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תקציר

מקצועיים, לקורסים להפנותם עבודה, למצוא לעולים לסייע נועדו לתעסוקה ההכוונה מרכזי
התכנית משך בעברית. מקצועית טרמינולוגיה וללמדם עבודה לחיפוש מיומנויות להם להקנות
21 עד בארץ ושוהים א' אולפן שסיימו עולים אליה להתקבל וזכאים חודשים, כשלושה במרכז

חודשים. ;

המופעלתבמרכזים התכנית שבה המידה על לעמוד נועד ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי מחקרשבוצע ;

כל את כללה המחקר אוכלוסיית הולמת. תעסוקה למצוא בה הלומדים לעולים מסייעת אכן
מעקב מחקר זהו .1994 נובמבר במחזור ההכוונה, מרכזי בחמשת לימודיהם את שהתחילו העולים
בתום במרכזים, התכנית בתחילת זמן: נקודות בשלוש מהעולים מידע נאסף ובמסגרתו תלתשלבי,

, סיומה. לאחר וכשנה התכנית

התעסוקתי הניסיון העולים, של הסוציודמוגרפיים המאפיינים על כללי מידע נאסף הראשון בשלב
מידת על מידע נאסף השני בשלב מהתכנית. וציפיותיהם לתכנית, הצטרפותם קודם בארץ שלהם
כן כמו הלימודים. תכנית ולגבי השירותים לגבי והערכותיהם המרכז בשירותי העולים של השימוש
הראשונים השלבים שני ממצאי מקצועיים. ובקורסים בתעסוקה להשתלבות תכניותיהם נבדקו

.(1996 (קינג, קודם בדוח פורסמו

בתעסוקה הלומדים של השתלבותם מידת על לעמוד א) נועד: השלישי) (השלב המעקב מחקר
תרומת לגבי הלומדים הערכת על לעמוד ב) מקצועיים. לקורסים וההפניה התכנית סיום לאחר
במרכזי לימודיהם את סיימו מאז התקופה במהלך עבודה בחיפוש התנסויותיהם לאור התכנית

ההכוונה.

במרכזים (590) הלומדים כלל מבין עולים 370 של משוקלל לא מדגם כללה המעקב אוכלוסיית
נכללו לפיכך כקשותהשמה. המוגדרות תתאוכלוסיות של ייצוגן הוגבר המדגם בבחירת השונים.
את שעזבו העולים כל נכללו כן כמו במרכזים. שלמדו 45+ בני העולים וכל היחידות ההורות כל בו
וגברים יחידות הורות שאינן נשים  האחרות תתהאוכלוסיות הלימודים. מחזור תום לפני המרכזים

נובמבר. במחזור הלומדים באוכלוסיית למשקלם בהתאם נדגמו  צעירים

לממצאי התייחסות תוך במרכזים, הלימודים סיום לאחר כשנה המעקב, ממצאי את מציג זה דוח
המוצהר "התוצר" השגת הערכת  הראשון הערכה: ממדי בשני מתמקד הוא הקודמים. השלבים
תרומת את העולים הערכת  והשני בתעסוקה; קליטתם בתהליך העולים התקדמות התכנית: של

עבודה. בחיפוש התנסויותיהם לאור התכנית

מועסקים היו לא 590 לעבוד, להתחיל עמדו 496 מועסקים, 69מהעולים £9 היו המעקב עריכת בעת
חיפשו ולא עבדו שלא אלה מבין קטן חלק עבודה. חיפשו ולא עבדו לא ו^22 עבודה, וחיפשו
לימודיהם לתחילת או העסקתם, לתחילת המתינו חלק עת, באותה מקצועי בקורס למדו עבודה



בקבוצה בריאות. בעיות בגלל או בילדים טיפול עקב לעבוד מעוניינים היו לא וחלק מקצועי, בקורס
יחידות הורות ושל במדגם) זו אוכלוסייה מתת £309) מבוגרות נשים של גבוה ייצוג ישנו האחרונה
עשר חמישה זו. בקבוצה נכללים במדגם הצעירים מהגברים /$0 רק השוואה, לשם .(2796) צעירות
סיום לאחר כלשהי בתקופה עבדו אולם הריאיון, בעת מועסקים היו לא אמנם מהעולים אחוזים
בקורסים לימודים תחילת פיטורין, היו: עבודתם להפסקת העיקריות הסיבות במרכזים. לימודיהם
מהעולים אחוזים עשר שישה מהשכר. רצון שביעות חוסר בשל עצמית ביוזמה ועזיבה מקצועיים

לימודיהם. סיום מאז שחלפה השנה במהלך כלל עבדו לא במרכזים שלמדו

מעט וטכניים. חופשיים אקדמיים, יד במשלחי מועסקים העובדים מהעולים משליש פחות קצת
בישראל המועסקים העולים שיעורי ושירותים. מכירות פקידות, בעבודות מועסקים משליש למעלה
6ל95 שם המוצא; בארץ לשיעורם בהשוואה ניכר באופן גבוהים מקצועיות ובלתי מקצועיות בעבודות
הצעירים הגברים בקרב וטכניים. חופשיים אקדמיים, יד במשלחי הועסקו מועסקים שהיו מהעולים
בולט ריכוז יש הנשים בקרב ואילו וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות למחצית מועסקיםקרוב
מועסקות יחידות הורות שאינן מבוגרות שנשים לציין מעניין ושרותים. מכירות פקידות, בעבודות

הצעירות. הנשים כלל מאשר יותר גבוה בשיעור וטכניים אקדמיים יד במשלחי

מקצועי. בקורס ללמוד כוונתם על מהלומדים כ8096 הצהירו 1995 בינואר במרכזים התכנית בסיום
יותר וצעירים מגברים, יותר נשים 44%מהעולים, בקורסים השתתפו מכן שלאחר השנה במהלך
שלימודים היא הציפייה ל0?27. בקורס הלומדים שיעור הגיע 45+ בני בקרב כי אם ממבוגרים,
קרוב. במקצוע או בקורס שלמד במקצוע בעבודה להיקלט הבוגר סיכויי את יגדילו מקצועי בקורס
אחרים; עולים לבין מקצועיים קורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו לא בפועל
על עדיף קורסים בוגרי של מצבם כי נראה העולים מועסקים בהם היד משלחי רמת מבחינת אולם
39£9במקצועות מועסקים מקצועיים, קורסים שעברו העולים שמבין בעוד אחרים. של מצבם פני
רק אלה במקצועות מועסקים בקורסים, למדו שלא אלה שמבין הרי וטכניים, חופשיים אקדמיים,

י .2596

או עבודה לצורך בעיקר התכנית, תום לפני ההכוונה מרכזי את עזבו מהעולים אחוזים עשר אחד
וברמה יותר גבוה בשיעור מועסקים היו הם כי נמצא המעקב בעת מקצועי. בקורס לימודים

התכנית. בוגרי מאשר יותר גבוהה תעסוקתית

שישים להם. הרצוי במקצוע לדבריהם, עובדים, המועסקים העולים מבין אחוזים ושניים ארבעים
וההטבות, מהשכר ופחות העניין, וממידת החברתיים מההיבטים בעיקר  מעבודתם מרוצים אחוזים
במקצועות המועסקים עולים חדשות. מיומנויות לרכישת להם הניתנת ומההכשרה הקידום מסיכויי
עולים במחשב. והשימוש המקצועית הטרמינולוגיה בתחום בעיקר קשיים על דיווחו אקדמיים
וכדומה. נקייה לא קשה, פיזית עבודה עקב קשיים על דיווחו מקצועיות בלתי בעבודות המועסקים

להעריך לימודיהם לאחר עובדים) ושאינם (עובדים עבודה שחיפשו העולים נתבקשו המעקב, בשלב
הקליטה בתהליך המעשיות התנסויותיהם ולאור שונה זמן פרספקטיבת מתוך התכנית תרומת את
ועל מקצועיים קורסים על מידע במתן בעיקר להם תרמה התכנית כי נראה מדבריהם בעבודה.



של מיומנויות בהקניית וכן בקורס הלימודים כדאיות לגבי בייעוץ עבודה, לחיפוש דרכים
מבין £ל4 רק אולם, בטלפון. למעסיק ופנייה חיים קורות כתיבת עבודה, קבלת לצורך התראיינות

ההכוונה. למרכז הקשורים גורמים בעזרת עבודתם את מצאו כי דיווחו המועסקים העולים

העולים של השליטה במידת שיפור חל ההכוונה במרכזי התכנית סיום מאז שחלפה השנה במשך
תחושת הכרחי. זה כשאין העברית בשפה להשתמש ממעטים שהם נראה זאת למרות אך בעברית,
בהשוואה המועסקים, מבין יותר גבוה אחוז אך התחזקה, לא בארץ המרואיינים כלל של השייכות

בהתאמה). >?ל50, לעומת 61^ בבית" "כמו בישראל מרגישים הם כי דיווחו מועסקים, לבלתי

במרכזי בתכנית השתתפותם לאחר בתעסוקה נקלטים העולים רוב כי כך על מצביעים המעקב נתוני
ב"עבודות נקלטים מקצועיים בקורסים שלמדו עולים המועסקים, העולים בקרב וכי ההכוונה,
שנמצא ממצא מחזקים הנתונים בקורסים. למדו שלא עולים מאשר יותר גבוה בשיעור טובות"
ונשים 45+ בנות נשים אוכלוסיות: תת שתי של התעסוקתית הקליטה קשיי בדבר שונים במחקרים

הוריות. חד משפחות בראש העומדות צעירות

התעסוקה גף אנשי דנו הממצאים לאור ישראל. ולג'וינט הקליטה למשרד הועברו המחקר ממצאי
ההשתתפות ובזכאות בה המועסק האדם בכוח התכנית, של בהדגשים שינויים בהכנסת במשרד

בתכנית. מיוחדות קבוצות של



תודה דברי

לחברי בתכנונו, שותפים והיו המחקר את יזמו אשר ישראל ולג'וינט העלייה לקליטת למשרד תודה
בכירה, מחקרים רכזת דמיאן, נטליה ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל  ההיגוי ועדת
מהמשרד ויעוץ, הכוון ענף מנהל פלץ, ורמי המחקר, בתקופת תעסוקה גף מנהלת שטראוס, יולנדה
ואלן ויזמות תעסוקה עולים, שילוב באגף בכירה, תוכניות מנהלת גרף, חיה העלייה; לקליטת

ישראל. מג'וינט והערכה, תכנון אגף ראש גולדברג,

תכנית מנהלת נועם, לגילה ובעיקר ובהערות בעצות לנו סייעו אשר המכון צוות חברי לכל תודה
בעיבוד העזרה על לוונברג למרים מודות אנו כן ברוקדייל. בג'וינטמכון עלייה קליטת על המחקר
לכל תודה לבסוף, בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה רוזנפלד לג'ני הנתונים,

בהתנסויותיהם. אותנו ולשתף מזמנם לנו להקדיש ניאותו אשר העולים
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6 בארץ ותק ולפי אוכלוסיות לתת חלוקה לפי תעסוקה שיעורי :3 לוח

7 ובארץ העלייה טרם העולים של היד משלחי :4 לוח

8 אוכלוסיות לתת חלוקה לפי תעסוקה תחומי :5 לוח

10 העולים מועסקים בו היד משלח סוג לפי בעבודה קשיים :6 לוח

12 העולים מועסקים בו היד משלח לפי העבודה של ספציפיים מממדים רצון שביעות :7 לוח

חלוקה ולפי מקצועי בקורס לימודים לפי העולים של התעסוקה שיעורי :8 לוח
13 לתתאוכלוסיות

14 במקצוע תעסוקה לפי והסבה להכשרה נבחרים בקורסים שלמדו מועסקים עולים :9 לוח

שחלפה השנה במשך מועסק להיות ההסתברות להסבר משתני רב ניתוח ממצאי :10 לוח
15 הקורס מסיום

המעקב בעת מועסק להיות ההסתברות להסבר משתני רב ניתוח ממצאי :11 לוח
15 טכני או חופשי אקדמי, יד במשלח

18 גיל לפי עבודה של שונים ממדים על להתפשר העולים נכונות :12 לוח

18 בקורס לומדים ושאינם מועסקים בלתי עולים בקרב עבודה חיפוש לאי הסיבות :13 לוח

19 במדגם האוכלוסיות תת לפי שחלפה השנה במשך כלל מועסקים היו שלא עולים :14 לוח

22 מסויימת" ו"במידה רבה" "במידה במרכזים שקיבלו במידע שנעזרו הלומדים אחוז :15 לוח

ו"במידה רבה" "במידה בסל"ע שלמדו במיומנויות שנעזרו הלומדים אחוז :16 לוח
23 מסויימת"

23 מסויימת" ו"במידה רבה" "במידה במרכזים שקיבלו בייעוץ שנעזרו הלומדים :17 לוח

24 העולים להערכת ההכוונה במרכזי התכנית חסרונות :18 לוח

ובעת במרכזים הלימודים בתחילת בעברית שליטתם לפי צעירים עולים :19 לוח
25 המעקב עריכת

26 המעקב ובעת במרכזים הלימודים בתחילת בעברית שליטתם לפי 45+ בני עולים :20 לוח

חופשי "באופן בעברית שונות מיומנויות עם להתמודד ביכולתם כי שדיווחו עולים :21 לוח
27 תעסוקתי מצב לפי קשיים" מעט "עם או חופשי" כמעט או

31 ראיונות ביצוע לאי הסיבות נספח:



המחקר ומערך למחקר הרקע מבוא: .1

למחקר הרקע 1.1
לקורסים להפנותם עבודה, למצוא לעולים לסייע מעיקרם נועדו לתעסוקה ההכוונה מרכזי
בעברית. מקצועית טרמינולוגיה וללמדם עבודה לחיפוש מיומנויות להם להקנות מקצועיים,
וחיפוש המקצועית הטרמינולוגיה הקניית הדגשת הכוללת הנוכחית, במתכונתם פועלים המרכזים
כוללים המרכזים שירותי בפועל, בלבד. עברית להוראת שימשו הם לכן קודם .1991 מאז העבודה,
סדנה העבודה; בתחום בעיקר שונים, בנושאים הרצאות מקצועית, טרמינולוגיה לימוד עברית, לימוד
פסיכולוגי וייעוץ בעבודה השמה שירותי מקצועיים, סיורים עבודה, לחיפוש מיומנויות להקניית

חודשים. כשלושה במרכז התכנית משך תעסוקתי.

המחקר מערן 1.2
לעולים מסייעת אכן ההכוונה במרכזי המופעלת התכנית מידה באיזו לבדוק נועד המעקב מחקר
את שהתחילו העולים כל את כללה המחקר אוכלוסיית הולמת. תעסוקה למצוא בה הלומדים
נובמבר במחזור ובארשבע רעננה, חיפה, ירושלים, תלאביב,  ההכוונה מרכזי בחמשת לימודיהם
בתחילת זמן: נקודות בשלוש מהעולים מידע נאסף ובמסגרתו תלתשלבי, הוא המחקר .1994

סיומה. לאחר וכשנה התכנית בתום במרכזים, התכנית

במחזור הלומדים לכל הועבר אשר עצמי למילוי שאלון באמצעות הנתונים נאספו הראשון בשלב
הסוציו המאפיינים על כללי מידע נאסף זה בשלב במרכזים. ללימודיהם השני בשבוע 1994 נובמבר
וציפיותיהם לתכנית, להצטרפותם קודם בארץ שלהם התעסוקתי הניסיון העולים, של דמוגרפיים

מהתכנית.

הנתונים נאספו ,1995 ינואר בסוף במרכזים, הלימודים של האחרון בשבוע המחקר, של השני בשלב
במרכזים. לימודיהם את שסיימו העולים כל ע"י מולאו אשר עצמי, למילוי שאלונים באמצעות שוב
מידע נאסף זה בשלב הטלפון. באמצעות רואיינו התכנית במהלך המרכזים את עזבו אשר עולים
תכנית ולגבי אלה שירותים לגבי והערכותיהם המרכז בשירותי העולים של השימוש מידת על
הראשון בשלב הן מקצועיים. ובקורסים להשתלבותבתעסוקה תכניותיהם נבדקו כן כמו הלימודים.
באמצעות ההכוונה, מרכזי בחמשת במחזור המשתתפים מכל הנתונים נאספו השני בשלב והן

.(1996 (קינג, קודם בדוח פורסמו שלבים שני ממצאי העולים. של המוצא בשפות שאלונים

היא ששנה הנחה מתוך במרכזים, הלימודים סיום לאחר כשנה נערך המעקב, שלב השלישי, השלב
לאחר מקצועית להכשרה שפנה למי גם בתעסוקה השתלבות לאפשר מנת על דיו ארוך זמן פרק
בשלב בהמשך. יפורט שהרכבו הלומדים, מקרב מדגם על נערך המעקב ההכוונה. במרכז לימודיו
עולי סגורות. משאלות מורכב שרובו מובנה שאלון באמצעות פניםאלפנים העולים רואיינו זה
בעברית. שאלון באמצעות  העולים ושאר ברוסית, שאלון באמצעות רואיינו לשעבר בריה"מ

.1996 מארסיוני בחודשים נערכו הראיונות
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0 המעקב מסרת 1.3
הסיוע בעקבות הלומדים של בתעסוקה השתלבותם מידת על לעמוד א) נועד: המעקב מחקר
הלומדים הערכת על לעמוד ב) מקצועיים; לקורסים וההפניה ההשמה בתחום במרכזים שקיבלו
את סיימו מאז התקופה במהלך עבודה בחיפוש התנסויותיהם לאור התכנית תרומת לגבי

ההכוונה. במרכזי לימודיהם

המעקב אוכלוסיית 1.4
השונים. במרכזים (590) הלומדים כלל מבין 370 של משוקלל לא מדגם כוללת המעקב אוכלוסיית
כקשותהשמה: המוגדרות לתתאוכלוסיות יתר ייצוג לתת ההיגוי ועדת ע"י הוחלט המדגם בבחירת
לפני התכנית את העוזבים לקבוצת וכן ,45+ בני עולים חדהורית, משפחה בראש העומדות נשים
וכל ,45+ בני והעולים היחידות ההורות כל המעקב באוכלוסיית נכללו זאת לאור המחזור. תום
גברים הנותרות: האוכלוסיות שתי של המחקר באוכלוסיית לחלקם פרופורציונלי ומדגם העוזבים,
קריטריון שימש לא העולה למד בו ההכוונה מרכז יחידות. הורות שאינן צעירות ונשים צעירים
את עזבו ו41 במרכזים, לימודיהם את סיימו מהם 329 עולים: 370 רואיינו סה"כ המדגם. בבחירת
מהלומדים ארבעים נובמבר. בחודש התכנית, בתחילת מיד מהם שניים המחזור, תום לפני התכנית
היו כך ומשום ,(45+ וגילאי יחידות (הורות השמה כקשות שהוגדרו האוכלוסיות תת עם הנמנים
מופיע ראיון לאי הסיבות (פירוט איתור קשיי עקב בעיקר רואיינו, לא במדגם, להיכלל אמורים

בנספח).

לתתאוכלו0יות חלוקה עפ"1 המעקב אוכלוסיית :1 לוח

נשים גברים
נשים גברים הורות צעירות צעירים
45+ 45+ יחידות *45 גיל עד 45 גיל עד סה"כ
36 35 88 161 50 370 מרואיינים מספר

תת מתוך מרואיינים 70

באוכלוסיית הקבוצה
72 78 84 59 65 66 המקורית המחקר

יחידות. הורות שאינן צעירות אמהות וכן נשואות צעירות רווקות, צעירות כלולות זו בקבוצה *

במדגם העולים מאפייני בתיאור פותח הוא המחקר. של השלישי השלב ממצאי את מציג זה דוח
הראשון הערכה: ממדי בשני מתמקד כך ואחר ההכוונה, במרכזי לימודיהם בתחילת שנרשמו כפי
בתעסוקה, קליטתם בתהליך העולים התקדמות התכנית: של המוצהר "התוצר" השגת הערכת 

בשוק התנסויותיהם לאור זמן של בפרספקטיבה התכנית תרומת את העולים הערכת  והשני
המוגדרות לאוכלוסיות נפרדת התייחסות תוך הממצאים ניתוח יעשה העיקריים בנושאים העבודה.

.45+ גילאי ועולים יחידות, הורות  העבודה בשוק השתלבותן סיכויי מבחינת כבעייתיות
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המעקב אוכלוסיית של סוציודמוגרפיים מאפיינים .2
באוכלוסיית לשיעורן דומה זה שיעור .(2 לוח (ראה נשים הן המעקב מאוכלוסיית רבעים שלושה סין:
נובמבר במחזור לימודיהם את שהתחילו העולים כל את כללה המחקר אוכלוסיית (כזכור, המחקר

.(1994

.6245 בני הם וכרבע ,30 גיל עד צעירים הם כרבע .4430 בני הם הלומדים כמחצית גיל:

רבעים כשלושה מתוכם, לשעבר. המועצות ברית יוצאי הם מהעולים אחוזים וחמישה תשעים מוצא:
אזור יוצאי £99 האסיאתיות, הרפובליקות יוצאי 1370 האירופיות, מהרפובליקות מוצאם (7670)

לשעבר, בריתהמועצות יוצאי שאינם העולים מבין הבלטיות. הרפובליקות יוצאי וכ£29 הקווקז,
וכד'), הונגריה (יוגוסלביה, אירופה מזרח במדינות חייהם שנות מרבית במשך התגוררו כשליש
מהמדינות והשאר ובקנדה, בארה"ב או גרמניה), אנגליה, (צרפת, אירופה מערב במדינות כמחצית

וארגנטינה. אפריקה, דרום סוריה, האלה:

רווקים. ו£129 25גרושים 9S זוגם. בת או בן עם וגרים נשואים מהעולים %60d משפחתי: סצב

משנתיים פחות מהעולים £149 שהו במרכז, הלימודים סיום לאחר כשנה הריאיון, בעת בארץ: ותק
שנים. 43 בין בארץ שהו מהעולים ו£89 שנים, 32 בארץ שהו (£789) שלישים כשני בארץ,

בעלי הם מהם 919& אקדמית. השכלה בעלי הם העולים מכלל אחוזים ושבעה תשעים השכלה:
קיבלו 470 סיימו, ולא דוקטורט) ללימודי (מקביל אספירנטורה התחילו אחוזים כשלושה דיפלומה,

דוקטורט). פוסט (מעין נאוק ד"ר או ד"ר) לתואר (המקביל נאוק" "קנדידט תואר

£?65הועסקו עלייתם. קודם בחו"ל מועסקים היו (£879,) הלומדים של המכריע רובם בחיל: t משלח
ובעבודות ,(£49.) כמנהלים הועסקו היתר וטכניים, חופשיים במקצועות £249 אקדמיים, במקצועות
בהוראה וכן ובהנדסה, הטבע במדעי היו העיקריים העיסוק תחומי .(£49) ושירותים מכירות פקידות
ראשונה. קריירה מתחילים הם ולמעשה בעבר, עבדו לא מהעולים אחוזים עשר שלושה ובחינוך.

הסוציו המאפיינים את מלאה כמעט התאמה תואמת נמצאה שנדגמה המעקב אוכלוסיית
המחקר. אוכלוסיית כלל של גיל) בארץ, ותק השכלה, מוצא, (מין, דמוגרפיים
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(באחוזים) המעקב אוכלוסיית של סוציודסוגרפ"ם מאפיינים :2 לוח

המחקר אוכלוסיית המעקב אוכלוסיית מאפיינים
(N=590) (N=370)

סין
75 76 נשים
25 24 גברים

גיל
27 23 מ30 פחות
54 . 55 4430
19 22 6245

משפחתי מצב
59 58 זוג בן עם וגרים נשואים
2 2 הזוג מבת בנפרד וחיים נשואים
1 1 נישואין ללא זוג בת עם חיים

21 25 גרושים
15 12 רווקים
2 2 אלמנים

בארץ* ותק
98 14 משנתיים פחות
2 78 שנים 32
 8 שנים 43

של הוותק השתנה הריאיון, למועד ועד בתכנית הלימודים תחילת ממועד משנה למעלה שחלפה מכיוון *
בהתאמה. בארץ העולים

בתעסוקה השתלבות .3
במצבם בולטים שינויים וכן המעקב, בעת העולים של התעסוקתי מצבם תמונת תוצג להלן
העולים כניסת תהליך יתוארו מכן לאחר במרכז. הלימודים סיום שלב  הקודם לשלב בהשוואה
בעבודה קשייהם המעקב, בעת מועסקים שהיו מביניהם אלה של ההעסקה ודפוסי העבודה לשוק
הכשרה בתכניות השתתפות בין הקשר על נתונים ייוצגו הפרק בסיום ממנה. רצונם שביעות ורמת

תעסוקה. לבין מקצועית

המעקב בעת מצב תמונת 3.1
היו מהעולים £ל69 ההכוונה, במרכזי הלימודים סיום לאחר כשנה המעקב, עריכת בעת ■

ולא עבדו לא £229 עבודה, וחיפשו מועסקים היו לא 57 לעבוד, להתחיל עמדו 47 מועסקים,
"בלתי של עיקריים סוגים לשני נחלקים היתר מקצועי. בקורס למדו 596 מהם עבודה חפשו

4



עולים והשניה, בקורס ללימודים או לעבודה ממתינים זמני, באופן מועסקים בלתי מועסקים":
בקבוצה בריאות. ובעיות משפחתיות, מחויבויות בשל העבודה לשוק כניסה מתכננים שאינם
במדגם), זו אוכלוסייה מתת 3070) מבוגרות יחידות הורות נשים של גבוה ייצוג ישנו האחרונה
גברים של בלבד £109 של ייצוג לעומת זאת (31X) מבוגרות ונשים (£279) צעירות יחידות הורות

צעירים.

מכלל £159 הקורס. סיום מאז עבדו לא ואף מועסקים אינם מהעולים אחוזים עשר שישה ■

הסיבות לימודיהם. סיום לאחר כלשהי תקופה משך עבדו אולם מועסקים אינם העולים
מקצועי) בקורס לימודים (כולל לימודים תחילת ,(2496) פיטורין הן: העבודה להפסקת העיקריות

.(£169) מהשכר רצון שביעות חוסר בשל עצמית ביוזמה ועזיבה ,(£239)

מצאו 196ר עבודה, מחפשים הם כי דיווחו ההכוונה במרכזי הלימודים בסיום אשר העולים מבין ■

עבודה, מחפשים £89 הקרוב. החודש בתוך לעבוד להתחיל מתכוונים £79 כיום, ומועסקים עבודה
עבודה. מחפשים ואינם עובדים אינם ו£149

ההכוונה במרכז' הלימודים לאחר העבודה לשוק הכניסה תהליך 3.2
עבודה? לחפש העולים התחילו מתי

6^ ההכוונה. במרכזי לימודיהם תום לאחר עבודה חיפשו מהעולים אחוזים וחמישה שישים
לחפש החלו נוספים £199 הלימודים. מתום שבוע בתוך  מיד חיפושיהם את החלו מהמחפשים
שנה. פני על מתפזרים השאר של החיפושים התחלת מועדי ואילו חודש, עד שבועיים בתוך עבודה
בתקופת עוד הועסקו בה בעבודתם המשיכו שהם בכך זאת נימקו עבודה חיפשו שלא אלה
באוניברסיטה ללמוד הלכו או (1370) להתחלתו המתינו או מקצועי בקורס למדו ,(£89) הלימודים
בעיות בשל בעברית, שליטתם רמת את לשפר קודם שרצו משום חיפשו לא אחוז עשרה .(£49)

בילדים. טיפול או בריאות

לעבוד? העולים התחילו מתי
במרכזים התכנית סיום לאחר כלשהו זמן פרק במשך מועסקים שהיו מהעולים אחוזים שישה
£189 הלימודים; סיום לאחר חודשיים  חודש בתוך לעבוד החלו £279 הקודמת. בעבודתם המשיכו

משנה. למעלה בתוך  ו£179 חודשים, 127 בתוך  £329 חודשים; 63 בתוך

שלמדו מאלה £269 מקצועיים. בקורסים לימודים היא בתעסוקה ההשתלבות לדחיית מרכזית סיבה
לעזיבתם הסיבה היתה (זו הכוונה במרכז הלימודים סיום לפני עוד ללמוד התחילו מקצועי בקורס
 £309 חודשים. 63 בתוך ללמוד החלו £359 מכן. לאחר חודשיים  חודש בתוך או התכנית) את

במרכזים. התכנית סיום לאחר משנה למעלה $9< ו חודשים, 127 בתוך

בעת מועסקים שהיו לעולים בהתייחס העולים תעסוקת של שונים ממדים בהרחבה ייבחנו להלן
המעקב:
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העולים, מועסקים בו היד משלח סוג תעסוקה, שיעורי העולים: של הנוכחית התעסוקה מאפייני א.
רצון שביעות של שונים וממדים בעבודה, קשיים העבודה, מקום מציאת דרכי העסקה, דפוסי

מהעבודה.
גבוה בשיעור מועסקים הקורסים בוגרי האם ותעסוקה: מקצועיים בקורסים לימודים בין הקשר ב.
העבודה בשוק הקורסים בוגרי משתלבים מידה באיזו בקורסים? למדו שלא מעולים יותר

בקורס? למדו אותו במקצוע

תעסוקה שיעורי 3.3
הגבוהים התעסוקה שיעורי המעקב. עריכת בעת מועסקים היו מהעולים >?ל69 לעיל, שצויין כפי
נמוכים הנשים בקרב התעסוקה שיעורי כצפוי, .($82<) 45 גיל עד צעירים גברים בקרב נמצאו ביותר

.(3 לוח (ראה '45+ בנות יחידות הורות בקרב במיוחד יותר,

משנתיים פחות בארץ השוהים עולים בקרב נמצאו ביותר הגבוהים התעסוקה שיעורי מפתיע, באופן
עולים ובקרב ל70ד6, המועסקים שיעור יורד שנים 32 בין בארץ הנמצאים עולים בקרב .(£809)

מוכנים העולים בארץ לשהות הראשונות בשנים כי ייתכן ל>£689. שנים 43 בין בארץ השוהים
לטווח עבודה המחפשים יותר, ותיקים עולים מאשר פחות טובים בתנאים העבודה בשוק להיקלט
אלה הם בתכנית, הלומדים ותיקים עולים אותם כי ייתכן כן, כמו יותר. טובים ובתנאים יותר ארוך
ההסבר שזהו ייתכן מלכתחילה. למרכזים לפנייתם הסיבה וזוהי עבודה במציאת יותר המתקשים

בארץ. יותר הרב הוותק בעלי בקרב יחסית הנמוכים התעסוקה לשיעורי

(באחוזים) באדץ ותק ולפי אוכלוסיות לתת חלוקה לפי תעסוקה שיעורי :3 לוח

גברים נשים הורות נשים גברים סה"כ
45+ 45+ יחידות צעירות צעירים

(N=36) (N=35) (N=88) (N=160) (N=51) (N=370) בארץ ותק

69 60 64 69 82 69 0ה*כ
*100 *100 77 84 69 80 בארץ שנתיים עד
68 55 58 70 86 67 בארץ שנים 32 בין
80 *100 88 36 *100 68 בארץ שנים 43 בין

בלבד. מקרים 31 של מתאים מופקים האחוזים *

המועצות מברית עולים תעסוקת של המעקב סקר לממצאי בחלקם אך דומים אלה ממצאים
הגיעו אשר עולים של התעסוקה שיעור כי נמצא שם פורסם). טרם ונוה, נועם (ליטוויק, לשעבר

בפרק הלוחות בבניית (5=א), במיוחד קטנה מבוגרות שהן המועסקות היחידות ההורות שקבוצת מכיוון 1

מבוגרות. שאינן יחידות הורות עם אחת לקטגוריה זו קטגוריה אוחדה זה
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עלה התעסוקה שיעור ב1995. ל£769 ב1992 51 מ* עלה 1992 לפברואר 1989 אוקטובר בין לארץ
הגיל. קבוצות ובכל המינים שני בקרב

העבודה מציאת דרכי 3.4
עבודתם את מצאו כי דיווחו מהם £49 רק אולם מגוונות, העולים בקרב העבודה מציאת דרכי
מהעולים ש£589 העובדה לאור מעט מפתיע זה ממצא ההכוונה. במרכז ההשמה פקיד באמצעות
לוח12 ,1996 (קינג, קונקרטיות עבודה הצעות קבלת לצורך במרכזים ההשמה פקידי אל שפנו דיווחו
£309 מתוכם קרובים; או חברים דרך הנוכחית עבודתם את מצאו מהעולים (£469) למחצית קרוב .(

פנייה באמצעות עבודתם מקום את מצאו היתר חדשים. עולים הם שאף קרובים או חברים דרך
"דרושים" מודעת בעקבות או ,(£129) לעובדים זקוק הוא אם לדעת מבלי פוטנציאלי למעסיק יזומה
אדם כח סוכנות ודרך ($5.) מקצועי לקורס בהמשך ,(11^) התעסוקה שירות דרך ,(£129) בעיתון

.{\J0) פרטית

המעקב בשלב העולים מועסקים בהם היד משלחי 3.5
חופשיים אקדמיים, במקצועות עבדו המועסקים מהעולים (£299) משליש פחות המעקב, בעת
עבדו (£369) שליש מעל ארצה. עלייתם לפני אלה במקצועות שעסקו מהעולים 909& לעומת וטכניים,
העולים שיעורי מוצאם. בארץ בכך שעסקו בלבד £49 לעומת ושירותים, מכירות פקידות, בעבודות
לארץ בהשוואה ניכר באופן גבוהים מקצועיות ובלתי מקצועיות בעבודות בישראל מועסקים שהיו

.(4 לוח (ראה המוצא 

(באחוזים) ובארץ העלייה טרם ובולים של היד משלחי :4 לוח

בארץ העלייה טרם בחו"ל היד משלח
29 90 וטכני חופשי אקדמי,
1 5 ניהול

36 4 ושירותים מכירות, פקידות,
16 1 בתעשייה מקצועיות עבודות
18  בתעשייה מקצועיות בלתי עבודות

העולים מבין והוראה. הטבע ומדעי הנדסה עלייתם: טרם יד משלחי בשני התרכזו העולים כמחצית
כהנדסאים. מועסקים 9 ו£9 במקצועם, בארץ מועסקים £189 כמהנדסים, המוצא בארץ שהועסקו
,(£249) ושרותים מכירות, בפקידות, ,(£59) אחרים וטכניים חופשיים במקצועות מועסקים היתר
מקצועית התפלגות .(£159) מקצועיות בלתי ובעבודות ובבנין בתעשייה (£299) מקצועיות בעבודות
(נוה מהנדסים של התעסוקתית קליטתם על במחקר שנמצאה המקצועית להתפלגות דומה זו
ו£99 הנדסה, בתחומי עבדו המועסקים המהנדסים מבין £259 רק שם גם פורסם). טרם ונועם,
אקדמיים, במקצועות הועסקו 670 הנדסאות. כגון להנדסה, קרובים במקצועות עבדו נוספים
בתעשיה, מקצועיות בעבודות £299 ושירותים, מכירות בפקידות, £159 אחרים, וטכניים חופשיים
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רק העלייה טרם בהוראה שהועסקו הנוכחי במחקר העולים מבין מקצועיות. בלתי בעבודות ו^16
.(4 לוח (ראה אחרות עבודות במגוון מועסקים העולים שאר בארץ. במקצועם מועסקים >£ל15

יותר מעט בשעור העלייה טרם למקצועם דומה או הזהה במקצוע מועסקים גברים התחומים, בכל
העולה. גיל לפי זו מבחינה הבדלים נמצאו לא בהתאמה. ,$119. לעומת 1570 מנשים גבוה

(באחוזים) אוכלוסיות לתת חלוקה לפי תעסוקה תחומי :5 לוח

נשים גברים הורות נשים גברים סה"כ
45+ 45+ יחידות צעירות צעירים

(N=21) (N=25) (N=56) (N=110) (N=42) (N=254)

100 100 100 100 100 100 J'/TO
38 24 20 28 47 30 ניהול וטכני, חופשי אקדמי,
48 16 46 37 24 36 ושרותים מכירות פקידות,

32 9 19 17 16 בתעשייה מקצועיות עבודות
מקצועיות בלתי עבודות

14 28 25 16 12 18 בתעשייה
p<.01 ברמת מובהקים ההבדלים

(ראה וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות מועסקים הצעירים מהגברים (47^ למחצית קרוב
מועסקים 45+ גילאי גברים ושרותים. מכירות פקידות, בעבודות בולט ריכוז יש הנשים בקרב .(5 לוח
ההורות ($80<) רוב מקצועיות. ובלתי מקצועיות ובעבודות אקדמיים במקצועות דומים בשיעורים
יד במשלח מועסקת אינה מהן אחת ואף מקצועיות, בלתי בעבודות מועסקות 45+ גיל היחידות
הורות שהן מבוגרות נשים של המיוחד הקושי על מרמזים אלו נתונים טכני.2 או חופשי אקדמי,
יחידות הורות שאינן מבוגרות שנשים לציין מעניין העבודה. בשוק מקומן על להתמודד יחידות
נמצאו לא הצעירות. הנשים מאשר יותר גבוה בשיעור וחופשיים אקדמיים יד במשלחי מועסקות

בארץ. ותק לפי היד משלח בסוג משמעותיים הבדלים

המחזור תום לפני העוזבים של בתעסוקה השתלבותם
תום לפני עזבו אלא ההכוונה, במרכזי לימודיהם את סיימו לא מהמרואיינים אחוזים עשר אחד
של ב' בשלב דיווחו מהם כ£ל70 .1994 נובמבר בחודש בתחילתה מיד מהם שניים התכנית,
היתה התכנית את לעזיבתם הסיבה כי ,1995 בינואר בתכנית הלימודים בסוף כלומר המחקר,
$81. העוזבים מבין כי נמצא המעקב בעת מקצועי. בקורס לימודים תחילת או בעבודה השתלבות
שיעור כי נמצא העבודה סוגי בהשוואת גם התכנית. את המסיימים מבין 6170 לעומת מועסקים היו
£499,  המסיימים בקרב שיעורם לעומת אקדמיים במקצועות מועסקים העוזבים מבין יותר גבוה

1 הערה ראה 2
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היתה והעזיבה בעיקרן, חיוביות היו התכנית לעזיבת הסיבות כי נראה בהתאמה. ,2170 לעומת
"טובה". עבודה לטובת

העסקה דפוסי 3.6
עבודה שעות

ממוצע שעות. 34 על  הנשים ושל שעות 45 על עומד הגברים של השבועיות העבודה שעות ממוצע ■

בקרב שעות 48 על עמד 1994 בשנת בישראל היהודים המועסקים אוכלוסיית כלל של העבודה שעות ;

העולים אין שבממוצע כך ,(1994 (הלמ"ס העובדות הנשים בקרב שעות ו34 העובדים, הגברים *

ותיקים. ישראלים מאשר יותר רבות שעות עובדים ;

שכר ב0'0
על מועסקים (3196) כשליש לשעה, שכר בסיס על עובדים מהמועסקים (62^0) שלישים שני כמעט
וכעצמאים (£39) בקבלנות ,Q.%) יומי שכר בסיס על מועסקים העולים שאר חודשי. שכר בסיס
עולים שני ועתונאי. מתווכים, ופרסום, מכירות כאנשי מועסקים כוללת העצמאים קטגורית .(£29)

מרעש. מיגון אמצעי בפיתוח והשני ביתיים חשמל מוצרי מכירת בתחום האחד עסקים, פתחו

השכר במימון כספי 0יוע
הקליטה, ממשרד כספי סיוע קיבלו מעסיקיהם או הם כי דיווחו מהעובדים אחוזים כעשרה
לא מהעולים וכ£99 כזה, סיוע קיבלו לא כי ציינו 819S משכורתם. לכיסוי אחר גורם או הסוכנות

לא. או בעבורם כזה סיוע התקבל אם ידעו

בעבודה קשיים 3.7
עבודה ו/או פיזית עבודה היותה  העבודה באופי קשורים העולים דיווחו עליהם העיקריים הקשיים
לוח (ראה (2170) במשמרות עבודה שגרתיות, לא בשעות עבודה  המשרה ובתנאי (3296) נקייה לא
לקשיים גורמים ישראל לבין המוצא ארץ בין הטכנולוגיה הבדלי עצמם, העולים הערכת פי על .(6

קשיים על דיווחו אחוזים עשר תשעה אחרות. לטכנולוגיות בהסתגלות לא כי אם במחשב בשימוש
גם שפה. וקשיי טכנולוגיה הבדלי של משילוב כנראה הנובעים מקצועית, טרמינולוגיה ברכישת
ע"י שצויינו בעברית העיקריים הקשיים בעבודה. תפקוד לקשיי גורמת בעברית מספקת בלתי שליטה
מהעולים 3970) דוח כתיבת בשפה: יחסית גבוהה שליטה רמת הדורשות במיומנויות הם העולים
והשתתפות (£339.) דוח קריאת בכך), מתקשים הם כי דיווחו תפקידם במסגרת זאת לעשות המצופים
קשיים. על מדווחים העולים אין עברית להבנת שקשור במה זאת, לעומת .(£259.) בדיונים פעילה
בקריאת מתקשים הם כי דיווחו צעירים של מאשר 45+ בגיל עולים של יותר גבוה שיעור כצפוי,
שהועלו נוספים קשיים יותר. הפשוטות השפה במיומנויות גם וכן בדיונים פעילה ובהשתתפות דוחות
בריאות בעיות ,(£109) סוציאליים תנאים והיעדר קביעות חוסר הם יותר קטן עולים מספר ידי על
מועסקים הם שאין והעובדה ,(£49) עניין חוסר ,(£59) בעבודה התפקוד את עליהם המקשות
או עצמאי באופן בעבודה קושי להם אין עצמם העולים שלהערכת לציין מעניין .(£49) במקצועם

זמנים. בלוח בעמידה
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כי נמצא ובו ,1995 בשנת שנערך הארצי התעסוקה בסקר המעקב לממצאי דומים אלה ממצאים
.(£289) העבודה ותנאי (337") העבודה אופי הם בעבודתם העולים של העיקריים הקשיים שני

כצפוי, מועסקים. הם בה העבודה בסוג בוודאי תלויים בעבודתם העולים נתקלים בהם הקשיים
(£329) המקצועית הטרמינולוגיה בתחום קשיים על דיווחו אקדמיים במקצועות המועסקים עולים
מקצועיות, בלתי בעבודות המועסקים מהעולים 0ךר5 זאת, לעומת .(319S<) במחשב והשימוש
פיזית (עבודה העבודה באופי קשיים על דיווחו אקדמיים במקצועות ?%19tמהמועסקים בהשוואה
הבדלים נמצאו משמרות) שגרתיות, לא (שעות המשרה לתנאי בנוגע גם נקייה). לא עבודה קשה,
179& לעומת קשיים על דיווחו מקצועית בלתי בעבודה המועסקים מהעולים 2970 היד: משלח לפי

.(6 לוח (ראה אקדמיים במקצועות מהעובדים

(באחוזים) העולים מועסקים בו היד משלח 0וג לפי בעבודה קשיים :6 לוח

עבודות פקידות
בלתי מקצועיות עבודות מכירות אקדמי,

מקצועיות ובבניה בתעשייה ושרותים וטכני חופשי סה"כ הממד
טרמינולוגיה

8 13 14 32 19 מקצועית*
21 25 31 28 במחשב שימוש

57 46 20 19 32 העבודה* אופי
5 3 4 11 6 בצוות עבודה

ביצוע אופן
10 7 17 10 העבודה*

29 24 19 17 21 המשרה תנאי !

השתתפות
29 38 34 29 25 בדיונים*

דעתו הסבר
27 9 6 11 12 בעברית* 1

שיחת הבנת !

19 14 7 5 9 טלפון*
27 14 11 7 13 בטלפון* שיחה
56 80 37 32 39 דו"ח* כתיבת

p<.05 ברמת מובהקים ההבדלים *
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מהעבודה רצון שביעות 3.8
בנוסף בתעסוקה. להשתלבות סוביקטיבית אינדיקציה מהווה מעבודתו העולה של הרצון שביעות
ביטחון כגון שלה, שונים מהיבטים הרצון שביעות גם נבחנה מהעבודה, הכללית הרצון לשביעות
רצון ושביעות בעבודה העניין הוותיקים, העובדים עם היחסים הממונים, עם היחסים בעבודה,
העולים מתוך רצוי. במקצוע עבודה הוא נוסף מדד בעבודה. העולה של והיכולת ההכשרה מניצול
תת בין מובהקים הבדלים נמצאו לא לעבוד. רוצים היו בו במקצוע 42עובדים £9 המועסקים,

הקבוצות.

ו4996 מאוד" "מרוצים 1170 מעבודתם: כללי באופן מרוצים המועסקים מהעולים אחוזים שישים
כך כל "לא £329) הנוכחית, מעבודתם רצון שביעות חוסר על דיווחו 409& זאת, לעומת "מרוצים".
שביעות משיעורי במקצת גבוהים אלה רצון שביעות שיעורי מרוצים"). לא "מאוד ו>£89 מרוצים"
רצון שבעי המועסקים מהעולים 549?, כי נמצא שם הארצי, התעסוקה בסקר שנמצאו הרצון
תת בין הכללית הרצון בשביעות הבדלים אין מרוצים"). "די ו£469 "מרוציםמאוד" £89) מעבודתם
העולים: מועסקים בו היד משלח לפי מובהקים הבדלים נמצאו אך הנוכחי, במחקר האוכלוסיות
שיעורם על בהרבה עולה וטכניים אקדמיים במקצועות המועסקים בקרב המרוצים שיעור כצפוי,
חופשיים אקדמיים, במקצועות המועסקים מבין .(7 לוח (ראה אחרים במקצועות המועסקים בקרב
המועסקים מקרב ל^44 יורד זה שיעור מאוד". "מרוצים או "מרוצים" הם כי דיווחו 879?, וטכניים
מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים העולים בקרב ול£229 ובבניה, בתעשייה מקצועיות בעבודות

רצון שביעות הביעו העולים כל כמעט העבודה, של ספציפיים מממדים רצון לשביעות באשר
הוותיקים העובדים עם היחסים ומן (£969) הממונים עם היחסים מן בעבודה: החברתי מהמישור
והאחריות הסמכות וממידת בעבודה, מהעניין מרוצים הם כי דווחו אחוזים ושניים שבעים .(£909)

העבודה: בתנאי הקשורים מממדים רצון שביעות הביעו כשליש רק אולם בעבודה, להם שיש
,(3296) וההטבות מהמשכורת .(3696) חדשות מיומנויות לרכישת בעבודה המתקבלת מההכשרה
מעולים יותר מרוצים אקדמיים במקצועות המועסקים עולים כצפוי, .(3196) הקידום ומסיכויי
הקידום, מסיכויי בעבודה, להם שיש העניין ממידת מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים
נמצאו לא אולם שלהם. האישית היכולת ומניצול העבודה, במקום להם הניתנת מההכשרה
ויחס הממונים, עם היחסים בעבודתו, לעולה שיש הביטחון הבאים: לממדים בנוגע הבדלים

.(7 לוח (ראה הוותיקים

חוששים אינם 69Xמהמועסקים למדי: גבוהה המועסקים שחשים התעסוקתי הביטחון רמת
45+ בנות ונשים צעירות יחידות הורות זאת, עם יחד הקרובה. השנה במהלך שיפוטרו מהאפשרות
יותר חוששות הן (כלומר, בעבודה הביטחון מרמת האחרות מתתהאוכלוסיות פחות מרוצות

בהתאמה. ,2896 לעומת £509  מפיטורין)
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(באחוזים) העולים מועסקים בו היד משלח לפי העבודה של ספציפיים סממדים רצון 7:שב'עות לוח

עובדים מקצועות
עובדים מקצועיים פקידות אקדמיים
בלתי בתעשייה מכירות חופשיים

מקצועיים ובבנייה ושירותים וטכניים סה"כ הממד
("מרוצה" כללית רצון שביעות

22 44 66 87 60 מאוד") ו"מרוצה

83 98 84 97 90 ותיקים עובדים עם יחסים
45 59 79 87 72 ואחריות סמכות

38 73 71 92 72 בעבודה עניין
7 18 44 63 39 האישית והיכולת ההכשרה ניצול
7 20 35 62 36 בעבודה הכשרה
20 33 30 43 33 והטבות שכר
5 20 35 49 31 לקידום סיכויים

p<.05 של ברמה מובהקים נמצאו ההבדלים הממדים בכל

יד משלח וסוג תעסוקה מקצועיים, בקורסים השתתפות 3.9
להקלט הבוגר סיכויי שיפור היא מקצועיים מקורסים המצופות העיקריות התפוקות אחת
יותר מפורט מידע זה; בהיבט יתמקד זה קטע קרוב. במקצוע או בקורס שלמד במקצוע בתעסוקה
בפרק יובאו הקורס ארגון של וממרים ללימודים מניעיהם העולים, השתתפו בהם הקורסים סוגי על

.5

לבדוק כדי כאלה, בקורסים השתתפו שלא עולים לבין מקצועיים קורסים בוגרי בין השוואה נערכה
הן בהם היד משלחי והתפלגות התעסוקה שיעורי מבחינת הקבוצות שתי בין הבדלים קיימים אם

מועסקות.

בשיעורי הבדלים נמצאו 1992 בשנת שנערך (1993 ובניטה נועם (נוה, הארצי התעסוקה בסקר
שלמדו מהנשים £569 הנשים: בקרב רק בקורס למדו שלא ואלה קורסים בוגרי בין התעסוקה
והוותק. הגיל קבוצות בכל נמצאו ההבדלים למדו. שלא מאלה >?ל34 לעומת מועסקות היו בקורס
ובין מקצועיים קורסים בוגרי בין התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו שלא כמעט הנוכחי במחקר
נמוך בשיעור מועסקים מקצועיים בקורסים שלמדו עולים שדווקא נראה אדרבא, אחרים. עולים
בוגרות כי נמצא זו בקבוצה הצעירות. היחידות ההורות בקבוצת מלבד למדו, שלא מעולים יותר
,6570 לעומת 8170  בקורס למדו שלא יחידות מהורות יותר גבוה בשיעור מועסקות קורסים
מקצועית הכשרה בקורסי השתתפו שלא אלה ,45+ בני הגברים בקבוצת לכך, בניגוד בהתאמה.

12



ייתכן בהתאמה. ,1796 לעומת £829.  בקורסים שהשתתפו מאלה בהרבה גבוה בשיעור מועסקים
יותר גבוהות מקצועי בקורס בלימודים מאמץ שהשקיעו לאחר מעבודה העולים ציפיות כי
סיבה להם. המוצעת עבודה כל על להתפשר מוכנים אינם הם ולפיכך אחרים, של מציפיותיהם

לעבודה. לכניסה כמורטוריום הקורס ראיית היא נוספת אפשרית

(באחוזים) לתתאוכלוסיות חלוקה ולפי מקצועי בקורס לימודים לפי העולים של התעסוקה שיעורי :8 לוח

נשים גברים אמהות נשים גברים
45+ 45+ הוריות חד צעירות צעירים סה"כ
75 17 81 68 82 70 בקורס למדו
63 82 65 75 93 75 בקורס למדו לא

על עדיף קורסים בוגרי של מצבם כי נראה העולים, מועסקים בהם היד משלחי רמת מבחינת אולם
39£9 מועסקים מקצועיים קורסים שעברו העולים שמבין בעוד למדו. שלא אלה של מצבם פני
במקצועות מועסקים בקורסים למדו שלא אלה מבין הרי וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות
לעומת £389 הנשים: אצל במיוחד מודגש לומדים ולא לומדים בין זה בנושא הפער .2596 רק אלה
מבוגרי (£579) מחצית שמעל בעוד כמוכן, .£389 לעומת £459 יותר: קטן הפער הגברים אצל .£189

בקורסים השתתפו שלא אלה מבין (£329) שליש רק להם, רצוי במקצוע מועסקים הקורסים
אולם (שנה), הקצר הזמן טווח לאור מסקנות בהסקת להזהר יש רצוי. במקצוע עובדים מקצועיים
להשתלב העולה של סיכוייו להגדלת תורמים אכן מקצועיים שקורסים נראה לעיל מהממצאים

"טובה". בעבודה

רק לא הבוגרים של השתלבותם היא למבוגרים המקצועית ההכשרה מערכת של מרכזית מטרה
של גבוה ששיעור הקורסים את לזהות ניסיון נעשה בקורס. שנלמד במקצוע אם כי כלשהי בעבודה
הרב העולים מספר השתתפו שבהם הקורסים בקורס. הנלמד במקצוע בעבודה השתלבו בוגריהם
בעבודה השתלבו אלו קורסים מבוגרי כמחצית רק אולם וטכנאות, להנדסאות קורסים הם ביותר
,(12) עולים של יותר נמוך מספר השתתפו חשבונות הנהלת בקורסי זאת, לעומת הנלמד. במקצוע

.(9 לוח (ראה הוכשרו אליו במקצוע מועסקים (£679) מתוכם גבוה שיעור אך
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מוחלטים) (במספרים במקצוע תעסוקה לפי והסבה להכשרה נבחרים בקורסים שלמדו מועסקים עולים :9 לוח

העולים מספר העולים מספר
במקצוע המועסקים שהשתתפו

בקורס שנלמד זה בקורס בקורס הנלמד המקצוע
18 37 אלקטרוניקה) חשמל, (מחשב, וטכנאים הנדסאים
8 12 חשבונות מנהלי
4 8 מעבדה עובדי
1 16 פקידות/מזכירות
5 6 ותיירות הארחה קורסי
1 5 בתעשייה מקצועיים קורסים
3 3 בקשישים סיעודי טיפול
5 1_1 הוראה עובדי

גורמים, במכלול תלויים שונים במקצועות העולים של ההשתלבות סיכויי כי בחשבון להביא יש
ואיכותו. הרלבנטי האדם כוח של ההיצע וכן מסויים במקצוע אדם לכוח הביקוש רמת ביניהם
בקרב הן בו, להשתלב מעוניינים יחסית, שמעטים, תחום הוא בקשישים סיעודי טיפול לדוגמה,
כולם השתלבו זה בקורס להשתתף שבחרו המעטים העולים ולפיכך עולים, בקרב והן ותיקים
שונה: היא אף שונים במקצועות בעבודה להשתלבות הנדרשת העברית רמת במקצועם. בעבודה
עולים כך שמשום וייתכן בעברית, יחסית נמוכה שליטה רמת נדרשת בו תחום הוא חשבונות הנהלת
יגביר הכשרה לקורס הצמוד בעבודה השמה ששירות לשער ניתן זה. במקצוע השתלבו יחסית רבים
שירות נכלל לא (£779.) הקורסים ברוב בקורס. שנלמד במקצוע העולה של ההשתלבות סיכויי את
בעבודה השתלבות של יותר גבוהים שיעורים נמצאו לא נכלל הוא שבהם בקורסים אולם זה,

השמה. תכנית נכללה לא שבהם קורסים בוגרי של בעבודה השתלבות שיעורי לעומת

הלומדים ועבור במרכזים, הלימודים מסיום בלבד כשנה נערך המעקב כי ולציין להסתייג יש
זה זמן פרק כי ייתכן העבודה. לשוק יצאו מאז שנה כחצי של בתקופה מדובר מקצועיים בקורסים
במעקב צורך ויש העבודה, בשוק הקורסים בוגרי של ההשתלבות מידת על ללמוד מכדי מדי קצר

יותר. מאוחר בשלב נוסף

משתני רב ניתוח  בתעסוקה השתלבות
להיות ההכוונה במרכזי שלמדו העולים הסתברות על המשפיעים הגורמים את לבחון מנת על
נבחנה זה במודל הלוגיסטית. הרגרסיה במודל שימוש תוך משתני רב ניתוח נערך מועסקים,
מקצועיים, לימודיםבקורסים העברית, ידיעת רמת גילו, העולה, מין הבאים: המשתנים של השפעתם
המשתנה מועסק. להיות העולה הסתברות על משפחתי ומצב העלייה, טרם בחו"ל מקורי יד משלח

לא. או ההכוונה במרכז לימודיו סיום לאחר מועסק היה דיכוטומי: היה התלוי

14



הקורס מסיום שחלפה השנה במשך מועסק להיות ההסתברות להסבר משתני רב ניתוח ממצאי :10 לוח

odds ratio B מקדם תלויים בלתי משתנים
2.26 .817 * גברים מין:
1.20 .184 עברית ידיעת
.42 .866 *7 לגיל מתחת לילדים יחידה הורה משפחתי: מצב
.75 .283 בקורס לימודים
1.76 .567 בחו"ל אקדמי יד משלח
2.46 .901 ל45* מתחת גיל

"388 CONSTANT

p<.05 של ברמה מובהק tnpnn *
N=370

להיות יותר גבוהה הסתברות יש קבוצות לאילו ללמוד ניתן הלוגיסטית הרגרסיה בשיטת מהניתוח
ניתן כן כמו השאר. לעומת יחידות הורות מבוגרים, לעומת צעירים נשים, לעומת גברים  מועסקות
יותר חזקה השפעה יש במודל שנכללו תלויים הבלתי המשתנים כלל מבין משתנים לאלו לראות
שנכללו Odds Ration ערכי השוואת באמצעות וזאת מועסקים, להיות ההסתברות על מאחרים
ההסתברות על ביותר החיובית ההשפעה בעלי המשתנים שלושת בלוח, לראות שניתן כפי במודל.
מתחת לילדים הוריות חד אמהות שאינם עולים  משפחתי מצב ,45 עד  צעיר גיל הם: מועסק להיות
שקיימים עולה מכאן בלבד. $4.6, על ועומד נמוך הוא במודל הניראות יחס גברים.  ומין ,7 גיל

מועסק. להיות ההסתברות על יותר חזקה השפעה שלהם נמדדו שלא נוספים משתנים

הגורמים את לזהות ביקשנו ובאמצעותו המועסקים, קבוצת על נערך נוסף משתני רב ניתוח
היה התלוי המשתנה יותר. גבוהה ברמה בעבודה מועסקים להיות העולים הסתברות על המשפיעים
שהוא או טכני או חופשי אקדמי, יד במשלח עובד המעקב בעת המועסק העולה האם דיכוטומי:
משפחתי, מצב העולה, גיל הם: למודל שהוכנסו תלויים הבלתי המשתנים אחרת. בעבודה מועסק

מקצועי. בקורס ולימודים העברית, ידיעת רמת

.109m ,1dtrk t במשלח המעקב בעת מועסק להיות ההסתברות להסבר משתני רב ניתוח ממצאי :11 לוח
סכני או

odds ratio B מקדם תלויים בלתי משתנים
2.56 .943 עברית* ידיעת
.51 .662 7 לגיל מתחת לילדים הורית חד אם משפחתי: מצב
2.00 .695 בקורס* לימודים
1.47 .389 45 מעל גיל

1.892 CONSTANT

p<.05 של ברמה מובהק המקדם *
N=254
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ברמה יד במשלח בעבודה להיקלט העולה הסתברות על המשפיעים המשתנים כי מראה הלוח
הורה אינו שהעולה והעובדה מקצועי, בקורס לימודים יותר, טובה עברית רמת הם: יותר גבוהה
נמוך הוא הניראות יחס זה במודל גם מובהק). אינו האחרון (אמנם 7 לגיל מתחת לילדים יחידה

בלבד. 496 על ועומד

כלשהי, בעבודה להיקלט הסיכוי על משפיעה אינה עברית ידיעת כי רואים אנו הלוחות שני מתוך
אינם מקצועי בקורס לימודים גם יותר. טובה בתעסוקה להשתלב הסיכוי את מגדילה היא אולם
בתעסוקה להשתלב הסיכוי את מגדילים הם אולם כלשהי, בעבודה להיקלט הסיכוי על משפיעים

יותר. טובה

המעקב בעת rrriny w19'n .4
עבודה המחפשים שיעור 4.1

עבודה, חיפשו מהעולים \\JC ההכוונה, במרכזי הלימודים סיום לאחר כשנה הריאיון, בעת
כלשהי. בעבודה מועסקים שהיו למרות  כמחציתם

עבודה מחפשים בו המקצוע 4.2
עבדו בו במקצוע משרה חיפשו עבודה וחיפשו מועסקים היו שלא מהעולים (5496) ממחצית למעלה
ו/או בארץ למדו אותו במקצוע עבודה חיפשו (26?0) כרבע .(2696) קרוב במקצוע ו/או המוצא, בארץ
חיפשו וכ1396 מקצוע", "בכל עבודה חיפשו מהעולים אחוזים עשרים .(296) קרוב במקצוע

בארץ.3 שלמדו או המוצא בארץ בהם שעסקו מאלו שונים ספציפיים במקצועות

הרצוי המשרה היקף 4.3
במשרה  6ל14 מלאה, במשרה עבודה חיפשו מועסקים היו שלא מהעולים אחוזים ושלושה שלושים

המשרה. היקף להם משנה לא כי ציינו (53^ השאר ואילו חלקית,

בהיקף עבודה שחיפשו הנשים משיעור גבוה מלאה במשרה עבודה שחיפשו הגברים שיעור כצפוי,
עבודה חיפש לא 45 גיל עד הצעירים הגברים מבין אחד אף בהתאמה. ,£389 לעומת £589  זה

חלקית. תהיה אם אפילו עבודה", "כל לקבל מוכנים היו מהם כשליש אולם חלקית, במשרה

עבודה בחיפוש קשיים 4.4
בהתמודדות להם יסייעו אשר ומיומנויות ידע לעולים להקנות מיועדת ההכוונה במרכזי התכנית
האם נשאלו הריאיון בעת עבודה שחיפשו עולים העבודה. חיפוש בתהליך הצפויים הקשיים עם

ב100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 3
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בשלושה מקורם שהוזכרו הקשיים שונים. מסוגים בקשיים נתקלו הם העבודה חיפוש במהלך
חפיפה:4 של מסוימת מידה שביניהם גורמים,

(£459 ע"י (צויין המחפשים של במקצועות פנויים עבודה מקומות העדר  העבודה שוק מצב א)
;(419&) בלבד נמוך שכר בעלות משרות והיצע

המבוגר. גילם בגין ו/או בעברית העולים של מספקת שליטה העדר בשל מעסיקים מצד אפליה ב)
בלתי יחס וכן השני) בקושי ו7470 הראשון, בקושי 619&) ה+45 בני במיוחד נתקלו אלה בקשיים

;(£179) אליהם לפונים כלל עונים אינם שמעסיקים בכך המתבטא אדיב
.(369?<) המטפלים הגורמים בידי עבודה הצעות לגבי מעודכן בלתי מידע ג)

היותן בשל או מינן, רקע על לרעה באפליה נתקלות הן כי דיווחו (13X) נשים של נמוך שיעור
.(970) קטנים לילדים אמהות

(£199) רבה במידה עבודה המחפשים מהעולים £449. על מקשה העברית בשפה טובה שליטה העדר
בשפה הקשיים כי צעירים מעולים יותר דיווחו 45+ גילאי עולים כצפוי, .(2596) מסוימת במידה או
לגברים נשים בין הבדלים נמצאו לא בהתאמה). ,£149 לעומת £309,) עבודה במציאת עליהם מקשים

עבודה. בחיפוש לקשיים בנוגע

עבודה לגבי להתפשר נכונות 4.5
להתפשר יותר רבה נכונות למצוא צפינו העבודה, בשוק בקליטה עולים של הידועים הקשיים לנוכח
המועסקים לעולים בהשוואה מועסקים שאינם עולים בקרב העבודה של שונים ממדים לגבי

אלו. קבוצות שתי בין הבדלים כל נמצאו לא בפועל עבודתם. את להחליף ומעוניינים

בעבודתם שונים ממדים על להתפשר יותר רבה נכונות יגלו המבוגרים שהעולים ציפינו כן, כמו
עולים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא הממדים ברוב אולם יותר, צעירים לעולים בהשוואה
בעבודה לעבוד מהצעירים יותר מוכנים 45+ בני שעולים העובדה את להוציא הגיל, קבוצות משתי

מהבית. רחוק הנמצאת ובעבודה במשמרות, בעבודה פיזית,

ב100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן בנפרד קושי לכל להתייחס היה ניתן 4
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(באחוזים) גיל לפי עבודה של שונים ממדים על להתפשר העולים נכונות :12 לוח

45+ בגיל עולים 45 גיל עד עולים
נכונות נכונות נכונות נכונות

להתפשר להתפשר להתפשר להתפשר אין
בטווח בטווח כלל אין בטווח בטווח כלל של ההיבט
ארוך קצר נכונות ארוך קצר נכונות העבודה

53 18 29 51 27 22 במקצוע לא
38 29 33 24 38 38 נמוך בשכר
50 18 32 37 39 24 הטבות ללא
70 18 12 64 31 5 קביעות ללא
32 44 24 40 38 22 עניין ללא
55 24 21 38 45 17 קידום ללא
58 21 21 43 14 43 מהבית רחוק
58 15 27 48 17 35 במשמרות עבודה
15 18 67 ;13 9 78 פיזית עבודה

עבודה חיפוש אי 4.6
המעקב בעת עבודה חיפוש אי

לחפש התכוונו לא גם מחציתם עבודה. חיפשו ולא למדו לא עבדו, לא עולים 63 המעקב, בעת
בעת עבודה חיפשו שלא העולים ע"י שהוצגו הסיבות הקרובים. החודשים שלושת של בטווח עבודה
עולים  זמני באופן מועסקים בלתי .1 מועסקים: בלתי של סוגים שני על אור זורות המעקב
לשוק כניסה מתכננים שאינם נשים, בעיקר עולים, .2 בקורס; ללמוד או לעבוד להתחיל העומדים

עבודה. ממציאת שהתייאשו משום או בריאות סיבות משפחתיות, מחויבויות בשל העבודה

ובאחוזים)* (במספרים בקורס לומדים ושאינם מועסקים בלתי עולים ב7ןרב עבודה חיפוש לאי הסיבות :13 לוח

מספרים
אחוזים (N=63) הסיבה

21 13 ממעסיק לתשובה מחכה או לעבוד להתחיל עומד
21 13 מקצועי בקורס קודם ללמוד רוצה
16 10 בריאות בעיות
8 5 בקורס לימודים להתחלת מחכה
7 4 העברית את קודם לשפר רוצה
24 15 לילדים סידור היעדר או בילדים טיפול
11 7 עבודה למצוא מהסיכוי התייאש
21 13 בעתיד להמשיך מתכוון אולם הפסקה עשה

ב100. מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת מסיבה יותר לציין היה ניתן *
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mionn במרכזי הלימודים סיום שלאחר השנה במשך הועסקו שלא עולים בקרב עבודה חיפוש אי
מאז שחלפה השנה במשך מועסקים היו לא מהמדגם, £169 המהווים עולים, 61 לעיל, שצויין כפי
הנשים מתוך הזו. התקופה במשך כלל עבודה חיפשו לא מהם מחצית במרכזים. לימודיהם סיום
.£179  המבוגרות ומבין עבודה חיפשה ולא מועסקת היתה שלא הקבוצה עם £109 נמנו הצעירות

המעקב. בעת לא אך התקופה, במהלך כלשהו בזמן עבודה חיפשו אמנם חלק השאר, מבין

יחסית גדול ריכוז מגלה הלימודים סיום מאז שחלפה השנה במשך הועסקה שלא הקבוצה הרכב
מבוגרות. ונשים יחידות הורות של

(N=61) במדגם האוכלוסיות תת לפי שחלפה השנה במשך כלל מועסקים היו שלא עולים :14 לוח

נשים גברים נשים גברים
45+ 45+ יחידות הורות צעירות צעירים סה"כ
10 6 18 24 3 61 העולים מספר
28 17 20 15 6 16 אחוז

מקצועיים בקורסים השתתפות .5
הציפיות אחת כי עולה ההכוונה, במרכזי הלימודים בתחילת שנערך המחקר, של א' שלב מממצאי
לימוד אפשרויות אודות מידע קבלת היתה ההכוונה במרכזי מהתכנית העולים של העיקריות
ללמוד כוונתם על הצהירו מועסקים, שהיו עולים כולל המחזור, מבוגרי אחוזים כשמונים בקורסים.
התעסוקה עצם לבין מקצועיים בקורסים השתתפות שבין הקשר נידון 3.9 בסעיף מקצועי. בקורס
סוגי בקורסים, ללימודים העולים מניעי מוצגים הנוכחי בפרק העולה. נקלט בו היד ומשלח

בהם. ההשתתפות ותנאי למדו בהם הקורסים

בקורסים ההשתתפות שיעור 5.1
במרכזי הלימודים סיום לאחר מקצועיים בקורסים השתתפו מהעולים אחוזים וארבעה ארבעים
הנשירה שיעור להתחלתו. וחיכו המעקב בעת לקורס רשומים היו אחוזים שלושה ההכוונה.
הלומדים של בציפיותיהם לפער קשורות לנשירה העיקריות והסיבות ,496  נמוך היה מהקורסים
ניגשו שלא משום תעודה, קיבלו לא אך הקורס את סיימו מהלומדים אחוזים חמישה מהקורס.
רשומים (כולל אחד בקורס השתתפו העולים של (£409) הגדול הרוב אותן. עברו לא או לבחינות
בשלושה קורסים. ב53 השתתפו ו£39 קורסים, בשני השתתפו £49 ללמוד), התחילו שטרם לקורס
ההשתתפות שיעור הקודם(ים). לקורס(ים) המשך כקורס הוגדר לא הנוסף הקורס מהמקרים רבעים
העולים אחוז יורד הגיל עם כצפוי, בהתאמה). ,£479 לעומת £329) הנשים של מזה נמוך הגברים של
הבדל אין ומעלה. 45 בני עולים בקרב ל£279 45 גיל עד עולים בקרב מ£489 בקורסים, המשתתפים
ואחרות. יחידות הורות  המשפחתי מצבן מבחינת מזו זו השונות נשים של ההשתתפות בשיעורי
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ה0בה וקורסי הכשרה קורסי 5.2
מקצוע למדו כלומר מקצועית, הסבה עברו בקורסים שהשתתפו מהעולים (4590) למחצית קרוב
המקצועי והקורס בחו"ל, עבדו לא (£29) העולים יתרת במקצועם. השתלמו (£539) וכמחצית חדש,

ראשון. מקצוע רכישת עבורם מהווה

מקצועי בקורס להשתתפות הסיבות 5.3
הסיכוי הגדלת היא חדש, מקצוע ללימוד שפנו (£639) העולים ידי על שצויינה העיקרית הסיבה :

קלות של השיקול ע"י בעיקר היא אף הודרכה ספציפי הסבה במקצוע הבחירה עבודה. למצוא
למקצועו ההסבה מקצוע וקירבת ,(£309) בשוק לו הביקוש לאור זה במקצוע בעבודה ההשתלבות
המקורי במקצוע הכשרה בקורס ללימודים שצויינה העיקרית הסיבה .(£179) העולה של המקורי
מנת על להשתלם הצורך גם אך ,(£509) בישראל המקובלת המקצועית לרמה להגיע הרצון היא

.(£229) תעודה או רשיון בקבלת המתבטאת מקצועית, הכרה לקבל

בקורסים הנלמדים המקצועות 5.4
הנדסאות: בקורסי נמצא יחסי באופן גדול ריכוז מקצועיים. קורסים של רחב במגוון למדו העולים
השתתפו ו£139 חשמל, הנדסאי בקורס השתתפו בקורסים לומדים) (או שלמדו מהעולים £179

וגברים נשים  במחקר הקבוצות תת מכל עולים השתתפו אלה בקורסים מחשב. להנדסאי בקורס
הנהלת הם: העולים השתתפו בהם נוספים קורסים הוריות. חד משפחות ראשי וכן ומבוגרים צעירים
פקידות ,(£129) תיכוניים ועל תיכוניים יסודיים, ספר בבתי להוראה הסבה ,(£129) חשבונות
בין .(£59) עתונות ועובדי ,(£89) פרהרפואיים ומקצועות מעבדה לעובדי קורסים ,(£139) ומזכירות
מורי מטפלות, קורסי נמנו בלבד, עולים 41 כלל בדרך השתתפו שבהם פחות, השכיחים הקורסים

ועוד. בניין חשמלאות, מכונאות, דרך,

הקורסים את המארגנים הגופים 5.5
קרוב הממשלתית: במערכת שונים גופים מטעם נערכו העולים השתתפו בהם הקורסים מרבית
ו£109 הקליטה, משרד מטעם £129 והרווחה, העבודה משרד מטעם נערכו הקורסים (£479) למחצית
פרטיים גורמים ידי על בקורסיםשנערכו השתתפו (£239) מהעולים לרבע קרוב החינוך. משרד מטעם

ועיריות. אוניברסיטאות בתיחולים, כגון: ציבוריים ארגונים ידי על או

בהם ההשתתפות ותנאי הקורסים, על המידע 5.6
מרכז במסגרת בקורס הלימודים לגבי העיקרי המידע את קיבלו מהעולים אחוזים ואחד עשרים
במרכז מודעות באמצעות או (£159) במרכז התעסוקתי היועץ או ההשמה פקיד באמצעות ההכוונה:
או (£299) התעסוקה שירות פקידי היו השונים הקורסים לגבי נוספים מידע מקורות .(£69) ההכוונה
עולים הם שאף ושכנים וקרובים ,(£199) השונים התקשורת באמצעי פרסומים ,(£89) הקליטה משרד
העולים מועסקים) (או הועסקו שבהם עבודה מקומות היו שצויינו נוספים מקורות .(£139) חדשים

שונות. ומכללות
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הלימודים תוכן על מוקדם מידע קיבלו שהם דיווחו (90967196) בקורסים שלמדו העולים מרבית
יותר נמוך אחוז אבטלה). קיום/דמי (דמי הלימודים בזמן להכנסה זכאות על וכן הלימודים ותנאי
הנלמד במקצוע העבודה אפשרות כזכור, הנלמד; במקצוע העבודה אפשרויות על מידע קיבלו (£649)

הקורס, בסיום עבודה להם הובטחה כי ציינו 1796 בקורס. להשתתף בהחלטה מרכזי שיקול היוותה
מהמקרים בחלק וכד'. פסיכולוג מורים, מנהלים, הקורס: מצוות שונים אנשים ידי על רוב פי על
העבודה שהבטחת שייתכן כך עבודה, למצוא להם לעזור" הבטיחו הקורס "מורי כי העולים אמרו
עולים הסתם מן ,3 כ96 קונקרטית. מישרה הבטחת מאשר ביטחון תחושת מתן בגדר יותר היתה

הקורס. בסיום עבודה להם שהבטיח כגורם החינוך משרד את ציינו להוראה, הסבה שעברו

אף דומה ושיעור השונים, בקורסים השתתפותם עבור שילמו לא מהלומדים אחוזים ושניים ששים
עבור מלא מחיר שילמו 1596 לכך, בניגוד הלימודים. תקופת במהלך אבטלה קיום/דמי דמי קיבלו

חלקי. מחיר שלמו ו2396 לימודיהם,

סיום לאחר שנה הלומדים הערכת  ההכוונה במרכזי התכנית תרומת .6
לימודיהם

התכנית של כוללת הערכה 6.1
הלומדים של השימוש מידת נבדקה ההכוונה, במרכזי התכנית בסיום המחקר, של ב' בשלב
תרומתהתכנית את העריכו העולים תרומתם. לגבי והערכתם במרכזים, המוצעים השונים בשירותים
גם עבודה. חיפוש בתהליך להם הנחוצה בעברית וכן כללי באופן בעברית שליטתם בשיפור בעיקר
הסדנה בהן. שנכחו העולים ממחצית למעלה עלידי בשימושי הוערך בהרצאות שניתן המידע
העולים, להערכת בעבודה. להשמה כמכשיר ופחות הדרכה כאמצעי בעיקר הועילה עבודה לחיפוש
מקורות במציאת ולא מקצועיים קורסים על מידע במתן התמקדה ההשמה פקידות של תרומתן
התמצתה התעסוקתיות הפסיכולוגיות של העיקרית תרומתן גם עבודה. הצעות במתן או תעסוקה

.(1996 (קינג, קורסים על מידע במתן

חיפשו אשר העולים מקרב אלה התבקשו ההכוונה, במרכזי התכנית סיום לאחר שנה ג', בשלב
מתוך התכנית תרומת את להעריך זאת) עשו כולם לא לעיל, שצויין (כפי לימודיהם לאחר עבודה
זמן של בריחוק גם בעבודה. בהשתלבות המעשיות התנסויותיהם ולאור שונה זמן פרספקטיבת
יותר לציין היה ניתן שבה פתוחה לשאלה בתשובה עקביות: של רבה מידה העולים הערכות מגלות
המיושמות שונות מיומנויות בהקניית להם תרמה שהתכנית מהעולים 3896 ציינו אחד, מהיבט
1496 התכנית, כתרומת בעברית שלהם השליטה רמת שיפור את ציינו 3596 העבודה, חיפוש בתהליך
התכנית תרומת על  ו896 פסיכולוגיים, מחסומים על והתגברות העצמי הביטחון חיזוק על דיווחו
של ו"פסיכולוגיה מקצועיים קורסים עבודה, חוקי כולל בישראל, העבודה עולם על ידע במתן
תרמה לא במרכזים התכנית כי טענו מהמרואיינים 2596 לכך, בניגוד העולים). (בניסוח מעסיקים"

כלל. להם
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נמצא כלל, להם תרמה לא התכנית כי שדיווחו העולים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים בבדיקת
2^ לעומת כך דיווחו מהן £329 מהתכנית; דבר הפיקו לא כי מאחרים יותר חשות יחידות הורות כי
בגיל מהנשים ו$29 ומבוגרים), (צעירים הגברים מבין 257" יחידות, הורות שאינן הצעירות מהנשים

יחידות. הורות שאינן 45+

התכנית של ספציפיות תרומות 6.2
בעבודה השמה

את מצאו כי ציינו ג' בשלב הראיון בעת מועסקים שהיו העולים מתוך בלבד אחוזים ארבעה
תעסוקת רכז או ההשמה פקידת המרכז, מנהל  ההכוונה למרכז הקשורים גורמים בעזרת עבודתם

.45+

בתעסוקה ההשתלבות לתהליך הקשורים בנושאים מידע מתן
את להוציא מחצית, על עלה לא במרכזים שניתנו השונות בהרצאות שהשתתפו הלומדים שיעור
אולם .(1996 (קינג, מהלומדים 8O9S ש"משכה" מקצועית והכשרה תעסוקה אפשרויות על ההרצאה
אף אלא הרצאות באמצעות רק לא להתקבל יכול בתעסוקה השתלבות לצורך מידע כי לזכור יש
וכיו"ב. כתוב חומר התעסוקתית, הפסיכולוגית או ההשמה פקידת עם שיחה כגון נוספות, בדרכים
טענו מהמרואיינים ,?ל10^16 רק הלימודים סיום לאחר ששנה הממצא את מסביר שהדבר ייתכן
קיבלו לא כי ציינו $4< רק עבודה לחיפוש הדרכים בנושא השונים; בנושאים מידע קיבלו לא כי

מידע.

מסוימת ובסדה רבה nr/yj" במרכזים שקיבלו במידע שנעזרו הלומדים אחוז :15 לורו

הנעזרים אחוז הנעזרים אחוז
מסויימת" "במידה רבה" "במידה המידע תחום

35 23 עבודה לחיפוש דרכים
27 17 מקצועיים קורסים
26 12 לאומי בביטוח זכויות
26 11 לעובדים והטבות שכר
29 10 במקצוע עבודה אפשרויות
25 8 אחרים במקצועות עבודה אפשרויות
22 8 קרובים במקצעות עבודה אפשרויות

לחיפוש דרכים הוא במרכזים שנתקבל במידע לומדים של ביותר הגבוה השיעור נעזרו שבו התחום
חיפוש מיומנויות בתחום התכנית לתרומת ההערכה עם מתקשר זה ממצא .(15 לוח (ראה עבודה
ממצא מקצועיים. קורסים הוא במידע גדול שיעור נעזר שבו נוסף תחום הבא). הסעיף (ראה עבודה
(ראה עצמם העולים לבקשות בתגובה בחלקו הקורסים, לנושא במרכזים שניתן הדגש את משקף זה

יותר. מעט או לשליש הנעזרים שיעור מגיע תעסוקה אפשרויות על למידע באשר .(1996 קינג,

22



עבודה בחיפוש מיומנויות
.63$בכל דיווחיהם, עפ"י עבודה), לחיפוש (סדנה בסל"ע השתתפו מהעולים אחוזים ושישה שמונים
בשלב ציינו מזה) למעלה (ואף בסל"ע שהשתתפו מהעולים כמחצית בחלקה. רק ו£ל23 הסדנה,
שלמדו במיומנויות מסוימת" "במידה או רבה" "במידה נעזרו העבודה חיפוש במהלך כי המעקב
היא סל"ע כי נראה לשליש. הנעזרים שיעור ירד זהב" ב"דפי השימוש לגבי רק .(16 לוח (ראה בסדנה
בתהליך ליישום ניתנים אשר מעשיות מיומנויות עם קונקרטי מידע המשלבת מובנית למידה יחידת

העבודה. חיפוש

(באחוזים) מסוימת ובמידה רבה "במידה בסל"ע שלמדו במיומנויות שנעזרו העולים :16 לוח

הנעזרים אחוז הנעזרים אחוז
מסויימת" "במידה רבה" "במידה המיומנות

^__^^^_^^^^^_^^_^___^_^^__^^^^_^^^__^^_^^__ .. _

32 27 עבודה לצורך התראיינות
30 26 חיים קורות כתיבת
28 20 בטלפון למעסיקים פניה
16 16 זהב" "דפי בעזרת עבודה חיפוש

תעסוקתי יעוץ
תעסוקה בנושאי ייעוץ לצורך במרכז התעסוקתיים הפסיכולוגים אל פנו כי המדווחים העולים שיעור
שיעור עם הנושא כצפוי, למחצית. שליש בין נע רגשית) תמיכה וקבלת אחרות מבעיות (להבדיל
לכך, וקשור ללמוד, קורס באיזה מזה, פחות ומעט בקורס, ללמוד האם היה ביותר הגבוה הנעזרים
בשני המרואיינים בהערכות עקביות של רבה מידה קיימת .(17 לוח (ראה מקצוע להחליף האם
הלימודים בתום השוואה. מאפשרים ולכן דומה בצורה שנבדקו פריטים באותם המחקר, שלבי
בבחירת אישי לייעוץ התעסוקתיות לפסיכולוגיות פנו כי מהעולים £349 דיווחו ההכוונה במרכזי
43פנו 9S מסויימת". "במידה  2496^ רבה", "במידה תרומתן את העריכו £129 מתוכם חדש, מקצוע
רבה", "במידה תרומתן את העריכו £129 מתוכם קורס, בבחירת אישי לייעוץ הפסיכולוגיות אל

.(1996 (קינג, מסוימת" "במידה  ו£289

(באחוזים) מסוימת ובסידה רבה "במידה במרכזים שקיבלו בייעוץ שנעזרו הלומדים :17 לוח

הנעזרים אחוז הנעזרים אחוז
מסויימת" "במידה רבה" "במידה הנושא

26 20 בקורס ללמוד האם
23 14 ללמוד קורס באיזה
25 12 מקצוע להחליף האם
13 12 פסיכוטכניות לבחינות הכנה
22 y עבודה לחפש מקצוע באיזה
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לחיפוש הדרכים לגבי שלהם בידע שיפור שחל 67מהלומדים £9 העריכו במרכזים התכנית בסיום
יחד ל£719. עבודה לחפש כיצד יודעים שהם המעריכים שיעור הגיע מכן לאחר שנה בישראל. עבודה
יודעים" כך כל ("לא יודעים שאינם מציינים 1970 עדיין פעיל, באופן עבודה שחיפשו למרות זאת, עם

עבודה. לחיפוש היעילות הדרכים מהן יודעים") לא "בכלל או

ההכוונה במרכזי התכנית חסרונות את העולים הערכת 6.3
בתכנית. כלשהם חסרונות מצאו לא מהעולים אחוזים ושלושה עשרים

 הלימודים ארגון מבחינת חסרונות פתוחה, לשאלה בתשובה שוב ציינו, אחוזים ושמונה שלושים
מדי, גדולות לימוד קבוצות בעברית, קודם בידע ו/או בגיל התחשבות ללא לקבוצות חלוקה
אישית גישה חוסר מספיקה, בכמות לימוד ספרי העדר מדי, רבה בתדירות מורים התחלפות
בשלב נשמעה כמעט זהה ביקורת הסל"ע. של מדי קצר משך התכנית, של מדי קצר משך לתלמיד,

במרכזים. הלימודים בסיום המחקר, של ב'

מספיק לא הלימודים  הלימודים של המעשית התועלת מבחינת חסרונות ציינו אחוזים ושמונה עשרים
! לא בעברית, לדיבור מספיק דגש ניתן לא עבודה, חיפוש לנושא זמן מספיק הוקדש לא "פרקטיים",

יותר העולים של הביקורת התמקדה המחקר של ב' בשלב טפסים. עם בעבודה התנסות היתה
יותר להקדיש ביקשו הם אז גם הנלמד. החומר ביישום התנסו טרם שרובם מכיוון הלימוד בתכני
במרפאה, שירות קבלת כגון יומיום, חיי של בנושאים לטקסטים לכך ובנוסף בעברית, לשיחה זמן

שונים. מקצועות בעלי יחודיים ובטקסטים ובדואר, בבנק

שוק על מעודכן בלתי מידע  במרכזים שניתן המידע מבחינת חסרונות אחוזים עשרים מנו ג', בשלב
הכנסה, הבטחת עבודה, חוקי הבאים: בנושאים מספיק בלתי מידע או מידע חוסר העבודה,

מהנדסים. לגבי בעיקר עבודה, דרישות ועדכון, הסבה קורסי סוציאליים, ותנאים משכורות

כיצד ייעוץ ניתן לא  עבודה במציאת מעשית עזרה במרכזים ניתנה שלא התלוננו אחוזים עשר ארבעה
פוטנציאליים. מעסיקים עם מגעים קוימו לא ספציפי, במקצוע עבודה לחפש

בעברית רק ניתן הפסיכולוגי היעוץ  הפסיכולוגי הסיוע במישור התכנית חסרון את ראו אחוזים שבעה
העולים. של מהמנטליות התעלמות והיתה יעיל, היה לא ולכן

(באחוזים) העולים להערכת ההכוונה במרכזי התכנית חסרונות :18 לוח

זה בחסרון שחשו העולים אחוז החסרון
38 הלימודים ארגון
28 הלימודים של המעשית התועלת
20 במרכזים שניתן המידע :

14 עבודה במציאת מעשית עזרה חוסר
7 יעיל שאינו פסיכולוגי ייעוץ
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במרכזי התכנית על עבודה בחיפוש שהתנסו מהעולים רבעים שלושה שהשמיעו הביקורת למרות
ממליצים, היו אם בטוחים אינם £ל18 בה, להשתתף שלהם לחבר ממליצים היו 73מהם £9 ההכוונה,
מרכז עם הקשר בהמשך מעוניינים אינם רובם זאת, עם יחד ממליצים. היו שלא מעריכים ו£ל9
כי הצהירו ל0?45 3570 בין עברית). לימוד למטרות (לא תעסוקה בבעיות עזרה למטרת ההכוונה
תעסוקה בבעיות אישי ייעוץ חודשית בפגישה או הטלפון באמצעות לקבל אפשרות להם היתה אילו
בתחום שונים בנושאים מידע וכיו"ב, לאומי ביטוח ענייני עסק, פתיחת כגון קרובים, בנושאים או
הם עבודה, בחיפוש מיומנויותיהם את לשפר קורס, או עבודה לגבי החלטה בקבלת עזרה העבודה,

זו. אפשרות מנצלים היו

בארץ כללית והרגשה עברית ידיעת .7
בעברית שליסה 7.1

"באופן  בעברית פשוטה שיחה להבין יכולים שהם מעריכים מהעולים אחוזים וארבעה שבעים
לקרוא יכולים שהם £519 פשוטה, שיחה לשוחח יכולים שהם דיווחו $63. חופשי", כמעט או חופשי
השונות הגיל קבוצות בין הבדלים התגלו פשוט. מכתב לכתוב יכולים שהם  ו4196 פשוט, מכתב
בכל 45+ גילאי עמיתיהם פני על בעברית השליטה ברמת יתרון יש כשלצעירים לגברים, נשים ובין
בעברית השליטה מבחינת הצעירים הגברים פני על יתרון יש הצעירות לנשים בשפה. השליטה ממדי
זהים. שיעורים נמצאו שם בעברית מקצועי חומר בקריאת למעט שנבדקו, הממדים בכל כמעט

המעקב עריכת ובעת ההכוונה במרכזי הלימודים בתחילת בעברית שליטתם לפי צעירים עולים :19 לוח
(באחוזים)

חופשי כמעט או חופשי באופן
המעקב בעת במרכזים הלימודים בתחילת

הורות הורות
יחידות נשים גברים יחידות נשים גברים
צעירות צעירות צעירים צעירות צעירות צעירים

78 84 78 39 52 35 שיחה הבנת

69 70 65 24 29 29 שיחה ניהול
55 62 47 20 27 24 מכתב קריאת
40 52 35 18 24 12 מכתב כתיבת

24 29 22 3 3  מקצועי חומר קריאת
לצורך התראיינות

58 70 63 . 16 15 16 עבודה
74 79 69 26 39 27 טפסים מילוי
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(באחוזים) המעקב ובעת במרכזים הלימודים בתחילת בעברית שליסתם לפי 46+ בני עולים :20 לוח

חופשי כמעט או חופשי באופן
המעקב בתקופת במרכזים הלימודים בתחילת
הורות נשים גברים הורות נשים גברים

45+ יחידות 45+ 45+ 45+ יחידות 45+ 45+

50 62 33  40 8 שיחה הבנת
40 50 33  20 36 שיחה ניהול
20 38 14 18 8 מכתב קריאת
20 32 19 10 17  מכתב כתיבת
21 8    מקצועי חומר קריאת

20 41 22  14 3 עבודה לצורך התראיינות
30 52 42 26 8 טפסים מילוי

כשנה לפני שענו העולים מבין לדוגמה: בארץ. הוותק עם בעברית השליטה ביכולת שיפור חל כצפוי,
כשנה המעקב, בעת הרי אפשרית", לא "בכלל או קשיים" "בהרבה כרוכה בעברית שיחה הבנת כי
חופשי" כמעט או חופשי "באופן בעברית שיחה להבין ביכולתם כי *72מהם ענו יותר מאוחר
בשפה: שליטה של הממדים לשאר ביחס גם מסתמנת זו מגמה .(419&) קשיים מעט עם אי ,(319*0

בתחום יתרון יש לצעירים כי נראה בעברית. ולקרוא לכתוב היכולת פשוטה, שיחה לשוחח היכולת
הגיל בקבוצות יותר גדול המיומנויות בכל כמעט שיפור על המדווחים אחוז המבוגרים: שני על זה

.45+ בני בקרב מאשר הצעירות

גדול בעברית ולהתראיין מקצועי חומר בעברית,לקרוא פשוטה שיחה ולשוחח ביכולתלהבין השיפור
במהלך עבדו שלא עולים לעומת ההכוונה במרכזי הלימודים סיום לאחר שעבדו עולים אצל יותר
העברית בשפה מיומנויות עם התמודדות כי א' בשלב דיווחו אשר העולים מבין לדוגמה, זו. תקופה
הם כי שעבדו מהעולים >?ל85 דיווחו אפשרית", אינה "כלל או קשיים" "בהרבה עבורם כרוכה
קשיים" מעט "עם או חופשי" כמעט או חופשי "באופן בעברית פשוטה שיחה לשוחח מסוגלים
ללא בעברית להתראיין ביכולתם כי דיווחו שעבדו מהעולים £869. עבדו. שלא מהעולים $67, לעומת
בנוגע מסתמנת אינה זו מגמה עבדו. שלא מהעולים 6170 לעומת מעטים קשיים עם או קשיים כל

.(21 לוח (ראה בעברית. טפסים ומילוי קריאה,כתיבה ליכולת
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או חופשי כסעס או חופשי "באופן בעברית שונות מיומנויות עם להתמודד ביכולתם כי שדיווחו עולים :21 לוח
(באחוזים) תעסוקתי מצב לפי קשיים סעס ■עם

כלל עבדו שלא עולים שעבדו עולים בשפה המיומנות
50 79 בעברית שיחה להבין
67 85 פשוטה שיחה לשוחח
77 71 מכתב לקרוא
68 60 מכתב לכתוב
42 53 בעברית מקצועי חומר קריאת
61 86 בעברית* להתראיין
86 79 בעברית טפסים למלא

a>.05 ברמת מובהקים הבדלים *

לנהל יכולת שיחה, הבנת בשפה: למיומנויות הקשורים מהממדים בחלק כי עולה גיל לפי בבדיקה
שליטתם רמת את ומשפרים יותר גדולה תועלת מפיקים מועסקים צעירים להתראיין, והיכולת שיחה
יכולות בשיפור המועסקים לצעירים יתרון נמצא לא זאת לעומת מועסקים. ממבוגרים יותר בשפה

טפסים. ומילוי הכתיבה, הקריאה

כאשר העברית השפה עם להתמודד ממעטים העולים רוב העברית, בשפה בשליטה השיפור למרות
מהעולים (4690) למחצית קרוב לדוגמה: במרכזים. לימודיהם תום לאחר שנה גם הכרחית, אינה זו
בחודש. פעמיים או פעם רק בעברית עיתון קוראים (£249) וכרבע כלל, בעברית עיתון קוראים אינם
מהר בעברית להתקדם כדי שלך המוצא בשפת להשתמש לא משתדל אתה האם לשאלה: ביחס גם
למעלה רבה". "במידה כן לעשות משתדלים מהעולים £39 רק לא", "כלל מהעולים £729 ענו יותר?

המוצא. בשפת רק מדברים הם בביתם כי ציינו (£579.) ממחצית

בארץ שייכות ותחושת הכלכלי מהמצב רצון שביעות 7.2
כך כל "לא £469) כיום. שלהם הכלכלי מהמצב רצון שבעי אינם (£609.) העולים ממחצית למעלה
בתת נתגלה מרוצים בלתי של ביותר הגבוה השיעור רצון"). שבעי אינם "כלל ו£149 רצון", שבעי
אי £609 הביעו תתהאוכלוסיות שאר בקרב גם אך (כ£809), 45+ בגיל היחידות ההורות אוכלוסיית
ההורות נתונות בו יותר הקשה הכלכלי מהמצב נובע הדבר כי ייתכן הכלכלי. ממצבם רצון שביעות
מהמצב רצון שביעות על דיווחו מועסקים עולים כצפוי, זוג. עומד שבראשן משפחות לעומת היחידות
£479 מועסקים, שאינם מעולים יותר גבוה בשיעור למדי") רצון "ושבע רצון" שבע ("בהחלט הכלכלי
העולים שיעור אז כשנה. לפני למצב בהשוואה שיפור מגלים אלה נתונים בהתאמה. 23^. לעומת
מכלל $83, על ועמד יותר עוד גבוה היה הכלכלי ממצבם רצון שבעי אינם הם כי דיווחו אשר

כלל"). מרוצים "לא הם כי דיווחו ו£429 מרוצים" כך כל "לא הם כי דיווחו 419&) העולים.
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הם האם השאלה על בחיוב ענו (£579) העולים ממחצית למעלה הכלכליים, הקשיים למרות
העולים לשיעור זהה זה שיעור למדי"). "כן, ו£449 בהחלט" "כן,  £139) בבית. כמו בישראל מרגישים
בתעסוקה ההשתלבות כי לשער ניתן במרכזים. הלימודים תחילת בעת משנה, למעלה לפני כך שענו
בישראל מרגישים הם כי דיווחו המועסקים מהעולים £619 ואכן בארץ, השייכות לתחושת תורמת

מועסקים. שאינם העולים מבין £509 לעומת בבית", "כמו

כך" כל "לא או לא" "כלל הם כי דיווחו כשנה לפני אשר מהעולים (£709) רבעים לשלושה קרוב
כך" כל "לא בישראל חשים מהם £569  המעקב בעת כך הרגישו עדין בארץ בבית כמו מרגישים
צעירים בין זה בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא בבית. חשים לא" "כלל וכ^14 בבית,
הארצי התעסוקה בסקר שנמצאו לממצאים דומה זה ממצא לגברים. נשים ובין למבוגרים
במשך העולים של בהרגשתהבית שיפור חל ולא כמעט כי נמצא שם גם .(1995 ונווה, נועם (ליטוויק,
"טוב הוא כלפיהם הוותיקים הישראלים יחס כי מדווחים מהעולים (£639) שלישים כשני שנתיים.
בין וגברים, נשים בין הבדלים נמצאו לא זה בנושא גם .(£549) למדי" "טוב או (£99) בהחלט"
מועסקים. שאינם לעולים מועסקים עולים ובין בארץ, שונה ותק בעלי בין השונות, הגיל קבוצות
יותר איטי הוותק עם החל והשיפור איטי, תהליך הינה בארץ השייכות תחושת שהתפתחות נראה

אחרים. חיים בתחומי מאשר זה בתחום

ומסקנות סיכום .8
ישירה השמה באמצעות וזאת בתעסוקה, בקליטה לעולים לסייע הוא ההכוונה מרכזי של היעד
הקניית מקצועיים, קורסים לגבי וייעוץ מידע מתן עבודה, לחיפוש מיומנויות הקניית בעבודה,
המרכזים של הישירה תרומתם בעברית. שליטתם רמת ושיפור בעברית מקצועית טרמינולוגיה
פקידות של לקוי בתפקוד נעוצה שהסיבה ייתכן ביותר. קטנה היתה בעבודה העולים להשמת
על התכנית. סיום בעת לעבודה בכניסה מעוניינים מאוד היו לא עצמם שהעולים וייתכן ההשמה,
(ולא הקליטה משרד עלידי המועסקות תעסוקה מתאמות ההכוונה למרכזי הוכנסו מאז פנים, כל
בקרב ההשמה שיעור להגדלת יביא שהשינוי היא המשרד וציפיית התעסוקה), שירות מטעם עוד

במרכזים. הלומדים

התכנית עבודה, בחיפוש התנסויותיהם ולאור התכנית סיום לאחר שנה העולים הערכות עפ"י
העבודה, חיפוש בתהליך המיושמות שונות מיומנויות בהקניית בעיקר להם, תרמה אכן במרכזים
שלושה עבודה. אפשרויות על מידע במתן ופחות בעברית, השליטה רמת ובשיפור קורסים על במידע
על המעיד נתון בתכנית, להשתתף לחבר ממליצים היו עבודה בחיפוש שהתנסו מהעולים רבעים
הקניית של המרכיב הגדלת לשקול מוצע יותר. ארוכה זמן בפרספקטיבת גם מהתכנית רצון שביעות
לדוגמה, מכן, לאחר ספציפיות להכשרות בסיס להוות שיכול מהסוג הכשרה גם ואולי מיומנויות

המחשב. הכרת

היו לא אמנם אחוזים עשר חמישה המעקב. בעת מועסקים היו מהעולים אחוזים ותשעה שישים
כך במרכזים, לימודיהם סיום לאחר כלשהי תקופה במשך עבדו אך הריאיון, בעת מועסקים
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במהלך כלל עבדו לא מהלומדים £ל16 לכך, בניגוד חיכוכית. כאבטלה להיחשב יכולה שאבטלתם
מבוגרות נשים של יחסית גבוה ייצוג ישנו זו בקבוצה עבודה. חיפשו לא גם ומחציתם שחלפה, השנה
סידור חוסר בשל אם העבודה, לשוק בכניסה מתקשות אלה אוכלוסיות תת שתי יחידות. והורות
שיש נראה עבודה. למצוא מהסיכוי שהתיאשו משום ואם בריאות מסיבות אם הקטנים, לילדיהן
יושם שבה מיוחדת התערבות תכנית ובפיתוח התעסוקה לשוק לחזור להניען מיוחד בתמריץ צורך

לעבודה. שביציאתן ארוך לטווח היתרונות על דגש

ייקלט שהעולה אתההסתברות מגדילים אינם אמנם מקצועיים בקורסים ולימודים בעברית שליטה
גבוהה ברמה בתעסוקה להיקלט עבודה שמצא מי של סיכוייו את משפרים הם אך כלשהי, בעבודה
בעקבות כיום, היעד אם התעסוקתית. הקליטה יעדי הגדרת מבחינת השלכות זה לממצא יותר.
ששיפור נראה ארוך, לטווח מספקת מקצועית בתעסוקה העולה השתלבות הוא העלייה, גל צמצום
מהווים מקצועיים לקורסים והפניה ייעוץ מידע, מתן וכן מקצועית, טרמינולוגיה כולל העברית,
אפילו עשויה מקצועית ובהכשרה עברית בלימוד השקעה היעד. להשגת בתהליך חשובים שלבים
ההכוונה מרכזי רצוי. יד במשלח קליטה המעכבת המבוגר הגיל של השלילית ההשפעה את להפחית
להם מקנים שהם ובכך מתאימים לקורסים העולים את מכוונים שהם בכך חשוב תפקיד ממלאים
יותאמו העברית הוראת שיטות כי מומלץ אלה. לקורסים קבלתם את המאפשרת ברמה עברית
כן כמו דוח. כתיבת מקצועי, חומר קריאת דיבור, למיומנויות דגש יינתן וכי העולים, לצורכי

העולה. ולכישורי המשק לצורכי בהתאם מקצועיים לקורסים מבוקרת הפניה מומלצת
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רא'ונות ביצוע לאי הסיבות נ0פח:

/ חד נשים נשים גברים
45+ נשים 45+ גברים הוריות צעירות צעירים סה"כ

6 5 9 46 14 80 אותרו לא
3 4 2 17 3 29 סירוב
3  IE .■  n אחר*

שרואיין. לפני הסתיים המחקר מחלה, בארץ, גר לא כלולים: באחר *

!.
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Abstract

Centers for Employment and Counseling (referred to as Employment Redirection Courses in
an earlier report) were established to assist immigrants in finding jobs, refer them to vocational
training, and teach job search skills and professional terminology in Hebrew. Immigrants who
have completed an introductorylevel Hebrew language course (ulpan) and have been in Israel
for less than 21 months, are eligible to participate in a threemonth long program offered by
these centers.

A study was conducted by the JDCBrookdale Institute in order to assess the extent to which
the Centers for Employment and Counseling indeed assisted participants to ifnd appropriate
employment. The study population included all the immigrants attending one of ifve centers in
which a program began in November 1994. This was a threestage followup study in which
data were collected from the immigrants at three points in time: at the beginning of the course,
at the completion of the course, and one year after the course's completion.

During the ifrst stage of the study, general information was collected, including the socio
demographic characteristics of the immigrants, their employment experience in Israel prior to
attending a center and their expectations from the center. In the second stage, information was
collected on the extent to which the immigrants used the center's services and their evaluation
of the center's services and course curriculum. The immigrants' plans regarding integration into
the labor force and further vocational training were also examined. The findingsof the ifrst two
stages have been published in an earlier report (King, 1996).

The third stage (the followup study) was intended to: 1) examine to what extent the center's
students have become integrated into the labor force or enrolled in vocational training programs
since completing the center's course, and 2) examine the participants' evaluations of the
center's contribution to their job search experience since completing the course.

The followup study's population was composed of a nonweighted sample of 370 out of the
590 immigrants who enrolled in one of the ifve centers where a program began in November
1994. The sample included a greater representation of groups generally encountering greater
dififculty in finding employment, namely, all the single parents and all the immigrants aged
45+ who attended a center. In addition, all the immigrants who began a course offered by the
centers but did not complete it, were also included. Other subgroups  women who were not
single parents and young males  were sampled according to their weight in the population of
November course participants.

This report presents the ifndings of the followup study, one year after completing the center's
program, while taking into consideration the findings of the earlier stages. It focuses on two
particular aspects: 1) the extent to which the center achieved its declared goal: namely,
improvementof the immigrants' absorption into employment; and 2) the immigrants' evaluation
of the center's contribution in light of their job search experience.



At the timeof the followup study, 6990of the immigrants were employed, 490 were about to
begin a job, 590 were unemployed and looking for work, and 2290 were neither employed nor
looking for a job. Of those who were neither employed nor looking for a job, a small number
were enrolled in a vocational training course, some were waiting to begin a job or a vocational
training course, and some were not interested in working due to health problems or because
they were taking careof their children. This latter group had a high percentageof older women
(3090 of this subgroup in the sample) and of young single mothers (2790). By way of
comparison, only 1090 of the young men in the sample were in this group. Fifteen percent of
the center's participants had been employed during some period since completing the center's
program but were no longer working for various reasons, including dismissal, or quitting
because of dissatisfaction with their salary or beginning to study. Sixteen percent of the
immigrants had not worked at all during the year following completionof the center's program.

Slightly less than onethirdof the immigrants who were employed were working in academic,
professional or technical positions and slightly more than onethird were employed in clerical,
sales or services jobs. The remaining onethird were employed in skilled and unskilled manual
jobs, a significantly higher proportion than in their country of origin where 9590 of the
immigrants who were employed held academic, professional or technical jobs. Approximately
half of the young, male immigrants who were employed had an academic, professional or
technical job, while clerical, sales or service positions predominated among the women. It is
interesting to note that a greater proportion of older women who were not single parents were
employed in academic and technical positions compared to this rate among younger women.

Upon completion of the center's program in January 1995, some 809cof the participants stated
their intention to enroll in a vocational training course. During the following year, 4490
enrolled in such a course. While this included more women than men, and more young people
than older people, it also included 2790 of those immigrants aged45 + . There was an
expectation that the vocational training course would improve the participant's chances of
findinga job in the vocation studied or in a related field. In fact, there were no differences in
employment rates for vocational course graduates and other immigrants. However, it seems that
course graduates did find higher level jobs than did others: 3990 of those who completed a
vocational training course were employed in an academic, professional or technical position
compared to only 259© of those who did not take such a course.

Eleven percent of the immigrants left the Center for Employment and Counseling prior to
completing its program, primarily because they found a job or began a vocational training
course. The followup showed that they were employed at a higher rate and in higher level jobs
than the center's graduates.

Fortytwo percent of the immigrants who were employed said that they were working in the
occupationof their choice. Sixty percent were satisfied with their job  they found it interesting
and were satisfied with the social relations; however, they were less satisfied with the salary,
benefits, and the opportunities for advancement and for the acquisition of new skills which it



provided. Immigrants employed in academic positions reported dififculties, primarily in the
areas of professional terminology and computer usage. Immigrants employed in unskilled jobs
reported difficulties related to hard physical labor, unclean conditions, etc.

Those immigrants who had looked for a job following their participation in the center's
program were asked to evaluate the center's contribution in light of their job search experience.
They reported that the center's main contributions were to provide information on vocational
courses and how to look for a job, on how to write a resume and use the telephone to inquire
about jobs, and to improve jobinterview skills. However, only A7oof the immigrants who were
employed reported that they found their job with the assistance of persons connected to the
Employment and Counseling Center.

During the year since completing the center's program, the immigrants' Hebrew has improved.
Nevertheless, it appears that there is a tendency to use Hebrew only when necessary. The
immigrants' senseof belonging in Israel has not grown; however, a greater proportion of those
employed, compared to those unemployed, reported that "they feel at home" in Israel (6170
versus 5070, respectively).

The followup study's findings show that the majority of immigrants found employment
following participation in the Employment and Counseling Center's program, and that among
the immigrants who were employed, a greater proportion of those who studied in a vocational
training course were absorbed in "good jobs" compared to those who did not. The findings
corroborate the findings from other studies regarding the employment difficulties of two sub
groups: women aged 45+ and young women who are single parents.
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