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^ "^. : WHAT IS THE JDCBROOKDALE INSTITUTE?s a ",. :

J ^A ~ : A national center for research on aging, human development,\ ■I £ : and social welfare in Israel, established in 1974.\u ■ y ;
"*.*i. '" ; An independent notforproift organization, operating in

: partnership with the American Jewish Joint Distribution
. Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

: A team of professionals dedicated to applied research on
/ highpriority social issues relevant to the national agenda.

/ A knowledge resource committed to assisting policymakers
: and service providers in the planning and implementation of
; effective social services.

; A center for professional exchanges, collaborative research
. and special forums in the international arena. )
: The Institute's research involves an interdisciplinary approach.

The Institute has five major divisions:

: ♦ Aging

: ♦ Health Policy
: ♦ Immigrant Absorption
; ♦ Disability

: ♦ Center forChildren and Youth
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מחקר תמצית
העולים לצעירים הזדמנויות מתן הוא אתיופיה עולי קליטת מדיניות של המרכזיים היעדים אחד
לעידוד כמסלול אלו לימודים בחשיבות הכרה מתוך הן זאת, גבוהה. להשכלה במוסדות להשתלב
לאור לו. זקוקים שהם המיוחד לסיוע מודעות מתוך והן והחברה התעסוקה בתחומי ההתקדמות
אכן שהעולים להבטיח שונים וולונטריים ארגונים ושל הממשלה של מיוחד מאמץ נעשה זאת,

זה. יעד יממשו

מאתיופיה עולים השתלבות על יותר רחב ממחקר חלק המהווים ממצאים מוצגים זה בדוח
ג'וינט ידי על ,1994 יוניאוקטובר בחודשים שנערך המחקר, ובמכללות. באוניברסיטאות בלימודים
קבוצות בשלוש התמקד ישראל, וג'וינט העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל, מכון
בשנת בסמינרים או במכללות באוניברסיטאות, שלמדו עולים בסטודנטים עיקריות: אוכלוסייה
לשנת עד שנים עשר במהלך לימודיהם את שסיימו בבוגרים ;(19941993) תשנ"ד הלימודים
תשנ"ד הלימודים לשנת עד שנים עשר במהלך מלימודים ובנושרים ;(19931992) תשנ"ג הלימודים

זו. שנה כולל ,(19941993)

תשנ"ד הלימודים בשנת ובמכללות באוניברסיטאות העולים הסטודנטים בהשתלבות המתמקד דוח
.(1996 ונועם, (ליפשיץ אלה בימים מתפרסם

ועד נקלטו, יד משלחי באילו בתעסוקה; העולים הבוגרים של השתלבותם מידת נבדקה לא כה עד
כמוכן, אחרים. חיים ובתחומי העבודה בתחום להישגים השכלתם את לתרגם הצליחו הם כמה
הגורמים ועל לימודיהם במהלך נתקלו שבהם הקשיים על מלימודים, נושרים על שיטתי מידע אין

לנשירתם. שהביאו העיקריים

במהלך מלימודים נושרים ועל האוניברסיטאות בוגרי על הממצאים בהצגת מתמקד הנוכחי הדוח
מהמשרד שהתקבלו אומדנים לפי .(19941993) תשנ"ד הלימודים לשנת ועד האחרונות השנים עשר
במכללות באוניברסיטאות, לימודיהם את עולים כשמונים סיימו זו לשנה עד העלייה, לקליטת

מלימודים.1 נשרו נוספים עולים וכ150 מכללות), (להלן: ובסמינרים

מוצלחת. הייתה הבוגרים של השתלבותם שנבדקו, התחומים בכל ככלל, כי נראה  לםגרים ביחס
וטכניים, חופשיים או אקדמיים יד במשלחי השתלבו הבוגרים כל כמעט  התעסוקתי בתחום ■

שיעורי גבוה. מהעבודה רצון שבעי אשר הבוגרים ושיעור מלאה במשרה מועסקים מרביתם
אוניברסיטאות בוגרי בקרב יותר גבוהים הכלכלי ובתחום בתעסוקה בהשתלבות ההצלחה

המכללות. בוגרי לעומת

עלתיכוניים במוסדות בעבר למדו אשר מאתיופיה, עולים 230 של רשימות נתקבלו הסטודנטים ממינהל 1

המשרד של האומדן הנושרים. או הבוגרים של המדויק המספר על מידע בידינו אין אך כלשהם,
היו כי נראה, מכאן, בוגרים. כ80 על עמד תשנ"ג שנת לסוף עד הבוגרים מספר על העלייה לקליטת

נושרים. כ150



מחפשים ואינם לומדים או בצבא משרתים הגברים כל כמעט  עובדים שאינם הבוגרים מבין
לאבטלה. סימנים שאין כך עבודה, מחפשות אינן הן ואף בילדיהן מטפלות והנשים עבודה

הישראלים יחס את רואים ומרביתם ותיקים, ישראלים עם חברתיים קשרים יש רבים לבוגרים ■

ובמיוחד מהבוגרים, ניכר שחלק לציין גם יש כחיובי.  כללי באופן והן בעבודה הן  כלפיהם
העדה. למען ציבורית בפעילות מעורבים האוניברסיטאות, בוגרי

מתהליך מאוד" "מרוצים אף 52 ו96 כחיובי, בארץ קליטתם תהליך את מעריכים הבוגרים רוב ■

זה.

עולי כלל השתלבות מאשר בהרבה טובה הבוגרים של הכלכלית השתלבותם כללי באופן ■

העיקרית בעייתם רובם, לדעת זאת, עם תעסוקתם. ואת השכלתם רמת את והולמת אתיופיה,
כלכלית. היא

וללמוד להמשיך מעוניינים הבוגרים שמרבית היה המחקר של הבולטים הממצאים אחד ■

"מתכננים" מהבוגרים (7770) רבעים כשלושה שונים: ביטויים מקבל זה עניין נוספים. לימודים
התמחות ללימודי זקוקים הם כי ציינו האוניברסיטאות בוגרי כל וכמעט ללמוד, להמשיך
כל מבין ש2196 לציין אף יש בעבודתם. ולהתקדם להצליח כדי שלמדו במקצוע נוספים
עמה מתמודדים שהם העיקרית כבעיה המשך בלימודי בהשתלבות הקושי את ציינו הבוגרים

כיום.

 כי עולת המחקר מממצאי לנושרים, ביחס
לתואר מלימודים נשרו עולים 22) לתואר במסלול מלימודים נשרו מהנושרים שלישים כשני ■

סיימו וכ£209 מכינה מלימודי נשרו £179, במכללות). לתואר מלימודים ו35 באוניברסיטאות,
לתואר. במסלול בלימודים המשיכו לא אך המכינה, לימודי את

ציינו (4296) ניכר ואחוז הכלכלי, בתחום במיוחד התקשו (£579) הנושרים רוב לימודיהם, בעת ■

לימודיים קשיים על דיווחו (1596) יחסית נמוך אחוז לנשירתם. העיקרית כסיבה אלו בעיות
לימודיהם. להפסקת העיקרית כסיבה

 בלימודים יותר להצליח להם עוזרים לדעתם שהיו סיוע סוגי של רחב מגוון ציינו הנושרים ■

כספי. וסיוע עברית לימודי תגבור עזר, שיעורי בעיקר

את ולהשלים לחזור מתכננים הם כי דיווחו הנושרים של (8496) הגדול הרוב כי לציין יש ■

זה. רצון לממש כלשהו מעשי צעד נקטו יחסית מעטים אך לימודיהם,



בתעסוקה הםגרים השתלבות ככלל תעסוקה. של היבסים בכסה והמשרים הםגר'ם בין הבדלים קיימים
עלתיכונ"ם: לימודים סיימו לא אשר העולים של מהשתלבותם יותר מוצלחת

מה"בוגרות" £839  הנשים בקרב במיוחד הבוגרים, בקרב יותר גבוה המועסקים שיעור ■

44מה"נושרות". ?£ לעומת מועסקות

 וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות ובמיוחד  מקצועיות בעבודות העובדים אחוזי ■

.(£379 לעומת 707") ה"בוגרים" בקרב בהרבה גבוהים

לבין הבוגרים בין הרצון בשביעות הבדלים ניכרים במיוחד מעבודתם. יותר רצון שבעי הבוגרים ■

בעבודה. הקידום ולסיכויי השכר לרמת ביחס הנושרים

לחודש ברוטו ש"ח 2,400 הנושרים: של מזו יותר גבוהה הבוגרים של הממוצעת השכר רמת ■

הנושרים. בקרב ש"ח 1,900 לעומת

הםגרים: של יתרונם ניכר אחרים בתחומים גם
£149. לעומת זוגם בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהבוגרים שליש  הדיור בתחום ■

מהנושרים.

הישראלים יחס בהערכת והנושרים הבוגרים בין משמעותיים הבדלים אין  החברתי בתחום ■

במקומות ותיקים ישראלים עם נפגשים הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור אך אליהם, הוותיקים
חברתיים. במפגשים או עבודתם

של מזו גבוהה הבוגרים בקרב למשפחה לחודש הממוצעת ההכנסה רמת  הכלכלי בתחום ■

מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור כי לציין יש כמוכן, הנושרים.
רמת גם כאמור, בהתאמה. 1896 לעומת £439.  הנושרים לעומת היוםיומיים הצרכים "לרוב"

הנושרים. של מזו גבוהה הבוגרים של השכר

מוצלחת. הייתה שנבדקו השונים בתחומים השתלבותם וכי פרי הניבה בבוגרים ההשקעה כי נראה
לחזור רצונם את הביעו והנושרים המשך בלימודי להשתלב רצונם את הביעו הבוגרים כי להדגיש יש
רצון לממש  לנושרים והן לבוגרים הן  לסיוע המתאימות הדרכים את לשקול צורך יש ללימודים.

זה.



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, תכנון אגף ראש גולדברג, לאלן  ישראל ג'וינט
רבות סייע גם אשר אתיופיה, יהודי לקידום התחום ראש יאיר), בן (יורם ולפיצ'י ויזמות, תעסוקה

שונים. פורומים בפני ובהצגתם הנתונים בהפצת

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

על ובסמינרים, במכללות באוניברסיטאות, מאתיופיה בעולים המטפלים הסגל אנשי לכל תודה
המידע. באיסוף והסיוע המלא הפעולה שיתוף

המחקר. במהלך ולייעוץ לסיוע חשוב מקור שהייתה החינוך, לקידום לאגודה מיוחדת תודה

אשר אתיופיה יוצאי בקרב הגבוהה ההשכלה לקידום ההיגוי ועדת לחברי להודות ברצוננו כמוכן,
המחקר, לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו ומשמעותם. הנתונים בהבנת לנו סייעו
ליטוויק ולארווין במכון, עלייה קליטת בצוות השדה עבודת פעולות מתאמת לוי, לרותי ובמיוחד

הנתונים. בעיבוד סייעו אשר בוזגלו, ולמילי

ההדפסה. על שיזגל ולאילנה העריכה על ברבריאן לענת ולבסוף
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29 ונושרים בוגרים בקרב בעבודה השתלבות של נבחרים היבטים :17 לוח



מבוא .1
במוסדות העולים הצעירים של שילובם הוא אתיופיה עולי בקליטת המרכזיים היעדים אחד
בתחומי ההתקדמות לעידוד כמסלול אלו לימודים בחשיבות הכרה מתוך גבוהה, להשכלה
בהשתלבות אתיופיה עולי של הייחודיים לקשיים מודעות ומתוך אחד, מצד והחברה התעסוקה

אחר. מצד גבוהים בלימודים

מאתיופיה עולים השתלבות על יותר רחב ממחקר חלק המהווים נתונים מוצגים הנוכחי בדוח
ג'וינט ידי על ,1994 יוניאוקטובר בחודשים שנערך המחקר, ובמכללות. באוניברסיטאות בלימודים
קבוצות בשלוש התמקד ישראל, וג'וינט העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון
בשנת בסמינרים או במכללות באוניברסיטאות, שלמדו עולים בסטודנטים עיקריות: אוכלוסייה
לשנת עד שנים עשר במהלך לימודיהם את שסיימו בבוגרים ,(19941993) תשנ"ד הלימודים
תשנ"ד הלימודים לשנת עד שנים עשר במהלך מלימודים ובנושרים ,(19931992) תשנ"ג הלימודים

זו. שנה כולל ,(19931994)

הלימודיםתשנ"ד בשנת ובמכללות באוניברסיטאות העולים הסטודנטים בהשתלבות המתמקד דוח
.(1996 ונועם, (ליפשיץ אלה בימים מתפרסם

ועד נקלטו, יד משלחי באילו בתעסוקה, העולים הבוגרים של השתלבותם מידת נבדקה לא כה עד
אין כמוכן, אחרים. חיים ובתחומי העבודה בתחום להישגים השכלתם את לתרגם הצליחו כמה
הגורמים ועל לימודיהם במהלך נתקלו שבהם הקשיים על מלימודים, נושרים על שיטתי מידע

לנשירתם. שהביאו העיקריים

במהלך מלימודים נושרים ועל האוניברסיטאות בוגרי על הממצאים בהצגת מתמקד הנוכחי הדוח
מהמשרד שהתקבלו אומדנים לפי .(19941993) תשנ"ד הלימודים לשנת ועד האחרונות השנים עשר
במכללות באוניברסיטאות, לימודיהם את עולים כשמונים סיימו זו לשנה עד העלייה, לקליטת

מלימודים.2 נשרו נוספים עולים וכ150 מכללות), (להלן: ובסמינרים

המחקר מערן .2
עד לימודיהם את שסיימו (אומדן), הבוגרים כשמונים מתוך בוגרים 61 רואיינו המחקר במסגרת
מכלל 86*0 סה"כ  (אומדן) הנושרים 1500 מתוך נושרים ותשעים זו). בשנה (כולל תשנ"ג שנת

והמשרים. הבוגרים

עלתיכוניים במוסדות בעבר למדו אשר מאתיופיה, עולים 230 של רשימות נתקבלו הסטודנטים ממינהל 2
המשרד של האומדן הנושרים. או הבוגרים של המדויק המספר על מידע בידינו אין אך כלשהם,
היו כי נראה מכאן, בוגרים. כ80 על עמד תשנ"ג שנת לסוף עד הבוגרים מספר על העלייה לקליטת

נושרים. כ150
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הבוגרים מרב את ולראיין לאתר כדי אפיקים, בכמה שונות פעולות ננקטו המחקר במהלך
לא נושרים 35  הנושרים 150 מבין בוגרים.' כ19 אותרו לא הרבים המאמצים למרות והנושרים.
לראיינם. אפשר היה ולא בצבא משרתים ו5 הארץ את עזבו 2 נפטרו, 5 להתראיין, סירבו 13 אותרו,

עלתיכוניים מוסדות בוגרי .3
שנת עד לימודיהם את שסיימו עלתיכוניים מוסדות של בוגרים 61 רואיינו המחקר במסגרת כאמור,
החל לתואר, חובותיהם כל את שסיימו אתיופיה יוצאי עולים  הוגדרו כבוגרים (כולל). תשנ"ג

.1984 משנת

עלתיכוניים מוסדות לבוגרי הנוגעות המרכזיות הסוגיות בבדיקת נתמקד הדוח של הראשון בחלק
אתיופיה: עולי בקרב

תחומים; ובאילו השכלתם את הבוגרים רכשו עלתיכוניים מוסדות באילו (1)

הבוגרים; העולים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים מהם (2)

להשכלתם; תעסוקתם מתאימה כמה ועד התעסוקתי, בתחום הבוגרים של ההישגים מהם (3)

גורמים ובאילו בתעסוקה, להשתלב ניסיונותיהם במהלך הבוגרים נתקלים קשיים באילו (4)
אלו; קשיים עם להתמודד כדי הסתייעו

הדיור בתחום הכלכלי, בתחום  שונים בתחומים להישגים הבוגרים הגיעו מידה באיזו (5)
החברתי. ובתחום

לימוד ותחומי שסיימו תארים מוסד,  הבוגרים של הלימודים מאפייני 3.1
 (46^ וכמחציתם באוניברסיטאות, השכלתם את רכשו הבוגרים (54^ ממחצית למעלה
באוניברסיטת בעיקר למדו באוניברסיטאות לימודיהם את שסיימו בוגרים ובסמינרים. במכללות
בעיקר למדו במכללות שלמדו בוגרים .(6) העברית באוניברסיטה או ,(8) בטכניון ,(11) אילן בר

.(4) הדסה ובמכללת (10) בבארשבע הטכנולוגית במכללה

מבוגרי 2996  לתואר במסלול הלימודים לפני במכינות למדו מהבוגרים ($34,) כשליש
.(1 (לוח המכללות מבוגרי ו>$38 האוניברסיטאות

נפטרו. או הארץ את עזבו מהם כמה שברשותנו המידע פי על 3
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מוחלטים) (במספרים ומין מוסד לפי שרואיינו, הבוגרים :1 לוח
נשים גברים סה"כ המוסד שם

18 43 61 סןהבול
10 23 33 אוניברסיטאות
4 7 11 בראילן אוניברסיטת
1 7 8 הטכניון
2 4 6 העברית האוניברסיטה
1 4 5 חיפה אוניברסיטת
22 תלאביב אוניברסיטת

1 1 בןגוריון אוניברסיטת

8 20 28 מכללות
1 9 10 בארשבע טכנולוגית מכללה
2 2 4 הדסה מכללת
3 () 3 צדק שערי לסיעוד ביה"ס

() 3 3 אשדוד טכנולוגית להכשרה המכללה
1 1 2 תלאביב להנדסאים ביה"ס
1 5 6 אחרות* מכללות

ילין, דוד סמינר ושומרון, יהודה מכללת וושינגטון, גבעת מכללת  אחד בוגר סיים אלו במכללות *

ליפשיץ. ע"ש למורים סמינר אמונה, מכללת

מוחלטים) (במספרים ומין לימודים תחום לפי שרואיינו, הבוגרים :2 לוח
נשים גברים סה"כ לימוד תחום
18 43 61 מוחלטים במספרים סהכ
4 7 11 סוציאלית עבודה

10 10 הנדסאות
2 7 9 טכנאות
1 7 8 הנדסה

41 5 סיעוד
 4 4 החברה מדעי
3 1 4 הטבע מדעי
1 1 2 מחשבים
3 5 8 אחר
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הבוגרים שסיימו תארים
תואר בעלי 217 ובהנדסה); בסיעוד (כולל ראשון לתואר לימודים סיימו מהבוגרים (3670) כשליש
תואר בעלי  (896) יחסית ומעטים סמינרים, בוגרי /$8 טכנאי; תואר בעלי נוספים ו896 הנדסאי

מוסמך.4

לימוד תחומי
בתחומי הנדסאי תואר בעלי הם עשרה טכניים. בתחומים לימודיהם את סיימו מהעולים ניכר חלק
המכונות, בתחום הנדסה לימודי סיימו שמונה וניהול, בתעשייה או האלקטרוניקה החשמל,
הדפוס. או השיניים הכימיה, בתחומי טכנאות לימודי סיימו נוספים ותשעה והחקלאות, החשמל
במדעי 4 בסיעוד, תואר סיימו 5 ,(11) סוציאלית בעבודה לימודיהם את סיימו מהעולים כ2096
ומעבדנות (2) כימיה ,(2) מחשבים ,(2) גופני חינוך כגון נוספים, תחומים במגוון ואחרים החברה,

.(2 (לוח (2)

הבוגרים של 0וציודמוגרפיים מאפיינים 3.2
בוגרי המכללות. בוגרי והן האוניברסיטאות בוגרי הן גברים, הם העולים הבוגרים (7096) מרבית
מבין רבע לעומת יותר או 31 בני כמחציתם  המכללות מבוגרי יותר מבוגרים האוניברסיטאות
מהגברים. 6070 לעומת 3021 בנות (837") מרביתן  מהגברים יותר צעירות הנשים המכללות. בוגרי
בין הבדלים אין לילדים. הורים מהם (4196) ניכר וחלק נשואים, העולים מהבוגרים (5270) כמחצית

.(3 (לוח זה. בתחום ונשים גברים

כארבעה .(11) לשניים  וכמחציתם אחד, לילד הורים הם ילדים להם שיש הבוגרים (10) כמחצית
יותר. או ילדים ל3 הורים בוגרים

בבית למדו (5970) מרביתם .1990 לשנת ועד משה" "מבצע במסגרת לארץ הגיעו הבוגרים כל כמעט
ביחס המכללות בוגרי לבין האוניברסיטאות בוגרי בין הבדלים קיימים בלבד. באתיופיה תיכון ספר
באתיופיה בתיכון למדו האוניברסיטאות בוגרי (7170) רוב התיכונית. השכלתם את קנו שבו למקום
בוגרים 2) ו1096 בלבד, בישראל למדו (570) מעטים ובישראל, באתיופיה למדו נוספים 1470 בלבד,
בלבד, באתיופיה למדו המכללות מבוגרי (5270) כמחצית זאת, לעומת כלל. בתיכון למדו לא בלבד)

.(3 (לוח בלבד. בישראל למדו נוסף ורבע בישראל וגם באתיופיה גם למדו מהם כרבע אך

ישראלית בגרות תעודת מהם (2896) ולכרבע מאתיופיה מלאה בגרות תעודת העולים ($59,) למרבית
לעומת באתיופיה, בגרות תעודת קיבלו האוניברסיטאות בוגרי של (8170) הגדול הרוב מלאה.

המכללות. מבוגרי (4896) כמחצית

מהבוגרים. 9^ שסיימו התארים על מידע התקבל לא 4
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כיום. לומדים או בעבר עלתיכוניים לימודים שלמדו אחות או אח יש מהבוגרים שלישים לשני
עלתיכוניים. בלימודים למד או שלומד זוג בן/בת יש הנשואים מהבוגרים למחצית

(באחוזים) מוסד סוג לפי הבוגרים, של סוציודמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
מכללות בוגרי אוניברסיטאות בוגרי סה"כ מאפיינים

40 21 61 מוחלטים במספרים סהכ
100 100 100 באחוזים סהכ

גיל
25 5 18 25 עד
50 47 49 3026

25 48 33 ויותר 31

משפחתי מצב
40 48 43 רווק
55 48 52 נשוי
5 4 5 פרוד או גרוש

הורות

45 33 41 " ילדים יש
55 67 59 ילדים אין

בארץ ותק
97 100 98 משה" ב"מבצע עלו
3  2 שלמה" ב"מבצע עלו

תיכון ספר בבית לימודים
52 71 59 בלבד באתיופיה למדו
25 518 בלבד בישראל למדו
23 14 20 בישראל וגם באתיופיה גם למדו

10 *3 כלל בתיכון למדו לא

48 81 59 באתיופיה מלאה בגרות תעודת

33 19 28 בישראל מלאה בגרות תעודת

בלבד בוגרים שני *
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צבאי שירות
בצבא. שירתה מהבוגרות אחת לא ואף לאומי בשירות שירתו 1196 בצה"ל. שירתו מהגברים £849.

79מבוגרי 9S לעומת בצבא, שירתו האוניברסיטאות בוגרי (9396) כל כמעט  הגברים מבין
הלאומי. בשירות שירתו המכללות בוגרות 12 מתוך שתיים  הנשים בקרב המכללות.

להשכלתם תעסוקתם בין ההתאמה ומידת התעסוקה בתחום הבוגרים הישגי 3.3
מבוגרי ו8396 האוניברסיטאות מבוגרי 8196  הראיונות בזמן עבדו הבוגרים של (8296) הגדול הרוב
מהנשים ו8396 מהגברים 819&  המינים בין התעסוקה בשיעורי ניכרים הבדלים אין המכללות.

. . י מועסקים.

יד משלח 0וג
במקצועות מועסקים (5296) כמחציתם מקצועיות. בעבודות מועסקים העובדים הבוגרים כל כמעט
עובדים (496) מעטים ומדעיים, אקדמיים במקצועות עובדים נוספים 1896 וטכניים, חופשיים
בלתי כעובד מועסק אחד ובוגר בתעשייה, מקצועיים כעובדים 1296 כפקידים,  1296 כמנהלים,

מקצועי.

שבהם היד משלחי לבין האוניברסיטאות בוגרי נקלטו שבהם היד משלחי בין הבדלים קיימים
אקדמיים במקצועות עובדים האוניברסיטאות מבוגרי (4796) כמחצית המכללות. בוגרי נקלטו
מבוגרי כשליש זאת, לעומת וטכניים. חופשיים במקצועות מועסקים (3596) וכשליש ומדעיים,
בוגרים בקרב גם אולם ,(1696) בפקידות או (1696) מקצועייםבתעשייה מועסקיםכעובדים המכללות

.(4 (לוח וטכניים חופשיים במקצועות עובדים  £599.  ניכר אחוז אלו

(באחוזים) המוסד סוג לפי הבוגרים, של היד משלחי :4 לוח
מכללות בוגרי אוניברסיטאות בוגרי סה"כ היד משלחי

33 17 50 מוחלטים במספרים סהכ

100 100 100 באחוזים 0הכ

3 47 18 . ומדעיים אקדמיים
59 35 52 וטכניים חופשיים
3 6 4 מנהלים
16 6 12 פקידים י

16 6 12 ובבנייה בתעשייה מקצועיים עובדים
3  2 מקצועיים בלתי עובדים
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הבוגרים של היד משלחי
יש אך ומדעיים, אקדמיים יד במשלחי מועסקים  הנשים והן הגברים הן  מהבוגרים כחמישית
הנשים (6096) רוב לדוגמה, אחרים. יד במשלחי והנשים הגברים של השתלבותם במידת הבדלים
בתחום או פרהרפואיים, במקצועות מוסמכות, כאחיות  וטכניים חופשיים במקצועות עובדות
(4796) כמחציתם מקצועות; של יותר רחב במגוון הגברים השתלבו לעומתן, והאמנות. העיתונות
וטכנאים כהנדסאים ואחרים קהילתיים, כעובדים מרביתם  וטכניים חופשיים במקצועות השתלבו
בעבודות מועסקים נוספים ו1596 בוגרים) 2) כמנהלים עובדים 696 אזרחית. ובהנדסה הטבע במדעי

.(5 לוח (ראה דפוס וכעובדי כחשמלאים בעיקר בתעשייה, מקצועיות

(באחוזים) מין לפי הבוגרים, של היד משלחי :5 לוח
נשים גברים סה"כ היד משלחי

15 35 50 מוחלטים במספרים 0ה"כ
100 100 100 בארווןים 0הכ

20 18 18 ומדעיים אקדמיים
60 46 52 וטכניים חופשיים
6 4 מנהלים

13 12 12 פקידים
7 15 12 ובבנייה בתעשייה מקצועיים עובדים

3 2 מקצועיים בלתי עובדים

(13) נוסף כרבע שלמדו. במקצוע עובדים  המועסקים הבוגרים חמישים מתוך (21) ניכר חלק
גבוה אחוז שלמדו. במקצוע לא אך כמנהלים, או וטכניים חופשיים או אקדמיים במקצועות עובדים
מבוגרי יותר גבוה שיעור כמוכן, .(3796) הגברים לעומת ,(5396) במקצוען עובדות הנשים מבין יותר

בהתאמה. 3696 לעומת 5396  המכללות בוגרי לעומת במקצועם, מועסקים האוניברסיטאות:

מבוגרי 9396  מלאה במשרה מועסקים הבוגרים של (8896) הגדול הרוב משרה: היקף
מלאה במשרה מועסקים הגברים מבין יותר גבוה שיעור המכללות. מבוגרי ו8596 האוניברסיטאות

בהתאמה. 6296 לעומת 9796  הנשים לעומת

מהעבודה רצון שביעות
שיעור מעבודתם. כללי באופן (30X) מאוד" "מרוצים או (4496) "מרוצים" הבוגרים (7496) רוב ככלל,
6696 לעומת 8896  המכללות בוגרי לעומת מעבודתם, רצון שבעי האוניברסיטאות מבוגרי יותר גבוה

.(6 (לוח בהתאמה
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רצון שבעי העולים כל כמעט עבודתם. של ספציפיים מהיבטים רצונם שביעות על גם נשאלו העולים
רצון שבעי (867") הגדול הרוב .(#92) עליהם הממונים ועם (£ל98) לעבודה עמיתיהם עם מקשריהם
מבין יותר נמוכים שיעורים נוחות. שלהם העבודה שעות כי ודיווחו בעבודה להם שיש מהעניין
של הגדול הרוב .(#61) בעבודה להתקדם ומסיכוייהם (677") מהשכר רצון שביעות הביעו הבוגרים
שביעות הביעו אשר הבוגרים שיעורי מפיטורים. חוששים ואינם בעבודה ביטחון חשים (857") העולים
(1994 ולוי, נועם (בניטה, אתיופיה עולי כלל בקרב השיעורים מאשר בהרבה גבוהים מעבודתם רצון

.(1982 וספילרמן, (תביב ותיקים ישראלים בקרב לשיעורים ודומים

בוגרי לעומת מעבודתם כללי באופן רצון שבעי האוניברסיטאות מבוגרי יותר גבוה שיעור כאמור,
הקבוצות שתי בין ההבדלים שנבדקו, ההיבטים ביתר בהתאמה. #66 לעומת #88  המכללות
#82  המכללות לבוגרי האוניברסיטאות בוגרי בין מהשכר הרצון בשביעות גדול פער יש קטנים.
שנבדקו. האחרים ההיבטים בכל המינים בין ניכרים הבדלים אין .(6 (לוח בהתאמה £589 לעומת

(באחוזים) מוסד סוג לפי עבודתם, של נבחרים מהיבטים הבוגרים רצון שביעות :6 לוח
מכללות בוגרי אוניברסיטאות בוגרי סה"כ נבחרים היבטים

מהעבודה מאוד" "מרוצים או "מרוצים"
66 88 74 כללי באופן
97 100 98 בעבודה עמיתים עם טוב קשר

91 94 92 בעבודה ממונים עם טוב קשר
82 94 86 בעבודה עניין
88 82 86 נוחות עבודה שעות
58 82 67 טובה משכורת
65 53 61 . בעבודה להתקדם סיכויים
83 88 85 מפיטורים חשש אין

הנוכחית בעבודה ולהתקדם להצליח כדי בסיוע הצורך
ולהתקדם להצליח כדי נוספת לעזרה זקוקים הם כי ציינו העובדים מהבוגרים ($46) כמחצית
מבוגרי $35,  יותר טובה בצורה עבודתם את לבצע כדי או הנוכחי העבודה במקום

המכללות. מבוגרי ו#52 האוניברסיטאות

שלמדו, במקצוע נוספים התמחות ללימודי זקוקים הם כי ציינו האוניברסיטאות בוגרי כל כמעט
זקוקים הם כי דיווחו המכללות מבוגרי כמחצית זאת, לעומת כלשהו. אחר בסיוע צורך ציינו ולא
על למידע זקוקים ושליש אישי לייעוץ או לעזרה זקוקים מהם שליש נוספים, התמחות ללימודי

עברית. או אנגלית ללימודי זקוקים הם כי ציינו בודדים עבודה. מקומות
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עובדים שאינם הבוגרים
המכללות. מבוגרי /$7) האוניברסיטאות מבוגרי £199  עובדים אינם מהבוגרים עשר אחד

אינם מהנשים ו£179 מהגברים £199  המינים בין התעסוקה בשיעורי ניכרים הבדלים אין כאמור,
עובדים.

חודשים שישה במשך עובדים אינם שישה  יחסית קצרה תקופה במשך עובדים אינם הבוגרים רוב
שנה. עד חודשים 7 בין עובדים אינם ושלושה פחות, או

מכיוון עובדות אינן ,(4 מתוך 3) ברובן  הנשים לכך. שונות סיבות ציינו עובדים שאינם ונשים גברים
עובדים שאינם הגברים כל כמעט לומדת.  עובדת שאינה הנוספת הבוגרת בילדים; מטופלות שהן

.(1) לומדים או ,(6) בצבא משרתים

עבודה למצוא כדי לו זקוקים שהם והסיוע בתעסוקה, בהשתלבות הבוגרים קשיי 3.4
עובדים ושאינם עובדים בקרב עבודה חיפוש

שמונה מהגברים. ו£149 מהנשים £229.  עבודה מחפשים (1670) שרואיינו הבוגרים 61 מבין עשרה
שאינם הבוגרים 11 מתוך ושניים אחרת, עבודה מחפשים (167") שעובדים הבוגרים חמישים מתוך

עבודה. מחפשים עובדים

ביותר השכיחה בעייתם עבודה. חיפוש בעת קשייהם על נשאלו עבודה המחפשים הבוגרים עשרת
מקומות אין כי דיווחו, הבוגרים ממחצית למעלה כמוכן, שרכשו. במקצוע עבודה די שאין היא
להם לסייע יכולים אינם או יודעים אינם בהם המטפלים שהמשרדים או מגוריהם באזור עבודה
בעברית שליטתם רמת וכי עברית, טוב די יודעים שהם תחושה יש הבוגרים לכל עבודה. במציאת

.(7 (לוח עבודה במציאת לקשיים גורמת אינה

בוגרי בהם שנתקלים הקשיים לבין האוניברסיטאות בוגרי בהם שנתקלים בקשיים הבדלים קיימים
שאין ;(£809) עבודה לחפש כיצד יודעים שאינם דיווחו האוניברסיטאות בוגרי מרבית המכללות.
לסייע יכולים אינם או יודעים אינם בהם המטפלים שהמשרדים או ;(75X) מגוריהם באזור עבודה
רצון אי או נמוך, שכר קשה, פיזית עבודה של הצעות בשל בקשיים נתקלו לא הם .(7596) להם
המכללות בוגרי מרבית נתקלים שבהם העיקריים הקשיים זאת, לעומת מאתיופיה. עולים להעסיק
מעסיקים כי דיווחו מהם ניכר חלק .(6090) במקצועם עבודה העדר או ,(£609) נמוכה משכורת היו
שהמשרדים או באזורם פנויים עבודה מקומות שאין מאתיופיה; עולים להעסיק מעוניינים אינם

.(7 (לוח להם לסייע יכולים אינם או יודעים אינם
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מוחלטים)* (במספרים מוסד סוג לפי עבודה, בחיפוש הבוגרים של קשיים :7 לוח
מכללות בוגרי אוניברסיטאות בוגרי סה"כ הקשיים

5 5 10 הכול סן
1 0 1 מאמץ הדורשת עבודה מציעים
3 0 3 נמוכה משכורת עם עבודה
2 0 2 מאתיופיה עולים להעסיק רצון חוסר
2 4 6 באזור פנויים עבודה במקומות מחסור
3 36" במקצוע עבודה די אין

אינם או יודעים לא המטפלים המשרדים
2 4 6 לעזור יכולים
0 1 1 יפה מתייחסים לא המטפלים המשרדים
0 4 4 עבודה לחפש איך יודע לא
0 0 0 עברית טוב מספיק יודע לא

אחד. מקושי יותר לציין היה שניתן היות הסה"כ, במספרי מסתכמים אינם הלוח בתוך המספרים *

עבודה במציאת עובדים שאינם לעולים הסיוע
ציינו מעטים עבודה. לחפש איך להדרכה זקוקים שהם דיווחו עובדים שאינם מהעולים (6) ניכר חלק
אחד בוגר .(2) בתחום מקצוע אנשי עם לקשרים או (3) באנגלית שליטתם לשיפור זקוקים הם כי

מקצועית. להכשרה זקוק הוא כי דיווח

החברתי ובתחום הדיור בתחום הכלכל', בתחום הבוגרים השתלבות 3.5
הכלכלי התחום

בגובה היה שעבדו הבוגרים של הממוצע השכר משכר. הכנסות אין מהבוגרים ל^18 משכר: הכנסה
ש"ח 2,150 לעומת 2,483  הנשים של מזו גבוהה הגברים של שכרם רמת לחודש.5 ברוטו ש"ח 2,400

בהתאמה.6 לחודש ברוטו

2,587  המכללות בוגרי של מזו במקצת גבוהה האוניברסיטאות בוגרי של הממוצעת שכרם רמת
שבו היד משלח מסוג נובעים ההבדלים כי ייתכן בהתאמה. לחודש ברוטו ש"ח 2,291 לעומת

השונים. המוסדות בוגרי השתלבו

.1994 לאוקטובר נכונים הנתונים הבוגרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא 5

לשכיר, לחודש ברוטו ש"ח 4,037 הייתה זו בתקופה במשק הממוצעת השכר רמת ההשוואה, לצורך 6
לחודש. ש"רו 1,624 בגובה היה התקופה באותה המינימום ושכר
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2,835 בגובה היא הבוגרים כלל בקרב למשפחה הממוצעת ההכנסה לחודש: ממוצעת הכנסה רסת
3,484  הבודדים של מזו בהרבה גבוהה הנשואים הבוגרים של הכנסתם רמת כצפוי, לחודש. ש"ח

לחודש. ש"ח 2,120 לעומת

כמוכן, לחודש. ש"ח 2,540 לעומת 2,959  הנשים של מזו גבוהה הגברים של הממוצעת הכנסתם
2,944  המכללות בוגרי של מזו במקצת גבוהה האוניברסיטאות בוגרי של החודשית הכנסתם

לחודש. ש"ח 2,778 לעומת

או "לרוב מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו מהבוגרים ($43) ניכר חלק הכלכלי: מהמצב רצון שביעות
מצרכים לחלק מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו נוספים $39 הבסיסיים. וההוצאות הצרכים לכל"

מהצרכים. חלק או רוב לכיסוי מספיקות אינן כלל הכנסותיהם כי דיווחו ו$18 אלו,

מרוצים", כלכך "לא 44נוספים % הכלכלי, ממצבם "מרוצים" או מאוד" "מרוצים מהעולים £379.

הכלכלי, ממצבם הרצון השוניםבשביעות המוסדות בוגרי בין הבדלים אין כלל. מרוצים אינם ו$18
או "מרוצים" הגברים מבין יותר גבוה שיעור זה. בתחום ונשים גברים בין הבדלים קיימים אך

בהתאמה. $22. לעומת $45.  הנשים לעומת הכלכלי ממצבם מאוד" "מרוצים

בדירה גרים (£269) כרבע זוגם; בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהעולים שליש דיור: על בעלות
,($7) אחר משפחה לקרוב השייכת בדירה גרים אחרים בהוסטל. גרים נוסף ורבע ציבורית; בשכירות

.(£49) פרטית בשכירות בדירה או ,(£59) קרוונים באתר

הבוגרים בקרב הדירות בעלי שיעור לבין רווקים, בוגרים בקרב הדירות בעלי בשיעור הבדלים יש
הפרודים הבוגרים (£679) ולמרבית הנשואים מהבוגרים ($42,) ניכר לחלק הפרודים. או הנשואים

בבעלותו. דירה אין הרווקים מהבוגרים אחד לאף זאת, לעומת בבעלותם. דירה

העדה, בני כלל בקרב התקופה באותה המקביל השיעור לעומת גבוה (£339) הדירות בעלי שיעור
בוגרי בקרב הדירות בעלי בשיעור הבדלים אין .(1994 ולוי, נועם (בניטה, מ£209 פחות על עמד אשר
בדירה הגרות הנשים שיעור המכללות. בוגרי בקרב הדירות בעלי שיעור לבין אוניברסיטאות
$39  הגברים בקרב המקביל מהשיעור במקצת גבוה אחר משפחה קרוב בבעלות או בבעלותן

בהתאמה. ו£59 $31 לעומת ו£119

הדירות של הגדול רובן פרטי. רכב ועל ביתי ציוד על בעלות הוא כלכלית לרווחה המאפיינים אחד
בגדים ארון ברובן תקין. במצב הדרוש הביתי ובציוד בריהוט מצוידות העולים מתגוררים שבהן
כביסה מכונת ,($95) כיריים ,($93) מקרר ,($95) רדיו ,($79) מטבח כלי ,($95) ספה ,($77)
לחימום מתקן יש מהדירות יותר קטן בשיעור .($93) וטלפון ($77) טלוויזיה ,($95) תנור ,($98)
מהנשים. ו£439 מהגברים $47  פרטית מכונית בעלי מהעולים ($44) מחצית כמעט .($61) מים
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החברתי התחום
(4496) ניכר חלק העבודה. במקומות בעיקר ותיקים, ישראלים עם נפגשים {9270) הבוגרים כל כמעט
נפגשות הנשים מבין יותר גבוה שיעור חברתיים. במפגשים ותיקים ישראלים עם נפגשים מהבוגרים
הבדלים אין בהתאמה. 3770 לעומת 6196  הגברים לעומת חברתיים במפגשים ותיקים ישראלים עם

והמכללות. האוניברסיטאות בוגרי בין זה בתחום

,(2170) הלימודים במסגרת  הן ותיקים ישראלים עם הבוגרים נפגשים שבהן נוספות מסגרות
.(796) ובצבא ,(237") התנדבותית בפעילות

הישראלים רוב כלל בדרך כי ציינו מהעולים {5270) כמחצית לבוגרים: ותיקים ישראלים של יח0
מתייחסים הישראלים רוב כי ציינו נוספים 4570 מאוד". טובה "בצורה אליהם מתייחסים הוותיקים
כלכך לא "בצורה אליהם מתייחסים הישראלים רוב כי ציינו בלבד (370) בודדים טובה". "בצורה

השונים. המוסדות בוגרי בין או המינים בין זה בתחום ניכרים הבדלים אין טובה".

כמחצית בארץ. מקליטתם רצון שבעי הבוגרים מבין גבוה שיעור באוץ: סהקליסה כלל'ת רצון שביעות
מקליטתם, "מרוצים" נוספים 4370 בארץ. מקליטתם כללי באופן מאוד" "מרוצים מהעולים (5270)

בוגרי ובין המינים בין ניכרים הבדלים אין זה בתחום גם מרוצים. כלכך לא (570) ומעטים
השונים. המוסדות

"כישראלים". או "כאתיופים"  עצמם את רואים הם אופן באיזה גם נשאלו הבוגרים
ישראלים כיותר עצמם רואים (3296) כשליש לגמרי, כישראלים עצמם רואים מהבוגרים (796) מעטים
אתיופים כיותר  נוספים 1570 שווה, במידה ואתיופים כישראלים עצמם רואים 4370 מאתיופים,

.(8 (לוח לגמרי כאתיופים  (370) ובודדים מישראלים,

(באחוזים) הישראלית בחברה זהותם תחושת לפי הבוגרים, :8 לוח
נשים גברים סה"כ הזהות תחושת
100 100 100 0|הכול
6 ך ך לגמרי ישראלי
17 39 32 מאתיופי ישראלי יותר
43 42 43 מידה באותה וישראלי אתיופי
28 10 15 מישראלי אתיופי יותר
6 2 3 לגמרי אתיופי

מאתיופים ישראלים כיותר או לגמרי כישראלים עצמם רואים הגברים מבין בהרבה גבוה שיעור
האוניברסיטאות בוגרי בין ניכרים הבדלים אין .(8 (לוח בהתאמה 2370 לעומת 4670  הנשים לעומת

זה. בתחום המכללות בוגרי לבין
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מבוגרי £809  העדה למען כלשהי במסגרת פעילים מהבוגרים (£479) כמחצית העדה: למען פעילות
המינים. בין זה בתחום הבדלים אין המכללות. מבוגרי £309 לעומת האוניברסיטאות

היא מהבוגרים ניכר חלק בפני העומדת ביותר הקשה הבעיה כיום: לבוגרים שיש ביותר הקשה הבעיה
בלימודי השתלבות  היו ביותר הקשות כבעיות שהועלו נוספות בעיות .(£389) הכלכלית הבעיה
במשרדים והביורוקרטיה ,(£79) עבודה מציאת ,(£99) ותרבות חברה חיי ,(£189) דיור ,(£219) המשך
לעומת ביותר הקשה כבעיה הכלכלית הבעיה על דיווחו המכללות מבוגרי יותר גבוה שיעור .(4^0)

בהתאמה. £269 לעומת £439  האוניברסיטאות בוגרי

לעתיד תכניות
ו£729 מהגברים £799  ללמוד" "להמשיך מתכננים שהם דיווחו (£779) מהבוגרים רבעים שלושה
בוגרי לעומת לימודים המשך מתכננים המכללות בוגרי מבין יותר גבוה שיעור מהנשים.

בהתאמה. ,£709 לעומת £809  האוניברסיטאות

מלימודים נושרים .4
את החלו אשר העולים כל הוגדרו כנושרים נושרים. תשעים רואיינו המחקר במסגרת כאמור,
וכן אותם, סיימו ולא לתואר, במסלול והן במכינות הן  כלשהם עלתיכוניים במוסדות לימודיהם

לתואר. במסלול בלימודים המשיכו לא אך המכינה, לימודי את סיימו אשר עולים

לנושרים: הנוגעות העיקריות הסוגיות בבדיקת נתמקד הדוח של זה בחלק
נשרו; הם עלתיכוניים מוסדות מאילו ■

הנושרים; של הסוציודמוגרפיים המאפיינים מהם ■

לימודיהם; להפסקת הסיבות ומהן לימודיהם, בתקופת נתקלו הם שבהם הקשיים מהם ■

בלימודים; יותר ולהצליח להמשיך להם עוזר היה דעתם לפי סיוע, איזה ■

עלתיכוניים; בלימודים להשתלב בעתיד מתכננים הם האם ■

ובתחום בדיור הכלכלי, בתחום בתעסוקה, שונים: בתחומים הנושרים השתלבו מידה באיזו ■

אלו. בתחומים הגיעו הישגים ולאילו החברתי,

לימוד ותחומי מסלולים למדו, שבהם מוסדות  מלימודים הנושרים מאפייני 4.1
(N=32) מהנושרים £369 ו במכללות השכלתם את רכשו (N=58) הנושרים תשעים מבין שלישים כשני
במכללה ,(12) הדסה במכללת בעיקר למדו ממכללות שנשרו העולים באוניברסיטאות. למדו
שנשרו עולים .(9) וושינגטון גבעת לחינוך הדתית ובמכללה (12) בבארשבע הטכנולוגית

.(9 (לוח (6) חיפה ובאוניברסיטת (16) בראילן באוניברסיטת בעיקר למדו מאוניברסיטאות
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מוחלטים) (במספרים ומין מוסד לפי שרואיינו, הנושרים :9 לוח
נשים גברים סה"כ המוסד שם

41 49 90 הכול סן
13 19 32 הכול 0ן  אוניבר0י0אות
7 9 16 בראילן אוניברסיטת
3 3 6 חיפה אוניברסיטת
1 3 4 תלאביב אוניברסיטת
3 3 העברית האוניברסיטה
22 בןגוריון אוניברסיטת

1 1 טכניון

28 30 58 הכול 0ן  מכללות
8 4 12 הדסה מכללת
4 8 12 בארשבע טכנולוגית מכללה
8 1 9 וושינגטון גבעת בימ"ד

5 5 אשדוד טכנולוגית להכשרה המכללה
3 3 תלאביב להנדסאים ביה"ס
2 1 3 . תלאביב מכללת
2  . 2 ילין דוד סמינר
 2 2 כרמיאל אורט, מכללת
4 6 10 אחרות* מכללות

מכללת רמב"ם לסיעוד ביה"ס בחיפה, להנדסאים ביה"ס  אחד עולה מלימודים נשר אלו ממכללות *
ליפשיץ. למורים סמינר אחווה, מכללת צפת,

הלימודים ותחום הלימוד מסלול
ו35 מאוניברסיטאות נשרו עולים 22  לתואר במסלול מלימודים נשרו מהעולים (627") שלישים שני
מ"הנושרים" (18) נוספים וכ£209 מכינה מלימודי נשרו (15) כ1770 במכללות. לתואר מלימודים

לתואר. במסלול בלימודים המשיכו לא אך המכינה, לימודי את סיימו

מלימודי נשרו (16) מהם ניכר חלק נושאים. של רחב מגוון למדו לתואר במסלול שלמדו העולים
מלימודי נשרו אחרים וניהול. ותעשייה המחשבים, האלקטרוניקה, החשמל, בתחומי הנדסאות
חינוך סיעוד, כגון אחרים, מתחומים נשרו ובודדים (9) הוראה ,(8) סוציאלית עבודה ,(3) טכנאות

.(10 (לוח מדויקים ומדעים החברה מדעי ומלימוד גופני
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מוחלטים) (במספרים ומין לימודים תחום לפי שרואיינו, הנושרים :10 לוח
נשים גברים סה"כ לימוד תחומי
41 49 90 הכול 0ן
19 14 33 מכינה

3.3 טכנאות
2 14 16 הנדסאות
8 1 9 הוראה
4 4 8 סוציאלית עבודה
1 1 2 סיעוד
1 1 2 הנדסה
1 1 2 גופני חינוך
21 3 החברה מדעי

3 3 מדויקים מדעים
 1 1 הרוח מדעי
3 5 8 אחר תחום

הלימודים הפסקת מועד
,1993 בשנת נשרו 29 ,19912 בשנים נשרו 20,1990 לשנת עד נשרו עולים 15 שרואיינו, הנושרים מבין
זוכרים אינם כי ציינו שרואיינו הנושרים מבין עשר שישה .1994 בשנת נשרו נוספים עשרה ועוד

לימודיהם. את הפסיקו שנה באיזו במדויק

הנושרים של סוציודמוגרפ"ם מאפיינים 4.2
במיוחד גבוה ממכינות הנושרים בקרב הנשים שיעור גברים. הם הנושרים (54^ ממחצית למעלה
נוספים 4370 פחות, או 25 בני מהם {4670) ניכר חלק וכיום, יחסית, צעירים הנושרים ככלל, .(1370)
לימודיהם את המשיכו שלא או ממכינות שנשרו העולים יותר. או 31 בני בלבד ו£119 ,3026 בגיל
בני הם ממכינות מהנושרים $73,  לתואר במסלול מהנושרים במקצת צעירים המכינה סיום לאחר

.(11 (לוח המכינות ממסיימי ו^67 פחות או 25

הראיונות ביצוע בעת הנושרים של סוצ'ודמוגרפיים מאפיינים
ו^6 נשואים Dnn 37?£ רווקים, מהנושרים {5170) ממחצית למעלה היו המחקר, עריכת בעת
מהמכינות מהנושרים 73Jc רווקים מהמכינות הנושרים של הגדול הרוב פרודים. או גרושים נוספים
.(11 (לוח יותר נמוכים אלו שיעורים לתואר מהמסלול הנושרים בקרב המכינות. ממסיימי ו7870
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בקרב יותר גבוה לילדים ההורים שיעור כצפוי, לילדים. הורים מהנושרים אחוזים ושבעה עשרים
.(11 לוח (ראה המשפחתי ומצבם גילם בשל לתואר, מהמסלול הנושרים

ובחול בארץ השכלה ורכישת בארץ ותק
יחסית גבוה שיעור אך ,1990 לשנת ועד משה" ב"מבצע לארץ עלו הנושרים של ($89,) הגדול הרוב

שלמה". ב"מבצע עלו לתואר ללמוד המשיכו שלא המכינות מסיימי מבין (£339)

בביתספר למדו נוספים 389S בלבד. באתיופיה תיכון ספר בבית למדו מהנושרים ($43) ניכר חלק
בבית למדו לא (£39) ומעטים בישראל, וגם באתיופיה גם למדו נוספים $16, בלבד, בישראל תיכון
.(£689) בלבד באתיופיה למדו באוניברסיטאות לתואר מהמסלול הנושרים רוב כלל. תיכון ספר

בלבד. בישראל למדו ממכינות הנושרים (£679) מרבית זאת, לעומת

מלאה בגרות תעודת מהם ול$19 מאתיופיה, מלאה בגרות תעודת מהנושרים (3996) ניכר לחלק
מישראל.

הלימודים בזמן הנושרים של סוציוזמוגרפ"ם מאפיינים
($4) והיתר נשואים היו £149 רווקים, היו הנושרים העולים של (£829) הגדול הרוב לימודיהם, בזמן
או הנשואים שיעורי לימודיהם. בעת לילדים הורים היו הנושרים מבין $16, פרודים. או גרושים היו
אך כיום, העולים הסטודנטים של לאלו דומים  לילדים ההורים ושיעורי הנושרים בקרב הפרודים

יותר. גבוהים מעט

היו ($61) מהם 55 ל אך הלימודים, בזמן בארץ הורה אף היה לא ,($18) מהעולים עשר לשישה
בארץ. הורים שני

הלימודים להפסקת והסיבות לימודיהם, במהלך הנושרים של קשייהם 4.3
ללימודים, הראשונה בשנתם נתקלו הם ביותר הקשות בבעיותיהם כי דיווחו הנושרים ($85) מרבית
לימודיהם את הפסיקו מהנושרים $18 מלימודים: הנשירה מועד מבחינת קריטית שנה זו כי ונראה
הלימודים את הפסיקו מחציתם ללימודיהם. הראשונים החודשים ששת במהלך  תחילתם עם מיד
לאחר נשרו והיתר השנייה, הלימודים שנת במהלך נשרו נוספים $20 לימוד. חודשי 127 לאחר

שנתיים.

העיקרייםשבהם התחומים יחסית. נמוך הלימודיות המיומנויות בתחום קשיים על המדווחים שיעור
.($25) שיעור סיכומי ועריכת ($28) באנגלית ביבליוגרפיה קריאת היו התקשו שהם הנושרים דיווחו
 לתואר במסלול הלומדים לעומת קשיים על דיווחו במכינות מהלומדים יותר נמוך שיעור ככלל,
הם כי דיווחו ניכר אחוז מהאוניברסיטאות הנושרים בקרב כאחד. ובמכללות באוניברסיטאות

.(12 (לוח ($43) שיעור סיכומי בעריכת התקשו
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(באחוזים) ומוסד מסלול סוג לפי כיום, הנושרים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :11 לוח
נושרי נושרי מסיימי נושרים

מכללות* אוניברסיטאות מכינות ממכינות סה"כ מאפיינים
35 22 18 15 90 מוחלטים במספרים הכול 0ן
100 100 100 100 100 באחוזים הכול 0ן

גיל

37 23 67 73 46 25 עד
60 36 33 27 43 3026

3 41   11 ויותר 31

משפחתי מצב

54 32 78 73 57 רווק
43 55 11 27 37 נשוי

3 13 11  6 פרוד או גרוש

הורות

29 45 6 20 27 ילדים יש
71 55 94 80 73 ילדים אין

בארץ ותק
91 100 67 93 89 משה" ב"מבצע עלו
9 33 711 שלמה" ב"מבצע עלו

תיכון 0פר בבית לימודים
37 68 50 13 43 בלבד באתיופיה למדו

43 18 28 67 38 בלבד בישראל למדו
14 14 22 13 16 בישראל וגם באתיופיה גם למדו
6   7 3 כלל בתיכון למדו לא

34 64 39 13 39 באתיופיה מלאה בגרות תעודת
26 23 1_1 8 19 בישראל מלאה בנרות תעודת

לתואר מהמסלול לנושרים הכוונה  מכללות" ו"נושרי אוניברסיטאות" "נושרי סמינרים. כולל  מכללות *
אלו. לימוד במוסדות
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(באחוזים)* ומוסד מסלול סוג לפי הלימודים, של שונים בהיבטים שהתקשו הנושרים :12 לוח
נושרי נושרי מסיימי נושרי

מכללות אוניברסיטאות מכינה מכינה סה"כ המיומנויות
18 14  7 11 בשיעור הנאמר הבנת
21 5 6 7 11 למרצה תשובות השבת
24 43 17 13 24 שיעור סיכום
6 9 11 13 9 בעברית ביבלי' קריאת
12 18 17 7 14 בעברית עבודות כתיבת
15 9 12 14 13 במבחן שאלות הבנת
28 24 22 40 28 באנגלית ביבלי' קריאת

התחומים לכל בהתייחס כלל" קשה "לא או קשה" כלכך "לא לך", קשה "האם נשאלו הסטודנטים *
תחום. בכל "קשה" שהשיבו הנושרים אחוזי מוצגים בלוח שבלוח.

($38.) ניכר חלק הלימודים. של אחרים להיבטים ביחס קשיים על דיווחו מהנושרים ניכר חלק
(53^ ממחצית למעלה לגבי כך בלימודים; העומס עם להתמודד התקשו כי דיווחו מהנושרים
המכינות את המסיימים או (2796) הנושרים מבין יותר נמוכים ושיעורים מהמכללות, הנושרים

.(1796)

נכשלו הנושרים (719&) רוב בבחינות. הצלחה הוא בלימודים להצלחה העיקריים המדדים אחד
גבוה שיעור על דיווחו באוניברסיטאות לתואר מהמסלול הנושרים בבחינה. אחת פעם לפחות
67מנושרי ?£ (>£ל69). במכללות זה ממסלול נושרים לעומת ,(£819) בבחינות כישלון של יחסית

לפחות. אחת בבחינה נכשלו וממסיימיה המכינות

 הבחינות בתקופת ובסיומה; הלימודים שנת סוף לקראת מיוחדים קשיים על גם דיווחו הנושרים
חוסר בשל בעיקר הבחינות, לקראת רב לימודים עומס עם להתמודד התקשו מהנושרים ניכר חלק
בעיקר השאלות, על לענות הנושרים התקשו עצמם במבחנים הבחינות. לקראת להתכונן איך ידע
בזמן. לסיימן התקשו ואף במלואן הבחינות את הבינו שלא לכך הסיבה זאת שפה. בעיות בשל
התקשו והם מגורים בעיית הייתה מהסטודנטים ניכר לחלק  הגדול בחופש הבחינות, לאחר

כלכלית. למצוקה שהביא דבר עבודה, במציאת

"להסתדר להם היה קשה כי דיווחו 6770  נוספים תחומים בכמה קשיים על דיווחו הנושרים
אלו תחומים בשני מגורים. מקום במציאת התקשו מהנושרים (2396) וכרבע כלכלית", מבחינה
מסיימי או הנושרים לעומת קשיים, על דיווחו לתואר מהמסלול מהנושרים יותר גבוה שיעור

המכינות.
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מהמשפחה והניתוק הריחוק ,(13) חברתיות בעיות כגון נוספים, קשיים העלו הנושרים מקצת
.(9) ומשפחתיות אישיות בעיות או ,(9) באתיופיה

לימודיהם בתקופת הנושרים של ביותר הקשה הבע'ה
יותר נמוכים שיעורים הכלכלי. התחום היה ביותר בו שהתקשו התחום כי ציינו הנושרים {5170) רוב
או ,(170) בעברית או (9X) באנגלית קריאה חומר בהבנת  הלימודים בתחום התקשו מהנושרים
עליהם. המוטלות המטלות ובכמות הלימוד שעות במספר  (£ל4) הלימודים עומם עם בהתמודדות

הלימודים להפסקת העיקרית הסיבה
הסיבה כי ציינו מהנושרים (30^ כשליש לימודיהם. להפסקת העיקרית הסיבה על נשאלו הנושרים
1296 העלו כלכליים לקשיים נוסף ביטוי כלכליים. קשיים הייתה לימודיהם להפסקת העיקרית
נמוכים שיעורים לימודיהם. להפסקת העיקרית כסיבה עבודה למצוא ההכרח על דיווחו הם נוספים.
בעיות ,(1596) בלימודים כישלון או בלימודים קשיים כגון אחרות, סיבות ציינו הנושרים מבין יותר
,(£39) מגורים בעיות ,(596) ומההורים מהבית הריחוק ,(£99.) בריאות בעיות ,(1096) במשפחה אישיות

.(296) שלמדו המקצוע את ללמוד רצון ואי

בלימודים ולהצליח להמשיך כדי הנושרים זקוקים היו שלו הסיוע 4.4
בעיקר  בלימודים יותר להצליח כדי זקוקים היו שלו סיוע סוגי של רחב מגוון הזכירו הנושרים
עברית בלימודי (27X)ותגבור קבוצתיים או (2796) אישיים עזר שיעורי כגון הלימודים, בתחום
יש .(170) לייעוץ או ,(1370) אישי לחונך כספי, לסיוע זקוקים היו מהנושרים (2396) כרבע .(1396)

עקב נשרו שהם היות כלל", לעזרה זקוקים היו "לא שהם דיווחו מהנושרים (2370) שכרבע לציין
עצמם. ללימודים קשורות היו שלא סיבות

כלכליות, היו הלימודים להפסקת הנושרים שציינו העיקריות שהסיבות אף כי לציין ראוי זה בעניין
הלימודים. בתחום התמקדו בלימודים יותר להצליח כדי הנושרים שציינו הסיוע סוגי רוב

בעתיד עלתיכוניים ללימודים הנושרים תכניות 4.5
נקטו יחסית מעטים אך לימודיהם, את ולהשלים לחזור מתכננים העולים של (8496) הגדול הרוב
בהליכי הם כי דיווחו נוספים ו896 ללימודים נרשמו מהעולים 870  זה רצון לממש כדי כלשהו צעד

ללימודים. כסף חוסכים הם כי דיווחו נוספים אחוז ארבעה הרשמה.

בדיור הכלכלי, בתחום התעסוקה, בתחום שונים: בתחומים הנושרים הישגי 4.6
החברתי ובתחום

התעסוקה תחום
התעסוקה בשיעורי הבדלים קיימים מהנשים. ו4496 מהגברים 1370  עובדים הנושרים (6096) רוב
לתואר מהמסלול הנושרים בקרב יחסית גבוה שיעור השונים. מהמסלולים הנושרים בין
עובדים. מהמכינות הנושרים (6096) מרבית גם עובדים. (6970) ובמכללות (1370) באוניברסיטאות
עובדים.  לתואר לימודיהם המשיכו שלא המכינות מסיימי מבין (,?ל28) נמוך שיעור זאת, לעומת
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יד משלח סוג
במקצועות מועסקים מהנושרים שליש מקצועיות: בעבודות מועסקים הנושרים של הגדול הרוב
נוספים 2070 רפואי. ציוד כמפעילי או מעבדה כעובדי קהילתיים, כעובדים בעיקר  וטכניים חופשיים
בתעשיות ייצור כפועלי או כחשמלאים בעיקר  ובבנייה בתעשייה מקצועיים כעובדים מועסקים
עובדים ובודדים ,(1496) שירותים כעובדי או (1370) כפקידים מועסקים יותר מעטים שונות.

.(13 (לוח (270) כמנהלים או (470) אקדמיים במקצועות

נושרים כי לציין יש .(£139) יחסית קטן מקצועיות בלתי בעבודות המועסקים הנושרים שיעור
בין ניכרים הבדלים אין .(13 (לוח מקצועיות בלתי בעבודות מועסקים אינם כלל מהאוניברסיטאות
מקצועיים כעובדים מועסקים הגברים מבין יותר גבוה ששיעור העובדה למעט זה, בתחום המינים

הנשים. לעומת בתעשייה

(באחוזים) ומוסד מסלול סוג לפי הנושרים, של היד משלחי :13 לוח
נושרי נושרי מסיימי נושרי

מכללות אוניברסיטאות מכינות מכינות סה"כ יד משלח
24 16 5 9 54 סוחלס'ם במספרים הכול 0ן
100 100 100 100 100 באחת'ם תכול 0ן

8 4 ומדעיים אקדמיים
25 50 20 33 34 וטכניים חופשיים
4 2 מנהלים
8 25 20  13 פקידים
4 19 20 34 14 ושירותים מכירות עובדי

בתעשייה מקצועיים עובדים
34 6 20 11 20 ובבנייה
17  20 22 13 מקצועיים בלתי עובדים

ו^65 מהגברים 819S  מלאה במשרה מועסקים העובדים מהנושרים רבעים שלושה משרה: היקף
השונים. מהמסלולים הנושרים בין זה בנושא הבדלים נמצאו לא מהנשים.

מהעבודה רצון שביעות
ו5870 מהגברים 6670  מעבודתם (2870) "מרוצים" או (3370) מאוד" "מרוצים הנושרים מרבית
מעבודתם רצון שבעי באוניברסיטאות לתואר מהמסלול הנושרים מבין יותר גבוה שיעור מהנשים.

.(14 בלוח פירוט (ראה אחרים נושרים לעומת (7570)
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שבעי הגדול רובם עבודתם. של ספציפיים היבטים ממספר רצונם שביעות על גם נשאלו הנושרים
שעות כי דיווחו גם רובם .(£809) עליהם הממונים ועם (917c) לעבודה עמיתיהם עם מקשריהם רצון
רצון שביעות של יותר נמוכים שיעורים .(7096) בעבודתם עניין 8)והביעו 19k) להם נוחות העבודה
אינם (82X) העולים מרבית .(£389) ושכרם (£449) בעבודה להתקדם לסיכוייהם ביחס נמצאו

.(14 (לוח מפיטורים חוששים

שלמדו המוסד סוג לפי עבודתם, של נבחרים מהיבטים מועסקים נושרים של הרצון שביעות :14 לוח
(באחוזים) בו

נושרי נושרי מסיימי נושרי
מכללות אוניברסיטאות מכינות מכינות סה"כ נבחרים היבטים

רצון "שביעות או רצון" "שביעות
54 75 60 55 61 כללי באופן מהעבודה רבה"

92 88 100 89 91 בעבודה עמיתים עם טוב קשר
75 88 100 67 80 בעבודה ממונים עם טוב קשר
79 80 80 89 81 נוחות עבודה שעות
70 75 60 67 70 בעבודה עניין
39 80 40 100 44 בעבודה קידום סיכויי
43 40 40 22 38 טובה משכורת
82 86 80 75 82 מפיטורים חשש אין

(N=54)

הנוכחית בעבודה ולהתקדם להצליח כדי הנושרים לה שזקוקים העזרה
עבודתם. במקום ולהתקדם להצליח כדי לעזרה זקוקים העובדים הנושרים (5670) ממחצית למעלה
על למידע זקוקים יותר מעטים כלשהם. התמחות ללימודי זקוקים הם כי ציינו (60^ מרביתם
כלליים ללימודים או {170) אנגלית ללימודי ,(£79) העבודה במקום לחונך ,(1770) עבודה מקומות

.(£79) הילדים על בשמירה לסיוע או (70ד),

עובדים שאינם העולים
מרבית מהנשים. ו£569 מהגברים 2790  עובדים אינם מהנושרים (90 מתוך 36) ניכר חלק כאמור,

עובדים. אינם (18 מתוך 13) לימודיהם את המשיכו שלא המכינות בוגרי

שישה עובדים אינם (£469) כמחציתם  יחסית קצרה תקופה משך עובדים אינם הנושרים רוב
אינם אחוזים שניםעשר שנה. עד חודשים 7 בין עובדים אינם נוספים ו^27 פחות, או חודשים

משנתיים. למעלה עובדים אינם נוספים ו15£9 שנתיים, ועד משנה למעלה עובדים
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אינם שהם לכך העיקרית והסיבה  אחרות במסגרות משתלבים עובדים שאינם מהנושרים כמחצית
מטפלות ו3 בצבא, משרתים 8 כלשהם, בלימודים השתלבו 9 אחר: בעיסוק להם שיש היא עובדים

בילדיהן.

חוסר על הצביעו מהנושרים חלק זאת, לעומת בריאות. בעיות יש עובדים שאינם נושרים לחמישה
אחר ספציפי במקצוע או למדו שהם במקצוע עבודה אימציאת על או ,(7) עבודה במציאת הצלחה

.(2) עובדים שאינם לכך העיקרית כסיבה

עובדים ושאינם עובדים בקרב עבודה חיפוש
מתוך 13 מהנשים. £329 ו מהגברים $20<  עבודה מחפשים (267") הנושרים 90 מבין ושלושה עשרים
מחפשים עובדים שאינם הנושרים 36 מתוך ו10 אחרת, עבודה מחפשים שעובדים הנושרים 54

לשנות רצון מבטא העבודה וחיפוש עובדים,  עבודה המחפשים מהנושרים שחלק עולה כך עבודה.
הנוכחי. עבודתם מקום את

בתעסוקה להשתלב ניסיונותיהם במהלך הנושרים של קשיים
מגוון ציינו והם עבודה, חיפוש בעת קשייהם על נשאלו עבודה המחפשים הנושרים ושלושה עשרים
שאין או נמוכה, משכורת עם עבודות להם מציעים כי התלוננו (15) הגדול חלקם בעיות: של רחב
אינם זה בתחום המטפלים המשרדים  הן שהועלו נוספות בעיות .(13) מגוריהם באזור עבודה
אין ,(10) מאמץ או כוח הרבה דורשות המוצעות העבודות ,(11) להם לעזור מסוגלים או יודעים
במציאת המטפלים מהאנשים יפה ליחס זוכים אינם שהם או ,(9) עבודה לחפש כיצד ידע להם

.(7) עבודה

עבודה למציאת עובדים שאינם עולים זקוקים שלו הסיוע
הם כי ציינו מעטים עבודה. לחפש איך להדרכה זקוקים עובדים שאינם מהנושרים (6) ניכר חלק
הוא כי דיווח אחד נושר .(2) בתחום אנשים עם לקשרים או (3) באנגלית נוספים ללימודים זקוקים

מקצועית. להכשרה זקוק

הכלכלי התחום
הנושרים של הממוצעת השכר רמת משכר. הכנסה אין מהנושרים ל^40 כאמור, משכר: הכנסה
מרמת בהרבה הגבוהה שכר רמת לגברים לחודש.7 ש"ח 1,889 בגובה היתה הריאיון בעת שעבדו

בהתאמה. לחודש ברוטו ש"ח 1,323 לעומת 2,156  הנשים של שכרן

השכר רמת ההשוואה, לצורך .1994 לאוקטובר נכונים הנתונים הנושרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא 7
היה התקופה באותה המינימום ושכר לשכיר, לחודש ברוטו ש"ח 4,037 היתה זו בתקופה במשק הממוצעת

לחודש. ש"ח 1,624 בגובה
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של שכרם רמת יותר גבוהה ובמכללות באוניברסיטאות לתואר מלימודים הנושרים של שכרם רמת
ברוטו ש"רו ו1,368 1,666 לעומת לחודש, ברוטו ש"ח ו1,862 2,299  ונושריה המכינות מסיימי

לחודש.

ושאינם העובדים  הנושרים כלל בקרב למשפחה הממוצעת ההכנסה לחודש: ממוצעת הכנסה רמת
בהרבה גבוהה הנשואים הבוגרים של הכנסתם רמת כצפוי, לחודש. ש"ח 1,837 בגובה היא  עובדים
של מזו גבוהה הגברים של הממוצעת הכנסתם לחודש. ש"ח 1,361 לעומת 2,660  הבודדים של מזו

לחודש. ש"ח 1,370 לעומת 2,227  הנשים

של מזו גבוהה ובמכללות באוניברסיטאות לתואר מלימודים הנושרים של החודשית הכנסתם
לחודש.8 ש"ח ו1,310 1,078 לעומת לחודש ש"ח ו2,005 2,548  מהן הנושרים או המכינות מסיימי

מספיקות אינן הכנסותיהם כי דיווחו מהנושרים (5396) ממחצית למעלה הכלכלי: מהמצב רצון שביעות
הכנסותיהם כי דיווחו נוספים 299?. וכד'. חשמל מים, אוכל, כגון היוםיומיים, הצרכים "לרוב"
לכל" או "לרוב מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו בלבד £189. ואילו מהצרכים, "לחלק" מספיקות
"לרוב" מספיקות אינן הכנסותיהן כי ציינו הנשים מבין יותר גבוה שיעור היומיומיים. צורכיהם

הגברים. 43מבין 9? לעומת 6670  היוםיומיים הצרכים

מרוצים" כלכך "לא נוסף שליש הכלכלי. ממצבם כלל רצון שבעי אינם (4996) הנושרים כמחצית
ממצבם (396) מאוד" "מרוצים או (£149) "מרוצים" הם כי ציינו בלבד ומעטים הכלכלי, ממצבם

הנשים. של מזו יותר גבוהה הכלכלי מהמצב הגברים של הרצון שביעות הכלכלי.

בדירה גרים נוספים 159& זוגם. בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהנושרים 14X דיור: על בעלות
,(£199) קרוונים באתר גרים ואחרים ציבורית, בשכירות בדירה גרים שליש משפחה, קרוב שבבעלות

.(£19) פרטית בשכירות או ,(396) חבר של בדירה ,(£159) בהוסטל

הפרודים. או הנשואים הנושרים לבין רווקים נושרים בין הדירות בעלי בשיעור הבדלים קיימים
מהנושרים (296) לבודדים זאת, לעומת בבעלותם. דירה יש הנשואים מהנושרים (3696) לכשליש

בבעלותו. דירה אין מהפרורים אחד ולאף הרווקים

הדירות של הגדול רובן פרטי. רכב ועל ביתי ציוד על בעלות הוא כלכלית לרווחה המאפיינים אחד
בגדים ארון ברובן תקין. במצב הדרוש הביתי ובציוד בריהוט מצוידות העולים מתגוררים שבהן
כביסה מכונת ,(9496) כיריים ,(£929) מקרר ,(9096) רדיו ,(£789) מטבח כלי ,(£889) ספה ,(£809)
וטלוויזיה (5470) מים לחימום מתקן מהדירות יותר קטן לשיעור (0י819). וטלפון (8496) תנור ,(£949)

מהנשים. ו596 מהגברים 1696  פרטית מכונית בעלי מהנושרים (£119) מעטים .(5370)

הנושר. זוג בן של הכנסות כולל 8
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החברתי התחום
עם נפגשים מהנושרים שליש העבודה. במקום ותיקים ישראלים עם נפגשים (597") הנושרים מרבית
במפגשים ותיקים ישראלים עם נפגשים מהם (237") וכרבע לימודים, במסגרת ותיקים ישראלים
התנדבותית בפעילות  הם ותיקים ישראלים עם הנושרים נפגשים שבהם נוספים מקומות חברתיים.

.(970) ובצבא ,(127")

ואילו מהגברים, 227" לעומת 467"  הלימודים במסגרת ותיקים ישראלים עם יותר נפגשות נשים
41מהנשים. 70 לעומת 737"  העבודה במקומות הוותיקים עם יותר נפגשים הגברים

ו2270 מהגברים $6,  ותיקים ישראלים עם כלל נפגשים אינם כי ציינו הנושרים מבין (137") מעטים
מהנשים.

הישראלים רוב כלל בדרך כי ציינו מהנושרים (447") מחצית כמעט לנושרים: ותיקים ישראלים של יחס
הישראלים רוב כי ציינו (£499,) כמחצית מאוד". טובה "בצורה אליהם מתייחסים הוותיקים
"בצורה אליהם מתייחסים הישראלים רוב כי ציינו בלבד מעטים טובה". "בצורה אליהם מתייחסים

.(17") כלל" טובה "לא או (67") טובה" כלכך לא

כמחצית בארץ. מקליטתם רצון שבעי הנושרים מבין גבוה שיעור בארץ: מהקליטה כללית רצון שביעות
"מרוצים" (347") וכשליש בארץ, מקליטתם כללי באופן מאוד" "מרוצים מהנושרים (4570)

.(107") כלל" מרוצים "לא או (10^ מרוצים" כלכך "לא יותר מעטים מקליטתם.

"לא או מרוצים" כלכך "לא מהגברים 267"  יותר נמוכה מעט הרצון שביעות שיעור הגברים בקרב
ממסלול מהנושרים יותר גבוה שיעור כמוכן, מהנשים. 167" לעומת מקליטתם, כלל" מרוצים

המכינות. של והמסיימים הנושרים לעומת מקליטתם, רצון שביעות פחות הביעו לתואר

מהנושרים מעטים "ישראלים". או "אתיופים"  עצמם את רואים הם כיצד גם נשאלו הנושרים
(547") ממחציתם למעלה .(177") מאתיופים ישראלים כיותר או (57") לגמרי ישראלים עצמם רואים
אתיופים כיותר עצמם רואים נוספים 177" שווה, במידה ואתיופים כישראלים עצמם רואים

לגמרי. כאתיופים (77") ובודדים מישראלים

זה. בתחום השונים מהמסלולים הנושרים ובין המינים בין ניכרים הבדלים נמצאו לא

היא הנושרים מחצית בפני העומדת ביותר הקשה הבעיה כיום: לנושרים שיש ביותר הקשה הבעיה
בהמשך השתלבות ,(147") הדיור תחום  היו ביותר הקשות כבעיות שהועלו נוספות בעיות כלכלית.
בעיות העלו מעטים .(47") בארץ הביורוקרטיה עם והתמודדות (107") תעסוקה ,(147") לימודים
החברה, חיי העברית, השפה לימוד הוותיקים, הישראלים של גרוע יחס כגון אחרים, מתחומים
ההשתלבות את ציינו ונושריה המכינות מסיימי מבין יותר גבוה שיעור ובדידות. מהמשפחה הריחוק
מבין 970 לעומת (2070) ומנושריה המכינות ממסיימי 287"  ביותר הקשה כבעייתם בלימודים

ובמכללות. באוניברסיטאות לתואר מלימודים הנושרים
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לנושרים הבוגרים בין השוואה דיון: .5
בין הבדלים יש האם  היא והנושרים הבוגרים אוכלוסיות בעניין העולה המרכזיות השאלות אחת

עיקריים: תחומים בשלושה משמעותית והנושרים הבוגרים בין השוואה והנושרים. הבוגרים
 כלומר הלימודים, בעת הסוציודמוגרפיים במאפייניהם שונים היו והנושרים הבוגרים האם א.
השתלבותם את מעכבים או המסייעים שונים, פתיחה נתוני אלו אוכלוסיות לשתי האם

גבוהה; להשכלה במוסדות בלימודים
הסיוע היקף והאם ובהיקפם, והנושרים הבוגרים נתקלו שבהם הקושי בתחומי הבדלים יש האם ב.

הוא; אף שונה הלימודים בתקופת שקיבלו
התעסוקה, בתחום  שונים בתחומים והנושרים הבוגרים בהישגי הבדלים קיימים מידה באיזו ג.

מקצועיות בעבודות להשתלב הצליחו הנושרים האם החברתי; ובתחום בדיור הכלכלי, בתחום
שקנו. ההשכלה ואת הפוטנציאל את מימשו הבוגרים והאם התואר, את שסיימו ללא

והנושרים הבוגרים של ה0וציודמ1גרפ"ם המאפיינים 5.1
כי עולה הלימודים בזמן והנושרים הבוגרים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים בין השוואה מתוך
זאת עם .(15 לוח (ראה בארץ ובוותק בהורות המשפחתי, במצב ביניהם משמעותיים הבדלים אין
אתם מביאים שהם הלימודיים במשאבים לנושרים הבוגרים בין משמעותיים הבדלים קיימים
לעומת 5970  הנושרים לעומת באתיופיה בתיכון למדו הבוגרים בקרב יותר גבוה שיעור ללימודים.
או (מאתיופיה כלשהי בגרות תעודת בעלי הבוגרים מבין יותר גבוה ושיעור בהתאמה, £ל43

מאתיופיה בגרות תעודת בעלי מהבוגרים 597. כמוכן, הנושרים. בקרב 5870 לעומת >?ל87  מישראל)
.(15 (לוח מהנושרים 3970 לעומת

שקיבלו והסיוע והנושרים הבוגרים של הקשיים 5.2
ועל בלימודים קשיים על המדווחים בשיעור והנושרים הבוגרים בין ניכרים הבדלים אין ככלל,
בקרב במעט גבוה קשיים על המדווחים שיעור מהתחומים בחלק אחרים. בתחומים קשיים
(בקריאת הנושרים בקרב ובחלקם בעברית), ביבליוגרפיה ובקריאת השיעור (בסיכום הבוגרים,

.(16 לוח (ראה בלימודים) עומס של כללית ובתחושה באנגלית ביבליוגרפיה

הסיוע מקבלי שיעור ולעתים דומה,  והנושרים הבוגרים  הקבוצות שתי שקיבלו הסיוע היקף גם
ומלגה בלימודים סיוע קיבלו הנושרים מבין יותר גבוה שיעור כך, יותר. גבוה אף הנושרים בקרב
תחום הוא הקבוצות שתי בין הבדלים היו שבו היחיד התחום הבוגרים. לעומת לימודי ציוד לרכישת
הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור האחד, היבטים. בשני לביטוי באים זה בתחום ההבדלים הדיור.
מבין 670 כמוכן, בהתאמה. 657" לעומת 7970  הנושרים לעומת זה בתחום סיוע קבלת על דיווחו
מגורים. מקום מציאת היה הלימודים בתקופת ביותר בו שהתקשו התחום כי דיווחו הנושרים
.(16 לוח (ראה התקשה שבו כתחום זה תחום על דיווח הבוגרים מבין אחד לא אף זאת, לעומת

25



(באחוזים) הלימודים בזמן והנושרים הבוגרים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :15 לוח
נושרים בוגרים מאפיינים

90 61 מוחלסים במספרים סהייכ
100 100 באחוזים סהכ

מין

54 70 גברים
46 30 נשים

משפחתי מצב

82 . 80 רווק
11 18 נשוי

7 2 פרוד

הורות

16 16 ילדים יש
84 84 ילדים אין

באוץ ותק
89 98 משה" ב"מבצע עלו
11 2 שלמה" ב"מבצע עלו

תיכון ספר בבית לימודים
43 59 בלבד באתיופיה למדו
38 18 בלבד בישראל למדו
16 20 ובישראל באתיופיה למדו
3 3 כלל בתיכון למדו לא

39 59 באתיופיה מלאה בגרות תעודת

19 28 בישראל מלאה בגרות תעודת
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בהם שנתקלו לקשיים ביחס והנוטרים הבוגרים בין ניכרים הבדלים אין כי נראה לעיל, האמור מכל
הדיור. בתחום למעט הלימודים, במהלך השונים מהגורמים שקיבלו הסיוע ובהיקף

הלימודים תקופת במהלך ולנושרים לבוגרים שניתן הסיוע והיקף בלימודים קשיים :16 לוח
(באחוזים)

נושרים בוגרים קושי תחומי
בלימודים קשיים

25 32 שיעור סיכום
14 19 בעברית ביבליוגרפיה קריאת
28 24 באנגלית ביבליוגרפיה קריאת
40 33 בלימודים עומס תחושת

ביותר מתקשים שבו התחום
57 48 כלכליות בעיות
7 6 באנגלית ביבליוגרפיה קריאת
6  מגורים מקום מציאת
4 6 בלימודים עומס
3 15 חברתיים קשיים
23 25 אחרים* קשיים

סיוע קבלת
78 80 מחיה דמי
65 79 דיור
24 12  בלימודים סיוע
20 13 לימודי ציוד לרכישת מלגה

ועוד מסוימים מקצועות של לימוד משפחתיות, בעיות כגון ארורים", "קשיים *

בתחום הדיור, התעסוקה, בתחום  שונים בתחומים והמשרים הבוגרים הישגי 5.3
הכלכלי ובתחום החברתי

להישגים והגיעו השכלתם ואת כישוריהם את מימשו הבוגרים האם  היא המרכזיות השאלות אחת
ללא שונים בתחומים להשתלב הצליחו הנושרים האם  לחלופין או הנושרים, לעומת יותר טובים

פורמלית. גבוהה השכלה

בתחום הדיור, התעסוקה, בתחום  תחומים בכמה הבוגרים'והנושרים הישגי בין השוואה נערכה .

הכלכלי. ובתחום החברתי
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בתעסוקה השתלבות
הבוגרים השתלבו שבהם היד משלחי המועסקים, שיעור  בתעסוקה השתלבות של היבטים נבדקו

מהעבודה. רצון ושביעות והנושרים

קיימים בהתאמה. 60?£ לעומת $82<  הנושרים לעומת יותר גבוה הבוגרים בקרב העובדים שיעור
של (.£ל83) הגדול הרוב הנשים. בקרב התעסוקה בשיעורי גם הקבוצות שתי בין משמעותיים הבדלים

.(17 (לוח מהנושרות (4470) ממחצית פחות לעומת עובדות, הבוגרות

יד משלח 0וג
הבוגרים מרבית והנושרים. הבוגרים השתלבו שבהם היד משלחי בסוג ניכרים הבדלים גם קיימים
כמו מהנושרים. $38< לעומת וטכניים, חופשיים או ומדעיים אקדמיים יד במשלחי השתלבו (7070)

לעומת 2JO נושרים לעומת בלתימקצועיות בעבודות מועסקים הבוגרים מבין יותר נמוך שיעור כן,
.(17 (לוח בהתאמה 13??<

מהעבודה רצון שביעות
גבוה שיעור כללי, באופן מהעבודה. הרצון שביעות הוא בעבודה השתלבות של נוסף משמעותי היבט
ברוב אולם, בהתאמה. 6170 לעומת 1470  הנושרים לעומת מעבודתם רצון שבעי הבוגרים מבין יותר
למעט הקבוצות, שתי בין משמעותיים הבדלים אין מהעבודה רצון שביעות של הספציפיים ההיבטים
אלה מממדים רצון שבעי הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור לקידום. והסיכויים השכר רמת  בשניים

.(17 לוח (ראה הנושרים לעומת

לעומת (ברוטו) ש"ח 2,400  הנושרים של מזו יותר גבוהה הבוגרים של השכר רמת גם כי לציין יש
בהתאמה. ש"ח 1,889

עובדים שאינם והנושרים הבוגרים
בצבא משרתים עובדים שאינם הבוגרים הגברים מרבית עובדים. אינם הבוגרים מבין (1896) מעטים
(90 מבין 36) ניכר חלק זאת, לעומת בילדים. מטופלות הנשים מרבית בלימודים, השתלבו או
או בצבא  אחרות במסגרות השתלבותם בגלל עובדים, אינם כמחציתם עובדים. אינם מהנושרים
השתלבותם לאי אחרות סיבות על דיווחו מהם ניכר חלק אולם, בילדים. טיפול ובגלל בלימודים
(ראה בריאות בעיות או שלמדו במקצוע עבודה מציאת אי עבודה, במציאת הצלחה חוסר  בעבודה

ו4). 3 בפרקים פירוט

נוספים חיים בתחומי השתלבות
הדיור, בתחום  אחרים בתחומים והנושרים הבוגרים להשתלבות גם התייחס המחקר כאמור,
יותר מוצלחת הבוגרים השתלבות אלו בתחומים גם ככלל, הכלכלי. ובתחום החברתי בתחום
מהנושרים. 149& לעומת בבעלותם דירה מהבוגרים לשליש הדיור, בתחום הנושרים. מהשתלבות
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(באחוזים) ונושרים בוגרים בקרב בעבודה השתלבות של נבחרים היבטים :17 לוח
נושרים בוגרים נבחרים היבטים

תעסוקה שיעורי
60 82 הכול סך
73 81 גברים
44 83 נשים

יד משלח
4 18 ומדעיים אקדמיים
34 52 וטכניים חופשיים
2 4 מנהלים
13 12 פקידים
14  ושירותים מכירות עובדי
20 12 ובבנייה בתעשייה מקצועיים עובדים
13 2 בלתימקצועיים עובדים

סהעבודה* רצון שביעות
61 74 כללית רצון שביעות
44 61 לקידום סיכויים
38 67 טובה משכורת

מאוד" "מרוצה או "מרוצה" *

בין העולים אל הוותיקים הישראלים יחס בהערכת משמעותיים הבדלים אין החברתי, בתחום
עבודתם במקומות ותיקים ישראלים עם נפגשים הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור והנושרים, הבוגרים
ותיקים ישראלים עם נפגשים מהבוגרים (4496) ניכר חלק וכן מהנושרים, 597< לעומת 9270 

עם נפגשים אינם כי ציינו מהנושרים 1370 כמוכן, מהנושרים. 237. לעומת חברתיים במפגשים
זה בתחום מההבדלים חלק כי ברור הבוגרים. בקרב קיימת שאינה תופעה כלל, ותיקים ישראלים

והנושרים. הבוגרים בין בתעסוקה ההשתלבות בשיעורי מההבדלים נובעים

של (9570) המכריע הרוב בארץ. מקליטתם רצון שבעי הקבוצות בשתי העולים מרבית כי לציין יש
מהנושרים. 797. לעומת בארץ מקליטתם מאוד" "מרוצים או "מרוצים" הבוגרים

הנושרים של מזו גבוהה הבוגרים בקרב למשפחה לחודש הממוצעת ההכנסה רמת הכלכלי, בתחום
הנושרים. של מזו גבוהה הבוגרים של השכר רמת גם כאמור, לחודש. ש"ח 1,837 לעומת 2,835 

"לרוב" מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור כי לציין צריך בנוסף,
בהתאמה. 187. לעומת 437.  הנושרים לעומת היוםיומיים הצרכים
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מהבוגרים (4496) מחצית כמעט פרטית. מכונית על בעלות הוא כלכלית לרווחה המאפיינים אחד
פרטית. מכונית בעלי הם מהנושרים (1196) מעטים לעומת

ומסקנות סיכום .6
מלימודים נשרו או לימודיהם את שסיימו אתיופיה יוצאי עולים על ממצאים מוצגים זה בדוח

על יותר רחב ממחקר חלק הם אלה ממצאים האחרונות. השנים עשר במהלך עלתיכוניים
בחודשים נערך אשר המחקר, ובמכללות. באוניברסיטאות בלימודים מאתיופיה עולים השתלבות
את בדק המחקר ולנושרים. לבוגרים ביחס מרכזיות סוגיות בכמה התמקד ,1994 יוניאוקטובר
ניתן וכלכלה. דיור חברה,  אחרים ובתחומים בתעסוקה והנושרים הבוגרים של השתלבותם מידת
בתחום להישגים השכלתם את לתרגם הצליחו כמה עד  לבוגרים ביחס לבדיקה מיוחד דגש גם
הסיוע ועל לימודיהם בתקופת קשייהם על מידע התקבל מהנושרים אחרים. ובתחומים העבודה

בלימודים. ולהצליח להמשיך להם לעזור עשוי שהיה

מוצלחת. הייתה הבוגרים של השתלבותם שנבדקו, התחומים בכל ככלל, כ1 נראה  לבוגרים ביחס
וטכניים, חופשיים או אקדמיים יד במשלחי השתלבו הבוגרים כל כמעט  התעסוקתי בתחום ■

שיעורי גבוה. מהעבודה הרצון שבעי הבוגרים ושיעור מלאה, במשרה מועסקים מרביתם
אוניברסיטאות בוגרי בקרב יותר גבוהים הכלכלי ובתחום בתעסוקה בהשתלבות ההצלחה

המכללות. בוגרי לעומת

מטפלות והנשים לומדים או בצבא משרתים הגברים כל כמעט  עובדים שאינם הבוגרים מבין
לאבטלה. סימנים שאין כך בילדיהן,

יחס את רואים הגדול ורובם ותיקים, ישראלים עם חברתיים קשרים יש רבים לבוגרים ■

מהבוגרים, ניכר שחלק לציין גם יש כחיובי.  כללי באופן והן בעבודה הן  כלפיהם הישראלים
העדה. למען ציבורית בפעילות מעורבים האוניברסיטאות, בוגרי ובמיוחד

מאוד" "מרוצים אף ו5296 חיובי, באופן בארץ קליטתם תהליך את מעריכים הבוגרים רוב ■

זה. מתהליך

עולי כלל השתלבות מאשר בהרבה טובה הבוגרים של הכלכלית השתלבותם כללי באופן ■

העיקרית בעייתם את רואים רובם זאת עם ועיסוקם. השכלתם רמת את והולמת אתיופיה,
הכלכלי. בתחום כמתמקדת

להמשיך מעוניינים הבוגרים שמרבית כך על מצביע המחקר של הבולטים הממצאים אחד ■

מתכננים (7796) רבעים כשלושה שונים: ביטויים מקבל זה עניין נוספים. לימודים וללמוד
התמחות ללימודי זקוקים הם כי ציינו האוניברסיטאות בוגרי כל וכמעט ללמוד, להמשיך
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הבוגרים מבין %21vy לציין אף יש בעבודתם. ולהתקדם להצליח כדי שלמדו במקצוע נוספים
העיקרית. כבעייתם המשך בלימודי בהשתלבות הקושי את ציינו

 כי עולה המחקר מממצאי לנושר'ם, ב'ח0
לתואר מלימודים נשרו עולים 22) לתואר במסלול מלימודים נשרו מהנושרים שלישים כשני ■

סיימו וכ^20 מכינה מלימודי נשרו 1790 במכללות). לתואר מלימודים ו35 באוניברסיטאות,
לתואר. במסלול בלימודים המשיכו לא אך המכינה, לימודי את

(1590) יחסית נמוך אחוז הכלכלי. בתחום במיוחד התקשו (5790) הנושרים רוב לימודיהם, בעת ■

לימודיהם. להפסקת העיקרית כסיבה לימודיים קשיים על דיווחו

 בלימודים יותר להצליח להם עוזרים לדעתם שהיו סיוע סוגי של רחב מגוון ציינו הנושרים ■

כספי. וסיוע עברית לימודי תגבור עזר, שיעורי בעיקר

את ולהשלים "לחזור מתכננים הם כי דיווחו הנושרים של (£ל84) הגדול הרוב כי לציין יש ■

זה. רצון לממש כלשהו מעשי צעד נקטו יחסית מעטים אך הלימודים",

הבוגרים השתלבות ככלל, תעסוקה. של היבטים בכמה והנושרים הבוגרים בין הבדלים קיימים ■

עלתיכוניים: לימודים סיימו לא אשר העולים של מהשתלבותם יותר מוצלחת בתעסוקה
מה"בוגרות" 8390  הנשים בקרב במיוחד הבוגרים, בקרב יותר גבוה המועסקים שיעור

מה"נושרות". 4490 לעומת מועסקות
 וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות ובמיוחד  מקצועיות בעבודות העובדים אחוזי

.(£379. לעומת 70^ ה"בוגרים" בקרב בהרבה גבוהים
הבוגרים בין הרצון בשביעות הבדלים ניכרים במיוחד מעבודתם. יותר רצון שבעי ה"בוגרים"

בעבודה. הקידום ולסיכויי השכר לרמת ביחס הנושרים לבין
לעומת לחודש ברוטו ש"ח 2,400 הנושרים: של מזו יותר גבוהה הבוגרים של השכר רמת

הנושרים. בקרב ש"ח 1,900

הבוגרים: של יתרונם ניכר אחרים בתחומים גם ■

\490 לעומת זוגם בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים מהבוגרים שליש  הדיור בתחום
מהנושרים.

העולים אל הוותיקים הישראלים יחס בהערכת משמעותיים הבדלים אין  החברתי בתחום
ותיקים ישראלים עם נפגשים הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור אך והנושרים, הבוגרים בין

חברתיים. במפגשים או עבודתם במקומות
של מזו גבוהה הבוגרים בקרב למשפחה לחודש הממוצעת ההכנסה רמת  הכלכלי בתחום
הכנסותיהם כי דיווחו הבוגרים מבין יותר גבוה שיעור כי לציין יש כמוכן, הנושרים.
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בהתאמה. 1870 לעומת 4390  הנושרים לעומת היוםיומיים הצרכים "לרוב" מספיקות
הנושרים. של מזו גבוהה הבוגרים של השכר רמת גם כאמור,

מוצלחת. הייתה שנבדקו השונים בתחומים השתלבותם וכי פרי הניבה בבוגרים ההשקעה כי נראה
ללימודים. לחזור רצון הביעו והנושרים המשך בלימודי להשתלב רצון הביעו הבוגרים כי להדגיש יש

זה. רצון לממש  לנושרים והן לבוגרים הן  לסיוע המתאימות הדרכים את לשקול צורך יש
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Abstract

Oneof the goalsof absorption policies regarding Ethiopian immigrants is to provide opportunities
for young immigrants to pursue postsecondary education. This stems from an understanding of
the importance of higher education to the immigrants' future employment and social integration,
as well as an awarenessof the special assistance they require. Thus, special effort has been made
by the government and various voluntary organizations to help them achieve this goal.

This report presents data from a larger study conducted between June and October 1994 by the
JDCBrookdale Institute in cooperation with the Ministry of Absorption and JDCIsrael, which
evaluated these efforts. The study focused on three main population groups: immigrant students
in universities, colleges and teachers' seminaries during the 1993/94 academic year; graduates
of such institutions in the ten years up to and including 1992/93; and dropouts from such
institutions in the ten years up to and including 1993/94. A report focusing on the absorption of
Ethiopian immigrant students into colleges and universities during the 1993/94 academic year will
soon be published (Lifshitz and Noam, 1996).

Prior to this study, no systematic examination had been made of whether Ethiopian immigrant
graduates were employed andif so, in what occupations or professions, whether their occupations
suited their academic training, or whether they had succeeded in translating their education into
achievements in the job market and other areas of life. There was also no systematic information
on the difficulties that dropouts had encountered while at school, or on the main factors that had
caused them to leave school.

This report focuses on the ifndings regarding graduates of universities and students who
discontinued their studies during the ten years up to and including 1993/94. The Ministry of
Absorption estimates that, as of that year, approximately 80 immigrants had completed their
studies in a university, college or teachers' seminary (hereafter, colleges), and approximately 150
immigrants had discontinued their studies.1

In general, in all of the areas examined, the absorption of graduates has been successful:
. Almost all of the graduates have found employment in academic, professional or technical

occupations, most of them in fulltime positions; the percentage of graduates who are
satisfied with their work is high. Graduates of universities have been somewhat more
successful financially, and in ifnding employment, than have graduates of colleges.

. Of the graduates who were not working, almost all of the men were serving in the army
or studying, and the women were caring for children, such that no indications of
unemployment were found.

' The Student Authority listed 230 Ethiopian immigrants who had studied at some point in a post
secondary institution; however, it did not list the precise number of graduates or dropouts. Based on the
Ministryof Absorption's estimate that approximately 80 immigrants had graduated from a postsecondary
institution by 1993, we surmised that approximately 150 had dropped out.



. Many graduates have social ties with veteran Israelis, and most of them view the attitude
of Israelis toward them  both at work and in general  as being positive. It should be
noted that most of the graduates, particularly university graduates, are involved in
community activities on behalf of Ethiopian immigrants.

. Most of the graduates evaluate their absorption into Israel as having been a positive
process; in fact, 52^0 of them were "very satisfied" with this process.

. In general, Ethiopian immigrant graduates are somewhat better off financially than the
majority of Ethiopian immigrants, as is appropriate for their level of education and
employment. Nevertheless, most of them see their main problem as being economic.

. One of the study's most significant findings was that most of the graduates were
interested in continuing their education: About threequarters(77 9£) of them were
"planning" to continue their studies. Almost all of the university graduates stated that
they needed additional, specialized studies in their field to succeed and progress in their
work.Twentyone percent of the graduates cited difficulty in continuing their education
as being the main problem they currently face.

The study revealed the following regarding dropouts:
. Twothirds of the immigrants discontinued studies in degreegranting programs (22 in

universities and 35 in colleges),and 17'??< discontinued studies in an academic preparatory
program. About20 9£ had completed an academic preparatory program but had not
continued their studies in a degreegranting program.

. Most (57X) of the dropouts had a particularly hard time financially while they were
studying, and a significant proportion (A2J0) of them cited these problems as the main
reason for their having to leave school. A relatively low percentage (1570)of them cited
academic difficulties as their main reason for dropping out.

. The dropouts felt that assistance of various kinds  especially remedial lessons,
intensified instruction in Hebrew, and financial aid  would have helped them succeed
in and complete their studies.

. It should be noted that while the majority(84X) of dropouts reported "planning to
complete their studies", relatively few of them had taken any practical steps toward this
end.

There are differences between these two groups in a number of aspects of employment; /n
general, it may be said that the absorption into employment of graduates is more successful
than that of dropouts:
. The proportion of graduates who are employed is higher than that of dropouts, especially

among the women:83 X and44X, respectively.

. The percentages of those employed in skilled jobs  especially professional , academic and
technical positions  is much higher among graduates (709£> versus 37?£(.



. Graduates are more satisfied with their employment. Differences between graduates and
dropouts are particularly notable regarding satisfaction with salary levels and opportunities
for promotion.

. Graduates have higher salaries than do dropouts: a gross monthly average of NIS 2,400
and NIS 1,900, respectively.

In other areas, as well, graduates have a clear advantage:
. Regarding housing, onethird of the graduates live in an apartment that they or their

spouse owns, compared to only 149&of the dropouts.

. Graduates and dropouts do not differ significantly in their assessment of the attitude of
veteran Israelis toward them, however, a higher proportionof graduates have contact with
veteran Israelis, either through their work or socially.

. Financially, the average monthly income level per family is higher among graduates than
among dropouts. It should also be noted that a higher proportion of graduates reported
that their income is sufficient to meet most of their daily needs: 4370, compared to 189&
of the dropouts. As noted, the graduates' salaries are higher than those of the dropouts.

It seems that the investment in Ethiopian immigrant graduates has been worthwhile, and that their
absorption in various areas has indeed been successful. It should be emphasized that the
graduates expressed a desire to continue their studies, and the dropouts expressed a desire to
return to their studies. It is necessary to consider what types of assistance  to both graduates
and dropouts  will help them realize this desire.
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