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 תמצית המחקר

ת אוכלוסיימכלל  2%תושבים, שהם  138,200מנתה אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל  2014בסוף שנת 

. (בניםנערים ), כמחציתם (17-12גיל )בני נוער הם  18,180 ,אוכלוסיית יוצאי אתיופיהכלל תוך . מישראל

בשנים האחרונות פחתה מאוד העלייה  ילידי ישראל )דור שני(. 60%-ילידי אתיופיה )דור ראשון( והם  40%

ילידי שהם ילידי ישראל או הם קבוצה זו מ(, כך שרוב אוכלוסיית בני הנוער 2014מאתיופיה )במיוחד משנת 

 אתיופיה בעלי ותק רב בארץ.

 יוצאי אתיופיהבני הנוער של  מצבם שפך אור על 2010בשנת ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסשערך מכון מחקר 

, הנמוכים בהרבה )בעיקר של בני הדור הראשון( יםנערה שלבלימודים הישגים ה עלייחוד , וב17-12בני 

במרבית קבוצות  מוכריםה ייםמגדר םהבדליבולט מעבר ל לנערות הנערים בין הפער. נערותה מאלה של

יוצאי אתיופיה  יםנערה בין פעריםהנמצא כי , זאת ועוד. בעולם ותאחר מדינותבו בישראל – האוכלוסייה

 ותנערל אתיופיה יוצאות ותנערהבין  מאשרבהרבה  גדולים 1שאינם יוצאי אתיופיהיהודים ה יםנערהלבין 

 .שאינן יוצאות אתיופיהיהודיות ה

לא שוכמעט  ,של הנערים יוצאי אתיופיה מאפיינים הייחודייםלמרות זאת, מעט מאוד תשומת לב הוקדשה ל

-ג'וינט-מאיירסעד פרסום הדוח של מכון  ,למעשה .השתלבותםהתקיים דיון ציבורי בשאלה איך לשפר את 

  .אלו מגדר לפערי מודעותאפילו לא הייתה  2010שנת ברוקדייל ב

הנוכחי מחקר ה. בסוגיה זוהוסכם עם קרן באדר לערוך מחקר שיעסוק  2016, בשנת בעקבות הממצאים

 , בוחן את הגורמים17-12בני  מקיפה על מצבם הייחודי של נערים יוצאי אתיופיה ת מצבמציג לראשונה תמונ

את בסיס מאוד  מרחיביםהממצאים לשיפור מצבם.  נערים לנערות ומציע כיווני פעולההיצירת הפער בין ל

לצורכיהם המיוחדים של של מענים קיימים  םוהתאמת מעניםפיתוח ללתכנון מדיניות,  ידע שמשמשה

 נערים יוצאי אתיופיה. ה

חדים, ים אתחומבהפערים לרעת הנערים לעומת הנערות בכלל האוכלוסייה  יםעדומהעולם מתבספרות 

נמצא כי ההישגים הלימודיים ומיומנויות הלמידה של  2לאומיים-הבין פיז"ה ספר. במבחניהובהם בית 

גבוהים נערים בקרב ממערכת החינוך  –גלויה הסמויה או ה –ושיעורי הנשירה  ,הנערותנמוכים משל הנערים 

 .נערותמאשר בקרב 

נמוכים הישגים יש מיעוט בני קבוצות  ופחות מהגרים אשממ לנעריםשם גלאומיים הראו -מחקרים בין

מעורבים בהתנהגויות סיכון. להיות סיכוי רב יותר להם כלל החברה. נוסף על כך, יש ב נעריםשל ההישגים מ

נוסף והוא הספרות מדגישה שההשפעה המצטברת של מגדר, מוצא ותהליך ההגירה יוצרת סיכון משולש, 

  .כלכלי נמוך-במצב חברתילא אחת  נתונה היותה של המשפחהעל 

  

                                                   
 ותיהודים ילידי הארץ שהוריהם לא עלו מאתיופיה )לא כולל נערים ילידי הארץ שהוריהם עלו מברית המועצנערים  1

 לשעבר(.
2 Program for International Students Assessment (OECD, 2015b) –PISA  
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 חקר התבסס על שלושה מקורות מידע:המ

 ראיונות עומק עם אנשי מפתח 

  שאינם יוצאי אתיופיהיוצאי אתיופיה ויהודים  בני נוער בסיסי נתונים עלממחקרים ונתונים מניתוח 

  מהעולםסקירת ספרות. 

 ממצאים עיקריים

 ניתוח של נתונים קיימים –צרכים ומאפיינים של נערים יוצאי אתיופיה 

שנערים יוצאי אתיופיה מתמודדים עם פערים  ראהההנתונים  בסיסיהמחקרים ו להממצאים מכלניתוח 

שאינם נערים יהודים בין לגדולים אפילו יותר בינם  פערים עםו אתיופיה יוצאות ותנער לבין בינם םניכרי

 פעריםנציין  להלן .מהעולם מקצועיתה ספרותהמגמות שנמצאו ב. ממצאים אלו תואמים את יוצאי אתיופיה

 .מגדר ומוצאלפי  םאחדי משמעותיים

 :בקרב יוצאי אתיופיה מגדר לפיפערים 

  בבתי ספר של משרד  הלמידה-אישיעורי  ;נערים נמוכים מהישגי הנערותההישגיהם הלימודיים של

העומדת בדרישות הסף כזו או  רגילהשיעור הזכאים לתעודת בגרות ו ;גבוהים בהרבה 3החינוך

 דור השני.בני ההנערים יותר בקרב  רחב מגדר לפי פערהלאוניברסיטה נמוכים בהרבה. יתרה מזו, 

 לקבל עזרה בלימודים. פחות, הנערים מעוניינים בלימודים יותר וכיםהנמ הישגיהם אף על 

  נערים לומדים במסלול טכנולוגי, וריכוזם גבוה יותר ברמה הנמוכה של מסלול זה. מהשיעור גבוה יותר 

 דור השני. במיוחד בקרב בני הנערים מעורבים הרבה יותר בהתנהגויות סיכון, ה 

  ללעג בשל מוצאם. הושמומות ואלילשיעור גבוה יותר של נערים היו קרבנות 

פערים גדולים נמצאו : שאינם יוצאי אתיופיהיהודים הים בין הנערים יוצאי אתיופיה לנער מוצא לפיפערים 

  נערים יוצאי אתיופיה: ,. כך למשלמאוד

  יותרמעידים על קשיים גדולים הכלכליים -חברתיים םמאפייניעם חיים במשפחות.  

 קחים עליהםפמומכים בהם וכתהם את הורי פחות תופסים. 

  הדור הראשון, בעיקר בני יותרנמוכים  לימודיים הישגיםהם בעלי. 

  מסלול הטכנולוגישל הנמוכה הלומדים ברמה שיעור גבוה בהרבה.  

  בשיעור גבוה בהרבה. התנהגויות סיכון מפגינים השניבני הדור 

                                                   
 ומרכזי נוער וםקיד כגון במסגרות למידה-אי ובהם, החינוך משרד של ספר בבתי למידה-אי ישיעורהכוונה היא ל 3

 שבפיקוח מקצועיים ספר בבתי ללמוד עברו החינוך משרד של במסגרות לומדים שלא מהתלמידים חלק. חינוך
 (.לשעבר הכלכלה משרד של ספר)בתי  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד
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  מגדר ומוצא לפיהמשפיעים על הפערים  גורמים

את המצב של נערים , ובעיקר הנערים מצבמסבירים את מספר גדול של גורמים החשפה סקירת הספרות 

תפיסות, ההתנהגות וההישגים הלו משפיעים על א גורמים. נמוכהכלכלית -חברתית ורמה גירהמרקע של ה

 הדוח מדגיש את הגורמים העיקריים: נערים.בלימודים של 

 בלימודי נמוכה יותר הורים מעורבות ; של המורים מהנערים : ציפיות נמוכות יותרהלימודים בתחו

 חוויותללחטיבת הביניים ולתיכון; הם חשופים יותר  מעברב םנערים; לנערים יש יותר קשייה

 גדול לימודי פערנוספים הם  גורמים .יותר בוהבקרבם ג הלמידה ליקויי שיעורושליליות בבית הספר; 

 .ברמות הלימודים הנמוכות ובחינוך המיוחדיתר -ייצוגו ,הישגיםב

  :של יותר כלכלי הנמוך של המשפחה וציפיות נמוכות -מצב החברתיההשפעת המשפחה והחברה

 .נעריםהמההורים 

 להיעזר רשת חברתית תומכת ולעצמן נערות נוטות ליצור השל הון חברתי: בעוד  םסוגים שוני

המאופיינות  חבורות רחוביותר לחברות ב נערים פוניםכדי להתקדם בלימודים,  חברויותב

  .גע מוגבר עם המשטרהלמ ותטטות וצריכת אלכוהול, ואלה מובילכגון שו ,בהתנהגויות סיכון

 ( מתקשים יותר במעבר לח  בוגברים נערים )ע תרבותי על דרות חדשות, למשל ברכישת שפה ויב  כלל

 להשתלב. םהחברה שבה עליה

 אתיופיה:גורמים בעלי השפעה מיוחדת על נערים יוצאי מספר הדגישו שרואיינו נוסף על כך, אנשי המפתח 

  במידה ניכרת את מעמד האב  והחליש , אשראימהות לאבות עם העלייה לארץהבין חילופי התפקידים

 ;במשפחה

  ללא השגחהמאפשרים לנערים לשוטט בשכונה ההורים; 

  הם משתתפים כאשרמעורבים פחות ולהיות המיועדות להם נערים נוטים להשתתף פחות בתכניות; 

  מציאת עבודה -אילמועדונים,  הנערים וצעירים אחרים, כגון מניעת כניסחוויות חברתיות שליליות של

מצמצמים את  ,או ביטויים אחרים של אפליה יםאה בקרב אקדמהשכלרמת ההתואמת את 

 .בכללהמוטיבציה להתאמץ לנסות להצליח. מצבים אלו גם מגבירים את התסכול והאכזבה מהחברה 

 אתיופיהנערים יוצאי בנוגע להמדיניות בישראל 

יעד מרכזי. כהשתלבותם של בני נוער יוצאי אתיופיה שיפור ה ממשלת ישראל את לאורך השנים הגדיר

ליוצאי אתיופיה וקצתן ליוצאי אתיופיה  ן ייעודיותתחומים, קצת מגווןתכניות ב ופעלות, מלכך בהתאם

קהילת יוצאי אתיופיה, לקידום  לאומיותלבני נוער אחרים. בעשור האחרון פיתחה הממשלה כמה תכניות ו

וכן תכנית החומש  ,2004שנת מאז  , הפועל(ENP) "הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראלובהן "

 .2013-2008 שניםשיושמה ב

 –משרדית -ביןושנתית -עם השקתה של תכנית חדשה רב הלאומיתניות במדי גדול שינוי חל 2014שנת ב

 תכניותבו במערכות אתיופיה יוצאי קהילת כל שלמיטבי  שילוב מדגישה"דרך חדשה". תכנית חדשה זו 

של ים דוחייה צרכיםול לבעיות התייחסות תובתכני כמעט אין ,. עם זאתמיזמים מגווןקיימות באמצעות 

 .נערים יוצאי אתיופיה
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 עולים מן המחקרפעולה ההכיווני 

 ,כאמוריוצאי אתיופיה.  םנעריצב הלחזק את מ שנועדווכיווני פעולה  מדיניות קווירחב של  מגווןמציג  הדוח

זו מורכבת מילידי אתיופיה ומילידי ישראל. כיוון שילידי אתיופיה הם בעלי ותק רב יחסית  האוכלוסיי

עולים ה משקפים את מצבם של םהמחקר אינ ממצאיבארץ ורק מעטים עלו לארץ בחמש השנים האחרונות, 

 תהמופיעו הצעות, מפתחה יאנשאינטגרטיבי של הצעות שהעלו  חניתוהצעות אלה הן פרי החדשים ביותר. 

הנתונים הקיימים. להלן מבסיסי המחקרים והנתונים מהעולות מניתוח  צעותוה בספרות המקצועית

 הכיוונים העיקריים:

 החינוך ומערכת םלימודיא. 

 הספר והתשתיות בשכונות שיש בהן ריכוז גדול  יבת שיפור ידי-על פורמליתמערכת החינוך ה חיזוק

 .של יוצאי אתיופיה

 הנערים של קשייהם עם להתמודד המורים תויכול חיזוק. 

 אלו קשייםמוקדם של  רותילא המורים יכולות חיזוק. 

 את הגורמים המניעים אותם ו חיזוק יכולות המורים לזהות את מקורות המוטיבציה של הנערים

 לחיזוקם והרחבתם.להתקדם, ולפעול 

 נעריםה עם מורים שלהקשר האישי  חיזוק. 

  הם הם במיוחדים הקשיים הותמיכה כדי לעזור לנערים להתמודד עם אפקטיבי  יוע לימודיסמתן

תיכון בבחטיבת הביניים ו לימודיבתחום ההסיוע נתקלים במעבר לחטיבת הביניים ולתיכון. עיקר 

. חשוב והממשלה הציעה להרחיבו ,"לקהילה האתיופית בישראל פרויקט הלאומיה"י יד-עלכיום  ניתן

 .יוחד לסקור ולחזק את העבודה עם נערים יוצאי אתיופיה במסגרת תכנית זומב

 םושל צוותי חינוך בפרט בכל הקשור לפוטנציאל הלימודי של נערי חברה בכללבנוי הדעות הקדומות שי 

 .יוצאי אתיופיה

  חשוב ברמת לימודים גבוהה. במסלולים סיוע בהשתלבות  –מצד שני ומצד אחד, הימנעות מהסללה

להם את ההזדמנויות שיאפשרו  להבטיח שנערים יוצאי אתיופיה בוחרים היטב או מופנים למסלולים

מקבלים במסלולים אלו  םנעריהיש לשים דגש רב יותר על העזרה ש ,הטובות ביותר לעתידם. לשם כך

 .עלת המרביתכדי שיוכלו להפיק מהם את התו

 נוער יוצאי אתיופיה, גזענות וזהותהבני  עמדות כלפיב. 

 נעריםב אותותיהם את נותניםבפרט ים ושל נותני שירות בכלל החברה של מפלה והתנהלות גישות, עמדות

  :רבותפעולות  ותנדרשאלה לטפל בבעיות  כדייוצאי אתיופיה. 

 ביטוי מלא לסיפורה הייחודי של העלייה  תיתןש ,חלק מתכנית הלימודיםכ ,תרבותית-רבל חינוך

 ,יחידת לימוד בנושא יוצאי אתיופיהשל משרד החינוך לאחרונה נוספה לתכנית הלימודים  .מאתיופיה

 היא בשלבי הטמעה.עתה ו
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 חשובה זו קודהנבתי ספר ומסגרות ושירותים אחרים.  יוכשירות תרבותית של צוות מקצועיות עידוד 

ממשרד החינוך נמסר  .ואמון בין אנשי המקצוע לנערים דכבו על המבוססים קשרים ליצור כדי במיוחד

 כי צעד זה נכלל בתכנית האסטרטגית השנתית של המשרד.

  יהודיים וחיזוק -ערים עם שורשיהם האתיופייםהנשל קשר ה הידוקידי -עלחיזוק מרכיבי הזהות

 .ושת השייכות שלהם לחברה הישראליתתח

 יוצאי  , בעיקר גברים,מבוגרים ישראלים לחיקוי:חיוביים  למודלים הנערים של ההגברת החשיפ

  בבתי ספר, במערכות אחרות ובחברה בכלל. –אתיופיה 

 הוריםג. 

כדי הצורך לשנות את התפיסה הסכמה בדבר חשיבות מקום ההורים בחיי ילדיהם ויש בקרב אנשי המקצוע 

לדרכים ת, עולה קושי לתרגם תובנה זו נכס. עם זאהורים שהן הילדים והן אנשי המקצוע יראו ב

 :לכךכיוונים אפשריים להלן . אופרטיביות

  ייחודיים שבניהם מתמודדים אתם קשיים הללהגביר את המודעות  במטרההדרכה להורים הצעת

ללימודיהם בבית הספר ירתם ולחשיבות של מעורבות רבה יותר בחיי ילדיהם ושל עידוד ילדיהם לה

 .בעתידולהמשיך בלימודים 

  וטיפול ביסוס שיתוף פעולה, תיאום  - השירותיםונותני יצירת שיח משותף בקרב הנערים, ההורים

 תים העובדים עם נערים אלו ומשפחותיהם.מתמשך בשירו

 רגשיים-חברתייםהיבטים ד. 

 ותוכן  פעילויותכזו כוללת  עבודה -ת לחוות הצלחה יוהזדמנומתן הנערים ושל  מיקוד העבודה בכוחות

 .הנערים לבוא לידי ביטוי כוחותלמעבר לתכנית הלימודים המאפשרים 

 לאפשר  ,מומלץ להתמקד בפיתוח מנהיגות -תחושת המסוגלות של הנערים  העצמה אישית וחיזוק

לחזק וולהתנדבות בקהילה כדי לקדם העצמה אישית  הלימודיםיותר הזדמנויות לפעילות אחרי שעות 

 .בעיות והתגברות על מכשוליםיכולות כגון פתרון 

  שלילית מצד קבוצת השווים. החשיפה להשפעומניעת חיוביות  שייכות קבוצותפיתוח של 

 למניעת התנהגויות סיכון ולטיפול בהן הפעולות רחבתהה. 

 לקראתו והכנה הצבאי השירות על ידעמ תןמו. 

 .תכניות וקביעת מדיניותגוניות בתוך קהילת יוצאי אתיופיה, בעת הכנת -רבתייחסות להז. 

 על הגברת השל הממשלהחדשה מדיניות בהמושם  את הדגש לרובההמלצות בדוח זה תואמות לסיכום, 

מצביעות על בכלל. עם זאת, הן  בני נוערבצרכים של  שנועדו לטפלפיה בתכניות השילוב של יוצאי אתיו

ההמלצות מדגישות בראש ובראשונה משפחותיהם. ביוצאי אתיופיה ו בבני נוער תמיוחד השקעהב הצורך

 .כאחד הדור השניבני הדור הראשון ובני נערים, הת לב לצרכים הייחודיים של מאת החשיבות שבמתן תשו
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