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  תקציר
  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  .משפחה בוגר אחר

  

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

  .אתיופיה בשתי השכונות

  

  :מהנתונים עולים מספר כיוונים מרכזיים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .העיקרי שלהן הוא עזרה במימון סידור לילדים במשך שעות העבודה

  
  רמת השליטה של העולים בעברית

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

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

 .כולם מצהירים על רצונם לשפר את רמת העברית במסגרות שונות
  

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

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

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

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

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

 . הצהריים-משתתפים בתכניות חינוכיות בשעות אחר

  
  מצב הבריאות

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

 .או מחוצה לו
  

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

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

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

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

 . בארץ הוא עומד על כמחצית
              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .סיעוד
    

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

 .פחותה
  

  .ממצאי הסקר מהווים תשומה לתכנון תכניות התערבות בשתי השכונות

  

  .כחלק מתכנית פיתוח המוקדים, מחקר זה בוצע ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ובמימונו
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  דברי תודה
  

על , הממונה על קליטת עולי אתיופיה, ולמיקי אחיהון, ל משרד הקליטה"משנה למנכ, תודה לחנוך צמיר

  .יזום המחקר וההתעניינות והתמיכה במהלך העבודהי

  

מנהלת משרד הקליטה , לאלקה שובל; מנהל המוקד בשכונות אזורים ודורה, ר אייצק ספפה"תודה לד

על התובנות לגבי העבודה עם קהילת יוצאי , ראש מינהלת הקליטה העירונית, דובין' ורג'ולג; בנתניה

  .וע עבודת השדהועל העזרה הטכנית הרבה בביצ, אתיופיה

  

  .שריכזו את עבודת השדה, אב ולסיימון דונכין-בר) פרידמן(תודה ליפעת 

  

  .סלב קונסטנטינוב על עיבוד הנתונים'תודה לווצ

  

  .תודה לבלהה אלון על העריכה ולאילנה פרידמן על הסיוע בהדפסה

  

  . בסבלנות על כל שאלותינוששיתפו איתנו פעולה וענו , תודה לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשכונה, ולבסוף
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  רשימת לוחות
  

3 לפי גודל משפחה, משפחות יוצאי אתיופיה: 1לוח 
 

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

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

 3  לפי ותק בשכונה, משפחות יוצאי אתיופיה: 4לוח 
   

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

 5  גברים לפי גיל ומצב משפחתי: 6לוח 
   

 5  נשים לפי גיל ומצב משפחתי: 7לוח 
   

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

 5  ילדים על פי גיל וותק בארץ: 9לוח 
   

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

 8   לפי גיל64עיסוק של גברים עד גיל : 11לוח 
   

 8   לפי גיל64עיסוק של נשים עד גיל : 12לוח 
   

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

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

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

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

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

 14  יפות דיורלפי צפ, התפלגות המשפחות: 18לוח 
   

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

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

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

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

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

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

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

 22  הקשישים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים: 27לוח 
   

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

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

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

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

  רשימת תרשימים
  

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

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

  

  
  נספח לוחות

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

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

   
 31  לפי גיל וותק בארץ,  לבצע בקלות פעולות שונות בעבריתנשים היכולות: 3לוח 
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  מבוא. 1
  

   מטרת הִמפקד1.1
 משקי הבית של יוצאי אתיופיה בשכונות אזורים ודורה מטרת הִמפקד הייתה לאסוף מידע מכל

השתתפות ילדים במסגרות , תעסוקה, הכשרה מקצועית, לימודים, הרכב משק הבית: בתחומים הבאים

. מצב הקשישים, פעילות למען הקהילה האתיופית, דיור, צורכי עזרה בהשתלבות בעבודה, חינוכיות

ולכן נאספו נתונים רק בתחומים שהמוקד יוכל ,  השכונתיהמידע שייאסף אמור לסייע לפעילות המוקד

ידי ועדת היגוי של נותני שירותים בנתניה -ידי ועדת היגוי ארצית וכן על-הנושאים הוגדרו על. לפעול בהם

 . על מנת להתאים את השאלון לצרכים הייחודיים של העיר
  

נתוני הסקר . קבל תמונה כוללתעל מנת ל, לדעת עורכי הסקר, בדוח זה מוצגים הממצאים החשובים

עומדים לרשות המוקד כבסיס נתונים לצורך עיבודים נוספים הדרושים כדי לשרת מטרות ייחודיות של 

  .המוקד

 
  שימושים פוטנציאליים בנתוני הִמפקד1.2

  ; ניתוח כולל של צורכי האוכלוסייה ומאפייניהם-קביעת יעדים וגיוס משאבים , תכנון עדיפויות .1

 מידע על מספר הזקוקים לתכניות - תכניות ייחודיות ואיתור אוכלוסיות יעד ייחודיות תכנון של .2

  ;קבוצות ואופי הצרכים-שונות לפי תת

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

  ;שונות

מצב קבוצות המשתתפות בתכניות או ב, בסיס למעקב אחר שיפורים במצב האוכלוסייה באופן כללי .4

  . ייחודיות

  

   ביצוע עבודת השדה1.3
השולטים , ידי סטודנטים מבני העדה האתיופית- על2000נובמבר -הראיונות בוצעו בחודשים אוגוסט

המראיינים נכנסו לכל בית על פי מפת השכונה ואיתרו את המשפחות יוצאות . בעברית ובאמהרית

 ואשר היה מסוגל לספק את המידע 18אדם אחד שהיה בוגר מעל גיל בכל משפחה רואיין . אתיופיה

בחלק השאלון שעסק בנושא של עבודה . הנחוץ על בני משק הבית בעצמו או בעזרת בני משפחה אחרים

והדרכה ופיקוח אישיים , המראיינים עברו הדרכה קבוצתית לפני יציאתם לשטח. רואיינו שני בני הזוג

פרטים חסרים הושלמו . השאלונים עברו בדיקות איכות ובדיקות אמינות. שבועיים במהלך עבודתם

  .ידי מראיין בן העדה-בטלפון על

  

לקראת תחילת עבודת השדה פורסם על הִמפקד ברדיו ובטלוויזיה באמהרית במסגרת הפרסום על 

 7-שהתקיים במעמד שרת הקליטה ומכובדים נוספים ב, וכן בטקס פתיחת המוקד, המוקד השכונתי

  . 2000באוגוסט 
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המהווים , )משק בית יכול לכלול יותר ממשפחה אחת( משקי בית 362במסגרת הִמפקד נאסף מידע על 

אין נתונים מדויקים ועדכניים על ( ממשקי הבית של יוצאי אתיופיה בשתי השכונות 70%-להערכתנו כ

  ).  מספר המשפחות יוצאות אתיופיה הגרות בשכונות שנכללו בִמפקד

  

היקף המשפחות שרואיינו ומספר הנפשות שלגביהן נאסף המידע אינם משקפים את , נפלבגלל ה

בדוח זה מוצגים המספרים המוחלטים על בסיס האוכלוסייה . אוכלוסיית יוצאי אתיופיה במלואה

ניתן לקבל אומדן של , בהנחה שאלו שלא רואיינו אינם שונים מהותית מאלו שרואיינו. שרואיינה בלבד

  . למספרים המוחלטים30%ידי תוספת של -וסייה בלוחות השונים עלכלל האוכל

 

  דמוגרפיים של יוצאי אתיופיה-מאפיינים סוציו. 2
  

 ילדים עד גיל 967ובהן ,  נפשות1,785כ " משפחות יוצאות אתיופיה המונות בסה362בסקר נאסף מידע על 

) 15%(חצרות יסף , )19%(ווה כרמל בעיקר מנ, חלק ניכר מהמשפחות הגיעו לנתניה מאתרי קרוואנים. 18

 . באר שבע ועוד, נהריה, צפת, כגון חדרה, השאר הגיעו מיישובים שונים). 9%(בארותיים 
  

   מאפייני משק הבית 2.1
מספר : המשפחות יוצאות אתיופיה בנתניה הן גדולות יחסית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בארץ 

עשרים ואחד אחוזים .  בכלל האוכלוסייה היהודית בארץ3.2 -בהשוואה ל, 4.9הנפשות הממוצע הוא 

 ).1לוח ( נפשות ומעלה 7מהמשפחות האתיופיות מונות 
 86-ו, 60% - 18הוריות עם ילדים עד גיל - משפחות דו219: שני דפוסי משקי הבית העיקריים הם 

 ).2לוח  (24% - 18הוריות עם ילדים עד גיל -משפחות חד
או בתוספת של  ; 48% - 18 הדפוס השכיח הוא זוג עם ילדים עד גיל הוריות-בקרב המשפחות הדו 

 ). 2לוח  (12% -) בני משפחה אחרים, 18כגון ילדים מעל גיל " (אחרים"
  . מכלל המשפחות עם ילדים28%הוריות מהוות -שמונים ושש המשפחות החד 

או , )14% (18ד גיל הוריות קיים דפוס של אם המתגוררת לבדה עם ילדים ע- המשפחות החד86בקרב  

 ). 2לוח ) (10%(גם עם בני משפחה נוספים 
או יחידים , )8%(המתגוררים בחלקם עם אחרים , 18שאר משקי הבית הם זוגות ללא ילדים עד גיל  

  ).2לוח ) (8%(בלי אחרים /עם

,  ילדים3-4 מהמשפחות יש 42%-ב,  ילדים1-2 יש 38%-ב, 18מתוך כלל המשפחות עם ילדים עד גיל  

 ). 3לוח ( ילדים בגילים אלה 7-8 מהמשפחות יש 3%-וב,  ילדים5-6 מהמשפחות יש 17%-ב
  ).3לוח (הוריות יש שלושה ילדים או יותר - מהמשפחות החד41%-ל 

 .הוריות- בשתי השכונות חיים במשפחות חד18מהילדים עד גיל ) 270 (28% 
כרבע מתגוררות בשכונה : ותמשפחות יוצאי אתיופיה הן בעלות ותק מועט יחסית בשתי השכונ 

 . מתגוררות שש שנים ומעלה37%-ו,  מתגוררות שנתיים עד חמש שנים35%, מתחת לשנה
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  לפי גודל משפחה, משפחות יוצאי אתיופיה: 1לוח 
 (%)*האוכלוסייה היהודית הכללית  במספרים מוחלטים אחוזים גודל המשפחה

  362 100 הכל-סך
 78  165  46   נפשות4עד 
    121  33  פשות נ5-6
  22  56  15   נפשות7-8

    20  6   נפשות9-10
  .2.29לוח , 2000, 51' שנתון סטטיסטי לישראל מס: המקור* 
  

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

 362 100 הכל-סך
  219  60  18זוג עם ילדים עד גיל 

  86  24  18עד גיל  עם ילדים 1הורה יחידה
  29  8  18זוג בלי ילדים עד גיל 

  28  8  יחיד
  .הוריות יש מספר מזערי של הורים יחידים גברים-  בקרב המשפחות החד1
  

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

 מספר הילדים במשפחה

  כלל
  המשפחות
 עם ילדים

  משפחות
  -דו

 הוריות

  משפחות
  -חד

  הוריות

  כלל
המשפחות 
 עם ילדים

  משפחות
  -דו

 הוריות

  משפחות
  -חד

 הוריות
  86  219  305   100  100  100 הכל-סך
1-2  38  30  5   116  65  51  
3-4  42  44  36   128  97  31  
5-6  17  22  4   51  48  3  
7-8  3  4  1   10  9  1  

  18 משפחות אין ילדים עד גיל 57- ב* 
  

  לפי ותק בשכונה, ות יוצאי אתיופיהמשפח: 4לוח 
 מספרים מוחלטים אחוזים ותק בשכונה

 358 100 הכל-סך
  100  28  עד שנה

  60  17   שנים2-3
  64  18   שנים4-5

  134  37   שנים6+
  
  

  )5-9לוחות ( מאפיינים דמוגרפיים של יוצאי אתיופיה 2.3
 הם ילדים 20%, 18חת לגיל  מבני הקהילה האתיופית בשכונות אזורים ודורה הם מת54% :גיל 

 ). 5לוח  (6מתחת לגיל 
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קבוצת גיל ). 9.8%- בהשוואה ל4%(אחוז הקשישים באוכלוסייה זו נמוך בהרבה מהשיעור הארצי  

לוח ( בכלל האוכלוסייה היהודית 20% לעומת 8%-בעדה מצומצמת יחסית ומגיעה ל) 45-64(הביניים 

5.( 
בקרב הנשים ) 24%(שיעור גדול יחסית .  מהנשים58%כן  מבין הגברים נשואים ו57% :מצב משפחתי 

שיעור ניכר בקרב הגברים שאינם נשואים , לעומת זאת. אלמנות או חיות בנפרד מבן זוגן/הן גרושות

 ). 6-7לוחות ) (31%(הם רווקים 
בעוד שבין הנשים ,  הם רווקים25 מהגברים עד גיל 96%: הגברים האתיופים דוחים את הנישואין 

 רק מחצית הגברים נשואים בהשוואה 26-30גם בגיל .  נשואות37% רווקות ואילו 56%זה רק בגיל 

 ).7לוח (רבעים מהנשים -לשלושה
 .בכל הגילים יש שיעור גדול יותר במידה משמעותית של גרושות בהשוואה לגרושים 
פערי הגילים בעיקר בגלל ,  מהנשים הן אלמנות58%- מהגברים עדיין נשואים בעוד ש97%, 65+בגיל  

 .הניכרים בין בעלים ונשים
:  שיעור ניכר מבין עולי אתיופיה בשכונות בהן נערך הִמפקד הם בעלי ותק מועט יחסית בישראל:ותק 

;  שנים4-5 נוספים נמצאים 13%- שנים בלבד ו3 ומעלה נמצאים בארץ עד 18 מהבוגרים בני 14%

 ).8וח ל( שנים 10 מעל 30%-ו,  שנים6-10 נמצאים בארץ 42%
 מקבוצת הגיל הזו נמצאים בישראל למעלה מעשר 40%-כ:  הם הוותיקים ביותר בארץ31-44גילאי  

 ). 8לוח (מי שמשתייכים לקבוצת גיל זו הגיעו לישראל בגיל צעיר יחסית , כלומר. שנים
הם ילידי , 4-5רבעים מהילדים בגיל -ושלושה, 3כמעט כל הילדים עד גיל , בקרב הילדים בגיל הרך 

 ).9לוח (הארץ 
לעומת . הם ילידי הארץ, 14-17אך רק כרבע מבני , 6-13מחצית מבני , ספר-מקרב הילדים בגיל בית 

  ). 9לוח ( נמצאים בארץ חמש שנים או פחות 14-17רבע מגילאי , זאת

  

  *הרכב הגילים של האוכלוסייה האתיופית בשכונות אזורים ודורה: 5לוח 
 מספרים מוחלטים  אחוזים גיל
  1,763  100  הכל-סך
0-3  13  211 
4-5 7  125 

6-13 26  461 
14-17 8  148 
18-25 13  229 
26-44 21  377 
45-64 8  139 

+65 4  74 
   פרטים אין נתונים על הגיל22לגבי * 
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 )באחוזים(גברים לפי גיל ומצב משפחתי : 6לוח 
 גיל   

 65+ 55-64 45-54 31-44 26-30 18-25 הכל-סך מצב משפחתי
 100 100 100 100 100 100 100 הכל-סך
  97 90  95 97 52 4 57 נשוי
 0 5 5 0 2 0 1 גרוש
 3  5 0 1 0 0 1 אלמן
 0 0 0 1 36 96 31 רווק
 0 0 0 1 0 0 -- פרוד

 0 0 0 0 10 0 10  עם חברה
  

  )באחוזים(נשים לפי גיל ומצב משפחתי : 7לוח 
 גיל   

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

 29 53 76 75 74 37 58 נשואה
 13 13 9 15 17 3 11 גרושה
 58 31 12 4 1 0 11 אלמנה
 0 0 3 2 6 56 17 רווקה
 0 3 0 3 1 2 2 פרודה

 0 0 0 1 1 2 1  עם חבר 
  

  )וזיםבאח(לפי גיל וותק בארץ , 18+גברים ונשים בני : 8לוח 

 ותק  
 יליד הארץ 16+ 11-15 6-10 4-5 0-3  הכל-סך גיל 

  1  19  11  42  13  14  100  הכל-סך
18-25 100  13 10 51 11 13 2 
26-30 100  17 18 36 14 15 0 
31-44 100  15 11 33 10 31 0 
45-54 100  10 22 36 12 20 0 
55-64 100  11 10 55 10 14 0 

+65 100  21 9 49 7 14 0 
  

  )באחוזים(ילדים על פי גיל וותק בארץ : 9 לוח
 גיל 

 14-17 6-13 4-5 0-3 ותק
  100  100  100  100  הכל-סך
0-3 5  13  16  16  
4-5 0 14  16  19  

6-10 0 0 17  32  
11-15 0 0 1  3  

+16 0 0 0 7  
  23  50  73  95 יליד הארץ
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   שליטה בשפה העברית2.4
היעדר השליטה בשפה מקשה על העולים בתקשורת . ך את כל תחומי החייםהנושא של ידיעת עברית חות

הספר שבהם -צוותי בית, שירותי הרווחה, הכשרה מקצועית, לשכת התעסוקה(עם הגופים השונים 

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

נבדק הרצון לשפר את השליטה בשפה  והמסגרת , כן-כמו. ורות יחידותהבעלים ונשותיהם ולגבי נשים ה

  .המועדפת לעשות זאת

,  מהנשים מסוגלים בקלות להבין שיחה פשוטה בעברית ולשוחח בעברית40%- מהגברים וכ50%-כ 

 30%-20%, בניגוד לכך. או להציג את עצמם בפני מעסיק בעברית/להבין הוראות בעל פה בעבודה ו

 ). 10לוח (ים כלל להבין או לדבר בעברית אינם מסוגל
  . מהנשים20%- מהגברים וכ40%-היכולת לקרוא ולכתוב מכתב פשוט בקלות היא נחלתם של פחות מ 

בייחוד במיומנויות הפשוטות יותר של , עם העלייה בוותק בארץ חל שיפור במידת השליטה בעברית 

 .יאה וכתיבהאך גם במיומנויות המורכבות יותר של קר, דיבור והבנה
 10ולאחר .  שנים5 והוא בא לידי ביטוי כבר לאחר 44תהליך השיפור מהיר יותר אצל הצעירים עד גיל  

אצל המבוגרים . בין בשיחה ובין באמצעי התקשורת,  מהצעירים אין קושי בהבנת עברית90%-שנים ל

ם רק פחות מרבע  שני10גם לאחר , עם זאת.  שנים10עיקר השיפור מתחיל רק לאחר ) 45(+יותר 

  ). בנספח2-3ראה לוחות (מתוכם מסוגלים לקרוא ולכתוב מכתב פשוט בעברית בקלות 

ידיעת עברית והם מצהירים על רצונם לשפר את רמת -העולים עצמם מודעים למגבלות הנובעות מאי 

והעדפותיהם היו , בסקר הם נשאלו לגבי המסגרות ללימוד עברית הרצויות להם. העברית שלהם

  :קמןכדל

במסגרת מקום , 52% -במסגרת קורס מקצועי , 77% -הערב /הצהריים-קורס בשעות אחר: גברים -

  .69% -הערב /הצהריים-עם מורה פרטי בשעות אחר, 43% -העבודה 

במסגרת קורס , 68% -הערב /הצהריים-קורס בשעות אחר: נשים נשואות או הורות יחידות -

 -הערב / הצהריים-עם מורה פרטי בשעות אחר, 40% -במסגרת מקום העבודה , 48% -מקצועי 

 מהנשים 23%לאור העובדה שרק . 61% -בתנאי שיהיה סידור לילדים , בקורס בבוקר, 61%

  . מהן העדיפו ללמוד עברית במסגרת מקום העבודה40%-מעניין לציין ש, מועסקות

 
  )באחוזים(לפי מין , היכולת לבצע מטלות שונות בעברית: 10לוח 

 נשים  גברים  
-סך 

 הכל
  

  בקלות
עם 

  קשיים
בכלל 
  לא

-סך 
  הכל

  
  בקלות

עם 
  קשיים

בכלל 
  לא

  27  30  43  100   25  25  55  100  *הבנת שיחה
 30 32 38  100  24 25 51  100 *דיבור
 54 22 24  100  37 26 37  100 *קריאה
 59 20 21  100  42 24 34  100 *כתיבה

  /הבנת חדשות ברדיו
    טלוויזיה

  
100  

  
45 

  
26 

  
29 

   
100  

  
34 

  
31 

  
35 

 42 20 38  100  32 16 52  100 הצגה עצמית בפני מעסיק
  הבנת הוראות בעל פה

     בעבודה
  

100  
  

54 
  

18 
  

28 
   

100  
  

40 
  

22 
  

38 
  לקרוא ולכתוב מכתב פשוט, הכוונה לשוחח ולהבין שיחה פשוטה*
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  תעסוקה והכשרה מקצועית . 3
  

מספר , שיעורי תעסוקה: בחן במסגרת הסקר מהיבטים שוניםנושא התעסוקה וההכשרה המקצועית נ

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

הנתונים השונים . והעזרה הדרושה להם בהשתלבות בתעסוקה, 18-50מועסקים גילאי -של הבלתי

  ).16 -11לוחות (קבוצות שונות -מתייחסים לתת

  

   שיעורי תעסוקה3.1
  .18-64הנתונים לגבי שיעורי התעסוקה מתייחסים לכלל גילאי 

שיעורי התעסוקה בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בנתניה בכל קבוצות הגיל נמוכים הן בהשוואה  

נתונים על (לכלל האוכלוסייה היהודית והן בהשוואה לשיעורים הארציים בקרב יוצאי אתיופיה 

שיעור התעסוקה בקרב הגברים יוצאי אתיופיה ). 1995, ופיה מתוך ִמפקד האוכלוסיןיוצאי אתי

אין בידינו מידע על שיעור מחפשי העבודה . 23%-ובקרב הנשים ל, 45%- בנתניה מגיע ל18-64בגילים 

 .מבין הבלתי מועסקים
 מתוך 33%- ניתן להסבר בכך ש25בקרב הגברים הצעירים עד גיל ) 21%(שיעור התעסוקה הנמוך  

,  לומדים במכללה15%, ספר תיכון- עדיין לומדים בבית13%, קבוצת גיל זו משרתים בצבא

 מהפרטים 16%, לעומת זאת.  לומדים בישיבה2%-ו, תיכוני אחר-אוניברסיטה או מוסד לימודי על

   לוח ( עומדים בפני גיוס) 5%כלומר ( שליש מתוכם -בקבוצת גיל זו אינם נמצאים במסגרת כלשהי 

11 .(  

אך , ) בכלל הגברים היהודים84%לעומת  (66% עומד שיעור התעסוקה על 26-44בקרב הגברים בני  

 . 45הוא יורד החל מגיל 
רובם ; ידי לימודים כלשהם-תעסוקה אינה מוסברת על-אי, ) ומעלה45בני (בקרב המבוגרים  

  . נכים או פנסיונרים, מצהירים על עצמם כחולים

בשאר קבוצות הגיל ). 31% (18-25וה ביותר בקרב הנשים נמצא בקבוצת הגיל שיעור המועסקות הגב 

  ).12לוח " (עקרת בית"מרבית הנשים מגדירות את עיסוקן המרכזי כ

מגמה זו בולטת במיוחד . לאחר חמש שנים בארץ ישנו שיפור במצב התעסוקה של יוצאי אתיופיה 

גם בקרב הגברים יוצאי אתיופיה חלה . קות ויותר בשיעור המועס25%- ל6%- עלייה מ-בקרב הנשים 

 ). 13לוח  (40%- בקירוב ליותר מ30%-עלייה בשיעור המועסקים לאחר חמש שנים בארץ מ
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  )באחוזים( לפי גיל 64עיסוק של גברים עד גיל : 11לוח 
  גיל  
   

 עיסוק
  הכל-סך

320=N  
18-25  

104=N
26-30  

41=N 
31-44  

117=N
45-54  

37=N 
55-64  

21=N 
  100  100  100  100  100  100  הכל-סך

 24 35 65 71 21  45 עובד
 0 0 3 0 0  1 קורס מקצועי

 0 0 1 0 15  5 אוניברסיטה/תיכוני-על/מכללה
 0 0 0 2 2  1  ישיבה
 0 0 0 0 13  4 ספר תיכון-בית
 0 0 0 0 33  11 צבא
 76 65 30 22 16  32 לא עובד ולא לומד/פנסיונר/חולה/נכה
 0 0 1  5  0  1  אחר

  
  )באחוזים( לפי גיל 64עיסוק של נשים עד גיל : 12לוח 

 גיל  
                        

 עיסוק
  הכל-סך

369=N  
18-25  

108=N
26-30  

73=N 
31-44  

118=N
45-54  

32=N 
55-64  

38=N 
  100  100  100  100  100  100  הכל-סך

 10 13 26 19 31  23 עובדת
 0 0 0 1 2  1 קורס מקצועי

 0 0  0 0  1  0  מכינה
 0 0 0 1 9  3 אוניברסיטה/ תיכוני-על/מכללה
 0 0 0 0 9  3 ספר תיכון-בית
 0 0 0 1 15  5 שירות לאומי/צבא

 24 53 62 65 24  46  עקרת בית
  לא עובדת ולא/פנסיונרית/חולה/נכה

     לומדת
  

19  
  
9 

  
13 

  
12 

  
34 

  
66 

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

 11995ִמפקד האוכלוסין    נתניה 

 נשים גברים  נשים גברים 
      גיל

18-25 21 31  44* 28* 
26-30 71 19  69 30 
31-44 65 26  75 26 
45-54 35 12  62 22 
55-64 24 10  35 12 

      
      ותק בארץ

0-3 34 4  0 0 
4-5 30 6  53 15 

6-10 43 25  70 39 
11-15 61 39  0 0 

+16  59  39   0 0 
  25-22גילים *
 1995, ידי מכון ברוקדייל מתוך נתוני ִמפקד האוכלוסין-ניתוח מיוחד שנעשה על:   מקור1
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   שיעורי תעסוקה בקרב ההורים ומספר מפרנסים במשפחות3.2
חד מההורים אינו אף א) 18שיש בהן לפחות ילד אחד מתחת לגיל (הוריות - מהמשפחות הדו36%-ב 

הוריות שני ההורים - מהמשפחות הדו20%-וב,  רק האם6% -ב;  רק האב מועסק38%-ב; מועסק

 ).14לוח (הוריות מועסקות - מהאמהות החד14%רק , הוריות-באשר למשפחות החד. מועסקים
מה שמפחית את שיעור המשפחות , בחלק מהמשפחות בהן ההורים אינם מועסקים יש מפרנס אחר 

, )15לוח  (77%-הוריות שבהן אין אף מפרנס בוגר יורד ל-שיעור המשפחות החד, כך.  מפרנסללא 

 ממשפחות אלה 45%-ב. 33%-הוריות שבראשן אדם לא קשיש השיעור יורד ל-ובקרב המשפחות הדו

 . מפרנסים3-4 ישנם 2%- שני מפרנסים וב20%-ב, ישנו מפרנס אחד
, אחוז המשפחות שבהן אף אחד מההורים אינו מועסקעם העלייה בוותק פוחת במידה משמעותית  

גם שיעור ההורות היחידות . ובמקביל עולה שיעור המשפחות שבהן שני ההורים עובדים עד לשליש

 ). 16לוח ( שנים 10בייחוד לאחר , העובדות עולה במידה ניכרת
  

  )באחוזים( קשיש הוריות שראשן אינו-הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 14לוח 

 
  -סך

 )N(הכל  
אף אחד 

 מההורים 
רק 
 האב

רק 
 האם

שני 
 ההורים

 -- 14 -- 86 )73   (100 הוריות-משפחות חד
 20 6 38 36 )189   (100 הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

  

  )באחוזים(הוריות שראשן אינו קשיש -הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 15לוח 
 N(  0 1 2  3-4(הכל -סך 

 -- 1 22 77 )73        (100 הוריות-משפחות חד
 2 20 45 33 )189        (100 הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

  

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

 ותק  
 ם שני11+  שנים6-10  שנים0-5 הכל-סך 

     הוריות-משפחות חד
 32 9 4 14 האם

     
     הוריות שראשן אינו קשיש-משפחות דו

 35 20 -- 20 שני ההורים עובדים
 41 35 33 38 רק האב
 7 8 3 6 רק האם

 17 37 64 36 אף אחד מההורים
  

   השתתפות בהכשרה מקצועית3.3
הוריות -אות או העומדות בראש משפחות חד הנשים הנשו318- הבעלים ול236הנתונים מתייחסים לכל 

  .64ואשר גילם עד 

 ).2- ו1תרשימים ( מהנשים למדו בקורסים מקצועיים 19%- מהבעלים ו30% 
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 . מהנשים לא למדו אך מעוניינים בכך53%- מהבעלים ו53% 
 . מהנשים שלמדו8%- מהבעלים ו1%: היקף הנשירה מהקורסים נמוך מאוד 
במקצוע שלמדו בקורס או במקצוע , או עבדו בעבר, קורס מקצועי עובדים מהעולים שסיימו 40%-כ 

 .קרוב
שאינם מועסקים כיום במקצוע , שלישים מהנשים בוגרי הכשרה מקצועית-כמחצית מהבעלים ושני 

  .מעוניינים להשתלב בעבודה במקצוע זה, שלמדו בקורס

  

   מאפייני התעסוקה של המועסקים3.4
, הוריות-ה מתייחסים לבעלים ולנשים נשואות או שהן ראשי משפחות חדהנתונים על מאפייני התעסוק

הנשים הנשואות או .  מכלל הגברים המועסקים87%הבעלים המועסקים מהווים . 64ואשר גילם עד 

  .  מכלל הנשים המועסקות בגילים אלה89%ההורות היחידות המועסקות מהוות 

 . בתעשייה ובבנייןחצי מהבעלים המועסקים עובדים בעבודות מקצועיות 
  ). שעות שבועיות ומעלה40(רבעים מהמועסקים עובדים במשרה מלאה -כשלושה 

זוהי אינדיקציה ). לא לפי שעות או בשכר יומי, כלומר( מהמועסקים מועסקים בשכר חודשי 40% 

 .לתעסוקה יציבה
 . מהנשים המועסקות עובדות בעבודות מקצועיות73% 
 .  שעות שבועיות36-יות בהיקף של פחות מ מהנשים עובדות במשרות חלק59%  
 . מהנשים מקבלות שכר חודשי36% 

  

  18-50 הפוטנציאל התעסוקתי של הבלתי מועסקים בגילים 3.5
  הבעלים. א

הם מהווים כמחצית מכלל הגברים הבלתי . 66 הוא 18-50מספר הבעלים הבלתי מועסקים בגיל 

 לומדים או משרתים בצבא או בשירות 60%ל מע, 25יש לזכור שבקרב הצעירים עד גיל (מועסקים 

על פי דיווח (הערכת הפוטנציאל התעסוקתי של הבלתי מועסקים מתבססת על מצב בריאותם ). לאומי

וההיסטוריה ) ניסיון תעסוקתי בארץ, הכשרה מקצועית, השכלה(משאבי ההון האנושי שלהם , )עצמי

  .התעסוקתית שלהם

  

זהו שיעור "). נכים/חולים("ינם מסוגלים לעבוד בשל מוגבלות פיזית דיווחו שא) 13 (20% :מצב הבריאות

 שדיווחו על קיום בעיות בריאות או נכות המקשות עליהם 18-50קטן בהרבה משיעור הגברים בגיל 

 מהם לא 62%, עם זאת. כנראה משום שהמדד השני הוא חמור יותר, )52%(לתפקד בבית או מחוצה לו 

הבעיה העיקרית שצוינה היו בעיות .  לפרט מאילו מוגבלויות הם סובלים)או לא רצו(היו מסוגלים 

  . בגפיים
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למדו רק ) 17 (27%,  מהבעלים הבלתי מועסקים חסרי השכלה לחלוטין54%:  השכלה:משאבי הון אנושי

  ספר תיכון בישראל -סיימו בית) 2 (3%,  שנים8למדו רק באתיופיה מעל ) 7 (11%,  שנים1-7באתיופיה 

  . רק לאחד תעודת בגרות מלאה, מתוך אלה שלמדו בארץ. תיכוני בישראל-למדו במוסד על) 3 (5%-ו

שבעה מתוכם . מהבעלים הבלתי מועסקים למדו בעבר בקורס מקצועי) 10 (15% :הכשרה מקצועית

  .ושניים עדיין לומדים, אחד סיים אך לא קיבל תעודה, סיימו את לימודיהם בקורס וקיבלו תעודה

  

שבעים . שלישים מהבעלים הבלתי מועסקים הם בעלי ניסיון תעסוקתי מישראל- כשני:סיון תעסוקתיני

קרוב למחצית בעלי הניסיון התעסוקתי . וארבעה אחוזים עבדו בארץ בעבודות מקצועיות בבניין ובייצור

ת מקום טענו כי הפסיקו לעבוד במקום עבודתם האחרון בשל פיטורים על רקע  צמצומים או בשל סגיר

  בשל הקושי במציאת עבודה , בין השאר, כיום הם אינם עובדים. בשל שינויים במשק, כלומר, העבודה

  ). 7%(וכן בשל היעדר ניסיון והכשרה מקצועית הולמת , )28%(

  

  נשים נשואות או הורות יחידות. ב
הן מהוות . 187  שהן בלתי מועסקות הוא18-50מספר הנשים הנשואות או שהן הורות יחידות בגילאים 

  .רבעים מכלל הנשים הבלתי מועסקות-כשלושה

  

  ").נכות/חולות("דיווחו שאינן מסוגלות לעבוד בשל מוגבלות פיזית ) 6 (3% רק :מצב הבריאות

  

למדו ) 33 (18%,  מהנשים הבלתי מועסקות חסרות השכלה לחלוטין64%-כ:  השכלה:משאבי הון אנושי

ספר תיכון -למדו בבית) 12 (7%,  שנים8-למדו רק באתיופיה מעל ל) 17 (9%,  שנים1-7רק באתיופיה 

מתוך הנשים הבלתי מועסקות אשר למדו . תיכוני-למדו במוסד על) 3 (2%-ו)  סיימו9מתוכן (בישראל 

  . יש תעודת בגרות חלקית3- יש תעודת בגרות מלאה ול3-ל, בארץ

  

 מהן סיימו 83%-כש, עבר בקורס מקצועימהנשים הבלתי מועסקות למדו ב) 23 (12% :הכשרה מקצועית

  . הפסיקו ללמוד לפני סיום הקורס13%- סיימו ללא תעודה ו4%, את הקורס עם תעודה

  

שישים ושלושה .  כשליש מהנשים הבלתי מועסקות הן בעלות ניסיון תעסוקתי בארץ:ניסיון תעסוקתי

חלק ניכר מהן טענו כי . ת ייצורכגון סיעוד והוראה ובעבודו, אחוזים עבדו בארץ בעבודות מקצועיות

וכן , )נישואין, כגון החלפת מקום מגורים(הפסיקו לעבוד במקום עבודתם האחרון בשל סיבות אישיות 

אינן עובדות כיום בשל היעדר סידור ) 57%(מרביתן . בשל הצורך לטפל בילדים או בבן משפחה חולה

  .לילדים

  

   בהשתלבות בתעסוקה50 צורכי העזרה של הבלתי מועסקים עד גיל 3.6
הכשרה מקצועית , הכוונה וייעוץ, יצירת קשר עם מעסיק: צורכי העזרה העיקריים של הגברים הם 

 ).17לוח (
  .עזרה במימון לסידור השגחה לילדים והכוונה וייעוץ מקצועי: צורכי העזרה של הנשים הם 
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  )*אחוזים(על פי מין , צורכי עזרה בהשתלבות בעבודה:  17לוח 
  יםגבר 

66=N 
   נשים

187=N 
  11  8  לא זקוקים לעזרה

  29  54  גיל/לא מסוגלים לעבוד מסיבות בריאותיות
 16 23 עזרה ביצירת קשר ראשוני עם המעסיק

 24 22 הכוונה וייעוץ מקצועי
 8 8 השלמת השכלה
 13 15 הכשרה מקצועית

 44 2 עזרה במימון סידור השגחה לילדים
 7 5 וש עבודהסדנה ללימוד מיומנויות חיפ
 - 1 לשלוח פקסים, לטלפן, חיים-מקום בו ניתן להדפיס קורות

 2 1 הסעה למקום העבודה
 _ 1 רשיון נהיגה
 2  _  לימוד עברית

 2 4  אחר
  אפשר היה לציין יותר מסוג עזרה אחד* 

 

בוגרים צעירים במשק הבית שאינם לומדים או שאינם משרתים . 4
  ל או בשירות לאומי"בצה

  

,  הם קבוצת יעד חשובה במסגרת מדיניות הקליטה של עולים יוצאי אתיופיה18-25ים צעירים בני בוגר

יש . תיכוניים או בקורסים מקצועיים ברמה גבוהה-ונעשים מאמצים לסייע להם להמשיך בלימודים על

ים אשר אינם לומדים או משרת, 18-25בני ,  ילדים בוגרים במשק הבית74 מתוך 60בידינו מידע על 

חוסר המידע לגבי השאר נובע מכך שההורה המרואיין לא ידע את . בשירות לאומי כיום/ל"בצה

  . והבוגר הצעיר לא היה בבית בעת מספר ביקורים בבית המשפחה או פניות בטלפון, התשובות

  

  ושאינם עובדים , ואינם משרתים בצבא או בשירות לאומי,  בוגרים שאינם לומדים4.1
)26=N (  

) 4(עשר אחוזים -חמישה. שאינם עובדים לא למדו כלל בישראל) בנים ובנות(מהבוגרים ) 2 (8% 

יש תעודת בגרות ) 9 (35%-ל, יש תעודת בגרות מלאה) 5 (19%-ל, תיכוני-מהבוגרים סיימו מוסד על

  לא סיימו את לימודיהם התיכוניים ) 4 (15%, ספר תיכון אך ללא בגרות-סיימו בית) 1 (4%, חלקית

 .סיימו חטיבת ביניים בלבד) 1( 4%-ו
שירתו בצבא או בשירות , ) מהבנות71%- מהבנים ו32%(מהבוגרים שאינם עובדים ) 42%(עשר -אחד 

) 37%(עומדים להתגייס ושבעה ) 31%(שישה מהבנים . לא שירתו כלל) 29%(שתיים מהבנות . לאומי

 .לא שירתו כלל
שלושים ושמונה אחוזים . ללמוד בקורס מקצועי מהבוגרים שלא עובדים ציינו כי שאיפתם היא 38% 

 . שנות לימוד12-נוספים ציינו כי שאיפתם היא להשלים את השכלתם ל
 ).78%(הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים אלו למימוש שאיפותיהם הוא עזרה כספית  
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  ) N=34( הבוגרים המועסקים 4.2
  תיכוני -סיימו מוסד על) 1(וזים שלושה אח. מהבוגרים המועסקים לא למדו כלל בישראל) 4 (12% 

יש ) 8 (25%-ל, יש תעודת בגרות מלאה) 9 (27%-ל. תיכוניים-לא סיימו את לימודיהם העל) 1 (3%-ו

לא סיימו את ) 4 (12%, ספר תיכון אך ללא בגרות-סיימו בית) 4 (12% ,תעודת בגרות חלקית

 .סיימו חטיבת ביניים בלבד) 2 (6%-לימודיהם התיכוניים ו
שתיים . שירתו בצבא או בשירות לאומי, ) מהבנות54%- מהבנים ו81%( מהבוגרים המועסקים 71% 

עומד ) 5%(אחד , באשר לבנים. לא שירתו כלל) 31%(עומדות להתגייס וארבע ) 15%(מהבנות 

 .לא שירתו כלל) 14%(להתגייס ושלושה 
  .  מהבוגרים שעובדים ציינו כי שאיפתם היא ללמוד בקורס מקצועי47% 
 ).81%(הסיוע העיקרי הנחוץ לבוגרים אלו למימוש שאיפותיהם הוא עזרה כספית  

 

  דיור. 5
  

  .בתחום הדיור נבדקו ההיבטים של בעלות על דיור וצפיפות הדיור

  

   בעלות על דיור 5.1
  . מתגוררות בשכירות ציבורית20%; שמונים אחוזים מהמשפחות רכשו את הדירות בהן הן מתגוררות

  

   דיור צפיפות5.2
הצפיפות הממוצעת בישראל היא נפש : לשם השוואה.  נפשות בחדר1.6צפיפות הדיור הממוצעת היא  

 ).11.15לוח , 2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(אחת לחדר 
 מהמשפחות 17%, לעומת זאת.  מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של אדם אחד בחדר או פחות26% 

 ).18לוח (שות בחדר מתגוררות בצפיפות של למעלה משתי נפ
  

  לפי צפיפות דיור, התפלגות המשפחות: 18לוח 
 מספרים מוחלטים אחוזים צפיפות הדיור

 360 100 הכל-סך
 93 26 עד נפש לחדר

 98 27  נפש לחדר1.01-1.5
 109 30  נפשות לחדר1.51-2

 57 16  נפשות לחדר2.1-3
 3 1  נפשות לחדר3מעל 
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  ) 19לוח  (בריאות. 6
    

. א זה נבדק באופן מזערי בשל רגישות העדה למתן מידע בנושאי מחלות וליקויי בריאותנוש 

האם מישהו מבני הבית סובל מבעיית בריאות שמקשה עליו ) בשאלה פתוחה(המרואיינים נשאלו 

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

;  סובלים מבעיות בריאות18-64 מהנשים גילאי 15%- מהגברים ו10%- כך שהממצאים מצביעים על 

:  סובלים מבעיות בריאות32%) 65+בני (בקרב הגברים הקשישים . כמעט בכל המקרים מבעיה אחת

בקרב הנשים הקשישות אחוז .  סובלים מיותר מבעיית בריאות אחת3%-ו,  סובלים מבעיה אחת29%

 על יותר מבעיה 5%-ו,  מדווחות על בעיית בריאות אחת37% -ת בריאות גבוה יותר מדווחות על בעיו

  .אחת

מחלות כרוניות המגבילות את התפקוד באופן : מגבלות הבריאות השכיחות ביותר אצל המבוגרים הן 

כולל , בעיקר בגפיים התחתונות, וכן בעיות בגפיים, דם-סוכרת ולחץ, כגון מחלת לב קשה, משמעותי

 .שיתוק
  

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

 בעיית הבריאות
  מספר המבוגרים
  הסובלים ממנה

  107  הכל-סך
 28 )כליות, סוכרת, לב, למשל(מחלות כרוניות 

 15 )אפילפסיה, אסטמה, למשל(מחלות כרוניות עם התקפים פתאומיים 
 26 בעיות גפיים
 15 עהשמי/בעיות ראייה
 5 בעיות נפשיות

 1 אוטיזם/פיגור
 -- דלקת ריאות/שחפת

 10 *בעיות אחרות
 7 **נכויות לא מוגדרות

  כאבי בטן, סחרחורות, כאבי ראש, למשל*  
  מבלי שצוינה מהות הפגיעה, פגיעה בתאונת דרכים או במסגרת שירות צבאי, למשל** 
  

  

  חינוך. 7
  

הימצאות ציוד לימודי בידי , עורי למידה של ילדים ובני נוערבתחום החינוך נאספו נתונים לגבי שי

, הספר מחוץ לשכונה-עמדות כלפי הסעות הילדים לבית, הספר-ידע ההורים על המתרחש בבית, הילדים

  .השתתפות ילדים ובני נוער בתכניות העשרה

  

   השתתפות במערכת החינוך הפורמלית7.1
 בשכונות אזורים ודורה בנתניה משולבים במסגרות 3-17לים כמעט כל הילדים ובני הנוער האתיופים בגי

 .חינוכיות
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  ילדים בגיל הרך. א

 . נמצאים במסגרות חינוכיות0-1  מהילדים בני 14% 
.  מהילדים בני השנתיים במשפחות יוצאי אתיופיה נמצאים במעונות יום או במסגרות אחרות38% 

 .68% -גיל זה באוכלוסייה היהודית בארץ שיעור זה נמוך בהשוואה לשיעור בקרב כלל הילדים ב
:  בשכונות אזורים ודורה הנמצאים במסגרות חינוכיות הם3-5שיעורי הילדים יוצאי אתיופיה בני  

השיעורים הארציים , לשם השוואה. 5 בקרב בני 98%, 4 בקרב בני 97%, 3 בקרב גילאי 68%

- ציונית ובינסטוק, בן אריה (5 בגיל 90%- ו4 בגיל 96%, 3 בגיל 82%באוכלוסייה היהודית עומדים על 

 ). 96' עמ, ג5תרשים , 2001ילדים בישראל , ריבלין
  

  )20לוח  (6-17ילדים ובני נוער בגילים . ב

ספר -לומדים בבתי, ואשר לגביהם יש בידינו מידע,  המתגוררים בקהילה6-17כל הילדים בגילים  

 . שבפיקוח משרד החינוך
  .40% -יעור הילדים הלומדים בפנימיות  בולט ש14-17בקבוצת הגיל  

 7- ו,  מהם לומדים בפנימיות13 -יסודיים - שטרם סיימו את לימודיהם העל18-19 בני 20ישנם , בנוסף 

 לא 2ספר שבפיקוח משרד החינוך ולגבי - לומדים בבתי5,  שלומדים בקהילה7-מתוך ה. בקהילה

  .   לא ידוע8ספר בפיקוח משרד החינוך ולגבי - לומדים בבית5,  שלומדים בפנימייה13-מתוך ה. ידוע

  

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

 גיל
  גודל קבוצת 
 הגיל בסקר

  שיעור הנמצאים
 במסגרת חינוכית

  
 סוג המסגרת

  73% -ספר יסודי -בית )אחד נמצא בבית (99% 461 6-13
  14% -הביניים -חטיבת

  12% -גן 
 

   לומדים בקהילה88 )אחד לא לומד (99%  148 14-17
  :מתוכם

  ספר של משרד החינוך- בבית57
   לא ידוע31
  

  : לומדים בפנימיות מתוכם59
  ספר של משרד החינוך- בבית22
  לא ידוע37

  :הערות
  17 חודשים מוגדר כבן 11- ו17נער בן , כלומר. 18להוציא , 18 כולל את כל הגילאים עד 17גילאי . 1
  הספר או הפנימייה בהם לומד הנער- נובעת מכך שההורה לא ידע את שם בית" לא ידוע"יה הקטגור. 2
  

  הימצאות ציוד לימודי בידי הילדים . ג

. ספר נשאלו האם לילדיהן יש כל הדרוש לצורך הלימודים-משפחות שיש להן ילדים הלומדים בבית

המשפחות אין לילדים את כל ברבע מ, בשליש מהמשפחות אין ברשות הילדים את כל ספרי הלימוד

  ).21לוח ( מהמשפחות חסרים ספרי עזר 71%-וב, הציוד הלימודי הנחוץ
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  )באחוזים(הספר -המידה שבה קיים ציוד לימודי במשפחות עם ילדים בגיל בית: 21לוח 
 אין בכלל יש חלק יש הכל  הכל-סך 

 17 19 64  100 ספרי לימוד
 6 19 75  100 )' חוגה וכומ, סרגל, כלי כתיבה(ציוד לימודי אחר 

 71 11 18  100 ) אנציקלופדיה, מילון(ספרי עזר 
  

  הספר- ידע ההורים על המתרחש בבית. ד

 11%לעומת , הספר של ילדיהם-דיווחו שהם יודעים הרבה על הנעשה בבית) 63%(מרבית ההורים  

ל מידה מעטה של היתר דיווחו ע. הספר-שדיווחו שהם כלל אינם מעורבים או מודעים לנעשה בבית

שבו רק חלק קטן , בהשוואה לממצאים ממחקר שנעשה על בני נוער יוצאי אתיופיה, זאת. ידע

  כמחצית . הספר-על הקורה לילדיהן בבית" יודעות הרבה"דיווחו שהן חשות שהן ) 14%(מהאמהות 

" דעות כללאינן יו"דיווחו שהן ) 39%(ולמעלה משליש " יודעות קצת"דיווחו שהן חשות שהן ) 47%(

  ).1998, חביב, נועם, ליפשיץ(הספר -על הקורה בבית

  

  הספר מחוץ לשכונה-הסעות לבית. ה

ספר טוב מחוץ -על פי בקשת עיריית נתניה נשאלו המשפחות האם הן מוכנות שילדיהן ילמדו בבית 

חמישים ותשעה אחוזים מהמשפחות ענו . לשכונה ויגיעו לשם בהסעה מטעם העירייה ללא תשלום

שמונה . שליש מהמשפחות אינן מוכנות לכך, לעומת זאת. יוב בהתייחס לכל ילדיהן או לחלק מהםבח

 .אחוזים מהמשפחות דיווחו שילדיהן כבר לומדים מחוץ לשכונה
  

  )22לוח ( השתתפות ילדים יוצאי אתיופיה בתכניות העשרה ותמיכה לימודית 7.2
 בשתי השכונות בנתניה משתתפים 3-17ילים מדיווחי האימהות בסקר עולה כי רק רבע מהילדים בג 

הספר לאחר שעות הלימודים -או תכנית בבית, ס"מתנ, מועדונית, במסגרות חינוכיות כמו צהרון

 . הרגילות
 מקרב 22%-ו, 3-5 מקרב גילאי 9% לעומת 30%, 6-13שיעור ההשתתפות גבוה מעט יותר בקרב גילאי  

 .  המתגוררים בקהילה14-17גילאי 
 . קבלים בתכניות אלה בעיקר עזרה בלימודים וכן חוגי העשרההילדים מ 
הספר בהם -וזאת לאור העובדה שבחלק מבתי, ייתכן שהנתונים שהוצגו לעיל מהווים אומדן חסר 

, לומדים הילדים מהמשפחות יוצאות אתיופיה בשכונות אזורים ודורה מתקיים יום חינוך ארוך

ייתכן . הספר-בבית) המוארכת(רת שהותם הרגילה והילדים מקבלים את החוגים וההעשרה במסג

שההורים שנשאלו על השתתפות ילדיהם בתכניות לאחר שעות הלימודים הרגילות לא התייחסו 

 .לתכניות ההעשרה הניתנות במסגרת יום חינוך ארוך
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  לפי גיל, הצהריים-השתתפות בפעילויות אחר: 22לוח 
  ם הילדים המשתתפי

לפחות בפעילות אחת
 גיל

  גודל
  קבוצת

 סוג הפעילות N %הגיל בסקר

  מספר
  הילדים

 המשתתפים
 7 חוגים והעשרה 11 9  119  3-5

 4 לא ידוע        
            

  49  רק עזרה בלימודים  127  30  429  6-13
  31  רק חוגים        
  10  חוגים+ עזרה בלימודים         
  20  ארוחת צהריים+ עזרה בלימודים         
  2  רייםארוחת צה+ חוגים         
  6  ארוחת צהריים+ חוגים + עזרה בלימודים         
  9  לא ידוע        
            

  7  רק עזרה בלימודים  18  22  83  14-17
  8  רק חוגים        
  1  חוגים+ עזרה בלימודים         
  1  ארוחת צהריים+ עזרה בלימודים         
  1  ארוחת צהריים+ חוגים         
  

  יוצאות אתיופיה השתלבות חברתית של הילדים ממשפחות 7.3
עם ילדים שאינם בני העדה האתיופית הוא אחד המדדים להשתלבות ) תלוי בגיל(משחק או בילוי 

שמונים אחוזים מההורים דיווחו שילדיהם משחקים או מבלים בעיקר או גם עם . חברתית של  ילדים

  . ילדים שאינם בני העדה

  

  קליטה חברתית ופעילות למען העדה. 8
  

  )23-24לוחות (שכנים שאינם יוצאי אתיופיה  קשרים עם 8.1
  . מכלל התושבים15%-שיעור אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונות שבהן נערך הסקר מגיע ל 

 מהמשפחות מתגוררות בבניינים שבהם רוב הדיירים אינם יוצאי 80%-כ, על פי דיווח העולים 

 מהמשפחות מתגוררות 9%רק ). 14%(או שאין בהם כלל משפחות אתיופיות מלבדן , )65%(אתיופיה 

 .  הם אתיופיים, )2%(או כולם , )7%(בבניינים שבהם רוב הדיירים 
 מהמשפחות 77%: הקשרים עם השכנים שאינם יוצאי אתיופיה מתקיימים בעיקר ברמה מינימלית 

ברבדים עמוקים יותר של קשר כגון , לעומת זאת. האתיופיות דיווחו שהן מדברות עם השכנים

 ).24לוח ( מהמרואיינים 25%-20%דיווחו על קשר ,  הדדיים בבתים ועזרה הדדיתביקורים
כלומר , מעניין לציין שהדיווחים על מתן וקבלת עזרה משכנים ועל ביקור ואירוח שלהם הוא סימטרי 

 .אחוז המדווחים על קבלת עזרה דומה לאחוז המדווחים על מתן עזרה
המשפחות האתיופיות המקיימות קשרים בכל המישורים עם העלייה בוותק בארץ חל גידול בשיעור  

 .עם שכניהן שאינם מבני העדה



  19

. חל גידול בשיעור המשפחות המדברות עם שכניהן שאינם בני העדה, עם העלייה בוותק בשכונה 

  . שנים בשכונה5-נראה כי חלה ירידה קלה בקרב בעלי ותק שלמעלה מ, ביחס לשאר הממדים

  
  )באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , שכנותממדים של יחסי : 23לוח 
 ותק בארץ  
  שנים11+  שנים6-10  שנים0-5 הכל-סך 

 90 79 59 77 מדברים עם השכנים
 27 13 9 16 מקבלים עזרה מהשכנים

 33 16 9 19 נותנים עזרה לשכנים
 39 18 11 22 מבקרים בביתם

 43 21 13 25 השכנים מבקרים בבית המשפחה
  

  )באחוזים(לפי ותק המשפחה בשכונה ,  ממדים של יחסי שכנות:24לוח 
 ותק בשכונה  
  שנים6+  שנים4-5  שנים2-3 עד שנה הכל-סך 

 90 80 73 62 77 מדברים עם השכנים
 21 25 13 7 16 מקבלים מהשכנים

 25 30 17 7 19 נותנים עזרה לשכנים
 29 33 15 11 22 מבקרים בביתם

 34 36 15 12 25 משפחההשכנים מבקרים בבית ה
  

  פעילות למען העדה8.2
, הוריות נשאלו האם הם פעילים למען העדה-הבעלים והנשים הנשואות או נשים שהן ראשי משפחות חד

עשר -שבעה. הם נשאלו האם יהיו מוכנים להירתם לפעילות כזו, אם השיבו בשלילה. או היו פעילים בעבר

 36%כלומר ( מתוך אלה שאינם פעילים 43%-ו, התנדבות כיוםאחוזים מהבעלים דיווחו שהם פעילים ב

  .הצהירו שהם מוכנים להתנדב) מתוך כלל הבעלים

  
 מבין אלה 25%-ו,  פעילות כיום6%: בקרב הנשים ההתנדבות בפועל והנכונות להתנדב נמוכות יותר

 הגדרות שמקורם אנו מודעים לכך שייתכן שהבדלי. שאינן פעילות אמרו שהן מוכנות להיכנס לפעילות

  .מנעו קבלת תמונה שלמה על היקף התופעה" התנדבות"תרבותי לגבי סוגי פעילות הנכללים במושג 

  
  שימוש בשירותים והשתתפות בתכניות לבוגרים. 9
  

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

שני השירותים הללו מהווים חוליה . ת עם ילדים עד גיל שלוש נשאלו על ביקוריהן בטיפת חלבוהמשפחו

ולשכת הרווחה בזיהוי , טיפת חלב בתחום ההתפתחות של תינוקות ופעוטות; מרכזית באיתור בעיות

 . ובטיפול במצוקות משפחתיות שונות
) פחות נוספות לא ענו על השאלה מש5( המשפחות שלהן ילדים בגילים הרלוונטיים 164 מתוך 84% 

 .  לא עשו זאת16%ואילו , ביקרו בטיפת חלב בשנה האחרונה
 . קרוב למחצית מכלל המשפחות דיווחו שהן היו בקשר עם עובדת סוציאלית בחצי השנה האחרונה 



  20

ישנו , כלומר. רבעים מהמשפחות אמרו שהן זקוקות לעזרת השירות-שלושה, בקרב אלה שלא פנו 

 . ירות שטרם מוצהצורך רב בש
  . ובמידה פחותה יותר בעיות אישיות, נושאי הפניות לשירותי הרווחה הם בעיקר סיוע כספי 

  
  : מתשובותיהן עולה כי. המשפחות נשאלו על השימוש במספר שירותים נוספים בחצי השנה האחרונה

וא לבית ותעזור שתב, סומכת או חיילת,  משפחות היו מעוניינות בשירותיה של בת שירות לאומי186 

  ; קיבלו שירות זה)  מתוך המשפחות המעוניינות8%( משפחות 14אך רק , בטיפול בילדים

  ; קיבלו) 6%( מהן 11אך רק ,  משפחות רצו חונך שיסייע לילדים בשיעורי הבית195 

 ; נעזרו בשירות זה) 19%( מהן 34אך רק ,  משפחות היו מעונינות בסיוע של רכז תעסוקה176 
  ; קיבלו) 8%( מהן 9אך רק , ות נזקקו לטיפול של רופא שיניים משפח107 

  ; קיבלו) 12%( מהן 19אך רק ,  משפחות נזקקו לטיפול רפואי אחר155 

  . קיבלו) 4%( מהן 10אך רק , )מקרר, רהיטים( משפחות נזקקו לעזרה במימון פריטי ציוד לבית 232 

  
מסיכום . קבלת השירות-שפחות על הסיבה לאילגבי כל שירות שלא קיבלו למרות שנזקקו לו נשאלו המ

על טיבו , קבלת השירותים היא חוסר מידע על קיום השירות-כל התשובות עולה כי הסיבה העיקרית לאי

עשר אחוזים מהמשפחות טענו שנאמר להן כי אינן זכאיות לקבל -חמישה). 78%(או על הדרכים לקבלו /ו

  .את השירות

  

  )25לוח (ניות  השתתפות של המבוגרים בתכ9.2
חלקן (מופעלות גם תכניות חינוכיות למבוגרים , בנוסף לתכניות העשרה המיועדות לילדים ולבני נוער

 18+צעירים בני , להורים לילדים קטנים, למשל, קבוצות שונות בקרבם-או לתת, )בשיתוף הילדים

ציפיות שהופעלו ביקשנו לקבל נתונים על מידת ההשתתפות בשנה האחרונה בתכניות ספ. וכדומה

 .  השתתפות ועל שביעות הרצון בקרב אלה שהשתתפו-על הסיבות לאי, בשכונות אזורים ודורה
 . אחוז המשתתפים בתכניות למבוגרים נמוך מאוד 
אולי משום שרוב התכניות שלגביהן נבדקה , נשים משתתפות בשיעור גבוה יותר מהבעלים 

לא היו הבדלים בהשתתפות בין גברים , ומת זאתלע, באולפן. ההשתתפות קשורות בילדים צעירים

  .המיועדת לבוגרים צעירים השתתף גבר אחד בלבד" 18"+בתכנית . ונשים

רק לגבי האולפן לעברית יש ; קיימת שביעות רצון רבה מהתכניות הן בקרב הנשים והן בקרב הבעלים 

 .אחוז נמוך יותר של משתתפים מרוצים
השתתפותם באף לא אחת מהתכניות היא היעדר מידע -ות לאיהסיבה העיקרית אותה ציינו המשפח 

 ).75%(על קיומה של התכנית 
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  )*באחוזים(השתתפות הבעל והאישה בתכניות שונות בשנה האחרונה ושביעות רצונם : 25לוח 
 שיעור המרוצים מבין המשתתפים  שיעור המשתתפים 

 האישה הבעל  האישה הבעל שם התכנית
 77 77   20  18 אולפן

 91 100   13 5 סדנת הורים
 100 89   6 3 1"מסע החסידה"
 100 100   14 2 2"אתגר"
  האחוזים חושבו מתוך האנשים בקבוצות הגיל הרלוונטיות לתכנית* 
  .  תכנית משותפת להורים ולילדים צעירים להכרת מורשת יהודי אתיופיה- " מסע החסידה "1
  .יל הרך לפיתוח יכולות למידה  תכנית להורים ולילדים בג-" אתגר "2
  

  )26-27לוחות (מצב הקשישים . 10
  

  . נשים61- גברים ו44מתוכם , 60+ קשישים בני 105במשפחות שרואיינו נמצאו 

 
   המצב התפקודי10.1

 - ) (ADLהמישור של תפקוד חושי וטיפול אישי : המצב התפקודי וקיום מוגבלויות נבדקו בשני מישורים

, הכנת ארוחות, כביסה, ניקיון, )(IADLבמישור של ניהול משק הבית ;  וניידותרחצה, ראייה ושמיעה

  .   נבדקו צורכי העזרה של הקשיש, קניות וסידורים

 .מספר לא מבוטל של קשישים דיווחו על קשיים בביצוע מטלות בשני המישורים 
ל קשיים שליש מהקשישים דיווחו ע. 44% -קשיי ראייה הם המגבלה השכיחה בקרב הקשישים  

כשמחצית המוגבלים בתחום זה אינם מסוגלים כלל , בניידות מחוץ לבית ללא עזרת אדם או מכשיר

שלושים אחוזים בקירוב דיווחו על נפילות ברחוב או במדרגות במהלך חצי השנה . לצאת מהבית

 . האחרונה
קניות , כביסה, ניקיון, שיעור הקשישים שדיווחו כי הם זקוקים לעזרה בתחזוקת משק הבית 

 .שלישים-גבוה בהרבה ונע בסביבות שני, וסידורים
 מקרב הקשישים יוצאי אתיופיה סובלים מיותר ממוגבלות אחת במישור החושים והטיפול 40%-כ 

למעלה : אחוז הקשישים המתקשים בביצוע מטלות שונות של משק הבית גבוה בהרבה, אולם. האישי

 .עין אלהממחצית מתקשים לפחות בביצוע ארבע מטלות מ
כולם מתגוררים . כמעט לא נמצאו קשישים המתגוררים בגפם, על פי הדיווחים שהתקבלו בסקר 

לחלקם יש גם ילדים  (18או עם ילדים בוגרים מעל גיל /זוג צעירה מהם ו-במשקי בית יחד עם בת

דיווח על פי , בנוסף. שניתן לשער שהם מקבלים עזרה במרבית הסעיפים הנחוצים, כך, )צעירים יותר

 . בית במסגרת חוק ביטוח סיעוד" מקבלים שירותי מט26%, המשפחות
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  לפי סוג הקושי, הקשישים המתקשים בביצוע מטלות שונות: 26לוח 
  אחוז הקשישים  מספר הקשישים   סוג הקושי

      חושים וטיפול אישי
 44 45 )מרחוק או משניהם, מקרוב(ראייה 
 29 30 שמיעה
 34 35 ניידות
 38 40 רחצה

      
      ניהול משק הבית

 34 35 הכנת ארוחות
 69 72 ניקיון
 59 61 כביסה
 65 67 קניות

 69 72 סידורים
  

  הקשישים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים  : 27לוח 
 אחוז הקשישים מספר הקשישים תחומים ומספר מוגבלויות

   חושים וטיפול אישי
 35 37  אין מוגבלות
  25  26  מוגבלות אחת

  25  26   מוגבלויות2
  12  13   מוגבלויות3
  3  3   מוגבלויות4

      
      צורך בעזרה במשק הבית

  26  27  אין צורך בעזרה
  13  14   מטלות1-2-צורך בעזרה ב
  9  10   מטלות3-צורך בעזרה ב
  23  24   מטלות4-צורך בעזרה ב
  29  30   מטלות5-צורך בעזרה ב

  

  ביקור במועדון הקשישים10.2
המועדון אינו מיוחד לעולים . ונות אזורים ודורה פועל מועדון קשישים במסגרת ההוסטל לקשישיםבשכ

סיבה נוספת היא היותם .  מהקשישים משתתפים בפעילויות שבו17%ואולי זו הסיבה שרק , מאתיופיה

  . מרותקים לבית מבלי יכולת לצאת ללא עזרת אדם15%-של כ

 

  רכזיות לפי תפיסת המשפחותצרכים בלתי מסופקים ובעיות מ .11
  

   )28-29לוחות ( צרכים בלתי מסופקים 11.1
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 מסופקים .  מהמשפחות דיווחו שיש להן כל הדרוש45% 

 . מחצית המשפחות מדווחות כי יש להן את כל הדרוש,  שנים10לאחר . ולה במקצת עם הוותק בארץע
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הצורך בולט בעיקר בקרב משפחות . 26% -מבין הצרכים הבלתי מסופקים בולט המחסור בציוד ביתי  

 ).37%(ובקרב המשפחות הנמצאות עד חמש שנים בארץ , )36%(הוריות -חד
). 10%(ועזרה בלימודים , )16%(הספר -בעיקר ציוד לבית, רים בילדיםצרכים בולטים נוספים קשו 

  . שנים6-10ידי משפחות השוהות בארץ -צרכים אלה צוינו בשיעור גבוה יותר על

  

  )באחוזים(לפי סוג משפחה , הוריות-הוריות ודו-צרכים בלתי מסופקים של משפחות חד: 28לוח 
   ם ילדיםמשפחות ע

 צרכים בלתי מסופקים
  כלל

 הוריות-משפחות דו הוריות-משפחות חד המשפחות
  47  35  45 אין

  10  15  10  עזרה לימודית
  5  5  5  העשרה לילדים
  20  15  16  ציוד לבית הספר
  3  6  4  העשרת הורים

  24  36  26  ציוד ביתי
  4  0  4  דיור

  3  0  3  עזרה סוציאלית
  1  6  3  )קשיש/ ילד(עזרה בטיפול בבני משפחה 

  2  2  3  עזרה רפואית
  8  6  7  אחר

  
  )*באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , צרכים בלתי מסופקים: 29לוח 
 ותק בארץ כלל 

  שנים11+  שנים6-10  שנים0-5 המשפחות צרכים בלתי מסופקים
 53 43 40 45 אין

 11 12 7 10 עזרה לימודית
 8 3 5 5 העשרה לילדים
 9 20 18 16 ציוד לבית הספר
 4 4 3 4 העשרת הורים

 14 27 37 26 ציוד ביתי
 4 4 3 4 דיור

 3 4 3 3 עזרה סוציאלית
 1 4 3 3 )קשיש/ילד(עזרה בטיפול בבני משפחה 

 6 3 2 3 עזרה רפואית
 4 11 7 7 אחר

  ניתן היה לציין עד שלושה צרכים* 
  

  )30-31לוחות ( בעיות עיקריות של המשפחות 11.2
ניתן היה לציין עד . עיות העיקריות שאיתן הן מתמודדות כיוםמהן הב) בשאלה פתוחה(המשפחות נשאלו 

  .שלוש בעיות

לא נמצא הבדל משמעותי בין המשפחות בעלות ותק שונה .  מהמשפחות דיווחו שאין להן בעיות14% 

 .הוריות-הוריות ודו-ובין משפחות חד, בארץ
 בולטת יותר בקרב בעיה זו). 50%(הבעיה השכיחה ביותר בקרב המשפחות היא הבעיה הכלכלית  

אולם גם בקרב משפחות . ובקרב משפחות הנמצאות עד חמש שנים בארץ, )59%(הוריות -משפחות חד

 . מתמודדות עם בעיות כלכליות40%עדיין , בעלות ותק של למעלה מעשר שנים
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 . מהמשפחות מתמודדות עם בעיות בריאות18% 
מצא הבדל משמעותי בין המשפחות כשלא נ,  מהמשפחות דיווחו על מחסור בעזרה לימודית14% 

 .הוריות-הוריות והדו-החד
בעיה . קומת מגורים, צפיפות, מבחינת תחזוקת הדירה,  מהמשפחות מתמודדות עם בעיות דיור11% 

  .הוריות-זו מטרידה יותר את המשפחות הדו

  

  )*באחוזים(הוריות -הוריות ודו-בעיות עיקריות של משפחות חד: 30לוח 
 םמשפחות עם ילדי  

  כלל  
  משפחות

  -משפחות חד
  הוריות

  משפחות
  הוריות-דו

 18 12 14 אין
 16 21 19 בריאות

 45 59 50 בעיות כלכליות
 11 6 11 בעיות בתחום הדיור

 16 15 14 מחסור בעזרה לימודית
 8 6 8 מחסור בהעשרה

 7 13 8 הספר-מחסור בציוד לבית
 7 12 8  משפחתיות/נפשיות/בעיות חברתיות

 7 10 9 בטיפול בבני משפחהצורך 
 8 3 6 בעיות תעסוקה

 5 4 5  קשיי שפה
 5 4 4  מימון לימודים

 3 8 6  אחר
  ניתן היה לציין עד שלוש בעיות* 
  

  )*באחוזים(לפי ותק ראש המשפחה בארץ , בעיות עיקריות של המשפחות: 31לוח 
 ותק בארץ כלל 

 נים ש11+  שנים6-10  שנים0-5 המשפחות בעיות עיקריות
 18 10 17 14 אין

 21 18 15 19 בריאות
 41 52 55 50 בעיות כלכליות

 15 10 9 11 בעיות בתחום הדיור
 14 15 13 14 מחסור בעזרה לימודית

 10 11 1 8 מחסור בהעשרה
 5 10 5 8 הספר-מחסור בציוד לבית
 4 10 10 8 משפחתיות/נפשיות/בעיות חברתיות

 5 11 10 9 צורך בטיפול בבני משפחה
 7 4 8 6 בעיות תעסוקה

 2 1 14 5 קשיי שפה
 5 4 3 4 מימון לימודים

 7 9 2 6  אחר
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 מספר כיוונים מרכזיים העולים מתוך הנתונים. 12
  

  תעסוקה 
. בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל, שיעורי התעסוקה של יוצאי אתיופיה נמוכים מאוד

אולם הם יורדים בצורה חריפה החל , )66% (26-44רב גברים גילאי השיעורים הגבוהים ביותר מצויים בק

בלמעלה משליש . 31%וגם בגילים צעירים אינו עולה על , אחוז הנשים המועסקות נמוך מאוד. 45מגיל 

 14%מבין ההורות היחידות רק . הוריות בגיל העבודה אף אחד מההורים אינו מועסק-מהמשפחות הדו

וכפועל יוצא מכך חל גם גידול , ק בארץ אחוז המועסקים מכפיל את עצמועם עליית הוות. מועסקות

  .משמעותי בשיעור המשפחות בהן שני ההורים מועסקים ובשיעור ההורות היחידות המשולבות בעבודה

  

הגברים הבלתי מועסקים הם ברובם אנשים שכבר היו מועסקים אך נפלטו מעבודתם על רקע המשבר 

צורכי הסיוע העיקריים שלהם , לאור זאת. כיום מתקשים במציאת עבודהו, במשק בשנים האחרונות

יותר מאשר הכשרה , מתמקדים בעזרה ביצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים וייעוץ מקצועי

  . מקצועית

  

תרומתה של הכשרה מקצועית להשתלבות בתעסוקה מתבטאת לא רק בבוגרי הקורסים אשר מועסקים 

 אלא אף בכך שכמחצית מאלה שאינם מועסקים במקצוע הנלמד מעוניינים ,במקצוע אותו רכשו בקורס

ולגבי המועסקים , לגבי הבלתי מועסקים בקרבם יכול להימצא כאן הפתרון לחוסר תעסוקה. בכך כיום

  .   הזדמנות לשדרוג, בעבודות בלתי מקצועיות

  

 מהן סיימו 10%ורק , ארץרוב הנשים הבלתי מועסקות הן חסרות ניסיון תעסוקתי ב, בניגוד לגברים

אף הן זקוקות לייעוץ מקצועי ולעזרה ביצירת הקשר הראשון עם , בדומה לגברים. קורסים מקצועיים

  . אך הצורך העיקרי שלהן הוא עזרה במימון סידור לילדים במשך שעות העבודה. מעסיקים

  

  שליטה בשפה העברית
 מהנשים אינם מסוגלים כלל 30%- וכ מהגברים25%-כ: רמת השליטה בעברית של המבוגרים חלשה

 מהגברים 40%-כ, המצב גרוע יותר בתחום הקריאה והכתיבה. או לשוחח שיחה פשוטה בעברית/להבין ו

ידיעת -נראה שהעולים מודעים למגבלות הנובעות מאי. ולמעלה ממחצית הנשים אינם מסוגלים לכך כלל

החל בקורסים ,  העברית במסגרות שונותושיעור ניכר מהם הצהירו על רצונם לשפר את רמת, השפה

 . בשעות שונות של היממה וכלה בשיעורים עם מורה פרטי
  

  חינוך 
 68%רק , 3בקרב גילאי . על פי דיווח הוריהם,  נמצאים במסגרות חינוכיות4-17כמעט כל הילדים בגילים 

הגדלת שיעור הילדים יש מקום לפעול ל. 38%ומבין גילאי שנתיים רק , לומדים בגן או נמצאים במעון

ההשתתפות בחוגים ובתכניות העשרה , אולם. בגיל שנה עד שלוש שנים הנמצאים במסגרת חינוכית

 .הספר-גם אם נביא בחשבון קיומו של יום חינוך ארוך בחלק מבתי, ותמיכה לימודית היא חלקית ביותר
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וברבע מהן אין , ודספר את כל ספרי הלימ-בשליש מהמשפחות אין ברשות הילדים הלומדים בבית

רים אלה מקשים בוודאי על הלמידה של חָס. לילדים את כל הציוד הלימודי הנחוץ כגון עפרונות וסרגלים

 .הילדים
  

  השתתפות מבוגרים בתכניות חינוכיות
בקרב המשתתפים בתכניות , עם זאת. אחוז המבוגרים המשתתפים בתכניות חינוכיות הוא נמוך ביותר

יש . השתתפות היא היעדר מידע על התכניות הללו-הסיבה העיקרית לאי. צון רבהאלה קיימת שביעות ר

 .מקום להגביר את הפצת המידע על תכניות חינוכיות גם בקרב המבוגרים
  

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

, ומצד שני, מצב תחזוקתי ירוד של הדירה וצפיפות, חסור בציוד ביתי תקיןמ, מצד אחד, בתחום זה הם

וקושי במימון עזרה בלימודים ,  מחסור בציוד לצורכי לימודים לילדים-חסרים הקשורים בילדים 

המצב הירוד מבחינת רווחה חומרית קשור בוודאי למיעוט המפרנסים . והשתתפות בתכניות העשרה

  .ולגודל המשפחות

  

,  שנים11גם לאחר , אולם, ר המשפחות שאין להן צרכים בלתי מסופקים עולה במקצת עם הוותקשיעו

  .למחצית המשפחות בקירוב יש צרכים בלתי מסופקים

  

  מצב הבריאות
או , בכשליש מהמשפחות לפחות אחד מבני המשפחה סובל מבעיית בריאות המגבילה אותו בתפקוד בבית

  בהשוואה לגילאי ,  ממגבלות בריאות גבוה יותר בקרב הקשישיםשיעור הסובלים, כצפוי. מחוצה לו

18-64.  

  

  18-25בוגרים צעירים גילאי 
, או בשירות לאומי, ל" צעירים אשר אינם משרתים בצה20במסגרת הסקר אותרה קבוצה קטנה של 

 40%- כ.אינם נמצאים במסגרת כלשהי, כלומר, אינם לומדים ואף אינם עובדים, אינם עומדים לפני גיוס

.  נוספים מבקשים ללמוד בקורס מקצועי40%-וכ,  שנות לימוד12-מהם שואפים להשלים את השכלתם ל

 .כדאי שקבוצה זו תטופל בהתאם להעדפותיה
 

  הוריות -משפחות חד
 40%-מצבן קשה במיוחד לאור זאת שב.  מכלל המשפחות עם ילדים28%הוריות מהוות -משפחות חד

יש להן יותר , הוריות-בהשוואה למשפחות דו.  מהן אין אף מפרנס77%-וב, מהן יש שלושה ילדים ומעלה

הורות יחידות זקוקות לעזרה מקיפה המביאה בחשבון את . צרכים בלתי מסופקים בתחום הציוד הביתי

 . הכלכליים והחברתיים, התעסוקתיים, צורכיהן המשפחתיים
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  הקשישים 
או /או שמיעה ו/ורים ודורה סובלים ממגבלות ראייה ומהקשישים בשכונות אז) שליש ויותר(חלק ניכר 

זקוקים ) שלישים-כשני(שיעור גבוה יותר .  אינם מסוגלים כלל לצאת מהבית16%-ו, מקשיי ניידות

כמעט כל הקשישים מתגוררים במשק בית משותף עם בני משפחה . לעזרה בניהול שוטף של משק הבית

כרבע , בנוסף לכך.  כך שניתן לשער שהם מקבלים עזרה,)או ילדים בוגרים/זוג ו-בת(צעירים מהם 

  .בית מטעם ביטוח לאומי"מקבלים שירותי מט

  

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

  . אם כי במידה פחותה, גם בקרב הנשים קיימת נכונות. יידרשעל נכונותם להתגייס לפעילות בכל תחום ש
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  נספח לוחות
  

  )באחוזים(ותק בארץ ומצב משפחתי , פי גילל, 18+יוצאי אתיופיה גילאי : 1לוח 
  גברים 

) 382=N(  
  נשים 

)436=N(  
  כ "סה

) 818=N(  
     גיל
  100  100  100  הכל-סך

18-25 30 27 28 
26-30 12 18 15 
31-44 32 29 31 
45-54 10 8 9 
55-64 6 9 8 

+65 10 9 9 
  

  מצב משפחתי
   

  100  100  100  הכל-סך
 61 58 64  נשוי
 6 11 1  גרוש
 6 11 1  אלמן
 24 17 32  רווק
 2 2 1  פרוד

  1 1 1  ה/עם חבר
 

     ותק בישראל
  100  100  100  הכל-סך
0-3 15 14 14 
4-5 12 12 12 

6-10 41 45 43 
11-15 11 10 11 

+16 20 18 19 
 1 1 1  יליד הארץ
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  )באחוזים(ק בארץ לפי גיל וות, בעלים היכולים לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 2לוח 
 ותק בארץ 
  שנים11+  שנים6-10  שנים0-5 

     יכולת להבין שיחה
 94 77  47 44עד 

+45 8  21 64 
        

     יכולת לשוחח שיחה פשוטה
 94 77  32 44עד 

+45 4  18 56 
        

     יכולת לקרוא מכתב פשוט
 84 57  19 44עד 

+45 4  10 24 
        

     יכולת לכתוב מכתב פשוט
 76 53  19 44עד 

+45 4  10 16 
        

     יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה
 92 72  15 44עד 

+45 4  15 48 
        

     יכולת להציג את עצמך בפני מעסיק
 90 85  32 44עד 

+45 8  15 60 
        

     פה בעבודה-יכולת להבין הוראות בעל
 94 87  34 44עד 

+45 8  18 67 
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  )באחוזים(לפי גיל וותק בארץ ,  נשים היכולות לבצע בקלות פעולות שונות בעברית:3לוח 
 ותק בארץ 
  שנים11+  שנים6-10  שנים0-5 

     יכולת להבין שיחה
 88 65  22 44עד 

+45 4  34 57 
        

     יכולת לשוחח שיחה פשוטה
 84 60  16 44עד 

+45 0  23 54 
        

     יכולת לקרוא מכתב פשוט
 63 46  10 44עד 

+45 0  3 25 
        

     יכולת לכתוב מכתב פשוט
 58 39  10 44עד 

+45 0  0 21 
        

     יכולת להבין חדשות ברדיו או בטלוויזיה
 88 54  10 44עד 

+45 0  6 46 
        

     יכולת להציג את עצמך בפני מעסיק
 88 69  12 44עד 

+45 0  11 42 
        

     פה בעבודה-עליכולת להבין הוראות ב
 88 75  14 44עד 

+45 0  24 42 
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