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מחקר תמצית

משה" "מבצע במסגרת שעלו מאתיופיה, לצעירים הצעירים" "פרויקט הופעל 19881985 השנים בין
כדי כלל. השכלה ללא הגיעו אף (כ>?309) וחלקם דל ותעסוקתי השכלתי מטען עם לארץ והגיעו
וסייעו הפרויקט את ציבוריים גורמים מספר יזמו זו אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים על לענות
וגופים היהודית הסוכנות ישראל, ג'וינט העבודה, משרד העלייה, לקליטת המשרד  במימונו
לעבוד סיכוייהם את ולהגדיל בעבודה להשתלב העולים יכולת את לשפר נועד הפרויקט נוספים.
הכשרה לימודי וכללו פנימייתית במסגרת התנהלו שנתיים, נמשכו הלימודים מקצועית. בעבודה
ג'וינט .(1987 רוזן, ;1988 ופרץ, (טוקטלי בעברית העולים ידיעות ושיפור כלליים לימודים מקצועית,
בעקבות לימודיהם. סיום לאחר שנים כשמונה הפרויקט, בוגרי אחר מעקב ערך ברוקדייל מכון
מצבם על וכן בעבודה הפרויקט בוגרי של השתלבותם על פרטים ובו דוח פורסם הנתונים איסוף

.(1993 ונועם, (ליפשיץ והחברתי הכלכלי

"מבצע בעקבות ובעיקר מאתיופיה, צעירים של גדולה קבוצה של עלייתה בעקבות ,1990 בשנת
לפני כשנה שהגיעו מאתיופיה צעירים לעולים הצעירים" "פרויקט מסגרת את לקיים הוחלט שלמה",
ומינהל העלייה לקליטת המשרד ולאחריו. עצמו במבצע שלמה, למבצע בסמוך שלמה, מבצע
הצעירים" ל"פרויקט דומה פרויקט פיתחו ישראל וג'וינט העבודה משרד עם בשיתוף הסטודנטים,
מתקשה אשר זו, אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים על לענות נועד הפרויקט השמונים. משנות
התעסוקתית קליטתם את לשפר ובעיקר בארץ, הקיימות למבוגרים החינוך במסגרות להיקלט

והחברתית.

"טרום  מחזורים בשלושה עולים כ1,200 למדו ובמסגרתו ,1990 במארס החלה הפרויקט הפעלת
הגיעו אשר ,2816 בני רווקים צעירים נקלטו בפרויקט בלימודים שלמה".1 ו"פוסט "שלמה", שלמה",

דל.2 ותעסוקתי השכלתי רקע עם לארץ

מאתיופיה לעולים להקנות היתה הנוכחי הפרויקט מטרת השמונים, משנות לפרויקט בדומה
בעבודות ובעיקר בארץ, בעבודה להשתלב להם יאפשרו אשר מקצועית, והכשרה בסיסית השכלה
מתהליך כחלק לצבא להתגייס העולים את עודדו גם המכשירות המסגרות כל מקצועיות.

בישראל. השתלבותם

הסתיימו "שלמה" במחזור ;1993 ביוני לימודיהם את סיימו שלמה" "טרום במחזור שלמדו העולים 1

חודש הלימודים נמשכו מהמוסדות, בחלק .1995 ביוני  שלמה" "פוסט ובמחזור ,1994 ביוני הלימודים
נוסף.

חלקם כי הבוגרים מדיווחי התברר בפועל ומעלה. 17 מגיל רווקים לצעירים נועד הפרויקט מלכתחילה 2

לילדים. הורים או נשואים היו ומיעוטם ,16 בני היו
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העולים למדו הראשונה בשנה פנימייתית. במסגרת שנים, כשלוש נמשכו בפרויקט הלימודים
הקניית  עיקריים ממרכיבים ארבעה הלימודים תכנית כללה מכן שלאחר בשנתיים באולפן.
ולימודים העברית, בשפה השליטה שיפור הנלמד, במקצוע מעשית התנסות מקצועית, הכשרה

הבסיסית. השכלתם להרחבת כלליים

ביותר הנפוצים המקצועות מגוונים. מקצועות כעשרים נלמדו המקצועית ההכשרה לימודי במסגרת
הנפוצים המקצועות לקשישים). (סיעוד מאומנים וסייעים מסגרות רכב, מכונאות  היו לגברים

ותפירה. (סיעוד) בקשישים מטפלות בילדים, מטפלות  היו לנשים

באולפן גבוהים להישגים שהגיעו לעולים יותר "יוקרתיים" בקורסים מקצועית הכשרה כלל הפרויקט
חשמלאות חשמל, קורסי היו לגברים המקצועית. ההכשרה לימודי טרם שנערכו המיון ובסדנאות
שנות (תשע גבוהה השכלה בעלות לנשים מבנים. ותחזוקת הנדסי) מכני (ציוד צ.מ.ה. הפעלת רכב,
וסייעות חשבונות הנהלת בילדים, לטיפול קורסים היו  גבוהים להישגים שהגיעו או ויותר) לימוד
סייעים קורס או רכב למכונאות קורס היו בינונית יכולת או השכלה בעלי לגברים שיניים. לרופא
היו השכלה ללא לנשים ומלונאות. תכשיטנות קורסי  בינונית יכולת או השכלה בעלות  ולנשים
מסגרות, נגרות, קורסי היו השכלה ללא ולגברים (סיעוד), בקשישים ומטפלות ספרות תפירה, קורסי

וגינון. ריצוף שרברבות,

לג'וינטמכון ישראל וג'וינט העלייה לקליטת המשרד פנו הפרויקט לחשיבות מודעות מתוך
השתלבותם מידת על ללמוד כדי הפרויקט, בוגרי אחר מעקב מחקר לבצע וביקשו ברוקדייל,
נאסף המעקב במסגרת הפרויקט. תכנית על משוב מהם לקבל וכדי נוספים, ובתחומים בתעסוקה

לימודיהם. סיום לאחר ושנה לימודיהם, סיום עם  מועדים בשני הפרויקט בוגרי על מידע

מהמוסדות שהתקבל ב' בנספח המידע למעט בפרויקט, מהמשתתפים התקבל בדוח המידע כל
הקליטה משרד מטעם הפרויקט על מהממונה שהתקבל הכלכלית, התמיכה על והמידע המכשירים

הסטודנטים. ומינהל

עיקריים ממצאים
בתקופת בצבא שירתו אשר הבוגרים בוגרים. 446 בסה"כ רואיינו המחזורים בשני הבוגרים 845 מבין
(מלבד שלהלן הממצאים שלמה". "טרום מחזור בוגרי 45 למעט רואיינו, לא הריאיונות ביצוע

בלבד. שרואיינו הבוגרים ל446 מתייחסים התעסוקה) בתחום

המקצועית ההכשרה ליסודי
במסגרת ביטוי בהתאם קיבלו אכן התכנית של השונים הממרכיבים כי עולה הבוגרים מדיווחי ■

בעבודה והתנסו ,(9870) העברית השפה את למדו כולם כמעט לתכנון. בהתאם הלימודים
עבודה ובמקומות במפעלים גם ביקרו (65^ הבוגרים רוב .(£979) שלמדו במקצוע מקצועית
להשתלב כדי סיוע קיבלו (15^ מעטים זאת, לעומת אך, הלימודים, במסגרת פוטנציאליים

הלימודים. סיום עם בעבודה
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לימודיהם" את שיסיימו אחרי להסתדר כיצד אותם "לימדו כי גם דיווחו (71^ העולים מרבית ■

כי העולים דיווחו כמוכן שלמה"). "טרום מחזור מבוגרי ו£769 "שלמה" מחזור מבוגרי £599)

;(£709) עבודה במקומות הנהוגים הכללים ומהם עבודה לחפש כיצד תחומים: במספר הודרכו
כגון אחרים, שירותים נותני ועם אחרים ציבוריים גופים עם ממשלתיים, משרדים עם תקשורת
עם קשר כגון הישראלית, בחברה המקובלים ההתנהגות כללי ;(£419) וכד' חולים קופת בנקים,
להשתלב וכיצד ;(£239) בישראל אזרח כל של והחובות הזכויות ;(£379) נימוס וכללי שכנים

3.(£129) המשך בלימודי

שהיה ,(£239) מדי קצר היה הלימודים שמשך ציינו הבוגרים ההכשרה ללימודי בהתייחסותם ■

ובין מאתיופיה העולים בין יותר לשלב צורך ושהיה ,(2396) העברית השפה לימודי בתגבור צורך
.(£199) הדיור ובתנאי בלימודים  הוותיקים הישראלים

במקצוע לעבוד שיוכלו כדי ידע מספיק רכשו כי העריכו הבוגרים (£499) מחצית כי לציין יש
הם גם כי לשער (וסביר זה, במקצוע עובדים כבר אכן הם כי דיווחו נוספים ו£49 שרכשו,
שאינם לכך הבוגרים שהעלו ביותר הרווחות הסיבות במקצועם). לעבוד יכולים שהם מעריכים
מעשי ניסיון מספיק רכשו שלא ,(£549) מדי קצר היה הקורס שמשך היו במקצועם לעבוד יכולים
לא 21),ידיעות tf) במקצוע לעסוק כדי  יותר מתקדם  נוסף שלב בלימוד צורך שיש ,(£389)
קשיים בגלל בקורס שנלמדו התכנים של הבנה חוסר ובשל ,(19X) העברית בשפה מספיקות

.(1596) בשפה

המקצוע את ללמוד מעוניינים היו לא מלכתחילה כי ציינו הבוגרים (£539) ממחצית למעלה ■

שרכשו.

תעסוקה
לאחר (כשנה הראיונות בעת בצבא שירתו עדיין הפרויקט בוגרי (567c) הגברים ממחצית למעלה

זו: בתקופה בצבא שירתו שלא הבוגרים בקרב לימודיהם). סיום

האזרחי,4 העבודה לכוח שייכים (2418) הצעירים הבוגרים מבין יותר גבוהים שיעורים ■

£469  הגברים בקרב הוותיקה; היהודית האוכלוסייה בקרב המקבילים לשיעורים בהשוואה
המבוגרים הבוגרים שיעורי בהתאמה. £519 לעומת $70.  הנשים ובקרב בהתאמה, £379 לעומת
לעומת £879  הוותיקה היהודית האוכלוסייה של לאלו דומים העבודה לכוח השייכים יותר

בהתאמה. הנשים בקרב £729 לעומת ו£689 בהתאמה, הגברים בקרב £819

אחד. פעולה מתחום יותר לציין היה ניתן 3

ומחפשי העובדים את כוללת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה לפי העבודה לכוח השייכים הגדרת 4
העבודה.
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בני הגברים בקרב העבודה). לכוח השייכים מתוך עבודה (מחפשים מובטלים מהבוגרים כרבע ■

הגברים בקרב אך הוותיקה, האוכלוסייה בקרב הקיימים לאלו דומים השיעורים 2418
כלל בקרב הקיימים מאלו בהרבה גבוהים האבטלה שיעורי  הנשים כל ובקרב יותר, המבוגרים

המקבילים. בגילאים הוותיקה היהודית האוכלוסייה

בשיעורי הבדלים קיימים הנשים. ומחצית מהגברים 51X  עובדים מהבוגרים כמחצית ■

בעבודה פחות משתלבות נשואות נשים שונים. משפחתיים במצבים לנשים גברים בין התעסוקה
אינה לילדים האמהות מבין אחת אף כמוכן, .(54X לעומת £289.) נשואות שאינן נשים לעומת
גבוה ושיעור הפוכה, המגמה הגברים בקרב כצפוי, ילדים. ללא מהנשים %56 לעומת עובדת

האחרים. הגברים לעומת עובדים,  לילדים אבות שהם אלה או הנשואים מהגברים יותר

ו>£539 מהגברים £439.  מקצועיות בעבודות מועסקים העובדים מהבוגרים (499?<) כמחצית ■

(269^,) מהנשים כרבע ובבנייה. בתעשייה מקצועיות בעבודות בעיקר השתלבו גברים מהנשים.
מקצועיות בעבודות מועסקות מהן ניכר אחוז אך בתעשייה, מקצועיות בעבודות עובדות

חופשיים. ובמקצועות בשירותים

ולהתקדם להצליח כדי נוספת לעזרה זקוקים הם כי חשים ($38,) מהבוגרים ניכר חלק ■

מרביתם אחר. עבודה למקום לעבור כדי לסיוע זקוקים הם כי דיווחו ר6370 הנוכחית, בעבודתם
מקום בחיפוש לסיוע זקוקים אחרים נוסף. מקצועית הכשרה לקורס זקוקים הם כי חשים (6()£9<)

ללימודים או ,(1696) עברית ללימודי ,(1396) עבודה לחפש דרך באיזו להדרכה או .Q%9) עבודה
.(£79.) אנגלית לימודי או (89?<) כלליים לימודים כגון אחרים,

נוספים לימודים
בפרויקט. הלימודים לאחר נוספים בלימודים השתלבו מהבוגרים אחוז עשר שבעה ■

רובם אך בלימודים, להמשיך מעוניינים לומדים שאינם הבוגרים מבין (6490) שלישים כשני ■

זה. רצון לממש כלשהם צעדים נקטו לא (£689)

וחברה כלכלה דיור,  נוספים בתחומים השתלבות
זוגם. בן בבעלות או שבבעלותם בדירה {270) בודדים בוגרים התגוררו הראיונות, עריכת בעת ■

בשכירות בדירה  ו>?189 קרוונים באתר התגוררו £229 הוריהם, בדירת התגוררו מהם כשליש
במעונות, קליטה, במרכזי  מקומות במגוון התגוררו העולים יתר משכנת. חברה של ציבורית
או פרטית בשכירות בהוסטל, המעסיק, לרשותם שהעמיד במגורים משפחה, קרובי אצל

בקיבוץ.

היומיומיים, הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן הכנסותיהם כי ציינו מהבוגרים שלישים שני ■

"לחלק" רק מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו נוספים 249?< דירה. ושכר בגדים, אוכל, כגון
למרות הצרכים. לכל" או "לרוב מספיקות הכנסותיהם כי ציינו בלבד ו1070 בלבד, מהצרכים

בעתיד. יותר טוב יהיה הכלכלי מצבם כי העריכו {l\90) העולים מרבית זאת,

iv

i "



(£129) מהם ומעטים כלל, ותיקים ישראלים חברים אין הבוגרים מבין (£749) רבעים לכשלושה ■

ותיקים. ישראלים עם  בשבועיים" פעם או בשבוע "פעם של  גבוהה בתדירות מפגשים מקיימים
אליהם מתייחסים הוותיקים הישראלים רוב כלל בדרך כי ציינו העולים של הגדול רובם מאידך,

.(£689) "טובה" בצורה או (£249) מאוד" "טובה בצורה

בעיות .(£359) הדיור בעיית היא כיום מהבוגרים ניכר חלק בפני שעומדת ביותר הקשה הבעיה ■

,(£159) עבודה מציאת ,(£279) הכלכלית הבעיה  היו ביותר קשות כבעיות שהועלו נוספות
.(£39) ובדידות ,(£49) העברית השפה לימוד ,(£69) מהמשפחה הריחוק

ומסקנות סיכום
הצעירים העולים של בעבודה להשתלב היכולת את לשפר נועד הצעירים" "פרויקט כאמור,
סיכוייהם את להגדיל וכן דל, ותעסוקתי השכלתי רקע עם לארץ הגיעו מרביתם אשר מאתיופיה,
להם לסייע כדי בעברית וידע בסיסית השכלה לעולים הקנו בדבבד מקצועיות. בעבודות לעבוד

ובחברה. בתעסוקה ובעיקר שונים, בתחומים בארץ להשתלב

הגברים ממחצית למעלה המקצועית) ההכשרה סיום לאחר (כשנה הראיונות בעת כי להדגיש יש
וראויים סופיים אינם לגברים הקורסים לבוגרי ביחס הממצאים כך ובשל בצבא שירתו עדיין (£569)

הקורסים בין הרבה השונות לאור כמוכן, הגברים. כל של הצבאי השירות בתום נוספת לבדיקה
כללי באופן הפרויקט להערכת התייחסנו המשתתפים במאפייני והן הנלמדים בתכנים הן השונים

בנפרד. קורס לכל וכן

מהם £729  הפרויקט בבוגרי והאינטנסיבית הממושכת ההשקעה בעקבות כי עולה מהממצאים
נוספים ו£219 לומדים £109 עובדים, 5^  שרואיינו הגברים מבין כלשהי. במסגרת משולבים
יותר. מתקדמים בלימודים השתלבו ו£149 עובדות שרואיינו הנשים מן מחצית בצבא. משרתים

בהמשך הצורך ועולה בהם להשתלב מתקשים שהעולים תחומים עדיין קיימים אלו ממצאים לצד
יותר מתקדמת השתלמות ובהמשך העברית, בשפה השליטה חיזוק כגון בתחומים בבוגרים, הטיפול
אופי בעלי קורסים בתכנון מרכזיים ממצאים מספר בחשבון להביא ראוי כמוכן שרכשו. במקצוע

בעתיד: דומה

במקצוע, העבודה מבחינת והן בעבודה ההשתלבות מבחינת הן ביותר, "המוצלחים" הקורסים ■

בהגדרת כוללים אם ולמלונאות.5 לשינניות הקורסים  לנשים המיועדים קורסים היו
את לנשים הקורסים מבין להוסיף ניתן לצבא, גיוס או בלימודים השתלבות ה"הצלחה"

נוסף מעקב מחקר במסגרת גם צוינה לשינניות קורסים בוגרות בקרב בתעסוקה בהשתלבות הצלחה 5
.(1992 ורוזן, (גינדין
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מבנים, לתחזוקת הקורסים את לגברים הקורסים ומבין חשבונות, ולהנהלת לספרות הקורסים
רכב.6 ולמכונאי לחשמלאות

שיעורי היו הקורס בסיום בעבודה בהשתלבות סיוע בהם שהוגש בקורסים כי לציין ראוי ■

שלמדו. במקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם מבין יותר גבוה ושיעור יותר, גבוהים התעסוקה
מאתיופיה. לעולים מקצועית להכשרה תכנית בכל כחיוני זה מרכיב לראות חשוב

חלק כי לציין יש זה רקע על בלתימקצועיות. בעבודות משולבים עדיין (5170) הבוגרים כמחצית ■

במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו לא כי דיווחו לגברים, הקורסים בוגרי ובעיקר מהבוגרים, ניכר
שלמרות כך על מרמזים הממצאים מתקדם. בקורס או נוספת מקצועית בהכשרה צורך ועל
לחלק מספיקה אינה הפרויקט במסגרת הניתנת ההכשרה שהוקצו,7 המרובות ההכשרה שעות
קשיים על מדווחים הבוגרים בנוסף, מקצועיות. בעבודות להשתלבות מהאוכלוסייה ניכר
הדעת את לתת יש זאת, לאור שלהם. היד משלחי בסוג הנראה כפי הקשורים ניכרים כלכליים
להשתלבות הסיכויים את ולהעלות המקצועית ההכשרה בלימודי שונים מרכיבים תגבור על

מקצועיות. בעבודות

בעבודה, השתלבות של נמוכים שיעורים בהם שהיו הקורסים כל את לבדוק חשוב בנוסף, ■

ניתן כך קורס. בכל אלו נמוכים לשיעורים הגורמים על ולעמוד מקצועית, ובעבודה בלימודים
המקצוע בקורס, הלימודים תכנית כגון גורמים, תרמו מידה באיזו מעמיקה בצורה לבדוק
לשיעורים אחרים שונים וממרכיבים בקורס המשתתפים מאפייני הגאוגרפי, האזור שנלמד,

המשך. בלימודי או שנלמד במקצוע בעבודה בעבודה, ההשתלבות של הנמוכים

וסיוע הדרכה כי יתכן בלימודים. להמשיך רצונם את הביעו לומדים שאינם הבוגרים מרבית ■

זה. רצון לממש לעולים יסייעו פרטני

ולצמצם כיום, העבודה בשוק יותר נדרשים למקצועות הקורסים מגוון הרחבת את לשקול ראוי ■

ואם בשוק הדרישות בשל אם מלכתחילה, נמוכים "הצלחתם" סיכויי אשר הקורסים מספר את
אחרות. אוכלוסייה קבוצות עם העבודה מקומות על הקשה התחרות בשל

הטיפול בהמשך הצורך את ולציין לחזור יש בעתיד, קורסים בתכנון המתבקשים אלו לשינויים מעבר
העבודה. בשוק המקצועית השתלבותם את לקדם מנת על בבוגרים

נשים, בקרב התעסוקה שיעורי מאשר יותר גבוהים גברים בקרב התעסוקה שיעורי כצפוי, כי, לציין ראוי 6

כמוכן, הלאנשואים. הגברים בקרב מאשר יותר גבוהים נשואים גברים בקרב התעסוקה שיעורי וכן
אמהות שהן נשים בקרב מאשר יותר גבוהים לילדים אמהות שאינן נשים בקרב התעסוקה שיעורי
לבוגרי ייחודיות ואינן מאתיופיה העולים כלל בקרב קיימות אלו מגמות כי לומר חשוב אך לילדים.

קורסים.

כמוכן, לקורס. המוקצבות לשעות מעבר שעות 3(^ נוספו העבודה משרד של המקצועיים בקורסים 7
במיוחד. מתקשים לתלמידים נוספים שיעורים התקיימו מהקורסים בחלק
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תודה דברי

אגף ראש אפעל, ליהודה ובביצועו. במימונו וסייעו המחקר את שיזמו אלה לכל להודות ברצוני
לשעבר, אתיופיה יהודי לקידום התחום ראש (פיצ'י), מאיר בן ליורם ויזמות, תעסוקה עולים שילוב
מג'וינט והערכה לתכנון האגף מנהלת גולדברג, ולאלן אתיופיה, יהודי מתחוםקידום אליאס, למתי
ורחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל  ולנציגיו עלייה לקליטת למשרד גם תודה ישראל.

באגף. חוקרת גינדין

והרווחה העבודה ממשרד לימודים לתכניות המחלקה מנהל פולצ'ק, לאברי תודה חבה אני כמוכן
ותשומותיו. הערותיו על

אשר ישראל, בג'וינט תוכניות רכזת וכיום בעבר הצעירים פרויקט רכזת  גרף לחיה מיוחדת תודה
עם הקשר ויצירת השדה עבודת ביצוע בזמן המידע באיסוף הן המחקר, במהלך רבות סייעה
האחראיים השטח אנשי ידי על שנאספו עדכניים ונתונים מידע בהעברת והן המכשירים, המוסדות

שהתקבלו. הנתונים ובהבנת הפרויקט על

בג'וינטמכון עלייה קליטת על המחקר תכנית מנהלת נועם, לגילה מיוחדת תודה חבה אני כמוכן,
זה. דוח ולכתיבת לביצועו המחקר, לגיבוש שותפה היתה אשר ברוקדייל,

מתאמת לוי, לרותי ובמיוחד, המחקר לביצוע תרמו אשר ברוקדייל בג'וינטמכון לעמיתי תודה
לארוין וכן השדה, עבודת את ריכזה אשר ערבה לרונית עלייה, קליטת בצוות השדה עבודת פעולות
למטי תודה לבסוף, הנתונים. בעיבוד סייעו אשר בוזגלו, למילי ובמיוחד וולפסון למיכל ליטוויק,

} בהדפסתו. סייעה אשר שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה מויאל
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מבוא .1

משה" "מבצע במסגרת מאתיופיה שעלו לצעירים הצעירים" "פרויקט הופעל 19881985 השנים בין
יזמו זו, אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים בשל דל. ותעסוקתי השכלתי מטען עם לארץ והגיעו
העבודה, משרד העלייה, לקליטת המשרד  במימונו וסייעו הפרויקט את ציבוריים גורמים מספר
להשתלב העולים יכולת את לשפר נועד הפרויקט נוספים. וגופים היהודית הסוכנות ישראל, ג'וינט
החינוך במסגרות להיקלט להם לסייע מקצועית, בעבודה לעבוד סיכוייהם את ולהגדיל בעבודה
והחברתית. התעסוקתית קליטתם את לשפר ובעיקר בארץ, הקיימות ולמבוגרים למתבגרים
לימודים מקצועית, הכשרה לימודי וכללו פנימייתית במסגרת התנהלו שנתיים, נמשכו הלימודים
הפרויקט בוגרי אחר מעקב ערך ברוקדייל ג'וינטמכון בעברית. העולים של הידע ושיפור כלליים
על פרטים ובו דוח פורסם הנתונים איסוף בעקבות הלימודים. את שסיימו לאחר שנים כשמונה

והחברתי.1 הכלכלי מצבם ועל בעבודה הפרויקט בוגרי של השתלבותם

לפני כשנה מאתיופיה שעלו צעירים בעבור הצעירים" "פרויקט את להפעיל הוחלט ,1990 בשנת
ומינהל העלייה לקליטת המשרד ולאחריו. עצמו במבצע שלמה", ל"מבצע בסמוך שלמה", "מבצע
הצלחתו בעקבות זה ייחודי פרויקט פיתחו ישראל וג'וינט העבודה משרד עם בשיתוף הסטודנטים,

השמונים. בשנות דומה פרויקט של

"טרום  מחזורים בשלושה עולים כ1,200 למדו ובמסגרתו ,1990 במרס החלה הפרויקט הפעלת
השכלתי רקע בעלי 2816 בני רווקים נקלטו בפרויקט בלימודים שלמה".2 ו"פוסט "שלמה", שלמה",

דל.3 ותעסוקתי

בסיסית השכלה מאתיופיה לעולים להקנות נועד זה פרויקט גם השמונים, משנות לפרויקט בדומה
כל מקצועיות. בעבודות ובעיקר בארץ, בעבודה להשתלב להם יאפשרו אשר מקצועית והכשרה
בישראל. השתלבותם מתהליך כחלק לצבא להתגייס העולים את עודדו גם המכשירות המסגרות

מהפעלת שהופקו הלקחים בעקבות פנימייתית במסגרת שנים כשלוש נמשכו בפרויקט הלימודים
כללה הבאות בשנתיים בלבד. באולפן העולים למדו הראשונה בשנה השמונים. בשנות הפרויקט
במקצוע מעשית התנסות מקצועית, הכשרה הקניית  עיקריים ממרכיבים ארבעה הלימודים תכנית

הכללית. השכלתם להרחבת ולימודים העברית, בשפה השליטה שיפור הנלמד,

ליפשיץ ,1987 רוזן, ;1988 ופרץ, טוקטלי ראה: השמונים, בשנות הצעירים" "פרויקט על נוספים לפרטים 1

.1993 ונועם,

סיימו "שלמה" במחזור הלומדים ;1993 ביוני לימודיהם את סיימו שלמה" "טרום במחזור שלמדו העולים 2
הלימודים מהמוסדות, בחלק .1995 ביוני  שלמה" "פוסט במחזור והלומדים ,1994 ביוני לימודיהם את

נוסף. חודש נמשכו

,16 בני היו חלקם כי הבוגרים מדיווחי התברר בפועל ומעלה. 17 בני לרווקים נועד הפרויקט מלכתחילה 3
לילדים. הורים או נשואים היו ומיעוטם
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ביותר הנפוצים המקצועות מגוונים. מקצועות כעשרים נלמדו המקצועית ההכשרה לימודי במסגרת
הנפוצים המקצועות לקשישים). (סיעוד מאומנים וסייעים מסגרות, רכב, מכונאות  היו לגברים

ותפירה. (סיעוד) בקשישים מטפלות בילדים, מטפלות  היו לנשים

באולפן גבוהים להישגים שהגיעו לעולים יותר "יוקרתיים" בקורסים מקצועית הכשרה כלל הפרויקט
הפעלת רכב, חשמלאות חשמל, קורסי המקצועית: ההכשרה לימודי טרם שנערכו המיון ובסדנאות
ויותר) לימוד שנות (תשע גבוהה השכלה בעלות לנשים מבנים. ותחזוקת הנדסי), מבני (ציוד צ.מ.ה.
שיניים. לרופא וסייעות חשבונות הנהלת בילדים, לטיפול קורסים היו  גבוהים להישגים שהגיעו או
ללא ולגברים (סיעוד), בקשישים ומטפלות ספרות תפירה, קורסי היו השכלה ללא לנשים מאידך,

וגינון. ריצוף שרברבות, מסגרות, נגרות, קורסי היו השכלה

ברוקדייל לג'וינטמכון ישראל וג'וינט עלייה לקליטת המשרד פנו הפרויקט לחשיבות מודעות מתוך
בתעסוקה השתלבותם מידת על ללמוד כדי הפרויקט, בוגרי אחר מעקב מחקר לבצע בבקשה
על מידע נאסף המעקב במסגרת הפרויקט. תכנית על משוב מהם לקבל וכדי נוספים ובתחומים

לימודיהם. סיום לאחר ושנה לימודיהם, סיום עם  מועדים בשני הפרויקט בוגרי

המחקר מסרות .2

האלה: בשאלות התמקד המעקב מחקר
בתחום הכלכלי, בתחום בצבא, התעסוקה, בתחום הצעירים" "פרויקט בוגרי הישגי מהם .1

המשך? בלימודי ובהשתלבותם הדיור בתחום החברתי,
אשר הרקע מאפייני ומהם השונים, הקליטה בתחומי יותר טובים להישגים הגיעו בוגרים אלו .2

וכד')? מקצוע רכישת השכלה, רמת גיל, (מין, לכך תרמו
מבטם מנקודת שיפור טעונים תחומים ואלו הפרויקט במסגרת הלימודים תרמו תחומים באלו .3

בשפה השליטה שיפור שנלמד, במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכישת (כגון, הבוגרים של
ורכישת הלימודים סיום לאחר עבודה מקום במציאת סיוע מעשית, בעבודה התנסות העברית,

הפנימייה)? שלאחר והחיים לצבא הגיוס לקראת מידע
הקורסים יוזמי של היעדים את לממש הבוגרים הצליחו מקצועית להכשרה קורסים סוגי באלו .4

בלימודים המשיכו שנרכש, במקצוע בעבודה או בעבודה השתלבו  ביותר הטובה בצורה
וכד'? יותר מתקדמים

2



המחקר ואוכלוסיית המחקר שיסת .3

ו"שלמה". שלמה" "טרום  במחזורים הפרויקט בוגרי בקרב נתונים באיסוף התמקד המעקב מחקר
סיומם.4 לאחר שנה נוספת ופעם הלימודים בתום הבוגרים על המידע נאסף כאמור,

בפרויקט, הלומדים מספר על המכשיר צוותהמוסד מאנשי כללי מידע נאסף הלימודים, שנת בסיום
כמו במוסדות. המוביל הצוות מאפייני ועל הלימודים בעת המגורים תנאי על הלימוד, מקצועות על
שעלו מיוחדות בעיות ועל הסוציודמוגרפיים מאפייניהם על פרטניים נתונים מהבוגרים נאספו כן,
הבוגרים רואיינו הלימודים, סיום לאחר כשנה עצמי. למילוי טפסים באמצעות הלימודים, במהלך

מובנה. שאלון באמצעות בבתיהם פנים אל פנים

בתעסוקה, להשתלב ניסיונותיהם במהלך בהם נתקלים שהם הקשיים ועל הישגיהם על נשאלו הם
שתרמו הפרויקט מאפייני על הבוגרים דיווחו בנוסף, ובדיור. ההכנסה בתחום המשך, בלימודי

שיפור. הטעונים המאפיינים על ומאידך זו, להשתלבותם

כלל "שלמה" מחזור ח). ד, ב, (א, מוסדות בארבעה למדו אשר איש, 202 כלל שלמה" "טרום מחזור
.(1 (לוח (אי"ב) מוסדות ב12 שלמדו איש, 643

מוחלטים). (במספרים למדו שבו המוסד לפי הצעירים" "פרויקט בוגרי :1 לוח
בוגרים סה"כ בוגרים סה"כ

ב"שלמה" שלמה" ב"טרום סה"כ המוסד
643 202 845 סהכ

גברים: שהכשירו מוסדות
40 62 102 א
43 47 90 ב
82  . 82 ג
50 31 81 ד
68  68 ה
61  61 ן
4040 ז

נשים: שהכשירו מוסדות
93 62 155 ח
56  56 ט
48  48 י
43 ,  43 י"א
19 _ 19 י"ב

המעקב. ביצוע לפני כחודשיים ,1995 ביוני לימודיהם את סיימו שלמה" "פוסט מחזור בוגרי כאמור, 4
אלו. בוגרים אחר מעקב התבצע לא זו מסיבה
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הושקעו .1994 נובמבר  אונו00 בחודשים לימודיהם. סיום לאחר כשנה רואיינו שלמה "סרום מחזור בוגרי
אלו, מאמצים למרות המחזור. בוגרי כל את ולראיין לאתר כדי אפיקים במספר רבים מאמצים
ששירתו מפני לראיין הצלחנו לא בוגרים ו40 להתראיין, סרבו חמישה בוגרים, 12 אותרו לא

.(2 (לוח 729Sמהבוגרים רואיינו סה"כ סדיר.5 בשירות

הקשיים לאור .1995 אוגוססבובמבר החודשים בין  לימודיהם סיום לאחר כשנה רואיינו "שלמה מחזור בוגרי
בקרב שיבוצעו הראיונות מספר את לצמצם הוחלט שלמה", "טרום במחזור החיילים בריאיון שעלו
רלוונטים אינם המחקר נושאי שמרבית גם מה סדיר, בשירות חיילים לראיין ולא זה, מחזור בוגרי
עם זה בשלב מתמודדים אינם שהם מכיוון וכד'), כלכלי מצב בתעסוקה, (השתלבות אלו לחיילים

.(2 (לוח האזרחי העבודה בשוק השתלבות

לא בוגרים 46  הנותרים 432 מבין בצבא. שירתו בוגרים 211  "שלמה" מחזור בוגרי 643 מבין
היו ושניים באתיופיה, שניים זמן, אילוצי בגלל רואיינו לא בוגרים 54 להתראיין, סרבו 31 אותרו,
בצבא. משרתים שאינם מהבוגרים 7O£9 רואיינו סה"כ לראיינם. ניתן ולא חולים בבית מאושפזים

.(2 (לוח

(במספרים הראיונות ביצוע לאי הסיבות לפי המעקב, במסגרת רואיינו שלא בוגרים :2 לוח
מוחלטים)

"שלמה" מבצע שלמה" "טרום מבצע סה"כ הראיונות ביצוע לאי הסיבות
432 202 845 בוגרים סהכ
131 57 188 בוצעו שלא ראיונות סהכ
46 12 58 אותר לא
31 5 36 להתראיין סירב

ניתן ולא סדיר בשירות שירת
40 40 שלמה")* ("טרום לראיינו

2 2 (באתיופיה) בחו"ל נמצא
2 י 2 חולים בבית אושפז
50  50 אחרת** מסיבה רואיינו לא

לראיינם. שלא החלטה והתקבלה בצבא, ששירתו "שלמה" מחזור בוגרי 211 נכללו לא בלוח *

הזמנים בלוח לעמוד כדי שנותרו הבוגרים 50 את לראיין הניסיונות את להפסיק הוחלט מסויים בשלב **
אלו. ראיונות ללא גם ומייצג גדול מספיק שהמדגם הכרה ומתוך המחקר, של

והתיאום אותם לראיין המרובים המאמצים עלאף הראיונות. בעת בצבא סדיר בשירות שרתו בוגרים 85 5
חיילים. 40 רואיינו לא בצבא, הקשר אנשי עם
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רואיינו "שלמה", מחזור בוגרי 643 ומבין ,145 רואיינו שלמה" "טרום מחזור בוגרי 202 שמבין מכאן,
בוגרים. 446 הכול סך .301

צוינו. הם המחזורים שני בין הבדלים נמצאו אם המחזורים. שני לבוגרי מתייחס כולו הדוח

הפרויקס בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים .4

מין 4.1
מחזור מבוגרי נשים של יותר גבוה שיעור נמצא .(54^ נשים הן הפרויקט בוגרי ממחצית למעלה
בצבא המשרתים גברים בהתאמה. $40< לעומת 609?<  שלמה" "טרום מחזור בוגרי לעומת "שלמה"
בוגרי בקרב הגברים בין הבדלים קיימים זו, מסיבה שלמה". "טרום מחזור בוגרי בקרב רק רואיינו
הגברים בין ואילו בצבא, שירתו שלמה" "טרום במחזור שרואיינו מהגברים מחצית  המחזורים שני

.(3 (לוח בצבא המשרתים גברים נכללו לא "שלמה" במחזור שרואיינו

מוחלטים) (במספרים מין לפי שרואיינו השונים המחזורים בוגרי :3 לוח
שאינם גברים

נשים* בצבא משרתים בצבא שמשרתים גברים סה"כ המחזור
240 162 44 446 0הכ
58 43 44 145 שלמה" "טרום
182 1_19 : 301 "שלמה"

לצבא. גוייסו לא הן יחסית, מבוגר בגיל בפרויקט לימודיהן את סיימו שהנשים מכיוון *

לארץ העלייה ושנת משפחתי מצב גיל, 4.2
יותר, צעירות הנשים .2521 בני ($65.) מרביתם פחות. או 30 בני  יחסית צעירים הבוגרים כל כמעט
פרודים או (79^ רווקים הפרויקט בוגרי של הגדול רובם .2018 בגילאי מביניהן יותר גבוה ושיעור

המשפחתי. במצב המינים בין הבדלים אין לילדים. הורים מהם אחוז שמונה .(1596)

.(4 (לוח יותר. מאוחר שנה עלו ומעטים ,19911990 בשנים 95)עלו *) הבוגרים כל כמעט כצפוי,

באתיופיה שנרכשה השכלה 4.3
,(£49) כיתות שתי עד למדו מעטים השכלה. כל ללא לארץ שהגיעו דיווחו (30^<) מהבוגרים כשליש
גבוה שיעור יש בצבא שירתו שלא הגברים בקרב כיתות. 129 למדו ר2290 כיתות 83 למדו £449

גבוהה השכלה עם לארץ הגיעו ($31.) נשים של גבוה שיעור מאידך, .(£379<) כלל השכלה רכשו שלא
.(4 (לוח (10^ הגברים בקרב המקביל השיעור לעומת לימוד שנות 129 של יותר,
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(באחוזים) מיו לפי הפרויקט. בוגרי של סוציודמוגרפיים מאפיינים :4 לוח
שאינם גברים גברים

נשים בצבא משרתים בצבא שמשרתים סה"כ
240 162 44 446 מוחלטים במספרים סה"כ
54 36 10 100 באחוזים סהכ

גיל
21  9 15 2018
70 96 49 65 2521
9 4 37 19 3026

51 ויותר 31
משפחתי מצב

79 91 79 79 רווק
5  7 6 נשוי
16 9 14 15 פרוד
,_ הורות
9 5 9 8 ילדים יש

91 95 91 92 ילדים אין
עלייה שנת

 2  1989
23 64 22 27 1990
73 34 69 68 1991
4  9 5 1992

באתיופיה שלמדו כיתות מ0'
25 37 25 30 כלל השכלה ללא
4 6  4 כיתות 21
40 46 66 44 כיתות 83
11 n_ 9 22 כיתות 129

העברית בשפה ושליטה באולפן לימודים 4.4
הלימודים במסגרת באולפן למדו מחציתם לעברית. באולפן למדו (6ל94) הבוגרים כל כמעט
מעטים המכשיר. במוסד ההכשרה, ללימודי קודם התקיימו הלימודים הצעירים". ב"פרויקט
64 למדו מהם רבע חודשים), שלושה (עד יחסית קצרה תקופה באולפן למדו (970) מהבוגרים
.(5 (לוח יותר ממושכת תקופה  (1870) והיתר חודשים, 127 במשך למדו (4896) כמחציתם חודשים,

(באחוזים) מיו לפי הפרויקט. בוגרי של לעברית באולפו הלימודים משך :5 לוח
שאינם גברים גברים

נשים בצבא משרתים בצבא שמשרתים סה"כ חודשים מספר
100 100 100 100 0הכ
10 9 4 9 3_1
21 25 34 24 64
49 48 48 48 127
20 )_8_ 14 19 משנה למעלה
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עדיין הם כי דיווחו מהבוגרים ניכר חלק הראיונות. בעת בעברית שליטתם רמת על דיווחו הבוגרים
(כגון בעברית פשוטה שיחה לנהל במקצת" "מתקשים או "מתקשים" $60<  בעברית מתקשים
בעברית, פשוט מכתב לקרוא במקצת מתקשים או מתקשים 569S חולים), בקופת או במכולת
הגברים מבין יותר גבוה שיעור כצפוי, שלא בעברית. פשוט מכתב בכתיבת מתקשים (£ל67) ומרביתם
כי ייתכן .(6 (לוח שנשאלו הממדים לשלושת ביחס מתקשים הם כי ציינו בצבא המשרתים
את בהערכתם יותר גבוה רף להציב אותם הביאו הישראלית החברה עם והחיכוך שלהם ההתנסות

בעברית. שליטתם רמת

(באחוזים) ומין קושי תחומי לפי העברית, בשפה בשליטה מתקשים* :6 לוח
נשים שאינם גברים גברים סה"כ קושי תחומי

בצבא משרתים בצבא המשרתים

55 57 100 60 פשוטה שיחה לשוחח
49 53 100 55 פשוט מכתב לקרוא
63 65 91 65 פשוט מכתב לכתוב

במקצת". "מתקשים או "מתקשים"  כולל מתקשים *

לעומת זה בתחום קשיים על דיווחו "שלמה" מחזור בוגרי כל כמעט  ולמעשה יותר, גבוה שיעור
מתקשים שלמה" "טרום מבוגרי 419& לעומת "שלמה" £?99מבוגרי  שלמה" "טרום מחזור בוגרי
יותר הממושכת השהייה כצפוי בכתיבה. %52 96£9לעומת ו בקריאה, £369 לעומת 96?£ בשיחה,
מחזור בוגרי לעומת העברית בשפה יותר טובה לשליטה תרמה בארץ שלמה" "טרום בוגרי של

"שלמה".

הצעירים פרו'קס במסגרת הלימודים .5

לפחות) לימוד שנות 98 (של בסיסית השכלה לעולים להקנות היתה הפרויקט מטרת כאמור,
בעבודות להשתלב סיכוייהם את לשפר תעסוקה, הזדמנויות בפניהם לפתוח כדי מקצועית, והכשרה

.(1994 (גרף, החברתית השתלבותם את ולקדם מקצועיות

העולים למדו הראשונה בשנה פנימייתית. במסגרת שנים כשלוש נמשכו בפרויקט הלימודים
הקניית  עיקריים ממרכיבים ארבעה כללה הלימודים תכנית מכן שלאחר ובשנתיים באולפן,
ולימודים העברית, בשפה השליטה שיפור הנלמד, במקצוע מעשית התנסות מקצועית, הכשרה

הכללית. השכלתם להרחבת
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העולים את חשף המכינה, שלב  הראשון עיקריים. שלבים בשני התנהלה המקצועית ההכשרה
שלב הכישורים.6 לפי הקורסים לקראת מיון סדנת נערכה כמוכן, שונים. טכנולוגיים למקצועות
אליו, ששובצו מקצועית להכשרה קורס במסגרת העולים למדו השני בשלב שנה. כחצי נמשך זה
לחינוך האגף של ופיקוחו הדרכתו תחת התנהלה הכללית הלימודים תכנית וחצי. כשנה במשך
להכשרה האגף של ובפיקוח בהדרכה היתה המקצועית וההכשרה החינוך, במשרד מבוגרים

והרווחה. העבודה במשרד מקצועית

לכך הביא המקצועית, להכשרה במוסדות תמיד קיימים היו לא אשר פנימייה, בתנאי הצורך
בדגם מוסד. באותו התנהלו והלינה הלימודים באחד,  דגמים מספר לפי התנהלו שהלימודים
ההכשרה לימודי  השלישי בדגם אחרת. בפנימייה והלינה אחד במוסד התקיימו הלימודים השני,
הכלליים והלימודים המקצוע, בהכשרת התמחות בעלי מקצועיים בבתיספר התקיימו המקצועית

הלימוד. ממוסדות באחד היתה זה בדגם הלינה עיוניים. לימוד במוסדות התקיימו

שנלמדו המקצועות 5.1
מכונאות היו לגברים הנפוצים המקצועות מקצועות. מגוון נלמדו המקצועית ההכשרה במסגרת
בילדים, מטפלות היו לנשים הנפוצים המקצועות לגברים). קשישים (סיעוד וסייעים מסגרות רכב,

ותפירה. (סיעוד) בקשישים מטפלות

לימוד שנות 9) גבוהה השכלה בעלות נשים העולה. לכישורי או להשכלה הותאמו מהמקצועות חלק
לרופא וסייעות חשבונות הנהלת בילדים, מטפלות בקורסי השתתפו גבוהה יכולת שהציגו או ויותר)
צ.מ.ה. הפעלת רכב, חשמלאות חשמל, קורסי היו גבוהה, יכולת או השכלה בעלי לגברים שיניים.7
(סיעוד). בקשישים ומטפלות ספרות תפירה, קורסי היו השכלה ללא לנשים מבנים. ותחזוקת
המוסדות במרבית וגינון. ריצוף שרברבות, מסגרות, נגרות, קורסי היו השכלה ללא לגברים

.(7 בלוח פירוט (ראה מקצועות של יחסית רחב מגוון נלמד המכשירים

רמת את לאמוד היה קשה בארץ החינוך מערכת לבין באתיופיה החינוך מערכת בין השוני בגלל 6
את להכיר המכשיר לצוות איפשרו המיון סדנאות בלבד. דיווחיהם סמך על העולים של השכלתם

השונים. ההכשרה למקצועות ולהתאימם העולים התלמידים

בלבד. מאתיופיה לימוד שנות 12 של תעודה בעלות נשים זה לקורס התקבלו 7
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מוסד לפי הצעירים" "פרויקט במסגרת שנלמדו המקצועות :7 לוח
המקצועות המוסד

נגרות מסגרות, רכב, חשמלאות חשמלאות, רכב, מכונאות א
חשמלאות מסגרות, (סיעוד), לקשישים סייעים נגרות, רכב, מכונאות ב

חשמלאות מכונאות, מבנים, תחזוקת טבחות, שרברבות, ריצוף, ג
מסגרות רכב, מכונאות ד

צ.מ.ה מפעיל מבנים, תחזוקת רכב, מכונאות מסגרות, ה
רכב חשמלאות מסגרות, רכב, מכונאות נגרות, ו
נגרות רכב, חשמלאות רכב, מכונאות מסגרות, ז

חשבונות הנהלת תפירה, (סיעוד), בקשישים מטפלות בילדים, מטפלות ח
ספרות (סיעוד), בקשישים מטפלות תפירה, ט

מלונאות בילדים, מטפלות תכשיטנות, י
בילדים מטפלות י"א

שיניים לרופא סייעות י"ב

כלכלית8 כלכליים/תמיכה תנאים 5.2
בסך אישיים כיס דמי קיבלו הם ולנסיעות. למחייה כספי סיוע למשתתפים ניתן הפרויקט במסגרת
חודשי" "חופשי כרטיס גם קיבל תלמיד וכל רפואי, לביטוח ש"ח9 99 הופרשו מהם אשר ש"ח, 275

מיוחד תקציב גם הלומדים קיבלו הלימודים, בתכנית נידרש שהדבר במידה בנוסף, לנסיעות.
כלים. וארגז עבודה בגדי לרכישת

הלימודים בזמן הבוגרים מאפייני 5.3
לילדים והורות משפחתי סצב

נוספים ו£49 נשואים, היו £69 בפרויקט, לימודיהם בזמן רווקים היו (£909) הבוגרים של הגדול הרוב
מהגברים £99  הנשואים העולים בשיעור המינים בין הבדלים קיימים פרודים.10 או גרושים היו
הגברים מבין ורק (£59) בלבד מעטים לימודיהם. בזמן נשואים היו כי דיווחו מהנשים £39 לעומת

לימודיהם. בעת לילדים הורים היו בצבא שירתו שלא

מגורים מקום
רבע מהנשים. ו£609 מהגברים £779  בכפר חייהם רוב במשך גרו (£679) הבוגרים מרבית כצפוי,

בעיר. ובחלק בכפר מחייהם בחלק גרו נוספים 8 ו96 בעיר, בעיקר גרו מהם

בדוח, המידע יתר כל הסטודנטים. ומינהל הקליטה משרד מטעם הפרויקט על מהממונה התקבל המידע 8
בפרויקט. מהמשתתפים התקבל ב'), נספח (למעט

בלבד. ש"ח 49 הופרשו 1995 בינואר 1 לאחר 9

מצב על שהצהירו עולים לפרויקט והתקבלו רווקות היה לפרויקט לקבלה הקריטריונים אחד כי לציין יש 10
לילדים. הורים ואף נשואים, היו מהעולים חלק כי התברר בדיעבד בלבד. זה משפחתי
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בפרויקס הלימודים במסגרת הבוגרים שרכשו ההשכלה 5.4
החינוך במשרד מבוגרים לחינוך מהאגף האחת,  תעודות שתי לקבל אפשרות היתה ללומדים
העבודה במשרד מקצועית להכשרה מהאגף  והשנייה הלימוד, שנות מספר את המאשרת והתרבות

המקצועית. הכשרתם על אישור ובה והרווחה,

העבודה משרד ידי על המוכרת מקצועית תעודה קיבלו הם כי דיווחו ($66.) מהבוגרים שליש שני
כמוכן, זו. תעודה לקבל עומדים הם כי ציינו נוספים ו£279 בפרויקט, לימודיהם בסיום והרווחה
שנות מספר על והתרבות החינוך ממשרד תעודה קיבלו כי ציינו מהבוגרים ($76.) רבעים כשלושה
נוספים 179& לימוד, שנות 10 של תעודה קיבלו כי שדיווחו ,(£539) הבוגרים כמחצית שרכשו. הלימוד
קיבלו אחרים לימוד. שנות 11 של תעודה קיבלו  נוספים ו£169 לימוד, שנות 9 של תעודה קיבלו 

בהכשרה לימודים סיום תעודת ,(£59) לימוד שנות של יותר קטן מספר על המעידות תעודות
תעודות קבלת על דיווחו נוספים אחוזים שלושה .(270) עברית לימודי סיום ותעודת ,(£49) המקצועית

אחרות.

בקורס הלימודים של שונים מהיבסים הבוגרים של רצון שביעות 5.5
שרכשו המקצוע את ללמוד הרצון

ביותר הרווחות הסיבות המקצוע. את ללמוד רצו לא כי דיווחו (£539) הבוגרים ממחצית למעלה
שלמדה בקבוצה מקום מספיק היה לא ,(£539) למדו שבו במוסד נלמד לא שרצו שהמקצוע היו לכך
ללמוד להם שייעצו מה את למדו והם בחירה אפשרות ללומדים ניתנה לא או ,(litf) זה מקצוע

.(£79)

הלימודים תנאי
העולים הלימודים. במהלך שניתנו החופשות מתדירות רצון שבעי (83X) העולים של הגדול הרוב
נסעו (£749) העולים מרבית בבתיהם. הביקורים תדירות על נשאלו בארץ משפחה בני להם שהיו
מספר העלו סדיר באופן משפחתם את ביקרו שלא העולים הלימודים. בזמן משפחתם את לבקר
צפיפות ,(£279) החברים עם בפנימייה להשאר רצון ,(£309) הנסיעה עלות במימון קושי  לכך סיבות
במגורים גרו ,(£739) העולים רוב ".(£169) ההורים עם בקשר קשיים וכן ,(£259) ההורים בבית

מאתיופיה. לעולים נפרדים

הלימודים תכנית של שונים ממרכיבים רצון שביעות 5.6
עברית ליסודי

כי חשו אחוז ותשעה שלושים ההכשרה. לימודי במסגרת עברית למדו (9870) העולים כל כמעט
בית שיעורי  בלימודים חסרים שהיו הדגשים מספר ציינו העולים מרבית עברית. "מספיק" למדו
הרחבה ,(£169) בעברית השיחה של נוסף תרגול ,(£199) בכתב הבעה בלימודי תגבור ,(£439) נוספים

12.(£59) דקדוק ולימודי ,(£69) המילים אוצר שינון ,(£139) הנקרא והבנת הקריאה של

אחת. מסיבה יותר לציין האפשרות ניתנה למשיבים 11

אחת. מתשובה יותר לציין היה ניתן 12
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פוסנציאל"ם עבודה במקומות וביקורים מעשית, בעבודה התנסות
שנלמד. במקצוע בעבודה התנסות גם כללו בהכשרה הלימודים כי דיווחו (9796) הבוגרים כל כמעט
ההתנסות כי ציינו (2396) האחרים מספיקה. היתה ההתנסות כי העריכו (7796) העולים מרבית
סיום עם במקצועם עצמאי באופן לעבוד להם לאפשר כדי די בה היה לא וכי מדי קצרה היתה

הקורס.

התנסו (4096) ניכר חלק לימודיהם, למקום מחוץ מעשית בעבודה התנסו (49^.) מהבוגרים כמחצית
הלימודים. למקום מחוץ והן הלימודים במקום הן התנסו (£119) יותר ומעטים הלימודים, במקום

לימודי במסגרת פוטנציאליים עבודה ובמקומות במפעלים ביקרו (6596) מהבוגרים שליש שני
סיום עם בעבודה להשתלב כדי סיוע שקיבלו דיווחו (1596) הבוגרים מבין מעטים המקצוע.

למעסיקים). בוגרים של שמות מתן או פוטנציאלי למעביד הבוגר של הפנייה (כגון הלימודים

לצבא וגיוס בפנימייה הלימודים שלאחר החיים לקראת הכנה
ברוב כי ונראה מהמוסד, היציאה לקראת הכנה תכנית לפעול צריכה היתה הלימוד מוסדות בכל

בה. השתתפו הלומדים ומרבית כזו תכנית הופעלה אכן המוסדות

שיסיימו אחרי להסתדר איך אותם "לימדו בפרויקט ההכשרה בזמן כי דיווחו (7196) הבוגרים רוב
הנשים מבין יותר גבוה שיעור שלמה". "טרום מבוגרי ו7696 "שלמה" מבוגרי 5996  לימודיהם" את
מהגברים 6^ לעומת בפנימייה" הלימודים שלאחר "החיים לקראת הכנה קיבלו הן כי ציינו (8296)

בצבא. ששירתו מהגברים 45 ו96 בצבא שירתו שלא

במקומות הנהוגים הכללים ומהם עבודה לחפש כיצד הדרכה  זה בתחום פעולות מספר ננקטו
כגון אחרים, שירותים ונותני אחרים ציבוריים גופים ממשלתיים, משרדים עם תקשורת ,(7096) עבודה
וכללי שכנים עם קשר כגון הישראלית, בחברה מקובלים התנהגות כללי ,(4196) חולים וקופת בנקים . .

המשך בלימודי להשתלב כיצד והדרכה (2396) בישראל אזרח כל של וחובות זכויות ,(3796) נימוס
13.(1296)

במספר התבצעה זו הכנה בצבא. השירות לקראת הכנה נערכה הגברים של (8596) הגדול לרוב
מטעם נציג של ביקור ,(2496) הגדנ"ע במסגרת אימונים שבוע ,(8496) סרטים בליווי הרצאות  דרכים

14.(1696) הצבא

אחת. מפעולה יותר לציין היה ניתן 13

אחת. מפעילות יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים 14

11



שיפור הסעונ'ם וססרכיבים לבוגרים שתרמו ההכשרה בלימודי המרכיבים
ה"פרוות המרכיבים ועל ההכשרה בלימודי "החיוביים" המרכיבים על כללי באופן נשאלו הבוגרים
אוירה ,(3896) המוסד של והמורים ההנהלה צוות של חיובי יחס  בעיקר היו ה"חיוביים" חיוביים".
מקצוע רכישת ,(3070) הכללית ההשכלה לימודי ,(£319) הלומדים בין שנוצרו טובים וקשרים חיובית

.(2030) נוחים מגורים ותנאי (£269) העברית בשפה השליטה שיפור ,(£279) חדש

היה הלימודים משך  היו שיפור כטעונים העלו שהבוגרים ההכשרה בלימודי העיקריים המרכיבים
מאתיופיה העולים את יותר לשלב צורך ,(£239) העברית השפה לימודי בתגבור צורך ,(23X) מדי קצר

.(£199) הדיור בתנאי או בלימודים  הוותיקים הישראלים עם

במקצוע לעבוד והרצון במקצוע, לעבוד כדי מספיק ידע רכישת 5.7
ארבעה שרכשו. במקצוע לעבוד שיוכלו כדי ידע מספיק רכשו כי העריכו (£499) מהבוגרים מחצית

זה. במקצוע עובדים כבר הם כי דיווחו נוספים אחוז

היה הקורס סיבות: מספר העלו במקצועם לעבוד כדי ידע מספיק רכשו לא כי שהעריכו העולים
לעסוק כדי יותר מתקדם שלב ללמוד צורך יש ,(£389) מעשי ניסיון מספיק נרכש לא ,(£549) מדי קצר
קשיי עקב בקורס החומר בהבנת ובעיות ,(£199) העברית בשפה מספיק ידע חוסר ,(219cf) במקצוע

15.(£159) שפה

שלמדו. במקצוע לעבוד מעוניינים (61?6) הבוגרים מרבית בפרויקט, לימודיהם סיום לאחר כשנה
העלו במקצוע לעבוד רצו שלא הבוגרים בכך. מעוניינים אינם מהבוגרים (£399) ניכר חלק מאידך,
לעבוד רצון חוסר ,(2996) אחר במקצוע לעבוד עניין ,(4396) המקצוע" את אוהבים "לא סיבות: מספר
גורם שנרכש במקצוע העיסוק ,(£129) בריאות בעיות ,(1970) הלימודים בתחילת כבר זה במקצוע

16.(5^ מדי קשה פיזית עבודה דורש והמקצוע (£79) במקצוע נמוך שכר ,(£99) בריאות לבעיות

הלימודים בסיום עבודה במציאת ס'וע 5.8
"טרום מבוגרי £189  הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע קיבלו מהבוגרים אחוזים עשר חמישה
אשר הנשים שיעור  זה בתחום המינים בין הבדלים קיימים "שלמה". מבוגרי £89 לעומת שלמה"

בלבד. £69 לעומת £249.  בצבא) שרתו (שלא הגברים משיעור יותר גבוה סיוע קיבלו

שמות מתן שקיבלו: העיקריים הסיוע סוגי את ציינו עבודה, מקום במציאת סיוע שקיבלו הבוגרים
למעסיקים בוגרים של שמות מסירת ,(3796) לבוגרים מתאימים עבודה מקומות של וכתובות
האפשריות הדרכים על והדרכה (1796) בעבודה הבוגרים של בפועל שילוב ,(£359) פוטנציאליים

.(£119) עבודה לחיפוש

אחת. מסיבה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים 15

אחת. מתשובה יותר להשיב היה ניתן 16
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צבאי שירות .6

אך בפרויקט, לימודיהן סיום בעת המבוגר גילן עקב בצבא, שירתו לא הפרויקט בוגרות הנשים
בצבא המשרתים הגברים שיעור בצבא.17 משרתים עדיין או שירתו (68^ הבוגרים הגברים מרבית
.(8 (לוח "שלמה" מחזור מבוגרי 6470 לעומת (819S) שלמה" "טרום מחזור בוגרי בקרב יותר גבוה

שירתו (כלומר הראיונות ביצוע למועד עד הצבאי שירותם את סיימו אשר הגברים שיעור מאידך,
(לוח בהתאמה ו^9 219&  "שלמה" מאשר שלמה" "טרום מחזור בקרב יותר גבוה מקוצר), שירות

.(8

מוחלטים) (במספרים מחזור לפי הבוגרים* הגברים כלל בקרב בצבא שירות :8 לוח
ולא שירתו לא

משרתים בעבר שירתו בעת משרתים הגברים סה"כ
הריאיון בעת וסיימו הריאיון הבוגרים
(£569) 295 (1270) 64 (3270) 166 (10070) 525 בוגרים 0הכ ■

84 29 27 140 שלמה" "טרום בוגרי
211 35 139 385 "שלמה" בוגרי
44 64 98 2061 מרואיינים 0הכ ■

44 29 14 87 שלמה" "טרום בוגרי
; 35 84 1_19 "שלמה" בוגרי

רואיינו. שלא ואלו המרואיינים  הבוגרים הגברים כל על מידע כולל הלוח *

"טרום ממחזור הבוגרים הגברים 140 מתוך 113 הראיונות), (בעת לימודיהם סיום לאחר כשנה
המרואיינים מבין בצבא. שירותם את סיימו או שירתו  רואיינו שלא ואלו המרואיינים  שלמה"
246 מתוך 211 הראיון. בעת שירתו עדיין מהם ו44 בצבא, שירתו  הגברים 87 מתוך 73  זה במחזור
וכולם בצבא, שירתו 119 מבין 35  המרואיינים הגברים מבין בצבא. שירתו "שלמה" מחזור בוגרי

.(8 (לוח הצבאי שירותם את סיימו

את דחו הם כי ציינו ($44.) מהם ניכר חלק לכך. סיבות מספר העלו בצבא שירתו שלא גברים
היו: בצבא שירתו שלא הגברים יתר שציינו העיקריות הסיבות בעתיד. יתגייסו אך הצבא, שירותם

.(1270) בגיוסם מעוניין היה לא ושהצבא (1970) בלימודים להתחיל רצון ,(1370) בריאות בעיות

גיל ,(£439) מקוצר לשירות זימנם הצבא לכך: סיבות מגוון העלו מקוצר צבאי שירות ששירתו גברים
בעיות או (390) בריאות בעיות ,(£119) באתיופיה צבאי שירות ,(14^.) במשפחה בעיות ,(3096) מבוגר

18.(2 70) כלכליות

שיעור על  זה דיווח מתוכנן, באופן רואיינו לא "שלמה" ממחזור בצבא המשרתים שהגברים מכיוון 17
בלבד. המרואיינים דיווחי על ולא הבוגרים הגברים כלל על שקיים המידע על מתבסס בצבא, המשרתים

אחת. מתשובה יותר לציין היה ניתן 18
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שמילאו והתפקידים בהם שירתו שהעולים החילות 6.1
,(£139.) הגבול משמר ,(£199) חימוש חיל ,(£209) כללי חיל  הבאים בחילות בעיקר שירתו העולים

.(£69) רגלים וחיל (£89) שריון חיל ,(£139) האוויר חיל

בחילות יותר נמוכים ובשיעורים ,(£359) כללי בחיל בעיקר השתלבו מקוצר שירות ששירתו בוגרים
ממושך שירות ששירתו בוגרים זאת, לעומת .(£79) ואוויר (£79) רגלים ,(£79) תותחנים ,(£159) חימוש
האויר ובחיל ,(2596) חימוש בחיל ,(£279) הגבול במשמר בעיקר השתלבו משנה), למעלה (של יותר

.(£209)

כלוחמים  קרביים תפקידים חלקם מילאו דיווחם, לפי בצבא. תפקידים מגוון מילאו הבוגרים
וחשמלאי (1696) רכב כמכונאי  טכני אופי בעלי תפקידים מילאו חלקם ,(£49) כגששים in (1^)
,(2696) כשומרים שימשו היתר .(1096) כאפסנאים  פקידותיים תפקידים מילאו ואחרים ,(£59) רכב

19.(1296) בלבד טירונות שעברו או

בפרויקס שרכשו במקצוע לשרת הרצון 6.2
הסיבות הפרויקט. במסגרת שרכשו במקצוע בצבא לשרת מעוניינים היו לא (£659) הבוגרים מרבית
,(2196) אחר בתפקיד לשרת רצון ,(3996) המקצוע" את אוהבים "אינם היו: לכך שציינו העיקריות

20.(896) המקצוע על מספיק יודעים לא או ,(£89) קרבי בתפקיד לשרת רצון

מבוגרי ו3396 רכב למכונאי הקורס מבוגרי £359  במקצועם שירתו אכן הבוגרים מבין מעטים
שירתו לא הקורסים יתר בוגרי  אלו בוגרים למעט רכב. לחשמלאות או לחשמל הקורסים

במקצועם.

הצבאי השירות על נוספים פרסים 6.3
במהלך שונים היבטים על פירוט ביתר נשאלו בצבא, שירתו אשר שלמה" "טרום מחזור בוגרי
או מידע לקבלת "כתובת" של קיומה בצבא, ועמיתים מפקדים עם קשריהם על  הצבאי שירותם

הצבאי. שירותם במהלך בה שנתקלו ביותר הקשה הבעיה ועל הצורך בעת ייעוץ

בחופשות מגורים מקום
בבית התגוררו (3296) כשליש הצבאי. שירותם במהלך קבוע מגורים מקום היה לא מהעולים לרבע
גרו העולים יתר "עמיגור"). או "עמידר" (של ציבורית בשכירות בדירה גרו נוספים ו£309 הוריהם,

.{270) לחברים ששייכת בדירה או ,(270) פרטית בשכירות בדירה ,(296) בהוסטל ,(796) בקרוון

שמרבית מכיוון בלבד, חלקי הנו ותפקידיהם הבוגרים שירתו בהם לחילות ביחס המידע כי לציין יש 19
בהם החילות התפלגות על מלא מידע לנו אין זו, מסיבה רואיינו. לא ממושך שירות ששירתו הגברים
מקוצר. שירות ששירתו הבוגרים את בעיקר מאפיין בדוח המובא והמידע ותפקידיהם, הבוגרים שירתו

ב100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מסיבה יותר לציין היה ניתן 20
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בצבא ועמיתים מפקדים עם קשר
לרובם 41בהתאמה). £9 1k £409.) "טוב" או מאוד" "טוב היה מפקדם יחס כי חשו הבוגרים מרבית

בצבא. איתם ששירתו ותיקים חיילים עם טוב קשר גם היה (7795) הגדול

התייעצות או מידע לקבלת כתובת
בדרך כי ציינו הם לבעיות. בקשר בצבא להתייעץ אפשר מי עם ידעו (£789) הבוגרים של הגדול הרוב
עם או ,($58!) האישי מפקדם או שירות) (תנאי הת"ש מש"קית הקצינה, עם מתייעצים הם כלל

21.(llX) מאתיופיה עולים חברים

הצבאי שירותם במהלך נתקלו בה ביותר ntupn irynn
יתר הצבאי. שירותם במהלך במיוחד קשה בבעיה נתקלו לא כי ציינו מהעולים אחוז עשר תשעה
הבעיה היתה ביותר הקשה בעייתם כי ציינו (3996) מהם ניכר חלק קשיים: מגוון על דיווחו העולים
קיבלו "לא  ב"אפלייה" נתקבלו ,(£109) מגורים מקום במציאת התקשו כי דיווחו אחרים הכלכלית.

.($4<) ובדידות (£49) ומהמשפחה מהבית ריחוק וכן ,(£119) מקבלים" שישראלים מה

בתעסוקה השתלבות .7

עדיין ו£109 לומדים נוספים £129 עובדים, מהבוגרים מחצית בפרויקט לימודיהם סיום לאחר כשנה
עבודה. מחפשים אך לומדים או עובדים אינם נוספים אחוז עשר שישה בצבא. משרתים

ממחזור שהגברים מכיוון בצבא, המשרתים הגברים של תתייצוג קיים זו בקטגוריה כי לציין יש
תקציב. אילוצי בשל בעיקר כלל, רואיינו לא בצבא המשרתים "שלמה"

וגיל סין לפי בעבודה השתלבות
בשיעורי הבדלים קיימים אך בתעסוקה, ההשתלבות בשיעורי המינים בין הבדלים קיימים לא
אולם, עובדים.  הנשים והן הגברים הן  מהבוגרים מחצית כאמור, ובלימודים. בצבא ההשתלבות
£149  הגברים לעומת בלימודים משתלבות יותרמהן גבוה ושיעור כלל, בצבא משרתות אינן הנשים

בהתאמה. ו£109

(£179) הנשים מבין יותר גבוה שיעור מאידך, עבודה. מחפשים נשים ושל גברים של דומים שיעורים
הגברים לעומת לומדות, אינן וגם עבודה) מחפשות ואינן עובדות (אינן העבודה לכוח שייכות אינן

.(9 (לוח (0י59)

להתייעצות. אחת מכתובת יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים 21
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סיום לאחר כשנה הבוגרים, בקרב עבודה וחיפוש בצבא בלימודים, בעבודה, השתלבות :9 לוח
(באחוזים) וגיל מין לפי לימודיהם,

נשים גברים

בנות בנות בני בני סה"כ
3325 2418 סה"כ 3325 2418 סה"כ כללי עיקרי עיסוק

34 206 240 87 119 206 446 סוחלסים במספרים סהכ
100 100 100 100 100 100 100 באחוזים סה"כ

53 50 50 65 40 51 50 עובדים
6 15 14 2 16 10 12 לומדים

8 31 *21 10 בצבא משרתים
לומדים, לא עובדים, לא

15 20 19 22 6 13 16 עבודה מחפשים אך
לומדים, לא עובדים, לא
מחפשים ולא בצבא, לא

26 15 17 3 7 5 12 עבודה

המבוגרים הגברים  ולעומתם ובלימודים, בצבא יותר השתלבו (2418 (בני הצעירים הגברים כצפוי,
הבדלים אין  הנשים בקרב עבודה. מחפשים שהם או בעבודה בעיקר השתלבו (3325 (בני יותר
יותר משתלבות הצעירות הנשים אולם יותר. למבוגרות הצעירות בין התעסוקה בשיעורי משמעותיים
לומדות או עובדות אינן יותר המבוגרות הנשים מבין ניכר שיעור ואילו עבודה, ומחפשות בלימודים

עבודה. מחפשות ואינן

המקבילים לשיעורים דומים השונים בגילאים והגברים הנשים בקרב המועסקים שיעור כי לציין יש
בני המועסקים הגברים שיעור  הבדלים שני למעט הוותיקה, היהודית האוכלוסייה כלל בקרב

בהתאמה), £659. לעומת 789?<) העולים לעומת הוותיקה האוכלוסייה כלל בקרב יותר גבוה 3325
50^ לוותיקות בהשוואה יותר גבוה המועסקות העולות שיעור (24 18 (בנות הצעירות הנשים ובקרב

בהתאמה). £379. לעומת

משפחתי ומצב מין לפי תעסוקה שיעורי
נשים שונים. משפחתיים במצבים בוגרים ובין לנשים גברים בין התעסוקה בשיעורי הבדלים קיימים
אחת אף כמוכן, .5470 לעומת 28^0  נשואות שאינן נשים לעומת בעבודה פחות משתלבות נשואות
כצפוי, לילדים. אמהות שאינן מהנשים 56?£ לעומת עובדת אינה לילדים אמהות שהן הנשים מבין
יוצאים לילדים אבות שהם מהגברים ו8670 הנשואים הגברים וכל הפוכה המגמה הגברים בקרב

.(10 (לוח לעבודה
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(באחוזים) ומין משפחתי מצב לפי בתעסוקה השתלבות :10 לוח
נשים גברים* סה"כ

121 104 225 מוחלסים במספרים עובדים סה"כ
50 64 50 באחוזים עובדים סהכ

משפחתי מצב
28 100 51 נשואים
54 61 48 נשואים לא

לילדים הורות
0 86 32 ילדים יש
56 62 52 ילדים אין

הריאיון בעת בצבא משרתים שאינם הגברים סה"כ מתוך *

■

השכלה רמת לפי תעסוקה שיעורי
או וכישורים יכולת (שדרשו "היוקרתיים" הקורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי הבדלים אין
בוגרים בין הבדלים אין וכן "יוקרתיים", הפחות הקורסים בוגרי ובין יותר יותר) גבוהים השכלה
בתחום הם שונה השכלה בעלי הבוגרים בין העיקריים ההבדלים שונה. השכלה רמת בעלי
משולבים נמוכה השכלה בעלי הבוגרים מבין ביותר נמוכים שיעורים בלימודים. ההשתלבות

.(11 לוח (ראה יותר גבוהה השכלה רמת בעלי בוגרים לעומת נוספים בלימודים

סיום לאחר כשנה הבוגרים, בקרב עבודה וחיפוש בצבא בלימודים, בעבודה, השתלבות :11 לוח
(באחוזים) באתיופיה שלמדו הלימוד הכיתות מספר לפי לימודיהם,

כיתות 9 השכלה ללא
ויותר כיתות 83 כיתות 21 כלל סה"כ עיקרי עיסוק

96 199 19 131 445 מוחלטים במספרים סהכ
100 100 100 100 100 באחוזים סהכ
51 45 68 55 50 עובדים
18 14 5 6 12 לומדים
4 15  8 10 בצבא משרתים

אך לומדים, לא עובדים, לא
15 17 16 16 16 עבודה מחפשים

: ולא לומדים לא עובדים, לא
12 9 11 15 12 עבודה מחפשים
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ותעסוקה מקצועית הכשרה
בוגרי הגברים של הגדול הרוב השונים. הקורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי הבדלים קיימים
השתלבו (7570) מבנים ולתחזוקת ,(8670) לשרברבות ,(£909) לריצוף ,(£1009) לטברוות הקורסים
לסייעים הקורסים בוגרי הגברים בקרב היו במיוחד נמוכים תעסוקה שיעורי זאת, לעומת בעבודה.
ו£809 שיניים לרופא לסייעות הקורס מבוגרות £809.  הנשים מבין .(£349) ולחשמלאות ,(£259.)

הקורסים בוגרות בקרב היו נמוכים תעסוקה שיעורי מאידך, עובדות. למלונאות הקורס מבוגרות
בוגרות של הגדול רובן כי לציין ראוי א'). נספח (ראה 22(£299) ולספרות ,(£279) חשבונות להנהלת
בסיום עבודה מקום במציאת להן סייעו כי דיווחו גבוהים תעסוקה שיעורי בהם שהיו הקורסים

הפרויקט.23

הבוגרים מועסקים בהם היד משלחי 7.1
כשליש מהנשים. ו£539 מהגברים £439  מקצועיות בעבודות מועסקים (£499) מהבוגרים כמחצית
בעבודות או כמוכרים עובדים נוספים £119 ובבנייה, בתעשייה מקצועיות בעבודות מועסקים מהם
מקצועיות בעבודות 296 וטכניים, חופשיים במקצועות עובדים (470) מעטים מקצועיות, שירותים

.(12 (לוח כפקידים עובדים נוספים ו£29 בחקלאות

(באחוזים) מין לפי העובדים, הבוגרים מועסקים שבהם היד משלחי :12 לוח
נשים גברים* סה"כ
121 104 225 מוחלטים במספרים 0הכ
100 100 100 באחוזים סה"כ

מקצועיים עובדים
אקדמיים מקצועות

7 1 4 וטכניים חופשיים מקצועות
1 3 2 פקידות
17 3 11 שירותים עבודות
2 2 2 בחקלאות מקצועיות עבודות
26 34 30 ובבנייה בתעשייה מקצועיות עבודות
47 57 51 בלתימקצוע"ם עובדים

בצבא. משרתים שאינם גברים רק כולל *

אך יחסית, נמוכים תעסוקה שיעורי אמנם נמצאו חשבונות ולהנהלת לספרות הקורסים בוגרות בקרב 22
א'). נספח (ראה בלימודים ממשיכות ממחציתן למעלה

בוגרי למעט הלימודים, בסיום עבודה במציאת להם סייעו לא כי דיווחו השונים הקורסים בוגרי מרבית 23
.(4096) וטבחות (7096) שיניים לרופא סייעות ,(7570) תכשיטנות ,(9070) למלונאות הקורסים
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בעבודות בעיקר השתלבו הגברים הבוגרים. נקלטו הידשבהם במשלחי המינים בין הבדלים קיימים
לעומת בבניין. ובעובדים חשמלאים מסגרים, רתכים, כפחחים,  (£349) ובבנייה בתעשייה מקצועיות
בעבודות גם מועסקות מהן ניכר אחוז אך כתופרות, בעיקר  בתעשייה עובדות מהנשים כרבע זאת,
כסייעות בעיקר  (£79) חופשיים במקצועות או בילדים, כמטפלות או כמלצריות  (£179) שירותים

.(12 (לוח שיניים

מהנשים. ו£479 מהגברים £579  בלתימקצועיות בעבודות מועסקים (5l?£) מהבוגרים כמחצית
סחורות, בסידור ובמוסדות, במשרדים וניקיון מטבח כעובדי בעיקר מעוסקים כאחד ונשים גברים

וכסבלים. כשומרים קרקע, בהכשרת גם מועסקים גברים ובחקלאות. ואריזה במיון

השכלה. של שונות רמות בעלי בוגרים בין בלתימקצועיות בעבודות ההשתלבות בשיעור הבדלים אין

שנדכש במקצוע בעבודה והשתלבות מקצועית הכשרה
גבוהים שיעורים מקצועיות. בלתי בעבודות מהעולים כמחצית השתלבו בפרויקט, הלימודים למרות
,(£809) לטבחות הקורסים בוגרי בקרב קיימים מקצועיות בלתי בעבודות השתלבות של במיוחד

24.(£679) ולריצוף (6796) מבנים לתחזוקת ,0170) קשישים לסיעוד ,(£839) לשרברבות

מועסקות הנשים מבין יותר גבוה שיעור כי העלתה שרכשו במקצוע הבוגרים השתלבות מידת בחינת
מועסקות ולמלונאות שיניים לסייעות הקורסים בוגרות כל וכך, הגברים, לעומת שרכשו במקצוע
עובדות (3196) ולתפירה ,(4096) לתכשיטנות הקורסים מבוגרות ניכר חלק כמוכן, במקצוען.

שרכשו. במקצוע

,(2796) ולמסגרות (£339) מבנים לתחזוקת הקורסים מבוגרי מעטים  לגברים הקורסים בוגרי מבין
לגברים בקורסים במקצועם. עובדים (796) רכב ולמכונאות (1196) לחשמל הקורסים מבוגרי ובודדים
של הגדול הרוב  מבנים ותחזוקת שרברבות, ריצוף, טבחות,  גבוהים תעסוקה שיעורי היו שבהם
ומלונאות שיניים סייעות  בקורסים מאידך, מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקים הבוגרים
(ראה הם גם גבוהים במקצוע העבודה שיעורי גבוהים, תעסוקה שיעורי בהם ושהיו לנשים המיועדים

א'). בנספח ו10 5 לוחות

בשבוע העבודה שעות ומספר משרה, היקף 7.2
עובדים (6396) מרביתם מהנשים. ו8896 מהגברים £959  מלאה במשרה מועסקים מהבוגרים 919&

3416 עובדים (996) ומעטים ויותר, שבועיות שעות 50 עובדים נוספים £289 שבועיות, שעות 4935

מבוגרי ניכר חלק כי לציין יש ביותר. הגבוהים התעסוקה שיעורי גם אלו קורסים בוגרי בקרב נמצאו לרוב 24
מבוגרי £ל80  שתיים או אחת לימוד שנת עם או כלל השכלה ללא לארץ הגיעו כי דיווחו אלו קורסים
מבוגרי ו6?40 מבנים, לתחזוקת הקורס 50מבוגרי x לשרברבות, הקורס מבוגרי 5770 לריצוף, הקורס

א'). נספח (ראה לטבחות הקורס
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גבוה זה ממוצע שעות. 45 הינו לשבוע המועסקים לבוגרים העבודה שעות ממוצע בשבוע. שעות
האוכלוסייה.25 כלל בקרב העבודה שעות מממוצע

מהעבודה רצון שביעות 7.3
אין מעבודתם. כללי באופן (£449) "מרוצים" או (£109) מאוד" "מרוצים העולים ממחצית למעלה
(מרוצים רצון שבעי מהגברים 519& לעומת מהנשים £579  זה בתחום המינים בין ניכרים הבדלים
הרצון שביעות לשיעורי דומים אלו שיעורים .(13 (לוח מעבודתם כללי באופן מאוד) מרוצים או
מעט גבוהה רצון שביעות קיימת הבוגרים (בקרב המקבילים בגילים מאתיופיה העולים כלל בקרב
בקרב הרצון שביעות משיעורי נמוכים אך אתיופיה), עולי כלל לעומת לקידום ומהסיכויים מהשכר

26.(£779) הוותיקה האוכלוסייה כלל

של הגדול הרוב עבודתם. של ספציפיים היבטים ממספר רצונם שביעות על גם נשאלו הבוגרים
בשיעורים רצון שביעות מביעים אך ,(£909) בעבודה עליהם הממונים מיחס רצון שבעי הבוגרים
מעטים .(40?£) ומשכרם (£449.) לקידום מהאפשרות ,(£559) בעבודה העניין ממידת יותר נמוכים
של הגדול הרוב עבודתם. במסגרת בהכשרה שרכשו הידע את מנצלים הם כי חשים (£299.) יחסית

.(13 (לוח עבודתם ממקום אותם שיפטרו סיכוי אין כי מעריכים (£829) העובדים

להם יש כי ציינו מהגברים £509.  לקידום ביחס למעט זה, בתחום המינים בין ניכרים הבדלים אין
מנצלות הן כי חשות מהנשים £379,  שנרכש הידע ולניצול מהנשים £389 לעומת להתקדם סיכויים

.(13 (לוח מהגברים £199. לעומת שרכשו הידע את

מקצועית בעבודה והשתלבות מהעבודה רצון שביעות
מהעבודה "מרוצים") או מאוד" ("מרוצים הכללית הרצון שביעות במידת ניכרים הבדלים נמצאו לא
£609.  בלתימקצועיות בעבודות המועסקים בוגרים לבין מקצועיות בעבודות המועסקים בוגרים בין
אלו לבין מקצועיות בעבודות המועסקים בין משמעותיים הבדלים אין בהתאמה. 519S, לעומת
העבודה, של שונים ספציפיים מהיבטים רצון לשביעות ביחס בלתימקצועיות בעבודות המועסקים
בפועל השכר ברמת משמעותיים הבדלים נמצאו לא להלן שיצוין כפי (ואמנם השכר רמת וביניהם
£629) בעבודה עניין  העבודה במהות שקשורים בהיבטים הבדלים נמצאו אך הקבוצות), שתי בין
(לוח בהתאמה) £139 לעומת 46S&) בהכשרה שלמדו הידע וניצול מרוצים)  בהתאמה 47?0 לעומת

.(13

ראה: מעבודתם). זמנית נעדרים כולל (לא בשבוע למועסק עבודה שעות 40 על עומד הארצי הממוצע 25
.198 עמ' :1995 מאי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

דוחות בסדרת וכן ;1994 ולוי, נועם בניטה, ראה: מאתיופיה, העולים בקרב הרצון שביעות לשיעורי בנוגע 26
או אוניברסיטאות בוגרי מאתיופיה עולים בקרב כי לציין יש .1996 בניטה,  קבע לדיור שעברו עולים על
ראה: מקצועיות. בעבודות מועסקים מרביתם אך ניכר, באופן יותר גבוהים הרצון שביעות שיעורי מכללות

.1982 וספילרמן, חביב ;1996 ליפשיץ,
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היד משלח סוג ולפי מין, לפי הבוגרים בקרב מהעבודה רצון שביעות של שונים היבטים :13 לוח
(באחוזים)

יד משלח סוג מין
בלתימקצועי מקצועי נשים גברים* סה"כ רצון שביעות של היבטים

("מרוצים כללית רצון שביעות
51 60 57 51 54 "מרוצים") או מאוד"
47 62 55 55 55 בעבודה עניין
39 41 37 43 40 טובה משכורת
41 45 38 50 44 להתקדם טוב סיכוי קיים
13 46 37 19 29 בהכשרה שנרכש הידע ניצול
89 91 88 91 90 ממונים של טוב יחס
78 85 83 82 82 לפיטורין סיכויים אין

בלבד. בצבא משרתים שאינם גברים כולל *

בעבודה ולהתקדם להצליח כדי נוספת בעזרה צורן 7.4
במקום ולהתקדם להצליח כדי נוספת לעזרה זקוקים שהם חשים (£389) מהבוגרים ניכר חלק

אחר. עבודה למקום לעבור כדי לסיוע זקוקים הם כי דיווחו ו£639 הנוכחי, עבודתם

להתקדם כדי מקצועית הכשרה של נוסף לקורס זקוקים הם כי דיווחו (£609) הבוגרים מרבית
לסיוע זקוקים אחרים מהנשים. ו£539 מהגברים £719  אחר עבודה במקום או עבודתם במקום
או ,(\670) עברית ללימודי ,($13.) עבודה לחפש דרך באיזו להדרכה ,(£299) עבודה מקום בחיפוש

27.(£79) אנגלית לימודי או (£89) כלליים לימודים כגון אחרים, בתחומים ללימודים

עובדים שאינם הבוגרים 7.5
ומחצית מהגברים £369  עובדים אינם מהבוגרים מחצית הלימודים, סיום לאחר שנה כאמור,
לעיל). ,10 (לוח לילדים ואמהות נשואות נשים בקרב במיוחד נמוכים התעסוקה שיעורי הנשים.
עובדים אינם אחרים בפרויקט. לימודיהם סיום מאז עבדו לא (£579) הבוגרים ממחצית למעלה
עובדים אינם (£249) מהם וכרבע חודשים, 116 עובדים אינם (£269) כרבע  יותר קצרה תקופה

פחות. או חודשים שלושה של קצרה תקופה במשך

וכשליש עבודה, מצאו שלא כיוון עובדים אינם כי ציינו עובדים שאינם (£429) מהעולים ניכר חלק
בריאות בעיות  שונות סיבות בשל עובדים אינם העולים יתר בלימודים. השתלבות בגלל  (£329)
לצאת רצון חוסר או ,(290) שלמדו במקצוע רק לעבוד עניין ,(1270) בילדים טיפול או היריון ,(£149)

אחת. מתשובה יותר להשיב אפשרות ניתנה 27
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בין ניכרים הבדלים נמצאו לא בילדים, והטיפול ההיריון סיבת את להוציא 28.(£29) לעבודה
זה. בנושא המינים

עובדים ושאינם עובדים בקרב עבודה חיפוש 7.6
ו£269 *24מהגברים  עבודה מחפשים עובדים) ושאינם (עובדים מהבוגרים אחוז וארבעה עשרים
מהנשים, £169 לעומת £?47מהגברים  עבודה מחפשים עובדים שאינם מהבוגרים £399 מהנשים.
בשוק הקצרה שהותם לאור בעיקר לעבודה, לצאת הבוגרים של ונכונות מחויבות על מעיד והדבר

עבודה. מחפשים (£109) העובדים מבין יחסית מעטים ועוד, זאת העבודה.

העדר היא השכיחה הבעיה עבודה. חיפוש במהלך בהם שנתקלו הקשיים על נשאלו הבוגרים
נמוך בשכר עבודות להם מציעים כי מרביתם ציינו כמוכן, מגוריהם. באזור פנויים עבודה מקומות
.(£609) שרכשו במקצוע עבודה מספיק שאין או ,(£649) רב מאמץ או כוח הדורשות עבודות ,(£669)

על די יודעים שאינם  היו יותר נמוכים בשיעורים אך המחפשים, ידי על שהועלו נוספות בעיות
אינם או יודעים אינם בהם המטפלים שהמשרדים או ,(£499) עבודה לחפש ביותר הטובות הדרכים

שהעלו. בקשיים המינים בין ניכרים הבדלים אין עבודה. במציאת להם לסייע יכולים

גורמת אינה בעברית שליטתם ושרמת מספיק, טוב עברית יודעים שהם מדווחים (78 £9) הבוגרים רוב
עבודה. במציאת לקשיים

אבטלה ושיעורי העבודה לכוח שייכות 7.7
האזרחי העבודה לכוח שייכות

בהשוואה האזרחי29 העבודה לכוח שייכים (2418) הצעירים הבוגרים מבין גבוהים שיעורים
£379 לעומת £469  הגברים בקרב הוותיקה; היהודית האוכלוסייה כלל בקרב המקבילים לשיעורים
שיעורי יותר המבוגרים הבוגרים בקרב בהתאמה. £519 לעומת 070ר  הנשים ובקרב בהתאמה,
בקרב £819 לעומת £879  האוכלוסייה כלל בקרב הקיימים לאלו דומים העבודה לכוח השייכים

הנשים. בקרב £729 לעומת ו>$68 בהתאמה, הגברים

וגיל סין לפי אבטלה שיעורי
הצעירים הגברים בקרב העבודה). לכוח השייכים מתוך עבודה (מחפשים מובטלים מהבוגרים כרבע
הגברים בקרב אך הוותיקה, האוכלוסייה בקרב הקיימים לאלו דומים השיעורים (2418 (בני
הקיימים מאלו בהרבה גבוהים הבוגרים בקרב האבטלה שיעורי הנשים כל ובקרב יותר המבוגרים

.(14 (לוח המקבילים בגילים הוותיקה היהודית האוכלוסייה כלל בקרב

אחת. מסיבה יותר להשיב אפשרות ניתנה 28

ומחפשי העובדים את כוללת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה לפי העבודה, לכוח השייכים הגדרת 29
העבודה.
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ו

(באחוזים)* ומין גיל לפי הבוגרים בקרב אבטלה שיעורי :14 לוח
נשים גברים סה"כ

מאתיופיה עולים ■

28 20 24 0הכ
29 13 24 2418 בני
22 . 25 25 3325 בני

ותיקים ישראלים ■

15 10 12 0היכ
19 14 17 2418 בני
10 5 8_ 3325 בני

מתוך: הוותיקה היהודית האוכלוסייה על המידע העבודה. לכוח השייכים מתוך חושב המובטלים שיעור *

.1995 מאי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מתוך: וכן ;1995 דצמבר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

נוספים בלימודים השתלבות .8

£199  בפרויקט הלימודים סיום לאחר נוספים בלימודים השתלבו מהבוגרים אחוזים עשר שבעה
 זה בתחום המינים בין משמעותיים הבדלים אין "שלמה". מבוגרי ו1296 שלמה" "טרום מבוגרי

בצבא. משרתים שאינם מהגברים 1796 לעומת בלימודים המשיכו מהנשים 1996

מקצועית והכשרה לימודים המשך
ממחצית למעלה השונים. הקורסים בוגרי בין בלימודים ההשתלבות בשיעורי הבדלים קיימים
צ.מ.ה. למפעילי הקורס מבוגרי ומחצית (5770) ולספרות (5396) חשבונות להנהלת הקורסים בוגרות
סייעים  נוספים בלימודים השתלבו אחרים קורסים מבוגרי ניכר שיעור כמוכן בלימודים. המשיכו
.(2396) חשמל ,(2596) מבנים תחזוקת ,(2096) קשישים וסיעוד סייעים ,(2096) שיניים סייעות ,(1796)
המשיכו לא וחלקם יותר נמוכים בלימודים ההשתלבות שיעורי האחרים הקורסים בוגרי בקרב

כלל. בלימודים

הנלמדים והמקצועות הלימודים מקום 8.1
מגוון לומדים (2696) אחרים בגרות. תעודת להשלמת בלימודים ממשיכים (7496) הבוגרים מרבית
מחשבים, אלקטרוניקה, מסגרות, שיננות, נגרות, מזכירות, תכשיטנות, כגון מקצועות, של רחב
להנהלת במכינה או לאחיות, במכינה כגון שונות, במכינות לומדים או קהילתית, עבודה

חשבונות.30

אחד. בוגר ידי על נלמד מקצוע כל 30
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,(£229) הנגב שער מכללת ובמרכזן שונות, מכללות של במכינות בלימודים הבוגרים השתלבו לרוב
(1770) מהבוגרים מעטים .($11) לוד ומכללת ,(1656) ילין דוד מכללת ,($16) בעזתה חינוך קריית

לימודיהם. את סיימו

בלימודים להמשיך רצון 8.2
($64) שלישים כשני בלימודים. להמשיך רצונם על נשאלו הקורס, סיום לארור למדו שלא העולים

זה. רצון לממש כדי כלשהם בצעדים נקטו לא ($68) רובם אך בלימודים, להמשיך מעוניינים

לעובדת פנו $7 בפרויקט, למדו שבו במוסד בכיר תפקיד מבעל סיוע ביקשו $9  הבוגרים יתר מבין
ו$4 הג'וינט, לנציג פנו $4 ללמוד, רצו שבו הלימודים למקום נרשמו נוספים $7 סוציאלית,

נוספים. ציבוריים לגורמים פנו אחרים

מגוון העלו העולים ללימודים.31 התקבלו אכן בלימודים להשתלב שניסו הבוגרים מבין בודדים
במועד הכניסה לבחינות ניגש שלא או ללימודים, נרשמו לא ($17) חלקם לכך: סיבות של רחב
מחסור ,($15) הכניסה בבחינות נמוכים הישגים  וביניהן לכך נוספות סיבות העלו הם .($5) שזומן
צעיר או ($7) מדי מבוגר גיל ,($12) פנו שאליו מהמוסד תשובה קיבלו לא ,($7) בגרות בתעודת
בקורס נוסף מקום היה לא ,($5) בו מעוניינים שהיו לקורס אנשים מספיק נרשמו לא ,($5) מדי

ועוד. ($5) כלכליות בעיות ,($5) אליו שנרשמו

דיור .9

ואחוז מהנשואים $10  בןזוגם בבעלות או בבעלותם בדירה מתגוררים ($2) מהבוגרים בודדים
מהבוגרים כשליש כלשהי. דירה קנו כי דיווחו בלבד אחוז שלושה נשואים. שאינם מהבוגרים אחד
בשכירות בדירה גרים ו$18 קרוונים באתר גרים נוספים $22 הוריהם, בדירת מתגוררים ($31)
באוניברסיטה במעונות ,($8) קליטה במרכז מתגוררים נוספים בוגרים משכנת. חברה של ציבורית
בהוסטל ,($3) העבודה למקום השייכים במגורים גרים מעטים .($6) משפחה קרובי אצל או ($7)

.($1) בקיבוץ במגורים או ,($1) פרטית בשכירות בדירה ,($1)

שלמה" "טרום מחזור בוגרי מגוריהם. במקום השונים המחזורים בוגרי בין הבדלים קיימים
בשכירות בדירה יותר ומעטים ,($27) קרוונים באתרי או ,($37) הוריהם בבית בעיקר מתגוררים
ציבורית בשכירות בדירה בעיקר מתגוררים "שלמה" מחזור בוגרי זאת, לעומת .($10) ציבורית
.($8) קרוונים באתר או ,($17) ההורים בבית מתגוררים מביניהם יותר נמוכים ושיעורים ,($43)

הדרכים את תואמים שאינם ללימודים, להתקבל כדי שנקטו צעדים על הבוגרים דיווחו מהמקרים בחלק 31
המקובלות.
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וי

לרשות הציבוריים הגורמים שהעמידו השונים המגורים מהסדרי נובעים אלו הבדלים כי נראה
לימודיהם.2' סיום עם המחזורים בשני הבוגרים

דיור תנאי
הדירות של הגדול רובן בביתם. לרשותם העומדים הביתי והציוד הריהוט על גם נשאלו העולים
מקרר ,(9196) מטבח כלי היו הדירות ברוב תקין." במצב הדרוש הביתי ובציוד בריהוט מצויירות
אוכל שולחן ,(7970) טלויזיה ,(8470) רדיו ,(£849) בגדים ארון ,(877") מים לחימום מתקן ,(887")

כביסה מכונת ,(6670) טלפון היה מהדירות יותר קטן לשיעור .(7370) בישול ותנור (7670) ספה ,(7870)
ו^1.5 מהנשים 396  פרטית מכונית רכשו (296) בלבד בודדים .(2696) הדירה לחימום ומתקן (4796)

מהגברים.

כלכלי מצב .10

משכר הכנסה 10.1
"טרום מחזור בוגרי של שכרם רמת בין הבדלים קיימים משכר. הכנסות אין מהבוגרים למחצית
1,709 היה שלמה" "טרום מחזור בוגרי של הממוצע השכר "שלמה".34 מחזור בוגרי לבין שלמה"
היה לגברים לחודש. ברוטו ש"ח 1,899 היה "שלמה" בוגרי של הממוצע והשכר לחודש, ברוטו ש"ח
"שלמה" מחזור בוגרי בקרב והן שלמה" "טרום בוגרי בקרב הן לנשים, בהשוואה יותר גבוה שכר

.(15 (לוח

לחודש) ברוטו (בש"ח ומחזור מין לפי העובדים, הבוגרים של הממוצעת השכר רמת :15 לוח
"שלמה"** בוגרי שלמה"* "טרום בוגרי

1,899 1,709 0הכ
2,133 1,998 גברים
ijm 1^485 נשים

(34 בהערה הסבר (ראה .1995 לאוקטובר תוקננו הנתונים הבוגרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא *
.1995 לאוקטובר נכונים הנתונים הבוגרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא **

שהיתה המצוקה בעקבות הבוגרים, של הפגנה התקיימה "שלמה" מחזור לימודי בסיום כי לציין ראוי 32
הדיור. בתחום

בדיווח. נכללו לא אלו אחוזים תקין. אינו הוא אך הציוד, ברשותם כי דיווחו מהבוגרים בלבד כ*4 33

"טרום בוגרי אחר המעקב לאחר כשנה התקיים "שלמה" מחזור בוגרי אחר המעקב ביצוע כאמור, 34
תוקננו ,1994 אוקטובר בחודש שלמה" "טרום מחזור מבוגרי שהתקבלו הנתונים זו, מסיבה שלמה".
הנתונים וכל לצרכן, המחירים מדד לפי 1995 לאוקטובר  "שלמה" מחזור מבוגרי שהתקבלו לנתונים

.1995 לאוקטובר נכונים
ברוטו ש"ח 4,331 בגובה היה 1995 באוקטובר מלאה למשרה במשק הממוצע השכר השוואה, לשם

לחודש. ברוטו ש"ח 1,785 בגובה היה זה במועד מלאה למשרה המינימום ושכר לחודש,
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שכרם רמת ככלל, שונים. משפחתיים במצבים בוגרים בין לחודש הממוצע בשכר הבדלים קיימים
לדוגמה, כך האחרים. של שכרם מרמת יותר גבוהה לילדים הורים שהם הבוגרים או הנשואים של
לעומת לחודש, ברוטו ש"ח 2,180 היה לילדים הורים שהם "שלמה" מחזור בוגרי של הממוצע השכר

לילדים.35 הורים שאינם העולים בקרב ש"ח 1,881

העולים של הנוכחי היד משלח וסוג השכר רמת
שכרם מרמת יותר גבוהה מקצועיות בעבודות המועסקים בוגרים של הממוצעת השכר רמת כצפוי,
של הממוצע שכרם  שלמה" "טרום בוגרי מבין לדוגמה, מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים של
העובדים של הממוצע שכרם ואילו לחודש, ברוטו ש"ח 1,772 היה מקצועיות בעבודות העובדים

.(16 (לוח לחודש ברוטו ש"ח 1,617 היה הבלתימקצועיים

ברוטו (בש"ח ומחזור היד משלח סוג לפי העובדים הבוגרים של הממוצעת השכר רמת :16 לוח
לחודש)

"שלמה"** בוגרי שלמה"* "טרום בוגרי

1,899 1,709 0הכ
1,983 1,772 מקצועיות בעבודות עובדים
1,848 1,617 בלתימקצועיות בעבודות עובדים

(34 בהערה הסבר (ראה .1995 לאוקטובר תוקננו הנתונים הבוגרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא *
.1995 לאוקטובר נכונים הנתונים הבוגרים. של המשרה בהיקף הבחנה ללא **

לרוודש ממוצעת הכנסה רמת 10.2
הכנסה, להם שיש הבוגרים מבין כלל. הכנסה להם אין כי הצהירו מהבוגרים אחוז ואחד עשרים
ובגובה שלמה", "טרום מחזור בוגרי בקרב לחודש ש"ח 1,366 למשפחה הממוצעת ההכנסה היתה

"שלמה". מחזור בוגרי בקרב  1,628

בהתאמה, ש"ח ו1,640 1,816  הנשים של מזו גבוהה הגברים של הממוצעת החודשית הכנסתם
"שלמה". מחזור בוגרי בקרב בהתאמה ש"ח ו1,516 1,802 וכן שלמה", "טרום מחזור בוגרי בקרב

רמת  שונים משפחתיים במצבים בוגרים בין החודשית ההכנסה ברמת הבדלים גם קיימים
האחרים של הכנסתם מרמת יותר גבוהה ההורים הבוגרים או הנשואים הבוגרים של הכנסתם

.(17 לוח (ראה

יותר. מצומצמים נשואים ושאינם נשואים בוגרים בין ההבדלים שלמה" "טרום מחזור בוגרי בקרב 35
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המחזורים בשני משפחתי מצב לפי הבוגרים, של ממוצעת חודשית הכנסה רמת :17 לוח
חדשים) (בשקלים

"שלמה"** בוגרי שלמה"* "טרום בוגרי
1.628 1.366 0הכ

משפחתי מצב
2,495 2,095 נשואים
1,501 1,225 נשואים לא

לילדים הורות
1,907 1,759 לילדים הורים
1^595 1,340 ילדים ללא

(34 בהערה הסבר (ראה .1995 לאוקטובר תוקננו הנתונים *

.1995 לאוקטובר נכונים הנתונים **

הכלכלי מהמצב רצון שביעות 10.3
אין הנמוכה, ההכנסה ורמת בלתימקצועיות בעבודות ההשתלבות של הגבוהים השיעורים רקע על
כגון, היומיום, לצורכי מספיקות אינן הכנסותיהם כי ציינו מהבוגרים שלישים שני כי מפתיע זה
בלבד, הצרכים מן לחלק מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו נוספים £249 דירה. ושכר בגדים אוכל,

הצרכים". לכל או "לרוב מספיקות הכנסותיהם כי ציינו בלבד ו>$10

חלק בכסף. מחסור בשל לקנות יכולים ושאינם להם זקוקים שהם דברים מספר על דיווחו הבוגרים
חשמלי, תנור כביסה, מכונת כגון, לבית חשמלי ציוד לרכוש מעוניינים היו (£409) מהעולים ניכר
ביגוד לקנות רוצים  ואחרים נהיגה, ללמוד מעוניינים היו (£309) כשליש רדיו. או טלויזיה מקרר,
,(£169) אוכל ברכישת צורך על דיווחו יותר מעטים .(£249.) למגורים דירה ולשכור (£259) בית ,(£269)

36.(l^) קפה לבית או לסרט  לבילויים ביציאה או ,(£139.) לימוד ספרי בקניית

הכלכלי ממצבם (£429) מרוצים" כלכך "לא או (£399) כלל" מרוצים "אינם הבוגרים של הגדול רובם
קיימים לא מאוד". "מרוצה בלבד אחד ואחוז הכלכלי ממצבם "מרוצים" אחוז עשר שמונה כיום.

זה. בתחום השונים המחזורים בוגרי ובין המינים בין הבדלים

יותר. טוב יהיה הכלכלי מצבם כי והעריכו הכלכלי לעתידם ביחס אופטימיים (£719) העולים מרבית

בעתיד. מצבם את להעריך יכולים אינם כי ציינו ו£79 ישתנה, לא הכלכלי מצבם כי העריכו £229

השונים. המחזורים ובוגרי המינים בין משמעותיים הבדלים אין זה בתחום גם

אחת. מתשובה יותר להשיב היה ניתן 36
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חברתית קל'סה .11

המשפחה בני עם הגומלין יחסי כולל החברתי, לתחום מתייחס הבוגרים השתלבות של נוסף היבט
ותיקים. ישראלים ועם מאתיופיה עולים חברים עם והקשר

המשפחה לבני סיוע 11.1
£ל64 בצבא, שאינם מהגברים 579?.  לאחיהם או להוריהם מסייעים מהבוגרים שלישים שני
משק בפעולות להוריהם מסייעים (6156) הבוגרים רוב מהנשים. ו$73 בצבא המשרתים מהגברים
במשרדים לסידורים בליווי עוזרים  (5270) וכמחציתם וכד, קניות בישול, ניקיון, כגון הבית,
21*0 כספי, סיוע להוריהם מגישים (4296) מהם ניכר חלק חולים. לקופת או שונים ממשלתיים

הבית. שיעורי בהכנת להם ומסייעים אחיהם לומדים שבהם הספר בתי עם קשר יוצרים מהם

מאתיופיה עולים חברים עם מפגשים 11.2
פעם או בשבוע פעם משותף לבילוי מאתיופיה עולים חברים עם (*45)נפגשים מהבוגרים כמחצית
 $13< בחודש, לפעם בשבועיים פעם בין אלו מפגשים מקיימים נוספים אחוז חמישה בשבועיים.

.(18 (לוח בחודש מפעם פחות  (37^ משליש ולמעלה בחודש, פעם

הנשים. לעומת הגברים בקרב יותר רווחים מאתיופיה עולים חברים עם גבוהה בתדירות מפגשים
מהנשים. $39. לעומת בשבועיים פעם או בשבוע פעם עולים חברים עם נפגשים מהגברים כמחצית
בחודש" מפעם "פחות של נמוכה בתדירות מפגשים מקיימים הגברים מבין יותר נמוך שיעור כמוכן,

.(18 (לוח בהתאמה 45*0 כ^30  הנשים לעומת

ותיקים ישראלים עם קשר 11.3
ותיקים ישראלים עם מפגשים

בתחום משמעותיים הבדלים אין כלל. ותיקים ישראלים חברים אין הבוגרים מבין רבעים לכשלושה
.(18 (לוח השונים המחזורים בוגרי בין זה

עם המפגשים מן פחות רווחים משותף לבילוי ותיקים ישראלים עם גבוהה בתדירות מפגשים כצפוי,
למפגש ותיקים ישראלים עם נפגשים מהבוגרים בלבד אחוז עשר שנים מאתיופיה. עולים חברים
עם נפגשים נוספים אחוז שלושה בשבועיים". פעם או בשבוע "פעם משותף לבילוי או חברתי

.(18 (לוח זה לצורך בחודש" לפעם בשבועיים פעם "בין ותיקים ישראלים
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מאתיופיה עולים חברים לבין הפרויקט בוגרי בין משותף לבילוי המפגשים תדירות :18 לוח
(באחוזים) צבאי ושירות מין לפי ותיקים, וישראלים

שמשרתים גברים שאינם גברים
נשים בצבא בצבא סה"כ המפגשים תדירות

מאתיופיה עולים חברים עם מפגשים
39 50 52 45 שבועיים או בשבוע פעם
4 9 4 5 בחודש לפעם בשבועיים פעם בין
12 11 15 13 בחודש פעם
45 30 29 37 בחודש מפעם פחות

ותיקים ישראלים עם מפגשים
9 32 10 12 שבועיים או בשבוע פעם
2 5 3 3 בחודש לפעם בשבועיים פעם בין
3 7 3 3 בחודש פעם
8 4 7 8 בחודש מפעם פחות

78 52 77 74 כלל ישראלים חברים לי אין

המדווחים בשיעור משרתים שאינם לאלו בצבא המשרתים הגברים ובין המינים בין הבדלים ישנם
מהגברים לכמחצית ותיקים. ישראלים עם המפגשים ובתדירות כלל" ישראלים חברים להם "אין כי
ו^78 בצבא משרתים שאינם 77£9מהגברים לעומת ותיקים ישראלים חברים אין בצבא המשרתים
עם גבוהה בתדירות מפגשים מקיימים בצבא המשרתים מבין יותר גבוה שיעור כמוכן, מהנשים.
329?<  והנשים בצבא משרתים שאינם הגברים בקרב המקביל לשיעור בהשוואה ותיקים ישראלים
העולים בין יותר קרוב לקשר תורם בצבא השירות כי ייתכן .(18 (לוח בהתאמה ו£99 £109 לעומת

הוותיקים. הישראלים לבין

הבוגרים אל הוותיקים הישראלים ירוס
"בצורה אליהם מתייחסים הוותיקים הישראלים רוב כלל בדרך כי ציינו (249?<) מהבוגרים כרבע
"בצורה אליהם מתייחסים הישראלים רוב כי ציינו נוספים אחוזים ושמונה שישים מאד". טובה
או ,($7,) טובה" לא "בצורה אליהם מתייחסים הישראלים רוב כי ציינו בלבד מעטים טובה".
ציינו בצבא המשרתים הגברים מבין יותר גבוה שיעור כי לציין ראוי .(1^) בכלל" טובה לא "בצורה
מהגברים £69< לעומת ,(£189<) כלל" טובה "לא או טובה" כלכך לא "בצורה אליהם מתייחסים כי
ישראלים עם האינטנסיבית וההתחככות המשותפת השהות כי ייתכן מהנשים. ו>£89 בצבא שאינם

לכך. גורמת בצבא ותיקים

בארץ מהקליסה כללית רצון שביעות 11.4
כרבע בארץ. מקליטתם כללי באופן רצון שבעי הבוגרים מרבית בארץ, שהייה שנות כארבע לאחר
£169 מקליטתם, "מרוצים" נוספים אחוזים ושישים בארץ, מקליטתם מאד" "מרוצים מהעולים
המינים בין משמעותיים הבדלים אין כלל". מרוצים "אינם 570  מרוצים" כלכך "לא מהבוגרים

זה. בתחום
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קצרה שהות לאחר (וזאת כישראלים או כאתיופים עצמם את רואים הם האם נשאלו הבוגרים
אתיופים כיותר או ,(2096) לגמרי כאתיופים עצמם רואים מהעולים ניכר חלק בארץ). יחסית
רואים ומעטים שווה, במידה ואתיופים כישראלים עצמם רואים (£489) כמחציתם .(1596) מישראלים
בין משמעותיים הבדלים אין .{\\7o) לגמרי כישראלים או ,(796) מאתיופים ישראלים כיותר עצמם

זה. בתחום גם המינים

כיום לבוגרים שיש ביותר הקשה הבעיה 11.5
נוספות בעיות .(3596) הדיור בעיית היא מהבוגרים ניכר חלק בפני העומדת ביותר הקשה הבעיה
הריחוק ,(1596) עבודה מציאת ,(2796) הכלכלית הבעיה  היו ביותר קשות כבעיות שהועלו
המשרתים הגברים כל כי לציין יש .(396) ובדידות (496) העברית השפה לימוד ,(696) מהמשפחה

ביותר. הקשה כבעייתם הכלכלית הבעיה את ציינו בצבא

העיקריים הממצאים סיכום .12

משה" "מבצע במסגרת שעלו מאתיופיה, לצעירים הצעירים" "פרויקט הופעל 19881985 השנים בין
זו אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים על לענות כדי דל. ותעסוקתי השכלתי מטען עם לארץ והגיעו
משרד העלייה, לקליטת המשרד  במימונו וסייעו הפרויקט את ציבוריים גורמים מספר יזמו
העולים יכולת את לשפר נועד הפרויקט נוספים. וגופים היהודית הסוכנות ישראל, ג'וינט העבודה,
שנתיים, נמשכו הלימודים מקצועית. בעבודה לעבוד סיכוייהם את ולהגדיל בעבודה להשתלב
העולים ידיעת ושיפור כלליים לימודים מקצועית, הכשרה לימודי וכללו פנימייתית במסגרת התנהלו
סיום לאחר שנים כשמונה הפרויקט, בוגרי אחר מעקב ערך ברוקדייל ג'וינטמכון בעברית.
על פרטים ובו הפרויקט הצלחת על המצביע דוח פורסם הנתונים איסוף בעקבות לימודיהם.
.(1993 ונועם, (ליפשיץ והחברתי הכלכלי מצבם על וכן בעבודה הפרויקט בוגרי של השתלבותם

"מבצע בעקבות ובעיקר מאתיופיה, צעירים של גדולה קבוצה של עלייתה בעקבות ,1990 בשנת
לפני כשנה שהגיעו מאתיופיה צעירים לעולים הצעירים" "פרויקט מסגרת את לקיים הוחלט שלמה",
ומינהל העלייה לקליטת המשרד ולאחריו. עצמו במבצע שלמה, למבצע בסמוך שלמה, מבצע
הצעירים" "לפרויקט דומה פרויקט פיתחו ישראל וג'וינט העבודה משרד עם בשיתוף הסטודנטים,
החינוך במסגרות להיקלט הקושי על להתגבר לעולים לסייע נועד הפרויקט השמונים. משנות

והחברתית. התעסוקתית קליטתם את לשפר ובעיקר בארץ, הקיימות ולמבוגרים למתבגרים

"טרום  מחזורים בשלושה עולים כ1,200 למדו ובמסגרתו ,1990 במארס החלה הפרויקט הפעלת
הגיעו אשר ,2816 בני רווקים צעירים נקלטו בפרויקט בלימודים שלמה". ו"פוסט "שלמה", שלמה",

דל. ותעסוקתי השכלתי רקע עם לארץ
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מאתיופיה לעולים להקנות היתה הנוכחי הפרויקט מטרת השמונים, משנות לפרויקט בדומה
בעבודות ובעיקר בארץ, בעבודה להשתלב להם יאפשרו אשר מקצועית, והכשרה בסיסית השכלה
מתהליך כחלק לצבא להתגייס העולים את עודדו גם המכשירות המסגרות כל מקצועיות.

בישראל. השתלבותם

העולים למדו הראשונה בשנה פנימייתית. במסגרת שנים כשלוש נמשכו בפרויקט הלימודים
הקניית  עיקריים ממרכיבים ארבעה הלימודים תכנית כללה מכן שלאחר בשנתיים באולפן.
ולימודים. העברית, בשפה השליטה שיפור הנלמד, במקצוע מעשית התנסות מקצועית, הכשרה

הכללית. השכלתם להרחבת כלליים

לג'וינטמכון ישראל וג'וינט העלייה לקליטת המשרד פנו הפרויקט, לחשיבות מודעות מתוך
השתלבותם מידת על ללמוד כדי הפרויקט, בוגרי אחר מעקב מחקר לבצע וביקשו ברוקדייל,
נאסף המעקב במסגרת הפרויקט. תכנית על משוב מהם לקבל וכדי נוספים, ובתחומים בתעסוקה

לימודיהם. סיום לאחר ושנה לימודיהם, סיום עם  מועדים בשני הפרויקט בוגרי על מידע

התמיכה על והמידע ב' בנספח המידע למעט בפרויקט, מהמשתתפים התקבל בדוח המידע כל
הסטודנטים. ומינהל הקליטה משרד מטעם הפרויקט על מהממונה שהתקבל הכלכלית,

השונים הקורסים בוגרי בקרב הפרויקס להצלחת השונים המדדים סיכום 12.1
הגיעו מרביתם אשר מאתיופיה, הצעירים העולים של יכולתם את לשפר נועד הצעירים" "פרויקט
בעבודות לעבוד סיכוייהם את ולהגדיל בעבודה, להשתלב דל, ותעסוקתי השכלתי רקע עם לארץ
בארץ בהשתלבותם להם לסייע כדי בעברית וידע כללית השכלה לעולים הקנו בדבבד מקצועיות.

והחברתי. התעסוקתי בתחום ובעיקר שונים, בתחומים

יעדיהם את לממש בוגריהם של ההצלחה מידת לפי בעיקר נאמדת השונים הקורסים של הצלחתם
להתייחסות הראויים נוספים מדדים קיימים כמוכן שהוכשרו. במקצוע ועבודה בעבודה השתלבות 

לתהליך מתייחסים חלקם יותר. מועט משקל להם לייחס יש אך הקורס, של ה"הצלחה" בהערכת
המיון לתהליך הקשור (מדד שרכשו המקצוע את ללמוד שרצו הבוגרים אחוז כגון  עצמו ההכשרה
הלימודים, של שונים מממדים הבוגרים של הרצון שביעות ולמידת לקורס) המועמדים שעברו
יותר. מתקדמים בלימודים שהמשיכו הבוגרים אחוז  השונים הלימודיםבקורסים לתוצאות וחלקם

שנרכש במקצוע ועבודה בתעסוקה, השתלבות 12.2
בעבודה קליטה  המרכזיים יעדיהם שני של השגתם מידת ידי על בעיקר נבחנת הקורסים הצלחת
אליו להתייחס שניתן נוסף קריטריון כלשהי. מקצועית בעבודה או שנלמד ותעסוקהבמקצוע כלשהי
בין אלו יעדים של השגתם במידת ניכרים הבדלים קיימים העבודה. בכוח ההשתתפות מידת הוא

הנשים. לבין הגברים
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זאת לצד אך כהישג, זאת לראות ויש העבודה לכוח שייכים הבוגרים מקרב גבוהים שיעורים ככלל,
גבוהים. אבטלה שיעורי גם קיימים

מבין הנשים". לעומת בעבודה השתלבו הקורסים) (בכל מהגברים יותר גבוה שיעור כצפוי,
לריצוף ,(£1009) לטבחות  הקורסים בוגרי בקרב במיוחד גבוהים תעסוקה שיעורי קיימים הגברים,
התעסוקה שיעורי מאידך, .(£649) ולמסגרות (£759) מבנים לתחזוקת ,(£869) לשרברבות ,(£909)

.(34^ ולחשמלאות (£259) לסייעים הקורסים בוגרי בקרב במיוחד נמוכים

לסייעות הקורסים  בודדים קורסים בוגרות בקרב גבוהים תעסוקה שיעורי קיימים  הנשים אצל
נמצאו במיוחד נמוכים תעסוקה שיעורי .(£589) בילדים ולמטפלות (£809) למלונאות ,(£809) שיניים

.(£279.) חשבונות ולהנהלת (£299) לספרות הקורסים בוגרות בקרב

בוגרי למעט בלתימקצועיות בעבודות מועסקים לגברים הקורסים בוגרי מרבית כי לציין יש
£459,) יותר נמוך בלתימקצועיות בעבודות העובדים שיעור בהם ולסייעים רכב לחשמלאות הקורסים
למעט מקצועיות, בלתי בעבודות עובדות לנשים הקורסים מבוגרות כמחצית בהתאמה). ו£339

ולתכשיטנות. למלונאות שיניים, לסייעות הקורסים בוגרות

גבוה שיעור כי נמצא בפרויקט בלימודיהם שרכשו במקצוע הבוגרים משולבים בה המידה בבחינת
לסייעות הקורסים בוגרות כל כך, הגברים. לעומת שרכשו במקצוע מועסקות הנשים מבין יותר
,(£409) לתכשיטנות הקורסים מבוגרות ניכר חלק וכן, במקצוען, מועסקות ולמלונאות שיניים

.(3196) ולתפירה

מבוגרי ובודדים ,(£279) מסגרות (£ל33), מבנים לתחזוקת הקורסים מבוגרי מעטים  הגברים מבין
שיעורי היו בהם לגברים בקורסים במקצועם. עובדים (170) רכב ומכונאות (1196) לחשמל הקורסים
מועסקים הבוגרים של הגדול הרוב  מבנים ותחזוקת שרברבות, ריצוף, טבחות,  גבוהים תעסוקה
גבוהים תעסוקה שיעורי נמצאו שבהם לנשים המיועדים בקורסים מאידך, מקצועיות. בלתי בעבודות
א'). בנספח ו10 5 לוחות (ראה הם גם גבוהים במקצוע העבודה שיעורי ומלונאות, שיניים סייעות 

לבין גבוהים וכישורים יכולת בהם שנדרשו הקורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי הבדלים אין
בעלי בוגרים בין הבדלים נמצאו לא יותר. נמוכים כישורים או יכולת בהם שנדרשו הקורסים בוגרי

א'). בנספח 8,6,3,1 לוחות (ראה השכלה של שונות רמות

מאתיופיה העולים כלל בקרב קיימת גברים בקרב גבוהים תעסוקה שיעורי של זו מגמה כי לציין חשוב 37
מקצועית. להכשרה קורסים לבוגרי ייחודית ואינה
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במקצוע בעבודה גבוהים השתלבות שיעורי בהם שהיו הקורסים מבוגרי גבוה שיעור כי לציין יש
הוגש עבודה מקום במציאת סיוע הלימודים.18 סיום עם עבודה במציאת סיוע קבלת על דיווחו
אולי בהתאמה), £69 לעומת £249) לגברים יותר פחותה ובמידה לנשים הקורסים מבוגרות לכרבע

לצבא. הגברים את לגייס המאמצים בשל

שנרכש במקצוע הצבאי השירות בסהלן עבחה
הצבאי. שירותם בעת בקורס שרכשו במקצוע השתלבותם על גם נשאלו בצבא שרתו אשר הגברים
הקורסים בוגרי בעיקר  במקצועם לשרת רצו כשליש שרכשו. במקצוע לשרת רצו לא (£659) מרביתם
,(£409) למסגרות ,(4470) לסייעים ,(£509) לטבחות ,(537c) רכב לחשמלאות או לחשמלאות
הכלל מן יוצאים במקצועם. שרתו אכן הבוגרים מבין מעטים .(£189) ולנגרות (£329) רכב למכונאות
לחשמלאות או לחשמל והקורס (£339  בצבא במקצוע תעסוקה (שיעור רכב למכונאי הקורס היו

במקצועם. שירתו לא הבוגרים יתר .(£339)

נוספים בלימודים השתלבות 12.3
בוגרי הצלחת את לאמוד ניתן שבעזרתם נוספים מדדים הם בצבא או נוספים בלימודים השתלבות
הבדלים אין בפרויקט. הלימודים סיום לאחר נוספים בלימודים השתלבו מהבוגרים £179 הקורסים.
בוגרי בין בלימודים ההשתלבות בשיעורי הבדלים קיימים אך זה, בתחום המינים בין משמעותיים
מבוגרי וכרבע חשבונות, ולהנהלת לספרות הקורסים בוגרות ממחצית למעלה השונים. הקורסים
הקורסים מבוגרי כמחצית כמוכן, נוספים. בלימודים השתלבו מבנים לתחזוקת הקורס

א'). בנספח 8 ,6 ,3 ,1 לוחות (ראה בצבא משרתים או לומדים רכב ולמכונאות לחשמלאות

של לתעודה או בגרות לתעודת לימודיהם את השלימו המשך בלימודי שהשתלבו הבוגרים מרבית
מחשבים, נגרות, תכשיטנות, פקידות, כגון מקצועות, של מגוון למדו אחרים .(£749) לימוד שנות 12

לאחיות. או חשבונות להנהלת מכינה ולימודי אלקטרוניקה מסגרות, לשיננות, המשך לימודי

המשך בלימודי הבוגרים השתלבות את גם הקורסים, של ה"הצלחה" בהגדרת נכלול שאם מכאן,
להנהלת לספרות, הקורסים את גם ה"מוצלחים" לקורסים להוסיף ניתן אזי לצבא, גיוסם או
את יותר מאוחר במועד לבחון יש כי (אם רכב ולמכונאות לחשמלאות מבנים, לתחזוקת חשבונות,

התעסוקה). בתחום הבוגרים השתלבות מידת

המקצוע את ללמוד הבוגרים רצון 12.4
הן נשאלו הבוגרים עצמו. ההכשרה לתהליך מתייחסים הקורסים להצלחת נוספים מדדים כאמור,
לקראת המועמדים שעברו המיון לתהליך קשור זה (מדד שרכשו המקצוע את ללמוד רצונם על
לעבוד כדי ידע מספיק רכשו האם  הלימודים של שונים מממדים רצונם שביעות על והן הקורס),
המעשית. ההכשרה לימודי בתגבור או העברית לימודי בתגבור צורך יש האם שרכשו, במקצוע

הקורסים כל את המייחד כגורם נמצא הלימודים בסיום קורסים לבוגרי בעבודה בהשתלבות וליווי סיוע 38
מחקר במסגרת גם שנלמד), במקצוע עבודה בשיעורי והן בעבודה ההשתלבות בשיעורי (הן ה"מוצלחים"

.1996 וולפסון, ליפשיץ ראה: מקצועית. להכשרה קורסים בוגרי אחר נוסף מעקב
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' הקורסים בוגרי בין הבדלים קיימים כי הסתבר הלימודים, בתחילת שהתקיימו הראיונות בעת
לחשמלאות הקורסים בוגרי מרבית הגברים, מבין שרכשו. המקצוע את ללמוד לרצון בנוגע השונים
מבוגרי מעטים מאידך, שרכשו. המקצוע את ללמוד מעוניינים היו ד) 170) ולשרברבות 0170)
היו מבנים לתחזוקת הקורס מבוגרי אחד לא ואף (£209) ולטבחות (£209) לריצוף הקורסים

מקצועם. את ללמוד מעוניינים

למטפלות ,(£679) לתכשיטנות ,(£939) חשבונות להנהלת הקורסים בוגרות מרבית הנשים, מבין
מבין מעטות זאת, לעומת שרכשו. המקצוע את ללמוד רצו כי ציינו (£579) ולספרות (£599) בילדים
את ללמוד רצו אכן (3l?£) בקשישים ולמטפלות (30X) 46),למלונאות £9) לתפירה הקורסים בוגרות

א'). בנספח 8, 6, 3, 1 לוחות (ראה מקצוען

בקורסי המשתתפים את לשבץ ההכשרה למארגני מתאפשר תמיד לא כי לציין יש זה בהקשר
הרקע מסוים, לקורס המועמדים מספר כגון אילוצים, בשל לבקשותיהם בהתאם ההכשרה

וכד'. העברית בשפה שליטתו ורמת מועמד של ההשכלתי

הלימודים של שונים מממדים הבוגרים של רצון שביעות 12.5
בלבד כמחצית הלימודים, מתכנית הבוגרים מרבית שהביעו הרצון שביעות לצד כי עולה מהראיונות
בלימודים צורך העלו מהם ניכר וחלק שלמדו, במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכשו כי העריכו

מעשי. ובניסיון עברית בלימודי במקצוע נוספים

שונים לממדים ביחס השונים הקורסים בוגרי ובין לנשים גברים בין הרצון בשביעות הבדלים קיימים
בפרויקט. הלימודים של

בקורס שלמדו: במקצוע לעבוד כדי ידע מספיק רכשו כי העריכו לנשים הקורסים בוגרות מרבית
לתפירה ,(£709) למלונאות ,(£759) לתכשיטנות ,(£789) בקשישים למטפלות ,(9096) שיניים לסייעות
יותר, נמוכים המקבילים השיעורים הגברים בקרב זאת, לעומת .(£579) בילדים ולמטפלות (£709)

במקצוע. לעבוד כדי מספיק למדו כי העריכו בוגריו שמרבית קורס כל נמצא ולא

הקורסים בוגרי עלידי בעיקר אך הבוגרים, מרבית עלידי הועלה העברית לימודי בתגבור הצורך
למטפלות ,(707") לריצוף ,(7096) לתפירה ,(7096) למלונאות ,(7396) חשבונות להנהלת ,(7570) לנגרות

.(6696) רכב ולמכונאות (6770) לתכשיטנות ,(6770) לסייעים ,(6870) בילדים

בוגרי בקרב ובעיקר הקורסים, מבוגרי ניכר חלק עלידי הועלה המעשית ההכשרה בתגבור הצורך
,1 לוחות (ראה (3770) ולנגרות (£409) לטבחות ,(507") לריצוף ,(7370) חשבונות להנהלת הקורסים

א'). בנספח 8 ,6 ,3
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ומסקנות דיון .13

הצעירים העולים של בעבודה להשתלב היכולת את לשפר נועד הצעירים" "פרויקט כאמור,
הגיעו אף (כ£309) וחלקם דל ותעסוקתי השכלתי רקע עם לארץ הגיעו מרביתם אשר מאתיופיה,
לעולים הקנו בדבבד מקצועיות. בעבודות לעבוד סיכוייהם את להגדיל וכן כלל. השכלה ללא
בתעסוקה ובעיקר שונים, בתחומים בארץ להשתלב להם לסייע כדי בעברית וידע בסיסית השכלה

ובחברה.

הגברים ממחצית למעלה המקצועית), ההכשרה סיום לאחר (כשנה הראיונות בעת כי להדגיש יש
וראויים סופיים אינם לגברים הקורסים בוגרי על הממצאים כך ובשל בצבא שירתו עדיין (£569<)

הקורסים בין הרבה השונות לאור כמוכן, הגברים. כל של הצבאי השירות בתום נוספת לבדיקה
כללי באופן הפרויקט להערכת התייחסנו המשתתפים במאפייני והן הנלמדים בתכנים הן השונים

בנפרד. קורס לכל וכן

מהם £729  הפרויקט בבוגרי והאינטנסיבית הממושכת ההשקעה בעקבות כי עולה מהממצאים
נוספים ו£219 לומדים £109 עובדים, £519  שרואיינו הגברים מבין כלשהי. במסגרת משולבים
יותר. מתקדמים בלימודים השתלבו ו£149 עובדות שרואיינו הנשים מן מחצית בצבא. משרתים

בהמשך הצורך ועולה בהם להשתלב מתקשים שהעולים תחומים עדיין קיימים אלו ממצאים לצד
יותר מתקדמת השתלמות ובהמשך העברית, בשפה השליטה חיזוק כגון בתחומים בבוגרים, הטיפול

שרכשו. במקצוע

בעתיד: דומה אופי בעלי קורסים בתכנון מרכזיים ממצאים מספר בחשבון להביא ראוי כמוכן

במקצוע, העבודה מבחינת והן בעבודה ההשתלבות מבחינת הן ביותר, "המוצלחים" הקורסים ■

בהגדרת כוללים אם ולמלונאות.39 לשינניות הקורסים  לנשים המיועדים קורסים היו
את לנשים הקורסים מבין להוסיף ניתן לצבא, גיוס או בלימודים השתלבות ה"הצלחה"
מבנים, לתחזוקת הקורסים את לגברים הקורסים ומבין חשבונות, ולהנהלת לספרות הקורסים

רכב.40 ולמכונאי לחשמלאות

נוסף. מעקב מחקר במסגרת גם צויינה לשינניות קורסים בוגרות בקרב בתעסוקה בהשתלבות הצלחה 39
.1992 ורוזן, גינדין ראה:

נשים, בקרב התעסוקה שיעורי מאשר יותר גבוהים גברים בקרב התעסוקה שיעורי כצפוי, כי לציין ראוי 40
כמוכן, הלאנשואים. הגברים בקרב מאשר יותר גבוהים נשואים גברים בקרב התעסוקה שיעורי וכן
אמהות שהן נשים בקרב מאשר יותר גבוהים לילדים אמהות שאינן נשים בקרב התעסוקה שיעורי
לבוגרי ייחודיות ואינן מאתיופיה העולים כלל בקרב קיימות אלו מגמות כי לומר חשוב אך לילדים.

קורסים.
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שיעורי היו הקורס בסיום בעבודה בהשתלבות סיוע בהם שהוגש בקורסים כי לציין ראוי ■

שלמדו. במקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם מבין יותר גבוה ושיעור יותר, גבוהים התעסוקה
מאתיופיה. לעולים מקצועית להכשרה תכנית בכל כחיוני זה מרכיב לראות חשוב

חלק כי לציין יש זה רקע על בלתימקצועיות. בעבודות משולבים עדיין (£519) הבוגרים כמחצית ■

במקצוע לעבוד כדי מספיק למדו לא כי דיווחו לגברים, הקורסים בוגרי ובעיקר מהבוגרים, ניכר
שלמרות כך על מרמזים הממצאים מתקדם. בקורס או נוספת מקצועית בהכשרה צורך ועל
לחלק מספיקה אינה הפרויקט במסגרת הניתנת ההכשרה שהוקצו,41 המרובות ההכשרה שעות
קשיים על מדווחים הבוגרים בנוסף, מקצועיות. בעבודות להשתלבות מהאוכלוסייה משמעותי
הדעת את לתת יש זאת, לאור שלהם. היד משלחי בסוג הנראה כפי הקשורים ניכרים כלכליים
להשתלבות הסיכויים את ולהעלות המקצועית ההכשרה בלימודי שונים מרכיבים תגבור על

מקצועיות. בעבודות

בעבודה, השתלבות של נמוכים שיעורים בהם שהיו הקורסים כל את לבדוק חשוב בנוסף, ■

ניתן כך קורס. בכל אלו נמוכים לשיעורים הגורמים על ולעמוד מקצועית, ובעבודה בלימודים
המקצוע בקורס, הלימודים תכנית כגון גורמים, תרמו מידה באיזו מעמיקה בצורה לבדוק
לשיעורים אחרים שונים וממרכיבים בקורס המשתתפים מאפייני הגאוגרפי, האזור שנלמד,

המשך. בלימודי או שנלמד במקצוע בעבודה בעבודה, ההשתלבות של הנמוכים

וסיוע הדרכה כי ייתכן בלימודים. להמשיך רצונם את הביעו לומדים שאינם הבוגרים מרבית ■

זה. רצון לממש לעולים יסייעו פרטני

ולצמצם כיום, העבודה בשוק יותר נדרשים למקצועות הקורסים מגוון הרחבת את לשקול ראוי ■

לכוחאדם הדרישות בשל אם מלכתחילה, נמוכים "הצלחתם" סיכויי אשר הקורסים מספר את
אחרות. אוכלוסייה קבוצות עם העבודה מקומות על הקשה התחרות בשל ואם בשוק

הטיפול בהמשך הצורך את ולציין לחזור יש בעתיד, קורסים בתכנון המתבקשים אלו לשינויים מעבר
העבודה. בשוק המקצועית השתלבותם את לקדם מנת על בבוגרים

את ציינו הפרויקט, של ההכשרה לתהליך בהתייחסות המכשירים, במוסדות הפרויקטים מרכזי
העברית, בשפה השליטה חיזוק  הלימודי בתחום הן תחומים, במגוון לבוגריו הרבה תרומתו
והמציאות החברה עם היכרותם העמקת  החברתי בתחום והן מקצוע, ורכישת כללית השכלה

היומיום. בחיי שונות כעיות עם להתמודדות כלים ובהקניית הישראליות

כמוכן, לקורס. המוקצבות לשעות מעבר שעות 30^1 נוספו העבודה משרד של המקצועיים בקורסים 41
במיוחד. מתקשים לתלמידים נוספים שיעורים התקיימו מהקורסים בחלק
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בעתיד: דומות תכניות לקידום המלצות מספר המרכזים העלו זו הערכה לצד
על תקל השונים הממשלה ממשרדי המשתתפים על מוקדם מידע קבלת  הארגוני בתחום ■

המשתתפים לקראת ההתארגנות בשיפור ותסייע העולים, קבלת לקראת המוסדות היערכות
אוכלוסייה עם לעבודה המורים צוות של מוקדמת להכשרה חשיבות קיימת כמוכן, בתכנית.

זו. ייחודית

ההכשרה למקצועות והכנה עברית לימודי בפרויקט, המכינה לימודי  הלימודי בתחום ■

צוות בין תיאום כמוכן, המקצועית. ההכשרה בלימודי המשתתפים להצלחת תרמו המקצועית
ולהשגת הפרויקט להצלחת הוא אף יתרום הפרויקט של ההוראה צוות לבין במכינה המורים

יעדיו.

את המקנה המורים צוות בין שוטף ולתיאום פעולה לשיתוף להביא חשוב הלימודים, במהלך
של משותפים מפגשים בנוסף, מקצועית. בהכשרה העוסק הצוות לבין הכלליים הלימודים

עבודתם. ולשיפור הדדית להפריה יביאו מקצוע אנשי בליווי שונים ממוסדות צוותים

לאפשר כדי יותר, ארוכה תקופה על הלימודים את לפרוס הצורך את העלו מהרכזים חלק
הצורך את במיוחד הדגישו חלקם הלימודים. בתכנית שונים מרכיבים של והרחבה העמקה
מבחני את לעבור מהלומדים לחלק יאפשרו לדבריהם אשר המתמטיקה, לימודי בהרחבת

הבגרות.

להתמודדות כלים הקניית  בעבודה ההשתלבות בתחום הלימודים את להרחיב הציעו אחרים
עם היכרות תוך בארץ, עצמאיים חיים קיום ועל עבודה, ובהרגלי עבודה במציאת בעיות עם

בארץ. המודרנית המערבית החברה של שונים היבטים

מתאימים עבודה מקומות באיתור מאמצים להשקיע הצורך את הדגישו מהמוסדות בחלק ■

עצמאי. באופן עבודה במציאת שלהם הקשיים בשל לבוגרים
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בוגרי של והישגים נבחרים אפיונים א: נספח
קורסים לפי הצעירים" ייפרויקס

מפורס'ם לוחות
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I

שנלמד** המקצוע לפי הפרויקט. בוגרי גברים*, של והישגים נבחרים אפיונים א1: לוח
: הקורס

סייעים רכב מכונאות מבנים תחזוקת רכב חשמל/חשמלאות
(N=12) (N=73) (N=4) (N=26) והישגים אפיונים

באתיופיה השכלה ■

(2) 17 (20) 27 (2) 50 (2) 7 כלל השכלה ללא
(3) 4   לימוד שנות 21

(9) 75 (44) 61 (2) 50 (15) 58 לימוד שנות 83
(1) 8 (6) 8  (9) 35 לימוד שנות 129

כיום עיקרי עיסוק ■

(3) 25 (30) 41 (3) 75 (9) 34 עובדים
(2) 17 (8) 11 (1) 25 (6) 23 לומדים
(1) 8 (26)36  (8)31 בצבא משרתים
(5) 42 (7) 10  (1) 4 עבודה מחפשים

משרתים לא לומדים, לא עובדים, לא
/ (1)8 (2) 2  (2) 8 עבודה מחפשים ולא בצבא

מלימודים רצון שביעות ■

(6) 50 (22) 30 0 (20) 77 המקצוע את ללמוד רצון
י הלימודים) (בתחילת

(4)33 (25)34 (2) 50 (11)42 מספיקים עברית לימודי
(9) 75 (55) 75 (4) 100 (21) 81 המקצועי התיאורטי החומר הבנת

(12) 100 (51) 70 (4) 100 (19) 73 מספיקה מעשית עבודה

: (6)50 (30)41 (1) 25 (12)46 במקצוע לעבוד כדי מספיק למד
(10) 83 (46) 63 (2) 50 (13) 50 הלימודים" סיום שלאחר "לחיים הכנה
(12) 100 (62) 85 (3) 75 (22) 84 הצבאי השירות לקראת הכנה

(2)17 (1) 1 0 (1) 4 הלימודים בסיום עבודה במציאת 0'וע ■

(7) 58 (33) 45 (3) 75 (20) 77 כיום במקצוע לעבוד רצון ■

גבוהה. יכולת או השכלה בעלי לגברים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הנם המודגשים המספרים **
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המועסקים** הבוגרים הגברים* של מהעבודה רצון ושביעות היד משלחי א2: לוח
הקורס

סייעים רכב מכונאות מבנים תחזוקת רכב חשמל/חשמלאות
(N=3) (N=28) (N=3) (N=9) בעבודה השתלבות של שונים ממדים

tdu t משלח ■

 ■■"., אקדמי יד משלח
(1) 4   וטכניים חופשיים מקצועות

...  מנהלים
(1)4   . ■ פקידות עובדי

(1)4  (2) 22 ושירותים מכירות עובדי 0וכנים,
 (1) 3   בחקלאות מקצועיים עובדים

(2) 67 (8) 28 (1) 33 (3) 33 ואחרים בבנייה בתעשייה, מקצועיים עובדים
(1) 33 (16) 57 (2) 67 (4) 45 מקצוע"ם בלתי עובדים

מהעבודה רצון שביעות ■

(2) 67 (15) 53 (2) 67 (5) 56 "מרוצה" או מאוד" "מרוצה
(2) 67 (16) 57 (2) 67 (4) 44 בעבודה עניין
(1)33 (13)48 (1) 33 (5) 50 טובה משכורת
(2)50 (12)43 (2) 67 (4) 44 בעבודה להתקדם 0יכו"ם

(1) 3 (2) 67 " (2) 22 בקורס שנרכש הידע ניצול
3)100 (27) 97 (3) 100 (9) 100 הממונים של טוב יחס
(2) 67 (5) 17 (1) 33 (1) 13 לפיטורין סיכויים

גבוהה. יכולת או השכלה בעלי לגברים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *

מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הנם המודגשים המספרים **
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שנלמד** המקצוע לפי הפרויקט, בוגרי גברים*, של והישגים נבחרים אפיונים א3: לוח
הקורס

מסגרות נגרות ריצוף שרברבות טבחות
(N=38) (N=16) (N=10) (N=7) (N=5) והישגים אפיונים

באתיופיה השכלה ■

(22) 58 (6) 38 (5) 50 (4) 57 (2) 40 כלל השכלה ללא
(2) 5 (1) 6 (3) 30   לימוד שנות 21

(12) 32 (8) 50 (2) 20 (2) 29 (3) 60 לימוד שנות 83
(2) 5 (1) 6  (1) 14  לימוד שנות 129

כיום עיקרי עיסוק ■

(24) 64 (7) 44 (9) 90 (6) 86 (5) 100 עובדים
(3) 8     לומדים
(5) 13 (3) 19    בצבא משרתים
(3) 8 (5) 31 (1) 10 (1) 14  עבודה מחפשים

מחפשים ולא בצבא משרתים לא לומדים, לא עובדים, לא
(3) 7 (1) 6    עבודה

סליסודים רצון שביעות ■

(17) 44 (7) 44 (2) 20 (5) 71 (1) 20 המקצוע את ללמוד רצון
הלימודים) (בתחילת

(21) 56 (4) 25 (3) 30 (3) 43 (2) 40 מספיקים עברית לימודי
(29) 77 (12) 75 (8) 80 (4) 57 (4) 80 . המקצועי התיאורס1 החומר הבנת

(31)82 (10)63 (5)50 (5)71 (3)60 מספיקה מעשית עבודה

(18)49 (7)44 (4)40 (1)14 (2)40 במקצועי לעבוד כדי מספיק למד
(19)51 (7)44 (6)60 (5)71 (4)80 הלימודים" סיום שלאחר "לחיים הכנה

(30) 79 (15) 93 (9) 90 (7) 100 (3) 60 הצבאי השירות לקראת הכנה

(1) 3 0 (1) 10 0 (4)80 הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע ■

(22) 59 (10) 64 (7) 70 (5) 71 (4) 80 כיום במקצוע לעבוד רצון ■

; כלל. השכלה ללא או נמוכה השכלה בעלי לגברים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
, מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים העם המודגשים המספרים **
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המועסקים** הבוגרים* הגברים של מהעבודה רצון ושביעות היד משלחי א4: לוח
הקורס

מסגרות נגרות ריצוף שרברבות טבחות
(n=23) (n=7) (n=9) (n=6) (N=5) בעבודה השתלבות של שונים ממדים

נוכחי יד משלח ■

 אקדמי יד משלח
י      וטכניים חופשיים מקצועות
...  מנהלים

(1) 4  (1) 11   פקידות עובדי
 ושירותים מכירות עובדי סוכנים,

...   בחקלאות מקצועיים עובדים
(9)39 (3)43 (2)22 (1)17 (1)20 ואחרים בבנייה בתעשייה, מקצועיים עובדים
(13)57 (4)57 (6)67 (5)83 (4)80 מקצועיים בלתי עובדים

מהעבודה רצון שביעות ■

(12) 52 (3) 43 (4) 44 (1) 20 (3) 60 "מרוצה" או מאוד" "מרוצה
(16)68 (2)29 (4)44 (2)33 (3)60 בעבודה עניין
(10) 42 (4) 50 (2) 25 (3) 50 (2) 40 סובה משכורת
(13) 56 (4) 57 (4) 44 (3) 50 (4) 80 בעבודה להתקדם סיכויים
(7)32 (1)14 (3)33   בקורס שנרכש הידע ניצול

(19) 84 (6) 86 (9) 100 (5) 83 (4) 80 הממונים של טוב יחס
(5) 21 (1) 13  י לפיטורין סיכויים יש

כלל. השכלה ללא או נמוכה השכלה בעלי לגברים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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גברים  שנלמד** המקצוע לפי הצעירים" "פרויקט בוגרי הגברים של יד* משלחי פירוט א5: לוח
הקורס

מכוגאות תחזוקת חשמל/חשמלאות
מסגרות נגרות ריצוף שרברבות 0בחות סייעים רכב מבנים רכב
(N=23) (N=7) (N=9) (N=6) (N=5) (N=3) (N=28) (N=3) (N=9) היד" משלח

n11'p9 1qiv ■

)1) 4    (1) 4   owono
)1)11   דואר פקידי

ושירותים מכירות עובדי סוכנים, ■

 (1) 4  (1)11 ואוכל הארחה בשירותי עובדים
  ...   (1)11 בי0רוון עובדי

 (1)4   בחקלאות מקצועיים עובדים ■

בתעשייה. מקצועיים עובדים ■

ואחרים בבינוי
(6) 27    (1) 20  (2) 7 (1) 33  מ0גרים רתכים, פחחים,

... (2) 7   מכונאים
 (1)14 (2)22   (1) 33   (1)11 ואלקסרונאים חשמלאים
    (1)4   מדויקים מכשירים מרכיבי

וצורפים

(2)9 (1)14       (2)22 בניין ועובדי בנאים
     (1)33    וס"דים צבעים

משקאות מזון, בהכנת עובדים
 (1)17   (1)4   ו0בק

(1)14 ...._.  קרסון נייר, "צור פועלי
ומוצריהם

גומי פל00יק, בייצור פועלים
(1)4      (1)4   ומוצריהם

  (1) 4   במכונה אריזה עובדי

מקצועיים בלתי עובדים ■

 (1)14     (1)4 (1)33  ומכבסות מ0בח ניקיון, עובדי
(2)9  (1)11    (1)4 (1)34  אחרים ניקיון ועובדי חדרנים

סדרנים שליחים, שומרים,
(1)4   (2) 33 (2)40 (1)4   ואחרים
(2)9 (1)14 (1)11    (4) 14  (1)11 ו0"רים סבלים

ומיון אריזה בקסיף, עובדים
(1)4 (2)30 (1)11 (2)33   (4)14  (1)11 סחורות וסידור

ופועלי קרקע בהכשרת עובדים
/ (3) 13 . (1)11 .....  כבישים

(4) 17  (2)23 (1) 17 (2) 40 (1) 34 (6) 18 : (2)23 אחרים מקצוע"ם בלתי

[.■ הלמ"ס. של הדוספרתי הסיווג לפי *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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שנלמד** המקצוע לפי הפרויקט*, בוגרות נשים, של והישגים נבחרים אפיונים א6: לוח
הקורס

תכשיטנות בילדים מטפלות שיניים סייעות חשבונות הנהלת
(n=12) (N=97) (n=10) (N=15) והישגים אפיונים

(4)33 (20)21  (1) 7 כלל השכלה ללא
 (4) 4   לימוד שנות 21

(5) 42 (48) 49  (4) 27 לימוד שנות 83
(3) 25 (25) 26 (10) 100 (10) 66 לימוד שנות 129

(9)75 (21)22 (7) 70  הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע .
כיום עיקרי עיסוק ■

(5) 42 (56) 58 (8) 80 (4) 27 עובדות
(8) 8 (2) 20 (8) 53 לומדות

...  בצבא משרתות
(4) 33 (14) 14  (1)7 עבודה מחפשות

משרתות לא לומדות, לא עובדות, לא
(3) 25 (19) 20 י . " (2) 13 עבודה מחפשות ולא בצבא

מלימודים רצון שביעות ■

(8) 67 (57) 59 (5) 50 (14) 93 המקצוע את ללמוד רצון
הלימודים) (בתחילת

(4)33 (31)32 (4) 40 (4)27 מספיקים עברית לימודי
(11)92 (86)89 (10)100 (12)80 המקצועי התיאור0י החומר הבנת
(11)92 (79)81 (9) 90 (4)27 מספיקה מעשית עבודה
(9)75 (55)57 (9) 90 (1) 7 במקצוע לעבוד כדי מספיק למדה

(12)100 (79)81 (9) 90 (11)73 הלימודים" סיום שלאחר "לחיים הכנה
.  הצבאי השירות לקראת הכנה

(9)75 (21)22 (7) 70 0 הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע ■

(10) 82 (77) 79 (7) 71 (11) 73 כיום במקצוע לעבוד רצון ■

גבוהה. יכולת או השכלה בעלות לנשים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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המועסקות** הבוגרות* הנשים של מהעבודה רצון ושביעות היד משלחי א7: לוח
הקורס

תכשיטנות בילדים מטפלות שיניים סייעות חשבונות הנהלת
(N=5) (N=56) (n=8) (N=4) בעבודה השתלבות של שונים ממדים

נובח1 יד משלרו ■

אקדמי יד משלח
(8) 100  ונוכניים חופשיים מקצועות

  מנהלות
  פקידות

(10) 18   ושירותים מכירות עובדות סוכנות,
(1)2   בחקלאות מקצועיות עובדות

בבנייה בתעשייה, מקצועיות עובדות
(3) 60 (16) 29  (2) 50 ואחרים
(2) 40 (29) 51  (2) 50 מקצועיים בלתי עובדות

מהעבודה רצון שביעות ■

(5) 100 (34) 61 (6) 75 (1) 25 "מרוצה" או מאוד" "מרוצה
(3) 60 (31) 56 (6) 75  בעבודה עניין
(3) 50 (20) 36 (3) 38  טובה משכורת

(41) 73 (6) 75 (1) 25 בעבודה להתקדם סיכויים
(2) 40 (20) 37 (7) 88  בקורס שנרכש הידע ניצול

י (4) 80 (49) 88 (8) 100 (3) 75 הממונים של טוב יחס
(1) 20 (16) 28 (2) 20 _ לפיטורין סיכויים יש

גבוהה. יכולת או השכלה בעלות לנשים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *

מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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שנלמד** המקצוע לפי הפרויקט*, בוגרות נשים של והישגים נבחרים אפיונים א8: לוח
הקורס

מטפלות
ספרות תפירה בקשישים מלונאות
(n=7) (n=37) (n=49) (n=10) והישגים אפיונים

rvormi /72x177 ■

)2) 29 (25) 68 (5) 10 (2) 20 כלל השכלה ללא
(1) 14 (2) 5 (1) 2 (1) 10 לימוד שנות 21
(4) 57 (9) 24 (20) 41 (5) 50 לימוד שנות 83

(1) 3 (23)47 (2)20 לימוד שנות 129

(4)11 (7)14 (9)90 הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע ■

כיום עיקרי עיסוק ■

(2) 29 (17) 46 (21) 43 (8) 80 עובדות
(4)57 (1) 3 (10)20  לומדות

.  בצבא משרתות
(12)32 (13)27 (1)10 עבודה מחפשות

(1) 14 (7) 19 (5) 10 (1) 10 עבודה מחפשות ולא בצבא משרתות לא לומדות, לא עובדות, לא

מלימודים רצון שביעות ■

(4)57 (17)46 (15)31 (3)30 המקצוע את ללמוד רצון
' הלימודים) (בתחילת
(5) 71 (11) 30 (27) 55 (3) 30 מספיקים עברית לימודי
(6) 86 (30) 81 (47) 96 (9) 90 המקצועי התיאורטי החומר הבנת

(7) 100 (26) 70 (43) 88 (10) 100 מספיקה מעשית עבודה
(3) 43 (26) 70 (38) 78 (7) 70 במקצוע לעבוד כדי מספיק למדה
(7) 100 (27) 73 (40) 82 (9) 90 הלימודים" סיום שלאחר "לחיים הכנה

■ .   הצבאי השירות לקראת הכנה

0 (4)11 (7)14 (9)90 הלימודים בסיום עבודה במציאת סיוע ■

(3) 43 (14) 38 (24) 49 (6) 57 כיום במקצוע לעבוד רצון ■

כלל. השכלה ללא או נמוכה השכלה בעלות לנשים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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המועסקות** הבוגרות* הנשים של מהעבודה רצון ושביעות היד משלחי א9: לוח
הקורס

ספרות תפירה בקשישים מטפלות מלונאות
(N=2)(N=17) (n21) (n8) בעבודה השתלבות של שונים ממדים

נוכח1 t משלח ■

   . אקדמי יד משלח
  וטכניים חופשיים מקצועות
   מנהלות

(1) 5  פקידות
(1) 50  (2) 10 (8) 100 ושירותים מכירות עובדות סוכנות,

 (2) 12   בחקלאות מקצועיות עובדות
(6) 38 (4) 20  ואחרים בבנייה בתעשייה, מקצועיות עובדות

(1) 50 (9) 50 (14) 85  מקצועיות בלתי עובדות

מהעבודה רצון שביעות ■

(1) 50 (8) 47 (9) 43 (5) 83 "מרוצה" או מאוד" "מרוצה
(1)50 (9)53 (11)50 (5)83 בעבודה ענ"ן

(7) 44 (10) 47 (2) 25 סובה משכורת
(1) 50 (6) 35 (5) 24 (3) 38 בעבודה להתקדם סיכויים

(6) 35 (2) 10 (7) 88 בקורס שנרכש הידע ניצול
(2) 100 (14) 81 (19) 90 (8) 100 הממונים של טוב יחס

(1) 8 (1) 8  לפיטורין סיכויים יש

כלל. השכלה ללא או נמוכה השכלה בעלות לנשים בעיקר נועדו המפורטים הקורסים *
מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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שנלמד** המקצוע לפי הצעירים", "פרויקט בוגרות נשים, של יד* משלחי פירוט א10: לוח
הקורס

מטפלות סנופלות 0"עות הנהלת " .

ספרות תפירה בקשישים מלונאות תכשיטנות בילדים שינ"ם חשבונות
(N=2) (N=17) (N=19) (N=8) (N=5) (N=56) (N=8) (N=4) יי'7' משלח

(1)5 ...   הרוח) (במדעי אקדמיים מקצועות ■

וסכנ"ם חופש"ם מקצועות ■

ואחרים אחיות רפואית, מעבדה עובדי
      100  פרהרפוא"ם במקצועות

(8)

פקידות עובדי ■

 (1) 5 . .    בנקים ופקידי קופאים

ושירותים מכירות עובדי סוכנים, ■

(1)50   (8)100  (2) 4   ואוכל הארחה בשירותי עובדים
    (8) 14   . מטפלים

 (2) 13    (1) 2   . בחקלאות מקצועיים עובדים ■

בבינוי בתעשייה, מקצוע"ם עובדים ■
■ ואחרים

...   (3) 5   ואלקטרונאים חשמלאים
 (2)40 (1) 2   וצורפים מדויקים מכשירים מרכיבי

  (3) 16 .     וטבק משקאות מזון, בהכנת עובדים
 (1)20    וסריגה אריגה טוויה, עובדי

 (6) 31 (1) 5   (9)16  (2) 50 ותופרים חייטים
 (1) 2   דפוס עובדי

 (1) 6 . .     כימיים מוצרים בייצור פועלים
 (1) 2   וזכוכית קרמיקה מעבדי
(1)2   במכונה אריזה עובדי

מקצוע"ם בלתי עובדים ■

(1)50 (2)12 (3)16  (1)20 (13)23  (2)50 ומכבסות מטבח ניקיון, עובדי
 (3)19 (4)21  (1)20 (12)21   סחורות וסידור מיון אריזה בקטיף, עובדים
 (1) 6 (2)11   (1) 2   כבישים ופועלי קרקע בהכשרת עובדים
 (2) 13 (4) 21   (3) 5  אחרים מקצוע"ם בלתי

הלמ"ס. של ספרתי הדו הסיווג לפי *

מוחלטים. מספרים הם בסוגריים והמספרים באחוזים הינם המודגשים המספרים **
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מאתיופיה העולים את שהכשירו המוסדות ב: נספח
הפרויקס במסגרת
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ובחמישה בלבד לגברים קורסים התקיימו מוסדות בשבעה מוסדות: ב12 הופעל הפרויקט כאמור,
הפרויקטים ממרכזי שהתקבל המידע מוצג זה בנספח בלבד. לנשים קורסים התקיימו מוסדות
בכל הייחודית ההתארגנות את לאפיין ניסיון תוך בפרויקט, הלימודים בסיום המכשירים, במוסדות

עצמי. למילוי טפסים באמצעות נעשה הדיווח בנפרד. ומוסד מוסד

אי מו0ד .1
עולים גברים למדו זה במוסד "הדסה". ונשות הנוער עליית של משותפת בבעלות מוסד זהו
בוגרים ושניים שישים ו"שלמה". שלמה" "טרום  המחזורים בשני הפרויקט במסגרת מאתיופיה

השני. במחזור למדו נוספים בוגרים ו40 הראשון, במחזור לימודיהם את סיימו
גיוס נישואין, עקב הלימודים במהלך נשרו אך לימודיהם את החלו נוספים תלמידים עשר ארבעה

לעבודה. ויציאה לצבא

הלימודים תכנית
 היו שנלמדו העיוניים המקצועות כאחד. ומקצועיים עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
ש"ש), 3) אנגלית ש"ש), 1) גאוגרפיה ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 2) תנ"ך שבועיות), שעות 8) עברית
רכב, מכונאות  היו המקצועיים הלימודים ש"ש). 1) ופיסיקה ש"ש) 3) מתמטיקה ש"ש), 1) אזרחות
במוסד נערכו והמקצועיים העיוניים הלימודים ונגרות. מבנים מסגרות רכב, חשמלאות חשמלאות,

ו

עצמו.

החשיבה, לטיפוח "מפנה" בתכנית  נוספות העשרה בתכניות גם השתתפו בפרויקט הלומדים
שכללה משלים לחינוך ובתכנית מיני, לחינוך בתכנית הארץ, ברחבי בטיולים חוגים, במגוון
בתכניות השתתפו הפרויקט תלמידי ועוד. ציונות יהודית, זהות אקטואליה, בנושא פעילויות

הוותיקים. הישראלים המוסד תלמידי שאר עם יחד ההעשרה

המטפל הצוות
ומדריך סוציאלית עובדת בית, אם שכלל הטיפולי הצוות לשניים: נחלק בקבוצה המטפל הצוות
הפרויקט, מרכז עמד הפרויקט בראש מורים. ושמונה לימודים מרכז שכלל הלימודי והצוות מקצועי;
קודם ניסיון היה המוסד מצוות לחלק ובמתמטיקה. ומינהל בחינוך אקדמי תואר בעל שהיה

השמונים. בשנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה צעירים עולים בהכשרת

וכלכלה המגורים תנאי
מאתיופיה לעולים שיועדו ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפים
והם התלמידים של היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר. ארבעה התגוררו התלמידים בלבד.

בחינם. כביסה שירותי קיבלו

משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידים יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 99 הופרשו שמתוכו לחודש, ש"ח 210 של סכום קיבלו הם למחייתם,
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והמלצות הפרויקט תרומת
והקנה התרבותי בתחום התלמידים את העשיר הפרויקט כי הפרויקט מרכז העריך כללי, באופן
דומות תכניות לקידום המלצות מספר העלה הוא הניסיון מלקחי רב. ומקצועי עיוני ידע להם

בעתיד:

לקבל היה העיקרי הקושי הפרויקט. של טוב לביצוע הביא המוקדם התכנון  הארגון בתחום ■

להמשיך אפשרויות ועל זכאויות (על השונים הממשלה ממשרדי לבוגרים רלוונטי מידע
אחרות). במסגרות להשתלב או בלימודים

 הלימודים בתחום ■

המקצוע בתחום עברית הוראת כלומר טכנית", "עברית המקצוע נכלל הלימודים בתכנית 

טובות היו התוצאות המקצועיים. והמורים לעברית המורה בין פעולה שיתוף תוך הנלמד,
ביותר.

את מעשירה היתה הכלליים העיוניים הלימודים במסגרת לימוד שעות של תוספת 

בכך. צורך יש ועדיין התלמידים
וראוי מצטיינים, העולים התלמידים שבו תחום גופני, לחינוך לימוד שעות הוקצבו לא 

בעתיד. זאת לשקול
לבוגרים עבודה מקומות לאתר מאמצים מספיק השקעו לא  המקצועית ההכשרה בתחום ■

ובמציאת בחיפוש קשייה בשל זו, לאוכלוסייה במיוחד קריטי זה נושא לימודיהם. סיום לאחר
עצמאי. באופן עבודה

בי מוסד .2
את סיימו שלמה" "טרום במחזור המחזורים: בשני למדו במוסד נעמ"ת. לארגון שייך ב' מוסד
לא אך ללמוד, החלו נוספים עולים חמישה עולים. 43 סיימו "שלמה" ובמחזור עולים, 47 לימודיהם

במשפחה. בעיות היתה לנשירתם העיקרית הסיבה לימודיהם. את סיימו

הלימודים תכנית
5) עברית כללו העיוניים הלימודים מקצועית. והכשרה עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
ש"ש), 2) אזרחות ש"ש), 2) תנ"ך ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 4) חשבון ש"ש), 2) לשון שבועיות), שעות
רכב, מכונאות  כללו מקצועית להכשרה הלימוד מסלולי ש"ש). 2) ואנגלית ש"ש) 2) גאוגרפיה

ונגרות. מסגרות חשמלאות, (סיעוד), מאומנים סייעים

סיוע החשיבה, לטיפוח "מפנה" תכנית  תחומים במספר נוספת העשרה קיבלו בפרויקט הלומדים
הפרויקט במסגרת הן חברתית ופעילות שונים, בנושאים סמינרים בארץ, סיורים בית, שיעורי בהכנת
החברתית. הפעילות למעט בלבד, לעולים מיועדים היו ההעשרה לימודי הכפר. כלל במסגרת והן
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המטפל הצוות
מדריכים סוציאלית, עובדת ,(2) בית אמהות שכלל הטיפולי, הצוות לשניים: נחלק המטפל הצוות
מרכז שכלל ההוראה וצוות ;(2) בעדה בטיפול שסייעו העדה בני נוספים ועובדים (2) חברתיים
תואר בעל שהיה הפרויקט מרכז  הפרויקט את ניהל מגמה. מרכזי ושני מורים שמונה לימודים,
עולים בהכשרת קודם ניסיון היה המוסד מצוות לחלק ובניהול. בהוראה רב ותק ובעל בחינוך שני

השמונים. משנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה,

והכלכלה המגורים תנאי
לעולים שיועדו ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני עצמו, במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפים
של היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר. תלמידים 53 התגוררו בחדרים בלבד. מאתיופיה

בחינם. כביסה שירותי קיבלו והם עצמם, התלמידים

בפועל, משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לחופשה לצאת הורשו התלמידים לשבועיים אחת
מכרים או קרובים לבקר יום כל כמעט שיצאו תלמידים והיו זה בתחום יתרה גמישות היתה
ש"ח 275 בסך כספית תמיכה התלמידים קיבלו למחייתם, הלימודים. מקום של הקרובה בסביבה

חולים. לקופת ש"ח 99 הופרשו שממנה הסטודנטים, ממינהל לחודש

והמלצות: הפרויקט תרומת
הלומדים של ובהעשרתם הלימודי בתחום הן תרם הפרויקט כי הפרויקט מרכז העריך כללי, באופן
דומות תכניות קידום לגבי מניסיונו ההמלצות מקצועית. הכשרה בהקניית והן כללית בהשכלה

הן: בעתיד

העיוניים הלימודים את המלמד לצוות הפנימייה, צוות בין טוב קשר היה  הארגוני בתחום ■

של השוטפת לעבודה תרמו אשר משותפות, עבודה ישיבות והתקיימו למקצוע, המכשיר ולצוות
הצוות.

ידי על הן המתקשים, לתלמידים עזר שיעורי של רב תגבור ניתן  הכלליים הלימודים בתחום ■

קשיים עם ביותר טוב להתמודד להם אפשר הדבר החברתיים. המדריכים ידי על והן המורים
בלימודים.

לעבוד שיוכלו כדי מספיק ידע ללומדים הקנתה המסגרת  המקצועית ההכשרה בתחום ■

זה. בתחום הלימודיים הקשיים למרות במקצועם,

כי ציין הוא אך טוב, היה הפרויקט את שליוו השונים המשרדים עם הקשר כי חש הפרויקט מרכז
בעלי כאזרחים בישראל העצמאיים בחיים להשתלבות הלומדים הכנת הלימודים במסגרת חסרה

בכלל. ותחרותית מודרנית מערבית חברה עם והיכרות וזכויות, חובות
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גי מו0ד .3
במחזור השני. במחזור רק הפרויקט במסגרת העולים למדו במוסד משע"ן. לארגון שייך ג' מוסד
הלימודים. במהלך נשרו (65) לומדים של יחסית רב מספר עולים. 82 לימודיהם את סיימו זה
כלכליות. בעיות או נישואין חברתית, או לימודית התאמה אי  היו לנשירתם העיקריות הסיבות

הלימודים תכנית
נלמדו העיוניים הלימודים במסגרת מקצועית. והכשרה עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
אזרחות ש"ש), 2) תנ"ך ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 9) חשבון שבועיות), שעות 15) עברית  המקצועות
ריצוף,  וכללו מגוונים היו מקצועית להכשרה הלימוד מסלולי ש"ש). 2) גאוגרפיה ש"ש) 2)

מבנים. ותחזוקת חשמלאות מכונאות, טבחות, שרברבות,

דת,  שונים בנושאים ההדרכה מצוות בשבוע פעמיים נוספת העשרה קיבלו בפרויקט הלומדים
הארץ להכרת טיולים כגון שונות, פעילויות התקיימו כמוכן, ישראל. ארץ והכרת חברה בריאות,
לעולים מיועדות היו הללו הפעילויות בישראל. והחברה דמוקרטיה בנושאי בסמינרים והשתתפות

בלבד.

המטפל הצוות
עובדת בית, אם כלל הטיפולי הצוות כאחד. והלימודי הטיפולי בתחום עובדים כלל המטפל הצוות
מרכז מזכירה. סייעה ובנוסף מורים, חמישה כלל ההוראה צוות .(3) חברתיים ומדריכים סוציאלית
מצוות לחלק הצוות. את ניהל קודם) ניהולי ניסיון וללא בחינוך אקדמי תואר (ללא הפרויקט
משנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה, עולים בהכשרת קודם ניסיון היה הפרויקט

השמונים.

וכלכלה הסגורים תנאי
תלמידים עם ביחד ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפים
על היתה החדרים ניקיון על האחריות תלמידים. ארבעה התגוררו חדר בכל ותיקים. ישראלים

בחינם. כביסה שירותי קיבלו והם התלמידים,

קיבלו למחייתם, משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לחופשה התלמידים יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 44 הופרשו שמהם לחודש, ש"ח 220 התלמידים

והמלצות הפרויקט תרומת
בשפה בשליטה בעיקר הלומדים, בקרב רבה התקדמות הפרויקט מרכז להערכת חלה כללי, באופן
כלים להם הוקנו כמוכן, עבודה. במציאת להם שיסייע מקצוע רכשו והם הארץ, ובידיעת העברית
דומות לתכניות המלצות הלימודים. סיום לאחר הישראלית, בחברה היומיום בחיי להתמודדות

בעתיד:
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הארגוני בתחום ■

בהם מוסדות במסגרת התכנית את ולקיים במשותף, ולבנות לבנים תכנית להפעיל כדאי 

חריגה. שאינה אוכלוסייה לומדת

בתחום שוטפות בבעיות לטפל שתוכל כדי הבית, אם של המשרה היקף הרחבת לשקול יש 

הביןאישי.

על הפרויקט למפעילי משוב יתן אשר הפרויקט, הפעלת בזמן חיצוני מפקח גוף ליצור כדאי 

העולים. עם העבודה במהלך עוד לשיפור, הראויים ודברים בעיות

במסגרת העולים את המכשירים שונים ממוסדות צוותים של שוטפים מפגשים לקיים חשוב 

מקצוע. אנשי של בליווי משותפת, ולעבודה הדדית להפריה הפרויקט,

אלו גופים של יותר רחבה למעורבות מקום יש אך תקין, היה המלווים הגופים עם הקשר 

הפרויקט. צוות עם הקשר ולהעמקת

בתחום בעיקר לתלמידים ההעשרה תכנית בהרחבת צורך יש  הכלליים הלימודים בתחום ■

והיסטוריה. הארץ ידיעת

ויסודית. טובה בצורה הוכשרו העולים  המקצועית ההכשרה בתחום ■

ד1 מוסד .4
מאתיופיה עולים למדו במוסד ונעמ"ת. הנוער עליית של משותפת בבעלות מוסד הוא ד' מוסד
את סיימו בוגרים ואחד שלושים ו"שלמה". שלמה" "טרום  המחזורים בשני הפרויקט במסגרת

השני. במחזור למדו נוספים בוגרים ו50 הראשון, במחזור לימודיהם
שצויינו העיקריות הסיבות הלימודים. במהלך נשרו אך לימודיהם את החלו נוספים תלמידים עשרה

במשפחה. ובעיות פנימייה לחיי הסתגלות קשיי בלימודים, קשיים נישואין,  היו לנשירתם

הלימודים תכנית
 היו שנלמדו העיוניים המקצועות כאחד. ומקצועיים עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 2) תנ"ך ש"ש), 3) שרטוט ש"ש), 4) אנגלית שבועיות), שעות 9) עברית
היו לעבודה הוכשרו שבהם המקצועות ש"ש). 3) ומתמטיקה ש"ש) 2) אזרחות ש"ש), 2) גאוגרפיה

במוסד. נערכו המקצועיים הלימודים והן העיוניים הלימודים הן ומסגרות. רכב מכונאות 

חברתיות, פעילויות החשיבה, לטיפוח "מפנה" תכנית  נוספות העשרה תכניות גם ניתנו ללומדים
מיועדות היו ההעשרה תכניות הארץ. ברחבי טיולים ונערכו אמנותיים ומופעים דיסקו ערבי כגון

במוסד. הלומדים לכלל
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המטפל הצוות
וצוות חברתי, ומדריך סוציאלית, עובדת בית, אם טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
הכשרה בעל שהיה הפרויקט, מרכז עמד הפרויקט בראש מורים. עשר ושישה לימודים מרכז לימודי:
קודם ניסיון היה הפרויקט מצוות לחלק טכנאי.  המקצועית ובהכשרתו מינהלי וניסיון להוראה

השמונים. בשנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה, צעירים עולים בהכשרת

וכלכלה המגורים תנא1
מאתיופיה לעולים שיועדו ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפים
והם התלמידים על היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר. ארבעה התגוררו התלמידים בלבד.

בחינם. כביסה שירותי קיבלו

משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידים יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 99 הופרשו ומתוכו לחודש, ש"ח 277 של סכום קיבלו הם למחייתם,

והמלצות הפרויקט תרומת
המקצועיות העבודה בו אשר כנות, כמו נוער בכפר הפרויקט הפעלת הפרויקט, מרכז לדברי
עם היכרותם להעמקת תרמה בסביבה, אחרים ובמוסכים בקיבוצים  הסביבה ביישובי מתבצעת
ותיקים. ישראלים צעירים עם היומיום בחיי לשילובם והביאה הישראלית, והמציאות החברה /

הן: בעתיד דומות לתכניות המלצותיו

היה והרווחה העבודה ומשרד הסטודנטים מינהל של הארגוני השילוב  הארגוני בתחום ■

בסוף כי חשו הפרויקט צוות חברי כאחד. מקצועי וידע כללית השכלה להקניית ותרם מוצלח
הגופים עם המשותפת העבודה נאים. להישגים והגיעו רב יידע רכשו התלמידים הפרויקט

מיוחדות. בעיות וללא נעימה היתה הפרויקט של המלווים

וכך שלמדו למקצועות הותאמה התלמידים של הידע רמת  המקצועיים הלימודים בתחום ■

בהצלחה. עברו הלימודים

הי מו0ד .5
עולים 69 למדו זו בפנימייה ארגון. לאף משתייך שאינו ציבורי מלכ"ר בבעלות הוא ה' מוסד
הלימודים. במהלך נשרו אך לימודיהם את החלו נוספים תלמידים עשרים בלבד. השני במחזור
יותר מתאים מקצוע לרכוש כדי אחר למוסד העברה  היו לנשירתם שצויינו העיקריות הסיבות ,

בעבודה. והשתלבות לצבא גיוס לתלמיד,
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הלימודים תכנית
2) אזרחות ש"ש), 4) היסטוריה שבועיות), שעות 2) תנ"ך  עיוניים לימודים כללה הלימודים תכנית
רכב, מכונאות  מקצועית הכשרה ולימודי ש"ש) 4) הנקרא והבנת ש"ש) 5) מתמטיקה ש"ש),
והלימודים עצמו במוסד נערכו העיוניים הלימודים מבנים. ותחזוקת צמ"ה מפעילי מבנים, מסגרות

"אורט". הספר בבית נערכו המקצועיים

סיורים ערכו המקומי, במתנ"ס העשרה בפעילות העולים השתתפו הלימודים, לתכנית בנוסף
בלבד. לעולים נערכו אלו פעילויות הארץ. ברחבי וטיולים לימודיים

הסספל הצוות
חברתיים, מדריכים ושני סוציאלית, עובדת בית, אם טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
בעל שהיה הפרויקט, מרכז עמד הפרויקט בראש מורים. ושמונה לימודים מרכז שכלל לימודי וצוות
מאתיופיה. צעירים עולים בהכשרת קודם ניסיון היה לא לצוות הוראה. תעודת ובעל שני תואר

וכלכלה המטרים תנאי
התגוררו התלמידים בלבד. מאתיופיה לעולים שיועדו בקרוונים, התגוררו בפרויקט המשתתפים
בתשלום. כביסה שירותי קיבלו והם התלמידים על היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר. שניים

(במידה משפחתם קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידים יצאו לשבוע אחת
הופרשו ומתוכו מהסוכנות, לחודש ש"ח 275 של סכום קיבלו הם למחייתם, בכך). מעוניינים שהיו
ש"ח 100 בסך נוספת כספית תמיכה קיבלו כלכליים בקשיים שהיו תלמידים חולים. לקופת ש"ח 99

מהישיבה.

והמלצות הפרויקט תרומת
בתחום ופחות הלימודי בתחום בעיקר בה למשתתפים תרמה התכנית הפרויקט מרכז לדברי
הישראלית החברה עם היכרות וערכו כללי ידע רכשו המשתתפים  הלימודי בתחום החברתי.
היו ולעתים להשתלב הצליחו שלא תחושה היתה ללומדים  החברתי בתחום המרכזיות. ובעיותיה
לא העולים כי הצוות חש כמוכן, הוותיקים. הישראלים התלמידים לבין העולים בין חיכוכים אף
לא שהעולים לכך לדעתם, הביא, אשר דבר בהם, ההשקעה על בתמורה לחברה" "לתת נדרשו

הן: בעתיד דומות לתכניות המלצותיו בהם. שהושקעו והמאמצים ההשקעה גודל את העריכו

סרבלה אשר גורמים, של רב במספר מדי רבה תלות היתה הפרויקט למרכז  הארגוני בתחום ■

שונות. בבעיות הטיפול את לדעתו ועיכבה

חוסר של בעיות היו לעתים אך בעולים, המטפל לצוות לסייע הגופים כל של רצון היה ככלל,
את עליהם לשים שיש הדברים לגבי ברור מסר היה ולא השונים, המלווים הגופים בין תקשורת

מקצוע. רכישת או השכלה הקניית  ביותר הרב הדגש
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העברית הקניית את (שהדגישו באולפן הלימודים בין התיאום  הכלליים הלימודים בתחום ■

הספיק. לא הנקרא) בהבנת (שהתמקדו בהמשך העברית לימודי לבין בעלפה) שיחה דרך
זה בתחום היה כדאי יותר. טובים להישגים להגיע לתלמידים מסייע היה יותר טוב תיאום
טובה ידע לרמת הגיעו התלמידים המתמטיקה, במקצוע מקומיים. ולא ארציים מבחנים לערוך
הבגרות. מבחני את לעבור יכולים היו הם זה, בתחום מאמצים יתר מושקעים היו ואילו ביותר,

התלמידים להבנת מאוד תרמה אלו לימודים לקראת המכינה  המקצועיים הלימודים בתחום ■

זה. בתחום ולהצלחתם

וי מוסד .6
"שלמה" מחזור במסגרת מאתיופיה עולים למדו זה במוסד ציבורית. עמותה בבעלות הוא ו' מוסד
נשרו נוספים תלמידים חמישה הפרויקט. במסגרת לימודיהם את סיימו בוגרים ואחד שישים בלבד.
למקצוע או ללימודים התאמה אי  היו לנשירתם שצויינו העיקריות הסיבות הלימודים. במהלך

בהתנהגות. ובעיות

הלימודים תכנית
 היו שנלמדו העיוניים המקצועות כאחד. ומקצועיים עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
ש"ש), 2) אנגלית ש"ש), 2) גאוגרפיה ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 2) תנ"ך שבועיות), שעות 5) עברית
היו לעבודה הוכשרו שבהם המקצועות בשבוע. מחנך ושעת ש"ש) 2) מתמטיקה ש"ש), 2) אזרחות
ולימודי במוסד נערכו העיוניים הלימודים ונגרות. מבנים מסגרות רכב, חשמלאות רכב, מכונאות 

בתלארזה. מקצועית להכשרה במרכז נערכו המקצוע

וסיורים ספורט  שונים בנושאים חוגים  נוספות העשרה פעילויות נערכו בפרויקט ללומדים
בלבד. לעולים מיועדות היו ההעשרה תכניות לרוב, בארץ. וטיולים חברתיות פעילויות וכן בירושלים,

הסספל הצוות
הלימודי הצוות חברתיים. מדריכים ושני סוציאלית, עובדת בית, אם כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
הפרויקט, מרכז עמד הפרויקט בראש לאומי. שירות בנות ושלוש מורים תשעה לימודים, מרכז כלל
של בהכשרה קודם ניסיון היה מהצוות לחלק והארגוני. החינוכי בתחום רב ניסיון בעל שהיה

מאתיופיה. עולים רבנים קבוצת

וכלכלה הסגורים תנאי
התלמידים בלבד. מאתיופיה לעולים שיועדו שכורות, מגורים בדירות התגוררו בפרויקט המשתתפים
כביסה שירותי קיבלו והם המוסד, של עובד עלידי התבצע החדרים נקיון בחדר. 63 התגוררו

בחינם.
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למחייתם, משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידים יצאו אחתלשבוע
חולים. לקופת ש"ח 38 הופרשו ומתוכו לחודש, ש"ח 208 של סכום קיבלו הם

והמלצות הפרויקט תרומת
הכללית ההשכלה בתחום התלמידים את העשיר הפרויקט כי הצוות מרכז העריך כללי, באופן

לדעתו: מקצועי. ידע להם והקנה

טובה. בצורה אורגן הפרויקט  הארגוני בתחום ■

היה החינוך ומשרד הסטודנטים מינהל הקליטה, משרד מטעם המלווים הגופים עם הקשר
וטוב. יעיל ענייני,

הלימודי בתחום ■

מכיוון בעיקר הלומדים, על והקשתה עמוסה היתה שבועיות) שעות 45 (של הלימודים תכנית 
i את לפרוס היה כדאי כי וייתכן אחד, לימודים במקום מרוכזות היו לא אלו לימוד ששעות

יותר. ממושך זמן על הלימודים תכנית

והלימודים המכינה ומעשית. ברורה היתה החינוך משרד ידי על שהוצעה הלימודים תכנית 

לביצוע. יותר קשים היו העבודה משרד מטעם הפרויקט בתחילת

■ הנוכחית השעות במסגרת העיוניים. למקצועות המוקצות השעות מספר את להרחיב ראוי 

הביעו התלמידים שמתקשים. לתלמידים בעיקר שתוכנן, החומר כל את להקנות היה קשה
המתמטיקה. לימודי להרחבת רצון

ההכשרה במקצועות התנסו לא התלמידים המכינה, בשלב  המקצועית ההכשרה בתחום ■

שנלמד. המקצוע עם מוקדמת היכרות ללא מקצועית בהכשרה השתלבו הם ולכן המקצועית.

זי מו0ד .7
הפרויקט במסגרת עולים 40 למדו בישיבה פרטית. בבעלות היא ז' במוסד עקיבא בני ישיבת

1 הסיבות לימודיהם. את סיימו לא אך ללמוד, החלו נוספים עולים תשעה בלבד. "שלמה" במחזור
לימודית. התאמה ואי כלכליות בעיות או בריאות בעיות  היו לנשירתם העיקריות

הלימודים תכנית
עברית  כללו העיוניים הלימודים מקצועית. והכשרה עיוניים מקצועות נלמדו הלימודים בתכנית
וגאוגרפיה ש"ש) 2) אזרחות ש"ש), 2) היסטוריה ש"ש), 3) חשבון ש"ש), 4) תנ"ך שבועיות), שעות 8)

מסגרות רכב, חשמלאות רכב, מכונאות  כללו המקצועית להכשרה הלימוד מסלולי ש"ש). 2)

אחר. בביתספר הוקנו המקצועית ההכשרה ולימודי בישיבה התקיימו העיוניים הלימודים ונגרות.
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טיולים וכן ספורט, כגון שונים, בנושאים חוגים  נוספות העשרה פעילויות נערכו בפרויקט ללומדים
בלבד. לעולים מיועדים היו אשר שונות, חברתיות ופעילויות

המספל הצוות
עובדת בית, אם כלל הטיפולי הצוות כאחד. והלימודי הטיפולי בתחום עובדים כלל המטפל הצוות
הפרויקט בראש מורים. עשר ושלושה לימודי, מרכז כלל ההוראה צוות חברתי. ומדריך סוציאלית,
קודם ניסיון היה לא זה במוסד לצוות ההוראה. בתחום ניסיון בעל שהיה הפרויקט מרכז עמד

מאתיופיה. עולים בהכשרת

וכלכלה המגורים תנאי
ישראלים עם ביחד ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפים
והם התלמידים על היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר. תלמידים חמישה התגוררו הם ותיקים.

בחינם. כביסה שירותי קיבלו

משפחתם. קרובי את לבקר או לבתיהם לחופשה לצאת התלמידים הורשו לשבועיים אחת
לקופת ש"ח 40 הופרשו שממנה לחודש, ש"ח 210 בסך כספית תמיכה התלמידים קיבלו למחייתם,

חולים.

והמלצות הפרויקט תרומת
של בהעשרתם הלימודי, בתחום הן לעולים רבות תרם הפרויקט כי המרכז העריך כללי, באופן
והם הישראלית החברה את להכיר למדו העולים חברתית. מבחינה והן כללית, בהשכלה הלומדים
ועל הישראלית הפוליטיקה על הבנקאית, המערכת על ולמדו דירה, ובחיפוש עבודה בחיפוש התנסו

הן: העתיד לגבי ההתנסות מלקחי המלצותיו נוספים. תחומים מגוון
אשר למכינה, הוקדשו ללימודים הראשונים החודשים ששת  הכלליים הלימודים בתחום ■

זו. במסגרת העברית לימוד שעות את להרחיב רצוי אך ללומדים. רבות תרמה

למוטיבציה הביא החדיש והציוד טובה ברמה שהיו הלימודים  המקצועית ההכשרה בתחום ■

לכך אישור נאים. להישגים הגיעו והם המקצועית ההכשרה בלימודי להשקיע התלמידים של
הצבא. מטעם גם ניתן

עם הקשר וטוב. רציף היה העבודה וממשרד הקליטה ממשרד  המלווים הגופים עם הקשר ■

וקבוע. סדיר והיה ללימודים השנייה בשנה רק החל החינוך משרד
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יין

חי מו0ד .8
עולות למדו במוסד ציבורית. הנהלה עומדת ובראשו האזורית המועצה בבעלות מוסד הוא ח' מוסד
השני ובמחזור עולות, 62 למדו שלמה" "טרום במחזור ו"שלמה". שלמה" "טרום  המחזורים בשני
לנשירתן העיקריות הסיבות הלימודים. במהלך נשרו עולות וחמש שלושים נוספות. עולות 93 למדו

נפשיות. או רפואיות ובעיות לימודית התאמה אי נישואין,  היו

הלימודים תכנית
נלמדו העיוניים הלימודים במסגרת מקצועית. והכשרה עיוניים מקצועות נלמדו הלימודים בתכנית
היסטוריה ש"ש), 5) חשבון ש"ש), 9) אנגלית שבועיות), שעות 10) הנקרא והבנת עברית  המקצועות
ש"ש). 2) ויהדות ש"ש) 2) ביולוגיה ש"ש), 2) מחשבים ש"ש), 2) גאוגרפיה ש"ש), 4) תנ"ך ש"ש), 2)
הרך, לגיל מטפלות חשבונות, הנהלת  וכללו מגוונים היו מקצועית להכשרה הלימוד מסלולי
בגבעת נערכו והמקצועיים העיוניים הלימודים ותפירה. מאומנות) (סייעות בקשישים מטפלות

וושינגטון.

 שונים בתחומים חוגים באמצעות ההדרכה מצוות נוספת העשרה קיבלו בפרויקט הלומדות
וטיולים חברה שבתות עיוניים, סמינריונים נערכו כמוכן ועוד. בית כלכלת גופני, חינוך אמנות,

בלבד. העולות לתלמידות התקיימו התכניות הארץ. להכרת

המספל הצוות
עובדת בית, אם כלל הטיפולי הצוות כאחד. והלימודי הטיפולי בתחום עובדים כלל המטפל הצוות
הצוות בראש מורים. ו28 לימודים מרכז כלל ההוראה צוות .(5) חברתיים ומדריכים סוציאלית
מצוות לחלק והניהול. החינוך בתחום והכשרה אקדמי תואר בעלת פרויקט מרכזת  עמדה
משנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה, עולים בהכשרת קודם ניסיון היה הפרויקט

י השמונים.

וכלכלה המגורים תנאי
לעולות נועדו אשר ארעיים), במבנים (ולא אבן במבני במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפות
על היתה החדרים ניקיון על האחריות תלמידות. ארבע התגוררו חדר בכל בלבד. מאתיופיה

בתשלום. כביסה שירותי קיבלו והן עצמן, התלמידות

קיבלו הן למחייתן, משפחתן. קרובי את לבקר או לבתיהן לחופשה התלמידות יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 94 הופרשו שמהם לחודש, ש"ח 270

והמלצות הפרויקט תרומת
העברית, בשפה הלומדות בקרב רבה התקדמות חלה כי הפרויקט צוות מרכז העריך כללי, באופן
תרמה התכנית בו התחום בארץ. העבודה תחום עם ובהיכרות אחת כל של האישית בהתפתחות

הן: בעתיד דומות לתכניות הפרויקט מרכז המלצות החברתי. התחום היה פחות
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צוות של מוקדמת והכשרה הלימודים, תכנית של מוקדם לתכנון חשיבות  הארגוני בתחום ■

העולות. של הייחודית האוכלוסייה עם לעבודה המורים

התלמידים. הישגי את קבוע באופן להעריך כדי שוטפת מעקב מערכת לבנות ראוי ■

המקצועיים המורים צוות את יותר דקדקני באופן למיין ראוי  המקצועית ההכשרה בתחום ■

הסיורים את להרחיב כדאי הנלמדים. בתחומים התלמידים הישגי ארור מעקב ולערוך
המקצועיות. הבחינות לקראת יותר מובנה בצורה ולהערך פוטנציאליים עבודה במקומות

וקבוע. שוטף היה המלווים הגופים כל עם הקשר ■

0י מוסד .9
נשרו נוספות עולות עשר השני. במחזור הפרויקט במסגרת עולות ל56 הכשרה נערכה ט' במוסד
או התאמה וחוסר לידה, נישואין,  היו לנשירתם שצויינו העיקריות הסיבות הלימודים. במהלך

מהלימודים. רצון שביעות חוסר

הלימודים תכנית
 היו שנלמדו העיוניים המקצועות כאחד. ומקצועיים עיוניים מקצועות כללה הלימודים תכנית
ש"ש), 3) היסטוריה ש"ש), 3) תנ"ך ש"ש), 7) מתמטיקה ש"ש), 2) אנגלית שבועיות), שעות 8) עברית
ספרות, תפירה,  היו לעבודה העולות הוכשרו להן המקצועות ש"ש). 2) ואזרחות ש"ש) 2) גאוגרפיה

מאומנות). (סייעות בקשישים ומטפלות

הרצאות טיולים, ומחשבים, עם ריקודי כגון חוגים,  נוספות העשרה תכניות מגוון ניתנו ללומדים
בלבד. לעולות התקיימו הפעילויות חברתית. ופעילות

הסטפל הצוות
,(2) חברתיות ומדריכות סוציאלית, עובדת בית, אם טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
שהיתה הפרויקט, מרכזת עמדה הפרויקט בראש מורים. עשר ושנים לימודים מרכז  לימודי וצוות
עולים בהכשרת קודם ניסיון היה לא לצוות הסוציאלית. העבודה בתחום אקדמית השכלה בעלת

מאתיופיה. צעירים

וכלכלה הסגורים תנאי
בקרוואן. עולות שש בלבד. לעולות שיועדו בקרוואנים, בקיבוץ התגוררו בפרויקט המשתתפות

בכביסה. סיוע כל קיבלו לא והן עצמן, העולות של היתה החדרים ניקיון על האחריות

למחייתן, משפחתן. קרובי את לבקר או לבתיהן לנסוע כדי לחופשה העולות יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 35 הופרשו וממנו לחודש, ש"ח 210 של סכום קיבלו הן
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והמלצות הפרויקט תרומת
העולות הוכנו כמוכן, המקצועי. בתחום והן הלימודי בתחום הן תרם הפרויקט הצוות, מרכז לדברי
המקובלות הנורמות ועם השונות המערכות עם היכרות תוך בישראל יותר עצמאיים חיים לקראת
העולות של אישית התנסות ופחות יותר תיאורטית להיכרות איפשרה הפנימייתית המסגרת בארץ.

הן: בעתיד דומות לתכניות הפרויקט מרכז המלצות זה. בתחום

יש הפרויקט, של ומורכבותו זה בפרויקט השותפים השונים הגורמים בשל  הארגוני בתחום ■

פגע והדבר ברורה מדיניות חסרה היתה לעתים ואחידה. ברורה מדיניות לגיבוש חשיבות
הפרויקט. של ההתארגנות בהצלחת

עוגמת נגרמה אך לביצוע, וניתנת ברורה היתה הלימודים תכנית  הכלליים הלימודים בתחום ■

הלימודים תכנית על האחראים המשרדים מטעם ההודעה בעקבות ולמורים לתלמידות נפש
מ85. הגבוהים ציונים של אישור אי על

של לימודים אך מוצלחת, היתה התפירה בלימודי ההדרכה  המקצועיים הלימודים בתחום ■

זה. מתחום התלמידות של הרתיעה בשל בקשיים נתקלו בקשישים מטפלות

והתמיכה הסיוע מלוא את נתנו היהודית והסוכנות החינוך משרד הקליטה, משרד אנשי ■

היתה במוסד הפרויקט ולצוות נתק, של תחושה היתה העבודה משרד נציגי עם אך הנחוצים,
לתכנית קשורים היו תמיד לא הארציים המבחנים המדיניות. מקובעי נתק של תחושה

הפרויקט. במסגרת שנלמדה הלימודים

במלואן. קויימו שלא הקליטה משרד ידי על הבטחות לתלמידות נתנו התכנית, סיום לקראת ■

יי מו0ד .10
בלבד. השני במחזור עולות 48 למדו זו בפנימייה היישוב. של ציבורית עמותה בבעלות הוא י' מוסד
ואי לידה נישואין,  היו לנשירתן העיקריות הסיבות הלימודים. במהלך נשרו נוספות תלמידות שש

לימודית. התאמה

הלימודים תכנית
ש"ש), 4) תנ"ך ש"ש), 8) חשבון שבועיות), שעות 8) עברית  העיוני בתחום כללה הלימודים תכנית
שבהם המקצועות ש"ש). 2) וגאוגרפיה ש"ש) 2) אנגלית ש"ש), 2) אזרחות ש"ש), 2) היסטוריה
במוסד נערכו העיוניים הלימודים ומלונאות. בילדים מטפלות תכשיטנות,  היו לעבודה הוכשרו
(למלונאות), רנסנס רמדה מלון (למטפלות), "אמונה" בין נחלקו המקצועיים והלימודים עצמו

לתכשיטנות. ומפעל
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ולתפירה, למחול לספורט, חוגים כגון שונות, העשרה תכניות התקיימו הלימודים, לתכנית בנוסף
שלאחר לחיים והכנה משפחה לחיי לחינוך ותכניות חברתיות, פעילויות טיולים, התקיימו וכן

בלבד. מאתיופיה לעולות מיועדות היו התכניות הפנימייה.

המטפל הצוות ;

, חברתיים מדריכים שלושה סוציאלית, עובדת בית, אם טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
מרכז עמד הפרויקט בראש מורים. וחמישה לימודים מרכז  לימודי וצוות נוסף, אחזקה ואיש
עולים בהכשרת קודם ניסיון היה מהצוות לחלק ההוראה. בתחום הכשרה בעל שהיה הפרויקט,

השמונים. בשנות הצעירים" "פרויקט במסגרת מאתיופיה, צעירים

וכלכלה הסגורים תנאי
שלוש התגוררו הן בלבד. מאתיופיה לעולות שיועדו בקרוואנים, התגוררו בפרויקט המשתתפות
בחינם. כביסה שירותי קיבלו והן עצמם, התלמידות על היתה החדרים ניקיון על האחריות בחדר.

(במידה משפחתם קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידות יצאו לשבוע אחת
הופרשו ומתוכו מהסוכנות, לחודש ש"ח 210 של סכום קיבלו הן למחייתן, בכך). מעוניינות שהיו

חולים. לקופת ש"ח 38

והמלצות הפרויקט תרומת
עשר או תשע של השכלה רכשו ומרביתן הלימודי, למשתתפותבתחום תרמה התכנית המרכז, לדברי
עצמאות לחיי הוכנו הן כמוכן, העצמי. דימוין לחיזוק התכנית תרמה האישי בתחום לימוד. שנות

בפנימייה. הלימודים סיום לאחר

שיניים. טיפולי מימון כגון רפואיים, בתשלומים בבעיות נתקלו התלמידות  הארגוני בתחום ■

לחינוך טובות תכניות פותחו כמוכן, הצורך. במידת וסייעו תמכו המלווים הגופים כל ככלל,
הקליטה. בתהליך לסיוע ותכניות מיני

הכלליים, הלימודים תחילת לקראת פסיכולוגי באבחון צורך היה  הכלליים הלימודים בתחום ■

אותן ולהביא העולות, לתלמידות לסייע ביותר הטובות לדרכים ההוראה צוות את לכוון כדי
מהלימודים. התועלת מירב את להפיק

מיוחדות. בעיות היו לא  המקצועיים הלימודים בתחום ■
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יא מוסד .11
הפרויקט במסגרת עולות ל43 הכשרה נערכה במוסד הארץ. במרכז חינוכי מוסד הינו י"א מוסד
ורצון נישואין בריאות, בעיות עקב בעיקר הלימודים, במהלך נשרו נוספות עולות חמש השני. במחזור

אחר. מקצוע ללמוד

הלימודים תכנית
ש"ש), 4) תנ"ך ש"ש), 8) מתמטיקה שבועיות), שעות 8) עברית היו שנלמדו העיוניים המקצועות
לעבודה הוכשרו העולות ש"ש). 4) ותורה ש"ש) 4) אזרחות ש"ש), 4) גאוגרפיה ש"ש), 4) היסטוריה

בילדים. כמטפלות

ופעילויות טיולים ומלאכה, מחשבים כגון חוגים, נוספות העשרה תכניות מגוון גם ניתנו ללומדות
בלבד. לעולות היו הפעילויות שונים. בנושאים חברתיות

המטפל הצוות
וצוות ,(2) חברתיות ומדריכות סוציאלית, עובדת טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
אקדמית השכלה בעלת הפרויקט, מרכזת עמדה הפרויקט בראש מורים. ארבעה שכלל לימודי,
צעירים עולים בהכשרת קודם ניסיון היה לא לצוות בארגון. וניסיון הבלתיפורמלי החינוך בתחום

מאתיופיה.

וכלכלה המגורים תנאי
ותיקות לישראליות שיועדו מאבן, במבנים בחדר ארבע במוסד התגוררו בפרויקט המשתתפות
בתשלום. כביסה שירותי קיבלו והן העולות, על היתה החדרים ניקיון על האחריות כאחד. ולעולות

למחייתן, משפחתן. קרובי את לבקר או לבתיהן לנסוע כדי לחופשה העולות יצאו לשבועיים אחת
חולים. לקופת ש"ח 47 הופרשו ממנו לחודש, ש"ח 210 של סכום קיבלו הן

והמלצות הפרויקט תרומת
המנהגים את להכיר למדו גם הן הלימודי. בתחום למשתתפות תרמה התכנית המרכזת, לדברי
המלצות טוב. היה במוסד האחרות הישראליות הבנות עם הקשר בארץ. הקיימים והתרבות

הן: בעתיד דומות לתכניות המרכזת

בארץ: לחיים אינטנסיבית הכנה חסרה הלימודים תכנית הכלליים: הלימודים בתחום ■

המסגרת חדשות. במסגרות להשתלבות ולהכוונה עבודה הרגלי להקניית בעבודה, להשתלבות
ביכולתן פגע הדבר מסוימת במידה הבעיות. בכל לטפל שדאגה "חממה" היוותה במוסד

עצמאית. בצורה לתפקד
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המקצועיים לימודים לבין באולפן הלימודים שבין החיבור  המקצועיים הלימודים בתחום ■

היו שלא למרות והמוכרת, הנוחה במסגרת נשארו רבות שתלמידות לכך הביא שלאחריהם
הוכשרו. שלהם במקצועות מעונינות

העבודה. משרד עם הקשר למעט ועקבי, צמוד היה המסייעים הגופים כל של הליווי ככלל, ■

ft

י"ב מוסד .12
שמונה בלבד. השני במחזור עולות 19 למדו במוסד ציבורית. עמותה בבעלות הוא י"ב מוסד
בהתנהגות. בעיות או ללימודים התאמה אי עקב הלימודים, במהלך נשרו נוספות תלמידות
ממוסדות מצטיינות תלמידות היו במוסד הלומדות מכינה. לימודי התקיימו לא זו במסגרת

מוקדמים. ומבדקים מבחנים מספר ועברו לימוד, שנות 12 למדו אשר אחרים,

הלימודים תכנית
התכנית בירושלים. "הדסה" החולים בבית שיניים לרפואת בפקולטה התקיימה הלימודים תכנית
היסטולוגיה, אנטומיה, ביולוגיה, מורפולוגיה, כגון זה, בתחום מקצועות של רחב מגוון כללה
תזונה, סיסטמיים, חולים משקמת, שיניים רפואת פרמקולוגיה, וציוד, מכשור רנטגן, אורטודנטייה,

מעשית.42 ועבודה סטריליזציה ואלחוש, כירורגיה שיניים, טכנאות מיקרוביולוגיה,

וסדנאות ולמלאכה, למחול חוגים כגון שונות, העשרה תכניות היו הלימודים לתכנית בנוסף
טיולים התקיימו כמוכן ועוד. נכונה צרכנות קוסמטיקה, תדמיתנות, עבודה, חיפוש שונים: בנושאים
בלבד. מאתיופיה לעולות מיועדות היו התכניות שונים. שדה ספר בתי ובשיתוף בןצבי יד במסגרת

המטפל הצוות
לאומי, שירות בנות ושתי סוציאלית, עובדת בית, אם טיפולי: צוות כלל זו בקבוצה המטפל הצוות
מרכז עמד הפרויקט בראש "הדסה". החולים בית של שיניים לרפואת מהפקולטה הוראה וצוות
קודם ניסיון היה מהצוות לחלק הבלתיפורמלי. החינוך בתחום הכשרה בעל שהיה הפרויקט,

מאתיופיה. עולים רבנים בהכשרת

וכלכלה המגורים תנאי
על האחריות בלבד. להן שיועדו שכורות, מגורים בדירות בחדר שלוש גרו בפרויקט המשתתפות

בחינם. כביסה שירותי קיבלו והן עצמם, התלמידות על היתה החדרים ניקיון

ולא השנתית הלימודים בתכנית מקצוע לכל שהוקצה הכללי השעות מספר על מהמוסד מידע התקבל 42
השבועיות. השעות מספר על

67



רצו). (אם משפחתם קרובי את לבקר או לבתיהם לנסוע כדי לחופשה התלמידות יצאו לשבוע אחת
או לאומית חולים לקופת ש"ח 38 הופרשו ומתוכו לחודש, ש"ח 208 של סכום קיבלו הן למחייתן,

כללית. חולים בקופת למבוטחות ש"ח 99

והמלצות הפרויקט תרומת
מקצוע תעודת ללומדות הקנתה היא  מטרתה את השיגה אכן התכנית הפרויקט, מרכז לדברי

הן: בעתיד דומות לתכניות ההמלצות למחייתן. להשתכר להן שתאפשר שיניים בסייעות

זה. בתחום בעיות היו לא קבוצות בליווי המכון של הקודם הניסיון בשל  הארגוני בתחום ■

בלימודי הושקע הזמן שעיקר מכיוון דגש פחות הושם זה לתחום  הכלליים הלימודים בתחום ■

תמיד שלא ביהדות בסיסיים מושגים לבנות המכון הקנה הדתי צביונו בשל זאת עם המקצוע.
להן. מוכרים היו

בכל להם סייעו והם הסטודנטים ומינהל הקליטה משרד נציגות עם ישיר קשר היה למכון ■

הדרוש.
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Executive Summary

Between the years 19851988 a special program was initiated for young adults who arrived in
Israel in "Operation Moses" with modest educational background and limited employment
experience. Indeed,30 9£ had no schooling whatsoever. In an attempt to respond to the special
needsof this population, several public agencies initiated this project and assisted in its funding
 the Ministry of Absorption, the Ministry of Labor and Social Affairs, JDCIsrael, the Jewish
Agency and others. The program was aimed at improving the immigrants1 ability to integrate
into the job market and to enhance their chances of finding skilled employment. The program
consisted of a study periodof two years, in boardingschool conditions, and included vocational
training, general studies, and Hebrew language studies (Tocatli 8l Peretz 1988; Rosen 1987).
JDCBrookdale conducted a followup study on the graduatesof the program, eight years after
they completed their studies. A report was published reporting on the integration of the
graduates into the labor market and on their financial and social status (Lifshitz and Noam
1993).

In 1990, following the arrival of a large group of young adults from Ethiopia, and speciifcally
following "Operation Solomon" , it was decided to reestablish the "Young Adults" program for
young immigrants who arrived from Ethiopia about a year prior to "Operation Solomon", just
before "Operation Solomon", in "Operation Solomon" itself, and after it. The Ministry of
Absorption, and the Student Administration, in conjunction with the Ministry of Labor and
JDCIsrael, developed a similar project to the one implemented in the 1980s. It was designed
to help immigrants who arrived in Israel as young adults and with modest educational
backgrounds in finding their place in the job market and in Israeli society in general.

The project began in March 1990, and included 1,200 immigrant students in three groups 
"preSolomon" , "Solomon", and "PostSolomon".1 The program was open to young unmarried
adults aged 1628, who arrived in Israel with limited educational background and occupational
experience.2

Similar to the original project, this program was aimed at providing the Ethiopian immigrants
with a basic education and vocational training, that would enable them to be integrated into the
Israeli job market, and in particular to find skilled employment. All the training frameworks
also encouraged the immigrants to join the Army as partof the process of their integration into
Israeli society.

1 The "preSolomon" graduates completed their studies in June 1993; the "Solomon" graduates completed
their studies in June 1994, and the "PostSolomon" graduates  in June 1995. In someof the facilities,
the studies continued for an extra month.

2 Initially, the project was intended for young unmarried adults aged 17 or more. However, the graduates'
reports revealed that some were only 16, and a few were married and had children.



Studies in the program lasted three years, in boardingschool conditions. During the ifrst year,
the immigrants studied in Ulpan (intensive Hebrew classes). The next two years included a
curriculum with four basic components  vocational training, practical experience in the
vocation studied, improving mastery of the Hebrew language, and general studies to enhance
their basic education.

The vocational training studies included about twenty different vocations. The most common
ones for men were  automobile mechanics, welding, nursing aides (for the elderly). For the
women the most common ones were  child care aides, nursing aides for the elderly and
sewing.

The project included vocational training in more "prestigious" courses, for those immigrants
who attained higher achievements in the Ulpan and in the precourse screening workshops  ofr
men, courses ofr electricians, automobile electricians, heavy engineering equipment workers,
and building maintenance workers. For the more educated women (nine years of school or
more) and those women who attained high achievements, there were courses in child care,
accounting and dental assistance. For men with medium education or ability the project offered
courses in auto mechanics or nursing; ofr women with medium ability or education  courses
in jewelry and hotel work. For the less educated women, there were courses in sewing,
hairdressing and nursing aides for the elderly, and for the less educated men  courses in
carpentry, welding, plumbing, floortiling and gardening.

Because of the importance of this project, the Ministry of Absorption and JDCIsrael
approached JDCBrookdale Institute and requested a followup study of the program's
graduates, in order to determine their absorption in employment and in other areas, and t0
receive feedback on the program. The followup study collected information on the graduates
at two points in time  at the end of the program, and one year later.

All the information in this report was received from the participants themselves, except for tne
information in Appendix II and the information on financial support, which was received from
the Project Director in the Ministry of Absorption and the Student Administration.

Major Findings

Vocational Training Studies
■ Reports by the graduates indicate that the various componentsof the program were indeed

relfected in the curriculum, as planned. Nearly all the students studied Hebrew(98 tf), and
had some practical experience in their acquired vocation(91 fo). Most (65^0) visited
factories and potential employers, but few {1570) received assistance in f1ndin§ work atfer
completing their studies.

■ Most of the immigrants (7170) reported that they were taught "how to manage atfer they
completed their studies" (5970of the "Solomon" graduates and 7670of the "preSolomon"



graduates). They also reported that they received guidance on the following topics: how
to look for work and the rules and regulations of the work place (70!£>); how to
communicate with government offices, other public agencies, and other service providers,
such as banks, Sick Funds etc. (41^>); general rules of accepted behavior in Israeli
society, including contacts with neighbors, manners, etc. (379£); the rights and duties of
every Israeli citizen (23$>); and advice on continued education(1296). 3

■ The graduates also said that the time period devoted to the vocational training studies was
too short (239£), that there should be more Hebrew studies (239£>), and that there should
be more integration between the Ethiopian and the veteran Israelis4  both in classrooms
and in the living quarters (19^1).

Notably, half (499S>) the graduates indicated that they acquired enough knowledge to be
able to work in their vocation, and an additional 4% reported that they were in fact
employed in that vocation (and therefore it stands to reason that they believe themselves
capable of working in it). The most common reasons reported by the graduates for not
being able to work in the vocation they studied were  the course was too short (54?£),
they did not acquire enough practical experience (38?£), they needed to go through a more
advanced course in order to be able to work (21$>), they did not have enough Hebrew
(199£), and they did not understand what was taught in the course because of language
difficulties.

■ Over half the graduates (53!£>) said that they were not interested in learning the vocation
that they were taught.

Employment
As noted above, over half the men(56 9£) were still in the army at the time of the interviews
(about a year after the completion of the program). Those graduates who were not in the army
at the time were occupied as follows:

■ High percentages of those aged 1824 belonged to the civilian labor force,5 in comparison
to the parallel percentages among the general Jewish population. Among the men  46%
as compared to VJo in the general population, and among the women 70X and 5170
respectively.

■ About a quarter were unemployed (looking for work, of those in the labor force). Among
men aged 1824, the percentages were similar to those in the general population, but

3 More than one topic could be mentioned.

4 "veteran Israelis"  meaning Israeli citizens who are not new immigrants.

5 According to the Central Bureau of Statistics, the definition of those belonging to the labor force includes
everyone who is working or looking for work.



among the older men, and among all the women  the unemployment rates were much
higher than the parallel rates in the general Jewish population.

■ Half of the graduates were employed Sl.6% of the men and half the women. There were
differences in the employment rates of men and women and by family status. Married
women tended to be employed less than unmarried women (2890 as opposed to 5470).
Further, not one of the mothers was working  as opposed to 5690 of women with no
children. As expected, the men showed a reverse trend: higher rates of married men, and
fathers, were employed, as compared to other men.

■ About a half (4990) of the graduates worked in skilled occupations 4390 of the men and
5390of the women. The men were employed mainly in skilled industrial and constructions
jobs. About a quarter of the women (2690) were employed in skilled industrial jobs, but
a considerable number of them were employed in skilled service or professional jobs.

■ A large percentage (3890) feel that they need further assistance in order to succeed and
advance in their present job, and 6390 reported that they need assistance in order to
transfer to another job. Most (6090) feel that they need another training course. Others
need help in finding a job (2990) or instruction on how to look for a job (1390); or need
help in Hebrew studies (1690), or other studies, such as general studies (890) or English
{170).

Additional Studies
■ Seventeen percent of the graduates continued in further studies after graduating from the

program.

■ About two thirds (6490 ) of those who were not studying were interested in continuing their
studies, but most (6890) had not taken any steps in this direction.

Other Areas  Housing, Financial Status, Social Activity
■ At the time of the interview, few graduates (270) lived in an apartment that they or their

spouses owned. A third lived in their parents' apartment, 2290 lived on a caravan site, and
1890 lived in subsidized public rental apartments. The rest lived in a variety of places 
absorption centers, student dormitories, with relatives, in housing provided by their
employers, in hostels, private rentals or kibbutzim.

■ Two thirds of the graduates reported that their income was not sufifcient to cover most of
their everyday needs, such as food, clothes, and rent. An additional 2490 said that their
income was sufficient for only "some" of their needs . Only 1090 said that their income
was enough for "most or all" of their needs. However, most (1170) estimated that their
economic situation would improve in the future.



■ About three quarters (7470) of the graduates had no Israeli friends at all, and few (129£)
maintained frequent interaction  "once a week or once every two weeks"  with veteran
Israelis. On the other hand, a large majority said that in general Israelis treat them "very
well" (24tf) or "well" (6870).

■ The greatest problem facing manyof the graduates today is the housing problem 0570).
Other problems mentioned as the most severe problems were  the financial problem
{2170), ifnding work (1570), distance from the family {670), learning Hebrew (470) and
loneliness (370).

Summary and Conclusions

To conclude, the "Young Adults Project" was aimed at improving the ability of young
Ethiopian immigrants, mostof whom arrived with a modest educational background and limited
employment experience, to integrate into the job market and to enhance their chancesof ifnding
skilled employment. At the same time, the program provided some basic education and Hebrew
language studies, in order to facilitate their integration in various areas, mainly in employment
and in social absorption.

It must be emphasized that at the time that the interviews were held (about a year after the
program ended) more than half the men (5670) were still serving in the army. Thus the ifndings
regarding men are not ifnal, and should be examined again after all ifnish their army service.
In addition, it should be noted that because the courses were so varied, both in content and in
participant characteristics, each course was examined separately, and less emphasis was placed
on a general evaluation of the project as a whole.

The ifndings indicate, that following the long and intensive investment in the graduates, 727,
were integrated into some framework. Of those interviewed, 5170 were employed, 107c were
studying, and 2170 were serving in the army. Half the women who were interviewed were
employed and 1470 went on to more advanced studies.

At the same time, there are still some areas where the graduates have dififculty adjusting, and
which require continued attention  such as the improvement of Hebrew skills, and the
opportunity to participate in advanced courses.

■ The more "successful" courses, both in termsof the number of their graduates who found
a job and in terms of the number working in the vocation they studied, were the courses
for women  dental assistants6 and hotel workers. If we include in the definition of
"success" continued education or enlisting in the army  then hairdressing and bookkeeping

6 A successful employment record among graduates of dental assistants' courses was found in another study.
See Gindin <ef Rosen 1992.



for women, and building maintenance, electricity and auto mechanics for men, could be
added to the list of successful courses.7

■ Notably, in courses that offered help in finding work at the end of the course, the
employment rates were higher, and a higher percentage of graduates were employed in
their acquired vocation. This should be regarded as an essential component of any
vocational training program for Ethiopian immigrants.

■ About half the graduates (5196) are still employed as unskilled laborers. In this connection
it should be noted that manyof the graduates, and particularly among the men, noted that
they did not learn enough to work in the vocation they studied and that they need
additional training or a more advanced course. The findings appear to indicate that despite
the many hours of study,8 the training provided in the program was not sufficient to
enable the graduates to find skilled employment. Moreover, the graduates report
encountering severe financial difficulties, which probably have to do with the type of
employment they were able to obtain. In light of these findings, it may be useful ot
consider adding certain components to the training program which would improve the
graduates' chances of finding skilled employment.

■ It is also important to take a closer look at the courses that showed low rates of graduates'
employment, continued studies, and skilled employment, and to examine the reasons for
these low rates in each course. This would allow for an indepth examinationof the extent
to which various factors, such as the curriculum, the vocation studied, the geographic
area, the participants' characteristics, and others, contributed to the low rates of both
employment, employment in the acquired vocation, and of continued education.

■ Most graduates who were not studying expressed their desire to continue their education.
Guidance and individual counseling might be helpful in enabling them to realize this

aspiration.

■ Expanding the range of courses to include vocations that are more in demand in the job
market, might be considered, while at the same time cutting down on those courses which
have a low chance of "success" to begin with, whether because of limited demand in the
market, or because of tough competition for jobs with other segments of the population.

7 As expected, employment rates among men were higher than among women and hiSher amonS married
men than among unmarried men. Also employment rates among women with no children weer hiSher than
among women with children. However, these trends exist among all Ethiopian immigrants, and are not
unique to the graduates of the program.

8 In the Ministry of Labor courses, 3096 more hours were added beyond the original allocation.
Furthermore, in some of the courses, special classes were added for students with special dififculties.



Beyond the changes called for in the planningof courses, it is important once again to note the
need for continued support to the course graduates in order to promote their integration into
the labor market.
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