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תקציר
במוסדות להשתלב העולים לצעירים הזדמנות מתן הינו אתיופיה עולי בקליטת היעדים אחד
ציבוריים ממשלתיים, גופים אלו, עולים של הייחודיים לקשיים מודעות מתוך גבוהה. להשכלה
לתחום המופנים הרבים המשאבים למרות אולם, שונים. בתחומים להם מסייעים שונים ווולנטרים
על גבוהה להשכלה במוסדות בעולים המטפלים סגל ומאנשי העדה מבני דיווחים מתקבלים זה,

מהלימודים. נשירה ועל העולים הסטודנטים נתקלים בהם קשיים

המשרד עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ידי על 1994 יוניספטמבר בחודשים שנערך במחקר
העולים לסטודנטים הייחודיים הקשיים והן ההישגים הן נבחנו ישראל, וג'וינט עלייה לקליטת
סיוע שבה והמידה לימודיהם, בזמן להם הניתן הסיוע היקף גם נבדקו כיום. הלומדים מאתיופיה
ולצד ונסיבותיה, היקפה מלימודים, הנשירה תופעת נבחנה כמוכן לצורכיהם. מענה מספק אכן זה

בתעסוקה. בהשתלבות והמכללות האוניברסיטאות של הבוגרים הצלחת מידת נבדקה זה

במכללות באוניברסיטאות, שלמדו עולים סטודנטים (8696) 410 מתוך 354 רואיינו המחקר במסגרת
הלימודים בשנת מאתיופיה, לעולים המיוחדות אלה כולל אקדמיות, קדם ובמכינות וסמינרים
השנים עשר במהלך נשרו או לימודיהם שסיימו עולים רואיינו כמוכן, .(19941993) תשנ"ד
הבוגרים לגבי נתונים כיום. הלומדים הסטודנטים על בממצאים נתמקד הנוכחי בדוח האחרונות.

נפרד. בדוח מוצגים והנושרים

הטיפול את מרכזים אשר מאתיופיה, עולים נקלטו בהם המוסדות בכל סגל אנשי 18 רואיינו בנוסף
הטיפול במהלך הסגל אנשי נתקלים בהם הקשיים על מידע לקבל כדי וזאת אלו, בעולים
בהם. המטפלים של הראייה מזווית לעולים הייחודיים הקשיים על ללמוד וכן זו, באוכלוסייה

הלומדים מאתיופיה העולים הסטודנטים מספר גדל (19941993) תשנ"ד הלימודים בשנת
גם והתרחבה המשיכה אשר מגמה עולים, סטודנטים 410 על ועמד ובמכללות, באוניברסיטאות

תשנ"ה. הלימודים בשנת

במכללות למדו ו£449 באוניברסיטאות למדו העולים הסטודנטים (£569) ממחצית למעלה
הסטודנטים מרבית לתואר. במסלול וכמחציתם במכינות למדו מהסטודנטים כמחצית ובסמינרים.
הלומדים מרבית בראילן. ובאוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת למדו לתואר שבמסלול העולים

שבע. באר ובמכללת הדסה במכללת ילין, דוד במכללת למדו  במכללות

העולים של סוצ'ודמוגרפ'ם מאפ"נים (א)
(£429.) ניכר חלק ונשים. גברים בין שווה באופן מתחלקת העולים הסטודנטים אוכלוסיית ■

רווקים הסטודנטים מבין (889S<) הגדול הרוב מהנשים. £109. רק לעומת ,25 גיל מעל מהגברים
גברים. ההורים ומרבית לילדים, הורים הם בלבד אחוז תשעה מהנשים. ו£919 מהגברים £849 



וחלק משה" ב"מבצע בעיקר  1990 לשנת עד לארץ הגיעו העולים הסטודנטים (£769) מרבית ■

פחות. או 13 בגיל  יחסית צעיר בגיל לארץ הגיעו מהם (4170) ניכר

ממשפחות ב0יל78 מאד; צנוע והשכלתי כלכלי רקע בעלות ממשפחות באים הסטודנטים ■

לכתוב או לקרוא יודע אינו הורה אף  (£269) ובכרבע כלשהו, מפרנס אין הסטודנטים
יותר טוב משה" "מבצע עולי של ההורים מצב כצפוי, ויותר. אחים שבעה לרובם, באמהרית.

במחקר. שנבדקו בממדים שלמה", ב"מבצע העולים הורי של ממצבם

תעודת אין מהעולים למחצית נמוך. השכלתי רקע עם ללימודים מגיעים העולים הסטודנטים ■

(£219) ובחמישית באתיופיה, מלאה בגרות תעודת קיבלו מהעולים (£289) כרבע כלשהי. בגרות
בעלי הינם לתואר במסלול הלומדים מבין יותר גבוה שיעור כצפוי, בישראל. בגרות תעודת קיבלו

מישראל. או מאתיופיה בגרות תעודת

המסלול תלמידי לבין במכינות הלומדים בין הסוציודמוגרפיים במאפיינים הבדלים קיימים ■

גבוה ושיעור במכינות, הלומדים לעומת יותר מבוגרים לתואר המסלול תלמידי כצפוי לתואר.
יותר מבוגר בגיל לארץ הגיעו לתואר במסלול הלומדים לילדים. והורים נשואים מביניהם יותר
מלאה בגרות תעודת ובעלי בלבד באתיופיה למדו וכמחציתם במכינות הלומדים לעומת

מאתיופיה.

העלתיכוני במוסד בלימודים השתלבות (ב)
לומדים (6196) מרביתם  יותר "גבוהות" קבלה דרישות שבהם לימוד במסלולי לומדים הגברים ■

(£479) כמחצית לתואר. במסלול לומדים במכללות הלומדים הגברים רוב באוניברסיטאות.
הן  במכינות לומדות הנשים מרבית במכללות. וכמחציתן באוניברסיטאות לומדות מהנשים
העובדה רקע על במיוחד, מעניין זה נתון האחרים. העלתיכוניים במוסדות והן באוניברסיטאות
בהשוואה יחסית צעיר בגיל לארץ והגיעו בארץ, יותר ממושכת תקופה שוהות של הגדול שרובן

לגברים.

שנת זו היתה מהם רבעים לשלושה  לימודיהם מסלול בראשית העולים הסטודנטים רוב ■

לתואר). הלימודים במסלול או (במכינה הראשונה, לימודים

מהלומדים £699.  ללימודיהם קודם עלתיכוניות נוספות במסגרות למדו מהסטודנטים חלק ■

למדו לתואר במסלול הלומדים מהעולים שליש שני במכינות. מהלומדים ו£99 לתואר במסלול
במכינות. לכן קודם

£569  שלמה" "מבצע עולי לעומת במכינות משולבים משה" "מבצע עולי מבין יותר גבוה שיעור ■

.£319 לעומת

,(1196) סוציאלית בעבודה ,(£209) בחינוך  לימוד תחומי של רחב במגוון משתלבים העולים ■

נוספים. לימוד תחומי ובמגוון ,(£69) המדינה במדע ,(£69) חשמל בהנדסת ,(£119) בסיעוד



לימודיהם של שונים מהיבטים העולים רצון שביעות (ג)
(>£ל80), בכיתה ההוראה מדרך (>?ל84), הלימודים מרמת רצון שבעי העולים של הגדול רובם ■

(70\ד) לעולים הוותיקים הישראלים מיחס גם מרוצים מרביתם .(8570) לעולים המורים ומיחס
.($74.) המגורים ומתנאי

והלומדים במכינות, הלומדים לבין לתואר במסלול הלומדים בין ניכרים הבדלים קיימים ■

של ספציפיים מהיבטים הרצון לשביעות ביחס  מאתיופיה לעולים המיוחדות במכינות
לעומת בכיתה ההוראה מדרך וכן המורים מיחס יותר רצון שבעי במכינות, הלומדים הלימודים.
ומיחס הלימודים מרמת יותר רצון שבעי לתואר במסלול הסטודנטים לתואר. במסלול הלומדים

במכינות. הלומדים לעומת הוותיקים, הישראלים התלמידים

ביותר הגבוהה הרצון שביעות קיימת  מאתיופיה לעולים המיוחדות המכינות תלמידי בקרב
רצון שביעות של ביותר הנמוך השיעור גם אך בכיתה, ההוראה ודרך לעולים המורים יחס לגבי

הלימודים. ורמת הוותיקים התלמידים יחס לגבי

ללמוד. מעוניינים שהיו החוגים או המקצוע את לומדים הסטודנטים מבין (84^ הגדול הרוב ■

לעולים הניתן הסיוע (ד)
לקליטת במשרד הסטודנטים מינהל  רבים גורמים ידי על מיוחד סיוע ניתן העולים לסטודנטים ■

וארגונים קרנות וכן ישראל, ג'וינט החינוך, לקידום האגודה היהודית, והסוכנות העלייה
שונים. וולונטריים

,(94^ מחייה ודמי (>£ל()10) לימוד שכר במימון  כלכלי סיוע מקבלים הסטודנטים כל כמעט ■

בלימודים, סיוע מקבלים מהעולים רבעים שלושה בדיור. סיוע ניתן (81X) הגדול ולרובם
לרכישת מלגות מקבלים (4870) וכמחציתם חונך, באמצעות או מיוחדים תגבור שיעורי באמצעות
נוספות, דרכים במגוון לעולים מסייעים נוספים ציבוריים וגופים הלימוד מוסדות ללימודים. ציוד
העסקת באמצעות או ,0\70) הצילומים עלות כיסוי ,(1970) לארוחות מזון תלושי מתן כגון

העולים. לסטודנטים לסייע מיוחד מדריך

הלומדים מבין המקביל השיעור לעומת יותר גבוה במכינות הלומדים מבין הסיוע מקבלי שיעור ■

לעולים המיוחדות במכינות הלומדים תלמידים שנבדקו. הסיוע סוגי לכל ביחס לתואר במסלול
בשתי מאשר לימודי, ציוד לרכישת מלגות ובקבלת בלימודים סיוע יותר מקבלים מאתיופיה

האחרות. הקבוצות

במכללות. שיעורם לבין באוניברסיטאות הסיוע מקבלי בשיעור הבדלים קיימים ■

מקבלים העולים  במכללות ואילו בלימודים, סיוע מקבלים יותר גבוה שיעור באוניברסיטאות,
ארוחות. ובמימון לימודי ציוד ברכישת סיוע יותר



הלימודי בתחום העולים נתקלים בהם הקשיים (ה)
קשיים. מספר על מדווחים מהם ניכר חלק לעולים הניתן הסיוע למרות

אחוז עשרים (6ל38). באנגלית ביבליוגרפיה קריאת הינו ביותר מתקשים העולים בו התחום ■

בתחומים קשיים על דיווחו סטודנטים של יותר נמוכים אחוזים שיעור. סיכומי בעריכת מתקשים
פעילה והשתתפות ,(1270) במבחנים שאלות הבנת ,(1270) בעברית עבודות כתיבת  אחרים

.(1170) בשיעור

משה", "מבצע עולי לעומת קשיים על מדווחים שלמה" "מבצע עולי של יותר גבוה שיעור כצפוי, ■

באנגלית. ביבליוגרפיה קריאת בתחום למעט שנבדקו המיומנויות לכל ביחס

הלומדים העולים לעומת מתקשים לתואר במסלול הלומדים העולים מבין יותר גבוה שיעור ■

הבדלים מאתיופיה. לעולים במכינות הלומדים בקרב מאשר בהרבה וגבוה הרגילות, במכינות
להשבת ביחס באנגלית. ביבליוגרפיה וקריאת בשיעור הנאמר להבנת ביחס בעיקר קיימים אלו
השונים במסלולים הלומדים בין ההבדלים ניכרים במבחן השאלות והבנת למרצה תשובות

באוניברסיטאות. הלומדים בקרב בעיקר

זה במקצוע קושי על דיווחו $31' האנגלית: במקצוע במיוחד מתקשים העולים הסטודנטים ■

.(770) ומתמטיקה (870) עברית כגון המקצועות, בשאר יותר נמוכים אחוזים לעומת

שעות מבחינת הן  בלימודים רב עומס תחושת על גם דיווחו העולים הסטודנטים (607") מרבית ■

לבצע. שיש המטלות מבחינת והן הלימוד

בלימודים השתלבות של נוספים היבסים (ו)

ניגשו אכן (8970) המכריע ורובם כלשהן בחינות לעבור צריכים היו הסטודנטים (9470) כל כמעט ■

אחת. בבחינה לפחות נכשלו כי דיווחו מהעולים (3970) ניכר חלק לבחינות.

שנסקרה הלימודים שנת במהלך ממושכת לתקופה מהלימודים נעדרו מהעולים (87") מעטים ■

.(19941993) במחקר

אחת פעם לפחות משיעורים נעדרו 870  רווחת אינה היא גם משיעורים ההיעדרות תופעת ■

מפעם יותר נעדרו נוספים ו"117 בשבועיים, פעם ועד בשבוע מפעם יותר נעדרו נוספים 77" בשבוע,
לחודש. אחת ולפחות בשבועיים

בכל באוניברסיטאות הלומדים לעומת טוב פחות מעט במצב במכללות הלומדים כי נראה ■

סוגי בשני לתואר במסלול הלומדים בקרב בעיקר ניכר זה הבדל בבחינות. להצלחה הנוגע
המסלול לתלמידי מהבחינות ניכר חלק זו שבשנה לעובדה דעת את לתת יש אך המוסדות.

כסידרם. התקיימו במכינות הלימודים ואילו התקיימו לא לתואר



הנתונים את להשוות רצוי היה שנבדקו במדדים העולים הסטודנטים הצלחת את להעריך מנת על
אלה נתונים גבוהה. להשכלה במוסדות הסטודנטים של הכללית האוכלוסייה על מקבילים לנתונים

בידינו. מצויים אינם

בתעסוקה השתלבות (ז)
מבין במכינה. מהלומדים ו>?139 לתואר מהלומדים £389.  בשכר עובדים מהעולים {2670) כרבע ■

בעבודות ומרביתם בלבד, חלקית בעבודה מועסקים (85^ הגדול רובם העובדים הסטודנטים
לעבודה התקבלו שמראש או העסקתם, תימשך זמן כמה יודעים אינם ממחציתם יותר זמניות.

(>£ל9). מזדמנת

או מאתיופיה, לעולים בסיוע קהילתית בעבודה עוסקים העובדים העולים (£489.) כמחצית ■

 נמוכה ברמה שירותים כעובדי 42)מועסקים fc) ניכר חלק "פרח". תוכנית במסגרת כחונכים
מטבח. כעובדי או ניקיון כעובדי בשמירה, בעיקר

דיור תנאי (ח)
בזמן והן הלימודים שנת במהלך הן מגורים מקום במימון לסיוע זקוקים העולים מרבית ■

רבה צפיפות (בשל ההורים בבית לגור האפשרות וחוסר הכנסותיהם מיעוט לאור החופשות,
המגורים). ממקום ומרחק

,(£69) בקרוון גרים העולים יתר השבוע. ימות רוב במשך במעונות מתגוררים מהעולים £759 ■

בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מעטים .(£39,) בהוסטל או ,(496) ציבורית בשכירות בדירה
הסדרי נוספים ל^3 .(2X) פרטית בשכירות בדירה או ,(£29<) להוריהם השייכת בדירה ,(59?<) זוגם

חברים. בדירת מגורים כגון אחרים, מגורים

עולים עם או ותיקים ישראלים עם ביחד בחדר או בדירה מתגוררים מהעולים (43^ ניכר חלק ■

אחרות. מארצות

הינם זה בתחום העיקריים הקשיים הדיור. בתחום קושי על דיווחו העולים (3770) משליש למעלה ■

לגבי ודאות חוסר של ומצב ,(£319) הלימודים למקום שקיבלו מהמעונות הגאוגרפי המרחק 

.0x70) הבאה הלימודים ובשנת החופש בזמן המגורים מקום

חברתית השתלםת (ט)
ותיקים. ולישראלים לעולים משותפות בכיתות לומדים מהעולים ממחצית למעלה ■

משותף לבילוי ממפגשים יותר רווחים ותיקים לישראלים עולים בין משותף לימוד לצורך מפגשים ■

לימוד לצורך ותיקים ישראלים עם "לפעמים" או קרובות" "לעתים נפגשים מהעולים 4996 

משותף. לבילוי זו בתדירות ותיקים ישראלים עם הנפגשים מהעולים £389< לעומת משותף,



3070  בדידות ותחושת חברתיים קשרים ביצירת קשיים על דיווחו מהסטודנטים אחוז עשרים ■

המכינות. מתלמידי £119 לעומת לתואר במסלול מהלומדים

כלכל' מצב (י)

ממקום הכנסה מהעולים (£59) ולמעטים עבודתם, ממקום הכנסה מהעולים {267c) לכרבע ■

מגורמים וקצבאות מלגות מקבלים העולים כאמור, לכך, בנוסף הזוג. בת או בן של העבודה
שונים.

לספק להם מאפשרות אינן הכנסותיהם כי ציינו העולים הסטודנטים (5470) ממחצית למעלה ■

חולים. וקופת לימוד ספרי ביגוד, אוכל, נסיעות, כגון יומיים, היום הצרכים רוב" או "כל את
אחוזים עשר אחד אלו. מצרכים "לחלק" רק מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו מהם (£359) כשליש

לכולם. או צורכיהם לרוב מספיקות הכנסותיהם כי ציינו בלבד
עולים בקרב קטן הצרכים לרוב מספיקות אינן הכנסותיהם כי המדווחים שיעור כי לציין יש
כמוכן, בהתאמה. 6O£9 לעומת 3870  נמוכה הכנסה בעלי עולים לעומת גבוהה הכנסה בעלי
הצרכים", לרוב מספיקות אינן כךש"הכנסותיהם על פחות מדווחים בדיור סיוע המקבלים עולים

בדיור. סיוע מקבלים שאינם עולים לעומת

הגורמים כלכלית. מבחינה "להסתדר" להם קשה כי דיווחו (919S) העולים של המכריע הרוב ■

מבחינה בהם לתמוך יכולים אינם שהוריהם  היו לקשיים הסטודנטים ידי על שצויינו העיקריים
הלומדים מהסטודנטים קטן חלק ,(1970) בהוריהם לתמוך צריכים שהם או ,(1370) כלכלית
משפחה קיום מאפשרים אינם הניתנות המילגות וסכומי משפחות, בעלי הם לתואר במסלול
באופן מתקבל אינו הכספי הסיוע כי דיווחו במכינות הלומדים מהסטודנטים ומעטים ,(£99)

.(190) סדיר

לעתיד תכניות (יא)
כמעט הבאה; בשנה עלתיכוניים בלימודים להמשיך מתכוונים העולים של (£919) המכריע הרוב ■

ללימודים הבאה הלימודים בשנת להתקבל יוכלו הם כי מעריכים המכינה תלמידי (£979) כל
מתכננים לתואר במסלול מהלומדים (£849) הגדול הרוב לומדים. הם בו במוסד לתואר במסלול

כיום. לומדים שהם בחוגים וללמוד להמשיך

ובעומס הלימודי בתחום החברתי, בתחום הדיור, בתחום  שנבדקו התחומים בכל כמעט כצפוי,
יותר ועוד במכינות, הלומדים לעומת יותר מתקשים לתואר במסלול הלומדים עולים  בלימודים
על דיווחו שלמה" "מבצע מעולי יותר גבוה שיעור כמוכן, לעולים. במכינות ללומדים בהשוואה

האנגלית. בתחום למעט משה", "מבצע עולי לעומת קשיים

הניתן לסיוע מעבר כי המוסדות סגל אנשי ציינו איתם, שנערכו ראיונות במסגרת כי לציין, יש
העל במוסדות העולים של להשתלבותם מסייעים אשר הגורמים אחד ורשמי, מסודר באופן לעולים
אנשי בץ המתקיים השוטף והמגע שנוצר האישי הקשר הינו נשירתם את ומונע השונים תיכוניים

לעולים. הסגל



מאתיופיה העולים הסטודנטים של השתלבותם בקידום שהושקעו המשאבים כי עולה מהממצאים
במוסדות הלומדים העולים מספר בעצם המתבטא נכבד להישג הביאו גבוהה להשכלה במוסדות
זאת, עם יחד והוריהם. העולים של הצנוע והכלכלי ההשכלתי הרקע לאור במיוחד גבוהה, להשכלה
של הצלחה ליתר להביא מנת על העולים מתקשים בהם תחומים למספר הדעת את לתת יש עדיין

בלימודים: העולים

ואייכולתם הכלכלית המצוקה היא העולים הסטודנטים מתמודדים עמה המרכזית הבעיה ■

חולים. לקופת ותשלום נסיעות ביגוד, תזונה, כגון היוםיומיים, הבסיסיים צורכיהם את לספק
אלו. בתחומים הצרכים לכיסוי בעין שירותים מתן לשקול שיש ייתכן

מקומות ולאתר מאתיופיה העולים הסטודנטים לכל למגורים הזכאות משך הארכת לשקול יש ■

החופשות. לתקופת הולמים מגורים

בעקבות כמוכן, באנגלית. העולים של הידע בהעמקת מאמצים להשקיע ראוי הלימודי, בתחום ■

עיקר את ולמקד הקדםאקדמיים הלימודים משך את להאריך במוסדות הסגל אנשי המלצת
הנקרא. והבנת קריאה בכתיבה,  העברית בשפה העולים של הידע בהרחבת המאמצים

האישיים העזר שיעורי מתן את להרחיב הסגל אנשי המליצו לתואר, במסלול ללומדים ביחס
זה סיוע כי ציינו העולים הסטודנטים כלל ממחצית למעלה גם החונכות. מסגרת ואת לעולים

בלימודים. יותר להצליח להם יעזור

את לקדם כדי הארץ, להכרת פעילויות לקיים במוסדות הסגל אנשי המליצו החברתי, בתחום ■

בארץ. והתערותם העולים של החברתית קליטתם

סוציודמוגרפיים מאפיינים בעלי (א) עולים: תלמידים של קבוצות בשתי מאמצים להשקיע יש ■

המסייעים או משלהם ילדים להם שיש ותלמידים יותר מבוגרים תלמידים (כגון "בעייתיים"
לב ושימת תמיכה להעניק ראוי בלימודיהם. מתקשים שהם שדיווחו תלמידים (ב) להוריהם);

אלה. קבוצות לשתי מיוחדת

בעל קיים לא עדיין בהם המוסדות בכל בעולים לטיפול מיוחד אדם כוח הקצאת לעודד יש ■

לפתרון לעולים כתובת יהווה זה אדם כוח אלו. לעולים הייחודיים הקשיים בשל זה, תפקיד
בצרכיהם. מרוכז באופן ויטפל בעיותיהם

{3270) כשליש לעומת במכינות המשולבים משה" "מבצע עולי של (5996) יחסית הגבוה השיעור ■

למצוא ניתן לכך וחיזוק זה למצב שהביאו לסיבות ביחס שאלות מעורר שלמה" "מבצע מעולי
המתקשים שיעור לעומת יותר גבוה משה מבצע עולי בקרב באנגלית המתקשים ששיעור בעובדה

שלמה. מבצע עולי בקרב



הנתונים בין להשוות חשוב שנבדקו בהיבטים העולים הסטודנטים הצלחת את להעריך מנת על
להשכלה במוסדות הסטודנטים של הכללית האוכלוסייה על מקבילים לנתונים כאן המדווחים

זה. בשלב בידינו מצויים אינם אלה נתונים גבוהה.

מספר לגבי מידע חסר עדיין רבים, נתונים נאספו זה מחקר שבמסגרת העובדה אף על כי לציין יש
חשובות: סוגיות

בלימודיהם המשיכו האם :1994 בשנת הראיונות נערכו מאז לעולים שקרה מה על מידע כל אין ■

המעקב. בהמשך צורך יש נשרו? או
על מספיק מידע אין כך ומשום לציוניהם, הגישה נמנעה התלמידים, בפרטיות התחשבות מתוך ■

הלימודיים. הישגיהם

.'*



תודה דברי

למשרד ראשית, ולביצועו. למימונו וסייעו המחקר את שיזמו אלה לכל להודות היא נעימה חובה
לצוות וכן באגף. חוקרת גינדין, ורחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל  ולנציגיו הקליטה
עולים שילוב אגף ראש אפעל, ליהודה והערכה, תיכנון מנהלת גולדברג, לאלן  ישראל ג'וינט
רבות סייע גם אשר אתיופיה, עולי לקידום התחום ראש יאיר) בן (יורם לפיצ'י ויזמות, תעסוקה

שונים. שטח ואנשי פורומים בפני והצגתם הנתונים בהפצת

ביצוע כל לאורך הטובה והעצה הסיוע על בראשו, העומד סודרי, ולדוד הסטודנטים למינהל תודה
המחקר.

בעולים מטפלים אשר ובסמינרים, במכללות באוניברסיטאות, המוסדות סגל אנשי לכל תודה
המידע. באיסוף והסיוע המלא הפעולה שיתוף על מאתיופיה

בהבנת לנו סייעו אשר אתיופיה יוצאי בקרב ההשכלה לקידום ההיגוי ועדת לחברי להודות ברצוננו
ומשמעותם. הנתונים

לוי, לרותי ובמיוחד המחקר, לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו תודה חבים אנו כמוכן,
אשר בוזגלו, ולמילי ליטוויק ולארווין במכון, עלייה קליטת בצוות השדה עבודת פעולות מתאמת

הנתונים. בעיבוד סייעו
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ובמכללות, באוניברסיטאות הלומדים מאתיופיה העולים אוכלוסיית כלל :1 לוח
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10 לימודים ומסלול מין לפי העולים הסטודנטים :4 לוח
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המוסד סוג לפי העולים, הסטודנטים של השבועיות הלימוד שעות מספר :11 לוח
20 הלימודים ומסלול

המוסד סוג לפי שונות, למידה במיומנויות המתקשים עולים סטודנטים :12 לוח
22 . לתואר והמסלול

עבודות ובכתיבת במבחנים הצלחה בלימודים, השתלבות של נוספים היבטים :13 לוח
24 הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי

לימודיהם, של שונים מממדים העולים הסטודנטים של הרצון שביעות :14 לוח
25 הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי

27 הלימודים מסלול לפי העולים מועסקים בהם היד משלחי :15 לוח

28 הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי מקבלים, העולים שהסטודנטים סיוע סוגי :16 לוח

31 הסובייקטיבית הערכתם לפי לחודש), (בש"ח העולים הסטודנטים של הכנסתם רמת :17 לוח

34 ותיקים ישראלים לבין העולים הסטודנטים בין מפגשים תדירות :18 לוח



למחקר הרקע .1

במוסדות להשתלב העולים לצעירים הזדמנות מתן הינו אתיופיה עולי בקליטת היעדים אחד
באוניברסיטאות, העולים השתלבות על כוללים נתונים נאספו לא היום עד גבוהה. להשכלה
והנסיבות מלימודים הנשירה היקף ועל בלימודים והישגיהם קשייהם על ובסמינרים, במכללות
בהשתלבות אלו מוסדות בוגרי של ההצלחה מידת נבדקה לא כמוכן, זו. לתופעה הקשורות

בתעסוקה.

הלומדים מאתיופיה לעולים מסייעים שונים וולונטריים ציבוריים ממשלתיים, גופים
במשרד החינוך לקידום האגודה הסטודנטים, מינהל דרכים. במספר ובמכללות באוניברסיטאות
הלומדים עולים לסטודנטים מסייעים שונות פרטיות וקרנות ישראל ג'וינט והתרבות, החינוך
מלגת לימוד, משכר פטור ניתנים  הכלכלי בתחום הבאים:1 בתחומים קדםאקדמאיות במכינות
הסטודנטים לכל הפסיכומטרית הבחינה עבור התשלום ומימון במעונות המגורים עלות מימון קיום,
והן קטנות לקבוצות הן מתוגברים, עזר שיעורי ניתנים  הלימודי בתחום מאתיופיה. העולים
וייעוץ אבחון של תהליך עוברים העולים כמוכן, הפסיכומטריות. לבחינות הכנה ולימודי לבודדים
ומסייע המייעץ העדה בן חונך מתלווה עולים קבוצת לכל כלל, ובדרך ללימודים, מקצוע בבחירת
סיורים כולל לעולים, מתוגברות העשרה פעילויות מתקיימות לכך, בנוסף אישיים. בתחומים

בארץ. העולים של ומעורבותם היכרותם את להגביר מנת על מגוונים, בנושאים והרצאות

הלימודים משך כאשר גם הראשון לתואר הלימוד שכר ממומן לתואר, הלומדים לסטודנטים
קטנות לקבוצות מסייעת הוראה של מסגרות ומקיימים קיום, מלגת ניתנת שנים, לארבע מתארך
במעונות למגורים זכאים לתואר הלומדים העולים הסטודנטים כל בודדים. לעולים או עולים של

הראשון. לתואר לימודים שנות בארבע

להשתלב להם לסייע רצון ומתוך מאתיופיה לעולים הייחודיים לקשיים מודעות מתוך כי לציין יש
בן באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת  בעבורם מיוחדות מכינות נפתחו עלתיכוניים, בלימודים

אפרתה. ובסמינר הדסה, במכללת ילין, דוד במכללת גוריון,

בעולים המטפלים סגל ואנשי העדה בני מדווחים זה, לתחום המופנים הרבים המשאבים למרות
בתחום הכלכלי, בתחום  העלתיכוניים במוסדות הלומדים אתיופיה עולי נתקלים בהם קשיים על
נושאים על שיטתי מידע נאסף זה בדוח המתואר המחקר במסגרת החברתי. ובתחום הלימודי,
לגבי וכן ,(19941993) תשנ"ד הלימודים בשנת אלו במוסדות שלמדו סטודנטים לגבי אלו וקשיים

האחרונות. השנים עשר במהלך ונושרים בוגרים

אקדמי. תואר להעניק הזכאים במוסדות הלומדים לסטודנטים ניתן זה סיוע כי לציין יש 1
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ביחס הממצאים תשנ"ד. הלימודים בשנת שלמדו הסטודנטים על בממצאים נתמקד הנוכחי בדוח
זה. לדוח בנספחים יוצגו והבוגרים לנושרים

המחקר מסרות .2

האלה: במטרות מתמקד המחקר
מנת על  מצליחים הם שבהם התחומים ואת במיוחד מתקשים העולים שבהם התחומים את לזהות 1

ביותר. הדחופים הצרכים שבהם בתחומים לעולים הניתן והסיוע המשאבים את למקד

מענת מספק אכן זה סיוע בה והמידה לימודיהם, בזמן סיוע הלומדים מקבלים מ'דה באיזו לבחון .2

ובלתי פורמליים  גורמים אלו ידי ועל שונים, מסוגים סיוע ניתן תחומים באלו  לצרכיהם
הניתנים המענים לבין העולים צורכי בין ההלימה מידת את לבדוק יאפשר זה מידע פורמליים.

להם.

המחקר מערן .3

המחקר אוכלוסיית 3.1
1993) תשנ"ד הלימודים בשנת עלתיכוניים, במוסדות בלימודים השתלבו מאתיופיה עולים כ410
בסמינרים במכללות, למדו וכ181 הטכניון), (כולל באוניברסיטאות למדו עולים כ229 .(1994
מרבית למדו בהן האוניברסיטאות .(1 (לוח מכללות), (להלן: אחרים עלתיכוניים ובמוסדות
שלמדו העולים מרבית בראילן. ואוניברסיטת בןגוריון אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת הן העולים
ובמכללה הדסה, במכללת ילין, דוד ע"ש למורים במכללה בלימודים השתלבו במכללות

שבע. בבאר הטכנולוגית

לתואר במסלול וכמחציתם במכינה לומדים והמכללות האוניברסיטאות 52)מתלמידי 9?) כמחצית
במסלול ללימודים הראשונה השנה זו היתה לתואר במסלול מהלומדים (5^) למחצית .(1 (לוח

מכינה. לימודי שסיימו לאחר זה,

המחקר שיסת 3.2
המשרד בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ידי על 1994 יוניספטמבר בחודשים שנערך מחקר במסגרת
שלמדו מאתיופיה, עולים סטודנטים רואיינו ישראל, וג'וינט הסטודנטים מינהל העלייה, לקליטת
עשר במהלך ומכללות מאוניברסיטאות ובוגרים מלימודים, נושרים וכן תשנ"ד הלימודים בשנת

האחרונות. השנים
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במוסדות שלמדו מאתיופיה העולים הסטודנטים כ410 מתוך 354 רואיינו הסטודנטים, מבין
של במכינות שלמדו ועולים ,(19941993) תשנ"ד הלמודים שנת בסוף במכללות או גבוהה להשכלה
212 ומבין ;(8996) עולים 176 רואיינו  לתואר במסלול הלומדים העולים 198 מבין אלו. מוסדות
העברית בשפה רואיינו הסטודנטים .($84,) עולים 178 רואיינו  במכינות הלומדים העולים

פנים. אל פנים מובנים, ראיונות באמצעות

המוסד לפי ובמכללות, באוניברסיטאות הלומדים מאתיופיה העולים אוכלוסיית כלל :1 לוח
מוחלטים)' (במספרים הלימודים ומסלול

סה"כ
במכינה לתואר במסלול כללי המוסד שם

212 198 410 סהככלל

אחרים מחקר ומוסדות אוניברסיסאות
118 111 229 0ה"כ
70 45 115 חיפה אוניברסיטת
26 31 57 בןגוריון אוניברסיטת
12 23 35 בראילן אוניברסיטת
5 . 6 11 העברית האוניברסיטה
4 3 7 הטכניון
1 3 4 תלאביב אוניברסיטת

אחרים עלתיכונ"ם ומוסדות סמינרים מכללות,
94 87 181 סהכ
39 י 18 57 ילין דוד ע"ש למורים המכללה
17 11 28 הדסה מכללת
5 18 23 בארשבע טכנולוגית מכללה
17  17 אפרתה למורים סמינר
7 7 14 אחרים2 מוסדות

14 14 רמב"ם ע"ש בבי"ח לסיעוד ביה"ס
11 11 תלאביב מכללת

9  9 וושינגטון גבעת מכללת
_ 8 8 ליפשיץ ע"ש למורים סמינר

עולים מארגוני הסטודנטים, ממינהל עצמם, מהמוסדות שנאסף מידע על מתבססים הנתונים .1
שבחלק יתכן מאתיופיה. עולים שהם ללימודים עמיתים על מאתיופיה עולים סטודנטים של ומדיווחיהם

הלימודים. שנת במהלך נשרו מהסטודנטים מסויים מספר מהמוסדות
בגרות תעודת הדורשים עלתיכוניים לימוד במסלולי עולים של קטן מספר לומדים אלו במוסדות .2
קרית ב"אורט" וחיפה, תלאביב באוניברסיטאות להנדסאים בבתיה"ס בירושלים, ב"בצלאל" מלאה;
הגליל במכללת צפת, במכללת ושומרון, יהודה במכללת אחוה, במכללת כרמיאל, וב"אורט" מלאכי

רופין. ובמכללת אמונה במכללת המערבי,
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הסטודנטים כל את ולראיין לאתר אפיקים במספר רבים מאמצים הושקעו המחקר במסגרת
סרבו 10 אותרו, לא סטודנטים 26 אלו מאמצים למרות השונים. העלתיכוניים במוסדות העולים
במוסדות תלמידים היותם על רק אלא שמם על מידע התקבל לא סטודנטים 20 ולגבי להתראיין,

אותרו. לא הם ולכן השונים

נקלטו בהם המוסדות בכל סגל אנשי 18 רואיינו הסטודנטים, בקרב שבוצעו לראיונות במקביל
בהם הקשיים על מידע לקבל כדי וזאת אלו, בעולים הטיפול את מרכזים אשר מאתיופיה,2 עולים
לעולים הייחודיים הקשיים על ללמוד וכן זו, באוכלוסייה הטיפול במהלך הסגל אנשי נתקלים
אל פנים ונערכו למחצה, מובנים ראיונות היו אלו ראיונות בעולים. המטפלים של הראייה מזווית

עצמם. במוסדות פנים

ראות מנקודת עלתיכוניים במוסדות מאתיופיה העולים השתלבות .4
המוסדות 0גל אנשי

ובמכללות, גבוהה להשכלה במוסדות סגל אנשי 18 רואיינו תשנ"ד הלימודים שנת בסוף כאמור,
לעולים, הקבלה תנאי אלו, במוסדות העולים התלמידים למספר ביחס בעולים, המטפלים
הקשיים על לימודיהם, במהלך מקבלים שהם הסיוע סוגי לומדים, שהעולים העיקריים התחומים

לעולים. טיפול במתן  הם קשייהם על וכן העולים, הסטודנטים נתקלים בהם

השונים במוסדות אתיופיה ולעולי התלמידים לכלל הקבלה דרישות 4.1
השונים במוסדות התלמידים לכל המינימליות הקבלה דרישות  ובמכללות באוניברסיטאות
הפסיכומטרית. הבחינה תוצאות עם הבגרות בחינות תוצאות את המשקללת נוסחה על מבוססות
מלאה בגרות בתעודת צורך יש ככלל, אך השונים, המוסדות בין זה בתחום הבדלים קיימים
450 (בין הפסיכומטרי במבחן מינימאלי בציון ו/או לפחות), 8070 (בין יחסית גבוה ציונים בממוצע
מינימום בציון ללימודים להתקבל אפשרות יש יותר או 30 בגיל שהמועמד במידה לפחות).3 ל550
הראשונה השנה במהלך יחסית גבוה ציונים לממוצע התחייבות (תוך בלבד, פסיכומטרי מבחן של

ללימודים).

אין כי דווח חיפה), ואוניברסיטת בראילן (אוניברסיטת שתיים למעט האוניברסיטאות, בכל
התלמידים. לכלל שנקבע מזה יותר נמוך פסיכומטרי ציון עם למוסד להתקבל לעולים אפשרות
הקלה ניתנת המכללות בכל כמעט יותר. רבות הקלות לעולים ניתנות זאת, לעומת במכללות
אחרים. כניסה במבחני או פסיכומטרי במבחן יותר נמוכים הישגים עם מתקבלים והעולים כלשהי,

בלבד. עולים סטודנטים שני עד למדו בהם מוסדות למעט 2

הקבלה תנאי המוסדות, במרבית לפחות. 60 של ציונים ממוצע עם גם להתקבל ניתן מהמכללות בחלק 3
השונים. לחוגים ובביקוש בהיצע גם תלויים
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במסלולים הקיימות מאלו יותר נמוכות למכינה למועמדים הקבלה דרישות כצפוי,  במכינות
במספר או יותר נמוכים ציונים עם אך מלאה, לבגרות דרישה יש לאוניברסיטאות במכינות לתואר.
של מיון ובמבחני ,400 בציון פסיכומטרית בחינה לעבור צורך יש המכינות ברוב יותר. קטן יחידות

בעברית. גם מהמקומות ובחלק ובאנגלית, במתמטיקה המוסד

אלו במכינות מאתיופיה. לעולים הקלות קיימות אוניברסיטאיות מכינות של קטן במספר רק
של המכינות ברוב זאת, לעומת הפסיכומטרית. הבחינה במקום אחר מבחן לעבור להם מאפשרים
כניסה מבחני על בוויתור בעיקר ביטוי לידי בא הדבר לעולים. הקלות ניתנות המכללות

פסיכומטריים.

ובמכינות לתואר במסלול הלומדים העולים שמקבלים הסיוע 4.2
קיים מהמוסדות בחלק מאתיופיה העולים של והלימודיים הכלכליים לקשיים הרבה המודעות בשל
במספר סיוע מקבלים מאתיופיה העולים הסטודנטים בנוסף, בעולים. המטפל מיוחד סגל איש
קיום. ובדמי אחר, לימודי סיוע או הוראה שעות של בתיגבור בדיור, לימוד, שכר במימון  תחומים
מאתיופיה העולים לכלל הניתן הסיוע על סגל אנשי של דיווח על מתבסס זה בפרק המידע
ללא מאתיופיה, העולים לכל אחיד באופן ניתן זה סיוע רוב, פי על במוסדותיהם. הלומדים
מהסיוע נהנים מהעולים חלק רק בהם במקרים העולים. בקרב שונות לתתקבוצות התייחסות

;  מפורש. באופן צויין הדבר

בעולים לטיפול מיוחדים תפקידים בעלי הע0קת
העולים קליטת לקראת האחרים העלתיכוניים והמוסדות האוניברסיטאות היערכות במסגרת
במתן אלה. לעולים המסייעים מיוחדים תפקידים בעלי להעסיק החלו מהמוסדות חלק מאתיופיה,
המכינות במרבית כך, פסיכולוגי; בייעוץ או כלכלי סיוע לגבי בייעוץ החברתי, בתחום אקדמי, ייעוץ
לפתרון כתובת ומשמש המעונות במסגרת בעיקר הפועל מאתיופיה, לעולים מיוחד מדריך מעסיקים
מדריך פועל עצמם מהמוסדות קטן בחלק רק זאת, לעומת אחרות. שוטפות ובעיות אישיות בעיות

מיוחד.

ממומן הלימוד שכר במרביתם, המוסדות. בכל כמעט מאתיופיה לעולים ניתן ליסוד שכר בסימון סיוע
לוועדת לפנות העולה על הרביעית הלימודים שנת לאחר מכינה). (כולל שנים חמש במשך לעולה
השנה לאחר גם הלימוד בשכר לסייע נטייה יש המקרים ברוב הסיוע. המשך ולבקש חריגים
ברוב אך בקהילה), (שירות בשח"ק או בפר"ח בעבודה מותנה הסיוע קבלת אין במכינות הרביעית.
או בפר"ח לעבוד חובה יש השנייה הלימודים משנת החל לתואר, במסלול לתלמידים המוסדות,

המלגה.4 קבלת תמורת בשח"ק

חודש 18 לימודיו את והחל במידה לימוד, בשכר למימון זכאי מאתיופיה, עולה שאינו חדש, עולה כל 4
הבאים ובסעיפים לעיל המוזכרות ההטבות כל בלבד. לימוד שנות שלוש ולמשך ארצה, עלייתו מיום
על בנוסף שנתיים במשך שכ"ל מימון כיום ניתן מאתיופיה לעולים בלבד. מאתיופיה לעולים ניתנות

עלידם. הנלמד התואר ללימוד הנדרשות השנים משך
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המוסד של במעונות למגורים זכאות מתן הוא ביותר הרווח הסיוע המוסדות. בכל ניתן בדיור סיוע
אחרת כספית קצבה או חודשית, קצבה ניתנת מהמקרים בחלק חלקי. בתשלום או תשלום ללא
למגורים זכאים העולים בהם המוסדות במרבית לכך, בנוסף מעונות. שאינם מגורים למימון
החשמל במים, השימוש עלות כגון לכך, הנלוות העלויות במימון סיוע גם מקבלים הם במעונות

לעולה. הניתנת החודשית הקצבה מגובה אלו הוצאות מפחיתים לעתים והגז.

דרכים. בשתי ניתן זה סיוע האוניברסיטאות. ובמרבית והמכללות, המכינות בכל ניתנים קיום דמי
מתן באמצעות והשנייה, לעולה, כלל) בדרך (חודשי קבוע סיוע מתן ידי על היא ביותר הרווחת הדרך
800 בין נע והוא למוסד, מוסד בין הסיוע בגובה ניכרים הבדלים קיימים חדפעמית. אישית מילגה
רק הסיוע מוגבל לעתים ש"ח. 1,000600 בין נע החדפעמית המלגה גובה לחודש. לעולה ש"רו 250

לאומי. שירות שסיימו לבנות או משוחררים לחיילים

מהמוסדות ניכר בחלק מגוונות. הלימודי בתחום הסיוע דרכי הוראה: שעות של ותגבור ליסודי סיוע
ידי על או מתמחים סטודנטים מקצועיים, מורים ידי על לקבוצות או ליחידים עזר שיעורי ניתנים

והאנגלית. המתמטיקה במקצועות ההוראה שעות מתוגברות מהמכינות ניכר בחלק חונכים.

הפסיכומטרית, הבחינה לקראת בלימודים סיוע כגון נוספות, הטבות ניתנות מהמוסדות בחלק
ועוד. נסיעות, או ארוחות של עלותן מימון ביבליוגרפיה, וצילומי לימוד ספרי של בעלות השתתפות

העולים של החברתי שילובם לעידוד פעולות
פעילויות או המעונות במסגרת הסטודנטים לכלל חברתית פעילות מתקיימת המוסדות במרבית
להרצאות למסיבות, לטיולים, כמובן, מוזמנים העולים הסטודנטים. אגודת ידי על המאורגנות
מאורגנות הלימוד ממוסדות ניכר בחלק הסטודנטים. לכלל המיועדות אחרות תרבות ולפעילויות
בין חברתיים מפגשים באמצעות מאתיופיה העולים של החברתי שילובם לצורך מיוחדות פעילויות
לעולים משותפות מסיבות ארגון או ותיקים תלמידים לבתי עולים הזמנת וחונכים, עולים
ולתלמידים למורים האמהרית בשפה שיעור מקיים התלמידים אחד המוסדות באחד ולוותיקים.

בכך. המעוניינים ותיקים

והישגיהם מאתיופיה העולים התקדמות אחר מעקב ביצוע 4.3
לגבי הן במכללות במיוחד רווח והישגיהם העולים הסטודנטים של התקדמותם אחר מעקב ביצוע
מעקב נערך האוניברסיטאיים במוסדות המכינות. תלמידי לגבי והן לתואר במסלול תלמידים
מצבו על אף גם מהמוסדות ובחלק העולה של ההישגים רמת אחר נערך המעקב בלבד. במכינות
עם או ההוראה סגל חבר עם אישית לשיחה מוזמן העולה המוסדות בכל כמעט ובעיותיו. האישי
של ישיבה נערכת מהמוסדות ניכר ובחלק הצורך, לפי ובמהלכה הלימודים, שנת בתחילת היועצת

שבועות. למספר אחת לפחות של בתדירות מאתיופיה בעולים המתמקדת המורים צוות כל
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הסגל אנשי תפיסת לפי מאתיופיה, העולים נתקלים בהם הקשיים 4.4
בהם תחומים למספר התייחסו האחרים העלתיכוניים והמוסדות האוניברסיטאות סגל אנשי

והאישי. החברתי הכלכלי, הלימודי, התחום  בקשיים נתקלים העולים

בעברית ובכתיבה בקריאה מתקשים העולים כי דיווחו הסגל מאנשי כמחצית  הלימודי התחום
קשיים יש בהוראה המתמחים לעולים כי ציינו למורים המכללות סגל אנשי הנקרא. ובהבנת
נובעים מהקשיים חלק כי ציינו הסגל אנשי להבינם. תלמידיהם על המקשים בעברית, נכונה בהגייה

היסטוריה. כגון הומניים, במקצועות או במתמטיקה באנגלית, בסיסי בידע מפערים

אלו, מוסדות של ובמכינות במכללות הסגל אנשי ובעיקר הסגל, אנשי מרבית  הכלכלי התחום
הן לכך העיקריות הסיבות השוטפות. המחייה הוצאות עם להתמודד העולים של קושי על דיווחו
ולצאת מלימודים להתפנות העולים של הקושי בילדיהם, כלכלית לתמוך ההורים של היכולת חוסר
הקשיים כי דיווחו הסגל מאנשי ניכר חלק היחיד. הכנסתם מקור המחייה דמי של והיותם לעבודה,

העולים. מהסטודנטים חלק בקרב נפשיים ללחצים מביאים הכלכליים

נטייה בעלי הינם מאתיופיה העולים כי דיווחו הסגל אנשי ממחצית למעלה  החברתי התחום
הסגל מאנשי חלק עדתם. בני עם בעיקר אלו חברתיים, קשרים מקיימים כשהם ולהתבודד. להסתגר
של החברתי בידודם את גם גורר הלימוד וקבוצות המגורים מקום של הבידוד כי ייתכן כי ציינו

העולים. הסטודנטים

של הקשר בקיום לקשיים מביא הגאוגרפי הניתוק המשפחה. לתחום התייחסו שהועלו נוספים לןשיים
הפער בשל וכן ההורים, לבית הטלפון ושיחות הנסיעות את לממן להם (קשה משפחתם עם העולים

המוסדות. של האינטנסיבית הלימודים למסגרת להסתגל שלהם הקושי גם ועלה הביןדורי),

בה הסיפול ודרכי סיבותיה מלימודים, הנשירה 4.5
הלימודים שנת במהלך מלימודים עולים של נשירה כלל היתה לא הסגל מחברי מחצית לטענת
הקיים שהמידע ייתכן זאת, עם יחד בודדים. תלמידים רק נשרו המוסדות וביתר ,(19941993) תשנ"ד
תהליך העדר בשל מדוייק, אינו השנה במהלך העולים של הלימודים הפסקת לגבי עצמם במוסדות

למוסדות5. מסודר דיווח

במסגרת בהשתלבות קשיים היו העולים של לנשירה הסגל אנשי שהעלו העיקריות הסיבות
הנשירה כי ציינו הסגל מאנשי מעטים כלכליים. וקשיים בלימודים, נמוכים הישגים הלימודים,

ללימודים. מוטיבציה חוסר בגלל או משפחתיים מקשיים נובעת

התגלו כלומדים עליהם שדווח עולים כי התברר העולים הסטודנטים של הראיונות עבודת ביצוע במהלך 5
בנספח. ראה מלימודים הנושרים מאתיופיה העולים על יותר מפורט מידע כנושרים.
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שנת במהלך התלמידים נשירת את למנוע מנת על שונים צעדים נוקטים מהמוסדות ניכר בחלק
הקשיים עם להתמודד לעולים לסייע כדי עזר שיעורי ניתנים מהמוסדות במקצת הלימודים.
ממושכת תקופה פני על אחת לימודים שנת של הלימודיים החובות את שפורסים או הלימודיים,
לרמה המתאימים לחוגים העולה את ומפנים לימודיים, קשיים מראש למנוע מנסים ובאחרים יותר,

לכישוריו. המתאימה לימודים מערכת העולה עם במשותף בונים או שלו,

כגון אחרות, אישיות בעיות או משפחתיות בעיות בפתרון גם לעולה מסייעים אחדים במוסדות
עם להתמודדות נוסף כלי ועוד. לזכויותיו בנוגע וממשלתיים ציבוריים גורמים עם ומתן במשא

העולה. עם הסגל אנשי של שוטף ומגע אישי קשר יצירת היא הנשירה תופעת

נשירת את למנוע מנת על נוספות בפעולות צורך אין כי העריכו המוסדות של הסגל חברי מרבית
ומסודר, שוטף באופן מלגה קבלת הבטחת ידי על כספי סיוע כי ציינו מעטים מלימודים. העולים
תחילת לפני ממושכת מכינה במסגרת העולה של והכנה ללימודים, הקבלה בזמן יותר קפדני סינון

הנשירה. תופעת במניעת לסייע עשויים עצמו במוסד הלימודים

שונים בתחומים לעולים ל0'וע ה0גל אנשי המלצות 4.6
מאתיופיה, העולים בתלמידים הטיפול במהלך השקעה ביתר צורך יש כי ציינו הסגל אנשי כל כמעט
לתלמידים ביחס הנדרשת להשקעה בהשוואה האישי, ובתחום הלימודי בתחום הכלכלי, בתחום
להיפגע. ונוטים יותר רגישים הם ולסיוע, לב תשומת ליתר זקוקים העולים במוסד. הלומדים אחרים
יצירת תהליך ולעתים המוסד, סגל ואנשי העולה בין האישי הקשר ליצירת רבה חשיבות יש כמוכן,

ממושך. הסגל לאנשי העולה בין והאמון הקשר

כשנתיים, של ממושכים זמן לפרקי לעולים מיוחדות מכינות לקיים המליצו הסגל אנשי מרבית
במכינות הסגל מאנשי ניכר חלק ואנגלית. מתמטיקה עברית,  מרכזיים תחומים שלושה ולחזק
המועמדים העולים את קפדנות ביתר ולמיין התלמידים בקבלת יותר סלקטיביים להיות הציעו

למכינות.

ויעשה לעולים פרטיים עזר שיעורי יותר ינתנו הלימודים שנת במהלך כי המליצו הסגל אנשי מרבית
ותיקים. חונכים ידי על לימודי בסיוע יותר רחב שימוש

להכרת פעילויות יקיימו כי הוצע בארץ, והתערותם העולים של החברתית קליטתם את לקדם כדי
הארץ.

הקושי בשל סדיר, באופן הכלכלי בתחום לעולים לסייע צורך יש כי ציינו במוסדות הסגל אנשי כל
בלימודים. ניכרים מאמצים השקעת עם בבד בד לעבודה לצאת שלהם
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המחקר במסגרת שרואיינו העולים ה00ודנ0ים מאפייני .5

תלמידי ו168 אוניברסיטאות תלמידי 186  עולים סטודנטים 354 רואיינו המחקר במסגרת כאמור,
,(186 מתוך 106) חיפה באוניברסיטת לומדים האוניברסיטאות תלמידי של הגדול הרוב מכללות.
,(168 מתוך 53) ילין דוד ע"ש למורים במכללה לומדים העלתיכוניים במוסדות מהלומדים וכשליש
אך לתואר, במסלול לומדים (176) וכמחציתם במכינות לומדים העולים (178) כמחצית .(2 (לוח
הנתונים כל במכינות. לומדים מהתלמידים שלישים כשני ילין דוד ובמכללת חיפה באוניברסיטת

אלו. ראיונות על מבוססים להלן המובאים

(במספרים ומין מוסד לפי ובמכללות, באוניברסיטאות שרואיינו העולים הסטודנטים :2 לוח
מוחלטים)1

נשים גברים סה"כ המוסד שם

180 174 354 סהככללי

84 106 190 אוניבר0י0אות
45 61 106 חיפה אוניברסיטת
16 21 37 בןגוריון אוניברסיטת
18 12 30 בראילן אוניברסיטת
7 7 הטכניון
3 3 6 העברית האוניברסיטה
2 1 3 וייצמן מכון

1 1 תלאביב אוניברסיטת

96 68 164 מכללות
34 18 52 ילין דוד ע"ש למורים המכללה
7 18 25 הדסה מכללת
9 11 20 שבע באר טכנולוגית מכללה
16.  16 כרמיאל "אורט" ביה"ס
15  15 רמב"ם בבי"ח לסיעוד ביה"ס
5 4 9 וושינגטון גבעת מכללת
63 9 תלאביב מכללת

8 8 ליפשיץ ע"ש למורים סמינר
4 6 10 אחרים2 מוסדות

סטודנטים 410 של אוכלוסייה מתוך שרואיינו, הסטודנטים ל354 מתייחסים להלן המוצגים הנתונים .1
שעשרה התברר הסטודנטים, ראיונות ביצוע בעת העלתיכוניים. במוסדות הלומדים מאתיופיה עולים
בקרב שנערך הסקר במסגרת רואיינו אלו תשנ"ד. הלימודים שנת במהלך מהלימודים נשרו סטודנטים
בוגרי  2 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות מאתיופיה עולים השתלבות .1995 ליפשיץ, (ראה, הנושרים

מלימודים). ונושרים עלתיכוניים מוסדות

עולים. שני עד לומדים אלו ממוסדות אחד בכל .2
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ובמכללות באוניברסיטאות הלומדים המרואיינים ה00ודנ0ים מ90ר 5.1
הלומדים העולים מבין במכינה. ומחציתם לתואר במסלול לומדים שרואיינו הסטודנטים מחצית
הלומדים העולים מבין זאת, לעומת במכינות. משולבים יותר גבוה שיעור באוניברסיטאות,
במכינות לומדים במכינות, הלומדים רוב לתואר. במסלול משולבים יותר גבוה שיעור  במכללות

.(3 בלוח פירוט (ראה מאתיופיה. לעולים מיוחדות

(באחוזים) לימודים ומסלול מוסד סוג לפי שרואינו העולים הסטודנטים :3 לוח
מכללות אוניברסיטאות
במסלול במסלול סה"כ

במכינה לתואר סה"כ במכינה לתואר סה"כ כללי
70 94 164 107 83 190 354 במספרים 0הכ

100 100 100 100 100 100 100 באחוזים סה"כ

100 57  100 44 50 לתואר במסלול
89  38 64  36 37 לעולים במכינה

מאתיופיה
\\ : 5 36 : 20 13 אחרת במכינה

0וציודמוגרפיים מאפיינים 5.2
וגיל מין

למגמה דומה זו וחלוקה ונשים, גברים בין שווה באופן מתחלקים שרואיינו העולים הסטודנטים
לומדים העולים הגברים מבין יותר גבוה שעור הסטודנטים.6 אוכלוסיית כלל בקרב

הנשים. מבין 4796 לעומת (6196) באוניברסיטאות

(באחוזים) לימודים ומסלול מין לפי העולים הסטודנטים :4 לוח
נשים גברים סה"כ המסלול
180 174 354 סוחלסים במספרים סה"כ
100 100 100 באחוזים סה"כ
47 61 53 סה"כ  אוניברסיסאות 
20 27 23 לתואר במסלול
27 34 30 במכינה

53 39 47 סה"כ  מכללות 
23 30 27 לתואר במסלול
30 9 20 במכינה

000י00י שנתון .1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ראה; הסטודנטים, אוכלוסיית כלל על לנתונים 6
ירושלים. ,45 מס' ,1994 לישראל
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כלל בקרב אלו גילאים שיעור .2418 בני  יחסית צעירים העולים הסטודנטים (£759) רוב
7.(£629<) יותר קטן עלתיכוניים במוסדות הלומדים הסטודנטים

(לוח מהגברים £589 לעומת 2418 בגילאי (909?<) הגדול רובן מהגברים. יותר צעירות הנשים ככלל,
לעומת המכינה מתלמידי 270  לתואר המסלול מתלמידי יותר צעירים המכינות תלמידי כצפוי, .(5

במכללות העולים מבין יותר גבוה שיעור כמוכן, ומעלה. 30 בני הם לתואר המסלול מתלמידי 149^,

בהתאמה. £59< לעומת $11<  באוניברסיטאות הלומדים לעומת יותר, או 30 בני הם

(באחוזים) וגיל מין לפי העולים הסטודנטים :5 לוח
נשים גברים סה"כ הגיל
100 100 100 0הכ

10 4 8 1918

80 54 67 2420
6 29 17 2925
4 13 8 ומעלה 30

משפחתי מצב
אחוז תשעה מהנשים. ו£919 מהגברים £849.  רווקים העולים הסטודנטים של (889?<) הגדול הרוב

.(6 לוח (ראה מהנשים. ו£59 מהגברים £129,  לילדים הורים הינם מביניהם

(באחוזים) ובמכללות באוניברסיטאות העולים הסטודנטים של המשפחתי מצבם :6 לוח
נשים גברים סה"כ

משפחתי מצב
100 100 100 סהייכ
91 84 88 רווק
8, 13 10 נשוי
1 3 2 פרוד או גרוש

הורות
100 100 100 0הכ

5 12 9 ילדים יש
95 88 91 ילדים אין

.693 עמ' שם. לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 7
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לארץ העלייה בעת וגיל בארץ ותק
"מבצע במסגרת רובם ,1990 לשנת עד לארץ הגיעו העולים מהסטודנטים (76^ רבעים כשלושה
"מבצע מעולי (4170) ניכר חלק מהנשים. ו8796 מהגברים 6570  משה") "מבצע עולי (להלן משה"

לתואר. במסלול לומדים שלמה"8 "מבצע מעולי (£689) ומרבית משה"

הבדלים קיימים פחות. או 13 בגיל  יחסית צעיר בגיל לארץ הגיעו העולים 41)מבין £9) ניכר חלק
הגיעו מהגברים רבע לעומת מהנשים (57^ ממחצית למעלה לארץ. העלייה בגיל לנשים הגברים בין

.(7 לוח (ראה פחות. או 13 בגיל לארץ

(באחוזים) ומין לארץ העלייה בעת גיל לפי העולים, הסטודנטים :7 לוח
נשים גברים סה"כ העלייה גיל

57 25 41 13 גיל עד
24 32 28 1714
10 13 12 1918
6 18 12 2420
3 12 7 ומעלה 25

העולים הסטודנטים משפחות
כלל ובדרך מאד, צנוע וכלכלי השכלתי רקע בעלות ממשפחות באים מאתיופיה העולים הסטודנטים
לסיוע זקוקים ההורים לעתים כן, על יתר הלימודים. בתקופת בהם לתמוך הוריהם באפשרות אין

אחרים. ובתחומים בייעוץ הכלכלי, בתחום  ילדיהם של

יחסית גדולות במשפחות גדלו העולים בארץ. ואם אב העולים מהסטודנטים רבעים לשלושה כיום,
גדלו נוספים ו6470 ילדים, 64 בנות במשפחות 2770 ילדים, 31 בנות במשפחות גדלו מהעולים 1070

.(8 (לוח יותר9 או ילדים 7 בנות במשפחות

1991 משנת לארץ שהגיעו לעולים מתייחסים  שלמה" "מבצע לעולי המתייחסים להלן הממצאים כל 8
לאחריה. או

תמונה עולה בישראל שונות בערים מאתיופיה עולים בקרב שנערכו מיפקדים מממצאי כי לציין יש 9
הדיווח במיפקדים כי עולה בדיקה מתוך אך בהרבה, קטן האתיופית במשפחה הילדים מספר וכי שונה,
הסטודנטים הנוכחי במחקר ואילו המפקד ביצוע בעת אחת דיור ביחידת הגרים הילדים מספר על הוא

אחים. חצאי כולל הגילאים בכל אחיהם כל את למנות התבקשו
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(באחוזים) בארץ ותק לפי העולים, הסטודנטים משפחות של נבחרים אפיונים :8 לוח
עולי עולי

שלמה מבצע משה מבצע סה"כ אפיונים
אחים) חצאי (כולל במשפחה ילדים מסי

100 100 100 סהכ
21 5 10 31
33 26 27 64
46 69 63 ומעלה 7

המוצא במשפחת מפרנסים מספר
100 100 100 סהייכ
90 75 78 כלל מפרנסים ללא
10 22 20 אחד מפרנס

3 2 מפרנסים שני

ההורים של באמהרית וקריאה כתיבה יכולת
100 100 100 סהכ
29 20 26 לכתוב או לקרוא יודעים אינם ההורים שני
8 8 8 לקרוא יודע אחד הורה לפחות
63 72 66 ולכתוב לקרוא יודע אחד הורה לפחות

על במוסדות לומדים או שלמדו קרובים משפחה בני
תיכוניים

23 77 42 ואחיות אחים
39 43 42 זוג בן

מהמשפחות ב£209 כלשהו.10 מפרנס אין העולים הסטודנטים משפחות של (£789) הגדול ברובן
שעלו הסטודנטים מבין יותר גבוה לשיעור כצפוי, מפרנסים. שני בודדות ולמשפחות אחד, מפרנס
(לוח שלמה" ב"מבצע העולים מהורי £109 לעומת £259  שעובד אחד הורה לפחות משה" ב"מבצע

.(8

וכתיבה בקריאה שולט מהוריהם אחד שלפחות דיווחו העולים מהסטודנטים שלישים שני
בשפת גם כותב או קורא אינו מהוריהם אחד שאף דיווחו מהעולים (£269) כרבע מאידך, באמהרית.

שלהם" האם

זה נתון הנראה כפי מאתיופיה. העולים כלל בקרב הקיימים מהשיעורים נמוכים אלו תעסוקה שיעורי 10
יחסית הנמוכים בתעסוקה ההשתלבות ושיעורי העולים, הסטודנטים הורי של המבוגר הגיל את משקף

אלו. בגילאים העולים בקרב

מאשר יותר גבוהים הסטודנטים אוכלוסיית כלל הורי של התעסוקה ושיעורי ההשכלה שרמת ברור 11
.1996 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ראה: מידע ליתר מאתיופיה. העולים הסטודנטים הורי בקרב
ירושלים. 12 מס' סססיסס"ם, ממצאים לקט גבוהה, להשכלה אחרים ובמוסדות באוניברסיטאות 00ודנ0ים
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 כלשהם עלתיכוניים במוסדות לומדים או שלמדו זוג בני או אחים מהסטודנטים ניכר לחלק
.(8 לוח (ראה שלמה" "מבצע 23מעולי £9 לעומת משה" "מבצע מעולי ל£779

עלתיכונ1 במוסד ההשתלבות לפני ובארץ, באתיופיה לימודים 5.3
(5396) ממחציתם למעלה באתיופיה. תיכון ספר בבית למדו העולים מהסטודנטים (3196) כשליש
ספר בבית והן באתיופיה תיכון ספר בבית הן למדו נוספים 139& בישראל, תיכון ספר בבית למדו
לארץ הנמוך העלייה גיל עקב כצפוי, כלשהו. תיכון ספר בבית למדו לא בלבד ובודדים בארץ, תיכון
מהגברים 5570 לעומת 7770  בארץ תיכון ספר בבית למדו מביניהן יותר גבוה שיעור הנשים, של

.(9 לוח (ראה

(באחוזים) מין לפי עולים, סטודנטים בקרב ובארץ באתיופיה תיכון ספר בבית לימודים :9 לוח
נשים גברים סה"כ
100 100 100 0הכ

20 42 31 בלבד באתיופיה למדו
64 41 53 בלבד בישראל למדו
13 14 13 ובישראל באתיופיה למדו
3 3 3 כלל תיכון ספר בבית למדו לא

באתיופיה לימודים
הרווחים המקצועות באתיופיה. מלאה בגרות תעודת קיבלו (2870) כרבע העולים, הסטודנטים מבין
אמהרית, אנגלית, מתמטיקה, היו באתיופיה הבגרות בחינות את עברו העולים בהם ביותר

וכימיה. פיזיקה ביולוגיה,

בארץ החינוך במערכת לימודים
למדו כולם כמעט בארץ. תיכון ספר בבית למדו העולים מהסטודנטים אחוזים ושבעה שישים
למדו (£529) כמחציתם בארץ, שלמדו העולים מבין ממלכתייםדתיים. ספר ובבתי פנימיה בתנאי
ומקצועי. עיוני  משולב במסלול למדו נוספים ו£79 מקצועי במסלול למדו 3770 עיוני, במסלול

אחרים. במסלולים למדו היתר

במכללות הלומדים לעומת עיוני במסלול למדו באוניברסיטאות הלומדים מבין יותר גבוה שיעור
קיבלו (£329) כשליש בארץ תיכון ספר בבית שלמדו התלמידים מבין בהתאמה. £409 לעומת £599

העולים.12 הסטודנטים מכלל כחמישית מהווים והם בארץ, מלאה בגרות תעודת

לאחר בגרות להשלמת נוספות במסגרות למדו בארץ בגרות תעודת שקיבלו מהסטודנטים כמחצית 12
, מכינות). כולל (לא התיכוניים הלימודים
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בישראל מקצועית להכשרה בקורס לימודים
או בשניים אף למדו מעטים מקצועית. להכשרה בקורסים למדו העולים מהסטודנטים ($23.) כרבע
למדו הגברים לימודיהם. את סיימו אלו בקורסים הלומדים של (£859) הגדול רובם קורסים. שלושה
וקורס צורפות בילדים, טיפול  והנשים הבנייה, מקצועות ואת רכב חשמלאות רכב, מכונאות בעיקר

אחיות.

במכינות הלומדים לבין לתואר במסלול הלומדים בין ההבדלים 5.4
לתואר במסלול הלומדים העולים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים בין הבדלים קיימים כצפוי,
המשפחתי, במצבם הסטודנטים, בגיל הם העיקריים ההבדלים במכינות. הלומדים העולים לבין

גבוהה. להשכלה במוסדות בלימודים להשתלבותם קודם שרכשו ובהשכלה

משפחתי ומצב גיל
הלומדים מהעולים יותר מבוגרים לתואר במסלול הלומדים העולים לצפות, היה שניתן כפי
במכינות הלומדים לעומת ויותר, 25 בני הם לתואר במסלול הלומדים מבין כפול שיעור במכינות.
כי ונראה ילדים, וללא רווקים הינם במכינות הלומדים כל כמעט בהתאמה. 16?£ לעומת £339,

שילובם על מקשים המכינות במרבית הקיימים האינטנסיביים והלימודים הפנימייתית המסגרת
.(10 בלוח פירוט (ראה ילדים. עם נשואים עולים של

לתואר) מסלול או (מכינה הלימודים מסלול לפי העלייה וגיל בארץ ותק
לתואר, במסלול הלומדים מבין והן במכינות הלומדים מבין הן העולים, הסטודנטים (1690) מרבית
67מהם £9 לעומת £859, במכינות: הלומדים בקרב יותר גבוה שיעורם אך משה", ב"מבצע עלו

לתואר. במסלול הלומדים

כשליש לעומת במכינות, לומדים משה" "מבצע עולי הסטודנטים מבין {597c) ממחצית למעלה
צעיר בגיל לארץ שהגיעו משה" "מבצע עולי כי נראה .(10 לוח (ראה שלמה" "מבצע מעולי (£329)

במסלול להשתלב כדי מספיק ידע להם שהקנו במסגרות למדו לא בארץ החינוך במערכת והשתלבו
מכינה. ללא לתואר

£109 לעומת באתיופיה, מלאה בגרות תעודת קיבלו לתואר במסלול מהלומדים (£459) כמחצית
(ראה אלו לומדים בקרב שלמה" "מבצע עולי של הגבוה שיעורם בשל וזאת במכינה, מהלומדים

.(10 לוח
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(באחוזים) הלימודים מסלול לפי העולים, הסטודנטים של סוציודמוגרפים מאפיינים :10 לוח
במכינה לתואר במסלול סה"כ

178 176 354 מוחלסים במספרים סה"כ
ג'ל

14 2 8 1918
70 65 67 2420
14 20 17 2925
2 13 8 ומעלה 30

משפחתי מצב

95 81 88 רווק
2 18 10 נשוי
3 1 2 פרוד או גרוש

הורות
5 12 9 ילדים יש

95 88 91 ילדים אין
בארץ ותק

85 67 76 משה" ב"מבצע עלו
15 33 24 שלמה" ב"מבצע עלו

לארץ עלייה גיל
53 30 41 13 גיל עד
33 24 28 1714
7 16 12 1918
6 17 12 2420
1 13 ך ומעלה 25

תיכון 0פר בבית לימודים
12 48 31 בלבד באתיופיה למדו
66 40 53 בלבד בישראל למדו
18 10 13 ובישראל באתיופיה למדו
4 2 3 כלל למדו לא

10 45 28 באתיופיה מלאה בגרות תעודת קיבלו
11 31 21 בישראל בגרות תעודת קיבלו

צבאי שירות 5.5
אחוז ושבעה ארבעים לאומי. בשירות או בצבא שירתו העולים מהסטודנטים (4l?£) ניכר חלק
הלאומי. בשירות שירתו נוספים ו^26 בצבא שירתו £109  הנשים מבין בצבא. שירתו מהגברים
שנה בין שירתו 23נוספים ?£ חודשים, 12 עד של מקוצר שירות בצבא שירתו העולים (3^) כשליש

משנתיים. למעלה במשך שירתו מהמשרתים (4670) וכמחצית לשנתיים,

16



יתר שציינו העיקריות הסיבות הלימודים. לסיום עד נדחה שירותם כי ציינו מהעולים (319&) כשליש
גיל ,(£369) דתיות סיבות ,($24.) ללמוד להתחיל הרצון היו בצבא לאישירותם העולים הסטודנטים

(£39).יי בריאות בעיות או (£59) במשפחה ובעיות ,(£139) לארץ העלייה בזמן מדי מבוגר 1

שמילאו והתפקידים העולים שירתו בהם החילות
,(11??,) חימוש בחיל ,(£279) רגלים בחיל ,(£269) האוויר בחיל  הבאים בחילות בעיקר העוליםשירתו
נמוכים בשיעורים אחרים בחילות משולבים העולים יתר .(£69) הנדסה ובחיל ,(£69) שריון בחיל

יותר.

,(£59) כנשקים או (3l?S) כלוחמים  קרביים תפקידים בצבא: תפקידים מגוון מילאו העולים
רכב וכחשמלאי ,(£49) מטוסים טכנאי או מכונאי ,(£79) רכב כמכונאי  טכני אופי בעלי בתפקידים
פקידים או (£49) כאפסנאים פקידותיים תפקידים מילאו חלקם .(£49) כטכנאים ,(£59) טנקים או
מורות ,(£69) הדרכה מש"קי או ספורט כמדריכי וחינוך הדרכה בתפקידי שימשו אחרים .(470)

בנח"ל ,(1?£) חיב"ה חיילות ,(£39) כבאים ,(£79) נהגים כגון אחרים, בתפקידים או ,(496) חיילות
נוספים. תפקידים במספר ועוד (£29)

רבע .(21?£) ראשון סמל בדרגת או (5136) כסמלים הצבאי שירותם את סיימו העולים מרבית
בדרגות שרותם את סיימו אחוזים שלושה ואילו יותר, נמוכה בדרגה שרותם את סיימו מהעולים
שהגיעו עולים הינם במספר) (שלושה קצונה בדרגות המסיימים כל .(£29) סגן או (£19) משנה סגן

לתואר. לימודים במסלול ולומדים משה", ב"מבצע לארץ

העולים ראות מנקודת תיכוניים, על במוסדות הלימודים .6

לומדים שלקראתו והתואר בלימודים השלב 6.1
ראשונים בשלבים נמצאים לתואר), בלימודים אם ובין במכינה אם (בין העולים, הסטודנטים רוב
נוספים £139 הראשונה. הלימודים שנת זו היתה מביניהם רבעים לשלושה לימודיהם. מסלול של
בשנתם היו באוניברסיטאות הלומדים מבין יותר גבוה שיעור השניה. הלימודים בשנת למדו
£659 לעומת £829  האחרים העלתיכוניים במוסדות הלומדים לעומת ללימודים הראשונה

.(13 לוח (ראה בהתאמה.

בוגר, לתואר לומדים (£479) כמחציתם  מביניהם לתואר; במסלול לומדים העולים מחצית כאמור,
בודדים טכנאי. לתואר 596 מוסמך, מורה לתואר לומדים £199 הנדסאי, לתואר לומדים 219&

מוסמך. לתואר ולומדים בוגר לתואר לימודיהם את סיימו שרואיינו מהעולים

ב100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 13
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עלתיכוני במוסד קודמים לימודים 6.2
£699  ללימודיהם קודם נוספות עלתיכוניות במסגרות למדו מהסטודנטים (£399) ניכר חלק
במכינות לכן קודם למדו (£859) הגדול רובם במכינות. מהלומדים ו£99 לתואר במסלול מלומדים

.(£479) הרגילות במכינות והן (£389) מאתיופיה לעולים המיוחדות במכינות הן 

ממחציתם למעלה במכינות. לכן קודם למדו לתואר במסלול כיום הלומדים מבין הגדול הרוב
תלמידי כל כמעט מאתיופיה. לעולים במכינות וכמחציתם ה"הרגילות" במכינות למדו
כיום מהלומדים (£389) ניכר חלק לעומת האוניברסיטאיות, במכינות למדו האוניברסיטאות

במכללות.

כמחצית אחרות. עלתיכוניות במסגרות לכן קודם למדו במכינות מהלומדים (£99) מעטים כאמור,
זאת, לעומת לתואר. במסלול במכללות לכן קודם למדו האוניברסיטאיות במכינות מהלומדים

מאתיופיה. לעולים מיוחדות במכינות בעבר למדו המכינות מתלמידי הגדול הרוב במכללות,

הן  הקודמים לימודיהם את סיימו לתואר במסלול כיום הלומדים העולים של הגדול רובם
סיימו המכינות תלמידי מרבית גם .(89X) במכללות הלומדים והן (£989) באוניברסיטאות הלומדים
באוניברסיטאות מהלומדים 56X  יותר נמוכים בשיעורים מדובר אך הקודמים, לימודיהם את

במכללות. מהלומדים ו£609

הלימודיות בדרישות עמידה אי  לכך סיבות מספר ציינו הקודמים לימודיהם את שהפסיקו עולים
מכיוון או ,(1170) בריאותיות בעיות בשל ,(£179) בכיתה הנאמר את הבינו שלא בגלל או (219&)

לעבודה. לצאת חייבים היו והם למחיה הספיקה לא שקיבלו הלימודים שמלגת

העולים הססודנסים משתלבים בהם הלימוד חוגי 6.3
20Xמהם  לימוד תחומי של רחב במגוון משתלבים לתואר במסלול הלומדים העולים הסטודנטים
המדינה. מדע ו6£9 חשמל, הנדסת £69 סיעוד, £119 סוציאלית, עבודה לומדים £119 חינוך, לומדים
מתמטיקה, כגון אחרים, לימוד תחומי לומדים לתואר במסלול הלומדים הסטודנטים יתר

ועוד.4! רפואית, מעבדנות ארכאולוגיה, כלכלה, סוציולוגיה, מחשבים, כימיה, אלקטרוניקה,

אלו משיעורים גבוהים  וסיעוד סוציאלית עבודה חינוך, בחוגים המשולבים העולים הסטודנטים שיעור 14
שם, לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ראה: העלתיכוניים. במוסדות הלומדים הסטודנטים כלל בקרב
Herskovic, Sh. 1995. The Higher Education System In Israel, Statistical Abstract and וכן, .699 עמ'
Analysis. Council for Higher Education Planning and Budgeting Committee Jerusalem.
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השונים הלימוד ובתחומי במסלולים במוסדות, להשתלבות המניעים 6.4
כיום לומדים שבו המוסד בבחירת השיקולים

כיום.5' לומדים הם בה המסגרת לבחירת העיקריות הסיבות על נשאלו העולים הסטודנטים !

ידי על הפנייה ,(£289) הלימודים מוסד של הגאוגרפי המיקום היו שהועלו ביותר הרווחות הסיבות
,(£139.) הלימודים במוסד שנלמד המקצוע בגלל ,(£279.) הלימודים למוסד מסויים תפקיד בעל
במסגרת מאתיופיה העולים זוכים לו הטוב והיחס הטיפול בגלל ,(£139) חברים של המלצה בעקבות
אי בשל או ,(£119) למוסד להתקבל המבקשים מאתיופיה לעולים הניתנות הקלות בשל ,(£119) זו
קרובים, חברים עם במשותף ללימוד עניין  היו שהועלו נוספים שיקולים .(1196) למכללות קבלה
דתי. אופי בעלת במסגרת ללמוד רצון וכן כלכלי סיוע קבלת או למגורים, מעונות של הימצאותם

במכינות בלימודים להשתלבות העיקריות הסיבות
השתלבו אלא לתואר, לימודיהם מסלול את החלו שלא לכך הסיבות על נשאלו המכינות תלמידי
או הבגרות ממבחני חלק בהשלמת הצורך היתה שצויינה העיקרית הסיבה במכינות.16 לכן קודם
היוו אלו ולימודים היות במכינות למדו העולים (£459) כמחצית .(857") אלו מבחנים ציוני בשיפור
את יותר טוב בציון לעבור כדי במכינה למדו נוספים ועולים במוסד, ללימודים הקבלה מתנאי אחד
או ,(£59) שלהם העברית רמת את לשפר כדי במכינות למדו מעטים .(£209) הפסיכומטרי המבחן

.(£99) שונות במסגרות ללימודים להתקבל סיכוייהם את להגדיל כדי

הסיבה המכינה. בלימודי להשתלבותם שונות סיבות ציינו משה" "מבצע ועולי שלמה" "מבצע עולי
ואילו המוסד, של הקבלה תנאי זה שהיה מכיוון הינה שלמה" "מבצע עולי להשתלבות העיקרית

הבגרות. את להשלים כדי בעיקר במכינה למדו שהם ציינו משה" "מבצע עולי

הלימודים תחום או חוג בחירת לגבי "ע/ץ קבלת
£429  הלימודים חוג בחירת לגבי ייעוץ קיבלו העולים מהסטודנטים (£359) יחסית נמוך אחוז
(319&) כשליש ייעוץ, שקיבלו העולים מבין לתואר. במסלול מהלומדים ו"287 במכינות מהלומדים
ואחרים הג'וינט, מטעם ייעוץ קיבלו (£259) כרבע לומדים, הם בו המוסד מטעם גורם עם התייעצו
או התיכוניים הספר בבתי ההוראה מצוותי ,(£159) הקליטה במשרד תפקידים מבעלי ייעוץ קיבלו
תפקידים מבעלי וכן ,(£59) משוחררים חיילים להכוונת מהיחידה ,(109?<) למדו בהם הפנימיות

ירושלים".17 ו"פרויקט החינוך לקידום באגודה בסוכנות,

ב100. מסתכמים האחוזים אין ולכן הלימודים מסגרת לבחירת אחת מסיבה יותר לציין היה ניתן 15

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן 16

אחד. ייעוץ ממקור יותר לציין היה ניתן 17
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הלימודים תחום בבחירת העיקריים השיקולים
ביותר הרווחת הסיבה הלימודים. תחום או חוג בבחירת שיקולים מספר העלו העולים הסטודנטים
הנלמד במקצוע קודם עיסוק היו שהועלו נוספים שיקולים .(65X) הנלמד בנושא עניין היתה
מבין (£209) קטן שיעור .(1396) הנלמד מהמקצוע היטב להתפרנס שניתן מכיוון או ,(1570) באתיופיה
הסיבות ללמוד. מעוניינים שהיו החוגים או המקצוע את לומדים אינם לתואר במסלול הסטודנטים
מבחן של נמוך ציון בשל בעיקר היו ללמוד שרצו לחוגים או למקצועות התקבלו שלא לכך

מאוחר. רישום או פסיכומטרי

השבועיות העיוניות הלימוד שעות היקף 6.5
במסגרות שונה מלאה לימודים בתכנית סטודנט מכל הנדרשות השבועיות הלימוד שעות מספר
על שבועיות. שעות 20 מ למעלה לומדים העולים הסטודנטים מבין רבעים שלושה השונות. הלימוד
יותר רב מספר לומדים מאתיופיה), לעולים במכינות הלומדים (ובעיקר במכינות, העולים רוב, פי
במכללות הלומדים עולים כמוכן, לתואר. במסלול הלומדים לעולים בהשוואה שבועיות שעות של
.(12 (לוח באוניברסיטאות מהלומדים יותר רב שעות מספר לומדים סמינרים) או מכללות (כגון,

הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי העולים הסטודנטים של השבועיות הלימוד מספרשעות :11 לוח
(באחוזים)

מכללות אוניברסיטאות
במסלול במסלול סה"כ השעות מספר

במכעה לתואר סה"כ במכינה לתואר סה"כ כללי השבועיות

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
11 13 12 11 53 36 23 201

14 26 21 18 32 26 24 3021

52 47 50 51 13 29 40 4031

23 14 17 20 2 9 13 ויותר שעות 41

בלימודים ההשתלבות של נבחרים היבסים 6.6
מכל הנדרשות השונות בדרישות בעמידה מתקשים הם מידה באיזו נשאלו העולים הסטודנטים
(3) בשיעורים, פעילה השתתפות (2) בשעורים, הנאמר הבנת (1) עלתיכוני: במוסד הלומד סטודנט
ותרגילים עבודות כתיבת (5) בעברית, ביבליוגרפיה קריאת (4) בשיעור, הנאמרים הדברים סיכום

באנגלית. ביבליוגרפיה קריאת ו(7) בעברית, במבחן שאלות הבנת (6) בעברית,

על דיווחו שלמה" "מבצע מעולי יותר גבוה שיעור שנבדקו, המיומנויות כל לכמעט ביחס כצפוי,
יותר. הוותיקים העולים לעומת קשיים,

20



מוסד וסוג לימודים מסלול לפי בלימודים קשיים
העולים בקרב השיעור לעומת לתואר במסלול הלומדים העולים בקרב יותר גבוה המתקשים שיעור
מאתיופיה. לעולים במכינות הלומדים בקרב מהשיעור בהרבה וגבוה הכלליות במכינות הלומדים
גם הבדלים נמצאו באנגלית ביבליוגרפיה ובקריאת בשיעור הנאמר בהבנת בעיקר הבדלים קיימים
(לוח באוניברסיטאות הלומדים בקרב בעיקר במבחן, השאלות ובהבנת המרצה לשאלות בהשבה

.(12

קשיים על המדווחים שיעור לעומת הלימודי בתחום קשיים על דיווחו עולים של יחסית נמוך שיעור
הסגל אנשי של לדיווחים מסוימת בסתירה עומד הדבר ודיור). כלכליות (בעיות אחרים בתחומים
הסטודנטים של תתדיווח שקיים ייתכן בלימודים. העולים של הרבים הקשיים על בעולים המטפלים
עלידי שניתנה מתקשים" כלכך "לא התשובה את לראות שיש גם ייתכן זה; בתחום הקשיים לגבי

.(12 (לוח מסוים קושי על כדיווח העולים, של ניכר שיעור

העולים (3896) כשליש באנגלית. ביבליוגרפיה בקריאת הינו ביותר מתקשים העולים בו התחום
מהלומדים $26, מאתיופיה, לעולים במכינות מהלומדים 5096  זה בתחום מתקשים הם כי דיווחו
גבוה שיעור בו היחיד התחום הינו זה תחום לתואר. במסלול מהלומדים ו>?369 ה"רגילות" במכינות
בהתאמה. 896 לעומת 4896  שלמה" "מבצע עולי לעומת קשיים על דיווחו משה" "מבצע מעולי יותר
במקצוע ההשקעה למיעוט ביטוי הינם משה" "מבצע עולי בקרב יותר הרבים הקשיים כי יתכן
דיווחי לפי זאת, לעומת בארץ. אלו עולים השתלבו שבהם התיכוניים הלימוד במסלולי האנגלית
ההסבר זהו כי ויתכן האנגלית, לימודי על דגש קיים באתיופיה התיכון לימודי במסגרת העולים,

שלמה". "מבצע ועולי משה" "מבצע עולי בין לפער

במכינות מהלומדים 1596 בכיתה הנאמר בסיכום מתקשים הם כי דיווחו מהעולים אחוז עשרים
"מבצע מעולי 1596 לעומת שלמה" מבצע מ"עולי 3796 כצפוי, לתואר. במסלול מהלומדים ו2596

נעים והם קשיים, על דיווחו סטודנטים של יותר נמוכים שיעורים המיומנויות, ליתר ביחס משה".
.(12 (לוח 61296 בין

ומתמטיקה ,(896) עברית ,(3196) אנגלית היו ביותר להם כקשים דיווחו העולים עליהם המקצועות
.(796)

נוספים לימודיים קשיים
לתואר במסלול מהלומדים ל6696  בלימודים רב עומס קיים כי תחושה (6096) העולים למרבית
לבצען שיש המטלות כמות מבחינת והן הלימוד שעות מבחינת הן במכינות, מהלומדים ול5496

מבחנים). (תרגילים, עצמאית בצורה
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(באחוזים)* לתואר והמסלול המוסד סוג לפי שונות, למידה במיומנויות המתקשים העולים הסטודנטים :12 לוח

מכללות אוניברסיטאות
במכינה במסלול סה"כ במכינה במסלול סה"כ סה"כ המיומנויות

לתואר לתואר כללי
בשיעור הנאמר הבנת

1 15 9 1 5 3 6 קשה
40 46 43 33 47 39 41 קשה כלכך לא
59 39 48 66 48 58 53 כלל קשה לא

למרצה תשובות השבת
3 15 10 7 19 12 11 קשה
39 36 37 36 40 37 37 קשה כלכך לא
58 49 53 57 41 51 52 כלל קשה לא

שיעור סיכום
18 26 23 14 24 18 20 קשה
39 34 36 39 35 37 37 קשה כלכך לא
43 40 41 47 41 45 43 כלל קשה לא

בעברית ביבלי' קריאת
9 9 9 2 10 5 7 קשה
22 32 28 30 34 32 30 קשה כלכך לא
69 59 63 68 56 63 63 כלל קשה לא

בעברית עבודות כתיבת
11 13 12 8 15 11 12 קשה
29 39 35 44 42 43 39 קשה כלכך לא
60 48 53 48 43 46 49 כלל קשה לא

במבחן שאלות הבנת
13 15 14 4 19 11 12 קשה
46 34 39 37 38 37 38 קשה כלכך לא
41 51 47 59 43 52 50 כלל קשה לא

באנגלית ביבל' קריאת
43 27 34 44 40 42 38 קשה
33 27 30 40 33 37 34 קשה כלכך לא
24 46 36 16 27 21 28 כלל קשה לא
שבלוח. התחומים לכל בהתייחס כלל" קשה "לא או קשה" כלכך "לא לך, "קשה" האם נשאלו הסטודנטים *
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בבחינות הצלחה
אכן (899?<) הגדול ורובם כלשהן, לבחינות לגשת צריכים היו (£949) העולים הסטודנטים כל כמעט
בגלל פטור  לכך עיקריות סיבות מספר ציינו נגשו שלא העולים לעבור. עליהם שהיה לבחינות ניגשו
זמן וחוסר הנלמד, החומר עם להתמודד קושי זו, לימודים בשנת שהתקיימה המרצים שביתת

למבחן. ללמוד

ו£369 במכינות מהלומדים £419  אחת בבחינה לפחות נכשלו כי דיווחו (£399) מהעולים ניכר חלק
לעומת בבחינות נכשלו במכללות הלומדים מבין יותר גבוה שיעור לתואר. במסלול מהלומדים

.(13 (לוח באוניברסיטאות הנכשלים שיעור

בעבודות הצלחה
הגישו (£879.) המכריע רובם כלשהן. עבודות להגיש צריכים היו מהעולים (£769) רבעים כשלושה
מהלומדים £939.  עבודותיהם כל על עובר ציון קיבלו כי דיווחו (9470) כולם וכמעט אלו, עבודות
המרובים הקשיים על הסגל דיווחי לאור .(13 (לוח לתואר במסלול מהלומדים ו£969 במכינות

זה. לממצא בזהירות להתייחס שיש ייתכן בעברית, ובכתיבה בקריאה

הנתונים בין להשוות חשוב שנבדקו בהיבטים העולים הסטודנטים הצלחת את להעריך מנת על
להשכלה במוסדות הסטודנטים של הכללית האוכלוסייה על מקבילים לנתונים כאן המדווחים

זה. בשלב בידינו מצויים אינם אלה נתונים גבוהה.

מלימודים היעדרות
לקשיים ביטוי להוות עשויה ספציפיים משעורים היעדרות או מלימודים ממושכת היעדרות
מהעולים (£89) מעטים פרנסה. לשם לעבודה יציאה המחייבים כלכליים לקשיים ו/או בלימודים
תופעה .(19941993) במחקר שנסקרה הלימודים שנת במהלך ממושכת לתקופה מהלימודים נעדרו
,£39. לעומת £69.) האוניברסיטאות תלמידי לעומת במכללות הלומדים בקרב יותר רווחת זו

בהתאמה).

דיווחו העולים מהסטודנטים אחוז שמונה עולים. של נמוך שיעור בקרב נמצאה משיעורים היעדרות
פעם ועד בשבוע מפעם יותר נעדרו נוספים 7^ לשבוע, אחת לפחות משיעורים נעדרו הם כי

לחודש. אחת ולפחות בשבועיים מפעם יותר נעדרו נוספים ו£119 בשבועיים,

יש אך במכללות, הלומדים לעומת משיעורים נעדרו באוניברסיטאות מהלומדים יותר גבוה שיעור
בקרב דווקא ולאו הסטודנטים כלל בקרב רווחת משיעורים ההיעדרויות תופעת כי ולומר להסתייג
להיעדרויות ביותר הרווחות הסיבות העולים, דיווחי לפי בלבד. מאתיופיה העולים הסטודנטים
מחלה בשל ,(£179) עבודה מקום דרישות בגלל ,(£199) אישיים סידורים לצורך בעיקר היו מלימודים

.(139S) משפחתיות בבעיות טיפול לצורך או ,(1596) רבה עייפות או
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מוסד סוג לפי עבודות ובכתיבת במבחנים הצלחה בלימודים, השתלבות של נוספים היבטים :13 לוח
(באחוזים) לימודים ומסלול

מכללות אוניברסיטאות

במסלול במסלול סה"כ השתלבות היבטי
במכינה לתואר סה"כ במכינה לתואר סה"כ כללי בלימודים

במבחנים* הצלחה
60 53 65 58 79 66 61 המבחנים כל את עברו
40 47 44 42 21 34 39 במבחן לפחות נכשלו

אחד

בעבודות* הצלחה
93 98 96 93 97 94 95 כל את בהצלחה עברו

העבודות
7 2 4 7 3 6 5 בעבודה לפחות אחתנכשלו

בטרם רואיינו מהעולים שחלק יתכן תשנ"ד. הלימודים שנת במהלך שהוגשו העבודות או המבחנים כל את כולל *
לא לתואר המסלול לתלמידי מהבחינות ניכר חלק זו בשנה כי לציין יש השנה. סוף של הסופיות לבחינות נגשו

כסידרם. התקיימו במכינות הלימודים ואילו לימודים שביתת עקב התקיימו

הלימודים שנת במהלך עזרה או ייעוץ קבלת 6.7
במקום העולים בענייני המטפל התפקיד מבעל עזרה או ייעוץ לקבל פנו מהעולים (£ל38) ניכר חלק
רבעים שלושה עזרה. להציע כדי *%19tמהם ביוזמתו פנה בעולים הטיפול על הממונה לימודיהם.

שקיבלו. הייעוץ או מהעזרה "מרוצים" או מאד" "מרוצים היו מהעולים

לימודיהם של שונים מהיבסים העולים של רצון שביעות 6.8
מאד" "מרוצים הם כי דיווחו (£369) כשליש מלימודיהם. כללי באופן מרוצים העולים מרבית

מרוצים". כלכך "לא נוספים ו7£9 "מרוצים", הם כי דיווחו £579 מהלימודים,

ומיחס ,(£809) בכיתה ההוראה מדרך ,(£849) הלימודים מרמת רצון18 שבעי העולים של הגדול הרוב
(£719) לעולים הוותיקים הישראלים מיחס גם מרוצים העולים מרבית .(£859) לעולים המורים
רצון שבעי הם כי גם ציינו העולים של (£929) המכריע הרוב .(14 (לוח {1470) המגורים ומתנאי

שבחרו. הלימוד תחומי או מהחוגים

במכללות הלומדים לבין באוניברסיטאות הלומדים של הרצון שביעות בין ניכרים הבדלים אין
לעולים. הוותיקים הישראלים ויחס בכיתה, ההוראה דרך הלימודים, לרמת ביחס

"לא". או "כן" היו אלו לשאלות הקטגוריות 18
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לימודים מ0לול לפי מלימודים רצון שביעות
אחידה מגמה אין במכינות. הלומדים לבין לתואר במסלול הלומדים בין ניכרים הבדלים קיימים
קיימים אך במכינות, הלומדים בקרב יותר גבוהה הרצון שביעות בהם תחומים קיימים זה. בתחום

לתואר. במסלול הלומדים בקרב יותר גבוהה הרצון שביעות בהם תחומים גם

דרך לגבי וכן לעולים, המורים יחס לגבי במכינות הלומדים בקרב יותר גבוהה רצון שביעות קיימת
גבוהה רצון שביעות קיימת זאת, לעומת במכללות. בעיקר בולטים אלו והבדלים בכיתה, ההוראה
הלימודים, ברמת וכן לעולים, הוותיקים התלמידים יחס לגבי לתואר במסלול הלומדים בין יותר

.(14 (לוח באוניברסיטאות בעיקר בולטים אלו והבדלים

לגבי ביותר הגבוהה הרצון שביעות קיימת  מאתיופיה לעולים המיוחדות המכינות תלמידי בקרב
יחס לגבי רצון שביעות של ביותר הנמוך השיעור גם אך בכיתה, ההוראה ודרך לעולים המורים יחס

הלימודים. ורמת הוותיקים התלמידים

המוסדות ובסוגי השונים במסלולים הלומדים בין שונות מגמות קיימות המגורים, לתנאי ביחס
במסלול מהלומדים רצון שבעי במכינה מהלומדים יותר גבוה שיעור באוניברסיטאות, השונים.
הלומדים לעומת רצון שבעי לתואר במסלול מהלומדים יותר גבוה שיעור  במכללות ואילו לתואר,
במסגרות מגורים מקומות של השונה ההיצע את משקפים אלו נתונים כי נראה במכינות.

.(14 (לוח השונים המסלולים ולתלמידי השונות הלימודיות

ומסלול המוסד סוג לפי לימודיהם, של שונים מממדים העולים הסטודנטים של רצון שביעות :14 לוח
(באחוזים) הלימודים

מכללות אוניברסיטאות
במסלול במסלול סה"כ

במכינה לתואר סה"כ במכינה לתואר סה"כ כללי רצון שביעות ממדי
85 85 85 73 95 83 84 הלימודים רמת
86 78 81 79 79 79 80 ההוראה דרך
93 64 80 92 83 91 85 לעולים הסורים יח0
60 82 72 66 75 70 71 לעולים הוותיקים יחס
55 83 69 87 66 79 74 המגורים תנאי

בלימודים יותר להצליח כדי העולים ה00ודנ0ים זקוקים לה העזרה 6.9
789?<  בלימודים יותר טוב להצליח כדי כספית לעזרה זקוקים הם כי ציינו (£729) העולים רוב
עזר לשיעורי זקוקים (539?.) כמחציתם במכינות. מהתלמידים ו£679 לתואר במסלול מהתלמידים
שהעולים נוספים עזרה סוגי במכינות. מהלומדים ו£649 לתואר במסלול מהלומדים £429  אישיים
בתחום בעיקר ייעוץ ,(£169) העברית לימודי תיגבור ,(£229) קבוצתיים עזר שיעורי  הם העלו
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הם כי ציינו מהעולים מעטים האישי. ובתחום מקצועית הכוונה של בתחומים גם אך הלימודי,
בחברה בהשתלבות בסיוע או (£29) וספרים לימודי ציוד לרכישת במלגה ,(£69) בדיור לעזרה זקוקים

.(£19) הישראלית

לעתיד לימודים תכניות 6.10
מתכוון  תואר לקראת בלימודים והן במכינות הן כיום, הלומדים העולים של (£919.) המכריע הרוב
הם בו במוסד וללמוד להמשיך מתכוונים (£909) כולם כמעט הבאה. בשנה בלימודים להמשיך
(תשעה לכרבע לכך. סיבות מספר העלו בלימודיהם ממשיכים שאינם הסטודנטים כיום. לומדים
,(7) מדי קשים הלימודים כי טענו מהם חמישית בלימודים, להמשיך כדי כסף מספיק אין עולים)
לפרנס הצורך בשל לימודיהם את מפסיקים או ,(5) הבאה הלימודים בשנת לצבא מתגייסים מעטים
את או הלימודים, ממקום מגוריהם של הרב המרחק בעיית את העלו ובודדים ,(3) משפחתם את

ללמוד. מעוניינים הם אותו לחוג להתקבל האפשרות חוסר

ללימודים הבאה הלימודים בשנת להתקבל יוכלו הם כי מעריכים המכינה תלמידי (£979) כל כמעט
או בחוג ללמוד מתכננים (£169) מעטים לתואר, במסלול הלומדים מבין לומדים. הם בו במוסד

כיום. לומדים שהם מזה השונה בתחום

העולים ה00ודנ0'ם של הכלכל' מצבם .7

בתעסוקה השתלבות 7.1
מהלומדים ו£139 לתואר מהלומדים £389  בשכר עובדים העולים הסטודנטים מבין (£269) כרבע
כרבע בלבד. חלקית בעבודה מועסקים (£859) הגדול רובם העובדים, הסטודנטים מבין במכינה.
(£309) כשליש שבועיות, שעות 155 עובד נוסף רבע שבועיות, שעות 42 עובדים מהמועסקים (£269)

40 עובדים העולים יתר שעות. 3526 בין עובדים נוספים ו£149 בשבוע, שעות 2516 בין עובד נוסף
מרבית פחות. או שנה במשך עבודתם במקום עובדים (£769) רבעים כשלושה יותר. או שעות
לעבודה התקבלו שמראש או (50X) העסקתם תימשך זמן כמה למשך יודעים אינם העובדים

.(9X) מזדמנת

כי החשש בשל בעבודה מלהשתלב נמנעים הם כי ציינו עובדים שאינם הסטודנטים כל כמעט
זאת. מאפשרים אינם מהם הנדרשת וההשקעה הלימודים עומס וכי ללימודיהם תפריע העבודה

רובם בלימודיהם. פוגמת לעבודה יציאתם כי ציינו העובדים הסטודנטים (£629) מרבית כי לציין יש
עבודות בהכנת או שניתן הקריאה חומר בקריאת להשקיע זמן להם שאין ציינו (£889) הגדול
בסיום עבודות להכין או לבחינות מספיק להתכונן אפשרות אין (£599) ולמרביתם שוטפות,
נעדרים הם לעתים כי דיווחו (£209) ואחרים רבה, מעייפות סובלים (4670) כמחציתם הסמסטר.

עבודתם. בשל משיעורים

26



העולים ה00ודנ0ים מועסקים בהם היד משלחי
קהילתית בעבודה עוסקים (£499) כמחצית בשכר. עובדים העולים מהסטודנטים כרבע כאמור,
מהם ניכר וחלק "פר"רו", תוכנית במסגרת עולים תלמידים של כחונכים או מאתיופיה לעולים בסיוע
מטבח. כעובדי או ניקיון כעובדי או בשמירה בעיקר  ומכירות שירותים כעובדי מועסקים (>£ל43)

.(£29) בלתימקצועיות ובעבודות ,(570) כפקידים עובדים העולים יתר

בלתי בעבודות או שירותים בעבודות מועסקים במכינות הלומדים מבין יותר גבוה שיעור כצפוי
.(15 לוח (ראה לתואר במסלול הלומדים לעומת מקצועיות

(באחוזים) הלימודים מסלול לפי העולים מועסקים בהם היד משלחי :15 לוח
לתואר במסלול במכינה סה"כ היד משלח

100 100 100 0ה"כ
2 0 1 ומדעיים אקדמיים
57 21 49 וטכניים חופשיים

8 0 5 פקידים
33 74 43 ומכירות שירותים עובדי
0 5 2 מקצועיים בלתי עובדים

לעולים הניתן וסיוע הכנסה מקורות 7.2
בדיור, מחיה, בדמי לימוד, שכר במימון  תחומים19 במספר סיוע מקבלים העולים הסטודנטים

בלימודים. אחר סיוע או בארוחות ללימודים, הנדרש ציוד ברכישת

ניתן (£819) הגדול ולרובם מחיה, ודמי לימוד שכר במימון סיוע מקבלים הסטודנטים כל כמעט
בשבוע. שעות למספר חונך או עזר שיעורי  בלימודים סיוע מקבלים מהם רבעים שלושה בדיור. סיוע
,(489?<) ללימודים הנדרש אחר ציוד או לימוד ספרי לרכישת מלגות מקבלים יותר נמוכים שיעורים

.(16 (לוח לארוחות מזון תלושי מקבלים 199?. ורק

הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי סיוע קבלת
במוסדות זה שיעור לבין באוניברסיטאות שונים מסוגים הסיוע מקבלי שיעור בין הבדלים קיימים
בלימודים סיוע מקבלים העולים מבין יותר גבוה שיעור באוניברסיטאות, האחרים. העלתיכוניים
מהעולים יותר גבוה שיעור במכללות ואילו האחרים, העלתיכוניים במוסדות הלומדים לעומת

.(16 (לוח באוניברסיטאות הלומדים לעומת ובארוחות לימודי ציוד ברכישת סיוע מקבלים

בראשית המידע לעומת עצמם, העולים מהסטודנטים שהתקבל מידע על מתבסס זה בסעיף הדיווח 19
עצמם. ומהמוסדות החינוך לקידום האגודה הסטודנטים, ממינהל שהתקבל זה בנושא הדוח
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(באחוזים) הלימודים ומסלול המוסד סוג לפי מקבלים העולים שהסטודנטים סיוע סוגי :16 לוח
מכללות אוניברסיטאות
במסלול במסלול סה"כ

במכינה לתואר סה"כ במכינה לתואר סה"כ כללי הסיוע סוג
100 100 100 100 99 99 100 לימוד שכר מימון

97 91 94 99 89 95 94 מחיה דמי

96 70 82 88 74 82 81 בדיור עזרה

86 45 63 93 79 87 75 בלימודים* סיוע

76 47 59 40 35 38 48 לרכישת מלגה
ציוד

43 28 35 6 4 5 19 ארוחות

32 23 27 58 56 57 43 אחר" 0י1ע

שבועיות. שעות של קבוע למספר חונך או עזר שיעורי קבלת כולל בלימודים סיוע *

נעדרו. העולים מהם שיעורים סיכומי של או ביבליוגרפיה בצילומי סיוע בעיקר כולל זה סיוע **

לתואר. במסלול הלומדים לעומת סיוע מקבלים במכינות הלומדים העולים מבין יותר גבוה שיעור
הלומדים לעולים הניתנות ההטבות אותן את מקבלים ה"רגילות" במכינות הלומדים עולים
לימודי. ציוד לרכישת מלגות ובקבלת בלימודים לסיוע ביחס למעט מאתיופיה, לעולים במכינות
לעומת סיוע מקבלים מאתיופיה לעולים במכינות מהעולים יותר גבוה שיעור אלו בתחומים

.(15 (לוח הרגילות במכינות הלומדים

לימוד שכר מימון
לסטודנט. השנתי הלימוד שכר בגובה לימוד שכר מלגת שקיבלו דיווחו העולים כל כמעט כאמור,
לקידום מהאגודה זו מלגה מקבלים הלאומי, בשירות או בצבא שירתו אשר מכינות תלמידי
לתואר במסלול הלומדים רוב העלייה. לקליטת המשרד של הסטודנטים ממינהל ואחרים החינוך,
או מהג'וינט זה סיוע מקבלים ואחרים הסטודנטים, ממינהל שלהם הלימוד שכר את מקבלים
מותנה אינו המכינות לתלמידי הלימוד שכר מימון ועוד. רש"י קרן כגון אחרים, וארגונים מקרנות
חייבים לתואר במסלול תלמידים זאת, לעומת בקהילה). (שירות בשח"ק או ב"פר"ח" בעבודה
חייבים הם מלא לימוד שכר למימון בתמורה ללמודים. השנייה משנתם החל בשח"ק או בפר"ח

שנים. שלוש עד שנתיים במשך לביצוע הניתנות שעות, 240 לעבוד
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מחייה דמי
קבלת על דיווחו  לתואר המסלול מתלמידי ו£909 במכינות מהלומדים (£989) העולים כל כמעט
בשנת השונים במוסדות שניתנו המחיה דמי בגובה הבדלים קיימים כלשהו. מגורם מחיה דמי
מהעולים (£309) כשליש לחודש. ש"ח מ1,000 למעלה ועד ש"ח מ100  19941993 הלימודים
נוספים £159 לחודש, ש"ח 250500 בין (£489) כמחציתם מחיה, דמי לחודש ש"ח 250 עד מקבלים

לחודש. ש"ח מ1,000 למעלה מקבלים (670) ומעטים לחודש ש"ח 1,000510 בין מקבלים

מחיה דמי מקבלים הם כי דיווחו  לתואר במסלול הלומדים ובעיקר מהעולים (£649) שלישים כשני
מקבלים הם כי דיווחו במכללות במכינות הלומדים בעיקר אחוזים עשרים הסטודנטים. ממינהל
דמי קיבלו האוניברסיטאיות במכינות הלומדים בעיקר ,(£179) כחמישית מהג'וינט; מחיה דמי
כגון אחרים, ממקורות מחיה דמי מקבלים הם כי דיווחו ואחרים הביטחון,20 ממשרד מחיה

עצמו. הלימודים וממוסד nacoj מארגון החינוך, לקידום האגודה

ארוחות
במכינות מהלומדים 219&  מזון לרכישת כספי סיוע או מזון תלושי מקבלים מהעולים כחמישית
על או העולים לומדים בהם המוסדות ידי על לרוב ניתן זה סיוע לתואר. המסלול מתלמידי ו£179

במכינות. ללומדים בעיקר במכללות, הסטודנטים מינהל ידי

בדיור עזרה
מתלמידי £719 לעומת במכינות מהלומדים 915&  בדיור סיוע מקבלים העולים (819?.) מרבית
למטרה שנשכרו בדירות או עצמו הלימודים מוסד של במעונות מתגוררים מרביתם לתואר. המסלול
הסמוכים מגורים קיבלו במכינה התלמידים מרבית אחרים. מסייעים וגורמים המוסד ידי על זו
עצמאי. באופן דירה לשכור מנת על כספי סיוע מקבלים (£109) בלבד מעטים הלימודים. למקום

בלימודים עזרה
אישי חונך באמצעות או עזר שיעורי במסגרת בלימודים סיוע מקבלים מהעולים רבעים כשלושה
התלמידים כל כמעט לתואר. המסלול מתלמידי ו£559 במכינה מהלומדים £869  קבוצתי או
סיוע מנצלים אינם כי ציינו (29X)מהעולים כרבע זה. סיוע מקבלים מאתיופיה לעולים במכינות
מהלומדים וכ£209 האוניברסיטאיות במכינות מהלומדים £459  למפגשים מגיעים ואינם זה
אלו. בשיעורים צורך שאין התחושה היתה זה סיוע ניצול לאי העיקרית הסיבה אחרות. במסגרות

אלו. לשיעורים להגיע להם קשה ולכן עובדים, הם כי דיווחו בודדים

משוחררים. חיילים חוק פי על לימודים במימון לסיוע זכאי משוחרר חייל כל 1995 בינואר מה1 החל 20
היו אקדמיות הקדם במכינות הלומדים משוחררים חיילים ,1994 שנת בסוף  הנתונים איסוף במועד
הביטחון, ממשרד לחודש ש"ח 850 עד של בגובה קיום מלגת וקבלת לימוד שכר במימון לסיוע זכאים
הן הביטחון משרד של מסיוע הנהנות נוספות אוכלוסיות הלומד. של הסוציואקונומי המצב פי על
וקרנות משוחררים חיילים להכוונת היחידה של מהקרן הטבות המקבלים בודדים משוחררים חיילים

המשרד. של נוספות
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לימוד ספרי ברכישת סיוע או מלגה
מתלמידי ו£419 במכינות מהלומדים £549  לימוד ספרי לרכישת מלגה מקבלים מהעולים כמחצית
בהם המוסדות  גורמים מספר ידי על ניתנו לימוד ספרי ברכישת סיוע או מילגות לתואר. המסלול
הג'וינט ומכללות, סמינרים כגון עלתיכוניים, מוסדות של מכינות בעיקר  (4^) לומדים העולים

.nacoj כגון אחרים, וארגונים (£69) אתיופיה עולי ארגון ,(£89) הסטודנטים מינהל ,(2570)

נוספים הכנסה מקורות
דיווחו (670) בודדים עולים לעיל. שצויינו אלו על נוספים הכנסה מקורות יש העולים מבין למעטים
הלאומי. מהביטוח ילדים קיצבת מקבלים (£89) ואחרים שכר, ומקבלת עובדת שלהם הזוג בת כי

משפחה. מקרובי כספית תמיכה מקבלים הם כי דיווחו מהעולים אחוז עשר ארבעה

הכלכלי המצב הערכת 7.3
הכלכלי מצבם נבחן העולים, של ההכנסה ורמת ההכנסה מקורות על ה"אובייקטיבי" למידע בנוסף
בה המידה את הערכתם (1) שאלות: ארבע באמצעות שלהם הסובייקטיבית הראייה מזווית גם
על דיווח (2) שלהם; יומיים היום הצרכים את ולספק חשבונות לשלם להם מאפשרות הכנסותיהם
על כללית שאלה (3) כספי; מחסור בגלל לקנות אפשרות להם ואין להם זקוקים שהם הדברים
התשובות חייהם. מרמת רצונם שביעות מידת (4) כלכלית; מבחינה "מסתדרים" הם בה המידה

ועקבי. דומה דפוס הציגו השונות לשאלות

ההכנסה ומקורות קבועות שאינן בעבודות ההשתלבות הנמוכים, התעסוקה שיעורי רקע על
הכנסותיהם כי ציינו העולים מהסטודנטים (£549) ממחצית למעלה כי מפתיע זה אין המצומצמים,
נסיעות, כגון, יומיים היום הצרכים כל את ולספק חשבונות לשלם להם מאפשרות" אינן "כלל
"לחלק" מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו נוספים ו£359 חולים, וקופת לימוד ספרי ביגוד, אוכל,

צרכיהם. לרוב" או "לכל מספיקות שהכנסותיהם דיווחו בלבד 119& בלבד; מהצרכים

בעלי עולים בקרב קטן הצרכים לרוב מספיקות אינן הכנסותיהם כי המדווחים שיעור כי לציין יש
כמו בהתאמה. 6070 לעומת £389  נמוכה הכנסה בעלי עולים לעומת (יחסית) יותר גבוהה הכנסה
הצרכים", לרוב מספיקות אינן כךש"הכנסותיהם על פחות מדווחים בדיור סיוע המקבלים עולים כן,

בדיור. סיוע מקבלים שאינם עולים לעומת

בשל לקנות אפשרות להם ושאין בהם צורך להם שיש דברים מספר על דיווחו העולים הסטודנטים
ללמודים, וציוד לימוד ספרי לקנות מעוניינים היו העולים הסטודנטים (£679) מרבית בכסף. מחסור
בכמות אוכל לקנות רוצים היו משליש ולמעלה חדשים בגדים לרכוש מעוניינים (£519) כמחציתם

.(3670) לבילוי לצאת או ,(38X) ההורים את ולבקר לנסוע או ,(£359) להם הדרושה

הגורמים כלכלית. מבחינה "להסתדר" להם קשה כי דיווחו (£919) העולים של המכריע הרוב
מבחינה בהם לתמוך יכולים אינם שהוריהם  היו לקשיים הסטודנטים ידי על שצויינו העיקריים
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במסלול הלומדים מהסטודנטים חלקקטן ,(£199) בהוריהם לתמוך צריכים שהם או ,(£139) כלכלית
ומעטים ,(£99.) משפחה קיום מאפשרים אינם הניתנות המילגות וסכומי משפחות, בעלי הם לתואר

.(£79) סדיר באופן מתקבל אינו הכספי הסיוע כי דיווחו במכינות הלומדים מהסטודנטים

כל "לא (£499) וכמחציתם כיום, שלהם החיים מרמת כלל" מרוצים "אינם 31)מהעולים 96) כשליש
כיום חייהם מרמת כלל רצון שבעי אינם שלמה מבצע עולי מבין יותר גבוה שיעור מרוצים". כך

בהתאמה. £279 לעומת 419s  משה מבצע עולי לעומת

העולה של הדיווח לבין לחודש) (בש"ח העולה של הכנסה רמת בין הקשר את לבדוק ניסיון נעשה
קטן הצרכים" לרוב מספיקות אינן "הכנסותיהם כי המדווחים שיעור כי נמצא כלכליים. קשיים על
ויותר) 1,000 (של יחסית גבוהה הכנסה בעלי עולים בקרב לדוגמה, כך, עולה. ההכנסה שרמת ככל
משמעותי באופן יותר קטן הצרכים לרוב להם מספיקות אינן הכנסותיהם כי המדווחים שיעור
בהתאמה 6070 לעומת £429  לחודש) ש"ח 400 עד (של יחסית נמוכה הכנסה בעלי עולים לעומת

.(17 לוח (ראה

הסובייקטיבית הערכתם לפי לחודש) (בש"ח העולים הסטודנטים של הכנסתם רמת :17 לוח
(באחוזים)

לחודש בש"ח העולים של הכנסתם רמת

של סובייקטיבית הערכה
ויותר 1,000 6001,000 400600 400 עד סה"כ הכנסתם את העולים

100 100 100 100 100 0הכ
20 13 8 13 11 הצרכים לרוב או לכל מספיקה
38 38 39 27 35 מהצרכים לחלק מספיקה
42 49 53 60 54 כלל מספיקה אינה

אינן ש"הכנסותיהם כך על המדווחים העולים שיעור בדיור, סיוע המקבלים עולים בקרב כמוכן,
עולים בקרב לדוגמה, דיור. מקבלים שאינם עולים לעומת יותר קטן הצרכים" לרוב מספיקות
כי המדווחים שיעור לחודש, ש"ח 400 עד על עומדות והכנסותיהם בדיור סיוע המקבלים
סיוע מקבלים שאינם עולים בקרב מאשר יותר קטן הצרכים" לרוב מספיקות אינם "הכנסותיהם

בהתאמה. £719 לעומת 599?<  זהה הכנסתם ורמת בדיור

העולה, של הסובייקטיבית ההכנסה הערכת לבין ההכנסה רמת בין חדמשמעי לקשר מצפים איננו
למצב קשורה זו שונות ועולה. עולה כל של בצרכים מהשונות גם מושפעת זו שהערכה מכיוון
לסיוע וכמובן אחרים, אישיים ולגורמים שלו, המוצא משפחת לצורכי העולה, של האישי המשפחתי

ההכנסה. רמת בחישוב נכלל אינו שערכו שונים, מגורמים מקבל שהעולה בעין
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הדיור בתחום העולים מצב .8

מיעוט לאור החופשות, בזמן וגם הלימודים שנת במהלך גם מגורים למקום זקוקים העולים מרבית
או דיור פתרון אין מההורים שלחלק משום הן  ההורים בבית לגור האפשרות וחוסר הכנסותיהם
הלימודים. ממקום המרוחקים באזורים גרים שההורים העובדה בשל והן קטנות, דירות בעלי שהם

במכינות מהלומדים 9170  השבוע ימות רוב במשך במעונות מתגוררים מהעולים רבעים שלושה
,(£49) ציבורית בשכירות בדירה ,(£69) בקרוון גרים העולים יתר לתואר. במסלול מהלומדים ו£599

ששייכת בדירה או ,(570) זוגם לבת ו/או להם ששייכת בדירה גרים מעטים .(370) בהוסטל או
.(296) פרטית בשכירות בדירה גרים בלבד ובודדים ,(£29) להוריהם

מארצות עולים עם או ותיקים ישראלים עם במשותף גרים העולים מהסטודנטים (4370) ניכר חלק
דיווחו במעונות הגרים העולים מבין בלבד £159 הקיץ, בחופשת שכורה. בדירה או במעונות אחרות
בדירה יתגוררו 8 £9 הוריהם, בבתי יתגוררו מהעולים מחצית בהם. להתגורר להמשיך שיוכלו
הקיץ. בחופשת לגור מקום להם אין כי דיווחו מהעולים אחוזים עשר חמישה ציבורית. בשכירות

מבין (3070) במקצת נמוך שיעור הדיור. בתחום קושי להם שיש דיווחו מהעולים (3770) כשליש
במסלול הלומדים לעומת מגורים מקום במציאת מתקשים מאתיופיה לעולים הסטודנטיםבמכינות
המגורים בין הקיים הריחוק היו זה בתחום העלו שהסטודנטים העיקריים הקשיים .(£379) לתואר
 הלימודים שנת סיום עם במעונות לשהייה הזכאות תום וכן ,(319&) הלימודים למקום שקיבלו
אי של במצב נמצאים הם לכך ובנוסף לגור, היכן אין מהעולים ניכר לחלק הלימודים שנת בסיום

.(3190) הבאה הלימודים בשנת למעונות זכאותם לגבי וודאות

אלו מגורים מהמקרים בחלק כי ציינו העולים בקרוון. למגורים או להוסטל זכאות מהעולים לחלק

עלות בשל ללימודים להגיע עליהם המקשה עובדה הלימודים, ממקום מאד מרוחק במקום נמצאים
בהוסטל המגורים עלות את במקביל לממן קושי יש מהעולים לחלק לכך, בנוסף הנסיעה. זמן ומשך
עקב באחזקתם ממשיכים הם אך הלימודים, מקום של במעונות המגורים עלות ואת המרוחק
לימודיהם. סיום לאחר ציבורי בדיור מגורים יקבלו לא הם אלו מגורים על ויוותרו שבמידה החשש

הלימודים. למקום מגוריהם ממקום הנסיעה עלות את מממנים (4870) העולים כמחצית

העולים של החברתי מצבם .9

בני עם הקשר כולל החברתי, לתחום מתייחס העולים הסטודנטים השתלבות של נוסף היבט
ועוד. עימם הלומדים ותיקים ישראלים עם המשפחה,
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המשפחה עם קשר 9.1
מגיעים נוסף (267") כרבע לשבוע, אחת של בתדירות הוריהם לבית נוטעים העולים מבין (2796) כרבע
העולים יתר שבועות. לשלושה אחת להוריהם נוסעים נוספים 17 ו70 לשבועיים, אחת הוריהם לבית
לבית נוסעות הגברים לעומת הנשים מבין יותר גבוה שיעור יותר. נמוכה בתדירות להורים מגיעים \

בהתאמה. £169 לעומת 37?£  לשבוע), אחת (לפחות גבוהה בתדירות הוריהן

לסידורים הוריהם בליווי בעיקר תחומים, במגוון לאחיהם או להוריהם מסייעים העולים (6796) רוב
יוצרים (£359) מהם ניכר חלק .(£679) חולים לקופת או שונים עירוניים או ממשלתיים במשרדים
מגישים ואחרים הבית, שיעורי בהכנת להם ומסייעים אחיהם לומדים בהם הספר בתי עם קשר

.(£199) כספי סיוע להוריהם

הלימודים במסגרת ותיקים ישראלים עם קשר 9.2
מבין £559  ותיקים ולישראלים לעולים משותפות בכיתות לומדים העולים ממחצית למעלה
הלומדים עולים הדברים, מטבע הרגילות. במכינות מהלומדים ו£629 עצמם במוסדות הלומדים

ותיקים. ישראלים עם במשותף לומדים ואינם כמעט מאתיופיה לעולים המיוחדות במכינות

משותף ללימוד מפגשים
משותף לימוד לצורך ותיקים ישראלים עם קרובות" "לעתים נפגשים העולים מבין (227") רבע כמעט
נפגשים הם כי ציינו נוספים אחוז ושבעה עשרים במשותף. עבודות לביצוע או למבחנים להכנה 

במשותף לומדים הרגילות במכינות הלומדים מבין יותר גבוה שיעור "לפעמים". משותף ללימוד
תלמידי לצפות, שניתן כפי לתואר. במסלול הלומדים לעומת ותיקים ישראלים עם קרובות" "לעתים

.(18 (לוח ותיקים ישראלים עם במשותף לומדים ואינם כמעט מאתיופיה לעולים המכינות

משותף לבילוי מפגשים
המפגשים מן פחות רווחים משותף בילוי למטרת ותיקים ישראלים עם גבוהה בתדירות מפגשים
למפגש ותיקים ישראלים עם נפגשים מהעולים בלבד אחוז עשר חמישה משותף. לימוד למטרת
עם נפגשים 2370 עוד קרובות" "לעתים וכד'), לסרט הליכה או (למסיבות משותף לבילוי או חברתי
עם המפגשים בתדירות ניכרים הבדלים אין זה בתחום זה. לצורך "לפעמים" ותיקים ישראלים

.(18 (לוח השונות במסגרות הלומדים העולים בין ותיקים ישראלים

הלימודים במקום חברתית בפעילות השתתפות
בפעילות או בהרקדות בחוגים, הלימודים, במקום חברתית בפעילות משתתפים העולים מבין רבע
כשליש  אלו בפעילויות משתתף לעולים במכינות התלמידים מבין יותר גבוה שיעור אחרת.
במסלול מהלומדים ו£209 הרגילות במכינות מהתלמידים £189 ,(3470) לעולים המכינות מתלמידי

לתואר.
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(באחוזים) ותיקים ישראלים לבין העולים הסטודנטים בין המפגשים תדירות :18 לוח
לעולים במכינה במכינה במסלול

מאתיופיה אחרת לתואר סה"כ
משותף ללימוד מפגש

9 31 22 22 קרובות לעתים
27 21 27 27 לפעמים
0 3 18 18 רחוקות לעתים
64 45 33 33 לא פעם אף

משותף לבילוי מפגש
16 13 15 15 קרובות לעתים
25 33 24 23 לפעמים
22 13 21 21 רחוקות לעתים
37 41 40 41 לא פעם אף

אתיופיה עולי למען וסיוע פעילות 9.3
מהלומדים $26;  מאתיופיה לעולים עזרה במתן כלשהי במסגרת פעילים העולים מבין שליש
של סיוע  פר"ח במסגרת פעילים מהעולים ניכר חלק לתואר. במסלול מהלומדים ו^39 במכינות
האתיופית, המשפחה לקידום האגודה במסגרת מסייעים חלקם מתקשים, לתלמידים סטודנטים

"מעלה". ארגון במסגרת או NACOJ במסגרת ואחרים

חברתיים קשיים 9.4
חשים ושהם חברתיים, קשרים ביצירת קשיים להם יש כי דיווחו העולים מהסטודנטים אחוז עשרים
זה, בתחום וקשיים בדידות על דיווחו לתואר המסלול תלמידי מבין (£309) גבוה שיעור בדידות.

.(£99) מאתיופיה לעולים המיוחדות והמכינות (£159) האחרות המכינות תלמידי לעומת

הישראלים הסטודנטים של הסגירות היו החברתיים לקשיים העלו שהעולים העיקריות הסיבות
מהלומדים ניכר חלק ותיקים. ישראלים עם הדוק קשר ליצור האישית יכולתם אי וכן הוותיקים

הוותיקים. הישראלים לבין בינם "ריחוק" שקיים חשים הם כי הדגישו במכינות

העולים של נוספים קשיים .10

מעולי ו£229 שלמה מבצע מעולי 35?S  סוציאלי מעובד עזרה לקבלת פנו הסטודנטים מבין רבע
משפחה בני של בעיות בגלל פנו והאחרים שלהם, בעיה בשל פנו (5370) כמחצית משה. מבצע

קרובים.
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התחום הינו ביותר מתקשים הם בו התחום כי מחציתם דיווחו העולים, שהעלו הקשיים מגוון מבין
באנגלית קריאה חומר הבנת היו יותר נמוכים בשיעורים ציינו שהעולים אחרים תחומים הכלכלי.
קשיים העברית, בשפה קשיים וכן ,(£79) בלימודים עומס ,(£69) מגורים מקום מציאת ,(£109)
הדרישות עם להתמודד וקושי משפחתיות, בעיות ומתמטיקה, אנגלית כגון ספציפיים, במקצועות

בכללותן. הלימודיות

התחום כי ציינו באוניברסיטאות ללומדים בהשוואה במכללות הלומדים העולים מבין גבוה שיעור
על יותר מתלוננים גם והם בהתאמה), 370 לעומת £99) הדיור תחום הוא ביותר מתקשים הם בו

בהתאמה). 59?< לעומת 99?<) בלימודים עומס

ומסקנות העיקריים הממצאים סיכום .11

הלומדים מאתיופיה העולים הסטודנטים מספר גדל (19941993) תשנ"ד הלימודים בשנת
גם והתרחבה המשיכה אשר מגמה עולים, סטודנטים 410 על ועמד ובמכללות, באוניברסיטאות

תשנ"ה. הלימודים בשנת

במכללות למדו ו£449 באוניברסיטאות למדו העולים הסטודנטים (£569) ממחצית למעלה
הסטודנטים מרבית לתואר. במסלול וכמחציתם במכינות למדו מהסטודנטים כמחצית ובסמינרים.
הלומדים מרבית בראילן. ובאוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת למדו לתואר שבמסלול העולים

שבע. באר ובמכללת הדסה במכללת ילין, דוד במכללת למדו  במכללות

העולים של סוציודמוגרפים מאפיינים (א)
(£429) ניכר חלק ונשים. גברים בין שווה באופן מתחלקת העולים הסטודנטים אוכלוסיית ■

רווקים הסטודנטים מבין (£889) הגדול הרוב מהנשים. £109. רק לעומת ,25 גיל מעל מהגברים
גברים. ההורים ומרבית לילדים, הורים הם בלבד אחוז תשעה מהנשים. ו£919 מהגברים £849 

וחלק משה" ב"מבצע בעיקר  1990 לשנת עד לארץ הגיעו העולים הסטודנטים (£769) מרבית ■

פחות. או 13 בגיל  יחסית צעיר בגיל לארץ הגיעו מהם (4170) ניכר

ממשפחות ב£789 מאד; צנוע והשכלתי כלכלי רקע בעלות ממשפחות באים הסטודנטים ■

לכתוב או לקרוא יודע אינו הורה אף  (267") ובכרבע כלשהו, מפרנס אין הסטודנטים
יותר טוב משה" "מבצע עולי של ההורים מצב כצפוי, ויותר. אחים שבעה לרובם, באמהרית.

במחקר. שנבדקו בממדים שלמה", ב"מבצע העולים הורי של ממצבם

תעודת אין מהעולים למחצית נמוך. השכלתי רקע עם ללימודים מגיעים העולים הסטודנטים ■

(21^.) ובחמישית באתיופיה, מלאה בגרות תעודת קיבלו מהעולים (£289) כרבע כלשהי. בגרות
הינם לתואר במסלול הלומדים מבין יותר גבוה שיעור כצפוי, בישראל. בגרות תעודת קיבלו

מישראל. או מאתיופיה בגרות תעודת בעלי
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המסלול תלמידי לבין במכינות הלומדים בין הסוציודמוגרפיים במאפיינים הבדלים קיימים ■

גבוה ושיעור במכינות, הלומדים לעומת יותר מבוגרים לתואר המסלול תלמידי כצפוי לתואר.
יותר מבוגר בגיל לארץ הגיעו לתואר במסלול הלומדים לילדים. והורים נשואים מביניהם יותר
מלאה בגרות תעודת ובעלי בלבד באתיופיה למדו וכמחציתם במכינות הלומדים לעומת

מאתיופיה.

העלתיכוני במוסד בלימודים השתלבות (ב)
(61^0 מרביתם  יותר "גבוהות" קבלה דרישות שבהם לימוד במסלולי לומדים הגברים ■

כמחצית לתואר. במסלול לומדים במכללות הלומדים הגברים רוב באוניברסיטאות. לומדים
לומדות הנשים מרבית במכללות. וכמחציתן באוניברסיטאות לומדות מהנשים (4796)

במיוחד, מעניין זה נתון האחרים. העלתיכוניים במוסדות והן באוניברסיטאות הן  במכינות
צעיר בגיל לארץ והגיעו בארץ, יותר ממושכת תקופה שוהות הגדול שרובן העובדה רקע על

לגברים. בהשוואה יחסית

שנת זו היתה מהם רבעים לשלושה  לימודיהם מסלול בראשית העולים הסטודנטים רוב ■

לתואר). הלימודים במסלול או (במכינה הראשונה, לימודים

מהלומדים 6970  ללימודיהם קודם עלתיכוניות נוספות במסגרות למדו מהסטודנטים חלק ■

לתואר במסלול הלומדים מהעולים שליש שני במכינות. מהלומדים ו£99 לתואר במסלול
במכינות. לכן קודם למדו

 שלמה" "מבצע עולי לעומת במכינות משולבים משה" "מבצע עולי מבין יותר גבוה שיעור ■

.£319, לעומת £569.

,(£119) סוציאלית בעבודה ,(207") בחינוך  לימוד תחומי של רחב במגוון משתלבים העולים ■

נוספים. לימוד תחומי ובמגוון ,(6^ המדינה במדע ,(670) חשמל בהנדסת ,(1196) בסיעוד

לימודיהם של שונים מהיבטים העולים רצון שביעות (ג)
,(809?1) בכיתה ההוראה מדרך ,(847/) הלימודים מרמת רצון שבעי העולים של הגדול רובם ■

(£719) לעולים הוותיקים הישראלים מיחס גם מרוצים מרביתם .(£859.) לעולים המורים ומיחס
.(£749) המגורים ומתנאי

והלומדים במכינות, הלומדים לבין לתואר במסלול הלומדים בין ניכרים הבדלים קיימים ■

של ספציפיים מהיבטים הרצון לשביעות ביחס מאתיופיה, לעולים המיוחדות במכינות
בכיתה ההוראה מדרך וכן המורים מיחס יותר רצון שבעי במכינות, הלומדים הלימודים.
מרמת יותר רצון שבעי לתואר במסלול הסטודנטים לתואר. במסלול הלומדים לעומת

במכינות. הלומדים לעומת הוותיקים, הישראלים התלמידים ומיחס הלימודים
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ביותר הגבוהה הרצון שביעות קיימת  מאתיופיה לעולים המיוחדות המכינות תלמידי בקרב
רצון שביעות של ביותר הנמוך השיעור גם אך בכיתה, ההוראה ודרך לעולים המורים יחס לגבי

הלימודים. ורמת הוותיקים התלמידים יחס לגבי

ללמוד. מעוניינים שהיו החוגים או המקצוע את לומדים הסטודנטים מבין (ו£ל84) הגדול הרוב ■

לעולים הניתן הסיוע (ד)
במשרד הסטודנטים מינהל  רבים גורמים ידי על מיוחד סיוע ניתן העולים לסטודנטים ■

קרנות וכן ישראל, ג'וינט החינוך, לקידום האגודה היהודית, והסוכנות העלייה לקליטת
שונים. וולונטריים וארגונים

,(94 £9) מחייה ודמי ($100,) לימוד שכר במימון  כלכלי סיוע מקבלים הסטודנטים כל כמעט ■

בלימודים, סיוע מקבלים מהעולים רבעים שלושה בדיור. סיוע ניתן (819S) הגדול ולרובם
מלגות מקבלים (£489<) וכמחציתם חונך, באמצעות או מיוחדים תגבור שיעורי באמצעות
במגוון לעולים מסייעים נוספים ציבוריים וגופים הלימוד מוסדות ללימודים. ציוד לרכישת
או ,(319S) הצילומים עלות כיסוי ,(19^ לארוחות מזון תלושי מתן כגון נוספות, דרכים

העולים. לסטודנטים לסייע מיוחד מדריך העסקת באמצעות

מבין המקביל השיעור לעומת יותר גבוה במכינות הלומדים מבין הסיוע מקבלי שיעור ■

במכינות הלומדים תלמידים שנבדקו. הסיוע סוגי לכל ביחס לתואר במסלול הלומדים
ציוד לרכישת מלגות ובקבלת בלימודים סיוע יותר מקבלים מאתיופיה לעולים המיוחדות

האחרות. הקבוצות בשתי מאשר לימודי,

במכללות. שיעורם לבין באוניברסיטאות הסיוע מקבלי בשיעור הבדלים קיימים ■

העולים  במכללות ואילו בלימודים, סיוע מקבלים יותר גבוה שיעור באוניברסיטאות,
ארוחות. ובמימון לימודי ציוד ברכישת סיוע יותר מקבלים

הלימודי בתחום העולים נתקלים בהם הקשיים (ה)
קשיים. מספר על מדווחים מהם ניכר חלק לעולים הניתן הסיוע למרות

אחוז עשרים (£ל38). באנגלית ביבליוגרפיה קריאת הינו ביותר מתקשים העולים בו התחום ■

קשיים על דיווחו סטודנטים של יותר נמוכים אחוזים שיעור. סיכומי בעריכת מתקשים
והשתתפות (6ל12), במבחנים שאלות הבנת (6ל12), בעברית עבודות כתיבת  אחרים בתחומים

.(11?cf) בשיעור פעילה

משה", "מבצע עולי לעומת קשיים על מדווחים שלמה" "מבצע עולי של יותר גבוה שיעור כצפוי, ■

באנגלית. ביבליוגרפיה קריאת בתחום למעט שנבדקו המיומנויות לכל ביחס
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הלומדים העולים לעומת מתקשים לתואר במסלול הלומדים העולים מבין יותר גבוה שיעור ■

הבדלים מאתיופיה. לעולים במכינות הלומדים בקרב מאשר בהרבה וגבוה הרגילות, במכינות
ביחס באנגלית. ביבליוגרפיה וקריאת בשיעור הנאמר להבנת ביחס בעיקר קיימים אלו
במסלולים הלומדים בין ההבדלים ניכרים במבחן השאלות והבנת למרצה תשובות להשבת

באוניברסיטאות. הלומדים בקרב בעיקר השונים

זה במקצדע קושי על דיווחו £319 האנגלית: במקצוע במיוחד מתקשים העולים הסטודנטים ■

.(£79) ומתמטיקה (870) עברית כגון המקצועות, בשאר יותר נמוכים אחוזים לעומת

מבחינת הן  בלימודים רב עומס תחושת על גם דיווחו העולים 60)הסטודנטים £9) מרבית ■

לבצע. שיש המטלות מבחינת והן הלימוד שעות

בלימודים השתלבות של נוספים היבטים (ו)

אכן (899S) המכריע ורובם כלשהן בחינות לעבור צריכים היו הסטודנטים (9470) כל כמעט ■

אחת. בבחינה לפחות נכשלו כי דיווחו מהעולים (£399) ניכר חלק לבחינות. ניגשו

שנסקרה הלימודים שנת במהלך ממושכת לתקופה מהלימודים נעדרו מהעולים (£89) מעטים ■

כלכליות. סיבות בגלל בעיקר ,(19941993) במחקר

אחת פעם לפחות משיעורים נעדרו £89  רווחת אינה היא גם משיעורים ההיעדרות תופעת ■

יותר נעדרו נוספים ו£119 בשבועיים, פעם ועד בשבוע מפעם יותר נעדרו נוספים £79 בשבוע,
לחודש. אחת ולפחות בשבועיים מפעם

בכל באוניברסיטאות הלומדים לעומת טוב פחות מעט במצב במכללות הלומדים כי נראה ■

סוגי בשני לתואר במסלול הלומדים בקרב בעיקר ניכר זה הבדל בבחינות. להצלחה הנוגע
המסלול לתלמידי מהבחינות ניכר חלק זו שבשנה לעובדה דעת את לתת יש אך המוסדות.

כסידרם. התקיימו במכינות הלימודים ואילו התקיימו לא לתואר

הנתונים את להשוות רצוי היה שנבדקו במדדים העולים הסטודנטים הצלחת את להעריך מנת על
אלה נתונים גבוהה. להשכלה במוסדות הסטודנטים של הכללית האוכלוסייה על מקבילים לנתונים

זה. בשלב בידינו מצויים אינם

בתעסוקה השתלםת (ז)
במכינה. מהלומדים ו£139 לתואר מהלומדים 38^£  בשכר עובדים מהעולים (2670) כרבע ■

ומרביתם בלבד, חלקית בעבודה מועסקים (8570) הגדול רובם העובדים הסטודנטים מבין
שמראש או העסקתם, תימשך זמן כמה יודעים אינם ממחציתם יותר זמניות. בעבודות

.(970) מזדמנת לעבודה התקבלו
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או מאתיופיה, לעולים בסיוע קהילתית בעבודה עוסקים העובדים העולים (£489) כמחצית ■

נמוכה ברמה שירותים כעובדי מועסקים (£429) ניכר חלק "פרח". תוכנית במסגרת כחונכים
מטבח. כעובדי או ניקיון כעובדי בשמירה, בעיקר

דיור תנאי (ח)
בזמן והן הלימודים שנת במהלך הן מגורים מקום במימון לסיוע זקוקים העולים מרבית ■

רבה צפיפות (בשל ההורים בבית לגור האפשרות וחוסר הכנסותיהם מיעוט לאור החופשות,
המגורים). ממקום ומרחק

,(696) בקרוון גרים העולים יתר השבוע. ימות רוב במשך במעונות מתגוררים מהעולים £759 ■

בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מעטים .(3X) בהוסטל או ,($4.) ציבורית בשכירות בדירה
נוספים ל£39 .(296) פרטית בשכירות בדירה או ,(£29) להוריהם השייכת בדירה ,(£59) זוגם בן

חברים. בדירת מגורים כגון אחרים, מגורים הסדרי

עולים עם או ותיקים ישראלים עם ביחד בחדר או בדירה מתגוררים מהעולים (£439) ניכר חלק ■

אחרות. מארצות

זה בתחום העיקריים הקשיים הדיור. בתחום קושי על דיווחו העולים (£379) משליש למעלה ■

ודאות חוסר של ומצב ,(3196) הלימודים למקום שקיבלו מהמעונות הגאוגרפי המרחק  הינם
.(3170) הבאה הלימודים ובשנת החופש בזמן המגורים מקום לגבי

חברתית השתלבות (ט)
ותיקים. ולישראלים לעולים משותפות בכיתות לומדים מהעולים ממחצית למעלה ■

לבילוי ממפגשים יותר רווחים ותיקים לישראלים עולים בין משותף לימוד לצורך מפגשים ■

לצורך ותיקים ישראלים עם "לפעמים" או קרובות" "לעתים נפגשים מהעולים £499.  משותף
לבילוי זו בתדירות ותיקים ישראלים עם הנפגשים מהעולים £389 לעומת משותף, לימוד

משותף.

3O9&  בדידות ותחושת חברתיים קשרים ביצירת קשיים על דיווחו מהסטודנטים אחוז עשרים ■

המכינות. מתלמידי £119 לעומת לתואר במסלול מהלומדים

כלכלי מצב (י)

ממקום הכנסה מהעולים (£59) ולמעטים עבודתם, ממקום הכנסה מהעולים (£269) לכרבע ■

מגורמים וקצבאות מלגות מקבלים העולים כאמור, לכך, בנוסף הזוג. בת או בן של העבודה
שונים.
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לספק להם מאפשרות אינן הכנסותיהם כי ציינו העולים הסטודנטים (£549) ממחצית למעלה ■

חולים. וקופת לימוד ספרי ביגוד, אוכל, נסיעות, כגון יומיים, היום הצרכים רוב" או "כל את
עשר אחד אלו. מצרכים "לחלק" רק מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו מהם (£359) כשליש

לכולם. או צורכיהם לרוב מספיקות הכנסותיהם כי ציינו בלבד אחוזים

עולים בקרב קטן הצרכים לרוב מספיקות אינן הכנסותיהם כי המדווחים שיעור כי לציין יש
כמוכן, £?60בהתאמה. לעומת 387"  נמוכה הכנסה בעלי עולים לעומת גבוהה הכנסה בעלי
לרוב מספיקות אינן ש"הכנסותיהם כך על פחות מדווחים בדיור סיוע המקבלים עולים

בדיור. סיוע מקבלים שאינם עולים לעומת הצרכים",

הגורמים כלכלית. מבחינה "להסתדר" להם קשה כי דיווחו (£919) העולים של המכריע הרוב ■

בהם לתמוך יכולים אינם שהוריהם  היו לקשיים הסטודנטים ידי על שצויינו העיקריים
מהסטודנטים קטן חלק ,(£199) בהוריהם לתמוך צריכים שהם או ,(1370) כלכלית מבחינה
קיום מאפשרים אינם הניתנות המילגות וסכומי משפחות, בעלי הם לתואר במסלול הלומדים
מתקבל אינו הכספי הסיוע כי דיווחו במכינות הלומדים מהסטודנטים ומעטים ,(£99) משפחה

.(£79) סדיר באופן

לעתיד תכניות (יא)
הבאה; בשנה עלתיכוניים בלימודים להמשיך מתכוונים העולים של (£919) המכריע הרוב ■

הבאה הלימודים בשנת להתקבל יוכלו הם כי מעריכים המכינה תלמידי (£979) כל כמעט
במסלול מהלומדים (£849) הגדול הרוב לומדים. הם בו במוסד לתואר במסלול ללימודים

כיום. לומדים שהם בחוגים וללמוד להמשיך מתכננים לתואר

ומסקנות ד'ון
ובעומס הלימודי בתחום החברתי, בתחום הדיור, בתחום  שנבדקו התחומים בכל כמעט כצפוי,
יותר ועוד במכינות, הלומדים לעומת יותר מתקשים לתואר במסלול הלומדים עולים  בלימודים
סיוע פחות מקבלים לתואר במסלול שהלומדים לציין יש לעולים. במכינות ללומדים בהשוואה
אינם לתואר הלומדים מבין משמעותי אחוז לדוגמא, המכינות. תלמידי לעומת כללי באופן
במכינות, ו£149 £129 לעומת וזאת במכללות), ו£309 באוניברסיטאות 26?0) בדיור סיוע מקבלים

בהתאמה.

למעט משה", "מבצע עולי לעומת קשיים על דיווחו שלמה" "מבצע מעולי יותר גבוה שיעור כמוכן,
האנגלית. בתחום

באופן לעולים הניתן לסיוע מעבר כי המוסדות סגל אנשי ציינו איתם, שנערכו ראיונות במסגרת
העלתיכוניים במוסדות העולים של להשתלבותם מסייעים אשר הגורמים אחד ורשמי, מסודר
הסגל אנשי בין המתקיים השוטף והמגע שנוצר האישי הקשר הינו נשירתם את ומונע השונים

לעולים.
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מאתיופיה העולים הסטודנטים של השתלבותם בקידום שהושקעו המשאבים כי עולה מהממצאים
במוסדות הלומדים העולים מספר בעצם המתבטא נכבד להישג הביאו גבוהה להשכלה במוסדות
זאת, עם יחד והוריהם. העולים של הצנוע והכלכלי ההשכלתי הרקע לאור במיוחד גבוהה, להשכלה
של הצלחה ליתר להביא מנת על העולים מתקשים בהם תחומים למספר הדעת את לתת יש עדיין

בלימודים: העולים

ואייכולתם הכלכלית המצוקה היא העולים הסטודנטים מתמודדים עמה המרכזית הבעיה ■

חולים. לקופת ותשלום נסיעות ביגוד, תזונה, כגון היוםיומיים, הבסיסיים אתצורכיהם לספק
אלו. בתחומים הצרכים לכיסוי בעין שירותים מתן לשקול שיש ייתכן

ולאתר מאתיופיה העולים הסטודנטים לכל למגורים הזכאות משך הארכת לשקול יש ■

החופשות. לתקופת הולמים מגורים מקומות

יש כמוכן, באנגלית. העולים של הידע בהעמקת מאמצים להשקיע ראוי הלימודי, בתחום ■

הקדםאקדמיים הלימודים משך את להאריך במוסדות הסגל אנשי להמלצת להתייחס
קריאה בכתיבה,  העברית בשפה העולים של הידע בהרחבת המאמצים עיקר את ולמקד

הנקרא. והבנת

האישיים העזר שיעורי מתן את להרחיב הסגל אנשי המליצו לתואר, במסלול ללומדים ביחס ■

יעזור זה סיוע כי ציינו העולים הסטודנטים ממחצית למעלה גם החונכות. מסגרת ואת לעולים
בלימודים. יותר להצליח להם

את לקדם כדי הארץ, להכרת פעילויות לקיים במוסדות הסגל אנשי המליצו החברתי, בתחום ■

בארץ. והתערותם העולים של החברתית קליטתם

בעל קיים לא עדיין בהם המוסדות בכל בעולים לטיפול מיוחד אדם כוח הקצאת לעודד יש ■

לפתרון לעולים כתובת יהווה זה אדם כוח אלו. לעולים הייחודיים הקשיים בשל זה, תפקיד
בצרכיהם. מרוכז באופן ויטפל בעיותיהם

(£329) כשליש לעומת במכינות המשולבים משה" "מבצע עולי של (59^ יחסית הגבוה השיעור ■

למצוא ניתן לכך וחיזוק זה למצב שהביאו לסיבות ביחס שאלות מעורר שלמה" "מבצע מעולי
שיעור לעומת יותר גבוה משה מבצע עולי בקרב באנגלית המתקשים ששיעור בעובדה

שלמה. מבצע עולי בקרב המתקשים

הנתונים בין להשוות חשוב שנבדקו בהיבטים העולים הסטודנטים הצלחת את להעריך מנת על
להשכלה במוסדות הסטודנטים של הכללית האוכלוסייה על מקבילים לנתונים כאן המדווחים

זה. בשלב בידינו מצויים אינם אלה נתונים גבוהה.
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,,* "'>, : WHAT IS THE JDCBROOKDALE INSTITUTE?y a >'.,. :

j ^^ '^ ; A national center for research on aging, human development,\ ■I z '■ and social welfare in Israel, established in 1974.
\ B ' <s* '■

0♦..n '"* . An independent notforprofit organization, operating in
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Abstract

Oneof the goals of the absorption of Ethiopian immigrants is to provide opportunities for young
immigrants to study in postsecondary institutions. Cognizant of the unique difficulties facing
these immigrants, government, public and voluntary agencies assist them in various ways. Yet
despite the many resources devoted to helping Ethiopian immigrant students, the faculty and staff
of the institutions in which they are enrolled and the students themselves report that they still face
considerable difficulties, which sometimes cause them to discontinue their studies.

In cooperation with the Ministry of Absorption and JDCIsrael, the JDCBrookdale Institute
conducted a study between June and October 1994 to examine both the achievements and
problems of Ethiopian immigrants who were students at that time. The study also investigated
the assistance to these students, and the degree to which it met their needs; and the phenomenon
of dropping out, its prevalence and the circumstances under which students dropped out. In
addition, the study examined the success of those who had graduated from colleges and
universities, as reflected in their absorption into employment.

During the 1993/94 academic year, the number of Ethiopian immigrant students of colleges and
universities grew, reaching 410 students; this trend continued in 1994/95. Interviews were
conducted with 354 of the 410 immigrants who in 1993/94 were studying in universities and
colleges1, teaching seminaries, and academic preparatory programs2, including those designed
to meet the needs of Ethiopian immigrants. Interviews were also conducted with immigrants who
had completed their studies or who had dropped out during the past ten years. This report
presents findings concerning students enrolled in postsecondary institutions at the time of the
survey; data on graduates and dropouts are presented in a separate report.

Interviews were also conducted with 18of the faculty and staff who coordinate services for these
immigrants at the institutions in which they are enrolled. They reported the difficulties they
encounter when dealing with this population, and offered their insight into the difficulties
immigrants encounter.

More than half (569£) of the immigrant students were enrolled in universities, while 4470 were
enrolled in colleges and teaching seminaries. About half of the students were attending academic
preparatory programs, and about half degreegranting programs. Most of those in degree
granting programs were enrolled at the University of Haifa or BarIlan University; most of those
in colleges were enrolled either at the David Yellin Teachers' College, Hadassah College, or The
College of Beer Sheva.

Following are highlights of the data collected on Ethiopian immigrant students.

' Not all colleges in Israel have degreegranting programs. Some award certificates in fields such as junior
grade engineering and interior design, some award bachelor's degrees in a variety of academic and commercial
subjects, and some offer both certificates and bachelors degrees.

2 Academic preparatory programs (mechina, in Hebrew) prepare highschool graduates to meet the
requirements of Israel's universities. Most of them are offered by the universities themselves, and are geared
for students with weak or insufficient secondary school education.



)a) Sociodemographic characteristics of the students
■ The immigrant student population is divided equally between men and women. A

significant portion (4290) of the men are over age 25, compared to only 1090 of the
women. The majority (889£) of the students are single  £470 of the men and 9170 of
the women. Only ^Jo are parents, most of them men.

■ Most (769cf) of the immigrant students arrived in Israel before or in 1990, mainly through
"Operation Moses"; a significant portion (41 70) of them were relatively young at the time
 aged 13 or under.

■ The students come from families with very modest economic and educational
backgrounds: In l$>70of the students' families there is no wage earner, and in about one
quarter (2670) of them, neither parent can read or write in their native Amharic. Most
of the students have at least seven siblings. As expected, families that arrived with
"Operation Moses" (19841990) are better off than are those that arrived with "Operation
Solomon" (1991 and after).3

■ The immigrant students have a poor educational background. About half of them have
no matriculation certificate. About onequarter (289£.) of them received a full
matriculation certificate in Ethiopia, and about onefifth (2170) of them received a
matriculation certificate in Israel. As expected, a higher proportion of those studying in
degreegranting programs have a matriculation certificate, either from Ethiopia or Israel.

■ There are differences in the sociodemographic characteristics of immigrants enrolled in
degreegranting programs and academic preparatory programs. As expected, the former
are older, and a higher proportion of them are married and have children. Immigrants
enrolled in degreegranting programs were generally older when they arrived in Israel
than those enrolled in academic preparatory programs; about halfof the former completed
high school and received a full matriculation certificate in Ethiopia.

(b) Enrollment in postsecondary institutions
■ The men studying are enrolled in programs with more demanding admissions

requirements: Most(61 9£) of them are enrolled in universities, and most of those
enrolled in colleges are in degreegranting programs. About half(47 9£) of the women
are enrolled in universities, and half in colleges. Most of the women are studying in
academic preparatory courses, whether at a university or in another postsecondary
framework.

■ Whether in a preparatory or degreegranting program, most of the immigrant students
were just beginning their course of study: For threequarters of them, 1993/94 was the
first year of academic study.

3 "Operation Moses" involved the concentrated immigration of Ethiopian Jews to Israel between 1984 and
1986; for our purposes, anyone who arrived in Israel up to 1990 was considered part of "Operation Moses".
Similarly, "Operation Solomon" was the mass immigration to Israel of Ethiopian Jews on one day in May,
1 991 ; however, for our purposes, anyone who has arrived in Israel since 1991 is considered part of "Operation
Solomon".



■ Sixtynine percent of those studying toward a degree and 970 of those in academic
preparatory programs had previously studied in other postsecondary frameworks. Two
thirds of those studying toward an academic degree had previously attended an academic
preparatory program.

■ A higher proportion of immigrants who arrived with "Operation Moses"(19841990) than
with "Operation Solomon" (1991 and after) are enrolled in academic preparatory
programs: 56^ versus 3170, respectively.

■ The immigrants are studying in a variety of academic fields, among them education
(2096), social work (119£), nursing (W70) and electrical engineering (670).

(c) Immigrants' satisfaction with various aspects of their studies
■ Most of the immigrants are satisfied with the level of their studies (849£), the teaching

methods (809£), and the teachers' attitude toward them (8570). Most of them are also
satisfied with the attitude of veteran Israelis toward them 0170), and with their living
conditions (7470).

■ Satisfaction differs significantly between those studying toward a degree and those
studying in academic preparatory programs. The latter are more satisfied with their
teachers' attitude toward them and with teaching methods than are the former.
Conversely, the former are more satisfied with the level of their studies and the attitude
of veteran Israelis toward them than are the latter.

■ The majority (8470) of students are studying the profession or subject they wanted ot
study.

(d) Assistance to immigrants
■ Immigrant students are given special assistance by many agencies, among them the

Student Authority of the Ministry of Absorption and the Jewish Agency, the Society for
the Advancement of Education, JDCIsrael, and voluntary funds and organizations.

■ Almost all of the students receive financial assistance in paying their tuition (10(^), as
well as a living stipend (9470); most (81 70) also receive assistance with housing. Three
quarters of the immigrants receive help with their studies, either in special supplemental
classes or from a tutor; about half (4870) of them receive scholarships to purchase school
supplies. The institutions in which they are enrolled, as well as public agencies, also
offer vouchers for meals (\970), cover photocopying costs (319?>), and hire special
counselors to work with Ethiopian students.

■ The proportion of students receiving assistance (any of the types noted above) is greater
in academic preparatory programs than in degreegranting programs. Students enrolled
in academic preparatory programs geared especially for Ethiopian immigrants receive
more help with their studies and more scholarships for school supplies than other
students.

■ The assistance received by university students differs from that received by college
students. A greater proportion of university students receive help with their studies,



while college students are more likely to receive assistance in purchasing supplies or
paying for meals.

(e) Academic difficulties encountered by immigrants
Despite the assistance they receive, a significant proportion of immigrants reported encountering
the following difficulties:
■ A significant proportion of immigrants (3870) reported having the most difficulty reading

bibliographic material in English. Twenty percent reported having difficulty taking notes
in class. Lower percentages of students reported having difficulty writing papers in
Hebrew (129&), understanding examination questions (1270), and actively participating
in class (U.%).

■ As expected, a higher proportion of immigrants from "Operation Solomon" (1991 and
after) than from "Operation Moses" (19841990) reported having difficulty in all skill
areas, except for reading in English.

■ The proportion of students studying toward a degree who reported encountering
difficulties was higher than that of students in special academic preparatory programs and
much higher than that of students in academic preparatory programs geared to meeting
the needs of Ethiopian immigrants. These differences exist principally with regard to
difficulty comprehending what is said in class and reading material in English. Regarding
difficulty responding to the teacher and understanding examination questions, differences
between students in preparatory programs and students in degree programs in universities
are particularly noticeable.

■ Immigrant students have special difficulty with English as a subject of study: 3190
reported having difficulty with English, compared to only 870 who reported having
difficulty with Hebrew and 770 who reported having difficulty with mathematics.

■ Most (6070) of the immigrant students also reported feeling very burdened by their
studies  by both the hours of study required, and the assignments to be carried out.

(f) Additional aspects of studying in postsecondary frameworks
■ Almost all (949£>) of the students were required to pass examinations as part of their

course of study, and most (89'?c) of them indeed took these examinations. A significant
portion (3970) of the immigrants reported that they had failed at least one examination.

■ Few (870) immigrants were absent from their studies for a prolonged period during the
1993/94 academic year.

■ "Cutting" or not attending classes was also not prevalent: Only 89£ of the students
missed a class at least once a week, an additional 170 missed a class at least once every
two weeks, and 11 70 missed a class at least once a month.

■ It seems that those studying in colleges succeed somewhat less on examinations than do
those studying in universities. The difference is especially noticeable among degree
candidates in the two types of institution.



In order to evaluate the immigrants' success along the dimensions examined, it would be best to
compare data on them to parallel data on the general student population; however, such data are
not available at present.

(g) Absorption into employment
■ About onefourth (2670) of the immigrants are employed: 3890 of those studying toward

a degree and 1390 of those in academic preparatory programs. Of those who are
working, the majority(85 9o) hold parttime jobs, many of them also temporary. More
than half of the students do not know how long their job will last; 990 report that they
were hired for a temporary job.

■ About half (4890) of the immigrants who are working hold jobs helping Ethiopian
immigrants in the community, or are enrolled in the Perach program.4 A significant
portion (4290) of them are employed in lowlevel service jobs, as guards, janitors or
kitchen workers.

(h) Housing conditions
■ Most of the immigrants need assistance to pay for housing, during the academic year and

during school breaks. This is due to their minimal income, and the unfeasibility of their
living in their parents' home (which is often crowded and far from their place of study).

■ Seventyfive percent of the immigrant students reside in dormitories during most of the
week. The remainder live in caravans (670), public housing (470), or hostels (370). Few
live in an apartment which they or their spouse owns (570), their parents own (270), or
which is privately rented (270). An additional 390 have some other living arrangement
(e.g., in a friend's apartment).

■ A significant portion(43 X) of the immigrants share a room or an apartment with veteran
Israelis or immigrants from other countries.

■ More than onethird (3790) of the immigrants reported having difficulty with housing.
The difficulties most often cited were the geographic distance between dormitories
assigned them and campus (31 90), and uncertainty about where they would live during
school breaks and during the coming academic year (3190).

(i) Social absorption
■ More than half of the immigrants study in classes with veteran Israelis and other

immigrants.

■ The immigrants meet with veteran Israelis more often to study than for social purposes 

 4990 of the immigrants "often" or "sometimes" meet with veteran Israelis for the
purpose of studying together, compared to 3890 of the immigrants who spend time
socially with veteran Israelis.

4 The Perach program, open to all university students in Israel, matches students with children from
disadvantaged families; the students help to enrich the children's lives through educational and recreational
activities, and try to ifll the role of "older brother or sister". In exchange, the students are reimbursed for
approximately half of their tuition.



■ Twenty percent of the students reported feeling lonely, and having dififculty making
social contacts  3090 of those studying toward a degree, and 1^ of those in an
academic preparatory program.

(j) Financial situation
■ About onequarter (2670) of the immigrants have income from a job, and a few(570) of

them have income from their spouse's job. In addition, as noted, the immigrants receive
scholarships and stipends from various agencies.

■ More than half (54^1) of the immigrant students noted that their income does not enable
them to meet "all or most" of their basic daily needs, such as transportation, food,
clothing, books and health insurance. About onethird (35^>) of them reported that their
income is sufficient to meet only "some" of these needs. Only 1170 reported that their
income was sufficient to meet "all or most" of their needs.

■ Most (91 Jo)of the immigrants reported having difficulty managing financially. The main
reasons for this difficulty cited by the immigrants were that their parents could not
support them financially (13%), or that they needed to support their parents (19?S). The
small proportion of those studying toward a degree who are married and/or have children
reported that their scholarships were insufficient to support a family (970); and a few
(170)of the students in academic preparatory programs reported that they did not receive
their financial aid regularly.

(k) Plans for the future
■ Most (9170) of the immigrants reported intending to pursue their studies in the coming

year. Almost all (9170) of the students in academic preparatory programs believed that
they would be accepted into a degreegranting program by the institution at which they
were studying. Most (&470) of those studying toward a degree planned to continue doing
so in the same department(s) or field in which they were currently enrolled.

As expected, in almost all of the areas examined  housing, social life, academics and study load
 immigrants studying toward a degree had more dififculty than did those in academic
preparatory programs, and much more difficulty than those in special academic preparatory
programs for Ethiopian immigrants. In addition, a higher proportion of immigrants from
"Operation Solomon" (1991 and after) than from "Operation Moses" (19841990) reported having
difficulty overall, except in the subject of English.

Institution staff noted that, in addition to formal, organized assistance, one factor which helps the
immigrants feel a part of the institutions in which they learn and prevents them from dropping
out is the personal relationship that develops between the staff and the immigrants.

The ifndings indicate that the resources invested in the absorption of Ethiopian immigrants into
higher education have indeed had an effect  especially given the modest academic and economic
background of the immigrants and their parents  as relfected in the very number of immigrants
in postsecondary institutions. Nevertheless, attention must be paid to areas in which the
immigrants still encounter difficulties, and efforts devoted to improving their academic success:
■ The main problem facing immigrant students is financial hardship, expressed in their

inability to meet their basic daily needs for food, clothing, transportation and health
insurance. It may be worth considering providing funds earmarked to meet specific



needs. (Some institutions already offer this type of assistance, although the services
provided or financially covered by each institution differ.)

■ Consideration should be given to extending the length of time during which Ethiopian
immigrant students are eligible for housing, as well as to locating appropriate housing for
vacation periods.

■ It is worth investing effort in improving the immigrants' knowledge of English " a
subject of study with which they reported having much difficulty. In addition, following
the recommendation of institution staff, it is important to focus efforts on expanding the
immigrants' knowledge of Hebrew, particularly their writing, reading and reading
comprehension skills.

For students in degreegranting programs, institution staff recommended increasing
individual remedial lessons and expanding the tutorial framework. More than half of the
immigrant students concurred that this would help them succeed in their studies.

■ Institution staff recommended that various activities be organized to increase the
immigrants' involvement and absorption into Israeli society.

■ Efforts should be reinforced on behalf of two groups of immigrant students: those with
"problematic" sociodemographic characteristics (such as older students, and students who
either have children of their own or who assist their parents), and those who reported
having difficulty with their studies. Both of these groups deserve special attention and
support.

■ Efforts should be made to encourage the hiring or allocation of special staff in those
institutions where they are lacking, owing to the unique difficulties faced by the Ethiopian
immigrants. These staff would be available specifically to help the immigrants deal with
their problems.

■ The higher proportion of immigrants from "Operation Moses" (19841990) than from
"Operation Solomon" (1991 and after) in academic preparatory programs, and the greater
difficulties faced by the former, raise questions as to the roots of this situation, and what
can be done to rectify it.

It should be noted that although much data was collected in the framework of this study,
information on several important issues is still lacking:

■ There is no information on what has happened to the immigrants since the
interviews were conducted in 1994: Have they continued their studies, or have
they dropped out? Continued monitoring is needed.

■ Due to concern for the students' privacy, which precluded access to their grades,
information on the students' scholastic achievements is insufficient.
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