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  תמצית המחקר

  רקע
במהלך . אחד היעדים המרכזיים של המשרד לקליטת העלייה הוא סיוע לעולים להשתלב בתעסוקה

אחת התכניות היא מרכזי הכוונה . השנים פיתח המשרד תכניות ייחודיות לקידום תעסוקת העולים

מתן , באמצעות הקניית כלים לחיפוש עבודה ,לב בתעסוקהלסייע לעולים להשתלתעסוקה שמטרתם 

המשרד . וסיוע במציאת עבודה אנגליתבולימודי מחשב ב, עברית מקצועיתבחיזוקים מקצועיים 

: פרטיות שישה מרכזי הכוונה לתעסוקה חברות כוח אדםבאמצעות  לקליטת העלייה מפעיל

תושבים ללעולים ו יםמיועדם ימרכזה .שבע בארבאשדוד וב, כפר סבאב, חיפהב, אביב-תלב, בירושלים

שנות לימוד  12והם בעלי , מועסקים או שאינם מועסקים במקצועם שאינם בגילי העבודהחוזרים 

  . לפחות

  מטרות המחקר
לבדוק את שיעור העולים שהשתלבו בתעסוקה מקרב העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה  

 .העסקתםואת איכות  2005ליוני  2004בין יוני 
בתעסוקה ואת מאפייני המשתתפים שלא השתלבו  שהשתלבוהמשתתפים לזהות את מאפייני  

  .ולעמוד על הסיבות לכך
לשילוב בתעסוקה וללמוד על צורכי עזרה תרומת התכנית לבחון כיצד מעריכים המשתתפים את  

 . בתחום זה נוספים
הערכתם את הקשר שלהם עם ללמוד מהמעסיקים שקלטו עולים מבין המשתתפים במרכזים על  

 .המרכזים ואת תפקוד העולים בעבודה

  שיטת המחקר
. 2005ליוני  2004רואיינו עולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה בין יוני  2007מאי -במהלך אפריל

של שנתיים עד שלוש שנים שחלפו בין סיום ההשתתפות במרכזים לבין  זמןהבפרק ההנחה הייתה ש

עולים  3,000-מתוך כ. העבודה השתלבו בשוקה הסתברות גבוהה שהעולים ישנביצוע המעקב 

 611מתוכם רואיינו ; עולים 1,087שהשתתפו במרכזים בתקופה הנדונה נבחר מדגם אקראי שמנה 

אף  על, וזאת, איתור מספרי טלפון-הסיבה העיקרית לנפל הייתה אי. מהמדגם 56%המהווים , עולים

נמצא שאין הבדל בין האוכלוסייה שלא , לאחר בדיקה. ון דרכיםשנעשו מאמצים לאיתורם במגו

  .אין הטיה בממצאים בשל הנפל, כלומר, אותרה לבין אוכלוסיית המרואיינים

נבחרו באופן אקראי מתוך , המשתתפים מנת ללמוד על הערכתם של המעסיקים את תפקוד העולים-על

העסיקו ) 2005עד יוני  2004יוני ( הנדונה שבתקופהמעסיקים ברחבי הארץ  30הרשימות של המרכזים 

   .)יםשתתפמבהכרח עולים שרואיינו במסגרת מדגם ה שאינם( םבמרכזיעולים שהשתתפו 

נערכה השוואה בין המשתתפים במרכזים לבין קבוצת העולים מתוך כלל אוכלוסיית , בניתוח הנתונים

ברית המועצות לשעבר ויתר (צא ארץ מו, ותק בישראל, הדומה להם מבחינת השכלה, העולים בארץ

   .פי סקרים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-על, וגיל) ארצות המוצא
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  של העולים מאפייני רקע
  דמוגרפים-מאפיינים סוציו

מ "שלושה רבעים מכלל העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה הם עולים מבריה :ארץ מוצא 

עלו ממרכז  7%; מצרפת -למעלה ממחציתם , אירופהעלו ממרכז אירופה וממערב  8%; לשעבר

 -  3%-ו; עלו מארצות הברית ומקנדה 6%; ארגנטינהמ -מחציתם , אמריקה ודרום אמריקה

 .1מאסיה ומאפריקה
 . לא נמצא הבדל בשיעור הנשים לפי ארץ מוצא. שני שלישים מהמשתתפים הן נשים :גדרִמ  
  הגיל הממוצע הוא . 45שליש הם למעלה מגיל וכ 44-25שני שלישים מהמשתתפים הם בני  :גיל 

  . שנים 39

, יש ילדים המשתתפיםלשלושה רבעים מ. נשואים מהמשתתפיםכשני שלישים  :מצב משפחתי 

  מ לשעבר בולט שיעור המשפחות "בקרב עולי בריה. 18ילדים עד גיל  -) 70%(למרביתם 

  .בקרב העולים מיתר הארצות 13%לעומת , 24%: הוריות-החד

  ) מעל שבע שנים - 41%(שנים  10-5נמצאים בישראל ) 60%( המשתתפיםמרבית  :בישראל ותק 

  הוותק הממוצע בארץ עומד על ). עד שלוש שנים - 11%רק (נמצאים עד חמש שנים  40%-ו

 . שנים 6.3
מרבית הישראלים . אחד ממשתני הרקע המבטא מצב כלכלי הוא בעלות על דירה :בעלות על דירה 

פי סקר הכנסות של הלשכה המרכזית -על(מתגוררים בדירה בבעלותם ) 81%(הוותיקים 

 76%-מהמשתתפים במרכזים מתגוררים בדירה בבעלותם ו 20%, לעומתם). 2005, לסטטיסטיקה

שיעור הבעלות על דירה בקרב המשתתפים נמוך גם בהשוואה לעולים . מתגוררים בשכירות פרטית

   .38%שעומד על , מאפיינים דומיםבעלי 

  מקצועיהשכלה ורקע 

  או ) 58%(שנים ומרביתם בעלי תעודה אקדמית  14.9למדו בממוצע  המשתתפים :השכלה 

לעומת יתר , שנים 14.6מ לשעבר למדו בממוצע "בריההמשתתפים יוצאי ). 25%(תיכונית -על

- אין הבדל בין שתי הקבוצות מבחינת שיעור בעלי תעודה על. שנים 16שלמדו בממוצע המשתתפים 

 ). מבין העולים מיתר הארצות 81%-מ לשעבר ו"מבין עולי בריה 85%(תעודה אקדמית  ואתיכונית 
שרמת ) 53%(העריכו כמחצית העולים , במדד הכולל שבע מיומנויות בעברית :שליטה בעברית 

שהיא מועטה או  -) 47%(השליטה שלהם בעברית פשוטה היא טובה או טובה מאוד וכמחציתם 

כמעט כל העולים מסוגלים . נמצאו הבדלים במידת השליטה במיומנויות השונות .כלל לא קיימת

אבל רק מחציתם יכולים להבין הוראות שימוש בציוד בעברית , )86%(להבין שיחה פשוטה בעברית 

 ). 54%(ולכתוב מכתב פשוט בעברית ) 54%(
שימוש בציוד  שהעריכו את היכולת שלהם להבין הוראות המשתתפיםשיעור  :שליטה באנגלית 

שיעור . 39%ועומד על , באנגלית נמוך עוד יותר משיעור השולטים שליטה טובה בעברית פשוטה

 
שיעורם דמוגרפיים ובסעיף על השכלה ורקע מקצועי בגלל -עולי אסיה ואפריקה לא נכללו במאפיינים הסוציו 1

  .הנמוך
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, לותדיווחו שהם יודעים להשתמש בתוכנות מחשב מקוב המשתתפיםמרבית  :שליטה במחשב 

שליש דיווחו שהם מסוגלים לעבוד בתוכנות . אינטרנט ואקסל, דואר אלקטרוני, וורד: כגון

 . אדריכלות וכדומה, הנהלת חשבונות, עיצוב גרפי: מקצועיות אחרות
יד -שלושה רבעים מהם בעלי משלחי. דיווחו שיש להם מקצוע) 93%(כמעט כל העולים  :משלח יד 

מ לשעבר יש שיעור גבוה יותר של בעלי "בקרב עולי בריה. מנהליםחופשיים או טכניים ו, אקדמיים

בהשוואה , חופשיים וטכניים או מנהלים, משלחי יד אקדמיים ושיעור נמוך יותר של משלחי יד

כמעט כולם עבדו במקצועם ). בהתאמה, 38%-ו 41%לעומת  23%-ו 50%(לעולים מיתר הארצות 

 .שנים 10.3בממוצע , )88%(או בישראל /ל ו"בחו
מרביתם השתתפו בהכשרה  ;למדו בישראל המשתתפיםכמחצית  :הכשרה מקצועית בישראל 

   ).6%(תיכוניים -או על) 15%(ומיעוטם למדו לימודיים אקדמיים ) 79%(מקצועית 

 לפני ההשתתפות במרכז  ניסיון תעסוקתי בישראל
לפני שהשתתפו  היו מועסקים בישראל לפרקי זמן שונים) 62%( מהמשתתפיםכשני שלישים  

 . במרכזים
 -נוספים  7%-ו, דיווחו שהם הועסקו במקצועם בעבודתם האחרונה לפני כניסתם למרכזים 17% 

הועסקו  31%-דיווחו שהועסקו בעבודה מקצועית אחרת ו 45%, לעומת זאת. במקצוע קרוב

בתחום הוא  המשתתפים על אף שמשלח היד המקורי של מרבית, כלומר. מקצועיות-בעבודות בלתי

הועסקו מיעוטם בעבודות השייכות לתחום , חופשיים וטכניים ומנהלים, היד האקדמיים- משלחי

 . זה
לפי  ,מהמשתתפים היו מועסקים בפרקי זמן שונים לפני ההשתתפות ובמהלכה 62%, כאמור 

 23%; מכלל המשתתפים המשיכו לעבוד במהלך השתתפותם במרכזים 12%: ההתפלגות הבאה

חודש עד שישה חודשים לפני  14%-עד ליום כניסתם ו 9%(יסתם למרכזים עבדו בסמוך לכנ

, עבדו לפני ההשתתפות 11%; עבדו שבעה חודשים עד שש שנים לפני ההשתתפות 16% ;)המרכז

לא היו מועסקים כלל בתקופה שבין עלייתם  38%יש להדגיש כי . אבל לא דיווחו באיזו תקופה

 .לישראל להשתתפותם במרכזים
  

  מרכזהשתתפות באחרי בישראל בתעסוקה  שילוב
על מנת לבחון . להגדיל את מספר העולים המועסקיםהיא הכוונה הבמרכזי מרכזית של התכנית  המטר

בעת הריאיון או נבחן שיעור המועסקים , באיזו מידה גדל שיעור המועסקים לאחר ההשתתפות במרכז

 .לפני ההשתתפות במרכזלעומת השיעור , בפרק זמן כלשהו לאחר ההשתתפות במרכז

מכלל  84% :בפרק זמן כלשהו לאחר ההשתתפות או שיעור העולים המועסקים בעת הריאיון 

נוספים לא היו מועסקים בעת  10%. היו מועסקים בעת הריאיון) עולים 513(המשתתפים במרכזים 

בסך . אבל הועסקו בפרק זמן כלשהו במהלך השנתיים עד שלוש שנים לאחר ההשתתפות, הריאיון
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השווינו בין שיעור המועסקים בעת  :שינויים שחלו בשיעור המועסקים לאחר ההשתתפותה 

במהלך ) ב(; במהלך ההשתתפות במרכז) א( :בשלוש נקודות זמןים שיעורההריאיון לבין 

במהלך ההשתתפות או בתקופה קרובה לתחילת ) ג(; למרכזה וך לכניסההשתתפות או סמ

 ). השתתפותהחודש עד שישה חודשים לפני (ההשתתפות במרכז 
בין , כלומר. שעבדו בעת הריאיון 84%- בהשוואה ל, עבדו במהלך ההשתתפות במרכז 12% -

 . בשיעור המועסקים 5.75תחילת ההשתתפות למועד הריאיון חל גידול של פי 
  בהשוואה . עבדו במהלך השתתפותם במרכז או שהפסיקו לעבוד בסמוך לכניסתם אליו 21% -

 .בשיעור המועסקים 2.92חל גידול של פי , שעבדו בעת הריאיון 84%-ל
חודש (עבדו במהלך ההשתתפות במרכז או בתקופה קרובה לתחילת ההשתתפות במרכז  35% -

, ית ביותר להערכת הגידול בתעסוקהזוהי הדרך השמרנ). עד שישה חודשים לפני השתתפותם

בשיעור  1.4חל גידול של פי , שעבדו במועד הריאיון 84%-בהשוואה ל, וגם לפי הכללה זו

 . המועסקים
. ההשתתפותלפי מצבן התעסוקתי לפני נבחנה ת בקרב קבוצות עולים ספציפיות תכניהצלחת ה -

מועסקים שבעה (בודה המועסקים הגבוה בקרב הרחוקים משוק העשיעור הוא בולט ממצא 

בולט שיעורם הגבוה של הנקלטים , כמו כן. 88% -) חודשים עד שש שנים לפני ההשתתפות

מועסקים בין העלייה לישראל היו כלל לא (לראשונה בתעסוקה לאחר ההשתתפות במרכז 

 .77% - )להשתתפות
המועסקים אחרי  ניתן לומר כי חל גידול משמעותי בשיעור, לפי כל אופני הבדיקה לעיל, כלומר

 .ההשתתפות במרכז
ובקרב ) מהם 85%(בישראל  בהכשרה מקצועית יםשתתפמשיעור ההשמה בתעסוקה דומה בקרב ה 

 . )מהם 82%(בישראל  אלה שלא השתתפו בכל הכשרה
לא נמצאו הבדלים , דמוגרפי של העולים- אף שקיימים הבדלים בין המרכזים בפרופיל הסוציו  

 .באשדוד 90%-בבאר שבע ל 80%רים גבוהים בכל המרכזים ונעים בין השיעו. בשיעורי המועסקים
 

   תמקצועימוביליות משלח יד ו
. מטרה עיקרית נוספת של התכנית היא לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה התואמת את כישוריהם

המידה שבה הושגה מטרה זו נבדקה באמצעות בחינת משלח היד שבו הועסקו העולים לאחר 

, כן. ז בהשוואה למשלח ידם המקורי ובהשוואה למשלח ידם לפני ההשתתפות במרכזהשתתפות במרכ

  . נבחנו שינויים במשלח היד אחרי ההשתתפות

  משלח היד בעת הריאיון 

שיעור  חופשיים וטכניים וכמנהלים, מהמשתתפים עבדו במשלחי יד אקדמיים 28%, בעת הריאיון

; )26% –יל ארץ מוצא וג, ותק בישראל, ת השכלהנלל העולים הדומים להם מבחיכדומה נמצא בקרב 

) 18%(היתר ; עבדו בעבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי 22%; היו מועסקים בתחום השירותים 32%



 v

חופשי , שמשלח ידם במקור היה אקדמי המשתתפיםשיעור ההשמה במקצוע היה הנמוך ביותר בקרב 

שמשלח ידם המקורי הוא בתחום השירותים המשתתפים מבין , לעומת זאת. 35% -וטכני ומנהלים 

תחום ם היו עובדים מקצועיים בהמשתתפים שבמקורמ 57%וכך גם , בעבודות בתחומם 64%הושמו 

 . התעשייה והבינוי

 במרכז אחר ההשתתפותלשינויים במשלח היד 
השינוי שחל במשלח היד של העולים מתקבל מהשוואה בין משלח היד בעבודתם האחרונה של 

  . המועסקים לפני ההשתתפות לבין משלח היד של אותה הקבוצה בעת הריאיון

חופשי וטכני וכמנהלים כמעט הכפיל את עצמו ועלה , ד אקדמישיעור העולים המועסקים במשלח י 

-שיעור המועסקים בעבודות בלתי, כמו כן. בעת הריאיון 26%-לפני ההשתתפות ל 15%-מ

 .בעת הריאיון 17%-לפני ההשתתפות ל 30%-מקצועיות ירד מ
י ומנהלים חופשי וטכנ, בעלי משלח יד מקורי אקדמי -בקרב קבוצת העולים הגדולה ביותר במחקר  

ירד , בהתאם לכך. אחרי 33%-לפני ההשתתפות ל 19%-שיעורם של המועסקים בתחום זה עלה מ -

 16%-לפני ההשתתפות ל 32%-מקצועיות מ-בקרב קבוצה זו שיעור המועסקים בעבודות בלתי

 .לאחריה
המשתתפים שמשלח ידם המקורי  שמווהנמצאו הבדלים בין מרכזי ההכוונה במשלחי היד בהם  

מהמרואיינים כי הם מועסקים  57%דיווחו בירושלים . מנהליםטכני ווחופשי , אקדמיה הי

מקצועיות -שיעור ההשמה בעבודות בלתי. ביתר המרכזים 30%- לעומת כ ,אלהם מיבעבודות בתחו

 . 16%-ל 11%בעוד שביתר המרכזים הוא נע בין , )23%(אביב -ובתל) 27%(היה הגבוה ביותר בחיפה 
עד שלוש שנים שחלפו מתום ההשתתפות במרכז ההכוונה ועד לריאיון החליפו  במהלך שנתיים 

העולים המועסקים בעת הריאיון מקום עבודה אחד ורבע מהם החליפו שני ) 45%(כמחצית 

 .מקומות עבודה
שיפרו את , עולים שהחליפו שני מקומות עבודה, ויותר מכך, העולים שהחליפו מקום עבודה אחד 

 .להם בהשוואה למצבם בעבודתם הראשונה אחרי ההשתתפותהסטטוס המקצועי ש
טכניים חופשיים ו, אקדמיים מועסקים במשלחי יד 31%, מבין העולים שהחליפו מקום עבודה אחד 

מבין העולים שהחליפו שני  .בעבודתם הראשונה 19%לעומת  ,וכמנהלים בעבודתם הנוכחית

 הבעבוד 7%-השנייה ו הבעבוד 18%מת לעו ,אקדמיים מקצועותמועסקים ב 27% ,מקומות עבודה

- במהלך החלפת מקומות עבודה ירד שיעור העולים שהועסקו בעבודות בלתי, כמו כן. הראשונה

 . מקצועיות
ים מסייעים לעולים בעלי תיכוני-לימודים עללימודים אקדמיים או  ,נראה שהכשרה מקצועית 

שיעור המועסקים בתחום בעת  .מםקלט בתחוילהומנהלים חופשי וטכני , מקורי אקדמי משלח יד

- עלאו לימודים אקדמיים או מקצועית אלה שעברו הכשרה  משלחי ידהריאיון מתוך קבוצת בעלי 

  .בהתאמה, 34%לעומת  43% -ים גבוה יותר מאשר בקרב אלה שלא עשו זאת תיכוני
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 שיפורלפי כל ההשוואות שנערכו בין התקופה שקדמה להשתתפות לתקופה שלאחריה חל , לסיכום

בקרב קבוצת העולים העיקרית במחקר שמשלח , עם זאת. המשתתפיםבסטטוס המקצועי של  ניכר

  .מועסקים בתחומםכשליש רק  ,חופשי וטכני ומנהלים, ידם המקורי הוא אקדמי

  ןריאיובעת האיכות התעסוקה של נוספים מאפיינים 
, היקף משרה ושכר, מד בעבודהכמו מע, נוספים של התעסוקה בעת הריאיון מאפייניםנבדקו מחקר ב

  .העשויים להעיד על איכות התעסוקה

  והיקף משרהמשרות מספר , מעמד בעבודה

 .עצמאיים 6%-שכירים ושהשתתפו במרכזים הם מהעולים  94% 
מקומות י נעובדים בש 5%רק . דעבודה אחמקום עובדים ב) 95%(כמעט כל העולים המועסקים  

 .עבודות במקביל
 46-עובדים יותר מ 39%-שעות שבועיות ו 45-35עובדים  39%(מלאה או יותר  עובדים במשרה 78% 

 .שעות שבועיות 42.5העולים עובדים בממוצע  ).שעות שבועיות
שיעור הנשים העובדות במשרה . ו הבדלים בהיקף משרה לפי מגדר ומצב משפחתינמצא, כצפוי 

שיעור ההורות היחידות , םמבין הנשי .)בהתאמה, 90%-ו 69%(מלאה נמוך מזה של הגברים 

ומזה של נשואות עם ילדים ) 78%(מזה של הנשים ללא ילדים נמוך ) 56%(העובדות במשרה מלאה 

)72%.( 

  הסיבות לעבודה במשרה חלקית
חיפשו עבודה במשרה : המועסקים במשרה חלקית היו מעוניינים לעבוד יותרהמשתתפים כמחצית  

 .לאפשר להם לעבוד יותר שעות מלאה ולא מצאו או שהמעסיק אינו יכול
בעיקר בקרב נשים עם , )22%(הסיבה קשורה בדרך כלל לטיפול בילדים , לגבי המחצית האחרת 

 .טיפול במשק בית וטיפול בבן משפחה חולה, מגבלות בריאות: ובגלל סיבות נוספות כגון ,ילדים
שים עבודה רק ויותר ממחציתם מחפ, מהעובדים במשרה חלקית מחפשים עבודה אחרת 40%-כ 

 .במשרה מלאה

  ותנאי העסקהשכר 

  המועסקים היה  המשתתפיםהשכר הממוצע ברוטו לשעה של  :לשעהברוטו השכר הממוצע  

 . ח"ש 19.95באותה התקופה שכר המינימום לשעה במשק עמד על . ח"ש 25.9
לעומת לשעה ח "ש 24.6 -מ לשעבר נמוך מזה של שאר העולים "השכר הממוצע לשעה של עולי בריה

 . ח"ש 30.5
עולים שהחליפו מקום עבודה אחד אחרי  :השתתפותאחר הלשינויים במשלח היד לאחר שכר ה 

). ח בממוצע לשעה"ש 25.5-ח בממוצע לשעה ל"ש 22.5-מ( 10%-שיפרו את שכרם ב, ההשתתפות

בין העבודה : שהחליפו שני מקומות עבודה שיפרו את שכרם באופן משמעותי עוד יותרמשתתפים 

  ח בממוצע "ש 20.6-מ( 25%-ובין העבודה הראשונה לנוכחית ב 22%-ראשונה לשנייה בה

 ). ח בממוצע"ש 25.8- ח לשעה ל"ש 25.2-ל
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המועסקים עומד על  המשתתפיםהשכר הממוצע ברוטו לחודש של  :השכר הממוצע ברוטו לחודש 

שכר , תקופה יש לציין שבאותה. שעות בשבוע 42.5והם עובדים בממוצע , ח לחודש"ש 4,584

ממוצע של כלל העולים ההשכר החודשי , לעומת זאת .ח"ש 3,710המינימום לחודש במשק עמד על 

 מ"עולי בריה .שעות שבועיות 39הם עבדו בממוצע ח ו"ש 4,917הדומים למשתתפים עמד על 

לעומת , שבועבשעות  42.6ח לחודש ועובדים "ש 4,362משתכרים בממוצע שהשתתפו בתכנית 

 .שעות בשבוע 41.9ח לחודש ועובדים "ש 5,361מיתר הארצות המשתכרים העולים 
חופשי או , משלח יד אקדמיתעסוקה ב: המשתנים המשפיעים על גובה השכר ברוטו לחודש הם

  . היקף שעות עבודהגם המשתנה  ,וכצפוי, וגיל )גברים(גדר ִמ , טכני ומנהלים

מחברת  -שכרם ממקום העבודה והשאר  מקבלים את 84%, מבין המועסקים השכירים :שכרתנאי  

  .כוח אדם או קבלן

בקרב העובדים במשרה חלקית ובעבודות . מהשכירים מקבלים שכר על בסיס חודשי 40%רק 

משיעורם של ) בהתאמה, 86%-ו 75%(מקצועיות גבוה שיעורם של מקבלי השכר לפי שעות -בלתי

 ). 68%-ל 35%בין (ובמשלחי היד האחרים ) 55%(העובדים במשרה מלאה 
דיווחו שהם מקבלים החזר ) 82%(שכירים המשתתפים המועסקים ככמעט כל  :תנאים סוציאליים 

חופשת חופשת מנוחה ולהם משולמת  ,שלושה רבעיםמ של יותרלפי דבריהם . הוצאות נסיעה

דיווחו על קבלת דמי הבראה ופחות ) 61%(פחות משני שלישים ). בהתאמה, 75%-ו 78%(מחלה 

  .דיווחו על קבלת קרן השתלמות 20%-פחות מ). 46%(על קרן פנסיה או הסדר דומה  -ממחצית 
העובדים בקרב שיעור השיעור המקבלים תנאים סוציאליים מקרב העובדים במשרה מלאה גבוה מ

 שיש - 20%-ו, פנסיהשיש להם קרן דיווחו  52%רק , מבין הראשוניםגם , עם זאת. במשרה חלקית

  .להם קרן השתלמות

  שביעות רצון מעבודה 
מרוצים ) 70%(המועסקים  מהמשתתפיםשיעור ניכר , בסך הכול :שביעות רצון כללית מהעבודה 

 :בקרב אוכלוסיית העולים הכללית התמונה דומה). מרוצים 55%-מרוצים מאוד ו 15%(מעבודתם 

הסקר ; מרוצים 56%-מרוצים מאוד ו 13%(מהמועסקים מרוצים מהעבודה  69%ל ובסך הכ

 ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005, החברתי
כמחציתם אינם . מבטאים תחושת ביטחון תעסוקתי המשתתפיםרוב  :תחושת ביטחון תעסוקתי 

, יחד עם זאת. חוששים כלל לאבד את העבודה במשך השנה הקרובה וכרבע לא כל כך חוששים

 .כרבע חוששים או חוששים מאוד
 

  המשתתפיםלפי דיווח , ס המקצועיצורכי עזרה נוספים לשיפור הסטטו
פור נוסף של יהמועסקים דיווחו על צורך בש מהמשתתפיםמעל מחצית ועד שלושה רבעים  

ובהבנתם את המנטליות הישראלית ) 54%(במחשבים , )71%(באנגלית , )71%(כישוריהם בעברית 

רב רוב הצורך בשיפור העברית קיים גם בק. כדי לשפר את הסטטוס המקצועי שלהם, )48%(

 ).57%(שהעריכו את שליטם בעברית כטובה מאוד וכטובה  המשתתפים
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לימודים אלה במרכזי ההכוונה מאשר  משתתפים שלמדוהצורך בשיפור העברית קיים יותר בקרב  

נכון הדבר גם לגבי הדיווח על הצורך בשיפור  .בהתאמה ,66%ומת על 82% - אלה שלא למדובקרב 

 . ולמדאלה שלא מקרב  50%לעומת  ,מחשבים ולמדהעולים שמקרב  65%: מיומנויות המחשב
אנגלית ומחשבים מורגש עוד יותר בקרב המועסקים בעבודות , הצורך בשיפור הכישורים בעברית 

או בעבודות מקצועיות בתעשייה ) דיווחו על צורך בשיפור נוסף בעברית 84%(מקצועיות -בלתי

חופשיים , ובמשלחי יד אקדמיים) 64%(שירותים תחום המאשר בקרב המועסקים ב, )75%( בינויוב

 ). 68%(וטכניים ומנהלים 
 

  אינם מחפשים עבודה/מחפשים, מועסקים- בלתימשתתפים 
שני שלישים הם עולי . לא היו מועסקים בעת הריאיוןמהמשתתפים  16% :מועסקים- הבלתי 

כשני שלישים . ילדיםמעל מחציתם הן נשים עם ו )34עד  21בני (מחציתם צעירים , מ לשעבר"בריה

 . בעלי ניסיון תעסוקתי בישראל -טכני וחופשי ומנהלים וכמחציתם , הם בעלי משלח יד אקדמי
 7%-מחפשים עבודה באופן פעיל ו 9%: מועסקים נחלקים לשתי קבוצות-הבלתי :חיפוש עבודה 

אשר מועסקים שאינם מחפשים עבודה הן נשים עם ילדים -בלתישני שלישים מה .אינם מחפשים

רבע הם . שהן צריכות לטפל בילדים או שאין להן סידור לילדיםבכך עבודה החיפוש -אינימקו את 

התייאשו , קודם ללמודרוצים : הן עבודהאינם מחפשים הם שבשלן גברים והסיבות העיקריות 

  . שלהם או של בני משפחתם או בעיית בריאותמלחפש עבודה 

 :ת להקל על מציאת עבודה ושילוב בעבודהמנ-העזרה הנדרשת בקרב מחפשי עבודה על 

סוג עזרה אחד  .עיקרייםסוגי עזרה בשני דיווחו על צורך בעת הריאיון עבודה שחיפשו  המשתתפים

שמישהו ימצא להם עבודה , )74%(מידע על משרות פנויות  :כמו ,קשור לחיפוש ומציאת עבודה

ללמוד כיצד מחפשים ו )41%(להם בי סוג העבודה המתאימה הכוונה וייעוץ מקצועי לג, )72%(

 ). 28%(עבודה 
). 57%(ובמחשבים ) 55%(באנגלית , )69%(שיפור הידע שלהם בעברית הוא שציינו סוג עזרה נוסף 

בקרב המשתתפים שיעור המדווחים על הצורך גבוה יותר גם כאן , בדומה למשתתפים המועסקים

הדבר בולט . לא למדו לימודים אלהמאשר בקרב אלה ש, שלמדו לימודים אלה במרכז ההכוונה

, 47%לעומת  75%(ומחשבים ) בהתאמה, 59%לעומת  85%(בעיקר לגבי תוספת לימודי עברית 

  ).בהתאמה
ם מיעוטאין זה מפתיע כי רק , בעיקר גברים ונשים ללא ילדים -לאור הרכב אוכלוסיית המחפשים 

   ).20%(דיווחו על צורך בסידור לילדים 

 
הערכת תרומתם , )פי דיווח עצמי-על(במרכזים  משתתפיםו ההשירותים שקיבל

  ושביעות הרצון מהם
  בלו במרכזי ההכוונהיק המשתתפיםש השירותים

כגון אבחון וייעוץ , יםמרכזבלקבל גם שירותים נוספים  המשתתפיםיכלו , מעבר לסיוע פרטני בהשמות

  . תעסוקתי
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יותר ). 75%(בתחילת ההשתתפות במרכז עם רוב העולים נערכה שיחה אישית עם יועץ תעסוקתי  

: ידי מאבחנים תעסוקתיים-על עברו לפחות אחד מהאבחונים האלה) 59%( המשתתפיםממחצית 

בעיקר עברית , שלושים וחמישה אחוזים למדו. אבחון קבוצתי או ייעוץ והכוונה, אבחון אישי

בסך . 29%ודה השתתפו בסדנת גישור פערים או בסדנה לחיפוש עב. אנגלית -ומחשבים ומיעוטם 

 . בלימודים או בסדנאות 39%השתתפו , הכול
וגם לא , דיווחו שלא קיבלו אף אחד מהשירותים שהמרכז מיועד לתת) 13%(מעטים  משתתפים 

 . שיחה אישית בתחילת ההשתתפות במרכז
: לדוגמה. זמבחינת שיעור העולים שאובחנו או שלמדו במרכבין יתר המרכזים המרכז בחיפה בולט  

השתתפו  63% ;המרכזיםביתר  51%-62%-בהשוואה ל, עברו אבחון או קיבלו ייעוץ תעסוקתי 81%

עם מבחינת משך הקשר בולט המרכז בחיפה . 33%-40%לעומת , בלימודים או בסדנאות

ביתר  32%-בהשוואה ל, מהעולים דיווחו על שהות של חודש או יותר במרכז 55%: המשתתפים

להבדל זה היא העובדה שהמרכז בחיפה מטפל באוכלוסייה חלשה  ייתכן שהסיבה. המרכזים

, שיעור גבוה של מבוגרים יותר, מ לשעבר"כמעט כל העולים יוצאי בריה(יחסית ליתר המרכזים 

חופשיים וטכניים , שיעור גבוה של הורות יחידות ושיעור יותר נמוך של בעלי משלחי יד אקדמיים

וכך , ים את עצמו לאוכלוסייה זו הזקוקה ליותר שירותיםכנראה שהמרכז בחיפה התא). ומנהלים

 .הצליח להגיע לשיעורי תעסוקה דומים ליתר המרכזים

  הערכת המשתתפים את תרומת המרכזים לשילובם בתעסוקה ושביעות רצון מהמרכזים

מעריכים שקיבלו כלים  22%: הערכת המשתתפים לגבי קבלת כלים ספציפיים היא נמוכה יחסית 

מעריכים שניתנו להם כלים שיכולים לעזור להשתלב בעבודה  16%-בודה באופן עצמאי ולחיפוש ע

המשתתפים לא נשאלו האם קיבלו כלים שיכולים לעזור ). בהתאמה, 30%-ו 37% :במרכז בחיפה(

 . להם לשדרג את סוג העבודה
). מרוצים 29%-מרוצים מאוד ו 9%(כוונה הממה שקיבלו במרכז ה מרוצים, 38%, אחוז גבוה יותר 

 . 30%-לעומת כ 53%: שיעור העולים המרוצים גבוה מהשיעורים ביתר המרכזים, במרכז בחיפה
. נשאלו בשאלה פתוחה ממה לא היו מרוצים) 62%(העולים שהביעו חוסר שביעות רצון מהמרכז  

 36%( המרכז לא מצא להם עבודה או לא מצא להם עבודה מתאימה: התשובות העיקריות היו

ציפו לקבל יותר תוכני לימוד וסדנאות או שרמת הקורסים או המרצים  ;)שתתפים במרכזמכלל המ

מצפים לא רק לקבל כלים שיסייעו להם  המשתתפים, כלומר. )23%( לא הייתה מספיק גבוהה

עשרה אחוזים לא היו . אלא אף לעזרה במציאת העבודה, בחיפוש עבודה מתאימה באופן עצמאי

 .ולם של הצוותים וציינו יחס לא המרוצ
ככל שהם . שלושה רבעים מהמשתתפים היו ממליצים לעולים אחרים להשתתף במרכזים, עם זאת 

היו  95%מעל , מבין העולים המרוצים והמרוצים מאוד .אחוז הממליצים עולה, מרוצים יותר

היו , מהכלל לא מרוצים 49%ואף , מבין המרוצים במידה מועטה 74%גם , עם זאת. ממליצים

מגמה דומה קיימת גם בקשר בין מתן המלצה על המרכז לבין . צים לעולים אחרים להשתתףממלי

ייתכן שגם אם המשתתפים לא נעזרו . שביעות רצון מתרומת הכלים שניתנו כדי להשתלב בעבודה

הם עדיין חושבים שיש למרכזים את הפוטנציאל , במרכזים במידה שהיו מצפים באופן אישי

 .לתרום לעולים אחרים
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  מעסיקים
במחקר זה נערכה . השתלבות העולים בשוק העבודה תלויה גם בנכונות המעסיקים בקבלתם לעבודה

פי המרכזים -לגבי העמדות בנושא העסקת עולים בקרב שלושים מעסיקים אשר עלאיכותנית בדיקה 

  .קלטו את משתתפי התכנית בעבודה

שני שלישים מהם היא בתחום התעשייה פעילותם של . למגזר הפרטיהמעסיקים שייכים כמעט כולם 

היתר מעסיקים , עובדים 50-4עסיקים מחציתם מ. ושליש עוסקים במסחר או בשירותים עסקיים

 אחד לארבעהעולה העסיקו מחציתם בין , ועד מועד הריאיון 2004בתקופה שבין יוני . עובדים 2,500-51

  .)ו עם מדגם העוליםלא בהכרח המשתתפים שנמנ(מרכזים בעולים שהשתתפו בתכנית 

מעל מחצית המעסיקים דיווחו שצוות מרכז ההכוונה הציג  :אופן קבלת המידע על המרכזים 

יזמו בעצמם פנייה ) 70%(שיעור ניכר מהמעסיקים , בעת גיוס העולים בפועל. בפניהם את המרכז

 . לעבודה משתתפיםלמרכז כדי לקבל 
דיווחו על היבטים חיוביים בנוגע לקשר  )90%(כמעט כל המעסיקים  :הערכת הקשר עם המרכז 

, העובדה שהמרכז שולח עובדים מתאימים ומהר, שיתוף פעולה טוב עם המרכז: שלהם עם המרכז

בעיקר שנשלחים גם עולים , כמחציתם גם העלו טענות, במקביל. ועוד השירות אינו עולה כסף

  . ושלא נשלחים מספיק עובדים שאינם מתאימים

המעסיקים ציינו שתי סיבות עיקריות שבגללן הם קיבלו לעבודה : ם לעבודהסיבות לקבלת עולי 

הראשונה היא שבמרכז יש מאגר עובדים שממנו ניתן . עולים באמצעות מרכז הכוונה לתעסוקה

שהמרכז  והשנייה היא, )שלושה רבעים מהמעסיקים(לבחור את בעלי הכישורים המתאימים ביותר 

ציינו שאין  שני שלישים מהמעסיקים). קרוב למחצית(ועמדים עושה בעבורם סינון מוקדם של מ

  . להם העדפות בין עולים לוותיקים ושהבחירה נעשית על סמך כישורי העובד

- שלושה רבעים מבין המעסיקים גם דחו עולים שהופנו אליהם על :קבלת עולה לעבודה-סיבות לאי 

או בגלל שרמת ) צית המעסיקיםמח(בעיקר מכיוון שהכישורים שלהם לא התאימו  ,ידי המרכז

  . העברית שלהם לא הייתה מספיקה

מחצית המעסיקים ציינו שרוב העולים מסוגלים לבצע את העבודה  :הערכת תפקוד העולה בעבודה 

מחצית או יותר מהם סבורים שהתפוקות בעבודה של העולים , אמנם .ללא הכשרה נוספת

דומות לאלו של הוותיקים כבר במהלך ששת שהתקבלו לעבודה באמצעות מרכז הכוונה לתעסוקה 

  .כמחציתם העריכו שהידע שלהם בעברית אינו מספיק, אולם. החודשים הראשונים לעבודה

עולים שקיבלו באמצעות מרכזי חלק מהמחצית המעסיקים פיטרו  :פיטורי עולים מהעבודה 

צוע יב-אי, הכוונה במהלך שלוש שנים שקדמו למחקר בעיקר בגלל חוסר כישורים מקצועיים

 .העבודה בצורה טובה או הספק נמוך
מרוצים מאוד או מרוצים ) 90%(כמעט כל המעסיקים  ,בסך הכול :שביעות רצון מהעולים 

אילו היו זקוקים , לדבריהם. מהעולים שקיבלו לעבודה באמצעות מרכזי הכוונה לתעסוקה

 . היו פונים שוב למרכז הכוונה לתעסוקה ,לעובדים
מחצית המעסיקים המליצו על דרכים לשיפור : לשיפור קליטת העולים בעבודה המלצות למרכזים 

כמעט כולם המליצו לעסוק במרכזים בשיפור הידע בעברית מדוברת . קליטת העולים בעבודה

מכלל המעסיקים הציעו תחומים אחרים שהמרכז יכול לסייע בשיפורם  25%-כ, בנוסף. ומקצועית
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  ודיון סיכום

כשני . העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה מתאפיינים ברמה גבוהה יחסית של השכלה ורקע מקצועי

כך שהם צברו ניסיון תעסוקתי מסוים , שלישים מהם עבדו בארץ לפרקי זמן שונים לפני ההשתתפות

עבודה , ובפרט, הפנייה למרכז מצביעה על הקושי שלהם למצוא עבודה בעצמם עצם, מאידך. בישראל

יש לציין . שחלקן הנכבד הן הורות יחידות ,נשיםהדבר בולט במיוחד בקרב ה. המתאימה לכישוריהם

  , כמעט כולם בעלי ותק של מעל שלוש שנים בישראל, מגיעה למרכזיםהשמקרב האוכלוסייה , גם

בעלי ותק של מעל שלוש שנים לא המשתתפים  שהם מחצית . שבע שנים מעלבארץ נמצאים  40%-ו

החליפו מספר יותר אחוז גבוה מתוך הוותיקים , כמו כן. עבדו יותר משנה או לא עבדו בכלל בארץ

בניגוד למה , חדשים יותרהבין בינם לואין הבדל גדול באחוז העובדים במשלח ידם , מקומות עבודה

שהוותק לא סייע  ,נראה שלמרכזים מגיעים עולים ותיקים יחסית, כלומר. שקורה בקרב כלל העולים

נמצא , ת על דירהכפי שהדבר בא לידי ביטוי בבעלּו, כלכלית הגם מבחינ. בידם להשתלב בעבודה

הכנסות בסקר  הדומים להם שנכללו בהשוואה לכלל העולים ,הם קבוצה חלשה יותר שהמשתתפים

  .)הרכזית לסטטיסטיקהלשכה המ( 2006

הממצאים בדוח מראים כי שנתיים עד שלוש שנים לאחר ההשתתפות במרכז חל שיפור , אף על פי כן

, מחפשים עבודה - 9%ועוד , דיווחו כי הם מועסקים 85%-כ, בזמן הריאיון. מדי התעסוקהניכר בכל ֵמ 

 שעבדו עד שישה חודשים לפני 35%בלבד שעבדו במהלך השתתפותם במרכז ולעומת  12%לעומת 

. ופה משמעותית לפני כניסתם למרכזא בקרב העולים שלא עבדו במשך תקוהגידול ה רוב. המרכז

מהמועסקים  80%-כ, יתירה מזאת. ממצאים מצביעים אפוא על גידול ניכר בשיעור המועסקיםה

  .עובדים במשרה מלאה

: שראלפעם בי-אי ושעבד אלהאחרי ההשתתפות בקרב  שיפור ניכרחל גם מבחינת איכות ההשמה 

 ,ובמקביל ,מנהלים כמעט הכפיל עצמוכו חופשיים וטכניים, אקדמיים משלחי ידשיעור המועסקים ב

בקרב הקבוצה , עם זאת. ותמקצועי-בלתישיעור המועסקים בעבודות הצטמצם עד כדי מחצית 

. רובם עדיין אינם מועסקים בתחומים אלה, חופשי וטכני ומנהלים, שמשלח ידה המקורי הוא אקדמי

רוב המשתתפים מצביעים על צורך בתוספת של לימודי : יתכן שאחת הסיבות לכך היא קשיי השפהי

שיעור מעט נמוך מכך הצביע גם על הצורך בתוספת של לימודי מחשב והדרכה , בנוסף. עברית ואנגלית

  . נוספת בהבנת המנטליות הישראלית

בעת , אולם. ו להשתתפות במרכזבעבודות שקדמשל המשתתפים אין בידינו מידע לגבי רמת השכר 

הלשכה המרכזית (בסקר ההכנסות רמת השכר של כלל העולים הדומים לנמצא דמיון איון יהר

כמחצית , בנוסף. מד נוסף של הצלחת התכניתאולי להעיד על ֵמ יכול הדבר . )2006, לסטטיסטיקה

, ני מקומות עבודהורבע מתוכם אף החליפו ש, המועסקים בעת הריאיון החליפו מקום עבודה אחד

החלפת מקום עבודה הביאה לשיפור בסטטוס . במהלך השנתיים עד שלוש שנים שלאחר ההשתתפות
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של הצלחת התכנית בא לידי ביטוי ברמה גבוהה של שביעות רצון כללית מהעבודה של  מד נוסףֵמ 

בסקר הדומים למשתתפים שאינה נופלת מרמת שביעות הרצון של כלל העולים העובדים , המשתתפים

רובם הגדול אינם חוששים שיאבדו את , כן- על-יתר). 2005, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(החברתי 

  . רובהעבודתם בשנה הק

הסיבה העיקרית לכך לפי דיווחם קשורה לכך . שיעור המרוצים מהכלים שקיבלו במרכזים אינו גבוה

מצפים המשתתפים , כלומר. לא נמצאה להם עבודה מתאימהששלא נמצאה להם עבודה או 

אלא אף לעזרה , מהמרכזים לא רק לקבל כלים שיסייעו להם בחיפוש עבודה מתאימה באופן עצמאי

וככל שהם , מהם היו ממליצים לעולים אחרים להשתתף במרכזים 75%, עם זאת. העבודהבמציאת 

ייתכן גם שאם המשתתפים לא נעזרו באופן אישי במרכזים . אחוז הממליצים עולה, מרוצים יותר

  .הם עדיין חושבים שקיים פוטנציאל במרכזים לסייע לעולים אחרים, במידה שהיו מצפים

נראה שהם מרוצים מהקשר שלהם עם המרכזים ומציינים את מאגר , מראיונות עם המעסיקים

העובדים המצוי במרכזים שממנו ניתן לבחור את בעלי הכישורים המתאימים ביותר ואת זאת 

אחוז ניכר , עצמם משתתפיםבדומה ל. שהמרכזים עורכים בעבורם סינון מוקדם של מועמדים

והמליצו לפעול במרכזים , ים אינה מספקתהעריכו שרמת העברית של העול) 50%-כ(מהמעסיקים 

  . לחיזוק העברית המדוברת והמקצועית

ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת היגוי של המשרד לקליטת העלייה ויוצגו בפני הצוותים של מרכזי 

  .ההכוונה

  .ידו-המחקר נערך ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן על
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  דברי תודה
  

מנהלת אגף מחקר , לרחל גינדין, ת העלייהקליטלף תעסוקה במשרד מנהלת אג, תודה לקלאודיה כץ

על ייזום , בתקופת המחקר המדענית הראשית של המשרד, ר סוניה מיכאלי"ולד, ותכנון במשרד

  . העזרה בביצועו וההערות המועילות בהכנת הדוח הסופי, המחקר

ניינות והעזרה הטכנית בביצוע על ההתע, יעוץ באגף התעסוקהימנהלת ענף הכוון ו, תודה לנעמי כהן

  .המחקר
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  מבוא

קליטה . עולים בתעסוקהבשילוב סיוע הוא  היעליהלקליטת  של המשרדהמרכזיים היעדים אחד 

קשר עם החברה ליצירת לפרט לפרנס את עצמו ואת משפחתו ומהווה הזדמנות  תמאפשרבתעסוקה 

קליטה בתעסוקה מצמצמת את הנטל על הקופה הציבורית , בנוסף. נורמות שלהלמידת הלוהקולטת 

כדי  ,בחלקן בשיתוף גופים נוספים, ות ייחודיותתכניבמהלך השנים פיתח המשרד . עתידבהווה וב

י הכוונה רכזמהפעלת היא ת ותכניאחת ה. קלט בשוק העבודהילהככל האפשר לעולים רבים לסייע 

חיזוקים מקצועיים מתן , לסייע לעולים באמצעות הקניית כלים לחיפוש עבודהמטרתם שלתעסוקה 

הוחל  1999בתחילת . וסיוע במציאת עבודה אנגליתולימודי מחשב , מקצועית עברית םבתחומי

מכון -וינט'ג-במאיירסנבדק  2המודל הקודם .הכוונה לתעסוקה בהפעלת מודל חדש של מרכזי

ה הפעלעקב העברת ה עיקרב ,במספר היבטים המודלים נבדלים ביניהם. 1996-1994ברוקדייל בשנים 

הבדל נוסף הוא הגברת . שזכו במכרז פרטיות חברות כוח אדםטה לידי מידי משרד הקליהמרכזים  של

  . ינטציה להשמה בעבודה מיד עם תחילת התהליךיאורה

 :מרכזי הכוונה לתעסוקהשישה עלייה מפעיל באמצעות חברות כוח אדם פרטיות המשרד לקליטת ה

לעולים  יםוקה מיועדהכוונה לתעס ימרכז .אשדוד ובאר שבע, כפר סבא, חיפה, אביב-תל, ירושלים

: הקריטריונים לקבלה. עובדים או שאינם עובדים במקצועם שאינם בגילי העבודהתושבים חוזרים לו

 12 השכלה של, )שנה מיום העלייה 15זכאות היא עד לעולי אתיופיה ה( שניםעשר עד ותק בישראל של 

רשאי להשתתף במרכז העולה  .ועדת קבלהו סף בידע בעברית-מבחןעמידה ב, שנות לימוד לפחות

תקופת שהיית העולה במרכז הכוונה . הכוונה לתעסוקה פעם אחת בלבד במשך תקופת הזכאות

המוסמכים להפנות את העולים  בעלי התפקיד. ימי לימוד בפועלתשעים לה על וע ינהא לתעסוקה

יועצים תעסוקתיים של לשכת , לתעסוקת אקדמאיםהלשכה הנם פקידי השמה של למרכזים 

משרד השל  ה בתעסוקה ורכזי תעסוקה בלשכותמנהלי מחלקות מחוזיות לקליט, תכלליהוקה תעסה

שאינם עולים  .ומבחן פסיכוטכנין תעסוקתי ריאיולפני הכניסה למרכז עורכים לעולה  .לקליטת העלייה

תאם בה ,כוונההבתקופת השתתפותם במרכזי ההבטחת הכנסה גמלת  יםקבלמזכאים לסל קליטה 

לומדים באולפן או עולים בשנה הראשונה לעלייתם הנמצאים בתהליך של העולים (שית לזכאותם האי

   ).חיפוש עבודה

היקף הלבדוק את בבקשה  2006בשנת מכון ברוקדייל -וינט'ג-למאיירספנה עלייה המשרד לקליטת ה

בתקופה  הכוונה לתעסוקההמרכזי ת בתכניקליטתם בתעסוקה של עולים שהשתתפו באיכות את ו

ת תכניה ותתרומ אתם המשתתפי לעמוד על הערכות נועד המחקר, כמו כן. 2005 ליוני 2004יוני  שבין

ית ומזולבחון את הדברים  נעשה ניסיון, להשלמת התמונה. בשוק העבודה להגברת סיכוייהם להשתלב

   .יה של מעסיקים שקלטו בעבודה עולים מקרב המשתתפים במרכזי הכוונה לתעסוקהיהרא

 
, גודלן: אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה. 2006. 'א, צדיק- וולדה'; י, קינג'; ד, נאון 2

מכון - וינט'ג-מאיירס. 06-490-דמ .מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה
  .ירושלים, ברוקדייל

 1



 

 

  מטרות המחקר

שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה העולים לבדוק את שיעור המשתלבים בתעסוקה מקרב  

 .ואת איכות העסקתם 2005ליוני  2004בתקופה שבין יוני 
לזהות את מאפייני המשתתפים שהשתלבו בתעסוקה ואת מאפייני המשתתפים שלא השתלבו  

 . ולעמוד על הסיבות לכך
רכי עזרה וומת התכנית לשילוב בתעסוקה וללמוד על צלבחון כיצד מעריכים המשתתפים את תר 

 . נוספים בתחום זה
את הקשר שלהם עם כיצד הם מעריכים ללמוד מהמעסיקים שקלטו עולים שהשתתפו במרכזים  

 .המרכזים ואת תפקוד העולים בעבודה
 

  מערך המחקר

  ואוכלוסיית המחקרהמדגם . 1
 2004י הכוונה לתעסוקה בתקופה שבין יוני אלה שהשתתפו במרכזבין הוחלט לדגום את העולים מ

בין סיום ההשתתפות במרכז שחלף  ,של שנתיים עד שלושהזמן בפרק הייתה שההנחה . 2005ליוני 

  . יש הסתברות גבוהה שהעולים נמצאים כבר בשוק העבודה ,ביצוע המעקבבין הכוונה לתעסוקה ל

נדגמו באופן , םהמ. עולים 3,000-כהשתתפו בששת המרכזים להכוונה בתעסוקה הנדונה בתקופה 

הסיבה העיקרית לנפל . מסך הנדגמים 56%המהווים , עולים 611מתוכם רואיינו ו, עולים 1,087אקראי 

 םמאמצים לאיתור אף על פי שנעשו - מהמדגם 37% - איתור מספר הטלפון של המרואיין-הייתה אי

נמצא שאין הבדל בין האוכלוסייה שלא , קהלאחר בדי). 1לוח ( 6% - וסירוב להתראיין ,במגוון דרכים

   .אותרה לבין אוכלוסיית המרואיינים

   2005יוני ל 2004האוכלוסייה והמדגם של עולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה בין יוני : 1 לוח

  באחוזים    במספרים מוחלטים

    3,000  אוכלוסיית המחקר
  100  1,087  המדגם 

  רואיינו  56  611  

  ריאיון- קריות לאיסיבות עי    
  לא אותר מספר הטלפון  37  402

  נעדר מהארץ לתקופה ממושכת  1  15
  סירב  6  59

  

מתוך הרשימות  באופן אקראי נבחרו ,תפקוד העוליםשל המעסיקים את  ללמוד על הערכתם מנת-על

במרכזי שבתקופה הנדונה העסיקו עולים שהשתתפו ברחבי הארץ מעסיקים שלושים ם מרכזיהשל 
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  אופן ניתוח הנתונים. 2
תתפים במרכזים לבין כלל העולים הדומים להם בחלקים שונים של המחקר נערכה השוואה בין המש

עיבודי פי -על, וגיל מ לשעבר לעומת יתר העולים"עולי בריה, ארץ מוצא, בישראל ותק, מבחינת השכלה

  :סקרים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים מתוך 

 2005, סקר הכנסות 
   2006, סקר כוח אדם

 2005, הסקר החברתי 

  ניםאופן איסוף הנתו. 3
, ספרדית, השאלון תורגם לשפות רוסית. באמצעות הטלפון בשפת המוצא שלהםרואיינו העולים 

ידי תרגום סימולטני של -רואיינו בשפת אמם על עולי אתיופיהמרואיינים , כמו כן. אנגלית וצרפתית

עד  לאפריבחודשים בוצעו  ראיונותה .דוברי יתר השפות רואיינו בעברית. השאלון מעברית לאמהרית

  .2007מאי 

  ןריאיוהתפלגות העולים במדגם לפי שפת ה: 2 לוח

  יםאחוז  ןריאיושפת ה  מספרים מוחלטים
  כ"סה  100  611
  רוסית  76  466

  8  48  צרפתית
  ספרדית  7  44 

  אנגלית  6  36
  אמהרית  1  5

  עברית  2  12

  

ן ועל וריאיהתכנית בעת המשתתפי נתונים על מצבם התעסוקתי של נאספו במסגרת המחקר 

הן נקלטו מבחינת משלח היד טיב העבודות ב: ההיסטוריה התעסוקתית שלהם לאחר סיום התכנית

, כמו כן. השעות עבודה ותנאי עבוד, הכנסה, היקף משרה, להשכלתם וניסיונם המקצועי והתאמתן

מידע על נאסף , בנוסף .חיפוש עבודה-העסקה ולאי-הסיבות לאיהסיבות לעבודה חלקית ונבחנו 

-פי המאפיינים הסוציו-הנתונים ינותחו על. מהעבודה הנוכחיתשל המועסקים יעות רצונם שב

   .בארץ תקווגיל , מקצוע מקורי, רמת השכלה, מגדר: ים הבאיםידמוגרפ
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  של העולים רקעהמאפייני 

  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו. 1

   ארץ מוצא 1.1

. )3לוח ( מ לשעבר"עולים מבריה הם סוקהלתע העולים שהשתתפו במרכזי הכוונהכלל שלושה רבעים מ

קבוצת העולים השנייה . האסיאתיתמ "מבריה )13%(ומיעוטם  יתאירופהמ "מברה) 87%( כמעט כולם

עולי מרכז . מצרפתעולים  למעלה ממחציתם הם, 8% -ומערבה  אירופהממרכז  עולים היא שלבגודלה 

עולי . 6%עלו וקנדה  מארצות הברית. ארגנטינהממחציתם , 7%מהווים  ודרום אמריקהאמריקה 

, וצה זו עלו מהודויתר העולים בקב .1%מהווים  ,קהאסיה ואפריכלולים בקבוצת עולי ה ,אתיופיה

  ). 3 לוח(ומרוקו תורכיה , ןאאיר

 לפי ארץ מוצא  ,עולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה: 3לוח 
  אחוזים    מספרים מוחלטים

  כ"סה  100  611
  רמ לשעב"בריה  76  466

  מרכז ומערב אירופה  8  48
  מרכז ודרום אמריקה  7  44
  וקנדה ארצות הברית  6  36
  אסיה ואפריקה  3  17

 

כלל העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה בקרב מ לשעבר "הגבוה של העולים מבריה לאור משקלם

מ "ריההנתונים של כלל העולים מושפעים מהמגמות בקרב עולי ב, לתעסוקה בתקופה הרלוונטית

, אפריקה-ובמיוחד של העולים מאסיה, בגלל משקלם הנמוך של עולים מיתר הארצות, כמו כן .לשעבר

מ "עולים מבריה: לפי שתי קטגוריותבאופן מקובץ הממצאים בהמשך המתייחסים לארץ מוצא יוצגו 

יתר אפריקה השונים במאפייניהם מהעולים מ-כולל העולים מארצות אסיה לא, יתר העוליםולשעבר 

   .הארצות

 1.2  וגיל מגדר

  . לפי ארץ מוצאבשיעור הנשים לא נמצא הבדל . )4לוח ( הן נשיםמהמשתתפים שני שלישים 

 גיל הנחשב, 45+כשליש מהמשתתפים הם בני . )4לוח ( 44-21 נימהמשתתפים הם בשני שלישים יותר מ

לפי  של העולים יםות הגילבהתפלגלא נמצאו הבדלים  .שנים 39הגיל הממוצע הוא  .להשמהיותר קשה 

מ הוא מעט צעיר יותר מממוצע הגיל של יתר "ממוצע הגיל של עולי בריהכי נמצא , אבל. ארץ מוצא

  .העולים

 1.3  מצב משפחתי

ם בולט שיעור, לעומת יתר העולים ,מ לשעבר"בקרב עולי בריה. העולים נשואיםמ) 62%( שני שלישיםכ

 ,31%לעומת  15%( הרווקיםשל נמוך שיעורם הו) תאמהבה ,9%לעומת  19%( הגרושים הגבוה של
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  )באחוזים( ¹ארץ מוצאפי ל, שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה עוליםהמאפייני רקע של : 4 לוח

  הארצותיתר עולים מ    כ"סה  מ לשעבר"בריה עולי
  )594=N(  )466=N(  )128=N(  

  מגדר  100  100  100
  נשים  56  62  61
  גברים  44  38  39

  100  100  100  ןריאיוגיל בעת ה
21-34  37  37  34  
35-44  34  34  32  

45+  29  29  34  
   **גיל ממוצע  40.6  39.1  39.4

  100  100  100  *מצב משפחתי
  בודד  29  13  17 

  הורי-חד  13  24  21
6  7  5  

 
  נשוי

  נשוי עם ילדים  53  56  56

  100  100  100  *ןריאיוותק בישראל בעת ה
  26  7  11  שנים 3עד  2

  36  27  29  שנים 5ועד  3מעל 
  13  20  19  שנים 7ועד  5מעל 
  14  32  28  שנים 10ועד  7מעל 
  11  14  13  שנים 17ועד  10מעל 

  **ותק ממוצע בישראל  5.3  6.6  6.3

  *ג מגורים בישראלסו  100  100  100
  ת המרואיין או בן הזוג ובדמי מפתחבבעלּו  18  20  20

  ת בן משפחה אחרבבעלּו  5  2  3
  בדיור ציבורי  0  1  1

  בשכירות פרטית  77  77  76
  אפריקה-לא כולל עולי אסיה¹

χ(  *0.05<P ) 2 מבחן
**0.05<P ) מבחןF(  

   ותק בישראל 1.4

. שנים 6.3הוותק הממוצע עומד על . )4לוח ( יותר מחמש שניםבארץ נמצאים ) 60%(מרבית העולים 

 העולים. שנים 2.8עם סטיית תקן של  ,בממוצעשנים  6.6 נמצאים בארץלשעבר  מ"מבריההעולים 

שנים בממוצע עם סטיית תקן  5.3מ לשעבר ונמצאים בארץ "מעולי בריה חדשים יותר הארצות יתרמ

   .שנים 2.8דומה של 
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 1.5  על דירה תבעלּו

) 81%(מרבית הישראלים הוותיקים . ת על דירהאחד ממשתני הרקע המבטא מצב כלכלי הוא בעלּו

בקרב ). 2005, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פי סקר הכנסות-על(מתגוררים בדירה בבעלותם 

מתגוררים  76%-בעוד ש ,מתגוררים בדירה בבעלותם 20%, העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה

גרים בדירה  31%רק , שנים ויותרשבע גם בקרב העולים הנמצאים בישראל  .)4לוח ( פרטית בשכירות

 . בבעלותם

שנים  10שנות לימוד ויותר הנמצאים עד  12מכלל העולים בעלי  38%-ל, בהשוואה לעולים במחקר

נראה כי מצבם ). 2005, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר הכנסות(בישראל יש דירה בבעלותם 

פחות טוב מזה של כלל , ת על דירהכפי שהוא בא לידי ביטוי בבעלּו, הכלכלי של העולים במחקר

  . העולים הדומים להם

  מקצועיהשכלה ורקע . 2

בא לידי ביטוי הדבר . ההשתלבות בשוק העבודה תלוי במידה רבה בהון האנושי של העולה פוטנציאל

סוג משלח היד , מקצוע ,הפעלת תוכנות מחשבת ובבאנגליידע , עבריתבידע , שכלהה: במספר מאפיינים

   .תעסוקתי ניסיוןו

 2.1  השכלה

מוסד הלימודים האחרון בו , שנות לימודמספר : אמצעות מספר מדדיםבמחקר ב הההשכלה נבדק

למדו שהשתתפו במרכזי ההכוונה עולים ה. בליתואר הגבוה ביותר שקהתעודה או הו העולה למד

בהשוואה  .)5 לוח() 25%( תיכונית-או על )58%( ם בעלי תעודה אקדמיתשנים ומרבית 14.9בממוצע 

אין הבדל . שנים 16.0ממוצע ב העולים מיתר הארצות למדו, שנים 14.6מ שלמדו בממוצע "לעולי בריה

מ "מבין עולי בריה 85%(תעודה אקדמית  וא תיכונית- עלבעלי תעודה בין שתי הקבוצות מבחינת שיעור 

  ).העולים מיתר הארצות מבין 81%-לשעבר ו

 2.2  פשוטה שליטה בעברית

רק . )5לוח ( פי דיווח עצמי-על בידיעת השפה דיםדמספר מפי -על נבדקהפשוטה השליטה בעברית 

 מאודטובה או  טובההיא  פשוטה בעבריתשלהם השליטה שרמת  העריכו) 53%( עוליםהמחצית כ

אינם שולטים כלל ששוטה היא מועטה או העריכו שרמת השליטה שלהם בעברית פ) 47%(כמחציתם ו

 .בעברית

במימדים וטובה בעברית פשוטה לפי קושי  מאודנמצאו הבדלים בשיעור השולטים שליטה טובה 

כמעט כל העולים מסוגלים להבין שיחה פשוטה בעברית אבל רק מחציתם יכולים : השונים של השפה

  ).53%-54%לעומת  86%(בעברית להבין הוראות שימוש בציוד בעברית ולכתוב מכתב פשוט 

כטובה או כטובה  פשוטה בשיעור העולים המעריכים את רמת שליטתם בעברית ותשונ הנמצא, כצפוי

מעריכים את רמת  שנים שלושעד  ישראלמבין העולים שנמצאים ב 27% :בישראל ותקלפי  מאוד

מעל  ישראלבהנמצאים מבין העולים  52%וכך גם , שליטתם בעברית פשוטה כטובה או כטובה מאוד
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 2.3   שליטה באנגלית
שיעור , הטובכו מאוד הכטוב פשוטה בעבריתהעולים שהעריכו את הידע שלהם  לשיעורבהשוואה 

 נמוך. 39% - עוד יותרנמוך  באנגלית שימוש בציודהיכולת שלהם להבין הוראות את העריכו העולים ש

  ).71%(מיתר הארצות  עוליםעומת ל )32%( מ לשעבר"שיעורם של עולי בריה במיוחד

  )באחוזים( ¹לפי ארץ מוצא, פי דיווח עצמי-על מחשביםוב באנגלית, דע בעבריתיו השכלה :5 לוח

  עולים מיתר הארצות    כ"סה  לשעברמ "בריהעולי 
  )594=N( )466=N(  )128=N(  

  16.0  14.6  14.9  **ממוצע שנות לימוד

  תעודה אחרונה  100  100  100 
  סיום תיכון  2  1  2

  13  11  12  בגרות
  תיכונית- עלתעודה  20  27  25 

  תעודה אקדמית  61  58  58
  4  3  3  בל תעודהילא ק

   וטובה בעברית מאודשליטה טובה       
  *ת להבין שיחה פשוטה בעבריתיכול  93  84  86

  87  80  82  יכולת לשוחח שיחה פשוטה בעברית
  עבודה בעברית ן ריאיולהציג עצמך ביכולת  77  76  76 

  *יכולת למלא טפסים בעברית  68  78  75
  יכולת לקרוא מכתב פשוט בעברית  69  68  68
  יכולת לכתוב מכתב פשוט בעברית  52  54  54
  ת שימוש בציוד בעבריתיכולת להבין הוראו  59  52  53

  57  51  53 וטובה בעברית מאודשליטה טובה בעלי  כ"סה
הבנת הוראות וטובה ב מאודשליטה טובה 

  *שימוש בציוד באנגלית
  

39  
  

32  
  

71  

  יודע לעבוד בתוכנות המחשב       
  *וורד  94  72  77
  *אקסל  88  58  65
  *דואר אלקטרוני  95  80  83
  *שימוש באינטרנט  95  85  87
  

32  
  

28  
  

78  
עיצוב גרפי , אדריכלות: תוכנות נוספות כגון

  *הנהלת חשבונותו
  אפריקה-לא כולל עולי אסיה ¹

 *0.05<P ) 2מבחןχ(  
**0.05<P ) מבחןF(  
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 2.4   מחשבתוכנות שליטה ב

שימוש בדואר , הדפסה בוורד: מרבית העולים דיווחו שהם יודעים להשתמש בתוכנות מחשב מקובלות

שליש דיווחו שהם מסוגלים לעבוד בתוכנות מקצועיות . )5לוח ( באקסלשימוש באינטרנט ווי אלקטרונ

שיעורם של השולטים בתוכנות אלה מקרב עולי . הנהלת חשבונות ואדריכלות, אחרות כמו עיצוב גרפי

  .עולים מארצות מוצא אחרותמהשיעור בקרב מ לשעבר נמוך "בריה

  

 2.5  3משלח יד

) 48%(אקדמיים  משלחי ידבעלי מרביתם  ,מהם. מקצוע דיווחו שיש להם )93%( העוליםכמעט כל  

 ).26%(ומנהלים או חופשיים וטכניים 
נמצאו , לעומת זאת .המקצוע בעלימ לשעבר ליתר העולים מבחינת שיעור "אין הבדל בין עולי בריה 

מ "לי בריהבקרב עו. מ לעומת העולים מיתר הארצות"עולי בריה לסוג משלחי היד שהבדלים ב

 משלחי ידאקדמיים ושיעור נמוך יותר של  משלחי ידבעלי  לשעבר יש שיעור גבוה יותר של

 ). בהתאמה ,38%-ו 41%לעומת  23%-ו 50%(מנהלים או  טכנייםוחופשיים 

  )באחוזים( ¹ארץ מוצאלפי , רקע מקצועי של העולים: 6 לוח

  עולים מיתר הארצות    כ"סה  מ לשעבר"בריהעולי 
  115  438  553  במספרים מוחלטים - ש מקצועלעולה י

  באחוזים  90  94  93 

  *משלח יד  100  100  100
  אקדמי  41  50  48
  מנהליםטכני ו, חופשי  38  23  26

  19  13  15  פקידות מכירות ושירותים
  ובבינויעבודה מקצועית בתעשייה  2  14  11 

  *בל תעודת הסמכהיק  83  93  91

  *ניסיון מקצועי  100  100  100
  ל"ובח  50  61  58
  בארץ  14  10  11
  ל ובארץ"בחו  30  16  19
  חוסר ניסיון מקצועי  6  13  12

  100  100  100  מספר שנות ניסיון במקצוע
  37  42  41  שנים 5עד 

  23  22  22  שנים 10עד  6
  שנים ויותר  40  36  37 11

  ממוצע שנות ניסיון במקצוע  10.7  10.2  10.3
  אפריקה-לא כולל עולי אסיה ¹
*0.005<P ) 2מבחןχ(  
  

                                                   
 .יד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלצורך הניתוח השתמשנו בסיווג משלחי ה 3
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בעלי תעודת ) 90%(כמעט כולם . למדו את המקצוע בארץ המוצא שלהם) 86%(מרבית העולים  

שנות  10.3בממוצע יש להם ). 6לוח (או בישראל /ל ו"עבדו במקצוע בחו) 88%(כמעט כולם . הסמכה

 . ניסיון במקצוע
אל לפני שהשתתפו ישרנוסף בהמקצוע את הרכשו  םמחצית. מקצוע נוסףיש העולים מ 33%-ל 

מקצוע גם רכשו  59% ,אקדמיהראשון הוא משלח ידם מתוך העולים ש. במרכזי הכוונה לתעסוקה

 .המקורי םמשלח ידרכשו מקצוע שני בעל סטטוס נמוך מזה של , 41%, היתר .זהשני בתחום 
  

  הכשרה מקצועית בישראל 2.6

- לימודים אקדמיים או על, ועיתהכשרה מקצ כגוןבמסגרות בישראל למדו ) 47%(כמחצית העולים  

  בעלי מקצוע ללא ניסיון תעסוקתי  5%, בעלי מקצוע וניסיון מקצועי 38%, מהם. )7לוח ( תיכוניים

 .ללא מקצוע 4%-ו
לימודים אקדמיים למדו ומיעוטם ) 79%(הכשרה מקצועית עברו כמעט כל העולים שלמדו בישראל  

  ). 6%(ים תיכוני-עלאו ) 15%(

מ גבוה יותר מאשר "שיעור הלומדים בישראל מקרב עולי בריה. פי ארץ מוצאנמצאו הבדלים ל 

 ).בהתאמה ,43%לעומת  48%(שיעורם בקרב יתר העולים 

עם ניסיון תעסוקתי וללא ניסיון תעסוקתי שלמדו לימודים , מקצוע וללא מקצועבעלי ולים ע :7 לוח
  )באחוזים( ¹לפי ארץ מוצא, ים או השתתפו בהכשרה מקצועית בישראלתיכוני-על, אקדמיים

    כ"סה
  

  מ לשעבר"עולי בריה  עולים מיתר הארצות
594=N  128=N  466=N  
   *למדו בישראלכ "סה  43  48  47
      

 
  : מזה

  32  40  38  מקצוע וניסיון במקצוע בעלי
  4  6  5  מקצוע ללא ניסיון במקצועבעלי 

  ללא מקצוע  7  2  4

   *לא למדו בישראל כ"סה  57  52  53
      

 
  : מזה

  52  41  44  מקצוע וניסיון במקצוע בעלי
  2  7  6  מקצוע ללא ניסיון במקצועבעלי 

  ללא מקצוע  3  4  3
  אפריקה-לא כולל עולי אסיה 1
*0.005<P ) 2מבחןχ(  

 2.7  כוונה לתעסוקההל ם השוניםמרכזיבעולים ה מאפייני

. שוניםה מרכזיםשהגיעו להעולים אקונומי שונה של -בתקופה הנחקרת נמצא פרופיל סוציו 

 שלושמעל בעלי ותק של  רובם, הן הורות יחידות מעל רבע, מ לשעבר"רובם עולי בריה ,אשדודב

טכניים וחופשיים , אקדמיים משלחי ידשל בעלי יחסית שיעור נמוך ויש בהם , שנים בישראל
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  )באחוזים( ¹לפי מרכז הכוונה ,מאפייני העולים: 8 לוח

  אביב-תל   כ"סה  אשדוד שבע באר  חיפה ירושלים  באס כפר
  73  60  52  95  85  80  76  מ לשעבר"עולי בריה

   

50  

  

51  

  

41  

  

55  

  

46  

  

61  

  

46  

השתתפותם לפני (ומעלה שנים  37בני
  )כוונהההמרכז ב

  *הורות יחידות  17  13  9  25  16  28  16

  

46  

  

31  

  

41  

  

43  

  

50  

  

56  

  

43  

לפני (ופחות שנים שלוש  בישראל של ותק
  *)כוונההמרכז ההשתתפותם ב

  
74  

  
62  

  
71  

  
68  

  
74  

  
86  

  
73  

  םהלימנוטכני וחופשי , אקדמי משלח יד

  להם ייצוג בכל המרכזים יש , כולל עולי אסיה ואפריקה ¹
*0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

 ניתוח נתוני ההשכלה והפרופיל המקצועי של העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה, לסיכום

כמחציתם העריכו אף כי , מצביע על קבוצה בעלת משאבי הון אנושי גבוהים 2005יוני ל 2004בין יוני 

 ,רק כמחציתם למדו בישראל, בנוסף. כך טובה-שרמת השליטה שלהם בעברית פשוטה היא לא כל

  . יםתיכוני-עלמרביתם השתתפו בהכשרה מקצועית ולא בלימודים אקדמיים או ו

  מרכז הכוונה לתעסוקהההשתתפות ב לפני ניסיון תעסוקתי בישראל. 3
 3.1  השתתפותשיעור המועסקים לפני ה

במרכז  שהשתתפולפני ן כלשהם בישראל פרקי זמדיווחו שהיו מועסקים  שני שלישים מהעוליםכ

עלייה בשיעור המועסקים לפרקי זמן כלשהם לפני חלה  ,ותק בישראלועם העלייה ב .הכוונה לתעסוקה

שלוש של מעל בעלי ותק בקרב  77%-לאו פחות שנים  שלושבעלי ותק של בקרב  43%-מ :השתתפותה

בעלי ותק של עד בקרב  32%-מה עולהחליפו מקומות עבודה בשיעור העולים ש, כמו כן. שנים בישראל

  ).9לוח ( שנים משלושבעלי ותק של יותר בקרב  62%-ל שניםשלוש 

                                                   
חופשי וטכני , משלח יד אקדמי"כדי להקל על הקריאה בחרנו במשלח היד האקדמי כדי לייצג את הקבוצה  4

  .בלוחות יובא הסיווג בשמו המלא). 48%(היות שזוהי הקבוצה הגדולה ביותר בסיווג זה , "ומנהלים
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 לפי ותק בארץ בעת הכניסה למרכז, שעבדו בישראל לפני שהשתתפו במרכז הכוונהעולים : 9 לוח
  )באחוזים(

  ותק בישראל בעת הכניסה למרכז הכוונה לתעסוקה  
    

  כ"סה
)377=N(  

  
  ותאו פח שניםשלוש 

)120=N(  

שנים עד  שלושמעל 
  שנים עשר

)257=N(  
  * עבד לפני מרכז ההכוונה תקופה מסוימת  77  43  62

  *מתוכם עבדו  100  100  100
  בעבודה אחת  38  68  48

  62  32  52  החליפו מספר עבודות

   ¹לפי דיווח עצמי, מרכזההעבודה האחרונה לפני  100  100  100 
  במקצוע שלו  19  13  17
  בבמקצוע קרו  7  7  7

  לא במקצוע שלו  74  80  76

  

100  

  

100  

  

100  
לפי סיווג , משלח יד בו הועסק לפני המרכז

   ¹משלחי יד
  טכני ומנהליםו חופשי, אקדמי  15  14  15
  מכירות ושירותים, פקידות  35  31  33

  24  17  22  עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי
  ²יםמקצועי-בלתיעובדים  26  38  30 

2χ(  *  0.05<P )חן מב
  מקורי  משלח ידמהעולים בעלי  100%- ל 92%בין   ¹
מהם הוא  80%המקורי של  משלח היד; מקורי משלח ידת יש מקצועי- בלתימהעולים שהועסקו בעבודה  95%-ל  ²

  .ומנהלים חופשיים וטכניים, בתחום משלחי היד האקדמיים
  

  השתתפותיד של המועסקים לפני ההמשלח  3.2

 7%-ם ומשלח ידהועסקו ב 17%מדיווח העולים שעבדו בישראל לפני ההשתתפות במרכז עולה כי  

מהם בעלי  95%-אף ש-על, מקצועיות-הועסקו בעבודות בלתי 30%-כ. קרוב משלח ידנוספים ב

 .מהם הוא בתחום משלחי היד האקדמיים 80%המקורי של  משלח הידאף ש-מקצוע ועל
  מקצועיות -ה ירידה בשיעור העולים שהועסקו בעבודות בלתיבישראל חל עם העלייה בוותק 

) 15%-ל 14%-מ(אקדמי היה נמוך  משלח ידהגידול בשיעור הנקלטים ב, אולם). 26%-ל 38%-מ(

 ).9לוח (

חלק גדול מהעולים שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה היו בעלי ניסיון תעסוקתי כלשהו , סיכוםל

הועסקו בעבודות השיכות לתחום משלחי כי רק מיעוט , וין עם זאתיצ .בישראל לפני הכניסה למרכז

  . מקורי בתחום זה משלח ידשמרביתם בעלי על אף , האקדמיים היד

   השתתפותתעסוקה לפני הזמן הפרקי  3.3

התפלגות במהמשתתפים היו מועסקים בפרקי זמן שונים לפני ההשתתפות ובמהלכה  62%, כאמור 

בסמוך  23%; המשיכו לעבוד במהלך השתתפותם במרכזיםמכלל המשתתפים  12%: הבאה

 16% ;)השתתפותחודשים לפני ה שישהחודש עד  14%-עד ליום כניסתם ו 9%(לכניסתם למרכזים 
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יותר מכך טרם שנה או במהלך הלא עבדו ) שנים בארץ 10-3(העולים חלק ניכר מכי , יש לציין 

 . )23%( לא עבדו בכלל בארץאו ש) 16%(כניסתם למרכז 

  )באחוזים( לפי ותק בישראל, המצב התעסוקתי של העולים לפני הכניסה למרכז: 10לוח 

  ותק בישראל בעת הכניסה למרכז הכוונה לתעסוקה  
  

  כ"סה
)377=N( 

  
  עד שלוש שנים

)120=N(  

מעל שלוש שנים עד 
  עשר שנים

)257=N(  
  עבד במהלך המרכז  13  12  12

  10  8  9  הפסיק לעבוד עם תחילת המרכז
  15  11  14  חודשים לפני המרכז  6-1הועסק 
  חודשים לפני המרכז 12-7הועסק  9  3  6 

  7  2  4  חודשים לפני המרכז 24-13עסק הו
  חודשים לפני המרכז 76-25הועסק  9  1  6 

  14  6  11  1אך לא דיווח מתי, עבד לפני המרכז
  23  57  38  לא עבד כלל בין העלייה לישראל למרכז הכוונה 

ואינם זוכרים  פרקי זמן ארוכיםלא הועסקו למכך ש, אולי, ציון מועד סיום העבודה האחרונה לפני המרכז נובע- אי 1
  . העבודה האחרונהשל סיום הו התחילהאת מועדי 

  

  הכוונה לתעסוקההמרכז השתתפות באחרי בתעסוקה שילוב 
במרכז ההכוונה  השתתפותאחר הלהמצב התעסוקתי של העולים ממצאים לגבי יוצגו בפרק זה 

וקה מבחינת השינוי באיכות התעס, קבוצות שונות-תתבקרב הגידול בשיעור התעסוקה , לתעסוקה

  .העבודהמ הרצוןשביעות  ,וכן ,משלח היד

. 1  ההשתתפות במרכזיםהתעסוקה לאחר  ישיעור
. להגדיל את מספר העולים המועסקיםהיא כוונה לתעסוקה המרכזי הת תכניהשל  מרכזית המטר

  .השתתפותזמן כלשהו לאחר הובן ריאיובעת ה: הגדרותשתי לפי שיעור המועסקים לאחר המרכז נבחן 

 1.1  השתתפותשיעורי תעסוקה לאחר ה

 .מכלל העולים שהשתתפו במרכזי הכוונה 84%מהווים  הם. עולים 513בעת הריאיון היו מועסקים 

שנתיים עד שלוש שנים במהלך אך הועסקו , ןריאיונוספים לא היו מועסקים בעת ה עשרה אחוזים

זמן כלשהו לאחר היו מועסקים בפרק מהעולים  94%, בסך הכול. במרכז השתתפושלאחר 

  .השתתפותה

  השינויים בשיעור המועסקיםנבחנו  ,תתכנילאור חשיבות בחינת שיעורי התעסוקה אחרי ההשתתפות ב

במהלך ) ב(; במהלך ההשתתפות במרכז) א(: בין התקופה שלאחר ההשתתפות לבין שלוש נקודות זמן
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, כלומר. מהם 84% -  ןריאיות הובע, מכלל העולים היו מועסקים במהלך השתתפותם במרכז 12% 

  .בשיעור המועסקים 5.75פי  ן חל גידול שלריאיובין תחילת המרכז למועד ה
. וד מיד לפני כניסתם למרכזהיו מועסקים או במהלך השתתפותם במרכז או שהפסיקו לעב 21% 

 .בשיעור המועסקים 2.92פי  ן חל גידול שלריאיולמועד ה השתתפותבין תחילת ה, דהיינו
הדרך השמרנית ביותר להערכת הגידול בתעסוקה היא להתייחס גם לקבוצת העולים שהייתה  

פו כאל מי שהשתת) חודשים לפני השתתפותם 6-1( ההשתתפותמועסקת בתקופה קרובה לתחילת 

מכלל העולים  35%עמד על  השתתפותשיעור המועסקים לפני ה ,זומזווית  .בשוק העבודה

 .בהשוואה למועד הריאיון בשיעור התעסוקה 1.40פי  של גידול, המשתתפים במרכז

חל גידול משמעותי בשיעור המועסקים אחרי ההשתתפות ניתן לומר כי לפי כל אופני הבדיקה לעיל 

  .במרכז

   השתתפותמועדי עבודה לפני ה גדרותה לפי שלוש, ן ולפני המרכזריאיוים בעת ההמועסק: 11לוח 

הגידול במספר  
המועסקים בין 
תחילת התכנית 
  למועד הריאיון

  
  

    
  

 אחוז העולים 
  המועסקים

מספר העולים
  המועסקים

אחוז הגידול במספר
המועסקים בין 
תחילת התכנית 
  למועד הריאיון

  כ עולים במחקר"סה      100  611
  

513  
  

84%  
כ עובדים אחרי ההשתתפות "סה    

  בעת הריאיון, במרכז

  המרכז כ עבדו במהלך"סה  575%  437  12%  76

  

131  

  

21%  

  

382  

  

292%  
כ עבדו במהלך המרכז או עד "סה

  ליום הכניסה למרכז

  

213  

  

35%  

  

300  

  

141% 
כ עבדו במהלך המרכז או עד "סה

  שישה חודשים שקדמו למרכז

  
לוח ( ההשתתפותהתעסוקתי לפני  לפי מצבןנבחנה ב קבוצות עולים ספציפיות קרת בתכניהצלחת ה

12(: 
 .ןריאיומועסקים בעת ההיו  92% ,מועסקים במהלך השתתפותם במרכזמקרב העולים שהיו  
בעת  וועסקה 88%, שנה לפני המרכזחצי חודש עד במהלך עד לכניסה למרכז או מועסקים מבין ה 

 .ןריאיוה
מועסקים שבעה חודשים עד שש ( הגבוה בקרב הרחוקים משוק העבודה סקיםבולט שיעור המוע 

  .88% -) שנים לפני ההשתתפות
כלל לא (במרכז לאחר ההשתתפות בתעסוקה לראשונה בולט שיעורם הגבוה של הנקלטים , כן כמו 

 .77% - )מועסקים בין העלייה לישראל להשתתפותהיו 
בקרב  ,ובכלל זה, כז גבוהה בכל הקבוצותשיעור ההשמה בתעסוקה לאחר ההשתתפות במר 

 . לישראל להשתתפותם במרכז עלייתםהרחוקים משוק העבודה ובקרב אלה שלא היו מועסקים בין 
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 השתתפותמצבם התעסוקתי לפני הלפי                    
כ "סה

במספרים 
  )N(מוחלטים 

אחוז    
המועסקים 

  ןריאיובעת ה

  
כ "סה

  באחוזים

המועסקים אחוז
פרק זמן כלשהו ב

  לאחר המרכז
  

377  

בפרק זמן בישראל היו מועסקים       
  כלשהו לפני המרכז 

  :מזה        

  עבדו במהלך השתתפותם במרכז  97  92  100  76
  

137  

  

100  

  

88  

  

95  
יום הכניסה למרכז או מועסקים עד ל

  ני המרכזחודשים לפ 6-1עבדו 

אבל רחוקים משוק , עבדו לפני המרכז
שנים  6חודשים עד  7עבדו (העבודה 

  ) מרכזהלפני 

  

  

95  

  

  

100  

  

  

88  

  

  

98  

 ¹יעבדו לפני המרכז אבל לא יודעים מַת  94  83  100  69 

  מרכזה לפני בישראל לא היו מועסקים 89  10077  234
מכך שאינם מועסקים פרקי זמן ארוכים ואינם , אולי, רונה לפני המרכז נובעציון מועד סיום העבודה האח-אי ¹

  .זוכרים את מועדי תחילת וסיום העבודה האחרונה

  
גבוה יותר מאשר שיעור  ההשתתפותשיעור המועסקים במהלך שנתיים עד שלוש שנים לאחר , כצפוי

לישראל  עלייתםבין אף פעם בקרב אלה שלא היו מועסקים  89%ן ונע בין ריאיוהמועסקים במועד ה

  . )12 לוח( השתתפותבקרב המועסקים בעת ה 97%לכניסתם למרכז ועד 

 1.2   נים דמוגרפיים ולפי מרכז הכוונההמועסקים לפי מאפיישיעור שינויים ב

, ארץ מוצא: הבאים לפי המאפיינים הדמוגרפיים לפני המרכז הבדלים בשיעור המועסקים ולא נמצא

. היו מועסקיםמהעולים כשליש  ,האלה לפי כל אחד מהמאפיינים. גילו השכלה, סוג משפחה, מגדר

גבוה משיעורם של העולים ן ריאיובעת המ המועסקים "שיעור העולים מבריהכי נמצא , לעומת זאת

קרב בעלי בהמועסקים  המשתתפיםגבוה יותר שיעור , כןכמו ). בהתאמה ,78%-ו 88%(מיתר הארצות 

. )בהתאמה ,72%-ו 86%( ופחות מאשר בקרב בעלי ההשכלה התיכונית וניתתיכ-עלוהשכלה אקדמית 

אף שיש . 89%-ל 72%המועסקים גבוה ונע בין לא נמצאו הבדלים ושיעור  ,מבחינת יתר המאפיינים

ו הבדלים בשיעורי העסקה לא נמצא, כוונההה ימרכזבין העולים דמוגרפי של -הסוציוהבדלים בפרופיל 

בחיפה  29%בין שיעורי ההעסקה נעו השתתפות הלפני . ןריאיוובעת ה שתתפותההלפני  מרכזיםבין ה

  .)13 לוח(באשדוד  90%-ל בבאר שבע 80%שיעור המועסקים נע בין ן ריאיובעת ה. בכפר סבא 44%-ל
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 דמוגרפיים-לפי מאפיינים סוציו, ןריאיוובעת הבמרכזים  השתתפותלפני ההמועסקים  :13לוח 
  )םבאחוזי( ומרכז הכוונה

  ןריאיומועסקים בעת ה  1ההשתתפותמועסקים לפני   
)513=N(  )213=N(  

  ארץ מוצא    
  מ לשעבר"עולי בריה  *88  36

  *78  32  עולים מיתר הארצות

  גדרִמ     
  נשים  82  33
  גברים  86  36

  סוג משפחה    
  נשים ללא ילדים  83  28
  הורות יחידות  85  28
  נשואות עם ילדים  81  38
  גברים  86  37

      לה לפי תעודה אחרונההשכ
  *72  29  ללא בגרות/עםתיכון 

  או אקדמית תיכונית- עלתעודה  *86  36 

      גיל נוכחי
34-21  32  80  
44-35  39  89  

45+  33  83  

  מרכז הכוונה לתעסוקה    
  אשדוד  90  35
  באר שבע  80  31
  חיפה  84  29
  ירושלים  82  30
  כפר סבא  86  44
  אביב-תל  84  36

ביום כניסתם , עולים שהיו מועסקים במהלך ההשתתפות: ם המועסקים לפני ההשתתפות כוללתקבוצת העולי 1
  .חודשים לפני ההשתתפות 6-1-למרכז ו

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

  בקרב העולים שהשתתפו בהכשרה מקצועית ובלימודים בישראלהמועסקים  1.3

בקרב הלומדים בישראל ם מועסקי-בלתיהשיעור לבין המועסקים לא נמצאו הבדלים בין שיעור 

 ,)בהתאמה, 46%-ו 47%(תיכוניים -על לימודיםלימודים אקדמיים ו ,לימודים כגון הכשרה מקצועית

   .)14לוח ( )בהתאמה ,54%-ו 53%(וגם בקרב אלה שלא למדו בישראל 
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שלמדו  ,ניסיון תעסוקתי וללא ניסיון תעסוקתיבעלי , מקצוע וללא מקצועבעלי משתתפים : 14 לוח
לפי העסקה , ים או השתתפו בהכשרה מקצועית בישראלתיכוני-על או ימודים אקדמייםל

  )באחוזים( בעת הריאיון

    כ"סה  ןריאיומועסקים בעת ה  ןריאיואינם מועסקים בעת ה
  611=N  98=N  513=N  

  כ"סה  100  100  100
  למדו בישראל  46  47  47
      

 
  : מזה

  מקצוע וניסיון במקצוע בעלי  33  39  38
  מקצוע ללא ניסיון במקצוע בעלי  7  5  5

  6  3  4  ללא מקצוע
  לא למדו בישראל  54  53  53 

      
 

  : מזה
  41  44  43  מקצוע וניסיון במקצוע בעלי

  7  6  6  מקצוע ללא ניסיון במקצועבעלי 
  ללא מקצוע  6  3  4

  

ו הי 85%, מקרב המשתתפים שלמדו לימודים כלשהם בישראל או עברו הכשרה מקצועית, בסך הכול

שיעור מועסקים דומה נמצא בקרב המשתתפים שלא השתתפו בכל הכשרה . מועסקים בעת הריאיון

  .בישראל

  משלח יד וסטטוס מקצועי . 2
היא לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה התואמת את  םת במרכזיתכנינוספת של המטרה עיקרית 

עולים לאחר ה שלבחינת משלח היד  באמצעות הנבדקמידת השגת המטרה הזאת . כישוריהם

. לפני ההשתתפותם בהשוואה למשלח ידוהמקורי  ידהמשלח ן בהשוואה לריאיות הבע השתתפותם

נבדק האם חל שיפור בסטטוס המקצועי בקרב המשתתפים שהחליפו עבודות אחרי שהשתתפו , כמו כן

  .במרכז

 2.1 המקורי ידהמשלח ן בהשוואה לריאיומשלח היד בעת ה

 בדוע מהמשתתפיםרבע למעלה מ :ןריאיוולים המועסקים בעת ההתפלגות משלחי היד של הע 

 - טכנאי המחשב והמתכנתים , בתוך קבוצה זו בולט שיעור הנדסאי המחשב. יםאקדמיבמשלחי יד 

 ,)5שירותיםתחום ה: להלן( מכירות ושירותים ,מועסקים בפקידותמהמשתתפים שליש כ. 17%

מטפלים סיעודיים כובחנויות ובבתי כלבו  כרים וזבניםמו, קופאים, עובדי חשבונותכ בעיקר

מהם  16%, בינוים בעבודה מקצועית בתעשייה ובעובדי המשתתפיםמכרבע . במוסדות ובמשקי בית

הם שליש יותר מ: ותמקצועי-בלתיכחמישית עובדים בעבודות . כפועלי ייצור של ציוד אלקטרוני

                                                   
מכירות , פקידות"שירותים כדי לייצג את הקבוצה כדי להקל על הקריאה בחרנו במשלח היד בתחום ה 5

בלוחות יובא הסיווג בשמו ). 7%(ופקידות ) 8%(הקבוצות הגדולות ביותר בסיווג זה הן שירותים ". ושירותים
  .המלא
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 28%-קדמי ואמקורי  משלח ידדיווחו שהם בעלי  71% ,ןריאיובעת ההמועסקים  משתתפיםמבין ה

  .)15 לוח( אלה משלחי ידבמועסקים גם דיווחו כי הם 

 
של העולים המועסקים  היד בעת הריאיון יומשלח יםמקוריההיד  ימשלחהתפלגות : 15לוח 

  )באחוזים(

    מקוריהיד המשלח 
)513=N(  

  יד בעת הריאיוןהמשלח 
)513=N(  משלח יד   

  טכני ומנהליםוחופשי , אקדמי  *28  *71
  מכירות ושירותים, פקידות  *32  *12
  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב  *22  *11

  מקצועית-עבודה בלתי/ללא מקצוע  *18  *6

* 0.05<P ) מבחןZ ןריאיולבחינת הפרשי פרופורציות בין משלח יד מקורי של מועסקים למשלח יד בעת ה(   
 

עולים  נמוך מהשיעור בקרב מ לשעבר"בקרב עולי בריהאקדמיים  משלחי ידשיעור המועסקים ב

   ).בהתאמה, 39%-ו 24%(מיתר הארצות 

בין עבודתו  תתףמשבעיני המידת הקרבה  -אחרת וית ראייה וזניתן לבחון נתונים אלה גם מ

מועסקים הלשעבר  מ"שיעור עולי בריה ,לפי דיווח עצמי. ו המקורימשלח ידהנוכחית לבין 

  .)16 לוח( )בהתאמה, 43%-ו 30%(עולי יתר הארצות בקרב  שיעורנמוך מהבמקצועם 

  )באחוזים( לפי ארץ מוצא, ןריאיובעת העיקרית היד בעבודה המשלח  :16 לוח

  ארץ מוצא    
    כ"סה  יתר הארצות  מ לשעבר"בריה

  *משלח יד  100  100  100
  טכני ומנהליםוחופשי , אקדמי  39  24  28
  מכירות ושירותים, פקידות  39  30  32

  10  26  22  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב
  תמקצועי-בלתיעבודה  12  20  18 

   *עובד משתתףה  100  100  100
  במקצוע שלו  43  30  33

  11  14  14  במקצוע קרוב
  במקצוע שלולא  46  56  53 

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

 משלח ידהשמה בהנמוך ביותר של שיעור ה :ןריאיוהמקורי בעת ה ידהמשלח שיעור ההשמה ב 

המקורי  םשמשלח יד המשתתפיםמבין  35%רק . בתחום משלחי היד האקדמייםהיה המקורי 

 27% :יותר י נמוךעובדים בעבודות בעלות סטטוס מקצוע היתר. בו מועסקיםהוא בתחום זה 

מועסקים  18%-ו בינויעובדים בעבודות מקצועיות בתעשייה ו 20%, שירותיםבתחום העובדים 
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הנוכחית  מידת הקרבה בין עבודתו: משתתףניתוח אחר של התמונה הוא מזווית הראייה של ה

נמוך  םשיעור העולים שדיווחו שהם מועסקים במקצוע. תפיסתולפי , המקורי משלח היד לבין

עבודה , מקצוע קרוב(שלא במקצוע שלהם בעבודות מועסקים שדיווחו שהם מזה של אלה 

אם נצרף גם את אלה שלדבריהם מועסקים , אבל). תמקצועי-בלתיעבודה , מקצועית אחרת

   .)17 לוח( כמעט למחצית העולים המועסקים במקצוע קרוב למקצועם המקורי נגיע

  )באחוזים( מקורי משלח יד לפי ,מועסקיםהעולים השל ן ריאיובעת היד המשלח  :17 לוח

  מקורי משלח יד  
חופשי , אקדמי

  םנהלימטכני וו
  

)364=N(  

, עבודות פקידות
  מכירות ושירותים

)59=N(  

עבודה מקצועית 
  בינויבתעשייה וב

)54=N(  
  *חימשלח יד נוכ  100  100  100

  מנהליםטכני ווחופשי , אקדמי  8  12  35
  מכירות ושירותים, עבודות פקידות  11  64  27

  57  7  20  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב
  מקצועי-בלתיעבודה  24  17  18 

  100  100  100  * עובד משתתףה
  שלובמקצוע  30  42  34* 

  במקצוע קרוב  15  12  14*
  לא במקצוע שלו  55  46  52*

* 0.05<P ) 2מבחןχ(   

 משלח ידבעלי  המשתתפיםמבין  :הכוונה לפי מרכז ,המקורייד המשלח עבודה בעת הריאיון ב 

שיעור . ביתר המרכזים 30%-לעומת כ ,בעבודות בתחום זה 57%בירושלים הועסקו , אקדמי מקורי

בעוד שביתר  )23%( אביב-ובתל) 27%( ות היה הגבוה ביותר בחיפהמקצועי-בלתיההשמה בעבודות 

 .16%-ל 11%ונע בין  ,היה נמוך יותרהוא המרכזים 

 2.2  השתתפותלפני ה של המועסקים ן בהשוואה למשלח הידריאיומשלח היד בעת ה

עבודתם האחרונה בפרק זמן השוות בין הוא לשינוי במשלח היד של העולים בדרך נוספת להתבונן 

בין המועדים הסטטוס המקצועי של העולים  תוואהש .ןריאיוהלבין זמן  כלשהו לפני שהשתתפו במרכז

שיעור העולים המועסקים במקצוע אקדמי כמעט הכפיל עצמו . מהםשיעור ניכר מצביע על שיפור אצל 

גם לפי . 17%-ל 30%-ות ירד ממקצועי- בלתישיעור המועסקים בעבודות , כמו כן. 26%-ל 15%-ועלה מ

במקצועם או במקצוע קרוב לאחר ההשתתפות  שיעור המועסקים, המשתתפיםת של העצמיההערכה 

  ). 18 לוח( )48%-ל 24%-מ( אף יותרעלה 
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  )באחוזים(במרכז  השתתפותה שהיו מועסקים לפניבעת הריאיון של משתתפים  משלח היד: 18 לוח

  ןריאיובעת ה  ההשתתפותלפני   
  )377=N(  )377=N(  

  תחום משלחי היד  100  100
  מנהלים, חופשי וטכני, אקדמי  26*  *15
33*  *25  

 
  מכירות ושירותים, פקידות

  20  22  עבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי
  מקצועית-בלתיעבודה  17*  *30 

  ןריאיואינם מועסקים בעת ה  12*  *0

  )לפי הערכה עצמית( עובד המשתתף  100  100
  במקצוע שלו  *33  *17

  במקצוע קרוב  15  7
  לא במקצוע שלו  *52  *76

* 0.05<P ) מבחןZ לבחינת הפרשי פרופורציות(  

 משלח ידבעלי ית במחקר עיקרה העוליםבקרב קבוצת אם חל שיפור בסטטוס המקצועי בדקנו , בנוסף

-עלה מ םנמצא ששיעור העולים המועסקים במקצוע. השתתפותוהיו מועסקים לפני המקורי אקדמי 

 32%-ות ירד ממקצועי-יבלתושיעור המועסקים בעבודות ן ריאיובעת ה 33%- ל השתתפותלפני ה 19%

 ).19לוח ( 16%-ל

ה עלייה ים נמצאלפי דיווח עצמי של העולן ריאיוהלבין  השתתפותלפני הבהשוואת סוג העבודה גם 

שיעור המועסקים במקצוע קרוב גם . 31%-ל 18%-מ ,המועסקים במקצועם בקבוצה זו שיעור העוליםב

כמחציתם מועסקים במקצוע שלהם או  ,ןריאיובעת ה יהםלפי הערכות, כלומר. 15%-ל 8%-עלה מ

 .השתתפותלעומת רבע לפני ה ,במקצוע קרוב

 המקורי םמשלח ידאינם מועסקים ב ללוחלק נכבד מהעולים ה, מבט אלהלפי שתי נקודות , עם זאת

  ).19 לוח(

לפני ומנהלים  חופשי וטכני, מקורי אקדמי משלח ידבעלי  משתתפים שלסוג העבודה : 19 לוח
  )באחוזים( לפי דיווח עצמי, ןריאיובעת הו השתתפותה

 ומנהלים חופשי וטכני, מקורי אקדמי משלח ידעולים בעלי   
  ןריאיובעת ה  ההשתתפותלפני   

)267=N (  267=N(  
  משלח יד  100  100 

  מנהליםוחופשי וטכני , אקדמי  *33  *19
33  22  

 
  מכירות ושירותים, פקידות

  19  16  עבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי
  מקצועית-בלתיעבודה  *16  *32 

  ןריאיואינם מועסקים בעת ה  10  0

  )לפי הערכה עצמית( עובד משתתףה  100  100
  במקצוע שלו  *31  *18

  במקצוע קרוב  *15  *8
  לא במקצוע שלו  *44  *74

  אינו מועסק  *10  * 0
* 0.05<P ) מבחןZ לבחינת הפרשי פרופורציות(  

 19



 

 

 השתתפותשונות אחרי השינויים במשלח היד בעבודות  2.3
) 45%(כמחצית  )שנים שנתיים עד שלוש(ן ריאיובפרק הזמן שחלף מסיום מרכז ההכוונה ועד ל 

ן החליפו מקום עבודה אחד ורבע מהם החליפו שני מקומות ריאיוהמועסקים בעת ה המשתתפים

 .עבודה
תו מקום עבודה לא נמצאו הבדלים בין העולים שהחליפו מקום עבודה לבין העולים העובדים באו 

לפי (רמת ידע בעברית ומשלח יד מקורי , סוג משפחה, גיל, בישראל ותקלפי  ההשתתפותלאחר 

שיעור בין שיעור העובדים באותו מקום עבודה לין לא נמצאו הבדלים ב, כמו כן). דיווח עצמי

 .העולים שהחליפו מקום עבודה לפי מרכז הכוונה
שהחליפו שני  אלהובמיוחד  ,)20 לוח(קום עבודה אחד שהחליפו משהמשתתפים נמצא , לעומת זאת 

בהשוואה למצבם בעבודתם  ,פרו את הסטטוס המקצועי שלהםיש ,)21 לוח(מקומות עבודה 

משתתפים גיעו לסטטוס מקצועי דומה לזה של ם הה .כוונההמרכז הההשתתפות בהראשונה אחרי 

 . סוקהשעובדים באותו מקום עבודה מאז שהשתתפו במרכז הכוונה לתע
תם אקדמיים בעבוד משלחי ידהיו מועסקים ב 19% ,שהחליפו מקום עבודה אחדהמשתתפים מבין  

המשתתפים מבין ). 20 לוח(בעבודתם הנוכחית  אלה משלחי ידמועסקים בה 31%הראשונה לעומת 

בעבודתם הראשונה אחרי  אקדמיים משלחי ידהיו מועסקים ב 7%שהחליפו שני מקומות עבודה 

במהלך , כמו כן). 21 לוח(בעבודתם הנוכחית  27%-בעבודתם השנייה ו 18%לעומת  השתתפותה

  .ותמקצועי-בלתיהחלפת עבודות ירד שיעור העולים שהועסקו בעבודות 

לסטטוס המקצועי של שוואה המקצועי של עולים שהחליפו מקום עבודה אחד בה הסטטוס: 20 לוח
  ) באחוזים( מרכז הכוונההשתתפות בהלאחר  ,באותו המקוםהעובדים עולים 

  החליפו מקום עבודה אחד  עובדים באותו מקום   
משלח יד בעבודה     בעבודה  משלח יד

  נוכחית 
)268=N(  

  נוכחית
)166=N(  

משלח יד בעבודה 
  ראשונה

)166=N(  
  משלח יד  100  100  100

  ומנהליםחופשי ו טכני, אקדמי  *19  *31  26

  מכירות ושירותים, פקידות  32  29  32

  27  24  23  ויניודה מקצועית בתעשייה ובבעב

  תמקצועי-בלתיעבודה  22  16  19 

* 0.05<P ) מבחןZ לבחינת הפרשי פרופורציות(  
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לסטטוס המקצועי של השוואה הסטטוס המקצועי של עולים שהחליפו שני מקומות עבודה ב: 21לוח 
  ) חוזיםבא( מרכז הכוונההשתתפות בהלאחר  ,באותו מקום עבודההעובדים עולים 

  החליפו שני מקומות עבודה  עובדים באותו מקום   
  משלח יד בעבודה   

  נוכחית
)268=N(  

משלח יד 
  נוכחית בעבודה

)60=N(  

משלח יד 
  בעבודה שנייה

)60=N(  

משלח יד 
  בעבודה ראשונה

)60=N(  
  משלח יד  100  100  100  100

  

26  
  

27**  
  

18*  
  

7*  
חופשי , טכני, אקדמי

  מנהליםו

  37  33  35  32  ות ושירותיםמכיר, פקידות

עבודה מקצועית בתעשייה 
  בינויוב

  

23  
  

23  
  

21  
  

35  

  יםמקצועי-בלתיעבודה  21  28  15  19 
( P>0.05 *  ) לבחינת הפרשי פרופורציות בין סטטוס מקצועי בעבודה ראשונה לשנייה Z מבחן
( P>0.05 **  ) נה לנוכחיתלבחינת הפרשי פרופורציות בין סטטוס מקצועי בעבודה ראשו Z מבחן

  ן לפי משלח יד מקורי ולפי הכשרה מקצועית או לימודים בישראלריאיובעת המשלח יד  2.4

כלשהו בארץ או  אקדמיים עם ניסיון תעסוקתיה ידהמשלחי בעלי ארבעים אחוזים מהמשתתפים 

- ומיעוטם בלימודים אקדמיים או עלהכשרה מקצועית במסגרת ) 84%(רובם , ל למדו בישראל"בחו

  . כונייםתי

תיכונית לא אקדמית או בקורס להכשרה מקצועית -על, משתתפים שלמדו בישראל במסגרת אקדמית

מנהלים בשיעור גבוה יותר מאלה שלא למדו כטכניים ווחופשיים  ,קדמייםאמועסקים במקצועות 

 לעומת 9%: מקצועיות נמוך יותר-שיעור המועסקים בעבודות בלתי, בנוסף. 34%לעומת  43%: בארץ

 . )22לוח ( 21%

טכניים , בעלי מקצוע וניסיון בתחום משלחי היד האקדמיים, מועסקים בעת הריאיון  : 22לוח 
 בישראלהשתתפות בלימודים או בהכשרה מקצועית -לפי השתתפות או אי ,וחופשיים

  )באחוזים(

השתתפו בלימודים או    
  בהכשרה מקצועית

לא השתתפו בלימודים או
  בהכשרה מקצועית

  )128=N(  )194=N(  
  משלח יד בעת הריאיון  100  100

  חופשי וטכני ומנהלים, אקדמי  34  43
  פקידות מכירות ושירותים  27  28
  עבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי  19  20

  21  9  מקצועית-עבודה בלתי

  )לפי הערכה עצמית(המשתתף עובד  100  100 
  במקצוע שלו  31  47

  15  15  במקצוע קרוב
  במקצוע אחר  54  38 
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משלח ן לבין ריאיובין עבודתם בעת הרבה שהערכת העולים את הִק היא לבחינת הדברים וית נוספת וז

 . )22לוח (אחוז גבוה יותר מעריכים שהם עובדים במקצועם , בקרב אלה שלמדו בישראל. המקורי ידם

ילוב על כך שהשתתפות בהכשרה מקצועית בישראל תורמת בעיקר לשאפוא הממצאים מצביעים 

  .העולים בעבודות מקצועיות למיניהן

 סיכום השינויים במשלח היד 2.5
ובין  השתתפותההשוואות שנערכו בנוגע לשינויים שחלו במשלח היד של העולים לפני ואחרי הכל לפי 

ים שיפרו את הסטטוס שיעור ניכר מהעול ,ןריאיולזמן הועד  השתתפותפרקי זמן שונים אחרי ה

 מועסקיםמקורי בתחום האקדמי  משלח ידשיעור נמוך יחסית של בעלי , תעם זא. המקצועי שלהם

  .)35%(בתחומם 

ארץ מוצא וגיל דומים , ותק בישראל, השכלה יבעל - גם בקרב אוכלוסיית העולים הכלליתיש לציין ש

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 26% -אקדמי ה תחוםמועסקים בדומה שיעור  - לעולים שבמחקר

קבוצה מהווים לתעסוקה כוונה היש לזכור שעולים שפונים למרכזי ה, כמו כן). 2006 ,םסקר כוח אד

ובייחוד עבודה , בעלת קשיים רבים יותר שלא הצליחה למצוא עבודה בכוחות עצמה, ייחודית

  .הבמקצוע

שעברו  ,יד מקורי אקדמי מתוך קבוצת בעלי משלחבעת הריאיון  שיעור המועסקים בתחומם, עם זאת

 43% - גבוה יותר מאשר בקרב אלה שלא עשו זאת  ,יםתיכוני-עלאו לימודים אקדמיים או  הכשרה

  .בהתאמה, 34%לעומת 

  ןריאיוהתעסוקה בעת האיכות של נוספים מאפיינים . 3
, היקף משרה ושכרוכמו מעמד בעבודה  ,ןריאיושל התעסוקה בעת הנוספים  מאפייניםנבדקו מחקר ב

  .סוקהלהעיד על איכות התעהעשויים 

 3.1  והיקף משרהמשרות מספר  ,מעמד בעבודה

 .כמעט כולם בעסק פרטי משלהם, עצמאים )6%( יתרה. שכירים המשתתפיםמ 94% 
 עובדים בשתי עבודות 5%רק . עובדים בעבודה אחת )95%( המועסקים המשתתפיםכמעט כל  

 .במקביל
שעות  46- ובדים יותר מע 39%-שעות שבועיות ו 45-35עובדים  39%: משרה מלאהבעובדים  78% 

 .שעות שבועיות 42.5עובדים בממוצע  המשתתפים. בועיותש
ומצב  גדרִמ פי ל ו הבדליםנמצא, אך, בארץ ותקוגם לא לפי  ארץ מוצאלפי היקף משרה אין הבדל ב 

, מבין הנשים. )90%(של גברים מזה  נמוך) 69%(מלאה במשרה העובדות הנשים שיעור . משפחתי

הנשים ללא ילדים  השיעור בקרבמנמוך ) 56%(העובדות במשרה מלאה ידות ההורות היחשיעור 

 .)23 לוח) (72%(והנשואות עם ילדים ) 78%(
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  )באחוזים(לפי מגדר ומצב משפחתי  ,במשרה מלאהמועסקים ה: 23 לוח

  משרה מלאהעובדים   
    *מגדר
  נשים  69 

  גברים  90

  *מצב משפחתי -  נשים  
  נשים ללא ילדים  78
  ת יחידותהורו  56
  נשואות עם ילדים  72

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  

בקרב העובדים במשרה  43%לעומת  ,עם ילדיםנשים הן  72%: מועסקים במשרה חלקיתבאשר ל 

 )47%( םכמחצית .בקרב המועסקות במשרה מלאה 13%לעומת  ,יחידותהורות  32% ;מלאה

מועסקים  - 25% -רבע . אהמהמועסקים במשרה מל 27%לעומת  ,שירותיםתחום הבמועסקים 

 . מהמועסקים במשרה מלאה 17%לעומת  ,תמקצועי-בלתיבעבודה 

 3.2  הסיבות לעבודה במשרה חלקית

פשו עבודה במשרה מלאה ולא יחהם : שלא מרצוןעושים זאת חלקית במשרה עובדים הכמחצית  

דבר נובע ממצב ה ,עצמאייםה בקרב. יותר שעותלעבוד להם  אפשרנו יכול להמעסיק אישאו  מצאו

 . עסקה
שים עם נבעיקר בקרב  ,)22%( הסיבה קשורה בדרך כלל לטיפול בילדים ,לגבי המחצית האחרת 

 לוח(טיפול בבן משפחה חולה ו במשק ביתטיפול , מגבלות בריאות: סיבות נוספות כגוןומ ילדים

24( . 
ם עבודה רק מחציתם מחפשיויותר מ ,עבודה אחרתמהעובדים במשרה חלקית מחפשים  40%-כ 

 .במשרה מלאה
 

  )באחוזים( לעבודה חלקיתעיקריות הסיבות ה: 24 לוח

  אחוזים  
)115=N(  סיבות לעבודה חלקית  

  כ"סה  100
  

48  
המעסיק , פש עבודה במשרה מלאה ולא מצאיח: כגון ,מסיבות שלא תלויות בו

  בגלל מצב העסק  -לגבי עצמאיים ; לא יכול לתת לו יותר שעות עבודה

  אין סידור לילדים או  מטפל בילדים, דים קטניםיש יל  22

  

30  
  , מטפל בבן משפחה חולה, גבלת בריאות או תפקודִמ : כגון ,סיבות אחרות

  מטפל במשק בית
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  כר שרמת  3.3

במסגרת זו נבדקו השכר הממוצע ברוטו לשעה . מדד נוסף לאיכות השילוב בתעסוקה הוא רמת הכנסה

  .דמוגרפיים ומשתנים נוספים-לפי מאפיינים סוציו ,והשכר הממוצע ברוטו לחודש

  שכר ממוצע ברוטו לשעה
 ,באותה התקופה .)25 לוח( ח"ש 25.9המועסקים עומד על  המשתתפיםלשעה של ברוטו השכר הממוצע 

 .ח"ש 19.95שכר המינימום לשעה במשק עמד על 

  :דמוגרפיים- לפי משתנים סוציונבדק גם השכר הממוצע ברוטו לשעה 
ת תכניה, כלומר. בישראל ותקלא נמצאו הבדלים בגובה השכר הממוצע לשעה לפי  :בישראל ותק 

  .יותר תיקיםוהחדשים לרמות השכר של הוהעולים במרכזי הכוונה מצליחה להביא את 
הממוצע לשעה של עולים  השכר. נמצאו הבדלים בשכר הממוצע לשעה לפי ארץ מוצא :ארץ מוצא 

 ח"ש 24.6לעומת  ח"ש 30.5 -מ לשעבר "גבוה מזה של עולי בריה מ לשעבר"שאינם יוצאי בריה

  .)25לוח ( לשעה
. גדר ומצב משפחתילפי ִמ הממוצע לשעה נמצאו הבדלים בגובה השכר  :גדר ומצב משפחתיִמ  

, מבין הנשים. )ח"ש 24.3לעומת  ח"ש 28.2( מנשים יותרגבוה שכר לשעה בממוצע גברים משתכרים 

לשעה  ח"ש 24.5לשעה לעומת  ח"ש 22.5 :הוא הנמוך ביותרת הוריו-החד אמהותהשכר 

 .לשעה שמשתכרות הנשים ללא ילדים ח"ש 26.0-הנשואות וההורות שמשתכרות 
 45ובמיוחד בני , משתכרים לשעה יותר ממועסקים בני יתר הגילים 34מועסקים עד גיל  :גיל 

 .)25לוח ( )בהתאמה, ח"ש 24.3לעומת  ח"ש 27.5( מעלהו

 ) ח"בש(וגיל  מצב משפחתי, גדרִמ  ,ארץ מוצאלפי  ,לשעהשכר ממוצע : 25 לוח
  )ח"בש(שכר ממוצע לשעה   

  כ"הס  25.9

  ארץ מוצא  
  מ לשעבר"בריה  *24.6

  *30.5  עולים מיתר הארצות

  גדרִמ   
  נשים  *24.3

  *28.2  גברים
  מצב משפחתי - נשים   

  *22.5  1יחידות תוהור
  *24.5  2נשואות עם ילדים

  ללא ילדים נשים  26.0

    גיל
34-21  27.5*  
44-35  25.5  

45+  24.3  
* 0.05<P ) מבחןT(  
  קבוצות הנשים ולגבריםליתר ההורות היחידות נמצא הבדל מובהק בין השכר הממוצע לשעה של  1
   לגבריםנמצא הבדל מובהק בין השכר הממוצע לשעה של הנשואות  2
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נמצא , לעומת זאת. ממוצע לשעה לפי היקף משרהלא נמצאו הבדלים בשכר ה ,ידה ימשלחבאשר ל

לא . שכר גבוה יותר לשעה מאשר ביתר משלחי הידבממוצע האקדמיים משתכרים משלחי היד עלי בש

רמת השכר של , במשלחי היד האקדמיים. בשכר הממוצע לשעה בין יתר משלחי הידנמצאו הבדלים 

ח ופחות ביתר משלחי היד "ש 24.5ת ח לשעה בממוצע לעומ"ש 31: המשתתפים גבוהה הרבה יותר

  ). 26לוח (

  ) ח"בש( משלח ידהיקף משרה ולפי , לשעה שכר ממוצע: 26 לוח

  )ח"בש(שכר ממוצע לשעה   
  כ"הס   25.9

  היקף משרה  
  24.4  )שעות שבועיות 34עד ( חלקית
  )שעות שבועיות ויותר 35(מלאה  26.3 

    היקף משרה לפי שעות עבודה בשבוע
  26.1  ת שבועיות שעו 34עד 
  26.1  שעות שבועיות 45-ל 35בין 
  שעות שבועיות ויותר  25.4 46

  משלח יד נוכחי  
  מנהליםחופשי ווטכני , אקדמי  * 31.0
  מכירות ושירותים, פקידות   24.0

   24.5  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב
  תמקצועי-בלתיעבודה   23.1 

* 0.05<P ) מבחןT(  

 6%-ביטוח לאומי והמוסד למקבלים השלמת הכנסה מדיווחו שהם לים במדגם מהעושמונה אחוזים 

לפי  סיוענמצאו הבדלים בשיעור המקבלים . מקבלים עזרה כספית קבועה מגורם ציבורידיווחו שהם 

לבין היקף המשרה אם כי לא ניתן לקשר ישירות בין גמלת השלמת הכנסה , היקף משרה ומשלח יד

  .כלומר כולל הכנסתו של בן הזוג, ום שהיא מותנית בהכנסת המשפחהמש ,ומשלח היד של העולה

גיל , מצב משפחתי, גדרִמ , ארץ מוצא במטרה לזהות את מידת השפעתו של כל אחד מן המשתנים

בחנו מודל  ,כאשר כל שאר המשתנים המסבירים קבועים ,הממוצע לשעהעל גובה השכר ומשלח יד 

 . בשכר עלייהשים כמשתנים המנבאים את ההסתברות לבו משתנים אלה ונוספים משמשלינארי 

כל אחד מן המשתנים המנבאים  עבור כל אחת מהקטגוריות שלבמוצגת ) 27לוח ( בלוח שלהלן

ביחס לקטגוריית  הואת רמת מובהקות) B(ידי מקדם הרגרסיה -כפי שמתוארת על, על השכר השפעתה

, לעומת זאת. ע לשעה לא נמצאה מובהקתעל השכר הממוצותק נוכחי בישראל השפעתו של . הבסיס

. ובהקיםמשתני נמצאו מ-קטגוריות מסוימות של יתר המשתנים המסבירים שהוכנסו לניתוח הרב

עולה המועסק השכר הממוצע לשעה של . באופן עצמאי את גובה השכר מנבא םכל אחד מה, כלומר

- בלתיה המועסק בעבודה לשעה בממוצע משכרו של עול ח"ש שבעהבגבוה  במשלח יד אקדמי יהיה

לשעה בממוצע  ח"ש 5.6-מ לשעבר יהיה גבוה ב"שכרו של עולה שעלה מארצות שאינן בריה .תמקצועי
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  )רגרסיה לינארית( ןריאיובעת ההממוצע לשעה  שכרה -ניתוח רב משתני : 27 לוח

B   רמת מובהקות  תלויים- בלתימשתנים  
  0.000  7.1  משלח יד  מנהליםחופשי ווטכני , אקדמי

  0.308  1.3  מכירות ושירותים ,פקידות  
  0.781  0.4  בינויבודה מקצועית בתעשייה ובע  

      קטגוריית בסיס  תמקצועי-בלתיעבודה 
        

  ארץ מוצא  עולים מיתר הארצות  0.000  5.6
      קטגוריית בסיס  מ לשעבר"עולי בריה

        
  0.001  4.4  מצב משפחתימגדר ו  גברים

  0.186  2.2  נשים ללא ילדים  
  נשואות עם ילדים  0.345  1.3  

      בסיס קטגוריית  הורות יחידות
        

   גיל      
  0.032  -0.11    משתנה רציף

        
    

0.02-  
  

0.918  
       ןריאיובישראל בעת ה ותק

  משתנה רציף

0.156  =Adjusted R2   

  ממוצע ברוטו לחודשהשכר ה
לחודש  ח"ש 4,584עומד על של המועסקים ונמצא כי הוא  ממוצע ברוטו לחודשהשכר הנבדק , במקביל

באותה התקופה שכר המינימום לחודש במשק . )28לוח ( שעות בשבוע 42.5הם עובדים בממוצע י כו

  .ח"ש 3,710עמד על 

לעומת , זאת. עות שבועיותש 42.6עובדים הם לחודש ו ח"ש 4,362מ משתכרים בממוצע "עולי בריה 

 .לחודש ח"ש 41.9לחודש ועובדים  ח"ש 5,361משתכרים הארצות העולים מיתר ה
משתנים הדמוגרפיים בנוסף ל ,עבודה מסביר את ההבדלים בשכר הממוצע לחודשהשעות  היקף 

 ,כך למשל). 29-ו 28לוחות ( לשעה הממוצע שכרההבדלים בגם את  מסביריםה ,והתעסוקתיים

מעבר . ח"ש 3,339 -  הוא הנמוך ביותר ההורות היחידותהשכר הממוצע לחודש של , הנשים בקרב

הקטן ביותר שעות ה את מספרן גם עובדות ה) לעיל 25לוח (מוך ביותר הוא הנלשעה ששכרן לכך 

שכרם החודשי , מבין המועסקים במשלחי היד השונים. )28לוח ( שעות בממוצע 35.3 -בשבוע 

נמצא גבוה יותר מזה של המועסקים  בינויהמועסקים בעבודות מקצועיות בתעשייה ובהממוצע של 

לוח ( הממוצע לשעה אינו שונה שכרםאף שכאמור  ,ותצועימק-בלתישירותים ובעבודות תחום הב

 שעות שבועיות 48.2 -בשבוע הגבוה ביותר שעות את מספר ההם עובדים בממוצע יש לציין ש. )26

 . )29לוח (
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 מצב משפחתי, מגדר ,ארץ מוצאלפי  ,וממוצע שעות עבודה לשבוע לחודשברוטו  שכר ממוצע: 28 לוח
  וגיל 

    ח"ודש בששכר ממוצע ברוטו לח  
  ממוצע שעות עבודה לשבוע(  )כולל שעות נוספות והטבות

  כ"סה  42.5  4,584
  ארץ מוצא    

  מ לשעבר"בריה  42.6  *4,362
  עולים מיתר הארצות  41.9  *5,361

  מגדר    
  נשים  *39.2  *3,959
  גברים  *47.2  *5,487

  מצב משפחתי    
  הורות יחידות  *35.33  *3,339
  נשואות עם ילדים  40.04  *4,018
  נשים ללא ילדים  42.85  *4,658
  גברים  *47.26  *5,487

      גיל
34-21  4,948*  42.9  
44-35  4,499  42.5  

45+  4,264  41.9  
* 0.05<P ) מבחןT(  

  
   משלח ידהיקף משרה ולפי , שכר ממוצע ברוטו לחודש: 29 לוח

     ח"בש שכר ממוצע ברוטו לחודש
(  )כולל שעות נוספות והטבות

ות עבודה ממוצע שע
  לשבוע

  כ"סה  42.5   4,584
  היקף משרה    

  )שעות שבועיות 34עד ( חלקית  *23.6  * 2,375
  )שעות שבועיות ויותר 35( מלאה  *47.9  * 5,221

      היקף משרה לפי שעות עבודה בשבוע
  *23.6  * 2,375  שעות שבועיות  34עד 
  *42.0  *4,421  שעות שבועיות 45-ל 35בין 
  ויותר שעות שבועיות  *54.7  * 5,791 46

  משלח יד נוכחי    
  ומנהליםחופשי וטכני , אקדמי  *44.0  * 5,688
  מכירות ושירותים, פקידות  38.3   3,899

  *48.2  * 4,819  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב
  תמקצועי-בלתיעבודה  40.1   3,840 

* 0.05<P ) מבחןT(  

 

 27



 

 

י גובה השכר הממוצע לחודש נמצאה מובהקת גם השפעתו העצמאית של המשתנה היקף משרה על ניבו

  גבוה מעלה שעות שבועיות ו 46המועסק  משתתףהשכר הממוצע לחודש של  .משתני-בניתוח רב

השכר . שעות שבועיות ופחות 34המועסק בהיקף של  משתתףלחודש בממוצע משכרו של  ח"ש 3,033-ב

 ח"ש 1,924-בועיות יהיה גבוה בשעות ש 45-שעות ל 35המועסק בין  משתתףהממוצע לחודש של 

  .שעות שבועיות ופחות 34המועסק בהיקף של  משתתףלחודש בממוצע משכרו של 

  שוואההגובה השכר במחקר ובקבוצת ה
אלה של בין כל השכר הממוצע ברוטו לחודש וממוצע השעות לשבוע במחקר ל-ערכנו השוואה בין סך

סקר (בגילים דומים ושנים ויותר  12השכלה של , שנות ותק בישראלעשר בעלי המועסקים כלל העולים 

 ח"ש 4,584השכר הממוצע לחודש במחקר הוא ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006הכנסות 

שעות שבועיות וכלל  42.5העולים במחקר עובדים בממוצע . ח"ש 4,917ובקרב כלל העולים הוא 

מעט פחות מכלל העולים ועובדים העולים במחקר משתכרים , כלומר. שעות שבועיות 39העולים 

 .שעות שבועיות יותר 3.5בממוצע 

 השתתפותשינויים במשלח היד בעבודות שונות אחרי המשיפור בשכר כתוצאה 
כך שיהיה פרו את שכרם יש ,ובמיוחד שני מקומות עבודה ,שהחליפו מקום עבודה אחד משתתפים

שהחליפו מקום עבודה אחד שיפרו את  עולים. דומה לשכרם של עולים שעובדים באותו מקום עבודה

עולים שהחליפו שני מקומות ). 30 לוח( 13%-שכרם הממוצע לשעה בין העבודה הראשונה לנוכחית ב

 25.5-ח ל"ש 20.6-מ( 22%-פרו את שכרם הממוצע לשעה בין העבודה הראשונה לשנייה ביעבודה ש

שכרם , עם זאת). 31 לוח( )ח"ש 25.8-ח ל"ש 20.6-מ( 25%-ב - לנוכחיתהראשונה ובין העבודה ) ח"ש

שההבדל הזה נובע , ייתכן. מזה של עולים שלא החליפו מקום עבודה, 2%-ב, הממוצע לשעה נמוך מעט

 18%מהעולים שהחליפו מקום עבודה עובדים בעבודה הנוכחית עד שנה לעומת  52%: בעבודה הוותקמ

   .סוקהמהעובדים באותו מקום עבודה מאז סיום מרכז ההכוונה לתע

באותו עובדים השהחליפו מקום עבודה אחד בהשוואה לשכר העולים  משתתפיםשכר ה: 30לוח 
  )ח"בש(מקום עבודה 

  החליפו מקום עבודה אחד    לא החליפו מקום עבודה

  שכר ושעות עבודה  עבודה נוכחית  עבודה ראשונה  עבודה נוכחית

  שכר ממוצע ברוטו לחודש  *3,812  *4,635  4,528
  ברוטו לשעה שכר ממוצע  *22.5  *25.5  26.2
  ממוצע שעות עבודה לשבוע  *40.9  *43.4  41.8

t  (  * 0.05<P)מבחן
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באותו עובדים הבהשוואה לשכר העולים  ,שהחליפו שני מקומות עבודה משתתפיםשכר ה: 31 לוח
  )ח"בש( מקום עבודה

  החליפו שני מקומות עבודה    לא החליפו מקום עבודה
  עות עבודהשכר וש עבודה ראשונה  עבודה נוכחית  עבודה שניה    עבודה נוכחית

  שכר ממוצע ברוטו לחודש  *3,378  *4,003  **4,913  4,528

  שכר ממוצע ברוטו לשעה  *20.6  *25.2  ***25.8  26.2

  ממוצע שעות עבודה לשבוע  41.6  40.9  44.0  41.8

( P>0.05 *  )הינה לעבודה שנילבחינת ההבדלים בין עבודה ראשו, למדגמים מזווגים t מבחן
( P>0.05**  )לבחינת ההבדלים ובין עבודה שנייה לעבודה נוכחית, למדגמים מזווגים t מבחן
( P>0.05***  )לבחינת ההבדלים ובין עבודה ראשונה לעבודה נוכחית, למדגמים מזווגים t מבחן

 תנאי העסקה 3.4
   ממקום העבודה םשכראת מהשכירים מקבלים  84%עולה כי  32מלוח : השכראת משלם הגורם ה 

משלח ולפי היקף משרה  מבחינת משלם השכרו הבדלים נמצא. מחברת כוח אדם או קבלן 16%-ו

מקבלי השכר מחברת ות בולט שיעור מקצועי-בלתיהעובדים במשרה חלקית ובעבודות בקרב  .יד

וביתר ) 18%(בהשוואה למועסקים במשרה מלאה  ,)בהתאמה ,34%-ו 39%(כוח אדם או מקבלן 

   ).16%-ל 4%בין (משלחי היד 
 בעוד ,חודשיעל בסיס שכר את המהשכירים משלמים  40%-ל :שכר חודשי או שכר לפי שעות 

ות מקצועי-בלתיבקרב העובדים במשרה חלקית ובעבודות . על בסיס שעותהוא  60% לשששכרם 

עובדים בהשוואה לשיעורם של ה ,)בהתאמה ,86%-ו 75%(גבוה שיעור מקבלי השכר לפי שעות 

 גם בקרב המועסקים, עם זאת. )68%-ל 35%בין ( אחרים משלחי ידוב )55%( במשרה מלאה

משיעורם של מקבלי השכר על גבוה ) 55%(שיעור מקבלי השכר על בסיס שעות  ,במשרה מלאה

 םשכראת אקדמיים מקבלים  משלחי ידבשליש מהמועסקים כ, אתיתרה מז). 45%( בסיס חודשי

 .)32 לוח( על בסיס שעות

  ולפי  לפי היקף משרה ,תשלוםה בסיסו השכירים המשתתפים שכר משלםהגורם ה :32 וחל
  )באחוזים( משלח יד

  *אופן תשלום השכר    *השכר משולם בידי  
שכר    

  חודשי
      חברת כוח אדם 

  מקום העבודה  או קבלן
שכר לפי
  שעות

  כ"סה  60  40    16  84
            היקף משרה

  מלאה  55  45    18  82 
  תחלקי  75  25    39  61

  משלח יד נוכחי          
  חופשי ומנהלים, טכני, אקדמי  35  65    4  96
  מכירות ושירותים, פקידות  59  41    16  84
  עבודה מקצועית בתעשייה ובבינוי  68  32    13  87
  מקצועית-עבודה בלתי  86  14    34  66

*0.05<P ) 2מבחןχ (  
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או בשבתות /ו עובדים במשמרות השכיריםשליש מ: בשעות לא שגרתיותבמשמרות ועבודה  

תוך העולים המועסקים מ .לפי משלח יד ,שגרתיות-בלתיבעבודה בשעות צאו הבדלים נמ. ובחגים

ומקרב שגרתיות -בלתימועסקים בשעות ) 43%(קרוב למחציתם ות מקצועי-בלתיבעבודות 

-בלתישעות כשליש עובדים ב בינוישירותים ובעבודות מקצועיות בתעשייה ובתחום הבהמועסקים 

-בלתיעובדים בשעות ) 19%(אקדמיים  משלחי ידמועסקים בה ים מביןמעט, לעומת זאת. שגרתיות

 ).33 לוח(שגרתיות 

   )באחוזים(לפי משלח יד , השכיריםהעולים של שגרתיות -בלתיעבודה בשעות : 33 לוח

  
 

עבודה 
ועית מקצ

בתעשייה 
  בינויוב

      ,אקדמי  
  
  

, פקידות
מכירות 
 ושירותים

 טכני 
חופשי ו
  כ"הס  מנהליםו

  עבודה
-בלתי
  תקצועימ

  *במשמרותעובד   33  36  30  15  28

  *עובד בשבות ובחגים  30  11  21  7  16

  * ת ובחגיםתואו בשב/במשמרות ו ובדע  100  100  100  100  100
  חגיםבות ותעובד במשמרות וגם בשב  17  9  14  4  11
  עובד רק במשמרות  15  27  16  12  17

  חגיםעובד רק בשבתות וב  11  2  7  3  5
  חגיםבאינו עובד במשמרות וגם לא בשבתות ו  57  62  63  81  67

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  

מקבלים החזר ) 82%(כמעט כל המשתתפים השכירים  פי דיווח עצמי-על: סוציאליים תנאים 

   78%(חופשת מנוחה ומחלה בתשלום משולמת מהם שלושה רבעים ליותר מ. הוצאות נסיעה

יש קרן לפחות ממחצית ו, )61%(הבראה דמי משני שלישים מקבלים פחות ). בהתאמה ,75%-ו

) 12%(ופחות מכך  ,)17%( פחות מחמישית מקבלים קרן השתלמות. )46%( דומה ראו הסד פנסיה

  .)34 לוח( עבור ביגודבמקבלים תשלום 

איון ולפי משלח יד בעת הרי לפי היקף משרה, תנאים סוציאלייםשכירים המקבלים  :34 לוח
  ) באחוזים(

  משלח יד      היקף משרה 
, אקדמי
חופשי 
וטכני 

  ומנהלים

   
  
  

  
  
  

    
  
  

  
 

עבודה 
מקצועית 
בתעשייה 
  ובבינוי

  
, פקידות

מכירות 
  מלאה  חלקית  ושירותים

עבודה
-בלתי

  כ"סה  מקצועית
  תשלום עבור נסיעות   78  85  85  81   *70  *86  *82
  חופשת מנוחה בתשלום  *61  *85  *78  *83   58*  *83  *78
  חופשת מחלה בתשלום  *57  *85  *74  *78   *51  *81  *75
61*  66*  39*   56  57  72  52  

 
  הבראה

  
46*  

  
52*  

  
23*  

   
57*  

  
36*  

  
57*  

  
31*  

קרן פנסיה או קופת גמל
  או ביטוח מנהלים

  קרן השתלמות  *8  *10  *15  *34   *4  *20  *17
  ביגוד  10  15  11  12   7  13  12

 *0.05<P ) 2מבחןχ(  
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תנאים סוציאליים לפי היקף השכירים שמשולמים להם  המשתתפיםבשיעור דלים מצאו הבנ

מקרב העובדים במשרה מלאה גבוה תנאים סוציאליים שיעור המקבלים . ומשלח יד משרה

 שיעור ,גם בקרב העובדים במשרה מלאה, עם זאת .העובדים במשרה חלקיתבקרב  םמשיעור

 פחות מהעולים השכירים ואמחצית  וללנמוך וכת להם פנסיה וקרן השתלמות ושמשולמהעולים 

 משלחי ידהמועסקים בבקרב שיעור המקבלים תנאים סוציאליים  .)בהתאמה ,20%-ו 52%(

תחום גבוה יותר מאשר שיעורם של המועסקים ב בינויבעבודות מקצועיות בתעשייה ובואקדמיים 

   .)34 לוח( ותמקצועי-בלתישירותים ובעבודות ה

 3.5  מעבודה  שביעות רצון

רוצים מ) 70%(המועסקים  המשתתפיםשיעור ניכר מ ,לובסך הכ: ות רצון כללית מהעבודהשביע 

כלל העולים  שיעורים דומים נמצאו בקרב ).35 לוח( )מרוצים 55%-ו מאודמרוצים  15%( עבודתםמ

לעומת  .)מרוצים 56%- ו מאודמרוצים  13%( עבודתםמרוצים מ 69% :הדומים לעולים שבמחקר

מרוצים  34% :מהמועסקים מרוצים מהעבודה 83%ל ובסך הכ ,בקרב האוכלוסייה הכללית ,זאת

 ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005הסקר החברתי (מרוצים  49%-ו מאוד
והמרוצים גבוה יותר בקרב  מאוד מרוציםהשיעור . הבדלים בשיעור המרוצים לפי משלח ידנמצאו 

ביתר משלחי היד ובמיוחד בקרב מועסקים בקרב ה אקדמיים מאשר משלחי ידהמועסקים ב

 .)32 לוח( ותמקצועי-בלתיבעבודות המועסקים 
כמחציתם . מבטאים מידה של תחושת ביטחון תעסוקתי משתתפיםה: ביטחון תעסוקתי תחושת 

כרבע  ,עם זאת. כך חוששים-חוששים כלל לאבד את העבודה בשנה הקרובה וכרבע לא כל אינם

 ).35 לוח( מאוד או חוששים חוששים

לפי משלח יד , ןריאיוהעבודה בעת ה את שביעות רצון כללית מהעבודה ומידת החשש לאבד: 35 לוח
  )באחוזים(

  משלח יד    
, פקידות

מכירות 
  ושירותים

, אקדמי
טכני ו חופשי

  מנהליםו

    
  

  
 

  
עבודה מקצועית 

  בינויבתעשייה וב
-בלתיעבודה
  כ"סה  יםמקצועי

            *ימרוצה מהעבודה באופן כלל
  מאודמרוצה  1  7  18  27  15 

  מרוצה  42  56  57  60  55
  לא כל כך מרוצה  36  31  17  11  22

  21  6  8  2  8  כלל לא מרוצה

שנה ב איבוד העבודהמחשש           
  הקרובה

  כלל לא חושש  56  47  48  38  47
  22  25  26  36  27  כך חושש-לא כל
  וחושש מאודחושש  22  28  26  26  26 

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
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 מרוציםאו  המועסקים מרוצים משתתפיםכמעט כל ה :מהיבטים שונים של העבודה שביעות רצון 

מרוצים בין שני שלישים למחצית ). 79%(ה מהסביבה הפיזית בעבודה ומהעצמאות בעבוד מאוד

כמעט כל . מהעניין בעבודה ומהיכולת שלהם לנצל את הידע והכישורים שיש להם בעבודה

 ,91%-ו 86%(חסים עם הממונה ומהיחסים עם העובדים האחרים בעבודה השכירים מרוצים מהי

התקדמות במקום הסיכויי מ, שכרמה ים נמוכים הביעו שביעות רצוןשיעור, לעומת זאת). בהתאמה

שכירים לעצמאיים מבחינת שביעות הלא נמצאו הבדלים בין  .סוציאלייםהתנאים מההעבודה ו

 .הכנסהמהשכר או הרצון מה
 :כגון, מהיבטים שונים של העבודהשיעור המרוצים אקדמיים  משלחי ידסקים בהמועמבין 

גבוה יותר  ,היכולת לנצל כישורים וסיכויי ההתקדמות בעבודה, העניין בעבודה, העצמאות בעבודה

- בלתיוגבוה במיוחד משיעורם של המועסקים בעבודות , מאשר שיעורם ביתר משלחי היד

ודומה ) 40%(שיעור המרוצים מהשכר נמוך  ,עסקים אלהבקרב מוגם , עם זאת. ותמקצועי

  .)36 לוח( לשיעורם של המועסקים ביתר משלחי היד

 
המרוצים מאוד  אחוז(לפי משלח יד , הנוכחית מהיבטים שונים של העבודהשביעות רצון  :36 לוח

  )והמרוצים
  משלח יד    

  
 

עבודה 
מקצועית 
בתעשייה 

  בינויוב

, אקדמי  
חופשי 

 טכניו
  םנהלימו

    
  
  

, פקידות
מכירות 

  ותיםושיר

עבודה
-בלתי

  כ"סה  תמקצועי
  84  91  92  96  91   1היחסים עם העובדים האחרים 

  77  79  91  93  86  1 *היחסים עם הממונה
  הסביבה הפיזית בעבודה  67  71  85  88  79
  *עצמאות בעבודהה  71  71  83  87  79
  *עניין בעבודהה  39  61  70  82  65

  46  64  62  63  60  1בודה התנאים הסוציאליים בע
  *יכולת לנצל ידע וכישורים בעבודהה  19  47  51  78  52
  השכר או ההכנסות מהעסק  33  32  38  40  36

  9  24  26  50  29  1 *מסיכויי ההתקדמות במקום העבודה

* 0.05<P ) 2מבחןχ (  
  רק שכירים. 1
  

 3.6  משתתפיםלפי דיווח ה, לשיפור הסטטוס המקצועי רכי עזרה נוספיםוצ

, כישוריהם בעבריתנוסף בפור ידיווחו על צורך בש, משתתפיםחצית ועד שלושה רבעים מהממעל  

 ליות הישראלית כדי לשפר את הסטטוס המקצועי שלהםאמחשבים והבנתם את המנט ,אנגלית

 אלהקרב גם מ, המועסקים מהמשתתפים 71%על הצורך בשיפור העברית דיווחו . )37לוח (

 המשתתפיםמקרב  87%לעומת  ,57%(וכטובה  מאודת כטובה שהעריכו את שליטם בעברי

המשתתפים  71%, בנוסף). כך טובה או ככלל לא טובה-שהעריכו את שליטתם בעברית כלא כל
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לימודים אלה במרכזי  העולים שלמדוהצורך בשיפור העברית ומיומנויות המחשב קיים יותר בקרב  

מקרב  82%: דיווחו על צורך בשיפור העברית 71%, כאמור. אלה שלא למדוההכוונה מאשר בקרב 

מנויות דיווחו על הצורך בשיפור מיו 54%, זאת ועוד. ולמדמקרב אלה שלא  66%-ושלמדו אלה 

  .לומדים-מקרב הלא 50%לעומת  ,מקרב הלומדים במרכזי הכוונה 65%: המחשב
עבודות בות או מקצועי-בלתיבעבודות מורגש יותר בקרב המועסקים צורך בשיפור הכישורים ה 

  ).37 לוח(המועסקים במקצועות אחרים מאשר בקרב  בינוימקצועיות בתעשייה וב
 

מחשבים והבנת , אנגלית, שים צורך בתוספת ידע בעבריתהמועסקים המרגי המשתתפים :37 לוח
  )באחוזים(לפי משלח יד , כדי לשפר את מצבם התעסוקתי המנטליות הישראלית

, אקדמיים
מקצועות 

  חופשיים וטכניים

    
  

עבודה מקצועית  
בתעשייה 
  ובבינוי

, פקידות
  מכירות 

  רותיםיוש  כ"סה

עבודה
-בלתי

  תמקצועי
  *ידע בשפה העברית  84  75  64  67  71
  *ידע באנגלית  73  83  67  63  71

  69  66  49  39  54  *ידע בהפעלת מחשב
 הבנת המנטליות 

  הישראלית
  

48  
  

47  
  

43  
  

55  
  

48  
* 0.005<P) 2מבחןχ(  
  

  מחפשים ושאינם מחפשים עבודה - מועסקים-בלתי משתתפים

הם מהווים , כאמור .ןריאיובעת השאינם מועסקים  המשתתפיםבפרק זה נבחן את מאפייניהם של 

שייכים לכוח העבודה אינם  7% ,אבל מחפשים עבודה באופן פעילמועסקים אינם  9%: העוליםמ 16%

עבדו ן ריאיומועסקים בעת ההעולים שלא היו מחצית קרוב ל .)עובדים ואינם מחפשים עבודהאינם (

  .לתעסוקה מרכז הכוונההשתתפותם בלפני 

. 1  מועסקים-בלתיה מאפייני
יותר , )34-21בני ( מאודמחציתם צעירים , מ לשעבר"הם עולי בריהמועסקים -הבלתימשני שלישים 

ניסיון בעלי כמחציתם ובעלי משלח יד אקדמי הם כשני שלישים , מחציתם הן נשים עם ילדיםמ

  .)38 לוח( תעסוקתי בישראל

לפי לפי ותק בישראל ולא נמצאו הבדלים  ,מועסקים-בלתימועסקים לההמשתתפים השוואה בין ב

באופן יחסי לשיעורם . גיל ומשלח יד מקורי, נמצאו הבדלים לפי ארץ מוצא, לעומת זאת .מצב משפחתי

 המועסקים ם בקרבשיעורמגבוה מ "בריהעולים שאינם יוצאי המועסקים מתוך -בלתיהשיעור , במדגם

ועסקים מ-בלתיהבקרב ) 15%( מאודמבוגרים הו) 47%(שיעור הצעירים . )בהתאמה, 22%לעומת  33%(
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וניסיון  משלח יד מקורי, מגדר, גיל, לפי ארץ מוצא ,מועסקים-בלתיומועסקים  משתתפים :38 חול
  )באחוזים( תעסוקתי בישראל

  מועסקים-בלתי    מועסקים
)98=N(  )513=N(  

  *ארץ מוצא    
  מ לשעבר"בריה  67  78
  יתר הארצות  33  22

      *גיל
34-21  35  47  
44-35  36  22  
54-45  24  16  
66-55  5  15  

  מצב משפחתימגדר ו    
  נשים ללא ילדים  13  12
  הוריות-נשים חד  15  17
  נשים נשואות עם ילדים  38  31
  גברים  34  40

      *ייד מקור משלח
  םהלימנטכני וחופשי ו, אקדמי  60  76
  מכירות ושירותים, פקידות  28  13
  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב  12  11

      ניסיון תעסוקתי בישראל
  *השתתפותהאחרי פרק זמן כלשהו עבד  57  100 

  46  65  *עבד לפני ההשתתפות
  *וגם לאחריה ההשתתפותלפני פרק זמן כלשהו עבד  32  65 

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

מצב , גיל, לפי ותק בישראל, מחפשים ושאינם מחפשים עבודה, מועסקים-בלתילא נמצאו הבדלים בין 

נמצאו הבדלים לפי ניסיון תעסוקתי בישראל לפני ואחרי , לעומת זאת. משפחתי ומשלח יד מקורי

  ).39לוח ( השתתפותה
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משתנים דמוגרפיים לפי , ם מחפשים עבודהמועסקים מחפשים ושאינ-בלתימשתתפים : 39 לוח
  )באחוזים(

  עבודה יםמחפש אינם    עבודה יםמחפש
)44=N(  )54=N(  

  *ארץ מוצא    
  מ לשעבר"בריה  73  63
  יתר הארצות  27  37

      גיל
34-21  44  50  
35-44  24  21  
54-45  22  9  
66-55  10  20  

  מצב משפחתימגדר ו    
  נשים ללא ילדיםגברים ו  34  57
  הוריות-חד נשים  20  11
  נשים נשואות עם ילדים  46  32

  ימשלח יד מקור    
  63  58  םנהלימווטכני חופשי , אקדמי

  מכירות ושירותים, פקידות  32  25
  בינויעבודה מקצועית בתעשייה וב  5  17

      ניסיון תעסוקתי בישראל
  *השתתפותעבד אחרי  41  70 

  39  52  *עבד לפני ההשתתפות
  *וגם לאחריה תפותההשתעבד גם לפני  21  41 

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

. 2  חיפוש עבודה - סיבות לאי
שציינו מועסקים שאינם מחפשים עבודה הן נשים עם ילדים והסיבה העיקרית -בלתישני שלישים מה

רבע (גברים שציינו הסיבות העיקריות . היא שהן צריכות לטפל בילדים או שאין להן סידור לילדים

יחפשו עבודה בעתיד או , התייאשו מלחפש עבודה, שהם רוצים קודם ללמוד: הן )מועסקים-מהבלתי

  .שיש להם או לבני משפחתם בעיית בריאות

 עבודה  למשתתפים כדי למצואהעזרה הנדרשת . 3
ם למצוא עליהכדי להקל עיקריים סוגי עזרה בשני המחפשים עבודה דיווחו על צורך  משתתפיםה

שמישהו , )74%(מידע על משרות פנויות ומציאת עבודה כמו חיפוש סוג עזרה אחד קשור ל .עבודה

ללמוד כיצד , )41%(הכוונה וייעוץ מקצועי לגבי סוג העבודה המתאימה להם , )72%(ימצא להם עבודה 

) 55%(באנגלית , )69%(בשיפור הידע שלהם בעברית סוג עזרה נוסף הוא ). 28%(מחפשים עבודה 

שלמדו מעניין לציין שמתוך העולים . בעבודה בעת ההשתלבותם ליהעכדי להקל  ,)57%(ובמחשבים 
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זה  ממצא ).20%(דיווחו על צורך בסידור השגחה לילדים  המחפשים עבודה משתתפיםמעטים מבין ה

  .בעיקר גברים ונשים ללא ילדיםהכולל , מפתיע לאור הרכב אוכלוסיית המחפשים ינוא

הערכתם את תרומת , םמרכזיב משתתפיםשירותים שקיבלו הה
  םרצון מההושביעות  המרכזים

המחקר לא , אמנם .לקבל גם שירותים נוספים מהמרכז המשתתפיםיכלו , פרטני בהשמות מעבר לסיוע

אלא לתת תמונת מצב לגבי מצבם התעסוקתי של העולים  ,נדרש להעריך את תפקוד מרכזי ההכוונה

, במרכזים הלימוד כניותעל בראיונות נשאלו המשתתפים  ,אולם. שהשתתפו במרכזים אלה

להשתלב בעבודה ומידת שביעות רצונם ממרכזי תכנים אלה עזרו להם שלגבי המידה הערכותיהם 

  .ההכוונה לתעסוקה

. 1  במרכזי ההכוונה הלימוד כניות
פי רמתו -על, להעניק לעולההעלייה  תקליטלמשרד הפי חוזה עם -מחויבים עלהמרכזים , כאמור

כיצד לימוד : כגון, ייהלפי בחירת המשרד לקליטת העל סל שירותים חיוניים לקליטה בעבודה ,וצרכיו

וגם שיפור  ,באופן עצמאיעבודה חפש וכיצד לן עבודה ריאיוכיצד להתראיין ב, קורות חייםלכתוב 

 . העברית המקצועית וכישורי מחשב

 .נערכה שיחה אישית עם יועץ תעסוקתי בתחילת ההשתתפות במרכז) 75%( המשתתפים רובעם  
- הכוונה עליעוץ וקיבלו יאבחון קבוצתי או ישי או עברו אבחון א )59%( המשתתפיםמחצית מ יותר 

 .ידי מאבחנים תעסוקתיים
 35%  ). 4%(ומיעוטם אנגלית  ,)24%(ומחשבים ) 31%(בעיקר עברית  :למדו לימודים כלשהם

 . לחיפוש עבודה בסדנההשתתפו בסדנת גישור פערים או  29% 
וגם להם ת הקנוכז מיועד לאף אחד מהתכנים שהמר למדודיווחו שלא  )13%( םימעטמשתתפים  

  .לא שיחה אישית בתחילת ההשתתפות במרכז
התערבויות או נכללו בשהמשתתפים לט מבחינת שיעור המרכז בחיפה בו, בהשוואה ליתר המרכזים 

ביתר  51%-62%לעומת  ,עוץ תעסוקתיייקיבלו אבחון או עברו  81%: לדוגמה. תכנים שוניםלמדו 

  ).40 לוח(ביתר המרכזים  33%-40% לעומת סדנאותדים או בבלימו שם השתתפו 63% ;המרכזים
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  ) באחוזים( )פי דיווח עצמי-על( לפי מרכז, במרכזי הכוונה קיבלוהתכנים שעולים : 40לוח 

כפר   
  סבא

באר     
  שבע

      
  אביב-תל  כ"סה  אשדוד  חיפה  ירושלים

  
75  

  
69  

  
67  

  
84  

  
76  

  
79  

  
73  

שיחה אישית עם יועץ תעסוקתי 
  בהתחלה

  בחוןא              
  *אבחון אישי עם הכניסה למרכז  40  42  55  74  44  43  48

  אבחון קבוצתי  20  20  22  45  28  18  24

  י מאבחנים "עוץ והכוונה עיי  16  18  18  27  15  14  18

  
59  

  
51  

  
61  

  
81  

  
62  

  
56  

  
51  

עוץ יאו י יאבחון אישי או קבוצת
  *תעסוקתיים מאבחנים בידיוהכוונה 

  לימודים              
  29  27  31  53  25  26  31  *רית כללית או מקצועיתעב

   
4  

  
0  

  
1  

  
22  

  
1  

  
2  

  
0  

ב "לא כולל עולי ארה(אנגלית טכנית
  )*וקנדה

  *מ בלבד"אנגלית לעולי בריה  0  1  0  23  2  0  4

  *לימודי מחשב  21  21  27  36  15  28  24

  
  

35  

  
  

33  

  
  

28  

  
  

58  

  
  

35  

  
  

29  

  
  

32  

עברית : למדו לימודים כלשהם
או אנגלית , מקצועית או כללית
  *טכנית או מחשב

  סדנאותיעוץ וי              
  * לגישור פערים סדנה  3  8  17  16  9  6  9

  18  25  30  53  24  26  27  קורס לחיפוש עבודה/  סדנה

   
29  

  
26  

  
27  

  
53  

  
30  

  
26  

  
19  

לחיפוש  סדנהסדנת גישור פערים או
  *עבודה

  *סדנאותהשתתפו בלימודים או ב  34  33  37  63  40  35  39

  *משך השהייה במרכז              
  67  70  55  38  64  69  62  עד מספר פעמים הגיעו למרכז פעם

  7  5  8  7  7  4  6  היו במרכז פחות מחודש 

  חודשים 5היו במרכז מעל חודש ועד  26  25  37  55  29  27  32 

* 0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

 משך השהייה במרכז. 2
גם מבחינה משך הקשר עם המרכז . ורות בלבדשני שלישים מהעולים היו בקשר עם המרכז פעמים ספ

מהעולים דיווחו על שהות של חודש או יותר  55% :בולט המרכז בחיפה בהשוואה ליתר המרכזים

ייתכן שהסיבה להבדל זה היא העובדה שהמרכז . ביתר המרכזים 37%עד  25%-בהשוואה ל, במרכז

שיעור גבוה של , מ לשעבר"י בריהכמעט כל העולים יוצא(בחיפה מטפל באוכלוסייה חלשה יחסית 

כנראה ). ושיעור נמוך של בעלי משלחי יד אקדמיים הורות יחידותשיעור גבוה של , מבוגרים יותר

וכך הצליח להגיע לשיעורי , שהמרכז בחיפה התאים את עצמו לאוכלוסייה זו הזקוקה ליותר שירותים

  .תעסוקה דומים ליתר המרכזים
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  המרכזים לשילובם בתעסוקה הערכת המשתתפים את תרומת. 3
כלים  קיבלוהם מעריכים שה משתתפיםשיעור ה. יםהתבקשו להעריך את תרומת המרכז המשתתפים

   22% :אינו גבוהלחיפוש עבודה באופן עצמאי ושניתנו להם כלים שיכולים לעזור להשתלב בעבודה 

או  מאודמרוצים ה המשתתפיםשיעור , כמו כן. )30% -בחיפה ו 37% - במרכז( בהתאמה ,16%-ו

שיעור העולים  ).מרוצים 29%-ו מאודמרוצים  9%( 38% -נמוך  בלו במרכז הכוונהימרוצים ממה שק

  .)41 לוח( 53% - יתר המרכזיםמאשר בגבוה יותר חיפה בבמרכז שהשתתפו המרוצים 

 )באחוזים(לפי מרכז הכוונה לתעסוקה , יםהמרכזאת תרומת העולים הערכות : 41 לוח
כפר   

  סבא
באר     

  שבע
      

  אביב-תל  כ"סה  אשדוד  חיפה  ירושלים
ובמידה  מאודהמרכז נתן במידה רבה 

רבה כלים מתאים כדי לחפש עבודה 
  * באופן עצמאי

  
  

22  

  
  

18  

  
  

20  

  
  

37  

  
  

24  

  
  

19  

  
  

17  
               

מרגיש שבמרכז נתנו במידה רבה 
ובמידה רבה כלים שיכולים  מאוד

   *לעזור כדי להשתלב בעבודה

  
  

16  

  
  
8  

  
  

13  

  
  

30  

  
  

19  

  
  

15  

  
  

11  
                

בל יומרוצה ממה שק מאודמרוצה 
  * לתעסוקהבמרכז 

  
38  

  
33  

  
33  

  
53  

  
46  

  
30  

  
34  

                
   

73  
  

65  
  

76  
  

85  
  

76  
  

66  
  

71  
היה ממליץ לעולים נוספים להשתתף

  במרכז

*0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

. 4  שביעות רצון מהמרכזים
המרכז לא מצא  :וציינו סיבה אחת או יותר לכך, ביעות רצון מהמרכזמהעולים הביעו חוסר ש 62% 

 כני לימודוציפו לקבל יותר תשמפני  23% ,)36%( להם עבודה או לא מצא להם עבודה מתאימה

יחס לא הולם של בגלל  10%-ו שרמת הקורסים או המרצים לא הייתה מספיק גבוההאו  סדנאותו

 . הצוות
. 75%-ים לעולים אחרים להשתתף במרכז הוא יותר גבוה והגיע לשיעור המשתתפים שהיו ממליצ 

מבין . אחוז הממליצים לחברים להשתתף במרכזיםלבין יש בהחלט קשר בין מידת שביעות הרצון 

מבין הלא כל כך  74%גם , עם זאת. היו ממליצים 95%והמרוצים מעל  מאודהעולים המרוצים 

מגמה . היו ממליצים לעולים אחרים להשתתףמהכלל לא מרוצים מהמרכז  49%מרוצים ואף 

להשתתפות  במרכז ניתנושביעות רצון מתרומת הכלים שלבקשר בין מתן המלצה קיימת גם  דומה

שיש המשתתפים עדיין חושבים , שגם אם לא נעזרו במידה שהיו מצפים באופן אישי ייתכן .בעבודה

 .)42לוח ( למרכז את הפוטנציאל לתרום לעולים אחרים
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והערכת תרומת  מהמרכז לפי שביעות רצון כללית, שהיו ממליצים על המרכזמשתתפים : 42ח לו
  *)באחוזים(המרכז לשילוב בתעסוקה 

במידה   
  מועטה

רבה  במידה  במידה 
  מאוד

  
  כלל לא  רבה

  49  74  95  98  שבע רצון מהמרכז

  מרגיש שבמרכז ניתנו כלים מתאימים 
  כדי לחפש עבודה באופן עצמאי

  

100  

  

97  

  

84  

  

59  

   

100  

  

99  

  

85  

  

62  
  מרגיש שבמרכז ניתנו כלים שיכולים

  לעזור להשתלב בעבודה

*0.05<P ) 2מבחןχ(  
  

  מעסיקים

במחקר זה . לעבודה םקבללהמעסיקים גם בנכונות במידה רבה  הבשוק העבודה תלויעולים השתלבות 

מרכזים קלטו את משתתפי פי דיווח ה-אשר עלמעסיקים  30נערכה בדיקה איכותנית לגבי עמדות של 

  . בנושא העסקת עולים ת בעבודהתכניה

. 1   מאפייני המעסיקים שקלטו עולים באמצעות מרכזי הכוונה
פעילותם של שני שלישים מהם היא  .המעסיקים שרואיינו שייכים כמעט כולם למגזר הפרטי 

שליש עוסק ו ,ודמכונות וצי, תכשיטים וצורפות ,הנעלה, הלבשה, מוצרי מזון: בתחום התעשייה

 . במסחר או בשירותים עסקיים
 50-4מחציתם מעסיקים  :מרבית מקומות העבודה הם קטנים ובינוניים ,לפי מספר העובדים 

העסיקו ן ריאיומועד הל 2004בתקופה שבין יוני  .עובדים 2,500-51היתר מעסיקים  ,עובדים

 .ארבעה עוליםעד עולה אחד מחציתם 

  יםמרכזאופן קבלת המידע על ה. 2
שיעור ניכר  ,בעת גיוס העולים בפועל .מעל מחציתם דיווחו שצוות המרכז הציג בפניהם את המרכז

נראה שחשוב , לאור זאת. לעבודהעולים כדי לקבל  יזמו בעצמם פנייה למרכז) 70%(מהמעסיקים 

  . וסף לגיוס כוח אדםמשום שהם תופסים אותו כמקור נ לחשוף את המרכז בפני מעסיקים

  יםהערכת הקשר עם המרכז. 3
שיתוף פעולה טוב : ז כמוחיובי בנוגע לקשר שלהם עם המרכ באופןדיווחו ) 90%( כמעט כל המעסיקים

, השירות אינו עולה כסףהעובדה , העובדה שהמרכז שולח עובדים מתאימים ומהר, עם המרכז

נשלחים גם עולים בעיקר ש, כמחציתם גם העלו טענות, במקביל .ושביעות רצון מהקשר עם המרכז

   .ושלא נשלחים מספיק עובדים שאינם מתאימים
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 קבלת עולים לעבודה. 4
לעבודה עולים באמצעות מרכז הכוונה  קיבלו ןהמעסיקים ציינו שתי סיבות עיקריות שבגללן ה 

ממנו ניתן לבחור את בעלי הכישורים שהראשונה היא שבמרכז יש מאגר עובדים . לתעסוקה

סינון עבורם ב רךעו שהמרכז והשנייה היא ,)מהמעסיקיםשה רבעים שלו(המתאימים ביותר 

לא נמצאו הבדלים מבחינת הסיבות לקבלת עובדים  ).קרוב למחצית(מועמדים מוקדם של 

 . באמצעות מרכזי הכוונה לתעסוקה לפי ענף ולפי גודל המעסיק
ו השיבהמעסיקים שני שלישים מ. פני עולים-על קבל ותיקיםהם מעדיפים לנשאלו אם  המעסיקים 

שהעדיפו (מתוך השליש הנותר . הבחירה נעשית על סמך כישורי העובדשו השאין להם העדפ

הזדהות , צורך בדוברי שפות מסוימות, קושי לגייס ותיקים: הועלו הסיבות הבאות) להעסיק עולים

  .לעזור להם להשתלב בעבודההיו בעצמם עולים חדשים ורצון ידי מעסיקים ש-על עם העולים

. 5  קבלת עולה לעבודה- סיבות לאי
שלושה רבעים מבין המעסיקים גם  ,לעבודה באמצעות מרכזי הכוונה לתעסוקהעולים במקביל לקבלת 

או ) המעסיקיםמחצית (בעיקר מכיוון שהכישורים שלהם לא התאימו  ,שהופנו אליהם משתתפיםדחו 

נות העולים וכנחוסר : ת נוספות כמוהיתר ציינו סיבו. בגלל שרמת העברית שלהם לא הייתה מספיקה

, לעבוד תמורת השכר שהוצע להםנכונותם חוסר  ,לעבוד לפי דרישות התפקיד כמו עבודה במשמרות

  .עובדיםזקוקים ללא היו המעסיקים או שבאותה התקופה 

. 6  בעבודה תפקוד המשתתפים
הרמה : הבודבע משתתפיםבתפקוד המעסיקים התבקשו להעריך שני פרמטרים עיקריים ה 

מחציתם ציינו שרוב העולים מסוגלים לבצע את העבודה ללא הכשרה . המקצועית והידע בעברית

 המשתתפיםכמחצית מהמעסיקים ציינו שידע וש ציינו שהידע שלהם בעברית מספק שלי .נוספת

 .כחמישית ציינו שהידע בעברית אינו רלוונטי לעבודה. בעברית אינו מספיק
מסוגלים  שהמשתתפיםגם העריכו  ,תיכו שרמת הידע בעברית מספקכמעט כל המעסיקים שהער 

רבע מהמעסיקים שהעריכו שהידע בעברית רק , זאתלעומת  .לבצע את העבודה ללא הכשרה נוספת

מרבית . מסוגלים לבצע את העבודה ללא הכשרה נוספתהעריכו שהעולים  ,של העולים אינו מספק

לבצע את  מסוגלים המשתתפיםוונטי לעבודה העריכו שהמעסיקים שדיווחו שהידע בעברית אינו רל

 . העבודה ללא הכשרה נוספת
משתתפים שהם לאפיין את ההמעסיקים התבקשו , ידע בעבריתהמקצועית והבנוסף לרמה  

המעסיקים נמצא שמחצית . בהשוואה לוותיקים זאת, ויציבות בעבודה המבחינת תפוק מעסיקים

העולים שהתקבלו לעבודה באמצעות מרכז הכוונה עבודה של סבורים שתפוקת האו יותר 

חלק קטן . תיקים כבר במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודהושל הו זול הלתעסוקה דומ

מאחר ששני . גבוהות יותר מאלה של הוותיקים מהמעסיקים סבורים שהתפוקות של העולים אפילו

האם  הם נשאלו ,יםמרכזהות באמצע לעבודה עולים מארצות שונות קיבלושלישים מן המעסיקים 

. או תפקוד בעבודה/בעבודה ו יש קשיים ייחודים מבחינת תפוקה לעולים מארצות מוצא שונות

כרבע מהמעסיקים סבורים שעולים , לגבי יציבות בעבודה .מיעוטם דיווחו שיש קשיים כאלה

   .עוזבים באותה מידה כמו הוותיקים ושליש גורסים שעולים עוזבים פחות מוותיקים
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המעסיקים התבקשו לדווח באיזו מידה הם מרוצים מעבודתם של עולים שקיבלו לעבודה  

מרוצים מאוד או ) 90%(כמעט כל המעסיקים , הכול-בסך. באמצעות מרכזי הכוונה לתעסוקה

נבדקו . היו פונים שוב למרכז הכוונה לתעסוקה, ציינו שאילו היו זקוקים לעובדיםאף מרוצים ו

יחס העולה לעבודה והתנהגות בעבודה ותרומת , תרומת העולה לעבודה: קרייםמדים עישלושה ֵמ 

כשלושה רבעים או יותר מהמעסיקים מרוצים מאוד או . לאנשים שאיתם הוא עובד משתתףה

מעמידה בדרישות הפיזיות של , מטיב העבודה שלהם, מרוצים מההספק בעבודה של העולים

צע יותר מסוג עבודה אחד או ללמוד מטלות חדשות מיכולתם לב, מעמידה בלוח זמנים, העבודה

מהגעה , כמחצית המעסיקים מרוצים מאוד ומרוצים מגילוי יוזמה. ומהמידה שניתן לסמוך עליהם

  .מנוכחות בעבודה ומיכולת עבודה בצוות, בזמן לעבודה

. 7  טורי עולים מהעבודהיפ
במהלך שלוש שנים שקדמו ה כוונהבלו באמצעות מרכזי הישקטרו עולים ימחצית המעסיקים פ

צעו את העבודה בצורה ילא ב, חוסר כישורים מקצועיים: בגלל חוסר התאמה מקצועיתבעיקר למחקר 

גם בגלל בעיות משמעת כמו עולים פוטרו . )מהמעסיקים 30%(ההספק שלהם היה נמוך , טובה

שכר שהמעסיק לא יכול דרישות  עםעולה כגון , אחרותמסיבות בגלל  או ויות או איחורים רביםהיעדר

  .אחר הצהריםהיה לעמוד בהם או בגלל שעולה לא הסכים לעבוד משמרות או בשעות 

   המלצות למרכזים לשיפור קליטת העולים בעבודה. 8
כמעט כולם המליצו  ,מהם. קליטת העולים בעבודההמעסיקים המליצו המלצות לשיפור מחצית 

פעל כמחציתם שהמרכז יהציעו , בנוסף. ומקצועית הידע בעברית מדוברת יפעלו לשיפורשבמרכזים 

 .בימיו הראשונים בעבודההמשתתף וליווי  המשתתפיםכמו הכשרה טכנית של לשיפור תחומים 
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  נספח

  ולאחרישיעורי תעסוקה לפני ההשתתפות במרכזי הכוונה נבחרים לגבי ממצאים 
שיעור  ,בניגוד לכך. )85%(ן ריאיומועסקים בעת ההיו מקצוע הבעלי  משתתפיםכמעט כל ה 

גם מתוך העולים שעבדו לפני המרכז וגם מתוך העולים שלא עבדו  ,המועסקים במקצועם המקורי

 .בלבד 41%עומד על  ,לפני המרכז
, במחקר הגדולהמקורי בתחום משלחי היד האקדמיים שהיא קבוצת העולים המקצוע המבין בעלי  

אלה שלא עבדו לפני  ביןמ 85%-לפני המרכז ו אלה שעבדו ביןמ 91% - ןריאיועובדים בעת ה 88%

העולים מבין  38%ם המקורי נמוך ועומד על משלח ידשיעור המועסקים ב ,מקרב קבוצה זו. המרכז

 . לפני המרכזהעולים שלא עבדו מבין  34%-לפני המרכז ושעבדו 
 בינויה ומקורי בתחום השירותים או בעבודה מקצועית בתעשיי משלח ידהבעלי  משתתפיםשיעור ה 

 .64%-ל 50%ם המקורי גבוה יותר מזה של האקדמאיים ונע בין משלח ידשהשתלבו ב
משלח משום ששיעור המועסקים ב ,41%ועומד על  ,של המועסקים במקצועם נמוך הכלליהשיעור  

נמוך בהשוואה לבעלי , שהיא הקבוצה הגדולה במחקר, ם המקורי מקרב קבוצת האקדמאייםיד

  .המקצוע האחרים
 
לתעסוקה  הכוונההמקורי לפני ההשתתפות במרכזי ה םמשלח ידבוהמועסקים  המועסקים :'א וחל

  )באחוזים( האחרילו

      
  
  כ"סה

  המשתתפים
)611=N(  

   
מתוך אלה שעבדו 
 עד שישה חודשים 

  לפני המרכז
)213=N(  

מתוך אלה שלא עבדו  
או שעבדו שבעה 

חודשים או יותר לפני 
  המרכז

)398=N( 
בעלי כ "סה  

 קצועמ
 )במספרים(

 עבדו
לפני 

  המרכז

מתוך בעלי 
עובדים : מקצוע
  ןריאיובעת ה

עובדים 
בעת 
 ןריאיוה

: מתוכם
עובדים 

  במקצועם

עובדים 
בעת 
  ןריאיוה

: מתוכם
עובדים 

  במקצועם
כ במספרים "סה

  מוחלטים
564  199  478  179  73  499  122  

  41    41    85      כ באחוזים"סה
                

חופשי , אקדמי
  םנהלימטכני וו
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