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תקציר

לקבל עליהם בה זמן ובנקודת מעבר בצומת נמצאים הצבאי שירותם את המסיימים אתיופיה עולי
השתלבותם המשך על חשובה השפעה להיות עשויה אלו להחלטות דרכם. המשך על החלטות

והחברתית. התעסוקתית 1

נשים), ו12 גברים 88) מאתיופיה עולים מאה של במדגם מתמקד זה בדוח המתואר המחקר
(בתקופה כלשהי לימודים במסגרת השתלבו ולא ,1995 למאי 1994 אוגוסט בין מצה"ל שהשתחררו ,

מאה כלשהי). לימודים במסגרת השתלבו מהם (25) 1296 בסה"כ; עולים 205 מצה"ל השתחררו זו
מתמקד המחקר שחרורם. ממועד חודשים 9 עד בודדים שבועות של זמן בטווח רואיינו אלה עולים
כזו ברמה מקצועית הכשרה ו/או השכלה לרכוש הספיקו טרם שהם הנחה מתוך זו עולים בקבוצת
סיוע במתן מאמצים למקד יש ולכן וחברתית, תעסוקתית מבחינה היטב להשתלב להם שתאפשר

זו. לקבוצה

בתחומים שלהם והצרכים הקשיים את וכן ותכניותיהם, העולים עיסוקי את לזהות נועד המחקר
בפיתוח לסייע כדי זאת, כל ועוד. חברתית השתלבות השכלה, רכישת דיור, תעסוקה, כגון שונים,
חלק מהווה זה מחקר קליטתם. תהליך את לשפר עשויות אשר וייעוץ הכוונה התערבות, תכניות
הנוער עליית מוסדות בוגרי אתיופיה עולי גם נחקרו בו מעבר", בצמתי "אוכלוסיות בנושא ממחקר

.(1997 (בניטה המשך במסגרות השתלבו שלא

סוציודסוגרפ'ים מאפיינים
ויותר. 25 בגיל היתר, ;2419 בני הם מהעולים אחוזים ושבעה שבעים ■

נשואים. מהעולים אחוזים שישהעשר ■

ב1984/5; עלו (£ל47) מחצית כמעט משה"; "מבצע לפני עוד עלו 2O9& יחסית: ותיקים העולים ■

לאחריו. או (1991) שלמה" ב"מבצע עלו 470 ורק 19901986 השנים בין עלו 2970

במחצית מאוד: צנוע חברתיכלכלי רקע בעלות ממשפחות באים העולים של הגדול הרוב ■

(£739) מהמשפחות ובשלושהרבעים אמו, בשפת וכתוב קרוא יודע אינו הורה אף המשפחות
ויותר. אחים שבעה יש העולים למחצית עובד. אינו מההורים אחד אף

ובולים של ההשכלה רמת
במסלול למדו 3370 ועוד לבגרות, עיוני במסלול תיכוניים לימודים למדו מהעולים %11 רק ■

לבגרות. מקצועי

מהם $7 (£ל74), י"ב כיתה סיימו לכיתות חלוקה יש בהן במסגרות שלמדו העולים רוב ■

י'. כיתה סיימו 14^< י"א, כיתה סיימו



ל£69 ורק הבגרות, לבחינות כלל ניגשו לא 579S לבגרות, במסלולים שלמדו העולים מבין ■

מלאה. בגרות תעודת יש העולים מכלל

בצה"ל השירות
פחות שירתו £259 יחסית; קצרה תקופה במשך שירתו חלקם אך חילות, במגוון שירתו העולים ■

קצונה. בדרגת שירותם את סיימו מהם אחוזים שלושה משנתיים.

ושל מפקדיהם של (£409) מאוד" "טוב או ($46) "טוב" יחס על דיווחו העולים של הגדול הרוב ■

בהתאמה). ו£459, £489) עמם יחד ששירתו ותיקים ישראלים חיילים

(£49) כלל" מרוצים היו ש"לא או (£589) מרוצים" כלכך היו ש"לא דיווחו £629 מאידך, ■

הצבאי. שירותם בזמן ותיקים ישראלים חיילים עם להם שהיו מהקשרים

דיור. וקשיי כלכליות בעיות היו הצבאי שירותם בעת העולים התמודדו עמן העיקריות הבעיות ■

האפשרויות על כלשהו 61)ייעוץ 0$ מהעולים כשנישלישים קיבלו מצה"ל, שחרורם לקראת ■

שחרורם. לאחר בפניהם העומדות

בהכשרה בגרות, להשלמת (במסגרות ללמוד להמשיך (8396) העולים רוב תכננו שחרורם, בעת ■

בעיקר לפועל, יצאו לא אלו שתכניות ציינו רבים אך עלתיכוניים), בלימודים או מקצועית,
כלכליים. קשיים עקב

בתעסוקה העולים השתלבות
מצה"ל. השחרור מאז כלשהי בתקופה עבדו מהעולים אחוזים ושלושה תשעים ■

העבודה, בכוח המחקר עריכת בעת נמצאו (£1009) הנשים וכל (£939) הגברים כל כמעט ■

עבודה. חיפשו או בפועל עבדו כלומר,

חיפשו ו£129 עבדו מהגברים 8196 עבודה. חיפשו ו£159 מהעולים £799 עבדו הריאיון, בעת ■

האבטלה שיעורי עבודה. חיפשו  השאר וכל עבדו הנשים) 12 מתוך 8) מהנשים £679 עבודה;
.£339 על  הנשים ובקרב £139 על עומדים הגברים בקרב

ובנייה. תעשייה בחקלאות, מקצועיים כעובדים מועסקים (£489) העובדים העולים כמחצית ■

כעובדי בעיקר מועסקים העולים שאר מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקים (£299) כשליש
.(£39) וטכניים חופשיים ובמקצועות (£39) כמנהלים ,(£29) כפקידים ,(£159) ושירותים מכירות

רוב "מרוצים". ו£ל39 מאוד" "מרוצים $11 מעבודתם; כללי באופן שבעירצון העולים מחצית ■

מדווחים (3796) כשליש רק אולם כלפיהם, בעבודה הממונים מיחס (93X)שבעירצון העולים
בעבודה. להתקדם סיכוי להם שיש
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התעסוקה שירות באמצעות בעיקר פעיל, באופן עבודה מחפשים (36^ מהעולים כשליש ■

העבודה הצעות בעקבות למעסיקים ופנייה (£209.) פרטית עבודה לשכת באמצעות ,(£409)

.(20^ בעיתון המתפרסמות

מקומות והעדר (83^ נמוך שכר עם עבודות של היצע הם: עבודה במציאת הבולטים הקשיים ■

.(71^ העולה מגורי באזור פנויים עבודה

הדרכה כולל זה, בנושא לסיוע זקוקים שהם ציינו עבודה המחפשים מהעולים שנישלישים ■

למצוא סיכוייהם את ישפרו אשר נוספים ולימודים מקצועית הכשרה עבודה, לחפש כיצד
טובה. עבודה

מצהיל השחרור מאז לימודים
במסגרות מצה"ל השחרור מאז כלשהי בתקופה למדו שהם ציינו מהעולים אחוזים שניםעשר ■

פסיכומטרי. למבחן והכנה בגרות השלמת לקראת לימודים כגון

עלתיכוניים במוסדות למכינות רובם  ללימודים נרשמו מהעולים כחמישית הריאיון, בעת ■

ללימודים שנרשמו העולים שיעור (70ר\). מקצועית להכשרה שונים לקורסים ואחרים ,(83^
בהתאמה. £189. לעומת %42 על ועומד הגברים בקרב מאשר יותר גבוה הנשים בקרב

לא ו>^9 תשובה קיבלו 43טרם X התקבלו, ללימודים שנרשמו מהעולים ($48.) כמחצית ■

התקבלו.

נמוך ציון קבלת כוללים ללימודים לחזור בניסיונם נתקלים העולים בהם העיקריים הקשיים ■

ציינו רבים העולים; כל כמעט עלידי שצוין ללמוד רצו בהם המוסדות של הכניסה במבחני
הכרוכות הכספיות בהוצאות לעמוד אייכולתם את ציינו ורבים האנגלית, בשפה קשיים

בלימודים.

נבחרים היבסים בישראל: קליטה
מאוד" "מרוצים 2396 בישראל: מקליטתם גבוהה שביעותרצון על העולים מדווחים הכל בסך ■

"מרוצים". ו^64

אינם כלל מהם 2696 אחרים: עולים עם אפילו וזאת יחסית, מצומצמים חברה חיי יש לעולים ■

ותיקים ישראלים עם נפגשים אינם כלל ו^59 חברתיות, במסגרות אחרים עולים עם נפגשים
אלה. במסגרות

£269 כלפיהם; הוותיקים הישראלים מיחס גבוהה שביעותרצון מביעים העולים זאת, עם יחד ■

יפה". כ"יחס אותו הגדירו ו^69 מאוד" כ"יפה זה יחס הגדירו



אחרים נפוצים קשיים העיקרית. כבעייתם הדיור בעיית את ציינו העולים מבין אחוזים ארבעים ■

בלימודים השתלבות ציינו £59 רק .($17.) כלכליים וקשיים {2370) עבודה במציאת הקושי הם
בעיה. כל להם שאין ציינו העולים מקרב ו.£89 העיקרית, כבעייתם

ממחציתם למעלה זה. בתחום ניכרים קשיים על מצביעה הכלכלי מצבם את העולים הערכת ■

הבסיסיים, צורכיהם על ההוצאות לכיסוי מספיקות אינן כלל שהכנסותיהם דיווחו (£539)

עם יחד קבוע. באופן כלכלית מבחינה להוריהם עוזרים העולים ממחצית שיותר בזמן בו וזאת
בעתיד. ישתפר הכלכלי שמצבם מצפים (£839) המכריע הרוב זאת,

להמשיך מוטיבציה ניכרת (£839) העולים של הגדול הרוב בקרב כי כך על מצביעים המחקר ממצאי
פנו 21)אף £9) מהם כחמישית ואכן, ואקדמיים. עלתיכוניים לימודים במסגרות בעיקר ללמוד,
רוב זאת, עם יחד ללימודים. התקבלו אף (£109) ומיעוטם ללימודים, ונרשמו זו שאיפה למימוש
לעמוד יכולת אי עקב בעיקר וזאת ללמוד רצונם במימוש קשיים על מדווחים (£859) העולים
הלימוד. הוצאות לכיסוי כלכליים משאבים העדר עקב וכן השונים למוסדות הקבלה בדרישות

העולים רוב לפיה דומה, תמונה מצטיירת (205) זה במחקר שנכללו העולים אוכלוסיית כלל בקרב
בהרשמה או בפועל בלימודים אם זו, שאיפה מימשו אף מהם וחמישית ללמוד, להמשיך מעוניינים
להעניק הצורך את מעורר מימושה לבין ללמוד המוטיבציה בין הפער אולם, ללימודים. ובקבלה

זה. בנושא בפניהם העומדות לאפשרויות באשר והכוונה ייעוץ אלה לעולים

מועסקים, אכן העבודה בכוח המצויים העולים רוב לפיה תמונה מצטיירת התעסוקה בתחום
משלחיהיד ותמונת התעסוקתית דרכם בראשית כיום מצויים העולים כמובן, משלחייד. ובמגוון
הכשרה והכוונה, ייעוץ במתן הצורך התעורר זה בתחום גם זאת. משקפת אכן משולבים הם בהם

עבודה. המחפשים העולים בקרב בעיקר לימודים והמשך מקצועית

נושא ואכן, דיור. פתרונות במציאת עליהם מקשים העולים מדווחים עליהם הכלכליים הקשיים
הם שמחד, משום בעיקר העולים, בקרב ביותר הגבוהה הבולטות בעלת הבעיה את מהווה הדיור
הנחוצים הכלכליים המשאבים בידיהם אין ומאידך, הוריהם, בבית ולהתגורר להמשיך מתקשים
ובהם זו, עולים לקבוצת בסיוע מאמצים המשקיעים רבים גורמים ישנם חלופי. פתרון למציאת
מכינות לרשותם המעמידות האוניברסיטאות השחרור, לקראת והדרכה בהכוונה העוסק צה"ל,
למידת הדעת את לתת יש אולם, ועוד. השונים הממשלה משרדי כלכלי, וסיוע אקדמיות קדם
בפני העומדות האפשרויות מהן השאלה נשאלת לעולים. זו ענפה סיוע מערכת של הנגישות
חייל, של מסטטוס עובר העולה בה זו מעבר בצומת דווקא העולים, לצורכי מענים לספק המערכת
החיים בתחומי להשתלב עליו בו אזרח, של לסטטוס צה"ל, של לחסותו רבה במידה זוכה הוא בו

עצמו. בכוחות השונים
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ולנציגיו: הקליטה למשרד ובביצועו: במימונו וסייעו המחקר את שיזמו לגורמים להודות ברצוננו
ולנציגיו: לג'וינטישראל באגף; חוקרת  גינדין לרחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל  אדלר שמואל
קידום תחום ראש  (פיצ'י) בןמאיר יורם ויזמות, תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש  אפעל יהודה
שילוב תחום ראש  ערן ויחיאל ולהערכה, לתכנון האגף מנהלת  גולדברג אלן אתיופיה, יהודי

וחברה. בריאות חינוך, עולים,

במכון העלייה קליטת על המחקר תכנית מנהלת  נועם לגילה מיוחדת תודה חבות אנו כמוכן,
זה. דוח ולכתיבת לביצועו המחקר, לגיבוש רבות תרמה אשר ברוקדייל,

זנגי לדגנית ובמיוחד ובהערות, בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו תודה
לבלהה הנתונים, בעיבוד רבות סייעה אשר וולפסון למיכל השדה, עבודת את ריכזה אשר פוקס

זה. דוח שהדפיסו גבריאלי, ואתי שיזגל ולאילנה שערכה אלון
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מבוא .1

שונים במחקריםהעוסקיםבהיבטים מתועדים בישראל אתיופיה עולי הקשייםהכרוכיםבהשתלבות
בצה"ל קליטה ,(1996 ליפשיץ ;1994 ונועם ליפשיץ ;1994 (הורוביץ בלימודים קליטה קליטתם: של

ועוד. ,(1994 ולוי נועם (בניטה, בתעסוקה קליטה (1995 שבתאי ;1994 (בורקוב

המשך. בלימודי השתלבו שלא צה"ל, משוחררי אתיופיה, עולי בקרב שנערך במחקר מתמקד זה דוח
חשיבות בעלת להיות עשויה ההמשך במסלול מתאימה ובחירה מעבר, בצומת נמצאים אלה עולים

בישראל. ולעתידם והתעסוקתית החברתית להשתלבותם מכרעת

במטען מאתיופיה מאופיינתהעלייה העולים, אוכלוסיות כלל בקרב הנפוצים הקליטה לקשיי בנוסף
בוודאי ייחודיות, תשומות למגוון זקוקה זו שאוכלוסייה ייתכן זה רקע על דל. והשכלתי תעסוקתי
המחקר במסגרת בה. הטמון הפוטנציאל את למצות כדי מצה"ל, השחרור בעת כגון מעבר" ב"צומת
העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך מעבר" בצמתי "אוכלוסיות על
.1995 למאי 1994 אוגוסט בין הצבאי שירותם את שסיימו אתיופיה עולי אחר מעקב וג'וינטישראל,
משוחררי מאתיופיה עולים 100 פניםאלפנים עומק בראיונות ורואיינו אותרו זה מחקר במהלך
תשעה עד של זמן בפרק רואיינו העולים כלשהי.1 לימודים במסגרת השתלבו לא אשר צה"ל

מצה"ל. שחרורם לאחר חודשים

לב לתשומת שזקוקה שייתכן כאוכלוסייה לפחות או בסיכון", כ"אוכלוסייה זו אוכלוסייה הגדרת
הצבאי משירותם מזמן לא שהשתחררו אתיופיה שעולי ההנחה על מתבססת מיוחדות, ולתשומות
תעסוקתית השתלבות שתאפשר כזו ברמה מקצועית הכשרה או השכלה לרכוש הספיקו טרם
ללמוד המשיכו שלא המשוחררים מבין למיעוט רק מהנתונים, שהתברר כפי ואכן, נאותה. וחברתית

לצה"ל. גיוסם לפני מקצועית להכשרה בקורס למדו £49 ורק מלאה, בגרות תעודת יש

שירותם את שסיימו אתיופיה עולי את ולאפיין לאתר (1) היו: זה מחקר של העיקריות מטרותיו
בתחומים זו אוכלוסייה של והצרכים הקשיים את לזהות ו(2) המשך; בלימודי השתלבו ולא הצבאי
לסייע כדי זאת, כל ועוד. חברתית השתלבות בלימודים, השתלבות תעסוקה, דיור, בהם: שונים,

אלה. עולים קליטת שתשפרנה וייעוץ הכוונה התערבות, תכניות בפיתוח

ה"עולים". להלן 1
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המחקר מערן .2

המחלןר אוכלוסיית 2.1
משולבים שאינם צה"ל משוחררי אתיופיה עולי  היינו המחקר, אוכלוסיית את לזהות מנת על
שהשתחררו מאתיופיה העולים כל על בסיסי מידע לקבל חיוני היה כלשהי, לימודים במסגרת

למחקר. הרלוונטי הזמן בפרק מצה"ל

יולי בין מצה"ל שהשתחררו אתיופיה יוצאי וחיילות חיילים כ300 כללה מצה"ל שהתקבלה רשימה
כלומר, למחקר, רלוונטי היה שחרורם מועד אשר חיילים 205 נמצאו זו ברשימה .1995 ליולי 1994

כולל זו, קבוצה על בסיסיים נתונים נאספו טלפונית סריקה במהלך .1995 למאי 1994 אוגוסט בין
עולה הטלפונית מהסריקה לאו. אם לומד העולה והאם להתקשרות כתובת מדויק, שחרור מועד
ועוד. מקצועיים קורסים מכינות, כגון כלשהי לימודים במסגרת למדו עולים) 25) מהעולים >?ל12 כי
הרלוונטי הזמן בפרק שהשתחררו נשים) ו14 גברים 166) עולים 180 כללה המחקר אוכלוסיית

כלשהי. לימודים במסגרת השתלבו ושלא השחרור) ממועד חודשים 90) למחקר

הדגימה תהליך 2.2
ואזור השחרור מועד פי על מייצגת בדגימה נדגמו עולים, 180 כאמור שכללה המחקר, מאוכלוסיית
שיהיה הטלפונית, הסריקה בשלב נתקלנו בהם האיתור קשיי לאור צפוי, היה גברים. 88 המגורים,
היה מאשר יותר רבים מקרים יכלול הראשוני שהמדגם הוחלט ולכן המדגם, באיתור רב קושי
הנשים של המצומצם מספרן עולים). 100 שירואיינו נקבע המחקר תקציב (בהצעת לראיין בכוונתנו
12) לאתר שהצלחנו הנשים כל את ולראיין לנסות להחלטה הוביל (14) המחקר באוכלוסיית

במספר).

סיבות: ממספר נבע הריאיון מועד ותיאום המרואיינים באיתור הקושי
היה לא שחרור תאריכי לגבי והן העולים כתובות לגבי הן מצה"ל לידינו שהועבר המידע (1)

העולים. ניידות בשל בעיקר מעודכן,
העולים. עם ראשוני קשר ביצירת קושי נוצר ולכן טלפון, מספר צורף לא מהכתובות לחלק (2)

הקשר ביצירת לסייע יכלו לא ואלו העולה, משפחת קרובי עם רק ראשוני קשר נוצר לעתים (3)

הימצאו. מקום על ידיעה מחוסר כלל בדרך העולה, עם
רב קושי שהיה כך בארץ, מרוחקים ובאזורים מרובות שעות עבדו שאותרו מהעולים חלק (4)

מוכנים והיו רבה גמישות גילו עמנו שעבדו שהמראיינים אף על וזאת, לריאיון, המועד בקביעת
היום. שעות בכל כמעט לעבוד

.1 מלוח שעולה כפי ייצוגיותו, נפגמה לא המדגם באיתור הקושי אף על
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(באחוזים) הדגימה מאפייני לפי והמדגם העולים אוכלוסיית :1 לוח
(N=100) מדגם (N=180) אוכלוסייה המאפיין

מין
100 100 0הכ
88 92 גברים
12 8 נשים

סצהל השחרור מאז 7סן פרק
100 100 0הכ
23 28 מהשחרור חודשים שלושה עד
31 29 מהשחרור חודשים לשישה שלושה בין
46 43 מהשחרור חודשים לתשעה שישה בין

סגורים אזור
100 100 סהכ
22 24 צפון
21 16 וחדרה נתניה
4 4 ירושלים
26 26 מרכז
27 29 דרום
2 1 ידוע לא

המחקר שיסת 2.3
סוציו מאפיינים נושאים: במגוון מידע נאסף ובאמצעותם פניםאלפנים, נערכו הראיונות
היבטים על מידע וכן לעתיד תכניות בארץ, לימודים בעבודה, השתלבות בצה"ל, השירות דמוגרפיים,
בעיות ותיקים, ישראלים ומיחס הקליטה מתהליך שביעותרצון כגון בישראל, הקליטה של נוספים

ועוד. כלכלי מצב דיור, מצב ייחודיות,

זה שאלון באמצעות הריאיון משך פתוחות. משאלות ומיעוטו סגורות משאלות ברובו בנוי השאלון
כשעה. 

העולים של סוציודמוגרפיים מאפיינים .3

מין 3.1
הגברים רוב המחקר. מאוכלוסיית כ^88 המהווים גברים, הם העולים של המכריע הרוב כצפוי,
לא רובן אשר לנשים, בניגוד וזאת סלקטיבית, קבוצה מהווים הם אין ולכן לצבא התגייסו העולים
קבוצה ומהוות הנשים של המכריע מהרוב במאפייניהן שונות שהתגייסו שהנשים ייתכן התגייסו.

סלקטיבית.
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משפחתי ומצב גיל 3.2
(£779) העולים מרבית כי עולה העולים, של הסוציודמוגרפיים מאפייניהם על מידע המרכז ,2 מלוח
תשעה נשואים.  (£169) והשאר (£849) רווקים העולים מבין הגדול הרוב .2419 גילאי הם שרואיינו

לילדים. הורים הם הנשואים מבין אחוזים

בארץ וותק לארץ העלייה בעת גיל 3.3
,1714 בגיל הגיעו אחוזים ארבעהעשר .133 בגיל לארץ הגיעו העולים (£579) ממחצית למעלה
כמחציתם משה; מבצע לפני עוד ארצה עלו מהעולים אחוזים עשרים ומעלה. 18 בגיל (£299,) וכשליש
שלמה במבצע עלו %4d ורק ל1990 1986 השנים בין עלו £299 ;(1984/5) משה במבצע עלו (4796)

לאחריו. או (1991)

העולים משפחות 3.4
עלו מהם אחוזים תשעה הוריהם. עם עלו האחרים ואילו לבד ארצה עלו מהעולים (£329) כשליש
רקע בעלות ממשפחות באים מהעולים ניכר חלק אחד. הורה עם רק עלו ו3£9 ואחיות אחים ללא
בנים רובם אמו. בשפת וכתוב קרוא שיודע הורה אף אין (£519) לכמחציתם צנוע; וכלכלי השכלתי
אחים שישה או חמישה יש (£379) ולכשליש יותר, או אחים שבעה יש למחציתם גדולות: למשפחות
רק ואילו כלשהו מפרנס אין הרווקים העולים של המוצא משפחות (£739) במרבית ואחיות.
בחירת על מכרעת השפעה כמובן, להיות, עשויה זו לעובדה מפרנסים. ההורים שני (£119) במיעוטן
בעבודה להשתלב להעדיף עשויים והם הצבאי, שירותם סיום לאחר העולים של ההמשך מסלול

בפרנסתם. להורים לעזור במטרה כלשהי

דיור 3.5
ההורים בבעלות דירה ,(£449) ציבורית בשכירות דירה הם: העולים רוב בקרב הנפוצים הדיור סוגי
עם לפחות מתגוררים העולים (£589) ממחצית למעלה (כ£209). קרוואנים באתרי ומגורים (£269)
בתנאי מתגוררים מהעולים כ£209 רק כאשר בעייתית, נראית אינה הדיור צפיפות מהוריהם. אחד

לחדר. ויותר נפשות שתי של צפיפות

בעברית שליסה 3.6
ספר לקרוא ,(8896) בעברית לשוחח חופשי" כמעט או חופשי "באופן יכולים העולים של הגדול הרוב
2.(£939) בעברית המשודרת טלוויזיה תכנית ולהבין (£819) בעברית מכתב לכתוב ,(£899) בעברית
של המכריע שהרוב העובדה רקע על מפתיעים אינם העברית השפה ידיעת רמת על אלה נתונים

בארץ. ומעלה שנים 5 של ותק בעלי הם העולים

עצמי. דיווח על מבוססים העברית בשפה העולים שליטת בנושא הנתונים 2
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(באחוזים) העולים של נבחרים סוציודמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
אחוזים המאפיין

גיל
34 2219
43 2423
23 +25

משפחתי מצב
84 רווק
14 בן/בתזוג עם וגר נשוי
2 בן/בתזוג עם גר ולא נשוי

על"ה שנת
20 19831977
34 1984
13 1985
15 19891986
14 1990
4 19921991

המוצא במשפחת אחים מ0פר
13 42
37 65
42 97

/ י 8 +10

הורים תעסוקת
13 עובד האב רק
3 עובדת האם רק
11 עובדים ההורים שני
73 עובדים אינם ההורים שני

דיור סוג
1 הוסטל
20 קרוואנים אתר
44 ציבורית שכירות
5 המרואיין בבעלות דירה
26 הורים בבעלות דירה
2 משפחה קרוב של דירה
2 אחר

לחדר) נפשות (מס' דיור* צפיפות
36 (כולל) לחדר אחת נפש עד
44 נפשות לשתי אחת נפש בין
16 נפשות לשלוש נפשות שתי בין
4 נפשות משלוש יותר

נפשות 1.04 של ממוצע על 1992 בשנת הדיור צפיפות עמדה בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב *
.(1993 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה לחדר
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בארץ ולימודים באתיופיה לימודים .4

למדו (49^ כמחציתם רק מאוד, צעיר בגיל ארצה הגיעו העולים ממחצית שלמעלה היות כצפוי,
למדו באתיופיה, שלמדו העולים מבין אחוזים אחדעשר ארצה. עלייתם לפני באתיופיה בביתספר
כל אחד, למקרה פרט באתיופיה. מלאה בגרות תעודת קיבלו מהעולים ר670 ומעלה, כיתות 8

פנימייה. בתנאי למדו בארץ תיכון ובביתספר הביניים בחטיבת שלמדו העולים

מהם אחוזים וארבעה שבעים לכיתות. חלוקה קיימת בהם בבתיספר למדו (8596) העולים רוב
יותר. אף נמוכה כיתה סיימו ו$3 כיתות, י' סיימו 149& כיתות, י"א סיימו £79 כיתות, י"ב סיימו
חלוקה אין בהם לימוד במסגרות למדו מהעולים כ£159 כיתות. י"ג סיימו אלה מעולים אחוזים שני

ישיבה. במסגרות לימודים כגון לכיתות

עיוני במסלול כ1196 בהם לבגרות, לימודים במסלול למדו (5170) העולים כמחצית כי עולה 3 מלוח
חלקית. לבגרות מקצועי במסלול וכ770 מלאה לבגרות מקצועי במסלול 33960 מלאה, לבגרות
מהשיעור בהרבה גבוה זה, במחקר שנמצא כפי לבגרות, לימודים במסלול שלמדו העולים שיעור
ואשר הנוער", "עליית מוסדות ב25 י"ב כיתות בקרב תשנ"ד בשנת שנערך במחקר שנמצא המקביל
43960 אלה. קבוצות שתי בין בוותק מהפער נובע זה שפער ייתכן .(1994 (גינדין בלבד £299 על עמד
לפניו, מעט או (1991) שלמה במבצע ארצה עלו הנוער" "עליית במוסדות במחקר שנכללו מהנערים
ותיקים הם במחקר צה"ל משוחררי רוב במחקרנו. האוכלוסייה בקרב בלבד ל6ל4 בהשוואה
המשך, במסגרות השתלבו שלא הנוער" "עליית מוסדות בוגרי בקרב שנערך נוסף במחקר בהרבה.
מלאה לבגרות למדו 1296 48,בהם £9 על עומד לבגרות במסלול הלימודים מסיימי שיעור כי נמצא

.(1996 (בניטה חלקית לבגרות למדו ו3696

(באחוזים) העולים של הלימוד מסלולי :3 לוח
אחוזים לימוד מסלול

100 0הכ
11 מלאה לבגרות עיוני מסלול
5 בגרות ללא עיוני מסלול

33 מלאה לבגרות מקצועי מסלול
7 חלקית לבגרות מקצועי מסלול
44 בגרות ללא מקצועי מסלול

(12 מתוך 4) מהנשים כשליש הגברים: משיעור גבוה לבגרות עיוני במסלול שלמדו הנשים שיעור
לא לבגרות השונים במסלולים שלמדו מהעולים אחוזים ושבעה חמישים מהגברים. 796 רק לעומת
לשנישלישים לכולן. ניגשו 70ד ואילו הבגרות מבחינות לחלק ניגשו 3670 הבגרות; לבחינות כלל נגשו
מלאה. בגרות תעודת בעלי הם העולים מכלל 696 כלומר, מלאה, בגרות תעודת יש מהניגשים (6796)
18 בני בקרב המקביל מהשיעור בהרבה נמוך (670) העולים בקרב הבגרות תעודת בעלי שיעור

.(Herskovic 1995) ל^38 19923 בשנת שהגיע הוותיקה היהודית באוכלוסייה
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מכונאותרכב שלושה: בולטים לבגרות מקצועי במסלול למדו אשר העולים שלמדו המקצועות מבין
לקראת שלא המקצועי במסלול העולים שלמדו המקצועות .(12^ ומכניקה (£339,) חשמל ,(30^
למדו מהעולים אחוזים ארבעה ועוד. טבחות חשמל, מכניקה, מכונאות, כוללים: בגרות תעודת
שנלמדו המקצועות לצה"ל. גיוסם לפני תיכוניים) לימודים במסגרת (לא מקצועית להכשרה בקורס

והדרכה. אבטחה טיוח, גבס, קירות התקנת הם:

בצהי'ל השירות .5

בשירות, תפקידם השירות, לקראת הכנה כגון הצבאי, השירות של שונים היבטים על נשאלו העולים
ועוד. מהשירות שביעותרצון

בצהיל לשירות ההכנה 5.1
גיוסם לפני עוד שונים מגורמים הצבאי השירות על הסבר שקיבלו דיווחו העולים ממחצית למעלה
מקרובי הסברים קיבלו (£669,) כשנישלישים מחברים, הסברים קיבלו (79^ מרביתם לצה"ל.
בית במסגרת בפניהם שהרצו צה"ל מטעם מנציגים מידע קיבלו (5396) ממחצית למעלה משפחה,

למדו.3 בו ביתהספר מסגל מידע קבלת על דיווחו (£469.) וכמחצית הפנימייה, או הספר

מחליף זה קורס ציון". "מגן בקורס אתיופיה מעולי חלק משתתפים הצבאי, לשירות מההכנה כחלק
צה"ל בחילות החיילים מסיירים הקורס במהלך לצבא. המתגייסים אלה לעולים הטירונות את
וארבעה שבעים ועוד. פעולתה ודרך הצבאית המערכת על לומדים מקרוב, להכירם עלמנת השונים
מצביעים הנתונים ציון". "מגן בקורס השתתפו הנשים 12 מבין אחת ובת הגברים מהעולים אחוזים
ניכר חלק בארץ; העולים של מהוותק נגזר אינו זה בקורס העולים השתתפות לגבי שהנוהג כך על

בארץ. ויותר שנים שש של ותק בעלי הגיוס בעת היו הקורס ממשתתפי (609?<)

בצהייל השירות כלפי עמדות 5.2
שהם ($37,) מאוד" "רצו או (52^ "רצו" משפחתם שבני ציינו העולים מבין (£899,) הגדול הרוב
לצה"ל. שיתגייסו רצו" לא "מאוד משפחתם שבני ציינו בלבד אחוזים חמישה לצה"ל. יתגייסו
של משפחתה רק לצה"ל. הגיוס בנושא משפחותיהן לתמיכת זכו הן גם כי עולה הנשים מדיווחי

תתגייס. שהבת רצתה" לא "מאוד אחת עולה

הגיוס לפני שלמדו במקצוע לשרת רצו שליש קרבי, בחייל לשרת רצו מהעולים כשליש גיוסם, בטרם
בפועל, כ"ג'ובניקים". לשרת מעוניינים היו זהה ושיעור כקצינים לשרת רצונם את הביעו 17^1 לצה"ל,
בקשתם אכן כי דיווחו מסוימים בתפקידים לשרת המיון מקצין ביקשו אשר העולים מבין £439

נענתה.

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 3
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הצבאי השירות על פרטים 5.3
(>?ל18) רגלים חיל ,(£199.) האויר חיל חילות: בשלושה ובעיקר צה"ל חילות בכל כמעט שירתו העולים

.($17) חימוש וחיל

שירתו מהעולים רבע ותיקים. ישראלים שמשרתים כפי שנים שלוש במשך שירתו לא העולים רוב
מהם ויותר, שנים שלוש משך שירתו ו>£ל38 לשלוש שנתיים בין שירתו (3796) כשליש משנתיים, פחות
הצבאי. השירות במהלך בשכר עבדו .Q%5) מהעולים רבע הקבע.4 בצבא משרתים שעדיין שישה

שיצאו ציינו (329?<) שליש רק סגור, בבסיס שירתו מהעולים ($62<) שכשנישלישים העובדה למרות
בשבוע. פעם ועד יום מדי הביתה שיצאו ציינו העולים ($49<) כמחצית בשבועיים". פעם "בערך הביתה
לעתים הביתה לצאת להם ואיפשרו העולים, החיילים בצורכי מיוחדת התחשבות שהיתה ייתכן

ביחידותיהם. מהמקובל יותר תכופות

כי ציינו ($36<) משליש למעלה ביחידה. איתם שירתו מאתיופיה עולים חיילים כמה נשאלו העולים
חיילים ארבעה עד אחד חייל עם שירתו ($50<) מחצית מאתיופיה. נוספים עולים שירתו לא ביחידתם

ויותר. עולים חמישה עם שירתו ו^14 מאתיופיה, עולים

(באחוזים) העולים של הצבאי השירות של נבחרים מאפיינים :4 לוח
אחוזים נבחרים מאפיינים

53 הגיוס לפני הצבאי השירות על צהל מנציגי ה0בר קיבלו /

75 ציון "סגן בקורס השתתפו
43 בצהל לשרת רצו בו בתפקיד הוצבו

השירות משן
25 משנתיים פחות
37 לשלוש שנתיים בין
38 ויותר שנים שלוש

אחרים אתיופיה עולי עם שירות
36 אחרים עולים עם שירתו לא
44 עולים 31 עם שירתו
20 עולים 204 עם שירתו
86 המפקדים* מיחס שב'עותרצון
93 הוותיקים* הישראלים החיילים סירוס שב'עותרצון
38 ותיקים* ישראלים חיילים עם החברתיים מהקשרים שביעותרצון

הצבאי בשירות העולים נתקלו בהן העיקריות הבעיות
60 כלכליות בעיות
20 דיור

"מרוצה" או מאוד" "מרוצה ענו *

כל כלומר, ותיקים, ישראלים חיילים שחרור של לזו דומה עולים חיילים שחרור בנושא צה"ל מדיניות 4
מסיבות כן אם אלא (בנים), שנים שלוש או (בנות) שנתיים אחרי הצבאי שירותם את מסיימים החיילים
שירות תנאי בעיות רפואיות, בעיות להיות יכולות לשחרור הסיבות יותר. מוקדם לשחררם הוחלט שונות
שחרור, לתעודת זכאי הוא לשירות, המוקצב המקסימלי הזמן פרק לפני שוחרר חייל אם גם אולם, וכר,

ששירת. החודשים מספר את וכן שירותו את שסיים מדווח בה
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וכשליש סמל בדרגת (£369) כשליש רב"ט, בדרגת הצבאי שירותם את סיימו (2796) מהעולים כשליש
וטר"ש טוראי בדרגות או סגן בדרגת הצבאי שירותם את סיימו (396) בודדים סמ"ר. בדרגת (2970)

.(570) j

בצה"ל השירות של החברתיים ההיב0ים 5.4
הרוב .(4096) מאוד" "טוב או (4696) "טוב" היה כלפיהם המפקדים שיחס ציינו (8670) העולים רוב
מאוד" "טוב או (4896) "טוב" היה אליהם היחידה חיילי שיחס ציינו (£939.) העולים של המכריע
"נעלבו או (7496) כלל" נעלבו "לא הצבאי השירות שבמהלך ציינו (8996) העולים מרבית .(4596)

עולים. היותם רקע על ביחידתם מחיילים או ממפקדם (1596) רחוקות" לעתים

ביחידתם. אחרים חיילים שקיבלו ליחס שווה יחס שקיבלו הרגישו אם לציין התבקשו העולים
כלל" "בדרך כי ציינו (3170) וכשליש שווה, יחס קיבלו "תמיד" כי ציינו (5470) ממחציתם למעלה
"תמיד" כי ציינו 296 רק ואילו שווה לא יחס קיבלו "לפעמים" כי ציינו 1396 עוד שווה. יחס קיבלו

שווה. לא יחס קיבלו

החברתית; ההשתלבות לנושא המתייחסים השונים הדיווחים בין פער מתגלה העולים מתשובות
מאוד" "טוב או (4896) "טוב" היה אליהם הוותיקים הישראלים החיילים שיחס ציינו ש9396 בזמן בו
להם שהיו החברתיים מהקשרים מרוצים" כלכך היו "שלא דיווחו (5896) ממחציתם למעלה ,(4596)

מהעובדה נובע זה שפער ייתכן אלה. מקשרים כלל מרוצים היו שלא ציינו 496 ועוד אלה, חיילים עם
ידידות יחסי נרקמו לא האישית ברמה אך ליחידה, חבריהם מצד טוב ליחס זכו אכן הם שכחיילים

הוותיקים. הישראלים לבין בינם קרובים

בצה"ל השירות במהלך העולים נתקלו בהן ביותר הקשות הבעיות 5.5
הכלכלי. בתחום בעיקר התמקדו הצבאי השירות במהלך העולים נתקלו בהן ביותר הקשות הבעיות
במהלך נתקלו בה ביותר הקשה כבעיה הכלכלית הבעיה את ציינו מהעולים אחוזים שישים
ומהמשפחה מהבית הריחוק את ציינו נוספים 996 הדיור, בעיית את ציינו (3296) כשליש השירות,

מעניין.5 היה לא הצבאי בשירות תפקידם כי ציינו ו696

בצהל מהשירות העולים שביעותרצון 5.6
שהיו ציינו העולים של (8996) המכריע הרוב בצה"ל: מהשירות גבוהה כללית שביעותרצון נמצאה
שביעותרצון כמוכן, בצה"ל. מהשירות כללי באופן (5070) "מרוצים" או (3996) מאוד" "מרוצים
(2096) מאוד" "מרוצים שהיו ציינו (8470) העולים רוב גבוהה: בהחלט היתה השירות מתנאי העולים

השירות. מתנאי (6496) "מרוצים" או

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 5
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דבר". לכל ל"ישראלים אותם יהפוך הצבאי שהשירות מצפים (5670) העולים ממחצית למעלה
ביחס רבים דברים ללמוד לעולים "עוזר שצה"ל היו העולים הצביעו עליהן לכך העיקריות הסיבות
,(£229) הישראלית" בחברה העולים של השתלבותם את מזרז "צה"ל ,($43<) הישראלית" לחברה
אינם מהעולים אחוזים וארבעה ארבעים ועוד. (1470) למדינה" העולים של תרומה מהווה "השירות
השירות תרומת על הצביעו הם אולם דבר" לכל ל"ישראלים אותם יהפוך הצבאי שהשירות חושבים

ועוד. בעבודה בהשתלבות עזרה (סלנג), השפה לרכישת כגון בחברה להשתלבותם הצבאי

מצהיל השחרור לקראת העולים הכנת 5.7
ניכר חלק השחרור. לאחר לעיסוקם בנוגע והכוונה ייעוץ שקיבלו ציינו מהעולים (61 70) כשנישלישים
הנערכת זו, מכינה במסגרת שבועות. שלושה שארכה שחרור במכינת השתתפו (4196) העולים מכלל
ומוסדות לימוד תחומי כגון שונים, בנושאים מידע העולים מקבלים וצה"ל, ג'וינטישראל בשיתוף
במהלך וכד'. לאומי ביטוח הכנסה, מס  הכלכלית המערכת על ורקע תעסוקה אפשרויות לימוד,
לאחר להשתלב מעוניינים יהיו בו למסלול כהכנה מקצועי וייעוץ אבחון עברו העולים המכינה
קיבלו נוספים £249. בצה"ל, אתיופיה עולי מקצינת הכוונה קיבלו העולים מכלל (25^ רבע השחרור.

ועוד.6 הג'וינט נציג מטעם והכוונה ייעוץ

(35^ משליש למעלה מצה"ל. שחרורם לקראת להם שהיו לעתיד התכניות על נשאלו אף העולים
נוספים £179 מקצוע, ללמוד התכוונו כי דיווחו נוסף שליש הבגרות, בחינות את להשלים שרצו דיווחו
תכננו ($34.) משליש למעלה אחרים עלתיכוניים לימודים ללמוד או באוניברסיטה ללמוד תכננו
להתחתן בעולם, לטייל כגון נוספות תכניות היו למיעוטם בקבע. ולשרת להמשיך תכננו (770) לעבוד,
"כלל אף או (£139) כלכך" "לא אלה שתכניות ציינו העולים (559?<) ממחצית למעלה אולם, ועוד.7
שעבר הקצר והזמן (£489<) כלכליות היו לכך העיקריות הסיבות כאשר הפועל, אל יצאו (£429) לא"

.(25^ השחרור מאז

בעבודה העולים השתלבות .6

מצה"ל. השחרור מאז כלשהי תקופה במשך בשכר שעבדו ציינו (93^ העולים רוב

העובדים העולים שיעור 6.1
במיוחד: גבוה עבודה) מחפשים או בפועל עובדים (כלומר, העבודה בכוח המצויים העולים שיעור
הגברים כלל בקרב המקביל מהשיעור גבוה זה שיעור הנשים. בקרב ר0070\ הגברים בקרב £939.

.(1994 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה £819. על 1994 בשנת עמד אשר ,3425 גילאי היהודים

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 6

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 7
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(באחוזים) מין לפי העולים, בקרב עבודה וחיפוש עבודה :5 לוח
נשים גברים סה"כ

(N=12) (N=88) (N=100)

67 81 79 עובדים
33 12 15 עבודה מחפשים אך עובדים לא
: 7 6 עבודה מחפשים ולא עובדים לא

במשרה מועסקים ,(9496) כולם כמעט ומהם, בשכר עבדו מהעולים (7996) הגדול הרוב הריאיון בעת
עובדים, מהגברים 8196 הנשים; ובקרב הגברים בקרב התעסוקה בשיעורי ניכר הבדל יש מלאה.
7496 לדוגמה, ותק: לפי התעסוקה בשיעורי גדולים הבדלים אין זאת, לעומת 67מהנשים. ?£ לעומת
שנים. 1812 בין בארץ השוהים בקרב $80. לעומת עובדים, שנים שש עד בארץ השוהים מהעולים

שישה (עד יחסית קצר זמן משך הצבאי מהשירות שמשוחררים העולים בקרב שדווקא לציין מעניין
לפני חודשים 97 שהשתחררו אלו בקרב 7496 לעומת ,8670  במיוחד גבוה התעסוקה אחוז חודשים)
קושי קיים אולם מצה"ל, השחרור לאחר תעסוקה למצוא לעולים יחסית שקל ייתכן הריאיון.
עומד העבודה בכוח המצויים העולים בקרב המועסקים שיעור זו. תעסוקה המשך בהבטחת מסוים
דומה גיל בטווח היהודית האוכלוסייה כלל בקרב התעסוקה לשיעורי זהה כמעט זה שיעור .8496 על
ושניים שלושים .(1994 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה 8396 על 1994 בשנת עמד אשר ,(2418)

ייתכן שבועיות. שעות מ50 למעלה של עבודה היקף על דיווחו המועסקים העולים מבין אחוזים
במשמרות. עובדים שהם ציינו (2796) שכרבע לכך קשור זה שממצא

העובדים ne>/j//7 0'poyiD dpq ttiti'wd 6.2
ובבנייה. בתעשייה בחקלאות, מקצועיים כעובדים מועסקים העובדים מהעולים (4896) כמחצית
בעיקר מועסקים העולים שאר מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקים נוספים (2996) שליש כמעט
.(396) וטכניים חופשיים ומקצועות (396) מנהלים ,(296) כפקידים ,(1596) ושירותים מכירות כעובדי
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של החדשה הגרסה לפי סווגו העולים מועסקים בהם משלחיהיד
משלחי מספר ישנם זו שבגרסה לציין יש .(1994 המרכזיתלסטטיסטיקה (הלשכה משלחייד לסיווג
טווח כלומר, בלתימקצועיות. כעבודות סווגו הקודמת שבגרסה מקצועיות, המסווגיםכעבודות יד
תוך העולים של משלחיהיד התפלגות את לבחון ויש הורחב, מקצועיות עבודות של ההגדרה

זה. לנתון התייחסות
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(באחוזים) העובדים העולים מועסקים בהם משלחיהיד :6 לוח
אחוזים יד משלח

100 0הכ
3 וטכניים חופשיים
3 מנהלים
2 פקידות עובדי
15 ושירותים* מכירות
4 בחקלאות מקצועיים
44 ובבניה בתעשייה מקצועיים
29 מקצועיים בלתי עובדים

טבחים. ו196 בילדים מטפלים 170 ביטחון, ועובדי שוטרים כ£59 מלצרים, כ£49 מוכרים, כ6ל4 בהם *

השחרור. לאחר זה במקצוע לעסוק המשיך לא מקצועי בתפקיד בצה"ל ששירתו מהעולים אחד אף
בידע שימוש על מדווחים בצבא מקצועית להכשרה קורסים שעברו העולים מבין 70ר5 זאת, עם
בצה"ל המקצועית ההכשרה של שהתרומה ייתכן כלומר, הנוכחית. בעבודתם בקורס שרכשו
התעסוקה. בתחום יותר כללית בהכשרה אלא ספציפיות מיומנויות בהקניית לאודווקא מתבטאת
אלו כי העובדה נוכח יחסית גבוה זה שיעור מקצועיים. במשלחייד מועסקים (7196) העולים רוב

העולים. מועסקים בהם ראשונים משלחייד

מהעבודה שביעותרצון 6.3
עבודתם. של שונים מהיבטים שביעותרצונם על והן הכללית שביעותרצונם על הן נשאלו העולים
הם כי דיווחו מתוכם כש>?119 מעבודתם כללית שביעותרצון הביעו מהעולים אחוזים חמישים
מדובר כי בעובדה בהתחשב נמוך אינו זה שיעור "מרוצים". הם כי דיווחו ו3996 מאוד" "מרוצים
עולי בקרב שנערכו במיפקדים נמצאה דומה שביעותרצון העולים. עוסקים בהם ראשונות בעבודות
שביעותרצון על דיווחו בעפולה המועסקים המשפחות מראשי 6ל51 בארץ: יישובים במספר אתיופיה
ל7796 בהשוואה וזאת ,(1994 ולוי נועם (בניטה, גת בקרית ו5396 בנתניה 4896 מהעבודה, כללית

.(1982 וספילרמן (חביב ותיקים ישראלים בקרב

(באחוזים) העבודה של שונים מהיבטים העולים שביעותרצון :7 לוח
אחוזים העבודה של שונים מהיבטים שביעותרצון

93 בעבודה הממונים של טוב יחס
77 הצורך בשעת לחופשה לצאת אפשרות
72 לפיטורים גדול סיכוי אין
49 מעניינת עבודה
42 טובה משכורת
37 בעבודה להתקדם סיכוי
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מהגמישות וכן בעבודתם, עליהם הממונים מיחס (6ל93) מאוד גבוהה שביעותרצון הביעו העולים
של (7296) הגדול הרוב כמוכן, .(77*) הצורך בשעת לחופשה לצאת באפשרות המתבטאת בעבודה,
עבודתם כי דיווחו העולים (>£ל49) כמחצית רק זאת, לעומת מפיטורין. חוששים אינם העולים
להתקדםבעבודה ומסיכוייהם ,(4270) מהשכר שביעותרצון על דיווחו יותר נמוך אף ושיעור מעניינת,

.(3796)

עולה מהנתונים עבודה). ומנהלי נהג מכונאי, מג"ב, (שוטרי בקבע משרתים מהעולים אחוזים שישה
מזו בהרבה גבוהה בעבודה, שונים מהיבטים והן כללי באופן הן מעבודתם, שביעותרצונם רמת כי
מעבודתם; כללי באופן שבעירצון (100^ בקבע המשרתים העולים כל לדוגמה, העולים; כלל של
העולים רוב ועוד, זאת העולים. כלל בקרב כ"507 רק לעומת "מרוצים", ו6ל67 מאוד" "מרוצים 33*
כלל בקרב 3796 רק לעומת בעבודה להתקדם סיכוי להם יש כי מדווחים (8396) בקבע המשרתים

העולים. כלל בקרב 42* לעומת טובה משכורתם כי מדווחים (80*) רובם העולים.

עבודה חיפוש 6.4
שירות באמצעות מחפשים 40* מתוכם, עבודה. מחפשים שהם ציינו מהעולים (36*) כשליש
באופן למעסיק פנייה על דיווחו נוספים ו^20 פרטית עבודה לשכת באמצעות 20* התעסוקה,
מצביע שכנראה נתון כיום, עובדים (58*) ממחצית למעלה עבודה, שמחפשים העולים מבין עצמאי.

זמניות. בעבודות עובדים שהם כך על או יותר, מתאימה עבודה למצוא רצונם על

מבין 4) הנשים בקרב ו3396 הגברים בקרב 1970 עובדים: אינם שרואיינו העולים מבין 21* כזכור,
אף עובדות שאינן הנשים וכל עבודה, מחפשים עובדים שאינם מהגברים כשנישלישים הנשים). 12

עבודה. מחפשות הן

מהעולים (31*) שכשליש עולה עבודה מחפשים העולים בהם העיקריים המקצועות על מהדיווח
"עבודה מחפשים ו^14 כנהגים לעבוד מעוניינים 17* שהוא", מקצוע ב"כל עבודה מחפשים

ועוד. רכב חשמלאות מכונאות, מסגרות, מקצועות; במגוון עבודה מחפשים השאר משרדית".

עבודה בחיפוש קשיים 6.5
שעולה כפי העבודה. חיפוש במהלך להיתקל עשויים הם בהם קשיים של רשימה הוצגה העולים בפני
,(71*) באזור פנויים עבודה מקומות העדר ,(837") נמוך שכר הם: ביותר הבולטים הקשיים 8 מלוח
העולים נעזרים בהם למשרדים וכן, ,(54*) מרובים מאמץ או כוח דורשת לעולים המוצעת העבודה

.(53*) לעזור באפשרותם ואין מידע מספיק אין העבודה במציאת
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(באחוזים) עבודה בחיפוש קשיים :8 לוח
אחוזים עבודה בחיפוש קשיים

83 נמוכה משכורת עם עבודה רק מוצעת
71 באזור פנויים עבודה מקומות בכלל אין
54 מאמץ או כוח הרבה שדורשת עבודה רק מוצעת
53 לעזור יכולים ולא מספיק יודעים לא עבודה במציאת שעוזרים המשרדים
32 טוב מספיק עברית יודע אינו העולה
29 עבודה לחפש טובה הכי הדרך מה יודע אינו העולה
27 העולה של במקצוע עבודה מספיק אין
24 מאתיופיה עולים להעסיק רוצים לא
19 יפה מתייחסים לא עבודה במציאת המטפלים והאנשים המשרדים

כרבע עבודה.8 למצוא כדי זקוקים הם לה העזרה סוגי את לציין נתבקשו עבודה המחפשים העולים
במוסד ללמוד מעוניינים 1296 מקצועית, להכשרה בקורס ללמוד מעוניינים מהעולים (2396)
למצוא סיכוייהם את לשפר ובכך הבגרות מבחני את להשלים מעוניינים 396 גבוהה, להשכלה
שאין דיווחו מהעולים (3296) כשליש עבודה. לחפש כיצד הדרכה לקבל מעוניינים היו 119& עבודה,

עבודה. בחיפוש כלשהו לסיוע זקוקים הם

שאינם לכך הסיבות .(696) מאוד נמוך עבודה מחפשים ואינם עובדים שאינם העולים שיעור
מעוניין אינו נוסף עולה עבודה, מלחפש שהתייאש דיווח העולים אחד מגוונות: הן עבודה מחפשים
"מסיבות עבודה מחפשים אינם ושניים הלימודים להתחלת ממתינים עולים שני כלל, לעבוד

אישיות".

הנמוך הוותק את מחד, בחשבון, להביא יש העולים, של התעסוקתי מצבם את להעריך בניסיון
לכך להתייחס גם יש ומאידך, התעסוקתית, דרכם בתחילת היותם ואת העבודה בשוק שלהם
ההשכלה גורם כאשר יחסית, צנועים השכלתיים משאבים עם העבודה לשוק מגיעים אלו שעולים
לא במידה תלויה תהיה התעסוקתית דרכם שהמשך כך להתקדם. בסיכוייהם מרכזי גורם מהווה
תהליכי לגבי ,1993 נהון של ניתוח (ראה נוספת והכשרה השכלה ולרכוש להמשיך ביכולתם קטנה

בישראל). שונות עדות בקרב תעסוקתית מוביליות

מצה"ל השחרור מאז לימודים .7

רק אולם, מצה"ל, השחרור לאחר כלשהו במוסד ללימודים נרשמו מהעולים אחוזים ואחד עשרים
אם התקבלו אם תשובה קיבלו לא עדיין (4396) ניכר חלק ללימודים; התקבלו (4896) כמחציתם
(6596) כשנישלישים ללימודים, שנרשמו העולים מבין ללימודים. התקבלו לא מהנרשמים ו996 לאו,
הכשרה ללימודי נרשמו (1796) וכחמישית הנדסאים, לקורס נרשמו 1896 מכינה, ללימודי נרשמו

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים לכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 8
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סייעות וקורס מוסמכות אחיות קורס חשמלאות, בניין, טפסנות כגון: שונים בתחומים מקצועית
שיניים. לרופא

מצה"ל השחרור מאז כלשהי תקופה במשך למדו כי דיווחו (£129) מהעולים נמוך שיעור רק בפועל,
הפסיכומטרי, המבחן לקראת לימודים בגרות, השלמת הם הלימוד תחומי עיקר הריאיון. ליום ועד
לימודים סיימו (83^ מצה"ל השחרור מאז שלמדו העולים רוב וברזלנות. חשמלאותרכב מחשבים,

סיימו. לא חיילים) (שני 1796 ורק אלה,

הגדול הרוב ללימודים.9 להתקבל ניסיונם במהלך נתקלים הם בהם הקשיים על נשאלו העולים
למעלה הלימודים. למוסד הכניסה במבחן גבוה מספיק לא ציון עקב קושי על דיווחו (85^
שליטה על דיווחו (83.) נמוך שיעור האנגלית. השפה בידיעת נמוכה רמה על דיווחו (56^ ממחציתם
הכספיות בהוצאות לעמוד יכולת אי על דיווחו (8570) הגדול הרוב העברית. בשפה מספקת לא
שאין משום ללימודים להתקבל מתקשים שהם ציינו אחוזים וחמישה שמונים בלימודים. הכרוכות
שצוין כפי למכינות, הנרשמים של הגבוה האחוז את גם המסבירה עובדה בגרות, תעודת בידיהם

לעיל.

לעתיד העולים תכניות .8

ניכרת העולים רוב בקרב הקרוב. לעתיד תכניותיהם אודות על העולים נשאלו הריאיון סוף לקראת
השלמת הבאות: מהמסגרות אחת בלפחות ללמוד מעוניינים 83xמהעולים ללמוד: מוטיבציה
לרכוש מעוניינים מהעולים כשליש גבוהה. להשכלה במוסד לימודים או מקצוע רכישת בגרות,
השכלתם רמת לנוכח מימוש ברת אינה זו אפשרות לחלקם כי ייתכן אולם גבוהה השכלה

הנוכחית.

(באחוזים)* הקרוב לעתיד העולים תכניות :9 לוח
אחוזים התכנית

37 בגרות להשלים
47 מקצוע ללמוד
33 גבוהה השכלה לרכוש
29 לעבוד
9 בעולם לטייל
3 עסק לפתוח
5 להתחתן
6 לעתיד תכניות אין לעולה

מ100. ביותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן *

ללימודים. להתקבל ניסיונם במהלך להיתקל עלולים הם בהם קשיים של רשימה הוצגה העולים בפני 9
כלשהו. בקושי נתקלו כי שדיווחו העולים שיעור את מציינים הנתונים
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שאינם ולעולים ,(8396) ללמוד להמשיך המעוניינים לעולים בנפרד נבדקו לעתיד העולים תכניות
להמשיך המעוניינים העולים רוב ,(17 (עמ' 1 מתרשים שעולה כפי .(1796) ללמוד להמשיך מעוניינים
התקבלו (4896) ללימודים שנרשמו העולים כמחצית ללימודים, נרשמו לא עדיין (7596) ללמוד
מבדיקה ללימודים. התקבלו לא וכ996 תשובה קיבלו לא עדיין (4396) כמחציתם אלה, ללימודים
מהגברים. 719& לעומת ללמוד, להמשיך מעוניינות (10096) הנשים כל כי עולה ונשים לגברים נפרדת

אף (3396) מהם מבוטל לא ושיעור ללמוד, להמשיך מוטיבציה כאמור, ניכרת, העולים רוב בקרב
הבגרות. בחינות את להשלים בנכונותם ביטוי לידי הבא רצון אקדמי, במסלול ללמוד מעוניינים

אלה. שאיפות מימוש לקראת ראשוניים צעדים צעדו אכן (21?S<) מהם מעטים רק אולם,

205) המחקר אוכלוסיית כלל של והלימודים התעסוקה תמונת את האומד ,(18 (עמ' 2 מתרשים
אלה ומבין המחקר, עריכת בעת למדו העולים מכלל 25 כי עולה צה"ל), משוחררי אתיופיה עולי
.(149) ללמוד להמשיך מעוניינים הם כי דיווחו רובם כי עולה כמוכן .(142) עבדו הרוב למדו שלא
מימשו אף וכחמישית ללמוד, להמשיך מעוניינת למדגם, בדומה המחקר, אוכלוסיית רוב כן, אם

ללימודים. בקבלה או בפועל בלימודים אם זו, שאיפה

נבחרים היב0ים  בישראל קליסה .9

"מרוצים מהעולים (2396) כרבע בארץ. מקליטתם הכללית שביעותרצונם מידת על נשאלו העולים
מרוצים "לא ו696 מרוצים" כלכך "לא 796 "מרוצים", (6496) כשנישלישים בארץ. מקליטתם מאוד"

כלל".

החברתי ההיבט 9.1
עולים חברים עם חברתיים מפגשים של גבוהה תדירות על מדווחים מהעולים נמוך שיעור
(2696) כרבע ותיקים. ישראלים עם מפגשים לגבי גם כך מדווחים יותר עוד נמוך ושיעור מאתיופיה,
על דיווחו מהעולים בלבד 15 כ96 עולים, חברים עם חברתיים במפגשים כלל נפגשים לא מהעולים
(5996) ממחצית למעלה בחודש. פעמים 123 של בתדירות נפגשים (3496) וכשליש יומיומי, מפגש

: כלשהו. בבילוי ו/או חברתי במפגש ותיקים ישראלים עם האחרון בחודש נפגשו שלא ציינו העולים
של בתדירות מפגשים על דיווחו ו1896 ותיקים, ישראלים עם יומיומי מפגש על דיווחו (596) מיעוטם

בחודש. פעמים 123
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המעוניינים העולים שר לעתיד תבניות :1 תרשים
ררשד וועונ"נים שאינם העויים ושר ררמוד

מוחרמים) (במספרים

עוריםי םה"ב
100

T ז
ררמוד: מעתיינים יא ררמוד מעוניינים

317 283
רעתיד* תבניות ו

11 רעבוד 1 ו 1 ררימודים:ו נרשמו יא ררימודים: נרשמו
רםיירבעורם2 62 21

2  עסק רפתות ך | *
1 יקבע יחזור קיברו טרם התקביו יא התקברו |

2  רעתיד תכניות אין תשובה 2 10

: . _ I zi_^^r_zzz
יעתיד4 תכניות יעתיר* תבניות רימוד: תחומי

יהשייםבגרות25 6  יהשייםבגרות מבינה7
39 _ מקצוע ללמוד 4  מקצוע יימוד 3  הנדסאים

17  באוניברסיטה ללמוד 7 באוניברסיטה יימוד | |

15  רעבוד 1
1 עםק. לפתוח | רעתיד' תבניות |

6 _ בעןלם לם,,ל 1 בגרות רהשרים
5 _ להתחתן 1 מקצוע ררמוד

1 באוניברסיטה ררמוד

2  יעבוד |

רעתיד4 תבניות
8  באוניברסיטה ררמוד

5  בגרות רהשרים
3  מקצוע יימוד

נשים. ו12 גברים הם מהעולים 88 1

שמונים נשים. 12 ו גברים הם ללמוד המעת"נים מהעולים 71 2

ללמוד. םעת"נים (100*<) הנשים וכל מהגברים "ח"ים ואחד 1  בעורם רםייי
גברים. כולם 3 1

היה שניתן משום המשיבים למספר מסתכמים אינם הנתונים 4

לעתיד. תכניות 3 נ1ד לציין
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העולים אוכלוסיית כלל בקרב ולימודים תעסוקה :2 תרשים
מוחלטים)1 (במספרים צה"ל משוחררי מאתיופיה

עולים "כ סה
205

^__^ לומדים: לא  לומדים
ללימודים תכניות ^~~ 180 25^^ (אימי!) Ss\ \^ 

ללמוד! מעגנים |לא | ללמוד: מעוניינים | (אומדן) עסוקה ת

1 31 ן ו 1* ו / ^\*
, >*^^ < 1 ^ ו / \ עובדים:
ללימודים: נרשמו לא ללימודים: נרשמו |r \ 142

111 38 | עובדים לא | \
י י ^ל^^ 7 ^~ עבודה: מחפשים ולא \

תשובה: קיבלו טרם / _^ | ם עובדי לא
16 / התקבלו: עבודה: מחפשים אך

י י / | 18 | 1 27

התקבלו: לא
* מצב תמונת לאמוד במטרה נופחו המרואיינים 100 מדגם תוצאות .1

צה"ל משוחררי מאתיופיה העולים אוכלוסיית לכלל באשר



ותיקים ישראלים ועם עולים חברים עם משותפים בילויים ו/או חברתיים מפגשים תדירות :10 לוח
(באחוזים)

ותיקים ישראלים עולים חברים המפגשים תדירות
100 100 0הכ

5 15 יום כל כמעט או יום כל
3 12 בחודש פעמים עשרה שתים עד שבע
15 22 בחודש פעמים שש עד שלוש
7 14 בחודש פעמים שלוש עד
11 11 בחודש פעם
59 26 אלה בנסיבות כלל נפגש לא

(£269) כרבע גבוהה. הוותיקים הישראלים מיחס העולים שביעותרצון אלו, ממצאים לצד אולם
דיווחו (£699) מרביתם מאוד", "יפה אליהם מתייחסים הוותיקים הישראלים שרוב דיווחו מהעולים
יפה". כלכך "לא הוא אליהם שהיחס ציינו (570) ומיעוטם הוותיקים הישראלים מצד "יפה" יחס על
הגבוהה שביעותרצונם בין הפער כלל". יפה "לא הוא אליו שהיחס ציין לא מהעולים אחד אף
כנראה נובע איתם, הנמוכה המפגשים תדירות לבין הוותיקים הישראלים מיחס העולים של יחסית
שתי בין קרובים ידידות יחסי אולם טוב, הוא לעולים הישראלים יחס אכן כללי שבאופן מהעובדה

רחוקות. לעתים אך נרקמים אלה קבוצות

העולים מתמודדים איתן בעיות 9.2
מהעולים ניכר חלק כיום. מתמודדים הם איתן ביותר הקשות הבעיות את לציין התבקשו העולים
בעייתם היא עבודה שמציאת ציינו (2370) כרבע מרכזית. כבעיה הדיור בעיית את ציינו ($40.)
($7<) מיעוטם הלימודים. בתחום בעיות ציינו נוספים ו£59 כלכליים, קשיים ציינו £179 העיקרית;
להם שאין ציינו £89 רק חברה. וחיי מהמשפחה, ריחוק בדידות, כגון. נוספות אישיות בעיות ציינו

כלל. בעיות

העולים של הכלכלי מצבם 9.3
כיום לך שיש ההכנסות "האם לשאלה בהתייחס הכלכלי מצבם את להעריך נתבקשו העולים
וכד'?" נסיעות ביגוד, אוכל, כמו בסיסיים דברים ולקנות דירה ושכר חשבונות לשלם לך מאפשרות
להם שאין דיווחו (£229) מהעולים כרבע מבוטלים. לא כלכליים קשיים על מצביעים הממצאים

לחודש, ברוטו ש"ח 2,100 ועד ש"ח 600 בין הנעות הכנסות יש מהעולים ל£449 כלל. הכנסות
יש (1570) העולים לשאר לחודש. ברוטו ש"ח ל3,100 ועד ש"ח 2,100 בין הנעות הכנסות יש לכ£199
של הממוצעת ההכנסה לחודש. ברוטו ש"ח ל6,500 עד המגיעות זה, מסכום הגבוהות הכנסות
הכנסתם כי דיווחו מהעולים ($19<) כחמישית רק ברוטו.10 שקלים 2,309 על עומדת העולים

על המינימום ושכר ש"ח 4,548 על 1995 ביוני במשק הממוצע השכר עמד העבודה משרד נתוני לפי 10
ש"ח. 1,776
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ההכנסות מספיקות מהעולים (£ל28) לכשליש הבסיסיים. צורכיהם רוב הוצאות לכיסוי מספיקה
שיעור הצרכים. לרוב מספיקות אינן ההכנסות (53^ ממחצית ליותר ואילו מהצרכים, לחלק
יותר גבוה אף היה הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן הכנסותיהם כי שדיווחו העולים
בהתאמה, ו^60 7396 על ועמד גת, וקרית עפולה תושבי מאתיופיה, עולים בקרב שנערך במיפקד
ושות' (בניטה נתניה תושבי מאתיופיה עולים בקרב שנערך במיפקד (3896) יותר נמוך נמצא אולם
בעתיד. הכלכלי במצבם לשיפור מצפים צה"ל משוחררי (83^ העולים שמרבית לציין יש .(1994

עוזרים ממחצית למעלה למשל, כך, שונים. בתחומים להוריהם עוזרים שהם ציינו העולים רוב
לחודש. ש"ח 2,500 לבין שקלים 50 בין נעים העזרה סכומי חודשית. כספית בתמיכה להוריהם

סיכום .10

לקבל עליהם בה זמן ובנקודת מעבר בצומת נמצאים הצבאי שירותם את המסיימים אתיופיה עולי
השתלבותם המשך על חשובה השפעה להיות עשויה אלו להחלטות דרכם. המשך על החלטות

והחברתית. התעסוקתית

שהשתחררו נשים) ו12 גברים 88) עולים מאה של במדגם מתמקד זה בדוח המתואר המחקר
השתחררו זו (בתקופה כלשהי לימודים במסגרת השתלבו ולא ,1995 למאי 1994 אוגוסט בין מצה"ל
אלה עולים מאה כלשהי). לימודים במסגרת השתלבו מהם (25) 6ל12 עולים; 205 בסה"כ מצה"ל
בקבוצת מתמקד המחקר שחרורם. ממועד חודשים 9 עד בודדים שבועות של זמן בטווח רואיינו
שתאפשר כזו ברמה מקצועית הכשרה ו/או השכלה לרכוש הספיקו טרם שהם הנחה מתוך זו עולים
לקבוצה סיוע במתן מאמצים למקד יש ולכן וחברתית, תעסוקתית מבחינה היטב להשתלב להם

זו.

בתחומים שלהם והצרכים הקשיים את וכן ותכניותיהם, העולים עיסוקי את לזהות נועד המחקר
בפיתוח לסייע כדי זאת, כל ועוד. חברתית השתלבות השכלה, רכישת דיור, תעסוקה, כגון שונים,
חלק מהווה זה מחקר קליטתם. תהליך את לשפר עשויות אשר וייעוץ הכוונה התערבות, תכניות
הנוער עליית מוסדות בוגרי אתיופיה עולי גם נחקרו בו מעבר", בצמתי "אוכלוסיות בנושא ממחקר

.(1997 (בניטה המשך במסגרות השתלבו שלא

סוציודסוגרפיים מאפיינים
ויותר. 25 בגיל היתר, ;2419 בני הם מהעולים אחוזים ושבעה שבעים ■

נשואים. מהעולים אחוזים שישהעשר ■

ב1985/4; עלו (4796) מחצית כמעט משה"; "מבצע לפני עוד עלו 209S יחסית: ותיקים העולים ■

לאחריו. או (1991) שלמה" ב"מבצע עלו £49 ורק 19901986 השנים בין עלו 299S
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במחצית מאוד: צנוע חברתיכלכלי רקע בעלות ממשפחות באים העולים של הגדול הרוב ■

(£739) מהמשפחות ובשלושהרבעים אמו, בשפת וכתוב קרוא יודע אינו הורה אף המשפחות
ויותר. אחים שבעה יש העולים למחצית עובד. אינו מההורים אחד אף

D'Vivn של ההשכלה רסת
במסלול למדו £339. ועוד לבגרות, עיוני במסלול תיכוניים לימודים למדו מהעולים 1/^pi ■

לבגרות. מקצועי

£79 ,(£749) י"ב כיתה סיימו לכיתות חלוקה יש בהן במסגרות שלמדו העולים רוב ■

י'. כיתה סיימו 1496 י"א, כיתה סיימו מהם

ל£ל6 ורק הבגרות, לבחינות כלל ניגשו לא £579 לבגרות, במסלולים שלמדו העולים מבין ■

מלאה. בגרות תעודת יש העולים מכלל

בצהל השירות
שירתו 25^. יחסית; קצרה תקופה במשך שירתו חלקם אך חילות, במגוון שירתו העולים ■

קצונה. בדרגת שירותם את סיימו מהם אחוזים שלושה משנתיים. פחות

מפקדיהם של (£409) מאוד" "טוב או (467") "טוב" יחס על דיווחו העולים של הגדול הרוב ■

בהתאמה). ו£459, 48^ עמם יחד ששירתו ותיקים ישראלים חיילים ושל

(496) כלל" מרוצים היו ש"לא או (£589) מרוצים" כלכך היו ש"לא דיווחו £629 מאידך, ■

הצבאי. שירותם בזמן ותיקים ישראלים חיילים עם להם שהיו מהקשרים

וקשיי כלכליות בעיות היו הצבאי שירותם בעת העולים התמודדו עמן העיקריות הבעיות ■

דיור.

האפשרויות על כלשהו ייעוץ (61X) מהעולים כשנישלישים קיבלו מצה"ל, שחרורם לקראת ■

שחרורם. לאחר בפניהם העומדות

בגרות, להשלמת (במסגרות ללמוד להמשיך (£839) העולים רוב תכננו שחרורם, בעת ■

יצאו לא אלו שתכניות ציינו רבים אך עלתיכוניים), בלימודים או מקצועית, בהכשרה
כלכליים. קשיים עקב בעיקר לפועל,

בתעסוקה העולים השתלבות
מצה"ל. השחרור מאז כלשהי בתקופה עבדו מהעולים £939 ■

בכוח המחקר עריכת בעת נמצאו (10070) הנשים (93X)וכל הגברים כל כמעט ■

עבודה. מחפשים או בפועל עובדים כלומר, העבודה,
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חיפשו ו£129 עבדו מהגברים £819 עבודה. חפשו ו£159 מהעולים £799 עבדו הריאיון, בעת ■

האבטלה שיעורי עבודה. חיפשו  השאר וכל עבדו הנשים) 12 מתוך 8) מהנשים £679 עבודה;
.$33. על  הנשים ובקרב £139 על עומדים הגברים בקרב

ובנייה. תעשייה בחקלאות, מקצועיים כעובדים מועסקים (£489) העובדים העולים כמחצית ■

כעובדי בעיקר מועסקים העולים שאר מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקים (£299) כשליש
.(370) וטכניים חופשיים ובמקצועות (£39) כמנהלים ,(£29) כפקידים ,(1570) ושירותים מכירות

"מרוצים". ו£399 מאוד" "מרוצים £119 מעבודתם; כללי באופן שבעירצון העולים כמחצית ■

(£379) כשליש רק אולם כלפיהם, בעבודה הממונים מיחס שבעירצון (£939) העולים רוב
בעבודה. להתקדם סיכוי להם שיש מדווחים

,(£409) התעסוקה שירות דרך בעיקר פעיל, באופן עבודה מחפשים (£369.) מהעולים כשליש ■

המתפרסמות העבודה הצעות בעקבות למעסיקים ופנייה (£209) פרטית עבודה לשכת דרך
.(£209.) בעיתון

והעדר (8370) נמוך שכר עם עבודות של היצע הם: עבודה במציאת הבולטים הקשיים ■

.(7196) העולה מגורי באזור פנויים עבודה מקומות

הדרכה כולל זה, בנושא לסיוע זקוקים שהם ציינו עבודה המחפשים מהעולים שנישלישים ■

למצוא סיכוייהם את ישפרו אשר נוספים ולימודים מקצועית הכשרה עבודה, לחפש כיצד
טובה. עבודה

סצהל השחרור מאז ליסוד'ם
מצה"ל השחרור מאז כלשהי בתקופה למדו שהם ציינו מהעולים אחוזים שניםעשר ■

פסיכומטרי. למבחן והכנה בגרות השלמת לקראת לימודים כגון במסגרות

עלתיכוניים במוסדות למכינות רובם  ללימודים נרשמו מהעולים כחמישית הריאיון, בעת ■

ללימודים שנרשמו העולים שיעור .(£179) מקצועית להכשרה שונים לקורסים ואחרים ,(£839)
בהתאמה. £189 לעומת £429 על ועומד הגברים בקרב מאשר יותר גבוה הנשים בקרב

לא ו£99 תשובה קיבלו טרם £439 התקבלו, ללימודים שנרשמו מהעולים (£489) כמחצית ■

התקבלו.

נמוך ציון קבלת כוללים ללימודים לחזור בניסיונם נתקלים העולים בהם העיקריים הקשיים ■

ציינו רבים העולים; כל כמעט עלידי שצוין ללמוד רצו בהם המוסדות של הכניסה במבחני
הכרוכות הכספיות בהוצאות לעמוד אייכולתם את ציינו ורבים האנגלית, בשפה קשיים

בלימודים.
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נבחרים היבטים בישראל: קל'םה
מאוד" "מרוצים 2370 בישראל: מקליטתם גבוהה שביעותרצון על העולים מדווחים בסה"כ ■

"מרוצים". ו^64

כלל מהם 269S אחרים: עולים עם אפילו וזאת יחסית, מצומצמים חברה חיי יש לעולים ■

ישראלים עם נפגשים אינם כלל ו^59 חברתיות, במסגרות אחרים עולים עם נפגשים אינם
אלה. במסגרות ותיקים

כלפיהם; הוותיקים הישראלים מיחס גבוהה שביעותרצון מביעים העולים זאת, עם יחד ■

יפה". כ"יחס אותו הגדירו ו6970 מאוד" כ"יפה זה יחס הגדירו 2670

נפוצים קשיים העיקרית. כבעייתם הדיור בעיית את ציינו העולים מבין אחוזים ארבעים ■

5>£ שרק לציין מעניין .(1796) כלכליים וקשיים (2370) עבודה במציאת הקושי הם אחרים
בעיה. כל להם שאין ציינו העולים מקרב ו870 העיקרית, כבעייתם בלימודים השתלבות ציינו

למעלה זה. בתחום ניכרים קשיים על מצביעה הכלכלי מצבם את העולים הערכת ■

צורכיהם על ההוצאות לכיסוי מספיקות אינן כלל שהכנסותיהם דיווחו (537) ממחציתם
באופן כלכלית מבחינה להוריהם עוזרים העולים ממחצית שיותר בזמן בו וזאת הבסיסיים,

בעתיד. ישתפר הכלכלי שמצבם מצפים (8370) המכריע הרוב זאת, עם יחד קבוע.

ללמוד, להמשיך מוטיבציה ניכרת (8396) העולים רוב בקרב כי כך על מצביעים המחקר ממצאי
למימוש פנו אף (2170) מהם כחמישית ואכן, ואקדמיים. עלתיכוניים לימודים במסגרות בעיקר
העולים רוב זאת, עם יחד ללימודים. התקבלו אף (1096) ומיעוטם ללימודים, בהרשמה זו שאיפה
בדרישות לעמוד אייכולת עקב בעיקר וזאת ללמוד, רצונם במימוש קשיים על מדווחים (85^

הלימוד. הוצאות לכיסוי כלכליים משאבים העדר עקב וכן השונים למוסדות הקבלה

העולים רוב לפיה דומה, תמונה מצטיירת (205) זה במחקר שנכללו העולים אוכלוסיית כלל בקרב
בהרשמה או בפועל בלימודים אם זו, שאיפה מימשו אף מהם וחמישית ללמוד, להמשיך מעוניינים
להעניק הצורך את מעורר מימושה לבין ללמוד המוטיבציה בין הפער אולם, ללימודים. ובקבלה

זה. בנושא בפניהם העומדות לאפשרויות באשר והכוונה ייעוץ אלה לעולים

ובמגוון מועסקים, אכן העבודה בכוח המצויים העולים רוב בה תמונה מצטיירת התעסוקה בתחום
הם בה משלחיהיד ותמונת התעסוקתית דרכם בראשית כמובן כיום מצויים העולים משלחייד.
מקצועית הכשרה והכוונה ייעוץ במתן הצורך התעורר זה בתחום גם זאת. משקפת אכן משולבים

עבודה. המחפשים העולים בקרב בעיקר לימודים והמשך

נושא ואכן, דיור. פתרונות במציאת עליהם מקשים העולים מדווחים עליהם הכלכליים הקשיים
הם שמחד, משום, בעיקר העולים, בקרב ביותר הגבוהה הבולטות בעלת בעיה מהווה הדיור
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הנחוצים הכלכליים המשאבים בידיהם אין ומאידך, הוריהם, בבית ולהתגורר להמשיך מתקשים
צה"ל בהם זו, עולים לקבוצת מאמציםבסיוע המשקיעים רבים גורמים ישנם חלופי. פתרון למציאת
קדם מכינות לרשותם המעמידות האוניברסיטאות השחרור, לקראת והדרכה בהכוונה העוסק
העולים נגישות על הדעת את לתת יש אולם, ועוד. השונים הממשלה משרדי כלכלי, וסיוע אקדמיות
דווקא העולים, לצורכי מענים לספק המערכת בפני העומדות ולאפשרויות זו ענפה סיוע למערכת
צה"ל, של לחסותו רבה במידה זוכה הוא בו חייל, של מסטטוס עובר העולה בה זו, מעבר בצומת

עצמו. בכוחות השונים החיים בתחומי להשתלב עליו בו אזרח של לסטטוס
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Abstract

Ethiopian immigrants who have completed their compulsory military service ifnd themselves
at a crossroads. At this point in time, they must make decisions about their future which are
likely to significantly affect their continued absorption into employment and into Israeli
society.

The study detailed in this report focused on a sample of 100 immigrants (88 men and 12
women), who were discharged from the Israel Defence Forces (IDF) between August 1994
and May 1995, and who had not enrolled in any educational framework. (During this period
a total of 205 immigrants were discharged from the IDF; 12'^ of them enrolled in an
educational framework.) These 100 immigrants were interviewed between several weeks and
nine months after their discharge. The study focused on this specific group on the assumption
that they had not yet acquired the education or vocational training that would facilitate a
successful absorption into employment and society, and so should be targeted for special
assistance.

The main goals of this study were to characterize these immigrants, descirbe their current
activities and future plans, and identify their dififculties and needs in vairous areas, among
them housing, employment, absorption into educational frameworks and social absorption.
It is hoped the findings will be used in the development of intervention, guidance and
counseling programs which may facilitate their absorption. This study is part of a larger
study of "Ethiopian immigrants at a crossroads", which also examined Ethiopian immigrant
graduates of Youth Aliya programs who were not in military or educational frameworks
(Benita, 1997).

SocioDemographic Characteristics
■ Seventyseven percent of the immigrants were aged 1924; the remainder were aged

25 or over.

■ Sixteen percent of the immigrants were marired.

■ The immigrants had been in Israel for a relatively long time: 2070 had arrived piror
to "Operation Moses", nearly half(47$>) had arirved in 19841985,29 9S had arirved
between 1986 and 1990, and only AJo had arirved duirng "Operation Solomon"
(1991) or after.

■ The majoirty of the immigrants came from families with a modest socioeconomic
background: In half of the families, neither parent could read or wirte in his mother
tongue, and in threequarters (73?£) of the families, neither parent was employed.
Half of the immigrants had seven or more siblings.



Educational Level
■ Only 1196 of the immigrants had studied in an academic matriculation track; an

additional 33 96 had studied in a vocational matriculation track.

■ Most (7470) of the immigrants who had attended an educational framework where
there was a division into grades had completed 12th grade, while 796 had completed
eleventh grade and 1496 had completed tenth grade.

■ Of the immigrants who had studied toward matriculation, 5796 did not take any
matriculation examinations; only six had completed all examinations and received a
matriculation certificate.

Military Service
■ The immigrants served in a variety of military corps. Some of them served for a

relatively short time  2596 served for less than two years.1 Three percent attained
officer rank.

■ The majoirty of the immigrants reported that a "good" (4896) or "very good" (4096)
attitude was displayed toward them by their officers and by veteran Israeli soldiers
who served with them (4896 and 4570, respectively).

■ In contrast, 6236 reported that they were "not so satisfied" (5896) or "not at all
satisfied" (496) with their contact with the veteran Israeli soldiers serving with them.

■ The main problems confronted by the immigrants duirng their military service were
financial and housing problems.

■ When their discharge was imminent, about twothirds (6196) of the immigrants
received some counseling regarding the options open to them following discharge.

■ At the time of their discharge, most (8396) of the immigrants planned to continue
studying (in a matirculation completion program, a vocational training program, or
apostsecondary education program). However, many of them stated that their plans
had not come to fruition, pirmairly because of financial difficulties.

Absorption into Employment
■ Ninetythree percent of the immigrants had been employed at some time since their

discharge.

■ At the time of the study, almost all (9396) of the men and all (100%) of the women
were in the labor force  that is, were employed or seeking employment.

■ At the time of the study, 7996 of the immigrants were employed and 1596 were
seeking employment. Eightyone percent of the men were employed and 12% were

' Compulsory military service is three years' duration for men, two years' duration for women.



seeking employment; 6796 of the women (eight of 12 women) were employed and the
remainder were seeking employment. The unemployment rate of the men was 1370,
while that of the women was 33 96 .

■ About half (4896) of the employed immigrants were working in skilled jobs in
agriculture, industry and construction; about onethird (2996) were employed in
unskilled jobs. The remainderof the employed immigrants were working in sales and
service jobs (1596), clerical jobs (270), manageiral positions (396), and in academic
or professional positions (396).

■ Half of the immigrants were generally satisfied with their jobs; 11 96 were "very
satisfied", and 3996 were "satisfied". The vast majoirty (9396) were satisfied with the
attitude of their superiors towards them, but only one third (3796) reported that they
had opportunities for advancement at work.

■ About onethird (3696) of the immigrants were actively seeking employment,
pirmairly through the public employment service (4096) or a pirvate personnel agency
(2096), or by directly approaching an employer following an advertisement in the
newspaper (2096).

■ The main difficulties reported in finding employment were being offered lowpaying
jobs (8396), and a lack of available jobs in the immigrant's area of residence (71 96).

■ Twothirds of the immigrants who were seeking employment stated that they needed
assistance doing so, including instruction in how to look for a job, vocational
training, and additional education that would improve their chances for finding a good
job.

Studies since Discharge
■ Twelve percent of the immigrants stated that they had studied at some time since their

discharge from the IDF, many of them in matirculation completion programs and in
preparatory courses for the psychometirc examination required for application to a
university.

■ At the time of the study, aboutone iffth of the immigrants had applied to an
educational framework, the majority to academic preparatory courses in post
secondary institutions (8396) and the remainder to vairous vocational training courses.
The proportion of immigrants who had applied to an educational framework was
higher among the women than among the men: 4296 and 1896, respectively.

■ At the time of the interview, about half (4896) of the immigrants who had applied to
an educational framework had been accepted. Fortythree percent had yet to receive
an answer from the institution to which they had applied, and 996 had not been
accepted.



■ The main dififculties cited by immigrants trying to resume their education included:
A low grade on the entrance examination to the institution to which they had applied,
difficulties with the English language, and an inability to cover the costs of the
studies.

Selected Aspects of Absorption into Israel
■ In all, the immigrants reported a high level of satisfaction with their absorption into

Israel: 2396 were "very satisfied" and 6496 were "satisfied".

■ The immigrants had relatively circumscribed social lives, including contact with other
immigrants: 2696 never met other immigrants socially, and 5996 never met veteran
Israelis socially.

■ Nevertheless, the immigrants expressed a great deal of satisfaction with the attitude
of veteran Israelis toward them, which 2696 of them described as being "very good"
and 699S as "good".

■ Forty percent of the immigrants reported housing as their greatest problem. Other
prevalent problems were difficulty in finding employment (2396) and financial
difficulties (1170). It is interesting to note that only 596 cited absorption into an
educational framework as their pirmary problem. Eight percent of the immigrants said
they had no problems.

■ The immigrants' assessment of their financial situation indicates significant difficulties
in this area. More than half (5396) of them reported that their income was insufficient
to cover their basic needs; it should be noted that many of these respondents were
providing their parents with financial assistance on a regular basis. However, a large
majoirty (8396) of them expected their financial situation to improve in the future.

The findings indicate that the majority (8396) of immigrants are motivated to continue their
studies, especially inpostsecondary and academic frameworks. Indeed, about onefifth
(2196) of them had taken steps toward fuliflling their aspirations by applying to an
educational framework; (1096) of these immigrants had even been accepted to one. However,
most (8596) of the immigrants reported having dififculty actually resuming their studies,
pirmairly because of their difficulty in meeting entrance requirements and their lack of
financial resources to cover the cost of their education.

The picture regarding employment is encouraging: Most of the immigrants in the labor force
were in fact employed, and in a vairety of occupations. The occupations in which they are
working relfect the fact that the immigrants are only beginning their employment careers. It
remains to be seen whether, and to what extent, they progress in the job market, given the
resources at their disposal.

The financial difficulties, as noted by the immigrants, make it difficult for them to find
solutions to their housing problems. Indeed, housing is the most pressing of their problems,
pirmairly because while they ifnd it dififcult to continue living in their parents' home, they



lack the financial resources to make alternate arrangements. At the same time, it is clear that
many organizations are making efforts to assist this group of immigrants, among them the
IDF, which deals with guidance and counseling prior to discharge; the universities, which
enable them to participate in academic preparatory programs and provide financial aid; and
various government agencies. However, attention must be paid to the accessibility of this
extensive network of assistance to the immigrants. The question arises as to the various ways
in which the system can respond to the י118^ז§1ת11ז11 needs, particularly at this critical
crossroads at which their status changes from soldier to civilian and they must now rely on
their own resources while integrating into vairous areas of life.
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