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  תקציר
  

דוח זה הוא הראשון בסדרת דוחות על מצב יוצאי אתיופיה בעשר שכונות בהן קיימים ריכוזים גדולים 

הקים בשכונות אלה מוקדים , בשיתוף עם הרשויות המקומיות, רד הקליטהמש. של אוכלוסייה זו

בכל השכונות הללו נערך ִמפקד של כל יוצאי . שכונתיים שתפקידם לרכז את הטיפול ביוצאי אתיופיה

שמטרתו לאסוף מידע מכל משקי הבית לצורך תכנון שירותים ותכניות התערבות בתחומי , אתיופיה

  . בדוח הנוכחי מובאים נתוני הִמפקד שנערך בשכונות אזורים ודורה בנתניה. ה זוחיים שונים בעבור קהיל

  

השתתפות ילדים במסגרות של החינוך הפורמלי ; הרכב משק הבית: בִמפקד נאסף מידע בנושאים אלה

רמת השליטה של עולי אתיופיה בעברית והרצון ; המצב התעסוקתי של המבוגרים; והבלתי פורמלי

ושל צעירים בוגרי צבא או , בכלל, בעזרה בהשתלבות בעבודה ובלימודים של המבוגריםהצורך ; לשפרה

חברתיות -השתתפות העולים בתכניות תרבותיות; שימוש בשירותים; דיור; בפרט, שירות לאומי

  . וצרכים בלתי מסופקים של המשפחה; מצב הקשישים; פעילות למען הקהילה והשכונה; מיוחדות להם

  

. פנים באמצעות שאלונים הכוללים בעיקר שאלות סגורות-אל- נעשה בראיונות פניםאיסוף הנתונים

ידי סטודנטים בני העדה האתיופית השולטים - על2000נובמבר -הראיונות בוצעו בחודשים אוגוסט

רואיינו הן הבעל והן בת , תעסוקה והתנדבות, ידיעת עברית, בנושאים כגון השכלה. בעברית ובאמהרית

ידי בן -במידת הצורך הושלם המידע על. רואיין אחד מבני הזוג, לגבי שאר הנושאים. חד בנפרדכל א, הזוג

  .משפחה בוגר אחר

  

 ממשקי הבית של יוצאי 70%-המהווים להערכתנו כ,  משקי בית362במסגרת המפקד נאסף מידע על 

  .אתיופיה בשתי השכונות

  

  :מהנתונים עולים מספר כיוונים מרכזיים

 תעסוקה
. י התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה נמוכים בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בישראלשיעור 

 84%-בהשוואה ל, 66% והוא עומד על 26-44השיעור הגבוה ביותר בקרב הגברים נמצא בקבוצת הגיל 

 18-25השיעור הגבוה ביותר בקרב נשים נמצא בגילים . בכלל הגברים היהודים בישראל בגילים אלה

 .31%ד על והוא עומ
ובשיעור , עם עליית הוותק בארץ חל גידול משמעותי בשיעור המשפחות בהן שני בני הזוג מועסקים 

 . ההורות היחידות המשולבות בעבודה
  .עובדים בעבודות מקצועיות, רבעים מהנשים המועסקות-וכשלושה, מחצית מהבעלים המועסקים 

 אשר נפלטו מעבודתם על רקע המשבר ,הגברים הבלתי מועסקים הם ברובם בעלי עבר תעסוקתי 

הם זקוקים לעזרה ביצירת קשר , אי לכך. וכיום מתקשים במציאת עבודה, במשק בשנים האחרונות

 .יותר מאשר להכשרה מקצועית, עם מעסיקים פוטנציאליים ובייעוץ מקצועי
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 מהן סיימו 10%ורק , רוב הנשים הבלתי מועסקות הן חסרות ניסיון תעסוקתי בארץ, בניגוד לגברים 

אך הצורך , אף הן זקוקות לייעוץ מקצועי ולעזרה ביצירת קשר עם מעסיקים. קורסים מקצועיים

  .העיקרי שלהן הוא עזרה במימון סידור לילדים במשך שעות העבודה

  
  רמת השליטה של העולים בעברית

מסוגלים  מהנשים אינם 30%- מהגברים וכ25%-כ: רמת השליטה בעברית של יוצאי אתיופיה חלשה 

כמעט . בתחום הקריאה והכתיבה המצב אף גרוע יותר. או לשוחח שיחה פשוטה בעברית/כלל להבין ו

 .כולם מצהירים על רצונם לשפר את רמת העברית במסגרות שונות
  

 חינוך פורמלי ובלתי פורמלי
בגן או  לומדים 68%רק , 3בקרב גילאי .  נמצאים במסגרות חינוכיות4-17כמעט כל הילדים בגילים  

יש מקום לפעול להגדלת שיעור הילדים בגיל שנה עד . 38%ומבין גילאי שנתיים רק , נמצאים במעון

 .שלוש שנים הנמצאים במסגרת חינוכית
וברבע מהן אין , ספר את כל ספרי הלימוד-בשליש מהמשפחות אין ברשות הילדים הלומדים בבית 

 .וסרגליםלילדים את כל הציוד הלימודי הנחוץ כגון עפרונות 
גם אם נביא בחשבון קיומו של , ההשתתפות בתכניות העשרה ותמיכה לימודית היא חלקית ביותר 

,  המתגוררים בקהילה14-17 מבני 22%- ו6-13 מבני 30%רק : הספר-יום חינוך ארוך בחלק מבתי

 . הצהריים-משתתפים בתכניות חינוכיות בשעות אחר

  
  מצב הבריאות

ד מבני המשפחה סובל מבעיית בריאות המגבילה אותו בתפקוד בבית בכשליש מהמשפחות לפחות אח 

 .או מחוצה לו
  

  רווחה חומרית
ההיבטים הבולטים . עולי אתיופיה בנתניה רואים במצבם הכלכלי הגרוע את בעייתם החמורה ביותר 

ומצד , מצב תחזוקתי ירוד של הדירה וצפיפות, מחסור בציוד ביתי תקין, מצד אחד, בתחום זה הם

 מחסור בציוד לימודי וקושי במימון עזרה בלימודים והשתתפות -חסרים הקשורים בילדים , ניש

 .בתכניות העשרה
 שנים 11אבל גם לאחר , שיעור המשפחות שיש להן צרכים בלתי מסופקים יורד במקצת עם הוותק 

 . בארץ הוא עומד על כמחצית
              

  שירות לאומי/ בוגרי צבא 
 שאינם משולבים 18-25אותרה קבוצה קטנה של בוגרים צעירים בקבוצות הגיל במסגרת המפקד  

. ל ואף אינם מחפשים עבודה"אינם עומדים בפני גיוס לצה, כיום במסגרת לימודית או תעסוקתית

 שנות לימוד 12אם זה להשלמת , ניתן לראות בהם קבוצת סיכון שיש חשיבות רבה לשלבה בלימודים

 .  לימוד מקצועואם זה, ותעודת בגרות
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  הוריות-משפחות חד
-מצבן קשה במיוחד לאור זאת שב.  מכלל המשפחות עם ילדים28%הוריות מהוות -המשפחות החד 

הורות יחידות זקוקות . רבעים מהן אין אף מפרנס-ובשלושה,  מהן יש שלושה ילדים או יותר40%

 .הכלכליים והחברתיים, התעסוקתיים, לעזרה מקיפה המביאה בחשבון את צורכיהן המשפחתיים
 

 קשישים
 אינם מסוגלים 16%, או קשיי ניידות/או שמיעה ו/שליש ויותר מהקשישים סובלים ממגבלות ראייה ו 

כמעט כל . שלישים מהקשישים זקוקים לעזרה בניהול שוטף של משק הבית-שני. כלל לצאת מהבית

, )או ילדים בוגרים/ זוג ובת(הקשישים מתגוררים במשק בית משותף עם בני משפחה צעירים מהם 

בית במסגרת חוק ביטוח "כרבע מקבלים שירותי מט, בנוסף לכך. כך שניתן לשער שהם מקבלים עזרה

 .סיעוד
    

  השתתפות בתכניות חינוכיות למבוגרים
 .אחוז המשתתפים בתכניות למבוגרים נמוך מאוד 
ביהן נבדקה ההשתתפות אולי משום שרוב התכניות שלג, נשים משתתפות בשיעור גבוה מהבעלים 

 .קשורות בילדים
 . קימת שביעות רצון רבה מהתכניות 
  . השתתפות היא היעדר מידע על התכניות-הסיבה העיקרית לאי 

  

  צרכים בלתי מסופקים ובעיות איתן מתמודדות המשפחות
שיעור המשפחות שאין .  מהמשפחות יוצאות אתיופיה דיווחו שיש להן כל מה שהן זקוקות לו45% 

גם לאחר עשר שנים , עם זאת.  צרכים בלתי מסופקים עולה במידה משמעותית עם הוותק בארץלהן

 . למחצית המשפחות יש צרכים בלתי מסופקים
הצורך בולט במיוחד בקרב .  מהמשפחות26% -המחסור החמור ביותר הוא בציוד ביתי תקין  

 ). 36%(הוריות -משפחות חד
 ).10%(ועזרה בלימודים ) 16%(הספר - בעיקר ציוד לבית,צרכים בולטים נוספים קשורים בילדים 

  

  פוטנציאל של פעילות התנדבותית למען הקהילה
 מבין אלה שאינם פעילים הצהירו 43%-ו, מבין הגברים פעיל כיום בהתנדבות) 17%(מיעוט משמעותי  

 במידה אם כי, גם בקרב הנשים קיימת נכונות. על נכונותם להתגייס לפעילות בכל תחום שיידרש

 .פחותה
  

  .ממצאי הסקר מהווים תשומה לתכנון תכניות התערבות בשתי השכונות

  

  .כחלק מתכנית פיתוח המוקדים, מחקר זה בוצע ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ובמימונו
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1 מבוא. 1
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  רשימת לוחות
  

3 לפי גודל משפחה, משפחות יוצאי אתיופיה: 1לוח 
 

3 לפי הרכב משק הבית, משפחות יוצאי אתיופיה: 2לוח 
   

 3    במשפחות עם ילדים בגילים אלה0-17מספר הילדים בגילים : 3לוח 
   

 3  לפי ותק בשכונה, משפחות יוצאי אתיופיה: 4לוח 
   

 4  תיופית בשכונות אזורים ודורההרכב הגילים של האוכלוסייה הא: 5לוח 
   

 5  גברים לפי גיל ומצב משפחתי: 6לוח 
   

 5  נשים לפי גיל ומצב משפחתי: 7לוח 
   

 5  לפי גיל וותק בארץ, 18+גברים ונשים בני : 8לוח 
   

 5  ילדים על פי גיל וותק בארץ: 9לוח 
   

 6  לפי מין, היכולת לבצע מטלות שונות בעברית: 10לוח 
   

 8   לפי גיל64עיסוק של גברים עד גיל : 11לוח 
   

 8   לפי גיל64עיסוק של נשים עד גיל : 12לוח 
   

 8  לפי גיל וותק בארץ, 18-64שיעורי תעסוקה בקרב גברים ונשים אתיופים גילאי : 13לוח 
   

 9  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 14לוח 
   

 9  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 15לוח 
   

 9  לפי ותק בארץ, הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ודו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 16לוח 
   

 13  )אחוזים(על פי מין , צורכי עזרה בהשתלבות בעבודה:  17לוח 
   

 14  יפות דיורלפי צפ, התפלגות המשפחות: 18לוח 
   

 15  )במספרים מוחלטים( הסובלים מבעיות בריאות שונות 18+מבוגרים גילאי : 19לוח 
   

 16  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 20לוח 
   

 17  הספר-המידה שבה קיים ציוד לימודי במשפחות עם ילדים בגיל בית: 21לוח 
   

 18  לפי גיל, הצהריים-ת אחרהשתתפות בפעילויו: 22לוח 
   

 19  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, ממדים של יחסי שכנות: 23לוח 
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 19  לפי ותק המשפחה בשכונה, ממדים של יחסי שכנות: 24לוח 
   

 21  השתתפות הבעל והאישה בתכניות שונות בשנה האחרונה ושביעות רצונם: 25לוח 
   

 22  לפי סוג הקושי, טלות שונותהקשישים המתקשים בביצוע מ: 26לוח 
   

 22  הקשישים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים: 27לוח 
   

 23  לפי סוג משפחה, הוריות-הוריות ודו-צרכים בלתי מסופקים של משפחות חד: 28לוח 
   

 23  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, צרכים בלתי מסופקים: 29לוח 
   

 24  הוריות-הוריות ודו-פחות חדבעיות עיקריות של מש: 30לוח 
   

 24  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, בעיות עיקריות של המשפחות: 31לוח 
  
  

  רשימת תרשימים
  

N( 10=236 (64בעלים עד גיל , הכשרה מקצועית: 1תרשים 

 
N( 10=318 (64נשים עד גיל , הכשרה מקצועית: 2תרשים 

  

  
  נספח לוחות

  
29 ותק בארץ ומצב משפחתי, לפי גיל, 18+אי יוצאי אתיופיה גיל: 1לוח 

 
30 לפי גיל וותק בארץ, בעלים היכולים לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 2לוח 

   
 31  לפי גיל וותק בארץ,  לבצע בקלות פעולות שונות בעבריתנשים היכולות: 3לוח 
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