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העולים של התעסוקתי מצבם :
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?3?5?4n

המכון
הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי' מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב974ו נוסד

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
הפעולה שיתוח להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
בין לגשר כדי .לקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר

מחקר תמצית סידרת
של לידיעתם המובאים מחקר, דוחו"ת של מתומצתים סיכומים מוצגים זו בסידרה
ייזום ועל הציבורית המדיניות על השפעה בעלי שהם החלטות, ומקבלי מקצוע אנשי

החברתי. בתחום תכניות של וביצוע

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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העולים של התעסוקתי מצבם (10)
המועצות ברית עולי בקרב npnopn מסקר נבחריק ממצאים

נועם' וגילה נוה גדליה

עולים בקרב ברוקדייל הג'וינטמכון ערך אשר ארצי, מסקר תקציר:
של שהות לאחר כי נמצא לשעבר, המועצות ברית של מהרפובליקות
קרוב העבודה בגילי העולים באוכלוסיית המועסקים שיעור בארץ: שנתיים
העובדים מהעולים כמחצית הכללית. היהודית באוכלוסייה לשיעורם

שלהם המקצועי לרקע כמתאימות מגדירים שהם בעבודות מועסקים
עולה מדעיים או אקדמיים במקצועות העובדים העולים שיעור ולכישוריהם.
העולים מספר שנתיים. לאחר לכ>$17 לעלייתם הראשונה בשנה מ£49

המדינות, מכל איש אלף כ425 על עומד האחרונות השנים בשלוש שהגיעו
מעולי 35 כ70 .(6425) הסקר אוכלוסיית בגיל אלף כ183 מבריה"מ מהם
זקוקים מהעולים רבים אקדמיים. מקצועות בעלי הם המועצות ברית
מהם 29?£< ואכן המקומי, לשוק כישוריהם את להתאים כדי להכשרה
לקורסים. רשומים 7?6 ועוד מקצועיים בקורסים משתתפים או השתתפו
גורם הוא הגיל פרטיים. עסקים בפתיחת עניין מגלים (2^) מהעולים רבים

העבודה. בשוק העולים קליטת של בהצלחתה משמעותי

(1)מבוא
של שתים היבטים בדק ברוקדייל, ג?ינטמכון עלידי לאחרונה שנערך ארצי, בהיקף מחקר

שהעולים ככל ברורה: מגמר. על מצביע המחקר המועצות.2 ברית עולי בקרב התעסוקה מצב

ששיעור בלבד, זו לא הבטיו: כל על התעסוקתי, מצבם משתפר p בארץ, ותק צוברים

כללי באופן מעבודתם המרוצים שיעור גם עולה עמו בבר שבר אלא הזמן, עם עולה המועסקים

שלה. ספציפיים מהיבטים המרוצים ושיעור

ישראל. ג'וינט ובמימון ישראל וממשלת ישראל ג'וינט בהזמנת בוצע המחקר ברוקרייל, מכון  ג'וינט 1

(USSR) המועצות בברית חברות שהיו המדינות לכל זו בעבורה מתייחס בריתהמועצות המונח 2

לשעבר.
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בשוק העולים השתלבות של מעמיקה תמתה קבלת המאפשרים ייחודיים, היבטים מספר למחקר

על לעמוד לראשונה מאפשר הסקר של ביצועו ועיתוי המדגם גודל של השילוב העבודה.

שונות. בתתקבוצות לעומק זה תהליך ולבדוק בתעסוקה, הקליטה על הוותק השפעת

איכות את העולים הערכת על לעמוד מאפשר הוא ק ועל רב בפירוט נחקר התעסוקה נושא

על העומדים מרכזיים נושאים  בעבודה ויכולתם הכשרתם ניצול זה ובכלל שלהם, התעסוקה

הציבורי. היזם סדר

שהגיעו עולים ובדק ,1992 ספטמבר עד יולי בחודשים שנערך ארצי סקר על המתבסס המחקר

לפני שנה (חצי 1992 פברואר ועד 1989 מאוקטובר  האחרון העלייה בגל המועצות מברית

לרבע קרוב זו שבתקופה משום מיוחדת, חשיבות יש הסקר של זה לעיתוי הסקר). ביצוע

את לבדוק הסקר, מאפשר לפיכך משנתיים. יותר באח נמצאו כבר (כ£23) במדגם מהעולים
בינם להשוות וכן הראשונים, הקליטה שלבי את עבת שכבר העולים אותם של הצלחתם מידת
תהליך של הדינמיקה על לעמוד הזדמנות מספקת זו השוואה ותיקים. פחות עולים לבין

זמן. פני על הקליטה

בגילאי עולים 1,200 שכלל המועצות, ברית עולי אוכלוסיית של מייצג מדגם בקרב נערך הסקר

ידי על בביתם, רואיינו העולים יישובים. ב30 המתגוררים ,(6425) trijryn העבודה

בץ השוואה מאפשר המדגם של גודלו רוסית. כתוב שאלק ובאמצעות רוסית דוברי מראיינים
יותר בארץ. ותק גם וכאמור, משפחתי, מצב מין. גיל,  שונים מאפיינים לפי עולים קבוצות
הדמוגרפיים המאפיינים לפי מתפלגים העולים נשים. הם (£ל56) במדגם העולים ממחצית

כדלקמן: האחרים

ו£ל14 ,5445 בני הם כ2196 ,4435 בני הם 36?£ ,3425 בני הם מהעולים ב2956 גיל:

.6455 בני הם

כ£379 ב1990, עלו (%58d) הרוב (כ*2), 1989 בשנת ארצה עלו מיעוטם העלייה: ניער
.1992 ופברואר ינואר בחודשים עלו וכ£39 1991 בשנת עלו

האסיאתיות מהרפובליקות £139 האירופיות, מהרפובליקות מוצאם (£809) העולים תב מהנא:

הקווקזיות. מהרפובליקות ו6?7
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בקורסים והשתתפות עבודה חיפוש תעסוקה, הם המחקר נסב שעליהם המרבדים התחומים

עברית יריעת הקליטה: תהליך של נוספים היבטים על נתונים גם נאספו זאת, עם מקצועיים.

מצב של יותר שלמה תמתה לקבל ניתן כך חברתית. וקליטה בריאות הכנסות, דיור, ואנגלית,

שונים. קליטה תחומי בץ הקשרים את ולהבץ העולה

למידת מתייחס הקליטה, בתחום במחקרים שכיח כה ואינו בו עוסק שהמחקר נוסף נושא

 כגון הקליטה בתהליך מרכזיים נושאים על ומספק זמץ מידע יש כי העולה של תחושתו

תעסוקה. ואפשרויות דירה רכישת אפשרויות עבודה, חיפוש דרכי

מחקר על המבוססים רוחות של בסדרה הראשון מהרוח נבחרים קטעים כולל שלפנינו המאמר
מייד הופצו ראשוניים ממצאים העולים. של התעסוקתית הקליטה בדפוסי מתמקד והוא זהי,

קובעי ובקרב בתקשורת עניין ועוררו ,1992 אוקטובר בחודש הנתונים קובץ השלמת עם

בכינוסים בהרצאות, שונים ממצאים הוצגו הדוח של הכנתו תקופת במשך ועור: זאת מדיניות.

אחרים. ובפורומים

עולים של שונות קבוצות בקרב בכוחהעבודה וההשתתפות התעסוקה בשיעורי עוסק המאמר

היהודית. האוכלוסייה כלל לבין בינן ומשווה  המשפחתי והמצב כארץ הוותק הגיל, המין, לפי

עבודתם, של שונים מהיבטים רצונם שביעות לגבי העולים של סובייקטיביות הערכות מובאות

בהמשך הביטחון יכולתם, ואת הכשרתם את מנצלים הם בה המידה בעבודה, העניין מידת כגון

הכספי. והתגמול העבודה

הקשר במחקר: הכלולים אחרים, נושאים למספר יותר כללי באופן מתייחס המאמר כך על נוסף

דפוסי פרטיים; עסקים בהקמת העולים של העניין מידת ותעסוקה; בעברית שליטה בץ

את נעמיק הבאים ברוחות מקצועית; והסבה הכשרה בקורסי להשתתפות ונכונות השתתפות
בתחומי מידע וזרימת חברתית קליטה בריאות, של בנושאים גם וק אלה, בעניינים הניתוח

שונים. קליטה

עולים בקרב ארצי תעסוקה סקר מתוך נבחרים ממצאים  העולים של והכלכלי התעסוקתי "מצבם 1

מאי ברוקרייל, מכק  ג'וינט מוקדמים" "ממצאים סדרת  בניטה,א' נועם. וגילה נווה גדליה המועצות", מברית
הג'וינט, גבעת ברוקדייל, *^  לג'וינט יפנו המוקדמים הממצאים רוח את לקבל המעוניינים ירושלים. ,1993

ירושלים.



נועס וגילה נוה גדליה  עליה קליטת 172

בארץ היהודית האוכלוסייה כלל לעומת העולים בקרב התעסוקה שיעורי (2)

הגברים בקרב המועסקים1 שיעור מועסקים. מהעולים (519&) שמחצית מראים, הממצאים

.%38  הנשים ומן (>$ד6), שלישים שני עובדים הגברים מן הנשים. אצל מאשר יותר גבוה

7870) ל^62 המועסקים שיעור עולה בארץ, שנתיים אחרי הזמן: עם משתפר התעסוקה מצב

עולים בקרב בהתאמה), ו£229, 5756) £369 לעומת הנשים), בקרב ול4956 הגברים בקרב

.(1 (תרשים לשנה שנה חצי בץ בארץ הנמצאים

(אחוזים) הלמ"ס לפי המחמזקים שיעור לעומת בסקר הנזעסקיק שיעורי :1 ח ו ל
(1992 (אפרספנו סקריכוחאדם תעסוקה סקר

הלמ"ס של

r*c שנתיים אחרי הכל סך נארץ שנתיים אחרי הכל סך

66 54 62 51 קרגל
81 70 78 67 גברים

52 40 49 38 נשים

המרכזית מהלשכה הוזמנו ביצועו, במהלך מהימן חיצוני מקור עם הסקר נתוני השוואת לשם

שיעורי בריתהמועצות. עולי בקרב שנערכו כוחארם סקרי של מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה

הסקר. של לאלה מאוד קרובים נמצאו הלמ"ס2 לפי המועסקים

היהודית האוכלוסייה בכלל לשיעור, דומה העולים בקרב המועסקים שיעור בארץ שנתיים לאחר

העולים לאוכלוסיית המקבילים בגילים היהודית האוכלוסייה בקרב המועסקים שיעור בישראל.

78,ושיעור x היה המועסקים הגברים שיעור ;£669 על 1991 בשנת עמד (6425 (בני בסקר

.(1 (תרשים $55נ תשים

באוכלוסיית העולים כל מסך המועסקים העולים אחוז כולו, המאמר לאורך הוא, המועסקים'. שיעור 1

לסטטיסטיקה). המרכזית הלשכה של המקובלות ההגדרות (עלפי לכוחהעבודה להשתייכות קשר ללא המחקר,

כוחאדם "סקרי :912 מס' המיוחד בפרסום הלמ"ס שפרסמה המתודולוגיות ההעחת לכל ^ןךיחס יש 2

המקבילים בגילאים העולים כל מסך ידינו על חושבו הלמס של המועסקים שיעור חשנ''ב, ירושלים ,"1990
בלקר. העבודה מכוח ולא הסקר, של לאלה

המרכזית הלשכה ,1992 אפריל ,4 מוסף  לישראל הסטטיסטי הירחון. ,1991 כוחאדם סקרי נ

של הכולל השיעור בלבד. האזרחי העבודה לכוח מתייחסים אלה שנתונים לב, לשים (יש לסטטיסטיקה.
.(1992 של הנחתים פורסמו טרם זה מאמר הכנת בעת יותר. גבוה להיות ייטה המועסקים
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המועצה! ברית עולי בקרב המחנסקים קרעור :1 תרשים
המין) לפי הכללית' היהודית האוכלוסייה ובקרב בארץ, והוותק המין (לפי

H
00י 1 ו

7. 78

עילייי עולים יהודית בארץאיכלוסיה שנר! עד שנה מחצי בארץ ויותר שגתיים

58 נשים

| גברים

* " ■ 

הלמ''ס. ,1992 אפריל ,4 מוסף לישראל, הסטטיסטי הירחון .irnniלאוכלוסיה המקחר י

העבודה לכוח העולים של ההשתייכות מידת (3)

כשייך מוגדר עבודה מחפש או שמועסק מי כל לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה הגדרת לפי

עוברים מתוכם העבודה; לכוח שייכים בסקר מהעולים 7096 זו, הגדרה לפי העבודה. לכוח

ל8596, מגיע הגברים בקרב העבודה לכוח השייכים שיעור עבודה. מחפשים ו6ל19 519&

ל5896.  הנשים ובקרב

בארץ הנמצאים עולים בקרב 62 מ£9 העבודה לכוח השייכים שיעור עולה בא^ הוותק עם

העבודה לכוח ההשתייכות שיעור ויותר. שנתיים בארץ הנמצאים עולים בקרב 77 ל96 שנה עד

4196 על  6455 בני בקרב ואילו ,7396 על עומד הוא ,3425 בני בקרב כך, הגיל. עם יורד

בלבד..
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נריה"מ עולי של העכורה בטח 1nu1unp;1 :2 תרשים
אחוזים) מין', לפי הכללית rmvm והאוכלוסיה בארץ, והוותק המין (לפי

יותר או שנתים של בארץ ותק בעלי עולים היהודית האוכלוסיה
1991 הכללית

הכל סן
י^יי"<23 בכיח לא /$0T^\ lit חעבודח בטח לא jHU^\

^^ר / * 6* עבדדה מחפשים ^r (a.J nmnuwt
ג15 עבודח מחפשים מועסקי*62£1^ \^_^?* מועסקים

גברים
10* העבודה בטח לא \lt העבודה בטח לא
12* עבודה מחפשים ^^^~X ^!1^^\^₪ \ עבודה*$ מחפשים ^^ ץ

\ 78* מועסקיק 1 78 מועסקינן*

נשים
3'* העבודה בכוח \^^^^ייא 38* העבודה בטח לא ^^Px■ מועסקית^ V 55*1^0^

16* עבודה /^מחפשית 7* עבודה ^^מחפשית

הלמס. ,1992 אפריל 4 מוסף לישראל, הסטטיסטי הירחון *ר0קת:
מס''ה אחת זהו אלא הלמ''ס), להגדרת (בהתאם העבודה מכוח המובטלים לשיעור זהה אינו העבודה מחפשי שיעור *

העולים. כל מסך אחוז או הכללית האוכלוסיה

£129 רק .(1896) בעבר אליו השתייכו העבודה, לכוח העם משתייכים שאינם העולים תב
מהגברים 39t) /nx2 עבודה חיפשו טרם כלומר  העבודה מחפשי למעגל נכנסו טרם מהעולים

מהנשים). ו1996

האוכלוסייה בקרב המקביל לשיעור זהה כמעט העבודה לכוח העולים של ההשתייכות שיעור

ההשתייכות שיעור בא^ ויותר שנתיים לאחר בהתאמה). ו7296, 7096) גילים באותם היהודית

זאת, עם הכללית. באוכלוסייה המקביל השיעור מן עתר אפילו גבוה העבודה לכוח העולים של
1596) האוכלוסייה בכלל מאשר ויותר שניים פי הוא העולים בקרב העבודה מחפשי שיעור

.(2 (תרשים בהתאמה) ו696
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ויתזר שמדים של וותק בעלי המועצות ברית עולי בקרב המועסקים שיעור :3 תרשים
גיל לפי המילית, nnvpn ! האת.//'סי1"! ובקרב בארץ.

X
100 .

" gg 69 T2 ^ 71

^ עולים

 . 11991 כללית יהודית אוכלוסיה

למ"ס. ,1992 אפריל ,4 מוסף לישראל, הסטטיסטי prim :1rnvm rorto*6 trnun מקחר

מועסקים שאינם העולים התפלגות (4)

בקורסים לומדים כ£135 פעיל, באופן עבודה מחפשים כ£ל40 מועסקים, שאינם העולים מבין

(24^1) כרבע נכים. או חולים הם וכ^4 שונות לימור במסגרות לומדים 4 כ56 מקצועיים,

שלא עלפי אף כ"מובטלים" עצמם הגדירו עבודה מחפשים ואינם עובדים שאינם מהעולים

כן. לפני אלא האחרון בשבוע עבודה חיפשו

למבוגרים צעירים עולים בין התעסוקה בשיעורי ההבדל (5)

הגיל, קבוצות כל לגבי נכון הדבר לעבוד. הסיכויים משתפרים כך בא^ הוותק שעולה ככל
.6455 בני בקרב 24 ל96 3425 בני בקרב מ^58 הגיל: עם ערד המועסקים שיעור אולם



נועם וגילה נוה גדליה  עליה קליטת 176

גם למצאה ניתן לעולים: ייחודית אענה בגיל העלייה עם המועסקים שיעור ירדת של התופעה

העולים של התעסוקתי מצבם בץ מהשוואה יותר. קטנים בממדים כי אם הכללית, באוכלוסייה

מתקבלת גיל, קבוצות לפי היהודית, האוכלוסייה כלל של לזה ויותר, שנתיים בארץ הנמצאים

בץ המועסקים בשיעור פער כמעט אץ (3425 (בני הצעירות הגיל בקבוצות הבאה: התמונה

לכדי מתרחב הפער 6455 בני בקרב בהתאמה). ,6692,0 6396) האוכלוסייה כלל לבין העולים

בשיעורי ההבדלים .(3 (תרשים האוכלוסייה כלל בקרב £489 לעומת העולים', בקרב 6ל27

מועסקות, זה בגיל מהעולות 127" רק :6455 בנות נשים בקרב במיוחד גדולים התעסוקה

מועסקים זה בגיל העולים הגברים (בקרב הכללית באוכלוסייה גיל באותו מהנשים £319 לעומת

הכללית). באוכלוסייה 6996 לעומת ,4356

נבחרים משפחתיים במצבים עולים של התעסוקה שיעורי (6)

מבני אחד מועסק הזוגות מחצית כמעט בקרב .(7996) נשואים הם העולים של הגדול הרוב

מבניהזוג. אחד אף מועסק לא מהזוגות ובכ2096 בניהזוג, שני מועסקים נוסף בשליש הזוג;

גם לראות ניתן לעיל, עליו שעמדנו שיפור בארץ, הוותק עם התעסוקה במצב השיפור את

מצטמצם מועסק אינו מבניהזוג אחד אף שבהם הזוגות אחוז זוג. בני תעסוקת על בנתונים

שנתיים בארץ הנמצאים אלה בקרב ל1196 משנה פחות כארץ הנמצאים עולים בקרב 37 מ6?

.(4 (תרשים %45V 17%n עולה מועסקים בניהזוג שני שבהם הזוגות אחוז ויותר.

ילד לפחות עם יחיד הורה דהיינו, חרהורית, משפחה בראש עומדים המרואיינים מבץ כ896

החד המשפחה בראש אשה עומדת (8296) המקרים של הגדול ברוב .18 לגיל מתחת אחד

חד משפחות ראשי שהם הגברים בקרב 719& לעומת מועסקות, אלה מנשים 2796 רק הורית.

הוריות.

בארץ העולים מועסקים בהם העבודות סוגי (7)

גם חשיבות יש לכך, מעבר תעסוקתית. לקליטה בדרך הראשון הצעד רק היא עבודה מציאת

שהעבודה ככל המשק. מבחינת והן האישית מבחינתו הן העולה, משתלב בה התעסוקה לאופי

סקר נתתי עם הסקר נתתי מאיחוד נובע המצייץ האחוז ,6455 הגיל בקבוצת המקרים מספר לודגבור 1

בוצע אשר המועצות", מברית מבוגרים עולים בקרב הדיור ובתחום חברתיים תפקודיים, רפואיים, "צרכים
בהתאמה. ו267 170 הסקרים, בשלי 6455 בני כל סך כלומר תלוי: בלתי ארצי מדגם על התקופה באותה
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אחתים) בארץ, וותק (לפי חנשואלם המתנצות ברית עולי בקהנ iij/myin מצב :4 תרשים

s

" 1 ף;ק46קק u 45 j

* >333^^ >8$8889^^^^ 17 1^^^^

?88888 ^ *888884^^^^ ^888889^^^^

מועסק לא הזוג מבני אחד אף מועסק הזוג מבני אחד מועסקים הזוג בני שני

88 בארץ שנה עד שנח חצי

£/ בארץ ויותר שט7יי0

שבע יהיה שהוא לשער יש כך העולה, של והיכולת הניסיק ההכשרה, למטען יותר מתאימה

העלייה שעם כך, על מצביעים המחקר נתוני יותר. ממנה תפיק ושהחברה מעבודתו יותר רצון

העולים. מועסקים בהן העבודות בסוגי כולל השונים, התעסוקה בממדי ניכר שיפור חל בוותק

המועצות בברית הערלים של ודד ■\ !ai>}j של ההרכב (7.1)

חופשיים אקדמיים, במקצועות בבריתהמועצות עבדו מהעולים (68 (כ£9 שליש שני מעל
כעובדי או בתעשייה מקצועיים בלתי כפועלים עלייתם לפני עברו (£39) ומעטים וטכניים,

שירותים.

יש יחסית הנשים. בקרב המקצועות מהרכב שונה הוא העולים הגברים בקרב המקצועות הרכב

ואחיות. מותת בעיקר  גברים) £189 לעומת 3796) והטכניים החופשיים במקצועות נשים יותר

.(%1^%2 לעומת %5^ %9) הגברים של מזה גבוה הנשים שיעור ובשירותים בפקידות גם
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בתעשייה מקצועיים ובעובדים הניהול במקצועות גברים של יותר גבוה שיעור למצוא ניתן

לאחוז הגברים אחוז בץ גדולים הבדלים אץ הנשים). בקרב ו696 296 לעומת ו2496 1056)

בהתאמה). ,38 ו96 4270) אקדמיים מקצועות בעלי בקרב הנשים

בארץ תעסהןתם (7.2)

כעוברים ובתעשייה, שירותים כעוברי בעיקר עובדים הם מועסקים. העולים מחצית כאמור,

עוברים נוסף (£255) רבע בהתאמה). ו£219 ,2056 ,2496) מקצועיים בלתי או מקצועיים
,(£59) בפקידות מועסקים העולים שאר וניהוליים. טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות

בחקלאות. אחד ואחוז (£49) מכירות

בקרב לנשים גברים בץ בבריתהמועצות שהתקיימו ההבדלים כלל, בדרך נשמרים, בארץ

מועסקים גברים יותר בתר: אחד דופן יוצא עם שלהם, משלחיהיד להרכב הנוגע בכל העולים,

נשים). £69 לעומת £149) אקדמיים במשלחייד

מהגברים. (£109) עשירית לעומת שירותים, כעובדות מועסקות (4356) הנשים למחצית קרוב

כגון רבה, הכשרה דורשות שאינן בעבודות עובדים (£969) בשירותים המועסקים כל כמעט
אפשרי בלתי כמעט אלה בשירותים בתעשייה, כמו שלא ומטפלות. ניקיץ מטבח, עוברי

העולה. של המקצועית לרמה יותר המתאימים לתפקידים להתקדם

ומחציתם מקצועיים כעוברים מחציתם  בתעשייה מועסקים (£579) הגברים מחצית מעל

מהן £99 בתעשייה, מועסקות מהנשים £209 רק זאת, לעומת מקצועיים. בלתי כעובדים

מקצועיות. בלתי כעובדות ו1196 מקצועיות כעובדות

במקצועות בעיקר מועסקים ובתעשייה, בשירותים מועסקים שאינם ותשים הגברים יתר

במקצועות בהתאמה). ו2396, 2796) ניהוליים או טכניים חופשיים, ובמקצועות אקדמיים,

מהנשים. ו1496 מהגברים 496 עובדים והמכירות הפקידות

אקדמיים, או מדעיים מקצועות בעלי בבריתהמועצות היו אשר המועסקים העולים מן 4296

חופשיים במקצועות 1596 אקדמיים, במקצועות 2596) קרובים או דומים במשלחייד עובדים

1696 בתעשייה; מקצועיים כעובדים מועסקים 1296 ניהול); בתפקידי ו296 טכניים או
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מיץ תותק המתנצח! בברית 7* משל7/ סוג לפי המוע0;ךם, ו!עו/ייז1 שיעוד :5 תרשים

s _____",___^
100 U

0בתעשיה בארץ שנח עי שנה חצי ^ באו^ ותזזד שנתיים

^ נארץ וו*י ואה עד חצי # ■ בארץ (יוחד וו*י שנה #

מקרים. של קטן מספר של כתוצאה וותק תקופות שתי קובצו בתא *

בעלי העולים שיעור שירותים. כעובדי מועסקים iwi בתעשייה מקצועיים בלתי כעובדים

בבריתהמועצות, למקצועם דומה במקצוע בארץ המועסקים טכניים, או חופשיים מקצועות

רומה אחרים במשלרוייד וטכניים חופשיים מקצועות בעלי של ההתפלגות כ#29.  יותר נמוך

האחוז קטיגוריה. בכל במקצת גבוהים באחוזים כי אם האקדמיים, המקצועות בעלי של לזו

בקרב נמצא בבריתהמועצות למקצועם דומה במקצוע המועסקים עולים של ביותר הגבוה

מהם #31 בארץ; גם זה בתחום עובדים (#53) ממחציתם יותר בתעשייה: מקצועיים עוברים
ככל דלעיל, כאמור שירותים. עובדי הם ו#13 בתעשייה מקצועיים בלתי כעובדים עובדים

לגבי נכס שהדבר לציץ יש כלשהי. בעבודה המועסקים שיעור עולה ק בארץ, הוותק שעולה

.(5 (תרשים בבריה"מ העולים עסקו שבהם משלחיהיד קבוצות כל
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בארץ תזתק לפי ברה'מ, עולי בקרב tmnm t במשק^ד המועסקיט שיעור :6 תרשים

40 , ■ ■  ■ ן

34 4ג

אקדמים מקצועות שרותיס עובדי בלתי עובדים מכיתת עובדי
וטכנים חופשיים בתעשיה מקצועיים

^ בארץ לשנה שנה רוצי

■ בארץ ויותר קונתיים

בארץ שלהם בוותק העלייה עם העדלים מועסקים בהם מש^דהיר בהרכב שחל השינוי (7.3)

שיעור בארץ. הוותק עם העולים, מועסקים בהם משלחיהיד בהרכב משמעותי שינוי יש

חצי בץ בארץ הנמצאים העולים בקרב מ496 עולה ואקדמיים מדעיים במשלחייד המועסקים

חופשיים במשלחייד המועסקים שיעור ויותר. שנתיים בארץ השוהים בקרב 1770 ל לשנה שנה

המועסקים שיעור ויותר. שנתיים לשוהים %17Vn^iy בארץ לשוהים 1 מ6? עולה וטכניים

ל6?34. מ6ל5 הוותק עם ק אם עולה ביחד אלה משלחייד קבוצות בשתי

כפועלים עוברים (3496) כשליש לשנה, שנה חצי בץ כארץ הנמצאים המועסקים העולים בקרב

פשוטות, בעבודות שירותים כעובדי מועסקים (2496) נוסף כרבע בתעשייה. מקצועיים בלתי

ויותר, שנתיים /n/a הנמצאים העולים בקרב זאת, לעומת ושומרים. במוסדות ניקיץ כגון

ואחוז (£16 (עד ניכרת בצורה יורד בתעשייה מקצועיים בלתי כפועלים המועסקים שיעור

מכירות כעובדי המועסקים העולים אחוז ל1896. יורד פשוטות בעבודות השירותים עובדי
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קרוב* t במשלח או המקורי ידם נמשלת הביעסקים העולים המתפרסים שיעור :7 ם י תרש

המועסקים) מתוך בארץ, וותק (לפי

|9 ן   ■   ■ ■ ~ י ^ ן

בארץ וחצי לשנה שנה שנתייסויותרבארץ
;ארץ ל!"ר ר ר בארץ ס לי_"ת ..י9נ שנה

וטכנאים. מתכנתים הנדסאים, .

ל356 משנה פחות בארץ הנמצאים העולים בקרב מ£ל9 ניכרת בצורה הוא אף יורד וסוכנים

,(6 (תרשים ויותר שנתיים בארץ הנמצאים עולים בקרב

השתים המקצועות בעלי המועסקים ושיעור nrTDjifi סוגי (7.4)

בבריתהמועצות שמקצועותיהם העולים בקרב קיימים ביותר הגבוהים התעסוקה שיעורי

6296 מועסקים, בתעשייה המקצועיים מהעובדים £699 והנדסה: תעשייה ניהול, לייצור, קרובים

מקצועות בעלי של התעסוקה שיעורי לעומתם, המתרסים. מן 6096 וק המנהלים מקרב

מהמורים. ו3896 מהרופאים £359 עתר: נמוכים וההוראה הרפואה בתחומי

המקורי. במשלחידם בארץ עוברים ספציפיים מקצועות שבעלי במידה גם הבדלים קיימים
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ו1196 כמהנדסים 207) קרובים במקצועות או במקצועם עוברים מהמהנדסים (31 0¥) שליש

המהנדסים שיעור בארץ הוותק עם ומתכנתים). טכנאים כהנדסאים, קרובים במקצועות
פחות בארץ הנמצאים מהנדסים בקרב מ1396 עולה קרובים במקצועות או במקצועם העובדים

.(7 (תרשים משנתיים למעלה בארץ הנמצאים אלה בקרב ל"397 משנה

במקצועם העובדים מתוכם האחוז זאת, עם יחד יחסית. נמוך הרופאים בקרב המועסקים שיעור

במקצועם, מועסקים שאינם רופאים .(317") המהנדסים בקרב המקביל מהאחת גבוה (407)

.(1670) פרהרפואיים ובמקצועות בסיעוד מהם), 2856) שירותים כעובדי לעבור נוטים

$20<\ 1796) מקצועיים בלתי או מקצועיים כעוברים בתעשייה, יותר נקלטים מהנדסים

.(227") שירותים כעובדי גס אך בהתאמה)

בהתחשב גבוה אחוז (זהו המקורי במשלחירם בארץ עוברים (24X) רבע המורים, בקרב

מועסקים (£ל26) נוסף רבע ההוראה). במקצועות בעבודה השפה של המכרעת בחשיבות

ו"127 מקצועיים בלתי כעובדים 14^ בתעשייה מועסקים רומה ואחוז שירותים כעוברי

מכירות. או פקידות כעובדי מועסקים (147") מהם ניכר אחוז מקצועיים). כעובדים

מעבודתם העולים רצון שביעות (8)

שליש לעומת מעבודתם, כללית שביעותרצון על דיווחו המועסקים מהעולים (4656) כמחצית

ולא מרוצה ("לא חדמשמעית שאינה ביניים עמדת מציגים הנותרים מרוצים. שאינם (3356)

גברים בין ממש של הבדלים אין מהעבודה הכללית הרצון בשביעות מעבודתו"). מרוצה נלתי

לנשים.

שבעי (3425 (בני הצעירים מהעולים (5096) שמחצית בעוד הגיל. עם יורדת הרצון שביעות

מרוצים שאינם העולים אחת .(337) שליש רק ממנה מרוצים 6455 מבני רדי מעבודתם, רצון

המבוגרים. בקרב (5196) למחצית עד הצעירים, בקרב ,(3096) משליש נע מעבודתם

משנה פחות באת הנמצאים העולים מן 36>cf באת. הוותק עם עולה מהעבודה הרצח שביעות

גדולים הבדלים נמצאו לא זה בהקשר גם ויותר; שנתיים של ותק מבעלי 56?6 לעומת מרוצים,

לגברים. נשים בץ
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אחתים) בארץ, והוותק המין (לפי להם הרצוי במקצוע הנ1ע0קלם בריה"מ עולי :8 תרשים

0ן , ו

" 56

בארץ שנה עד שנה חצי בארץ גיותר שנתיים

^ נטיס

■ גברים

מספר לפי רצונם שביעות נבדקה מעבודתם, העולים של הכללית הרצון שביעות על נוסף
שלא ביטחון בעבודה, עניין והיכולת, ההכשרה ניצול רצוי, במקצוע עבודה ספציפיים: ממדים

הגיל. עם ויורדת בארץ הוותק עם עולה האלה הממדים בכל הרצון שביעות ומשכורת. יפוטרו

רצוי במקצוע עבודה (8.1)

מנשים יותר גברים לעבוד; רוצים היו שבו במקצוע עובדים $39< המועסקים, העולים מתוך

בהתאמה). ו6ל33, £439)

מהגברים (26^ רבע להם. הרצוי במקצוע העוברים שיעור גם עולה בוותק, העלייה עם

הנמצאים מאלה (56?£) מחצי עתר לעומת רצוי, במקצוע עובדים משנה פרוות כארץ הנמצאים

.(8 (תרשים בהתאמה ל6ל49 מ1596 עולה זה שיעור הנשים אצל תותר. שנתיים
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אחתים) והגיל, המץ (לפי להם הרצר במקצוע הבועסקיק המתנצח1 בריח עולי :9 תרשים

s

* 1 .

50

2534 3544 4554 5564 גיל

Eg נשים

■ גברים

מהגברים (£ל50 3425 45מבני % ממבוגרים: עתר להם הרצוי במקצוע עובדים צעירים

\$<^<^ מהגברים 2556) 6455 בני בקרב (£235) זה משיעור מחצית לעומת מהנשים) ו%39

.(9 (תרשים מהנשים)

שתה זו עלייה אולם, רצוי. במקצוע המועסקים שיעור הוותק עם עולה הגיל קבוצות בכל

ונשים. גברים בקרב השונות הגיל בקבוצות

במהירות רצוי במקצוע המועסקים שיעור עולה כך עתר, צעירים שהם ככל  הגברים בקרב

במקצוע עובדים וחצי לשנה שנה הנמצאיםnw/בץ 3425 מבני 5696 הוותק. עם יותר, רבה
אחרי רק  5445 בני ואצל שנתיים; עד וחצי שנה של בוותק זו לרמה מגיעים 4435 בני רצוי;

מכרבע ועולה השונות הוותק בתקופות למדי אחיד 6455 בני בקרב השיעור בארץ. שנתיים

וחצי. שנה מעל psn הנמצאים אלה אצל לכשליש וחצי שנה עד pta הנמצאים יקרב
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עבודה לרמות שנתיים אחרי מגיעות ו4435) 3425 (בנות יותר הצעירות רק  הנשים בקרב

יותר. רבה באיטיות זה וגם בהתאמה), ו5496 5696) הגברים של לאלה דומות רצוי במקצוע
המועסקות שיעור בנוסף, כארץ. ויותר שנתיים לאחר רק היא המשמעותית העלייה דהיינו,

בקרב לשיעור ודומה אלה בגילים הגברים של מזה יותר נמוך 5445 בנות בקרב רצוי במקצוע

.6455 בנות הנשים

rrrmn ויכולתם הכשהתם את מנצלים בה מהמידה שביעותהרצון (8.2)

יורדת שביעותהתיס בעבורה. ויכולתם הכשרתם מניצול מרוצים העובדים העולים מן 36>a

הגברים בקרב נעה זו ירידה .(6455 בני (בקרב $149, ועד (4425 בני (בקרב %41n הגיל עם

יותר נמוכה שביעותהרצון הנשים בקרב .6455 בני אצל ל6ל19 ועד 3425 בני אצל מ$47

6455 ובנות 5445 בנות יותר, מבוגרות נשים בקרב במיוחד נמוכה והיא הגברים, של מזו

הנמצאים עולים בקרב %18n בארץ הוותק עם עולה הרצק שביעות בהתאמה). ו>£09, £199<)

.(10 (תרשים ויותר שנתיים הנמצאים אלה אצל %49V שנה עד שנה חצי בארץ

rnnsn מהעניין רצון שביעות (8.3)

הוותק עם עולה שביעותהרצון בעבודה. שלהם מהעניין שבעירצק המועסקים &62Sמהעולים

/nvj הנמצאים עולים בקרב ל7470 משנה פרוות בה הנמצאים עולים בקרב %51n בארץ,

.(10 (תרשים לנשים גברים בץ משמעותיים הבדלים נמצאו לא ויותר. שנתיים

rrrojn הבישוין ממידת רצון שביעות (8.4)

שהסיכוי כלומר בעבודה, להם שיש הביטחון ממידת שבעירצון שהם דיווחו מהעולים 41 >cf

תחושת עולה כארץ, הוותק עם קטן. להם נראה ייסגר, שלהם העבודה שמקום או שיפוטרו,

בארץ השוהים אצל 4596 ועד משנה פרוות בארץ הנמצאים העולים בקרב %30n הביטחון

.(10 (תרשים ויותר שנתיים

rrnojQ ומההטבות מהמשםדת רצון שביעות (8.5)

מהמשכורת רצס שבעי מהעולים £299 הזה. בתחום נמצאת v7rj הנמוכה הרצס שביעות

זמן התארכות עם לטובה ברור שינוי חל הרצח בשביעות גם בעבודה. מקבלים שהם ומההטבות
שהם דיווחו 1896 משנה פחות בארץ הנמצאים העולים מקרב בארץ. העולים של שהותם

ויותר. שנתיים בארץ השוהים העולים בקרב 4156 לעומת ומההטבות, מהמשכורת מרוצים



נועם וגילה נוה גדליה  עליה קליטת 186

ברה"מ עולי בקרב בעבודה רטץ שביעות של נפתרים מרר"ק :10 תרשים
אחוזים) בארץ, הוותק (לפי

100 ,  n ו

■■>

.< 74

כללית רצון שביעות בעבודה מהעניין וההטבות מהמשמרת
והיכולת ההכשרה מניצול יפוטרו שלא מהביטחון

£$ בארץ שנה עד שנה חצי

■ בארץ מותר שנתיים

יו! ועברו מו הרצון שביערו! סיכוק

כך, .(10 (תרשים מהעבודה הרצץ שביעות מנזרי בכל שיפור חל בארץ, הוותק גידול עם

העניין מן גבוהה שביעותתיס מביעים הם מרוצים. מהעולים כמחצית בארץ, שנתיים אחרי

שנראה כפי להסבר: ניתנים הללו הדפוסים .(4170) השכר מן יותר ונמוכה (74?6) בעבודה

לעומת יותר. הוותיקים העולים בקרב גם יחסית נמוכות עדיץ הן השכר רמות העבודה, בהמשך

ואפילו המקורי, במקצועם שאינן בעבודות גם עניין למצוא יכולים שהעולים טענה יש זאת,

וארגץ הטכנולוגית הרמה וק מהעבודה שהדרישות משום זאת יותר. נמוכה ברמה במקצועות

ההתייחסות המועצות. בברית מהמקובל inr גבוהה ברמה רבות פעמים 07 pxn העבודה

הביטחון את מאוד מחזקת 7ד12/ שביעות של השתים לרכיבים העולים של הדיפרנציאלית

תשובותיהם. באמיתות
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ובאנגלית בעברית העולים קול השליטה רמת (9)

הכרחי. תנאי אפילו  מסוימות ובעבודות עבודה, חיפוש בתהליך משאב היא בשפה השליטה

החברתיכלכלי למרקם העולה של השייכות תחושת מתחזקת בשפה, השליטה התפתחות עם

שונות. בעיות עם ולהתמודד שוטפים בצרכים לטפל יכולתו ומשתפרת החדש,

ובאנגלית בעברית ידיעותיהם בדבר העולים הערכת (9.1)

כמעט או חופשי באופן בעברית פשוטה שיחה לנהל מסוגלים הם כי העריכו מהעולים 3896

רמת חופשי. כמעט או חופשי באופן פשוט מכתב לקרוא יכולים שהם דיווחו ו2196 חופשי,

הגברים. של מזו יותר מעט גבוהה להיות נוטה הנשים של העברית njTT

הנמצאים העולים בקרב באח. הוותק עם ניכרת במידה משתפרת בעברית השליטה כצפוי,

יכולים ו£219 חופשי, באופן בעברית פשוטה שיחה לנהל מסוגלים 2596 משנה פחות בארץ

הם השיעורים ויותר, שנתיים בארץ הנמצאים העולים בקרב פשוט. מכתב בחופשיות לקרוא

בהתאמה. 33 ו96 £549

לשוחח מסוגלים 5796 3425 בני בקרב הגיל. עם ניכרת במידה יורדת בעברית השליטה רמת

בקרב בהתאמה, בלבד, ו^3 >$ר לעומת פשוט, מכתב לקרוא יכולים ו3596 פשוטה שיחה

.6455 בני

הצעירים אצל אך  הגיל קבוצות בכל הוותק, עם כאמור, משתפרת, בעברית השליטה רמת

פחות באח הנמצאים (3425 (בני מהצעירים שליש המבוגרים: אצל מאשר יותר גדול השיפור

55 (בני המבוגרים אצל שנתיים. לאחר שנישלישים לעומת פשוטה, שיחה לנהל יכולים משנה

.(11 (תרשים בהתאמה ל1496, מ496 עולה היכולת (64

יכולים ו£'10 פשוטה שיחה לנהל מסוגלים 696 רק יותר. הרבה נמוכה האנגלית ידיעת רמת

המבוגרים: בקרב מאשר עתר גבוה הצעירים בקרב האנגלית יודעי אחוז פשוט. מכתב לקרוא

הוחזק. עם עולה האנגלית ידיעת רמת גם .6455 בני מקרב $2, לעומת 3425 בני מקרב 796

ובלתימחגסקים DPpojrw עולים בקרב בעברית שליטה (9.2)

כשליש לעומת חופשי, באופן בעברית פשוטה שיחה לנהל יכולים מהמועסקים (4596) כמחצית
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אחתים) הגיל, (לפי ברה"מ עולי בקרב בעבחח פשומה קלחה לנהל היכו^ז :11 תרשים

7* |  *

m 57
fwwi mm

חופשי קשים מעט עם קשים הרבה עט לא בכלל

§§ בני425ג

■ 6455 מי

הצעירים בקרב ואילו עתר, המבוגרים בגילים הוא ההבדל כל הלאמועסקים. מקרב (3256)

הבדל. אץ (3425 (בני

רצוי במקצוע עמודה ובמציאת עמדה בודפה6 במכשול בעברית קשייק (93)
כלשהי עבודה במציאת מכשול מהווים בעברית קשיים שבה המידה על גם נשאלו העולים

העברית השפה שידיעת עולה, מהממצאים לעבוד. רוצים הם שבו במקצוע עבודה ובמציאת
בפרט, לעולה, הרצוי במקצוע ותעסוקה בכלל, תעסוקה מציאת בפני משמעותי מכשול מהווה

כארץ. שנתיים לאחר גם

היו #42< הראיון, שלפני בשבוע עבודה שחיפשו העולים מבץ בעברית. וישליטו; עבודה ודפקו
כך, מרגישות מהנשים כשליש עבודה: במציאת מכשול מהוות העברית בשפה שמגבלות בדעה,

מהגברים. כמחצית לעומת
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cnorarn מברידו"מ העו/*/1 בקרב rrrcp למציאת כמכשול בעבריזז קקליק :12 תרשים
אחוזים) והוותק, המץ (לפי il'l'tiy

70 ן  ■ .

" 55 56 SS

בארץ שנה עד שנר! מחצי בארץ שניזים עד ורוצי משנח
בארץ וחצי שנה עד משנה בארץ ויותר שנתיים

| גברים

שפה שבעיות הסבורים עבורה המחפשים העולים שיעור יורד בארץ הוותק שעולה ככל כצפוי,

ל2096 משנה mr© /n/a שנמצאים עולים בקרב מ$55 עבורה: במציאת מכשול מהוות

.(12 (תרשים ויותר שנתיים הנמצאים אלה בקרב

ללימוד באשר הן יותר, המבוגרים העולים של קשייהם את מבליט השונים הגילאים בין הפער

היא עברית ידיעת שאי מרגישים, 3425 מבני £199 תעסוקה: למציאת באשר והן חדשה שפה

.6455 מבני £719 לעומת תעסוקה, במציאת מכשול

לעבוד מעוניינים שאינם במקצוע המועסקים העולים מן בעברית: ושלימה רצוי במקצוע עםדה
הרצוי במקצוע לעבה כדי כלל מספיקה אינה בעברית ידיעותיהם שרמת טוענים כמחצית בו,

הנשים. בקרב 4296 לעומת כך, סבורים מהם 5896 גברים: בקרב במיוחד רווחת זו רעה להם.
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הקולק בקרב הרצוי במקצוע עמדה למציאת כמכשול בעברית קשיעז :13 תרשים
אחוזים) בארץ. והוותק המין (לפי

s
70 . ,

64
m ■■ 59

yva שנה ■^ שנה מחצ, בארץ שנתים ע^ וחצי משנה
בארץ וחצי שנה עד njm בארץ ייותר שנתיים

נשי0^
■ גברים

במקצוע לעבוד כדי כלל מספיקה אינה בעברית ידיעותיהם שרמת המעריכים שיעור כאן, גם

.(13 (תרשים הגיל עם ועולה בארץ הוותק עם יורד להם, שרצוי

שרצוי במקצוע המועסקים העולים של בעברית השליטה שרמת העובדה, עם משתלב הדבר

לעומת 6096 להם: הרצוי במקצוע מועסקים שאינם העולים של מזו שניים פי גבוהה להם, ^
מסוגלים בהתאמה, £ל16, לעומת %35t בעברית פשוטה שיחה בחופשיות משוחחים £359

פשוט. מכתב בחופשיות לקתא

פרטיים עסקים בהקמת העולים התעניינות (10)

עתר שכיח עסק להקים הרצק הגברים אצל פרטי. עסק להקים מעתיינים מהעולים כ6?28
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שיעור ,54 בני עד הגיל קבוצות בכל גברים בקרב .(2096 לעומת 3696) נשים אצל מאשר

ל2496. ערד הוא 6455 בני בקרב ואילו ,(3996) ואחיד גבוה פרטי עסק להקים המעוניינים

,3425 בנות בקרב 2796 הגיל: עם בהתמדה יורד המעוניינות שיעור הנשים אצל זאת לעומת

שהביעו אלה מתוך .6455 בנות בקרב ו696 5445 בנות בקרב 1796,4435 בנות בקרב 2296

מעשיים צעדים נוקטים כבר שהם גברים) (רובם 896 מדווחים פרטי, עסק בהקמת עניין

זו. שאיפה למימוש

מקצועיים בקורסים העולים השתתפות (11)

בקורסים רשומים 796 עוד מקצועי. בקורס (996) לומדים או (2096) למדו מהעולים כ2996

לומדות או למדו 3370 הנשים בקרב מגברים: יותר מקצועיים בקורסים משתתפות נשים שונים.

ו6ל8 1696) לומדים או שלמדו 2496 לעומת רשומות, 896 ועוד בהתאמה) ו1096, 23^
הגברים. בקרב רשומים 696 ועוד בהתאמה)

מבץ בארץ. הוותק עם עולה מקצועיים בקורסים המשתתפים שיעור לצפות, שאפשר כפי

בארץ הנמצאות מאלה 5096 לעומת לומדות, או למדו 1596 שנה, עד בארץ שנמצאות הנשים

לעומת לומדים, או למדו משנה פחות בארץ מהנמצאים 1996 הגברים, בקרב משנתיים. יותר

משנתיים. יותר בה הנמצאים בקרב 3696

או למדו 3425 בני מהגברים (3296) כשליש הגיל. עם יורד בקורסים ההשתתפות שיעור

של ההשתתפות שיעור הנשים, בקרב .6455 מבני 1196 לעומת מקצועיים בקורסים לומדים

בקורסים בהשתתפות אלה פערים .6455 בנות אצל בלבד 596 לעומת ,4696 הוא 3425 בנות

לקבל הנמוכים ומהסיכויים לקורסים בקבלה גיל ממגבלות רבה במידה נובעים מקצועיים

עבודה.

שכבר שעולים מעניץ, מקצועיים. בקורסים להשתתף רצונם את הביעו מהעולים כ4096

של מזה במקצת גבוה אף אלה של ושיעורם נוסף, בקורס מעוניינים אחד בקורס השתתפו

בץ הבדל כמעט אץ ללמוד המעוניינים בשיעור קורס. בשום כה עד השתתפו שלא העולים

המעוניינים אחוז אך מקצועיים, בקורסים להשתתף הרצח ערד בגיל העלייה עם לנשים. גברים

1796 לעומת ,4696 הוא 3425 בני בקרב בקורס להשתתף הרוצים שיעור משמעותי. עדיץ
.6455 בני בקרב
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משלח^ ו0וג nj/uyii "ltdמקצהרים, 1^*0 monriDn (11.1)

לבדוק כדי בקורסים, משתתפים שאינם לאלו בקורסים המשתתפים עולים בץ השוואה נערכה

עוסקים משלחייד באלו גם בדקנו הקבוצות, שתי בץ התעסוקה בשיעורי הבדלים קיימים אם

הקבוצות. מן אחת בכל העולים

בעוד אך בקורסים. השתתפו שלא מאלה £525 לעומת מועסקים £629 הקורסים, בוגרי מבץ

למדו שלא אלה בקרב לשיעוריהם דומים בקורס שלמדו הגברים בקרב המועסקים ששיעורי

לעומת בקורס, למדו שלא מהנשים £349 רק מועסקות  בהתאמה) ו^70, $73,) בקורס
קורסים בוגרי בץ המועסקים בשיעור מהותיים הבדלים אץ הגברים בקרב שלמדו. מאלה 5696

יש זאת לעומת בארץ. הוותק קבוצות ובכל הגיל קבוצות בכל  בקורסים השתתפו שלא לאלה

בקבוצות והן השונות הגיל בקבוצות הן  הנשים בקרב התעסוקה בשיעורי גדולים הבדלים

הוותק.

למדו שלא העולים מן 1996 הגברים. בקרב גם משמעותיים הבדלים קיימים למשלחיד, אשר

העולים מן 4196 לעומת וניהוליים, טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות מועסקים בקורסים

במקצועות £235 מועסקים בקורסים, השתתפו שלא הגברים בקרב מקצועיים. קורסים שעברו

1296 בקורסים השתתפו שלא הנשים בקרב בקורסים. שהשתתפו מאלה 4456 לעומת הנ"ל,

שהשתתפו מהעולות 407 לעומת וניהוליים, טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות עובדות

לעומת להם, רצוי במקצוע מועסקים הקורסים מבוגרי 5556 ועור: זאת מקצועיים. בקורסים

מקצועיים. בקורסים השתתפו שלא מאלה (£349) שליש

על משפיעים שונים שגורמים ייתק שק אלה מנתונים עריץ סופיות מסקנות להסיק ניתן לא

האקדמיים, במקצועות המועסקים בשיעור ההבדל מה בדקנו אולם, בעבודה. ההשתלבות

המועצות. בברית ומשלחיד בארץ וותק גיל, של ההשפעה ניטרול תוך והטכניים, החופשיים

הכלל, מן יוצא ללא משמעותית, גבוה קורסים, בוגרי בקרב הנ"ל במקצועות המועסקים שיעור
ויותר, שנתיים כארץ הנמצאים עולים בקרב לדוגמה: בקורסים. השתתפו שלא אלה של מזה
ופי בהתאמה), ,£299 לעומת 5796) קורסים בוגרי בקרב מועסקים גברים של כפול שיעור יש

בהתאמה). ו£159, £479) הנשים בקרב שלושה
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ס243, לעומת הנ''ל במקצועות הקורסים מבוגרי $36, מועסקים 3425 בני גברים עולים בקרב

בהתאמה. 11 \י>$ 4096 הנשים ובץ

מהגברים 4696 מועסקים המועצות, בברית וטכניים חופשיים משלחייד בעלי עולים בקרב

השיעורים בקורסים. השתתפו שלא אלה בקרב 2996 לעומת אלה, במקצועות קורסים בוגרי

בהתאמה. %12^ %48 51 הנשים בקרב

כקךכקולינריהימ 'uyuyyjn :2 לוח
אחוזים) בבריה"מ, נכחדים ומשלחה גיל בארץ, מץ.וותק מקצועיים. בקורסים השתתפות (לפי

השתתפו __ הכול סך

נשים גברים ס"ה נשים גברים ס"ה

40 44 41 22 27 25 סךהםל
(חודשים) וותק

(22) (33) (27) 8 17 14 M86

37 31 34 23 28 26 2319

47 57 51 31 37 35 +24

. .. גיל
40 36 38 23 26 25 3425

47 47 47 25 31 28 4435

(17) (60) (29) 14 22 19 6445נ

בבריה"מ משלחייר

45 61 52 30 49 41 אקדמיים

48 (46) 48 27 32 29 וטכניים חופשיים

(50) (20) (29) (25) 14 15 ניהוליים
מ20. קטן מקרים מספר עם מתאים הנובעים אחתים ()

וניהוליים. טכניים חופשיים. אקדמיים, במקצועות: 1

קבוצה. בכל מקרים של יחסית הקטן המספר לאור חודשים) 1812 ו חודשים 116) וותק קבוצות שתי אוחדו 2
קבוצה. בכל מקרים של יחסית הקטן המספר לאור (6445 ו 5445) גיל קבוצות שתי אוחדו י
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זןמ8רלתז2:

_ השתתפו לא _ _ _ הכול סך _
נשים גברים ס"ה נשים גברים ס"ה

12 23 19 22 27 25 הכול ק
(חודשים) וותק

6 15 12 8 17 14 '186

14 28 23 23 28 26 2319 
15 29 24 31 37 35 +24

גיל

11 24 19 23 26 25 3425

11 26 20 25 31 28 4435

13 19 17 14 22 19 26445

בבריה''מ יר משלחי

21 45 36 30 49 41 אקדמיים

12 29 20 27 32 29 וטכניים חופשיים

() 13 13 (25) 14 15 ניהוליים

משלחהיר איכות לבץ מקצועיים בקורסים השתתפות בץ הדוק קשר על מרמזים אלה ממצאים

לעומק. זה נושא ייחקר הניתוח בהמשך בישראל,

מקצועית להסבה בקת"סלם ubxifi} lrefjiuwtfi (11.2)

שנועדו קורסים מקצועיים: קורסים של סוגים שני לעולים מוצעים הקליטה תהליך במסגרת

להשתלם בחרו בקורסים מהמשתתפים מחצית מקצועית. להסבה וקורסים ולעדכון להשתלמות

נשים בין ניכרים הבדלים נמצאו לא מקצוע. להסבת בקורסים השתתפו ומחציתם במקצועם,

בארץ. שונה ותק בעלי עולים בץ לא וגם אלה, השתתפות בדפוסי לגברים

ל6070. הסבה בקורסי המשתתפים שיעור מגיע בתעשייה מקצועיים ועובדים מהנדסים בקרב

הרופאים שרוב נראה מקצוע. להסבת בקורסים מהרופאים 2396 רק השתתפו זאת לעומת

הרפואה. בתחום בקורסים או ברפואה לעסוק הרישוי לבחינת ההכנה בקורס להשתתף מעדיפים

בכל מקרים של יחסית הקטן המספר לאור חורשים) ו1812 חודשיס 116) וותק קבוצות שתי אוחדו 1

קבוצה.

קבוצה. בכל מקרים של יחסית ,pp7 המספר לאור (6445 ו 5445) גיל קבוצות שתי אוחדו 2
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לאח לעלות החלטתם עם העולים שלמות (12)

שתים, חיים במישורי מתבטאים אלה קשיים מעטים. לא קשיים מלווה והעלייה הקליטה תהליך

ואופן פנים בשום אך ביותר, מרכזיים אולי הם בחיים להתבסס והקושי עבודה למצוא כשהקושי
הראייה מן משהו רב בקיצור להציג ברצוננו זו עבודה של סיומה לפני היחידים. הקשיים לא

בכל והקשיים ההישגים את המשקפת באח, השתלבותו תהליך את העולה של הכוללת

התחומים.

םויךב? מחליטיט ויו האם לעלתז, החלטתם על ^וזור יכלו לו (12.1)
הבדלים שאץ למרות לעלות. החלטתם על חוזרים שהיו חושבים או בטוחים מהעולים £759

יותר, המבוגרים העולים מתמודדים שעימם לקשיים מסויים ביטוי שיש נראה גיל, לפי גדולים

לעלות, ההחלטה על חוזרים היו 4425 מבני £799 לעלות: להחלטה באשר בתחושתם גם

החלטתם על חוזרים היו שלא בטוחים שהם אמרו מהעולים £89 רק .6455 מבני £669 לעומת

קבוצות בץ משמעותיים הבדלים אץ .1556 זה שיעור עולה 6455 בני בקרב אולם לעלות,

ההחלטה כלפי העמדה מבחינת מועסקים ללא מועסקים ובץ לנשים, גברים בץ השתות, הוותק

לארץ. לעלות

בארץ? יישאת האם (12.2)

"בטוחים" שהם אמרו מהעולים (6796) שלישים כשני בישראל. שיישארו אמרו העולים מן £949

מהעולים $6, רק בכך". בטוחים אינם אך שישארו ש"ייתק ציינו כ£255 ועוד כארץ שישארו

יישארו שלא בטוחים" "כמעט שהם או בטוחים" אעם אך יישאת שלא "חושבים שהם אמרו

כארץ.

ל8290 ומגיע 3425 בני בקרב 55 מ£9 הגיל עם עולה בארץ, שיישארו ה"בטוחים" שיעור

חמן (£ל60) גברים מאשר (7396) בכך בטוחות נשים של יותר גבוה אחוז .6455 בני בקרב

זה שיעור גברים, אצל זאת, לעומת בטחונן. מידת את מהותי באופן משנה אינו כארץ שהותן

כאמור) 9496) כארץ להישאר המתכותים של הכולל השיעור כארץ. הוותק עם לעלות נוטה

ובץ השתות הגיל קבוצות בץ הבדלים נמצאו ולא בארץ הוותק עם מהותי באופן משתנה אינו

כקביעה. בישראל ישיבתם את תאים העולים רוב ארצה, שמשהיגיעו נראה, תשים. גברים

הצעירים של ההישגים בדוח. הממצאים עם עקביים האלה השאלות לשתי התשובה דפוסי
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השונים הגילים בני של בנכונותם בהבדלים משתקף והדבר המבוגרים לעומת מאוד בולטים

מאשר יותר גבוהה ניירות יכולת יש לצעירים זאת, לעומת ארצה. לעלות החלטתם על לחזור

הסיכום הכל בסך בארץ. בהשארותם בטוחים פחות שהצעירים בכך מתבטא זה וגם המבוגרים

הרבים הקשיים אף על ההשתלבותnxj/קיימים להמשך והמחוייבות העלייה מעשה של החיובי

שישנם.

סיכום (13)

בתת עולי של הקליטה תהליך על לעמוד ייחודית הזדמנות יוצרים הארצי הסקר נתוני

כארץ הנמצאים עולים בקרב כלומר הראשוניים, הקליטה לשלבי מעבר גם בתעסוקה המועצות }■

ויותר. כשנתיים ;י

שלו הוותק שעולה ככל העולה של התעסוקה במצב שיפור על הסקר נתוני מצביעים כללית,

שיעור שנתיים שלאחר כך על ומצביעים הנתונים מלמדים שנוצר, הכללי לרושם בניגוד .psn
.psa היהודית האוכלוסייה בקרב המועסקים לשיעור רומה העולים בקרב המועסקים

עבד שבו למקצוע הקרוב במקצוע לעבוד העולה של סיכוייו עולים /nv הוותק עם ועוד, זאת

מהעבודה הכללית שביעותרצונו מתחזקת בבד, בד לו. הרצוי אחר במקצוע או עלייתו לפני

ויכולתו, הכשרתו את מנצל הוא שבה המידה כגון עבודתו, של שונים מהבטים ושביעותרצונו

פיטורץ. מפני והביטחון בעבודה העניין העבודה, תנאי

אולם הגיל. קבוצות בכל העולים את מאפיינת הזמן, עם התעסוקה בסיכויי שיפור של זו, מגמה
ביותר, המבוגרים בקרב במיוחד נמוך והוא הגיל, עם יורד המועסקים העולים שיעור כצפוי,

.6455 בני "י

ו

האחרונות, בשנים העלייה של היקפה מפני במיוחד בולטים העולים של התעסוקה שיעורי .

אפיתי ובעיקר  העולים אפיוני זו. עלייה של המקצועי והרקע במשק הכלכליהתעסוקתי המצב
,pxn האדם כוח היצע על דרמטית השפעה השפיעו  שלהם התעסוקתי והפרופיל השכלתם

והטכניים. החופשיים האקדמיים, במקצועות בעיקר

זקוקים מהם רבים הפורמליים, המקצועיים וכישוריהם העולים של ההשכלתי הרקע למתת
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העבודה ולשיטות לסטנדרטים המקצועיים כישוריהם את להתאים כדי חלקם  כלשהי להכשרה

הישראלי. העבודה שוק לדרישות ולהתאימו מקצועם את להסב כדי וחלקם במערב המקובלים

המאמץ הוא העבודה בשוק העולים של היחסית להצלחה התורמים הגורמים שאחד לשער, יש

והסבה הכשרה בקורסי בהשתתפות העברית, השפה בלימוד עצמם העולים שמשקיעים

לכישוריהם המתאימה עבודה אחר חיפוש כדי תוך עבודה, בכל לעסוק ובנכונות מקצועית
בארץ. להישאר כוונתם על המצביע הממצא את תואמים אלה מאמצים ולציפיותיהם.

אולם בארץ. ותק יותר שיצברו ככל להשתפר, העולים של מצבם ימשיך בעתיד כי לשער, יש

המשק. של הכללי במצב הקשורים בגורמים גם תלויה תהיה קליטתם הצלחת

מספר על הסקר נתתי מצביעים תעסוקתית, קליטה של כלל, בדרך המבטיחה, התמונה לצד

ההחלטות: ומקבלי המתכננים הגופים של מצדם מיוחדת לב תשומת הטעונות סוגיות

משתפר שבו הקצב באותו משתפר אינו העולים של הכלכלי מצבם המחקר, ממצאי לפי א.

אלה (כולל העולים של הכלכליים הקשיים על משפיעים גורמים מספר התעסוקתי. מצבם

את בהן, מועסקים שהם העבודות סוג את למנות ניתן ביניהם עבודה) למצוא שהצליחו

יותר) "טובות" בעבודות (גם נמוך שכר להם לשלם מהמעסיקים חלק בקרב הרווחת הנטייה

ציוד וברכישת משכנתאות בהחזר דירה, שכר על בהוצאות הכרוכים הכלכליים הלחצים ואת

ביתי.

בעבודות או להם רצוי במקצוע עובדים אעם העולים כמחצית ,/7xjשנתים לאחר גם ב.

שיאפשר באופן העבודה בשוק עולים קליטת יכולתם. ואת הכשרתם את מנצלים הם שבהן
העולים של לרווחתם רק לא תתרום המקצועיים כישוריהם ואת הכשרתם את לנצל להם

של לתהליך ישירות קשור מתאימים עבודה מקומות של פיתוחם זאת, עם לחברה. גם אלא

להניב מתחילות אלה מעץ שהשקעות עד רב זמן עובר כי לזכור ויש במשק, הון השקעות

להכשרתם המתאימים במשלחייד העולים של השתלבות מקום, מכל לק, פיתת.

הקליטה. בתהליך מרמי אתגר היא ולכישוריהם,

של ניצול המאפשרת ותעסוקה בכלל, תעסוקה במציאת במיוחד מתקשים מבוגרים עולים ג.
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לכת מרחיקות השלכות יש המבוגרים העולים בקרב לאבטלה בפרט. ניסיונם ושל כישוריהם

מיוחדים תעסוקתיים פתרונות פיתוח בכלל. המשק ועל משפחותיהם על עצמם, העולים על

היחסי השפל נמשך עוד כל  המבוגרים העולים של התעסוקה בעיית עם להתמודדות

בתחום המדיניות מעצבי בפני העומד חשוב אתגר הוא גם  במשק אדם לכוח בביקוש

הקליטה. .

מתבטאים אלה קשיים הגברים. של מזה קשה הגילים, בכל נשים, של התעסוקה מצב ר.

p על בפרט. והכשרתן כישוריהן את התואמת עבורה ובמציאת בכלל, עבודה במציאת

ממחצית יותר מהוות (נשים עולים של זו גדולה לקבוצה גם ספציפית להתייחס חשוב 4'.,.

העבודה. בשוק בהשתלבות לקשייה ובמיוחד העולים),

של מצבן קשה ק כמו מועסק. אינו הזוג מבני איש שבהן משפחות של מצבן במיוחד קשה ה.

חדהוריות. משפחות

והן העולים של הן  והקשיים ההישגים את מתארים זה בסיכום שהוצגו המוקדמים הממצאים

ומגחץ המדגם היקף הסקר, עיתוי העבודה. בשוק העולים שבהשתלבות  הקולטת החברה של

שונים ותק בטווחי העולים של התעסוקתי מצבם על לעמוד לנו איפשרו המחקר תחומי

כארץ, נמצאים שהעולים יחסית בתקופההקצרה כי מתברר, שונים. מאפיינים בעלות ובקבוצות

בשיעור עלייה לתעסוקה: הנוגעים המישורים ברוב דרמטיים שינויים ומתרחשים התרחשו

במשלחייד המועסקים בשיעור וכן העבודה של שונים מהיבטים ובשביעותהרצון המועסקים

רבה במוטיבציה מאופיינים העולים כי עולה, המחקר מן העולה. של המקורי למקצוע הקרובים

של נחישותם כי ספק אץ כארץ. והחברה העבודה בחיי ולהשתלב העברית השפה ללימוד

. קליטתם. לתהליך נכבדה תרומה תורמת /nta חרשים חיים לבנות העולים

ו *

בתעסוקה ההשתלבות בציבור. שרווחת מזו שונה מהרוח המתקבלת הכללית שהתמונה לציין יש

ממה פחות טובה העולים ידי על הכלכלי המצב ראיית זאת, לעומת בציבור. ההערכות על עולה

החיים רמת את שיפת רבים שעולים כמובן המועצות. לברית בהשוואה בפרט לחשוב, שנוטים

אבל, פרטי. ורכב בריקיימא מוצרים על ובבעלות בדיור באיכות כגס שונים, בתחומים שלהם

בסטנדרטים לעמוד והשאיפה אלה בתחומים להשקיע הפיתוי שדווקא ייתק זאת, עם

בהשוואה גם עתר, בסיסיים אחרים, צרכים על לענות יכולתם על מקשה  בארץ המקובלים
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הגורמים את לעומק להבץ שרוצה מי וכל הקליטה מדיניות שקובעי רצוי המועצות. לברית

וקשייה הקליטה למורכבות הדעת את יתנו המועצות מברית העלייה המשך על המשפיעים
ןן העולים. בעיני
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Abstract

A national survey of immigrants from the former Soviet Union, conducted by
the JDCBrookdale Institute, revealed that after two years in Israel, the
proportion of workingage immigrants who were actually employed was close
to that of the equivalent group in the veteran Jewish population.
Approximately half of the immigrants had jobs they defined as being suited
to their professional background and training. The proportion of immigrants '
working in academic or scientific professions rose from Afo one year after
immigration to nearly 1796 two years after immigration. Approximately
425,000 immigrants from all countries have arrived in Israel duirng the past
three years. Among those from the former Soviet Union, some 183,000 were
the age of the study population (2564) at the time of the study.

Many of the immigrants need training in order to adapt their skills to the
needs of the local job market. Indeed, 2996 of them have participated or are
participating in vocational training courses, and another7^> are registered for
such courses. Many of the immigrants (2890) expressed interest in opening
their own business. Age is a significant factor in the successful absorption of
the immigrants into employment.


