 0 2 5 +22

בנות
29 100 59 100 201 0הכ
35 41 24 34 69 18  17

27 44 26 49 98 19

29 13 8 14 28 20
*25 2 1 2 4 21
__0 0 0 1 2 22+

בלבד מקרים 4 של מתא מופק *

.1994 בשנת הבוגרים לגיל מתייחס 1
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היותם בגלל ולא  זה בגיל הבוגרים כלל מתוך השתלבו שלא 18 גיל עד בוגרים של הגבוה השיעור
הבוגרים נתקלים בהם המיוחדים הקשיים על הנראה כפי מצביע  גיוס לקראת בתהליך עדיין
לא זו גיל בקבוצת הבוגרים הבנים מכלל אחוזים עשרה הצעירות. הבנות ובמיוחד יותר הצעירים
השתלבו לא 3570,18 גיל עד הבנות כלל בקרב יותר. המבוגרים הבנים בקרב 6ל6 לעומת השתלבו

.(4 (לוח יותר המבוגרות הבנות בקרב 2570 לעומת

באוץ ותק
1986 בין עלו 22?£ ,1985 לבין 1981 בין לארץ עלו (5270) השתלבו שלא הבוגרים ממחצית למעלה

.1992 לבין 1991 בין עלו (2670) ורבע 1990 לבין

היה שניתן למרות בארץ ותק קבוצת בכל דומים הבוגרים כלל מתוך השתלבו שלא הבוגרים שיעורי
.(5 (לוח יירד השתלבו שלא הבוגרים שיעור בארץ, בוותק העלייה עם כי לצפות

כל סך מתוך השתלבו שלא והבוגרים בארץ ותק לפי השתלבו שלא והבוגרים הבוגרים כלל :5 לוח
(באחוזים) ותק קבוצת בכל הבוגרים

שלא בוגרים
מתוך השתלבו שלא הבוגרים סה"כ
הבוגרים סה"כ השתלבו הבוגרים סה"כ

באחוזים באחוזים במספרים באחוזים במספרים

14 100 86 100 *594 הבוגרים 0הכ
15 52 45 51 302 1985 עד עלו
12 22 19 26 152 1990  1986 בין עלו
16 26 22 23 140 1992  1991 בין עלו

בנים
7 100 27 100 394 0הכ
7 41 11 41 160 1985 עד עלו
415 4 26 104 1990  1986 בין עלו
9 44 12 33 130 1992  1991 בין עלו

בנות
29 100 59 100 200 סה'יכ
24 58 34 71 142 1985 עד עלו
31 25 15 24 48 1990  1986 בין עלו
100 17 10 5 10 1992  1991 בין עלו

בוגרים 2 של עלייתם שנת על מידע חסר *

משפחתי מצב
שלא אחד בוגר רק הבנים בקרב רווקים. הינם השתלבו שלא הבוגרים של (91B) המכריע הרוב

בנות). 7 (שהן ל£99 מגיע זה שיעור הבנות בקרב ,(£49) נשוי השתלב
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המרואיינים למדו בהן הפנימיות
12 קיימות כך, המשך. במסגרות השתלבו בוגריהן שבה במידה הפנימיות בין גדולים הבדלים יש
שונות. פנימיות 19 בוגרי הינם השתלבו שלא אלה המשך; במסגרת השתלבו בוגריהן שכל פנימיות
הבוגרים מכלל £469 מהן, באחת פנימיות. ב2 לימודיהם את סיימו (£359) משליש למעלה מהם,

בנספח). לוח (ראה £169  ובשנייה המשך, במסגרות השתלבו לא

בארץ הלימודים .5

בארץ לימוד שנות מספר 5.1
יסודי ספר בבית בארץ לימודיהם את התחילו השתלבו שלא הבוגרים (£529) ממחצית למעלה
את התחילו והשאר בארץ בתיכון רק למדו נוספים £439 ובתיכון; בחטיבה ללמוד והמשיכו
המסכמים לאלה בדומה אלה, ממצאים כמובן, בתיכון. והמשיכו הבניים בחטיבת בארץ לימודיהם

הבוגרים. של בארץ לוותק קשורים בארץ, הלימוד שנות מספר את

בין למדו 28?£ שנים, 4 עד שנתיים בין בארץ למדו השתלבו שלא הבוגרים (£389) משליש למעלה
עד למדו (£529) הרוב הבנים בקרב .(6 (לוח שנים מ10 למעלה למדו (£349) והשאר שנים ל9 5

(3270) כשליש רק הבנות, בקרב זאת, לעומת ומעלה. שנים 10 למדו £159 ורק בארץ שנים ארבע
ומעלה. שנים 10 בארץ למדו (£439) ניכר ואחוז שנים, 4 עד למדו

(באחוזים) בארץ לימוד שנות ומספר מין לפי השתלבו שלא בוגרים :6 לוח
בנות בנים סה"כ

100 100 100 סה"כ
32 52 38 41
25 33 28 95
43 15 34 +10

מועט ותק בעלי הם המשך במסגרות השתלבו לא אשר הבנים שרוב כך על מצביעים אלה ממצאים
מהבנות ניכר שיעור זאת, לעומת מועטות. שנים במשך בארץ החינוך במערכת למדו גם ולכן בארץ

השתלבו. לא שנים של רב מספר למדו אשר הוותיקות

תשני'ד בשנת הלימודים 5.2
הלימודים מסלול

מסלולים ושלושה עיוני, מסלול תיכוניים: לימודים של שונים מסלולים מגדירארבעה החינוך משרד
שני (מסמ"מ). מיוחד ומקצועי (מסמ"ר), רגיל מקצועי (מסמ"ת), תיכון מקצועי מקצועיים:
רגיל מקצועי והמסלול מלאה, לבגרות התלמידים את מכינים  תיכון ומקצועי עיוני המסלולים
כלל. לבגרות לומדים אינם מיוחד מקצועי במסלול התלמידים בלבד. חלקית לבגרות אותם מכין
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מקצועי במסלול למדו 1870 העיוני, במסלול למדו השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים שניםעשר
במסלול למדו ו£ל7 (מסמ"ר), רגיל מקצועי במסלול למדו (£639) שלישים כשני (מסמ"ת), תיכון

.(7 (לוח מיוחד מקצועי

(באחוזים) בארץ וותק מין, לימודים, מסלול לפי השתלבו שלא בוגרים :7 לוח
מקצועי מקצועי מקצועי סה"כ סה"כ
מיוחד רגיל תיכון עיוני (באחוזים) (במספרים)

עלייה שנת

7 63 18 12 100 *85 0הכ
2 58 22 18 100 45 1985 עד
5 68 16 11 100 19 19901986
19 71 10 0 100 22 19921991

15 67 15 3 100 27 בנים

3 62 19 16 100 58 בנות

אחת בוגרת למדה בו המסלול על מידע חסר *

המרואיינים כן על הבגרות. לבחינות לגשת האפשרות לתלמיד ניתנת מסלול בכל לא כאמור,
בגרות. ללא או חלקית בגרות עם מלאה, בגרות עם מסלול היה שלהם המסלול האם נשאלו
לדחות או לאשר ניתן לא כן ועל הבוגרים כלל של לימודיהם מסלול על מידע נאסף לא במחקר
לא במסלול מאשר בגרותי במסלול יותר נמוך השתלבו שלא הבוגרים שיעור כי ההשערה את
מוסדות ב25 (תשנ"ד), המחזור באותו י"ב כיתות תלמידי בקרב נערך אשר אחר במחקר אך בגרותי.
חלקית) או מלאה (בגרות בגרותי במסלול שלמדו הבוגרים שיעור כי גינדין מצאה הנוער, עליית
2370) הבנות בקרב מהשיעור יותר נמוך זה במסלול שלמדו הבנים שיעור כאשר £299, על עומד
בגרותי מסלול מסיימי שיעור השתלבו, שלא הבוגרים בקרב זאת, לעומת בהתאמה). 40^ לעומת
חלקית בגרות עם במסלול ו0?36 מלאה בגרות עם במסלול £129) 48?£ על ועומד יותר, גבוה הוא
המוסדות ב25 בגרותי במסלול לימודיהם את סיימו אשר השתלבו שלא הבוגרים שיעור אך .(9 לוח
מהבוגרים כרבע דהיינו, .£289, על עומד המסלול, באותו שלמדו הבוגרים כלל מתוך חקרה שגינדין
בוחנים כאשר בצבא. או לימודית במסגרת השתלבו לא בגרותי במסלול לימודיהם את סיימו אשר
הבנות בקרב המקביל מהשיעור בהרבה נמוך זה שיעור הבנים בקרב כי נמצא מין, לפי זה שיעור
המכריע שרובם מסויימת2 הסתייגות עם אך להסיק ניתן מכאן בהתאמה). £459, לעומת £139,)

במסגרת השתלבו בגרותי במסלול למדו אשר (£559,) הבנות כמחצית ורק הבוגרים הבנים של (£879,)

.(1994 (גינדין, המשך

את קיבלה גינדין המחקרים: בשני הלימודים מסלול על המידע מקורות בין מהבדלים נובעת ההסתייגות 2
שישנם ייתכן כן ועל מהבוגרים התקבל המידע הנוכחי שבמחקר בזמן בפנימייה ביה"ס ממנהל המידע

עלידם. שנמסר במידע דיוקים אי
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המקצועיים המסלולים בשלושת הנלמדים המקצועות
מסמ"ר (מסמ"ת, המקצועיים המסלולים בשלושת רבים מקצועות למדו השתלבו שלא הבוגרים
כגון  בנים רק למדו שאותם מקצועות היו שונים. מקצועות 21 על דווח בסה"כ  ומסמ"מ)
כגון  בנות רק למדו שאותם מקצועות והיו ונגרות; חרטות מטוסים, מכונאות רכב, חשמלאות
ובנות בנים למצוא ניתן בודדים במקצועות ופקידות. מינהל מטפלות, סיעוד, אופנה, ועיצוב תפירה

.(8 (לוח וטבחות חשמל  כאחד

ולפי הנלמד העיקרי המקצוע לפי המשך במסגרות השתלבו שלא מקצועיים מסלולים בוגרי :8 לוח
מוחלטים) (במספרים מין

בנות בנים סה"כ
50 26 76 0הכ

14 0 14 אופנה תפירה/עיצוב
2 7 9 חשמל
8 0 8 תכשיטנות
0 8 8 רכב מכונאות
7 0 ל מטפלות
6 0 6 פקידות
3 0 3 מינהל
3 0 3 סיעוד
2 * 3 טבחות
0 2 2 מטוסים מכונאות
0 2 2 רכב חשמלאות
0 2 2 חרטות
0 2 2 נגרות
2 0 2 כימיה / לבורנט
* 0 1 אלקטרוניקה
0 * 1 שניים טכנאות
0 1 1 מכניקה
1 0 1 הרך לגיל חינוך
! 2 ! . צורפות

למחציתם מעל ללמוד. שרצו זה הוא למדו שהם המקצוע האם נשאלו השתלבו שלא הבוגרים
הבנים שיעור שלמדו. במקצוע ללמוד להמשיך מעוניינים (3670) משליש ולמעלה בחיוב, ענו (5370)

.(5770) הבנות בקרב המקביל מהשיעור (44^ יותר נמוך ללמוד רצו שאותו המקצוע את למדו אשר
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הבגרות בחינות
ללא במסלול למדו 52?£ .(9 (לוח לחלקן רק ניגשו ו42£9 הבגרות בחינות לכל ניגשו אחוזים חמישה
לבחינות ניגשו (9896) כולם כמעט חלקית, או מלאה בגרות עם במסלול שלמדו אלה מתוך בגרות.

לכולן. ניגשו £109 ומתוכם הבגרות

ובאחוזים) מוחלטים (במספרים ומסלול בגרות לבחינות גישה לפי השתלבו שלא בוגרים :9 לוח
באחוזים במספרים המסלול

מלא בגרותי מסלול
12 10 0ה"כ
5 4 הבחינות לכל ניגשו
7 6 מהבחינות לחלק ניגשו

חלקית בגרות עם מסלול
36 31 סהכ
35 30 מהבחינות לחלק ניגשו
1 1 בחינה לאף ניגשו לא

בגרות ללא מסלול
52 45 0ה"כ

ניגשו לא שבגללן הסיבות על נשאלו לבגרות המסלולים בשני למדו אשר השתלבו שלא הבוגרים
מהבחינות, לחלק רק לגשת להם המליצו המורים כי אמרו כ4370 לחלקן. או הבגרות בחינות לכל
חששו הם כי ניגשו לא $14, טובים, הם שבהם במקצועות רק להיבחן החליטו הם כי דיווחו $24.
הם שבו המסלול כי דיווחו £139 בחומר; שולטים שאינם בגלל ואם העברית בגלל אם יצליחו, שלא
משפחתיות בעיות להם שהיו אמרו ו£139 להיבחן, יכולים הם שבהן הבחינות את הגדיר לומדים

הבחינות.' לכל לגשת מהם שמנעו אישיות או

הסטוריה, היו: ניגשו שאליהם השכיחים המקצועות הבגרות, לבחינות ניגשו שכן אלה בקרב
בין נע ניגשו אליהן היחידות סה"כ מספר ומתמטיקה. לשון ספרות, תושב"ע, חיבור, תנ"ך, אזרחות,
תעודת קיבלו שלושה הבגרות, בחינות לכל ניגשו ואשר השתלבו, שלא הבוגרים 4 מתוך ל35. 2

מלאה. בגרות

בסיום תעודה קיבלו הם האם נשאלו הבגרות, לבחינות ניגשו ושלא השתלבו, שלא הבוגרים
מתוכם, לימודיהם: בסיום תעודה קיבלו מהם (£689) שלישים משני למעלה במוסד. לימודיהם
לתעודה בנוסף קיבלו 3770 לימוד, שנות 12 סיום על המעידה תעודה קיבלו (5770) ממחצית למעלה
הכשרה בפרוייקט לימודיהם סיום על תעודה קיבלו ו£69 שלמדו, במקצוע הכשרתם על תעודה זו

בפנימייה. שהתקיים

ב100. מסתכמים אינם האחוזים סה"כ אחת, מתשובה יותר לתת למרואיינים אפשרות שניתנה מאחר 3
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לצה"ל התגייסו לא הבוגרים שבגללן הסיבות
לא בנים) 71) נוספים ו£ל18 לצה"ל התגייסו בנים) 297 (שהם הבוגרים מהבנים %75 כאמור,
בגלל פטור קיבלו £339 בסה"כ) 27) האחרים, הבנים בקרב בלימודים. השתלבות בגלל התגייסו
בעיות בגלל מהשירות פטור קיבלו ו£ל4 גיוס,4 לקראת בתהליך נמצאים 269?< בריאותיות, בעיות
בריאותיות. מסיבות בעיקר שונות, מסיבות נדחה הבוגרים שאר של הצבאי שירותם משפחתיות.
ו6ל15 לאומי, לשירות או לצה"ל התגייסו בנות) 112  5670) ממחציתן למעלה הבוגרות, כלל מתוך
בגלל בעיקר הצבאי מהשירות פטור קיבלו הבנות שאר לימודים. בגלל התגייסו לא בנות) 30)

.(10 (לוח נדחה ששירותן או גיוס לקראת בתהליך עדיין נמצאות ובודדות דתיות, סיבות

מוחלטים (במספרים מין ולפי לצה"ל גיוס לאי סיבות לפי השתלבו שלא הבוגרים :10 לוח
ובאחוזים)

בנות בנים סה"כ
באחוזים במספרים באחוזים במספרים באחוזים במספרים לאיגיוס סיבות

100 59 100 27 100 86 0הכ
9 5 33 9 16 14 מחלה  פטור
13 8 0 0 9 8 נישואין  פטור
36 21 0 0 24 21 דת פטור
15 9 0 0 11 9 העולה פטוררצון
3 2 4 1 3 3 אישיות בעיות פטור
13 8 7 2 13 10 לעולה ברור לא פטור
0 0 16 4 5 4 מוגבלות דחיה
21 7 2 3 3 אישיות בעיות דחיה
21 7 2 3 3 לימודים דחיה
7 4 26 7 13 u גיוס בתהליך

הלימודים 0יום לאחר תעסוקה .6

העבודה במקום וותק תעסוקה שיעורי
בשיעור משמעותיים הבדלים נמצאו לא כיום. עובדים השתלבו שלא מהבוגרים (£659) שלישים שני
עובדים המועסקים מבין אחוזים ואחד ארבעים השונים. המסלולים בוגרי ובין לבנות בנים בין זה
חודשים 7 בין עובדים והשאר שנה לחצי חודשים שלושה בין £?40עובדים חודשים, משלושה פחות

חודשים. ל12

אלה בצה"ל". "השתלבו בקבוצת נכללו סדיר לשירות גיוס צו שבידם או שגוייסו הבוגרים כל כאמור, 4
אלה של בקבוצה נכללים שירות דחיית או פטור או גיוס צו קיבלו וטרם הגיוס ללשכת שמוזמנים

גיוס". לקראת "בתהליך הנמצאים
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בממוצע. בשבוע שעות כ43 ועובדים מלאה במשרה עובדים המועסקים של (£829) המכריע הרוב
בהתאמה). שעות 41 לעומת שעות 46) הנשים מאשר לשבוע שעות יותר בממוצע עובדים הגברים

במשמרות. עובדים מהמועסקים 16700

עבודה 0ונ
זבנות צורפות, כגון מקצועיות בעבודות עובדים השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים וחמישה חמישים
סידור ביד, אריזה כגון מקצועיות בלתי בעבודות עובדים (457") השאר ותפירה. חייטות בחנויות,
הבנות בקרב יותר הרבה גבוה מקצועיות בעבודות העובדים שיעור וסבלות. במוסדות ניקיון סחורה,

.(12 לוח (ראה (419&) הבנים בקרב מאשר (£659)

כאשר שלמדו, במקצוע עובדים השתלבו) שלא בוגרים 50 מתוך 10) £209. מקצוע, שלמדו אלה בקרב
זה. במקצוע ועובדים תכשיטנות למדו 6  מתוכם

מעבודה רצון שביעות
הם כי דיווחו ו£339 מעבודתם מרוצים" "מאוד הם כי דיווחו מהמועסקים אחוזים עשר שלושה
הכללית באוכלוסייה העובדים בקרב המקביל לשיעור יחסית נמוך  4670 זה שיעור "מרוצים".
וחדשים ותיקים אתיופיה עולי בקרב המקביל לשיעור דומה אך (1982 וחביב, ספילרמן  £779)

לוי, נועם, בניטה,  בהתאמה גת וקרית נתניה עפולה, הערים: בשלוש ו£539 4870 , 5170) בארץ
המרוצים שיעור .(1996 בניטה,  4770) יבנה תושבי בארץ חדשים אתיופיה עולי ובקרב (1994

.(5370) הבנות בקרב מאשר (£339) הבנים בקרב יותר עוד נמוך כללי באופן מעבודתם

רצונם שביעות על השתלבו שלא הבוגרים נשאלו מהעבודה, הכללית הרצון לשביעות בנוסף
המועסקים (4170) למחצית קרוב כי עולה מהממצאים .(11 (לוח עבודתם של ספציפיים מהיבטים
להם יש כי דיווחו (£309) כשליש טובה, משכורת להם יש כי אמרו 4170 מעניינת, עבודתם כי דיווחו
שלא מהבוגרים שלישים כשני לעבוד. רוצים בו במקצוע עובדים (2770) וכרבע להתקדם, סיכוי
הממצאים כזה. סיכוי שקיים דיווחו כשליש אך אותם, שיפטרו גבוה סיכוי אין כי דיווחו השתלבו
בין למדי גדולים פערים על מצביעים מהעבודה רצון שביעות של מההיבטים לחלק המתייחסים
מגמה מסתמנת מקצועיות. בלתי בעבודות שעובדים אלה לבין מקצועיות בעבודות שעובדים אלה
מקצועיות בעבודות העובדים של בעבודה) הביטחון מידת כולל (לא רצונם שביעות כי ברורה מאוד

.(11 (לוח מקצועיות בלתי בעבודות העובדים של מאלו יותר גבוהה ■

(באחוזים) משלחיד וסוג נבחרים ממדים לפי מהעבודה רצון שביעות :11 לוח
מקצועיים בלתי מקצועיים סה"כ

24 65 46 כללית רצון שביעות
20 58 41 עניין
36 45 41 משכורת
17 39 30 קידום
8 42 27 רצוי במקצוע עיסוק
61 70 66 לפיטורין סיכוי אין
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במקום להתקדם כדי לעזרה זקוקים הם האם נשאלו כיום מועסקים אשר השתלבו שלא הבוגרים
הכשרה לתוספת זקוקים הם כי אמרו 7070 מתוכם, בחיוב. ענו (7170) הגדול רובם עבודתם.
מהמרואיינים חלק עברית. ללימודי ו1870 אנגלית, ללימודי 2570 השכלה, להשלמת 3870 מקצועית,
כדי לעשות מה להם שייעץ למישהו זקוקים הם כי ציינו 1570 אחר: מסוג בסיוע צורך על דיווחו
לעזרה זקוקים ו6?13 עבודתם, במקום אישי באופן אותם שידריך למישהו זקוקים 1070 להתקדם,

אחרים.5 סיוע סוגי ציינו %5 אחרת. עבודה למצוא כדי

היבטים על הממצאים ואת השתלבו שלא הבוגרים של התעסוקתי מצבם את מסכם להלן 12 לוח
העבודה. של שונים

(באחוזים) מין לפי מקצועית בעבודה המועסקים ושיעורי תעסוקה שיעורי :12 לוח
בנות בנים סה"כ

65 67 65 מועסקים שיעור
65 41 55 המועסקים מתוך מקצועית בעבודה המועסקים שיעור

עובדים שאינם הבוגרים
בני בקרב זהה כמעט זה שיעור עובדים. אינם השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים וחמישה שלושים

המינים. שני

לא או עובדים, כלומר העבודה לכוח שייכים השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים ותשעה שבעים
לעומת (£ל86 הבנות בקרב מאשר הבנים בקרב יותר גבוה זה שיעור עבודה. מחפשים אך עובדים

בהתאמה). 70רר

לעומת £229) הבנות בקרב מאשר הבנים בקרב יותר גבוה והוא £ל18 על עומד המובטלים6 שיעור
.(1670

בבעיות נתקל הוא בה לא) פעם (תמיד/לפעמים/אף התדירות על נשאל עבודה שמחפש מי כל
יש אך לבנות בנים בין הבדלים על מצביעים הממצאים .(13 (לוח עבודה חיפוש בעת מסויימות

למדי. קטנות בקבוצות מדובר כי לזכור

ב100. מסתכמים אינם האחוזים אחת, מתשובה יותר לציין אפשרות למרואיינים שניתנה מאחר 5

לכוח שייכים הלמ"ס, של ההגדרה פי על העבודה. כוח מתוך עבודה מחפשי שיעור הוא המובטלים שיעור 6
עבודה. מחפש אך עובד שאינו או שעובד, מי כל העבודה
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(במספרים מין ולפי עבודה חיפוש בעת "תמיד" נתקלים הם שבהן בעיות לפי מובטלים :13 לוח
מוחלטים)

בנות בנים סה"כ בעיות

7 5 12 סהכ
2 2 4 מדי קשה עבודה מציעים
3 4 7 נמוכה משכורת
4 2 6 רחוק עבודה מקום
0 2 2 מדי פשוטה עבודה
2 2 4 אתיופיה עולי להעסיק מעוניינים לא המעסיקים
3 1 4 פנויים עבודה מקומות אין

הסיבות על דיווחו עבודה, מחפשים אינם ואף עובדים שאינם השתלבו, שלא הבוגרים עשר שמונה
לעבוד; יכולים לא כן ועל מוגבלים או חולים הם כי ציינו בוגרים 7 עבודה. מחפשים שאינם לכך
לעשות. רוצים הם מה החליטו טרם נוספים ו3 לעבוד רוצים לא 4 ביתן; במשק מטפלות נשים 4

לעתיד ותכניות לימודים .7

37 (בסה"כ מלאה בגרות תעודת קיבלו ולא בגרותי במסלול למדו אך השתלבו שלא הבוגרים כל
כל את להשלים רוצים (7370) רובם הבגרות. בחינות את להשלים מתכננים הם אם נשאלו בוגרים)
במסלול שלמדו אלה בקרב הבנות. בקרב 86*?^ 40לעומת £9 הוא השיעור הבנים בקרב הבחינות;
והשאר הבגרות בחינות כל את להשלים רוצים (7 מתוך מרואיינים 4) הרוב מלאה, בגרות עם
הבוגרים מחצית כמעט חלקית, בגרות עם במסלול כי למצוא מעודד חלקן. את להשלים מתכננים
(לוח המקצועות בכל הבגרות את להשלים מתכננים זה) במסלול בוגרים 30 מבין 14) השתלבו שלא

.(14

הלימודים (שנת תשנ"ה לקראת ללימודים להרשם ניסו הם האם נשאלו השתלבו שלא הבוגרים
ניסו מהמרואיינים ש£ל22 כך על מצביעים הממצאים בפנימיה). לימודיהם סיום לאחר הבאה
.(1996) הבנות בקרב מאשר (3096) הבנים בקרב יותר גבוה זה שיעור זו. בשנה ללימודים להרשם
לפי בתשנ"ה ללימודים להרשם שניסו המרואיינים שיעורי בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא

לימודיהם. מסלול

מסגרת מציאת אי רבות: הן השנה באותה למדו לא שהם לכך הסיבות להרשם, שניסו אלה בקרב
התקבלו לא מרואיינים שני כן, כמו אישיות. וסיבות לגיוסם, ביחס ברור לא מצב מתאימה,
באוניברסיטה. ללימודים נרשמו כבר (596) בוגרים שני רק ללמוד, המתכננים אלה מתוך ללימודים.
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(במספרים מסלול לפי הבגרות, בחינות להשלים המתכוונים השתלבו שלא הבוגרים :14 לוח
ובאחוזים) מוחלטים

באחוזים במספרים

מלא בגרותי מסלול
19 7 0הכ
11 4 הבחינות כל
8 3 מהבחינות חלק י
0 0 להשלים רוצים לא

רולקית בגרות עם מסלול
81 30 סהכ
38 14 הבחינות כל
16 6 מהבחינות חלק
22 8 להשלים רוצים לא
5 2 יודעים טרם

ואת הבוגרים כלל מתוך בנות ושל בנים של עיסוקם על המידע את מסכמים ו3 2 תרשימים
עבודה מחפשים 5 עובדים, 18 השתלבו, שלא הבנים 27 מתוך השתלבו. שלא אלה של תכניותיהם

בייחודים או בצבא השתיבו שיא והבנים הבוגרים הבנים כיי עיסוק :2 תרשים
מוחרמים) (מספרים

בוגרים בנים
395^= ו ך^ יו

* עיסוק ללא עובדים לומדים משרתים
9 18 71 297

לא מתכוונים לא Djinnn
מתכוונים ללמוד מתכוונים ללמוד
ללמוד 3 ללמוד 6

או או י

טרם טרם

החליטו החליטו
6 12 עבודה מחפשים מתוכם 5 י
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בייחודים או בצבא השתיבו שיא והבנות הבוגרות הבנות כיי עיסוק :3 תרשים
נזוחיטים) (מספרים

בוגרות בנות
201

* עיסוק ללא עובדות לומדות משרתות
21 38 30 112

לא מתכוונות לא מתכוונות
מתכוונות ללמוד מתכוונות ללמוד
ללמוד ו1 ללמוד 17

או או
טרם טרם
החליטו החליטו

0י י2 עבודה מחפשות מתוכן 7*

לציין יש מחפשות. אינן ו15 עבודה מחפשות 7 עובדות, 38 הבנות, 60 מתוך מחפשים. אינם 4 ועוד
תשנ"ו. הלימודים בשנת ללמוד להמשיך מתכוונים הבנים 27 מתוך ו9 הבנות 59 מתוך ש28

שלא מהבוגרים אחוזים ושלושה ארבעים הלימודים. בהמשך רבה התעניינות שיש נראה הכל בסך
כזו תוכנית להם שאין אמרו £295 (תשנ"ו), הקרובה בשנה ללמוד מתכננים הם כי דיווחו השתלבו

יודעים. טרם שהם אמרו ו>£289

לבוגר וייעוץ מידע .8

צבא,  האחרות למסגרות הפנימיה ממסגרת במעבר כגון מעבר, בצומתי וייעוץ מידע קבלת
על בפרט. אתיופיה ולעולי בכלל לעולים חשובים וכמה כמה ופי לכולם חשובים עבודה לימודים,

שונים. בתחומים וייעוץ מידע קבלת על שאלות מספר נשאלו השתלבו שלא הבוגרים כן,

סיום לאחר לעשות יכולים שהם מה לגבי ייעוץ קיבלו הם האם נשאלו השתלבו שלא הבוגרים כל
כזה. ייעוץ קיבלו כאחד, ובנים בנות מהבוגרים, $22, רק כי עולה מהממצאים בפנימיה. הלימודים

לעשות מה יודעים הם אם נשאלו בגרות בחינות להשלים מתכננים אשר השתלבו שלא הבוגרים
בשלילה. ענו הנשאלים (£709) רבעי לשלושת קרוב זו. מטרה להגשים כדי
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הלימודים סיום לאחר (מיד תשנ"ה בשנת ללימודים להרשם ניסו מהמרואיינים 2170 כאמור,
להמשיך כדי לעשות מה ידעו שלא לכך כסיבה כלל בדרך ציינו להרשם ניסו שלא אלה בפנימיה).

ללמוד.

לכך מהסיבות אחת כי דיווחו תשנ"ו לשנת ללימודים נרשמו שלא (£559) המרואיינים רוב כן, כמו
ללמוד. מה יודעים אינם ו£189 להרשם, כדי לעשות מה יודעים אינם שהם היא

נוספים היבסים  בארץ קליסה .9

דיור מצב 9.1
למעלה אחר. משפחה קרוב או ההורים בבעלות בדירות מתגוררים השתלבו שלא הבוגרים מחצית
שתי (שהן 270 רק קרוונים, באתר או בהוסטל מתגוררים 970 בשכירות, מתגוררים (£389) משליש

שבבעלותם. בדירה מתגוררים בוגרות)

ו/או אחים עם גרים £129 הוריהם, בבית מתגוררים (7496) השתלבו שלא הבוגרים של הגדול הרוב
קרובי שאינם שותפים עם ו£89 זוגם, בן עם מתגוררים £69 זוג), בן או הורה (שאינו משפחה קרוב
בהתאמה). 71^0 לעומת 819&) הבנות משיעור יותר גבוה הוריהם עם הגרים הבנים שיעור משפחה.

השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים עשר תשעה למדי. גבוהה דיור צפיפות על מצביעים הממצאים
אחוזים ושישה שלושים בחדר. פחות או אחד אדם על עומדת הצפיפות שבהן בדירות מתגוררים
בצפיפות מתגוררים (£459) והשאר לחדר אדם 1.99 לבין 1.0 בין שנעה בצפיפות גרים מהמרואיינים

בחדר. ויותר אנשים שני של

כך כל לא 2070 שלהם, הדיור ממצב מרוצים הם כי דיווחו מהמרואיינים אחוזים ושמונה שלושים
ממצב מרוצה אינו זמני בדיור המתגוררים מהמרואיינים אחד אף כלל. מרוצים לא 42 ו£9 מרוצים
בצפיפות הגרים אלה בקרב מ£199 עולה שלהם הדיור ממצב מרוצים שאינם אלה שיעור שלו. הדיור
 גבוהה בצפיפות המתגוררים אלה בקרב ל£599 לחדר) פחות או אחד אדם של (דהיינו נמוכה
שביעות לאי אחרות סיבות ציינו הבוגרים הדיור צפיפות מלבד לחדר. ויותר נפשות 2 של דהיינו

לפרטיות. ורצון הוריהם לבית מחוץ לגור רצון כגון רצונם

חברתיים קשרים 9.2
ותיקים ישראלים ועם אתיופיה עולי עם חברתיים מפגשים

(£329) כשליש אתיופיה. עולי עם החברתיים מפגשיהם תדירות על נשאלו השתלבו שלא הבוגרים
בשבוע, פעם על דיווחו 1870 בשבוע, פעמים כמה מאתיופיה אחרים עולים עם נפגשים הם כי דיווחו
הנפגשות הבנות שיעור בחודש. מפעם פחות על ו£259 בחודש פעם על 1670 בשבועיים, פעם על 970

הבנים בקרב המקביל מהשיעור (£279) בהרבה נמוך אתיופיה עולי חברים עם בשבוע פעמים כמה
.(4170)
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חברתיים במפגשים ותיקים ישראלים עם נפגשים הם כי ציינו המרואיינים (>£ל38) משליש למעלה
הבנות בקרב יותר מעט גבוה זה שיעור קפה". כוס "על מפגשים או לקולנוע, הליכה מסיבות, כגון
הבנות בקרב במיוחד עולה זה שיעור בארץ, בוותק העלייה עם .(33^ הבנים בקרב מאשר (4170)

.(15 (לוח

וותק מין לפי ותיקים ישראלים עם חברתיים במפגשים הנפגשים השתלבו שלא בוגרים :15 לוח
(באחוזים) בארץ

בנות בנים סה"כ

4133 38 J'no
58 36 53 1985 עד
20 *50 26 19901986
10 25 18 19921991

בלבד מקרים 4 של מתא הופק *

עם נפגשים הם כי שציינו אלה מתוך יחסית. נמוכה ותיקים ישראלים עם המפגשים תדירות
£309. בשבוע, פעמים כמה נפגשים הם כי דיווחו מרואיינים) 7 (שהם £219, רק ותיקים, ישראלים
מפעם פחות ($18.) והשאר בחודש פעם 2870 בשבועיים, כפעם נפגשים $3 בשבוע, פעם נפגשים

ותיקים. ישראלים עם המיפגשים תדירות עולה לא בוותק, העלייה עם כי לציין יש בחודש.

ישראלים עם חברתיים במפגשים כלל נפגשים אינם השתלבו שלא מהבוגרים (3070) לשליש קרוב
אתיופיה עולי עם בחודש) מפעם פחות או בחודש (פעם מאוד נמוכה בתדירות ונפגשים ותיקים
(£199.) הבנים בקרב יותר נמוך הבוגר, של חברתית פעילות העדר על מצביע אשר זה, שיעור אחרים.

.(£369,) הבנות בקרב מאשר

משליש יותר כלפיהם. הוותיקים הישראלים יחס את להעריך גם התבקשו השתלבו שלא הבוגרים
"טוב", יחס על דיווחו £569, מאוד", טובה "בצורה אליהם מתייחסים הוותיקים הישראלים כי דיווחו
לפי הבדלים נמצאו לא בכלל. טוב לא יחס על דיווח לא אחד אף טוב". כך כל "לא יחס על ו,?59

בארץ. ותק ולפי מין,

בארץ מהקליטה רצון שביעות
מהבוגרים אחוזים ואחד עשרים בארץ. הקליטה מן גבוהה רצון שביעות על מצביעים הממצאים
הם כי אמרו 1170 מרוצים, הם כי אמרו 6270 מקליטתם, מרוצים מאוד הם כי דיווחו השתלבו שלא
אלה ובין לבנות בנים בין הבדלים נמצאו כלל. מרוצים אינם הם כי אמרו ו^6 מרוצים כך כל לא
עולה מהממצאים בגרות. ללא במסלול שלמדו לאלה חלקית או מלאה בגרות עם במסלול שלמדו
במסלולים שלמדו אלה ובקרב הבנות בקרב יותר גבוה בארץ מהקליטה הרצון שבעי שיעור כי
מן רצון לשביעות באשר כלשהי מגמה מסתמנת לא בארץ הוותק עם .(16 (לוח לבגרות המובילים

בארץ. הקליטה
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(באחוזים) לימודים מסלול ולפי מין לפי בארץ מהקליטה רצון שביעות :16 לוח
מרוצים מאוד מרוצים

62 21 0ה"כ
52 15 בנים
66 24 בנות
66 24 בגרות* עם מסלול
58 18 בגרות ללא מסלול

מלאה או חלקית בגרות *

כלכליים תנאים 9.3
לשעה השכר גובה

משכר בעיקר מתקיימים הריאיון, בעת מועסקים היו אך המשך, במסגרות השתלבו שלא הבוגרים
גובה על לדווח סירב ואחד הריאיון בעת הראשונה משכורתם את קיבלו טרם מהם תשעה עבודתם.
ש"ח 5.11 בין נע עבודה לשעת הברוטו שכר כי נמצא השאלה, על שענו העובדים מתשובות שכרו.
מעט ש"ח, 9.5 על עומד השתלבו שלא הבוגרים בקרב לשעה הממוצע הברוטו שכר ש"ח. ל14.69

המחקר. בתקופת ש"ח 8.8 על עמד אשר הכללית באוכלוסייה לשעה המינימום שכר מעל

העובדים הגברים משיעור יותר גבוה מקצועיות בעבודות העובדות הנשים שיעור שכזכור למרות
ש"ח 9.9) הנשים בקרב מאשר הגברים בקרב יותר גבוה לשעה הממוצע הברוטו שכר אלו, בעבודות
נמוך מקצועיים עובדים של לשעה הממוצע הברוטו שכר כצפוי, שלא בהתאמה). ש"ח 9.4 לעומת

בהתאמה). ש"ח 10.0 לעומת ש"ח 9.2) מקצועיים הבלתי העובדים של זה מאשר יותר

אחרים הכנסה מקורות
ממשכורתם מתקיימים אחוזים ושניים חמישים הכנסה. כל אין השתלבו שלא מהבוגרים לשליש
מקיצבאות רק מתקיימים £129 ילדים, קיצבת כגון ומקיצבאות ממשכורתם מתקיימים £39 בלבד,

ומילגה. אבטלה דמי הכנסה, הבטחת כגון

בעתיד הכלכלי מצבו את המרואיין והערכת כלכליים קשיים
יכולים אינם והם לעשות או לקנות רוצים שהם דברים ישנם אם נשאלו השתלבו שלא הבוגרים
אין שעבורם רבים דברים על דיווחו (£979) לשלושה פרט השתלבו, שלא הבוגרים כל בעבורם. לשלם
דירה רכישת או שכירות ,(41?£) נהיגה לימוד היו: שהוזכרו ביותר השכיחים הפריטים כסף. להם

(£199).ל ללימודים ציוד ו/או לימוד שכר ,(£199) בילויים ,(£289) בגדים ,($40')

ב100. מסתכמים אינם האחוזים אחת, מתשובה יותר לציין אפשרות למרואיינים שניתנה מאחר 7
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שמצבם מצפים הם כי דיווחו השתלבו שלא מהבוגרים אחוזים ושמונה שמונים זאת, עם יחד
ובקרב ,(7496) הבנים בקרב מאשר (9496) הבנות בקרב יותר גבוה זה שיעור בעתיד. ישתפר הכלכלי
מקצועיות, בעבודות המועסקים בקרב .(8396) העובדים בקרב מאשר (9696) עובדים שאינם הבוגרים
המועסקים בקרב השיעור מאשר (8996) יותר גבוה ישתפר הכלכלי מצבם כי המצפים אלה שיעור
בקרב לקידום יותר הרבות האפשרויות בגלל הנראה כפי ,(7570) מקצועיות בלתי בעבודות
בעבודות שעובדים אלה בקרב גם גבוה שהשיעור לציין יש זאת, עם מקצועיות. בעבודות המועסקים
להשתלב ומתכננים זמנית כעבודה הנוכחית לעבודתם מתייחסים שהם בגלל ייתכן מקצועיות, בלתי

יותר. טובה בעבודה

כיום המרואיינים מתמודדים שעמה ביותר הקשה הבעיה 9.4
ידי על צוינה והיא הדיור, בעית היא השתלבו שלא הבוגרים מתמודדים שעמה ביותר הקשה הבעיה
משפחות. בעלי שאינם לצעירים דיור בפתרונות המחסור לאור מפתיע אינו הממצא מהם. 3170

בשיעורים צויינו אחרות בעיות .2396 ידי על צוינה והיא השני במקום מופיעה הכלכלית הבעיה
.(17 (לוח יותר נמוכים

(באחוזים) מין ולפי מתמודדים הם עמה ביותר הקשה הבעיה לפי השתלבו שלא בוגרים :17 לוח
בנות בנים סה"כ

38 34 37 דיור
17 34 23 כלכלה
21 12 18 לימודים המשך
12 4 9 עבודה מציאת
3 4 4 עברית
2 4 2 צבאי שירות
4 8 5 אחרת בעיה
3 0 2 בעיה כל אין

0יכום .10

לא ואשר תשנ"ד בשנת לימודיהם את סיימו אשר הנוער עליית של פנימיות בבוגרי מתמקד זה דוח
בוגרים מאפייני על לעמוד מנסה המחקר בוגרים). 86 (בסה"כ המשך בלימודי או בצבא השתלבו
במסגרתו כן, כמו לעתיד. תכניותיהם ועל הנוכחי עיסוקם על מתמודדים, הם עמם הקשיים על אלו,
שבדק יותר רחב ממחקר חלק הוא הדוח השנה. באותה הבוגרים אוכלוסיית כלל על מידע נאסף
את בחן זה מחקר על המבוסס קודם דוח אתיופיה. עולי בקרב מעבר" בצמתי "אוכלוסיות

.(1996 ולוי (אלנבוגןפרנקוביץ המשך בלימודי השתלבו שלא צה"ל משוחררי
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הם: הבוגרים כלל על העיקריים הממצאים ■

בהתאמה). £349 לעומת £669) הבנות משיעור כפול כמעט הבוגרים כלל בקרב הבנים שיעור 

כאחד, ובנות בנים הבוגרים, שיעור בארץ. ותיקים עולים בעיקר כוללת הבוגרים אוכלוסיית
ונמוך (£269) 19901986 בין שעלו הבוגרים לשיעור דומה (£239) שלמה מבצע מאז עלו אשר
לפני שעלו אלה כלומר הוותיקות, שיעור הבנות בקרב .(519?) יותר הוותיקים משיעור בהרבה
שלמה מבצע מאז שעלו הבנות שיעור זאת, לעומת .717" על עומד והוא במיוחד גבוה ,1986
במבצע עלו ו£339 ותיקים הם 419&) דרמטיים כה הבדלים אין הבנים בקרב .(£55) מאוד נמוך

שלמה).
מהמקובל יותר מבוגר בגיל לימודיהם את מסיימים הנוער עליית מוסדות בוגרי אתיופיה עולי 

.18 גיל עד סיימו £309 רק ותיקים; ישראלים בקרב
הבנות מן £719 לעומת המשך בלימודי או בצבא השתלבו (£939) הבוגרים הבנים כל כמעט 

גבוה זו, גיל בקבוצת הבוגרים כלל מתוך השתלבו, שלא הבוגרים שיעור ,18 בני בקרב הבוגרות.
יותר החדשים בקרב יותר גבוה השיעור כן כמו יותר. המבוגרים בקרב השיעור מאשר יותר
במסגרות השתלבו לא הכל) בסך 10) שלמה מבצע מאז שעלו הבנות כל הנשים. ובעיקר בארץ,

.1985 עד שעלו אלו בקרב ו£249 19901986 בין שעלו אלה בקרב £319 לעומת המשך

הבנות לבין הבנים בין הבדלים על מצביעים השתלבו שלא הבוגרים על הממצאים ■

המשך: במסגרות השתלם שלא הבנים מאפייני
המשך, בלימודי או בצבא השתלבו לא הבוגרים הבנים מכלל בנים) 27 (סה"כ אחוזים שבעה
בגלל התגייסו לא למחציתם קרוב אחת. בפנימייה לימודיהם את סיימו שבעה כשמתוכם
,1917 בני הינם (£789) הבנים רוב גיוס. בתהליך עדיין בסה"כ) בנים 7) ו£269 בריאות בעיות
בלבד. שנים 4 עד בארץ למדו (£529) וכמחציתם שלמה מבצע מאז עלו (£449) מחציתם כמעט

במסלול למדו £379 בגרות, ללא במסלול למדו השתלבו שלא מהבנים שלישים לשני קרוב
לבגרות במסלולים שלמדו אלה מבין מלאה. לבגרות במסלול למד אחד בן ורק חלקית לבגרות
מתכוונים £339 השתלבו שלא הבנים כלל מתוך כן, כמו הבחינות. את להשלים רוצים £409

תשנ"ו. הלימודים בשנת ללמוד

הרצון שבעי שיעור מקצועיות. בעבודות עובדים מהם ו£419 עובדים מהבנים שלישים כשני
.(339?<) למדי נמוך מעבודתם

המשך במסגרות השתלם שלא הבנות מאפייני
המשך. בלימודי או בצבא השתלבו לא בנות) 59 (שהם הבוגרות מהבנות אחוזים ותשעה עשרים
צעירות הבנות מרצונן. או דתיות מסיבות התגייסו 5)לא IX) השתלבו שלא הבנות כמחצית
מהבנים: יותר ותיקות גם הן .1917 בגיל הינן (£859) כולן כמעט במעט: רק אך מהבנים יותר

שלמה. מבצע מאז עלו מהן £179 רק
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ו£439 בארץ שנים ל4 מעל למדו הבנות רוב בארץ, שנים 4 עד למדו שרובם לבנים, בניגוד
מלאה לבגרות £159) לבגרות במסלולים למדו הבנות מחצית שנים. מ9 למעלה למדו מהבנות
לבגרות, במסלולים שלמדו אלה מבין בגרות. ללא במסלול למדו ו£499 חלקית) לבגרות ו£369
התכוונו (£489) כמחצית השתלבו שלא הבנות כלל ומתוך הבחינות את להשלים מתכוונות 859?<

תשנ"ו. הלימודים שנת לקראת ללימודים להרשם

מקצועיות בעבודות עובדות יותר גבוה שיעור אך עובדות מהבנות שלישים כשני לבנים, בדומה
יותר גבוה כן גם (£539) מעבודתן המרוצות הבנות שיעור הבנים). בקרב 4170 לעומת £659)

אתיופיה עולי בקרב המקבילים לשיעורים ודומה (£339) הבנים בקרב המקביל השיעור מאשר
בכלל.

הדיור בעית היא העיקרית שבעיתם ציינו כאחד, ובנות בנים השתלבו, שלא מהבוגרים רבים ■

הקשורה הכלכלית הבעיה היא נוספת בעיה גרים. הם בה הגדולה הצפיפות בגלל בעיקר
לשעה מינימום משכר יותר מעט כלומר בממוצע, ברוטו לשעה ש"ח 9.5) הנמוך לשכרם

המחקר). עריכת בעת ש"ח 8.8 על שעמד הכללית באוכלוסייה

מקיימים אינם שליש חברתיים: קשרים מעט מקיימים השתלבו שלא הבוגרים כי נראה כללית ■

המקיימים הבוגרים שיעור ותיקים. ישראלים עם ולא אתיופיה עולי עם לא חברתיים קשרים
נובע זה מצב נמוכה. בתדירות מתקיימים אלו וקשרים למדי, נמוך ותיקים ישראלים עם קשרים
לימודיהם בעת מגוריהם ליישוב מחוץ השבוע ימות ברוב התגוררו שהבוגרים מכך הנראה כפי
היתה שלהם שהרשתהחברתית כך לפנימיה, מחוץ ותיקים ישראלים עם קשרים יצרו לא כן ועל
הישראלים של יחסם כי ציינו הבוגרים כל כמעט זאת, עם הפנימייה. בסביבת בעיקר מעוגנת
גבוהה כללית רצון שביעות גם נמצאה .(£569) טוב או (3370) מאוד טוב כלפיהם הוותיקים
דיווחו 62 ו£9 זו מקליטה מרוצים מאוד הם כי דיווחו אחוזים ואחד עשרים בארץ. מהקליטה

מרוצים. הם כי

והכוונה הדרכה ייעוץ, קיבלו לא השתלבו שלא מהבוגרים שרבים כך על מצביעים הממצאים ■

רצון מביעים הם ואמנם, הלימודים. סיום לאחר בפניהם העומדות השונות האפשרויות לגבי
יודעים אינם הבגרות בחינות את להשלים שמעוניינים הבוגרים (707") רוב זה. מסוג ייעוץ לקבל
כדי עזרה לקבל רצון הביעו המועסקים הבוגרים כן, כמו תוכניתם. את לממש כדי לעשות מה

יותר. טובה לעבודה לעבור כדי או בעבודתם להתקדם
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דיון .11

הבנות, בקרב בעיקר רווחת הנוער עליית פנימיות בוגרי של המשך במסגרות איההשתלבות תופעת
השתלבו לא אשר המעטים הבנים .1817 בנות ובקרב בארץ החדשות בקרב ובפרט בכלל,
בארץ יחסית וחדשים שנים 4 עד רק בארץ ללמוד הספיקו (5270) שרובם בכך בעיקר מאופיינים

בגרות. ללא במסלול למדו הגדול ורובם

הבנות בקרב התעסוקה שיעורי עובדים. כאחד, ובנות בנים משתלבים, הלא מהבוגרים שלישים שני
אלה גילאים לגבי האחרים המחקרים בכל שנתגלו מהשיעורים יותר גבוהים למעשה  גבוהים הם
אמנם, מקצועיות. בעבודות העובדות בנות של גבוה אחוז גם נמצא אתיופיה. יוצאות נשים בקרב
כלל בקרב שנמצאה הרצון לשביעות דומה היא אך במיוחד גבוהה אינה מהעבודה הרצון שביעות

אתיופיה. עולי

בוגרים, של גבוה שיעור ללמוד. להמשיך השתלבו שלא הבוגרים של שאיפתם היא מעודדת נקודה
(£739<) הבגרות בחינות את להשלים רצון הביעו בגרות תעודת קיבלו לא אך בגרותי במסלול שלמדו
הלימודים שנת לקראת ללימודים להרשם ניסו בוגרים של (£ל22) מבוטל לא שיעור ולמעשה,
מסגרת מציאת אי הן השנה באותה למדו לא אלה בוגרים שבגללן העיקריות הסיבות תשנ"ה.
הם כי ציינו הבוגרים למחצית קרוב בנוסף, אישיות. וסיבות הצבא", עם ברור לא "מצב מתאימה,
שני רק (1995 (מרץמאי המחקר עריכת שבעת למרות תשנ"ו, הלימודים בשנת ללמוד מתכננים

והתקבלו. ללימודים נרשמו אכן בוגרים

הכוונה קיבלו מהבוגרים מרבע פחות כי מתברר לימודים, להמשך השאיפה של אלו ביטויים לצד
המעוניינים אלה בקרב כיום, גם הלימודים. סיום לאחר בפניהם העומדות האפשרויות לגבי
שאיפתם את לממש כדי לעשות עליהם מה יודעים אינם רבעים לשלושת קרוב בגרות, להשלים
להתקדם כדי עזרה לקבל רצון הביעו המועסקים הבוגרים כן, כמו ללמוד. מה מתלבטים וחלקם

יותר. טובה לעבודה לעבור כדי או בעבודתם

להמשיך אלה בוגרים קבוצת בקרב הקיים והרצון הפוטנציאל על הן מצביעים אלה ממצאים
מימוש לקראת אותם ויעודד שיכוון וייעוץ במידע מחסור של רצינית בעיה על והן בלימודים
בוגרים של ריכוז יש שבהן פנימיות באותן במיוחד והכוון ייעוץ מתן לשקול יש כן, כמו תכניותיהם.
משתלבים. שאינם הבוגרים קבוצת את בעתיד, להקטין, עשוי כזה מוקדם ייעוץ השתלבו. שלא
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לפי בלימודים או בצבא השתלבו שלא ובוגרים פנימיות בוגרי כל 0ן א: נ0פח
ופנימייה מין

השתלבו שלא בוגרים בוגר,ם

בנות בנים סה"כ בנות בנים סה"כ הפנימיה
59 27 86 201 395 596 סהייכ
10 3 13 17 62 79 . .1

4 2 6 29 43 72 .2
0 4 4 0 55 55 .3
0 3 3 0 53 53 .4
0 7 7 0 47 47 .5
3 2 5 23 20 43 .6

2 0 2 9 29 38 .7

17 0 17 37 0 37 .8

61 7 16 13 29 .9
4 0 4 15 11 26 .10
0 2 2 7 10 17 .11

2 0 2 9 8 17 .12
2 0 2 11 0 11 .13
0 0 0 0 10 10 .14

011 0 9 9 .15
1 01 7 0 7 .16
41 5 4 3 7 .17
0 0 0 3 4 7 .18
2 0 2 41 5 .19
1 01 5 0 5 .20
0 0 0 0 4 4 .21

0 0 0 0 4 4 .22
0 0 0 3 0 3 .23
1 01 2 0 2 .24
0 0 0 0 2 2 .25

0 011 .26
0 0 0 011 .27
0 0 0 011 .28
0 0 0 011 .29
0 0 0 011 .30
0 0 0 011 .31
0 1 1 0 1 1 .32

אוכלוסיית גודל לפי מוספרו הן זה ובמקום לפירסום, אינם הפנימיות של שמותיהן מובנות, מסיבות *
בתוכן. אתיופיה עולי בוגרי
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Abstract

The JDCBrookdale Institute, together with JDCIsrael and the Ministry of Absorption,
conducted a followup study of Ethiopian immigrants who graduated from Youth Aliya
boarding schools in 1994 and who did not serve in the military or continue their schooling (86
graduates in all). The study attempted to determine the characteristics of these graduates, the
dififculties they face, their current activity and their plans for the future. For comparative
purposes, information was also collected on the entire population of Youth Aliya graduates in
1994 (596 graduates in all). This report was written in the framework of a study of "Ethiopian
immigrants at a crossroads" that examined two populations  that covered in this report, and
discharged soldiers who are not in educational frameworks (seeEllenbogenFrankowi tz and
Levy, 1996).

■ Principal Findings on All Youth Aliya Graduates (596 Graduates)

The proportion of young men among the graduates is almost double that of young
women (6690 versus 3470, respectively). The population of graduates is composed
mainly of veteran immigrants. The proportion of graduates  both men and women 
who have arrived in Israel since Operation Solomon1 (2370), is similar to the
proportion of those who immigrated between 1986 and 1990 (26X), and much lower
than the proportion of more veteran immigrants (5196). Among the women graduates,
the proportion of "veterans"  that is, those who immigrated prior to 1986  is
particularly high: 719c, and the proportion of women who have immigrated since
Operation Solomon is very low (596). Among the men, the differences are less
dramatic (4196 are veteran immigrants and 3390 immigrated during Operation
Solomon). This may indicate much lower rates of school enrollment among young
women.

Ethiopian immigrant graduates of Youth Aliya boarding schools finish their studies at
a later age than is usual for veteran Israelis: Only30% were up to age 18 at
graduation.

After graduation, almost all (9370) of the young men went into the army or continued
their education, comparedto 7196 of the young women. The proportion of graduates
who went into the army or continued their education was lower among those aged 18

than among older graduates. This proportion was also lower among those who had
been in Israel for a relatively short time, especially among the women.

"Operation Solomon" was the mass immigration to Israel of Ethiopian Jews on one day in May,
1991. "Operation Moses" refers to the immigration of Ethiopian Jews to Israel between 1984 and 1986.



■ Findings on Youth Aliya Graduates Who Are Not in Military or Educational
Frameworks (86 Graduates)

The phenomenon of neither entering the army nor continuing to study is prevalent
particularly among women graduates of Youth Aliya boarding schools, especially those
who have been in Israel a relatively short time and those who are aged 1718. Among
the few men who did not continue on to either framework, most (529S>) had only four
years of schooling in Israel, and most studied in a nonmatriculation track.

Twothirds of the men and women graduates who did not continue on to a military or
educational framework are working. The employment rates among the women are high
 in effect, higher than the rates revealed in all other studies of these age groups.
Furthermore, a high proportion of the women work in skilled jobs. While their
satisfaction with work is not particularly high, it is similar to that of other Ethiopian
immigrants.

Many of the graduates, both young men and young women, who were neither in the
army nor in an educational framework, stated that their primary problem was housing,
as most of them lived in crowded conditions. They also cited having financial problems
related to their receiving low wages  an average NIS 9.50 gross per hour, or only
slightly more than the minimum hourly wage of NIS 8.80 at the time the study was
conducted.

In general, it seems that graduates who are not in military or educational frameworks
have few social contacts: Onethird do not maintain social contact with Ethiopian
immigrants or veteran Israelis. The proportion of graduates who do have social contact
with veteran Israelis is rather low, and this social contact is infrequent. This may stem
from the fact that the graduates spent most of the week at school, and did not have the
opportunity to establish social ties with veteran Israelis outside of boarding school. At
the same time, however, almost all of the graduates stated that the attitude of veteran
Israelis toward them was very good (3990) or good (569£). The graduates also
expressed satisfaction with their absorption into Israel: 2170 were very satisfied, and
62^> were satisfied.

It is encouraging to note that the graduates who were not in military or educational
frameworks aspired to continue their studies. A high proportion of graduates who
studied in a matriculation track but did not receive a matriculation certificate expressed
a desire to complete their matriculation exams (7390), and in fact, a not insignificant
proportion (2270) of them attempted to enroll in educational frameworks for the 1995
school year. The main reasons these graduates did not ultimately study that year were
an inability to find an appropriate framework, an "unclear situation regarding army
service", and personal reasons. In addition, close to half of the graduates stated that
they were planning to study during the 1996 school year, even though only two



graduates had actually applied and been accepted to educational frameworks at the time
of the study (MarchMay 1995).

Alongside these encouraging findings, other findings indicate that fewer than one
quarter of the graduates had received counseling, guidance or information regarding
what they could do after graduation. Even at present, close to threequarters of those
who were interested in completing their matriculation examinations do not know how
to go about doing so, and some of them are still debating what to study. Similarly,
graduates who were employed expressed the desire for guidance as to how to advance
in their job or move on to a better job.

These findings indicate the potential and desire of these graduates to continue their studies.
They also highlight the serious problem of a lack of information and counseling that could
direct and encourage the graduates to fulfill their aspirations. It is therefore important to
consider providing such guidance, particularly in those boarding schools with a high proportion
of graduates who do not continue on to military or educational frameworks. Timely guidance
and counseling are likely to reduce the numbers of such graduates in the future.

Preliminary findings from this study were presented policymakers and other interested parties,
and have served as a basis for developing additional programs for graduates, particularly in the
areaof counseling and guidance.
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