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תקציר

מושקעים אתיופיה, מעולי ניכר חלק של הדל התעסוקתי הניסיון ובשל ההשכלתי הרקע בשל
התעסוקתי מצבם לקידום מגוונות ובתכניות מקצועית להכשרה קורסים בפיתוח רבים משאבים

בישראל. הקיים המערבי במשק להשתלב להם לעזור במטרה העולים של

מחקר יזמו אלו קורסים של ובמימונם בארגונם המעורבים העלייה, לקליטת והמשרד ישראל ג'וינט
אלו. בקורסים המשתתפים אחר מעקב

בהשתלבות השונים הקורסים בוגרי של ההצלחה מידת על ללמוד האחת, מטרות: שתי למחקר
המשתתפים עולים ואלו קורסים סוגי באלו לבדוק והשנייה, יותר, מתקדמים בלימודים או בעבודה

ביותר. הטובה בצורה הקורס יעדי את לממש הצליחו בקורסים

קורסים כ70 על מידע ברוקדייל ג'וינטמכון צוות אסף 1995 ליוני 1993 מרס שבין בתקופה
עולים כ1,250 השתתפו בקורסים במימונם. או בארגונם שותף היה שהג'וינט מקצועית להכשרה
בתחילה עצמי למילוי קצרים טפסים באמצעות בקורסים המשתתפים על נתונים נאספו מאתיופיה.
בוגרי אחר מעמיק מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה כמוכן, קורס. כל ובסיום

פנים. מול פנים ריאיון באמצעות נבחרים קורסים עשר שישה

קורסים. עשר שישה בוגרי אחר המעמיק המעקב במסגרת שנאסף במידע עוסק הנוכחי הדוח
מידת לפי הקורסים, ובמימון בארגון המעורבים שטח אנשי של היגוי ועדת ידי על נבחרו הקורסים

בעתיד. שנית לביצועם והתכנון חדשנותם בהם, הכספית ההשקעה

לשני וחלקם בלבד לנשים חלקם בלבד, לגברים מיועדים היו במעקב הכלולים מהקורסים חלק
בלבד. אתיופיה לעולי מיועדים היו הקורסים כל כמעט המינים.

שנות תשע של יחסית גבוהה השכלה לבעלי  המשתתפים השכלת לפי נחלקו לגברים הקורסים
רכב מכונאות  לימוד שנות 83 של בינונית השכלה לבעלי במלגזה, או בטרקטור  יותר או לימוד

לשרברבות. קורס  כלל השכלה ללא או נמוכה השכלה ולבעלי ומסגרות,

המשתתפים כל לילדים. והורים נשואים ,4525 בגילאי היו אלו בקורסים שהשתתפו הגברים מרבית
שנים. 63 בין  יחסית קצר זמן בארץ שהו

יחסית גבוהה השכלה לבעלות המשתתפות: הנשים להשכלת הם גם הותאמו לנשים הקורסים
ולנשים גריאטריות לסייעות קורס בינונית השכלה לבעלות מעשיות, ולאחיות למטפלות קורסים

לתפירה. קורס כלל השכלה ללא



למעט ילדים, וללא רווקות ,2418 בנות  יחסית צעירות היו בקורסים שהשתתפו הנשים מרבית
בעלות לנשים בקורסים קרוונים. באתר שגרו חדהוריות לנשים שנועד לתפירה, בקורס המשתתפות
ואילו ויותר), שנים (חמש בארץ יותר ותיקות היו המשתתפות מרבית יחסית גבוהה השכלה
או שנים (שלוש יותר קצר זמן בארץ שהו יחסית נמוכה השכלה לבעלות בקורסים המשתתפות

פחות).

בתעסוקה השתלבות היו השונים הקורסים הצלחת מידת את לאמוד שנבחרו המרכזיים המדדים
יוחס אך להערכה, כבסיס נוספים מדדים נבחרו בפרט. בקורס שנרכש במקצוע והשתלבות כלשהי,
את שסיימו המשתתפים אחוז  ההכשרה לתהליך מתייחסים חלקם יותר. מועט משקל להם
מתייחסים וחלקם במקצוע, לעבוד כדי מספיק למדו הם כי הבוגרים חשו בה והמידה לימודיהם
הבוגרים רצון שביעות מידת יותר, מתקדמים בלימודים השתלבות כגון ההכשרה, לתוצאת

עובדים. שאינם הבוגרים בקרב העבודה מחפשי שיעור וכן מעבודתם,

(נובמבר תכשיטים ולגימור למלגזנים מעשיות, לאחיות הקורסים היו ביותר המוצלחים הקורסים
רצון שבעי בוגריהם של הגדול והרוב שרכשו, במקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם מרבית אשר ,(1993
שיעורי בשל נגרעת ולמלגזנים לאחיות הקורסים הצלחת כי ולומר להסתייג יש אך מעבודתם.

אלו. מקורסים הגבוהים הנשירה

(1993 (יולי תכשיטים לגימור נוסף קורס מבנים, למסגרות הקורסים היו נוספים מוצלחים קורסים
הרצון שביעות שיעורי אך שלמדו, במקצוע ומועסקים עובדים בוגריהם שרוב לצורפות, והקורסים
לסייעות הקורס את להוסיף ניתן אלו לקורסים יחסית. נמוכים בוגריהם בקרב מהעבודה
בקורסים עובדות. נוסף ושליש יותר מתקדמים בלימודים ממשיכות מבוגרותיו שמחצית גריאטריות,

נשירה. של נמוכים שיעורים היו האלו

לשרברבות מלאכי, בקריית למסגרות הקורסים הם בינונית הצלחה למידת שזכו הקורסים
חלקם רק מאידך, מעבודתם. ומרוצים עובדים למסגרות הקורס בוגרי מרבית בילדים. ולמטפלות
לשרברבות הקורס בוגרי מרבית גם גבוהים. נשירה שיעורי היו ובקורס שרכשו, במקצוע עובדים
מבוגרות בלבד כשליש שרכשו. במקצוע עובדים אינם הם אך מעבודתם, מרוצים ומרביתם עובדים

עבודה. מחפשות ומחציתן שרכשו, במקצוע לא אך עובדות, בילדים למטפלות הקורס

לנהיגה עפולה), (אריעד ובמלגזה בטרקטור לנהיגה הקורסים היו פחות שהצליחו הקורסים
בקרב העובדים שיעור ולתפירה. (עפולה) למסגרות רכב, למכונאות אשקלון), (עיריית בטרקטור
בוגרי מבין נמוך אחוז בקורס. השתלבותם לפני גם עבדו מרביתם אך גבוה, לגברים הקורסים בוגרי
הקורס בוגרות רוב מעבודתם. רצון שבעי אינם ומרביתם שלמדו במקצוע מועסקים הקורסים
קרוונים, באתר חדהוריות לנשים נועד הקורס עבודה. מחפשות או לומדות עובדות, אינן לתפירה

הנמוכה. להצלחתו תרמו הקורס ומיקום המשתתפות מאפייני כי וייתכן



כי עולה מהממצאים המוצלחים. הקורסים את מייחד מה היא המרכזיות השאלות אחת
בעבודה בהשתלבות כבוגרים בהצלחתם קשורים אינם העולים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים
בקרב התעסוקה שיעורי שכצפוי, למרות יותר, מתקדמים בלימודים או במקצוע, בעבודה כלשהי,
שאינן נשים בקרב התעסוקה שיעורי וכן נשים, בקרב התעסוקה שיעורי מאשר גבוהים גברים
כלל בקרב גם קיימות אלו מגמות לילדים. אמהות שהן נשים מאשר יותר גבוהים לילדים אמהות
מספר  שנבדקו הקורס מאפייני גם קורסים. לבוגרי ייחודיות ואינן מאתיופיה העולים אוכלוסיית

הצלחה. של שונות דרגות להסבר תרמו לא  והמעשיות העיוניות הלימוד שעות

וליווי סיוע לבוגרים ניתן שבכולם הוא ה"מוצלחים" הקורסים לכל המשותף זאת, לעומת
או עבודה, למקומות והפנייה המלצה מכתבי שונות: בדרכים הקורס בסיום בעבודה בהשתלבות

בוגר. לכל ספציפי עבודה מקום מציאת

לאוכלוסיית קורסים בארגון הפעילים המרכזיים הגורמים בפני הוצג זה במחקר שנאסף המידע
שונים. בפורומים נדונו זה בנושא הפעילות להמשך הממצאים והשלכות מאתיופיה, העולים



תודה דברי

הקליטה למשרד ראשית, וביצועו. למימונו וסייעו המחקר את שיזמו אלה לכל להודות ברצוננו
ג'וינט לצוות וכן באגף. חוקרת גינדין, ורחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל  ולנציגיו
לשעבר (פיצ'י), מאיר בן ליורם ויזמות, תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש אפעל, ליהודה  ישראל
יהודי קידום מתחום אליאס, ולמתי תכניות, רכזת גרף, לחיה אתיופיה, יהודי לקידום תחום ראש

באגף. הערכה רכזת לשעבר אילון, ולתמי והערכה תיכנון אגף ראש גולדברג, לאלן אתיופיה,

ארצי רכז אקלה, ולרוני לתעסוקה הגף ראש שטראוס, ליולנדה ההיגוי: ועדת חברי ליתר גם תודה
ההדרכה מחלקת מנהל מלול, לאמיל עלייה; לקליטת מהמשרד בתעסוקה אתיופיה עולי לקליטת
רכז אדמסו, לאללי וכן ההדרכה, ממחלקת פולצ'ק, ולאברי אדם, כוח ופיתוח להכשרה באגף
כולם העבודה. ממשרד אדם כוח ולפיתוח להכשרה באגף אתיופיה לעולי מקצועית להכשרה ארצי

הנתונים. משמעות בהבנת ובסיוע בעצה המחקר תקופת כל לאורך רבות תרמו

סייעו אשר ישראל, בג'וינט ויזמות תעסוקה עולים, לשילוב האגף צוות אנשי ליתר מיוחדת תודה
המכשירים. המוסדות עם הקשר וביצירת הנתונים באיסוף

אשר ברוקדייל, בג'וינטמכון עלייה קליטת על המחקר תכנית מנהלת נועם, לגילה מיוחדת תודה
זה. דוח ובכתיבת בביצועו המחקר, בגיבוש שותפה היתה

ובמיוחד המחקר, לביצוע תרמו אשר ברוקדייל בג'וינטמכון לעמיתינו תודה חבים אנו כמוכן,
שיזגל, ולאילנה הדוח את שערכה מויאל למטי הנתונים, בעיבוד סייעה אשר לוונברג למרים

אותו. שהדפיסה
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10 שנלמד במקצוע או מתקדמים, בלימודים

16 ובמלגזה בטרקטור נהיגה קורס בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים :4 לוח

נהיגה קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :5 לוח
17 הקורס מסיום חודשים כשמונה ובמלגזה, בטרקטור

17 ובמלגזה בטרקטור נהיגה קורס בוגרי של יד משלחי התפלגות :6 לוח

18 ובמלגזה בטרקטור נהיגה קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :7 לוח

21 מלגזנים קורס בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים :8 לוח

21 המועסקים מלגזנים קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :9 לוח

23 בטרקטור נהיגה בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :10 לוח

בטרקטור, נהיגה קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה השתלבות :11 לוח
24 הקורס מסיום חודשים כשמונה

24 בטרקטור נהיגה קורס בוגרי העובדים של יד משלחי התפלגות :12 לוח

25 המועסקים בטרקטור לנהיגה קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :13 לוח

27 רכב מכונאות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :14 לוח

רכב, מכונאות קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :15 לוח
27 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה

28 רכב מכונאות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :16 לוח

28 המועסקים רכב מכונאות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :17 לוח

30 מבנים מסגרות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :18 לוח

מבנים, מסגרות קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :19 לוח
30 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה

31 מבנים מסגרות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :20 לוח



32 מבנים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :21 לוח

34 מסגרות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :22 לוח

חודשים כשמונה מסגרות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה השתלבות :23 לוח
34 הקורס סיום לאחר

34 מסגרות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :24 לוח

35 . המועסקים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :25 לוח

37 מסגרות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :26 לוח

חודשים כשמונה מסגרות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה השתלבות :27 לוח
38 הקורס סיום לאחר

38 מסגרות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :28 לוח

39 המועסקים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :29 לוח

41 שרברבות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :30 לוח

שרברבות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :31 לוח
41 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה

42 שרברבות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :32 לוח

42 המועסקים שרברבות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :33 לוח

45 בילדים מטפלות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפיים מאפיינים :34 לוח

בילדים, מטפלות קורס בוגרות של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :35 לוח
45 הקורס מסיום חודשים כשמונה

46 מוחלטים במספרים בילדים, מטפלות קורס בוגרות של יד משלחי התפלגות :36 לוח

47 בילדים מטפלות קורס בוגרות בקרב מהעבודה רצון שביעות :37 לוח

49 מעשיות אחיות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפיים מאפיינים :38 לוח

מעשיות, אחיות קורס בוגרות של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :39 לוח
50 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה

51 המועסקות מעשיות לאחיות הקורס בוגרות בקרב מהעבודה רצון שביעות :40 לוח

54 גריאטריות סייעות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפיים מאפיינים :41 לוח

סייעות קורס בוגרות של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :42 לוח
54 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה גריאטריות,



55 גריאטריות סייעות קורס בוגרות של יד משלחי התפלגות ;43 לוח

56 המועסקות גריאטריות סייעות קורס בוגרות בקרב מהעבודה רצון שביעות :44 לוח

59 תפירה בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפיים מאפיינים :45 לוח

61 תכשיטים גימור בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :46 לוח

תכשיטים, גימור קורס בוגרי בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :47 לוח
62 הקורס מסיום חודשים כשמונה

63 תכשיטים גימור קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :48 לוח

65 תכשיטים גימור בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :49 לוח

תכשיטים, גימור קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :50 לוח
66 הקורס מסיום חודשים כשמונה

66 המועסקים תכשיטים גימור קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :51 לוח

68 תעשייתית צורפות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :52 לוח

צורפות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה השתלבות :53 לוח
69 הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה

69 צורפות קורס בוגרי מבין עובדים של יד משלחי התפלגות :54 לוח

70 המועסקים הבוגרים בקרב מהעבודה רצון שביעות :55 לוח



מבוא .1

משאבים מושקעים אתיופיה, מעולי ניכר חלק של הדל התעסוקתי והניסיון ההשכלתי הרקע בשל
העולים, של התעסוקתי מצבם לקידום מגוונות ותכניות מקצועית להכשרה קורסים בפיתוח רבים

מקצועיות. ובעבודות בישראל הקיים המערבי במשק להשתלב לעולים לעזור במטרה

קורסים בוגרי של בתעסוקה ההשתלבות מידת על כוללת תמונה לקבלת נודעת רבה חשיבות
העלייה לקליטת המשרד יזמו זה רקע על מאתיופיה. עולים משתתפים בהם מקצועית להכשרה
מידע איסוף הכולל מחקר שונות, ותכניות קורסים של ובמימון בארגון המעורבים ישראל, וג'וינט
עולים אחר מעמיק מעקב נערך המחקר במסגרת מקצועית. להכשרה בקורסים משתתפים על

מקצועית. להכשרה נבחרים קורסים בוגרי מאתיופיה,

נבחרים. קורסים עשר שישה בוגרי אחר המעמיק המעקב במסגרת שנאסף מידע מוצג זה במסמך
קורסים של ובמימונם בארגונם המעורבים שטח אנשי של היגוי ועדת ידי על נבחרו הקורסים
השקעה מידת  היו אלו קורסים בבחירת זו ועדה שהנחו המרכזיים העקרונות מקצועית. להכשרה
לעולים קורסים התקיימו לא בהם בתחומים (קורסים חדשנותם המממנים, הגורמים של הכספית

בעתיד. רחב בהיקף בביצועם ימשיכו כי שידוע וקורסים מאתיופיה)

התייחסות תוך בכללותם, הקורסים עשר שישה כל על מסכמים נתונים יוצגו הדוח בתחילת
התעסוקה. בתחום ולהישגיהם הקורסים בוגרי של למאפיינים

הבאים: בנושאים וקורס קורס כל לגבי מפורט מידע יוצג כמוכן,
ונושרים בוגרים לקורס, (המתקבלים בקורס המשתתפים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים ■

כאחד)
העבודה, בתחום הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה הקורס בוגרי של מצבם על מידע ■

עבודה. וחיפוש הלימודים
השתתפו. שבו הקורס של שונים מממדים הבוגרים רצון שביעות ■

המחקר ססדות
מתקדמים בלימודים או בעבודה להשתלב השונים הקורסים בוגרי הצליחו כמה עד ללמוד .1

יותר.
הצליחו הללו בקורסים המשתתפים עולים ואלו מקצועית להכשרה קורסים סוגי באלו לבדוק .2

ובעבודה כלשהי בעבודה (השתלבו ביותר הטוב הצד על הקורסים יוזמי של היעדים את לממש
וכד'). יותר מתקדמים בלימודים ממשיכים או שנרכש במקצוע

1



המחקר מערן
כ70 על שוטף מידע ברוקדייל ג'וינטמכון צוות ידי על נאסף 1995 ליוני  1993 מרס שבין בתקופה
כ1,250 השתתפו בהם אשר במימונם, או בארגונם שותף היה שהג'וינט מקצועית להכשרה קורסים
פנים הכשרות ב. מקצועית; להכשרה קורסים א. קורסים: סוגי ארבעה על מידע נאסף עולים.

בעבודה. בהשמה לסיוע תכניות ד. לעסקים; יזמות קורסי ג. מפעליות;

טפסים באמצעות מקצועית להכשרה בקורסים המשתתפים על מידע נאסף המחקר במסגרת
מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה קורס. כל ובסיום בתחילה עצמי למילוי קצרים

העולה. בבית פנים אל פנים ריאיון באמצעות נבחרים קורסים עשר שישה בוגרי אחר מעמיק

הקורס. מאפייני ועל בקורס המשתתפים כל של הרקע מאפייני על מידע נאסף קורס כל בתחילת
על וכן התעסוקתי, מצבם על הקורס, בוגרי שקיבלו התעודה על נתונים נאספו הקורס בסיום

מהקורס. כחלק בעבודה להשמה תכנית והכללת הנושרים מספר  הקורס מאפייני

על הבוגרים נשאלו הקורס, סיום לאחר חודשים שמונה כאמור שנערך המעקב, במסגרת
בעבודה, להתקדם או למצוא כדי לו זקוקים שהם הסיוע על הקורס, סיום מאז השתלבותםבעבודה

מקצועית. להכשרה בקורס הלימודים על וכן

2



העיקריים הממצאים סיכום .2

מקצועית. להכשרה קורסים כ70 על מידע נאסף 1995 יוני ועד 1993 מרס שבין בתקופה כאמור,
נבחרים, קורסים שישהעשר בוגרי אחר מעמיק מעקב נערך הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה
חלקם בלבד, לגברים מיועדים היו מהקורסים חלק העולה. בבית פנים אל פנים ריאיון באמצעות

בלבד. מאתיופיה לעולים מיועדים היו הקורסים כל כמעט המינים. לשני וחלקם בלבד לנשים

במעקב הכלולים הקורסים 2.1
לגברים קורסים

בהם: המשתתפים רוב להשכלת הותאמו לגברים הקורסים
או בטרקטור לנהיגה קורסים נערכו יותר) או לימוד שנות (תשע יחסית גבוהה השכלה לבעלי ■

קורסים). שלושה (סה"כ במלגזה
מבנים למסגרות רכב, למכונאות קורסים נערכו לימוד) שנות 83 (של בינונית השכלה לבעלי ■

קורסים). (שני רגילה1 ולמסגרות
שרברבות. קורס נערך כלל השכלה ללא או נמוכה השכלה ברמת לגברים ■

והורים נשואים מרביתם ,4525 בגיל  יחסית מבוגרים גברים היו בקורסים המשתתפים מרבית
בארץ ושהו יותר ותיקים ברובם היו במלגזה או בטרקטור לנהיגה בקורסים המשתתפים לילדים.
מרבית יותר. ואף שנים 54 בארץ שהו מבנים למסגרות הקורס בוגרי יותר. או שנים חמש
ששהו עולים כצפוי, שנים. לארבע שלוש בין  יותר קצר זמן בארץ שהו הקורסים ביתר המשתתפים

בעברית. יותר טובה שליטה בעלי היו יותר ממושך זמן בארץ

לנשים קורסים
של לאלו זהים ההשכלה (ערכי המשתתפות רוב להשכלת בהתאם הם גם נחלקו לנשים הקורסים

בהם: הגברים)
מעשיות. ולאחיות בילדים למטפלות קורסים נערכו יחסית גבוהה השכלה לבעלות ■

גריאטריות. לסייעות קורס נערך בינונית השכלה ברמת לנשים ■

תפירה. קורס נערך כלל השכלה ללא לנשים ■

המשתתפות למעט ילדים, וללא רווקות ,2418 בנות צעירות היו בקורסים שהשתתפו הנשים מרבית
חדהורית. משפחה בראש עמדו כולן וכמעט ויותר) 35 (בנות יחסית מבוגרות שהיו לתפירה בקורס

כלל. השכלה ללא שמרביתם בעפולה מסגרות קורס בוגרי למעט 1
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שנים (חמש בארץ יותר ותיקות היו מעשיות ולאחיות בילדים למטפלות בקורסים המשתתפות
יחסית קצר זמן בארץ שהו ולתפירה גריאטריות לסייעות בקורסים המשתתפות זאת, לעומת ויותר).

שנים. ארבע עד שלוש לתפירה הקורס ובוגרות שנים שלוש או שנתיים 

לנשים בקורסים המשתתפות כך, בארץ. שלהן השהות ומשך הנשים השכלת בין חפיפה קיימת
המשתתפות ואילו ויותר שנים חמש בארץ ושהו יותר ותיקות הן יחסית גבוהה השכלה בעלות

פחות. או שנים שלוש בארץ שהו נמוכה או בינונית השכלה ברמת לנשים בקורסים

כאחד ולנשים לגברים קורסים
לנשים. והן לגברים הן נועדו קורסים) (ארבעה וצורפות (93 ונובמבר 93 (יולי תכשיטים גימור קורסי

כאחד.2 ותיקים ולישראלים לעולים מיועדים היו לצורפות הקורסים שני כי לציין יש

והן המשפחתי ומצבם גילם, מבחינת הן  מגוונים מאפיינים בעלי היו אלו בקורסים המשתתפים
(תשע יחסית גבוהה השכלה היתה אלו בקורסים המשתתפים למרבית בארץ. שהותם משך מבחינת

טובה. היתה בעברית ושליטתם ויותר) לימוד שנות

הנתונים הצגת אופן
יחסית קטן הבוגרים מספר מהקורסים שבחלק למרות .396 בין נע קורס כל של הבוגרים מספר
מתוך האחוזים חישוב על בעיקר השונים הקורסים בין וההשוואה הנתונים הצגת מתבססת
בין ולהשוואה להערכה אחיד בסיס ליצור כדי המוחלטים, המספרים הצגת על רק ולא הבוגרים
מוצגים הנתונים ובו קורס, כל על מפורט דיווח גם כולל הדוח כי לציין יש השונים. הקורסים

קורס. בכל הקטן המשתתפים מספר בשל האחוזים לצד מוחלטים במספרים

הקורסים של ההצלחה מידת של שונים מדדים 2.2
בקורסים המשתתפים מאתיופיה לעולים לסייע היה הקורסים ומארגני יוזמי כל של המשותף היעד
בעבודות להשתלב שיוכלו כך כישוריהם ואת שלהם הידע תחומי את ולהרחיב בעבודה, להיקלט

הכשרה. עברו שבו במקצוע ובעיקר  מקצועיות

אלו. יעדים לממש בוגריהם של ההצלחה מידת לפי נאמדת השונים הקורסים של הצלחתם מידת
(אך הקורס של "ההצלחה" מידת בהערכת להתייחסות הראויים נוספים מדדים קיימים כמוכן,
לתהליך וחלקם בקורס הלימודים לתוצאות מתייחסים חלקם יותר), מועט משקל לייחס יש להם
מתקדמים בלימודים שהמשיכו הבוגרים אחוז הם לתוצאה המתייחסים המדדים עצמו. ההכשרה
חשיבות בדרגת הנמצא נוסף, מדד מעבודתם. המועסקים הבוגרים של הרצון שביעות ומידת יותר
לעבודה ליציאה והנכונות המחויבות מידת על מצביע אשר העבודה, מחפשי שיעור הוא יותר נמוכה

הדיווח בוגרים), בשישה הכל בסך (ומדובר עולים שלושה למדו לצורפות מהקורסים אחד שבכל מכיוון 2
מאוחד. לצורפות הקורסים שני בוגרי על
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אחוז הם ההכשרה לתהליך המתייחסים המרכזיים המדדים עובדים. שאינם הבוגרים בקרב
לקראת המועמדים שעברו המיון לתהליך גם (הקשור לימודיהם את שסיימו המשתתפים
בסיום במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו הם כי הבוגרים חשו בה והמידה בקורס), השתתפותם

הקורס.

כלשהי), בתעסוקה קליטה  (לדוגמה אחד יעד במימוש "הצלחה" בין מתאם בהכרח שאין כמובן,
בקורס). שנלמד במקצוע בעבודה קליטה  (לדוגמה אחר יעד במימוש "הצלחה" לבין

שנלמד ובמקצוע בעבודה קליסה 2.2.1
על מצביעה שנלמד, במקצוע או כלשהי בעבודה קליטה  המרכזיים היעדים שני השגת בחינת

אלו. יעדים הושגו בה במידה לנשים גברים בין ניכרים הבדלים

בכך בולטות מעשיות לאחיות הקורס בוגרות לנשים, רק המיועדים בקורסים שלמדו הנשים בקרב
כולן וכמעט עובדות מהבוגרות 7 19&  בהן "ההשקעה" את לממש והצליחו בציפיות עמדו שהן

כאחיות. מועסקות

התעסוקה שיעורי  ותפירה גריאטרי סיוע בילדים, טיפול  הקורסים יתר בוגרות בקרב זאת, לעומת
גריאטריות ולסייעות למטפלות הקורסים בוגרות מבין בלבד (319&) כשליש יותר; הרבה נמוכים
כל כמעט כן, על יתר עובדת.3 אינה לתפירה הקורס בוגרות מבין אחת אף וכמעט עובדות,
מהן ניכר וחלק לו, שהוכשרו במקצוע עובדות אינן הללו הקורסים בוגרות מבין המועסקות

בלתימקצועיות. בעבודות מועסקות

ניכרים הבדלים אין יותר. מורכב המצב בלבד לגברים שנועדו בקורסים שלמדו הגברים אצל
עובדים4, הקורסים מבוגרי רבעים משלושה ולמעלה השונים הקורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי
שיעורי של זו מגמה כי לציין חשוב אך מלאכי. בקרית רגילה למסגרות הקורס בוגרי למעט
לבוגרי ייחודית ואינה מאתיופיה העולים כלל בקרב גם קיימת גברים בקרב גבוהים תעסוקה
הם מידה באיזו היא לגברים הקורסים לבוגרי הרלוונטית העיקרית השאלה זו מסיבה קורסים.

שלמדו. במקצוע עובדים

הקורסים בוגרי מרבית גם וכך לו, שהוכשרו במקצוע השתלבו (ב"ממן") למלגזנים הקורס בוגרי כל
הקורסים בוגרי בקרב היו במקצוע השתלבות של יותר נמוכים שיעורים .($68<) מבנים למסגרות

(£ל38). ובעפולה (44^ מלאכי בקרית רגילה למסגרות

שאינן נשים בקרב מאשר בהרבה נמוכים לילדים אמהות שהן נשים בקרב התעסוקה שיעורי כי לציין יש 3
לבוגרת ייחודית ואינה מאתיופיה העולות אוכלוסיית כלל בקרב קיימת זו מגמה אך לילדים, אמהות

דווקא. הקורסים

לקורס. קבלתם בעת עבדו אף שחלקם לציין יש 4
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בעלי בוגרים והן יחסית גבוהה השכלה בעלי בוגרים הן  הקורסים שאר בוגרי של הגדול הרוב
ובמלגזה בטרקטור לנהיגה הקורסים בוגרי לגבי כך במקצועם. עובדים אינם  יותר נמוכה השכלה
שיעור כן, על יתר ושרברבות. רכב, מכונאות עפולה), ("אריעד" בטרקטור נהיגה עפולה), ("אריעד"
מקצועיות: בלתי בעבודות מועסקים נמוכה או בינונית השכלה לבעלי הקורסים בוגרי מבין ניכר
מבוגרי ו£ל56 עפולה, מסגרות מבוגרי 469?. מבנים, מסגרות מבוגרי £ל24 רכב, מכונאות 29מבוגרי ?£

שרברבות. מבוגרי ו^54 מלאכי קריית מסגרות

אינה התמונה כאחד, ולנשים לגברים המיועדים וצורפות, תכשיטים לגימור הקורסים בוגרי בקרב
מעט נמוכים תעסוקה שיעורי עובדים5. (6 מתוך 5) לצורפות הקורסים שני בוגרי מרבית אחידה.
בהתאמה. ו^64 £ל53  93 ונובמבר 93 יולי  תכשיטים לגימור הקורסים מסיימי בקרב היו יותר

במקצועם. עובדים האלו הקורסים מארבעת המועסקים הבוגרים כל כמעט

מימשו תכשיטים לגימור והקורסים מבנים, מסגרות בסמן", סלנזנים לאחיות, הקורס בוגרי כי ולומר לסכם ניתן
בקורס. שרכשו במקצוע מועסקים כולם וכמעט עובדים מרביתם  בהם שתלו הציפיות את

מעבודתם המועסקים הבוגרים של רצון שביעות 2.2.2
ככלל, מעבודתו. העובד של הרצון שביעות הינו התעסוקה בתחום הבוגרים הצלחת של נוסף היבט
הנשים בקרב יותר גבוהה "מרוצים") או מאד" ("מרוצים מהעבודה הכללית הרצון שביעות שיעור
במיוחד גבוהה הרצון שביעות המועסקים הגברים מבין המועסקים. הגברים לעומת המועסקות
למעלה כמוכן, מלאכי. בקריית רגילה מסגרות קורס ובוגרי ב"ממן", למלגזנים הקורס בוגרי בקרב
רצון שבעי ושרברבות עפולה ב"אריעד" בטרקטור לנהיגה הקורסים בוגרי בקרב העובדים ממחצית

.(1 (לוח כללי באופן מעבודתם

מהעבודה רצון שביעות הביעו בעפולה ומסגרות מבנים, מסגרות רכב, מכונאות הקורסים בוגרי
.(1 (לוח יחסית נמוכים בשיעורים

(שתיים לתפירה הקורס ובוגרות מעשיות לאחיות הקורס בוגרות לנשים, הקורסים בוגרות מבין
לסייעות הקורס בוגרות ממחצית למעלה כמוכן, במיוחד. גבוהה רצון שביעות הביעו עובדות) בלבד
הביעו בילדים למטפלות הקורס בוגרות כללי. באופן מעבודתן רצון שביעות הביעו גריאטריות

.(1 (לוח יותר נמוכים בשיעורים רצון שביעות

מאידך, כללי. באופן מעבודתם רצון שבעי היו תכשיטים לגימור הקורסים שני מבוגרי גבוה שיעור
.(1 (לוח מעבודתו מרוצה שעובדים, לצורפות הקורס בוגרי ארבעת מתוך אחד רק

רצון שבעי כמחצית המקבילים, בגילים מאתיופיה העולים בקרב כי לציין יש ההשוואה, לצורך
.(1995 בניטה ;1994 ולוי נועם (בניטה, כללי באופן מעבודתם

עובדים. הנשים 3 מבין ו2 הגברים כל הקורס. בוגרי 6 מבין 5 ידנו על רואיינו 5
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המועסקים הקורסים בוגרי של מהעבודה כללית רצון שביעות :1 לוח

הרצון שבעי אחוז
כללי באופן מהעבודה
"מרוצים או ("מרוצים" מס'

מאד") העובדים* הקורס
לגברים קורסים

56 9 עפולה) ("אריעד" ובמלגזה בטרקטור נהיגה .1

78 9 ("ממן") במלגזה נהיגה .2

46 13 אשקלון) (עיריית בטרקטור נהיגה .3
36 14 רכב מכונאות .4

33 12 מבנים מסגרות .5

78 7 מלאכי) (קריית מסגרות .6
23 13 (עפולה) מסגרות .7
55 22 שרברבות .8

לנשים קורסים
40 5 בילדים מטפלות .1

100 12 מעשיות אחיות .2
55 11 גריאטריות סייעות .3
100 2 תפירה .4

ולנשים לגברים קורסים
75 8 (93 יולי ת"א (תכשיטנות תכשיטים גימור .1

91 11 (93 נובמבר ת"א (תכשיטנות תכשיטים גימור .2
25 4 ותיקים) ולישראלים לעולים קורסים (שני צורפות .3

שרואיינו הבוגרים כל מתוך *

בוגרי מרבית עבודתם. של ספציפיים היבטים ממספר רצונם שביעות על גם נשאלו הבוגרים
זאת, לעומת מפיטורין. חששו לא וכן לעבודה והעמיתים הממונים מיחס רצון שבעי היו הקורסים
בעבודה. להתקדם ומסיכוייהם משכרם רצון שביעות הביעו הבוגרים מבין נמוכים שיעורים רק

מהעבודה רצון שביעות לבין שנרכש במקצוע בעבודה השתלבות בין מוחלטת חפיפה שאין מכאן,
וגימור מעשיות אחיות למלגזנים, הקורס בוגרי של הגדול הרוב אמנם הקורסים. בוגרי בקרב
מרוצים אינם וצורפות מבנים למסגרות הקורס בוגרי מרבית אך מעבודתם, מרוצים תכשיטים
ושרברבות, גריאטריות סייעות תפירה, כגון הקורסים בוגרי ממחצית למעלה כן, על יתר מעבודתם.
לגבי המצב גם כך מעבודתם. רצון שבעי בלתימקצועית, בעבודות מועסקים בוגריהם מרבית אשר

ייצור. כפועלי מועסקים מביניהם העובדים שמרבית ובמלגזה בטרקטור לנהיגה הקורס בוגרי
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הקורסים בוגרי בקרב עבודה חיפוש 2.2.3
מצביע אך האחרים, התוצאה מדדי של חשיבות דרגת באותה אינו אשר נוסף תוצאה מדד כאמיר,
מחפשי שיעור הוא לעבודה לצאת עובדים שאינם הבוגרים של והנכונות המחויבות מידת על
(עיריית בטרקטור לנהיגה הקורס  לגברים המיועדים הקורסים בוגרי מבין כ2070 ביניהם. העבודה

.(2 (לוח עבודה מחפשים  (עפולה) רגילה למסגרות והקורס אשקלון)

לסייעות הקורס מבוגרות $14 גם וכך עבודה, מחפשות בילדים למטפלות הקורס מבוגרות מחצית
מעשיות. לאחיות הקורס מבוגרות ו£ל12 גריאטריות

עבודה מחפשים ולנשים, לגברים המיועדים תכשיטים, לגימור הקורסים שני בוגרי מבין כרבע בנוסף,
.(2 (לוח

חיפוש  לעבודה לצאת הנכונות מרכיב את הקורסים בוגרי של ההצלחה להגדרת מוסיפים שכאשר מכאן
הן כי ציינו הבוגרות בילדים. למספלות הקורס את בעיקר המוצלרוים לקורסים להוסיף ניתן  עבודה
בקרב הנמוכים התעסוקה לשיעורי הסיבה כנראה וזוהי בלבד, שרכשו במקצוע עבודה מחפשות

זה. קורס בוגרות

עובדים שאינם הקורסים בוגרי בקרב עבודה חיפוש :2 לוח

מחפשי אחוז מס'
בקרב העבודה הבוגרים
הקורס בוגרי שאינם מס'
עובדים שאינם עובדים הבוגרים הקורס

לגברים קורסים
 4 13 עפולה) ("אריעד" ובמלגזה בטרקטור נהיגה .1

9 ("ממן") במלגזה נהיגה .2
18 4 17 אשקלון) (עיריית בטרקטור נהיגה .3
7 1 15 רכב מכונאות .4
 2 14 מבנים מסגרות .5

5 12 מלאכי) (קריית מסגרות .6
19 6 19 (עפולה) מסגרות .7
4 3 25 שרברבות .8

לנשים קורסים
50 14 19 בילדים מטפלות .1

12 5 17 מעשיות אחיות .2
14 28 39 גריאטריות סייעות .3
 9 11 תפירה .4

ולנשים לגברים קורסים
26 10 18 ת"א) (תכשיטנות תכשיטים גימור .1
24 8 19 ת"א) (תכשיטנות תכשיטים גימור .2

 2 6 ותיקים) ולישראלים לעולים קורסים (שני צורפות .3
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יותר מתקדמים בלימודים השתלבות 2.2.4
יותר. מתקדמים לימודים המשך הוא הנתונים בבחינת להתייחסות הראוי להצלחה נוסף מדד
הבוגרות (6ל47) כמחצית  גריאטריות לסייעות הקורס בוגרות בקרב הצלחה היתה זה בתחום
כלומר בילדים. מטפלות  יותר גבוהים אליו לקבלה שהקריטריונים בקורס בלימודיהן ממשיכות
בקורס הבוגרות של השתלבותן את ואיפשר הכניסה כרטיס את בעצם היווה הסייעות קורס

.(3 (לוח הקורס בוגרות מבין העובדות ל^31 בנוסף זאת כל יותר. מתקדם

הרבה נמוכים בשיעורים אך בלימודים, שהשתלבו בוגרים היו האחרים הקורסים בוגרי בקרב גם
%7 מוסמכות, לאחיות בקורס בלימודים ממשיכות מעשיות לאחיות הקורס מבוגרות \1JO  יותר
בקורס לומדות (93 (נובמבר תכשיטים לגימור הקורס מבוגרות 6?£ מבנים, למסגרות הקורס מבוגרי

בגרות. לתעודת השלמה לומדות למטפלות הקורס מבוגרות ו^6 לצורפות

ההשתלבות את גם שתכלול כן הקורסים בוגרי של ההצלחה הגדרת את מרחיבים שכאשר עולה מכאן
ניתן כמוכן, גריאסריות. לסייעות הקורס את גם המוצלחים" לקורסים להוסיף ניתן  יותר מתקדמים בלימודים

.(3 (לוח מוצלחים" בבחינת הם מבנים ולמסגרות תכש'סים לגימור לאחיות, שהקורסים לכן נוסף אישור

מהקורס הנשירה היקף 2.2.5
אשר המשתתפים אחוז הינו כלשהו קורס של ההכשרה בתהליך להצלחה המרכזיים המדדים אחד
לקראת המועמדים שעברו המיון לתהליך היתר בין זה מדד לקשור ניתן לימודיהם. את מסיימים
לימודיהן, את סיימו משתתפות של גבוה אחוז לנשים הקורסים בכל כמעט בקורס. השתתפותם
הקורס במהלך נשרו חמש בקורס. לימודיהן את החלו עולות 30 מעשיות. לאחיות בקורס למעט

ב'). במועד (גם הסיום בחינת את עברו ולא לימודיהן את סיימו עולות ושמונה

לא משתתפים של יחסית גבוה אחוז בהם קורסים שלושה קיימים לגברים בקורסים זאת, לעומת
הקורס ממשתתפי 57?£ ב"ממן", למלגזנים הקורס משתתפי מבין $64<  הכשרתם את סיימו

מלאכי. בקריית (רגילה) מסגרות בקורס £409 ו עפולה), ("אריעד" בטרקטור לנהיגה

היתה ולא כמעט ולנשים, לגברים המיועדים לצורפות, ובקורס תכשיטים לגימור הקורסים בשני
נשירה.

ושליטה השכלה בארץ, ותק משפחתי, מצב (גיל, הסוציודמוגרפיים המאפיינים של מהשוואה
אחידה מגמה ניכרת לא השונים הקורסים של הנושרים מאפייני לבין הבוגרים של העברית) בשפה

לא.  ובחלקם והבוגרים הנושרים בין הבדלים קיימים מהקורסים בחלק 

אינו זה ממצא הקורס. מבוגרות הסוציודמוגרפיים במאפייניהן שונות אינן לאחיות הקורס נושרות
לקורס. קבלתן טרם המשתתפות שעברו הקפדני המיון לאור מפתיע
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או מתקדמים, בלימודים בעבודה, השתלבות  מקצועית להכשרה קורסים של הצלחה מדדי :3 לוח
שנלמד במקצוע

העובדים
במקצוע
שלמדו מס' מס' מס'
מתוך 6ל * הבוגרים מסיימי משתתפי

המועסקים הלומדים* העובדים* שרואיינו הקורס הקורס הקורס
לגברים קורסים

בטרקטור נהיגה .1
(אריעד ובמלגזה

22 8 75 12 13 33 עפולה)
במלגזה נהיגה .2

100  100 9 9 25 (ממן)
בטרקטור נהיגה .3

י 77 17 17 28 (אשקלון)
14  93 15 15 19 רכב מכונאות .4

68 7 86 14 14 16 מבנים מסגרות .5

(קריית מסגרות .6
44  58 12 12 20 מלאכי)
38  81 16 19 22 (עפולה) מסגרות .7

17  88 25 25 25 שרברבות .8

לנשים קורסים
20 6 31 16 19 19 בילדים מטפלות .1

92 12 71 17 17 30 מעשיות אחיות .2

47 31 36 39 39 גריאטריות סייעות .3

18 11 11 11 תפירה .4

ולנשים לגברים קורסים
תכשיטים גימור .1

יולי ת"א, (תכשיט'
63  53 15 18 21 (93

תכשיטים גימור .2
ת"א, (תכשיט'

91 6 64 17 19 20 (93 דצמבר
(לעולים צורפות .3

100  80 5 6 6 וותיקים) וליש'

המעקב. בשלב שרואיינו הבוגרים מתוך הינו והלומדים העובדים אחוז *
בצבא. משרת מהבוגרים) £59. (המהווה אשקלון עיריית בטרקטור, נהיגה קורס של אחד בוגר 1
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שציינו והסיבות מהבוגרים שונים אינם  אשקלון) (עירית בטרקטור לנהיגה בקורס הנושרים
ולימודים. עבודה לשלב והקושי התיאוריה מבחן עם להתמודד הקושי היו לנשירתם

או ההשכלה ברמת בעיקר הקורסים, ביתר הבוגרים לבין הנושרים בין הבדלים קיימים מאידך,
העברית. בשפה ובשליטה בארץ השהות במשך

יותר מעט נמוכה השכלה בעלי  עפולה) (אריעד ובמלגזה בטרקטור לנהיגה בקורס הנושרים ■

ולימודים). עבודה לשלב הקושי היתה לנשירתם שציינו העיקרית (והסיבה הבוגרים. של מזו
מזו פחותה העברית בשפה ושליטתם בארץ יותר קצרה שהות בעלי  למלגזנים הקורס נושרי ■

התיאוריה.6 בחינת את לעבור יכולתם אי היתה לנשירתם העיקרית הסיבה הבוגרים. של
בעיות בשל בעיקר ונשרו העברית בשפה פחות שולטים  מלאכי קריית מסגרות מקורס הנושרים ■

הריתוך. מעבודת הנגרמות בעיניים

והעבודה התעסוקה שיעורי שבהם ולמלגזנים לאחיות הקורסים של ה"הצלחה" בצד כי מכאן,
אלו. מקורסים יחסית הגבוהים הנשירה לשיעורי גם להתייחס כמובן יש גבוהים, במקצוע

במקצוע לעבוד כדי ידע "מספיק" שרכשו חשים הבוגרים האם 2.2.6
שונות קיימת אך במקצוע, לעבוד כדי ידע "מספיק" רכשו כי חשו הקורסים בוגרי מרבית ככלל,
לבעלי הקורסים בוגרי לבין יחסית גבוהה השכלה לבעלי המיועדים קורסים בוגרי בין זה בתחום

נמוכה. או בינונית השכלה

כולם), אפילו מהקורסים (בחלק יחסית הגבוהה ההשכלה לבעלי המיועדים הקורסים בוגרי רוב
לנהיגה הקורסים בוגרי  לגברים ביחס כך במקצוע. לעבוד כדי ידע "מספיק" רכשו שהם חשו
ולנשים אשקלון), (עיריית בטרקטור נהיגה ("ממן"), מלגזנים עפולה), ("אריעד" ובמלגזה בטרקטור

מעשיות. ואחיות בילדים למטפלות הקורסים בוגרות 

לסייעות הקורסים בוגרי רוב  יותר מורכב המצב בינונית השכלה לבעלי הקורסים בוגרי בקרב
חשו הבוגרים, כל מהקורסים ובחלק מלאכי, בקריית רגילה ומסגרות מבנים מסגרות גריאטריות,
רכב למכונאות הקורס בוגרי מבין מעטים אך מאידך, במקצועם. לעבוד כדי ידע מספיק רכשו כי

כך. חשו

ציינו ולתפירה), הקורסיםלשרברבות בוגרי  (לדוגמה נמוכה, השכלה לבעלי הקורסים בוגרי מרבית
לכמחצית גם משותפת מספיק" למדו "לא כי התחושה במקצועם. לעבוד כדי "מספיק" למדו לא כי

כלל). השכלה ללא היו בוגריו מרבית (אשר בעפולה, למסגרות הקורס מבוגרי

עברו למלגזנים לקורס המועמדים והן ובמלגזה בטרקטור לנהיגה לקורסים המועמדים הן כי לציין יש 6
אלו. לקורסים למיון הקריטריונים את להרחיב יש כי נראה אך מוקדם, מיון
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הצלחתם מידת לפי הקורסים דירוג 2.3
אך שנלמד, במקצוע ובמיוחד כלשהי בעבודה הבוגרים שילוב היתה הקורסים יוזמי של העל מטרת
וחלקם ההכשרה לתהליך מתייחסים חלקם אשר נוספים, הצלחה למדדי להתייחס ניתן כזכור,
המידה ואת לימודיהם את שסיימו המשתתפים אחוז את כוללת הראשונה הקבוצה לתוצאותיו.
את למנות ניתן השנייה בקבוצה במקצועם. לעבוד כדי מספיק" "למדו כי הבוגרים חשו בה
מעבודתם. המועסקים של הרצון שביעות מידת ואת יותר מתקדמים בלימודים הבוגרים השתלבות
במורכבות התחשבות תוך הצלחתם מידת לפי הקורסים את לסווג ניתן אלו למדדים בהתאם

בסיווג. הכלולים הגורמים

הקורסים ואחד ב"ממן", לסלגזנם הקורס מעשיות, לאחיות הקורס הנם ביותר המוצלחים הקורסים א.
והרוב שרכשו, ובמקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם מרבית אשר ,(93 (נובמבר תכשיטים לגימור
לאחיות הקורסים הצלחת כי ולומר להסתייג יש מעבודתם. רצון שבעי בוגריהם של הגדול

אלו. מקורסים הגבוהים הנשירה שיעורי בשל נגרעת ולמלגזנים מעשיות

(יולי תכשיטים לג'סור הקורסים אחד סבבים, למסגרות הקורסים הנם נוספים מוצלחים קורסים
שביעות שיעורי אך שלמדו, במקצוע ומועסקים עובדים בוגריהם שרוב לצורפות, והקורסים (93

לסייעות הקורס את להוסיף ניתן אלו לקורסים יחסית. נמוכים בוגריהם בקרב מהעבודה הרצון
נוסף ושליש יותר, מתקדמים בלימודים ממשיכות שלו מהבוגרות מחצית אשר גריאטריות
הקורסים כל מעבודתן. כללי באופן רצון שבעות העובדות ממחצית למעלה כמוכן, עובדות.

גבוהים. נשירה שיעורי ללא היו זו בקטגוריה הכלולים

בקריית למסגרות הקורסים הינם זו בקטגוריה הנמנים הקורסים  "בינונית" הצלחה במידת קורסים ב.
בילדים. ולמטפלות לשרברבות מלאכי,

עובדים (>?ל44) מהם ניכר וחלק בעבודה, השתלבו למסגרות הקורס בוגרי ממחצית למעלה
שיעורי זה בקורס מעבודתם. מרוצים העובדים הבוגרים מבין גדול רוב לכך, בנוסף במקצועם.

יחסית. גבוהים היו הנשירה

ממחצית למעלה אולם, שרכשו. במקצוע לא אך בעבודה, השתלבו לשרברבות הקורס בוגרי רוב
סיימוהו. הקורס משתתפי וכל מעבודתם, מרוצים העובדים

אך במקצוען, מועסקות ומעטות עובדות בילדים למטפלות הקורס מבוגרות בלבד כשליש
כל אך יחסית, נמוכה העובדות רצון שביעות עבודה. ומחפשות לעבוד רוצות מהבוגרות מחצית

סיימוהו. הקורס משתתפות
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בטרקטור נהיגה עפולה), (אריעד ובמלנזה, בטרקטור לנהיגה הקורסים הנם  מוצלחים פחות קורסים ג.

בוגרי הגברים בקרב העובדים שיעור ותפירה. בעפולה, מסגרות רכב, מכונאות אשקלון), (ע'ר"ת
בקורס. לימודיהם לפני גם מועסקים היו הבוגרים המקרים במרבית אך יחסית, גבוה הקורס
מעבודתם. רצון שבעי אינם ומרביתם שלמדו במקצוע מועסקים הבוגרים מבין נמוך אחוז

באתר נערך ואשר בלבד הוריות חד לנשים המיועד לתפירה, הקורס מבוגרות הגדול הרוב
בקורס המשתתפות כל (מאידך, עבודה. מחפשות ואינן לומדות אינן עובדות, אינן קרוונים,
כיום גרות אינן העובדות שתי מעבודתן, רצון שביעות הביעו העובדות הבוגרות ושתי סיימוהו

באתר).

קורסים אותם  ביותר ה"מוצלחים" הקורסים את מייחד מה היא המרכזיות השאלות אחת
זו שאלה יותר. מתקדמים המשך בלימודי או שרכשו במקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם שמרבית
כך שונים. בקורסים נלמדו אלו שמקצועות היות ולמסגרות, למלגזנים הקורסים לגבי בעיקר עולה
שניים ולעומתו יותר, מוצלח היה אחד במלגזה או בטרקטור לנהיגה קורסים שלושה מתוך לדוגמה,

ההישגים. לאותם הגיעו לא ובוגריהם מוצלחים, פחות היו

ומספר השכלה, רמת מין, כגון העולים, של הסוציודמוגרפיים המאפיינים כי עולה הממצאים מן
בלימודים או במקצוע בעבודה בהשתלבות הבוגרים ב"הצלחת" קשורים אינם בארץ הוותק שנות
שיעורי מאשר יותר גבוהים גברים בקרב התעסוקה שיעורי שכצפוי, למרות יותר. מתקדמים
יותר גבוהים לילדים אימהות שאינן נשים בקרב התעסוקה שיעורי וכך נשים, בקרב התעסוקה
אוכלוסיית כלל בקרב גם קיימות אלו מגמות לילדים. אימהות נשים בקרב התעסוקה משיעורי
שעות מספר כגון הקורס, של מאפיינים גם קורסים. לבוגרי ייחודיות ואינן מאתיופיה העולים

הצלחה. של שונות דרגות להסבר תרמו לא והמעשיות העיוניות הלימוד

וליווי סיוע לבוגרים ניתן שבכולם הוא ה"מוצלחים" הקורסים לכל המשותף כי נמצא זאת, לעומת
והפנייה המלצה מכתבי מתן באמצעות אם  שונות בדרכים הקורס בסיום בעבודה בהשתלבות
ספציפי עבודה מקום מציאת ידי על ואם שהוכשר, העבודה לכוח זקוקים שבהם עבודה למקומות
מסגרות בקורס למעט בעבודה, להשמה תכנית התבצעה לא האחרים הקורסים בכל בוגר. לכל
ניכרת במקצוע בעבודה ולהשתלבות בעבודה להשמה תכנית של לתרומתה דוגמה מלאכי. בקריית
בוגריהם את הכשירו אשר במלגזה, או בטרקטור לנהיגה הקורסים שלושת בין ההשוואה מתוך
הגוף עם העבודה מקום של שילוב היה ב"ממן" למלגזנים בקורס רק השלושה מבין דומה. למקצוע
שרכשו. במקצוע בעבודה הבוגרים כל השתלבו בלבד זה ובקורס לעבודה, העולים את המכשיר
היו בעבודה הקולטים בהם ולצורפות, תכשיטים לגימור הקורסים בשני גם קיימת דומה תופעה

שרכשו. במקצוע עובדים בוגריהם מרבית ואכן המכשיר, למוסד הקשורים מפעלים
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קורס כל על פרסני מידע .3

לענות ניסיון מתוך נבחרים, קורסים עשר שישה על ומסכמים כוללים נתונים הוצגו הדוח בתחילת
מביניהם ואלו יותר מוצלחים היו השונים הקורסים מבין אלו  האחת עיקריות: שאלות שתי על
תורמים בהם המשתתפים של או הקורסים של מאפיינים אלו  והשנייה פחות; מוצלחים היו

שנבחרו. מדדים במספר להצלחתם

כדי בנפרד, וקורס קורס כל על יותר מעמיק מידע להציג חשיבות יש המסכמים לנתונים בנוסף
שונים. מהיבטים בו והמשתתפים הקורס על שלמה תמונה לקבל

בוגריו ועל בו המשתתפים על עליו, מעמיק מעקב מתוך קורס כל על מפורט מידע יוצג להלן,
תחומים: במספר

רמת המשפחתי, מצבם גיל, מין,  בקורס המשתתפים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים א.
התחלת בעת התעסוקתי ומצבם התעסוקתי ניסיונם בארץ, הוותק שנות מספר השכלתם,

הקורס.
הלימודים התעסוקה, בתחום סיומו לאחר חודשים כשמונה הקורס בוגרי של מצבם על מידע ב.

שנלמד. במקצוע לעבוד רצונם ועל עבודה, וחיפוש
מתכנית רצון שביעות  השתתפו שבו הקורס של שונים מממדים הבוגרים של רצון שביעות ג.

במקצוע. לעבוד כדי ידע מספיק רכישת לגבי שלהם והתחושה הלימודים

התקבל מהנושרים הנושרים. אחר טלפוני מעקב התבצע גבוהים נשירה שיעורי בקורס שהיו במידה
שתהיה (כדי והלימודים התעסוקה בתחום מצבם על הסוציודמוגרפיים, מאפייניהם על מידע
העיקריות הסיבות על וכן הבוגרים), ולמצב הסוציודמוגרפיים למאפיינים להשוות אפשרות

מלימודים. לנשירתם

הייחודיים המאפיינים קורס, כל ביצוע לקראת שבוצעה בהתארגנות נוספת העמקה מאפשר המידע
רצונם ושביעות נקלטו בהם היד משלחי שונים, בתחומים הבוגרים הישגי בו, המשתתפים של
להכיר שונים ספציפיים קורסים למארגני יסייע המידע כי מקווים אנו הקורס. של שונים ממרכיבים
להשגת יותר טובה בצורה ולהעיד השונים, בקורסים יותר החלשות או החזקות החוליות את

יעדיהם.
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לגברים קורסים 3.1
ויותר) לימוד שנות (תשע יחסית גבוהה השכלה בעלי לגברים קורסים 3.1.1

עפולה) ("אריעד" ובמלגזה בטרקטור לנהיגה קורס (א)
vrn

התקבלו בעפולה. "אריעד" לנהיגה הספר בבית התקיים מלגזה, ולהפעלת בטרקטור לנהיגה הקורס
והג'וינט בצבא שרתו (שלא משתתפים שלושה למעט צבאי, שירות לאחר והיו שעבדו עולים לקורס
של העיוני החלק מעשי. וחלק עיוני חלק לשניים: התחלק הקורס לימודיהם). במימון שותף היה
במטרה מלגזה, והפעלת טרקטור על נהיגה לימוד כלל המעשי והחלק תיאוריה, לימודי כלל הקורס

הרישוי. בחינות לקראת התלמידים את להכין

עמדו בלבד ו13 עולים, 33 הקורס את החלו חודשים. כ11 ונמשך 1993 באוגוסט החל הקורס
הספר בית צוות סיומו. עם מלגזה בהפעלת או בטרקטור נהיגה רשיון וקיבלו הרישוי בבחינות
המעשי, במבחן עמדו לא אך התיאוריה בבחינות עמדו אשר תלמידים, למספר אפשר לנהיגה

לימודיו. את וסיים המשיך בלבד אחד עולה היום עד אך לימודיהם, את להמשיך

הקורס7 בוגרי של סוציודסונרפיים מאפיינים
(חמישה) ולכמחציתם נשואים, היו ממחציתם למעלה .3425 בגיל מרביתם לגברים. נועד הקורס
שנות 12 ולמרביתם ויותר), לימוד שנות (תשע יחסית גבוה השכלה בעלי היו הבוגרים כל ילדים. היו

לימוד.

באזור גרים הבוגרים כל כי לציין יש .(4 לוח (ראה שנים. מחמש למעלה בארץ שהו הבוגרים כל
הצפון.

כפועלים או ייצור כעובדי עבדו (17) מהם ניכר חלק תחילתו. לפני עבדו בקורס המשתתפים כל
מקיבוצי באחד כרפתן עבד נוסף ומשתתף ,(2) קהילתיים כעובדים ,(3) כשומרים והיתר במפעלים,

האזור.

זה במסמך מוצגים המסיימים, מספר לבין בקורס המשתתפים מספר בין גדול פער שקיים מכיוון 7
לגבי המידע מוצג הדיווח בסוף המעקב. ממצאי את מציגים אנו עליהם אשר בלבד, המסיימים מאפייני

בנפרד. הנושרים
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ובמלגזה* בטרקטור נהיגה קורס בוגרי של סוציודמוגרפים מאפיינים :4 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 12 0הכ

גיל
2118

17 2 2422
83 . 10 3425

+35

משפחת1 מצב
33 4 רווק
67 8 נשוי

אלמן פרוד, גרוש,

ליסוד שנות
20
83

16 2 119
84 10 ומעלה 12

בארץ ותק
100 12 ויותר שנים 5

שרואיינו. הבוגרים 13 מתוך ל12 מתייחס המידע *

הבוגרים8 ב7ןרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה. השתלבות
שני .(5 (לוח עובדים הקורס מבוגרי (תשעה) רבעים כשלושה הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
טכני. ציוד כמפעיל והשני, אריזה, בבית מלגזה כמפעיל האחד, שלמדו: במקצוע מועסקים עובדים
במפעלים מכונות המפעילים ייצור (כפועלי מקצועיות בעבודות מועסקים נוספים בוגרים ארבעה
מקצועיים בלתי כעובדים מועסקים הבוגרים מבין מעטים כפקיד. מועסק נוסף ועובד תעשייתיים),
העבודה משרד של אלקטרוניקה בקורס לומד אחד בוגר מלאה. במשרה מועסקים כולם בתעשייה.

.(6 לוח (ראה

לגבי מידע מוצג הנוכחי בדיווח איתור. בעיות בשל הקורס, בוגרי 13 מבין 12 רואיינו המעקב במסגרת 8
הדיווח. בסוף בנפרד מובא הנושרים על מידע בלבד. אלו בוגרים
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ובמלגזה, בטרקטור נהיגה קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :5 לוח
הקורס מסיום חודשים כשמונה

אחוזים מוחלטים מספרים

100 12 0הכ

75 9 עובדים
8 1 לומדים

 עבודה ומחפשים עובדים לא
17 2 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

שאין בוגרים לבין לילדים אבות שהם בוגרים בין התעסוקה בשיעורי ניכרים הבדלים נמצאו לא
ילדים. להם

בעבודה ותק
מועסקים הבוגרים מרבית הראיונות, ביצוע בעת תחילתו. לפני עבדו הקורס בוגרי כל כאמור,
עבודתם במקום מועסקים העובדים הבוגרים תשעת מבין חמישה יחסית. ממושך זמן בעבודתם
לימודיהם לפני עסקו שבה בעבודה לעבוד ממשיכים הם כי ונראה וחצי, משנה למעלה הנוכחי
במקום מועסק נוסף ובוגר חודשים שבעה עובדים נוספים שניים שנה, עובד נוסף בוגר בקורס.

שנה. מחצי פחות הנוכחי עבודתו

ובמלגזה בטרקטור נהיגה קורס בוגרי של יד משלחי התפלגות :6 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 9 0הכ

מקצועיים עובדים
אקדמיים מקצועות

וטכניים חופשיים מקצועות
11 1 פקידות

 מכירות
גבוהה ברמה שירותים עבודות

44 4 בתעשייה מקצועיות עבודות
22 2 בחקלאות מקצועיות עבודות

בלתימקצועיים עובדים
  נמוכה ברמה שירותים עבודות

22 2 בתעשייה בלתימקצועיות עבודות
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מהעבודה רצון שביעות
של הל1וב יחסם את מציינים העובדים כל מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי מהעובדים כמחצית
מאידך, נוחות. העבודה שעות כי מציינים עובדים חמישה העבודה. במקום העמיתים ושל הממונים
קטן חלק עבודתם. במקום לקידום ומהסיכויים בעבודה, מהעניין משכרם, רצון שבעי בלבד מעטים

.(7 לוח (ראה עבודתם ממקום שיפוטרו גדול סיכוי קיים כי מעריכים מהעובדים

ובמלגזה בטרקטור נהיגה קורס בוגרי בקרב מהעבודה* רצון שביעות :7 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 9 0הכ

56 5 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
44 4 בעבודה עניין

טובה משכורת
25 2 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 9 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 9 ממונים של טוב יחס
56 5 נוחות עבודה שעות
38 3 שיפוטרו גדול סיכוי קיים
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדים שאינם הקורס בוגרי
אינם האחרים שני ואילו בלימודיו, ממשיך אחד מסיים עובדים, אינם הקורס ממסיימי שלושה
בסיום עבדו כיום עובדים שאינם השלושה מבין שניים כי לציין יש עבודה. מחפשים ואינם עובדים
בתעשייה. מקצועי בלתי כפועל הועסק והשני בחקלאות מכני ציוד כמפעיל הועסק האחד, הקורס.

נמוך. ושכר רפואית בעיה פיטורין, היו עבודתם להפסקת הבוגרים שהעלו הסיבות

עבודה בחיפוש קשיים
החיפוש. במהלך נתקלו בהן הבעיות על נשאלו עובדים), ושאינם (עובדים עבודה המחפשים בוגרים
פיזית עבודה ,(2) מהבית רחוק עבודה ,(2) נמוכה משכורת עם עבודה היו ידם על שצוינו הבעיות

אחת). מבעיה יותר לציין האפשרות ניתנה (למשיבים .(1) מדי פשוטה עבודה ,(1) קשה

עבודה למציאת הדרוש הסיוע
איך להדרכה זקוקים שניים לסיוע: נזקקו בהם אשר מרכזיים תחומים מספר העלו הקורס בוגרי
כלליים וללימודים נוספים עברית ללימודי נוספת, מקצועית להכשרה זקוקים אחרים עבודה, לחפש

נוספים.
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להכשרה מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

של וכתיבה קריאה ויכולת בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולת להם יש כי מעידים הבוגרים כל
שעליהם שונים בממדים להם תרם הקורס כי חשו המסיימים מבין מעטים בעברית. פשוט מכתב
כי מעריכים וכחמישה שלהם, העברית רמת את שיפר הקורס כי מעריכים מהם שלושה נשאלו:
שני רק אולם ביותר. הטובה בצורה העבודה את לעשות וביכולת עבודה, במציאת להם סייע הקורס
אחד בוגר מעניינת. עבודה למצוא או בעבודה, להתקדם להם סייע הקורס כי מדווחים בוגרים

יותר. טוב שכר לקבל לו סייע הקורס כי דיווח בלבד

מציינים מהם חמישה הקורס. במהלך לתלמידים המורים בין הטוב הקשר את מציינים הבוגרים כל
יש לדעתם כי מציינים נוספים בוגרים וחמישה עברית ללימודי שעות בתוספת צורך יש לדעתם כי

מעשית. עבודה שעות בתוספת צורך

הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מ0פיק רכישת
במקצוע. לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי הקורס סיום בעת חשו (12 מתוך 8) הבוגרים מרבית
נוסף שלב ללמוד צורך שיש מפני ,(2) מדי קצר היה שהקורס מכיוון מספיק למדו שלא ציינו חלקם

.(1) מעשי ניסיון מספיק להם שאין משום או (2)

הנלמד במקצוע לעבוד רצון
למדו. שהם במקצוע לעבוד רצו (11) הבוגרים כל כמעט הקורס, בסיום

הנושרים
על מעקב התבצע הלימודים במהלך נשרו ,(33 מתוך 20) הקורס ממשתתפי ניכר שחלק מכיוון
בגיל,  בסיסיים סוציודמוגרפיים במאפיינים המשתתפים משאר נבדלים הנושרים הנושרים.
של מזו נמוכה השכלה בעל מהם ניכר חלק אולם, בארץ. שהותם ובמשך המשפחתי במצבם
למחצית זאת, לעומת פחות. או לימוד שנות תשע של השכלה בעלי מהבוגרים מעטים  הבוגרים

פחות. או לימוד שנות תשע של השכלה מהנושרים

ייצור כפועלי  בארץ והן בחקלאות, בעיקר  באתיופיה הן הקורס, לפני עבדו הנושרים כל
(באותן מקצועיות בעבודות ייצור כפועלי מועסקים מרביתם מועסקים. כולם כיום במפעלים.

הקורס). בתחילת הועסקו בהן העבודות

או ופטירה מהבית מרחק של אישיות בעיות בעיקר היו הנושרים ידי על שצוינו העיקריות הסיבות
מכאן עבודתם. עם בקורס הלימודים את לשלב הקושי את הדגישו כולם כמוכן, במשפחה. לידה
ופחות בעבודתם להתמיד יותר להם חשוב והיה עבודתם, מקום על שמרו הנושרים כי נראה

בלימודיהם. להשקיע
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("ממן") למלגזנים קורס ב.
רקע

לאחר גוריון בן התעופה בנמל מטען מסופי ב"ממף אחד חודש במשך התקיים למלגזנים קורס
נבחנו שבסופם תיאורטיים, לימודים הראשונה במחצית לשניים: נחלק הקורס העבודה. שעות
מעשית הכשרה והוכשרו התיאוריה, בחינת את שעברו אלה השתתפו השנייה ובמחצית בתיאוריה,

מלגזה. בהפעלת

את סיימו בלבד ותשעה משתתפים, 25 הקורס את החלו .'94 מרס חודש במהלך התקיים הקורס
התחייבה הקורס מתכנית כחלק מלגזה. להפעלת רשיון וקיבלו הרישוי בבחינות עמדו הקורס,
כל נקלטו הקורס בתום ואכן בחברה, כמלגזנים לעבודה הקורס מסיימי את לקלוט "ממן" חברת

בחברה. לעבודה המסיימים

הקורס9 בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים
ההשכלה טווח לילדים. ואבות נשואים היו רובם .4425 בגילאי מרביתם גברים, היו הבוגרים כל
ויותר. לימוד שנות 12 שסיימו במשתתפים וכלה לימוד שנות 83 בין שסיימו במשתתפים החל רחב,
על העידו הבוגרים כל .(8 לוח (ראה שנים מחמש למעלה בארץ שהו הבוגרים של המכריע הרוב
בעברית. פשוט מכתב של וכתיבה קריאה יכולת ועל בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולתם
הבוגרים כל כהוראה. אקדמיים במקצועות וחלקם בחקלאות מהבוגרים חלק עסקו באתיופיה

הקורס. לפני בארץ עבדו

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
בבחינות שעמדו הבוגרים תשעת רואיינו במסגרתו מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
(8) כולם כמעט כמלגזנים. מקצועית בעבודה עובדים הבוגרים כל הקורס. בסיום תעודה וקיבלו

מלאה. במשרה מועסקים כולם וכמעט המכשיר, המוסד  ב"ממן" לעבוד נשארו

בעבודה ותק
בעבודתם נקלטו כי ונראה הנוכחי, העבודה במקום יחסית ממושך זמן מועסקים הבוגרים רוב
מועסק נוסף עובד חודשים. 108 בין מועסקים העובדים 9 מתוך 8 בקורס. לימודיהם לסיום סמוך

הנוכחי. עבודתו במקום כחודשיים

מעבודתם המועסקים הבוגרים של רצון שביעות
עניין על מדווחים מרביתם כמוכן, מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי (7) העובדים הבוגרים מרבית
אולם, שיפוטרו. גדול סיכוי שאין כך ועל נוחות עבודה שעות על ממונים, של טוב יחס על בעבודה,
במקום משכרו מרוצה בלבד אחד ועובד לעבודה, עמיתים של מיחסם רצון שבעי עובדים שלושה רק

.(9 לוח (ראה העבודה

הדברים בתחילת מוצגים הבוגרים, מספר לבין בקורס המשתתפים מספר בין גדול פער שקיים מכיוון 9

בנפרד. הנושרים לגבי מידע מוצג הדיווח בסוף בלבד. הבוגרים מאפייני
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מלגזנים קורס בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים :8 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 9 סה"כ

ג>
12 1 2422
44 4 3425
44 4 4435

משפחתי מצב
22 2 רווק
78 7 נשוי

לימוד* שנות
37 3 לימוד שנות 83
13 1 לימוד שנות 119
50 4 ויותר לימוד שנות 12

בארץ ותק
11 1 שנים 3

שנים 4
89 8 ויותר שנים 5

חסר. זה בסעיף המידע כן ועל ידוע אינו אחד בוגר של הלימוד שנות מספר *

המועסקים מלגזנים קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :9 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 9 סה"כ
78 7 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
78 7 בעבודה* עניין
11 1 טובה משכורת
67 6 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
33 3 בעבודה עמיתים של טוב יחס
67 6 ממונים של טוב יחס
67 6 נוחות עבודה שעות
67 6 שיפוטרו גדול סיכוי קיים
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עבודה חיפוש
במהלך נתקלו בהן שונות בעיות ציינו הם עבודה. מחפשים הם כי דיווחו הבוגרים תשעה מבין שניים
עם עבודה ,(1) קשה פיזית עבודה ,(2) נוחות לא עבודה שעות כולל עבודה, אחר שלהם החיפוש

אחת). מבעיה יותר לציין האפשרות נתנה (למשיבים .(1) נמוכה משכורת

21



מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

את לבצע ביכולתם או עבודה, במציאת להם סייע הקורס כי מעריכים הקורס מבוגרי כשבעה
רמת את שיפר הקורס כי חשו המסיימים מבין מעטים זאת, לעומת .(5) יותר טובה בצורה העבודה
הטוב הקשר את מציינים הבוגרים כל .(2) יותר טוב שכר בקבלת להם סייע או (1) שלהם העברית

הקורס. במהלך לתלמידים המורים בין

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד, במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
וכולם במקצוע, לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי הקורס סיום בעת חשו (8) הבוגרים כל כמעט

למדו. שהם במקצוע לעבוד רצו

הנושרים
מיוחד מאמץ נעשה הלימודים, במהלך נשרו (25 מתוך 16) הקורס ממשתתפי ניכר שחלק מכיוון

הנושרים. מבין 5 רואיינו באיתור קשיים בשל הנושרים. את ולראיין לאתר

הם אולם השכלתם, וברמת המשפחתי במצבם בגיל, המשתתפים משאר נבדלים אינם הנושרים
שוהים שרואיינו הנושרים העברית. בשפה השליטה וברמת בארץ שהותם במשך מהבוגרים נבדלים
שנים. מחמש למעלה בארץ שהו שמרביתם הבוגרים לעומת שנים, 42 בין בארץ יותר קצרה תקופה
בקריאה מתקשים אולם בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי הנושרים דיווחו כמוכן,

בארץ. שלהם יחסית הקצרה השהות בשל אולי בעברית, פשוט מכתב של וכתיבה

הנושרים חמשת מבין ארבעה כיום, בארץ. והן באתיופיה הן הקורס לפני עבדו הנושרים כל
(מלגזן מקצועיות בעבודות מועסקים אחרים שניים דירות, כמתווך עובד אחד מועסקים: שרואיינו
במוסדות). ניקיון (עובד מקצועית בלתי בעבודה מועסק ואחד לפלסטיק), במפעל ייצור ופועל

הקשיים היתה הקורס לימודי את סיימו שלא לכך הנושרים ידי על שצוינה העיקרית הסיבה
קשיים או בשפה בעיות עקב התיאוריה במבחן נכשלו נושרים ארבעה בקורס. תיאוריה בלימודי

בכיתה. הנלמד הנושא בהבנת

אשקלון) (עיריית בסרקסור נהיגה קורס ג.
רקע

בשיתוף וצעירים, נוער לקידום היחידה מטעם אשקלון, עיריית עלידי התקיים בטרקטור נהיגה קורס
במשך הצהריים אחר בשעות בשבוע פעמים שלוש התקיימו העיוניים הלימודים אשקלון". "קרן עם
ובסיומו המשתתפים לכל במרוכז נעשה הקורס של זה חלק לימוד. שעות 54 סה"כ וחצי, כחודש
שעות 12 טרקטור, על בנהיגה מעשיים שיעורים ניתנו מכן לאחר התיאוריה. בבחינת נבחנו הם
בטרקטור. נהיגה רישיון לקבלת עד לכך, שנזקקו למשתתפים שעות ותוספת תלמיד לכל מינימום
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נשרו ארבעה משתתפים, 23 הקורס את סיימו העירייה דיווחי לפי .1995 מאי בחודש החל הקורס
במסגרת שנאסף מהמידע המעשית. הבחינה את עברו לא נוספים וארבעה הלימודים, במהלך
המסיימים ומספר העירייה דיווחי לבין בקורס המשתתפים דיווחי בין פער קיים כי עולה המעקב
במהלך שנשרו דיווחו נוספים ארבעה נהיגה, רישיון קיבלו הקורס בוגרי 17 יותר. קטן והמשתתפים
לא כך ומשום בקורס, בפועל דבר של בסופו השתתפו לא כי טענו נוספים משתתפים שבעה הקורס.

רואיינו.

הקור0 בוגרי של סוציודסוגרפיים סאפיינים
בין נע ההשכלה טווח לילדים. ואבות נשואים רובם .4425 גילאי מרביתם גברים, היו הבוגרים כל
של המכריע הרוב לימוד. שנות 123 בין שלמדו ובוגרים למחצית) (קרוב כלל למדו שלא בוגרים
לנהל יכולים הם כי מעידים הבוגרים כל .(10 לוח (ראה שנים מחמש למעלה בארץ שהו הבוגרים
לקרוא יכולת על מדווח בוגרים של יותר קטן מספר בעברית. חדשות ולהבין בעברית פשוטה שיחה
כעובדים מרביתם בסיומו, והן הקורס בתחילת הן עבדו הבוגרים רוב בעברית. פשוט מכתב ולכתוב

מקצועיים.

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
כי נמצא הקורס. בוגרי 17 רואיינו במסגרתו מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
משרת אחד ובוגר עבודה מחפשים אך עובדים אינם בוגרים שלושה עובדים, הבוגרים (13) מרבית

.(11 לוח (ראה בצבא

בטרקטור נהיגה בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :10 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים
100 17 0הכ

גיל
18 3 2118

2422
29 5 3425
41 7 4435
12 2 +45

משפחתי מצב
18 3 רווק
82 14 נשוי

השכלה*
46 6 למדו לא

לימוד שנות 21
16 2 לימוד שנות 83
30 4 לימוד שנות 119
8 1 לימוד שנות 12

בארץ ותק
12 2 שנים 4
88 15 ויותר שנים 5

חסר. המידע מהמקרים בחלק עצמי, למילוי שאלונים באמצעות התקבל המידע *
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מסיום חודשים כשמונה בטרקטור, נהיגה קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה השתלבות :11 לוח
הקורס

אחוזים מוחלטים מספרים
100 17 סהכ
77 13 עובדים
18 3 עבודה ומחפשים עובדים לא
5 1 בצבא שירות

המועסקים הקורס בוגרי
הבוגרים ממחצית למעלה אליו. שהוכשר במקצוע מועסק אינו העובדים הבוגרים מבין אחד אף
מקצועי כעובד מועסק אחד עובד ובבנייה, בתעשייה מקצועיות בעבודות עובדים המועסקים
מועסקים העובדים כל מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקים נוסף (4) כשליש ואילו בחקלאות,

.(12 לוח (ראה מלאה במשרה

בטרקטור נהיגה קורס בוגרי העובדים, של יד משלחי התפלגות :12 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 13 סהכ

8 1 בחקלאות מקצועיים עובדים
61 8 ובבניה בתעשייה מקצועיים עובדים
31 4 מקצועיים בלתי עובדים

בעבודה ותק
מועסקים הבוגרים מרבית הראיונות, ביצוע בעת תחילתו. לני עבדו הקורס בוגרי רוב כאמור,
שלוש בעבודתם מועסקים העובדים הבוגרים 13 מבין 7 יחסית. ממושך זמן הנוכחי עבודתם במקום
הם כי ונראה וחצי, לשנה שנה בין בעבודתם מועסקים נוספים בוגרים ושלושה יותר, או שנים
במקום מועסקים הבוגרים יתר בקורס. לימודיהם לפני עסקו שבה בעבודה לעבוד ממשיכים

שנה. מחצי פחות במשך הנוכחי עבודתם

מעבודתם המועסקים הבוגרים של רצון שביעות
יחסם על מדווחים כולם מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי (6) העובדים הבוגרים למחצית קרוב
גם הובעה גבוהה רצון שביעות הנוחות. העבודה שעות ועל העבודה במקום הממונים של הטוב
הקידום מסיכויי הובעו רצון שביעות של יותר נמוכים שיעורים בעבודה. עמיתים של הטוב מיחסם
לוח (ראה העבודה במקום שכרו מרמת רצון שבע אחד עובד רק בעבודה. ומעניין העבודה במקום

.(13
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המועסקים בטרקטור לנהיגה קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :13 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 13 סהכ

46 6 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
23 3 בעבודה* עניין
8 1 טובה משכורת
31 4 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
92 12 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 13 ממונים של טוב יחס
100 13 נוחות עבודה שעות
46 6 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עבודה חיפוש
במהלך בהן שנתקלו שונות בעיות העלו אך עבודה מחפשים הם כי דיווחו הבוגרים מבין שלושה
אין כי צוין עוד נמוכה. משכורת עם עבודה או קשה פיזית עבודה כגון עבודה, אחר החיפושים
נתנה (למשיבים .(1) מאתיופיה עולים להעסיק רוצים לא וכי (1) מגוריהם באזור עבודה מקומות

אחת). מסיבה יותר לציין האפשרות

מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

להתקדם עבודה, במציאת לו סייע הקורס כי מעריך שרואיינו הקורס בוגרי 17 מבין אחד בוגר רק
כל שלהם. העברית רמת את שיפר הקורס כי חשו בוגרים שני רק יותר. טוב שכר לקבל או בעבודה

הקורס. במהלך לתלמידים המורים בין הטוב הקשר את מציינים הבוגרים

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מ0פיק רכישת
מעשית, עבודה שעות של מספקת מידה ניתנה כי הקורס סיום בעת חשו (11) מהבוגרים שליש כשני
(14) מרביתם במקצוע. לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי הקורס בסיום חשבו (15) הגדול ורובם

למדו. שהם במקצוע לעבוד רצו אכן

הנושרים

כלל, הקורס את החלו שלא או שניים או אחד בשיעור רק השתתפו כי דיווחו נושרים שבעה כאמור,
רואיינו. לא כך ומשום

נבדלים אינם שרואיינו הנושרים הקורס. במהלך שנשרו העולים ארבעת רואיינו המעקב במסגרת
עבדו וכולם באתיופיה עבדו הנושרים כל כמעט הסוציודמוגרפיים. במאפייניהם המשתתפים משאר
מקצועיים בלתי כעובדים מועסקים הנושרים כל כיום, גם ובמהלכו. הקורס תחילת לפני בארץ
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שלא לאחר לימודיהם את הפסיקו שניים לנשירה: מגוונות סיבות העלו הם ובבנייה. בחקלאות
את הפסיק והרביעי בריאותיות, מסיבות לימודיו את הפסיק נוסף נושר התיאוריה, מבחן את עברו

הערב. בשעות ולימודים היום בשעות בבניין עבודה לשלב שהתקשה מכיון לימודיו

בימנית השכלה בעלי לגברים קורסים 3.1.2
שמש) בית סכנולוגית, להכשרה (מרכז רכב מכונאות קור0 א.

רלןע

הקורס שמש. בבית העבודה משרד של טכנולוגית להכשרה במרכז התקיים רכב מכונאות קורס
.1 סוג רכב מכונאי תעודת למסיימים הקנה

סך עיוניות. לימוד שעות 754 כללה הלימודים תכנית וחצי. כשנה ונמשך 1993 באפריל החל הקורס
עבודה שעות 638 גם כלל הקורס ותיקים. לישראלים מכונאות בקורס מאשר בכ^30 גבוה השעות
ותיקים. ישראלים לומדים בו בקורס הניתנות המעשית העבודה לשעות זהה אלו שעות סך מעשית.
הבחינה את שעברו הבוגרים 15 רק ההסמכה תעודת את אולם משתתפים, 19 הקורס את החלו

הקורס.10 בסיום

בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפ"ם מאפיינים
.3425 בגילאי (17) המכריע הרוב לילדים. ואבות נשואים רובם גברים, היו הקורס משתתפי כל
נמוכה השכלה בעלי מהם ניכר וחלק לימוד שנות 83 בין למדו (11) המשתתפים ממחצית למעלה
המשתתפים כל שתיים. או אחת כיתה למדו (2) ומעטים כלל, השכלה רכשו לא (6) כשליש  יחסית

.(14 (לוח שנים 43 בין בארץ שהו

הקורס לפני בארץ עבדו לא מרביתם בחקלאות, (11) המשתתפים ממחצית למעלה עסקו באתיופיה
בסיומו. לא וגם

בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי מעידים הבוגרים כל העברית," בשפה לשליטה באשר
בעברית. פשוט מכתב לכתוב יכולים הם כי מעריכים בוגרים עשרה רק אך

בעברית. בכתב עצמם להביע המשתתפים של הנמוכה יכולתם עקב בעלפה התקיימה הסיום בחינת 10

בלבד. מהבוגרים הקורס סיום לאחר המעקב במסגרת התקבל זה מידע 11
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רכב מכונאות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :14 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים
100 19 0הכ

גיל
 . 2418

89 17 3425
11 2 4435

משפחתי מצב
רווק

95 18 נשוי
5 1 פרוד או גרוש

ליסוד שנות
31 6 למדו לא
11 2 21
58 11 83
  119

בארץ ותק
100 19 שנים 43

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
עובדים לאחד, פרט הבוגרים, כל הקורס. בוגרי 15 רואיינו הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה

.(15 לוח (ראה

כשמונה רכב, מכונאות קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :15 לוח
הקורס סיום לאחר חודשים

$< N

100 15 סהייכ

93 14 עובדים
לומדים

7 1 עבודה ומחפשים עובדים לא
: _ עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

שלמדו במקצוע מועסקים מתוכם שניים רק אולם מקצועיות, בעבודות מועסקים (10) העובדים רוב
כפועלי או (3) כשרברבים  בתעשייה מקצועיות בעבודות מועסקים בוגרים חמישה רכב). (מכונאי
היתר בחקלאות. מקצועית בעבודה מועסק אחד עובד ,(2) המזון או הטקסטיל בתעשיות ייצור
מועסקים נוספים עובדים ארבעה בטחון. אנשי או דירות מתווכי כגון שירותים, בעבודות מועסקים
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מלאה במשרה מועסקים כולם סבלות. או ניקיון עבודות כגון נמוכה, ברמה שירותים בעבודות
.(16 לוח (ראה

רכב מכונאות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :16 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 14 0הכ

מקצועיים עובדים
7 1 מכירות
7 1 גבוהה ברמה שירותים עבודות
50 7 בתעשייה מקצועיות עבודות
7 1 בחקלאות מקצועיות עבודות

בלתימקצוע"ם עובדים
29 4 נמוכה ברמה שירותים עבודות

בעבודה ותק
שנה חצי במשך זה במקום עובדים שניים הנוכחי. עבודתם במקום קצר זמן מועסקים הבוגרים רוב
בעבודתם מועסקים העובדים יתר כל אך בקורס. לימודיהם לסיום סמוך בעבודתם נקלטו כי ונראה

פחות. או חודשים ארבע במשך

מעבודתם המועסקים של רצון שביעות
את מציינים (13) המכריע הרוב העבודה. מן כללית רצון שביעות על מדווחים מהעובדים כשליש
העובדים שיעורי .(11) הנוחות העבודה שעות ואת לעבודה, ועמיתיהם הממונים של הטוב יחסם
וסיכוי בעבודה עניין שכר, רמת כגון עבודתם, של אחרים לממדים ביחס רצונם שביעות את שהביעו
שיפוטרו גדול סיכוי אין כי מעריכים העובדים מרבית יותר. נמוכים היו העבודה, במקום להתקדם

.(17 לוח (ראה

המועסקים רכב מכונאות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :17 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 14 סהכ
36 5 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
57 8 בעבודה* עניין
29 4 טובה משכורת
50 7 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
93 13 בעבודה עמיתים של טוב יחס
93 13 ממונים של טוב יחס
79 11 נוחות עבודה שעות
71 10 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כף היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

28



עובדים שאינם הקורס בוגרי
מאז עבד זה בוגר כי לציין יש בילדים. טיפול היתה שציין הסיבה כיום. עובד אינו בלבד אחד בוגר

צמצומים. בשל פוטר אולם במוסד, ניקיון כפועל הקורס סיום

עמדה חיפוש
שונות בעיות על מדווחים שניים עבודה. מחפשים עובדים) ושאינם (עובדים הבוגרים מבין שלושה
עבודה לו מציעים כי התלונן נוסף ובוגר ,(2) נוחות לא ושעות נמוכה משכורת עבודה: חיפוש במהלך

מהבית. הרחוקה עבודה או קשה פיזית

מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

מעטים כי לציין יש העברית. בשפה שליטתם את שיפר הקורס כי מעריכים הבוגרים 15 מתוך ששה
לעשות או מעניינת עבודה למצוא בעבודה, להתקדם ליכולתם תרם הקורס כי מעריכים מהבוגרים
רוב לדעת יותר. טוב שכר בקבלת לו סייע הקורס כי מעריך בלבד אחד בוגר יותר. טוב העבודה את

.(13) מעשית לעבודה שעות ובתוספת עברית ללימודי שעות בתוספת צורך יש (14) הבוגרים

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי מספיק ידע רכישת
שרכשו. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו לא הם כי הקורס סיום בעת חושבים (12) הבוגרים מרבית

למדו. שהם במקצוע לעבוד רצון הביעו כולם אולם,

מלאכי) קרית ("אור0 מבנ'ם מסגרות קורס ב.
רקע

שסיימו מאתיופיה לעולים מלאכי בקרית "אורט" ההכשרה במרכז התקיים מבנים מסגרות קורס
בהתאם התקיימו במרכז הלימודים הקורס. לפתיחת הקודם בחודש במרכז טכנולוגית מכינה
משרד של והמקצועי הפדגוגי הפיקוח ותחת העבודה ומשרד "אורט" של הלימודים לתכניות
השתתף ישראל ג'וינט העבודה. משרד מטעם א' שלב מסגר תעודת הוענקה למסיימים העבודה.

הצורך. בעת כמתורגמן ושימש הקבוצה את שליווה מאתיופיה ותיק עולה מדריך, במימון

500  בפרט מעשיות ושעות בכלל לימוד שעות של רב מספר כללה הקורס של הלימודים תכנית
חודשים. שמונה ונמשך 1993 במרס החל הקורס מעשית. לעבודה שעות וכאלף עברית ללימוד שעות

סיימוהו. עולים ו14 עולים, 16 בקורס השתתפו

בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים
היו המשתתפים לילדים. אבות וכולם נשואים כולם וכמעט גברים, היו בקורס המשתתפים כל
שהו המשתתפים רוב יותר. מבוגרים וכמחציתם שנה, 3425 בגילאי כמחציתם  יחסית מבוגרים
השכלה ללא עולים והן כלשהי השכלה בעלי עולים הן השתתפו בקורס יותר. או שנים 54 בארץ

.(18 לוח (ראה כלל
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לפני בארץ תעסוקתי ניסיון רכשו לא המשתתפים בחקלאות. המשתתפים רוב עסקו באתיופיה
למתכות. במפעל כמסגרים (11) מרביתם עבדו ובסיומו הקורס,

מבנים מסגרות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפים מאפיינים :18 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 16 0הכ

גיל
2118
2422

56 9 3425
31 5 4435
13 2 +45

משפחתי מצב
6 1 רווק
94 15 נשוי

פרוד או גרוש
לימוד* שנות

38 5 למדו לא
8 1 21
31 4 83
7 1 119
16 2 ויותר 12

בארץ ותק
19 3 שנים 3
75 12 שנים 4
6 1 ויותר שנים 5

בקורס משתתפים שלושה לגבי זה בנושא מידע חסר *

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
במקצועם מועסקים ומרביתם עובדים (12) הבוגרים כל כמעט הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
מבנים מסגרות בקורס בלימודיו ממשיך נוסף בוגר מלאה. במשרה ועובדים כרתכים) או (כמסגרים

.(20 ,19 לוחות (ראה יותר מתקדם

כשמונה מבנים, מסגרות קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :19 לוח
הקורס סיום לאחר חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים
100 14 0הכ
86 12 עובדים
7 1 לומדים

עבודה ומחפשים עובדים לא
7 1 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא
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מבנים מסגרות קורס בוגרי של יד משלחי התפלגות :20 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 12 0הכ

מקצועיים עובדים
אקדמיים מקצועות

וטכניים חופשיים מקצועות
81 י פקידות

מכירות
גבוהה ברמה שירותים עבודות

68 8 בתעשייה מקצועיות עבודות
בלתימקצועי'ם עובדים

8 1 נמוכה ברמה שירותים עבודות
8 1 חקלאות
8 1 בתעשייה בלתימקצועיות עבודות

סגורים ומקום תעסוקה שיעורי
עובדים. המרכז באזור המתגוררים מבין אחוז שמונים עובדים. הקרוונים באתר המתגוררים כל

עובד. אינו הארץ בדרום המתגורר אחד בוגר

בעבודה ותק
עבודתם במקום נקלטו כי ונראה חודשים 108 הנוכחי עבודתם במקום מועסקים מהעובדים שליש
ושליש שנה, כחצי במשך מועסקים מהעובדים נוסף שליש בקורס. לימודיהם לסיום בסמוך

פחות. או חודשים שלושה מועסקים

מהעבודה רצון שביעות
יחסם את מציינים העובדים כל מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי הקורס מבוגרי בלבד כשליש
רצון שביעות קיימת אך הנוחות, העבודה שעות ואת העבודה במקום והעמיתים הממונים של הטוב
לציין יש העבודה. במקום הקידום וסיכויי מהשכר  העבודה של אחרים ממדים לגבי יותר נמוכה

.(21 לוח (ראה שיפוטרו גדול סיכוי קיים כי מעריכים בלבד מעטים כי
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מבנים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :21 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 12 0הכ

33 4 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
58 7 בעבודה עניין
33 4 טובה משכורת
42 5 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 12 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 12 ממונים של טוב יחס
91 11 נוחות עבודה שעות
83 10 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדים שאינם ה?ןור0 בוגרי
עובד, אינו השני והבוגר בלימודיו ממשיך אחד בוגר עובדים. אינם בוגרים שני לעיל, שצוין כפי

זה. במקצוע עבודה מצא ולא שרכש במקצוע רק לעבוד מעוניין שהוא מכיוון

עבודה בחיפוש קשיים
במהלך נתקלו בהן הבעיות על נשאלו  עובדים ושאינם עובדים  (4) עבודה המחפשים בוגרים
רחוק עבודה מקום או קשה פיזית עבודה להם הציעו כי דיווחו כולם עבודה. אחר שלהם החיפוש
או (3) מדי פשוטה עבודה ,(3) נמוכה משכורת עם עבודה להם הוצעה כי מדווחים רובם מהבית.

אחד. מקושי יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים .(2) מגוריהם באזור עבודה מקומות שאין

עבודה למציאת הדרוש הסיוע
נוספים עברית לימודי  לסיוע בהם זקוקים שהם תחומים מספר העלו עובדים שאינם הקורס בוגרי

נוספים. כללית השכלה או מקצוע ולימודי

להכשרה מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

הבוגרים מרבית העברית. בשפה שליטתם את שיפר הקורס כי מעריכים הקורס מבוגרי כארבעה
בתוספת צורך יש כי חושבים (11) רובם אך בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולתם על מעידים (9)

מעשית. לעבודה שעות בתוספת צורך היה כי חושבים בוגרים שלושה רק עברית. ללימוד שעות

עבודה במציאת עבודה, במציאת להם סייע הקורס כי מעריכים (5) הבוגרים של יחסית קטן שיעור
.(3) יותר טוב שכר ולקבל בעבודה להתקדם ביכולתם או (4) מעניינת
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הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
שרכשו. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו הם ההכשרה תקופת בתום כי דיווחו הבוגרים מרבית
דיווחו ואחרים הקורס, בסיום במקצוע לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו שלא ציינו בוגרים שישה
,(2) בשפה קשיים ,(2) מדי קצר קורס ,(4) מעשי ניסיון העדר בשל במקצוע לעבוד יכולים אינם כי

.(2) לעבוד כדי נוסף שלב ללמוד צורך שיש מכיוון או

הנלמד במקצוע לעבוד רצון
מעוניינים היו שלא בוגרים שלמדו. במקצוע לעבוד רצו אכן (10) הבוגרים מרבית הקורס, בסיום
ללמוד רצון לעבוד, כיצד מספקת ידיעה אי בריאות, בעיות סיבות: מספר ציינו במקצוע לעבוד

.(2) זה במקצוע לעבוד רצו לא שמלכתחילה או (1) אחר מקצוע

הקורס בסיום בעבודה בהשמה 0יוע
שמם את מסרו  עבודה במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי דיווחו בוגרים שישה

עבודה. מקומות של וכתובות שמות להם נתנו או למעסיק

מלאכי) קרית (ייאורט" מסגרות קורס ג.
רקע

 מסגר תעודת למסיימים הקנה הקורס מלאכי. קרית "אורט" ספר בבית התקיים מסגרות קורס
.1 סוג רתך

בשרטוט, עיוניים לימודים כללה הלימודים תכנית חודשים. שישה ונמשך 1994 במרס החל הקורס
גברים לקורס התקבלו מעשית. עבודה שעות ו600 עיוניות, שעות 576 סה"כ  מכונות ולימודי
שמונה משתתפים, עשרים הקורס את החלו בעברית. מקדימה מכינה לימודי לאחר ,4025 בגילאי
מבין שבעה וכן הקורס, בוגרי כל רואיינו המעקב במסגרת הלימודים. במהלך נשרו משתתפים

בתעסוקה. להשתלב למסיימים המוסד סייע הקורס בסיום הנושרים.

בקורס המשתתפים של סוצ'ודמוגרפיים מאפיינים
45 בני מחציתם יחסית, מבוגרים המשתתפים לילדים. ואבות נשואים גברים הם המשתתפים כל

.(22 לוח (ראה שנים שלוש בארץ שהו (12) המשתתפים רוב ומעלה.

לפני עבדו לא המשתתפים ממחצית למעלה בחקלאות. מהמשתתפים כמחצית עסקו באתיופיה
מקצועיים. כעובדים וכולם מועסקים הבוגרים כל הקורס בסיום אולם הקורס, תחילת

יכולים שהם דיווחו (12 מתוך 8) הבוגרים מרבית העברית. בשפה שליטתם על נשאלו הבוגרים
פשוט מכתב ולקרוא לכתוב יכולים הם כי העריכו בוגרים ושבעה בעברית, פשוטה שיחה לשוחח

בעברית.
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מסגרות* בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :22 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים
100 20 0הכ

גיל*
23 4 3425
27 5 4435
50 9 +45

משפחתי מצב
100 20 נשוי

בארץ* ותק
60 12 שנים 3

20 4 שנים 4
20 4 ויותר שנים 5

חסר. המידע מהמקרים בחלק עצמי, למילוי שאלונים באמצעות התקבל המידע *

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
למעלה הקורס. בוגרי כל רואיינו שבמסגרתו מעקב, נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
מחפשים לא ואף לומדים אינם עובדים אינם נוספים בוגרים חמישה עובדים, (7) הבוגרים ממחצית
 שלמדו במקצוע מקצועיים כעובדים מועסקים שלושה העובדים מבין .(23 לוח (ראה עבודה
כל קרקע. ובהכשרת באריזה בקטיף,  מקצועיים בלתי כעובדים מועסקים וארבעה כמסגרים,

.(24 (לוח מלאה במשרה עובדים המועסקים

סיום לאחר חודשים כשמונה מסגרות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה, השתלבות :23 לוח
הקורס

אחוזים מוחלטים במספרים
100 12 0היכ
58 7 עובדים
42 5 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

מסגרות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :24 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים

100 7 0הכ
44 3 ובבניה בתעשייה מקצועיים עובדים
56 4 מקצועיים בלתי עובדים
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בעבודה ותק
פחות. או חודשים ארבעה  הנוכחי עבודתם במקום קצר זמן מועסקים הבוגרים כל

מעבודתם המועסקים של רצון שביעות
של הטוב יחסם את מציינים העובדים כל מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי (6) הבוגרים מרבית
על ומדווחים הנוחות, העבודה שעות את מציינים (5) חלקם העבודה, במקום והעמיתים הממונים
(לוח משכרם רצון שבעי אינם העובדים כל כמעט שיפוטרו. גדול סיכוי שאין כך ועל בעבודה עניין

.(25

המועסקים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :25 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 7 סהכ
78 6 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
71 5 בעבודה* עניין
14 1 טובה משכורת

בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 7 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 7 ממונים של טוב יחס
71 5 נוחות עבודה שעות
71 5 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדים שאינם הקורס בוגרי
בעיות היו שציינו הסיבות הקורס. מסיום עבדו לא ואף עובדים, אינם בוגרים חמישה כאמור,

עבודה. מחפש אינו אלה בוגרים מבין אחד אף .(1) עבודה מציאת ואי (4) בריאות

מהקורס הבוגרים של דצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

בקורס. שהוקצו העברית לימוד שעות ממספר רצון שביעות הביעו (11) הקורס בוגרי כל כמעט
כי העריכו בוגרים שני רק הקורס. של אחרים לתחומים ביחס הובעה יותר נמוכה רצון שביעות
מעניינת. עבודה ולמצוא בעבודה להתקדם יותר, טוב שכר לקבל עבודה, למצוא להם סייע הקורס

בו לעבוד כדי ידע מספיק ורכישת שנלמד במקצוע לעבוד רצון
מעוניינים היו שלא בוגרים שלמדו. במקצוע לעבוד רצו (7) ממחציתהבוגרים למעלה הקורס, בסיום
לבעיות להם גורמת הריתוך שעבודת ומכיוון ,(4) בריאות בעיות סיבות: שתי העלו במקצוע לעבוד

.(1) מבוגר וגיל בראייה,

במקצוע. לעבוד כדי מספיק למדו הקורס בסיום כי חשבו הבוגרים כל
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הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
עבודה. במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי דיווחו בוגרים שלושה

לשיפור הצעות
לאפשר ובכך הלימודים במהלך הניתנת הכספית התמיכה גובה את להעלות הציעו בוגרים חמישה
הבוגרים כי הציעו בוגרים חמישה כמוכן, כספי. לחץ ללא ללמוד משפחות בעלי מבוגרים, לאנשים

הקורס. בסיום בעבודה בהשמה סיוע יקבלו

הנושרים
אחר מעקב התבצע הלימודים, במהלך נשרו (20 מתוך 8) הקורס ממשתתפי ניכר שחלק מכיוון

הנושרים. מבין 7 רואיינו שבמסגרתו הנושרים

שהותם במשך או ההשכלה ברמת משפחתי, במצב בגיל, המשתתפים משאר נבדלים אינם הנושרים
שיעור לעומת וכתיבה, בקריאה והן בדיבור הן העברית בשפה קשיים {1170) למרביתם אך בארץ,
בעברית יותר המעטה ששליטתם ייתכן זה. בתחום הבוגרים בקרב (£ל58) מתקשים של יותר נמוך

בקורס. ההשתלבות את עליהם הקשתה

הנושרים ארבעת מקצועיות. בלתי בעבודות וכולם מועסקים, שלושה שרואיינו הנושרים מבין
כי דיווח האחרון והנושר בצבא משרת שלישי בריאות, בעיות עקב שניים עובדים, אינם האחרים
בעיניים בריאותיות בעיות היתה מהקורס לנשירתם שהעלו העיקרית הסיבה עבודה. מוצא אינו

מבוגר. גיל וכן מריתוך, שנגרמו

עפולה) ("עדאר" מסגרות 7ןור0 ד.
רקע

הקורס בעפולה. והרווחה העבודה משרד בפיקוח "עדאר" להכשרה במרכז התקיים המסגרות קורס
.1 סוג מסגר תעודת למסיימים הקנה

במהלך בעברית מכינה כללה הלימודים תכנית חודשים. שישה ונמשך 1994 במרס החל הקורס
ומעשי. עיוני המקצוע, לימוד של שעות ו1176 הקורס

16 רואיינו המעקב במסגרת הלימודים. במהלך נשרו מהם שלושה משתתפים, 22 החלו הקורס את
בעבודה. בהשמה לעזרה כלשהי תכנית התקיימה לא הקורס בסיום המסיימים. 19 מבין

הקורס בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים
מבוגרים המשתתפים לילדים. ואבות נשואים (11) המשתתפים מרבית גברים, הם המשתתפים כל
רוב ויותר. שנה 4535 בגילאי נוספים משתתפים שבעה שנה, 3425 בגילאי (11) רובם  יחסית
כלשהי פורמלית השכלה חסרי (10) בקורס המשתתפים מרבית שנים. 43 בארץ שהו המשתתפים

.(26 לוח (ראה
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לפני בארץ תעסוקתי ניסיון רכשו לא מרביתם בחקלאות. מהמשתתפים מחצית עסקו באתיופיה
ומחציתם מקצועיים כעובדים מחציתם  עבדו (10) מרביתם כי צוין הקורס בסיום אולם הקורס,

מקצועיים. בלתי כעובדים

לשוחח יכולת על מעידים (7) הבוגרים למחצית קרוב העברית. בשפה שליטתם על נשאלו הבוגרים
בעברית. פשוט מכתב לכתוב יכולים הם כי מעריכים בלבד בוגרים ושני בעברית, פשוטה שיחה

מסגרות* בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :26 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים

100 16 סהכ

גיל
13 2 2422
43 7 3425
31 5 4435
13 2 +45

משפחתי מצב
6 1 רווק
69 11 נשוי
25 4 פרוד או גרוש

ליסח שנות
76 10 למדו לא
8 1 לימוד שנות 21
8 1 לימוד שנות 83

לימוד שנות 119
8 1 לימוד שנות 12

בארץ ותק
63 10 שנים 3
31 5 שנים 4
6 1 ויותר שנים 5

בלבד. מהמשתתפים 16 על התקבל המידע *

משתתפים. 3 על מידע חסר זה בנושא **

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
הקורס. בוגרי 19 מבין 16 רואיינו שבמסגרתו מעקב נערך הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה
.(27 (לוח עבודה מחפשים אך עובדים אינם נוספים בוגרים ושלושה עובדים, (13) הבוגרים כל כמעט
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שלמדו במקצוע כולם כמעט ובבנייה, בתעשייה מקצועיים כעובדים מועסקים (7) הבוגרים מחצית
מועסקים הבוגרים מחצית ייצור. כפועל והשני כחשמלאי האחד  האחרים והשניים (5) כמסגרים 

לוח (ראה מלאה במשרה מועסקים כולם ובקטיף. (5) קרקע בהכשרת מקצועיים בלתי כעובדים
.(28

סיום לאחר חודשים כשמונה מסגרות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה, השתלבות :27 לוח
הקורס

אחוזים מוחלטים במספרים
100 16 סהכ

81 13 עובדים
19 3 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

מסגרות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :28 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים
100 13 סהכ
54 7 ובבנייה בתעשייה מקצועיים עובדים
46 6 מקצועיים בלתי עובדים

בעבודה ותק
ארבע במשך מועסקים תשעה הנוכחי. עבודתם במקום קצר זמן עובדים המועסקים הבוגרים מרבית
הנוכחי. עבודתו במקום חודשים כשמונה מועסק אחד ובוגר שנה, כחצי  שלושה פחות, או חודשים

מעבודתם המועסקים של רצון שביעות
יחסם את מציינים העובדים כל מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי העובדים הבוגרים 13 מתוך 3 רק
יותר נמוכה רצון שביעות קיימת הנוחות. העבודה שעות ואת העבודה במקום הממונים של הטוב
העבודה במקום הקידום הסיכוי ובמיוחד בעבודה העניין השכר,  העבודה של אחרים ממדים לגבי

.(29 (לוח
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המועסקים מסגרות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :29 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 13 סהכ

23 3 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
36 4 בעבודה* עניין
31 4 טובה משכורת
8 1 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
92 12 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 13 ממונים של טוב יחס
100 13 נוחות עבודה שעות
89 8 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדים שאינם ה7ןור0 בוגר*
על הוא אף דיווח המועסק נוסף בוגר עבודה, מחפשים אך עובדים אינם בוגרים שלושה כאמור,
כי דיווחו המחפשים עבודה. אחר חיפושם במהלך נתקלו בהן הבעיות על נשאלו הם עבודה. חיפוש
באזור עבודה מקומות אין וכי ,(3) נמוכה משכורת עם עבודה ,(3) קשה פיזית עבודה להם מציעים

אחד. מקושי יותר לציין היה ניתן .(2)

מקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

שהוקצו העברית לימודי שעות ממספר רצון שביעות הביעו הקורס בוגרי של (14) הגדול הרוב
לו סייע הקורס כי העריך אחד בוגר רק אחרים. מתחומים רצון שבעי היו יותר נמוך שיעור לקורס.
לעשות יכולתם את שיפר הקורס כי ציינו מעטים בוגרים מעניינת, עבודה ולמצוא בעבודה להתקדם

.(2) עבודה למצוא סיכוייהם ואת ,(3) יותר טוב העבודה את

העברית. בשפה שליטתם את שיפר הקורס כי מעריכים בוגרים שני רק הקורס, בוגרי 16 מבין

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
הסיבה שרכשו. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו כי העריכו (8) הבוגרים מחצית הקורס בסיום
ניסיון חוסר כללו שהועלו נוספות סיבות .(4) בשפה קשיים היתה לכך ידם על שצוינה העיקרית

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן .(3) יותר מתקדם לשלב לימודים בהמשך וצורך (3) מעשי

שלמדו. במקצוע לעבוד רצו אכן (13) הבוגרים רוב הקורס, בסיום
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לשיפור הצעות
רוב המליצו לשיפור בהצעותיהם ואכן בעבודה, להשמה תכנית כאמור כללה לא הקורס תכנית

בעבודה. להשמה תכנית הקורס למסגרת להוסיף (88^ הבוגרים

והוספת (14) בכיתה דומה רקע בעלי תלמידים של הרכב הוא לשיפור הצעות הוצעו בו נוסף תחום
.(9) לימוד שעות

נמוכה השכלה בעלי לגברים קורסים 3.1.3
שרברבות קורס א.

דקע
הקנה הקורס שמש. בבית העבודה, משרד של טכנולוגית להכשרה במרכז התקיים שרברבות קורס

.1 סוג שרברב תעודת למסיימים

לימוד שעות 296 כללה הלימודים תכנית חודשים. שמונה ונמשך 1993 בספטמבר החל הקורס
מעשית. עבודה שעות ו626 עיוניות

קשיי עקב בעלפה שנערכה הסיום, בחינת את ועברו סיימוהו כולם משתתפים. 25 הקורס את החלו
בהשמה המסייעת כלשהי תכנית התקיימה לא הקורס בסיום בקורס. המשתתפים של השפה

בעבודה.

בקורס המשתתפים של סוציודסוגרפיים מאפיינים
(16) רובם  יחסית מבוגרים היו המשתתפים לילדים. ואבות נשואים גברים הם המשתתפים כל
מרבית שנים. 43 בארץ שהו המשתתפים כל .4435 בגילאי נוספים משתתפים ומספר 3425 בגילאי

.(30 (לוח כלשהי פורמלית השכלה חסרי (20) בקורס המשתתפים

שיחה לשוחח יכולים הם כי העידו מחציתם רק העברית. בשפה שליטתם רמת על נשאלו הבוגרים
פשוט מכתב ולקרוא לכתוב היכולת את להם יש כי מעריכים בלבד בוגרים ושבעה בעברית, פשוטה

בעברית.

ואף הקורס, לפני בארץ תעסוקתי ניסיון רכשו לא הם בחקלאות. המשתתפים רוב עסקו באתיופיה
עבדו. לא מרביתם בסיומו
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שרברבות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :30 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים

100 25 0הכ

גיל
4 1 2118
4 1 2422

64 16 3425
28 7 4435

משפחתי מצב
100 25 נשוי

לימוד* שנות
87 20 למדו לא
9 2 לימוד שנות 21
4 1 לימוד שנות 83

בארץ ותק
100 25 שנים 43

חסר. המידע מהטפסים בחלק עצמי. למילוי טפסים באמצעות שנאספו נתונים על מתבסס המידע *

הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
כמעט .(25) הקורס בוגרי כל רואיינו במסגרתו מעקב נערך הקורס סיום לאחר חודשים כשמונה
אינם בוגרים שני ואילו עבודה מחפש אך עובד אינו אחד בוגר עובדים, (25 מתוך 22) הבוגרים כל

.(31 לוח (ראה עבודה מחפשים אינם ואף לומדים אינם עובדים,

רחובות או מוסדות בניקיון  מקצועיים בלתי כעובדים מועסקים (12) הבוגרים ממחצית למעלה
שלושה רק .(3) והמזון הטקסטיל ובתעשיות (2) ובאריזה בקטיף (2) ובניין קרקע בהכשרת ,(5)

לוח (ראה מלאה במשרה מועסקים כולם כמעט כשרברבים.  שלמדו במקצוע מועסקים עובדים
.(32

חודשים כשמונה שרברבות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :31 לוח
הקורס סיום לאחר

אחוזים מוחלטים מספרים
100 25 סהכ
88 22 עובדים

לומדים
4 1 עבודה ומחפשים עובדים לא
8 2 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא
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שרברבות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :32 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 22 סהכ

מקצועיים עובדים
32 7 בתעשייה מקצועיות עבודות
14 3 בחקלאות מקצועיות עבודות

בלתיסקצועיים עובדים
32 7 נמוכה ברמה שירותים עבודות
14 3 חקלאות
8 2 בתעשייה בלתימקצועיות עובדות

מגורים אזור לפי תעסוקה שיעורי
הבוגרים שני עובדים.  קרוונים באתרי והן קבע בדיור הן  הארץ במרכז המתגוררים הבוגרים כל

עובדים. אינם הארץ בצפון המתגוררים

בעבודה ותק
העובדים 22 מתוך 19 הנוכחי. עבודתם במקום קצר זמן עובדים המועסקים הבוגרים מרבית
עבודתם במקום שנה כחצי עובדים נוספים ושלושה פחות, או חודשים ארבע במשך מועסקים

הנוכחי.

מעבודתם המועסקים של רצון שביעות
יחסם את מציינים העובדים רוב מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי העובדים מהבוגרים כמחצית
מעריכים בלבד מעטים הנוחות. העבודה שעות ואת העבודה במקום והעמיתים הממונים של הטוב
 העבודה של אחרים ממדים לגבי יותר נמוכה רצון שביעות קיימת שיפוטרו. גדול סיכוי קיים כי

.(33 לוח (ראה העבודה במקום הקידום ומסיכויי מהשכר

המועסקים שרברבות קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :33 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 22 סהייכ
55 12 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
59 13 בעבודה* עניין
23 5 טובה משכורת
45 10 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
91 20 בעבודה עמיתים של טוב יחס
86 19 ממונים של טוב יחס
86 19 נוחות עבודה שעות
86 19 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *
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עובדים שאינם הקורס בוגרי
היו לעבודה יציאתם לאי הבוגרים ידי על שצוינו הסיבות עובדים. אינם בוגרים שלושה כאמור,
לציין אפשרות ניתנה למשיבים .(1) מעשי ניסיון וחוסר מספיק טובה לא עברית ,(2) בריאות בעיות

אחת. מסיבה יותר

עבודה חיפוש
הם עבודה. מחפשים הם כי דיווחו עובדים), ושאינם (עובדים הבוגרים וחמישה עשרים מבין שלושה
להם שהציעו דיווחו (3) המחפשים עבודה. אחר חיפושם במהלך נתקלו בהן הבעיות על נשאלו
עולים להעסיק רוצים שאינם מעסיקים יש וכי ,(2) מהבית רחוק עבודה מקום ,(2) נמוכה משכורת

אחד. מקושי יותר לציין היה ניתן .(2) מאתיופיה

מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

לקורס. שהוקצו המעשית העבודה שעות ממספר רצון שביעות הביעו הקורס בוגרי מבין גבוה שיעור
הקורס כי מעריכים בוגרים של בלבד קטן מספר אחרים. מתחומים רצון שבעי היו יותר נמוך שיעור
הרוב .(4) יותר טוב העבודה את לעשות או (3) יותר טוב שכר לקבל (2) בעבודה להתקדם להם סייע

עברית. ללימודי שעות בתוספת צורך יש לדעתם כי ציינו (22) הבוגרים של הגדול

העברית. בשפה שליטתם את שיפר הקורס כי מעריכים בוגרים ארבעה רק הקורס, בוגרי 25 מבין

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
הסיבה שרכשו. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו כי בוגרים עשרה רק העריכו הקורס בסיום
וקורס (3) מועט מעשי ניסיון כללו שהועלו נוספות סיבות .(11) בשפה קשיים היתה העיקריתשצוינה

אחת). מסיבה יותר לציין היה (ניתן (4) מדי קשה או קצר

היו שלא בוגרים שלמדו. במקצוע לעבוד רצו אכן (18) הבוגרים מן רבעים כשלושה הקורס, בסיום
לאחר במקצוע לעבוד רצון חוסר (2) מדי קשה עבודה סיבות: מספר ציינו במקצוע לעבוד מעוניינים
זה מקצוע ללמוד רצה לא שמלכתחילה או ,(1) בריאות בעיות ,(1) העבודה עם קרובה יותר הכרות

אחר. מקצוע ללמוד רצונם את הביעו בוגרים שני .(1)

הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
למשרד הפניה ידי על  עבודה במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי דיווחו בוגרים שלושה

.(2) עבודה אפשרויות על מידע ומתן (1) הקליטה
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לנשים קורסים 3.2
ויותר) לימוד שנות (תשע יחסית גבוהה השכלה בעלות לנשים קורסים 3.2.1

"קדומים") (במדרשת בילדים מספלות קור0 א.
רקע

תעודת לבוגרות הקנה אשר בילדים, למטפלות קורס התקיים בקדומים ישראל ארץ במדרשת
היו למטפלות לקורס הקבלה דרישות ככלל, העבודה. משרד מטעם בילדים מוסמכת מטפלת
מבחני לעבור צריכות היו אשר הנוער, עליית בוגרות מאתיופיה עולות לצעירות נועד הקורס גבוהות.
לקורס המועמדות של לאלה למבחנים זהים אמנם היו המבחנים ובאנגלית. בחשבון בעברית, מיון
אלה. במקצועות ידיעות של יותר גבוהה רמה נדרשה אלה ממועמדות אך גריאטריות, סייעות
הרך בגיל בילדים טיפול עם התמודדות יכולת המאבחן מיון, מבחן לעבור המועמדות נדרשו בנוסף,
גם שותפות היו המיון לתהליך בעברית. שיחה ניהול יכולת מהן נדרשה כן כמו אישי. וריאיון
והמליצו הנוער עליית במוסדות ההכשרה מתקופת המועמדות את הכירו אשר סוציאליות עובדות

עליהן.

ליווי כללה המדרשה תכנית בעבודה. השמה בתכנית ולוותה פנימייה, בתנאי התקיימה ההכשרה
וסיוע הבוגרות אחר אישי מעקב לרבות בעבודה להשמה עד שנה במשך התכנית רכזי של צמוד
חודשים. תשעה ונמשך 1992 בספטמבר החל הקורס נוספים. ובתחומים בעבודה בהשתלבותן

הקורס. במהלך נשרה לא מהן אחת ואף עולות, 19 בקורס השתתפו

ומשרד והרווחה העבודה משרד ישראל, ג'וינט גורמים: מספר ידי על הוא גם מומן זה קורס
הקורס. על ומקצועי פדגוגי בפיקוח שותף היה החינוך משרד הקליטה.

בקורס המשתתפות של 0וציודסוגרפיים מאפיינים
בעלות הן המכריע רובן .24 גיל עד צעירות כולן וכמעט רווקות היו (19) בקורס המשתתפות כל
שלוש שנים. מחמש למעלה הקורס תחילת בעת בארץ ושהו יותר או לימוד שנות שמונה של השכלה

.(34 לוח (ראה לילדים אמהות הן שרואיינו הבוגרות 16 מתוך

שעות 160) מעשית בעבודה למעט כלשהו, תעסוקתי ניסיון למשתתפות היה לא הצעיר גילן בשל
המכשיר המוסד צוות דיווח הקורס, בסיום במעון. למטפלות כעוזרות לימודיהן במסגרת עבודה)

במעונות. כמטפלות עבדו המשתתפות שכל
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בילדים* מטפלות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפים מאפיינים :34 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 16 0הכ

גיל
44 7 2118
56 9 2422

משפחתי מצב
50 8 רווקה
50 8 נשואה

אלמנה או פרודה גרושה,

לימוד שנות
100 16 שנים 83

בארץ ותק
100 16 ויותר שנים 5

בלבד. מהמשתתפות 16 על התקבל המידע *

הבוגרות12 בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
המשיכה נוספת ובוגרת עבדו, שרואיינו הבוגרות 16 בין חמש הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
עבודה חיפשו אך עבדו לא מהבוגרות מחצית כי לציין יש בגרות. תעודת השלמת לקראת בלימודיה

מלאה. במשרה מועסקות היו שעבדו, הבוגרות חמש מבין שלוש .(35 לוח (ראה

כשמונה בילדים, מטפלות קורס בוגרות של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :35 לוח
הקורס מסיום חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים
100 16 סהכ

31 5 עובדות
6 1 לומדות
50 8 עבודה ומחפשות עובדות לא
13 2 עבודה מחפשות ולא לומדות לא עובדות, לא

אלו לבוגרות מתייחס והדיווח איתור, בעיות בשל הקורס בוגרות 19 מבין 16 רואיינו המעקב במסגרת 12
בלבד.
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■ 

הבוגרות מועסקות בהם היד משלחי
חלק  הבוגרות יתר מבין בילדים. מוסמכת כמטפלת מועסקת אחת רק העובדות הבוגרות מבין
וחלק ,(2) כימיים ייצור בתהליכי מקצועית ועבודה (1) תפירה  מקצועיות בעבודות מועסקות
.(36 לוח (ראה (1) בילדים מוסמכת לא ומטפלת (1) אריזה  מקצועיות בלתי כעובדות מועסקות

מוחלטים במספרים בילדים, מטפלות קורס בוגרות של יד משלחי התפלגות :36 לוח

מוחלטים מספרים
5 סהכ

מקצועיות עובדות
אקדמיים מקצועות

1 וטכניים חופשיים מקצועות
פקידות
מכירות

גבוהה ברמה שירותים עבודות
2 בתעשייה מקצועיות עבודות

בלתימקצועיות עובדות
1 נמוכה ברמה שירותים עבודות

חקלאות
1 בתעשייה בלתימקצועיות עבודות

סגורים ומקום משפחתי מצב לפי תעסוקה שיעורי
מבין כשליש  זאת לעומת עובדת, אינה אחת אף לילדים, אמהות שהן הבוגרות שלוש מבין
או הארץ במרכז קבע בדיור המתגוררות הנשים מן ניכר חלק עובדות. ילדים להן שאין הבוגרות
הארץ בדרום קבע בדיור או הקרוונים באתרי המתגוררות הנשים כל זאת, לעומת עובדות. בצפונה

עובדות. אינן

בעבודה ותק
מועסקות האחרות והשתיים חודשים, כעשרה  יחסית ממושך זמן מועסקות העובדות מבין שלוש

פחות. או חודשיים  יחסית קצר זמן

מהעבודה רצון שביעות
יותר ספציפיים לממדים בהתייחסות מהעבודה. כללית רצון שביעות הביע העובדות מבין חלק רק
הטוב יחסם על בעבודה, עניין על דיווחו ומרביתן נוחות, עבודה שעות על כולן העידו  עבודה של
מעריכות המכריע רובן אולם העבודה. במקום קידום אפשרות ועל בעבודה וממונים עמיתים של

.(37 לוח (ראה שיפוטרו גדול סיכוי קיים כי
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בילדים* מטפלות קורס בוגרות בקרב מהעבודה רצון שביעות :37 לוח

N=5

2 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
3 בעבודה עניין

. טובה משכורת
3 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
3 בעבודה עמיתים של טוב יחס
3 ממונים של טוב יחס
5 נוחות עבודה שעות
1 שיפוטרו גדול סיכוי אין

"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדות שאינן הקורס בוגרות
לא מהבוגרות (11) שלישים כשני הקורס, סיום לאחר חודשים בשמונה כלומר המעקב, ביצוע בעת
לעבוד הרצון ,(5) טובה מספיק אינה המקצועית רמתן כי התחושה היו לכך שצוינו הסיבות עבדו.
למשיבות .(3) שתעבודנה רוצה שאינו זוג בן או (4) בילדים טיפול או הריון ,(6) שלמדו במקצוע רק

לימודיה. את ממשיכה אחת בוגרת כאמור, אחת. מסיבה יותר לציין האפשרות נתנה

כמטפלות מועסקות המסיימות כל כי המכשיר המוסד סגל אנשי דיווחו הקורס, בסיום אמנם,
לאחר עבדו כי דיווחו המעקב ביצוע בעת עבדו שלא הבוגרות 11 מבין תשע רק אולם, במעונות.
עובדת מוכרת, כגון: שונים בתחומים עבדו היתר בילדים. כמטפלות עבדו מהן שש ורק הקורס, סיום

בתעשייה. כאורזת ועובדת ירקות, של ורחיצה במיון

התאימה שלא עבודה  היו לכך שצוינו הסיבות מיוזמתן. עבודתן את הפסיקו הבוגרות מרבית
במקום טובים לא תנאים ,(1) נמוך שכר ,(2) מעניינת לא עבודה ,(3) בריאות בעיות ,(6) לכישוריהן

אחת. מסיבה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבות פיטורין(1). או (1) העבודה

עבודה חיפוש
בהן בעיות מספר העלו הן עובדות). ושאינן (עובדות עבודה בוגרות עשר חיפשו המעקב, בעת כאמור
עם עבודה להן שהוצעה או מגוריהן, באזור עבודה מקומות שאין דיווחו מרביתן זה. בהקשר נתקלו

קשה. פיזית עבודה או נמוכה משכורת

עבודה למציאת הדרוש הסיוע
התחומים המחפשות, יתר מבין לעזרה. זקוקות שאינן ציינו שתיים המחפשות, הבוגרות עשר מתוך
וקשרים ,(2) עבודה לחפש איך הדרכה ,(2) הילדים על בשמירה סיוע היו לסיוע זקוקות הן שבהם

.(2) עבודה במקומות
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מהקורס הבוגרות רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

הבוגרות כל העברית. בשפה שליטתן רמת את שיפר הקורס כי מעריכות ,(13) הבוגרות מרבית
מאידך, בעברית. פשוט מכתב ולכתוב ולקרוא בעברית פשוטה שיחה לשוחח יכולות הן כי מעידות
טוב שכר בקבלת עבודה, במציאת להן סייע הקורס כי מעריכות (6) הבוגרות מבין בלבד כשליש
הקידום ובאפשרות ,(6) יותר טוב מהן הנדרשת העבודה את לעשות ליכולתן בתרומה ,(5) יותר

.(6) העבודה במקום

צורך היה כי ציינו בודדות בוגרות רק עברית. ללימודי שעות בתוספת הצורך את ציינו בוגרות ארבע
מעשית. עבודה שעות בתוספת

הנלמד במקצוע לעבוד כדי מידע מ0פיק רכישת
במקצוע לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו הן הקורס סיום בזמן כי העריכו (16) שרואיינו הבוגרות כל

רכשו. אותו

הנלמד במקצוע לעבוד רצון
שלא הבוגרות ארבע שלמדו. במקצוע לעבוד רצו (12) המסיימות של הגדול רובן הקורס, בסיום
את אוהבת איני כי להחלטה הגעתי שלמדתי "לאחר סיבות: מספר העלו זה במקצוע לעבוד רצו

.(2) אחר במקצוע לעבוד או ללמוד רצון או (2) המקצוע"

הקור0 בסיום עבודה מקום במציאת 0יוע
נתנו ,(4) עבודה מקומות של וכתובות שמות להן נתנו הקורס בסיום כי דיווחו הקורס בוגרות

עבודה. במציאת להן לסייע כדי (1) למעסיק שמן את ומסרו ,(2) טובות המלצות בידיהן

לשיפור הצעות
ציינו בוגרות שלוש המעשית. ההכשרה שעות מספר את לתגבר יש כי ציינו הקורס מבוגרות שתיים

לימוד. שעות מספר הקורס לתכנית להוסיף צורך יש לדעתן כי

צפת) לאחיות, (ביה"0 מעשיות אחיות קור0 ב.
רקע

הקנה הקורס בצפת. זיו רבקה ע"ש לאחיות הספר בבית התקיים מעשיות לאחיות הקורס
הקורס הבריאות. משרד מטעם מעשית אחות תעודת הקורס סיום בבחינת עמדו אשר למשתתפות
הספר. בבית הקורס לקראת ובמתמטיקה בעברית מכינה סיימו אשר מאתיופיה לעולות נועד
לימוד שעות 1,788 כללה הלימודים תכנית לקורס. קבלה תנאי היוותה מכינה בלימודי הצלחה
השונות במחלקות מעשית לעבודה שעות וכ1,500 עברית, ללימוד הוקדשו שעות 180 מתוכם עיוניות,
הועברו הקורס בסיום אולם הקורס, במסגרת נכללה לא בעבודה להשמה תכנית החולים. בית של
לגבי והמלצות הקורס, מרכזת של דעת חוות בתוספת בג'וינט, לתעסוקה לאגף המסיימות פרטי
לסייע בג'וינט לתעסוקה האגף על להקל כדי זאת מסיימת. לכל מתאימים עבודה מקומות

עבודה. במציאת הקורס לבוגרות
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25 מבין 17 עברו הסופית הבחינה את חמש. נשרו ובמהלכו משתתפות, 30 החלו הקורס את
המסיימות.

בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפ"ם מאפיינים
רובן לילדים. אם היא אחת משתתפת .2418 בגיל צעירות, רווקות, היו בקורס המשתתפות מרבית

שנים. מחמש למעלה בארץ שהו הגדול רובן ויותר. לימוד שנות 12 של השכלה בעלות

(15) המשתתפות מרבית באתיופיה. כלשהו תעסוקתי ניסיון היה לא למשתתפות הצעיר, גילן בשל
(ראה מקצועיות בלתי בעבודות הועסקו שעבדו המשתתפות הקורס. תחילת לפני בארץ עבדו לא

.(38 לוח

של וכתיבה קריאה ויכולת בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולת להן יש כי מעידות הבוגרות כל
בעברית. פשוט מכתב

מעשיות* אחיות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפים מאפיינים :38 לוח

אחוזים מוחלטים במספרים

100 23 סהכ

גיל
34 8 2118
44 10 2422
22 5 3425

משפחתי מצב
74 17 רווקה
17 4 נשואה
9 2 אלמנה או פרודה גרושה,

ליסוד" שנות
11 2 83
17 3 119
72 13 ומעלה 12

בארץ ותק
13 3 שנים 4
87 20 ויותר שנים 5

הקורס. מסיימות 25 מבין 23 של הסוציודמוגרפיים המאפיינים כלולים זה בדיווח *

בקורס. משתתפות 5 לגבי מידע חסר זה בסעיף **
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הבוגרות בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
עברו אשר הקורס, בוגרות 17 רואיינו במסגרתו מעקב בוצע הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
ממשיכות נוספות בוגרות שתי עובדות, (12) הבוגרות מרבית הבריאות. משרד של הסיום בחינת את
מחפשת אך עובדת אינה אחת בוגרת מוסמכות. אחיות תעודת קבלת לקראת סיעוד בלימודי

.(39 לוח (ראה עבודה מחפשות לא ואף עובדות אינן נוספות בוגרות שתי ואילו עבודה,

בקשישים. כמטפלת מועסקת נוספת עובדת מעשיות; כאחיות מועסקות (11) העובדות כל כמעט
מלאה. במשרה מועסקות כולן כמעט

כשמונה מעשיות, אחיות קורס בוגרות* של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :39 לוח
הקורס. סיום לאחר חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים
100 17 0הכ
71 12 עובדות
12 2 לומדות
5 1 עבודה ומחפשות עובדות לא
12 2 עבודה מחפשות ולא לומדות לא עובדות, לא
הממשלתית. הסיום בחינת את ועברו הקורס את שסיימו למשתתפות הכוונה  "בוגרות" *

סגורים ואזור משפרות* סצב לפי תעסוקה שיעורי
התעסוקה שיעורי (16) ילדים להן שאין הנשים מבין בעבודה. השתלבו הבוגרות 17 מתוך 12 כאמור,
המתגוררות הבוגרות כל עובדת. אינה והיא לילדים אם היא בלבד אחת בוגרת ,(12) יחסית גבוהים
הבוגרות חמש מבין זאת, לעומת עובדות. (8) הארץ ומרכז (2) הדרום באזורי קבע בדיור
 קרוונים באתרי מתגוררות בוגרות שתי עובדת.11 אחת רק הארץ בצפון קבע בדיור המתגוררות

עובדת. מהן אחת

בעבודה ותק
העובדות 12 מתוך שבע הנוכחי. עבודתם במקום קצר זמן מועסקות העובדות הבוגרות מרבית
מועסקת אחת עובדת שנה. כחצי עובדות נוספות ארבע פחות, או חודשים ארבעה מועסקות

הלימודים. לסיום סמוך נקלטה כי ונראה הנוכחי, עבודתה במקום חודשים כשמונה

מעבודתן המועסקות הבוגרות של רצון שביעות
הטוב יחסם את מציינות כולן העבודה. מן הכללית רצונן שביעות על מעידות העובדות הבוגרות כל
יותר נמוך שיעור הנוחות. העבודה שעות ואת הממונים של הטוב יחסם את לעבודה, העמיתים של

.(40 לוח (ראה השכר מרמת רצונן שביעות את הביעו (5870) העובדות של

מתקדמים לימודים לקראת בלימודיהן ממשיכות עובדות שאינן בוגרות שתי הצפון באני כי לציין יש 13

יותר.
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המועסקות מעשיות לאחיות הקורס בוגרות בקרב מהעבודה רצון שביעות :40 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 12 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית* רצון שביעות
100 12 בעבודה* עניין
58 7 טובה משכורת
100 12 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 12 בעבודה עמיתים של טוב יחס
92 11 ממונים של טוב יחס
100 12 נוחות עבודה שעות
83 10 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדות שאינן הקורס בוגרות
לקראת שונות במכינות לומדות שתיים מתוכן, עובדות. אינן הקורס בוגרות 17 מבין חמש כאמור,
ע"ש לאחיות הספר בבית מכינה בלימודי ממשיכה אחת  מוסמכת אחות לתואר המשך לימודי

בטכניון. אקדמית קדם במכינה ממשיכה והשנייה בצפת, זיו

מעשיות כאחיות הועסקו שתיים הקורס. סיום לאחר עבדו כיום, עובדות שאינן הבוגרות מבין שלוש
בילדים טיפול פיטורין, היו עבודתן להפסקת הסיבות בקשישים. סיעודית כמטפלת הועסקה ואחת

נישואין. עקב והתפטרות

עבודה חיפוש
שנתקלו הבעיות על נשאלו והן עובדת), אינה ואחת עובדת (אחת עבודה מחפשות בלבד בוגרות שתי
פיזית עבודה מהבית, רחוק עבודה הצעות היו שהועלו הבעיות עבודה. אחר החיפוש במהלך בהן
עזרה בצורת עבודה במציאת סיוע לה דרוש כי ציינה אחת בוגרת נמוך.14 בשכר עבודה או קשה

הארץ. במרכז למגורים במעבר

מהקורס הבוגרות של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

הקורס כי מעריכות (12) מרביתן שלהן. העברית רמת את שיפר הקורס כי מעריכות הבוגרות רוב
את מציינות הבוגרות כל בעבודה. ובהתקדמות מעניינת עבודה במציאת עבודה, במציאת להן סייע

הקורס. במהלך לתלמידים המורים בין הטוב הקשר

אחת. מבעיה יותר לציין היה ניתן 14

51



במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מ0פיק רכישת
ארבע במקצוע. לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי ציינו (13) הבוגרות מרבית הקורס סיום בעת
שלב ללמוד צורך שיש ,(2) מדי קצר היה הקורס לדעתן כי ציינו כך, חשבו שלא הארורות הבוגרות

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן 15.(1) מעשי נסיון מספיק להם שאין או (2) נוסף

לעבוד רצתה שלא הבוגרת שלמדו. במקצוע לעבוד רצו (16) הבוגרות כל כמעט הקורס, בסיום
זה. מקצוע ללמוד רצתה לא מלכתחילה כי ציינה במקצוע

הקורס ב0יום בעבודה בהשמה סיוע
עבודה. במציאת להן סייעו ההכשרה תקופת בתום כי ציינו בוגרות שלוש רק

לשיפור הצעות
ארבע הקורס. מתכנית כחלק עבודה במציאת לסיוע מסודרת תכנית תהיה כי הציעו בוגרות ארבע
יהיו שהתלמידים יותר, מקצועיים מורים שיכלול כך בקורס המורים הרכב את לשפר הציעו אחרות
המגורים. תנאי את לשפר הציעו בוגרות שש מחשב. לימודי ולהוסיף דומה השכלתי רקע בעלי

הסיום16 בחינת את עברו שלא הקורס מס"מות
משרד של הבחינה את עברו לא הקורס את סיימו אשר מהמשתתפות (8) מבוטל לא מספר

התעודה. את קיבלו שלא המסיימות גם המעקב במסגרת רואיינו כך, משום הבריאות.

הבסיסיים, הסוציודמוגרפיים מהמשתנים אחד באף המשתתפות משאר נבדלות לא המסיימות
העברית. בשפה שליטה או בארץ, ותק השכלה, משפחתי, מצב גיל, כדוגמת

 מועסקות שרואיינו הנושרות שש כל כיום, הלימודים. תחילת לפני עבדו מהמסיימות מחצית
ובתעשייה. בחקלאות מקצועיות בעבודות ומחציתן בקשישים סיעודיות כמטפלות מחציתן

אולם ב', למועד נגשו א' במועד הבחינה את עברו לא אשר המסיימות שמונה מבין שבע כאמור,
מועסקות הסיום בבחינת שנכשלו המשתתפות כל הבחינה. את עברה לא אחת אף זה במועד גם

כאחיות). לא (אך מקצועיות בעבודות כיום

והדיווח הבחינה, את עברו שלא המסיימות 8 מבין 6 המעקב במסגרת רואיינו איתור בעיות בשל 15

בלבד. שרואיינו למסיימות מתייחס

והדיווח הבחינה, את עברו שלא המסיימות 8 מבין 6 המעקב במסגרת רואיינו איתור, בעיות בשל 16
בלבד. שרואיינו למסיימות מתייחס
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לימוד) שנות 83) בינונית השכלה בעלות לנשים קורסים 3.2.2
"קדומים") (במדרשת גריאסריות סייעות קורס א.

רקע
למשתתפות הקנה הקורס בקדומים. ישראל ארץ במדרשת התקיים גריאטריות לסייעות הקורס

העבודה. משרד מטעם גריאטרית סייעת תעודת

לתכנית, קבלה כתנאי הנוער. עליית של בפנימיות שלמדו מאתיופיה עולות לצעירות נועדה התכנית
ההכשרה ובאנגלית. בחשבון כללית ידיעה מהן ונדרשה בעברית מיון מבחן המשתתפות עברו
ליווי נערך המדרשה, צוות דיווח לפי בעבודה. השמה בתכנית וליוותה פנימייה, בתנאי התקיימה
לבדיקת הבוגרות אחרי התכנית מרכזי של מעקב לרבות בעבודה, להשמה עד הקורס לבוגרות צמוד

בעבודה. השתלבותן

סיימוהו. וכולן עולות, 39 השתתפו בקורס חודשים. תשעה ונמשך 1992 בספטמבר החל הקורס

והמקצועי הפדגוגי לפיקוח גם אחראי והיה ישראל, ג'וינט בסיוע הקורס את מימן העבודה משרד
הקורס. על

בקורס המשתתפות של סוציודסוגרפ"ם מאפיינים
שנים ארבע בארץ שהו אשר שנה, 2118 בגיל צעירות, רווקות, נשים היו בקורס המשתתפות מרבית
אמהות היו הבוגרות 39 מבין שלוש לימוד. שנות 38 של השכלה בעלות המשתתפות כל יותר. או

.(41 לוח (ראה לילדים

ובסיומו הקורס לפני בעבודה השתלבות
במסגרת מעשית בעבודה למעט בארץ, שהייתן בזמן וכן ארצה, עלייתן טרם עבדו לא המשתתפות
אחת אף התכנית בסיום עבודה). שעות 80) אבות בבית בקשישים בטיפול כעוזרות  לימודיהן

שלמדו. במקצוע עבודה חיפשו כולן אולם עבדה, לא מהמשתתפות

הבוגרות17 בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
כמחצית  כלשהי במסגרת משולבות הבוגרות מרבית היו הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
מהן נוסף וכשליש בגרות), בהשלמת ואחת למטפלות (בקורס לימודיהן את המשיכו מהבוגרות

.(42 לוח (ראה עובדות

בלבד. אלו לבוגרות מתייחס והדיווח הקורס, בוגרות 39 מבין 36 רואיינו איתור בעיות בשל 17
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גריאטריות סייעות בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפים מאפיינים :41 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 36 0הכ

גיל
94 34 2118
6 2 2422

משפחתי מצב
86 31 רווקה
11 4 נשואה
3 1 פרודה או גרושה

ליסוד שנות
20

100 36 83
ומעלה 9

באוץ ותק
3 1 שנים 3

61 22 שנים 4
36 13 ויותר שנים 5

בלבד. אלו לבוגרות מתייחס והדיווח איתור, בעיות בשל הקורס מבוגרות 36 על מידע התקבל *

כשמונה גריאטריות, סייעות קורס בוגרות של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות ;42 לוח
הקורס סיום לאחר חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים

100 36 0הכ

31 11 עובדות
47 17 לומדות
14 5 עבודה ומחפשות עובדות לא
8 3 עבודה מחפשות ולא לומדות לא עובדות, לא
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העובדות הקורס בוגרות
קרוב. במקצוע לא ואף שלמדה במקצוע עובדת אינה העובדות הקורס בוגרות 11 מבין אחת אף
כעובדות מועסקות אחרות שלוש (במוכרות), מקצועית בעבודה מועסקות העובדות מבין שלוש
נוספות בוגרות וארבע תוויות, בהדבקת או באריזה ופירות, ירקות במיון  בתעשייה בלתימקצועיות
(ראה במוסדות מטבח כעובדות או ניקיון כעובדות  נמוכה ברמה שירותים כעובדות מועסקות

מלאה. במשרה מועסקות (10) העובדות כל כמעט .(43 בלוח פירוט

גריאטריות סייעות קורס בוגרות של יד משלחי התפלגות :43 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 11 סהכ
מקצועיים עובדים

אקדמיים מקצועות
וטכניים חופשיים מקצועות

פקידות
9 1 מכירות

גבוהה ברמה שירותים עבודות
27 3 בתעשייה מקצועיות עבודות

בלתימקצועיים עובדים
37 4 נמוכה ברמה שירותים עבודות

חקלאות
27 3 בתעשייה בלתימקצועיות עבודות

סגורים ואזור משפחתי מצב לפי תעסוקה שיעורי
שיעורי ילדים להן שאין הנשים מבין עובדת. אינה אחת אף  לילדים האמהות הבוגרות שלוש מבין
בלבד אחת ובוגרת עובדת, אינה קרוונים באתר המתגוררת הבוגרת .($39<) יותר גבוהים התעסוקה
הבוגרות מבין ניכר חלק זאת, לעומת עובדת. הארץ בדרום המתגוררות בוגרות 11 מתוך

עובדות. (39^ ובמרכזה (467") הארץ בצפון המתגוררות

בעבודה ותק
העובדות 11 מתוך חמש הנוכחי. עבודתם במקום קצר זמן מועסקות העובדות הבוגרות מרבית
(3) הבוגרות יתר שנה, כחצי במשך עובדות נוספות שלוש פחות, או חודשים שלושה מועסקות

הלימודים. לסיום בסמוך נקלטו כי ונראה חודשים, כעשרה עובדות

מהעבודה הבוגרות של רצון שביעות
של הטוב יחסם את מציינות כולן העבודה. מן הכללית רצונן שביעות על מעידות העובדות מרבית
שיעור הנוחות. העבודה שעות ואת הממונים של הטוב יחסם את מציינות ורובן לעבודה עמיתים
השכר, רמת כגון, עבודתן של אחרים לממדים בנוגע רצונן שביעות את הביעו העובדות מבין נמוך

.(44 לוח (ראה בעבודה ועניין לפיטורין סיכויים
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המועסקות* גריאטריות סייעות קורס בוגרות בקרב רצון שביעות :44 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 11 סהכ
55 6 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית* רצון שביעות
45 5 בעבודה עניין
27 3 טובה משכורת
55 6 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 11 בעבודה עמיתים של טוב יחס
91 10 ממונים של טוב יחס
73 8 נוחות עבודה שעות
73 8 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

הלומדות הקורס בוגרות
לגיל מטפלות בקורס לומדות (12) מרביתן ללמוד. ממשיכות הקורס מבוגרות (17) כמחצית כאמור,
את משלימות נוספות בוגרות ארבע בקדומים. ישראל ארץ במדרשת הוא אף המתקיים הרך,

תכשיטנות. בקורס לומדת אחת ובוגרת בגרות, תעודת קבלת לקראת לימודיהן

עובדות שאינן הקורס בוגרות
היו נוספות סיבות .(17) לימודים היתה הרווחת הסיבה עובדות. אינן בוגרות וחמש עשרים כאמור,
עבודה מצאו שלא או ,(4) שתעבוד מעוניין שאינו זוג בן בריאות, בעיות ,(4) בילדים טיפול או הריון

.(5) כלשהי

את הפסיקו אך הקורס, סיום לאחר עבדו כיום עובדות שאינן הבוגרות מבין (8) כשליש כי לציין יש
ברמה שירותים כעובדות או ובתעשייה בחקלאות מקצועיות בלתי בעבודות עבדו רובן עבודתן.

כצורפת. עבדה נוספת ובוגרת בקשישים, כמטפלת עבדה בלבד אחת בוגרת נמוכה.

העבודה במקום צמצומים או פיטורין היו להפסקתעבודתן הבוגרות ידי על שצוינו הרווחות הסיבות
שכר ,(2) בריאות בעיות ,(4) העבודה במקום טובים לא תנאים אחרות: סיבות מגוון גם הועלו .(3)

משום או ,(2) לאומי שירות התחלת ,(3) מגורים מקום מעבר ,(2) לימודים התחלת ,(2) נמוך
מסיבה יותר לציין האפשרות ניתנה למשיבות .(2) לכישוריהן התאים לא העבודה מקום שלדעתן

אחת.

עבודה בחיפוש קשיים
החיפוש במהלך נתקלו בהן הבעיות על נשאלו עובדות), ושאינן (עובדות עבודה המחפשות בוגרות
כי דיווחו בוגרות ומספר מגוריהן, באזור עבודה מקומות אין כי דיווחו (5) כמחצית עבודה. אחר
להן הוצעה כי מהן חלק ציינו בנוסף .(4) קשה פיזית עבודה או נמוך בשכר עבודה להן הוצעה

.(3) נוחות לא בשעות עבודה
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עבודה למציאת הדרוש הסיוע
איך הדרכה לסיוע: בהם נזקקו שהן מרכזיים תחומים מספר העלו עבודה המחפשות הקורס בוגרות
אינן כי דיווחו בודדות .(3) ילדיהן על שמירה או (4) נוספת מקצועית הכשרה ,(6) עבודה לחפש

סיוע. לכל זקוקות

להכשרה מהקורס הבוגרות של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

לתחומים ביחס פחות והרבה העברית, לימוד בנושא יותר בולטת הבוגרות של הרצון שביעות
בשפה שלהן השליטה את שיפר הקורס כי מעריכות (22) מרביתן הבוגרות, 36 מבין אחרים.
ולכתוב לקרוא ויכולות בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולות הן כי מעידות הבוגרות כל העברית.
להן סייע הקורס כי מעריכות הבוגרות מבין בלבד קטן מספר זאת, לעומת בעברית. פשוט מכתב

.(2) יותר טוב שכר בקבלת או עבודה במציאת

צורך יש כי ציינו (20) כמחציתן העברית, בשפה שולטות שהן עצמן על מעידות שהבוגרות למרות
עבודה שעות של בתוספת צורך יש כי ציינו (3) מהן קטן חלק רק עברית. ללימודי שעות בתוספת
המליצו שאף בוגרות והיו מדי, גבוהה ברמה היו הלימודים כי דיווחו בוגרות ארבע המעשית.

.(3) עברית להוראת ושעות (5) הקיים השעות למספר הוראה שעות להוסיף

הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
רכשו. אותו במקצוע לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו הן כי חושבות (33) הבוגרות כל כמעט

הנלמד במקצוע לעבוד רצון

מעוניינות היו שלא בוגרות שלמדו. במקצוע לעבוד רצו אכן (20) הבוגרות כמחצית הקורס, בסיום
שלאחר או (8) זה מקצוע ללמוד רצו לא מלכתחילה לכך: סיבות מספר ציינו במקצוע לעבוד
את הביעו חלקן .(6) בו לעבוד מעונינות אינן כי להחלטה הגיעו יותר טוב המקצוע את שהכירו

אחר. מקצוע ללמוד או לעבוד רצונן

הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
באמצעות עבודה, במציאת להן סייעו ההכשרה תקופת בתום כי דיווחו (13) מהבוגרות כשליש
חיים קורות בכתיבת סיוע למעסיק, שמותיהן העברת עבודה, מקומות של וכתובות שמות מסירת

עבודה. לחיפוש סדנה של וקיום
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כלל השכלה ללא או נמוכה השכלה בעלות לנשים קורסים 3.2.3
לימוד) שנות 20)

רמלה) מקצועות, להכשרה (מרכז תפירה קורס א.
רקע

העובדים להסתדרות השייך ברמלה, למבוגרים מקצועית להכשרה במרכז התקיים לתפירה הקורס
הקורס, לפני לעברית מכינה סיימו המשתתפות כל לישראל). יהודי (נוער ניל"י ובחסות הלאומית
עבודה שעות של רב מספר כללה ההכשרה בקורס הלימודים תכנית לימוד. שעות 464 שכללה

עיוניות. לימוד שעות ו160 שעות, 590  מעשית

בעלות השתתף ישראל ג'וינט הקורס. את מימן והרווחה העבודה במשרד מקצועית להכשרה האגף
11 בקורס השתתפו חודשים. כשישה ונמשך 1993 ביולי החל הקורס לחניכות. אישי ציוד רכישת
באתר בקורס הלימודים במהלך התגוררו בקורס המשתתפות כל סיימוהו. וכולן מאתיופיה, עולות

בחולדה. הקרוונים

בקורס המשתתפות של סוציודסוגרפ"ם מאפיינים
לילדים. אמהות הן (9) הבוגרות כל כמעט ומעלה. 35 בנות היו רובן בלבד. לנשים נועד הקורס
לא המשתתפות כל כמעט אחד. מילד ליותר ואמהות חדהורית, משפחה בראש עומדות מרביתן
לוח (ראה לשלוש שנתיים בין בארץ שהו (11) המשתתפות כל הקורס, בתחילת כלל. השכלה רכשו

.(45

בארץ. כלל עבדו לא הן אולם המוצא, בארץ המשתתפות של היד משלחי על מידע התקבל לא

הבוגרות בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
בחולדה. הקרוונים באתר (7) הבוגרות מרבית התגוררו עדיין הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה

לאתר. הקרובות בערים להתגורר עברו האחרות הבוגרות

לא ואף לומדות לא עובדות, לא הנותרות הבוגרות תשעת ואילו עובדות הבוגרות 11 מבין שתיים
כעוזרת מועסקת אחת נמוכה. ברמה שירותים בעבודות מועסקות העובדות שתי עבודה. מחפשות
עבודתן במקום ועובדות חלקי משרה בהיקף מועסקות שתיהן במוסדות. נקיון כעובדת ושנייה בית
לאחר המרכז באני קבע בדיור כיום גרות שתיהן פחות. או חודשים 5  יחסית קצר זמן הנוכחי
העבודה שעות ואת ממונים של הטוב יחסם את מציינות העובדות שתי הקרוונים. אתר את שעזבו

העבודה. מן כללית רצון שביעות על מדווחות אף שתיהן הנוחות.
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תפירה בקורס המשתתפות של סוציודמוגרפים מאפיינים :45 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 11 0הכ

ג'ל
2422

27 3 3425
46 5 4435
27 3 +45

משפחתי מצב
רווקה

27 3 נשואה
55 6 פרודה או גרושה
18 2 אלמנה

ליסוד שנות
91 10 למדו לא
9 1 20

83

בארץ ותק
100 n שנים 23

עובדות שאינן הקורס בוגרות
יציאתן לאי הבוגרות עלידי שצוינו הרווחות הסיבות עובדות. אינן הקורס מבוגרות תשע כאמור,
אי ,(1) טובה מספיק לא עברית רמת ,(2) בילדים טיפול או הריון ,(3) בריאות בעיות היו לעבודה

.(1) הסתיימה עבדו בה העונתית שהעבודה מכיון או (1) מתאימה עבודה מציאת

לעבוד. הפסיקו אך הקורס סיום לאחר עבדו כיום עובדות שאינן הבוגרות מבין ארבע כי לציין יש
כעובדת עבדה אחת בוגרת .(1) ובמשתלה (2) ירקות בגידולי  חקלאיות בעבודות עבדו מהן שלוש

מטבח.

.(1) עונתית עבודה של סיום או (2) צמצומים או פיטורין היו עבודתן להפסקת הרווחות הסיבות
בריאות. בעיות עקב עבודתה את הפסיקה אחת בוגרת

עבודה בחיפוש קשיים
על נשאלה היא בית. במשק עבדה היא המעקב שבזמן למרות עבודה, חיפשה בלבד אחת בוגרת
ובשעות נמוכה משכורת עם עבודה לה הוצעה כי ציינה היא החיפוש. במהלך בהן שנתקלה הבעיות

נוחות. לא
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עבודה למציאת הדווש wan
לימודי עבודה: למצוא כדי נזקקו שלהם עזרה של שונים סוגים ציינו עובדות שאינן הקורס בוגרות

.(1) נוספת מקצועית והכשרה (1) עבודה לחפש איך הדרכה ,(2) נוספים עברית

להכשרה מהקורס הבוגרות של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

שיחה לשוחח יכולות הן כי מעידות בוגרות שלוש העברית. בשפה שולטות הבוגרות מבין נמוך שיעור
הן כי מעידות הקורס בוגרות מבין חמש בעברית. פשוט מכתב ולכתוב לקרוא או בעברית, פשוטה
שהקורס מעריכה בלבד אחת בוגרת הקורס, בוגרות 11 מבין בעברית. ברדיו חדשות להבין יכולות
שעות בתוספת צורך יש כי מציינות (7) הבוגרות ממחצית למעלה העברית. בשפה שליטתה את שיפר

מעשית. עבודה שעות בתוספת צורך יש כי חשות בוגרות ארבע עברית. ללימודי

כי חשו בלבד מעטות הקורס. בזמן לתלמידים המורים בין הטוב הקשר את מציינות הבוגרות כל
היו הלימודים כי טענו בוגרות וארבע ,(3) יותר" טוב העבודה את "לעשות ליכולתן תרם הקורס

מדי. גבוהה ברמה

הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
שתי ורק שלמדו, במקצוע לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי חשו לא הבוגרות של המכריע רובן
בשפה רבים קשיים ,(5) מעשי נסיון חוסר היו לכך העיקריות הסיבות בחיוב. כך על דיווחו בוגרות

.(1) לעבוד שתוכלנה כדי נוסף שלב ללמוד וצורך (3) מדי קצר קורס ,(5)

הנלמד במקצוע לעבוד רצון
לעבוד רצו שלא הבוגרות שלושת שרכשו. במקצוע לעבוד רצו (8) הבוגרות מרבית הקורס, בסיום

.(3) לכך העיקרית כסיבה בריאות בעיות ציינו הקורס בסיום זה במקצוע

הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
של וכתובות שמות  עבודה במציאת עזרה להן ניתנה הקורס בסיום כי דיווחו בלבד בוגרות שתי

מעסיקים.

ולנשים לגברים קורסים 3.3
(1993 יולי אביב, תל לתכשיטנות (המרכז תכשיטים גימור קורס א.

רקע
בתל בישראל לתכשיטנות הטכנולוגי במרכז התקיים מאתיופיה לעולים תכשיטים גימור קורס
נועד הקורס העבודה. משרד של גמר תעודת בבחינות ולעומדים למסיימים הקנה הקורס אביב.
שנות עשר סיימו אשר וכתוב, קרוא ידיעת הכוללת בסיסית, עברית רמת בעלי מאתיופיה לעולים

לפחות. לימוד
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עיוניות לימוד שעות 200 כללה הלימודים תכנית חודשים. שישה ונמשך 1993 ביולי החל הקורס
התכשיטנים, לאיגוד הקשורים במפעלים לסטאז' הוקדש נוסף חודש מעשית. עבודה שעות ו600
במהלך נשרו משתתפים שלושה עולים. 21 בקורס השתתפו בעבודה. ההשמה מתכנית כחלק

הלימודים.

ישראל. וג'וינט תכשיטים, תעשייני איגוד העבודה, משרד  הקורס את מימנו גורמים מספר

בקורס המשתתפים של סוציודסוגרפיים מאפיינים
,4525 בגילאי היו המשתתפים רוב רווקים. וכמחציתם נשים, היו (13) בקורס המשתתפים מרבית
ומרביתם  יחסית גבוהה היתה המשתתפים של ההשכלה רמת יותר. או שנים שלוש בארץ ושהו

.(46 לוח (ראה ילדים היו (9) המשתתפים לכמחצית לפחות. לימוד שנות תשע סיימו

הקורס לפני עבודה
עבודות במגוון עסקו כולם כמעט יד. משלחי במגוון עסקו באתיופיה עבדו אשר משתתפים
(1) שירותים עובדי ,(2) הלחמה או בצורפות (2) חשבונות הנהלת ,(3) בטחון עובדי מקצועיות:

בתעשייה. מקצועי בלתי כפועל הועסק אחד עובד .(3) ובחקלאות

בעבודות הועסקו שעבדו המשתתפים הקורס. תחילת לפני בארץ עבדו לא (16) המשתתפים מרבית
שונים. במפעלים תכשיטים בגימור (18) המסיימים כל עבדו הקורס בסיום מקצועיות. בלתי

תכשיטים גימור בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפים מאפיינים :46 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 18 סהכ

גיל
22 4 2118
17 3 2422
22 4 3425
28 5 4435
11 2 +45

משפחתי מצב
39 7 רווקה
55 10 נשואה
6 1 פרודה או גרושה

לימוד שנות
20

40 7 83
40 7 119
20 4 ויותר 12

בארץ ותק
28 5 שנים 2
61 11 שנים 3

שנים 4
11 2 ויותר שנים 5
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הבוגרים18 בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
נוספים בוגרים וארבעה עובדים (8) הקורס מבוגרי כמחצית הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה

.(47 לוח (ראה עבודה מחפשים אולם עובדים אינם

כשמונה תכשיטים, גימור קורס בוגרי בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :47 לוח
הקורס מסיום חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים
100 15 0הכ
53 8 עובדים

לומדים
26 4 עבודה ומחפשים עובדים לא
21 3 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

מגורים ומקום משפחתי מצב לפי תעסוקה שיעורי
עובדות. ילדים ללא הנשים מבין $80 זאת, לעומת עובדות. אינן (4) לילדים אמהות שהן הנשים כל
שאין הגברים לבין לילדים אבות בין התעסוקה בשיעורי ניכרים הבדלים קיימים לא הגברים בקרב
,($60) מועסקים של יותר גבוה שיעור יש הארץ במרכז המתגוררים מבין כמוכן, ילדים. להם

עובד. הדרום באזור המתגורר אחד בוגר .($25) הקרוונים באתר המתגוררים בוגרים לעומת

;(1) יהלומים וכמלטשי ,(4) כצורפים בתעשייה מקצועיים כעובדים מועסקים הקורס בוגרי חמישה
(2) לכימיקלים במפעלים  בתעשייה מקצועיים בלתי כעובדים מועסקים נוספים בוגרים שלושה

מלאה. במשרה מועסקים העובדים כל .(1) קרקע בהכשרת  ובבנייה

בעבודה ותק
עובדים ארבעה הנוכחי. עבודתם במקום יחסית ממושך זמן מועסקים העובדים מהבוגרים מחצית
עובדים נוספים וארבע הלימודים, לסיום סמוך זה עבודה במקום נקלטו כי ונראה חודשים, 108

שנה. מחצי פחות עבודתם במקום

מהעבודה רצון שביעות
של הטוב יחסם את מציינים כולם מהעבודה. כללי באופן רצון שבעי הם כי מעידים העובדים רוב
מעריכים בלבד מעטים נוחות. עבודה שעות על מדווחים ורובם הממונים, ושל לעבודה, העמיתים
של אחרים מממדים רצון שבעי העובדים מבין יותר נמוך שיעור אולם, שיפוטרו. גדול סיכוי קיים כי

.(48 לוח (ראה בעבודה הקידום וסיכויי המשכורת  עבודתם

אלו לבוגרים מתייחס והדיווח איתור, בעיות בשל הקורס בוגרי 18 מבין 15 רואיינו המעקב במסגרת 18
בלבד.
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תכשיטים גימור קורס בוגרי בקרב מהעבודה רצון שביעות :48 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים

100 8 0הכ
75 6 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
50 4 בעבודה עניין
50 4 טובה משכורת
50 4 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
100 8 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 8 ממונים של טוב יחס
88 7 . נוחות עבודה שעות
75 6 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כף היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדים שאינם הקורס בוגר1
בשפה קשיים ,(2) בריאות בעיות היו ידם על שצוינו הסיבות עובדים. אינם מהבוגרים (7) כמחצית
להתחיל עומד אחד בוגר .(2) עבודה מוצאים שאינם מכיוון או (1) בילדים טיפול או הריון ,(1)
הפסיקו אך הקורס, סיום לאחר עבדו כיום עובדים שאינם (6) הבוגרים מרבית כי לציין יש לעבוד.
בעבודות הועסקו השאר יהלומים. וכמלטשי כצורפים עבדו (4) ממחציתם למעלה עבודתם. את

.(1) חקלאיות בעבודות והשנייה ,(1) בילדים כמטפלת אחת בוגרת  מקצועיות בלתי

(4) העבודה במקום צמצומים או פיטורין היתה עבודתם להפסקת ידם על שצוינה העיקרית הסיבה
משום או (1) בריאות בעיות ,(2) טובים לא תנאים ,(2) נמוך שכר סיבות: מגוון בשל התפטרותם או

אחת. מסיבה יותר לציין האפשרות ניתנה למשיבים .(1) לכישוריהם התאימה לא שהעבודה

עבודה בחיפוש קשיים
החיפוש. במהלך בהן שנתקלו הבעיות על נשאלו עובדים), ושאינם (עובדים עבודה המחפשים בוגרים
להם הוצעה כי ציינו אחרים נמוכה, משכורת עם עבודה להם הוצעה כי ציינו (3) מהם כמחצית
מקומות אין כי מהמחפשים ארבעה ציינו בנוסף, .(1) מדי פשוטה עבודה או (1) קשה פיזית עבודה

מגוריהם. באזור עבודה

עבודה למציאת הדרוש הסיוע
למצוא כדי נוספת מקצועית להכשרה זקוקים הם כי ציינו (6) עובדים שאינם הבוגרים מרבית
לעזרה או כלליים וללימודים עברית ללימודי זקוקים הם כי ציינו אחרים במקצועם.19 עבודה

הילדים. על בשמירה

כי ייתכן במקצועם. לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי חושבים הבוגרים כל כי זה בהקשר לציין יש 19
במשק. הקיימות לדרישות קשורה זו אמירה
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מהקורס הבוגרים רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

(13) הבוגרים מרבית שלהם. העברית רמת את שיפר הקורס כי מעריכים בלבד בוגרים חמישה
למרות .(12) בעברית מכתב לכתוב או ולקרוא בעברית פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי מעידים
המליצו (3) מהבוגרים חלק בקורס. העברית לימודי את לתגבר יש כי חושבים בוגרים כ11 זאת,

מעשית. עבודה שעות של תוספת על

הקורס תרומת
עבודה במציאת או כלשהי עבודה במציאת להם סייע הקורס כי מעריכים (7) מהבוגרים כשליש
תרומת צוינה בהם אחרים תחומים יותר". טוב עבודתם את "לעשות שיוכלו לכך ותרם מעניינת
הבוגרים כל .(4) יותר טוב שכר לקבל או (6) העבודה במקום להתקדם האפשרות הם הקורס

לתלמידים. המורים בין הטוב הקשר את מציינים

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
כל הקורס, בסיום הנלמד. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו כי חושבים (14) הבוגרים כל כמעט

זה. במקצוע לעבוד רצו כי דיווחו הבוגרים

הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
כי דיווחו (11) מרביתם עבודה. במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי ציינו הבוגרים כל
עבודה, מקומות של וכתובות שמות מהמוסד קיבלו (7) למחציתם קרוב למעסיק, שמם את מסרו

טובות. המלצות קיבלו כי דיווחו בוגרות שתי

(1993 נובמבר אביב, תל לתכש'סנות (המרכז תכ/'\י0ים גימור קורס ב.
רקע

למסיימים הקנה הקורס אביב. בתל לתכשיטנות הטכנולוגי במרכז התקיים תכשיטים גימור קורס
עם מאתיופיה לעולים נועד הקורס העבודה. משרד של תכשיטים גימור תעודת בבחינות ולעומדים
הקורס לפחות. לימוד שנות 10 סיימו אשר וכתוב, קרוא ידיעת הכוללת בעברית, בסיסית שליטה
ו488 עיוניות לימוד שעות 112 כללה הלימודים תכנית חודשים. שישה ונמשך 1993 בנובמבר החל
במפעלים בעבודה, ההשמה מתכנית כחלק לסטאז' הוקדש נוסף חודש מעשית. עבודה שעות

התכשיטנים. לאיגוד הקשורים

הלימודים. במהלך נשר בלבד אחד ומשתתף עולים 20 הקורס את החלו

בקורס המשתתפים של סוציודסוגרפי'ם מאפיינים
הורים אינם (13) רובם רווקים. ממחציתם ולמעלה נשים, היו (16) בקורס המשתתפים מרבית
רוב השכלתם. וברמת בארץ שלהם בוותק בגילם, מזה זה מאוד שונים המשתתפים לילדים.
רמת גם יותר. או שנים ארבע בארץ שוהים (11) ממחציתם ולמעלה ,3422 בגילאי (13) המשתתפים
הקבלה תנאי (למרות כלל למדו שלא ממשתתפים החל המשתתפים, בין שונה ההשכלה

.(49 לוח (ראה ויותר לימוד שנות 12 שסיימו למשתתפים ועד המוקדמים)
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בסיום הקורס. תחילת לפני בארץ עבדו (14) מרביתם אך באתיופיה, עבדו לא המשתתפים רוב
שונים. במפעלים תכשיטים בגימור עבדו (14) המשתתפים רוב הקורס

תכשיטים גימור בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :49 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 19 0הכ

סין
16 3 גברים
84 16 נשים

גיל
26 5 2118
32 6 2422
37 7 3425

4435
5 1 +45

משפחתי מצב
58 12 רווק
24 4 נשוי
18 3 פרוד או גרוש

לימוד שנות
21 4 למדו לא
 21

21 4 83
16 3 119
42 8 ויותר 12

בארץ ותק
11 2 שנים 2
31 6 שנים 3
11 2 שנים 4
47 9 / ויותר שנים 5

עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
הבוגרים.20 19 מבין 17 רואיינו במסגרתו אשר מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
בוגרים ארבעה אלקטרוניקה. בלימודי ממשיך אחד בוגר עובדים, (11) הבוגרים ממחצית למעלה
עבודה מחפש לא ואף לומד אינו עובד, אינו אחד בוגר ואילו עבודה, מחפשים אך עובדים אינם

.(50 לוח (ראה

 שלמדו במקצוע (10) כולם כמעט בתעשייה. מקצועיים כעובדים מועסקים העובדים הבוגרים כל
מלאה. במשרה מועסקים העובדים כל במפעל. כתופרת מועסקת אחת בוגרת תכשיטים. גימור

הקורס. בוגרי 19 מבין 17 המעקב במסגרת רואיינו איתור בעיות בשל 20
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כשמונה תכשיטים, גימור קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות :50 לוח
הקורס. סיום לאחר חודשים

אחוזים מוחלטים מספרים
100 17 סהכ
64 11 עובדים
6 1 לומדים
24 4 עבודה ומחפשים עובדים לא
6 1 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

סגורים ומקום משפחתי מצב לפי תעסוקה שיעורי
הורים שהם בוגרים לעומת יותר גבוהים (6970) ילדים להם שאין בוגרים בקרב התעסוקה שיעורי
במרכז קבע בדיור המתגוררים בוגרים בקרב יותר גבוהים התעסוקה שיעורי כמוכן, .(£509) לילדים

.(5096) קרוונים באתרי המתגוררים בוגרים לעומת ,($100<) ובדרום ,(70^

בעבודה ותק
11 מבין שמונה הנוכחי. עבודתם במקום יחסית ממושך זמן מועסקים העובדים מהבוגרים מרבית
הלימודים לסיום בסמוך זה עבודה במקום נקלטו כי ונראה חודשים, 86 מועסקים העובדים

פחות. או חודשים ארבעה עבודתם במקום עובדים נוספים ושלושה

מעבודתם המועסקים הבוגרים של רצון שביעות
יחסם את מציינים כולם מהעבודה. כללי באופן רצון שבעי הם כי מעידים העובדים הבוגרים רוב
שעות על מדווחים לעבודה, העמיתים של הטוב יחסם את מציינים מרביתם הממונים. של הטוב
מבין יותר נמוך שיעור העבודה. במקום להתקדם סיכויים ועל בעבודה עניין על נוחות, עבודה

.(51 לוח (ראה העבודה במקום ממשכורתם רצון שבעי העובדים

המועסקים. תכשיטים גימור קורס בוגרי בקרב מהעבודה שביעותרצון :51 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 11 0הכ
91 10 מאוד") "מרוצה או ("מרוצה" כללית רצון שביעות
73 8 בעבודה* עניין
55 6 טובה משכורת
73 8 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
82 9 בעבודה עמיתים של טוב יחס
100 11 ממונים של טוב יחס
73 8 נוחות עבודה שעות
73 8 שיפוטרו גדול סיכוי אין
"לא". או "כן" היו האפשריות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *
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עובדים שאינם הקורס בוגרי
בלימודי ממשיך שהוא משום עובד אינו אחד בוגר מתוכם, עובדים. אינם בוגרים כשישה
שלא מפני היו לעבודה יציאה לאי האחרים הבוגרים חמשת ידי על שצוינו הסיבות אלקטרוניקה.
עובדים שאינם הבוגרים מבין כי לציין יש הנלמד. במקצוע רק לעבוד שרצו מפני או עבודה מצאו
שלושה שלמדו. במקצוע הועסקו רובם והפסיקו. הקורס סיום לאחר עבדו בוגרים חמישה כיום,
מקום שינוי עקב מרצונם, העבודה מקום את עזבו האחרים שני ואילו העבודה ממקום פוטרו

הוגנים. היו לא שלדעתם עבודה תנאי בגלל או מגורים

עבודה חיפוש
הבעיות על נשאלו הם עבודה. מחפשים הם כי דיווחו עובדים) ושאינם (עובדים בוגרים חמישה
עם עבודה להם הוצעה כי ציינו (4) כולם כמעט עבודה. אחר שלהם החיפוש במהלך בהן שנתקלו
עבודה להם מציעים כי ציינו עבודה מחפשי שלושה בנוסף, מהבית. רחוק עבודה או נמוכה משכורת

אחד. מקושי יותר לציין היה ניתן באזור. עבודה מקומות אין וכי מדי פשוטה

מקצועית להכשרה או (2) עבודה לחפש איך להדרכה זקוקים הם כי ציינו עובדים שאינם הבוגרים
או (1) הילדים על בשמירה לעזרה זקוקים הם כי ציינו אחרים עבודה. למצוא כדי (2) נוספת

.(1) עבודה למקומות להמלצות

מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

מעידים (16) כולם כמעט שלהם. העברית רמת את שיפר הקורס כי מעריכים בלבד בוגרים שבעה
שישה זאת, למרות בעברית. פשוט מכתב ולכתוב בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי

בקורס. העברית לימודי את לתגבר יש כי חושבים בוגרים

שיוכלו לכך ותרם כלשהי, עבודה במציאת להם סייע הקורס כי מעריכים (11) הבוגרים מרבית
למצוא האפשרות הם הקורס תרומת צוינה שבהם אחרים תחומים יותר". טוב העבודה את "לעשות
בין הטוב הקשר את מציינים הבוגרים כל כמעט .(9) יותר טוב שכר לקבל או (9) מעניינת עבודה

לתלמידים. מורים

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מ0פיק רכישת
הקורס בסיום כמוכן הנלמד. במקצוע לעבוד שיוכלו כדי מספיק למדו כי חושבים (17) הבוגרים כל

שלמדו. במקצוע לעבוד רצו כי דיווחו הבוגרים כל

הקורס בסיום בעבודה בהשמה סיוע
ציינו (11) מרביתם עבודה. במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי ציינו הבוגרים כל כמעט

למעסיק. שמם את מסרו כי ציינו בוגרים חמישה עבודה, מקומות של שמות להם ניתנו כי

בחיפוש סיוע יותר לבוגרים שיינתן מעוניינים היו כי (13) הבוגרים מרבית ציינו לשיפור בהצעותיהם
הקורס. בסיום עבודה
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אביב) תל לתכשיסנות במרכז קורסים (שני תעשייתית צורפות קורסי ג.
רקע

הקורסים אביב. בתל לתכשיטנות הטכנולוגי במרכז התקיימו תעשייתית לצורפות הקורסים שני
נועדו הקורסים העבודה. משרד של תעשייתי צורף תעודת בבחינות ולעומדים למסיימים הקנו
מבין שניים מקבילים. קורסים בשני מאתיופיה, עולים שישה בהם ושולבו ותיקים לישראלים
זה. בקורס השתלבותם לפני במרכז תכשיטים לגימור קורס סיימו העולים בקרב המשתתפים
שעות 1260 כללה הלימודים תכנית חודשים. שמונה ונמשכו 1994 שנת במהלך התקיימו הקורסים
לאיגוד הקשורים במפעלים בעבודה השמה וכן מעשית, עבודה שעות ו1086 עיוניות לימוד
להלן הדיווח מאתיופיה). עולים שישה (מתוכם איש 36 השתתפו הקורסים בשני התכשיטנים.

בלבד. מאתיופיה בעולים מתמקד

בקורס המשתתפים של סוצ'ודסוגרפ"ם מאפיינים
הורים אינם וכולם אלמנים, ושניים רווקים ארבעה גברים. ושני נשים ארבעה השתתפו בקורס
129 נעה השכלתם רמת שנים. מחמש למעלה בארץ ושוהים ,3524 בגיל המשתתפים כל לילדים.

.(52 (לוח לימוד שנות

כל עבדו הקורס בסיום הקורס. תחילת לפני בארץ עבדו אך באתיופיה, עבדו לא המשתתפים
שונים. במפעלים כצורפים המשתתפים

תעשייתית צורפות בקורס המשתתפים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :52 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים
100 6 סה"כ

מין
33 2 גברים
62 4 נשים

גיל
17 1 2422
83 5 3425

משפחתי מצב
67 4 רווק
33 2 אלמן

ליסוד שנות
33 2 119
67 4 ויותר 12

בארץ ותק
100 6 ויותר שנים 5
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הבוגרים בקרב עבודה וחיפוש בלימודים בעבודה, השתלבות
שישה מבין חמישה רואיינו במסגרתו אשר מעקב נערך הקורס, סיום לאחר חודשים כשמונה
מחפשת אינה ואף לומדת אינה עובדת, אינה אחת בוגרת ואילו עובדים, בוגרים ארבעה הבוגרים.

.(53 לוח (ראה עבודה

סיום לאחר חודשים כשמונה צורפות, קורס בוגרי של עבודה וחיפוש בעבודה, השתלבות :53 לוח
הקורס

מוחלטים במספרים
5 0הכ
4 עובדים
1 עבודה מחפשים ולא לומדים לא עובדים, לא

ובוגר כצורפים, מועסקים שלושה  לו הקרוב במקצוע או שלמדו במקצוע מועסקים הבוגרים כל
עבודתם במקום ומועסקים מלאה במשרה מועסקים העובדים כל תכשיטים. בגימור מועסק אחד

.(54 לוח (ראה פחות) או חודשים (שלושה יחסית קצר זמן הנוכחי

צורפות קורס בוגרי מבין העובדים של יד משלחי התפלגות :54 לוח

מוחלטים במספרים
4 0היכ
3 בצורפות מקצועיים עובדים
1 תכשיטים בגימור מקצועיים עובדים

מעבודתם המועסקים הבוגרים של רצון שביעות
כל מעבודתו. כללי באופן רצון שבע הוא כי מעיד בלבד אחד בוגר העובדים, הבוגרים ארבעת מבין
לעבודה, עמיתיהם של ומיחסם הקידום מסיכויי העבודה, משעות רצון שבעי מרביתם או העובדים
שניים ושכר. ממונים של יחס בעבודה, עניין כגון העבודה, של אחרים מהיבטים מרוצים פחות אך

.(55 (לוח מפיטורין חוששים העובדים ארבעת מתוך
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המועסקים הבוגרים בקרב מהעבודה רצון שביעות :55 לוח

מוחלטים מספרים
4 סהכ
1 מאוד) מרוצה או (מרוצה כללית רצון שביעות
2 בעבודה* עניין
1 טובה משכורת
4 בעבודה להתקדם סיכוי קיים
3 בעבודה עמיתים של טוב יחס
2 ממונים של טוב יחס
4 נוחות עבודה שעות
2 שיפוטרו גדול סיכוי אין

"לא". או "כן" היו האפשרויות התשובות מהעבודה, רצון שביעות של ספציפיים ממדים לגבי *

עובדת שאינה הקורס בוגרת
יש מאידך, הנלמד. במקצוע רק לעבוד רוצה ושהיא עבודה מצאה שלא ציינה עבדה שלא הבוגרת

לכך. זמן לה שאין משום עבודה מחפשת אינה כי גם ציינה זו בוגרת כי לציין

מהקורס הבוגרים של רצון שביעות
הלימודים מתכנית רצון שביעות

שלושה יותר". טוב העבודה את "לעשות ליכולתם תרם הקורס כי מעריכים שרואיינו הבוגרים כל
מעריך אחד בוגר רק בה. ולהתקדם כלשהי עבודה במציאת להם סייע הקורס כי מעריכים בוגרים
הם כי מעידים הבוגרים כל שלו. העברית רמת את ולשפר יותר טוב שכר לקבל לו סייע הקורס כי
שני זאת, למרות בעברית. פשוט מכתב ולקרוא ולכתוב בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים
הטוב הקשר את מציינים (4) הבוגרים רוב בקורס. העברית לימודי את לתגבר יש כי חושבים בוגרים

לתלמידים. המורים בין

במקצוע לעבוד ורצון הנלמד במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת
דיווחו הקורס בסיום כמוכן הנלמד. במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו כי חשבו (4) הבוגרים רוב

שלמדו. במקצוע לעבוד רצו כי הבוגרים כל

הקורס ב0יום בעבודה בהשמה 0יוע
נתנו  עבודה במציאת להם סייעו ההכשרה תקופת בתום כי ציינו (4) הבוגרים של המכריע הרוב

עבודה. מקומות של וכתובות שמות בידם נתנו או למעסיק שמם את

לשיפור הצעות
ובסיוע ומעשיות, עיוניות לימוד שעות בתוספת מעוניינים היו כי הבוגרים ציינו לשיפור בהצעותיהם

ללימודים. הנסיעות במימון
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Abstract

In response to the modest educational background and limited employment experience of
most Ethiopian immigrants, considerable resources have been invested in the development
of vocational training courses and other programs aimed at improving their employment
opportunities and thereby assisting their integration into Israel's westernized economy.

JDCIsrael and the Ministry of Absorption, who participated in the organization and funding
of these courses, initiated a followup study of course participants. The study's objectives
were: 1) to evaluate the degree to which course graduates have succeeded in becoming
absorbed in the labor market or in more advanced studies, and 2) to determine which types
of courses and which course participants were most successful in achieving the courses'
objectives.

Between March 1993 and June 1995, the JDCBrookdale Institute collected information on
70 vocational training courses attended by 1,250 Ethiopian immigrants, which were either
organized and/or financed with the assistance of JDCIsrael. Data were collected on the
participants by means of a short, selfadministered questionnaire which they filled out at the
beginning and completion of the course. About eight months after graduation, an indepth
followup of graduates of 16 selected courses was conducted by means of facetoface
interviews.

This report presents the data and findings from the indepth followup study. The 16 courses
were selected by a steering committee composed of professionals involved in the organization
and fundingof the courses. The selection was based on the course's cost, innovativeness, and
plans to conduct a similar course in the future. Of the courses included in the followup,
some were for men only, some were for women only and some were for both men and
women. Almost all of the courses were intended specifically for Ethiopian immigrants.

The courses for men were grouped according to the level of formal education of the
participants: courses for those with a relatively high level of education (nine years or more),
such as tractor drivers or forklift operators; courses for those with an intermediate level of
education (38 years), such as automobile mechanics or welding; and courses for those with
very little or no formal education, such as plumbing. Most of the men who participated in
these courses were between the ages of 2545, married and had children. All of the
participants had resided in Israel for a relatively short period of time, from three to six years.

The courses for women were also grouped according to the participants' level of formal
education: courses for those with a relatively high level of education (child care aides and
practical nurses), courses for those with an intermediate level of education (geriatric aides),
and courses for those with no formal education (sewing). Most of the women who
participated in the courses were relatively young (ages 1824), unmarried, and without



children, with the exception of the participants in the sewing course which was intended for
singleparent women living at a caravan site. Most of the participants in courses for women
with a relatively high level of education had been in Israel for a longer period of time (ifve
years or more) compared to those in courses for those with relatively little formal education
who had been in Israel for three years or less.

The two primary measures of the courses' success were: 1) Had the course graduate found
any kind of a job, and 2) had the course graduate found a job in the specific vocation
studied. Additional measures were used in the evaluation, but were accorded less weight.
Some were related to the training process  the percentage of participants who completed the
course and the extent to which they felt that they had learned enough to work in the vocation
acquired, and some were related to the course's outcome  the graduates5 absorption in more
advanced studies, degree of job satisfaction, and percentage of graduates who were not
employed but were in the labor market, i.e. looking for a job.

The most successful courses were those for practical nurses, forklift operators, and jewelry
finishing. The majority of their graduates found employment in the vocation studied and were
satisfied with their jobs. However, the success in the courses for practical nurses and forklift
operators should be qualiifed due to the high dropout rate in these courses.

Other successful courses were those for frame welding, another jewelry finishing course, and
courses for jewelry making, the majority of whose graduates are employed and working in
the vocation studied. However, job satisfaction rates among these courses' graduates were
relatively low. The course for geriatric aides was also successful: half of the course's
graduates are continuing with more advanced studies and another third is working. There was
a low dropout rate in all of these courses.

Courses which were moderately successful were the welding courses at Kiryat Malachi and
the plumbing and child care courses. The majority of graduates of the welding course are
employed and are satisfied with their jobs. On the other hand, only some of them work as
welders and the course's dropout rate was high. Similarly, the majority of graduates of the
plumbing course are employed and satisifed with their jobs, but are not working as plumbers.
Only onethird of the graduates of the child care course are employed, but not in child care,
and another half are looking for jobs.

The less successful courses were the courses for tractor dirvers and forklift operators (Airad
Afula), tractor drivers (Ashkelon), auto mechanics, welding (Afula) and sewing. A large
percentage of the graduates of the men's courses are employed, but most of them were
working before their enrollment in the course as well. Only a small percentage of the
graduates are employed in the vocations they studied, and the majority of graduates are not
satisifed with their jobs. Most of the graduates of the sewing course, which was intended for
singleparent women living at a caravan site, are neither working, nor studying, nor looking



for work. Perhaps the participants' specific background characteristics and the course location
contributed to its lack of success.

One of the study's main questions was what do the successful courses have in common? The
findings indicate that the graduates' sociodemographic characteristics are not related to their
successful absorption into the job market, in general, or into a job in the vocation studied or
to their continuation of their studies, though, as expected, the employment rates for men
were higher than the rates for women, and the employment rates for women who do not have
children were higher than the rates for women who do. (This trend, however, exists among
the entire Ethiopian immigrant population and is not specific to this group.) Nor did the
specific course characteristics that were examined  number of hours of theoretical and
practical studies  explain the variance in success.

By way of contrast, all of the "successful" courses provided graduates with some form of
assistance in ifnding a job at the conclusion of the course  either by providing letters of
recommendation and referrals to places of work or by actually finding a job for each
graduate.

The study's ifndings were presented to the courses' organizers, and the findings' implications
for the continuation of these programs were discussed in vairous forums.
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