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  תקציר
  

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

מוקדים , יתבשיתוף עם הרשות המקומ, בשכונות אלה הקים המשרד לקליטת העלייה. אוכלוסייה זו

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

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

ידי ועדת -כן עלידי ועדת היגוי ארצית ו-הנושאים המרכזיים הוגדרו על. החיים השונים של קהילתם

בדוח הנוכחי מובאים נתוני . במטרה להתאים את השאלון לצרכים הספציפיים של כל עיר, היגוי מקומית

  .אלרום ועובדים, בשכונות פאר, הִמפקד שנערך בעיר חדרה

  

-השתתפות ילדים במסגרות של החינוך הפורמלי והבלתי, בִמפקד נאסף מידע בנושאים הרכב משק הבית

צורך , רמת השליטה של עולי אתיופיה בעברית והרצון לשפרה, ב התעסוקתי של המבוגריםהמצ, פורמלי

בעזרה בהשתלבות בעבודה ובלימודים של המבוגרים בכלל ושל צעירים בוגרי צבא או שירות לאומי 

מסופקים של -מצב הקשישים וצרכים בלתי, פעילות למען הקהילה, שימוש בשירותים, דיור, בפרט

  .המשפחה

  

לאלה מבין (סוף הנתונים נעשה בראיונות פנים אל פנים באמצעות שאלונים באמהרית ובעברית אי

ידי - על2001דצמבר -הראיונות בוצעו בחודשים אוקטובר). התושבים שהעדיפו להתראיין בעברית

. השולטים בעברית ובאמהרית, חלקם סטודנטים, רובם תושבי השכונה, מראיינים בני העדה האתיופית

לגבי שאר הנושאים . הכשרה מקצועית והתנדבות רואיינו הבעל ובת זוגו כל אחד בנפרד, אי תעסוקהבנוש

  .ידי בן משפחה בוגר אחר-במידת הצורך הושלם המידע על. רואיין אחד מבני הזוג

  

הסיבה ). 82%( משפחות 243נאסף מידע על ,  משפחות אתיופיות המתגוררות בשלוש השכונות297מתוך 

  .אי ביצוע שאר הראיונות הייתה אי איתור של המשפחההעיקרית ל

  

  תעסוקה
שיעורי התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה בחדרה נמוכים בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית  

השיעור הגבוה ביותר .  בקרב הנשים בגילים אלה25%- ו18-64 בקרב הגברים גילאי 46% –בישראל 

 בכלל הגברים 84%-בהשוואה ל (77%והוא עומד על , 26-44בקרב הגברים נמצא בקבוצת הגיל 

 87%, כלומר.  מבני קבוצה זו מחפשים עבודה10%, בנוסף לכך). היהודים בישראל בגילים אלה

  . משתייכים לכוח העבודה26-44מהגברים בגילים 

אחוז הגברים המועסקים בגילים מבוגרים בחדרה גבוה בהשוואה לקהילות של יוצאי אתיופיה  

והוא עומד , בייחוד בגילים מבוגרים, )נתניה ורחובות, למשל(ם אחרים בהם הוקמו מוקדים ביישובי

עם , לפחות בחלקו, נתון זה עשוי להיות קשור. 55-64 בקרב בני 34%-ו, 45-54 בקבוצת הגיל 60%על 

  . בישראל של הקהילה האתיופית בחדרה, יחסית, הוותק הרב

)  מחפשות עבודה15% מועסקות ועוד 44% (30ד לגיל דפוס התעסוקה של הנשים מראה עלייה ע 

 . ולאחריו ירידה
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גידול באחוז המשפחות בהן שני בני , ובעקבות זאת, עם הוותק חל גידול באחוז הנשים המועסקות 

כמו כן חל גידול באחוז ההורות ).  שנים15 לאחר 22%- שנים ל6-10 בתקופה של 9%-מ(הזג מועסקים 

בקרוב לרבע מהמשפחות הדו הוריות עדין אף אחד , בניגוד לכך). 22%- ל7%-מ(היחידות המועסקות 

  . שנה15מההורים אינו מועסק גם לאחר 

  . מכלל המועסקים עובדים בעבודות מקצועיות60%-כ 

יש ביניהם גברים בעלי ניסיון תעסוקתי . מועסקים מבין יוצאי אתיופיה אינם מקשה אחת-הבלתי 

 יצירת קשר ראשוני עם מעסיקים פוטנציאליים -לב ההשמה בארץ שזקוקים בעיקר לסיוע בש

ישנה קבוצה אחרת של גברים מבוגרים יותר שחלקם סובלים מבעיות ; והסעות למקום העבודה

רוב הנשים הבלתי מועסקות הן אמהות . השמתם בוודאי כרוכה בקשיים. בריאות ולא עבדו בארץ

  .סידור לילדיםלילדים קטנים ולכן זקוקות בעיקר לסיוע במימון 

  

  רמת השליטה של העולים בעברית
אולם רק פחות , קרוב למחצית מיוצאי אתיופיה הבוגרים מסוגלים לשוחח ולהבין בקלות שיחה בעברית

כמעט כולם מצהירים . למרות הוותק הרב יחסית שלהם בארץ, משליש מסוגלים לקרוא ולכתוב בעברית

  .על רצונם לשפר את רמת העברית

  

  ותמצב הבריא
סובלים מבעיית בריאות או ) 18-64 מגילאי 16%- מהקשישים ו38%+ (18 מכלל המבוגרים בני 19%

שיעור זה נמוך במידה משמעותית מהשיעור המקביל . מוגבלות המקשה עליהם לתפקד בבית או בחוץ

  ).13%(וגבוה במעט מזה שנמצא בנתניה ) 26%(שנמצא במפקד השכונתי ברחובות 

  

  פורמלי-לתיחינוך פורמלי וב
רק , בגיל שנתיים.  נמצאים במסגרות חינוכיות3-13כמעט כל הילדים בגילים , פי דיווחי ההורים-על 

. אך עדיין זהו שיעור גבוה מהשיעור הארצי בקרב ילדים יהודיים, שלושה רבעים משולבים במסגרת

  .14-17 בקרב בני נוער גילאי 6%אותרה נשירה של , מצד שני

בתכניות העשרה ותמיכה לימודית מקיפים כמחצית הילדים יוצאי אתיופיה שיעורי ההשתתפות  

  . המתגוררים בקהילה14-17 מבני 10% ורק 6-13בגילים 

כמו . מחצית מהילדים בגיל בית ספר זקוקים לעזרה בלימודים ואינם מקבלים אותה, לדברי ההורים 

דבר שבוודאי פוגע ביכולת , יםבכמחצית המשפחות אין ברשות הילדים כל ספרי הלימוד הנחוצ, כן

 .הלמידה שלהם

רוב ההורים מגלים מעורבות בלימודי ילדיהם במובן של השתתפות באספות הורים ובפעילויות  

  .יש מיעוט שאינו מעורב, עם זאת. ס אליהן מוזמנים ההורים"אחרות בביה

 
  18-30בוגרים צעירים בני 

 המתגוררים בשכונות המפקד ואינם 18-30אי במסגרת הסקר נאסף מידע לגבי בוגרים צעירים גיל

 מהגברים 50%.  בוגרים צעירים109בחדרה אותרו . ל או בשירות לאומי כיום"לומדים או משרתים בצה
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אינם ) 17%(ומיעוט ניכר ,  עומדים לפני גיוס5%, כרבע מחפשים עבודה,  מהנשים מועסקים60%-ו

ניתן .  לימודית או תעסוקתית ואינם מחפשים עבודהעומדים בפני גיוס אך אינם משולבים כיום במסגרת

  .שיש חשיבות רבה לשלבה בלימודים או בעבודה, לראות בהם קבוצת סיכון
  

  קשישים
המוגבלות השכיחה . כשליש מהקשישים סובלים ממוגבלות אחת לפחות בתחום החושים והטיפול האישי

בלות אחת בתחום החושים והטיפול  מהקשישים הסובלים לפחות ממוג32%. ביותר היא קשיי ראייה

 מהקשישים אמרו שהם 60%-כ. האישי מקבלים את שירותיה של מטפלת במסגרת חוק ביטוח סיעוד

  . היו רוצים בביקור של מתנדב40%-ו, זקוקים לעזרה בניהול שוטף של משק הבית

  

  הוריות-משפחות חד
  ,  מהן שלושה ילדים או יותר45%-ל.  מכלל המשפחות עם ילדים25%הוריות מהוות -המשפחות החד

חלה עלייה משמעותית בשיעור המועסקות בקרב ההורות , עם הוותק.  מהן אין אף מפרנס בוגר70%-וב

בהשוואה .  שנים ומעלה16 בקרב השוהות 22%- שנים ועד ל6-10 בקרב השוהות בארץ 7%-היחידות מ

הציוד ,  מסופקים בתחום הדיוריש למשפחות החד הוריות יותר צרכים בלתי, למשפחות דו הוריות

  .הביתי והעזרה הלימודית לילדיהן

  

  קשרים עם שכנים שאינם יוצאי אתיופיה ושביעות רצון מהשכונה 
לפחות מחצית הדיירים הם יוצאי ) להערכת העולים( מהמשפחות מתגוררות בבניינים שבהם 70%-כ 

ופחות ) 67%(ברובד של דיבורים הקשרים עם השכנים שאינם בני העדה מתקיימים בעיקר . אתיופיה

 ).29%-22%(ברבדים של ביקורים הדדיים בבתים ועזרה הדדית 

התלונות העיקריות . ששים ושלושה אחוזים מהמשפחות יוצאות אתיופיה אינן מרוצות מהשכונה 

ההיבט ). 33%(ולעבריינות ופשע ) 58%(לכלוך ורעש  ,  הזנחה–מתייחסות לתנאים סביבתיים לקויים 

  ).40%(בי הבולט הוא הקשרים הבינאישיים בשכונה החיו

  

  מסופקים -צרכים בלתי
 בעיקר מחסור בהעשרה -חלק ניכר מהמשפחות דיווחו על צרכים בלתי מסופקים הקשורים לילדים  

 ציינו צרכים בתחום 15%- ציינו מחסור בציוד ביתי תקין ו33%, כמו כן). 40%(ובעזרה לימודית 

 שנים יש יותר צרכים בלתי מסופקים בתחום העזרה 6-10ת בארץ למשפחות הנמצאו. הדיור

, אולם גם בקרב המשפחות הוותיקות.  שנים16+הלימודית לילדיהן מאשר למשפחות בעלות ותק של 

  .עדיין שליש מדווחות על צרכים בתחום זה

  

  פוטנציאל להתנדבות למען הקהילה
ים הצהירו על נכונותם להתגייס לפעילות  נוספ7%-ו, שמונה אחוזים מהגברים פעילים בהתנדבות 

  .פוטנציאל ההתנדבות בקרב הנשים מצומצם יותר. למען הקהילה
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ממצאי הסקר הוצגו בפני נותני שירותים ופעילים שכונתיים בשלוש שכונות המפקד וניתן לצפות שהם 

  .יהוו תשומה לתכנון תכניות התערבות בעתיד הקרוב
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  דברי תודה
  

על ייזום המחקר ועל ההתעניינות והתמיכה שהעניק , ל משרד הקליטה" משנה למנכ,תודה לחנוך צמיר

  .לנו במהלך העבודה

  

,  חי אסולין–ולחברי צוות ההיגוי של המוקד , מנהל המוקד השכונתי פאר בחדרה, תודה לקפלה יוסף

, רהמנהל אגף הרווחה בעיריית חד, אריק שורר, מנהל הלשכה האזורית של משרד הקליטה בחדרה

על התעניינותם ועל , ר ועד השכונה"יו, ודוד זגאייה, ראש מנהלת הקליטה בעיריית חדרה, שמעון חלפון

  .שיתוף הפעולה

  

  .תודה לארנה בר שסייעה בריכוז עבודת השדה

  

  .יסלב קונסטנטינוב על עזרתו בעיבוד הנתונים'תודה לוצ

  

  .הני רוזנפלד שערכה ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפס'תודה לג

  

ולבני העדה האתיופית ששיתפו פעולה , תודה למראיינים שבצעו את הריאיונות במהירות ובאיכות טובה

 .וענו בסבלנות על כל שאלותינו
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1  

  מבוא. א
  

  מטרת המפקד. 1
 של משפחות יוצאות אתיופיה המבוצעים במסגרת תכנית דוח זה הוא השלישי בסדרת דוחות על מפקדים

ידי משרד הקליטה בעשר שכונות ברחבי הארץ שבהן קיימים ריכוזים -תכנית זו מופעלת על". מוקדים"ה

  .מפקדים דומים נערכים בכל השכונות בהן הוקמו המוקדים. גדולים של עולי אתיופיה

  

עובדים ,  הבית של יוצאי אתיופיה בשכונות פארמטרת המפקד הנוכחי הייתה לאסוף מידע מכל משקי

  .לצורך תכנון שירותים ותכניות התערבות בתחומי חיים שונים עבור קהילה זו, ואלרם בחדרה

  

השתתפות ילדים במסגרות של החינוך הפורמלי , הרכב משק הבית: הנושאים שבהם נאסף מידע הם

ליטה של עולי אתיופיה בעברית והרצון רמת הש, המצב התעסוקתי של המבוגרים, והבלתי פורמלי

שירות /צורכי עזרה בהשתלבות בעבודה ובלימודים של המבוגרים בכלל ושל צעירים בוגרי צבא, לשפרה

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

המידע שייאסף . ם בלתי מסופקים של המשפחהמצב הקשישים וצרכי, פעילות למען הקהילה והשכונה

. ולכן נאספו נתונים רק בתחומים שהמוקד יוכל לפעול בהם, אמור לסייע לפעילות המוקד השכונתי

ידי ועדת היגוי מקומית על מנת להתאים -ידי ועדת היגוי ארצית וכן על-הנושאים המרכזיים הוגדרו על

מנהל משרד , ההיגוי המקומית כללה את מנהל המוקדועדת . את השאלון לצרכים ספציפיים של העיר

ר ועד השכונה וחוקרי מכון "יו, נציג מחלקת החינוך, מנהל אגף הרווחה בעיריית חדרה, הקליטה בחדרה

  .ברוקדייל
  

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

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

  ;לפי תת קבוצות ואופי הצרכים

על מנת לפנות אליהם בקשר לתכניות ,  איתור משפחות או אנשים באופן פרטני- יישום תכניות .3

  ;שונות

או קבוצות המשתתפות בתכניות , ה באופן כללי אחרי שיפורים במצב האוכלוסייבסיס למעקב .4

  .ספציפיות

  

  עבודת השדה. 3
קובץ הנתונים הכיל נתונים על , למעשה. ידי עיריית חדרה-רשימת המשפחות וכתובתן הועברה אלינו על

לברר באילו , כלומר(את הנתונים למשקי בית " לתרגם"כך שהיה צורך , פרטים ולא על ראשי משפחות

סך כל המשפחות . מכיוון שיחידת הריאיון הייתה משפחה ולא פרט, )ררים הפרטיםמשקי בית מתגו

 פרטים משתייכים 14אבל במהלך העבודה התברר כי , 311המהוות את אוכלוסיית המחקר עמד על 

  . משפחות297כך שבסופו של דבר מונה אוכלוסיית המחקר , למשקי בית שכבר כלולים ברשימות



  

2  

רובם תושבי , ידי מראיינים מבני העדה האתיופית- על2001דצמבר - אוקטוברהראיונות בוצעו בחודשים

 18המרואיין היה אחד הבוגרים מעל גיל . השולטים בעברית ובאמהרית, חלקם סטודנטים, השכונה

  .ידי בן משפחה נוסף-במידת הצורך הושלם המידע על. במשק הבית

  

והדרכה ופיקוח אישיים שבועיים במהלך , המראיינים עברו הדרכה קבוצתית לפני יציאתם לשטח

והיא , בנוסף לרכזת הראשית הנמנית עם צוות המכון, במפקד הועסקה רכזת תושבת חדרה. עבודתם

השאלונים עברו . הייתה זמינה לשאלות והתייעצויות מצד המראיינים גם מעבר למפגשים השבועיים

ידי מראיין בן העדה או בביקור נוסף -ון עלפרטים חסרים הושלמו בטלפ. בדיקות איכות ובדיקות אמינות

  .של המראיין בבית המשפחה

  

שבה , כהכנה לביצוע עבודת השדה נערכה פגישה של מנהל המוקד עם כל תושבי השכונה בני העדה

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

  .דיו באמהריתפורסם המפקד בתכנית הר

  

הסיבות ). 82%( משפחות 243 משפחות אתיופיות המתגוררות בשלוש השכונות נאסף מידע על 297מתוך 

המשפחה לא היתה בבית (אי איתור ; 5% -סירוב המשפחה להתראיין : לאי ביצוע שאר הראיונות הן

ת בבניין כך שייתכן הטלפון של המשפחה לא אותר או שהיא אינה מוכר,  ביקורים של המראיין3-4בעת 

ידי מראיינים ולא ניתן היה לאתרם בסוף -שאלונים שלא הוחזרו על; 12%) שאינה מתגוררת כלל בשכונה

  .1% -עבודת השדה 



  

3  

  ממצאים. ב
  

  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו. 1
 ילדים מתחת 648מהן ,  נפשות1,287כ " משפחות יוצאות אתיופיה המונות בסה243בסקר נאסף מידע על 

  מספר הילדים בגילים , גודל והרכב משק הבית: מאפייני משק הבית המוצגים להלן כוללים. 18גיל ל

: מאפייני הפרטים כוללים. 1הגיל והוותק בארץ של ראש המשפחה והוותק של המשפחה בשכונה, 0-17

  .ותק הילדים בארץ, מצב משפחתי, גיל

  

  )1-6לוחות ( מאפייני משק הבית 1.1

 7 מהן מונות 34%: עובדים ואלרם הן משפחות גדולות, אתיופיה בשכונות פארהמשפחות יוצאות  

גודל המשפחה הממוצע , לשם השוואה. 5.3מספר הנפשות הממוצע הוא ). 1לוח (נפשות ומעלה 

  .  נפשות3.2באוכלוסייה היהודית בישראל הוא 

חלקן בתוספת של , 18הדפוס השכיח ביותר של משק בית הוא משפחות דו הוריות עם ילדים עד גיל  

  ).2לוח  (58% -)  או בני משפחה אחרים18ילדים מעל גיל " (אחרים"

 מכלל המשפחות עם 25%- מכלל משקי הבית ו19% מהוות 18משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל  

 ).סבתא, למשל(בחלק מהן גרים במשק הבית אנשים נוספים . ילדים

הוריות מספר -במשפחות דו). 3לוח  (18ים צעירים מגיל  ילד4- מכלל המשפחות יש למעלה מ29%-ב 

גם , עם זאת. 18 ילדים עד גיל 5בשליש מהן יש לפחות : הוריות-ילדים גדול יותר מאשר במשפחות חד

  . ילדים או יותר3 מהן יש 45%- ב–הוריות מספר הילדים גדול למדי -במשפחות החד

 .הוריות- חיים במשפחות חד18מהילדים עד גיל ) 123 (19% 

  ).4לוח  (55-64 הם בני 16%-ו, 65 מעל גיל 29%: ראשי המשפחות יוצאי אתיופיה מבוגרים יחסית 

 ).5לוח ( שנים 16- נמצאים למעלה מ40%- שנים ו6-10 מראשי המשפחות מהם נמצאים בארץ 55% 

  ).6לוח ( מהמשפחות מתגוררות בשלוש השכונות מעל לחמש שנים 83% 

  

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

 243 100  סך הכל
 38 16   נפשות1-2
 56 23   נפשות3-4
 65 27   נפשות5-6

 34 14   נפשות7
 50 20   נפשות8-12

  

                                                   
, במשקי בית של יחידים.  כראשי משפחה הוגדרו הבעלים במשפחות דו הוריות והנשים במשפחות חד הוריות 1

  . כמובן היחיד הוא ראש משק הבית



  

4  

  לפי הרכב משק הבית, משפחות יוצאי אתיופיה: 2לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים  סוג המשפחה

 242 100  סך הכל
 140 58  18זוג עם ילדים עד גיל 

 47 19  18משפחה חד הורית עם ילדים עד גיל 
 24 10  18זוג בלי ילדים עד גיל 

 31 13  יחיד
  

  * במשפחות עם ילדים בגילים אלה0-17מספר הילדים בגילים : 3לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים 

מספר 
הילדים 
 במשפחה

כלל 
המשפחות 
 עם ילדים

  
משפחות 

 יותהור-דו

  
  משפחות

 הוריות-חד

   
כלל המשפחות 

 עם ילדים

  
משפחות 

 הוריות-דו

  
משפחות 

 הוריות-חד
  47  140  187   100  100  100  סך הכל

1-2  36  29  55   67  41  26  
3-4  35  36  34   66  50  16  
5-6  24  29  11   45  40  5  

7-10  5  6  --   9  9  --  
  .18 משפחות אין ילדים עד גיל 55-ב*
  

  לפי גיל ראש המשפחה, וצאי אתיופיהמשפחות י: 4לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים  גיל

 *241 100  סך הכל
 1 --  25עד 

26-30 6 14 
31-44 29 70 
45-54 20 49 
55-64 16 38 

65+ 29 69 
   משפחות אין מידע על גיל ראש המשפחה2-ב*
  

  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, משפחות יוצאי אתיופיה: 5לוח 
  ספרים מוחלטיםמ  אחוזים  ותק

 *238 100  סך הכל
0-5 -- 1 

6-10 55 131 
11-15 5 11 

16+ 40 95 
  . משפחות אין מידע על שנת העליה של ראש המשפחה5-ביחס ל* 
  

  לפי ותק בשכונה, משפחות יוצאי אתיופיה: 6לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים  ותק בשכונה

 240 100  סך הכל
 9 4  עד שנה

2-3 3 7 
4-5 10 23 

6-10 59 142 
11+  24  59  
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  )7-10לוחות ( מאפיינים דמוגרפיים של הפרטים 1.2

 הם 21%-  ו17עובדים ואלרם הם ילדים עד גיל , בשכונות פאר,  מחצית מבני העדה האתיופית:גיל 

. 7%-ומגיע ל) 10%(שיעור הקשישים בקרב האתיופים נמוך מעט בהשוואה לשיעור הארצי . 18-30בני 

 בכלל האוכלוסיה 20%לעומת , 11%-בעדה מצומצמת יחסית ומגיעה ל) 45-64(יל הביניים קבוצת ג

  ).7לוח (היהודית 

נראה כי הצעירים בעדה .  מהנשים49% ומעלה נשואים וכך 18 מבין הגברים בני 56% :מצב משפחתי 

 61%גם . ם עדיין רווקי- 25 מהגברים עד גיל 99%- מהנשים ו89%: האתיופית אינם ממהרים להינשא

עולה על + 65שיעור הגברים האתיופים הנשואים בגיל ). 8-9לוחות (  עדיין רווקים26-30מהגברים בני 

כנראה בגלל פער השנים , )בהתאמה, 79% לעומת 89%(השיעור המקביל בקרב הגברים היהודים 

  .הניכר בינם לבנות זוגם

המתגוררים בשכונות +) 18גילאי  (יוצאי אתיופיה הבוגרים) 58%( למעלה ממחצית :ותק בישראל 

 נמצאים בישראל מעל 36%לעומת זאת ;  שנים6-10בהן נערך המפקד נמצאים בישראל תקופה שבין 

הקהילה של עולי אתיופיה בחדרה היא בעלי ותק רב יותר בארץ מאשר ). 1נספח , 2לוח ( שנים 15-ל

  . הקהילות בנתניה וברחובות

מגילאי ) 64%(כשני שלישים .  נולדו בישראל14-17 מבני 29%- ו6-13 מבני 70%, 5כל הילדים עד גיל  

  ).10לוח ( שנים 6-10 נמצאים בארץ תקופה שבין 14-17

  

  *המבנה הגילי של הקהילה האתיופית: 7לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים 
  נשים  גברים  סך הכל   נשים  גברים  סך הכל  גיל

  646  641  1287   100  100  100  סך הכל
0-3 7 8 6  92 50 42 
4-5 5 5 4  58 33 25 

6-13 25 27 24  324 172 152 
14-17 13 14 13  174 88 86 
18-21 9 10 8  114 63 51 
22-25 7 5 8  84 33 51 
26-30 5 4 5  63 28 35 
31-44 11 8 14  139 50 89 
45-54 6 6 6  81 39 42 
55-64 5 4 6  65 29 36 

65+  7 9 6  93 56 37 
  כולל סטודנטים שגרים מחוץ לבית*
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  )באחוזים(לפי גיל , +18מצבם המשפחתי של הגברים בני : 8לוח 
  גיל  

 +65  55-64 45-54 31-44 26-30 18-25  סך הכל  מצב משפחתי
 100 100 100 100 100 100 100  סך הכל

 89 97 92 84 32 -- 56  נשוי
 4 -- 5 6 7 1 3  גרוש
 4 -- -- -- -- -- 1  אלמן
 -- 3 -- 6 61 99 38  רווק

 -- -- 3 2 -- -- 1  חי בנפרד
 3 -- -- 2 -- -- 1  חי עם חברה לחיים

  

  )באחוזים(לפי גיל , +18מצבן המשפחתי של הנשים בנות : 9לוח 
  גיל  

 +65  55-64 45-54 31-44 26-30 18-25  סך הכל  מצב משפחתי
 100 100 100 100 100 100 100  סך הכל

 41 75 69 74 60 7 49  נשוי
 5 6 24 18 17 2 11  גרוש
 51 14 7 2 -- -- 9  אלמן
 -- -- -- -- 14 89 27  רווק

 -- 5 -- 5 9 2 3  חיה בנפרד
 3 -- -- 1 -- -- 1  חיה עם חבר לחיים

  

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

 14-17 6-13 0-5  סך הכל ותק 
 100 100 100 100  סך הכל

 -- -- -- --   שנים0-5
 64 29 -- 32   שנים6-10

 2 1 -- 1   שנים11-15
 5 -- -- 1  שנים+ 16

 29 70 100 66  יליד הארץ
  

  +)18גילאי (מצב הבריאות של הבוגרים . 2
. נושא זה נבדק בצורה מינימלית בשל רגישות העדה למתן מידע בנושאי מחלות וליקויי בריאות 

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

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

  ,  סובלים מבעיית בריאות אחת לפחות18-64 מהמבוגרים גילאי 16%-הממצאים מצביעים על כך ש 

 .מיותר מבעיית בריאות אחת סובלים 5%-ו

 .סובלים לפחות מבעיית בריאות אחת+ 65 מהקשישים בני 38% 

ומחלות כרוניות ) 9%(קוצר נשימה /מגבלות הבריאות השכיחות בקרב המבוגרים הן אסטמה 

 ).11לוח ) (6%(יתר לחץ דם וסוכרת , מחלות לב: המגבילות את התפקוד כגון
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  +18ם בני בעיות בריאות בקרב מבוגרי: 11לוח 
   

  אחוזים
מספרים 

 מוחלטים 
  מחלות כרוניות המגבילות את התפקוד באופן משמעותי

 )יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב    (
  
6 

  
40  

  58 9  קוצר נשימה/אסטמה
  11 2  בעיות בגפיים התחתונות
  3 --  בעיות בגפיים העליונות

  13 2  עיוורון/בעיות ראייה
  1 --  בעיות שמיעה

  6 1  שיותבעיות נפ
  1 --  גידול

  6 1  בעיות גב
  8 1  כאבי בטן/בעיות עיכול

  2 --  מכות יבשות בעקבות תאונה
  2 --  בעיות בריאות שאין לגביהן מידע שמאפשר את זיהוין

  2 --  מלריה
   

  )12-14לוחות (שליטה בשפה העברית . 3
ה על העולים בתקשורת עם חוסר שליטה בשפה מקש. הצורך בידיעת עברית חותך את כל תחומי החיים

צוותי בית הספר שבהם , שירותי הרווחה, הכשרה מקצועית, לשכת התעסוקה(נותני השירות השונים 

מידת השליטה במיומנויות שונות בעברית נבדקה לגבי . ובקבלת השירותים מהם) לומדים ילדיהם

השליטה בשפה והמסגרת נבדק הרצון לשפר את , כמו כן. הבעלים ונשותיהם או נשים הורות יחידות

  .המועדפת לעשות זאת

קצת . כמחצית הגברים והנשים דיווחו שהם מסוגלים בקלות להבין שיחה פשוטה ולשוחח בעברית 

 ).12לוח (פחות משליש נוסף מסוגלים לעשות זאת עם קשיים 

 מהנשים אינם 60%-50%- מהגברים ו40%-כ: בתחום הקריאה והכתיבה בעברית המצב גרוע יותר 

 .וגלים כלל לקרוא או לכתוב מכתב פשוטמס

 מהנשים אינם מסוגלים כלל לבצע מטלות בעברית הרלוונטיות במיוחד 40%-שליש מהגברים ו 

פה לביצוע -או הבנת הוראות בעל/ הצגת עצמם בפני מעסיק פוטנציאלי ו–להשתלבות בעבודה 

  .עבודה

קשורה לגילו של העולה , שארבין ה, היכולת לבצע בקלות את המטלות השונות בעברית נמצאה 

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

  ).נספח א, 3-4לוחות ( חל שיפור 45-64עשר שנים בארץ גם בקרב גילאי הביניים 

לים לבצע בבדיקת הקשר בין שליטה בעברית לבין השתלבות בתעסוקה מתברר כי שיעור המסוג 

גדול , קריאה וכתיבה, הבנה,  דיבור–בקלות לפחות שתיים מבין ארבע המטלות הבאות בעברית 

בהשוואה לכאלה , לפחות פי שניים בקרב גברים יוצאי אתיופיה המועסקים כיום או שעבדו בעבר

ניתן . ההבדלים גדולים עוד יותר בקרב נשים). בהתאמה, 17%- ו54%, 65%(שלא עבדו מעולם 

רק ) א: ששתיהן מצביעות על החשיבות של רכישת השפה, הסביר קשר זה באחת משתי דרכיםל

עולים שלא ידעו עברית ) ב; עולים בעלי מידה מסוימת של שליטה בעברית מתקבלים לעבודה
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שני ההסברים משלימים זה , למעשה. והתקבלו לעבודה שיפרו את שליטתם בשפה תוך כדי עבודתם

  .ת קבוצות שונותאת זה ומתייחסים לת

רק בקרב . ידיעת עברית והביעו רצון ללמוד עברית-יוצאי אתיופיה מודעים למגבלות הנובעות מאי 

 משום שלדבריהם הם 4 – אף אחד לא הביע רצון לשפר את שליטתו בעברית 26-30הבעלים גילאי 

  . האחרים מסיבות אחרות5-יודעים עברית ו

 גברים ונשים בכל קבוצות הגיל היא קורס בשעות אחר ידי-המסגרת המועדפת ללימוד עברית על 

הנשים גם ציינו בעדיפות גבוהה קורס בבוקר בתנאי שיימצא ). 13-14לוחות ) (41%(הצהרים או הערב 

 ).18-45(העדפה זו נמצאה בעיקר בקרב קבוצת הגיל הצעירה ). 33%(סידור לילדים 
  

  )באחוזים(ין לפי מ, היכולת לבצע מטלות שונות בעברית: 12לוח 
 נשים  גברים 

סך  
  הכל

  
  בקלות

עם 
  קשיים

בכלל 
  לא

סך   
 הכל

  
  בקלות

עם 
  קשיים

בכלל 
  לא

 22 32 46 100   21 29 50 100 *הבנת שיחה
 28 28 44 100   24 29 47 100 *דיבור
 50 28 22 100   43 27 30 100 **קריאה
 60 23 17 100   44 29 27 100 **כתיבה

 36 29 35 100   29 33 38 100  לויזיהט/הבנת חדשות ברדיו
 40 24 36 100   32 29 39 100  הצגה עצמית בפני מעסיק

 39 26 35 100   32 27 41 100  פ בעבודה"הבנת הוראות בע
  הכוונה לשוחח ולהבין שיחה פשוטה*  
  מכתב פשוט** 
  

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

 +55 45-54 31-44 18-30  סך הכל  מסגרות לימוד
 31 58 50 -- 41  קורס בשעות אחר הצהרים או בערב

 19 27 21 -- 21 לבד עם מורה בשעות אחר הצהרים או בערב 
 6 9 17 -- 9  במסגרת מקום העבודה
 6 41 34 -- 21  במסגרת קורס מקצועי

 7 18 5 -- 8  במסגרת אחרת
  . כי ניתן היה לציין מספר העדפות100%-תכמים להאחוזים אינם מס* 
  

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

 +55 45-54 31-44 18-30  סך הכל  מסגרות לימוד
 23 56 47 46 42  קורס אחר הצהרים או בערב

 10 32 24 21 21  לבד עם מורה אחר הצהרים או בערב
 3 15 21 25 15  במסגרת מקום העבודה
 7 20 32 41 24  במסגרת קורס מקצועי

 5 29 48 54 33  בתנאי שיהיה סידור לילדים, בקורס בבוקר
 7 3 8 4 6  במסגרת אחרת

 . כי ניתן היה לציין מספר העדפות100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
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  )15-25לוחות (תעסוקה והכשרה מקצועית . 4
מספר , שיעורי תעסוקה: נושא התעסוקה וההכשרה המקצועית נבחן במסגרת הסקר מהיבטים שונים

מאפייני התעסוקה של , השתתפות בהכשרה מקצועית, הוריות-הוריות וחד-המפרנסים במשפחות דו

 והעזרה הדרושה להם בהשתלבות 18-50הפוטנציאל התעסוקתי של הבלתי מועסקים גילאי , המועסקים

  .קבוצות שונות-הנתונים השונים מתייחסים לתת. עסוקהבת

  

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

רק : שיעורי התעסוקה של יוצאי אתיופיה בחדרה נמוכים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בארץ 

  .בגילים אלה מועסקים מכלל הנשים 25%- ו18-64 מכלל הגברים גילאי 46%

 מהם עסוקים 60%-משום שכ,  בלבד6% שיעורי התעסוקה עומדים על 18-21בקרב הגברים גילאי  

אינו נמצא במסגרת כלשהי ואינו מחפש ) 17%(אחוז משמעותי , עם זאת. בשירות צבאי או בלימודים

  . 22-25לאי שיעור המועסקים וגם שיעור מחפשי העבודה עולה במידה ניכרת בקרב גי. עבודה

, תיכוניים גבוהים יותר מאשר אצל הגברים- שיעורי התעסוקה והלימודים העל18-21בקרב גילאיות  

  .כנראה משום שמשך השירות שלהן קצר יותר

 בכלל הגברים היהודים 84%-בהשוואה ל (77% עומד על 26-44שיעור התעסוקה בקרב גברים בני  

 מהגברים 87%, כלומר. י קבוצה זו מחפשים עבודה מבנ10%, בנוסף לכך). בגילים אלה בישראל

 . משתייכים לכוח העבודה26-44בגילים 

 שמחפשות 15% ועוד 44% (30דפוס ההשתתפות של הנשים בכוח העבודה מראה עלייה עד לגיל  

 קרוב 31-54בגילים . ולאחריו ירידה הן בשיעור המועסקות והן בשיעור המחפשות עבודה) עבודה

  .מחוץ לשוק העבודה, כלומר, גדירות את עצמן כעקרות בית או כגמלאיותלמחצית הנשים מ

, אך עם זאת, 55שיעורי ההשתתפות של הגברים בכוח העבודה יורדים במידה משמעותית החל מגיל  

שיעורים אלה גבוהים .  נוספים מחפשים עבודה7%- שליש מועסקים ו55-64אפילו בקבוצת הגיל 

מקבילים בחלק מהשכונות האחרות בהן נערך מפקד של יוצאי במידה משמעותית מהשיעורים ה

  .והם קשורים בוודאי לוותק הרב יותר של עולי אתיופיה בחדרה, למשל רחובות ונתניה, אתיופיה

) 18-25להוציא (כמעט בכל גיל : בקרב הנשים בולט הקשר בין שיעור התעסוקה לבין הוותק בארץ 

 שנים ומעלה בהשוואה לנשים 16הנמצאות בישראל שיעור המועסקות גדול יותר בקרב נשים 

).  שנים קטנה מכדי לאפשר השוואה11-15הקבוצה בעלת הוותק של ( שנים 6-10הנמצאות בארץ 

אולי משום , אין עליה משמעותית בשיעור המועסקים עם העלייה בוותק, לעומת זאת, בקרב הגברים

 המועט ביותר נמצאים בארץ למעלה שהשיעורים ההתחלתיים גבוהים וכן משום שבעלי הוותק

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

  עיסוק
  סך הכל

240=N 
18-21  

63=N 
22-25  

33=N  
26-30  

28=N 
31-44  

49=N 
45-54  

38=N 
55-64  

29=N 
 100 100 100 100  100 100 100  סך הכל
 34 61 78 75  43 6 46  עובד

 7 10 10 11  24 13 12  מחפש עבודה, לא לומד, לא עובד
  לא מחפש, לא לומד, לא עובד
      עבודה

  
10 

  
17 

  
6  

  
3 

  
8 

  
8 

  
14 

 -- -- -- --  -- 11 3  בישיבה תיכונית/לומד בתיכון
 -- -- -- 3  12 43 13  צבא

 -- -- -- 4  6 2 2  מכינה
 -- -- -- 4  9 6 3  אוניברסיטה/מכללה/תיכוני-על
 -- -- -- --  -- 1 1  ס מקצועיקור

  45  21  4  --  --  1  10  נכה/חולה/פנסיונר
  

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

  עיסוק
  סך הכל

301=N 
18-21  

49=N  
22-25  

50=N  
26-30  

34=N 
31-44  

89=N 
45-54  

41=N 
55-64  

36=N 
 100 100 100 100  100 100 100  סך הכל

 3 15 24 44  50 14 25  בדתעו
  מחפשת, לא לומדת, לא עובדת
     עבודה

  
10 

  
12 

  
16  

  
15 

  
7 

  
12 

  
-- 

  לא מחפשת, לא לומדת, לא עובדת
     עבודה

  
6 

  
10 

  
4  

  
3 

  
2 

  
12 

  
5 

 -- -- -- --  -- 4 1  לומדת בתיכון
 -- -- -- --  2 41 7  שירות לאומי/צבא

 -- -- -- --  -- 2 --  מכינה
 -- -- 1 3  18 15 6  אוניברסיטה/מכללה/תיכוני-על

 -- -- 1 --  2 -- 1  קורס מקצועי
 28 51 56 32  6 -- 31  עקרת בית
 64 10 9 3  2 2 13  נכה/חולה/פנסיונר

 
  )באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , 18-64שיעורי תעסוקה בקרב גברים גילאי : 17לוח 

 *ותק  
  יליד הארץ  +16 6-10  סך הכל  גיל

18-25 19 16 27  25 
26-30 75 79 73  -- 
31-44 78 78 81  -- 
45-54 61 72 42  -- 
55-64 34 33 38  -- 

  . שנים והיא הוצאה מההשוואה בשל גודלה הקטן11-15הנמצאת בישראל ) 5%- כ(ישנה קבוצה קטנה * 
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  )באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , 18-64שיעורי תעסוקה בקרב נשים גילאי : 18לוח 
 *            ותק          
 +16 6-10  סך הכל  גיל

18-25 31 33 30 
26-30 44 44 54 
31-44 24 8 44 
45-54 15 4 33 
55-64 3 -- 10 

  . שנים והיא הוצאה מההשוואה בשל גודלה הקטן11-15הנמצאת בישראל ) 5%- כ(ישנה קבוצה קטנה * 
  

   שיעורי תעסוקה בקרב ההורים ומספר מפרנסים במשפחות4.2

 שני 22%-וב,  מהמשפחות הדו הוריות שראשן אינו קשיש אף אחד מההורים אינו מועסק29%-ב 

  ).19לוח ( מהאמהות מועסקות 13%, בקרב המשפחות החד הוריות. ההורים מועסקים

דבר שמפחית את שיעור המשפחות , בחלק מהמשפחות בהן ההורים אינם מועסקים יש מפרנס אחר 

 מהמשפחות 21%-ב). 20ראה לוח (החד הוריות אין אף מפרנס בוגר  מהמשפחות 70%-ב. ללא מפרנס

,  ממשפחות אלה ישנו מפרנס אחד49%-ב. הוריות שבראשן אדם לא קשיש אין אף מפרנס בוגר-הדו

  . מפרנסים3-4 ישנם 3%- שני מפרנסים וב27%-ב

 שנים 6-10 בתקופה של 7%-מ: עם העלייה בוותק בארץ גדל שיעור ההורות היחידות המועסקות 

 . שנים15 לאחר 22%-בארץ ל

בקרב משפחות דו הוריות מתבטא השינוי עם הוותק בארץ בעלייה במשקל המשפחות שבהן שני  

מבין המשפחות , כך. של הנשים לשוק העבודה) המאוחרת(בעקבות כניסתן , ההורים מועסקים

 בקרב 41%-עולה לאך שיעור זה ,  מועסקים שני בני הזוג9%- שנים רק ב6-10הנמצאות בארץ 

  .  שנים או יותר16המשפחות הנמצאות בארץ 

ייתכן שמדובר . שיעור המשפחות בהן אף אחד מבני הזוג אינו מועסק נשאר יציב למדי במשך הזמן 

  .בגרעין של משפחות בעלות קשיים מבחינת קליטה בעבודה

ייתכן שהדבר נובע ). 14%- ל5%-מ(מעניין לציין את העלייה בשיעור המשפחות בהן רק האם עובדת  

  .שבמקרים רבים הם מבוגרים מבנות זוגם בשנים רבות, מפרישה מוקדמת של הבעלים

  

  )באחוזים(תעסוקת ההורים במשפחות חד הוריות ובמשפחות דו הוריות שראשן אינו קשיש : 19לוח 
   

 )N(סך הכל 
  אף אחד
 מההורים

רק 
  האב

רק 
  האם

  שני ההורים
  עובדים

  --  13  --  87  )47    (100 משפחות חד הוריות
  22  9  40  29  )109    (100 משפחות דו הוריות שראשן אינו קשיש

  

  )באחוזים(מספר המפרנסים במשפחות חד הוריות ודו הוריות שראשן אינו קשיש : 20לוח 
   

 )N(סך הכל 
  אף אחד
 מההורים

רק 
  האב

רק 
  האם

  שני ההורים
  עובדים

  --  9  21  70  )47    (100 משפחות חד הוריות
  3  27  49  21  )109    (100 משפחות דו הוריות שראשן אינו קשיש
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  לפי ותק בארץ, הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ודו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 21לוח 
  )באחוזים            (

                   ותק   

 +16 6-10  סך הכל 
     הוריות-משפחות חד

 22 7 13  האם
        

     הוריות שראשן אינו קשיש-ת דומשפחו
 41 9 22  שני ההורים עובדים

 23 57 40  רק האב
 14 5 9  רק האם

 23 29 29  אף אחד מההורים
  

   השתתפות בהכשרה מקצועית4.3
אלה מהווים . הנתונים מתייחסים לבעלים ולנשים הנשואות או לנשים שהן ראשי משפחות חד הוריות

  .18-64 הנשים בגילים  מכלל65%- מכלל הגברים ו50%

 למדו בקורסי הכשרה מקצועית 64 מהנשים שגילם עד 15%-עשרים ושלושה אחוזים מהבעלים ו 

 ).2- ו1תרשימים (

  .2 שלא למדו מעונינים לעשות זאת45 מהנשים עד גיל 34%-עשרים ושלושה אחוזים מהבעלים ו 

 .בייחוד אצל הבעלים, היקף הנשירה מהקורסים מועט 

 מהנשים בוגרי הקורסים הועסקו במקצוע הקורס או במקצוע 50%- מהבעלים וכשבעים אחוזים 

 .קרוב לאחר לימודיהם

 מהנשים בוגרי הכשרה מקצועית שאינם מועסקים כיום 80%-ששים ותשעה אחוזים מהבעלים ו 

 .במקצוע הקורס מעונינים להשתלב במקצוע זה
  

  )22לוח ( מאפייני העבודות של המועסקים 4.4
 חד הוריות ל מאפייני התעסוקה מתייחסים לבעלים ולנשים נשואות או שהן ראשי משפחותהנתונים ע

  . 18-64גילאי 

 מכלל 55%והנשים המועסקות מהוות ,  מכלל הגברים המועסקים68%הבעלים המועסקים מהווים 

  .הנשים המועסקות בגילים אלה

והשאר בעבודות בלתי , יות מהנשים עובדות בעבודות מקצוע60%- מכלל הבעלים המועסקים ו61% 

 .מקצועיות

 . מהנשים המועסקות63%לעומת ,  מהבעלים המועסקים עובדים במשרה מלאה90%-כ 

                                                   
חה שבאופן מעשי מתוך הנ, 45בדיקת הרצון להשתתף בהכשרה מקצועית נעשתה רק לגבי בעלים ונשים עד גיל   2

  .מעטים סיכוייהם של המבוגרים יותר להתקבל לתכנית הכשרה
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  )N=120 (64 בעלים עד גיל  –הכשרה מקצועית : 1תרשים 

  

 
  45בדיקת העניין בקורס נעשתה רק לגבי גברים עד גיל * 

 
  )N=199 (64 נשים עד גיל  –הכשרה מקצועית : 2תרשים 

  

  

  45בדיקת העניין בקורס נעשתה רק לגבי גברים עד גיל * 

לא למדו
ולא מעונינות

25%*

לא למדו
ומעונינות

34%*

15%למדו בקורס 

סיימו וקיבלו 
תעודה
77%

סיימו ולא קיבלו 
13%תעודה 

עדיין לומדות
3%

נשרו
7%

עובדות במקצוע
הקורס או

במקצוע קרוב
35%

עבדו בעבר
במקצוע הקורס
או במקצוע קרוב

13%

לא עבדו במקצוע
הקורס או 
במקצוע קרוב

52%

מעונינות לעבוד
במקצוע הקורס

80%

לא למדו
ולא מעונינות

25%*

לא למדו
ומעונינות

34%*

15%למדו בקורס 

סיימו וקיבלו 
תעודה
77%

סיימו ולא קיבלו 
13%תעודה 

עדיין לומדות
3%

נשרו
7%

לא למדו
ולא מעונינות

25%*

לא למדו
ומעונינות

34%*

15%למדו בקורס 

סיימו וקיבלו 
תעודה
77%

סיימו ולא קיבלו 
13%תעודה 

עדיין לומדות
3%

נשרו
7%

עובדות במקצוע
הקורס או

במקצוע קרוב
35%

עבדו בעבר
במקצוע הקורס
או במקצוע קרוב

13%

לא עבדו במקצוע
הקורס או 
במקצוע קרוב

52%

מעונינות לעבוד
במקצוע הקורס

80%

לא למדו
ולא מעונינים

15%*

לא למדו
ומעונינים

23% *

23%למדו בקורס 

סיימו וקיבלו 
תעודה
82%

סיימו ולא קיבלו 
11%תעודה 

עדיין לומדים
4%

נשרו
3%

עובדים במקצוע
הקורס או

במקצוע קרוב
44%

עבדו בעבר
במקצוע הקורס
או במקצוע קרוב

26%

לא עבדו במקצוע
הקורס או 
במקצוע קרוב

30%

מעונינים לעבוד
במקצוע הקורס

69%
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   אפיוני המועסקים לעומת הבלתי מועסקים4.5

. הם צעירים יותר וסובלים פחות מבעיות בריאות, בהשוואה לבלתי מועסקים, הגברים המועסקים 

  ).23ראה לוח (הם אינם ותיקים יותר בארץ 

סובלות , ותיקות יותר בארץ, כך שהן צעירות יותרהנשים המועסקות נבדלות מהבלתי מועסקות ב 

מעניין לציין , עם זאת). 24ראה לוח (פחות מבעיות בריאות ולשיעור נמוך יותר מהן יש ילדים קטנים 

  .  7שלכמחצית המועסקות ילדים עד גיל 

  

  מאפייני התעסוקה של בעלים ובנות זוג או נשים שהן ראשי משפחה: 22לוח 
  נשים

41=N 
  בעלים

75=N 
מאפייני 
 התעסוקה

 :סוג העבודה. א  
 מהנשים המועסקות עובדות 5%

. במקצועות אקדמיים חופשיים וטכניים
 מועסקות בעבודות שמספקות 37%

 מועסקות 18%). מטפלות(שירותים 
בייצור (כפועלות מקצועיות בתעשייה 

 ).מזון ונעליים

 מהבעלים המועסקים עובדים במקצועות 9%
 8%. טכניים וניהוליים, אקדמיים חופשיים

מכירות , מועסקים בעבודות פקידות
 מועסקים 44%). בעיקר כשוטרים(ושירותים 

, נהגים, חשמלאים: כגון(כפועלים מקצועיים 
 ).'פלסטיק וכו, פועלים בייצור נייר

  מקצועית

      
עובדות ,  מהנשים המועסקות40%

מרביתן (בעבודות בלתי מקצועיות 
  ).בניקיון

ים המועסקים עובדים בעבודות  מהבעל39%
  ).גינון וניקיון, חקלאות: בלתי מקצועיות כגון

  בלתי מקצועית

      
  :היקף משרה. ב    

מרבית הנשים המועסקות עובדות 
השאר עובדות ). 63%(במשרה מלאה 
 20 עובדות 17%מהן (במשרה חלקית 
  ).שעות או פחות

עובדים ) 89%(מרבית הבעלים המועסקים 
 שעות 50 מהם עובדים 6% .במשרה מלאה

  .ויותר

  

      
  :סוג שכר. ג    

 מהנשים המועסקות מקבלות שכר 46%
מקבלות שכר על ) 51%(מחציתן , חודשי

מועסקות ) 3%(היתר , בסיס שעות
  .בקבלנות

מקבלים ) 68%(מרבית הבעלים המועסקים 
מקבלים שכר ) 27%(כרבע מהם . שכר חודשי

 יומי היתר מקבלים שכר , על בסיס שעות
  ).1%(או שהם עצמאיים ) 3%(בקבלנות , )1%(

  

  

  )באחוזים (18-64גילאי , אפיוני הגברים המועסקים לעומת הבלתי מועסקים: 23לוח 
  לא עובדים

)78=N( 
  עובדים

)111=N( 
 

  שנים+ 11: ותק בארץ 47 47
  45שיעור הצעירים מתחת לגיל  70 56
  בעיות בריאות 4 33
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  )באחוזים (18-64גילאי , ים המועסקות לעומת הבלתי מועסקותאפיוני הנש: 24לוח 
  לא עובדות

)180=N( 
  עובדות

)75=N( 
 

  שנים+ 11: ותק בארץ 57 33
  45שיעור הצעירות מתחת לגיל  91 61
  בעיות בריאות 7 27
  7ילדים עד גיל   47  59

  

   פוטנציאל תעסוקתי וצורכי עזרה של הבלתי מועסקים4.6
נציאל התעסוקתי ועל העזרה הדרושה בהשתלבות בעבודה נאספו לגבי בעלים ונשים הנתונים על הפוט

היות שלגביהם ישנם סיכויים טובים , 18-50נשואות או ראשי משפחות חד הוריות בלתי מועסקים בני 

  .יותר לשילוב בעבודה

 18%.  מהנשים הבלתי מועסקות התנסו בתעסוקה בישראל31%- מהבעלים הבלתי מועסקים ו74% 

 . מהנשים פוטרו מעבודתם עקב צמצומים או סגירת מקום העבודה11%-מהבעלים ו
בעוד שאצל הנשים , )78%(הנימוק העיקרי של הבעלים לכך שאינם עובדים כיום הוא בעיות בריאות  

  ).36%(הסיבה המרכזית היא היעדר סידור לילדים 

הצורך . ואיינים הם מגווניםהעולים מדיווחי המר, צורכי העזרה הנחוצים בהשתלבות בעבודה 

ובשיעור נמוך יותר עזרה , )41%(הדומיננטי שהוזכר אצל הנשים הוא עזרה במימון סידור לילדים 

הגברים זקוקים לעזרה ביצירת קשר ). 14%(וייעוץ מקצועי ) 19%(ביצירת קשר ראשוני עם מעסיקים 

  ).13%(ם העבודה ולהסעה למקו) 13%(מקצועית  לייעוץ והכוונה) 30%(עם מעסיקים 

  
  18-50פוטנציאל תעסוקתי של בעלים ונשים בלתי מועסקים גילאי : 25לוח 

  נשים
114=N 

  בעלים
23=N 

 

 הון אנושי  
מהנשים הבלתי מועסקות הן ) 94 (83%

למדו ) 6 (5%, חסרות השכלה לחלוטין
למדו ) 2 (2%,  שנים1-7באתיופיה בלבד 

למדו ) 4 (3%,  שנים ומעלה8באתיופיה 
) 7 (6%, בתיכון בישראל ולא סיימו

סיימו לימודים בתיכון בישראל ואחת 
 .תיכונית-למדה במסגרת על

מועסקים הם -מהבעלים הבלתי) 20 (87%
למדו ) 2 (9%, חסרי השכלה לחלוטין

סיימו ) 1 (4%-  שנים ו1-7באתיופיה בלבד 
 .תיכון בישראל

  השכלה

      
לאף אחת מהנשים שלמדו בארץ אין 

ורק לאחת יש , תעודת בגרות מלאה
  .תעודת בגרות חלקית

  תעודת בגרות  .לבעל שלמד בארץ אין תעודת בגרות

      
 מהנשים הבלתי מועסקות לומדות 13

, כיום או למדו בעבר בקורס מקצועי
 מתוכן סיימו את הקורס עם 77%

 8%- סיימו ללא תעודה ו15%, תעודה
  .ו ללמוד לפני סיום הקורסהפסיק

 מהבעלים הבלתי מועסקים לומדים כיום 3
כולם סיימו , או למדו בעבר בקורס מקצועי

  .את הקורס עם תעודה

  הכשרה מקצועית

      
מהנשים הבלתי מועסקות ) 35 (31%-ל

כשני . יש ניסיון תעסוקתי מישראל
שלישים מהן עבדו בארץ בעבודות 

  ).שייהמטפלות ובתע: כגון(מקצועיות 

מועסקים יש -מהבעלים הבלתי) 17 (74%-ל
למעלה . ניסיון תעסוקתי מישראל

ממחציתם עבדו בארץ בעבודות מקצועיות 
  ).ובתעשייה, חשמל, נגרות: כגון(

  ניסיון תעסוקתי בארץ
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   המשך- 18-50פוטנציאל תעסוקתי של בעלים ונשים בלתי מועסקים גילאי : 25לוח 
  נשים

114=N 
  בעלים

23=N 
 

 מהנשים הבלתי מועסקות דיווחו 28%
שאינן מסוגלות לעבוד בשל מוגבלות 

שיעור הדומה לשיעור הנשים בגיל , פיזית
 שדיווחו על קיום בריאות או נכות 18-50

המקשות עליהן לתפקד בבית או מחוצה 
 ).27%(לו 

 מהבעלים הבלתי מועסקים דיווחו 78%
שאינם מסוגלים לעבוד בשל מוגבלות 

ור גבוה יותר משיעור הגברים שיע, פיזית
 שדיווחו על קיום בעיות 18-50בגיל 

בריאות או נכות המקשות עליהם לתפקד 
 בבית או מחוצה לו 

)65%.( 

  מצב הבריאות

      
 מהנשים שהועסקו בארץ פוטרו 11%

ממקום עבודתן האחרון עקב צמצומים 
 28%; או בשל סגירת מקום העבודה

: כגון(הפסיקו לעבוד מסיבות אישיות 
; )נישואין ולידה, החלפת מקום מגורים

  . הפסיקו לעבוד בשל בעיות בריאות28%

 מהבעלים שהועסקו בארץ פוטרו 18%
ממקום עבודתם האחרון עקב צמצומים או 

 מהבעלים 71%; בשל סגירת מקום העבודה
  .הפסיקו לעבוד בשל בעיות בריאות

סיבות להפסקת 
  עבודה

      
שאינן ) 36%(למעלה משליש מהנשים  

מועסקות אינן עובדות כיום בשל היעדר 
 אינן מצליחות למצוא 5%, סידור לילדים

 טענו שאינן עובדות בשל 28%; עבודה
  .בעיות בריאות

 מהבעלים הבלתי מועסקים אינם 13%
עובדים כיום כיוון שאינם מצליחים למצוא 

 טענו שהם מעדיפים לקבל 4%, עבודה
ין  אחרים טענו שא4%, הבטחת הכנסה

 טענו שאינם 78%-להם סידור לילדים ו
  .עובדים בשל בעיות בריאות

סיבות לאי עבודה 
  כיום

  

  )*אחוזים (18-50צורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה של בעלים ונשים בלתי מועסקים גילאי : 26לוח 
  נשים

111=N 
  בעלים

23=N 
 

  לא זקוקים לעזרה 26 23
  או גיל/ת ולא מסוגלים לעבוד מסיבות בריאותיו 39 18
  זקוקים לעזרה ביצירת קשר ראשוני עם מעסיק 30 19

  זקוקים להכשרה מקצועית 4 9
  זקוקים להכוונה ולייעוץ מקצועי 13 14

  זקוקים להשלמת השכלה -- 5
  זקוקים להסעות למקום העבודה  13  3
  זקוקים לסדנה לחיפוש עבודה 4 3

  זקוקים לעזרה במימון סידור לילדים 9 41
  תן היה לציין יותר מסוג עזרה אחדני* 
  

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

בשכונות שבהן .  הם קבוצת יעד חשובה במדיניות הקליטה של עולי אתיופיה18-30בוגרים צעירים בני 

תגוררים במשק הבית יחד עם המ)  נשים50- גברים ו59( בוגרים צעירים 109נערך המיפקד נמצאו 

 28%,  מהגברים עובדים49%. ל או בשירות לאומי כיום"ואשר אינם לומדים או משרתים בצה, הוריהם

: השיעורים בקרב הנשים הם.  אינם נמצאים בשום מסגרת18%- עומדים להתגייס ו5%, מחפשים עבודה

פותיהם בתחום הלימודים כדי נאסף מידע על רמת השכלתם ועל שאי.  בהתאמה16%- ו2%, 22%, 60%

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

  . לשדרג את רמת התעסוקה שלהם באמצעות הלימודים-המועסקים ברמה נמוכה
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  שאינם משרתים בצבא או בשירות לאומי ושאינם עובדים ,  הבוגרים שאינם לומדים5.1

)50=N(  
 17%-ל, תיכוני- סיימו מוסד על4%.  מהבוגרים שאינם עובדים לא למדו כלל בישראל21% :השכלה 

ס תיכון אך ללא " סיימו בי13%,  יש תעודת בגרות חלקית23%-ל,יש תעודת בגרות ישראלית מלאה 

 .  סיימו חטיבת ביניים בלבד2%-ו,  לא סיימו את לימודיהם התיכוניים21%, תעודת בגרות
שירתו בצבא או )  מהבנות59%- מהבנים ו50%( מהבוגרים שאינם עובדים 53% :ת צבאישירו 

 עומדים 11%, באשר לבנים.  לא שירתו כלל35%- עומדות להתגייס ו6%, מבין הבנות. בשירות לאומי

 . לא שירתו כלל39%-להתגייס ו
, וד באוניברסיטה מהבוגרים ציינו בעדיפות ראשונה את שאיפתם ללמ30% :תכניות לשנה הקרובה 

 רוצים 10%, רוצים להשלים את לימודיהם לתעודת בגרות22%,  ציינו את שאיפתם לעבוד28%

 ציינו 2%,  ציינו את שאיפתם ללמוד בקורס מקצועי8%,  שנות לימוד12-להשלים את השכלתם ל

  .שאינם מעונינים באף אחת מהאפשרויות הללו

 עומדים בקריטריונים של קבלה להשכלה גבוהה לא כל הבוגרים המבקשים ללמוד באוניברסיטה 

 בעלי תעודת 25%-ו,  הם בעלי תעודת בגרות מלאה25%רק : וחלקם יצטרכו להשלים את השכלתם

  .  לא סיימו תיכון25%- סיימו תיכון אך אין בידם תעודת בגרות ו25%; בגרות חלקית

  ותיהם הוא עזרה כספית הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים שאינם נמצאים במסגרת למימוש שאיפ 

)68%.( 
  

  )N=59( הבוגרים המועסקים 5.2

 יש 24%-ל, תיכוני- סיימו מוסד על2%.  מהבוגרים המועסקים לא למדו כלל בישראל35% :השכלה 

ס תיכון אך ללא תעודת " סיימו בי10%,  תעודת בגרות חלקית18%-ל,תעודת בגרות ישראלית מלאה 

  .  סיימו חטיבת ביניים בלבד3%-ו,  התיכוניים לא סיימו את לימודיהם8%, בגרות

שירתו בצבא או בשירות )  מהבנות60%- מהבנים ו81%( מהבוגרים שעובדים 71% :שירות צבאי 

שלושה לא שירתו , באשר לבנים. שתיים עומדות להתגייס ושתיים לא שירתו כלל, מהבנות. לאומי

  .כלל

, ות ראשונה את שאיפתם ללמוד באוניברסיטה מהבוגרים ציינו בעדיפ48% :תכניות לשנה הקרובה 

,  רוצים להשלים את לימודיהם לתעודת בגרות15%,  ציינו את שאיפתם ללמוד בקורס מקצועי15%

 ציינו שאינם מעונינים 2%,  ציינו את שאיפתם להשלים את השכלתם5%,  רוצים להחליף עבודה15%

  .באף אחת מהאפשרויות הללו

: ינים בלימודים אקדמיים יצטרכו לשפר את השכלתם על מנת להתקבלחלק מהמעונ, גם בקבוצה זו 

 5%-ו,  הם בעלי תעודת בגרות מלאה58%. ( לא סיימו תיכון11%-ו,  בעלי תעודת בגרות חלקית26%

  ).תיכוני אך לא סיימו את לימודיהם-למדו במוסד על

 ).63%(וא עזרה כספית גם בוגרים אלה ציינו כי הסיוע העיקרי הנחוץ להם למימוש שאיפותיהם ה 
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  חינוך . 6
, מעורבות ההורים בבית הספר, בתחום החינוך נאספו נתונים לגבי שיעורי למידה של ילדים ושל בני נוער

- וכן שיעור ההשתתפות בחינוך על, והשתתפות ילדים ובני נוער בתכניות העשרה והסיבות לאי השתתפות

  .תיכוני

  

  ת השתתפות במערכת החינוך הפורמלי6.1

 . רק רבע מהילדים עד גיל שנה נמצאים במעון או משפחתון 

והם גבוהים יותר , שיעורי ההימצאות במסגרת חינוכית עולים במידה ניכרת, מגיל שנתיים 

  . מהשיעורים הארציים בקרב ילדים יהודיים

 67%- מהילדים יוצאי אתיופיה בחדרה נמצאים במסגרת חינוכית בהשוואה ל74%בגיל שנתיים  

 כמעט כל הילדים יוצאי אתיופיה נמצאים במסגרת 3-5בגילים ;  הילדים היהודיים בארץמכלל

 בגיל חמש 90%- בגיל ארבע ו96%,  בגיל שלוש82%בעוד שהשיעורים הארציים עומדים על , חינוכית

  ).ציונית ובינסטוק ריבלין, בן אריה(

 .6% של 14-17ובקבוצת הגיל , 1% אותרה נשירה בשיעור של 6-13בקבוצת הגיל  

 10-ו, לומדים בקורס של משרד העבודה, 17 והאחר בן 13האחד בן , שני ילדים, י דיווחי ההורים"עפ 

אחד בן , 14אחד בן , 13הצעיר שבהם הוא בן : ילדים נוספים אינם נמצאים בשום מסגרת חינוכית

 ).לפירוט המקרים ראה נספח ב (17 וארבעה בני 16שלושה בני , חמש עשרה
  

  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 27לוח 
  

  גיל
  מספר הילדים
  בקבוצת הגיל

  אחוז הנמצאים
  במסגרת חינוכית

  
  סוג המסגרת

  24% -מעון/משפחתון  24  29  0-1

74% -גן/קט גן/מעון/משפחתון  74 31 2

  31% -קט גן/מעון/משפחתון  97 32 3

 66% -גן
  20% -ןקט ג/מעון/משפחתון  100 30 4

 80% -גן
  11% -קט גן/מעון/משפחתון  100 27 5

 89% -גן
  26% -גן  100 34 6

 74% -בית ספר יסודי
   לומדים בקהילה98%  99 288 7-13

  לומדים בפנימייה2%
   לומדים בקהילה53% 94 172 14-17

   לומדים בפנימייה47%

 
6.2  
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   משפחות עם ילדים בגיל בית הספר

  מדים בבית הספר צורכי ילדים הלו6.2.1

לפחות (ס "רק בכמחצית המשפחות שלהן ילדים הלומדים בבי, פי דיווחי ההורים-על: ציוד לימודי 

ספרי .  נוספים יש בידם חלק מהספרים40%-ובכ, מצויים ברשות הילדים כל ספרי הלימוד) ילד אחד

כגון ,  ציוד לימודי אחר,בניגוד לכך. כגון מילון ואנציקלופדיה אינם מצויים כלל ברוב המשפחות, עזר

  ).  28לוח (מצוי ברוב המשפחות , כלי כתיבה וסרגל

ההורים נשאלו אם מי מילדיהם זקוק לעזרה הקשורה בלימודים והוא אינו : עזרה בלימודים 

 49%ואילו ,  מהילדים אינם זקוקים לעזרה כלל או לעזרה נוספת51%, י דיווחי ההורים"עפ. מקבלה

  .זקוקים לעזרה

הם עזרה בהכנת שיעורי בית , 14-17 והן בקרב גילאי 6-13הן בקרב גילאי , העזרה הבולטיםצורכי  

  ).29לוח (ושיעורי עזר 

  

  )באחוזים(הימצאות ציוד לימודי במשפחות עם ילדים בגיל בית הספר : 28לוח 
  אין בכלל חלק   הכל  סך הכל 

 9 43 48 100  ספרי לימוד
 4 27 69 100  ציוד לימודי אחר

 72 13 15 100  י עזרספר
  

  )*באחוזים מתוך קבוצת הגיל(לפי גיל , צרכי עזרה של הילדים בלימודים: 29לוח 
                גיל 

 6-13 14-17 
 22 26  עזרה בהכנת שיעורי בית

 20 22  שיעורי עזר/עזרה לימודית
 2 1  פעילויות העשרה

 10 11  שולחן כתיבה/מחשב/עזרה בקניית ספרים 
 -- 3  כלעזרה ב

  ישנם ילדים הזקוקים ליותר מסוג עזרה אחד* 
  

   מעורבות הורים בבית הספר ובלימודי הילדים6.2.2

מדיווחי  המרואיינים עולה כי .  משפחות באוכלוסיית הסקר לפחות ילד אחד לומד בבית הספר165-ב 

מגיעים תמיד ) אחים גדולים, למשל(ההורים או בני משפחה אחרים ) 85%(במרבית המשפחות הללו 

 מהמשפחות האם היא זו שמגיעה 48%-ב. או בדרך כלל לאסיפות הורים של הילדים בבית הספר

 אחד 1%-וב,  מהמשפחות האחים הגדולים3%-ב,  שניהם ביחד32%-ב,  האב16%-ב, לאסיפות הורים

ים השיעור המדווח בסקר הנוכחי על נוכחות בני משפחה באספות הור. ההורים בלווית אחד האחים

, שם). 1998, ליפשיץ ואחרים(ס גבוה מהשיעור שנמצא בסקר ארצי של בני נוער יוצאי אתיופיה "בביה

 מהאמהות דיווחו כי אחד מבני המשפחה נכח לפחות באספת הורים אחת במהלך שנת 64%

 מהמקרים הגיעו 8%-ורק ב, לרוב הגיעו לאספת ההורים האב או האם. הלימודים בה נערך הריאיון

  . גדוליםאחים 

ההורים או בני משפחה אחרים מגיעים תמיד או בדרך כלל ) 66%(בחלק קטן יותר של המשפחות  

  . הנערכים בשיתוף ההורים, כגון מסיבות וטיולים, למפגשים או פעילויות שונות בבית הספר
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מדיווחי המרואיינים עולה כי במיעוט מהמשפחות שבהן לומד לפחות ילד אחד בבית הספר קיבלו  

 מהמשפחות קיבלו ההורים ייעוץ 17%-ב: ס"הורים עזרה או ייעוץ בנושאי חינוך מצוות ביהה

ובנושא ) התקדמות הילד בלימודים וקשיים(מהמורה של ילדם לגבי סוגיות בתחום הלימודי 

; ס בנושא של תמיכה בילדים" מהמשפחות קיבלו עזרה ממגשר אתיופי בביה2%; התנהגות ומשמעת

  .ס באותו נושא"פסיכולוג ביה/קיבל עזרה מיועץ) משפחה אחת (1%-ו

ס בו לומדים ילדיהם "בהן יכולים ההורים לקבל מידע על הנעשה בביה, בנוסף לאסיפות הורים 

. מהווים הילדים מקור למידע זה, )בתנאי ששליטתם בעברית מספיקה להבנת הדיווח של המורה(

ס דיווחו ההורים שילדיהם מספרים "בי מהמשפחות שלהן לפחות ילד אחד הלומד ב82%-ב, ואכן

 דיווחו שילדיהם אף פעם אינם 8%. על הנעשה בבית הספר" לעיתים קרובות"או " תמיד"להם 

ממצאים . בלבד" לעיתים רחוקות" דיווחו כי הם מקבלים מידע מילדיהם 10%-ו, מספרים להם

 מהאמהות 61%: אתיופייםהתקבלו בסקר הארצי של בני נוער , אם כי בהתייחסות לפן אחר, דומים

  . בסקר דיווחו כי הן מקבלות מידע מילדיהן על מצבם בלימודים

. מעורבות ההורים בהשתתפות ילדיהם במערכת החינוך יכולה גם להתבטא בדרכים אחרות 

התשובות הבאות מעידות על מידה . האימהות נשאלו מה הן עושות כדי שילדיהן יצליחו בלימודים

  :ס ללא אוכל"מסתמנת בעיה שחלק מהילדים מגיעים לביה,  יחד עם זאת;3ניכרת של מעורבות

  79% -דואגת שיכינו שיעורי בית -

  80% -שואלת אותם מה היה בבית הספר -

  72% -)'עפרונות וכו, מחברות(ס "קונה להם ציוד לביה -

  64% -קונה להם את כל הספרים הנחוצים ללימודים  -

  43% -ס"מכינה להם אוכל לביה -

  

  . האם יש דברים שהיו רוצים לדעת על בית הספר) בשאלה פתוחה(לו ההורים נשא

   דיווחו שאינם זקוקים למידע נוסף73% -

  ס" רוצים לדעת על הנושאים הנלמדים בביה13% -

  ס" רוצים לדעת כל מה שילדים עושים בביה9% -

  ס" רוצים לדעת על התנהגות הילדים בביה9% -

  ספר רוצים לדעת על דרכי חינוך וענישה בבית ה4% -

 .ס" נוסף רוצים לדעת על רמת המורים בביה1% -
  

   משפחות עם ילדים בגיל הרך6.3
המהוות ,  משפחות76-נאסף המידע רק מ, בשל עיכוב בהוספת השאלות הרלבנטיות לגיל הרך בשאלון

  . מכלל המשפחות שיש להן לפחות ילד אחד הלומד בגן76%

  

                                                   
  ניתן היה לציין יותר מתשובה אחת  3
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   תנאים להתפתחות6.3.1

אין ) ים(דיווחו ההורים שלילד, שלגביהן יש נתונים, )לפחות ילד אחד( מהמשפחות עם ילדים 87%-ב 

 יש 5%-ורק ב, משחקים/ מהמשפחות יש עד חמישה צעצועים8%-ב; או משחקים/צעצועים ו

  .או צעצועים/מעל לחמישה משחקים ו) ים(לילד

 .אין ספרי קריאה, למעט משפחה אחת, בכל המשפחות שבהן יש לפחות ילד אחד בגיל הרך 
תכנית חינוכית  - )PACT) Parents and Children Togetherמן הראוי לציין שבעת איסוף המידע תכנית  

  .פעלה בשכונה מזה כשנה) לקידום ילדים בגיל הרך

 
   מעורבות הורים בלימודי ילדיהם בגן6.3.2

מאחר שהשאלות על מעורבות הורים נוסחו .  משפחות שיש להן רק ילדים בגן50במפקד נמצאו  

 50איננו יכולים להפריד ולהציג נתונים על מעורבות הורים בגן אלא לגבי , ס או לגן"בהתייחס לבי

  . המשפחות הללו

, שבהן לפחות ילד אחד לומד בגן או במעון) 84%(מדיווחי המרואיינים עולה כי ברוב המשפחות  

 39%-ב. ות הוריםמגיעים תמיד או בדרך כלל לאסיפ) אחים, כגון(ההורים או בני משפחה אחרים 

  ,  שניהם38%-ב,  מהמקרים מגיע האב15%-ב, מהמקרים האם היא זו שמגיעה לאסיפות ההורים

  . נוספים אחד ההורים בלוית אחד האחים4%-וב,  אחד האחים הגדולים4%-ב

ההורים או בני משפחה אחרים מגיעים תמיד או ) 65%(במרבית המשפחות , י דיווחי המרואיינים"עפ 

 . כגון מסיבות וטיולים, למפגשים או פעילויות שונות בגןבדרך כלל 
קיבלו עזרה או ייעוץ , מדיווחי המרואיינים עולה כי רק שש משפחות שבהן לפחות ילד אחד לומד בגן 

  . התנהגות ותמיכה בילדים, בעיות ריכוז: בנושאי חינוך מהגננת בנושאים כגון

  

   חינוך בלתי פורמלי6.4

בקרב , לעומת זאת. 51%- ומגיע ל13 -6בקרב בני  ות ההעשרה גבוה יחסיתשיעור ההשתתפות בתכני 

 החיים בקהילה הוא נמוך במיוחד 14-17ובקרב בני הנוער גילאי , )26%( הוא נמוך 3-5הילדים בני 

  ). 30לוח ( בלבד 10%ועומד על 

: ידי ההורים-כפי שנמסרו על, הסיבות לאי השתתפות הילדים ובני הנוער בתכניות ההעשרה והחוגים 

חוסר עניין של הילד , )23%(חוסר יכולת לשלם עבור התכניות , )34%(היעדר מידע על קיום התכניות 

מיקום התכניות רחוק , )38%(או משפחתו בתכניות או תפיסת ההורים כי התכניות אינן נחוצות לילד 

  ).31לוח ) (1%(וחזרת הילד מבית הספר בשעות מאוחרות ) 4%(מהבית 
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  לפי גיל, השתתפות בפעילויות אחר הצהרים: 30 לוח
  ילדים המשתתפים 

בפעילות אחת לפחות   
 גיל

מספר הילדים 
בקבוצת הגיל 
 סוג הפעילות  מספר  אחוז החיים בקהילה

  מספר הילדים
 המשתתפים

 4 חוגים והעשרה 23 26 89 3-5
 5  ארוחת צהרים    
 14  לא ידוע    
        

 91  ק עזרה בלימודיםר 161 51 316 6-13
 30  רק חוגים    
 3  עזרה בלימודים וחוגים    
 15  עזרה בלימודים וארוחת צהרים    
 1  חוגים וארוחת צהרים    
חוגים וארוחת , עזרה בלימודים    

  צהרים
  
1 

 20  לא ידוע    
        

 4  עזרה בלימודים 9 10 91 14-17
 4  חוגים    
 1  לא ידוע    
  

  לפי גיל, סיבות לאי השתתפות בתכניות העשרה: 31לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים 
  

 סיבות
  סך
 הכל

  בני
3-5 

  בני
6-13 

  בני
14-17  

  סך
 הכל

  בני
3-5

  בני
6-13 

  בני
14-17 

  72  167  53  292   100  100  100  100  סך הכל
  28  59  12  99   39  35  23  34  לא ידעו על קיום התכניות
  תפותלא יכלו לשלם עבור השת

      בתכניות
  

23  
  

26  
  

24  
  

17  
   

66  
  

14  
  

40  
  

12  
  29  57  26  112   40  34  49  38  הילד לא זקוק לתכניות/לילד אין עניין

  1  11  1  13   1  7  2  4  המקום בו נערכת התכנית מרוחק
  2  --  --  2   3  --  --  1  הילד חוזר מאוחר מבית הספר

  

  תיכוני- חינוך על6.5
 20- גברים ו12: תיכונית-ונות המפקד הם סטודנטים או בעלי השכלה על בשכ18-30מגילאי ) 32 (12%

  .נשים

  

 באונברסיטה או 16-ו, אחת במוסד על תיכוני לא אקדמי, אחת במכינה:  נשים למדו בעת המפקד18

אחד במוסד על תיכוני לא ,  למדו במכינה4:  הגברים שלמדו בעת עריכת המפקד11מבין . במכללה

  .רסיטה או במכללה באוניב6-ו, אקדמי
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  קליטה חברתית ופעילות למען העדה. 7
  )32-33לוחות  ( קשרים עם שכנים שאינם יוצאי אתיופיה7.1
מתגוררות בבניינים שבהם רוב או כל הדיירים הם ) 54%(כמחצית מהמשפחות , על פי הערכת העולים 

  כרבע מהן ,  אתיופיה מתגוררות בבניינים שבהם כמחצית הדיירים הם יוצאי15%, יוצאי אתיופיה
 מתגוררות בבניינים שבהם 5%-מתגוררות בבניינים שבהם רוב הדיירים אינם יוצאי אתיופיה ו) 26%(

מכאן עולה כי הריכוז של עולי אתיופיה בשכונות . לא מתגוררת אף משפחה יוצאת אתיופיה מלבדם
וז בשכונות המפקד המפקד בחדרה דומה לזה בשכונת קריית משה ברחובות ונמוך בהרבה מהריכ

  .דורה ואזורים בנתניה

 מהמשפחות 67%: הקשרים עם השכנים שאינם יוצאי אתיופיה מתקיימים בעיקר ברובד השטחי 
ברבדים אינטימיים יותר של ביקורים הדדיים בבתים . האתיופיות דיווחו שהן מדברות עם השכנים

  ).32לוח ) (29%-22%(אחוזים נמוכים יותר מדווחים על קשר , ועזרה הדדית

בעוד שאחוז המדווחים , אחוז המדווחים על מתן עזרה גבוה במעט מאחוז המדווחים על קבלת עזרה 
  .על ביקור בבית השכנים דומה לאחוז המדווחים על אירוח השכנים

חל גידול מועט בלבד בשיעור המשפחות המקיימות קשרים עם שכניהן , עם העלייה בוותק בארץ 
 ).32לוח (דול ניכר בעיקר בביקור בבית השכנים ואירוחם הגי. שאינם מבני העדה

חל גידול בשיעור המשפחות המדברות עם שכניהן שאינם בני העדה , עם העלייה בוותק בשכונה 
אך לא בממדים של מתן וקבלת עזרה , ובשיעור המשפחות המבקרות בבית שכניהן ומארחות אותם 

 ).33לוח (
 54%-ב: דים שאינם בני העדה אף הם חלקיים ביותרהקשרים של הילדים האתיופים עם יל 

. צ רק עם ילדים יוצאי אתיופיה"ס משחקים או מבלים בשעות אחה"הילדים בגיל ביה, מהמשפחות
 80%, למשל, בנתניה. לעובדה שרוב הדיירים בקרבת מקום הם עולים מאתיופיה, בוודאי, זה קשור

  .ם שאינם בני העדהמהילדים משחקים או מבלים בעיקר או גם עם ילדי
  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , ממדים של יחסי שכנות : 32לוח 
 *                    ותק בארץ  
 שנים+ 16  שנים6-10 סך הכל 

 73 62 67 מדברים עם השכנים
 17 24 22 מקבלים מהשכנים

  28  28  29  נותנים עזרה לשכנים
  31  24  28  מבקרים בביתם

  31  26  29  בקרים בבית המשפחההשכנים מ
  .ולכן לא נכללה בהשוואה) 5%- כ( שנים קטנה מאד 11-15 הקבוצה בעלת הוותק של *
  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בשכונה , ממדים של יחסי שכנות : 33לוח 
 ותק בשכונה  
 שנים+ 11  שנים6-10  שנים5עד  סך הכל 

  75  65  67  68 מדברים עם השכנים
  20  23  15  21  מהשכניםמקבלים

  34  30  18  29  נותנים עזרה לשכנים
  39  26  21  28  מבקרים בביתם

  41  27  21  29  השכנים מבקרים בבית המשפחה
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   פעילות למען העדה7.2
או היו פעילים , הבעלים והנשים הנשואות או ההורות היחידות נשאלו האם הם פעילים למען העדה

  .ו האם היו מוכנים להירתם לפעילות זוהם נשאל, אם השיבו בשלילה. בעבר

 38%- ו26-44 בני 62%מתוכם , מהבעלים דיווחו שהם פעילים בהתנדבות כיום) 13(שמונה אחוזים  

כמחציתם בני , שמונה אחוזים מהבעלים שאינם פעילים הצהירו שהם מוכנים להתנדב.  ומעלה45בני 

להתנדב ציינו שהם מוכנים להתנדב בעיקר הבעלים שהביעו נכונות .  ומעלה45 ומחציתם בני 26-44

 ).עזרה בהכנת שיעורי בית: למשל(בגישור ובתחום החינוך 
.  ומעלה45 ואחת בת 26-44מתוכן ארבע בנות , מהנשים דיווחו שהן פעילות כיום) 5(שני אחוזים  

שים הנ. 45מרביתן מתחת לגיל , שישה אחוזים מהנשים שאינן פעילות הצהירו שהן מוכנות להתנדב

  .שהביעו נכונות להתנדב ציינו שהן מוכנות להתנדב בעיקר בתחום החינוך

  

  דיור. 8
תפיסת החיוב , שביעות רצון מהשכונה, צפיפות דיור, בעלות על דיור: תחום הדיור נבדק במספר היבטים

  .עובדים ואלרם, והשלילה במגורים בשכונות פאר

  

   בעלות על דיור8.1
 מתגוררות בשכירות 26%, חות רכשו את הדירות שהן מתגוררות בהןשבעים ושניים אחוזים מהמשפ

  . מתגוררות בשכירות פרטית2%-ו,ציבורית 

  

   צפיפות דיור8.2

הצפיפות הממוצעת בישראל היא : לשם השוואה.  נפשות בחדר1.65צפיפות הדיור הממוצעת היא  

 ).2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(נפש אחת לחדר 
 19%; זים מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של אדם אחד או פחות לחדרעשרים ושישה אחו 

  ).34לוח (מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של למעלה משתי נפשות בחדר 

 מהמשפחות שבהן מתגוררים למעלה משני אנשים 19%-צפיפות הדיור מהווה בעיה חמורה במיוחד ל 

 . העוליםזאת לאור גודלם הקטן של החדרים בדירות המגורים של, בחדר
 

  לפי צפיפות דיור, התפלגות המשפחות: 34לוח 
  מספרים מוחלטים  אחוזים  צפיפות הדיור

 240 100  סך הכל
 63 26  עד נפש אחת לחדר

 47 20   נפש לחדר1.01-1.5
 83 35   נפשות לחדר1.51-2

 41 17   נפשות לחדר2.1-3
 6 2   נפשות לחדר3מעל 
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   שביעות רצון מהשכונה8.3

מהשכונה שבה הן " די מרוצות"או " מרוצות מאוד" מהן 37%משפחות עולה כי מדיווחי ה 

 מהמשפחות הביעו 46%ברחובות , לשם השוואה.  שאינן מרוצות מהשכונה63%לעומת , מתגוררות

 .מהשכונה") די מרוצות"או " מרוצות מאד("שביעות רצון 

  ובקרב יחידים ) 57% (18 לגיל שביעות הרצון מהשכונה גבוהה יותר בקרב זוגות ללא ילדים מתחת 

  ).35לוח (מאשר בקרב משפחות עם ילדים ) 50%(

  :4הדברים החיוביים המרכזיים בשכונה על פי דיווחי המשפחות הם 

  40% -אישיים בשכונה -קשרים בין -

  10% -) נקייה, שכונה שקטה(תנאים סביבתיים  -

  9% -השירותים בשכונה  -

 7% –השכנים האתיופיים  -
  5% -הכל טוב  -

 
  :5הדברים השליליים המרכזיים בשכונה על פי דיווחי המשפחות הם 

  58% -)רעש, לכלוך, הזנחה(תנאים סביבתיים  -

  33% -) גניבות, סמים(עבריינות ופשע  -

 - ) חוסר תמיכה מהעירייה, אי מתן עזרה, זלזול מצד הממסד כלפי העולים(בעיות עם הממסד  -

14%  

  10% -) ילדים שנשרו,  ומבוגריםאין מסגרות לילדים(בעיות בתחום החינוך  -

  5% -) תחושה כללית של מבוי סתום(אין התקדמות בשכונה  -

  5% -העדר ועד שכונה  -

  4% -ריבוי אתיופים  -

  

  )באחוזים(שביעות רצון מהשכונה לפי סוג המשפחה : 35לוח 

מרוצים  סך הכל 
  מאד

  
  די מרוצים

  לא כל כך
  מרוצים

  בכלל לא
  מרוצים

 25 38 20 17 100  סך הכל
 30 38 21 11 100  זוג עם ילדים

 19 47 8 26 100  הורה יחידה עם ילדים
 17 26 22 35 100  זוג בלי ילדים

 17 33 30 20 100  יחיד
  

                                                   
  אפשר היה לציין עד שלושה דברים  4
  אפשר היה לציין עד שלושה דברים  5
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  שימוש בשירותים. 9
על , במסגרת בדיקת השימוש בשירותים נשאלו המשפחות על מידת השימוש שלהן במיגוון שירותים 

שוב לגבי חלק (ועל שביעות הרצון בקרב המשתמשים ) רותיםלגבי חלק מהשי(הסיבות לאי שימוש 

כל המשפחות . בהתאם למאפיינים של המשפחות, השאלות הופנו בצורה דיפרנציאלית). מהשירותים

מינהל קליטה , המשטרה, משרד הבריאות, קופת חולים, נשאלו על הקשר שלהן עם לשכת הרווחה

 נשאלו האם הן נעזרו בשירותי 12ם ילדים עד גיל משפחות ע. אשכול ורכז התעסוקה מטעם המינהל

משפחות עם ילדים עד גיל שנתיים . בנות של שירות לאומי או חיילות המסייעות בטיפול בילדים

הנתונים מראים כי עיקר הפניות ). טיפת חלב(נשאלו גם על ביקוריהן בתחנה לבריאות המשפחה 

  .ולקופת חולים") טיפת חלב("לשירותים הן לתחנות לבריאות המשפחה 

 ביקרו בתחנות לבריאות המשפחה 81%,  משפחות עם ילדים עד גיל שנתיים47 מתוך :טיפת חלב 

 משפחות טענו שלא ידעו 7, מבין תשע המשפחות שלא ביקרו בתחנה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה

, פחהמשפחה אחת טענה שלא היה לה זמן ללכת לתחנה לבריאות המש, שיש לקחת את הילד לשם

  .ולגבי משפחה נוספת הסיבה לא ידועה

  . מכלל המשפחות נעזרו בשירותי קופת חולים בחצי השנה האחרונה86% :קופת חולים 

, 15%- ו10%, 3% - היה נמוך המשטרה ומינהל קליטה אשכול, משרד הבריאותשיעור הפונים ל 

 ).35ראה לוח (אולם כל מי שנזקק פנה , אולי משום שלא רבים נזקקו, בהתאמה
 ארבעים אחוז מכלל המשפחות דיווחו שהן היו בקשר עם עובדת סוציאלית בחצי :מחלקת הרווחה 

ישנו , כלומר. כשני שלישים אמרו שהן זקוקות לעזרת השירות, בקרב אלה שלא פנו. השנה האחרונה

  .צורך רב בשירות שטרם מוצה

בעיות עם , )49%(עזרה כספית , )64%(נושאי הפניות לשירותי הרווחה הם בעיקר צורך בציוד ביתי  

  ).21%(ובעיות במשפחה ) 29%(הילדים בבית הספר או בגן 

 קיבלו 12 משפחות שבביתן מתגוררים ילדים עד גיל 160 שישה אחוזים מתוך :בת שירות לאומי 

המשפחות שלא . מסומכת או מחיילת שבאה לבית ועוזרת בטיפול בילדים, שירות מבת שירות לאומי

או הדרכים /על טיבו ו, השירות נמקו זאת בעיקר בסיבה של חוסר מידע על קיום השירותקיבלו את 

  ).59%(לקבלו 

 שלושה אחוזים מכלל המשפחות קיבלו סיוע של רכז תעסוקה במציאת :רכז תעסוקה שכונתי 

הסיבה העיקרית שצוינה היא שהן לא זקוקות , בקרב המשפחות שלא קיבלו את השירות. עבודה

או הדרכים /על טיבו ו,  מהמשפחות טענו שלא ידעו על קיום השירות38%, כמו כן). 50%(לעזרה זו 

  .לקבלו

מינהל קליטה , משרד הבריאות,  ממד זה נבדק רק ביחס לקופת חולים:שביעות רצון מהשירות 

,  מרוצים84% –שביעות הרצון הגבוהה ביותר היא משירותי קופת החולים . אשכול והמשטרה

כמחצית מהפונים למשטרה .  מרוצים41%-פאר–ר משירותי מינהל קליטה אשכול והנמוכה ביות

  ). 36ראה לוח (ולמשרד הבריאות הביעו שביעות רצון מהטיפול שקבלו 

 הסיבה העיקרית שציינו המשפחות ביחס לאי שביעות רצונן מהשירותים :סיבות לאי שביעות רצון 

 ציינו סיבה זו ביחס לאי 58%. ר את בעיותיהןהשונים הייתה שנותני השירות לא עזרו להן לפתו

 ביחס 100%;  ביחס למשטרה56%;  ביחס למשרד הבריאות67%; שביעות רצונן מקופת חולים

נותני השירות לא התייחסו אליהן יפה או לא : סיבות נוספות שצויינו. פאר-למינהל הקליטה אשכול

  .היו מסוגלים להבין את בעיותיהן
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  )באחוזים(מוש ושביעות רצון מארבעה שירותים שי, הזדקקות: 36לוח 
   הנזקקים% 

  לשירות
   הפונים%

  מתוך הנזקקים
   המרוצים%

 מתוך הפונים
 84 100 86  קופת חולים

 50 100 3  משרד הבריאות
 41 100 15  מוקד שכונתי/מנהל קליטה

 52 100 10  משטרה
  

  מצב הקשישים. 10
  . נשים53 - גברים ו66מתוכם , +60 קשישים בני 119במשפחות שרואיינו נמצאו 

  

   המצב התפקודי10.1

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

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

  .ה של הקשיש בתחומים אלהכמו כן נבדקו צורכי העזר

 27%-ו, מהקשישים אינם סובלים ממוגבלות בתחום החושים והטיפול האישי) 63%(כשני שלישים  

 ).38לוח (סובלים ממוגבלות אחת 
 ).37לוח  (33% -המוגבלות השכיחה בקרב הקשישים היא קשיי ראייה  
  ).38לוח ( משק הבית  מהקשישים דיווחו על צורך בעזרה בביצוע מטלות בתחום ניהול60%-כ 

 . ביקשו שמתנדב יהיה עימם בקשר טלפוני27%-ו,  מהקשישים ביקשו שמתנדב יבוא לביתם40%-כ 
 מהקשישים הסובלים לפחות ממוגבלות אחת בתחום החושים והטיפול האישי נעזרים במטפלת 32% 

  .מטעם ביטוח לאומי

  

  הקשישים המתקשים בביצוע מטלות שונות: 37לוח 
  אחוז הקשישים  ספר הקשישיםמ  סוג הקושי

    חושים וטיפול אישי
 33 38 )מרחוק או משניהם, מקרוב(ראייה 
 10 11  שמיעה
 5 6  ניידות
 8 9  רחצה

   
    ניהול משק הבית

 31 36  הכנת ארוחות
 55 64  ניקיון
 43 50  כביסה
 39 45 קניות 

 46 53  סידורים
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  תחומים שוניםהקשישים לפי מספר המוגבלויות ב: 38לוח 
  אחוז הקשישים  מספר הקשישים  התחום

    חושים וטיפול אישי
 63 75  אין מוגבלויות
 27 32  מוגבלות אחת
 6 7  שתי מוגבלויות
 2 2  שלוש מוגבלויות
 2   ארבע מוגבלויות

   
    צורך בעזרה במשק הבית

 42 50  אין צורך בעזרה
 8 10  צורך בעזרה במטלה אחת

 7 9  י מטלותצורך בעזרה בשת
 8 10  צורך בעזרה בשלוש מטלות
 11 13  צורך בעזרה בארבע מטלות
 24 28  צורך בעזרה בחמש מטלות

  

   קשיי ניידות לפי קומת המגורים10.2
מתוך הקשישים הסובלים מקשיי ניידות מתגורר בקומה ) 16%(מדיווחי הקשישים עולה כי קשיש אחד 

  .מתגורר בקומה שנייה) 16%( השלישית וקשיש נוסף מתגוררים בקומה) 66%(ארבעה , רביעית

  

   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 בו4%- מהגברים ו3%מדיווחי הקשישים עולה כי  
יקרית שהועלתה על ידי הקשישים שאינם מבקרים במועדון היא היעדר מידע בדבר קיומו הסיבה הע 

  ).63%(של מועדון כזה 

 .כל הגברים והנשים הקשישים המבקרים במועדון מרוצים מהמועדון ומהפעילויות שבו 
  

  מסופקים ובעיות מרכזיות בעיני המשפחות-צרכים בלתי. 11
  )39-40לוחות (מסופקים - צרכים בלתי11.1

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

  .לציין עד שלושה דברים

שיעור המשפחות שאין להן צרכים בלתי . שלושים אחוזים מהמשפחות דיווחו שיש להן כל הדרוש 

 .מסופקים נשאר די יציב למרות עליית הוותק בארץ
- צרכים הקשורים בילדים ) א: ין שתי קטגוריות רחבות של צרכים בלתי מסופקיםניתן להבחין ב 

  הוריות -הצורך בולט במיוחד בקרב משפחות חד. 40% -בעיקר מחסור בהעשרה ועזרה לימודית

גם בקרב , עם זאת). 44%( שנים בארץ 6-10 בעלות ותק של -ובקרב המשפחות הפחות ותיקות , )57%(

. צרכים הקשורים בציוד ביתי ובדיור) ב. יש מדווחות על צרכים בתחום זההמשפחות הוותיקות של

 15%-ו,  מכלל המשפחות ציינו מחסור בציוד ביתי תקין כגון רהיטים שונים ומכשירים חשמליים33%
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- גם צרכים אלה צוינו בשיעור הרבה יותר גבוה על. ציינו צרכים בלתי מסופקים בתחום איכות הדיור

  .וריותידי משפחות חד ה

  )באחוזים(הוריות -הוריות ודו-צרכים בלתי מסופקים של משפחות חד: 39לוח 
  משפחות עם ילדים  

  הוריות-משפחות דו  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  צרכים בלתי מסופקים
 30 26 30  אין

 46 57 40  העשרה ועזרה לימודית
 6 4 4  ציוד לבית הספר

  7  --  4  מסגרת לילד
  3  2  3  רה על ילדיםטיפול ושמי
  28  44  33  ציוד ביתי

 10 20 15  דיור
 5 2 6  עזרה במשק הבית

 4 -- 3  טיפול רפואי
 2 --  2  אביזרי עזר

 8 -- 6  אחר
  

  )*באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , צרכים בלתי מסופקים : 40לוח 
  שנים+ 16 6-10  סך הכל  סוג עזרה

 33 28  30  אין
 35 44  40  העשרה ועזרה לימודית

 5 3  4  ציוד לבית הספר
  6  3  4  מסגרת לילד

  4  1  3  טיפול ושמירה על ילדים
 33 33  33  ציוד ביתי

  17  13  15  דיור
 7 5  6  עזרה במשק הבית

 3 2  3  טיפול רפואי
 1  2  2  אביזרי עזר

 5 8  6  אחר
  .5% שנים בארץ לא נכללו כיוון שהם מהווים רק 11-15בעלי ותק של * 
  

  )41-42לוחות (יות עיקריות של המשפחות  בע11.2
ניתן היה לציין עד . מהן הבעיות העיקריות שאיתן הן מתמודדות כיום) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  .שלוש בעיות

לא נמצא הבדל בין המשפחות הפחות . עשרים ואחד אחוזים מהמשפחות דיווחו שאין להן בעיות 

גם ההבדל בין משפחות ).  שנים או יותר16(בין הוותיקות ל)  שנים6-10אלה השוהות בארץ (ותיקות 

 .חד הוריות לדו הוריות אינו משמעותי
צוינה (כבעיה מרכזית , הבאה לידי ביטוי בתחומים שונים, בתשובה לשאלה זו עלתה הבעיה הכלכלית 

אשר מעניין לציין שמשפחות דו הוריות מוטרדות מבעיות כלכליות יותר מ).  מהמשפחות27%ידי -על

 . משפחות חד הוריות
או /עשרים ושבעה אחוזים מהמשפחות דיווחו על בעיות בתחום הלימודים וההעשרה של הילדים ו 

  .משפחות דו הוריות יותר מאשר חד הוריות; )מחשב, למשל(מחסור בעזרי העשרה 

 .שישה עשר אחוזים מהמשפחות מתמודדות עם בעיות בריאות 
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להוציא את נושא , ות אינו משתנה עם עליית הוותק שלהן בארץסוג הבעיות איתן מתמודדות המשפח 

יתכן שמצב התחזוקה של . דווקא משפחות ותיקות יותר מתלוננות בנושא זה: תחזוקת הדירה

  .או שציפיות המשפחות מבחינת איכות הדיור עולות/הדירות נעשה גרוע יותר עם השנים ו

  

  )באחוזים(הוריות -דוהוריות ו-בעיות עיקריות של משפחות חד: 41לוח 
  משפחות עם ילדים  

  הוריות-משפחות דו  הוריות-משפחות חד  כלל המשפחות  בעיות
 20 17 21  אין

 14 15 16  בריאות
 31 26 27  בעיות כלכליות
 10 28 18  תחזוקת הדירה
 5 4 5  צפיפות דיור

 3 -- 3  שכונה לא טובה
  30  20  18  לימודים והעשרה

  12  13  9  מחסור בעזרי העשרה
 7 2 7  שירותים אישיים וביתיים

  9  2  5  חוסר עבודה
 5 6  5  אישיות/בעיות משפחתיות
 3 2  3  בעיות עם הממסד

 2 4 2  אחר
  

  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , בעיות עיקריות של המשפחות: 42לוח 
  שנים+ 16 6-10  סך הכל  בעיות
 20 19  21  אין

 18 16  16  בריאות
 25 26  27  ותבעיות כלכלי

 27 13  18  תחזוקת הדירה
 3 5  5  צפיפות דיור

 2 4  3  שכונה לא טובה
  20  18  18  לימודים והעשרה

  10  9  9  מחסור בעזרי העשרה
 6 6  7  שירותים אישיים וביתיים

 6 5  5  חוסר עבודה
 5 5  5  אישיות/בעיות משפחתיות
 2 3  3  בעיות עם הממסד

 -- 4  2  אחר
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  יים העולים מתוך הנתוניםכיוונים מרכז. 12
  תעסוקה 

אך , שיעורי התעסוקה של יוצאי אתיופיה בחדרה נמוכים בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל

נתניה , למשל(הם גבוהים מהשיעורים המקבילים שנמצאו במספר יישובים אחרים בהם הוקמו מוקדים 

ואפילו בגילים גבוהים ,  בחדרה מועסקים45-54 מהגברים בני 60%. בייחוד בגילים מבוגרים, )ורחובות

לכך שהקהילה , לפחות בחלקה, עובדה זו קשורה. עדין שליש מהגברים מועסקים, 55-64, יותר

 15 ומעלה נמצאים בארץ מעל 18 מהבוגרים בני 36% –האתיופית בחדרה היא ותיקה יחסית בארץ 

בנתניה , לדוגמה:  אחרות בהן נערך מפקדמגמה דומה נמצאה גם בשכונות.  שנים6-10 - 58%-ו, שנים

 בקרב השוהים 69%- שנים ל6-10 בקרב השוהים בארץ 33%- עולה מ45-54שיעור התעסוקה של גילאי 

  . בה למעלה מעשר שנים

  

גידול באחוז הנשים : השיפור בקרב חלק מהמשפחות בחדרה עם העלייה בוותק מתבטא בדברים הבאים

גידול באחוז הגברים , באחוז המשפחות בהן שני בני הזוג מועסקיםהמועסקות ובעקבות זאת גידול 

, בניגוד כך. גידול בשיעור הנשים המועסקות במשרה מלאה, והנשים המועסקים בעבודות מקצועיות

  .   שנים בארץ15בקרוב לרבע מהמשפחות הדו הוריות עדין אף אחד מההורים אינו מועסק גם לאחר 

  

  : הבחין במספר תת קבוצותבקרב הבלתי מועסקים ניתן ל

הרוב הם בעלי ניסיון תעסוקתי בישראל שחלקם פוטרו מעבודתם בשנים האחרונות עקב , מבין הגברים

, על מנת להשתלב שוב בתעסוקה, לדבריהם, העזרה לה הם זקוקים. צמצומים או סגירת מקום העבודה

ייעוץ והכוונה מקצועית ,  יצירת קשר ראשוני עם מעסיקים פוטנציאליים–מתמקדת סביב ההשמה 

  . והסעות למקום העבודה

  

 40%(שמשאביהם ההשכלתיים משופרים יותר , 18-30קבוצה אחרת מורכבת מבוגרים צעירים גילאי 

  . והשמתם צפויה להיות כרוכה בפחות קשיים) מחזיקים בתעודת בגרות מלאה או חלקית

  

ממגבלות בריאות ורבע , לדבריהם,  סובלים,ששליש מהם, קבוצה שלישית כוללת גברים מבוגרים יחסית

  . ניתן לראות בהם גרעין של קשיי השמה. מהם מעולם לא עבדו בארץ

  

ובהתאם לכך העזרה העיקרית , הנשים הבלתי מועסקות מאופיינות בעיקר בכך שיש להן ילדים קטנים

  .היא סיוע במימון סידור לילדים, לדבריהן, הנחוצה להן

  

הכשרה . על מנת למנוע היפלטות ממקום העבודה בעתיד, שדרג את המועסקיםחשוב גם ל, להערכתנו

 מהנשים בוגרי הקורסים הועסקו במקצוע הנלמד 50%- מהגברים וכ70%: מקצועית עשויה לסייע בכך

  . במועד כלשהו לאחר סיום לימודיהם
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  שליטה בשפה העברית

 20%-ואילו כ, שוחח בעברית בקלות מהבוגרים מסוגלים להבין שיחה פשוטה בעברית ול50%-40%רק 

 אינם 40%- למעלה מ-המצב גרוע יותר בתחום הקריאה והכתיבה בעברית . אינם מסוגלים לכך כלל

ורובם מצהירים על , עולי אתיופיה מודעים למגבלות הנובעות מחוסר שליטה בעברית. מסוגלים לכך כלל

מבחינתם היא קורס בשעות אחר הצהרים המסגרת המועדפת . רצונם לשפר את העברית במסגרות שונות

  .או הערב

  

  חינוך
בגיל שנתיים אמנם רק .  נמצאים במסגרות חינוכיות3-13כמעט כל הילדים גילאי , פי דיווחי ההורים-על

אך עדין זהו שיעור גבוה מהשיעור הארצי בקרב ילדים , שלושה רבעים מהילדים משולבים במסגרת

  .14-17 בקבוצת גילאי 6%רה של אותרה נשי, בניגוד לכך. יהודיים

  

מקיפה רק ) חוגים ותכניות העשרה ותמיכה לימודית(ההשתתפות בתכניות החינוך הבלתי פורמלי 

מחצית מכלל הילדים , לדברי ההורים.  המתגוררים בקהילה14-17 מגילאי 10%- ו6-13מחצית מבני 

ממצאים אלה מצביעים על הצורך . הלומדים בבית ספר זקוקים לעזרה בלימודים ואינם מקבלים אותה

  .  צ"בהרחבת הסיוע בלימודים וגם היקף השתתפות הילדים ובני הנוער בתכניות חינוכיות בשעות אחה

  

הרושם העולה מהריאיונות הוא שרוב ההורים מגלים מעורבות בלימודי ילדיהם במובן של השתתפות 

דיווחי הילדים ופיקוח על הכנת שיעורי התעניינות ב, באסיפות הורים ובפעילויות אחרות בבית הספר

וקבוצה גדולה יותר שאינה ) 15%(ישנה קבוצה שאינה מגיעה לאסיפות ההורים , עם זאת. הבית

נראה שההורים ממעטים לפנות לצוות ). 34%(משתתפת בפעילויות בית ספריות המיועדות גם להורים 

  . צרכי מידע שונים בנושא בית הספרלמרות שיש להם , להוציא המורה הישיר של ילדם, בית הספר

דבר שבודאי פוגע , בכמחצית מהמשפחות אין מצויים ברשות הילדים כל ספרי הלימוד הנחוצים, כמו כן

  .ביכולת הלמידה שלהם

    

  רווחה חומרית
 בעיקר –צרכים הקשורים בילדים ) א: בתחום הצרכים הבלתי מסופקים ניתן להבחין בין שתי קטגוריות

משפחות חד הוריות מדווחות . צרכים הקשורים בציוד ביתי ובדיור) ב; שרה ועזרה לימודיתמחסור בהע

למשפחות הנמצאות . על צרכים בלתי מסופקים בשני המישורים בשיעור גבוה יותר ממשפחות דו הוריות

בארץ תקופה קצרה יותר יש יותר צרכים בלתי מסופקים בתחום העזרה הלימודית לילדיהן מאשר 

אולם גם בקרב המשפחות הוותיקות עדין שליש מדווחות על צרכים בלתי . ת ותיקות יותרלמשפחו

  .מסופקים בתחום זה

  

שיעור המשפחות שאין להן צרכים בלתי . יש כל מה שדרוש, פי דיווחן-על, לשלושים אחוזים מהמשפחות

  .מסופקים אינו גדל עם עליית הוותק בארץ
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  מצב הבריאות

בעיות בריאות של בני המשפחה כאחת משלוש הבעיות העיקריות איתן הן  מהמשפחות ציינו 16%

סובלים מבעיית ) 18-64 מגילאי 16%- מהקשישים ו38%+ (18 מכלל המבוגרים בני 19%. מתמודדות

שיעור זה נמוך במידה משמעותית מהשיעור . בריאות או מוגבלות המקשה עליהם לתפקד בבית או בחוץ

  ).13%(וגבוה במעט מזה שנמצא בנתניה ) 26%(נתי ברחובות המקביל שנמצא במפקד השכו

  

  18-30בוגרים צעירים בני 
 מהנשים שאינם משולבים במסגרת 16%- מהגברים ו18% –בקרב הבוגרים הצעירים נמצא מיעוט ניכר 

כשליש מהם שואפים ללמוד . לאומי ואף אינם עומדים בפני גיוס/עבודה או שירות צבאי, לימודית

כיווני הסיוע . וכרבע רוצים לעבוד, כרבע מעונינים בהשלמת לימודיהם לתעודת בגרות, יטהבאוניברס

ועזרה ) כולל לחלק מהשואפים להשכלה גבוהה(עזרה בלימודים להשלמת בגרות : העיקריים לפיכך הם

  .במציאת עבודה

  

  משפחות חד הוריות
 להתמודד עם קשיים רבים על עליהן.  מכלל המשפחות עם ילדים25%המשפחות החד הוריות מהוות 

אינדיקציה .  מהן אין אף מפרנס בוגר70%-וב, רקע העובדה שכמעט במחציתן יש שלושה ילדים ומעלה

 בקרב אלה הנמצאות 7%-לשיפור עם הוותק ניתן למצוא בעלייה בשיעור ההורות היחידות המועסקות מ

יש , בהשוואה למשפחות דו הוריות.  שנים ומעלה16 בקרב הנמצאות בארץ 22%- שנים ועד ל6-10בארץ 

הציוד הביתי והעזרה הלימודית , למשפחות חד הוריות יותר צרכים בלתי מסופקים בתחום הדיור

, התעסוקתיים, הן זקוקות לעזרה מקיפה המביאה בחשבון את מכלול צורכיהן המשפחתיים. לילדיהן

  . הכלכליים והחברתיים

  

  הקשישים
המוגבלות השכיחה . בלות אחת לפחות בתחום החושים והטיפול האישיכשליש מהקשישים סובלים ממוג

הרושם מדיווחי הקשישים הוא שאולי לא כל הקשישים הסובלים ממוגבלויות בתחום . היא קשיי ראייה

 מהקשישים הסובלים ממוגבלות 32%רק : החושים והטיפול האישי וזקוקים לעזרה אכן מקבלים אותה

 60%-כ. טיפול האישי מקבלים את שירותיה של מטפלת מביטוח לאומיאחת לפחות בתחום החושים וה

 היו רוצים בביקור של 40%-כ. מהקשישים דיווחו שהם זקוקים לעזרה בביצוע מטלות משק הבית

  .וכרבע בקשו שמתנדב יהיה עמם בקשר טלפוני, מתנדב

  

  שביעות רצון מהשכונה
שיעור זה גבוה משיעור הבלתי . צון מהשכונהששים ושלושה אחוזים מהמשפחות הביעו חוסר שביעות ר

ידי חלק ניכר -ההיבטים השליליים המרכזים שצוינו על). 54%(מרוצים בשכונת קריית משה ברחובות 

 סמים –ועבריינות ופשע ) 58%(רעש , לכלוך,  הזנחה–תנאים סביבתיים לקויים : מהמרואיינים הם

במיוחד לאור התופעה של נשירת ,  של פשע ועבריינותנראה שחשוב לטפל בעיקר בתופעות). 33%(וגנבות 

  .בני נוער ממערכת החינוך
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  הפוטנציאל להתנדבות למען הקהילה
 מאלה שאינם פעילים הצהירו על נכונותם להתגייס 8%-ו,  מבין הגברים פעילים בהתנדבות כיום8%

בקרב הנשים מצומצם פוטנציאל ההתנדבות . בעיקר בגישור ובתחום החינוך, לפעילות למען הקהילה

  . יותר
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  : נספח א
  

  )באחוזים(לפי מין וגיל  , +18הבוגרים במשק הבית בגילאי : 1-לוח א
  

 גיל
  סך הכל

639=N 
  גברים

341=N  
  נשים

298=N 
 100 100 100 סך הכל

18-25 31 32 30 
26-30 10 9 10 
31-44 22 17 26 
45-54 13 13 12 
55-64 10 10 11 

65+ 14 19 11 
  

  

  

  )באחוזים(לפי גיל וותק , +18הבוגרים במשק הבית בגילאי : 2-לוח א
 ותק בישראל   
 ילידי הארץ +16 11-15 6-10 0-3 סך הכל גיל

 1 36 5 58 -- 100 סך הכל
18-25 100 1 59 4 32 4 
26-30 100 -- 51 7 42 -- 
31-44 100 1 50 4 45 -- 
45-54 100 1 62 1 36 -- 
55-64 100 -- 60 5 35 -- 

65+ 100 -- 63 9 28 -- 
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  )  באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , בעלים היכולים לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 3-לוח א
               ותק בארץ 
 +11  שנים6-10 

   יכולת להבין שיחה
 100 75 44עד 

45-64 27 80 
65+ 6 33 
      

   יכולת לשוחח שיחה פשוטה
 100 70 44עד 

45-64 22 80 
65+ 6 13 
      

   יכולת לקרוא מכתב פשוט
 82 35 44עד 

45-64 10 37 
65+ 6 13 
      

   יכולת לכתוב מכתב פשוט
 82 25 44עד 

45-64 10 24 
65+ 6 8 
      

   יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה
 88 40 44עד 

45-64 17 64 
65+ 3 20 
      

   ת עצמך בפני מעסיקיכולת להציג א
 91 60 44עד 

45-64 18 56 
65+ 6 13 
      

   פה בעבודה-יכולת להבין הוראות בעל
 91 55 44עד 

45-64 20 56 
65+ 14 20 
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  )באחוזים(לפי גיל וותק בארץ , שיעורי הנשים היכולות לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 4-לוח א
               ותק בארץ 
 +11  שנים6-10 

   יכולת להבין שיחה
 91 46 44עד 

45-64 15 66 
65+ 0 7 
      

   יכולת לשוחח שיחה פשוטה
 89 43 44עד 

45-64 14 59 
65+ 0 7 
      

   יכולת לקרוא מכתב פשוט
 50 26 44עד 

45-64 0 17 
65+ 0 0 
      

   יכולת לכתוב מכתב פשוט
 41 21 44עד 

45-64 0 10 
65+ 0 0 
      

   יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה
 70 37 44עד 

45-64 14 38 
65+ 0 7 
      

   יכולת להציג את עצמך בפני מעסיק
 78 36 44עד 

45-64 10 45 
65+ 0 7 
      

   פה בעבודה-יכולת להבין הוראות בעל
 76 36 44עד 

45-64 12 38 
65+ 0 7 
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 הספרמקרי הנשירה מבית : נספח ב
  

הצעיר שבהם הוא ילד בן . מדיווחי ההורים עולה כי ישנם עשרה ילדים בגיל בית הספר שאינם לומדים

ילד . ועל פי דיווח ההורים הוא הפסיק את לימודיו בשל בעיות משמעת, הוא אינו לומד מזה שנה. 13

. יים ובעיות משמעת חודשים והוא הפסיק את לימודיו בשל קשיים חברת11אינו לומד מזה , 14בן , אחר

  .אינו לומד מזה חודשיים וזאת בגלל שהוא לא רצה ללמוד בפנימייה, 15בן , ילד נוסף

  

וזאת בשל קשיים , אחד אינו לומד כבר ארבע שנים:  שאינם לומדים16אותרו שלושה ילדים בני 

 ובעיות  אינו לומד מזה שנה בשל קשיים חברתיים-השני; חברתיים וחוסר רצונו להיות בפנימייה

  . אינו לומד גם כן מזה שנה וזאת בשל קשיים חברתיים-השלישי; משמעת

  

שניים אינם לומדים תקופה של למעלה משלוש :  שאינם לומדים17בנוסף אותרו גם ארבעה ילדים בני 

 הם אינם לומדים כשנה -לגבי השניים האחרים ; והסיבה להפסקת לימודיהם אינה ידועה לנו, שנים

  .סיקו את לימודיהם בגלל אי רצונם ללמוד בפנימייהוחצי והם הפ
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