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  תקציר
  

דוח זה הוא השני בסדרת דוחות על מצב יוצאי אתיופיה בעשר שכונות בעלות ריכוזים גדולים של 

מיות מוקדים בשכונות אלה הקים המשרד לקליטת העלייה בשיתוף עם הרשויות המקו. אוכלוסייה זו

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

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

. ית משה ברחובותבדוח הנוכחי מובאים נתוני הִמפקד שנערך בשכונת קר. החיים השונים של קהילתם

נאסף המידע , )שאינם יוצאי אתיופיה(מאחר שהמוקד בקרית משה משרת גם את האוכלוסייה הוותיקה 

  .גם ביחס אליה

  

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

ל עולי אתיופיה בעברית והרצון רמת השליטה ש, המצב התעסוקתי של המבוגרים, פורמלי-והבלתי

הצורך בעזרה בהשתלבות בעבודה ובלימודים של המבוגרים בכלל ושל צעירים בוגרי צבא או , לשפרה

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

  .מסופקים של המשפחה-לתימצב הקשישים וצרכים ב, פעילות למען הקהילה והשכונה, להם

  

ובעברית ) ליוצאי אתיופיה(איסוף הנתונים נעשה בראיונות פנים אל פנים באמצעות שאלונים באמהרית 

ידי מראיינים בני העדה - על2001מאי -הראיונות בוצעו בחודשים פברואר). לתושבים הוותיקים(

תעסוקה , ידיעת עברית,  השכלהבנושאים. ידי מראיינים ותיקים תושבי השכונה-וכן על, האתיופית

. רואיין אחד מבני הזוג, לגבי שאר הנושאים. והתנדבות רואיינו הן הבעל והן בת הזוג כל אחד בנפרד

  .ידי בן משפחה בוגר אחר-במידת הצורך הושלם המידע על

  

לגבי המשפחות ). 87%( משפחות 425 משפחות אתיופיות המתגוררות בשכונה נאסף מידע על 487מתוך 

 219החליטה הנהלת המוקד לסיים את שלב איסוף הנתונים לאחר שהושלמו הראיונות עם , הוותיקות

קשישים . שהוגדרה לצורך הסקר בשכונה,  מסך האוכלוסייה הוותיקה63%המהוות , משפחות

  . המתגוררים בהוסטל בשכונה ומשפחות המתגוררות בבתים צמודי קרקע לא נכללו באוכלוסיית הסקר

  

  תיופיהיוצאי א
  תעסוקה

בהשוואה לכלל האוכלוסייה ,  בשכונה  נמוכים18-64שיעורי התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה גילאי  

והוא עומד על , 26-44השיעור הגבוה ביותר בקרב הגברים נמצא בקבוצת הגיל . היהודית בישראל

יותר בקרב השיעור הגבוה ב.  בכלל הגברים היהודים בישראל בגילים אלה84%-בהשוואה ל, 75%

  .28%והוא עומד על , 26-30נשים נמצא בגילים 

). 26-44 מהנשים גילאי 30%- מהגברים ו12%(גם שיעורי האבטלה בִקרבם עולה על הממוצע הארצי  

, מקצועיות ונתונים לסכנת אובדן עבודתם-מחצית יוצאי אתיופיה המועסקים עובדים בעבודות בלתי

  .לכן יש צורך בשדרוג רמתם המקצועית



  

  ii

החל מייעוץ והכוונה , מועסקים זקוקים לרצף של סוגי עזרה בתהליך הקליטה בתעסוקה-הבלתי 

דרך השלמת השכלה והכשרה מקצועית וכלה ביצירת קשר ראשוני עם מעסיקים , מקצועיים

  .פוטנציאליים

  
  רמת השליטה של העולים בעברית

ל רצונם לשפר את רמת העברית כמעט כולם מצהירים ע. השליטה בעברית של יוצאי אתיופיה חלשה

  .במסגרות שונות

  

  פורמלי-חינוך פורמלי ובלתי

יש מקום לפעול להגדלת שיעור הילדים .  בשכונה נמצאים במסגרות חינוכיות3-17כמעט כל גילאי  

 . הנמצאים במסגרת חינוכית0-2בגילים 
ים יוצאי אתיופיה ההשתתפות בתכניות העשרה ותמיכה לימודית מקיפה כמחצית הילד, בניגוד לכך 

  . פורמלי-נראה שיש מקום לפעול להרחבת היקף ההשתתפות בחינוך הבלתי. 3-17בגילים 

ההשתתפות שציינו ההורים הן חוסר יכולת לשלם בעבור התכניות והדעה כי -הסיבות העיקריות לאי 

העשרה נראה כי יש מקום להרחיב את הסיוע בהשתתפות בתכניות . התכניות אינן נחוצות לילדיהן

  .ולהפיץ מידע לגבי תוכנן

  

  בוגרי צבא או שירות לאומי

שאינם משולבים , 18-25בקרב יוצאי אתיופיה קיימת קבוצה קטנה של בוגרים צעירים בקבוצת הגיל 

שיש , ניתן לראות בהם קבוצת סיכון. כיום במסגרת לימודית או תעסוקתית ושאינם מחפשים עבודה

 שנות לימוד ותעודת בגרות ואם לצורך לימוד 12 לצורך השלמת אם, חשיבות רבה לשלבה בלימודים

  .מקצוע

  

  קשישים

אחוז לא מבוטל מהקשישים יוצאי אתיופיה סובלים ממוגבלויות חושית וממוגבלות בתחום הטיפול 

מחצית ). 50%-כ(המגבלה השכיחה ביותר היא קשיי ראייה .  יש לפחות שתי מוגבלויות26%-ל. האישי

  . על צורך בעזרה בניהול שוטף של משק הביתהקשישים דיווחו

  

  הוריות-משפחות חד

  לאור העובדה , מצבן קשה ביותר.  מכלל המשפחות עם ילדים24%הוריות מהוות -המשפחות החד

המביאה , הן זקוקות לעזרה מקיפה.  מהאמהות מועסקות5% מהן שלושה ילדים או יותר ורק 36%-של

  .הכלכליים והחברתיים, סוקתייםהתע, בחשבון את צורכיהן המשפחתיים

  
  שביעות הרצון מהשכונה והיחסים בין העולים לוותיקים

תלונותיהן העיקריות . חמישים וארבעה אחוזים ממשפחות יוצאי אתיופיה אינן מרוצות מהשכונה

) 10%(מעניין לציין שאחוז לא גדול אך משמעותי . מתייחסות למחסור בתשתיות ובשירותים בשכונה

נראה שבחיי , יחד עם זאת.  הריכוז של עולי אתיופיה בשכונה כאחד החסרונות העיקריים שלהציינו את

ייתכן . בעיקר בין העולים לתושבים הפחות ותיקים בשכונה, היומיום נוצרים יחסי גומלין בין שכנים
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אפשר להרחיב את היקף הקשרים המתבטאים בביקורים הדדיים , שבאמצעות התערבות מתוכננת

  .עזרהובמתן 

  

  מסופקים ובעיות-צרכים בלתי

שיעור . עשרים ושמונה אחוזים מהמשפחות יוצאות אתיופיה דיווחו שיש להן את כל הדרוש 

  .מסופקים עולה במידה משמעותית עם הוותק בארץ-המשפחות שלא דיווחו על צרכים בלתי

הצורך בולט .  מהמשפחות53%ידי -והוא דווח על, המחסור החמור ביותר הוא בציוד ביתי תקין 

  ). 66%(הוריות -במיוחד בקרב משפחות חד

, צנרת פגומה(הן מבחינת הצפיפות והן מבחינת איכות הדירה ,  מהמשפחות יש בעיות דיור41%-ל 

 ).רטיבות בקירות וכדומה
 .שלושים וחמישה אחוזים מהמשפחות מתמודדות עם בעיות כלכליות 

  

  העצמת הקהילה

בסקר התגלתה מידה רבה של נכונות , אולם. עולי אתיופיה מתנדביםרק אחוזים בודדים בקרב , כיום

פעילות התנדבותית משותפת לטובת השכונה עשויה להוות . להתנדב למען השכונה) 25%(בקרב הגברים 

  .עדתיים-אפיק שיתרום לשיפור היחסים הבין

  

  הוותיקים
  תעסוקה

  תעסוקה נמוך מהשיעור הארצי שיעור ה) אך לא בקרב הנשים(בקרב הגברים הוותיקים בשכונה  

  ).15%(ושיעור האבטלה גבוה יותר , )58%(

. ואחוז משמעותי מהם מחפשים עבודה, מועסקים היו מועסקים בעבר-מרבית הוותיקים הבלתי 

  .גם הם זקוקים לעזרה כדי להשתלב מחדש בתעסוקה, בדומה ליוצאי אתיופיה

  

  פורמלי-חינוך פורמלי ובלתי

דווח על שיעורי נשירה של ילדים ובני נוער ממערכת החינוך גבוהים , ותבקרב המשפחות הוותיק 

  .מהשיעורים הארציים

פורמלי בקרב ילדי הוותיקים נופלים במידה ניכרת מהשיעורים -שיעורי ההשתתפות בחינוך הבלתי 

  . למרות שההורים הביעו עניין רב בנושא, בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונה

  

  קשישים

  המגבלה השכיחה ביותר היא קשיי ראייה . מהקשישים הוותיקים יש לפחות שתי מוגבלויות 29%-ל

בקרב הוותיקים דווח . מחצית הקשישים דיווחו על צורך בעזרה בניהול שוטף של משק הבית). 50%-כ(

מצב המקשה עוד יותר על , גם על שיעור לא קטן הסובלים מקשיי ניידות ומתגוררים בקומה חמישית

  .ותםנייד

  

  



  

  iv

  הוריות-משפחות חד

. בדומה למצב בקרב יוצאי אתיופיה,  מכלל המשפחות עם ילדים24%הוריות מהוות -המשפחות החד

 33%(שיעור גבוה יותר של הורות יחידות ותיקות מועסקות משיעור ההורות היחידות יוצאות אתיופיה 

  .ופיהבדומה ליוצאות אתי, אך כולן זקוקות לעזרה מקיפה, )בהתאמה, 5%-ו

  

  שביעות הרצון מהשכונה והיחסים בין העולים לוותיקים

שיעור העולה בהרבה על שיעור , שמונים ושלושה אחוזים מהמשפחות הוותיקות אינן מרוצות מהשכונה

גם בקרב הוותיקים התלונות העיקריות מתייחסות למחסור , בדומה לעולים. בקרב יוצאי אתיופיה

. ציינו לרעה קיום פשיעה בשכונה) 18%( משמעותי מבין הוותיקים אחוז. בתשתיות ושירותים בשכונה

ציינו את הריכוז של עולי אתיופיה בשכונה כאחד החסרונות העיקריים ) 19%(אחוז משמעותי , כמו כן

, פי דיווח הוותיקים נראה שבחיי היומיום נוצרים יחסי גומלין בין שכנים-גם על, יחד עם זאת. שלה

  .מגעים שכאמור יש לעודדם, תושבים הפחות ותיקים בשכונהבעיקר בין העולים ל

  

  מסופקים ובעיות-צרכים בלתי

 - דיווחו על צרכים בלתי16%, עם זאת. מחצית המשפחות הוותיקות דיווחו שיש להן את כל הדרוש

 דיווחו שהן מתמודדות עם בעיות 40%-ו, מסופקים בתחום ההעשרה והעזרה הלימודית לילדיהן

  .כלכליות

  

  עצמת הקהילהה

בסקר התגלתה מידה , אולם. רק אחוזים בודדים בקרב התושבים הוותיקים פעילים בהתנדבות, כיום

פעילות התנדבותית . להתנדב למען השכונה) 13%(מסוימת של נכונות בקרב גברים ונשים ותיקים 

  .עדתיים-משותפת לטובת השכונה עשויה להוות אפיק שיתרום לשיפור היחסים הבין
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  י תודהדבר
  

על ההתעניינות ועל , על ייזום המחקר, ל המשרד לקליטת העלייה"משנה למנכ, תודה לחנוך צמיר

  .התמיכה שהעניק לנו במהלך העבודה

  

ראש ועד , לאביי זאודה, הסגן שלה, לדוד אלעזר, מנהלת המוקד בשכונת קרית משה, תודה לרותי ענבר

על תרומתם הרבה לביצוע ,  במסגרת שיקום שכונותמרכזת פרויקטים חברתיים, השכונה ולורד רודיך

  .מוצלח של עבודת השדה

  

  .תודה לאלן רייצס מפדרציית טורונטו על ההתעניינות והתמיכה במחקר

  

  .שריכזה את עבודת השדה במסירות ובקפדנות) פרדימן(אב -תודה ליפעת בר

  

  .תודה לוציסלב קונסטינטינוב ולאירנה סמיונוב על עיבוד הנתונים

  

  .תודה למראיינים על עבודתם המצוינת ולבני השכונה ששיתפו פעולה וענו בסבלנות על כל שאלותינו
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  1

  מבוא. א
  

  מטרת הִמפקד. 1
ידי המשרד לקליטת העלייה בעשר שכונות -המופעלת על" תכנית המוקדים"הִמפקד בוצע במסגרת 

  .ִמפקדים דומים נערכים בשכונות נוספות. שבהן קיימים ריכוזים גדולים של עולי אתיופיה, ברחבי הארץ

  

ותיקים בשכונת קרית מטרת הִמפקד הייתה לאסוף מידע מכל משקי הבית של יוצאי אתיופיה ושל הו

  .לצורך תכנון שירותים ובניית תכניות התערבות בתחומי החיים השונים של קהילה זו, משה ברחובות

  

, נועד לשרת את כלל תושבי השכונה, שלא כשאר המוקדים, לאור העובדה שהמוקד בשכונת קרית משה

ל התושבים שאינם יוצאי נתונים גם ע, לבקשת מנהלת המוקד, נאספו, ולא את עולי אתיופיה בלבד

  ").הוותיקים: "להלן(אתיופיה 

  

השתתפות ילדים במסגרות של החינוך , הרכב משק הבית: במסגרת הִמפקד נאסף מידע בנושאים שונים

רמת השליטה של עולי אתיופיה בעברית , המצב התעסוקתי של המבוגרים, פורמלי-הפורמלי והבלתי

עבודה ובלימודים של המבוגרים בכלל וצעירים בוגרי צבא או צורכי עזרה בהשתלבות ב, והרצון לשפרה

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

. מסופקים של המשפחה-וצרכים בלתי, מצב הקשישים, פעילות למען הקהילה והשכונה, המיועדות להם

. ולכן נאספו נתונים רק בתחומים שהמוקד יוכל לפעול בהם, תיהמידע נועד לסייע לפעילות המוקד השכונ

ידי ועדת היגוי מקומית ברחובות כדי -וכן על, ידי ועדת היגוי ארצית-הנושאים המרכזיים הוגדרו על

  .להתאים את השאלון לצרכים הספציפיים של העיר

  

  שימושים פוטנציאליים בנתוני הִמפקד. 2
  ; ניתוח כולל של צורכי האוכלוסייה ומאפייניה-גיוס משאבים קביעת יעדים ו, תכנון קדימויות .1

 מידע על מספר הזקוקים לתכניות -בניית תכניות ספציפיות ואיתור אוכלוסיות יעד ספציפיות  .2

 ;קבוצות ואופי הצרכים-שונות לפי תת

  ; איתור משפחות או פרטים כדי לפנות אליהם בקשר לתכניות שונות-יישום תכניות  .3

אחרי שיפורים במצב הכללי של האוכלוסייה או של קבוצות המשתתפות בתכניות  בסיס למעקב .4

  .ספציפיות

  

  אוכלוסיית המחקר. 3
") הוותיקים("אוכלוסיית הִמפקד כללה את כל משקי הבית של יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה 

, כגון שיעורי תעסוקה, ) ומעלה18גילאי (בחלק מהנושאים הרלוונטיים למבוגרים . המתגוררים בשכונה

איכות , כגון מידת השליטה בעברית והרצון לשפרה, בנושאים אחרים. נאסף מידע על כל התושבים

-נשאלו רק הבעלים ובנות זוגם או נשים שהן ראשי משפחות חד, התעסוקה ומידת המעורבות בהתנדבות

בטקסט ובלוחות , לפיכך). שהם מיעוט קטן(וכן גברים ונשים המתגוררים בגפם במשק הבית , הוריות

  .נעשה שימוש במושגים גברים ונשים במקרה הראשון ובעלים ונשים במקרה השני



  

  2

  

  עבודת השדה. 4
ידי עיריית -שהועבר אלינו על, המשפחות אותרו מתוך קובץ משלמי הארנונה בשכונת קרית משה

רובם , י העדה האתיופיתידי סטודנטים מבנ- על2001מאי -הראיונות בוצעו בחודשים פברואר. רחובות

המרואיין . ידי מראיינים תושבים ותיקים של השכונה-ועל, תושבי השכונה השולטים בעברית ובאמהרית

  .ידי בן משפחה נוסף-במידת הצורך הושלם המידע על.  במשק הבית18היה אחד הבוגרים מעל גיל 

  

והשתתפו במפגשים אישיים עברו המראיינים הדרכה קבוצתית לפני יציאתם לשטח , במהלך עבודתם

פרטים חסרים הושלמו . השאלונים עברו בדיקות איכות ובדיקות אמינות. שבועיים של הדרכה ופיקוח

  .ידי מראיין בן העדה או בביקור נוסף של המראיין בבית המשפחה-בטלפון על

  

וקד שבה פורסם המ, נערכה פגישה עם כל תושבי השכונה בני העדה, לקראת תחילת עבודת השדה

פורסם , כמו כן. והתושבים נקראו לשתף פעולה עם המראיינים, הוסברו מטרות הִמפקד, השכונתי

בעצמו בן , ר ועד השכונה"יו. הִמפקד ברדיו ובטלוויזיה באמהרית במסגרת הפרסום על המוקד השכונתי

סייעו רבות ובכך , וצוות המוקד השכונתי המשיכו בפעילות ההסברה והשכנוע במהלך כל התקופה, העדה

  .להצלחת הִמפקד

  

שאר הראיונות ). 87%( משפחות 425 משפחות אתיופיות המתגוררות בשכונה נאסף מידע על 487מתוך 

 ביקורים 3-4המשפחה לא הייתה בבית בעת (לא אותרו , 7.6% -סרבו להתראיין : לא בוצעו מכמה סיבות

בבניין כך שייתכן שהיא כלל אינה הטלפון של המשפחה לא אותר והיא אינה מוכרת , של המראיין

חוסר אפשרות לראיין את המשפחה בשל היעדרות ממושכת מהארץ או חוסר , 5% -) מתגוררת בשכונה

  .0.4% -יכולת לתקשר איתה 

  

בוועדת ההיגוי השכונתית של הִמפקד הוחלט שלא לכלול בסקר ארבע קבוצות מתוך האוכלוסייה 

 תושבים המתגוררים בבתים צמודי קרקע ואשר מהווים ,קשישים המתגוררים בהוסטל: הוותיקה

וכן תושבים המוכרים , עולים מברית המועצות לשעבר שאינם דוברים עברית, קבוצה מבוססת יחסית

ידי -מתוך הרשימה המקורית שהועברה על.  משפחות171 סך הכול -למחלקת הרווחה כבעלי רקע פלילי 

) 56(או לא אותרו למרות כל המאמצים ) 28(את השכונה  משפחות ותיקות עזבו 84, עיריית רחובות

 63%המהוות ,  משפחות219לאחר שנאסף מידע על . וסביר להניח שאף הן אינן מתגוררות עוד בשכונה

הוחלט ביוזמת מנהלת המוקד להפסיק את מאמצי האיתור , מכלל האוכלוסייה הוותיקה בשכונה

רוב הנושאים שלגביהם נאסף מידע על . ריאיוןולסיים את עבודת ה) לגבי המסרבים(והשכנוע 

הראיונות נערכו במקביל לראיונות עם יוצאי . האוכלוסייה הוותיקה היו זהים לנושאים בִמפקד העולים

  ).2001 מאי -פברואר (אתיופיה 
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  יוצאי אתיופיה. ב
  

  דמוגרפיים -מאפיינים סוציו. 1
 ילדים 1,340מהן ,  נפשות2,422הכול -נות בסךהמו,  משפחות יוצאי אתיופיה425בסקר נאסף מידע על 

, 0-17מספר הילדים בגילים , באשר למאפייני משק הבית נבדקו גודל והרכב משק הבית. 18מתחת לגיל 

לגבי מאפייני הפרטים במשק הבית . הגיל והוותק בארץ של ראש המשפחה והוותק של המשפחה בשכונה

  .מצב משפחתי וותק הילדים בארץ, נבדקו גיל

  
  )1-6לוחות ( מאפייני משק הבית 1.1

 מהן מונות שבע 36%: משפחות יוצאי אתיופיה בשכונת קרית משה ברחובות הן משפחות גדולות 

גודל המשפחה הממוצע , לשם השוואה. 5.7מספר הנפשות הממוצע הוא ). 1לוח (נפשות ומעלה 

) שגם בה נערך ִמפקד דומה(יה בשכונת אזורים בנתנ.  נפשות3.2באוכלוסייה היהודית בישראל הוא 

  . נפשות4.9מונות משפחות יוצאי אתיופיה בממוצע 

חלקן בתוספת של , 18הוריות עם ילדים עד גיל -שני דפוסי משקי הבית העיקריים הם משפחות דו 

הוריות עם ילדים עד גיל -ומשפחות חד, 69% -)  או בני משפחה אחרים18ילדים מעל גיל " (אחרים"

 24%הוריות מהוות -משפחות חד). 2לוח  (22% -) סבתא, למשל" (אחרים"ספת של חלקן בתו, 18

  .מהמשפחות עם ילדים

הוריות מספר -במשפחות דו). 3לוח  (18 מכלל המשפחות יש יותר מארבעה ילדים עד גיל 28%-ב 

  . 18בשליש מהן יש לפחות חמישה ילדים עד גיל : הוריות-הילדים גדול יותר מאשר במשפחות חד

עשרים וארבעה אחוזים מהילדים עד . הוריות יש שלושה ילדים או יותר- מהמשפחות החד42%-ב

  ). ילדים91(הוריות - בשכונה חיים במשפחות חד18גיל 

   65 מעל גיל 17%-ו,  ומעלה55 הם בני 30% :ראשי המשפחות יוצאי אתיופיה מבוגרים יחסית 

 ).4לוח (
   נמצאים בארץ למעלה מעשר שנים 12%-ו, שנים 6-10 מראשי המשפחות נמצאים בארץ 65%-כ 

  ).5לוח (

וכחמישית מתגוררים בשכונה מעל חמש שנים ,  שנים4-5כשליש מהמשפחות מתגוררות בשכונה  

  ).6לוח (

  

  לפי גודל משפחה,משפחות יוצאי אתיופיה: 1לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים  גודל המשפחה

 425 100  כ"סה
 29 7  נפשות1-2
 109 26  נפשות3-4
 132 31  נפשות5-6

 73 17  נפשות7
 82 19  נפשות8-11
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  לפי הרכב משק הבית, משפחות יוצאי אתיופיה: 2לוח 
 מספרים מוחלטים אחוזים   סוג המשפחה

 425 100  כ"סה
 294 69  18זוג עם ילדים עד גיל 

 91 22 18הורה יחידה עם ילדים עד גיל 
 18 4 18זוג בלי ילדים עד גיל 

 22 5 יחיד
  

  * במשפחות עם ילדים בגיל זה0-17מספר הילדים בני : 3לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 

מספר 
הילדים 
  במשפחה

כלל 
המשפחות 
  עם ילדים

  
משפחות 

  הוריות-דו

  
משפחות 

  הוריות-חד

   
  כלל המשפחות

  עם ילדים

  
משפחות 

  הוריות-דו

  
  משפחות

  הוריות-חד
 91 294 385  100 100 100  כ"סה
1-2 30 22 57  118 66 52 
3-4 42 44 36  161 128 33 
5-6 24 30 7  94 88 6 
7-8 4 4 --  12 12 -- 

  .18 משפחות אין ילדים עד גיל 40-ב*
  

  לפי גיל ראש המשפחה, משפחות יוצאי אתיופיה: 4לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים  גיל
 *420 100  כ"סה
 11 2 25עד 

26-30 10 41 
31-44 35 148 
45-54 23 95 
55-64 13 53 

65+ 17 72 
  .בחמש משפחות אין מידע על גיל ראש המשפחה* 
  

  *לפי ותק ראש המשפחה בארץ, משפחות יוצאי אתיופיה: 5לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים ותק בארץ

 422 100  כ"סה
 8 2   שנים0-3
 88 21   שנים4-5

 275 65   שנים6-10
 22 5   שנים11-15

 29 7 ניםש+ 16
  .וכאישה במקרים שאין בן זוג, ראש המשפחה הוגדר כבעל במקרה של זוג* 
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  לפי ותק בשכונה, משפחות יוצאי אתיופיה: 6לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים  ותק בשכונה

 423 100  כ"סה
 20 5  עד שנה

 178 42   שנים2-3
 141 33   שנים4-5

 84 20  שנים + 6
  

  )7-10לוחות (ל הפרטים  מאפיינים דמוגרפיים ש1.2

שיעור הקשישים בקרב יוצאי . 18-30 הם בני 19%- ו17 הם ילדים עד גיל 56%, מבני העדה האתיופית 

) 45-64(קבוצת גיל הביניים . 4%-ומגיע ל) 9.8%העומד על (אתיופיה נמוך בהשוואה לשיעור הארצי 

  ).7לוח (היהודית  בכלל האוכלוסייה 20% לעומת 10%-בעדה מצומצמת יחסית ומגיעה ל

, כשני שלישים מיוצאי אתיופיה המתגוררים בשכונה נמצאים בישראל תקופה שבין שש לעשר שנים 

  ).1נספח , 1לוח ( שנים 11וכעשירית נמצאים בישראל מעל 

נראה כי הצעירים בעדה האתיופית .  מהנשים55%וכך ,  נשואים62% - ומעלה 18מבין הגברים בני  

 מהגברים 37%גם .  עדיין רווקים25 מהגברים עד גיל 95%- מהנשים ו80% :אינם ממהרים להינשא

אלמנות או חיות בנפרד מבן זוגן /הן גרושות) 22%(שיעור גבוה מהנשים .  עדיין רווקים26-30בני 

  ).8-9לוחות (

 14-17שני שלישים מגילאי .  נולדו בישראל6-13 מבני 32%- מהילדים עד גיל חמש ו90%-למעלה מ 

  ).10לוח ( שנים 6-10ם בארץ נמצאי

  

  *המבנה הגילי של הקהילה האתיופית בשכונה: 7לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 
  נשים  גברים  כ"סה    נשים  גברים כ"סה גיל
 1235 1185 2421   100 100 100  כ"סה
0-3 9 9 8   203 110 93 
4-5 7 8 6   174 98 76 

6-13 28 27 28   665 324 341 
14-17 12 13 12   298 150 148 
18-21 8 8 8   204 100 103 
22-25 5 6 4   119 65 54 
26-30 6 4 8   152 51 101 
31-44 11 10 13   270 116 154 
45-54 6 6 5   132 69 63 
55-64 4 3 5   97 36 61 

65+ 4 6 3   107 66 41 
  כולל סטודנטים שגרים מחוץ לבית*
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  )באחוזים(לפי גיל ,  ומעלה18 מצבם המשפחתי של הגברים בני: 8לוח 
  גיל  

 +65 55-64 45-54 31-44 26-30 18-25  כ"סה מצב משפחתי
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  כ"סה
 92.1 91.7 99.1 95.8 58.7 4.9  61.7 נשוי
 -- 3.1 -- -- 2.1 --  0.4 גרוש
 7.9 5.2 -- 1.0 -- --  2.0 אלמן
 -- -- -- 2.2 37.2 95.1  35.3 רווק

 -- -- 0.9 1.0 2.0 --  0.6 חי בנפרד
  

  )באחוזים(לפי גיל ,  ומעלה18מצבן המשפחתי של הנשים בנות : 9לוח 
  גיל  

 +65 55-64 45-54 31-44 26-30 18-25  כ"סה מצב משפחתי
 100 100 100 100 100 100  100  כ"סה

 32 69 56 75 83 18  55 נשואה
 15 11 24 16 7 1  11 גרושה
 53 18 17 4 -- --   9 אלמנה
 -- -- 3 3 5 80  23 רווקה

 -- 2 -- 2 5 1  2 חיה בנפרד
  

  ) באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , 18ילדים עד גיל : 10לוח 
  גיל  

 14-17 6-13 0-5  כ"סה ותק
 100 100 100  100  כ"סה
 2 1 1  1   שנים1-3
 23 24 8  19   שנים4-5

 67 42 --  36   שנים6-10
 3 1  --  1   שנים11-15

  1  --  --  --  שנים+ 16
  4 32 91  43 יליד הארץ

 

  מצב הבריאות של הפרטים. 2
. נושא זה נבדק בצורה מינימלית בשל רגישות העדה למתן מידע בנושאי מחלות וליקויי בריאות 

האם מישהו מבני הבית סובל מבעיית בריאות המקשה עליו ) בשאלה פתוחה(המרואיין נשאל 

. מי וממה הוא סובל, ואם כן, )בעיות הליכה או מחלת לב קשה, למשל(ית או מחוץ לבית לתפקד בב

 4%-וש,  מהמבוגרים סובלים ממגבלת בריאות אחת לפחות26%-הממצאים מצביעים על כך ש

השיעור המדווח .  סובלים מבעיות בריאות2%, בקרב הילדים. סובלים מיותר מבעיית בריאות אחת

  . רבה מהשיעור הארצי ומעורר שאלה באשר למהימנותולגבי ילדים נמוך בה

, )בעיה אחת או יותר( המשפחות שבהן נמצאו מבוגרים הסובלים מבעיות בריאות שונות 224מתוך  

 יש 8%-ב,  יש שני מבוגרים28%-ב,  מהמשפחות יש מבוגר אחד הסובל מבעיית בריאות62%-ב

  .בעיית בריאות יש ארבעה מבוגרים הסובלים מ2%-שלושה מבוגרים וב

: כגון, מגבלות הבריאות השכיחות בקרב המבוגרים הן מחלות כרוניות המגבילות את התפקוד 

  כגון אסתמה , ומחלות כרוניות המלוות בהתקפים פתאומיים) 5%(דם וסוכרת -יתר לחץ, מחלות לב

)6%.(  
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, ם פתאומייםמגבלות הבריאות השכיחות ביותר בקרב הילדים הן מחלות כרוניות המלוות בהתקפי 

  ).1%(כגון אסתמה 

  
  )N=1,087(בעיות בריאות בקרב מבוגרים : 11לוח 
    

  אחוזים
מספרים 
  מוחלטים

, מחלות לב(מחלות כרוניות המגבילות את התפקוד באופן משמעותי 
 )מחלת כליות, דם-יתר לחץ, סוכרת

  
5 

  
56 

 66 6 )אפילפסיה, אסתמה(מחלות כרוניות המאופיינות בהתקפים פתאומיים 
 35 3  בעיות ראייה או שמיעה
 35 3  בעיות בגפיים תחתונות
 24 2  בעיות בגפיים עליונות

 12 1  בעיות נפשיות
 47 4 )מגרנות, סחרחורות, כאבי ראש(בעיות אחרות 

 5 --  דלקת ריאות/שחפת
  --  --  אוטיזם, פיגור

 20 2 הקאות, מחלת מעיים, כאבי בטן
 2 --  סובל מכמה מחלות

 18 2  ת בריאות רציניות שאין לגביהן מידע המאפשר את זיהויןבעיו
 1 --  מלריה
 1 --  אנמיה

  

  )12-14לוחות (שליטה בשפה העברית . 3
חוסר שליטה בשפה מקשה על העולים בתקשורת עם . הצורך בידיעת עברית משפיע על כל תחומי החיים

צוותי בתי הספר , שירותי הרווחה, יתהכשרה מקצוע, לשכת התעסוקה(גופים שונים ובקבלת שירותים 

מידת השליטה במיומנויות שונות בעברית נבדקה לגבי הבעלים ולגבי נשותיהם ). שבהם לומדים ילדיהם

  .נבדק הרצון לשפר את השליטה בשפה והמסגרת המועדפת לעשות זאת, כמו כן. או נשים הורות יחידות

  

ובכלל זה , ין שיחה פשוטה ולשוחח בעבריתכשליש מהגברים וכרבע מהנשים מסוגלים בקלות להב 

  ).12לוח (שליש נוסף מסוגלים לעשות זאת עם קשיים . להציג את עצמם בריאיון עבודה

לגבי מיומנויות של קריאה וכתיבה נמצא כי כמחצית הגברים וכשני שלישים מהנשים , לעומת זאת 

  .אינם מסוגלים כלל לקרוא או לכתוב מכתב פשוט

תלויה בגילו של העולה , בין השאר, ות את המטלות השונות בעברית נמצאההיכולת לבצע בקל 

 חל שיפור משמעותי בכל המיומנויות בעברית 44בקרב גברים ונשים עד גיל : ובוותק שלו בארץ

 היכולים להציג את 31-44שיעור הגברים בני , למשל). 1נספח , 2-3לוחות (לאחר חמש שנים בארץ 

 ומעלה חל שיפור 45בקרב הגברים והנשים בני , לעומת זאת. 39%- ל4%-עצמם בפני מעסיק עלה מ

  .בעיקר בדיבור ופחות בהבנה, קל בלבד במיומנויות

  מהנשים97%- מהגברים ו93%, לפיכך. ידיעת עברית-יוצאי אתיופיה מודעים למגבלות הנובעות מאי 

ציינו בעדיפות הגבוהה , ילבכל קבוצות הג, הבעלים. דיווחו על רצונם לשפר את רמת העברית שלהם

הנשים העדיפו קורס ). 13לוח ) (62%(ביותר קורס ללימודי עברית בשעות אחר הצהריים או הערב 

אך מבט על חתך הגילים מצביע על העדפה זו רק , )51%(בבוקר בתנאי שיימצא סידור לילדים 

  ).14לוח (כיוון שלאחרות אין ילדים קטנים , )18-45(בקבוצת הגיל הצעירה 
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  )באחוזים(לפי מין , *היכולת לבצע מטלות שונות בעברית: 12לוח 
  נשים   גברים 

   
  כ"סה

  
 בקלות 

עם 
  קשיים

בכלל 
  לא

    
  כ"סה

  
  בקלות

עם 
  קשיים

בכלל 
 לא

 38 35 27  100   28 36 36  100 הבנת שיחה
 43 32 25  100   31 34 35  100 דיבור
 65 18 17  100   46 29 25  100 קריאה
 68 19 13  100   53 27 20  100 כתיבה

 50 28 22  100   39 32 29  100 טלוויזיה/הבנת חדשות ברדיו
 50 24 26  100   38 26 36  100 הצגה עצמית בפני מעסיק

פה - הבנת הוראות בעל
 בעבודה

  
100  

  
37 

  
26 

  
37 

    
100  

  
28 

  
22 

  
50 

  לקרוא ולכתוב מכתב פשוט, לשוחח ולהבין שיחה פשוטה* 
  

  )*באחוזים(לפי גיל ,  של בעלים לגבי מסגרות ללימוד עבריתהעדפות: 13לוח 
  גיל  

 +55 45-54 31-44 18-30  כ"סה מסגרות לימוד
 46 70 73 56  62 קורס בשעות אחר הצהריים או הערב

 28 63 60 48  49 בשעות אחר הצהריים או הערב, לבד עם מורה
 14 46 52 35  37 במסגרת מקום העבודה
 21 51 57 48  43 עיבמסגרת קורס מקצו

 13 24 21 23  19 במסגרת אחרת
  . כי ניתן היה לציין מספר העדפות100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
  

  )* באחוזים(לפי גיל , העדפות של נשים נשואות או הורות יחידות לגבי מסגרות ללימוד עברית: 14לוח 
  גיל  

 +55 45-54 31-44 18-30  כ"סה מסגרות לימוד
 40 41 49 40  43 עות אחר הצהריים או הערבקורס בש

 24 34 43 36  36 לבד עם מורה אחר הצהריים או הערב
 4 18 36 35  27 במסגרת מקום העבודה
 8 23 38 42  31 במסגרת קורס מקצועי

 10 30 66 73  51 בתנאי שיהיה סידור לילדים, בקורס בבוקר
 5 12 27 19  18 במסגרת אחרת

  . כי ניתן היה לציין מספר העדפות100%-מים להאחוזים אינם מסתכ* 
  

  )15-23לוחות (תעסוקה והכשרה מקצועית . 4
מספר , שיעורי תעסוקה: נושא התעסוקה וההכשרה המקצועית נבחן במסגרת הסקר מהיבטים שונים

הפוטנציאל התעסוקתי , מאפייני התעסוקה של המועסקים, הוריות-הוריות וחד-המפרנסים במשפחות דו

הנתונים השונים .  והעזרה הדרושה להם בהשתלבות בתעסוקה18-50מועסקים גילאי -לתישל הב

  .קבוצות שונות-מתייחסים לתת

  

   שיעורי תעסוקה ואבטלה4.1
  .18-64הנתונים לגבי שיעורי התעסוקה מתייחסים לכלל גילאי 

סיבה לכך ה.  מהנשים20%- מהגברים ו17%:  שיעורי התעסוקה נמוכים25בקרב הצעירים עד גיל  

  ). 16- ו15לוחות (שירות לאומי ולימודים /טמונה בשירות צבאי

 בכלל הגברים היהודים 84%-בהשוואה ל (75% עומד על 26-44שיעור התעסוקה בקרב גברים בני  

 מהגברים 85%, כלומר.  מבני קבוצה זו מחפשים עבודה10%, בנוסף לכך). בגילים אלה בישראל

  . העבודה משתייכים לכוח26-44בגילים 
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  .שיעור העולה בהרבה על הממוצע הארצי, 12%-שיעור האבטלה בִקרבם מגיע ל 

מחצית , יחד עם זאת.  מחפשות עבודה11%-ו, 23%- מגיע ל26-44שיעור התעסוקה בקרב נשים בנות  

  .מחוץ לשוק העבודה, כלומר, הנשים בקבוצת גיל זו מגדירות את עצמן כעקרות בית

רוב הגברים . 45ים ונשים כאחד יורדים במידה משמעותית החל מגיל שיעורי התעסוקה אצל גבר 

פנסיונרים או שאינם מחפשים עבודה , נכים, שאינם מועסקים מצהירים כי הם חולים+ 45גילאי 

  . מחפשים עבודה45-54 מהגברים בני 16%, אולם. ללא סיבה ברורה

מגמה זו . ר חמש שנים בארץהן בקרב גברים והן בקרב נשים ניכר שיפור במצב התעסוקה לאח 

  ).17-18לוחות (בולטת בכל קבוצות הגיל 

  

  )באחוזים(לפי גיל , 64עיסוק עיקרי של גברים עד גיל : 15לוח 
  גיל  
  

 עיסוק
  כ"סה
437=N  

18-25  
165=N  

26-30  
51=N 

31-44  
116=N  

54-45  
69=N 

55-64  
36=N 

 100 100 100 100 100  100  כ"סה
  9  29  74  76  17  40  עובד

 -- 16 10 10 7  9 לא לומד ומחפש עבודה, לא עובד
 37 19 6 -- 4  9 לא לומד ולא מחפש עבודה, לא עובד

 -- -- -- -- 27  10 לומד בתיכון
 -- -- -- 2 35  13 צבא

 -- -- 1 2 --  1 לומד לבגרות/מכינה
 -- -- -- 2 7  3 *אוניברסיטה/מכללה/תיכוני-על

 -- -- 3 2 2  2 לומד בקורס מקצועי
 54 36 6 6 1  13 נכה/חולה/פנסיונר

  ישנם חמישה בנים בוגרים הלומדים באוניברסיטה ומתגוררים מחוץ לרחובות, בנוסף לאלה* 
  

  )באחוזים(לפי גיל , 64עיסוק של נשים עד גיל : 16לוח 
  גיל  
  

 עיסוק
  כ"סה
536=N  

18-25  
157=N 

26-30  
101=N 

31-44  
154=N 

45-54  
63=N 

55-64  
61=N 

 100 100 100 100 100  100  כ"סה
  --  5  20  28  20  17  עובדת

לא לומדת ומחפשת , לא עובדת
 עבודה

  
10  

  
9 

  
12 

  
10 

  
13 

  
10 

לא לומדת ולא מחפשת , לא עובדת
 עבודה

  
8  

  
1 

  
5 

  
9 

  
21 

  
13 

 -- -- -- -- 21  6 לומדת בתיכון
 -- -- -- -- 20  6 שירות לאומי/צבא

 -- -- 1 -- 1  1 לומדת לבגרות/מכינה
 -- -- -- -- 9  3 *אוניברסיטה/מכללה/תיכוני-על

 -- -- 1 -- 8  3 לומדת בקורס מקצועי
 64 25 8 4 1  13 נכה/חולה/פנסיונרית
 13 36 51 50 10  33  עקרת בית

 -- -- -- 1 --  --  חופשת לידה
  ישנן שלוש בנות בוגרות הלומדות באוניברסיטה ומתגוררות מחוץ לרחובות, בנוסף לאלה* 
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  )באחוזים(לפי גיל וותק , 18-64שיעורי תעסוקה בקרב גברים גילאי : 17לוח 
  ותק בארץ  
  יליד הארץ  שנים+ 11   שנים6-10   שנים4-5  שנים0-3  כ"סה גיל

18-25 17  --- 5 11 2 1 
26-30 76  --- 8 42 28 --- 
31-44 74  --- 10 52 11 --- 
45-54 29  1 3 21 3 --- 
55-64 9  --- --- 9 --- --- 

  

  )באחוזים(לפי גיל וותק  ,18-64שיעורי תעסוקה בקרב נשים גילאיות : 18לוח 
  ותק בארץ  
  שנים+ 11   שנים6-10   שנים4-5   שנים0-3  כ"סה גיל

18-25 20  -- 3 16 1 
26-30 28  -- 3 18 7 
31-44 20  -- 2 14 4 
45-54 5  -- 2 3 -- 
55-64 --  -- -- -- -- 

  

  וקתי של המשפחות  המצב התעס4.2

.  שני ההורים מועסקים15%-וב, הוריות אף אחד מההורים אינו מועסק-בכמחצית המשפחות הדו 

  ).19לוח ( מהאמהות מועסקות 5%רק , הוריות-בקרב המשפחות החד

הוריות שבהן אף אחד מההורים אינו - מהמשפחות הדו10%-הוריות וב- מהמשפחות החד29%-ב 

זה מצמצם במעט את שיעור המשפחות שבהן . 18של ילד בוגר מעל גיל למ, יש מפרנס אחר, מועסק

ובקרב , 85%הוריות שבהן אין אף מפרנס יורד לכדי -כך שיעור המשפחות החד. אין אף מפרנס

הוא )  ומטה64שגיל ראש המשפחה הוא , כלומר(הוריות שבראשן אדם לא קשיש -המשפחות הדו

  . מפרנסים2-3 ישנם 21%-וב, פרנס אחד ממשפחות אלה ישנו מ47%-ב. 32%-יורד ל

  

  )באחוזים(הוריות שראשן אינו קשיש -הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 19לוח 
שני ההורים   )(Nכ "סה 

  עובדים
רק 
  האב

רק 
  האם

אף אחד 
  מההורים

 95 5 -- -- )91 (100 הוריות-משפחות חד
 47 7 31 15 )245 (100 הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

  

  )באחוזים(הוריות שראשן אינו קשיש -הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 20לוח 
 N(  0 1 2-3(כ "סה 

 2 13 85  )91 (100 הוריות-משפחות חד
 21 47 32  )245 (100 הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

  

   השתתפות בהכשרה מקצועית4.3
אלה . הוריות- ולנשים נשואות או לנשים העומדות בראש משפחות חדהנתונים מתייחסים לכל הבעלים

  .18-64 מכלל הנשים בגילים 74%- מכלל הגברים ו58%מהווים 

  ,  למדו בקורסי הכשרה מקצועית64 מהנשים שגילם עד 8%-עשרים ושישה אחוזים מהבעלים ו 

 ).2- ו1תרשימים ( נוספים משני המינים לא למדו אך מעוניינים בכך 50%-וכ
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  .15%בעוד שמבין הנשים נשרו , אצל הבעלים לא נרשמה כמעט נשירה מהקורסים 

כרבע מהגברים ומהנשים בוגרי הקורסים הועסקו במקצוע הקורס או במקצוע קרוב לאחר  

השיעור הארצי של תעסוקה במקצוע הקורס בקרב בוגרי הכשרה : לשם השוואה. לימודיהם

  .30%מקצועית הוא 

 מהנשים שאינם מועסקים כיום במקצוע הקורס מעוניינים 47%-ים מהבעלים ושלושים ותשעה אחוז 

  .להשתלב במקצוע זה

  

   מאפייני העבודות של המועסקים 4.4
הנתונים על מאפייני התעסוקה מתייחסים לבעלים ולנשים נשואות או לנשים העומדות בראש משפחות 

והנשים , לל הגברים המועסקים מכ78%הבעלים המועסקים מהווים . 18-64הוריות גילאי -חד

  . מכלל הנשים המועסקות בגילים אלה82%המועסקות מהוות 

,  מהנשים עובדים בעבודות מקצועיות31%-ארבעים ושניים אחוזים מכלל הבעלים המועסקים ו 

  ). 21לוח (מקצועיות -והשאר בעבודות בלתי

בלבד מהנשים  40%-לעומת פחות מ,  מהבעלים המועסקים עובדים במשרה מלאה90%-כ 

 .המועסקות
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  מאפייני התעסוקה של בעלים ונשים נשואות או נשים שהן ראשי משפחות : 21לוח 

מאפייני 
  תעסוקה

  בעלים
138=N 

  נשים
74=N 

   סוג עבודה
 מהבעלים המועסקים עובדים במקצועות 5%  מקצועית

  .טכניים וניהוליים, אקדמיים חופשיים
ירות מכ,  מועסקים בעבודות פקידות11%

  ).בעיקר כמחסנאים ושוטרים(ושירותים 
: כגון( מועסקים כפועלים מקצועיים 26%

 ).נגרים, מכונאים, חשמלאים, מסגרים

 מהנשים המועסקות עובדות במקצועות 4%
  .אקדמיים חופשיים וטכניים

מכירות ,  מועסקות בעבודות פקידות22%
  ).מרביתן כמטפלות(ושירותים 

יות בתעשייה  מועסקות כפועלות מקצוע5%
  ).בייצור אלקטרוניקה ומזון(

      
 מהבעלים המועסקים עובדים בעבודות 58%  מקצועית-בלתי

, ניקיון, חקלאות: כגון(מקצועיות -בלתי
 ).תעשייה ובנייה, שמירה

עובדות בעבודות ,  מהנשים המועסקות69%
  ).מרביתן בעבודות ניקיון(מקצועיות -בלתי

      
עובדים ) 89%(המועסקים מרבית הבעלים   היקף משרה

 50עובדים ) 28%(כרבע מהם . במשרה מלאה
 .שעות ויותר

 מהנשים המועסקות עובדות במשרה 38%
עובדות במשרה ) 62%(השאר . מלאה

 ). שעות ופחות20 עובדות 34%מהן (חלקית 
      

 כמחציתם מקבלים שכר על בסיס שעות   סוג שכר
 וכמחציתם מקבלים שכר חודשי ) 46%(
, )1%(היתר מקבלים שכר יומי . )47%(

 ).1%(או כעצמאיים ) 5%(בקבלנות 

מקבלות שכר על ) 54%(למעלה ממחציתן 
מקבלות שכר ) 45%(כמחציתן , בסיס שעות

 .עצמאית) 1%(חודשי ואישה אחת 

  

  מועסקים - הפוטנציאל התעסוקתי וצורכי העזרה של הבלתי4.5
דרושה בהשתלבות בעבודה נאספו לגבי בעלים ונשים הנתונים על הפוטנציאל התעסוקתי ועל העזרה ה

 32%אלה מהווים . 18-50מועסקים בני -כולם בלתי, הוריות-נשואות או נשים שהן ראשי משפחות חד

 25שבקרב הצעירים עד גיל , יש לזכור. (מועסקות- מהנשים הבלתי24%-מועסקים ו-מהגברים הבלתי

  ).ות לאומי לומדים או משרתים בצבא או בשיר70%-קרוב ל

מועסקות התנסו - מהנשים הבלתי21%-מועסקים ו-חמישים ושלושה אחוזים מהבעלים הבלתי 

  .כרבע פוטרו מעבודתם עקב צמצומים או סגירת מקום העבודה. בתעסוקה בישראל

סיימו , מועסקות- בלבד מהנשים הבלתי4%לעומת , מועסקים-ארבעה עשר אחוזים מהבעלים הבלתי 

  ).21לוח (ים בתעודה מקצועית קורס מקצועי ומחזיק

בעוד שאצל הנשים , )76%(הנימוק העיקרי של הבעלים לכך שאינם עובדים כיום הוא בעיות בריאות  

  ).47%(הסיבה המרכזית היא היעדר סידור לילדים 

מועסקות ציינו לפחות - מהנשים הבלתי69%-מועסקים ו-ארבעים ושבעה אחוזים מהבעלים הבלתי 

  .ץ להם כדי להשתלב בעבודהסוג סיוע אחד הנחו

מהנשים  92%- מהגברים ו74%: בדקנו את הקשר בין חיפוש עבודה לבין דיווח על צורכי עזרה 

 מהגברים המחפשים עבודה 26%-מעניין לציין ש. המחפשים עבודה ציינו לפחות סוג עזרה אחד

  .אמרו שאינם מסוגלים לעבוד מסיבה בריאותית

ידי -הצורך הדומיננטי שהוזכר על). 23לוח (מרואיינים הם מגוונים צורכי העזרה העולים מדיווחי ה 

לייעוץ והכוונה , הגברים זקוקים בעיקר להכשרה מקצועית. הנשים הוא עזרה במימון סידור לילדים

  .מקצועית ולעזרה ביצירת קשר עם מעסיקים
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  18-50מועסקים גילאי -פוטנציאל תעסוקתי של בעלים ונשים בלתי: 22לוח 
  
 

  עליםב
63=N 

  נשים
247=N 

      הון אנושי
מועסקים -מהבעלים הבלתי) 51 (83%  השכלה

) 7 (11%, הם חסרי השכלה לחלוטין
  3%,  שנים1-7למדו באתיופיה בלבד 

למדו באתיופיה מעל שמונה שנים ) 2(
  . סיימו תיכון בישראל) 2 (3%-ו
  

מועסקות הן -מהנשים הבלתי) 189 (78%
למדו ) 24 (10%, חסרות השכלה לחלוטין

למדו ) 13 (5%,  שנים1-7באתיופיה בלבד 
למדו ) 9 (4%, באתיופיה מעל שמונה שנים
סיימו ) 8 (3%, בתיכון בישראל ולא סיימו

לימודים בתיכון בישראל ואחת למדה 
 .תיכונית- במסגרת על

      
לאחד : מתוך הבעלים שלמדו בארץ  תעודת בגרות

 -יש תעודת בגרות מלאה ולאחד 
  . בגרות חלקיתתעודת

לאף אחת מהנשים שלמדו בארץ אין 
ורק לשלוש יש , תעודת בגרות מלאה
  .תעודת בגרות חלקית

      
מועסקים -  מהבעלים הבלתי15  הכשרה מקצועית

לומדים כיום או למדו בעבר בקורס 
 מתוכם סיימו את 60%- כ, מקצועי

 סיימו ללא 20%, הקורס עם תעודה
אר הש.  עדיין לומדים13%- תעודה ו

 .הפסיקו ללמוד לפני סיום הקורס

מועסקות למדו בעבר - מהנשים הבלתי17
 מתוכן סיימו את 53%-כ, בקורס מקצועי

 סיימו ללא 18%, הקורס עם תעודה
 הפסיקו ללמוד לפני סיום 29%- תעודה ו
  .הקורס

      
  ניסיון תעסוקתי בארץ

 
- מהבעלים הבלתי) 33 (53%-ל

מועסקים יש ניסיון תעסוקתי 
למעלה ממחציתם עבדו . למישרא

: כגון(בארץ בעבודות מקצועיות 
  ). בניין וגינון, נגרות

מועסקות -מהנשים הבלתי) 52 (21%
 36%. בעלות ניסיון תעסוקתי מישראל

מהן עבדו בארץ בעבודות מקצועיות 
 ).פקידות ובתעשייה, מטפלות: כגון(

      
מועסקים - מהבעלים הבלתי76%  מצב הבריאות

 מסוגלים לעבוד בשל דיווחו שאינם
, ")נכים/חולים("מוגבלות פיזית 

שיעור גבוה יותר משיעור הגברים 
 שדיווחו על קיום בעיות 18-50בגיל 

בריאות או נכות המקשות עליהם 
  ).71%(לתפקד בבית או מחוצה לו 

מועסקות דיווחו - מהנשים הבלתי28%
שאינן מסוגלות לעבוד בשל מוגבלות 

ור הנשים בגיל שיעור נמוך משיע, פיזית
 שדיווחו על קיום בעיות בריאות או 18-50

נכות המקשות עליהן לתפקד בבית או 
  ).32%(מחוצה לו 

      
מהבעלים ) 21%(קרוב לרבע   סיבות להפסקת עבודה

שהועסקו בארץ פוטרו ממקום 
עבודתם האחרון עקב צמצומים או 

 42%; בשל סגירת מקום העבודה
יות מהבעלים הפסיקו לעבוד בשל בע

  .בריאות

שהועסקו בארץ ) 24%(כרבע מהנשים 
פוטרו ממקום עבודתן האחרון עקב 
; צמצומים או בשל סגירת מקום העבודה

 הפסיקו לעבוד מסיבות אישיות 36%
נישואין , החלפת מקום מגורים: כגון(

  ).ולידה
      

מועסקים - מהבעלים הבלתי11%  עבודה כיום-סיבות לאי
אינם אינם עובדים כיום כיוון ש

 נוספים 2%, מצליחים למצוא עבודה
טענו שהם חסרי ניסיון והכשרה 

 טענו שאינם עובדים 76%; הולמת
  .בשל בעיות בריאות

שאינן ) 47%(קרוב למחצית הנשים 
מועסקות אינן עובדות כיום בשל היעדר 

 אינן מצליחות למצוא 6%, סידור לילדים
 טענו שהן חסרות ניסיון 3%-עבודה ו

 טענו 28%; עית הולמתוהכשרה מקצו
  .שאינן עובדות בשל בעיות בריאות
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   )*אחוזים (18-50מועסקים גילאי -צורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה של בעלים ונשים בלתי: 23לוח 
  בעלים 

63=N  
  נשים

231=N  
 5 3 לא זקוקים לעזרה

 26 51 או גיל/לא מסוגלים לעבוד מסיבות בריאותיות ו
 23  14  ת קשר ראשוני עם מעסיקזקוקים לעזרה ביציר

 18 22 זקוקים להכשרה מקצועית
 19 14 זקוקים להכוונה ולייעוץ מקצועי

 9 13 זקוקים להשלמת השכלה
 3 10 זקוקים לעזרה רפואית או גמילה
 1 2 זקוקים להסעות למקום העבודה
 4 --  זקוקים לסדנה לחיפוש עבודה

  , ייםזקוקים למקום שבו ניתן להדפיס קורות ח

   לטלפן למעסיקים או לשלוח פקס
  

2 
  

-- 
 55 2  זקוקים לעזרה במימון סידור לילדים

 2 --  זקוקים לסידור לטיפול בבן משפחה חולה
  אפשר היה לציין עד שלושה סוגי עזרה*  

  

ל או "בוגרים צעירים במשק הבית שאינם לומדים או שאינם משרתים בצה. 5
  בשירות לאומי

בקרית משה .  הם קבוצת יעד חשובה במדיניות הקליטה של עולי אתיופיה18-25ני בוגרים צעירים ב

ואשר אינם , המתגוררים במשק הבית יחד עם הוריהם, ) נשים33- גברים ו40( בוגרים צעירים 73נמצאו 

 מחפשים 15%, חמישים אחוזים מהגברים עובדים. ל או בשירות לאומי כיום"לומדים או משרתים בצה

, 48%: השיעורים בקרב הנשים הם.  אינם נמצאים בשום מסגרת20%- עומדים להתגייס ו15%, עבודה

נאסף מידע על רמת השכלתם ועל שאיפותיהם בתחום הלימודים כדי לסייע .  בהתאמה28%- ו6%, 18%

ולאלה , תיכוניים ולרכוש מקצוע-לאלה מביניהם שאינם נמצאים במסגרת להגיע ללימודים על

  . לשדרג את רמת התעסוקה שלהם באמצעות הלימודים-מוכה המועסקים ברמה נ

  

, לגבי השאר חסר מידע מפני שההורה המרואיין לא ידע את התשובות.  בוגרים70יש בידינו מידע על 

  .והבוגר הצעיר לא היה בבית בעת מספר ביקורים בבית המשפחה ואף לא בפניות בטלפון

  

   השכלה5.1

שישה אחוזים מהבוגרים שלמדו .  למדו בישראל64, באתיופיה הבוגרים למדו רק 70שישה מתוך  

פי רוב -על(תיכונית - למדו במסגרת על10%, תיכוני לא אקדמי-בישראל סיימו מכללה או מוסד על

 19%,  סיימו בית ספר תיכון עיוני או מקצועי58%, אך לא סיימו את לימודיהם) במכינה אקדמית

  . סיימו חטיבת ביניים או רק בית ספר יסודי7%, ת לימודיהםלמדו בבית ספר תיכון אך לא סיימו א

 אין תעודת בגרות 52%- תעודת בגרות חלקית ול- 30%-ל,  מהבוגרים יש תעודת בגרות מלאה16%-ל 

  ).אך לא ידוע איזו, השאר הם בעלי תעודה אחרת(כלל 

ים יש תעודת  שנ6-10 מהמתגוררים בארץ 20%- שנים בארץ ול4-5 מהבוגרים המתגוררים 8%-ל 

  .בגרות מלאה
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   שירות צבאי 5.2
 10%: בקרב הבנות. ל"שירתו בצה)  מהנשים24%- מהגברים ו62%(ארבעים ושישה אחוזים מהבוגרים 

   עומדים להתגייס 10%: באשר לבנים.  לא שירתו כלל60%- עומדות להתגייס ו6%, היו בשירות לאומי

  . לא שירתו כלל28%-ו

  

  ל הבוגרים בשנה הקרובה  שאיפות לימודיות ש5.3
במקרים שציינו מספר . הבוגרים הצעירים נשאלו מהן שאיפותיהם בטווח של השנה הקרובה 

אם המרואיין ציין גם לימודים באוניברסיטה , לדוגמה. התייחסנו לשאיפה הנמוכה יותר, שאיפות

 מקדים את שלב כיוון ששלב זה, התייחסנו בניתוח לבחינות הבגרות, וגם עמידה בבחינות הבגרות

  .הלימודים באוניברסיטה

או ) 38%(שאיפותיהם העיקריות של הבוגרים בעלי תעודת בגרות מלאה הן ללמוד באוניברסיטה  

  ).38%(ללמוד בקורס מקצועי 

  השאיפה העיקרית היא להשלים את תעודת הבגרות , בקרב הבוגרים בעלי תעודת בגרות חלקית 

)53%.(  

  ).52%(השאיפה העיקרית היא ללמוד לתעודת בגרות , דת בגרותבקרב הבוגרים שאין להם תעו 

  

   העזרה הדרושה לבוגרים למימוש תכניותיהם5.4
 ציינו שהם זקוקים לעזרה 67%: הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים למימוש שאיפותיהם הוא עזרה כספית

 כדי - 63%, ועי זקוקים לעזרה כספית כדי ללמוד בקורס מקצ73%, כספית כדי ללמוד באוניברסיטה

  . שנות לימוד12- כדי להשלים את השכלתם ל- 46%-להשלים בגרות ו

  

  )24-26לוחות (פורמלי -חינוך פורמלי ובלתי. 6
לגבי ידע ההורים על המתרחש , בתחום החינוך נאספו נתונים לגבי שיעורי למידה של ילדים ושל בני נוער

ולגבי השתתפות ילדים ובני , י ילדיהם מחוץ לשכונהלגבי שביעות רצונם של ההורים מלימוד, בבית הספר

  .השתתפות-נוער בתכניות העשרה והסיבות לאי

  

   השתתפות במערכת החינוך הפורמלית 6.1
לעומת ( בקרית משה נמצאים במסגרות חינוכיות 3-5הילדים יוצאי אתיופיה בני כמעט כל  

 בגיל 93%,  בגיל שלוש89% על ט העומדים"השיעורים הארציים בקרב ילדים יהודיים בשנת תשנ

  ).5.2 לוח - 2000, ציונית ובינסטוק ריבלין, בן אריה) ( בגיל חמש94%-ארבע ו

בגילים מבוגרים .  נמוכים מהשיעור הארצי0-2שיעורי ההימצאות במסגרת חינוכית בקרב גילאי  

  ).24לוח (כמעט כל הילדים נמצאים במסגרת חינוכית לפי דיווחי ההורים , יותר

הצעיר שבהם הוא בן : יווחי ההורים עולה כי ישנם חמישה ילדים בגיל בית ספר שאינם לומדיםמד 

  ).2לפירוט המקרים ראה נספח  (18 ואחד בן 17אחד בן , 16שניים בני , 10
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  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 24לוח 
  

  גיל
  מספר הילדים
  בקבוצת הגיל 

  אחוז הנמצאים
   חינוכיתבמסגרת

  
 סוג המסגרת

 36% -גן /מעון קט גן/משפחתון 36 111 0-2
3  
 

  27% -קט גן/מעון/משפחתון 91 90
 64%-גן

4  
 

  5% -קט גן/מעון/משפחתון 100 83
 95% -גן

5  
 

  3% -קט גן/מעון/משפחתון 100 91
  96% -גן

 1% -בית ספר יסודי
6  
 

  68% -גן 100 73
 32% -בית ספר יסודי

7-13  
 

   לומדים בקהילה 98%  *99 595
   לומדים בפנימייה2%

   לומדים בקהילה 57% ** 99 305 14-17
   לומדים בפנימייה43%

   ארבעה חולים או נכים, אחד לא עובד ולא לומד, אחד עובד*  
  אחד עובד, שניים לא עובדים ולא לומדים** 
  

  ידע ההורים על המתרחש בבית הספר

, חו שהם יודעים הרבה על הנעשה בבית הספר של ילדיהםדיוו) 47%(כמחצית הורי התלמידים  

היתר דיווחו כי הם .  שדיווחו שהם כלל אינם מעורבים או מודעים לנעשה בבית הספר10%לעומת 

  .יודעים מעט

במשפחות שההורים דיווחו על חוסר מעורבות או מודעות לנעשה בבית הספר נמצא שמרבית האבות  

  . ומעלה45ם בני ה) 60%(ומרבית האימהות ) 73%(

 
  שביעות רצון מלימודי הילד מחוץ לשכונה

במסגרת הִמפקד נתבקשנו . כל הילדים בקרית משה לומדים מחוץ לשכונה ומוסעים לבתי הספר 

  .לבחון את עמדות ההורים לתלמידים צעירים כלפי לימודי ילדיהם מחוץ לשכונה

, ך שהילדים לומדים מחוץ לשכונה מרוצות מכ80%, ג- משפחות שבהן ילדים בכיתות א238מתוך  

  . מרוצות מדברים מסוימים ואינן מרוצות מדברים אחרים15%- לא מרוצות ו5%

חלקן הביעו שביעות רצון מהקשר עם צוות בית ). 77%(רוב המשפחות מרוצות מרמת הלימודים  

) 6%(ומהחברים של הילד בבית הספר , )31%(מהעזרה שהילד מקבל בבית הספר , )33%(הספר 

  ).אפשר היה לציין יותר מדבר אחד(

  בין הנושאים שהמשפחות ציינו שאינן מרוצות היו הצורך של הילד לצאת מהבית מוקדם בבוקר  

  הילד לא יכול לשחק עם חבריו לכיתה אחר הצהריים , )28%(צוות בית הספר או הקשר אתו , )55%(

) 5%(ורמת הלימודים ) 10%(ים מספקת בלימוד-עזרה בלתי, )10%(איחורים של ההסעות , )10%(

  ).אפשר היה לציין יותר מדבר אחד(

  

  פורמלי- חינוך בלתי6.2
  ).25לוח  (50%-שיעורי ההשתתפות בתכניות ההעשרה דומים בקבוצות הגיל השונות ונעים סביב ה 
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כך שהילדים מקבלים את ההעשרה , הובהר כי בכל הגנים בקרית משה יש תוספת שעות העשרה 

  .ההורים אינם יודעים שזו העשרה נוספת. ת יום הלימודים בגןבמסגרת הארכ

): 26לוח (בתכניות השונות ) ללא הבדלי גיל(השתתפות ילדיהן -המשפחות העלו מספר סיבות לאי 

היעדר מידע על , )33%(התכניות אינה נחוצה לילדים , )44%(חוסר יכולת לשלם בעבור התכניות 

ויחס נותני ) 3%(מיקום התכניות רחוק מהבתים , )5%(ביורוקרטיה , )13%(קיום התכניות 

  ).2%(השירותים 

  

  לפי גיל, השתתפות בפעילויות אחר הצהריים: 25לוח 
  ילדים המשתתפים    

 בפעילות אחת לפחות
    

  
  גיל

  מספר הילדים
  בקבוצת הגיל

  
 אחוזים

  
  מספרים

  
  סוג הפעילות

  מספר הילדים
  המשתתפים

 14 החוגים והעשר 112   49 230 3-5
  68  ארוחת צהריים        
  6  חוגים וארוחת צהריים        

 154 רק עזרה בלימודים 333 52 642 6-13
 68 רק חוגים        
 15 עזרה בלימודים וחוגים        
 72 עזרה בלימודים וארוחת צהריים        
 2 חוגים וארוחת צהריים        
  חוגים וארוחת, עזרה בלימודים        

 צהריים
  
6 

 16  לא ידוע        
 39 רק עזרה בלימודים 80 47 169 14-17

 26 רק חוגים        
 3 עזרה בלימודים וחוגים        
 4  רק ארוחת צהריים        
 7עזרה בלימודים וארוחת צהריים         
  1  חוגים וארוחת צהריים        
  

  לפי גיל, השתתפות בתכניות העשרה-סיבות לאי: 26לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 

  14-17בני   6-13בני   3-5בני   כ"סה   14-17בני   6-13בני   3-5בני  כ"סה  סיבות
 10 40 15 65  11 14 13 13  לא ידעו על קיום התכניות

  לא יכלו לשלם בעבור
      התכניות

  
44 

  
24 

  
52 

  
43 

   
218 

  
29 

  
151 

  
39 

 3 10 -- 13  3 3 -- 3  מרוחקת מהבית
  הילד אינו זקוק למה שניתן

      בתכניות
  

33  
  

54  
  

23  
  

38  
   

164  
  

64  
  

66  
  

34  
  4  15  9  28   5  5  7  5  ביורוקרטיה

  --  8  2  10   --  3  2  2  יחס נותני השירות

  

  קליטה חברתית ופעילות למען העדה. 7
  )27-28לוחות ( קשרים עם שכנים שאינם יוצאי אתיופיה 7.1

  .משה מכלל התושבים המתגוררים בשכונת קרית 50%-יוצאי אתיופיה מהווים למעלה מ 

מתגוררות בבניינים שבהם רוב הדיירים הם ) 49%(כמחצית המשפחות , פי דיווחיהם של העולים-על 

, מתגוררות בבניינים שבהם כמחצית הדיירים הם יוצאי אתיופיה) 29%(כשליש מהן , יוצאי אתיופיה
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ים שבעה עשר אחוז.  מהמשפחות מתגוררות בבניינים שבהם כל הדיירים הם יוצאי אתיופיה2%-ו

 מתגוררות בבניינים 3%-מהמשפחות מתגוררות בבניינים שבהם רוב הדיירים אינם יוצאי אתיופיה ו

  .שבהם לא מתגוררת אף משפחה יוצאת אתיופיה מלבדם

 מהמשפחות 57%: הקשרים עם השכנים שאינם יוצאי אתיופיה מתקיימים בעיקר ברובד השטחי 

ים אינטימיים יותר של ביקורים הדדיים בבתים ברבד. האתיופיות דיווחו שהן מדברות עם השכנים

  ).27לוח ( מדווחים על קשר 16%-11%רק , ועזרה הדדית

, מעניין לציין שהדיווחים על מתן עזרה וקבלתה משכנים ועל ביקור ואירוח שלהם הוא סימטרי 

ל ואחוז המדווחים ע, כלומר אחוז המדווחים על קבלת עזרה דומה לאחוז המדווחים על מתן עזרה

  .ביקור בבית השכנים דומה לאחוז המדווחים על אירוח השכנים

חל גידול בשיעור המשפחות המקיימות קשרים עם שכניהן שאינם מבני , עם העלייה בוותק בארץ 

  ).27לוח (הגידול בולט בעיקר במתן עזרה לשכנים ובביקורים הדדיים . העדה

משפחות המדברות עם שכניהן שאינם מבני חל גידול משמעותי בשיעור ה, עם העלייה בוותק בשכונה 

  ).28לוח (אך לא בממדים האחרים , העדה ובשיעור המשפחות המקבלות עזרה משכניהן

  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ ,ממדים של יחסי שכנות : 27לוח 
  ותק בארץ  

    
  כ"סה

0-3 
  שנים

4-5 
  שנים

6-10 
  שנים

11-15 
  שנים

16 +
  שנים

 62 59 60 45 50  57 םמדברים עם השכני
 17 18 11 7 --  11 מקבלים עזרה מהשכנים

 28 18 13 7 --  13 נותנים עזרה לשכנים
 28 18 15 10 13  15 מבקרים בביתם

 31 18 16 13 13  16 השכנים מבקרים בבית המשפחה
  

  )באחוזים(לפי ותק המשפחה בשכונה , ממדים של יחסי שכנות: 28לוח 
  ותק בשכונה  

  שנים+ 6   שנים4-5   שנים2-3  ד שנהע  כ"סה  
 70 55 53 55  57 מדברים עם השכנים

 17 11 10 --  11 מקבלים עזרה מהשכנים
 17 16 10 5  13 נותנים עזרה לשכנים

 17 18 14 10  15 מבקרים בביתם
 16 18 16 15  16 השכנים מבקרים בבית המשפחה

  

   פעילות למען העדה7.2
. או היו פעילים בעבר, הבעלים והנשים הנשואות או ההורות יחידות נשאלו האם הם פעילים למען העדה

  .הם נשאלו האם היו מוכנים להירתם לפעילות כזו, אם השיבו בשלילה

 62%- ו18-44 בני 38%מתוכם , מהבעלים דיווחו שהם פעילים בהתנדבות כיום) 21(שבעה אחוזים  

, חמישה אחוזים מהבעלים שאינם פעילים הצהירו שהם מוכנים להתנדבעשרים ו.  ומעלה45בני 

מרבית הבעלים שהביעו נכונות להתנדב ציינו שהם מוכנים להתנדב בכל . 18-44רובם צעירים בני 

  .תחום שביכולתם לסייע
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ורק אחוז אחד מהן אמרו שהן מוכנות להירתם , אף אחת מהנשים אינה פעילה בהתנדבות כיום 

  .לפעילות

  

  דיור. 8
והחיוב , שביעות הרצון מהשכונה, צפיפות דיור, בעלות על דיור: תחום הדיור נבדק ממספר היבטים

  .פי תפיסת המרואיינים-והשלילה שבמגורים בשכונת קרית משה על

  

   בעלות על דיור8.1
 מתגוררות בשכירות 3%-ו, תשעים ושבעה אחוזים מהמשפחות רכשו את הדירות שהן מתגוררות בהן

  .בוריתצי

  

 )29לוח ( צפיפות דיור 8.2
 מהמשפחות 62%; שישה עשר אחוזים מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של אדם אחד או פחות לחדר 

 למעלה משתי נפשות ועד - 21%; מתגוררות בצפיפות של למעלה מאדם אחד ועד שני אנשים בחדר

  ).29לוח (פשות בחדר  בצפיפות של למעלה משלוש נפשות ועד ארבע נ- 1%; שלוש נפשות בחדר

הצפיפות הממוצעת : לשם השוואה.  נפשות לחדר1.7המשפחות מתגוררות בצפיפות של , בממוצע 

  ).11.15 לוח - 2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(בישראל היא נפש אחת לחדר 

 מהמשפחות שבהן מתגוררים למעלה משני אנשים 22%-צפיפות הדיור מהווה בעיה חמורה במיוחד ל 

  .יש לציין שהחדרים בדירות המגורים של העולים הם קטנים, כמו כן. רבחד

  

  לפי צפיפות דיור,התפלגות המשפחות: 29לוח 
 מספרים מוחלטים   אחוזים צפיפות הדיור

  425  100  כ"סה

 66 16 עד נפש לחדר
 98 23  נפש לחדר1.01-1.5

 166 39  נפשות לחדר1.51-2
 91 21  נפשות לחדר2.1-3
 4 1 פשות לחדר נ3מעל 

  

  )30לוח ( שביעות רצון מהשכונה 8.3
 שאינן 54%לעומת , מהשכונה" מרוצות"או " מרוצות מאוד" מהן 46%מדיווח המשפחות עולה כי  

  .מרוצות מהשכונה

  ובקרב יחידים ) 58% (18שביעות הרצון מהשכונה גבוהה יותר בקרב זוגות ללא ילדים מתחת לגיל  

  ).30לוח (עם ילדים מאשר בקרב משפחות ) 67%(

  : פי דיווחי המשפחות הם-הדברים החיוביים המרכזיים בשכונה על 

  ) 33%(אישיים בשכונה -קשרים בין -

  )שקטה, שכונה יפה) (17%(תנאים סביבתיים  -

 )11%(הכול טוב בשכונה  -
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  :פי דיווחי המשפחות הם-הדברים השליליים המרכזיים בשכונה על 

  )58%(מחסור בתשתיות  -

  )14%(חינוך  -

  )10%(ריבוי יוצאי אתיופיה  -

  )9%(מחסור בשירותים  -

  ) 6%(פשע בשכונה  -

  )39%(אין שום דבר טוב בשכונה  -

  
  )באחוזים(שביעות רצון מהשכונה לפי סוג המשפחה : 30לוח 

   
  כ"סה

מרוצים 
  מאוד

  
 די מרוצים 

  לא כל כך
 מרוצים 

  בכלל לא
 מרוצים 

  22  32  27  19  100  כ"סה
 22 31 29 18  100 זוג עם ילדים

 23 38 21 18  100 הורה יחידה עם ילדים
 18 24 29 29  100 זוג בלי ילדים

 19 14 38 29  100 יחיד
 
  שימוש בשירותים והשתתפות בתכניות לבוגרים. 9

   שימוש בשירותים9.1
, במסגרת בדיקת השימוש בשירותים נשאלו המשפחות בסקר על הקשר שלהן עם לשכת הרווחה

 שני .)טיפת חלב(ם עד גיל שנתיים נשאלו על ביקוריהן בתחנות לבריאות המשפחה והמשפחות עם ילדי

 בתחום -התחנות לבריאות המשפחה : השירותים הללו מהווים חוליה מרכזית באיתור בעיות

  . בזיהוי ובטיפול במצוקות משפחתיות שונות-ולשכת הרווחה , ההתפתחות של תינוקות ופעוטות

 ביקרו בתחנות לבריאות המשפחה בשנה 95%,  בגילים הרלוונטיים משפחות עם ילדים94מתוך  

  .האחרונה

שלוש טענו שלא ידעו , מבין חמש המשפחות שלא ביקרו בתחנות לבריאות המשפחה בשנה האחרונה 

משפחה אחת טענה שלא היה לה זמן ללכת לתחנה לבריאות המשפחה , שיש לקחת את הילד לשם

  .לדבריה, נאות שקיבלה במקום-חס בלתיומשפחה נוספת לא ביקרה שם בשל י

בקרב . מחצית מכלל המשפחות דיווחו שהן היו בקשר עם עובדת סוציאלית בחצי השנה האחרונה 

ישנו צורך רב , כלומר. שלושה רבעים מהמשפחות אמרו שהן זקוקות לעזרת השירות, אלה שלא פנו

 .בשירות שטרם מוצה
ובעיות עם הילדים ) 41%(ציוד ביתי , )56%(זרה כספית נושאי הפניות לשירותי הרווחה הם בעיקר ע 

  ).21%(בבית הספר או בגן 

  
  :המשפחות דיווחו על השימוש במספר שירותים נוספים בשנה האחרונה

 קיבלו שירות מבת שירות 12 משפחות שבביתן מתגוררים ילדים עד גיל 341שמונה אחוזים מתוך  

המשפחות שלא קיבלו את השירות . רת בטיפול בילדיםמסומכת או מחיילת שבאה לבית ועוז, לאומי

  ).71%(או הדרכים לקבלו /על טיבו ו, ציינו בעיקר את חוסר מידע על קיום השירות

בקרב המשפחות . שלושה אחוזים מכלל המשפחות קיבלו סיוע של רכז תעסוקה במציאת עבודה 

או /על טיבו ו,  קיום השירותהסיבה העיקרית שצוינה היא חוסר מידע על, שלא קיבלו את השירות

  . מהמשפחות טענו שאינן זקוקות לעזרה זו35%, כמו כן). 60%(הדרכים לקבלו 
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  )31לוח ( השתתפות של מבוגרים בתכניות 9.2

חלקן (מופעלות גם תכניות חינוכיות למבוגרים , בנוסף לתכניות העשרה המיועדות לילדים ובני נוער

ביקשנו לקבל נתונים על מידת ההשתתפות בשנה . ונות בִקרבםקבוצות ש-או לתת) בשיתוף הילדים

ההשתתפות ועל שביעות -על הסיבות לאי, האחרונה בתכניות ספציפיות שהופעלו בשכונת קרית משה

  .הרצון בקרב המשתתפים

  .אחוז המשתתפים בתכניות למבוגרים נמוך למדי 

, משתתפות גבוה מזה של הבעליםשיעור הנשים הנשואות או ההורות היחידות ה, במרבית התכניות 

  ). 31לוח ( משיעור הנשים 1.5שבה שיעור הבעלים גבוה פי , "מפגשים להורים בשכונה"למעט התכנית 

. 31-44הן בנות ) כולל נשים נשואות והורות יחידות(כשליש עד מחצית הנשים המשתתפות בתכניות  

  .מרביתן חסרות השכלה לחלוטין

  ).31לוח (כניות הן בקרב הנשים והן בקרב הבעלים קיימת שביעות רצון רבה מהת 

השתתפותן באף אחת מהתכניות היא היעדר מידע על קיומן -הסיבה העיקרית שהמשפחות ציינו לאי 

  ).54%(של התכניות 

 
  )אחוזים(השתתפות הבעל והאישה בתכניות שונות ושביעות רצונם : 31לוח 

  המרוצים מבין המשתתפים   משתתפים 
  נשים  בעלים   נשים  בעלים  שם התכנית

 99 100  18 11 *אולפן
 92 98  20 34 **מפגשים להורים בשכונה

 93 --  14 -- ***מועדון לאישה
  100  100   28  3  ****חדר משחקים בתחנה לבריאות המשפחה

  100  100   4  2  ס"פעילות כיף במתנ
  89  100   2  2  ס"פעילות אחרת במתנ

  .ידי יוזמי התכנית-שהוגדרה כאוכלוסיית היעד של התכנית על, 25-60מתוך קבוצת הגיל *    
  .ידי יוזמי התכנית- שהוגדרו כאוכלוסיית היעד של התכנית על, 0-13מתוך הורי הילדים בני **   
  .ידי יוזמי התכנית-שהוגדרה כאוכלוסיית היעד של התכנית על, 30-60מתוך קבוצת הגיל ***  
  .ידי יוזמי התכנית- שהוגדרו כאוכלוסיית היעד של התכנית על, 0-2מתוך הורי הילדים בני **** 

  

  מצב הקשישים. 10
  . נשים75- גברים ו79מתוכם , +60 קשישים בני 154במשפחות שרואיינו נמצאו 

  

  )32-33לוחות ( המצב התפקודי 10.1

ייה  רא-) ADL(תפקוד חושי וטיפול אישי : המצב התפקודי וקיום מוגבלויות נבדקו בשני מישורים

. קניות וסידורים, הכנת ארוחות, כביסה,  ניקיון-) IADL(ניהול משק הבית ; רחצה וניידות, ושמיעה

  .נבדקו צורכי העזרה של הקשיש בתחומים אלה

  ).32לוח (מספר לא מבוטל של קשישים דיווחו על קשיים בביצוע מטלות בשני המישורים  

דיווחו על ) 22%(קרוב לרבע מהקשישים ). 52%(קשיי ראייה הם המגבלה השכיחה בקרב הקשישים  

 דיווחו על 15%- דיווחו על קשיים בניידות מחוץ לבית ללא עזרת אדם או מכשיר ו9%, קשיי שמיעה

  .קשיים ברחצה

קניות , כביסה, ניקיון(כשליש מהקשישים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה בתחזוקת משק הבית  

  ).וסידורים
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אחוז הקשישים .  ממוגבלות אחת במישור החושים והטיפול האישיכרבע מהקשישים סובלים מיותר  

  ).33לוח (המתקשים בביצוע מטלות שונות של משק הבית גבוה יותר 

 מהקשישים הסובלים משלוש מוגבלויות או יותר בתחום החושים והטיפול האישי יש מטפלת 47%-ל 

  .במסגרת ביטוח סיעוד

 ביקשו שמתנדב יהיה עימם 43%-ו, ב שיבוא לביתם מהקשישים דיווחו שהם זקוקים למתנד40%-כ 

  .בקשר טלפוני

  

  )N=154(הקשישים המתקשים בביצוע מטלות שונות : 32לוח 
 אחוז הקשישים  מספר הקשישים  סוג הקושי

      חושים וטיפול אישי
  52 79  )מרחוק או משניהם, מקרוב(ראייה 
 22 33 שמיעה
 9 14 ניידות
 15 23  רחצה

      
      שק הביתניהול מ

 28 42 הכנת ארוחות
 48 72 ניקיון
 42 63 כביסה
  23  34  קניות

  35  53  סידורים
  

  )N=154(קשישים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים : 33לוח 
 אחוז הקשישים מספר הקשישים  התחום

    חושים וטיפול אישי
 43 67 אין מוגבלות 
 31 48  מוגבלות אחת

 17 27   מוגבלויות2
 8 13   מוגבלויות3
 1 2   מוגבלויות4

      
    צורך בעזרה במשק הבית

 49 78  אין צורך בעזרה
 16 25   מטלות1-2-צורך בעזרה ב
 9 14   מטלות3-צורך בעזרה ב
 13 20   מטלות4-צורך בעזרה ב
 13 20   מטלות5-צורך בעזרה ב

  

   קשיי ניידות לפי קומת המגורים10.2
, מהקשישים הסובלים מקשיי ניידות מתגוררים בקומה החמישית) 4 (18%מדיווחי הקשישים עולה כי 

.  מתגוררים בקומה השנייה26%- מתגוררים בקומה השלישית ו35%,  מתגוררים בקומה הרביעית17%

 מהקשישים בעלי קשיי ניידות 70%לפחות , כלומר. יש לציין כי בבתים בקרית משה אין מעליות

  .והן עלולות להגביר את מוגבלותם, ות למגבלותיהםמתגוררים בדירות שאינן מתאימ
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   ביקור במועדון הקשישים10.3
בחלק זה ביקשנו מהקשישים לציין האם הם מבקרים במועדון קשישים והאם הם שבעי רצון מהפעילות 

  . המתקיימת בו

 מהנשים מבקרים במועדון ומשתתפים 29%- מהגברים ו22%מדיווחי הקשישים עולה כי רק  

  .ויות שבובפעיל

ידי הקשישים שאינם מבקרים במועדון היא היעדר מידע בדבר קיומו -הסיבה העיקרית שהועלתה על 

  ). 53%(של מועדון כזה 

  . מהגברים ומהנשים הקשישים המבקרים במועדון מרוצים מהמועדון ומהפעילויות שבו80%-כ 

  

  מסופקים ובעיות מרכזיות בעיני המשפחות-צרכים בלתי. 11
  )34-35לוחות (מסופקים -ים בלתי צרכ11.1

  לוחות (שהן זקוקות לו ואינן מקבלות , חוץ מכסף, האם יש משהו) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  . ניתן היה לציין עד שלושה דברים). 34-35

שיעור המשפחות שאין להן . עשרים ושמונה אחוזים מהמשפחות דיווחו שיש להן את כל הדרוש 

מחצית המשפחות ,  שנים10עד שלאחר , ולה במידה משמעותית עם הוותקמסופקים ע-צרכים בלתי

  .מדווחות כי יש להן את כל הדרוש

הנמצאים בארץ , אפילו בקרב הוותיקים. 53% -המחסור החמור ביותר הוא בציוד ביתי תקין  

- הצורך בולט במיוחד בקרב משפחות חד. רבע מדווחים על מחסור בסעיף זה, למעלה מעשר שנים

  ).66%(יות הור

   .מעניין לציין ששליש ציינו כי הם זקוקים למחשב אישי 

  

  )*באחוזים(הוריות -הוריות ודו-מסופקים של משפחות חד-צרכים בלתי: 34לוח 
 משפחות עם ילדים    

  הוריות-משפחות דו  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  מסופקים-צרכים בלתי
 31 14  28  אין
 12 14  13 דיור

 8 9  8 ה לימודיתהעשרה ועזר
 48 66  53 ציוד ביתי

 37 32  33 מחשב
 3 4  4 שירותים אישיים וביתיים

 3 3  4  אחר
  .ניתן היה לציין עד שלושה דברים* 
  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ ,מסופקים-צרכים בלתי: 35לוח 
  שנים+ 11   שנים6-10   שנים0-5 סוג עזרה

 51 27 19  אין
 12 13 11 דיור
 4 10 3 עשרה ועזרה לימודיתה

 24 54 64  ציוד ביתי
 22 35 34 מחשב

 8 4 -- שירותים אישיים וביתיים
  4  3  4  אחר
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  )36-37לוחות ( בעיות עיקריות של המשפחות 11.2
). 36-37לוחות (מהן הבעיות העיקריות שאיתן הן מתמודדות כיום ) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  .שה דבריםניתן היה לציין עד שלו

שיעור המשפחות המדווחות על , כצפוי. חמישה עשר אחוזים מהמשפחות דיווחו שאין להן בעיות 

עם ). אלה השוהים בארץ עד חמש שנים(בעיות שונות גבוה במיוחד בקרב העולים החדשים יחסית 

  .מצטמצם מאוד שיעור המשפחות המדווחות על בעיות, במיוחד לאחר עשר שנים, עליית הוותק

הן מבחינת הצפיפות והן , )41%(בעיה השכיחה ביותר בקרב כלל המשפחות היא בעיית הדיור ה 

  ).רטיבות וכיוצא באלה, סדקים בקירות, הצנרת(מבחינת איכות הדירה 

, מתמודדות עם קשיים כלכליים, ואפילו רבע מהמשפחות הוותיקות יחסית, שליש מכלל המשפחות 

מועסקים ולסוג העבודות שבהן עובדים -יעור הבלתילש, הקשורים בוודאי לגודל המשפחות

  .המועסקים

  .כרבע מהמשפחות מתמודדות עם מחסור בציוד ביתי תקין 

  . מהמשפחות15%-10%על בעיות בתחום הלימודים וההעשרה של הילדים דיווחו  

  .ארבעה עשר אחוזים מהמשפחות מתמודדות עם בעיות בריאות 

בודה כאחת משלוש הבעיות העיקריות שאיתן הן מתמודדות  הזכירו חוסר ע4%מעניין לציין שרק  

  .שהיא מתבטאת בדיווח על הקשיים הכלכליים, כמובן, ייתכן. כיום

הן . מתמודדות עם בעיות שונות, הוריות-בהשוואה לדו, הוריות-שיעור גבוה יותר של משפחות חד 

  . מוטרדות בעיקר מבעיות דיור ומחסור בציוד ביתי

  

  )*באחוזים(הוריות -הוריות ודו-יקריות של משפחות חדבעיות ע: 36לוח 
  משפחות עם ילדים    

  משפחות דו הוריות  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  בעיות
   16  8  15  אין

 13 17  14  בריאות
 35 37  35  בעיות כלכליות

 40 47  41  דיור
 4 12  7  שירותים אישיים וביתיים

 22 29  23  ציוד ביתי
 15 12  13  לימודים והעשרה

 5 1  4 חוסר עבודה
 12 9  10  מחסור בעזרי העשרה

  6  9  7  בדידות
 8 8  7  אחר

  .ניתן היה לציין עד שלוש בעיות* 
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  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , בעיות עיקריות של המשפחות: 37לוח 
  שנים+ 11    שנים6-10   שנים0-5  בעיות
 37 15 2  אין

 12 16 9  בריאות
 27 37 36  כליותבעיות כל

 22 36 65  דיור
 2 7 6  שירותים אישיים וביתיים

 16 20 36  ציוד ביתי
 6 14 15  לימודים והעשרה

 2 4 3  חוסר עבודה
 2 9 3  בדידות

 4 12 10  מחסור בעזרי העשרה
 6 8 5  אחר

  

  מספר כיוונים מרכזיים העולים מתוך הנתונים. 12
ופיה נמוכים מאוד בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית  שיעורי התעסוקה של יוצאי אתי:תעסוקה 

אולם הם יורדים בצורה חריפה , 26-44השיעורים הגבוהים ביותר מצויים בקרב גברים בני . בישראל

אחוז הנשים המועסקות נמוך . גם שיעור האבטלה בִקרבם עולה על הממוצע הארצי. 45החל מגיל 

מקצועיות ונתונים -ה המועסקים עובדים בעבודות בלתימחצית יוצאי אתיופי. 23%מאוד ועומד על 

מועסקים איבדו את עבודתם על רקע -כחמישית מהגברים הבלתי, ואמנם. לסכנת אובדן עבודתם

הכשרה מקצועית . מועסקים והן בשדרוג המועסקים-יש צורך הן בהשמת הבלתי, לפיכך. צמצומים

עסקו במקצוע הנלמד במועד כלשהו לאחר מחצית הגברים בוגרי הקורסים הו(עשויה לסייע בכך 

נראה שעולי אתיופיה זקוקים לרצף של סוגי עזרה בתהליך הקליטה , אולם). סיום לימודיהם

דרך השלמת השכלה והכשרה מקצועית וכלה ביצירת , החל מייעוץ והכוונה מקצועיים, בתעסוקה

 לעזרה במימון סידור ,בנוסף לכך, הנשים זקוקות. הקשר הראשון עם מעסיקים פוטנציאליים

  . לילדים במשך שעות העבודה

לאומי / שאינם משולבים כיום במסגרת לימודים או שירות צבאי18-25 בקרב בני :בוגרים צעירים 

ואלה ) 26%( שנות לימוד 12אלה שלא השלימו : קבוצות הזקוקות לעזרה-מסתמנות בבירור שתי תת

  ). 50% (אך אין בידם תעודת בגרות מלאה, שסיימו תיכון

, אולם.  נמצאים במסגרות חינוכיות3-17כמעט כל הילדים גילאי , פי דיווח ההורים- על:חינוך 

נראה שיש מקום לפעול . ההשתתפות בחוגים ובתכניות העשרה ותמיכה לימודית מקיפה רק כמחצית

ות  הנמצאים במסגרת חינוכית ולהרחבת היקף ההשתתפות בתכני0-2להגדלת שיעור הילדים גילאי 

  . העשרה וסיוע בלימודים

כמעט כולם מצהירים על רצונם לשפר .  רמת השליטה בעברית של המבוגרים חלשה:ידיעת עברית 

החל בקורסים בשעות שונות של היממה וכלה בשיעורים עם , את רמת העברית במסגרות שונות

  . מורה פרטי

ההיבטים . ייתם החמורה ביותר יוצאי אתיופיה רואים במצבם הכלכלי הגרוע את בע:רווחה חומרית 

המצב . מצב תחזוקתי ירוד של הדירה וצפיפות, הבולטים בתחום זה הם מחסור בציוד ביתי תקין

  .  הירוד מבחינת רווחה חומרית קשור בוודאי למיעוט המפרנסים ולגודל המשפחות
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 85%-וב,  מהן יש שלושה ילדים ומעלה36%- מצבן קשה במיוחד לאור זאת שב:הוריות-משפחות חד 

הורות יחידות זקוקות לעזרה מקיפה המביאה בחשבון את צורכיהן . מהן אין אף מפרנס

  . הכלכליים והחברתיים, התעסוקתיים, המשפחתיים

 בכמחצית המשפחות לפחות אחד מבני המשפחה סובל מבעית בריאות המגבילה :מצב הבריאות 

  .אותו בתפקוד בבית או מחוצה לו

או /או שמיעה ו/שישים בשכונת קרית משה סובלים ממגבלות ראייה ו מחצית הק:מצב הקשישים 

  .כמחצית הקשישים זקוקים לעזרה בניהול שוטף של משק הבית. מקשיי ניידות

 מאלה 25%אך ,  מבין הגברים פעילים כיום בהתנדבות7% רק :הפוטנציאל להעצמת הקהילה 

פוטנציאל , לפי הנתונים. ום שיידרששאינם פעילים הצהירו על נכונותם להתגייס לפעילות בכל תח

  .ההתנדבות קיים בקרב הגברים בלבד
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  המשפחות הוותיקות. ג
  

  )38-45לוחות (דמוגרפיים -מאפיינים סוציו. 1
 מהן מונות 4%רק ). 38לוח (המשפחות הוותיקות קטנות יותר מהמשפחות יוצאות אתיופיה בשכונה  

  .פיה מהמשפחות יוצאות אתיו36%לעומת , שבע נפשות

וקטן , ) נפשות3.2(בדומה לממוצע באוכלוסייה היהודית בישראל , 3.4מספר הנפשות הממוצע הוא  

  ). נפשות5.7(מהממוצע במשפחות יוצאות אתיופיה בשכונה 

שיעור הנמוך פי ( מכלל המשפחות הוותיקות 11% מהוות 18הוריות עם ילדים עד גיל -משפחות חד 

 מהמשפחות 24%אך הן מהוות , )22% -ות אתיופיה בשכונה שניים מהשיעור בקרב המשפחות יוצא

  ).39לוח ) (שיעור זהה לשיעור באוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונה(עם ילדים 

  ).40לוח  (18יש ילד אחד או שניים הצעירים מגיל ) 63%(במרבית המשפחות הוותיקות  

הוריות -יים במשפחות חדח)  ילדים23( במשפחות הוותיקות 18עשרה אחוזים מהילדים עד גיל  

  ). מהילדים יוצאי אתיופיה24%לעומת (

הילדים עד גיל : המבנה הגילי של התושבים הוותיקים מבוגר בהשוואה לזה של הקהילה האתיופית 

  ). 43לוח ( בקהילה האתיופית 56%- בהשוואה ל32% מהווים רק 18

 ומעלה 65 בני 16%- ו44ל למעלה ממחציתם מעל גי: ראשי המשפחות הוותיקות מבוגרים יחסית 

  ).42לוח (

   מתגוררות בשכונה 20%-ו,  שנה20חמישים ושלושה אחוזים מהמשפחות מתגוררות בשכונה מעל  

  ).41לוח ( שנה 11-20

נראה ). 44-45לוחות ( ומעלה שהם נשואים 18 מהנשים בני 57%-חמישים ושישה אחוזים מהגברים ו 

גם .  עדיין רווקים25 מהגברים עד גיל 97%-הנשים ו מ78%: כי הצעירים אינם ממהרים להינשא

  .אלמנות או פרודות, מהנשים הן גרושות) 25%(שיעור גבוה .  עדיין רווקים26-44 מהגברים בני 23%
  

  לפי גודל משפחה, המשפחות הוותיקות: 38לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים  גודל המשפחה

 219 100  כ"סה
 73 33  נפשות1-2
 87 40  נפשות3-4
 51 23  נפשות5-6

 8 4  נפשות7
  

  לפי הרכב משק הבית,המשפחות הוותיקות: 39לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים  סוג המשפחה

  218  100  כ"סה
 84 38 18זוג עם ילדים עד גיל 

 23 11 18הורה יחידה עם ילדים עד גיל 
 55 25 18זוג בלי ילדים עד גיל 

 56 26 ה /יחיד
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  * במשפחות עם ילדים בגיל זה0-17לדים בני מספר הי: 40לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 

  כלל המשפחות  
  עם ילדים

  משפחות
  הוריות-דו

  משפחות
  הוריות-חד

  כלל המשפחות  
 עם ילדים 

  משפחות
  הוריות-דו

  משפחות
 הוריות-חד

  23  84  107   100  100  100  כ"סה
 17 50 67   74 60 63  ילדים1-2
 6 31 37   26 37 34  ילדים3-4

 -- 3 3   -- 3 3  ילדים5
  18 משפחות אין ילדים עד גיל 112-ב*
  

  לפי ותק בשכונה,המשפחות הוותיקות: 41לוח 
  מספרים מוחלטים אחוזים ותק בשכונה

  217  100  כ"סה
 27 12  שנים5עד 

 32 15  שנים6-10
 43 20  שנים11-20

 115 53  שנים+ 20
  

  * גיל ראש המשפחהלפי,המשפחות הוותיקות: 42לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים גיל
  **217  100  כ"סה
 2 1 25עד 

26-30 7 14 
31-44 38 83 
45-54 24 53 
55-64 14 31 

65 + 16 34 
  .הוריות- וכאישה במשפחות חד, ראש המשפחה הוגדר כבעל במקרה של זוג*  
  .בשתי משפחות אין מידע על גיל ראש המשפחה** 
  

   הגילי של הקהילה הוותיקה המבנה: 43לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 
 נשים  גברים  כ"סה   נשים  גברים  כ"סה  גיל
  370  372  742   100  100  100  כ"סה
0-3 7 8 7  52 28 24 
4-5 4 3 4  28 12 16 

6-13 14 15 14  107 54 53 
14-17 7 6 8  52 24 28 
18-21 7 9 6  56 35 21 
22-25 7 9 4  49 34 15 
26-30 7 9 6  55 32 23 
31-44 21 18 24  155 68 87 
45-54 13 11 15  95 39 56 
55-64 7 7 6  50 27 23 

65+ 6 5 6  43 19 24 
  
  
  
  
  
  



  

  30

  )באחוזים(לפי גיל ,  ומעלה18מצבם המשפחתי של הגברים בני : 44לוח 
  גיל  

 +65 45-64 26-44 18-25  כ"סה 
  100  100  100  100  100  כ"סה
 84 85 68 3  56  נשוי
 -- 8 8 --  5  גרוש
 11 -- -- --  1  אלמן
 5 6 23 97  37  רווק

 -- -- 1 --  1  חי בנפרד
 -- 1 -- --  --  עם חברה

  

  )באחוזים(לפי גיל ,  ומעלה18מצבן המשפחתי של הנשים בנות : 45לוח 
  גיל  

 +65 45-64 26-44 18-25  כ"סה 
  100  100  100  100  100  כ"סה

 33 70 65 19  57  נשואה
 17 16 19 3  16  גרושה
 46 8 2 --  8  אלמנה
 -- 6 12 78  18  רווקה

 -- -- 2 --  1  חיה בנפרד
 4 -- -- --  -- עם חבר 

  

  )46לוח (מצב הבריאות של הפרטים . 2
האם מישהו מבני הבית סובל מבעיית בריאות המקשה עליו לתפקד ) בשאלה פתוחה(המרואיינים נשאלו 

  ).46לוח (מי וממה הוא סובל , ואם כן, )בעיות הליכה או מחלת לב קשה, משלל(בבית או מחוץ לבית 

ייתכן שאדם סובל מיותר מבעיה ( משפחות דווח על מבוגרים הסובלים מבעיות בריאות שונות 99-ב 

 שלושה מבוגרים - 9%-ב,  שני מבוגרים32%-ב,  יש מבוגר אחד הסובל מבעיית בריאות55%-ב): אחת

  .וגרים ארבעה מב- 4%-וב

יש ילד אחד )  משפחות11( מהן 85%-ב:  משפחות נמצאו ילדים הסובלים מבעיות בריאות13-ב 

  . שני ילדים-) שתי משפחות (15%-הסובל מבעיית בריאות וב

: כגון, מחלות כרוניות המגבילות את התפקוד: מגבלות הבריאות השכיחות בקרב המבוגרים הן 

  ובעיות בגפיים התחתונות ) 5%(בעיות בגפיים העליונות , )10%(דם וסוכרת -יתר לחץ, מחלות לב

)4%.(  

, מחלות כרוניות המלוות בהתקפים פתאומיים: מגבלות הבריאות השכיחות ביותר בקרב הילדים הן 

  ).4%(אסתמה : כגון
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  N)=503(בעיות בריאות בקרב מבוגרים : 46לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים  סוגי בעיות בריאות

  ,דם-יתר לחץ, מחלות לב(ת המגבילות את התפקוד מחלות כרוניו
  )  שבץ מוח

  
10 

  
53 

 13 3 )אסתמה(מחלות כרוניות המאופיינות בהתקפים פתאומיים 
 7 1 בעיות ראייה או שמיעה
 20 4 בעיות בגפיים התחתונות
 24 5 בעיות בגפיים העליונות

 8 2 בעיות נפשיות
 12 2 )אלרגיה, רנותמיג, סחרחורות, כאבי בטן(בעיות אחרות 

 2 -- שחפת או דלקת ריאות
 1 -- פיגור או אוטיזם

 2 -- מכור לסמים
 12 2 בעיות בריאות רציניות שאין לגביהן מידע המאפשר את זיהוין

  

  )47-53לוחות (תעסוקה והכשרה מקצועית . 3
מספר , עסוקהשיעורי ת: בנושא התעסוקה וההכשרה המקצועית נאספו נתונים לגבי היבטים שונים

הפוטנציאל התעסוקתי , מאפייני תעסוקה של המועסקים, הוריות-הוריות וחד-המפרנסים במשפחות דו

הנתונים ). 47-53לוחות ( וצורכי העזרה שלהם בהשתלבות בתעסוקה 18-50מועסקים בני -של הבלתי

  .השונים מתייחסים לתת קבוצות שונות

  

   שיעורי תעסוקה ואבטלה3.1
  .18-64שיעורי התעסוקה מתייחסים לכלל גילאי הנתונים לגבי 

.  אצל נשים28%- אצל גברים ו34%: שיעורי התעסוקה נמוכים יחסית, 25בקרב הצעירים עד גיל  

  ).47-48לוחות (הסיבה לכך טמונה בשירות צבאי או בשירות לאומי ובלימודים 

ור נמוך מהשיעור המקביל זהו שיע. 68% עומד על 26-44שיעור התעסוקה בקרב גברים ותיקים בני  

ונמוך גם מהשיעור בקרב יוצאי אתיופיה , )84%(בקרב כלל הגברים היהודים בגילים אלה בישראל 

.  מהתושבים הוותיקים בגילים אלה מחפשים עבודה9%, בנוסף לכך). 75%(בגילים אלה בשכונה 

 משכניהם 85%-ה לבהשווא,  נמצאים בכוח העבודה26-44 מהגברים הוותיקים גילאי 77%, כלומר

  .יוצאי אתיופיה

  . שיעור העולה בהרבה על הממוצע הארצי, 15%- בקרב הגברים הוותיקים מגיע ל1שיעור האבטלה 

שיעור הנשים .  מהן מחפשות עבודה15%-ו, 51%- מגיע ל26-44שיעור התעסוקה בקרב גילאיות  

 יוצאות אתיופיה בגילים הוותיקות המשתתפות בכוח העבודה עולה בהרבה על שיעורן בקרב הנשים

 .אלה
  

                                                   
  ר המועסקים ועוד מספר המחפשים עבודהפי מספר המחפשים עבודה חלקי מספ-שיעור האבטלה חושב על 1
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  )באחוזים(לפי גיל , 64עיסוק עיקרי של גברים עד גיל : 47לוח 
  גיל  
  

 עיסוק
  כ"סה
235=N  

18-25  
69=N  

26-30  
32=N  

31-44  
68=N 

45-54  
39=N 

55-64  
27=N 

 100 100 100 100 100  100  כ"סה
 48 77 64 72 34  58 עובד

 4 5 9 9 10  8 מחפש עבודה, לא עובד ולא לומד
 -- 5 9 6 7  6 *לא לומד ולא מחפש עבודה, לא עובד

 -- -- 3 -- 3  1 לומד בישיבה
 -- -- -- -- 29  9 צבא

 -- -- -- -- 2  1 ממתין ללימודים/לומד לבגרות/מכינה
 -- -- -- 7 13  3 אוניברסיטה/ מכללה/תיכוני-על

 -- 3 -- -- --  1 לומד בקורס מקצועי
 48 10 9 3 --  11 נכה/חולה/פנסיונר

 -- -- -- 3 2  2 עובד במסגרת שיקומית
 -- -- 1 -- --  -- גמילה

  .חלק מהם עומדים לפני גיוס*
  

  )באחוזים(לפי גיל ,64עיסוק עיקרי של נשים עד גיל : 48לוח 
  גיל  
  

 עיסוק
  כ"סה
225=N  

18-25  
36=N 

26-30  
23=N 

31-44  
87=N 

45-54  
56=N 

55-64  
23=N 

 100 100 100 100 100  100  כ"סה
 48 56 55 48 28  50 עובדת

 5 7 9 22 9  9 לא לומדת ומחפשת עבודה, לא עובדת
 8 24 35 13 19  24 לא לומדת ולא מחפשת עבודה, לא עובדת

 -- -- -- -- 19  3 שירות לאומי/צבא
 -- 4 -- 5 6  2ממתינה ללימודים/לומדת לבגרות/מכינה

 -- -- -- 4 19  3 אוניברסיטה/ מכללה/תיכוני-על
 -- -- 1 4 --  1 לומדת בקורס מקצועי

 39 7 2 -- --  7 נכה/חולה/פנסיונרית
 -- 2 1 4 --  1 עובדת במסגרת שיקומית

  

  הוריות-הוריות וחד- המצב התעסוקתי במשפחות דו3.2

שני ההורים )  באוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונה15%לעומת (הוריות - מהמשפחות הדו40%-ב 

  ).49לוח (אף אחד מההורים אינו מועסק ) בהתאמה, 47%לעומת  (15%- ברק. מועסקים

שיעור המועסקות בקרב ההורות היחידות הוותיקות גבוה בהרבה מהשיעור המקביל בקרב ההורות  

  . בהתאמה, 5%- בהשוואה ל33%: היחידות יוצאות אתיופיה

,  לפחות אחד מהםאו, הוריות שבהן ההורים-הוריות והן במשפחות הדו-הן במשפחות החד 

כמעט בכל המשפחות שבהן אף אחד מההורים אינו , אולם.  ישנם מפרנסים נוספים-מועסקים 

  .מועסק אין גם מפרנסים חלופיים
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  ) באחוזים(הוריות שראשן אינו קשיש -הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 49לוח 
    

  )N(כ "סה
  שני ההורים

  עובדים
  רק
  האב

  רק
  האם

  אף אחד
  מההורים

 67 33 -- -- 100) 20( הוריות-משפחות חד
 15 11 34 40 100) 80(  הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

  

  )באחוזים(הוריות שראשן אינו קשיש -הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 50לוח 
  4-5 2-3 1 0  כ"סה 

 -- 9 24 67  100 הוריות-משפחות חד
 1 42 43 14  100   שראשן אינו קשישהוריות-משפחות דו

  

   מאפייני העבודות של המועסקים3.3

, 18-64הנתונים על מאפייני התעסוקה מתייחסים לבעלים ולנשים נשואות או להורות יחידות גילאי  

והנשים הנשואות או ,  מכלל הגברים המועסקים70%הבעלים המועסקים מהווים . מועסקים

  . מכלל הנשים המועסקות84%ות ההורות היחידות המועסקות מהו

כשליש , עם זאת. עובדים בעבודות מקצועיות) 52%(וכמחצית הנשים ) 60%( רוב הבעלים המועסקים 

  .בעיקר בניקיון, מקצועיות-מהנשים עובדות בעבודות בלתי

אם לשפוט על סמך שיעור המועסקים , תעסוקת הבעלים נראית לכאורה יציבה יותר מזו של הנשים 

  ). מהנשים37%לעומת , 62%(שכר חודשי על בסיס 

  

  מאפייני התעסוקה של בעלים ובנות זוג או נשים שהן ראשי משפחות: 51לוח 
  

  מאפייני תעסוקה
  בעלים מועסקים

)94=N( 
  נשים מועסקות

)95=N(  

      סוג העבודה

  מקצועית
 

 עובדים במקצועות אקדמיים 15%
  .טכניים וניהוליים, חופשיים

מכירות , ות פקידות מועסקים בעבוד12%
  ).בעיקר כמחסנאים וכזבנים(ושירותים 

: כגון( מועסקים כפועלים מקצועיים 60%
 ).ייצור מזון, מסגרים, חשמלאים, נהגים

,  עובדות במקצועות אקדמיים14%
  .חופשיים וטכניים

מכירות ,  מועסקות בעבודות פקידות52%
  ).מרביתן עובדות כמטפלות(ושירותים 

באריזה (לות מקצועיות  מועסקות כפוע4%
 ).ובייצור מזון

 מהבעלים המועסקים עובדים בעבודות 13%  מקצועית-בלתי
, ניקיון, חקלאות: כגון(מקצועיות -בלתי

 ).שמירה ועוד

מקצועיות - עובדות בעבודות בלתי30%
  ).מרביתן בעבודות ניקיון(

  היקף ִמשרה

 
  . עובדים בִמשרה מלאה95%

 .שעות ויותר 50עובדים ) 23%(כרבע מהם 
) 62%(השאר .  עובדות בִמשרה מלאה38%

 עובדות 26%מהן (עובדות בִמשרה חלקית 
 ). שעות ופחות20

  סוג שכר

 
 מקבלים 18%,  מקבלים שכר חודשי62%

 7%-  עצמאיים ו13%, שכר על בסיס שעות
  .מקבלים שכר יומי

 37%,  מקבלות שכר על בסיס שעות56%
כר על  מקבלות ש4%, מקבלות שכר חודשי

  . עצמאיות3%- בסיס יומי ו

  

  מועסקים- הפוטנציאל התעסוקתי וצורכי העזרה של הבלתי3.4
הנתונים על הפוטנציאל התעסוקתי וצורכי העזרה בהשתלבות בעבודה נאספו לגבי בעלים ונשים נשואות 

ים מועסק- מכלל הגברים הבלתי69%- ו29%אשר מהווים , 18-50מועסקים בני -והורות יחידות בלתי
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 25יש לזכור שבקרב הצעירים עד גיל ) (52לוח (בהתאמה , מועסקות בגילים אלה-ומכלל הנשים הבלתי

  ).בשירות לאומי/ לומדים או משרתים בצבא50%-קרוב ל

ומחציתם פוטרו ממקום עבודתם , עבדו בעבר) 86%(מועסקים -רובם המכריע של הבעלים הבלתי 

מועסקים -רק רבע מהבלתי.  בשל סיבות בריאותכרבע הפסיקו לעבוד. האחרון או שזה נסגר

  .מחפשים עבודה חדשה

רוב הנשים הפסיקו לעבוד מסיבות . מועסקות הן בעלות עבר תעסוקתי-שיעור דומה מהנשים הבלתי 

לא היו כאלה שהפסיקו לעבוד . ומיעוטן בעקבות פיטורין או צמצומים) כגון נישואין(אישיות 

  .חו כי אינן מחפשות עבודה חלופיתרוב הנשים דיוו. מסיבות בריאות

מועסקות ציינו לפחות - מהנשים הבלתי57%-מועסקים ו-ארבעים ושניים אחוזים מהבעלים הבלתי 

  .סוג סיוע אחד הנחוץ להם כדי להשתלב בעבודה

 מהנשים המחפשים 93%-כל הגברים ו. בדקנו את הקשר בין חיפוש עבודה לבין דיווח על צורכי עזרה 

  . פחות סוג עזרה אחד שנחוץ להםעבודה ציינו ל

הצורך הדומיננטי של הנשים הוא ). 53לוח (צורכי העזרה העולים מדיווחי המרואיינים הם מגוונים  

הצרכים העיקריים של הגברים הם ייעוץ והכוונה מקצועית ). 28%(עזרה במימון סידור לילדים 

  .ועזרה ביצירת קשר עם מעסיקים
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  18-50מועסקים גילאי - של בעלים ונשים בלתיפוטנציאל תעסוקתי: 52לוח 
  בעלים 

21=N 
  נשים

59=N 
      הון אנושי
 למדו 35%,  סיימו חטיבת ביניים30%  השכלה

  . סיימו תיכון35%-בתיכון ולא סיימו ו
 למדו בתיכון 16%,  סיימו חטיבת ביניים32%

 למדו 4%-  סיימו תיכון ו48%, ולא סיימו
 .תיכונית- במסגרת על

 95%-  יש תעודת בגרות חלקית ול5%-ל   בגרותתעודת
  .אין תעודת בגרות

 תעודת 18%- ל,  יש תעודת בגרות מלאה8%-ל
 . אין תעודת בגרות72%- בגרות חלקית ול

הכשרה 
  מקצועית

 בעלים לומדים כיום או למדו בעבר 4
 מתוכם סיימו את 3, בקורס מקצועי

ואחד הפסיק ללמוד , הקורס עם תעודה
  .רסלפני סיום הקו

 מהנשים לומדות היום או למדו בעבר 24
 מתוכן סיימו את הקורס 20, בקורס מקצועי

 סיימו ללא תעודה ואחת 3, עם תעודה
 .הפסיקה ללמוד לפני סיום הקורס

ניסיון תעסוקתי 
  בארץ

 מהם 60%.  בעלי ניסיון תעסוקתי86%
, נגרות: כגון, עבדו בעבודות מקצועיות

  .נהיגה, שרברבות, בניין

 מהן 80%.  בעלות ניסיון תעסוקתי85%
, בפקידות, הועסקו במקצועות חופשיים

 ).בעיקר כמטפלות(במכירות ובמתן שירותים 
 דיווחו שאינם מסוגלים לעבוד 55%  מצב הבריאות

שיעור נמוך יותר , מסיבות בריאותיות
 שדיווחו על 18-50משיעור הגברים בגיל 

קיום בעיות בריאות או נכות המקשות 
  ).67%( לתפקד בבית או מחוצה לו עליהם

 דיווחו שאינן מסוגלות לעבוד מסיבות 19%
שיעור נמוך יותר משיעור הנשים , בריאותיות

 שדיווחו על קיום בעיות בריאות 18-50בגיל 
או נכות המקשות עליהן לתפקד בבית או 

  ).29%(מחוצה לו 

סיבות להפסקת 
  עבודה

 מהבעלים שהועסקו בעבר פוטרו עקב 50%
. מצומים או בשל סגירת מקום העבודהצ

 הפסיקו לעבוד במקום עבודה זה בשל 16%
 הפסיקו לעבוד בשל 22%- ו, השכר הנמוך

 . בעיות בריאות או בשל תאונת עבודה

 מהנשים שהועסקו הפסיקו לעבוד 35%
במקום עבודתם האחרון מסיבות אישיות 

 הפסיקו 27%). נישואין, שינוי מקום מגורים(
 עבודתם האחרון עקב פוטרו ממקום

 .צמצומים או בשל סגירת מקום העבודה
  -סיבות לאי
  עבודה כיום

 10%,  אינם מצליחים למצוא עבודה25%
 אינם עובדים 55%- ו, אינם רוצים לעבוד
  .בשל בעיות בריאות

 ,  אינן מצליחות למצוא עבודה14%
 מעדיפות 31%,  אין סידור לילדים14%-ל

בדות בשל בעיות  אינן עו19%-לטפל בילדים ו
  .בריאות

  

  )*אחוזים (18-50מועסקים גילאי -צורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה של בעלים ונשים בלתי: 53 לוח
  בעלים 

21=N 
  נשים

59=N 
  22  25  לא זקוקים לעזרה

  20  25  לא מסוגלים לעבוד מסיבות בריאותיות
 10 25 עזרה ביצירת קשר ראשוני עם מעסיק

 22 10  הכשרה מקצועית
 13 20 הכוונה וייעוץ מקצועי

 5 -- השלמת השכלה
 -- 10 עזרה רפואית או גמילה
 -- 5 הסעות למקום העבודה
 --  5  סדנה לחיפוש עבודה

 3   לשלוח פקס, לטלפן למעסיקים, מקום שבו ניתן להדפיס קורות חיים
 28 --  עזרה במימון סידור לילדים

  .אפשר היה לציין עד שלושה סוגי עזרה* 
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  התנדבות. 4
   מהבעלים 13%. מהנשים דיווחו שהם פעילים בהתנדבות כיום) 3 (2%-מהבעלים ו) 2(שלושה אחוזים 

  .רובם בכל תחום שביכולתם לתרום,  מהנשים שאינם פעילים כיום הצהירו שהם מוכנים להתנדב12%-ו

  

  פורמלי-חינוך פורמלי ובלתי. 5
ידע ההורים על המתרחש בבית , דה של ילדים ובני נוערבתחום החינוך נאספו נתונים על שיעורי למי

השתתפות ילדים ובני נוער בתכניות , שביעות רצונם של ההורים מלימודי ילדיהם מחוץ לשכונה, הספר

  .השתתפות-העשרה והסיבות לאי

  

  )54לוח ( השתתפות במערכת החינוך הפורמלי 5.1

יות דומים לשיעורים בקרב אוכלוסיית יוצאי שיעורי ההימצאות של ילדים בגיל הרך במסגרות חינוכ 

  ).54לוח (אתיופיה בשכונה 

הצעיר מבין .  אינם לומדים14-17 מגילאי 6%- ו6-13 מהילדים גילאי 4%, פי דיווחי ההורים-על 

שיעורי הנשירה . 15 בני - ושניים 14 בן -אחד , 13 בן -אחד , 12 בני -שניים , 11הנושרים הוא בן 

, ידי ההורים יוצאי אתיופיה-ורים הוותיקים גבוהים מהשיעורים המדווחים עלהעולים מדברי הה

  .וגילי הילדים צעירים יותר

 בקרב 43%- בהשוואה ל8%הוותיקים הלומדים בפנימיות עומד על ) 14-17בני (שיעור בני הנוער  

 בקרב 2% לעומת 6%:  גבוה יותר6-13השיעור בקרב הוותיקים בני , בניגוד לכך. יוצאי אתיופיה

  . יוצאי אתיופיה

 
  ידע ההורים על המתרחש בבית הספר

דיווחו שהם , )47%(לעומת פחות ממחצית ההורים יוצאי אתיופיה , )89%(מרבית ההורים הוותיקים 

 .היתר דיווחו על מידה מעטה של ידע. על הנעשה בבית הספר של ילדיהם" הרבה"יודעים 

 
  שביעות רצון מלימודי הילד מחוץ לשכונה

,  מרוצות מכך שהילדים לומדים מחוץ לשכונה76%, ג- משפחות שלהן ילדים בכיתות א41מתוך  

מרוצות מדברים מסוימים ואינן מרוצות מדברים ( הן בעלות עמדה מעורבת 7%- לא מרוצות ו17%

שביעות רצון בהשוואה -בקרב המשפחות הוותיקות מתגלה מידה רבה יותר של אי). אחרים

כתוצאה מההבדל בשיעורי המשפחות , אם כי שיעור המרוצים דומה, אתיופיהלמשפחות יוצאות 

  .בעלות העמדה המעורבת

 הדברים העיקריים שמהם 2.המשפחות התבקשו לציין ממה הן מרוצות או לא מרוצות מלימודי ילדן 

  :מרוצות המשפחות

  94% -רמת הלימודים  -

  46% -קשר עם צוות בית הספר  -

  30% -פר העזרה שהילד מקבל בבית הס -

                                                   
  .אפשר היה לציין יותר מדבר אחד 2
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 24% -החברים בבית ספר  -
  :הדברים העיקריים שמהם המשפחות אינן מרוצות

  80% -הילדים יוצאים מוקדם מהבית  -

  30% -קשה להן להיות בקשר עם צוות בית הספר בגלל המרחק  -

  40% -כיוון שהם אינם גרים בשכונה , הילד לא יכול לשחק עם חבריו מבית הספר -

הקשר עם צוות בית הספר והחברים של הילד בבית הספר , לימודים רמת ה-לגבי היבטים מסוימים  

.  שיעור המשפחות המרוצות באוכלוסייה הוותיקה עולה על זה שבקרב משפחות יוצאי אתיופיה-

ומחוסר היכולת , ההורים הוותיקים יותר מוטרדים מהצורך של הילד לצאת מהבית מוקדם בבוקר

  .עות הלימודיםשל הילד לפגוש את חבריו לכיתה לאחר ש

  

  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 54לוח 
  

  גיל
  מספר הילדים
  בקבוצת הגיל 

  שיעור הנמצאים
  במסגרת חינוכית

  
  סוג המסגרת

  38% -קט גן/מעון/משפחתון 38% 39 0-2
3-5 41  

 
  17% -קט גן/מעון/משפחתון 98%

  81% -גן
6-13 107  

 
   ילדים נמצאים4 (96%
 )יתבב

   לומדים בקהילה97 
   לומדים בפנימייה6 

14-17 52  
 

   ילדים נמצאים3 (94%
 )בבית

   לומדים בקהילה45 
   לומדים בפנימייה4 

  

  )55-56לוחות (פורמלי - השתתפות במערכת החינוך הבלתי5.2

): 55לוח (פורמלי הם -שיעורי ההשתתפות של ילדי המשפחות הוותיקות בתכניות החינוך הבלתי 

שיעורים אלה . 14-17 בלבד בקרב גילאי 15%-ו, 6-13 בקבוצת הגיל 33%, 3-5בקרב גילאי  34%

 52%, 3-5 בקרב גילאי 49%נופלים בהרבה מהשיעורים בקרב הילדים יוצאי אתיופיה העומדים על 

  . 14-17 בקרב גילאי 47%- ו6-13בקרב גילאי 

  ):56לוח (שונות השתתפות ילדיהן בתכניות ה-המשפחות העלו מספר סיבות לאי 

  14-17בייחוד לגבי גילאי , )48%(התכניות אינה נחוצה לילדים  -

  )19%(חוסר יכולת לשלם בעבור התכניות  -

 )14%(יחס נותני השירות  -
ידי הורים לילדים -סיבה זו צוינה במיוחד על). 11%(ביורוקרטיה רבה בסדרי ההרשמה והתשלום  -

  3-5בני 

  )6%(היעדר מידע על קיום התכניות  -
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  לפי גיל, השתתפות בפעילויות אחר הצהריים: 55לוח 
  ילדים המשתפים    

 בפעילות אחת לפחות
    

  
 גיל

  מספר הילדים
 בקבוצת הגיל

  
  אחוזים

  
  מספרים

  
 סוג הפעילות

  מספר הילדים
 המשתתפים

 6  חוגים 14 34 41 3-5
  +חוגים    

 ארוחת צהריים
8 

 6 עזרה בלימודים 35 33 107 6-13
 19 חוגים    
  +עזרה בלימודים    

 חוגים
2 

  +עזרה בלימודים    
 ארוחת צהריים

1 

  +חוגים    
 ארוחת צהריים

1 

 6  לא ידוע    
 3 עזרה בלימודים 8 15 52 14-17

 5  חוגים    
  

  לפי גיל, השתתפות בתכניות העשרה-סיבות לאי: 56לוח 
  מספרים מוחלטים   אחוזים 

  גיל    גיל  
 14-17 6-13 3-5  כ"סה   14-17 6-13 3-5  כ"סה סיבות

 2 5 --  7   5 8 --  6 ידיעה על קיום התכניות-אי
 18  19 4  24   15 22    יכולת לשלם בעבור התכניות-אי

 -- 2 1  3   -- 3 5  2 המיקום מרוחק מהבית
 24 27 8  59   62 42 36  47 הילד אינו זקוק למה שניתן בתכניות

 3 6 5  14   8 9 23  11 סיבות ביורוקרטיות
 4 10 4  18   10 16 18  14 יחס נותני השירות

  

ל או "בוגרים צעירים במשק הבית שאינם לומדים או משרתים בצה. 6
  בשירות לאומי

,  צעירים בגילים אלה בקרית משה41יש לנו מידע על .  הם קבוצת יעד חשובה18-25בוגרים צעירים בני 

ל או בשירות לאומי כיום "דים או משרתים בצההמתגוררים במשק הבית יחד עם הוריהם ואינם לומ

כדי לסייע , המטרה הייתה לעמוד על רמת השכלתם ועל שאיפותיהם בתחום הלימודים). חלקם עובדים(

ולאלה , תיכוניים ולרכוש מקצוע-לאלה מביניהם שאינם נמצאים במסגרת להגיע ללימודים על

  .ם באמצעות הלימודים לשדרג את הרמה המקצועית שלה-המועסקים ברמה נמוכה 

  

  אינם משרתים בצבא או בשירות לאומי ואינם עובדים,  הבוגרים שאינם לומדים6.1

אינם משרתים בצבא או בשירות לאומי , שאינם לומדים)  בנים וחמש בנות12( בוגרים 17יש בשכונה  

  .עומדים להתגייס בקרוב) שלושה בנים ובת(ארבעה מהם . ואינם עובדים כיום

שישה אחוזים מהם .  תעודת בגרות חלקית- 24%-בוגרים הללו יש תעודת בגרות מלאה ול מה24%-ל 

 לא סיימו את לימודיהם 46%, לעומת זאת. אך אין בידם תעודת בגרות, יסודיים-סיימו לימודים על

  .התיכוניים
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. ל"שירתו בצה)  מהבנות40%- מהבנים ו50%(ארבעים ושבעה אחוזים מהבוגרים שאינם עובדים  

 25%- עומדים להתגייס ו25%,באשר לבנים. אחת עומדת להתגייס ושתיים לא שירתו כלל, הבנותמ

  .לא שירתו כלל

  ).53%(שאיפתם העיקרית של בוגרים אלה היא ללמוד בקורס מקצועי  

 ).63%(הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים אלו למימוש שאיפותיהם הוא עזרה כספית  
  

   הבוגרים המועסקים6.2
  . עובדים24 -בוגרים שאינם לומדים ושאינם משרתים בצבא או בשירות לאומי  ה41מתוך  

 29%-ל,  תעודת בגרות מלאה13%-ל: בקרב הבוגרים העובדים שסיימו תיכון עיוני או מקצועי 

  . לא סיימו את לימודיהם התיכוניים29%, לעומתם.  אין תעודת בגרות21%-ול, תעודת בגרות חלקית

 היו 17%, בקרב הבנות).  מהבנות33%- מהבנים ו71%(ל " שירתו בצה61%, מתוך הבוגרים העובדים 

  . לא שירתו כלל29%, ובקרב הבנים,  לא שירתו כלל50%-בשירות לאומי ו

  ).42%(שאיפתם העיקרית של הבוגרים העובדים היא ללמוד בקורס מקצועי  

 ).67%(הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים אלו למימוש שאיפותיהם הוא עזרה כספית  
 

  דיור. 7
   בעלות על דירה7.1

 מתגוררות בשכירות 28%; חמישים ותשעה אחוזים מהמשפחות הוותיקות מתגוררות בדירות בבעלותן

 2%;  מתגוררות בדירה בבעלות בן משפחה אחר4%;  מתגוררות בשכירות פרטית7%; ציבורית

  .מתגוררות בדירה בבעלות משותפת עם ההורים

  

  )57ח לו( צפיפות דיור 7.2
 40%; חמישים ותשעה אחוזים מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של אדם אחד או פחות בחדר 

 מהמשפחות 1%רק ; מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של למעלה מאדם אחד ועד שני אנשים בחדר

  ).57לוח (מתגוררות בצפיפות של למעלה משתיים ועד שלוש נפשות בחדר 

הצפיפות הממוצעת בישראל היא נפש : לשם השוואה. ת לחדר נפשו1.1צפיפות הדיור היא , בממוצע 

  . נפשות לחדר1.7אחת לחדר ובקרב משפחות יוצאי אתיופיה בשכונה היא 

 
  לפי צפיפות דיור,התפלגות המשפחות: 57וח ל

 מספרים מוחלטים  אחוזים  צפיפות הדיור
 218 100  כ"סה

 129 59 עד נפש לחדר
 50 23  נפשות לחדר1.01-1.5

 36 17  נפשות לחדר1.51-2
 3 1  נפשות לחדר2.01-2.5

  

  )58לוח ( שביעות רצון מהשכונה 7.3

שיעור הנמוך פי , מהשכונה" די מרוצות"ו" מרוצות מאוד" מהן 16%מדיווח המשפחות עולה כי רק  

  ).58לוח  (46%העומד על , שלושה מהשיעור בקרב משפחות יוצאי אתיופיה בשכונה

  ).5% (18השכונה נמוך יותר בקרב זוגות עם ילדים מתחת לגיל שיעור שביעות הרצון מ 
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3המשפחות ציינו לחיוב בעיקר 
  

  41% -אישיים בשכונה -קשרים בין -

  32% -) שכונה יפה ושקטה(תנאים סביבתיים  -

  12% -ִקרבה לשירותים  -

  7% -ס "מתנ -

  7% -תחבורה  -

  7% -קופת חולים  -

   3המשפחות ציינו לשלילה בעיקר 

  77% -מחסור בתשתיות  -

  34% -מחסור בשירותים ובמידע  -

  19% -ריבוי יוצאי אתיופיה  -

  18% -פשע בשכונה  -

  15% -מריבות בין שכנים  -

  15% -מחסור בפעילויות לילדים ומבוגרים  -

ישנו דמיון בין תפיסת התושבים הוותיקים לזו של עולי אתיופיה לגבי ההיבטים החיוביים  

אישיים - שתי הקבוצות ציינו לחיוב את הקשרים הבין.אך שיעור המציינים אותם שונה, והשליליים

, כמו כן. אם כי לאור הדברים בהמשך נראה שכוונתן הייתה לקשרים בתוך גבולות הקבוצה, בשכונה

  .שתי הקבוצות הסכימו לגבי אופייה השקט וסביבתה היפה של השכונה

 מחסור בתשתיות הן התושבים הוותיקים והן העולים התלוננו על, באשר לצדדים השליליים 

שיעור המתלוננים בקרב הוותיקים עולה במידה משמעותית על . וכן על פשע בשכונה, ובשירותים

  .  מעניין לציין ששתי הקבוצות ציינו לשלילה את ריבוי עולי אתיופיה בשכונה. השיעור בקרב העולים

  

  )באחוזים(לפי סוג המשפחה ,שביעות רצון מהשכונה: 58לוח 
מרוצים   כ"סה 

  מאוד
  

  די מרוצים
  לא כל כך
  מרוצים

  בכלל לא
 מרוצים

 63 21 15 1 100  כ"סה
 77 18 4 1 100 זוג עם ילדים

 48 30 22 -- 100 הורה יחידה עם ילדים
 54 22 24 -- 100 זוג בלי ילדים

 54 20 22 4 100 יחיד
  

  )59לוח ( יחסי שכנות 7.4
נודעת חשיבות רבה , קים לבין העולים מאתיופיהלאור הדיווחים על מתחים בין תושבי השכונה הוותי

  ). 59לוח (לאופן שבו תופסות שתי הקבוצות את יחסי השכנות ביניהן 

 מזמינים 15%- עוזרים להם ו33%,  מהתושבים הוותיקים מדברים עם שכניהם יוצאי אתיופיה55% 

  .אותם לביתם

                                                   
  .ובתשובה ניתן היה לציין עד שלושה דברים, הנושא נבדק באמצעות שאלה פתוחה 3
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ותר לקיים יחסי שכנות עם עולי משפחות הוותיקים המתגוררות בשכונה תקופה קצרה יותר נוטות י 

  . מאשר המשפחות המתגוררות בשכונה למעלה מעשר שנים, )להוציא שיחה(אתיופיה בממדים שונים 

 מיוצאי אתיופיה דיווחו שהם 57%: ידי שתי הקבוצות-בשני ממדים מתגלה הלימה בדיווח על 

 לביקורים בבית באשר.  מהוותיקים מסרו דיווח זהה55%-ו, מדברים עם שכניהם הוותיקים

 ממשפחות 15%- מהמשפחות הוותיקות סיפרו שהעולים מבקרים אצלן ו15%, המשפחה הוותיקה

  . יוצאי אתיופיה סיפרו שהן מבקרות בבית השכנים הוותיקים

, מאשר כצד הנותן, התמונה העולה מתוך הדיווח של הוותיקים מציגה את העולים כצד המקבל יותר 

 מזמינים את 15%,  מקבלים2% נותנים עזרה ורק 33%(מאשר המקבל ואת עצמם כצד הנותן יותר 

, בעוד התמונה שהציגו עולי אתיופיה היא של יחסים מאוזנים, ) מוזמנים9%ורק , העולים לביתם

גם מבקרים בבית השכנים הוותיקים וגם , מושיטים עזרה) אפילו יותר(ובה העולים גם מקבלים וגם 

  . מזמינים אותם לביתם

  

לפי ותק , פי תפיסת הוותיקים-ממדים של יחסי שכנות בין הוותיקים לעולי אתיופיה על: 59לוח 
  )באחוזים(בשכונה 

  
 ממדי שכנות

  
  כ"סה

   5עד 
  שנים

6-10 
  שנים

11-20 
  שנים

20+  
  שנים

 53 63 47 59  55 מדברים עם השכנים
 2 2 6 --  2 מקבלים עזרה מהשכנים

 30 37 31 41  33 נותנים עזרה לשכנים
 10 14 6 48  9 מבקרים בביתם

 14 14 19 19  15 השכנים מבקרים בבית המשפחה
  

  שימוש בשירותים. 8
, במסגרת בדיקת השימוש בשירותים נשאלו המשפחות בסקר על הקשר שלהן עם לשכת הרווחה

שני ). טיפת חלב(והמשפחות עם ילדים עד גיל שנתיים נשאלו על ביקוריהן בתחנות לבריאות המשפחה 

התחנות לבריאות המשפחה בתחום ההתפתחות : שירותים הללו מהווים חוליה מרכזית באיתור בעיותה

  .ולשכת הרווחה בזיהוי ובטיפול במצוקות משפחתיות שונות, של תינוקות ופעוטות

 משפחות שלהן ילדים בגילים הרלוונטיים ביקרו בתחנה לבריאות 31תשעים ושבעה אחוזים מתוך  

  .נאות-ואילו משפחה אחת לא עשתה זאת בטענה שקיבלה שם יחס בלתי, נההמשפחה בשנה האחרו

למעלה . שליש מכלל המשפחות דיווחו שהן היו בקשר עם עובדת סוציאלית בחצי השנה האחרונה 

 .מרבע מהמשפחות שלא פנו אמרו שהן זקוקות לעזרת השירות
  ת עם ילדים בבית ספר או בגן בעיו, )49%(עזרה כספית : סיבות הפנייה לשירותי הרווחה הם בעיקר 

  ). 27%(ומחסור בציוד ביתי ) 27%(

  מתשובותיהן עולה כי. המשפחות נשאלו על השימוש במספר שירותים נוספים בשנה האחרונה

 קיבלו שירות של בת שירות 12 משפחות שבביתן מתגוררים ילדים עד גיל 75שמונה אחוזים מתוך  

קבלת שירות זה -הסיבה העיקרית לאי. עזור בטיפול בילדיםשל סומכת או של חיילת שבאה ל, לאומי

  ).65%(היא שלא היו זקוקים לעזרה 

- הסיבה העיקרית לאי. אחוז אחד מתוך כלל המשפחות קיבלו סיוע של רכז תעסוקה במציאת עבודה 

 טענו שלא 33%, יחד עם זאת). 63%(קבלת השירות של רכז התעסוקה היא שלא נזקקו לעזרה כזו 

  .או הדרכים לקבלו/על טיבו ו, ל קיום השירותידעו ע
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  )60-61לוחות (מצב הקשישים . 9
  . נשים36- גברים ו30:  ומעלה60 קשישים בני 66בקרב המשפחות הוותיקות שרואיינו נמצאו 

 ראייה -) ADL(תפקוד חושי וטיפול אישי : המצב התפקודי וקיום מוגבלויות נבדקו בשני מישורים

בכל . קניות וסידורים, הכנת ארוחות, כביסה,  ניקיון-) IADL(ניהול משק הבית ; דותרחצה וניי, ושמיעה

  . התחומים הללו נבדקו צורכי העזרה של הקשיש

התמונה המתקבלת לגבי תפקוד הקשישים הוותיקים דומה מאוד לתמונת מצבם של עולי אתיופיה  

 קשיים בביצוע מטלות בשני מספר לא מבוטל של קשישים דיווחו על). 60-61לוחות (הקשישים 

  .המישורים

שלושים ושניים אחוזים מהקשישים . 52% -קשיי ראייה היא המגבלה השכיחה בקרב הקשישים  

 14%- דיווחו על קשיי ניידות מחוץ לבית ללא עזרת אדם או מכשיר ו11%, דיווחו על קשיי שמיעה

  . דיווחו על קשיים ברחצה

קניות , כביסה,  ניקיון-ים לעזרה בתחזוקת משק הבית שיעור הקשישים שדיווחו כי הם זקוק 

  .50%- ל32% נע בין -וסידורים 

 החושים והטיפול האישי יש מטפלת  מהקשישים הסובלים משלוש מוגבלויות או יותר בתחום86%-ל 

  .במסגרת ביטוח סיעוד

ה עימם  ביקשו שמתנדב יהי23%-ו,  מהקשישים דיווחו שהם זקוקים למתנדב שיבקר בביתם30%-כ 

  .בקשר טלפוני

  

  )N=66* (קשישים ותיקים המתקשים בביצוע מטלות שונות: 60לוח 
 אחוז הקשישים מספר הקשישים  סוגי הקושי

    חושים וטיפול אישי
 52 34 )מרחוק או משניהם, מקרוב(ראייה 
 32 21 שמיעה
 11 7 ניידות
 14 9 רחצה

      
    ניהול משק הבית

 28 19 הכנת ארוחות
 50 33 יוןניק

 38 25  כביסה
 38 25  קניות

 32 21  סידורים
  .ניתן היה לציין יותר מקושי אחד* 
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  הקשישים הוותיקים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים: 61לוח 
 אחוז הקשישים  מספר הקשישים  התחום

 100 66  חושים וטיפול אישי
 33 22 אין מוגבלויות
 38 25 מוגבלות אחת
 18 12 תשתי מוגבלויו

 9 6 שלוש מוגבלויות
 2 1 ארבע מוגבלויות

      
 100 66  צורך בעזרה במשק הבית

 50 33 אין צורך בעזרה
 9 6 צורך בעזרה במטלה אחת
 3 2 צורך בעזרה בשתי מטלות
 5 3 צורך בעזרה בשלוש מטלות
 11 7 צורך בעזרה בארבע מטלות
  23  15  צורך בעזרה בחמש מטלות

  

  דות לפי קומת המגורים קשיי ניי9.1
 70%,  מהסובלים מקשיי ניידות מתגוררים בקומה חמישית20%מדיווחי הקשישים הוותיקים עולה כי 

 מהקשישים מתגוררים בדירה 20%, כלומר.  מתגוררים בקומה ראשונה10%-ו, מתגוררים בקומה שנייה

  .ועלולה להגבילם עוד יותר, שאינה מתאימה למגבלותיהם

  

  ועדון הקשישים ביקור במ9.2

  .לעומת אף לא אחד מהגברים,  מהקשישות מבקרות במועדון8%מדיווחי הקשישים עולה כי רק  

 ).68%(ביקור במועדון היא חוסר עניין בתכניות המוצעת בו -הסיבה העיקרית לאי 
  .שלוש הנשים הקשישות המבקרות במועדון מרוצות מהמועדון ומהפעילויות שבו 

  

  ם ובעיות מרכזיות בעיני המשפחותמסופקי-צרכים בלתי. 10
  )62לוח (מסופקים - צרכים בלתי10.1

. )62לוח (שלו הן זקוקות ואינן מקבלות , חוץ מכסף, האם יש משהו) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  .ניתן היה לציין עד שלושה דברים

  .ארבעים ותשעה אחוזים מהמשפחות דיווחו שיש להן את כל הדרוש 

מסופקים בתחום ההעשרה והעזרה -מהמשפחות דיווחו על צרכים בלתישישה עשר אחוזים  

  . בתחום הדיור15%-ו, הלימודית לילדיהן

הוריות את הצורך בהעשרה ועזרה לימודית -הדגישו המשפחות הדו, מתוך המשפחות עם ילדים 

  ). 22%(הוריות הדגישו בעיקר את הצורך בשיפור הדיור -ואילו המשפחות החד) 35%(לילדים 

  . הוריות ציינו את הצורך בסיוע במציאת עבודה- מהאמהות החד13%-עניין לציין שמ 

אך הן ציינו יותר מהם את , המשפחות הוותיקות זקוקות פחות מהעולים לציוד ביתי תקין, כצפוי 

באספקת עזרה לימודית והעשרה לילדים ובסיוע במציאת עבודה , הצורך בסיוע בשיפור מצב הדיור

  ). לא ציינו כלל את הצורך בעזרה במציאת עבודהיוצאי אתיופיה(
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  )באחוזים(הוריות -הוריות ודו-צרכים לא מסופקים של משפחות חד: 62לוח 
 משפחות עם ילדים    

 הוריות-משפחות דו  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  בעיות
 39 35 51  אין
 13 22 15 דיור

 35 17 16 העשרה ועזרה לימודית
  4  4  3  מחשב
 1 9 4 ד ביתיציו

  4  4  4  מזון וציוד לתינוקות
 4 4  6  שירותים אישיים וביתיים

 4 13 5 מציאת עבודה
 8 4 7 הנחה במסים או במוסדות חינוך

  3  9  2  עזרה סוציאלית
 6 9 4  אחר

  

  )63לוח ( בעיות עיקריות של המשפחות 10.2
ניתן היה לציין עד שלוש ). 63לוח (מהן הבעיות העיקריות שלהן כיום ) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  .בעיות

  .שלושים ותשעה אחוזים מהמשפחות דיווחו שאין להן בעיות 

  .ארבעים אחוזים דיווחו שהן מתמודדות עם בעיות כלכליות 

 ). 14%(והבריאות  )16%(ומהן יש להזכיר את תחום הדיור , בעיות אחרות צוינו בשכיחות נמוכה יותר 
בעיות דיור וכן בעיות בריאות מטרידות , הבעיה הכלכלית, עם ילדיםבקרב המשפחות הוותיקות  

הוריות מוטרדות יותר מבעיות בתחום -ואילו המשפחות הדו, הוריות-במיוחד את המשפחות החד

  .חינוך ילדיהן

  

  )באחוזים(הוריות -הוריות ודו-בעיות עיקריות של משפחות חד: 63לוח 
  משפחות עם ילדים    

  הוריות-משפחות דו  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  בעיות
 40 18 39  אין

 3 18 14 בריאות
 42 73 40 בעיות כלכליות

 21 27 16 דיור
 4 5 5 שירותים אישיים וביתיים

 12 9 6 לימודים והעשרה
 4 -- 4 חוסר עבודה

 -- 4 4 בדידות
 8 -- 4  אחר
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  מספר כיוונים מרכזיים העולים מתוך הנתונים. 11
שיעור : פי הקריטריונים האלה-שהאוכלוסייה הוותיקה בקרית משה היא אוכלוסייה חלשה עלנראה  

שיעורי ; שיעור המשפחות שאין בהן אף מפרנס; הוריות בקרב המשפחות עם ילדים-המשפחות החד

שיעורי הנשירה של ילדים ובני ; התעסוקה של הגברים בגילי העבודה העיקריים ושיעור האבטלה

  .החינוךנוער ממערכת 

נמוכים יחסית ושיעור ) אך לא של הנשים (18-64שיעורי התעסוקה של הגברים גילאי : תעסוקה 

, אחוז משמעותי מהם מחפשים עבודה. מועסקים הם בעלי עבר תעסוקתי-רוב הבלתי. האבטלה גבוה

  .וכל המחפשים זקוקים לעזרה מסוגים שונים כדי להשתלב מחדש בתעסוקה

ידי ההורים - הנשירה של ילדים ובני נוער ממערכת החינוך המדווחים על שיעורי:חינוך פורמלי 

יש לציין את גילם הצעיר של , כמו כן). 14-17 בקרב גילאי 4%(גבוהים יותר מהשיעורים הארציים 

  .הנושרים

פורמלי נופלים במידה ניכרת - שיעורי ההשתתפות בתכניות החינוך הבלתי:פורמלי-חינוך בלתי 

למרות שההורים הביעו עניין רב בהעשרה ,  אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונהמהשיעורים בקרב

ההשתתפות -שתי הסיבות העיקריות לאי. מסופקים הבולטים-וציינו אותה כאחד הצרכים הבלתי

סיבות אלה . ידי ההורים הן חוסר יכולת לשלם והדעה כי התכניות אינן נחוצות לילדיהן-שהוצגו על

בחוגי ) או הנחה כלשהי(הורים הוותיקים אינם מקבלים הנחה משמעותית יכולות לנבוע מכך שה

שהם אינם מודעים לאופי התכניות ושאופי התכניות מותאם יותר , ס ובתכניות אחרות"המתנ

יותר מפי חמישה מהילדים (לאור הדומיננטיות המספרית שלהם , לילדים יוצאי אתיופיה

ולהפיץ מידע לגבי , יוע בהשתתפות בתכניות העשרהייתכן שיש מקום להרחיב את הס). הוותיקים

  .תוכנן בקרב ההורים הוותיקים

המתגוררים במשק הבית של , 18-25 הבנות והבנים הבוגרים גילאי 41 בקרב :בוגרים צעירים 

לא שירתו , אינם עובדים, כשליש אינם לומדים, הוריהם בשכונה ואשר לגביהם יש בידינו מידע

ניתן לראות בהם קבוצת סיכון שיש חשיבות רבה לשלבה . ם בפני גיוסל או שאינם עומדי"בצה

  ).לאור התעניינותה בערוץ זה(בלימודי מקצוע 

 אחד עשר אחוזים מהקשישים סובלים לפחות משלוש מוגבלויות בתחום החושים :קשישים 

 שלושים וארבעה אחוזים מהם. יש מטפלת מטעם ביטוח לאומי) 86%(ולרובם , והטיפול האישי

עשרים אחוזים מהסובלים מקשיי ניידות . זקוקים לעזרה בביצוע לפחות ארבע מטלות במשק הבית

הקשישים כמעט שאינם מבקרים . מצב המקשה עוד יותר על ניידותם, מתגוררים בקומה חמישית

  .לדבריהם כיוון שהפעילויות בו אינן מעניינות אותם, במועדון הקשישים

בניגוד (וה בעיה מרכזית בעבור מרבית האוכלוסייה הוותיקה  צפיפות הדיור אינה מהו:דיור 

ברור כי קיים צורך בולט בשיפוץ , מדברי המרואיינים, אולם). לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונה

  .הדירות

 משפחות יוצאי 54%לעומת ( מהמשפחות הוותיקות 83% :שביעות רצון גדולה מהשכונה-אי 

התלונות העיקריות שלהן מתייחסות למחסור בתשתית . אינן מרוצות מהשכונה) אתיופיה

, ייתכן שהפשע קשור במידה זו או אחרת לקבוצת הבוגרים(ובשירותים ולקיומו של פשע בשכונה 

  ).שאינה נמצאת באף מסגרת

חלק מהוותיקים .  היחסים בין התושבים הוותיקים לעולי אתיופיה עלו כבעיה:עדתיים-יחסים בין 

, יחד עם זאת. עולי אתיופיה בשכונה כאחד ההיבטים השליליים העיקריים שלהציינו את ריבוים של 
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יותר בין העולים ובין התושבים הפחות , יום נוצרים יחסי גומלין בין שכנים-נראה שבחיי היום

להרחיב את מעט הקשרים , באמצעות התערבות מתוכננת, ייתכן שאפשר. ותיקים בשכונה

  .ם ובמתן עזרההמתבטאים בביקורים הדדיים בבתי

הן בקרב גברים ותיקים ,  ישנה מידה מסוימת של נכונות להתנדב למען השכונה:העצמת הקהילה 

פעילות התנדבותית משותפת . בקרב העולים נשמעה נכונות כזו רק מפי גברים. והן בקרב נשים

  .עדתיים-לטובת השכונה עשויה להוות אפיק של קידום היחסים הבין
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  יוצאי אתיופיה: 1נספח 
  

  )באחוזים(גיל וותק בארץ , מיןלפי ,  ומעלה18הבוגרים במשק הבית בני : 1לוח 
  כ"סה 

)1,087=N(  
  גברים

)509=N( 
  נשים

)578=N( 
        גיל 
 100 100  100  כ"סה

18-25 30  33 27 
26-30 14  10 17 
31-44 25  23 27 
45-54 12  14 12 
55-64 9  7 11 

65+ 10  13 6 
      

     ותק בישראל
 100 100  100  כ"סה
 2 1  2   שנים0-3
 22 22  22   שנים4-5

 66 65  65   שנים6-10
 5 5  5   שנים11-15

 5 7  6 שנים + 16
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  )באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , בעלים היכולים לבצע בקלות את פעולות שונות בעברית: 2לוח 
  ותק בארץ 

  שנים+ 11   שנים6-10   שנים0-5  
     יכולת להבין שיחה 

 13 33 3  18-30בני 
 7 21 3  31-44בני 
 4 5 1  45-54בני 
 -- -- -- +55בני 

        
    יכולת לשוחח שיחה פשוטה

 32 38 9  18-30בני 
 12 32 3  31-44בני 
 7 19 3  45-54בני 
 4 4 1 +55בני 

        
    יכולת לקרוא מכתב פשוט

 32 24 9  18-30בני 
 9 23 3  31-44בני 
 3 12 4  45-54בני 
 2 2 -- +55בני 

        
    פשוטיכולת לכתוב מכתב 

 32 24 9 18-30בני 
 8 16 1 31-44בני 
 3 12 3 45-54בני 
 -- 2 -- + 55בני 

        
     יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה

 32 38 9 18-30בני 
 11 28 4 31-44בני 
 6 10 1 45-54בני 
 3 2 --  +55בני 

        
     יכולת להציג את עצמך בפני מעסיק

 32 38 12 18-30בני 
 13 39 4 31-44בני 
 6 15 3 45-54בני 
 3 3 -- +55בני 

        
     פה בעבודה-יכולת להבין הוראות בעל

 32 41 12 18-30בני 
 13 41 4 31-44בני 
 6 15 1  45-54בני 
 3 4 --  +55בני 
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  ) באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , נשים היכולות לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 3לוח 
  ותק בארץ 

  שנים+ 11   שנים6-10   שנים0-5  
    יכולת להבין שיחה

 13 36 4  18-30בנות 
 7 18 2  31-44בנות 
 3 5 2  45-54בנות 
 -- -- -- +55בנות 

        
    יכולת לשוחח שיחה פשוטה

 14 32 4  18-30בנות 
 7 16 2  31-44בנות 
 3 5 2  45-54בנות 
 -- 1 -- + 55בנות 

        
     לקרוא מכתב פשוטיכולת
 11 22 4  18-30בנות 
 4 8 1  31-44בנות 
 3 -- 2  45-54בנות 
 -- -- -- +55בנות 

        
    יכולת לכתוב מכתב פשוט

 10 15 4  18-30בנות 
 4 6 1  31-44בנות 
 -- -- 2  45-54בנות 
 -- -- -- + 55בנות 

        
    יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה

 14 28 3  18-30 בנות
 6 15 1  31-44בנות 
 3 2 --  45-54בנות 
 -- -- --  +55בנות 

        
    יכולת להציג את עצמך בפני מעסיק

 13 36 4  18-30בנות 
 6 16 2  31-44בנות 
 3 5 2  45-54בנות 
 -- -- -- +55בנות 

        
    פה בעבודה-יכולת להבין הוראות בעל

 13 39 3  18-30בנות 
 6 20 3  31-44בנות 
 3 5 2 45-54בנות 
 -- -- -- +55בנות 
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  מקרי הנשירה מבית הספר: 2נספח 
  

  הצעיר שבהם הוא ילד בן . מדיווחי ההורים עולה כי ישנם חמישה ילדים בגיל בית ספר שאינם לומדים

ודיו בשל אך לפי דיווח ההורים הוא הפסיק את לימ, אין בידינו מידע לגבי משך הזמן שאינו לומד. 10

  .בעיות משמעת

  

 אינו לומד מזה חודשיים לאחר שעזב את הפנימייה -האחד :  שאינם לומדים16אותרו שני ילדים בני 

:  אינו לומד מזה שלוש שנים בשל שילוב של סיבות שונות-השני ; שבה למד מפני שלא רצה ללמוד שם

  .קשיים חברתיים ובעיות משמעת, קשיים לימודיים

  

  .והוא הפסיק את לימודיו עקב קשיים חברתיים, אינו לומד מזה חצי שנה, 17 בן, ילד נוסף

 . אין בידינו מידע על הסיבה להפסקת לימודיו. אינו לומד מזה חודש, 18בן , ילד אחר
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